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1. مقدمـــــة 

ُيَعــّد معظــم التمويــل الــذي تقّدمــه الــوكاالت الدوليــة والحكوميــة وغيــر الحكوميــة لقطــاع المؤسســات 

ــى هــذا التمويــل أن تلتــزم 
ّ
ــى المؤسســة التــي تتلق ــه يتعيــن عل غيــر الربحيــة مشــروطًا، ممــا يعنــي أن

بأهــداف وتدابيــر محــّددة علــى الوجــه المقــّرر مــع الجهــة المانحــة مــن أجــل الوفــاء باالحتياجــات والحقــوق 

والمصالــح المشــتركة بينهمــا. وقــد تكــون هــذه الشــروط ذات طابــع إداري أو مالــي أو سياســي. التمويــل 

المتضمــن شــروطا سياســية يكــون مقبــواًل طالمــا أنــه لــم يفــرض، مــن ناحيــة المبــدأ أو علــى أرض الواقــع، 

ــى  ــا عل ــاق قدرته ــص نط
ّ
ــاه، أو يقل ــي تتلق ــات الت ــل المؤسس ــى كاه ــة عل ــية أو أخالقي ــة سياس معضل

ــي  ــون الدول ــه القان ــذي يكفل ــو ال ــى النح ــا عل ــي تنفذه ــاريع الت ــق إدارة المش ــا، او يعي ــق غاياته تحقي

اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. 

وقــد تحّملــت مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، علــى مــدى العقــود القليلــة المنصرمــة، 

ــة  ــد ماهي ــن خــالل التدخــل فــي تحدي ــة عليهــا م ــدًا مارســته الجهــات المانحــة الدولي ضغطــًا متزاي

واالقتصــادي  واالجتماعــي  السياســي  مصيــره  تقريــر  فــي  الفلســطيني  الشــعب  حــق  ومضمــون 

ــروط  ــذه الش ــة ه ــن جمل ــم. وم ــه له ــي ويضمن ــون الدول ــه القان ــروع يكفل ــق مش ــو ح ــي، وه والثقاف

السياســية غيــر المقبولــة: 

	 فــرض	الرقابــة	علــى	المصطلحــات	التــي	تعتمدها	المؤسســات	الفلســطينية في منشــوراتها، 	

وبالــذات فــي مســائل مــن قبيــل النكبــة، واالســتعمار، والفصــل العنصــري، وحــق العودة. 

	 حجــب	التمويــل	عــن	المشــاريع	واالنشــطة	المتصلــة	بالترويــج	لحــق	الالجئيــن	والمهّجريــن		

ــة، أو حركــة مقاطعــة إســرائيل  ــى ديارهــم وأراضيهــم االصلي الفلســطينيين	فــي	العــودة إل

وســحب االســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا. 

	 المســاعدات 	 يتعــدى  ال  نطــاق  فــي  وحصــره  للمشــاريع  الموضوعــي	 النطــاق	 تقليــص	

اإلنســانية، أو تضييــق النطــاق الجغرافــي الــذي تغطيــه هــذه المشــاريع واقتصــاره علــى األرض 

الفلســطينية المحتلــة فــي العــام 1967. 

	 إيــالء	األوليــة	للمشــاريع	الراميــة	إلــى	’حــل	الصــراع‘	و’بنــاء	الســالم‘ التــي تتجاهــل حقــوق 	

اإلنســان المشــروعة والواجبــة ألبنــاء الشــعب الفلســطيني تجاهــاًل صارخــًا. 

ــاء الشــعب الفلســطيني وتعزيزهــا  وعوضــًا عــن اإلســهام فــي تمكيــن حقــوق اإلنســان المشــروعة ألبن

وتوطيــد أركانهــا علــى الوجــه الــذي يقــّره القانــون الدولــي ويعتــرف بــه، تتســّبب هذه الشــروط السياســية 

فــي تكبيــل وتضييــق هامــش العمــل المتــاح أمــام المجتمــع المدنــي الفلســطيني، إضعــاف القــدرة علــى 



5

توظيــف الشــعب الفلســطيني إلمكانياتــه، وترســيخ الواقــع السياســي الراهــن، وتقويــض مطالبــات 

الفلســطينيين بحقــوق اإلنســان المشــروعة والمكفولــة لهــم.1 

ــراءات والتشــريعات  ــول ظهــور االج ــن أيل ــت أحــداث الحــادي عشــر م ــي أعقب ــة الت ــد شــهدت الحقب وق

ــف كمــا لــو كانــت ســيفًا 
َّ
عنــى بمكافحــة اإلرهــاب وإرســاء دعائمهــا، وغــدت اليــوم توظ

ُ
واألنظمــة التــي ت

ــوق  ــاق الحق ــن نط ــد م ــه، ويح  قدرت
ّ

ــل ــطيني وش ــي الفلس ــع المدن ــل المجتم ــتهدف تكبي طا يس
ّ
ــل مس

المشــروعة الواجبــة ألبنــاء الشــعب الفلســطيني. فقــد راجــع االتحــاد األوروبــي، مؤخــرًا، سياســته العالميــة 

ــود  ــي العق ــاب ف ــة اإلره ــى مكافح ــص عل ــد ين ــل إدراج بن ــن أج ــة م ــح الخارجي ــدات والِمن ــأن التعاق بش

ل هــذا البنــد تمويــاًل مشــروطًا سياســيًا ال 
ّ
المبرمــة. ومــن النواحــي القانونيــة والسياســية والعمليــة، يشــك

ــل جانبــًا مــن المســعى الــذي يرمــي إلــى التدخــل فــي حريــة المجتمــع 
ّ
يمكــن قبولــه والتســليم بــه، ويمث

ــك مقصــودًا أم غيــر مقصــود.  هــه السياســي، ســواء كان ذل ــه وتوجُّ المدنــي الفلســطيني فــي عمل

ــرض 
ُ
 التمويــل المشــروط سياســيًا والــذي ف

ّ
تتنــاول ورقــة الموقــف هــذه المضمــون اإلشــكالّي الــذي يلــف

ــز بصفــة خاصــة علــى بنــد 
ّ
علــى كاهــل مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني علــى وجــه العمــوم، وترك

ــم علــى  مكافحــة اإلرهــاب الــذي بــات االتحــاد األوروبــي يشــترطه. وتبرهــن الورقــة علــى أن هــذا البنــد مصمَّ

ــر فــي الواليــات  غــرار نمــوذج تدابيــر مكافحــة اإلرهــاب التــي يجــري تنفيذهــا علــى نحــو متزايــد ال يفُت

ــدة  ــة اإلرهــاب المعتم ــارات مكافح ــي جوهــره اعتب ــوذج يعكــس ف ــا، وأن هــذا النم ــي أوروب المتحــدة وف

م حــق الشــعب الفلســطيني المشــروع  ــة تجــرِّ ــي المحصل ــي ف ــذة، والت ــة المتنف ــدول الغربي ــل ال ــن قب م

فــي مقاومــة االضطهــاد )االحتــالل واالســتعمار والفصــل العنصــري( بالوســائل المشــروعة. ضمــن هــذا 

الســياق، تشــير الورقــة إلــى أن دمــج الكفــاح الــذي يخوضــه أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي ســبيل 

إعمــال حقوقهــم المشــروعة المعتــَرف بهــا بموجــب القانــون الدولــي، ووضعــه فــي إطــار الفهــم الغربــي، 

واألوروبــي علــى وجــه الخصــوص، لألعمــال اإلرهابيــة يقيــد حــق المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي تقريــر 

نطــاق أعمالــه بحّريــة. وأخيــرًا، تؤكــد هــذه الورقــة أن هــذا النهــج ال يتغاضــى عــن المبــادئ التــي يرســيها 

القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق باألطــراف األخــرى ويصــرف 

النظــر عنهــا فحســب، بــل إنــه ينتهــك، بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة، الحقــوق المشــروعة التــي يتمتــع 

بهــا أبنــاء الشــعب الفلســطيني. 

انظــر الحملــة الوطنيــة الفلســطينية لرفــض التمويــل المشــروط سياســياً، “ورقة موقف: لمــاذا يرفض الفلســطينيون   1
http://www.badil.org/ar/ :التمويــل المشــروط سياســياً؟”، 20 كانــون الثانــي 2020، علــى الموقــع اإللكترونــي
publications-ar/press-releases/91-2020/5042-pr-ar-200120-04.html ]وقــد زرنــاه واطّلعنــا عليــه فــي يــوم 1 
نيســان 2020[؛ وانظــر، أيضــاً، طــارق دعنــا، “تجريــم المقاومــة الفلســطينية: شــروط االتحــاد األوروبــي اإلضافيــة 
https://bit. :علــى تقديــم المســاعدات إلــى فلســطين”، الشــبكة، 2 شــباط 2020، علــى الموقــع اإللكترونــي

ly/3cc1cu1 ]وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 13 نيســان 2020[؛ وانظــر: 
 Sherine El Taraboulsi-McCarthy, ” ‘A Humanitarian Sector in Debt’ Counter-Terrorism, Bank De-Risking  
 and Financial Access for NGOs in the West Bank and Gaza,“ Humanitarian Policy Group, working paper,
;  August 2018, available at: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12357.pdf
وانظــر، أيضــاً، مــا ورد علــى لســان صائــب عريقــات فــي “عريقــات يطالــب االتحــاد األوربــي بالتراجــع عــن شــروط 
التمويــل الجديــدة واالعتــراف بفلســطين”، وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا(، 3 كانــون الثانــي 2020، 

علــى الموقــع اإللكترونــي:
 ht tp : / /www.wafa .ps /a r_page .aspx? id=QNwJ87a868034902614aQNwJ87&fbc l i d=  
IwAR3xzstJMizywzwUkh_X3wm31FxGOnnIMja58OD8h1UA9DB5VWLTjm1oC_E ]وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه 

.]2020 نيســان   13 يــوم  فــي 

http://www.badil.org/ar/publications-ar/press-releases/91-2020/5042-pr-ar-200120-04
http://www.badil.org/ar/publications-ar/press-releases/91-2020/5042-pr-ar-200120-04
https://bit.ly/3cc1cu1
https://bit.ly/3cc1cu1
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12357.pdf
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx%3Fid%3DQNwJ87a868034902614aQNwJ87%26fbclid%3DIwAR3xzstJMizywzwUkh_X3wm31FxGOnnIMja58OD8h1UA9DB5VWLTjm1oC_E
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx%3Fid%3DQNwJ87a868034902614aQNwJ87%26fbclid%3DIwAR3xzstJMizywzwUkh_X3wm31FxGOnnIMja58OD8h1UA9DB5VWLTjm1oC_E
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx%3Fid%3DQNwJ87a868034902614aQNwJ87%26fbclid%3DIwAR3xzstJMizywzwUkh_X3wm31FxGOnnIMja58OD8h1UA9DB5VWLTjm1oC_E
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2. بند مكافحة اإلرهاب الذي فرضه االتحاد األوروبي مؤخرًا

توّجــه مبــادئ الديموقراطيــة وســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان والمســاواة والتضامــن واحترام مبــادئ القانون 

الدولــي النشــاط الــذي يؤديــه االتحــاد األوروبــي علــى الصعيــد الخارجــي، وذلــك ضمــن إطــار سياســته األمنيــة 

ــذ االتحــاد األوروبــي، فــي مســعاه إلــى تحقيــق هــذه المبــادئ، نظــام االجــراءات 
ّ
الخارجيــة المشــتركة.2 وينف

التقييديــة الــذي يعتمــده، والــذي يقــوم فــي أساســه علــى مبادرتــه هــو و/أو يتماشــى مــع القــرارات الصــادرة 

عــن مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة.3 وتســتهدف هــذه االجــراءات التقييديــة، بوجــه خــاص، األعمــال 

اإلرهابيــة، كمــا تســتهدف مــن ناحيــة مبدئيــة االنتهــاكات التــي تمــّس حقــوق اإلنســان أو ضــم األقاليــم 

األجنبيــة.4 وقــد أعــّد االتحــاد األوروبــي طائفــة شــاملة مــن االجــراءات التقييديــة، وال ســيما العقوبــات 

الدبلوماســية، وحظــر توريــد األســلحة، ومنــع الســفر، وتجميــد األصــول، وعقوبــات اقتصاديــة مختلفــة تشــمل 

االســتيراد والتصديــر، وحظــر االســتثمار، فضــاًل عــن الحظــر الــذي يفرضــه علــى توريــد الخدمــات.5 وال تــزال 

ل محــورًا مهمــًا مــن محــاور السياســة التــي يعتمدهــا االتحــاد األوروبــي فــي مكافحــة 
ّ
العقوبــات الماليــة تشــك

اإلرهــاب، حيــث تأتــي هــذه العقوبــات فــي صــورة تعليــق جزئــي أو كامــل للعالقــات الماليــة واالقتصاديــة 

أو تقليصهــا؛6  وذلــك بهــدف مكافحــة اإلرهــاب، بمــا يشــمله ذلــك مــن تجميــد أيــة “أمــوال أو غيرهــا مــن 

األصــول الماليــة والمــوارد االقتصاديــة” أو “الخدمــات الماليــة” وتقديمهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 

لألفــراد أو الجماعــات أو الهيئات/الكيانــات المدَرجــة علــى قوائــم االتحــاد األوروبــي.7 ويقابــل هــذه الطائفــة 

الواســعة وبعيــدة المــدى مــن االجــراءات التقييديــة غيــاب الوضــوح عنهــا وعدم تحديــد الوســيلة الموضوعية 

ه والمتمايــز” الذي يتبّنــاه االتحــاد األوروبي  الالزمــة للتعامــل مــع الحــاالت العينيــة. ويمّهــد هذا “النهــج الموجَّ

علــى صعيــد االجــراءات التقييديــة، فــي ســياق فلســطين، الســبيل أمــام فــرض العقوبــات علــى كال الكيانــات 

الفلســطينية واألشــخاص الفلســطينيين علــى نحــو تعســفي ال يمكــن التنبــؤ بــه.8 

2 European Union, Consolidated Version of the Treaty on European Union, 2012/C 326/13, Article 
21, available at: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF ]accessed 1 May 2020[.

3 European Council: Council of the European Union, ”Adoption and Review Procedure for EU Sanctions,“ 
webpage, last reviewed 14 February 2019, available at: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/
sanctions/adoption-review-procedure/ ]accessed 13 April 2020[.

4 European Council: Council of the European Union, ”Different Types of Sanctions,“ webpage, last 
reviewed 6 June 2019, available at: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/different-
types/ ]accessed 13 April 2020[.

المصدر السابق.  5

6 European Union, Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, 2008/C 
115/01, Article 215, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/
TXT ]accessed 31 March 2020[.

7 Council Regulation )EC( no 2580/2001 of 27 December 2001 on Specific Restrictive Measures 
Directed Against Certain Persons and Entities with a View to Combating Terrorism, OJEU L 344/70, 
28 December 2001, Article 2, available at: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2001:344:0070:0075:EN:PDF

“تتفــاوت التدابيــر التــي تُســتخدم فــي حالــة معينــة باالســتناد إلــى األهــداف المتوخــاة مــن االجــراءات التقييديــة   8
وفعاليتهــا المحتملــة فــي تحقيــق هــذه األهــداف فــي ظــل ظــروف بعينهــا، بحيــث تعكــس النهــج الموجـّـه والمتمايز 

الــذي يعتمــده االتحــاد األوروبــي”. انظــر: 
 European Union: Council of the European Union, ”Guidelines on Implementation and Evaluation of 

Restrictive Measures )Sanctions( in the Framework of the EU Common Foreign and Security Policy,“ 4 
May 2018, Sec. II)C( ”Targeted Measures,“ para.14,  8, available at: https://data.consilium.europa.eu/
doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html%3Furi%3Dcellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1%26format%3DPDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html%3Furi%3Dcellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1%26format%3DPDF
%20https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/adoption-review-procedure/
%20https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/adoption-review-procedure/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/different-types/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/different-types/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3DCELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3DCELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DOJ:L:2001:344:0070:0075:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DOJ:L:2001:344:0070:0075:EN:PDF
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf
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وتســتهدف االجــراءات التقييديــة األشــخاص والكيانــات المدَرجــة علــى قوائــم العقوبــات، التــي تحددها 

ــة االتحــاد  ــى مفوضي ــي.9 وال تســري هــذه االجــراءات عل ــس االتحــاد األوروب ــن مجل ــرارات الصــادرة ع الق

األوروبــي عندمــا تنفــذ موازنــة االتحــاد فحســب، بــل تنطبــق كذلــك علــى المؤسســات الفلســطينية 

المســتفيدة مــن المنــح والمتعاقــدة معهــا بصفتهــا كيانــات ُيعهــد إليهــا بتولــي “اإلدارة غيــر المباشــرة” 

 عــن ذلــك، تجــدر اإلشــارة أن تلــك االجــراءات التقييديــة ينبغــي أال 
ً

ألمــوال االتحــاد األوروبــي.10 وفضــال

تؤثــر علــى األشــخاص والكيانــات غيــر المســتهدفة.11 

ــاد  ــم االتح ــى فه ــرًا إل ــتنادًا مباش ــي اس ــاد األوروب ــا االتح ــي يتبناه ــة الت ــراءات التقييدي ــتند االج وتس

ــون  ــؤّرخ 27 كان ــي، الم ــاد األوروب ــس االتح ــف المشــترك لمجل ــي يعّرفهــا الموق ــة، والت ــال اإلرهابي لألعم

األول 2001، تعريفــًا فضفاضــًا باعتبارهــا: “أحــد األفعــال المتعمــدة التــي قــد تتســبب، بموجــب طبيعتهــا 

أو ســياقها، فــي ضــرر خطيــر لدولــة أو منظمــة دوليــة، ويــرد تعريفــه علــى أنــه جريمــة بموجــب القانــون 

الوطنــي عندمــا ُيرتكــب بهــدف: )1( ترويــع الســكان إلــى حــد خطيــر، )2( أو إجبــار حكومــة أو منظمــة دوليــة 

دون أي مســوغ علــى أداء عمــل معيــن أو االمتنــاع عــن القيــام بعمــل معيــن، أو )3( زعزعــة االســتقرار إلــى 

حــد خطيــر فــي بلــد معيــن أو فــي منظمــة دوليــة معينــة أو تدميــر الهيــاكل السياســية أو الدســتورية أو 

االقتصاديــة أو االجتماعيــة األساســية لبلــد معيــن أو منظمــة دوليــة مــا، ]...[”.12 

ــل  ــح التموي ــود من ــة بعق ــة المتعلق ــروط العام ــى الش ــي إل ــق الثان ــن الملح ــرر م ــادة 1.5 مك ــص الم وتن

ــى  ــي تســري عل ــرر(، والت ــادة 1.5 مك ــد الم ــا بع ــة )فيم ــات األنشــطة الخارجي ــي لغاي ــاد األوروب ــن االتح م

ــى  ــوز 2019، عل ــهر تم ــذ ش ــح من ــى المن ــول عل ــات للحص ــدم الطلب ــي تق ــطينية الت ــات الفلس المؤسس

ــن الباطــن،  ــن م ــه ال وجــود لمتعاقدي ــدون أن ــح والمتعاق ــن المن ــه: “يجــب أن يضمــن المســتفيدون م أن

يــن للدعــم 
ّ
أو أشــخاص طبيعييــن، بمــن فيهــم مشــاركون فــي الورشــات و/أو الــدورات التدريبيــة، ومتلق

المالــي الموّجــه إلــى أطــراف ثالثــة، فــي قوائــم االجــراءات التقييديــة الصــادرة عــن االتحــاد األوروبــي”.13 

ومــع أن المــادة 1.5 مكــرر مصوغــة بلغــة تبــدو محايــدة، اال ان فيهــا مــا فيهــا مــن اإلشــارات التــي تفــوح 

9 European Union: Council of the European Union, ”Guidelines on Implementation and Evaluation of 
Restrictive Measures )Sanctions( in the Framework of the EU Common Foreign and Security Policy,“ 4 
May 2018, Sec. II)D( ”Lists of Targeted Persons and Entities,“ 9, available at: https://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf 

10 European Union: European Commission, ”Financial Regulation Applicable to the General Budget of 
the Union,“ July 2018, Articles 62)1()c(, 155)2()a( & 155)3(, available at: https://ec.europa.eu/info/
publications/financial-regulations_en ]accessed 14 April 2020[; see also European Union: European 
Commission, ”Procurement and Grants for European Union External Actions – A Practical Guide,“ 
Version 2019.0, 15 July 2019, para.2.4, available at: https://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.
do?nodeNumber=2.4 ]accessed 1 May 2020[.

11 European Union: Council of the European Union, ”Guidelines on Implementation and Evaluation of 
Restrictive Measures )Sanctions( in the Framework of the EU Common Foreign and Security Policy,“ 4 
May 2018, Sec. II)D( ”Lists of Targeted Persons and Entities,“ para.20, 10, available at: https://data.
consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf

12 Council Common Position of 27 December 2001 on the Application of Specific Measures to Combat 
Terrorism, 2001/931/CFSP, 28 December 2001, Article 1)3(, available at: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001E0931 ]accessed 31 March 2020[.

13 Annex II General Conditions Applicable to European Union-Financed Grant Contracts for External 
Actions, July 2019, Article 1.5 bis, available at: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_
gencond_en_0.pdf 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-regulations_en
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-regulations_en
https://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do%3FnodeNumber%3D2.4
https://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do%3FnodeNumber%3D2.4
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/%3Furi%3DCELEX:32001E0931
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/%3Furi%3DCELEX:32001E0931
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_gencond_en_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_gencond_en_0.pdf
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منهــا رائحــة بنــد بشــأن مكافحــة اإلرهــاب وتحمــل فــي طياتهــا آثــارًا بعيــدة المــدى علــى مــن يوقعهــا 

ــن الفلســطينيين.  م

ومن الناحية العملية، تنطوي المادة 1.5 مكرر على ما يتجاوز مجرد فحص األسماء بشوط بعيد: 

فالفلســطينيون الذيــن يتلقــون المنــح، وبصفتهــم شــركاء متعاقديــن مــع االتحــاد األوروبــي، ينبغــي 	 

لهــم أن يقــّروا باالجــراءات التقييديــة، بمــا فيهــا قوائــم العقوبــات، والتقيــد بهــا. 

ــو المنــح مــن الفلســطينيين أن ال أحــد ممــن يشــاركون فــي مشــاريعهم َيــِرد 	 
ّ
ويجــب أن يضمــن متلق

اســمه ضمــن أحــدث قوائــم العقوبــات الصــادرة علــى االتحــاد األوروبــي. وهــذه القوائــم متاحــة علــى 

خريطــة العقوبــات التــي يعتمدهــا االتحــاد األوروبــي.14 وبموجــب الصياغــة الغامضــة التــي جــاءت 

ــى  ــن عل ــرر، يتعي ــادة 1.5 مك ــي الم ــوارد ف ــرط ال ــب الش ــود” حس ــه ال وج ــن[ أن ــارة “]يضم ــا عب به

دخــل 
ُ
مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني التــي تحصــل علــى المنــح، مــن ناحيــة المبــدأ، أن ت

أســماء أصحــاب المصلحــة الذيــن تتعامــل معهــم فــي قاعــدة بيانــات خريطــة العقوبــات، وأن تتأكــد 

ــارة  ــات. وبعب ــم العقوب ــى قوائ ــن عل ــن فيهــا باعتبارهــم أشــخاصًا مدَرجي في ــن أنهــم ليســوا معرَّ م

ــاد  ــا االتح ــي يعتمده ــة الت ــراءات التقييدي ــع االج ــات أن تض ــك المؤسس ــى تل ــن عل ــرى، يتعي أخ

األوروبــي موضــع التنفيــذ مــن خــالل إجــراءات الفحــص والتدقيــق التــي تســتهدف أي فــرد يشــارك 

فــي المشــاريع التــي تنفذهــا. 

َعــّد إجــراءات الفحــص والتدقيــق فضفاضــة فــي نطاقهــا، حتــى أنهــا تــكاد تشــمل جميــع 	 
ُ
ت

األشــخاص أو الكيانــات أو الجماعــات التــي تشــارك فــي المشــاريع مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي 

ــس  ــي مجال ــك المؤسســات، أو أعضــاء ف ــي تل ــون ف الفلســطيني، ســواء كان هــؤالء موظفــون يعمل

ــن  ــتفيدين م ــا، أو مس ــي تعقده ــة الت ــدورات التدريبي ــات أو ال ــي الورش ــاركين ف ــا، أو مش إداراته

ــا.  ــي تقدمه ــاعدات الت المس

ــان معاييــر التمييــز بيــن الكيانــات المدرجــة علــى قوائــم العقوبــات 	 
ّ
ال يــزال الغمــوض واإلبهــام يلف

ــم يخــرج االتحــاد  ــن معهــا، ول ــي والمنتســبين إليهــا و/أو المتعاطفي ــن االتحــاد األوروب الصــادرة ع

بتوجيهــات قاطعــة بشــأن المعاييــر الســارية علــى تلــك الكيانــات. 

نقــل المســؤولية عــن إنفــاذ إجــراءات الفحــص والتدقيــق، التــي ينبغــي أن تبقــى شــأن االتحــاد 	 
ُ
ت

ــي  ــطيني الت ــي الفلس ــع المدن ــات المجتم ــى مؤسس ــه إل ــّوغ ل ــو ال مس ــى نح ــه، وعل ــي نفس األوروب

ــاء شــعبها.  ــى أبن ــا عل ُيشــترط عليهــا أن تنِزلهــا وتنفذه

14  انظر:
 European Union Sanctions Map available at: https://www.sanctionsmap.eu/#/main ]accessed 14 Avril 

2020[.

https://www.sanctionsmap.eu/%23/main
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3. اعتراضات المؤسسات الفلسطينية وبواعث قلقها 
واالدعاءات التي يسوقها االتحاد األوروبي 

دفــع ممثــل االتحــاد األوروبــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ووكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل 

الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا( )فيمــا بعــد ممثــل االتحــاد األوروبــي(، فــي رســالة توضيحيــة رســمية 

وّجههــا إلــى شــبكة المنظمــات االهليــة الفلســطينية فــي يــوم 30 آذار 2020، بــأن بواعــث القلــق التــي 

لــة بشــأن المــادة 1.5 مكــرر.15 وقــد 
ِّ
تســاور المؤسســات الفلســطينية تنبــع مــن حملــة تبــث معلومــات مضل

طــرح االتحــاد األوروبــي الحجــج التاليــة ضمــن رســالته أو فــي ســياق النقاشــات التــي جــرت مــع مؤسســات 

المجتمــع المدنــي الفلســطيني: 

ُيشــترط علــى متلقــي األمــوال مــن االتحــاد األوروبــي احتــرام تشــريعات االتحــاد بشــأن االجــراءات . 1

التقييديــة، وااللتــزام بأحــكام العقــود التــي تســري علــى أي مــن متلقــي أمــوال االتحــاد فــي العالــم 

بأســره. 

َعــّد االحــكام بشــأن االجــراءات التقييديــة جديــدة، وهــي ال تخــص مؤسســات المجتمــع المدنــي . 2
ُ
ال ت

ــى  ــي عل ــى وجــه التحديــد، وإنمــا تشــمل جميــع مــن يتلقــى أمــوال االتحــاد األوروب الفلســطيني عل

وجــه البســيطة. 

ــر . 3 ــه واســتقالله وتقري ــي يســاند الشــعب الفلســطيني فــي “مســعاه” لنيــل حريت االتحــاد األوروب

مصيــره مــن خــالل “جميــع الوســائل المســموحة بموجــب القانــون الدولــي” مــن أجــل تحقيــق “حــل 

ســلمي للنــزاع الفلسطيني-اإلســرائيلي”. 

ل قانــون االتحــاد األوروبــي القانــون الســاري علــى جميــع متلقــي األمــوال مــن االتحــاد ضمــن . 4
ّ
يشــك

إطــار المشــاريع التــي يمّولهــا. 

ــك . 5 ــالف تل ــر بخ ــد آخ ــأي بن ــزام ب ــي االلت ــاد األوروب ــح االتح ــن من ــتفيدين م ــى المس ــترط عل ال ُيش

ــر موقفهــم  ــب إليهــم تغيي ــة وال ُيطل ــق العقــود بشــأن األنشــطة الخارجي ــي طــي وثائ المرفقــة ف

السياســي تجــاه أي فصيــل فلســطيني. 

ليــس ثمــة أشــخاص فلســطينيين مدرجيــن حاليــا علــى قوائــم العقوبــات التــي يعتمدهــا االتحــاد . 6

األوروبــي، وتخضــع الطلبــات المقدمــة بخصــوص رفــع اســم كيــان أو شــخص منهــا إلجراءات مســتقلة 

عــن اإلجــراءات الماليــة. واســتبعاد الكيانــات والجماعــات المدرجــة علــى قوائــم العقوبــات الصــادرة 

15 European Union Representative West Bank and Gaza Strip, UNWRA, Clarification Letter regarding EU-
funded contracts, to the Palestinian NGO Network, 30 March 2020, available at: http://www.pngo.net/
wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf 

http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf
http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf
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عــن االتحــاد األوروبــي مــن الحصــول علــى المزايــا المرتبطــة باألنشــطة التــي يمولهــا االتحــاد األوروبــي 

ال يعنــى باألشــخاص الطبيعييــن الذيــن ينتســبون إلــى تلــك الكيانــات والجماعــات أو يتعاطفــون 

معهــا أو يدعمونهــا، اال اذا كان اســم الشــخص مدرجــا فــي القوائــم االوروبيــة. 

ال تشــبه المــادة 1.5 األحــكام المفروضــة علــى متلقــي المنــح مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة . 7

وال تأتــي صياغتهــا متفقــة معهــا أو تحــذو حذوهــا. 

ــن حــدة االعتراضــات والشــواغل التــي أفصحــت عنهــا  ــع، م ــى نحــو مقن ــرات، عل وال تخفــف هــذه التبري

الحملــة الوطنيــة الفلســطينية لرفــض التمويــل المشــروط سياســيًا، التــي انطلقــت فــي يــوم 30 كانــون 

األول 2019، بشــأن الســابقة الخطيــرة التــي ترســيها المــادة 1.5 مكــرر. فالمــادة المذكــورة تتضمــن بشــكل 

مباشــر و/او غيــر مباشــر: 

	 تجريــم	الكفــاح	المشــروع	الــذي	يخوضــه	أبنــاء	الشــعب	الفلســطيني	فــي	ســبيل	التحــرر	الوطنــي		

بحكــم	األمــر	الواقــع،	وبحكــم	القانــون	علــى	نحــو	غيــر	مباشــر.	

	 دمــج	الكفــاح	المشــروع	الــذي	يخوضــه	أبنــاء	الشــعب	الفلســطيني	فــي	ســبيل	التحــرر	الوطنــي		

ــي	لألعمــال	اإلرهابيــة،	وهــو  ــا	وغيــر	قانونــي	فــي	الفهــم	األوروب ــول	أخالقي ــى	نحــو	غيــر	مقب عل

ــق علــى هــدي مــن الســياق الســائد فــي أوروبــا فحســب، بــل يتعــارض أيضــًا مــع األحــكام  فهــم ال يطبَّ

ــة  ــاء الشــعب الفلســطيني فــي المقاوم ــة التــي يتســم بهــا حــق أبن التــي تكفــل الســمة القانوني

بموجــب القانــون الدولــي. 

	 فرض	إطار	يجّرم	بعض	الفصائل	السياسية	الفلسطينية	المدرجة بوصفها كيانات إرهابية. 	

	 المدنــي		 المجتمــع	 مؤسســات	 إلــى	 اإلرهــاب	 مكافحــة	 فحــص	 فــي	 المتمثــل	 العــبء	 نقــل	

الفلســطيني،	ممــا يرّســخ االنقســام بيــن صفــوف المجتمــع الفلســطيني ويقــّوض العالقــة الوثيقــة 

ــية.16  ــم السياس ــطينيين وأحزابه ــن الفلس ــا بي ــع م ــي تجم الت

ــي بشــأن المــادة 1.5 مكــرر  ــى أن الحجــج التــي يســوقها االتحــاد األوروب وتقيــم هــذه الورقــة الدليــل عل

ــى نحــو  ــة عل ــدأ العنايــة الواجب عة، وتتجــاوز فــي حدودهــا تطبيــق مب تتــرك الكثيــر مــن الثغــرات مشــرَّ

عــه مــن جانــب متلقــي المنــح مــن االتحــاد األوروبــي، وال تقــّدم مســّوغًا يمكــن قبولــه 
ُّ
معقــول يمكــن توق

فــي أي حــال مــن األحــوال لفــرض سياســات واجــراءات مكافحــة اإلرهــاب علــى كاهــل المجتمــع المدنــي 

الفلســطيني. 

ــل المشــروط سياســياً، علــى الموقــع  ــة الفلســطينية لرفــض التموي ــة الوطني ــات الصــادرة عــن الحمل انظــر البيان  16
http://www.badil.org/ar/ :اإللكترونــي لمركــز بديــل - المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطنــة والالجئيــن

ــوم 6 نيســان 2020[.  ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن publications-ar/press-releases/91-2020.html ]وق

http://www.badil.org/ar/publications-ar/press-releases/91-2020.html
http://www.badil.org/ar/publications-ar/press-releases/91-2020.html


11

ينــدرج بنــد مكافحــة اإلرهــاب الجديــد فــي صلــب عمــل الــدول الغربيــة   .1.3
علــى تعزيــز اجــراءات "مكافحــة اإلرهــاب" علــى مســتوى العالــم  

تحتــج المفوضيــة األوروبيــة بــأن بنــد مكافحــة اإلرهــاب بشــأن التمويــل المشــروط ليــس باألمــر 

ات التــي يتبناهــا االتحــاد األوروبــي فــي   إلــى مجموعــة ممتــدة مــن االجــراء
َ

“الجديــد”، وإنمــا أضيــف

ــي يفرضهــا االتحــاد  ــات الت ــم العقوب ــن طــرح قوائ ــا يشــمله م ــي، بم ــة اإلرهــاب العالم ســياق محارب

ــام 17.2001  ــذ الع من

ــي بشــأن األنشــطة  درجــت المــادة 1.5 مكــرر ضمــن عقــود المنــح التــي يبرمهــا االتحــاد األوروب
ُ
وقــد أ

ــيًا مــع العمــل علــى بنــاء 
ّ

م بــه أن ذلــك جــاء تمش
َّ
الخارجيــة فــي شــهر تمــوز 2019، ومــن المســل

ترســانة مكافحــة اإلرهــاب علــى المســتويين األوروبــي والدولــي بــدءًا مــن العــام 2001 فصاعــدًا. 

فلــم يكــن االتحــاد األوروبــي قــد ســار مــن فــوره علــى درب الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، 

ــد األول  ــع العق ــذ مطل ــي تقدمهــا من ــح الت ــود المن ــي عق ــة اإلرهــاب ف ــد مكافح ــى بن ــي نصــت عل الت

ــي كان  ــح الت ــر المن ــت معايي ــن، ظل ــن المنصرمي ــدى العقدي ــى م ــرن الواحــد والعشــرين. فعل ــن الق م

االتحــاد األوروبــي يطبقهــا علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني تقــوم فــي أساســها علــى 

ــي  ــح الت ــود المن ــن عق ــرًا ضم ــرر مؤخ ــادة 1.5 مك ــاء إدراج الم ــد ج ة والشــفافية واالتســاق. وق ــاء الكف

ــا  ــت أوروب ــة التــي ضرب ــد األحــداث اإلرهابي ــي: تصاُع  للســياق التال
ً
ــي نتيجــة يرعاهــا االتحــاد األوروب

ــط  ــى نضــال الشــعب الفلســطيني للخل ــالت اإلســرائيلية المغرضــة عل ــد الماضــي، والحم خــالل العق

بيــن المقاومــة المشــروعة التــي يخوضهــا أبنــاء الشــعب الفلســطيني وصمودهــم واألعمــال اإلرهابيــة 

وربطهمــا معــًا، والضغــط الــذي تمارســه إســرائيل علــى نحــو ال يفتــر علــى االتحــاد األوروبــي للحيلولــة 

دون تمويــل مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني.18 

ضمــن	 مكــرر	 	1.5 المــادة	 الــى	 ينظــر	 أن	 ينبغــي	 والفلســطينيين،	 بفلســطين	 يتعلــق	 وفيمــا	

ــي	 ــوم	ف ــذي	يق ــي،	وال ــى	االتحــاد	األوروب ــذي	تمارســه	إســرائيل	عل ــي	ال ســياق	الضغــط	المتنام

الفلســطينية	 الربحيــة	 غيــر	 المؤسســات	 تمويــل	 حــول	 تتمحــور	 زائفــة	 مزاعــم	 علــى	 أسســه	

ــرة  ــه الدائ ــذي عقدت ــاع ال ــات( - االجتم ــع المفاوض ــوار وتوس ــة بالح ــة المختص ــة )اإلدارة العام ــة األوروبي المفوضي  17
األوروبيــة للشــؤون الخارجيــة مــع مؤسســات حقــوق اإلنســان الفلســطينية، بروكســل، 22 كانــون الثانــي 2020. 

مــن المؤكّــد أن المســاعي اإلســرائيلية الصهيونيــة التــي ترمــي إلــى دمــج أعمــال المقاومــة الفلســطينية التــي   18
تقــف فــي وجــه االضطهــاد ووضعهــا فــي إطــار األعمــال اإلرهابيــة قــد اســتفادت مــن تعزيــز قــدرات النظــام الــذي 
اعتمــده االتحــاد األوروبــي فــي مكافحــة اإلرهــاب فــي أعقــاب سلســلة الهجمــات اإلرهابيــة التــي ضربــت أوروبــا 
ــادي لإلرهــاب العالمــي لكــي  ــة. فإســرائيل تحــوّل الخطــاب المع ــوام الخمــس عشــرة الماضي ــدى األع ــى م عل
تســتدرج الــرأي العــام وتحرضــه للنظــر إلــى المقاومــة الفلســطينية مــن زاويــة اإلرهــاب العالمــي، ممــا يتســبب 
ــذا  ــرِد ه ــم. ويَ ــة مقاومته ــي مواصل ــي يكتســيها الفلســطينيون ف ــة المشــروعة الت ــض الصف ــي تقوي ــي ف بالتال
التحليــل بجــالء فــي المنشــورات الصهيونيــة التــي تســاوي أعمــال المقاومــة الفلســطينية مــع اإلرهــاب وتلقــي 
بالالئمــة علــى االتحــاد األوروبــي ألنــه ال يفعــل ذلــك: “إن التعــاون الحــذر ]بيــن إســرائيل واالتحــاد األوروبــي[ فــي 
ميــدان مكافحــة اإلرهــاب لــم يــرقَ بعــد، ولســوء الحــظ، إلــى موقــف يتســم بقــدر أكبــر مــن التــوازن مــن جانــب 
الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي فيمــا يتصــل بالتدابيــر األمنيــة التــي تتخذهــا إســرائيل علــى صعيــد التعامــل 
مــع اإلرهــاب والتحريــض الفلســطيني. مــن شــأن المعيــار األخالقــي المــزدوج الــذي يتبنــاه االتحــاد األوروبــي حيــال 

هــذه المســألة أن يقــوض الحــرب التــي يخوضهــا فــي مواجهــة اإلرهــاب اإلســالموي”. انظــر: 
 Tsilla Hershco, ”The Impact of the ISIS Terror Attacks on Europe,“ BESA Center Perspectives Paper 

No.456, 30 April 2017, available at: https://besacenter.org/perspectives-papers/isis-terror-europe/ 
]accessed 22 April 2020[.

https://besacenter.org/perspectives-papers/isis-terror-europe/%20
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ــات  ــى المغالط ــة عل ــا القائم ــي حملته ــرائيل، ف ــة.	فإس ــات	اإلرهابي ــا	يســّمى	الكيان ــة	بم المرتبط

واألكاذيــب تســعى إلــى تقويــض مصداقيــة المجتمــع المدنــي الفلســطيني وتشــويه ســمعته، 

ــى  ــن عل ــو ان القائمي ــا ل ــة كم ل
ِّ
ــورة مضل ــي ص ــطيني ف ــي الفلس ــع المدن ــات المجتم ــّور مؤسس وتص

ــم  ــة بزع ــوزه المصداقي ــذي تع ــاء ال ــذا االدع ــرد ه ــدالت”.19 وي ــدون ب ــون يرت ــات “إرهابي المؤسس

ــطيني  ــي الفلس ــع المدن ــات المجتم ــي لمؤسس ــيج االجتماع ــي النس ــم ف ــؤالء وتغلغله ل ه
ُّ
ــل أن تس

تكتســب صفــة  أنهــا  علــى  ر  والتــي تصــوَّ ينتهجونهــا،  التــي  الجديــدة  اإلســتراتيجية  ل 
ّ
يشــك

ــرض  ــي.20 ويح ــع الدول ــة المجتم ــي مواجه ــلح ف ــزاع المس ــاليب الن ــبه أس ــا تكتس ــر مم ــرعية أكب ش

المســؤولون اإلســرائيليون وبطريــق مباشــر االتحــاد األوروبــي علــى إقصــاء مؤسســات المجتمــع 

المدنــي الفلســطيني هــذه واســتبعادها مــن التمويــل الــذي يقدمــه، حيــث ينعتــون الفلســطينيين 

الذيــن يعملــون فــي تلــك المؤسســات بنعــت “اإلرهابييــن” ويزعمــون أن تمويــل االتحــاد األوروبــي 

قوائــم  علــى  المدرجــة  الفلســطينية  الكيانــات  إلــى  المؤسســات  هــذه  عبــر  توجيهــه  يجــري 

ــاد.21  ــا االتح ــي يقّره ــات الت العقوب

جديــدة،  التزامــات  أيــة  تفــرض  ال  مكــرر   1.5 المــادة  بــأن  األوروبيــة  المفوضيــة  تفتــرض  كمــا 

االقتصاديــة  والمــوارد  الماليــة  واألصــول  األمــوال  إتاحــة  عــدم  يعنــي  الحظــر  أن  تعتبــر  وإنمــا 

وتقديمهــا لألفــراد والكيانــات المدرجــة فــي القوائــم بموجــب القواعــد المطبقــة علــى الجهــات 

المســتفيدة مــن االتحــاد األوروبــي.22 ومــع ذلــك، فثمــة اختــالف ال يمكــن إغفالــه بيــن اعتبــار 

ــات  ــى مؤسس ــي عل ــرط يمل ــرض ش ــة، وف ــن جه ــة م ــات إرهابي ــية كيان ــات السياس ــض المؤسس بع

بالتالــي  تصــادق  وأن  تعتــرف،  أن  المنــح  مــن  تســتفيد  التــي  الفلســطيني  المدنــي  المجتمــع 

علــى، قوائــم العقوبــات التــي يعتمدهــا االتحــاد األوروبــي وتعريــف هــؤالء األفــراد أو األحــزاب 

السياســية بوصفهــا إرهابيــة، مــن خــالل التوقيــع علــى عقــد المنحــة. وفضــاًل عــن ذلــك، تضــع 

ــات  ــق مؤسس ــى عات ــص عل ات الفح ــراء ــي إج ــرطي ف ــدور الش ــالع ب ــبء االضط ــرر ع ــادة 1.5 مك الم

نفســها.  الفلســطيني  المدنــي  المجتمــع 

19 Prime Minister’s Office, ”Special Report: The Ties Between NGOs Promoting BDS and Terror 
Organizations,“ Israel government’s website, available at: https://www.gov.il/en/Departments/
General/terrorists_in_suits ]accessed 4 April 2020[.

20 Raphael Ahren, ”Israeli Government Report Claims Terrorists Have ‘Infiltrated’ Palestinian NGOs,“ 
Times of Israel, 3 February 2019, available at: https://www.timesofisrael.com/israeli-report-claims-
terrorists-have-infiltrated-palestinian-ngos/ ]accessed 4 April 2020[.

21 Lahav Harkov, ”Erdan to EU: Make Sure Your Funds Don’t Go to NGOs with Terror Ties,“ Jerusalem 
Post, 2 January 2020, available at: https://www.jpost.com/middle-east/palestinian-ngos-refuse-eu-
funds-after-being-told-not-to-fund-terror-612733 ]accessed 4 April 2020[.

ــرة  ــه الدائ ــذي عقدت ــاع ال ــات( - االجتم ــع المفاوض ــوار وتوس ــة بالح ــة المختص ــة )اإلدارة العام ــة األوروبي المفوضي  22
األوروبيــة للشــؤون الخارجيــة مــع مؤسســات حقــوق اإلنســان الفلســطينية، بروكســل، 22 كانــون الثانــي 2020.

https://www.gov.il/en/Departments/General/terrorists_in_suits
https://www.gov.il/en/Departments/General/terrorists_in_suits
https://www.timesofisrael.com/israeli-report-claims-terrorists-have-infiltrated-palestinian-ngos/
https://www.timesofisrael.com/israeli-report-claims-terrorists-have-infiltrated-palestinian-ngos/
https://www.jpost.com/middle-east/palestinian-ngos-refuse-eu-funds-after-being-told-not-to-fund-terror-612733
https://www.jpost.com/middle-east/palestinian-ngos-refuse-eu-funds-after-being-told-not-to-fund-terror-612733


13

فــرض بنــد مكافحــة اإلرهــاب قــد ال يكــون مصممــًا خصيصًا لفلســطين   .2.3
ولكنــه بالتأكيــد يمــّس الشــعب الفلســطيني دون وجــه حــق 

ــم بأســره، وأنهــا ال تفــرض  ــى العال ــأن المــادة 1.5 مكــرر تســري عل ــي ب ــّج ممثــل االتحــاد األوروب يحت

التزامــات مغايــرة علــى الجهــات الفلســطينية المســتفيدة بالمقارنــة مــع بلــدان أخــرى، وأنــه ال يمكــن 

تعديــل الشــروط العامــة لكــي تتناســب مــع الســياق المحــدد المرتبــط بفلســطين.23 

وبينمــا ال ُيفــرد اإلطــار الــذي يتبنــاه االتحــاد األوروبــي فــي مكافحــة اإلرهــاب فلســطين بصفــة خاصــة 

دون غيرهــا، فــإن فــرض إطــار لمكافحــة اإلرهــاب علــى شــعب يخــوض الكفــاح فــي ســبيل نيــل تحــرره 

ــًا،  ــه دولي ــق علي ــف متف ــاب تعري ــل غي ــي ظ ــه. فف ــد ذات ــة بح ــكالية هائل ــى إش ــوي عل ــي ينط الوطن

ــث يتعــارض  ــاله، بحي ــة، حســبما ورد أع ــال اإلرهابي ــًا فضفاضــًا لألعم ــي تعريف يطــرح االتحــاد األوروب

مــع الســياق الــذي يقــع فيــه حــق الشــعوب فــي مقاومــة االســتعمار والفصــل العنصــري واالضطهــاد. 

ويكمــن اإلطــار الصحيــح الــذي يســري علــى حركــة الكفــاح التــي يخوضهــا الشــعب الفلســطيني فــي 

ســبيل التحــرر فــي حقــه فــي المقاومــة المشــروعة فــي مواجهــة االضطهــاد الــذي تمارســه إســرائيل 

أساســها،  فــي  التمييــز  علــى  تقــوم  التــي  الممأسســة  والممارســات  األجنبيــة  والهيمنــة  بحقــه، 

وذلــك بموجــب أحــكام القانــون الدولــي وقواعــده. التعريــف الموحــد الــذي وضعــه االتحــاد األوروبــي 

لألعمــال اإلرهابيــة يشــمل علــى االرجــح فــي نطاقــه جميــع أعمــال المقاومــة السياســية التــي ينفذهــا 

األفــراد والمجموعــات والفصائــل الفلســطينية التــي تطالــب بإعمــال حقوقهــا المشــروعة، أو علــى 

االقــل ينطــوي علــى احتماليــة إدراجهــا ضمــن نطــاق االرهــاب علــى أســاس عشــوائي. فتحــت شــعار 

“ارتــكاب األعمــال اإلرهابيــة”، يجــّرم هــذا التعريــف تجريــم أشــكال المقاومــة المســلحة المشــروعة 

ــة بموجــب القــرارات  ــر ســلمية، صفــة قانوني ــى الرغــم مــن كونهــا مســلحة او غي التــي تكتســي، وعل

الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة. ضمــن الســياق الخــاص بفلســطين، تحظــى مقاومــة 

ل 
ّ
الشــعب الفلســطيني باالعتــراف الدولــي فــي ســبيل التحــرر مــن هيمنــة االســتعمار.24 وتشــك

ــرة  ــه الدائ ــذي عقدت ــاع ال ــة المختصــة بالحــوار وتوســع المفاوضــات( - االجتم ــة )اإلدارة العام ــة األوروبي 23  المفوضي
األوروبيــة للشــؤون الخارجيــة مــع مؤسســات حقــوق اإلنســان الفلســطينية، بروكســل، 22 كانــون الثانــي 2020. 

وانظــر، أيضــاً: 
 European Union Representative West Bank and Gaza Strip, UNWRA, Clarification Letter regarding EU-

funded contracts, to the Palestinian NGO Network, 30 March 2020, available at: http://www.pngo.net/
wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf  

ــة  ــد شــرعية كفــاح الشــعوب فــي ســبيل االســتقالل والســالمة اإلقليميــة والوحــدة الوطني 24  “-2 تؤكــد مــن جدي
والتحــرر مــن الســيطرة االســتعمارية واألجنبيــة واالحتــالل األجنبــي بجميــع مــا أتيــح لهــذه الشــعوب مــن وســائل، 
وال ســيما الكفــاح المســلح”، الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، “ اهميــة اإلعمــال العالمــي لحــق الشــعوب فــي 
تقريــر المصيــر ولإلســراع فــي منــح االســتقالل للبلــدان والشــعوب المســتعمرة لضمــان حقــوق اإلنســان ومراعاتهــا 
http:// :تشــرين الثانــي 1978، علــى الموقــع اإللكترونــي A/RES/33/34(، 29( علــى الوجــه الفعــال”، القــرار رقــم
ــان  ــوم 1 نيس ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/Resolution_24_)33(.pdf ]وق
2020[؛ وانظــر، أيضــاً، الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، “اإلعمــال العالمــي لحــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر 
ولإلســراع فــي منــح االســتقالل للبلــدان والشــعوب المســتعمرة لضمــان حقــوق اإلنســان ومراعاتهــا علــى الوجــه 
https:// :تشــرين الثانــي 1974، علــى الموقــع اإللكترونــي A/RES/3246)XXIX((، 29( الفعــال”، القــرار رقــم
ــر،  ــان 2020[؛ وانظ ــوم 1 نيس ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن digitallibrary.un.org/record/190185?ln=en ]وق
أيضــاً، قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة A/RES/3246 )XXIX((، 29( تشــرين الثانــي 1974؛ وقــرار الجمعيــة 
A/( تشــرين الثانــي 1978؛ وقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة )A/RES/33/24(، 29 العامــة لألمــم المتحــدة
ــة العامــة لألمــم المتحــدةA/RES/35/35(، 14(  تشــرين  ــرار الجمعي ــي 1979؛ وق RES/34/44(، 23 تشــرين الثان

الثانــي 1980؛ وقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة )A/RES/36/9(، 28 تشــرين األول 1981. 

http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf
http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/Resolution_24_%2833%29.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/Resolution_24_%2833%29.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/190185%3Fln%3Den
https://digitallibrary.un.org/record/190185%3Fln%3Den
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المقاومــة المســلحة الفلســطينية الموّجهــة نحــو أهــداف عســكرية مشــروعة عمــاًل قانونيــًا يتماشــى 

مــع أحــكام القانــون اإلنســاني العرفــي.25 

ووفقــًا لمــا ورد علــى لســان االتحــاد األوروبــي، يكمــن الهــدف الرســمي المتوخــى مــن المــادة 1.5 مكــرر فــي 

الحيلولــة دون تمويــل األشــخاص والكيانــات التــي يعتبرهــا االتحــاد إرهابيــة. وفــي الســياق الفلســطيني، 

يتمثــل الهــدف المزعــوم مــن وراء هــذه المــادة فــي ضمــان عــدم تحويــل أي مــن أمــوال االتحــاد األوروبــي 

إلــى األحــزاب السياســية الفلســطينية المدرجــة علــى قوائــم العقوبــات التــي يعتمدهــا االتحــاد.26 وعلــى 

الرغــم مــن أن هــذه المزاعــم فــي االصــل مزاعــم إســرائيلية باطلــة، فهــي تفضــي فــي الواقــع العملــي إلــى 

ــى األشــخاص  ــه حت ــى أن ــه، بالنظــر إل ــة السياســية عن ــزع الصف ــي الفلســطيني ون ــع المدن ــزل المجتم ع

 
ً
الذيــن يتصرفــون بصفتهــم الشــخصية قــد يتأثــرون بفعــل تلــك االجــراءات التقييديــة. ونتيجــة

ــي  ــذي يشــارك ف ــي الفلســطيني ال ــع المدن ــن المجتم ــل بي ــرر دون التفاع ــادة 1.5 مك ــك، تحــول الم لذل

حركــة التحــرر الوطنــي الفلســطينية واألحــزاب السياســية الفلســطينية، ويعــوق قــدرة الجهــات الفاعلــة 

ــك،  ــى ذل  عل
ً
ــالوة ــطيني. وع ــع الفلس ــي المجتم ــل ف ــدور فاع ــالع ب ــى االضط ــطينية عل ــية الفلس السياس

تواجــه مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني معضلــة ال نهايــة لهــا فــي كيفيــة العمــل مــع الجماعــات 

الفلســطينية التــي ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا باألحــزاب السياســية المدرجــة علــى قوائــم االتحــاد األوروبــي 

أو تتعاطــف معهــا بطريقــة أو بأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، كيــف يتســّنى لمؤسســات المجتمــع 

المدنــي أن تتعاطــى مــع صانعــي القــرار الفلســطينيين وأن تمــارس التأثيــر عليهــم إذا كانــت تقــر 

ابتــداء بتصنيفهــم كإرهابييــن وتصــادق علــى ذلــك؟ وبنــاًء علــى ذلــك، ينكمــش هامــش العمــل المتــاح 

أمــام المجتمــع المدنــي الفلســطيني وينحصــر إلــى حــّد ينــزع عنــه طابعــه السياســي، علــى الرغــم مــن أن 

ل محــورًا أساســيًا مــن محــاور الحركــة التحرريــة. ويبــرز هــذا الحــال بجــالء ال 
ّ
المشــاركة السياســية تشــك

مــراء فيــه فــي وضــع فلســطين التــي يتســم فيهــا الكفــاح فــي ســبيل نيــل الحقــوق السياســية والمدنيــة 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة بســمة سياســية بطبيعتــه. 

“يميــز أطــراف النــزاع فــي جميــع األوقــات بيــن األعيــان المدنيــة واألهــداف العســكرية. وال توجَّــه الهجمــات إال إلــى    25
األهــداف العســكرية فحســب، وال يجــوز أن توجــه إلــى األعيــان المدنيــة”. جــان مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد- 
ــد األول: القواعــد، 2005،  ــة للصليــب األحمــر، المجل ــة الدولي ــي اإلنســاني العرفــي”، اللجن ــون الدول ــك، “القان بي
القاعــدة 7، ص. 70، علــى الموقــع اإللكترونــي: https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom؛ وانظــر، أيضــاً، 
ــا  ــة ضحاي ــات جنيــف، المؤرخــة 12 آب 1949، والمتعلــق بحماي ــى اتفاقي الملحــق )البروتوكــول( األول اإلضافــي إل
https:// :النزاعــات المســلحة الدوليــة )البروتوكــول األول(، 8 حزيــران 1977، المــادة 48، علــى الموقــع اإللكترونــي
]وقــد   www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 3 نيســان 2020[. فعلــى هــذا األســاس، يـُـراد باألهــداف العســكرية المشــروعة تلــك 
“]التــي[ تُقصــر ]...[ علــى األعيــان التــي تســهم إســهاماً فعــاالً فــي العمــل العســكري ســواء بطبيعتهــا أو موقعهــا 
ــاً، أو االســتيالء عليهــا، أو تعطيلهــا فــي األحــوال  ــاً أو جزئي أو غايتهــا أو اســتخدامها، والتــي يحقــق تدميرهــا كلي
ــي  ــون الدول ــك، “القان ــد- بي ــز دوزوال ــس ولوي ــاري هنكرت ــان م ــدة”. ج ــكرية مؤك ــزة عس ــه مي ــي حين ــائدة ف الس
اإلنســاني العرفــي”، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، المجلــد األول: القواعــد، 2005، القاعــدة 8، ص. 74، علــى 
الموقــع اإللكترونــي: https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom؛ وانظــر، أيضــاً، الملحــق )البروتوكــول( األول 
ــا النزاعــات المســلحة الدوليــة  اإلضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف، المؤرخــة 12 آب 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحاي
https://www.icrc.org/ar/ :البروتوكــول األول(، 8 حزيــران 1977، المــادة 52)2(، علــى الموقــع اإللكترونــي(
ــا عليــه  ــاه واطلعن resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions ]وقــد زرن

فــي يــوم 3 نيســان 2020[.

شادي عثمان، مسؤول االتصاالت والمعلومات في بعثة االتحاد األوروبي في شرقي القدس، ورد في:    26
 Megan Giovannetti, ”Why EU funds to Palestinian NGOs became a victim of misinformation,“ 29 March 

2020, available at: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/eu-palestine-ngos-try-to-
iron-out-discord-over-funding.html ]accessed 15 April 2020[.

https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/eu-palestine-ngos-try-to-iron-out-discord-over-funding.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/eu-palestine-ngos-try-to-iron-out-discord-over-funding.html
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وعلــى وجــه اإلجمــال، تســهم المــادة 1.5 مكــرر، بقصــد أو دون قصــد، فــي تجريــد المجتمــع المدنــي 

الفلســطيني مــن طابعــه السياســي اللصيــق بــه بحكــم دوره الطبيعــي فــي التحــرر، وتســهم فــي وســم 

ــة  ــى أن المقاوم ــار، إل ــي هــذا اإلط ــن اإلشــارة، ف ــد م ــة. وال ب ــال اإلرهابي ــة المشــروعة بوســم األعم المقاوم

المشــروعة التــي يخوضهــا الفلســطينيون فــي وجــه االســتعمار واالضطهــاد والفصــل العنصــري الــذي 

ضاهــى مطلقــًا باإلرهــاب فــي المقــام األول. فمــن الواضــح أن إدراج 
ُ
تمارســه إســرائيل بحقهــم ينبغــي أال ت

األحــزاب السياســية الفلســطينية علــى قوائــم العقوبــات التــي يعتمدهــا االتحــاد األوروبــي، ناهيــك عــن 

ــر  ــاكل، بالنظ ــن مش ــو م ــة، ال يخل ــال اإلرهابي ــوم األعم ــاد لمفه ــّره االتح ــذي يق ــاض ال ــف الفضف التعري

ــاء الشــعب الفلســطيني فــي  ــذي يخوضــه أبن ــى تجريــم الكفــاح ال ــى أن هذيــن األمريــن ينطويــان عل إل

ســبيل إعمــال حقهــم فــي تقريــر المصيــر. وفــي ســياق المــادة 1.5 مكــرر، تتطلــب خصوصيــة الســياق 

الفلســطيني معاملــة خاصــة بحكــم الضــرورة. فليــس مــن العــدل وال اإلنصــاف فــي شــيء التعامــل 

بالطريقــة نفســها مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل فــي بيئــة تشــهد نزاعــا مســلحا بيــن 

ــن جهــة، ومؤسســات المجتمــع  ــر االســتعمار وســلطة قائمــة بهــذا االســتعمار م ــع تحــت ني شــعب قاب

ــى أقاليمهــا مــن جهــة أخــرى.  ــدول تتمتــع بســيادتها عل المدنــي التــي تعمــل فــي ال

ل بنــد مكافحــة اإلرهــاب الــذي يضعــه االتحــاد األوروبــي مخالفــة 
ً
يشــك  .3.3

للقانــون الدولــي وااللتزامــات الواقعــة علــى عاتقــه

ــي  ــاًل “الشــعب الفلســطيني ف ــدًا كام ــد تأيي ــأن االتحــاد يؤي ــي ب ــل االتحــاد األوروب ــي رســالة ممث ورد ف

ــاء الشــعب الفلســطيني  ــوق أبن ــرم حق ــه يحت ــره”، وبأن ــر مصي ــه واســتقالله وتقري ــل حريت مســعاه لني

فــي حشــد “جميــع الوســائل التــي يتيحهــا القانــون الدولــي ]...[ مــن أجــل تحقيــق حــل ســلمي للنــزاع 

ــًا”.27  ــا دولي ــق عليه ــادئ المتف ــع المب ــى م ــا يتماش ــطيني، بم اإلسرائيلي-الفلس

ــل  ــف المتواص ــات جني ــب اتفاقي ــي بحس ــلح الدول ــزاع المس ــق بالن ــرار يتعل ــه أن أي ق ــق علي ــن المتف م

فــي فلســطين ال يمكــن فصلــه عــن تحقيــق العدالــة بشــأن االنتهــاكات الســالفة والراهنــة التــي تمــّس 

الحقــوق األساســية الواجبــة ألبنــاء الشــعب الفلســطيني، وإعمــال حقهــم المشــروع فــي تقريــر مصيرهــم، 

وأن هــذا الحــق يحظــى باالعتــراف بموجــب القانــون الدولــي وبموجــب طائفــة مــن القــرارات التــي صادقــت 

ــى شــجب السياســات  ــي المســاعي التــي ترمــي إل ــذل االتحــاد األوروب األمــم المتحــدة عليهــا. وبينمــا يب

اإلســرائيلية اإلجراميــة التــي تتنافــى مــع القانــون، ويديــن بيــن الفينــة واألخــرى الحمــالت التــي تطلقهــا 

إســرائيل لتشــويه ســمعة مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني والتشــهير بهــا بوصفهــا ترتبــط 

باإلرهــاب، فــإن هــذه المســاعي تجــد مــا يقوضهــا وينســفها فــي المــادة 1.5 مكــرر. 

لــة التــي يميــل االتحــاد األوروبــي إلــى بســطها فــي رســالته التوضيحيــة 
ّ
تفصــح اللغــة الغامضــة والمضل

الرســمية عــن الكثيــر بشــأن الموقــف السياســي الهالمــي الــذي يتبنــاه االتحاد تجــاه القضية الفلســطينية. 

27 European Union Representative West Bank and Gaza Strip, UNWRA, Clarification Letter regarding EU-
funded contracts, to the Palestinian NGO Network, 30 March 2020, available at: http://www.pngo.net/
wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf 

http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf
http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf
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ــه  ــل حريت ــطيني لني ــعب الفلس ــعي” الش ــاندته “لس ــه ومس ــي دعم ــاد األوروب ــد االتح ــن يؤك ــي حي فف

واســتقالله وتقريــر مصيــره، فهــو يربــط ذلــك المســعى “بجميــع الوســائل” التــي يجيزهــا القانــون الدولــي 

مــن أجــل تحقيــق “حــل ســلمي”. ويبــدو، للوهلــة األولــى، أن هــذه الصيغــة تتوافــق مــع الكفــاح المشــروع 

الــذي يخوضــه الشــعب الفلســطيني، ولكــن يتضــح مــع إمعــان النظــر فــي هــذا النــص: 

1	 ــه”. . ــق	في ــالف	“الح ــى	خ ــر،	عل ــر	المصي ــى”	تقري ــى	“الســعي	إل ــير	إل ــي	يش ــاد	األوروب أن	االتح

فهــذه الصيغــة تتعــارض مــع الدعــم العــام الــذي ُيبديــه االتحــاد “للحــق” الواجــب ألبنــاء الشــعب 

الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، والــذي اعتــرف رســميًا بــه فــي العــام 28.1980 وقــد ال يكــون هــذا 

التحــول فــي اللغــة ســوى تحــول عرضــي ومــن قبيــل المصادفــة، بيــد أن معنــاه المحتمــل ودالالتــه 

الضمنيــة تثيــر قلقــًا مشــروعًا. 

2	 أن	عبــارة	“جميــع	الوســائل”	تشــير	إلــى	عنصريــن:	أولهمــا	“الســعي	إلــى”	تقريــر	المصيــر،	.

وثانيهمــا	تحقيــق	“حــل	ســلمي”	بموجــب	القانــون	الدولــي. وبنــاًء علــى ذلــك، تشــير عبــارة “جميــع 

الوســائل” إلــى مــا ُيعــرف مــن الوســائل الســلمية المرعيــة فــي حــل النزاعــات الدوليــة، وهــذا هــو مــا 

تــرد األحــكام بخصوصــه علــى صعيــد تنظيــم العالقــات الدوليــة بيــن الــدول علــى وجــه التحديــد.29 

وتتمثــل هــذه الوســائل فــي المســاعي القائمــة على حســن النيــة، والوســاطة، والتفاوض، والتســوية 

القضائيــة والتحكيــم.30 وهــذه هــي جميــع اآلليــات التــي تنظــم العالقــات بيــن الــدول بالنظــر إلــى 

كونهــا آليــات دبلوماســية وقضائيــة تأخــذ شــكل االتفــاق المتبــادل بيــن الــدول المعنيــة و/أو بيــن 

الــدول بمســاعدة مــن أســرة المجتمــع الدولــي. 

28  اعتــرف االتحــاد األوروبــي بحــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره فــي العــام 1980: “يتوجــب أن تحظــى 
القضيــة الفلســطينية التــي ال يمكــن اعتبارهــا قضيــة الجئيــن بحــل عــادل ويتعيــن وضــع الشــعب الفلســطيني 
المؤمــن بوجــوده كشــعب فــي مكانــة تخولــه ممارســة حقــه كامــالً فــي تقريــر المصيــر بطريقــة مالئمــة وضمــن 
إطــار الحــل الســلمي الشــامل”. المفوضيــة االقتصاديــة األوروبيــة، إعــالن البندقيــة، 13 حزيــران 1980، المــادة 6، 

 .http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=f4UyJka61587936630af4UyJk :علــى الموقــع اإللكترونــي

29  ميثــاق األمــم المتحــدة، الوثيقــة رقــم )UNTS XVI(، 24 1 تشــرين األول 1945، المــادة 2)3(، علــى الموقــع 
اإللكترونــي: /https://www.un.org/ar/charter-united-nations ]وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 16 نيســان 
ــات  ــة بالعالق ــي المتعلق ــون الدول ــادئ القان ــم المتحــدة، “إعــالن مب ــة لألم ــة العام 2020[؛ وانظــر، أيضــاً، الجمعي
ــم A/RES/2625)XXV((، 24( تشــرين  ــة رق ــدة”، الوثيق ــم المتح ــاق األم ــاً لميث ــدول وفق ــن ال ــاون بي ــة والتع الودي
ــا عليــه  ــاه واطلعن األول 1970، علــى الموقــع اإللكترونــي: )https://undocs.org/ar/A/RES/2625)XXV ]وقــد زرن
ــوية  ــأن تس ــال بش ــالن ماني ــدة، “إع ــم المتح ــة لألم ــة العام ــاً، الجمعي ــر، أيض ــان 2020[؛ وانظ ــوم 16 نيس ــي ي ف
المنازعــات الدوليــة بالوســائل الســلمية”، الوثيقــة رقــم A/RES/3710(، 15( تشــرين الثانــي 1982، علــى الموقــع 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GARES_ManilaDeclaration_ اإللكترونــي: 
ARES3710%28arabic%29_0.pdf؛ وانظــر، أيضــاً، الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، “نتائــج مؤتمــر القمــة 
ــع  ــى الموق ــرات 76-73، عل ــرين األول 2005، الفق ــمA/RES/60/1(، 24(  تش ــة رق ــام 2005”، الوثيق ــي لع العالم

 .https://undocs.org/ar/A/RES/60/1 اإللكترونــي: 

ــى  ــواد 2)2( و33 و36، عل ــرين األول 1945، الم ــم )UNTS XVI(، 24 1 تش ــة رق ــدة، الوثيق ــم المتح ــاق األم 30  ميث
ــوم  ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن ــي: /https://www.un.org/ar/charter-united-nations ]وق ــع اإللكترون الموق
ــال بشــأن تســوية المنازعــات  ــم المتحــدة، “إعــالن ماني ــة لألم ــة العام 16 نيســان 2020[؛ وانظــر، أيضــاً، الجمعي
الدوليــة بالوســائل الســلمية”، الوثيقــة رقــم )A/RES/3710(، 15 تشــرين الثانــي 1982، الفقــرة 5، علــى الموقــع 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GARES_ManilaDeclaration_ اإللكترونــي: 

أيضــاً:  وانظــر،  ARES3710%28arabic%29_0.pdf؛ 
 1907 Peace Conference, Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, 1907, articles 

37-40, available at: https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/01/1907-Convention-for-
the-Pacific-Settlement-of-International-Disputes.pdf;
وانظــر، أيضــاً، األمــم المتحــدة، “اتفاقيــة فينــا لقانــون المعاهــدات”، الوثيقــة رقــم UNTS 331(، 23 1155( أيار 1969،   
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV. :ــي ــع اإللكترون ــى الموق ــادة 66، عل ــة والم الديباج

 .html

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx%3Fid%3Df4UyJka61587936630af4UyJk
https://www.un.org/ar/charter-united-nations/
https://undocs.org/ar/A/RES/2625%28XXV%29
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GARES_ManilaDeclaration_ARES3710%2528arabic%2529_0.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GARES_ManilaDeclaration_ARES3710%2528arabic%2529_0.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://www.un.org/ar/charter-united-nations/
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GARES_ManilaDeclaration_ARES3710%2528arabic%2529_0.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GARES_ManilaDeclaration_ARES3710%2528arabic%2529_0.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/01/1907-Convention-for-the-Pacific-Settlement-of-International-Disputes.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/01/1907-Convention-for-the-Pacific-Settlement-of-International-Disputes.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
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أنــه، ووفقــًا للقانــون الدولــي، يــرد	تنظيــم	اســتخدام	جميــع	وســائل	الكفــاح	فــي	ســياق	تحقيــق	حــق	. 3

الشــعوب	فــي	تقريــر	المصيــر	ضمــن	قواعــد	تختلــف	عــن	القواعــد	الناظمــة	للعالقــات	بيــن	الــدول. 

ففيمــا يتعلــق بشــعب يقــاوم ســلطة أجنبيــة قائمــة باالحتالل أو هيمنــة اســتعمارية وأجنبيــة أو أنظمة 

عنصريــة، يرتبــط اإلطــار الدولــي الراســخ الــذي يحكــم حــق هذا الشــعب في تقريــر مصيره ارتباطــًا وثيقًا 

ال ينفصــم عــن ممارســة حقــه فــي الكفــاح بالوســائل كافــة، بمــا فيهــا الكفــاح المســلح، كمــا يشــمل ذلك 

اإلطــار هــذا الحــق ويتضمنــه.31 وال يقتصــر هــذا اإلطــار علــى العالقــات بيــن الــدول واإلطــار القانونــي 

المرتبــط بالوســائل الســلمية حصــرا. فاألطــراف الثالثــة التــي تقــدم العــون والمســاعدة للشــعوب فــي 

الكفــاح الــذي تخوضــه فــي ســبيل نيــل حقهــا المشــروع فــي تقريــر المصيــر ال ُينظــر إليهــا علــى أنهــا 

تخالــف الواجــب الــذي يملــي عليهــا االمتنــاع عــن التدخــل فــي الشــؤون المحليــة التــي تخــص دولــة 

أخــرى، بــل علــى النقيــض مــن ذلــك، “يشــكل اســتعمال القــوة لحرمــان الشــعوب مــن هويتهــا القوميــة 

]فــي حــد ذاتــه[ خرقــًا لحقوقهــا غيــر القابلــة للتصــرف وخرقــًا لمبــدأ عــدم التدخــل”.32 

وتترتــب آثــار قانونيــة وسياســية فــي غايــة األهميــة علــى التمييــز بيــن األطــر الناظمــة لحــل النزاعــات 

ــدول بالوســائل الســلمية مــن جانــب، والحــق فــي المقاومــة والكفــاح مــن خــالل جميــع الوســائل  بيــن ال

المشــروعة حســبما يــرد االعتــراف بــه بموجــب القانــون الدولــي مــن جانــب آخــر. وفــي هــذا المقــام، ُيَعــّد 

إدراج “الســعي إلــى” نيــل الحريــة واالســتقالل وتقريــر المصيــر مــن خــالل “جميــع الوســائل” فــي 

الصيغــة التــي أوردهــا االتحــاد األوروبــي مضلــاًل فــي نصــه ومبنــاه، حيــث يمكــن أن يكشــف النقــاب عــن 

محاولــة، ســواء كانــت متعمــدة أم ال، إلعــادة تأطيــر حــق الشــعب الفلســطيني فــي الكفــاح وإنجــاز حقــه 

فــي تقريــر المصيــر خالفــا للقانــون الدولــي؛ بــل واســتبعاده وإقصائــه. 

ويطــرح هــذا التحــول الــذي تشــهده لغــة االتحــاد األوروبــي نهجــًا مورابــا علــى حســاب حــق أبنــاء الشــعب 

الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم، ويرتبــط بالضغــط الصهيونــي المتزايــد الــي يرمــي إلــى فــرض إطــار 

قوامــه مكافحــة اإلرهــاب علــى المجتمــع المدنــي الفلســطيني. 

31  “وتعتــرف بمشــروعية كفــاح الشــعوب الواقعــة تحــت الحكــم االســتعماري مــن أجــل ممارســة حقهــا فــي تقريــر 
المصيــر واالســتقالل، وتدعــو الــدول إلــى توفيــر المســاعدة الماديــة والمعنويــة لحركات التحــرر القومي فــي األقاليم 
المســتعمرة”، الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، القــرار رقــم )XX( 2105((، “تنفيــذ إعــالن منــح االســتقالل للبلدان 
https://documents-dds- :والشــعوب المســتعمرة”، 20 كانــون األول 1965، الفقــرة 10، علــى الموقــع اإللكترونــي
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/216/18/IMG/NR021618.pdf?OpenElement ]وقــد زرنــاه واطلعنــا 
ــان أي عمــل قســري يحــرم الشــعوب  ــاع عــن إتي ــة واجــب االمتن ــوم 4 آذار 2020[؛ “وعلــى كل دول ــه فــي ي علي
المشــار إليهــا أعــاله فــي صياغــة هــذا المبــدأ مــن حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا ومــن حريتهــا واســتقاللها بنفســها. 
ويحــق لهــذه الشــعوب، فــي مناهضتهــا لمثــل هــذه األعمــال القســرية وفــي مقاومتهــا لهــا، ســعياً إلــى ممارســة 
حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا بنفســها، أن تلتمــس وأن تتلقــى المســاندة وفقــاً لمقاصــد الميثــاق ومبادئــه”، الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة، “إعــالن مبــادئ القانــون الدولــي المتعلقــة بالعالقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول وفقــاً 
لميثــاق األمــم المتحــدة”، الوثيقــة رقــم A/RES/2625)XXV((، 24( تشــرين األول 1970، علــى الموقــع اإللكترونــي: 
ــد  ــان 2020[؛ و”تؤك ــوم 16 نيس ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن )https://undocs.org/ar/A/RES/2625)XXV ]وق
شــرعية الكفــاح الــذي تخوضــه الشــعوب الواقعــة تحــت الســيطرة االســتعمارية األجنبيــة والمعتــرف لهــا بحــق تقريــر 
المصيــر، فــي ســبيل اســترداد هــذا الحــق بجميــع الوســائل التــي تملكهــا”، الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 
“أهميــة اإلعمــال العالمــي لحــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر ولإلســراع فــي منــح االســتقالل للبلــدان والشــعوب 
المســتعمرة لضمــان حقــوق اإلنســان ومراعاتهــا علــى الوجــه الفعــال”، القــرار رقــم A/RES/2649(، 30( تشــرين 
الثانــي 1970، علــى الموقــع اإللكترونــي:  )https://undocs.org/ar/A/RES/2649)XXV]وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه 

فــي يــوم 1 نيســان 2020[؛ وانظــر، أيضــاً، الحاشــية 22 أعــاله. 

ــن  ــاون بي ــة والتع ــات الودي ــي المتعلقــة بالعالق ــون الدول ــادئ القان ــة العامــة لألمــم المتحــدة، “إعــالن مب 32  الجمعي
الــدول وفقــاً لميثــاق األمــم المتحــدة”، الوثيقــة رقــم A/RES/2625)XXV((، 24( تشــرين األول 1970، علــى الموقــع 
ــوم 16 نيســان 2020[.  ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن ــي: )https://undocs.org/ar/A/RES/2625)XXV ]وق اإللكترون

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/216/18/IMG/NR021618.pdf%3FOpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/216/18/IMG/NR021618.pdf%3FOpenElement
https://undocs.org/ar/A/RES/2625%28XXV%29
https://undocs.org/ar/A/RES/2649%28XXV%29
https://undocs.org/ar/A/RES/2625%28XXV%29
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مــة بالقانــون الدولــي، وال 
َ
وتظــل الــدول، فــي ســياق عملهــا علــى تشــكيل سياســات مكافحــة اإلرهــاب، ملز

ســيما القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. وينبغــي لهــذه الــدول، لكــي تنجــز ذلــك، أن تضمــن أن تدابيــر 

مكافحــة اإلرهــاب ال تتعــارض مــع التزاماتهــا المســتمدة مــن القانــون الدولــي، بمــا فيــه القانــون الدولــي 

لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون الالجئيــن.33 

 فــي حــد ذاتــه ألنــه ال يقتصــر علــى بيــان شــروط العالقــة 
ً
ويثيــر التمويــل المشــروط سياســيًا إشــكالية

القائمــة بيــن الجهــة المانحــة فــي االتحــاد األوروبــي والجهــات المســتفيدة منهــا فحســب، بــل يفــرض 

ــال  ــم أعم ــوم وس ــات. ويق ــك الجه ــى تل ــاب عل ــة اإلره ــي مكافح ــاد ف ــاه االتح ــذي يتبن ــار ال ــك اإلط كذل

ــبما  ــض - حس ــذي يتناق ــي، ال ــياق األوروب ــى الس ــه عل ــي أساس ــة” ف ــال اإلرهابي ــم ’األعم ــة بوس المقاوم

بّيّنــا أعــاله - مــع القانــون الدولــي والحالــة الفلســطينية التــي تحددهــا حركــة الكفــاح فــي ســبيل التحــرر 

الوطنــي. ويعتــرف القانــون الدولــي اإلنســاني بالكفــاح الــذي يخوضــه الشــعب الفلســطيني ضــد الهيمنــة 

ــي إعمــااًل لحقــه فــي تقريــر مصيــره.34 وحــق الشــعب الفلســطيني فــي  االســتعمارية واالحتــالل األجنب

ــل االنفــكاك عــن حقــه فــي المقاومــة، حســبما يــرد  خــوض الكفــاح لنيــل هــذا الحــق حــق أصيــل ال يقب

االعتــراف بذلــك علــى لســان الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي قرارهــا ))XX(2105(.35 وعلــى النقيــض 

ــن يتلقــون  ــى الفلســطينيين الذي ــي، تشــترط المــادة 1.5 عل ــذي يســوقه االتحــاد األوروب ــاء ال ــن االدع م

المنــح أن يمارســوا التمييــز بحــق أصحــاب المصلحــة الذيــن يتعاملــون معهــم والمســتفيدين مــن 

ــذي  ــل ال ــى التموي ــي توضــع عل ل الشــروط الت
ّ
ــى أســاس انتمائهــم السياســي.36 وتشــك خدماتهــم عل

يقدمــه االتحــاد األوروبــي تدخــاًل فــي حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مســار العمــل السياســي الــذي 

ــا  ــة التزاماته ــة لكاف ــاب ممتثل ــة اإلره ــذ لمكافح ــر تُتخ ــون أي تدابي ــى أن تك ــرص عل ــدول أن تح ــى ال ــب عل “يج  33
ــوق  ــي لحق ــون الدول ــة القان ــي، وبخاص ــون الدول ــا للقان ــر وفق ــك التدابي ــذ تل ــي، وأن تتخ ــون الدول ــب القان بموج
اإلنســان والالجئيــن والقانــون الدولــي اإلنســاني”، مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، القــرار 1456 )2003( 
)S/ ــم ــة رق ــي  2003 ، الوثيق ــون الثان ــي 20 كان ــودة ف ــته 4688 المعق ــي جلس ــن ف ــس األم ــذه مجل ــذي اتخ ال
https://www.undocs.org/ar/S/RES/1456%20 :اإللكترونــي الموقــع  الفقــرة 6، علــى   ،RES/1456)2003((
ــرار فــي  ــى هــذا الق ــد عل ــد مــن جدي ــدَ التأكي ــوم 25 آذار 2020[؛ وأعي ــه فــي ي ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن )2003( ]وق
ــذي اتخــذه مجلـــس األمــن فــي جلســته 5261  ــع لألمــم المتحــدة، القــرار 1624 )2005( ال مجلــس األمــن التاب
المعقــودة فــي 14 أيلــول 2005، الوثيقــة رقــم S/RES/1624(، 14( أيلــول 2005، الفقــرة 4، علــى الموقــع 
ــوم 25 آذار 2020[؛  ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن ــي: )https://undocs.org/ar/S/RES/1624)2005 ]وق اإللكترون
وانظــر، أيضــاً، الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة فــي 16 أيلــول 2005، الوثيقــة رقــم 
)A/RES/60/1(، الفقــرة 85، علــى الموقــع اإللكترونــي: https://undocs.org/ar/A/RES/60/1؛ والجمعيــة العامــة 
ــادة  ــم )A/RES/60/288(، الم ــة رق ــول 2006، الوثيق ــي 8 أيل ــة ف ــة العام ــه الجمعي ــرار اتخذت ــدة، ق ــم المتح لألم
ــي  ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن ــي: https://undocs.org/ar/A/RES/60/288 ]وق ــع اإللكترون ــى الموق ــاً )4(، عل رابع
ــل اإلرهــاب، القــرار  ــوم 25 آذار 2020[؛ والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، االتفاقيــة الدوليــة بشــأن قمــع تموي ي
https://undocs.org/ar/A/ :رقــم )54/109(، المــؤرخ 9 كانــون األول 1999، المــادة 21، علــى الموقــع اإللكترونــي

ــوم 25 آذار 2020[.  ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن RES/54/109 ]وق

ــا  ــة ضحاي ــات جنيــف، المؤرخــة 12 آب 1949، والمتعلــق بحماي ــى اتفاقي الملحــق )البروتوكــول( األول اإلضافــي إل  34
https:// :النزاعــات المســلحة الدوليــة )البروتوكــول األول(، 8 حزيــران 1977، المــادة 1، علــى الموقــع اإللكترونــي
]وقــد   www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions

زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 4 نيســان 2020[. 

“وتعتــرف بمشــروعية كفــاح الشــعوب الواقعــة تحــت الحكــم االســتعماري مــن أجــل ممارســة حقهــا فــي تقريــر   35
ــي  ــي ف ــرر القوم ــركات التح ــة لح ــة والمعنوي ــر المســاعدة المادي ــى توفي ــدول إل ــو ال ــر واالســتقالل، وتدع المصي
األقاليــم المســتعمرة”، الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، القــرار رقــم ))XX( 2105(، تنفيــذ إعــالن منــح االســتقالل 
https://documents-dds-ny.un.org/ :ــي ــع اإللكترون ــى الموق ــرة 10، عل ــدان والشــعوب المســتعمرة، الفق للبل

.doc/RESOLUTION/GEN/NR0/216/18/IMG/NR021618.pdf?OpenElement

شادي عثمان، مسؤول االتصاالت والمعلومات في بعثة االتحاد األوروبي في شرقي القدس، ورد في:   36
 Megan Giovannetti, ”Why EU funds to Palestinian NGOs became a victim of misinformation,“ 29 March 

2020, available at: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/eu-palestine-ngos-try-to-
iron-out-discord-over-funding.html ]accessed 15 April 2020[.

https://www.undocs.org/ar/S/RES/1456%2520%282003%29
https://www.undocs.org/ar/S/RES/1456%2520%282003%29
https://undocs.org/ar/S/RES/1624%282005%29
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/288
https://undocs.org/ar/A/RES/54/109
https://undocs.org/ar/A/RES/54/109
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/216/18/IMG/NR021618.pdf%3FOpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/216/18/IMG/NR021618.pdf%3FOpenElement
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/eu-palestine-ngos-try-to-iron-out-discord-over-funding.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/eu-palestine-ngos-try-to-iron-out-discord-over-funding.html
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ــى  ــه، كمــا تعمــل بطريــق غيــر مباشــر عل ــه والتســليم ب ــى نحــو ال يمكــن قبول ــك عل ــة، وذل يرتئيــه بحّري

تقويــض حقــوق أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي المشــاركة، والتــي ُيســتنبط منهــا الحــق فــي تشــكيل 

 عــن الحــق 
ً

األحــزاب السياســية، بمــا يشــمله مــن الحــق فــي المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة،37 فضــال

فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع.38 

ــة  ــارات مكافح ــى اعتب ــتند إل ــذي يس ــيًا، وال ــروط سياس ــل المش ــي التموي ــدم، ُيقص ــا تق ــى م  عل
ً
ــالوة وع

اإلرهــاب، أي شــخص طبيعــي أو كيــان يــرى االتحــاد األوروبــي أنــه ضالــع فــي أعمــال إرهابيــة، وكان ممــن 

يســتفيدون مــن المنــح التــي يقدمهــا. ويتعــارض هــذا التمييــز الــذي يمــاَرس فــي توزيــع التمويــل مــع 

أبســط مبــادئ العمــل اإلنســاني التــي أقرهــا االتحــاد األوروبــي فــي توافــق اآلراء األوروبــي بشــأن المعونــة 

ــي  ــة.39 وف ــتقالل والنزاه ــانية واالس ــاد واإلنس ــادئ الحي ــى مب ــه عل ــي أسس ــز ف ــذي يرتك ــانية، وال اإلنس

ــوي  ــه ينط ــل، ألن ــى التدخ ــم عل ــو قائ ــل ه ــدًا، ب ــيًا محاي ــروط سياس ــل المش ــّد التموي ــار، ال ُيَع ــذا اإلط ه

ــة   أدوات المقاوم
ّ

ــل ــطيني، ويش ــي الفلس ــع المدن ــاء المجتم ــن أعض ــو م ــتبعاد أي عض ــال اس ــى احتم عل

التــي تقــع فــي يــد الشــعب الفلســطيني، ويســمح لالتحــاد األوروبــي بــأن يفــرض إطــاره السياســي عليــه. 

ــًا  دم
ُ
ــًا سياســًية مــن خــالل الدفــع ق ــك، يخفــي التمويــل المشــروط سياســيًا وراءه أهداف وفضــاًل عــن ذل

ــا تجــاه القضيــة الفلســطينية واجتــراح  بمحاربــة “اإلرهــاب” وتوطيــد أركان النهــج الــذي تعتمــده أوروب

حــل “ســلمي” لهــا. وهــذا يقــف علــى طرفــْي نقيــض مــع مبــدأ االســتقالل الــذي يقضــي بــأن األهــداف 

ى عــن أي أهــداف أخــرى. وأخيــرًا، ال تنتفــي النزاهــة عــن التمويــل 
ً
اإلنســانية ينبغــي أن تبقــى بمنــأ

المشــروط سياســيًا فحســب، بــل إنــه يتســم بطابــع تمييــزي كذلــك، بالنظــر إلــى أن المعونــة اإلنســانية 

م ألي شــخص كان علــى أســاس الحاجــة إليهــا،  التــي تتيســر مــن خــالل تمويــل االتحــاد األوروبــي ال تقــدَّ

م علــى أســاس الفاعليــة السياســية.  بــل ُيحتمــل أن تقــدَّ

ــي  ــح الت ــود المن ــن عق ــاب ضم ــة اإلره ــد مكافح ــه بن ــي، بفرض ــاد األوروب ــل االتح ــة، يتدخ ــي المحصل وف

يبرمهــا، وبوجــه ال يتســنى قبولــه فــي حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، وعلــى نحــو يتعارض 

ــز الفاعليــة والتعدديــة  ــذي لتعزي ــي ال ــداه هــو نفســه تجــاه المجتمــع المدن ــذي أب حتــى مــع االلتــزام ال

ــك، تحــول  ــى النقيــض مــن ذل ــر.40 فعل ــر المصي فــي فلســطين وإعمــال حقــه الحريــة االســتقالل وتقري

ــة  ــا أهمي ــل عمله ــي يحت ــطيني الت ــي الفلس ــع المدن ــات المجتم ــل مؤسس ــرر دون تموي ــادة 1.5 مك الم

حاســمة فــي دعــم التجمعــات الســكانية الفلســطينية التــي تهددهــا السياســات اإلســرائيلية القائمــة 

علــى الترحيــل والتهجيــر القســرّيين واالســتعمار والضــم والفصــل العنصــري. وفــي الواقــع، يعمــل النهــج 

ــم )999  ــة رق ــة والسياســية، الوثيق ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــم المتحــدة، العه ــة لألم ــة العام الجمعي  37
https://www.ohchr.org/AR/ :كانــون األول 1966، المــادة 25)أ(، علــى الموقــع اإللكترونــي UNTS 171(، 16

ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx ]وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 25 آذار 2020[. 

38  المصدر السابق، المادة 22

39 European Union, The European Consensus on Humanitarian Aid, 30 January 2008, 2008/C/25/01, 
Article 3, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:42008X0130)01( 
]accessed 27 March 2020[; European Union: European Commission )European Civil Protection and 
Humanitarian Aid Operations(, European Consensus on Humanitarian Aid, Fact Sheets, 2017, available 
at: https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/consensus_en.pdf 

40 European Union Representative West Bank and Gaza Strip, UNWRA, Clarification Letter regarding EU-
funded contracts, to the Palestinian NGO Network, 30 March 2020, available at: http://www.pngo.net/
wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3Dcelex:42008X0130%2801%29
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/consensus_en.pdf
http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf%20
http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf%20
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ــت  ــن أهــداف سياســية، ســواء كان ــا يطرحــه م ــح وم ــم المن ــي تقدي ــي ف ــذي يعتمــده االتحــاد األوروب ال

ــزام االتحــاد  ــف الت ــي ال تخال ــد هــذه السياســات اإلســرائيلية، الت ــى رف ــر مقصــودة، عل مقصــودة أم غي

نفســه بحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي فحســب، بــل تتســبب أيضــًا فــي تقويــض مصداقيــة مؤسســات 

المجتمــع المدنــي الفلســطيني واالتحــاد األوروبــي نفســه فــي نظــر أبنــاء الشــعب الفلســطيني. 

يتعــارض بنــد مكافحــة اإلرهــاب الــذي وضعــه االتحــاد األوروبــي   .4.3
ــة  ــات الخيري ــون الجمعي ــا قان ــا فيه ــطينية، بم ــن الفلس ــع القواني م

والهيئــات األهليــة 

يشــير ممثــل االتحــاد األوروبــي إلــى أن قانــون االتحــاد هــو القانــون الناظــم لعقــود المنــح التــي يبرمهــا، بما 

فــي ذلــك  االجــراءات التقييديــة.41 ولذلــك، ينبغــي احتــرام المــادة 1.5 مكــرر بشــأن التمويــل المشــروط 

باعتبارهــا جــزءًا مــن التشــريعات الســارية لــدى االتحــاد األوروبــي. 

ومــع ذلــك، ثمــة حظــر قانونــي ثابــت علــى قبــول التمويــل المشــروط بموجــب أحــكام التشــريعات 

ــة  ــات الخيري ــنة 2000 بشــأن الجمعي ــم 1 لس ــطيني رق ــون الفلس ــن القان ــادة 32 م الفلســطينية. فالم

غيــر  مســاعدات  تلقــي  والهيئــات  للجمعيــات  يحــق   ]...[“ أنــه  علــى  تنــص  األهليــة  والهيئــات 

ــي صــورة  ــة ف ــي المســاعدات المالي ــه الخصــوص، يجــوز أن تأت ــى وج ــة عملهــا”.42 وعل مشــروطة لخدم

ــن التشــريعات  ــك، ُيستشــف م ــى ذل ــاًء عل ــر المشــروطة ]...[”.43 وبن ــح والمســاعدات غي ــات والمن “الهب

ــك، يشــمل هــذا الحظــر العــام  ــع ذل ــدأ. وم ــة المب ــل المشــروط محظــور مــن ناحي الفلســطينية أن التموي

والمطلــق اســتثناءين اثنيــن: أولهمــا الشــروط اإلداريــة والماليــة التــي تســعى إلــى الوفــاء بمبــدأ الحكــم 

ــن الشــروط فــي االشــتراطات  ــواع م ــى هــذه األن ــى شــواهد عل الرشــيد.44 وفــي وســع المــرء أن يقــف عل

التــي تقضــي بإعــداد تقاريــر التدقيــق المالــي الســنوية أو تمكيــن الجهــات المانحــة مــن إعــادة تدقيــق 

ــل إنهــا  ــة فحســب، ب ــّد هــذه الشــروط مقبول َع
ُ
ــة بهــا. وال ت ــات المتعلق ــع الدفع ــر ومقارنتهــا م الفواتي

تلقــى الترحيــب فــي أوســاط الجمعيــات الفلســطينية كذلــك. ويشــمل االســتثناء الثانــي رصــد النفقــات 

ــرع  ــة التــي ُيرصــد التب ــود الموازن ــد األنشــطة أو بن التــي تســتطيع الجهــات المانحــة مــن خاللهــا تحدي

الــذي تقدمــه لتغطيتهــا.45 ومــن األمثلــة علــى هــذا النــوع مــن الشــروط المقبولــة مــا يغطيــه المانحــون 

41 European Union Representative West Bank and Gaza Strip, UNWRA, Clarification Letter regarding EU-
funded contracts, to the Palestinian NGO Network, 30 March 2020, available at: http://www.pngo.net/
wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf 

القانون الفلسطيني رقم 1 لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية، المادة 32.   42

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003 بشــأن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة   43
رقــم )1( لســنة 2000، الفصــل الثانــي، الشــؤون الماليــة، المــادة 50. 

ــان الشــفافية  ــة لضم ــد محاســبية معين ــاع قواع ــة إتب ــى الجمعي ــول عل ــا المم ــي يشــترط فيه “المســاعدات الت  44
وحســن اســتخدام المســاعدات”، قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003 بشــأن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون 
ــادة 51)1(. ــة، الم ــي، الشــؤون المالي ــم )1( لســنة 2000، الفصــل الثان ــة رق ــات األهلي ــة والهيئ ــات الخيري الجمعي

“المســاعدات التــي يشــترط فيهــا الممــول أن تصــرف فــي نشــاط معيــن مــن نشــاطات الجمعيــة أو لتغطيــة بنــد   45
ــم )9( لســنة 2003 بشــأن  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــول”، ق ــة أو المشــروع المم ــة الجمعي ــود موازن ــن بن ــن م معي
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000، الفصــل الثانــي، الشــؤون 

ــادة 51)2(.  ــة، الم المالي

http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf
http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf
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مــن أنشــطة المناصــرة القانونيــة الدوليــة، أو إجــراء أبحــاث بعينهــا أو تقديــم معونــات إنســانية محــددة 

لمجموعــات أو فئــات معينــة مــن المســتفيدين. وهــذا ال يعنــي أن الجهــة المانحــة تملــك الحــق فــي فــرض 

شــرط يمنــع المؤسســة مــن تنفيــذ أنشــطة أخــرى ال تمولهــا تلــك الجهــة، مــن قبيــل أنشــطة التوعيــة 

ــة التــي يمكــن أن تغطيهــا جهــات مانحــة أخــرى.  ــة والدولي المحلي

ِعّدهــا 
ُ
ــى أن األنشــطة أو البنــود التــي يقــع عليهــا االختيــار ال ت ــد مــن اإلشــارة، فــي هــذا المقــام، إل وال ب

الجهــات المانحــة وال تفرضهــا، بــل يجــري اختيارهــا مــن خطــة الجمعيــة نفســها أو مــن المقتــرح الــذي 

د هذه األنشــطة فــي اإلســتراتيجية التــي تعتمدها   مــا تحــدَّ
ً
تقدمــه أو مــن موازنتهــا المعــّدة ســلفًا. وعــادة

الجمعيــة مــن خــالل مقتــرح مشــروع تصــادق عليــه الجهــات المانحــة نفســها فــي األصــل. وغنــي عــن 

البيــان أن إســتراتيجية مؤسســة المجتمــع المدنــي الشــريكة والمقتــرح المقــر معلومــان ســلفًا لــدى 

الن المصلحــة المشــتركة لــدى الجهــة المانحــة ومؤسســة المجتمــع المدنــي معــًا. 
ّ
الجهــات المانحــة ويشــك

ويفضــي هــذا األمــر مــن ثــم إلــى اســتنتاج مفــاده أن الجهــة المانحــة فــي وســعها أن تمتنــع عــن التعاقــد 

ــن  ــك، فم ــا. ولذل ــن تمويله ــم ع ــا وأن تحج ــج أولوياته ــي تعال ــطة الت ــد األنش ــة ال تعتم ــع أي مؤسس م

المعقــول أن نؤكــد أن الجهــة المانحــة تســتطيع أن تضــع شــرطًا يقضــي باقتصــار منحتهــا علــى تغطيــة 

أنشــطة محــددة، ومنــع مؤسســة مــا مــن إتاحــة منحتهــا هــذه لتغطيــة أنشــطة ال تقــع ضمــن نطــاق عملهــا. 

ومــع ذلــك، ال يســع الجهــة المانحــة أن تفــرض شــرطًا عامــًا يحــول بيــن المؤسســة وبيــن االســتفادة مــن 

مــوارد ماليــة أخــرى لتغطيــة األنشــطة التــي ال تغطيهــا تلــك الجهــة مــن خــالل تبرعهــا. وبعبــارة أخــرى، 

بينمــا تملــك الجهــة المانحــة خيــارًا يتيــح لهــا أن تختــار المؤسســة التــي تريد أن تتعــاون معهــا وتمّولها، 

فهــي ال تملــك الحــق فــي فــرض شــروط تقييديــة أو مانعــة تشــمل جميــع األنشــطة التــي تنفذهــا تلــك 

المؤسســة، وهــي تحديــدًا تلــك األنشــطة التــي تغطيهــا جهــات مانحــة أخــرى. وفــي حــال لــم توافــق جهة 

مانحــة علــى أنشــطة معينــة تنفذهــا المؤسســة أو لــم تقبلهــا )علــى افتــراض أنهــا وافقــت فــي األصــل 

ــك  ــام بإســتراتيجيتها(، فبإمــكان تل ــى وعــي ت ــب أو مشــروع قدمتــه هــذه المؤسســة وأنهــا عل ــى طل عل

الجهــة أن تختــار اإلحجــام عــن دعــم المؤسســة أو تمويلهــا مــن األســاس. ومــع ذلــك، فليــس مــن جملــة 

الحقــوق التــي تملكهــا الجهــة المانحــة الحــق فــي تقييــد عمــل المؤسســة بالمطلــق. فمثــل هــذه الشــروط 

التــي تقّيــد عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي أو تجبرهــا علــى تغييــر أنشــطتها بقــوة المــال والنفــوذ 

عــه 
ْ
ترقــى إلــى مســتوى فــرض أجنــدة الجهــة المانحــة علــى تلــك المؤسســات، وهــو مــا يتســاوى فــي وق

مــع توظيــف األمــوال لغايــات إنجــاز أهــداف تضعهــا الجهــة المانحــة نفســها. وعلــى الرغــم مــن الصفــة 

المشــروعة التــي تكتســيها أهــداف محــددة للجهــات المانحــة والتــي قــد تصــب فــي مصلحــة المؤسســة 

والمســتفيدين النهائييــن مــن خدماتهــا، اال إن هــذا النهــج التدخلــي التقييــدي يفتــح مــن ناحيــة المبــدأ 

البــاب علــى مصراعيــه أمــام الجهــة المانحــة نفســها أو أمــام جهــات مانحــة أخــرى لكــي تفــرض شــروطًا 

تتنافــى مــع القانــون أو شــروطًا قــد تتعــارض مــع مصالــح النــاس فــي نهايــة المطــاف. 

وفــي المحصلــة، تثيــر المــادة 1.5 مكــرر والتمويــل المشــروط سياســيًا فــي منــح االتحــاد األوروبــي بصفــة 

مــة بالقيــود الوطنيــة 
َ
عامــة معضلــة قانونيــة أمــام مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني الملز

ــل المشــروط سياســيًا بموجــب أحــكام التشــريعات الفلســطينية. فمــن  ــول التموي المشــروعة بشــأن قب

م بــه أن المــادة 13 مــن مــواد الشــروط العامــة المنطبقــة علــى عقــود المنــح التــي يمولهــا االتحــاد 
َّ
المســل
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األوروبــي فــي مجــال األنشــطة الخارجيــة تنــص علــى أن عقــود المنــح التــي يقدمهــا االتحــاد تخضــع فــي 

ــون  ــار القان ــك، ال يمكــن اعتب ــع ذل ــر.46 وم ــزم األم ــون البلجيكــي إن ل ــي، والقان ــون األوروب تنظيمهــا للقان

مــة قانونيــًا 
َ
المحلــي غيــر ذي صلــة، بالنظــر إلــى أن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني تبقــى ملز

بالتقيــد بأحــكام التشــريعات الفلســطينية. وإذا قرأنــا هــذا الســياق باالقتــران مــع الواقــع الــذي يشــهد 

ــة  ــي، والتشــريعات البلجيكي ــح بموجــب تشــريعات االتحــاد األوروب ــي صري ــزام قانون ــاب أي الت ــى غي عل

ــإن  ــح، ف ــود المن ــي عق ــرر ف ــادة 1.5 مك ــاكلة الم ــى ش ــاب عل ــة اإلره ــأن مكافح ــد بش ــإدراج بن ــة، ب المكمل

االتحــاد األوروبــي يغالــي علــى نحــو غيــر مبــرر فــي تجــاوز الســلطة التقديريــة التــي يحظــى بهــا بصفتــه 

جهــة مانحــة مــن خــالل فــرض شــروط سياســية علــى تمويــل مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني. 

5.3. يرّســخ االتحــاد األوروبــي، بفرضــه بنــد مكافحــة اإلرهــاب، المزاعــم 
التــي تــرى أن المؤسســات الفلســطينية تدعــم اإلرهــاب 

تحتــّج المفوضيــة األوروبيــة بــأن إســقاط بنــد التمويــل المشــروط عــن المؤسســات الفلســطينية مــن شــأنه 

أن يــؤدي إلــى نتائــج عكســية، حيــث يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه تراجــع عــن محاربــة اإلرهــاب ويســفر عــن 

عكــس مــا يتوخــاه المجتمــع المدنــي الفلســطيني.47 

ومــع ذلــك، وحســبما بّيّنــا أعــاله، فقــد جــرت مواءمــة تعريــف األعمــال اإلرهابيــة علــى الوجــه الــذي يطرحــه 

االتحــاد األوروبــي وتكييفــه مــع نمــوذج عــام للســالم يعكــس الحالــة الراهنــة للعالقــات الدوليــة فــي أوروبــا، 

ــطيني  ــعب الفلس ــطين والش ــه فلس ــرد ب ــذي تنف ــياق ال ــاول الس ــي تن ــجام ف ــى االنس ــر إل ــه يفتق ــع أن م

)االحتــالل العســكري، والضــم، واالســتعمار األجنبــي واالضطهــاد والفصــل العنصــري(. وينبــع هــذا الســياق 

مــن أحــكام متعــددة مــن أحــكام القانــون اإلنســاني، التــي تكّرســها اتفاقيــات جنيــف. فاألعمــال اإلرهابيــة، 

ــن ال  ــن أو األشــخاص الذي ــي تســتهدف الســكان المدنيي ــزاع مســلح، هــي الت ــار ن ــي إط رتكــب ف
ُ
ــي ت الت

يشــاركون فــي األعمــال العدائيــة أو مــا عــادوا يشــاركون فيهــا.48 وعلــى النقيــض مــن ذلــك، ففــي مســعى 

الشــعوب لنيــل الحريــة أو إعمــال حقهــا فــي تقريــر المصيــر، ال تشــكل المقاومــة المشــروعة عمــاًل إرهابيــًا 

ــرض عليــه تعريــف يدعــي أن 
ُ
بموجــب القانــون الدولــي. وبذلــك، يجــد الشــعب الفلســطيني نفســه وقــد ف

46 Annex II General Conditions Applicable to European Union-Financed Grant Contracts for External 
Actions, July 2019, Article 1.5 bis, available at: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_
gencond_en_0.pdf 

ــرة  ــه الدائ ــذي عقدت ــاع ال ــة المختصــة بالحــوار وتوســع المفاوضــات( - االجتم ــة )اإلدارة العام ــة األوروبي 47  المفوضي
األوروبيــة للشــؤون الخارجيــة مــع مؤسســات حقــوق اإلنســان الفلســطينية، بروكســل، 22 كانــون الثانــي 2020.

ــكان  ــن الس ــر بي ــث الذع ــة ب ــورة رئيس ــتهدف بص ــي تس ــف الت ــال العن ــد بأعم ــف أو التهدي ــال العن ــر أعم 48  “تحظ
ــة  ــة الدولي ــي، اللجن ــي اإلنســاني العرف ــون الدول ــك، القان ــد- بي ــز دوزوال ــس ولوي ــاري هنكرت ــن”، جــان م المدنيي
https://www. :للصليــب األحمــر، المجلــد األول: القواعــد، 2005، القاعــدة 2، ص. 74، علــى الموقــع اإللكترونــي
icrc.org/ar/publication/pcustom؛ والملحــق )البروتوكــول( األول اإلضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف، المــؤرخ 8 
حزيــران 1977، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة )البروتوكــول األول(، المــادة 51)2(، علــى 
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the- :الموقــع اإللكترونــي
ــروض  ــوم 3 نيســان 2020[؛ وانظــر، أيضــاً، الحظــر المف ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن geneva-conventions ]وق
ــة للصليــب األحمــر،  ــة الدولي ــر ]...[ اإلرهــاب” التــي تســتهدف األشــخاص المحمييــن، اللجن ــع تدابي علــى “جمي
ــة(، 12  ــف الرابع ــة جني ــرب، )اتفاقي ــت الح ــي وق ــن ف ــة األشــخاص المدنيي ــة بشــأن حماي ــف الرابع ــة جني اتفاقي
https://www.icrc.org/ar/resources/ اإللكترونــي:  الموقــع  علــى   ،33 المــادة   ،)UNTS 287  75(  ،1949 آب 
documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians ]وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 3 نيســان 2020[. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_gencond_en_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_gencond_en_0.pdf
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-iv-on-civilians
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أبنــاءه يقترفــون أعمــااًل إرهابيــة، ومــا يقتــرن بهــذا التعريــف مــن ترتيــب مســؤوليات ال تراعــي فــي أي وجــه 

ــك، ُيفــرض وســم اإلرهــاب، ومــا   لذل
ً
ــذي يخصهــم. ونتيجــة مــن الوجــوه الســياق القانونــي والسياســي ال

يلحــق بــه مــن اآلثــار الوخيمــة كافــة، علــى رقــاب أبنــاء الشــعب الفلســطيني لغايــات ضــرب مصداقيــة مــا 

يخوضونــه مــن أعمــال التحــرر والكفــاح الوطنييــن ونــزع الصفــة الشــرعية عنهــا وتشــويهها والتشــهير بها. 

وفــي الواقــع، يرّســخ فــرض بنــد مكافحــة اإلرهــاب المذكــور علــى المجتمــع المدنــي الفلســطيني، الــذي 

يــؤدي عملــه فــي ســياق قواُمــه المقاومــة المشــروعة، وصــم المقاومــة الفلســطينية تحــت ســتار محاربــة 

ــد محاربــة اإلرهــاب فــي جميــع أنحــاء العالــم، بــل يزعــزع أركانهــا 
ّ
اإلرهــاب. ووصــم المقاومــة الوطنيــة ال يوط

ويقوضهــا. 

وهــذا وحــده كفيــل بــأن يثيــر شــكوكًا جديــرة باالعتبــار حــول النيــة التــي يبّيتهــا االتحــاد األوروبــي مــن 

وراء الترويــج لبنــد مكافحــة اإلرهــاب واإلبقــاء عليــه فــي عقــود المنــح التــي تخــص مؤسســات المجتمــع 

المدنــي الفلســطيني. وفضــاًل عــن ذلــك، فقــد اقتــرح مركــز بديــل - المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق 

المواطنــة والالجئيــن، مــن خــالل أميــن ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، اســتبدال 

المــادة 1.5 مكــرر التــزام المســتفيدين مــن المنــح بأنهــم لــن “يضعــوا أي أمــوال تشــملها منحــة االتحــاد 

األوروبــي فــي متنــاول أي جماعــة أو منظمــة سياســية”. وكان مــن شــأن هــذا البديــل أن يضمــن االلتــزام 

ــذي يتوخــى االتحــاد  ــة، بحيــث يتماشــى مــع الهــدف المزعــوم ال ــدأ العنايــة الواجب ــة بمب بدرجــة معقول

األوروبــي مــن خاللــه الحيلولــة دون توجيــه أموالــه إلــى األحــزاب السياســية،49 فــي ذات الوقــت يتماشــى 

مــع القانــون الفلســطيني وال يجبــر مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى االعتــراف بقوائــم العقوبــات التــي 

ــال- أخالقيــة. ويثيــر رفــض  ــى القيــام بإجــراءات الفحــص والتدقيــق ال يعتمدهــا االتحــاد وال يجبرهــا عل

ــي  ــن الشــكوك حــول المقصــد الحقيق ــد م ــل المزي ــرح البدي ــي المقت ــزام ف ــي لهــذا االلت االتحــاد األوروب

مــن وراء المــادة 1.5 مكــرر بالنظــر إلــى مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار سياســية تمــّس الشــعب الفلســطيني. 

ال شــيء يثبــت أن قوائــم العقوبــات التــي يتبناهــا االتحــاد األوروبــي   .6.3
ــن تضــم أفــرادًا فلســطينيين فــي المســتقبل   ل

يشــير ممثــل االتحــاد األوروبــي إلــى أن أشــخاصًا فلســطينيين ليســوا مدرجيــن اآلن علــى قوائــم العقوبــات 

التــي يعتمدهــا االتحاد.50 

49  انظــر شــادي عثمــان، مســؤول االتصــاالت والمعلومــات فــي بعثــة االتحــاد األوروبــي فــي شــرقي القــدس، ورد 
فــي: 

 Megan Giovannetti, ”Why EU funds to Palestinian NGOs became a victim of misinformation,“ 29 March 
2020, available at: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/eu-palestine-ngos-try-to-
iron-out-discord-over-funding.html ]accessed 15 April 2020[.

50 European Union Representative West Bank and Gaza Strip, UNWRA, Clarification Letter regarding EU-
funded contracts, to the Palestinian NGO Network, 30 March 2020, available at: http://www.pngo.net/
wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/eu-palestine-ngos-try-to-iron-out-discord-over-funding.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/eu-palestine-ngos-try-to-iron-out-discord-over-funding.html
http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf
http://www.pngo.net/wp-content/uploads/2020/04/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts1.pdf
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ــي اســم أي شــخص  ــي االتحــاد األوروب ــة الموحــدة ف ــات المالي ــة العقوب ــع، ال تتضمــن قائم ــي الواق وف

طبيعــي فلســطيني فــي هــذه اآلونــة، ولكنهــا تــورد عــدة فصائــل سياســية ومقاِومــة فلســطينية، وهــي 

منظمــة أبــو نضــال، وكتائــب شــهداء األقصــى، ومؤسســة األقصــى الخيريــة، وحركــة حمــاس، وكتائــب 

عــز الديــن القســام التابعــة لحركــة حمــاس، وحركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين، والجبهــة 

ــّو أســماء  ــة.51 وخل ــادة العام ــر فلســطين - القي ــر فلســطين والجبهــة الشــعبية لتحري الشــعبية لتحري

ــا أن  ــكل ضمان ــي ال يش ــاد األوروب ــا االتح ــي يتبناه ــات الت ــم العقوب ــن قوائ ــطينيين اآلن م ــراد فلس أف

الوضــع الراهــن ســوف يبقــى علــى حالــه. فــال جــدال فــي أن إدراج شــخص أو كيــان علــى قوائــم العقوبــات 

المذكــورة ينطــوي علــى بعــض الضمانــات االجرائيــة، بمــا فيهــا الحــق فــي المراجعــة القضائيــة أمــام 

ــة	 ــراءات	القضائي ــود	هــذه	اإلج ــك، ال	يشــمل	وج ــع ذل ــي. وم ــاد األوروب ــة لالتح ــدل التابع ــس الع مجل

الضامنــة	الطعــن	فــي	المــادة	1.5	مكــرر	فــي	حــد	ذاتهــا،	وفــي	مشــروعيتها	وانعــدام	صفتهــا	

	علــى	ذلــك،	فليــس	مــن	الواضــح	مــا	إذا	كانــت	الكيانــات	السياســية	الفلســطينية	
ً
األخالقيــة.	وعــالوة

أو	األشــخاص	الفلســطينيون	ســيجتازون	اختبــار	المراجعــة	القضائيــة،	وال	ســيما	بالنظــر	إلــى	ســياق	

ــذي	يتســم	بقــدر	متزايــد	مــن	التحريــض	وتأجيــج	المشــاعر،	مــن	خــالل	فــرض	 مكافحــة	اإلرهــاب	ال

ــاد  ــا االتح ــي يعتمده ــات الت ــم العقوب ــة. فقوائ ــال	اإلرهابي ــي(	لألعم ــي	وأمريك ــي	)أوروب ــم	غرب فه

ــا  ــطينية باعتباره ــية الفلس ــل السياس ــأن إدراج الفصائ ــن ش ــدوري، وم ــث ال ــع للتحدي ــي تخض األوروب

ــات إرهابيــة أن يؤيــد هــذا االفتــراض ويســانده.52  كيان

ــل	الواليــات	المتحــدة	وإســرائيل	فــي	
ّ
له	تدخ

ّ
وممــا	يثيــر	القلــق	بوجــه	خــاص	الخطــر	الــذي	يشــك

ــا،	 ــورة	وتحديثه ــات	المذك ــم	العقوب ــداد	قوائ ــي	إع ــي	ف ــاد	األوروب ــا	االتح ــي	يعتمده ــراءات	الت اإلج

ــف  ــًا للموق ــة. فوفق ــة	الحق ــي	مرحل ــات	الفلســطينية	ف ــن	اســتهداف	األشــخاص	والكيان ــث	يمك حي

المشــترك للمجلــس )2001/931(، يجــب أن يســتند إدراج األشــخاص الطبيعييــن والجماعــات والكيانــات 

التــي تخضــع للتدابيــر التقييديــة إلــى “معلومــات أو مــواد دقيقــة فــي الملــف المعنــي الــذي يشــير إلــى 

خــذ مــن جانــب ســلطة مختصــة”.53 وتشــمل الســلطات المختصــة الســلطات القضائيــة، أو 
ُّ
أن قــرارًا قــد ات

بــداًل منهــا ســلطة مختصــة تكافئهــا شــريطة ضمــان الحقــوق فــي الدفــاع والحــق فــي الحمايــة القضائيــة 

الفعاليــة وكفالتــه.54 ولــم	تقــِض	محكمــة	العــدل	التابعــة	لالتحــاد	األوروبــي	بأنــه	ال	حاجــة	الن	تكــون	

51 Council Implementing Regulation )EU( 2020/19 of 13 January 2020 Implementing Article 2)3( of 
Regulation )EC( No 2580/2001 on Specific Restrictive Measures Directed Against Certain Persons 
and Entities with a View to Combating Terrorism, and Repealing Implementing Regulation )EU( 
2019/1337, OJEU LI 8/1, 14 January 2020, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.008.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:008I:TOC ]accessed 31 January 
2020[.

52 Council Regulation )EC( no 2580/2001 of 27 December 2001 on Specific Restrictive Measures 
Directed Against Certain Persons and Entities with a View to Combating Terrorism, OJEU L 344/70, 
28 December 2001, Article 2)3(, available at: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2001:344:0070:0075:EN:PDF 

53 Council Common Position of 27 December 2001 on the Application of Specific Measures to Combat 
Terrorism, 2001/931/CFSP, 28 December 2001, Article 1)4(, available at: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001E0931 ]accessed 31 March 2020[.

54 Court of Justice of the European Union )Sixth Chamber(, Liberation Tigers of Tamil Eelam )LTTE( 
v. Council of the European Union, Joint Cases T-208/11 and T-508/11, 16 October 2014, para. 
139, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62011TJ0208 
]accessed 1 May 2020[.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.LI.2020.008.01.0001.01.ENG%26toc%3DOJ:L:2020:008I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.LI.2020.008.01.0001.01.ENG%26toc%3DOJ:L:2020:008I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DOJ:L:2001:344:0070:0075:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DOJ:L:2001:344:0070:0075:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/%3Furi%3DCELEX:32001E0931
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/%3Furi%3DCELEX:32001E0931
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3DCELEX%253A62011TJ0208
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الســلطات	الوطنيــة	المختصــة	تابعــة	حصــرا	لدولــة	مــن	الــدول	األعضــاء	فــي	االتحــاد	األوروبــي	

ــا	 ــى	إدراج	حركــة	حمــاس	باعتبارهــا	كيان ــك	ســابقة	بتصديقهــا	عل ــررت	كذل ــل	إنهــا	ق فحســب،55 ب

إرهابيــا باالســتناد الــى قــرارات دولــة غيــر أوروبيــة. مــن الجديــر بالذكــر أن هــذه الســابقة شــملت إحالة إلى 

القــرارات الصــادرة عــن الواليــات المتحــدة بمقتضــى المــادة 219 مــن قانــون الهجــرة والجنســية األمريكــي، 

وإلــى األمــر التنفيــذي رقــم 13224. واعتبــرت المحكمــة أن هــذه القــرارات تنبثــق مــن “ســلطات مختصــة” 

ألنهــا تخضــع للمراجعــة اإلداريــة والقضائيــة.56 ويثبــت اعتمــاد محكمــة العــدل األوروبيــة وتعويلهــا علــى 

ــذي تمارســه الواليــات المتحــدة  القــرارات التنفيذيــة األمريكيــة فــي صياغــة أحكامهــا مــدى التأثيــر ال

علــى تأطيــر سياســات االتحــاد األوروبــي وفقهــه القضائــي بشــأن المســائل المتصلــة باإلرهــاب. وبالنظــر 

إلــى المنــاخ الســائد الــذي يجــّرم المنظمــات الفلســطينية والنزعــة المتناميــة إلــى وســمها كمــا لــو كانــت 

إرهابيــة فــي الواليــات المتحــدة، حســبما نبّيــن ذلــك أدنــاه، فمــن المتوقــع أن يواصــل االتحــاد األوروبــي 

إضافــة المزيــد مــن المنظمــات الفلســطينية، واألشــخاص الفلســطينيين فــي نهايــة المطــاف، إلــى قوائــم 

العقوبــات التــي يتبناهــا، حيــث يحــذو بذلــك حــذو النمــوذج األمريكــي بحذافيــره. 

ــن  ــد م ــن ال ب ــد، ولك ــرائيلية بع ــم اإلس ــن المحاك ــادرة ع ــكام الص ــى األح ــي إل ــاد األوروب ــر االتح ــم ُيِش ول

تســليط الضــوء علــى محوريــن فــي هــذا الخصــوص. ففــي المقــام األول، وبالنظــر إلــى اإلجــراءات الراهنــة 

عتبــر	المحاكــم	
ُ
التــي يعتمدهــا االتحــاد األوروبــي فــي اإلدراج علــى قوائــم عقوباتــه، ُيحتمــل	أن	ت

ــر	الســلطات	التنفيذيــة	اإلســرائيلية	نفســها،	“ســلطات	مختصــة”	يمكــن	 عتب
ُ
ــم	ت اإلســرائيلية،	إن	ل

االســتناد	إليهــا.57 وفــي المقــام الثانــي، وعلــى خــالف الحجــج التــي تســاق فــي هــذا اإلطــار، فليــس ثمــة 

ســبب وجيــه يحمــل علــى االعتقــاد بــأن محكمــة العــدل األوروبيــة لــن تســتند إلــى الســلطات اإلســرائيلية 

فــي مرحلــة الحقــة، علــى الرغــم مــن “الوعــي بغيــاب ضمانــات مراعــاة األصــول القانونيــة الســليمة فــي 

إســرائيل”.58 ففــي	الواقــع،	تمــارس	إســرائيل	تأثيــرًا	متزايــدًا	ال	يــكاد	يفتــر	علــى	السياســات	التــي	

يعتمدهــا	االتحــاد	األوروبــي	علــى	صعيــد	اإلرهــاب،	وهــو	مــا	يظهــر	بجــالء	فــي	التوقيــع	علــى	اتفاقيــة	

ــة	 ــة	محارب ــول(	وإســرائيل	بغي ــون	)اليوروب ــاذ	القان ــال	إنف ــي	مج ــاون	ف ــة	للتع ــة	األوروبي ــن	الوكال بي
55 Court of Justice of the European Union )Sixth Chamber(, Liberation Tigers of Tamil Eelam )LTTE( 

v. Council of the European Union, Joint Cases T-208/11 and T-508/11, 16 October 2014, para. 
136, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62011TJ0208 
]accessed 1 May 2020[.

56 Court of Justice of the European Union )Grand Chamber(, Council of the European Union v. Hamas, 
Case C-79/15 P, 26 July 2017, para.10, available at:  http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?text=&docid=193202&doclang=EN ]accessed 15 Avril 2020[.

57  مــن الجديــر بالمالحظــة أنــه، وبموجــب المــادة ))d(.12.2( مــن الملحــق الثانــي إلــى الشــروط العامــة المتعلقــة 
ــة، يمكــن أن يســتند إلغــاء عقــد المنحــة فــي  ــي لألنشــطة الخارجي ــح التــي يمولهــا االتحــاد األوروب بعقــود المن
دوافعــه إلــى “]اإلثبــات[ بموجــب حكــم نهائــي أو قــرار إداري نهائــي أو بموجــب دليــل يقــع فــي حــوزة الســلطة 
ــة، أو غســيل  ــة إجرامي ــي منظم ــت ]...[ بالمشــاركة ف ــات المســتفيدة أُدين ــة أو الجه ــى أن الجه ــدة عل المتعاق
األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب أو جرائــم لهــا صلــة باإلرهــاب ]...[” وال تــرد معلومــات دقيقــة عــن طبيعــة الســلطات 
ــب اإلنصــاف إن ســاورنا  ــك، فنحــن ال نجان ــة. ولذل ــرارات اإلداري ــل هــذه األحــكام أو الق ــي تصــدر مث المختصــة الت

ــة اإلســرائيلية بوصفهــا ســلطات مختصــة. انظــر:  ــات اإلداري ــار المحاكــم أو الكيان ــة اعتب القلــق مــن إمكاني
 Annex II General Conditions Applicable to European Union-Financed Grant Contracts for External 

Actions, July 2019, Article 1.5 bis, available at: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_
gencond_en_0.pdf 

58  انظر، مثاًل: 
 Andreina De Leo & Giovanni Fassina, ”General Conditions Application to EU-Financed Grant Contracts 

for External Actions: Explanation of the Background Legislation, Meaning of the Clause and Likely 
Impact on Civil Society Organizations Operating in Palestine,“ European Legal Support Center, 7 March 
2020, para.12.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3DCELEX%253A62011TJ0208
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D193202%26doclang%3DEN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D193202%26doclang%3DEN
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_gencond_en_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_gencond_en_0.pdf
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ــاد	 ــا	االتح ــي	يوقعه ــا	الت ــي	نوعه ــى	ف ــي	األول ــام	2018،	وه ــي	الع ــاب	ف ــة	واإلره ــة	المنظم الجريم

ــذي تمارســه  ــر التأثيــر المتنامــي ال ــك، يثي ــدول	األعضــاء	فيــه.59 وبذل ــة	مــن	غيــر	ال ــي	مــع	دول األوروب

الواليــات المتحــدة وإســرائيل علــى سياســة االتحــاد األوروبــي بشــأن مكافحــة اإلرهــاب القلــق إزاء توظيــف 

هــذه السياســية لإلمعــان فــي قمــع المقاومــة التــي يخوضهــا الفلســطينيون فــي وجــه االســتعمار 

ــي والفصــل العنصــري.  االحالل

 علــى مــا تقــدم، وفــي الوقــت الــذي ال ُيــدرج فيــه أي شــخص فلســطيني علــى قوائــم العقوبــات 
ً
وزيــادة

ــى  ــة عل ــات المدرج ــن الكيان ــًا بي ــزًا واضح ــاد تميي ــز االتح ــي، ال يمي ــاد األوروب ــا االتح ــي يعتمده الت

هــذه القوائــم واألفــراد المرتبطيــن بهــذه الكيانــات. فحســبما ورد فــي الموقــف المشــترك للمجلــس، 

ــات، ال يشــمل  ــم العقوب ــي الناظــم لقوائ ــذي يبيــن اإلطــار القانون ــون األول 2001، وال المــؤرخ 27 كان

“األشــخاص والجماعــات والكيانــات الضالعــة فــي األعمــال اإلرهابيــة” أولئــك “الذيــن يرتكبــون 

أو يحاولــون أن يرتكبــوا أعمــااًل إرهابيــة أو يشــاركون فــي ارتــكاب األعمــال اإلرهابيــة أو ييســرون 

ــي يملكهــا” هــؤالء  ــات “الت ــات والكيان ــل يضمــون أيضــًا األشــخاص والجماع ارتكابهــا” وحســب، ب

ــة عنهــا أو بموجــب  ــون بالنياب ــر مباشــرة”، و/أو “يتصرف “أو يســيطرون عليهــا بصــورة مباشــرة أو غي

توجيهاتهــا”.60 

وينطوي هذا التأطير على دالالت متباينة. 

	 ــة		 ــه	يتصــرف	بالنياب ــم	أن ــى	أي	شــخص	فلســطيني	ُيزَع ــة	عل ــراءات	التقييدي ــق	االج ــد	تطب فق

عــن	منظمــة	مدرجــة	علــى	قوائــم	العقوبــات	أو	بموجــب	توجيهاتهــا،	فــي	الوقــت	الــذي	ال	ُيــدرج	

ــا  ــى ســبيل المثــال، مــن غيــر المؤكــد م ــى	القوائــم	بصفتــه	الشــخصية. فعل فيــه	هــو	نفســه	عل

ــى تنظيــم مســيرة شــعبية  ــك القــدرة عل ــي الفلســطيني تمل إذا كانــت مؤسســات المجتمــع المدن

دعمــًا لشــخص أدانتــه محكمــة إســرائيلية بمــا يســمى “أعمــااًل إرهابيــة”، أو بانتمائــه إلــى إحــدى 

الفصائــل الفلســطينية المدرجــة علــى قوائــم العقوبــات، مــع العلــم بأنــه يمكــن االحتجــاج بأنــه ليس 

فــي اإلطــار القانونــي لالتحــاد األوروبــي مــا يفــرض حظــرًا صريحــًا علــى هــذا النــوع مــن المشــاركة أو 

النشــاط. 

	 ــل	الفلســطينية		 ــى	الفصائ ــن	ال ــن	الواضــح	ان	مشــاركة	االشــخاص	المنتمي ــدا	م ــه	غ ــم	ان رغ

المصنفــة	إرهابيــة	بصفتهــم	السياســية	محظــور	بموجــب	المــادة	1.5	مكــرر،	اال	انــه	ال	يــزال	

مــن	غيــر	الواضــح	ايضــا	مــا	إذا	كان	الفلســطينيون	الذيــن	يتلقــون	المنــح	سُيشــترط	عليهــم	

مســتقبال	حجــب	األشــخاص	الذيــن	ينتمــون	إلــى	المنظمــات	المدرجــة	علــى	قوائــم	العقوبــات	

59 ”Europol and Israel Sign Arrangement to Tackle Cross-Border Crime,“ Europol, news article, 17 
July 2018, available at: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-and-israel-sign-
arrangement-to-tackle-cross-border-crime ]accessed 15 April 2020[.

60 Council Common Position of 27 December 2001 on the Application of Specific Measures to Combat 
Terrorism, 2001/931/CFSP, 28 December 2001, Article 1)2(, available at: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001E0931 ]accessed 31 March 2020[.

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-and-israel-sign-arrangement-to-tackle-cross-border-crime
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-and-israel-sign-arrangement-to-tackle-cross-border-crime
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/%3Furi%3DCELEX:32001E0931
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/%3Furi%3DCELEX:32001E0931
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فــي	حــال	مشــاركتهم	فيهــا	بصفتهــم	الشــخصية، وكيــف يمكــن تنفيــذ مثــل هــذا الفحــص 

علــى أرض الواقــع.61 فعلــى ســبيل المثــال، ال يخفــى أن دعــوة رئيــس حركــة حمــاس إلــى ورشــة 

ــاس  ــة حم ــى حرك ــوة إل ــه الدع ــى توجي ــا إل ــر به ــي ُينظ ــا الت ــة ذاته ــا بالطريق ــر إليه ــد ُينظ ق

ــيما إذا كان  ــوح، وال س ــن الوض ــدر م ــذا الق ــا به ــت كله ــيناريوهات ليس ــد أن الس ــها،62 بي نفس

ــر  ــق غي ــورة بطري ــة المذك ــراف الحرك ــت إش ــون تح ــطة يعمل ــات واألنش ــي الورش ــاركون ف المش

مباشــر. 

علــى	قوائــم		  المدرجــة	 غيــر	 الكيانــات	 أو	 األشــخاص	 إن  يقــول  افتــراض  ذلــك  ويســتتبع 

قــد	 عليهــا،	 يســيطرون	 أو	 كيانــات	 أو	 أشــخاص	 يملكهــا	 والتــي	 األوروبيــة،	 العقوبــات	

ات	التقييديــة	أيضــا،	بالنظــر	إلــى	أن	أمــوال	االتحــاد	األوروبــي	قــد	 تســتهدفها	االجــراء

، قــد يتســع التفســير الــى حــد ان تضطــر 
ً

تــاح	لهــؤالء	األشــخاص	والكيانــات.63 فمثــال
ُ
ت

ــن مســاندة أســرة وقعــت  ــاع ع ــي الفلســطيني لالمتن ــع المدن ــن مؤسســات المجتم مؤسســة م

ضحيــة ألمــر إداري قضــى بهــدم بيتهــا ألن أحــد أفرادهــا منتســب إلــى فصيــل مــن الفصائــل 

ــو أن  ــر ه ــوس آخ ــال ملم ــة مث ــي. وثم ــاد األوروب ــم االتح ــب قوائ ــطينية حس ــية الفلس السياس

مجــرد وجــود موظفيــن أو أعضــاء فــي مجالــس اإلدارة أو الجمعيــات العموميــة للمؤسســات 

ممــن ينتســبون إلــى إحــدى الفصائــل المدرجــة علــى تلــك القوائــم أو يتعاطفــون معهــا ُيَعــّد 

ــن يملكونهــا أو يبســطون  ــأن أشــخاصًا إرهابيي ــة فلســطينية ب ــًا التهــام مؤسســات أهلي كافي

ــاء  ــذا االدع ــرح ه ــى ط ــرائيلية عل ــة اإلس ــالت الصهيوني ــت الحم ــد دأب ــا. وق ــيطرتهم عليه س

بصــورة متواتــرة تقريبــًا مــن أجــل ضــرب مصداقيــة العديــد مــن المؤسســات الفلســطينية 

وتشــويه ســمعتها. 

ــن	عليهــم	حجــب		  ــن	الفلســطينيين	يتعي ــح	م ــو	المن
ّ
ــا	إذا	كان	متلق ــح م ــر الواض ــن غي ــى م ويبق

األشــخاص	المنتســبين	إلــى	الكيانــات	الفلســطينية	المدرجــة	علــى	قوائــم	العقوبــات	التــي	

يعتمدهــا	االتحــاد	األوروبــي	والمتعاطفيــن	معهــا	والمرتبطيــن	بهــا، بالنظــر إلــى أنهــم “ال 

ُيســتبعدون تلقائيــًا” مــن الحصــول علــى أمــوال االتحــاد.64 وتعتــري هــذا األمــر مشــكلة جوهريــة 

61  بــل إن تحليــاًل قانونيــاً نشــره مركــز الدعــم القانونــي األوروبــي ويتنــاول فيــه المــادة 1.5 مكــرر يقــرّ بعدم المســؤولية 
ــد،  ــد يتبنــى تفســيراً أوســع لهــذا البن ــي ق ــه ال يمكــن اســتبعاد أن االتحــاد األوروب عــن التفســير المقــدم إذ “أن
ــى  ــوزَّع عل ــة ال ت ــد أيضــاً مــن أن المــوارد المالي ــى الجهــات المســتفيدة أن تتأك ــث يســتدعي االشــتراط عل بحي

األشــخاص الطبيعييــن الذيــن ينتســبون إلــى الكيانــات المدرجــة ضمــن التدابيــر التقييديــة”. انظــر: 
 Andreina De Leo & Giovanni Fassina, ”General Conditions Application to EU-Financed Grant Contracts 

for External Actions: Explanation of the Background Legislation, Meaning of the Clause and Likely 
Impact on Civil Society Organizations Operating in Palestine,“ European Legal Support Center, 7 March 
2020, para.28.

62  شادي عثمان، مسؤول االتصاالت والمعلومات في بعثة االتحاد األوروبي في شرقي القدس، ورد في: 
 Megan Giovannetti, ”Why EU funds to Palestinian NGOs became a victim of misinformation,“ 29 March 

2020, available at: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/eu-palestine-ngos-try-to-
iron-out-discord-over-funding.html ]accessed 15 April 2020[.

63 European Union: Council of the European Union, ”Restrictive Measures )Sanctions( – Update of the 
EU Best Practices for the Effective Implementation of Restrictive Measures,“ 8519/18, 4 May 2018, 
para.66, available at: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-INIT/en/pdf 

64 Office of the European Union Representative )West Bank and Gaza Strip, UNWRA(, ”European Union 
Clarification Letter,“ Response to EU Meeting with the Palestinian Non-Governmental Organizations 
Network-PNGO, 17 December 2019.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/eu-palestine-ngos-try-to-iron-out-discord-over-funding.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/eu-palestine-ngos-try-to-iron-out-discord-over-funding.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-INIT/en/pdf
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ألنــه ينطــوي علــى إعمــال الشــرط الــذي يقضــي بإجــراء الفحــص والتدقيــق ويمّهــد الطريــق أمــام 

ــي اســتعماله.65  ــى خطــر التعســف ف ــن وينطــوي عل انعــدام اليقي

وال ُيشــترط تنفيــذ إجــراءات الفحــص والتدقيــق “عنــد التوزيــع األولــي لألمــوال” فحســب، بــل ُيعمــل بهــا 

“حتــى مســتوى المســتفيد النهائــي”،66 ممــا يعنــي أنــه يتحتــم علــى المؤسســات الفلســطينية التــي 

تتلقــى المنــح أن تمــارس رقابــة منهجيــة وعامــة علــى جميــع أصحــاب المصلحــة الذيــن يتعاملــون معهــا 

فــي كل مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ مشــاريعها. 

وبالتــوازي مــع ذلــك، وبالنظــر إلــى اآلثــار األعــم التــي يفرزهــا نظــام العقوبــات الــذي يرعــاه االتحــاد األوروبــي، 

فقــد تشــترط المــادة 1.5 مكــرر علــى المؤسســات الفلســطينية التــي تتلقــى هــذه المنــح أن تنفــذ نظامــًا 

عامــًا يقــوم علــى فحــص المجتمــع المدنــي الفلســطيني عــن بكــرة أبيــه والتدقيــق عليــه. وبذلــك،	ترســي	

هــذه	المــادة	األســاس	الســتبعاد	جميع	النشــطاء	السياســيين	ونشــطاء	المجتمع	المدني	الفلســطينيين	

ســرهم	وشــركاءهم	تقريبــا	مــن	تمويــل	االتحــاد	األوروبــي،	ســواء	اســتند	ذلــك	إلــى	االعتقال	السياســي	
ُ
وأ

التعســفي	أم	المشــاركة	فــي	حركــة	الكفــاح	المدنــي	والسياســي	أو	األنشــطة	المتصلــة	بــه	فــي	الزمــن	

الماضــي	أو	الحاضــر	أو	المســتقبل. ومــن الناحيــة العمليــة، فقــد تفضــي المــادة 1.5 مكــرر فــي جملــة آثارهــا 

إلــى فــرض قيــود مشــددة علــى أهليــة األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى المســاعدة مــن مؤسســات المجتمــع 

المدنــي الفلســطيني، ممــا يــؤدي إلــى تقليــص أنشــطتها ونطــاق تدخالتهــا. 

7.3. يشــبه بنــد مكافحــة اإلرهــاب الــذي وضعــه االتحــاد األوروبــي تدابيــر 
التمويــل التــي تعتمدهــا الواليــات المتحــدة 

ــاد  ــي االتح ــطيني وممثل ــي الفلس ــع المدن ــات المجتم ــن مؤسس ــي دارت بي ــات الت ــياق المباحث ــي س ف

األوروبــي، تكــرر ِذكــر حجــج مفادهــا أن المــادة 1.5 مكــرر التــي أقرهــا االتحــاد ال تماثــل تدابيــر مكافحــة 

اإلرهــاب التــي تعتمدهــا الواليــات المتحــدة، وال ســيما حســب طريقــة فرضهــا وإنفاذهــا فــي إطــار الوكالــة 

األمريكيــة للتنميــة الدوليــة. 
65  مالحظــة: تتســم التوضيحــات التــي قدمهــا ممثلــو االتحــاد األوروبــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني 
بشــأن مضاميــن المــادة 1.5 مكــرر علــى مــدى الشــهرين المنصرميــن بافتقارهــا إلــى االنســجام واالتســاق. ففــي 
ــون األول 2019 ووجّههــا مكتــب ممثــل االتحــاد األوروبــي )الضفــة الغربيــة  رســالة إلكترونيــة مؤرخــة فــي 17 كان
ــأن “األشــخاص الطبيعييــن  ــرد البيــان ب ــروا( إلــى شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية، ي وقطــاع غــزة، واألون
ــاد  ــا االتح ــي يضعه ــة الت ــم التقييدي ــى القوائ ــة عل ــات المدرج ــات أو الكيان ــن الجماع ــع أي م ــن ينتســبون م الذي
ــاد  ــوال االتح ــن اســتالم أم ــاً م ــا ال يُســتبعدون تلقائي ــا أو يســاندونها أو يرتبطــون به ــون معه ــي أو يتعاطف األوروب
ــالة  ــن الرس ــاً” م ــة “تلقائي ــت كلم ــل، اختف ــي المقاب ــه[”. وف ــط تحت ــع خ ــده بوض ــا نؤك ــا م ــد أضفن ــي ]وق األوروب
التوضيحيــة الرســمية التــي بعــث بهــا ممثــل االتحــاد األوروبــي إلــى الشــبكة، والمؤرخــة فــي 30 آذار 2020، حيــث 
تقــول: “... شــخص طبيعــي ينتســب إلــى أي مــن الجماعــات أو الكيانــات المذكــورة فــي القوائــم التقييديــة التــي 
يضعهــا االتحــاد األوروبــي أو يتعاطــف معهــا أو يســاندها أو يرتبــط بهــا ال يُســتبعد مــن االســتفادة مــن األنشــطة 
التــي يمولهــا االتحــاد األوروبــي ]...[”. ويثيــر غيــاب االنســجام علــى هــذا الوجــه الشــكوك حــول مــدى اتســاق 
النهــج الــذي يتبنــاه االتحــاد األوروبــي بشــأن التمويــل المشــروط سياســياً. كمــا يوحــي هــذا األمــر بإمكانية توســيع 
نطــاق المــادة 1.5 مكــرر فــي المســتقبل فــي ظــل غيــاب سياســة واضحــة ومســتقرة يقرهــا االتحــاد األوروبــي 

فــي هــذا الخصــوص. 

66 European Union: European Commission, ”Procurement and Grants for European Union External 
Actions – A Practical Guide,“ Version 2019.0, 15 July 2019, para.2.4, available at: https://ec.europa.
eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.4 ]accessed 1 May 2020[.

https://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do%3FnodeNumber%3D2.4
https://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do%3FnodeNumber%3D2.4
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وعلــى العكــس مــن ذلــك، تأتــي االجــراءات العامــة التــي وضعهــا االتحــاد األوروبــي وقوانينــه وأنظمتــه 

التــي تســتهدف مكافحــة اإلرهــاب، بمــا يشــمل التمويــل، فــي نمطهــا علــى غــرار اإلطــار األمريكــي بشــأن 

ــن  ــر م ــادي عش ــداث الح ــاب أح ــي أعق ــي ف ــي واألوروب ــاران األمريك ــخ اإلط ــد ترس ــاب. فق ــة اإلره مكافح

أيلــول، علــى الرغــم مــن أن االتهــام الــذي كالتــه الواليــات المتحــدة للمقاومــة الفلســطينية ثبــت أنــه أكثــر 

 مــن االتهــام الــذي وّجهــه االتحــاد األوروبــي إليهــا - حتــى حيــن. 
ً
تحديــدًا ومباشــرة

ــان معــًا ويعتمــد الواحــد  ــي يتعاون ــات المتحــدة واالتحــاد األوروب ــم تنفــك الوالي ــى وجــه العمــوم، ل وعل

منهمــا علــى اآلخــر، فــي ســياق توســيع نطــاق سياســاتهما المناهضــة لمــا يســمى اإلرهــاب وتطويرهــا، 

منــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول، وقــد أكــد االتحــاد األوروبــي أنــه يعمــل علــى أســاس مــن التعــاون 

الوثيــق مــع الواليــات المتحــدة فــي هــذا اإلطــار.67 وقــد جــاء هــذا التعــاون فــي ســبيل مكافحــة اإلرهــاب 

ــب تمويــل اإلرهــاب الــذي يهــدف إلــى نقــل 
ُّ
فــي صــورة تبــادل المعلومــات، وخاصــة مــن خــالل برنامــج تعق

ــات  ــراد والكيان ــد األف ــق فيهــا، وتحدي ــن الهجمــات والتحقي ــن أجــل الكشــف ع ــات ومعالجتهــا م البيان

بهــا ومالحقتهــا.68 
ّ
اإلرهابيــة وتعق

وفضــاًل عمــا تقــدم، يحــذو النهــج الــذي يطبقــه االتحــاد األوروبــي فــي مكافحــة اإلرهــاب حــذو النمــوذج 

األمريكــي ويتبعــه فــي جانــب كبيــر منــه. ويتجلــى هــذا الواقــع بوجــه خــاص فــي المصادقــة علــى تعريــف 

ــي مشــترك للجرائــم اإلرهابيــة - بمــا فيهــا جريمــة المشــاركة فــي أنشــطة جماعــة إرهابيــة، وبمــا  أوروب

يشــمل التمويــل،69 ومــا يقتــرن بهــذا التعريــف مــن قائمــة أوروبيــة مشــتركة لألفــراد والكيانــات التــي 

عتبــر إرهابيــة.70 وفــي هــذا المقــام، يشــترط الموقــف المشــترك لمجلــس االتحــاد األوروبــي، المــؤرخ 27 
ُ
ت

كانــون األول 2001، تجميــد األصــول ومنــع إتاحــة المــوارد ووضعهــا فــي متنــاول “األشــخاص والجماعــات 

والكيانــات الضالعــة فــي أعمــال إرهابيــة”.71 وتتعلــق محاربــة تمويــل اإلرهــاب بالركــن الثالــث مــن 

األركان التــي تقــوم عليهــا إســتراتيجية االتحــاد األوروبــي لمكافحــة اإلرهــاب منــذ العــام 2005، والتــي 

تتضمــن إشــارة محــددة إلــى منــع “إســاءة اســتخدام القطــاع غيــر الربحــي”.72 وتتقاطــع	تدابيــر	االتحــاد	

67 ”On 8 October 2001, the Council reiterated the Union’s determination to attack the sources which fund 
terrorism, in close cooperation with the United States.“ Council Common Position of 27 December 2001 
on the Application of Specific Measures to Combat Terrorism, 2001/931/CFSP, 28 December 2001, )3(, 
available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001E0931 ]accessed 31 
March 2020[.

68 US Department of the Treasury, ”Terrorist Finance Tracking Program,“ available at: https://home.
treasury.gov/system/files/246/Terrorist-Finance-Tracking-Program-Questions-and-Answers.pdf 

69 European Union: Council of the European Union, Council Framework Decision 2002/475 on Combating 
Terrorism, 13 June 2002, 2002/475/JHA, Articles 1 and 2, available at: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32002F0475 ]accessed 24 March 2020[.

70 Council Regulation )EC(, No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed 
against certain persons and entities with a view to combating terrorism, Article 2)3( , available at: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R2580:20130707:EN:PDF 

71 European Union: Council of the European Union, Common Position of 27 December 2001 on the 
Application of Specific Measures to Combat Terrorism, 27 December 2001, 2001/931/CFSP, Article 1, 
available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001E0931 ]accessed 
24 March 2020[.

72 ”Tackle terrorist financing, including by implementing agreed legislation working to prevent the abuse 
of the non-profit sector, and reviewing the EU’s overall performance in this area.“ The European Union 
Counter-Terrorism Strategy, Doc. 14469/4/05 REV 4, 30 November 2005, 16, available at: https://
www.asser.nl/media/2403/cleer-wp-2014-2.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/%3Furi%3DCELEX:32001E0931
https://home.treasury.gov/system/files/246/Terrorist-Finance-Tracking-Program-Questions-and-Answers.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/246/Terrorist-Finance-Tracking-Program-Questions-and-Answers.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/%3Furi%3DCELEX:32002F0475
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/%3Furi%3DCELEX:32002F0475
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCONSLEG:2001R2580:20130707:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3DCELEX%253A32001E0931
https://www.asser.nl/media/2403/cleer-wp-2014-2.pdf
https://www.asser.nl/media/2403/cleer-wp-2014-2.pdf
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ــد	مكافحــة	 ــى	صعي ــات	المتحــدة	عل ــر	مشــابهة	اتخذتهــا	الوالي ــع	تدابي ــد	م ــى	حــد	بعي ــي	إل األوروب

عتبــر منظمــات إرهابيــة ومنــع تقديــم 
ُ
تمويــل	اإلرهــاب. وهــذه تشــمل تجميــد أصــول الجماعــات التــي ت

المســاعدات اإلنســانية لهــا، وتفكيــك شــبكات الدعــم المالــي،73 وتعزيــز الحظــر المفــروض علــى تمويــل 

ــون  ــل لهــذه القان ــون “مكافحــة اإلرهــاب” األمريكــي لســنة 2001 ]واالســم الكام اإلرهــاب بموجــب قان

ــراض ومكافحــة  ــة العت ــة المطلوب ــر األدوات المالئم ــن خــالل توفي ــكا م ــز أمري ــد وتعزي ــون توحي هــو قان

اإلرهــاب[،74 علــى نحــو مــا أعيــَد تأكيــده فــي القانــون بشــأن تحســين قانــون مكافحــة اإلرهــاب وتجديــد 

التفويــض بالعمــل بــه لســنة 75.2005 

ويخطــو االتحــاد األوروبــي، بفرضــه إطــارًا لمكافحــة اإلرهــاب على مؤسســات المجتمــع المدني الفلســطيني، 

خطــو الواليــات المتحــدة، مــن خــالل قانــون مكافحــة اإلرهــاب الفلســطيني الــذي ســّنته اميريــكا فــي العــام 

2006. فهــذا القانــون يرّســخ وســم الفصائــل السياســية الفلســطينية بوصفهــا “منظمــات إرهابيــة”، مما 

يحــول دون أي تواصــل جوهــري - بمــا فيــه التواصــل المالــي - بيــن الــوكاالت التابعــة للواليــات المتحــدة 

 هــذا القانــون المجتمــع الدولــي علــى أن يحــذو حــذوه.76 
ّ

وتلــك المنظمــات الفلســطينية، كمــا يحــض

ــى  ــي تتول ــة الت ــة األمريكي ــزة الفيدرالي ــى رأس األجه ــة عل ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــع الوكال وتترّب

المســؤولية عــن إدارة المعونــات الخارجيــة ومســاعدات التنميــة. وتتقاســم المــادة 1.5 مكــرر مــن الملحــق 

الثانــي إلــى الشــروط العامــة الســارية علــى عقــود المنــح التــي يمولهــا االتحاد األوروبــي في مجال األنشــطة 

الخارجيــة أوجــه تشــابه صارخــة مــع شــهادة اإلقــرار بمكافحــة اإلرهــاب التــي ُيشــترط علــى ملتقــي المنــح 

ــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة أن يتقيــدوا بهــا، بموجــب األمــر التنفيــذي 13224 )2001(.77  مــن الوكال

فالمســتفيدون مــن أمــوال هــذه الوكالــة يتعيــن عليهــم التأكــد مــن أنهــم “لــم يقّدمــوا، خــالل األعــوام 

العشــرة الســابقة، وأنهــم ســوف يتخــذون جميــع الخطــوات المعقولــة للتأكــد مــن أنهــم ال يقدمــون، ولــن 

يقدمــوا، عــن علــم منهــم، الدعــم أو المــوارد الماديــة ألي فــرد أو كيــان يرتكــب أعمــااًل إرهابيــة، أو يحــاول 

أن يرتكبهــا أو يدعــو إليهــا أو ييســرها أو يشــارك فيهــا، أو ارتكــب أعمــااًل إرهابيــة أو حــاول أن يرتكبهــا 

ــاب  ــة اإلره ــرار بمكافح ــهادة اإلق ــا ش ــاءت عليه ــي ج ــة الت ــير اللغ ــا”.78 وتش ــارك فيه ــرها أو ش أو يّس

73 Executive Order 13224, 66 FR 49079, 27 September 2001, available at: https://www.federalregister.
gov/documents/2001/09/25/01-24205/blocking-property-and-prohibiting-transactions-with-persons-
who-commit-threaten-to-commit-or-support ]accessed 23 March 2020[.

74 Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism )USA Patriot Act( Act of 2001, available at: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-
107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf ]accessed 23 March 2020[.

75 USA Patriot Improvement and Reauthorization Act of 2005, available at: https://www.congress.
gov/109/plaws/publ177/PLAW-109publ177.pdf; see also US Department of Justice, ”Fact Sheet: USA 
Patriot Act Improvement and Reauthorization Act of 2005,“ 2 March 2006, available at: https://www.
justice.gov/archive/opa/pr/2006/March/06_opa_113.html ]accessed 23 March 2020[.

76 Palestinian Anti-Terrorism Act of 2006, Sec.10, available at: https://www.congress.gov/109/crpt/
hrpt462/CRPT-109hrpt462-pt2.pdf 

77 Executive Order 13224, 66 FR 49079, 27 September 2001, available at: https://www.federalregister.
gov/documents/2001/09/25/01-24205/blocking-property-and-prohibiting-transactions-with-persons-
who-commit-threaten-to-commit-or-support ]accessed 23 March 2020[.

78 USAID, Certifications, Assurances, Representations, and Other Statements of the Recipient: A 
Mandatory Reference for ADS Chapter 303, 7 June 2018, Article 4)1(, available at:  https://www.
usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mav.pdf 

https://www.federalregister.gov/documents/2001/09/25/01-24205/blocking-property-and-prohibiting-transactions-with-persons-who-commit-threaten-to-commit-or-support
https://www.federalregister.gov/documents/2001/09/25/01-24205/blocking-property-and-prohibiting-transactions-with-persons-who-commit-threaten-to-commit-or-support
https://www.federalregister.gov/documents/2001/09/25/01-24205/blocking-property-and-prohibiting-transactions-with-persons-who-commit-threaten-to-commit-or-support
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf
https://www.congress.gov/109/plaws/publ177/PLAW-109publ177.pdf
https://www.congress.gov/109/plaws/publ177/PLAW-109publ177.pdf
https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2006/March/06_opa_113.html
https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2006/March/06_opa_113.html
https://www.congress.gov/109/crpt/hrpt462/CRPT-109hrpt462-pt2.pdf
https://www.congress.gov/109/crpt/hrpt462/CRPT-109hrpt462-pt2.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2001/09/25/01-24205/blocking-property-and-prohibiting-transactions-with-persons-who-commit-threaten-to-commit-or-support
https://www.federalregister.gov/documents/2001/09/25/01-24205/blocking-property-and-prohibiting-transactions-with-persons-who-commit-threaten-to-commit-or-support
https://www.federalregister.gov/documents/2001/09/25/01-24205/blocking-property-and-prohibiting-transactions-with-persons-who-commit-threaten-to-commit-or-support
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mav.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mav.pdf
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ــر  ــن أن تأطي ــم م ــى الرغ ــاب. وعل ــوم اإلره ــى مفه ــددة إل ــة ومح ــارة صريح ــة إش ــا الوكال ــي تعتمده الت

مكافحــة اإلرهــاب الــوراد فــي المــادة 1.5 مكــرر بشــأن عقــود المنــح التــي يقدمهــا االتحــاد األوروبــي تتســم 

بطابــع تضمينــي أكبــر وليــس صريحــا، فالمقصــد يبقــى متطابقــًا. فمتلقــو المنــح مــن الوكالــة األمريكيــة 

للتنميــة الدوليــة ُيشــترط عليهــم أن يضمنــوا أنهــم ال يقدمــون أي دعــم أو مــوارد ماديــة لألفــراد أو 

الكيانــات المدرجــة فــي “قائمــة الرعايــا الخاضعيــن إلدراج خــاص واألشــخاص المجمــدة أموالهــم” التــي 

ــس  ــة الجــزاءات التابعــة لمجل ــي تحددهــا لجن ــك الت ــة أو تل ــة األصــول األجنبي يعتمدهــا  مكتــب مراقب

ــة  ــي تعتمدهــا الوكال ــرار الت ــق بشــهادة اإلق ــد المتعل ــت أن هــذا البن ــد ثب ــم المتحــدة.79 وق ــن لألم األم

األمريكيــة للتنميــة الدوليــة بشــأن تمويــل اإلرهــاب قــد أفــرز آثــارًا بعيــدة المــدى علــى متلقــي األمــوال 

مــن الوكالــة، بمــا شــمل المشــاريع التــي ال تمولهــا. فهــذا البنــد يشــير، بيــن ثنايــاه، إلــى أنــه ال يجــوز ألي 

مــن متلقــي منــح الوكالــة أن يكــون قــد شــارك فــي مشــاريع - بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت أموالهــا مقدمــة 

ــن.  ــات المتحــدة بوصفهــم إرهابيي ــة أم ال - تضــم أشــخاصًا تدرجهــم الوالي ــل أمريكي ــة تموي ــن وكال م

ــذ 
َّ
ويســري هــذا البنــد بأثــر رجعــي لفتــرة تبلــغ عشــرة أعــوام، ممــا يعنــي أن جميــع المشــاريع التــي تنف

ســتكمل خــالل ذلــك اإلطــار الزمنــي تخضــع للتدقيــق كذلــك. وقــد اتضحــت هــذه اآلثــار الكامنــة فــي 
ُ
وت

ذلــك البنــد فــي ســياق تســوية جــرت بيــن الواليــات المتحــدة ومنظمــة المعونــة المقدمــة مــن الشــعب 

النرويجــي فــي العــام 80.2018 وترســي الشــروط الفضفاضــة التــي تضعهــا الوكالــة األمريكيــة للتنميــة 

الدوليــة علــى صعيــد مكافحــة اإلرهــاب وترســخ نظامــًا للرقابــة علــى جميــع الجهــات المانحــة والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة، ســواء كانــت هــذه الوكالــة تمولهــا أم ال، بمــا فيهــا تلــك العاملــة فــي أوروبــا. 

م بــه أن سياســات مكافحــة اإلرهــاب التــي يتبناهــا االتحــاد األوروبــي بشــأن المنــح الخارجيــة 
َّ
ومــن المســل

ليســت اآلن بنفــس درجــة صراحــة وصرامــة سياســات الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، التــي تزيــد 

ــأن  ــة ب ــك، فليــس ثمــة ضمان ــع ذل ــة”.81 وم ــة المعقول عنهــا باشــتراط تنفيــذ “إجــراءات الرصــد والرقاب

االتحــاد األوروبــي لــن يوغــل فــي إجــراءات التمويــل ويقيدهــا علــى هــدي مــن نمــوذج الواليــات المتحــدة، 

ــة ووزارة  ــذه الوكال ــذي تنف ــركاء ال ــجالت الش ــق س ــام تدقي ــي لنظ ــج التجريب ــبه البرنام ــو يش ــى نح وعل

79 USAID, Certifications, Assurances, Representations, and Other Statements of the Recipient: A 
Mandatory Reference for ADS Chapter 303, 7 June 2018, Article 4)2(, available at: https://www.usaid.
gov/sites/default/files/documents/1868/303mav.pdf 

ــورك  ــة نيوي ــن مقاطع ــي ع ــام األمريك ــب الع ــن النائ ــان 2018 بي ــهر نيس ــي ش ــوية ف ــى تس ــل إل ــرى التوص 80  ج
الجنوبيــة ومنظمــة المعونــة المقدمــة مــن الشــعب النرويجــي علــى خلفيــة شــكوى مدنيــة بشــأن بنــد شــهادة 
اإلقــرار بمكافحــة اإلرهــاب المذكــورة أعــاله. فقــد اتُّهمــت المنظمــة بأنهــا قدمــت التدريــب واستشــارات الخبــراء أو 
المســاعدة إليــران وحمــاس والجبهــة الديموقراطيــة لتحريــر فلســطين والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، علــى 

الرغــم مــن أن هــذه المشــاريع لــم يكــن فيهــا مــن أمــوال الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة شــيء. انظــر: 
 ”Manhattan US Attorney Announces Settlement With Norwegian Not-For-Profit, Resolving Claims That 

It Provided Material Support To Iran, Hamas, And Other Prohibited Parties Under US Law,“ US Attorney 
South District of New York, press release, 3 April 2018, available at:  https://www.justice.gov/usao-
sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-settlement-norwegian-not-profit-resolving-claims-it 
]accessed 24 April 2020[; see also United States of America v. Norwegian People’s Aid , 15 Civ. 4892 
)GHW(, S.D.N.Y. 30 March 2018, available at:  https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/
file/1048451/download ]accessed 24 April 2020[; see also Norwegian People’s Aid, ”Norwegian 
People’s Aid Reaches a Settlement with the US government,“ press release, available at: https://npaid.
org/news/norwegian-peoples-aid-reaches-a-settlement-with-the-u-s-government ]accessed 24 April 
2020[.

81 USAID, Certifications, Assurances, Representations, and Other Statements of the Recipient: A 
Mandatory Reference for ADS Chapter 303, 7 June 2018, Article 4)2(, available at: https://www.usaid.
gov/sites/default/files/documents/1868/303mav.pdf 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mav.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mav.pdf
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-settlement-norwegian-not-profit-resolving-claims-it
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-settlement-norwegian-not-profit-resolving-claims-it
https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1048451/download
https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1048451/download
https://npaid.org/news/norwegian-peoples-aid-reaches-a-settlement-with-the-u-s-government
https://npaid.org/news/norwegian-peoples-aid-reaches-a-settlement-with-the-u-s-government
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mav.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mav.pdf
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الخارجيــة األمريكيــة. وينطــوي نظــام تدقيــق ســجل الشــركاء علــى فحــص يشــمل األشــخاص مــن رعايــا 

الواليــات المتحــدة ومــن غيــر رعاياهــا ممــن يســتفيدون مــن المعونــات الماليــة الخارجيــة التــي تقدمهــا 

الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة بنــاًء علــى نهــج قائــم علــى تقييــم المخاطــر.82 

ــي اإلمعــان  ــات المتحــدة ف ــذي ســلكته الوالي ــى المســار ال ــي يســير عل ــن الواضــح أن االتحــاد األوروب وم

ــاد،  ــه االتح ــذي يطبق ــي ال ــار الحال ــي اإلط ــد. فف ــدى البعي ــى الم ــاب عل ــة اإلره ــد مكافح ــديد بن ــي تش ف

ــك،  ــع ذل ــرر.83 وم ــادة 1.5 مك ــزام بأحــكام الم ــي االلت ــر ف ــى التقصي ــة عل ــات إداري ال ُيفــرض ســوى عقوب

ــة،  ــة التالي ــى المرحل ــًا إل دم
ُ
ــي ق ــن يمض ــي ل ــاد األوروب ــن أن االتح ــد م ــرء أن يتأك ــع الم ــي وس ــس ف فلي

التــي يســير فيهــا علــى خطــى النمــوذج الــذي تعتمــده الواليــات المتحــدة بشــأن المســؤولية الجنائيــة 

المشــمولة ضمــن نطــاق الواليــة القضائيــة األمريكيــة والتــي تفــرض علــى متلقــي المســاعدة الخارجيــة 

األمريكيــة، حســبما ينــص القانــون التوضيحــي بشــأن مكافحــة اإلرهــاب لســنة 2018 علــى ذلــك.84 حاليــا،	

ال	يشــكل	إلغــاء	عقــد	مــن	العقــود	علــى	أســاس	التقصيــر	فــي	االلتــزام	بأحــكام	المــادة	1.5	مكــرر	فــي	

األســس	الموضوعيــة	للمــادة	نفســها،	وان	هكــذا	الغــاء	ســوف	يؤّمــن	حجــة	أخــرى	تســوقها	إســرائيل	

أو	الواليــات	المتحــدة	لغايــات	ترســيخ	وصــم	المجتمــع	المدنــي	الفلســطيني	بوســم	اإلرهــاب	وكأنــه	

تأكيــد	علــى	صحــة	يســتغل	المزاعــم	المغرضــة.	

82 USAID, ”USAID/State Partner Vetting System Pilot Program: Frequently Asked Questions,“ last updated 
17 March 2016, available at: https://www.usaid.gov/work-usaid/partner-vetting-system ]accessed 23 
March 2020[.

ــاء  ــي الوف ــر، دون مســوغ، ف ــح “التقصي ــود المن ــن عق ــد م ــاء عق ــى إلغ ــو إل ــي تدع ــث تشــمل األســباب الت 83  حي
بــأي التــزام جوهــري يقــع علــى عاتقهــم، إمــا فرديــاً أو جماعيــاً، بموجــب هــذا العقــد ]...[” وثبــوت اإلدانــة “]...[ 
ــة باإلرهــاب ]...[”.  ــا صل ــم له ــل اإلرهــاب أو جرائ ــوال أو تموي ــة، أو غســيل األم ــي منظمــة إجرامي بالمشــاركة ف

انظــر: 
 Annex II General Conditions Applicable to European Union-Financed Grant Contracts for External 

Actions, July 2019, Article 12.2)a( and Article 12.2)d(, available at: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/
files/e3h2_gencond_en_0.pdf 
ــة باالســتبعاد مــن جميــع العقــود والمنــح التــي يمولهــا االتحــاد األوروبــي  وفضــالً عــن ذلــك، “يجــوز فــرض عقوب  
]...[ علــى المســتفيد أو المســتفيدين الذيــن ]...[ يدانــون بوجــه خــاص ]...[ بالمشــاركة فــي منظمــة إجراميــة، 

ــر:  ــاب ]...[”. انظ ــة باإلره ــا صل ــم له ــاب أو جرائ ــل اإلره ــوال أو تموي ــيل األم أو غس
 Annex II General Conditions Applicable to European Union-Financed Grant Contracts for External 

Actions, July 2019, Article 12.8, available at: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_gencond_
en_0.pdf 

84 Anti-Terrorism Clarification Act of 2018,  18 USC 1, 3 October 2008, Section 4)a(, available at: https://
www.congress.gov/115/plaws/publ253/PLAW-115publ253.pdf 

https://www.usaid.gov/work-usaid/partner-vetting-system
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_gencond_en_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_gencond_en_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_gencond_en_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/e3h2_gencond_en_0.pdf
https://www.congress.gov/115/plaws/publ253/PLAW-115publ253.pdf
https://www.congress.gov/115/plaws/publ253/PLAW-115publ253.pdf
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4. الخالصــــة 

يثبــت مــا تقــدم بيانــه أن فــرض التمويــل المشــروط سياســيًا علــى المؤسســات االهليــة التــي تســعى 

إلــى إعمــال الحــق فــي تقريــر المصيــر لصالــح شــعب يعصــف بــه االضطهــاد ويقبــع تحــت نيــر االســتعمار 

ليــس فقــط ال يمكــن القبــول بــه مــن الناحيتيــن األخالقيــة والسياســية، بــل وتنتفــي الصفــة القانونيــة 

عنــه مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي كذلــك. فعلــى وجــه الخصــوص: 

ــدرج المــادة 1.5 مكــرر، وعلــى الرغــم مــن أنهــا تتــواءم مــع العمــل الــدؤوب علــى تعزيــز نظــام 	 
ُ
لــم ت

بــرم 
ُ
مكافحــة اإلرهــاب وإرســاء دعائمــه داخــل أروقــة االتحــاد األوروبــي، ضمــن عقــود المنــح التــي ت

مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني إال فــي العــام 2019، وهــي تشــكل ســابقة خطيــرة 

تقــّوض أواصــر الثقــة التــي تنبنــي عليهــا العالقــات القائمــة بيــن االتحــاد األوروبــي وفلســطين. 

ــن الفلســطينيين، حيــث تشــترط 	  ــح م ــى متلقــي المن ــدًا عل ــًا جدي تفــرض المــادة 1.5 مكــرر التزام

عليهــم المصادقــة علــى االجــراءات التقييديــة التــي يضعهــا االتحــاد األوروبــي واعتمــاد إجــراءات 

ــاء  ــى أبن ــي الفلســطيني ان تنفذهــا عل ــع المدن ــى مؤسســات المجتم ــق التــي عل الفحــص والتدقي

شــعبها. بفرضــه هــذه الشــروط علــى الجهــات الفلســطينية المســتفيدة مــن ِمَنحــه، يفــرض االتحــاد 

األوروبــي علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني وعلــى نحــو غيــر مقبــول أن تراقب شــركاءها 

وتمــارس دور الشــرطي عليهــم وأن توافــق علــى اإلطــار األوروبــي لمكافحــة اإلرهــاب الــذي هــو 

األســاس للقيــام بهــذا الــدور. 

ال تتنافــى المــادة 1.5 مكــرر مــع مبــادئ العمــل اإلنســاني فحســب، بــل إنهــا ال تتــواءم مــع حقــوق 	 

ــي لهــم  ــون الدول ــرف القان ــاء الشــعب الفلســطيني حســبما يعت ــة ألبن اإلنســان المشــروعة الواجب

بهــا، بمــا تشــمله مــن الحــق فــي تقريــر المصيــر والحــق فــي خــوض المقاومــة بــأي وســيلة مشــروعة 

ــي. ويجــّرم إطــار مكافحــة  فــي وجــه االضطهــاد واالحتــالل واالســتعمار والفصــل العنصــري األجنب

ــادة 1.5  ــالل الم ــن خ ــطيني م ــي الفلس ــع المدن ــى المجتم ــه عل ــراد فرض ــذي ُي ــن ال ــاب الراه اإلره

ــر  ــي تقري ــم ف ــال حقه ــبيل إعم ــي س ــطيني ف ــعب الفلس ــاء الش ــه أبن ــذي يخوض ــاح ال ــرر الكف مك

مصيرهــم، ويســهم فــي ال تســييس المجتمــع المدنــي الفلســطيني كسياســة هادفــة الــى تعزيــز 

حالــة االغتــراب واالنعــزال عــن واقــع فلســطين، ويضــرب بعــرض الحائــط حــق الشــعب الفلســطيني 

فــي المقاومــة المشــروعة. 

ــل المشــروط سياســيًا، 	  ــذي يحظــر التموي ــون الفلســطيني ال ــع القان ــادة 1.5 مكــرر م تتعــارض الم

وتفــرض مــن ثــم معضلــة قانونيــة وأخالقيــة ال يســع مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني أن 

م بهــا فــي مواجهــة القانــون المحلــي الــذي يحكمهــا. 
ّ
تســل
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ــة بشــأن مكافحــة اإلرهــاب ويظهــر فيهــا 	  ــة الحالي ــادة 1.5 مكــرر تعكــس السياســات األوروبي الم

االثــر الكبيــر للواليــات المتحــدة وإســرائيل. وثمــة دليــل دامــغ يؤيــد إمكانيــة تصعيــد االجــراءات 

التــي تســتهدف المجتمــع المدنــي الفلســطيني ووســم دوره وأعمالــه ضمــن إطــار اإلرهــاب؛ االمــر 

ــه وتشــويه ســمعته.  الــذي يوظــف مــن أجــل ضــرب مصداقيتــه والتشــهير ب

ــع أنهــا ال 	  ــع وم ــوب حمــل ودي ــن إخراجهــا فــي ث ــى الرغــم م ــى المــادة 1.5 مكــرر، وعل ســيترتب عل

ــب  ــي، عواق ــاد األوروب ــا االتح ــي يعتمده ــات الت ــم العقوب ــى قوائ ــخص فلســطيني عل ــدرج أي ش ت

وخيمــة ألنهــا ترســي دعائــم نظــام يقــوم علــى إجــراء الفحــص والتدقيــق علــى المجتمــع المدنــي 

ــه.  ــه وأطياف ــع أركان ــطيني بجمي الفلس

إذا مــا قورنــت الشــروط االوروبيــة مــع الشــروط التــي فرضتهــا الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 	 

فــي مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين، ورغــم تأخــر فرضهــا مــن جانــب االتحــاد األوروبــي علــى المجتمع 

ــات  ــه الوالي ــذي فرضت ــاب ال ــة اإلره ــار مكافح ــس إط ــع نف ــا تتب ــن انه ــطيني، يتبي ــي الفلس المدن

المتحــدة والــذي تزايــد تشــديده تدريجيــا.

ــي  ــاح المشــروعة الت ــي تشــويه ســمعة حركــة الكف ــادة 1.5 مكــرر ف ــى وجــه اإليجــاز، ال تتســبب الم وعل

يخوضهــا أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي ســبيل إعمــال حقهــم فــي تقريــر مصيرهــم فــي عيــون المجتمع 

الدولــي فحســب، بــل إنهــا وفــوق ذلــك كلــه تصيــب احتــرام مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني 

ــل  ــات العم ــة مؤسس ــة أركان نزاه ــى زعزع ــي إل ــر يفض ــذا االم ــي. ه ــتوى الوطن ــى المس ــل عل ــي مقت ف

االهلــي الوطنيــة ويضــرب مصداقيتهــا فــي نظــر المجتمــع الفلســطيني، ويقــّوض أواصــر العالقــات 

المتينــة والراســخة بيــن الشــركاء. وبذلــك، تغــذي هــذه المــادة تفتيــت عــرى العالقــة بيــن أبنــاء الشــعب 

ــر تغريــب االخيــرة وترســيخ عزلتهــا.  الفلســطيني ومؤسســاته األهليــة عب

ــباب  ــن األس ــا م ــير أحكامه ــد تفس ــا يؤي ــد م ــرر ال تج ــادة 1.5 مك ــكاد الم ــره، ت ــدم ذك ــا تق ــى م ــاء عل بن

والمعطيــات غيــر التخميــن واالفتــراض والتكهــن.85 فمثــل هــذه التحليــالت القانونيــة التــي تقــوم علــى 

االفتراضــات فــي أساســها ال تقــدم أيــة فكــرة مقنعــة او تحليــل منطقــي حــول التفســير العملــي للمــادة 

1.5 مكــرر، وإنمــا تعــزز المخــاوف مــن بقــاء اآلثــار المتمخضــة عنهــا غيــر مؤكــدة، ناهيــك عــن أن البنــد 

نفســه ال يقــدم أيــة ضمانــة او تأكيــد. 

85  وفقــاً لتحليــل قانونــي نشــره مركــز الدعــم القانونــي األوروبــي حــول المــادة 1.5 مكــرر واآلثــار المترتبــة عليهــا، 
يقــوم تفســير هــذه المــادة فــي أساســه علــى ســوق الفرضيــات والحــدس والتخميــن مــن ذلــك مثــال: “المعلومــات 
المقدمــة هنــا افتراضيــة” )الفقــرة 20(، و”مــن غيــر الواضــح مــا إذا”، و”يمكــن االفتــراض بأنــه”، و”إذ نتبنــى تفســيراً 
حرفيــاً، قــد يبــدو أنــه”، )الفقرتــان 22 و23(. وهــذا االفتقــار الجلــي لتقديــم تفســيرات أكيــدة يعوزهــا اليقيــن يســند 
تأكيــد افتراضنــا الــذي نقــول فيــه إنــه ليــس ثمــة رؤيــة واضحــة تبيــن التداعيــات المحتملــة التــي يمكــن أن يســفر 
ــه يمهــد الطريــق أمــام اعتمــاد تفســيرات فضفاضــة ونتائــج ال يمكــن التكهــن بهــا. وعــالوةً  هــذا البنــد عنهــا، وأن
علــى ذلــك، تتضمــن الورقــة نفســها إقــراراً بعــدم تحمــل المســؤولية عــن التفســير المقــدم ينــص علــى أنــه “ال 

يمكــن اســتبعاد أن االتحــاد األوروبــي قــد يتبنــى تفســيراً أوســع لهــذا البنــد” )الفقــرة 28(. انظــر:
 Andreina De Leo & Giovanni Fassina, ”General Conditions Application to EU-Financed Grant Contracts 

for External Actions: Explanation of the Background Legislation, Meaning of the Clause and Likely 
Impact on Civil Society Organizations Operating in Palestine,“ European Legal Support Center, 7 March 
2020.
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مــن جانبهــا تعمــل إســرائيل، مــن خــالل مــا تقــوم بــه مــن ترســيخ نمــوذج اإلرهــاب الذيــن يتــردد صــداه 

فــي ســياق االتحــاد األوروبــي، علــى التمــاس دعــم جماعــات فــي االتحــاد األوروبــي، وتســهم فــي تفكيــك 

النهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان والــذي ترســي دعائمــه مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني - 

واالتحــاد األوروبــي كمــا يفتــرض بــه أن يفعــل. وُيعــد هــذا نتاجــًا للحملــة اإلســرائيلية التــي تهــدف الــى 

نــزع الصفــة الشــرعية عــن المجتمــع المدنــي الفلســطيني ومؤسســات حقــوق اإلنســان، لتبريــر االعتقــال 

ــت  ــة تح ــاريع المحلي ــل المش ــطينيين، وتعطي ــوق اإلنســان الفلس ــال نشــطاء حق ــن يط ــفي الذي التعس

ذريعــة المخــاوف األمنيــة، والحمــالت التــي تســتهدف التشــهير المؤسســات وتشــويه ســمعتها، وســوق 

االدعــاءات الباطلــة التــي تزعــم إســاءة اســتعمال األمــوال وتحويــل مســار المعونــات، وفــرض المصطلحــات 

الدعائيــة التــي تقــوم فــي أساســها علــى الصــاق فكرة/تهمــة اإلرهــاب ومعــاداة الســامية بالمؤسســات 

 ضغطــا علــى الجهــات 
ً
مــن أجــل ضــرب مصداقيتهــا وزعزعــة عملهــا. وقــد أفــرزت هــذه االجــراءات مجتمعــة

المانحــة الدوليــة ودفعتهــا لالســف إلــى اإلحجــام عــن تمويــل مؤسســات و/او ســحب تمويلهــا لهــا. غــرض 

ــوق  ــس حق ــي تم ــاكات الت ــن االنته ــى م ــا ال ُيحص ــض م ــو تبيي ــذه ه ــيطنة ه ــهير والش ــالت التش حم

ــرائيل أن  ــض إس ــاكات ترف ــم وانته ــي جرائ ــرائيل، وه ــا إس ــي تقترفه ــة الت ــم الدولي ــان والجرائ اإلنس

م بمســؤوليتها عنهــا، وفشــل  المجتمــع الدولــي محاســبة إســرائيل عليهــا ومســاءلتها عنهــا. 
ّ
تســل

وال يثيــر التمويــل المشــروط سياســيًا إشــكالية فــي حــد ذاتــه فحســب، بــل إنــه يطــرح الســؤال عن الســياق 

الــذي يقــف وراءه ويعمــل مــن خاللــه أيضــًا والمتمثــل اساســا فــي: فــرض الخطــة التــي وضعهــا ترامــب 

تحــت مســمى “الســالم مــن أجــل االزدهــار: رؤيــة لتحســين حيــاة الشــعبين الفلســطيني واإلســرائيلي” 

علــى فلســطين والشــعب الفلســطيني، ومــا يواجهــه المجتمــع المدنــي الفلســطيني مــن تقليــص 

لمســاحة عملــه، ومــا يقتــرن بذلــك كلــه مــن تشــديد البيئــة القســرية عليــه وتســريع وتيــرة ضــم األرض 

الفلســطينية المحتلــة. إن فــرض التمويــل المشــروط سياســيًا علــى المجتمــع المدني الفلســطيني يســهم 

ــد عمــل المؤسســات  ــى تقيي ــؤدي ال ــذي ي ــر ال ــأ تتضــاءل؛ االم ــة قســرية ومســاحة ال تفت ــق بيئ ــي خل ف

األهليــة ويحصــره شــيئًا فشــيئًا إلــى حــد مــا عــادت معــه تملــك المؤسســات القــدرة علــى مواصلــة أعمالهــا 

بحّريــة وعلــى نحــو يفــي بالغــرض المتوخــى منهــا. وال تتســم هــذه المســاحة اآلخــذة بالتضــاؤل بإنــزال 

قيــود تحمــل وجهــة سياســية علــى التمويــل فحســب، بــل تتصــف كذلــك بتــآكل اســس الديموقراطيــة، 

وقمــع المدافعيــن الفلســطينيين عــن حقــوق اإلنســان، وتصاعــد حــدة االنتهــاكات والجرائــم المرتكبــة 

مــن قبــل إســرائيل. 
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ــّف  ــذي يل ــكالّي ال ــون اإلش ــذه املضم ــف ه ــة املوق ــاول ورق تتن
ــات  ــل مؤسس ــى كاه ــرض عل ــذي ُف ــياً وال ــروط سياس ــل املش التموي
املجتمــع املدنــي الفلســطيني علــى وجــه العمــوم، وترّكــز بصفــة 
خاصــة علــى بنــد مكافحــة اإلرهــاب الــذي بــات االحتــاد األوروبــي 
ــى  ــم عل ــد مصمَّ ــذا البن ــى أن ه ــة عل ــن الورق ــترطه. وتبره يش
غــرار منــوذج تدابيــر مكافحــة اإلرهــاب التــي يجــري تنفيذهــا 
ــا،  ــدة ويف أوروب ــات املتح ــر يف الوالي ــد ال يفُت ــو متزاي ــى نح عل
مكافحــة  اعتبــارات  جوهــره  يف  يعكــس  النمــوذج  هــذا  وأن 
ــي  ــذة، والت ــة املتنف ــدول الغربي ــل ال ــن قب ــدة م ــاب املعتم اإلره
م حــق الشــعب الفلســطيني املشــروع يف مقاومــة  يف احملصلــة جتــرِّ
االضطهــاد )االحتــالل واالســتعمار والفصــل العنصــري( بالوســائل 

ــروعة. املش
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