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عسكرة المساعدات للفلسطينيين
نورا ليستر مراد وع��ء الترتير

منظمة متابعة الدعم الدولي لفلسطين
 

"المساعدات" في سياق ا��نتهاكات ا����ائيلية
 

تنبع حاجة الفلسطينيين للمساعدات الدولية بشكل رئي�� من العقود الطويلة المرتبطة باستمرار
ا��حت��ل العسكري ا����ائيلي والنزاع معه. وتكرس هذه المساعدات المعسكرة والمقدمة لكل من

إ��ائيل والفلسطينيين هذا النزاع وتطيل من عمره وتساهم في ديمومته.
 

فعلى المستوى الكلي، تعتبر المساعدات للفلسطينيين معسكرة ��نها تأتي في سياق دعم الحكومات
الغربية ����ائيل دون وجه حق، بما في ذلك الحصانة ل��نتهاكات ا����ائيلية لحقوق الفلسطينيين. حيث
يعزز توفير المساعدات العسكرية وإقامة عمليات تجارية عسكرية وغيرها من التعام��ت ا��قتصادية

والثقافية والسياسية من قدرة إ��ائيل على احت��ل الفلسطينيين واستعمارهم وتجريدهم من أم��كهم.
فالمساعدات تدعم بشكل مبا�� تكاليف العدوان العسكري ا����ائيلي، في حين أن الدعم السيا��

الدولي يحمي إ��ائيل من عواقب عدم ا��متثال للقانون الدولي الذي يكفل حقوق الفلسطينيين، وبالتالي
تصبح ا��طراف الفاعلة في مجال المساعدات متواطئة في ا��نتهاكات ا����ائيلية لحقوق الفلسطينيين

(مراد، 2014).

 

أ أ
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وفي واقع ا��مر، يعتبر العديدين أن الدعم العسكري ا��مريكي ����ائيل أمر "طبيعي" في ظل توفير
"المساعدات" للفلسطينيين للتخفيف من أثر العمليات العسكرية ا����ائيلية. وقد قدمت حكومة
الو��يات المتحدة 124.3 مليار دو��ر كدعم ثنائي (غالبيته عسكري)، ما جعل إ��ائيل أكبر متلقي
للمساعدات الخارجية ا��مريكية منذ الحرب العالمية الثانية (شارب، 2015: ملخص). ويعتبر الدعم

ا��مريكي ����ائيل جزًء �� يتجزأ من استراتيجية الو��يات المتحدة العسكرية في ال��ق ا��وسط، وأدت
استثمارات الو��يات المتحدة إلى تطور إ��ائيل ليصبح جيشها واحداً من أكثر الجيوش المتطورة

تكنولوجياً في العالم (شارب، 2015: 1). وعلى نقيض ذلك، قدمت الو��يات المتحدة حوالي 5 مليار دو��ر
من الدعم للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها.

 

ويجادل منتقدو الدعم العسكري ا��مريكي ����ائيل أن هذا الدعم يخالف القانون المحلي ا��مريكي.
وفي مراجعتها لتبعيات هذه السياسة والخيارات، تقتبس الحملة ا��مريكية ��نهاء ا��حت��ل ا����ائيلي عن

قانون المساعدات الخارجية ا��مريكية ا��تي:
22 U.S.C. 2751 et] يجوز بموجب هذا الباب أو بموجب قانون الرقابة على تصدير ا��سلحة ا��مريكي ��
.seq] تقديم أية مساعدات ��ي وحدة من قوات أمنية لدولة أجنبية إذا توفر لوزير الخارجية أدلة موثوقة

بأن هذه الوحدة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق ا��نسان.
 

ويقول رويبنر (2012: 18-19) في هذا الصدد،
 

يقيد قانون الرقابة على تصدير ا��سلحة (AECA) (P.L. 90-629)، والذي يحدد ال��وط والقيود على بيع
وتأجير أسلحة وخدمات الدفاع ا��مريكية، استخدام ا��سلحة ا��مريكية با��من الداخلي فقط وللدفاع

الم��وع عن النفس ولمنع أو إعاقة انتشار أسلحة الدمار الشامل وطرق نقلها وللسماح للدولة المتلقية
بالمشاركة في أية ترتيبات أو تدابير إقليمية أو جماعية تتوافق مع ميثاق ا��مم المتحدة.

 

كما ومن الممكن أن يعتبر الدعم العسكري ا��مريكي ����ائيل انتهاكاً للمادة ا��ولى المشتركة بين
اتفاقيات جنيف والتي تلزم الدول الثالثة بضمان احترام القانون ا��نساني الدولي في كافة الظروف

(دورمان وسيرالفو، 2014). ويشير آخرون إلى أن بيع ا��سلحة ����ائيل قد يكون غير قانوني، وذلك ��ن
إ��ائيل، المعروفة بأنها قوة نووية، لم توقع على معاهدة عدم انتشار ا��سلحة النووية لسنة 1968.

 

وفض��ً عن ذلك، يصبح هذا الدعم انتهاكاً واضحاً للقواعد ا��ساسية للقانون الدولي حين ينقل إلى
المستوطنات ا����ائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وبذلك يعيق من أية احتمالية لس��م دائم. و��
تستهدف دعوات المجتمع المدني الفلسطيني وغيره لفرض حظر عسكري على إ��ائيل (مثل،

((https://bdsmovement.net/military-embargo) https://bdsmovement.net/military-embargo
مبيعات ا��سلحة ا��مريكية فحسب، بل وتعرضت المملكة المتحدة أيضاً ل��نتقاد بسبب تجارة ا��سلحة

مع إ��ائيل، بما في ذلك أسلحة يوجد إثباتات بأنها اسُتخدمت في انتهاك حقوق ا��نسان:
 

في ا��شهر الستة السابقة للهجوم على غزة صيف 2014، منحت الحكومة البريطانية تراخيص بقيمة
6,968,865£ لصادرات ل��ستخدام العسكري و25,155,581£ لمعدات مزدوجة ا��ستخدام. وشملت

المواد الحاصلة على الترخيص أجزاء لطائرات حربية وأجزاء لطائرات دون طيار وذخيرة مضادة للدروع

https://bdsmovement.net/military-embargo
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ومناظير رؤية ليلية ل��سلحة. وفي تلك ا��ثناء، تم تطوير طائرة المراقبة البريطانية ذاتية القيادة
Watchkeeper بموجب عقد مشترك بقيمة مليار جنيه استرليني منحته وزارة الدفاع لمجموعة تاليس
البريطانية وأنظمة إلبيت ا����ائيلية، وهو ما يسمح لجيش المملكة المتحدة با��ستفادة من تكنولوجيا

"مختبرة ميدانياً" على الفلسطينيين المحتلين. (ويرينغ، 2015: 3).

 

حتى في أفضل سيناريو، يعتبر ا��ثر الصافي للمساعدات الدولية لفلسطين مشكوك فيه، ��نه يأتي
استجابًة للعمليات العسكرية التي تنفذها إ��ائيل المدعومة من الو��يات المتحدة وغيرها، والتي يمنحها
المجتمع الدولي حصانة سياسية. وبالتالي، يعتبر الناقدون الفلسطينيون للمساعدات المانحين الدوليين
متواطئين في ا��نتهاكات ا����ائيلية لحقوق الفلسطينيين، بالرغم من جهود الحكومات المانحة للتفريق

بين أعمالها السياسية وسياسة الدعم لديها، مدعين أن سياسة الدعم "محايدة" نوعاً ما.
 

التجزئة والمساعدات المعسكرة
 

أدت السياسات ا����ائيلية إلى تجزئة المجتمع الفلسطيني إلى عدة فئات قانونية/مؤسساتية مختلفة،
جميعها معسكرة بطريقة ما. وبهذه الطريقة، تكون المساعدات المقدمة للفلسطينيين مسيّسة

ومعسكرة بطرق مختلفة. كما وتساهم السياسات والممارسات المتعلقة بالمساعدات في التجزئة
السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتجزئة ا��جتماعية والتجزئة في المطالبة بالحقوق.

 

كما ويعتبر الفلسطينيون المواطنون في دولة إ��ائيل، والذين يشكلون 20% من إجمالي السكان،
مستعمرون أيضاً في دولة ت��ح رسمياً بأنهم يتمتعون بحقوق أقل من اليهود. ويركز الدعم الغربي
لمواطني إ��ائيل الفلسطينيين، والذي يعتبر محدود وم��وط بقيود إ��ائيلية، عموماً على تعزيز

المطالبة بحقوق الفلسطينيين كأقليات، مما يعزز من ارتباط المواطنين الفلسطينيين بإ��ائيل على الرغم
من هويتها اليهودية، وذلك في ظل إضعاف ارتباطهم بباقي المجتمع الفلسطيني في العالم العربي.

وبترسيخ هوية الفلسطينيين "كأقلية" بد��ً من وصفهم بالسكان ا��صليين، يعزز الدعم الغربي
للفلسطينيين من مطالب إ��ائيل با��رض. وبهذه الطريقة، يكون الدعم الغربي للفلسطينيين جزًء

سياسياً ومؤسساتياً من الدعم الغربي ����ائيل، ب��ف النظر عما تدعيه هذه الدول في خطابها بشأن
دعم حقوق الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي.

 

كما ويواجه الث��ثة مليون فلسطيني في الضفة الغربية مساعدات مسيّسة ومعسكرة، إ�� أن ا��ليات أكثر
تعقيداً. فقد وضعت اتفاقية أوسلو (1993) وبروتوكول باريس (1994) نموذجاً من الهيمنة السياسية

وا��قتصادية تتم فيه كافة أعمال "التنمية" في ا��را�� الفلسطينية المحتلة. وقد بحث الباحثان الترتير
ووايلدمان المصالح الليبرالية التي تشكل جزًء من إطار البنك الدولي الذي يوجه سياسة الدعم الغربي
ل��را�� الفلسطينية المحتلة. ويشيران إلى أن تعليمات البنك الدولي "... �� تأخذ بعين ا��عتبار تاريخ
الفلسطينيين، الذين يناضلون للصمود منذ عقود تحت احت��ل عسكري عنيف، وواقعهم ا��نساني"

(2012: 1) وتبالغ في تقدير قدرات السلطة الفلسطينية في العمل على ا��ص��حات المطلوبة نظراً ��ن
السلطة الفلسطينية تفتقر للسيادة. كما وتشير ماندي تيرنر إلى أن الهدف من تدخ��ت "بناء الس��م"

الغربية يشمل مكافحة الثورة. وبكلمات أخرى، سعت المساعدات إلى ترويض طموحات التحرير الوطني
الفلسطينية بما يخدم مصلحة إ��ائيل (تيرنر، 2014).

 
أ أ



6/11/2018 عسكرة المساعدات للفلسطینیین | متابعة الدعم الدولي

http://www.aidwatch.ps/ar/resource/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7

وتنفذ سياسة الدعم في الضفة الغربية بصورة تختلف باخت��ف المناطق المحددة في اتفاقية أوسلو بأنها
مناطق أ (خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية) ومناطق ب (خاضعة لسيطرة فلسطينية إ��ائيلية
مشتركة) والمناطق ج (خاضعة لسيطرة إ��ائيلية). حيث تختلف سياسات المانحين في كل منطقة،
ويدور الجدل ا��كبر حول المناطق ج التي تنفذ فيها إ��ائيل نظام تخطيط غير قانوني (يمتثل له كافة
المانحون) يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى مواردهم الطبيعية ولحقهم بالتنمية (دياكونيا، 2013).
وفي ظل عدم قدرتهم ورغبتهم على مواجهة العسكرة ا����ائيلية في المناطق ج، يساهم المانحون

الدوليون في استدامة الوضع القائم.
 

وعلى الرغم من تأجيل الوضع السيا�� للقدس بفعل عملية أوسلو، لم يلقى الواقع العملي لضم
إ��ائيل للقدس والتهجير الق��ي لسكان القدس ا��صليين من الفلسطينيين أي مواجهة من سياسة

الدعم الدولي. وا��نهيار الفعلي ل��قتصاد الفلسطيني في القدس ال��قية يجعل المدينة في واقع ا��مر
غير صالحة ليعيش فيها الفلسطينيين (عرفة 2016). وقد تم تقويض فعالية المساعدات ا��نسانية (مثل
تلك المقدمة ل���� الفلسطينية التي تهدم إ��ائيل منازلها) والمساعدات التنموية المحدودة بسبب

سياسة التهويد ا����ائيلية العلنية.
 

والحال مختلف أيضاً في قطاع غزة، فالحصار ا����ائيلي الذي وصل عامه العا�� يجعل قطاع غزة يتكل
بالكامل تقريباً على المساعدات الدولية، حيث �� يسمح للمواد أو ا��شخاص بالدخول أو الخروج عبر
الحواجز ا����ائيلية دون ت��يح عسكري إ��ائيلي. وفض��ً عن ذلك، يخضع نظام المساعدات بشكل

متزايد للسيطرة ا����ائيلية بد��ً من ا��مم المتحدة، وبذلك تضاف المساعدات إلى ترسانة ا��سلحة التي
تستخدمها إ��ائيل للسيطرة على الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي الواقع، يمكن تفسير سبب تأخر

جهود إعادة ا��عمار بعد الهجمات ا����ائيلية في السنوات 2008-2009 و2012 و2014 بالطبيعة
العسكرية وا��منية للمساعدات وإطار إيصالها (أو عدم إيصالها). ومن المثير ل��هتمام أن تقديم هذه

المساعدات في ظل سياق أمني شديد يسّهل على المانحين تغطية فشلهم باستخدام عذر "ا��من."
 

وأخيراً، يتلقى حوالي 5 مليون ��جئ فلسطيني مسجل المساعدات من خ��ل وكالة تابعة ل��مم المتحدة
مكرسة لهذا العمل، وهي وكالة غوث وتشغيل ال��جئين الفلسطينيين في ال��ق ا��دنى (ا��ونروا، 2016).
ووفقاً للمنتقدين، أثار تفويض الحماية الغامض الخاص با��ونروا جد��ً بشأن مدى حماية ا��ونروا لحقوق

الفلسطينيين أو إضعافها للمطالبة بالحقوق من خ��ل أجسام وآليات أخرى (فرح، 2010).
 

الدعم الثنائي للسلطة الفلسطينية
 

من الواضح أن المساعدات العسكرية ����ائيل ليست الطريقة الوحيدة التي تدعم من خ��لها ا��طراف
الدولية الفاعلة ا��حت��ل ا����ائيلي لفلسطين. فتعتبر أوروبا والو��يات المتحدة أهم الجهات المانحة

الثنائية للسلطة الفلسطينية. وفي نقد ��ذع، يقول الترتير أن حوالي 30 بالمائة من المساعدات الدولية
تمول قطاع ا��من الذي يكلف مليار دو��ر سنوياً، والذي �� يخضع لمساءلة الشعب الفلسطيني ويعتبر
استبدادي. والو��يات المتحدة وأوروبا تدعمان إص��ح القطاع، ولكن "... العقيدة المركزية لهذا الم��وع
تمثلت في تكريس التعاون ا��مني بين السلطة الفلسطينية وإ��ائيل" ولم تكن أمن الفلسطينيين

(الترتير، 2016). ويشير أيضاً إلى أن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وثقتا استخدام

أ أ أ
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قوات أمن السلطة الفلسطينية القوة المفرطة، وأشارتا إلى أن السلطة الفلسطينية تقيد حرية التعبير
والمشاركة السياسية والحشد الشعبي (الترتير، 2016).

 

وبذلك، فإن ا��حت��ل وا��ستعمار ا����ائيلي يتلقى مساعدات معسكرة من جهة، والسلطة الفلسطينية
من جهة أخرى تتلقى المساعدات التنموية الرسمية وت��فها في مساحة أمنية بحتة في سياق عملية
"تنمية" أمنية. ولهذا، مهما نظرنا في المساعدات في السياق الفلسطيني، ستبقى موجهة وفق منطق

الهيمنة ا��منية ومصممة لمعالجة المخاوف ا��منية ا����ائيلية، في ظل ازدياد شعور الفلسطينيين
بانعدام ا��مان (الترتير، 2015).

 

وفض��ً عن ذلك، يسلط التحقيق في عسكرة المساعدات الضوء على عدة أمور: (1) كيف يمكن تحويل
حركة تحرير إلى متعاقد فرعي للمستعمر نتيجة لهذه المساعدات المعسكرة، (2) كيف يمكن أن ينشأ
عن هذه المساعدات المعسكرة توجهات استبدادية تمنح السيطرة للمؤسسة ا��منية وطواقمها على
حساب القطاعات ا��خرى (مثل الصحة والتعليم والصناعة) وعلى حساب الديمقراطية. وبكلمات أخرى،
لم تفشل المساعدات في فلسطين بسد الفجوات في الفقر والبطالة والتمكين فحسب، بل وخلقت جانباً

جديداً من انعدام ا��من وال��عية.
 

عسكرة المساعدات للمجتمع المدني الفلسطيني
 

وأخيراً، تعتبر المساعدات للمجتمع المدني الدولي والفلسطيني معسكرة أيضاً. فهي م��وطة
بسياسات مكافحة ا��رهاب، والتي تتناقض بشكل مبا�� مع المبادئ ا��نسانية المتمثلة بالحياد وعدم
ا��نحياز، من خ��ل الطلب من ا��طراف الفاعلة في مجال المساعدات إعداد فحص أمني للمستفيدين

قائم على معايير سياسية، مما يؤدي إلى تفاقم النزاع الداخلي، بما في ذلك النزاع المسلح (هول، 2015).
وتستفيد إ��ائيل بصورة غير مبا��ة من استقطاب المجتمع المدني الفلسطيني لنظام عالمي

معسكر، كما وتستفيد أيضاً ��ن قطاع ا��من لديها، والقوي أص��ً، يربح من تصدير منتجات تتعلق بمكافحة
ا��رهاب بقيمة تزيد عن مليار دو��ر سنوياً وفقاً للحكومة ا����ائيلية (حملة المقاطعة، 2010).

 

لهذه المساعدات ا��منية والمعسكرة أثر دراماتيكي على حياة الشعب الفلسطيني اليومية وسعيهم
للحرية وتقرير المصير. وتشير ا��دلة إلى أن هذا النوع من المساعدات غير تنموي، خاصة في ظل احت��ل
عسكري أجنبي. حيث أنه يقيد قدرات الشعب الفلسطيني على المطالبة بحقهم بتقرير المصير بد��ً من
تعزيزها. وهذا بدوره يزيد من انعدام ا��ستقرار على المدى البعيد، ويزيد من احتمالية أعمال عسكرية

وعنف إضافية.
 

العدوان جريمة �� يجب تمويلها بالمساعدات
 

يعتبر استخدام المساعدات لتعزيز أو دعم العدوان غير مناسب وغير منتج، وغير قانوني أيضاً. فالهدف
من نظام الحوكمة العالمي الخاص بنا والمتمثل في ا��مم المتحدة وجد قبل أي ��ء "لحفظ السلم

وا��من الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفّعالة لمنع ا��سباب التي تهدد السلم

أ
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و��زالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه ا��خ��ل بالسلم، وتتذّرع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ
العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى ا��خ��ل بالسلم أو لتسويتها" (ميثاق

ا��مم المتحدة، 1945: الفصل 1، المادة 1.1). وفض��ً عن ذلك، هنالك ث��ثة مبادئ إنسانية أساسية –
ا��نسانية والحياد وعدم التحيز – مقدسة في مقرر الهيئة العامة 46/182 (1991) وتم التأكيد عليها في

عدة قرارات وإع��نات أممية (أوتشا، 2009: 4).
 

وفي حين أن الفلسطينيين والمجتمع الدولي يعتبرون فلسطين استثناًء ��عراف المساعدات، تعتبر
مشكلة المساعدات المعسكرة منت��ة.  وتقول الصفقة الجديدة للتدخل في الدول الهشة أن 30% من
المساعدات التنموية الرسمية ت��ف في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاع (IDPS، 2011: 1). ويشير تقرير

للبرلمان ا��وروبي أنه خ��ل سنة 2013، تم توجيه أكثر من ثلثي المساعدات ا��نسانية التي سجلتها
منظمة التعاون ا��قتصادي والتنمية نحو ا��زمات القائمة منذ مدة طويلة (البرلمان ا��وروبي، 2016: 3).

وهنالك طريقتان لتفسير هذه البيانات، إما أن المساعدات الدولية �� تؤثر على استمرار النزاع (وتفشل في
إيقاف التزايد في ا��حتياجات ا��نسانية)، أو أن المساعدات الدولية تساهم في تفاقم النزاع.

 

وكما كان متوقعاً، كان تقرير ا��مين العام ل��مم المتحدة للقمة العالمية للعمل ا��نساني مصاغ بصورة
دبلوماسية، ولكن عند التمعن في قراءته، يتبين أنه يقر بأن غياب ا��رادة السياسية تكمن في صلب

انعدام فعالية المساعدات. وينص التقرير "... تناول احتياجات الشعوب ا��نساني يتطلب ما هو أكثر من
زيادة مستويات المساعدة. حيث يتطلب جهود حازمة ومقصودة لتخفيض ا��حتياجات، وأن تكون

.(2016:1 ،UNGA) "...مربوطة با��رادة والقيادة السياسية لمنع النزاع وإنهائه
 

وثمة أدلة عدة وقاطعة تبين الع��قة بين المساعدات واستمرار النزاع. وتوفر فلسطين واحداً من ا��مثلة
المتعددة لكيفية انتهاك المساعدات مبدأ "عدم إلحاق ا��ذى" الذي يعتبر جوهرياً لمصداقية المساعدات

ومصداقية النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.
 

يجب أ�� تعزز المساعدات العدوان أو تمكنه، سواء بصورة مبا��ة أو غير مبا��ة. ففي فلسطين، حتى
المساعدات التي يبدو عليها ظاهرياً بأنها "تهدف للخير"، مثل الغذاء والصحة والتعليم والمياه وال��ف
الصحي، تنفذ في سياق نظام مساعدات معقد يخدم المصالح السياسية التوسعية ����ائيل والدول

المانحة. ووجدت دراسة صادرة مؤخراً عن منظمة متابعة الدعم الدولي لفلسطين أن 78% من
المساعدات ل��را�� الفلسطينية المحتلة ينتهي بها المطاف بأن تصب في ا��قتصاد ا����ائيلي (هيفر،
2016)، وبذلك تدعم 18-30% من تكاليف ا��حت��ل. كما ويشير الترتير ووايلدمان إلى أن الدمج ا��قتصادي
الق��ي مع إ��ائيل يجعل ا��قتصاد الفلسطيني ضعيفاً، حيث كثيراً ما احتجزت إ��ائيل ا��موال (بدعم
من الو��يات المتحدة) كإجراء عقابي للسياسات الفلسطينية التي �� تستهويها، بما في ذلك السعي

الفلسطيني للحقوق المقدسة دولياً من خ��ل آليات ا��مم المتحدة (2012: 1).
 

ومن ا��مثلة الواضحة ا��خرى، يتعرض الدعم الدولي الموظف من خ��ل آلية إعادة إعمار غزة، والتي
تعتبر ا��مم المتحدة طرفاً فيها، ل��نتقاد من خ��ل منحه ال��عية للحصار ا����ائيلي غير القانوني لقطاع

غزة (مراد، 2015/2016) وعودته بالفائدة على إ��ائيل من خ��ل توفير غطاء دولي لتعزيز إ��ائيل
مصالحها ا��قتصادية والعسكرية.
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ا��ستنتاج
 

يعتبر الدعم للفلسطينيين معسكر على أربعة مستويات على ا��قل.
 

1)      الدعم العسكري والتجارة العسكرية مع إ��ائيل أصبحت أمر طبيعي على الرغم من ا��دلة الدامغة
التي تثبت أن الدعم هذا يستخدم في انتهاك حقوق الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي.

2)      تعكس أوسلو وإطار حل الدولتين، التي ينفذ في سياقها كافة الدعم الغربي، المصالح السياسية
والعسكرية للو��يات المتحدة وأوروبا وا��جماع النيوليبيرالي الذي يقوده البنك الدولي بد��ً من المصالح

الفلسطينية المحددة ديمقراطياً.
3)      المساعدات التنموية وا��نسانية للفلسطينيين، سواء كانت مقدمة من خ��ل مؤسسات دولية أو
مؤسسات السلطة الفلسطينية، مبنية لحماية ا��حتكار ا��ستعماري ا����ائيلي على حساب ا��من

الفلسطيني وتقرير المصير.
4)      الدعم للمجتمع المدني، الدولي والفلسطيني، م��وط بسياسات مكافحة ا��رهاب التي تؤدي إلى

تفاقم النزاع الداخلي، بما في ذلك النزاع المسلح، بما يشكل انتهاكاً لمبادئ الحياد وعدم التحيز.
 

لن تؤدي المساعدات الداعمة ����ائيل إلى انتهاك حقوق الفلسطينيين إذا حاسبت ا��طراف الفاعلة في
مجال المساعدات (بموجب دورها السيا�� وكجهات مقدمة للمساعدات) إ��ائيل بشأن امتثالها للقانون
الدولي. ولكن الحصانة ا����ائيلية الممنوحة من ا��طراف الدولية أدت إلى تمكين السياسات العدوانية
ا����ائيلية، ونتج عن ذلك نفاق صادم: فحكومات المانحين والفاعلين في مجال المساعدات يسمحون
����ائيل بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في ظل توفير المساعدات للفلسطينيين بطرق تضمن

استمرار هيمنة إ��ائيل.
 

استعادة المساعدات ��جل حقوق ا��نسان: توصيات سياساتية
 

تلغي عسكرة المساعدات للفلسطينيين ��عية المساعدات كتدخل إنساني أو تنموي موثوق. وكي
تتمكن المساعدات الدولية من استعادة مكانتها كمساهم في تحقيق حقوق ا��نسان، عليها أن تكون

مقرونة بآليات مساءلة تضغط على كافة ا��طراف ل��متثال للقانون الدولي واحترام حقوق ا��نسان.
 

يصعب علينا التخيل أن إ��ائيل ستبدأ با��متثال للقانون الدولي وباحترام حقوق ا��نسان دون أن يكون
عليها نوع من الضغط. ففي حين أنه هنالك بعض ا��مثلة عن فرض العقوبات من خ��ل المساعدات
(مثل العقوبات التي فرضتها الو��يات المتحدة ضد تركيا وإندونيسيا وغواتيما�� والسلفادور وا��رجنتين

ونيكاراغوا وزيمبابوي والفيليبين وباكستان والبحرين)، ولكن نادراً ما تستخدم هذه العقوبات ضد إ��ائيل
(رويبنر، 2012/ 25-19).

 

ومن جهة أخرى، كان لحملة مقاطعة إ��ائيل وسحب ا��ستثمارات منها وفرض العقوبات عليها العالمية
المنبثقة عن المجتمع المدني أثراً واضحاً على قدرة إ��ائيل على التنمية العسكرية دون مساءلة (جمعة
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ومانتوفاني، 2016). على كافة ا��طراف المعنية دراسة احتمالية تنفيذ عقوبات استراتيجية للضغط على
إ��ائيل كي تلتزم بالقانون الدولي. وأوضح عمل يمكن القيام به وبشكل فوري هو المطالبة بفرض حظر

عسكري على إ��ائيل وكافة ا��طراف التي تفشل باحترام القانون الدولي.
 

تمكين الفلسطينيين يعني تجهيزهم با��دوات لمقاومة الحكم ا��ستيطاني ا��ستعماري، وتعزيز قدراتهم
على الصمود. على ا��طراف الفاعلة في مجال المساعدات الدولية ا��عتراف بأن التنمية في ظل احت��ل
واستعمار عسكري تعني قبل كل ��ء ا��نخراط بعملية مواجهة واشتباك ��حراز الحقوق، بما في ذلك

الحق في تقرير المصير.
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