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 مقدمة

كأعلنت الوكالة ال  عن  ،( التابعة لحكومة الواليات المتحدة والمسؤولةUSAIDية للتنمية الدولية )مير

ي إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيير  
 
ماليير  دوالر   5، أنها ستقدم 2020بريل أ/ نيسان، ف

ي حاالت الكوارث تساعد ك
 
ي تقديم معونات فورية منقذ مساعدة دولية ف

 
ي الضفة الغربي ةف

 
، 1ةللحياة ف

ي المقدم للفلسطينيير  دعمها بعد أن أوقفت 
 
اير / شباطف ي ذات السياق، و 2. 2019 فير

 
 يد عير ديفف

كي لدى إرسائيلالسفير ال فريدمان،  ماليير  دوالر  5الواليات المتحدة ، عن سعادته بتقديم مير

ي مواجه للمستشفيات والرس الفلسطينية
 
 3ورونا. ة كلتلبية االحتياجات الفورية ف

ي المقابل، نف  
 
ي الحكومة أي مساعدات ، الناطق باسم الحكومة الفلسطينيةإبراهيم ملحم، ف

كتلف   ،يةأمير

ا إىل عدم وجود  ً كية الحاليةمشير ا: ، اتصاالت مع اإلدارة المير
ً
"هناك بعض المؤسسات ومضيف

كية  ما يطرح تساؤالت حول ما إذا كانت  4". قد تقدم بعض المساعداتالمجتمعية والكنائس المير

كية مرحلية مرتبطة بأزمة كورونا، أم ت عن وقف الدعم المقدم إىل الشعب  ا تراجعً  شكلالمساعدات المير

؟ وما الذي دفع باتجاه هذا التغيير ؟ ي
 الفلسطين 

ي ظل أزمة كورونا بعد قرارات سابقة لإلدار 
 
ي استئناف الدعم ف

كية بقطع التمويل المقدم يأت  ىل إة المير

ي عقب قطع
كية ها اتصاالتالقيادة الفلسطينية  الشعب الفلسطين  اف الرئيسمع اإلدارة المير  ، بعد اعي 

كي دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلرسائيل  ي الالمير
 
 . 2017عام ف

 فوبالقدر الذي تع
ّ
ً د   ا يه أزمة كورونا متغير

ً
كإال أن الدوافع الداخلية ال  ،ار دفع باتجاه هذا القر  ا طارئ ية مير

كالمرتبطة بحالة االستقطاب بير  الكونغرس والبيت البيض حول المساعدات ال  ية وآليات توزيعها مير

                                                           

 ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، وال تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات. **
1 UPDATE: The United States is Continuing to lead the Humanitarian and Health Assistance Response to 
COVID-19, US department of state, 16/4/2020:  bit.ly/2RQJ54C 
2 USAID assistance in the West Bank and Gaza has ceased, Reuters, 1/2/2019:  reut.rs/2x3BEzU 
3 David M. Friedman, Twitter, 16/4/2020: bit.ly/3am8glY 

  bit.ly/3at3nI2: 7/4/2020 اإليجاز الصباحي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، تلفزيون فلسطين، 4

https://bit.ly/2RQJ54C
https://reut.rs/2x3BEzU
https://bit.ly/3am8glY
https://bit.ly/3at3nI2
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 متع ،ه الكونغرس ضمن الموازنات العامةوفق ما يقرّ 
ّ
ي عززت باتجاه إلغاء تعليق د

ن أهم المؤثرات الن 

ي 
 . المساعدات المقدمة للشعب الفلسطين 

 

 املساعدات األميركية بين اإليقاف واالستئناف

 تع
ّ
ي منذ العام د

، بدأ ذلك بتأسيس 1948الواليات المتحدة من أكير الدول المانحة للشعب الفلسطين 

ي العام  وكالة المم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئير  الفلسطينيير  
 
، ودعمها منذ نشأتها 1949)الونروا( ف

كالوكالة ال تقديم إىل  إضافة، 2018وحن  العام  ي منذ العام ية للتنمية مير
مساعدات للشعب الفلسطين 

ي العام  1946
 
  5. 2019وحن  توقفها ف

ي ال بعـد 
 
ك، شـرعت الوكالـة ال 1993عام توقيع اتفاق أوسلو، ف يـة مباشـرة بتنفيـذ بـرامج فـي مختلـف مير

( دعـم مـاىلي 2004-2000ا بعد االنتفاضـة الثانيـة )هـإليأضـيف و القطاعـات فـي الضـفة الغربية وقطاع غزة، 

كأي من الحكومة ال  ،مباشـر لموازنـة السـلطة الوطنيـة تحت إطار مساعدات إنمائية ثنائية ية إىل مير

 .
ً
ة كتطـورت المسـاعدات ال و السلطة الفلسطينية مبارسر ي لتشـمل مختلـف مير

ية بعـد االنقسـام الفلسـطين 

والمـن، واإلغاثـة الطارئـة، والخـدمات االجتماعيـة، والتنميـة االقتصادية والبنية  مجـاالت الحوكمـة،

ي الضفة و 
 
 6ة. قطاع غز الالتحتية ف

كية خالل المدة الزمنية ) مليون دوالر سنوًيا،  350( 2018-2008بلغ معدل مساعدات الوكالة المير

كية، ومليون دوالر سنوًيا من وزارة الخارجية ال  170إضافة إىل  ا لدعم وكالة مليون دوالر سنويً  300مير

ة، وبير  دعـم مباشـر لموازنة الغوث.  وقــد تعددت جهات توجيه هذا الدعم بير  تمويل مشــاريــــع مبارسر

 7ة. الحكومـة الفلسـطينية وتدريـب ودعـم الجهزة المني

 
                                                           

5 U.S. Overseas Loans and Grants: Obligations and Loan Authorizations, 30/9/2018, P 31. 
معهد أبحاث ، (2ورقة جلسة طاولة مستديرة ) ،دات األميركية المقدمة لفلسطين: األبعاد االقتصادية واالجتماعية وسبل مواجهتهاقطع المساع 6

 . 1، ص 2019 فبراير/، شباط(ماس) السياسات االقتصادية
 .28-27ص ، 2019و يوني، سلطة النقد الفلسطينية، حزيران/2018التقرير السنوي  7
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 إيقاف المساعدات

كتفاوتت معدالت المساعدات المقدمة    ا يً أمير
ً
 وه ا صعود

ً
  ا بوط

ً
لكن  ،للظروف والمناخات السياسية ا وفق

كالثابت هو استمرار هذه المساعدات، إىل أن جاءت قرارات ترامب بقطع جميع المساعدات ال  ، إذ يةمير

ي أيلول/س
 
"أوقفت مبالغ ضخمة من المال كنا ندفعها للفلسطينيير   : بالقول 2018بتمير رصح ترامب ف

م صفقة، و لهم مبالغ هائلة من المال كنا ندفع .. .  والقادة الفلسطينيير   إذا لم ... و  لن ندفع لهم حن  نير

 8. نعقد صفقة، فلن ندفع"

كخطوة ال الرافضة للموقف ترامب عقب مواقف السلطة جاء  اف بالقدس عاصمة إل ية اال مير رسائيل، عي 

كورفضها التعاطي مع الخطة ال  ي اإلرسائيلي ية لتسو مير
ي أعلنية الرصاع الفلسطين 

ن عت إدارة ترامب الن 

ي كانون 
 
ي التفاصيلها النهائية ف

 . 2020 يناير / ثات 

كانت مخصصة ،  2017ة المالية مليون دوالر للسن 231إعادة توجيه حواىلي قرارات ترامب وتضمنت 

ي برنامج إدارة الرصاع والتخفيف ) ،للضفة الغربية وقطاع غزة
 
( CMMومنع الفلسطينيير  من المشاركة ف

كية للتنميةة ال الممول من الوكال  ، إمير
ً
اجع أصل ي ىل جانب إلغاء تمويل الونروا المي 
 
 65بقيمة  2018 ف

  9. 2017 العام مليون دوالر ف 359حواىلي مليون دوالر، مقابل 

 
ً
ي إطار سياسة  ا تجدر اإلشارة إىل أن قرارات قطع التمويل والمساعدات بات سلوك

 
تتمير  به إدارة ترامب ف

ي نيسانخارجية توصف باالنكفا 
 
تعليق دفع المساهمة  2020بريل أ/ ء والفردية، كان آخرها قرار ترامب ف

وس كوروناالمنظمة  لمنظمة الصحة العالمية، بسبب "سوء إدارة المالية ي فير
 10". لزمة تفشر

 

 

                                                           
8 Remarks by President Trump in Rosh Hashanah National Press Call with Jewish Faith Leaders and Rabbis, 
White House, 6/9/2018: bit.ly/2LVAIBE 
9 U.S. Foreign Aid to the Palestinians, "Congressional Research Service", Dec 2018: bit.ly/2W0undY 
10 Remarks by President Trump in Press Briefing, White House, Apr 2020: bit.ly/2SuG5v0  

https://bit.ly/2W0undY
https://bit.ly/2SuG5v0
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 استئناف المساعدات

كاستمر تعليق المساعدات ال  ة مختلف تم خاللها تصفي ،ية المقدمة للفلسطينيير  عل مدار عامير  مير

ي بناء المستشف  ال 
 
كي مصادر الدعم باستثناء المساهمة ف ي شمال قطاع غزةمير

ي جاءت عير ،  الميدات 
 الن 

ين  ي تشر
 
كية"، )منظمة غير حكومية(، ف . ثم جاء 2019أكتوبر / ولالمنظمة "سفن الصداقة" المير

كإعالن الخارجية ال  كية للتنمية بقيم ية عن منحة عير مير رية فو مليون دوالر كمساعدة  5ة الوكالة المير

ي الضفة الغربية. 
 
 لالستجابة لزمة كورونا ف

كي عل الرغم من أن دعم المستشف  ال   إال أن ذلك ال يع ، جاء عير منظمة غير حكوميةمير
ّ
ً د  عل ا مؤرسر

كتوجه الستبدال القنوات الرسمية للدعم الذي تقدمه اإلدارة ال   معية بقنوات بديلة كمؤسسات المجتمير

ها  ي والمجمعات الكنسية وغير
ي ظل سياسة  ،المدت 

 
كف تها الساسية قائمة عل الدعمأمير  ية خارجية ركير 

  الرسمي المقدم للدول. 

ي كانون  ،رسغهذه السياسة الكونودفعت 
 
لمصادقة عل قانون موازنة العام ، إىل ا2019 ديسمير / ولالف

ي الضفة الغربية وقطاع نة لدعم المواز مليون دوالر ضمن  150تخصيص ، و 2020الماىلي 
 
للفلسطينيير  ف

قية امج  75و؛ اعدة لقوات المن التابعة للسلطةمليون دوالر مس 75: غزة والقدس الشر مليون لدعم الير

ة بالسلطةوالمؤسسات اإلنسا قي، نية غير المرتبطة مبارسر ي ذلك مستشفيات القدس الشر
 
 11ة. بما ف

ي تضمنها يشار إىل أن 
القانون للتأكد من أن إدارة ترامب لن تعيد توجيه وهيكلة  حزمة القيود الن 

ي أماكن أخرى، 
 
من المساعدة المخصصة لي  %10ظر عليه تحويل أكير من تحالمساعدات المقرة ف

 
ً
المر الذي سيضمن  ، 12رئيسة لجنة المخصصات بمجلس النوابنيتا لوي،  ا لترصيحاتدولة أخرى وفق

هم، كما فعل أن إدارة ترامب لن تكون قادرة  عل إلغاء المساعدات المقررة سواء للفلسطينيير  أو لغير

                                                           
11 Congress Agrees on $150m in Aid to Palestinians, Reversing Trump Policy, Haaretz, Dec 2018: 
bit.ly/2z2WyQn  
12 Lowey Statement to Rules Committee on FY 2020 Appropriations Agreement, House Committee official, 
16/12/2019:  bit.ly/2Yv4Mf0 

https://bit.ly/2z2WyQn
https://bit.ly/2Yv4Mf0
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ي 2019 العام
علن ، ومع ذلك فإن قيمة المساعدة الن 

ُ
من  %7 تشكل سوى مليون دوالر( ال  5) عنها أ

ي قيمة 
ي خصصها الكونغرس لدعم الشعب الفلسطين 

 .2020خالل العام المساعدات الن 

المفروضة عل تحويل المساعدات الخارجية تهدف إىل حماية معظم عل الرغم من أن القيود الجديدة 

؛ إال أنه الدول المتلقية لهذه المساعدات من أهواء السلطة التنفيذية المتمثلة بـرئيس الواليات المتحدة

ة فرضها ذاتًيا قبل استئناف المساعدة غيتعير  عل الكون ، إذ قّيد لفلسطيلرس إزالة عقبة أخير نيير 

عون ا الذي يعرض السلطة الفلسطينية  ATCAأنفسهم من خالل تمرير قانون لمكافحة اإلرهاب لمشر

ي حال قبلت أي مساعدة 
 
كللمثول أمام دعاوى قضائية محتملة ذات صلة باإلرهاب ف ما دفع ، يةأمير

كن إىل رفض آخر بقايا المساعدة ال و الفلسطيني ، أمير  رس اللجنة ية، حيث أعلن صائب عريقاتمير

اير التنفب ي شباط/فير
 
ي له، ف

إرسال رسالة إىل  2019ذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خالل مؤتمر صحف 

كّية  ّ لألجهزة المنّية الفلسطينّية،توزارة الخارجّية المير كي ب وذلك  طالب فيها إنهاء التمويل المير
ّ
لتجن

كّية، بموجب قان ي المحاكم المير
 
 السلطة ف

ّ
 13". مكافحة اإلرهاب"ون دعاوى قضائّية قد ترفع ضد

وع قانون المساعدات الخارجية إىل أن المساعدة الفلسطينية غيشير تقرير الكون رس المصاحب لمشر

 
ً
ي حال ا تحديد

 
 14.  2018عام لتعديل قانون توضيح مكافحة اإلرهاب لستستأنف ف

 

 بات أميركية باستئناف املساعداتمطال

ةأعقب  ي الكون ا عضوً  59مطالبة ، اإلعالن عن المنحة الخير
 
كي رس ال غف  اإلفراج الفوري عن التمويل مير

كي ال  ي مخيمات الالجئير  الفلسطينيير  ؛ ونروا أل  لـمير
 
، حيث دعا لتمكينها من مواجهة وباء كورونا ف

                                                           
  bit.ly/2WtYzNo: 18/2/2020، ، المونيتورالفلسطينّية قطع المساعدات األميركّية لن يؤّثر على دور األجهزة األمنّية 13

14 US stops all aid to Palestinians in West Bank and Gaza, BBC, 1/2/2019:  bbc.in/2VYa8xt  

https://bit.ly/2WtYzNo
https://bbc.in/2VYa8xt
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ي عريضة موقعة أرسلال 
 
ة ال ، كيلي كرافت  ت إىلعضاء ف كالسفير ية لدى المم المتحدة، إىل توفير مير

قية لتمكينها من مواجهة وباء كورونالدعم الالزم للمستش ي القدس الشر
 
 15ا. فيات الفلسطينية ف

ي يطلب هذه ليست
وجه  رس استئناف المساعدات، فقد سبق أنغأعضاء من الكونفيها  المرة الوىل الن 

ي الكونغرس من الديمقراطيير  رسالةمائة وعضوان 
 
ي شباط ،ف

 
اير / ف دعوه  ،ىل الرئيس ترامب، إ2018فير

ي رسالتهم إإىل فيها 
 
ي قراره تقليص المساعدات المالية لألونروا، مؤكدين ف

 
ن تقليص أعادة التفكير ف

كية لألونروا س عات المير ي  ،يد من المشاعر المعادية إلرسائيلير  التير
 
وستمس بالمصالح القومية ف

 16. وتقلل من فرص حل الدولتير   ،المنطقة

ي أيلول/سبتمير  112كما وجه 
 
ي الكونغرس، ف

 
، رسالة إىل مايك بومبيو، وزير الخارجية 2018عضًوا ف

، وطالبوه  كي اجع عن قرار وقف دعم الونروا، المير  17مستشفيات القدس. و بالي 

 

 ي ما بعد االستئنافميركالدعم األمستقبل 

كي تكشف خطوة استئناف الدعم ال  ي مير
 
يعية والتنفيذية ف ة عن حالة التدافع بير  السلطتير  التشر  الخير

المتحدة، وقد ال تكون خطوة ترامب المتعلقة بتعليق المساعدات المخصصة للشعب  الواليات

ي والمقررة ضمن الم
ي هذه وازنات الفلسطين 

 
المعتمدة من قبل الكونغرس هي وحدها السبب الساسي ف

، 18لبنان، مثل الحالة، فقد اتخذ ترامب خطوات أخرى شبيهة عل صعيد الدعم المقر لعدد من الدول

ي ، 20وأوكرانيا ،19وسوريا
 
كوعدد من الدول ف ، ومناطق أخرى يعتقد الكونغرس أنها تمثل 21ا الوسىطأمير

                                                           
15 Letter signed by 59 House members urge Trump administration to resume aid to Palestinians, White House, 
28/4/2020:  bit.ly/2zVVQVL  
16 102 House Members Urge President to Continue U.S. Assistance to Palestinians, Peter Welch 
Congressman official, 8/2/2018:  bit.ly/3b16YNV  
17 Letter to State Department re WBG & UNRWA funding cuts, Price House , 28/9/2018:  bit.ly/3aZ9mob  
18 Pompeo Intervenes to Release $115 Million in Aid for Lebanon, Bloomberg, 8/12/2019:  bit.ly/2WnenBH  
19 US ends Syria stabilization funding, cites more allied cash, AP, 17/8/2018:  bit.ly/2KT4g2a 
20 Trump impeachment: How Ukraine story unfolded, BBC, 19/12/2019:  bbc.in/2z3aVUS  

https://bit.ly/2zVVQVL
https://bit.ly/3b16YNV
https://bit.ly/3aZ9mob
https://bit.ly/2WnenBH
https://bit.ly/2KT4g2a
https://bbc.in/2z3aVUS
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كمة للمصالح ال همساحات  ترامب عند تدخل ووضع القيود أمام إىل الية، المر الذي دفع الكونغرس مير

 . 2020موازنة إقرار 

ي قانون 
 
. لمساعدات المقدمة للفلسطينيير  الذي قد يقيد ا"، مكافحة اإلرهاب"تبف  المعضلة متمثلة ف

ة عل القانون، أو  يعية مبارسر وهنا يمكن اإلشارة إىل بعض الحلول المتوقعة كصياغة تعديالت تشر

يعات بديلة لاللتفاف عليه من قبيل اكة  الذهاب إىل حلول وتشر "القانون المتعلق بصندوق الشر

ِرح الفلسطينية" الذي 
ُ
ين ط ي تشر

 
قبل عدد من أعضاء الكونغرس لتعزيز النمو من  2018 أكتوبر / ولالف

ي  ،االقتصادي
 
اتها ف كات الفلسطينية بنظرائهم ونظير من خالل ربط رّواد العمال الفلسطينيير  والشر

 22الواليات المتحدة. 

ة عير القنوات غير الحكومية   ،عل صعيد آخر، يمكن أن يحدث تعزيز للدعم الموجه بطريقة غير مبارسر

ي إطارها لتفادي التحفظات   ،والمجمعات الكنسية كالمؤسسات الهلية
 
ي يمكن العمل ف

كأحد البدائل الن 

ي ظل تمسك اإلدارة ال 
 
كالقانونية، خاصة ف مة ية بخياراتها السياسية تجاه القضية الفلسطينية القائمير

 . لضغوط لضمان فرض رؤيتها المطروحةعل مواصلة المزيد من ا

ي المقابل
 
  ،ف

 
ً  ا نية كجهة متلقية للدعم عنرصً ل السلطة الفلسطيتشك ي معادلة استمراره من عد ا حارص 

 
 ،مهف

ي ظل قانون مكافحة اإلرهاب 
 
ة عل عدم التعاطي مع أي نوع من أنواع الدعم ف حيث تجد نفسها مجير

كالذي قد يعرضها للمساءلة القانونية أمام المحاكم ال   مير
ً
 القاتقطع العها المتعلقة ب عن قراراتية، فضل

كدارة ال مع اإل  ة تجاه القضية الفلسطينيةمير ي مقدمتها ، ية إىل حير  تراجعها عن قراراتها الخير
 
 لقدس. اوف

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
21 Donald Trump cuts off aid to three Central American states, Financial Times, 17/6/2019:  
on.ft.com/2W1ah3c  
22 Sens. Coons, Graham, Kaine, Gardner introduce legislation to foster economic development and community 
ties between Israelis and Palestinians, Chris Coons official, 10/10/2018:  bit.ly/2zYRvkF  
 

https://on.ft.com/2W1ah3c
https://on.ft.com/2W1ah3c
https://bit.ly/2zYRvkF
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 خاتمة

ة المعلن عنها بقيمة  مليون دوالر ال تمثل سوى جزء يسير من متوسط حجم الدعم  5إن المنحة الخير

كي السنوي ال   إال أنها اعتير  ، قبل قرارات إدارة ترامب بتعليقهمير
ً
اق ي جدار السياسة ال  ا ت اخي 

 
كمف  يةير

ي هذا اإلطار. 
 
 المعلنة ف

ي ظل العديد من االعتبارات  ،مع ذلك
 
ال يزال من المبكر الجزم حول مستقبل المساعدات المقدمة ف

كال  ةوالرؤي ،المتعلقة بقرارات السلطة ي  ،ية تجاه القضية الفلسطينيةمير
 
حير   وقانون مكافحة اإلرهاب، ف

كي إن الحسابات الداخلية وحالة االستقطاب بير  البيت البيض والكونغرس ال يمكن القول   من أبرز مير

ي دفعت اإلدارة ال 
كالعوامل الن  كغطاء   حة مستغلة أزمة كورونا مبادرة باإلعالن عن تقديم المنإىل الية مير

صعيد  قراطية لمالحقة ترامب وتقييد سلوكه علبف  دوافع الكونغرس بصبغته الديمت، و كلذل

ي حير  قد نرى تراجعً  ،المساعدات الخارجية مرتبطة بشكل أساسي بالحسابات الحزبية بير  الجانبير  
 
 ا ف

ي حال وصول الديمقراطيير  إىل البيت البيض
 
ولسباب تتجاوز مجرد الدوافع  ،عن قرارات قطع الدعم ف

ي اإل 
ي رؤية إدارة ترمب لحل الرصاع الفلسطين 

 
. اإلجرائية إىل إعادة النظر ف  رسائيلي

 

 


