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المساعدات اإلنسانية القطرية لفلسطين
Qatar's Humanitarian Aid to Palestine

تهــدف هــذه الدراســة إلــى توثيق مســاهمة قطر األخيــرة في المســاعدات اإلنســانية المقدمة
نموذجا لدولة صغيرة تعتمد على ثروتها وقوتها الناعمة
 ونحن نرى في قطر.للفلسطينيين
ً
 تُجري الورقة تحلي ًلا.لتعزّز مصالحها في الشــرق األوســط وتدعم دولة مســلمة عربية محاصرة
للصحف العربية وغيرها من األد ّلة المستندية لتحديد سياق مساهمة قطر المالية في الفترة
 وتتط ّلب عملية تأطير المساعدات القطرية األخذ في االعتبار. وإجراء تقييم لها2016 - 2010
سيطرة إسرائيل العسكرية على األراضي الفلسطينية وقدرتها على ضبط تدفق المساعدات
 وتُختتم الورقــة بالدعوة إلى اعتماد منظور.إلــى فلســطين عبر القــوة الصلبة التي تلجأ إليها
.االقتصاد السياسي في التعامل مع المساعدات اإلنسانية
. إسرائيل، المساعدات اإلنسانية، القوة الناعمة، فلسطين، قطر:كلمات مفتاحية
The purpose of this paper is to document Qatar's recent contribution of
humanitarian aid to the Palestinians. We consider Qatar as an example of a
mini state that relies on its wealth and soft power to further its interests in the
Middle East and support a beleaguered Arab-Muslim state. The paper carries out
analysis of Arabic newspapers and other documentary evidence to contextualize
and estimate Qatar's financial contribution from 2010 to 2016. Contextualizing
Qatar's aid necessitates considering Israel's military control of the Palestinian
Territories, and its ability through hard power to regulate the inflow of aid to
Palestine. The paper concludes by calling for adopting the political economy
perspective in dealing with humanitarian aid.
Keywords: Qatar, Palestine, Soft Power, Humanitarian Aid, Israel.
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تاسارد
المساعدات اإلنسانية القطرية لفلسطين

"إن إسهام الدولة الخليجية [قطر] هو العالمة امله ّمة الوحيدة التي
تشري إىل إعادة البناء يف قطاع غزة"(((.

بيان المشكلة

(((

تص ّدرت قطر مؤخ ًرا عناوين الصحف الدولية عندما أعربت ثالث
دول خليجية ومرص ،بقيادة اململكة العربية السعودية ،عن معارضتها
سياسات قطر اإلقليمية يف الرشق األوسط ،وفرضت عليها الحصار
أي
الربي والبحري والجوي .ويف حني ال يزال هذا الحدث يفتقر إىل ّ
حل ،ال يُعرف سوى القليل عن املساعدات اإلنسانية التي تق ّدمها
قطر يف مناطق النزاع يف الرشق األوسط وأماكن أخرى .تضيف دراسة
الحالة التي نق ّدمها هنا إىل أدبيات العمل اإلنساين من خالل الرتكيز
عىل املساعدات اإلنسانية القطرية للفلسطينيني ،والتي تتناولها
ضمن منظور االقتصاد السيايس؛ إذ ترى أن سيطرة إرسائيل عىل
تدفّق املساعدات إىل الضفة الغربية وقطاع غزة ما هي إال نتيجة
احتالل قواتها العسكرية لألرايض الفلسطينية .وقد جرى اختيار
البيانات املستخدمة يف التحليل من الجرائد العربية التي تغطي الفرتة
2016-2010؛ ما يتيح تبويب هذه البيانات وفقًا لتاريخها ومصادر
املساعدات ونوعها وكميتها .وتسلّط الدراسة الضوء عىل السجال بشأن
استخدام القوة الناعمة مقابل القوة الصلبة عندما يتعلّق األمر بقطر.

القوة الناعمة لقطر
يع ّد مفهوم القوة أساسيًا يف العلوم االجتامعية ،وال سيام العلوم
السياسية والعالقات الدولية .فمنذ أكرث من نصف قرن قدم املنظّر
السيايس األمرييك روبرت دال((( املالمح الرئيسة للنقاش بشأن ما
يشكّل القوة وكيفية تقييمها .وبعده أثار املحلّل ومنظّر العالقات
الدولية األمرييك جوزيف ناي((( سجالً ذا صلة بشأن التمييز بني القوة
الناعمة والقوة الصلبة ،إذ تشكّل األيديولوجيات والقيم واملساعدات
اإلنسانية والثقافة العنارص الرئيسة للقوة الناعمة؛ بعكس القوة
الصلبة التقليدية التي ينادي بها الواقعيون والتي تقوم عىل القوة
1 Nidal Al-Mughrabi, "Qatar provides 1,000 new homes for Gazans displaced
by war," Reuters, January 16, 2016.
 2انبثقت األفكار الــواردة يف هذه الورقة حني كان املؤلف يعمل يف معهد الدوحة
خاصا لكلٍ من :سلطان بركات مدير مركز
للدراسات العليا .ولذلك ،يو ّد أن يقدّم شك ًرا ً
دراسات النزاع والعمل اإلنساين يف معهد الدوحة ،وختام عجارمة الطالبة يف معهد الدوحة،
وتاباسوم أكسري الزميلة يف أبحاث ما بعد الدكتوراه يف جامعة كوينز ،ملساعدتهم يف جمع
تقارير وسائل اإلعالم.
3 Robert A. Dahl, "The Concept of Power," Behavioral Science, vol. 2, no.
3 (1957), pp. 201 - 215.
4 Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New
York: Public Affairs, 2004).
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العسكرية واملوارد االقتصادية والتدخل اإلقليمي .ويف حني ّ
تدل القوة
الصلبة عىل اإلكراه املبارش ،ترمز القوة الناعمة ،من خالل الدبلوماسية
العامة ،إىل الحاجة إىل بسط النفوذ عرب الوساطة والحوار واإلقناع.
وكام يقول ناي فإن القوة الناعمة "هي القدرة عىل التأثري يف اآلخرين
بدل من
للحصول عىل النتائج التي يريدها املرء من خالل االستقطاب ً
اإلكراه أو املدفوعات"((( .ولك ّن القوة الناعمة مرتبطة أيضً ا بتكريس
صورة الدولة ،وهنا تكمن املشكلة .إذ تتشكّل الصور عن طريق
االتصال؛ وعملية االتصال عملية ذاتية وتفسريية يف جوهرها ،إذ ال
متلك الدول يقي ًنا بشأن الكيفية التي يرى بها العامل الخارجي صورتها
يفسها((( .وحتى عندما تحمل الصورة دالالت إيجابية ،كام
ومن ث ّم ّ
هي الحال يف الواليات املتحدة األمريكية ،فليس هناك ما يضمن أنه
سيت ّم التصديق عليها ،ومثال عىل ذلك العداء الذي يك ّنه املثقفون
والطالب للسياسة الخارجية األمريكية عند اسرتجاعهم ذكرى حرب
فيتنام ،عىل الرغم من أنهم نتاج النظام التعليمي األمرييك وقيمه؛
والتي هي من أركان القوة الناعمة.
يرى البعض أن سياسات قطر تربز مثالً ناج ًحا عىل القوة الناعمة أو
الحاذقة التي متارسها الدول الصغرية ،والتي تسعى للتأثري يف السياسة
الدولية مبا يتجاوز وزنها((( ،بينام يحذّر البعض اآلخر من املزالق التي
تواجهها دول صغرية مثل قطر يف جهود الوساطة التي تبذلها .أما
املشكلة الرئيسة التي تواجهها قطر ،فتكمن يف عجزها عن رصد تق ّدم
جهود وساطتها يف حل النزاعات ،وعدم قدرتها عىل ضامن تنفيذها(((.
ٍ
موقف نقدي
لكن هناك مجموعة ثالثة ت ُركّز عىل الحاجة إىل تب ّني
أكرث يدعو إىل النبذ التام لفكرة أن قطر هي من الدول التي تستخدم
وأخريا ،هناك الذين يع ّرفون سياسات قطر
القوة الناعمة بفاعلية(((ً .
(((1
بأنها تجمع بني القوة الناعمة والقوة الصلبة .
5 Joseph Nye, "Public Diplomacy and Soft Power," The ANNALS of the
American Academy of Political and Social Science, no. 616 (2008), p. 94.
6 Ben O'Bright, The Conceptualization of a Qatari-Africa Foreign and
Economic Policy Framework: The Case of Soft Power (Ottawa: Center of
Governance-University of Ottawa, 2016).
7 Osman Antwi-Boateng, "The Rise of Qatar as a Soft Power and the
Challenges," European Scientific Journal, no. 2 (2013), pp. 39-51; Bernd
Kaussler, "Tracing Qatar's Foreign Policy and its impact on Regional
Security," Research Paper, Arab Center for Research and Policy Studies,
September 2015, accessed on 20/11/2017, at: https://goo.gl/7Rq9bF
"8 Lina Khatib, "Qatar's Foreign Policy: The limits of Pragmatism,
International Affairs, vol. 89, no. 2 (2015); Sultan Barakat, "Qatari Mediation:
Between Ambition and Achievement," Brookings Doha Center Analysis
Paper, no. 12 (2014).
9 Maximilian Felsch, "Qatar's Rising International Influence: a Case of
Soft Power," Conjuntura Internacional, vol. 13, no. 1 (2016), pp. 22 - 35.
10 Gideon Windecker & Peter Sendrowicz, "Qatar between Marketing and
Realpolitik: A Smart Business Model for a Microstate," KAS International
Reports, no. 1 (2014).
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مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

وقد بادر الباحث األملاين فيلش إىل دحض فكرة أ ّن قطر هي بالفعل
دولة ذات قوة ناعمة ،مستن ًدا إىل تطبيق املك ّونات الرئيسة الثالثة
للقوة الناعمة التي ذكرها ناي (األيديولوجيات السياسية ،والثقافة،
والسياسات الخارجية)( .((1فعىل الرغم من تأثري شبكة الجزيرة
الفضائية القطرية يف مجال املعلومات والقيم ،يزعم فيلش أ ّن
إسباغ ما يُعرف بالقوة الناعمة عىل قطر يف عالقاتها الدولية هو
"خرافة" ،جاز ًما أ ّن املفاهيم التقليدية والواقعية للقوة هي أدوات
تفسريية أفضل .ويط ّبق فيلش عمل ًيا ،وخاصة ،مفهوم ناي ليجد أن
سياسات قطر قارصة عىل جميع الجبهات .ومن خالل استناده إىل
خمس فئات (األعامل ،واالبتكار ،والثقافة ،والتعليم ،والدبلوماسية
العامة) يستشهد فيلش باملسح الــذي يجريه معهد الحكومة
الربيطاين  Institute for Governmentومجلة مونوكل Monocle
الربيطانية بشأن مؤرش القوة الناعمة الذي يضع أملانيا عىل رأس
قامئة من خمسني دولة متارس القوة الناعمة ،يف حني ال تظهر قطر
يف أي مكان من القامئة .إذ تعترب قدرة البلد عىل اجتذاب الطالب
األجانب سم ًة أساسية من سامت تأثري القوة الناعمة للبلد؛ وعاد ًة
وقياسا
رئيسا .وبالنسبة إىل قطرً ،
ما يشار إىل الواليات املتحدة مثالً ً
عىل حجم سكانها ،تأيت يف مرتبة عالية بهذا الصدد ،ولكن تفسري
فيلش هو أن هذا األمر ليس نتيجة انجذاب الطالب األجانب للقيم
الليربالية يف حد ذاتها ،بل إىل التعليم العايل شبه املجاين يف قطر .ومن
الجدير بالذكر أن التجربة الجريئة األخرية ملعهد الدوحة للدراسات
أساسا من جميع أنحاء العامل
العليا يف استقطاب الطالب العرب ً
العريب ،والذين يسعون لاللتحاق بربامج الدراسات العليا من دون أن
يضطروا إىل دفع مثن اإلقامة والرسوم الدراسية ،قد تتطور يف الوقت
املناسب إىل شكل مهم من أشكال القوة الناعمة.
ويف ما يتعلق بحقوق اإلنسان ،تع ّرضت دولة قطر النتقادات من
مختلف املنظامت الدولية بسبب معاملة البالد للعامل األجانب
الذين ميثّلون  88يف املئة من سكانها .وكانت قطر قد اضطلعت،
بعد اندالع ثورات الربيع العريب مبارشة ،بدور واضح ال لبس فيه ،من
خالل قناة الجزيرة يف الدفاع عن املُثُل الثورية للحرية والدميقراطية يف
العامل العريب ،ويف التوسط يف النزاعات اإلقليمية؛ مبا يف ذلك النزاعات
بني الفصائل الفلسطينية .فالدول الصغرية تبسط سلطتها حص ًنا
مني ًعا ضد دول أقوى( .((1لكن يصف فيلش القصور الذي تعانيه قطر
التوسط لحل دائم بني مختلف الفصائل الفلسطينية بقوله "تؤدي
يف ّ
'دبلوماسية دفرت الشيكات' التي تعتمدها قطر إىل اتفاقات قصرية
األجل غالبًا ،إال أنها ال تحقّق تسويات حقيقية ومستدامة للنزاع"(.((1
11 Felsch.
12 Kaussler.
13 Ibid., p. 32.

ويبي أستاذ العلوم السياسية يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة
ّ
عثامن أنتوي  -بواتنغ والباحث الكندي بن أوبرايت أ ّن التوصيف
السابق لقوة قطر الناعمة ليس مبكتمل( .((1صحيح أن القوة
الناعمة لقطر تدعمها الوفرة والبحبوحة ووجود عسكري أمرييك
يف البالد؛ ما يجعل استقرار قطر النسبي وليرباليتها االقتصادية من
املسائل الجذابة ،لكنه من الالفت للنظر يف استطالعات الرأي العام
أ ّن تفضيل االستقرار االقتصادي الذي ب ّينه ثلثا القطريني الذين
شملهم االستطالع ،يفوق تفضيل الدميقراطية الذي مل يرث اهتامم
إلّ ثلث الذين شملهم االستطالع يف عام  2008وفضّ لوه(((1؛ ما
يفس عدم تجاوب القطريني مع الربيع العريب يف ما يخص
قد ّ
الجبهة الداخلية.

المساعدات اإلنسانية القطرية
مليون نسمة يف عام
َ
تزهو دولة قطر التي بلغ عدد سكانها نحو 2.4
 ،((1(2017منهم نحو  350ألف مواطن( ،((1بناتج محيل إجاميل عا ٍل
بلغ  164.6مليار دوالر أمرييك يف عام  ،2016وهو أقل من املع ّدل
الذي س ّجلته قبل عامني ،إذ بلغ الناتج املحيل اإلجاميل مستوى عال ًيا
كان قدره  206.2مليارات دوالر أمرييك يف عام  ،2014قبل الهبوط
األخري يف أسعار النفط والغاز الطبيعي؛ وهام املصدران الرئيسان
للرثوة يف قطر .ولدى تصنيف ذلك املع ّدل تناسب ًيا عىل أساس تعادل
القوة الرشائية وعملية التعديل وفقًا للتضخم وحجم السكان ،بلغ
نصيب الفرد يف قطر من الناتج املحيل اإلجاميل  132937دوالر أمرييك
يف عام 2015؛ وهو األعىل يف العامل(.((1
ومن الناحية النسبية ،فإن قطر هي الوافد الجديد إىل دبلوماسية
املساعدات الخارجية؛ وميكن تعقّب دورها ِ
النشط بوصفها وسيطًا
إىل منتصف التسعينيات ،وعاد ًة ما تكون مساعداتها إنسانية تقوم
عىل اتفاقات ثنائية هدفها الرئيس الدول العربية والدول اإلقليمية
تغيريا مع مجلس التعاون لدول
األخرى( ،((1إال أن هذا النمط شهد ً
الخليج العربية ،والتي تعد دولة قطر أحد أعضائه ،إذ بات مجلس
14 Antwi-Boateng; O'Bright.
15 Antwi-Boateng, p. 352.
16 World Population Review, Qatar Population, 2017.
17 Jure Snoj, "Population of Qatar by nationality-2017 report," Priya
DSouza Communications, February 7, 2017, accessed on 20/11/2017, at:
https://goo.gl/o3JGMG
18 Trading Economics, "Qatar GDP 1970-2017," 2017, accessed on
20/11/2017, at : https://goo.gl/iph5CW
19 Homi Kharas, "Trends and Issues in Qatari Foreign Aid," Silatech
Working Paper, vol. 15, no. 11 (November 2015).
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التعاون يتب ّنى املساعدات املتع ّددة األط ـراف .وبحسب االتحاد
األورويب "فضلت دول الخليج ،ولفرتة طويلة املساعدات الثنائية؛ غري
أن مساهامتها يف التمويل املتع ّدد األطراف تنامت منذ عام ،2012
وإن كانت األموال مرصودة بحسب بلد املقصد .ويالحظ مراقبون أن
املدخالت الكبرية ج ًدا التي تق ّدم مرة واحدة ملنظومة األمم املتحدة
تجعل مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي أكرث وضو ًحا ،فتصبح
إمكانية التنبؤ باملساعدات أكرث صعوبة"(.((2
وقد أصدر االتحاد األورويب تقري ًرا يف أيار /مايو ّ 2016بي فيه أن
مساهمة دول الخليج بلغت  9يف املئة من إجاميل املساعدات
اإلنسانية العاملية؛ ما يشري إىل زيادة مهمة مقارن ًة مبساعدات عام
 ،2005إذ وصل مستوى املساعدات إىل  4يف املئة( .((2ويشري تقرير
االتحاد األورويب أيضً ا إىل أن دول الخليج الثالث املتبقية ،باستثناء
البحرين ،تشارك بنشاط وفاعلية يف متويل مختلف جامعات املعارضة
والحروب األهلية يف سورية وليبيا واليمن؛ ما يثري موجة انتقادات من
داخل العامل العريب وخارجه(.((2
أما يف الترصيحات العلنية ،فتبدو العروبة واإلسالم عنرصين أساسيني
للسياسة الخارجية لدولة قطر ،كام ذكر وزير خارجية قطر يف عام
تول الشيخ متيم بن حمد آل ثاين منصب األمري يف
 .2013وبعد أن ّ
وصف السياسة الخارجية النشطة لبالده عىل هذا النحو:
عام َ ،2013
"نحن قوم نلتزم مببادئنا وقيمنا ال نعيش عىل هامش الحياة وال منيض
تائهني بال وجهة وال تابعني ألحد ننتظر منه توجي ًها .لقد أصبح منط
السلوك املستقل هذا من املسلَّامت يف قطر وعند من يتعامل معنا،
نحن أصحاب رؤية [ ]...نحرتم جميع التيارات السياسية املخلصة
املؤثرة والفاعلة يف املنطقة ،ولكننا ال نُحسب عىل تيا ٍر ضد آخر.
نحن مسلمون وعرب نحرتم التنوع يف املذاهب ونحرتم كل الديانات
وكعرب نرفض تقسيم املجتمعات العربية عىل
يف بلداننا وخارجها،
ٍ
ميس بحصانتها االجتامعية
أساس طائفي ومذهبي ،ذلك ألن هذا ّ
واالقتصادية ومينع تحديثها وتطورها عىل أساس املواطنة بغض النظر
عن الدين واملذهب والطائفة"(.((2
صحيح أن قطر تعطي األولوية للمتلقّني العرب لدى توزيعها
املساعدات اإلنسانية ،إال أن تلك املساعدات ال تقترص البتّة عىل
العامل العريب .وعند التمعن يف البلدان املتلقّية للمساعدات يف الفرتة
20 European Parliament, "At a Glance, Humanitarian Policies of the
Gulf States," European Parliamentary Research Services, 2016, accessed on
20/11/2017, at: https://goo.gl/1At1Ra
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Kaussler, p. 10.

23
يتبي أن املساعدات تشمل  25بل ًدا،
املشمولة يف الجدول (ّ ،)1
أغلبيتها غري عربية ،مبا يف ذلك عدة منظامت تابعة لألمم املتحدة
مثل برنامج األغذية العاملي ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (اليونسكو) ،ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) ،ومفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،ومنظمة الصحة العاملية .ويف إحدى الحاالت،
وجهت قطر مساعداتها إىل املجلس الرنويجي لالجئني .أما البلدان
الـ  25التي حددتها دائرة التت ّبع املايل (يف األمم املتحدة ،ويديرها
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية) فشملت :إثيوبيا وأفغانستان
وإندونيسيا وأوكرانيا وإيـران وباكستان وتايلند وتركيا وتونس
والجزائر وجنوب السودان ودارفور ورسيالنكا والسودان والعراق
وغزة والفلبني وكشمري وكوبا ولبنان وجزر املالديف وموزمبيق
ونيجرييا وهايتي والهند.
وتتدفق املساعدات اإلنسانية عىل املستوى الثنايئ من حكومة
إىل حكومة ،و /أو من الجهات املانحة إىل مجموعات مح ّددة
رضرة مثل املنظامت غري الحكومية واملؤسسات
داخل الدول املت ّ
التعليمية والجهات التي تق ّدم الرعاية الصحية والبلديات وغريها
من املؤسسات .وبنا ًء عليه ،ينصب اهتامم هذا البحث عىل تفسري
دوافع املساعدات اإلنسانية القطرية التي تستهدف تحدي ًدا األرايض
الفلسطينية (الضفة الغربية ،وقطاع غزة).
يتضح بعد مناقشة املساعدات القطرية لفلسطني ،أن التفاوت الفاضح
بني حجم املساعدات املعلَنة ،وتلك التي يجري إيصالها ،يتم تعويضه
إىل ٍ
حد ما ،كام نالحظ يف القسم التايل ،من خالل املنح القطرية
املستمرة من جانب واحد لتلبية االحتياجات األساسية (الصحة،
والكهرباء ،والغذاء ،والبنية التحتية ،وعجز امليزانية الفلسطينية)
التي يواجهها الفلسطينيون ،بخاصة يف غزة .وال يقترص هذا النقص
يف املساعدات عىل قطر وحدها ،بل يشمل عد ًدا من املنظامت
فعمل باتفاقات أوسلو ،تلقّت السلطة الفلسطينية
اإلنسانية الدوليةً .
خالل الفرتة  2016–1993ما مجموعه  17مليار دوالر أمرييك من
املساعدات؛ أي نصف املبلغ الذي جرى التع ّهد به ،وفقًا للسلطة
الفلسطينية ،وظلّت املساعدات تنخفض عىل مر السنني .ويف بداية
عام  ،2016كان من املتوقع أن تصل ميزانية السلطة الفلسطينية
لعام  2016البالغة  4.25مليارات دوالر أمرييك ،إىل مستوى 2.0
مليا َري دوالر أمرييك فقط ،قوامها الرضائب واإليرادات واملساعدات
املوعودة؛ ما يشري إىل عجز يبلغ  2.25مليا َري دوالر أمرييك(.((2
24 Adnan Abu Amer, "Why Donor Countries are Giving Less to the
Palestinians," Al-Monitor, February 24, 2016, accessed on 20/11/2017, at:
https://goo.gl/ghDC1D
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الجدول ()1
املساعدات اإلنسانية القطرية عرب العامل( 2017 - 2003 ،2001 ،مليون دوالر أمرييك)
السنة

القيمة (مليون دوالر أمرييك)

السنة

القيمة (مليون دوالر أمرييك)

2001

1.0

2010

2.1

2003

15.3

2011

17.1

2004

20.5

2012

104.9

2005

24.7

2013

108.7

2006

5.0

2014

155.7

2007

0.2

2015

103.3

2008

2.6

2016

41.4

2009

13.1

 2017كانون الثاين /يناير -شباط /فرباير

2.0

املصدر:
Financial Tracking Service (FTS), "United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2016", accessed on 202017/11/, at:
https://goo.gl/zpfNt6

الجدول ()2
قامئة التعهدات ألعىل  11دولة مانحة يف مؤمتر القاهرة عام ( 2014مباليني الدوالرات)
الدولة

إجاميل التعهد

نصيب غزة من إجاميل التعهد

نسبة اإلنفاق من نصيب غزة %

قطر

1000

1000

19

اململكة العربية السعودية

500

500

23

الواليات املتحدة األمريكية

414

277

100

السويد

410

10

114

الرنويج

362.4

145

87

االتحاد األورويب

348.3

348.3

85

اليابان

200

61

100

الكويت

200

29

15

تركيا

200

200

32

اإلمارات العربية املتحدة

200

200

15

الدمنارك

186.2

14.5

100

املصدر:
The World Bank, Reconstructing Gaza - Donor Pledges, September 12, 2017, accessed on 202017/11/, at: https://goo.gl/UYnM6O; The World
Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, September 19, 2016, accessed on 202017/11/, at: https://goo.gl/X5qeqj
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األزمات دفعت بالمساعدات القطرية
إلى األراضي الفلسطينية

املكتظ بالسكان قد يصبح غري صالح للسكن بحلول عام  2020إذا
استمرت االتجاهات الحالية(. ((2

أساسا
نق ّدم ،هنا ،ملخصات التقارير اإلعالمية التي جرى جمعها ً
من الجرائد اإلنكليزية والعربية ،وذلك إلظهار طبيعة املساعدات
اإلنسانية التي تق ّدمها قطر لألرايض الفلسطينية واستعراض نطاقها.
وعىل الرغم من أن املعلومات ال تستند إىل وصول املؤلِّف مبارش ًة
إىل البيانات الرسمية للمساعدات الخارجية القطرية ،فهذه املقاربة
القامئة عىل تحليل املحتوى تتم ّيز بكونها تضع املساعدات اإلنسانية
ضمن سياق ،وتع ّوض عن عدم الوصول إىل البيانات الرسمية.
ففي أعقاب الحرب املر ّوعة التي ش ّنتها إرسائيل عىل غزة يف صيف عام
 ،2014انعقد مؤمتر دويل يف القاهرة يف ترشين األول /أكتوبر 2014
لجمع األموال من أجل إعادة إعامر غزة ،إذ تع ّهدت خمسون دولة يف
البداية ،وفقًا للبنك الدويل ،مبساعدة فلسطني مببلغ  5.082مليارات
دوالر أمرييك .ويبدو أ ّن تصنيف البنك الدويل تض ّمن ثالثة مستويات
املخصص لغزة
املخصص لفلسطني ،واملبلغ ّ
من الدعم :املبلغ اإلجاميل ّ
فحسب ،واملبالغ الفعلية املدفوعة (انظر الجدول  .)2فهناك تفاوت
بني التعهدات املق َّدمة وحجم املساعدات املدفوعة لغزة بعد مؤمتر
القاهرة .ففي الوقت الذي تجاوزت التع ّهدات الفعلية لغزة 3.5
مليارات دوالر أمرييك ،بلغ املبلغ الذي جرى إيصاله حتى  31متوز/
يوليو  1.596 ،2016مليار دوالر أمرييك؛ أي  46يف املئة فقط من
التعهدات األصلية لغزة(.((2
يعرض الجدول ( )2بيانات البنك الدويل التي ترسد قامئة من  11بل ًدا
حرض ممثلوها مؤمتر القاهرة يف عام  ،2014ومثّلت مساهامتهم الحصة
األكرب من املساعدات؛ كام ترد فيه املبالغ اإلجاملية التي تع ّهد بها كل
املخصص لقطاع غزة فقط.
منهم لألرايض الفلسطينية ،مبا يف ذلك الجزء ّ
ويتبي من الجدول أن تع ّهد قطر مببلغ مليار دوالر أمرييك كان األعىل،
ّ
تليها اململكة العربية السعودية مببلغ  0.50مليار دوالر أمرييك .ومع
ذلك ،وحتى  31متوز /يوليو  ،2016ووفقًا للبنك الدويل ،مل تس ِّدد قطر
سوى  19يف املئة من املبلغ الذي تع ّهدت به ،والسعودية  23يف املئة
من املساعدات التي وعدت بإيصالها إىل قطاع غزة.
ويف عام  ،2017ناشدت األمم املتحدة الــدول األعضاء ،لتقديم
مساعدات بقيمة  547مليون دوالر أمرييك لفلسطني .وبالطبع ،يبقى
تحقيق مجموع هذه املساعدات املطلوبة مسأل ًة مشكوكًا فيها؛ إذ
قبل عام ،أي يف عام  ،2016وعقب نداء لجمع مساعدات بقيمة 571
مليون دوالر أمرييك ،مل يصل فعل ًيا إىل فلسطني إال  47يف املئة أو 267
مليون دوالر أمرييك فقط .وتحذّر األمم املتحدة من أن قطاع غزة
25 World Bank, Reconstructing Gaza-Donor Pledges, (2017), accessed on
20/11/2017, at: https://goo.gl/rJ5WHp

التوسط يف
من الواضح أن الجمهور الفلسطيني يث ّمن دور قطر يف ّ
النزاع يف فلسطني ،إذ ّبي استطالع للرأي أُجري يف آذار /مارس 2012
أن  84يف املئة يؤيدون اتفاق الدوحة الذي تفاوضت عليه قطر
لحل النزاع بني فتح وحامس ،يف حني ر ّحب  69يف املئة بالدور الذي
اضطلعت به قطر يف املصالحة تحدي ًدا ،عىل الرغم من أن الجمهور
يشك يف أن املصالحة ستنجح .وعالوة عىل ذلك ،فإن ثالثة أرباع
الفلسطينيني الذين شملهم االستطالع ،يعتقدون أن هناك فسا ًدا يف
السلطة الفلسطينية ،ويعزو ثلثهم الفساد إىل حكومة حامس أيضً ا(.((2

اعتبارات منهجية
تغطّي مصادر املعلومات لهذا البحث الفرتة  2016 - 2010وتشمل
تقارير صحفية باللغة العربية ،تك ّملها تقارير رسمية من الوكاالت
الدولية واألمم املتحدة يف حال كانت متوافرة .وقد متكّنا من جمع 24
مصد ًرا باللغة العربية تحتوي عىل بيانات عن التمويل .وبطبيعة الحال،
فإن الطريقة األكرث دق ًة هي استخدام البيانات الرسمية التي تق ّدمها
وزارة خارجية قطر ،وهي املصدر الرئيس للتمويل املق ّدم للفلسطينيني.
والحظنا أيضً ا أن هناك حاالت شهدت تقديم بيانات عن النفقات
املقبلة .ومل تدرج هذه املبالغ عند حساب املبالغ اإلجاملية للمساعدات
املدفوعة فعليًا .وقد تفادينا أيضً ا الحساب املزدوج عندما كانت بيانات
التمويل نفسها ،ولكن أعلنت عنها مصادر مختلفة(.((2
26 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(OCHA), $547 million Funding Appeal to Address Humanitarian Needs in
Palestine During 2017 (Occupied Palestinian Territory: 2016), 19/12/2016,
accessed on 20/11/2017, at: https://goo.gl/r8gjxw
27 Palestinian Center for Policy and Survey Research, "Palestinian Public
Opinion Poll No (43)," March 15-17, 2012, accessed on 20/11/2017, at:
http://www.pcpsr.org/en/node/210
 28ميكن القراء الذين يرغبون يف االطالع عىل البيانات األولية التي يستند إليها الجدول
االتصال باملؤلف لتزويدهم بها.
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الجدول ()3
ملخص املنح التي قدمت للفلسطينيني من مصادر عربية
تاريخ النرش

الجهة املانحة

الجهة املتسلمة

تفاصيل عن املساعدة

املبلغ (مليون دوالر)

مالحظات

أيلول /سبتمرب 2016

حكومة قطر

مؤسسة الدراسات
الفلسطينية

منحة لتسهيل أعامل املؤسسة

5

____

آب /أغسطس 2016

صندوق قطر للتنمية

غزة

مساعدة األيتام

مل يتم الكشف عن
قيمة املبلغ

____

متوز /يوليو 2016

مجلس التعاون لدول
الخليج العربية والبنك
اإلسالمي

غزة والضفة الغربية

املعاقون ،واملستشفيات

7

____

حزيران /يونيو 2016

قطر الخريية

نطاق عاملي

الصحة والفقر

1

غري محدد
لفلسطني

حزيران /يونيو 2016

قطر الخريية

غزة

 2000سلة غذائية للفقراء

مل يتم الكشف عن
قيمة املبلغ

____

حزيران /يونيو 2016

حكومة قطر،
مؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية
(أونكتاد)

غزة والضفة الغربية

التدريب التقني

مل يتم الكشف عن
قيمة املبلغ

حزيران /يونيو 2016

قطر الخريية

غزة والضفة الغربية

تعليم األيتام

100

نيسان /أبريل 2016

حكومة قطر

غزة

مرشوعات سكنية

20

____

أيار /مايو 2016

حكومة قطر

غزة

مرشوعات متنوعة

215.1

إجاميل املساعدات
للربع األول من
عام 2015

كانون األول /ديسمرب 2014

قطر الخريية

غزة

رعاية تعليمية وصحية
يتيم
لـ ً 8250

مل يتم الكشف عن
قيمة املبلغ

كانون األول /ديسمرب 2014

حكومة قطر

فلسطني

مساعدات َللجئني سوريني
وصوماليني وفلسطينيني

ترشين األول /أكتوبر 2014

قطر الخريية

غزة

تقديم مساعدات فورية
للفقراء ،ولقطاعات الصحة
والتعليم والبنية التحتية
مبارشة بعد العدوان اإلرسائييل
يف آب /أغسطس 2014

____

أنفقت قطر 185
مليون دوالر عىل
170
الالجئني السوريني،
ُ
أنفقت عىل الالجئني و 25مليون دوالر
الفلسطينيني
عىل الالجئني
الصوماليني

30.4
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البنك اإلسالمي
ترشين األول /أكتوبر  2014وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ()UNDP

غزة

التدريب والتنمية

4.5

استفاد  4200فرد
من املنحة

ترشين األول /أكتوبر 2014

حكومة قطر

غزة

مساعدات للصيادين واملزارعني

9.975

____

ترشين األول /أكتوبر 2014

حكومة قطر

غزة

إدارة األزمات ومساعدة األفراد
النازحني

2.281

____

ترشين األول /أكتوبر 2014

حكومة قطر

غزة

إصالح املساجد وبناؤها

3.165

____

أيار /مايو 2014

حكومة قطر

غزة

مساعدة  163فردًا من الذين
يعانون األمراض املزمنة

مل يتم الكشف عن
قيمة املبلغ

____

شباط /فرباير 2014

قطر والهالل األحمر
الفلسطيني

غزة

مساعدة ضحايا مرض "أليكسا"

23

____

حزيران /يونيو 2013

حكومة قطر

فلسطني

مرشوعات تنمية وبنية تحتية

478

هذا املبلغ هو
املبلغ اإلجاميل
الذي ساهمت به
قطر خالل الفرتة
()2012-2001

آذار /مارس 2013

قطر الخريية

غزة

مساعدات (طوارئ) عاجلة
لـ  750صيادًا يف غزة

0.799

هذا املبلغ جزء من
برنامج املساعدة
العام وقيمته 10.2
ماليني دوالر بدعم
من وزارة الخارجية
القطرية

ترشين األول /أكتوبر 2012

حكومة قطر

غزة

إنتاج األطراف االصطناعية يف
مستشفى جديد

15

____

ترشين األول /أكتوبر 2012

حكومة قطر

غزة

 3000وحدة سكنية جديدة

400

____

ترشين األول /أكتوبر 2012

حكومة قطر

غزة

تجديد وحدات سكنية جديدة

8

____

حزيران /يونيو 2012

حكومة قطر

غزة

رشاء كَر ٍاس آلية لـ  300مريض

مل يتم الكشف عن
قيمة املبلغ

____

حزيران /يونيو 2010

صندوق الزكاة

غزة

مساعدة األرس الفلسطينية
الفقرية

25

____

املصدر :من إعداد الباحث (انطالقًا من تقارير صحفية باللغة العربية ،وتقارير رسمية من الوكاالت الدولية واألمم املتحدة ،والبيانات الرسمية لوزارة خارجية قطر).

تعليق على التمويل
يبي الجدول ( )3أن الجزء األكرب من التربعات اإلنسانية كان
ّ
مو ّج ًها إىل دعم الصحة والتعليم ،وأنواع أخرى من مشاريع البنية
التحتية مثل الكهرباء واإلسكان وإصالح الطرق .وتجدر اإلشارة إىل

أن وزير الخارجية القطري أعلن يف بيان صدر يف أيار /مايو 2016
أن قطر أنفقت خالل الفرتة  3.6 ،2015 - 2011مليارات دوالر
أمرييك ( 13.2مليار ريال قطري) عىل املساعدات الخارجية .وبصفة
عامة ،قال إن قطر ملتزمة بإنفاق  10مليارات دوالر أمرييك عىل
املساعدات الخارجية للمجتمعات املدنية ملكافحة األ ّمية والبطالة
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والتمييز واأليديولوجيات املتطرفة ،عىل الصعيد العاملي(.((2
وقد كـ ّرر هذا املوقف وزيــر الخارجية القطري الحايل الشيخ
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاين ،إذ أشار يف كلمة ألقاها
يف معهد تشاتام هاوس الربيطاين املعني بالشؤون الدولية يف لندن
خصصت  25يف املئة من مساعداتها الخارجية للمشاريع
إىل أن قطر ّ
التعليمية لوقف موجة التطرف بني الشباب ،وأن هذه املشاريع
تنترش يف  42بل ًدا يف جميع أنحاء العامل( ،((3وتُ ثّل هذه الخطوة
بوضوح ،دفعة جديدة لسياسة املساعدات الخارجية القطرية .صحيح
أن األغراض تستهدف متويل تدابري إنسانية ،إال أن الهدف األسايس
هو سيايس أيضً ا ،إذ يسعى للتصدي للتيارات األيديولوجية املتط ّرفة.

وعند التم ّعن يف البيانات الواردة يف الجدول ( )3من املصادر العربية،
يتبني أنه منذ عام  2010ق ّدمت قطر ،ويف بعض األحيان باالشرتاك
مع جهات مانحة أخرى ،نحو  800مليون دوالر أمرييك لفلسطني.
وتظهر النفقات أن املساعدات اإلنسانية القطرية خ ُّصصت ملا يُع ّد
احتياجات أساسية للفلسطينيني ،أغلبيتهم يف غزة ،مثل اإلسكان
والصحة والتعليم وتخفيف الفقر؛ وهي متثل الحصة األكرب من
املدفوعات .ومن الجدير بالذكر أن الرقم األخري من املصادر العربية
قريب من الرقم الرسمي الذي أعلنته الحكومة القطرية مؤخ ًرا
والبالغ  812مليون دوالر أمرييك(.((3
مخصص لغزة بدلً من الضفة
ویمکن مالحظة أن أغلبية التمويل ّ
ويفسه سببان رئيسان؛ أولهام ،أن دولة قطر أقامت أوثق
الغربيةّ ،
29 Lesley Walker, "Qatar Commits $10 Billion to Humanitarian
Causes Worldwide," Doha News, May 2016, accessed on 20/11/2017, at:
https://goo.gl/4HBy1A
30 "The Crisis of the Gulf: Qatar Responds," Chatham House,
July 5, 2017, accessed on 20/11/2017, at: https://goo.gl/1mKbCE
31 Sameh Saeid, "Qatar Provides $812 mn Aid to Palestinians in Last
Five Years," Qatar Tribune, March 9, 2017, accessed on 20/11/2017, at:
https://goo.gl/yGE3pt
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العالقات مع حامس يف غزة ،وبهذا املعنى استمرت عالقاتها الوثيقة
باإلخوان املسلمني يف مرص والقريبني من حامس .وثانيهام ،وهو
األهم ،أن قطاع غزة تع ّرض لهجامت إرسائيلية سعت إرسائيل من
خاللها ملعاقبة حامس؛ ما أ ّدى إىل تدمري واسع النطاق يف القطاع.
ولذلك كان من املنطقي تحويل التمويل القطري نحو إعادة
إعامر غزة.

العامل اإلسرائيلي
أعربت الجهات املانحة العربية وغري العربية ،مبا فيها وكاالت األمم
املتحدة ،عن انتقاداتها للقيود التي تفرضها إرسائيل ولتكتيك التأخري
الذي تتّبعه يف تسليم املساعدات اإلنسانية وغريها من املساعدات
فضل عن الحصار املفروض واملتواصل عىل
اإلمنائية للفلسطينينيً ،
قطاع غزة .ومن ناحية أخرى ،تع ّرضت السلطة الفلسطينية للنقد
بسبب الفساد ،وعدم الكفاءة ،وعدم االستقرار الداخيل ج ّراء التنافس
فصيل فتح وحامس؛ ما يع ّوق تقديم املساعدات لألرايض
املستمر بني َ
الفلسطينية .ونتيجة ذلك ،تح ّولت قطر إىل أساليب أخرى إليصال
املساعدات ،مثل العمل مبارشة مع وكاالت األمم املتحدة وغريها
من املنظامت الخريية املحلية والدولية ،كام ورد مسبقًا .وبسبب
الحالة عىل أرض الواقع ،اضطرت قطر يف بعض األحيان إىل التوجه
إىل إرسائيل لضامن إيصال املساعدات .والسؤال الذي نطرحه :ما مثن
هذا التدخل اإلرسائييل؟
ألقى البنك الدويل يف تقريره األخري باللوم عىل إرسائيل بسبب
الركود االقتصادي الذي أصاب األرايض املحتلة .ويف حني أن السلطة
الفلسطينية تحتاج إىل تحسني مناخ األعامل يف األرايض املحتلة ،يشري
التقرير إىل أن "القيود اإلرسائيلية تشكّل العقبة الرئيسة أمام النمو".
أما يف ما يتعلق برتاخيص البناء ،فيشري التقرير إىل أن "نحو  10يف
املئة فقط من القرى الفلسطينية البالغ عددها  130قرية يف املنطقة
ج [يف الضفة الغربية] متلك مخطّطًا مكان ًيا متهيديًا عا ًما؛ ما يعطّل
بشكل كبري أعامل البناء .وال تتم املوافقة إال عىل  3.5يف املئة من
تصاريح البناء التي يق ّدمها الفلسطينيون لإلدارة املدنية اإلرسائيلية
للبناء يف املنطقة ج"( .((3وحتى عندما يجري منح التصاريح ،تخضع
شحنات مواد البناء للضوابط اإلرسائيلية؛ ما يؤدي إىل ارتفاع
التكاليف( .((3وميكن رصد اآلثار املرتتبة عىل السياسات اإلرسائيلية
تجاه غزة يف املالحظة التالية للبنك الدويل" :إن تجريد االقتصاد
32 World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison
Committee.
33 Ibid., pp. 28 - 29.

تاسارد
المساعدات اإلنسانية القطرية لفلسطين

من الطابع الصناعي ،والحروب املتعددة ،وفقدان فرص العمل يف
إرسائيل هي عوامل أدت إىل ارتفاع معدل البطالة ،وال سيام بني
الشباب يف غزة؛ إذ وصل إىل  58يف املئة .ويعيش نحو  40يف املئة
من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر عىل الرغم من أن نحو 80
يف املئة منهم يتلقون نو ًعا من املساعدات .غري أن هذه األرقام ال
تص ّور درجة معاناة مواطني قطاع غزة نتيجة قلة توافر الكهرباء
واملياه والرصف الصحي ،إضافة إىل الصدمات النفسية املرتبطة
بالحرب ،ومحدودية الحركة ،وتداعيات سلبية مؤذية أخرى ناجمة
عن الحروب والحصار"(.((3
ويكمن جوهر املأزق الذي تواجهه األرايض الفلسطينية يف التبعية
االقتصادية الناجمة عن قيام إرسائيل بإدخال آليات املراقبة عقب
اتفاقات أوسلو يف عام  .1993ويبلغ العجز التجاري بني إرسائيل
واألرايض الفلسطينية بصورة عامة ،نحو  80يف املئة ملصلحة إرسائيل؛
ما دفع أحد املحللني إىل الخروج بخالصة مفادها أن "األرايض
الفلسطينية املحتلة تعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل االقتصاد اإلرسائييل"(.((3
فالفلسطينيون يُ َع ّدون مستهلكني رئيسيني للمنتجات اإلرسائيلية يف
إطار عالقة غري متكافئة بني الطرفني.
ويف تقييمٍ حديث القتصاد األرايض الفلسطينية التابع يغطي الفرتة
 ،2013–2000عمل الباحث االقتصادي شري هيفر( ((3عىل تحديث
دراسة رائدة سابقة كانت قد أجرتها الباحثة القانونية نييك تيليكنس
وأكّد ما كان جاء فيها( ،((3ليخلص إىل أن  72يف املئة من املساعدات
املق ّدمة لفلسطني تؤول عــاد ًة يف النهاية إىل مصلحة الرشكات
اإلرسائيلية؛ ما يدعم احتالل إرسائيل لألرايض الفلسطينية .فمنذ عام
 ،2008بلغ مجموع اإلنفاق اإلرسائييل الحكومي عىل االحتالل نحو
 6.84مليارات دوالر أمرييك؛ أي إ ّن الفائض التجاري الذي تتمتع به
إرسائيل مع الفلسطينيني مي ّول نحو  34 - 23يف املئة من تكاليف
االحتالل .ويخلص هيفر إىل القول" :نظ ًرا إىل أن الصادرات إىل األرايض
الفلسطينية املحتلة متثل نحو  5يف املئة من إجاميل الصادرات
اإلرسائيلية [ ]...وأغلبية هذه الصادرات مم َّولة من املساعدات
34 Ibid., p. 25.
"35 Nikki de Beer, "Palestinian Economic Dependency on Israel,
Monthly Review Online, September 25, 2010, accessed on 20/11/2017, at:
https://goo.gl/Pppqnn
36 Shir Hever, "How much International Aid to the Palestinians Feeds the
Israeli Economy?" Aid Watch (September 2015), accessed on 20/11/2017, at:
https://goo.gl/DYU9Ei
37 Nikki Tillekens, "71% of the Aid to the Palestinians Ends Up in the
Israeli Economy," Monthly Review Online (September 2010), accessed on
20/11/2017, at: https://goo.gl/e46v1d
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الدولية ،قد يستنتج املرء أن املساعدات الدولية للفلسطينيني تساهم
مبليارات الدوالرات األمريكية يف الناتج املحيل اإلجاميل اإلرسائييل ،ما
ميكّن إرسائيل من تح ّمل تكلفة استمرار االحتالل العسكري .وتشري
النتائج هنا إىل أن  78يف املئة عىل األقل من أموال املساعدات
تستخدم لالسترياد من إرسائيل ،وبالتايل تغطي  18يف املئة عىل األقل
من تكاليف االحتالل اإلرسائييل"(. ((3
ويُ َعد قطاع االتصاالت من األمثلة البارزة يف تصوير تكتيكات إرسائيل
يف إعاقة التنمية التكنولوجية والصناعية يف األرايض الفلسطينية.
فعقب اتفاقات أوسلو ،أكدت إرسائيل سيطرتها عىل قطاع االتصاالت؛
والذي وصفته الباحثة األكادميية هلجا طويل  -الصوري بأنه شكل من
أشكال "االحتالل الرقمي" ،إذ إنها تسيطر عىل توزيع طيف الرت ّددات
ومواقع أجهزة إرسال اإلشارة .وبحسب طويل  -الصوري "تسيطر
إرسائيل عىل جميع البنى التحتية الرقمية يف فلسطني ،ما يح ّد من
استخدام الهواتف والهواتف النقالة واإلنرتنت يف أي وقت"( ،((3وهذا
يتض ّمن اخرتاق الهواتف الفلسطينية وإغالق خدمة اإلنرتنت عمو ًما،
وهو ما يحدث عاد ًة بنا ًء عىل طلب الجيش اإلرسائييل .ويوافق البنك
الدويل عىل اآلثار الضارة باالقتصاد الفلسطيني ،وهذا ما أشار إليه
يف تقريره :الفرص املفقودة للتنمية االقتصادية( ((4الصادر يف كانون
الثاين /يناير 2016؛ فالتدابري التقييدية التالية أث ّرت كث ًريا يف تطور
قطاع االتصاالت الفلسطيني" ،يف أواخر عام  ،2015تم التوصل إىل
اتفاق مع إرسائيل إلطالق طيف الجيل الثالث  3Gيف الضفة الغربية.
ومع ذلك ،فإن املشغّلني الفلسطينيني ال يزالون يف وضع غري ٍ
مؤات
للمنافسة نظ ًرا إىل أن املشغلني اإلرسائيليني يتمتعون بقدرات الجيل
الثالث والرابع ،ولديهم القدرة عىل جذب زبائن أه ّم .ويستويل
رصح لهم ،عىل أكرث من  20يف املئة من
املشغّلون اإلرسائيليون ،غري امل ّ
حجم سوق الضفة الغربية"(.((4
صحيح أن املساعدات اإلنسانية رضورية للبقاء ،إال أنه من املهم
تأكيد التخلّف التكنولوجي يف األرايض الفلسطينية واستمرار االعتامد
االقتصادي عىل إرسائيل .وتستخدم إرسائيل الحجة األمنية لفرض
قيود عىل النفاذ إىل عرض النطاق الرت ّددي الرضوري إلنشاء قطاع
38 Hever, p. 7, 11.
"39 Helga Tawil-Souri, "Hacking Palestine: A Digital Occupation,
Aljazeera, November 9, 2011.
40 World Bank, The Telecommunication Sector in the Palestinian
Territories: Missed Opportunity for Economic Development (January 2, 2016),
accessed on 20/11/2017, at: https://goo.gl/KWsJfR
41 World Bank, "Lifting Restrictions and Promoting Better Regulation
to Unleash the Potential of the Digital Economy in Palestine," (March 31,
2016), accessed on 20/11/2017, at: https://goo.gl/cjSm8A
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لالتصاالت السلكية والالسلكية قابل لالستمرار .وينبغي للجهات
املانحة الدولية ،مبا فيها قطر ،أن تسلّط الضوء عىل هذا البعد يف
حمالت املساعدات التي تق ّدمها.

الخالصة
رضرة
يجب اإلشارة إىل أن حجم املساعدات العربية للمناطق املت ّ
من النزاعات يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا عامي  2008و2009
مهم .وقد أتت تلك املساعدات عقب العدوان اإلرسائييل
كان ً
السافر عىل غزة ،إذ تع ّهدت دول الخليج حينها بتقديم  1.65مليار
دوالر أمرييك من املساعدات لقطاع غزة ،وهو مبلغ يعادل ضعفَي
املبلغ الذي قدمته الواليات املتحدة واالتحاد األورويب م ًعا(.((4
ويشري الكاتبان سلطان بركات وستيفن زيك الباحث يف املساعدات
اإلنسانية ،إىل أ ّن "املساعدات التي تق ّدمها الدولة الخليجية كانت
مدفوعة مببادئ دينية راسخة قوامها األعامل الخريية التي كث ًريا
ما تصاغ وفقًا لألهداف السياسية الوطنية للبلدان املانحة عىل
وجه الخصوص .ولكن ،بدلً من أن تكون تلك املساعدات التي
ق ّدمتها دول الخليج تع ّه ًدا إسرتاتيجيًا فحسب ،فقد عكست أيضً ا
املواقف املبدئية املتعلقة باألمن البرشي والتكامل الثقايف وسيادة
الدولة"(. ((4
وعىل نح ٍو أكرث تحدي ًدا ،يح ّدد الكاتبان بركات وزيك ثالثة دوافع
رئيسة تتحكّم يف سياسات املساعدات اإلنسانية لدى دول الخليج:
 .1الدبلوماسية واالستقرار .2 ،التضامن مع القضية الفلسطينية؛ .3
االعتبار اإلنساين( .((4وليس مثة شك يف أن التضامن مع الفلسطينيني
42 Sultan Barakat & Stephen Zyck, "Gulf State Assistance to ConflictAffected Environments," The LSE: Center for the Study of Global Governance,
no. 10 (2010).
يُشار عاد ًة إىل أ ّن الفلسطينيني مغمورون باملساعدات الخارجية التي تتدفّق عليهم .إذ
كتب الباحث األمرييك جيم زانويت يف أحدث تقرير رفعه إىل دائرة أبحاث الكونغرس أن
:الفلسطينيني هم "من بني أكرب املستفيدين من املساعدات الخارجية الدولية يف العامل" ،انظر
Jim Zanotti, U.S. Foreign Aid to the Palestinians (Washington D.C.:
Congressional Research Service, 2016), p. 2.
ومع ذلك ،يخلص تقرير آخر لدائرة أبحاث الكونغرس نفسها إىل أن "إرسائيل هي أكرب متلقٍ
تراكمي للمساعدات الخارجية األمريكية منذ الحرب العاملية الثانية .فقد قدّمت الواليات
املتحدة إلرسائيل حتى اآلن ،مبلغًا قدره  127.4مليار دوالر أمرييك (دوالر أمرييك حايل ،أو غري
معدّل بحسب التضخم) يف إطار املساعدة الثنائية .وتأيت جميع املساعدات الثنائية األمريكية
تقريبًا إىل إرسائيل ،يف شكل مساعدة عسكرية ،عىل الرغم من أن إرسائيل تلقّت يف املايض
أيضً ا مساعدات اقتصادية كبرية" ،انظر:
Jeremy Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel, Washington D.C.: Congressional
Research Service (December 22, 2016), accessed on 22/11/2017, at:
https://goo.gl/FIqDRu.
43 Ibid., p. 1.
44 Barakat & Zyck.
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عىل املستويني العام والرسمي هو جوهري وحقيقي طاملا يخدم
يفس ،إىل جانب
االستقرار اإلقليمي ومصلحة دولة قطر .وهو ّ
االعتبارات اإلنسانية ،سياسات املساعدات السخية تجاه الفلسطينيني.
فقد حاولت قطر أن ترسم صورة الطرف املحايد يف دورها بوصفها
وسيطًا ،ولدى إبرامها اتفاقات يف مناطق النزاعات مثل لبنان
وليبيا والسودان /دارفور ،ويف وقت ما اليمن( .((4وكانت بعض
هذه االتفاقات دامئة ،كام يف لبنان ،يف حني مل يكن بعضها اآلخر
كذلك ،مثل اليمن .ومن الواضح أن دور قطر يف حاالت اليمن
وليبيا وسورية ينحرف بها عن الصورة الحيادية؛ إذ أصبحت قطر
يف هذه الحاالت ،متو ّرط ًة عسكريًا سواء بصورة مبارشة أو غري
مبارشة ،وقد انحازت إىل بعض األطراف يف الحرب األهلية .ومع
ذلك ،يبقى السؤال :ملاذا مل تنجح قطر يف إبرام اتفاقات دامئة يف
املتنازعي؛ حامس وفتح؟ والجواب
فلسطني بني الطرفني الرئيسني
ْ
هو أن الحالة الفلسطينية مثرية لالهتامم ،ألن قطر ،وبكل وضوح،
هي الجهة املانحة الرئيسة الفعلية يف فلسطني عىل نحو مستدام،
ومن ثم ،فهي تحظى بنفوذ كبري.
ويكمن الجواب ،أقلّه جزئيًا ،يف الفيتو اإلرسائييل املستمر القائم عىل
قوتها الصلبة .فعىل الرغم من أن قطر لديها بعض التأثري يف إرسائيل،
فإن األخرية لن تحيد عن ضامن إخضاع الفلسطينيني ،حتى بطرق
وحشية عندما تريد ذلك؛ وهذا ميكن أن يكون مكمن الضعف يف
القوة الناعمة .فام دامت املساعدات ال يع ّززها ما يعرف بالقوة
الصلبة ،لن ترت ّدد إرسائيل يف تجاوز املبادرات القطرية وغريها .وعىل
األرجح ،إ ّن بذل جهد جامعي متضافر من جانب الدول العربية
من شأنه أن يخفف من هيمنة إرسائيل عىل هذه الجبهة .ولكن
لألسف ،هذا احتامل بعيد اآلن ،ألن دول الخليج تتقارب مع إرسائيل
يف مواجهتها مع إيران.
ويتطلّب حجم املساعدات ونطاقها آلي ًة أفضل لضامن املساءلة؛
ما يع ّزز بــدوره استمرار املساعدات .واملساءلة أمر تدعو إليه
الدول املانحة .ومثة خطر يتمثّل يف أن تولّد املساعدات املق ّدمة
إحساسا بالتبعية ،قد يكون يف املدى البعيد يف مصلحة
لفلسطني
ً
تحتج عل ًنا عىل تسليم
إرسائيل .فكام رأينا ،صحيح أن إرسائيل قد ّ
املساعدات األجنبية ،إال أنها تستفيد اقتصاديًا من كونها بائع املواد
التي يحتاج إليها السكان الفلسطينيون الواقعون تح ت االحتالل.
ومن ناحية أخرى ،وطاملا بقيت إرسائيل ال َحكَم الن ه ايئ يف عملية
وصول املساعدات ،فإنها ستكون قادر ًة عىل ضبط تدفّق املساعدات
45 Mehran Kamrava, "Mediation and Qatari Foreign Policy," Middle East
Journal, vol. 65, no. 4 (2011), pp. 539 - 556.
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لتتناسب مع سياساتها ،وذلــك بطريقتني؛ ً
أول ،بحيث ال يقع
الفلسطينيون تحت الح ّد الفاصل للبقاء عىل قيد الحياة ،لتفادي
دعاية سلبية غري رضورية ،من وجهة نظر إرسائيل .وثان ًيا ،بحيث
تساهم هذه املساعدات يف تهدئة السكان املحليني يف مقاومتهم
إلرسائيل .وما ندعو إليه هنا هو إدماج مقاربة االقتصاد السيايس
يف تحليل املساعدات اإلنسانية( ،((4إذ إنه يساعد يف إلقاء الضوء
عىل اتجاه إرسائيل والواليات املتحدة إىل التذ ّرع بحجة اإلرهاب
للح ّد من املساعدات املق ّدمة للفلسطينيني .ومن األمثلة عىل ذلك،
ذكرنا أن إرسائيل تعارض استرياد اإلسمنت ومواد بناء منشآت البنية
التحتية األخرى إىل غزة بحجة أن الفلسطينيني سيستخدمونها
ألغراض عسكرية.
وتُربط املساعدات الغربية لفلسطني برشط أال تستخدم هذه
املساعدات ألغراض عسكرية ،وهذا رشط ال ترتدد إرسائيل والواليات
املتحدة يف اإلجهار به دوليًا ،حتى عندما تكون الرشوط نفسها
مفروض ًة من جانب واحد وتخضع لتفاسري فضفاضة .فعىل سبيل
املثال ،وكام سبق وأوضحت مبزيد من التفصيل ،جرى وضع قيود
عىل عملية استرياد املواد الغذائية خالل ذروة الحصار املفروض
عىل غزة يف عام  ،2014وأخضعتها إرسائيل للتدقيق؛ إذ كانت هي
أيضً ا عرضة لربطها بتهمة اإلرهاب .ففي الواقع ،وضعت إرسائيل
حسابات تفصيلية لتقدير كمية السعرات الحرارية التي يحتاج إليها
الفرد للحؤول دون حدوث مجاعة جامعية فلسطينية ،ويف الوقت
نفسه كانت تدافع عن موقفها يف استخدام تهمة اإلرهاب( .((4وقد
بلغت املساعدات األمريكية لألرايض الفلسطينية نحو  400مليون
دوالر أمرييك سنويًا خالل الفرتة  2016 - 2008مع اشرتاط بند عىل أن
تستهدف هذه املساعدات تنازل ًيا " .1تعزيز القدرة عىل منع اإلرهاب
ضد إرسائيل أو الح ّد منه .2 ،تعزيز االستقرار واالزدهار والحكم
الذايت يف الضفة الغربية مبا يفيد الفرص الدبلوماسية اإلرسائيلية
الفلسطينية ،و .3تلبية االحتياجات اإلنسانية( ."((4والالفت للنظر أن
محتمل من املساعدات األمريكية،
ً
غزة مل تُذكر باعتبارها طرفًا مستفي ًدا
وأن املساعدات اإلنسانية احتلّت املرتبة األخرية عىل قامئة األولويات
لدى الواليات املتحدة .ويف الواقع ،أُنفق  25يف املئة من املساعدات
األمريكية للضفة الغربية عىل إنفاذ القانون ومكافحة املخدرات،
وتدريب قوات األمن الفلسطينية ،وقطاع العدالة الجنائية.
46 Antonio de Laurie, The Politics of Humanitarianism: Power, Ideology
and Aid (London: I. B. Tauris, 2015).
47 Elia Zureik, Israel's Colonial Project in Palestine: Brutal Pursuit
(London: Routledge, 2016).
48 Zanotti, p. 2.
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