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وعلى  صلى اهللا عليه وسلم - نبينا محمد ،والصالة والسالم على سيد المرسلين ،العالمين الحمد هللا رب
  :آله وصحبه أجمعين، أما بعد

ووفقني إليه  ،وعظيم سلطانه، على ما أعانني به ،شكره حمداً يليق بجالل وجههفأحمد اهللا تعالى وأ
  .إلتمام هذه الدراسة

في إخراج هذا العمل المتواضع،  وعظيم االمتنان والتقدير لكل من أسهم ،ثم أتقدم بجزيل الشكر
  :خص بالذكروأ
 .أستاذي الفاضل الدكتور محمود العجرمي عميد أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا -
  .الدكتور سالّم اآلغا رئيس جامعة األقصى -
ما بذله من لراف على هذه الرسالة، ، الذي تفضل باإلشالدكتور هاني عمر البسوسأستاذي الفاضل  -

 .فله كل الشكر والعرفانجهد مميز متواصل، ومتابعة حثيثة ومستمرة، وتوجيه حكيم ومتخصص، 
هذه الدراسة  إلتمام ،ه من دعم وتشجيع ومساندةلما قدم، محمد أبو شكيان األستاذ الفاضل -

 .اهللا عني خير الجزاء وإنجازها، فجزاه
واألخ أيمن ، واألخ ياسر العشي، واألخ محمد الحمضيات، خ ثروت البيكواأل، األخ عاهد حمادة -

 .عايش واألخ محمد أبو اللبن على الدعم والتشجيع المتواصل
 .واألخ علي أبو عون على تفضلهما بتدقيق الدراسة لغوياً، األخ عوني ثابت -
 .األفاضل الذين ساهموا في تحكيم أداة الدراسة وإثرائها األساتذة -
قطاع غزة، الذين تعاونوا و الضفة الغربية في ؤسسات األهلية الفلسطينيةومدراء الم مجالسرؤساء  -

 .هذه الدراسةب االستبانة الخاصةجميعاً في تعبئة 
 األصدقاء والزمالء  -

  .خير الجزاء يجعل جهدهم في ميزان حسناتهم، وأن يجزيهم اهللا أسأل أنو
  

                                                                  
    الباحث                                                                                 

  ممحمد احمد أبو غني
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  ملخص الدراسة

رجية للواليات السياسة الخاهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المؤسسات األمريكية في تنفيذ 
 ،منهج التحليل الوصفي، ومنهج دراسة الحالة ماستخداتم  ؛وإلجراء هذه الدراسة ،المتحدة في فلسطين

والعوامل  ،دراسة السياسة الخارجية للواليات المتحدةو ،المتعلقة بالموضوعمراجعة األدبيات السابقة و
السياسة الخارجية للواليات الدراسة  تناولوت .والعوامل المؤثرة تجاه الشأن الفلسطيني ،المؤثرة فيها

سات والمؤس ،موضوع التمويل األمريكي لفلسطين على ركزتو ،المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما
سة االستبانة كأداة رئي ماستخداتم دراسة؛ ال ههذ لتحقيق فرضيةو ،األمريكية العاملة في فلسطين

كانت عينة الدراسة هي المؤسسات األهلية الفلسطينية  ، وقدوالوثائقالشخصية باإلضافة إلى المقابالت 
  .ات األمريكية العاملة في فلسطينعمل المؤسس تجاهفي الضفة الغربية وقطاع غزة لمعرفة رأيها 

المؤسسات  خالل منإلى تحقيق أهدافها ومصالحها  تسعىن الواليات المتحدة أوخلصت الدراسة إلى 
ال تهدف  ؛المساعدات التي تقدمهان إ حيثُ .والتي تعتبر إحدى أدواتها، األمريكية العاملة في فلسطين

مرهون  وهذا ،وقتية وغير مستدامة غاثيةإبقدر ما هي  ؛إلى إحداث التنمية في المجتمع الفلسطيني
وال مؤسسات  ،لدى السلطة الفلسطينيةال يوجد المؤسسات المانحة، خاصة أنه لشروط  بمدى االستجابة 

بل يغلب على عملها العشوائية وغياب  ،المجتمع المدني خطة تنموية وطنية إلدارة المساعدات الدولية
 ولدعم ،مشاريعها لتنفيذالمؤسسات األمريكية  تقدمهااألموال التي ويتضح أن  .ما بينهايالتنسيق ف

  . الطابع االستهالكي يغلب عليها المؤسسات األهلية الفلسطينية
تعالج ألنها  العاملة في فلسطينالتعامل بحذر شديد مع المؤسسات األمريكية ولقد أوصت الدراسة ب

، قضايا ثانوية ليست من األولويات التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني القابع تحت االحتالل والحصار
جتمع الذي تعمل فيه الم تُضعفأيضاً و .والحريات ،وحماية الحقوق ،واإلغاثة ،باإلصالح يداتنفهي 

دور القطاع الخاص في عملية  تفعيللذلك يجب  .وقيم المجتمع ،ثوابت تناقضأفكار من خالل بث 
نحو المجتمع  هذه التبعات المسؤولية الوطنية بتحمل موقعوإلزامه من  ،وإشراكه بها ،التنمية

بموازاة ما تقدمه المؤسسات األمريكية إلى حين الوصول إلى  حتياجاتهامن  جانب لسد ؛الفلسطيني
  .هيمنتها والتبعية لهاو آثارها السلبية والتخلص من ،عنها االستغناءنقطة 
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Abstract 
 

The Role of the American Institutions in Implementing the United States 
Foreign policy in Palestine.  
 
This study endeavours to identify the role of the U.S. institutions in the 
implementation of the American foreign policy in Palestine. This research is 
using descriptive analysis and case study approach, and based on reviewing 
relative literature on this subject, including the study of the U.S. foreign policy 
and the factors influencing them, and focusing on the main factors toward the 
Palestinian issue. This research addresses the mechanisms of the U.S. foreign 
policy under President Barack Obama, particularly concerning the measures to 
fund the Palestinian NGOs, and concerning the U.S. institutions working in 
Palestine. To respond to the hypothesis of this research, interviews, documents 
analysis, and a questionnaire have been implemented. The questionnaires were 
delivered to Palestinian NGOs in the West Bank and the Gaza Strip to review 
their views about the U.S. institutions operating in Palestine. 
This study concludes that the United States aims to achieve its goals and 
interests of the various methods and tools available which include U.S. 
institutions operating in Palestine. Since the aid provided by the U.S. institutions 
does not aim to bring about development in Palestine as it is for relief and 
temporary and unsustainable, and the goals behind this aid depends on how to 
respond to the conditions of the donor institutions, especially because the 
Palestinian Authority and the Palestinian civil society do not have development 
plans to manage international aid. It is clear that the funds provided by the U.S. 
institutions are for the implementation of projects that support the Palestinian 
NGOs in predominately consumption projects. 
This study recommends dealing carefully with the U.S. institutions operating in 
Palestine because they are calling for reform and relief and protection of rights 
and freedoms, but attempting to weaken the Palestinian society by promoting 
and implementing conflicting ideas that undermine the values of the community. 
Therefore, the Palestinians should focus on the role of the private sector in the 
development process and their national responsibility towards the Palestinian 
society to meet its needs in parallel with what is offered by the U.S. institutions, 
until a point is reached where Palestinians institutions can be self-dependent. 
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  المصطلحاتتعريف 
  

هي المؤسسات األمريكية غير الحكومية التي مركز نشاطها الرئيسـي خـارج    :المؤسسات األمريكية
ويوجد بعض من هـذه  . وتعمل من خالل فروعها في الضفة الغربية وقطاع غزة، األراضي الفلسطينية

تعمل فـي الضـفة   وقد اختار الباحث جميع المؤسسات التي ، المؤسسات يعمل في الضفة الغربية فقط
  .الغربية وقطاع غزة معاً لتكون مجتمع الدراسة

  
وهي كما عرفها قـانون  ، مفردها مؤسسة وتسمى أيضاً جمعية أو هيئة :المؤسسات األهلية الفلسطينية

يقل عن سـبعة أشـخاص    شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال 2000لسنة ) 1(رقم 
ـ الصالح العام دون استهداف جني الربح المـالي بهـدف اقت  لتحقيق أهداف مشروعة تهم  امه بـين  س

  .األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية
  

التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة األجيال القادمة في تلبية  :التنمية المستدامة
لرفـاه االجتمـاعي   ولتحقيق ذلك تسعى السلطة الحاكمة لتحقيق أقصى درجـات الرقـي وا  ، حاجياتها

  .للمواطنين عبر االستثمار األمثل للموارد دونما إهدار الفرص أمام األجيال القادمة
  

ضمن حرب الواليـات   2003هي وثيقة أصدرتها وكالة التنمية األمريكية في عام  :وثيقة نبذ اإلرهاب
ـ  المتحدة على اإلرهاب بهدف منع وصول المساعدات التي تقدمها الواليات المتحد ة ة من خـالل الوكال

  .ن أو يدعمون اإلرهاب بحسب التصنيف األمريكييرهابيلمن تعتبرهم إ
  

عرف بقانون الجمعيات الخيرية والمنظمات األهلية الفلسطيني؛ ويهـدف   :2000للعام ) 1(قانون رقم 
  .إلى تنظيم العمل األهلي وتحديد الحقوق والمسئوليات الملقاة على عاتق هذه الجمعيات

  
مجمل التنظيمات االجتماعية التطوعية وغير اإلرثية وغير الحكومية التـي ترعـى    :مع المدنيالمجت

الفرد وتعظم من قدراته على المشاركة المجزية في الحياة العامة؛ وبهذا المعنى فان المجتمع المدني هو 
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جهـة  ومؤسسات الدولـة مـن   ، رثية من جهةومكمل تجاه المؤسسات اإل، ط وبديلشكل تنظيمي وسي
  . أخرى

  
ا    :التبعية  القـيم   إنتـاج فـي   بنيويـاً  نمط العالقة التي تجعل بعض الثقافات تعتمد اعتماداًتعرف بأنھ

تمارس تجاهها سيطرة مـا   أخرىمجتمعاتها على ثقافات  إليهاوالمعارف التي تحتاج  واألفكاروالمعاني 
بسـبب   أو ،اإلنتـاج سواء كان ذلك بسبب تفوق هذه الثقافات الموضوعية في مقدرتها على مثل هـذا  

باالقتداء بالغالب في  المغلوب مولع أبداً إن :يقول ابن خلدون. انعدام الثقة بالنفس لدى الثقافات الضعيفة
 .تعتقد الكمال في من غلبها أبداًالنفس  أنفي ذلك  والسبب، وعوائده أحوالهشعاره وزيه ونحلته وسائر 

  .الغربية الحديثة والثقافاتعلى العالقة بين الثقافات التقليدية  أساسيالمفهوم بشكل  طلقُأوقد 
 

، وتقـديم العمالـة  ، مثل تسـويق المنتجـات   االقتصاد الذي يقوم على تقديم خدمات: االقتصاد الخدمي
إضافة حقيقية  تاشكل هذه الخدمتآخر دون أن  أو كيان لمجتمعوأجزاء من مراحل اإلنتاج والتصنيع؛ 

  .للناتج القومي واالقتصاد المحلي
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  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  
  مقدمة 1-1

ن فلسطين لها من الخصوصية على أو ؛الدولية سيمايعمل في فلسطين العديد من المؤسسات 
خارطة العالم ما يميزها عن غيرها نتيجة المتغيرات الدائمة على الصعيد األمني والسياسي واالجتماعي ما 

ضخت الكثير من حيث  اغاثية بأعماٍل التي تقوملعمليات هذه المؤسسات  اًوهدف ،منطقة جذبأيضاً يجعلها 
بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني  ةكما قامت بتمويل مشاريع مشترك ،لتنفيذ مشاريعها ؛األموال

وقطاعات ، مناطقازداد هذا التمويل الذي غطى  م؛1993ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو عام  ،والبلديات
ينية نحو واتجه بالقضية الفلسطكما  ،وأصحابه ر في سلوك صانعي القرار السياسيثّأو ،ومقصودة، محدودة

بين الفلسطيني صاحب القرار السياسي  ووضع ،وجهات غير مقبولة على الصعيدين الخارجي والداخلي
بشكل ملحوظ وواضح في بعض الظواهر السلبية داخل المجتمع وانعكس  ؛ مماالمطرقة والسنديان

يجة االرتباط الوثيق والسياسية نت ،واالجتماعية ،األوضاع االقتصادية في أثرت والتي بدورها الفلسطيني
كما ازداد تقديم  .وغير الرسمية للفلسطينيين ،الحياة الرسمية الذي يتوقف على انقطاعه شلُّو ؛بهذا التمويل

ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بشكله الفئوي بالذات بعد االنتخابات  األهلية للمؤسسات التمويل
ة وباألخص األمريكية منها لمؤسسات فلسطينية محسوبة وتمويل المؤسسات الدولي م2006التشريعية عام 

  .على تيارات سياسيه معينة
إن افتقار السلطة الفلسطينية لخطة وطنية شاملة يتحدد من خاللها كيفية التعاطي مع المنح 
والمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني؛ قد جعل من المؤسسات األهلية الفلسطينية أداة للتدخل في الشؤون 

كذلك فإن برامج التمويل األمريكي تشابكت مع االعتبارات السياسية التي أحاطت بالعملية . داخليةال
  . السلمية

حيث يعبر عن مصالح وأهداف ، إن التدفق في سيل التمويل جاء على خلفية التسوية السياسية
لوسائل القوة الشاملة؛ وامتالك الواليات المتحدة ، الدول وتطلعاتها للعب دور فاعل على المسرح الدولي

وأقصى أنواع وسائل الردع والحسم التي تمتلكها من أجل إبقاء نفوذها ، يثبت أن بإمكانها استخدام شتى
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 تعمقال على الباحثين وهنا يتوجب. وسيطرتها على منطقة الشرق األوسط ذات الموقع الحيوي في العالم
والتمويل الدولي  ،والمنح الدولية للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية ،المساعدات واقع دراسة في

لمؤسسات المجتمع المدني وبالذات التمويل األمريكي وعالقته بتنفيذ األجندة والسياسة الخارجية للواليات 
 ومعرفة الغايات الحقيقية من وراء هذا التمويل وارتباطه بضمان حق ،المتحدة فيما يتعلق بفلسطين

  .في تفوقها على دول المنطقة" إسرائيل"
  

  مشكلة الدراسة 1-2
وماهية السياسة ، المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطيندور  تتمحور مشكلة الدراسة حول  

وعالقتها بمؤسسات  ،وأهدافها وطبيعة المشاريع التي تمولها، الخارجية للواليات المتحدة في فلسطين
وبرامج اإلدارة األمريكية للقضية الفلسطينية  ،والتناقضات الواضحة في نظرة ،المجتمع المدني الفلسطيني

إحدى أدوات السياسة الخارجية للواليات المتحدة التي  والتي تعتبر من خالل مؤسساتها العاملة في فلسطين
 ،حةواألنشطة وتعارضها في أحيان كثيرة مع المصل ،ومنهجية التمويل ،تعمل خارج حدودها الجغرافية

ودورها في تنفيذ السياسة  ،ن نموذج الدراسة هو المؤسسات األمريكيةإ حيثُ، الوطنيةواألولويات 
شهد عمل هذه حيث  ،)م2011 - 2009(عامي الخارجية األمريكية في فلسطين في الفترة مابين 

كما شهدت تلك . والدراسة العلمية ،الكثير من التطورات الجديرة بالبحث الدراسة المؤسسات خالل فترة
الفترة الكثير من التطورات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية تمثلت في طلب فلسطين الحصول على 

حيث عارضت الواليات  ،وحصولها أيضاً على عضوية اليونسكو، عضوية مراقب في األمم المتحدة
، لسطيني التواق لالستقاللالمتحدة الحصول على العضويتين في إنحياز إلسرائيل ضد تطلعات الشعب الف

وقيام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية  م1993إن توقيع اتفاق أوسلو عام .وإقامة دولته المستقلة
اعتبر البداية الفعلية الرسمية لتمويل المانحين لمؤسسات القطاعين العام والخاص، لكن  ةوقطاع غز

وانجرار المؤسسات نفسها خلف اإلدارة  ،هذه المؤسساتالمشكلة تتمحور في تأثير اإلدارة األمريكية على 
  .األمريكية في تعاطيها مع ما عرف بالتوقيع على وثيقة نبذ اإلرهاب
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  مبررات الدراسة1-3  
  :من أهم دوافع هذه الدراسة

ما يستحق على المستوى البحثي  ِئهوعدم إعطا ،بدراسة هذا الموضوع يرى الباحث بوجود عدم اهتمام -أ
 .كاديميواأل
تنفيذ  فيعلمية للتحقيق في دور المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين  ةهذه الدراسة تحليليتعتبر   - ب

  .سياسة الواليات المتحدة الخارجية
  .عدم وجود إدراك حقيقي لمصادر التهديد األمريكي الناعم لألمن القومي الفلسطيني -ج
  

  أهمية الدراسة 1-4
وصناع  ،لدى المختصين والمهتمين اًومثير اًهام اًموضوع الدراسة كونها تدرستأتي أهمية هذه 

، وهو ما يتطلب ضرورة البحث بعمق في السياسة موالعاملين في المجتمع المدني والقطاع العا ،القرار
  .أدوات تنفيذها في فلسطينوالتعرف على الخارجية األمريكية 

الدراسات األكاديمية في فلسطين التي تتناول هذا الموضوع  ىأولمن ومن الناحية العملية تعد هذه الدراسة 
 . بحسب علم الباحث

  
  أهداف الدراسة 1-5

  :تهدف هذه الدراسة إلى
 هالمؤسسات األمريكية في استدامة الوضع االقتصادي الفلسطيني وربط التعرف على دور   - أ

 .باالقتصاد اإلسرائيلي
لطرف سياسي  هاانحيازمن خالل االنقسام  حالة المؤسسات األمريكية في تعزيز معرفة دور  -  ب

 .ومن خالل توجيه التمويل على حساب الطرف اآلخر
لمؤسسات األمريكية في بروز نخبة اجتماعية تعمل على تنفيذ السياسات معرفة دور ا  -  ت

 .والتوجهات األمريكية في فلسطين
  ".إسرائيل" وسالمة حماية أمنفي   ات األمريكيةالمؤسسالتعرف على الدور الذي تلعبه   -  ث
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 .سياسات الواليات المتحدة تجاه الفلسطينيينفي تبرير  المؤسسات األمريكيةمعرفة دور   - ج
 .التمويل للمؤسسات األهلية الفلسطينيةوكيفية تقديم  ،المؤسسات األمريكيةدراسة طبيعة عمل   - ح
في حماية المصالح الحيوية اإلستراتيجية لمؤسسات األمريكية الذي تلعبه ا دوراستقصاء ال  - خ

 .للواليات المتحدة
 

  فرضية الدراسة  1-6
بالسياسة الخارجية  خاصةً ةًتفترض الدراسة أن المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين تنفذ أجند 

وأهدافها المعلنة التي وجدت من أجلها  ،للواليات المتحدة، وذلك من خالل خروجها عن مهنيتها
ني مواقف اإلدارة األمريكية، مما جعل منها مؤسسات تابعة لإلدارة األمريكية في سياستها وتب

في استدامة الوضع االقتصادي  دورالمؤسسات حيث أن لهذه وليست مؤسسات أهلية ، الخارجية
المؤسسات األمريكية في  كما تساهم .باالقتصاد اإلسرائيلي هربطتعمل على و ،الحالي الفلسطيني

ومن خالل توجيه ، لطرف سياسي على حساب الطرف اآلخر هاانحيازمن خالل تعزيز االنقسام 
والتوجهات  ،السياسات تنفذنخبة اجتماعية  على إبراز األمريكيةوتعمل المؤسسات  .التمويل

 وسالمة ماية أمنح كما تفترض الدراسة بأن للمؤسسات األمريكية دور في .األمريكية في فلسطين
تبرير سياسات ب المؤسسات األمريكيةوتقوم . الحرب على اإلرهابوتشارك في  ،"إسرائيل"

إلبقاء حالة  موجهةًإغاثيةً ومشروطةً و هاأن أغلب مشاريع كما .الواليات المتحدة تجاه الفلسطينيين
الراهنة على ما هي ياسية واالجتماعية والس ،التبعية بما يخدم بقاء الحالة الفلسطينية االقتصادية

في حماية المصالح  دور لمؤسساتا ولهذه. يذكر على صعيد التنمية الحقيقية عليه دون تقدم
 .في المنطقة الحيوية اإلستراتيجية للواليات المتحدة

 
  الدراسة أسئلة  1-7

  :تتمحور الدراسة حول التساؤالت التالية
باالقتصاد  هالمؤسسات األمريكية في استدامة الوضع االقتصادي الفلسطيني وربط ما دور  - أ

 ؟اإلسرائيلي
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لطرف سياسي  هاانحيازمن خالل المؤسسات األمريكية في تعزيز االنقسام  كيف تساهم  -  ب
 ومن خالل توجيه التمويل؟ على حساب الطرف اآلخر

ة تعمل على تنفيذ السياسات لمؤسسات األمريكية في بروز نخبة اجتماعيلدور  هل يوجد  -  ت
 ؟والتوجهات األمريكية في فلسطين

  ؟"إسرائيل" وسالمة حماية أمنفي   المؤسسات األمريكيةما دور   -  ث
 ؟سياسات الواليات المتحدة تجاه الفلسطينيين المؤسسات األمريكيةكيف تبرر   - ج
التمويل للمؤسسات األهلية الفلسطينية، وكيف تقدم المؤسسات األمريكية ما طبيعة عمل   - ح

 ؟موجه وهل تمويلها إغاثي ومشروط و
لمؤسسات األمريكية في حماية المصالح الحيوية اإلستراتيجية للواليات لدور  هل يوجد  - خ

 ؟المتحدة
 

  حدود الدراسة  1-8
 تيوتغطي منطق ،م2011وحتى عامم 2009تمت هذه الدراسة لتغطى الفترة الزمنية منذ عام 

األمريكية  العاملة في الضفة الغربية  ويتكون مجتمع الدراسة من المؤسسات الضفة الغربية وقطاع غزة،
ولقد وقع االختيار على هذه الفترة كإطار زمني للدراسة لما تتميز به من أنها فترة خصبة ، وقطاع غزة

مسار السياسة الخارجية األمريكية  واإلقليمية والدولية، والتي انعكست على ،وتفاعالتها المحلية ،بأحداثها
  . تجاه القضية الفلسطينية

  
  الدراسة  عوقاتم1-9  

على المقابالت  يعتمد الباحثحيث  ؛هذا الموضوع تتناولالتي  المعلوماتصعوبة الحصول على  –
 . الشخصية واالستبيانات

 .العاملة في فلسطينلمؤسسات األمريكية ل الدراسة موضوع تناولقلة المراجع العربية التي ت –
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  منهجية وأسلوب الدراسة1-10  
لباحث ا األساس الذي يعتمد عليه وه هجالمن اعتبر هذيمنهج الوصفي، والتعتمد هذه الدراسة على   

ولقد ، مع مناهج البحث للوصول إلى النتائج والتوصيات المرجوة اًمنسجم في الدراسة العلمية حيث جاء
وجمع ، الوصفي إلجراء الدراسة ألن هذا المنهج يهتم بوصف الخصائص المختلفةاختار الباحث المنهج 

ومن ثَّم يتم استخالص الدالالت والمعاني المختلفة التي تنطوي عليها ، المعلومات حول موقف معين
كما أن هذه المنهجية يمكن من خاللها االستعانة بكافة  .والمعلومات التي أمكن الحصول عليها، البيانات

الطرق للحصول على المعلومات بل؛ يمكن الجمع بين أكثر من طريقة مثل المقابلة والبحث واستمارة 
  ) 2000، الطيب؛ وآخرون(البحث وتحليل الوثائق والسجالت 

  
 أدوات الدراسة 1-11 

  .المقابالت -
  .االستبيان -
  .الوثائق -

  
  الملخص التنفيذي  1-12

الباحث في فصل السياسة الخارجية للواليات المتحدة من يتطرق ف ،الدراسة إلى عدة فصولتنقسم   
وفي . ، كما يتحدث الباحث عن أدوات السياسة الخارجيةهاوالعوامل المؤثرة في ،حيث مفهومها وأهدافها

العوامل المؤثرة في صناعة السياسة و ،السياسة الخارجية األمريكية فصل آخر يتحدث الباحث عن
تجاه الشأن الفلسطيني في عهد  السياسة الخارجية األمريكيةو ،الفلسطينيالشأن الخارجية األمريكية تجاه 

  .سيتطرق إلى آلية صنع القرار األمريكي ومؤسساتهو الرئيس باراك أوباما
المؤسسات وفي فصل عن  ،التمويل األمريكي لفلسطين عن في فصل مستقل الباحث ويتحدث   

لية تنفيذ أهدافها، وحجم التمويل المقدم من طرفها آيعها واألمريكية العاملة في فلسطين، وحجم مشار
والقطاعات  ،ومؤسسات المجتمع المدني، وحجم اإليرادات الخاصة بها ،للمؤسسات األهلية الفلسطينية

 ،والعوامل المساعدة على ذلك ،جلهاأوالتي تختلف عن األهداف التي أنشأت من  ،المتنوعة التي تعمل بها
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كما سيتطرق الباحث إلى الدور األمني والفكري  ،على التعامل مع شروط هذه المؤسساتوالبيئة القادرة 
  .واأليديولوجي الذي تقوم به هذه المؤسسات

للواليات تنفيذ السياسة الخارجية في  المؤسسات األمريكية تقييم دوروفى فصل سيتحدث الباحث عن 
  .ثم ستكون النتائج والتوصيات ،في فلسطين المتحدة

  
   أدبيات الدراسة 1-13

أثر التمويل الخارجي للمنظمات األهلية الفلسطينية على دورها في التأثير " )2012.(دراسة ماهر عيسى
  "م2008 - م1998في السياسات العامة للسلطة الفلسطينية 

درست التمويل الخارجي ودوره على التأثير في السياسات العامة للسلطة الفلسطينية والمجتمع 
وقد أظهرت الدراسة أن عملية تفعيل دور المنظمات األهلية لممارسة دورها المفترض في . الفلسطيني

ت جوهرية في عملية التنمية السياسية حتى تؤثر بشكل إيجابي في تغيير السياسات العامة تتطلب تغييرا
كما تتطلب توفير المناخ السياسي الالزم والدعم المالي الكافي النجاز ، بناها الهيكلية ومنهجيات عملها

، كما توصلت الدراسة إلى أن المنظمات األهلية الفلسطينية ال زالت بعيدة عن تحقيق أهدافها. أدوارها
كما . اإلضافة إلى غياب الرؤيا التكامليةودورها المفترض نتيجة لضعف المقدرات الذاتية والمحلية ب

وشروط عديدة بما ال يسهم من تمكين هذه ، توصلت الدراسة إلى أن التمويل الخارجي محكوم بمحددات
ناهيك عن دورها في المجتمع ، المنظمات من ممارسة دورها المفترض في عملية التنمية السياسية

   . الفلسطيني في مرحلة التحرير وإقامة الدولة
  

الفلسطينية وأثره على التنمية  األهليةالتمويل الدولي للمؤسسات "، )2011(دراسة ناهض أبو حماد
  ".م 2011 - م 2000السياسية في قطاع غزه

ومعرفة تأثيره  ،دور التمويل الدولي للمؤسسات األهلية الفلسطينية ىالوقوف عل ىإلالدراسة هدفت 
ى الدور الذي لعبه التمويل الدولي في تحقيق متطلبات التنمية ومد ،على التنمية السياسية في قطاع غزة

  السياسية للمجتمع الفلسطيني وفق احتياجاته
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كما تطرقت إلى برامج التنمية السياسية التي نفذتها المؤسسات األهلية الفلسطينية المتلقيـة للـدعم ومـدى    
التمويل الدولي ال يحقق أولويات التنميـة فـي   : "أنوقد خلصت الدراسة إلى  ،متها لبرامجها التنمويةءمال

أن المسـاعدات  وللدول المانحة في المجتمع الفلسطيني كما  "ةفلسطين بسبب سعيه إلى تحقيق غايات سياسي
تنموية  تتناسب مع أهدافها السياسية واحتياجـات الشـعب    ةالتي قدمتها المنظمات  الدولية  تمت وفق خط

لغيـاب األرضـية الوطنيـة     ات الدولية يسهل عليها تطبيق برامجها نظـراً أن المؤسس وبينت، الفلسطيني
وأوصـت الدراسـة    .للمؤسسات األهلية الفلسطينية التي تستجيب بشكل مباشر لبرامج سياسات المـانحين 

أوصـت بضـرورة    كما.بضرورة أن تتوخى المؤسسات األهلية الحذر من الشروط التي يضعها المانحون
   .  لية لبرامج التمويل التي تنسجم مع أولويات الخطة الوطنيةتبني المؤسسات األه

  
تتبع الدعم الخارجي للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية   ).2009(دراسة لجوزيف ديفوير وعالء ترتير

  .م2008- 1999بين األعوام  في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة
ظمات الفلسطينية غير الحكومية في الضفة الغربية إلى تتبع الدعم الخارجي للمن هدفت الدراسة  

وقطاع غزة بين عامي  ،حيث تشير الدارسة إلى ازدياد المساعدات الخارجية للضفة الغربية ،وقطاع غزة
تي دخلت وبحسب النتائج التي توصلت لها الدراسة فإن مبالغ المساعدات الخارجية ال ،م2008-م1999

 دجِا اختلفت وفقا لألوضاع السياسية، ففي خالل االضطرابات السياسية وونوعه الضفة الغربية وقطاع غزة
في المساعدات الخارجية، التي كانت عادة تبتعد عن التنمية والسلطة الفلسطينية باتجاه برامج اإلغاثة  تحوٌل

عن الجهات المانحة الثنائية نحو تلك  في قنوات المساعدات الخارجية بعيداً كما لوحظ تحوٌل .الطارئة
  .المتجددة األطراف

 -سواء كانت مجموعة أم دولة فردية  -من الواضح أن أوروبا  إنهومن بين المجموعات المانحة ف  
وذلك ، ولقطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية على حد سواء ،مانحة للسلطة الفلسطينية هي أكبر جهة

الدول العربية فقد  لهذه المنظمات، أما مساعداتن مجموع التمويل المخصص م% 70بتوفيرها حوالي 
موجهة إلى موازنة السلطة  وكانت أساساً ،تناقصت بشكل مطرد مقارنة مع الدول الغربية المانحة

 ،ن حجم المساعدات العربية للسلطة الفلسطينيةإللمساعدات األوروبية واألمريكية، ف وخالفاً ،الفلسطينية
  .غير الحكومية يزيد خالل األزمات السياسية  ؤسساتوالم
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المانحة غير الحكومية تفوق  فإن مساعدات الجهات ؛للنتائج التي توصلت لها الدراسة ووفقاً   
مصادر المساعدات الخارجية الحكومية المقدمة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية بالرغم من أن معظم 

ات غير الحكومية الدولية تأتي من خالل حكوماتها الوطنية وحسب نتائج المساعدات الممنوحة عبر المنظم
 .ن المساعدات الخارجية حيوية لكل من السلطة الفلسطينية وللمنظمات غير الحكومية الفلسطينيةإالدارسة ف

ن المساعدات الخارجية تشكل إف ،ماس –لتقديرات معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  ووفقاً
 وقطاع غزة ولعل هذه االعتمادية أشد وضوحاً قومي اإلجمالي للضفة الغربيةمن الدخل ال% 60ثر من أك

ولقد تواكبت هذه االعتمادية على . من عائداتها%  78بالنسبة للمنظمات غير الحكومية حيث تصل إلى 
في  الضفة الغربية  المساعدات الخارجية مع تناقص التمويل المحلي للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

  .وقطاع غزة
  

تمويل وكالة التنمية األمريكية وأثره على تعزيز الديمقراطية في قطاع " ،)2008(دراسة أمجد الشوا 
  ".غزه

 ،في قطاع غزة أثر تمويل وكالة التنمية األمريكية على التحول الديمقراطي لبياندراسة ال هدفت
من وكالة التنمية  المنظمات األهلية التي  تلقت تمويالً عليل أساسي على أثر هذا التمويل بشك توركز

من خالل وكالة التنمية  وقدمت الواليات المتحدة، م 2006 عام حتىم  2000 عام الفترة من األمريكية في
في مجال  األهلية المؤسسات األمريكية العديد من البرامج في األراضي الفلسطينية بهدف تحويل مشاريع

أن الفترة التي تناولها البحث مرت بأحداث هامة علي  ىوتجدر اإلشارة إل .قراطية الفلسطينيةتعزيز الديم
وتركزت الدراسة  ،تمثلت في إجراء االنتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية ؛المستوى الفلسطيني الداخلي

 - عام وبشكل خاصبشكل و - على التحول الديمقراطي الذي حصل لدى المجتمع الفلسطيني  -بشكل عام-
وتوصلت الدراسة إلى وجود ، وارتباطاته بالعالقات بين الدول ومصالحها الخارجية ،على التمويل الدولي

أثر إيجابي تجاه تطوير المؤسسات األهلية التي تلقت تمويالً من الوكالة األمريكية للتنمية لبرامج تعزيز 
القضايا العامة من قبل المؤسسات األهلية نتيجة  وإلى وجود عوائق تحول دون التأثير في، الديمقراطية

كما توصلت الدراسة إلى ضعف قدرة . واالشتراطات التي فرضتها الوكالة األمريكية للتنمية، للقيود
وأوصت الدراسة بضرورة رفض  .المؤسسات األهلية في التأثير على أولويات وأجندة الجهات المانحة
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القضايا الوطنية على األهلية في التأثير  المؤسسات وكذلك تعزيز دور للتمويل المشروط األهليةالمؤسسات 
وكذلك ، نفسها األهلية المؤسسات من بدءاً ؛وإرساء ركائز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني ،العامة

أوصت الدراسة بضرورة فتح قنوات اتصال مع جهات تمويلية عربية وأخرى دولي مؤيدة لنضال الشعب 
    .الفلسطيني
  

  . "ثر المساعدات األمريكية على القضاء الفلسطينيأ" ،)2007(دراسة شرحبيل الزعيم 
وقد أظهرت دراسته  ،هدفت إلى بحث المساعدات األمريكية المقدمة للفلسطينيين في مجال القضاء

وأن  ،وأنه بحاجة إلى إصالح ،نتائج تفيد بأن القضاء الفلسطيني يعاني من مشاكل كثيرة ومتراكمة
وعرج الباحث إلي  ،أو من الدعم األمريكي للقضاء الفلسطيني ،اإلصالح يجب أن يتم من خالل السلطة

المشاريع التي طرحتها المؤسسات األمريكية لدعم القطاع القضائي في فلسطين والمشاريع التي قدمت في 
وتفعيل  ،لفةوأوصت الدراسة بضرورة البحث عن مصادر تمويل مخت ،سبيل تطوير المحاكم والقضاء

 .واإلسالمي في هذا اإلطار لكونهم يملكون أسباب القدرة السياسية واالقتصادية المطلوبة ،الدور العربي
مشروطة أمر مخالف للقانون الفلسطيني وألنظمة ة كما أكدت علي  أنه يجب اعتبار التعامل مع أية منح

  .المنظمات األهلية الفلسطينية 
  

السياسة الخارجية األمريكية والمساعدات الدولية في الشرق "، )2005( األنصاريدراسة عدنان بن حمد 
   ."م2005إلى  م1991األوسط في الفترة من 

حيث تناول  ؛عرض الباحث مدخالت ومخرجات السياسة األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط  
وتجاه ليبيا  ،سطيني اإلسرائيليالبحث سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية تجاه الصراع الفل

وبين الباحث بأنه في  ،وباكستان ومنطقة الخليج العربي ،وأفغانستان وإيران ،والسودان وتركيا ،والعراق
ن السياسة الخارجية أو ملحوظاً شهدت منطقه الشرق األوسط تغيراًم 2005وحتى م 1991الفترة مابين

والتي تضمنها  ؛الوضع القائم إلى تغيير بالحرب الوقائيةاألمريكية قد تغيرت من سياسة المحافظة على 
ستراتيجي للواليات وقد اتضح مدى أهمية منطقة الشرق األوسط في التخطيط اإل .مبدأ الرئيس بوش االبن

جل السيطرة على القرار السياسي واالقتصادي للواليات المتحدة أالمتحدة في ضمان تدفق المساعدات من 
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ضمان تدوير األموال الدولية من خالل المعونات واستغالل الموارد المتاحة الموجودة في  وحلفائها، وأيضاً
وتفوقها على دول  "إسرائيل"واستخدامها لخدمة االقتصاد األمريكي، والحفاظ على بقاء  ،الشرق األوسط

  .المنطقة
وجه نه يتوجب على دول منطقة الشرق األوسط والدول العربية على أوخلص الباحث إلى   

 -وخصوصاً- الخصوص أن تتعامل بمرونة مع السياسة الخارجية األمريكية بما يحقق المصالح الوطنية
  .  فيما يتعلق بإستراتيجية المعونات التي تقدمها الواليات المتحدة األمريكية لدول الشرق األوسط

  
   "ة الوطنيةوالسلط ،، مصر"إسرائيل"المعونات األمريكية لكل من ") 2004(.دراسة عماد لبد

ن أ، مصر والسلطة الفلسطينية وقد أظهرت الدارسة ب"إسرائيل"درست المعونات األمريكية لكل من 
في المعايير للمعونات الخارجية التي تقدمها الواليات  اًن هناك ازدواجأتكيل بمكيالين و الواليات المتحدة

ريكية المقدمة إلسرائيل تختلف عن فقد أظهرت الدراسة بأن المعونات األم ؛المتحدة للدول األخرى
بينما تشكل هذه  "إسرائيل"ن هذه المساعدات تأتي لضمان أمن وحماية أو ،المعونات المقدمة لبقية الدول

يتوجب على منظمات أما نتيجة الدراسة فمفادها أنه  ،المعونات أدوات ضغط وابتزاز على الدول األخرى
أن استمرار ارتباط حاجتها بالمساعدات  والسلطة الفلسطينية أن تدرك تماماً ،الفلسطيني المجتمع المدني

وأن المعونات  ،المرتكزات الوطنية الفلسطينيةو ،األمريكية سيكلفها المزيد من التنازالت عن الثوابت
لخارجية أدوات السياسة ا أداة من الخارجية التي تقدمها الواليات المتحدة إلى العديد من الدول ما هي إال

بمدى التزام وتجاوب هذه الدول مع مطالب ورغبات  األمريكية واستمرار تدفق هذه المعونات يظل مرهوناً
  ."إسرائيل"الواليات المتحدة و

  
  التعليق على الدراسات السابقة

حيث ناقشت التمويل الدولي والمعونات  ،تناولت الدراسات السابقة الموضوع من زوايا مختلفة
وبينت أن هذه المعونات ما هي إال أداه من  ،وحاجة وارتباط الدول المتلقية لهذه المعونات إليها األمريكية

  .أدوات السياسة الخارجية للواليات المتحدة للتدخل في شؤون المجتمعات المتلقية لها
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اعدات الحكومية من الدول كما بينت أن مصادر المساعدات غير الحكومية يفوق مصادر المس
وهذا يفيد الباحث ويفتح المجال أمامه للتعمق والتمحيص في دوافع هذه المؤسسات وإصرارها على  ةالمانح

  .العمل حتى في الظروف القاهرة
الوطنية في ظل العجز المالي والسياسي   الخطةغياب للحديث عن إن تطرق بعض الدراسات 

المحلية من االنجرار األهلية  مؤسساتيدفع الباحث لدراسة واستقصاء غايات بعض ال ،للسلطة الفلسطينية
  .خلف المؤسسات األمريكية بغية الحصول على التمويل الالزم الستمرار عملها وديمومة مشاريعها

  
لقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أن التمويل الخارجي للمؤسسات األهلية 

كما أنه مجال هام للدول الغربية لتمرير ، الفلسطينيةوال يراعي األولويات ، الفلسطينية مسيس ومشروط
التي  المحلية ثقافاتها وأهدافها للدول والشعوب المتلقية من خالل اختراق المجتمعات عبر المؤسسات األهلية

  .  تفتقد لسد احتياجاتها المالية بشكل ذاتي
إلى التحقيق  الدراسة سعت هذهيتضح أن الدراسات السابقة لم تتطرق إلى المحور الهام الذي و

للواليات المتحدة  سسات األمريكية في تنفيذ السياسة الخارجيةوهو دور المؤمن خالله العلمي الجاد 
  .في فلسطين وهذا يدفعني  لتبنى دراسة الموضوع  بشكل علمي جاداألمريكية 
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  السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية                        
  

  مقدمة 2-1 
لتأثرها بمبادئ التعاون  ،تتميز السياسة الخارجية في أي دولة من الدول باالستمرارية والعمل الجاد

ومن هنا تلعب السياسة الخارجية للواليات  لتحقيق المصالح،والعمل المشترك وتبادل المصالح، والسعي 
كدولة حديثة العهد مقارنة  وحيث أنها. على مستوى العالم لتحقيق المصالح العليا للبالدالمتحدة دوراً ريادياً 

بالدول العظمى األخرى فإن السياسة الخارجية لم تنهض من خمولها النسبي إال في القرن العشرين واحتلت 
وأصحاب  اعلةية في اهتمامات معظم الرؤساء األمريكيين وغيرهم من الشخصيات الفبالغ األهم مكاناً

  . القرار في السياسة
يتحدث فيه عن عدة موضوعات يوضح ل هذا الفصلوألهمية السياسة الخارجية فقد أفرد الباحث 

وتحقيق التنمية  ،وحماية األمن القومي ،تعزيز هيبة الدولة :فيها مفهوم السياسة الخارجية، وأهدافها وهي
وسوف يستعرض الباحث العوامل المؤثرة  ،وتحقيق األهداف األيديولوجية والعقائدية ،والرفاهية االقتصادية

 ،والعامل الجغرافي ،والعامل االقتصادي، والقوة العسكرية ،العامل السياسي :في السياسة الخارجية وهي
 :إضافة إلى أدوات تحقيق السياسة الخارجية وهي ،وعامل التقدم التكنولوجي ،العامل الديموغرافيو

 ،والموارد الطبيعية والعمل االستخباري، ،واألداة اإلعالمية ،واالقتصاد، والقوة المسلحة ،الدبلوماسية
  .واألدوات العلمية والتكنولوجية

  
  مفهوم السياسة الخارجية 2-2 

األول يشير إلى نشاط الدولة في : عنصرينمن الممكن تحديد مفهوم السياسة الخارجية للدولة في 
أما الثاني فيعبر عن المصلحة  ،والجوانب السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية ،المجال الخارجي

، ويمكن القول أن السياسة الخارجية هي مجموعة من األهداف )1989هالل،(القومية للدولة وأمنها القومي 
ى لتوضيح الكيفية التي سيتعاطى بلد معين من خاللها مع البلدان األخرى، واإلجراءات السياسية التي تسع

 ،واألهداف اإليديولوجية ،للمساعدة في حماية المصالح القومية تصميم وتوظيف السياسات الخارجية ويتم
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ل والرخاء االقتصادي لبلد ما وهذا يمكن أن يتم نتيجة للعالقات السلمية مع البلدان األخرى، أو من خال
  .الحرب واالعتداء أو االستغالل

  
  تعريف السياسة الخارجية  2-3

عرف العديد من الكتاب والمختصين السياسة الخارجية كل من منظوره، فقد عرفها محمد السيد 
برنامج العمل العلني الذي يختاره الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة البدائل "سليم بأنها 

، بينما عرفها )12: 1998سليم،" (متاحة من أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الخارجيالبرنامجية ال
مجموعة النوايا التي تدفع الدول إلى التصرف في ضوء نمط معين، وهى خطة "عبد الناصر سرور بأنها 

ومبادئ  سياسية خارجية وقرارات وأهداف تسعى الدولة إلى تحقيقها، وأساليب وإستراتيجيات تعتمد عليها،
للظروف والتفاعالت الدولية واإلقليمية والداخلية، بحيث تكون من  عامة تتحكم في ردود أفعال الدولة طبقاً

" هذه الجوانب مجتمعة ومتفاعلة تسعى باتجاه تحقيق غايات الدولة المتعددة وبأقل تكلفة ممكنة
السياسة التي تنظم نشاط الدولة :" وقد عرف بطرس غالي السياسة الخارجية بأنها .)14: 2003سرور،(

ووضح حامد ربيع مفهوم السياسة الخارجية بطريقة  ،)1982،غالي". (في عالقاتها مع غيرها من الدول
ع القائم إن السياسة الخارجية كظاهرة سياسية ذات بعد تجريبي، متعلق بالواق :أكثر عمقاً على النحو التالي

يعكس النوايا والخطط والقرارات التي تتطلع الدولة لتحقيقها خدمة ألهدافها، إن جوهر السياسة الخارجية 
  ).1986، ربيع( يعني القدرة والصالحية على جعل اآلخرين ينفذون ما تريده

  
  أهداف السياسة الخارجية  2-4

الدولة إلى تحقيقها من خالل ألي عمل سياسي سواء كان رسمياً أو غير رسمي أهداف تسعى 
تحقيق مكاسب لشعوبها، وللسياسة الخارجية أهداف كثيرة من أهمها ترتيب أوضاع مستقبلية خارج 

، وكلما امتلكت الدولة لعناصر ومقومات القوة أكثر، )1988الرمضاني، (حدودها لخدمة مصالح الدولة 
مصالحها القومية والتي تشمل حماية أمنها  كلما كانت أكثر قدرة على تحقيق أهدافها الخارجية وخدمة

وتسعى الدول من خالل سياستها الخارجية إلى ترتيب عالقات ، ورفاهيتها وتطورها وتقدمها االقتصادي
  ).1975فاضل، (خارجية خدمةً لمصالحها وضمان أمنها ورفاهيتها وتطورها على المدى الطويل 
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مصلحة القومية األمريكية بالصدارة في أولويات وبالنسبة للواليات المتحدة ينبغي أن تحظى ال
السياسة الخارجية األمريكية، إال أن عالقة الواليات المتحدة بإسرائيل ظلت هي حجر الزاوية في سياسة 
الواليات المتحدة الخارجية تجاه الشرق األوسط، وأدت المزاوجة بين سياسة الدعم المتواصل وغير 

إلسرائيل، وبين السعي لنشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان بالطريقة التي المحدود من الواليات المتحدة 
تريدها الواليات المتحدة في أرجاء المنطقة، إلى إلهاب مشاعر الغضب والسخط والكراهية في أوساط 

  ). Mersheimer & Walt، 2006(الرأي العام العربي واإلسالمي، وهددت أمن الواليات المتحدة 
المحافظين الجدد إلى سدة الحكم في الواليات المتحدة بوالية الرئيس بوش االبن، لقد ساهم صعود  

، في عسكرة السياسة الخارجية األمريكية، واستخدام 2001باإلضافة إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر
واء التي بدالً من سياسة الردع واالحت" اإلرهاب واألصولية"الواليات المتحدة لتكتيك الضربة الوقائية ضد 

الرئيس كلينتون السابقة، ويعتبر  إدارةكانت النهج الذي سلكته الواليات المتحدة في سياستها الخارجية في 
مقارنة باليمين المحافظ،  "إسرائيل"التوجهات األكثر والء تجاه الصهيونية و يالمحافظون الجدد ذو

  .ويروجون ألفكار ومعتقدات معادية لإلسالم والمسلمين والعرب
األمريكية في منطقة الشرق األوسط في عهد إدارة الرئيس باراك  اإلستراتيجيةإن طبيعة أهداف    

لتوجه العام لسياسة الواليات المتحدة لإلدارات السابقة ولكن في ظل اأوباما ما زالت تمثل استمرار 
تحدة في منطقة الشرق استخدام تكتيك أكثر دبلوماسية، ولم تخرج أهداف السياسة الخارجية للواليات الم

سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، والسيطرة المباشرة على أهم  "إسرائيل"األوسط عن الحفاظ على أمن وتفوق 
مصادر الطاقة في العالم المتمثلة في النفط العربي كأكبر مخزون للنفط العالمي، وإعادة رسم خارطة 

من تهويد لمدينة القدس واالستيطان " إسرائيل"م به القوى السياسية في منطقة الشرق، وغض النظر عما تقو
في األراضي الفلسطينية وسياسة اإلغالق والحصار التي تتبعها ضد الفلسطينيين وخاصة الموقف من 

وربما ينسب هذا الموقف المتصلب إلى أحداث الحادي عشر من . حصار قطاع غزة وحكومة حماس
الفترة الرئاسية السابقة والذي أرسى قواعد تكتيكية جديدة اتسمت سبتمبر وتقلد المحافظين الجدد للسلطة في 

بعسكرة السياسة الخارجية للواليات المتحدة تجاه منطقة الشرق األوسط والتي توصف بالشراسة، والتي 
بات التراجع عنها أمراً صعب المنال حتى بالنسبة إلدارة الرئيس باراك أوباما التي ال تستطع إال أن تسير 
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في تنفيذها، رغم كل تصريحاتها الناعمة، فاألفعال هي المقياس الحقيقي لتوجه السياسة الخارجية وال  قدماً
   ).2010الحسيني،(يمكن األخذ باألقوال فقط 

  

  :وللسياسة الخارجية ألي دولة أهداف متنوعة، يمكن حصر أهمها بما يلي
  تعزيز هيبة الدولة2-4-1 

مكانة مرموقة في المجتمع الدولي يعد من األهداف األساسية ألي من المؤكد أن الحصول على    
دولة، لذلك تسعى الدول للحفاظ على كيانها السياسي والقومي لتكون قادرة على مواجهة التهديدات التي 
تتعرض لها إقليمياً أو دولياً، وال يمكن إغفال أهمية امتالك الدولة لعناصر القوة والتي تحدد طبيعة سياستها 

  .الخارجية وعالقاتها مع أشخاص النظام الدولي اآلخرين
هناك وجهات نظر مختلفة في هذا المجال حول أي العوامل أكثر أهمية لتحقيق قوة الدولة،    

ذو أهمية قصوى في تحديد قوة الدولة، بينما يرى  )2(يقولون إن العامل الجيوبوليتكي )1(فالجيوسياسيون
لعسكرية هي العامل الفاعل والمؤثر في قوة الدولة، لكن يتضح أنه كلما امتلكت أن القوة ا )3(االستراتيجيون

لية ونشاطاً في تحقيق أهداف عالجغرافية تكون أكثر قدرة وفاوالدولة لعناصر القوة سواء العسكرية أ
لى ، وتجد لنفسها مكاناً عإذا كان لديها قيادة ذات رؤيا وغاية وهدف تسعى لتحقيقه سياستها الخارجية

  .المسرح الدولي بل ويتعاظم دورها في صياغة السياسات اإلقليمية والدولية معاً
إن قوة الدولة تساوي حصيلة مجموع مقومات الدولة وفعاليتها، ومدى نجاح الدولة في استثمارها    

 ، والقوة الحقيقية للدول تكمن في جميع الجوانب)1979نعمة، (على الصعيد الخارجي وتحقيق أهدافها 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعسكرية والبشرية والجغرافية، فقوة هذه الجوانب تفسح 

ن فإوفي هذا اإلطار  المجال أمام السياسة الخارجية لتعتمد على أساليب متنوعة سعياً لتحقيق أهدافها،
  ). 1985مقلد، (إدراك الدول لحقائق قوتها النسبية هو الذي يجعلها تقرر طبيعة سياستها الخارجية 

  
                                                   

 .هم من يمتلكون المعرفة السياسية لإلقليم الجغرافي: الجيوسياسيون )1(
مجال دراسة تأثير الطبيعة والعوامل الجغرافية على الخصائص والظواهر والمؤثرات والتطورات السياسية للشعوب : الجيوبوليتيك )2(

 .وعلى تفاعالتها وعالقاتها مع بعضها البعض، والدول
  .استراتيجية الدولةهم مجموعة الخبراء اللذين يمتلكون القدرة الخبرة والمعرفة على تخطيط وبناء : االستراتيجيون )3(
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  حماية األمن القومي  2-4-2
اإلستراتيجية التي تتفق مع المبادئ والمصالح القومية تستند نظرية األمن القومي على الغاية 

وحقها في البقاء والعيش في إطار من األمن، مستخدمة واألهداف القومية للدولة، وذلك بهدف حماية كيانها 
في ذلك كافة إمكاناتها المتاحة بكفاءة لتنفيذ اإلستراتيجية المخططة طبقاً لتخطيط مرحلي لتحقيق األهداف 
القومية، وتأمين مصادر القوة في كافة الميادين في إطار من النظام واالستقرار الداخلي في مواجهة 

  .ة داخلياً وخارجياًالتحديات المحتلم
إن أمن واستقرار وازدهار الدولة ينعكس على ما تتمتع به من المكانة والهيبة والسمعة، ولذلك  

فإن حماية األمن القومي يكون في سلم أولوياتها ألن ذلك يزيد من فعالية سياستها على الساحة اإلقليمية 
 األخرى مهما بلغت الضغوط التي تتعرض لها، وإال والدولية، ولهذا يجب على الدولة أال تسلم أمنها للدول

انهار كيانها اإلقليمي األمر الذي سيؤدي إلى انكماش حجمها وتشتت سكانها وتبدد و ضعف دورها
حسين، (للدول الطامعة  مواردها، وبالتالي يكون قد تقلص نفوذها اإلقليمي والدولي وصارت مغنماً

2002 .(  
م، والتي تعتبر فيها 2002القومي للواليات المتحدة، الصادرة عام  وضمن وثيقة إستراتيجية األمن

الواليات المتحدة بأن قواتها العسكرية يجب أن تكون األولى في العالم وال تضاهيها أي قوة أخرى، لذلك 
موجودة في كل أنحاء العالم، بحيث تكون على جاهزية تامة للتدخل القواعدها العسكرية  زيادةعملت على 

ال تعرض مصالحها الخارجية للتهديد أو الخطر، أو من جهة  أخرى  حال  شعور الواليات المتحدة في ح
  ). 2002أبو طالب، (بوجود من يهدد حلفائها في العالم 

، ولذلك فهو يمثل الوجه اآلخر قليم القومي وحماية ذلك اإلقليمإن األمن القومي يدور حول اإل
بشكل معين هو أحد عناصر أمنها  "إسرائيل"أن وجود  :متحدة تتحدث عنالواليات ال"لسياسة الجوار، لكن 

" إسرائيل"من اإلقليم القومي للواليات المتحدة وبين حدود الواليات المتحدة وحدود  "لإسرائي"القومي، فأين إ
  ).39:1984ربيع،" (أكثر من سبعة آالف ميل؟

تغيير خصائص البيئة الخارجية التي يعتقد يجابي يشمل محاولة إإن حماية األمن القومي مفهوم    
صانعو السياسة الخارجية بأنها تهدد أمن دولهم، ولذلك أصبحت الحاجة ملحة للحفاظ على بقاء الدولة 

ستمراريتها، ولهذا فإن على الدولة أن تتبع عدة طرق لتحقيق هذا الهدف عن طريق عقد معاهدات او
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التحالفات العسكرية والتجمعات اإلقليمية والدولية، وفي وثيقة دفاعية ومعاهدات تعاون وصداقة، وإقامة 
تمت صياغة نمط معين من التفكير ) إستراتيجية األمن القومي للواليات المتحدة األمريكية(تحمل عنوان 

األمني جاءت به مؤسسة األمن القومي األمريكي وتضمنت الوثيقة ما عرف بمبادئ العمل واإلعداد 
ة تحل محل اإلستراتيجية التي كانت معتمدة فترة الحرب الباردة للتعامل مع األخطار إلستراتيجية جديد

إن الفكرة التي تقوم . الجديدة التي أهمها اإلرهاب، وقد عرفت هذه اإلستراتيجية بإستراتيجية الدفاع الوقائي
جهاض أي تطورات وأية عليها هذه اإلستراتيجية مفادها السعي الحثيث والجاد من قبل الواليات المتحدة إل

أنه بحكم الحاجة للدفاع عن (قوى منذرة بالخطر قبل أن يصبح عالجها يتطلب الحسم، ونصت الوثيقة على 
فكرة الردع ). النفس، سوف تعمل الواليات المتحدة ضد أي تهديدات ناشئة قبل أن تتبلور بشكلها الكامل

الدفاع الوقائي، أما المبدأ الثاني الذي تقوم عليه  المبكر هي أولى المبادئ التي تقوم عليها إستراتيجية
االستباقية، ومن أجل تأمين إمكانية االضطالع  –اإلستراتيجية سالفة الذكر هو مبدأ الضربة اإلجهاضية 

ستراتيجيين من قبل الواليات المتحدة، األول يتضمن انتشار إبهذه اإلستراتيجية يتوجب توفير مبدأين 
، أما الثاني العسكرية العاملة لحفظ المصالح الحيوية التي تغطي الكرة األرضية تقريباًستراتيجي لقواتها إ

، وتعتبر ستراتيجي لعمل القوات الحليفة والصديقة للواليات المتحدة عسكرياًفهو توفير الدعم والغطاء اإل
فهمي، (لهذين المبدأين الحرب على أفغانستان والعراق بمثابة النموذجين الحقيقيين لجوهر التطبيق العملي 

2009  .(  
  

  تحقيق التنمية والرفاهية االقتصادية  2-4-3
والرفاهية االقتصادية، لذا تسعى الدول للبحث عن موارد  من أهداف الدولة الهامة تحقيق التنمية

لة اقتصادية تكفل لمواطنيها حياة رخاء وازدهار اقتصادي، والعالقة بين الرفاهية االقتصادية وقوة الدو
عالقة وثيقة جداً، فالعامل االقتصادي يعتبر من أبرز العوامل وأكثرها أهمية بالنسبة لقوة الدولة، فقوة 
االقتصاد تزيد من الثقل السياسي للدولة، لذا فإن العالقة وثيقة ما بين الرخاء االقتصادي والسياسة 

ر، لعبت دوراً أكثر فاعلية في الشؤون الخارجية، فكلما كان االقتصاد قوياً وتتمتع الدولة برخاء وازدها
ويعتبر الحصول على مصادر وأسباب الثروة ). 1988الرمضاني، (اإلقليمية وعلى الساحة الدولية 

االقتصادية وتحقيق الرفاهية من األهداف الرئيسية التي تسعى إلي تحقيقها السياسة الخارجية، وقد يأخذ 
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لشرط هذا التبادل، أو ربما يتم ذلك  طبقاً أو غير متكافٍئ اًتكافئذلك شكل التبادل التجاري الذي قد يكون م
  ).2010راضى،(عن طريق االستيالء المباشر على ثروات الدول األخرى 

  
  تحقيق األهداف األيديولوجية والعقائدية  2-4-4 

ع وتراثه إن تحقيق هذا الهدف يعتبر أحد أهداف المصلحة العليا للدولة، تلك المتعلقة بثقافة المجتم
الفكري والتاريخي والحضاري، و لتحقيق هذا الهدف فإن على الدول أن تعمل وتحرص على حماية 
معتقداتها وتراثها وثقافتها من محاوالت اإلجهاض واالختراق والتشويه من قبل الدول المعادية سواء على 

فاستقرار . الدول األخرى نشر معتقداتها وتراثها وثقافتها في الصعيد الداخلي أو الخارجي، وأيضاً
التي تعتنقها الدولة يسهم في استقرارها وحفظ أمنها وتنامي اقتصادها، على الصعيد الداخلي  )1(األيديولوجية

ويمكن أن تقدم الدولة كفاعل على الساحة الدولية، وفي بعض األحيان تكون األيديولوجية سبباً في توتر 
  .العالقات بين الدول، وتسميم المناخ الدولي

وهو المصطلح الذي أطلق على  -أن استوطن الطهوريون وبالنسبة للواليات المتحدة فمنذ    
حملوا معهم  -المهاجرون الجدد اللذين استوطنوا أرض الواليات المتحدة منذ بداية القرن السابع عشر

الكالفينية وذلك بهدف تطبيقها في بلد جديد ومجتمع بكر، حيث ترى هذه -العقيدة الدينية البروتستانتية
الضمان الوحيد للفضائل القومية التي تسمح بالنجاح الدنيوي، ولقد كان لهذه العقيدة العقيدة بأن الدين هو 

شأن كبير في نشأة القيم واألفكار والقواعد والسلوك المؤثرة في صياغة العقل األمريكي ومنهج التفكير 
على منهج  إن المؤشر. والتخطيط السياسي للواليات المتحدة في السياسة الخارجية والعالقات الدولية

ستراتيجي السياسي للواليات المتحدة منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر هو أن التفكير الذي حكم السلوك اإل
الروح الدينية هي التي سادت هذا البلد منذ نشأته األولى، وال تزال تعصف به في عالقته مع اآلخرين 

قيدة وفصل الدين عن الدولة، إن الشعب خارج حدود الواليات المتحدة بالرغم مما يروج له من حرية الع
في الدعوة لمذهبه الديني السائد حتى بين المذاهب  األمريكي ومن خلفه مؤسسات الحكم هو األكثر نشاطاً

                                                   
مصطلح التيني األصل استخدم مطلع القرن التاسع عشر بمعنى علم األفكار وقد استخدم ماركس التعبير : األيديولوجية )1(

، الكيالي؛ وآخرون( بمعنى مجموعة األفكار والمعتقدات التي تسود مجتمعاً ما بفعل الظروف االقتصادية والسياسية القائمة
1994(. 
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المسيحية المخالفة، وخير دليل على صحة هذه الظاهرة في الحياة الدينية واالجتماعية والسياسية في 
نه بفضل قيم أظ أو من يسمون بالمحافظين الجدد، يرون حسب اعتقادهم الواليات المتحدة هو اليمين المحاف

نهم مكلفون إمكانة ال تضاهيها أمم وشعوب أخرى ف ىالكالفينية التي ترتقي بهم إل-العقيدة البروتستانتية
ة بإنجاز وظيفة رسالية لنشر هذه القيم خارج الحدود اإلقليمية للواليات المتحدة، إن هذه الفكرة المرتكز

على مفهوم اإلرادة اإللهية أو الخطة اإللهية للكون لها تأثير واضح على السلوك الخارجي للسياسة 
برأي الطهوريون تمثلت الواليات المتحدة في أن تصبح منارة . الخارجية للواليات المتحدة نحو العالم

، وقد أصبح هدف فهم دينياًمملكة المسيح السياسية وكان هد ىللحرية والديمقراطية يهتدي بها العالم إل
يتمثل بنشر مبادئ الديمقراطية والحرية في العالم، لقد أسهم الفكر الديني  الواليات المتحدة اليوم سياسياً

الطهوري في رسم السياسة الخارجية للواليات المتحدة وبناء منظومة عملها وقواعد حركتها اإلستراتيجية، 
باع سياسات نابعة من قناعات أيديولوجية ثابتة مضموناً، هي أن ات ىهذه المعتقدات الدينية ستقود إل

الواليات المتحدة تحمل رسالة عالمية تفرض عليها الخروج من أسر القيود الجغرافية الحتمية بهدف التمدد 
  ).2009فهمي، (والتوسع على الصعيد العالمي 

 
  العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية  2-5

في سياستها الخارجية عند تفاعلها مع الدولة تتبعه  ذيعوامل التي تؤثر في المسلك التوجد مجموعة من ال
غيرها من الدول، ويرتكز نجاح السياسة الخارجية للدول بشكل كبير على قدرة هذه العوامل في تحقيق 

على النحو أهداف السياسة الخارجية بأقل تكلفة، وبأكبر قدر من الفاعلية،  ويمكن حصر أهم هذه العوامل 
  :التالي

  
  العامل السياسي 2-5-1 

للعامل السياسي أهمية بارزة في تحديد طبيعة القرار وأسلوب تنفيذه، مع األخذ بعين االعتبار 
إن تحليل دور العامل السياسي في . العالقة النسبية بين العوامل األخرى المؤثرة في السياسة الخارجية

وتوجهاتها، يتوقف على دور القائد وتأثير شخصيته وطموحاته، وذلك من صياغة السياسة الخارجية للدولة 
ألن ذلك ينعكس على  ؟ هل عقالنية رشيدة أم غير رشيدة ؛أجل تحديد مدى طبيعة القرارات التي يتخذها



23 
 

كفاءة صنع القرار، ويضمن احتماالت أكبر للنجاح في تحقيق أهداف السياسة الخارجية، كما يعتمد على 
واقتناع الشعب بالنظام السياسي، ألن والء الشعب للنظام يعني استقراره، مما ينعكس إيجابياً  مدى قبول

سالمة، (على طبيعة القرارات التي تتخذ، وهنا تكون أكثر عقالنية، وليست مضطربة وغير مسؤولة 
ستقراراً، وهو وجود التعددية السياسية داخل المجتمع، تجعل من النظام السياسي أكثر قوة وا إن ،)1997

الدولة قدرة أكبر لتحقيق أهدافها  من خالل منحما ينعكس على صنع وتنفيذ قرارات السياسة الخارجية 
والفصل ) التشريعية والتنفيذية والقضائية(وحماية مصالحها، أضف على ذلك العالقة بين السلطات الثالثة 

خالل استكمالها للمدة القانونية التي تضفي  وعدم التداخل بينها، وطبيعة استقرار السلطة التشريعية من
عليها الشرعية وعدم تدخل السلطة التنفيذية في اختصاصاتها، أيضا تجعل النظام السياسي مستقراً 

  .ومنتظماً
وعلى ذلك يمكن أن نخلص إلى أن األنظمة السياسية تختلف عن بعضها حول مدى مراعاتها    

استقرار النظام السياسي تعتمد على مدى القناعة والقبول من قبل  للعناصر السابق ذكرها، بمعنى أن درجة
المحكومين ومن قبل المجتمع الدولي، والقدرة على استغالل الموارد، وعلى مدى عقالنية القرارات 
الصادرة والتي تختلف من نظام سياسي آلخر، ويرجع ذلك لتنوع واختالف األنظمة السياسية سواء في 

أو األيديولوجية، وعلى ذلك فإننا نجد في واقعنا المعاصر أن األنظمة السياسية ذات توجهاتها الفكرية 
الطابع الديمقراطي تحقق نجاحاً على صعيد سياستها الداخلية والخارجية، حيث تتعدد فيها مؤسسات صنع 

أو  )1(ديكتاتورية،القرار، األمر الذي يزيد من ترشيد القرار، ويجعله أكثر دقة، بينما األنظمة ذات النزعة ال
التي يسيطر عليها النخب العسكرية تكون سياستها مضطربة وغير عقالنية، مما ينعكس على عملية اتخاذ 

وبالنسبة للنظام السياسي األمريكي نجد توفر عنصر . القرار وفي توجهاتها في خارج حدودها اإلقليمية
لسياسي في الواليات المتحدة األمريكية على القوة المستمد مما تم ذكره من عناصر، حيث يقوم النظام ا

مبدأ الفصل بين السلطات الثالثة، والتي تخضع لمبدأ الرقابة والتوازن، في حين أن الشعب هو مصدر هذه 

                                                   
، تصبح فيها جميع السلطات بيد شخص واحد، وهي حالة سياسية معينه، تعبير يرجع أصله الى الالتينية: الديكتاتورية )1(

، الكيالي؛ وآخرون( وقد رافقت الديكتاتورية تاريخ المجتمعات البشرية منذ نشأتها وفي أكثر مراحلها، يمارسها حسب مشيئته
1994(. 

. 



24 
 

السلطات وهو الذي يقوم بانتخاب أعضاء السلطة التشريعية ورئيس السلطة التنفيذية هو الذي يعين القضاة، 
ون أن النظام السياسي األمريكي هو من أكثر األنظمة في العالم ديمقراطية، وهذا ويعتبر الخبراء والسياسي

  ). 1997سالمة، (يوحي بمدى قوة النظام السياسي األمريكي 
  

  العامل االقتصادي  2-5-2
يعتبر هذا العامل من أكثر العوامل تأثيراً في السياسة الخارجية، حيث يؤثر كم ونوع الثروات 

ية التي تحظى الدولة بتوفرها في إقليمها باإليجاب والسلب على سياستها الخارجية، وفي والموارد الطبيع
حال تساوي عوامل القوة األخرى، فإن الدولة الغنية بالموارد الطبيعية والقادرة على استغالل تلك الموارد 

ير في الواقع بشكل سليم، دون تدخل أو وصاية من دولة أخرى عليها تكون أقدر من غيرها على التأث
على  اًفالدول الفقيرة يكون تمثيلها الدبلوماسي محدود. الدولي وتحقيق أهدافها الخارجية وحماية مصالحها

األرجح، وفي حالة الدول النامية كلما كانت بنيتها االقتصادية قادرة على توفير احتياجات السكان، فإن ذلك 
التالي تكون أكثر ديناميكية واستقاللية في سياستها يقلص من حجم اعتمادها على المصادر الخارجية، وب

الخارجية، ومن هنا فالدول المتقدمة تكون أقدر على تحقيق االكتفاء الذاتي لنفسها وهذا يوفر لها قوة 
إضافية تسهم في تدعيم مواقفها الدولية، والظاهرة االستعمارية كانت في إحدى صورها مظهراً من مظاهر 

  ).1992العويني، ( ىقوة معينة على حساب قوى أخرالتفوق االقتصادي ل
إن السياسة الخارجية للدولة تتأثر بمدى ارتباط اقتصادها باالقتصاد العالمي فالموارد األولية والتركيب  

االقتصادي الداخلي وقابلية الدولة للتكيف مع المجتمع الدولي، كلها مؤشرات تدل على مدى ارتباط 
صاد العالمي، ومما ال شك فيه أن طبيعة االعتماد أو االرتباط الدولي يفسح المجال االقتصاد المحلي باالقت

 أساسياً ، لقد شكل العامل االقتصادي ركناً)2003سرور،(أمام الدول للتأثير على سياسات غيرها أو تقيدها 
األمريكية على العالم، إذ ستراتيجي للواليات المتحدة لضمان تثبيت الهيمنة في منهج التفكير السياسي اإل

قد تعجز عن تحقيقها  اًأدركت الواليات المتحدة منذ وقت مبكر أن القوة االقتصادية يمكن أن تنجز أهداف
ن النشاط االقتصادي إالقوة العسكرية، فإذا كان الستخدام القوة العسكرية اشتراطات وموجبات محددة، ف

الظاهرة التي تميز بها النظام األمريكي منذ . لحياة اإلنسانيةيمثل ضرورة حياتية تتطلبها على نحو مستمر ا
تنامي دور تنامي قطاع الصناعات اإلنتاجية وبداية القرن التاسع عشر وطيلة عقوده المتتالية هي 
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إن هذه التحوالت الكبرى في هيكلية البنية . المؤسسات االستثمارية والبنوك التجارية والمصرفية
لتجاري والصناعي، شكلت الدوافع الرئيسية وراء سياسات التوسع والهيمنة المتعاقبة االقتصادية بشقيها ا

  ).2009فهمي،(من السياسة الخارجية األمريكية حتى وقتنا الحاضر  التي ما زالت تشكل جزءا أساسياً
  

  العسكري عامل ال2-5-3 
ومدى  الحربية وقدرة قواتها الجويةلها تشمل القوة العسكرية للدولة قواتها المسلحة وأساطيحيث    

تقدمها في الصناعات الحربية، باإلضافة إلى حجم نفقاتها العسكرية، وهذه القوة لها تأثير مباشر وفعال في 
فكلما امتلكت الدولة قوة عسكرية رادعة ومتنوعة، استطاعت تحقيق . تحقيق أهداف السياسة الخارجية

إن منهج قياس قوة الدولة من منظور العوامل . والعكس صحيحأهداف سياستها الخارجية بشكل أفضل، 
المادية يركّز على العوامل التي يمكن قياسها مباشرة وهى النفقات العسكرية، وحجم القوات المسلحة 
والدخل القومي والسكان، ولهذا فإن الدول تحدث وتنمي باستمرار قوتها العسكرية، أما في حالة البلدان 

عتمد في تسليحها على الدول الصناعية المتقدمة، مما يشكل مدخالً مهماً لالختراق وفرض النامية فإنها ت
القيود واالبتزاز، ويؤثر سلباً على سيادتها وموقعها في النظام العالمي، وفي هذا اإلطار يقول لويد 

ل المتاحة، إن الدولة دائمة السعي إلى تنمية عناصر قوتها إلى أقصى حد ممكن وبكل الوسائ: "جينسون
وتنطلق الدولة في سعيها لتحقيق هذا الهدف من رغبتها في أن تكون دائماً قوية، وأن تزيد من ضمان 

  ).24: 2003سرور،" (وجودها وحماية أمنها الوطني
تكمن ميزة الواليات المتحدة، في النظام العالمي الجديد، في قوتها العسكرية التي تبلغ درجة     

أي يعوزها التأييد الشعبي في  ما كانت الواليات المتحدة تجد نفسها ضعيفة سياسياً ولكن غالباً. عظمى
، لذلك من الطبيعي في مثل واقتصادياً بعض المناطق المقرر أن يجري فيها التدخل مع أنها قوية عسكرياً

التي يمليها ائل السلمية هذه األحوال تفضيل القوة العسكرية، واإلرهاب، والحرب االقتصادية، على الوس
الدولي، وعندما تكون القوة االقتصادية متخلفة يزداد اإلغراء باستخدام القوة العسكرية  القانون

ويمكن القول بأن اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط قد تبلورت في صيغة ). 1992شومسكي،ت(
مصالح ومن أهمها تأمين تدفق أهداف ومصالح عليا، وتنوعت األساليب المتبعة لتحقيق تلك األهداف وال
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النفط للواليات المتحدة وحلفائها وضبط سعره، وأيضا ضمان أمن إسرائيل التي يؤمن وجودها مصالح 
  ).2002 السلطان،(الواليات المتحدة في المنطقة العربية 

إن كل اإلدارات األمريكية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الحاضر تبنت 
اتيجيات عنيفة بشكلها ومضمونها، مما جعل القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها ضرورة الزمة سترِإ

والمسؤولية  ،للسلوك السياسي الخارجي للواليات المتحدة، ذلك أن الشعور المتنامي بالدور الرسالي
وتغليبها  ،العسكريةالتاريخية هو الذي فرض عليها تبني سياسات متشددة غلب عليها طابع التهديد بالقوة 

، وهناك رأي آخر يقول بأن المكانة العسكرية )2009،فهمي(على خيار العمل السياسي والدبلوماسي 
للواليات المتحدة قد تراجعت بسبب األزمة المالية العالمية وتبعاتها، فلقد تجاوزت آثار األزمة االقتصادية 

المتضرر األساسي من األزمة . ن القوى العالميالحقل االقتصادي ووصلت إلى حد إحداث تغيير في ميزا
الواليات المتحدة وأوروبا، هذه التغييرات أثرت على تطور األحداث وعلى سير األمور ومكانة الالعبين 

إن التراجع في القوة النسبية للواليات المتحدة لم يبدأ مع . "إسرائيل"اإلقليمية في الشرق األوسط ومن بينهم 
ة فقط، لكن األزمة واالعتماد األمريكي على الفوائض الصينية لتمويل الدين العام األزمة االقتصادي

استيعاب التغيير في ميزان القوى، التعبير عن هذا االستيعاب جرى من داخل إدارة  إلىالمتضخم، قاد 
حفاظ الرئيس أوباما ببذل جهد كبير في التحاور مع الخصوم على حساب حلفاء تقليديين كان الهدف من ال

المختلفة بأقل ثمن ممكن، محاولة  اإلقليميةستراتيجياً واالستقرار النسبي في البؤر إعلى الوضع القائم 
االستنتاج بأن مصالح  الواليات  إلى األمريكية اإلدارةالسياسة في آسيا قادت  وإمالءالصين لزيادة نفوذها 

المتحدة آلسيا على حساب أوروبا والشرق المتحدة الحيوية موضوعة على المحك، ولذلك أصغت الواليات 
األوسط، إن التركيز المعلن من جانب الواليات المتحدة على آسيا يفسر بإدارة الظهر ألوروبا والمنظومة 

الدولية منذ الحرب العالمية  األمريكية اإلستراتيجيةالحليفة عبر األطلسي التي كانت عموداً أساسياً في 
من القواعد الثابتة في  األمريكيالواليات المتحدة بإخالء لوائين مقاتلين من الجيش الثانية، وتجلى ذلك بقيام 

  ). 2012المسحال،(أوروبا 
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  العامل الجغرافي 2-5-4 
مما ال شك فيه أن هناك عالقة وثيقة بين العامل الجغرافي وبين السياسة الخارجية للدولة، مع أن 

لجميع المعطيات الجغرافية للدولة من حيث التأثير على  بعض الجغرافيين ال يولون أهمية متساوية
السياسة، بل ويؤكدون على األهمية النسبية، ولم يغفلوا ما أحدثته التطورات العلمية والتقنية من انقالب في 

). 1979نعمة، (عالقة وأثر الجغرافيا على السياسة الخارجية وما عاد يعرف بعلم الجغرافيا السياسية 
وقع الجغرافي للدولة في تحديد هويتها القومية، ويؤثر، على مدى قوة الدولة في عدة مظاهر، ويساهم الم

أهمها مساحة الدولة وحجمها اإلقليمي ونفوذها السياسي، كما أن لموقع الدولة تأثير كبير إذا كان يشغل 
العالمية، وهكذا فان امتالك من العالم كاإلشراف على مضيق مهم أو قناة للمالحة البحرية  استراتيجياً جانباً

ستراتيجي، وموارد طبيعية وحدود طبيعية تسهل عملية حماية وصد أي عدوان إالدولة لموقع جغرافي 
في العالقات الدولية من خالل سياسة خارجية نشطة  هاماً خارجي، وتؤهل هذه الدولة ألن تلعب دوراً

ة الدولة على االستفادة من هذا الموقع وحمايته، ستراتيجي في قدر، وتكمن أهمية الموقع اإل)2003سرور،(
ستراتيجي قد يكون ميزة سلبية إذا كانت الدولة ضعيفة غير قادرة على توظيفه لخدمة فوجود الموقع اإل

  ). 1991سليم، (مصالحها 
إن كل مجتمع "يؤكد حامد ربيع على أهمية العوامل الجغرافية في حماية سيادة الدولة فيقول

يث أصله العنصري يجب أن يكون دولة واحدة، الطبيعة الجغرافية وحقيقة النوايا التوسعية متجانس من ح
من القلق عندما يجد الحاكم تلك الحدود الطبيعية الجغرافية ال تتفق مع ضمانات القدرة  ال بد أن تخلق نوعاً

جيون أهمية أيضاً ولقد أعطى المحللون اإلستراتي) 35: 1984ربيع،" (على الدفاع عن حدوده القومية
لحدود الدولة ومساحتها فكلما كانت الدولة ذات حدود طبيعية، ساعد ذلك في مزيد من حماية المقدرات 

كما يؤثر العامل الجغرافي . الداخلية و مطالب السياسة الخارجية، ومقاومة الضغوط من قبل الدول األخرى
إدراك العوامل الجغرافية وتفسيرها من جانب في سلوك متخذي القرار، وتتوقف أهمية هذا التأثير على 

أن خطورة الوجود الصهيوني في المنطقة "، في الواقع العربي نجد )1992وقرني،  ؛هالل(صانعي القرار 
أنه ألول مرة في تاريخ المجتمع العربي أحدث االنفصام المكاني العضوي، وهو أمر لم تحدثه أي حرب 

 "إسرائيل"، ويمكن القول أن )83 :1984ربيع، " (ه من انتصاراتصليبية رغم كل ما استطاعت أن تحقق
ال غنى عنها في اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط بحكم موقعها المتميز، ففي جميع المراحل التي 
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 "إسرائيل"وحتى وقتنا الحاضر تظهر الواليات المتحدة  "إسرائيل"ذ قيام نمرت بها اإلستراتيجية األمريكية م
، وبالنسبة للواليات )2002السلطان، (نصرا مهما من عناصرها ووسيلة تستخدمها بشكل من األشكال ع

متنوعة ينتمي إليها أفراد جاءوا من أقاليم مختلفة، ) جغرافيات(فالجغرافيا كانت عامل استقطاب ل"المتحدة 
لشعب عاش عليه زمناً طويالً لينشأ  بمعنى أن عامل الجغرافيا المتمثل بإقليم ممتد بين محيطين لم يكن ملكاً

  ).223: 2009فهمي، " (بالتالي مجموعة اجتماعية متجانسة تربط فيه بينها عوامل مشتركة
  

  العامل الديموغرافي  2-5-5
منذ القدم اعتبرت القدرة الديموغرافية عنصراً مهماً من عناصر قوة الدولة ودورها في محيطيها 
اإلقليمي والدولي، ولقد ظل العدد السكاني عامالً أساسياً في تحديد ميزان القوى حتى القرن العشرين، فمع 

أن بعداً جديداً برز للقوة ظهور اآلالت أخذت تحل مكان اإلنسان في مجمل النشاط البشري، ويفهم ذلك ب
البشرية وهو نوعية تلك القوة، وكيفية التعامل مع أدوات الحضارة الحديثة، وبات هذا البعد الجديد مصدراً 
أساسياً للحسم، ومقياساً ومؤشراً آخر لقوة الدولة وفعاليتها على الصعيدين اإلقليمي والدولي ليس في 

قدرة ومكانة الدولة في الشؤون الدولية باالعتماد على  الحروب فحسب، بل أصبحت تقاس من خاللها
، كما يستند العامل الديموغرافي بشكل رئيسي إلى تركيبة )1991عطا اهللا، (الثنائية البشرية واالقتصادية 

الوطني، إضافة إلى مستوى الوعي والتعليم والثقافة والصحة  انصهارهمالسكان داخل الدولة، ومدى 
واالجتماعي والتقدم التكنولوجي، إذ أن ارتفاع مستوى التعليم وانخفاض نسبة األمية،  والتطور االقتصادي

وانعدام وجود األقليات العرقية والطائفية والمذهبية ووجود االنصهار القومي داخل بوتقة عنوانها الدولة، 
الخارجية، والعكس  يؤثر بصورة إيجابية على قوة الدولة، وبالتالي على قدرتها في تحقيق أهداف سياستها

  ). 2003سرور، (صحيح 
إن كثيراً من الدول األقل سكاناً تمكنت : وحول أهمية السكان من الناحية العسكرية يقول كاظم نعمة

والتنظيم والتخطيط واإلعداد  ،تباع أساليب الحرب الحديثةامن التغلب على خصم أكثر منها عدداً، وذلك ب
على أن طرفاً مأهوالً بالسكان وجيد التنظيم واالستعداد لن يالقي صعوبة الجيد، وإن المنطق السليم يؤكد 

وبالنسبة للواليات ). 1979نعمة، (في التغلب على طرف جيد التنظيم واالستعداد إال أنه أقل منه سكاناً 
المتحدة فإنها كدولة تشكلت وفق سياسات واشتراطات مغايرة للطريقة التي تشكلت بها األمم والشعوب 
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غير متجانس لما ينبغي أن يقوم عليه أي شعب آخر  ، فالشعب األمريكي شكل خليطاً بشرياًىخرألا
عن ذلك فقد افتقر هذا الخليط البشري إلى وحدة  متجانس من الناحية الفكرية والثقافية والدينية، فضالً

شرية تعود أصولها التاريخ وروابط التالحم االجتماعي، فقد كان التاريخ متنوع المشارب لمجموعات ب
  ).2009فهمي، (التاريخية لدول كانت موجودة أصالً 

  
   عامل التقدم التكنولوجي 2-5-6

ن إينعكس التقدم أو التأخر التكنولوجي ألي دولة من الدول على طبيعة سياستها الخارجية حيث 
التقدم التكنولوجي  :ساسينالتكنولوجيا هي التطبيق العلمي للعلوم النظرية، ويضم التقدم التكنولوجي شقين أ

المدني والتقدم التكنولوجي العسكري، فالدول المتقدمة تقنياً وصناعياً، تكون أقدر على تحقيق االكتفاء 
الذاتي ويساعدها ذلك على بلوغ أهدافها خارج حدودها اإلقليمية بزمن قياسي عن الدول المتخلفة غير 

ة الدولية، ويقلص من مساعيها الخارجية، ولم يقتصر أثر العامل ، مما يقيد حركتها على الساحالمكتفية ذاتياً
التقني على القوة العسكرية وأساليب الحرب فحسب، بل شمل أيضاً الدبلوماسية والدعاية والتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول بطرق غير مباشرة، فأجهزة البث اإلذاعي واألقمار الصناعية واإلنترنت والتي 

ب من فوق رؤوس الحكومات، وبذلك تؤثر الدول على آراء قطاعات كبيرة من شعوب تصل إلى الشعو
لقد قسم التقدم التكنولوجي العالم إلى مجموعتين، األولى دول ). 1979نعمة، (دول األعداء أو الحلفاء 

ي قطعت مرحلة من التقنية ساعدتها في تجاوز التصنيع التقليدي، وبالتالي أثر في تركيبها االقتصاد
واالجتماعي والسياسي ومكانتها الدولية، والمجموعة الثانية ما زالت تحاول اللحاق بركب التقدم العالمي، 
ولم تتمكن من تحقيق إال قدر بسيط في هذا المضمار، وذلك نتيجة أوضاعها السياسية واالقتصادية 

ي يجعل العالقات الدولية عرضة المتردية، والتبعية وانخفاض مستوى المعيشة، ولهذا فإن العامل التكنولوج
  ).1979نعمة، (للتأثير واالبتزاز و المساومة 

  
  أدوات السياسة الخارجية  2-6

من  ةيتطلب تحقيق أهداف السياسة الخارجية استعمال مجموعة من األدوات وتعبئة مجموع
لمهارات يصبح من ذلك أنه بدون توافر الموارد وا"الموارد والمهارات المناسبة لتحقيق تلك األهداف، 
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العسير تحقيق أهداف السياسة الخارجية ما لم يوكل تحقيق تلك األهداف لفاعل دولي آخر وحتى في تلك 
من األدوات الدبلوماسية الكفيلة  ةالحالة فإن إسناد تحقيق الهدف لفاعل دولي آخر يتطلب استعمال مجموع

صانع السياسة  ، لذلك فإن على)91: 1998سليم،" (بإقناع ذلك األخير بتحمل عبء تحقيق الهدف
الخارجية أن يضع بين يديه مجموعة من األدوات لتحقيق األهداف وتتباين هذه األدوات نظراً لطبيعة 

  :األهداف المرسومة، ويمكن إجمالها على النحو التالي
  

  الدبلوماسية 2-6-1 
وقبوالً، ولقد عرفّ  وأكثرها ضرورةًرجية على اإلطالق تعتبر الدبلوماسية أهم أدوات السياسة الخا

عملية إدارة وتنظيم العالقات الدولية عن طريق التفاوض، وهي :"معجم أكسفورد الدبلوماسية على أنها
" كما أنها المهمة الملقاة على عاتق الدبلوماسي .القات بواسطة السفراء والممثلينطريقة تسوية وتنظيم الع

مجموعة المفاهيم والقواعد واإلجراءات والمراسم  فها أيضاً بأنهاويمكن تعري، )220معجم أكسفورد، (
والمؤسسات واألعراف الدولية التي تنظم العالقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين 
بهدف خدمة المصالح العليا والسياسات العامة للدول والتوفيق بين مصالح الدول بواسطة االتصال والتبادل 

إجراء المفاوضات السياسية وعقد االتفاقات والمعاهدات الدولية، وتعتبر الدبلوماسية أداة رئيسة من أدوات و
تحقيق السياسة الخارجية والتأثير على الدول والجماعات الخارجية بهدف استمالتها وكسب تأييدها بشتى 

وتعتبر ). 1994الكيالي، (أخالقي هو ترهيبي مبطن وغير  الوسائل منها ما هو إقناعي وأخالقي ومنها ما
الدبلوماسية األداة األولى في السياسة الخارجية للدول، ال سيما في وقت السلم، كما أنها فن إدارة التعامل 
مع الوحدات السياسية األخرى على الساحة الدولية، وهدفها األول تمثيل الدول وحماية مصالحها على 

ا ال تعدو أن تكون فن اإلقناع من غير االلتجاء إلى القوة أفضل الوجوه الممكنة، وهي في جوهره
دبلوماسية القمة حيث يقوم بها رؤساء الدول : وللدبلوماسية أشكاٌل متعددة منها) 1988ومهنا،  ؛النبراوي(

وجهاً لوجه، والدبلوماسية البرلمانية، ودبلوماسية المؤتمرات، وتعتبر وزارة الخارجية هي المسئولة عن 
ت الخارجية للدولة، وكلما اعتمدت الدولة على دبلوماسيين متخصصين، فإن ذلك يرفع من قدرة العالقا

الدولة في توصيل وجهات نظرها على مسرح األحداث الدولية، بل ويكسبها دوراً نشطاً في المنابر الدولية 
  .والمؤسسات والهيئات العالمية، ومع الدول التي تقيم معها عالقات دبلوماسية
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بالغاً خاصة في بناء عالقات  للواليات المتحدة األمريكية فإنها تعطي الدبلوماسية اهتماماً النسبةوب   
قوية مع شعوب دول العالم، فهي تسعى بكل الطرق والوسائل المتاحة لها إلى غزو العالم اإلسالمي فكرياً 

هيمنة ونمط الحياة وحضارياً ومن هذه الطرق الدبلوماسية وذلك لتعميق جذور التواصل وفرض ال
األمريكية ولتحسين صورة الواليات المتحدة األمريكية في نظر هذه الشعوب، بغض النظر عن حجم العداء 

بأن  )1(وأكدت ذلك باتريشيا هاريسون. والكراهية للواليات المتحدة األمريكية لدى شعوب كثيرة في العالم
ث الحادي عشر من سبتمبر باتت تقوم على أساس إستراتيجية الدبلوماسية العامة األمريكية بعد أحدا

التفاعل مع الجماهير األجنبية لتعزيز تفهمهم للقيم والسياسات والمبادرات األمريكية، مشيرةً إلى أن 
الواليات المتحدة األمريكية عدلت وجهة التمويالت بعد الحادي عشر من سبتمبر؛ لكي تتمكن من التحرك 

لقد طورنا برامج توصلنا إلى الناس ذوي النوايا : النُخب، وقالت هاريسونبسرعة، ولتصل إلى أبعد من 
الحسنة، وإلى المجموعات المعتدلة التي تعمل من أجل تنمية المجتمعات المدنية المتسامحة والصحفيين، 

وعلى ). 2004، برجي(والمجموعات النسائية، والقادة المحليين، ورجال الدين، والنشطاء االجتماعيين 
تلجأ إلى مثل هذه الوسيلة كأهم الوسائل البديلة عن األداة  توى العالقات الدولية فإن الدول عموماًمس

المتمثلة بالحروب العسكرية التي قد تكون عواقبها غير محمودة، وقد نشطت الدبلوماسية األمريكية في حل 
وتلعب دوراً مهما في حل  أزمات معقده كثيرة كأزمة الصواريخ الكوبية، ومازالت دبلوماسيتها تنشط

  .وفي أزمة المشروع النووي اإليراني يسرائيلالصراع العربي اإل
  

  درة العسكريةالق 2-6-2
تلجأ الدول إلى التلويح باستخدام القوة العسكرية فعلياً من أجل تحقيق أهدافها، وخصوصاً عندما 

والعالقات الدولية ، على اعتبار أن آخر صيغة تفشل الوسائل السلمية المتعارف عليها في العرف الدولي 
من صيغ التفاهم هي الحرب، والشك أن ظاهرة االعتماد على القوة المسلحة كأداة من أدوات تحقيق 
أهداف السياسة الخارجية للدول قائمة، ويشهد على ذلك سباق التسلح الضخم الذي يعاني منه عالمنا اليوم 

  :اوهذا االعتماد يأخذ مظهرين وهم

                                                   
 .األسبق للشئون التعليمية والثقافية مريكياألمساعد وزير الخارجية   )1(
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سياسة الدولة  ى الرضوخ والتسليم بأهداف ومصالحالتهديد باستخدام القوة المسلحة إلجبار دولة ما عل  - 1
  .التي بادرت بالتهديد

وقد تستخدم القوة المسلحة كأسلوب دفاع  .سلحة في الدفاع عن مصالح الدولةاالستخدام الفعلي للقوة الم - 2
  ).1988ومهنا،  ؛النبراوي(للهجوم كأداة للردع  لحماية مصالح الدولة وأمنها، أو تستخدم

ولقد ازدادت أهمية الردع بعد التسارع الرهيب في امتالك األسلحة النووية، وقد يكون الردع  
بالسالح النووي أو التقليدي، ويتطلب توفير قدرات عسكرية وتقنية  كبيرة من قبل الدولة التي تمارس 

راد الواليات المتحدة كقوة أحادية على الصعيد العالمي تحدد البعد الردع ضد الدولة األخرى، ومنذ انف
العسكري األمريكي لضمان قوة عسكرية ال نظير لها، تكون مسؤوليتها حماية المصالح الحيوية األمريكية 
أينما وجدت، ويكون بمقدورها التغلب على أي عدو كان وإنزال الهزيمة به بأقل تكلفة وأقل خسائر بشرية 

ن قياسي، ولقد تحققت منجزات كبيرة وهائلة في مجال ثورة المعلومات ودورها في تطوير القدرة وبزم
القتالية للمنظومة العسكرية، وانتقلت من حروب العصر الصناعي إلى حروب العصر التكنومعلوماتي، 

 بح مرشحاًستراتيجي العسكري وهو الفكر الذي أصوهذا كان له إسهام واضح في إعادة صياغة الفكر اإل
يقول جيري هاريسون المدير . بفضل التكنولوجيا ألن يتحكم في إدارة أنماط حروب يمكن أن تقع مستقبالً

السابق لمختبرات البحوث واإلنماء في الجيش األمريكي، أن البرمجة وحدها ستسمح بتحديد النتائج الباهرة 
الرغم من اختالف توازنات القوى في بنية إن اإلستراتيجية العسكرية األمريكية وب. في حروب المستقبل

إلى تبني أسلوب ردع فعال،  واضحاً النظام الدولي لصالح الواليات المتحدة كانت تبدي وما تزال ميالً
 .يظهر تصميم الواليات المتحدة على استخدام قوتها العسكرية في حال تعرض مصالحها الحيوية للخطر

رد األولية ومتطلبات المصلحة القومية والمصالح الحيوية يجعل إن ضمان مصادر الطاقة والنفط والموا
الواليات المتحدة تقدم على أعمال عسكرية بهدف حمايتها وضمان السيطرة عليها، ولقد استحدث مبدأ جديد 
في العقيدة العسكرية األمريكية هو مبدأ االشتباك اآلمن أو مبدأ الحرب عن بعد، والفكرة األساسية التي 

نهض عليها العقيدة العسكرية األمريكية هي مفاجأة العدو بصفة مستمرة بضربات جوية درجت ت
لقد أدى . لمبدأ الحسم السريع ألي عملية عسكرية تشارك فيها القوات األمريكية وصاروخية وذلك تحقيقاً

لحرب التطور الرهيب في منظومة القوة العسكرية للواليات المتحدة إلى استحداث ما يوصف بنظرية ا
ن من أالجوية، وهي النظرية التي تفيد بأن السيطرة على الجو تتيح إمكانية عالية للسيطرة على األرض، و
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يمتلك التفوق الجوي سيكون بيده مفتاح النصر وأن التفوق الجوي سيكبد العدو خسائر جسيمة داخل عمقه 
ولقد ارتبطت عقيدة الحرب الجوية بثورة المعلومات، ألن أي معركة ال يمكن أن تدار إال . ستراتيجياإل

عن إدارة العمليات  المسئولةعن طريق الربط واالتصال الوثيق بين منظومة المعلومات والوحدة القرارية 
ها الواليات المتحدة، إن التفوق في منظومة أسلحة الجو هو عنصر النجاح ألي معركة تخوض. العسكرية

ولقد انعكست آثار الثورة التكنومعلوماتية على أساليب العمل، ومناهج التفكير العسكري، وشكلت اإلطار 
  ).  2009فهمي،(الفلسفي والفكري للعقيدة العسكرية األمريكية بمختلف صنوفها القتالية في الوقت الحالي 

  
  االقتصاد   2-6-3
اة على اإلمكانات االقتصادية للدولة من أجل تحقيق أهداف السياسة شكل أساسي تعتمد هذه األدب

الخارجية، وقد عرفّ إسماعيل مقلد األداة االقتصادية بأنها المقدرة االقتصادية التي تستغل بطريق صريح 
أو ضمني في دعم أهداف السياسة الخارجية سواء انصرفت هذه األهداف إلى النواحي االقتصادية أو 

األول يشمل المساعدات  :، و تشتمل هذه األداة على شقين)1985مقلد، (أو العسكرية أو الدعائية السياسية 
والمنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية، وعادةً  تقدمها الدول الغنية أو المؤسسات الدولية التي تنتمي 

الثاني فيتضمن عدة إجراءات  يجابية، أما الشقلهذه الدول، وهذا يدخل ضمن إطار العالقات الدولية اإل
أهمها التعرفة الجمركية، حيث تقوم الدولة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع المستوردة من دولة 
ما، والمقاطعة  االقتصادية، وتتم هذه الخطوة عن طريق امتناع الدولة القادرة عن شراء السلع التي تنتجها 

إلى توقف التعامل التجاري سواء على مستوى الصادرات أو  دولة معينة، والحظر االقتصادي، حيث يؤدي
الواردات مع الدولة المستهدفة، ويكون نظام الحصص من خالل تحديد كمية السلع المستوردة من الخارج، 
والحد من تدفقها داخل الدولة، وأيضا التأميم والتجميد، وقطع المعونات أو فرض القيود المالية والتجارية 

مقلد، (ات االقتصادية بين الدولتين وهذا يدخل ضمن إطار الصراع والتنافر واالستقطاب على العالق
يتضح مما سبق، أن الدولة التي تملك إمكانات اقتصادية كبيرة، وتكون قادرة على استغاللها ). 1985

ا الخارجية، كوسيلة سلباً أو إيجاباً فإنها تكون أكثر قدرة من غيرها من الدول على تحقيق أهداف سياسته
  . وأن تلعب دوراً فعاالً في الشؤون الدولية
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إن المصالح االقتصادية للواليات المتحدة في الشرق األوسط تأتي على سلم أولويات صانعي 
. السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط التي يتوفر فيها النفط والذي يحوي معظم احتياطي النفط العالمي

، نافع( أكبر مصدر للنفط والطاقة في العالم 2020اليات المتحدة في العام ومن المتوقع أن تصبح الو
قد يكون خوض الواليات المتحدة لحرب الخليج الثانية والثالثة، والتزامها الصارم بسياسة و). 2013

العقوبات ضد العراق واالحتواء ضد إيران في غضون األعوام الواقعة بين الحربين، يعود إلى حرص 
المتحدة على حماية مصادر حصولها التقليدي على النفط، وتوسيعها بمصادر نفطية أخرى جديدة  الواليات

في العراق، وعلى الرغم من أن عامل النفط يملي على الواليات المتحدة الحفاظ على سياسة االستقرار في 
الشرق أوسطية، استمد  المنطقة، إال أن حربي الخليج عكستا تحوالً كبيراً في تكتيكات السياسة األمريكية

مقوماته من ظروف انتهاء الحرب الباردة وسقوط االتحاد السوفيتي ومن ثم أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر، هذه الظروف جعلت الواليات المتحدة تصبح القطب األوحد وتنفرد بقيادة العالم 

دة حضوراً عالمياً لم يسبق لدولة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سجلت الواليات المتح). 2010الحسيني،(
ما أن سجلته في المجال االقتصادي حيث مثلت هذه المرحلة استكمال المشروع األمريكي للهيمنة على 
العالم بأدوات مختلفة كان االقتصاد إحداها، إن العامل المميز للسياسة الخارجية األمريكية في رسم 

إن مصدر . تصادي سواء استخدم معه الترغيب أم الترهيبإستراتيجيتها على مر الزمان هو العامل االق
دينامية وفاعلية االقتصاد األمريكي يظهر بوضوح في نشاطها التجاري، وامتالك التكنولوجيا واستثمار 
رؤوس األموال وإغراق األسواق بالمنتجات الصناعية، وإنشاء االحتكارات، وهي بهذه الطريقة تكون قد 

  .ليتحرك لجلب األرباح إليها سخرت االقتصاد العالمي
لقد شكلت الواليات المتحدة أو أسهمت بفاعلية في تشكيل مؤسسات عالمية بعد الحرب العالمية    

الثانية كان من أهمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبفضل هذه المؤسسات وبفضل الدوالر فقد 
حيث ارتبطت أسعار المواد  عاالً وغير مسبوق،ا فجعلت الواليات المتحدة من النظام النقدي الدولي سالح

بالدوالر ليس فقط من حيث الدفع وإنما من حيث القيمة، األمر الذي يعني أن  األولية ارتباطًا وثيقًا وحقيقياً
إلى انخفاض القيمة الحقيقية للمواد األولية، وأصبح الدوالر  انخفاض قيمة العملة األمريكية سيؤدي طبعاً

إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . من حيث تسديد المدفوعات والتبادالت التجارية عالمياً عملة صعبة
يعمالن ضمن آلية تقود إلى تبعية اقتصادية وسياسية، والدول الفقيرة التي هي بحاجة إلى برامج تنمية 
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لث، وبما أن الواليات المتحدة اقتصادية وسيولة نقدية تصنف على أنها بلدان نامية تنتمي إلى دول العالم الثا
تهيمن على هاتين المؤسستين فإن المساعدات المالية والقروض المقدمة لهذه البلدان من البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي تطرح على البلدان المتلقية لها خططًا وشروطاً عليها االلتزام والقبول بها تسمى 

اتيجية االقتصادية األمريكية والتي توصف بالعولمة، هي نقل إن جوهر اإلستر). خطط التكييف البنيوية(
مركز الثقل االقتصادي العالمي من الوطني إلى العالمي ومن الدولة إلى الشركات والمؤسسات والتكتالت 

ستراتيجي األمريكي تفترض أن يكون العالم وحدة اقتصادية واحدة تحركه إن أسس الفعل اإل. االقتصادية
تبط بها مجموعة من المؤسسات التجارية والصناعية والمالية العابرة للقارات، ويبدو قوى السوق وتر

أن الهدف من التوجه االقتصادي العولمي يتمثل بتحويل العالم إلى مهتم باالقتصاد على حساب  واضحاً
اهتمامه بالشؤون الحياتية اإلنسانية، وأن يجري استبدال األخالق والقيم اإلنسانية بالعالقات السلعية والنفعية 

ا للواليات المتحدة، وبالتأكيد فإن والربحية التي تجني ثمارها الشركات العابرة للحدود والتي تعود أصوله
الدولة المستفيدة من هذه العولمة االقتصادية هي الدولة األكبر واألعظم متانة في بنائها االقتصادي 

  ).   2009فهمي،(ومؤسساتها المالية والتجارية ذات االمتداد العالمي الواليات المتحدة 
  

  األداة اإلعالمية 2-6-4
تها ما يتوفر للدولة بصفة عامة من وسائل اإلعالم ومدى فعاليتها وكفاء كلاألداة اإلعالمية هي 

تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة، فمحتوى وسائل اإلعالم يعد ومساهمتها في صناعة وتسويق و
ووسائل . مصدراً من مصادر المعلومات التي تساهم في تقديم البدائل المتعلقة باتخاذ القرارات وصناعتها

الم بمثابة المرآة التي تعكس كل ما يدور داخل المجتمع كما تعتبر المراقب األول لألحداث وللوقائع، اإلع
ويجب توفر مجموعة من الشروط لضمان  ).1985مقلد، (والمحلل الذي يعتمد عليه في تحليلها وتفسيرها 

رورة معرفة عقلية نجاح األداة اإلعالمية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية، ومن هذه الشروط ض
وتوجهات ومستوى ثقافة المجتمع المراد مخاطبته، وقابلية الدعاية للتصديق، واالبتعاد عن التناقض 
والكذب وعدم التوافق في العمل الدعائي، واستخدام مفاهيم ومصطلحات بسيطة ومفهومة وشاملة يكون 

ماعات مختلفة المستويات والخلفيات باستطاعة الجميع استيعابها، ألنها تخاطب عقول وعواطف أفراد وج
الفكرية واالجتماعية بهدف إقناعهم بوجهة أو وجهات نظر معينة، واستخدام أسلوب التكرار ألكثر 
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العناصر تأثيراً على المستوى الشعبي، وال بد أن تنقل وسائل اإلعالم مواقف الجماهير إلى صانعي القرار 
دعم اتخاذ القرار من قبل  نعي القرار والجماهير وأيضاًحتى يساعد ذلك على تزايد التفاعل بين صا

الجماهير، وال بد من توافر كوادر سياسية وإعالمية مؤهلة لالرتقاء بوسائل اإلعالم واالستفادة منها في 
مجاالت عديدة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، كما أنه ال بد من مراعاة الفرق بين السياسة المعلنة، 

في التأثير  مركزياً وبالنسبة للواليات المتحدة يلعب اإلعالم دوراً). 1988الرمضاني، ( الفعلية والسياسة
على صانع القرار السياسي، لكن الحديث يدور عن مدى تأثير وسائل اإلعالم والجمهور المتلقي في 

فتها على امتداد صناعة السياسة الخارجية، إن نجاح الواليات المتحدة في تعميم نمط حياتها ونشر ثقا
تاريخها قام ومازال حتى اللحظة على استخدامها المحترف والمهارة الفائقة لوسائل الدعاية واالتصال 
 اًوكان مما ساعدها في ذلك احتكارها لكبرى وكاالت الصحافة العالمية، األمر الذي جعل لهم حضور

  .في مناطق العالم المختلفة اًواضح
ساحة واسعة من العمل اإلعالمي، يمكن توظيفه في عملية خداع إن اإلعالن الذي يشغل م    

الجماهير ألنه ال يقدم أي دليل على واقعية وصدق الشيء المراد التعاطي معه، ويقف سالح التلفزة إلى 
جانب اإلعالن موقف القوة من خالل التأثير على اآلخر من خالل ما يعرف بالمثاقفة وهو نشر صور 

ل حدب وصوب إلى إعالميين من سكان الكرة األرضية، والخطورة في ذلك تكمن في وأخبار العالم من ك
الفضائية هي برامج تسهم في تعميم الطريقة  –من بث القنوات التلفزيونية % 67أن ما يقارب من 

في  األمريكية في نمط التفكير وأسلوب الحياة والنظرة للعالم، وفي مجال السينما فإن األفالم األمريكية تسهم
من األفالم % 80نقل الثقافة وطريقة الحياة األمريكية وهذه األفالم تستحوذ على ما نسبته أكثر من 

  .المعروضة عالمياً
في تأمين رقابة االتصال  كل ما سبق يسهم ليس فقط في نشر األفكار والمعلومات وإنما أيضاً 

العالمي لتعزيز الهيمنة األمريكية التي تتفوق في مجال الحاسوب واالتصاالت، يقول جوزيف ناي العضو 
السابق في البنتاغون وأستاذ العالقات الدولية في جامعة هارفارد إن أمريكا بفضل قدرتها المذهلة على 

سوف تعزز في مستقبل منظور هيمنتها السياسية العالمية دمج األنظمة الكومبيوترية المعقدة في اإلعالم 
  ).   2009فهمي،(
 



37 
 

  العمل اإلستخباري 2-7
ضرورة ملحة للتخطيط والعمل لتحقيق أهداف الدولة وحماية أمنها القومي،  العمل اإلستخباري

ي يشهده العالم في وتعتمد الدولة لتحقيق ذلك على أجهزة المخابرات واالستخبارات، ونظراً للتقدم الهائل الذ
مجال االتصاالت والمواصالت، وشبكات اإلنترنت، وطرق تداول المعلومات والنظم، فال بد من السرية 
في معامالت وتوجهات الدولة حتى ال تكتشف سياساتها وتوجهاتها من قبل الدول المعادية، ونتيجةً للتعقيد 

افها، فالبد من األخذ بعين االعتبار دور أجهزة الشديد الذي يحيط بطبيعة السياسة الخارجية وتحقيق أهد
المخابرات واالستخبارات في الحصول على المعلومات، وتقديم المعلومات التي تفيد في صناعة وتنفيذ 

وتمتلك الواليات المتحدة الكثير من أجهزة ). 1988الرمضاني، (وتحقيق أهداف السياسة الخارجية 
ا هي وكالة المخابرات هأهمها وزارتا الخارجية والدفاع لكن أهمالمخابرات والتي تتبع عدة وزارات 

المركزية األمريكية، وهي وكالة حكومية للتجسس وجمع المعلومات، أنشئت بموجب قانون األمن القومي 
لتكون أداة بيد مجلس األمن القومي، وتقوم الوكالة بعمليات سرية في الخارج، ويتم  1947الصادر عام 

ستخبارات الخارجية ئيسها وغيره من رؤساء أجهزة االستخبارات ضمن إطار مجلس اإلالتنسيق بين ر
والوكالة تنافس وزارة الخارجية . االستشاري التابع للرئيس وال يخضع بشكل فعلي لرقابة الكونغرس

الخارجية وقد ضاعف من إمكانياتها وزارة وتتجاوزها في كثير من الحاالت وميزانيتها تفوق ميزانية 
  ).  2009فهمي،(قمار التجسس والتكنولوجيا الحديثة أ
  

  الموارد الطبيعية 2-8
وهى جميع الموارد التي تملكها الدولة والتي هي ملكها بحكم الطبيعة وليست من صنيع البشر 
كالموارد المائية واألراضي الزراعية والغابات والمعادن والثروات ومصادر الطاقة الطبيعية، وهذه 

تستخدم كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة، وتتميز الواليات المتحدة بوجود سهول شاسعة الموارد قد 
خصبة في المنطقتين الشرقية والوسطى، ومن أهم أنهار الواليات المتحدة نهر نياغارا وفيه شالالت 

يصب في خليج كم وينبع من جبال مينيسوتا و 3780نياغارا الشهيرة، ونهر الميسيسيبي الذي يبلغ طوله 
كم، كما يوجد  4370دلتا كبيرة، ونهر الميسوري وهو أحد روافد نهر الميسيسيبي وطوله " المكسيك مكونا

في الواليات المتحدة بحيرات عظيمة يتجمع أهمها وأكبرها في واليتي ميتشغان وويسكونسن، والبحيرات 
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، وتوجد شالالت نياغارا بين هاتين يريا وبحيرة أنتاريوإهي البحيرة العليا وبحيرة هورون وبحيرة 
البحيرتين األخيرتين، ومن البحيرات الهامة البحيرة المالحة الكبرى وبحيرة كوال رادو، الواقعتان في 

بما فيها  2كم 9.363.123سلسلة الجبال الصخرية في غرب البالد، وتبلغ مساحة الواليات المتحدة 
المتحدة مراتب عليا على سلم ترتيب الدول المصدرة  وتحتل الواليات. مساحات مائية 2كم 359.326

من المساحة % 20والمنتجة وتعتبر من أكبر الدول الزراعية في العالم حيث تمثل األراضي الزراعية نحو 
، ومما ساعد على وجود اإلنتاج الزراعي وجود ، وهي مساحة شاسعة2الي مليوني كمالكلية أي حو

العاملة والتقنيات الزراعية الحديثة، ولدى الواليات المتحدة أكبر فائض  األراضي والمناخ المعتدل واليد
كل المعادن بما فيها اليورانيوم الذي  وبالنسبة للمعادن فإن الواليات المتحدة تمتلك تقريباً. زراعي في العالم

تمتلك منه أكبر احتياطي في العالم، وباإلضافة إلى الثروات الموجودة في باطن األرض تملك الواليات 
المتحدة ثروات مائية هائلة تجعلها البلد األول من حيث إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة المائية، مع العلم أنها 

  ). 1994الكيالي،(من الطاقة العالمية %30لعالم للطاقة حيث تستهلك بمفردها تعتبر أكبر مستهلك في ا
  

  خاتمة2-9 
من خالل العرض لمفهوم السياسية الخارجية وأهدافها وأدواتها، يتضح أن السياسة الخارجية للدولة 

التفاعل  نأتساهم في وضعها على الخريطة الدولية وتحدد مقدار نفوذها السياسي على المسرح الدولي، و
فيما بين الدول ينتج عنه سياسة دولية معينة، تتجسد في أحداث ووقائع وتحالفات واتفاقيات معينة، وقد 
اتضح أن لكل دولة سياستها الخارجية الخاصة بها فالسياسات الخارجية تختلف من دولة ألخرى ومن وقت 

مقابل، والقدرة على المجابهة ، وقوة آلخر نتيجة الختالف المستوى الحضاري للشعوب، ودرجة قوة الرد ال
التأثير، كما اتضح أن السياسة الخارجية لدولة ما نحو دولة أخرى هي عبارة عن األهداف التي تسعى 
لتحقيقها الدولة األولى تجاه الثانية، والوسائل المتبعة لتحقيق تلك األهداف، وعند تالقي أهداف ووسائل 

ألهداف ينشأ التعاون والسالم وعند تعارضها مع بعضها البعض يحدث الدول والغايات وتقارب المصالح وا
  .بينها التنافس والصراع وربما الحروب
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  العوامل المؤثرة في صناعة السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشأن الفلسطيني            
  

  مقدمة   3-1
يقصد بصناعة السياسة الخارجية تحويل الهدف العام للدولة إلى قرار باتجاه محدد، والسياسة 

هي من صنع أفراد وجماعات يمثلون الدولة بصفة رسمية، ويسمون بصناع القرارات، لذا الخارجية للدولة 
فصناعة القرارات في السياسة الخارجية يمكن أن تدرس في ضوء التفاعل بين متخذي أو صناع القرارات 

على األنواع  إن التعليقات على صنع السياسة الخارجية األمريكية تنطبق أيضاً. وبيئتهم الداخلية والخارجية
األخرى من السياسات، فالسياسة المعينة تقوم على أساس مالمح الحياة السياسية واالجتماعية، فاختيار 
وانتقاء بل وتحديد ما هي الموضوعات التي تراعى في صنع السياسة من خلق الظروف التاريخية 

لمكونات الجوهرية للنظام على أساس فهم ا واالجتماعية، وفهم السياسة وصنعها يجب أن يكون قائماً
  . السياسي

هذا الفصل عن أهم العوامل المؤثرة في صناعة السياسة الخارجية للواليات المتحدة تجاه  سيتحدث
وسائل اإلعالم، والرأي العام، واللوبي الصهيوني، : وهيالشأن الفلسطيني والتي تتكون من عوامل داخلية 

لعمل السياسي، ومجموعات أصحاب المصالح السياسية، ، ولجان ا)اللوبي(لخاصةا ومجموعات الضغط
. مجلس األمن القومي، ووكالة االستخبارات األمريكية، والكونجرس، ومراكز األبحاث، والعامل الدينيو

المصالح االقتصادية، والحرب على اإلرهاب، وحماية أمن : كما تتكون من عوامل خارجية وهي
مؤسسة : كما سيتم التطرق إلى مؤسسات صنع السياسة الخارجية للواليات المتحدة وهي. "إسرائيل"

الرئاسة، ووزارة الخارجية، ومجلس األمن القومي، والكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، ووكالة 
  . االستخبارات األمريكية، ووزارة الدفاع، واللوبي الصهيوني، ووسائل اإلعالم والرأي العام

  
  "البيئة الداخلية"العوامل الداخلية   3-2

  وسائل اإلعالم3-2-1 
إن قوة وسائل اإلعالم األمريكية تكمن بشكل خاص في قدرتها على تعميم الخالفات في المحيط 
االجتماعي، حيث تؤثر وسائل اإلعالم األمريكية في تصورات الجمهور األمريكي وصناع السياسة 
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لكثير من الناس وليس لصانعي القرار وحدهم  يءقضاياهم، بما يهومواقفهم من المجتمعات العربية و
، بينما ترجع أهمية وسائل اإلعالم كأداة مساهمة في صنع )1998جرجس،(الخيار في التدخل في المناقشة 

رموز التيار المسيطر  إن. السياسة الخارجية األمريكية إلى تأثيرها على كل من الرأي العام وصناع القرار
ونادراً ما ينشأ خالف أساسي بين  ل اإلعالم هم ذاتهم أعضاء ومشاركون في الحياة السياسيةفي وسائ

ساهم اللوبي الصهيوني في الواليات  مؤسسات صنع وإدارة السياسة الخارجية والمؤسسات اإلعالمية، ولقد
سمى اإلرهاب، خالل استثماره لما ي المتحدة بشكل واضح في التأثير في وسائل اإلعالم األمريكية من

التيارات المتصهينة في الواليات المتحدة ممثلةً  والذي عزفت عليه وسائل اإلعالم األمريكية وبعض رموز
  .بالليبرالية الجديدة والمحافظون الجدد

: المسلمين بقوله  يؤكد فواز جرجس على دور وسائل اإلعالم األمريكية في تشويه صورة العرب   
العدائي للعرب والمسلمين قد شكل جزءاً ال يتجزأ من مجمل الوعي العام لدى إن تطوير وسائل اإلعالم 

عقل المواطن  مواطني الواليات المتحدة ولقد تحول اإلسالم والمسلمون والعرب إلى أنباء يومية في
اإلعالم األمريكية لم تقدم صورة موضوعية  األمريكي ومن خالل مراجعة لمثل هذه اآلراء نرى أن وسائل

، ومرد ذلك يعود )2002جرجس، (القضايا العربية بل كانت منحازة تماماً لوجهة النظر الصهيونية عن 
   :لألسباب التالية

   .األمريكيين الكبير على وسائل اإلعالم اعتماد - 
   .الثقافي الذي مرده أسباب تاريخية وثقافية ودينية الجهل والتحيز - 
 . األمريكيين حول األحداث السياسية في المنطقةالتفكير لدى الصحفيين  تشابه نمط- 

    .اليهود و اإلسرائيليين من غالبية المواطنين األمريكيين التعاطف مع - 
إن المسرح والسينما يمثالن في الوقت الحاضر العنصر التثقيفي األساسي لنسبة كبيرة من الشباب، وهناك 

يوجهون اإلعالم في هذا المجال، إلظهار كل ما يتعلق أدلة وافرة على أن اليهود واللوبي الصهيوني 
 يظهر بالعرب وخاصة الفلسطينيين بأنه سلبي وإجرامي وكل ما يتعلق باليهود فهو ايجابي، ومن هنا

  ).2012المسحال،(تعاطف الشعب األمريكي معهم 
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  الرأي العام   3-2-2

موحداً إزاء قضية أو أكثر تؤثر في الرأي العام هو اتجاه أغلبية الناس في مجتمع ما اتجاهاً 
المجتمع أو تهمه، ومن شأن الرأي العام أن يناصر أو يخذل قضية ما إذا ما عبر عن نفسه، وهو ظاهرة 
ليست ثابتة بالضرورة، ومن أدوات التأثير في الرأي العام وحدة الثقافة والتوجيه، والعالقات العامة، 

قاس الرأي العام بعدة طرق منها االستقصاء واالستفتاء والصحف ووسائل اإلعالم والتلفزيون، وي
بأنه مجموعة من "يات المتحدة يعرف الرأي العام في الوال). 1994الكيالي، (والمقابالت والمالحظة 

اآلراء واالتجاهات التي يتبناها مختلف الجماعات واألفراد في أمريكا تجاه النظام السياسي بصفة عامة، 
، وفي الواليات المتحدة يعبر )456: 2006لووى وجينسبرج،" (ة الهامة بصفة خاصةوالقضايا الجماهيري

الرأي العام عن نفسه من خالل قنوات منظمة مثل األحزاب، وجماعات المصالح، والوسائل اإلعالمية، 
من خالل مسيرات االحتجاج، ويمارس الرأي العام دوره في عملية صنع القرار من خالل قيامه  وأيضاً

وعلى الرغم من تباين ). 2004لصاعدي، (ر الداعم أو المناهض لسياسة الواليات المتحدة الخارجية بدو
اآلراء بين المختصين بشأن مدى تأثير وسائل اإلعالم في صياغة الرأي العام وصناعة السياسة، فإنهم 

إلى : لمواطنين، والسؤال هويتفقون على أن وسائل اإلعالم تلعب دورا هاماً في التنشئة الفكرية والسياسية ل
أي مدى تؤثر وسائل اإلعالم والجمهور في صناعة السياسة الخارجية األمريكية بشكل عام والسياسة 

  ).Shapiro، 1992( .؟ المتعلقة بالمنطقة العربية بشكل خاص

واء فيما يتعلق مهماً بالنسبة لصناعة السياسة الخارجية س ويعتبر الرأي العام في الواليات المتحدة عامالً 
باالنتخابات التي ستفرز صناع القرار ومتخذيه، أو فيما يتعلق بالحروب السابقة التي خاضتها الواليات 

فيتنام وأفغانستان وغيرها، وقد تقلص هذا الدور في ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر  المتحدة في
عاماً كبيراً في الواليات المتحدة يعارض  وما تالها من غزو أفغانستان وحرب العراق الذي شهد رأياً

بربزات، (له اإلدارة األمريكية الكثير من االهتمام  لقاستمرار بقاء القوات األمريكية في العراق والذي لم تُ
2007.(   
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  :ويتبنى الرأي العام األمريكي بشكل عام المواقف التالية من القضية الفلسطينية

   .هي البلد الديمقراطي الوحيد في المنطقة العربية بل في الشرق األوسط "إسرائيل" -

   .هي الحليف األهم واألقوى في الشرق األوسط بالنسبة للواليات المتحدة "إسرائيل" -

هي صاحبة الحق في األرض حسب تعاليم التوراة واإلنجيل، والفلسطينيون هم المعتدون  "إسرائيل" -
  .عليها

    :دعمها ويغذيهاهذه المواقف ي

    .ضعف وانعدام الديمقراطية والحقوق اإلنسانية والمواطنة في البالد العربية -

    ".اليهوسيحية"قوة العالقة الدينية والتاريخية بين اليهودية والمسيحية وبروز ما يعرف ب  -

رقة، من أجل واستغالل الدعاية الصهيونية لهذه المح) Holocaust(تأثر الغرب بالمحرقة اليهودية  -
    .تذكير الغرب بجرائمه ضدهم وإشعارهم المستمر بالذنب

قوة اللوبي الصهيوني الذي يعتبر أحد أهم وأكبر مؤسسات الضغط في الواليات المتحدة في التأثير على  -
مع غياب وضعف  اللوبي  الرأي العام األمريكي، مستخدماً بذلك كافة الوسائل اإلعالمية وغير اإلعالمية

  .ربي الع

وبخصوص توجهات الرأي العام األمريكي حيال سياسة أوباما من الشأن الفلسطيني اإلسرائيلي  
عدم % 48رضاه عن هذه السياسة بينما أبدى % 44، يبدو االنقسام كبيراً، فقد أبدى م2011حتى أكتوبر 

ساعدات إلى كل دول بينما أشار استطالع لمركز راسموسين أن غالبية األمريكان يريدون وقف الم. رضاه
ممن شملهم االستطالع وقف المساعدات للدول العربية، % 58وطالب  "إسرائيل"الشرق األوسط ما عدا 

إنهم % 51قالوا إنهم غير متأكدين وقال % 21إنهم يريدون المحافظة عليها، ووجد % 20فيما قال 
الوا بأنهم لم يقرروا بشأن ذلك ق% 17و% 32، فيما عارضها "إسرائيل"يؤيدون استمرار المساعدات إلى 
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أما االستطالع الذي أجراه معهد غالوب حول موقف المواطنين األمريكيين من ). 2011الخليج، صحيفة (
منهم % 18قال  ماعن تأييدهم إلسرائيل وتعاطفهم معها، في% 63الصراع في الشرق األوسط فقد عبر 

الشرق صحيفة (الطرفين على حد سواء  قالوا إنهم يؤيدون% 20إنهم يؤيدون الفلسطينيين، و
  ).2011األوسط،

وتعتبر المؤسسات اليهودية األمريكية وكذلك األمريكية المتعاطفة معها، من أهم مؤسسات الضغط    
وتوجيه القرار والرأي العام األمريكية في أي أمر يتعلق بإسرائيل وعالقتها مع العالم العربي في الواليات 

مالي ومعنوي قوي جداً من قوى سياسية واقتصادية كبيرة يجعلها قادرة وبشكل فعال  المتحدة وتتمتع بدعم
وعلى . في التأثير على مجلس النواب ومجلس الشيوخ سواء من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي

ألف عضو من  170وتضم في عضويتها  2008صعيد آخر توجد مؤسسة جي ستريت التي أنشأت عام 
والتي أبدت مواقف تدعو لمراجعة بعض السياسات األمريكية في الشرق األوسط والتركيز  يهود أمريكا

من استخدام القوة في إشارة إلى الملف النووي اإليراني والحصار المفروض  على الحلول الدبلوماسية بدالً
غزة األمر الذي اعتبر بدايةً لتوتير العالقة بين تيارات المجتمع اليهودي في الواليات المتحدة من  ىعل

من جانب آخر السيما معارضة المؤسسة لالستيطان في الضفة الغربية وتأييدها إلقامة  "إسرائيل"جانب و
شي فإن المؤسسات وبحسب توران كالكت ).2011ستراتيجي الفلسطيني،التقرير اإل(دولة فلسطينية 

فإنها تخدم ، األمريكية غير الحكومية التي تعمل في جميع أنحاء العالم وبالذات في مناطق الصراع
الواليات المتحدة في تنفيذ سياساتها في مجاالت شتى فهم يكتبون تقاريراً عن كل شيء لكن األهم الذي 

في كل البلدان التي يتواجدون فيها بما يخدم  تريده منهم الخارجية األمريكية هو كيفية إدارة الرأي العام
  .)1()2013، كالكتشي(سياسات وتوجهات الواليات المتحدة ومصالحها وفلسطين جزء من تلك البلدان 

  اللوبي الصهيوني ومجموعات الضغط الخاصة 3-2-3 

يجي ستراتإعلى مصالحها الوطنية دون أي مبرر  "إسرائيل"لقد قدمت الواليات المتحدة مصالح 
أو أخالقي أو مبدئي، وهذا الوضع هو السبب وراء تعريض أمن الواليات المتحدة للخطر، وهو السبب 

السبب في جر الواليات المتحدة لحرب  في تردي عالقاتها مع الشعوب العربية واإلسالمية، وهو أيضاً
                                                   

 ".األناضول"رئيس تحرير النسخة العربية في وكالة األنباء التركية . توران كالكتشيمع  أجراها الباحث مقابلة )1(
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الواليات المتحدة إن السر في عالقة ). 2007المركز الفلسطيني لإلعالم، (غير شرعية على العراق 
بإسرائيل هو اللوبي الصهيوني، الذي يعمل بنشاط لتشكيل السياسة الخارجية األمريكية لمساندة 

من المسيحيين اإلنجيليين والمحافظين الجدد، وأن بعض أعضاء  ، ويضم هذا اللوبي عدداً"إسرائيل"
، Mersheimer &(Walt، 2006(اإلدارة األمريكية تربطهم عالقات وطيدة وقوية باللوبي الصهيوني 

في صناعة السياسة األمريكية تجاه  هائالً وأصدقائها في الواليات المتحدة، يمارسون نفوذاً "إسرائيل"إن 
في الواليات المتحدة لما يطرحه  صاغيةً المنطقة العربية والعالم اإلسالمي، واللوبي الصهيوني يجد آذاناً

لدى المواطنين األمريكيين حول العرب والمسلمين،  النسجامها مع اآلراء الراسخة تاريخياً من آراء نظراً
ولذلك فإن جهود اللوبي الداعم إلسرائيل تقدم ضمن سياق الدولة والسياسة والمجتمع األمريكي، وبهذا 

للمصادر المجتمعية  المعنى فإن فهم السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية يتطلب فهما أعمق
جرجس، (والثقافية والحضارية التي تغذي تصورات المواطنين األمريكيين حول العرب والمسلمين 

1998 .(  

، ومؤتمر رؤساء )2(يعتبر نفوذ اللوبي اليهودي األمريكي الموالي إلسرائيل والمؤلف من آيباك
المنظمات المحلية الرسمي منها وغير المنظمات اليهودية الرئيسية، ولجان العمل السياسي، ومئات 

من خالل ما تمارسه من تأثير وسيطرة على الكونغرس، ووسائل اإلعالم،  الرسمي، األكبر حجماً
والرأي العام، والمؤسسات المالية، وصناديق معاشات التقاعد والمنظمات المسيحية اليمينية المتشددة 

يد إلسرائيل بالكامل فينظرون إلى الصراع الفلسطيني أما ناشطو اللوبي الصهيوني المؤ). 2007بتراس،(
اإلسرائيلي على أنه لعبة، بمعنى أن أي مكسب للفلسطينيين أو العرب بشكل عام يعتبر خسارة إلسرائيل، 
ونتيجة لذلك فإن اللوبي الصهيوني في الغالب يعمل كلوبي معادي للعرب والمسلمين، ومعارض ألي 

إن اللوبي الصهيوني ال يستخدم طغيان األكثرية ). 2000تيري، (المتحدة تقارب بين العرب والواليات 
لضمان األهداف  من جامعي التبرعات لضمان الحصول على امتيازات فردية خاصة فقط، بل أيضاً

االستعمارية التوسعية إلسرائيل وضمان تفوقها اإلقليمي في الشرق األوسط، ويتمثل الهدف األسمى وفقًا 
أمريكية " دائرة ازدهار"الصهيونية الجديدة وصانعي السياسات بتحويل الشرق األوسط إلى إليديولوجية 

إسرائيلية مشتركة، وهو مشروع يتم تمويله من خالل الترويج للديمقراطية في الشرق األوسط ومن  -
                                                   

  ). (AIPACلجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية )2(
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وم للعرب إن العداء الذي نراه الي). 2007بتراس،(خالل التلويح باستخدام الردع وقوة السالح األمريكي 
وعواقب القضية الفلسطينية والخذالن  والمسلمين والفلسطينيين خصوصاً جلبته عليهم الصهيونية،

ب النفوذ اليهودي واللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة الذي يدعم باألمريكي للفلسطينيين، بس
ليهودي الصهيوني بالتأثير الذي ، ويجاهر اللوبي ابكل ما أوتي من قوة سياسياً ومالياً وإعالمياً "إسرائيل"

يمارسه إلى الحد الذي يدعي فيه بأن جوهر الواليات المتحدة يهودي وليس مسيحياً وأن تاريخ الواليات 
  ).2012المسحال،(المتحدة يجب أن تعاد كتابته 

فوذ إن العالقات األمريكية اإلسرائيلية قد اختلفت نوعياً بعد الحرب الباردة، وذلك بسبب تعاظم الن
دوار اليمين أمن خالل تزايد  اليهودي الصهيوني في مراكز صناعة القرار األمريكية، يبدو ذلك جلياً

الديني والمحافظين الجدد ودور اللوبي الصهيوني في مقابل تراجع التأثير العربي واإلسالمي بسبب حالة 
ية إلى دة األمريكية نفسها متماالتشرذم والضعف التي يشهدها العالمين العربي واإلسالمي ووجدت اإلدار

  .ولو بتجميد االستيطان بشكل مؤقت "إسرائيل"حد كبير مع الموقف اإلسرائيلي بعد أن فشلت في إقناع 

، وهذا ما أثر في اإلدارة الجمهورية إن القوة االقتصادية واإلعالمية للوبي الصهيوني هائلة جداً   
حيث قامت بتجديد التلويح بتنفيذ قرار نقل السفارة األمريكية األمريكية وجعلها تنحاز بالكامل إلسرائيل، 

، ولعل أبلغ ما قيل عن اللوبي الصهيوني ما جاء في كتاب )2006كوريت،(من تل أبيب إلى القدس
ليس لهذه الحالة نظير في التاريخ السياسي "في الواليات المتحدة " إسرائيل"جيمس بتراس سطوة 

فق غالبية المراقبين على أن الواليات المتحدة تنتهج في سياستها الخارجية ، ويت)2007بتراس،"(األمريكي
الربط بين مصالحها القومية والمصالح اإلسرائيلية، فاإلستراتيجية األمريكية تبني عالقات الواليات 

ول ، فإذا كانت العالقات األمريكية مع إحدى الد"إسرائيل"المتحدة مع الدول األخرى بما يتفق مع مصالح 
عالقات جيدة حاولت الواليات المتحدة أن تحقق إلسرائيل أقصى فائدة ممكنة في عالقاتها مع هذه الدولة، 
بل أن المصالح اإلسرائيلية أحياناً يتم تقديمها على المصالح األمريكية دون النظر إلى ما يمكن أن تؤدي 

  ).1997يوسف، (إليه من تأثيرات سلبية على المصالح القومية للواليات المتحدة 

يوجد مجموعات كبيرة من جماعات الضغط، سواء تلك التي تتعلق بالصناعات كاألسلحة 
من أهم " الصهيوني"والطائرات والسيارات أو تلك التي ترتبط بالنشاط الخارجي، واللوبي اليهودي 

المتلقي األكبر  "إسرائيل"وأقوى اللوبيات في الواليات المتحدة، وبفعل تأثير هذا اللوبي فقد أصبحت 
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لها، الذي يمكن للواليات المتحدة أن تدخل  للمساعدات الخارجية األمريكية في العالم والحليف األفضل
إن وجود مجموعات تحاول التأثير على السياسة على نطاق "، )1973ربيع،(حرباً للحفاظ علي بقائه 

نتائج الهامة لذلك انتقال البؤرة السياسية واسع داخل النظام السياسي األمريكي له عدد من اآلثار، ومن ال
من الفرد إلى المجموعة، وما يتمتع به التنظيم من ميزه هائلة في كسب التأثير معناه أن المشاركة 
السياسية ال بد أن تكون عن طريق قنوات هذه المجموعات، وقد تكون هذه هي الطريقة الوحيدة الباقية 

ويعتبر ). 290: 1981ومرشال،؛ مكس"(حضري متحرك ومعقدلتنظيم الحياة السياسية في مجتمع 
اللوبي الصهيوني ضمن جماعات الضغط الموجودة في الواليات المتحدة، وتنقسم جماعات الضغط إلى 

) Lobbies(وهي جماعات الضغط : فئتين متباينتين من حيث الوظيفة وتشتركان في الهدف، الفئة األولى
ة كافة الوسائل إلقناع صانعي القرار السياسي أو المشرعين بصحة وهي تقوم بالعمل الدؤوب مستخدم

فتسمى بلجان العمل : آرائها، وهؤالء يمارسون نشاطهم داخل الكونجرس، أما الفئة الثانية
وتقوم هذه الفئة بجمع المال من أجل دعم )  PACs"  "Political Action Committees(السياسي

لقد تمكنت آيباك على مدار فترة طويلة من االنفراد  .ت االنتخابيةالمرشحين الموالين لهم في الحمال
وكان ذلك لصالح اليهود ذوي  ين من قضايا منطقة الشرق األوسط،بالتعبير عن موقف اليهود األمريكي

المواقف اليمينية المتشددة على حساب ذوي المواقف الليبرالية وهو ما أدى إلى تهميش األخيرة، وارتبط 
عد االنتقادات الشعبية  لدور تلك المنظمة وتمدد نفوذها في الواليات المتحدة بشكل لم يألفه ذلك بتصا

التاريخ السياسي األمريكي في دور جماعات  الضغط وجماعات المصالح، السيما فيما يتعلق بضغوطها 
ء عدد كبير على مؤسسات صنع واتخاذ القرار المتعلق بالسياسة الخارجية للواليات المتحدة وضمان وال

والمتمثل في  "إسرائيل"من أعضاء الكونغرس لدعم المصالح اإلسرائيلية وفق رؤية اليمين المتشدد في 
بآيباك على الساسة األمريكيين، والذي تأثيره واضح وجلي  الذي يمارسه اللوبي الصهيوني ممثالً الضغط

يباك آ، إن لنفوذ "إسرائيل"لح التعاطف مع في وسائل اإلعالم األمريكية لتوجيه الرأي العام األمريكي لصا
سطينية تداعياته السلبية على السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط وتجاه  القضية الفل

في إبطاء عملية التسوية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، والتنكر  "إسرائيل" خصوصاً والمتمثل في تأييد
 & Mersheimer، 2006(لتي أهمها حق العودة وإقامة الدولة المستقلة لحقوق الشعب الفلسطيني وا

Walt .(  
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   لجان العمل السياسي3-2-4 
في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات كانت  لتي سادت سياسة الواليات المتحدةإن السمة ا

ازدهار مجموعات المصلحة الواحدة أو االهتمام الواحد، ولجان العمل السياسي، وهما نمطان من 
 1947، ولجنة العمل السياسي، التي شجعها التشريع سنة مجموعات الضغط وثيقا الصلة، ويتداخالن أحياناً

عمال، والمهنيين وغيرها من الجمعيات في عالم السياسة، ومجموعات وسيلة لنشاط أصحاب األعمال، وال
القضية الواحدة هي تلك التي تجند الناس من أي مسار في الحياة لقضية أو مسألة واحدة، وتعمل لتأييد أو 
خذالن المرشحين على أساس هذه المسألة وحدها، وفي فتره قصيرة من الزمن أحدثت هذه المجموعات 

وقد اكتشفت جماعات . )292: 1981مكس ومرشال،(رية في النظام السياسي األمريكي تغييرات جوه
وحدها ال تكفي، فكان ال بد من إنشاء تلك األذرع لمعاونتها عن طريق  الضغط بأن قوة المنطق واإلقناع

 وتغيير مواقف السياسيين ومنهم البرلمانيين من خالل توصيلهم للكونجرس، ومراقبتهم شراء الذمم
الواليات المتحدة  كان في 1974ففي عام  توجيههم باستمرار بما يخدم أهداف جماعات الضغط نفسها،و

والقوى السياسية  لجنة عمل سياسي فقط، تمثل كل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية 600حوالي 
بعيدين عن قطاعات هم ليسوا ب وتنتشر في كل أنحاء الواليات المتحدة، وعندما رأى السياسيون والذين

إلى نحو  1986فقد ارتفع عدد تلك اللجان عام  اإلنتاج الرأسمالية، أن عمل تلك اللجان قد أعطى ثماره،
من % 44أي ما يعادل  1986مليون دوالر في انتخابات عام  65لجنة، أسهمت تلك اللجان في  4500

  ).1991ربيع، (كلفة الحملة 
خاصاً، حيث تدعم عودة مرشحين قدامى وتبتعد عن دعم  وباًلجان العمل السياسي أسل وتعتمد   

حيث تكون قد اطلعت على نمطية أداء النواب والشيوخ القدامى وآرائهم، وقد قدمت هذه  مرشحين جدد،
مليون دوالر لدعم المرشحين القدامى، في حين كان نصيب المرشحين 115م ما قيمته 1988 اللجان عام

المرشحين ما ينفقوه  فقط، وفي بعض األحيان تتجاوز قيمة الدعم المالي لبعضمليون  17قيمته  الجدد ما
ماليين لكل مرشح، فإذا عرفنا  3مقداره  ما 1986، وقد بلغ متوسط كلفة المرشح لمجلس الشيوخ عام فعالً

آالف دوالر كل أسبوع وهذا 10عليه جمع ما قيمته  أن مدة مجلس الشيوخ هي ست سنوات، فإن المرشح
ل من النواب الفائزين رهائن لمصالح مثل هذه اللجان، وبالتالي فإن هذه اللجان تشارك بصنع السياسة يجع

  ).1991ربيع، (الخارجية تبعاً لما يحقق أهدافها ومصالحها 



50 
 

إن جذور نفوذ لجان العمل السياسي التابعة للوبي الصهيوني تعود إلى النسبة العالية للعائالت    
 20(لمجلة فوربس، فإن ما بين تعتبر من العائالت األكثر ثراء في الواليات المتحدة، ووفقاًاليهودية التي 

في المائة من أصحاب الماليين والمليارات في الواليات المتحدة هم يهود وإذا أضفنا المساهمات ) 30و
في المائة  30من التي يقدمها أصحاب المليارات من يهود كنديين للوبي الصهيوني إلى أصول تشكل أكثر 

في سوق األوراق المالية الكندية، يمكننا إدراك مدى نفوذ اللوبي الصهيوني في إمالء السياسة المتعلقة 
  .)2007بتراس،" (إسرائيل"بالشرق األوسط على الكونغرس والهيئة التنفيذية الحكومية بما يخدم 

  
  مجموعات أصحاب المصالح السياسية 3-2-5

الواليات المتحدة معنية بتعضيد مطالب األقليات القوية، وال سيما المصالح  إن معظم المنظمات في
االقتصادية المهيمنة، بل إن نسبةً أكبر من بين هؤالء المنشغلين بنشاط في التأثير على التشريع من ذوي 

أصحاب المصالح االقتصادية الراسخة، هم المسيطرون على التجارة والصناعة وإنتاج المواد األولية وهم 
وتنقسم قوى الضغط الخاصة بوجه ).  1981مكس ومرشال،(األرجحية الساحقة في الصراع ألجل النفوذ 

غالبية  إلى فئتين متباينتين تختلفان من حيث الوظيفة ولكن تلتقيان من حيث الهدف، وتعمالن في عام
للفئة األولى والمسماة  األحيان بشكل متناسق ومتكامل، إذ بينما تقوم المنظمات والجمعيات التابعة

، بالعمل الدؤوب على إقناع صانع القرار بأن آرائها صائبة، وتدفعه "اللوبي"مجموعات الضغط الخاصة 
 وجهة نظرها، تقوم المنظمات التابعة للفئة الثانية بالعمل على شراء والء رجال على حمل وتبني

الثانية والمسماة لجان العمل  ظمات التابعة للفئةالكونجرس وغيرهم من المسئولين الحكوميين بينما تقوم المن
للوصول إلى البرلمان  السياسي بمهام جمع األموال والتفاوض مع المرشحين قبل االنتخابات ومساعدتهم

فالزعامة الفعالة "وفى داخل مجموعات ذوي المصالح توجد تحيزات طبقيه إضافية، ). 1991ربيع، (
مجموع كله، وتختار من القطاع المحظوظ في هذه المجموعة المعينة، تستند عادة إلى قطاع صغير من ال

  .)271:1981مكس ومرشال،" (هي مجموعات ذوي المصالح المنظمة على أساس ديمقراطي وقليلة جداً
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  مجلس األمن القومي  3-2-6
، ويخول القانون هذا المجلس معالجة شؤون األمن 1947تأسس مجلس األمن القومي عام    

الخارجي بالمعنى الواسع للعبارة، إضافةً إلى النظر في شؤون األمن الداخلي، وقد أنشأ المجلس بموجب 
قانون األمن القومي باالشتراك مع االستخبارات المركزية األمريكية ومكتب وزير الدفاع األمريكي، 

حدة، ونائبه، ووزير رئيس الواليات المت: تسمية أعضاء مجلس األمن القومي، وهم  وينص القانون على
تم إنشاء منصب سكرتير تنفيذي لألمن القومي الذي تطور عبر  1949الخارجية، ووزير الدفاع، وفي عام 

السنوات ليصبح مستشار الرئيس لشئون األمن القومي، ويتبعه طاقم عمل أساسي خاص به، وتصدر 
لقومي وهي توجيهات يتم تصنيفها بشكل التوجيهات الرئاسية المتعلقة باألمن القومي برعاية مجلس األمن ا

عام، إضافة إلى تقرير إستراتيجية األمن القومي الذي يعد أهم وثيقة عامة متعلقة بالسياسة الخارجية 
تشمل مهام مجلس األمن القومي األمريكي المجاالت األمنية والسياسية واالقتصادية . واألمن الخارجي

لرؤساء األمريكيون في االستعانة بمجلس األمن القومي، فعلى ، ولقد تفاوت ا)1991ربيع،(والعسكرية 
سبيل المثال كان الرئيس األسبق آيزنهاور يجتمع بالمجلس بشكل دوري ومنتظم، أما الرئيس جون كندى 
فكان يفضل المشاورات غير الرسمية مع أعضاء المجلس أي بدون عقد اجتماعات رسمية ومنتظمة، 

فردي، أما في عهد الرئيس نيكسون حيث قام كيسنجر بالجمع بين وزارة وتكون في الغالب على أساس 
  ).1999شراب، (الخارجية ومستشار األمن القومي مما أعطى المجلس نفوذاً وتأثيراً كبيرين 

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أصدر الرئيس األمريكي جورج بوش االبن بالتنسيق مع    
انية التي تتحدث عن إستراتيجية األمن القومي األمريكي، وقد حملت عنوان مجلس األمن القومي الوثيقة الث

أمريكا في حالة حرب، وكان من أهم األهداف التي تضمنتها هذه الوثيقة هو ضرورة قيام الواليات المتحدة 
هديد بقيادة العالم، وحقها في التصرف بشكل منفرد واستخدام القوة والضربات االستباقية للقضاء على أي ت

قد يواجه الواليات المتحدة، ومن األهداف التي صدرت في الوثيقة أيضاً ضرورة نشر الديمقراطية 
وإصالح العالم بما يحقق أمن ومصالح الواليات المتحدة في المنطقة العربية على وجه الخصوص، وكان 

أن الحروب العسكرية فشلت االهتمام بهذه السياسة بعد الفشل األمريكي في أفغانستان والعراق، والشعور ب
لقد اصطدمت هذه اإلستراتيجية بما حدث في  ).2009، الشاهر( قيق أمن ومصالح الواليات المتحدةفي تح

م، والتي جرت بصورة 2006فلسطين، بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية في 
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في االنتخابات إلى القيام بسلسلة إجراءات ، لقد دفع فوز حماس مؤسسة كارترديمقراطية وأشرفت عليها 
  ).2006مورو، (إلقصاء حركة حماس عن الحكم سواء بالحصار السياسي أو االقتصادي 

وقد نشرت مجلة األكاديمية األمريكية لآلداب والعلوم مالحظة جديرة باالنتباه جاء فيها، أن    
الدولي، وأن إستراتيجية األمن القومي األمريكي  اإلستراتيجية اإلمبراطورية ليست بحاجة إلى حكم القانون

التي كانت أهم خيط في نسيج  سيادة القانون على استخدام القوةقد خلت من أي ذكر له، موضحةً أن أسبقية 
من اإلستراتيجية  السياسة الخارجية للواليات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تكاد تختفي تماماً

ا اختفت كذلك المنظمات الدولية التي تعمل على نشر سيادة القانون، إن القوة فقط هي التي الجديدة، كم
لحماية مصالحها وأن هذه  ستسود، وستمارس الواليات المتحدة تلك القوة بالشكل الذي تراه مناسباً

اظم من البطش اإلستراتيجية ستعزز الحافز لدى أعداء الواليات المتحدة للعمل استجابة الستيائهم المتع
  ). 2009فهمي،(والتهويل والترويع الذي تمارسه الواليات المتحدة ضدهم 

  

  وكالة االستخبارات األمريكية 3-2-7 
هناك العديد من أجهزة االستخبارات الفيدرالية في الواليات المتحدة، إال أن وكالة االستخبارات 

للمعلومات بالنسبة للسلطة التنفيذية، فهي مستقلة بذاتها المركزية تعتبر أهم المصادر بل المصدر الرئيس 
وبعيدة عن الوزارات األمريكية، لهذا السبب فهي تؤثر بشكل مباشر في عملية رسم السياسات الخارجية، 

في الفترات التي سيطرت فيها العمليات السرية والتجسس خاصة في المنطقة  حيث كان ذلك واضحاً
االستخبارات المركزية بشكل مباشر مع الرئيس وال تحتاج لوسيط بينها وبينه، وقد العربية، وتتعامل وكالة 

جرجس، (أبقيت موازنة وكالة االستخبارات سرية، ولم تكن تحتاج لموافقة الكونجرس لتنفيذ معظم مهماتها 
معها ويأتي دور الوكالة في صنع السياسة الخارجية من خالل المعلومات السرية التي تقوم بج). 1998

عن الدول األجنبية وتحليلها وتقديم توصياتها إلى مجلس األمن القومي، ولدورها في تقديم خيارات العمل 
البديلة وخاصة بما يتعلق بتخطيط السياسة الخارجية ورسم إستراتيجية الواليات المتحدة األمنية على المدى 

الل التقرير اليومي الذي تقوم الوكالة الطويل، وكذلك تساهم الوكالة في صنع السياسة الخارجية من خ
  ).1991ربيع، (بكتابته وإرساله إلى مكتب الرئيس كل صباح 
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وقد لعبت وكالة االستخبارات األمريكية من خالل التقارير المقدمة لرئيس الواليات المتحدة دوراً  
تحذر فيها من  بارزاً في تضييق الخناق المفروض على حكومة وحركة حماس من خالل التقارير التي

تدهور مكانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدم قدرته على اإلمساك بمجريات األمور وعدم قدرته 
الصواريخ، كما وأنه يواجه  إطالقأو وقف  "إسرائيل"على منع حماس من القيام بعمليات عسكرية داخل 

تحديات كبيرة قد تؤثر عليه في االنتخابات الفلسطينية القادمة، وعليه يجب تمكين أبو مازن ودعمه 
كما لعبت دوراً ). 2007 ،48أخبار عرب(باإلمكانات االقتصادية، وعليه أن يثبت قدرته على توفير األمن 

بتكليف بعض الشخصيات الفلسطينية بتوتير الوضع الداخلي  في تأجيج نار الفتنة الفلسطينية، وذلك بقيامها
، فقد كلفت االستخبارات األمريكية وزير األمن الفلسطيني األسبق "إسرائيل"الفلسطيني بما يخدم مصالح 

هيجا . د(محمد دحالن بتنفيذ مهمة محددة، وحسب قول خبيرة التخطيط السياسي في الجامعات اإلسرائيلية 
إن طبيعة هذه المهمة هي تصفية أي مجموعات مقاومة إلسرائيل سواء كانت حركة حماس ، ف)ياو مجارتن

  ).2007الرشيدي، (أو فصائل المقاومة األخرى 
  

  الكونغرس  3-2-8
ة نصت على تأسيسه بمقتضى مادة دستوري) 1789( الكونغرس هو السلطة التشريعية، تأسس سنة

واب ويعتبر بمجلسيه مركز السلطة الحقيقي في الواليات النالشيوخ و يتكون من مجلسيوتحديد سلطته و
المتحدة، يهتم بالقضايا الخارجية المرتبطة بالسياسة الخارجية إلى جانب االهتمام باألمور الداخلية للواليات 

للمادة األولى من الدستور األمريكي،  المتحدة، والكونغرس منوطة به جميع السلطات التشريعية، وذلك طبقاً
يز الكونغرس بوجود العديد من اللوبيات لعل أبرزها اللوبي الصهيوني، أما األمريكيون من أصول ويتم

عربية فلم ينجحوا حتى اللحظة في تكوين لوبي حقيقي داخل الهيئة التي تعتبر بالفعل مركز اتخاذ القرار 
الكونغرس صالحيات  ولقد منح الدستور األمريكي). 1994الكيالي، (خاصة في مجال السياسة الخارجية 

في مجال صناعة السياسة الخارجية ولكنها محدودة مقارنةً مع السلطة التنفيذية، فالكونغرس ال يملك حق 
المبادرة في صنع السياسة الخارجية، بل له دور قوي وفعال في الموافقة أو الرفض لهذه السياسة، حيث 

فيها حدة قضية ما في الشئون الخارجية بحيث تبرز صالحية وفعالية الكونغرس في األوقات التي تزيد 
ويمارس الكونغرس نفوذًا حاسما في سياسة الواليات المتحدة ). 2007 القرم،(تصل إلى مرحلة األزمة 
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إزاء المنطقة العربية أكثر من أي مكان آخر في العالم، وهذا يرجع العتبارات عديدة منها المصالح 
اصة النفط، والصراع العربي اإلسرائيلي، والمساعدات األمريكية األمريكية في المنطقة العربية، وخ

  ).2000جرجس،(إلسرائيل فمن خالل الكونغرس يتم تخصيص المساعدات الخارجية بمختلف أنواعها 
  

  مراكز األبحاث  3-2-9
في تشكيل وصياغة السياسية الخارجية  كبيراً تلعب مراكز األبحاث في الواليات المتحدة دوراً

ومتخذي القرار ووسائل اإلعالم  بإمداد صانعي السياسية األمريكيةيكية، وتقوم هذه المراكز البحثية األمر
في تحديد أولويات القضايا  هاماً بدراسات وتحليالت تتعلق بكل القضايا الهامة، مما يجعلها العباً

اإلستراتيجية التي تواجه الواليات المتحدة، وتشارك المراكز البحثية كذلك في تحديد المسارات التي يجب 
وقد أثبتت األحداث التي مر بها العالم أهمية . أن تسلكها الحكومة األمريكية في تعاملها مع هذه القضايا

المتحدة  وكذلك لدى من يعادون الواليات سياسي في الواليات المتحدة ،توجيه القرار ال األفكار والعقائد في
أثر واضح على المدارس  أو يعتقدون ضرورة المواجهة معها، وقد كان ألحداث الحادي عشر من سبتمبر

مقترحات التعامل السياسي واألمني والعسكري  الفكرية والسياسية األمريكية سواء في توصيف الحدث أو
العديد من مراكز األبحاث في الواليات المتحدة التي لها أهمية في تشكيل يوجد ). 2009،اهرالش(معه 

مؤسسة للفكر والرأي موزعة على كامل  1200السياسة الخارجية األمريكية، وقد أصبح هناك أكثر من 
التمويل الساحة السياسية األمريكية، وهي تشكل مجموعة غير متجانسة من حيث اتساع نطاق المواضيع و

  . والتفويض والموقع
وتعتبر مؤسسات الفكر والرأي من المؤثرات العديدة في صياغة سياسة الواليات المتحدة 
الخارجية، فقد قامت هذه المؤسسات التي هي بمثابة مراكز أبحاث سياسية مستقلة، والتي تشكل ظاهرة 

ب من مائة عام ولكن كون مؤسسات الفكر أمريكية مميزة، بصياغة التعاطي األمريكي مع العالم لفترة تقار
والرأي تقوم بمعظم مهامها بمعزل عن أضواء وسائل اإلعالم يجعلها تحظى باهتمام يقل عما تحظى به 
المنابع األخرى للسياسة األمريكية كالتنافس بين مجموعات المصالح، والمناورات بين األحزاب السياسية، 

وعلى الرغم من هذا االبتعاد النسبي عن األضواء، فإن مؤسسات . والتنافس بين فروع الحكومة المختلفة
توليد أفكار : الفكر والرأي تؤثر على صانعي السياسة الخارجية األمريكية بخمس طرق مختلفة هي
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وخيارات مبتكرة في السياسة، تأمين مجموعة جاهزة من االختصاصيين للعمل في الحكومة، وتوفير مكان 
يع، وتثقيف مواطني الواليات المتحدة عن العالم، وإضافة وسيلة مكملة للجهود للنقاش على مستوى رف

  ).2006أمين، (الرسمية للتوسط وحل النزاعات 
  

  العامل الديني 3-2-10 
الهامة في البيئة الداخلية إذ أصبح من الواضح أن صانعي القرار يعتبر الدين من األطر الضرورية و

  :ة يتمحورون في عصبتين أساسيتين هما في السياسة الخارجية األمريكي
تتمثل في مجموعة من المبشرين من اليمين الديني المحافظ المعروفين باإلنجيليين : العصبة األولى .1

الجدد، وهؤالء يقومون بتبرير العداء والحرب ضد العالم، وبالترويج والتسويق لصدام الحضارات 
، حيث يتم وفق أطروحاتهم "محور الشر"في منطقهم وتحديداً ضد العالم اإلسالمي الذي أصبح يمثل 

تعميم الصور النمطية عن المسلم اإلرهابي الكاره والحاقد على نمط الحياة الغربية، ويستخدم هؤالء 
 . بصورة مقلوبة، فيعيدون إنتاج العالقة بين اإلنجيل والتوراة )1(منطق بن الدن

الجدد الذي نجح بقوة في استيعاب إدارة جورج بوش يتمثل في تيار المحافظين : العصبة الثانية .2
 ).2006بوبوش، (ستراتيجيات والسياسات العامة االبن، والذي يقوم بمهمة وضع اإل

ومما يؤكد أن البعد الديني حاضر وبقوة في أجندة السياسة الخارجية األمريكية ما ذكره الرئيس السابق  
ية أنه يبدأ نهاره كل يوم بقراءة الكتاب المقدس الذي يشمل جورج بوش االبن في حملة االنتخابات الرئاس

بمصر،  م1917المتوفى سنة " شامبرز"اإلنجيل والتوراة العبرانية، وأن من كتبه المفضلة كتاب القسيس 
والذي يعظ فيه الجنود البريطانيين واالستراليين هناك بالزحف على بيت المقدس وانتزاعها من أيدي 

ر مرة زعم بوش االبن في أحد التصريحات الصحفية أن الرب هو من أمره بغزو المسلمين، وفي آخ
إن قناعات وأفكار ومعتقدات الحركة األصولية المسيحية األمريكية ). 2003مرقص، (أفغانستان والعراق 

وتقويتها وضمان استمرارها عن طريق تأثيرها على  "إسرائيل"في دعم  بارزاً المعاصرة، تلعب دوراً
على صنع القرار السياسي األمريكي، هذا الذي جعل التيار المسيحي المؤيد  افة العامة، وأيضاًالثق

                                                   
بن الدن زعيم تنظيم القاعدة المسئول عن عدة هجمات على مصالح أمريكية وغربية أبرزها هجمات الحادي عشر  أسامة )1(

  .من سبتمبر



56 
 

للصهيونية من أبرز مالمحها، فاألصولية المسيحية تشير إلى االتجاهات الدينية المتشددة في مسائل العقيدة 
كاملة لجميع  عة بأنه يتضمن حلوالًبالعصمة الحرفية للكتاب المقدس والمقتن كامالً واألخالق والمؤمنة إيماناً

قضايا الحياة بما فيها السياسية، والمؤمنة بصدق التنبؤات الواردة فيه مثل عودة اليهود إلى فلسطين وقيام 
  ). 2009،الشاهر(الدولة اليهودية عليها 

مقام األول، إن السياسة األمريكية في عهد بوش االبن هي سياسات تنطلق من أفكار توراتية وإنجيلية في ال
فسياسة أمريكا منطقها األساسي هو الصراع الحتمي بين اإلسالم من جهة، والمسيحية واليهودية من جهة 

الدولية، وغذتها الحركات   أخرى، وهذه النظرية ظهرت بعد غياب االتحاد السوفيتي عن مسرح األحداث
ينتهي حسب زعم الكنائس بانتصار المسيحية المتصهينة المبشرة بقدوم المسيح المخلص، وهذا الصراع س

والمسيحية هي منطقة  "إسرائيل"، ويعتبر الساسة أن مركز الخطر على "هر مجدون"المسيحية في معركة 
ولكي يكتمل الخطاب السياسي للواليات المتحدة بإيحائه الديني ). 2006بوبوش، (الشرق العربي اإلسالمي 

قذة للعالم المليء بالشرور وحتى تتوافر أبعاده بإنجاز المهام والذي يجعل من الواليات المتحدة مرجعية من
الرسالية الخالصية، فإن السعي الخارجي للواليات المتحدة ينبغي أن يقترن بفعل متشدد وعنيف يقضي 
على كل من يعترض سبيله المحتوم والمعزز بمشيئة اإلرادة اإللهية، وهنا تكون الحرب االستباقية واحدة 

ستراتيجي الذي يراد به تصفية العالم من القوى الشريرة، هذه القوى التي ستأخذ الفعل اإل من اشتراطات
اسم الدول اإلرهابية أو الدول الراعية لإلرهاب، حتى ال تواجه الواليات المتحدة مشكلة في تعميم 

و ) حاديةضرورة استمرار القطبية األ(وعلى الصعيد الخارجي، تستمد أطروحة "مشروعها اإلمبراطوري، 
، مقوماتها الفكرية من هذه المعتقدات الدينية التي شكلت األساس اإليديولوجي )إدامة الهيمنة األمريكية(

  ).191: 2009فهمي،"(للسياسة الخارجية ومنهج التفكير في رسم إستراتيجية الواليات المتحدة 
  

 العوامل الخارجية المؤثرة في السياسة الخارجية  3-3
السياسة الخارجية إلى جانب مجموعة العناصر المرتبطة بالبيئة الداخلية في الواليات المتحدة، فإن 

في هذه المرحلة تنطلق من اعتبارات تتعلق بالمصالح األمريكية في المنطقة األمريكية في الشرق األوسط 
ية القومية والكونية، وهي التي نظراً لمصالح الواليات المتحدة األمريك العربية والشرق األوسط بصفة عامة

  : تملي سياستها في هذه المنطقة، ويمكن اختصار هذه األهداف كما يلي
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بالمحافظة على أمنها وبقائها وتفوقها، واعتبار حماية أمن  "إسرائيل"االلتزام الثابت والدائم تجاه  .1
 . إسرائيل هو بمثابة حماية أمن الواليات المتحدة

فط في العالم في هذه المنطقة وبالتالي ضمان استمرار تدفق البترول العربي وجود أكبر احتياطي للن .2
 .بأسعار معتدلة ومقبولة مع بقاء فوائض أمواله في نطاق األمان

الحفاظ على شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، لكونه مصلحة قومية وكون أي نزاع يطال  .3
ال يمكن تجاهله في منطقة، من منظور  كبيراً يداًالنفط أو االثنين معا، يشكل تهد أو "إسرائيل"

 .ستراتيجي، من أكثر المناطق خطورة في العالمإجيو
 . تحقيق وتثبيت نفوذ الواليات المتحدة في المنطقة باعتبارها القوة العالمية األولى .4

السياسة إن تمتع الواليات المتحدة بما ال يحق لغيرها من حقوق يشكل أحد أهم المآخذ والعيوب على 
الخارجية للواليات المتحدة وبالذات عند تعاملها مع غيرها من أشخاص النظام الدولي، الكيل بمكيالين 
واالزدواجية وتبني الواليات المتحدة إلسرائيل ودفاعها المستميت عنها ضد مصالح الدول العربية 

ب إثارة روح العداء والفلسطينيين خصوصاً شكل على الدوام مصدر إزعاج وسخط وعدم رضى بل سب
  ). 2009فهمي،(والكراهية ضدها 

  
  المصالح االقتصادية  3-3-1

يتفق جميع المتابعين للسياسة الخارجية األمريكية على أن المصالح االقتصادية للواليات المتحدة 
في الشرق األوسط تأتي على سلم أولويات صانعي السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط، والمناطق 

الذي يحتوي على " الشرق األوسط الكبير"األخرى والتي يتوفر فيها النفط، والتي يعبر عنها بمشروع 
اإلرهاب ليست إال تستراً على الهدف الحقيقي، وإن  إن الحرب العالمية على. معظم احتياطي النفط العالمي

اإلدارات األمريكية بأمن قد اهتمت ل). 2004سيمونز، (كل األذكياء يعرفون ذلك والمقصود هنا النفط 
منطقة الخليج ألنها أكبر مستورد للنفط من المنطقة العربية، ومما الشك فيه أن ضمان تدفق البترول يعتبر 
مصلحة أساسية ومركزية وحيوية للواليات المتحدة األمريكية، فهي القوة االقتصادية األولى في العالم، 

فس الوقت تسعى الواليات المتحدة األمريكية للسيطرة على ويعتبر البترول المغذي الرئيس لها، وفى ن
منابع النفط الرئيسية وذلك ألهميتها اإلستراتيجية وأيضا لتحقيق أهدافها التوسعية، وهذا يجعلها تمتلك كل 
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عناصر القوة بحيث تصبح القوة األولى في العالم وبال منازع، كل ذلك باإلضافة ألهميته االقتصادية 
  ).2007القرم، (ل الواليات المتحدة بالنسبة لدخ
لقد ازداد النفوذ األمريكي في المنطقة العربية بشكل عام بعد قرار بريطانيا باالنسحاب من منطقة  

من إيران  تباع سياسة تستهدف مساعدة كالًام، وقامت الواليات المتحدة األمريكية ب1971الخليج في العام 
ء مؤسساتها العسكرية لتأمين منطقة الخليج العربي دون الحاجة إلى في عهد الشاه طبعاً والسعودية لبنا

). 1993هيكل،(إرسال قوات أمريكية إليها بهدف تعزيز أمن منابع النفط الستمرار تدفقه للواليات المتحدة 
لذلك كان حرص الواليات المتحدة على ضمان استمرار تدفق البترول العربي لها وبأسعار معقولة، وإعادة 

 .يع وبيع البترول في أشكال منتجات مختلفة للسوق العربية بما يحقق مصالحهاتصن
 

  الحرب على اإلرهاب  3-3-2
لقد أصبحت الحرب على اإلرهاب أحد أهداف السياسة الخارجية للواليات المتحدة في منطقة 

، واشتملت 2002الشرق األوسط، فتم اإلعالن عن اإلستراتيجية األمنية الدولية للواليات المتحدة في العام 
اب العالمي والسعي هذه اإلستراتيجية على عدد من األهداف والمبادئ وكان أهمها العمل على هزيمة اإلره

لتطوير التعاون بين مراكز القوى في العالم، وإعادة تهيئة مؤسسات األمن القومي األمريكي، وكان كل 
ذلك من أجل التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجه الواليات المتحدة في القرن الحادي والعشرين 

اإلرهاب يجسد ويعكس حالة الوضع إن عدم التوصل إلى تعريف موحد لما يسمى ب). 2007القرم،(
السياسي الدولي، وهذا األمر أعطى الواليات المتحدة الفرصة لتلبية طموحاتها ورغباتها التوسعية للهيمنة 

م، وتمثل ذلك بإنشاء تحالف دولي تقود به العالم 2001على العالم، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
  ).2006يوسف، (لخدمة مصالحها الخاصة 

الواليات المتحدة فرصة جديدة من أجل تبرير  2001لقد أعطت أحداث الحادي عشر من سبتمبر  
سياستها الداخلية والدولية، حيث وضعت تلك األحداث الواليات المتحدة على مسار سياسي وعسكري 

ين يهدف إلى مخاطبة واقع وظروف دولية جديدة، وكان من تداعيات تلك األحداث عدم التفات المسئول
األمريكيين أو المثقفين حول أسباب السخط الشعبي العالمي على سياسة الواليات المتحدة، أو مناقشة وجود 
اإلرهاب، بل اقتصر األمر على وصف اإلرهاب واإلرهابيين بالشر وكراهيتهم لنمط الحياة الغربية، وذلك 
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الم، وعدا ذلك فإن أي فهم من أجل إعطاء تفسير ومبرر للهجمات األمريكية في مناطق عدة من الع
كما تم وصف أي معارضة دولية أو إقليمية أو حتى محلية . للتعريف األمريكي لإلرهاب قد تم تنحيته جانباً

شتمل هذا التعريف ما يسمى اللسياسة األمريكية بأنها معارضة إرهابية سواء كانت جماعات أو دوالً، و
إن صناع ). 2002أحمد، (وإنما معارضة للواليات المتحدة بالدول المارقة وهي الدول التي ليست حليفة 

القرار السياسي في الواليات المتحدة اقتنعوا بأن مشاعر الغضب واإلحباط والتطرف تتعدى انتشار الفقر 
مستوى التعليم وسوء إدارة الدولة، وأن وضع حد للتطرف واألصولية اإلسالمية إنما يتطلب إصالح  يوتدن

البلدان العربية، ونشر الديمقراطية وتحقيق إصالحات اقتصادية، وجذب االستثمارات، أنظمة الحكم في 
  ). 2004، برجي(وتغيير مناهج التعليم والثقافة، بمعنى تغيير مستوى التعليم والمعيشة والديمقراطية 

شكلت نقلة نوعية وخطيرة بل نقطة  2001يمكن القول أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
من األشكال الرئيسية، إن لم يكن الشكل  اًالنظام الدولي، حيث أصبح اإلرهاب الجديد واحدتحول في 

الرئيسي للصراع المسلح على الساحة الدولية، وأحد أهم األدوات التي تعتمد عليها الواليات المتحدة في 
سبق وجهة نظر بسط هيمنتها الكونية، وفي هذا السياق طرح هنري كيسنجر وزير الخارجية األمريكي األ

تقوم على أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر يمكن أن تمثل نقطة تحول في صياغة النظام العالمي للقرن 
يوسف، (الحادي والعشرين، ألنها أدت بصورة واضحة إلى تعزيز المكانة العالمية للواليات المتحدة 

م، عن الرؤى 2002الصادرة عام " اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة اإلرهاب "حيث عبرت وثيقة ). 2006
 20اإلستراتيجية الجديدة التي يوضحها نص التقرير الذي وجهه الرئيس بوش االبن إلى الكونغرس في 

حيث أعلن بوضوح أن الخطر الذي تواجهه الواليات المتحدة اليوم هو اإلرهاب، وقال  2002سبتمبر 
دة اليوم مهددة من دول غازية أقل مما هي مهددة من الرئيس بوش االبن في هذا السياق أن الواليات المتح

دول فاشلة، تهددنا اليوم الجيوش واألساطيل بدرجة أقل مما تهددنا به تكنولوجيا كارثية بين أيدي قلة 
  ).2002أحمد، (مغتاظة 

إن الواليات المتحدة بشكل أو بآخر تحرض على اإلرهاب وتتخذه كذريعة قوية ومؤثرة تبرر بها    
إن سياقات عمل السياسة ). 2003كيالي،(تها الخارجية العدوانية ضد دول وشعوب في العالم سياسا

الخارجية للواليات المتحدة وأهداف إستراتيجيتها العليا والذي توجد فيه مبادئ كالديمقراطية وحقوق 
حرب الوقائية اإلنسان والحرية والعدالة والمساواة بالتوازي مع استخدام الواليات المتحدة لعقيدة ال
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والضربات االستباقية قد أفرغت هذه المصطلحات والمفاهيم من محتواها الحقيقي وقادت إلى نقدها 
والتشكيك بصحة منطلقاتها، والتي باسمها تمارس الواليات المتحدة سياستها الخارجية، وإذا كانت الواليات 

سياسات إجرائية تخفف من حدة العداء لها المتحدة تريد أن تتغلب على اإلرهاب فإن ذلك يفترض أن تقوم ب
فهمي، (وتزيد الثقة بها، وأن تغرس بذور الحرية والمساواة الحقيقية ال أن يكون الدمار والخوف هو هدفها 

2009.(  
  

   "إسرائيل"حماية أمن   3-3-3
عن طريق إمدادها بكل أنواع الدعم  "إسرائيل"لجأت الواليات المتحدة إلى االعتماد على قوة 

في الدفاع عن المصالح األمريكية في الشرق  السياسي والمالي والعسكري واالقتصادي، باعتبارها أساساً
في اإلستراتيجية والسياسة الخارجية األمريكية، بعد نجاحها في أداء  "إسرائيل"األوسط، وازدادت أهمية 

باردة في مواجهة المد الشيوعي في الشرق األوسط، ومن خالل تصديها الدور الموكل إليها أثناء الحرب ال
نفسها كقوة بإمكانها  "إسرائيل"للدول الحليفة للشيوعية، وتخريب أي تقارب فيما بينها، حيث طرحت 

توجد مجموعة ). 1983خلدون، (الوقوف ضد االتحاد السوفييتي، وعدم تمكينه من السيطرة على المنطقة 
يمثل مصلحة إستراتيجية للواليات المتحدة،  "إسرائيل"لتي دفعت باتجاه جعل حماية أمن من العوامل ا

والواليات المتحدة الذي يتمثل في وجود مصالح مشتركة  "إسرائيل"من االرتباط العضوي بين  انطالقاً
المصالح وتواصل ثقافي بين المجتمعين األمريكي واإلسرائيلي، كما وكان إلسرائيل أهميتها في حماية 

قوية من وجهه نظر الواليات  "إسرائيل"ن اإلبقاء على إالحيوية األمريكية في المنطقة العربية، حيث 
المتحدة يضمن مصالح الواليات المتحدة في المنطقة من أي مواجهة أو تهديد، دون حاجة إلى تدخل 

اليات المتحدة إلسرائيل ، تصاعد دعم الو)2006الريفي، (عسكري أمريكي مباشر لحماية هذه المصالح 
ستراتيجي، وفى إطار مفاوضات السالم العربية في عهد الرئيس كلينتون، وارتقى إلى مستوى التطابق اإل

ستراتيجي اإلسرائيلي، الذي سعى اإلسرائيلية الثنائية والمتعددة األطراف، تبنت الواليات المتحدة الخط اإل
واإلسراع فيها، مقابل إبطاء عملية التسوية السياسية اإلقليمية  إلى دفع عملية التعاون االقتصادي اإلقليمي

  ).1992آل جور،؛ كلينتون(
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الجغرافي المتميز الذي يجعلها قاعدة انطالق مثالية للقيام بعمليات عسكرية في  "إسرائيل"إن موقع  
المتحدة حيث يمكن كافة االتجاهات، أكسبها أهميةً إستراتيجية لدى صناع القرار ومتخذيه  في الواليات 

الوصول إليها بسهولة ولديها تسهيالت إسناد متقدمة تستطيع أن توفر للقوات األمريكية ما تحتاج إليه من 
إمكانات تجهيز وصيانة، فضالً عن قدراتها العسكرية وتفوقها في مجال البحث والتطوير واالستخبارات 

لذلك لم تستخدم الواليات  ).2006ياسين، (لمنطقة على نحو يجعل باإلمكان االعتماد عليها كقوة ردع في ا
المتحدة حق النقض في أي مسألة أخرى مرتبطة بسياستها الخارجية لحماية منتهك دائم للقانون الدولي كما 

وضد المصالح العربية والفلسطينية  "إسرائيل"، حيث استخدمت حق النقض لصالح "إسرائيل"هي حالها مع 
ولم يكن ألي سياسة خارجية إقليمية هذا العدد من صانعي السياسة . ؟ ةمر 40بالذات ما يزيد عن

كما هو  بدولة خارجية وموالين لها سياسياً األساسيين في وزارة الخارجية والبنتاغون المرتبطين عضوياً
حال الشرق األوسط المعاصر، ولم يكن أي ميدان آخر من ميادين السياسة الخارجية غير مناقش في 
وسائل اإلعالم كما هو حال التوسع االستعماري االستيطاني اإلسرائيلي وانتهاكه وقمعه المتواصل لحقوق 

  .)2007بتراس،(اإلنسان 
 

  لقرار تجاه الشأن الفلسطيني  مؤسسات صنع السياسة األمريكية واتخاذ ا   3-4
  

  )مؤسسة الرئاسة(السلطة التنفيذية 3-4-1  
يوجد العديد من المؤسسات التي تشارك في صناعة السياسة الخارجية للواليات المتحدة، إال أنه 
يمكن القول أن الرئاسة هي أهم هذه المؤسسات على اإلطالق، إلى الحد الذي يجعل الفكر األمريكي يعتبر 

اسات الخارجية سياسات رئاسية، فسلطة المبادرة في صنع السياسة الخارجية وإدارتها تتركز في السي
السلطة التنفيذية بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص في قمة هذه السلطة التي تمثلها الرئاسة، وحتى 

ذلك الدور من  إنها تستمداألجهزة المعاونة والخاضعة إلشرافها إذا كان لها دور أصيل في هذا اإلطار، ف
ومؤثراً في صنع قرار السياسة  ب الرئيس األمريكي دوراً مركزياًويلع). 1986،سعودي( الرئاسة

الخارجية للواليات المتحدة، ولذلك من المهم معرفة طبيعة الرئيس وما هي توجهاته، فمهما يكن أمر درجة 
 تماماً من قبل أفراد واعين ومدركين تتخذ قات الدولية، فإن القرارات التيالموضوعية التي تسود العال
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نابع من التجارب والخبرات التي مروا بها خالل فترات   لظاهر لمجاالت االختيار هو إدراكللتعدد ا
والرئيس هو مهندس السياسة الخارجية للواليات المتحدة ومن ). 1973،كيسنجر(صعودهم لسلم السلطة 

، وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومساعده لشئون األمن تشاريه في بناء العالقات الدوليةبين أهم مس
القومي، ومجلس األمن القومي، ورؤساء أركان حرب القوات المشتركة، ومديرو وكاالت االستخبارات 

  ).1981مارشال،  ؛مكس(المختلفة 
  

  وزارة الخارجية3-4-2  
الوزارات المهمة ألنها الجهة ، وتعتبر إحدى م1789تأسست وزارة الخارجية األمريكية في العام  

للواليات المتحدة، وهي تساعد في تشكيل ومراقبة السياسة  يذية المختصة في الشئون الخارجيةالتنف
األمريكية في العالم، ويعتبر وزير الخارجية األميركي الموظف األعلى في الحكومة والمستشار األول 

ن صورة دقيقة لعملية صنع السياسة بالنظر إلى للرئيس في السياسة الخارجية، ليس من الممكن تكوي
أبرز مستشاري الرئيس في السياسة  هو رسمياً البنيات والعالقات الرسمية فحسب، فوزير الخارجية مثالً

 ؛مكس( كل اهتماماتها للعالقات الخارجيةالخارجية وهو المسئول عن الوزارة التي تكرس 
مريكية هي الجهة المسئولة عن الشؤون الدولية وتقوم بتنسيق ، وتعتبر وزارة الخارجية األ)1981مارشال،

 ،جرجس(العالقات مع الدول المستقلة في أنحاء العالم عن طريق شبكة من السفارات والقنصليات 
ويتبع وزارة الخارجية األمريكية العديد من األجهزة المتخصصة وأهمها وكالة التنمية الدولية ). 1998

تي تشرف بالكامل على برنامج المعونات االقتصادية للدول األجنبية ووكالة ، والUSAIDاألمريكية 
االستعالمات األمريكية حيث  تعتبر جهاز دعاية مركزي ورئيسي للسياسة األمريكية، ووكالة الرقابة على 
األسلحة ونزع السالح، وهي الجهاز المسئول بشكل رسمي عن مفاوضات الحد من انتشار األسلحة النووية 

  ).1986 ،ربيع(
  

  مجلس األمن القومي 3-4-3  
، وذلك بهدف تقديم النصح للرئيس فيما يتعلق 1947ُأنشأ مجلس األمن القومي األمريكي في العام 

بالسياسات الداخلية والخارجية المتعلقة باألمن القومي، وحسب القانون األمريكي يتطلب أن يضم هذا 
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حدة ونائب الرئيس ووزير الخارجية ووزير الدفاع، كما  يعتبر المجلس في عضويته رئيس الواليات المت
ورئيس هيئة األركان المشتركة من بين األعضاء  C.I.A كال من مدير وكالة المخابرات المركزية

ولقد ارتبط مفهوم المصالح الحيوية للواليات المتحدة ). 1996إلويتز،(المشاركين الهامين في المجلس 
ٍ لمسألة األمن القومي األمريكي، وبالتالي فهو يرتبط بالعقيدة األمنية ارتباطاً وثيقا بالرؤ ية األمريكية

للواليات المتحدة المرتبطة باألمن القومي، وبما أن مصالح الواليات المتحدة عالمية االنتشار فكذلك يكون 
  .األمن القومي األمريكي فكالهما ينطويان على امتدادات عالمية

الضروري بالنسبة للكثيرين من منظري سياسة األمن القومي األمريكي أن يعيدوا لقد أصبح من    
التفكير فيما يتعرض له األمن القومي للواليات المتحدة من مخاطر في الواقع الحالي خاصة بعد أحداث 

. الحادي عشر من سبتمبر ووجود بعض الروادع النووية المحدودة مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية
ن المخاطر الحالية تكمن في تهديد المصالح الحيوية للواليات المتحدة، حيث لم يعد هناك ما يهدد أمن إ

وجودها بصورة جدية بعد تالشي مبدأ حتمية الصراع المؤدلج عقائدياً وتالشي مبدأ حتمية إزالة الغير 
الية ال تطرح نفسها كبديل لالتحاد بالقوة بما فيها استخدام األسلحة النووية، خاصة وأن الروادع النووية الح

لقد أصبح لزاماً على مؤسسة األمن القومي األمريكي أن تصوغ إستراتيجية أمنية تتناسب مع . السوفييتي
مكانة الواليات المتحدة الدولية، ألن اإلستراتيجية األمنية التي صممت للتعامل مع أخطار الحرب الباردة 

التفكير بنمط التخطيط االستراتيجي لألمن القومي األمريكي كان ال بد أصبحت غير مالئمة اآلن، وإلعادة 
  :أن يجري تقييم للمحاور التي تشكل مصادر تهديد أمنية للمصالح الحيوية للواليات المتحدة وهي كالتالي

ستراتيجي األمريكي في وهي تشكل الحلقة األكثر وهناً في التخطيط اإل: منطقة آسيا الوسطى - 1
ومن هنا تبرز أهمية أفغانستان في اإلستراتيجية األمريكية حيث تمثل نقطة اقتراب منطقة آسيا، 

من القوى النووية في آسيا كالصين وروسيا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإيران، فمن خالل 
وجود القوات األمريكية في أفغانستان يمكن الضغط على روسيا وإكمال حلقة من حلقات مسلسل 

 .نحصار الصي
وذلك لتطويق القوى اآلسيوية الناشطة في هذا اإلقليم فيجب توفر : منطقة شرق وجنوب شرق آسيا - 2

 .السيطرة األمنية عن طريق التواجد العسكري وإقامة األحالف العسكرية
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حيث تحتل مكانة كبيرة جداً في اإلستراتيجية األمنية والعسكرية للواليات : منطقة الخليج العربي - 3
نقطة الربط بين آسيا الجنوبية وأوروبا، ناهيك عن مكانتها النفطية كمنتج ومصدر  المتحدة، فهي

 .رئيس
المدخل الرئيس لضمان أمن  "إسرائيل"ودعم مكانتها حيث يعد ضمان أمن : "إسرائيل"ضمان أمن  - 4

 .الواليات المتحدة ومصالحها في المنطقة العربية بكاملها
ث يكون مدعماً بالقوة العسكرية كلما اقتضت الضرورة بحي: تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي - 5

لذلك لمحاربة اإلرهاب أينما وجد باعتباره التحدي األكبر للواليات المتحدة داخلياً وخارجياً 
 ). 2009فهمي،(

  
  الكونغرس3-4-4  

 إن الوظيفة األساسية للكونغرس هي الوظيفة التشريعية فله الحرية الكاملة في سن التشريعات، ال
يقيده في ذلك إال ما نص عليه الدستور من حقوق أساسية لألفراد وللواليات، إذ ال يجوز المساس بها على 

أن يكون البادئ باقتراح أو مناقشة تشريع معين عدا ) النواب والشيوخ(اإلطالق، ويمكن ألي من المجلسين 
الكونغرس من مجلسي النواب  التشريعات الضرائبية فيجب أن تبدأ مناقشتها في مجلس النواب ويتكون

  ).1969الجمل، (والشيوخ 
  :ويمتلك الكونغرس مجموعة أدوات للتدخل في السياسة الخارجية األمريكية منها

  .المصادقة على المعاهدات واالتفاقيات وتعيين السفراء -
  .لجنة الميزانية -
  .إعالن الحرب وإبرام السلم -
 .المصادقة على التمويل -

ي أصدرها الكونغرس ضد حركة حماس عن ذلك ببعيد، فقد لعب الكونغرس دوراً ولم تكن القوانين الت
فعاالً في تشديد الحصار على حكومة وحركة حماس، حيث أصدرت الكثير من القوانين التي تقيد تقديم 
المساعدات لحكومة حماس إال بعد االعتراف بشروط الرباعية الدولية، في الوقت الذي سارع بإقرار 
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وتقديم األموال لتدريب أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية المؤتمرة بأوامر الرئيس المساعدة 
  ).2008 ريحان،(محمود عباس في الضفة الغربية لتكون أكثر جاهزية وكفاءة في مواجهة حماس 

  
  وكالة االستخبارات األمريكية 3-4-5 

جمع المعلومات الالزمة التي تكشف خطط المعالم الرئيسية لوكالة االستخبارات المركزية تتلخص في 
ونوايا وقدرات األعداء، بحيث يتم تقديمها للرئيس لتشكل القاعدة األساسية في عملية اتخاذ القرار تجاه 
منطقة ما، وتحليل ودراسة المعلومات وتقديمها للسلطة التنفيذية ولصانعي ومتخذي القرار، والتي من شأنها 

ضافة إلى القيام بعمليات عسكرية سرية وذلك بتوجيهات من السلطة التنفيذية إعطاء رؤية واضحة لهم باإل
وقد تصاعد دور أجهزة االستخبارات وبدأ يتجاوز  ،إلحراز أهداف سياسية ما لصالح الواليات المتحدة

نطاقه الطبيعي والمتعارف عليه، فبعد أن كانت هذه الوكالة أحد الالعبين المؤثرين في السياسة الخارجية 
للواليات المتحدة ومن وراء ستار، أصبح لها دور معلن ومباشر في صنع وتوجيه السياسة الخارجية، 

القرم، (كأولوية في اإلستراتيجية األمريكية وفي حربها ضد اإلرهاب خاصة بعد ظهور عامل األمن 
2007.(  

  
  وزارة الدفاع  3-4-6

تعتبر وزارة الدفاع األمريكية من أكبر التنظيمات في الحكومة األمريكية، إذ تضم أكثر من مليون 
نين ونصف موظف مدني ومليونين من العسكريين، ويساندها في حاالت الطوارئ ما يقارب من مليو

لها وهو أكبر مبنى مكاتب في العالم  المليون عضو في وحدات االحتياط، وتتخذ من مبنى البنتاغون مقراً
تعتبر وزارة الدفاع األمريكية الجهة المسئولة الوحيدة عن بناء وإعداد القوات المسلحة ). 1996إلوتيز، (

تقوم بجمع وتحليل  ء متفرقة من العالم، كمافي أنحا بكافة هياكلها وإدارة القواعد العسكرية المنتشرة
، وتشكل هيئة )1986ربيع (المعلومات الخاصة بجيوش الدول األخرى سواء أكانت معادية أم صديقة 

األركان المشتركة الجانب المحوري في وزارة الدفاع األمريكية حيث تضم رئيس الهيئة ورؤساء جميع 
يئة األركان المشتركة تقديم النصائح لوزير الدفاع األمريكي األفرع العسكرية، ومن الوظائف المهمة له

  ).1996،إلوتيز(العسكرية واحتياجات الميزانية  اإلستراتيجيةورئيس الدولة بصدد 



66 
 

  اللوبي الصهيوني  3-4-7 
مستمرة وبشكل يومي  إن جوهر هذا اللوبي يتكون من اليهود األمريكيين الذين يبذلون جهوداً

إن نشاط اللوبي الصهيوني ال يقتصر فقط على . "إسرائيل"لخارجية األمريكية نحو مصالح لتوجيه السياسة ا
عملية التصويت لصالح المرشحين المؤيدين إلسرائيل، بل يتضمن كذلك كتابة الخطابات والمساهمات 

ة بل قوة المالية ودعم جميع المنظمات الموالية إلسرائيل، وال يعتبر اللوبي الصهيوني كتلة متراصة واحد
ليست قضية بارزة ومهمة  "إسرائيل"متشعبة الفروع، كما ال يعتبر كل األمريكيين اليهود من اللوبي ألن 

تعود الجذور التاريخية لظهور اللوبي الصهيوني  في ). Mersheimer & Walt،2006(بالنسبة لمعظمهم 
يات ة لليهود األمريكيين في الوال، وهنالك أدوار ومهمات مختلف"إسرائيل"الواليات المتحدة منذ قيام 

اليهود األمريكيون الذين مكثوا في الواليات المتحدة أرادوا أن . وذلك ضمن الحركة الصهيونية المتحدة،
وعلى كل المستويات، وإن شعورهم بالذنب لعدم التحاقهم  "إسرائيل"يستخدموا نجاحهم ومواردهم لمساعدة 

سرائيليين قد ألهمهم بأن وشعورهم الحقيقي بالصلة مع اليهود اإل" إسرائيل"بإخوتهم في الدين بالهجرة إلى 
وينشط اللوبي الصهيوني في الواليات ). 1998،جرجس( "إسرائيل"تجاه  وكبيراً عميقاً التزاماً يلتزموا

المؤسسات الخيرية التي تعمل لصالح الفلسطينيين وتقدم لهم اإلغاثة بينما يتواطأ مع المتحدة ضد 
عندما تقدم المساعدات للفلسطينيين، وبخصوص هذه المؤسسات  "إسرائيل"المؤسسات التي تراعي مصلحة 

محاسبتها التي تعمل في فلسطين فإنها منسجمة تماماً مع سياسة اإلدارة األمريكية ولو ثبت عكس ذلك يتم 
ومنعها من العمل وهناك مؤسسات أهلية أمريكية متعاطفة مع الفلسطينيين وبالذات قطاع غزة ال يسمح لها 

وهذا يدلل  "إسرائيل"بفتح فروع في فلسطين وترفض سياسة الواليات المتحدة في السكوت على جرائم 
  ). 2013التميمي، (الخارج مسيسة  على أن العمل األهلي في الواليات المتحدة والمؤسسات الراعية له في

  
  وسائل اإلعالم والرأي العام 3-4-8 

في صياغة السياسة الخارجية للواليات المتحدة،  ومؤثراً فعاالً تلعب وسائل اإلعالم األمريكية درواً
ولكي نفهم السياسة الخارجية األمريكية بشأن المنطقة العربية يجب أن نستعرض دور هذه الوسائل في 

إن األهمية . ة هذه السياسات، حيث تعمل هذه الوسائل على إضفاء الشرعية على المواقف األمريكيةصياغ
الكبيرة لوسائل اإلعالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قد حولتها إلى فاعل أساس في الميدان السياسي 
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)Schiller،1981 .(ضايا السياسة الخارجية أو إن الجمهور األمريكي ال يمتلك المعلومات الدقيقة عن ق
تلك حتى المرتبطة بالجوانب العسكرية، إال أن الرأي العام الشعبي األمريكي يمكن أن يصاغ  ويشكل عن 

إن اإلعالم األمريكي ينحاز إلسرائيل ). 1996إلوتيز، (طريق التقارير اإلخبارية الموجهة تجاه أي قضية 
يناضل من أجل بناء حياة راقية وهادئة، في  فتهم شعباًويصور اليهود في فلسطين بشكل إنساني بحت بص

حين يجرد الفلسطينيين من القيم واألخالق اإلنسانية وينكر هويتهم وحقوقهم السياسية وال يعترف بهم بأي 
يقول ناعوم تشومسكي إن السيطرة على الرأي العام وكسب ). Abuelkeshk، 1985(شكل من األشكال 

القيود هي فن واع بذاته، وهناك طبقة متخصصة تمارس الديمقراطية وتدير تأييده من خالل صناعة 
ما تراوغ الرأي العام، يوجد حكم تسلطي حتى في أنظمة الديمقراطية غايته  المصالح المشتركة كثيراً

حصر مسؤولية الحكم واتخاذ القرار بيد قلة نخبوية مع تهميش منظم للمشاركات الشعبية، وهكذا فإن 
الرأي العام عن طريق صناعة القبول والتحكم بالعقول وخلق انطباعات يراد لها أن تكون هي التحكم ب

ويضيف . أساس الحكم في األنظمة الديمقراطية، وهي تملك من الوسائل ما يعينها على تحقيق ذلك
الرأي تشومسكي بأن التحكم بالرأي يكون أقرب إلى االستبداد منه إلى التحرر المزعوم في التعبير عن 

  ).2004تشومسكي، (
وتعتبر الدعاية المكثفة من الوسائل الناجعة للسيطرة على الجمهور في الداخل، لكن هناك وسيلة    

أكثر مباشرة تمارسها الواليات المتحدة على الصعيد الخارجي وهي ما تسميه بالحرب على اإلرهاب 
يج لسياستها الخارجية، ويبدو أنه من للسيطرة على عقول واتجاهات المواطنين األمريكيين في الترو

الصعوبة بمكان إيجاد مقارنة حقيقية بين شعار الحرية والديمقراطية والسالم وبين حقيقة السلوك الخارجي 
للواليات المتحدة، وتمارس المؤسسات الحكومية داخل الواليات المتحدة وسائل تطويع وإرغام مدنية ضد 

الحقائق، كما أنها زييف قبول من خالل لجوئها إلى تقنيات اإلعالم لتالشعب األمريكي عن طريق صناعة ال
ال تتوانى في الوقت ذاته عن استخدام وسائل أكثر بدائية في التطويع واإلكراه خارج حدودها، وهذا ما 

والعشرين في إعالنها الصريح بالحرب  لحاديتؤكده سياسة الواليات المتحدة الخارجية في مطلع القرن ا
  ).2009فهمي، (إلرهاب مستخدمة كل الوسائل والسياسية والعسكرية واالقتصادية اإلعالمية على ا
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  .السياسة الخارجية للواليات المتحدة تجاه الشأن الفلسطيني في عهد الرئيس باراك أوباما

  

  مقدمة 3-5

  .2009سمات السياسة الخارجية األمريكية في عام  3-6

  .2010األمريكية في عام  سمات السياسة الخارجية3-7 

  .2011سمات السياسة الخارجية األمريكية في عام 3-8 
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  السياسة الخارجية للواليات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية في عهد والية الرئيس باراك أوباما
  

  مقدمة 3-5
لدفع عملية السالم في " إسرائيل"التقليدي حاولت الواليات المتحدة موازنة العالقات مع حليفها 

حيث تطلبت سياسة الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط في عهد باراك . إلى األمام الشرق األوسط قدماً
تغيير األسلوب المتصلب إلدارة الرئيس بوش االبن، وتحسين صورة الواليات المتحدة في المنطقة  ،أوباما

سة أمريكية أكثر اعتداالً وتوازنًا تجاه عملية التسوية في منطقة الشرق ذلك أن سيا. العربية خصوصاً
األوسط سوف تسهم في تعزيز المصالح األمريكية على عدة مستويات أهمها تحسين عالقات الواليات 
المتحدة مع دول العالم اإلسالمي، والتصدي للنماذج النمطية التي تبثها الحركات الراديكالية المتطرفة في 

شرق األوسط حول انحياز الواليات المتحدة إلسرائيل، فضالً عن تدعيم فاعلية الدبلوماسية العامة ال
فقد أكدت اإلدارة األمريكية برئاسة أوباما ). 2009فيلشلر،(األمريكية والتصدي لطموحات إيران النووية 

تحقيق إقامة دولة فلسطين، على أنها ستعمل على دفع عملية السالم في الشرق األوسط، و ومراراً تكراراً
، لكن الواليات المتحدة "حق الدفاع عن النفس"، وصيانة "إسرائيل"كما أكدت تعهدها، بمواصلة ضمان أمن 

لم تغير موقفها المتصلب من حركة حماس حتى اآلن، إذ أنها مازالت تعتبر حركة حماس منظمة إرهابية، 
الشعب (فية التعامل مع حركة حماس في المستقبل كي أصبح من األهمية بمكان إعادة النظر فيبحيث 

  ). 2009أونالين،
ولقد تزامن تولي الرئيس األمريكي باراك أوباما لمهامه الرسمية مع نفس الفترة التي أعلن فيها 

وبعد يومين من تسلمه  2009عن وقف إطالق النار في نهاية العدوان اإلسرائيلي على غزة بداية عام 
يات المتحدة قام أوباما بتعيين السيناتور جورج ميتشل مبعوثاً أمريكيا للسالم في الشرق مهامه كرئيس للوال

األوسط وأعقب ذلك بخطابه الذي ألقاه في جامعة القاهرة والذي تحدث فيه عن ضرورة إنهاء معاناة 
ول ثم توالت تصريحات أوباما ح). 2006األهرام، صحيفة (الفلسطينيين وعن إقامة دولة فلسطينية 

ضرورة تجميد االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وقد كرر خطابة أمام 
نؤكد على أن أمريكا ال تقبل بشرعية "حيث قال  2009الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول 

والهدف واضح  .دائمالمستوطنات و قد حان الوقت لالستئناف غير المشروط للمفاوضات بشأن الوضع ال
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ودولة فلسطينية مما يضع حداً لالحتالل الذي بدأ في  ،هو دولة إسرائيلية يهودية تحفظ أمن كل اإلسرائيليين
ومع أن الرئيس باراك أوباما وقيادات التيار الليبرالي أيدوا ). 2009القدس العربي،  صحيفة" (1967العام 

تغيير نهج السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط، وهو ما يتطلب قدراً ما من التوازن 
ن إسطيني، ففي المواقف األمريكية تجاه الطرفين ودعم التوصل لتسوية بين الطرفين اإلسرائيلي والفل

  .الرئيس باراك أوباما ظل أسيراً لتوجهات قادة آيباك
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية األمريكية تجاه عملية التسوية في عهد الرئيس أوباما، فإنها سياسة تفتقد  
سات نتقاد سياإوتردده في  ،وال تزال مقيدة بتوجهات منظمة آيباك بالنظر إلى مواقف الرئيس أوباما ،لحيادل

وحصار  ،واستئناف التفاوض مع الطرف الفلسطيني ،الحكومة اإلسرائيلية فيما يتعلق بالتوسع االستيطاني
وإغالق المعابر باعتبار ذلك أحد اإلجراءات  ،ودعم إدارة أوباما إلحكام حصار القطاع ،قطاع غزة

ة في التوجهات بين غالبية اليهود ، ولم يستثمر الرئيس أوباما الخالفات الجذري"إسرائيل"المتعلقة بحفظ أمن 
وقادة آيباك فيما يتعلق بنظرتهم إلى الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في تحريك عملية التسوية  ،األمريكيين

ونهائية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على قضايا الحل النهائي، ويستدل على  ،واستئناف مفاوضات جدية
اليهودية المعتدلة في بداية عام  J Streetباستطالعات الرأي التي أجرتها منظمة جي ستريت ذلك الخالف 

من يهود الواليات المتحدة للتوصل التفاق سالم نهائي % 69، والتي كشفت عن تأييد حوالي م2009
منهم ألطروحات وزير % 69حل الدولتين، ومعارضة  للصراع بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي وفق

التوسع في بناء % 63، ورفض حوالي "إسرائيل"الخارجية اإلسرائيلي ليبرمان حول ترحيل عرب 
وإعاقة تقدم  ،مستوطنات جديدة بالضفة الغربية العتقادهم بأن تلك السياسات تؤدي إلى تعقيد األوضاع

واالعتراف  ،التفاوض مع حركة حماس شريطة نبذ العنف% 61يد حوالي أمفاوضات التسوية، بل و
  ).2009فيلشلر،(بوجود إسرائيل والتوقف عن إطالق الصواريخ 

 م2009رحلة دولية لوزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون خالل سنة  ستةَ عشرةَمن بين 
األوسط كما زار المبعوث من نشاطها الدبلوماسي كرس لقضايا الشرق % 25أربع زيارات للمنطقة أي أن 

من هذه  اًمرات و لم يشمل أيسبع ما مجموعه  م2009األمريكي للسالم جورج ميتشل للمنطقة خالل عام 
وأعضاء من الكونغرس كان على  ةالزيارات غزة باستثناء زيارات قامت بها وفود أمريكية غير رسمي

 ،آنذاك؛ وزير الخارجية الحالي الكونغرس رأسهم السيناتور جون كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية في
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وقد كان األمن اإلسرائيلي أهم أجندات المسئولين األمريكيين، فقد تحدثت هيالري كلينتون خالل زيارتها  
بأنها رفعت إلى الرئيس أوباما تقريراً وصفت فيه الخطوات التي اتخذها  2/11/2009للمغرب بتاريخ 

سالم فياض بخصوص اإلجراءات األمنية في الضفة الغربية  الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه
لم تقم بأشياء من جانبها  "إسرائيل"بالشجاعة وأنها لم ترى مثل هذا األمن الفعال قبل ذلك، في المقابل فإن 

لوقف االستيطان وعندما وجدت اإلدارة األمريكية عدم التجاوب اإلسرائيلي مع مواقفها رضخت للموقف 
اإلسرائيلي واستدارت الجهود األمريكية نحو الطرف الفلسطيني للتنازل عن موقفه القاضي بعدم العودة 

لالستيطان بما في ذلك القدس الشرقية هذا الموقف  للمفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي إال بعد وقف شامل
ما سمي بالتوسع الجغرافي للمستوطنات نتيجة للزيادة  2003له ما قبله فقد تفهمت اإلدارة األمريكية عام 

فقد  "إسرائيل"البشرية في عدد المستوطنين هذا يظهر مدى االتساق في المواقف بين اإلدارة األمريكية و
نتنياهو حول تجميد االستيطان لمدة عشرة أشهر بقولها أن نتنياهو محق من الناحية  وصفت كلينتون خطوة

التاريخية ألنه لم يتم طرح موضوع االستيطان كشرط مسبق للشروع في أي مفاوضات بين الفلسطينيين 
د و قد عزز هذا التصور ترحيب جورج ميتشل بإعالن نتنياهو تجمي). 2009الجزيرة نت، (واإلسرائيليين 

إنه خطوة ايجابية لم نشهدها مسبقاً ومن المهم النظر له في إطار أوسع و كيف يسهم في "االستيطان قائالً 
  ).2009 ،عكاظ صحيفة" (بدء مفاوضات بنائة وال أحد يحصل على كل ما يريده في المفاوضات

عض المتغيرات بسبب باألولى  لقد تآكل الزخم الدبلوماسي الذي حاول أوباما إيجاده خالل واليته
  : التي كان لها أثر واضح في ذلك

 ،اقتناع الواليات المتحدة أن الطرف الفلسطيني ومن خلفه الطرف العربي مجردان من أدوات الضغط: أوالً
مني متزايد من أومة في الضفة الغربية عبر تنسيق و هو ما يتضح في اجتثاث السلطة لكل خاليا المقا

األمن اإلسرائيلي واألمريكي والذي وصل إلى حد المشاركة في التعذيب مع وكالة االستخبارات األمريكية 
ومن ناحية أخرى اإلصرار العربي على بقاء The Guardian،  .(2009(في سجون السلطة الفلسطينية 

لقوي للصحافة األمريكية لسياسات السلطة وانعكس ذلك في التأييد ا .المبادرة العربية للسالم على الطاولة
الفلسطينية ومحاولة الترويج النتعاش اقتصادي في الضفة الغربية وتوقعات بنمو اقتصادي خالل سنة 

، وهي سياسة )2009التقرير االستراتيجي الفلسطيني،(طبقاً لتقارير البنك الدولي % 9يصل إلي  2009
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الغربية لمقارنة حياته مع المواطن في غزة إليجاد ثنائية ثقافية  تستهدف دفع المواطن الفلسطيني في الضفة
  .  التنمية والتسوية في الضفة مقابل المقاومة والفقر في غزة: تقوم على بعدين هما

تحولت اهتمامات أوباما باتجاه التركيز على الموضوع األفغاني على حساب القضية الفلسطينية و : ثانياً
فع الدول األوروبية لتحمل مزيد من العبء في الحرب األفغانية من خالل زيادة الرغبة األمريكية في د

  . إسهاماتها في جهود الناتو في الحرب
فشل الربط اإلسرائيلي بين تقدم العملية السلمية في الشرق األوسط ومواصلة الواليات المتحدة تصفية : ثالثاً

تزاع اعتراف حماس بإسرائيل و قد ضغطت قوى المقاومة من خالل الضغط األمريكي على غزة الن
الحكومة األمريكية على الدول الخليجية لمنعها من إنشاء هيئة مستقلة إليصال المساعدات إلى غزة 

كما زادت الواليات المتحدة من القطع الحربية التي تعبر قناة السويس ). 2009القدس العربي، صحيفة(
" إسرائيل"تأكيد بأن غزة لن تعود إلطالق الصواريخ تجاه لضبط عمليات تهريب األسلحة إلى غزة، وال

  . واالستمرار بتشديد الحصار على حكومة حماس في غزة
برفض الواليات المتحدة الحوار مع حركة حماس بالرغم من أن جهات أمريكية  م2009واستمر عام 

لخارجية األسبق جيمس تدعو للحوار مع الحركة كما يتضح في دعوات العديد من الشخصيات مثل وزير ا
التابع للكلية الحربية  اإلستراتيجيةريتشارد ميرفي، بل إن دراسة صدرت عن معهد الدراسات و بيكر 

  ).2009الوطن السعودية، صحيفة(حماس حركة األمريكية أوصت بأهمية الحوار مع 
  

  2009السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية في عام   سمات 3-6
اتجاه موازين القوى داخل الواليات المتحدة ال سيما وزارة الخارجية والكونغرس واللوبي  - 1

 .مقابل أوباما وميتشل اللذان يمارسان سياسات أقل تعصباً وأكثر واقعية "إسرائيل"الصهيوني نحو 
 عدم قدرة الطرف العربي على إيجاد البيئة المشجعة لترجيح التوازنات بين القوى في اإلدارة - 2

 . األمريكية لتبني التوجهات العربية والفلسطينية، في حين أن هذا األمر متوفر للطرف اإلسرائيلي
انتهاج اإلدارة األمريكية إستراتيجية في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي تقوم على إضعاف الطرف  - 3

الواليات الفلسطيني إلى أبعد حد ثم تدفعه للتفاوض مع اإلسرائيليين، فعلى الرغم من إعالن 
المتحدة تأييدها إلقامة الدولة الفلسطينية فإنها اعترضت على المشروع الفلسطيني إعالن الدولة من 
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إن الحصول على " :جانب واحد كما جاء على لسان الناطق باسم الخارجية األمريكية أيان كيلي
 ) .2009 ،عكاظ صحيفة" (الدولة يتم من خالل التفاوض بين الطرفين

  

  2010السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية في عام سمات  3-7
اصدر الرئيس األمريكي  وثيقة إستراتيجية األمن القومي، تضمنت اإلستراتيجية فيما  2010في عام  

  : األسس التالية " الشرق األوسط الكبير" أسمته
 ."إسرائيل"ضمان أمن  - 1
 .تحقيق الطموحات الفلسطينية بدولة - 2
 .لعراق وأمنهوحدة ا - 3
 . تحويل السياسة اإليرانية بعيداً عن األسلحة النووية، وعن دعم اإلرهاب وتهديد الجيران  - 4
 .الوصول إلى مصادر الطاقة  - 5
 . دمج اإلقليم في السوق العالمي - 6

لكن تحقيق الطموحات الفلسطينية بإقامة دوله اصطدم بموقف اإلدارة األمريكية الداعم ضمنيا للنشاط 
الواليات المتحدة إلى التراجع عن موقفه الرافض لالستيطان  تيطاني اإلسرائيلي حيث اضطر رئيساالس

إن مضمون جهود التسوية السياسية . تحت ضغط اللوبي الصهيوني ومنظمة آيباك والحكومة اإلسرائيلية
التساع قاعدة القوى تكمن في الحيلولة دون إيجاد بيئة مواتية م 2010من الناحية األمريكية كما تجلت عام 

وكانت الواليات المتحدة قد انتقدت في . الفلسطينية واإلقليمية التي ترى في مسار التسوية مساراً عبثياً
قرار الحكومة اإلسرائيلية بضم الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن رباح في  م2010فبراير 

  ).2010البيان،  صحيفة(من جديد  األمنية األوضاعبيت لحم لهيئة اآلثار اليهودية خشية تأزم 
وقد أبدى العسكريون األمريكيون موقفاً متسقاً مع مواقف السياسيين فقد قال ديفيد بترايوس قائد    

أن استمرار   16/3/2010القيادة الوسطى األمريكية أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في 
بمماهاة الواليات  ر العدائية ألمريكا نظرا لإلحساسجج المشاعوبعض جيرانها يؤ "إسرائيل"العداء بين 

المتحدة إلسرائيل، هذا األمر تستغله القاعدة ومجموعات مسلحة لحشد التأييد لها كما أن الصراع يؤدي إلى 
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كما أن فريقاً من كبار الضباط األمريكيين الذين . نفوذ إيراني في العالم العربي عبر حزب اهللا وحماس
قد أعربوا عن اعتقادهم بأن فشل التسوية سيعرض أمن  م2010م بترايوس للمنطقة في يناير أرسله

وقد أعلنت وزارة الخزانة األمريكية بأنها فرضت عقوبات على مؤسستين في . المصالح األمريكية للخطر
بأن األقصى والبنك الوطني اإلسالمي وأفادت الوزارة  فضائيةقطاع غزة لهما عالقات بحماس هما 

العقوبات تحظر على األمريكيين التعامل مع المؤسستين، فالبنك الوطني اإلسالمي بحسب وزارة الخزانة 
موظفي حكومة حماس، أما قناة األقصى فإنها  قدم خدمات مالية ومصرفية ألعضاءمؤسسة ت" األمريكية 

اتلين مسلحين ومفجرين قتعمل كوسيلة إعالمية لحماس تبث برامج مصممة لتجنيد األطفال كي يصبحوا م
في المقابل فقد أكد )  2010التقرير االستراتيجي الفلسطيني،" (عندما يصلون إلى سن البلوغ انتحاريين

 هافلقد دافع عن موقف "إسرائيل"الرئيس أوباما على عمق العالقة اإلستراتيجية بين الواليات المتحدة و
لمناقشة تخفيض التسلح النووي فقال أوباما  م2010مايوالمقاطع للمؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك في 

بحجمها  "إسرائيل"نحن نعتقد بقوة بأن "من مؤتمر نيويورك  هاعن الملف النووي اإلسرائيلي وموقف
ولن تطلب الواليات  ،وتاريخها واإلقليم الذي توجد فيه واألخطار المحدقة بها لها متطلبات أمنية متفردة

لكن ومن زاوية أخرى يوجد خالف . اتخاذ أية خطوات تضر بمصالحها األمنية "إسرائيل"المتحدة من 
داخل المجتمع والحزبين الرئيسيين في الواليات المتحدة بين اتجاهين أحدهما يمثل استمراراً للموقف الذي 

  .مطالبهم ساد أثناء الحرب الباردة، واتجاه آخر يتنامى يميل إلى مد الجسور مع الفلسطينيين واالستماع إلى
وهذا يعزز التوجهات  ،للضغوط األمريكية من اإلسرائيليين إن العرب والفلسطينيين أكثر استجابةً

كذلك فإن . والحفاظ على أمنها على حساب المصالح العربية والفلسطينية ،"إسرائيل"األمريكية نحو تبني 
ة ارتهان وجذب للسلطة الفلسطينية نحو الطرف األمريكي يستخدم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية كأدا

مليون دوالر للسلطة إلى جانب  502.9مبلغ قيمته  م2010االستمرار في سياستها فقد قدمت خالل عام 
  .2010مليون دوالر إضافة للسلطة الفلسطينية في نوفمبر  227.8

سيكون عام  2011بموقف متذبذب للرئيس باراك أوباما الذي أعلن بأن عام  م2010واتسم عام    
اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية، في حين وقف أخيراً أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ليعلن معارضته 
لذلك باعتبار أن هذا اإلعالن سابق ألوانه، قد أوقعه في مأزق من الصراع بين وجهين ألوباما، أوباما ذي 

راته للدول العربية ودعمه لثوار الربيع العربي، وبين التطلعات األخالقية التي غالباً ما كررها في زيا
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 ،أوباما ذي التطلعات البراغماتية الواقعية اآلنية التي وفرت له فرصة الفوز من جديد في انتخابات الرئاسة
والذي خضع لنفوذ اللوبي الصهيوني واليمين المتطرف دون النظر حتى إلى المصالح القومية للواليات 

اع أوباما المصالح القومية األساسية للواليات المتحدة كي تتوفر له الفرصة النتخابه في دورة المتحدة، فقد ب
  ).2011حبه،(ثانية 

  
  2011 سمات السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية في عام 3-8

يمكن  م2011يمكن اعتبار أبرز سمات السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية لعام 
مايو  19اعتبارها في التصور الذي طرحه الرئيس أوباما كخطة سالم في المنطقة ضمن خطابه في 

  :، والذي تضمن)2011التقرير االستراتيجي الفلسطيني، ( م2011
كدولة يهودية ووطن للشعب اليهودي،  "إسرائيل"إن السالم الدائم يقوم على دولتين لشعبين : دولتان - 1

 .ودولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني تتمتعان باالعتراف المتبادل 
حزيران عام /إلى خطوط الرابع من يونيه  "إسرائيل"أن تستند حدود الدولتان فلسطين و: األرض - 2

 .م مع اتفاقات لتبادالت مشتركة  1967
واالنسحاب الكامل من األراضي  ،منزوعة السالح يتوجب أن تكون الدولة الفلسطينية: األمن - 3

المحتلة يكون وفق ترتيبات متفق عليها تتناسب مع قدرة وإمكانيات قوات األمن الفلسطينية وذلك 
 .لمنع عودة اإلرهاب ووقف تهريب األسلحة وتوفير أمن حدودي فاعل 

ة ألخرى مثل الحدود ولكن يتم التوافق على مدة المرحلة االنتقالية، وقد تختلف من قضي: الوقت - 4
 .يجب أن تكون كافية إلظهار مصداقية وفعالية اإلجراءات األمنية 

ما أن يطمئن الفلسطينيون لمالمح دولتهم، ويطمئن اإلسرائيليون بأن الدولة : القدس والالجئين - 5
صة الفلسطينية لن تشكل خطراً عليهم سيكون بإمكان الطرفان التعامل مع القضايا الجوهرية الخا

 . بالقدس والالجئين
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 :ونستنتج مما سبق بأن تصور أوباما يقوم على
وأن يكون التفاوض سيد الموقف لكافة األمور بين . إقرار فلسطيني بدولة يهودية للشعب اليهودي

األراضي والالجئين والقدس وبما في ذلك الفترة الزمنية التي راف سواء ما تعلق منها بالحدود واألط
  .ينتهي فيها الحديث عن تلك األمور يجب أن 

وقد تعرض أوباما بعد هذا الخطاب النتقادات شديدة من اللوبي الصهيوني إلشارته إلى حدود 
مما أضطر إلى التراجع خالل مؤتمر آيباك حيث وضح بأن ما قصده هو مبادلة األراضي  1967

لذي حصل قد أدرك أوباما ا. بالذاتواحتياجات الطرفين  ،المتفق عليها بحسب الحقائق الديموغرافية
هو عام االنتخابات الرئاسية  م2012في دورة رئاسته األولى أن عام  من اليهود% 78على أصوات 

وقد أحبطت اإلدارة األمريكية . "إسرائيل"وبالتالي فإنه لن يقدم على أي خطوة يمكن أن تغضب 
عتباره أعمال غير شرعية يجب وقفه فورا مشروع قرار إلدانة االستيطان في األراضي الفلسطينية وا

جاء بحجة  م2011والتهيئة لمفاوضات على أسس عادلة وحقيقية، وكان الفيتو األمريكي في فبراير
عدم خلق واقع تفاوضي متشدد بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي نحو إنهاء الصراع، أكثر من ذلك 

نياهو لتجميد االستيطان أو وقفه إلتاحة الفرصة فإن إدارة البيت األبيض حينها لم تضغط على نت
لقد خلق القرار . النطالق المفاوضات على أساس يضمن الوصول إلى سالم شامل بالشرق األوسط

بالفعل واقعاً تفاوضياً متشدداً وأتاح الفرصة إلدارة نتنياهو لالستمرار في المخططات التهويدية 
على األرض يستحيل معها إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة،  واالستيطانية الخطيرة لفرض وقائع جديدة

وفرض وقائع تجعل مدينة القدس عاصمة واحدة لكيان واحد، وإعطاء الموافقة إلسرائيل في حصار 
إن حل الدولتين يعني حماية وتثبيت  ).2012صافي،" (إسرائيل"غزة من أجل التذرع بحماية أمن 

هو أن تصبح دولة ثنائية القومية " إسرائيل"ا وأكثر األخطار التي تهدد من أي خطر قادم إليه" إسرائيل"
مما يعني أن التفوق البشري الفلسطيني سيقضي على يهودية الدولة وهذا األمر ال يتماشى مع المصالح 

، ركيزة من ركائز األمن القومي األمريكي "إسرائيل"األمريكية في المنطقة والتي تعتبر 
  ).2013السراج،(

أيضا ضد عضوية الدولة  2011ما استخدمت الواليات المتحدة حق النقض الفيتو في نوفمبرك
جبر الفلسطينيين للسعي للحصول على أالكاملة في األمم المتحدة بتوصية من مجلس األمن والذي 
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جه تهديد أمريكي بالحصار اوالذي و  وهي عضوية دولة مراقب،  عضوية الدولة من المستوي الثاني
المالي للسلطة الفلسطينية وتهديد إسرائيلي خطير بحل السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإنها أيضا ترفض 

فإن  وإعالمياً دبلوماسياً "إسرائيل"تطبيق قرارات واتفاقيات األمم المتحدة، وفي الوقت الذي تفشل فيه 
ز لتمنع قيام الدولة الفلسطينية والتمثيل الفلسطيني في الواليات المتحدة تلعب الدور النشط والمنحا

تعاطفاً معها ضد  "إسرائيل"نائباً أمريكيا بزيارة إلى  81وقد قام ). 2012صافي،(المحافل الدولية 
 42التوجه الفلسطيني للحصول على العضوية في األمم المتحدة، كما تقدم النائب جو والسن ومن خلفه 

في ضم كافة أراضي الضفة الغربية إليها في حال  طإسرائيل"وع قرار يدعم حق نائباً جمهورياً بمشر
وقد صرحت إليانا روس ليتين . إصرار السلطة الفلسطينية على طلب العضوية من األمم المتحدة 

بأن الوقت قد حان لنقول للفلسطينيين أننا " رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب األمريكي 
  ). 2011هآرتس،  صحيفة" (مويل إذا تابعوا مسيرة االعتراف بالدولة سنقطع الت

تجلى بوضوح ما تصبو إليه الواليات المتحدة من خالل المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين حيث    
 187على تقليص المساعدة المخصصة للسلطة الفلسطينية من  28/2/2011وافق الكونغرس في 

دوالر حيث تستخدم هذه المساعدات للضغط على الفلسطينيين البتزازهم مليون  40مليون دوالر إلى 
و إبقاء الحالة السياسية واالجتماعية على ما هو عليه دون الوصول إلى حد االنفجار الذي ستتحمل 

وربما ينعكس على مصالح الواليات المتحدة في المنطقة فقد جاء على لسان مارك  ،مسئوليته" إسرائيل"
إن ذلك "ات كلياً وإنما تقليصها بالقول باسم الخارجية األمريكية حول عدم قطع المساعد تونر الناطق

لم تكتف الواليات المتحدة بذلك فقد طالب و" ثر ديمقراطية واستقراراً وأمناًيساعد على جعل المنطقة أك
ا إذا تمويل األمم المتحدة أو أي من وكاالته بوقف 21/9/2011وخ الجمهوريين في من الشي 18

قد أبدت الواليات المتحدة اعتراضاً على و. لتوجه الفلسطيني بطلب العضويةساندت األخيرة ا
، وهو ما يعني أن الواليات 2011المصالحة بين حركتي حماس وفتح بعد لقاءات القاهرة في نوفمبر 

ض المتحدة ترغب في أن يتم التفاوض في ظل االنقسام الفلسطيني مما يزيد من ضعف المفاو
الفلسطيني لصالح تحقيق مكاسب إسرائيلية فقد صرح جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية 

نحن نتفهم تطلعكم " لقد أوضحت ألبو مازن موقفنا  بهذا الخصوص " األمريكية لشئون الشرق األدنى 
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س هي وفي نظرنا حما ،إلى الوحدة، إال أنكم لن تحصلوا على دولة إذا تشاركتم مع منظمة إرهابية
  ). 2011القدس العربي،  صحيفة" (منظمة إرهابية

حماس وغزة فقد قالت في كلمة في مركز حركة أما هيالري كلينتون فحاولت أن ترمي بفشلها على 
إن أولئك الذين يستفيدون من فشل قيادتنا " 15/4/2010ي دانيال أبراهام للسالم في الشرق األوسط ف

أن تتخذ المزيد من  "إسرائيل"طون قوة لرئيس إيران، وطالبت يتاجرون في الكراهية والعنف، ويع
وأضافت إذا لم . الخطوات لدعم جهود السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات ذات مصداقية وتحقيق نتائج

يتمكن الرئيس عباس من تحقيق هذه التطلعات، فال شك أن التأييد له سيتالشى وسيتحول الفلسطينيون إلى 
واتخاذ خطوات من قبل  ل سالح ضد حماس هو بناء المؤسساتحماس، وإن أفضبدائل بما في ذلك 

ومراعاة  ،على احترام التطلعات المشروعة للفلسطينيين هالدفع عمليه السالم، ونحن نشجع "إسرائيل"
قالت كلينتون بأنه إذا لم تعمل ة بناء قوة دفع باتجاه حل شامل والحاجات اإلنسانية في غزة ومواصل

على تقوية فتح و منظمة التحرير الفلسطينية التي وصفتها بأنها شريك جدير بالثقة من اجل  "إسرائيل"
للنظر هو التراجع البارز  الالفتإال أن األهم و). 2010رويترز، " (السالم فإنها بذلك ستقوي شوكة حماس

ن التاريخية الوطن في السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية حيث اعتبر أوباما فلسطي
و التي سبق للرئيس بوش االبن  ،التاريخي للشعب اليهودي كما تبنى رسمياً فكرة يهودية الدولة الصهيونية

  .أن ذكر ذلك في إحدى خطاباته
 "إسرائيل"لقد عملت الواليات المتحدة بشكل كبير على مواصلة تحقيق الخلل في موازين القوى لصالح 

هو ما يعني أن نتائج المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين محسومة سلفاً لمصلحة األقوى، األمر و
هي الرابح األكبر منها، ناهيك عن توجيه الضغط على  "إسرائيل"الذي يعني أن أي تسوية ستكون 

ة عن الضغط على مقابل عزوف الواليات المتحد يةسرائيلاإلسياسات الالفلسطينيين للقبول بما تمليه 
وقد اتسمت السياسة الخارجية للواليات المتحدة ). 2011التقرير االستراتيجي الفلسطيني، ( "إسرائيل"

بالحدية تجاه القضية الفلسطينية بعد قبول فلسطين عضواً كامل العضوية في اليونسكو فقد علقت الواليات 
طقة باسم الخارجية األمريكية فيكتوريا نوالند المتحدة  دفع نصيبها في موازنة اليونسكو حيث عقبت النا

التفاوض المباشر بالقول أن ذلك يمثل امرأ مؤسفاً ويزعزع هدفنا لتحقيق سالم عادل وشامل يتم من خالل 
اإلسرائيليين، وأن عضوية فلسطين تدفع لتطبيق القيود التشريعية التي توجب بعدم دفع و بين الفلسطينيين
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مليون دوالر للسلطة  200ها في موازنة اليونسكو وقد تبع ذلك تعليق تقديم الواليات المتحدة نصيب
الفلسطينية لمساعدتها ضمن خطة لتعزيز البنية التحتية للسلطة الفلسطينية، هذا التعليق جاء تأكيداً من 

في  مجلس النواب األمريكي لما كان قد هدد به الكونغرس سابقاً بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية
حال استمرت بطلبها الحصول على عضوية كاملة في اليونسكو وقد أبدت اإلدارة األمريكية مواقف حادة 

إن سياسة الواليات المتحدة تجاه القضية . دولةمن التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة لنيل االعتراف بال
ضرب التيارات اإلقليمية التي  إلىالفلسطينية لم تتغير حتى وإن تغيرت لهجة الخطاب الدبلوماسي، فسعت 

تدعمها إيران كحزب اهللا في لبنان وحركة حماس وفصائل المقاومة في فلسطين والقيادة السورية للتأثير 
على الدعم الذي تتلقاه المقاومة الفلسطينية من هذه التيارات، وحيدت أنظمة سياسية عربية صديقة لها، 

يده لمواقف الواليات المتحدة مثل قيادة السلطة الوطنية وشجعت تيارات سياسية ذات رؤية وسياسة مؤ
وتيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار في لبنان، اللذين يتفقون مع  الغربية، الفلسطينية في الضفة

وقضية الالجئين " إسرائيل"سياسة الواليات المتحدة فيما يخص سالح المقاومة واللبناني الموجه ضد 
لكن يبقى الهدف أوالً هو المصالح الحيوية للواليات المتحدة . مخيمات الفلسطينية في لبنانالفلسطينيين في ال

لضمان إحكام السيطرة على مصادر النفط وضمان أمن  كام السيطرة على المنطقة العربيةالمتمثلة بإح
ي ذلك في ورسم خريطة المنطقة بما يضمن تحقيق تلك األهداف، والواليات المتحدة ال تخف "إسرائيل"

تصريحاتها الرسمية، فما بين تهميش وضرب األنظمة غير المتجاوبة مع السياسة األمريكية، وركوب 
وتقديم الدعم  ،موجة الثورات العربية ومحاولة تجيير الربيع العربي لكي ال يقف في وجه مصالحها

لعربية والفلسطينية على وجه المعنوي لدول الخليج العربي، والتبني الكامل إلسرائيل في مواجهة الحقوق ا
الخصوص، تبقى الواليات المتحدة غير متنازلة عن تحقيق أهدافها في هذه المنطقة حتى وإن اضطرت 

كل ذلك يمكن أن  .لشن هذه الحرب" إسرائيل"لخوض حرب جديدة أو تقديم العون والمساندة لحليفتها 
هجتها الواليات المتحدة إلدخال الديمقراطية يساعد في إعطاء تفسير لسياسة اإلصالح السياسي التي انت

وحقوق اإلنسان في مبادرات الشرق األوسط الكبير، ويلقي الضوء على حقيقة الدور األمريكي في منطقة 
  .الشرق األوسط
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  نشأة التمويل األمريكي 4-1

وبدايات القرن العشرين حين أخذت  ،بدأت قضية المساعدات الدولية تظهر في القرن التاسع عشر  
ومساعدة البلدان الفقيرة، أما الواليات المتحدة  ،قوى الغربية االستعمارية بعين االعتبار رعاية مستعمراتهاال

فوجهت معونتها في ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي إلى بلدان أمريكا الالتينية تحت إطار سياسة 
الجوار الجيد إلدارة الرئيس روزفلت، وفي الحقيقة أن هذه السياسة قديمة تعود إلى القرن التاسع عشر 

  ).2008، الشوا(
قاب الحرب العالمية الثانية خرجت مبادرتين هامتين في مجال التمويل وتقديم المعونة على في أع   

المستوى الدولي، كانت األولى إنشاء البنك الدولي الذي بدأ أعماله بالمساعدة في إعادة بناء أوروبا بعد 
الية نيو هامبشير وهي الفكرة التي تبلورت خالل الحرب في بريتون وودز بو ،الحرب العالمية الثانية

فيما كانت المبادرة الثانية مشروع مارشال الذي مولته الواليات المتحدة بغرض إعادة إعمار ، األميركية
مليار دوالر أمريكي  13الدول األوروبية التي تضررت من جراء الحرب العالمية الثانية، وتكلف حوالي 

ة، وتأتي هذه الخطة بعد بروز الواليات المتحدة في آنذاك وتم توفيرها من الميزانية األمريكية الفيدرالي
وبعد الحرب العالمية الثانية كقوة عالمية، فقد أحدثت إستراتيجيات وسياسات خارجية تتالءم مع مسؤولياتها 
الجديدة كأكبر دائن، وأكبر منتج، وأكبر مستهلك في العالم، كما منحوا أنفسهم صورة قومية جديدة للواليات 

وة تستطيع أن تجمع بين الزعامة السياسية والعسكرية واالقتصادية على الصعيد العالمي، المتحدة كق
)USA Journal ،2006.(  

ووزير خارجيته جورج مارشال،  م1947لقد جند الرئيس األمريكي األسبق هاري ترومان سنة    
ب العالمية الثانية، الشعب األمريكي في برنامج مثير إلعادة بناء أوروبا التي خرجت مدمرة من الحر

، وقد أظهر نجاح مشروع مارشال لإلدارات )2002جونسون، (وأوشكت على الوقوع في قبضة الشيوعية 
بأن المساعدات األمريكية الخارجية تستطيع أن تلعب دوراً فعاالً في المجتمع الدولي،  .األمريكية المتعاقبة

يات المتحدة في نواحي كثيرة من جراء تقديم هذه باإلضافة إلى الفائدة الكبيرة التي تعود على الوال
المساعدات، وكذلك مدى فاعلية المساعدات االقتصادية في التأثير على الحكومات األخرى والتدخل في 
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مالءات عليها وتوجيه المواقف السياسية واالقتصادية بما يتناغم مع مصالح شئونها الداخلية وفرض اإل
لى وجوب تركيز الواليات المتحدة على المساعدات االقتصادية بالنسبة للدول الواليات المتحدة، كما دلل ع

النامية، حيث أن التجربة األمريكية في أوروبا أثبتت استفادة الدول األوربية من هذه المعونة وانطلقت 
ي، ماسلوسك(بخطى ثابتة على طريق النمو االقتصادي، وعقد تحالفات طويلة األمد مع الواليات المتحدة 

خالل العقدين األخيرين أعيد تشكيل المساعدة الغربية التنموية مع التغيرات العريضة التي طرأت ). 2007
على النظام العالمي الجديد مع نهاية الحرب الباردة وسقوط االتحاد السوفييتي وغيابه عن المسرح الدولي، 

الواليات المتحدة من الدعوات  وفي خالل السنوات التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر كثفت
إلعادة صياغة خارطة  والبلدان العربية خاصة في بلدان الشرق األوسطالسياسي المنادية باإلصالح 

إستراتيجية بعيدة المدى بالنسبة للمصالح الحيوية للواليات المتحدة  األمر الذي يـعد ذا أهميةالمنطقة 
  . )1()2013، خنفر(
  

 )USAID(األمريكية للتنمية الدولية الوكالة نشأة  4-2

 م1961عام ) USAID(وقع الرئيس األمريكي جون كينيدي على القرار التنفيذي إلنشاء المنظمة    
حيث أريد لها أن تراعي التركيز على جهود مساندة النمو االقتصادي من خالل التجارة وتحسين الزراعة، 

المنازعات وتوفير المساعدات اإلنسانية عند الحاجة، وقد وتحسين الصحة العامة ونشر الديمقراطية ومنع 
جاء قرار إنشاء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في وقت كانت تشعر فيه الواليات المتحدة بالفخر من 
نجاح مشروع مارشال إلعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وفي وقت كانت تعتبر فيه نفسها 

كما جاء قرار . ع األول والمتصدي للخطر الشيوعي، وأنها الزعيم الحكيم الذي يقود العالم الحربأنها الراد
إنشاء الوكالة لتدعيم السمعة الطيبة للواليات المتحدة في الخارج على المدى البعيد، كما أن الوكالة ومن 

سة الخارجية للواليات خالل المعونات التي تقدمها سوف تساعد في تنفيذ ومن ثم تحقيق أهداف السيا
، ومكتب )ANE(المتحدة، وتعمل الوكالة من خالل عدة مكاتب لها منها مكتب آسيا والشرق األدنى 

  ).2007ماسلوسكي، ) (DG(، ومكتب الديمقراطية والحكم )OTI(مبادرات االنتقال 
                                                   

 .رئيس منتدى الشرق. مدير عام قناة الجزيرة سابقاً وضاح خنفر. دمع  الباحث اأجراه مقابلة  )1(
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  واقع التمويل األمريكي للشعب الفلسطيني   4-3
 1993منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية في سبتمبر بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين 

أخذت العالقة بين الواليات المتحدة والسلطة الفلسطينية التي  ،هد الرئيس األمريكي بيل كلينتونفي ع
شكلت بموجب هذا االتفاق تأخذ منحى إيجابياً، حيث اعتبرت عملية التسوية السلمية في الشرق األوسط 

فبعد . حياً لطبيعة العالقة وأهداف المساعدات الدولية المقدمة من الدول المانحة للسلطة الفلسطينيةنموذجاً 
عقد في أكتوبر من العام نفسه في واشنطن مؤتمر للدول المانحة،  م1993التوقيع على اتفاق أوسلو عام 

دعم لشعب الفلسطيني وات االقتصادية لوالتي اتفقت على خطوط عريضة ألغراض وأهداف تقديم المساعد
عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وإنشاء نظام شرق أوسطي قائم على أساس األمن الجماعي 

  ).2004لبد،( وإزالة واحتواء أسباب النزاع والتوتر والعنف 
قطاع غزة وبحسب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية فإنها تمول برامج لمساعدة سكان الضفة الغربية و 

تلقى الفلسطينيون أكثر من مليار  م1993على العيش بصحة أحسن وبطريقة منتجة أكثر، ومنذ العام 
وسبعمائة مليون دوالر على هيئة مساعدات اقتصادية أمريكية من خالل الوكالة، ولقد أنفقت الوكالة نحو 

غرض التخفيف من المعاناة التي مليون دوالر على المساعدات اإلنسانية ومشاريع معالجة الطوارئ ب 371
إن للتمويل األمريكي منهجية ).  USAID،2008( م2008سببتها االنتفاضة الثانية وذلك حتى عام 

واضحة، حيث يعتمد أكثر على توجهات األشخاص والمؤسسات المتلقية للتمويل، وجميع المشاريع تكون 
يم للمشروع وتعزيز الشفافية، لكن يكمن مشروطة وبشكل واضح والهدف من ذلك هو ضمان التنفيذ السل

  .)2004لبد،(الخطر فيما تهدف له بعض المشاريع إلى تشويه قيم المجتمع وزرع ثقافة التبعية 
لقد اعتبرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التأثير في السياسات أحد أهم وظائف المؤسسات غير 

ولذلك تبنت ودعمت الوكالة المؤسسات األهلية ، المدنيا من المجتمع الحكومية ألجل اعتبارها جزء
الفلسطينية ببرامج تهتم بالعمل على تطوير وتقوية المجتمع المدني من أجل تحقيق نظام عادل وشفاف 

هذا التدخل من قبل الوكالة باسم الضعفاء والفقراء والمهمشين يأتي ضمن الدور الذي منح لها . ومسئول
  .   Shawa, 2000)(كية والمجتمع الدولي ولم يمنحها إياه الشعب الفلسطيني من قبل اإلدارة األمري
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عتمادات العمليات اإن تقديم المساعدات الخارجية بالنسبة للواليات المتحدة مرهون بموافقة لجنة 
 الخارجية في الكونغرس، حيث تنظر اللجنة إلى تقارير أجهزة المخابرات األمريكية فيما يتعلق بالمتلقين

لهذه المساعدات وعالقتهم بالحركات الفلسطينية المعارضة وطبيعة أعمالها وتوجهاتها قبل أن تقرر 
، وبما فيها أمن جنود االحتالل "إسرائيل"المصادقة على تقديمها وذلك ضمن سياسة ضمان أمن 

لتمويل، هي إن أهم أولويات الواليات المتحدة من خالل عملية ا). 1999العمد وعورتاني(والمستوطنين 
هاللي، (وضمان الدعم الفلسطيني لعملية السالم وهي بذلك تجني مصالح جيوسياسية  "إسرائيل"ضمان أمن 

إن كافة المؤسسات غير الحكومية األمريكية العاملة في األراضي الفلسطينية تشكل مصادر " .)2011
ة في بالدها األم كوسيط نظير تمويل ثانوية، فهي تعمل باسم أحزابها السياسية وحكوماتها المتعاقب

لماذا هناك حاجة إلى وسيط  لمؤسسات األهلية الفلسطينية غير الحكومية، لكن السؤال الذي يطرح نفسهل
فإن هذا يعزز لصرف االنتباه عن الطبيعة الحقيقية السياسية والحزبية واألمنية "؟ وبحسب خليل نخلة تمويل

أو إنسانية على األرض، حيث تشكل المؤسسات غير الحكومية  للتمويل الذي يتم صرفه على هموم تنموية
: 2011نخلة، " ( خير أداة فعالة لهذا الغرض إذ من خاللها يتم غسل أموال المعونة القذرة إذا جاز التعبير

249.(  
  

  تمويل وكالة التنمية األمريكية للمؤسسات األهلية الفلسطينية  4-4
، 1987 - 1975مليون دوالر للفلسطينيين في الفترة ما بين األعوام  77قدمت الواليات المتحدة  

في تلك الفترة  م1967اضي الفلسطينية المحتلة عام وقد أعيد صياغة سياسة المساعدات األمريكية لألر
ة واالقتصادية ووجهت المشاريع الجديدة نحو هدف بناء ما اصطلح على تسميته وضع الركائز االجتماعي

وزعت وزارة  م1987المطلوبة للحفاظ على السالم في المنطقة، ومع اندالع االنتفاضة األولى عام 
الخارجية األمريكية بياناً استراتيجياً حددت من خالله األهداف اإلستراتجية للمساعدات األمريكية المقدمة 

تجية المطروحة تشكلت إثر تعاون مكثف ما إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وجاء في البيان أن اإلسترا
وبعد إعادة النظر في أهداف . بين تل أبيب وعمان ووكالة التنمية األمريكية ووزارة الخارجية األمريكية

المشاريع، المحصلة النهائية لها كان التطابق المشجع في وجهات النظر على وجوب منح الشعب 
  ).1987USAID(كون كفيلة برفع المستوى المعيشي الفلسطيني مساعدات اقتصادية واجتماعية ت
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إن الغاية من المساعدات األمريكية خالل هذه الفترة لم تعتن كثيراً بتنمية المجتمع الفلسطيني لكنها  
قصدت جعل الحياة اليومية تحت االحتالل أكثر استساغة بحيث يلقى حل التفاوض السلمي الذي تقوده 

بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر فرضت ). 2004نخله، ( الفلسطينيين  الواليات المتحدة قبوالً لدى
، وأصدرت وكالة "اإلرهاب"الواليات المتحدة شروطاً صارمة للحيلولة دون تمويل منظمات قد تدعم 

ما أصبح يعرف بوثيقة نبذ وتمويل اإلرهاب، والتي تشترط  م2002ديسمبر  31التنمية األمريكية في 
ية لتمويل مشاريع من قبل المانحين األمريكيين بأن تلتزم المؤسسات األهلية الفلسطينية إلبرام أي اتفاق

المتلقية للتمويل بأنها لم تقدم ولن تقدم في المستقبل أي دعم مادي أو موارد ألفراد أو جماعة تعلم بأنه 
تضمنت الشهادة  يدعو إلى أو تخطط أو ترعي أو تشارك في، أو أنها تشارك في النشاط اإلرهابي، كما

التي اشترطت توقيع مقدم طلب المنحة أن أي خرق لها سيشكل أساس إلنهاء االتفاقية من قبل الوكالة 
عادت وكالة التنمية  م2004مارس  24وفي . األمريكية للتنمية الدولية بشكل انفرادي وقبل انتهاء مدتها

بل المجتمع المدني الفلسطيني بكافة أطيافه األمريكية إلصدار صيغة معدلة لهذه الوثيقة التي رفضت من ق
السياسية واالجتماعية، بحيث تلزم من يتلقى تمويل من وكالة التنمية األمريكية بالتوقيع على تعهد بمعاداة 
اإلرهاب ومنظماته وعناصره وفق المفهوم والمعايير األمريكية مع تعديالت طفيفة لم ترق إلى مستوى 

  ).2008الشوا، (لسطيني مطالب المجتمع المدني الف
إن عدداً ال بأس به من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تتبع ألحزاب وحركات سياسية 
فلسطينية تصنفها اإلدارة األمريكية كمنظمات إرهابية، وهذا يعني الدفع نحو خلق شروخ في المجتمع 

، وبحسب المفكر األمريكي )2005األشهب والحسيني،(ال مواجهات بين أطراف فلسطينية الفلسطيني وافتع
ناعوم تشومسكي فإن عبارة اإلرهاب ليست وصفية ولكنها عبارة سياسية، ويجب أال نقع في فخ تعريف 
اإلرهاب الذي تسميه الواليات المتحدة والقوى الكبرى، وأضاف على سبيل المثال ما أسماه حملة أوباما 

ا كانت إيران من يقوم بذلك بحسب وصفه، وأضاف أن العالمية لالغتيال، فالغرب يعتبر ذلك إرهابا إذ
نموذج جنوب أفريقيا مثال جلي وواضح على دعم الواليات المتحدة لإلرهاب، فلقد كانت الواليات المتحدة 
تدعم الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وبالتالي دعمت كل ما لحق بالسكان السود من قتل وقمع وتنكيل 

ية، وكان نيلسون مانديال على قائمة اإلرهاب وكان من وجهة النظر األمريكية وإقصاء عن الحياة السياس
من أكبر الشخصيات اإلرهابية في العالم ولم يشطب اسمه عن قائمة اإلرهاب إال قبل عامين فقط، ويضيف 
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 أما ماريا. )1(تشومسكي إن أكثر الجماعات إرهابية هي الدول التي تقوم برعاية اإلرهاب على حد وصفه
أن كل شخص ال يحبنا فهو إرهابي، "بنجامين فقالت إن تعريف اإلرهاب كما تريده الخارجية األمريكية هو 

وما تقوم به المؤسسات غير الحكومية إذا تعارض مع السياسة الخارجية يكون إرهابا، لكن من وجهة 
غياب العقل العربي والحس إن ما يثير الحسرة واأللم على . ")2("نظري فان مهاجمة األبرياء هو اإلرهاب

الوطني، وبالتالي الحس القومي، لدى المتحكمين في حركة السياسة واإلعالم في كافة البالد العربية، هو 
هذا االنحراف المخزي نحو تسويق كلمة اإلرهاب، حسبما يراه اإلعالم الغربي وجعلها عالمياً تبدو وكأنها 

واعتبر آخرون أن الشروط األمريكية ). 208: 2012ال، المسح" (كلمة فلسطينية ومسلمة وعربية فقط
للحصول على المعونات إنما تكشف النوايا الحقيقية لسياسة الواليات المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني، 
مؤكدين على ضرورة أن تدرك السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أن استمرار 

ريكية يعني منها تقديم المزيد من التنازالت عن الثوابت والمرتكزات اعتمادها على المساعدات األم
ولذلك فإن ). 2004لبد، ( "إسرائيل"الوطنية، واإللقاء بنفسها تحت رحمة الواليات المتحدة وربيبتها 

ث المساعدات الخارجية التي تقدمها الواليات المتحدة تعد أداة فعالة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، بحي
  .يبقى استمرارها مرهوناً بتجاوب الجهات المتلقية لها مع مطالب اإلدارة األمريكية

  
  المؤسسات األهلية في فلسطين 4-5

يعبر العمل األهلي في فلسطين عن شريحة هامة من المجتمع المدني الفلسطيني مرت بعدة مراحل    
الجمعيات األهلية وسن قانون الجمعيات وتحت عدة إدارات ابتداء من الحكم العثماني الذي أسس لوجود 

والسياسي والقومي حيث عبرت الجمعيات عن  العثماني حيث تميزت الجمعيات آنذاك بالطابع االجتماعي
، تشكيالت سياسية ذات تطلعات قومية تنادي باالنفصال عن الخالفة العثمانية في نهاية الحكم العثماني

والذي تميزت فيه الجمعيات األهلية بدور هام في مقاومة  االنتدابد مروراً بحكم اإلدارة البريطانية في عه
وبعد نكبة العام . ومصادرة األراضي والتصدي للمشروع االستعماري اليهودي لفلسطين ،الهجرة اليهودية

                                                   
بوالية بوسطن   MITأستاذ كرسي بجامعة. ناعوم تشومسكي. مع المفكر األمريكي العالميأجراها الباحث  مقابلة )1(

  .األمريكية
  .األمريكية الدولية CODE PINKرئيس مؤسسة  .ماريا بنجامين .معأجراها الباحث مقابلة ) 2(
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واحتالل الجزء األكبر من فلسطين بقيت الضفة الغربية وقطاع غزة خارج نطاق اإلدارة  م1948
حكمت اإلدارة المصرية قطاع غزة حيث خضعت الجمعيات األهلية لقانون الجمعيات اإلسرائيلية فقد 

فقد  1948، ومع وجود الضفة الغربية تحت إدارة المملكة األردنية بعد نكبة 1909العثماني الصادر عام 
واستمر ). 2006مرزوق،( م1966لسنة ) 33( خضعت الجمعيات األهلية لقانون الجمعيات األردني رقم

، وهي م1967الجمعيات األهلية في ظل االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية بعد نكسة عام  عمل
كبديل وطني ومقاوم في ظل الخدمات  الفترة التي شكلت مرحلة هامة وأسست لرسوخ مفهوم العمل األهلي

من  نية وذلكوكعنوان مواجهة في ظل حظر نشاط رسمي للقوى الفلسطي، الضعيفة التي يقدمها االحتالل
هتمت بالدفاع عن األسرى ورعاية إخالل الهبات الجماهيرية لمواجهة االحتالل وشكلت جمعيات أهلية 

المصابين وتقديم اإلغاثة الطارئة للمتضررين من سياسات االحتالل المتمثلة في الهدم واإلبعاد والتنكيل 
دي لالحتالل وممارساته ولعبت واإلغالق والخنق االقتصادي ومطاردة المقاومين، من خالل التص

  .المؤسسات األهلية دوراً هاماً في الحفاظ على النسيج الوطني وحمايته من التفكك
، ومع قدوم السلطة الفلسطينية ازدادت مكانة العمل م1993بعد توقيع اتفاقية أوسلو للسالم عام    

مؤسسات، األمر الذي أدي إلى تأزم األهلي مع تبني المانحين الدوليين سياسة التمويل المباشر لهذه ال
العالقة بين الجمعيات األهلية والسلطة الفلسطينية، وشهدت هذه الفترة إصدار ما عرف بقانون الجمعيات 

شخصية معنوية "وقد عرف القانون الفلسطيني الجمعية بأنها . 1/2000الخيرية والهيئات األهلية رقم 
عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام  مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل

وتسمى  )1(دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية
مؤسسات غير حكومية ومؤسسات غير ربحية وتختلف عن المؤسسات الربحية في أنها ال تسعى للربح 
وإن كان لبعضها مشاريع تدر أرباحاً يمكن أن تساعد في تمويل نشاطات المؤسسة وتغطية النفقات 

ا أن تعمل في اإلدارية، وتتمتع المؤسسات األهلية بقدرة عالية من المرونة وسرعة األداء ويمكن له
وال تصبح الجمعية األهلية مستقلة بمجرد أن . مجاالت مختلفة ومناطق لم تغطها خدمات القطاع الحكومي

سجلت ذلك في نظامها األساسي أو ألنها أطلقت هذه التسمية على نفسها، فاستقاللية المؤسسات غير 
ونشاطاتها عن السلطة الحاكمة فلقد  الحكومية العاملة في فلسطين منقوصة، ألنها إن استقلت في برامجها

                                                   
 .2000فبراير ، العدد الثاني والثالثون، مجلة الوقائع الفلسطينية 2000لسنة  1قانون الجمعيات األهلية الفلسطيني رقم  )1(
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على مصادر التمويل الخارجي والذي يكون  كبيراً ، حيث تعتمد هذه المؤسسات اعتماداًبقي تمويلها خارجياً
  .في أغلب أحواله مشروطاً

وبما أن الدراسة تستهدف المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين والتي تتلقى أغلب تمويلها من    
مريكية من خالل وكالة التنمية الدولية األمريكية، وبما أن المناطق التي تعمل بها المؤسسات الحكومة األ

فقد جاء  ،األهلية الفلسطينية هي مناطق الحكم الذاتي التي أفرزتها اتفاقية أوسلو برعاية الواليات المتحدة
من لإنه لكل الفلسطيني وعمل هذه المؤسسات منسجماً لغرض تمرير الرؤية األمريكية في إطار تشكيل ا

في سياسة السلطة الفلسطينية أو على  ايجابياً لتأثيرل تعمل ن هذه المؤسساتأالوهم والخداع أن نعتقد ب
عملية اقتراح سياسات جديدة يتم اعتمادها، بل يندرج معظم تمويلها في إطار اإلبقاء على الوضع الراهن، 

نية والطارئة والتشغيل المؤقت وخلق فرص العمل، دون أي والذي يتضمن اإلغاثة وتقديم المساعدات العي
  .تنمية حقيقية تذكر تساعد على قيام الدولة الفلسطينية

من هذه الجمعيات بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، وهناك اعتماد شبه % 60لقد تم تأسيس أكثر من 
إن تدفق المساعدات الغربية تام على مصادر المساعدات الخارجية والغربية باألساس من أجل بقائها، 

خاصة األمريكية كان نتيجة التقاء مصالح بين مجموعة من الجمعيات األهلية الفلسطينية التي نمت بعد 
وهذا هو . اتفاقية أوسلو، والمؤسسات الدولية بحيث أنتج هذا االلتقاء حالة معادية لعملية التنمية الحقيقية

ولية للفلسطينيين، بل إن بعض الجمعيات ُأنشأت لهدف محدد هو المغزى من استمرار تدفق المساعدات الد
والغرض من ذلك هو التأثير على سياسة السلطة الفلسطينية أو  ،إنتاج المعرفة ونشرها لجمهور أوسع

من صنع عملية سياسية مولتها القوى الغربية " توفير المعلومات لها، وبما أن السلطة الفلسطينية هي
، فإن األمر يثير الشك في أن تقدم هذه المعلومات ما "إسرائيل"ت المتحدة إلرضاء وحماية وبالتحديد الواليا

  ).2011نخلة،" (يخدم التوجهات اإلستراتيجية والتنموية لسياسات السلطة الفلسطينية
ولقد حاول ، وبحسب إياد السراج فإن السلطة الفلسطينية ومنذ قدومها عمدت إلي مواجهة العمل األهلي

يس الراحل ياسر عرفات اختراق المؤسسات من خالل إنشاء وزارة شؤون العمل األهلي، مما أدى إلي الرئ
  .)1()2013السراج،(جو من عدم الثقة بين السلطة والمجتمع المدني 

                                                   
 .برنامج غزة للصحة النفسية مؤسس .إياد السراج. دمع  الباحث اأجراه مقابلة )1(



89 
 

إن وجود عدد كبير من المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية يشكل عامل إضعاف للفلسطينيين أمام 
ؤسسة غير حكومية لبرنامج معين ال يعني رفضاً فلسطينياً للبرنامج، بل سيكون الممولين حيث أن رفض م

هناك عدة مؤسسات غير حكومية فلسطينية أخرى ستقوم بتلقيه من الممول وهذا األمر يدركه الممولون 
  ) 2006حنفي؛ طبر، (جيداً بل ويعملون على إيجاده ضمن برامجهم 
ة الطالبة للتمويل كان بمثابة محاولة الختراق سياسي على إن تكاثر المؤسسات األهلية الفلسطيني

و كثيراً ما . الساحة الفلسطينية من خالل االختراق االقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي يحققه التمويل
الحق في تشكيل "نفذت مؤسسات أهلية فلسطينية غير حكومية مؤتمرات عدة مولها الغربيون باسم 

رفت عليها مبالغ كان األولى أن تذهب لصالح برامج أهم من ذلك، ألن تشكيل وص" الجمعيات الخيرية
الجمعيات حق كفله القانون الفلسطيني واإلحصائيات تشير إلى أن عدداً كبيراً من المؤسسات األهلية تم 

ن المؤسسات إتسجيلها في الوقت الذي كانت تعقد فيه هذه المؤتمرات وبحسب وزارة الداخلية في غزة ف
لكن . مؤسسة 130 بلغت 2011- 2009األهلية التي تم تسجيلها في قطاع غزة وحده في األعوام من 

الممولون يتفننون في كيفية هدر المال ويساعدهم في ذلك بعض المؤسسات األهلية الفلسطينية التي تنفذ 
اً أكثر ومادياً اكبر بل مثل هذه البرامج تحت مسميات عدة ليعود عليها ذلك بالنفع بحيث تتلقى دعماً  معنوي

الجماهير  لتمثيل من خاللهواعتبارها من وجهة نظر الممولين جسماً شرعياً يتم الحديث معه و
  ).2012غنيم،أبو(

إن تأسيس السلطة الفلسطينية قد دفع بقضية التمويل المشروط سواء للسلطة الفلسطينية أو     
رأي عام، فقد فسر التمويل األجنبي على أنه أداة  للمؤسسات األهلية غير الحكومية إلى أن تصبح قضية

تدخل أجنبية بهدف حرف وتعديل وجهة البرنامج الوطني الفلسطيني، كذلك نظر المجتمع المدني الفلسطيني 
إلى التمويل األجنبي على أنه رشوة سياسية مقابل التخلي أو التهاون في المطالبة بالحقوق والثوابت 

دت القراءة المتشككة للتمويل األجنبي الموجه إلى إضفاء مزيد من الصعوبة على الوطنية الفلسطينية، وأ
  ).2012شعبان، (التناول الموضوعي لقضية التمويل األجنبي 

بعض المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية ومن خالل عالقاتها الثابتة مع المؤسسات غير 
الحكومية الغربية حولت نفسها وغيرت من نهجها وأساليب عملها، بفضل الدعم المالي والتدريب المستدام 

السياسي الذي توفره المؤسسات الغربية، ولقد ابتعدت هذه المؤسسات عن قواعدها الشعبية وعن فكرها 
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األيديولوجي والذي كان يتسم غالبا باليساري لتصبح مؤسسات مهنية وكيانات تتبع المعايير الغربية، 
ابة عن مموليها وبعض هذه المؤسسات قد لعبت دور الوسيط لمصادر التمويل، هذا الدور الذي تقوم به ني

ائل السياسية المناهضة للتنمية التي ، إذ يتم تمويل هذه المؤسسات إلعادة قولبة الرساًالغربيين يعد ضار
يرسلها المانحون والممولون الغربيون، بحيث يتم نشرها تحت مفاهيم الهموم القومية والوطنية ومزاعم 
تعزيز المجتمع المدني الفلسطيني من خالل تأهيل ثقافي لمؤسسات أهلية مجردة من التوجهات السياسية 

  ).2011نخلة، (
  

  :ت األهلية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدسجدول يوضح عدد المؤسسا
   المحافظاتحسب  إحصائية  

 العدد الكلي اسم المحافظة م العدد الكلي اسم المحافظة م
 123 الخليل 8 194 جنين 1
 67 قلقيلية 9 26 طوباس 2
 44 جنوب الخليل-دورا 10 163 نابلس 3
 58 سلفيت 11 79 طولكرم 4
 27 شمال الخليل -حلحول  12 657 البيرةرام اهللا و 5
 20 مقر وزارة الداخلية 13 44 أريحا 6
 105 الرام 14 230 بيت لحم 7
 223 القدس 15 123 الخليل 8

 2060 المجموع
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  2013شكل يوضح عدد المؤسسات األهلية في الضفة الغربية والقدس بحسب النوع حتى عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العدد نوع الجمعية م العدد نوع الجمعية  م
 30 التعليم مؤسسات 10 37 المعاقين مؤسسات 1
 69 التعليم العالي مؤسسات 11 118 النقابية المؤسسات 2
 127 العشائريةالعائلية و المؤسسات 12 73 البيئة مؤسسات 3
 191 حقوق اإلنسان مؤسسات 13 225 الطفولةاألمومة و مؤسسات 4
 207 الطبية المؤسسات 14 231 الفنونالثقافة و مؤسسات 5
 42 الخريجين مؤسسات 15 0 األجنبية لمؤسساتا 6
 110 الصداقة مؤسسات 16 14 اآلثارالسياحة و مؤسسات 7
 384 االجتماعية المؤسسات 8

 119 الرياضةالشباب و مؤسسات 17
 83 الزراعية المؤسسات 9

 2060 المجموع
 

  رام اهللا: اإلدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية، وزارة الداخلية واألمن الوطني: المصدر
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  رام اهللا: اإلدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية، وزارة الداخلية واألمن الوطني: المصدر

  
  :جدول يوضح عدد المؤسسات األهلية في قطاع غزة

   

  العدد الكلي المحافظة م

 120 الشمال 1
 466 غزة 2
 96 الوسطى 3
 96 خانيونس 4
 79 رفح 5

  857 المجموع
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الجمعیاتأنواعحسبإحصائیة

  
 2013شكل یوضح عدد المؤسسات األھلیة في قطاع غزة حتى عام        

  غزة: وزارة الداخلية واألمن الوطني ،اإلدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية: المصدر
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  :2013جدول يوضح عدد المؤسسات األهلية في قطاع غزة حسب النوع حتى عام    
 

 
 

  .غزة: اإلدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية، وزارة الداخلية واألمن الوطني: المصدر
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احصائية حسب أنواع الجمعيات

 العدد نوع الجمعية م العدد نوع الجمعية م
 18 التعليم  مؤسسات 10 29 المعاقين مؤسسات 1
 15 التعليم العالي  مؤسسات 11 40 النقابية  المؤسسات 2
 9 العشائريةوالعائلية   المؤسسات 12 12 البيئة  مؤسسات 3
 10 حقوق اإلنسان  مؤسسات 13 45 الطفولةاألمومة و مؤسسات 4
 43 الطبية  المؤسسات 14 74 الفنونالثقافة و مؤسسات 5
 7 الخريجين  مؤسسات 15 0 األجنبية المؤسسات 6
 3 الصداقة  مؤسسات 16 2 اآلثارالسياحة و  مؤسسات 7
 395 االجتماعية  المؤسسات 8

 53 الرياضةالشباب و  مؤسسات 17
 34 الزراعية  المؤسسات 9

 857 المجموع
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  تمويل المؤسسات األهلية الفلسطينية               4-6 
البرامج واألنشطة المتعلقة بدورها في  ابتداع المؤسسة مرهون بقدرتها علىإن تحقيق أهداف 

إحداث التغيير في الواقع الحياتي، وتنفيذ البرامج واألنشطة مرهون بالتمويل وتغطية النفقات الالزمة سواء 
للعاملين عليها أو المتلقين لها، وبدون التمويل يصعب على المؤسسة تنفيذ برامجها وبالتالي يصعب عليها 

المؤسسات األهلية الفلسطينية بشكل كبير على التمويل الخارجي والهبات والمنح وتعتمد . تحقيق األهداف
األجنبية، ونتيجة مباشرة لذلك يفرض المانحون أجندتهم وشروطهم على المتلقين بما يعزز من هيمنة القيم 

  .األجنبية على الحياة الفلسطينية
إمدادها باألموال والمعدات الالزمة ويقصد بتمويل المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية تزويدها و

وأحياناً الخبراء والكوادر الالزمة لتنفيذ برامج وأنشطة المؤسسة بما يحقق أهدافها ضمن نطاق اختصاصها 
ويعتبر استمرار واستقرار التمويل من العوامل الهامة في ارتقاء مستوى األداء وتحسين . وميدان عملها

إن فرصة الحصول على تمويل لمشروعات ). 2004نيازي، (لقائمة نوعية المخرجات وتطوير الموارد ا
المؤسسة تتأثر بنوعية النشاطات والمشاريع واألهداف المعلنة من قبل المؤسسات غير الحكومية حيث 
يمكن للمؤسسة أن تواجه عراقيل في سبيل الحصول على التمويل الالزم، ومن هذه العراقيل مطابقة نوعية 

  ).2006الهيتي، (مع توجهات وأهداف الجهة المانحة  األنشطة المقترحة
وقد كان لقيام السلطة الفلسطينية دور كبير في دفع قضية التمويل الدولي لمؤسسات المجتمع 
 المدني الفلسطيني إلى سطح النقاش النخبوي والشعبي، فقد رأت السلطة الفلسطينية في التمويل األجنبي

أداة خارجية للتدخل في شؤون المجتمع الفلسطيني يهدف إلى حرف على أنه  للمؤسسات غير الحكومية
). 2007نبأ،(أولويات العمل الفلسطيني عن مساراته الصحيحة ويخدم مصالح وتوجهات الدول المانحة 

ولقد رأى المانحون الخارجيون في منظمات المجتمع المدني أفضل األدوات وأيسرها التي يمكن من خاللها 
الح  حقيقي للمجتمعات في الدول النامية، خاصة وأن أغلب هذه المؤسسات تفتقر إلى إحداث تغيير وإص

التمويل الذاتي، وقد تكون بعض الشواهد قد أثبتت مقدرة المجتمع المدني على إحداث تغيير في بعض 
مة الحاالت كما هو الحال في التحول الكبير الذي حدث في شرق أوروبا مع انهيار الكتلة الشرقية بزعا

االتحاد السوفييتي فعمدت إلى التواصل والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للدخول إلى 
ونتيجة لضعف التمويل المحلي يعتبر التمويل الخارجي ). 2003أبو سيف،(الواقع الفلسطيني من خاللها 
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فعليه يتوقف حجم نشاطها  ،غير الحكوميةمن أكثر الجوانب أهمية وحيوية بالنسبة للمؤسسات الفلسطينية 
ونوعيته ومستواه وأثره على المجتمع الذي تخدمه، وتزداد هذه األهمية نتيجة لطبيعة مصادر التمويل التي 

وقد تستخدم الممولة  األجنبيةتتأثر بالمناخ السياسي واالجتماعي للبلدان التي تتبع لها المؤسسات الدولية 
لى المؤسسات المحلية المتلقية للتمويل، حيث تساهم برامج التمويل نفوذ بلدانها للتأثير ع المؤسساتهذه 

( األجنبية في تغيير االنطباعات ووجهات النظر وتخلق توجهات محددة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية 
لقد أدى اعتماد عدد من المؤسسات المحلية الفلسطينية على مصادر الدعم الخارجية إلى ). 2001ماس،

يبرز منها في هذا السياق اثنتان، األولى زيادة التأثير الخارجي في تحديد برامج عمل وأهداف  نتائج هامة
الكثير من هذه المؤسسات نتيجة للدعم المستمر من الطرف الخارجي، ونمو اعتمادية الطرف المحلي على 

التمويل وتعمل في  هذا الدعم لضمان البقاء واالستمرارية، والثانية نمو شريحة منتفعة مرتبطة بمصادر
  .)1995الجرباوي،(سياق منفصل عن دينامية المجتمع وتوجهاته 

ولضمان استمرار تدفق المساعدات وتمويل البرامج لهذه المؤسسات فعليها أن تكون جزءا ال 
يتجزأ من جدول األعمال السياسي المفروض من الخارج عالوة عن ذلك فلقد تم إبعاد هذه المؤسسات 

عن قواعدها ومناصريها وجماهيرها التقليدية من الفقراء والمستضعفين بالخصوص بحيث  بشكل تدريجي
كلما ابتعدت بنفسها عن جماهيرها كلما اقتربت من النخبة السياسية االقتصادية والفكرية التي أفرزتها 

الذي أصبح إن الدور . اتفاقية أوسلو والتي أعاقت التنمية الحقيقة من خالل تدخالت فوقية من الخارج
مناطاً بهذه المؤسسات بأن تصبح أكثر اقتراباً من كونها بديالً عن األحزاب السياسية والحركات الشعبية 
وبغير ذلك فلن تكون هدفاً مقبوالً للمساعدات السياسية الغربية حيث استفادت وبحسب دراسة ديفوار 

  ).2011نخلة، ( ة للفلسطينيين من كافة المساعدات الدولية المقدم% 10من حوالي  م2009وترتير 
لقد شهدت بعض المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية بعداً كبيراً عن تحالفها مع السكان 
والجماهير المحليين الذين انبثقت عنهم في األصل من خالل اللجان الشعبية والهبات الجماهيرية ضد 

ي التمويل من المؤسسات الدولية المانحة االحتالل و ممارساته، هذا االبتعاد جاء من أجل استمرار تلق
ولقد أدت . والتكيف مع طرق العمل الجديدة في ظل ظروف جديدة ليس من أجندتها محاربة االحتالل

عملية االبتعاد هذه إلي عزل بعض قطاعات المجتمع المدني تدريجياً عن قواعدها الجماهيرية، األمر الذي 
  ). 2010شاالند،( الوطنية لدى السكان والجماهير المحلية أدى إلى تفاقم وضع التبعية الحزبية و
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وتعد مسائل التمويل أكثر تعقيداً بسبب ارتباطها بالعديد من القضايا، مثل حدود تأثير التمويل 
األجنبي على السياسات الداخلية وارتباطه بمفهوم السيادة في مقابل فكرة المجتمع المدني الدولي، ودرجة 

لويات الدولية التي توجه هذا التمويل وبين االحتياجات الحقيقية وأولوياتها بالنسبة للمجتمع، التوافق بين األو
إضافةً إلي غياب الندية والتكافؤ بين الممول والمتلقي والتي تشير إلى قدرة الممول على فرض شروطه 

الحكومية هو تمويل  إن أغلب التمويل الذي تتلقاه المؤسسات غير). 2010هاللي، (على الجهة المتلقية 
خارجي بالدرجة األولى، وتتعدد مصادره التي أهمها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، هذا التمويل له 

أيضا يخضع لشروط التمويل للبلدان التي ينتمي لها تبعاً  مصدران حكومي وغير حكومي لكن األخير
  .يحقق لها تنفيذ أهداف سياستها الخارجية للتشريعات والقوانين وما تمليه مصلحة هذه البلدان بما

ومن المخاطر التي تواجه متلقي التمويل اشتراط وجود خبراء من طرفهم إلدارة المشروع، 
واشتراط شراء المعدات من الدول التي ينتمي إليها الممول، األمر الذي يمنع فرص تحقيق التنمية الحقيقية 

من قيمة المنح التي توفرها وكالة التنمية % 90أو % 85لى على األرض وتصل نسب المساعدات التقنية إ
األمريكية على سبيل المثال، مما يزيد من فرص الفساد وسوء استخدام النفوذ للممول والمتلقي في ظل 

إن معضلة التمويل ). 2006القزاز،(فرض أنماط معينة للتنمية تقوم على االستهالك ونمط الحياة الغربي 
مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تكمن في كونه تمويل مسيس في حد ذاته، سيما الخارجي المقدم ل

الدعم المقدم من المؤسسات األمريكية غير الحكومية العاملة في األراضي الفلسطينية والوكالة األمريكية 
ا المستمر للتنمية الدولية والتي تربط بين الواقع السياسي وتمويلها لمؤسسات المجتمع المدني، وتهديده

بقطع المساعدات في حال قامت السلطة الفلسطينية بإعالن الدولة من جانب واحد، باإلضافة إلى ما ذكرناه 
 عن إلزام مؤسسات المجتمع المدني بالتوقيع على وثيقة نبذ اإلرهاب ، وأن هذه األموال لن تذهب لدعم أي

ت في استهدافها لشريحة المتعلمين ذات وتكمن خطورة هذه المساعدا). 2005أبو سيف، (مصدر لإلرهاب 
األهمية الخاصة في المجتمع الفلسطيني ذوي القابلية للتعلم والتطور وهم بالضرورة الفئة التي تقوم ببناء 
مؤسسات السلطة الفلسطينية وتنفيذ سياساتها، كما أن مردود ارتفاع نسبة المنح الفنية ال يعود بالنفع الثقافي 

دة فحسب بل له مردود مالي عالي، حيث أنها تستثمر أموالها بالدفع لخبرائها الذين على الواليات المتح
الل نقل متدربين فلسطينيين تستقدمهم لنقل الخبرات سواء بنقلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو من خ

  ).2010ظاهر، ( إليها
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غرافية للمعونة في وحول وجهات النظر بشأن التنمية في فلسطين وضمن مؤتمر التداخالت الج
أشارت دراسة إلى أن المساعدات المقدمة للشعب ، م2010فلسطين والذي جرت أعماله في بيرزيت عام 

الفلسطيني تقدم ضمن إطار سياسي، وأن الصمت على االحتالل أصبح شرطاً أساسياً الستمرار التمويل 
  ).Roy) ،2010 الدولي للسلطة الفلسطينية

وتتلخص إستراتيجية الممولين في تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية في األراضي 
الفلسطينية، ودعم استمرار العملية السلمية، ويتأثر الممولون بسياسات بلدانهم تجاه الشأن الفلسطيني 

الدولية  اإلسرائيلي، واستحقاقات العملية السلمية ومدى التزام الطرف الفلسطيني بالتوجهات والشروط
وبرغم الحجم الكبير والتنوع في المساعدات التي ). 2006عوض، (واالتفاقيات الموقعة بين الجانبين 

يقدمها الممولون، إال أنها لم تأت ضمن برامج وخطط وطنية متفق عليها مبنية على أسس إستراتيجية لتلبية 
جندات الممولين كأداة ضغط لتمرير احتياجات المجتمع المحلي الفلسطيني، إنما عكست تنفيذ أهداف وأ

حنفي، طبر، (المشاريع السياسية وإبقاء الحالة االقتصادية واالجتماعية تترنح في مكانها دون أي تقدم يذكر 
2006 .(  

وبحسب عمر شعبان فكما أن بعض هذه المؤسسات لديها أهداف إنسانية، فإن البعض اآلخر يسعى    
لتمويل الدولي يعود للدول التي منحت هذا التمويل، وبعض هذه إلى الربح وخلق فرص عمل، فمعظم ا

المؤسسات يستفيد من المعاناة والضغط الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وأضاف بأن مؤسسات كثيرة 
تضخمت بشكل كبير وجلبت معها الكثير من الخبراء األجانب ومعظمهم ليسوا خبراء وهم خريجون جدد 

سات تعمل دون التنسيق مع الحكومة، والتمويل الدولي يأتي دون أن يمر في دون أي خبرة، هذه المؤس
قنوات الحكومة، وهناك تمويل دولي من الحكومات للمؤسسات التابعة لها، وهي تقوم بتنفيذه مع المستفيد 

إن . )1(األخير دون أن تتشارك مع المؤسسات األهلية، بحيث ال نستطيع أن نعرف حجم الدعم المقدم
التبرعات المقدمة من الواليات المتحدة قد أثارت الكثير من الشبهات حول أهداف تلك المساعدات حيث أن 
المئات من المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية تعتمد على هذه المساعدات، والتي ركزت على تطبيع 

فلسطينية غير الحكومية العالقات وبناء األمن والتثقيف النسوي والديمقراطي، والكثير من المؤسسات ال
األمريكية إال أن مجمل المؤسسات تماشت مع التوجهات آنفة  رفضت األجندة الغربية وقاومتها وتحديداً

                                                   
 .  crsمدير سابق لهيئة اإلغاثة الكاثوليكية ، رئيس بال ثينك للدراسات .عمر شعبان. أمع  أجراها الباحث مقابلة )1(
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الذكر حيث األجندة مشوهة وال تناسب األولويات الفلسطينية العاجلة بقدر ما تناسب الممول األمريكي 
ة من الواليات المتحدة للفلسطينيين كان بعد واألوروبي إن خير دليل على تسييس المساعدات الممول

التشريعية عام  حماس في االنتخابات الفلسطينيةحركة االنتصار الذي حققته الديمقراطية الفلسطينية بفوز 
حماس وحكومتها وبشكل كامل،  حركة حيال "إسرائيل"حيث رضخت واشنطن لكل مبدأ تتبعه ، م2006

ها ومنعت الواليات المتحدة مسئوليها من لقاء قادة حماس أياً كان فقطعت المساعدات سيما اإلنسانية من
المنصب الذي يشغلونه، ومارست الواليات المتحدة ضغوطاً على كل بلد أوروبي وآسيوي وعربي 
وأمريكي التيني لالنضمام للحصار الكامل الذي يشمل المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين، وتقبلت الواليات 

  ).2007بتراس، (لتجويع الفلسطينيين بهدف إخضاعهم  "إسرائيل"ات التي تتبعها المتحدة للسياس
ومسألة التمويل والمساعدات الخارجية حساسة وهامة ولها ما بعدها على المؤسسات المتلقية  

والمجتمع الفلسطيني ككل، فهي تعزز وجود ونفوذ شريحة من الوكالء المحليين للجهات الخارجية الممولة، 
إن ). 2001لداودة، (على المؤسسات األهلية بحيث تجعل مواقفها رهن مواقف ورغبات الممول  وتؤثر

أخطر ما في التمويل األمريكي هو التبعية المالية التي تبقي المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية في حالة 
نمية الفلسطينية، مما يبعد تبعية، ما يؤهلها بعد ذلك لقبول األجندات األمريكية التي ال تتماشى مع خطط الت

هذه المؤسسات عن االستقاللية الخارجية واالنتماء الداخلي وبالتالي إضعاف المجتمع الفلسطيني، ولن 
تستطيع المؤسسات األهلية أن تؤثر في المجتمع المدني باإليجاب طالما لم تستقل سياسياً واقتصادياً عن 

حول الفجوة  )1(وفي دراسة أعدتها ونشرتها ماس. رة بهامصادر المساعدات الغربية أو المصادر المتأث
 اًسلبي اًالقائمة بين البحوث وصناعة السياسات في األراضي الفلسطينية خلصت الدراسة، إلى أن هناك أثر

  ).2009ديفوار وترتير، (للمساعدات الدولية في مجال البحوث المحلية 
إنتاج "والنشر في نقطة ما بخصوص إن من يحدد الموضوعات المطروحة للدراسة والبحث 

على سبيل المثال هي المؤسسات الدولية المانحة بما أنها هي من يوفر األموال والدعم للمؤسسات " المعرفة
األهلية المتلقية، وهذا يفقد المؤسسات األهلية السيطرة وتوجيه البوصلة، والسبب يعود في ذلك إلى عدم 

                                                   
تابعة ؤسسة كم 1994مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسس في القدس عام / معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )1(

لقرارات من خالل القيام بغرض المساعدة في صناعة السياسات وا" مرسوم رئاسي"لمنظمة التحرير الفلسطينية بناء على 
 . بأبحاث حول السياسات االقتصادية واالجتماعية
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فإذا ما اهتزت عالقاتها بمصادر التمويل . النفقات لتستديم برامجها مقدرة المؤسسات األهلية على تغطية
سات إلى وهذا الوضع المحفوف بالمخاطر من شأنه دفع هذه المؤس. فإن برامجها وبحوثها ستتوقف بالكامل

تقررها المصادر الممولة لتمويل الدراسات واألبحاث والندوات بهدف إنتاج  قبول أي اقتراح أو أفكار
المعلبة، ألن العالقة التي تحكم المؤسسات األهلية بالمؤسسات الدولية المانحة ليست عالقة أفقية  المعرفة

إن المنظمات غير الحكومية هي عبارة عن . "وال عالقة شراكة، بل هي عالقة رأسية ذات طابع إلزامي
حوث ويقومون رجال شرطة مفكرين يحددون ما هي األبحاث المقبولة ويوزعون األموال المخصصة للب

  ).137: 2009شاالند، " (بانتقاء المواضيع ووجهات النظر التي تعكس تحليالً طبقياً ومنظور الصراع
  

  المؤسسات الدولية غير الحكومية4-7 
إن وجود المؤسسات الدولية غير الحكومية الغربية في فلسطين يرتبط مباشرة بالخطط السياسية  

بين  م1978فبعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد في العام "الغربية واإلسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين، 
أمريكية إلنفاقها في ، بوساطة أمريكية قررت وزارة الخارجية األمريكية تخصيص أموال "إسرائيل"مصر و

للفلسطينيين ولكن بشكل غير مباشر، إلغراء " تحسين مستوى المعيشة"المناطق المحتلة تحت قناع 
هدفت آلية تنفيذ هذا القرار إلى توجيه أموال الوكالة . الفلسطينيين للموافقة على اتفاقية كامب ديفيد

وعية خاصة، أنشأت هذه المؤسسات األمريكية األمريكية للتنمية الدولية بواسطة خمس مؤسسات أمريكية ط
مكاتب لها في الضفة الغربية وقطاع غزة وبدأت تخصيص هذا التمويل مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 

م تصاعدت لهجة 1982وفي أعقاب الهجوم اإلسرائيلي على منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عام 
ت االحتالل، وبالطبع فإن وكالء هذا الدعم هم المؤسسات الدعم الغربية للفلسطينيين الرازحين تح

  ).187: 2011نخلة، " (والجمعيات الغربية
إن تزاحم مؤسسات دولية عديدة للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة يفتقر معظمها للرؤية 

لة اإلستراتيجية ويتركز جل عملها في توزيع المساعدات الطارئة ذات الجدوى المؤقتة، قد خلق حا
ممرضة من التواكل واالعتمادية وأشاع أجواء من التكاسل والتسول بما يدمر مكنونات القوة في المجتمع 

كانت هذه المنظمات العابرة للحدود ). "2012شعبان، (الفلسطيني ويحد من التعاضد والتكاتف الذاتيين 
كما فعل قادتها العسكريون في  ترفع التقارير مباشرة إلى حكوماتها مصدر أموالها في عواصمها، وتماماً
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، رفعت هذه المنظمات العابرة للحدود التقارير وحاضراً الماضي وكما فعلت بعثاتها الدبلوماسية ماضياً
قيماً للمعلومات االستخبارية المفيدة حول ما  والتحليالت والمالحظات إلى عواصمها، فقد كانت مصدراً

  .)189: 2011نخلة، " (يحدث على أرض الواقع
في دراسة حول واقع الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية األجنبية العاملة في فلسطين سعى 

إلى دراسة بيئة عمل هذه المؤسسات ومستوى " أمان"االئتالف الفلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة 
نظم النزاهة شفافيتها ومدى خضوعها للمساءلة والرقابة على اعتبار أنها عوامل هامة في تحديد كفاءة 

لديها، فقد تبين أن هذه المنظمات تعمل من خالل شراكات مع المؤسسات المحلية القائمة، أو عن طريق 
فتح وتسجيل فروع مستقلة أو حتى من خالل القيام بعمليات مباشرة من دون تسجيل نفسها  وأن حوالي 

كافة فروع هذه المنظمات في من % 89من هذه المنظمات هي أمريكية وأوروبية، ويتمركز حوالي % 85
 1.7ولقد أقرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وفقاً للدراسة بأنها أنفقت مبلغ . "القدس ورام اهللا وبيت لحم

قد اتخذ و 2007 حتىو م1993خالل الفترة الممتدة من عام مليار دوالر في الضفة الغربية و قطاع غزة 
سات كومته آنذاك محمود عباس قراراً يقضي بإعفاء كافة مؤسالرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس ح

الشركات العاملة في منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية من الوكالة األمريكية للتنمية والفروع والهيئات و
التسجيل في أية وزارة تابعة للسلطة الفلسطينية، وهذه القرارات منحت مؤسسات الوكالة األمريكية للتنمية 

  ).15:  2010أمان " (ة حصانة ضد أي تدخل من شأنه أن يعرقل نشاطاتها في األراضي الفلسطينيةالدولي
تصاريح تسجيل من وزارة االقتصاد "يحظى العديد من فروع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على    

ندرجة حتى ها ليست مءالوطني كشركات ال تبغي الربح من دون تقديم أي وثائق رسمية كما أن أسما
ضمن قائمة الشركات المسجلة لدى قسم مراقبة الشركات في الوزارة، إذ أن شركات الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية التي ال تبغي الربح ال تقدم أي تقارير أو ميزانيات وال تخضع لرقابة المراقب المالي التابع 

فلسطينية فتنص على خضوع أي صراع قد ينشأ للشركات الفلسطينية أما عقود عمل الوكالة مع الجهات ال
إن المفارقة هي أن أغلبية الشركات ). " 16:2010 ،أمان" ( في العمل لنظام قضاء الواليات األمريكية

التي سجلتها وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية تحت اسم شركات ال تبغي الربح هي في الواقع شركات 
كما وأن العقود التي فازت بها من الوكالة األمريكية للتنمية إلدارة تبغي الربح في الواليات المتحدة، 
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مشاريع في المناطق الفلسطينية تم تصميمها لزيادة أرباحها، وهذا هو الدور الذي تقوم به، وإال فال مبرر 
  )2011:19نخلة ( "لوجودها

امجها للرقابة وترفض الكثير من المؤسسات الدولية واألمريكية على وجه الخصوص أن تخضع بر
الحكومية أو الشعبية مستغلة حاجة المجتمع الفلسطيني لمساعداتها بسبب الحالة السياسية والحصار، بما 

  ). 2012شعبان،(يدلل على أن عالقة الممولين والمانحين الدوليين بفلسطين ال تقوم على الشراكة والتنمية 
د فإنه يرى بأن إن برامج المساعدات للدول وبنظر محافظ سلطة النقد الفلسطيني السابق أمين حدا 

وللواليات المتحدة على األغلب هي برامج تحاول دائما أن تخدم توجهات وسياسات الدول وبرامج 
الواليات المتحدة في فلسطين بحيث تأتي متوافقة مع وجهة النظر األمريكية أكثر من وجهة النظر 

برامجنا هو مساعدة الفلسطينيين على التخلص من االحتالل  ومن يريد أن يساعدنا فإن من أهم. الفلسطينية
وهذا ما ال تفعله المؤسسات األمريكية وإن عدم تدخل السلطة الفلسطينية في توجيه برامج المعونة التي 
تنفذها المؤسسات األمريكية والمؤسسات الدولية هو أهم معيق من معيقات عدم االستفادة الحقيقية من تلك 

  .)1()2013اد،حد(المعونة 
إن السلطة الفلسطينية ليس لديها نفوذ وأدوات للرقابة عليها ومحاسبتها وليست شريكة في وضع 

بالرغم من وجود وزارة لهذا الشأن سابقاً حيث لم يكن لها الحق في توجيهها أو مساعدتها أو ، برامجها
االعتراض الحاسم أو حتى ترشيد عمل هذه حتى التعاون معها ونتيجة لذلك فإن السلطة الفلسطينية ال تملك 

  )2013،عمرو(المؤسسات فهي متروكة تعمل على هواها 
إن هذه المؤسسات هي بمثابة الذراع الممتدة لحكوماتها في العالم الثالث تنفذ بواسطتها سياستها 

تكافؤ القوة بين الخارجية من خالل تقديم المساعدات المالية سواء كانت تنموية أو إنسانية، ونتيجة لعدم 
م 1994المانح والمتلقي تتجاوز هذه المؤسسات الحدود الوطنية وتتجاهل الكيانات السياسية، ومنذ العام 

ولقد . تتعرض األراضي الفلسطينية لغزو تقوم به المؤسسات األمريكية غير الحكومية المعفاة من الضرائب
قفون هم موضوع المساعدات الغربية وبالذات كان السكان المحليون الفقراء والمهمشون والنخب والمث

من المشروع الذي يتم تحويله، وكونهم جزء من  األمريكية التي هي موضوع حديثنا، فقد كانوا جزءاً

                                                   
 .رام اهللا – محافظ سلطة النقد الفلسطيني السابق .أمين حداد. دمع  أجراها الباحث مقابلة عبر الهاتف )1(
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المشروع، ويدينون بالوالء إلى مصدر األموال فقد كانوا محكومين وتصرفوا بخضوع وانقياد تام كما تريد 
  " .األم"حة سياسة وإستراتيجية الحكومة المان

إن التحول الذي طرأ على عمل المؤسسات الدولية من تعاملها المباشر مع المستفيدين من 
مساعداتها إلى التعامل غير المباشر معهم عبر المؤسسات األهلية الفلسطينية غير الحكومية يتجلى في 

  : أربعة مستويات بحسب خليل نخلة هي على النحو التالي
  :المستوى األول

ص من أي وهم يتعلق بطبيعة وعملية التمويل، أي وضع المؤسسات غير الحكومية الدولية التخل
كقنوات تمويل في دور تابع لوكاالت المعونة الرسمية، من خالل تحول تمويل المنظمات غير الحكومية 

مناطق ، افتتحت لها مكاتب في "األم"إلى تمويل تديره بشكل مباشر وكاالت رسمية مبعوثة من حكوماتها 
السلطة الفلسطينية، وتغطي هذه المكاتب كافة البلدان الغربية الملتزمة بدعم عملية أوسلو ومن بينها الوكالة 

" الحكومة إلى الحكومة"يد التمويل الخارجي على أنه من وتم إعادة تحد) USAID(األمريكية للتنمية الدولية 
عن الشعار الزائف الذي  وبالطبع عوضاً" الشعبالشعب إلى "عوضاً عن المزاعم السابقة التي تقول من 

  " .من الشعب األمريكي إلى الشعب الفلسطيني"سوقته وكالة التنمية الدولية األمريكية 
  :المستوى الثاني

لقد تم خصخصة المساعدات الغربية منذ بداية عملية السالم، بحيث أصبحت هذه المساعدات تعتمد 
الجهات من بينهم المؤسسات األهلية الفلسطينية غير الحكومية و في تنفيذ مشاريعها على عدد من 

و الشركات االستشارية  المؤسسات الدولية غير الحكومية العابرة للحدود و الشركات االستشارية المحلية
األفراد، بحيث أصبحت المؤسسات الدولية العابرة للقارات تنافس المؤسسات الغربية واالستشاريين و

مؤهالته مع فعلى من يريد الفوز بالتنفيذ أن تتطابق خبراته و. وضلية في عملية تقديم العراألهلية المح
قدرة المؤسسات الدولية العابرة للحدود، على حساب ناسب مع طبيعة وشروط المانح التي هي غالباً ما تت

على رأسها الواليات المؤسسات األهلية التي تفتقر إلى الخبرة اإلدارية ومجاراة الدول المانحة الكبرى و
  .المتحدة
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  : المستوى الثالث
عمل المانحون وعلى رأسهم الواليات المتحدة ممثلة بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية، على إضفاء 

التي أشير م فقط، فقد أعطيت هذه المشاريع ولكن باالسحلية على بعض المشاريع الكبيرة وطابع الثقافة الم
ذلك إلظهار االهتمام الفعلي و ،ء عامية محلية مثل حنان ونظام وتمكين وسيادةمج أسماإليها بالبرا

بالخصوصيات الثقافية للسكان المحليين، وهذه نزعة تعطي معنى تضليلياً لمصفوفة السيطرة بأكملها 
  .المفروضة من خالل توفير الدعم السياسي

  :المستوى الرابع
لتنسيق المساعدات الغربية، فقد استهلت مجموعات من فشل الهيكلية التي وضعتها اتفاقات أوسلو 

الجهات المانحة محاوالت أكثر تحديداً لتبين وتجانس المعونة والمساعدات المقدمة للفلسطينيين، و هذه 
نقل وظائف كانوا يتوخون التكلفة المنخفضة والالمركزية، وبأن المانحين  اًزائف اًالمحاوالت أعطت انطباع

ير المدى إلي ميدان تنفيذ المشاريع الممولة وتحولت العبارات المستخدمة من تمويل قصصنع القرار إلى 
ن هذا التحول استند إلي من دعم مؤقت إلي دعم مستدام، إال أإلى شركاء ومن متلقين تمويل طويل المدى و

ات األهلية المؤسسملتزمون تجاه ع بأن المانحين الغربيين جادون والتضليل بهدف إعطاء انطباالخداع و
في ذلك بهدف  الستشاريين المحليين تواطٌؤاعض القائمين على هذه المؤسسات ولقد كان لبالتي تمولها، و

إن نوعية العالقات بين المنظمات الشعبية والمنظمات غير الحكومية . "تأمين وظائف وعقود مربحة
مويل والمسائلة تعزز األهداف األوسع والجهات المانحة والحكومات، هي التي تحدد فيما إذا كانت أنماط الت

  .)255: 1996ادواردز وهولم " (لهذه المنظمات في التنمية أو تعمل على عرقلتها
حالة المجتمع المدني "بعنوان  م2012وضمن مؤتمر جرت أعماله بغزة في ديسمبر 

والذي رعته شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية قدم الباحث عمر شعبان ورقة عمل " 2012...الفلسطيني
  :خلصت إلى التالي" شراكة أم تبعية وسيطرة....الجهات المانحة والمنظمات األهلية"بعنوان 
تها على شكل رواتب ومكافآت ضخمة معظم التمويل الدولي يذهب لمصلحة المؤسسات الدولية ذا - 1

وفي تمويل المصروفات التشغيلية كاستئجار الشقق والمقرات مرتفعة التكاليف واستخدام السيارات 
من حجم % 20بحيث ال يتبقى للمجتمع الفلسطيني سوى . الفخمة وموائد العشاء في الفنادق الراقية

 .ية نفسهاالتمويل في حين تذهب النسبة الباقية للمؤسسات الدول
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جميع الممولين لديهم شروط خاصة بهم، بعضهم يصرح بها كما في وثيقة الوكالة األمريكية  - 2
 .للتنمية الدولية، والبعض اآلخر ال يصرح بها كالتمويل العربي واإلسالمي

، فمن يملك المال يملك القرار ومن السذاجة أن نتوقع شروط دون أثبتت الدراسات أال تمويَل  - 3
لكن ال يجب وضع كافة الشروط في بوتقة واحدة فمنها شروط إدارية ومالية  ير مشروط،غ تمويالً

لكن أخطرها الشروط السياساتية ومن هذه .ومنهجية وشروط فنية لضمان سالمة تنفيذ المشاريع 
 :الشروط على سبيل المثال

 ن يتم منع التمويل عن أنشطة معينة في مناطقأتحديد مناطق للعمل دون غيرها كC )2(  في
 .الضفة الغربية ومنع إقامة مشاريع بنية تحتية في مخيمات الالجئين

  مع مؤسسات إسرائيلية بهدف واشتراط التعاون مع مؤسسات دولية تعمل في نفس المجال
 .تسريع التطبيع مع االحتالل

  تخصيص وتحديد نوع وعدد وجنس ومكان السكن واالنتماء السياسي للمستفيدين من البرنامج
 لممولا
 اشتراط االستعانة بخبراء من الدول الممولة مما يستنفذ نسبة كبيرة من الموازنات الممنوحة.  

في كتابه دور المنظمات غير الحكومية في إطار النظم السياسية السلطوية يثير كليري سؤاالً هاماً 
في مقابل مصالح بعض إلى أي مدى مثل الفاعلون في المنظمات غير الحكومية مصالح أفقر الفقراء "وهو 

وتصف ). 227: 1997كليري، " (المجموعات األخرى، بما في ذلك ربما مصالح هؤالء الفاعلين أنفسهم
نعومي كالين المؤسسات الدولية غير الحكومية بالجناح الخيري للجيش الذي يقوم بتنظيف مخلفات 

ترقة من قبل المخبرين الذين العديد من المنظمات غير الحكومية مخ" .)2007، كالين(الحروب بصمت 
أما ). 4: 2010شوسودفسكي،" ( يعملون في كثير من األحيان بالنيابة عن وكاالت االستخبارات الغربية

وزير خارجية الواليات المتحدة األسبق كولن باول أوضح في الفترة التي سبقت غزو أفغانستان بأنه جاد 
ت غير الحكومية التي قد تسهم في مضاعفة قوتنا في ضمان الحصول على أفضل العالقات مع المنظما

وكالة اسوشتد برس بأنهم يحصلون على معظم معلوماتهم عن  طلعأفقد . وتشكل جزءاً هاماً من جيشنا
انجلر، (أفغانستان وباكستان من منظمات اإلغاثة، فهي تشكل مصدراً هاماً من مصادر االستخبارات 

                                                   
  .المناطق الخاضعة مدنياً وأمنياً للسيادة اإلسرائيلية في الضفة الغربية  )2(
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لة األمريكية للتنمية المؤسسات غير الحكومية األمريكية الذراع وقد اعتبر مسئولون في الوكا). 2010
وقد اعتبرت وكاالت البنك الدولي والواليات المتحدة ). "2011انجلر، (المساعد لحكومة الواليات المتحدة 

" ( واإلتحاد األوروبي في الخارج المنظمات غير الحكومية جزءاً ال يتجزأ من إستراتيجية مكافحة التمرد
  ). 4: 2009راس، بيت

وازدهر وجود المؤسسات الدولية غير الحكومية في أوقات األزمات وقمع الحركات الحزبية 
، وهذا ما تؤكده دراسة قامت بها دائرة المؤسسات األجنبية بوزارة )2009بيتراس، (والنقابية واالجتماعية 

إذ أن هناك زيادة في  م2010عام  الداخلية الفلسطينية بغزة حول وضع المؤسسات األجنبية في قطاع غزة
مباشرة  2008عدد المؤسسات التي حصلت على ترخيص للعمل في قطاع غزة بعد الحرب على غزة عام 

لقد تضخم عدد المؤسسات الدولية العاملة في  .وذلك العتبار قطاع غزة منطقة منكوبة% 62بنسبة بلغت 
في محاولة من بعضها لالستفادة من األزمة  م2008قطاع غزة بعد الحصار والحرب على غزة عام 

اإلنسانية، خاصة من المؤسسات التي تعمل في مجال اإلغاثة ليس لرغبتها في خدمة الفقراء بل من أجل 
وأصبح قطاع غزة مصدراً للوظائف ذات المرتبات الخيالية وفي . تمويل موظفيها ومكاتبها في العالم

لدولية، بما يمكن وصفه بأنهم يشتغلون بالفقراء وليس للفقراء تمويل وصناعة االستشارات واإلغاثة ا
لقد دفعت المؤسسات األمريكية غير الحكومية باألموال والمساعدات إلى فئات معينة ). 2010، مأبوغني(

من المجتمع الفلسطيني على حساب أخرى، حيث استخدم التمويل األمريكي للمؤسسات األهلية الفلسطينية 
حماس حركتي الخناق على الحركات ذات القاعدة الجماهيرية الواسعة والمسيسة مثل كأداة لتضييق 

والجهاد اإلسالمي، اللتان حرمت المؤسسات التابعة لهما من تلقي أي تمويل بعد الحسم العسكري الذي 
وتشديد الحصار عليها، ذلك أن الحركات الجماهيرية هي منظمات كفاحية تسعى إلى  )1(جرى في غزة

ير الوضع القمعي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل االحتالل والحصار والهيمنة، وهذه الحركات تغي
إن زيادة توافر المساعدات الخارجية يعني خنق هذه الحركات . مناهضة للمخططات االستعمارية

اس مما الجماهيرية واستبعادها، لتحل محلها شخصيات ومؤسسات أهلية تغدق بالمال والمعونة على الن
لقد سارعت اإلدارة األمريكية بوقف تمويلها . يحرف الناس عن توجهاتهم لدحر االحتالل ويشتت انتباههم

                                                   
عملية ضبط الفلتان األمني الذي قامت به عناصر محسوبة على حركة فتح واألجهزة األمنية التابعة لرئيس السلطة  )1(

 .الفلسطينية لزعزعة االستقرار وإسقاط الحكومة المنتخبة التي شكلتها حركة حماس
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الختالف م 2006ت التشريعية الفلسطينية عام للحكومة التي شكلتها حركة حماس بعد فوزها في االنتخابا
ن الغريب وغير المتفهم أن تسارع ، لك"إسرائيل"التوجهات والمنطلقات حول عملية السالم والعالقة مع 

الكثير من المؤسسات الدولية وبالذات األمريكية منها وهي مؤسسات أهلية مستقلة عن الحكومات في تبني 
شعبان، (نفس الموقف الحكومي الدولي رغم زعمها االستقاللية وأنها تعمل لتعزيز أواصر التعاون الدولي 

2012 .(  
  

  األمريكية غير الحكومية العاملة في فلسطينتمويل المؤسسات  4-8
في أعقاب تحرير النظام المالي العالمي في التسعينات لحق الثراء بالمؤسسة المالية، وتزايد 
مستوى التمويل من خالل المؤسسات الخيرية إلى مستويات غير مسبوقة، لقد تم إعادة تدوير جزء من 

في السنوات األخيرة لتصل إلى نخب المؤسسات غير  المكاسب التي جمعت باالحتيال في وول ستريت
كما بعض المؤسسات األمريكية غير الحكومية ). 2010شوسودوفسكي، (الحكومية المعفاة من الضرائب 

وبخصوص تمويل المؤسسات  ).2011نخلة،(لرأسمالية الغربية تقيم عالقات وطيدة مع الشركات ا
يحصل على تبرعات من األفراد ومعظمهم يحصل على تمويل ن بعضهم إاألمريكية غير الحكومية نفسها ف

وال تدرك المؤسسات الفلسطينية ). 2012بنجامين،(من الشركات والهيئات الكبيرة والحكومة األمريكية 
األهلية غير الحكومية المتلقية للتمويل األمريكي أن المؤسسات غير الحكومية األمريكية الشريكة لها في 

والتي تقدم لها دعم لتنفيذ مشاريعها على األرض، هي نفسها ممولة من قبل مؤسسات الواليات المتحدة 
كبرى حكومية أو غير حكومية تستخدمها كأداة لتنفيذ سياسة الواليات المتحدة الخارجية حيثما وجدت هذه 

  ). 2010شوسودوفسكي،(المؤسسات 
  

  االعتماد على المعونات4-9 
مرتبطة باألجندة السياسية ألية دولة مانحة وهذا ال يجب أن يكون  المساعدات للدول النامية دائماً

المحرك األساس للمساعدات بل يجب أن تكون االتفاقات والمعاهدات هي المحرك بحيث تساعد الدول 
الغنية الدول الفقيرة، وتقدم المساعدات بطرق مختلفة منها عن طريق الوكاالت الوطنية، وفي حالة 

هي المسئولة عن صرف المساعدات ولديها مسئولية اإلشراف عليها وهي  usaidفإن الواليات المتحدة 
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سنة 20وبالنسبة للفلسطينيين كانت المساعدات خالل . ذراع الواليات المتحدة لهذا الشأن في الخارج
عند  الماضية مرتبطة بتطور العملية السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، بحيث كانت المساعدات تزيد

التوصل التفاقيات مرحلية وتقل عندما تتعثر المفاوضات ولذلك فهي مرتبطة بالتطورات السياسية وهذا 
  ).2013عبد الشافي،(ألنه شكل ضغطاً على الفلسطينيين " إسرائيل"األمر قد خدم 

مليار  3.5وفقاً لتقرير صدر عن خدمة أبحاث الكونغرس التزمت الواليات المتحدة بدفع أكثر من 
دوالر من المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ توقيع اتفاقات أوسلو، ومنذ عام 

حين أحكمت  2007مليون دوالر سنويا ومنذ عام  400بلغ متوسط المساعدات األمريكية حوالي  2004
حركة حماس السيطرة على قطاع غزة عززت الواليات المتحدة من مساعدتها لدعم رئيس السلطة محمود 

مليار دوالر لدعم أمن رئيس حكومة السلطة الفلسطينية  2حماس، فخصصت ما قيمته حركة عباس ضد 
كمساعدات لميزانية مليون دوالر  650في الضفة سالم فياض وبرامج اإلصالح والتنمية والحكم، منها 

مليون تم تخصيصها للتدريب والمرافق واإلدارة لتعزيز قدرات األمن  400السلطة الفلسطينية ونحو 
الفلسطينية، أما الباقي فقد خصص للبرامج التي تديرها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والتي تنفذها 

اإلصالح الديمقراطي وتحسين الوصول : ة منهاالمؤسسات األمريكية غير الحكومية في عدة مجاالت مختلف
  ).2010زانوتي، (للمياه، والصم، والتعليم، والتدريب المهني 

النسب االعتمادية في العالم على المعونات، أكبر يعتبر االعتماد على المساعدات في فلسطين من 
ر بعواقب كارثية بالنسبة م، و أصبح توقف هذه المساعدات ينذ1999منذ العام  وقد أخذ يتزايد تدريجياً

للفلسطينيين وتشكل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واليابان المصدر الرئيسي للمساعدات الخارجية 
" على المساعدات أكثر بلدان العالم اعتماداً" م 2006فقد صنفت مناطق السلطة الفلسطينية في العام 

حق للفلسطينيين، في ظل مسؤولية الغرب عن  إن المساعدات الخارجية هي). 30:  2008هيفير، (
وفي ظل وجود نصوص أممية تؤكد هذا الحق ولذلك فإن هذا التمويل وهذه المساعدات يجب أن  االحتالل

تخضع لإلرادة واإلدارة الفلسطينية التي ستوجهه بحسب األولويات المرحلية واحتياجات المجتمع الفلسطيني 
حمدان، (ى المواطن الفلسطيني العادي عميقة ويدرك الكثيرون خطورتها ذلك أن تأثير هذه المساعدات عل

وعلى الرغم من حجم المساعدات الخارجية التي قدمت، وحقيقة أن األراضي الفلسطينية احتلت ). "2010
من بين أعلى دول العالم المتلقية للمساعدات للفرد الواحد، إال أنه  ةَالمرتبة الحادية عشر 2006في عام 
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 ،ملحيس( "تتبع أي أثر إيجابي لهذه الموارد التي تم تجنيدها على أرض الواقع من المستحيل تقريباً كان
2010 :3(.  

قد  م2006إن أزمة وقف التمويل والمساعدات التي تلت االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 
تحرر من االعتماد على كشفت عن زيف ادعاءات التنمية في فلسطين التي لم تمكن الفلسطينيين من ال

وضعف ، كما كشفت عن عورات االقتصاد الفلسطيني المرتبط باالقتصاد اإلسرائيلي، المساعدات الخارجية
وسوء إدارتها لملف المساعدات الخارجية كما بينت أن المساعدات الخارجية ال  ةوهشاشة السلطة الفلسطيني

ت مرهونة بتجاوب الفلسطينيين مع االشتراطات وأن هذه المساعدا، تخرج عن سياق االبتزاز السياسي
  ).    2010،كتاب وآخرون(اإلسرائيلية 

المساعدات خطأ شنيع والفلسطينيون نظروا إليها على أنها تنموية وهي في الحقيقة إغاثية وجزء 
األمريكية منها كان بمثابة مكافأة لهم من أجل التعايش والسالم وهناك تهديد مستمر من قبل اإلدارة 

  ).2013عبد الكريم، (فإذاً هي مسيسة . هابقطع
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  CHF INTERNATIONAL        مؤسسة اإلسكان الدولية 5-1
في الواليات  م1952المؤسسات األمريكية غير الحكومية، تأسست عام  ىحدإمؤسسة اإلسكان الدولية 

بدعم  CHF وتعمل .م1995فتتحت مكتبها في فلسطين عام دولة حول العالم، ا 100تعمل في . المتحدة
يقع . ومكتب التنمية البريطاني USAIDمن الحكومة األمريكية ووزارة الخارجية ووكالة التنمية األمريكية 

رع في غزة، وتدار عالمياً من قبل مكتب مؤسسة اإلسكان الدولية الرئيسي لفلسطين في القدس ولها ف
  .من أهداف الجمعية تنفيذ برامج قروض تحسين المسكن. المركز الرئيس للمؤسسة في الواليات المتحدة

  
  البرامج العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة

 (LDR)اإلصالح الديمقراطي المحلي  - 1
 (EJP)برنامج الوظائف الطارئة  - 2
الغذاء مقابل )/(الغذاء مقابل العمل(التعاوني وبرنامج الغذاء العالمي برنامج مؤسسة اإلسكان  - 3

 )التدريب
  (ARDCEPWBG)غذائية الطارئ في قطاع غزةالبرنامج توزيع الطرود الغذائية وغير  -4

  (PCAP)برنامج  - 5

تنمية "دوالر باسم  40000يتضح من خالل مراجعة مشاريع المؤسسة  قيامها بتقديم مشروع بقيمة 
لجمعية المصدر للتنمية الريفية وهو عبارة عن مشروع لدعم وتعليم التصوير والرسم " الشبابمواهب 

، فما عالقة التنمية الريفية بالرسم والتصوير فتاةً 30و اًشاب 30واالهتمام بالفنون الشعبية يشارك فيه 
ه حيث اشترط المانح أن والفنون الشعبية ؟ وعند سؤال مدير الجمعية أفاد بأن المشروع لم نكن مخيرين في

بادئ األمر لكننا اعترضنا لرفض األهالي نظراً لخصوصية المنطقة التي يغلب عليها طابع  يكون مختلطاً
البداوة، ونتيجة لذلك تم الفصل بين الجنسين، كما أن أهداف ونطاق عمل مؤسستنا ال يتوافق معها مشاريع 

ما هو زراعي مثل االهتمام بالزراعة ودعم المزارعين من هذا النوع حيث تقوم الجمعية بالعمل على كل 
ومربي األغنام ودعم استصالح األراضي وإقامة البيوت البالستيكية، كما أننا طالبنا بتحويل هذا المبلغ 
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ويعزو . )1(فرفض الطلب" تنمية المرأة الريفية في المنطقة الحدودية"ألجل مشروع نتبناه باستمرار وهو 
جة التي تحقق الفرضية بأن المؤسسات األمريكية تركز على دعم مشاريع استهالكية أكثر الباحث هذه النتي

  . منها إنتاجية، باإلضافة إلى أنها تؤكد صحة الفرضية القائلة بأن برامج الدعم والتمويل األمريكي مشروطة
ات ودورة للمبادركما مولت المؤسسة مشروع دورات في التمكين الرياضي والقيادي للشباب 

 ودورات في التصوير الفوتوغرافي والشعر، ودورة في تدريب تنس الطاولة للشباب والفتيات، الشبابية
في مؤسسة الكرامة الرياضي للطفل الفلسطيني، فما عالقة الشباب والتمكين وسباق اختراق الضاحية 

ن اهتمام المؤسسة بهذه وتدريب تنس الطاولة بجمعية للطفولة ؟، إ والمبادرات الشبابية القيادي للشباب
الشريحة يأت ضمن سياق تتبعه المؤسسات األمريكية للتغلغل في الشئون الداخلية لتغيير مفاهيم الشباب، 
وهؤالء الشباب هم اللذين سيصبحون قادة ومسئولين وأصحاب قرار في المستقبل وهذا يتوافق مع الفرضية 

  . اعية تنفذ سياساتها وتتبنى وجهات نظرهابأن المؤسسات األمريكية عملت على نشوء نخبة اجتم
فرض علينا نوعها ولم نكن  CHFوفي مقابلة مع رئيس المؤسسة أفاد بأن المشاريع التي مولتها 

لتحقيق أهداف سياسية إللهاء  CHFحيث كانت مشاريع ترفيهية ذات أبعاد تهدف من ورائها ، مخيرين بها
إن مؤسستنا لديها مشروع دروس لتقوية . هو تسويق أفكارها CHFفما يهم ، الناس عن كل شيء مفيد

على ميزانية بعض المشاريع التي نفذتها " االلتفاف"األطفال لم نستطيع تغطية تكاليف نفقاته إال عن طريق 
CHF 2(ألنها غير معنية بالتمويل الجاد لمثل هذه المشاريع(      

حوم األضاحي لجمعية خريجي كليات المجتمع، حيث تم ومولت الجمعية مشروع الطرود الغذائية وتوزيع ل
فما عالقة الخريجين بذلك ! حصة من لحوم األضاحي للخريجين  200طرد باإلضافة إلى  200توزيع 

وهل ما يريده الخريجون هو إغاثة من هذا النوع ؟ وعند سؤال رئيس المؤسسة أجاب بأن المساعدات 
رفع أسماء المستفيدين للتشييك عليها حيث تم   CHF مؤسسة حيث طلبت منا. مفروضة وليست اختيارية

قيام مؤسسة تقارير موجودة لدى الجهات األمنية المختصة  من خالل تبينولقد . )3(استبعاد عشرة أسماء
chf  بتكليف الباحثات الالتي يعملن في الزيارات المنزلية بالتحري الجيد عن البيوت قبل الزيارة، والتأكد

                                                   
 . المدير السابق لجمعية المصدر للتنمية الريفية. محمد المصدر. أ مقابلة مع)  1(
 .رئيس مؤسسة الكرامة الرياضي للطفل الفلسطيني. زكري أبو دقة. أمقابلة مع )  2(
 .رئيس مؤسسة خريجي كليات المجتمع .سفيان الصوراني. أمقابلة مع )  3(
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حماس، وأن ال يتم زيارتها أو تقديم المعونة لها، حيث حركة مناصرين ل ست بيوت منتمين أومن أنها لي
يوضح التقرير تصنيف المستفيدين وانتماءاتهم الحزبية مما يدلل على أن المؤسسات األمريكية غير 

زز الفرضية مهام أمنية مما يع وذو ونغاثية في فلسطين لديها باحثإالحكومية التي تنفذ برامج ومشاريع 
بأن دعم المؤسسات األمريكية ترتب عليها نتائج منها تدخلها في الشئون الداخلية الفلسطينية، كما أن هذا 

   .األمر يعزز االنقسام وحالة التشرذم الموجودة بانحياز هذه المؤسسة لطرف على حساب آخر
  

  AMERICAN NEAR EAST REFUGEE AID (ANERA)      مؤسسة أنيرا  5-2
في الواليات المتحدة  م1968المؤسسات األمريكية غير الحكومية، تأسست عام  ىحدإمؤسسة أنيرا 

تعمل اآلن في فلسطين واألردن ولبنان، وللمؤسسة في  .م1967لمساعدة الشعب الفلسطيني بعد حرب 
من وكالة وتعمل أنيرا في فلسطين بدعم ). القدس، غزة، رام اهللا، الخليل، نابلس(فلسطين خمسة فروع 

، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، وحكومتا قطر والكويت، وشركة إنتل، USAIDالتنمية األمريكية 
وبعض الجمعيات األمريكية وكذلك بعض   .ومؤسسة فورد، وآالف الجهات المانحة من القطاع الخاص

يقع مكتب . مليون دوالر سنوياً 50وتقدر ميزانيتها ب . الشخصيات اإلسالمية المقيمة في الواليات المتحدة
مؤسسة أنيرا الرئيسي لفلسطين في القدس، وتدار عالمياً من قبل المركز الرئيس للمؤسسة في الواليات 

  .المتحدة
  

 البرامج التي تعمل عليها المؤسسة في غزة
  برنامج الحليب لرياض األطفال .1

وفي كل يوم دراسي، يوفر البرنامج . م2003أطلقت أنيرا برنامج الحليب لرياض األطفال في عام 
روضة من رياض األطفال  130طفل في مرحلة ما قبل المدرسة في أكثر من  18000ألكثر من 

وجبة من الحليب المدعم بالفيتامينات وعلبة من البسكويت، والتي تمد األطفال، الذين تتراوح أعمارهم 
  .ئية اليومية لبناء عقولهم وأجسامهممن ثالث إلى ست سنوات، بجزء كبير من احتياجاتهم الغذا
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 إعادة تأهيل البنية التحتية والبناء .2

المياه، وتركيب  نفذت أنيرا العديد من المشاريع في غزة، بما في ذلك إعادة تأهيل خزانات وآبار
بناء المراكز الشبابية، وترميم رياض األطفال وتحسين الطرق الزراعية، وبناء شبكات المياه، و

  .الصحية العيادات

 تحسين  سبل كسب العيش لألسر .3

على استمرار الحصار  رداً"كما جاء في تقارير أنيرا المقدمة لوزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة 
واللذين أديا إلى خنق االقتصاد في غزة، شرعت أنيرا بتنفيذ  م2009والحرب على قطاع غزة عام 

  :نذكر منها "عدة مشاريع تهدف إلى تحسين األمن الغذائي لألسر الفقيرة

  أسرة فقيرة بالمواد والتدريب المتعلقين  100مشروع الحديقة المنزلية الذي يهدف إلى تزويد
   .حيوانات الصغيرة، وعملية تصنيع السمادبتقنيات الزراعة، والنظم الحديثة للري، وتربية ال

  تنظيف األراضي الزراعية الذي يتم فيه تشغيل عمال عاطلين عن العمل إلزالة األغطية  مشروع
ويعد هذا العمل كبديل أمثل للمزارعين الذين لم يكن أمامهم . البالستيكية الزراعية من المزارع

من ذلك، فإنهم  بحرق النفايات البالستيكية وبدالً سوى خيارات قليلة حيث كانوا يقومون في العادة
يقومون اآلن بجمع النفايات البالستيكية وإرسالها إلى وحدة تدوير محلية ومن ثم تحويلها إلى 

   .أنابيب للري
  مشروع الدواجن والذي يقدم الدجاج واألقفاص واألعالف لألسر الفقيرة لمساعدتها في الحصول

أسرة  550وقد قامت أنيرا بتزويد أكثر من . بيض في السوق المحليعلى دخل من خالل بيع ال
  .بالدجاج البيّاض

  توصيل األودية واللوازم الطبية .4
ى الرغم من التحديات المتزايدة بسبب إغالق قطاع غزة، قامت أنيرا بتوصيل أدوية ولوازم عل

طاع غزة في السنة مليون دوالر أميركي إلى مستشفيات وعيادات ومدارس ق 12طبية بقيمة 
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وقد تمكنت أنيرا من إنجاز هذا المشروع بفضل ما لديها من مخازن لألدوية  .م2010المالية 
 .وصيادلة وكوادر لوجستية وشركاء برنامج المساعدات العينية

أهم وأخطر المشاريع التي من الممكن العمل فيها هي تلك المتعلقة بتعليم "و بحسب أنيرا فإن من 
وتكمن خطورة توجه " راً ألن رياض األطفال هي المكان الذي تنشأ فيه مشاكل األطفالالطفولة، نظ

. أنيرا لهذه الفئة العمرية في أنها تصقل شخصية الطفل بل هي بداية تكوينه و تحديد مفاهيمه الثقافية
خطوط ويظهر من تقاريرها أن أنيرا تقدم مساعدات في مجال البنية التحتية وتمديد ). موقع أنيرا(

المياه و المجاري، ولذلك فإن هذه المشاريع ال تعمل على خلق تنمية مستدامة بل هي ذات طبيعة 
إغاثية تهدف إلى تسيير الحالة المعيشية اليومية للناس للتخفيف من وطأة االحتالل والقيام بمسئولياته 

هذا األمر تؤكده شروط وتحقيق المكاسب الذاتية لهذه المؤسسات على المستويين المادي والسياسي، 
  .)2010حمدان، (عمل أنيرا والتي هي شروط سياسية من الدرجة األولى 

الهامش الذي تعمل من خالله أنيرا في مجال البنية التحتية وتقديم المشاريع الخدمية  ويعزو الباحث
كما يظهر في تقاريرها الرسمية يسالمية ومن ى إلى أن المؤسسة تتلقى مساعدات من دول عربية وإعز

  . نجاز مشاريع من هذا النوعشخصيات عربية وإسالمية في الواليات المتحدة وهذا يعطيها أريحية إل
بأن تكون لهذه المؤسسات القدرة على إدارة " حيث تشترط للعمل مع المؤسسات األهلية الفلسطينية       

خالية من أي مكون سياسي وبالتحديد ن تتمتع بوضع جيد مع السلطات اإلسرائيلية وأن تكون أاألموال و
مع جهات خارجية، كما أن " غير شرعي"المؤسسات العاملة في غزة للتأكد من عدم وجود أي إطار عمل 

  " .أنيرا ممنوعة من إقامة أي تواصل أو اتصال مع الحكومة الفلسطينية في غزة
الل الدول واعتمادها على ذاتها، إن رؤية مؤسسة أنيرا للتنمية تكمن في أن الهدف من ورائها هو استق

  . من خالل المشاريع الفردية، والتي تنمو وتنمو وتعيش  والتي تبدو جيداً
ومما سبق يتضح بأن هذه الرؤية و التي يتفق عليها عمل غالبية المؤسسات األمريكية العاملة في 

ة عدم تكاملها و ديمومتها فلسطين و التي تعمل من خالل المشاريع الفردية والتي ال تخلق تنمية نتيج
بل هي متقطعة وغير مستدامة ومشروطة وتتم من طرف واحد وغالباً ما تفرض على المتلقي شروط 

  .وهذا يؤكد صحة الفرضية هذه المؤسسات
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على الفلسطينيين أن يكونوا فاعلين "و في دراسة آيات حمدان نقلت مقتبساً ما قاله مدير المؤسسة أن
ستشراقي له ولطبيعة مما يعكس الموقف المتعالي واإل" ومنظمين أكثر من ذلكعلى المستوى المدني 

المساعدات والمتمثلة في رؤيته للعرب والفلسطينيين وطبيعتهم التي تمنعهم من أن يكونوا متحضرين 
  ).2010حمدان،(حتى لو توفرت لهم اإلمكانيات المادية لتحقيق ذلك 

  
           SAVE THE CHILDREN مؤسسة إنقاذ الطفل 5-3

لمساعدة  م1919المؤسسات األمريكية غير الحكومية، تأسست عام  ىحدإمؤسسة إنقاذ الطفل 
تجمع عدد من الشخصيات األمريكية  م1932متضرري الحرب العالمية األولي في أوروبا، وفي عام 

اة، وهي تعمل في جل حقهم في الحيألتأسيس المؤسسة في الواليات المتحدة لمساعدة الناس للمكافحة من 
وتعمل في فلسطين ومقرها الرئيسي في القدس . مليون دوالر 480دولة حول العالم بميزانية تقدر ب 50

بدعم من وكالة  وتعمل مؤسسة إنقاذ الطفل في فلسطين. ولها فروع في غزة ورام اهللا ونابلس وحلحول
لية للتنمية، والوكالة الدنماركية للتنمية، ستراواالتحاد األوروبي، والوكالة األ USAIDالتنمية األمريكية 

يقع مكتب مؤسسة إنقاذ الطفل الرئيسي لفلسطين في . والوكالة البريطانية للتنمية، والوكالة النرويجية للتنمية
وبحسب تقاريرها فإن ما يقرب من نصف برامج المؤسسة في فلسطين يتم تنفيذها من خالل . القدس

المدن الرئيسة والقرى المحيطة بها في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع الشركاء المحليين في كل من 
كما أنها . غزة، وتهتم المؤسسة باالحتياجات اإلنسانية الفورية والتنمية طويلة األجل لألطفال والكبار

على  ملتزمة ببناء قدرات وتمكين شركائها المحليين لتصميم وتنفيذ وإدامة ومراقبة برامج التنمية المحلية
ووجوب  . أنها  تدعو إلى وضع حد فوري ألعمال العنف ضد األطفال إليباإلضافة  .المدى الطويل

بحسب المؤسسة فإن . ضمان وصول المساعدات اإلنسانية حتى يتمكن الناس من شراء المواد األساسية
من الخبرة في االستجابة لحاالت الطوارئ واألزمات اإلنسانية المعقدة في جميع  عاماً 90لديها أكثر من 

  .أنحاء العالم
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  البرامج الجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة
مؤسسة إنقاذ الطفل في فلسطين تنفذ برامج في مجاالت التعليم والفرص االقتصادية والصحية النفسية 

  .ي مجال حماية اإلنسانية و مساعدة الطفل، وتنمية الشباب باإلضافة إلى عملها ف. واالجتماعية

  :من المواضيع الشاملة ضمن برامجها

برامج الفرص االقتصادية تزيد من المعارف والمهارات والموارد للشباب : الفرص االقتصادية .1
ومن ضمن برامجها برنامج مؤسسة . والشابات حتى يتمكنوا من المشاركة في األنشطة االقتصادية

إنجاز والذي يساعد الشباب على سد الفجوة بين المدرسة ومتطلبات العمل من خالل تزويدهم 
تقدم المؤسسة .  بالمشورة المهنية والتعليم المهني والتدريب على المهارات الحياتية والتكنولوجيا

 مشاريع لخلق فرص العمل لدعم األسر الفقيرة لتوفير الدخل على المدى القصير، والتي تخفف
بعض من المصاعب االقتصادية التي تواجهها هذه األسر وكذلك تساعد على تحسين الظروف 

  .المعيشية المحلية عن طريق تحسين الخدمات والمرافق
شريان الحياة لألطفال المعرضين للخطر  نفسها بأنهاتعتبر مؤسسة إنقاذ الطفولة : حماية الطفل .2

ة األطفال على مواجهة التوتر وبناء قدرات األسر حيث تقدم برامجها النفسية الرائدة في مساعد
باإلضافة إلي المبادرات التي تقوم بها من . والمجتمعات المحلية للدعم النفسي واالجتماعي لألطفال

أجل زيادة قدرة المنظمات المحلية لتلبية احتياجات األطفال والمساعدة في خلق برامج مستدامة 
  .لتعزيز رفاهيتهم

إلى جنب مع األطفال وأسرهم في الضفة الغربية  مؤسسة إنقاذ الطفل تعمل جنباً: خطط للمستقبل .3
 . وقطاع غزة لتوفير المساعدة الحاسمة، مع التركيز على أفقر وأكثر الفئات المحرومة
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  MERCY CORPS بس  مؤسسة ميرسي كور  5-4
في الواليات  م1981المؤسسات األمريكية غير الحكومية، تأسست عام  ىحدإمؤسسة ميرسي كوربس 

وهي مؤسسة غير ربحية تم تأسيسها بموجب قانون والية واشنطن وتقع في مدينة بورتالند بوالية .المتحدة
كمؤسسة أجنبية " إسرائيل"كما سجلت ميرسي كوربس بوزارة الداخلية في . أريغون في الواليات المتحدة

، وسجلت بوزارة الداخلية الفلسطينية كمؤسسة أجنبية غير ربحية في م1990أيلول  13ة في غير ربحي
تم  م2003وفي عام . ويقع مكتب مؤسسة ميرسي كوربس الرئيسي لفلسطين في القدس. م2008آب  11

 افتتاح مكتب غزة وتعمل ميرسي كوربس في فلسطين بدعم من المركز الرئيسي ووكالة التنمية األمريكية
USAID  واالتحاد األوروبي ومؤسسات األمم المتحدة وحكومة المملكة المتحدة والوكالة البريطانية للتنمية

وبحسب ما جاء . والمؤسسات الخاصة، وتدار عالمياً من قبل المركز الرئيس للمؤسسة في الواليات المتحدة
وترتكز . مستقبل سلمي أكثر للعمل على بناءلمساعدة الفلسطينيين  بسفي تقاريرها تهدف ميرسي كور

على تقديم المساعدة اإلنسانية وتوفير فرص عمل أفضل، والتعبئة المجتمعية من  بسبرامج ميرسي كور
  .أجل التغيير السلمي ودمج الفئات الضعيفة
 البرامج التي تعمل عليها المؤسسة 

 

 .دعم التطور االقتصادي - 1
  .مبادرة شبكة التطور العربي - 2
 .والتعليمتمكين الشباب  - 3
 .برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني - 4
 .دعم األشخاص ذوي اإلعاقة - 5

  

  CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)  خدمات اإلغاثة الكاثوليكية5-5  
  

المؤسسات األمريكية غير الحكومية، تأسست عام  ىحدإمؤسسة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 
أنشأها األساقفة الكاثوليك الرومان في الواليات المتحدة لمساعدة أوروبا أثناء الحرب العالمية  م1943
يقع مكتب . مع شركاء محليين ودوليين في مختلف المشاريع م1961تعمل في فلسطين منذ عام . الثانية
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ركز الرئيس لمؤسسة من قبل الم خدمات اإلغاثة الكاثوليكية الرئيسي لفلسطين في القدس وتدار عالمياً
خدمات اإلغاثة الكاثوليكية في الواليات المتحدة، وهي مسجلة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن 

يتركز عمل خدمات اإلغاثة الكاثوليكية وللربح  المؤسسات األجنبية غير الحكومية كمؤسسة غير هادفة
مع الحاالت  اجين الفلسطينيين وذلك تجاوباًعلى توفير مواد غذائية وغير غذائية كمساعدات إنسانية للمحت

،  USAIDتعمل المؤسسة في فلسطين بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية . اإلنسانية الطارئة
  . وبرنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة

  :مجاالت عمل المؤسسة في فلسطين 
 .مجال التعليم  - 1
 .المجتمع المدني  - 2
 .الشباب - 3
 .ية التحتيةالبن - 4
 .الزراعة - 5
 .إحقاق ونشر العدالة  - 6

  

  :البرامج التي تعمل عليها في فلسطين
 .برامج الطوارئ  - 1
 .برامج دعم السالم  - 2
 .برامج المجتمع المدني  - 3
 .برامج التوعية  - 4
 .برامج دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم للتجارة العادلة  - 5

 

    INTERNATIONAL MEDICAL CORPS (IMC) مؤسسة الهيئة الطبية الدولية5-6 
في   م1985المؤسسات األمريكية غير الحكومية، تأسست عام  ىحدإمؤسسة الهيئة الطبية الدولية 

الواليات المتحدة بواسطة مجموعة من األطباء بهدف تطوير جودة الخدمة الطبية المقدمة للمحتاجين حول 
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وتعمل الهيئة في فلسطين وفي . في المناطق المضطربة حول العالمالعالم، وتقديم التدريب والعناية الطبية 
لسنة ) 1(لقانون المنظمات األهلية رقم  وفقاً م2007تشرين األول  21تم افتتاح مكتب غزة  م2007عام 

وتعمل الهيئة في فلسطين لتقديم الدعم لالحتياجات الصحية والطبية للفلسطينيين الذين يعيشون في  .م2000
 .ة والضفة الغربية،والمؤسسات الشريكة لها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينيةقطاع غز

يقع مكتب المؤسسة الرئيسي لفلسطين في غزة، وبحسب المؤسسة فإن من أهدافها تكريس الجهود إلنقاذ 
والتنمية، وتقوم األرواح وتقديم اإلغاثة لتخفيف األلم من خالل برامج التدريب في مجال الصحة واإلغاثة 

الهيئة بإعادة تأهيل أنظمة الرعاية الصحية وتساعدها على االعتماد على نفسها وذلك من خالل تقديم 
التدريب والرعاية الصحية للسكان المحليين والمساعدة الطبية للسكان المعرضين لمخاطر كبيرة مع مرونة 

  .)1(بدعم من االتحاد األوروبيوتعمل المؤسسة .للتعامل السريع لمواجهة المواقف الطارئة
  
  .AMIDEAST مديست الشرق األوسط للتعليم والتدريب  مؤسسة األ 5-7 

في الواليات  م1951المؤسسات األمريكية غير الحكومية، تأسست عام  ىحدإمديست مؤسسة األ
دولة  23تعمل المؤسسة في . المتحدة، وذلك لمساعدة الطلبة األجانب في استكمال دراستهم األكاديمية

في مدينة  م1957لقد تم إنشاء فرع المؤسسة في فلسطين عام .مليون دوالر سنوياً 50بموازنة تقديرية 
مديست الرئيسي لفلسطين في القدس، يقع مكتب مؤسسة  األ.  م1984القدس، وتم فتح فرع غزة في سنة 

من أهداف الجمعية تعزيز التعاون . وتدار عالمياً من قبل المركز الرئيس للمؤسسة في الواليات المتحدة
والتفاهم بين الشعب األمريكي وشعوب منطقة الشرق األوسط من خالل التدريب والتعليم، وابتعاث الطلبة 

نجليزية، والتدريس األكاديمي للمؤسسات لدكتوراه، وتدريس اللغة اإلإلكمال الدراسات العليا الماجستير وا
الفلسطينيين منذ افتتاحها في فلسطين وحتى اآلن على  آالفوبحسب المؤسسة فإنها قد ساعدت . واألفراد

                                                   
المقدم إلى وزارة الداخلية بغزة قيام المؤسسة بصرف رواتب بقيمة مليون  2012ورد في التقرير المالي للمؤسسة للعام ) 1(

ن المؤسسة تنفق على الرواتب مما يدل على أ. ألف دوالر ألربع موظفين دوليين 458 منها، 2012خالل العام  ردوال
ومع الفارق الكبير في سلم الرواتب بين ، غير منطقي وال يتناسب مع الواقع االقتصادي والمعيشي في قطاع غزة بشكل

ؤسسة تتفنن في كيفية إهدار المال بدالً من صرفة في أمور ذات فائدة فان الم، الموظفين العرب المحليين والموظفين الدوليين
 .حقيقية
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إكمال تعليمهم في الواليات المتحدة ودول أخرى وتعمل المؤسسة بدعم وتمويل من وزارة الخارجية، 
  .، ومؤسسة فورد العالميةUSAIDمية األمريكية ووكالة التن

 الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة االمديست
 .برامج االمتحانات - 1
 .الخدمات االستشارية - 2
 نجليزيةبرنامج تعليم اللغة اإل - 3
 .برامج التبادل للطلبة والمهنيين  - 4

هادة ثـاني  يحصل من خاللها الطالب على ش .YES لدى المؤسسة برنامجين غريبين إحداهما منحة 
ومن خالل مراجعة بعض الطلبة اللذين عادوا قالوا إن العائالت التـي  ، ثانوي من الواليات المتحدة

وهو برنامج مخيم ، أما البرنامج اآلخر فهو برنامج بذور السالم. سكنوا عندها هي عائالت يهودية
هو برنـامج يهـدف   و، سنة 17صيفي يجمع فتية وفتيات فلسطينيين وإسرائيليين ممن يبلغون سن 
وقد رفضت الحكومة الفلسطينية . إلى التطبيع والتعايش بين األجيال الفلسطينية واإلسرائيلية القادمة

  .)1()2013، شنن( م2011، 2010في غزة سفر فتية وفتيات من غزة لهذا المخيم في عامي 
 

 المؤسسة الخيرية األرثوذكسية العالمية   5-8     
    INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES (IOCC).     

المؤسسات األمريكية غير الحكومية، تأسست عام  ىحدإالمؤسسة الخيرية األرثوذكسية العالمية 
وتعمل . دول حول العالم 7في الواليات المتحدة بهدف اإلغاثة وتعمل المؤسسة في فلسطين وفي  م1992

. USAIDمن المركز الرئيسي في الواليات المتحدة ووكالة التنمية األمريكية  المؤسسة في فلسطين بدعم
يقع مكتب المؤسسة الرئيسي لفلسطين في القدس، وتعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة وفرع المؤسسة 

وبحسب تقارير المؤسسة فإنها قدمت . م2009في غزة تم افتتاحه بعد نهاية الحرب على غزة عام 
المساعدات اإلنسانية وبرامج التنمية بما في ذلك برامج توليد فرص العمل في المناطق الريفية في قطاعات 
مثل الزراعة ، وإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية والتدريب المهني ، والتغذية ، والصحة العامة والبيئة ، 

                                                   
 .رئيس مؤسسة برنامج العون واألمل لمصابي مرضى السرطان. إيمان شنن. أمقابلة مع  )1(
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اتحاد لجان العمل الزراعي، : ومن المؤسسات األهلية الشريكة .عمل طارئة باإلضافة إلي خلق فرص
وجمعية العال، وجمعية الشبان المسيحية، وجمعية القدس الشرقية، وجمعية االنتماء األسري، وجمعية 

  .العطاء
 

  CENTER FOR MIND BODY MEDICINE   مؤسسة مركز الجسم والعقل 5-9 
في  م1992المؤسسات األمريكية غير الحكومية، تأسست عام  ىحدإمؤسسة مركز الجسم والعقل 

. مع شركاء محليين ودوليين في مختلف المشاريع م2005تعمل في فلسطين منذ عام . الواليات المتحدة
يقع مكتب مؤسسة مركز العقل والجسم الرئيسي لفلسطين في غزة وتدار عالمياً من قبل المركز الرئيس 

  .من أهداف الجمعية عالج الصدمات النفسية الناتجة عن الحروب. لمتحدةللمؤسسة في الواليات ا
وزارة الداخلية في غزة كجمعية مركز  –مركز العقل والجسم مسجل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية  إن

ألحكام قانون  د تم تسجيلها بالدائرة المختصة وفقاًقعالج العقل والجسم ومركز نشاطها الرئيسي غزة و
  .م2009يونيو  7يات الخيرية في الجمع

  
  CARE INTERNATIONAL  الدولية مؤسسة كير5-10 

في  م1948هي إحدى المؤسسات األمريكية غير الحكومية، تأسست عام  CAREمؤسسة كير 
وتعمل . دولة حول العالم 65تعمل المؤسسة في فلسطين وفي . الواليات المتحدة بهدف اإلغاثة والتنمية

، USAIDالمؤسسة في فلسطين بدعم من المركز الرئيسي في الواليات المتحدة، ووكالة التنمية األمريكية 
ئيسي لفلسطين في القدس، وتعمل في يقع مكتب المؤسسة الر. والوكالة الكندية للتنمية، واالتحاد األوروبي

من أهداف الجمعية مساعدة الفئات األكثر فقراً من أجل النهوض بأنفسهم، . الضفة الغربية وقطاع غزة
مؤسسة "وتحسين الفرص االقتصادية، وتقديم المساعدات في أوقات الطوارئ وكما جاء في تقاريرها فإنها 

كز بشكل خاص على العمل جنباً إلى جنب مع النساء الفقيرات تر. إنسانية رائدة تحارب الفقر في العالم
لتزويدهن بالموارد المناسبة، والمرأة لديها القدرة على مساعدة مجتمعات وعائالت بأكملها والهروب من 

لتحسين التعليم   كما تسعى. CAREإن النساء في قلب جهود الرعاية المجتمعية لمؤسسة كير . الفقر
شار المرض، وزيادة فرص الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتوسيع األساسي، ومنع انت
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تسلم المؤسسة مساعدات طارئة للناجين من الحروب  أيضاً .الفرص االقتصادية وحماية الموارد الطبيعية
: ةومن المؤسسات األهلية الفلسطينية الشريك ."والكوارث الطبيعية، وتساعد الناس على إعادة بناء حياتهم

  .جمعية مركز شؤون المرأة، وجمعية تطوير بيت الهيا، وجمعية اإلغاثة الطبية، وجمعية اإلغاثة الزراعية
  

  IRD   International Relief Development مؤسسة اإلغاثة والتنمية الدولية 5-11
في  1998المؤسسات األمريكية غير الحكومية، تأسست عام  ىحدإ مؤسسة اإلغاثة والتنمية الدولية

مليون دوالر، افتتحت  500دولة حول العالم بموازنة تقديرية حوالي  40تعمل في . الواليات المتحدة
واليونيسيف،  USAIDبدعم من وكالة التنمية األمريكية  IRD وتعمل . م2007مكتبها في فلسطين عام 

يقع مكتب . ، وتبرعات محلية أمريكيةARDركاء في التنمية الريفية  ومؤسسة الشارقة، ومؤسسة ش
  م25/7/2012مؤسسة اإلسكان الدولية الرئيسي لفلسطين في رام اهللا ولها فرع في غزة أغلقته بتاريخ 

ونقلت كل نشاطاتها وبرامجها للضفة الغربية، وتدار عالمياً من قبل المركز الرئيس للمؤسسة في الواليات 
  .صحية وزراعية وبرامج مياه وصرف صحي وبنية تحتيةوتنفذ المؤسسة برامج إغاثية . دةالمتح

  
 البرامج التي تعمل عليها في قطاع غزة 

 .برنامج تشغيل الخريجين الجدد من خالل مؤسسات المجتمع المحلي - 1
 .مشروع اإلغاثة اإلنسانية لقطاع غزة - 2
 .مشروع توزيع المستلزمات والمستهلكات الطبية - 3
  .وع توزيع الحقائب المدرسيةمشر - 4

تعمل هذه المؤسسة كباقي المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين والتي تحصر التنمية في مجال تقديم 
الخدمات التي ال تشكل مورداً أساسياً لالقتصاد بالرغم من أهميتها للمجتمع الفلسطيني المهدمة بنيته التحتية 

سات على حصر التنمية في تقوية المهارات اإلدارية للعاملين في كما تعمل هذه المؤس ،بسبب االحتالل
المؤسسات األهلية الفلسطينية ككتابة المشاريع والتقارير وتعزيز مهارات التواصل واالتصال وهذا يفرغ 

ما يؤكد على أن هذه المؤسسات ال تسعى إلى خلق أثر فعلي ومستدام للتنمية على "التنمية من مضمونها، 
بالتالي صرف المبالغ المقدمة للمشروع في أمور ال تخلق أثراً واقعياً وتنموياً حقيقياًَ لتبقى هي األرض، و
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المستفيدة من هذه األموال وتعود إليها من خالل استخدام خبرائها إلجراء هذه التدريبات ومن ثم يكون عائد 
) 2010،حمدان" (وليس المخططهم مع حصر الفلسطيني في دور المقاول الوسيط لالمشروع المادي أغلبه 

.  
كما أن لهذه المؤسسة رؤية بخصوص إقامة الدولة المنتظرة قائمة على خطة التنمية واإلصالح 

كن البنية التحتية التي تسعى ل ،وتقوم بواجبها نحو تحقيق ذلك وهو في األساس استهداف البنية التحتية
فلسطينية ومناطق سيطرتها وخلق نوع من التواصل المؤسسة لبنائها هي تثبيت الحدود الحالية للسلطة ال

بين هذه المناطق وتثبيتها كأمر واقع وكدولة مستقبلية، كما تسعى إلى تثبيت واقع االنقسام السياسي 
حماس في غزة حيث كانت تحصر عملها في غزة حكومة والجغرافي فلهذه المؤسسة موقف سياسي من 

ت األخرى وهذا الموقف نفسه الذي اتخذته كافة المؤسسات الطابع اإلغاثي دون العمل في المجاالب
  ) 2010حمدان،(األمريكية العاملة في فلسطين والذي يتبع الموقف السياسي للدولة األم 

  
      Paptist Society مؤسسة المعمدانية5-12 

في الواليات  م1850المؤسسات األمريكية غير الحكومية، تأسست عام  ىحدإمؤسسة المعمدانية 
تعمل المؤسسة في فلسطين منذ عام . المتحدة حيث تمثل الكنائس المعمدانية الجنوبية في الواليات المتحدة

يقع مكتب . حيث تعمل مع شركاء محليين. عبر إرسالية تابعة للكنيسة المعمدانية األمريكية م1954
لمياً من قبل المركز الرئيس للمؤسسة المؤسسة الرئيسي لفلسطين في القدس ولها فرع في غزة وتدار عا

تعمل . وتمول من المركز الرئيس في الواليات المتحدة ومن جمعية كارولينا الشمالية. في الواليات المتحدة
المؤسسة على تقديم خدمات إنسانية وتشجيع العلم واالهتمام بالنواحي الثقافية وإقامة النشاطات الرياضية 

  .وتقديم الخدمات الصحية
  

  

  RI    Relief International    مؤسسة هيئة اإلغاثة الدولية5-13    
في  م1990المؤسسات األمريكية غير الحكومية، تأسست عام  ىحدإ مؤسسة هيئة اإلغاثة الدولية   

بدعم من وكالة التنمية األمريكية RI وتعمل . م2008افتتحت مكتبها في فلسطين عام . الواليات المتحدة
USAID يقع مكتب مؤسسة اإلسكان الدولية الرئيسي لفلسطين في رام اهللا . واالتحاد األوروبي، وأوتشا
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ونقلت كل نشاطاتها وبرامجها للضفة الغربية، وتدار   25/7/2012ولها فرع في غزة أغلقته بتاريخ 
  .ثية وزراعية تنفذ المؤسسة برامج إغا. عالمياً من قبل المركز الرئيس للمؤسسة في الواليات المتحدة

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



125 
 

  
  

  الفصل السادس

  

  مناقشة نتائج الدراسة واإلجابة على أسئلتها

  

  

  .الطريقة واإلجراءات

  

  .نتائج تحليل فرضية الدراسة وتفسيرها
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  الطريقة واإلجراءات
  

  .مقدمة 6-1

  .منهــج الدراســـة 6-2

  .مجتمع الدراسة6-3 

  .عينة الدراســة 6-4

  .أدوات الدراسة 6-5

  .ةستبانتصحيـح اال6-6 

  .المعالجات اإلحصائية 6-7

  .صدق أداة الدراسة 6-8

  .ستبانةثبات اال 6-9
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تقييم دور المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين في تنفيذ السياسة الخارجية للواليات المتحدة في 
  فلسطين

  
  الطريقة واإلجراءات 
  مقدمة 1-6  

نتعــرض إلى اإلجــراءات والخطـوات المنهجيــة التي تمـت فـي مجــال الدراسـة     
الميدانية، حيث يتناول منهـج الدراسـة، ومجتمـع الدراســة، والعينـة التي طبقت عليهـا الدراسـة، 
إضـافـةً إلى توضيـح األدوات المستخدمـة في الدراسـة وخطواتهـا، واألساليب اإلحصائيـة التـي  

دمت في تحليـل البيانـات للتوصـل إلى النتائج ومن ثم تحقيـق أهـداف الدراسـة، وفيمـا يلـي      استخ
  :تفاصيـل مـا تقـدم

  منهــج الدراســـة 2-6
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول اإلجابة على السؤال األساسي في العلم وماهيـة 

الظاهرة، وبيئتها، وبيان العالقة بين مكوناتها، ومعنى  وطبيعة الظاهرة موضوع البحث، ويشمل ذلك تحليل
ذلك أن الوصف يتم أساساً بالوحدات أو الشروط أو العالقـات أو الفئـات أو التصنيفات أو األنساق التـي  
توجد بالفعـل، وقد يشمل ذلك اآلراء حولها واالتجاهات إزاءها، وكذلك العمليات التي تتضـمنها واآلثـار   

  . ، ومعنى ذلك أن المنهج الوصفي يمتد إلى تناول كيف تعمل الظاهرةالتي تحدثها
المؤسسات األهلية الفلسطينية  منالذي جرى استقصاء رأيه يتمثل مجتمع الدراسة : مجتمع الدراسة 3-6 

   .العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة

مؤسسة أهلية فلسـطينية مـن    345تمثلت عينة الدراسة في استطالع آراء عدد  :عينة الدراســة 4-6 
 .جميع القطاعات واألنواع ممن يتلقون أو ال يتلقون أو يرفضون التمويل األمريكي لمؤسساتهم

دور المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين وأهدافها "استبانه  م الباحثاستخد: الدراسة تأدوا 5-6
فقرات  حيث اشتملت، "لمدني الفلسطينيوطبيعة المشاريع التي تمولها وعالقتها بمؤسسات المجتمع ا
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دور المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين وأهدافها وطبيعة المشاريع التي تمولها وعالقتها "االستبانة 
  :فقرة وتكونت من اآلتي 30فيتكون من " بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

 ًالوضع االقتصادي الفلسطيني وربطـه   دور المؤسسات األمريكية في استدامة: المحور األول: أوال
  ).26، 19، 16، 5، 3، 2(فقرات  6باالقتصاد اإلسرائيلي واشتملت على 

 ًالمحور الثاني دور المؤسسات األمريكية في تعزيز االنقسام وانحياز هذه المؤسسات لطـرف  : ثانيا
، 14، 10، 8(فقرات 4سياسي على حساب الطرف اآلخر من خالل توجيه التمويل واشتملت على 

28.(  
 ًالمحور الثالث دور المؤسسات األمريكية في بروز نخبة اجتماعية تعمل على تنفيذ السياسات : ثالثا

  ).12، 7(والتوجهات األمريكية في فلسطين واشتملت على فقرتين 
 ًوالحرب على اإلرهـاب   "إسرائيل"المحور الرابع دور المؤسسات األمريكية في حماية أمن : رابعا

  ).29، 18، 15، 13(فقرات 4واشتملت على 
 ًالمحور الخامس دور المؤسسات األمريكية في تجميل صـورة الواليـات المتحـدة لـدى     : خامسا

  ).24، 20، 1(فقرات  3الفلسطينيين واشتملت على 
 ًئها مـن  المحور السادس طبيعة عمل المؤسسات األمريكية العاملة في فلسـطين وشـركا  : سادسا

المؤسسات األهلية الفلسطينية وآليات تنفيذ وعمل المشاريع اإلغاثية والتنموية في فلسطين والتمويل 
  ).27، 25، 23، 22، 21، 11، 9(فقرات  7المشروط واشتملت على 

 ًدور المؤسسات األمريكية في حمايـة المصـالح الحيويـة اإلسـتراتيجية     : المحور السابع: سابعا
  ).30، 17، 6، 4(فقرات  4ة واشتملت على للواليات المتحد

  
  تصحيـح االستبانة 6-6

دور "قام الباحث باستخدام مقياس خماسي لتصحيح فقرات االستبانة، بحيث يتـم التصحيـح حول   
المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين وأهدافها وطبيعة المشاريع التي تمولها وعالقتها بمؤسسات 

درجات، ) 4(درجات، واإلجابة موافق ) 5(، وتعطى اإلجابة موافق بشدة "طينيالمجتمع المدني الفلس
  . درجة) 1(درجتين، و اإلجابة معارض بشدة ) 2(درجات، و اإلجابة معارض ) 3(واإلجابة محايد 
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  يوضح مقياس) 1(جدول 
  اإلجابات 

  المقياس
موافق      

  بشدة
  موافق

  معارض  محايد
معارض   

  بشدة

  1  2  3  4  5  الدرجة

  المعالجات اإلحصائية 7-6
 Statistical Package for theقام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 

Social Sciences  (SPSS)وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية ،:  
المعياري والوزن الحسـابي  النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف : إحصاءات وصفية منها .1

النسبي، ويستخدم هذا األمر بشكل أساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحـث فـي   
 .وصف متغيرات الدراسة

للتحقق من صدق االتساق الداخلي بين فقرات االستبانة والدرجـة الكليـة   : معامل ارتباط بيرسون  .2
 .لالستبانة

 .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة): Cronbach's Alpha(معامل ألفا كرونباخ  .3

 .، لمعرفة ثبات فقرات االستبانةمعامل ارتباط سبيرمان براون للتجزئة النصفية المتساوية .4

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي ) One sample T Test" (ت"اختبار  .5
 .أم ال 3درجة الحياد وهي 

  اسة صدق أداة الدر 8-6
صدق أداة الدراسة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه، وقد تم التحقق من صـدق أداة    

  .الدراسة بطريقة صدق االتساق الداخلي
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  Internal Validity االتساق الداخلي صدق

إليـة هـذه   يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المحور الذي تنتمي 
الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خـالل حسـاب معـامالت االرتبـاط     
بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة، والنتائج موضحة من خـالل الجـدول   

  :التالي
  

  تبانة والدرجة الكلية لالستبانةيوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االس) 2(جدول 
رقم 

  الفقرة 
معامالت 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  الفقرة 

معامالت 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقم 
  الفقرة 

معامالت 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

1 0.54 0.000** 11 0.611 0.000** 21  0.358  0.000**  
2 0.625 0.000** 12 0.438 0.000** 22  0.289  0.000**  
3 0.438 0.000** 13 0.163 0.028* 23  0.387  0.000**  
4 0.527 0.000** 14 0.464 0.000** 24  0.425  0.000**  
5  0.628  0.000** 15  0.601 0.000** 25  0.279  0.000**  
6  0.451  0.000** 16  0.165 0.028* 26  0.426  0.000**  
7  0.412  0.000** 17 0.428 0.000** 27  0.379  0.000**  
8  0.382**  0.000** 18 0.437 0.000** 28  0.284  0.000**  
9   0.327  0.000** 19 0.399 0.000** 29  0.395  0.000**  

10  0.471  0.000** 20 0.397 0.000**  30  0.388  0.000**  

  05.0دال إحصائيا عند  طاالرتبا** 
  05.0غير دال إحصائيا عند  طاالرتبا //

 إحصائياًة تمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالت االستبانةفقرات أن ) 2(النتائج الموضحة في جدول تبين من 
، وهذا )0.628، 0.163(   ، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين)0.05(عند مستوي داللة أقل من 

  .تمتع بمعامل صدق عاٍلاالستبانة بفقراتها تيدل على أن 

   Reliabilityثبات االستبانة  9-6
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحـت  
نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتـائج االسـتبانة وعـدم    
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بعـد  و إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة،تغييرها بشكل كبير فيما لو تم 
  :تينتطبيق االستبانة تم حساب الثبات لالستبانة بطريق

 Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ  –ألفا معامل  - 1
 كرونبـاخ  ألفاتم حساب معامل  االستبانةوبعد تطبيق  مفردة ،) 180(تم تطبيق االستبانة على عينة قوامها 

تمتـع  ت االستبانةعلى أن  وهذا دليل كاف، 0.73 لالستبانةلقياس الثبات، حيث وجد أن قيمة ألفا كرونباخ 
  .عبمعامل ثبات مرتف

 Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  -2
 ذات األرقام الفردية، واألسئلة ذات األسئلة جزأين وهما إلى االختبار فقرات تجزئة االستبانة تمبعد تطبيق 

الزوجيـة   األسـئلة  الفردية ودرجات األسئلة درجات بين االرتباط معامل احتساب تم األرقام الزوجية، ثم
 Spearmanبراون  سبيرمان بمعادلة االرتباط معامل تصحيح تم ذلك وبعد 0.636فكان معامل االرتباط  

Brown:-   

=  المعدل  االرتباط معامل
r
r
1
ث     2 ل  rحی اط  معام ین  االرتب ئلة  درجات  ب رد  األس ة الف ئلة  ودرجات  ی  األس

  .، مرتفعة ودالة إحصائيا، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بمعامل ثبات مرتفع0.777الزوجية هو 
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  نتائـج تحليل فرضية الدراسة وتفسيرهـا
الدراسة،  مجتمع عند متغيرات الدراسة واقع لمعرفة ستبانةاال لمكونات تحليل بإجراء قام الباحث

 الحسابي المتوسط كان إذا ما لمعرفة )One Simples t Test" (ت" اختبار استخدام نتائج يلي وفيما
عنها،  تختلف أم 3 وهي المتوسطة القيمة تساوي ستبانةاال مجاالت فقرات فقرة من لكل االستجابة لدرجة

مجتمع  آراء تكون الحالة هذه ، ففي05.0أكبر من مستوى الداللة) p-value) (sig(فإذا كانت قيمة 
أقل من مستوى الداللة) p-value) (sig(، وإذا كانت قيمة 3وهي  المتوسطة القيمة من الدراسة تقترب

05.0القيمة المتوسطة  عن ينقص أو يزيد اإلجابة متوسط كان إذا ما تحديد يمكن الحالة هذه ، في
  .3وهي 
  ما دور المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين وأهدافها وطبيعة المشاريع التي تحليل فقرات

 .؟تمولها وعالقتها بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني 
 

دور المؤسسات للتحقق من ذلك تم إيجاد النسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي لفقرات 
األمريكية العاملة في فلسطين وأهدافها وطبيعة المشاريع التي تمولها وعالقتها بمؤسسات المجتمع المدني 

لكل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية للمحور حول درجة "  ت"الفلسطيني، ثم تم إيجاد قيمة اختبار 
  :لتاليةوالنتائج موضحة من خالل الجداول ا) 3(الحياد وتساوي 

دور المؤسسات األمريكية في استدامة الوضع االقتصادي الفلسطيني وربطة باالقتصاد  :المحور األول

  .اإلسرائيلي
  :من خالل ما توصلت له الدراسة من نتائج فقد تم إثبات صحة الفرضية من خالل ما يلي  

تبانة وظهرت نتيجة التحليل في من فقرات االس) 26، 19، 16، 5، 3، 2(قام الباحث باختيار العبارات رقم 
  )3(الجدول التالي رقم 
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  )3(جدول 

  للمحور األول والوزن النسبي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري "ت"نتائج اختبار  

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

  اختبار
 "ت"

مستوى 
  الداللة

 الترتيب

2 
التي تقدمها المؤسسات األمريكية تساهم  المساعدات

  .في إنعاش الوضع االقتصادي الفلسطيني
3.145 1.214 62.90 2.22 *0.027 4 

3 
تعمل المؤسسات األمريكية على استدامة الوضع 

  .القائم للفلسطينيين
3.623 1.263 72.46 9.16 **0.000 3 

5 
مهما يقال عن أهداف الدعم األمريكي إال أنه يساهم 

  . في تنمية المجتمع الفلسطيني
3.052 1.295 61.04 2.75 **0.005 6 

16 
تستهدف المؤسسات األمريكية بمساعداتها تسيير 

  .الحالة المعيشية اليومية للناس
3.110 1.243 62.20 2.65 **0.006 5 

19 
في أي وقت تنمية لم يكن هدف المساعدات األمريكية 

  .المجتمع الفلسطيني على اإلطالق
3.765 1.198 75.30 11.86 **0.000 1 

26 
المساعدات األمريكية تبقي االقتصاد الفلسطيني 

  .رهينة لالقتصاد اإلسرائيلي
3.733 1.293 74.67 10.53 **0.000 2 

  0.006** 6.53 68.10 1.251 3.405 المتوسط العام

  05.0المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند ** 
  05.0المتوسط الحسابي غير دال إحصائياً عند  //

  

  :ما يـلي) 3(تبين من النتائج الموضحة في جدول 
  فقد احتلت هذه الفقرة ) 5الدرجة الكلية من ( 3.765يساوي ) 19(المتوسط الحسابي للفقرة رقم

، وبذلك تعتبر هذه الفقرة 0.05، والقيمة االحتمالية أقل من %75.30المرتبة األولى، وبلغ الوزن النسبي 
0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد زاد متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ، مما يدل على أن

لم يكن هدف المساعدات  هموافقون على أن وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة 3عن درجة الحياد وهي 

 .األمريكية في أي وقت تنمية المجتمع الفلسطيني على اإلطالق
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  فقد احتلت هذه الفقرة ) 5الدرجة الكلية من ( 3.733يساوي ) 26(المتوسط الحسابي للفقرة رقم
، وبذلك تعتبر هذه الفقرة 0.05، والقيمة االحتمالية أقل من %74.67المرتبة الثانية، وبلغ الوزن النسبي 

0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد زاد ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
المساعدات األمريكية تبقي االقتصاد موافقون على أن هذا يعني أن أفراد العينة و 3عن درجة الحياد وهي 

  .الفلسطيني رهينة لالقتصاد اإلسرائيلي
  فقد احتلت هذه الفقرة ) 5الدرجة الكلية من ( 3.110يساوي ) 16(المتوسط الحسابي للفقرة رقم

، وبذلك تعتبر هذه 0.05قل من أ، والقيمة االحتمالية %62.20المرتبة الخامسة، وبلغ الوزن النسبي 
0.05الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  قد متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة  ، مما يدل على أن

المؤسسات األمريكية أن ب يرون بصورة حياديةأن أفراد العينة ، وهذا يعني 3عن درجة الحياد وهي تزيد 

 .تستهدف بمساعداتها تسيير الحالة المعيشية اليومية للناس
  فقد احتلت هذه الفقرة ) 5الدرجة الكلية من (3.052يساوي ) 5(المتوسط الحسابي للفقرة رقم

، وبذلك تعتبر هذه الفقرة 0.05من  قلأ، والقيمة االحتمالية %61.04، وبلغ الوزن النسبي األخيرةالمرتبة 
0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة  قد تزيد توسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ، مما يدل على أن م

قال عن أهداف مهما ي  )5(للفقرة رقم بالنسبة وهذا يعني أن أفراد العينة  محايدون  3عن درجة الحياد وهي 

  .الدعم األمريكي إال أنه يساهم في تنمية المجتمع الفلسطيني
، وبلغ الوزن )5الدرجة الكلية من ( 3.405أما بالنسبة للدرجة الكلية، فقد بلغ المتوسط الحسابي 

يختلف ن متوسط درجة االستجابة إ، حيث 0.05قل من أ، وكانت القيمة االحتمالية %68.10النسبي 
ون على أن ، مما يدل على أن أفراد عينة الدراسة قالوا إنهم محايد3درجة الحياد وهي جوهرياً عن 

   .المؤسسات األمريكية لها دور في استدامة الوضع االقتصادي الفلسطيني وربطه باالقتصاد اإلسرائيلي
بوجود فروق ذات داللة إحصائية بأن المؤسسات األمريكية لها دور  وبهذا يتضح صدق الفرضية   

   .في استدامة الوضع االقتصادي الفلسطيني وربطة باالقتصاد اإلسرائيلي
فيما يتعلق بمشروع التنمية، بين الدول  اسة مقارنة قام بها وليام أسترليويتفق ما سبق مع در

، فلقد أثبتت المساعدات بأن لها )2001ـ  1950( الفقيرة التي تلقت مساعدات وأخرى لم تتلق منذ عام
شاكل في تحقيق نسبة وجد أن البالد األشد فقراً والتي لم تتلق مساعدات لم تواجه أي م فقدنتائج عكسية 
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يجابية وأن معدل النمو الذي حققته البالد التي تلقت مساعدات أعلى من المعدل أقل من معدل النمو إنمو 
 ويظهر ضمن خطة اإلصالح و التنمية). 2007أسترلي، (الذي حققته البالد التي تلقت مساعدات أقل 

ربية حصول القطاع االجتماعي على التي أقرتها حكومة سالم فياض في الضفة الغ) 2010 –2008(
مما يؤكد الطابع السياسي للتمويل بل وتشير هذه النسبة إلى أن المانحين ال % 40أعلى نسبة تصل إلي 

 ةودعم عملي "إسرائيل"يهتمون بتحقيق التنمية وأن الهدف األساسي هو تحمل أعباء االحتالل نيابة عن 
ما تسعى المؤسسات الدولية واألمريكية تحقيقه داخل المجتمع كما يؤكد على  ،التسوية السياسية ال أكثر

الفلسطيني ومؤسساته من خالل التدخل في السياسات االجتماعية والتربوية والقانونية واإلعالمية، فهي 
تحاول خلق نموذج مجتمعي لتمرير سياساتها وأهدافها على غرار نموذج السلطة الفلسطينية 

  ).2010حمدان،(
سياسة العزل  م1948سياسة االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ نكبة فلقد فرضت  

والتي عززت التفتت الجغرافي واالجتماعي وحالت دون تواصل ديموغرافي وجغرافي بين المناطق 
الفلسطينية المحتلة فأبقت قطاع غزة تحت الحصار اإلسرائيلي والضفة الغربية قد مزقها االحتالل 

هذه التجزئة عززتها  .أصبحت عرضة لعنصرية ممنهجة )1948( المباشر ومناطق االستيطاني
المساعدات الخارجية كما عززت الفروق االجتماعية واالقتصادية بالمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، 
وربما أكثر الفجوات الالفتة أكثر من سواها هي بين الضفة وقطاع غزة، فقد بلغت نسبة العائالت التي 

في قطاع % 51.8والذي يقاس باالستهالك الفعلي وليس بالدخل ) 2008(تعيش تحت خط الفقر في العام
في الضفة الغربية ولقد عمل الحصار المتواصل والدمار الواسع الذي أحدثته الحرب % 19.1غزة مقابل 

بة الفقر في كما بلغت نس). 2010هالل،(على تسريع السير في هذه الوجهة  2008على غزة نهاية عام 
في  33.2في الضفة الغربية % 15.5بواقع % 21.9حوالي ) 2009( الضفة الغربية وقطاع غزة سنة

الجهاز المركزي لإلحصاء (قطاع غزة وهذه نسبة كبيرة إذا ما قورنت بنسبة الفقر في دول العالم 
  ).2010الفلسطيني، 

إلى االحتالل والحصار وسوء  ارتفاع نسبة الفقر في الضفة والقطاع ويرى نصر عبد الكريم
توزيع المساعدات الدولية وطبيعته، إذ يغلب على هذه المساعدات الطابع السياسي من حيث وتيرة الصرف 

منها يذهب لتغطية األتعاب االستشارية للخبراء األجانب والنخب  وأولويات اإلنفاق كما أن جزءاً كبيراً
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باط تنفيذ هذه المشاريع بمدى توافق مخرجاتها مع رغبات المحلية العاملة على المشروع ناهيك عن ارت
  )1(.)2013عبد الكريم، (الممولين وتوجهاتهم السياسية 

لقد تساوقت مشاريع المؤسسات األمريكية مع ما يروج له االحتالل فعملت على تحييد الصراع 
نقهم وتجويعهم نتيجة بخ "إسرائيل"الوطني والسياسي وروجت لكل ما هو إغاثي لسد حاجيات من تسببت 

لحصارها لقطاع غزة واستمرار احتاللها للضفة الغربية ولقد انعكست هذه النظرة في تصريحات منسق 
التأكيد على أن تحسيناً جذرياً لظروف حياة الغزاويين وإحراز تقدم "اللجنة الرباعية توني بلير والذي قال 

إجراء مفاوضات سياسية قابلة للحياة وذات في الضفة الغربية على مستوى االقتصاد والحوكمة، و
 "مصداقية، هي النقاط الثالث التي ستسمح بإنهاء النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني استناداً إلى حل الدولتين

  ).2010معا،(
وهذا واضح فما تسعى له القوى الكبرى الممثلة باللجنة الرباعية وعلى رأسها الواليات المتحدة  

ة سكان قطاع غزة وليس إنهاء لمعاناتهم ورفع الحصار عنهم وكف يد االحتالل هو تحسين لظروف حيا
عن البطش بهم، ويتضح جلياً مدى التوافق في الرؤى بين مخططاتها وبين ما يتم فعله على األرض من 
قبل المؤسسات األمريكية فتسيير الحياة العادية لسكان قطاع غزة واستدامة الوضع على ما هو عليه وعدم 

مقابل ذلك تضخ ماليين الدوالرات لحكومة سالم فياض في الضفة . وصوله لحد االنفجار هو ما يراد
الغربية للوصول إلى ما يصبو إليه االحتالل من إنهاء للمقاومة وأسلمة المجتمع تحت مسميات الحوكمة 

  .وإحراز تقدم في االقتصاد وأي تقدم وهو تحت حراب االحتالل
خاة من المؤسسات غير الحكومية بحسب األجندة الليبرالية هي تحسين ظروف إن التنمية المتو    

من خالل حلول جزئية مثل خلق فرص عمل مؤقتة يقاس " احتواء غضبهم"الفقراء والمهمشين بقصد 
تأثيرها بعدد المنتفعين منها وعدد األيام التي قضوها وهم يضيعون الوقت في الجلوس تحت ظالل البيوت 

ون أن يعملوا ألنهم على بند البطالة، هذه البطالة التي لم تعمل المؤسسات األمريكية والمتوفر واألشجار، د
لها الكثير من السيولة على وضع حد لها ضمن برنامج وطني ال برنامج إغاثي مؤقت، يتحول الفلسطينيون 

                                                   
مدير غير متفرغ لمركز تطوير القطاع  -أستاذ االقتصاد بجامعة بيرزيت نصر عبد الكريم. مع د أجراها الباحث مقابلة )1(

 . الخاص برام اهللا
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مفهوم الليبرالي وبهذه بمجرد انتهائه إلى مستجدي فرص ومتسولين للمعونات العينية، هذه هي التنمية بال
  . المطلوب فقط هو تخفيف حدته الطريقة يمكننا فهم المقصود بتخفيف حدة الفقر، فالفقر سيبقى إذاً

إن برامج ومخططات التنمية التي تنفذها المؤسسات الدولية ومن بينها المؤسسات األمريكية ومعها 
تتماثل مع ما يقرره المجتمع الدولي على أنه بعض المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية تسير ضمن قاعدة 

نها وضعت لخدمة أهداف ومصالح ليست تلك إ أفضل للفلسطينيين وفي مقدمته عملية السالم، بحيثُ
الخاصة بالشعب الفلسطيني بقدر ما تخدم مصالح أطراف أخرى هي نفسها التي وضعتها وفي مقدمتها 

  ). 2010 كتاب وآخرون،( "إسرائيل"الواليات المتحدة و
إن األجندة التمويلية للممولين ليست تلك التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي بقدر ما هي أجندات 
تسعى إلى صناعة السالم، بحيث يكون ما يتم إدخاله على االقتصاد الفلسطيني ضمن ما هو كاف لخدمة 

يجعلهم بحاجة إلى السالم الذي تروج  تلك األجندة مع التأكيد على إبقاء التبعية االقتصادية للفلسطينيين بما
إن مشاريع التنمية التي تنفذها المؤسسات الدولية غير الحكومية تأتي  .له المؤسسات والجهات الممولة

ضمن رغبتها في إظهار وبيان مكاسب العملية السلمية وليس لوضع أسس تنموية في فلسطين، وألن هذه 
يس لتطوير وتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني فإنها كثيراً ما المشاريع موجهة بأهداف سياسية خارجية ول

   .)2006حنفي؛ طبر،( كانت ال تلبي حاجات المجتمع المحلي، ومع ذلك يتم تنفيذها كمشاريع استعراضية
ويثير نصر عبد الكريم سؤاالً بأنه طالما أن هذه المؤسسات تعمل ضمن التوجهات األمريكية واإلسرائيلية 

ن أن تخدم االقتصاد الفلسطيني خاصة وأن المقوالت التي تنادي بضرورة إنشاء اقتصاد ال يعتمد فكيف يمك
على المساعدات وبمعزل عن االحتالل ثبت فشلها، فكيف إذاً سيتم توظيف المساعدات واالقتصاد لمواجهة 

ية على أن يكون هناك تعمل المؤسسات األمريكو). 2013عبد الكريم، (االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية 
، تعايش وتفاهم فلسطيني إسرائيلي وهو منطلق عام لألمريكان سواء كانوا حكوميين أو غير حكوميين

وليس بالضرورة أن المؤسسات األمريكية تعمل على ربط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي؛ لكن 
قتصاد الفلسطيني من قبل االقتصاد اإلسرائيلي إذا لم يكن هناك حذر فلسطيني سيكون مستقبالً التهام لال

  ).2013،عمرو(
إن جميع أشكال التمويل "والتي جاء فيها  )2012(وتتوافق نتائج هذا المحور مع دراسة عيسى   

الحالية ال تصب في المحصلة في اتجاه تحقيق تنمية مستدامة إذ انه يجري استغالله إما بشكل عشوائي أو 



138 
 

هم في تحقيق مزيد من الفساد وتعزيز التفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع الفلسطيني وبالتالي فهو يس ييءس
يوجد التزام أخالقي "كما ) 127:  2012عيسى، " (األمر الذي يهدد تركيبة المجتمع الفلسطيني المتوازنة

ه في هذا من التمويل قد جرى دعم ان جزءإلدي المجتمع الدولي بمنع انهيار المجتمع الفلسطيني، حيث 
 "للفلسطينيين السياق والذي أخذ طابعاً إغاثياً سواء وقت األزمات أو تدهور الوضع االقتصادي العام

  ).154:  2011عيسى، (
أما الدراسة التي قام بها معهد ماس حول تتبع المساعدات الخارجية للفلسطينيين وجد أنه وعلى 

إال أن طريقتها  م1948ثابتاً للفلسطينيين منذ حرب الرغم من أن المساعدات الخارجية شكلت دعماً 
وأنواعها وقنواتها اختلفت مع الزمن بشكل واضح وأن هذه التحوالت تتزامن مع الحقائق السياسية هنا في 
فلسطين وحول العالم بدالً من االستجابة الحتياجات التنمية المحلية، بحيث يبقى الهدف من المساعدات 

مثل مواجهة الفقر  ةن تحقيق مصالح الغرب في الهيمنة تحت مسوغات حضاريالخارجية للفلسطينيي
  ).2010ديفوير؛ ترتير،(وتحقيق التنمية 

وجه نحو برامج إصالح القطاع إن غالبية المساعدات األمريكية في الضفة الغربية وقطاع غزة تُ
ر حكومية ويصل جزء بسيط األمني ومعظم المساعدات المتبقية تتوجه عبر منظمات دولية أو منظمات غي

منها للمؤسسات األهلية الفلسطينية غير الحكومية وتتجاهل المؤسسات األمريكية غير الحكومية عدة أمور 
هامة في عملية التمويل مثل ارتفاع معدل البطالة وتوفر الكوادر البشرية غير المؤهلة وحاجة المجتمع 

 50مبلغ  م2006في العام ل، فلقد خصص التمويل األمريكي الفلسطيني إلي المشاريع اإلنتاجية المدرة للدخ
مليون دوالر من قيمة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني إلسرائيل لتقوم بتحديث المعابر على طول خط 

  .)2011،نخلة(وبناء حاجز قلنديا  الجدار الفاصل بحجة تسهيل مرور الفلسطينيين والبضائع الفلسطينية
  

دور المؤسسات األمريكية في تعزيز االنقسام وانحياز هذه المؤسسات لطرف سياسي على : المحورالثاني

  .حساب الطرف اآلخر من خالل توجيه التمويل
  :من خالل ما توصلت له الدراسة من نتائج فقد تم إثبات صحة الفرضية من خالل ما يلي

تبانة وظهرت نتيجة التحليل في الجدول من فقرات االس) 28، 14، 10، 8(قام الباحث باختيار العبارات رقم 
  )4(التالي رقم 
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   )4(جدول 

  للمحور الثاني والوزن النسبي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري )ت(نتائج اختبار  

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

  اختبار
 "ت"

مسوى 
  الداللة

  الترتيب

8 

خاص بذوي توجهات سياسية مؤيدة هناك دعم 
للسياسة األمريكية على حساب توجهات سياسية 

  .أخرى معارضة
3.687 1.260 73.74 10.13 **.000 4 

10 
ترتب على دعم المؤسسات األمريكية  نتائج منها 

  .تدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية
3.759 1.254 75.19 11.25 **.000 2 

14 

األمريكية في تعزيز االنقسام تساهم المؤسسات 
الفلسطيني من خالل انحياز مساعداتها لطرف ضد 

  .اآلخر
3.855 1.142 77.10 13.91 **.000 1 

28 
تشترط المؤسسات األمريكية على شركائها المحليين 

  .عدم التعامل مع أحزاب بعينها
3.690 1.370 73.80 9.35 **.000 3 

  0.00** 11.16 74.96 1.257 3.748 المتوسط العام

  05.0المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند ** 
  05.0المتوسط الحسابي غير دال إحصائياً عند  //

  
  :ما يـلي) 4(تبين من النتائج الموضحة في جدول       
  فقد احتلت هذه الفقرة ) 5الدرجة الكلية من (3.855يساوي ) 14(المتوسط الحسابي للفقرة رقم

، وبذلك تعتبر هذه الفقرة 0.05، والقيمة االحتمالية أقل من %77.10المرتبة األولى، وبلغ الوزن النسبي 
0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة  قد تزيد توسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ، مما يدل على أن م

تساهم المؤسسات األمريكية في  أنهموافقون على  وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة 3عن درجة الحياد وهي 

 .تعزيز االنقسام الفلسطيني من خالل انحياز مساعداتها لطرف ضد اآلخر
  فقد احتلت هذه الفقرة ) 5الدرجة الكلية من (3.759يساوي ) 10(المتوسط الحسابي للفقرة رقم

، وبذلك تعتبر هذه الفقرة 0.05، والقيمة االحتمالية أقل من %75.19المرتبة الثانية، وبلغ الوزن النسبي 
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0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد تزيد متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ، مما يدل على أن
ترتب على دعم المؤسسات األمريكية   أنهوهذا يعني أن أفراد العينة موافقون على  3عن درجة الحياد وهي 

  .نتائج منها تدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية
  فقد احتلت هـذه الفقـرة   ) 5الدرجة الكلية من (3.690يساوي ) 28(المتوسط الحسابي للفقرة رقم

، وبذلك تعتبر هذه الفقرة 0.05قل من أ، والقيمة االحتمالية %73.80، وبلغ الوزن النسبي الرابعةالمرتبة 
0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد تزيـد  متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ، مما يدل على أن

المؤسسـات األمريكيـة تشـترط علـى      أنأن أفراد العينة موافقون على ، وهذا يعني 3عن درجة الحياد وهي 

 .شركائها المحليين عدم التعامل مع أحزاب بعينها
  فقد احتلت هـذه الفقـرة   ) 5الدرجة الكلية من ( 3.687يساوي ) 8(المتوسط الحسابي للفقرة رقم

، وبذلك تعتبر هذه الفقرة 0.05قل من أ، والقيمة االحتمالية %73.74، وبلغ الوزن النسبي األخيرةالمرتبة 
0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد تزيـد  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة

هناك دعم خاص بذوي توجهات سياسـية   أنوهذا يعني أن أفراد العينة موافقون على  3عن درجة الحياد وهي 

  .مؤيدة للسياسة األمريكية على حساب توجهات سياسية أخرى معارضة
، وبلغ الـوزن  )5الدرجة الكلية من ( 3.748أما بالنسبة للدرجة الكلية، فقد بلغ المتوسط الحسابي 

يختلـف  ن متوسط درجـة االسـتجابة   إ، حيث 0.05، وكانت القيمة االحتمالية اقل من %74.96النسبي 
المؤسسـات   أن، مما يدل على أن أفراد عينة الدراسـة موافقـون علـى    3درجة الحياد وهي جوهرياً عن 

ل توجيـه  األمريكية لها دور في تعزيز االنقسام وانحياز هذه المؤسسات لطرف سياسي على حساب الطرف اآلخر من خال
   .التمويل

المؤسسات األمريكية لها دور وبهذا يتضح صدق الفرضية بوجود فروق ذات داللة إحصائية بأن 
في تعزيز االنقسام وانحياز هذه المؤسسات لطرف سياسي على حساب الطرف اآلخر من خالل توجيه 

  . يكية في هذا السياق، ويدل على أن المبحوثين يدركون الدور الذي تلعبه المؤسسات األمرالتمويل
رس غاليانا روس ليتنين رئيس لجنة العالقات الخارجية في الكون الصادرة منأكدت الوثيقة 

بحصار غزة وحكومتها ومنع "على استمرار سياسة الواليات المتحدة  م2012مارس  13األمريكي بتاريخ 
  ".أي تمويل من شأنه خدمتها أو استقرار حكمها
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حيث جاء فيها أن المؤسسات ) 2012(نتائج لهذا المحور مع دراسة عيسىويتفق ما جاء من 
األمريكية تفضل العمل مع مؤسسات أهلية فلسطينية ال تربطها أهداف مناهضة للواليات المتحدة حيث 
تتالقي أهداف المؤسسات األمريكية الممولة مع أهداف وتطلعات هذه المؤسسات والتي هي أصالً محسوبة 

كما . وشخصيات متساوقة في رؤاها مع الواليات المتحدة وسياساتها بشأن القضية الفلسطينيةعلى تيارات 
أن اشتراط المؤسسات األمريكية التوقيع على وثيقة اإلرهاب قد أحدث انفصام في المجتمع الفلسطيني بين 

ى انحياز مؤيد موقع عليها وبين رافض للتوقيع األمر الذي أحدث شروخ اجتماعية وسياسية أدت إل
المؤسسات األمريكية لصالح أطراف مؤيدة لسياسة بلدها األم الواليات المتحدة على حساب أخرى رافضة 

من خالل إلزام " إسرائيل"للسياسة األمريكية وللوثيقة أيضاً، لقد عملت المؤسسات األمريكية على استرضاء 
من محاولة " إسرائيل"ب، ونفذت ما تصبو إليه الفلسطينية بالتوقيع على وثيقة نبذ اإلرها ةالمؤسسات األهلي

إقصاء وعزل فصائل فلسطينية معارضة ومحاصرتها وتشديد الخناق عليها بغية عدم الوصول لمصادر 
والواضح للعيان أن المجتمع الفلسطيني محزب وهذه . التمويل األمريكية إال بالتوقيع على هذه الوثيقة

ريكي محسوبة بالتأكيد على فصائل سياسية وأحزاب مقاومة تنتهج المؤسسات التي منعت من التمويل األم
ومن أهم االعتبارات الخارجية لعدم القدرة على تصويب . المقاومة وترفض العملية السلمية بشكلها الحالي

أداء المؤسسات األهلية الفلسطينية التدخالت من الممولين في حالة االنقسام والتشرذم السياسي الحالية 
والتي أثرت ومازالت  2007هم بالظروف السياسية التي سادت مرحلة ما قبل وما بعد أحداث يونيو وعالقت

  ).2012عيسى، (على الوضع الفلسطيني 
ما تؤثر على جوهر السيادة الوطنية للدول المتلقية للتمويل حيث " كما أن مؤسسات التمويل عادة

سسات الوطنية  كما أن التدخل من قبل المؤسسات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في مسارات عمل المؤ
الدولية في صناعة القرار الداخلي يزيد من اعتمادية المتلقي للتمويل على هذه المؤسسات ويضعف السيادة 

  ) .2011هاللي، (الوطنية على مقدرات البالد 
اب ويؤكد على ما جاء من نتيجة لهذا المحور بما يحقق الفرضية ما جاء في دراسة كت 
بأن المؤسسات الدولية ومنها األمريكية تفرض شروطها بما يضمن مصالحها ) 2010(وآخرون

الجهاد وحماس "فهي ترفض أي عمل مع حركات تحمل قيم وأفكار غير ليبرالية وإسالمية "االستعمارية 
تنموية على كما أنها ليست مستعدة لتمويل مشاريع كبيرة يمكن أن يكون لها آثار كبيرة وحقيقية " مثالً
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المجتمع الفلسطيني، فالمنظمات غير الحكومية وجدت للتفتيت والتجزئة وأهدافها ليست تنمية المجتمع 
  ). 146: 2010كتاب وآخرون،" (الفلسطيني

بأن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والمؤسسات الشريكة لها ) 2006(كما جاء في دراسة حنفي وطبر
تدعيم العالقات البناءة بين المجتمع "في األراضي الفلسطينية تعمل ضمن برامجها إلدخال الديمقراطية على 

عن تعريفها للمنظمات القادرة وهي تعمل من خالل ذلك على إقصاء األحزاب السياسية " والسلطة الحاكمة
  ). 220: 2006حنفي؛ طبر،" (على تدعيم الحوار مع السلطة بسبب معارضة هذه األحزاب لعملية أوسلو

أما رئيس معهد الفكر السياسي في لندن عزام التميمي فيؤكد بأن المؤسسات األمريكية تساوقت مع 
الفلسطينية  ةمة في غزة والمؤسسات األهليالحصار المفروض على غزة من خالل عدم التعاطي مع الحكو

خوفاً من الحكومة األمريكية ومن اإلعالم  م2006التابعة للفصيل الحاكم بفعل االنتخابات التشريعية لعام 
الذي يسيطر عليه اللوبي الصهيوني وبالتالي فإن ذلك قد يتسبب في وقف تمويل المؤسسات األمريكية 

خيريين ناهيك عن الدعم الذي تتلقاه المؤسسة من الحكومة األمريكية عن نفسها من قبل رجال األعمال وال
  . )1()2013التميمي، (للتنمية  ةطريق الوكالة األمريكي

ويرى داود خلف بأن المؤسسات األمريكية دأبت على االنحياز ألطراف على حساب أطراف أخرى 
وضرب خلف . مصالح الواليات المتحدةبحسب ما تراه يخدم ، داخل المجتمعات التي تتواجد وتعمل بها

مثالً ما قاله يعقوب زيادين سكرتير الحزب الشيوعي األردني السابق في مذكراته التي نشرتها الصحف 
األردنية في الثمانينيات من القرن الماضي والتي ذكر فيها بأنه اكتشف أن ميزانية الحزب الشيوعي 

ما أن المؤسسات األمريكية قدمت التمويل والدعم لمؤسسات ك، األردني كانت تأتي من الواليات المتحدة
  .  )1()2013، خلف(الحزب الشيوعي بطريقة غير مباشرة 

  

دور المؤسسات األمريكية في بروز نخبة اجتماعية تعمل على تنفيذ السياسات والتوجهات : المحور الثالث

  .األمريكية في فلسطين
  :فقد تم إثبات صحة الفرضية من خالل ما يليمن خالل ما توصلت له الدراسة من نتائج 

                                                   
 .رئيس فضائية الحوار. رئيس معهد الفكر اإلسالمي في لندن عزام التميمي. مع د أجراها الباحثمقابلة  )1(
 . كاتب وباحث فلسطيني مقيم في قطر داود خلف .امع  أجراها الباحث مقابلة )1(
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من فقرات االستبانة وظهرت نتيجة التحليل في الجدول التالي رقم ) 12، 7(قام الباحث باختيار العبارات رقم 
)5(  

  ) 5(جدول 

  المحور الثالث والوزن النسبي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري "ت"نتائج اختبار 
رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

  اختبار 
 "ت"

مستوى 
 الترتيب  الداللة

7 
يخصص جزء من المساعدات لتأهيل وبناء كوادر 

  .بشرية فلسطينية
2.899 1.217 

57.97 
-3.548 **0.003 2 

12 

من خالل عالقاتها بالمجتمع المدني الفلسطيني تسعى 
فئة تتبنى وتنفذ المؤسسات األمريكية إلى خلق 

  .سياساتها
4.012 1.128 

80.23 

16.653 **0.000 1 

  0.002** 6.55 69.10 1.173 3.455 المتوسط العام

  05.0المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند ** 
   05.0المتوسط الحسابي غير دال إحصائياً عند  //

  :ما يـلي) 5(الموضحة في جدول تبين من النتائج    
  فقد احتلت هذه الفقرة  )5الدرجة الكلية من (4.012يساوي ) 12(المتوسط الحسابي للفقرة رقم

 ، وبذلك تعتبر هذه الفقرة0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %80.23النسبي  الوزنالمرتبة األولى، وبلغ 
0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد يزيد ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة

من خالل عالقاتها بالمجتمع موافقون على أنه   عينة الدراسةوهذا يعني أن أفراد  3عن درجة الحياد وهي 

 .يات المتحدة في فلسطينالوال المدني الفلسطيني تسعى المؤسسات األمريكية إلى خلق فئة تتبنى وتنفذ سياسات

  فقد احتلـت هـذه الفقـرة    ) 5الدرجة الكلية من ( 2.899يساوي ) 7(المتوسط الحسابي للفقرة رقم
، وبذلك تعتبر هذه الفقـرة  0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %57.97النسبي  الوزن، وبلغ األخيرةالمرتبة 

0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد تقـل  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
يخصص جـزء مـن المسـاعدات    غير موافقون على أنه  وهذا يعني أن أفراد العينة 3عن درجة الحياد وهي 

  .لتأهيل وبناء كوادر بشرية فلسطينية
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 الوزن، وبلغ )5الدرجة الكلية من ( 3.455 فقد بلغ المتوسط الحسابي ،أما بالنسبة للدرجة الكلية
ال يختلف ن متوسط درجة االستجابة إ، حيث 0.05 أقل من، وكانت القيمة االحتمالية %69.10النسبي 

المؤسسات أفراد عينة الدراسة موافقون على أن ، مما يدل على أن 3 درجة الحياد وهيعن جوهرياً 

   .تعمل على تنفيذ السياسات والتوجهات األمريكية في فلسطين األمريكية لها دور في بروز نخبة اجتماعية
بأن المؤسسات األمريكية لها دور  إحصائيةبوجود فروق ذات داللة  وبهذا يتضح صدق الفرضية

  .في بروز نخبة اجتماعية تعمل على تنفيذ السياسات والتوجهات األمريكية في فلسطين
جاهداً إلى خلق الفلسطيني الجديد بحيث ينفصل هذا  إن التمويل الغربي يسعى: يقول نيثان ثرول

الفلسطيني عن تاريخه وواقعه وقيمه ومصالحه الوطنية ويتحول في أحسن األحوال إلى مجرد مستهلك 
  ).2010ثرول، (للسلع والمفاهيم الليبرالية الصهيونية 

إذا : بقولها) 2010(وتتفق آراء المستطلعة آراؤهم في هذا السؤال مع ما جاء في دراسة حمدان
كان الدعم الرسمي الدولي للسلطة قد خلق طبقة بيروقراطية مرتبطة بمشروع أوسلو ومحصورة بتوجهات 
القيادة السياسية فإن طبقة بيروقراطية أخرى خلقت أيضاً على نطاق المجتمع المدني الفلسطيني وأصبحت 

بها، ويمكن تعريف هذه الطبقة والنخبة بأنها  غالبيتها تنظر لمفاهيم عولمية محاولة ربط الواقع الفلسطيني
تكوين محلي متأثر بشكل وثيق بالمناقشات واألجندات العالمية تحصل على معلومات من المحيط العالمي 

لقد عملت المؤسسات األمريكية . ولها عالقات معه تنفذ األجندة وليس بالضرورة أن تشارك في وضعها
أي تكوين طبقة من التكنوقراط الطيعين . "عها في عملها وتوجهاتهاعلى إنتاج طبقة اجتماعية تنسجم م

وكان من نتاج ذلك أن قدمت هذه النخبة نفسها بديالً " القادرين على ضمان فاعلية قصوى للنظام القائم
للكالم عن الجماهير وعن حاجاتها بدالً من تعبئتها أو تمكينها لتكون قادرة على العمل من تلقاء نفسها 

  ).2010حمدان،(ر برأيها والجه
حيث أيدت ما جاء في نتيجة هذا المحور ) 2006(كما تتفق مع ما جاء في دراسة حنفي وطبر

لقد خلقت هرمية جديدة بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني نتيجة لزيادة المساعدات التنموية : بالقول
لعربية والتضامنية الدولية وشكل ذلك بروز الغربية للمؤسسات األهلية الفلسطينية على حساب المساعدات ا

نخبة تنافست على استقطاب التمويل استطاعت هذه النخبة أن تتفوق على النخبة القديمة نتيجة لتوجهاتها 
النيوليبرالية في ظل مرحلة ما بعد أوسلو حيث تعاظمت المعونة األجنبية لنقل الفلسطينيين إلى مرحلة ما 
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بة مرتبطة بشكل عضوي مع عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية وفي حالة إن هذه النخ. "بعد الصراع
تناقض مع الصراع المسلح، كما أنها تمتاز بالمهنية وتدعى الخبرة في المجال الذي تهتم به وهي حضرية 

ومعروف عن ) 2006حنفي؛ طبر،" (المسكن بمعنى تمركزها في المدن الكبيرة كرام اهللا والقدس وغزة 
  .لطبقة أيضاً ركوبها للسيارات الفارهة وتلقيها رواتب تفوق رواتب الوزراءهذه ا

وقد أكد جواد الحمد على أن منظومة المساعدات األمريكية األهلية نشأت من أجل خدمة المصالح 
الحيوية للواليات المتحدة أكثر من كونها خدمة لحقوق واحتياجات المستفيدين منها وقد عملت المؤسسات 

كية على استقطاب الكفاءات المهمشة واستوعبتها وأعادت قولبتها لتقوم بنشر ثقافة تتوافق مع األمري
المصالح السياسية للواليات المتحدة في المنطقة ولقد كانت المؤسسات األهلية من أهم القطاعات التي 

  .      )1()2013الحمد،(انحصر بها تحقيق هذا الهدف 
رسومة، كما أن لهم أشخاص يملكون في داخلهم تصورات معيشية إن للممولين خلفيات وأجندات م

للمجتمع المتلقي للتمويل نتيجة لتجاربهم وخبراتهم وقد يكونوا من أبناء المجتمع المتلقي للتمويل 
والمساعدات، وقد يمارسون التعالي واالحتقار للمجتمعات التي يعملون بها كما يمارسون تسيير وتوجيه 

ملون معهم ومنحوهم ألجل ذلك المال فينفذون لهم أجندات خفية غير ظاهرة في أجندة األشخاص الذين يع
  ). 2011هاللي، (وشروط التمويل 

األمريكية العاملة في فلسطين هم من جيل واحد تقريباً إن معظم المدراء في المؤسسات الغربية و
معينة تدريبات على التطبيع تلقوا في مرحلة . تعود أصولهم التنظيمية إلى حزب الشعب الفلسطيني

كما أن . داخل الخط األخضر" جفعات حبيبا"والتعايش السلمي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في منطقة 
  ).2013، شنن(الدورات التي يتلقوها في الخارج أغلبها عبارة عن لقاءات مع اإلسرائيليين 

الشاعر بأنهم ال يملكون أجندات  تستخدم المؤسسات األمريكية خبراء فلسطينيين وصفتهم فدوى
وطنية وال رؤيا هم عبارة عن وسطاء يلعبون الدور إلقناع البسطاء وهؤالء مستعدون لعمل أي شييء 

  ).2013الشاعر،(تريده المؤسسات األمريكية منهم من أجل استمرار معاشاتهم 
ؤسسات الفلسطينية فإن الباحث وجد في كثير من األحيان بأن الم) 2012(وبحسب دراسة عيسى    

بهيكلياتها وأفرادها غير قادرة على قيادة المؤسسة نحو تحقيق أهدافها، فضالً عن أنهم ال يمتلكون 
                                                   

 .مدير مركز دراسات الشرق األوسط في عمان. جواد الحمد. د مع أجراها الباحث ةمقابل )1(
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المهارات والقدرات والوعي الذي يؤهلهم ويؤهل المؤسسة للعب دور فاعل للتأثير في تنمية المجتمع 
لية الفلسطينية سواء مجالس إدارتها أو الفلسطيني لضعف القدرات الفردية للقائمين على المؤسسات األه

  ).2012عيسى، (الهيئات العامة أو العاملين فيها 
  

  

  .والحرب على اإلرهاب" إسرائيل"دور المؤسسات األمريكية في حماية أمن : المحور الرابع
  :من خالل ما توصلت له الدراسة من نتائج فقد تم إثبات صحة الفرضية من خالل ما يلي

من فقرات االستبانة وظهرت نتيجة التحليل في ) ،29، 18، 15، 13(قام الباحث باختيار العبارات رقم  
  )6(الجدول التالي رقم 

  
  )6(جدول 

  المحور الرابع والوزن النسبي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري " ت"نتائج اختبار 
رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

  اختبار
 "ت"

مستوى 
  الداللة

 الترتيب

13 
مساعدات المؤسسات األمريكية هدفها إنشاء السالم 

  .بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
3.014 1.333 60.29 5.20 

**
0.000 

4 

15 
ثمن المساعدات األمريكية هو قبول والسكوت عن 

  .انحياز اإلدارة األمريكية إلسرائيل
3.809 1.307 76.17 11.50 **.000 2 

18 
دعم المؤسسات األمريكية للفلسطينيين ال ينفي 

  .حرصها على امن وبقاء إسرائيل
4.186 1.121 83.71 19.65 **.000 1 

29 
المساعدات األمريكية لتلهية الفلسطينيين عن 

  .المطالبة بحقوقهم السياسية التاريخية
3.545 1.372 70.90 7.38 **.000 3 

 10.93 72.77 1.283 3.638 المتوسط العام
**0.00

0 
 

  05.0المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند ** 
  05.0المتوسط الحسابي غير دال إحصائياً عند  //
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  :ما يـلي) 6(تبين من النتائج الموضحة في جدول 
  فقد احتلت هـذه الفقـرة    )5الدرجة الكلية من (4.186يساوي ) 18(المتوسط الحسابي للفقرة رقم

، وبذلك تعتبر هذه الفقـرة  0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية % 83.71النسبي  الوزنالمرتبة األولى، وبلغ 
0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة  قـد زاد  رة ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفق

دعـم المؤسسـات األمريكيـة    موافقون علـى أن   عينة الدراسةوهذا يعني أن أفراد  3عن درجة الحياد وهي 

 ."إسرائيل" للفلسطينيين ال ينفي حرصها على أمن وبقاء

  فقد احتلت هذه الفقرة ) 5الدرجة الكلية من ( 3.809يساوي ) 15(المتوسط الحسابي للفقرة رقم
، وبذلك تعتبر هذه الفقرة 0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %76.17النسبي  الوزنبلغ ، والثانيةالمرتبة 

0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد زاد ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
ثمن المساعدات األمريكية هو قبول موافقون على أن  وهذا يعني أن أفراد العينة 3عن درجة الحياد وهي 

  .والسكوت عن انحياز اإلدارة األمريكية إلسرائيل
  فقد احتلت هذه الفقرة ) 5الدرجة الكلية من ( 3.545يساوي ) 29(المتوسط الحسابي للفقرة رقم

ة دال هذه الفقرة  و، 0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %70.90النسبي  الوزن، وبلغ الثالثةالمرتبة 
0.05إحصائياً عند مستوى داللة   عن قد زاد ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة

المساعدات األمريكية لتلهية الفلسطينيين عن موافقون على أن  أن أفراد العينةوهذا يعني  ،3درجة الحياد وهي 

 .المطالبة بحقوقهم السياسية التاريخية

  فقد احتلت هذه الفقرة ) 5الدرجة الكلية من ( 3.014يساوي ) 13(المتوسط الحسابي للفقرة رقم
، وبذلك تعتبر هذه الفقرة 0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %60.29النسبي  الوزن، وبلغ األخيرةالمرتبة 

0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد زاد ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
مساعدات المؤسسات األمريكية يرون بصورة حيادية بأن  العينة وهذا يعني أن أفراد 3عن درجة الحياد وهي 

  .هدفها إنشاء السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
 الوزن، وبلغ )5الدرجة الكلية من ( 3.638فقد بلغ المتوسط الحسابي  ،أما بالنسبة للدرجة الكلية

يختلف ، حيث أن متوسط درجة االستجابة 0.05 أقل من، وكانت القيمة االحتمالية %72.77النسبي 
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المؤسسات أفراد عينة الدراسة موافقون على أن ن إ، مما يدل على 3درجة الحياد وهي عن جوهرياً 

  .على اإلرهاب األمريكية لها دور في حماية أمن إسرائيل والحرب
المؤسسات األمريكية لها دور في وبهذا يتضح صدق الفرضية بوجود فروق ذات داللة إحصائية بأن 

، ويدل على أن المبحوثين يدركون الدور الذي تلعبه والحرب على اإلرهاب "إسرائيل"حماية أمن 
ريكية لضمان سالمة وحماية المؤسسات األمريكية في هذا السياق وأنهم على دراية بانحياز المؤسسات األم

  ".إسرائيل"أمن 
رس غليانا روس ليتنين رئيس لجنة العالقات الخارجية في الكونإ الصادرة من إن ما جاء في الوثيقة

ينسجم بشكل تام مع آليات عمل المساعدات األمريكية الموجهة  م2012مارس  13األمريكي بتاريخ 
والتي تصب في غالبها وبالذات تلك الممنوحة للسلطة ) السلطة الفلسطينية والمؤسسات األهلية(للفلسطينيين

الفلسطينية في الجانب األمني والحفاظ على الدور الوظيفي لها وخصوصاً في قطاع عمل أجهزة أمن 
كما جاء في الوثيقة أيضاً بأن اإلدارة األمريكية طلبت من الكونغرس تخصيص  .ق األمنيالسلطة والتنسي

لمزيد " ".إسرائيل"مليون دوالر لمساعدة السلطة على استعادة غزة بعد هجوم صاروخي على  26.4مبلغ 
   " من المعلومات انظر إلى المالحق

إن حجم ونوع التمويل الغربي  حيث) 2010(ويتفق هذا التوجه مع ما جاء في دراسة حمدان 
واألمريكي على وجه الخصوص والمساعدات المقدمة مرتبط بغاية أساسية ما زالت قائمة هي الحفاظ على 

وضمان وجودها وتحقيق مصالحها فإسرائيل هي أداة المشروع االستعماري الغربي " إسرائيل"أمن 
إن الهدف من هذه . لسلمية وغير السلميةاألمريكي في المنطقة لذا تتوجب حمايته بكافة الوسائل ا

فعقب فوز حماس في " عملية السالم"المساعدات هي حماية المشروع االستعماري الصهيوني تحت اسم 
سارعت اللجنة الرباعية إلمهالها شهرين لالعتراف بشروط اللجنة الرباعية والتي  م2006انتخابات عام 

اإلرهاب مقابل االستمرار في تقديم المساعدات للشعب من أهمها االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف و
الفلسطيني وعندما رفضت حماس شروط الرباعية لم تكتف الواليات المتحدة وأوروبا بقطع المساعدات 
والمعونات المقدمة للشعب الفلسطيني بل استخدمتا قوانين مكافحة اإلرهاب لفرض المقاطعة على الحكومة 

لقد أدت هذه السياسة إلى تعزيز حالة المدني الفلسطيني على حد سواء ومع الفلسطينية ومؤسسات المجت
االنقسام في الداخل الفلسطيني والتي تجسدت في كل المستويات السياسية واالقتصادية والجغرافية نتيجة 
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لحرمان طرف وإغداق التمويل على طرف آخر هو األكثر تجاوباً مع سياسة الواليات المتحدة 
  ). 2010حمدان،(

إن الحالة التي أفرزتها اتفاقية أوسلو بمباركة دولية هي التي فتحت الباب على مصراعيه لتبرير 
فتحت شعار تنمية فلسطين جرى ويجري البحث عن تحقيق االستقرار ، م1993التدخالت الغربية منذ العام 

ولقد اعتبرت العديد من ). 2004نخلة، (بالدرجة األولي " إسرائيل"واألمن في المنطقة والذي هو أمن 
أو حتى " إسرائيل"الدراسات أن المال المقدم للشعب الفلسطيني بعد أوسلو مال سياسي يصرف ثمناً ألمن 

  ).2011صبيح،(أن هذا المال يتم دفعه بدالً عن االحتالل ليصبح أقل احتالالت العالم تكلفة 
إن الحصار الذي "لت ماريا بنجامين الدولية األمريكية قا Cood Pinkوفي مقابلة مع رئيس مؤسسة 

تفرضه الواليات المتحدة على التعامل مع المؤسسات األهلية الفلسطينية عبر إلزامها بالتوقيع على وثيقة نبذ 
" إسرائيل"اإلرهاب للحصول على التمويل شيء إجرامي وخاطئ بشكل كبير، وال يصب إال في مصلحة 

وترفض االعتراف بأن " إسرائيل"لخارجية للوقوف إلى جانب ولسوء الحظ توجه السياسات الداخلية وا
" وترفض االعتراف بحق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس" إسرائيل"هم ضحايا  نالفلسطينيي

  ).2012بنجامين،(
إن الدعم الخارجي يكشف تواطؤ القوى الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة مع االحتالل   

طابعه التحويلي الذي يقوم به لصالح المشروع االستعماري وليس أدل على ذلك ومشروعه السياسي وتؤكد 
 50عقب فوز حماس في االنتخابات التشريعية حيث سحبت  م2006مما قامت به الواليات المتحدة عام 

مليون دوالر من األموال المخصصة للفلسطينيين كانت من المفترض أن تذهب لوزارة التربية والتعليم 
  ).2006، مركز أبحاث األراضي(لبناء حاجز قلنديا  وحولتها

  

في سنة " إسرائيل"من شبكة الطرق االلتفافية التي أعدتها %  23بناء   USAIDلقد مولت 
من مساحة الضفة الغربية % 80حيث تقع معظمها في المنطقتين ب و ج والتي تمثالن أكثر من  م2004

الوكالة األمريكية للتنمية لذلك باعتبار هذه الطرق من أهم  الخاضعة لسيطرة االحتالل اإلسرائيلي وتروج
منجزات التسهيل للفلسطينيين تحت االحتالل بينما هي في الواقع ليست إال تهويد للقدس والضفة الغربية 

  ).2010نصر،(بأموال أمريكية 
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اجز في الضفة لقد حولت الوكالة األمريكية للتنمية والمؤسسات األمريكية العاملة معها بناء الحو
تشبه نقاط العبور الدولية بين دول ذات سيادة بذريعة رغبة ) معابر(الغربية وطورتها لكي تصبح 

بالفصل بينها وبين الفلسطينيين، إن هذا يخلق انطباعا يوحي بإلقاء حالة البؤس التي يعاني منها " إسرائيل"
تتسم بمراعاة " طبيعية إنسانية"روط العبور الفلسطينيين أثناء تنقلهم في الضفة الغربية من خالل جعل ش

الناس إال أنها في الواقع قد كرست االحتالل وكشفت عن خصوصية الفلسطينيين وكيف يجب لهم أن 
  ).2009، جمال(يعيشوا 

القيود عن االقتصاد الفلسطيني ألن قيمة " إسرائيل"بحسب خالد عبد الشافي فإن المطلوب هو أن ترفع 
القيود عن االقتصاد الفلسطيني أكبر بكثير من قيمة المساعدات التي تقدم ألن المساعدات  االستفادة من رفع

ويضيف عبد الشافي بأن . في وجود القيود اإلسرائيلية تخلق قيود معادية للتنمية ومعادية أكثر لالستثمار
ة بنسبة معينة، لكن إذا دراسة للبنك الدولي بينت أن ازدياد المساعدات الخارجية بنسبة معينة يخفض البطال

  .)1()2013عبد الشافي،(رفعت الحواجز اإلسرائيلية فإن ذلك سيؤثر على االنخفاض بنسبة أكبر
تنسجم بشكل كامل مع آليات عمل المساعدات  والمؤسسات األمريكية الشريكة USAIDن برامج إ

، وهذا ما أكدته بما يخدم دولة االحتالل اإلسرائيلي وأمن المستوطنين الموجهة سياسياً وأمنياً األمريكية
األمريكي بتاريخ رس غليانا روس ليتنين رئيس لجنة العالقات الخارجية في الكونإ الصادرة منالوثيقة 

مليون دوالر كانت مخصصة لدعم السلطة  147بعد حجز الكونغرس لمبلغ  م2012مارس  13
مليون دوالر لمجموعة  88بتوجيه استخدام مبلغ من التمويل يقدر بحوالي  الفلسطينية، حيث طالبت

 : أعمال منها
إال بإذن من  cإعمار الطرق في الضفة الغربية ماعدا المرتبط مباشرة باألمن، وما عدا مناطق  - 1

 .  الحكومة اإلسرائيلية
 .من سيطرة حماس عليها استعادة غزة - 2

إن المشاريع التي تنفذها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والمؤسسات الشريكة لها تأتي تحت محدد أساسي 
والتماهي التام مع مخططاتها مثل مشروع الطرق البديلة في الضفة الغربية والذي " إسرائيل"هو أمن 

ع الدولة الفلسطينية اعتبرته حكومة سالم فياض من أهم إنجازاتها وخطوة على طريق بناء مشرو
                                                   

  .نيويورك  – UNDP اإلنمائيمسئول في برنامج األمم المتحدة  .عبد الشافي خالد حيدر. أمع  أجراها الباحثمقابلة  )1(
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" إسرائيل"المنتظرة، والذي يأتي منسجماً مع مخططات صهيونية معدة سلفاً للضفة الغربية وضمن رؤية 
وأيضا كخدمة أمنية . لشكل وحدود الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وفق المفهوم األمريكي اإلسرائيلي

ينيين بعيدة عن تلك التي يسلكها هؤالء مباشرة للمستوطنين عبر شق طرق مختلفة وجديدة للفلسط
المستوطنين، وفي المحصلة يهدف المشروع إلى الحفاظ على أمن المستوطنين وهذا ما ذكرته الوثيقة نصاً 

  .وصراحةً
إن المشاريع التي تنفذها المؤسسات األمريكية في منطقة األغوار بدعم من البنك الدولي كلها 

إحدى " إسرائيل"روع قناة البحرين وهو مشروع إقليمي لخدمة مثالً مش" إسرائيل"تصب في خدمة 
لقد قامت إحدى . المؤسسات األمريكية العاملة في الضفة الغربية مهمتها جلب تجهيزات لوجستية لهذه القناة

تبين بأن النادي  Vitting)1(هذه المؤسسات ذات مرة بمنح نادي رياضي مشروع وبعدما قاموا بعمل 
الجهاد اإلسالمي تم سحب المشروع، فهم يتساوقون مع األجندات اإلسرائيلية ولألسف محسوب على حركة 

  ).2013الشاعر،(ال يوجد لهم رادع من قبل السلطة الفلسطينية 
ويؤكد اللواء حسين حمودة على عمق العالقة اإلستراتيجية العسكرية واألمنية بين الواليات المتحدة 

من أمن الواليات المتحدة وهما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان " يلإسرائ"إن أمن "بقوله " إسرائيل"و
  .)1()2013حمودة، " (تتطابق السياسة األمنية لهما تماماً وانعكاس ذلك على األرض واضح

أوالً قبل أن تساعد " إسرائيل"إن هذه المؤسسات األمريكية تساعد "نصر عبد الكريم . يقول د  
تسد عن االحتالل التزاماته تجاه المحتلين والمحاصرين في الضفة الغربية وقطاع  الفلسطينيين ذلك أنها

  و CARE و CHF  غزة وهي موجودة لحماية المشروع السلمي التفاوضي، وضرب مثالً مؤسسات

SAVE  وميرسي كوربس فقال إن من كان يتعامل معها ما قبل أوسلو يقال عنه جاسوس وكان التعامل
معها حذر وخجول وكانت الفصائل اليسارية تخون من يعمل معها، لكن بعد أوسلو أخذت هذه المؤسسات 

ياً شرعية وأصبح هناك تهافت من المؤسسات األهلية الفلسطينية للعمل معها، وأضاف بأنه تعامل شخص

                                                   
مع العلم بوجود شروط لدى الممول غیر ، ھي المرحلة التي یتم فیھا النظر في طلبات التمویل للتأكد من استیفائھا لشروط الممول وشروط كتابة الطلب )1(

  .  ظاھرة
رئيس مؤسسة مصرية للموارد األمنية واإلدارية  .أستاذ العلوم السياسية .حسين حمودة. اللواء دمع  أجراها الباحث مقابلة )1(

 .بالقاهرة
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مع هذه المؤسسات حينما كان ناشطاً في الجبهة الديمقراطية أثناء دراسته في الجامعة على أنها مؤسسات 
  )2013عبد الكريم، ( "في االحتالل من وجهة نظره" إسرائيل"مشبوهة ولذلك فهي تكمل دور 

في مقابلة لكن لرئيس مركز العالقات العربية بالقاهرة محمد حبيشي وجهة نظر أخرى حيث قال    
إن هذه المؤسسات تابعة لإلدارة األمريكية مباشرة ولها توجهات أيديولوجية وسياسية وهناك "معه 

مؤسسات محايدة لها بعض التوجهات مثل زواج المثليين وتنظيم الحمل ونشر ثقافة التعايش بين الشعوب 
تناسب مع طبيعة أهدافه، لكن والمناصرة والتمكين وكل يعمل في المنطقة الجغرافية من العالم التي ت

المناطق التي تنشأ فيها النزاعات والصراعات نجد المؤسسات األمريكية التي تعمل بها ذات توجهات 
سياسية تنسجم مع توجهات الواليات المتحدة بخصوص هذه المنطقة، ويمكن القول بأن وجود هذه 

فقط بل بعض هذه المؤسسات قد تشغله  "إسرائيل"المؤسسات في فلسطين ليس ضرورياً أن يكون من أجل 
  .)2()2013حبيشي، " (قضية اجتماعية أو دينية ينظر لها

إن توظيف مراكز األبحاث والتنمية المحلية لتقوم بالرصد والتحليل للتطورات السياسية 
هي  واالجتماعية والحزبية ضمن غالف اسمه البحث العلمي والدراسات وتدفع له مبالغ طائلة، ةواالقتصادي

وليس أدل ، )2011هاللي،(إحدى األعمال المناطة بالمكاتب الخاصة الملحقة بأجهزة االستخبارات الدولية 
على ذلك مما تقوم به المؤسسات األمريكية من إجراء استبيانات ثبت من خالل تحليلها أن المراد منها هو 

ذي أجرته مؤسسة ميرسي كوربس كما في االستبيان ال" إسرائيل"الوصول إلى معلومات أمنية لمصلحة 
والذي تناول أسئلة مغلفة لمعرفة احتياجات المواطنين، لكن اإلجابات عنها تفيد في معرفة أماكن إطالق 

  .)1(الصواريخ من قطاع غزة 
إن من يقومون بالعمل الخيري نفسه هم أشخاص ليس لهم عالقة "ويضيف اللواء حمودة قائالً 

ر مؤهلين وليسوا إال بطالة في البلد األم أمريكا، وتستفيد الواليات المتحدة بالعمل الخيري أصالً وهم غي
" من ذلك لترويج منتجاتها وتشغيل هؤالء العاطلين على أنهم خبراء وبالتالي الحصول على المعلومات

  ) .2013حمودة، (

                                                   
 .رئيس مركز العالقات العربية بالقاهرة. محمد حبيشي .امع  أجراها الباحث مقابلة) 2(
 .مدير دائرة المؤسسات األجنبية في جهاز األمن الداخلي بغزة .أيمن يونس. أمع  أجراها الباحث مقابلة )1(



153 
 

ألمريكية ا مراقب مشاريع الوكالةأعدها مستندات وبحسب أيمن يونس فإنهم حصلوا على تقارير و
والمستفيدين اآلخرين مثل مكتب العالقات العامة  USAIDبناء على طلب  غزة في قطاع للتنمية الدولية

معلومات قيمة ورؤى بشأن الحالة األمنية  فيها توفرتتقارير أمنية وهي عبارة عن  والقنصلية األمريكية
من الحقائق  مزيدالفهم هامة لمعلومات تضمنت ذلك فإنها  إلىواالقتصادية في غزة، إضافة  والسياسية

يتم إرسالها إلى رئاسة الوكالة األمريكية للتنمية في القدس وتل أبيب، مثل تقارير  المعقدة في قطاع غزة
وتقارير عن الشباب والسياسة،  العالي في قطاع غزة تقارير عن وضع التعليموميدانية عن وضع التعليم، 

ات وتقارير عن الطالبات الحوامل في المدارس وتقارير عن تعاطي ورصد أحداث ميدانية في الجامع
  :ومن هذه التقارير الشباب للمخدرات، وتقارير عن العنف ضد النساء

قطاع غزة، بالتقييم والفحص األمني  فيالمنفذة للبرامج  األمريكيةبعض المؤسسات تقرير يوضح قيام  
مستندات قيامها بتصنيف التثبت حيث ذاء العالمي واألونروا، للمستفيدين بعد استالم األسماء من برنامج الغ

 .من هذه المساعداتحماس حركة  أعضاءأسماء المستفيدين واستثناء 
 .عن الوضع االقتصادي في القطاع تركز فيه على المخزون الموجود في جميع القطاعات تقرير - 1
لالهتمام بالشباب وإشراكهم في عدة واقتراحات  تقرير عن وضع الشباب والسياسة وفيه حلول - 2

 .التغيير السياسي وصنع القرارات
وكذلك  الفلسطينية في غزة، تقارير عن بعض الفعاليات واألنشطة التي تقوم بها الحكومة - 3

 .تهاووزراء حكوم حماسالتصريحات التي تصدر عن قادة 
المنزلية بالتحري  ف الباحثات الالتي يعملن في الزياراتيتكلب chfتقارير توضح قيام مؤسسة  - 4

 ، وأن ال يتم زيارتهاألعضاء من حركة حماس الجيد عن البيوت قبل الزيارة، والتأكد من أنها ليست بيوت
أو تقديم المعونة لها، حيث يوضح التقرير تصنيف المستفيدين وانتماءاتهم الحزبية مما يدلل على أن 
المؤسسات األمريكية غير الحكومية التي تنفذ برامج ومشاريع اغاثية في فلسطين لديها باحثون ذوو مهام 

 .أمنية
 حركة حماستنتقد فيها  ،قاالتاألمنية والسياسية والملتحليل بعض الظواهر والحاالت تقارير      - 5

 .في تل أبيب األمريكية للتنمية الدوليةوكالة المقر  إلى حيث ترسل وتشوه صورتها تها في غزةوحكوم
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غزة تعاني من عدم وجود معلومات وقطاع  الغربية الضفة تقارير توضح بأن البعثة الموجودة في - 6
حسب  والمؤسسات األمريكية الشريكة USAIDكافية ومفصلة عن المواطنين ما سبب معوقات لعمل الـ 

 .وصف تلك التقارير
لبعض األشخاص  تقارير توضح تكليفات من مراقب مشاريع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية - 7

 .معينة برامج ومشاريع  ممن شاركوا في غزة بمتابعة بعض الشخصيات في قطاع
موضوعية في تقاريرها مثل  مصطلحات غير المؤسسات األمريكية غير الحكومية تستخدم - 8

وهذا يضعها في موقف غير محايد  ،قوات الدفاع اإلسرائيلية ،حكومة األمر الواقع ،ميليشيات حماس
  .إغاثية اتلمؤسس

وبحسب مديرة شبكة السياسة الفلسطينية نادية حجاب فإن أموال المؤسسات المانحة ال تذهب لتلبية 
وإنما يذهب جزء منها لصالح المشاريع التي توافق سلطات  احتياجات الشعب الفلسطيني األساسية فقط

االحتالل اإلسرائيلي على إنشائها في مناطق الضفة الغربية المحتلة، وإلسرائيل تاريخ حافل بتدمير تلك 
المشاريع، وفي ظل عدم وجود إطار سياسي فإن مضار المساعدات المقدمة للفلسطينيين أكبر من نفعها 

  ).2012حجاب،(سهيل مهمة االحتالل وتعمل على إفساد المجتمع الفلسطيني بشكل كبير ألنها تساعد على ت
  

  .دور المؤسسات األمريكية في تبرير سياسات الواليات المتحدة تجاه الفلسطينيين :المحور الخامس
  :من خالل ما توصلت له الدراسة من نتائج فقد تم إثبات صحة الفرضية من خالل ما يلي

من فقرات االستبانة وظهرت نتيجة التحليل في الجدول التالي ) 24، 20، 1(باختيار العبارات رقم قام الباحث 
  ).7(رقم 
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  )7(جدول 

  المحور الخامس والوزن النسبي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري " ت"نتائج اختبار  

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

  اختبار
 "ت"

مستوى 
  الداللة

 الترتيب

1 

تهدف المؤسسات األمريكية من خالل دعمها 
للمؤسسات األهلية الفلسطينية إلى بناء مجتمع مدني 

  .رشيد
2.745 1.333 

54.89
86 

-3.55 **.000 1 

20 

تمويل المؤسسات األمريكية لمشاريع الفلسطينيين 
الشعب نابع من إحساسها بالظلم الواقع على 

  .الفلسطيني
2.667 1.405 

53.33
33 -4.41 **.000 2 

 1.316 2.588  .الدعم األمريكي إنساني النزعة 24
51.76

81 
-5.81 **.000 3 

  0.000** 4.59- 53.33 1.351 2.667 المتوسط العام

  05.0المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند ** 
  05.0المتوسط الحسابي غير دال إحصائياً عند  //

  
  :ما يـلي) 7(تبين من النتائج الموضحة في جدول 

  فقد احتلـت هـذه الفقـرة     )5الدرجة الكلية من ( 2.745يساوي ) 1(المتوسط الحسابي للفقرة رقم
، وبذلك تعتبر هذه الفقـرة  0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية % 54.89النسبي  الوزنالمرتبة األولى، وبلغ 

0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد تقـل  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
المؤسسات األمريكية تهدف غير موافقين على أن  عينة الدراسةوهذا يعني أن أفراد  3عن درجة الحياد وهي 

 .دعمها للمؤسسات األهلية الفلسطينية إلى بناء مجتمع مدني رشيدمن خالل 

  فقد احتلت هـذه الفقـرة   ) 5الدرجة الكلية من (2.667يساوي ) 20(المتوسط الحسابي للفقرة رقم
، وبذلك تعتبر هـذه الفقـرة   0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %53.33النسبي  الوزن، وبلغ الثانيةالمرتبة 

0.05عند مستوى داللة  دالة إحصائياً  قـد قـل   ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
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تمويل المؤسسات األمريكية لمشاريع غير موافقين على أن  وهذا يعني أن أفراد العينة 3عن درجة الحياد وهي 

  .ينيالفلسطينيين نابع من إحساسها بالظلم الواقع على الشعب الفلسط
  فقد احتلت هـذه الفقـرة   ) 5الدرجة الكلية من ( 2.588يساوي ) 24(المتوسط الحسابي للفقرة رقم

، وبذلك تعتبر هذه الفقـرة  0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %51.77النسبي  الوزن، وبلغ األخيرةالمرتبة 
0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قـد قـل   ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة

  .الدعم األمريكي إنساني النزعةغير موافقين على أن وهذا يعني أن أفراد العينة  3عن درجة الحياد وهي 
 الـوزن ، وبلـغ  )5الدرجة الكلية من ( 2.667فقد بلغ المتوسط الحسابي  ،أما بالنسبة للدرجة الكلية

يختلـف  ن متوسـط درجـة االسـتجابة    إ، حيث 0.05 اقل منوكانت القيمة االحتمالية  ،%53.33النسبي 
أن أفراد عينة الدراسة قـالوا أنهـم موافقـون علـى     ، مما يدل على أن 3درجة الحياد وهي عن جوهرياً 

  .الفلسطينيينتبرير سياسات الواليات المتحدة تجاه المؤسسات األمريكية لها دور في 

المؤسسات األمريكية لهـا دور  وبهذا يتضح صدق الفرضية بوجود فروق ذات داللة إحصائية بأن 
  .الفلسطينيينتبرير سياسات الواليات المتحدة تجاه في 

رس غليانا روس ليتنين رئيس لجنة العالقات الخارجية في الكونإ الصادرة منالوثيقة أبدت 
مزيداً من الضغط على السلطة الفلسطينية لمنعها من التوجه لألمم  م2012مارس  13األمريكي بتاريخ 

خاب ظني ألن "المتحدة لنيل عضوية دولة مراقب فقد وصلت غطرسة إليانا روس ليتنين إلى حد قولها 
هذه اإلدارة ترغب باستخدام تكتيك الكرة الصلبة ضد الكونغرس وتهدد بأن ترسل أموال دافعي الضرائب 

سلطة الفلسطينية، أنا آمل أن هذه حادثة منعزلة، ونحن نواصل بطريقة أخرى عالقات مثمرة األمريكيين لل
  .usaidبين اللجنة واإلدارة األمريكية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

حيث أكدت أن جزءا من ) 2012(وتتفق وجهة نظر المبحوثين مع ما جاء في دراسة عيسى
الفلسطينية مع التمويل الخارجي وبالذات األمريكي تكمن في كون هذا التمويل إشكاليات المؤسسات األهلية 

قد ارتبط بأجندة السياسة الخارجية للواليات المتحدة التي جاءت بعد اتفاقية أوسلو والتي أصبحت المرجعية 
لفلسطينية، لتعاطي الفلسطينيين مع اإلسرائيليين فيما يتعلق بالقضايا األساسية ومستقبل إقامة الدولة ا

وبالتالي استخدام الواليات المتحدة لهذه الورقة للضغط على الفلسطينيين لالستمرار في المفاوضات التي ال 
يعرف متى ستنتهي، هذا األمر لن يساعد على إقامة الدولة الفلسطينية وبناء مجتمع مدني في ظل وجود 
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إلسرائيل على حساب مصالح وتطلعات االحتالل والحصار واالستيطان وانحياز اإلدارة األمريكية 
  ).2013عيسى، (الفلسطينيين 

إن السياسة األمريكية في المنطقة تعمل على تسوية النزاع وفق رؤيا حل الدولتين وتعمل اإلدارة األمريكية 
وال نستطيع القول بأن المؤسسات ، وفق هذه الرؤيا والمؤسسات األمريكية تنفذ ما يخصها من ذلك

فهل من يبني عيادة هنا أو يشق طريق هناك أو يقدم ، مل من أجل إقامة الدولة الفلسطينيةاألمريكية تع
  ). 2013،عمرو(إغاثة يبني دولة ؟ الفلسطينيون هم من يقومون بذلك والعالم يدعمهم 

و يوجد وجهات نظر أخرى تقول بأن دعم المؤسسات األمريكية غير إنساني وإن كان يأخذ هذا 
يء بشروط ومقاييس أمريكية وهناك تعارض في الثقافات فيما يتعلق بالمرأة وحقوق ن كل شالطابع أل
ال يمكن : قالفرئيس مركز باحث للدراسات اإلستراتيجية في بيروت  أما. )1()2013 اآلغا،( اإلنسان

 للواليات المتحدة وهي حاضنة المشروع الصهيوني وال لمؤسساتها غير الحكومية العابرة للقارات والتي
غاثي إذ أن أهداف يعمل بعضها في فلسطين أن تكون داعمة للشعب الفلسطيني حتى ولو في الجانب اإل

علي، (وأجندات مشبوهة تسعى الواليات المتحدة لتحقيقها من خالل هذه المؤسسات وعن طريق هذا الدعم 
2013()2( .  

ـ إويضيف عصام يوسف رئيس مؤسسة  ة أهـداف سياسـية   نتربال في لندن بأن للمعونة األمريكي
لكن يتوجـب  . إنسانية لمن يحسن التعامل معهم اًبالتأكيد تتمثل في شراء القلوب والعقول، كما أن لها أهداف

والمؤسسات الشـريكة معهـا ألنهـا     USAIDعلى المؤسسات األهلية الفلسطينية عدم أخذ أي معونة من 
  .)3()2013يوسف،(مشروطة 

والتي يسعى من خاللها إلى تكوين جملة من المفاهيم تتعلق بإمكانية " أجندته الخاصة"إن للتمويل األمريكي 
التعايش بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إن جملة المفاهيم هذه سرعان ما تنتشر وتنمو في المجتمع 

هيم في المجتمعات الغربية انعكاساً الفلسطيني التواق للحرية وإقامة دولته المستقلة فلقد ظهرت هذه المفا
للتطور الحضاري الذي رافقها منذ عقود لكن يصعب على الدول النامية التي ال قدرة لها على مجاراة 

                                                   
 .في غزة رئيس مؤسسة شمس لرعاية األطفال المعوقين. أرسالن اآلغا .أ مع الباحثأجراها مقابلة  )1(

 .رئيس مركز باحث للدراسات اإلستراتيجية في بيروت .عليمحمد وليد  .أمع  أجراها الباحث مقابلة) 2(
 .نتربال في لندنإرئيس مؤسسة  .عصام يوسف .أمع  أجراها الباحث مقابلة )3(
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المجتمعات الغربية والمجتمع األمريكي على وجه الخصوص التصدي إلنتاج مفاهيم مضادة يكون المجتمع 
لحماية الثوابت الوطنية اًواقي المدني قادراً على استيعابها لتشكل غطاء.  

  

طبيعة عمل المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين وشركائها من المؤسسات األهلية : المحور السادس

  .الفلسطينية وآليات تنفيذ وعمل المشاريع اإلغاثية والتنموية في فلسطين والتمويل المشروط
  :إثبات صحة الفرضية من خالل ما يليمن خالل ما توصلت له الدراسة من نتائج فقد تم 

من فقرات االستبانة وظهرت نتيجة ) 27، 25، 23، 22، 21، 11، 9(قام الباحث باختيار العبارات رقم 
  )8(التحليل في الجدول التالي رقم 

  ) 8(جدول 

  للمحور السادس والوزن النسبي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري )ت(نتائج اختبار 
رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

  اختبار
 "ت"

  الترتيب  مسوى الداللة

 6 0** 5.97 62.78 1.311 3.139  .دعم المؤسسات األمريكية يخدم فئات مستهدفة وعديدة 9

11 
يركز الدعم األمريكي على مشاريع استهالكية أكثر منها 

  .إنتاجية
3.922 1.288 78.43 13.29 **.000 2 

21 
المشاريع التي تمولها وتنفذها المؤسسات األمريكية 

  .متقطعة وغير مستدامة
3.858 1.054 77.16 15.12 **.000 3 

 7 004.** 2.94- 55.25 1.502 2.762  .من حق أمريكا وضع شروط على من يستفيد من أموالها 22

23 
ما دامت أهدافها ال بد من التعاطي مع المشاريع األمريكية 

  .نبيلة
3.235 1.329 64.70 3.28 **.001 5 

 1 000.** 14.53 79.01 1.215 3.951  .برامج الدعم والتمويل األمريكي مشروطة 25

27 
المصاريف اإلدارية في المشاريع األمريكية تستحوذ على 

  .أغلبية المنحة المقدمة
3.701 1.196 74.03 10.89 **.000 4 

  0.001** 8.59 70.19 1.271 3.510 المتوسط العام

  05.0المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند ** 
  05.0المتوسط الحسابي غير دال إحصائيا عند  //
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  :ما يـلي) 8(تبين من النتائج الموضحة في جدول 

  فقد احتلت هـذه الفقـرة    )5الدرجة الكلية من (3.951يساوي ) 25(المتوسط الحسابي للفقرة رقم
، وبذلك تعتبر هذه الفقـرة  0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %79.01النسبي  الوزنالمرتبة األولى، وبلغ 

0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد تزيـد  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
برامج الدعم والتمويل األمريكـي  موافقون على أن  عينة الدراسةوهذا يعني أن أفراد  3عن درجة الحياد وهي 

 .مشروطة

  فقد احتلت هـذه الفقـرة   ) 5الدرجة الكلية من (3.922يساوي ) 11(المتوسط الحسابي للفقرة رقم
، وبذلك تعتبر هـذه الفقـرة   0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %78.43النسبي  الوزن، وبلغ الثانيةالمرتبة 

0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد تزيـد  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
يركز الـدعم األمريكـي علـى مشـاريع     موافقون على أنه  وهذا يعني أن أفراد العينة 3عن درجة الحياد وهي 

  .منها إنتاجيةاستهالكية أكثر 
  فقد احتلـت هـذه الفقـرة    ) 5الدرجة الكلية من ( 3.139يساوي ) 9(المتوسط الحسابي للفقرة رقم

، وبذلك تعتبر هذه الفقرة 0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %62.78النسبي  الوزن، وبلغ السادسةالمرتبة 
0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة  قد تزيـد  ما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ، م

دعم المؤسسات األمريكية يخـدم فئـات   محايدون على أن  أن أفراد العينةوهذا يعني  ،3عن درجة الحياد وهي 

 .مستهدفة وعديدة

  فقد احتلت هـذه الفقـرة   ) 5الدرجة الكلية من ( 2.762يساوي ) 22(المتوسط الحسابي للفقرة رقم
 ، وبذلك تعتبر هذه الفقـرة 0.05من  اقل، والقيمة االحتمالية %55.25النسبي  الوزن، وبلغ األخيرةالمرتبة 

0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد تقـل  ن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة إ، مما يدل على
من حق أمريكا وضع شـروط علـى   غير موافقين على أن هذا يعني أن أفراد العينة و 3عن درجة الحياد وهي 

 .من يستفيد من أموالها

 الـوزن ، وبلـغ  )5الدرجة الكلية من ( 3.510فقد بلغ المتوسط الحسابي  ،أما بالنسبة للدرجة الكلية
يختلـف  ، حيث أن متوسـط درجـة االسـتجابة    0.05 اقل من، وكانت القيمة االحتمالية %70.19النسبي 
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طبيعـة عمـل   أفراد عينة الدراسة موافقـون علـى أن   ، مما يدل على أن 3درجة الحياد وهي عن جوهرياً 

المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين وشركائها من المؤسسات األهلية الفلسطينية وآليات تنفيـذ وعمـل المشـاريع    
   .ن والتمويل المشروطاإلغاثية والتنموية في فلسطي

طبيعـة عمـل المؤسسـات     وهذا يؤكد على صدق الفرضية ويدلل على أن المبحوثين يتفهمـون 
األمريكية العاملة في فلسطين وشركائها من المؤسسات األهلية الفلسطينية وآليات تنفيذ وعمـل المشـاريع   

  .  اإلغاثية والتنموية في فلسطين والتمويل المشروط
ركزت المؤسسات : نصر عبد الكريم أستاذ االقتصاد بجامعة بيرزيت بقوله. وهذا ما يؤكده د

األمريكية على مشاريع استهالكية أكثر منها إنتاجية وذلك لغياب دور المجتمع المتلقي للتمويل من 
المشاركة في توجيه الدعم والتمويل لتنمية المجتمع المحلي بحيث لم تكن آراء المؤسسات األهلية لتوجيه 

دعم والتمويل أكثر من موقف سجل لها ولم يأخذ به الممولون، وبخصوص التمويل الخارجي هناك آراء ال
تؤيده ولكنها تنتقد عدم فاعليته وإحداثه للتنمية المطلوبة في المجتمع الفلسطيني وآراء أخرى ترفضه كلياً 

اعدات الخارجية تخدم توجهات وترى فيه عودة لالستعمار بطرق مختلفة إذ أن الغالبية تتفق على أن المس
  ).2013عبد الكريم،(الدولة األم فقد تحقق أهدافاً في ظاهرها إيجابية للمستفيدين منها والممولين 

بخصوص المشاريع التي ينفدونها فإنها وقتية وغير مستدامة وتتم بالتنسيق مع االحتالل، فعندما 
اضي المهددة بالمصادرة يرفضون العمل في هذه يطلب منهم تمويل مشاريع يكون الهدف منها حماية األر

ُ يطالبون مثالً بزراعة منطقة معينة " إسرائيل"األراضي ويفضلون أراضي ال ترغب  بضمها وعندما
بمحصول معين ألن زراعة هذا المحصول تخدم االقتصاد الفلسطيني وتخدم المزارع مثل القمح مثالً 

األعالف لدعم مصانع األعالف الفلسطينية نراهم يشترطون لالستخدام البشرى واستخدامه الحيواني في 
زراعة محصول آخر، ولذلك ال يوجد مؤسسة أمريكية أوصلت الشريك أو المتلقي للتمويل لما يريد بل 

وترى فدوى الشاعر بأنه ال يوجد مال دخل إلي فلسطين لم يكن مسيس فقد استخدمت . النتيجة ما تريده هي
  save the children ثالً، ماذا كانت النتيجة ؟ ال أثر لذلك لقد أنفقت مؤسسات مثلاألموال في التدريب م

على قطاع األطفال والمرأة والديمقراطية الهدف من ذلك هو التركيز على التغيير الذي يرونه مناسباً لنا، 
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أولوياتنا حسب ليس الذي نراه نحن مناسباً لنا فأصبحنا محكومين لألموال التي يقدموها وقمنا بتغيير 
  .)2()2013الشاعر،(فخلقت فجوة بين ما تريده البلد وما تريده المؤسسات األمريكية ، هواهم

ولقد تبين للباحث ومن خالل التقارير المالية الخاصة بالمؤسسات األمريكية غير الحكومية 
ة األمريكية للتنمية لديها كما يؤكد عبد الكريم فإن الوكال. حصولها على دعم من الوكالة األمريكية للتنمية

نظام حصري لمنح المساعدات تشترط من خاللها أن توجه بما يخدم تحقيق سياسة الواليات المتحدة وأن 
هذه المؤسسات تتساوق مع المخططات األمريكية بشكل مباشر وغير مباشر، إن من يحدد أولويات 

من المؤسسات غير الحكومية بل إن المساعدات هي الواليات المتحدة نفسها بغض النظر عمن ينفذ 
  ).2013عبد الكريم،(الواليات المتحدة هي من يصيغ شروط التمويل وهنا تكمن اإلشكالية 

حيث بينت بأن أذرع ومشاريع الوكالة ) 2010(وتتفق نتيجة المحور مع ما جاء في دراسة حمدان 
يتعلق بأوجه وآليات الصرف، حيث تصرف األمريكية للتنمية الدولية تثبت أنها صاحبة القرار األول فيما 

المبالغ المقدرة للمشروع في أمور ال تخلق أثراً واقعياً وتنموياً حقيقياً لتبقى هي المستفيدة من هذه األموال، 
وتعود إليها من خالل استخدام خبرائها إلدارة المشروع، مع حصر العنصر الفلسطيني في دور الوسيط 

  ).2010حمدان، (القة له بالتخطيط بين المانح والمتلقي وال ع
إن نسبة االعتماد على المساعدات وارتباطها بالسياسة تختلف من دولة لدولة والمساعدات 
الخارجية ترتبط بتنفيذ أجندات السياسة الخارجية لكن لديها جانب إنساني وتنموي ولكن العامل السياسي له 

ينة تكون األولوية للمقاول والمنفذ والشريك األمريكي الدور الكبير والواليات المتحدة لديها سياسة مع
  ).2013عبد الشافي،(من المنح تعود لهم ولذلك الفائدة للملتقى قليلة % 75وهناك تقديرات تقول بأن 

ويرى عزام التميمي بأن المساعدات اإلغاثية التي يختص بها قطاع غزة ال تخلق أثراً في االقتصاد بل 
ه المساعدات و تخلق نوعاً من البطالة المقنعة كما توجد إشكالية في كيفية توظيف تخلق اعتمادية على هذ

هذه المساعدات إذ أن قسماً كبيراً منها يذهب للمكاتب االستشارية والخبراء الذين توظفهم المؤسسات 
  .األمريكية لإلشراف على تنفيذ المشروع

  : وبخصوص المساعدات القادمة من الواليات المتحدة فإنها تخضع لشرطين أساسين

                                                   
ن العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة شئوالمدير العام السابق لل. فدوى الشاعر. أمع  أجراها الباحث عبر الهاتف مقابلة  )2(

 .في رام اهللاواألمن الوطني  الداخلية
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  .يجب التأكد من أنها ال تأتي لدعم الجهات المؤيدة للمقاومة -1
 . يجب أن تكون ضمن التصور األمريكي للمنطقة المرسل إليها التمويل -2

بفتح فروع في فلسطين تخشى من المؤسسات األمريكية المتعاطفة مع الفلسطينيين وغير المسموح لها 
مساءلة الكونغرس، لمن قدمت هذه األموال ؟ ولذلك يمكن أن يقرر بناءا على الهوية لمن يمنح التمويل 
وغالباً ما يبحث األمريكان عمن يثبت لهم توجهات الرأي العام نحو قضية معينة بأنها تتساوق وتنسجم مع 

  .سياساتهم
يلعب دور البطولة في التصدي إلرسال مساعدات تنموية للشعب ووصف التميمي الكونغرس بأنه   

وبالنسبة للواليات المتحدة فإنها مستعدة للسماح للمؤسسات التي ليس لها فروع في فلسطين . الفلسطيني
  ).2013التميمي، (بالعمل وبالذات في قطاع غزة شريطة التأكد من أنها لن تدعم حماس 

ؤسسات تحقق لحد ما أهداف الممول بغض النظر عن الجهة ويرى أرسالن اآلغا أن هذه الم  
المستفيدة واألهداف المعلنة كما أن التأثير التنموي لبرامجها ومشاريعها محدد ومؤقت ومتقطع وغير 
مستدام ويتماشى مع الوضع السياسي القاضي باستمرار عملية التسوية مع االحتالل اإلسرائيلي لحرصها 

فهي إحدى أدوات الخارجية األمريكية تنفذ جزءا من المخططات األمريكية في ". إسرائيل"على أمن وبقاء 
  ). 2013اآلغا، (الشرق األوسط 

لكن ، إن المؤسسات األهلية ليست جزءا من المؤامرة فيما يحدث على مسرح العمل األهلي
سات والمؤسسات المخابرات الدولية تعمل من خالل المؤس. األساس في الموضوع هو المؤسسة المانحة

تعمل وفق الشروط الممنوحة إليها من الدول األم القادمة منها وهناك توجيهات وأجندة سياسية غير مكتوبة 
  ).2013السراج،(في ثنايا شروط الممول 

أما نبيل عمرو فيرى بأن المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين لم تأت من حيث المبدأ من أجل 
. فهؤالء لديهم مهمة هي خدمة المصلحة العليا للسياسة األمريكية، حتى التنمية الوقتية التنمية المستدامة وال

حتى لو لم تكن هذه المؤسسات حكومية فإن الكل يخدم الواليات المتحدة والنظام األمريكي تخدمه هذه 
عود كما  تحرص المؤسسات األمريكية على أن ت. المؤسسات وهي إحدى ركائزه األساسية في فلسطين
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إليها أموالها المقدمة للمساعدات بدفع رواتب االستشاريين وأجهزة الرقابة والمتابعة الخاصة بهم وهي غير 
   )1() 2013،عمرو( مؤهلة إلحداث تنمية يمكن االعتماد عليها 

التمويل الخارجي للمؤسسات  حيث جاء فيها بأن) 2012(كما تتفق نتيجة المحور مع دراسة عيسى
سطينية كان وال زال مشروطاً ومقترناً بتقدم العملية التفاوضية ضمن عملية التسوية السياسية األهلية الفل

األمريكي جهازاً إدارياً تحكمه اعتبارات فنية وإدارية أكثر من  لبين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إن للممو
والسياسية على أشكال وأنماط  ةوجياالعتبارات التنموية للبالد وفي بعض األحيان تنعكس انتماءاتهم األيديول

لقد ثبت في كثير من األحيان فشل المشروعات التي قدمتها المؤسسات الدولية، . وبرامج الدعم والمتلقين له
بسبب اختيار المؤسسة المانحة لمشروعات ليست لها عالقة بالواقع اليومي أو االحتياجات االقتصادية 

لة الحصول على التمويل بالنسبة للمؤسسات األهلية الفلسطينية من واالجتماعية للمجتمع المحلي، إن مسأ
قبل المؤسسات األمريكية تتأثر باألهداف غير المعلنة لهذه المؤسسات، وتضفي المؤسسات األمريكية 
بصماتها على خطط العمل واألنشطة المقترحة والتوجهات السياسية للواليات المتحدة فيما يتعلق بالشأن 

الفلسطينية القيام بها له دور كبير في إقرار  ةما أن طابع المشاريع التي تنوي المؤسسات األهليالفلسطيني ك
وبحسب الباحث ماهر عيسى فإنه طالب في دراسته بأن يتم إحداث نص قانوني . التمويل أو رفضه

مع  من اإلنفاق على المشروع%) 30–15(بخصوص النفقات اإلدارية تشكل نسبة محدودة تتراوح بين 
  ). 2012، عيسى(التأكد من أنها ال تذهب لألجور والمرتبات 

كما بينت الدراسة من ناحية أخرى أن التمويل الخارجي ال يجري استثماره في تنفيذ مشروعات 
لها صفة الديمومة واالستمرارية باإلضافة إلى غياب اإلنتاجية التي من شأنها ضمان االستمرارية  فأغلب 

هي مشاريع استهالكية انتهت وانتهى أثرها بمجرد انتهاء تمويل المشروع، حيث يوجه المشاريع الممولة 
الدعم نحو قضايا ومجاالت تستهدفها المؤسسات األمريكية وتفرضها على المؤسسات األهلية الفلسطينية أو 

لوزن بحيث يجب التعرف على ا. تنفذها هي مباشرة حسب أولوياتها دون حاجة المجتمع الحقيقية إليها
النسبي للقطاعات والفئات التي يغطيها التمويل األمريكي بحيث ال يتم التركيز على استهداف قطاعات 
أخرى مما يثير الشك حول توجهات المؤسسات األمريكية من تبذير المساعدات المقدمة، كما أن جزءا من 

                                                   
رئيس تحرير صحيفة . وزير الشؤون البرلمانية الفلسطيني السابق .نبيل عمرو .مع د أجراها الباحث عبر الهاتف مقابلة )1(

 .رام اهللا -  ةالحياة الجديد
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امة ندوات ومؤتمرات األموال المخصصة للمشاريع الممولة من المؤسسات األمريكية يصرف على إق
وطباعة منشورات للترويج للمانحين ومشروعهم وخطواته ونتائجه المتوقعة ومدى إسهاماته المجتمعية، 
كما تصرف مبالغ كبيرة على النفقات اإلدارية للمشاريع بحيث يبقى الفتات للمستفيدين، كما أن الدعم المالي 

ي كثير من األحيان استمرارية المشاريع بعد نفاذ قيمة الذي تقدمه المؤسسات األمريكية متقطع وال يضمن ف
المنحة وانتهاء مدتها نظراً العتمادية المؤسسات األهلية الفلسطينية المباشرة على قيمة المنحة في التشغيل 
المباشر بدالً  من االستفادة منها في خلق مشروع إنتاجي يعود بالتمويل على المؤسسة وإن كان صغيراً أو 

إن التمويل الخارجي للمؤسسات األهلية الفلسطينية غالباً ما يكون . ولكن مضمون االستمرار متقطعاً
مشروطاً أو محكوماً بأجندات خفية وإن لم يكن مصرحاً بذلك في بعض األحيان كما ثبت بالدليل القاطع 

ألحوال، بحسب الباحث بأنه مشروط ومحكوم بمحددات سياسية وفي سياقات سياسية معينة في أغلب ا
إن ". إسرائيل"وبالذات في الحالة الفلسطينية التي ارتبط فيها التمويل بمدي التقدم في التسوية السلمية مع 

هذا التمويل لم يسهم في عملية بناء التنمية حيث خصص أغلب التمويل لإلغاثة ما نتج عن ذلك تعزيز 
ألدوات في مواجهة االحتالل لفكرة االنتفاع على حساب فكرة العمل الطوعي الذي كان أهم ا

  ). 2012عيسى،(
  

  .دور المؤسسات األمريكية في حماية المصالح الحيوية اإلستراتيجية للواليات المتحدة : المحور السابع
  :من خالل ما توصلت له الدراسة من نتائج فقد تم إثبات صحة الفرضية من خالل ما يلي

من فقرات االستبانة وظهرت نتيجة التحليل في الجدول ) 30 ،17، 6، 4(قام الباحث باختيار العبارات رقم 
  ) 9(التالي رقم 
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  )9(جدول 

  للمحور السابع والوزن النسبي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري )ت(نتائج اختبار  

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

  اختبار
 "ت"

مسوى 
  الداللة

  الترتيب

4 
تعمل المؤسسات األمريكية من خالل مساعداتها على 

  .تكريس التبعية السياسية للواليات المتحدة
4.101 1.039 82.03 19.69 **.000 1 

6 
دعم المؤسسات األمريكية للفلسطينيين مرهون 

  .بتجاوب الفلسطينيين مع مطالب اإلدارة األمريكية
3.913 1.200 78.26 14.13 **.000 3 

17 
تسعى المؤسسات األمريكية من خالل مساعداتها إلى 

  .تجميل صورة الواليات المتحدة لدى الفلسطينيين 
4.003 0.984 80.06 18.93 **.000 2 

30 

تساهم المؤسسات األمريكية من خالل وجودها في 
فلسطين في الحفاظ على المصالح الحيوية 

  اإلستراتيجية األمريكية
3.722 1.333 74.43 10.06 **.000 4 

 15.70 78.70 1.139 3.935 المتوسط العام
**0.00

0 
 

  05.0المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند ** 
  05.0المتوسط الحسابي غير دال إحصائيا عند  //

            
  :ما يـلي) 9(تبين من النتائج الموضحة في جدول 

  فقد احتلـت هـذه الفقـرة     )5الدرجة الكلية من (4.101يساوي ) 4(الحسابي للفقرة رقم المتوسط
، وبذلك تعتبر هذه الفقـرة  0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %82.03النسبي  الوزنالمرتبة األولى، وبلغ 

0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد تزيـد  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
تعمل المؤسسات األمريكية مـن  : موافقون على أنه عينة الدراسةوهذا يعني أن أفراد  3عن درجة الحياد وهي 

 .خالل مساعداتها على تكريس التبعية السياسية للواليات المتحدة

  فقد احتلت هـذه الفقـرة   ) 5الدرجة الكلية من (4.003يساوي ) 17(المتوسط الحسابي للفقرة رقم
، وبذلك تعتبر هـذه الفقـرة   0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %80.06النسبي  الوزن، وبلغ الثانيةالمرتبة 
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0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد تزيـد  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
المؤسسات األمريكية تسعى مـن خـالل   موافقون على أن  وهذا يعني أن أفراد العينة 3عن درجة الحياد وهي 

  .مساعداتها إلى تجميل صورة الواليات المتحدة لدى الفلسطينيين
  فقد احتلـت هـذه الفقـرة    ) 5الدرجة الكلية من ( 3.913يساوي ) 6(المتوسط الحسابي للفقرة رقم

، وبذلك تعتبر هـذه الفقـرة   0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %78.26النسبي  الوزن، وبلغ الثالثةالمرتبة 
0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد تزيـد  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة

دعم المؤسسات األمريكية للفلسـطينيين  أن  موافقون على أن أفراد العينةوهذا يعني  ،3عن درجة الحياد وهي 

 .مرهون بتجاوب الفلسطينيين مع مطالب اإلدارة األمريكية

  فقد احتلت هـذه الفقـرة   ) 5الدرجة الكلية من ( 3.722يساوي ) 30(المتوسط الحسابي للفقرة رقم
 وبذلك تعتبر هذه الفقـرة ، 0.05من  أقل، والقيمة االحتمالية %74.43النسبي  الوزن، وبلغ األخيرةالمرتبة 

0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة   قد تزيـد  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
تساهم المؤسسات األمريكية من خـالل  : موافقون على أنهوهذا يعني أن أفراد العينة  3عن درجة الحياد وهي 

  .حفاظ على المصالح الحيوية اإلستراتيجية األمريكيةوجودها في فلسطين في ال
 الوزن، وبلغ )5الدرجة الكلية من ( 3.935فقد بلغ المتوسط الحسابي  ،أما بالنسبة للدرجة الكلية    

يختلف ن متوسط درجة االستجابة إ، حيث 0.05 أقل من، وكانت القيمة االحتمالية %78.70النسبي 
أن أفراد عينة الدراسة قالوا إنهم موافقون على ، مما يدل على أن 3درجة الحياد وهي عن جوهرياً 

  .المؤسسات األمريكية لها دور في حماية المصالح الحيوية اإلستراتيجية للواليات المتحدة 
المؤسسات األمريكية لها دور  وبهذا يتضح صدق الفرضية بوجود فروق ذات داللة إحصائية بأن    

اإلستراتيجية للواليات المتحدة، ويدل على أن المبحوثين يدركون الدور الذي في حماية المصالح الحيوية 
  . تلعبه المؤسسات األمريكية في هذا السياق

إن الواليات المتحدة تسعى لتأمين مصالحها اإلستراتيجية واالقتصـادية والحيويـة فـي الشـرق     
تح مواجهات جديدة مع االحتالل تعيق األوسط، ولذلك فهم مستعدون لدفع هذا الفتات من المساعدات لعدم ف

إنجازاتهم فهم يعملون من خالل خيوطهم السياسية الناعمة والتي من ضمنها المؤسسات لتخدم مخططاتهم، 
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عبـد  (إن األمريكان يدفعون حينما يشعرون أن الدوالر الذي يدفعونـه يعـود علـيهم خمسـة دوالرات     
  ).2013الكريم،

اعدات تحت ذرائع كثيرة منها اعتبارها إحدى اآلليات التي تسـعى  وتقدم المؤسسات األمريكية المس
من خاللها دول الشمال الغنية تحقيق التنمية في دول الجنوب الفقيرة وهذا شعار يخفي خلفه أهدافاً أخـرى  

فلقد أدخلت أوسلو المجتمع الفلسطيني في حالة مركبـة ومعقـدة تختلـف عـن     . للواليات المتحدة لتحقيقها
التي سبقتها إذ تم تجسيد ومأسسة عامل إلحاقي جديد من عالقات الهيمنة عبر المال السياسي أدت المرحلة 

  .إلى تعميق التبعية وغيرت من المفاهيم والتطورات الوطنية لمفهوم العمل األهلي
إن مقدم المساعدة هو الذي يحدد مدى الحاجة ونوعها للجهة المتلقية وليس ظروفـه واحتياجاتـه   

هذا المنطلق قد أعادت صياغة المتلقي وحولت توجهاته وفق الغاية المرجوة، وهذا يفيـد بـأن    وتكون من
إن أسطورة محاربة التخلف والفقر لتحقيق التنمية المسـتدامة هـي   ". تدخالً تحويلياً"للمساعدات فعالً كونها 

يادة المسـاعدات بشـكل   التي ألهمت وعززت فكرة المساعدات الخارجية في الخمسينيات وهي التي تؤيد ز
كبير في الوقت الحالي حيث ارتبطت هذه المساعدات بعالقات تبعية وشكلت استمراراً لالستعمار بأشـكال  

  .مختلفة و جديدة و جعلت الغرب وعلى رأسه الواليات المتحدة يهيمن على مقدرات الشعوب
اللجنة الفلسطينية األردنيـة المشـتركة   م بتشكيل 1978ر القمة العربية ببغداد عام لقد اتخذ قرار في مؤتم

لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الداخل عقب اتفاقية كامب ديفيد فقامـت الواليـات المتحـدة بالمقابـل     
بتخصيص منح مالية للفلسطينيين لتحسين شروط حياتهم المعيشية في تسابق واضح على توجيـه السـاحة   

سي من خالل امتالك الواليات المتحـدة القـرار فـي شـكل     الفلسطينية نحو الغرب وامتالك قرارها السيا

  .)2012عيسى،(برامجها وتوجهاتها من خالل التمويل 
بحسب الخبير األمني المصري حسين حمودة فـإن هـذه المؤسسـات تعمـل واجهـة ألجهـزة       

الدولة من االستخبارات األمريكية فهي خير غطاء لتمارس األجهزة االستخباراتية عملها به بعيداً عن أعين 
خالل تنفيذها لمشاريع ظاهرها قد يكون تنموياً ودلل بأن الواليات المتحدة رفضت عمل أي منظمة إغاثـة  

م أي بعد احتاللها للعراق بثالث سنوات وذلك لمنع دخول أجهزة اسـتخبارات  2006في العراق لغاية عام 
الحكومية يروج من خاللهـا حسـن    أخرى على الخط، إن الخدمات التي تقدمها المؤسسات األمريكية غير
إن الكثيـر مـن   ). 2013حمـودة، (نوايا اإلدارة األمريكية تجاه الشعب الفلسطيني ولكنها مسيسة بامتياز 
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الخارجية للواليات المتحدة لكن بعض هذه المؤسسات جيد بحق وهناك الكثير مـن   ةالمؤسسات تنفذ السياس
كنها غير موجودة هنا ألن وجودها يتناقض مع مـا تريـده   هذه المؤسسات متعاطفة مع الشعب الفلسطيني ل

والبعض ُأرسَل من قبل الحكومة األمريكية ليجملوا الوجه البـائس لـإلدارة األمريكيـة    . اإلدارة األمريكية
وبعضهم يساهم في تمويل القنابل اإلسرائيلية، وأن أحد أهم الطرق الجيدة للتمييز بين هذه المؤسسات هـو  

  ).2012بنجامين،(ذ المال من الحكومة األمريكية معرفة من يأخ
وبحسب جواد الحمد فإن ثوابت السياسة الخارجية للواليات المتحدة والتي يعمل علـى تنفيـذها أنـاس    
متخصصون بمن فيهم العاملون ضمن المؤسسات األهلية األمريكية غير الحكومية الذين يختصون بتنفيـذ  

  :إحداها هي 
  ."إسرائيل"ضمان أمن  -1
 .ضمان السيطرة على منابع النفط والطاقة -2

  .ضمان التفوق والهيمنة االجتماعية واالقتصادية ومن ينفذ هذه هي المؤسسات األمريكية -3
ولدى المؤسسات األمريكية أجندات وبرامج لنشر الفكر والثقافة الغربية والحداثة لخدمـة السياسـة   

تحفظ، كما أنه ال يوجد دعم بدون أجنـدة فـي أي    الخارجية للواليات المتحدة في فلسطين أقول هذا بدون
مكان وخاصة في فلسطين واألمريكان هم من أسسوا لهذه النظرية ولذلك هم يـدعمون ويمولـون ألنهـم    
يستفيدون بما يحقق لهم تطلعاتهم في المنطقة وعلى رأس هذه التطلعات حفظ أمن المشروع االسـتعماري  

ن المصالح الحيوية للواليات المتحدة في المنطقة كما أنـه ال قيمـة   لضما" إسرائيل"الصهيوني المتمثل في 
  ).2013الحمد، (لألموال التي ضخوها في سبيل ذلك وهي فتات ال تمثل شيئاً بالنسبة ألموالهم 

وفي سنوات ما قبل قدوم السلطة الفلسطينية كانت الواليات المتحدة تحقق مصالحها فـي المجتمـع   
لكن وبعد قـدوم السـلطة تغيـرت    . عيات األهلية في الضفة الغربية وقطاع غزةالفلسطيني من خالل الجم

توجهات األمريكان في تمويل هذه المؤسسات واألفراد المسئولين عنها لتغير المصـالح األمريكيـة فقـد    
أصبحت مصالح الواليات المتحدة لدى أصحاب القرار في السلطة الفلسطينية ويظهر ذلك من خالل تغيـر  

  ).2013اآلغا، (لتمويل في سنوات ما بعد أوسلووجهات ا
األصل في المؤسسات األمريكية غير الحكومية  جميعها سواء التي تعمل في فلسـطين أو حـول   

سـبتمبر تغيـرت السياسـة     11العالم أن تكون مستقلة عن القرار السياسي األمريكي لكن بعـد أحـداث   
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سسات والتي غالبها كان يتلقى تمويالً مـن الوكالـة   األمريكية بشكل مطلق حيث تم الضغط على هذه المؤ
األمريكية للتنمية الدولية للعمل وفق ما تقتضيه مصالح الواليات المتحدة قبـل مصـالح متلقـي التمويـل     

  ).2013يوسف، (
إن السياسة األمريكية في المنطقة تعمل على تسوية النزاع وفق رؤيا حل الدولتين وتعمل اإلدارة 

وال نستطيع القول بأن ، هذه الرؤيا والمؤسسات األمريكية تنفذ ما يخصها من ذلك األمريكية وفق
فهل من يبني عيادة هنا أو يشق طريق هناك ، المؤسسات األمريكية تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية

 ) . 2013،عمرو(أو يقدم إغاثة يبني دولة ؟ الفلسطينيون هم من يقومون بذلك والعالم يدعمهم 

كما أن برامج المساعدات يجب أن تخدم المصلحة الفلسطينية والمسئول عن ذلك القائمين على 
الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة وأية مشاريع ال تخدم المصلحة الفلسطينية يجب أن ترفض 

أن نكون  والدول ذات السطوة في العالم مثل الواليات المتحدة لديها مشاريع تخدم أكثر من طرف وعلينا
حذرين فالمؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين تعمل على تنفيذ السياسة األمريكية بحيث تكون الواليات 
المتحدة سيدة المنطقة بما فيها ضمان أمنها واستقرارها بما يخدم المصالح الحيوية للواليات المتحدة 

  ).2013حداد،(األمريكية 
  

سرية تفتح عن طريق المؤسسات األمريكية غير الحكومية فهـي  إن الكثير من العالقات والقنوات ال
أحدى أدوات السياسة الخارجية وإحدى وسائل تحقيق المصالح اإلستراتيجية واألمـن القـومي للواليـات    

حتى أن الكتب التي كتبت عن القوى الناعمة وصدرت . ومعظم العاملين فيها من األجهزة األمنية، المتحدة
كما أن هذه المؤسسات هي وسيلة من وسائل االختراق لتحسين صورة الواليات . ذلك مؤخراً قالت وأكدت

المتحدة في نظر الشعوب ونشر الثقافة الغربية ولقد حصلت الواليات المتحدة من خاللها على ما لم تحصل 
  ).2013، خلف(عليه عن طريق قواتها العسكرية 

فة تفضي إلى التبعية السياسية والثقافية للفلسطينيين لكن إن التمويل األمريكي للفلسطينيين له مخاطر معرو
الخطر األكبر يقع على المؤسسات األهلية الفلسطينية المتلقية للتمويل ألن من يمول فإنه يمول وفق أجندة 
وسياسة خاصة به لتحقيق أهداف يريدها سواء كانت ظاهرة أم خفية أسوؤها اختراق المجتمع الذي تعمل 

  ".إسرائيل"كيلة وقولبته بما يحقق مصالحها ويضمن استقرار وأمن ربيبتها به إلعادة تش
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  النتائج
  

إن الواقعية السياسية التي تنتهجها الواليات المتحدة في تعاطيها على المسرح الدولي قد عززت  - 1
من مفهوم صراع الحضارات بدالً من تعزيز مفهوم حوار الثقافات كنظام أساسي في العالقات 

 .الدولية
منع وصول المنح والهبات والدعم وتمويل المشروعات لمن ال يؤمنون بالقيم والتوجهات تم    - 2

  .واألمريكية  وينتهجون المقاومة السترداد حقوقهم الغربية
إن االستغناء عن المساعدات الخارجية أمر صعب نتيجة لسياسات التمويل الغربي التي أدت إلى  - 3

 .صاد خدمي تابع القتصاد االحتالل واألسواق الخارجيةتحويل االقتصاد الفلسطيني إلى اقت
مستقلة في ظل حاجتها المتزايدة من اتخاذ مواقف لمؤسسات األهلية الفلسطينية ا لم تتمكن - 4

 .للتمويل الخارجي
المؤسسات األهلية الفلسطينية تعمل وفق معايير وقواعد العمل التي يفرضها الممولون وبالتالي   - 5

  .حيان أجندات الممولين دون أن تشعر بذلكفهي تنفذ في بعض األ
تروج المؤسسات األهلية الفلسطينية لعملية الالتنمية دونما تشعر من خالل االستجابة لشروط  - 6

 .ومعايير عمل الممولين األمر الذي يؤدي بها حتماً إلى عالقة التبعية وليس الشراكة
نتيجة لحاجة المجتمع الفلسطيني كما أنه ال يوجد إجماع وطني على رفض التمويل األمريكي  - 7

 . له، فإنه يوجد إجماع على رفض التمويل المشروط ورفض التوقيع على وثيقة نبذ اإلرهاب
ولها وتنفذها المؤسسات األمريكية العاملة في فلسطين هي مشاريع خدمية مأغلب المشاريع التي ت - 8

يني على األمد البعيد بل تبقيه غير مستدامة ال تخدم التنمية المحلية وال حتى المواطن الفلسط
 .يدور في فلك العوز الدائم

المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية المتلقية للتمويل األمريكي أن المؤسسات غير ال تدرك  - 9
الحكومية األمريكية الممولة لها والتي تقدم لها دعم لتنفيذ مشاريعها على األرض، هي نفسها 

أو غير حكومية في الواليات المتحدة تستخدمها كأداة  ممولة من قبل مؤسسات كبرى حكومية
 .لتنفيذ سياسة الواليات المتحدة الخارجية حيثما وجدت هذه المؤسسات
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 الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةلقد قامت الواليات المتحدة ومن خالل ذراعها الطولي  -10
هلية الفلسطينية بشكل يعكس والمؤسسات غير الحكومية التابعة لها بالتعامل مع المؤسسات األ

أجندتها التنموية وسياستها الخارجية الناجمة عن المنافسة بين األطراف المانحة، مما أدى إلى 
اختالل التوازن في العالقة بين السلطة الفلسطينية والمؤسسات األهلية لصالح خلق مؤسسات 

 .ؤسساتية مشوهةيتزعمها أشخاص أقوياء سياسياً وأكثر فاعلية، مما أنتج تنمية م
على حساب الشعب  "إسرائيل"المؤسسات األمريكية في فلسطين تعمل على إرضاء  -11

تكالية التي الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ضمن إطار اإلغاثة التي تقوم بها لخلق حالة من اإل
إلى التبعية السياسية واالقتصادية وفي ذلك خدمة للمشروع الصهيوني األمريكي  ستفضي حتماً

 .المنطقة في
التمويل األمريكي للمؤسسات األهلية الفلسطينية مسيس بامتياز وخاضع لشروط الممول  -12

إن جميع أشكال المساعدات التي قدمتها المؤسسات األمريكية للفلسطينيين سواء تلك  .ورغباته
دات التي قدمت للسلطة الفلسطينية أو المجتمع المدني أو المؤسسات األهلية الفلسطينية هي مساع

مسيسة وغير تنموية هدفت إلى اإلغاثة دونما النظر إلى حلول جذرية لقضايا مثل الفقر 
 .والبطالة

إن ادعاءات المؤسسات األمريكية بأنها موجودة من أجل تنمية وتطوير المجتمع الفلسطيني  -13
موجودة ألجل خدمة المشروع  أنهاتثبت مخرجات المشاريع األمريكية  باطلةهي ادعاءات 

 ."إسرائيل"تعماري الغربي الذي تتزعمه الواليات المتحدة وربيبتها في المنطقة االس
إن ضعف نخب وقيادات المؤسسات األهلية الفلسطينية لم يخدم فكرة العمل األهلي  -14

الطوعي في فلسطين ليس ذلك فحسب بل كان ذلك مدخالً هاماً للمؤسسات األمريكية لتجعلها 
ا بما يخدم توجهات السياسة الخارجية للواليات المتحدة في أدوات استخدام لتنفيذ أجنداته

 .فلسطين
المساعدات التي تقدمها المؤسسات األمريكية ليست مساعدات إنسانية وإن كانت تأخذ هذا  -15

الطابع فهي مساعدات تتنافس من ورائها أحزاب وجماعات مصالح ولوبيات في الواليات 
 .  المتحدة
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 نفيذمتها المؤسسات األمريكية للشعب الفلسطيني أعاقت تالمساعدات السياسية التي قد -16
 .األولويات التي تم تحديدها محلياً وفي بعض األحيان عطلتها

ن المؤسسات األمريكية ومن خالل ما تقوم به تسعى إلعادة االستعمار بأوجه جديدة من إ  -17
هذه النخبة هم المثقفون أبرز من في . للقيام بهذه المهمة جيداً خالل نخبة محلية ممولة تمويالً

 .الذين كانوا باألمس يساريين وأصبحوا اليوم ليبراليين متشدقين بنمط الحياة والفكر الغربي
النخب العاملة في المؤسسات األهلية في فلسطين تسير من حيث تدري أو ال تدري في   -18

أن ما تقدمه من خالل المؤسسات األهلية القائمة عليها  اعتقاداً منها فلك التبعية للواليات المتحدة
والممولة أمريكياً يؤسس لقيام دولة فلسطينية، في حال قيامها فإن التبعية للواليات المتحدة هي 

   .سمة هذه الدولة
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  التوصيات
  

لالحتالل والحشد يتوجب إعادة الدور للمؤسسات األهلية الفلسطينية كي تقوم بالدور المقاوم  - 1
 .والمناصرة باتجاه الجماهير نحو السعي إلحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

العمل على إيجاد وقفيات خاصة بالمؤسسات األهلية الفلسطينية الكبيرة التي تقدم خدمات للمجتمع   - 2
  .الفلسطيني بما يخلصها من سلبيات التمويل الغربي واألمريكي على وجه الخصوص

ب تطوير مفهوم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني لنقلها من نقطة صرف التبرعات إلى يج - 3
  .استثمار هذه التبرعات بغية توفير حلول مستدامة لقضايا عالقة مستدامة

الكل الفلسطيني مطالب بوضع خطة تنموية شاملة يتم استيعاب التمويل الخارجي من خالل  - 4
  .زيع هذا التمويل بما يخدم تنفيذ الخطةالقائمين على تنفيذها ومن ثم تو

 الحكوماتينبغي مقاطعة وكالة التنمية األمريكية والوكاالت الغربية التي تحصل على أموالها من  - 5
والشركات الغربية التي تعارض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتساند إسرائيل في هضم 

  . ومصادرة حقوق الفلسطينيين
ؤسسات األمريكية غير الحكومية بحذر شديد ألنها سالح ذو حدين، فقد تنادي يجب التعامل مع الم - 6

باإلصالح واإلغاثة وحماية الحقوق والحريات، وأيضاً قد تفت بعضد المجتمع الذي تعمل فيه من خالل بث 
 .األفكار المشوشة التي تزعزع ثوابت وقيم المجتمع

وإشراكه بها وإلزامه من منطق المسؤولية التركيز على دور القطاع الخاص في عملية التنمية  - 7
الوطنية بتحمل مسؤولياته نحو المجتمع الفلسطيني لسد جزء من احتياجاته بموازاة ما تقدمه المؤسسات 

  .األمريكية إلى حين الوصول إلى نقطة عدم احتياج هذه المؤسسات والتخلص من هيمنتها والتبعية لها
ي من جهة وبين المؤسسات األهلية الفلسطينية من جهة تنمية العالقات بين رأس المال الوطن - 8

  .  أخرى لثني األخيرة عن القبول بأي وجه للتمويل المشروط والمسيس وغير الوطني
يجب على الحكومة الفلسطينية تقوية الموارد المحلية المتاحة من خالل التركيز على دعم اإلنتاج  - 9

كنة مقابل ترشيد االستهالك وتعزيز الثقافة والصناعات المحلية وزيادتها إلى أقصى درجة مم
  .اإلنتاجية على حساب ثقافة االستهالك
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يجب على قيادة الشعب الفلسطيني أن تشرع وعلى الفور في عملية تحرير للذات والوعي الوطني  -10

عليها الفلسطيني بإنتاج وتعميم ثقافة أن تطوير مواردنا الوطنية على قلتها أفضل من األموال التي نحصل 
 .من المؤسسات األمريكية على كثرتها
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 .24/9/2009القدس العربي  صحيفة  -

  .17/11/2009صحيفة عكاظ السعودية   -

 .18/12/2009صحيفة الغارديان البريطانية   -

 .26/2/2010صحيفة البيان   -

 .8/2/2011صحيفة القدس العربي   -

 .27/2/2011صحيفة الخليج   -

 .4/3/2011صحيفة الشرق األوسط   -

 .8/7/2011فلسطين أوين الين   -

  .2007 المركز الفلسطيني لإلعالم  -

 .23/6/2007نبأ،   –وكالة األخبار اإلسالمية   -

 .2/11/2009الجزيرة نت   -

 .16/4/2010رويترز   -
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  مواقع المؤسسات األمریكیة موضوع الدراسة: خامساً

  
  

  ةلكترونيمراكز دراسات ومواقع ا :سادساً
جريدة الشرق .  قراءة في إستراتيجية األمن القومي األمريكي). 30سبتمبر 2002.(أبو طالب، حسن  -

  . 8737األوسط ، 
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issue=8737&article=133044  

موقع شبكة . إعادة النظر في المساعدات المقدمة للفلسطينيين. )5، أغسطس 2012.(حجاب، نادية -
  .السياسة الفلسطينية

http://pal-news.net/8898.html  

  CHFموقع مؤسسة اإلسكان الدولية
  

http://www.chf-pal.org  

 http://arabic.anera.org  موقع مؤسسة أنيرا

 CRS   http://www.crs-pcap.org الكاثوليكية اإلغاثةخدمات  موقع مؤسسة

 http://www.amideast.org  موقع مؤسسة االمديست

 http://www.mercycorps.org  موقع مؤسسة  ميرسي كور

 https://internationalmedicalcorps.org  موقع مؤسسة الهيئة الطبية الدولية

 IOCC  http://www.iocc.org العالمية األرثوذكسية الخيرية مؤسسة موقع

 http://www.carewbg.org  غزة الدولية كير مؤسسة موقع

 IRD  http://www.ird.orgمؤسسة اإلغاثة والتنمية الدولية  موقع

  RI    www.ri.org http//: httpالدولية اإلغاثة هيئة موقع مؤسسة

 http://www.j-diocese.org/index.php?lang=ar  المعمدانيةموقع مؤسسة 

  http://www.rukeneman@yahoo.com  موقع مؤسسة مركز العقل والجسم

 .http://www.savechildren.org  موقع مؤسسة إنقاذ الطفل
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  التي أجراها الباحث قائمة المقابالت                               

  الصفة  االسم  م
  .غزة - برنامج غزة للصحة النفسية مؤسس  إياد السراج. د  1
  .والية بوسطن- MITأستاذ كرسي بجامعة ؛عالمي مفكر أمريكي  ناعوم تشو مسكي  2
  .نيويورك - رئيس مؤسسة كود بنك األمريكية الدولية  ماريا بنجامين. د  3
  .عمان –مدير مركز دراسات الشرق األوسط   جواد الحمد. د  4
  .بيروت –رئيس مركز باحث للدراسات اإلستراتيجية   وليد محمد علي. د  5
  .القاهرة –مركز العالقات العربية مدير   محمد حبيشي. أ  6
للموارد األمنية " مصرية"رئيس مؤسسة  ؛أستاذ العلوم السياسية  حسين حمودة .د. اللواء  7

  .القاهرة –واإلدارية 
  .لندن –دير معهد الفكر السياسي م ؛رئيس فضائية الحوار  عزام التميمي. د  8
- "األناضول"وكالة األنباء التركية  رئيس تحرير النسخة العربية من  توران كالكتشي. أ  9

  .اسطنبول
وزير الشؤون البرلمانية السابق؛ رئيس تحرير صحيفة الحياة   نبيل عمرو. د  10

  .رام اهللا -الجديدة
  .نيويورك. undpمسئول في برنامج االمم المتحدة االنمائي  خالد عبد الشافي. أ  11
وزارة . المدير العام السابق للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية  فدوى الشاعر. أ 12

  .رام اهللا –الداخلية واألمن الوطني 
مدير غير متفرغ لمركز تطوير ؛ أستاذ االقتصاد بجامعة بير زيت  نصر عبد الكريم. د  13

  .برام اهللا -القطاع الخاص
  الكاثوليكية بق لهيئة اإلغاثةالمدير السا؛ رئيس بال ثينك للدراسات  عمر شعبان. أ  14

 CRS  - غزة.     
  .محافظ سلطة النقد الفلسطيني السابق  أمين حداد. د  15
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جامعة  - أستاذ التاريخ؛ كبير باحثي مركز قناة الجزيرة للدراسات    بشير نافع .د  16
  . لندن

   قطر -دير عام قناة الجزيرة سابقاً؛ مرئيس منتدى الشرق   وضاح خنفر. د  17
  .كاتب وباحث فلسطيني مقيم في قطر  داود خلف. أ  18
  .غزة - مدير دائرة المؤسسات األجنبية في جهاز األمن الداخلي   أيمن يونس. أ  19
  .لندن –رئيس مؤسسة انتربال   عصام يوسف. د  20
  .غزة - رئيس مؤسسة شمس لرعاية األطفال المعوقين  أرسالن اآلغا. أ  21
  .خانيونس -رئيس مؤسسة الكرامة الرياضي للطفل الفلسطيني  زكري أبو دقة.  أ  22
  .غزة -رئيس مؤسسة برنامج العون واألمل لرعاية مرضى السرطان  إيمان شنن. أ  23
  .غزة -رئيس مؤسسة خريجي كليات المجتمع   سفيان الصوراني.  أ  24
  .قرية المصدر -المدير السابق لمؤسسة المصدر للتنمية الريفية   محمد المصدر. أ  25



192 
 

  قائمة المحكمين لالستبانة
  

  الصفة  االسم  الرقم
  .جامعة االقصي –رئيس قسم التربية   محمود األستاذ. د.أ  1
مدير برنامج التعليم بوكالة الغوث إلغاثة وتشغيل الالجئين   محمود الحمضيات. د  2

  .الفلسطينيين
  .غزة –الجامعة اإلسالمية  -السياسية رئيس قسم العلوم   وليد المدلل. د  3
  .للدراسات العليا أكاديمية اإلدارة والسياسة –أستاذ األمن القومي   إبراهيم حبيب. د  4
  .غزة –الجامعة اإلسالمية  -محاضر في كلية التجارة   رمضان العمري.د  5
جامعة  –التربية أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية   أيمن الشيخ علي. د  6

  .األقصى
  .مختص بالدراسات األمريكية –رئيس بلدية النصيرات   محمد أبو شكيان. أ  7
مدير عام اإلدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية   ثروت البيك. أ  8

  .وزارة الداخلية واألمن الوطني –
  .ة الداخلية واألمن الوطنيوزار -مدير دائرة المؤسسات األجنبية   منذر الداية. ا  9

وزارة الداخلية واألمن  -مدير دائرة األبحاث والدراسات   أيمن عايش. ا  10
  .الوطني

  
  
  

  
  

  



193 
 

  
  

  المالحق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  حفظك اهللا ورعاك:                                               األخ الفاضل

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

  :يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان
  

  دور المؤسسات األمريكية في تنفيذ السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية في فلسطين        
  

وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الدبلوماسية والعالقات الدولية من أكاديمية 
  .غزة –اإلدارة والسياسة 

ونظرا ألهمية الموضوع فالباحث بحاجة إلى رأي القائمين على المؤسسات األهلية الفلسطينية لما لديهم من 
  .خبرة ووجهة نظر تخص الموضوع

  
احث يأمل منكم التكرم باإلجابة عن جميع فقرات اإلستبانة بدقة وعناية وموضوعية وأن تكون لذا فإن الب

علماً بأن المعلومات الواردة في هذه اإلستبانة ستعامل بسرية تامة وستستخدم ، اإلجابة معبرة عن آرائكم
  .ألغراض البحث العلمي فقط

  
  ولكم جزيل الشكر والعرفان

                                                                                        
  
  

  

 االستبانة) 1(ملحق رقم 

  الباحث
  محمد احمد غنيم
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  م
  العبارات

موافق 
 بشدة 

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة
تهدف المؤسسات األمريكية من خالل دعمها   1

للمؤسسات األهلية الفلسطينية إلى بناء مجتمع 
  .مدني رشيد

          

المساعدات التي تقدمها المؤسسات األمريكية   2
تساهم في إنعاش الوضع االقتصادي 

  .الفلسطيني

          

تعمل المؤسسات األمريكية على استدامة   3
  .الوضع القائم للفلسطينيين

          

تعمل المؤسسات األمريكية من خالل مساعداتها   4
  .على تكريس التبعية السياسية للواليات المتحدة

          

مهما يقال عن أهداف الدعم األمريكي إال أنه   5
  . يساهم في تنمية المجتمع الفلسطيني

          

دعم المؤسسات األمريكية للفلسطينيين مرهون   6
بتجاوب الفلسطينيين مع مطالب اإلدارة 

  .األمريكية

          

يخصص جزء من المساعدات لتأهيل وبناء   7
  .كوادر بشرية فلسطينية

          

خاص بذوي توجهات سياسية مؤيدة هناك دعم   8
للسياسة األمريكية على حساب توجهات 

  .سياسية أخرى معارضة

          

دعم المؤسسات األمريكية يخدم فئات مستهدفة   9
  .وعديدة
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ترتب على دعم المؤسسات األمريكية  نتائج    10
  .منها تدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية

          

األمريكي على مشاريع استهالكية يركز الدعم   11
  .أكثر منها إنتاجية

          

من خالل عالقاتها بالمجتمع المدني الفلسطيني   12
تسعى المؤسسات األمريكية إلى خلق فئة تتبنى 

  .وتنفذ سياساتها

          

مساعدات المؤسسات األمريكية هدفها إنشاء   13
  .السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

          

تساهم المؤسسات األمريكية في تعزيز االنقسام   14
الفلسطيني من خالل انحياز مساعداتها لطرف 

  .ضد اآلخر

          

ثمن المساعدات األمريكية هو قبول والسكوت   15
  .عن انحياز اإلدارة األمريكية إلسرائيل

          

تستهدف المؤسسات األمريكية بمساعداتها   16
  .للناستسيير الحالة المعيشية اليومية 

          

تسعى المؤسسات األمريكية من خالل   17
مساعداتها إلى تجميل صورة الواليات المتحدة 

  .لدى الفلسطينيين 

          

دعم المؤسسات األمريكية للفلسطينيين ال ينفي   18
  .حرصها على امن وبقاء إسرائيل

          

لم يكن هدف المساعدات األمريكية في أي وقت   19
  .الفلسطيني على اإلطالقتنمية المجتمع 

          

          تمويل المؤسسات األمريكية لمشاريع   20
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الفلسطينيين نابع من إحساسها بالظلم الواقع 
  .على الشعب الفلسطيني

المشاريع التي تمولها وتنفذها المؤسسات   21
  .األمريكية متقطعة وغير مستدامة

          

من حق أمريكا وضع شروط على من يستفيد   22
  .أموالهامن 

          

ال بد من التعاطي مع المشاريع األمريكية ما   23
  .دامت أهدافها نبيلة

          

            .الدعم األمريكي إنساني النزعة  24
            .برامج الدعم والتمويل األمريكي مشروطة  25
المساعدات األمريكية تبقي االقتصاد الفلسطيني   26

  .رهينة لالقتصاد اإلسرائيلي
          

المصاريف اإلدارية في المشاريع األمريكية   27
  .تستحوذ على أغلبية المنحة المقدمة

          

تشترط المؤسسات األمريكية على شركائها   28
  .المحليين عدم التعامل مع أحزاب بعينها

          

المساعدات األمريكية لتلهية الفلسطينيين عن   29
  .المطالبة بحقوقهم السياسية التاريخية

          

تساهم المؤسسات األمريكية من خالل وجودها   30
في فلسطين في الحفاظ على المصالح الحيوية 

  .اإلستراتيجية األمريكية
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الیانا روس لیتین رئیس لجنة الشؤون وثیقة ) 2(ملحق رقم 
 األمریكي الخارجیة في الكونغرس



199 
 

  

  
  
  

  



200 
 

  
  

  CHFمؤسسة 
  $ 2011،2010،2009 لألعوامالمالية  اإليرادات والمصروفاتبيان   

  

   غزة –وزارة الداخلیة واألمن الوطني : المصدر        
  CHF    http://www.chf-pal.orgموقع مؤسسة اإلسكان الدولية     

 

  2009  2010  2011  إيضاح
        اإليرادات 

  8861020      مساهمات المجتمع المحلي
  5942892      إيرادات المشاريع غير الحكومية

  -  28556918  27478703  إيرادات أخرى
  4803913  28556918  27478703  مجموع اإليرادات 

        المصاريف
  82615205  23850851  -  مصاريف البرامج المحلية

  9463019  4995734  -  مصاريف تشغيلية
  -  -  27189036  المصاريف التشغيلية والبرامج

  19844845  28846585  27189036  مجموع المصاريف 
  

  وقطاع غزة الغربية البرامج العاملة في الضفة
 

  تكلفة البرنامج  البرنامج
  20999952  اإلصالح الديمقراطي المحلي

  19999070  برنامج الوظائف الطارئة
 100000000  برنامج البنية التحتية والحكم

  PCAP 14999637برنامج 
  

بیان حجم اإلیرادات والمصروفات والنشاطات المالیة  وتمویل البرامج للمؤسسات ) 3(ملحق رقم 
والمنشورة عبر ، األمریكیة بحسب ما جاء في تقاریرھا المالیة المعتمدة والمقدمة للجھات المختصة

 . مواقعھا االلكترونیة الرسمیة
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  2009النشاط المالي لعام بيان                               

  

  
  2010 بيان النشاط المالي لعام
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  2011بيان النشاط المالي لعام 

  
  

   أنيرا مؤسسة
  $ 2011،2010،2009 لألعوامالمالية  اإليرادات والمصروفاتبيان   

  

  غزة –وزارة الداخلیة واألمن الوطني : المصدر
             http://arabic.anera.org  موقع مؤسسة أنيرا    

 

  2009  2010  2011  إيضاح
        المنح واإليرادات األخرى

  4324001  31494921  472006643  مساهمات
  29367 127  14175 708  22219053  المنح

    4855008  4636699  مساهمات أخرى
    -  )2746497(  تمويل مرجع

  6356  129 370  120411  دخل أخرىمصادر 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000



203 
 

  33697 484  5065 010   496236309  مجموع المنح واإليرادات األخرى
        مصاريف البرامج

  32881550  32032314  46963371  خدمات صحية
  11889932  14046900  20869380  التطوير االقتصادي

  1597945  2074531  1862556  التعليم
  10750  25594  32318  التعليم العام

  463801177  48179339  69727625  مجموع مصاريف البرامج
  

 2011قائمة مشاريع 
  مشاريع المياه والصرف الصحي: ال أو

  

  قيمة المشروع  اسم المشروع
  279760  خانيونس –إنشاء شبكة مجاري في منطقة المجادلة 

  352830  خانيونس – اللوت ةإنشاء شبكة مجاري في منطقة معن وجور
  287363  خانيونس –شبكة مجاري  في منطقة المعسكرإنشاء 

  387899  خانيونس –إنشاء شبكة مجاري في منطقة حي األمل 
  590610  خانيونس –إنشاء شبكة مجاري في مناطق متفرقة 
  226020  خانيونس –إنشاء شبكة مجاري في منطقة الشيماء 

  87739  بيت الهيا –صيانة مضخة المشروع 
  757592  خانيونس -مياه إنشاء خطوط نقل 

  1540971  خانيونس -إنشاء خزان ومضخة في منطقة الرحمة 
  4510784  المجموع
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  مشاريع البنية التحتية: ثانيا
  

  قيمة المشروع  اسم المشروع
  587570  أعمال صيانة مستشفى األمل

  91790  أعمال صيانة مستشفى االهلى العربي
األرثوذكس أعمال تشطيب مركز الروم 

  الثقافي
138187  

أعمال صيانة مبنى المكتبة وأعمال التشطيب 
للقاعة المتعددة األغراض في جمعية الشبان 

  غزة -المسيحية 

90000  

  907547  المجموع
  

  مشاريع أخرى: ثالثا
  

  قيمة المشروع  اسم المشروع
  155000  عبسان الكبيرة –رصف  شارع أبو صالح 

  110000  المصدرقرية  –تأهيل شارع عبد الحي 
  230000  المصدر - تأهيل شارع السالم 

  165000  عبسان الكبيرة – 19تأهيل شارع رقم 
  92000  المصدر قرية - إنشاء سوق مركزي للخضار

  200000  المصدرقرية  –إنشاء منتزه عام 
  952000  المجموع
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  .2009بيان للنشاط المالي لعام 
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  2011بيان النشاط المالي لعام 

  
  

  CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)  اإلغاثة الكاثوليكيةمؤسسة خدمات 
  

  $ 2011،2010،2009 لألعوامالمالية  اإليرادات والمصروفاتبيان 
  

  غزة –وزارة الداخلیة واألمن الوطني : المصدر
  CRS  http://www.crs-pcap.org الكاثوليكية اإلغاثةخدمات  موقع مؤسسة

 

  2009  2010  2011  إيضاح
        المنح واإليرادات األخرى

مساعدات  –برنامج الغذاء العالمي 
  عينية

5821911  6133712    

برنامج الغذاء  –األمم المتحدة 
  العالمي

4473684  3394765    

    1729004  5896322  الدولية  للتنمية ةالوكالة األمريكي

-5000000
0
50000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
50000000
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    763277  917713  اإلغاثة الكاثوليكيةمساهمة خدمات 
    317399  30235  مساهمات عامة أخرى

    5994  5471  مساهمات أخرى
    504  -  إيرادات أخرى

  780594  12344655  17145336  واإليرادات األخرى المنح مجموع
        مصاريف البرامج
    11332188  14844816  برامج الطوارئ

    686583  497078  برامج دعم السالم
    164514  1392523  برامج المجتمع المدني

    68  189858  برامج التوعية
 برامج دعم المؤسسات الصغيرة
  ومتوسطة الحجم للتجارة العادلة

-  22500    

  806211  12274349  16924275  مجموع مصاريف البرامج
  

  برامج حسب مصادر الدعم لقطاع غزةمصاريف ال
 

  قطاع غزة
 المؤسسة دعم

  الخاص
الوكالة األمريكي للتنمية منحة 

  الدولية
  المجموع

  4357812  4357821  -  برامج الطوارئ
  30235  -  30235  برامج دعم السالم
برامج المجتمع 

  المدني
-  18992  18992  

  4407049  4376813  30235  المجموع
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  )2011(اريف البرامج في قطاع غزة تفاصيل مص
 

    لطوارئا
  1041568  واإلصالححاالت الطوارئ في قطاع غزة 

  2480241  أم سي/ بي سي أي بي 
  633899  سي أي بي/ أي أر دي في 

  202114  أي ار دي اتش اتش العاب وهدايا
  4357821  المجموع

    المجتمع المدني
  18992  مشروع المشاركة المدنية

  30235  أصوات الشباب للعمل المشترك
  49227  المجموع

  4407049  المجموع الكلي
  

  

  
  2009بيان النشاط المالي لعام 

  
  

765,000
770,000
775,000
780,000
785,000
790,000
795,000
800,000
805,000
810,000

المصروفاتاالیرادات



209 
 

  
  2010بيان النشاط المالي لعام 

  

  
  2011بيان النشاط المالي لعام   
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           SAVE THE CHILDREN مؤسسة إنقاذ الطفل    
  

  :في فلسطين 2009جدول يوضح قيمة المنح التي تلقتها المؤسسة لسنة 

  غزة –وزارة الداخلیة واألمن الوطني : المصدر     

  http://www.savechildren.org     موقع مؤسسة إنقاذ الطفل       

  البرنامج الخاص بالمنحة  $قيمة المنحة   اسم المنحة
  الصحة  115375  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل
  الصحة  75909  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل
  أكثر من برنامج  957843  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل

  التعليم  557318  إنقاذ الطفلائتالف مؤسسات 
  حماية الطفولة  537000  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل

  الغذائي واألمنحماية الطفولة   791045  هيئة التنمية البريطانية
  الصحة  40891  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل
  المياه والصرف الصحي  60606  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل

  الصحة  100000  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل
  الصحة  179700  مؤسسة الصحة العالمية

  المساعدات اإلنسانية  191216  االتحاد األوروبي
ARD 727251  المساعدات اإلنسانية  
ARD 749949  المساعدات اإلنسانية  

AED 400249  األمن الغذائي  
المساعدات اإلنسانية ومياه   500000  مؤسسة جيتس

  الصرف الصحي
  حماية الطفولة  88983  إنقاذ الطفلائتالف مؤسسات 

  حماية الطفولة  121065  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل



211 
 

  حماية الطفولة  15000  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل
  المياه والصرف الصحي  24096  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل

  المياه والصرف الصحي  700000  االتحاد األوروبي
  المياه والصرف الصحي  44000  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل
  المياه والصرف الصحي  20518  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل
  المياه والصرف الصحي  20518  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل

CARANA 810753  األمن الغذائي  

  التعليم  273000  ائتالف مؤسسات إنقاذ الطفل
    $8102285  مجموع المنح

  
  في فلسطين 2009والنشاطات التي نفذتها المؤسسة في جدول يوضح مصاريف البرامج 

  

  $قيمة المشروع   اسم المشروع
  50،000  مساعدات غذائية

  188975  مساعدات غذائية/ حقيبة طفل 
  11820  مساعدات غذائية ومساعدات طبية
  30000  مساعدات غذائية ومساعدات طبية

  15119  مساعدات غير غذائية

  30000  غذائيةمساعدات غذائية وغير 
المياه والصرف الصحي / مساعدات غير غذائية 

  والصحة
60606  

  35250  صحة
خدمات لألمهات ولألطفال / مساعدات صحية 

  حديثي الوالدة
75909  

  15000  حماية الطفولة
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  727251  مساعدات غير غذائية
  391630  خلق فرص عمل/ سبل العيش 

  494156  التعليم
  537000  التعليم/ حماية الطفولة 
  795798  خلق فرص عمل/ سبل العيش / حماية الطفولة 

  88983  برنامج التعليم
/ خلق فرص عمل / سبل العيش / حماية الطفولة 

  الصحة/ التعليم 
838625  

  113354  حماية الطفولة
  750000  مساعدات غير غذائية

  273000  )تدريب دعم نفسي ( تعليم 
المياه والصرف الصحي / مساعدات غير غذائية 

  والصحة
500000  

  $6022476  مجموع مصاريف المشاريع والبرامج
  

  

  MERCY CORPS   مؤسسة ميرسي كور             

  $ 2011،2010،2009 لألعوامالمالية  اإليرادات والمصروفاتبيان   
 

  غزة –وزارة الداخلیة واألمن الوطني : المصدر        
  http://www.mercycorps.orgبس    موقع مؤسسة  ميرسي كور      

  
  

  2010  2011  إيضاح
      المنح واإليرادات األخرى

  8728023  7173713  إيرادات البرامج
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  10811  -  إيرادات أخرى
  8738834  7173713  مجموع المنح واإليرادات األخرى

      البرامجمصاريف 
  1645550  2259583  الرواتب والمصروفات المتعلقة به

  794035  987219  مصروفات تشغيلية
  51760  23624  مصروفات رأسمالية

  6236678  3903287  أنشطة البرامج
  8728023  7173713  مجموع مصاريف البرامج

  
  2009ع المنفذة في قطاع غزة  سنة يان للمشاريب
 

  المشروعقيمة   اسم المشروع
  54957  مالجئ الطوارئ

  214539  الدعم النفسي
  28924  خلق فرص عمل للعائالت المتضررة

  1530713  اإلغاثة االقتصادية والدعم النفسي للعائالت المتضررة
  115308  اإلغاثة االقتصادية والخدمات األساسية للمجتمعات المتضررة

  10271  الدعم النفسي للمتضررين
  205999  اإلنسانية الطارئةالمساعدات 

  128483  االنتعاش االقتصادي
  21221 المساعدات الطارئة

  620698  االغاثات الطارئة في الحرب
  2931111 مجموع المشاريع المنفذة في غزة

  16643 االستثمار في السالم
  44048 تأمين مستقبل خالي من الفقر
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  71662 برامج ما بعد المدرسة
  139024 السالماالستثمار في 

  89277  المصالحة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
  184001 الرياضة من اجل الحياة

  76185  يال معانا
  620840 مجموع المشاريع المنفذة في الضفة الغربية

  3551951  مجموع قيمة المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة
 
 
 

  
  2009عام في تنفيذها بالمشاريع التي تمقيمة المنح المستلمة مقارنة           
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  2011بيان النشاط المالي لعام 

  

  2011جدول يوضح المشاريع المنفذة في عام 
  

  قيمة المشروع  اسم المشروع
Echo wash 500000  

USAID espaf 1000000  
USAID edip 3750000  

USAID espaf 810000  

USAID PCAP 850000  
  6910000  المنفذةمجموع المشاريع 
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    INTERNATIONAL MEDICAL CORPS (IMC) مؤسسة الهيئة الطبية الدولية

  $ تم تنفيذها في غزة لتيبيان للمشاريع ا
  

  غزة –وزارة الداخلیة واألمن الوطني : المصدر
  https://internationalmedicalcorps.org    موقع مؤسسة الهيئة الطبية الدولية

  
 

  سنة التنفيذ  قيمة المشروع  المشروعاسم 
معالجة حاالت الطوارئ واحتياجات الصحة النفسية للفئات 

  .المهمشة في قطاع غزة
866485  2009  

    866485  .2009مجموع قيمة المشاريع المنفذة في عام 
  2010  100000  .مكافحة المرض النفسي في غزة

باألمراض تعزيز الصحة والرفاهية بين األشخاص المتأثرين 
  النفسية في قطاع غزة من خالل بناء قدرات الخدمات المحلية

2845650  2010  

  2010  2468  .تقييم القائمة المرشحة لجائزة ستارز
    2948118  .2010مجموع قيمة المشاريع المنفذة في عام 

تنمية الطفولة المبكرة والدعم المجتمعي لمرحلة ما قبل 
المناطق العازلة في قطاع المدرسة لألطفال واألمهات في 

  .غزة

2000000  2011  

    2000000  .2011مجموع قيمة المشاريع المنفذة في عام 
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  AMIDEAST مديست الشرق األوسط للتعليم والتدريب  مؤسسة األ    
 

  $ 2009بيان النشاطات المالية للسنة المنتهية في   
  

  غزة –وزارة الداخلیة واألمن الوطني : المصدر      
  http://www.amideast.org   موقع مؤسسة األمديست

  

  2009  إيضاح
    المنح واإليرادات األخرى

  50720670  العقود والمنح
  23693173  خدمات

  451058  مساهمات
  54424  استثمارات

  57454  إيرادات أخرى
  74976779المنح واإليرادات  مجموع

0
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  األخرى
    مصاريف البرامج

  36445472  الميدانيةمصاريف المكاتب 
  29286473  خدمات التعليم

  1384023  خدمات معلوماتية
  67115968  مجموع المصاريف

  
  

  
  2009بيان النشاط المالي لعام 
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 المؤسسة الخيرية األرثوذكسية العالمية                            
    INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES (IOCC).     

       

  2011بيان للنشاطات المالية في عام 
  

  غزة –وزارة الداخلیة واألمن الوطني : المصدر
  IOCC    http://www.iocc.org العالمية األرثوذكسية الخيرية مؤسسة موقع

  
 

    اإليرادات
  204942  إيرادات المشاريع

  204942  اإليراداتمجموع 
    المصاريف

  76525  الرواتب ومتعلقاتها
  33859  مصاريف إدارية  وعمومية

  635  مصاريف تمويلية
  111019  مجموع المصاريف

  

  
  2011بيان النشاط المالي لعام 

0
50000
100000
150000
200000
250000



220 
 

  
  

  CENTER FOR MIND BODY MEDICINE   مؤسسة مركز الجسم والعقل
 

  )بالدوالر األمريكي( 2011بيان النشاط المالي للسنة المنتهية في 
  

  غزة –وزارة الداخلیة واألمن الوطني : المصدر
  http://www.rukeneman@yahoo.com   موقع مؤسسة مركز العقل والجسم    

  

 
  2011  إيضاح

    المقبوضات
  428،266  برنامج عالج جروح الصدمات

  428،266  مجموع المقبوضات
    مصاريف البرامج

  132،147  برامج تدريب
  132،147  مجموع المصاريف

  

  
 2011بيان النشاط المالي لعام 
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  CARE INTERNATIONAL مؤسسة كير                          
  

  سسةبيان النشاط المالي للمؤ
  

  غزة –وزارة الداخلیة واألمن الوطني : المصدر
 http://www.carewbg.org      غزة الدولية كير مؤسسة موقع

 
  2009  البيان

  22595058  اإليرادات
  22595058  مجموع اإليرادات

  23426384  المصروفات
  23426384  مجموع المصروفات

  

  
  2009بيان النشاط المالي لعام 
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  IRD   International Relief Development مؤسسة اإلغاثة والتنمية الدولية
  

  2009المالي لعام  بيان النشاط

  غزة –وزارة الداخلیة واألمن الوطني : المصدر
  IRD    http://www.ird.orgمؤسسة اإلغاثة والتنمية الدولية  موقع

 

  2009  النشاط المالي
  4664560  اإليرادات

  4664560  مجموع اإليرادات
  4664560  المصروفات

  4664560  مجموع المصروفات
  

  
 2009لعام بيان النشاط المالي 
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      Paptist Society مؤسسة المعمدانية                        
  

  بيان النشاط المالي

  غزة –وزارة الداخلیة واألمن الوطني : المصدر
   http://www.j-diocese.org/index.php?lang=ar   موقع مؤسسة المعمدانية

 

  2011  النشاط المالي
  107422  اإليرادات والمنح

  107422  مجموع اإليرادات والمنح
  93563  المصروفات

  93563  مجموع المصروفات
  
  

  
  2011بيان النشاط المالي لعام 
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  RI    Relief International   مؤسسة هيئة اإلغاثة الدولية             
  

  بيان النشاط المالي 
  

  غزة –وزارة الداخلیة واألمن الوطني : المصدر
  RI      www.ri.org http//: httpالدولية اإلغاثة هيئة موقع مؤسسة

  

  
  
  
  
  

  

  
  2009بيان النشاط المالي لعام 
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  2009  النشاط المالي
  2373351  اإليرادات واألرباح

  2373351  مجموع اإليرادات والمنح
  2173942  مصروفات البرامج

  2173942  مصروفات البرامجمجموع 
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   2011- 2009بيان النشاطات المالية لكل المؤسسات في الفترة من  
  

  2009  2010  2011  اسم المؤسسة
        واإليراداتالمنح 
CHF  27478703  28556918  3913480  
CRS 17145336  12344655  780594  

IOCC 204942      

Mercy Corps 7173713  8738834  
6500000  

  )متوقع (
Save the 
children 

13000000  
  )متوقع(

11000000  
  )متوقع(

8102285  

  االمديست
83000000  

  )متوقع(
80000000  

  )متوقع (
74976779  

الهيئة الطبية الدولية 
 )متوقع (

2300000  3500000  1000000  

  22595058      مؤسسة كير الدولية
      428266  العقل والجسممركز 
  33697484  50655010  496236309  أنيرا

      107422  الجمعية المعمدانية
 اإلغاثةمنظمة 

  والتنمية الدولية
    4664560  

  2373،351      الدولية اإلغاثةهيئة 
 إيراداتمجموع 

  ومنح المؤسسات
647074691  194795417  158603591  

+ المصروفات 
  مصروفات البرامج
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CHF 27189036  28846585  19844845  
CRS 16924275  12274349  806211  

IOCC 111019      

Mercy Corps 7173713  8728023  
6200000  

  )متوقع(
Save the 
children 

6910000    6022476  

 االمديست
79000000  

  )متوقع(
75000000  

  )متوقع(
67115968  

  866485  2948118  2000000 الهيئة الطبية الدولية
  23426،384      مؤسسة كير الدولية
      132147  مركز العقل والجسم

  463801177  48179339  69727625  أنيرا
      93563  الجمعية المعمدانية

منظمة االغاثة 
  والتنمية الدولية

    4664560  

  2173942      الدولية اإلغاثةهيئة 
مجموع المصاريف و 

مصاريف البرامج 
  للمؤسسات

209261378  175976414  594922048  
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  2009مجموع المنح بالنسبة للمصاريف عام 

  

  
  2010مجموع المنح بالنسبة للمصاريف عام 
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  2011مجموع المنح بالنسبة للمصاريف عام 

  
  2009المؤسسات في عام  إيرادات

  
  

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

مجموع المصاریف ومصاریف مجموع المنح واالیرادات
البرامج

0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000



229 
 

  
  2010المؤسسات في عام  إيرادات

  

  
  2011المؤسسات في عام  إيرادات
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  2009لعام مصروفات المؤسسات 

  

  
  2010مصروفات المؤسسات لعام 
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  2011مصروفات المؤسسات لعام 
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