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 مقّدمة:

بـ� منظّمـة التحريـر الفلسـطينيّة  1993تُعترب الواليات املتّحدة األمريكيّة الراعي الرئيّيس لعمليّـة السـالم التـي ُوقّعـت يف العـام 

وإرسائيل، وقد دأبت الواليات املتّحدة األمريكيّة منذ إبرام اتّفاقيّات أوسلو وواشنطن عىل تقديم مساعدات للشعب الفلسـطينّي 

ة الخارجيّـة )، ووزار USAIDكوسيلة لـدفع واسـتمرار عمليّـة السـالم بـ� الطـرف�، وتُعتـرب الوكالـة األمريكيّـة للتنميـة الدوليّـة (

)، املصدر الرئيّيس الذي تتدفّق من خالله هـذه املسـاَعدات. فقـد رشعـت الوكالـة األمريكيّـة Department of Stateاألمريكيّة (

للتنمية الدوليّة ووزارة الخارجيّة األمريكيّة بتنفيذ برامج يف مختلف الِقطاعات يف الضّفة الغربيّة وِقطاع غزّة، وأضـيف إليهـا منـذ 

ع االنتفاضة الثانية دعم ماّيل مبارش ملوازنة السلطة الوطنيّة، ثّم تطّورت املساعدات األمريكيّـة يف سـنوات مـا بعـد االنقسـام اندال 

الفلسطينّي لتشمل مجاالت وِقطاعات أوسع وهي: التكاليف اإلداريّة؛ البنْية التحتيّـة؛ األمـن والح�يـة؛ سـيادة القـانون وحقـوق 

 االجت�عيّة؛ املياه والرصف الصّحّي؛ التعليم األساّيس.اإلنسان؛ املساَعدات 

مة للشعب الفلسطينّي، عىل الـرغم مـن تبـايُن مسـتوياتها وقنواتهـا  وقد تعرّض هذا النهج الثابت من املساعدات األمريكيّة املقدَّ

ض لهـزّة قويّـة بعـد تـوّيل دونالـد ) إدارة جمهوريّة ود�قراطيّة مختلفـة، تعـّر 12وأهدافها ب� حقبة وأخرى شملت اثنتي عرشة (

 .2016سّدة الحكم يف الواليات املتّحدة األمريكيّة عام پ ترامـ

يف االنتخابات الرئاسيّة، وهو يلّوح بقطع املساعدات األمريكيّـة عـن الشـعب الفلسـطينّي، وذلـك بغيـة پ فمنذ فوز دونالد ترامـ

تنفيـذ تهديداتـه پ بات يُعرف بـِ "صـفقة القـرن"، وتـرجم الـرئيس ترامــ تهديد القيادة الفلسطينيّة وم�رسة الضغط للقبول مبا

بقطع املساَعدات عىل أرض الواقع من خالل إصدار قرار بقطع جميـع املسـاعدات األمريكيّـة املقّدمـة للشـعب الفلسـطينّي مـن 

ومتويل الـربامج الحكوميّـة الثنائيّـة األخـرى)،  مختلف القنوات (متويل "األونروا"، ومتويل برامج الوكالة األمريكيّة للتنمية الدوليّة،

 .2018-2019اعتباًرا من فرتة العام� 

مة للشعب الفلسطينّي من حيـث نشـأتها ودوافعهـا وأهـدافها، وتركّـز  يف هذا اإلطار، تستعرض الورقة املساَعدات األمريكيّة املقدَّ

وتحلّل اتّجاهاتها ومكّوناتهـا الِقطاعيّـة، بهـدف التعـرّف  2018-2008عىل تطوُّر هذه املساعدات خالل الفرتة الواقعة ب� العام� 

 الدقيق عىل التداعيات االقتصاديّة واالجت�عيّة لقطعها، وتستكشف بعًضا من الخيارات املتاحة ملواجهة هذه التداعيات.

 

 املحور األّول

 املساعدات األمريكّية للشعب الفلسطينيّ 

 

مة للشعب الفلسطينيّ أّوًال: نشأة املساعدات األم  ريكّية املقدَّ

وبداية معاناة الجئي فلسط� املشتَّت� يف املنطقة والعامل، كانت الواليـات املتّحـدة األمريكيّـة مـن أكـرب املـانح�  1948منذ نكبة 

للشعب الفلسطينّي عْرب قنوات مختلفة، والعبًا سياسيًّا رئيسيًّا يف املنطقة. فقـد بـدأت بتأسـيس وكالـة الغـوث وتشـغيل الالجئـ� 

، وهي أقدم مؤّسسة أمميّة إنسانيّة كإقرار من املجتمع الدوّيل تجـاه 1949منطقة الرشق األوسط عام  الفلسطينيّ� ("األونروا") يف

% من فلسط� وتأسيس دولة إرسائيل، حيث قامـت الواليـات 80النكبة التي أملّت بالشعب الفلسطينّي، الذي ترشّد جرّاء احتالل 

 1سنة املاضية دون انقطاع. 70لـ املتّحدة األمريكيّة بتمويل هذه الوكالة عىل مدار ا

)، أو مـا يُْعـرَف بالوكالـة األمريكيّـة للتنميـة الدوليّـة بتمويـل مشـاريع إنسـانيّة USAIDثّم بدأت الوكالـة األمريكيّـة للمعونـة (

حكوميّـة، واسـتمرّت يف واجت�عيّة يف األرايض الفلسطينيّة املحتلّة منذ مثانينيّات القرن املايض عْرب منظّ�ت وهيئات أمريكيّة غـ� 

هذا النمط من التمويل حتّى بعد دخول الجانب الفلسطينّي يف عمليّة السالم، لكن بوت�ة مختلفة، إذ تطـّورت هـذه املسـاعدات 

ب� منظّمة التحرير الفلسطينيّة وإرسائيل. فباإلضـافة  1993يف واشنطن عام  وتعّددت مصادرها وقنواتها، بعد توقيع اتّفاق أوسلو

 املساعدات األمريكيّة التي تقـّدمها الوكالـة األمريكيّـة للتنميـة الدوليّـة، قـّدمت وزارة الخارجيّـة األمريكيّـة أيًضـا مسـاَعدات إىل

هة عىل نحٍو رئيّيس لدعم املجتمع املدّ� واملساعدات العاجلة.  للشعب الفلسطينّي كانت موجَّ

ًرا مه�ًّ يف االقتصاد الفلسطينّي، سواء أكان ذاك عىل صعيد الدعم املوّجه وعىل الرغم من أّن املساَعدات األمريكيّة أّدت َدوْ 

لألونروا، أَم عىل صعيد الدعم املوّجه للموازنة العاّمة للحكومة الفلسطينيّة، أَم عىل صعيد الدعم املوّجه للمجتمع املدّ�، فإّن 

                                                           
مة لفلسطین: األ�عاد قطع المساعدات ). 2). ورقة خلفّ�ة لجلسة طاولة مستدیرة رقم (2019الخالدي، رجا. ( 1 األمر�كّ�ة المقدَّ

 . 1ماس. ص  –. رام هللا: معهد أ�حاث الس�اسات االقتصادّ�ة االقتصادّ�ة واالجتماعّ�ة وسبل المواجهة
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ة األمريكيّة، قلّل من هذه الفائدة التي أصبحت موضع شّك عندما ربط هذه املساَعدات مبواقف سياسيّة تتبنّاها الواليات املتّحد

  2مّست املصالَح العليا للشعب الفلسطينّي (نحو: قضيّة القدس؛ مص� الالجئ�؛ دعم االستيطان).

 ثانًيا: أهداف ومربّرات املساَعدات األمريكّية

أهدافها من هذا الحجم الذي تنفقـه كمسـاَعدات خارجيّـة، سـواء تفصح الواليات املتّحدة األمريكيّة عىل نحٍو سافٍر عن نواياها و 

 Congressionalأكانت عسكريّة أَم اقتصاديّة أَم إنسانيّة، حيث يُْصدر الكونچرس األمرييّك من خالل مركـزه الخـاّص باألبحـاث (

Research Serviceعي الواليـات املتّحـدة األمريكيّـة مـن ) العديد من التقارير الخاّصة بهذه املساَعدات، ويؤكّد أحد التقارير سـ

 أهّمها: 3خالل تقديم املساَعدات الخارجيّة إىل تحقيق جملة من األهداف،

وتتمثّل يف تعزيز األمن القومّي للواليات املتّحدة األمريكيّة، وتنمية َدورها الدوّيل، وتأكيد مكانتهـا  األهداف السياسّية: .1

ادّي للنظام العاملّي الجديد، والحفاظ عىل املصالح األمنيّة، وبخاّصـة بعـد حـرب كقّوة عظمى، والحفاظ عىل الدْور القي

 الخليج.

أّن "للواليات املتّحدة األمريكيّة مصالح أمنيّـة  1986 ويف هذا الصدد، أكّد الرئيس األمرييّك األسبق رونالد ريچان يف عام

دئ والرشـق األوسـط، وأّن الحفـاظ عـىل تلـك املصـالح ـا ومنطقة املحيط الهـاپيف مختلف أنحاء العامل، وخصوًصا أورو

 4يتطلّب قيادة أمريكيّة قويّة وثابتة".

وتتمثّل يف السعي للوصول إىل أسواق العـامل الرئيسـيّة، ومصـادر الطاقـة واملعـادن اإلسـرتاتيجيّة، األهداف االقتصاديّة:  .2

ريكيّـة، والعمـل عـىل تشـجيع االسـتث�رات يف وكذلك تسهم يف فتح وتطوير أسواق دوليّـة جديـدة أمـام البضـائع األم

الخارج، مّ� يتيح فرًصا كب�ة للنمّو والتوّسع أمام اقتصاد الدول املتلّقية للمساعدات، ك� أّن تزويد الدول باملسـاَعدات 

أسـواق  �ّكنها من رشاء املنتَجات الصناعيّة والزراعيّة مـن الـدول املانحـة، وبـذلك تـتمّكن الـدول املانحـة مـن ضـ�ن

  5للصادرات األمريكيّة، ك� تستخدم هذه املساَعدات ض�نًا لصدور ترشيعات وقوان� تؤّمن االستث�رات.

وتتمثّل يف تقديم املساعدة اإلنسانيّة، القصـ�ة األجـل اسـتجابة لألزمـات والكـوارث، أو املسـاَعدة األهداف اإلنسانّية:  .3

من الفقر والجوع وغ� ذلك من أشكال املعاناة اإلنسانيّة الناجمة عن مشـاكل  اإل�ائيّة الطويلة األجل الرامية إىل الحدّ 

أكرث منهجيّة، وكان تقديم املساعدة ألسباب إنسانيّة الهـدف األكـرث حضـوًرا عـىل نطـاق واسـع مـن املعونـة مـن ِقبـل 

 6الجمهور األمرييّك وُصنّاع القرار عىل حّد سواء.

يـنظّم  2006ويف محاولة لرتشيد برنـامج املسـاَعدة عـىل نحـٍو أوضـح، وضـعت وزارة الخارجيّـة األمريكيّـة إطـاًرا عـام 

املساعدات الخارجيّة األمريكيّة حول خمسة أهداف إسرتاتيجيّة، كّل منها يتضّمن عدًدا من عنارص الربنامج، واملعروفـة 

، واألمن، واالستث�ر يف الناس من أجـل حكـم عـادل ود�قراطـّي، والنمـّو أيًضا باْسم الِقطاعات، واألهداف هي: السالم

 االقتصادّي، واملساعدة اإلنسانيّة.

ويُعتَقد عىل نطاق واسع أّن أهداف املعونة تندرج ضمن األهـداف واملـّربرات السـابقة. وتشـمل أهـداُف املسـاعدات 

حكـم، وتعزيـَز االسـتقرار يف املنـاطق املتنازِعـة، وح�يـَة حقـوق تعزيَز النمّو االقتصادّي، والحدَّ من الفقر، وتحسـَ� ال

   7اإلنسان، وتعزيَز التجارة، والحدَّ من انتشار األسلحة وتعزيز الحلفاء.

مختلـف قنواتهـا، سـواء أكـان ذلـك يف وتندرج املساعدات الخارجيّة التي تقّدمها الواليات املتّحدة األمريكيّة للشعب الفلسطينّي 

الدعم املوّجه لألونروا، أَم عىل صعيد الدعم املوّجـه لـدعم املوازنـة العاّمـة للحكومـة الفلسـطينيّة، أو الـدعم املوّجـه عىل صعيد 

                                                           
. رام 272، العدد مجّلة شؤون فلسطینّ�ة). االقتصاد الس�اسّي للمساعدات األمر�كّ�ة لألراضي الفلسطینّ�ة. 2018العجلة، مازن. ( 2

 .167: مر�ز األ�حاث الفلسطینّي. ص هللا
3 Turnoff, Curt & Lawson, Marian L. (2016, January 29). Foreign aid: An introduction to U.S. 
programs and policy. Congressional Research Service 7-5700.  

 .41. عّمان: دار المجدالوي للنشر والتوز�ع. ص المساعدات األمر�كّ�ة والتحّول الد�مقراطّي في األردن). 2004العمرو، ثروت. ( 4
ماجستیر غیر  . رسالة)1994-2016المساَعدات الخارجّ�ة وأثرها على القرار الس�اسّي الفلسطینّي (). 2018أبو القمبز، لینا. ( 5

 .41منشورة. غّزة: أكاد�مّ�ة اإلدارة والس�اسة العل�ا. ص 
 .169ص مصدر سابق.  العجلة، مازن. 6
 .مصدر السابقالعجلة، مازن. ال 7

https://www.hsdl.org/?view&did=790843
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للمجتمع املدّ� واملساعدات العاجلة يف سياق األهداف السياسيّة واإلنسانيّة، وتسعى الواليات املتّحدة األمريكيّـة مـن خاللهـا إىل 

 8يسيّة، وهي:تحقيق ثالث أولويّات رئ

 ضّد إرسائيل من ِقبل حركة ح�س واملنظّ�ت الفلسطينيّة األخرى. املقاومة املسلّحةمكافحة وتحييد ومنع  •

مبا يف ذلك َمـن يعيشـون يف ِقطـاع غـزّة الـذي -استدامة االستقرار والرخاء يف الضّفة الغربيّة التي تجذب الفلسطينيّ�  •

 لسلمّي مع إرسائيل وتَِعدهم بحكم أنفسهم.نحو التعايش ا –تسيطر عليه حركة ح�س

 وال سيّ� يف ِقطاع غزّة.  -االستجابة لالحتياجات اإلنسانيّة ومنع مزيد من عدم االستقرار  •

 

 املحور الثا�

مة للشعب الفلسطينيّ    تطوُّر املساعدات األمريكّية املقدَّ

 

مة للشعب الفلسطينّي،  فهناك مساعدات إ�ائيّة ثنائيّة، أي من الحكومة األمريكيّة إىل السلطة تنّوعت املساعدات األمريكيّة املقدَّ

هة عن طريق الوكالة األمريكيّة للتنمية الدوليّة ( ) ووزارة الخارجيّـة USAIDالوطنيّة الفلسطينيّة مبارشة، وهنالك مساعدات موجَّ

هة إىل "األونروا" عن طريق األمم املتّ   حدة.األمريكيّة، ومثّة مساعدات موجَّ

 

 أّوًال: حجم املساَعدات األمريكّية املقّدمة للشعب الفلسطينّي 

مليـارات دوالر كمسـاَعدات خـالل الفـرتة الواقعـة بـ�  4قّدمت الواليات املتّحدة األمريكيّة للسلطة الوطنيّـة الفلسـطينيّة نحـو 

مليون دوالر متوّسطًا سنويًّا، وتأيت املساَعدات األمريكيّة يف تلك الفرتة استجابة ملُْخرَجات مـؤمتر  70، ومبعّدل 1994-1999العام� 

، الذي دعت إليه الواليات املتّحـدة األمريكيّـة، وكـان الهـدف مـن 1993الدول املانحة الذي ُعِقد يف واشنطن يف ترشين األّول عام 

، 1993حشد املسـاَعدات للشـعب الفلسـطينّي بعـد توقيـع اتّفـاق أوسـلو األّول عـام إىل  -يف أساس ما يسعى-هذا املؤمتر يسعى 

لتمك� السلطة الوليدة يف إدارة املناطق الفلسطينيّة التي جرى تأسيسها يف إطار هذا االتّفاق، وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنْية 

الخاّص، وتعزيز فـرص النمـّو االقتصـادّي، والسـعي للوصـول إىل حالـة  التحتيّة، وإقامة املَرافق واملؤّسسات العاّمة، وتقوية الِقطاع

 9تنمويّة شاملة ومستدامة.

وقد حّققت السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة بعض اإلنجازات يف تلك الفرتة، وبخاّصة يف مجال بناء املؤّسسات واملَرافق العاّمة ومجال 

بعـد -ة األساسيّة التي تحّققت بفضل هذه املؤّسسات، إّال أّن االحتالل اإلرسائيّيل تطوير البنْية التحتيّة وتقديم الخدمات االجت�عيّ 

، 2000ديڤيد عـام پ تعرثُّ وجمود عمليّة السالم، وعدم التوّصل إىل اتّفاق الحّل النهايّئ ب� الجانب� الفلسطينّي واإلرسائيّيل يف كامـ

 تـدم� وخنـق االقتصـاد الفلسـطينّي، وذلـك مـن خـالل الحصـار املسـتمّر واصـل سياسـاته الهادفـة إىل -واندالع انتفاضة األقىصـ

واالعتداءات العسكريّة عىل األرايض الفلسطينيّة والتدم� املمنَهج ألسباب الحياة كافّة، وهو ما جعل الشعَب الفلسـطينّي يعـيش 

ل آثارها املدّمرة.  حالة مأسويّة يعجز عن تحمُّ

اسات التدم�يّة التي انتهجها االحتالل اإلرسائيّيل تجاه األرايض الفلسطينيّة إىل تـدفُّق املسـاعدات وقد أّدت هذه االنتهاكات والسي

الدوليّة إىل الشعب الفلسطينّي، ومبا فيها املساَعدات األمريكيّة، لكن بقنوات مختلفة وبأوجـه إنفـاق متنّوعـة وبرشـوط عديـدة، 

ازنة العاّمـة للحكومـة الفلسـطينيّة، كـ� زادت الواليـات املتّحـدة مـن حجـم حيث أضيفت مساَعدات أمريكيّة جديدة لدعم املو 

مليـون دوالر  170لتصـل إىل نحـو  2000-2007املساَعدات التي تقّدمها للشعب الفلسـطينّي خـالل الفـرتة الواقعـة بـ� العـام� 

   10متوّسطًا سنويًّا.

                                                           
المساعدات األمر�كّ�ة ودورها في تحقیق التنم�ة الس�اسّ�ة في الضّفة الغر�ّ�ة (دعم الجهاز األمنّي ). 2014�اسین، سائد. ( 8

 .68. رسالة ماجستیر غیر منشورة. نابلس: جامعة النجاح الوطنّ�ة. ص ا)نموذجً 
). التحّد�ات االقتصادّ�ة لألمن القومّي الفلسطینّي. لدى: مجد الوج�ه، مهّنا (رئ�س تحر�ر). 2016لِّس، رائد؛ وع�سى، محمود. (حِ  9

 .120التخط�ط الفلسطینّي. ص  . غّزة: مر�زاألمن القومّي الفلسطینّي مرتكزات وتحّد�ات
 .68). مصدر سابق. ص 2014�اسین، سائد. ( 10
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دات الخارجيّـة األمريكيّـة قفـزة نوعيّـة، حيـث ضـاعفت الواليـات ، قفـزت املسـاعَ 2008-2018وخالل الفرتة الواقعة ب� العـام� 

 11مليـون دوالر متوّسـطًا سـنويًّا يف تلـك الفـرتة، 527.7املتّحدة األمريكيّة مساعداتها للسلطة الوطنيّة الفلسطينيّة لتصل إىل نحـو 

القـرن الحـادي والعرشـين، ويـأيت ارتفـاع حجـم  مليون دوالر متوّسطًا سنويًّا يف النصف األّول من العقد األّول من 170مقارنة مع 

مة للسلطة الوطنيّة الفلسطينيّة يف سياق توّجـ ه اإلدارات األمريكيّـة املتعاقبـة، باسـتثناء إدارة الـرئيس املساَعدات األمريكيّة املقدَّ

فلسطينّي محمود عبّاس، وال سيّ� بعـد ، يف تلك الفرتة يف دعم السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة بقيادة الرئيس الپالحاّيل دونالد ترامـ

 سيطرة حركة ح�س عىل ِقطاع غزّة بالقّوة املسلّحة وما ترتّب عىل ذلك من انقسام فلسطينّي داخّيل.

، إذ انخفضـت مـن 2017-2018وقد تراجعت املساعدات األمريكيّة املقّدمة للضّفة الغربيّة وِقطاع غزّة تراجًعا حادًّا خالل العام� 

(انظـر:  2018مليون دوالر عـام  146.6، ومن ثَّم وصلت إىل 2017مليون دوالر عام  375.2لتصل إىل  2016يون دوالر عام مل 616

 ).1الجدول 

يف االنتخابـات الرئاسـية األمريكيّـة وتََولّيـه  پ)، بفوز دونالد ترامــ2017-2018ويرتبط انخفاض املساعدات األمريكيّة يف العام� (

، وتنفيذه للتهديدات بَقطـع املسـاَعدات األمريكيّـة عـن السـلطة الوطنيّـة الفلسـطينيّة، التـي لـّوح بهـا يف 2016م الرئاسة يف العا

 الدعاية االنتخابيّة، من جانب، ومن جانب آخر للضغط عىل القيادة الفلسطينيّة للقبول مبا بات يُْعرَف بصفقة القرن.

 

مة للشعب الفلسطينيّ  ثانًيا: مصادر  املساعدات األمريكّية املقدَّ

ــات املُْدرَجــة يف الجــدول ( ــة (1تشــ� البيان ــة الدوليّ ــة للتنمي ــة األمريكيّ ــنح USAID) إىل أّن الوكال ــل املصــدر الرئيّيســ للِم ) متثّ

م للشعب ا70واملساعدات األمريكيّة؛ إذ إّن أكرث من  لفلسطينّي يف الضّفة الغربيّة وِقطاع غزّة % من إج�ّيل املِنح واملساَعدات تُقدَّ

م من خالل وزارة الخارجيّة األمريكيّة.  من خالل هذه الوكالة، يف ح� أّن الجزء املتبّقي يقدَّ

مليون دوالر متوّسطًا سنويًّا خالل الفرتة الواقعـة بـ� العـام�  359) نحو USAIDفقد قّدمت الوكالة األمريكيّة للتنمية الدوليّة (

مليـون  169، لتمويل مشاريع مختلفة يف الضّفة الغربيّة وِقطاع غزّة. أّما وزارة الخارجيّة األمريكيّة، فقد قّدمت نحـو 2018-2008

 دوالر متوّسطًا سنويًّا للفرتة نفسها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .28. رام هللا: دائرة األ�حاث والس�اسات النقدّ�ة. ص 2018التقر�ر السنوّي ). 2019سلطة النقد الفلسطینّ�ة. ( 11
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 12 ليون دوالر)(م): َمصادر املِنح واملساَعدات األمريكّية للضّفة الغربّية وِقطاع غزّة1الجدول (

 

 الوكالة األمريكّية للتنمية الدولّية  وزارة الخارجّية األمريكّية إج�ّيل املِنح األمريكّية السنة

2008 253.0 79.5 273.5 

2009 918.3 345.5 572.8 

2010 590.2 111.4 478.9 

2011 828.7 275.5 553.2 

2012 329.7 128.8 200.9 

2013 802.9 249.1 553.8 

2014 387.0 129.3 257.8 

2015 456.6 101.2 355.4 

2016 616.0 332.0 284.1 

2017 375.2 107.7 267.5 

2018 146.6 *0.0 **146.6 

 358.6 169.1 527.7 املعّدل السنويّ 

 

-2018وقد تنّوعت املشاريع املمّولة من املساعدات األمريكيّة يف الضّفة الغربيّة وِقطـاع غـزّة خـالل الفـرتة الواقعـة بـ� العـام� 

، ما ب� دعم للقانون والنظام األساّيس، ودعم مبارش ملوازنة الحكومة الفلسطينيّة وتدريب ودعم األجهـزة األمنيّـة، باإلضـافة 2008

التزامات الحكومة الفلسطينيّة تجاه بعض املستشـفيات العاملـة يف القـدس، ودعـم املشـاريع التنمويّـة األخـرى إىل تسديد بعض 

هة عـىل نحـٍو رئيّيسـ  الخاّصة بالتعليم والصّحة واملياه واملساعدات االجت�عيّة وغ�ها من املشاريع األخرى، وكذلك املشاريع املوجَّ

 13.للمجتمع املدّ� واملساعدات العاجلة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ./https://www.usaid.govالموقع اإللكترونّي الخاّص �الو�الة األمر�كّ�ة للتنم�ة الدولّ�ة،  12
 2018الب�انات المتوافرة حّتى نها�ة الر�ع األّول *-

من  31(مع العلم أّن السنة المالّ�ة في الوال�ات المّتحدة األمر�كّ�ة تنتهي في الـ  2018**الب�انات المتوافرة حّتى نها�ة الر�ع الثالث 
 من �ّل عام) أیلول

 .28. ص مصدر سابق). 2019سلطة النقد الفلسطینّ�ة. ( 13
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 14 (نسبة مئويّة)): الجهات املستفيدة من املِنح واملساَعدات األمريكّية يف الضّفة الغربّية وِقطاع غزّة2الجدول (

 املتوّسط 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

تكاليف 

 إداريّة

4.9 2.2 4.2 3.0 10.1 3.5 7.1 6.5 4.5 7.7 13.4 6.1 

 5.9 10.4 2.7 3.6 7.9 12.1 1.8 2.6 7.9 11.8 3.7 0.9 تحتّيةبنية 

األمن 

 والح�ية

7.6 33.2 7.1 35.8 24.2 32.2 8.7 16.1 52.6 20.8 25.2 23.9 

سيادة 

القانون 

وحقوق 

 اإلنسان

16.1 8.9 19.5 5.9 30.7 3.8 34.0 14.7 4.8 21.0 2.1 14.7 

مساَعدات 

 اجت�عّية

42.6 39.0 29.6 25.5 5.8 45.6 7.1 30.6 17.9 26.3 8.4 25.3 

املياه 

والرصف 

 الصّحيّ 

9.0 2.7 10.7 6.5 7.3 3.7 10.4 12.5 9.2 7.0 16.6 8.7 

التعليم 

 األسايسّ 

0.8 1.8 1.6 2.1 2.0 1.1 1.9 2.6 1.5 2.7 6.2 2.2 

 اإلج�يلّ 

(مليون 

 دوالر)

353.0 918.3 590.2 828.7 329.7 802.9 387.0 456.6 616.0 375.2 146.6 527.7 

 

) إىل تذبذب حّصة كّل جهة من الجهات أو الِقطاعـات املسـتفيدة مـن املسـاَعدات املقّدمـة 2تش� البيانات املُْدرَجة يف الجدول (

، ولكـن مـا هـو واضـح أّن حّصـة 2008-2018للشعب الفلسطينّي يف الضّفة الغربيّة وِقطاع غزّة خالل الفرتة الواقعة ب� العـام� 

املساَعدات االجت�عيّة واألمن والح�ية مرتفعة إىل حدٍّ مـا، مقارنـة بحّصـة الجهـات أو الِقطاعـات األخـرى، حيـث بلغـت حّصـة 

، 2008-2018% من إج�ّيل املساَعدات األمريكيّة متوّسطًا سنويًّا خالل الفرتة الواقعة ب� العام� 25.3املساَعدات االجت�عيّة نحو 

 % من إج�ّيل املساَعدات األمريكيّة متوّسطًا سنويًّا خالل الفرتة نفسها.23.9يف ح� بلغت حّصة األمن والح�ية نحو 

) أيًضا انخفاض حّصة جهـات أو ِقطاعـات مهّمـة مـن املسـاَعدات األمريكيّـة خـالل الفـرتة 2وتُظِهر البيانات املُْدرَجة يف الجدول (

، وهي ِقطاع البنْية التحتيّة وِقطاع التعليم األساّيس، حيث بلغت حّصة ِقطاع البنْية التحتيّـة نحـو 2008-2018ام� الواقعة ب� الع

% مـن إجـ�ّيل املسـاعدات األمريكيّـة 2.2% من إج�ّيل املساَعدات األمريكيّة، بين� مل تتجاوز حّصة التعليم األسـاّيس معـّدل 5.9

 رتة.متوّسطًا سنويًّا يف تلك الف

مـة للشـعب الفلسـطينّي يف الضـّفة  وهذا يُفيض بنا إىل نتيجة أساسيّة ُمفاُدهـا أّن الجـزء األكـرب مـن املسـاَعدات األمريكيّـة، املقدَّ

ه نحو إعادة بناء وتوسعة الِقطاعات االقتصاديّة واإلنتاجيّة، أو الِقطاعـات ذات األهّميّـة اإلسـرتات ة، يجيّ الغربيّة وِقطاع غزّة، مل تُوجَّ

والتي إن ُوّجهت هذه املساعدات نحوها فستؤّدي إىل تعزيز القدرة الذاتيّة لالقتصاد الفلسطينّي، وهذا ما يتعارض مـع األهـداف 

                                                           
 ./https://www.usaid.govالموقع اإللكترونّي الخاّص �الو�الة األمر�كّ�ة للتنم�ة الدولّ�ة   14
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مة للشعب الفلسطينّي، ويتعارض كذلك مع املصالح اإلرسائيليّة التـي تحـافظ عليهـا الواليـات  املعلَنة للمساَعدات األمريكيّة املقدَّ

 يكيّة من خالل هذه املساَعدات.املتّحدة األمر

ذ وعىل الجانب اآلخر، تُعترب الواليات املتّحدة األمريكيّة الداعَم األكرب لوكالة الغـوث وتشـغيل الالجئـ� الفلسـطينيّ� "األونـروا"؛ إ 

ينيّ� تقـوم بـَدْور ومن املعروف أّن وكالة الغوث وتشـغيل الالجئـ� الفلسـط 15%.40تبلغ مساهمتها يف موازنة "األونروا" أكرث من 

مهّم وأساّيس يف خفض معّدالت البطالة ومستويات الفقـر ورفـع املسـتوى املعيّيشـ للعديـد مـن األَُرس الفلسـطينيّة التـي ترعاهـا 

الوكالة، وذلك من خالل الربامج اإلغاثيّة التي تقّدمها هذه الوكالة، فضـًال عـن أنّهـا تُعنـى عنايـة كبـ�ة بتقـديم خـدمات التعلـيم 

 16لصّحة لّالجئ� الفلسطينيّ� (يف الداخل والشتات) إىل جانب املعونات االجت�عيّة وغ�ها من املساعدات العاجلة.وا

ــة يف الجــدول ( ــات املُْدرَج ــالنظر يف البيان ــ� 3وب ــة الغــوث وتشــغيل الالجئ ــة لوكال م ــة املقدَّ )، نالحــظ أّن املســاَعدات األمريكيّ

، وتراجعـت تراجًعـا حـادًّا يف العـام 2017-2008ايًدا ملحوظًا خالل الفـرتة الواقعـة بـ� العـام� الفلسطينيّ� "األونروا" شهدت تز 

مليـون دوالر  350، مقارنـة مبـا يقـارب 2018مليون دوالر فقط يف العـام  60.4إذ بلغت املساعدات األمريكيّة لألونروا نحو  2018

 .2017عام 

  

مة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئ� الفلسطينّي� "األونروا" يف الضّفة الغربّية وِقطاع 3الجدول ( ): املساَعدات األمريكّية املقدَّ

 17 (مليون دوالر) 2008-2018غزّة خالل الفرتة 

مة لألونروا  السنة  املساَعدات األمريكّية للمقدَّ

2008 195 

2009 267 

2010 238 

2011 229 

2012 254 

2013 274 

2014 398 

2015 390 

2016 360 

2017 350 

2018 60.4 

 274.1 املعّدل السنويّ 

 

مة لألونروا عىل خلفيّة  ، 2018إعالن وزارة الخارجيّة األمريكيّة، يف األّول من أيلول عـام ويعود انخفاض املساَعدات األمريكيّة املقدَّ

عن وقف دعمها املاّيل لجميع مؤّسسات وكالة غوث وتشغيل الالجئ� الفلسطينيّ� "األونروا"، بذريعـة أّن الواليـات املتّحـدة غـ� 

                                                           
 .177العجلة، مازن. مصدر سابق. ص  15
 .29ر سابق. ص سلطة النقد الفلسطینّ�ة. مصد 16
 العجلة، مازن. مصدر سابق. 17

 سلطة النقد الفلسطینّ�ة. مصدر سابق. 
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ل حّصة غ� متناسبة من عبء تكلفة متويل "األونروا"، وأّن امل� حيـث  رسات املاليّة لألونروا غـ� قابلـة لالسـتدامة،مستعّدة لتحمُّ

مليون دوالر من قيمة متويلها، وهو ما سبّب أزمة ماليّة غ� مسـبوقة للوكالـة، ووضـع نشـاطاتها يف  300سحبت الواليات املتّحدة 

  18جميع أقاليم العمليّات يف دائرة الخطر، لوال املساعدات الطارئة التي استطاعت الوكالة تجنيدها.

عىل تفكيكهـا ونقـل صـالحياتها لهيئـات  -بالتعاون مع إرسائيل-ومل تكتِف الواليات املتّحدة بوقف متويل وكالة األونروا، بل تعمل 
أمميّة أخرى للقضاء عىل حّق العودة، وذلك عن طريق إعادة تعريف من هو الالجئ الفلسطينّي، حيث يتّهم الطرفـان، األمـرييّك 

األونروا" مبساعدة الفلسطينيّ� يف إدامة روايتهم املتعلّقة بالرصاع وأسـبابه، وذلـك عـن طريـق توريـث مكانـة واإلرسائيّيل، وكالة "

الالجئ لنسل الالجئ�، حتّى أولئك الذين يتمتّعون بجنسيّة دول أخرى، وهو ما أّدى إىل مضـاعفة أعـداد الالجئـ� أكـرث مـن مـرّة 

ونروا" لخدمة الالجئ� الفلسطينيّ� حًرصا، وهي تَعتـرب أّن جميـع الالجئـ� وأحفـادهم خالل العقود املاضية؛ فقد جرى إنشاء "األ 

 يندرجون ضمن إطار اختصاصاتها ومسؤوليّتها القانونيّة، وهذا بالتحديد ما تحاول تل أبيب وواشنطن تغي�ه حاليًّا.

 

 املحور الثالث

 املساَعدات األمريكّية عن الشعب الفلسطينيّ التداعيات السياسّية واالقتصاديّة واالجت�عّية لَقطع 

 

 أّوًال: التداعيات السياسّية

برصف النظر عن املّربرات التـي تتـذّرع بهـا اإلدارة األمريكيّـة لتفسـ� قرارهـا الجـائر قَطـع املسـاعدات األمريكيّـة عـن الشـعب 
قاب ج�عّي لكّل الشعب الفلسطينّي، أو من قَبيل توجيه الفلسطينّي، ال تستطيع أن تنكر أّن قرار قَطع املساَعدات يُعترب مبثابة ع

هات إدارة ترامـ بشأن القضـيّة الفلسـطينيّة وموقفهـا مـن پ رّد أمرييّك سياّيس وماّيل عىل رفض القيادة الفلسطينيّة لالنصياع لتوجُّ

 19القدس والالجئ� وانحيازها املطْلَق لسياسات إرسائيل االستيطانيّة.

ة ويُعترب القرار األمرييّك قَطْع املساَعدات تراجًعـا إسـرتاتيجيًّا يف الرؤيـة األمريكيّـة املعتَمـدة منـذ عقـود حـول مسـؤوليّتها الدوليّـ

وَدورها كَراٍع لعمليّة السالم يف الرشق األوسط، وبالتايل يأيت هذا القرار الجائر، هـو وغـ�ه مـن القـرارات التـي صـدرت عـن إدارة 

ا ملحاوالت اإلدارات األمريكيّة السابقة للظهـور مبظهـر "الوسـيط النزيـه"، والظهـور بـاملظهر الحقيقـّي املتمثّـل ، لپترامـ يضع حدًّ

 20بالرشيك مع االحتالل واملعادي للشعب الفلسطينّي.

طينيّ�، بقـدر مـا هـي معنيّـة كذلك أظهر القرار أّن اإلدارة األمريكيّة مل تكن معنيّة أصًال بتعزيز الرفاهيَة والحْكـم الرشـيد للفلسـ

عضًوا مـن مجلـس الشـيوخ األمـرييّك لتوجيـه  34بالدفاع عن الرشيك والحليف األكرب لها يف املنطقة ("إرسائيل")، وهذا ما َحدا بـِ 

الفلسـطينيّة ، قالوا فيها: "إنّنا نشعر بقلق عميق تجاه إسرتاتيجيّتكم الراميـة إىل محاولـة إجبـار السـلطة پرسالة إىل الرئيس ترامـ

مة للنسـاء واألطفـال، ومـا هـي إّال إجـراء مضـلِّل  عىل الجلوس إىل طاولة املفاوضات عن طريق َحْجب املساَعدات اإلنسانيّة املقدَّ

سيُفيض حتً� إىل نتائج عكسيّة".
21 

، نالحـظ أيًضـا أنّهـا أهملـت وبالتدقيق يف طبيعة املساَعدات والربامج التي تنّفذها الحكومة األمريكيّة لصالح الشعب الفلسطينيّ 

مـر الِقطاعات اإلنتاجيّة ومل تقّدم لها الدعم الكايف، ويف املقابل ركّزت عىل فوائـد اإلصـالح املؤّسّيسـ والتكلفـة اإلداريّـة الكبـ�ة، األ 

النتقـادات توجيـه الذي قلّل من فوائد هذه املساَعدات، وكذلك أّدى إىل وجود انتقادات حاّدة لهذه املساَعدات، ومن بـ� هـذه ا

-جزء كب� من املساَعدات األمريكيّة إىل مشاريع تسّهل التكيّف مع واقع االحتالل وجعله أمرًا واقًعـا، كمشـاريع شـبكات الطـرق 

                                                           
ورقة عمل ضمن ورشة عمل  السالم االقتصادّي على القضّ�ة الفلسطینّ�ة وخ�ارات المواجهة. تداع�ات). 2019لِّس، رائد. (حِ  18

 .25مؤّسسة �اسر عرفات. ص �عنوان: القضّ�ة الفلسطینّ�ة ما بین وعد بلفور وصفقة القرن. غّزة: 
19 Congressional Research Service. (2018, December 12). Specialist in Middle Eastern Affairs – 
name redacted. U.S Foreign Aid to the Palestinians. 

 .2). مصدر سابق. ص 2019الخالدي، رجا. ( 20
21 Congressional Research Service. Ibid. 
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التي تربط املناطق الفلسطينيّة مروًرا مبناطق املستوطنات أو بااللتفاف حولها بحّجة تحس� "نسـيج الحيـاة" للفلسـطينيّ�،  -مثًال 

 22و ما يؤّدي إىل إطالة الوضع الراهن السيّئ بدًال من تغي�ه.وه

ويُعتَقد عىل نطاق واسع أّن القرار األمرييّك بقطع املساعدات األمريكيّة عن الشعب الفلسطينّي هـو قـرار سـياّيس للضـغط عـىل 

ة، سيرتتّب عىل هـذا القـرار خـروج الواليـات القيادة الفلسطينيّة سياسيًّا وماليًّا للقبول مبا يسّمى "صفقة القرن" الذي ترفضه بشدّ 

يـة املتّحدة األمريكيّة طواعيًة من َدور الرعاية لعمليّة السالم، نتيجة رفض القيادة الفلسطينيّة التعامل مـع اإلدارة األمريكيّـة الحال

هـذا القـرار االسـتقالليّة السياسـيّة املعادية للشعب الفلسطينّي واملنحازة انحيازًا مطلًقا مع االحـتالل. عـالوة عـىل ذلـك، سـيعّزز 

واملاليّة الفلسطينيّة، وال سيّ� أنّه �كن توف� بدائل لهذه املساعدات واالستغناء عنها دون حدوث رضر يُذكر ألنّهـا مل تكـن تخـدم 

 أصًال املصالح الفلسطينيّة.

 

 ثانًيا: التداعيات االقتصاديّة واالجت�عّية 

مريكيّة عن الشعب الفلسطينّي سترتتّب عليه تداعيات اقتصاديّة واجت�عيّة، وذلك نتيجة تأث� هذا إّن قرار قطع املساعدات األ 

الَقطع عىل أداء الحكومة وقدرتها عىل م�رسة أع�لها وتنفيذ خططها التنمويّة، وعىل أداء وكالة الغوث وتشغيل الالجئ� 

 لخدماتيّة.الفلسطينيّ� "األونروا" وقدرتها عىل متويل أنشطتها ا

فعىل صعيد األداء الحكومّي، سيؤثّر قرار وقف املساعدات األمريكيّة مبارشة عىل األداء الحكومّي نظرًا لتلّقي الحكومة 

ىل الفلسطينيّة دعً� مباًرشا من الواليات املتّحدة األمريكيّة، األمر الذي سوف يؤّدي إىل تفاقم سوء وضع الحكومة املاّيل، وبالتايل إ

 األعباء امللقاة عىل الحكومة التي تعا� أصًال من عجز يف موازنتها العاّمة، وسوف يزداد العجز بعد قَطع املساعدات.  زيادة

 

 23)  مليون دوالر( 2008-2018) الوضع املاّيل للحكومة الفلسطينّية خالل الفرتة 4الجدول (

 العجز  النفقات العاّمة وصايف اإلقراض إج�يلّ  إج�ّيل اإليرادات العاّمة واملِنح السنة

2008 3757.8 3487.7 -270.1 

2009 2950.4 3375.9 425.5 

2010 3055.7 3200.1 144.4 

2011 3153.6 3256.9 103.3 

2012 3172.3 3258.2 85.9 

2013 3677.9 3419.1 -258.7 

2014 4021.7 3606.9 -414.8 

2015 3688.2 3445.0 -243.2 

2016 4318.2 3661.7 -656.6 

2017 4371.9 3794.8 -577.1 

2018 4127.7 3653.8 -473.9 

 

                                                           
22 Jabary-Salamanca Omar. (2016). Assembling the fabric of life: When settler colonialism 
becomes development. Journal of Palestine Studies, Vol. XLV (4). 

 مصدر سابق.  .)2019. (سلطة النقد الفلسطینّ�ة 23
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)، تعا� الحكومة الفلسطينيّة من عجز يف املوازنة العاّمة حتّى بعد املساَعدات الخارجيّة يف معظم السنوات 4يبّ� الجدول ( وك�

) مليون دوالر يف 656.6-، إذ بلغت قيمة العجز نحو (2016، بلغ ذروتَه خالل العام 2018–2008خالل الفرتة الواقعة ب� العام� 

) مليون 473.9-) َو (577.1-) لتصل إىل (2018–2017يمة العجز يف املوازنة العاّمة يف العام� األخ�ين (ذلك العام، وتراجعت ق

دوالر عىل التوايل، نتيجة سلسلِة اإلصالحات التي قامت بها الحكومة الفلسطينيّة يف إدارة املال العاّم، وإعداِد خطط لإلنفاق 

مة للحكومة الفلسطينيّة يف الخاّص باملشاريع التطويريّة، وتقن� اإل  نفاق العاّم، وكذلك النخفاض املساعدات الخارجيّة الكلّيّة املقدَّ

  24السنوات األخ�ة.

ومثّة أثر غ� مبارش لَقطع املساَعدات األمريكيّة عىل الحكومة الفلسطينيّة من خالل العاطل� عن العمل الجدد الذين يشتغلون 

)، والذين سينضّمون إىل صفوف البطالة يف سوق العمل USAIDمريكيّة للتنمية الدوليّة (يف وظائف يف مشاريع الوكالة األ 

 الفلسطينّي الذي يعا� من ارتفاع غ� مسبوق يف معّدالت البطالة عىل مستوى العامل.

 

 25)2018–2008خالل الفرتة (  ) تطّور معّدالت البطالة يف سوق العمل الفلسطينيّ 5الجدول (

 السنة
البطالة (%) معّدل  

 فلسط� الضّفة الغربّية ِقطاع غزّة
2008 40.5 19.0 26.6 
2009 38.6 17.7 24.5 
2010 37.8 17.2 23.7 
2011 33.1 22.3 20.9 
2012 34.2 23.0 23.0 
2013 32.6 18.6 23.4 
2014 43.9 17.7 26.9 
2015 41.1 17.3 25.9 
2016 41.7 18.2 26.9 
2017 44.4 18.9 28.4 
2018 52.1 17.6 30.8 

 

)، عا� سوق العمـل الفلسـطينّي مـن ارتفـاع يف معـّدالت البطالـة خـالل السـنوات العرشـ املاضـية 5وك� هو واضح يف الجدول (

عـىل ) قبل قَطع املساعدات األمريكيّة، وبالتايل فإّن قرار قَطع املساَعدات األمريكيّة سوف يزيد من األعبـاء امللقـاة 2018–2008(

بفعـل تـداعيات الحصـار -سوق العمل الفلسطينّي غ� القادر عىل استيعاب أّي ع�لة جديدة، وعـىل نحـٍو خـاّص يف ِقطـاع غـزّة 

 واالنقسام واالعتداءات اإلرسائيليّة املتكّررة خالل السنوات األخ�ة.

املساَعدات األمريكيّـة قـد أثّـر عـىل أدائهـا وقـدرتها وعىل صعيد وكالة الغوث وتشغيل الالجئ� الفلسطينيّ� "األونروا"، فإّن قَطع 

عىل متويل أنشطتها الخدماتيّة واإلنسانيّة، وهو ما سينعكس عىل الالجئ الفلسطينّي، سواء أكـان يف األرايض الفلسـطينيّة (الضـّفة 

� الفلسـطينيّ� "األونـروا" دور مهـّم الغربيّة وِقطاع غزّة) أَم يف الشتات، وزيادة معاناته، حيث كان لوكالة الغوث وتشغيل الالجئ

وأساّيس يف خفض البطالة ومستويات الفقر ورفع املستوى املعيّيش للعديد من األَُرس الفلسطينيّة التي ترعاها الوكالـة، وذلـك مـن 

وبالتـايل فـإّن  26الـة أيًضـا،خالل الربامج اإلغاثيّة التي تقّدمها هذه الوكالة، باإلضافة إىل خدمات التعليم والصّحة التي تقـّدمها الوك

ـات اآلالف مـن األَُرس الفلسـطينيّة بتقلـيص  قَطع املساَعدات األمريكيّة عن الوكالة يؤّدي إىل اتّساع دائرة الفقر، نتيجة تهديد عرش

                                                           
 .11م هللا: دائرة األ�حاث والس�اسات النقدّ�ة. ص . را2017التقر�ر السنوّي ). 2018سلطة النقد الفلسطینّ�ة. ( 24
 . التقر�ر السنوّي. رام هللا: أعداد مختلفة.مسح القوى العاملة الفلسطینّ�ةالجهاز المر�زّي لإلحصاء الفلسطینّي.  25
 .29. ص التقر�ر السنويّ ). 2019سلطة النقد الفلسطینّ�ة. ( 26
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االحتقـان والعنـف املساَعدات الغذائيّة التي تقّدمها الوكالة، بجانب اآلثـار النفسـيّة واملعنويّـة التـي متتـّد لتـؤّدي إىل مزيـد مـن 

 27والتطرّف.

 خامتة

بات مؤكًَّدا أّن التكلفة السياسـيّة للمسـاعدات األمريكيّـة أكـرب مـن تكلفـة قَطعهـا االقتصـاديّة، وال سـيّ� أّن معظـم املسـاعدات 

مة للشعب الفلسطينّي مرشـوطة ومسيَّسـة، إذ تهـدف مـن خاللهـا الواليـات املتّحـدة األمريكيّـة إىل  الـتخّيل عـن األمريكيّة املقدَّ

مسؤوليّتها كراٍع لعمليّة السالم والتوّصل إىل حّل عادل للقضيّة الفلسطينيّة، وتستخدمها كورقة ضـغط عـىل الفلسـطينيّ� للقبـول 

بصفقة القرن الرامية إىل تصفية القضيّة الفلسطينيّة. وعليه، يشّكل قرار وقف املسـاعدات األمريكيّـة تحـّديًا كبـ�ًا أمـام الشـعب 

سطينّي لتحويله إىل فرصة لالعـت�د عـىل الـذات وبنـاء القـدرات الذاتيّـة، مـن خـالل تـوف� بـدائل جديـدة عـن املسـاعدات الفل

 األمريكيّة واالستغناء عنها.

 

                                                           
. لندن: الموقع األونروا: مجاعة حق�قّ�ة تهّدد الالجئین في حالة تقل�ص مساعدات الو�الة). 2019مر�ز العودة الفلسطینّي. ( 27

 . Palestinian Return Centerاإللكترونيّ 

https://prc.org.uk/ar/news/689/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF-%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9

