ملخص تنفيذي من الشبكة

إحياء مشاريع “من شعب إىل شعب” :التنازل عن محاسبة إرسائيل
يارا هواري
اقرأ /ي أو ح ِّمل/ي الورقة كامل ًة
أخذت مشاري ُع “من شعب إىل شعب ”،التي توالف بني الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين اإلرسائييل والفلسطيني بدعوى التعاون والحوار ،تعود مجددًا بعد أن تراجعت
ٍ
عقبات أساسي ًة تعوق محاسبة
يف مطلع األلفية .وألنها تؤكد مفاهيم التعاون والتفاهم وبناء السالم ،فإنها قد تبدو واعد ًة يف ظاهرها ،ولكنها إشكالي ٌة يف جوهرها ،إذ تفرض
إرسائيل عىل انتهاكاتها لحقوق اإلنسان الفلسطيني وتحقيق السالم العادل.
تبني هذه الورق ُة السياساتية نقدَها ملشاريع “من شعب إىل شعب” عىل نص قانون الرشاكة الرشق أوسطية من أجل السالم ،الذي س َّنه الكونغرس األمرييك يف كانون األول/
ديسمرب  ،2020وتوضِّ ُح الخط َر الكامن يف هذا اإلطار وتأثرياته يف إقامة أي عدالة ت ُذكر للفلسطينيني .يُؤكد إطا ُر عمل “من شعب إىل شعب” أهمي َة “التعاون عرب الحدود” بني
األطراف املتنازعة لتحقيق السالم الدائم .ولكن من الواضح أن ذلك ال ينطبق عىل حالة فلسطني ،ألن النزاع ليس بني طرفني متكافئني منخرطني يف رصاع متناظر عىل امتداد
ائيل سيادت َها بحكم
حدودهام املشرتكة ،وإمنا هو رصا ٌع مع االستعامر االستيطاين اإلرسائييل املتواصل بال هوادة ،ومع االضطهاد الواقع عىل الفلسطينيني ،حيث تبسط إرس ُ
الواقع عىل األرايض الواقعة بني نهر األردن والبحر األبيض املتوسط.
اض الخاطئ بأن مبادراته وقنواته التمويلية قادر ٌة عىل “إنعاش” االقتصاد الفلسطيني ،وهذا االفرتاض ُمضلل ،وال يكفل محاسبة
ير ِّوج إطار عمل “من ٍ
شعب إىل شعب” االفرت َ
النظام اإلرسائييل عىل مامرساته املستمرة يف تدمري االقتصاد الفلسطيني ،حيث بات النظا ُم اإلرسائييل ميلك اليوم سيطر ًة كامل ًة مبارشة وغري مبارشة عىل مقاليد االقتصاد
الفلسطيني .ويتم َّك ُن بفضل االحتالل العسكري من بسط سيطرته عىل أنشطة الفلسطينيني االقتصادية اليومية ،ومن التوسع يف مصادرة األرايض الفلسطينية .وهكذا ،فإن ما
يحتاجه االقتصاد الفلسطيني ليس ض َّخ األموا ِل يف هذا النظام من خالل املبادرات املمولة يف إطار “من شعب إىل شعب”.
وعالو ًة عىل ذلك ،تكشف القراءة املتفحصة لنص القانون ثغر ًة مقلق ًة فيه تسمح بتقويض حقوق الشعب الفلسطيني بالكامل .فقد أشارت املحامية الحقوقية واملحللة
السياساتية يف الشبكة ،زها حسن ،يف أيلول/سبتمرب  2020إىل أن مسودة مرشوع القانون تحظر “التمييز الجغرايف” بني طالبي املنح من “إرسائيل والضفة الغربية وقطاع
غزة ”.أي أن الجميع ،مبن فيهم املستوطنون اإلرسائيليون يف الضفة الغربية ،ميكنهم التقدم بطلب الحصول عىل متويل .وحني ال يحظر قانون الرشاكة من أجل السالم عىل
املستوطنني يف املستوطنات غري القانونية التقد َم بطلب الحصول عىل التمويل ،فإنه يُحفِّز النشاط االستيطاين ويُرثي املستوطنني.
اشتمل مرشوع قانون املخصصات األمرييك الذي اقرتحه أعضاء يف مجلس النواب األمرييك يف متوز/يوليو  2020للسنة املالية  2020-2021بنودًا لقانون الرشاكة من أجل
َ
السالم تفرض مجموع ًة من الرشوط الواجب استيفاؤها لتلقي التمويل ،مثل حجب التمويل عن الفلسطينيني إذا قدَّمت السلطة الفلسطينية طلبًا للمحكمة الجنائية الدولية
رض مساعي تأمني حقوق الفلسطينيني األساسية ،وتق ِّوض أجهزة القانون
للتحقيق يف جرائم الحرب اإلرسائيلية .إ َّن هذه البنود ،التي تسيِّ ُس التمويل بربطه برشوط جائرة ،ت ُّ
الدويل ،إذ ت ُِّرسخ إفالت إرسائيل من العقاب ،وتتغاىض عن محاسبتها عىل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق اإلنسان.
شعب إىل شعب ”،إال أن جهودًا متنامية ت ُبذ َُل لرتويجها ،حيث أعلن التحالف من أجل السالم يف الرشق األوسط ،بعد س ّن
بالرغم من هذه الخصائص اإلشكالية ملشاريع “من ٍ
الفضل يف بلورة هذه املبادرة ،موض ًحا إنها كانت مثر َة ٍ
“عقد ونيِّف من جهود الدعوة واملنارصة” التي بذلها من أجل “إنشاء صندوق دويل للسالم اإلرسائييل
َ
القانون ،أ َّن له
ٍ
الفلسطيني ”.وقبل صدور القانون بشهر ،استشهد التحالف مبناقشة برملانية بريطانية طرحت فكرة إقامة صندوق مامثل يف اململكة املتحدة.
قانو ُن الرشاكة من أجل السالم ال يدعو للتفاؤل بالتأكيد ،فهو أدا ٌة سياسية ت ُستخدَم ضد الفلسطينيني الذين قد يسعون إىل توظيف الوسائل القانونية ملحاسبة النظام
اإلرسائييل عىل معاناتهم املستمرة يف ظل االحتالل .وهو مبثابة نهاية الطريق للفلسطينيني الساعني إىل إحقاق العدالة من خالل القنوات القانونية الرسمية للنظام الدويل.
فضل عىل استعامره
تتمثل العقبة الرئيسية أمام “تحقيق السالم” يف االنتهاكات التي يرتكبها النظام اإلرسائييل بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عىل سبعة عقودً ،
املستمر لألرض الفلسطينية .ويقتيض إيقاف مشاريع “من شعب إىل شعب” وإقامة السالم العادل وقفة حزمٍ من منارصي حقوق الفلسطينيني يف وجه تلك املبادرات التي
ت ُسخِّر الحوار كغطاء لاللتفاف عىل املساءلة واملحاسبة ،وبذلك تق ِّوض القانون الدويل.
ينبغي للساسة وصناع القرار أن يدعموا املشاريع واملبادرات القامئة عىل املبادئ األساسية للقانون الدويل وحامية حقوق اإلنسان الفلسطيني .وينبغي أن يدعموا اآلليات
القامئة التي تتصدى للتوسع االستيطاين االستعامري واالحتالل العسكري اإلرسائييل .وهذا يشمل حظر منتجات املستوطنات غري القانونية عىل األسواق الدولية ،وسحب
االستثامرات من املؤسسات والرشكات املتواطئة يف االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان .فاملساءلة واملحاسبة هي السبيل الوحيدة لتحقيق السالم العادل.
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