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كتبه طارق دعنا

أبلغ االتحاد األورويب مؤخ ًرا منظامت املجتمع املدين الفلسطينية برشط إضايف ارفقه
يف ملحق عقود التمويل ،يُلزم فيه منظامت املجتمع املدين بعدم التعامل مع األفراد
أو الجامعات املصنفة يف قامئة االتحاد األورويب “لإلرهاب” .ومن املشمولني بهذا
الحظر العاملون واملتعاقدون واملستفيدون واملتلقون لهذه املساعدات .وهذه الخطوة
ال تُفا ِقم القيود املفروضة عىل حرية املجتمع املدين الفلسطيني وحسب ،بل وتُج ِّرم
املقاومة الفلسطينية حتى يف صورها األكرث ِسلميةً.
فام الذي دفع االتحاد األورويب لإلقدام عىل هذه الخطوة ،وما هي آثارها عىل املجتمع
املدين الفلسطيني ،وماذا ميكن أن يفعل الفلسطينيون حيالها؟ تحدثت الشبكة إىل
املحلل السياسايت طارق دعنا ،األستاذ املساعد يف مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين
يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،حول هذه األسئلة ومسألة املساعدات املقدمة إىل
الفلسطينيني بوجه عام.

يدّ عي االتحاد األورويب أن هذا البند الجديد ليس جديدً ا ألنه يتفق
وسياسة االتحاد الصادرة يف  2001بشأن االمتناع عن متويل الجامعات
املص َّنفة ضمن “املنظامت اإلرهابية” .هل هذا صحيح؟
من األهمية مبكان أن نُف ِّرق بني سياسة االتحاد األورويب وسياسات بلدانه األعضاء
التي ال تعكس بالرضورة توافقًا أوروب ًيا إزاء قضية معينة .ففي مطلع العقد األول
من هذه األلفية ،طبَّقت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بند “مكافحة اإلرهاب”
عىل املنظامت غري الحكومية الفلسطينية ،وحذت حذوها ٌ
دول أوروبية قليلة بفرضها
ٍ
متطلبات أكرثَ رصام ًة عىل منظامت املجتمع املدين الفلسطيني .غري أن االتحاد
األورويب مل يكن حينها مشرتكًا يف هذه املسألة الخالفية ،وآث َ َر الرتكي َز عىل املهنية
والشفافية والفاعلية عند النظر يف طلبات املنظامت غري الحكومية باعتبارها املعايري
الرئيسية للحصول عىل التمويل وتنفيذ املشاريع بدلً من الرتكيز عىل الهوية السياسية
للمنظامت والعاملني فيها .وهكذا فإن توقيت االتحاد األورويب يف فرض التمويل
املرشوط وكذلك الهجمة السياسية عىل املجتمع املدين الفلسطيني يثري الريبة إىل ٍ
حد
كبري ألنه يأيت يف ٍ
وقت مير فيه الفلسطينيون بوقت صعب للغاية.

ما الذي تسبب يف هذه اإلضافة عىل عقود التمويل؟
ال بد من النظر إىل هذه اإلضافة يف سياق االستعامر اإلرسائييل املستمر وقدرة
مؤسسته االستعامرية عىل ابتكار آليات جديدة لفرض السيطرة ،حيث إن خطوة
االتحاد األورويب األخرية ناجمة عن الضغط اإلرسائييل املتواصل ل َحمل االتحاد عىل
االمتناع عن متويل منظامت فلسطينية كثرية ،وال سيام تلك العاملة عىل فضح
مامرسات إرسائيل االستعامرية وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان وجرامئها.
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لقد تبنت إرسائيل يف الواقع مجموع ًة كبرية من التدابري الرشسة لتقييد الحيز املتاح
للمجتمع املدين يف األرض الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها االحتجاز التعسفي واالعتقاالت
يف صفوف ناشطي املجتمع املدين ،والتربيرات “األمنية” إلعاقة عمل املنظامت املحلية،
وشن حمالت التشهري لنزع الرشعية عن عمل تلك املنظامت ،والضغط عىل املنظامت
والجهات املانحة الدولية للتوقف عن متويل املنظامت غري الحكومية الفلسطينية.
يتجىل هذا بوجه خاص يف حالة منظامت الدفاع القانوين التي توظِّف القانون الدويل
لإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان مثل مؤسسة الحق ومؤسسة الضمري ،وكذلك
املنظامت اإلمنائية التي تنفذ مشاريع يف املنطقة (ج) لدعم صمود املجتمعات املحلية
التي تعاين بسبب مامرسات الجيش اإلرسائييل واملستوطنني ،مثل مركز بيسان للبحوث
ائيل مديره أُيب العابودي مؤخ ًرا بال تهمة عىل ذمة االعتقال
واإلمناء الذي اعتقلت إرس ُ
اإلداري.

“ال بد من النظر إىل خطوة االتحاد
األورويب هذه يف سياق االستعامر
اإلرسائييل املستمر وقدرة مؤسسته
االستعامرية عىل ابتكار آليات جديدة
لفرض السيطرة”.
وهناك أيضً ا بعض املنظامت اليمينية املؤثرة يف إرسائيل مثل منظمة مونيرت غري
ِ
املنظامت غري الربحي ِة الفلسطيني َة ورشكاءها الدوليني ،وتكيل
الحكومية التي تهاجم
لها اتهامات زائفة من قبيل “اإلرهاب” و”معاداة السامية” وتحظى بدعم الحكومة
اإلرسائيلية .كام تعكف تلك املنظامت عىل الحشد ضد متويل املنظامت الفلسطينية
اعتدال داخل املجتمع املدين الفلسطيني .وتكمن
ً
حتى تلك املنتمية إىل أكرث التيارات
اإلشكالية يف أن تعريف االتحاد األورويب لإلرهاب ينسجم واملنظور اإلرسائييل وبالتايل
يخدم إىل ٍ
حد كبري تلك املساعي الرامية إىل إسكات األصوات الفلسطينية الناقدة.
رصا آخر للدعاية اإلرسائيلية ،وهزمي ًة أخرى للسلطة
تُ ثِّل خطوة االتحاد األورويب ن ً
الفلسطينية يف سلسلة هزامئها التي ال تنتهي .فقد دأبت السلطة الفلسطينية لسنوات
عىل استبعاد املقاومة وقمع أشكال النضال الشعبي املختلفة ،بينام كانت تدَّعي تبني
“النضال الدبلومايس” للضغط عىل إرسائيل و َحملها عىل االلتزام بالقانون الدويل .وما
شهدناه ونشهده يف الواقع هو هزائم متكررة ومخزية وعدم رغبة يف تبني سياسة
ودبلوماسية فعالة .وال شك يف أن السياسة العقيمة التي تنتهجها السلطة الفلسطينية
كانت سببًا من أسباب هذه االضافة يف سياسة االتحاد األورويب ،ويف زيادة القيود
املفروضة عىل متويل منظامت املجتمع املدين الفلسطيني.
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كيف ردت السلطة الفلسطينية ومنظامت املجتمع املدين الفلسطيني
عىل خطوة االتحاد األورويب؟
َع ِمل املجتمع املدين الفلسطيني لغاية اآلن عىل حشد مكوناته وشبكاته لرفض هذه
الخطوة .فأصدرت الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل املرشوط بيانًا انتقدت
فيه سياسة االتحاد األورويب بشدة ،وأكدت رفضها التام للتمويل املرشوط سياسيًا،
وأعلنت التزامها بهذا املوقف وثباتها عليه “حتى لو ادّى ذلك اىل انهيار مؤسساتنا
وتوقفها عن أداء عملها الحيوي ”.أ ّما السلطة الفلسطينية ،فقد استنكرت هذه الخطوة
دون أن تطرح أي خطة لرتجمة موقفها الكالمي البحت إىل فعلٍ عىل األرض يتصدى
لسياسة االتحاد األورويب.

ما هي تداعيات سياسة االتحاد األورويب عىل الفلسطينيني واملجتمع
املدين الفلسطيني؟
تأيت خطوة االتحاد األورويب يف وقت صعب جدًا عىل الفلسطينيني ،فهم ضعفاء
ومنقسمون ومترشذمون بينام تتجهز إرسائيل لضم معظم املنطقة (ج) وغور األردن،
وباتت السلطة الفلسطينية فعليًا قيِّم ًة عىل األمن اإلرسائييل ،وأضحت القضية
الفلسطينية يف السنوات األخرية مه َّمشة ومل تعد أولوي ًة إقليمية .وتتفاقم هذه الحال
بسبب قيود االتحاد األورويب الجديدة التي ت ُج ِّرم الكثري من املنظامت الفلسطينية
أشكال معتدلة من املقاومة من خالل القانون الدويل واملنارصة ودعم
ً
التي تتبنى
صمود املجتمعات املحلية .وهذه القيود ستساهم يف تهميش القضية الفلسطينية أكرث،
وستُس ِّهل مأسس َة التوسع االستعامري اإلرسائييل ألن منظامت فلسطينية كثرية لن تقدر
عىل استدامة عملياتها يف مراقبة الجرائم اإلرسائيلية واإلبالغ عنها إذا مل تجد بدائل
لتمويل االتحاد األورويب.

“بالرغم من أنه ينبغي للمجتمع املدين
الفلسطيني أن يكون ساح ًة للمقاومة
والحشد ضد الترشذم ،إال أنه أصبح جز ًءا
من الترشذم ذاته”
وبشكل أكرث تحديدًا ،بينام تتضمن قامئة أهداف االتحاد األورويب العديد من حركات
املقاومة الفلسطينية ،فإن العديد من األفراد واألرس سوف يتأثرون نتيجة لهذه االضافة
مثل ،الذين اعتُقلوا يف السابق أو وضعوا
عىل عقود التمويل .فناشطو املجتمع املدينً ،
قيد االحتجاز اإلداري املرفوض دول ًيا ميكن أن يُص َّنفوا كإرهابيني ويفقدوا بذلك أهليتهم
يف الحصول عىل التمويل .وباإلضافة إىل ذلك ،يُنظ ُر يف العادة إىل املنظامت والجامعات
ٍ
كتهديد للمصالح اإلرسائيلية ،ومن املرجح أن
الداعمة لحركة املقاطعة وأنشطتها
تزداد الحمالت الرامية إىل نزع الرشعية عن نشاطها يف فلسطني ويف العديد من بلدان
االتحاد األورويب.
ال بد من اإلشارة أيضً ا إىل التناقض بني خطاب االتحاد األوريب وسياساته .فاالتحاد
مثل ،بأنه لن يعرتف بضم إرسائيل للمنطقة (ج) أو غور األردن ،ولكنه بقطعه
رصحً ،
يُ ِّ
املساعدات ُ
عمل املنظامت غري الحكومية الفلسطينية التي تدعم املجتمعات
يعوق َ
املحلية املهددة إرسائيل ًيا بالطرد من هذه املناطق .وفعل ًيا ،سيكون االتحاد األورويب
متواطئًا يف عملية الطرد ،حتى وإ ْن كا َن يدَّعي عدم االعرتاف بأي عملية ض ِّم محتملة.
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ما هي حالة املجتمع املدين الفلسطيني يف هذه اللحظة الحاسمة؟
ما فتئ الناشطون والباحثون يحذرون من استمرار اعتامد املنظامت غري الحكومية
الفلسطينية عىل املساعدات الغربية املرشوطة لتمويل املنظامت واملشاريع املحلية.
وبالرغم من جهود املبادرات الشعبية إلعادة التنظيم باالستناد إىل املوارد املحلية
والعمل التطوعي من أجل إطالق مشاريع حيوية واستدامتها ،إال أن تلك املبادرات ال
ترقى إىل توجه جامعي واسرتاتيجي .تواصل الرشيحة األكرب واألكرث تأث ًريا يف املجتمع
املدين اعتامدَها عىل املساعدات الدولية املرشوطة سياس ًيا وأيديولوج ًيا إىل ٍ
حد كبري
والتي تفرض قيودًا عديدة عىل عمل الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين.

“ينبغي النظر إىل رشوط االتحاد األورويب
كفرص ٍة لوضع اسرتاتيجية جامعية تتجاوز
املساعدات الغربية الرسمية التقليدية
وقيودها”.
أدت هيمنة هذه الرشيحة من املنظامت إىل ركود املجتمع ،ونزع الصبغة السياسية
عن املكونات االجتامعية ،وبروز نخبة جديدة منسلخة عن محيطها ،وتبديد املاليني
عىل مشاريع عدمية الجدوى .وعىل سبيل املثال ،كان املجتمع املدين غائبًا يف االنقسام
بني حركتي فتح وحامس ،ومل تعمل منظامته عىل إطالق مبادرات اسرتاتيجية ملواجهة
تأثريات االنقسامات .وكانت النتيجة أ ْن غدا املجتمع املدين الفلسطيني أكرث تجزؤًا
وترشذ ًما بعد ٍ
عقد من الزمن ،حيث باتت أولويات املنظامت العاملة يف الضفة الغربية
مختلف ًة عن أولويات نظرياتها يف قطاع غزة .وهكذا ،بالرغم من أنه ينبغي للمجتمع
املدين أن يكون ساح ًة للمقاومة والحشد ضد الترشذم ،إال أنه أصبح جز ًءا من الترشذم
ذاته.

ما الذي ينبغي فعله من أجل تقوية املجتمع املدين الفلسطيني ومواجهة
الترشذم؟
رض ًة بالعديد من املنظامت املحلية ،ولكن ينبغي
قد تكون قيود االتحاد األورويب ُم َّ
اعتبارها فرص ًة لوضع اسرتاتيجية جامعية تتجاوز املساعدات الغربية الرسمية التقليدية
وقيودها .فالضغط الذي يُحدثه القَطع املمنهج ملساعدات املانحني الدوليني سوف
يدفع منظامت عديدة إىل البحث عن موارد بديلة داخل املجتمع الفلسطيني يف
فلسطني ويف الشتات ،وإىل التشارك مع حركات املجتمع املدين ومجموعات التضامن
األصيلة حول العامل التي من شأنها توفري منصات دولية لنشاط الدعوة واملنارصة ورمبا
موارد مالية للمساعدة يف إعادة بناء املجتمع املدين الفلسطيني وفقًا لخطوط جديدة.
إن من األهمية مبكان ملنظامت املجتمع املدين أن تويل األولوية ألنشطة املجتمع املدين
التي تركز عىل الهياكل التشاركية والدميقراطية املتمحورة حول العنرص البرشي وعىل
التنظيم االجتامعي الشعبي .وينبغي أن تكون هناك جهود منظَّمة لفتح حوار داخيل
يركز عىل دور املجتمع املدين يف أجندة التحرير الوطني والتعبئة الشعبية واملشاركة
واملقاومة واملعارف والسياسة املناهضة لالستعامر .وال بد أن يقرتن ذلك بتصو ِر بدائل
لنظام املساعدات الحايل من خالل إيجاد مصادر جديدة مستندة إىل التضامن من أجل
متويل أنشطة املجتمع املدين .وميكن أن يشمل هذا برامج التمويل الذايت التي تُرشِك
فلسطينيني أكرث يف الشتات ،ومجموعات التضامن الدويل ،وحركات العدالة االجتامعية
التي من شأنها أن تساعد يف تقليل االعتامد عىل التمويل املرشوط.

طارق دعنا أستاذ مساعد يف كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية يف معهد
الدوحة للدراسات العليا .عمل سابقاً كمدير مركز دراسات التنمية يف جامعة
بريزيت ( ،)2015-2017وباحث أول يف معهد إبراهيم أبولغد للدراسات
الدولية .حصل عىل الدكتوراة من معهد سانت أننا للدراسات املتقدمة يف
إيطاليا.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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