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هكذا تقتل الـ  USAIDبذو
تحت شعار املانح األكبر للمساعدات االقتصادية والتنموية
الثنائية للفلسطينيني تتخذ الوكالة األميركية للتنمية
الدولية « »USAIDمن التنمية االجتماعية أداة ناجعة
رام اهلل ــ عال التميمي
منذ العام  ،1994أي بعد توقيع اتفاقية أوسلو،
تم تقديم حوالي  3مليارات دوالر أميركي الى
ال �س �ل �ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ع �ل��ى ش �ك��ل م �س��اع��دات
ل �ت �ط��وي��ر ق �ط��اع��ات امل� �ي ��اه وال � �ص ��رف ال�ص�ح��ي
والبنية التحتية والتعليم والصحة والتنمية
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة .ت� �ن ��درج ت�ل��ك
املساعدات والبرامج في إطار مكافحة «التمرد»،
أي امل �ق��اوم��ة ،وارت�ب�ط��ت ارت�ب��اط��ًا وث�ي�ق��ًا بخطة
س�ل�ام ف �ي��اض ،ال �ت��ي ُأط �ل �ق��ت ف��ي آب م��ن ال �ع��ام
 2009لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على
ح��دود ع��ام  1967مشجعًا ب��ذل��ك ح��ل الدولتني.
ج ��وه ��ر م �ك��اف �ح��ة «ال� �ت� �م ��رد» ي��رت �ب��ط ب �ه��دف�ين:
األول ،السيطرة على السكان وقتل املتمردين
(أي امل � �ق ��اوم �ي�ن ف� ��ي ال� �ح ��ال ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة)،
والهدف الثاني ،العمل كبديل لفشل األساليب
التقليدية في إخماد أعمال املقاومة أو الثورة
التي ُيصطلح ع��ادة على تسميتها بـ«حركات
ال �ت �م��رد» .ه��ذه ال�ع�ق�ي��دة مبنية ب��األس��اس على
مفاهيم استعمارية مصاحبة لحاالت الحروب
التي يفشل فيها التدخل العسكري باألساليب
ال�خ�ش�ن��ة ،وي �ك��ون م��ن ال��واج��ب ع�ل��ى ال�ج�ي��وش
ات �ب��اع أس��ال �ي��ب ج��دي��دة أك �ث��ر ن �ع��وم��ة «ال �ق��وى
الناعمة» من أجل حسم املعركة.

خطة بناء الدولة وUSAID
ت��أت��ي اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ب�ن��اء ال��دول��ة الفلسطينية
م� ��دع� ��وم� ��ة ب � �ب� ��رام� ��ج ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة االق � �ت � �ص ��ادي ��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ،وت �ك��ون م��وج �ه��ة ن �ح��و «ال �ف��وز
بعقول وقلوب السكان املحتلني وذلك بمشاريع
ت �ن �م �ي��ة وه �ي �ك �ل �ي ��ات ح� �ك ��م م� �س ��ؤول ��ة ع��رض��ة
ل�ل�م�ح��اس�ب��ة» .وب��ال�ن�س�ب��ة ل�خ�ط��ة س�ل�ام ف�ي��اض
ل�ب�ن��اء م��ؤس�س��ات ال��دول��ة الفلسطينيةُ ،يلحظ
ّأنها تزامنت مع الخطة األمنية التي ُأطلقت في
الضفة الغربية تحت شعار معالجة االنفالت
األمني .وتم الترويج ملفهوم معالجة االنفالت
األم�ن��ي على أن��ه ي�ه��دف للقضاء على مروجي
ال�س�ي��ارات امل�س��روق��ة وامل �خ��درات ،وه��ي تهم تم
إل�ص��اق�ه��ا بكثير م��ن ع�ن��اص��ر ك�ت��ائ��ب «ش �ه��داء
األق� �ص ��ى» ،ال � ��ذراع ال�ع�س�ك��ري��ة ل �ح��رك��ة «ف �ت��ح».
وهكذا ،جرى اعتقال الكثير من املقاومني بناء
على هذه التهم ضمن هذه الحملة .اضافة الى
أن خطة بناء الدولة ال تربط بشكل عضوي حق

تفرض الوكالة توقيع وثيقة نبذ
منحة
(اإلرهاب) شرطًا للحصول على
ٍ

أهم املناطق
التي قاومت
فكرة التحول
إلى منطقة
خضراء هي
املخيمات
الفلسطينية
(جعفر أشتيه ــ
أ ف ب)

ال �ع��ودة ب��األه��داف ال��وط�ن�ي��ة؛ فتشير ف��ي كثير
من املواقع ال��ى إنهاء االحتالل وتقرير املصير
وإق��ام��ة ال��دول��ة لكن دون ذك��ر ح��ق ال�ع��ودة .كما
تفرد الخطة معظم صفحاتها وبنودها لبناء
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ،وال ت�ت��رك ل�ل�ك�ف��اح الوطني
إال القليل ،حيث ال يتعدى الجملتني باالشارة
تحديدًا ال��ى (املقاومة الجماهيرية السلمية ال
املسلحة).
تتحدث ال �خ �ط��ة (ف ��ي ال �ت �ق��دي��م) ع��ن ال�ص�م��ود
الوطني واملساندة العربية والدولية كمتطلبات
الن �ج ��از االس �ت �ق�ل�ال ،وم ��ن ه ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ت��أت��ي
مشاريع ال�ـ USAIDللعمل على تغطية جزء من
هذا الصمود من خالل مساعدات تقنية وبرامج
ق� ��روض وم �ش��اري��ع ت�ح�س�ين امل �ع��اب��ر لتسهيل
حركة األش�خ��اص والبضائع الفلسطينية مع
املساهمة في تحسني الشعور باألمن إلسرائيل،
بحيث ت�ه��دف تلك امل�ش��اري��ع ال��ى تسهيل تنقل
البضائع الفلسطينية عبر املعابر الحدودية
م � ��ن خ �ل ��ال ت �ح �س�ي�ن ال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا امل �ت ��اح ��ة
لفحص ال�ب�ض��ائ��ع وتحسني أساليب التعامل
م��ع البضائع ورف��ع ال�ق��درات األمنية للشركات
الفلسطينية م��ن أج��ل تقصير ف�ت��رات االنتظار
وت �ق �ل �ي��ل امل� �ع ��وق ��ات وال �خ �س ��ائ��ر ع �ل��ى امل �ع��اب��ر

ال � �ح� ��دودي� ��ة ،م �ت �ج��اه �ل�ي�ن ب ��ذل ��ك أن األول� ��وي� ��ة
ت�ق�ت�ض��ي إزال� ��ة امل �ع��اب��ر وال �ح��واج��ز ال�ع�س�ك��ري��ة
�دال م��ن العمل على إعطائها طابعًا عمالنيًا،
ب� ً
حيث يصبح التعامل معها ض��رورة ،ويصبح
وجودها حتمية ال يمكن التخلص منها.

يقوض الدولة
املقاومة «إرهاب» ّ

م��ن خ�ل�ال ش��راك��ة م �ب��اش��رة وغ �ي��ر م �ب��اش��رة مع
السلطة الفلسطينية ،قامت «يو أس إيد» بتقديم
تعريف ل �ـ«إلره��اب» ف��ي فلسطني وح�ص��ره في
ح��رك��ات امل�ق��اوم��ة .وجعلت م��ن أه��داف�ه��ا العمل
على القضاء على الظروف والعوامل التي تغذي
«اإلره � ��اب» (أي امل �ق��اوم��ة) وامل�ج�ت�م��ع الحاضن
ل �ه��ا ،وذل� ��ك م��ن أج ��ل ال�ع�م��ل ع�ل��ى وض ��ع أس��س
سليمة لبناء الدولة الفلسطينية املنشودة .في
املوقع اإللكتروني للوكالة باللغة العربية شرح
موجز لعمل الوكالة في تطوير قطاع الشباب
الفلسطيني مفاده التالي:
«إشراك الشباب في عملية التنمية حاجة ملحة
بسبب ح�ج��م ه��ذا ال�ق�ط��اع ف��ي املجتمع وال��ذي
يعادل مليون فلسطيني وهو أكثر من ربع عدد
السكان ف��ي الضفة الغربية  /غ��زة ،البالغ 3.8
ماليني .يعتبر االستثمار في قطاع الشبان في
ه��ذه املرحلة الدقيقة م��ن م��راح��ل نشوء الدولة
الفلسطينية حرجا وذلك للقضاء على الظروف
الخافية ال�ت��ي ت�غ��ذي اإلره ��اب ووض��ع األس��س
ال �س �ل �ي �م��ة ل �ب �ن��اء اق �ت �ص��اد ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ح �ي��وي
وديموقراطية فعالة».
حولت الوكالة موضوع القضاء على اإلره��اب
إل��ى خ�ط��ة عملية م��ن خ�ل�ال ت��وق�ي��ع وث�ي�ق��ة نبذ
منحة منها،
(اإلره ��اب) ش��رط��ًا للحصول على
ٍ
وه� ��و ش� ��رط ال ت �ش �ت��رط��ه امل ��ؤس �س ��ات ال��دول �ي��ة
األخرى سواء أكانت أوروبية أم غيرها.
وي �ت �ض �م��ن ت �ع��ري��ف اإلره� � � ��اب ح �س��ب ال��وك��ال��ة
األم � �ي � ��رك � �ي � ��ة ل� �ل� �ت� �ن� �م� �ي ��ة :أال ي� � �ك � ��ون م� � ��ن ب�ي�ن
امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن امل �ش��روع ح�ص��ري��ًا أي عنصر
ف� ��ي ح ��رك ��ة «ح� � �م � ��اس» ،أو ف �ص ��ائ ��ل امل �ق ��اوم ��ة
األخ ��رى كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطني،
ك�م��ا يتضمن م��وق�ف��ا ص��ري�ح��ا ب��اع�ت�ب��ار أع�م��ال
امل � �ق� ��اوم� ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة إره � ��اب � ��ا ،واالل� � �ت � ��زام

