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مختصرة نبذة 

نبذة مختصرة

يف أغسطس 2018 ، خفضت إدارة ترامب أكرث من نصف مليار دوالر من املساعدات األمريكية للفلسطينيني. كان هدفها األول 

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن )األونروا( ، املمول واملزود الرئييس لخدمات اإلغاثة 

والتنمية والحامية للفلسطينيني املحتاجني يف جميع أنحاء املنطقة )1( . كام أنهت اإلدارة املساعدات اإلنسانية واإلمنائية الثنائية 

للفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة. وسيكون تأثري ايقاف التمويل كبرياً ، خاصة يف غزة ، حيث يعتمد السكان إىل حد كبري عىل 

األمم املتحدة للحصول عىل الخدمات األساسية ، كام أن املؤرشات اإلنسانية قد شهدت انخفاضاً حاداً منذ شهور.

قطعت إدارة ترامب املساعدات للفلسطينيني يف محاولة للضغط عىل القيادة الفلسطينية إلعادة مشاركتهم يف عملية السالم 

املتعرثة مع إرسائيل. وبقيامها بذلك ، خرجت بشكل رصيح عن عقود من التوافق بني الحزبني حول مبدأ هام من مبادئ السياسة 

الخارجية األمريكية ، وهو أنه ينبغي تقديم املساعدات اإلنسانية عىل أساس الحاجة ، وليس السياسة.   وقد دافعت الواليات 

املتحدة عىل هذا املبدأ يف العديد من املناسبات ، مبا يف ذلك خال مبادرة  »مبادئ املنح اإلنسانية الجيدة« املتعددة األطراف التي 

أقرتها إدارة جورج دبليو بوش)2( . مع مرور الزمن تبني أن تطبيق الواليات املتحدة لهذا املبدأ مل يكن مثاليا او بشكل كامل. 

وبوضع اإلغاثة يف اطار سيايس بوضوح وعالنية  يف هذه الحالة ، أثار الرئيس ترامب مخاوف من أن جميع املساعدات اإلنسانية 

األمريكية قد تخضع اآلن لهذا النوع من الرشوط السياسية.

ومن الطبيعي إن املساعدة اإلنسانية طوعية  ، ولكن عندما يتم تقدميها ، يجب أن تتقيد  مببادئ  الحياد واالستقاللية  )من بني 

أمور أخرى(، أي يجب أن تقوم عىل أساس الحاجة ويجب أن تكون مستقلة عن األهداف السياسية للواليات املتحدة فيام يتعلق 

بالقيادة السياسية  الفلسطينية. إن تجميد هذه املعونات عىل أساس العوامل السياسية يسبب رضرا  لهذه املبادئ الحاسمة. كام 

سيكون له تأثري دراماتييك وسلبي عىل املدنيني الفلسطينيني.



يجادل البعض يف دوائر صناعة السياسة يف الواليات املتحدة بأن الوضع يف غزة كان سيئًا للغاية ملدة طويلة لدرجة أنه ال ميكن أن 

يزداد سوًءا.   مع االسف ، هذا ليس هو الحال. هذا املفهوم الخاطىء غالبا مايتبعه التأكيد بأن سكان غزة يتمتعون بالقدرة عىل 

التكيف  بحيث يتمكنون من اجتيازالصعاب.  

لكن الوقت قد حان ملواجهة الحقائق.   ففي غزة ، تزداد الظروف سوًءا.    سوف يَقيم القسم األول من هذا التقرير هذا االتجاه والتأثري املحتمل لقطع 

املساعدات األمريكية يف القطاعات الرئيسية ، مبا يف ذلك األمن الغذايئ والرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش.

يبحث القسم الثاين يف العوامل التاريخية الرئيسية التي من املرجح أن تزيد من األمل الناجم عن تقليص التمويل. لقد تركت عقود االحتالل من قبل 

إرسائيل األرايض الفلسطينية املحتلة )غزة( والضفة الغربية ، مبا يف ذلك القدس الرشقية ، يف حاجة إىل مساعدة دولية كبرية للحفاظ عىل الخدمات 

العامة. باإلضافة إىل ذلك ، فقد خضعت غزة ألكرث من عقد من الزمن لحصار اقتصادي اجتامعي أدى إىل تفاقم الحاجة اإلنسانية وإعاقة التنمية 

االقتصادية. عىل الرغم من أن املواد الغذائية وبعض األدوية ميكن السامح لها بالعبور عادة ، إال أن السلع  ذات االستخدام املزدوج مثل مواد البناء غالبا 

ماتكون  محظورة . اليوم ، حوايل مليوين شخص محارصون فعلياً عىل  مساحة  140 ميالً مربعاً دون إمكانية حصولهم عىل مصادر املياه النظيفة والغذاء 

الكايف والرعاية الطبية املناسبة -  مبا يف ذلك القدرة عىل مغادرة القطاع لتلقي العالج املنقذ للحياة الغري متاح يف غزة - أو القدرة عىل كسب لقمة 

العيش. وبالتايل ، فإن املساعدات اإلنسانية الدولية توفر لسكان غزة طوق النجاة.

يف بعثة ميدانية لفريق منظمة اللالجئني الدولية  للمنطقة مؤخرا ، منعوا من الدخول إىل غزة ، لكنهم أجروا مقابالت يف القدس مع السكان ومقدمي 

املساعدات يف القطاع. سمع الفريق مراراً وتكراراً من الذين يعيشون ويعملون داخل غزة أن الظروف التي تؤثر عىل الوضع االجتامعي واالقتصادي - 

الصحة ، التعليم ، العاملة - هي أسوأ ما كانت عليه من أي وقت مىض. يف كثري من الحاالت ، هذه الظروف مهددة للحياة ، ويتوقع الخرباء وغريهم 

ممن متت مقابلتهم من قبل فريق منظمة الالجئني الدولية  أن يتدهور أكرث. واألمر األكرث إثارة للقلق هو أنه كان هناك اتفاق عام عىل أنه يف كل مرة 

تعرضت فيها غزة لصدمة يف السنوات األخرية - سواء كانت اقتصادية أو إنسانية أو سياسية - كان تعافيها أبطأ وغري مكتمل ً. ببساطة ، تخرس غزة 

قدرتها عىل التكيف مع كل أزمة. وقد أدت تلك الخسارة إىل تدين اكرث يف ظروف املعيشة واألمل يف املستقبل.

   

التوصيات

 يجب عىل إدارة ترامب التوقف عن استخدام التمويل للربامج اإلنسانية للفلسطينيني كذريعة سياسية.	 

يجب عىل الحكومة األمريكية أن تعيد مساهمتها السنوية إىل األونروا ، مبا يف ذلك التمويل الذي تم حجبه يف 2018 ، ألن االحتياجات اإلنسانية 	 

 العاجلة ال تزال قامئة وتتصاعد. يجب أن تظل املساهمة عىل األقل يف املستوى املوجود مسبًقا.

يجب عىل الحكومة األمريكية اعادة مساعدتها الثنائية للمشاريع يف األرايض الفلسطينية املحتلة ، والتي يخدم بعضها أهدافًا إنسانية حرجة ، مبا 	 

 يف ذلك التمويل الذي تم حجبه يف العام املايل 2018.

يجب عىل املمثلني يف الكونغرس األمرييك واللجان الفرعية ذات الصلة اعادة جميع املساعدات اإلنسانية واإلمنائية إىل األرايض الفلسطينية املحتلة 	 

 ، مبا يف ذلك تخصيص األموال ملشاريع األرايض الفلسطينية املحتلة يف ميزانية السنة املالية 2019.

يجب عىل حكومة إرسائيل السامح وتسهيل التدفق الحر لألشخاص والبضائع من وإىل غزة ، مع مراعاة القيود األمنية املعقولة. عىل وجه 	 

الخصوص ، ينبغي ترسيع عملية سفر املرىض الذين يحتاجون إىل مساعدة طبية منقذة للحياة خارج غزة. كذلك يجب أن يتم السامح  للتجار 

 والعامل ذوي االجور اليومية  عىل مغادرة ودخول غزة ملواصلة حياتهم املعيشية .

يجب عىل حكومة إرسائيل ، باالشرتاك مع السلطة الوطنية الفلسطينية ، تعديل قوائم االستخدام املزدوج التي تنطبق عىل غزة حتى ميكن إعادة 	 

 البناء وإعادة اإلعامر.

يجب عىل دول الخليج - وال سيام تلك التي دعمت تلبية االحتياجات اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية املحتلة - أن تعطي األولوية لالستجابة 	 

اإلنسانية يف غزة يف سياساتها ومامرساتها الخاصة باملساعدة األجنبية. يجب أن يلتزموا بتمويل متعدد السنوات لألونروا باإلضافة إىل مشاريع تعمل 

عىل إعادة االقتصاد إىل غزة وخلق فرص لكسب العيش.


