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موقف في قضية:

تواطؤ الانحي في انتهاكات
إسرائيل لحقوق الفلسطينيي
كتبته نورا ليستر مراد
أكتوبر  /تشرين اللول ٢۰۱٤

لحة عامة
تعهد الانحون في الؤتر اليخير لعادة إعمار غزة بتوقدي مبلغ غير مسبوق يصل إلى  5.4مليار دولر أمريكي .وفي الوقت نفسه ،يكن الوقول إن
انتهاكات حوقوق النسان الفلسطيني في غزة  -والرض الفلسطينية الحتلة عمومًا – ما كانت لتوقع لول سياسات العونة الدولية التي ما انفكت ،منذ
ثمانينات الوقرن الاضي على القل ،تدعمُ إسرائيل وتعرِض على الفلسطينيي مشاريع إنائية موقابل التنازل عن الوقوق.
تتناول عضوة السياسات في الشبكة ،نورا ليستر مراد ،في هذه الورقة السياساتية العونةَ من منظور "التواطؤ" ،وتكشف أوجه الوقصور في الطر الوقانونية
الوقائمة .وتاجج بأن الهات الفاعلة في العونة الدولية ،بصرف النظر عن محدودية الوقانون الطبق ،مسؤولة بالساس عن هؤل ء الذين تسعى لساعدتهم،
ول بد من محاسبتها على الضرر الذي تسببه أو تتيح وقوعه .وتدد الكاتبة الاجالت التي تستدعي طرح السئلة ،وتعدد في التام بعض الطوات التي
ياجب أن يأيخذها الاجتمع الدني الفلسطيني وحركة التضامن الدولية.

ثمانية أسئلة حول العونة الوقدمة للفلسطينيي
للفلسطينيي الق في طلب العونة الدولية ،وعلى الانحي اللتزام بتوقديها .غير أن طريوقة توقدي هذه العونة قد تُعي في الواقع على انتهاك حوقوق
الفلسطينيي بوجب الوقانون النساني الدولي .إن إيخفاق الهات الدولية الفاعلة في العمل بإياجابية با ينساجم والتزاماتها كاجهات فاعلة ثالثة من الدول
وغير الدول يُدي الوضع الراهن ،ويورط الهات الفاعلة في العونة في النتهاكات الستمرة.
تتآلف العديد من العوامل الاضعة لنظام العونة الدولي لتسهل انتهاكات حوقوق الفلسطينيي .وتشمل هذه العوامل (1 :تصنيف الانحي لوضع
الفلسطينيي الرازحي تت الحتلل السرائيلي بأنه حالة "طارئة" العام تلو العام با يُسفر عن تديخلت قصيرة الجل تستدي الاجة من يخلل التركيز على
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العراض بدلً من السببات؛  ( 2سياسة عدم الواجهة مع إسرائيل بغض النظر عن أفعالها ،وهي سياسة تنم عن رضوخ دولي ،وتساهم في إفلت إسرائيل
من العوقاب؛  ( 3عدم محاسبة نظام العونة نفسه ماّا حدا به إلى تهميش الفلسطينيي وأن يصير مسخّرًا لدمة نفسه.
أماّا ما إذا كان هذا يلبي الد الوقانوني لعتبار الهات الفاعلة في العونة الدولية "متواطئة" ،فهو مسألة ياجدر تركها للخبرا ء الوقانونيي .ولكن إنْ صح
ذلك ،فمن الأمول أن يوقترح هؤل ء البرا ء سبل انتصاف تكون متاحة للفلسطينيي بالطرق الوقانونية أو في الاجال السياسي .وفيما يلي ثمانية أسئلة
ينبغي طرحها بشأن العونة الدولية بهيكلها الالي.
 . 1هل العونة الوقدمة للفلسطينيي تعي إسرائيل على التهرب من التزاماتها بوجب اتفاقية جنيف الرابعة؟
نظرًا لطول اعتماد الفلسطينيي على العونة الدولية ،يكن الوقول إن العونة الوقدمة للرض الفلسطينية الحتلة تعفي إسرائيل فعليًا من التزاماتها ،كسلطة
قائمة بالحتلل ،بحماية الدنيي الفلسطينيي وضمان تلبية احتياجاتهم الساسية بوجب الادة  60من اتفاقية جنيف الرابعة .والعونة أيضًا تدعم
الحتلل من يخلل ترير الموال التي تسدد ثمن انتهاكات إسرائيل وتساعدها مباشرةً في التهرب من التزاماتها تاه السكان الحميي.
وعلوةً على ذلك ،نادرًا ما يرد الانحون الدوليون بأكثر من اعتراضات لطيفة اللهاجة حي تُلحقُ إسرائيلُ الضرار بالشاريع التي يولونها عن طريق الهدم
أو الوقصف أو العتدا ءات اليخرى .ولم يسبق قط أن تصرفوا تصرفًا منهاجيًا لطالبة إسرائيل باجبر الضرر أو التعويض .بل ،على النوقيض من ذلك،
يستمرون في تويل إعادة البنا ء ،وبالتالي إعفا ء إسرائيل من السؤولية عن أفعالها.
 . 2هل الهات الفاعلة في العونة "تعطي سندًا" للحصار السرائيلي غير الشروع على غزة حي تراعي الجرا ءات التي تعرقل الساعدات النسانية أو
النائية؟
يخلصت محكمة راسل حول فلسطي في جلستها الدولية الولى إلى أن مراعاة الصار السرائيلي على غزة بهدف توقدي الساعدة النسانية – و/أو تبرير
عدم توقدي الساعدة النائية  -قد "يعطي سندًا" على الدى البعيد للحصار السرائيلي على قطاع غزة في انتهاك للمادة  33من اتفاقية جنيف الرابعة
التي تظر العوقاب الماعي )انظر الادة  19-9من الحكمة( .ويكن موقارنة هذا الوضع بوقرار محكمة العدل الدولية الوقاضي بأن جدار الضم في الضفة
الغربية الحتلة والنظام الرتبط به يخلوقان واقعًا على الرض يكن أن يصبح دائمًا ،وإنْ حصل ،فإنه سيرقى إلى منزلة الضم.
وجدت دراسة أجريت سنة  2011في غزة أن النظمات الدولية لم تبذل جهدًا كافيًا لتحدي الطار السياسي الذي قدمت دعمها من يخلله .ووجدت
دراسات أيخرى أن الهات الفاعلة في العونة بذلت جهودًا استثنائيةً كي تتثل لتطلبات إسرائيل رغم الزيادة الكبيرة في تكلفة الساعدات الترتبة على
ذلك .وكنتياجةٍ لذلك فإنها ل تستاجيب استاجابةً كاملة للواجب النساني الوقاضي بالتديخل ،على النحو البي في الدونة الدولية لوقواعد السلوك في
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الغاثة في حالت الكوارث ،حتى عندما تكون أزمة غزة على أشدها .و تدر الشارة إلى أن تعمد عرقلة المدادات الغاثية على النحو النصوص عليه
في اتفاقات جنيف يكن أن يرقى ،في الالت الوقصوى ،إلى جرية حرب بوجب نظام روما الساسي )الادة )(2)8ب().((25
 . 3هل يُعدّ توقدي الساعدات العسكرية لسرائيل ،والتي تستخدمها في انتهاك حوقوق الفلسطينيي ،انتهاكًا للمادة  1الشتركة من اتفاقية جنيف
الرابعة؟
توقدم الوليات التحدة والدول الوروبية مساعدات عسكرية وأسلحة تعي إسرائيل على شن عدوانها .وهذه الساعدات العسكرية هي جز ء ل يتاجزأ من
السياسة الارجية نفسها التي توجه آليات "العونة" التابعة لهذه الكومات.
ومن المثلة السافرة في هذا الصدد قرارُ الكونغرس المريكي الصادر في  1آب/أغسطس  2014الوقاضي بتخصيص مبلغ إضافي قدره  225مليون
دولر كمساعدات لنظام الوقبة الديدية السرائيلي بعد يومي فوقط من الهاجوم السرائيلي السادس على مرافق تابعةٍ للمم التحدة – قصف اللاجأ في
مخيم جباليا للجئي الذي اعتبره كبار مسؤولي المم التحدة بأنه "انتهاك جسيم للوقانون الدولي" .وهذه الساعدات ،حتى لو افترضنا أنها مخصصة
للدفاع عن إسرائيل ،تُظهر عدم الكتراث للوقانون المريكي والدولي الانع للمعونة التي تسهل ارتكاب النتهاكات .ولعل هذه اليثية كانت تول في
يخاطر الرئيس المريكي باراك أوباما ،البير في الوقانون الدستوري ،حي أيخّرَ تسليم دفعةٍ موعودة من الصواريخ لسرائيل بُعيد ذلك بوقت قصير.
ومن المثلة اليخرى أيضًا تصدير السلحة وقِطَعها من دول أعضا ء في التاد الوروبي إلى إسرائيل ،وبعضها استخدم في الرب على غزة -2008
 ،2009وربا تكون قد استخدمت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد النسانية .وعلى الرغم من العتراضات البريطانية على السلوك السرائيلي في هذا
العدوان ،أفادت التوقارير أن مبيعات السلحة البريطانية إلى إسرائيل ازدادت لحوقًا في انتهاك لوقانون التاد الوروبي ويُرجّحُ أن تكون قد مكّنت إسرائيل
عسكريًا في عدوانها التاجدد على غزة عام .2014
الدول ملزمةٌ بضمان احترام الوقوق الفلسطينية ،وملزمةٌ أيضًا بضمان أن السلحة والذيخيرة التي توردها ل تستخدم في انتهاك الوقانون النساني الدولي
وحوقوق النسان ،وفوقًا للمادة  1الشتركة من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الطراف السامية التعاقدة باحترام الوقانون النساني الدولي وضمان احترامه،
ووفوقًا لبادئ معاهدة تارة السلحة التي اعتمدتها المعية العامة للمم التحدة مؤيخرًا.
 . 4هل مراعاة الهات الفاعلة في العونة لسياسات مكافحة الرهاب الوطنية التمييزية تنتهك مبدأ الياد النساني؟
إن تطبيق سياسات مكافحة الرهاب الوقاصرة التي توقتضي التمييز ضد الشركا ء والستفيدين على أساس النتما ء السياسي الفترض يبدو انتهاكًا لبدأ
الياد النساني .أماّا الهات الانحة الدولية والنظمات غير الكومية الدولية التي تعزز هذه السياسات أو تتثل لها فيمكن اعتبارها منتهكةً لوليتها
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النسانية تبعًا لذلك .وهناك العديد من بنود سياسة مكافحة الرهاب غير النطوقية أيضًا ،ماّا يفتح الباب للتأويل والتعسف .وكما قضت محكمة راسل،
فإنه ليس من النطوقي بالنسبة للتاد الوروبي أن يعلّق علقاته بحماس بينما يوقيم علقات بإسرائيل التي تنتهك الوقانون الدولي على نطاق أوسع بكثير
)انظر الادة .(27
وعلوةً على ذلك ،أظهرت البحوث التي أجريت في غزة أن التديخل الدولي في غزة قد غذاّى النوقسام الدايخلي بي فتح وحماس ،وأدى إلى تدني مستوى
السا ءلة وإلى الفساد والعسكرة ،لسبابٍ أهمها سياسات مكافحة الرهاب با فيها سياسة عدم التصال.
 . 5هل العونة الوقدمة للسلطة الفلسطينية ترسخ حرمان الوقوق الفلسطينية؟
يشير يخبرا ء حوقوق النسان الفلسطيني باستمرار إلى اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس كمفصَلٍ تاريخي في مسيرة تدهور الوقوق الفلسطينية لسببي هما:
الوقيود الفروضة على الفلسطينيي التي اكتسبت الصفة الوقانونية ،ونوع العونة الشروطة سياسيًا التي أعوقبت تلك التفاقات .يداّعي الفاعلون الدوليون
في أحيانٍ كثيرة أنه ل يكن لحدٍ أن يتوقع منهم أن يدافعوا عن الوقوق الفلسطينية أكثر من السلطة الفلسطينية نفسها .وهذا يعني ضمنًا أن السلطةَ
الفلسطينية مستوقلةٌ عن التأثير الارجي ،بينما هي في الوقيوقة كيانٌ غير قابل للحياة بدون العونة الدولية .ومن هذا يتمخض وضعٌ غير منطوقي ،إذ
يتوجب على السلطة الفلسطينية أن تذعن للمطالب الدولية ،فتستغلها الهات الفاعلة في العونة كذريعة للتخلي عن التزامها بضمان احترام الوقوق
الفلسطينية.
تنص الادتان  7و  8من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه ما مِن اتفاق دولي يستطيع أن يوقوّض الماية الكفولة بوجب الوقانون النساني الدولي .وبالنظر
إلى أن السلطة الفلسطينية كثيرًا ما تعوق الوقوق الفلسطينية باعتبارها وكيلً لسلطة الحتلل السرائيلية ،فإن العونة الدولية الوقدمة للسلطة
الفلسطينية ،كاستاجابةٍ في ظاهرها لطلب السكان الحميي ،قد تكون هي في الواقع ما يعي إسرائيل على انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة.
 .6هل سياسات توريد العونة التي تسمح لسرائيل بالتربح من انتهاكها للحوقوق الفلسطينية تفز ارتكاب الزيد من النتهاكات؟
العدوان السرائيلي مربحٌ لسرائيل .وإدارة سياسات توريد العونة التي تسمح لسرائيل والشركات السرائيلية بالتربح  ،ول سيما تلك الرتبطة بانتهاكات
الوقانون النساني الدولي ،تفز شن الزيد من الروب.
أفادت التوقارير ،على سبيل الثال ،أن منظمة اليونيسيف طلبت في أيار/مايو  2012عرضًا من موقاول إسرائيلي يعمل في مستعمرات إسرائيلية من أجل
إنشا ء محطة تلية للمياه في قطاع غزة ،ما أثار تهديدًا بالوقاطعة من اتاد الوقاولي الفلسطينيي .وفي كانون الثاني/يناير  ،2014منح برنامج المم
التحدة النائي عوقدًا بوقيمة  5.1مليون دولر لشركة ميفرام السرائيلية التخصصة في توريد المدادات لنوقاط التفتيش التابعة للاجيش السرائيلي.
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واستنادًا لا يخلصت إليه محكمة راسل حول فلسطي  ،فإن انتهاكات الوقانون النساني الدولي ،با فيها تلك التي ارتكبتها إسرائيل إبان العدوان على غزة
 ، 2008-2009وإقامة الستعمرات السرائيلية غير الوقانونية وبنا ء الدار غير الوقانوني تشكل جرائم حرب و/أو جرائم ضد النسانية .وعلوةً على ذلك،
أشارت محكمة راسل إلى أن هذه الرائم ارتكبت باستخدام أسلحة ومواد ومعدات ويخدمات موقدمة من شركات مثل إلبيت سيستمز وكاتربيلر وسيمينت
رودستون الوقابضة ،وأن هذه الشركات قد تكون "مسؤولة عن التواطؤ في هذه الرائم وانتهاكات الوقانون الدولي".
وبدلً من أن تضطلع الهات الفاعلة في العونة بسؤولياتها بوجب الوقانون الدولي ،فإن العديد منها ينأى بنفسه علنًا عن حركة موقاطعة إسرائيل وسحب
الستثمارات منها وفرض العوقوبات عليها .وبعضها يهدّد ضمنًا أو صراحةً بالتوقف عن تويل النظمات غير الكومية الفلسطينية الداعمة لهذه الركة.
 . 7هل التعامل مع إسرائيل باعتبارها "حالةً يخاصة" يوقوّض الفاهيم الساسية والعالية للوقانون النساني الدولي؟
إن عدم تطبيق الوقواعد والعايير الدولية النافذة يكن تفسيره كتأييد للنتهاكات السرائيلية للوقانون الدولي ،ويستوجب بالتالي تمل السؤولية بوجب
الواد التعلوقة بسؤولية الدول النبثوقة عن لنة الوقانون الدولي )الادة  .( 16وهذا ينطبق بوجه يخاص على استخدام ما يسمى عملية السلم كوسيلةٍ لتأيخير
إعمال الوقوق الفلسطينية .و طالا أن "عملية السلم" مستمرة ،فإن إسرائيل معفيةٌ فعليًا من السا ءلة أمام الوقانون الدولي .وقد أكدت اللسة الرابعة
لحكمة راسل أن عدم وجود "تركات ملموسة على صعيد المم التحدة لحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها يُشكّل فعلً غير مشروع دوليًا) ".انظر الادة
.(15
وعلوةً على ذلك ،تُبذَل جهودٌ ضئيلة ،إنْ بُذِلت أصلً ،في الرض الفلسطينية الحتلة – وبخاصة في غزة  -للمتثال للتفاقات التفسيرية ولتوجيهات
السياسات بشأن الساعدة النائية مثل الطة الديدة للنخراط في مساعدة الدول الهشة ،وشراكة بوسان لتعاون إنائي فعال ،وبرنامج عمل أكرا ،وإعلن
باريس الذي يؤكد البادئ الشتركة التي تشمل اللكية الحلية ،والسا ءلة ،والشفافية ،ومشاركة الاجتمع الدني .وعلى سبيل الثال ،قال عالم اجتماع
موقيمٌ في غزة للباحثي سنة :2010
تأتي منظمات غير حكومية دولية كثيرة إلى غزة بأجندة إنسانية يخالصة ،في حي أن منظماتنا غير الكومية كلها إنائية .تأتي هنا
دون أدنى فكرة عن السياق الحلي ،وتستخدم موظفينا الدربي تدريبًا جيدًا ،وتعمل مباشرةً مع الستفيدين النهائيي .هذه ليست
شراكة ،بل علقة تضعف هياكل منظماتنا غير الكومية الحلية وتعاملنا كموقاولي من الباطن.
أشارت الدراسة أيضًا إلى الشاكل الناجمة عن ارتفاع الرواتب التي تدفعها النظمات غير الكومية ،وعن الزدواجية في العمل ،والتديخلت قصيرة
الجل ،وغيرها من العِلت اليخرى.
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ثمة مثالٌ آيخر وهو مؤتر مانحي غزة النعوقد عام  2009في شرم الشيخ والذي لم يتضمن مشاركة الؤسسات الغزية الحلية أو قيادة حركة حماس ،كما
أشار الناقد والناشط في الاجتمع الدني عمر شعبان .فالفلسطينيون منوعون فعليًا من مارسة حق توقرير الصير حي يوقود الفاعلون الدوليون عمليات غير
مسؤولة تستبعد الشاركة الفلسطينية الوقيوقية لن تلك العمليات غير شفافة ،أو تري باللغة الجنليزية ،أو لن الكومات الدولية تختار وتعي
فلسطينيي معينيي ،استنادًا إلى معايير سياسية ،ثم تطلقُ عليهم وصف "مثلي" .لوقد تغاضت النظمات الدولية عن مراقبة إسرائيل لزمنٍ طويل حتى
بات من الواجب مسا ءلتها هي نفسها عن النتائج ،كما حثّت محكمة راسل .وفي هذا الصدد ،تناول إعلن الجتماع الرفيع الستوى للاجمعية العامة للمم
التحدة بشأن سيادة الوقانون على الصعيدين الوطني والدولي الصادر في  2012مبدأ مسا ءلة النظمات الدولية تديدًا ،والذي يؤكد أن تعزيز سيادة
الوقانون والعدالة ينبغي أن يكون الوجّه لميع أنشطة تلك النظمات ،ويؤكد كذلك أن "سيادة الوقانون تشمل جميع الدول سواسيةً ،وكذلك النظمات
الدولية ،با فيها المم التحدة وأجهزتها الرئيسية."...
 .8هل التاجاهل الدولي لبادئ النسانية يوحي بأنه ليس للفلسطينيي حوقوق وليس على إسرائيل التزامات؟
هناك العديد من أمثلة برامج التعويضات الاصة بالنزاعات مثل لان الطالبات ،وتميد الصول ،وحاجز اليرادات التي تتبنى منظورًا واسعًا لنواع
الضرر التي يكن الطالبة بالتعويض عنها .غير أن أيًا من هذه البرامج لم يوظف في حالة النتهاكات السرائيلية بحق الفلسطينيي.
ترد مصادر الوقانون الدولي التي تدعو الطراف التسببة بالضرر إلى مساعدة الضحايا في منشور صدر مؤيخرًا من عيادة حوقوق النسان الدولية باجامعة
هارفارد ،وتشمل البادئ الساسية والبادئ التوجيهية للضحايا ،ونظام روما الساسي ،والبادئ بشـأن الضرر العابر للحدود ،والبادئ الساسية والبادئ
التوجيهية غير اللزامية بشأن الق في النتصاف والبر لضحايا النتهاكات السيمة للوقانون الدولي لوقوق النسان والنتهاكات الطيرة للوقانون الدولي
النساني التي اعتمدتها المعية العامة للمم التحدة عام .2005
تتعلق أحدث النتائج على الصعيد الدولي بشأن التعويضات التصلة مباشرةً بالضرر الذي تُلحِوقه إسرائيل بالفلسطينيي بالدار السرائيلي غير الوقانوني،
حيث تدعو محكمة العدل الدولية إلى تعويض جميع الشخاص الطبيعيي والعتباريي التضررين بسببه .وفي حي أن دعوة الحكمة هي رأي استشاري
غير ملزم ،صدَرَ لحوقًا قرار المعية العامة للمم التحدة ) ١٣ A/ES-10/294كانون الثاني/يناير  (2005طالبَ إسرائيلَ بالمتثال للرأي
الستشاري ،وأنشأ ساجلً للضرار النبثوقة عن الدار ،والذي سيكون مفيدًا للمطالبات الستوقبلية .وفي أعوقاب العدوان السرائيلي على غزة -2008
 ،2009صوّت ماجلس حوقوق النسان في المم التحدة على أن تدفع إسرائيل تعويضات عن الضرار التي تكبدها الفلسطينيون ،ولكن الوقرار افتوقر إلى
التنفيذ كما العادة.
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إن الرة الوحيدة التي طالب فيها الاجتمع الدولي إسرائيل بدفع تعويضات كانت عن الضرار التي تسببت فيها إبان العدوان على غزة .2008-2009
غير أن الطالبات لم تصدر من الضحايا الفلسطينيي أو بالنيابة عنهم وإنا من المم التحدة لتعويضها عن الضرار التي لوقت بنشآتها .ومن الدير
بالذكر أن إسرائيل دفعت تلك التعويضات.
ل يكن الوقول إن العونة الدولية هي ضربٌ من ضروب التعويض لن الستفيدين ينظرون إلى برامج التنمية على أنها تعود عليهم با يحقّ لهم باعتبارهم
مواطني وليس ضحايا ،ولن يخبرا ء العدالة النتوقالية يوقولون إن سبل النتصاف "أساسية لي عملية للمصالة والعدالة" ،ول يكون لها معنى إل إذا دفع
الطرف التسبب بالضرر تعويضات 1.وفي جميع الحوال ل تسوقط مسؤولية إسرائيل بحصول الفلسطينيي على العونة الدولية.
وعلوةً على مطالبات الفلسطينيي من إسرائيل ،والتي ينبغي للاجهات الفاعلة في العونة الدولية أن تدعمها ،فإن المارسات السيئة التبعة لدى النظمات
الدولية قد تشكّل بحد ذاتها أساسًا لطالبات الفلسطينيي إذا ديخل مشروع الواد التعلوقة بسؤولية النظمات الدولية حيز النفاذ ) ،A/66/10الفوقرة
.(87

حملة من أجل التصدي للتواطؤ
تنص البادئ النسانية ومعايير العمل النائي الدوّنة على أن الساعدات ياجب أل تُعرّض الستفيدين منها لزيد من الضرر .وسوا ء كان تواطؤ الهات
الفاعلة في العونة الدولية يرقى إلى حد السا ءلة الوقانونية عن معاونة العتدي أم ل ،فإن الدلئل تظهر أن الكثير من المارسات التبعة حاليًا على صعيد
العونة الدولية في فلسطي تسبب الضرر .وللسف ،فإن الهات الفاعلة في العونة الدولية ل تنظر إلى نفسها ،ول تسعى لعرفة الرا ء الفلسطينية
لتحسي الخرجات النسانية والنائية.
ينبغي أن يبحث الاجتمع الدني الفلسطيني وحركة التضامن الدولية عن آليات جديدة ومبتكرة لسا ءلة الهات الفاعلة الدولية بوجب الوقواني واللتزامات
الوقائمة .وعلى هذه الليات أن تستهدف جميع الهات الفاعلة في ماجال العونة  -الهات الانحة الكومية وغير الكومية ،والوكالت التعددة الطراف،
والنظمات غير الكومية الدولية والفلسطينية ،وموقاولي الوقطاع الاص ،والحزاب والركات السياسية.
ومن الهمية بكان كذلك أن نعي محدودية الليات التوقليدية والفرص التي توفرها .فمن الستبعد ،مثلً ،أن توفر الحاكم سبل انتصاف في ظل الوقيود
العوقدة الفروضة على وليتها ،وفي ظل التطور غير التناظر بي الوقانوني الوطني والدولي .فهناك أنواع أيخرى من آليات السا ءلة قد يكون لها أثر أسرع
Quoted in Drumbi, Mark A. (November 2009). Accountability for Property Crimes and Environmental War Crimes:
Prosecution, Litigation, and Development. International Center for Transitional Justice, p. 25.
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وأكثر مباشرةً ،مثل لان الوقيوقة ،وحركات الطالبة بالتعويضات ،والتحوقيوقات العامة ،والحاكمات التي يعوقدها الاجتمع الدني مثل محكمة راسل حول
فلسطي.
حوقوقت حركة الوقاطعة وسحب الستثمارات وفرض العوقوبات توقدمًا على صعيد الضغط من أجل مسا ءلة الشركات التورطة في النتهاكات السرائيلية
للوقانون الدولي ،مثل دور شركة فيوليا في مشروع إسرائيل للسكك الديدية الفيفة في الوقدس .وقد يتسع الاجال لستخدام بعض هذا الضغط المارس
من الرأي العام ضد الهات الفاعلة في العونة التي تساهم في انتهاكات حوقوق الفلسطينيي.
يكن للماجتمع الدني الفلسطيني والدولي أن يعمل أيضًا على نحو بنّا ء مع النظمات الدولية لكتساب فهم أفضل بشأن انطباق الدونات والعايير
والتشريعات في حالت الحتلل العسكري المتد لفترة طويلة .وينبغي على وجه التحديد أن تتصدى السئلة )والبادئ التوجيهية( للمعضلت التي
تواجه الهات الفاعلة في العونة :فإلى متى ينبغي أن تستمر "الستاجابة النسانية" قبل أن توقرر الهات الفاعلة في العونة أن الوضاع "الطارئة" باتت
عرضةً للتلعب من أجل تنب التعامل مع السباب الذرية؟ أين الد الفاصل بي العونة النسانية التي تتحكم بها سلطة الحتلل بوجه مشروع وبي
العونة النسانية التي تتعرض للعرقلة في انتهاك للوقانون الدولي؟ هل هناك حدود للمبالغ التي ينبغي أن يُسمَح للاجهات الفاعلة في العونة الدولية
باجمعها نيابةً عن الفلسطينيي حي تعاجز النظمات الحلية عن التنافس في جذب الموال وحي تتعرض الستدامة الحلية طويلة الجل للضعاف؟
ثمة أمرٌ واحد واضح وهو أن نظرية التغيير التي توقود حركة إصلح العونة الدولية قد ثبت زيفها 2.وكإسرائيل ،فإن الهات الفاعلة في العونة الدولية لن
تغير سياساتها بنا ءً على اليخلق أو الوقانون وحسب ،بل ستكون هناك حاجة لمارسة أساليب الضغط لزعزعة تفاوتات الوقوة بحيث ل تستطيع الهات
الفاعلة في العونة الدولية ،في نهاية الطاف ،أن تتنع عن فعل الصواب.

هذه الوثيوقة متوفرة باللغة الجنليزية:

http://bit.ly/dOnrs

Nora Lester Murad. (2014). “Putting Aid on Trial: An Emerging Theory of Change for How Palestinians Can Hold
International Aid Actors Accountable to Human Rights Obligations,” pp. 163-184 in Saul Takahashi (Ed.). Human
Rights, Human Security, and State Security: The Intersection, vol. 2. Santa Barbara, CA: Praeger.
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نورا ليستر مراد دكتورة وكاتبة وناشطة في ماجال العدالة الجتماعية .تتناول في مدونتها العنونة "الشهد من نافذتي في فلسطي"

)The View from

 ( My Window in Palestine - www.noralestermurad.comقضايا الساعدات الدولية والتنمية الاجتمعية والياة اليومية في ظل الحتلل
العسكري السرائيلي .شاركت في تأسيس مؤسسة دالية ،وهي مؤسسة ماجتمعية فلسطينية تسعى للق ماجتمع مدني نابض بالياة ومستوقل ويخاضع
للمسا ءلة عن طريق العمل اليري .تعمل نورا حاليًا مع عمر شعبان من بال ثينك للدراسات الستراتياجية في غزة لشد الدعم لبادرة شعبية هدفها مراقبة
عملية العونة الدولية في فلسطي .لها موقالت منشورة في صحيفة الغارديان ،والزيرة ،وموندويس ،وأوبن ديوكراسي ،وجدلية ،وغيرها .حسابها على
تويتر @.NoraInPalestine

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستوقلة غير حزبية وغير ربحية ،مهمتها نشر وتعزيز ثوقافة النوقاش العام حول الوقوق النسانية للفلسطينيي وحوقهم
في توقرير الصير ،وذلك ضمن إطار الوقانون الدولي وحوقوق النسان .يلتزم العضا ء والحللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للوقضايا
الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية" ،كمصدر اساسي
لتلك الواد.
لزيد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروني التالي:
او اتصلوا بنا على البريد اللكتروني

www.al-shabaka.org

التاليcontact@al-shabaka.org :

الرا ء الفردية لعضا ء الشبكة ل تعبر بالضرورة عن رأي النظمة ككل.
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