
 أموال الدعم لفلسطين بين التسيب والضبط

 عبد الستار قاسم. د

 1421/ذو الحجة/24

عمدت الدول العربية وأشخاص عرب وهيئات إلى تقديم دعم مالي للفلسطينيين على 

تستحق هذه الدول وجميع من . المستويات الشعبية والفصائلية والرسمية وفي مختلف األوقات

لقد ساعد الدعم الشعب الفلسطيني ولو جزئيا .  الثناء والشكرقدموا الدعم على مختلف أشكاله

تم تنفيذ بعض المشاريع بأموال عربية، . وخففت عنه إلى حد ما بعض الصعوبات المعيشية

وتم تقديم مساعدات إلى العائالت المنكوبة، وكانت هناك محاوالت لمساعدة الفلسطينيين في 

 .دون السمكإقامة اقتصاد يساعدهم على تعلم كيف يصي

 

منهم من يرى أنه عبارة عـن       : يختلف الفلسطينيون حول جدوى هذا الدعم خاصة المالي منه        

ذر الرماد في العيون حيث تحاول أن تغطي بعض األنظمة العربية على سياساتها القريبة من               

ن الواليات المتحدة وربما من إسرائيل من خالل التبرعات والعطايا المالية، ومنهم من يـرى أ              

الدعم غير كاف ومن المفروض أن يكون بوتيرة أعلى وعلى فترات زمنية منتظمة، وهنـاك               

لكن مـن الصـعب أن      . من يرى أن الدعم ال يجدي ألنه يساء استخدامه فيسيء للشعب ككل           

 .يتجاهل أحد أهمية الدعم المالي العربي مهما كانت العيوب المصاحبة له

 

ن الدعم المالي في الشارع الفلسطيني خاصة بعد مبـادرة          أشعلت االنتفاضة األخيرة الحديث ع    

بعض الجهات العربية بجمع تبرعات وبعد قرار مؤتمر القمة العربي إنشاء صندوقين أحدهما             

. بهدف تعويض خسائر واآلخر بهدف بناء حالة اقتصادية تساعد الفلسطينيين علـى الصـمود             

أن هناك قلة تستفيد دائما مـن نـزف         والحديث حول الدعم هو ذاته عبر الزمن ويتلخص في          

الدم، وأنه قد تصل بعض المساعدات إلى األسر المنكوبة، وأما عامة الناس الـذين تضـرروا           

وكأنهم . لسان حال العامة يقول أن مصائب قوم عند قوم فوائد         . بشكل أو بآخر فال نصيب لهم     

سـاب فـي الطـرق التـي        بهذا الحال ال يرون أن الدعم يحقق لهم ما يطمحون إليه وإنما ين            

 .يتوقعونها

 

على الرغم من أن الشارع الفلسطيني ال يرفض المساعدات وال يتنكر لمن يقدمونها إال أنه ال                

  ضمن معرفة تراكمت عبـر     يبتهج لها وال يصفق، ويبدو أن مفعول هذه المساعدات قد أصبح          

مـوال دعـم متعـددة      اعتاد الشعب الفلسطيني أن يسمع عبر السنين عن أ        . التجارب المتكررة 

األشكال والمصادر، لكنه لم يلمس مفعوال على أرض الواقع متناسب مع تلك المبالغ التي تردد               



 هذا على الرغم من أن االنتفاضة الحالية قد شهدت تجربة مختلفة جزئيا حققت بعض               .صداها

 المباشر  عمدت بعض الدول العربية والهيئات إلى اإلشراف      . االرتياح لدى الشارع الفلسطيني   

ال شك أن المعنى    . على توزيع مواد الدعم وإيصالها مباشرة إلى األشخاص والعائالت المعنية         

 .في هذا يبعث على الحزن إال أن سوء استخدام األموال لم يترك للثقة حيزا كبيرا

 

 للشعب الفلسطيني في أموال الصـمود      في سوء استخدام األموال بالنسبة    تمثلت التجربة األولى    

قرر المؤتمر حينئذ رصد مبلغ     . 1978ي قررها مؤتمر القمة العربي المنعقد في بغداد عام          الت

وقد سمي هذا الدعم بأموال الصمود ألنه كان يهدف         . سنوي بقيمة مائة وخمسين مليون دوالر     

وقـد  . إلى دعم صمود الناس من خالل تذليل بعض المشاكل االقتصادية التي تعترض طريقهم         

على زوايا تحسين الخدمات في المجتمع الفلسطيني وبناء المساكن لعـائالت           تركزت األنظار   

فقيرة محتاجة وإقامة مشاريع اقتصادية إنتاجية بهدف استيعاب العمال الفلسطينيين واسـتقطاب          

 .العمال الذين يعملون في المزارع والمصانع والمشاريع الصهيونية

 

 

ق طرق زراعية وحفر آبـار لجمـع الميـاه          كان من المتوقع أن تساهم أموال الصمود في ش        

واستصالح األراضي وتكثيف الزراعة، وكذلك كان من المعول عليها بناء مسـاكن للفقـراء              

وهذه المساكن تهدف باإلضافة إلى إيواء بعض النـاس         . وذلك من خالل تقديم قروض ميسرة     

وكان من المفترض   . نإلى التمدد األفقي في اإلسكان الفلسطيني في محاولة لمحاصرة االستيطا         

أن يتم توجيه جزء من األموال نحو إنشاء المشاريع االقتصادية الصغيرة كمـزارع األغنـام               

وكان القطاع السـياحي ضـمن قائمـة    . واألبقار ومعامل الطوب والتصنيع الزراعي وغيرها     

 .التركيز لما يدره من أرباح على المجتمع الفلسطيني

 

فعلى سبيل المثال دعمـت الجامعـات وأعفـي         . لح العام تم توظيف بعض هذه األموال للصا     

وخصص بعض الدعم إلنشاء عيادات صحية ولمسـاعدة        . الطالب من جزء كبير من األقساط     

بعض الحاالت المرضية الصعبة، ونال القطاع السياحي بعضا حيث يزاول عدد من المتنفذين             

نصيبه ضئيال جـدا وكـاد يكـون        أما بالنسبة للقطاع الزراعي فكان      . أعماال في هذا القطاع   

معدوما لوال أن تم تخصيص مبلغا يقدر بأربعين دوالر تقريبا للـدونم الواحـد مـن بسـاتين                

مساحات صغيرة جدا من األرض تم      . الحمضيات في ساحل غزة ألنها كانت مهددة باالنقراض       

ـ              ل فـي   استصالحها ولم تكن متكافئة مع المساحات التي كان يهجرها أصحابها لصـالح العم

أما من ناحية دعم مشاريع اإلسكان فقد كان من الواضح أن نصيب الفقراء منه كان               . إسرائيل



حصل على هذا الدعم في الغالب من ال يحتاجون إلى الدعم ومن يستطيعون             . قريبا من الصفر  

لكن العمال الذين كانوا محور أموال الصـمود        . تدبير أمورهم بمساكن أو من يملكون المساكن      

 .ازداد عددهم في المصانع والمزارع الصهيونية أثناء تدفقهافقد 

 

لم يقف األمر عند التقصير في دعم القطاعات المرغوب في دعمها وال في العجز عن تطوير                

اقتصاد مهما كان بدائيا من شأنه أن يخفف من اعتماد الفلسطينيين على العمل في إسرائيل بل                

ناس والفصائل للحصول على أموال لتحسـين أحـوالهم         تجاوزه ليصنع جوا من التنافس بين ال      

كثيرون هم الذين أخذوا بالتوافد على عمـان حيـث          . الشخصية أو أوضاع فصائلهم وأحزابهم    

مقر اللجنة المشتركة التي كانت مسؤولة عن توظيف األموال عساهم يحصلون علـى أمـوال               

ألرض المحتلـة بإنشـاء   وانشغل الناس فـي ا . بناء على مبررات يصعب التحقق من صحتها      

لقـد أوجـدت تلـك      . نقابات وجمعيات مختلفة األشكال واأللوان طمعا في الحصول على دعم         

 .األموال، باختصار، نوعا من الهوس الذي لم يكن الصمود أحد عناصره

 

أخذت االتهامات واالتهامات المضادة بـاالختالس      . بذلك كان لألموال نتائج وانعكاسات سلبية     

سح الشارع الفلسطيني وكثرت األقاويل التي كان يصعب تصـديقها أو تكـذيبها،             والسرقة تكت 

وأخذ العديد من الناس يتسابقون من أجل الحصول على جزء من الكعكـة ويتسـاءلون عـن                 

ولم يعد سرا علـى     . أفضل السبل إلى ذلك وأقوى الوساطات التي يمكن أن تؤدي إلى النجاح           

صرف المتنفذين، وأنه ال صرف أموال بدون نسبة يحصل         الساحة الفلسطينية أن المال تحت ت     

عليها القائم على الصرف، وأن أسر الشهداء والجرحى واألسرى ال تحصل على المخصصات             

وبذلك لم يعد االنتباه مشدودا نحو الصمود وإنما نحو المال ممـا            . القليلة إال بعد جهد ومعاناة    

 .صاديا ونضاليا وأضعف بالتالي إرادة الصمودأضعف الساحة الفلسطينية معنويا وترابطا واقت

 

أذكر تماما ذلك المؤتمر الذي عقد في القدس من أجل مناقشة اقتصاد الصمود وأهميتـه فـي                 

رأيت حينئذ رجال أعمال وأكاديميين يدخنون لفافات التبغ اإلسـرائيلية          . المواجهة مع االحتالل  

. ت كان يدخن مارلبورو   ية إلنتاج اللفافا  واألمريكية، حتى أن رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين       

كنت حينها أن اقتصاد الصمود يجب أن يعتمد على اإلنتاج الوطني وأن على الفلسـطينيين أن                

عندها وقف أحدهم محتدا وقال بشدة أنه       . يتخلوا عن استهالك مواد تنتجها إسرائيل حيثما أمكن       

الحصـول  لم يحضر إلى المؤتمر من أجل الحصول على دروس في الوطنية وإنما من أجـل                

 .لقد كنت واثقا أن ذلك الشخص سيحصل على ما يريد. على أموال صمود

 



ربما ظن القادة العرب في مؤتمرهم البغدادي أن للصمود مفهوما واحدا ومعرفا بشكل واضح              

وأن المعنيين بالصرف وهما الحكومة األردنية ومنظمة التحرير سيتمسكان ما أمكن بمعـايير             

ضوا أن األمانة هي القاعدة التي يستند المسـؤولون الفلسـطينيون           وربما افتر . تضبط األمور 

لكن االنطباع العام الذي تولـد      . واألردنيون عليها في اإلنفاق والتأكد من أن الصمود سيتعزز        

وقد تعزز عدم االرتياح هـذا      . بسبب سياسة اإلنفاق يشير إلى عدم ارتياح الناس ألموال الدعم         

وأساليبها في صرف أموال الدول المانحة وما تلقتـه مـن أمـوال             مع قيام السلطة الفلسطينية     

لقد انتشر الفساد في مختلف أجهزة السلطة ومؤسساتها وانتشرت أخباره في مختلـف             . عربية

 .أنحاء العالم

 

يبدو أن مفهوم الصمود كان غائبا أو لم يكن محددا بالنسبة للذين قدموا الدعم، وكذلك يبدو أن                 

 يعاني من غموض كبير لدى القائمين على السلطة الفلسطينية، ربما هذا مـا              مفهوم بناء الدولة  

يفسر سوء استخدام األموال أو استخدامها بطرق ال تؤدي إلى تحقيق أهداف عامة مرغوب بها               

إذا كانت المشكلة متعلقة بالمفاهيم فال أظن أن حلها معقد، لكن الحل يصبح في غاية               . فلسطينيا

 .كذلك وتعلق بفلسفات شخصية أو نوايا سواء كانت طيبة أو خبيثةالصعوبة إن لم يكن 

 

من المهم تحديد المفاهيم ومن ثم األهداف المتوخاة من تقديم أموال الدعم وبالتالي من سياسات               

وتبعا لذلك يجب متابعة النشاطات المالية واإلنفاقية والتأكـد مـن مـدى             . الصرف أو اإلنفاق  

ففي هذه األوضاع التي نعيشها في فلسـطين اآلن السـؤال           . اهيمانسجامها مع األهداف والمف   

هل يحتاج الشعب الفلسطيني دعما ماليا أو ال؟ وإن كان بحاجة فإنه مـن              : األول المطروح هو  

المطلوب معرفة لماذا وإلى أي مدى وكيف، وبع ذلك ال مفر من التقييم للتأكد من أن المال قد                  

ب من المال دعم أسـر الشـهداء والجرحـى فقـط؟ أم             هل المطلو . وضع في مكانه المناسب   

مطلوب دعم المتضررين مباشرة من األحداث وعموم النـاس أيضـا والـذين فـي أغلـبهم                 

متضررين بصورة غير مباشرة؟ أم هل يخصص المال لدعم مقاومة متصاعدة ضد االحتالل              

 وإذا كانت المسـألة     أم لدعم السلطة الفلسطينية في نشاطاتها نحو تحقيق مصالحة مع إسرائيل؟          

متعلقة بالصمود فهل يعني هذا الصمود مجرد البقاء على األرض وعدم الرحيل أم أنه يعنـي                

البقاء مع نشاط سياسي أو عسكري أو االثنين معا ضد االحتالل؟ وهل الدعم يتم بصورة منح                

 شخصية أو عائلية، أي بصفة توزيع األموال، أم أنه بصورة توظيف أمـوال فـي نشـاطات                

ومشاريع عامة تعود بالنفع على الجميع؟ وهل األموال تُعطى للسلطة الفلسطينية أم للفصائل أم              

تكون من اختصاص مجلس فني يشرف على كيفية التوزيع أو التوظيف؟ أسئلة كثيرة يمكـن               

طرحها من أجل أن تنجلي الصورة ونعرف لماذا يتم جمع األموال وأي األهـداف يجـب أن                 



فـال  . وبعبارة أخرى، النطق العلمي يجب أن يحكم السلوك       . تصرف ميدانيا تخدم وكيف يتم ال   

يكفي أن تهب دولة عربية فتقدم هبة مالية للشعب الفلسطيني وال يكفي التعبير عن المشـاعر                

 .واالنفعال بتقديم المال على غير هدى

 

هـا فـي األرض    إنه من المتوقع أن يتم ترتيب األوضاع االجتماعية والثقافية والسياسية وغير          

المحتلة بطريقة تتناسب مع هدف التخلص من االحتالل سواء كان ذلـك بطريقـة سـلمية أو                 

هذا توقع معقول ومنطقي ألن االحتالل عبارة عن ممارسة حياتية غير           . حربية أو مزيج بينهما   

عادية وتتغذى على االعتيادي ألن الناس الواقعين تحت االحتالل يعلنون صباح سـاء سـواء               

 المستوى الرسمي أو الشعبي أو التنظيمي أنهم يرفضون االحتالل ويعملون على التخلص             على

بمعنى أن ترتيب األوضاع يجب أن يكون بطريقة يخفف إلى حد كبيـر مـن تـأثيرات                 . منه

االحتالل ويعزله عن الحياة العامة للناس، وهي طريقة مواجهة التحـدي بالتحـدي وطريقـة               

 .ل أو على األقل الجدل التنافريالجدل التصادمي مع االحتال

 

فلسطيني مستقل عن االقتصاد اإلسرائيلي أو يتزايد استقالله        اقتصاد  بمعنى أنه من المتوقع بناء      

وربما لن يستطيع االقتصاد الفلسطيني تحقيق االستقالل التام لكن باإلمكـان تقليـل             . مع األيام 

. ل توظيف األموال نحـو هـذا البنـاء        االعتماد على االقتصاد اإلسرائيلي تدريجيا ومن خال      

والمعنى هنا ليس بناء اقتصاد متطور وإنما اقتصاد قادر على تمكين الناس من التحـرر مـن                 

أي من المهم بل ومـن      . ضغوطات االحتالل على صعيد فرص العمل وصعيد االكتفاء الذاتي        

لتركيز على تلك األعمال    األولوية تطوير القطاع الزراعي أوال ألن فيه األمن الغذائي ومن ثم ا           

 .والمشاريع التي تستوعب أكبر عدد من العمال وال تكون هدفا سهال للتدمير من قبل االحتالل

 

مـاذا  .  يتطلب نوعا من االستقاللية في الطاقة والميـاه        نحوهاالستقالل االقتصادي أو السعي     

ظيف قليل ال يكاد يذكر     وظفنا من أموال في األرض المحتلة في هذا االتجاه حتى اآلن؟ إنه تو            

وهل تم توظيف األموال في المؤسسات التعليمية من منطلق أن التعليم هو أحد دعائم التحـرر                

والتقدم؟ أعداد المدارس ال تكفي وأعداد الطالب المتزايدة تفوق كثيرا تزايد أعـداد الغـرف               

تب ويعـانون   أما المدرسون فيعانون بشدة من ضنك العيش بسبب انخفاض الروا         . والمدرسين

قدرتهم على العطاء محدودة بضيق حياتهم االقتصادية وسـوء         . من كثرة حصصهم األسبوعية   

األقسـاط ترتفـع    . واألمر ليس أفضل على مستوى المعاهـد والجامعـات        . أحوالهم المعيشية 

أليس مـن مهمـة     . باضطراد والناس ال يستطيعون توفير التكاليف ألبنائهم وبناتهم إال بالكاد         



 أن ينشىء جيال متعلما ويتحمل مسؤولية حتى يكون على كفاءة عالية مـن مواجهـة                المخطط

 االحتالل بغض النظر عن نمط هذه المواجهة؟ وأال ينطبق هذا على المؤسسة الصحية؟

 

بالتأكيد بإمكان العرب أن يساعدوا في ترتيب األوضاع المختلفة في األرض المحتلـة بتلـك               

وفي هـذا يحتـاجون إلـى خبـراء فـي مختلـف             . الحتاللالطريقة التي تسارع في طرد ا     

. التخصصات وهيئات مالية ومحاسبية محترفة من أجل تنظيم الدعم وتوظيفه بالطريقة األكفـأ            

أما ذلك النمط القديم الذي قام على إرسال األموال عبر منظمة التحرير أو السلطة الفلسـطينية                

 . االحتاللفلم يؤد إلى النتائج المرجوة وال قصر من عمر

 

أعود وأكرر هنا ما بدأت به وهو أن االنطباع العام عن أموال الدعم هـو أن بعـض النـاس          

لقد استشـرى الفسـاد فـي الـوطن         . يستفيدون وأغلب الناس فقط يسمعون بأن هناك أموال       

أموال الدعم تصـل    . الفلسطيني، واالختالس عبارة عن ظاهرة يراها اإلنسان العادي كل يوم         

 من يستحق وأغلبها تنساب إلى جيوب من ال يستحقون والذين ال عالقة لهم بالوطن               جزئيا إلى 

لقد ألحقت األموال أضرارا ربما بطريقة ال تتناسب مع تلـك           . إال بقدر األموال التي يجمعونها    

الفوائد التي نجمت عنها، وباإلمكان إصالح هذا األمر خاصة أن األمة العربيـة ال تنقصـها                

 .     ةالخبرة والمعرف

 

 
 


