مقاطعة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDليست في محلها
بقلم سام بحور

*

تعاني فلسطين من ندرة المصادر الالزمة لمواجهة التحديات الهائلة على طريق نضالنا المستمر منذ أكثر من خمسة عقوود
وينطبق العمل بمصادر محدودة على السلطة الوطنيوة الللسوطينيةو ومنةموة التحريور الللسوطينيةو والمنةموات يور الحةوميوة
التي تشةل المجتمع المدنيو و البية مؤسساتنا المحليوة والوطنيوة لوذل و ينبغوي حشود ةافوة المصوادر المتاحوة فوي جهوود مون
شأنها أن تحقق أعةم عائدات ممةنة على مختلف األصعدة السياسيةو واالقتصاديةو واالجتماعيةو والمجتمعية
ةالعدي وود م وون ايخو ورين خ ووال األس ووابيع الثالث ووة الماض وويةو راقب ووت با تم ووام ةبي وور الع وودد المت ازي وود م وون الم وووقعين عل ووى ال وودعوة
الللسووطينية لمقاطعووة جميووع المسوواعدات الماليووة والعينيووة األمريةيووةو وبالتحديوود الوةالووة األمريةيووة للتنميووة الدوليووة لقوود بوودأت
الدعوة بإعالن صغير في الجريدة وقعته  11شخصيةو ومن ثم ازداد العدد إلى 15و ثم إلوى  93واتسوع ليصوبب بحجوم ثالثوة
أربوواص صوولحة جريوودة تجوواوز عوودد الموووقعين اللخووورين فيهووا  505شخصووية ويعووود جووز موون ا تمووامي فووي ووذ القضووية إلووى
االحترام الذي أكنه للعديد من األشخاص والمؤسسات التي وقعت على دعوة المقاطعة تل

من الطبيعي أن يدفعنا اإلر اب والتدمير المستمر الذي يمارسوه االحوتال اإلسورائيلي يوميواق بحوق شوعبنا تحوت طوا سياسوي

ودبلوماسي أمريةي إلى إعادة تقييم ةيلية التعامل مع الواليات المتحدة على ةافة المسوتويات وعلوى الور م مون أننوي أسوتطيع
أن أتلهووم بشووةل تووام رفوون الالجئووين فووي مخوويم جنووين أو م وواطني البلوودة القديمووة فووي نووابلا لط ذيووة واأل طيووة المقدمووة موون
الوةالة األمريةيوة للتنميوة بعود أيوام معودودة مون قيوام إسورائيل باسوتخدام مروحيوات وج ارفوات وطوائرات نلاثوة أمريةيوة فوي تودمير
تجمعاتن ووا الس ووةنيةو إال أننوووي لوووم أتمةو وون م وون اس ووتيعاب الع وودد المت ازيو وود مو وون اللص ووائل السياسو وية الللسوووطينيةو والشخصو ووياتو
والمنةموات يور الحةوميوة التوي انضومت إلوى موجوة الغضووب الشوعبي التوي نتلهمهوا تمامواق ضود المعونوات األمريةيوة بوودعوتها
إلووى مقاطعووة ةافووة أشووةا المسوواعدات المقدمووة موون الواليووات المتحوودة أود التنويووه إلووى أن مثوول ذلو االحتجووا الرمووزي علووى
التواطؤ األمريةي مع االحتال اإلسرائيلي لن يقرب نهاية االحتال قيد أنملة

بداي قةو دعونا نلهم أصو وأ ودا
التالي:

الوةالوة األمريةيوة للتنميوة الدوليوةو التوي يستعرضوها الموقوع اإللكترونوي للوةالوة علوى النحوو

"جووا ت عمليووة إعووادة تنةوويم ب ورام المسوواعدة الخارجيووة األمريةيووة فووي عووام  1391ةنتيجووة لت ازيوود عوودم الرضووى موون
يةليات المساعدة الخارجية التي تعود إلوى حقبوة خطوة مارشوا و التوي شوةلت األرضوية التوي انطلقوت منهوا الوةالوة

األمريةية للتنمية الدولية وسياسة المساعدات الخارجية للواليات المتحدة "

مع نهاية الحرب العالمية الثانيةو عانت أوروبا من خسوائر ةبيورة علوى المسوتويين الموادي واالقتصوادي وةاسوتجابة
لصوورخات المسوواعدة التووي أطلقتهووا أوروبوواو شووةل المجتمووع الوودولي ةوول موون صووندو النقوود الوودولي والبن و الوودولي

لإلعمووار والتنميووة فووي  12ةووانون األو  1355موون جانبهوواو اسووتجابت الواليووات المتحوودة موون خووال إق ورار قووانون

التعواون االقتصوادي الوذي تمخون عنوه موا يعور بخطووة مارشوا فوي  1نيسوان  1351وبينموا توم تشوةيل صووندو
النقوود الوودولي والبن و الوودولي ةمؤسسووات دائمووةو ةووان وود
ةبرنام دائم لنهون أوروباو وانما ةأداة مساعدة طارئة

صفحة  1من 5

خطووة مارشووا محوودداق :خلووق اسووتقرار فووي أوروبوواو لوويا

ف ووي  5أيل ووو 1391و أق وور الك ووونجرا األمرية ووي ق ووانون المس وواعدة الخارجي ووةو ال ووذي أع وواد تنة وويم بو ورام المس وواعدة
الخارجية األمريةية بما في ذل فصل المعونات العسةرية و ير العسةرية وقد نص ذا القانون على إنشا وةالة

إلدارة بو ورام المس وواعدة االقتص وواديةو مم ووا ح وودا ب ووالرئيا ج ووون ةن وودي لتأس وويا الوةال ووة األمريةي ووة للتنمي ووة الدوليو وة
( )USAIDفي  9تشرين الثاني 1391
أصووبحت ووذ الوةالووة أو منةمووة أمريةيووة للمسوواعدات الخارجيووةو ينصووب جوول ترةيز ووا علووى جهووود المسوواعدات
التنمية طويلة األمد على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي ولكونها متحررة من المهام السياسوية والعسوةرية التوي
شةلت إشةالية للوةاالت التي سبقتهاو ةان بمقدور ذ الوةالة أن تقدم دعماق مباش اقر للدو النامية في العالم "
ةذاو على األقلو تعر الوةالة األمريةية للتنمية الدولية نلسها لكن العديد يقولون بأن وذ الوةالوة تشوةل أحود أذرص وةالوة

االستخبارات المرةزية األمريةية ( )CIAقد يةوون فوي ذلو ةول الحقيقوة إال أنوه ال توجود لودي أيوة وسوائل تثبوت أو تودحن
ذا الرأيو لكنني أعتقد في ذ المرحلة من نضالنا أنه ليا لذل أية أ مية فلوا جا ني شخص موا قبول عشورة سونواتو أي
قبوول أوسوولوو ليقووو بووأن وةالووة االسووتخبارات المرةزيووة األمريةيووة تلعووب دو اقر علنيواق فووي عمليووة التنميوة الوطنيووة لووديناو لكنووت قوود
سووقطت موون علووى الكرسووي الووذي أجلووا عليووه أمووا اليووومو وبعوود اسووتمرار قيادتنووا فووي التلوواون والعموول الحثيو (دون ضووب
شعبي) لتطبيق خطة تينت (و ي خطة من إعداد رئيا وةالة االستخبارات المرةزية األمريةية شخصوياق) وفوي ةول المشوارةة
المباشورة لهووذ الوةالووة فووي بنووا أجهزتنووا األمنيووة (دون أي ضووب شووعبي أيضوان ق )و فإنووه موون المتووأخر جووداق أن نوودعو لمقاطعووة
المساعدات األمريةيةو والتي انعةست إيجابياق على المواطن العادي في العديد من المورات ور وم أنوه يصوعب علينوا ةثيو اقر أن

نستوعب التدخل الخارجيو وخاصو قة األمريةويو فوي شوؤوننا الداخليوةو إال أن نجاحنوا فوي تغييور السياسوة األمريةيوة مون خوال
مقاطعة الوةالة األمريةية للتنميوة لون يتحقوق سوو بالقودر الوذي قود يالقيوه نجاحنوا فوي تغييور سياسوة االحوتال اإلسورائيلي مون
خال الدعوة إلى مقاطعة الصحافية اإلسرائيلية الموضوعيةو أميرة ااو أو داعية السالم اإلسرائيليةو نيتا جوالن
ولكووون الوودعوة ال ار نووة لمقاطعووة الوةالووة األمريةيووة للتنميووة قوود جووا ت عقووب مووا يعوور بعمليووة الجوودار الوواقي اإلس ورائيليةو موون
المثيوور أن نسووتعرن ما يووة دور تلو الوةالةال و  USAIDقبوول االجتيوواس اإلسورائيلي األخيوور بعوود عمليووة أوسوولوو قامووت ووذ
الوةالة باختيار تمويل البرام التالية في الضلة الغربية وقطاص زة :النمو االقتصاديو وتنمية الموارد المائيةو والديموقراطيوة
والحةم السليمو وصحة األم والطللو والخدمات المجتمعيةو وبرام التعليم العالي والتدريب إال أن الملهوم السائد فوي الشوارص
ور مجتمعنوا وتحويول ارائنوا السياسوية بعيوداق عون أ ودافنا الوطنيوة قود ينطبوق ذلو
يقوو بوأن مشواريع وذ الوةالوة مسوخرة الخت ا

علووى بعوون المشوواريعو لكوون أكبوور الب ورام التووي مولتهووا ووذ الوةالووة فووي األرن الخاضووعة للسوويادة الللسووطينية علووى موودار
السنوات الستة الماضية تمثلوت فوي تنميوة المووارد المائيوة (أكثور مون  191مليوون دوالر أمريةوي) والخودمات المجتمعيوة (أكثور

موون  111مليووون دوالر أمريةووي) موون األمثلووة علووى بورام الخوودمات المجتمعيووة تجهيووز  55بنايووة عامووة ومدرسووة بشووةل مةوون
معوواقين موون االلتحووا بهووا إننووي ال أر أي عوائوود سياسووية فووي مقاطعووة ووذا النوووص موون المشوواريع وانمووا العةووا تمامواقو حيو

يمةن للمر أن يقو بأن انتلاضة عام  1312واالنتلاضة ال ار نة ترةتا ايال

من المعاقينو وبالتالي فإن مثل ذا المشوروص

يعزز من قدرة مناضلينا من معاقين وأسر محررين على المشارةة في المجتمع

و نال حقيقة امة أخر تتعلق بقائم قة شرةا الوةالوةو ممون اسوتمروا لسونوات عديودة بالتعواطي موع برامجهوا ومشواريعهاو مورة
أخر و دون صب ضب ونقد مؤسسي فلسطيني لها نال الكثير من المؤسسات الرائدة التي عملت عن قرب موع الوةالوة
األمريةيووة للتنميووةو مثوول البنو العربوويو وبنو األردنو ومرةووز التجووارة الللسووطيني (بالتريوود)و ووةالووة اإل اثووة األمريةيووة للشوور

األدنو ووى ()ANERAو والجمعي و ووة األكاديمي و ووة الللس و ووطينية لد ارسو ووة الش و ووؤون الدولي و ووة ()PASSIAو ومؤسس و ووة األمدإيس و ووت
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()AMIDEASTو والجامع ووة األمريةي ووة ف ووي جن ووين ةم ووا أن العدي وود م وون المؤسس ووات المحلي ووة الت ووي حص وولت عل ووى تموي وول
لمشاريع من الوةالة األمريةية للتنمية الدولية ونلذتها بالتعاون مع شرةات دوليوة (مثول ةيموونةا انترناشوينا انو ل وديلويوتو
وتوو،و وتوماتسوول وسويرفا جووروب انو ل وديلولبمنوت أولتيرنتلوز انو ل وشورةة األسووا الدوليوةل و CH2Mhillل ومنةمووة
ةيوور الدوليووةو ومؤسسووة إنقوواذ الطلوولل وبورايا ووتر وواوال وخوودمات اإل اثووة الكاثوليةيووةل وجمعيووة الشووبان المسوويحيةل وبرنووام

األمووم المتحوودة اإلنمووائيل ووةالووة الغووو و و ير ووا) توةووف مئووات موون الللسووطينيين الووذين يعيل وون ايال

موون أفوراد عووائالتهم

وةما سبق لي أن ذةرت على المطو يمةنني أن أفهم تماماق أنوه بمقودور بعون المسوتليدين أن يلعلووا الكثيور فوي مجوا تحديود

وادارة المشاريع الممولة من الوةالةو لكن مقاطعة مصادر التمويل ستؤدي إلى مزيد من احتكار بعن المستليدين والشورةات
العاملة لديهم ألموا التنموية و األمور الوذي لون يونجم عنوه أي تحسوين فوي الخودمات المقدموة إلوى الموواطن الللسوطيني العوادي
الذي يعتبر اين في أما الحاجة إلى الدعم من أي وقت مضى

مووا دفعنووي إلووى ةتاب وة ووذ المقالووة ووو أن القطوواص الخوواص الللسووطيني يعموول حالي واق مووع الوةالووة األمريةيووة للتنميووة موون أجوول
المسوواعدة فووي إعووادة بنووا البنيووة التحتيووة الموودمرة وزيووادة القوودرات التنمويووة يبوورر القطوواص الخوواص مثوول ووذا التنسوويق بووالقو أن

جميووع الوودو المانحووة وافقووت علووى قيووام الوةالووة األمريةي وة للتنميووة بتنسوويق وتنةوويم جهووود اإل اثووة والتنميووة الموجهووة للقطوواص
الخاصل وقد جا

ذا المنه المرةزي في إدارة أموا الدو المانحة ةنتيجوة مباشورة الجتماعوات اللجنوة الرباعيوة التوي تضوم

ةل من الواليات المتحدةو واألمم المتحدةو واالتحاد األوروبيو وروسيا

ذا بحد ذاتوه مودعاة للتسواؤ مون حيو

مود مبارةوة

السوولطة الوطنيووة الللسووطينية لمثوول ووذ االسووتراتيجية الهادفووة لتجاوز ووا قوود يةووون ووذا ووو الجووابو إمووا إذا ةووان األموور ةووذل

فعالقو ةان األجدر بقائمة الموقعين على دعوة المقاطعةو الذين تجاوز عودد م  500شوخصو أن تتوجوه بالودعوة إلوى السولطة

الوطنية الللسطينية لتغيير المسار السياسيو وليا أن تحاو وقف األموا التي سوتجد دائموا متلقوين لهوا بصور النةور عون
العدد الذي قد يصل لوه عودد المووقعين علوى دعووة المقاطعوة إن النجواس فوي بنوا قاعودة مؤسسوية متينوة وأصويلة فوي السواحة
الللسطينية يتوقف على وجود قيادات فاعلة واستراتيجيات متينةو وليا مطلقواق علوى مصوادر التمويولو أمريةيوة ةانوت أم يور

أمريةيةو علماق بأن أي جهة ممولة ستحاو تسيير العمل بما يتناسب مع مصالحها

النقا ،األكثر جدو يجب أن ينصوب علوى سوبب مثول تلو المقاطعوة المطلقوة للوةالوة األمريةيوة للتنميوة موا وو الهود

مون

ورائها؟ فلو ةان ذل استنةا اقر عاماق لسياسة الواليات المتحدة في تجاوز السلطة الوطنية الللسطينية فيما يتعلق بةيليوة صور

معونات اإل اثة التنموية بعد ما يعر بعملية السور الواقي اإلسرائيليو فإننا نتوقع أن تقود السلطة بنلسها عملية المقاطعوة

و ي ال تقوم بذل و بل ويرجب أنها متلقة تماما مع استراتيجية وبرام الوةالة لكونها لم تتصدر دعوة المقاطعوة الوطنيوة لهوذ
الوةالة أما إذا ةان الهد

تغيير السياسة األمريةيةو فإن جهود المقاطعة تكون قد وجهت إلى العنوان ير الصحيبل وذل

ألن ووذ الوةالووة بمثابووة نتيجووة لسياسووة وال تحوودد موون تلقووا نلسووها سياسووة حةومووة الواليووات المتحوودة لوون يةتووب النجوواس أليووة

محاولة لتوجيه مسار السياسوة الخارجيوة األمريةيوة دون المورور بالسياسوات األمريةيوة نلسوها ةموا أن رفون األمووا المقدموة

موون الوةالووة يمووا ةثي و اقر بالمصووادر المحوودودة التووي نمتلكهووا حالي واقو والتووي سووتحقق الكثيوور إذا وجهووت نحووو بنووا لوووبي سياسووي
فلسووطيني فووي واشوونطنو واصووالس منهجنووا اإلعالمووي برمتووهو وحشوود طاقووات فلسووطينيي الشووتات فووي اليووات سياسووية يةووون موون
شأنها إحدا

التغيير الالزم في السياسة الخارجية األمريةية

ةان األجدر بالموقعين على دعوة المقاطعةو أفراداق ةانوا أم مؤسساتو أن ينةروا إلى الوجهوة التوي ةانوت توذ ب لهوا األمووا
وأن يعملوا على إعادة توجيهها إذا ةانت نا حاجوة لوذل

فوي بيئوة ةبيئتنواو لون تونجب المقاطعوة الشوعبية فوي تغييور المسوار

السياسوويو وانمووا ستسووهم فقوود فووي مزيوود موون االسووتغال لطم ووا علووى عةووا مووا نشووتهي واذا ةووان المقوواولون الوودوليون و أو

المحليون يقوموون بتصوميم بورامجهم التنمويوة بتكليوف مون الوةالوة األمريةيوةو فوإن المقاطعوة سوتؤدي فقود إلوى مزيود مون النلووذ
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لهؤال المقاولين وبرامجهم ير المنسجمة مع مصالحنا مون الناحيوة األخور و إذا ةوان توجهنوا إلوى الوةالوة األمريةيوة للتنميوة

مستنداق إلى أرضيات مهنية وقانونيةو ستكون نال فرص أفضل لتمرير أموا الوةالة األمريةية عبر قنوات ومشاريع محددة
وفقاق لطولويات الوطنية الللسطينية ومن خال مقاولين أكثر قابلية للمسا لة
يتناو التحليل التالي حجم التمويل على مدار السنوات الستة الماضية:
تحليل لموازنة برام الوةالة األمريةية للتنمية الدولية ()1000 - 1339
بعد توقيع اتلاقيات أوسلو في أيلو 1339و قدمت حةومة الواليات المتحدة من خال الوةالة األمريةية للتنمية الدوليوة 925

مليون دوالر أمريةي من أجل تنليذ برام تنموية في الضلة الغربية وقطواص وزةو حيو

أنلوق وذ المبلو خوال اللتورة 1339

– 1331
في عام 1333و حافةت موازنة عمل الوةالة األمريةية للتنمية الدولية علوى مسوتو  25مليوون دوالر أمريةويو ووصولت فوي

ع ووام  1000إل ووى  15ملي ووون دوالر أمرية ووي وف ووي ع ووام 1000و خص ووص الك ووونجرا األمرية ووي  500ملي ووون دوالر أمرية ووي
إضافية للوةالة األمريةية للتنمية الدولية في الضلة الغربية وقطاص زة من أجل المساعدة في تطبيق اتلاقيات واي ريلر
أمووا فووي عووام 1001و بقيووت موازنووة الوةالووة األمريةيووة للتنميووة الدوليووة فووي الضوولة الغربيووة وقطوواص وزة فووي مسووتو  15مليووون

دوالر أمريةي تقريباق وقد وصل مجموص تمويل الذي رصدته ذ الوةالة لمشاريع في الضلة الغربية وقطاص زة خوال اللتورة
 1001 – 1339حوالي مليار دوالر أمريةي ويشمل ذا المبلو ق اربوة  550مليوون دوالر أمريةوي أنلقوت حتوى أيلوو 1000
وحوالي  590مليون دوالر أمريةي سيةتمل صرفها مع حلو  90أيلو 1001

ووفقواق لبيانووات مقارنووة صوادرة عوون و ازرة التخطوويد والتعواون الوودوليو فووإن الواليووات المتحودة تعتبوور أكبوور جهوة ثنائيووة مانحووة موون
حي تمويل مشاريع في الضلة الغربية وقطاص زة
المصدرhttp://www.usaid.gov/wbg/budget.htm :
اليومو تنةر الواليات المتحدة إلى نضا فلسطيني يخلو من استراتيجية موحدة للتعامل مع الدور األمريةي واألسوأ من ذل
أن ياب مثل ذ االستراتيجية مهد الطريق لبعن الجهات للتشهير بمنةمات ير حةومية فلسطينية استخدمت أموا من
الوةالة في الماضيو حي أخذ ذل أشةا بيانات تشجب (ومن األمثلة على ذل التقرير الذي صدر مؤخ اقر حو الجمعية
األكاديمية الللسطينية لدراسة الشؤون الدولية) ال ينبغي السماس بذل بأي شةل من األشةا ةما أن البية المؤسسات
المستليدة من أموا الوةالة األمريةية تحةى باالحترام وال يمةن التشةي بوطنيتهاو ومن العار أن نسمب بتلطيخ سمعتها

فقد بسبب مصادر تمويلها

إن تطبيق منطق المقاطعة على مصادر تمويل أخر يدفعنا إلى التساؤ عن سبب قبو مساعدات من السعودية أو األردن
أو ير ما

ل سهلت ذ البلدان نضوالنا أكثور مون الواليوات المتحودة؟ ول تشوةل حةوموات مثول وذ الودو عوامول إيجابيوة

فووي مووا ا إليووه وضووعنا اليوووم؟ وول نسووينا أيلووو األسووودو وقمووة فوااو وةامووب ديليوود األولووى؟ أم أن ذاكرتنووا الجماعيووة تتخطووى

مآسووي توول الزعتوورو ومعتقوول الجلوورو واالعتوودا ات علووى مخيمووات الالجئووين الللسووطينيين فووي لبنووان فووي الثمانينيووات موون القوورن
الماضي؟ حقيقة األمر ي أنه ال ينبغي علينا أن نةن حباق إلى الهيئات المقدموة للودعم الموالي أكثور مموا يةنوه رجول األعموا
ألي موون زبائنووه وطالمووا ةانووت أجنوودتنا واضووحة و يوور مهووددة موون أي مصوودر تمويوولو فإنووه سوويةون بمقوودورنا التأكوود موون أن
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التمويوول لوون يصوولنا إال موون المصووادر التووي تحوواو حقواق المسوواعدة عنوود او لوون نةووون بحاجووة إلووى مقاطعووة المصووادر التووي لهووا

أجندة خليةل ألنها ببساطة ستغادر السو والمجتمع الللسطيني من تلقا نلسها

الوةالة األمريةية للتنمية الدولية ي مؤسسة بيروقراطية يتطلب التعامل معها خبو ار يجيودون أصوو المنواورة لوذل و يتوجوب

على المؤسسات المستليدة من معونات ذ الوةالةو بما في ذل السلطة الوطنية الللسطينيةو العمل مع محام ملم بوإج ار ات

وطريقووة عموول الوةالووة إسورائيل والمؤسسووات اإلسورائيلية الخاصووة أفووادت ةثيو اقر موون ذلو و حيو

نووا محووام متخصووص يتووولى

التلاون مع الوةالة بما يضمن عدم المساا باألجندة اإلسرائيلية المعدة لهذ الغايوة دو ةواألردن لوم تقوم فوي الماضوي بموا

قامووت بووه إس ورائيلو فبينمووا ةووان الممثلووون األردنيووون ينتةوورون مووا سووتقدمه لهووم الوةالووة خووار مةتووب موودير ا اإلقليمووي لمنطقووة
الشر األدنى وجنوب اسياو ةان محامي الحةومة اإلسرائيلية قد سوبقهم إلوى الوداخل لضومان تنليوذ األجنودة اإلسورائيلية

ةوذا

تتم اللعبة يجب أن نصل مرحلوة النضو السياسوي لكوي نقتنوع بأننوا ال نبيوع أي شوي إذا حصولنا علوى أمووا المعونوات وفقواق
لشووروطنا وأجنوودتنا الخاصووة ةووذل األموورو لووو تقووم السوولطة الوطنيووة الللسووطينية بإش و ار المجتمووع فووي تحديوود الطريقووة المثلووى

لالسووتلادة موون المعونووات الخارجيووةو فإنووه سوويتبين لهووا أن للعديوود موون الموووقعين علووى دعوووة المقاطعووة مسووا مات ملموسووة فووي
تحقيق ذل
في عالم السياسة السائد ذ األيامو والذي ليا للعواطف مةان أو دور فيهو ال تكون اللعبة السياسية من خال تعةيم
مستو الرضى الوطني عاطلياق وانما بامتال استراتيجياتو ورؤ و ومتانة سياسة تمةننا من الوصو إلى أ دافنا الوطنية
السبيل إلى تغيير سياسة الواليات المتحدة ال يمر بمقاطعة الوةالة األمريةية للتنمية للتنمية الدوليةو وانما من خال إرسا

قواعد متينة لبنية تحتية سياسية قادرة على تغيير السياساتو بما في ذل تشةيل مجموعات ضا طةو وبنا إعالم اد و

وحشد األموا والمناصرين والمتطوعين في مراكز صنع القرار في العالم

ذا في الحقيقة و الدرا الذي أتقنه وال ي از

يمارسه اللوبي المؤيد إلسرائيل في أمريةا منذ الخمسينيات من القرن الماضيو بينما نحن ال ن از نقف متلرجين ومن
المثير أننا نتباد

ذ األفةار بينما تم قبل فترة وجيزة إخال ممثل منةمة التحرير في واشنطن من مةتبه بسبب عدم تسديد

أجرة المةتب ةبديل لمقاطعة وةالة الواليات المتحدةو ينبغي أن تتم إثارة اللتات الذي نتلقا من المساعدات األمريةيةو
خاص قة في ةل الدور المباشر الذي تلعبه الواليات المتحدة في استمرار حالة االحتال منذ بداياتها األولى ةما يجب أن
نقيم دعائم لقدرة مؤسسية تمةنا من الحد من االعتماد على يئات أجنبية في إدارة المعونات المقدمة لنا
بمقدورنا االختيار بين التنليا عن المشاعر أو ممارسة السياسة – الخيار خيارنا
*الكاتب رجل أعموا فلسوطيني – أمريةوي يعوي ،فوي مدينوة البيورة الللسوطينية المحاصورة فوي الضولة الغربيوة يمةون الوصوو
إليووه عبوور البريوود اإللكترونووي  sbahour@gmail.comوال توجوود لووه أيووة مصوولحة أو عالقووة بالوةالووة األمريةيووة للتنميووة
الدولية أو المشاريع التي تمولها ذ الوةالة
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