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الق�ول  يمك�ن 

أن االحت�ال اإلرسائييل لألرايض الفلس�طينية أصبح 

مرتس�خاً أكثر من أي وقت مىض، حيث جلب عقدان 

من بناء املؤسس�ات والدولة تقدماً ال يكاد ُيذكر نحو 

تحقيق حقوق اإلنسان الفلس�طيني وتقرير املصري. 

فيم�ا يواصل املجتمع الدويل ض�خ مليارات الدوالرات 

يف األرايض الفلس�طينية املحتل�ة الت�ي تعتم�د حالياً 

ع�ى املس�اعدات الخارجي�ة، لكن�ه يف ذات الوقت لم 

يطع�ن ]أي املجتمع الدويل[ عى نحو فعال يف رشعية 
املشاريع االستعمارية اإلرسائيلية.1

وعىل الرغم من أن وكاالت املانحني واملنظمات غري الحكومية 

الدولي�ة ال يمكنه�ا تغيري سياس�ات الرصاع الفلس�طيني 

اإلرسائي�ي وحدها، فإنه يقع عىل عاتق دول الطرف الثالث 

إتخ�اذ اإلجراءات الدبلوماس�ية الالزمة ملحاس�بة إرسائيل 

عىل سياس�ات االحتالل التي هي غري رشعية وغري قانونية 

بموج�ب القان�ون ال�دويل وأيض�اً ع�ىل النظ�ام القانوني 

التميي�زي ال�ذي تفرض�ة إرسائيل عىل اليه�ود والعرب يف 

األرايض الفلس�طينية املحتلة.2  ومع ذلك، يجب أن تتزامن 

املس�اءلة عىل املس�توى الدبلومايس مع ممارسات الجهات 

املانحة املس�ؤولة، والتي ال ينبغي معها إضفاء الرشعية أو 

التع�اون مع اإلدارة املدنية اإلرسائيلية، كهيئة مؤسس�اتية 

رسمية تمارس مثل تلك السياسات.

ويف إطار ما بعد اتفاقيات أوس�لو، تعمل املنظمات الدولية 

يف األرايض الفلس�طينية املحتلة يف ظل والية واس�عة لدعم 

عملية السالم ومرشوع بناء الدولة الفلسطينية. ومع ذلك، 

ف�إن إطار املس�اعدات الحالي�ة يفرض القي�ود والرشوط 

ع�ىل التنمي�ة املحلي�ة الفلس�طينية والتي بدوره�ا تعيق 

1- نادية حجاب، “إعادة النظر يف املساعدات املقدمة إىل فلسطني،” السياسة 
الخارجية )3 أغسطس/ آب 2012(.

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/08/03/
rethinking_aid_to_palestine

2- مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة، األرايض الفلسطينية 
املحتلة:- خريطة نظرة عامة، ديسمرب/ كانون األول 2011، نرشت بتاريخ 

25 يناير/ كانون الثاني 2012.
http://www.ochaopt.org/documents/ochaopt_atlas_
opt_general_december2011.pdf

عملي�ة صنع القرار الفلس�طيني. ويف حاالت أخرى، يمَكن 

ه�ذا اإلطار أيضاً من س�يطرة دولة إرسائي�ل عىل األرايض 

وامل�وارد والتنمية املحلية الش�املة. وعىل وج��ه التحديد، 

فق�د أصبح التعاون الرس�مي وغري الرس�مي ب�ني اإلدارة 

املدني��ة اإلرسائيلي�ة واملنظم�ات الدولي�ة مص��در قلق 

ف�وري للمنظمات غ�ري الحكومية الفلس�طينية التي ترى 

أن بعض ممارس�ات املانحني للمساعدات املرشوطة تعمل 

ع�ىل تقويض ح�ق الش�عب الفلس�طيني يف تقرير املصري 

والقدرة عىل ممارس�ة حقه يف مقاومة االحتالل اإلرسائيي. 

وعىل الرغم من مختلف الجهات املانحة العاملة يف األرايض 

الفلس�طينية املحتل�ة التي تدعم بنش�اط املش�اريع املهمة 

إلص�الح وتغيري النه��ج اإلنمائي�ة التقليدي�ة، إال أن هذه 

الجهود ال تزال هامشية.

وس�وف تس�عى هذه الورقة إىل دراس�ة كيفي�ة عمل أطر 

التنمية الدولية الحالية وتس�ببها بإعاقة تنمية3 املجتمعات 

الفلس�طينية يف األرايض الفلس�طينية املحتل�ة ع�ىل نح�و 

فع�ال ومتواصل ويف النهاية تمك�ني وتعزيز بقاء االحتالل 

اإلرسائي�ي يف األرايض الفلس�طينية. وس�وف تس�تعرض 

األرايض  يف  الواق�ع  أرض  ع�ىل  الحق�ائ�ق  أوالً  الورق�ة 

التفاقي�ات  األساس�ية  وال�رشوط  املحتل�ة،  الفلس�طينية 

أوس�لو وبروتوك�والت باري�س، وس�وف تواصل بش�كل 

موجز وصف رشوط املس�اعدات املتعلقة برشط مكافح�ة 

اإلرهاب وإجراءات الفح�ص والتدقيق، فضالً عن معالجة 

قضي�ة التطبي�ع. وس�وف تذه�ب الورقة أكث�ر عمقاً عند 

تقيي�م التصاريح ومتطلبات التنس�يق م�ع اإلدارة املدنية 

اإلرسائيلي�ة يف املنطق�ة )ج( يف الضف�ة الغربي�ة، وأخرياً، 

سوف تقدم توصيات واسعة لضمان قدر أكرب من املساءلة 

بني أصحاب املصلحة يف التنمية الدولية العاملة يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة.

3- روي، سارة، “إعادة النظر يف التنمية:- االقتصاد واملجتمع الفلسطيني منذ 
توقيع إتفاقيات أوسلو،” مجلة الدراسات الفلسطينية 3/28 )ربيع 1999(، 

ص. 82-64.
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لمحة:- 
حقائق على أرض الواقع

يرسم املشهد املتغري برسعة يف األرايض الفلسطينية املحتلة 

صورة قاتمة عن التوسع الفعال لدولة إرسائيل يف األرايض 

الفلسطينية إىل ما بعد حدود عام 4.1967 ففي نوفمرب/ 

الوطنية  السلطة  محاولة  وبعد   ،2012 الثاني  ترشين 

مراقب  »دولة  صفة  عىل  للحصول  الناجحة  الفلسطينية 

غري عضو« يف األمم املتحدة، أعلنت الحكومة اإلرسائيلية عن 

ببناء )3.000( وحدة سكنية استيطانية  للسماح  خطط 

الرشقية،  القدس  ذلك  يف  بما  الغربية،  الضفة  يف  جديدة 

للبناء عىل نطاق واسع يف  الخطط  إعداد  اإلرساع يف  وإىل 

املنطقة االسرتاتيجية ›E1’ الواقعة بني مستوطنة معاليه 

أدوميم والقدس الرشقية.5 واعتباراً من عام 2012، قّدر 

الرشقية  والقدس  الغربية  الضفة  يف  املستوطنني  عدد 

أكثر من )552.000( بمعدل متوسط   نمو سنوي قدره 

5.3٪ عىل مدى العقد املايض، مقارنة بمعدل نمو ٪1.8 

نوفمرب  من 28  واعتباراً  اإلرسائيليني ككل.6  السكان  بني 

ثالثة  بمقدار  زيادة  هناك  كان  الثاني 2012،  / ترشين 

أضعاف يف عدد الوحدات السكنية الجديدة للمستوطنني، 

نقطة   )540( نحو  وهناك   .2011 العام  مع  مقارنة 

العقبات  من  وغريها  عسكرية  وحواجز  داخلية  تفتيش 

أمام حركة وتنقل الفلسطينيني يف الضفة الغربية، والتي 

حركة  تسّهل  ولكنها  فقط  الفلسطينيني  حركة  تعوق  ال 

املجالس  وتسيطر  ذاتها.7  إرسائيل  وإىل  من  املستوطنني 

اإلنسانية  املتحدة، “اآلثار  التابع لألمم  اإلنسانية  الشؤون  4- مكتب تنسيق 
املرتتبة عىل سياسات االستيطان اإلرسائيي:- حقائق رسيعة” )تحديث لشهر 

ديسمرب/ كانون األول 2012(.
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_
settlements_FactSheet_December_2012_english.pdf

5- مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة، “القدس الرشقية 
الفلسطينيني  عىل  اإلنسانية  باآلثار  املتعلقة  التطورات  آخر  واملستوطنات:- 
يف  األخرى  التحتية  والبنى  والجدار  اإلرسائيلية  االستيطان  سياسات  جراء 

الضفة الغربية.” 
http://www.ochaopt.org/eastjerusalem 

والسامرة  يهودا  يف  السكان  إحصاءات  اإلرسائيلية،  الداخلية  وزارة   -6
.)2012(

اإلنسانية  املتحدة، “األثار  التابع لألمم  اإلنسانية  الشؤون  7- مكتب تنسيق 
املرتتبة عىل سياسات االستيطان اإلرسائيي.”

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_
settlements_FactSheet_December_2012_english.pdf

اإلقليمية االستيطانية عىل 43٪ من كامل الضفة الغربية، 

ويشكل عدد املستوطنني 19٪ من سكان القدس الرشقية 

والضفة الغربية مجتمعة.

أما بالنسبة لقضية السجناء السياسيني متزايدة األهمية، 

الدولية ما زالت صامت�ة  فإن منظمات حقوق اإلنس�ان 

عملي�ة  بداية  من  عاماً  عرش  تسعة  وبعد  اليوم،  تقريباً. 

مجموعه  ما  تحتجز  إرسائيل  زالت  ما  أوسلو،  يف  السالم 

تم  الذين  الفلسطينيني  السياسيني  السجناء  من   )111(

اعتقالهم بسبب جرائم مزعومة حدثت قبل 13 سبتمرب/

كان  الذين  للسجناء  النه�ائي  املوعد  وهو   ،1993 أيلول 

الالحقة.  اإلفراجات  يف  إدراجهم  يتم  أن  املفرتض  من 

وقد قىض ما يقرب من )66( سجيناً أكثر من 20 سن�ة 

البي�انات  أن  كم�ا  اإلرسائيلية.8  السجون  يف  متتالية 

يف  الفلسطينيني  باألرسى  املحيط  الوضع  عن  املحدودة 

السجون اإلرسائيلية يجعل عمل املنظمات بشأن القضية 

من  إجراءات  اتخاذ  عدم  فإن  ذلك،  ومع  بكثري.  أصعب 

السجناء  بحقوق  املطالبة  يف  الدولية  املنظمات  جانب 

الشارع  لدى  املانحني  مجتمع  رشعية  تقويض  من  زاد 

الناشطني  الشباب  أوساط  يف  وخاصة  الفلسطيني، 

سياسياً، الذين ينظرون بنحو متزايد إىل الجهات املانحة 

الفلسطيني  الشعب  رفاهية  بدعم  تقوم  ال  بأنها  الدولية 

عىل املدى الطويل.9 

االتجاه.  هذا  جيداً  الدولية  املانحة  الجهات  وتدرك 

فاملستوطنات غري القانونية والبؤر االستيطانية والحواجز 

القدس  يف  املشهد  بعثر  الجنود  وإنتشار  العسكرية 

املحظوظني  ألولئك  وبالنسبة  الغربية.  والضفة  الرشقية 

الحصار  من  سنوات  فإن  غزة،  لدخول  الكفاية  فيه  بما 

اتفاقيات  قبل  املحتجزون  السياسيون  “السجناء  الضمري  مؤسسة   -8
أوسلو،” صحيفة الوقائع.

http://www.addameer.org/etemplate.phpaid=521

9- ايلينا فيوال، “سنة واحدة إىل 15 مارس مظاهرات شبابية:- أين اآلن؟” 
أخبار بديلة )18 مارس/ آذار 2012(.

http://www.alternativenews.org/english/index.php/
component/content/article/28-news/4219-one-year-
to-15-march-unity-demonstrations-where-now

انظر أيضاً:- الثورة لن تمّول:- ما وراء املجَمع الصناعي غري الهادف للربح، 
امللونة ضد العنف  النساء ذوات البرشة  تم تحريرها من قبل مجلة إنسايت 

)كامربيدج، ماساشوستس:- ساوث إند برس، 2007(.
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واضطر  تماماً  الزراعي�ة  أراضيها  دمر  اإلرسائيي 

املتزايدة.  األنفاق  صن�اعة  عىل  االعتماد  إىل  غزة  س�كان 

توظيف  األنف�اق  صن�اعة  قدرت   ،2010 عام  وبحلول 

العالته«  غريه  عىل  يعتم�د  »شخص   )150.000( حوايل 

»املعالني«، أو 10٪ من سكان غ�زة، وكثري منهم هم من 

فئ�ة الش�باب واملترسبني من املدارس الذين يساهمون يف 

معيشة أرسهم. ويف دورية للرشطة التابعة لحركة حم�اس 

األطف�ال  أن  وجد   ،2011 األول  كانون  ديسمرب/  يف 

»أجسامهم  بسبب  األنف�اق  يف  للعمل  إستخدامهم  يتم 

يف  الفح�م  مناجم  يف  املنج�ز  بالعمل  شبيه  الخفيف�ة«، 

العرص الفيكتوري. وأفاد مسؤولون يف حركة حماس أنه 

يف  األنف�اق.10  يف  )160( طف�الً  يقل عن  ال  ما  قت�ل  تم 

نه�اية املطاف، عىل الرغم من املناظر الطبيعية الجغرافية 

الفلسطينية  األرايض  يف  برسعة  املتغرية  والديمغرافية 

املحتلة، فإن العديد من أصح�اب املصلحة الرئيسيني يف 

التنمي�ة الدولية لم يعي�دوا صي�اغة نم�وذج بناء الدول�ة 

واملؤسسات املوق�ع يف أوسلو لتلبية االحتياجات الحقيقية 

للفلسطينيني.

إطار سياسي معيب
إتفاقيات أوسلو

منذ التوقي�ع عىل اتفاقيات أوس�لو يف عام 1993، شهدت 

األرايض الفلس�طينية املحتلة تنمي�ة ممنهجة وتوس�ع يف 

املشاريع االس�تيطانية اإلرسائيلية. واس�تندت االتف�اقية 

املرحلي��ة إىل الح�اجة إىل تس�وية نه�ائية عىل أس��اس 

ق�رار مجل�س األم�ن ال�دويل لألم�م املتح��دة رقم 242 

)1967( بتاريخ 22 نوفمرب/ ترشين الثاني 1967، الذي 

يدعو إىل:-

»إنهاء جميع ادعاءات أو حاالت الحرب واحرتام 

واالعرتاف بسيادة ووحدة أرايض كل دولة يف 

املنطقة واستقالها السيايس وحقها يف العيش 

الديناميات غري املقصودة  10- نيكوالس بيلهام، “ظاهرة األنفاق يف غزة:- 
للحصار اإلرسائيي”، مجلة الدراسات الفلسطينية 4/41 )صيف 2012(،

 http://www.palestine-studies.org/journals.aspx?id=1
1424&jid=1&href=fulltext

بسام ضمن حدود آمنة ومعرتف بها خالية 

من التهديدات أو أعمال القوة ؛ ضمان حرمة 

األرايض واالستقال السيايس لكل دولة يف 

املنطقة«.

ودعا القرار أيضاً إىل »انسحاب القوات املسلحة اإلرسائيلية 

من أرايض احتلتها يف النزاع األخري«. لذلك، إن عدم إحرتام 

مهم  والسيادة  الفلسطينية  األرايض  لسالمة  إرسائيل 

الفلسطينية  األرايض  يف  املساعدات  معضلة  لفهم  خاصة 

املشاريع  تنفيذ  الدوليني  املانحني  تلزم  والتي  املحتلة، 

والربامج ضمن نظام السيطرة عىل األرايض الذي يسّهل يف 

النهاية سلطة القوة االحتاللية يف التخطيط والبناء وملكية 

األرايض عىل حساب حقوق الفلسطينيني. ودولة إرسائيل 

عليها«،  »متنازع  أرايض  الفلسطينية  األرايض  تعترب 

وليست أرايض »محتلة«. ومع ذلك، تشري السياسة الدولية 

الرسمية باإلجماع إىل األرايض التي تسيطر عليها إرسائيل 

اآلن منذ عام 1967 بأنها بالفعل محتلة، واملناطق )أ، ب، 

ج( تقع داخل هذه األرايض وفقاً التفاقيات أوسلو الثانية.

عام  واشنطن  يف  املوقعة  الثانية  أوسلو  إتفاقيات  قسمت 

ج(.  ب،  )أ،  مناطق  إىل  رسمياً  الغربية  الضفة   1995

الفلسطينية  السكانية  التجمعات  من  تتكون  )أ(  املنطقة 

الكبرية يف الضفة الغربية، وتقع ضمن إختصاص السلطة 

)ب(،  املنطقة  ففي  واألمني.  املدني  الفلسطينية  الوطنية 

املدنية فقط. وأخرياً،  الشؤون  الفلسطينيون عىل  يسيطر 

الكاملة،  اإلرسائيلية  السيطرة  تحت  تقع  )ج(  املنطقة 

املحتلة.11  الغربية  الضفة  وتشكل 61-62٪ من مساحة 

الضفة  يف  املجاورة  األرايض  فقط  هي  )ج(  واملنطقة 

الزراعية  األرايض  من  األكرب  الجزء  عىل  وتحتوي  الغربية 

الفلسطينية والرعي وكذلك احتياطي األرايض التي يمكن 

املستقبلية.  االقتصادية  التنمية  أجل  من  استخدامها 

دائمة يف  إنشاء مباٍن  الفلسطينيون من  ُيمنع  اآلن  وحتى 

املنطقة )ج( بدون الحصول عىل تراخيص بناء من اإلدارة 

)ج(  “املنطقة  املتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب   -11
ورقة وقائع خطة االستجابة اإلنسانية” )أغسطس/ آب 2010(.

 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/59AE27FDECB0
34BD85257793004D5541

ُ
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املدنية اإلرسائيلية.12 وهكذا، يضطر حوايل )150.000( 
فلسطيني إىل اإلقامة يف مخيمات رسمية وغري دائمة.13

وأظهرت التجزئة املادية وحدها، جنباً إىل جنب مع التوسع 

يف  املبينة  اإلقليمية  االنقسامات  اإلرسائيي،  االستيطاني 

تمكني حقوق  يف  تماماً  فعالة  بأنها غري  أوسلو  اتفاقيات 

الرتتيب  هذا  فإن  يشء،  كل  وقبل  الفلسطيني.  الشعب 

يف  الفلسطينية  املجتمعات  تتواجد  حيث  القائم  السيايس 

جيوب صغرية من القرى واملدن يجعل التنمية االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية للدولة صعباً للغاية يف املستقبل.

بروتوكوالت باريس

التوقيع  تم  اتفاقية مرحلية  نَظم بروتوكول باريس، وهو 

من  كجزء   1994 نيسان   29 بتاريخ  باريس  يف  عليها 

دولة  بني  االقتصادية  العالقات  األوىل،  أوسلو  إتفاقيات 

هذه  وخلقت  املحتلة.14  الفلسطينية  واألرايض  إرسائيل 

الظروف االقتصادية عقبات أكثر للفلسطينيني يف الضفة 

تركيبة  أن  خاصة  أوسلو،  قبل  من  غزة  وقطاع  الغربية 

الفلسطيني  االقتصاد  جعلت  الربوتوكول  )هيكلية( 

يعتمد عىل إرسائيل. وعالوة عىل ذلك، تم تشكيل وصياغة 

لتحرير  املطاف  نهاية  يف  أوسلو، نظرياً  الربوتوكول، مثل 

العمالة  حركة  لحرية  والسماح  الفلسطينية  األرايض 

واملنتجات بني حدود البلدان املعنية.

عىل  الكاملة  بالسيطرة  إرسائيل  دولة  تحتفظ  واليوم، 

أموال  ذلك  يف  بما  الفلسطينية،  والواردات  الصادرات 

12- البنك الدويل، “اآلثار االقتصادية الناجمة عن تقييد الوصول إىل األرايض 
يف الضفة الغربية،” مجموعة التنمية االجتماعية واالقتصادية واملالية تنمية 
أكتوبر/   21( أفريقيا،  وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  يف  الخاص  القطاع 

ترشين األول  2008(، ص 4.
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANK 
GAZA/Resources/EconomicEffectsofRestrictedAccess 
toLandintheWestBankOct.21.08.pdf.

13- مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة، “املنطقة )ج( يف 
الضفة الغربية: مخاوف إنسانية رئيسية،” )يناير/ كانون الثاني 2013(.

 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/
CCEC730492AD8A9785257AFC004AEFA1. 

بتاريخ 1  )نرش  باريس”،  بروتوكول  التنقل:-  “تقييد حرية  بتسيلم،   -14
يناير/ كانون الثاني 2011، حدثت يف 19 سبتمرب/ أيلول 2012(.

 http://www.btselem.org/freedom_of_movement/
paris_protocol.

املساعدات الدولية. ووفقاً للربوتوكول، ليست فقط مسألة 

الفلسطينية  اإلرسائيلية  للجان  تخضع  السيايس  األمن 

تخضع  أن  يجب  االقتصادية  القضايا  ولكن  املشرتكة، 

أيضاً للمراجعة من هذا القبيل. وبطبيعة الحال، يف سياق 

هذه  أثبتت  فقد  املتوازنة،  غري  )القوة(  السلطة  هيكل 

اللجان املشرتكة العمل ببساطة عىل أنها امتداد للسيطرة 

الهادئة التي تبذلها اإلدارة املدنية اإلرسائيلية.

اتفاقيات  من  كجزء  باريس،  بروتوكوالت  فإن  ولذلك، 

النموذج الخاص ببناء  أوسلو، تؤكد عىل إشكالية طبيعة 

الفلسطينية  األرايض  يف  الدولية  التنمية  ورشوط  الدولة 

املحتلة. وبدون القدرة عىل تحديد أولويات االكتفاء الذاتي 

االجتماعية  الحقوق  عن  فضالً  الفلسطيني،  لالقتصاد 

دولة  تزال  ال  املحلية،  التنمية  عىل  والسيطرة  والسياسية 

إرسائيل هي صانع القرار النهائي فيما يخص كل جانب 

من جوانب الحياة الفلسطينية.

كيف يمكن أن يكون إطار 
المساعدات الدولية ضارًا؟ 

يف نهاية املطاف، إن تطوير األرايض هو مسألة سياسية، 

تعنت  مواجهة  الدويل  املجتمع  رغبة  عدم  يف  أسبابها 

إرسائيل فيما يخص االحتالل للشعب الفلسطيني. وبيان 

يف  صدر  الذي  مون  كي  بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني 

كاملة  سخافة  يجسد   2012 األول  كانون  ديسمرب/   11

الدويل. وإعرب  املجتمع  للدبلوماسية داخل  الحايل  للنهج 

بان كي مون، يف واحدة من العديد من ترصيحاته بشأن 

مستقبل دولة فلسطينية بعيدة املنال، عن “قلقه العميق” 

وتوسيع  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مستقبل  أجل  من 

من  وغريها  الفلسطينيني،  السجناء  ورفاه  املستوطنات 

القضايا.  ويف بيانه لم يعرب األمني العام لألمم املتحدة عن 

املطالبة بإنهاء االحتالل اإلرسائيي لألرايض الفلسطينية، 

أو إىل عدم رشعيته.15 ولذلك فإن »التعبري عن القلق« الذي 

عن  يعرب  العام  “األمني  مون،  كي  بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني   -15
العامة  قلقه إزاء حقوق اإلنسان للفلسطينيني املحتجزين،” قسم املعلومات 

واإلعالم SG/SM/14713 )نيويورك: 11 ديسمرب/ كانون األول 2012(.
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/
sgsm14713.doc.htm
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أبداه األمني العام يف بيانه لم يطرح أي إجراء دبلومايس 

اإلنسان  حقوق  إنتهاكات  قضية  ملعالجة  للحياة  قابل 

اإلرسائيلية ولم يحدد أي مساءلة للمجتمع الدويل لضمان 

هو  الصحفي  البيان  وهذا  الفلسطينية.  الحقوق  وحماية 

مجرد مثال واحد عىل وجود مشكلة منهجية أكرب والتي 

تتجىل يف النهج املتبع من قبل الجهات املانحة يف التنمية يف 

الفلسطينية املحتلة. ويف نهاية املطاف، ال توجد  األرايض 

لحقوق  كالمية  رضيبة  دفع  ملجرد  دبلوماسية  عواقب 

اإلنسان الفلسطيني. وعىل مستوى املساعدات الدولية، ال 

تزال الجهات املانحة األجنبية عالقة بني واليتها عىل احرتام 

الفلسطينيني،  حقوق  حماية  وضمان  الدويل  القانون 

وواقع التعامل مع سلطة الحكومة اإلرسائيلية عىل أرض 

الواقع يف األرايض الفلسطينية املحتلة.

ومع ذلك لم تتعامل الجهات املانحة الدولية بالقدر الكايف 

مساعدات  نظام  انتهك  قد  الواقع،  ففي  التحدي.  هذا  مع 

منهجي  بشكل  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف  املانحني 

مبادئ التنمية التي وردت من قبل املجتمع الدويل نفسه، 

مثل اإلعالنات املتعلقة بالحق يف التنمية، مبادئ املشاركة 

الدولية الجيدة يف الدول واألوضاع الهشة، وميثاق املساءلة 

املبادئ  هذه  وتشمل  الدولية.16  الحكومية  غري  للمنظمات 

االلتزامات واملسؤوليات مثل الحق يف التنمية بوصفه »حقاً 

من حقوق اإلنسان غري قابل للترصف بحيث يحق لجميع 

»التنمية«  أي  تحقيقها  يف  واإلسهام  املشاركة  الشعوب 

والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بثمارها  والتمتع 

والسياسية.«17 وتشمل أيضاً التزام الجهات املانحة »بعدم 

الرشيك  قيادة  »وإحرتام  املساعدات18  بربامج  اإلرضار« 
واملساعدة يف تعزيز قدرته عىل ممارسة هذا الحق.«19

ومبدأ »عدم اإلرضار«، عىل سبيل املثال، يرتكز عىل فكرة أن 

املساعدات يجب أن تتكيف مع الظروف املحلية. وبشكل 

16- “الفلسطينيون لهم الحق يف التنمية والحقوق فيما يتعلق باملساعدات 
الدولية،” مؤسسة دالية.

http://www.dalia.ps/files/RightsinAidBrochure.pdf. 

17- إعالن األمم املتحدة بشأن الحق يف التنمية، 1986.

ملنظمة  الهشة  واألوضاع  الدول  يف  الجيدة  الدولية  املشاركة  مبادئ   -18
التعاون والتنمية - لجنة املساعدة اإلنمائية، 2005.

19- ميثاق املساءلة للمنظمات غري الحكومية الدولية، 2005. 

أكثر تحديداً، يجب أن تدرك الجهات املانحة إىل حد كبري 

أنه يف مناطق الرصاع تصبح املساعدات مسيسة عىل الفور، 

متشابكة ومتداخلة داخل مجموعة من الحقائق االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية عىل أرض الواقع. ويمكن أن ُيساء 

إستخدام إو إدارة املساعدات بسهولة إلطالة فرتة الرصاع 

املجتمع.  داخل  القائمة  واالنقسامات  التوترات  لتفاقم  أو 

الجهات  برشوط  اإلرضار«  »عدم  عالقة  وصف  وسيتم 

املانحة يف املنطقة )ج( يف األرايض الفلسطينية املحتلة بمزيد 

من التفاصيل يف هذه الورقة.

سياسات  أو  معايرياً  الدولية  املانحة  الجهات  وتستخدم 

تحليل  وإن  املحلية.  التنمية  ملشاريع  مختلفة  رشوطاً  أو 

املشاريع  لطبيعة  نظراً  معقد  أمر  لهو  السياسات  هذه 

املانح�ة  الجهات  من  الع�ديد  لسياسات  جداً  املحددة 

املجتمعات  تحك�م  التي  واملؤسسات  القوانني  ومختلف 

الفلسطينية يف املنطقة. وعىل الرغم من أن هناك عدداً من 

بتنفيذ  وقامت  تنفيذ  إىل  تدع�و  التي  الدولية  املنظم�ات 

إضافًة  الفلسطيني  الذاتي  االكتف�اء  ومش�اريع  برامج 

إىل دعوتها بتخصيص قدر أكرب من املس�اءلة من جانب 

لوضع حد لالحتالل اإلرسائيي، فإن هذا  املجتمع الدويل  

النهج املتبع من قبل الجهات املانحة ال يزال استثناًء لهذه 

القاعدة.

أمثلة على الشروط المفروضة 
على التمويل في األراضي 

الفلسطينية المحتلة
الشرط المتعلق بمكافحة اإلرهاب

الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  ضمت   ،2002 عام  يف 

)USAID( البند املتعلق بمكافحة اإلرهاب يف عقودها مع 

تترسب  قد  األموال  بأن  القلق  بسبب  املحتملني  الرشكاء 

مع  عالقات  له�ا  التي  املحلية  املؤسسات  أو  األفراد  إىل 

منظمات إرهابية. وصدر البند املتعلق بمكافحة اإلره�اب 

االقتن�اء  بسياسة  املتعلقة  التوجيهات  يف  البداية  يف 

األمريكية  للمنظمات  رضوري  وهو   )19-2( واملساعدة 
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توقيع  أو  منحة  منح  قبل  تضمن،  أن  األمريكية  وغري 

املوارد  أو  املادي  الدعم  توفر  ال  منظمتهم  أن  اتفاقية، 

املنح  من  املستفيدين  أو  الحاصلني  إعالم  وتم  لإلرهاب. 

وأعضاء  منظمتهم  يف  الرئيسيني  املوظفني  عىل  يجب  أنه 

مجلس اإلدارة واملستفيدين املبارشين أن يخضعوا إلجراء 

من  األفراد  أسماء  فحص  يتم  العملية،  هذه  ويف  فحص. 

قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة 

األمريكية ولجنة مجلس األمن الدويل الخاصة بالعقوبات 

التابعة ملجلس االمن  ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان 

بدء املرشوع.20  املتحدة 1267( قبل  األمم  )قائمة  الدويل 

فقط  اإلرهاب  بمكافحة  املتعلق  البند  تطبيق  تم  حني  يف 

الدولية  للتنمية  األمريكية  بالوكالة  املرتبطة  الربامج  عىل 

)USAID(، ومنذ ذلك الحني تم إعتماد رشط مماثل من 

فورد.  مؤسسة  مثل  أخرى  كبرية  مانحة  منظمات  قبل 

الرشط  هذا  أيضاً  املتحدة  األمم  وكاالت  تستخدم  وسوف 

إذا كان املانح ملرشوع يتطلب مثل هذه الرشوط. 

الفلسطينية  الحكومية  غري  املنظمات  شبكة  موقف  ودعا 

عليه  التأكيد  وتم   2003 عام  يف  ُنرش  الذي   ،)PNGO(

املرشوط. ومع  الدعم  إىل وقف  من جديد يف عام 2011، 

ذلك، فقد ارتفع عدد الجهات املانحة التي شملت الرشط 

املتعلق بمكافحة اإلرهاب يف منحهم. ومثل هذه الرشوط 

ذلك،  واألهم من  الحكومية  املنظمات غري  استقالل  تعيق 

وغري  املالئمة  الرشوط  حيث  من  شاملة  تعريفات  فرض 

املالئمة للمشاركة السياسية للشعب الفلسطيني، يف حني 

فيما  وخاصة  إرسائيل،  لدولة  املعايري  نفس  تأييد  عدم 

يخص ممارسات جيشها واملستوطنني. ويف نهاية املطاف، 

البند  الفلسطينية  الحكومية  املنظمات غري  ترفض شبكة 

أيضاً  ولكن  سياسية  ألسباب  اإلرهاب  بمكافحة  املتعلق 

القانون  فصل  من   )7( املادة  أن  حقيقة  إىل  ذلك  يرجع 

التابع لشبكة املنظمات غري الحكومية تنّص رصاحة عىل 

الفلسطينية هي فقط  الحكومية  املنظمات غري  أن شبكة 

20- مكتب املساءلة الحكومية األمريكي، “املساعدات الخارجية:- تم تعزيز 
التدابري الرامية إىل منع املدفوعات غري املقصودة إىل اإلرهابيني ضمن برامج 
املساعدات الفلسطينية، ولكن تبقى بعض نقاط الضعف،” تقديم تقرير إىل 
 19(  622  -09  - األمريكي  الحكومية  املساءلة  مكتب   - الكونغرس  لجان 

مايو/ أيار 2009(.
 http://www.gao.gov/new.items/d09622.pdf 

املعلومات  من  وملزيد  املرشوط.21  غري  التمويل  لقبول 

عىل  االطالع  ُيرجى  وآثاره،  اإلرهاب  مكافحة  حول رشط 

نرشة معا  تحت عنوان »مصفوفة التحكم:- أثر التمويل 

املرشوط عىل املنظمات غري الحكومية الفلسطينية.«

إجراءات الفحص والتدقيق

إن إجراءات الفحص أو الفرز تختلف باختالف كل جهة 

أن  املحتلة. يف حني  الفلسطينية  األرايض  تعمل يف  مانحة 

العديد من املنظمات ال تستخدم رسمياً إجراءات الفحص 

السيايس، إال أن املنظمات الفلسطينية والهيئات اإلدارية ال 

تزال مستبعدة إىل حد كبري من هذه العملية.

التابعة  البعثة  املتحدة، يجب عىل  الواليات  لقانون  ووفقاً 

الضفة  يف   )USAID( الدولية  للتنمية  األمريكية  للوكالة 

غري  معينني  مستفيدين  فحص  غزة  وقطاع  الغربية 

األمريكية  الوكالة  قبل  من  املقدم  التمويل  من  أمريكيني 

للتنمية الدولية. وتم إجراء تعديل كبري عىل إجراء الفحص 

يف عام 2007، وُيمارس الفحص حالياً عىل نطاق واسع 

من  وغريها  املتلقني  أسماء  تفتيش  عىل  ينطوي  بحيث 

ومصادر  البيانات  قواعد  عرب  املعلومات  تحديد  عمليات 

يف  ينخرطون  كانوا  إذا  ما  لتحديد  األخرى،  املعلومات 

التابعة  البعثة  يف  الربامج  دعم  وحدة  وتقوم  اإلرهاب. 

بتنسيق   )USAID( الدولية  للتنمية  األمريكية  للوكالة 

عملية  إجراء  يتطلبون  الذين  لهؤالء  الفحص  عملية 

 2007 عام  يف  وسعت  التي  واإلجراءات  عليهم.  الفحص 

تتطلب اآلن معلومات إضافية من املستفيدين من الصف 

األول والثاني للمنظمات غري الحكومية. ويف الواقع، ُيحظر 

تضم  حكومة  أي  يف  املساهمة  األمريكية  املساعدات  عىل 

حماس، أو التي “تنتج عن إتفاق مع حماس، ما لم يشهد 

الرئيس أن حكومة السلطة الفلسطينية، بما يف ذلك جميع 

الوزارات تعرتف ب� “حق إرسائيل يف الوجود” و “تقبل 
االتفاقيات اإلرسائيلية الفلسطينية السابقة.”22

لعام   )1( رقم  قانون  األهلية،  والهيئات  الخريية  الجمعيات  قانون   -21
2000، الفصل السابع، املادة )32(.

خدمة  للفلسطينيني،”  األمريكية  الخارجية  “املساعدات  زانوتي  جيم   -22
أبحاث الكونغرس )15 يوليو/ تموز 2012(، ص. 8- 9.
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الفلسطينيني  املستفيدين  أن  الفحص  وتفرتض سياسات 

الفحص  عملي�ة  وتقوم  براءتهم.  تثبت  حتى  مذنبون 

أن  قبل  التعسفية  واملوافقة  للمراجع�ة  بإخضاعهم 

يتمكنوا من الحصول عىل الخدمات التي ينبغي أن تق�دم 

أو  اإلقام�ة  السيايس ومكان  االنتم�اء  النظ�ر عن  بغض 

يحصلون  ال  الفلسطينيني  من  والعديد  الديني.  االنتم�اء 

عىل التدريبات املختلفة أو الخدمات أو الدع�م االجتم�اعي 

السياسة هي مسببة للخ�الف  واالقتص�ادي. ومثل هذه 

بعض  تفضيل  يتم  حيث  الفلسطينية  املجتمعات  يف 

من  املق�دمة  الخدمات  عىل  للحصول  واألفراد  األرس 

ه�ذه  من  آخرين  إستبع�اد  يتم  بينما  املانحة،  الجه�ات 

يستخدمون  الذين  الدوليون  املانحون  وُيجرب  الخدمات. 

ملراقبة  املحلي�ة  املنظم�ات  أيض�اً  السياسة  ه�ذه  مث�ل 

طريق  عن  تخدمه�م  أن  املفرتض  من  التي  املجتمعات 

ليس  وهذا  السياسية.  لالنتماءات  املستفيدين  فحص 

فق�ط خارج إختصاص املنظمات املحلي�ة، ولكن أيض�اً 

يخلق انقسامات عميق�ة بني املجتم�ع املدني الفلسطيني 

واملجتمع�ات التي تدعمها.

التطبيع

تقوم  هوادة،  بال  اإلرسائيي  االحتالل  إستمرار  ومع 

املنظمات املانحة املختلفة، بالتعاون مع بعض املنظمات 

غري الحكومية الفلسطينية بتنفيذ برامج وأنشطة مشرتكة 

األخرية  الدعوة  هو  واحد  مثال  اإلرسائيلية.  املنظمات  مع 

من االتحاد األوروربي لتقديم مقرتحات يف إطار برنامج 

»الرشاكة من أجل السالم«، الذي يسعى إىل »تعزيز السالم 

وبناء الثقة.« وتحمل الدعوة الهدف املحدد نحو »تعزيز 

وبناء  السالم  تعزيز  إىل  الرامية  املدني  املجتمع  إجراءات 

تفاويض  حّل  إليجاد  الدعم  قاعدة  توسيع  أجل  من  الثقة 

خمسة  إىل  يصل  ما  منح  للمرشوع  ويمكن  للرصاع.« 

وبموجب  شهراً.   )36( أقصاها  مدة  خالل  يورو  ماليني 

لحّل  كجدوى  »السالم  الدعوة:-  من   )1( رقم  األولوية 

الدولتني:- إجراءات ملموسة مشرتكة للتنمية االجتماعية 

من  مبارشة  املترضرة  املحلية  للمجتمعات  واالقتصادية 

القدس  التماس،  منطقة  )ج(،  املنطقة  )وخاصة  النزاع 

إطار  يف  املتخذة  »اإلجراءات  وأن  غزة(،  وقطاع  الرشقية 

هذه األولوية يجب أن تشمل اليهود والعرب إما يف رشاكة 

رسمية أو عىل مستوى العمل املشرتك«.23 وهذا الرشط ال 

الفلسطيني  املدني  للمجتمع  الرسمية  السياسات  يقوض 

فقط )مفّصل أدناه(، لكنه يفرض أيضاً إطار »الرشاكة« 

عىل  والفلسطينيني  اليهود  بني  املساواة  يفرتض  الذي 

قائماً  يزال  ال  الذي  القوة  يف  الشديد  التفاوت  من  الرغم 

واألرايض  إرسائيل  أنحاء  جميع  يف  السكان  هؤالء  بني 

الفلسطينية املحتلة. وهذا يساعد عىل تطبيع هيكلية القوة 

التي تفضل حقوق اإلرسائيي فوق  القائمة  املتكافئة  غري 

مصالح الفلسطينيني.

ويف »برنامج الرشاكة من أجل السالم لالتحاد األوروبي:- 

والبعثات  األوروبي  االتحاد  وفد  إىل  مفتوحة  رسالة 

الدبلوماسية يف فلسطني املحتلة«، شبكة املنظمات األهلية 

واللجنة  القدس،  يف  املدنية  الوطنية  اللجنة  الفلسطينية، 

الوطنية الفلسطينية تعرب بشكل جماعي عن:-

“إحتجاجهم بأقوى العبارات ضد الطريقة 

غري األخاقية التي تشرتط بها الدعوة لربنامج 

االتحاد األوروبي، حيث أن املشاريع املؤهلة 

للمساعدات اإلنسانية والتنمية “يجب أن 

تشمل اليهود والعرب”، وتشري إىل أن املساعدات 

املقدمة إىل املجتمعات الفلسطينية األكثر 

ضعيفة ينبغي أن تستخدم كأداة “للسام” 

املعرف بالحفاظ عى “جدوى حّل الدولتني.”

ويؤكد املوقعون كذلك عىل أن:-

“يتفق املجتمع املدني الفلسطيني مع تقييم 

االتحاد األوروبي بأن السام القائم عى حّل 

الدولتني أصبح مقوضاً بشدة ...” ومع ذلك، 

23- املفوضية األوروبية، “رشاكة االتحاد األوروبي لربنامج السالم،” لينك:- 
املبادئ التوجيهية ملقدمي الطلبات، التنمية والتعاون:- املساعدات األوروبية 

- تدعو إىل مقرتحات ومالحظات املشرتيات، املرجع:-
EuropeAid/133831/L/ACT/Multi (Published: 17 De 
cember 2012, Updated: 7 February 2013). https://we 
bgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=up
d&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133831&u
serlanguage=en
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“ال يمكن تحقيق أي سام إال إذا كان املجتمع 

الدبلومايس الدويل عى استعداد لخلق اإلطار 

السيايس املطلوب إلنهاء االحتال االرسائييل 

لألرايض الفلسطينية الذي دام لفرتة طويلة 

وقمع الشعب الفلسطيني، وإن اإلطار السيايس 

املطلوب يجب، أكثر من أي يشء آخر، أن يضمن 

احرتام القانون الدويل اإلنساني والقانون الدويل 

لحقوق اإلنسان من قبل إرسائيل ودول أخرى 
واملنظمات مثل االتحاد األوروبي.”24

األهلية  املنظمات  شبكة  أصدرت   ،2000 عام  أوائل  ويف 

التطبيع.  بمسألة  تتعلق  عريضة  دعوة  الفلسطينية 

الحكومية  وغري  الحكومية  املنظمات  رصاحة  وطالبت 

التي  واملستقبلية  الحالية  املشاريع  إنهاء  الفلسطينية 

تنطوي عىل التعاون مع املؤسسات واملنظمات اإلرسائيلية 

التي ال تعرب برصاحة عن »دعم حقوق الشعب الفلسطيني 

 1967 عام  املحتلة  أرضه  عىل  املستقلة  دولته  إقامة  يف 

لها،  عاصمة  القدس  مع  غزة(  وقطاع  الغربية  )الضفة 

إىل  بالعودة  الفلسطينيني  الالجئني  حق  إىل  باإلضافة 

بطبيعة  الدعوة،  وهذه  وممتلكاتهم.«  األصلية  ديارهم 

التي  والتضامن  التعاون  مشاريع  عىل  تنطبق  ال  الحال، 

أطلقتها املنظمات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان التي تدعم 

حق الشعب الفلسطيني يف الحرية وإقامة الدولة املستقلة 

يف ظل السالم الذي يلبي الحقوق الوطنية الفلسطينية.25 

وعىل الرغم من هذه الدعوة من جانب الالعبني الرئيسيني 

الجهات  من  عدد  يزال  ال  الفلسطيني،  املدني  للمجتمع 

املانحة الدولية تنتهكها من خالل التعاون مع املؤسسات 

اإلرسائيلية التي ال تعرتف بالتفاوت يف القوة القائمة بني 

اإلرسائيليني والفلسطينيني.

24- شبكة املنظمات غري الحكومية الفلسطينية، “رشاكة االتحاد األوروبي 
من أجل برامج السالم:- االعتداء غري األخالقي للفلسطينيني ألهداف سياسية 
مشبوهة،” رسالة مفتوحة إىل وفد االتحاد األوروبي والبعثات الدبلوماسية يف 

فلسطني املحتلة )القدس املحتلة:- 29 يناير/ كانون الثاني 2013(.

والالجئني، “شبكة  املواطنة  الفلسطيني ملصادر حقوق  املركز  بديل/   -25
املنظمات  منظمة  مع  التعاون  تشرتط  الفلسطينية  األهلية  املنظمات 

اإلرسائيلية”، بيان صحفي )2000(. 
http://www.badil.org/en/press-releases/53-press-
releases-2000/191-press134-00. 

والتطبيع  الفحص  وإجراءات  اإلرهاب  مكافحة  رشط  إن 

الرشوط  من  شاملة  قائمة  هي  األحوال  من  حال  بأي 

الفلسطينية  املفروضة عىل املساعدات املقدمة يف األرايض 

وفحصها  الرشوط  هذه  من  كل  تحليل  وينبغي  املحتلة. 

غري  املنظمات  حقوق  عىل  السياسات  هذه  أثر  لدراسة 

وطرح  الفلسطينية،  املحلية  واملجتمعات  الحكومية 

توصيات محددة للسياسات إلصالح أو التخلص من مثل 

التنمية  املصلحة يف  الرشوط ومحاسبة كل أصحاب  هذه 

عىل عملهم يف املنطقة. وسوف تواصل هذه الورقة تحديد 

املتطلبات املحددة واآلثار املرتتبة عىل التصاريح والتنسيق 

وكذلك  )ج(  املنطقة  يف  اإلرسائيلية  املدنية  اإلدارة  مع 

توصيات عامة للسياسات للميض قدماً.

تحديات خاصة في المنطقة )ج(

تشّكل املنطقة )ج( 61-62٪ من مساحة الضفة الغربية، 

ولكن ليس لدى الفلسطينيني سلطة عىل عملية  التخطيط 

أو البناء يف املنطقة األكثر تواصلية من األرايض يف مجمل 

الضفة الغربية. ويف الواقع، أقل من 1٪ من املنطقة )ج( 

املنطقة  ومعظم  الفلسطينية.  التنمية  أجل  من  مصممة 

)ج( مغلقة ألغراض عسكرية إرسائيلية أو للمستوطنات. 

من  )مقيدة(  ممنوعة  )ج(  املنطقة  من   ٪70 وحوايل 

وتستخدم  بشدة.  مقيدة   .٪29 و  الفلسطيني،  البناء 

القرسي  التهجري  أساليب  أيضاً  اإلرسائيلية  السلطات 

ففي  املنطقة.  يف  يعيشون  فلسطيني   )150.000( عىل 

عام 2012، تم تدمري )600( مبنى فلسطيني يف الضفة 

بينهم )189( مبنى سكني. وتم ترشيد )880(  الغربية 

من  أكثر  هذه،  الهدم  عمليات  نتيجة  مبارشة  فلسطيني 

الهدم  أو 540، من عمليات  األطفال. ٪89،  نصفهم من 

املنطقة )ج( ورشدت )809( أشخاص من  هذه تمت يف 

بينهم )441( طفالً.26 

وهدم  القرسي  اإلخالء  “عمليات  البيوت  هدم  ضد  اإلرسائيلية  اللجنة   -26
املنازل والتهجري يف الضفة الغربية يف عام 2012 )تاريخ النرش:- 9 فرباير/ 

شباط 2013(.
http://www.icahd.org/node/473 http://www.ocha-
opt.org/documents/ocha_opt_Area_C_Fact_Sheet_
July_2011.pdf
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من  واسعة  مساحات  رشّعت  التي  اإلرسائيلية  والقوانني 

أرايض الضفة الغربية بأنها “أرايض دولة”، وكذلك قانون 

أمالك الغائبني لعام 1950 عملت جميعها عىل:- 

مصادرة األرايض الفلسطينية اململوكة بشكل فردي    )1(

وجماعي. 

نقل العنوان إىل إرسائيل أو وكاالت تابعة للمنظمة    )2(

الصهيونية العاملية / الوكالة اليهودية. 

إنشاء نظام األرايض الذي يحتفظ بالحق يف األرض    )3(

للمواطنني اليهود عىل النحو الذي حدده قانون حق 

العودة للعام 27.1950

مبنى  أي  بناء  ينوون  الذين  للفلسطينيني  بالنسبة  أما 

اإلدارة  إىل  الطلبات  تقديم  عليهم  يجب  )ج(،  املنطقة  يف 

املدنية اإلرسائيلية للحصول عىل تصاريح البناء. ويالحظ 

البنك الدويل أنه “يف معظم القرى الفلسطينية يف املنطقة 

)ج(، ما يجعل تراخيص البناء غري قابلة للتحقيق تقريباً، 

وتتسم عملية تقديم الطلبات للحصول عىل تراخيص بناء 

بالغموض والتعقيد والتكلفة.”28 ولذلك، فإن املجتمعات 

الفلسطينية يف كثري من األحيان تقوم ببناء أبنية »بصورة 

غري قانونية« وبالتايل تواجه إحتمال الحصول عىل أوامر 

هدم من قبل السلطات اإلرسائيلية.

زيادة  عىل  تعمل  الدولية  املانحة  الجهات  سياسات  إن 

تطبيع سيطرة إرسائيل غري القانونية عىل التخطيط والبناء 

يف املنطقة من خالل مجموعة من املتطلبات الرسمية وغري 

وتقوم  اإلرسائيلية.  املدنية  اإلدارة  مع  للتنسيق  الرسمية 

السياسات  أو  املانحة بتوظيف مختلف الرشوط  الجهات 

قليلة،  تكون  والتي  )ج(  املنطقة  يف  باملساعدات  املتعلقة 

الوجود  أو  امللكية  حقوق  تعزيز  عىل  تعمل  ذلك،  ومع 

الدورة  والالجئني،  املواطنة  حقوق  ملصادر  الفلسطيني  املركز  بديل/   -27
البند  7 )27 فرباير/ شباط - 23  التاسعة عرشة ملجلس حقوق اإلنسان، 

مارس/ آذار 2012(.

التماسك  رضورة  االقتصادية:-  اآلفاق  املالية،  “األزمة  الدويل،  البنك   -28
للجنة  االقتصادي  الرصد  تقرير  الفلسطينية،”  األرايض  يف  االقتصادي 

االتصال املخصصة )23 سبتمرب/ أيلول 2012(.
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANK-
GAZA/Resources/AHLCReportFinal.pdf. 

املانحة  الجهات  بعض  وتقوم  املنطقة.  يف  الفلسطيني 

سياسة  بفرض  اليابانية،  الحكومة  مثل  الكبرية،  الدولية 

)ج(،  املنطقة  يف  املساعدات  تقديم  رشوط  عىل  صارمة 

السلطات  من  تصاريح  عىل  الحصول  يتطلب  الذي  األمر 

اإلرسائيلية لبناء أي بنية تحتية فلسطينية. وإن الحصول 

عىل تصاريح إرسائيلية يضعف عىل نحو فعال حق امللكية 

الفلسطينية يف األرايض من خالل تطبيع سلطة إرسائيل 

منظمات  وتتجنب  والبن�اء.  التخطيط  عىل  القانونية  غري 

عىل  الحصول  قضية  من  للج�دل  مثرية  مسألة  أخرى 

التصاريح تماماً، بحيث اختارت املساعدات اإلنس�انية أو 

مشاريع املساعدات ضمن حاالت الطوارئ التي ال تتطلب 

لتوزيع  املساعدات  يشمل  وهذا  اإلطالق.  عىل  تصاريحاً 

أو  املدرسية  واللوازم  الحيوانات  وعلف  الغذائية  الطرود 

معدات لإلسعافات األولية؛ بل يمكن أيض�اً أن توفر مواد 

أكرب مثل وحدات الرصف الصحي املحمولة واملستلزمات 

الربك  أو  املحم�ولة  املياه  وخزانات  للمزارعني  الزراعية 

الضحلة ألغراض الري الزراعي. ومع ذلك، فإن اله�دف 

واملأوى  الغ�ذائية  »املساعدات  توفري  املشاريع  هذه  من 

الدائمة  التحتية  البني�ة  توفر  أن  دون  والنرشات«  مجاناً 

موارد  أو  لألرايض  الفلسطينيني  ملكي�ة  لتأكيد  الالزمة 

هذه  يف  الفلسطينيني  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة  الرزق.29 

وقصرية  معزولة  مشاريع  إىل  بحاج�ة  ليسوا  املنطقة 

مملوكاً من قبل  املنطقة )ج( تخطيطاً  األجل. بل تتطلب 

الفلسطينيني، عىل مستوى القرى واملستوى اإلقليمي، بما 

الصحي  الرصف  وشبكات  املياه  شبكات  تركيب  ذلك  يف 

فإن  لذلك،  الزراعية.  والطرق  والطرق  الطاقة  وشبكات 

عىل  اإلرسائيلية  املدنية  اإلدارة  موافقة  عىل  الحصول 

املصري  لتقرير  مبارشاً  انتهاكاً  أيضاً  يعد  الخطط  هذه 

للفلسطينيني ويقوض الجهود الحقيقية لتحقيق الحقوق 

الفلسطينية.

وهناك منظمات أخرى تقوم بالبناء يف املنطقة )ج( بدون 

إختيار  عدم  من  قريباً  ولكن  تصاريح؛  عىل  الحصول 

هدم  تم  إذا  مبارش  بشكل  اإلرسائيلية  السلطات  مواجهة 

اإلنسان  حقوق  ينتهك  الدولية  املساعدات  نظام  “هل  داليا،  رابطة   -29
الفلسطيني؟”

http://www.dalia.ps/node/123. 
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التحتية تلك. وحوايل 25٪ من املباني الفلسطينية  البنية 

التي هدمت يف عام 2011 تم تشييدها من خالل مشاريع 

معظم  فإن  ذلك  ومع  املانحة،  الجهات  قبل  من  ممولة 

املنظمات عادًة ال تطالب بمساءلة اإلدارة املدنية اإلرسائيلية 

من خالل التعويضات أو غريها من أشكال التعويض.30 

مبارشة  اإلرسائيلية  الجرائم  مواجهة  الرغبة يف  عدم  وإن 

التجمعات  إستدامة  لتطوير  القليل  سوى  يفعل  لن 

الفلسطينية يف املنطقة )ج(، عىل الرغم من اختيار البناء 

يف مخالفة للقانون اإلرسائيي.

ففي عام 2011 وحده، دمر الجيش اإلرسائيي أكثر من 

10 صهاريج مياه تمولها الجهات املانحة يف املنطقة )ج(. 

املياه هي  املحلية، فإن صهاريج  املجتمعات  وللعديد من 

املصدر الوحيد للمياه ملجتمعاتهم وللثروة الحيوانية عىل 

لخزانات  إضافية  مصادرات  يتضمن  ال  وهذا  سواء.  حد 

املياه أو اآلبار أو الربك الزراعية أو الصهاريج التي تلقت 

أوامر هدم ولكن لم يتم هدمها بعد.

لضمان  املحتملة  الطيبة  النوايا  من  الرغم  عىل  وأخرياً، 

املسائل  الفلسطينية يف  للمجتمعات  األجل  حماية قصرية 

املتعلقة بحقوق الفلسطينيني يف التنقل والتعليم واإلسكان 

اإلنسانية  اآلليات  عىل  االعتماد  فإن  ذلك،  إىل  وما  واملياه، 

املجتمعات  داخل  باألمان  زائفاً  شعوراً  ترسخ  والطارئة 

الحياة  قيد  عىل  البقاء  إىل  الحاجة  مؤكدة  الفلسطينية 

بحلول  املطالبة  من  بدالً  قبل،”  من  “تحصل  وببساطة 

ألسباب حرمانهم املمنهج.

بيانات جديدة، منطق قديم

يمكن مالحظة محاوالت هامة إلصالح سياسات املساعدات 

الحظ، فإن  املختلفة. ولسوء  الدولية  املانحة  الجهات  بني 

تقوم  لن  سوف  الجديدة  والسياسات  الترصيحات  هذه 

االتحاد  يمولها  التي  املساعدات  ملرشوعات  إرسائيل  “هدم  أوكسفام،   -30
ملناقشة  باالعداد  األوروبي  االتحاد  وزراء  يقوم  حيث  ارتفاع  يف  األوروبي 
)االثنني   00.01  CET موجزة  خلفية  الغربية،”  الضفة  يف  املتبعة  السياسة 

14 مايو/ أيار 2012(.

الفلسطينية  األرايض  يف  املستدامة  التنمية  أسس  بإرساء 

إزاء  موقفاً  تتخذ  لم  املانحة  الجهات  ألن  وذلك  املحتلة 

رضورة مواجهة االحتالل اإلرسائيي، سواء كان ذلك من 

الحكومات التخاذ مواقف دبلوماسية  خالل الضغط عىل 

خالل  من  أو  اإلرسائيلية،  الحكومة  مع  رصامة  أكثر 

تشجيع املقاومة الشعبية عىل مستوى البناء ضد االحتالل 

عىل نحو فعال.

 - الدولي�ة  التنمية  وكاالت  رابط�ة  املث�ال،  سبيل  فعىل 

وغري  الحكومية  غري  املنظمات  من  مجم�وعة  القدس هي 

الربحية الدولية املختلفة التي تسعى “لدعم التنمية الذاتية 

للشعب الفلسطيني.” ففي وثيقة إسرتاتيجية بشأن خطط 

التنمية الوطنية يف املنطقة )ج(، فإن قابلية هذه الرسالة 

)mission statement( للحياة والنمو ال تزال غامضة.

املساعدات  تدخالت  عىل  “ينبغي  بأنه  الوثيقة  وتعرتف 

اإلنسانية واإلنمائية أن ترتكز عىل األولويات املحددة محلياً 

وأن  )ج(،”  املنطقة  يف  الفلسطينية  املشاركة  لتشجيع 

البناء يف املنطقة )ج( ينبغي أن تتبع مخططات  “خطط 

البناء التي تمت املبادرة بها من قبل الفلسطينيني.” وهذه 

للمجتمعات  وينبغي  مشجعة.  الواقع  يف  تبدو  األحكام 

الفلسطينية يف نهاية املطاف أن يكون لديها سلطة صنع 

املدن  يف  والبناء  التخطيط  مخططات  يخص  فيما  القرار 

والقرى الخاصة بهم.

أخرى  نقطة مهمة  الدولية  التنمية  رابطة وكاالت  وتقدم 

الجهات  سياسات  إلصالح  محاوالتها  عىل  الضوء  تسلط 

املانحة يف املنطقة. وتنّص الوثيقة عىل أنه:- “ينبغي عىل 

تدعو  أن  الخارجية  املساعدات  ووكاالت  املانحة  الجهات 

املجالس  للفلسطينيني بما يف ذلك  التخطيط  لنقل سلطة 

وكاالت  رابطة  تؤكد  وهنا  والبلديات.”  املحلية  القروية 

أن  يجب  )ج(  املنطقة  يف  التنمية  أن  عىل  الدولية  التنمية 

تكون تحت سيطرة اإلدارة الفلسطينية الرسمية من أجل 

تطويرها حقاً عىل نحو مستدام.

الجهات  وعي  الواقع  يف  ُيظهر  ألنه  مشجع  التفسري  وهذا 
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هذه  يف  للتنمية  الفلسطينيني  إمتالك  لعدم  املانحة 

  )missionالرسالة فإن  ذلك،  ومع  االسرتاتيجية.  املنطقة 

إحداث  لضمان  القليل جداً  تفعل سوى   )statementلم 

تغيري إيجابي عىل أرض الواقع يف املنطقة )ج( فيما يخص 

الدولية  التنمية  وكاالت  رابطة  تميض  ثم  القضايا.  هذه 

لتنص عىل أن:- “التنسيق مع السلطات اإلرسائيلية ملشاريع 

التنمية يف املنطقة )ج(”. وسواء عزمت رابطة وكاالت التنمية 

الدولية يف نهاية املطاف اجراء تنسيق رسمي أو غري رسمي 

مع السلطات اإلرسائيلية، فإنها ال تزال تستسلم لالحتالل 

من خالل قبول سيطرته غري القانونية خارج نطاق الحدود 

اإلقليمية يف األرايض الفلسطينية. 

إىل  بالحاجة  الدولية  التنمية  وكاالت  رابطة  تقر  وبينما 

نظام  مع  الحالية  املشاركة  ألنماط   ... جماعية  “مراجعة 

الرشعية عىل  إضفاء  تجنب  أجل  من  اإلرسائيي  التخطيط 

السياسات غري القانونية للممارسات اإلرسائيلية”، إال أنها 

تطلب عرض خطط املشاريع عىل اإلرسائيليني ... وعىل األقل 

تجنب التعامل مع نظام التصاريح غري القانوني.” وتبقى 

التنمية  وكاالت  رابطة  تطلب  حيث  غامضة  الوثيقة  لغة 

املدنية  اإلدارة  إىل  املشاريع  خطط  تقديم  يتم  أن  الدولية 

تجنب”  عىل  أعضاءها  تشجع  كما  اآلن،  حتى  اإلرسائيلية 

وعالوة  القانوني.”  غري  التصاريح  نظام  “مع”  االنخراط 

وكاالت  رابطة  عىل  ينبغي  أنه  الوثيقة  توضح  ذلك،  عىل 

التنمية الدولية أن تحرتم” أي اعرتاض من جانب سلطات 

حقيقية  أمنية  مخاوف  عىل  “تقترص  التي  االحتالل،” 

وترتيبات فنية مؤدية إىل التسليم الفعال للمساعدات، عىل 

يبقى  أخرى،  ومرة  الدويل.”  القانون  يحدده  الذي  النحو 

من غري الواضح ماذا تشكل “املخاوف األمنية الحقيقية” 

يف الواقع، ومثل هذه الترصيحات ال تزال تتحقق من صحة 

سلطة ارسائيل عىل التخطيط والبناء. ويف حني أن رابطة 

إذا  عواقب وخيمة  بال شك  تواجه  الدولية  التنمية  وكاالت 

كانت تقوض بشكل صارخ سلطة اإلدارة املدنية اإلرسائيلية 

من خالل الحرمان من دخول األرايض الفلسطينية املحتلة 

يف املستقبل أو إتخاذ إجراءات مماثلة، فإنه يتعني عىل هذه 

الهيئات مطالبة حكومات وطنهم أن تدافع وتدعم عملها يف 

املنطقة يف نهاية املطاف.

واملوقف غري املستقر للمنظمات مثل رابطة وكاالت التنمية 

األرايض  يف  اإلنمائي  العمل  لواقع  صورة  يرسم  الدولية 

من  التي،  الدولية،  املانحة  للجهات  املحتلة  الفلسطينية 

الرشوط  تلبية  أيضاً  يجب  املشاريع،  تنفيذ  مواصلة  أجل 

التي وضعتها سلطات االحتالل. إن رابطة وكاالت التنمية 

 )140( أصل  من   )85( نحو  من  تتكون  والتي  الدولية، 

منظمة دولية عاملة يف األرايض الفلسطينية املحتلة، هي يف 

موقف قوي التخاذ موقف موحد وثابت ضد التعاون مع 

اإلدارة املدنية اإلرسائيلية. وإذا كانت عىل استعداد التخاذ 

املنطقة )ج(، فهذا  يف  أكثر عدالً  إنمائي  موقف نحو نهج 

سيكون خطوة عميقة رضورية دعما للحقوق الفلسطينية.

واملفوضية األوروبية هي جهة مانحة دولية أخرى تحاول 

تحسني النهج لتقديم املساعدات يف املنطقة )ج(. واملفوضية 

عىل  تركز  الدولية،  التنمية  وكاالت  رابطة  مثل  األوروبية، 

األرايض  يف  للتنمية  اسرتاتيجية  كمنطقة  )ج(  املنطقة 

الفلسطينية املحتلة. ويف الواقع، قامت املفوضية األوروربية 

مؤخراً بوضع خطط لتقديم منحة بقيمة )7 مليون( يورو 

بهدف  وذلك  )ج(  املنطقة  يف  الفلسطيني  الوجود  “لدعم 

للحياة.”  قابلة  مجاورة  فلسطينية  دولة  إقامة  تحقيق 

وتوضح هذه الوثيقة التزام املفوضية األوروبية “بمساعدة 

بنية  وبناء  لتخطيط  الصلة  ذات  الفلسطينية  الوزارات 

تحتية جديدة وتمكني الشعب من استعادة وبناء أراضيهم 

هناك.”31 وعىل غرار وثيقة رابطة وكاالت التنمية الدولية 

االسرتاتيجية، املرشوع يعطي انطباعاً جيداً. 

إجراء  يجب  أنه  األوروبية  املفوضية  توضج  ذلك،  ومع 

الصادرة عن  الهدم  مالية من 10-20٪ ألوامر  مخاطرة 

»تضمن  أن  يجب  لهذا،  ونظراً  اإلرسائيلية.  السلطات 

التنسيق واملعلومات وجهاً لوجه مع السلطات اإلرسائيلية« 

بعد  التحتية  البنية  تنفيذ جميع مشاريع  فرتة  »تمديد  و 

جديد  دعم  عن  تعلن  األوروبية  املفوضية  “إن  األوروبية،  املفوضية   -31
واسع النطاق لألرايض الفلسطينية املحتلة،” بيان صحفي )بروكسل:- 14 

سبتمرب/ أيلول 2012(.

http://unispal.un.org/UNISPAL.nsf/47D4E277B4
8D9D3685256DDC00612265/B0B52B6B08D450

A585257A790055D617.
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حصول القبول املؤقت من السلطات اإلرسائيلية.«32 لذلك، 

نظراً ملخاطر البناء يف املنطقة )ج( بسبب إمكانية الهدم 

اإلرسائيي، يجب عىل املفوضية األوروبية تنسيق مرشوعها 

مع السلطات اإلرسائيلية من أجل مواصلة الخطط للبناء.

األوروبي  االتحاد  مجلس  تقرير  من  األوىل  الفقرة  وتعرّب 

»استنتاجات  بشأن   2012 أيار  مايو/  يف  صدر  الذي 

عن  األوسط،«  الرشق  يف  السالم  عملية  بشأن  املجلس 

بحّل  االلتزام  من«  برصاحة  األوروبي  االتحاد  موقف 

الدولتني.« وبشأن تطوير البنية التحتية يف املنطقة )ج(، 

حكومة  مع  »التعامل  يجب  أنه  األوروبي  االتحاد  يرّصح 

إرسائيل للعمل عىل تحسني آليات تنفيذ املشاريع املمولة 

من قبل املانحني.«33 وعىل الرغم من أن االتحاد األوروبي 

)ج(  املنطقة  يف  املشاريع  تمويل  سيواصل  بأنه  رّصح 

االستخدام  من  »محمية  املشاريع  هذه  تكون  أن  ويتوقع 

يف املستقبل«، إال أنه ]أي االتحاد األوروبي[ يرّشع مبارشة 

القرار  صنع  عملية  يف  اإلرسائيلية  املدنية  اإلدارة  سلطة 

الشعب  عىل حقوق  التأكيد  يحافظ عىل رضورة  وبالتايل 

الفلسطيني كأولوية ثانوية.

ويف النهاية، ينبغي عىل املنظمات الدولية أن تسعى جاهدة 

لخلق موقف موّحد وثابت فيما يخص رشوط االرتباط مع 

الفلسطينية  األرايض  يف  التنمية  أجل  من  إرسائيل  دولة 

املدنية  اإلدارة  مع  التعاون  رفض  عىل  يقوم  املحتلة، 

اإلرسائيلية ونظام التصاريح الخاص بها، أو غريها من أي 

شكل من أشكال الرقابة غري القانونية البريوقراطية عىل 

املوارد وأنظمة الحكم والتنمية التي تفرضها عىل السكان 

املدنيني الفلسطينيني.

وقطاع  الغربية  للضفة  فيشه  عمل  “خطة  األوروبية،  املفوضية   -32
)ج(،  املنطقة  يف  األساسية  التحتية  والبنية  األرايض  تطوير  غزة:- 

”776-023/2012/ENPI

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/
 .aap/2012/af_aap_2012_pse.pdf
يف  السالم  عملية  بشأن  املجلس  “استنتاجات  األوروبي،  االتحاد  33 مجلس 
الرشق األوسط،” 3166 اجتماع مجلس الشؤون الخارجية )بروكسل بتاريخ 

14 مايو/ أيار 2012(، ص. 2.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
 .Data/docs/pressdata/EN/foraff/130195.pdf

استنتاجات وتوصيات

ينبغي ع�ى رشوط املس�اعدات الدولي��ة املق�دمة 

للفلس�طينيني يف األرايض الفلس�طينية املحتل�ة أن 

تتغ�ري فوراً وبش�كل ال لبس في�ه إلعط�اء األولوية 

للحقوق الفلسطينية وحق تقرير املصري عى نماذج 

معيبة لقيام الدولة وبناء املؤسسات.

مع  جنب  إىل  جنباً  أوسلو،  اتفاقيات  وتقدم 

اقتصادياً  سياسياً  إطاراً  باريس،  بروتوكوالت 

جوهرياً غري مواتي ومدمر لتحقيق االكتفاء الذاتي 

ووضع  الفلسطينية،  املحلية  والتنمية  الفلسطيني 

جدول األعمال، واتخاذ القرارات.

والجهات املانحة الدولي�ة تفاق��م هذا التف�اوت يف 

السي��ايس  الواقع  تجنب  طريق  عن  إما  السلط�ة 

عن  أو  األحوال،  أحسن  يف  الفلسطينية  للتنمية 

عى  الفلسطينية  املجتمعات  قمع  تسهيل  طريق 

نح��و فعال والتهميش من خال التنسيق املبارش 

أي  السلطات اإلرسائيلية يف أسوأ األحوال. وإن  مع 

اإلرسائيلية  بالوالية  رسمي  غري  أو  رسمي  اعرتاف 

مثل  )ج(  املنطقة  مثل  مناطق  أو  )ج(،  املنطقة  يف 

منطقة التماس أو املنطقة العازلة يف غزة،34 يتسبب 

عسكرية  منطقة  كيلومرت   1  -  ½ عن  عبارة  هي  العازلة  املنطقة   -34

يف  ارسائيل.  مع  بأكمله  غزة  قطاع  حدود  طول  عىل  تمتد  التي  محظورة 

حماس  حركة  بني  األخري  االتفاق  يف  رسمياً  املنطقة  هذه  تقليص  تم  حني 

عموماً.  معروفة  غري  العازلة  املنطقة  من  املحددة  القيود  أن  إال  وإرسائيل، 

ولذلك، فإنها ال تزال تشّكل ما يصل إىل 17٪ من قطاع غزة نفسه، ويحمل 

35٪ من األرايض الزراعية الخصبة. وتم نقل الحدود البحرية من 3 حتي 6 

أميال بحرية يف عرض البحر يف االتفاق األخري بني حركة حماس وإرسائيل. 

وللحصول عىل معلومات عن املنطقة العازلة التقليدية والحد البحري قبل 

اتفاق وقف إطالق النار يف اآلونة األخرية، أنظر مرسيدس ميلون، “تحويل 

مؤسسة  غزة”،  قطاع  يف  العازلة  للمنطقة  إرسائيل  تطويق   - التناقضات 

أقسام  مختلف  تشّكل  التماس  ومنطقة   .)2011 حزيران  )يونيو/  الحق 

األرايض الفلسطينية داخل األرايض الفلسطينية املحتلة التي تم عزلها نتيجة 

لجدار الفصل العنرصي اإلرسائيي، الواقعة بني الجدار نفسه وخط الهدنة 

املركز  بديل/  عازلة”،  “مناطق  االقتباس:  األخرض(.  )الخط   1949 لعام 
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من  لكل  الفلسطينية  امللكية  حقوق  تقليص  يف 

األرايض والتنمية.

وينبغ�ي ع�ى الجه���ات املانح��ة الدولي�ة أن ال 

تعم��ل فق�ط ع�ى الوف�اء بالتزاماته�ا بموج�ب 

اح�رتام«  وضم�ان  »باح�رتام  جني�ف  اتفاقي�ات 

الحقوق الفلس�طينية، ولكن يجب أيض�اً أن ترقى 

إىل مب��ادئ التنمي�ة الدولية التي تس�عى إىل »عدم 

االرضار« بالس�كان املحليني، وخاص�ة يف املن�اطق 

الفلس�طيني�ة الت�ي يواص�ل االحت�ال س�يطرته 

عليه�ا.

املانحة  للجهات  يمكن  الهدف،  هذا  ولتحقيق 

حماية  أجل  من  حقيقية  إجراءات  إتخاذ  الدولية 

وتحقيق الحقوق الفلسطينية من خال:-

الثالث ( 1 الطرف  دول  عى  املبارش  الضغط 

لتحدي  فورية  دبلوماسية  تدابري  التخاذ 

اإلفات اإلرسائييل من العقاب فيما يخص 

االحتال.

ن�ر الوعي ل�دى املجتمع ال�دويل بأهمية ( 2

تعزي�ز املش�اريع لزي�ادة االكتف�اء الذاتي 

االقتصادي وكذلك املشاركة السياسية لدى 

الشباب واملرأة.

ع�ى ( 3 تق�وم  حقيقي�ة،  رشاكات  ضم�ان 

االح�رتام املتبادل والتعاون ب�ني املنظمات 

غ�ري الحكومي�ة الفلس�طينية واملنظمات 

األولوي�ات  م�ع  يتم�اىش  بم�ا  الدولي��ة 

الوطنية.

الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، نرشة بديل )25 أغسطس/ 

آب 2012(، ص 3. 

املدني�ة ( 4 اإلدارة  التحاي�ل ورف�ض س�لطة 

أو  التخطي�ط والبن�اء،  اإلرسائيلي�ة ع�ى 

أي تنمي�ة محلي�ة، وه�ذا يش�مل مطالب 

بالتعوي�ض عن املش�اريع املدمرة ورفض 

نظام التصاري�ح الخاص ب�اإلدارة املدنية 

اإلرسائيلية.

االقرتاب من مشاريع التنمي�ة املحلي�ة من ( 5

خال إطار الحق�وق الفلس�طينية وتقرير 

املص�ري، ب�دالً م�ن نم�وذج أوس�لو لبن�اء 

الدولة.

يف ح�ني تعد ه�ذه القائمة ب�أي حال م�ن األحوال 

ش�املة، فإنه�ا تح�دد نقط�ة االنط�اق التي من 

خاله�ا يمكن إعادة التفك�ري يف إعادة هيكلة إطار 

املس�اعدات يف األرايض الفلسطينية املحتلة. وبدون 

إتخ�اذ خطوات حقيقية إىل األمام يف هذا الصدد، قد 

تبقى األسس الازمة لضمان الحقوق الفلسطينية 

وتقرير املصري بمصداقية بعيدة املنال.
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