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أَحيت مبادراُت املانحني يف فلسطني مشاريَع “من شعب إىل شعب” التي توالف 

بني الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين اإلرسائييل والفلسطيني تحت شعار ما يُسمى 

التعاون والحوار، وتعكف عىل ترويجها بوصفها تجسيًدا ملفاهيم التعاون والتفاهم 

وبناء السالم، وإطاَر عمٍل إيجايب، بينام الوضع السيايس آخٌذ يف التدهور. ومع أن إطار 

“من شعب إىل شعب” قد يبدو واعًدا يف ظاهره، إال أنه إشكايٌل يف جوهره، حيث 

يفرض عقباٍت معرفيًة ومادية أساسية عىل أرض الواقع تعوق محاسبة إرسائيل عىل 

انتهاكاتها لحقوق اإلنسان الفلسطيني وتحقيق السالم العادل.

يقوم اإلطار عىل فكرة وجود نزاع دائٍر منذ زمن بعيد بني الفلسطينيني واإلرسائيليني 

وليس أن االستعامر االستيطاين واالحتالل العسكري اإلرسائييل أحد أسبابه الجذرية. 

ويرى يف التواصل والحوار السبيَل إلنهاء العنف، ومن ثم النزاع، وبهذا يساوي زوًرا 

وبهتانًا بني القمع الهيكيل الذي ميارسه املحتل اإلرسائييل واملقاومة املربرة للفلسطينيني 

املضطهدين.

لقد أثبتت الجهات الفاعلة املحلية والدولية أن إطار “من شعب إىل شعب” غري فّعال 

ألن الغالبيَة العظمى من الفلسطينيني ال يريدونه، بل إن املجتمع املدين الفلسطيني 

يرفض باإلجامع فكرة “من شعب إىل شعب” ألن املشاريع يف هذا اإلطار ال تقوم عىل 

مبادئ القانون الدويل أو االعرتاف بالحقوق األساسية الفلسطينية، وإمنا تقوِّض تلك 

الحقوق يف معظم األحيان.

ومع أن إطار عمل “من شعب إىل شعب” كان يف حالة تراجع منذ مطلع األلفية، 

إال أنه أُحيي مؤخرًا يف قانون الرشاكة الرشق أوسطية من أجل السالم الذي أجازه 

الكونغرس األمرييك يف كانون األول/ديسمرب 2020، والذي يرصد 250 مليون دوالر عىل 

مدى خمس سنوات إلنشاء صندوقني، يركز أحدهام عىل “مشاريع السالم واملصالحة” 

بني الفلسطينيني واإلرسائيليني. وقد وصفته تقارير إعالمية بأنه خطوة الستئناف 

املساعدات للفلسطينيني بعد انقطاع طويل إبان رئاسة ترامب، ومثة َمن احتفى به 

باعتباره يجلب “زخاًم” ومقاربًة جديدة لعملية السالم الراكدة.

إن نظرًة خاطفة عىل هذا القانون والصندوق نفسه لن تدق بالرضورة ناقوَس الخطر 

ق أكرث يف نص  لدى العديد من صانعي السياسات التقدميني. أّما التحليل املتعمِّ

مرشوع القانون وتبعاته املحتملة يكشف عن سابقٍة مقلقة يف تقويض القانون الدويل 

والحقوق األساسية الفلسطينية، والتغايض عن إفالت إرسائيل من العقاب. تعرض هذه 

الورقة السياساتية نقًدا ملفهوم “من شعب إىل شعب”، وتوضح خطورَة إطار العمل 

هذا يف تأمني العدالة للفلسطينيني. وتختتم بأن عىل منارصي املبادئ األساسية للقانون 

الدويل وحقوق الفلسطينيني أن يعرتضوا عىل هذا الصندوق وإطار عمل “من شعب 

إىل شعب” عموًما، وأن يُحاسبوا إرسائيل عىل انتهاكاتها.

إطار بائد وإشكايل

َسبَقت إطاَر “من شعب إىل شعب” دبلوماسيُة املسار الثاين يف مثانينات القرن 

املايض واستُخدمت فيها القنوات الخلفية إليجاد فضاءات لغري املسؤولني ملناقشة 

خيارات الحل بُغية التأثري يف أولئك املنخرطني يف دبلوماسية املسار األول حيث تجري 

املفاوضات الرسمية بني املسؤولني. وكانت االنطالقة الفعلية إلطار “من شعب إىل 

عت نطاق دبلوماسية املسار  شعب” بعد توقيع اتفاقات أوسلو سنة 1993، التي وسَّ

الثاين لتشمَل منظامت املجتمع املدين الفلسطينية واإلرسائيلية التي مل تسَع بالرضورة 

إىل التأثري يف املسؤولني، وإمنا إىل تحسني مستوى التفاهم والتعاطف بني الشعبني.

وبالرغم من أن املسار التاريخي إلطار عمل “من شعب إىل شعب” يتسم بالتعقيد، 

تجدر اإلشارة إىل أن هذا اإلطار شهد تراجًعا كبريًا منذ مطلع األلفية بسبب عوامَل 

مختلفٍة مثل اندالع االنتفاضة الثانية، واندثار “اليسار” اإلرسائييل - الذي كان أعضاؤه 

ِد اإلجامع عىل مقاومة التطبيع يف املجتمع املدين  ليشاركوا يف تلك املشاريع - وتجدُّ

الفلسطيني سنة 2007.

مقاومُة التطبيع هي مصطلٌح صاغه ووضع تعريفه املجتمُع املدين الفلسطيني. 

وتعود جذوره إىل النضال الفلسطيني ضد االحتالل الربيطاين الذي بلغ ذروته إبان 

الثورة الكربى 1936-1939. وتدل مقاومة التطبيع عىل رفض الفلسطينيني املشاركَة 

يف املشاريع والفعاليات واألنشطة التي تروِّج إلرسائيل ككيان رشعي، األمر الذي يُطبِّع 

بدوره العالقات بني الظامل واملظلوم.

وتسعى كأسلوب مامرسة إىل مناهضة رشعنة وتبييض االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق 

الفلسطينيني تحت غطاء الحوار. ومن أمثلة التطبيع مرشوٌع يسعى لجمع النساء 

اإلرسائيليات بالفلسطينيات ملناقشة التحديات التي يواجهنها يف مجتمعاتهن دون 

الحديث عن التفاوت واختالل التوازن الكامن بينهن، والذي يُسفر يف حالة النساء 

الفلسطينيات عن تعرضهن لعنف منتظم عىل يد النظام اإلرسائييل.

مقاومة التطبيع ليست موقًفا مبدئيًا وحسب، وإمنا وسيلة سياسية تدرك اإلطاَر البائد 

للحوار الفلسطيني-اإلرسائييل وبناء السالم غري املستند إىل املبادئ األساسية للقانون 

ُد فرصة محاسبة إرسائيل عن  الدويل. وتعي أن مشاريع “من شعب إىل شعب” تُبدِّ
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انتهاكها حقوَق الفلسطينيني، ولذا يرى الفلسطينيون يف تلك املشاريع وسيلًة مصممة 

خصيًصا لتمكني إرسائيل من اإلفالت من العقاب.

يُؤكد إطاُر عمل “من شعب إىل شعب” أهميَة “التعاون عرب الحدود” لتحقيق السالم 

ُم املشاريُع ضمن هذا اإلطار “لفتح باب االتصاالت والتفاعالت وتعزيزها  الدائم. وتُصمَّ

عىل املستوى الشعبي بني الناس عرب الحدود.” ولكن من الواضح أن ذلك ال ينطبق 

عىل حالة فلسطني ألن الرصاع الدائر، كام ظل يردُِّد إدوارد سعيد وغريه من املثقفني 

والناشطني الفلسطينيني، ليس بني طرفني متكافئني، وإمنا هو رصاٌع مع االستعامر 

االستيطاين اإلرسائييل املتواصل بال هوادة، ومع االضطهاد الواقع عىل الفلسطينيني.

مفهوُم الحدود يف هذه الحالة مغلوط أيًضا ألن النظاَم اإلرسائييل ميلك السيادَة بحكم 

الواقع عىل األرايض الواقعة بني نهر األردن والبحر األبيض املتوسط، وما برح لعقوٍد 

يُرِضُخ ماليني الفلسطينيني الحتالله العسكري ويواصل مصادرة األرايض الفلسطينية. 

وأسفر ذلك عن تشتيت الفلسطينيني وعزلهم يف جيوب صغرية شبيهة بالبانتستونات. ومل 

يُعلن النظام اإلرسائييل قط عن حدوده رسميًا ألن ذلك يعارض نواياه التوسعية. وهكذا 

فإن الحديث عن شعبني متناحرين عىل جانبي الحدود، كام هي رواية إطار عمل “من 

شعب إىل شعب”، تحريٌف لواقع الشعب الفلسطيني الخاضع لالحتالل واالستعامر.

األَمرُّ واألدهى من ذلك هو أنَّ إطاَر “من شعب إىل شعب” يستلزم تعاوَن الفلسطينيني 

وتصالحهم مع شعٍب وكيانات إّما تكون متغاضية عن ذاك االستعامر واالحتالل وإّما 

مساهمًة فاعلًة فيه. وال دهشَة يف أّن هذه املشاريع غري ناجحة. حيث وجَد محللو 

تقرير لجنة التنمية الدولية التابعة للحكومة الربيطانية لعام 2014 حول برامج “من 

شعب إىل شعب” يف الضفة الغربية أنَّ تكلفة تلك املشاريع مرتفعة ونتائجها عموًما 

ضعيفة، ويصعب تعميمها عىل نطاق أوسع، فضاًل عن تدين تأثرياتها االسرتاتيجية 

امللموسة.

الروايُة الشائعة األخرى مبنيٌة عىل االفرتاض الخاطئ بأن مبادرات “من شعب إىل 

شعب” وقنوات التمويل قادرٌة عىل “إنعاش” االقتصاد الفلسطيني - وهو افرتاض خطري 

يتجاهل ملصلحته حقيقَة أن االقتصاَد الفلسطيني حبيٌس بالكلية لدى النظام اإلرسائييل. 

وإىل جانب التضليل، تُخفق تلك املبادرات يف محاسبة النظام اإلرسائييل عىل مامرساته 

املستمرة يف تدمري االقتصاد الفلسطيني، الذي انسحق يف بادئ األمر بسبب قيام دولة 

إرسائيل يف 1948، وما تاله من احتالل األرايض الفلسطينية.

أمَعنت اتفاقات أوسلو يف إخضاع االقتصاد الفلسطيني، وكان بروتوكول باريس 1994 

ُمرضًّا بوجه خاص، حيث فرَض اتحاًدا جمركيًا غري متكافئ، ومنح الرشكات اإلرسائيلية 

إمكانيَة الوصول املبارش إىل السوق الفلسطينية بينام قيَّد دخول البضائع الفلسطينية 

خ استخدام  إىل إرسائيل، وجعَل السيطرة عىل جباية الرضائب بيد الدولة اإلرسائيلية، ورسَّ

الشيكل اإلرسائييل يف الضفة الغربية وقطاع غزة، ومل يرتك للسلطة الفلسطينية الوليدة 

أي وسيلٍة لفرض الرقابة املالية أو اعتامد سياسات مستقلة يف مجال االقتصاد الكيل.

يعني هذا، يف املامرسة العملية، أن النظاَم اإلرسائييل بات ميلك اليوم سيطرًة كاملة، 

مبارشة وغري مبارشة، عىل مقاليد االقتصاد الفلسطيني. أّما االحتالل العسكري فيُمكِّن 

النظام اإلرسائييل من بسط سيطرته ماديًا عىل أنشطة الفلسطينيني االقتصادية اليومية، 

ومن التوسع يف مصادرة األرايض الفلسطينية.

إن ما يحتاجه االقتصاد الفلسطيني ليس ضخَّ األمواِل يف هذا النظام من خالل املبادرات 

املمولة يف إطار “من شعب إىل شعب،” فوفًقا لليىل فرسخ: “ال ميكن أن تقوم لالقتصاد 

الفلسطيني قامئة، فضاًل عن أن يزدهر، قبل أن يُحاِسَب املجتمُع الدويل إرسائيَل مبوجب 

القانون الدويل الذي يحمي حقوق الفلسطينيني ويحتم عىل إرسائيل أن تنهي احتاللها.”

قانون الرشاكة الرشق أوسطية من أجل السالم 

بالرغم من اإلشكاالت الجوهرية املبينة أعاله، عاَد إطار عمل “من شعب إىل شعب” 

من جديد يف كانون األول/ديسمرب 2020 بفضل قانون الرشاكة الرشق أوسطية من 

أجل السالم، الذي طرحته العضوة الدميقراطية السابقة يف الكونغرس نيتا لوي والعضو 

الجمهوري جيف فورتنبريي كداللٍة عىل دعم الحزبني ملرشوع القانون.

وبعد سّن القانون، أعلن التحالف من أجل السالم يف الرشق األوسط أنَّ له الفضَل يف 

بلورة هذه املبادرة، موضًحا إنها كانت مثرَة “عقٍد ونيِّف من جهود الدعوة واملنارصة” 

التي بذلها من أجل “إنشاء صندوق دويل للسالم اإلرسائييل الفلسطيني.” ويشري التحالف 

إىل “ائتالف واسع” من املصادقني عىل إقامة الصندوق ويشمل جي سرتيت، وصندوق 

إرسائيل الجديد، واالتحادات اليهودية يف أمريكا الشاملية، وشبكة العمل اإلرسائيلية، 

والكنائس من أجل السالم يف الرشق األوسط، ولجنة الشؤون العامة األمريكية اإلرسائيلية 

)آيباك(، واللجنة اليهودية األمريكية، ومنتدى السياسة اإلرسائيلية. والجدير بالذكر أن 

تلك املنظامت جميعها، خال واحدة، صهيونيٌة جهاًرا نهاًرا.

وقبل صدور القانون بشهر، استشهَد التحالف من أجل السالم يف الرشق األوسط مبناقشٍة 

رت لها النائبة كاثرين ماكينيل، رئيسة أصدقاء إرسائيل يف حزب  برملانية بريطانية تصدَّ

العامل، وطرحت فيها فكرة إقامة صندوق مامثل يف اململكة املتحدة. وادَّعت أن املقرتح 

كان يحظى بتأييد واسع من نواب املعارضة والحزب الحاكم عىل السواء. وختمت 

ماكينيل املناقشة باإلشارة إىل الصندوق الدويل آليرلندا واتفاق الجمعة العظيمة، وهو 

الصندوق الذي يستشهد به التحالف من أجل السالم باعتباره “اإلطار املفاهيمي” وراء 

فكرته بإنشاء صندوق ألجل “السالم اإلرسائييل الفلسطيني،” ويشري إىل قانون الرشاكة 

من أجل السالم كخطوة عىل طريق إنشاء هذا الصندوق.

أرسلت ماكينيل بعد املناقشة رسالًة عامة إىل جيمس كليفريل، وزير الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا يف وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية الربيطانية، طلبت فيها عقَد 

اجتامع معه للحديث عن التزام اململكة املتحدة بإقامة هذا الصندوق. وطلبت منه 

أيًضا أن يتعهد “بالتناقش مع إدارة بايدن حول صندوق الرشاكة الرشق أوسطية من 

أجل السالم وكيف ميكن أن يتطور ليصبَح مؤسسة دولية بحق.” واقرتحت بأنه ينبغي 

م طلبًا إىل الواليات املتحدة لشغِل أحد املقعدين املخصصني  للمملكة املتحدة أن تُقدِّ

لألعضاء الدوليني يف املجلس املرُشف عىل تطبيق قانون الرشاكة من أجل السالم.

اعتُمَد القانون كذلك يف نص مرشوع قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات 

الخارجية يف مجلس النواب األمرييك لسنة 2021. ويرصد مرشوع القانون 50 مليون 

دوالر سنويًا ملدٍة تزيد عىل خمس سنوات من أجل إنشاء صندوقني: “صندوق رشاكة 

من شعب إىل شعب من أجل السالم” مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وصندوق 

مبادرة االستثامر املشرتك من أجل السالم تحت إرشاف املؤسسة األمريكية لتمويل 

التنمية الدولية. وينصُّ عىل أن األموال سوف تُستثمر يف “التعامالت بني الشعبني 

والتعاون االقتصادي” بني الفلسطينيني واإلرسائيليني “بهدف دعم حٍل تفاويض ومستدام 

عىل أساس الدولتني.” 
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“الحديث عن شعبني متناحرين عىل جانبي 
الحدود، كام هي رواية إطار عمل ›من شعب 
إىل شعب‹، تحريٌف لواقع الشعب الفلسطيني 

الخاضع لالحتالل واالستعامر.”

https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/CORLEAP/Pavel_Branda_People_to_People_Contacts_final_EN.pdf
https://www.penguinrandomhouse.com/books/159795/the-question-of-palestine-by-edward-w-said/
https://publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmintdev/756/756.pdf
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/1/27/money-cant-fix-palestines-occupied-economy
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7/
https://www.palestine-studies.org/en/node/232062
https://www.palestine-studies.org/en/node/232062
https://www.palestine-studies.org/ar/node/232282
https://www.allmep.org/news/breaking-congress-enacts-historic-funding-for-israeli-palestinian-peacebuilding/
https://www.theyworkforyou.com/whall/?id=2020-11-17c.82.0
https://www.theyworkforyou.com/whall/?id=2020-11-17c.82.0
https://www.allmep.org/news/from-northern-ireland-lessons-on-disrupting-the-polarization-of-israeli-and-palestinian-youth/
https://www.catherinemckinnellmp.co.uk/letter-on-israeli-palestinian-peace/
https://www.catherinemckinnellmp.co.uk/letter-on-israeli-palestinian-peace/
https://appropriations.house.gov/news/press-releases/appropriations-committee-releases-fiscal-year-2021-state-and-foreign-operations
https://www.congress.gov/congressional-report/116th-congress/house-report/444
https://www.congress.gov/congressional-report/116th-congress/house-report/444
https://www.congress.gov/congressional-report/116th-congress/house-report/444
https://www.congress.gov/congressional-report/116th-congress/house-report/444


موجز سياساتي

يخضع صندوق “من شعب إىل شعب”، تنظياًم وإدارًة، للوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية، بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير الخزانة األمريكيني. ويرُشف عليه مجلٌس 

مكوٌن من خمسة مواطنني أمريكيني يسميهم مدير الوكالة. ينص مرشوع القانون، 

الذي ُوِضعت مسودته األولية يف حزيران/يونيو 2019، عىل أن يكون أعضاء املجلس 

ممن ميلكون “تجارَب وخرباٍت مشهودًة يف الشؤون املتصلة بإرسائيل واألرايض 

َص مقعدان يف املجلس ملمثيل الهيئات  الفلسطينية،” وال سيام يف مجال األعامل. ُخصِّ

الدولية التابعة للحكومات األجنبية، ومن هنا جاء طلب ماكينيل املذكور أعاله 

لتقديم طلب لتمثيل بريطانيا.

سوف يستمد الصندوق متويله يف املقام األول من الواليات املتحدة، غري أن مرشوع 

القانون ينص أيًضا عىل أنه “سوف يسعى للحصول عىل مساهامت إضافية للصندوق 

من املجتمع الدويل، مبا فيه بلدان الرشق األوسط وأوروبا.” وال شكَّ يف أن الدول 

العربية التي طبَّعت العالقات مؤخرًا مع النظام اإلرسائييل ستكون من بني الدول 

التي سيطلب الصندوق مساهمتها. وميكن القول أيًضا إن مهنديس الصندوق يأملون 

يف جعله اآلليَة الرئيسية التي مترُّ من خاللها األموال الدولية إىل فلسطني، والتي 

يضطر الفلسطينيون بسببها إىل االنخراط يف “حوار” مع الشعب اإلرسائييل كرشٍط 

لتلقي األموال. وهذا سيؤدي، بدوره، إىل أن تحتكَر الواليات املتحدة معظَم املشاريع 

املمولة من املانحني يف فلسطني وأن تديرها حتى يف أدق شؤونها.

تقويض القانون الدويل والتخيل عن محاسبة إرسائيل

يستخدم قانوُن الرشاكة من أجل السالم خطاَب السالم والتعاون، إال أن القراءة 

املتفحصة لنصه تكشف ثغرات مقلقًة فيه تسمح بتقويض حقوق الشعب 

ُع االنتهاكات اإلرسائيلية للقانون الدويل. ويف أيلول/ الفلسطيني بالكامل، وتُشجِّ

سبتمرب 2020، أشارت املحامية الحقوقية واملحللة السياساتية يف الشبكة، زها حسن، 

إىل أن مسودة مرشوع القانون للترشيع يحظر “التمييز الجغرايف” بني طالبي الِمنح 

من “إرسائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.” أي أن الجميع، مبن فيهم املستوطنون 

اإلرسائيليون يف الضفة الغربية، ميكنهم التقدم بطلب الحصول عىل متويل.

ته لجنة املخصصات يف مجلس الشيوخ سنة 2019  وأشارت زها إىل أن تقريرًا أعدَّ

حول هذه املسودة األوىل ملرشوع القانون ذكَر رصاحًة أنه ينبغي استخدام الصندوق 

“لتشجيع التجارة بني الرشكات اإلرسائيلية والفلسطينية يف الضفة الغربية.” ومع 

أن النسخة النهائية مل تعد تتضمن ذاك النص، إال أنها مل تأِت مبا ينص عىل منع 

املستوطنني من التقدم بطلب الحصول عىل متويل، رغم أن املرشوع االستيطاين يف 

الضفة الغربية الذي بارَشته حكومة العمل اإلرسائيلية بُعيد االستيالء عىل الضفة 

الغربية يف 1967 يُعدُّ من أفظع الجرائم املرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

هناك اليوم ما يزيد عىل 622,500 مستوطن إرسائييل يعيشون يف مئات املستوطنات 

غري الرشعية يف الضفة الغربية والقدس الرشقية. ولهذا املرشوع االستعامري تأثريات 

مدمرٌة جسيمة عىل حياة الفلسطينيني يف الضفة الغربية، حيث ما برَح يصادُر 

األرايض الفلسطينية لتشييد املستوطنات وبنيتها التحتية، ويحرص الفلسطينيني يف 

معازل منحرسة املساحة تصل بينها طرٌق قليلة جًدا يُرىث لحالها.

تستويل املستوطنات كذلك عىل أحسن موارد الضفة الغربية، وال سيام املياه، إذ 

دأب النظام اإلرسائييل منذ عقود عىل حفر اآلبار ومنع الفلسطينيني من الوصول 

إىل الينابيع يف الضفة الغربية، وتحويل مجاري املياه لتزويد اإلرسائيليني والقاطنني 

يف املستوطنات غري القانونية. فال غرابة، إذن، حني يُشار يف كثري من األحيان إىل 

املستوطنات اإلرسائيلية غري القانونية كأكرب عقبة يف طريق السالم، حتى يف نصوص 

قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة.

ال ينفك املجتمع الدويل وجامعات حقوق اإلنسان الدولية يدينون هذه األنشطة 

وتغول النظام اإلرسائييل املستمر عىل األرايض الفلسطينية، بيد أن اإلدانة ال تستتبع 

أي عواقب عىل النظام اإلرسائييل الذي مل يُحاسب بعُد عىل أفعاله. ومع ذلك، فإن 

قانون الرشاكة من أجل السالم ال يتقاعس وحسب عن محاسبة النظام اإلرسائييل، 

بل يتعمد وجود ثغرٍة فيه حني ال يحظر رصاحًة عىل املستوطنني يف املستوطنات 

ز النشاط االستيطاين  غري القانونية التقدَم بطلب الحصول عىل التمويل، وبذلك يُحفِّ

ويرُثي املستوطنني.

وكام ذكرت آنًفا، اشتمل مرشوع قانون املخصصات األمرييك الذي اقرتحه أعضاء يف 

مجلس النواب األمرييك يف متوز/يوليو 2020 للسنة املالية 2020-2021 بنوًدا لقانون 

الرشاكة من أجل السالم تفرض مجموعًة أخرى من الرشوط الواجب استيفاؤها 

مت السلطة الفلسطينية  لتلقي التمويل، مثل منع التمويل عىل الفلسطينيني إذا قدَّ

طلبًا للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق يف جرائم الحرب اإلرسائيلية. ويتضمن 

مرشوع القانون تحديًدا البند التايل:

ال يحق تقديم أيِّ من األموال املخصصة مبوجب “صندوق الدعم االقتصادي” 

املنصوص عليه يف هذا القانون لغرض مساعدة السلطة الفلسطينية، إذا - بعد 

تاريخ سّن هذا القانون - )1( حاز الفلسطينيون عىل وضعٍ كسائر الدول األعضاء 

أو العضوية الكاملة كدولة يف األمم املتحدة أو إحدى وكاالتها املتخصصة خارج 

إطار اتفاق تفاويض بني إرسائيل والفلسطينيني؛ أو إذا َشَع الفلسطينيون يف 

دوا دعم تحقيٍق  إجراء تحقيق قضايئ تأذُن به املحكمة الجنائية الدولية، أو تقصَّ

من هذا القبيل ُيخضع املواطنني اإلرسائيليني للتحقيقات عىل خلفية جرائم 

مزعومة ضد الفلسطينيني.

وهذا أمٌر جدير باملالحظة وال سيام أن مكتب املدعي العام والدائرة التمهيدية 

التابعني للمحكمة الجنائية الدولية قررا يف شباط/فرباير 2021 أن فلسطني خاضعٌة 

الختصاص املحكمة، ما يسمح بفتح تحقيق يف جرائم الحرب اإلرسائيلية املرتكبة يف 

فلسطني. وبعدها بأقل من شهر، يف آذار/مارس 2021، أعلن مكتب املدعي العام 

فتح تحقيق رسمي. وبرغم هذا النرص األويل، مثة العديد من العوائق الكامنة، مبا 

فيها إمكانية ثني السلطة الفلسطينية عن متابعة التحقيق بتهديدها مبنع التمويل 

عنها.

عىل الرغم من أن اختصاص املحكمة الجنائية الدولية سيظل ساريًا عىل فلسطني 

حتى لو تخلت السلطة الفلسطينية عن دعم التحقيق وامتنعت عن رفع الدعاوى 

بناًء عىل جرائم الحرب املرتكبة، إال أن ذلك سيؤثر تأثريًا بالًغا يف القضية. ومن شأن 

ذلك أن يُلقي مبسؤولية رفع الدعاوى عىل عاتق الجهات الفاعلة غري الرسمية مثل 

منظامت حقوق اإلنسان غري الحكومية، علاًم بأن الدعاوى التي ترفعها الدول تحمل 
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“قانوُن الرشاكة من أجل السالم ... هو أداة 
سياسية تُستخَدم ضد الفلسطينيني الذين 
قد يسعون إىل توظيف الوسائل القانونية 
ملحاسبة النظام اإلرسائييل عىل معاناتهم 

املستمرة تحت االحتالل.”

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3104/text
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3104/text
https://carnegieendowment.org/2020/09/02/how-proposed-new-fund-to-bolster-palestinian-economy-stands-to-benefit-israeli-settlers-pub-82640
https://www.congress.gov/116/crpt/srpt126/CRPT-116srpt126.pdf
https://www.btselem.org/settlements/statistics
https://www.btselem.org/settlements/statistics
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/israel-s-problematic-role-in-perpetuating-water-insecurity-for-palestine/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2017/11/the-occupation-of-water/
https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf
https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf
https://appropriations.house.gov/sites/democrats.appropriations.house.gov/files/FY2021-SFOPS-SUB-Final_xml.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-143
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-143
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-143
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210303-prosecutor-statement-investigation-palestine


وزنًا سياسيًا أثقل بكثري، وال سيام يف إطار املحكمة الجنائية الدولية التي تعتمد بشدة 

عىل تعاون الدول يف إجراء تحقيقاتها.

إن قياَم جهٍة مانحة ما بوضع رشٍط كهذا للحصول عىل متويلها أمٌر إشكايل للغاية. ويجب 

عىل املرء حينها أن يشكَك يف صدق أي جهوٍد تسعى إلحالل “السالم واملصالحة” بينام 

تقيد التمويل ألن الشعب املعني - أو الدولة املعنية - يسعى ملساءلة مرتكبي جرائم 

الحرب من خالل هيئة قانونية دولية. وعالوًة عىل ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن إدارة 

ترامب طرحت بنوًدا مشابهة مبوازاة “صفقة القرن،” تحظر عىل القيادة الفلسطينية 

طلب فتح التحقيقات لدى املحكمة الجنائية الدولية.

إنَّ هذه البنود، التي تسيُِّس التمويل بربطه برشوط جائرة، ترضُّ مساعي تأمني حقوق 

خ إفالت إرسائيل من  الفلسطينيني األساسية، وتقوِّض أجهزة القانون الدويل، إذ تُرسِّ

العقاب، وتتغاىض عن محاسبتها عىل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق اإلنسان. قانوُن الرشاكة 

من أجل السالم ال يدعو للتفاؤل بالتأكيد، فهو أداة سياسية تُستخَدم ضد الفلسطينيني 

الذين قد يسعون إىل توظيف الوسائل القانونية ملحاسبة النظام اإلرسائييل عىل معاناتهم 

املستمرة تحت االحتالل. وهو مبثابة نهاية الطريق للفلسطينيني الساعني إىل إحقاق 

العدالة من خالل القنوات القانونية الرسمية للنظام الدويل.

تحدي غطاء السالم واملصالحة الزائف

يُبني هذا املوجز السياسايت كيف أن صندوق الرشاكة من أجل السالم يعمل ضمن أُطر 

ترُصُّ عىل أن انعدام التعاون والحوار والفرص االقتصادية للفلسطينيني ميثل العقبة 

الرئيسية للسالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني. ويبنيِّ كذلك كيف أن هذا الطرَح غرُي 

صحيح، ألن العقبة الرئيسية أمام “تحقيق السالم” تتمثل يف االنتهاكات التي يرتكبها 

النظام اإلرسائييل بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عىل سبعة عقود، فضاًل عىل 

استعامره املستمر لألرض الفلسطينية.

ومع ذلك، ليس الصندوق وحده الذي يتبنى هذه الرواية، ولكنه أحدث الحلقات يف 

سلسلٍة طويلة من مبادرات “من شعب إىل شعب” تسعى إىل تقويض الحقوق األساسية 

للفلسطينيني تحت غطاء السالم واملصالحة.

ويف ضوء القانون الذي سنَّته الواليات املتحدة، وإمكانية سنِّ قوانني مامثلة يف دول 

أخرى، وال سيام اململكة املتحدة وأوروبا، يغدو من األهمية ملنارصي القانون الدويل 

وحقوق الفلسطينيني أن يقفوا بحزم يف وجه تلك املبادرات التي تقوِّض القانون الدويل 

ر الحوار كغطاء لاللتفاف عىل املساءلة. وتسخِّ

ويف هذا الصدد، يكتب عمر الربغويث:

النضال، أواًل وآخرًا، هو نضاٌل من أجل الحرية والعدالة وتقرير املصري للمضطهدين... 

فمن دون إنهاء االضطهاد لن توجد فرصٌة حقيقيٌة لاِم أسميه تعايًشا أخالقيًا - 

تعايًشا قامئًا عىل العدل واملساواة الكاملة للجميع، وليس “تعايش” السيد والعبد 

الذي يدعو له الكثريون من املشتغلني يف “صناعة السالم”.

ينبغي رفض إطار “من شعب إىل شعب” لعدم مناسبته وإشكاليته يف السياق 

الفلسطيني، بل وأي سياٍق استيطاين استعامري يتسم بتفاوٍت جوهري يف القوة. وينبغي 

للساسة وصناع القرار أن يدعموا املشاريع واملبادرات القامئة عىل املبادئ األساسية 

للقانون الدويل وحامية حقوق اإلنسان الفلسطيني، وليس املشاريع واملبادرات التي 

تتجاهل تلك املبادئ والحقوق سعيًا لتعزيز “الحوار.” 

وختاًما، ينبغي دعُم اآلليات القامئة التي تتصدى للتوسع االستيطاين االستعامري 

واالحتالل العسكري اإلرسائييل. وهذا يشمل حظر منتجات املستوطنات غري القانونية 

من دخول األسواق الدولية، وسحب االستثامرات من املؤسسات والرشكات املتواطئة يف 

االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان. ويف نهاية املطاف، لن تتسنى محاسبُة إرسائيل 

حًقا إال بتطبيق عقوبات دولية عليها، حيث إن املساءلة واملحاسبة هي السبيل الوحيدة 

لتحقيق السالم العادل.
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https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
https://www.bloomsbury.com/us/dialogue-in-palestine-9781838603847/
https://www.bloomsbury.com/us/dialogue-in-palestine-9781838603847/
https://www.versobooks.com/blogs/1185-omar-barghouti-lighting-a-torch-within-anti-colonial-israeli-support-for-bds
https://www.versobooks.com/blogs/1185-omar-barghouti-lighting-a-torch-within-anti-colonial-israeli-support-for-bds
https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/6/23/the-right-to-boycott-bds-israel-and-the-echr
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يارا هواري هي محللة رئيسية للشبكة يف فلسطني. نالت درجة الدكتوراه يف 

سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت، حيث درَّست مساقات مختلفة لطالب 

مرحلة البكالوريوس، وال تزال زميلة بحثية فخرية يف الجامعة.

»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 التايل:

www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل:

contact@al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة 

عن رأي املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/

