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مركز دراسات التنمية

تاأ�س�س المركز في عام 1997 كبرنامج بحثي متخ�س�س في الدرا�سات التنموية. يهدف المركز الى تعميق مفاهيم 

التنمي���ة وربطه���ا ب�سياقها العملي من خالل تقديم اأط���ر نظرية ومفاهيمية تتحرى واقع التنمي���ة في فل�سطين. وهذا 

ي�سم���ل درا�سة التفاعالت بي���ن العوامل االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية للتنمي���ة. ف�ساًل عن درا�سة بنى ال�سلطة 

وال�سيط���رة القائم���ة التي تحول دون تحقي���ق تنمية م�ستدامة ارتباط���ا بال�سياق الذي يفر�سه االحت���الل عليها. فمنذ 

االحت���الل االإ�سرائيل���ي لالأرا�س���ي الفل�سطيني���ة ع���ام 1967 فر�ست قي���ود م�سددة عل���ى حق المجتم���ع الفل�سطيني 

بالتنمي���ة. ي���رى مركز درا�سات التنمية اأن اأكثر تعبي���ر عن التنمية في فل�سطين ه���ي ا�ستراتيجيات ال�سمود والبقاء، 

واإنت���اج بدائ���ل محلية لبنى القوى المهيمنة وباالإ�سافة الى ذلك فان المركز ي�سعى الى توفير اطار موؤ�س�سي يمكن من 

خالل���ه النظر في جمي���ع الق�سايا ذات ال�سلة بالتنمية وبحثه���ا ومناق�ستها وذلك بهدف توفي���ر التوجيه والم�ساعدة 

العلمية ل�سناع القرار.

يح���اول مرك���ز درا�سات التنمية م���ن خالل جمعه بين االبح���اث االكاديمي���ة والن�ساطات المجتمعي���ة اأن يعزز الربط 

المحك���م بي���ن النظري���ة والممار�سة التنموي���ة اذ ت�سمل اأن�سطته ف���ي هذا المجال الن���دوات وور�س العم���ل، والم�سوح 

الميداني���ة والدرا�سات التقييمي���ة، وتقييم االحتياجات فمن ناحية يعمل المركز على ع���دد من الم�ساريع البحثية في 

�ستى المجالت التنموية بالتعاون والتن�سيق مع موؤ�س�سات محلية ودولية. ومن ناحية اأخرى ينفذ المركز عددا اآخر من 

الم�ساريع المجتمعية التي تهدف الى تمكين الفئات المهم�سة ودمجها في عملية التنمية.
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املقدمة

من���ذ انطالق عملي���ة ال�سالم )اأو�سلو( في العام 1993، ُق���درت قيمة الم�ساعدات االإن�ساني���ة التي �سبت في ال�سفة 

الغربي���ة وقط���اع غ���زة، بما يق���رب من 15 ملي���ار دوالر اأمريك���ي، اأي �سعف���ي الناتج القوم���ي الفل�سطين���ي. ومع اأن 

الم�ساعدات للمناطق التي ت�سهد �سراعات والمناطق التي تعي�س حالة من االنتقال ال�سلمي لي�ست باالأمر الغير عادي، 

اإال اأن ك���م الم�ساعدات ال���ذي تدفق على فل�سطين واإ�سرائيل لم ي�سبق له نظير في التاريخ وال يقارن مع الدول النامية 

االأخ���رى. ففي الع���ام 2004، بلغ معدل ن�سيب الف���رد الفل�سطيني من الم�ساعدات ما قيمت���ه 268 دوالرًا اأمريكيًا 

. ومن وجهة نظر 
1
مقارن���ة م���ع 215 دوالرا للف���رد البو�سني خ���الل الت�سعين���ات، اأو 235 دوالرا في تيمور ال�سرقي���ة

المانحي���ن، وكذلك ال�سلطة الفل�سطينية، فاإن ه���ذه الم�ساعدات �سرورية ل�سمان نجاح عملية ال�سالم. وقد ت�سافرت 

جه���ود موؤ�س�س���ات االأمم المتحدة المانحة والمنظم���ات الدولية )ومن بينها البنك الدول���ي و�سندوق النقد الدولي(، 

ووكاالت الم�ساع���دات التابع���ة لدول االتحاد االأوروبي، وكذلك الموؤ�س�سات غير الحكومية المحلية من اجل العمل على 

بناء القاعدة االقت�سادية لل�سالم المن�سود والتي �ست�سكل االأ�سا�س الإقامة دولة فل�سطينية م�ستقبلية قابلة للحياة. وقد 

تجل���ت اأهمية الم�ساعدات االإن�ساني���ة للفل�سطينيين في اأعقاب االنخفا�س في ن�سيب دخل الفرد خالل العام 1996 

واالنخفا�س مرة اأخرى بعد العام 2000. كما اأولى المانحون اأهمية خا�سة لتمويل الم�ساريع الرامية لتحقيق الحكم 

الر�سيد وتعزيز الديمقراطية معتبرين ذلك من اأهم محددات نجاح م�سروع الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة. 

اإال اأن الم�ساع���دات االإن�ساني���ة لم تنجح في تحقيق االأهداف الثالثة التي حدّدت لها: تنمية االقت�ساد، بناء موؤ�س�سات 

. فبع���د ثمانية ع�سر عامًا عل���ى انطالقة عملية اأو�سل���و، والكم الهائل 
2
الدول���ة الفل�سطيني���ة، والتروي���ج للديمقراطية

م���ن الم�ساعدات الت���ي تدفقت على االأرا�س���ي الفل�سطينية المحتل���ة، ال زال االقت�ساد الفل�سطيني غي���ر قابل للحياة 

وم�سرذم���ًا ويعتم���د على اإ�سرائي���ل اعتمادا كليا. فن�سي���ب الفرد الفل�سطين���ي من الدخل القوم���ي انخف�س في العام 

2000 اإل���ى م�ست���وى اقل م���ن ذلك الذي �سجله ف���ي العام 1994، بينم���ا �سجلت البطالة ن�سب���ة و�سلت اإلى %37 

. وفي الوقت ال���ذي �سهدت فيه بع�س القطاع���ات االقت�سادية، وتحديدا 
3
ف���ي قطاع غزة و17% ف���ي ال�سفة الغربية

القطاع المالي، والعمل في موؤ�س�سات الحكومة، وقطاع العقارات، نموا وازدهارا، فاإن القطاعات االإنتاجية، وتحديدا 

الزراع���ة وال�سناعة، �سهدت مزيدا من التدهور نتيجة لل�سيا�سات االإ�سرائيلية المتمثلة في االإغالق واال�ستيطان. اأما 

فر����س العمل التي خلقته���ا موؤ�س�سات الم�ساعدات االإن�ساني���ة فقد ا�ستوعبت ما ن�سبت���ه 10%-12%  من قوة العمل 

، ولكنه���ا خلق���ت م�ساكل جدي���دة تمثلت في غياب العدالة ف���ي توزيع فر�س العم���ل جغرافيا وزادت من 
4
الفل�سطيني���ة

اعتماد فئة محددة من الفل�سطينيين على الم�ساعدات الخارجية كم�سدر للعمل.

1 Le More, International Assistance to the Palestinians after Oslo, London: Routledge, 2008: 179.

2 Keating, Michael, Anne Le More and Robert Lowe (eds), Aid, Diplomacy and Facts on the Ground, London: 
Chatham House, 2005.

3 Palestinian Central Bureau of Statistics, Labor Statistics, at: www.pcbs.org/statistics/laborsurvey, consulted 
December 10, 2011. 

4 See Benoit Challand, Palestinian Civil Society: Foreign Donors and the Power to Promote and Exclude, London: 
Routledge, 2009, page72.
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وفيم���ا يخ����س اأن�سطة بناء الق���درات، فقد ركز المانح���ون الدوليون ومنذ الع���ام 2004 على بناء ق���درات ال�سلطة 

الفل�سطينية لت�سبح قادرة على القيام بمهام الدولة، حيث جاء ذلك عبر التركيز على تح�سين االأداء االأمني لل�سلطة 

ودعم بنيتها المالية وكذلك تعزيز مبداأ ال�سفافية والمحا�سبة اإلى جانب التركيز على تح�سين اأداء الحكومة والجهاز 

الق�سائ���ي التاب���ع لها. اإال اأن جهود بن���اء القدرات هذه باتت محل ت�ساوؤل كبير في اأعق���اب االنق�سام بين حما�س وفتح 

والح�س���ار الذي تفر�سه اإ�سرائيل عل���ى القطاع منذ العام 2006، وا�ستمرار ممار�س���ات االحتالل كالجدار وتو�سيع 

الم�ستوطنات، ناهيك عن حقيقة اأن اإ�سرائيل ت�سيطر على ما م�ساحته 58% من ال�سفة الغربية )المناطق الم�سنفة 

ج(. كم���ا اأن هذه الحقائق تثي���ر الت�ساوؤل كذلك حول جدوى الترويج للديمقراطي���ة والحكم الر�سيد كاأهداف ت�سعها 

الجه���ات المانح���ة ن�سب اأعينها. وفي هذا ال�سياق، نجد العديد م���ن االأ�سوات التي تدعي اأن الم�ساعدات هي ال�سبب 

الحقيق���ي الذي اأدى اإلى التراجع الديمقراطي ف���ي المجتمع الفل�سطيني. فمن جانبها، ت�سير كرمة النابل�سي وغيرها 

م���ن الباحثي���ن، اإل���ى اأن الم�ساعدات االإن�سانية لعبت دورًا ف���ي بروز نظام دكتاتوري �سكل تهدي���دا للحقوق والحريات 

.
5
االأ�سا�سية للفل�سطينيين، كما و�سّكل خطرًا على م�سروع التحرر الوطني ككل

ته���دف ه���ذه الورقة لتحليل برامج التروي���ج للديمقراطية في ال�سفة الغربية وقطاع غ���زة، من وجهة نظر نقدية. في 

ه���ذا ال�سياق، �سنق���وم بمناق�سة كمية الم�ساعدات التي وجه���ت لتحقيق هذا الغر�س وتحليل الفئ���ات الم�ستهدفة بها 

 ،)USAID( واآثاره���ا عل���ى الم�ساركة ال�سيا�سية. و�سيتم التركيز على دور كل من الوكال���ة االأميركية للتنمية الدولية

الوكال���ة البريطاني���ة للتنمية )DFID(، والبنك الدول���ي كون هذه الجهات هي االأكثر ن�ساط���ًا في هذا الم�سمار منذ 

العام 2005، اإ�سافة اإلى نجاحي في جمع المعطيات حول دور هذه الموؤ�س�سات تحديداً، حيث لم ي�سعفني الوقت وال 

الم�ساح���ة التي اأفردته���ا لورقتي، لتناول وكاالت م�ساعدات اأخرى. و�ساأتناول تحلي���ل ونقد االفترا�سات التي اعتمدت 

كاأر�سي���ة للتروي���ج للديمقراطية، وهي التي قادت ف���ي النهاية لت�سكل خطرًا على الديمقراطي���ة بدل الترويج لها. اأما 

ال�سب���ب وراء ذل���ك، فيكمن في حقيق���ة اأن الموؤ�س�سات المانحة اأعطت االأولوية لعم���ل الموؤ�س�سات غير الحكومية على 

ح�س���اب الموؤ�س�سات ال�سيا�سية، وتحديدًا االأح���زاب ال�سيا�سية، الموؤ�س�سات البرلمانية واالتح���ادات العمالية واللجان 

ال�سعبي���ة. باالإ�ساف���ة اإلى ذلك، فاإن هذه الم�ساري���ع تتبنى اأجندة النيوليبرالية والتي تجعل م���ن ال�سوق مركز التغيير 

وم�ساح���ة الدف���اع عن الديمقراطي���ة، وهي المقاربة التي قادت ف���ي النهاية اإلى تراجع العم���ل ال�سيا�سي في المجتمع 

الفل�سطين���ي وا�ستبدال���ه بمفهوم »التمكين«. وعبر التركي���ز على تعزيز عالقة االأفراد مع ال�سلط���ة وموؤ�س�سات الدولة 

كبدي���ل لتعزي���ز عالق���ة الموؤ�س�سات م���ع هذه الجه���ات، اأدت م�ساري���ع التروي���ج للديمقراطية اإلى اإ�سع���اف االأحزاب 

ال�سيا�سي���ة واالنخ���راط المدني ف���ي العمل ال�سيا�سي. كما بدا جلي���ا اأن هذه الم�ساريع هدفت اإل���ى �سمان عدم انهيار 

عملي���ة ال�سالم اأكثر م���ن �سعيها لتحقيق م�ساركة �سيا�سي���ة فعالة ت�سمن انخراط كافة �سرائ���ح المجتمع الفل�سطيني 

داخل وخارج االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.

5 Karma Nabulsi, “The State Building Project: What Went Wrong”, in Keating, Michael, Anne Le More and Robert 
Lowe (eds.) Aid, Diplomacy and Facts on the Ground, London: Chatham House, 2005.
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تق�س���م ه���ذه الورقة اإلى ثالث���ة اأق�سام، ف���ي الق�سم االأول، �ساأق���دم مراجعة لمعن���ى الديمقراطي���ة والمجتمع المدني 

وتاري���خ الموؤ�س�س���ات ال�سيا�سي���ة الفل�سطينية وتقاليده���ا الديمقراطية. اأم���ا الق�سم الثاني، ف�سيحل���ل طبيعة م�ساريع 

الترويج للديمقراطية المنفذة في فل�سطين والفئات الم�ستهدفة بهذه الم�ساريع ويعالج االفترا�سات التي بنيت عليها 

وباالأخ����س بمفهومي الم�ساركة ال�سيا�سية والتمكين. كما �ساأتناول رد الجه���ات المانحة على االنتخابات الفل�سطينية 

ف���ي الع���ام 2006 والى اأي م���دى �سعت هذه الجهات الحت���واء الم�ساركة ال�سيا�سية الفل�سطينية ب���داًل من العمل على 

تعزيزه���ا. اأما الق�سم الثالث، ف�سيت�سمن بع�س التو�سيات حول كيف يمكن للم�ساعدات اأن ت�ساهم للترويج للم�ساركة 

الديمقراطية الفعلية في فل�سطين.
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الدميقراطية والتنمية. 1

ف���ي ظل كونها ُتّع���رف ب�سيغة غام�سة: حكم ال�سعب لل�سعب، فاإن الديمقراطية تحمل معاني واأ�سكال متعددة. وب�سكل 

ع���ام، تفهم الديمقراطية باعتبارها نظام �سيا�سي يقوم على وج���ود مراكز قوة بديلة وم�ستقلة في المجتمع مع وجود 

. ومن الناحية التاريخية، 
6
حكوم���ة ممثل���ة لكافة اأفراد ال�سعب يتم اختيارها �سمن نظام انتخابات تناف�سي���ة منتظمة

ب���رزت الديمقراطي���ة في اأوروبا لتترافق مع التطور الراأ�سمالي في الغ���رب، اإال اأن جوهرها يقوم على وجود موؤ�س�سات 

�سيا�سية تمثيلية دائمة تتناف�س في االنتخابات اإلى جانب وجود اقت�ساد ال�سوق ووجود مجتمع مدني فاعل.

 وهنا، من المهم االنتباه اإلى مدى اأهمية مفهوم المجتمع المدني وكذلك �سعوبة اإيجاد تعريف محدد لهذا المفهوم، 

حي���ث انه من الناحية التاريخي���ة، تم تعريفه من خالل مقارنته مع الموؤ�س�س���ات ال�سيا�سية القائمة. ومع الزمن، بات 

المفهوم ي�ستخدم لي�سمل كافة االأفراد الغير منخرطين في الموؤ�س�سات ال�سيا�سية، كاالأحزاب ال�سيا�سية والموؤ�س�سات 

الحكومي���ة وكذل���ك المنتخبون لمراك���ز �سنع القرار، والذي���ن ي�سعون لم�ساءل���ة ال�سخ�سيات العام���ة وتعزيز مفهوم 

ال�سفافي���ة والم�ساءل���ة في المجتمع. وهناك من ُيع���رف المجتمع المدني بو�سفه قوة م�سادة لق���وة الدولة، اإال اأن من 

االأف�سل التعامل مع المجتمع المدني لي�س بو�سفه منظومة ثابتة من الموؤ�س�سات اأو المجموعات، بل باعتباره �سيرورة 

»يمك���ن من خاللها للمواطنين م�ساءلة ومراقبة �سل���وك الدولة من جهة، وم�ساءلة مراكز القوى والنفوذ في المجتمع 

.
7
المدني كذلك«

ومن���ذ ت�سعينات القرن الما�سي، بات مفهوم المجتمع المدن���ي يحتل حيزا كبيرا في الجدل حول التنمية االقت�سادية 

وح���ول الديمقراطية ف���ي دول الجنوب. وقد باتت الديمقراطية تحتل مكانة مركزية ف���ي الخطاب التنموي الذي برز 

اإل���ى ال�سطح ف���ي اأعقاب الموجة الثالثة م���ن الدمقرطة التي كانت اأوروب���ا ال�سرقية �ساحة لها وبرام���ج اإعادة ترتيب 

بن���ى الق���وى الم�سيطرة الت���ي تبنتها الموؤ�س�س���ات المالية العالمية في ال���دول النامية في ثمانين���ات وت�سعينات القرن 

الما�س���ي، وه���ي الم�ساريع الت���ي اأثبتت عقمها ف���ي الترويج للنمو االقت�س���ادي. اأما البنك الدول���ي، فيعرف المجتمع 

المدن���ي عل���ى انه مجموعة من الموؤ�س�س���ات، الحكومية وغير الحكومية التي تعمل بمعزل ع���ن الدولة وت�سعى للترويج 

8. كما بات هذا المفهوم اح���د مكونات ما بعد اإجم���اع وا�سنطن والذي 
للتعددي���ة والم�سال���ح المتنوعة في المجتم���ع

�سع���ى لدمج العمل الموؤ�س�ساتي والمفاهي���م ال�سيا�سية �سمن اأجندة النيوليبرالية ال�ستغاللها للترويج القت�ساد ال�سوق 

وال�سيا�س���ات المالي���ة المحافظة وكذلك التروي���ج لدور القطاع الخا�س. وهذا التطور في خط���اب الموؤ�س�سات المالية 

العالمي���ة والمتاأثر بو�سوح بفل�سفة االقت�ساد الموؤ�س�سات���ي )Institutional economics(، يعتبر اأن مراقبة اأداء 

الحكومات والموؤ�س�سات، من �سمن اأهم المتطلبات لنجاح اقت�ساد ال�سوق الحرة والتي تعتبر المحرك الحقيقي للنمو 

االقت�سادي.

6 P. Schmitter and T.L Karl (1991) “What Democracy is … and is Not” Journal of Democracy, vol.2 no. 3, pp75-
87 .

7 Challand, Palestinian Civil Society, p.28, N. Chandhoke “The “Civil” and the “Political” in Civil Society” 
Democratization vo. 8, no2. 2001: 22.

8	 World	Bank,	Defining	Civil	Society,	at	http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,content
MDK:20101499~menuPK:244752~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:228717,00.html
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وف���ي هذا الخط���اب، فاإن النمو ال يتاأثر فق���ط بالطريقة التي تنظم فيه���ا الدولة اأن�سطتها، بل اأي�س���ا بطريقة تنظيم 

واأداء المجتم���ع، ك���ون اأف���راد المجتم���ع ي�سكلون جزءًا م���ن العملية االإنتاجية وف���ي ذات الوقت يتول���ون مهمة الرقابة 

عل���ى اأداء الحكوم���ة ل�سمان نمو القط���اع الخا�س. بالتالي فاإن اأجن���دة ما بعد اإجماع وا�سنط���ن النيوليبرالية، ت�سعى 

لخل���ق تح���ّول على م�ست���وى المجتمع ككل من خالل خطاب تنم���وي يركز لي�س فقط على البع���د االقت�سادي بل ي�سمل 

المجتمع المدني تحديدًا بما ي�سم فيه جميع ال�سرائح االجتماعية. وهذه العملية تتعامل مع المجتمع من خالل تعزيز 

الفرداني���ة بمعنى اأن االأولوية تعطى لالأفراد على ح�س���اب المجموعة وبالتالي ي�سبح المجتمع عبارة عن ج�سم مكون 

م���ن اأفراد كُل فيه ي�سعى لتحقيق اأكبر قدر ممك���ن من الفائدة الذاتية، وعليه ت�سبح الدولة عبارة عن موؤ�س�سة تدافع 

ع���ن النم���و بداًل اأن ُينظر اإليها على اأنها �ساحة للم�سالح المختلف���ة تميل ل�سالح مجموعة ما باالأخ�س م�سالح طبقة 

راأ����س الم���ال. بالتالي، فف���ي �سياق كهذا، تتجلى اأهمية ق�ساي���ا محددة كق�سية اندماج المجتم���ع المدني في الترويج 

للرفاهي���ة والديمقراطية وتراكم راأ�س المال االجتماعي والتي تعتبر من ابرز مكونات النمو االقت�سادي. في ظل هذا 

الخطاب التنموي النيوليبرالي ت�سبح الدولة االأداة المنا�سبة للترويج للحكم الر�سيد و�سيادة القانون والتي تعتبر من 

اأه���م العنا�س���ر المطلوبة لنجاح دمج القطاع الخا�س في عملية النمو ذل���ك الأن هذه الم�سطلحات ت�ساهم في تعزيز 

المناف�سة االقت�سادية وتقليل فر�س الف�ساد.

وعن���د الحدي���ث ع���ن الديمقراطي���ة، نج���د اأن الجه���ات المانحة في ال�سف���ة الغربية وقط���اع غزة رك���زت على ثالث 

ق�ساي���ا مرتبطة بذل���ك: االنتخابات، الحكم الر�سيد، وتمكي���ن المجتمع المدني. فقد بادر ممثل���و البرلمان االأوروبي 

 اإلى الم�ساعدة في اال�سراف عل���ى تنظيم االنتخابات الت�سريعية الفل�سطينية 
9
والموؤ�س�س���ات غير الحكومية االأمريكية

جريت في ال�سفة الغربية وقطاع غزة ف���ي العام 1996 و2006، وكذلك الحال مع االنتخابات الرئا�سية في 
ُ
الت���ي اأ

الع���ام 2005 وقبله���ا في العام 1996. وبخ�سو�س الحكم الر�سيد، فقد اهتم���ت الوكالة االأميركية للتنمية الدولية 

)USAID( والوكال���ة البريطانية للتنمية )DIFD( والبنك الدولي بالتاأكد من ان اإدارة الموؤ�س�سات الحكومية وغير 

الحكومية تتمتع بالنزاهة وال�سفافية وانعدام الف�ساد اأما في الت�سعينات، فقد كان تركيز الجهات المانحة على تعزيز 

البني���ة الموؤ�س�ساتية للموؤ�س�سات غير الحكومية ل�سمان توافقها مع �سروط ومتطلبات الموؤ�س�سات المالية العالمية اإلى 

جان���ب دعمها ماليا و�سمان و�سول ه���ذه الموؤ�س�سات اإلى التجمعات ال�سكانية المهم�س���ة لدمجها في م�ساريع التنمية 

االقت�سادية. وبعد اندالع االنتفا�سة الثانية وما اعتبر ف�سل عرفات في اإدانة العنف وتحقيق ال�سالم مع االإ�سرائيليين 

وتخوي���ل البرلمان ال�سلطات الفعلي���ة، فاإن م�ساريع الحكم الر�سيد اأخذت تركز اأكثر على اإ�سالح ال�سلطة الفل�سطينية 

ذاته���ا. اأما الوكالة االأميركي���ة للتنمية الدولية )USAID(، فقد عرفت م�سروعها لدع���م الحكم في ال�سفة الغربية 

وقط���اع غ���زة على اعتبار انه يقوم على تح�سين ق���درات موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية وتعزي���ز التوا�سل ما بين هذه 

الموؤ�س�س���ات وموؤ�س�سات الحكم المحلي وموؤ�س�سات المجتمع المدن���ي. اأما البنك الدولي، والذي يعتبر الموجه الفعلي 

لل�سلط���ة الفل�سطينية في مج���ال التمويل واالإدارة، فيعرف الحكم الر�سيد على ان���ه: تح�سين اإدارة الموازنة ومكافحة 

.
10

الف�ساد وتنمية الموارد الب�سرية واالإ�سالح القانوني

9 e.g. the Carter foundation among others.

10 World Bank, West Bank and Gaza Assistance Strategy, at www.worldbank.or/intwestbankgaza/resources/
WBGStrategyFY08-FY10 and UNCTAD, Palestinian War Torn Economy: Aid, Development and State Formation, 
Geneva, 2006: 32.
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وه���ذا م���ن وجهة نظ���ر الموؤ�س�س���ة المذكورة، يعتب���ر ال�سم���ان لتحقي���ق ال�سفافية، الم�ساءل���ة، وتطور نظ���ام الحكم 

الفل�سطين���ي. وقد ج���ذب التركيز على المجتمع المدني انتب���اه الجهات المانحة منذ بدء ن�ساط���ات هذه الجهات في 

. اأما 
11

ال�سف���ة الغربي���ة وقطاع غزة خالل ثمانينات القرن الما�سي، وعاد اإلى الواجهة مرة اأخرى بعد العام 2001 

المفهوم الذي ترافق مع هذا التركيز منذ الت�سعينات، فهو »التمكين« والذي يعرف على انه قدرة االأفراد على التعبير 

ع���ن اآرائهم والم�ساركة في عملية �سنع القرار فيما يخ�س الم�ساريع التنموية وكذلك القدرة على محا�سبة موؤ�س�سات 

الحكوم���ة وم�ساءلته���ا عن �سلوكها وقراراتها. اإال اأن هذا المفهوم )التمكين( يرك���ز على الفرد واالأداء الفردي ولي�س 

عل���ى المجموع���ات اأو على المجتمع ككل. وكما �ساأ�سير الحقا، فاإن م�سطلح التمكين وطريقة ا�ستخدامه في الخطاب 

التنم���وي النيوليبرالي لم ي�ستخدم ك���ي يمكن المواطن من م�ساءلة الدولة ومحا�سبتها واإنما لت�سهيل و�سمان ان�سجام 

�سيا�س���ة الحكوم���ة مع اأجن���دة المنهج النيوليبرالي االقت�س���ادي وتعزيز دور القطاع الخا�س ف���ي التنمية. وما لم يتم 

اأخ���ذه بعي���ن االعتبار، هو كيف يمكن لهذه المقاربة االقت�سادية النيوليبرالي���ة اأن توؤدي اإلى تعزيز عدم الم�ساواة في 

المجتم���ع والت���ي يتم التعامل معها من زاوية التمكين الفردي اأو كي���ف تلغي البعد ال�سيا�سي من حياة المجتمع بذريعة 

تعزي���ز ال�سفافي���ة والم�ساءلة. وحاليا، نجد اأن بع�س المفاهيم كالحق الوطني في تقرير الم�سير والمقاومة والحقوق 

الجماعي���ة واإنه���اء االحتالل، لي�ست من �سمن ما يدور الحديث عنه في اإط���ار نقا�س مفهوم التمكين كون الموؤ�س�سات 

 ال بكونها 
12

المالية العالمية تتعامل مع العالقات االجتماعية باعتبارها �سكل من اأ�سكال المناف�سة �سمن ال�سوق الحر

م�سروع جماعي لمناه�سة الظلم االجتماعي.

وق���د تراف���ق تركي���ز الممولين عل���ى الديمقراطي���ة بمجموعة م���ن االفترا�سات حول النظ���ام ال�سيا�س���ي الفل�سطيني 

 
13

والمجتم���ع المدني وطبيع���ة واأهداف عملية ال�سالم. التي تهدف اواًل واأخيرًا اإل���ى الحفاظ على ا�ستمرارية ال�سالم

ولي����س عل���ى تحقيق الحماية الدولية للحق���وق الفل�سطينية كحق العودة وتقرير الم�سير. وه���ي بالتالي تهم�س مفهوم 

التمكين والديمقراطية بداًل من اأن تدعمه.

11 The EU document entitled ‘The EU Role in Promoting Human Rights and Democratization in Third Countries’ 
provided	 the	 framework	 for	 much	 of	 EU	 member	 state	 justification	 for	 encouraging	 the	 development	 of	
Palestinian civil society. See Michelle Pace “Democracy Promotion in the Context of an Occupied Nation? The 
Case of Palestine”, in Michelle Pace (ed.) Europe, the USA and Political Islam: Strategies for Engagement, New 
York: Palgrave, 2011.

 

12	 Quoted	in	Toufic	Haddad,	Neoliberalism	and	Palestinian	Development:	Assessment	and	Alternatives,	Birzeit:	
Center for Development Studies, 2012, p. 8.

13 See among others, Rex Brynen, A Very Political Economy: Peacebuilding and Foreign Aid in the West Band and 
Gaza. Washington D.C.: US Institute for Peace 2000 and Le More, International Assistance to the Palestinians 
after Oslo, Ch.1.
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الدميقراطية وتقاليدها يف اجملتمع الفلسطيني. 2

1.2 النظام السياسي الفلسطيني 

بالرغ���م م���ن اأن ن�ساط الممولين في المناطق الفل�سطيني���ة المحتلة بداأ منذ ما قبل اأو�سل���و، اإال اأن الم�ساريع الرامية 

للتروي���ج للديمقراطي���ة ق���د برزت بجالء بع���د الع���ام 1994. وقد افتر�س���ت هذه الم�ساري���ع اأن النظ���ام ال�سيا�سي 

الفل�سطين���ي ب���داأ بالت�سكل مع عملية ال�س���الم وقيام ال�سلطة الفل�سطيني���ة حيث يعتبر قيام ال�سلط���ة الفل�سطينية من 

. فق���د اأتاحت ال�سلطة الفل�سطيني���ة المجال اأمام عودة 
14

اأه���م االنج���ازات التي حققها الن�س���ال الوطني الفل�سطيني

قي���ادة المنفى اإلى فل�سطين التاريخية والعمل عل���ى اإقامة الدولة على جزء من هذه االأر�س تما�سيا مع ما كانت تدعو 

. اأما انتخابات الع���ام 1996، فقد �سكلت الفر�سة االأولى 
15

اإلي���ه منظمة التحرير الفل�سطيني���ة منذ نهاية ال�ستينات

لفل�سطين���ي ال�سف���ة والقطاع للت�سويت في االنتخابات منذ االنتخاب���ات البلدية التي �سهدها العام 1974. في العام 

1996، تمك���ن الفل�سطيني���ون للمرة االأولى من انتخاب رئي�س ال�سلطة الفل�سطيني���ة ب�سكل ديمقراطي ليحمل م�سمى 

الرئي����س الفل�سطيني كذلك، اإلى جانب انتخاب المجل�س الت�سريعي الذي تولى عملية اإ�سدار القوانين الناظمة لحياة 

الفل�سطينيين في المناطق المحتلة.

اإال اأن مراجع���ة متاأني���ة للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني توؤكد اأن وجوده �سابق لعملية اأو�سلو وقد كان اأكثر تمثياًل وتعدديا 

م���ن النظ���ام ال�سيا�سي الذي اأنتجه عملية ال�سالم وقيام ال�سلطة الفل�سطينية. ومن المهم االإ�سارة هنا اإلى اأن ال�سلطة 

الفل�سطيني���ة ال يمك���ن اأن ت�س���كل البديل لمنظم���ة التحرير الفل�سطيني���ة والتمثيل ال�سيا�سي العري����س الذي تعبر عنه 

المنظم���ة، ذلك الأن المنظمة ه���ي المخولة بالتفاو�س م���ع اإ�سرائيل واأن ال�سلطة الفل�سطيني���ة تخ�سع للمنظمة. ففي 

الوق���ت الذي تمثل فيه ال�سلطة الفل�سطينية الفل�سطينيين في ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة، فاإن منظمة التحرير تمثل 

كذل���ك الفل�سطينيي���ن ف���ي ال�ستات وفي المخيم���ات وكذلك الفل�سطينيين ف���ي داخل اإ�سرائيل. ومن���ذ العام 1974، 

نجح���ت المنظم���ة في تج�سيد دوره���ا عالميا واإقليمي���ا وكذلك في اأو�س���اط الموؤ�س�سات الفل�سطيني���ة والفل�سطينيين، 

بو�سفه���ا الممثل ال�سرعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني. وبالرغم م���ن الجدل الكثير الذي اأثير حول مدى ديمقراطية 

المنظم���ة، مع االأخذ بعي���ن االعتبار �سعوبة اإجراء االنتخاب���ات المنتظمة في ظل �سياق التهجي���ر، وحقيقة اأن اأولوية 

المنظم���ة كان���ت التحرير الوطني ال تعزي���ز الديمقراطية، اإال اأنها بقيت موؤ�س�سة تتمت���ع بالتعددية، حيث �سمت تحت 

.
16

مظلتها العديد من المنظمات والف�سائل ال�سيا�سية

14 Before Oslo, donors’ aid, generated mainly through Arab countries and the UNDP, was geared towards 
supporting economic projects and charitable organization that helped sustain Palestinian steadfastness in 
the West Bank and Gaza. During the Madrid multilateral peace negotiations between 1991 and 1993, the 
international community showed willingness to support various aspects of Palestinian rights (e.g. refugees, water, 
etc..) but the Palestinian leadership’s decision to sign off to the Oslo accords, redirected donors aid towards 
supporting the new political reality set in place with these accords.

15 Yezid Sayigh, Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, Oxford: Oxford 
University Press, 1997.

16 Jamil Hilal, The Palestinian Political Order after Oslo: a Critical Analytical Study, Ramallah: Muwatin (in Arabic) 
2006 .
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وبالرغ���م م���ن هيمنة عرفات على قي���ادة المنظمة على مدى ثالثة عقود ون�س���ف )1969-2004(، اإال انه اعتمد 

عل���ى �سيا�س���ات حظيت باالإجم���اع واأعطت الحيز لكاف���ة المواق���ف واالآراء ال�سيا�سية. وكما اأ�س���ار جميل هالل، فقبل 

 لوحده. ومن 
17

اأو�سل���و »لم يكن هناك اأي ق���وة اأو ف�سيل �سيا�سي يحتكر و�سائل واأهداف الن�سال الوطني الفل�سطيني«

المه���م التذكير هنا اأن االنتماء لمنظمة التحرير الفل�سطيني���ة كان يقوم على اأ�سا�س التوجهات ال�سيا�سية للموؤ�س�سات 

الفل�سطيني���ة. وق���د �سكلت المنظمة الوعاء ال���ذي ت�سمن اأ�سوات واهتمامات كاف���ة الفل�سطينيين، �سواء المجموعات 

ال�سبابي���ة ف���ي لبنان مث���اًل، اأو اتحادات العمال في مخيم���ات غزة واليرموك واأريحا، وكذل���ك الحال مع المجموعات 

الن�سوي���ة الفل�سطيني���ة ف���ي االأردن ولبنان والخلي���ج العربي على �سبيل المث���ال. وفي ذات الوقت، ت���م تمثيل االأحزاب 

ال�سيا�سي���ة والف�سائ���ل الفل�سطيني���ة المختلف���ة �سمن اإط���ار منظم���ة التحرير والذي �س���م كذلك المجل����س الوطني 

الفل�سطيني واالتحادات العمالية وجمعية لجان المراأة الفل�سطينية واالتحاد العام للمراأة الفل�سطينية وغيرها العديد 

من الموؤ�س�سات والتجمعات.

 اأم���ا اتفاقيات اأو�سلو، فقد ق���ادت اإلى تغيير في بنية النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني كونه���ا اأعطت االأولوية للموؤ�س�سات 

ال�سيا�سية الجديدة المنتخبة في ال�سفة الغربية وقطاع غزة على ح�ساب بقية المكونات ال�سيا�سية لل�سعب الفل�سطيني 

الممثل���ة في منظم���ة التحري���ر الفل�سطينية. بالتالي، ت���م ا�ستثناء 60% م���ن ال�سعب الفل�سطيني م���ن المقيمين في 

ال�ست���ات. مم���ا خلق فج���وة وانف�سال بين ما ب���ات يعرف »بالخ���ارج والداخل«. كم���ا اأدت عملية اأو�سل���و اإلى اإ�سعاف 

الموؤ�س�س���ات الديمقراطية الفل�سطيني���ة التي اأفرزتها منظمة التحرير الفل�سطينية من خ���الل خلق موؤ�س�سات جديدة 

وتحدي���دا ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة والمجل�س الت�سريع���ي والتي ال تتمتع ب���ذات ال�سالحيات اأو الم�ست���وى التمثيلي الذي 

تتمت���ع به منظمة التحرير. وبالتالي، قادت ه���ذه التطورات اإلى اإ�سعاف �سيادة المجل�س الوطني الفل�سطيني والقدرة 

. وفي المح�سلة، يمكن 
18

التمثيلية لهذه الموؤ�س�سة الد�ستورية ل�سالح الفل�سطينيين داخل ال�سفة الغربية وقطاع غزة

القول اأن اتفاقيات اأو�سلو قد اأدت اإلى فكفكة النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني الذي نجحت منظمة التحرير في الحفاظ 

عليه حتى العام 1993.

اإ�ساف���ة اإلى ذلك، فاإن عملي���ة �سالم اأو�سلو، وتحديدا بعد طرح خارطة الطريق ف���ي العام 2002، اختزلت الحقوق 

الوطني���ة الفل�سطيني���ة في اإطار حماي���ة منظومة الحقوق الفردي���ة الديمقراطية للفل�سطينيي���ن المقيمين في ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة. ويبدو هذا وا�سحا من خالل ف�سل عملية اأو�سلو في حماية حق الفل�سطينيين في العودة والمعترف 

به عالميا وكذلك حقوق الفل�سطينيين المقيمين داخل اإ�سرائيل في الم�ساواة القانونية، وهما الق�سيتان اللتان لم يتم 

التطرق لهما ال من قريب وال من بعيد �سمن اتفاقيات اأو�سلو.

كما لم تنجح عملية ال�سالم في و�سع حد لالحتالل وهو المطلب الرئي�سي لتحقيق اال�ستقالل الفل�سطيني. ولم يقف االأمر 

عن���د ه���ذا الحد، بل اإن االتفاقات المذكورة �سحت بالغالبية العظمى من ال�سع���ب الفل�سطيني مقابل الوعد باإقامة نظام 

ديمقراطي في حدود ال�سفة الغربية وقطاع غزة فقط.

17 Jamil Hilal, “Problematizing Democracy in Palestine”, Comparative Studies in South Asia, Africa and the Middle 
East, Vol. 23. No. 1&2, 2003, pp. 163-172, pp.164.

18 Karma Nabulsi, The State Building Project: What Went Wrong”, pp.120.
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وق���د تم ذلك م���ن خالل قبول القي���ادة الفل�سطينية ومجموعة من اأ�سح���اب الم�سالح من الفل�سطينيي���ن المنتفعين من 

الو�سع النا�سئ في االنخراط في عملية اأو�سلو وت�سويقها.

اإال اأن اتف���اق اأو�سل���و ل���م ي�سهل عملية تط���ور االأح���زاب ال�سيا�سية في ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة، وه���و ابرز مالمح 

الدول���ة الديمقراطي���ة، خ�سي���ة اأن تعار�س مثل ه���ذه االأحزاب العملية ال�سلمي���ة. ومع اأنها لم تل���غ التعددية ال�سيا�سية 

الت���ي ميزت منظمة التحرير، اإال اأن اتفاق اأو�سل���و اأدى اإلى �سق الفل�سطينيين اإلى مجموعتين، االأولى تلك التي دعمت 

االتف���اق اأو قررت االن�سم���ام للنظام ال�سيا�سي الذي اف���رزه )فتح وبع�س االأحزاب ال�سغي���رة كاالتحاد الديمقراطي 

الفل�سطين���ي- ف���دا( والثانية مكونة من اأولئك الذين رف�س���وا االتفاق كالجبهة ال�سعبية وحما����س والجهاد االإ�سالمي 

وغيره���ا م���ن الف�سائ���ل. وقد اأدى ه���ذا اال�ستقطاب الحاد اإل���ى قطع الطريق اأم���ام بروز معار�سة فاعل���ة ت�سكل قوة 

. فقد هيمن عرفات، وحركة فتح التي تزعمها، على النظام 
19

حقيقي���ة راف�س���ة لعملية ال�سالم وللحكومة الفل�سطينية

ال�سيا�س���ي الفل�سطين���ي ولم ي�سمح باأي معار�سة ل�سيا�سته كما كان الح���ال قبل االتفاقيات. كما نجح عرفات وفتح في 

اإغ���راء بع�س الف�سائل ال�سغي���رة )فدا وبع�س الم�ستقلون( لالن�سمام لل�سلطة بينم���ا تعززت هيمنة فتح على االأذرع 

20، فيما بعد، من اجل تعزيز 
التنفيذي���ة للحكوم���ة الفل�سطينية. وقد ا�ستغل عرف���ات وعبا�س التمويل المقدم لل�سلط���ة

�سيط���رة النظام النا�سئ عل���ى المجتمع الفل�سطيني وفي نف�س الوقت تقوية الحزب ذاته )فتح( على ح�ساب االأحزاب 

االأخرى. وما كان رف�س االأحزاب الفل�سطينية االأخرى الم�ساركة في انتخابات العام 1996 امتدادا لرف�سها التفاق 

اأو�سلو اإال لي�سهل هيمنة حزٍب واحد على النظام ال�سيا�سي مما حد من ديمقراطية هذا النظام. وحين قررت حما�س 

خو����س االنتخاب���ات الت�سريعية في الع���ام 2006 في تحد لهيمنة فتح على ال�سلط���ة الفل�سطينية، رف�ست من قبل كل 

م���ن فت���ح والمجتمع الدولي بالرغم من اإ�س���رار هذا االأخير على �س���رورة اإجراء االنتخابات وانتق���ال ال�سلطة ب�سكل 

ديمقراط���ي. وق���د اعتبر الغرب ب���روز حما�س كقوة معار�سة ف���ي ال�سفة الغربية وقطاع غزة اأم���را مرفو�سا وتهديدا 

للمبادئ الديمقراطية الغربية حيث �سعت جميع االأطراف للق�ساء على هذه المعار�سة.

لق���د م���ر النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني منذ توقي���ع اتفاقية اأو�سلو وحتى اللحظة، باأربعة تط���ورات األقت بظاللها على 

الم�ستقب���ل الديمقراطي لهذا النظام. اأوال، هيمنة فل�سطينيو ال�سفة والقط���اع على فل�سطينيي ال�ستات، للمرة االأولى 

من���ذ الع���ام 1948، وبالتالي اأدى ذلك اإلى ا�ستثن���اء مجموعات هامة من المكونات االأ�سا�سي���ة لل�سعب الفل�سطيني، 

وتحدي���دا الالجئين وفل�سطيني���ي ال�ستات والفل�سطينيي���ن المقيمين داخل اإ�سرائيل. وبالرغم م���ن اأن الممثلين لهذه 

القطاع���ات عينوا موؤخ���را للجنة التنفيذية لمنظمة التحري���ر الفل�سطينية، اإال اأنهم تعر�س���وا لال�ستثناء �سمن عملية 

�س���الم اأو�سلو. فاإن�ساء نظام �سيا�سي كنتاج التف���اق اأو�سلو كان يتطلب، كما ح�سل بالفعل، ا�ستثناء فل�سطينيي الخارج 

وبالتالي التنكر للحق الوطني الفل�سطيني بالعودة والتحرير والم�ساواة. 

19 Jamil Hilal, “Problematizing Democracy in Palestine”, Comparative Studies in South Asia, Africa and the Middle 
East, Vol. 23. No. 1&2, 2003, pp. 163-172. 

20 Rex Brynen, “Donor Aid to Palestine: Attitudes, Incentives, Patronage and Peace”, in Keating et al (eds), Aid, 
Diplomacy and Facts on the Ground.
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ثاني���ا، اأدى اتفاق اأو�سلو اإلى قي���ام �سبه دولة تهيمن عليها فتح وباقت�ساد يعتمد على الم�ساعدات الخارجية. وقد اأدى 

قي���ام ال�سلط���ة الفل�سطينية اإلى اإن�ساء قطاع ع���ام كبير اقت�سته ال�سرورة من اجل امت�سا�س ق���وة العمل الفل�سطينية 

والح���د من البطالة التي نتجت عن �سيا�سة االإغ���الق التي فر�ستها اإ�سرائيل، مما حول ال�سلطة اإلى بنية ت�سغيل تعتمد 

على المح�سوبية والمحاباة ل�سمان ا�ستمرارها وا�ستمرار �سعبها المعتمد عليها كم�سدر رزق. وهنا ن�سير اإلى اأن نظام 

المح�سوبي���ة الذي يهيمن على اأداء ال�سلطة ي�س���كل �سربة قا�سية للتوجهات الديمقراطية التي تعهدت انتخابات العام 

1996 بحمايتها. 

ثالث���ًا، �سهد النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني تراجع���ا لالأحزاب العلمانية الي�سارية وت�ساعد ق���وة االأحزاب االإ�سالمية. 

وق���د ت�ساعدت �سعبية هذه االأحزاب كونها كانت خارج الحكوم���ة وتمكنت من اأن تمثل �سوت الجماهير ب�سكل اأف�سل 

م���ن غيرها، كما اأنها مرت عبر �سل�سلة من التغييرات االجتماعية وال�سيا�سية في ظل االحتالل االإ�سرائيلي اإلى جانب 

. كما نجحت هذه االأحزاب اأي�سا في تلبية االحتياجات 
21

نجاحها في الحفاظ على مبادئ المقاومة الوطنية وال�سمود

االجتماعي���ة لل�سكان عبر �سبكة م���ن الخدمات التي قدمت دون االعتماد على الم�ساع���دات الخارجية لتغطيتها. وفي 

اأحي���ان كثي���رة، �سكلت االأحزاب المق�سودة نقط���ة ا�ستقطاب لالأ�سوات المحتجة والمعتر�س���ة، التي فقدت الثقة في 

فتح.

رابع���ا: تحول النظام ال�سيا�س���ي الفل�سطيني اإلى نظام قائم على حزبين اأ�سا�سيين، اإذ باتت فتح هي الحزب المهيمن 

ف���ي ال�سفة الغربية وقطاع غزة، بينما ت�سكل حما����س المعار�سة الحقيقية الوحيدة. وقد قاد هذا الو�سع اإلى النتيجة 

الماأ�ساوي���ة على الق�سي���ة الفل�سطينية والمتمثلة في قيام حكومتين فل�سطينيتين بعد حزيران 2007، حيث تمركزت 

حكومة فتح في ال�سفة الغربية وحكومة حما�س في قطاع غزة. 

21 Hilal, 2006. 
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املمولون ومتويل مشاريع تعزيز الدميقراطية: أولويات . 3
الفلسطينيني مقابل أولويات اجلهات املانحة

كما ا�سرنا في البداية، فاإن التمويل الذي قدمه المانحون للم�ساريع الرامية للترويج للديمقراطية في ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة، ا�ستهدف مجاالت ثالثة:

الدعم واالإ�سراف على االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية والبلدية.. 1

  تعزيز املجتمع املدين وحقوق االإن�سان.. 2

 تعزيز احلكم الر�سيد وبناء قدرات الدولة. . 3

اأما كمية التمويل المخ�س�سة لكل مجال من هذه المجاالت فقد تفاوتت على مدار الخم�سة ع�سر عاما الما�سية حيث 

ارتبط���ت بفهم الممولين للدور الذي يمكن للم�ساعدات اأن تلعب���ه في و�سع حد لل�سراع الفل�سطيني االإ�سرائيلي تارًة، 

وتارًة بفهم الفل�سطينيين وتحديدهم الأولوياتهم الوطنية. في هذا ال�سياق، ركزت القيادة الفل�سطينية على هدف بناء 

�سلط���ة الدول���ة العليا وما يترافق مع ذلك من بناء موؤ�س�ساتها والقوة التابعة له���ا )الموؤ�س�سات االأمنية(. وقد اعتبرت 

الدولة الفل�سطينية رمزا للتحرر الوطني الفل�سطيني باعتبار اأن ذلك ما تم الت�سويت عليه من قبل المجل�س الوطني 

الفل�سطيني في العام 1988. اإال اأن القيادة الفل�سطينية، وطبقة رجال االأعمال، لم تعط دائما اهتماما كافيا الأولوية 

اإنه���اء االحت���الل قبل بن���اء الدولة اأو الأولوية اإع���ادة ترتيب منظمة التحري���ر الفل�سطينية، بدل التركي���ز على ال�سلطة 

الفل�سطينية، باعتبار اأن االأولى هي الممثل ال�سرعي ال�سيا�سي الذي يوحد كافة الفل�سطينيين.

1.3 االنتخابات

اعتبر دعم االنتخابات في فل�سطين والموؤ�س�سات ال�سيا�سية المنتخبة حديثا في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، كالمجل�س 

الت�سريع���ي الفل�سطين���ي، جزءًا اأ�سا�سيًا م���ن عملية بناء الدولة الفل�سطينية. في هذا االإط���ار، قامت الجهات المانحة 

باالإ�سراف على االنتخابات الفل�سطينية في العام 1996 وقدمت التمويل الالزم لبناء المجل�س الت�سريعي الفل�سطيني 

، حي���ث اعتبرت هذه االنتخاب���ات قد وفرت الغط���اء ال�سرعي لل�سلطة 
22

ومكتبت���ه وكذل���ك تدريب الطاق���م العامل فيه

الفل�سطيني���ة الجديدة المنتخبة. اإال اأنها لم تلق ب���اال لحقيقة اأن النظام االنتخابي يحابي االأحزاب ال�سيا�سية الكبرى، 

كفتح وي�سحق االأقليات واالأحزاب ال�سغيرة. فالنظام االنتخابي حد من اإمكانية ت�سكيل حكومة ائتالفية حيث كثيرا ما 

ينتقد مثل هذا النظام من قبل المحللين ال�سيا�سيين كونه ال يتيح المجال اأمام تطوير نظام �سيا�سي فعال واإن كان اأكثر 

تمثي���ال. كما لم يت���م االنتباه اإلى المخاوف التي اأعربت عنها كل من الجبه���ة ال�سعبية وحركة حما�س حول المحدودية 

التي تتمتع بها مثل هذه االنتخابات في ظل االحتالل وكونها ت�ستثني الغالبية الفل�سطينية في ال�ستات.

وحالي���ا، ال ي�سر الممولون عل���ى اإجراء االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية والمحلية ف���ي موعدها كما ين�س على ذلك 

القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني. اأما ال�سبب، فهو عدم رغبة الحكومة الفل�سطينية ذاتها في اإجراء مثل هذه االنتخابات. 

22 Guilain Deneoux and Robert Springborg, Promoting Democracy and State Building in Palestine: Donors 
Assistance to the Palestinian Legislative Council, Saffron LMEW Papers on the Contemporary Middle East, 2005. 
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ورغم قيام الجهات المانحة باالإ�سراف على االنتخابات الرئا�سية والمحلية في العام 2005، واالنتخابات الت�سريعية 

في العام 2006، وبالرغم من اإقرارهم ب�سفافيتها، اإال اأنهم رف�سوا النتائج التي اأفرزتها العملية االنتخابية. عالوة 

عل���ى ذل���ك قاطعت الجه���ات المانحة ال�سلط���ة الفل�سطينية المنتخب���ة ولم تمار����س اأي �سغط عل���ى اإ�سرائيل لمنعها 

م���ن اعتق���ال اأع�ساء حما����س المنتخبين والذي ت�سبب في تعطي���ل عمل المجل�س الت�سريعي وفيم���ا بعد تدمير العملية 

الديمقراطية بدل العمل على حمايتها. وفي النهاية، باتت الجهات المانحة تعاقب الفل�سطينيين الذين اختلفوا معها 

ف���ي النظرة اإلى العملية ال�سلمية، بدل من اأن ت�سهل لهم حري���ة التعبير عن اأنف�سهم ب�سكل ديمقراطي ورفع اأ�سواتهم 

المعار�س���ة ل�سيا�سة الحكوم���ة الفل�سطينية وتعاطيها مع اإ�سرائيل. من هنا، يبدو جليا اأن انتخابات العام 2006 ورد 

المجتم���ع الدولي عليها، ت�سير اإلى اأن الم�ساع���دات االإن�سانية للفل�سطينيين ال زالت محكومة باأجندة �سيا�سية، بمعنى 

اأن هذه الم�ساعدات تهدف اإلى �سمان ا�ستمرار عملية �سالم اأو�سلو وقبول التعريف االإ�سرائيلي لمفهوم اأمنها بدال من 

اأن تلعب دورا في اإنهاء االحتالل والترويج للم�ساركة الديمقراطية. 

2.3 على مستوى األرقام 

بالنظ���ر اإل���ى الجدولي���ن 1 و 2، يت�سح لنا اأن التمويل لم�ساري���ع الترويج للديمقراطية هي جزء م���ن ميزانية التنمية 

المخ�س�سة لل�سفة الغربية وقطاع غزة، حيث ي�سكل التمويل المخ�س�س لها ما قيمته 10% من مجمل التمويل الذي 

قدمت���ه الوكال���ة االأميركية للتنمية الدولي���ة )USAID( لل�سفة الغربية وقطاع في الفت���رة ما بين2010-1994 . 

وق���د تراوح���ت قيمة هذا التمويل بين 25 -40 مليون دوالر اأمريكي �سنويا من قبل الوكالة االأميركية للتنمية الدولية 

)USAID(، وحوال���ي 1.2 ملي���ون دوالر من قبل )الوكالة البريطاني���ة للتنمية DFID( في الفترة ما بين 2005- 

2011. اإال اأن ه���ذه المبال���غ تبقى متوا�سعة قيا�سا بالمبالغ المخ�س�سة للتنمي���ة االقت�سادية والتي �سكلت ما قيمته 

50% من مجمل قيمة الم�ساعدات لذات الفترة. اأما بين العامين 2006-2008 ، فاإن قيمتها و�سلت �سعف قيمة 

 )USAID( الم�ساع���دات المخ�س�س���ة للمعونات االإن�سانية من �سمن م���ا قدمته الوكالة االأميركية للتنمي���ة الدولية

)جدول رقم 2(. وقد �سجلت الم�ساعدات االإن�سانية اأعلى م�ستوياتها في الفترة2007-2009  بعد فر�س الجهات 

المانحة المقاطعة على حكومة حما�س المنتخبة والحرب االإ�سرائيلية على قطاع غزة )جدول 1 و2(.

اإال اأن تعري���ف الممولي���ن لمفه���وم الترويج للديمقراطي���ة يبقى مبهما وم�سل���ال. ففي بع�س الح���االت، يتم دمج هذه 

الم�ساري���ع مع م�ساريع »دعم الدولة« كما يرى االتحاد االأوروبي والبنك الدولي )جدول 1 و3(. اأما الوكالة االأميركية 

للتنمي���ة الدولية )USAID(، فتميل اإلى الف�س���ل بين الق�سيتين بحيث توجه م�ساعدات الترويج للديمقراطية �سوب 

المجتمع المدني بينما م�ساعدات بناء الدولة فتوجه للم�ساريع الحكومية مما يخلق من »المجتمع المدني« قوة معار�سة 

»للحكومة«. وال تزال الوكالة االأميركية للتنمية الدولية )USAID(، تتعامل مع م�ساريع دعم حقوق االإن�سان وم�ساريع 

دع���م الحك���م باعتبارها تندرج �سمن ذات الفئة بالرغم من اأن هناك ف���رق �سا�سع بينهما. م�ساريع الديمقراطية في 

الع���ادة ت�سته���دف موؤ�س�سات المجتمع المدني بمكونات���ه المختلفة )�سباب، ن�ساء، اأطفال، فن���ون، اإعالم... الخ( اإلى 

جانب توجيهها �سوب االنتخابات وبرامج تعليم الديمقراطية المنفذة من قبل الموؤ�س�سات العامة والخا�سة. 
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فالخل���ط بين انتهاكات حق���وق االإن�سان وتعليم المواطني���ن الديمقراطية من اجل محا�سب���ة حكومتهم يعك�س منهجا 

ميكانيكي���ا وفردي���ا وال يعك�س فهما تاريخيا و�سيا�سي���ا لمفهوم الديمقراطية. كما اأن هذا النه���ج يج�سد دور الحكومة 

وي���روج للفردانية ف���ي الم�ساركة ال�سيا�سي���ة. فالفرد ولي�س المجموعة )الح���زب، اتحاد العمال، اللج���ان ال�سعبية... 

ال���خ( هو وكيل الديمقراطي���ة وحاميها دون االأخذ بعين االعتب���ار اأن الفرد الفل�سطيني يبق���ى محكوما بالحدود التي 

يفر�سها اتفاق اأو�سلو، ويبقى كذلك عر�سة لقمع االحتالل االإ�سرائيلي، وال ي�ستطيع عمليًا اأن يمار�س حريته اأو تحقيق 

الديمقراطية.

حجم التمويل المخ�س�س »لبناء الدولة« والذي ياأتي على �سكل دعم لموازنة ال�سلطة الفل�سطينية والدعم المخ�س�س 

لتعزي���ز �سيطرة القانون والنظام )تطوي���ر االأجهزة االأمنية( ي�سكل ما ن�سبت���ه30%-50 % من قيمة التمويل الذي 

يقدم���ه كل م���ن االتحاد االأوروبي والوكالة االأميركية للتنمية الدولية )USAID( م���ع االإ�سارة اإلى اأن هاتين الجهتين 

هم���ا اكب���ر الجهات المانحة لل�سفة الغربية وقطاع غزة. اأما المثير في االأمر، فهو اأن حجم التمويل المخ�س�س لبناء 

الدولة ي�سكل �سعفين اإلى ثالثة اأ�سعاف التمويل المخ�س�س لتعزيز الديمقراطية )جدول 1 و2(. 
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احلكم الرشيد: إفراغ السياسة من حمتواها. 4

لقد لقيت م�ساألة الحكم الر�سيد اهتماما ملحوظا من قبل الممولين في �سياق م�ساريع بناء الدولة في ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة، وهي الم�ساريع التي التزمت بتنفيذها ال�سلطة الفل�سطينية وكذلك المجتمع الدولي. ومن المفيد االإ�سارة 

هن���ا اإلى اأن مثل هذه الم�ساري���ع تتوافق تماما مع الروؤية التنموية المطروحة �سمن »م���ا بعد اإجماع وا�سنطن«. وحتى 

���ب التمويل في ه���ذا المجال باتج���اه الموؤ�س�سات غير الحكومي���ة في ال�سفة الغربي���ة وقطاع غزة  الع���ام 2002، �سُ

باعتبار اأن هذه الموؤ�س�سات ت�سكل نظيرا للحكومة والقاعدة لخلق مجتمع مدني حيوي وفاعل. في هذا االإطار، هدف 

التموي���ل اإلى تح�سين اأداء الموؤ�س�سات غير الحكومية الفل�سطينية في مجال تطبيق التقنيات االإدارية الحديثة وتعزيز 

مهني���ة هذه الموؤ�س�سات اإلى جانب تعزي���ز دور الهيئات المرجعية لها في مجال الم�ساءلة و�سمان ال�سفافية بافترا�س 

اأن تعزي���ز »الحك���م الر�سيد« داخ���ل موؤ�س�سات المجتمع المدني ذاته���ا، �سيرفع من قدرتها عل���ى تمثيل م�سالح فئات 

مجتمعية مختلفة �سواء تلك المهم�سة اأو التي ال تلق تمثيال كافيا �سمن النظام ال�سيا�سي المهيمن )الن�ساء، ال�سباب، 

الفق���راء ف���ي المناطق النائية والالجئون ف���ي المخيمات(. في الع���ام 1999 اأعرب المجتم���ع الدولي عن قلقه من 

انت�س���ار الوا�سطة والمح�سوبية وغياب ال�سفافية المالية التي امتاز بها اأداء موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية. وفي نف�س 

العام �سكل االتحاد االأوروبي فريقا دوليا لتوثيق �سكاوى الفل�سطينيين بخ�سو�س ممار�سات موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية 

.
23

الفل�سطينية في مجاالت الف�ساد والمح�سوبية وانتهاكات حقوق االن�سان

بالتالي، بات مفهوم الحكم جزء من مقاربة مبنية على اأهمية دور الدولة في دعم المجتمع وبناء الدولة الديمقراطية 

ف���ي ال���دول النامية ب�سكل عام وف���ي ال�سفة الغربية وقطاع غ���زة ب�سكل خا�س. ومع طرح الوالي���ات المتحدة لخارطة 

الطري���ق، لتحقي���ق ال�سالم في ال�س���رق االأو�سط، في العام 2002، بات���ت اإ�ستراتيجية تحقيق الحك���م الر�سيد تحتل 

مكانة بارزة على م�ستوى مفاهيمي وعلى م�ستوى التمويل كذلك. ومن هنا، برزت الدعوات اإلى اإقامة دولة فل�سطينية 

بح���دود موؤقتة في ال�سفة الغربية وقطاع غزة مقابل توفير االأم���ن واال�ستقرار الإ�سرائيل. كما طالبت خارطة الطريق 

باإ�س���الح موؤ�س�سات ال�سلط���ة الفل�سطينية من الناحيتين البنيوية والمالية. وكذلك بن���اء قوة �سرطة فل�سطينية مدربة 

م���ن قب���ل الواليات المتح���دة واإ�سرائيل اإلى جان���ب تعزيز التن�سيق االأمني بي���ن ال�سلطة الفل�سطيني���ة واإ�سرائيل تحت 

اإ�س���راف الوالي���ات المتحدة االأمريكية. كما هدف���ت الخطة اإلى خلق توازن بين مراكز الق���وة داخل النظام ال�سيا�سي 

الفل�سطين���ي، من خ���الل تقليل قوة الجهاز التنفيذي وتعزيز دور البرلمان ودور رئي�س الوزراء. ومع اأن توجه المجتمع 

الدول���ي نح���و تبني م�سروع بناء الدولة الفل�سطينية �سكل نجاحا للحركة الوطنية الفل�سطينية، اإال اأن الم�ساعدات التي 

تدفق���ت لتحقيق ذلك كان���ت خا�سعة تماما لالأولويات االأمريكية واالإ�سرائيلي���ة. وبالتالي اأجه�ست اإمكانية نجاح هذا 

الم�س���روع خا�سة واأنها لم ت�سع اأوال الإنهاء االحت���الل واإجبار اإ�سرائيل على االن�سياع للقانون الدولي من اجل الو�سول 

اإل���ى اإقامة الدول���ة الفل�سطينية. وبدل من ذلك، ف���اإن الم�ساريع المذكورة ركزت على م�سئولي���ة الفل�سطينيين الإقامة 

 وممار�سة القمع بحق اأبناء �سعبه���م، ومن بديهي القول اأن تحقيق ذلك 
24

نظ���ام ديمقراطي في ظ���ل وجود اال�ستعمار

�سرب من �سروب الم�ستحيل. 

23 Le More, International Assistance to the Palestinians after Oslo, pp. 157.

24 See among others Leila Farsakh, “The Political Economy of Israeli Occupation: What is Colonial about it”, 
Electronic Journal of Middle Eastern Studies, No.8 Spring 2008, and Adam Hanieh, Development as Struggle: 
Confronting the Reality of Power in Palestine, paper presented at ‘Development in the Occupied Palestinian 
Territory:	Critical	Reflections	on	Current	Practices	and	Opening	the	Space	for	Debating	Alternative	Approaches’	
Workshop, Center for Development Studies, Birzeit University, Ramallah, Palestine, 23 June 2011. 
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 اأم���ا خط���ة االإ�سالح والتنمية الفل�سطينية )2008-2010 ( المطروحة من قبل حكومة فيا�س في العام 2007، 

فتمث���ل اأف�سل تمثي���ل لفهم ال�سلطة الفل�سطينية والمانحين للحكم الر�سيد بالرغم من توا�سل االنتهاكات االإ�سرائيلية 

وموا�سلة تجزئتها لالأرا�سي وال�سكان الفل�سطينيين. وح�سب الخطة، فاإن اأهداف الحكومة الفل�سطينية تتمثل في: 

احلكم الر�سيد، والذي مت تعريفه على انه ف�سل ال�سلطات واإخ�ساع احلكومة للم�ساءلة واملحا�سبة.. 1

االأمن واالأمان و ي�سمل حت�سني قدرات االأجهزة االأمنية واالإ�سراف الدميقراطي عليها وكذلك تعزيز دور . 2

القانون واجلهاز الق�سائي.

زيادة االزدهار الوطني من خالل اإن�ساء نظام قانوين ل�سمان منو القطاعني العام واخلا�س.. 3

حت�سني م�ستوى املعي�سة عرب تطبيق �سيا�سة اجتماعية ت�سمن للمواطنني الو�سول اإىل اخلدمات ال�سحية . 4

.
25

والتعليمية

 بالتال���ي، فاإن الخط���ة المذكورة تعزز موؤ�س�سات االقت�ساد النيوليبرالي في ال�سف���ة الغربية، وهو التوجه الذي يتبنى 

معايي���ر اقت�سادية �سارمة لتحفيز اال�ستثم���ار ويعطي االأمن اأهمية كبرى. وتهدف كذلك اإل���ى اإعفاء ال�سوق والقطاع 

الخا����س م���ن االلتزامات العامة وفي ذات الوقت، تطوير نظام قانوني تعتبره �سروريا لخلق بيئة م�ستقرة لال�ستثمار، 

وتثب���ت للمجتم���ع الدولي اأن ال�سلطة الفل�سطينية هي المتحكم الفعلي باالأم���ور االقت�سادية وال�سيا�سية والوحيدة التي 

تتمتع بالقوة وتحتكر حق ممار�ستها، وبالتالي فاإنها ت�ستحق التحول اإلى دولة. 

ف���ي ه���ذا ال�سياق، فاإن خط���ة االإ�سالح والتنمية الفل�سطيني���ة المذكورة، تعتبر اأن ال�سرعية تاأت���ى من تقديم منظومة 

جي���دة من الخدمات للمواطني���ن ولي�س من خالل �سناديق االقتراع والم�ساءل���ة ال�سيا�سية. ويتردد مثل هذا الخطاب 

�سم���ن �سيا�سة وممار�سات بع����س الجهات منها الوكالة االأميركي���ة للتنمية الدولي���ة)USAID(، الوكالة البريطانية 

للتنمي���ة )DFID(، وم�ساري���ع البنك الدولي. من جانبها تهدف الم�ساعدات التي تقدمه���ا الوكالة االأميركية للتنمية 

الدولية )USAID(، لتعزيز قدرات وزارات ال�سلطة الفل�سطينية وموؤ�س�ساتها في مجال تقديم الخدمات للمواطنين 

�سعيا منها لم�ساعدة ال�سلطة على االإعداد للتحول اإلى دولة )الجدول رقم 7، م�سروع PACE(. وتمول دورات تهدف 

لتح�سي���ن اإدارة االأموال والم�سادر المتاحة اأمام هذه الموؤ�س�سات وتعزيز مبداأ الم�ساءلة في اأو�ساطها وكذلك اعتماد 

ال�سفافي���ة ف���ي اأدائها وفي الوقت ذات���ه، تعزيز التوا�سل والتن�سيق م���ا بين موؤ�س�سات ال�سلط���ة الفل�سطينية من جهة، 

26. وعليه، فاإن م�ساريع تحقي���ق الحكم الر�سيد، لم ت�ستهدف فقط وزارات 
وموؤ�س�س���ات المجتم���ع المدني من االأخرى

ال�سلط���ة ف���ي مدينة رام اهلل، بل امت���دت لتطال موؤ�س�سات الحك���م المحلي والبلديات والمحافظ���ات باعتبار اأن ذلك 

ه���و ال�سبي���ل االأمثل لربط الحكومة بالجمهور )جدول رقم 7، م�س���روع LDR(. كما اأن هناك عدة م�ساريع ا�ستهدفت 

الجه���از الق�سائي، وال���ذي التزمت خطة االإ�س���الح والتنمية الفل�سطيني���ة باإ�سالحه وا�ستهدفت���ه م�ساريع ال الوكالة 

.
27

االأميركية للتنمية الدولية )USAID( لتقويته

25 The Palestinian Authority, The Palestinian Reform and Development Plan 2008-2010, Ramallah, pp. 35-36. 

26 (USAID), West Bank and Gaza, Democracy and Governance Projects at www.الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية  (USAID).gov/
wbg/dgo.html consulted March 10, 2012. 

27 (USAID), West Bank and Gaza, Democracy and Governance Projects at www.الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية  (USAID).gov/
wbg/dgo.html consulted March 10, 2012. 
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تبلغ ميزانية الم�سروع 62 مليون دوالر اأمريكي ويتم تنفيذه عبر 55 موؤ�س�سة حكومية )وزارات، بلديات...(، باالإ�سافة 

اإل���ى 65 موؤ�س�س���ة مجتمع مدن���ي، في ال�سفة الغربية وقطاع غ���زة بهدف »تح�سين نوعية حي���اة الفل�سطينيين وزيادة 

ثقته���م ف���ي عملية ال�سالم« )جدوال رقم 7، م�سروع ال�سراكة المدنية(. ومن المثير هنا اأن من �سمن الموؤ�سرات التي 

تعتمده���ا الوكالة االأميركية للتنمية الدولية )USAID(، للتدليل على نج���اح الم�سروع المذكور، »زيادة الم�ساعدات 

االإن�سانية المتاحة للفل�سطينيين في قطاع غزة«، »حرية �سراء االحتياجات الغذائية والدوائية«، »وتوفير منح التمكين 

، مما يدل على اأن م�ساريع الحكم الر�سيد ال تتطرق عمليًا لق�سية 
28

االجتماع���ي واالقت�سادي في الخليل وفي جني���ن«

الم�سارك���ة الديمقراطية والم�ساءلة، وبدال من ذلك، فاإنها ت�سعى الإنتاج ال�سرعية تحت م�سمى ال�سفافية، معتمدة في 

ذلك العمل على الحد من الفقر ولي�س العمل على الم�ساريع التنموية. 

وبالرغ���م من اأهمية م�ساري���ع الحكم الر�سيد في توفير التدريب والتثقيف والتقني���ات االإدارية، اإال اأنها تبقى اإ�سكالية. 

فقد اأخفقت هذه الم�ساريع في الترويج للديمقراطية التي تبنتها منذ البداية، حيث جاء االإخفاق على م�ستويات اأربعة: 

بداي���ة، قبلت هذه الم�ساريع باالحتالل والح�سار المفرو����س على غزة كحقائق ولم ت�سع لمقاومتها. ورغم اال�ستثمار 

ف���ي الجهاز الق�سائي وفي مجال تعزيز �سيادة القانون، اإال اأنها تقف �سامته اأمام الممار�سات االإ�سرائيلية وانتهاكات 

االحت���الل لحق الفل�سطينيين في حرية الحركة واإعاقتها لعم���ل الموؤ�س�سة الت�سريعية الفل�سطينية بعد انتخابات العام 

2006. وال يب���دو اأن م�س���روع ال�سراك���ة المجتمعية المذكور، ق���د روج فعال للديمقراطية كونه قد تح���ول اإلى و�سيلة 

لتقدي���م الم�ساعدات االإن�ساني���ة لالأطفال الفل�سطينيين بعد عملي���ة الر�سا�س الم�سبوب االإ�سرائيلي���ة. بالتالي، فاإن 

م�ساري���ع الحكم الر�سي���د تحولت عمليا اإلى م�ساريع ت�ساهم في الحفاظ على عملي���ة ال�سالم المترنحة، بدل اأن تكون 

م�ساريع الإنهاء االحتالل.

ثاني���اً، ف�سلت م�ساريع الحكم الر�سيد ف���ي تعزيز �سفافية ال�سلطة الفل�سطينية. فبالرغم من اال�ستثمارات الكبيرة في 

الجه���از الق�سائي وتح�سين ال�سفافية المالية في عم���ل وزارات ال�سلطة، اإال اأن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني لم ي�سل 

لمرحل���ة الف�سل بين ال�سلطات، بل اأدت اإلى تعزيز �سيطرة الجهاز التنفيذي )رئي�سي الوزراء وال�سلطة( على مقاليد 

االأم���ور، تارك���ة الموؤ�س�سة الت�سريعية م�سلولة بفعل تجمي���د المجل�س الت�سريعي وتجاهل ق���رارات المحاكم الق�سائية. 

وي�سي���ر العدي���د من الخبراء اإلى اأن ما يج���ري لي�س بناًء للموؤ�س�س���ات بقدر ما هو عملية للمحافظ���ة على الموؤ�س�سات 

.
29

واالإجراءات النافذة لخدمة م�سالح الجهات التنفيذية

ثالث���ا، الم�ساريع الم�سار اإليها محكومة بفهم نيوليبرالي للتنمي���ة والديمقراطية، وهي بالتالي ت�سعى لتفريغ المجتمع 

م���ن م�سمون���ه ال�سيا�سي بداًل م���ن العمل على تمكينه. فم���ن خالل العمل على تعزي���ز ال�سفافية ومب���داأ الم�ساءلة في 

موؤ�س�س���ات ال�سلط���ة الفل�سطينية، تح���اول م�ساريع الحكم الر�سيد الت���ي تنفذها ال�سلطة، اأن تعط���ي المجال للمجتمع 

المدن���ي لين�س���ط، ولكن لي�س بال�س���رورة اأن ي�سكل ن���دًا و�سريكًا �سيا�سيًا ق���ادرًا على انتقاد الواق���ع ال�سيا�سي القائم، 

28	 (USAID)	Democracy	and	Governance	Program,	Civic	Engagement	Program	Project	Profile	at	http://www.الوكالة 

 gov/wbg/misc/DGO-CEP%20fact%20sheet.pdf.(USAID) االأمريكية للتنمية الدولية

29 Nathan Brown, “Are Palestinians Building a State?” Commentary for Carnegie Endowment for International 
Peace, July 1, 2010: 5-6. http://carnegieendowment.org/2010/07/01/are-palestinians-building-state/1du
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�س���واء ما يفر�سه االحتالل اأو تفر�سه ال�سلطة نف�سها. فهذه الم�ساريع ت�ساهم في اإعطاء المجال للجمهور في التعبير 

ع���ن راأي���ه و�سخطه حيال ممار�سات البيروقراطي���ة والف�ساد، ولكن لي�س العمل على تح���دي ال�سلطة وانتقادها خا�سة 

ف���ي ظ���ل اعتماد الجمهور على ال�سلطة اقت�سادي���ا ب�سكل كامل، �سواء من خالل الم�ساع���دات اأو من خالل االنخراط 

بالعم���ل في القطاع الع���ام. كما اأن االحتالل فر�س قيوده عل���ى الحيز ال�سيا�سي المتاح اأم���ام ال�سلطة الفل�سطينية اإذ 

ان�سغ���ل الفل�سطيني���ون في البحث عن قوت عي�سهم بداًل من اأن يكونوا في و�سع اقت�سادي م�ستقر ي�سمح لهم بم�ساركة 

�سيا�سي���ة فعالة. فمعاهدة اأ�سلو حرمت االقت�ساد الفل�سطيني من اإن�س���اء بنك مركزي، اأو تحديد التعرفة الجمركية، 

اأو ال�سيط���رة عل���ى م�سادر المياه والموارد الطبيعية، وهي العنا�سر المركزية الالزمة الأي �سيا�سة اقت�سادية م�ستقلة 

وبناءة. فقد منح االحتالل ال�سلطة الفل�سطينية خيارات مالية محدودة وخا�سة في مجال النفقات العامة والتي تدعو 

مب���ادئ النيوليبرالي���ة اأ�سال اإلى تقييدها. وهذا ب���دوره اأدى بال�سلطة لرفع قيمة ال�سرائ���ب المحلية للحد من العجز 

ف���ي الموازن���ة العامة، مما ا�سعف الق���درة ال�سرائية للمواطنين، واث���ر �سلبا على انخراطهم ف���ي ال�سيا�سة. فقد بات 

المواطنون غارقون اأكثر في البحث عن فر�س العمل اأو فهم االأ�سباب التي ت�سطرهم لدفع ال�سرائب، وال يجدون ردا 

ل�سكواهم عندما يرفعون اأ�سواتهم، اإال باجابتهم اأن هذا خطاأ االحتالل ال خطاأ ال�سلطة. كما و�سف الخالدي و�سمور 

خطة االإ�سالح والتنمية الفل�سطينية واالإيفاء بوعود الحكم الر�سيد: »ا�ستخدام المفردات المحايدة يعبر عن الرغبة 

ف���ي الهروب م���ن ال�سيا�سة، والطبيع���ة ال�سيا�سية للم�ساألة الفل�سطيني���ة. برنامج الدولة يقوي فك���رة قبول المواطنين 

لالحت���الل لك���ن دون حرمانهم من فوائد ع���دة منها: تعليم ليبيرال���ي، موؤ�س�سات تتعامل م���ع الم�ستثمرين بايجابية، 

.»
30

وخدمات ترفيهية للطبقة الو�سطى منها توفر الفنادق الفخمة

واأخي���را، ولي����س اآخرا، فاإن م�ساري���ع الحكم الر�سيد تقود اإلى كب���ح جماح م�سروع التحرر الوطن���ي الفل�سطيني. فمن 

خ���الل التركيز على ال�سلطة الفل�سطينية ولي�س على منظم���ة التحرير ورف�س نتائج العملية الديمقراطية الفل�سطينية 

ورف����س التعامل مع حما�س وغيرها من االأحزاب ال�سيا�سية، فاإن م�ساري���ع الحكم الر�سيد تعتبر اأن الفل�سطينيين هم 

فق���ط اأولئ���ك المقيمون في ال�سفة الغربية وال ي�سمل التعريف )دائم���ا( الفل�سطينيين المقيمين في غزة اأو الالجئين 

ف���ي �سوري���ا ولبن���ان واالأردن. وعلي���ه، فاإن الم�ساري���ع المذكورة تزي���د من حالة الت�ستي���ت والتجزئ���ة المفرو�سة على 

الفل�سطينيي���ن ب���دل احترام رغبتهم في الوحدة. ومن خالل التركيز على بن���اء الدولة بالرغم من ا�ستمرار االحتالل 

وعدم اإخ�ساع اإ�سرائيل للمحا�سبة، تم اختزال الم�سروع الوطني الفل�سطيني بمفهوم »بناء الدولة«. ومع اأن اإقامة دولة 

فل�سطينية في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، يلقى اإجماعا وطنيا فل�سطينيا، اإال اأن المحاوالت الرامية الإقامتها بالرغم 

م���ن بق���اء االحتالل، ال توؤدي فقط اإل���ى »تهمي�س« الفكرة واإفراغها م���ن قيمتها، بل اأي�سا توؤدي اإل���ى تعميق االنق�سام 

والتجزئ���ة بين الفل�سطينيين. بالتالي، تبدو فكرة تحديث وتطوير موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية، عملية م�ستحيلة اإن 

لم تكن بال جدوى اإذا لم ياأخذ المرء بعين االعتبار المنافع المكت�سبة من وراء مثل هذه العملية. فعلى مدار الع�سرين 

�سن���ة الما�سية، برزت ف���ي المجتمع الفل�سطيني طبقة جديدة م���ن المنتفعين مكونة م���ن الموؤ�س�سات غير الحكومية 

المهني���ة، والتي ارتبطت بم�ساريع ال�سلطة النيوليبرالية لتحرير االقت�ساد. واإذا ما اأخذنا بعين االعتبار المقارنة بين 

هذه الفئة من اأ�سحاب االمتيازات، والغالبية العظمى من ال�سعب والتي تعاني الفقر والبطالة واالإق�ساء، �سواء داخل 

اأو خارج االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، فاإن الخال�سة التي نخرج بها اأن هذه الم�ساريع، لي�ست فقط »ال ديمقراطية« 

بل اأي�سا لها انعكا�سات اقت�سادية واجتماعية غاية في االإ�سكال. 

30 Raja Khalidi and Sobhi Samour, “Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and The Remaking of the 
Palestinian National Movement”, Journal of Palestine Studies, 158, no.2, 2011.
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استهداف اجملتمع املدين. 5

اعتمدت م�ساريع الترويج للديمقراطية التي تبناها الممولون في فل�سطين بالعمل على الم�ستوى ال�سعبي اأي�سا، حيث 

تم التركيز على مجموعات محددة من المجتمع المدني. اأما الهدف المعلن لهذه الم�ساريع فكان تمكين المجموعات 

المهم�س���ة اأو ال�سامتة بمعن���ى تعزيز قدراتها على التعبير ع���ن احتياجاتها والدفاع عن حقوقه���ا واالنخراط الكامل 

ف���ي عملي���ة بناء الدولة الفل�سطيني���ة الديمقراطية. وكما يت�سح من الجدول رقم 5، فاإن ج���زءًا كبيرا من م�ساعدات 

الممولين تذهب باتجاه مجموعات حقوق االإن�سان )32 م�سروعا(. وهذه المجموعات ت�سم الموؤ�س�سات غير الحكومية 

الت���ي تعن���ى برفع التقارير حول انتهاكات حق���وق االإن�سان وتعزيز دور القانون وكذلك حماي���ة حقوق المواطنين. وقد 

حظ���ي ال�سب���اب واالأطفال باأهمية متزايدة في هذا المجال اإلى جانب التركيز على الن�ساء حيث يتم العمل على ق�سية 

حق���وق االإن�سان والتربية الديمقراطية في اأو�ساط هاتي���ن الفئتين )الجدولين 5، 6(. وكان االإعالم اأي�سا من �سمن 

القطاع���ات الم�ستهدف���ة ب�سكل كبير عبر م�ساري���ع الوكالة االأميركية للتنمية الدولي���ة )USAID( واالتحاد االأوروبي 

حي���ث اعتبر االإعالم الو�سيلة المنا�سبة لخلق »الحوار ما بين ال�سلطة الفل�سطينية والراأي العام الفل�سطيني« )انظر/ 

.)EPIM ي جدول رقم 7، م�سروع

اإال اأن الم�ساع���دات للمجتم���ع المدن���ي كانت اأي�س���ا انتقائية، فعلى �سبي���ل المثال، حظيت موؤ�س�سات الم���راأة باالأولوية 

ف���ي التموي���ل، اإال اأن الجزء االأكبر من هذا التمويل ذه���ب اإلى عدد محدود من الموؤ�س�س���ات خا�سة تلك التي ت�سنف 

. ف���ي هذا ال�سياق، فاإن 
31

باأنه���ا ذات مهنية متقدم���ة وقادرة على تلبية متطلب���ات الممولين والعمل �سمن معاييرهم

الم�ساع���دات لعب���ت دورا في �سرب اإ�سفين بي���ن موؤ�س�سات المجتمع المدني، بين تلك الت���ي اأتقنت مخاطبة المجتمع 

الغرب���ي وبالتالي باتت قادرة على تجنيد التمويل منه، وتلك الت���ي بقيت غارقة في العمل مع القاعدة ال�سعبية وتعاني 

م���ن �س���ح التمويل اإما الأن قدراتها في االنجليزية غير كافية اأو اأنها لي�ست علمانية ب�سكل مقنع بالن�سبة للممولين. وقد 

ا�ستفادت الموؤ�س�سات التي تتمتع بالمهنية من هذه الحالة وباتت مرتبطة بالم�ساعدات الدولية ب�سكل وثيق حيث تلقت 

الطواقم العاملة فيها رواتب مرتفعة وتمكنت من تو�سيع نطاق عملها وكذلك اأحدثت تغييرا حتى في نمط اال�ستهالك 

الفل�سطيني. من هنا، نجد اأن الم�ساعدات لعبت دورا في زيادة الفوارق الطبقية في المجتمع الفل�سطيني بدل العمل 

عل���ى الحد منها ف���ي اللحظة التي لعب االحتالل دورا في تعزيز الفروقات الطبقي���ة في المجتمع الفل�سطيني وجاءت 

م�ساريع النيوليبرالية التي نفذتها ال�سلطة الفل�سطينية لتزيد من هذه الفروقات. وقد انخرطت بع�س الموؤ�س�سات غير 

الحكومي���ة الفل�سطينية في هذه العملية جنبا اإلى جنب مع الموؤ�س�سات المانحة حيث اأ�سبح كال الطرفين )موؤ�س�سات 

المانحين والموؤ�س�سات المحلية المق�سودة( مقيدة في حدود ما فر�سته عملية �سالم اأو�سلو والتي حدت من اآفاق اأي 

عمل جدي قادر على اإنهاء االحتالل.

وبالرغ���م من االأهمي���ة الوا�سحة ال�سته���داف المجموعات المهم�سة وتوفي���ر الحيز لها للم�ساركة ف���ي النقا�س وتلقي 

التدري���ب، اإال اأن م�ساريع الترويج للديمقراطية تبقى اإ�سكالية في مج���االت اأربع. اأوال، دفع الفل�سطينيين اإلى االنتفاع 

من ال�سلطة الفل�سطينية مقابل منحها ال�سرعية بدال من تحديها.

31 Rima Hammami, “NGOS: The Professionalization of Politics”, Race and Class, vol. 37, no.2 pp. 51-63 and 
Challand, Palestinian Civil Society. 
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بالتال���ي تهدف م�ساريع ال�سراكة المدني���ة)Participatory( القامة حوار مع ال�سلط���ة والممولين الغربيين وكذلك 

االإق���رار بمعايي���ر الممولين للموؤ�س�س���ات الموؤهلة لالنخراط في هذه الم�ساريع. وهذا يب���دو وا�سحا من خالل تعريف 

الوكال���ة االأميركية للتنمية الدولي���ة )USAID( للمعايير المطلوبة للموؤ�س�سات الت���ي �ستنخرط في م�ساريع ال�سراكة 

المدنية والذي وفر ما يقرب من 161 منحة لما مجموعه 75 موؤ�س�سة مدنية فل�سطينية:

»الإع���ادة انخ���راط المجتم���ع الفل�سطيني ف���ي عملية �سنع الق���رار داخل ال�سلط���ة الفل�سطينية، مراقب���ة ومتابعة اأداء 

موؤ�س�س���ات الحكوم���ة وال�سلط���ة، وكذلك االنخراط ف���ي ال�سياق العام للمجتم���ع ل�سمان خلق ح���وار ديمقراطي جدي 

وحقيق���ي بي���ن الحكومة والمواطنين ح���ول م�ستقبل الدولة. و�سيق���وم الم�سروع بتوفير الم�ساع���دة التقنية لموؤ�س�سات 

المجتم���ع المدني عبر مختلف مراحل العم���ل الإتاحة المجال لها لتبني وا�ستخ���دام الممار�سات الديمقراطية وح�سد 

 .»
32

الراأي العام الداعم واإدارة البيئة الخارجية ب�سكل اأكثر فعالية

ف���ي هذا االإط���ار، فاإن م�سروع ال�سراك���ة المجتمعية ي�سعى لخلق عالقة م���ا بين الفرد وال�سلط���ة ولي�س عالقة ما بين 

الموؤ�س�س���ات المجتمعي���ة وهذه ال�سلطة. وبالرغم من اأن هذه الم�ساريع تعه���دت »بتعليم الفل�سطينيين تقنيات مراقبة 

اأداء موؤ�س�س���ات الحكوم���ة« وكذلك »خلق حوار ديمقراطي بي���ن الحكومة والمواطني���ن«، اإال اأن المعطيات الواردة في 

ج���دول رق���م 7 وكذلك الن�س المقتب����س اأعاله، تثبت اأن الح���وار المن�سود، يقوم على م�ستوى ف���ردي ال جماعي. فال 

دور لالأح���زاب ال�سيا�سي���ة اأو النقابات العمالية اأو موؤ�س�سات المجتمع المدني في خلق حوار جماعي مع ال�سلطة. فهذه 

الم�ساري���ع بب�ساطة ت�سعى لخل���ق »مجموعة من االأفراد المدربي���ن« للعمل على محا�سبة ال�سلط���ة على ممار�ساتها كل 

عل���ى طريقته الخا�سة. بعبارٍة اأخرى، فاإن الحوار مع ال�سلطة يجري خارج اأطر العمل ال�سيا�سي )البرلمان و�سناديق 

االقت���راع وم���ا اإلى ذلك(. وهذا بحد ذات���ه يخلق اإ�سكالية كون المجتمع الفل�سطيني مجتمع���ا �سيا�سيا ن�سطا، عبر في 

اأكثر من مجال عن نقده التفاقيات اأو�سلو وكذلك لل�سلطة الفل�سطينية وطالب بالتعددية ال�سيا�سية.

ثاني���ا: م�ساري���ع التروي���ج للديمقراطية ت�ستثني ع���ددا من عنا�سر المجتم���ع المدني من عمله���ا. فبالرغم من اأهمية 

ا�سته���داف ال�سب���اب والن�س���اء باعتبارها من المجموع���ات التي تتعر�س لالإق�س���اء، اإال اأن اإعطاءه���ا اأولوية يجب اأن 

ال يت���م على ح�س���اب مجموعات اأخرى كالعم���ال واالتحادات العمالي���ة والجمعيات الخيرية باعتب���ار اأن هذه الجهات 

منخرط���ة مبا�س���رة في عملية بن���اء المجتم���ع. باالإ�سافة اإلى ذل���ك، فاإن الممولي���ن، وحتى في اأو�س���اط الفئات التي 

تعط���ى االأولوية كالن�ساء وال�سباب، ي�ستثنون بع�س المجموع���ات من تلك المقربة من حما�س اأو الموؤ�س�سات الم�سنفة 

منظم���ات اإرهابي���ة. وه���ذا بحد ذاته يقود اإلى العديد م���ن الم�ساكل من وجهة نظر تمكيني���ة وتنموية كون العديد من 

. فمن خالل ا�ستثناء القطاع االإ�سالمي كامال 
33

هذه الموؤ�س�سات االإ�سالمية لي�س بارتباط �سيا�سي اأو مالي مع حما�س

وال���ذي ن�س���ط على مدار �سنين ف���ي مجال بناء المجتمع والو�س���ول اإلى كافة مكونات المجتم���ع المدني، فاإن الجهات 

المانحة ت�ستثني ن�سف، اإن لم يكن اأكثر، المجتمع من التمثيل اأو تلقي التمويل. كما اأن ا�ستثناء اأو اختيار اأي موؤ�س�سة، 

عملية تتم من خالل الممولين وحدهم وهذه العملية بحد ذاتها لي�ست ديمقراطية اأبدا، هذا من جهة،

32	 (USAID)	Democracy	and	Governance	Program,	Civic	Participation	Program	Project	Profile	at	http://www.الوكالة 
 .gov/wbg/misc/DGO-CPP%20fact%20sheet.pdf.(USAID)  األميركية للتنمية الدولية

33 Sara Roy, Hamas and Civil Society: Engaging the Islamist Social Sector, Princeton: Princeton University Press, 
2011. 
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وم���ن الجه���ة االأخرى، فاإنها منحازة �سيا�سيا لجهات محددة. وهذا يدل عل���ى اأن م�ساعدات المانحين تبقى محكومة 

بالفهم الغربي لعملية ال�سالم ومن هم ال�سركاء الموؤهلون للم�ساركة.

ثالث���ا، الم�ساريع المذكورة التي ا�ستهدفت المجتمع المدن���ي هدفت اإلى اإطفاء ال�سرعية على عملية �سالم اأو�سلو بدال 

م���ن العم���ل على تحدي هذه العملي���ة وانتقادها. فما يقرب م���ن ن�سف م�ساريع المجتمع المدن���ي التي مولت من قبل 

الوكال���ة االأميركي���ة للتنمي���ة الدولية )USAID(، وجه���ت �سوب الترويج لثقاف���ة ال�سالم م���ع االإ�سرائيليين وبالتالي 

تدف���ع باتجاه �سيا�سة التطبيع )انظر/ ي الجدول رقم 6(. اأم���ا الو�سائل التي اعتمدت لتحقيق ذلك، ف�سملت محطة 

اإذاعي���ة، برنام���ج تعليم االإعالم المرئي، التدريب على التعاي�س ال�سلمي، فرق كرة �سلة فل�سطينية اإ�سرائيلية م�ستركة 

اأو ف���رق التوعي���ة البيئية الم�ستركة. وفي الوقت الذي تهدف فيه بع�س ه���ذه الم�ساريع للترويج لحل النزاع والحد من 

العنف في غزة عبر ممار�سة الريا�سة واللعب، خا�سة في اأو�ساط االأطفال وال�سباب، فاإنها تتجاهل الجذور الحقيقية 

 CMM له���ذا العنف وال�س���راع والمتمثلة في موا�سلة القم���ع واال�سطهاد االإ�سرائيلي انظر الج���دول رقم 6 م�سروع

وبالن�سب���ة لغالبي���ة الفل�سطينيين، ف���اإن هذه الم�ساريع ت�سكل عقبة ف���ي وجه تحقيق ال�سالم، ال و�سيل���ة له كونها تعفي 

اإ�سرائيل من م�سئوليتها كدولة تمار�س االحتالل. كما يرف�س مجتمع المانحين االإ�سغاء اأو قبول موقف الفل�سطينيين 

وروؤيته���م لعملي���ة �سالم اأو�سلو وتوجهات المجتمع لتعزيز مقاومة االحتالل. فعل���ى �سبيل المثال، فاإن م�ساريع الترويج 

لل�س���الم، تتناق�س م���ع توجهات موؤ�س�سات المجتمع المدني الفل�سطيني حيث اأن هناك ما يزيد عن 170 موؤ�س�سة في 

ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة من�سوية �سمن اإطار حملة مقاطعة اإ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�س العقوبات 

عليها، وهي الحملة التي انطلقت في العام 2005. وقد حظيت هذه الحملة بالموؤازرة �سواء داخل اأو خارج االأرا�سي 

المحتل���ة، اإال اأن الجه���ات المانحة ا�ستمرت في تجاهلها لمبادئها خا�سة اأنها تختل���ف مع اأهداف عملية �سالم اأو�سلو 

.
34

وترف�س �سيا�سة التطبيع

رابع���ا: يتدخ���ل المانحون في تقري���ر محتوى وتنفيذ اأن�سط���ة موؤ�س�سات المجتمع المدن���ي الفل�سطيني بدال من القبول 

با�ستقاللي���ة ه���ذه الموؤ�س�سات واأنظمته الداخلية التي تحدد االأن�سطة التي تنا�سبه���ا. العديد من الم�ساريع تنفذ تحت 

�سع���ار الرغب���ة في »تعليم الديمقراطية« اأو »التط���ور الموؤ�س�سي للمجتمع المدني« )انظ���ر/ ي الجدول رقم 6(، بغية 

تح�سي���ن بني���ة العمل الداخلي���ة في بع�س الموؤ�س�س���ات غير الحكومية. واله���دف يكمن في الرغبة ف���ي تعزيز �سفافية 

عملي���ة �سن���ع القرار ودمج كاف���ة اأفراد الموؤ�س�سة في ه���ذه العملية. بالتالي، ف���اإن الجهات المانحة تق���رر لموؤ�س�سات 

المجتم���ع المدن���ي مفه���وم الديمقراطية بدل اال�ستم���اع اإلى تعريف ه���ذه الموؤ�س�س���ات ذاتها لطبيع���ة العالقات بين 

مكوناتها واأفرادها. وهذا ي�سكل تجاهال لطبيعة التنوع التي تميز المجتمع الفل�سطيني وتجاهال للتعددية الموؤ�س�ساتية 

التاريخية المعروفة في اأو�ساط الفل�سطينيين. ومرة اأخرى، فاإن ا�ستثناء قطاع الموؤ�س�سات االإ�سالمية كرد على موقف 

حما����س الراف����س لالعت���راف باإ�سرائيل، ي�سكل م�سكلة اإ�سافي���ة كونه ف�سل في االإقرار بوجود بن���ى ديمقراطية داخل 

التي���ار االإ�سالم���ي، �سواء على م�ست���وى حما�س ذاته���ا، اأو العديد من الجمعي���ات الخيرية االإ�سالمي���ة والتي ال عالقة 

 .
35

لحما�س باإدارتها ال من قريب وال من بعيد

34 European donors apply at times only boycott of Israeli products from the settlements 

35 Roy, Hamas and Civil Society, ch.4 and 5 
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وم���ع ان���ه، ومم���ا ال �سك فيه، اأن العديد م���ن الموؤ�س�سات غير الحكومي���ة الفل�سطينية ال تمار����س الديمقراطية، اإال اأن 

محا�سبته���ا هي م�سئولية المجتمع ولي�ست م�سئولية الجهات المانح���ة. وكما اأ�سار راف كارمن، م�ساريع الديمقراطية 

والتنمي���ة الت�ساركي���ة الت���ي يطرحها الممولون، ت���وؤدي اإلى ف�س���ل ال�سكان االأ�سليين ع���ن نمط الم�سارك���ة ال�سيا�سية 

ال���ذي اعتادوا علي���ه وتدفعهم لالنخراط ف���ي م�ساريع �سممت من قبل جه���ات خارج اإطار وكاالته���م. وبالتالي، فاإن 

ه���ذه الم�ساري���ع تق���ود في النهاية اإلى خل���ق اآليات �سيطرة اجتماعي���ة جديدة بدال من العمل عل���ى تحرير المواطنين 

.
36

وتمكينهم

36 Raff Carmen, Autonomous Development: Humanizing the Landscape: An Excursion into Radical Thinking and 
Practice, London: Zed Books, 1996, pp.44. 
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اخلالصة والتوصيات. 6

م�ساري���ع التروي���ج للديمقراطية في ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة لم تحقق التمكين الذي تبنت���ه هدفا لها. وفي الوقت 

ال���ذي وف���رت فيه هذه الم�ساريع الحي���ز الكافي للفل�سطينيين للم�ساركة في الحوار اإ�ساف���ة اإلى توفيرها فر�سة لتعلم 

المهارات التقنية وتعزيز الم�ساءلة المالية، وفي الوقت الذي وفرت هذه الم�ساريع م�سادر الغذاء والدواء لالأطفال، 

�س���واء المحا�سري���ن في غ���زة اأو الذين عزلهم جدار الف�سل ف���ي ال�سفة الغربية، اإال اأنها لم تنج���ح دائما في تمكين 

الفل�سطينيي���ن �سيا�سيَا. اأما ال�سب���ب، فيكمن في حقيقة اأن هذه الم�ساريع �سعت لتعزي���ز �سرعية ال�سلطة الفل�سطينية 

ب���دل من اإتاحة المجال اأمام الجمهور الفل�سطيني لتحدي هيمنة ال�سلط���ة اأو انتقاد تعريفها لم�سروع التحرر الوطني 

الفل�سطين���ي. كم���ا اأن ه���ذه الم�ساريع لم تعط االهتمام الكاف���ي للموؤ�س�سات المركزية الالزم���ة الأي نظام ديمقراطي 

وتحدي���دا البرلم���ان، انتظ���ام االنتخابات، واالأح���زاب ال�سيا�سية وغي���ر ذلك. كما اأنه���ا بقيت محكوم���ة ل�سل�سلة من 

االفترا�س���ات التي ت�سعها النيوليبرالية حيث الفرد، ولي�س الموؤ�س�سة، ه���و محور عملية التنمية والم�ساركة ال�سيا�سية 

باعتب���ار اأن م�سال���ح الف���رد يكفلها االزدهار االقت�س���ادي الناجم عن ال�س���وق الحر. بالتالي، ف���اإن الخطر يكمن في 

اإمكاني���ة اأن تعزز ه���ذه التوجهات وجود االحتالل بدال م���ن تهيئة الظروف للتحرر الوطني وتكثي���ف ال�سلطة بدال من 

تمكين القنوات الناقدة لها.

كما وال بد للجهات المانحة من التحديد فيما اإذا كانت معنية بالترويج للديمقراطية اأو بالحفاظ على روؤيتها الخا�سة 

لمفهوم ال�سالم. واإذا ما كانت الديمقراطية والتمكين هما اللتين تحتالن االهتمام االأول بدال من ال�سالم مع اإ�سرائيل 

والحف���اظ عل���ى وجود ال�سلط���ة، بالتالي فال بد م���ن تغيير المنهجي���ة التي تعتمده���ا م�ساريع التروي���ج للديمقراطية 

المذك���ورة. فالمجتم���ع الفل�سطيني مجتمع ح���ي والعمل ال�سيا�س���ي والمعار�سة ت�سكالن جزءًا اأ�سي���ال من تاريخ هذا 

ال�سع���ب. ومن االأمثلة ال�سريحة على انخراط الموؤ�س�سات الفل�سطينية ف���ي ق�سايا المجتمع الفل�سطيني واحتياجاته، 

حملة المجتمع المدني لمقاطعة اإ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات منها، حمالت �سبكة المنظمات االأهلية، وكذلك حملة 

اأوقف���وا الج���دار وغيرها من حم���الت الموؤ�س�سات ذات القاع���دة ال�سعبية. وهذه االأن�سطة تحت���اج للحيز الكافي لرفع 

مطالبها عاليا، كما اأنها تحتاج للدعم المنا�سب. واإذا ما اأخذنا بعين االعتبار اأن الموؤ�س�سات الدولية تنفذ م�ساريعها 

م���ن خالل الوزارات وموؤ�س�سات الحكم المحلي وموؤ�س�س���ات المجتمع المدني المحلية، فبالتالي ي�سبح من ال�سروري 

اخ���ذ احتياجات الجمهور، كما يعبر عنها بنف�سه، بعين االعتب���ار، اأي اأن يتم احترام هذه االحتياجات كما يعبر عنها 

اأ�سحابها، ال كما تحددها اأولويات ال�سلطة الفل�سطينية والمانحون )اأو تحرفها عن م�سارها الحقيقي(.

ف���ي ذات الوقت، ف���اإن المنظمات غير الحكومية الفل�سطينية والموؤ�س�سات المجتمعية بحاجة الأن تكون اأكثر حزما في 

مواقفها ومطالبها. كما اأن هذه الموؤ�س�سات تحتاج لتوحيد جهودها المحلية من اجل تحديد اأولوياتها في التمويل وان 

تعب���ر ع���ن رف�سها للم�ساريع التي ال تتفق مع هذه االأولويات. بالتالي، تبرز الحاجة الملحة هنا الإطالق حوار مو�سع مع 

المجتمع الفل�سطيني لتحديد االأولويات الوطنية الفل�سطينية بعد ف�سل عملية �سالم اأو�سلو في خلق الدولة الفل�سطينية 

عل���ى ار����س الواقع. فمنظم���ات المجتمع المدني الفل�سطينية وكذل���ك االأحزاب ال�سيا�سية، تحت���اج للعمل على توحيد 

القيادة الفل�سطينية وحماية الحقوق الوطنية الفل�سطينية.
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كما تحتاج هذه الجهات اإلى العمل على اإعادة اإحياء منظمة التحرير الفل�سطينية وتوحيد خطابها لمجتمع المانحين 

الدوليي���ن ل�سمان احترام اأولويات المقاوم���ة الوطنية الفل�سطينية وو�سائلها الإنهاء االحتالل وحماية الحقوق الوطنية 

الفل�سطينية المعترف بها عالميا.

اأم���ا بالن�سب���ة لم�ساري���ع ت�سويق الديمقراطية، وم���ن اجل �سمان نجاحه���ا الم�ستقبلي في تناول اله���م الفل�سطيني في 

التحرر الوطني وتمكين الفل�سطينيين من تحقيق اأهدافهم الوطنية، فعليها:

ا�ستهداف كافة الفل�سطينيني وعدم اقت�سار العمل على املقيمني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. فلي�س . 1

املطلوب من املمولني احرتام اخليار الدميقراطي للفل�سطينيني مهما كان فقط، بل اأخذ الالجئني 

الفل�سطينيني اأينما تواجدوا بعني االعتبار كون هذه الفئة ت�سكل جزءًا من ال�سعب الفل�سطيني. كما ال بد 

للممولني من التعامل مع منظمة التحرير كونها متثل الفل�سطينيني اأينما تواجدوا.

متكني املوؤ�س�سات ال�سيا�سية كون وجودها �سرط اإلزامي للدميقراطية. بالتايل، فاإن م�ساريع ت�سويق . 2

الدميقراطية يجب اأن تركز على اإعادة تفعيل املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني، اإحياء منظمة التحرير 

الفل�سطينية، ت�سجيع النقابات واالحتادات العمالية حلماية احلقوق القانونية للعمال، واإعطاء امل�ساحة 

الكافية لالأحزاب ال�سيا�سية لتمار�س حقها يف التنظيم وتعبئة اجلماهري للق�سايا الوطنية.

يجب اأن يتوقف املمولون عن التمييز بني املوؤ�س�سات، مبعنى ا�ستغالل القوة التي بني اأيديهم لتمويل اأو اإق�ساء . 3

املوؤ�س�سات على هواهم. وعلى املمولني قبول التنوع والو�سع املركب للموؤ�س�سات االجتماعية االإ�سالمية بدل 

اإق�ساء هذه املوؤ�س�سات وكذلك دمج كافة املوؤ�س�سات يف اإطار الروؤية البديلة للعمل التنموي �سواء كانت ي�سارية 

اأو غريها.

تمكي���ن المقاوم���ة الفل�سطيني���ة المناه�سة لالحتالل ب���دل العمل على تفكي���ك المجتمع الفل�سطين���ي ومكوناته تحت 

م�سم���ى تحقي���ق الحكم الر�سيد. اأما م�سروع الدول���ة الفل�سطينية وكما تطرحه ال�سلطة بدع���م من المجتمع الدولي ال 

يمك���ن اأن يحق���ق التحرر الوطن���ي الفل�سطيني �سمن ا�ستم���رار االحتالل، كم���ا اأن هذه الم�ساري���ع ال يمكنها اأن ت�سع 

حدا لالنق�سام والتجزئة التي يعي�سها الفل�سطينيون. اأما المقاومة المدنية الفل�سطينية الرامية اإلى اإخ�ساع اإ�سرائيل 

للمحا�سبة ح�سب القانون الدولي، فيمكن اأن تحقق نجاحا مميزا في هذا ال�سياق. فالمجتمع المدني الفل�سطيني يتمتع 

بتجربة كبيرة في مجال الم�ساركة المدنية في مقاومة االحتالل، �سواء داخل اأو خارج المناطق المحتلة. ومن االأمثلة 

الوا�سحة في هذا المجال، الحملة التي اأطلقتها، في العام 2005، ما يزيد عن 170 من الموؤ�س�سات غير الحكومية 

والمنظم���ات المجتمعي���ة لمقاطعة اإ�سرائيل و�سحب اال�ستثم���ارات منها وفر�س العقوبات عليه���ا وكذلك المظاهرات 

االأ�سبوعي���ة المناه�سة للجدار والتي تتم بم�ساركة عدد كبير م���ن الموؤ�س�سات غير الحكومية. وت�سكل االأمثلة ال�سابقة 

اأح���دث اأ�س���كال المقاوم���ة ال�سلمية المعتمدة ف���ي فل�سطين موؤخرا حي���ث اأن منهجية هذه المقاوم���ة تتفق مع القانون 

الدولي وفي الوقت عينه، فاإنها تعبر عن احتياجات ورغبات الجماهير الفل�سطينية. وهذه االأن�سطة، تحتاج بال�سرورة 

اإلى الدعم لتجنب بقائها �سمن حدود المبادرات الفردية.
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وطالما بقي االحتالل وا�ستمرت االنتهاكات االإ�سرائيلية للقانون الدولي دون محا�سبة، فمن االأرجح اأن يبقى المجتمع 

الفل�سطين���ي معتمدا على الم�ساع���دات الخارجية. وال يمكن للم�ساعدات اأن تقود اإل���ى تمكين الم�ستهدفين من خالل 

جعلهم يعتمدون في معي�ستهم على الم�ساعدات اأو من خالل تنكرها لحقهم ال�سيا�سي وحقهم في المقاومة. كما ال بد 

م���ن احترام �سيادة المجتمع المدني وا�ستقالله ولي�س دفعه لالعتماد عل���ى م�ساعدات الممولين المحكومة باالأجندة 

ال�سيا�سي���ة. وكما ق���ال راف كارمن: »نحن نرحب بالم�ساع���دات التي تجعلنا ن�ستمر دون م�ساع���دات. فاالعتماد على 

. 
37

الم�ساعدات ال ي�سمح لنا بتنظيم �سفوفنا كونها تدفعنا اإلى حالة من اال�ستعباد وتفقدنا ال�سعور بالم�سئولية«

37 Raff Carmen, Autonomous Development, page 88. 
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ج���دول 1: حجم تمويل الوكالة االمريكي���ة للتنمية الدولية، الوكالة البريطانية للتنمي���ة واالتحاد االوروبي في ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة، 1994-2011 )بالماليين والن�سب المئوية( 

الوكالة االأميركية للتنمية الدولية

2010-1994

الوكالة البريطانية للتنمية

2011-2005

االتحاد االوروبي

2003-2000

الديمقراطية )حقوق االن�سان 

والحوكمة(

$374,994,996

(%10.82)
(%0.56) £900,000-

القطاعات االقت�سادية )التنمية 

االقت�سادية، ال�سحة، التعليم، 

الخدمات االجتماعية(

 $1,956,408,398

(%56.45)
(%89) £143,058,776(%34) €316،850،000

الدولة )الموازنة العامة/ال�سالم 

واالأمن(

 $890,000,000

(%25.68)
(%3.66) £5,895,518

€286,640,000

(%30.78)

الم�ساعدات االن�سانية والطارئة

$185,586,207

(%5.35)

£10,826,189

(%6.73)

 € 327,700,000

(%35.19) 38

US$ 3,465,341,567£160,680,483€ 931,190,000المجموع

مالحظات: 38

مجموع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية بين عامي 2006 و 2010 كان 2،144.4 مليون دوالر 

http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2006&AgencyID=0&bud

Tab=tab_Bud_Planned

الم�صادر:

•	 USAID, West Bank and Gaza Program Budget, Historical budget by sector 

(1994-2010) http://www.usaid.gov/wbg/aboutUs.html

•	 UKAID, data collected and calculated from DFID.gov.uk found on http://

projects.dfid.gov.uk/Default.aspx?countrySelect=WB- occupied%20

Palestinian%20Territories

•	 Commission of the European communities, Commission staff working paper, 

European neighborhood policy, Country Report, Palestinian Authority of the West 

Bank and Gaza strip, 2004/Community Assistance 2000-2003, p. 4

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/pa_enp_country_
report_2004_en.pd

ت�سمل و كالة غوث و ت�سغيل االجئني الفل�سطينيني - االأنروا 38
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ج���دول 2: م�ساري���ع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 2006-2010 ) بالدوالر 

االمريكي بالماليين والن�سب المئوية(

المجموع20062007200820092010م�ساعدات تنموية

الديمقراطية )حقوق 

االن�سان والحوكمة(

2.4

(%16.16)

7.8

(%12.30)

41.9

%10.37

36.9

(% 3.59)

31.9

% 6.42

143.3

(% 6.68)

القطاعات االقت�سادية 

)التنمية االقت�سادية، 

ال�سحة، التعليم 

والخدمات االجتماعية(

26

(%16.94)

28.4

(%44.79)

319.2

%13

652.5

(% 63.50)

318.5

(% 64.18)

1344.6

(% 62.70)

الدولة )موازنة الحكومة/

ال�سالم واالأمن(

95.8

(%62.45)
غير متوفر

26.4

(% 3.53)

233.5

(% 22.72)

100.7

(% 20.29)

456.4

(% 21.28)

الم�ساعدات االن�سانية 

والطارئة

6.8

(%4.43)

27.2

(% 42.90)

16.5

(% 4.08)

104.5

(% 10.17)

45.1

(% 9.08)

200.1

(% 9.33)

153.436.44041027.4496.22144.4المجموع

الم�صادر:

•	 USAID, West Bank and Gaza, 

•	 Fiscal year 2006: http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2

006&AgencyID=0&budTab=tab_Bud_Planned

•	 Fiscal year 2007:

•	 http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2007&AgencyID=0

&budTab=tab_Bud_Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor

•	 Fiscal year 2008:

•	 http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2008&AgencyID=0

&budTab=tab_Bud_Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor

•	 Fiscal year 2009:

•	 http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2009&AgencyID=0

&budTab=tab_Bud_Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor

•	 Fiscal year 2010:

•	 http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2010&AgencyID=0

&budTab=tab_Bud_Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor
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جدول 3: م�ساريع البنك الدولي المنجزة والجارية في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 2008 - 2010

)مليون دوالر امريكي(

م�ساريع البنك الدولي )اآذار 2008 حتى 2010(

المجموع بماليين الدوالرات

والن�سب الموؤية 

22.5 )10.16%(الحوكمة 

52.6 )23.75%(التنمية االقت�سادية

146.3 )66%(الم�ساعدات االن�سانية والطارئة

221.4المجموع

المجموع موزع بماليين الدوالرات والن�سب الموؤيةالم�ساريع المكتملة في �سهر اآذار 2008

18 )1.76%(الحوكمة 

860.9 )84.32%(التنمية االقت�سادية

142 )13.90%(الم�ساعدات االن�سانية والطارئة

1020.9المجموع

الم�صادر: 

•	 World Bank, West Bank and Gaza Assistance Strategy. Worldbank.org. 

International Bank for reconstruction and development and international 

development association, interim strategy for West Bank and Gaza for the 

period FY08-FY10 and request for replenishment of the trust fund for Gaza 

and West Bank, March 15, 2008. Annex 1: Summary of WG&G Portfolio as 

of March 2008, p.28. 

http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/

WBGStrategyFY08-FY10.pdf
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جدول 4: حجم الم�ساعدات النقدية في ال�سفة الغربية وقطاع غزة )�سنوات مختلفة(

2010 2009 2008 199620022003-97الدول المانحة

   316124 جامعة الدول العربية

100100100   الكويت

333333   قطر

258258258  22المملكة العريبة ال�سعودية

100100100  االمارات العربية المتحدة

444444 دول اوبك 

     78االتحاد االوروبي

217187635394228 المفو�سية االأوروبية

232127969696المانيا 

333 18 الدينمارك

211632110101101ال�سويد

32401943838 ايطاليا

1519386  20ا�سبانيا

43165165165  المملكة المتحدة

661942245451027.5495.9الوكالة االمريكية للتنمية

434453166165165النرويج

505050   تركيا

3137501095050البنك الدولي

مالحظات: 

المبال���غ لكل م���ن 2008، 2009، 2010 تعود الى االموال التي تم التعهد بها في موؤتمر باري�س لعام 2007، في 

حين اأن المبالغ بالن�سبة للواليات المتحدة على مدى ال�سنوات ذاتها هي االأرقام الفعلية الم�سروفة من قبل الواليات 

المتحدة.
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الم�صادر: 

•	 LeMore, Ann 2008. International Assistance to the Palestinians after Oslo, 

London: Routledge, Appendices p. 180 

•	 World Bank, The Secretariat of the Ad Hoc liaison committee, Aid 

Effectiveness in the West Bank and Gaza, Draft Report, December 18, 1999. 

Figure 2.34:page. xxvi. 

•	 http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/

IB/2008/03/26/000334955_20080326113811/Rendered/PDF/430640W

P01NO0P10Effectiveness0front.pdf

•	 World Bank, West Bank and Gaza Assistance strategy. International Bank for 

reconstruction and development and international development association, 

interim strategy for West Bank and Gaza for the period FY08-FY10 and 

request for replenishment of the trust fund for Gaza and West Bank, March 

25, 2008. Annex 6: Donor pledges at Paris Conference, December 17, 

2007, p. 41-42

•	 http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/

WBGStrategyFY08-FY10.pdf

•	 USAID to West Bank and Gaza: Fiscal year 2008:

•	 http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2008&AgencyID=0

&budTab=tab_Bud_Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor

•	 Fiscal year 2009:

•	 http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2009&AgencyID=0

&budTab=tab_Bud_Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor

•	 Fiscal year 2010:

•	 http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2010&AgencyID=0

&budTab=tab_Bud_Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor
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جدول 5: اأعداد الم�ساريع التي مولها المانحون ح�سب الموا�سيع المدرجة، 2011

القطاع الم�ستهدف

االتحاد 

االوروبي

وكالة الم�ساعدات 

ال�سويدية

وكالة الم�ساعدات 

الكندية

الوكالة االمريكية للتنمية

321موؤ�س�سات حقوق االن�سان

5منظمات العمل الن�سوي

الم�ساركة الديمقراطية والمجتمع 

المدني

4

1تنظيم المجتمع المدني

1بناء القدرات

14الديمقراطية العامة

157الحوكمة والديمقراطية

8بناء ال�سالم ومنع النزاع

11التعاي�س ال�سلمي

1تعزيز ثقافة الالعنف

الم�صدر: تجميع مركز درا�سات التنمية، جامعة بيرزيت.
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جدول 6: الم�ساريع التي يمولها المانحون ح�سب الفئة الم�ستهدفة: 2012-2011

الوكالة االمريكية للتنميةالوكالة الكندية للتنميةالوكالة ال�سويدية للتنميةاالتحاد االوروبيالفئات الم�ستهدفة

721الن�ساء

1االأهل 

62االعالم

2الفنون

522ال�سباب

5حقوق الطفل

1العائلة/ ال�سحة

1مكافحة االدمان

1حقوق العمال

1العمال

11االتحادات النقابية 

1الالجئين

312بناءالمجتمع

32المجتمع المدني

1الفقر

2البيئة

1الثقافة

1القد�س

1االنتحابات

21المحاكم/ الجهاز الق�سائي

611العدالة/ الحقوق المدنية

22حقوق االن�سان

1122الحوكمة الر�سيدة 

1الحوار الوطني

1الت�سامح / الالعنف

1الم�سالحة بين الفل�سطينيين

8  5ال�سالم مع ا�سرائيل

 3  ال�سالم/ التنمية

 1 التنمية المحلية

الم�صدر: تجميع مركز درا�سات التنمية. 
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جدول 7: برامج الوكالة االأمريكية للتنمية المتعلقة بالحكومة الديمقراطية ،2008

القيمة بالدوالراملدة الزمنيةالهدف من امل�سروعالربنامج

برنامج تطوير ا�ستقاللية االعالم 

الفل�سطيني 

يهدف الى تطوير القدرات الموؤ�س�سية والمهنية لو�سائل 

االعالم الم�ستقلة وتعزيز الحوار بين ال�سلطة الفل�سطينية 

والجمهور 

20013-2009$5,999,995

برنامج العمل المجتمعي 

يركز البرنامج على المنح للموؤ�س�سات الحكومية المحلية 

التي تقدم بدائل ديمقراطية تبتعد عن التطرف، ويوفر 

اأدوات لال�ستجابة للحاالت االن�سانية العاجلة الناتجة عن 

العمليات الع�سكرية

2011-2008$62,500,000

م�ساريع ال�سالم والتعاي�س مع 

اال�سرائيليين 

ت�سعى الى دعم التعاي�س ال�سلمي بين الفل�سطينيين 

واال�سرائيليين وتح�سين التفاهم والحوار بين الجانبين 

وم�ساريع ال�سالم 

2013-2004

$24,734,013

(2004-2009)

$12,389,797

(2009-2013)

م�ساريع الم�ساركة المجتمعية 

 ت�سعى لتوفير الفر�س اال�ستراتيجية لمنظمات المجتمع المدني 

لتبني وا�ستخدام ممار�سات االدارة الديمقراطية الداخلية 

ل�سمان �سفافية عملية �سنع القرار وتح�سين مهارات التوا�سل 

التي من �سانها ان تزيد من الحوكمة الر�سيدة وتح�سين نوعية 

االداء وم�سداقية االعالم الخارجي

2013-2010934,743 ,$17

م�ساريع اال�سالح الديمقراطي 

تعزيز قدرات وزارة الحكم المحلي وتعزيز قدرات موؤ�س�سات 

الحكم المحلي ال�سريكة، تو�سيع الم�ساركة المدنية والم�ساركة 

في البلديات ال�سريكة

2011-2005$36,999,952

م�ساريع بناء قدرات ال�سلطة 

الفل�سطينية 

يقدم  الدعم  الفني  واال�ست�ساري  لموؤ�س�سات  ال�سلطة 

الفل�سطينية التي ت�ستهدف تح�سين  قدرات  ومهارات االدارة 

وتح�سين تقديم الخدمات للمواطنين. كما تهدف لتعزيز اأداء 

موؤ�س�سات القطاع العام ومهارات الخدمة المدنية.ويتناول 

البرنامج االأولويات واالأهداف المحددة في ا�ستراتيجية قطاع 

العدل لل�سلطة الفل�سطينية وخطة ال�سلطة الفل�سطينية للحكومة 

الثالثة ع�سرة.

2011-2008$21,000،000

م�ساريع بناء القدرات الق�سائية 

يهدف هذا الم�سروع اإلى تعزيز ثقة الجماهير بالنظام 

الق�سائي وحكم القانون في ال�سفة وغزة. ي�ستهدف 

البرنامج االأولويات المطروحة في خطة ال�سلطة 

الفل�سطينية للقطاع الق�سائي وخطة الحكومة الثالثة 

ع�سرة. 

2014-201014,994,749$

الم�صدر:

USAID, West Bank and Gaza, Democracy and Governance Projects, at
http://www.usaid.gov/wbg/dgo.html 


