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يتناول هذا العدد من جريدة حق العودة قضية وسم المجتمع المدني الفلسطيني باإلرهاب، ونزع صفة الشرعية عنه من خالل إنفاذ ما يسمى أنظمة 
مكافحة اإلرهاب المصممة من قبل الغرب وإسقاطها تعسفًا على الحالة الفلسطينية دون أي اعتبار لحق الشعب الفلسطيني المشروع في النضال 
والتحرر. ويحلل العدد، الذي ييسر فهًما تاريخًيا للمجتمع المدني الفلسطيني والدور الذي يؤديه في سياق استعماري، األدوات واإلستراتيجيات التي 
يوظفها نظام االستعمار القائم على الفصل العنصري والجهات المانحة الدولية في سبيل نزع الصفة المشروعة عن المجتمع المدني الفلسطيني 
فه هذه اإلستراتيجيات على استقالل المجتمع المدني 

ّ
وإسقاط البعد السياسي عن جذر المعاناة الفلسطينية. كما يتطرق العدد إلى األثر الذي تخل

الفلسطيني وسيادته السياسية - البرامجية. 

يواجه المجتمع المدني في اآلونة األخيرة، على مستوى العالم، مجموعة من القيود التي ال تمنعه من أداء مهمته في الحيز المدني فحسب؛ بل 
تتمادى لتصل إلى حّد تجريمه ونزع الصفة الشرعية عنه. وفيما يخص فلسطين، فإن مسألة تقليص األحياز المتاحة تنال المزيد من األهمية نظرًا 

الحتياجات المجتمع المدني الفلسطيني الذي ال بّد له أن ينخرط في مواجهة سياسات المنظومة اإلستعمارية وحلفائها ليكون وطنيًا. 

تأتي هذه السياسات اإلستعمارية على شكل قوانين وشروط تسعى في باطنها إلى نزع شرعية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وتجريمها 
من خالل وصفها باإلرهابية، أو عن طريق نزع الصبغة السياسية عنها وربط مشاريعها ومساعداتها حصرًا بتقديم الخدمات “اإلنسانية”. باإلضافة 
إلى الممارسات القمعية، التي ال تعد باألمر الجديد على المجتمع الفلسطيني بمختلف مكوناته، إال أنها تماَرس حديثًا على مؤسسات حقوق اإلنسان 
الفلسطينية ممن “انتهكوا” شروط الال-تسييس التي وضعتها الدول األجنبية المانحة، بضغٍط من إسرائيل، باعتبارها عناصر فاعلة في مواجهة 

اإلستعمار اإلسرائيلي والدول المساندة له.

 الشعب الفلسطيني في مقاومة اإلستعمار اإلسرائيلي بالوسائل المشروعة والحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير 
ّ

وبالرغم من حق
المصير والعودة إلى الديار األصلية المقّررة بموجب القانون الدولي، إال أن هذا الحق لم يمنع الدول المانحة – الداعمة إلسرائيل – من تحديد طرق 
عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. يشار هنا أن تقييد عمل المؤسسات يجري لخدمة سياسات مجتمع المانحين، والتي تتضمن التحييد 
هذه  ل 

ّ
تشك الموضوعية،  الناحية  من  شروطها.  يخالف  من  كل  على  تقليصه(  أو  التمويل  قطع  خالل  )من  المادية  العقوبات  وفرض  والالتسييس 

السياسات واإلجراءات أداة لترسيخ اإلستعمار والفصل العنصري على الشعب الفلسطيني؛ ذلك أنها تقمع الدور الوطني لمؤسسات المجتمع المدني 
وتجهض إمكانية التأثير إيجابًا في عملية التحرير.

ومن خالل انتهاج المنظومة اإلستعمارية وداعميها لسياسات قمع ممنهجة ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، ومحاوالتها لحصر عمل 
هذه المؤسسات في حيز جغرافي وعملي ضيق، تسعى – منظومة اإلستعمار وداعميها – إلى نزع المشروعية عن المؤسسات الفلسطينية التي تنتقد 
فشل وعجز وتواطؤ ما يعرف بالمجتمع الدولي، وتدعو إلى مقاومة المشروع االستعماري خارج إطار اإلدانات والمناشدات وتسول المساعدات اإلنسانية. إن 
المؤسسات األهلية التي ترفض إسقاط البعد اإلستعماري في التعامل مع الحالة الفلسطينية وترفض اعتبارها مشكلة إنسانية بحتة، تجد نفسها في 

دائرة تجفيف المصادر وتصنيفها كمؤسسات “راديكالية - متطرفة”  أو “غير متعاونة” أو على أنها “كيانات إرهابية”.

تكشف مقاالت هذا العدد أن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية شاهدًا آخر على نظام الفصل العنصري والقمع واالضطهاد، وأن وطنيتها إلى 
حّرر عبرها الدعم من ماهيته وأهدافه اإلستعمارية. 

ُ
زوال إذا لم تبادر بإبداع استراتيجية ت

بينما عملت إسرائيل على مدى سنوات على قمع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، فقد أفرزت التغيرات التي طرأت مؤخًرا على السياسات 
ا أقسى في قمع المجتمع المدني الفلسطيني وتحييده، والتي ستناقشها مقاالت هذا العدد بشكل معّمق. 

ً
التي تنتهجها الجهات المانحة الدولية نمط

ذ في حاالت كثيرة في مواجهة الضغط الذي تمارسه إسرائيل وحلفاؤها، تهاوت مؤسسات في تماهيها مع أجندة 
َّ
وكنتيجة لهذه التغيرات، التي تنف

مجتمع المانحين، وال تزال أخرى تخدع نفسها بادعاء الفهلوة عبر التماهي جزئيًا مع شروط المانحين، وأخرى تكافح من أجل البقاء.

كلمـــة الـعــدد

بقلم: هيئة التحريربقلم: هيئة التحرير

رسم كاريكاتري من الحملة الوطنية لرفض التمويل املرشوط 
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Israeli Conditions الشروط اإلسرائيلية 

الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط 

The Palestinian National Campaign to Reject Conditional Funding

مقدمة 

فرض 
ُ
ت باتت  التي  السياسية  الشروط  على  رًدا  المشروط  التمويل  لرفض  الفلسطينية  الوطنية  الحملة  انطلقت   ،2019 األول  كانون  أواخر شهر  في 

بوتيرة متزايدة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، من جانب جماعة المانحين الدوليين، وتحديًدا االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه. وعلى 
درجت المادة )1.5( مكرر من الملحق الثاني بشأن الشروط العامة المتعلقة بعقود المنح التي يمّولها االتحاد 

ُ
وجه الخصوص، تجّسدت هذه الحملة عندما أ

األوروبي ضمن العقود التي يبرمها مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. وتنص هذه المادة على أنه: 

»يجب أن يضمن المستفيدون من المنح والمتعاقدون أنه ال وجود لمتعاقدين من الباطن، أو أشخاص طبيعيين، بمن فيهم مشاركون في الورشات 
ين للدعم المالي الموّجه إلى أطراف ثالثة، في قوائم التدابير التقييدية الصادرة عن االتحاد األوروبي.« 

ّ
و/أو الدورات التدريبية، ومتلق

ومع أن المادة )1.5 مكرر( مصوغة بلغة محايدة، ففيها ما فيها من اإلشارات التي تفوح منها رائحة بند ما يسمى مكافحة اإلرهاب، وتحمل في طياتها 
آثاًرا بعيدة المدى على من يوقعها من الفلسطينيين. فبالرجوع الى التدابير التقييدي المشار اليها في المادة المذكورة، يتبين انها تفرض التزاًما يملي 
على أي مؤسسة تتلقى التمويل من االتحاد األوروبي أن تصادق على اإلطار األوروبي لمكافحة اإلرهاب وأن تتخذ التدابير بناًء عليه، بما يشمله ذلك من 
اعتماد إجراءات الفحص والتدقيق التي تجريها على نظيراتها، والتأكد من أن أي مبلغ من األموال ال يصل، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات أو 

األفراد الذين يعتبرهم االتحاد األوروبي »إرهابيين«. 

وتقتضي الضرورة أن نفهم المادة )1.5 مكرر( في السياق الذي يقف وراءها وتعمل من خالله، والذي يتمثل في الحيز المتضائل الذي يواجهه المجتمع 
المدني الفلسطيني في خضّم ما تقوم به إسرائيل من خلط باطل في أساسه بين المقاومة المشروعة واإلرهاب من جهة، وانتقاد النظام االستعماري 
اإلسرائيلي القائم على الفصل العنصري ومعاداة السامية من جهة أخرى. وفي الواقع، ارتبط إدراج هذه المادة في العام 2019 بالضغط المتزايد الذي ما 
فتئت إسرائيل تمارسه على االتحاد األوروبي على مدى عدة سنوات سابقة من أجل الحيلولة دون تمويل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وذلك 
على أساس من ادعاءات زائفة تزعم أن االتحاد األوروبي يمول المنظمات غير الحكومية الفلسطينية المرتبطة بما يسّمى الكيانات اإلرهابية. وبوجه أعّم، 
يعكس هذا البند اعتبارات مكافحة اإلرهاب التي تتبناها الدول الغربية المتنفذة، بما فيها تلك االعتبارات التي ترعاها إسرائيل نفسها، والتعريف الذي 
تضعه لإلرهاب. وتكمن النتيجة السلبية التي ال مفّر منها في تجريم الحق المشروع المعترف به ألبناء الشعب الفلسطيني في مقاومة االضطهاد بأي 

وسيلة مشروعة تتاح له على نحو صريح ال مواربة فيه. 

وبناًء على ذلك، تسهم هذه المقالة في بيان عدم قانونية المادة )1.5 مكرر( بصفة خاصة، والتمويل المشروط سياسًيا بصفة عامة، بالنظر إلى أنهما 
العمل اإلنساني. كما  التي تحكم  المبادئ  المشروعة ويخالفان  المقاومة  الفلسطيني في خوض  به ألبناء الشعب  المعترف  الحق  يتجاهالن ويغفالن 
فها بنود مكافحة اإلرهاب التي تنطوي على تجريم مسيرة الكفاح التي يخوضها أبناء الشعب 

ّ
تسلط هذه المقالة الضوء على اآلثار السلبية التي تخل

الفلسطيني في مواجهة الهيمنة األجنبية، مما يسهم في نزع الغطاء السياسي عن المجتمع المدني الفلسطيني وتغريبه وعزله. 

يتبع

بوسرت الحملة الوطنية لرفض التمويل املرشوط، 2021

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/default/files/annex_g_-_annex_ii_-_general_conditions_0.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/default/files/annex_g_-_annex_ii_-_general_conditions_0.pdf
https://www.gov.il/en/Departments/General/terrorists_in_suits


تقليص مساحة الحريات في فلسطينتشرين ثاني 42022

القانون  لمبادئ  مكرر(   1.5( الــمــادة   انتهاك 
الدولي والعمل اإلنساني 

في  أو جميعها،  المعنية  الهيئات  أو  الدول  على  يتعين 
أن  اإلرهــاب،  مكافحة  سياسات  تشكيل  على  عملها  سياق 
الناشئة  التزاماتها  مع  تتعارض  ال  التدابير  هذه  أن  تضمن 
الدولي لحقوق اإلنسان  القانون  الدولي، بما فيه  القانون  عن 
النقيض  وعلى  الالجئين.  وقانون  اإلنساني  الدولي  والقانون 
الذي  الوجه  المشروط سياسًيا على  التمويل  من ذلك، يقوم 
تنص عليه المادة )1.5 مكرر(، في أساسه، على السياق الذي 
تعتمد  أنها  بمعنى   - اإلرهــاب  مكافحة  في  أوروبــا  تسلكه 
للعالقات  الراهنة  الحالة  يعكس  لالستقرار  عاًما  نموذًجا 
الدولية في أوروبا – خالفا لسياق التحرر الوطني في فلسطين، 
االمر الذي يتناقض بالتالي مع القانون الدولي. ومما له أهميته 
حركة  على  ينطبق  الذي  المناسب  اإلطار  أن  المقام  هذا  في 
سبيل  في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  يخوضها  التي  الكفاح 
التحرر ويسري عليه يكمن في حقهم في ممارسة المقاومة 
اإلسرائيلية  والممارسات  السياسات  وجه  في  المشروعة 
القائمة على االستعمار والفصل العنصري. فبموجب أحكام 
القانون الدولي وقواعده، يرد تنظيم استخدام جميع وسائل 
المصير  تقرير  في  الشعوب  حق  إعمال  سياق  في  الكفاح 
ضمن قواعد تختلف عن القواعد الناظمة للعالقات بين الدول 
)بمعنى المساعي الحسنة، والوساطة، والتفاوض، والتسوية 
االتحاد  ما ينطبق على حالة  والتحكيم( على غرار  القضائية 
األجنبي  االحتالل  يحارب  بشعب  يتعلق  ففيما  ــي.  األوروب
واالستعمار والهيمنة األجنبية، يرتبط اإلطار الدولي الراسخ 
ا 

ً
ا وثيق

ً
الذي يحكم حق هذا الشعب في تقرير مصيره ارتباط

بما  بالوسائل كافة،  الكفاح  ال ينفصم عن ممارسة حقه في 
فيها الكفاح المسلح، حسبما يرد االعتراف بذلك على لسان 
)20-د(.   2105 قرارها  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
لمكافحة  ــي  األوروب االتحاد  إطار  يختّص  ال  فبينما  وبذلك، 
اإلرهاب بفلسطين بصفة خاصة دون غيرها، اال أن فرض إطار 

لمكافحة اإلرهاب على شعب يخوض الكفاح في سبيل نيل تحرره الوطني يعّد أمًرا غير مشروع بحد ذاته. 

 عن ذلك، تشترط المادة )1.5 مكرر( على الفلسطينيين الذين يتلقون المنح أن يمارسوا التمييز بحق أصحاب الحقوق الذين يتعاملون معهم 
ً

وفضال
 في حق 

ً
ع على التمويل الذي يقدمه االتحاد األوروبي تدخال

َ
ل الشروط التي توض

ّ
والمستفيدين من خدماتهم على أساس انتمائهم السياسي. وتشك

الشعب الفلسطيني في تقرير مسار العمل السياسي الذي يرتئيه بحّرية، كما تعمل بطريق غير مباشر على تقويض حقوق أبنائه في المشاركة، والتي 
 عن الحق في حرية 

ً
ُيستنبط منها الحق في تشكيل األحزاب السياسية، بما يشمله من الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وتصريفها، فضال

تكوين الجمعيات والتجمع. 

قصي المادة )1.5 مكرر( أي شخص طبيعي أو كيان يرى االتحاد األوروبي أنه ضالع في أعمال إرهابية من االستفادة من المنح التي 
ُ
 على ما تقدم، ت

ً
وعالوة

يقدمها. ويتعارض هذا التمييز الذي يماَرس في توزيع التمويل مع أبسط مبادئ العمل اإلنساني التي أقرها االتحاد األوروبي بالتوافق  بشأن المعونة 
اإلنسانية، والذي يرتكز في أسسه على مبادئ الحياد واإلنسانية واالستقالل والنزاهة. وفي هذا اإلطار، ال ُيَعّد التمويل المشروط سياسًيا على الوجه الذي 
 

ّ
تنص المادة )1.5 مكرر( عليه محايًدا، بل هو قائم على التدخل، ألنه ينطوي على احتمال استبعاد أي عضو من أعضاء المجتمع المدني الفلسطيني، ويشل

أدوات المقاومة التي تقع في يد الشعب الفلسطيني. 

الذي  النهج  أركان  »اإلرهاب«  وتوطيد  دًما بمحاربة 
ُ
ق الدفع  ا سياسية من خالل 

ً
وراءه أهداف المشروط سياسًيا  التمويل  المطاف، يخفي  وفي نهاية 

تعتمده أوروبا تجاه القضية الفلسطينية واجتراح حل »سلمي« لها. وهذا يخالف مبدأ االستقالل الذي يقضي بأن األهداف اإلنسانية ينبغي أن تبقى 
م للمستفيدين منه  ى عن أي أهداف أخرى. كما تقف هذه الممارسة على طرفْي نقيض مع مبدأ النزاهة بالنظر إلى أن تمويل االتحاد األوروبي ال يقدَّ

ً
بمنأ

م على أساس النشاطية السياسية التي ترتكز في أساسها على الخلط الخاطئ بينها وبين اإلرهاب.  على أساس الحاجة إليه، بل ُيحتمل أن يقدَّ

وبناًء على ذلك، يتدخل االتحاد األوروبي، بفرضه بند مكافحة اإلرهاب ضمن عقود المنح التي يبرمها، وبوجه ال يتسنى قبوله والتسليم به في حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى نحو ال يتعارض مع االلتزام الذي أبداه هو نفسه بالمبادئ اإلنسانية فحسب، وإنما يتعارض مع التزامه تجاه 
المجتمع المدني الفلسطيني الذي ينعم بالتعددية وإعمال حقه في الحرية واالستقالل وتقرير المصير. فعلى نقيض هذه االلتزامات، تحول المادة )1.5 
مكرر( دون تمويل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي يحتل عملها أهمية حاسمة في دعم التجمعات السكانية الفلسطينية التي تهددها 

السياسات اإلسرائيلية القائمة على الترحيل والتهجير القسرّيين واالستعمار والضم والفصل العنصري. 

يتبع

بوسرت الحملة الوطنية لرفض التمويل املرشوط، 2021

https://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/Resolution_24_(33).pdf
https://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/Resolution_24_(33).pdf
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:42008X0130(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:42008X0130(01)&from=FR
https://www.pngo.net/wp-content/uploads/2021/03/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts.pdf
https://www.pngo.net/wp-content/uploads/2021/03/EU-Clarification-letter-regarding-the-EU-funded-contracts.pdf


5 تشرين ثاني 2022 الفلسطيني المدني  للمجتمع  تجريم 

اآلثار المترتبة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية: تجريم المقاومة المشروعة ونزع الصفة السياسية عنها 
وتغريبها وعزلها 

من الناحية العملية وعندما ننظر في اآلثار والتداعيات التي تفرزها المادة )1.5 مكرر(، يتضح أن االتحاد األوروبي يشترط على الفلسطينيين الذين 
يتلقون المنح التي يقدمها لهم، وبصفتهم شركاء متعاقدين معه، أن يقّروا بالتدابير التقييدية التي يرعاها، بما فيها قائمة العقوبات، وأن يصادقوا 
عليها ويتقيدوا بها. فحتى يومنا هذا، تشمل الكيانات الفلسطينية التي ترد على هذه القائمة حركة حماس، وحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
درج أسماء أفراد فلسطينيين 

ُ
وكتائب شهداء األقصى التابعة لحركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، ولم ت

على القائمة المذكورة )حتى اآلن(. ويستند إدراج هؤالء على قائمة العقوبات، وتصنيفهم ضمن خانة اإلرهابيين، في أساسه إلى التعريف الفضفاض 
الذي يقّره االتحاد األوروبي لمفهوم األعمال اإلرهابية، مما يفضي بطريقة مقصودة أو غير مقصودة إلى المساواة بين المقاومة المشروعة واإلرهاب. وفي 
الواقع، يلف الغموض واإلبهام التعريف الذي يضعه االتحاد األوروبي لألعمال التي يعتبرها من ضرب اإلرهاب ويدرجها على قائمة األعمال اإلرهابية، حيث 

تضم طائفة واسعة من األعمال التي ال تقتصر على الكفاح المسلح. 

إن قصور التعريف الذي يراه االتحاد األوروبي عن التمييز بين األعمال اإلرهابية والكفاح المشروع الذي يخوضه شعب من الشعوب في سبيل التحرر 
من الهيمنة األجنبية يقف حجر عثرة أمام حق ذلك الشعب في مقاومة االستعمار والفصل العنصري واالضطهاد - ال سيما إذا وضعنا في االعتبار غياب 
يّدعي  الفلسطيني  الشعب  أبناء  على  ا 

ً
تعريف اعتباره،  في  التمييز  أن يضع هذا  من   

ً
بدال األوروبي،  االتحاد  ويفرض  لإلرهاب.  دولًيا  به  تعريف معترف 

 إرهابية، وما يقترن بهذا التعريف من ترتيب مسؤوليات ال تراعي في أي وجه من الوجوه السياق القانوني والسياسي الذي 
ً

فيه أنهم يقترفون أعماال
 لذلك، يعمل وسم اإلرهاب على تجريم المقاومة المسلحة المشروعة بأشكالها ووجوهها كافة ونزع الصفة الشرعية عنها وتشويهها 

ً
يخصهم. ونتيجة

والتشهير بها، بما يشمل ودون االقتصار على الحق الواجب ألبناء هذا الشعب في خوض الكفاح المسلح، الذي يكتسي مع ذلك طابًعا قانونًيا بموجب 
القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، ويرد االعتراف به على أنه من حق الشعب الفلسطيني في السياق المحدد الذي يسم المقاومة التي 

يخوضونها في سبيل التحرر من نير الهيمنة االستعمارية. 

ا 
ً

أيض وإنما تضطرهم  المقاومة فحسب،  المشروع في  الفلسطينيين  التنازل عن حق  الفلسطيني على  المدني  المجتمع  )1.5 مكرر(  المادة  وال تجبر 
إلى التسليم بالتصنيف الذي ُيجريه االتحاد األوروبي على األحزاب السياسية الفلسطينية الواردة أعاله باعتبارها أحزاًبا إرهابية. وفي المحصلة، تواجه 
مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني معضلة في كيفية العمل مع األفراد والجماعات الفلسطينية التي تنتمي إلى األحزاب السياسية المدرجة على 
قوائم االتحاد األوروبي أو تتعاطف معها. وهذا يحّد من أوجه التفاعل بين المجتمع المدني الفلسطيني واألحزاب السياسية الفلسطينية ويعوق قدرة 
 لذلك، ينكمش هامش العمل المتاح أمام المجتمع المدني 

ً
مؤسساته على أن تتعاطى مع صانعي القرار الفلسطينيين وأن تمارس التأثير عليهم. ونتيجة

 على ما تقدم، تصيب المادة )1.5 مكرر( احترام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية 
ً
الفلسطيني وينحصر إلى حّد ينزع طابعه السياسي عنه. وعالوة

في مقتل على المستوى الوطني، مما يفضي إلى زعزعة أركان نزاهتها وضرب مصداقيتها في نظر المجتمع الفلسطيني وتقويض أواصر العالقات المتينة 
والراسخة بين الشركاء. وبذلك، تغذي هذه المادة تفتيت عرى الوئام بين أبناء المجتمع الفلسطيني وترسخ عزلة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. 

حصيلة مشبوهة، نتيجة مؤكدة 

في ورقة الموقف التي أصدرها مركز بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، “تمويل االتحاد االوروبي المشروط سياسيا: انعدام 
المشروعية واآلثار السياسية”، حذر المركز من أنه »بالنظر إلى أن المادة )1.5 مكرر( تعكس السياسات الراهنة التي يعتمدها االتحاد األوروبي على صعيد 
عد متأثرة في جانب ال يستهان به منها بالواليات المتحدة وإسرائيل، ثمة دليل دامغ يؤيد إمكانية تصعيد التدابير التي تستهدف 

ُ
مكافحة اإلرهاب، وت

المجتمع المدني الفلسطيني ووسم عمله بموجب إطار اإلرهاب من أجل ضرب مصداقيته والتشهير به وتشويه سمعته.« وقد تبّدى هذا الواقع بجالء، 
مثلما شهدناه فيما أقدمت عليه إسرائيل من تصنيف ست من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بوصفها كيانات إرهابية بموجب القرار الذي أصدره 
وزير الحرب اإلسرائيلي وقيادة الجيش اإلسرائيلي في شهر تشرين األول 2021. ومع أن هذا القرار يقوم على المغالطات في أساسه وينبني على ادعاءات 
جريها 

ُ
واهية، فقد عملت جهات مانحة عدة على تأخير المساهمات التي تقدمها لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في سياق »التحقيقات التي ت

بشأن هذه االدعاءات«، في حين أوقف االتحاد األوروبي التمويل الذي كان يقدمه الثنتين من تلك المؤسسات بصفة رسمية. 

إن القبول الضمني الذي أبداه االتحاد األوروبي، حسبما ُيستدل عليه في إدراج بند مكافحة اإلرهاب الذي تناولناه بالنقاش فيما تقدم من هذه المقالة 
إرساء دعائم  بل عمل فوق ذلك كله على  الست فحسب؛  الفلسطينية  المدني  المجتمع  أمام تصنيف مؤسسات  السبيل  لم يمهد  المنح،  ضمن عقود 
اإلستراتيجية التي تنتهجها إسرائيل في تجريم المجتمع المدني الفلسطيني والقضاء عليه واستئصال شأفته في نهاية المطاف. وفي الواقع، يسهم 
فرض التمويل المشروط سياسًيا على أساس فضفاض وبناًء على االدعاءات التي تسوقها إسرائيل في تهيئة بيئة قسرية ال تنفك تنكمش وتتضاءل 

ا إلى حد يعجز معه عن متابعة أنشطته على نحو واٍف. 
ً
ا فشيئ

ً
أمام المجتمع المدني الفلسطيني، الذي يجري حصر نطاق عمله شيئ

ولذلك، يتعين على االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه أن تلغي جميع البنود والشروط المتعلقة بمكافحة اإلرهاب وتزيلها من عقود المنح التي تبرمها 
ا تظهر فيه الدعم والمساندة للمجتمع المدني الفلسطيني على نحو يعكس الوضع 

ً
مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وعليها أن تقف موقف

القائم ويعّبر عنه ويعزز المسيرة التي يخوضها الفلسطينيون في سبيل التحرر الوطني. الى حين ذلك، على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية 
أن تتمسك بموقف موحد يقوم على رفض التمويل المشروط سياسًيا بأشكاله كافة، حتى لو كان ذلك يعني توحيد جميع مواردها المالية والبشرية من 
أجل المحافظة على رسالتها التي تسعى إلى نيل حرية فلسطين. ففي المحصلة، إذا كانت جميع مؤسسات المجتمع المدني تحارب في سبيل القضية 
نفسها - وهي تحرير فلسطين - فربما ال يعّد من قبيل التهور أن تعمل هذه المؤسسات من منطلق اإليمان بأن مواصلة مسيرة التحرر ترقى وتتفوق في 
أهميتها وشأنها على بقاء مؤسسات منفردة بعينها. فوجود مجتمع مدني يقبع تحت نير الهيمنة واالضطهاد ويخضع لمعايير ليست من العدل في 

شيء لن يخدم مسيرة الكفاح التي يخوضها في سبيل الحرية واحترام حقوق اإلنسان.

*تم إعداد هذه المقالة باالستناد الى إصدارات بديل والحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط سياسيًا ذات الصلة.

https://www.government.se/4ad8f7/contentassets/29f8d11a200f413c89cb6ef398562cd6/eu-fact-sheet-on-terrorism.pdf
https://www.government.se/4ad8f7/contentassets/29f8d11a200f413c89cb6ef398562cd6/eu-fact-sheet-on-terrorism.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/360/52/IMG/NR036052.pdf?OpenElement
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/in-focus/EuropeanUnionConditionalFunding-Ar(PositionPaper-April2020).pdf
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/in-focus/EuropeanUnionConditionalFunding-Ar(PositionPaper-April2020).pdf
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/israelpalestine-un-experts-call-governments-resume-funding-six-palestinian


تقليص مساحة الحريات في فلسطينتشرين ثاني 62022

تحليل قانوني للمجتمع المدني الفلسطيني:

تنامي تواطؤ المجتمع الدولي في انتهاكات حقوق اإلنسان والفصل العنصري اإلسرائيلي  

بقلم:  ميليسا أودونيل*

تقليص مساحة الحريات في فلسطينتقليص مساحة الحريات في فلسطينملـف العــدد: 

من فعاليات مقاومة النكبة املستمرة يف بيت لحم، 2021  )©مركز بديل(

يتبع

ا بالطريقة 
ً
ا وثيق

ً
ال ُيَعّد تقليص مساحة الحرّيات المتاحة للمجتمع المدني الفلسطيني باألمر الجديد.1  فهذه المساحة اآلخذة بالتضاؤل ترتبط ارتباط

ق غاياتها. فعلى مدى العقود القليلة المنصرمة، ما فتئت 
ّ
حق

ُ
ا بالقانون الدولي لكي يتسّنى لها أن ت

ً
التي تتالعب فيها إسرائيل تالعًبا ممنهًجا وسخيف

التي  المواضع  واستغالل  سمعته،  وتشويه  به  والتشهير  الفلسطيني  المدني  المجتمع  عن  الشرعية  الصفة  نزع  تستهدف  بحملة  تضطلع  إسرائيل 
ا من أجل تقويض الحق الواجب للفلسطينيين في حرية 

ً
 مغلوط

ً
يكتنفها الغموض واإلبهام واالستثناءات في القانون الدولي لحقوق اإلنسان استغالال

تكوين الجمعيات من جهة، وحقهم في التعبير عن آرائهم من جهة أخرى. وتستهدف إسرائيل، في نفس الوقت الذي تعمل فيه على تلطيخ سمعة عدد 
متزايد من المؤسسات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بوصفها إرهابية وإدانة الروايات التي ينقلها الفلسطينيون باعتبارها معادية 
 بالتالي أهمية حاسمة في إعمال 

ّ
للسامية، الركائز األساسية التي يقّر القانون الدولي بأنه ال غنى عنها إلنشاء مساحة حرّيات لعمل مدني فاعل، ويحتل

 عن ذلك، تسّجل إسرائيل بفعلها ذلك نجاحًا في محاصرة المجتمع الدولي، وخاصة الجهات المانحة التي تبدي االستعداد 
ً

تقرير المصير والتحرر. وفضال
قدم 

ُ
لتأمين الدعم المطلوب، واستمالته وتسخيره لكي يقّدم الخدمة المباشرة في إقامة نظامها االستعماري القائم على الفصل العنصري وإدامته. فما ت

عليه إسرائيل من انتهاك لاللتزامات القانونية الملقاة على عاتقها واقع ال يرقى إليه الشك.2 وفي هذا اإلطار، تولي هذه المقالة قدًرا أكبر من التركيز على 
ما يعنيه هذا الحال بالنسبة للمسؤوليات التي تقع على كاهل أسرة المجتمع الدولي بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده. 

ًما موضوعًيا لتحقيق العدالة، بل هو آلية من آليات السلطة والمساءلة 
َ

ال يشكل القانون َحك

ثمة نقطتان ينبغي اإلشارة إليهما في البداية؛ تساهمان في تسليط الضوء على ما تقوم به إسرائيل من تالعب في القانون الدولي وفي وسعهما أن 
تنيرا الدرب الذي يسلكه المجتمع الدولي من أجل تصويب مساره على نحو ُيسند الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. فبادئ ذي بدء، علينا أن نضع في عين 
 
َ
االعتبار السياق السياسي الذي آل إليه الوضع الراهن للقانون الدولي لحقوق اإلنسان. فعلى مدى فترة ليست بالقصيرة من مطلع القرن العشرين، صيغ

القانون الدولي أساًسا على يد الدول االستعمارية الغربية التي كانت تنظر لحقوق اإلنسان بصيغة أضيق باعتبارها آلية لتسويغ سيطرتها االستعمارية.3  
ل إسرائيل الصهيونية، مشروع يّيسره 

ّ
ولذلك، فال يثير دهشة المرء واستغرابه أن المشروع االستعماري الذي يفعل فعله بال خجل وال حياء، والذي يشك

رسيت 
ُ
القانون الدولي. ومع ذلك، كانت حقبة السّتينات من القرن الماضي هي الفترة التي ُوضعت األسس التي قام القانون الدولي لحقوق اإلنسان عليها وأ

ل هذا القانون في جانب كبير منه بفعل حركات الكفاح التي خاضتها بلدان الجنوب.5 ومع تنامي التعددية التي تمخضت 
ّ
ا،4 حيث تشك

ً
دعائمه فيها أيض

عن حركة تفكيك االستعمار وإنهائه، غدا القانون بشأن حقوق اإلنسان يعكس االحتياجات واآلليات التي يمكن من خاللها إبراز حركات الكفاح التي 
ها الغموض 

ّ
خاضها الناس العاديون في سبيل الحرية من تعّسف السلطة وإجالؤها. ولذلك، فّمما يصّب في هذا المسعى أن دراسة الجوانب التي يلف

واإلبهام في القانون الدولي لحقوق اإلنسان توِجب على أسرة المجتمع الدولي وجميع المدافعين عن حقوق اإلنسان أن يضعوها موضع التحليل والتطبيق. 

على  القدرة  يملكون  الذين  أولئك  السلطة، حيث يوظفه  أدوات  أداة من  باعتباره  القانون فهًما صحيًحا  ينبغي فهم  بعينه،  السبب  ولهذا  ثانًيا، 
ت إسرائيل تصوغ أفعالها وتقدمها في لغة القانون الدولي. وهذه عبارة عن إستراتيجية، وليست 

ّ
استخدامه من أجل تحقيق إربهم وغايتهم. فما انفك
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 على وجود حق موضوعي. كما نرى كيف أن الفلسطينيين، وال سيما مؤسسات المجتمع المدني، يستطيعون توظيف القانون الدولي، الذي نفهمه 
ً

دليال
رها الفلسطينيون في المحكمة الجنائية الدولية وفي 

ّ
ى هذا األمر في حاالت النجاح التي سط

ّ
على أنه أداة، في مواصلة كفاحهم في سبيل التحرر.6 ويتجل

العديد من المنظمات الدولية التي عمدت مؤخًرا إلى وسم إسرائيل بأنها نظام فصل عنصري في نهاية المطاف، وذلك عقب سنوات من العمل الذي بذلته 
مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. وبينما تشّدد هذه النجاحات على األهمية المحورية التي يتبوأها المجتمع المدني في مسيرة الكفاح في سبيل 
التحرر، ال بد من القول إن ذلك النجاح عّجل بشن عدوان إسرائيلي متواٍز ومتجدد استهدف المجتمع المدني الفلسطيني على نحو يستدعي من المجتمع 

الدولي أن يولي االنتباه العاجل للطريقة التي تستخدم إسرائيل فيها القانون وتتالعب فيه. 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان وحالة المجتمع المدني الفلسطيني 

يرسي اإلعالن بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة بإجماع أعضائها وشاركت إسرائيل في رعايته على 
وجه الخصوص في العام 1998، اإلطار القانوني الذي يؤّمن الحماية لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية - بصفتها المدافعة عن حقوق اإلنسان.7 وفي 
إطار االعتراف بالدور بالغ األهمية الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني في اإلسهام في القضاء على الفصل العنصري واالستعمار والهيمنة األجنبية،8 
يعيد هذا اإلعالن تأكيد الحقوق المكّرسة في صكوك حقوق اإلنسان الملِزمة قانونًيا ويحّدد كيفية سريان تلك الحقوق على المدافعين عن حقوق اإلنسان.9  

ستَمد هذه 
ُ
وت أركانها.  وتوطيد  اإلنسان  تعزيز حقوق  على  التي تعمل  المجتمع  والجماعات وهيئات  لألفراد  المكفولة  الحماية  أوُجه  اإلعالن  ويقّنن 

الحماية الجماعية من البعد الجماعي الذي يكتسيه الحق في حرية تكوين الجمعيات المستقر في القانون الدولي.10  وبناًء على ذلك، يتكفل القانون 
بحماية حرية تكوين الجمعيات من خالل تأمين الحماية في تأدية الجمعيات ألنشطتها وفي تحقيق المصالح المشتركة التي ينشدها مؤسسوها.11  وهذا 
يعني أن القانون يكفل الحماية لحق الجمعيات في اختيار أعضائها،12 وأولئك األشخاص وتلك المؤسسات التي ترتبط بها. ومّما له أهميته في هذا المقام 
فرض على التمويل من شأنها أن تعّوق عمل المؤسسة على نحو ال 

ُ
أن القانون ينص على الحق في الحصول على التمويل والموارد ويقر بأن القيود التي ت

ا يمس القانون الدولي.13  ومن الناحية األساسية، يعترف القانون بأن الحق في حرية إنشاء الجمعيات يتبوأ موضع الصدارة في 
ً
مبرر له، مما يشكل انتهاك

مجتمع مدني فاعل ونظام ديموقراطي فّعال.14

ويتمثل الحق األساسي اآلخر الذي يملكه المجتمع المدني في الحق في حرية التعبير والرأي،15 بالنظر إلى أن هذا الحق يحظى باالعتراف بوصفه ضرورًيا 
إلتاحة القدرة على المطالبة المجدية بجميع الحقوق األخرى والتمتع بها.16 ويشمل هذا الحق التعبير عن اآلراء التي ال تحظى بالرواج أو تنطوي على توجيه 
االنتقادات أو تسبب االنزعاج. ويحظى الحق في حرية التعبير والرأي بالحماية سواء موِرس بطريقة جماعية أم بطريقة فردية.17 وبذلك، من المستحيل 

الفصل بين الحق في حرية إنشاء الجمعيات والحق في حرية التعبير عند النظر في المجتمع المدني، حسبما ُيستدل على ذلك أدناه. 

واألمر الذي يتسم بأقصى قدر من األهمية بالنسبة للغرض الذي نتوخاه من هذه المقالة أن القانون الدولي يعترف بهذه االلتزامات باعتبارها ليست 
ملِزمة بالنسبة إلسرائيل بصفتها السلطة القائمة باالحتالل فحسب، بل باعتبارها ترتب التزامات تتجاوز الحدود اإلقليمية على جميع الدول التي يشمل 
اختصاصها القضائي االعتراف بالحقوق الواجبة لألفراد أو الجمعيات وكفالة الحماية لها.18 ويرد ما يعزز ذلك في االعتراف الذي يقرره القانون بأن الدول 
يقع عليها واجب مضاعف باحترام الحقوق الواجبة للمدافعين عن حقوق اإلنسان.19 وبعبارة أخرى، تتحمل الدول كافة، وال سيما الدول المانحة، الواجب 
 مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، عندما تمارس السيطرة 

ً
المباشر عن الوفاء بهذه الحماية وااللتزامات الملِزمة قانونًيا تجاه الفلسطينيين، وخاصة

وتملك االختصاص القضائي عليهم، بما يشمل الحاالت التي تفرز فيها اإلجراءات التي تنفذها هذه الدول أثًرا منظوًرا على التمتع بتلك الحقوق. 

ا بأن هذه الحقوق، في حال غيابها، لها أهميتها على صعيد 
ً

وتتأكد أهمية دراسة هذا األمر بقدر أكبر ووضعه في االعتبار بالنظر إلى أن القانون يقر أيض
قيام أنظمة الفصل العنصري.20 فاالتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها )االتفاقية بشأن الفصل العنصري( تنص على أن من 
بين السمات المحددة التي تسم جريمة الفصل العنصري حرمان األشخاص والمؤسسات على نحو ممنهج ومتعمد من حقوقهم، كالحق في حرية تشكيل 
الجمعيات والحق في حرية التعبير، وقمع المؤسسات التي تعرب عن رفضها للفصل العنصري، في الحاالت التي ُيرتكب فيها هذا الفعل لغرض إقامة 
ا يمّس الحق في تقرير المصير، 

ً
ل الحرمان من هذه الحقوق انتهاك

ّ
وإدامة نظام قائم على الهيمنة واالضطهاد العنصريين.21 وفي نهاية المطاف، يشك

الذي يعد قاعدة قطعية من القواعد التي يرتكز القانون الدولي عليها، وال سيما بنية القانون الدولي لحقوق اإلنسان.22

الفلسطيني بهدف  المدني  المجتمع  أمام  المتاحة  الحّريات  إلى تقليص مساحة  التي ترمي  ويبّين هذا بوضوح استمرار اإلستراتيجية اإلسرائيلية 
تقويض األسس التي يقوم هذا المجتمع عليها والتي يرد النص عليها في اإلعالن المذكور. ومع مراعاة النقاش الوارد أدناه، فإن هذه الممارسة تشكل 
 عن ذلك، تتبوأ هذه الممارسات بعينها مكانة محورية في بقاء النظام 

ً
مخالفة واضحة للمبادئ األساسية التي يرعاها القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وفضال

االستعماري اإلسرائيلي القائم على الفصل العنصري في أساسه. 

إسكات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وتكميم أفواهها من خالل استغالل المواضع التي يلفها الغموض 
في قانون حقوق اإلنسان 

ثمة قيود يجوز فرضها على حرية إنشاء الجمعيات وحرية التعبير، وتجد هذه القيود ما يدعمها في اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان. ويسري أعلى مستوى 
جيز تقييد هاتين الحريتين، والذي تنص عليه المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، »في حاالت الطوارئ 

ُ
من المستويات التي ت

االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسمًيا«، والتي يتضح أنها ال تسري على سياق االلتزامات الواقعة على عاتق الدول الثالثة التي 
تضطلع بواجب مباشر تجاه منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.23 وثمة قيود محددة إضافية تخص الحقوق وترد على نطاق حرية إنشاء الجمعيات 
في المادة 22)2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تيّسر إنفاذ هذه القيود، من جملة أمور، لصيانة األمن القومي، وعلى نطاق 
حرية التعبير حسبما يرد في المادتين 19)3( و20 اللتين تتيحان فرض القيود عليها لغايات احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم، وحماية األمن القومي 
وحظر التحريض على الكراهية. وهذه هي القيود التي تستغلها إسرائيل في سبيل استعطاف الدول الثالثة واستمالتها في االنتهاكات التي تقترفها 

بحق المجتمع المدني الفلسطيني. 
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☛ »لصيانة األمن القومي«: تلطيخ سمعة المقاومة الفلسطينية ووسمها باإلرهاب 

في ضوء انتشار تدابير مكافحة اإلرهاب على مستوى العالم، تيّسر هذه االستثناءات تربة خصبة لتقليص مساحة الحرّيات المتاحة للمجتمع المدني 
العالمي.24 فقد فرض القرار 1373 الذي تبناه مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في العام 2001 على الدول التزامات ُمقّيدة تقضي من جملة أمور بتجريم 
رست لمكافحة اإلرهاب.25 ومع 

ُ
األعمال اإلرهابية واألفعال التي تدعم اإلرهاب أو تمّده بالتمويل، وقام بتفعيل مجموعة كبيرة من األدوات القانونية التي ك

ذلك، أتاح غياب تعريف واضح لإلرهاب للدول أن تستغل هذا المصطلح على نحو منهجي لكي تحظر طائفة واسعة من الجمعيات واألنشطة وأشكال 
التعبير السياسي التي تثير التساؤالت حول الصفة الشرعية التي تكتسيها الدولة. وقد اتضح هذا الحال بوجه خاص مع الحركات االجتماعية التي تخوضها 
الشعوب األصالنية، والمعارضة السياسة المشروعة والمقاومة.26 ومما ال شك فيه أن ما أقدمت عليه إسرائيل من تصنيف ست من مؤسسات المجتمع 
ا 

ً
المدني الفلسطينية باعتبارها »منظمات إرهابية« يقع ضمن هذه الفئة التي تنطوي على إساءة استخدام المصطلح المذكور، وذلك على نحو يشكل انتهاك

لاللتزامات التي يمليها القانون الدولي عليها.27 وهذا يصب في خدمة الهدف اإلستراتيجي الذي يتوخى التشهير بجميع األعمال التي تؤديها مؤسسات 
المجتمع المدني الفلسطينية، وإسكات الدور الحيوي الذي تضطلع به في فضح االنتهاكات التي تقترفها إسرائيل، والسعي إلى تفعيل منظومة مكافحة 

اإلرهاب العالمية بعمومها من أجل ضمان مشاركة الدول األخرى في تقليص مساحة الحرّيات المتاحة أمام الخطاب المدني الفلسطيني المشروع. 

ومن الناحية القانونية، ينبغي أن يكون الفشل من نصيب هذه اإلستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل لسببين. ويكمن السبب األول في أن التوصيف 
م بها على نطاق واسع أن 

َّ
الفضفاض الذي توصف به المقاومة الفلسطينية باإلرهاب ال يتماشى مع القانون الدولي وال ينسجم معه. فمن األمور المسل

األرض الفلسطينية المحتلة ترزح تحت نير االحتالل الحربي الذي طال أمده، وأن مبادئ القانون الدولي اإلنساني تعد سارية والحالة تلك على تنظيم 
م بها في القانون الدولي العرفي أن أبناء الشعب 

ّ
استخدام العنف المسلح من جانب جماعات المقاومة السياسية الفلسطينية.28 وقد غدا من األمور المسل

الفلسطيني يملكون الحق في مقاومة إسرائيل بجميع الوسائل المتاحة لهم،29 وبمختلف الطرق التي من بينها الكفاح المسلح،  بسبب ما يعانونه من 
انتهاكات تمس  بعينها  الفلسطينيين في ظروف محددة  أفعال  ل 

ّ
وقد تشك تقرير مصيرهم.30  وحرمانهم من حقهم في  المسلح  والقمع  االستعمار 

دم عليها الفلسطينيون في إطار المقاومة المشروعة التي يخوضونها في وجه إسرائيل بوسم 
ْ
القانون الدولي اإلنساني،31 ولكن وسم جميع األعمال التي يق

اإلرهاب يعني تجريم طائفة واسعة من تلك األعمال دون وجه قانوني وعلى نحو يتعارض مع قيمة البينة القانونية والممارسات التي دأبت عليها الدول 
التي تنظر إلى هذه األعمال على أنها مشروعة - حسبما تجسد ذلك مؤخًرا في الحق الذي يملكه األوكرانيون في مقاومة روسيا. وُيستشف من ذلك أن ربط 
ا، وال سيما في حاالت الدفاع عن حقوق اإلنسان 

ً
 بالغ

ً
ها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية باإلرهاب يعد خطأ

ّ
األعمال والجمعيات والرسائل التي تبث

بعمومها.32 فغايات هذه المؤسسات وأنشطتها وتعبيرها عن آرائها السياسية تتعارض ال محالة مع مصالح إسرائيل، ولكن هذا ال يشكل ضرًبا من ضروب 
اإلرهاب. وال صفة مشروعة يكتسيها تجريم الدفاع عن حقوق اإلنسان.33

 بااللتزامات التي يرتبها 
ً

وفي المقام الثاني، يشكل فرض القيود على األعمال التي تؤديها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وأنشطتها إخالال
القانون الدولي لحقوق اإلنسان على الدول األخرى تجاه هذه المؤسسات. فال تعارض بين االلتزامات الدولية بمكافحة اإلرهاب، حتى لو جرى تفعليها، 
ا بصورة متبادلة،34 والنظر إلى هذه المجموعات من القوانين كما لو كانت منفصلة ومنعزلة بعضها 

ً
وااللتزامات بحقوق اإلنسان، بل إنها تكمل بعضها بعض

عن بعض يتناقض في واقع األمر مع المبدأ األعم الذي يمليه القانون بشأن مكافحة اإلرهاب.35 فهذا القانون ال يجيز فرض القيود األمنية الوطنية على حرية 
إنشاء الجمعيات وحرية التعبير ما لم يكن ذلك بموجب الشروط اإلجرائية التي تقررها المادتان19)3( و22)2(، بما يتماشى مع مبدأْيّ الضرورة والتناسب 
وتكوين  التجمع  بحرية  المعني  الخاص  المقرر  يقول  الثالثة،  للدول  وبالنسبة  الدولي.36  القانون  يعالجها  التي  األخرى  المجاالت  مع جميع  يتوافق  وبما 
الجمعيات إن الجهات المانحة األجنبية والدولية تقع على عاتقها مسؤوليات وواجبها أن تولي العناية الواجبـة للـسياق المحلـي الـسياسي واالجتماعي 
واالقتصادي الذي تعمل فيه الجمعيات من أجل تحديد االلتزامات المترتبة عليها واحترام استقالل هذه الجمعيات.37 ومن األمور المباشرة التي يتضمنها 
هذا القول االلتزام بالتماس الوقوف على وجهات النظر المحلية واإلصغاء إليها من أجل فهم السياق الذي ينطبق عليها، وذلك بالنظر إلى أن اإلخفاق في 
دراسة السياق القائم أو إعادة تأطير هذا السياق، على نحو يتفق مع روايات تفوقها في درجة مالءمتها لها وهيمنتها عليها، يزيد من تفاقم أي انتهاكات 

تمس بالحق في حرية تكوين الجمعيات وتتعدى دون وجه حق على االلتزامات األخرى المتعلقة بحرية التعبير. 

ومع ذلك، تقصر الدول في تطبيق نهج قائم على حقوق اإلنسان على االلتزامات التي يمليها القانون الدولي عليها، وذلك بتسليمها بما تقوم به 
إسرائيل من إساءة استخدام للقانون الدولي. فمجرد التعريض باإلرهاب يعد في حد ذاته آلية من آليات اإلسكات وتكميم األفواه. وتسقط هذه الحجة 
أمام التمحيص والتدقيق في السياق الفلسطيني، حيث تضطلع مؤسسات المجتمع المدني بدور محوري في الكشف عن االنتهاكات وفضحها وتعزيز 
ا عن ذلك، 

ً
حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتأمين الحماية لحقهم في المقاومة المشروعة التي يخوضونها في وجه الهيمنة االستعمارية. وعوض

تعمل األطر التي تغالي الجهات المانحة في فرض القيود من خاللها، والتي تستنبطها وتستمدها من سوء تطبيق القانون في واقع الحال على تعطيل 
قدرة المجتمع المدني الفلسطيني على تقرير مصير مؤسساته ومناصرتها، وهو أمر يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان وأحكامه.38

☛ »التحريض على الكراهية«: طمس الروايات الفلسطينية وتقديمها كما لو كانت معادية للسامية 

هذه اإلستراتيجية مهدت الطريق أمام الحملة طويلة األمد التي ُعنيت بتشويه الروايات الفلسطينية كافة ووصمها بأنها معادية للسامية، ووضعها 
 

ً
ا استغالال

ً
ا على اإلرهاب بسهولة أكبر. ويعد هذا أيض

ً
بالتالي ضمن إطار خطاب الكراهية، مما يسمح بإعادة صياغتها وتقديمها باعتبارها تشكل تحريض

ه للدولة  ض النقد األصيل الذي ُيوجَّ من جانب إسرائيل التي تتواءم فيه مع االتجاه العالمي الذي يزداد فيه تفشي التحريض »الحقيقي« ويتزايد فيه تعرُّ
لإلسكات والقمع.39

ويسعى القانون الدولي إلى إقامة توازن دقيق بين أهمية التمحيص والتدقيق، والنقاش المفتوح وانتقاد منظومة المعتقدات واآلراء والمؤسسات 
حسب النص الوارد في المادة 19، وعدم إتاحة المجال أمام الدعوة إلى الكراهية التي تحرض على العنف أو العداوة أو التمييز بحق فرد أو جماعة من األفراد 
ألسباب لها صلة بجنسيتهم أو خلفياتهم العرقية أو الدينية بموجب أحكام المادة 20. 40 ويضع القانون معياًرا عالًيا لما قد يشكله الخطاب الذي يستدعي 
تقييده ولجمه. والقانون ينجز ذلك في لغة »التحريض« الذي ينطوي على إشارة ضمنية إلى »تصريحات بشأن جماعات وطنية أو عرقية أو دينية تتسبب 
في خطر وشيك بالتمييز أو العداء أو العنف ضد أشخاص ينتمون إلى تلك الجماعات«،41 وفي اختبار النقاط الست ألشكال الخطاب المحظورة الذي اُعتمد 
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يتبع

في خطة عمل الرباط.42 وبناًء على ذلك، في حال استوفى مثل أي خطاب ذلك المستوى، ينبغي أن تتماشى القيود المفروضة مع قوانين واضحة، وضرورية 
في ظل الظروف السائدة ومتناسبة مع الضرر الواقع. 

وتشكل القيود المتزايدة التي ال تنفك الدول األخرى تفرضها على الروايات الفلسطينية التي تكيل االنتقادات إلسرائيل وتمحص أفعالها وتدققها 
أنها  ترى  نظر  وجهات  على  أساسها  في  تقوم  زائفة  تقييمات  على  بناًء  تلك،  أفعالها  على  والمحاسبة  للمساءلة  إخضاعها  إلى  ذلك  بخالف  وتسعى 
الدولي وموجهة نحو إسكات الخطاب الذي يتسم بفعاليته ونجاعته ويكتسي صفة مشروعة. فهذه  بالقانون   

ً
روايات/خطابات معادية للسامية، إخالال

القيود تتجاهل السياق االجتماعي والسياسي الذي تعمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية فيه والذي ينطوي على االستعمار والفصل العنصري 
واالحتالل الحربي،43 والنظرة التي يشوبها قدر هائل من انعدام التكافؤ تجاه الفلسطينيين مقابل النظرة إلى إسرائيل.44 ومما له أهميته في هذا المقام 
 مادًيا بالروايات الفلسطينية، وإنما تستحضرها إسرائيل في االدعاء 

ً
كذلك أن نضع في االعتبار أن الهوية اليهودية للمضطِهدين والدولة ال تتصل اتصاال

الذي تسوقه وتقول فيه إنها تمثل جميع أبناء الشعب اليهودي وفيما دأبت عليه من االستشهاد بمعاداة السامية التي تفشت )في تاريخ أوروبا(. وفي 
مواجهة االلتزام المؤكد بتأمين الحماية الواجبة للمدافعين عن حقوق اإلنسان، فإن أي محاولة تسعى إلى التعويض عن االلتزامات القانونية الدولية بشأن 
التعصب من أجل تسويغ هذه القيود وتبريرها أو إنكار االلتزامات تجاه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تعد إشارة تدل على التواطؤ مع أجندة 

إسرائيل. 

التواطؤ مع نظام استعماري يقوم على الفصل العنصري 
في أساسه 

المدني  المجتمع  عن  الشرعية  الصفة  ــزع  ون تجريم  سياق  في 
التي  الجرائم  تفضح  التي  وروايــاتــه  مؤسساته  وعــن  الفلسطيني 
تقترفها إسرائيل وتعّريها أمام أسرة المجتمع الدولي وحماية الضحايا 
تهيئة  على  فعلًيا  إسرائيل  تعمل  الجرائم،  هذه  من  الفلسطينيين 
المجتمع  أنفسهم فيها معزولين عن  الفلسطينيون  بيئة قسرية يجد 
االنتصاف  وسائل  أو  الحماية  وجوه  من  وجه  أي  من  ومحرومين  الدولي 
أشكال  من  شكل  أي  قمع  خالل  فمن  الصمت.45  التزام  على  ومجبرين 
المقاومة، تملك إسرائيل المقدرة على توطيد أركان نظامها االستعماري 
من  ذلك  عليه  ينطوي  وما  العنصري  الفصل  على  القائم  االستيطاني 

طمس أبناء الشعب الفلسطيني األصالني ومحوهم من الوجود. وتقع على عاتق المجتمع الدولي التزامات واضحة تملي عليه أن يمتنع عن االعتراف بهذا 
الوضع الذي يرتكز على الفصل العنصري وأن يتعاون في سبيل وضع حد له بموجب أحكام المادة 41 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول.46 
ا في االنتهاكات المباشرة التي تمس االلتزامات التي 

ً
إن المجتمع الدولي ليس مقصًرا في وضع هذه االلتزامات موضع التنفيذ فحسب، بل إنه ضالع أيض

ا 
ً
تقضي عليه أن يفي بحقوق اإلنسان الواجبة للشعب الفلسطيني، ويتزايد تواطؤ الدول المانحة في ارتكاب فعل غير مشروع دولًيا، وهو ما يعد انتهاك

أكبر توِقعه على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول.47 وبناًء على ما تقدم، ينبغي للمجتمع الدولي أن يقر على وجه االستعجال بالمسؤولية الواقعة 
 يقوم على حقوق اإلنسان في أساسه وبالشراكة مع حق أبناء الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم 

ً
ا عن ذلك نهًجا أصيال

ً
على عاتقه، وأن يتبنى عوض

وتحررهم من اضطهاد االستعمار الجاثم على أرضهم على نحو يصب في صالح إعمال هذا الحق. 

* ميليسا أودونيل: ناشطة أسترالية في مجال الدفاع عن العدالة االجتماعية وباحثة ومحامية في مجال حقوق اإلنسان، مختصة في موضوع السيادة وتقرير المصير والمساءلة 
والتغيير االجتماعي.

الهوامش: 
لم تنفك إسرائيل، منذ إقامتها في العام 1948، تعكف على تجديد »حالة الطوارئ« التي أعلنتها، وتستغل في ذلك أحكام المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحيد عن . 1

 معارضتها وقمعها. انظر: 
ّ

التقيد بااللتزامات التي يرتبها القانون الدولي عليها على نحو يتسم بالتعسف، وذلك من أجل تسويغ ما تقوم به من إسكات المؤسسات الفلسطينية وتكميم أفواهها وشل

2. BADIL, Written Submission to the United Nations Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association to Inform Thematic Report 
on Trends, Developments, and Challenges to the Ability of Civil Society Organizations to Access Resources, Including Foreign Funding, to be Presented to the HRC 
at its 50th Session, 18 February 2022, available at written-submission-badil-sr-feb2022-1645613684.pdf )hereinafter, BADIL, Written Submission to the HRC at its 50th 

Session، 2022(.

 يتناول االنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، المصدر السابق. . 3
ً

  انظر شرًحا مفّصال

Amnesty International, ”Decolonising human rights“, Speech delivered by Salil Shetty, Secretary General of Amnesty International, at the London School of Economics on 
22 May 2018, available at https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/decolonizing-human-rights-salil-shetty/

توجد األسس التي يرتكز القانون الدولي لحقوق اإلنسان عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اللذين اعُتمدا . 4
في العام 1966، وسبقتهما االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعُتمدت في العام 1965. 

5. Amnesty International, supra n 3.

6. Noura Erakat, Justice for Some: Law and the Question of Palestine, )Stanford University Press, 200(.

7. Universal Rights Group, ”The history of the UN Declaration on Human Rights Defenders: its genesis, drafting and adoption“, website, 11 March 2019, available at: 
https://www.universal-rights.org/blog/the-un-declaration-on-human-rights-defenders-its-history-and-drafting-process/

قرار الجمعية العامة رقم )144/53(، اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالمًيا، )9 كانون األول 1998(، . 8
نيسان   18 في  عليه  واطلعنا  زرناه  )وقد   https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_ar.pdf اإللكتروني:  الموقع  على  الديباجة، 

2022(، )فيما يلي، »اإلعالن المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان«(. 

القانونية بالمعنى الدقيق للعبارة، فهو يعكس مبادئ ملِزمة ترد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق . 9 الناحية  ُيَعّد هذا اإلعالن ملزًما من  بينما ال 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، من جملة صكوك أخرى. ويمثل اعتماد هذا اإلعالن عقب 14 عاًما من المفاوضات التزاًما قوًيا للغاية من جانب الدول بوضعه موضع التنفيذ. انظر: ميشيل فروست 
)المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان(، تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان: المدافعون عن حقوق اإلنسان الذين يعملون في حاالت النزاع وما بعد 

https://www.badil.org/cached_uploads/view/2022/02/23/written-submission-badil-sr-feb2022-1645613684.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/decolonizing-human-rights-salil-shetty/
https://www.universal-rights.org/blog/the-un-declaration-on-human-rights-defenders-its-history-and-drafting-process/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_ar.pdf


تقليص مساحة الحريات في فلسطينتشرين ثاني 102022

انتهاء النزاع، وثيقة األمم المتحدة )A/HRC/43/51(، )30 كانون األول 2019(، الفقرة ]21[؛ والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان، تعقيب على اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية 
https://www.ohchr.org/sites/default/  :األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالمًيا، )تموز 2011(، ص. 5، على الموقع اإللكتروني

 files/Documents/Issues/Defenders/HRDCommentaryArabicVersion.pdf

المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان، تعقيب على اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية . 10
اإللكتروني:  https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/HRDCommentaryArabicVersion.pdf؛  الموقع  على  36؛  2011(، ص.  )تموز  عالمًيا،  بها  المعترف 

 :
ً

وانظر، مثال

ECtHR, Refah Partisi )the Welfare Party( and others v. Turkey ]GC[ )Application nos. 4134098/41343 ,98/41342 ,98/ and 4134498/, judgement of 13 February 2003(, paras. 
8788-. See also ECtHR, National Union of Belgian Police v. Belgium, Application no. 446427 ,70/ October 1975, paras. 3940-; and Council of Europe, Recommendation 
CM/Rec)2007(14 of the Committee of Ministers to member states on the legal status of non-governmental organisations in Europe, 10 October 2007,

ا: 
ً

وتنص الفقرة الخامسة من هذه التوصية على أنه »ينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بالحق في حرية التعبير وجميع الحقوق األخرى المكفولة عالمًيا وإقليمًيا التي تسري عليها.« وانظر، أيض

Inter-American Court of Human Rights, Huilca-Tesce v. Peru, 3 March 2005, Series C no. 121, paras. 6971-, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_121_ing.
pdf, cited in Council of Europe, European Commission for Democracy through Law )Venice Commission(, Joint Guidelines on Freedom of Association )2014(, p. 15, 
available at: https://tinyurl.com/5cbfp8ft

11. Council of Europe, European Commission for Democracy through Law )Venice Commission( and OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Joint 
Guidelines on Freedom of Association, Principle 4, available at: https://tinyurl.com/5cbfp8ft;

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، البالغ رقم 2004/1274، كورنكو وآخرون ضد بيالروس، اآلراء الـتي اعُتِمَدت في 31 تشرين األول 2006، الفقرة 7)2(، ورد اقتباسها في ماينا كياي )المقرر الخاص المعني 
بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات(، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات: قدرة الجمعيات على الحصول على 

الموارد المالية: جزء حيوي من الحق في حريـة تكوين الجمعيات، وثيقة األمم المتحدة رقم )A/HRC/23/39( )24 نيسان 2013(، الفقرة ]16[. 

  انظر:. 12

Council of Europe, European Commission for Democracy through Law )Venice Commission(, Joint Guidelines on Freedom of Association )2014(, Principle 3, available 
at: https://tinyurl.com/5cbfp8ft

  انظر قرار الجمعية العامة رقم )144/53(، اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالمًيا، )9 كانون . 13
األول 1998(، المادة 13، على الموقع اإللكتروني: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_ar.pdf )وقد زرناه واطلعنا عليه في 

18 نيسان 2022(؛ أنظر أيضًا:

Council of Europe, European Commission for Democracy through Law )Venice Commission(, Joint Guidelines on Freedom of Association )2014(, Principle 7, available 
at: https://tinyurl.com/5cbfp8ft;

أنظر أيضًا، ماينا كياي، قدرة الجمعيات، الهامش السابق رقم 11، الفقرات ]8[-]18[؛ مارغريـت سـيكاغيا )المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان(، تقرير المقررة الخاصة المعنية 
بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان:  المدافعون عن حقوق اإلنسان والحق في حرية تكوين الجمعيات: تدخالت المقررة الخاصة ومواقفها، وثيقة األمم المتحدة رقم )A/64/226( )4 آب 2009(، الفقرات 
]91[-]100[؛ ماينا كياي )المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات(، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية 
تكوين الجمعيات: أفضل الممارسات المتعلقة بالحق في حرية التجمع السلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات، وثيقة األمم المتحدة رقم )A/HRC/20/27( )21 أيار 2012(، الفقرات ]51[-]76[، على 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/135/84/PDF/G1213584.pdf?OpenElement :الموقع اإللكتروني

هينا جيالني )الممثلة الخاصة لألمـين العـام المعنيـة بالمـدافعين عـن حقـوق اإلنسـان(، تقرير الممثلة الخاصة لألمـين العـام المعنيـة بالمـدافعين عـن حقـوق اإلنسـان: تطبيق اإلعالن على المدافعين عن . 14
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ا، بن إمرسون )المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة 

ً
un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/533/16/PDF/N0453316.pdf?OpenElement؛ وانظر، أيض

اإلرهاب(، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب، تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها في سياق مكافحة اإلرهاب: أثر 
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López Burgos v. Uruguay, UN Doc. A/366 ,40/ June 1979, para. 12.3; 

ا مفيًدا في 
ً

ا، نقاش
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الموقع  على  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  مجال  في  اإلقليمية  والياتها  خارج  الدول  بالتزامات  المتعلقة  ماستريخت  مبادئ  من  التاسع  المبدأ  ا 
ً

أيض االختصاص  نطاق هذا  يوضح  ومما 
اإللكتروني: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/MaastrichtguidelinesAR.html ]وقد زرناه واطلعنا عليه في 15 حزيران 2022[. 

ميشيل فروست )المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان(، تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان: اإلفالت من العقاب عن انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة . 19
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االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، 18 تموز 1976، وثيقة األمم المتحدة رقم )U.N.T.S. 243 1015(، المادة 2)ج(، )و(. . 21

المادة األولى المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، 16 كانون 1966، وثيقة األمم المتحدة رقم )U.N.T.S. 171 999( )تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار 1976(، العهد الدولي الخاص . 22
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بما أن هذه المادة ال تركز على انتهاكات اإلسرائيلية، بل تلك التي ترتكبها دول ثالثة، فإن دراسة هذه المسألة دراسة وافية يقع خارج نطاق هذه الورقة. وتأسيًسا على ذلك، فقد دأبت إسرائيل، فيما يتعلق . 23
بااللتزامات الواقعة على عاتقها، على تسويغ انحرافها عن هذه االلتزامات باالستثناءات التي تمنحها حالة الطوارئ في القانون الدولي. وفي الواقع، فإن استناد إسرائيل إلى القوانين التي سنتها سلطات 
االنتداب البريطاني في العام 1945 وإلى ما يسمى حالة الطوارئ المستمرة التي أعلنت للمرة األولى في يوم 19 أيار 1948 لم يُحل بينها وبين إعداد نظام قانوني كامل ومتكامل يقوم على هذين اإلجراءين 
 واضًحا بأي تفسير معقول للمادة 4. ولالطالع على نقاش له فائدته في هذه المسألة، انظر جون رينولدز، »’النّية في التسوية‘: المحكمة الُعليا 

ً
في أساسه. وهذه الحالة ما زالت قائمة على نحو يشكل إخالال

في إسرائيل وتطبيع الطوارئ« مجلة عدالة اإللكترونية، العدد 104، أيار 2013، على الموقع اإللكتروني: https://www.adalah.org/ar/content/view/1596 ]وقد زرناه واطلعنا عليه في 15 حزيران 2022[. 
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ :ا، اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 29: المادة 4: عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ، 31 آب 2001، على الموقع اإللكتروني

ً
وانظر، أيض

hrc-gc29.html؛ 

American Association of the International Commission of Jurists, Siracusa Principles on the Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political 
Rights, April 1985, available at: https://tinyurl.com/2p8tenms; and European Court of Human Rights, Factsheet: Derogation in Time of Emergency, Feb 2022, available at: 
https://tinyurl.com/3mvkjn69

فيونوال ني أوالين )المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب(، تقرير المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية . 24
في سياق مكافحة اإلرهاب: تأثير تدابير التصدي لإلرهاب والتطرف العنيف على مساحة الحريات المتاحة للمجتمع المدني وعلى حقوق جهات المجتمع المدني الفاعلة والمدافعين عن حقوق اإلنسان، وثيقة 

األمم المتحدة رقم )A/HRC/40/52( )1 آذار 2019(. 

انظر القائمة الكاملة في: . 25

Special Rapporteur on counter-terrorism and human rights, ”International Standards on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
while Countering Terrorism“, website, accessed 25 April 2022, available at https://tinyurl.com/46hp7wnw

بن إمرسون، الهامش السابق رقم 14، الفقرة ]14[؛ مارتين شاينين، )المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب(، تقرير المقرر الخاص المعني . 26
بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب، تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها في سياق مكافحة اإلرهاب: عشرة مجاالت للممارسات الفضلى في مكافحة 
اإلرهاب، وثيقة األمم المتحدة رقم )A/HRC/16/51( )22 كانون األول 2010(، الفقرة ]26[؛ مارغريـت سـيكاغيا )المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان(، تقرير المقررة الخاصة المعنية 

بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان: أمن المدافعين عن حقوق اإلنـسان وحمايتهم، وثيقة األمم المتحدة رقم )A/HRC/13/22( )30 كانون األول 2009(، الفقرة ]32[. 

أدان سبعة من المقررين الخاصين لألمم المتحدة واثنتين من مجموعات العمل التابعة لألمم المتحدة االنتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في اآلونة األخيرة. انظر »خبراء األمم المتحدة يدينون تصنيف . 27
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2021/10/un- اإللكتروني:  الموقع  على   ،2021 األول  بيان صحفي، 25 تشرين  إرهابية«،  اإلنسان كمنظمات  المدافعين عن حقوق  للفلسطينيين  إسرائيل 

.experts-condemn-israels-designation-palestinian-human-rights-defenders

28 . :
ً

لقد تبنت األمم المتحدة هذا الموقف مراًرا وتكراًرا فيما يتعلق باألعمال التي تؤديها الجماعات والمنظمات المسلحة الفلسطينية. انظر، مثال

UN Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on the 2014 Gaza Conflict, UN Doc. A/HRC/29/CRP.4 )24 June 2015(, para ]23[-]37[ 
and ]93[-]103[ and UN Human Rights Council, Report of the detailed findings of the independent international Commission of inquiry on the protests in the Occupied 
Palestinian Territory, UN Doc. A/HRC/40/CRP.2 )18 March 2019(. 

لألمم . 29 العامة  الجمعية  قرار  1974(؛  الثاني  تشرين   29( )د29-(   3246 المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  1971(؛  األول  كانون   6( )د24-(   2787 المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  وهذه تشمل 
قرار  1980(؛  الثاني  تشرين   14(  35/35 المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  1979(؛  الثاني  تشرين   23(  44/34 المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  1978(؛  الثاني  تشرين   29(  24/33 المتحدة 
https:// اإللكتروني:  الموقع   ،

ً
انظر، مثال 1982(، من جملة قرارات أخرى.  )3 كانون األول   43/37 المتحدة  العامة لألمم  الجمعية  1981(؛ قرار  )28 تشرين األول   9/36 المتحدة  العامة لألمم  الجمعية 

tinyurl.com/5xjktbj4

وذلك على نقيض المبادئ الواردة في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 514 )د15-( بشأن إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة )14 كانون األول 1960(، التي تحظى بالقبول العام باعتبارها . 30
تبلورت في القانون الدولي العرفي.

31 .https://www.icrc.org/ar/document/ اإللكتروني:  الموقع  على   ،2010 األول  تشرين   29 اإلرهاب«،   - اإلنساني  الدولي  القانون  أمام  »تحديات  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  في  الوارد  النقاش  انظر 
challenges-ihl-terrorism )وقد زرناه واطلعنا عليه في يوم 25 نيسان 2022(.  

الهامش السابق رقم 19، الفقرة ]29[. . 32

مارتين شاينين، )المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب(، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في . 33
 )267/A/61( سياق مكافحة اإلرهاب، تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها في سياق مكافحة اإلرهاب: حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي ومكافحة اإلرهاب، وثيقة األمم المتحدة رقم

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/477/01/PDF/N0647701.pdf?OpenElement :16 آب 2006(، الفقرتان ]24[-]25[، على الموقع اإللكتروني(

مارتين شاينين، الهامش السابق.. 34

كما يتعارض هذا الموقف مع االلتزامات األعّم التي ينص عليها القانون بشأن مكافحة اإلرهاب الذي يقر بأهمية المجتمع المدني بالنسبة للديموقراطية، وهو ما اعتمدته األمم المتحدة في مرحلة الحقة من . 35
ا بأن اإلرهاب لن 

ً
م أيض

ّ
، قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 2178 )2014(، الذي ينص على أنه »يسل

ً
خالل مجلس األمن الذي تبنى استراتيجية األمم المتحدة الشاملة لمكافحة اإلرهاب. انظر، مثال

يهزم بالقوة العسكرية وتدابير إنفاذ القانون والعمليات االستخباراتية وحدها، وإذ يشدد على ضرورة معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار اإلرهاب، على النحو المبين في الركيزة األولى من استراتيجية األمم 
المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب )قرار الجمعية العامة رقم 288/60(«، ويرد نقاش هذه االلتزامات في بن إمرسون، الهامش السابق رقم 14، الفقرة ]14[. 

لالطالع على المزيد من النقاش القانوني الذي يتناول هذه المسألة، انظر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 5: المادة 4 )عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ(، 31 تموز 1981، . 36
على الموقع اإللكتروني: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc5.html؛ أنظر أيضًا: مارتين شاينين، الهامش السابق رقم 33؛ أنظر أيضًا: ميشيل فروست، الهامش السابق رقم 9؛ الفقرات ]21[-]23[.
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المنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين: الواقع والدور والتحدياتالمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين: الواقع والدور والتحديات
بقلم: نصار إبراهيم *

من يوم العمل التطوعي ملنتدى الشباب الفلسطيني يف األغوار الشاملية، 2022 )©مركز بديل(

 يجب التنويه إلى المالحظات المفتاحية التالية: 
ً
بداية

مات المجتمع األهلي أو المدني – المنظمات غير الحكومية.	 
ّ
ضرورة التمييز بين المفاهيم التالية: المنظمات واالتحادات الشعبية - النقابات - منظ

مات األهلية أو منظمات المجتمع المدني: مفهوم المجتمع المدني – إشكالية المفهوم )دور الدولة – البنى اإلجتماعية العضوية ومنظمات 	 
ّ
نشوء المنظ

المجتمع المدني - التناقضات االجتماعية(.

عادة ما يبدأ النقاش بصورة معكوسة وخاطئة؛ حيث يبدأ بنقاش طبيعة ودور المنظمات األهلية، بينما الصحيح هو البدء بتحديد الواقع االجتماعي 	 
من حيث التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي، ودور الدولة/السلطة، والتناقضات والتحديات وبالتالي المهام التي تواجه المنظمات األهلية.

في الواقع الفلسطيني: النتائج التي ترتبت على اإلحتالل الكولونيالي اإلسرائيلي طويل المدى: االقتالع والتشريد – إنشاء المعازل – االستيالء على 	 
األرض والمصادر الطبيعية – التبعية والسيطرة االقتصادية. هذا الواقع يفرض: تشابك مهام التحرر الوطني مع مهام البناء الديمقراطي والصمود 

االجتماعي. 

االتحادات والمنظمات الشعبية والنقابات: 

فإن  وبالتالي  الفلسطيني،  الواقع  بخصوصية  فلسطين  في  السياسية  القوى  وأيضًا  والنقابات  الشعبية  والمنظمات  االتحادات  ونشوء  تبلور  ارتبط 
التحديات واألسئلة التي واجهتها - وال تزال تواجهها -  تختلف نوعيًا عن التحديات واألسئلة التي تواجه أي منظمات شعبية نشأت في سياق التطور 

الطبيعي ألي مجتمع.

إثر  لفلسطين  الكامل  االستعمار  ثم  “إسرائيل”،  دولة  وقيام  كالجئين،  الفلسطينيين  ماليين  وتشريد   1948 عام  الفلسطيني  الشعب  نكبه  بعد 
أمام  نفسها  الصحافيين[  المعلمين،  الفالحين،  الكّتاب،  المرأة،  العمال،  ]الطالب،  الجماهيرية  والمنظمات  الشعبية  الحركة  وجدت   ،1967 حزيران  حرب 
المستقلة. هذه  الوطنية  الدولة  وإقامة  االستعمار  إنهاء هذا  أجل  من  والنضال  الفلسطينية  الوطنية  الهوّية  على حماية  زت 

ّ
ترك كبرى،  مهام سياسية 

الحقيقة جعلت من تلك المنظمات الشعبية بمثابة حاضنة ولدت من رحمها القوى واألحزاب السياسية ]فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحزب الشيوعي الفلسطيني وغيرها ...[.

من هنا تمحورت المهمة األساسية لتلك المنظمات الشعبية حول النضال السياسي ووضعته في أعلى سلم أولوياتها، أما الُبعد االجتماعي فكان يأتي 
ثانيًا أو حتى عاشرًا. في هذا السياق، أصبحت تلك المنظمات ميدان تنافس وصراع سياسي حاد بين القوى واألحزاب السياسية الفلسطينية؛ ألن نفوذ 
تلك القوى ومدى تأثيرها - وبالتالي وزنها الوطني - كان يقاس بمدى قدرتها على اإلنتشار والسيطرة في المنظمات الشعبية والحركة النقابية مما ترتب 

عليه جملة من المظاهر منها:

ل بالّتركيز على البعد السياسي دون البعد والمهام االجتماعية	 
ّ
أواًل: انزياح تاريخي في دور الحركة الشعبية والمنظمات الجماهيرية، تمث

ثانيًا: قيام األحزاب السياسية الفلسطينية بتشكيل نقاباتها ومنظماتها الجماهيرية الخاصة، األمر الذي أدى إلى حالة من التبعثر والتشتت	 

ساع سلوك الهيمنة والتفرد، األمر الذي أّدى إلى مصادرة استقاللية المنظمات الشعبية وضرب جوهر خصوصيتها ودورها االجتماعي 	 
ّ
 ثالثًا: ات

من قبل القوى السياسية المهيمنة عليها وعلى قيادتها. 

ضاعفت سياسات االستعمار اإلسرائيلي من عمق هذه المظاهر، والتي قامت على مدار عقود متواصلة بتغذية االختالل في بنية المجتمع الفلسطيني، 
وتبعًا لذلك تشويه واقع حركته الشعبية. المقصود بذلك حالة القمع والقهر السياسي التي جسدها سلوك االستعمار اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا، والتي 
ت على شكل محاولة مستمرة لتغذية روح اإلنتهازية عند المنظمات الشعبية في محاولة لجذبها بعيدًا عن محور النضال السياسي ودفعها باستمرار 

ّ
تجل

باع سياسة قمعية فاشية ضد القوى والتنظيمات السياسية الفلسطينية. غير أن هذه السياسات 
ّ
لزاوية األدوار االجتماعية الهامشية، وفي ذات الوقت إت

جاءت بنتائج معاكسة، والتي يمكن إرجاعها إلى قوة ودينامية التحديات والتناقضات الموضوعية التي تحكم الحالة االستعمارية في فلسطين. لهذا 

يتبع

من يوم العمل التطوعي مبناسبة يوم األرض يف قرية الولجة، بيت لحم، 2021 )©مركز بديل(
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المزيد من القمع االستعماري، كانت تعزز دورها وحضورها في المنظمات الجماهيرية  وبقدر ما كانت القوى والتنظيمات السياسية تجد نفسها أمام 
الدور  على  السياسي  الدور  إلى هيمنة  فأكثر  أكثر  أدى  الذي  األمر  النضالي،  الجماهيري  الدور  إلى جانب  والتكّيف  الحماية  عملية  والنقابات كنوع من 

االجتماعي لتلك النقابات والمنظمات.

الوقت قامت بفرض هيمنتها  السياسية، فإنها في ذات  التنظيمات  لوالدة ونشوء  الحاضنة  الفلسطينية بقدر ما كانت  الجماهيرية  المنظمات  إّن 
السياسية والفكرية على تلك المنظمات الشعبية والنقابات.

االستخدام السياسي للمنظمات الشعبية من قبل القوى واألحزاب السياسية: 

تستحضر  فإنها  للضغوط،  تتعرض  بأنها  السياسية  القيادة  تشعر  عندما  أو  مهددة،  ومكانتها  دورها  بأن  السياسية  القوى  تشعر  كانت  عندما 
المنظمات الشعبية والنقابات وتقوم بتحريكها لتخفيف ذلك الضغط؛ إذ تجلى ذلك في االنتفاضة الفلسطينية األولى عام 1987 واالنتفاضة الثانية عام 
2000. هكذا نالحظ أن الحركة الشعبية والمنظمات الجماهيرية والنقابات يجري استخدامها بما يشبه ورقة االحتياط من قبل السلطة والقوى السياسية 

عند الضرورة، وبعد انتهاء عملية االستخدام يجري دفعها من جديد إلى الزاوية وضبط إيقاعها.

إن األخطر من ذلك هو أن يتم توظيف المنظمات الجماهيرية والنقابات لحل التناقضات الداخلية واستخدامها كوقود لحركة هذه التناقضات، وأبرز 
نموذج على ذلك التناقض الراهن بين حركة حماس وحركة فتح، حيث يقوم كل طرٍف بدفع جماهيره ومنظماته الشعبية إلى الشارع بما يشبه عرض القوة، 
غير أن هذا السلوك السياسي يدفع بالحركة الشعبية إلى مزيد من التمزق والتشاؤم، ويدفع بجهودها وطاقاتها بعيدًا عن أولوياتها ومصالحها السياسية 

واالجتماعية، أي النضال ضد االستعمار وتحسين ظروف وواقع حياتها االجتماعي واالقتصادي.

الحركة الشعبية الفلسطينية والمنظمات والنقابات الجماهيرية حركة واسعة وتملك خبرة عميقة، وتملك شروط حقيقية للفعل والتأثير، لكنها في 
ذات الوقت تحتاج إلى حركة سياسية تمتلك من الحيوية واالستعداد للنقد وتجديد البرامج والرؤية ما يمكنها من التأثير في تلك المنظمات الشعبية 

والتفاعل العضوي معها بصورة جدلية بما يستجيب لشروط الواقع االجتماعي والسياسي الفلسطيني.

فمهام التحرر الوطني ومهام البناء االجتماعي تفرض بالضرورة التشارك والتكامل ما بين بنى السلطة / الدولة والمنظمات األهلية. )ما قبل أوسلو 
– ما بعد أوسلو(. هذا يشترط أن يعي كل طرف بدوره جيدًا، بحيث ال تبتلع القوى السياسية وبنى السلطة المنظمات الشعبية وتفقدها استقالليتها 

وخصوصيتها ودفاعها عن مصالح القطاعات التي تمثلها.

مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمسألة الديمقراطية:

واالجتماعية  السياسية  الخصوصيات  والمثقفين عن  الساسة  العديد من  قفز  الفلسطيني في  المدني  المجتمع  تناول مفهوم  يكمن جذر مشكلة 
التي تشكلت بالمعنى التاريخي في الواقع الفلسطيني. فـ”المجتمع المدني” مفهوم اجتماعي تاريخي يرتبط بتطور المجتمع، وبصورة أكثر تحديدًا، 
إنه يعود إلى تشكل األمة الحديثة والدولة الحديثة؛ إذ تشكلت الدولة القومية الحديثة كاستجابة موضوعية وذاتية للتحوالت والتناقضات االقتصادية 
واالجتماعية التي حملتها الثورة البرجوازية الديمقراطية في أوروبا، والتي يكمن جوهرها في انتصار البرجوازية وسيطرتها على الدولة كأداة سيطرة 

طبقية.

وضع هذا التحول المجتمعات األوروبية والقوى السياسية واالجتماعية أمام أسئلة وتناقضات جديدة تفاعلت معها بعمق في محاولة إلدارة التناقضات 
وضبطها، األمر الذي شكل البيئة الموضوعية لقيام وتطور مؤسسات المجتمع المدني كبنى وسيطة بين البنى االجتماعية الطبيعية أو العضوية }األسرة، 
العشيرة، الطائفة...{ وبين الدولة كأداة سيطرة شمولية، وذلك بهدف الحد من اإلجحاف والظلم الذي تلحقه الدولة ببعض الفئات والقطاعات االجتماعية. 
النظر عن  لها بغض  المشتركة  المصالح  الدفاع عن  بنى ومؤسسات على أساس  االنتظام في  أمام ضرورة  الفئات نفسها  لذلك، وجدت تلك  وكنتيجة 

انتماءاتها الطبيعية.

إذن، إن الشرط الموضوعي لبناء مؤسسات المجتمع المدني يتجلى في وجود الدولة القومية أو الوطنية وسيادة النظام الديمقراطي، أي قبول جميع 
ل تاريخيًا واجتماعيًا في سياق التطور اإلجتماعي.

ّ
األطراف بأسس وقوانين اللعبة الديمقراطية في إطار هذه المعادلة التي تتشك

انطالقًا من هذا الفهم وبالعودة إلى الواقع الفلسطيني، نجد أنفسنا أمام معضالت عميقة تبدأ بنقاش فرضية وجود المجتمع الفلسطيني بشكل عام 
ل مجتمعات فلسطينية في سياقات اجتماعية وسياسية واقتصادية متباينة }الشعب 

ّ
والمجتمع المدني بشكل خاص، حيث التمزق والتشتت وتشك

الفلسطيني في الضفة، ثم في قطاع غزة، فلسطينيو 48، ثم الشتات الفلسطيني الخاضع لتجارب وأنظمة وبيئات إجتماعية وسياسية مختلفة{.

السياقات  لذات  بحكم خضوعه  وذلك  والقطاع،  الضفة  في  الفلسطيني  المجتمع  أمام  فإننا سنتوقف  معقدة،  متاهات  إلى  النقاش  يذهب  ال  وكي 
والشروط السياسية/االجتماعية/واالقتصادية. هذا الجزء من الشعب الفلسطيني يواجه خصوصية أساسية تتمثل في اإلحتالل االستعماري الذي يهيمن 
الواقع الموضوعي يشكل شرطًا لقراءة واستيعاب تجارب  الدولة الفلسطينية، أي أن هذا  ويسيطر على كل مقدرات الضفة والقطاع، إضافة إلى غياب 
لت ما تسمى بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كبنى سياسية/ اجتماعية، هدفها 

ّ
الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وبكلمات أخرى، لقد تشك

ل باألساس للدفاع عن مصالح الفئات أو القطاعات االجتماعية لمواجهة قهر جهاز الدولة الوطنية.
ّ
األساسي مقاومة االستعمار. ولم تتشك

في ضوء هذا الواقع، نجد أن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تتحرك تحت تأثير ديناميات ضاغطة ومتداخلة:

ل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني جاء كاستجابة لشروط مقاومة االستعمار، 
ّ
األولى: التحديات التي يفرضها االستعمار على كل األصعدة، فتشك

ولهذا فإن معظم تلك المؤسسات تشكلت بمبادرة من قبل أحزاب وتنظيمات الحركة الوطنية الفلسطينية، األمر الذي جعل بناها وبرامجها وعالقاتها أقرب 
لبنى تلك األحزاب السياسية، هذا من جانب. ومن جانب آخر وفي ظل حدة التنافس بين القوى السياسية للسيطرة على الشارع الفلسطيني، فقد بقيت تلك 

يتبع
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الشعبية  والمنظمات  المؤسسات 
االنقسام  من  تعاني  والنقابية 
النقابية  االتــحــادات  وتشكيل 
والمنظمات الديمقراطية الموازية، 
كما هو واقع الحال بالنسبة التحاد 
النسوية  والمنظمات  الــعــمــال 
المهنية،  النقابات  من  والعديد 
األمر الذي أفقدها إمكانية التوحد 
ديمقراطي  اجتماعي  برنامج  على 
االجتماعي  الــنــضــال  وتــوجــيــه 

لتحقيق هذا البرنامج.

الدينامية  ضوء  في  الثانية: 
المؤسسات  معظم  فإن  السابقة، 
تموضعت  الشعبية  والمنظمات 
على أطراف القوى السياسية، األمر 
والمؤثر  الفاعل  دور  أفقدها  الذي 

في مواجهة هيمنة القوى السياسية، وحولها إلى قوة احتياط تستدعى عند الحاجة.

دورها  على  السياسية  الوظيفة  أي هيمنة  الشعبية،  والمنظمات  المدني  المجتمع  لمؤسسات  تحددت  التي  واألدوار  والسمات  الواقع  هذا  الثالثة: 
االجتماعي حولها إلى هدف مباشر من قبل االحتالل االستعماري اإلسرائيلي ومؤسسات التمويل الغربية، وذلك من أجل السيطرة عليها وعلى برامجها، 

واستخدامها بهدف الهبوط بدورها السياسي ودفعها نحو دائرة التناقض مع الحركة الوطنية وبرنامجها التحرري.

تفّسر هذه الدينامية حالة االنتقال والتحول التي شهدتها المنظمات الشعبية واالجتماعية الفلسطينية منذ الثمانينات ثم التسعينات من القرن 
الماضي وحتى اللحظة، حيث نالحظ أنها تراجعت لتخلي المجال للمنظمات غير الحكومية. وهكذا أصبحنا أمام ظاهرة جديدة تتمثل بانتشار مئات أو آالف 
المنظمات والمؤسسات غير الحكومية ذات الطابع النخبوي، مقابل تراجع وزن ودورالمنظمات والحركات الشعبية القاعدية، األمرالذي انعكس على شكل 

تراجع في جماهيرية األحزاب والتنظيمات السياسية.

الرابعة: تفاعل وتداخل الديناميات االجتماعية والسياسية السابقة - في ظل غياب الحرية السياسية والبيئة والتجربة الديمقراطية - جعل تجربة 
والدة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تشبه العملية القيصرية، ولهذا فهي محكومة في بنيتها وممارستها للمركزية، األمر الذي جعلها محدودة 
في قدرتها على جذب القطاعات والفئات االجتماعية صاحبة المصلحة، وهذا أثر بعمق على دورها الديمقراطي وعلى حيويتها وسرعة المبادرة لديها في 

مواجهة التطورات والتحديات السياسية واالجتماعية.

 في ضوء ما تقدم، يمكن تقييم أداء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من حيث كونه تقييمًا ملتبسًا إلى أبعد الحدود، وذلك بحكم سياسات 
وإجراءات االستعمار من جانب، والتداخل العميق بين الدور االجتماعي والدور السياسي لتلك المؤسسات من جانب آخر. ففي ظل غياب الدولة الوطنية 

ز نشاط تلك المؤسسات باألساس في النضال ضد االستعمار.
ّ
ترك

ل سياسيًا واجتماعيًا في سياق تاريخي، وضع مؤسسات المجتمع المدني في حالة تناقض وصلت إلى حد األزمة بعد توقيع 
ّ
هذا الواقع الذي تشك

اتفاقيات أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية. حيث لم تتمكن تلك المؤسسات من إعادة بناء ذاتها وبرامجها بما يستجيب لهذا التطور النوعي، ولهذا نجد 
أنها فشلت في مواجهة انحرافات السلطة وما رافق تجربتها من فساد وإفساد وتعدي على حقوق المواطنين. ويبرز أكبر دليل على هذا اإلخفاق في فشل 

مؤسسات المجتمع المدني والحركات الشعبية في التدخل الحاسم لوقف انحدار حركتي فتح وحماس نحو هاوية االقتتال الداخلي.

الفلسطيني، كما ويثير عالمة  الواقع االجتماعي  المؤسسات والحركات في  ر هذه 
ّ
الحقيقة، تثير عالمة استفهام كبرى على مدى تأثير وتجذ هذه 

استفهام حاسمة حول طبيعة وجوهر العملية الديمقراطية في التجربة الفلسطينية. فمؤسسات المجتمع المدني - كما نوهنا في بداية هذه المقالة 
- مرتبطة بالمعادلة التي تحكم العالقة بين: الفرد- البنى االجتماعية الطبيعية أو العضوية )العائلة، العشيرة – الطائفة( - مؤسسات المجتمع المدني- 
الدولة – الديمقراطية )كقيم ونظام وسلوك وثقافة(، ففي حين أن اإلنسان يكون فردًا في البنى الطبيعية، فإنه أمام الدولة يصبح مواطنًا يعّبر عن شروط 
مواطنته بخياره الديمقراطي وبحقه في التعبير عن آرائه، وباالنتظام لتشكيل وتحريك قوى الضغط  لحماية مواطنته وحقوقه من تجاوزات جهاز الدولة.

 وبما أن العملية الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني محكومة بسقف الوظيفة السياسية، التي تعود في مرجعيتها إلى االلتزام بمشاريع وشروط 
التسوية، فقد تم اختصارها إلى مجرد عملية انتخابية يجري االستقطاب في إطارها أواًل وعاشرًا بين القوى السياسية وخياراتها المتقاطعة أو المتناقضة، 

في حين بقيت البنى المدنية واالجتماعية والحركات الشعبية محصورة في زاوية االستخدام التي تحددها تلك القوى لها.

لهذا نجد أنه عند اشتداد التناقض السياسي في ظل حالة االستقطاب المروعة بين حركتي فتح وحماس على سبيل المثال، فإن المنظمات الشعبية 
واالجتماعية والمدنية الفلسطينية عانت من حالة استقطاب مماثلة األمر الذي أفقدها دورها ووظيفتها كقوة توازن وضبط للتناقضات، في حين بقيت 

المؤسسات غير المنحازة لفصيل أو تنظيم سياسي محدد عاجزة عن الفعل والمبادرة.

هذه اإلشكالية تعود بجذورها إلى اشكالية التأسيس األولى، حيث تشكلت تلك المؤسسات، كما أسلفنا، بمبادرة القوى السياسية وبقيت خاضعة 
والشرائح  والقطاعات  الفئات  مصالح  لحماية  حّر  وكخيار  االجتماعي  االنتظام  لحالة  وذاتية  موضوعية  كإستجابة  تتشكل  ولم  ومرجعيتها،  لهيمنتها 

يتبع

ملصق الشبكة العاملية لالجئني واملهجرين عن التمويل املرشوط وتقليصات األونروا يف بيت لحم، 2022 )©مركز بديل(



15 تشرين ثاني 2022 الفلسطيني المدني  للمجتمع  تجريم 

ــة فـــي مــواجــهــة  ــي ــمــاع االجــت
تعّسف جهاز الدولة أو السلطة 
الحزب  هيمنة  مواجهة  في  أو 
يشكل  الــذي  األمــر  السياسي، 
إستقاللية  لتأكيد  حيويًا  شرطًا 
أو  مؤسسة  أي  وديمقراطية 
حركة إجتماعية مدنية تعكس 
قبل  من  واإلرادة  اإلنتماء  حرية 

األعضاء المنتمين إليها.

عن  ــحــّدث  ــت ن ــكــي  ل إذن، 
مــؤســســات مــجــتــمــع مــدنــي 
نثق  ــى  ــتـ وحـ ــســطــيــنــي،  ــل ف
العملية  حماية  على  بقدرتها 
ُيعاد  أن  يجب  الديمقراطية، 
المؤسسات  تلك  وعي  تصحيح 
لذاتها  الشعبية  أو  االجتماعية 

وأدوارها، لكي تتأسس هي أواًل وتتطور بصورة ديمقراطية، وأن يكون انتظامها وممارستها ملتزمًا بثالثة ضوابط أو شروط حاسمة:

االنتظام الحّر على أساس الدفاع عن مصالح فئة أو شريحة اجتماعية أو للدفاع عن المطالب والحقوق االجتماعية أو اإلنسانية كحماية البيئة أو 	 
الحمالت في مواجهة العنف االجتماعي أو ضد األطفال أو داخل األسرة

 ربط وظيفتها االجتماعية بمهام التحّرر الوطني كشرط ناظم في ظل الحالة الفلسطينية	 

بنى على أساس ديمقراطي سواء في بناها الداخلية أو عالقتها مع محيطها االجتماعي	 
ُ
أن ت

العملية  وحماية  ترسيخ  بمقدورها  يكون  ومؤثرة  فاعلة  اجتماعية  وحركات  مدني  مجتمع  عن مؤسسات   
ًّ
الحديث جديا يمكن  فقط  ذلك  من خالل 

الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وحماية نتائجها حتى تعود تلك العملية لتضاعف قوة مؤسسات المجتمع المدني وترتقي بها بصورة حيوية 
ارتباطًا بتطور حركة الواقع وما يطرحه من مهام اجتماعية وسياسية.

مخاطر تهدد دور المنظمات غير الحكومية واألهلية: 
شروط التمويل وخاصة المباشرة والمضمرة وبعيدة المدى، التي تفرض التكّيف البطيء على عمل المنظمات األهلية األمرالذي يضعها في حالة 	 

تناقض مع المهام المطلوبة منها في الواقع إلى الدرجة التي بتنا معها وكأننا مجتمع بكامله مؤسسة حكومية

التغير في أجندات الممولين الدوليين	 

الجرأة على طرح احتياجات الشعب الفلسطيني أو بعض قطاعاته	 

التناقض بين األهداف البعيدة والراهنة واالنشداد للبرامج قصيرة المدى	 

الفساد	 

جذب الكادر السياسي والنقابي وإلحاقه بالمنظمات غير الحكومية	 

التطبيع	 

غياب الممول المحلي	 

ضرب فكرة التكافل االجتماعي والعمل التطوعي	 

خالصة القول إننا ال نستطيع أن نتحدث أو نقّيم واقع المنظمات الشعبية الفلسطينية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني إال ضمن منظور تاريخي 
وشمولي مرتبط بخصوصية الواقع، وفي ذات الوقت ضمن التحديات والصعوبات التي يفرضها االستعمار وأدواته. ومع ذلك فإن  تلك الحركة وتلك القوى 
السياسية قد شكلت - وال تزال - قوة أساسية في التجربة النضالية الفلسطينية، وهي بكلمة تمثل الحامل االجتماعي والسياسي للقضية الفلسطينية. 
وبهذا المعنى فإنها قادرة على االستمرار والتطور، غير أن ذلك مشروط بإعادة قراءة التجربة ورؤية تناقضاتها ونقاط ضعفها، وهذا مرهون بقدرة القوى 
السياسية الفلسطينية على فهم وإدراك دورها وتطور رؤيتها وبرامجها وأدائها لخلق حالة التوازن في المجتمع الفلسطيني، والتصدي لمظاهر االختالل 

في الواقع الفلسطيني.

االجتماعية  والمهام  السياسية  التحّررية  المهام  مابين  العالقة  في  المزمن  واالختالل  التناقض  تحل  أن  عليها  الدور،  هذا  لعب  في  تنجح  وحتى 
بما يستجيب  ودورها  استقالليتها  وتعزيز  أدائها  وتطوير  والنقابات،  الشعبية  للمنظمات  االنتهازي  االستخدام  عقلية  من  والتخلص  والديمقراطية، 

لوظيفتها الموضوعية في المجتمع الفلسطيني.

*نصار إبراهيم: كاتب فلسطيني، ومدير مركز المعلومات البديلة في فلسطين.

)al-ayyam.comcom :من مسريات العودة الكربى، حدود قطاع غزة، آذار 2019. )املصدر
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)©DCI( 2021 قوات االحتالل تقتحم مؤسسة الدفاع عن حقوق األطفال ومصادرة محتوياتها، رام الله. 29 متوز

 آخر المنظمات غير الحكومية الصامدة: 
كيف تهدد القيود المفروضة على التمويل استقالل المجتمع المدني الفلسطيني ووجوده 

بقلم: أمجد القسيس*

تواجه هذه  فمن جهة،  العقبات.  والقيود  المعوقات  من  بيئة  بسبب  عملها  في  متزايدة  الفلسطينية صعوبات  المدني  المجتمع  مؤسسات  تواجه 
عنى ببسط سيطرتها عليها وتقويض دعائم استقاللها، وتلك 

ُ
المؤسسات العراقيل التي تفرضها السلطة الفلسطينية التي تتبّنى قوانين وسياسات ت

التي تنفذها إسرائيل من جهة أخرى. فإسرائيل تواصل اعتداءاتها التي تستهدف مؤسسات المجتمع المدني، وال سيما المنظمات المعنية بحقوق 
إلى  باالستناد  بدرجات متفاوتة  القيود  المدني من هذه  المجتمع  وتعاني مؤسسات  تمويلها.  النيل من مصداقيتها وتجفيف مصادر  بغية  اإلنسان، 
موقعها الجغرافي ونوعها وطبيعة عملها. وال تتحمل إسرائيل أي اعتراض على منظومة السيطرة التي تفرضها، وتسعى إلى إسكات مؤسسات المجتمع 

المدني الدولية واإلسرائيلية والفلسطينية التي تتمسك بالقانون الدولي وبحقوق اإلنسان الواجبة للفلسطينيين وتكميم أفواهها. 

وفرض  منها  االستثمارات  إسرائيل وسحب  مقاطعة  المشاركة في حركة  منع  قبيل  من  تدابير  الفلسطيني  السياق  في  المفروضة  القيود  وتشمل 
العقوبات عليها، واستئصال حق العودة وحجبه من الخطاب الرسمي، وحصر النطاق الجغرافي للمشاريع في األرض الفلسطينية المحتلة، وفرض الرقابة 

على المصطلحات وتقييد المشاريع واقتصارها على تلك التي تتسم بطابع إنساني دون غيرها. 

وفي اآلونة المؤخرة التي صّعدت فيها إسرائيل من مساعيها الرامية إلى إسكات أصوات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية التي توجه االنتقادات 
إليها، أصدر وزير الدفاع اإلسرائيلي في يوم 19 تشرين األول 2021 أمًرا يقضي باإلعالن عن ست من مؤسسات المجتمع المدني في األرض الفلسطينية 
المحتلة باعتبارها »منظمات إرهابية.« وقد انتقدت منظمة »هيومن رايتس ووتش« ومنظمة العفو الدولية اللتان تعمالن مع العديد من هذه المؤسسات 
ذلك التصنيف وعقبت عليه بالرد: »هذا القرار هو تصعيد آخر مثير للقلق يهدد بوقف عمل بعض من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية. أدى 
تقاعس المجتمع الدولي على مدى عقود عن التصدي لالنتهاكات الحقوقية اإلسرائيلية الخطيرة وعن فرض عقوبات مجدية عليها إلى تحفيز جرأة السلطات 

اإلسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة. وستكون طريقة استجابة المجتمع الدولي االختبار الحقيقي لعزمها على حماية المدافعين الحقوقيين.« 

وتبُرز إستراتيجيتان إسرائيليتان في هذا المضمار، تكمن أوالهما في شيطنة المنظمات غير الحكومية التي تدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب 
من  المالي  الدعم  تسحب  لكي  األوروبية  والبرلمانات  الحكومات  في  بالتأثير  عنى 

ُ
ت مساٍع  تساندها  التي  عليها،  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات 

المنظمات التي تدعم هذه الحركة بصورة نهائية. وتتمثل اإلستراتيجية الثانية في تشويه سمعة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية باالدعاء بأن لها 
ا عن ذلك، تقوم هذه االتهامات في أساسها على معلومات مكرورة ومضللة 

ً
ا يؤيد هذه االدعاءات. وعوض

ً
 دامغ

ً
روابط وِصالت باإلرهاب، دون أن تقدم دليال

ِرد مناقشة هذا األمر في التقارير الصادرة عن المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة 
َ
وأبحاث انتقائية وتجريم بالتبعية. وت

منذ العام 1967، والتي تؤكد وجود »بيئة من الترهيب والتهديدات واالعتقاالت التي تطال المدافعين عن حقوق اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني 
على يد إسرائيل.« 

وتهاجم إسرائيل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية من خالل الضغط الذي تمارسه على الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي والدول 
األعضاء فيه لكي تقطع التمويل الذي تقدمه لهذه المؤسسات الفلسطينية. وترّوج إسرائيل االدعاءات التي تقول إن هذه المؤسسات منظمات إرهابية أو 
لها ِصالت باإلرهاب دون أن تقيم أي دليل له شأن من األهمية على ذلك، عن طريق ممارسة الضغوط على الحكومات ونشر التقارير من خالل وزارة الشؤون 

ت إلى وزارة الشؤون الخارجية.  مَّ
ُ

اإلستراتيجية اإلسرائيلية - التي ض

يتبع
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وفي هذا السياق، ما فتئ مرصد المنظمات غير الحكومية )NGO Monitor( يزيد من تأثيره في أوساط البرلمانات األوروبية، بالنظر إلى أن أعضاء 
هذه البرلمانات يخشون من وسمهم بوسم »معاداة السامية« أو »دعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.« وهذا 

يهدد بنزع الصفة الشرعية عن الخطاب الذي يتناول حقوق الفلسطينيين، ناهيك عن احترام القانون الدولي برمته. 

فعلى سبيل المثال، أفضت الضغوط المكثفة التي مارسها مرصد المنظمات غير الحكومية والوزارات اإلسرائيلية في مطلع العام 2022 بالحكومة 
الهولندية إلى إجراء تحقيق داخلي بشأن االدعاءات التي زعمت فيها إسرائيل أن اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني كان يدعم اإلرهاب. وعلى الرغم 
من أن الحكومة الهولندية لم تقف على أي دليل يؤيد االتهامات التي ساقتها إسرائيل أو أي حالة من حاالت إساءة استخدام التمويل الممنوح، فقد 
أوقفت جميع ما كانت تقدمه من أموال لهذا االتحاد، وخلصت إلى أن العالقات باإلرهاب كانت حاضرة على مستوى فردي بين موظفي االتحاد وأعضاء 
ت الحكومات األوروبية 

ّ
مجلس إدارته وبين جماعات ترد على القوائم التقييدية األوروبية. واحتفت إسرائيل بهذه الخطوة وعّدتها نصًرا أحرزته وحث

إدارة األموال  التي تثِبت وجود صالت تنظيمية وإساءة  القرار سابقة خطيرة ألنه يقلص من سقف األدلة  ل هذا 
ّ
األخرى على أن تحذو حذوه. ويشك

 عن ذلك، لم ُينشر هذا التقرير على المأل ولم تنبس 
ً

واالحتيال مع الصالت الفردية على مستوى األعضاء واألفراد، دون تقديم أي تفسير إضافي. وفضال
ح أنه يقوم في أساسه على  الحكومة الهولندية ببنت شفة عن المصادر التي احتكمت إليها بشأن االدعاء المتعلق »بالصالت الفردية،« وهو ادعاء يرجَّ

تقارير األجهزة االستخبارية واألمنية اإلسرائيلية. 

المسؤولون  يكيلها  التي  المتصاعدة  االتهامات  مواجهة  نفسه في  الدفاع عن  يكافح في سبيل  األوروبي  االتحاد  ينفك  ال  تقدم،  ما  على   
ً
وعالوة

اإلسرائيليون ومرصد المنظمات غير الحكومية وغيرهم من الجماعات المناصرة لالحتالل له »بتمويل اإلرهاب« وبتقديم الدعم المالي لمؤسسات حقوق 
اإلنسان، التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. فعلى سبيل المثال، نفت نائبة رئيس المفوضية األوروبية، 
موغيريني، االتهامات بتمويل أنشطة تدعم اإلرهاب، وطمأنت إسرائيل بأن التمويل الذي قدمته المفوضية لم يكن ُيستخدم في دعم مقاطعة إسرائيل 

ستخدم في تمويل اإلرهاب. 
ُ
أو األنشطة التي تنفذها الحركة المذكورة، وأنها بالتأكيد لم تكن ت

ويثير هذا الموقف مشاكل بالغة التعقيد ألنه يقيم روابط غير مباشرة بين حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات 
 عن ذلك، ُيثبت هذا الموقف أن إسرائيل تسبب حالة من القلق في أوساط 

ً
عليها واإلرهاب، ومن ثم يتقّبل ضمنًيا التأطير الذي تضعه إسرائيل. وفضال

المنظمات الشريكة الدولية، وذلك بإجبارها المرة تلو األخرى على الدفاع عن عملها في األرض الفلسطينية المحتلة. وقد أفضى هذا الحال إلى إعادة 
توجيه الوقت والتركيز وإبعادهما عن أعمال المناصرة التي ال ُيستغنى عنها في األرض الفلسطينية المحتلة وتحويلهما صوب تقديم الردود على تلك 

المزاعم. 

ففي شهر تموز 2022، أزال االتحاد األوروبي التجميد عن التمويل الذي كان يقدمه لمؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، والذي كان 
حت المراجعة التي أجراها 

ّ
قه بسبب التحقيق الداخلي الذي أجراه بشأن االتهامات التي ساقتها إسرائيل باالحتيال وإساءة استخدام التمويل. ووض

ّ
قد عل

ر على »أي شبهات بوقوع مخالفات أو احتيال أو األمرين مًعا« وأن المكتب »لم يضع يده على ما يكفي من 
َ
المكتب األوروبي لمكافحة االحتيال بأنه لم ُيعث

األسباب التي تستدعي فتح تحقيق.« وهذا يبرهن على أن االتحاد األوروبي ضّيع فرصة مهمة في انتقاد تكتيكات الحرب القانونية وحمالت المعلومات 
المضللة التي تنتهجها إسرائيل. فمن خالل التعتيم على السياق الفلسطيني وحجبه من خالل المصطلحات اإلدارية والقانونية المتخصصة، يقّصر 
االتحاد األوروبي في الوفاء بااللتزامات التي تملي عليه الدفاع عن المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان ونشطائها من هذه االعتداءات، ويفسح المجال 

ا عن ذلك أمام مزاعم إسرائيلية جديدة تتسم بالطابع نفسه باالستمرار. 
ً

عوض

بند محاربة اإلرهاب 

في العام 2019، طرح االتحاد األوروبي بنًدا جديًدا بشأن مكافحة اإلرهاب ضمن الملحق الثاني للعقود التي يبرمها )الشروط العامة( - التي سيصار 
إلى تطبيقها على مستوى العالم بأسره - لضمان أن أي تمويل ال يذهب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الكيانات الواردة على القوائم التقييدية 
ا لمكتب ممثلية االتحاد 

ً
التي يعتمدها االتحاد. وعلى الرغم من أنه ال وجود ألفراد فلسطينيين في هذه القوائم، فإن جماعات فلسطينية ترد فيها. ووفق

األوروبي في شرقي القدس، »بينما ال تتمكن الكيانات الواردة على القائمة التقييدية لالتحاد األوروبي من االستفادة من األنشطة التي يمّولها االتحاد 
األوروبي، فمن المفهوم أن الشخص الطبيعي الذي ينتمي إلى أي من الكيانات المذكورة في القوائم أو يتعاطف معها أو يقدم الدعم لها ال ُيستثنى 
من تلك االستفادة.« ومع ذلك، تثير عدة مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية التساؤالت حول مدى صحة هذه الرسالة من الناحية 
 لذلك، تخشى تلك 

ً
ا ملِزًما من الناحية القانونية ويفرضه البند الذي وضعه االتحاد األوروبي. ونتيجة

ً
ل تعريف

ّ
القانونية بالنظر إلى أنها تمثل رأًيا، وال تشك

المؤسسات من أن هذا التوضيح لن يؤّمن الحماية لها في حال قيام مواجهة قانونية مع االتحاد األوروبي بشأن تنفيذ المشاريع. 

صرف من خالل المنظمات غير الحكومية، ُيحتمل أن يفرز 
ُ
وبما أن ما يتراوح من 30 إلى 40 في المائة من المساعدات التي يقدمها االتحاد األوروبي ت

ضطر فيها المؤسسات التي تتلقى تلك المساعدات إلى تحديد من في وسعه االستفادة من المشاريع التي يمولها االتحاد األوروبي 
ُ
هذا البند حالة ت

أو المشاركة فيها ومن ال يسعه ذلك. ومن األهمية كذلك أن نشير إلى أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية طبقت بنًدا مشابًها في مطلع العقد األول 
من هذا القرن لفرض شروط أشد صرامة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. وقد دفعت هذه الشروط بعدد ليس بالقليل من المنظمات غير 

الحكومية الفلسطينية، وال سيما مؤسسات حقوق اإلنسان، إلى وقف تعاونها مع الوكالة. 

األحزاب  من  به  ُيستهان  ال  عدًدا  بأن  والتسليم  مضمونه  على  الموافقة  يعني  البند  هذا  على  التوقيع  أن  في  األخرى  القلق  مواطن  أحد  ويكمن 
المقاومة ويستأصل  األجنبي وحقهم في  الذين يخضعون لالضطهاد  الفلسطينيين  واقع  إرهابية. وهذا يقّوض  الفلسطينية  السياسية  والحركات 
 عن ذلك، فقد يفضي التوقيع على البند المذكور إلى النظر إلى مؤسسات المجتمع المدني كما لو كانت »خائنة« أو ال مبدأ لها 

ً
شأفته ويطمسه. وفضال

على المستوى العملي، مما قد يفرز عواقب وخيمة على الصفة الشرعية التي تكتسيها هذه المؤسسات في األوساط التي تزاول عملها فيها. وسوف 
يفرز هذا الحال صعوبات في العثور على األطراف الشريكة والمستفيدة من أجل تنفيذ األنشطة أو المشاريع. ومع ذلك، تكمن المعضلة القائمة في أن 

رفض التوقيع ُيضعف القضية التي تعمل هذه المؤسسات في سبيلها بالنظر إلى أنها ستفقد ما يلزمها من الدعم المالي. 
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أصدر بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين ورقة العمل رقم 29 وحملت العنوان: »اتفاقية إطار التعاون ما بين الواليات المتحدة األمريكية واألونروا: اتفاقية 
مساعدة أم اتفاقية أمنية؟«. تتناول ورقة العمل هذه بالتفصيل الطبيعة اإلشكالية التفاقية العام 2021-2022 »إطار التعاون ما بين وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين في الشرق األدنى ]األونروا[ والواليات المتحدة األمريكية.« حيث أعلنت الواليات المتحدة األمريكية من خالل تلك االتفاقية عن نيتها استئناف دعمها المالي لوكالة األونروا، 
ومساهمتها بمبلغ 135.8 مليون دوالر للسنة المالية 2021-2022. وفي الوقت الذي تدعي فيه الواليات المتحدة األمريكية واألونروا على حد سواء أن هذا االتفاق هو مجرد إعادة تأكيد دعم 
الواليات المتحدة األمريكية لعمل األونروا، يكشف مركز بديل في ورقته أن االتفاقية هي شكل من أشكال التمويل المشروط سياسيا. وهي تفرض ما يسمى بـ«قواعد مكافحة اإلرهاب« 

ا لتعريفات ومتطلبات الواليات المتحدة األمريكية.
ً
التي تشترط لتمويل األونروا التزامها بتنفيذ آليات الفحص والتدقيق والرقابة وفق

الدولي  اإلنساني  للقانون  األونروا  ووكالة  المتحدة  الواليات  بين  اإلطار«  »اتفاقية  انتهاك  كيفية  بالتفصيل  الورقة  تتناول 
ومبادئ العمل اإلنساني، بما في ذلك مبادئ: اإلنسانية والنزاهة واالستقالل والحياد. إنه اتفاق يهدر هذه المبادئ اإلنسانية تحت 
ستار أنظمة مكافحة اإلرهاب، وبالتالي يقيد العمل اإلنساني غير المتحّيز ويمنع األونروا من الوصول إلى الالجئين الفلسطينيين 

المحتاجين لخدماتها.

واألهم من ذلك، أن الضغط األمريكي، اإلسرائيلي المنشأ أصال، على عمل األونروا سيقيد تقديم خدماتها لألشخاص المحتاجين 
من الجئي  معينة  مجموعات  استبعاد  الى  الذي سيؤدي  االمر  وهو  الخدمات  لتلقي  االهلية  معايير  تعديل  تفرض  االتفاقية  الّن 

فلسطين من قائمة المستفيدين.

وتوضح الورقة كذلك أن اتفاقية اإلطار بين الواليات المتحدة ووكالة األونروا تحاول تغيير التفويض التشغيلي لألونروا بشكل 
غير قانوني ودون المرور باآللية القانونية المتمثلة في وجوب موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على تعديل والية ووظيفة 

االونروا. ومن ثم فهو ينتهك لوائح القانون الدولي العام ألنه يغير والية الوكالة ويتحايل على إجراءات صنع القرار المناسبة.

باإلضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية اإلطار بين الواليات المتحدة األمريكية واألونروا لها آثار خطيرة على حقوق اإلنسان سواء كان من 
موظفي األونروا أو المستفيدين منها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في التعليم. فاالتفاقية تلزم األونروا بتعديل منهاج 
التعليم الفلسطيني المستخدم في مدارسها بطريقة تفرغه من أي محتوى وطني داعم لحقوق اإلنسان الفلسطيني، وبالتالي إخراجه 

من سياقه.

وبناًء على ذلك، تخلص الورقة إلى انتفاء الصفة القانونية عن اتفاقية اإلطار تلك برغم تأمينها للمساعدة المالية، ألن الدوافع من 
ورائها سياسية وأمنية هدفها النهائي هو خدمة مصالح إسرائيل في تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة 
للتصرف. وبالنظر إلى عدم قانونية االتفاقية وطبيعتها السياسية، يدعو مركز بديل األونروا إلى إنهاء االتفاقية ويدعو المجتمع 

الدولي إلى زيادة تمويله األساسي لألونروا لحماية الوكالة من االبتزاز السياسي عبر هذا النمط من التمويل المشروط.

 مركز بديل يصدر ورقة العمل رقم 29
اتفاقية إطار التعاون ما بين الواليات المتحدة األمريكية واألونروا: اتفاقية مساعدة أم اتفاقية أمنية؟

التعريف الذي وضعه التحالف الدولي إلحياء ذكرى محرقة اليهود 

ها على صعيد حقوق اإلنسان في 
ّ
يتجلى أحد الشواهد األخرى على الضغوط التي تمارسها إسرائيل في سبيل إسكات االنتقادات الموجهة لسجل

 يسوقها هذا التعريف تركز على 
ً

إساءة استخدام التعريف الذي وضعه التحالف الدولي إلحياء ذكرى محرقة اليهود. فسبعة من أصل أحد عشر مثاال
االنتقادات التي تكال إلسرائيل وتربطها بمعاداة السامية. وقد تبنت الواليات المتحدة وعدد من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وغيرها هذا التعريف 
، تبنى مجلس العدل والشؤون الداخلية التابع لالتحاد األوروبي إعالًنا بشأن محاربة 

ً
مؤخًرا باعتباره التعريف الرسمي الذي تعتمده لمعاداة السامية. فمثال

معاداة السامية، حيث شجع فيه جميع الدول األعضاء على المصادقة على التعريف الذي اعتمده التحالف الدولي إلحياء ذكرى محرقة اليهود. وفي العام 
2021، تبنى االتحاد األوروبي إستراتيجية لمحاربة معاداة السامية ورصد لها موازنة بلغت 1.55 مليار يورو، ووظف التعريف المذكور باعتباره معياًرا 
مرجعًيا لتحديد الحاالت المرتبطة بمعاداة السامية، وشجع السلطات المحلية والمناطق والمدن وغيرها من المؤسسات والمنظمات في شتى أرجاء االتحاد 
عنى بتحقيق أثر عالمي. فباالقتران 

ُ
األوروبي على اتباع هذا النهج نفسه. وينبغي فهم هذه اإلستراتيجية في سياق برامج االتحاد األوروبي األخرى التي ت

مع المساعي التي تبذلها إسرائيل في سبيل تأطير االنتقاد والمعارضة المشروعين لما تمارسه من االحتالل وانتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها 
على نطاق واسع باعتبارهما إجراءان معاديان للسامية، فسوف تفرز هذه اإلستراتيجية آثاًرا مدمرة على العمل في ميدان حقوق اإلنسان وعلى المدافعين 

الحقوقيين الذين يناصرون حقوق الفلسطينيين. 

 تثير هذه المستجدات استغراب المرء وال دهشته. فبحلول نهاية العام 2018، كان الباحثون اإلسرائيليون قد حذروا من إساءة استخدام 
ّ

وينبغي أال
التعريف الذي خرج به التحالف الدولي إلحياء ذكرى محرقة اليهود. وفي العام 2020، نشر ما يربو على 120 أكاديمًيا فلسطينًيا وعربًيا بياًنا أعربوا فيه 
عن مناهضة هذا التعريف. وفي هذه اآلونة، تمارس الجماعات التي تؤيد االحتالل وتناصره الضغوط التي ترمي إلى توسيع دائرة قبول التعريف من 
أجل اإلمعان في استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وفرض المزيد من القيود على تمويلها. ومن المحتمل أن يفضي هذا األمر إلى طرح 
بند جديد بشأن معاداة السامية في اتفاقيات التمويل والشراكة، بحيث يقّر بالتعريف ويقّنن التأطير الذي تنتهجه إسرائيل وترسخه. وبالتوازي مع بند 
مكافحة اإلرهاب الساري، فقد يقلص بند ُيضاف في المستقبل بشأن معاداة السامية إمكانيات التمويل المتاحة لمعظم مؤسسات المجتمع المدني في 

األرض الفلسطينية المحتلة إلى حد كبير. 

ومن أجل التصدي لهذا التوجه الخطير الذي ال ينفك يتنامى بسرعة، تقتضي الضرورة إعداد تحليل واضح يبين طريقة عمل الروايات التي باتت تتخذ 
 عن إعداد رؤية مضادة واضحة 

ً
طابع االستقطاب والراديكالية على نحو متزايد بما تشمله من ادعاءات تسوقها كما لو كانت هي الحقيقة المطلقة، فضال

للعدالة المستدامة وتقرير المصير. وتحتل هذه الرؤية أهمية حاسمة في تنمية األحياز التي تقف في مواجهة األحياز المتضائلة، وتمارس الضغط على 
االتحاد األوروبي وغيره من الجهات الفاعلة لكي تلتزم بالقوانين وااللتزامات التي تملي عليها احترام حقوق اإلنسان والقانون الدولي وإنفاذه دون تمييز. 

الدولية  للمناصرة  ومستشار  منسق  منصب  للمناصرة. شغل  بديل  شبكة  في  وعضو  قانوني  وباحث  الدولي،  القانون  في  الماجستير  درجة  على  حاصل  القسيس:  *أمجد 
والقانونية في مركز الحق. نشر العديد من المقاالت واألبحاث حول مواضيع مختلفة تتعلق بالقضية الفلسطينية.

https://www.badil.org/cached_uploads/view/2022/02/21/wp-29-unrwa-ar-1645448404.pdf
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2022/02/21/wp-29-unrwa-ar-1645448404.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0615&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0615&from=EN
https://www.jewishvoiceforlabour.org.uk/article/israelis-warn-against-equating-anti-zionism-with-anti-semitism/
https://www.theguardian.com/news/2020/nov/29/palestinian-rights-and-the-ihra-definition-of-antisemitism
https://www.jewishvoiceforlabour.org.uk/article/israelis-warn-against-equating-anti-zionism-with-anti-semitism/
https://www.theguardian.com/news/2020/nov/29/palestinian-rights-and-the-ihra-definition-of-antisemitism
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كيف تتجاوب مؤسسات المجتمع المدني مع األوضاع الراهنة 
ــاب*

ّ
بقلم:  إليـن كت

مرحلة ما قبل أوسلو - مجتمع مدني يستجيب لألولويات الوطنية والمقاومة الوطنية 

 بمنظمة التحرير الفلسطينية، سياسة تقوم على إرساء 
ً
في منتصف حقبة السبعينات من القرن الماضي، انتهجت الحركة الوطنية الفلسطينية، ممثلة

دعائم الديموقراطية لحشد قطاعات عريضة من الجمهور - وال سيما الشباب والنساء والعمال والطلبة. ولم تكن الغاية المتوخاة من هذه السياسة تنحصر 
في مواجهة سياسات االستعمار االستيطاني الصهيونية القائمة على الترحيل والتوسع والتدمير فحسب، وإنما كانت تسعى كذلك إلى حشد الجماهير 
 ثورًيا انطوى على إعادة هيكلة الحيز السياسي 

ً
ل هذا األمر عمال

ّ
وتنظيمها والوفاء باحتياجاتها العملية واإلستراتيجية بناًء على األولويات الوطنية. وشك

ك األراضي، فحلت محلها قيادة جديدة من 
ّ

 النخبة التقليدية التي كانت تتألف من »أعيان« العائالت وُمال
ّ

الفلسطيني، حيث غدا الضعف السياسي يلف
عيار مختلف ضّم نشطاء علمانيين ومتعلمين من صفوف الطبقة المتوسطة في المناطق الحضرية والتي انحدرت أصولهم من مناطق جغرافية متباينة 
في األرض الفلسطينية المحتلة.1 وشجع ذلك على ظهور موجة جديدة من المنظمات الشعبية القاعدية التي كانت ترتبط في الغالب بالفصائل السياسية 
التقدمية التي شكلت الشطر األعظم من الحركة االجتماعية الفلسطينية.2 وضمت هذه الحركة االجتماعية في فلسطين بين جنباتها اللجان النسوية3 
إلى  بالوصول  لها  التواصل مع غيرها، حيث سمحت  واعتمدت هيكلية ديموقراطية والمركزية في  والمتطوعين،  العمال  واتحادات  الطالبية  والحركات 
المواقع الجغرافية كافة.4 وقد فرضت منهجية التنظيم هذه تحدًيا جسيًما أمام إسرائيل في سيطرتها على الشؤون االقتصادية والسياسية الفلسطينية 

وأمام المساعي التي كانت تبذلها في سبيل تدمير التراث الثقافي والبنية التحتية االقتصادية التي تملكها فلسطين.5 

رت هذه المنظمات نجاحًا في إشراك العديد من قطاعات المجتمع الفلسطيني وشرائحه في الحياة السياسية. فقد عملت على تعزيز المقاومة 
ّ
وقد سط

ز على سياق استمرار العدوان االستعماري 
ّ
الجماعية، ورفعت مستوى الوعي بالقضايا االجتماعية والتنمية الشاملة وساعدت في تعميم خطاب بديل رك

وأعاد ترتيب أولويات االحتياجات المحلية ضمن تلك الحركة الوطنية. 

الخدمات  الشعبية، وال سيما من خالل تقديم  المقاومة  الجماهير وحشدهم في صفوف  والعمال في طليعة من عملوا على تنظيم  النساء  وكانت 
في حقوٍل كالصحة والزراعة والتعليم الشعبي. وكان هذا النموذج الذي اعُتمد في تقديم الخدمات يتمحور حول اإلستجابة الحتياجات المجتمع. وكان 
المتطوعون والتبرعات الصغيرة التي يقدمها أفراد الجمهور واألحزاب السياسية وعدد قليل من الشركاء الدوليين من باب التضامن السياسي تحتل 

أهمية بالغة في دعم هذه األنشطة والخدمات وإسنادها. 

ومع مرور الوقت، شكلت هذه المنظمات رابطة عضوية مع الجماهير التي غدت تنظر إليها كما لو كانت سلطة وطنية دون أن تحمل صفة رسمية 
باعتبارها تضم األوصياء عليها وممثليها في ظل غياب حكومة رسمية. وقد نشأ عن االحترام والتقدير الكبيرين اللذين حظيت به تلك المنظمات في نظر 

الناس نوع من المساءلة والمحاسبة. 

وأرست النشاطية الديموقراطية التي سادت في هذه الفترة األساس الذي ارتكزت عليه االنتفاضة األولى التي انطلقت شرارتها في العام 1987. وقد 
أخذت المشاركة في هذه االنتفاضة صوًرا متباينة، شملت مقاطعة البضائع اإلسرائيلية التي دفعت إلى تشكيل الجمعيات التعاونية اإلنتاجية التي 
سر وبروز أشكال بديلة من إنتاج السوق.6 وبينما لم يكن الخطاب النسوي 

ُ
أنشأتها النساء وظهور نماذج جديدة من النشاط االقتصادي الذي تديره األ

 ال يتجزأ من حركة التحرر الوطني. وأفضى إغالق 
ً

ا أصيال قد ضربت جذوره وتأصل في لجان المرأة بعد، فهو ما فتئ يركز على حقوق المرأة باعتبارها جزًء
المدارس والجامعات في أثناء االنتفاضة إلى تشكيل لجان التعليم في األحياء والتي تكفلت بتعليم الطلبة تاريخ فلسطين وجغرافيتها - وهي مواضيع 
كانت محظورة في المنهاج الرسمي الذي قررته اإلدارة المدنية اإلسرائيلية )وهي في الحقيقية اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية 

ا بديلة غير رسمية عملوا على إكمال تعليمهم فيها خالل تلك الفترة. 
ً
المحتلة في العام 1967(.7 كما أقام طلبة الجامعات أحياز

اللجان المتخصصة في قطاعات من قبيل الصحة والزراعة على توسيع أنشطتها، حيث أنشأت وحدات الخدمات المتنقلة من أجل االرتقاء  وعملت 

)palarchive.org :االجتامع الدوري التاسع لالتحاد العام لطلبة فلسطني، الجزائر، 1984 )املصدر
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بقدرتها على الوصول إلى الجماهير. وسجلت هذه المنظمات الشعبية النجاح في الجمع بين االعتبارات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية عبر 
القنوات التي كانت تقدم الخدمات من خاللها، حيث عملت على رفع مستوى الوعي السياسي في أوساط أبناء التجمعات السكانية الفلسطينية وتوطيد 

أركان التنمية وترسيخها باعتبارها وسيلة من وسائل التمكين وأداة من أدوات النضال في سبيل نيل االستقالل. 

وفي مطلع التسعينات من القرن الماضي، أجبرت عقبات بنيوية المنظمات الشعبية الفلسطينية على الخضوع لعمليات من التحول. فسياسات القمع 
االستعماري كانت قد أنهكت قدرة هذه المنظمات الشعبية على التنظيم والتعبئة، مما أدى إلى بروز فجوة بين القيادة وقاعدة الشعب. وكانت هذه 
المستجدات نتاًجا لمجموعة من العوامل المتشابكة على المستويين المحلي والدولي.8 كما أفرزت سلسلة من التدخالت التي نفذتها القيادة الفلسطينية 
في المنفى، والتي باتت تشعر بأن القيادة المحلية الوليدة حينئٍذ - التي كان الفلسطينيون ينظرون إليها على أنها تكتسي صفة شرعية أكبر وتخضع 
للمساءلة والمحاسبة أمامهم - أثًرا سلبًيا في هذا المقام. واقتضت حملة القمع السياسي التي شنتها القيادة الرسمية إجراء تغيير في توّجه الحركات 

الشعبية. 

المنظمات  على  ورسمية  بإضفاء صفة مهنية  تقّر  بحيث  الحكومية«،9  غير  المنظمات  على  طابع مؤسسي  »إضفاء  إلى  ترمي  موجة  انطلقت  ولذلك، 
الشعبية باعتبارها طريقة تنتهجها في إعداد برامجها في قطاعات الزراعة والصحة والقضايا االجتماعية. وكان االتحاد األوروبي أحد الجهات المانحة 
ا في ذلك العهد، حيث عملت على طائفة من القضايا التي شملت حقوق 

ً
الرئيسية التي مّدت يد العون في تمويل هذه البرامج التي أعيَد تشكيلها حديث

المرأة والعنف األسري وسياسة فرض الحجاب والزواج المبكر ونماذج التنمية البديلة وأبحاث السياسات، وذلك من جملة مجاالت أخرى. كما برزت برامج 
وضعت نصب عينيها على تنمية قطاعْي الصحة والزراعة - اللذين استدعيا درجة أكبر من إضفاء الطابع المهني عليهما وتدريب الكوادر العاملة فيهما. 

ا فاعلة لها أهميتها ووزنها في الساحة السياسية. 
ً
َعّد أطراف

ُ
وغدت المنظمات غير الحكومية التي عملت في هذه المجاالت ت

ر فيها هذا االنتقال والتحول على األحزاب السياسية التقدمية التي كانت قائمة في حينه، وعلى موقف 
ّ
ونتناول في المبحث التالي الطريقة التي أث

هذه األحزاب تجاه اتفاقية أوسلو. 

مؤسسات المجتمع المدني التي واقفت على األجندات النيوليبرالية 

أعاد التوقيع على اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام 1993 تشكيل البيئة السياسية، األمر الذي كان له أثر بالغ على 
الرفاه االجتماعي واالقتصادي في أوساط الفلسطينيين. فقد تسّببت هذه االتفاقيات في تقويض دعائم القيادة المحلية في األرض الفلسطينية المحتلة 
إلى حد هائل، كما عملت السلطة الفلسطينية حديثة العهد على تطويق المنظمات غير الحكومية من ناحية الشرعية السياسية التي كانت تكتسيها 
والدعم المالي الدولي الذي كانت تنعم به. وقد هيمن جو من التفاؤل الذي خالطه الذعر والخوف على مزاج األحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية 

والمنظمات الشعبية القاعدية والجماهير وعلى مواقفها كذلك. 

وغلب التفاؤل على العديد من المراقبين الخارجيين في اعتقادهم بأن الحكم الذاتي الذي ناله الفلسطينيون كان من شأنه أن يسّرع من إنهاء النزاع 
وأن يخفف من وطأة الضغوط اليومية التي يفرضها االحتالل - وكان هذه التوقع في معزل عن الواقع، وهي حقيقة سرعان ما أصبحت واضحة للعيان. 
فطالما كانت القيادة الجديدة متمركزة خارج فلسطين وكانت تفتقر بحكم ذلك إلى الخبرة في الوضع القائم في األرض المحتلة. وبما أن مؤسسات المجتمع 
المدني القائمة كانت أكبر نسبًيا وتحظى بقدر أكبر من الخبرة، كان الغموض يلف مستقبل العالقة بين تلك القيادة الجديدة وهذه المؤسسات، ناهيك 

عن مستقبل الحركات االجتماعية نفسها. 

)wafa.ps :االتحاد األورويب يوظف أمواله ألغراضه السياسية، ماراثون فلسطني. بيت لحم، 2022 )املصدر
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ا في أوساط الحركة الوطنية، وذلك في مسألة التوحد تحت راية المقاومة مقابل 
ً

ا أيض
ً
ا عميق

ً
فعلى الصعيد السياسي، سببت اتفاقية أوسلو شرخ

الناحية  من  وفككتها  الديموقراطية  السياسية  األحزاب  قّوضت  التي  االستعمارية  السياسات  مواجهة  وفي  باالحتالل.  القائمة  السلطة  مع  التفاوض 
البنيوية، ما انفكت معارضة اتفاقية أوسلو ينتابها الضعف والوهن. 

أثره في تقويض دعائم تنمية قطاعاته اإلنتاجية وترسيخ  له  الفلسطيني، مما كان  آلية عولمة االقتصاد  وقد جلبت هذه االتفاقية معها وبصورة 
عة. واضطرت غالبية المنظمات إلى التكيف مع هذا الوضع المستجد من  اعتماده على سوق العمل اإلسرائيلي للحصول على فرص العمل والبضائع المصنَّ

خالل تبّني خطاب وموقف نيوليبراليين رّوجا لنموذج غربي في بناء الدولة، ولكنه زعزع أركان المقاومة الوطنية وقوضها في الوقت ذاته. 

وأفضت عوامل من قبيل التمويل الدولي، الذي شهد ازدهاًرا في المرحلة التي أعقبت التوقيع على اتفاقيات أوسلو في فلسطين المحتلة من أجل إرساء 
دعائم االستقرار وتعزيز ما ُسمي »بعملية السالم« وبناء دولة فلسطينية عتيدة تحكم نفسها بنفسها، إلى االعتماد على الشبكات العالمية والركون إليها. 
ر ظهور التمويل 

ّ
وحمل هذا األمر في معناه أن بقاء االقتصاد والطريقة التي اعُتمدت في تحديد األولويات الوطنية صارت مرهونة بعوامل خارجية. وأث

المشروط على الحيز االقتصادي والسياسي الفلسطيني وعلى المحافظة على التراث الثقافي الفلسطيني واالحتفاء به بطرق شتى. فاندماج فلسطين 
ضمن االقتصاد العالمي كان له تداعيات سلبية بالنظر إلى أنه أدى إلى إضفاء نزعة نيوليبرالية على االقتصاد الفلسطيني - وهي عملية كانت تقف على 
 عن ذلك، ضِمنت إعادة هيكلة االقتصاد حسبما أملته اتفاقيات أوسلو وما أعقبها 

ً
طرفْي نقيض مع األولويات اإلستراتيجية واالحتياجات المحلية. وفضال

ذ في جانب كبير منها على يد وكاالت دولية، التي دفعت باالقتصاد الفلسطيني إلى 
َّ
من اتفاقيات، من قبيل بروتوكول باريس )1994(، أن التنمية ستنف

االعتماد اعتماًدا كلًيا على األسواق الخارجية. 

واقتضت هذه العملية القائمة على التعاون ضمن إطار عالمي ضرورة التغيير والتكّيف. فأفضت الدعوات التي نادت بإعمال الشفافية والمساءلة، 
 عن إضفاء طابع رسمي على المؤسسات التي كانت شعبية وقاعدية في سابق عهدها، إلى إضعاف الحركات االجتماعية النابعة من الجماهير. وبينما 

ً
فضال

دم غيرها على هذا التحول. وصارت 
ْ
تحولت بعض المنظمات إلى مؤسسات مهنية تكيفت مع المناخ السياسي الجديد واحتفظت بمقومات بقائها، لم يق

مصالح البنك الدولي تستأثر بالصدارة على األولويات المحلية، وشهدت هذه المرحلة إعادة توجيه األجندة السياسية لكي تتصدى للقضايا العالمية 
دون القضايا المحلية. وأعيَد توجيه الخطاب الوطني لكي يضع نصب عينيه على بناء الدولة. واعُتمدت الممارسات الموحدة على الصعيد الدولي، بما فيها 
صيغ كتابة الطلبات والمقترحات الفنية، وتسوية األوضاع المالية من خالل فتح الحسابات البنكية، وتواتر توظيف اللغة والخطاب اللذين يتسمان بسمة 

تكنوقراطية. وأفضى هذا الحال إلى تهميش الخطاب الثقافي والسياسي وشحنه بمفاهيم شملت اجتثاث مفهوم »االستعمار« واستئصاله. 

الناحيتين  الفلسطينية من  الجماهير  الدولية، مما نأى به عن  المكاتب  إلى  المدني  المجتمع  انتقال الشق األعظم من عمل  العولمة  وشهدت فترة 
الوحدة  وتالشت  لذلك.   

ً
نتيجة متزايد  نحو  على  في عضدها  ّتان 

ُ
ويف االجتماعية  الحركات  ينهشان  واالغتراب  الضعف  وبات  والمفاهيمية.  الجغرافية 

والتكافل اللذين أرستهما االنتفاضة، وغدا التنافس بين المنظمات هو القاعدة الحاكمة في المرحلة التي تلت إبرام اتفاقيات أوسلو، وذلك بالنظر إلى 
ا من غيرها في 

ً
أن تمويل المنظمات غير الحكومية كان محدوًدا. وكانت مؤسسات المجتمع المدني التي نسجت على منوال األجندات الدولية أوفر حظ

ي التمويل، على حين أخفقت المنظمات األخرى في تأمين أي تمويل على اإلطالق. وقد أجبر هذا النموذج المسّيس الذي قام عليه التمويل مؤسسات 
ّ
تلق

المجتمع المدني على اعتماد توجه نيوليبرالي يتماشى مع المصالح العالمية، حيث عملت في مرحلة الحقة على تحويل تركيزها واالبتعاد به عن التزاماتها 
بسد االحتياجات األساسية لدى الناس لصالح إعداد األجندة الوطنية. وقد أفرز هذا التحول آثاره على توجه عمل المشاريع التي ترعاها تلك المنظمات، 
مما فرض تحدًيا أمام األجندة السابقة التي كانت تركز على تعزيز الصمود والمقاومة. ودفعت هيمنة الجهات المانحة الدولية والسياسة السائدة إلى 
ظهور قيادة جديدة، تتألف من نخبة معولمة وتكنوقراطية وال صفة سياسية لها، حيث برزت لتضطلع بدور مهم في اتخاذ القرارات وفي تخيل مستقبل 
م« الذي ال يوجد ما يربطه بالجماهير وال يخضع للمساءلة والمحاسبة إال 

َ
ما يسمى »الدولة« الفلسطينية. وبات هذا المنتدى المهيمن هو »المكتب المعول

صالء من الجماهير. ولذلك، ما عادت مؤسسات المجتمع المدني تستمد شرعيتها من الشعب بحكم دورها الرمزي 
ُ
أمام الجهات المانحة، وليس أمام األ

ا عن ذلك.10 
ً

والتاريخي، بل صارت موجودة فعلًيا لخدمة مصالح الجهات المانحة عوض

الوضع الراهن: تقلص الحّيز المتاح أمام المنظمات غير الحكومية 

تواجه مؤسسات المجتمع المدني في هذه اآلونة تحديات خطيرة بفعل طائفة من العوامل، يتمثل أكثرها إلحاًحا في تصاعد وتيرة العنف الذي 
 شتى: اعتقال الناشطين، وإغالق 

ً
يمارسه االستعمار اإلسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسسات مجتمعه المدني. ويأخذ هذا العدوان أشكاال

المؤسسات القائمة في القدس عنوة، واقتحام مقرات المؤسسات ومصادرة ممتلكاتها، وفرض الرقابة، ناهيك عن نزع الصفة الشرعية عنها من خالل 
ا بسبب دورها الوطني ومبادئها الديموقراطية.  ا سافًرا وفًجّ

ً
المزاعم المتصلة باإلرهاب، كتلك المزاعم التي واجهتها ست مؤسسات اسُتهدفت استهداف

ويكمن تحٍد آخر في السلطة الفلسطينية وممارساتها التسلطية وغير الديموقراطية، من قبيل ما تقوم به من فرض القيود على حرية التعبير عن الرأي 
وتهميش أصوات المنظمات القاعدية التي تنبثق من عامة الشعب في إجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية ووضع اإلستراتيجيات والسياسات. 
واتسمت السياسات الجديدة التي تمليها الجهات المانحة الدولية، وخاصة تلك التي يضعها االتحاد األوروبي، باتفاقيات التمويل المشروط وبتكريس 
برامج التمويل لكي تركز على قضايا هامشية تناسب األجندات الغربية وال صلة لها باالحتياجات الملّحة لدى الفلسطينيين وأولوياتهم الوطنية. وتمثلت 
النتيجة في بقاء قلة مختارة من مؤسسات المجتمع المدني، التي تضاءلت قدرتها على تشجيع إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام السياسي وحقوق 
ا إلى حد بعيد. وقد حرم قطاع المجتمع المدني المتضائل الفلسطينيين من الخدمات االجتماعية والسياسية التي 

ً
ا وعوز

ً
الفئات االجتماعية األشد ضعف

كانت لها قيمتها في تعزيز صمودهم وشّد أواصره. 

وتستلزم الحلول المطلوب اجتراحها لهذه التحديات السياسية والمالية والبنيوية إعادة النظر في الدروس المستفادة من االنتفاضة األولى، من قبيل 
تعزيز الهياكل البديلة والالمركزية التي كانت سائدة وبارزة في ذلك العهد. فمن شأن الرد على ما يقوم به االستعمار من إغالق المؤسسات عن طريق نزع 
ل المساعي التي يبذلها هذا االستعمار في سبيل إحكام 

ّ
الصفة المركزية عن الوسائل والمنهجيات التي يعتمدها في ميدان التوعية والتواصل أن يعط

قبضته على هذا القطاع وبسط سيطرته عليه. وتعني الالمركزية أن تصبح األنشطة التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني أكثر تواؤًما مع احتياجات 

يتبع
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ا عن انسجامها مع أجندات الجهات المانحة. فهذا يشّد من أزر النشاط على مستوى القاعدة الشعبية ويحول مناط تركيزه وينأى به عن 
ً

المجتمع، عوض
البيروقراطية، مثلما كان عليه الحال في أثناء االنتفاضة األولى. 

إن وضع حٍد لالعتماد على المساعدات الخارجية من خالل توظيف المتطوعين أحد الحلول العملية األخرى. فحسبما أثبتته االنتفاضة األولى، يستطيع 
القيادة وعامة  المجتمع وأن يقيموا قنوات االتصال بين  المتطوعون أن ينفذوا برامج وأنشطة مختلفة، وفي وسعهم أن يحشدوا قطاعات عريضة من 
الشعب. وعلى الرغم من أن إضفاء الطابع المهني على قطاع المنظمات غير الحكومية ترك المجتمع المدني في حالة من االعتماد على التمويل الدولي من 

الناحية البنيوية، فال يزال من المهم دّب الحياة في العمل التطوعي في أحياز المجتمع المدني وفضاءاته. 

ويتعين على المنظمات غير الحكومية المحلية أن تعمل بدرجة من الوعي الجماعي وأن تحرص على التواصل مع بعضها البعض إن كان لها أن تصل 
 ممكنة لمواجهة تلك التحديات والتصدي لها. وفي الوقت نفسه، ال بد من 

ً
إلى فهم مشترك للتحديات التي تواجهها في المستقبل وأن تجترح حلوال

ن المنظمات المحلية والمنظمات الشريكة الدولية من ضمان استدامة عملها وإعادة التضامن 
ّ
تعزيز التعاطي مع الشركاء الدوليين من أجل بلوغ إجماع يمك

م للشعب الفلسطيني  مع فلسطين إلى الواجهة في عملياتها وفي تخصيص التمويل لها في آن واحد. وال غنى عن االعتراف بأن المساعدات التي تقدَّ
 من توظيفها في طمس الهوية الفلسطينية أو حجب جانب منها.

ً
ا من حقوقه والتزاًما ينبغي للمنظمات الدولية أن تفي به، بدال

ً
تشكل حق

عد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية امتداًدا ألبناء الشعب الفلسطيني ومسعاهم نحو نيل كرامتهم اإلنسانية. وينبغي للشركاء الذين يمولون 
ُ
وت

 على ما تقدم، يجب فهم وقف 
ً
البرامج ويبدون تضامنهم السياسي مع الفلسطينيين أال يرضخوا إلدانة المقاومة أو تأطيرها كما لو كانت إرهاًبا. وعالوة

ا ال يتجزأ من طائفة ممتدة من التدابير  المساعدات االقتصادية وحجبها في الحاالت التي ترفض فيها المؤسسات التمويل المشروط سياسًيا باعتباره جزًء
فرض على الصعيد العالمي من أجل إخضاع الفلسطينيين وضمان إذعانهم، وإنكار ما يجب لهم من حقوق سياسية، وترسيخ حرمانهم 

ُ
االقتصادية التي ت

من التنمية وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية والسياسية والتخلي عنها. 

ا رئيسة في المجلس العربي للعلوم االجتماعية 
ً

سة لمعهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت. وهي أيض اب: أستاذة في مجال علم االجتماع ومديرة مؤسِّ
ّ
*د. إيلين كت

)ACSS( في رام الله.
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تحرير المساعدات الخارجية المقدمة للمجتمع المدني الفلسطيني من ماهيتها االستعمارية 
بقلم: توفيق حداد*

المجتمع  استعمار  في  الخارجية  المساعدات  دور  إنهاء  إلى  الدعوة  تثير 
المدني الفلسطيني سلسلة من المسائل البنيوية التي تستدعي المعالجة قبل 

التطرق إلى ممارساتها العملية وإجراءات عملها. 

ال بد من التسليم، بادئ ذي بدء، بأن المساعدات الخارجية التي تقدم للمجتمع 
لت على مدى تاريخها نسبة لم تتجاوز 20 إلى 25 في 

ّ
المدني الفلسطيني شك

المائة من مجموع المساعدات التي ُوجهت إلى األرض الفلسطينية المحتلة منذ 
العام 1993. فمعظم المساعدات الخارجية التي تصل إلى األرض الفلسطينية 
وإنما  مباشرة،  الفلسطيني  المدني  المجتمع  إلى  الواقع  في  ه  توجَّ ال  المحتلة 
رسل من خالل لجنة االتصال المخصصة، التي تمثل آلية التنسيق المشتركة 

ُ
ت

بين الدول المانحة بموجب عملية أوسلو. 

وتحدد هذه المجموعة، التي تضم البلدان المانحة الخمس عشرة التي تتبوأ 
موقع الصدارة على غيرها، أولويات تدفق المساعدات الموجهة لغايات التنمية 
َعّد 

ُ
في األرض الفلسطينية المحتلة ومحدداتها وحجمها مرتين في السنة. وت

منظومة األمم المتحدة والسلطة الفلسطينية أكبر المستفيدين من تدفق هذه 
المساعدات. 

»بدعم  وبررتها  الماضي،   في  تدخالتها  الرئيسية  المانحة  الدول  سّوغت 
عملية السالم الجارية بين إسرائيل والفلسطينيين«، ثم مساندة أنشطة »إحالل 
1993 و2000(، ثم »إصالح السلطة  العامين  الممتدة بين  الفترة  السالم« )في 
»بناء  ومؤخًرا  و2005(،   2000 العامين  بين  الواقعة  الفترة  )في  الفلسطينية« 
 أن واجهة »فعل الخير« التي اكتستها 

ّ
الدولة« )بين العامين 2006 و2012(. اال

الذي  للعمل  عريض  أساس  ثمة  عاد  وما  اليوم،  انهارت  الخارجية  المساعدات 
تؤديه الدول المانحة. 

ى ذلك مراًرا وتكراًرا على مدى السنوات 
ّ
وطالما حامت الشبهات حول األساس الذي يستند إليه نشاط المانحين وثارت اإلشكاليات بسببه، حسبما تجل

رئيس  بالالئمة على  الرئيسية  المانحة  الدول  أنحت   ،2000 انعقدت في شهر حزيران/يونيو  التي  أعقاب قمة كامب ديفيد  المنصرمة. ففي  الثالثين 
منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات بسبب فشل المفاوضات، حيث احتّجت بأن »فساد السلطة الفلسطينية« - وليس 

االنتهاكات التي ما فتئت إسرائيل توِقعها على القانون الدولي على مدى تاريخها - هو ما أفضى إلى انهيار المحادثات. 

دم عليه إسرائيل من االنتقائية في تنفيذ اتفاقيات أوسلو وتسريع وتيرة بناء المستعمرات في شتى 
ْ
 الطرف عما تق

ّ
كما دأبت الدول المانحة على غض

أرجاء األرض الفلسطينية المحتلة. وعلى الرغم من أن مجموع تعداد المستعمرين تضاعف في الفترة الممتدة بين العامين 1993 و2000، لم تفرض هذه 
الدول أي عقوبات أو جزاءات على إسرائيل. 

المتحدة  الواليات  العام 2006، عندما سعت  ُعقدت في  التي  االنتخابات  فوز حركة حماس في  تبّدى غداة  ما  أكثر  المانحة  الدول  تحّيز  تبّدى  وقد 
المانحة قد فرضت حصاًرا ماليا وسياسًيا عليها. وأثبت هذا األمر أن  الدول  إلى تمويل انقالب على الحكومة الجديدة وتأكدت من أن جميع  األمريكية 
الدول المانحة كانت تبدي قدًرا أكبر من االهتمام في ضمان السيطرة الحصرية التي تمارسها حركة فتح على السلطة الفلسطينية، دون أن تتوخى دعم 

الديموقراطية الفلسطينية وإسنادها. 

وبطبيعة الحال، ضمنت هذه المناورات أن الحيز السياسي الفلسطيني والقيادة الفلسطينية ظال ينهشهما الضعف ويعصف بهما االنقسام على 
الصعيدين الدولي والمحلي، مما أفسح المجال أمام إسرائيل لمواصلة اندفاعها في حملتها االستيطانية، في ذات الوقت الذي عملت فيه على محاصرة 
الفلسطينيين وتفتيت عرى التواصل بينهم. أي أنه في  ظل هذه الظروف، ال يمكن أن يتم تصنيف الشطر األعظم من المساعدات التي تقدمها الدول 

المانحة على أنها تسهم في »حل النزاع« القائم.

 من أشكال »إدارة النزاع«، وفي أسوئها أمًرا ينّم عن قدر أكبر بكثير من المكر والدهاء على نحو 
ً

إذ تجسد المساعدات الخارجية، في أحسن أحوالها، شكال
أدى إلى إعادة تشكيل هذا النزاع وإشعاله من جديد. 

لقد كانت المساعدات الخارجية وال تزال تمثل وجًها من وجوه التدخل في العالقات السياسية الداخلية بين الفلسطينيين من أجل وأد طموحاتهم 
الديموقراطية والوطنية وتعطيلها. فمن شأن هذه التدخالت أن تعمل على تحييد الحالة السياسية األعّم وإبقائها على ما هي عليه، وترك الفلسطينيين 

في حالة من االنقسام والتبعية، على حين إعطاء الضوء األخضر لالنتهاكات التي توقعها إسرائيل على القانون الدولي.

ا ساًما من 
ً
وعلى وجه اإلجمال، ينبغي وصف الشطر األكبر من المساعدات الخارجية التي تتدفق على األرض الفلسطينية المحتلة بأنها تشبه خليط

الفورمالديهايد واألفيون. 

مدخل مؤسسة إبداع، مخيم الدهيشة 2018 . )©مركز بديل(
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تحديد سياق المساعدات الخارجية في الصورة الكبرى

يملك عدد ليس بالقليل من أهم الدول التي تقدم المساعدات لألرض الفلسطينية المحتلة - وخصوًصا الواليات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية 
- أقوى العالقات وأمتنها مع إسرائيل، حيث لم تنفك تقدم لها المساعدات والمزايا المالية والعسكرية والدبلوماسية التي تقوم حياتها بها منذ قيامها. 

صص في أساسه لتأمين المعونات العسكرية إلسرائيل. 
ُ
ومنذ العام 1967، أسهمت الواليات المتحدة وحدها في مبلغ ال يقل عن 280 مليار دوالر، خ

وقد اضطلعت هذه المبالغ الهائلة بدور محوري في بناء قدرات الدولة اإلسرائيلية الوليدة في مجالْي األبحاث والتنمية، حيث حولتها إلى قوة لها وزنها 
 لذلك، غدت إسرائيل من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا العسكرية - من قبيل تقنيات »مكافحة 

ً
في صناعة التكنولوجيا العسكرية المتطورة. ونتيجة

اإلرهاب« واألمن السيبراني واألسلحة والطائرات المسّيرة والمناهج المتكاملة المستندة إلى الخوارزميات في مراقبة السكان وسلوكهم - وهي تقنيات 
تحظى بقيمة عالية في السوق العالمي. 

غفل الدول 
ُ
ا ورئيسًيا بال منازع للواليات المتحدة ودول أوروبا الغربية ومصالحها في المنطقة. وت

ً
ا إستراتيجًيا بارز

ً
َعّد إسرائيل حليف

ُ
 عن ذلك، ت

ً
وفضال

الدول هي من مّوله في نهاية  العنصري في فلسطين وتشيح ببصرها عنه، ألن هذه  الفصل  اليوم من توثيقات تكفي إلثبات واقع  المانحة ما يوجد 
قيمت 

ُ
المطاف. فقد دفعت المساعدات التي قدمتها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، وبالمعنى الحرفي للكلمة، ثمن منظومة الطرق المزدوجة التي أ

على امتداد الضفة الغربية، لكي يتمكن المستعمرون من التنقل بحرية فيها. بل إن الدول المانحة ال تتخذ إجراءات ملموسة بحق مشاريع األعمال التجارية 
الهيئات مشاريع تجاهر بعنصريتها في دولها،  ل فيها هذه 

ّ
التي تشغ الحاالت  المستعمرات - حتى في  القائمة في  المانحة  والمؤسسات والجهات 

ولغايات يعتبرها القانون الدولي »جرائم حرب«. 

ويستدعي هذا الوضع توخي القدر األدنى من األمانة الفكرية. فالدول المانحة الرئيسية، والواليات المتحدة وأوروبا الغربية تقدم مساعدات ومزايا 
هائلة إلسرائيل لكي يتسنى لها أن تبقي على هيمنتها على النظام )العربي( اإلقليمي والنظام المحلي )الفلسطيني(. 

م مبالغ للسلطة الفلسطينية أدنى بكثير من تلك التي تقدم إلسرائيل، باعتبارها نظام حكم يتسم بالتبعية وموّجه نحو فرض األمن  وفي المقابل، تقدَّ
في شق كبير منه، من أجل تقليص الفرص المواتية لقيام نظام ديموقراطي فلسطيني أو تحقيق الوحدة بين الفلسطينيين أو إنفاذ حقوقهم الوطنية. 

وينتهي المطاف بتوجيه مبالغ زهيدة ال شأن لها من المساعدات إلى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، على الرغم من أن هذه المبالغ لم تفتأ 
ف منابعها في ظل الظروف السياسية المرتبطة بها، والتي تحّد من التمويل من خالل البنود التي تنص على »مكافحة اإلرهاب« و»مناهضة 

َّ
تتضاءل وتجف

التحريض« أو تلك التي تعمل على لجم »النشاط المعادي للسامية« وكبحه. 

عزل - عن مسألة المساعدات الخارجية 
ُ
م لألرض الفلسطينية المحتلة - وينبغي لها أال ت وفي ضوء ما تقدم، ال يمكن عزل المساعدات الخارجية التي تقدَّ

ه إلى إسرائيل. وفي هذا السياق، ما الذي تعنيه الدعوة إلى تحرير المساعدات الخارجية الموجهة إلى المجتمع المدني الفلسطيني من ماهيتها  التي توجَّ
االستعمارية عمليا؟ ومن أين تنشأ هذه الدعوة فعلًيا؟

ليس من المستغرب أن يسمع المرء عدًدا متزايًدا من األصوات التي تبُرز من داخل أوساط المجتمع المدني الفلسطيني وتطالب بأن تسهم المساعدات 
التي تصل إلى األرض الفلسطينية المحتلة، وإلى قطاع المجتمع المدني على وجه الخصوص، في تنفيذ أجندة ترمي إلى إنهاء االستعمار وتفكيكه. 

وتعني الدعوة إلى إنهاء الماهية االستعمارية للمساعدات الخارجية ضمًنا االعتراف بأن هذه المساعدات تشكل جانًبا من أجندة االستعمار، سواء 
كان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر، وأنها ال تعّد حميدة وال نزيهة في أي حال من أحوالها. ففي الواقع، ينبغي النظر إلى الشطر األكبر من المساعدات 
الخارجية باعتبارها تشكل محوًرا أساسًيا من محاور »النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني«، حيث تضمن أن هذا النزاع تجري وقائعه وتدور رحاه على نحو يتماشى 

مع المصالح اإلسرائيلية والغربية في المنطقة. 

ستهل المساعي التي ترمي إلى إنهاء الماهية االستعمارية للمساعدات الخارجية بوضع حد للمساعدات والمزايا الخارجية 
ُ
ويجب، في واقع الحال، أن ت

غَدق على إسرائيل.  فأي نقاش يتناول النهوض بتدفق المساعدات على األرض الفلسطينية المحتلة وشروطها ال معنى له إن لم نتطرق إلى 
ُ
التي ت

معن في إخضاع أبناء الشعب 
ُ
المساعدات التي تفوقها في قدرها بقدر ال ُيستهان به، والتي تقدمها الدول المانحة إلسرائيل - الدولة المعتدية التي ت

الفلسطيني واستعبادهم. 

إلى أن سياسات  بالنظر  المحتلة،  الفلسطينية  إلى األرض  الموجه  والتمويل  م إلسرائيل  الذي يقدَّ التمويل  بين  التمييز  رجى كذلك من 
ُ
ت وال فائدة 

التمويل التي تنتهجها الدول المانحة »التي تنبع األموال منها« تجاه أي من الطرفين تتشكل في إطار عالقة احدهما باآلخر، وتكمن هذه السياسات في 
تعزيز المصلحة الجماعية التي تنشدها تلك الدول في تأمين الحماية إلسرائيل وضمان مكانتها على مستوى اإلقليم. 

إلى  أم  الفلسطينية  السلطة  إلى  الفلسطينيين - سواء كانت موجهة  إلى  بالفعل  التي تجد طريقها  المساعدات  إلى  النظر  وبناًء على ذلك، ينبغي 
م للطرف الضعيف في هذه المعادلة.  مؤسسات المجتمع المدني - أساًسا باعتبارها مساعدات تقدَّ

القضية الفلسطينية في نظر الدول المانحة 

من وجهة نظر الدول المانحة، يعد تجاهل الفلسطينيين وصرف النظر عنهم تماًما أمًرا من ضرب المستحيل، ألنهم يمثلون ما يزيد عن 50 في المائة 
من تعداد السكان »بين النهر والبحر« وال ينفكون يقاومون االستعمار واالحتالل الصهيونيين.  وفي الوقت نفسه، فلهذه الدول اعتباراتها وأجنداتها 
الحاسمة التي تفوق غيرها في »أهميتها« بشوط بعيد، والتي تحرص كل الحرص على ضمانها - وهي »أمن« إسرائيل بوصفها »دولة يهودية« وحليفة 
 لهذا الموقف، تحاول هذه الدول »شراء« القضية الفلسطينية وتحييدها من خالل المساعدات واألدوات السياساتية 

ً
تنال ثقة الغرب في المنطقة. ونتيجة

المرتبطة بها. 
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وبحكم ما تحفل به هذه األجندة من تناقضات، ليس ثمة صيغة عامة واحدة للطريقة التي تتوخاها في تحقيق هذه الغايات وبيان تكلفتها. ولذلك، 
تجد الدول المانحة نفسها مضطرة بين الفينة والفينة لمراجعة سياساتها وتدفق المساعدات التي تقدمها، لكي تدير المشهد المحلي واإلقليمي 
والدولي الذي يلفه التعقيد وال ينفك يشهد التغيير. وهذا يفسر إلى حد كبير السياق الذي تبرز فيه الدعوة إلى تحرير المساعدات الخارجية من ماهيتها 

ه إلى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.  االستعمارية التي توجَّ

ومن وجهة النظر الغربية الرأسمالية، تشهد األهمية اإلستراتيجية العالمية التي تتبوأها إسرائيل تزايًدا في مقدارها، على حين تتناقص أهمية 
للنظام  2011 صدمة  العام  انطلقت شرارتها في  التي  العربية  الثورات  الواقع صحيًحا بوجه خاص بعدما شكلت  وبات هذا  الفلسطينيين وشأنهم.  
اإلقليمي وأفضت إلى سقوط الحلفاء الذين كانوا يؤيدون الغرب ويناصرونه. وصار ُينظر إلى إسرائيل بصورة متزايدة على أنها الحليف الغربي الذي 
ها 

ّ
ينعم باالستقرار ويمكن الوثوق به والركون إليه، على حين كان ُينظر إلى عدد كبير من الزعماء العرب، إن لم يكن جميعهم، على أنهم في حالة تحف

المخاطر ومعرضون الحتمال التقلبات الثورية التي ال يمكن التكهن بها. 

كما تعمل الواليات المتحدة على إعادة موضعة نفسها على مستوى المنطقة، كانسحابها من أفغانستان والعراق. وهذه السياسات التي أعيَد توجيه 
مسارها، وال سيما في أعقاب األزمات المالية الكبرى التي عصفت بالعالم بعد العام 2008، قلصت من دائرة النفوذ التي تملكها الواليات المتحدة في 

المنطقة. 

وشجعت الواليات المتحدة ودول أوروبا الغربية بدورها على إقامة تحالفات أكثر انفتاًحا بين الدول العربية وإسرائيل وعلى إضفاء طابع رسمي على 
هذه العالقات التي كانت سرية من قبل ضمن اتفاقيات التطبيع، وذلك على غرار »االتفاقيات اإلبراهيمية«. وندبت الدول المانحة الغربية إسرائيل وبصفة 
 من الباطن لرعاية مصالح الغرب في المنطقة، حيث غدت تؤدي أدواًرا كانت تضطلع بها تحت غطاء من السرية 

ً
غير رسمية لكي تعمل كما لو كانت مقاوال

في سابق عهدها أو كانت تتقاسمها مع الواليات المتحدة وحلفائها األوروبيين أو كال األمرين مًعا. 

ومما يتساوى في أهميته أن نشير إلى أن الحرب المتواصلة التي اندلعت في شرق أوروبا بعدما غزت روسيا أوكرانيا قد حولت إسرائيل إلى موّرد بديل 
عت إسرائيل اتفاقية مع مصر واالتحاد األوروبي في العام 2022 لتزويد 

ّ
للغاز ألوروبا التي كانت تعتمد على روسيا في هذا المجال. ولهذه الغاية، وق

االتحاد األوروبي بما نسبته 10 في المائة من الكميات التي استلمتها في وقت سابق من أنابيب الغاز الروسية. 

ل الضغوط الدولية وديناميات القوى تفسير األسباب التي تقف وراء إبداء قدر أقل من التسامح إزاء القضية  وتيسر هذه الخلفية التي توضح تحوُّ
السياسية الفلسطينية اليوم في أوساط دوائر السياسة في الواليات المتحدة وأوروبا. كما تفّسر هذه الخلفية جانًبا من األسباب التي تبّين بقاء الحاجة 

إلى تحرير المساعدات الخارجية الموجهة إلى المجتمع المدني الفلسطيني من ماهيتها االستعمارية. 

وتنبع التدابير المتزايدة التي تستهدف فرض القيود على نشاط المجتمع المدني الفلسطيني وخطابه والمساعي التي يبذلها على صعيد جمع 
التبرعات وضبط هذا النشاط واالستقواء عليه وقمعه أساًسا من التعصب تجاه القضية الفلسطينية برمتها. ولم يزل هذا التعصب يتنامى ويتعاظم منذ 

ا من العام 2007(.  نهاية االنتفاضة الثانية ومنذ أن ترسخ االنقسام السياسي الداخلي الذي تشهده فلسطين بين حركتْي فتح وحماس )بدًء

وقد طرأ تراجع على مكانة القضية الفلسطينية بكاملها من ناحية أهميتها السياسية بالنظر إلى أن الدول الغربية تناور في سبيل ضمان احتفاظها 
بالنفوذ على مستوى المنطقة وبقائه في يدها. وتشعر مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني باآلثار السلبية التي تفرزها هذه التحوالت السياساتية 

ا بمعارضة عملية أوسلو. 
ً
ا وثيق

ً
ألن االتجاهات الفكرية واألحزاب السياسية التي تمثلها هذه المؤسسات ُينظر إليها على أنها ترتبط ارتباط

فقبل إقامة السلطة الفلسطينية، كان التواصل مع هذه المؤسسات أمًرا ال مفر منه ألنها كانت تمثل النخبة الفكرية والشبكات التنظيمية التي تقدم 
العديد من الخدمات األساسية ألبناء الشعب الفلسطيني. كما كانت الدول المانحة تخشى من أن تلك المؤسسات قد تشكل تنظيًما يناهض االتفاقيات 
والسلطة الفلسطينية، في حال تهميشها.  ومع ذلك، ما عاد ينظر إلى هذه المؤسسات اليوم على أنها »تحتكر« تقديم الخدمات، حيث تغلبت السلطة 

بوسرت الحملة الوطنية لرفض التمويل املرشوط، 2020 
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الفلسطينية ووزارتها وخدماتها وتفوقت عليها في هذا الجانب في حاالت عديدة - وذلك كله تحت رعاية الدول المانحة وبفضل المساعدات التي تقدمها. 

وهذا يعني أن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني - وال سيما تلك التي تتبنى توجهات سياسية »أكثر تشدًدا« - ُينظر إليها كما لو كانت تحظى 
بقدر أدنى من األهمية من الناحية السياسية، أو حتى »خطيرة«، وتعّد معّرضة بالتالي »لتحجيمها« في سياق االستجابة لتحّول رياح السياسة العالمية 

واإلقليمية. 

ا أن عدًدا ليس بالقليل من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ُينظر إليها كما لو كانت أسيرة للشروط المسبقة التي تفرضها 
ً

ومن الجدير بالذكر أيض
 بالنظام الوحشي الذي ترعاه الدول 

ً
الدول المانحة في الجانب المالي، ويشكل استمرار وجود هذه المنظمات من الناحية الوظيفية تذكيًرا مزعًجا ومذال

المانحة في شتى أرجاء األرض الفلسطينية المحتلة اليوم. 

تحرير المساعدات المقدمة لفلسطين من ماهيتها االستعمارية؟ 

في ضوء ما تقدم، ما الذي يمكن أو يجب فعله بخصوص هذا الوضع المشين، وال سيما في ظل السعي الحثيث إلى »تحرير المساعدات من ماهيتها 
االستعمارية«؟ 

ال تعد جميع المساعدات الخارجية التي تصل إلى األرض الفلسطينية المحتلة استعمارية في أصولها. فقد شكلت القضية الفلسطينية، على مدى 
ا تمثل في المساعدات التي ُمنحت لهذه القضية في إطار التضامن معها. وما دامت 

ً
تاريخها، دافًعا حرك الناس من الناحية السياسية، وأفرزت تقليًدا عريق

هذه المساعدات لها فائدتها في دعم الشعب الفلسطيني وقيادته، فقد كان من الضروري تشجيع استمرارها وتوسيع نطاقها. 

التضامن والتكافل معها، بل هي مساعدات  م لها من باب  المحتلة ال تقدَّ الفلسطينية  إلى األرض  ه  التي توجَّ المساعدات  الجانب األكبر من  ولكن 
سياسية تكمن الغاية المتوخاة منها في تحقيق أجندة خبيثة. فالدول المانحة تسعى دون خجل وال حياء إلى لّي ذراع الحركة الفلسطينية من خالل 
للمساءلة  إسرائيل  إخضاع  على  التركيز  ينبغي  ألنه  المساعي  لهذه  حد  وضع  وينبغي  المساعدات.  بتقديم  بها  الوفاء  تربط  التي  السياسية  الشروط 

والمحاسبة عن الجرائم التي تقترفها والتصدي لما يعمد المجتمع الدولي إليه من التغاضي عن هذه الجرائم اإلسرائيلية وتيسير ارتكابها. 

أكثر جدوى  تأثيًرا  أن يفرز  والصهيونية  اإلسرائيلية  االستعمارية  الممارسات  وتميزها وتطبيع  إسرائيل  ل 
ّ

التي تفض المساعدات  ومن شأن وقف 
فرض على المساعدات 

ُ
بكثير على رفاه الفلسطينيين وحقوق اإلنسان الواجبة لهم مما يؤتيه االقتصار على زيادة كمية المساعدات أو إزالة الشروط التي ت

المقدمة لفلسطين. 

وبينما يمكن، بل يجب دعم فلسطين، فإن اإلجراء الذي يفوق غيره في أهميته ونجاعته يتمثل في وضع حد للوسائل التي تيسر ارتكاب الجرائم التي 
تفضي إلى إخضاع الفلسطينيين واستعبادهم. 

ا عن إبداء التزام بكثافة التمويل - على الرغم من أنه التزام ال يمكن تجاهله - ينطوي وقف المساعدات التي تقدم إلسرائيل على قدر أكبر من 
ً

فعوض
التنظيم االجتماعي والسياسي، داخل الدول المانحة نفسها بوجه خاص. وهذا يستدعي قيام حركة تستند إلى أجندات عامة ومحددة األهداف، بحيث 
تسلط الضوء على مجموعة من األطراف الفاعلة والمؤسسات والعالقات الرئيسية وتدفق المساعدات التي تدعم الدول المانحة الجرائم اإلسرائيلية من 

خاللها. 

وتمثل التحالفات التجارية والحكومية والمدنية والثقافية القائمة بين إسرائيل ومحيطها الصهيوني في الواليات المتحدة وأوروبا الغربية الجبهة 
قترف في فلسطين اليوم. ومن األهمية بمكان البحث في هذه العالقات 

ُ
اإلستراتيجية الرئيسية التي تكفل وضع حد للجرائم اليومية والتاريخية التي ت

وتحديدها ومسحها وإيالء األولوية لفهمها واستيعابها من أجل فضحها ومواجهتها على نحو يتسم بقدر أكبر من الفعالية والنجاعة. ويجب حشد 
تحالفات عريضة من الجهات الفاعلة في هذه الدول وخارجها لتأييد هذه األجندة من أجل فرضها على حكوماتها، ألن النخب الحاكمة التي تتولى اآلن 
اإلشراف على المعونات التي يقدمها المانحون لكال إسرائيل واألرض الفلسطينية المحتلة ال يمكن االعتماد عليها في تغيير سياساتها دون ممارسة 

ضغط فعال عليها. 

ه إلى المجتمع المدني الفلسطيني من ماهيتها االستعمارية بإجراء  وبناًء على ما تقدم، ينبغي أن ُيستهل الحديث عن تحرير المساعدات التي توجَّ
نقاش جوهري أعّم يتناول الظروف التي ال يستغني المجتمع المدني الفلسطيني عنها في وجوده ومزاولة عمله في المقام األول. فالهيكلية الراهنة التي 
تحكم المساعدات التي تقدمها الدول المانحة تعمل في سياق ينطوي على استمرار االستعمار واالحتالل والفصل العنصري، وال يمكن أن تسهم من 
الناحية الواقعية أو المستدامة في تحقيق أي برنامج أهلي أو مدني في معزل عن هذا الواقع السياسي. ففي هذه اآلونة، تهدف المساعدات التي تؤّمنها 
الدول المانحة إلى تحييد القضية الفلسطينية عن بكرة أبيها تحييًدا فعلًيا، وهي تنظر إلى تهميش المجتمع المدني الفلسطيني باعتباره أمًرا ال بد منه 
لبلوغ هذه الغاية - وخاصة ما ينطوي عليه هذا المجتمع من مظاهر إسالموية ويسارية يجري تأطيرها في خانة »المخربين/االرهابين«. وبالنسبة ألولئك 
الذين ال يمكن وضعهم في هذه الخانة، تسعى المعونات التي تقدمها الدول المانحة فعلًيا إلى تحويل المؤسسات األهلية والسلطة الفلسطينية برمتها 

إلى جهات متعاونة أو جهات بيروقراطية وأمنية تتعاقد من الباطن مع االحتالل. 

وال تفضي أي جهة من هذه الجهات إلى تعزيز المبادئ المدنية أو الليبرالية األصيلة وال االستقرار، سواء إلسرائيل أو في أوساط المجتمع الفلسطيني. 
نفقت في سبيل دفع 

ُ
زهقت واألموال التي أ

ُ
لقد أثبتت السنوات الثالثون الماضية هذا الواقع بالفعل، بما انطوى عليه من عدد مذهل من األرواح التي أ

الثمن المترتب على أي ادعاء بخالف ذلك. 

*د. توفيق حداد: أكاديمي ومؤلف فلسطيني يركز عمله على االقتصاد السياسي للتطوير. وهو مؤلف كتاب “فلسطين المحدودة: النيوليبرالية والقومية في األرض المحتلة”، 
وهي دراسة تبحث في عمل المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة في األرض الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1993.
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أفيون التمويل المشروط: المؤسسات القاعدية هي الحلقة األضعف
بقلم: شذى العـزة*

ْبها ُعكورة أجنداٍت مسّيسة. 
ُ

ش
َ
ى هوّية مؤسسات المجتمع المدني بالتزامن مع سعيها في التنقيب عن مصادٍر لم ت

ّ
في خضم صراعها للبقاء، تتشظ

رافق ذلك نشوء شكل جديد لمؤسسات قاعدية متماهية مع شروط وسياسات الممّول الدولي، وتعمل بمعزل عن مفردات التحّرر وتقرير المصير والرؤية 
الوطنية الفلسطينية، إذ تحولت طوعًا إلى مؤسساِت تنفيذ، تنصاع لشروط الممول بقيوٍد زمنية وموضوعية وتقارير تفصيلية ال تّتسق مع حاجات ومصالح 
المجتمع المدني. يظهر ذلك جليًا في تكييف برامجها وفقًا لصيغة وإمالءات المانح “صناديق التمويل الصهيو- أمريكية واألوروبية” والركون سكونًا؛ 
حفاظًا على ديمومة تلك الموارد. أدى ذلك إلى انكماش مساحة عمل مؤسسات المجتمع المدني كمًا و نوعًا، في ظل وجود تشريعات وإجراءات ممنهجة من 
جهة االحتالل االستعماري، والممّولين، والجهات الحكومية )السلطة الفلسطينية(. هذا بدوره أثر سلبًا على مستوى أداء المجتمع المدني بأكمله، خاصة 
بأن الدور المنوط بالمؤسسات هو استنهاض ودعم تعزيز حقوق وصمود الشعب الفلسطيني، وتجسيد العمل السياسي – االجتماعي، والتعبئة الشعبية، 

وتعزيز المشاركة والمقاومة في الحّيز الذي تنشط فيه تلك المؤسسات في المجتمع الفلسطيني. 

إّن تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني ُيعزى إلى تغّيرات متراكمة، تكمن في أبعادها السوسيو- سياسية واالقتصادية منذ عملية أوسلو؛ حيث 
أغدقت األموال على الكثير من المؤسسات التي أجرت إعادة هيكلة ألجندتها؛ حتى تتوافق وتخدم “عملية السالم”، وسياقات “ما بعد النزاع” مع مصالح 
المانحين؛ ملبّية متطلبات المرحلة. وهذا بدوره قولب البيئة المؤسساتية والعملية اإلنمائية لسياسات المساعدات الدولية المشروطة. كما وانعكست 
ل بدور أجهزة السلطة الفلسطينية “األمنية”، كآليات 

ّ
الهيمنة االستعمارية المتمثلة بالمشروع الصهيوني على الحقل السياسي الفلسطيني المتمث

تسهيل ورقابة وتفعيل للهيمنة من جانب، وبفرض مزيٍد من القيود والتدخالت في العمل األهلي كما جاء في القرار بقانون رقم )7( لسنة 2021 الذي 
أقّرته الحكومة الفلسطينية القاضي بتعديل قانون رقم )1( عام 2000 وذلك بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات العامة من جانب آخر. هذا القرار الذي 
جاء ليشترط توافق خطة المؤسسة مع خطة الوزارة المعنّية ويحّدد نسبة المعاشات في موازنة المؤسسة على نحو تعسفي دون مراعاة ماهّية عمل كل 
م بالعمل األهلي والمؤسسات الفلسطينية من جهة، والمحافظة على استقرار الوضع المالي 

ّ
مؤسسة. وبال شك فإن هذا النوع من التدخالت يأتي للتحك

والسياسي للسلطة الفلسطينية من جهة ثانية. يشار هنا أن هذه التشريعات اإلستثنائية تخالف القانون األساسي، خاصة في ظل غياب المجلس 
التشريعي الفلسطيني.

 العمل السياسي الوطني، وأفضى إلى خلق معايير تقييدية 
َ

إن هذا التحّول الذي مّس أهداف وأجندة المؤسسات على مدار العقود الثالثة الماضية، مَحق
من الجهات المانحة تسم النضال الفلسطيني باإلرهاب وتسعى لتجريمه، وتصنف المؤسسات بناء على رؤيتها. وإن هذه السياسات االستعمارية األمنية، 
وما يليها من تبعات هي أشد ضراوة على المؤسسات ومجتمعها المدني في تقييد حّيزه داخل األرض الفلسطينية المستعمرة، متمثلة باالعتقاالت 
ز وتدعم صمود الشعب الفلسطيني. ولتكتمل دائرة الخناق، أمست جهات 

ّ
التعسفية، وشّن حمالت تشهير لنزع الشرعية عن تلك المنظمات التي تعز

والتي  السامية،  ومعاداة  باإلرهاب  واتهاماٍت  أكثر صرامة  بقيوٍد  واألوروبية  األمريكية  الوكاالت  تحذو حذو  المتحدة،  لألمم  تابعة  ووكاالت  أخرى  مانحة 
رذم مؤسساته، في الوقت 

َ
ش

ُ
تنسجم مع المنظور الصهيوني االستعماري، وتخدم مساعيه الرامية إلى التغيير في بنية المجتمع المدني الفلسطيني، وت

الذي تم فيه إقصاء تلك المؤسسات التي تتبنى موقفًا وطنيًا ومبدئيًا يرفض االنصياع لشروط الممول السياسية. 

عايدة  مخيم  مقّرها  أهلية،  مؤسسة  وهو  الجئ،  مركز  ذلك  ومثال  بقائها،  في  تصارع  قاعدية  مؤسسات  تبرز  القهرية،  التحديات  هذه  ظل  وفي 
لالجئين في بيت لحم، المحاط بسّتة أبراج عسكرية إسرائيلية وجدار الفصل العنصري.  رؤية المؤسسة منذ تأسيسها في مطلع العقد األول من هذه 
األلفية، ورسالتها وبرامجها مستمّدة من هويتها الفلسطينية، والنضال من أجل العدالة والمساواة ومبادئ حقوق اإلنسان، والتي على أساسها يجري 
ل المؤسسة من خمس وحدات رئيسية 

ّ
العمل في المؤسسة لتعزيز الحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني. من الناحية التنظيمية، تتشك

المؤسسة  تعتمد  )السرك(.  األدائية  والفنون  الرياضة  ووحدة  والفلكلور،  الثقافة  ووحدة  المرأة،  ووحدة  اإلعالم،  ووحدة  والبيئة،  الصحة  وحدة  وهي: 
القاعدية،  للمؤسسات  المخصصة  التمويل  مصادر  وقطع  باستمرار،  الدعم  حّيز  تقليص  ازدياد  مع  أنه   

ّ
إال دوليين،  مانحين  على  الكامل  تمويلها  في 

من املبادرات الشبابية يف مركز الجئ، مخيم عايدة، 2021 . )©مركز بديل(

يتبع
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ر ذلك على استقرار عملها، وأدى إلى نشوء عبء تشغيلي عبر السنين. كما وأضحت سياسة البقية من المانحين ثقيلة 
ّ
وتقييدها بشرط نبذ اإلرهاب، أث

بالتقييدات على المؤسسة. 

وجد مركز الجئ نفسه، كغيره من عشرات المؤسسات القاعدية األخرى خاضعًا لمطالب الداعمين الدوليين )بمعزل عن الشروط الجديدة الخاصة 
أعمار  في  سواء  التنوع  وآلية  المشاريع،  مقترحات  في  التنظيمي  الهيكل  مع  وتداخلت  المؤّسسية  بيئته  إلى  لت 

ّ
تسل مطالب  اإلرهاب(،  بمكافحة 

الموظفين، واإلعاقة، والجندر، والتسلسل الوظيفي الهرمي، وذلك تبعًا لما تمليه أجندات الجهات المانحة وموافقتها على المساعدة، والتي تتطلب في 
المعظم محتوًى مفرغًا سياسيًا ومجردًا من مفردات التحرر والعمل الوطني المقاوم، والتحديات الكامنة وراء العمل في مجتمع الالجئين. وهنا تختزل 
المؤسسة تعقيد السياق والصيغة المتفق عليها في منحى يحاكي احتياج المجتمع، بتقارير سردية ومالية تنهك كاهل المؤسسة، لترفد المانحين 

لة عن السياق المحلي وتوثق ما يتماشى مع رؤيته. بمعلومات مفصَّ

ر ونختار- لنبدع” والذي يتضمن عددًا من أسماء المخيمات الفلسطينية، يستوجب أن يحاذيه شعار الجهة المانحة 
ّ
إن شعار مؤسسة الجئ “نفك

بأسماء  وقوائم  الشعار،  مع  في صورة  المنتفعين  ومشاعر  لحظات  مختزلة  واإلثبات،  التوثيق  عملية  ذلك  يقتضي  حتى  تمّولها؛  التي  المشاريع  في 
المنتسبين الالجئين ممن هم منتفعين من مشاريع الممول بتواقيعهم وأرقام هواتفهم؛ حتى يستوفي المصداقية المطلوبة. وبهذا فقد انُتزع من 
تمثل المدة الزمنية للمشاريع بفترة قصيرة 

َ
الجئ شعاره؛ فال عاد يختار أو يفكر ليبدع. بل تقمص المانح دوره وسلب منه التفكير واالختيار. وغالبًا ما ت

ال تستقصي الهدف التغييري، وهذا ما يجعلها غير قابلة للقياس. وبذلك فإن العملية اإلنمائية التي تعمل عليها المؤسسة بغية تمكين الالجئين 
بقضاياهم وحقوقهم تصبح منقوصة، خاصة في حالة معالجة األعراض، وليس التصدي الجذري للمسببات حول السبب الكامن في البنية االستعمارية 

اإلسرائيلية، باعتبارها العقبة الرئيسية الماثلة. 

اإلغاثية،  األونروا  خدمات  تراجع  عن  الناجمة  المشكالت  تفاقم  عن  نتجت  الجئ  لمركز  المؤسسية  التركيبة  طبيعة  في  طرأت  التي  التغيرات  إَن 
فتها األونروا. 

ّ
جئين داخل المخيمات. أّدى ذلك إلى قيام مؤسسة الجئ وأقرانها من المؤسسات األهلية بملء الفجوة التي خل

ّ
والتعليمية، والصحية لال

فانبثاق مشروع الصحة داخل المؤسسة نتج عن احتياج مرضى األمراض المزمنة )ارتفاع ضغط الدم والسكري( داخل مخيمات بيت لحم، وهذا المشروع 
يستدعي تعاون األونروا بما يخص سهولة الوصول إلى نتائج فحوصات المرضى للمرضى ذاتهم؛ حتى يّتسنى للعاملين الصحيين في مركز الجئ 
 أّن األونروا عزفت عن التعاون في توفير أبسط الحقوق الصحية بمشاركة نتائج الفحوصات مع المرضى. كما اشترطت 

ّ
بمتابعة حالتهم الصحية. إال

بأنه على المؤسسة تقديم تفصيل حول رؤيتها، وأهدافها، وأسماء مانحيها، واألسماء الرباعية لموظفيها، وذلك وفقًا لتعريفات ومتطلبات الواليات 
 لمبادئ عمل األونروا اإلنساني المستقل والمحايد، وتحويلها 

ْ
سقط قواعدها لمكافحة اإلرهاب على المؤسسة، وهنا نقض

ُ
المتحدة األمريكية؛ حتى ت

إلى وكيل أمني. 

المؤسسة في  لزم 
ُ
ت بِفكر وأجندة تطبيعية،  أيديولوجّية،  الدوليين، تتبّنى مشروطّية  المانحين  اآلونة األخيرة، ظهرت اشتراطات جديدة من  وفي 

تموليها بوجود شريك “إسرائيلي”. وهذا ما واجهته مؤسسة الجئ مع جامعة يورك في بريطانيا، مما أفقدها التمويل لبرنامج بيئي بعشرات آالف 
حية وارتباطها باألرض، 

ّ
الدوالرات. حيث جاء البرنامج بمشروع للعمل في الزراعة كاقتصاد مقاوم وتجسيد للهوية الوطنية الفلسطينية برموزها الفال

من خالل استغالل الحيازات الصغيرة بين االكتظاظ المستفحل، على أسطح منازل الالجئين داخل المخيمات الفلسطينية. تعود عائالت المستفيدين 
من المشروع إلى أصول فالحية ُحرمت من مئات الدونمات الزراعية، والتي تبعد عن قراهم األصلية بضعة كيلومترات. يتبّنى المشروع منهج الزراعة 
البيئية العضوية التي تخلوا من األوساخ الكيميائية، لكنها ال تخلوا من كيماويات غاز االحتالل اإلسرائيلي المسيل للدموع، والذي يستهدف بشكل 
متعّمد الحدائق على أسطح المنازل داخل المخيم، ناهيك عن حرق وحدة الزراعة المائية على سطح مركز الجئ مرات عدة، األمر الذي جعلها حبيسة 

سياج حديدي لحمايتها من ممارسات االحتالل الممنهجة، وشركائه من المؤسسات التطبيعية في العمل المجتمعي. 

الوكالة  شروط  تغلغلت  حينما   ،2002 عام  منذ  المدني  المجتمع  مؤسسات  من  الكثير  عن  وأبعدها  الجئ  مؤسسة  والعزلة  االغتراب  اجتاح 
األمريكية للتنمية الدولية )USAID( في برامج ورؤيا المؤسسات. ومع مرور الوقت، تصاعدت وتجرأت منظمات تمويل أخرى بشكل غير مؤاٍت على 
ث بغرغرينا التمويل المشروط من شبكة عالقاته ومقاطعته،  فرض شروط أكثر إذالاًل وتجريم لنضال شعبنا. هذا ما دفع المؤسسة إلى بتر َمن تلوَّ
المجتمع  المؤسسة في حقول عملها داخل  انعكس على طبيعة وجود وتمثيل  بدوره  المؤسسات معدومة، وهذا  التقاطع مع تلك  وأضحت مساحة 
الحمالت  تلك  مع  واطئ 

َ
ت من  ويّعرون  يحاربون  أجناسها  من  البقية  مع  عزلة  في  المؤسسة  جعل  الكرامة  يحفظ  الذي  اإلغتراب  هذا  إن  المدني. 

الصهيو-إسرائيلية. 

 اإلشكاليات ويجابهها منذ عقدين من الزمن؛ إذ أن انعكاس األبعاد المتضادة داخل 
ّ

في ظل تلك الظروف المتراكبة، يشتبك مركز الجئ مع جل
وطنية  بتبني مشاريع  المعرفة  إنتاج  الشعبية، يجعل  للقاعدة  السياسية  والمكانة  الوطنية،  الحالة  بانحدار  والمتمثلة  الفلسطيني،  المدني  المجتمع 
النكبة  المتعاقبة بعد  الممول. وهذا سيمحق عملية تمكين األجيال  لرؤية وأهداف  المستفيدين، مغايرًا  مستدامة، تلبي حاجات عشرات اآلالف من 

بحقهم في العودة وتقرير المصير، إذا لم تتم مقاومة إمالءات المانحين واالستناد إلى رؤية ذات أولوية وطنية.

الوطنية.  وحالته  المجتمع،  أمان  شبكة  يهدد  خطر  يشكل  المانحة،  الجهات  ومصالح  خدمة  في  المتواطئة  المدني  المجتمع  مؤسسات  تكاثر  إّن 
ولمواجهة حالة التشرذم المتفشية، يستوجب على منظمات المجتمع المدني وقواعدها الشعبية التمكين المتبادل، والحّد من تأثير القطع الممنهج 
بحالة  ذلك  يقترن  أن  ويجب  كما  العالم.  في  لالستعمار  المناهضة  المجتمعية  والعدالة  المدني  المجتمع  حركات  مع  والتالحم  الغربية،  للمساعدات 
الثقافية  للتنمية  ومستدام   مبتكر  نهج  استحداث  هذا  يتطلب  ذاتي.  تمويل  مصادر  وخلق  التمويل،  جلب  أنماط  عملية  في  جذري  بنيوي  تغيير 
الذات،  على  باالعتماد  الذاتية  واالستدامة  االستقالل  إلى  الخارجية  للمساعدات  التبعية  على  القائم  النهج  من  واالنتقال  واالقتصادية،  واالجتماعية 

والتعافي من الغرب، وإعطاء السيادة واألولية للتصورات الوطنية. 

*شذى العزة: ناشطة بيئية فلسطينية. وهي حاصلة على درجة الماجستير في الدراسات البيئية عملت مديرة لوحدة الصحة والبيئة في مركز الجئ.
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الحراكات الشبابية والنشاط السياسي في فلسطين
بقلم: أحمـد هّمـاش*

مظاهرة يف رام الله تنديداً مبقتل نزار بنات، 2021. )املصدر: ميدان واعي(

ُمقدمة:

تعتبر الحراكات الشبابية من أبرز وأهم األنشطة االجتماعية والسياسية الحديثة التي شاعت وانتشرت خالل السنوات األخيرة في دول العالم العربي، 
وتحديدًا خالل ما ُيعرف بثورات الربيع العربي. ولم تكن فلسطين بمنأى عن هذه الظاهرة السياسية الجديدة، حيث شهدت الساحة الفلسطينية منذ 
شكل العديد من الحراكات الشبابية، التي جاءت للتعبير عن رغبة الشباب في إحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية. 

َ
العام 2010 ، نشأة وت

ورغم أهمية الدور الذي لعبته هذه الحراكات في السياق الفلسطيني في محاولتها إلنعاش العمل السياسي الفلسطيني من جهة، وإعادة االعتبار للعمل 
السياسي باعتباره عماًل جماهيريًا من جهة أخرى، إال أنها أثارت العديد من التساؤالت واالنتقادات حول نشأة هذه الحراكات وأساليبها ومساعيها في 

إحداث التغيير.

وباعتبار أن النقد عامل أساسي في تطوير وتصحيح العمل السياسي، إال أن هذه االنتقادات لم تكن بهدف تطوير الحراكات باعتبارها عماًل سياسيًا، 
وإنما إلبعادها عن الساحة السياسية وإضعافها. وقد تصدرت الجهات السياسية الرسمية المتنفذة ، التي تحتكر العمل السياسي، الهجوم على هذه 
الحراكات وشيطنتها بهدف منع ظهور أي محاولة لبلورة عمل سياسي ال يكون من خاللها، أو بالحد األدنى إخضاع أو احتواء تلك الحراكات لسيطرتها 
واستغاللها كأداة من أدواتها. إلى جانب ذلك، ساهمت بعض األحزاب السياسية الصغيرة والتي تعيش على هامش األحزاب الكبيرة، وبعض النخب 

المستفيدة من الوضع القائم، في هذه الهجمة إلى الحد الذي وصلت فيه األمور في بعض األحيان إلى تخوين الحراكات والقائمين عليها.

التي  الحراكات في فلسطين بشكل خاص، ومحاولة اإلجابة على بعض األسئلة  انتشار  إلى محاولة فهم ظاهرة  المقال بشكل أساسي  يسعى هذا 
صّر الحراكات الشبابية على إعالن استقالليتها 

ُ
تتمثل في؛ ماهية األسباب التي دفعت إلى بروز وانتشار هذا الشكل الجديد من العمل السياسي. لماذا ت

السياسية في الوقت الذي تسعى فيه إلى إحداث تغييرات سياسية واجتماعية؟ وهل ُيمكن لما هو غير سياسي أن ُيحدث تغييرات سياسية جوهرية؟ 
ولعل السؤال األهم هو هل ُيمكن فصل العمل السياسي عن العمل التحرري في حاالت اإلستعمار – اإلحاللي مثل الحالة الفلسطينية؟

ويجب التأكيد هنا على أن هذا المقال ال يسعى إلى تقزيم دور الحراكات الشبابية أو انتقادها لمجرد االنتقاد، وإنما لتسليط الضوء على نقاط ضعف 
الحراكات التي ساهمت في تفككها واندثارها في أغلب األحيان، بهدف تطوير أداء هذه الحركات بما يضمن استمراريتها وقدرتها على التغيير. 

التطورات والتحوالت في العمل السياسي واالجتماعي: لمحة عامة

شهدت الساحة الفلسطينية منذ مطلع عشرينيات القرن الماضي حراكًا تحرريًا وثوريًا ضد االستعمار البريطاني والهجرة الصهيونية إلى فلسطين، 
حيث تم تأسيس العديد من األحزاب والمجموعات السياسية المقاومة التي هدفت إلى التحّرر وتقرير المصير على أرض فلسطين.  وقد لعبت غالبية هذه 
األحزاب دورًا هامًا في مقاومة االستعمار، إال أنها في النهاية فشلت في تحقيق رؤيتها المتمثلة في دحر االستعمار البريطاني ووقف الهجرة الصهيونية 
إلى فلسطين. في المقابل، نجح المشروع االستعماري في تأسيس ما أصبح ُيسمى “إسرائيل” عام 1948، األمر الذي أدى إلى تشتيت ٪85 من الشعب 

الفلسطيني وتفكك هذه األحزاب والهيئات السياسية.

يتبع



تقليص مساحة الحريات في فلسطينتشرين ثاني 302022

 1948 ــام  عـ نــكــبــة  ــل 
ّ
ــشــك

ُ
ت ــم  ولـ

عائقًا  الفلسطيني  الشعب  وتشّتت 
نفسه  تنظيم  إعــادة  على  قدرته  أمام 
نشأت  حيث  االستعمار،  ضد  ونضاله 
ــعــديــد مــن األحـــــزاب والــجــبــهــات  ال
الفترة  في  الفلسطينية  السياسية 
إلى  وصواًل   1948 عام  بين  ما  الممتدة 
هدفت  والــتــي  التسعينيات،  مطلع 
المشروع  تفكيك  إلى  مركزي  بشكل 
وتحريرها  فلسطين  في  االستعماري 
شكلت  وقــد  نهرها.  ــى  إل بحرها  مــن 
اختالف  على  السياسية  األحزاب  هذه 
التحررية  وأدواتــهــا  أيديولوجياتها، 
الشعب  تــاريــخ  فــي  مفصلية  نقطة 
جانب  إلى  التحرر.  وحركة  الفلسطيني 
ذلك، ساهم النظام الدولي ثنائي القطبية في تلك الفترة وانتشار حركات التحرر حول العالم، في تطور حركة التحرر الفلسطينية واكتسابها زخمًا دوليًا 

باعتبارها قضية أممية مركزية.

ومع انهيار االتحاد السوفييتي مطلع تسعينيات القرن الماضي وبروز نظام دولي جديد تتربع الواليات المتحدة على رأسه، تأثر العمل السياسي 
المتحدة  الواليات  تكريس سطوة  بهدف  التغيرات  وقد جاءت هذه  العالم.  ودول  الدولي في مختلف مجتمعات  النظام  في  التغير  بهذا  والمجتمعي 
باعتبارها شرطي العالم من جهة، وتعميم أيديولوجيتها التي اعتبرت آنذاك بأنها نهاية التاريخ والمنهج األمثل في معالجة قضايا االنسان من جهة 
أخرى. وفي هذا اإلطار، بدأ فاعلون من غير الدول مثل المؤسسات الدولية، والمؤسسات غير الحكومية والشركات العابرة للقارات في أخذ دور أكبر في النظام 

الدولي والسياسة والمجتمعات، مقابل تراجع أهمية الحزب.

ولم تكن فلسطين والقيادة الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية بعيدة عن هذه التغيرات الدولية، حيث انخرطت تحت “رعاية” الواليات 
القضية  الدولي على  النظام  التغيرات في  ولم تقتصر  لغاية يومنا هذا.  األدنى  بحدها  نتائجها  ولم تحقق  المتحدة في عملية سالم مع “إسرائيل”، 
الفلسطينية في الدخول بعملية سالم ال-منتهية منذ مطلع التسعينيات، وإنما انعكست بشكل كبير على الوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
الداخلي الفلسطيني. فمنذ مطلع التسعينيات، شهدت الساحة السياسية الفلسطينية مرحلة بناء “الدولة” على جزء من أرض فلسطين، والتي بدورها 

أحدثت تحّوالت سياسية ومجتمعية واقتصادية جوهرية في المجتمع الفلسطيني. 

ولعل أهم هذه التحوالت التي طرأت هي انتقال العمل السياسي والمجتمعي باعتباره عماًل جماهيريًا شاماًل يشارك فيه الكل الفلسطيني، إلى نشاط 
سياسي تحتكره القوة المهيمنة بناًء على مكان تواجدها. في الضفة الغربية ومنذ مطلع التسعينيات، احتكرت السلطة الفلسطينية العمل السياسي 
في أروقة المكاتب والمؤسسات، حيث أصبح التركيز السياسي ينصب على الخارج الفلسطيني “المؤسسات الدولية، وعمل المناصرة” ويشغل المساحة 

األكبر من العمل السياسي الفلسطيني، مع تراجع العمل الجماهيري والشعبي. 

في المقابل وبعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2006، تم التعامل مع العمل السياسي بشكل عسكري محض، ولم يعد أي شخٍص “غير 
عسكري” قادرًا على االنخراط في العمل السياسي أو التنظيمي بشكل فّعال. وأصبح من الصعب تقديم أّية رؤية أو أيديولوجيا سياسية تختلف عن تلك 
قدمها حماس، باعتبارها الفصيل المسيطر على قطاع غزة. وكما هو الحال في الضفة الغربية، الحقت وقمعت حركة حماس كل أشكال التغيير أو 

ُ
التي ت

المطالبة بالتغيير التي حاول الشباب الفلسطيني تقديمها أو طرحها. 

أما فيما يتعلق بغالبية التنظيمات الفلسطينية داخل الخط األخضر، فإنه ومنذ مطلع التسعينيات، تحول الخطاب السياسي من خطاب تحّرري إلى 
خطاب المواطنة والمساواة، الذي يتماشى مع المؤسسة االستعمارية. وبالتزامن مع توقيع اتفاق السالم المعروف بأوسلو، ازدادت المشاركة في الكنيسيت 
اإلسرائيلي ضمن إطار خطاب المواطنة وتحسين الظروف المعيشية. ولم يعد هنالك تأثير كبير لألحزاب أو الجماعات التي لم تنخرط في المؤسسات 
االستعمارية، إذ أصبحت المشاركة السياسة ومحاوالت “احقاق الحقوق” من داخل المؤسسات اإلسرائيلية االستعمارية، هي المسار الرسمي لممارسة 

العمل السياسي داخل الخط األخضر، بعيدًا عن الجمهور والشارع الفلسطيني.

الشعب  من  جزءًا  تحكم  رئيسية  أقطاب  ثالثة  في  واحتكاره  اختطافه  تم  قد  االنتدابية  فلسطين  في  السياسي  العمل  أن  القول  يمكن  بذلك، 
الفلسطيني، وتعمل على منع وشيطنة أي عمل سياسي منظم جديد. وبينما حاولت هذه األقطاب على مدار ثالثة عقود الهيمنة على باقي األحزاب 
السياسية الفلسطينية وضمها تحت إرادتها، منعت أي عمل سياسي منظم وقابل للمراكمة من الظهور. لقد تركت هذه السياسة أثرًا كبير على وعي 
األجيال الناشئة التي أصبحت تتعامل مع األحزاب السياسية القائمة باعتبارها “قدرًا” من جهة، وأن العمل السياسي البديل “خطيئة” يجب االبتعاد 

عنه من جهة أخرى. 

س”، والذي تكامل مع المسار الذي  بجانب ذلك، لعبت العديد من المؤسسات غير الحكومية دورًا كبيرًا في تكريس الخطاب الحقوقي “غير المسيَّ
تقوده هذه األقطاب السياسية. فبينما كانت “حيادية” المؤسسة وابتعادها عن العمل السياسي شرطًا لحصولها على التمويل والدعم، كانت استقاللية 
الشباب عن العمل السياسي مدخاًل لالنتفاع من برامج هذه المؤسسات، التي تؤهلهم للعمل في هذه المؤسسات الحقًا. وبالتالي، أصبح الخطاب المطلبي 
س هو الخطاب المهيمن على العمل السياسي الفلسطيني، األمر الذي دفع باالنتقال من معالجة جذور إلى القضية إلى التركيز على  الحقوقي وغير المسيَّ

نتائجها وعواقبها.

يتبع

مظاهرة لحراك ارفعوا العقوبات، رام الله، 2018.  )املصدر: موقع فلسطني اآلن(
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انعكس هذا الخطاب بشكل سلبي على الشعب الفلسطيني الذي ُجّرد من الفعل الذاتي، وأصبح “عدم االعتماد على الذات” في تحقيق األهداف 
السياسية هو االستراتيجية السائدة. فتارة ُنطالب المجتمع الدولي بإنصافنا، وتارة أخرى ُنلقي بهذا العبء السياسي على األجيال القادمة والشباب، إلى 
أن أصبح مفهوم “الشباب” ضمن استراتيجية “الال-تسييس - Depoliticization” فقاعة وهمية غير موجودة. وقد تبّنى الشباب، وتحديدًا “الُنشطاء” 
س من زاوية موضوعية يعزلون فيها دورهم عن   وغير المسيَّ

ّ
والقائمين على الحراكات” هذا الخطاب، إذ أصبحوا يتحدثون عن “دور الشباب” المستقل

أي فعل. 

الحراكات الشبابية والعمل السياسي

لعبت ثورة الياسمين التي اندلعت في تونس عام 2010 وبمشاركة واسعة من الشباب، دورًا هامًا انعكس على السياسة في العالم العربي بشكل 
عام، وفلسطين بشكل خاص. ورغم أن الحالة السياسية في فلسطين كانت مختلفة، إال أنها تأثرت بموجة المطالبة بالتغيير التي انتشرت في بعض دول 
العالم العربي، وبادر العديد من الشباب الفلسطيني إلى محاولة محاكاة ما يحصل في العالم العربي بمشاركة واسعة من الشباب ضمن إطار جديد اتفق 

على تسميته “الحراك”.

س وجمود وتراجع، بسبب تراجع دور األحزاب 
ُّ
تزامن ظهور هذه الحراكات في فلسطين في مرحلة يعاني فيها العمل السياسي الفلسطيني من تكل

م من جهة أخرى. وفي ظل حالة التهميش لدور الشباب 
ّ
الفلسطينية من جهة، وازدياد القمع اإلسرائيلي الذي تبع اإلنتفاضة الثانية ألي عمل سياسي منظ

في فلسطين، جاءت الحراكات الشبابية لتلعب دورًا هامًا في تفعيلهم ودمجهم في الحياة السياسية. ويمكن القول هنا أن الحراكات لعبت دورًا محوريًا 
في الشارع الفلسطيني لسببين رئيسيين؛ األول: منحت الفرصة للشباب الفلسطيني بالمشاركة السياسية، حتى لو كانت هذه الفرصة مؤقتة. وثانيًا، 
أعادت العمل السياسي الفلسطيني إلى مكانه الطبيعي في الشارع وبين الجماهير، بعد أن تم احتكاره في المكاتب والتركيز على الخارج، وخصوصًا في 

الضفة الغربية.

ل 
ّ
ورغم غياب تعريف واضح لمفهوم الحراك وعدم وجود أيديولوجيا تعكس رؤية هذا الحراك والقائمين عليه، على خالف الحزب السياسي، إال أنه شك

مساحة واسعة الستيعاب الشباب وطاقاتهم الساعية للتغيير على اختالف مشاربهم األيديولوجية. وهنا يجب التأكيد على أن الحديث عن غياب تعريف 
لمفهوم الحراك ال ُيعتبر ترفًا أكاديميًا أو نظريًا، وإنما ضرورة لفهم هذا اإلطار السياسي، وأدوات تغييره، واألهم من ذلك برنامجه السياسي وتصّوره لشكل 

التغيير الذي يرغب بإحداثه. 

وبنظرة سريعة على الحراكات الشبابية التي تأسست خالل السنوات األخيرة، فإنه يمكن القول بأنها لم تقدم برنامجًا سياسيًا شاماًل يوضح تصوّرها 
للمستقبل، أو للتغيير الذي تسعى إلحداثه. على النقيض من ذلك، تعاملت في أغلب األحيان مع القضايا المجتمعية والسياسية باعتبارها قضايا محددة 
التعامل مع عواقب ونتائج اإلشكالية وليس جذورها. ويمكن اإلفتراض هنا أن معالجة القضايا  الذي يعني  ومتفرقة، بعيدًا عن السياق األوسع، األمر 
المجتمعية بشكل ُمجزأ وبعيدًا عن السياق السياسي يوحي بأن الوضع القائم هو الوضع المثالي، باستثناء ما يتعلق بمطلب الحراك، ما يطرح تساؤالت 
عديدة أبرزها؛ هل المشكلة مع الوضع القائم مشكلة وجودية أم مشكلة سلوكية؟ فإذا كانت المشكلة “وجودية”، فالحاجة تقتضي وجود برنامج سياسي 
واضح ويشمل حلواًل وتصّورًا لمختلف المشاكل “المطلبية”، أما إذا كانت القضية “سلوكية” ومرتبطة بانتهاك معّين، علمًا بأن العديد من الحراكات ترفع 

شعارات أكبر من القضايا المطلبية ، فإنه يمكن تجاوزها بمعالجة هذه القضية.

ز على 
ّ
رك

ُ
ت البرنامج السياسي لدى الحراكات الشبابية في عدم تصّور بديل للمستقبل، األمر الذي يجعل منها أطرًا سلبية،  وتتجلى إشكالية غياب 

الرفض دون القدرة على تقديم أو فرض بدائل.  فمن الواضح أن الحراكات متفقة على ضرورة وأهمية التغيير، وأنها ترفع شعارات ترفض وجود ما ُيسمى 
قد الحراكات جزءًا مهمًا من عملها ويجعل فعلها السياسي منقوصًا، وينتظر ممن 

ُ
“بالنظام السياسي” لكن دون تصّور لشكل هذا التغيير، وهو ما يف

يسعى لتغييره أن يقوم بالتغيير.

من جهة أخرى وبسبب غياب برنامج سياسي، لم تستطع أغلب الحراكات االستمرار في مطالبها وسرعان ما تم تفكيكها أو احتوائها من السلطات 
القائمة وتسخيرها لخدمة مصالح هذه السلطات. وتعكس هذه النقطة جانبًا هامًا مفاده أن العمل السياسي ليس عماًل عشوائيًا يأتي كردة فعل على 
مة من العمل المنظم والقابل للمراكمة، والذي يضع تصورًا لمختلف قضايا المجتمع واإلنسان من جهة، ويكون قادرًا على 

ّ
حادثة ُمعينة، وإنما حالة منظ

التعامل مع المتغيرات والقضايا الطارئة ضمن رؤية واضحة تعكس استراتيجية وأيديولوجيته من جهة أخرى. 

ُيـــضـــاف إلـــى ذلـــك عـــدم قـــدرة 
األحيان  أغلب  في  الشبابية  الحراكات 
اإلشكالية  القضايا  مع  التعامل  على 
أيديولوجيا  داخلها، بسبب عدم وجود 
واستراتيجية يتم معالجة القضايا على 
أساسها. فالنشطاء الذين ينضمون إلى 
حراك ُمعين يتفقون على الحد األدنى 
بشكل  يرتبط  ما  وهــو  المعايير،  من 
التغيير  بإحداث  يتعلق  فيما  مباشر 
المنشود في السياق “المطلبي”. لكن 
“وجودية”،  اإلشكالية  تكون  حينما 
حدد 

ُ
فإن المطلوب وجود أيديولوجية ت

مختلف  مــن  الــحــراك/اإلطــار  وجــهــة 
اإلطار،  تواجه  التي  والمشاكل  القضايا 

يتبع
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عتبر مسألة القيادة إحدى القضايا اإلشكالية داخل الحراكات، والتي تنعكس بشكل واضح على أداء الحراكات 
ُ
واالنسان والمجتمع. فعلى سبيل المثال، ت

وتعاطيها مع المستجدات المرتبطة بتأسيسها. فال يوجد آليات واضحة أو هيئات يصدر عنها قرارات لمعالجة المستجدات، وُيترك األمر لإلرتجال الذي 
ال يكون دائمًا في مصلحة الحراكات. 

من جهة أخرى، ُيمكن االفتراض أن الحراكات الشبابية هي أحد مظاهر سياسة “الالتسييس”، التي عملت السلطات القائمة في فلسطين بحدودها 
الفلسطيني على مدار ثالثين عامًا، والتي تتمثل بشكل رئيسي في شيطنة أي عمل سياسي، وترسيخ  االنتدابية، على ترسيخها في أذهان الشباب 
وما يدعم هذا  السياسي.  العمل  بعيدًا عن  بالشباب  التي دفعت  األسباب  أهم  أحد  اإلستعماري، وهو  السياق  بعيدًا عن  والقانوني  الحقوقي  الخطاب 
االفتراض أنه وبمجرد تأسيس الحراك، فإنه ُيسارع إلى إعالن استقالليته السياسية، وأنه حراك “غير سياسي”، ُرغم أن مطالبه سياسية. فما المقصود 
باستقاللية الحراك؟ وهل يمكن لما هو غير سياسي، أي الحراك، إحداث تغييرات سياسية ومجتمعية؟ وهل يمكن القيام بفعل “غير ُمسّيس” في بيئة 

سياسية معقدة مثل فلسطين؟

 قد يكون المقصود “باستقاللية الحراك” هو عدم تبعيته ألي حزب من األحزاب الفلسطينية القائمة، لكن، لماذا يتم حصر السياسية واحتكارها باألحزاب 
القائمة؟ وهل أصبح من غير الممكن ممارسة السياسة ضمن إطار سياسي بعيدًا عن هذه األحزاب؟ إن هذه الخطاب من الال-تسييس الذي تتبناه أغلب 
الحراكات الشبابية يصب في مصلحة المتنفذين ويخدم استراتيجياتهم في احتكار العمل السياسي، وشيطنة أي عملية سياسية ال ُيسيطرون عليها. كما 

يوحي هذا الخطاب بأن الحراك قد جاء كرّدة فعل دون أهداف سياسية واضحة تخدم الشعب وتحفظ األرض، ما يجعل قمعه واحتوائه أمرًا سهاًل.

في المقابل، تمتلك التنظيمات المهيمنة برامج سياسية واضحة، بغض النظر عن مدى مالءمتها وتلبيتها الحتياجات الشعب، ما ُيضفي عليها شرعية 
معينة، وهنا تظهر أهمية اكتساب العمل السياسي إلى “شرعّية” و”اعتراف” من المجتمع بشكل أساسي. وفي حالة التنظيمات المهيمنة والمحتكرة 
للعمل السياسي في فلسطين، فإنها تستمد شرعيتها من عملها المقاوم أو تاريخها النضالي. ورغم أن العمل المقاوم في العديد من األحيان أصبح جزءًا 

 أنه عادة ما يتم استخراجه بين الفينة واألخرى لتجديد الشرعّية، والتذكير بأن هذه التنظيمات جاءت في إطار تضحيات أبنائها.
ّ

من التاريخ، إال

ز غالبية الحراكات الشبابية بشكل كبير على اإلنتقادات الداخلية للسلطات القائمة، وتربطها بتغييرات سياسية، واجتماعية واقتصادية 
ّ
رك

ُ
من جهتها، ت

محددة دون برنامج واضح مرتبط بالمنظومة االستعمارية. ومن الضروري التأكيد هنا على أن هذا المنهج ال ينتقص من وطنية الحراكات أو القائمين عليها، إال 
أنه وفي الوقت ذاته ال يمنح هذا المنهج الحراكات الشرعية الضرورية إلجراء التغيير. فالقضية في فلسطين سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية 
ليست مرتبطة بحركات إصالحية مؤقتة، وإنما في تقديم برنامج يستطيع تقديم بدائل حقيقية وملموسة على أرض الواقع. فالشرعّية في سياق االستعمار ال 

نتزع من خالل برنامج وطني يواجه االستعمار وما نتج عنه، ويضع تصّورًا واضحًا للمستقبل. 
ُ
منح بسبب عدالة القضية أو مطالبها، وإنما ت

ُ
ت

الخاتمة:

ال شك بأن الحراكات الشبابية في فلسطين قد لعبت دورًا هاّمًا ومحورّيًا في العمل السياسي الفلسطيني خالل السنوات العشرة الماضية، وتحديدًا 
القضايا  من  العديد  على  الضوء  تسليط  في  ساهمت  أنها  كما  العام.  والحّيز  الشارع  إلى  والجماهيري  السياسي  العمل  إعادة  بمحاوالت  ق 

ّ
يتعل فيما 

المجتمعية والسياسية، والتي هي فعليًا بحاجة إلى نقاش مجتمعي وعمل سياسي لمعالجتها. األهم من ذلك، حاولت هذه الحراكات استعادة العمل 
السياسي الذي تم احتكاره من قبل األحزاب الحاكمة والمشاركة فيه، باعتباره عماًل جماعيًا يمّس مختلف جوانب حياة الفلسطينيين.

ورغم نجاح هذه الحراكات في الوصول إلى الشباب وحشد أعداد كبيرة، وتحديدًا في الوقت الذي لم تنجح فيه العديد من األحزاب السياسية في إصدار 
بيانًا أو الدعوة إلى فعالية جماهيرية، إال أنها لم تنجح في تحقيق أهدافها أو مطالبها في أغلب األحيان. ولم يقتصر األمر هنا على انعدام تحقيق األهداف 
أو المطالب والذي قد ُيعتبر أمرًا طبيعيًا ومقبواًل بسبب حداثة هذا اإلطار السياسي وغياب خبرته، إال أن األسوأ من ذلك هو اندثار وتفكك هذا الحراك بعد 
عالج قضايا محددة ومعينة، وباعتبار أن فلسطين 

ُ
ك هذه الحراكات هو أنها في الغالب ت

ّ
 السبب األساسي وراء تفك

ّ
أن يستهلك نفسه أو يتم قمعه. ولعل

لها الكثير من التشوهات السياسية واالنقسامات، فإن كل يوم يشهد حدثًا طارئًا يجذب انتباه الشعب، 
ّ
شكل حالة ُمعقدة من اإلستعمار اإلحاللي يتخل

ُ
ت

األمر الذي من شأنه أن ُيضعف الحراك أو ُيشّتته. 

السياسية، وخصوصًا في ظل استمرار  الحراك شرعّيته  والحياتية، رغم أهميتها، ال ُيكسب  المجتمعية  القضايا  التركيز على  إن  والوقت ذاته،  في 
السياسيات االستعمارية. لذلك، تفقد مسألة المراكمة أهميتها في سياق الحراكات الشبابية ألنها ال تعمل ضمن برنامج سياسي قابل للمراكمة، وإنما 
المركزية في فلسطين هي قضية وجودية حيال  القضية  رّد فعل على سياسة ُمعينة. وبينما تكون  التي تجعل منها  اليومية،  تعتمد على األحداث 
االستعمار وما نتج عنه، فإن مناقشة أو معالجة تداعيات وسلوكيات هذه القضية، سيكون له أثره السلبي على القضية. ومن الضروري هنا التأكيد على 
أهمية عدم تجاهل االنتهاكات التي تقوم بها األحزاب المتنفذة، ولكن أيضًا ال يجب االبتعاد عن جذور اإلشكالية المتمثلة في غياب برنامج سياسي 

عات هذا اإلطار السياسي.
ّ
حقيقي يأتي تحت إطار تنظيمي مستمر وقابل للمراكمة ويسعى للتغيير ضمن تطل

للمراكمة  قاباًل  الذي قد ينشأ عنه عماًل  للتراكم  أنها مهمة  إال  المرحلية،  أهدافها ومطالبها  الحراكات في تحقيق  بأنه رغم فشل هذه  ُيجادل  وقد 
والتغيير في المستقبل، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو؛ لماذا ال يتم االستفادة من تجارب التنظيمات واألحزاب الفلسطينية القائمة والمراكمة عليها؟ 

فالتنظيمات الفلسطينية الحالية لم تكن بداية التاريخ، أو بداية النضال الفلسطيني، وإنما جاءت تراكمًا لتنظيمات فلسطينية قد سبقتها.

ومع أن جميع القضايا السياسية التي تطرحها الحراكات تتفق على الجوهر في “رفضها” للممارسات السياسية لألحزاب الحاكمة، إال أنها عملت على 
تجزئة هذه القضايا والتعامل معها بشكل منفصل عن القضايا األخرى. وحتى ال يكون النقاش هنا تجاوزيًا، ال بد من الذكر بأن هنالك العديد من الحراكات 
التي سعت إلى ربط نضالها “المطلبي” بالسياق السياسي االستعماري، إال أّنه في أغلب األحيان يكون ربطًا نظريًا ال ُيمكن ترجمته بتطبيقات عملية. كما 

أن ربط قضية بحد ذاتها في السياق االستعماري قد تعتبر تجريدًا من السياق، بسبب فصلها عن باقي القضايا األخرى. 

وقد أدرك العديد من القائمين على الحراكات هذه اإلشكالية، حيث برزت بعض المحاوالت لتعزيز اللقاءات بين الحراكات المختلفة بهدف توحيد 

يتبع
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االوروبية؟ 

ماذا يمكن عمله حيال  الكيانات الفلسطينية المدرجة على قائمة عقوبات . 10
االتحاد االوروبي؟ 

ماذا تريد المؤسسات االعضاء في الحملة من االتحاد االوروبي أن يفعل؟ . 11

الستبدال . 12 االوروبــي  لالتحاد  الفلسطيني  المدني  المجتمع  مقترح  هو  ما 
المادة bis 1.5 ؟

االهلية . 13 المنظمات  لشبكة  توضيحية  رسالة  االوروبـــي  االتحاد  أرســل 
لماذا  الفلسطينية.  المخاوف  تبديد  لغرض  لمؤسسات  الفلسطينية 

رفضتها الحملة؟ 

ما هو موقف االحزاب السياسية الفلسطينية من شروط االتحاد االوروبي؟ . 14

هل رفضت أي من المؤسسات الفلسطينية التوقيع على عقود المنح، وهل . 15
تم إلغاء أو حجب التمويل عنهم؟

المؤسسات . 16 من  أي  وقعت  هل 
التمويل  عقود  على  الفلسطينية 
التي تتضمن بند محاربة االرهاب 

واالجراءات التقييدية؟

هل هناك انقسام داخل المجتمع . 17
قضية  حول  الفلسطيني  المدني 
السياسية  الــتــمــويــل  ــروط  ــ ش

االوروبية؟ 

الفلسطينية . 18 المؤسسات  أن  بما 
ــون  ــان ــق ــب ال ــوج ــم ــة ب ــزم ــت ــل م
الفلسطيني وأنظمتها وقوانينها 
االمــوال  تحويل  بعدم  الداخلية 
أهمية  ما  السياسية،  للمنظمات 
عقود  في  االرهــاب  مكافحة  بند 

منح االتحاد االوروبي؟

أكثر أهمية . 19 اليس هنالك قضايا 
والحاًحا من قضية التمويل المشروط واالموال في فلسطين؟ 

حمالت . 20 من  الحماية  االوروبــي  االتحاد  شروط  على  التوقيع  يضمن  هل 
التشهير الصهيو-اسرائيلية؟ 

سياسية . 21 ا 
ً
شروط تتضمن  التي  العقود  على  التوقيع  رفض  يشكل  هل 

 على أن المؤسسات الرافضة تقوم بتسريب االموال للقوى السياسية 
ً

دليال
المصنفة ارهابية بحسب االتحاد االوروبي؟ 

المدني . 22 المجتمع  منظمات  مسؤوليات  هي  ما  ــاع،  االوض هذه  ظل  في 
الفلسطيني؟ 

وحركات . 23 الدولية  المنظمات  مسؤوليات  هي  ما  االوضــاع،  هذه  ظل  في 
التضامن مع فلسطين والفلسطينيين؟ 

اصدرت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط كتيبًا يشتمل على أجوبة مقتضبة لألسئلة ال23 التالية: باإلمكان قراءة األجوبة عن جميع األسئلة 
بمجرد النقر على الرابط أو صورة الغالف.

العمل والتكامل، إال أنه من غير الممكن تحقيق هذه الغاية في ظل غياب أيديولوجية مشتركة لهذا “التجمع”، وغياب نظام ولوائح عضوية واضحة 
الحقوق  من  األعلى  الحد  على  اإلتفاق  أخرى،  بكلماٍت  اإلطار،  هذا  واستراتيجية  ورؤية  أهداف  على  اإلتفاق  يعني  إطار سياسي  إلى  فاإلنتماء  لألعضاء. 
واألهداف مع وجود هامش ضئيل لالختالف فيما يتعلق باألدوات واألمور غير الجوهرية. فمن غير الممكن أن يختلف أعضاء حركة تحرر على هدف التحرر، 
أو رؤية الحزب لشكل الدولة بعد التحّرر، بينما هنالك مساحة لالختالف والنقاش في اآلليات واألدوات الالزمة لتحقيق أهداف ورؤية الحزب. في المقابل، 

يّتفق “النشطاء” في الحراك على الحد األدنى من الحقوق، التي ترتبط بأهداف ومطالب هذا الحراك. 

في الختام، إنَّ تجارب حركات التحّرر بمختلف أشكالها تؤكد على أنَّ عملية التحرر واإلصالح ال تكون من خالل معالجة عواقب ونتائج اإلشكالية، وإنما 
من خالل إلغاء وجود هذه اإلشكالية. ولعله من المثير لالهتمام إدراك أنَّ الجهود التي ُبذلت في تأسيس حراكات مطلبية، كافية في حقيقة األمر لبلورة 
جبرنا على استثناء كل فعل جوهره سياسي. لقد 

ُ
ك هذه المنظومة برّمتها، إال أنَّ تكريس حالة “الال-تسييس” الراسخة في عقولنا ت

ّ
برنامج وطني ُيفك

ة ذات السيادة، والصراع التحّرري ضد االستعمار. وقعت الحراكات الشبابية في خلط واضح بين واقع الصراع “اإلصالحي” و”المطلبي” في الدولة الوطنيَّ

ة التي تواجه الشعب الفلسطيني والحاجة إلى تطوير برنامج وطني )سياسي واقتصادي واجتماعي( أصبحت ضرورة ُملحة.  إنَّ حجم التحديات الوجوديَّ
مه من هذه الحركات هو 

ّ
ها قد مرّت بالعديد من االنتكاسات وحاالت الخذالن. لكن ما يجب تعل وبمراجعة سريعة لتاريخ حركات التحّرر حول العالم، نرى بأنَّ

أنَّ عدم معالجة جذور القضية ال يعني تغييرها أو معالجة نتائجها، وإنما تغيير الوسائل واألدوات و/أو تطويرها.

* أحمد هماش: المنسق السابق لوحدة التفعيل المجتمعي في مركز بديل، وهو عضو في جمعيتها العمومية. وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الدولية.

https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/q-a-eu-campaign-ar-1-1618914639.pdf
mailto:https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/q-a-eu-campaign-ar-1-1618914639.pdf?subject=
mailto:https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/q-a-eu-campaign-ar-1-1618914639.pdf?subject=
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بديل مؤسسة فلسطينية متخصصة في مجال الدفاع عن حقوق المهجرين والالجئين الفلسطينيين، وحقوق اإلنسان عموما، وتدعو إلى الحل العادل المؤسس على الحقوق 

وفي مقدمتها حق الالجئين في العودة إلى ديارهم األصلية وجبر كافة أضرارهم. 
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عطـااهلل 
سـالم
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تحــريـــــر

نـضــال العــزة، 
دالية العيسة، 

فــرح حـمــد،
سيف قسيس

بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، يصدر ورقة موقف تحت عنوان: التمويل االوروبي المشروط سياسيا: انعدام المشروعية  واآلثار 

من  الثاني  الملحق  في  المفروضة  مكرر   1.5 المادة  لمشروعية  عميقا  تحليال  الورقة  وتقدم  السياسية. 

وذلك  عليها،  المترتبة  السياسية  واآلثار  االوروبــي،  االتحاد  وعقود  منح  على  المطبقة  العامة  الشروط 

القانونية  المسوغات  تقدم  كما  الفلسطيني.  الوطني  والقانون  الدولي  القانون  مبادئ  الى  باالستناد 

لعدم  وتوضيحا  االوروبي  االتحاد  ادعاءات  على  ردا  الفلسطينيون  يقدمها  التي  السياسية  واالسباب 

مقبولية فرض المادة سابقة الذكر.

دون  الفلسطيني،  المدني  المجتمع  مؤسسات  تمويل  على  سياسية  شروط  فرض  ان  الورقة  توضح 

اخالقيا  غير  عمال  تشكل  ال  تقرير مصيره،  في  والمستعَمر  المضطَهد  الشعب  االعتبار حق  بعين  االخذ 

وحسب، وانما مخالفا لقواعد القانون الدولي وخصوصا القواعد التالية:

على الرغم من االدعاء بأن المادة 1.5 مكرر تأتي انسجاما مع سعي لدى االتحاد االوروبي لمحاربة 	 

المؤسسات  تمويل  عقود  في  المادة  هذه  تضمين  يتم  لم  تم  انه  اال   ،2001 العام  منذ  االرهاب 

مع  العالقة  عليها  بنيت  التي  الثقة  يقوض  الذي  االمر  وهو   ،2019 العام  في  فقط  الفلسطينية 

االتحاد االوروبي.

االجراءات 	  على  الموافقة  الفلسطينية  المؤسسات  من  المنح  متلقي  على  مكرر   1.5 المادة  تفرض 

التقييدية لالتحاد االوروبي، وعلى اجراء عمليات الفحص والتدقيق االمني على شعبها الفلسطيني. 

فمن خالل فرض هذا الشرط على متلقي المنح الفلسطينيين، يفرض االتحاد االوروبي بشكل غير 

مقبول على المؤسسات الفلسطينية مراقبة ورصد ابناء شعببها، والموافقة على سياسات مكافحة 

االرهاب الخاصة باالتحاد االوروبي وبحسب فهم االتحاد لالرهاب.

تتعارض المادة 1.5 مكرر مع مبادئ العمل االنساني، وحقوق االنسان المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، بما فيها الحق في تقرير المصير، 	 

والحق المشروع في مقاومة الهيمنة االجنبية واالحتالل واالستعمار والفصل العنصري. تفرض سياسات مكافحة االرهاب الحالية بحسب الفهم االوروبي على 

المادة عبر  ان فرض هذه  المصير، كما  الذي يقاوم من اجل نيل حقه في تقرير  الفلسطيني  الشعب  الفلسطيني تجريم نضال  المدني  المجتمع  مؤسسات 

التنكر لحق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة يسهم في سلخ المؤسسات الوطنية عن السياق السياسي الخاص بفلسطين.

غير 	  واخالقية  قانونية  معضلة  بخلق  المادة  هذه  تتسبب  وبالتالي  المشروط،  التمويل  تلقي  يمنع  الذي  الفلسطيني  القانون  مع  مكرر   1.5 المادة  تتعارض 

مقبولة.

الواليات 	  بسياسات  كبير  حد  الى  تأثرت  والتي  االوروبي،  االتحاد  فهم  بحسب  االرهاب  مكافحة  سياسة  عن  تعبيرا  تشكل  مكرر   1.5 المادة  ان  الى  بالنظر 

المتحدة االمريكية واسرائيل، فان هناك ادلة ملموسة على ان هذا االستهداف والتصعيد المحتمالن لإلجراءات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني 

الفلسطيني، يأتي بهدف تشويه سمعتها وشيطنتها.

بالرغم من انه تمت صياغة المدة 1.5 مكرر بطريقة مواربة، حيث تخلو قائمة العقوبات االوروبية حاليا من اسم فرد فلسطيني، اال انه سيكون لها اثار وخيمة 	 

كونها ترسي االساس لنظام الفحص والتدقيق االمني لجميع ابناء الشعب الفلسطيني. 

ان فرض 	  وبالرغم من  الثانية،  االلفية  بداية  المؤسسات مع  التي فرضت على   )USAID( للتنمية  االمريكية  الوكالة  االوروبية مع شروط  الشروط  اذا ما قورنت 

لما يسمى مكافحة  المتحدة  الواليات  التي تتبعها  المشددة  والسياسات  المسار  انها تتبع ذات  اال  االمريكية،  االوروبية يجيء بعد وقت طويل من  الشروط 

االرهاب.

على صعيد  المصير  تقرير  في  حقه  لممارسة  المشروع  الفلسطيني  الشعب  نضال  تشويه سمعة  الى  مكرر   1.5 المادة  على  الموافقة  تؤدي  ال  المحصلة،  في 

المجتمع الدولي فحسب، وانما تؤدي ايضا الى تقويض نزاهة ومصداقية المؤسسات على المستوى المحلي الوطني، وتمس بجوهر العالقة بين الشركاء؛ االمر الذي 

يؤدي الى ترسيخ تجزئة الفلسطينيين وعزل المؤسسات االهلية الوطنية عن شعبها.

مركز بديل يصدر ورقة موقف تحت عنوان: التمويل االوروبي المشروط سياسيا: انعدام المشروعية واآلثار السياسيةمركز بديل يصدر ورقة موقف تحت عنوان: التمويل االوروبي المشروط سياسيا: انعدام المشروعية واآلثار السياسية
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