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مركز دراسات التنمية
ت�أ�س�س المركز في عام  1997كبرنامج بحثي متخ�ص�ص في الدرا�سات التنموية .يهدف المركز الى تعميق مفاهيم
التنمي ��ة وربطه ��ا ب�سياقها العملي من خالل تقديم �أط ��ر نظرية ومفاهيمية تتحرى واقع التنمي ��ة في فل�سطين .وهذا
ي�شم ��ل درا�سة التفاعالت بي ��ن العوامل االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية للتنمي ��ة .ف�ض ًال عن درا�سة بنى ال�سلطة
وال�سيط ��رة القائم ��ة التي تحول دون تحقي ��ق تنمية م�ستدامة ارتباط ��ا بال�سياق الذي يفر�ضه االحت�ل�ال عليها .فمنذ
االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية عام  1967فر�ضت قيود م�شددة على حق المجتمع الفل�سطيني بالتنمية.
يرى مركز درا�سات التنمية �أن �أكثر تعبير عن التنمية في فل�سطين هي ا�ستراتيجيات ال�صمود والبقاء ،و�إنتاج بدائل
محلي ��ة لبنى القوى المهيمنة وبالإ�ضافة الى ذلك فان المركز ي�سعى الى توفير اطار م�ؤ�س�سي يمكن من خالله النظر
ف ��ي جميع الق�ضاي ��ا ذات ال�صلة بالتنمية وبحثها ومناق�شتها وذلك بهدف توفي ��ر التوجيه والم�ساعدة العلمية ل�صناع
القرار.
يح ��اول مرك ��ز درا�سات التنمية م ��ن خالل جمعه بين االبح ��اث االكاديمي ��ة والن�شاطات المجتمعي ��ة �أن يعزز الربط
المحك ��م بي ��ن النظري ��ة والممار�سة التنموي ��ة اذ ت�شمل �أن�شطته ف ��ي هذا المجال الن ��دوات وور�ش العم ��ل ،والم�سوح
الميداني ��ة والدرا�سات التقييمي ��ة ،وتقييم االحتياجات فمن ناحية يعمل المركز على ع ��دد من الم�شاريع البحثية في
�شتى المجالت التنموية بالتعاون والتن�سيق مع م�ؤ�س�سات محلية ودولية .ومن ناحية �أخرى ينفذ المركز عددا �آخر من
الم�شاريع المجتمعية التي تهدف الى تمكين الفئات المهم�شة ودمجها في عملية التنمية.
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املقدمة
«الم�ساعدات الإن�سانية هي م�ساحة للعمل على م�ستوى العالم عبر �شبكات دولية ت�ضمن تدفق المعلومات عبر و�سائل
الإعالم والت�شبيك الدولي عبر منتجات الم�ساعدات»
روني برومان وايان وايزمان «الدعم الإن�ساني»
«الأف ��راد والمجموع ��ات وال�شرائ ��ح االجتماعية التي ترغب ف ��ي �أن تكون� ،أو ت�صبح فعال محكوم ��ة بتاريخها الخا�ص
تعي� ��ش حالة من التوت ��ر كونها تت�أرجح بين االغت ��راب وانتقاد الوعي ال�سائ ��د ،بين الهيمنة والتح ��رر ،وبين االتكالية
واال�ستقاللية»
هيراكيو مارتي كارفليو «ا�ستقاللية حركة العمال الريفيين من غير المالك»
تتن ��اول هذه الورق ��ة ،ومن زاوية نقدية ،ن�سق الم�ساع ��دات الإن�سانية والكم الهائل منها والت ��ي تدفقت على الأرا�ضي
الفل�سطيني ��ة المحتلة خالل االنتفا�ض ��ة الثانية التي اندلعت �ضد اال�ستعمار ،حيث ته ��دف �إلى �سبر �أغوار العالقة ما
بي ��ن حركات مناه�ضة اال�ستعمار وم�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية وكذلك تحديد الظروف التي تتمكن فيها حركات
مناه�ضة اال�ستعمار من اجتياز العوائق القائمة في وجهها والناتجة عن تدخل م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية وخلق
طبقة حكومية م�سيطرة تتحكم بعمل الأج�سام والم�ؤ�س�سات المختلفة.
وت�أت ��ي الدرا�س ��ة في لحظة ح�سا�سة مع ت�صاعد الأ�ص ��وات الراديكالية في �أو�ساط الفل�سطينيي ��ن التي تطالب ب�إعادة
النظ ��ر في نمط التنمية المهيمن وال�سياق النيوليبرالي الذي يترافق مع ت�سيي�س الم�ساعدات الإن�سانية بهدف �ضمان
بق ��اء اتفاقي ��ة �سالم �أو�سلو على قيد الحي ��اة .وهذا النمط ال�سائد للتنمية ،تعامل مع حقيق ��ة اال�ستيطان اال�ستعماري
بو�صف ��ه عام ًال خارجي� � ًا� ،أي «متغير» قابل للإ�سقاط �أو التجاهل ،كما لو �أن هن ��اك �إمكانية لتجاوزه في �إطار م�شروع
بن ��اء الدولة .من هنا ،واعتمادا على ما �سب ��ق و�سعيه لخلق تنمية في �أو�ساط الفل�سطينيين ،ف�إن الن�سق المذكور ترك
الفل�سطينيين عر�ضة للنظام اال�ستعماري العن�صري الإ�سرائيلي محاوال �إظهار �أن الحياة «ممكنة» في ظل نظام القمع
المذك ��ور (طبر .)2011 ،واليوم ،نج ��د الفل�سطينيين يعودون لتبني ما �أعلنه يو�سف �صايغ من قبل� ،أن ما من تنمية
تح ��ت االحتالل (خالدي ،)2011 ،وتتعالى الأ�صوات المطالب ��ة باعتماد ن�سق تنمية بديل قادر على تحقيق االعتماد
عل ��ى الذات ،ومقارعة اال�ستعمار وتحقيق العدالة �ضمن مفهومها الأو�سع (جقمان و�آخرون .1)556 :2011 ،وهنا،
ن�شي ��ر �إل ��ى �أن ه ��ذه الورقة ت�أتي ك�إ�سهام ف ��ي هذه العملية من خ�ل�ال الم�ساعدات الإن�سانية الت ��ي ا�ستهدفت �شريحة
محددة من الفل�سطينيين� ،أي المقيمين في قطاع غزة وال�ضفة الغربية في ظل كون اتفاقية �سالم �أو�سلو كانت جزئية
من الناحية الجغرافية وهدفت �إلى ا�ستثناء الغالبية العظمى من الفل�سطينيين.
تدفقت الم�ساعدات الإن�سانية ال�ضخمة على الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة للمرة الأولى في العام  2002مع ت�صاعد
ممار�س ��ات التطهي ��ر العرقي وم�ص ��ادرة الأرا�ضي من قبل الم�ستعم ��ر الإ�سرائيلي �إلى جان ��ب �شروعها في بناء جدار
Interview with Prof Rita Giacaman, , Institute for Community Public Health, Birzeit University, November 3rd,
2011.
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الف�صل العن�صري� .إال �أن المجتمع الدولي لم يبادر للعمل على الحد من� ،أو وقف ،الت�سارع الذي �شهدته الممار�سات
اال�ستعماري ��ة الإ�سرائيلية و�شرذم ��ة الأرا�ضي وال�سكان الفل�سطينيين (اوفي ��ر� )76 :2010 ،ضمن محاولة �إ�سرائيل
الم�ستمرة لتدمير هذه الأرا�ضي وتجزئتها �إلى كنتونات ومعازل متباعدة ،بل بادر المجتمع الدولي �إلى �صب كم كبير
من الم�ساعدات الإن�سانية في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة وبد�أ بتنفيذ برنامج م�ساعدات غذائي �ضخم للغاية .ومع
حلول العام  ،2008احتل الفل�سطينيون المرتبة الأولى على م�ستوى العالم من ناحية كم الم�ساعدات الإن�سانية قيا�سا
بعدد الأفراد ،بحيث �شكل الغذاء ن�صيب الأ�سد من هذه الم�ساعدات.2
وم ��ن وجهة نظر الفل�سطينيين العاملي ��ن في مجال التنمية ،ف�إن هذا الكم ال�سخي من الم�ساعدات الإن�سانية ،يعك�س
غي ��اب �إرادة �سيا�سي ��ة غربية لمواجهة الممار�س ��ات اال�ستعماري ��ة الإ�سرائيلية ومعالجة جذور الم�شكل ��ة المتمثلة في
االرتف ��اع الح ��اد للفقر والفاقة في �أو�س ��اط الفل�سطينيين وعجز العديد من العائالت ع ��ن توفير احتياجاتها .3وهنا،
وكم ��ا هو الحال ف ��ي ال�سياقات الم�شابهة ،ف� ��إن الحجم الكبير للم�ساع ��دات الغذائية الإن�سانية يت ��م ت�سيي�سه لتغطية
مالمح الق�ضية الأ�صلية (�سليم .)6 :2002 ،في هذا ال�سياق ،ف�إن ن�ضال ال�شعوب الم�ستعبدة لل�صمود على �أرا�ضيها
ومواجه ��ة مح ��اوالت اال�ستعمار لخل ��ق �أزمة اقت�صادية خانقة ف ��ي �أو�ساطهم ،يتم التعامل معه بو�صف ��ه �أزمة غذاء �أو
نق�ص في المواد الغذائية المتاحة ،وبالتالي ما هي �إال عالمة على و�شك بروز كارثة �إن�سانية في �أو�ساط الفل�سطينيين
في الأرا�ضي المحتلة (اوفير.)77 :2010 ،
بالرغم من �أن الم�ساعدات الغذائية ت�ساهم في الحد من الفقر الناجم عن اال�ستيطان اال�ستعماري� ،إال انه ال يعالج
الأ�سباب التي تقف وراء ندرة الغذاء في هذه الأرا�ضي وال يوفر الحلول الجذرية ،كما انه ال يتيح المجال �أمام الأفراد
لالعتم ��اد عل ��ى ذاتهم في مثل هذا ال�سياق .وف ��ي الواقع ،ف�إن مثل هذا الكم من الم�ساع ��دات ،ي�شكل محفز ًا لتعزيز
االتكالي ��ة في �أو�ساط المتلقي ��ن لها .وفي ال�صفحات التالية� ،س�أ�سعى لأثبات �أن ن�س ��ق الم�ساعدات الإن�سانية المقيد،
يعتب ��ر �ش ��كال من �أ�ش ��كال ال�شفقة على ال�ضحاي ��ا ال�سلبيين� ،أي المجموع ��ات التي تعاني ب�صمت وال تب ��ادر ب�أي �شيء
(فيدمان )31 :2009 ،و�أن هذه الم�ساعدات تعتبر و�سيلة لتحرير الجهات الر�سمية من م�سئولياتها .وقد قاد التدفق
الكبير للم�ساعدات الغذائية �إلى بروز طبقة متحكمة بيروقراطية ت�سعى لمراقبة و�إدارة كمية ال�سعرات الحرارية التي
يحتويها غذاء الفل�سطينيين محولين الأفراد �إلى مجرد �أج�سام تفتح �أفواهها لمن يطعمها� ،أي تهدئة هذه الأج�ساد.
و�ستحاول ورقتي هذه ا�ستعرا�ض الم�ساعدات الإن�سانية والأثر الذي يتركه نهج الم�ساعدات غير الم�سي�س (مامداني،
 )2008عل ��ى الم�ضطهدي ��ن .كما �أن هذا ال�شكل للم�ساعدات يو�ضح كيف تلع ��ب الم�ساعدات الإن�سانية دورا في دفع
الأم ��ور �إل ��ى الحافة وتلوح ب�إمكانية ع ��ودة العنف �إلى ال�سياق العام للمجتمع مما يقود �إل ��ى تدمير م�ؤ�س�ساته ويفقدها
دورها ،لت�صبح ،على حد و�صف ريتا جقمان ،4عديمة الجدوى وبال معنى لوجودها.
”This is according to estimates from the OECD Development Assistance Committee (DAC), See: “Overview
http://www.globalhumanitarianassistance.org/countryprofile/palestine [accessed November, 2011]. According
to OECD estimates, humanitarian aid peaked in 2008 reaching US$799m in total, and declined to US$657
and US$325 in 2009 and 2010 respectively. Yet reflecting sustained and institutionalized humanitarian
intervention 2011, the oPt was still the 5th largest area in need of humanitarian assistance according to the
UN’s Consolidated Appeal Process, following Sudan, Haiti, DR Congo and Afghanistan. UN Humanitarian
Appeal 2011, Fact Sheet.

2

Interview with Sami Khader, Director MA’AN Development Centre, Ramallah, December 6, 2011.

3

Interview with Prof Rita Giacaman, ibid.
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و�إذا كان ��ت �سل�سل ��ة الدرا�سات المذكورة ت�سعى �إلى تحليل �أنماط التنمي ��ة ال�سائدة ،ف�إن هذه الدرا�سة تركز �أكثر على
خ�صو�صي ��ة الم�ساع ��دات الإن�سانية وت�سعى للوقوف �أم ��ام �أنماط الم�ساعدات الإن�سانية الهادف ��ة «للحد من المعاناة»
«و�إنق ��اذ ال�ضحاي ��ا»� ،أي ال�س ��كان في دول العال ��م الثالث الخا�ضعة لال�ستعم ��ار .وقد انطلقت الورقة م ��ن فر�ضية �أن
الم�ساع ��دات الإن�ساني ��ة بنيت بالأ�سا�س على الفر�ضي ��ة البطريركية القا�ضية ب�أن العالم الثال ��ث هو مو�ضوع «لل�شفقة
والإنقاذ» على عك�س ما يفتر�ضه منطق العدالة (مانجي كما اقتب�سه �سليم .)6 :2002 ،وبدال من التعامل مع ال�سكان
الأ�صليي ��ن بو�صفهم مواطنين لهم كرامته ��م وهم يخو�ضون معركتهم من اجل الحرية والخال�ص من اال�ستعمار ،ف�إن
هذا الن�سق للم�ساعدات يتعامل معهم بمنطق فوقي بين الغربي الفاعل وال�سامي وغير الغربي الذي يعتبر �ضحية بال
ح ��ول وال قوة (اريك�سون باز )2005 ،بالتالي ،ف�إن الأرا�ضي المتلقية للم�ساعدات الإن�سانية تبرز على م�ستوى العالم
بو�صفه ��ا مناطق «لل�شفقة والرعب» مم ��ا يحول دون ت�شكل حركة ت�ضامن عالمية مع الن�ضال �ضد اال�ستعمار (قادري،
 .)2011كم ��ا �أن الورق ��ة هذه ت�سعى �إلى تن ��اول التقاطع ما بين الم�ساعدات الإن�ساني ��ة واال�ستعمار ،حيث ترمي �إلى
ا�ستعرا�ض �آثار الم�ساعدات الإن�سانية على مقاومة اال�ستعمار.
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1.1ارتفاع حجم املساعدات اإلنسانية :االنسان الغربي واآلخر
عدمي الفاعلية
�سيكون من ال�ضروري البدء بتتبع منحنى االرتفاع في الم�ساعدات الإن�سانية بو�صفها فل�سفة و�سل�سلة من العمليات و�شكل
من �أ�شكال ال�سلطة التي تلعب دورا في �إبراز العديد من حركات الن�ضال ال�سيا�سي في العالم الثالث على م�ستوى العالم.
فاالرتفاع المذكور ،والذي يطلق عليه البع�ض ت�سمية «نظام الم�ساعدات الإن�سانية العالمي» ،تعود جذوره �إلى �أواخر القرن
ال�ساب ��ع ع�شر و�أوائل القرن الذي تاله (لي�ست ��ر 2002 ،كما اقتب�سه نيار )9 :2010 ،حيث ا�ستهدفت هذه الم�ساعدات
مجموعات الرهبان الم�سيحيين في �أوروبا (وورتل ،)782 :2009 ،دور الأيتام الأوروبية وكذلك الفئات المعدومة من
ال�س ��كان الأ�صليي ��ن في الم�ستعمرات لتح�سين ظروفهم المعي�شية (ني ��ار� .)9 :2010 ،إال �أنني �أرى هنا �أن الم�ساعدات
الإن�سانية تمتد في جذورها �أكثر من ذلك لترتبط بوجود الإن�سان والوكالة الب�شرية والمعاناة.
يتح ��دد ن�س ��ق الم�ساع ��دات الإن�سانية نتيج ��ة للعالقة غير الم�ستق ��رة بين مفه ��وم الإن�سانية والنظ ��رة الأبوية للب�شر
حي ��ث يت ��م التعامل مع الف ��رد بو�صفه مو�ضوع ًا لل�شفقة ولي�س ،كما هو مفتر�ض� ،أن يعام ��ل على �أ�سا�س انه وكيل فاعل
وق ��ادر عل ��ى العمل �ضمن ظروفه (ماندان ��ي )2008 ،وله حقوق كاملة .فمن جهة ،لعبت ه ��ذه العالقة المتوترة بين
المفهومين� ،سالفي الذكر ،دور ًا في �إبراز فل�سفتين �أو وجهتي نظر �سيا�سيتين لعبت دور ًا في �إعطاء فكرة الم�ساعدات
الإن�سانية �شكلها الحالي ،ومن جهة �أخرى ،وهو ما �أريد �أن �أ�ؤكد عليه هنا� ،أن هناك ازدواجية في التعامل تقف وراء
نمط الم�ساعدات هذه.
وبالإ�ش ��ارة �إل ��ى الفل�سفتي ��ن الموجهتين واللتين ت�ش ��كالن الأ�سا�س لنم ��ط الم�ساعدات الإن�ساني ��ة ،ف�إنهما ،من جهة،
توج ��ه �أخالق ��ي ليبرالي نحو مجموع ��ة �إن�سانية من الغرب ��اء ،ومن الجهة الأخ ��رى ا�ستجابة لمعاناة ه� ��ؤالء الغرباء،
قائم ��ة بالأ�سا�س على العمل الخيري ال�سيا�سي (كالهوم ،)74 :2008 ،حيث يتم معالجة المعاناة عبر «الم�ساعدات
المادية» القائمة على �أ�سا�س منطق الحق والقوة.
�أم ��ا فيما يتعل ��ق باالزدواجية التي تميز نمط الم�ساعدات المذكور ،ف�إن ن�سق الم�ساع ��دات الإن�سانية يقر �أو ًال بمعاناة
الآخري ��ن ،لكن التعامل م ��ع هذه المعاناة ال يحمل بعدا �سيا�سيا ،بل يقت�صر عل ��ى العمل الخيري والذي يطرح كبديل
للخط ��اب ال�سيا�س ��ي التقدم ��ي من خ�ل�ال الف�صل ما بين الحرم ��ان والقوة المهيمن ��ة .وهذا الو�ضع ،يق ��ود �إلى حالة
�إ�شكالي ��ة تق ��وم على �أ�سا�س �أن المعان ��اة الإن�سانية قابلة للمعالج ��ة عبر تدخل �أخالقي بعيدا ع ��ن ال�سيا�سة (م�صدر
�سابق )90-91 :متيحا المجال �أمام ا�ستمرار هيمنة القوة ونظام القمع.
�أم ��ا التناق�ض الثاني ال ��ذي يت�ضمنه نموذج الم�ساع ��دات الإن�سانية فيتمثل في الهرمية (غي ��ر المعلنة) النا�شئة بين
الغرب ��ي الفاعل والم�ؤثر وال�سامي وغي ��ر الغربي الو�ضيع المتلقي للم�ساعدات (اريك�س ��ون باز .)2005 ،وهنا تتجلى
االزدواجي ��ة ف ��ي النظرة �إل ��ى العالم الثالث ولكن من خالل التعام ��ل مع �إن�سان العالم الثال ��ث بو�صفه �ضحية بحاجة
للم�ساع ��دة ب ��دل النظر �إلي ��ه ب�صفته �إن�سانا فاعال يتمت ��ع بمجموعة من الحقوق الواجب احترامه ��ا وخا�صة حقه في
الن�ض ��ال م ��ن اجل التح ��رر .وفي ال�صفحات التالي ��ة� ،س�أحاول ،بنوع م ��ن الإيجاز ،ر�سم مالم ��ح الأ�سا�س الذي تبنى
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علي ��ه الم�ساع ��دات الإن�سانية .فمن خالل ا�ستعرا�ض الجهود الأوروبية الت ��ي بذلت في القرن الثامن ع�شر تحت �شعار
(تح�ضي ��ر) العال ��م� ،أ�سعى للإثبات �أن العالق ��ة الهرمية ما بين الغربي المميز وغير الغرب ��ي ،هي التي ت�شكل جوهر
نم ��وذج الم�ساعدات الإن�سانية وان النظ ��رة للم�ساعدات الإن�سانية تعيد حاليا �إنتاج ذات الفكرة وتمنع بروز �أي حركة
ت�ضامن مع ن�ضال �شعوب العالم الثالث.
وعندم ��ا انطلقت الم�ساعدات الإن�ساني ��ة �أواخر القرن الثامن ع�شر ،برزت كجزء من العملي ��ة التي �أطلق عليها كالهون
«تح�ضير العالم» ( .)76 :2008وكانت بدايات انطالق هذه العملية على �شكل محاوالت من الم�سيحيين لتوفير رعاية
«محاي ��دة» لجرحى الح ��روب (م�صدر �ساب ��ق )76 :و�سرعان ما تطورت لترتب ��ط بالعمل الخيري ورعاي ��ة الأيتام� .أما
ف ��ي القرن التا�سع ع�شر ،فق ��د اقترنت فكرة الم�ساعدات الإن�سانية بالفك ��رة اال�ستعمارية التي تبنت «تح�ضير» ال�شعوب
الم�ستعب ��دة ،كم ��ا �أن بعثات التب�شير الم�سيحية قد تبنت من جانبها فكرة تقديم الم�ساعدات الإن�سانية كما برزت �أي�ضا
�إل ��ى ال�سطح ،حركات الإ�صالح الأخالقي ف ��ي �أوروبا والتي نادت بتحرير الرق وتحرير العبيد (الم�صدر ال�سابق.)76 :
كم ��ا يدع ��ي كالهون �أن الم�ساعدات الإن�سانية كانت جزء ًا من عملية العقلنة والتي ف�سحت المجال �أمام بروز �أ�شكال من
الحك ��م ال ��ذي عمل على �إنتاج النظام (م�صدر �ساب ��ق .)76 :وفي ظل التناق�ض الذي تنط ��وي عليه عملية الم�ساعدات
الإن�سانية ،كما ا�شرنا �أعاله ،وفي ظل ا�ستعرا�ض القواعد المحافظة التي انطلقت منها فكرة الم�ساعدات الإن�سانية في
القرن الثامن ع�شر ،ف�إن فاني�سا بوبافاك ،ت�شير �إلى �أن تدفق الم�ساعدات الإن�سانية البريطانية جاءت تعبيرا عن الذعر
م ��ن التغير ال�سيا�سي الراديكالي وتعاظ ��م دور الجماهير بعد الثورة الفرن�سية ( .)130 :2010ومع مرور الزمن ،تعزز
هذا المنحى ال�سيا�سي ،فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ومع االرتفاع الكبير في عدد المهجرين خالل تلك الفترة،
برز �إلى ال�سطح نمط جديد للم�ساعدات الإن�سانية ووكاالت جديدة عملت على ذلك وباتت جزء ًا من الإ�ستراتيجية الهادفة
�إل ��ى �إبقاء الالجئين بعيدا ع ��ن �أوروبا (هيندم ��ان .)2 :2000 ،وقد قادت عملية «العقلنة» �إلى ب ��روز نظام من ال�سلطة
يتدخ ��ل حاليا في الم�ساعدات الإن�سانية و�إدارة هذه العملي ��ات عبر جي�ش من العاملين في مجال الم�ساعدات (برومان
ووايزمان .)2011 ،ومع �إ�ضافة بعد �آخر لهذه العملية ،هدف �إلى التركيز على عالقة الذات مع الآخر والتي تحكم نموذج
الم�ساعدات الإن�سانية وتحدد مالمح التناق�ضين اللذين ينطوي عليهما هذا الن�سق للم�ساعدات.

 1.1إشكالية الفصل بني املساعدات اإلنسانية أخالقيًا وسياسيًا
«ومهم ��ا كان ��ت الأهداف النبيلة ،ف� ��إن �أي عمل خيري ال يترافق م ��ع ت�ضامن �سيا�سي ،ي�ؤدي �إل ��ى تو�سيع نطاق الظلم
ال�سائد و�إطالة �أمده»
(برغوثي.)12 :2011 ،

تبن ��ى فك ��رة الم�ساعدات الإن�سانية للحد من المعاناة ،على �أ�سا�س االدعاء �أنه ��ا يجب �أن تنفذ في �سياق غير �سيا�سي
بمعنى �أن تقدم خارج �إطار �أي عمل �سيا�سي (فيلدمان .)32 :2009 ،ومن المهم هنا البدء بالإ�شكالية التي ينطوي
عليها هذا االدعاء من خالل تناول المفا�ضلة بين النمط الخيري ،والذي ي�شير �إلى �أنه من الممكن الحد من المعاناة
دون التط ��رق �إل ��ى مناق�شة بنى القوة وال�سيا�سة و�أنظمة القمع ،وبين االدع ��اء ال�سابق ب�أن هناك افترا�ض بوجود حيز
غير �سيا�سي �أو �أخالقي بحت للم�ساعدات الإن�سانية.
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�أم ��ا هوغ ��و �سليم ،فيذكرنا �أن كال من مارك�س وانجلز وجها نق ��دا الذعا للأعمال الخيرية معتبرينها و�سيلة للحد من
المعان ��اة االجتماعية ،و�أنها ،والحالة هذه ،تهدف �إلى التخفيف من «حدة ال�صراع الطبقي وبالتالي ت�ضمن ا�ستمرار
وبق ��اء المجتمعات البرجوازية» (مارك� ��س وانجلز كما اقتب�سهما �سليم .)2 :2002 ،وم ��ن اجل فهم �أعمق لإ�شكالية
الم�ساع ��دات الخيرية ،ف� ��إن بوبافاك تميط اللثام عن الفك ��ر المحافظ وراء هذه الم�ساعدات .فف ��ي كتاباتها ،ت�شير
الكاتب ��ة �إل ��ى �أن وليام ولبرفور�س والذي عمل ف ��ي مجال الم�ساعدات الإن�سانية في بريطاني ��ا في القرن ال�سابع ع�شر
ون ��ال �شهرة وا�سعة عبر �إن�شائ ��ه للعديد من الهيئات الخيرية لم�ساعدة الفقراء ،كان من المعار�ضين للفكر ال�سيا�سي
التقدمي و�أبدى تقبله حتى للظلم االجتماعي الذي كان �سائدا في تلك الفترة (� .)131 :2010أما رف�ض ولبرفور�س
للعبودي ��ة فكان مبني ��ا على رف�ضه للظاهرة م ��ن منظور �أخالقي كون ��ه اعتبرها خطيئة (الم�ص ��در ال�سابق.)132 :
�أم ��ا على م�ستوى نظرت ��ه الأكثر �شمولية للعالم ،ف� ��إن ولبرفور�س يرى الهرمية المجتمعي ��ة والفقر «كظروف طبيعية»
وافتر�ض �أن الأفراد قادرون على التعاي�ش مع الظلم االجتماعي وعدم الم�ساواة (الم�صدر ال�سابق.)132 :
ما ورد �أعاله ي�شير �إلى �أن م�شاكل العمل الخيري تتكرر في كل مرة ،فهي عملية رد فعل �أبوي و�أخالقي على الحرمان
واال�ضطه ��اد ،ب ��دل �أن تكون عملية �سيا�سية .وبالتالي ف�إنها ال تق ��ود للق�ضاء على نظام القوة المهيمن كما يفتر�ض �أن
يح ��دث .وهذا ي� ��ؤدي بدوره �إلى �إطالة �أم ��د الظلم ،كما �أ�ش ��ار البرغوثي ( .)2011فاالدع ��اء ب�إمكانية العمل خارج
النط ��اق ال�سيا�س ��ي ،ق�ضية مثيرة للجدل خا�صة ف ��ي ال�سياق اال�ستعماري حيث القوة والهيمن ��ة ت�سيطر على المجتمع
وعلى كافة الم�ستويات .ففكرة العمل من خارج المجال ال�سيا�سي يلقي بالغطاء على عالقات القوة وحقيقة اال�ستعمار
والحق ��وق الثابت ��ة لل�شعوب والتي عاد ًة ما تتعزز في �سياقات اال�ستعمار (�سلي ��م .)5 :2002 ،وال يقف بها الأمر عند
حد �إخفاء مالمح ظروف الهيمنة فقط ،بل تتجاهل �أي�ضا عملية تقاطع هذه الظروف مع الم�ساعدات الإن�سانية.

 1.2العالقة الهرمية بني الذات واآلخر
التناق� ��ض الثاني يكمن في الهرمية الت ��ي تنتجها الم�ساعدات الإن�سانية .ويكفي هن ��ا ا�ستعرا�ض موجز لما كتبه جان
بيكتت لإلقاء ال�ضوء على الهرمية المذكورة .وكان الكاتب قد تناول المبادئ التي انطلق منها ال�صليب الأحمر وغيره
من م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية خالل خم�سينات القرن المن�صرم �إلى جانب تناوله مفاهيم الإن�سانية ،النزاهة،
الحيادية ،واال�ستقالل (وورتل .)780 :2009 ،وقد قامت فل�سفة بيكتت على الدمج ما بين فكرة الإن�سانية والمفهوم
الم�سيح ��ي للعم ��ل الإن�سان ��ي حيث يترادف مفه ��وم الإن�سانية مع مفهوم العم ��ل الخيري «�أحب ��و جيرانكم» (الم�صدر
ال�سابق .)786 :فبالن�سبة لبيكتت ،ف�إن العمل الخيري هو «ال�سلوك الروحاني اتجاه �أبناء الب�شرية» (بيكتت،1956 ،
كم ��ا اقتب�س في الم�صدر ال�ساب ��ق) .والتركيز هنا هو على الأنا المهيمنة :وهي الناجمة عن الأنا الأوروبية التي ت�شعر
بالتفوق الأخالقي ،والتوجه لعمل الخير للآخرين� .إال �أن ال�س�ؤال الم�ستع�صي على الإجابة هنا :من يحدد �أن هذا هو
«الخير» الذي يحتاجه الآخرون؟
و�أمام فل�سفة بيكتت للم�ساعدات الإن�سانية ،ت�صمت بقية الفل�سفات .5فهنا ،نجد الإن�سان الأوروبي المتنعم في حياته
Pictet places a higher premium on charity, depicting it as somehow being a superior arbiter of the good than
justice. According to him “while justice gives to each according to his rights, charity apportions its gifts on the
basis of the suffering endured in each case...It refuses to weight the merits and faults of the individual” (emphasis
added, Pictet, 1956, quoted in ibid: 788).
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يق ��رر �أن الجه ��ود الجزئية للحد من المعاناة ت�سمو فوق مبادئ العدالة والجه ��ود الرامية لو�ضع حد للظلم �إلى الأبد.
فالمواطن غير الأوروبي ،في الحالة هذه ،هو �إن�سان �صامت ال يترك له المجال ليعبر عن مفهومه للخير الذي ينا�سبه
ويح ��رم م ��ن حقه في التعبير عن ذات ��ه والمطالبة ب�سيادة مفهوم العدالة .وهنا تبدو المطال ��ب بتحويل �إن�سان العالم
الثال ��ث �إلى �صامت و�إبرازه ك�ضحية بريئة ،ومختلف عن الإن�س ��ان الأوروبي (تعزيز الأنا الأوروبية االيجابية) ،و�سيلة
ل�ضمان ا�ستعمار �إن�سان العالم الثالث �إلى الأبد.
والي ��وم ال زال ��ت نف�س الفكرة تهيمن عل ��ى نموذج الم�ساعدات الإن�ساني ��ة ال�سائد� ،إذ ي�سعى لتعزي ��ز العالقة الهرمية
م ��ا بي ��ن الغربي «الخي ��ر» وغير الغربي عدي ��م الحيل والقوة والذي يحت ��اج لجهود الأول من اجل �إنق ��اذه (اريك�سون،
ب ��از� .)109-123 :2005 ،إال �أن الم�ضطهدي ��ن في العالم الثالث يرف�ضون �أن يك ��ون هناك من يتحدث با�سمهم �أو
يت�ص ��رف نياب ��ة عنهم �سواء بق�صد �إنقاذه ��م �أو تطويرهم بدوافع عمل الخير وما �إلى ذل ��ك ،وكما قال يوليو�س نيير
ف ��ي عبارته ال�شهيرة« :ال يحتاج الب�شر لمن يطورهم ،بل هم الوحي ��دون القادرون على تطوير �أنف�سهم» (كما اقتب�سه
كارمن .)206 :1996 ،فالنظرة الأبوية تحول الإن�سان �إلى مو�ضوع لل�شفقة مما يتناق�ض مع مبد�أ الم�شاركة ومبادئ
الحقوق والعدالة .فهذا المنطق ال يترك للآخر مجاال للتعبير عن ذاته �أو �أن يدخل معه في حوار (بن حبيب:1990 ،
 .)119وما عليك �إال �أن تترك لهذا الإن�سان المجال للعمل على ح�شد الت�ضامن ال�سيا�سي مع ق�ضيته.
والي ��وم ،ف� ��إن الم�ساع ��دات الإن�سانية تتحكم ب�إمكانية �أن تنج ��ح ال�شعوب الم�ضطهدة في �إب ��راز ق�ضيتها العادلة على
م�ست ��وى العالم .فمن خ�ل�ال الم�ساعدات الإن�سانية ومح ��اوالت منع الكوارث الإن�سانية والحد م ��ن الفاقة ،و�سد رمق
الأفراد ،ت�ؤدي جميعا �إلى ازدواجية في النظرة لإن�سان العالم الثالث وهي نظرة تتنكر لوجوده ك�إن�سان ،وتعترف بذلك
الوج ��ود في الوقت ذاته .فالم�ساعدات الإن�سانية تخلق م�شهدا من ال�شفقة ي�ستحث كرم النا�س لتقديم الدعم المالي
(اريك�س ��ون باز .)122 :2005 ،ويتم عر�ض �ص ��ورة لل�ضحايا المحتاجين للم�ساعدة (وهي ال�صورة الم�ست�ساغة في
الوع ��ي الغربي) كبديل لل�صورة الحقيقية لمواطني العالم الثالث ك�أ�صحاب حقوق �إن�سانية ووطنية مغت�صبة (�سليم،
 .)11 :2002وه ��ذه ال�صورة للعالم الثالث وعملية «العطاء» ت�ستبدل �صورة بنى القوى الغربية والعالمية (كاليهون،
 .)2008فم ��ن خ�ل�ال �إبرازه ��م بال�صورة ال�سالف ��ة ،والنظر �إليه ��م با�شمئزاز ،يت ��م تقديم مواطن ��ي العالم الثالث
باعتباره ��م «غير كامل ��ي الإن�سانية» �أو �أنهم «ال ي�شبهوننا « مما ي�ساهم في تعزي ��ز النظرة اال�ستعمارية للعالم الثالث
في �أو�ساط الأوروبيين (�سليم .)12 :2002 ،كما �أن هذا يمنع االعتراف بالأفراد من ال�شعوب الخا�ضعة لال�ستعمار
بو�صفه ��م ب�ش ��ر لهم حقوق �إن�سانية ويت�شاركون مع بقية ال�شعوب في الحق بالعدالة والحرية �ضمن نظام عالمي موحد
(ق ��ادري .)2011 ،وهذه المعيقات (الناجمة عن النظرة المذك ��ورة) والهرمية النا�شئة هي التي تمنع ت�شكل حركة
ت�ضامن عالمية مع حركة الن�ضال المناه�ضة لال�ستعمار في العالم الثالث.
وف ��ي ال�صفحات التالية� ،سنتط ��رق لت�أثير الم�ساعدات الإن�ساني ��ة على الوكالة المناه�ض ��ة لال�ستعمار وعلى الن�ضال
ال�سيا�س ��ي� .صحيح �أن العديد من الم�ؤ�س�سات العاملة ف ��ي مجال الم�ساعدات الإن�سانية قد باتت م�ؤخر ًا تتبنى معايير
الحقوق وال�ضغط والمنا�صرة� ،إال �أننا فيما يلي� ،سنتناول هذه المبادرات من زاوية راديكالية وما ت�شكله من تحد في
وجه بروز حركة ت�ضامن عالمية.
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2.2املساعدات اإلنسانية يف سياق االستيطان االستعماري:
االنتفاضة الثانية وتسارع سياسة التهجري
�شهدت االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية المناه�ضة لال�ستعمار ،والتي اندلعت �أواخر �أيلول من العام  ،2000ت�سارعا في
المحاوالت اال�ستعمارية الإ�سرائيلية لت�شتيت �شمل الفل�سطينيين والزج ب�سكان الأرا�ضي المحتلة داخل معازل وجيوب
متباع ��دة في الوقت الذي تكثفت فيه الممار�س ��ات اال�ستعمارية .وقد فر�ض على الفل�سطينيين نظاما جديدا تمثل في
تفكيك و�شرذمة الأرا�ضي المحتلة (اوفير .)76 :2010 ،وقد تراوحت الممار�سات اال�ستعمارية بين فر�ض الإغالق
والح�ص ��ار ،تقيي ��د حرية الحركة ،حرمان الفل�سطينيين من الو�صول �إل ��ى �أرا�ضيهم �أو �إلى الأ�سواق� ،إ�ضافة �إلى الزج
بال�س ��كان في جيتوهات ومع ��ازل �ضمن �سل�سلة من الباندو�ستانات والكانتونات� .أم ��ا جدار الف�صل العن�صري ،والذي
�شرعت �إ�سرائيل ببنائه خالل حزيران من العام  ،2002فقد �شكل تكثيفا للممار�سات اال�ستعمارية .وكو�سيلة للتطهير
العرق ��ي وم�ص ��ادرة الممتل ��كات ،ف�إن الجدار المذك ��ور ي�ضيق الخناق عل ��ى العديد من التجمع ��ات الفل�سطينية حتى
يف�صلها عن �أرا�ضيها وم�صادرها الطبيعية كونه ي�صادر الأرا�ضي ل�صالح اال�ستخدام الح�صري من قبل اليهود .وفي
اللحظ ��ة التي يكتمل فيها بن ��اء الجدار ح�سب المخطط المعد لذلك ،ف�إنه �سي�ؤدي �إلى محا�صرة � 270ألف فل�سطيني
عب ��ر ال ��زج بهم في �سبع وع�شرين معز ًال متباع ��د ًا ويحرمون في العديد من الأحيان من ح ��ق الو�صول �إلى الأ�سواق.6
وقد �أدت هذه الممار�سات �إلى تدمير االقت�صاد الفل�سطيني بحيث لم يقت�صر �أثرها على تدمير المنتجات ال�صناعية
والزراعي ��ة فقط (زي ��ادة تكاليف الإنتاج وتعقيد المعام�ل�ات التجارية ومنع الفل�سطينيين م ��ن الو�صول �إلى الأ�سواق
الداخلي ��ة والخارجي ��ة �أو الو�صول �إل ��ى الأرا�ضي) (كنفاني والبطم ��ة ،)38 :2008 ،بل �إن ه ��ذه الممار�سات ،ت�ؤدي
كذل ��ك �إلى الق�ضاء على القدرة الإنتاجية الفل�سطينية المحلية (الم�صدر ال�سابق� .7)38 :أما الآثار التي تتراكم من
ج ��راء هذه الممار�سات ،فتتمثل في حرمان الفل�سطينيين م ��ن �سبل الحياة و�إفقارهم لدرجة �أن ن�صف الفل�سطينيين
انحدروا تحت خط الفقر خالل العام ( 2004الم�صدر ال�سابق.)38 :
وال ب ��د من التعاطي مع الممار�سات الجديدة في �سياق الم�شروع اال�ستيطاني اال�ستعماري الإ�سرائيلي .فمنذ بداياته،
�سع ��ى الم�ش ��روع اال�ستيطاني اال�ستعم ��اري ال�صهيوني لتهجير ال�س ��كان الفل�سطينيين الأ�صليي ��ن وا�ستبدالهم ب�سكان
يه ��ود .ومن ��ذ احتاللها لل�ضفة الغربي ��ة وقطاع غزة في العام  ،1967و�ضعت �إ�سرائي ��ل ن�صب عينيها مجموعتين من
الأهداف� :أوال مار�ست �سيا�سة عدوانية ال�ستعمار الأر�ض ارتكزت بالأ�سا�س على خطة �ألون ال�صادرة في العام 1967
والتي تقوم على «زيادة م�ساحة الأرا�ضي الخا�ضعة ل�سيطرتها ،تعزيز الأمن ،وتقليل عدد العرب» (�سيجال ووايزمان،
وب�شكل ممنه ��ج لكبح جماح التطور ال�صناعي
 .)2003وثاني ��ا ،وعلى الم�ست ��وى االقت�صادي� ،سعت �إ�سرائيل جاهدة
ٍ
والزراع ��ي الفل�سطيني .فخالل عق ��د ال�سبعينات والثمانينات من القرن الآفل ،حاول ��ت منع هذا التطور بالقوة وعبر
مجموع ��ة من الأوامر الع�سكرية (هنية )2011 ،وحاولت تحوي ��ل الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة �إلى �سوق لمنتجاتها
فقط (الم�صدر ال�سابق) .وقد توا�صلت هذه ال�سيا�سات خالل فترة �أو�سلو وبعد �إن�شاء ال�سلطة الفل�سطينية.
Palestinian Population Centres Between Isolation and Expulsion - Threatened Villages. The Grassroots Palestinian
Anti-Apartheid Wall Campaign. http://www.stopthewall.org/downloads/pdf/ThreatenedvillagesFS.pdf
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According to UNCTAD, as a result of Israel imposed shackles on the Palestinian economy, in 2009 the
agricultural sector’s value added was as much as 47% below its level in 1999 (UNCTAD, 2011: 2).
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فعل ��ى �سبي ��ل المثال ،منعت �إ�سرائي ��ل الفل�سطينيين خالل فترة �أو�سلو من اال�ستفادة م ��ن %85من م�ساحة الأرا�ضي
الرعوية والأرا�ضي الزراعية الخ�صبة في ال�ضفة الغربية (برنامج الغذاء العالمي )2010:5 ،والتي تقع في الأرا�ضي
الم�صنفة (ج) والخا�ضعة لل�سيطرة الع�سكرية الإ�سرائيلية الكاملة.
وبالرغ ��م م ��ن كون هذه المعطيات غير قابل ��ة للمقارنة ب�شكل كامل� ،إال �أنها توفر لنا فك ��رة وا�ضحة عن الدمار الذي
تعر�ض ��ت له عملية �إنتاج الغذاء في فل�سطين كنتيجة للممار�س ��ات اال�ستعمارية الإ�سرائيلية والإجراءات القمعية التي
ا�ستهدفت قطاع الزراعة .ففي الفترة التي �سبقت ممار�سة �إ�سرائيل لإجراءاتها المذكورة� ،أي قبيل اندالع االنتفا�ضة
الثانية ،ف�إن  %70من االحتياجات الغذائية للفل�سطينيين كانت تنتج محليا بالرغم من �أن منتجات اللحوم والألبان
كان ��ت ت�ست ��ورد من الخارج (كنفاني والبطم ��ة .)41 :2008 ،و�إذا كان الفل�سطينيون ذات م ��رة قد حققوا حالة من
االكتف ��اء الذاتي� ،إل ��ى حد ما ،ف�إنهم حاليا يعتمدون ب�شكل �شبه كامل على الم�ص ��ادر الخارجية لتوفير احتياجاتهم،
�إذ ي�ستوردون  %96من احتياجاتهم الأ�سا�سية والغذائية من الخارج ح�سب معطيات منظمة الأمم المتحدة للزراعة
8
والغذاء.
وهن ��اك معطي ��ات �أخرى ت�ؤكد ال�سابق وتق ��رع ناقو�س الخطر .ففي العام  ،1997بلغ ع ��دد الفل�سطينيين الذين تلقوا
م�ساع ��دات �إن�ساني ��ة بما فيها الم�ساعدات الغذائي ��ة ،ما مجموعه مائتي �ألف �شخ� ��ص ( %8.5من مجمل ال�سكان).
وفي العام � ،2001أي بعد بدء �إ�سرائيل ب�إجراءاتها اال�ستعمارية القمعية المبا�شرة ،قفز عدد الفل�سطينيين المتلقين
للم�ساع ��دات الإن�ساني ��ة ب�شكل مخيف لي�صل �إلى  1.7مليون فرد (ما ن�سبته  %51من المجموع الكلي لعدد ال�سكان)
(الم�ص ��در ال�سابق .)40 :وفي ظل كون الم�شكلة طويلة الأمد ،وف ��ي ظل كون الإجراءات اال�ستعمارية ت�ؤثر على كافة
مج ��االت الحي ��اة في الأرا�ضي المحتلة ،ف� ��إن تقديرات برنامج الغذاء العالمي ت�شير �إل ��ى �أن  %50من الفل�سطينيين
كان ��وا عاجزين عن توفي ��ر احتياجاتهم الغذائية في العام  ،2010من بينه ��م  %33يعي�شون حالة من انعدام الأمن
الغذائي و %17منهم عر�ضة لفقدان الأمن الغذائي (م�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.)5 :2010 ،
ه ��ذا االرتفاع المفاج ��ئ في عدد الفل�سطينيي ��ن العاجزين عن توفي ��ر احتياجاتهم واحتياج ��ات عائالتهم الغذائية
ي�ؤ�ش ��ر �إل ��ى بروز مرحلة �سيا�سية جديدة ت�صبح معها الحياة نف�سها عر�ض ��ة للخطر (فاكولت )1990 ،نتيجة لنظام
ا�ستعم ��اري ي�سعى تدريجي ًا للزج بالفل�سطينيين في جيتوهات وباندو�ستان ��ات و�سجون �ضخمة مفتوحة ،بحيث تتحول
الأرا�ض ��ي الفل�سطيني ��ة �إلى ما ي�شبه المحميات مع تدمير لقدراته ��ا الإنتاجية ،كما هو الحال في قطاع غزة .وهنا ،ال
ت�صب ��ح المجاعة نتيجة لظ ��روف م�ؤقتة كحالة جفاف مثال .فالحالة هذه تعبر عن ممار�سات اال�ستعمار بحق ال�سكان
الأ�صليين والمتمثل �أ�سا�س ًا بالرغبة في التخل�ص منهم ،كما تتجلى في هذه الحالة العالقة الوثيقة ما بين الممار�سات
اال�ستعماري ��ة وتوجه ��ات الر�أ�سمالي ��ة النيوليبرالية للهيمنة على ال�س ��كان الأ�صليين ب�شكل كام ��ل والحد من قدراتهم
عل ��ى الإنت ��اج (مبيم ��ي2011 ،؛ ق ��ادري .)2011 ،وفي هذه الحال ��ة ،تبرز �إل ��ى ال�سطح مفاهيم كالفق ��ر والبطالة
و�س ��وء التغذية كنتاج لممار�سات اال�ستعمار ،وفي الواقع ف�إنها جميع� � ًا ت�شكل غطا ًء لممار�سات العنف الهادفة لتدمير
ال�سكان الأ�صليين وت�شتيتهم و�إلغاء وجودهم (مبيمي .)2011 ،وهنا ،تبد�أ قوة اال�ستعمار بالتحكم في حياة ال�سكان
http://www.wfp.org/content/emergency-operation-occupied-palestine-territory-107740-emergency-response]high-food-prices-west-ban [accessed December 2010
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الأ�صليي ��ن ،حي ��ث تتولى �إدارة هذه الحياة ب�ش ��كل كامل ف�إما �أن ت�سمح بها ،و�إم ��ا �أن تعمل تدريجيا للق�ضاء على حياة
ال�س ��كان الأ�صليي ��ن ودفعهم �إلى حافة الموت (فاكول ��ت .)138 :1990 ،وال بد من اخذ هذه الظ ��روف بعين االعتبار
لفه ��م عملي ��ة الم�ساعدات الإن�سانية للتحديد فيما �إذا كانت ت�ؤثر �سلب ًا ،و ت�شكل تحدي ًا� ،أو تواط�ؤ ًا مع هذه الممار�سات
(اوفير.)2010 ،

 2.1الرد الدويل :مساعدات غذائية وعدم تسييس واقع االستعمار
ف ��ي العام  ،2002وغ ��داة االجتياح الإ�سرائيلي لل�ضف ��ة الغربية ،ب ��ادرت م�ؤ�س�سات الم�ساع ��دات الإن�سانية العالمية
بال ��رد على ذل ��ك� .إال �أن هذه الم�ؤ�س�سات ،لم تتناول ج ��ذور الم�شكلة المتمثلة في البن ��ى اال�ستعمارية ونظام الف�صل
العن�صري .وبدال من ذلك ،تدفقت الم�ساعدات الإن�سانية ال�سخية لتبرز الم�شكلة وك�أنها الخ�شية من تدهور الأو�ضاع
الإن�سانية �إلى حافة الهاوية بدل التعامل معها بو�صفها م�شكلة ناجمة عن «االحتالل» ،9وعليه ،تم الترويج للحالة تلك
بو�صفها �أزمة غذائية� ،أو �سوء تغذية� ،أو الحاجة لتوفير القوت للفل�سطينيين (اوفير .)77 :2010 ،فمن خالل �صبغ
الق�ضي ��ة ب�صبغة �أزمة غذائي ��ة �أو �سوء تغذية مزمن ،تدفقت الكميات الهائلة من الم�ساع ��دات الإن�سانية وبالتالي تم
�إلغاء ال�صبغة ال�سيا�سية للممار�سات اال�ستعمارية الوارد ذكرها �أعاله في محاولة لإخفاء حقيقة الأمور .بالتالي ،لعبت
هذه المنهجية دورا في الت�أثير ال�سلبي على ن�ضال الفل�سطينيين �ضد اال�ستعمار .وال يقف دور الم�ساعدات الإن�سانية عند
ح ��د �إعادة ت�شكيل الأزمة ،بل يتعداه لدرجة �أن التركيز ي�صبح فقط على توفير الم�ساعدات الإن�سانية �ضمن �سياق يخلو
من �أي بعد �سيا�سي ويركز فقط على االحتياجات الآنية لل�سكان (�سليم .)10 :2002 ،
يمك ��ن للمرء فه ��م م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�ساني ��ة للم�شكلة .فبرنامج الغذاء العالمي وال ��ذي ن�شط خالل ال�سنوات
الأول ��ى من االنتفا�ضة الثاني ��ة قبل �أن يتحول الحقا �إلى منهج م�ؤ�س�ساتي ،اختزل الم�شكلة التي يواجهها الفل�سطينيون
لتب ��دو وك�أنها لي�ست �إال �أزمة اقت�صادية .وح�سب برنامج الغ ��ذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للغذاء ،ف�إن �أ�سباب
الأزمة (عدم توفر الأمن الغذائي) التي يواجهها الفل�سطينيون تعود �إلى الت�ضخم ال�شديد الذي �شهدته �أ�سعار المواد
الغذائي ��ة �إل ��ى جانب التدهور في الظروف المعي�شي ��ة لل�سكان وعدم قدرتهم على التكيف م ��ع الظروف ال�صعبة التي
يعي�ش ��ون فيه ��ا (برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للغ ��ذاء والزراعة .)7 :2009 ،بالتالي ،يتم التعامل
م ��ع الفق ��ر وتدهور الظروف المعي�شية للأ�س ��ر (الم�صدر ال�سابق ،)6 :و�إمكانية الو�صول �إل ��ى الغذاء (ورقة الموقف
الموح ��دة لم�ؤ�س�س ��ات الأمم المتحدة ،)36 :2011 ،بو�صفها جميعا الأ�سب ��اب الرئي�سة لحالة انعدام الأمن الغذائي
الت ��ي يعانيها الفل�سطينيون .وهذا الو�صف ال�ضيق للم�شكل ��ة ينطوي على اختزالها لم�ستوى قدرة الفرد اقت�صاديا من
الو�ص ��ول �إل ��ى م�صادر الغذاء ،وبالتالي يت ��م تجاهل الأ�سباب البنيوي ��ة الناجمة عن وجود اال�ستعم ��ار .وفي ظل هذه
النظ ��رة ال�ضيق ��ة للأمور ،نجد الأم ��م المتحدة تتغنى ب ��دور العاملين في مجال الم�ساع ��دات الإن�سانية في الحد من
�آث ��ار انعدام الأمن الغذائي خالل الع ��ام  2010عبر برامج توزيع الغذاء ال�سخي ��ة (االحتياجات الأ�سا�سية والأغذية
الطازجة) ،توزيع الكوبونات الغذائية ،وجبات خفيفة لطلبة المدار�س� ،إلى جانب توفير ال�ضيافة والوجبات للدورات
التدريبية ،ومبادرات العمل مقابل الغذاء (ورقة الموقف الموحد لم�ؤ�س�سات الأمم المتحدة.)13 :2011 ،
Jean Ziegler, the UN special rapporteur on the right to food to the UN secretary general, quoted in Ophir, 2010:
77.
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وم ��ن وجهة النظر االقت�صادية ال�ضيقة هذه ،ف�إن الحل لم�شكلة عجز الأفراد عن الو�صول لم�صادر الغذاء ،يكمن في
توزي ��ع الم�ساعدات الغذائية عليهم .وبالتالي ،ف� ��إن الأ�سباب الحقيقية للم�شكلة ،والمتمثلة بوجود اال�ستعمار ،تبقى دون
معالجة وما تلبث تتعمق .وفي العام  ،2010قام برنامج الغذاء العالمي بتوفير الغذاء لما يقرب من  1.7مليون �شخ�ص
فل�سطين ��ي في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �إ�ضاف ��ة �إلى ال�ستمائة �ألف الجئ والذين يتلقون م�ساعدات غذائية عن طريق
وكال ��ة الأمم المتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين (االون ��روا) .وعليه ،يكون عدد الفل�سطينيين الذين تلقوا
الم�ساعدات الغذائية قد و�صل خالل ذلك العام �إلى ما يقرب من المليوني �شخ�ص (معهد ما�س.)5 :2011 ،
و�إذا م ��ا �أخذن ��ا الأرقام �سالفة الذكر بعي ��ن االعتبار ،يت�ضح لنا حجم عمليات الم�ساع ��دات الإن�سانية حاليا .وبالتالي،
يت�ضح لنا دور الم�ساعدات الإن�سانية في ت�شكيل النظرة العالمية للق�ضية وفهم ظروفها .بالتالي ،نرى كيف يمكن لوكاالت
الم�ساع ��دات الإن�ساني ��ة �أن تتحك ��م بفهم الآخري ��ن للق�ضية وحقيقتها (كوث ��ري .)152 :2002 ،ومم ��ا ال �شك فيه �أن
الم�ساعدات الإن�سانية �ساهمت في توفير الغذاء ال�صحي للأ�سر في ظل محاوالت اال�ستعمار لت�أزيم ظروفها المعي�شية.
�إال انه في المقابل ،ت�ؤدي الم�ساعدات الإن�سانية �إلى تركيز االهتمام على االحتياجات الآنية والرد عليها من زاوية العمل
الإن�ساني ،وعليه ف�إن اختزال الق�ضية �إلى �أزمة اقت�صادية فقط يخلق خطابا مختلفا ي�ؤثر على فهمنا للم�شكلة الحقيقية
وبالتالي ف�صلها عن �سياق اال�ستعمار الذي ي�شكل ال�سبب الحقيقي لها .وهذا بدوره يفر�ض علينا ر�ؤية م�ضللة تعتمد على
النظر �إلى معاناة الأفراد تحت اال�ستعمار واحتياجاتهم االقت�صادية الطارئة دون النظر �إلى الق�ضية ب�شموليتها وبو�صفها
ا�ستعمارا لل�سكان الأ�صليين .بالتالي ت�صبح الم�شكلة في الإجراءات البيروقراطية التي تعتر�ض الحلول المقترحة ولي�س
في جوهر الق�ضية ذاتها.

 2.2مؤسسات املساعدات اإلنسانية كأدوات إلدارة شؤون اخلاضعني
لالستعمار
نح ��ن ال نواج ��ه م�شكلة ق�صيرة الأمد ،كالجفاف مث�ل ً�ا .فمن الناحية الزمنية ،وفي ظل ا�ستعم ��ار طويل الأمد ،كما هي
حالتن ��ا ،ف�إن الم�ساعدات الم�ؤقتة لن تقود �إلى تخفيف الم� ��أزق الذي يعي�ش فيه النا�س والجوع وفقدانهم لأرا�ضيهم� .إن
التدخل وحده لل�ضغط على �إ�سرائيل لوقف ممار�ساتها ومعالجة جذور الم�شكلة� ،سي�ضع حدا لمعاناتنا.10
وب ��د ًال من ال�ضغط على �إ�سرائي ��ل لإنهاء ممار�ساتها اال�ستعمارية والعن�صرية ،ف�إن الم�ساعدات الإن�سانية الهائلة التي
تدفق ��ت عل ��ى ال�ضفة الغربية في العام  2002وتدفق ��ت الحق ًا على قطاع غزة ،خلقت بنية جدي ��دة تولت �إدارة �أمور
الخا�ضعين لال�ستعمار .وفي ظل الو�صف الوارد �أعاله وعمليات الم�ساعدات الإن�سانية ال�ضخمة ،لن يكون من المبالغ
في ��ه و�ص ��ف برنامج الغذاء الإن�ساني ال�ضخم ف ��ي الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة بكونه �شكل م ��ن �أ�شكال الإدارة ذات
ال�سي ��ادة الكاملة وان م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية باتت تمتلك �سلطة موازية لل�سلطة الفل�سطينية .وح�سب اوفير،
ف� ��إن ه ��ذا ال�شكل م ��ن الحاكمية الذي تمثله م�ؤ�س�س ��ات الم�ساع ��دات الإن�سانية يلعب دورا في جع ��ل الأفراد مرئيين،
يمك ��ن و�صف �أو�ضاعهم ،ويمكن تحليل ظروفهم وبالتالي التنب�ؤ بتوجهاته ��م الم�ستقبلية والتعاطي معها ب�شكل وقائي
( .)62 :2010م ��ن خالل عملها على توزيع الم�ساعدات الإن�سانية ،ف� ��إن الم�ؤ�س�سات العاملة في هذا المجال ت�شكل
Interview with Sami Khader, ibid.
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نظاما فعليا من القوة والمعرفة .ففي الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،خلقت �سلطات م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية
طبق ��ات جدي ��دة ،نوع جديد من المعرفة ،ونظ ��ام �شمولي جديد يراقب عدد ال�سع ��رات الحرارية التي يتناولها الفرد
ويحدد كذلك م�ستويات الأمن الغذائي والفقر (معهد ما�س.)2011 ،
وهنا ،ال بد من الوقوف �أمام مالحظتين �أود طرحهما ،الأولى� ،أن هذا النظام يدفع �إلى العيان الخطر القائم ،حيث
وبالإ�ش ��ارة �إل ��ى ما ورد �أعاله� ،أرى �أن خط ��ر اال�ستعمار يطال الحياة نف�سها .ويتمثل ه ��ذا الخطر في تحويل الق�ضية
ال�سيا�سية �إلى م�س�ألة تقنية تتعثر بالبيروقراطية ال�سائدة (فيرغ�سون )1994 ،مما يحولها �إلى م�س�ألة محايدة تتعلق
بكمية الغذاء المتاح للفل�سطينيين و�إدارة �ش�ؤون المطبخ.
الثاني ��ة ،ف� ��إن �سلطة الم�ساعدات الإن�سانية ت�شكل قوة ت�أديبية ت�سعى الحتواء الآثار التدميرية الناجمة عن اال�ستيطان
اال�ستعم ��اري� .أما الو�سيلة الت ��ي تعتمدها لتحقيق ذلك ،فتتمثل في محاولة حماي ��ة المنظومة الأخالقية في ظل هذه
الظ ��روف .وفي ظل النظام البيروقراطي الذي يحكم عم ��ل م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية والتي تعود جذورها �إلى
االزدواجي ��ة التي تحك ��م عمل م�ؤ�س�سات الم�ساع ��دات الإن�سانية ،ف�إنه ��ا تتناق�ض مع الفكر ال�سيا�س ��ي الراديكالي وال
تتعامل مع �إن�سان العالم الثالث بو�صفه وكيل فاعل وله حقوق .ومن خالل الم�ساواة بين من ي�ستحقون ال�شفقة وا�ؤلئك
الذي ��ن يعان ��ون دون ح ��ول وال قوة ،ف�إن هذه القوى (تعاقب) ق ��وى اال�ستعمار ،من خالل �أخ ��ذ الم�سئولية على عاتقها
لت�شكيل وكالة مناه�ضة لال�ستعمار ،وتظهر ال�سكان الأ�صليين كمجموعة �ضعيفة بال حول وال قوة.
و�سيت ��م فيم ��ا يل ��ي تناول كل نقط ��ة من هذه النق ��اط ب�شكل موجز .وم ��ن اجل الت�أكد م ��ن وجود نظ ��ام ال�سيطرة في
�أو�س ��اط م�ؤ�س�سات الم�ساع ��دات الإن�سانية ،يكفي المرء ا�ستعرا�ض الأدوات والو�سائ ��ل التي تعتمدها هذه الم�ؤ�س�سات
ف ��ي الإ�ش ��راف عل ��ى �أدائها مما يخل ��ق قانون ًا اجتماعي ��ا عالميا جديدا .وفي الع ��ام  ،2003مبا�شرة بع ��د بدء تدفق
الم�ساع ��دات الإن�سانية عل ��ى الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،قامت منظمة الأمم المتح ��دة للغذاء والزراعة وبرنامج
الغ ��ذاء العالم ��ي ب�أول درا�سة مف�صلة ح ��ول م�ستوى الأمن الغذائي في ال�ضفة الغربي ��ة وقطاع غزة ،حيث عملت ذات
الدرا�سة وللمرة الأولى بت�صنيف وتحديد م�ستويات الأمن الغذائي (كنفاني والبطمة.)41 :2008 ،
ومن ��ذ ذلك الحين ،برز �إلى ال�سطح نظ ��ام جديد يتكون من طبقات جديدة ،م�ؤ�شرات ومعايير قيا�س ،مراقبة دائمة،
تحدي ��د النظ ��ام الغذائي اليومي للفل�سطينيين ومدى �إنف ��اق العائالت على الغذاء وكذل ��ك معايير لتحديد م�ستويات
الفقر(انظ ��ر /ي عل ��ى �سبي ��ل المث ��ال :منظم ��ة الأمم المتح ��دة للزراع ��ة والغذاء وبرنام ��ج الغ ��ذاء العالمي ومعهد
ما� ��س .)2011كافة ه ��ذه الم�ؤ�شرات والمعايير ما هي �إال جزء من نظام جمع المعلومات الجديد والذي يراقب عدد
ال�سع ��رات الغذائي ��ة الداخلة �إل ��ى ج�سم الإن�سان الفل�سطين ��ي .وكما ا�شرنا ،ف�إن هذا النظام يدف ��ع �إلى العيان خطرا
جديدا يهدد الحياة نف�سها (فاكولت� ،)1990 ،أو كما و�صفه اوفير :تهديد بكارثة و�شيكة (.)74 :2010
وم ��ع ذل ��ك ،وبدل من ت�سمية ه ��ذا الخطر بخطر �سيا�سي ،ف�إن نم ��ط الم�ساعدات الإن�سانية القائ ��م حاليا يحوله �إلى
مجرد م�شكلة بيروقراطية حيث يتم �إبراز المعدمين في هذه الحالة بو�صفهم الأكثر ت�ضررا من هذه الظروف وب�أم�س
الحاجة لتدخل �إن�ساني لإنقاذهم.
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ف ��ي الع ��ام  ،2011بلغت قيم ��ة الم�ساعدات الغذائية �ضمن عملي ��ات مختلف م�ؤ�س�سات الأمم المتح ��دة ما قيمته 204

مليون دوالر �أمريكي مقارنة بما قيمته  183مليونا في العام الذي �سبق (معهد ما�س )1 :2011 ،حيث ا�ستهدفت هذه
الم�ساعدات الأفراد ممن يعي�شون في ظل �أزمة خانقة �أو ا�ؤلئك القاطنين في الأرا�ضي التي ال تغطيها عمليات ال�سلطة
الفل�سطينية ،وخ�صو�صا الالجئين .وقد باتت برامج الم�ساعدات االغاثية ت�شكل بديال للأن�شطة االغاثية التي يفتر�ض
�أن تنفذه ��ا ال�سلطة الفل�سطيني ��ة ،كما باتت هذه البرامج ت�شكل مكونا رئي�سا من مكون ��ات نظام الرعاية االجتماعية
(كنفان ��ي والبطم ��ة .)42 :2008 ،وفي ظل االعتماد الكبير لل�سلطة الفل�سطيني ��ة على التمويل الخارجي ،ف�إن نظام
الم�ساع ��دات الغذائية دفع وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعية �إلى تبني منهج الم�ساعدات الخيري ��ة بدال من منهج الإعانات
االجتماعي ��ة ،حيث ت�ستهدف ب�أن�شطتها الأفراد المعدمين لتوفر لهم الغذاء �أو بع�ض الم�ساعدات النقدية المتوا�ضعة
في بع�ض الحاالت .11وفي العادة ،ف�إن نظام الم�ساعدات الخيرية ،ي�ستهدف الأفراد المعدمين على العك�س من نظام
الرف ��اه االجتماعي الذي يقوم على مبد�أ الحقوق االجتماعية .وبالتالي ،ف�إن نظام العمل الخيري الذي تتبناه ال�سلطة
الفل�سطينية يثبت �أن الأفراد هم ال�ضحايا وال بد من التدخل من زاوية العمل الإن�ساني لإنقاذهم.12
وقبل الخو�ض في تفا�صيل الآثار التي تتركها �سلطة الم�ساعدات الإن�سانية على المقاومة الوطنية ،من ال�ضروري الت�سا�ؤل حول
�إذا كان اله ��دف م ��ن هذه الم�ساعدات هو حماية الفل�سطينيين في الأرا�ضي المحتلة وبقائهم على قيد الحياة ،وما هو دور
الم�ساعدات الإن�سانية في فر�ض ال�سيطرة على الأفراد و�إدارة �ش�ؤونهم؟ البع�ض يرى هنا �أن الم�ساعدات الإن�سانية تعمل على
منع وقوع كارثة �إن�سانية �إال �أنها في النهاية ت�صبح هي ذاتها كارثية (اوفير.)65 :2010 ،
�إال �أن الواقع الحقيقي �أن الم�ساعدات الإن�سانية تلعب دور ًا في �إبقاء الأفراد الم�ستهدفين بها على قيد الحياة (�آجامبين،
 .)1998ومن خالل االزدواجية في التعامل ،الإقرار بمحاوالت اال�ستعمار للتطهير العرقي لل�سكان الأ�صليين والرد على هذه
الممار�سات بتوفير الحد الأدنى من االحتياجات الأ�سا�سية للخا�ضعين لال�ستعمار والالزمة للبقاء على قيد الحياة ،ف�إن �سلطة
الم�ساعدات الإن�سانية تدفع بالأفراد للبقاء عر�ضة لهذه المخاطر (طبر )2012 ،وال تحقق �شيئ ًا �سوى المحافظة على بقاء
ال�سكان الأ�صليين على قيد الحياة في ظروف ال فرق بينها وبين الموت.13

Interview with Khalid Barghouti, Deputy Director Poverty Alleviation Unit, Ministry of Social Affairs, Ramallah
October 2nd, 2011.

11

Interview with Prof. Rita Gicaman, ibid.

12

See for instance the Humanitarian Country Team (HCT) in the oPt’s humanitarian response plan for area C,
presented to the Israeli occupation forces in January 2010. While the HCT recognized the “worrying trends
regarding displacement of Palestinians in Area C” (OCHA, 2011: 2), in the absence of political will on the
part of western donors to pressure Israel to end its ethnic cleansing of area C, the HCT’s plan aims to access to
“minimal amount of water for vulnerable communities, providing safe access to primary education for children,
and allowing basic shelter, at a minimum, to be weatherproofed. The plan also calls for a moratorium on all
demolition in Area C” (ibid: 19).
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«3.3إنقاذ» اإلنسان :شل املقاومة املناهضة لالستعمار
وتغييب املوضوعية
«حيز الم�ساعدات الإن�سانية والذي ينتجه العاملون في هذا المجال ،وي�شكل في الوقت ذاته نطاق عملهم ،ال ي�شكل مكانا
للتدخل الإن�ساني فح�سب ،بل مكانا يعي�ش فيه بع�ض الأفراد �سواء نتيجة لكونهم �ضحايا� ،أو �أنهم ال ي�ستحقون االهتمام».
(فيلدمان.)32 :2009 ،

�سننتقل الآن لتناول كيفية تفكيك الم�ساعدات الإن�سانية للوكالة المناه�ضة لال�ستعمار .وفي العادة ،ف�إن العاملين في
مجال الم�ساعدات الإن�سانية يدعون �أن تدخلهم حيادي و�أنهم يقومون بعملهم من منطلق �أخالقي للحد من المعاناة
خارج �إطار ال�سيا�سة� .أو يدعون �أن الم�ساعدات الإن�سانية ،كالم�ساعدات الغذائية مث ًال ،هي �شكل من �أ�شكال ال�صمود
كونها ت�سهم في توفير االحتياجات الأ�سا�سية للم�ستهدفين مما يعطيهم الم�ساحة في هذه الحالة للقيام بدور ما (من
الناحية النظرية ،مواجهة العالقات غير المتكافئة).14
�إال �أن ه ��ذه االدع ��اءات ،تفتر�ض �أن هناك دوافع نبيلة وراء الم�ساعدات الإن�سانية كما �أنها تتجاهل الدور الذي تلعبه
الم�ساع ��دات الإن�سانية في ت�شوي�ش دور وكالة مناه�ضة اال�ستعمار .فهم يتجاهلون حقيقة �أن دمج الأفراد في م�شاريع
التنمي ��ة �أو تزويدهم بالم�ساع ��دات الإن�سانية يعتبر �شك ًال من �أ�شكال القوة والتحكم (كاثوري .)142 :2002 ،ومنذ
البداية� ،أ�شرت �إلى �أن ن�سق الم�ساعدات الإن�سانية يقوم على �أ�سا�س العالقة الفوقية بين الأنا الغربية والآخر ال�سلبي.
وكم ��ا �أ�شرت ،ف�إن هذا ال�سياق ال يتعامل مع الآخ ��ر بو�صفه وكيال فاعال له حقوق .بل يتم التعامل معه بو�صفه �سلبيا،
�ضحي ��ة بريئة ،وبالتال ��ي من المفتر�ض �أن يتقبل ب�إذعان كل ما يقدم له .وهذا يمث ��ل ممار�سة للقوة بحق الأفراد مما
ي�ؤثر على ه�ؤالء المفتر�ض �أن لديهم كافة الدوافع لمقارعة عالقات القوة القائمة وعليه ،يتم �إ�ضعافهم بدل تمكينهم
من مواجهة العالقة الهرمية المفرو�ضة عليهم (الن�ص بالخط المائل مقتب�س من الم�صدر ال�سابق� .)143 ،أما كيف
تعمل الم�ساعدات الإن�سانية على �إ�ضعاف الأفراد ،فهو ما �س�أتناوله �أدناه.

" 3.1إذا أهنت أحدًا ،فسريد عليك بنفس الطريقة"
خ�ل�ال االنتفا�ض ��ة الأول ��ى� ،أعرب العديد م ��ن الن�شط ��اء الفل�سطينيين والق ��ادة ال�شعبيون والمثقف ��ون ،عن رف�ضهم
المطل ��ق لمب ��د�أ الم�ساعدات الخيرية .فقد اعتب ��روا �أن هذا النهج هو و�سيلة لتفكيك حال ��ة اال�ستقالل التي يتمتع بها
الفل�سطينيون (دقاق.)318 :1988 ،
كما �أنها اعتبرت انتهاكا لكرامة الفل�سطينيين وقد ت�ؤثر �سلبا على �إرادتهم الجماعية (الديك.)315 :1988 ،
�أم ��ا الي ��وم ،ف�إن �سلطة الم�ساع ��دات الإن�سانية باتت ت�شكل واحدة من بنى الحك ��م في المجتمع الفل�سطيني والتي �إلى
جان ��ب الم�ساعدات النقدية التي تقدمها ال�سلطة الفل�سطينية ،تح ��ول الأفراد �إلى عاجزين ومتلقين فقط للم�ساعدات.
Interview with Khaled Barghouti, ibid.
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وهذا النمط ا�ستبدل عملية الحراك الوطني الجماعي التي ميزت الفل�سطينيين في عقد ال�سبعينات من القرن المن�صرم
والتي �شكلت المحفز لالنتفا�ضة الأولى حيث تميز الحراك الجماهيري بكونه تطوعيا لت�ؤكد رغبة الفل�سطينيين بتحقيق
اال�ستق�ل�ال الذاتي ك�أولوي ��ة .وقد �ساهمت هذه الحركة في التقنية لطاقات الأفراد باتجاه العمل التطوعي ،كا�ست�صالح
الأرا�ض ��ي �أو ت�أهيل الطرق وبالتالي الدمج ما بين احتياجات ال�سكان االقت�صادية -االجتماعية الأ�سا�سية وتعزيز الوعي
الوطن ��ي المقاوم .وكما ت�شير ليزا تراكي ،ف�إن الحركة المذك ��ورة رف�ضت جملة وتف�صيال البنية الهرمية وال�سلوك الال
ديمقراطي الذي يميز عمل الم�ؤ�س�سات الخيرية ،حيث �أطلقت على هذه الحركة ت�سمية «اطر الديمقراطية الجماهيرية»
لتميزها عن م�ؤ�س�سات العمل الخيري ( .)62 :1989وهذه الحركة هي التي مهدت الطريق �أمام والدة القيادات الن�سوية
وال�شبابية والعمالية (الم�صدر ال�سابق.)60 :
وعل ��ى النقي�ض من هذا النموذج الوطن ��ي ،ف�إن وكاالت الم�ساعدات الإن�سانية ،بما فيه ��ا االونروا ،تركز على الأفراد
بو�صفه ��م الفئة الم�ستهدفة تاريخيا بالم�ساعدات الإن�سانية .وتتجاهل هذه الوكاالت حقيقة �أن م�ساعداتها ت�ؤدي �إلى
�إ�ضعاف الأفراد ولي�س تمكينهم كونها تحولهم �إلى �سلبيين ومتلقين للم�ساعدة لي�س �إال حيث نجدهم ينتظرون رحمة
وكاالت الم�ساع ��دات الإن�ساني ��ة البيروقراطي ��ة (طبر .)2012 ،فال ��وكاالت المق�صودة تت�صرف نياب ��ة عن الأفراد
محولة �إياهم �إلى متلقين للم�ساعدات بال حول وال قوة (كارمن )2 :1996 ،وال تتيح لهم المجال للتعبير عن ذاتهم
ون�ضاله ��م .فالم�ؤهل لتلقي الم�ساعدات هو فقط ال�ضحية وال�ضعيف ،وبالتال ��ي تدفع بالخا�ضعين لال�ستعمار للتكيف
م ��ع ظروفه ��م واال�ست�سالم للقهر .كما �أن ه ��ذه القوة التي تتمتع بها وكاالت الم�ساع ��دات الإن�سانية تعمل على تفكيك
الوكاالت المناه�ضة لال�ستعمار وم�ؤ�س�سات ال�شعوب الم�ضطهدة ليخلو لها المجال كم�ؤ�س�سات فاعلة وحيدة.
وف ��ي مقابل ��ة �أجريتها مع الجئة من مخي ��م جنين حول الم�ساع ��دات الإن�سانية التي قدمتها له ��م االونروا بعد تدمير
المخي ��م من قبل الجي� ��ش الإ�سرائيلي في العام � ،2002أعربت هذه ال�سيدة ع ��ن �إحباطها وا�ستيائها من التعامل مع
الفل�سطينيين بو�صفهم �أنا�س يحتاجون للم�ساعدة فقط:
«على االونروا �أن تتوقف عن تحويلنا �إلى �شحاذين وال تنظر �إلينا �إال بعين ال�شفقة .ومن اجل حل ق�ضية الالجئين ،ال
بد �أن تفهم االونروا ظروف النا�س وق�ضيتهم .االونروا ال تكترث بتح�سين الظروف �أو تلقي باال الهتمامات الالجئين.
ومنذ ن�صف قرن ،ال تزال االونروا كما هي ولم تتطور .وال بد �أن تغير االونروا من �شكل عالقتها مع الالجئين ونظرتها
�إليهم».15
االقتبا�س الوارد �أعاله ي�شير بو�ضوح �إلى القيود التي تفر�ضها م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية على الأفراد .من خالل
قولبة الأفراد في �إطار كونهم �سلبيين ،ومتلقين للم�ساعدات الإن�سانية ،ف�إن �صفة الم�ستحقين لها هي الأهلية لل�شفقة
�ضم ��ن معادلة الم�ساع ��دات الإن�سانية .وهذه هي الحالة التي يدفع �إليها مجموعات الب�شر ممن يمتلكون ق�ضية عادلة
وبالتالي �إنكار دور وكالتهم وحقهم للظهور ك�أ�صحاب حق وتقديم الدعم لن�ضالهم.

Interview with female refugee, whose house was partially destroyed during Israel’s invasion, Jenin camp,
February 22, 2007.
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فالم�ساعدات الإن�سانية تحول المتلقين لها �إلى جموع من المت�سولين لي�س �إال .وقد �أكدت هذه الحقيقة المهند�سة هداية
نجمي والتي عملت مع االونروا على احد م�شاريع البناء التي نفذتها وكاالت الأمم المتحدة ،حيث ت�شير �إلى �أنه ومن خالل
الم�ساعدات الإن�سانية يزج بالم�ضطهدين في خانة الإهانة ،حيث يعود ذلك ب�سل�سلة من الآثار ال�سلبية على الإن�سان:
«�إذا �أهن ��ت �شخ�ص� �اً م ��ا ،فلن ي ��رد الإهانة �إال بالإهان ��ة� .إذا عاملت الأف ��راد من زاوية العمل الخي ��ري و�أنهم ينتظرون
عطاياك ،فمن الطبيعي لجو�ؤهم لممار�سة العنف �ضدك� ،أو بب�ساطة ا�ستخدام العنف للح�صول على احتياجاتهم».16
م ��ا ورد �أع�ل�اه ي�شير �إلى �أن رد الأفراد الم�ضطهدي ��ن عليك� ،سيكون بنف�س طريقة تعاملك معه ��م ،ف�إذا �أهنتهم ولم
تتعام ��ل معه ��م بو�صفهم فاعلين و�أ�صحاب حق �أو تعامل ��ت معهم بو�صفهم م�ستحقين للعم ��ل الخيري وال�شفقة فقط،
ف�سيك ��ون رده ��م عليك ب ��ذات الأ�سلوب .كذلك ف� ��إن �سلطة الم�ساع ��دات الإن�ساني ��ة �ستدمر نم ��وذج الوكالة الخا�ص
بالم�ضطهدي ��ن وتبرزه ��م ب�ص ��ورة �سلبية محولة �إياهم �إل ��ى «مجموعة من الجياع المعتمدين عل ��ى الآخرين ليوفروا
له ��م بع�ض القوت» (كنفاني والبطمة .)44 :2008 ،ولي�س ال�سب ��ب في ذلك كون الم�ضطهدين �ساذجين �أو �ضعفاء،
ب ��ل لأن �سلطة م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�ساني ��ة تمتلك القدرة على المنح �أو الحرمان ،فهي التي تحدد الم�ؤهل لتلقي
الم�ساع ��دة وتح ��دد المعايير الت ��ي تفقد �شخ�صا ما مثل ه ��ذه الأهلية وتطبق ذلك حتى على الجوع ��ى �أنف�سهم .ومن
خالل تحويل الأفراد �إلى �سلبيين على النقي�ض من دورهم الفاعل في ق�ضيتهم ،ف�إنها تحدد االرتباط ما بين الوكاالت
المحلية المناه�ضة لال�ضطهاد وتدمر نماذج الوكاالت المحلية الخا�صة بالم�ضطهدين.
من جانبه ،نجد ف�ؤاد �أبو �سيف ،من لجان العمل الزراعي ،ي�صف ب�شيء من الدقة ،حالة التحول التي �شهدها المجتمع
الفل�سطيني بعد تدفق الكم الهائل من الم�ساعدات الإن�سانية بداية من العام  ،2002حيث يقول:
«الأمن الغذائي هو النمط ال�سائد �ضمن الم�ساعدات الإن�سانية حاليا .وقد لم�سنا اثر هذا النهج على المزارعين الذين
عملنا معهم وكيف بد�أت �أو�ضاعهم تتغير منذ العام  .2000فقبل بدء هذه الم�ساعدات ،اعتدنا ا�ستقبال المتوجهين �إلينا
لتلبية احتياجاتهم ،كما عملنا �أي�ضا مع المزارعين الب�سطاء لتنميتهم� .أما بعد البدء بتنفيذ برنامج الم�ساعدات الغذائية
الطارئ ،تغير تفكير الم�ستفيدين تماما� ،إذ باتوا يعتبرون �أنف�سهم «�أ�صحاب حق» في هذه الم�ساعدات ،حتى لو كان لديهم
م�صدر رزق �آخر �أو كانوا عمال .فقد �أ�صبح النا�س مت�سولين ،وال ي�سعون �إال �إلى م�صادر الم�ساعدات».17
ويم�ضي �أبو �سيف في حديثه لي�شير �إلى كيفية لعب الم�ساعدات دور ًا في تن�شئة الأفراد:
«برام ��ج العم ��ل مقابل الغذاء ،فعالة من جهة ،وهدامة من الأخرى .فلم يع ��د احد يعمل في الأر�ض �إال �إذا كان هناك
مقابل من الم�ساعدات ...فقد �أ�صبح المزارعون يتوجهون �إلى الأرا�ضي للقيام ب�أي عمل غير ذي جدوى كون هدفهم
ه ��و تحقي ��ق الأهلية لتلق ��ي الم�ساعدات (بع�ض الزيت �أو الدقي ��ق وما �شابه) ولي�س العمل الحقيق ��ي لتنمية �أرا�ضيهم
واالنتف ��اع منه ��ا .وفي الكثير من الأحي ��ان ،عزف الأفراد عن موا�صل ��ة العمل في الأرا�ضي بمج ��رد انتهاء البرنامج.
فالم�شكلة ،هي تعويد الأفراد على �أن هناك مقابل لعملهم ،وبالتالي لن يعملوا �أبدا دون توفر هذا المقابل».18
Interview with Hidaya Najami, Project Architect, Jenin Camp Reconstruction Project, February 26, 2007.

16

Interview with Fuad Abu Saif, Programmes Director, UAWC, Part one, Ramallah, August 8, 2011.

17

Interview with Fuad Abu Saif, Programmes Director, UAWC, Part one, Ramallah, August 8, 2011.
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وكم ��ا ورد �أعاله ،ف� ��إن �سلطة الم�ساع ��دات الإن�سانية تفر�ض على الأف ��راد عادات و�سلوكيات جدي ��دة وت�صنفهم �إلى
م�ؤهلين وغير م�ؤهلين .كما عملت على تفكيك القيم التي ميزت المجتمع الفل�سطيني خالل االنتفا�ضة الأولى وتفكيك
مفاهي ��م كالعم ��ل التطوعي واالعتماد على الذات وحول ��ت الأفراد �إلى منتظرين للم�ساع ��دات الخيرية� ،أو م�ستعدين
للعمل فقط �إذا كان هناك في المقابل م�ساعدات ،حيث ي�ؤكد ف�ؤاد �أبو �سيف على هذا المنحى قائ ًال:
«اعتدن ��ا خ�ل�ال االنتفا�ضة الأولى على تنفيذ الأعمال التطوعية في الق ��رى بم�شاركة المئات من المتطوعين .واليوم،
�إذا ما وجهت دعوة لتنفيذ عمل تطوعي ،تنهال عليك الأ�سئلة حول المقابل الذي �ستقدمه ،حيث �أدى ذلك �إلى تدمير
مفهوم العمل التطوعي على م�ستوى المجتمع بحيث لم يعد العمل التطوعي ذا قيمة ويحتل مكانة في الوعي الجماعي
الفل�سطيني».19
بكلم ��ات �أخ ��رى ،نج ��د �أن نمط الم�ساع ��دات الإن�سانية يحط ��م نموذج المقاوم ��ة الوطنية ويفر� ��ض منظومة جديدة
م ��ن الع ��ادات تتمي ��ز بتعزيز االتكالية عل ��ى الآخرين وفر�ض ال�سيط ��رة المطلقة على الأفراد .م ��ن جانبه ،ف�إن خالد
البرغوثي ،من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،ي�شير �إلى �أن العائالت خالل االنتفا�ضة الأولى عملت على �إنتاج احتياجاتها
الأ�سا�سية حيث اعتمد الأفراد على �أنف�سهم مما �شكل م�صدر قوة لهم .20وفي ظل غياب �أي �سلطة وطنية قوية ،لعبت
الم�ساعدات الإن�سانية دورا في تفكيك هذا النموذج وق�ضت على روح العمل الجماعي (دك�س .)1988 ،والوم:
«تغي ��رت المعايي ��ر وهذا اثر بدوره كثيرا على الأفراد .ففي الما�ض ��ي كان الأولوية الأولى تعطى لتحقيق اال�ستقالل ،و
االعتماد على الذات ،والمقاومة� .أما اليوم ،فالفقراء باتوا هدف ًا لتوفير الغذاء لهم».21
وهذا يفكك الأفراد ،كما ي�شير �أبو �سيف:
«�إذا قدمن ��ا الم�ساع ��دة لمزارع ما لمدة �ستة �أ�شهر ،ف�إننا نعلمه االتكال على الآخرين لتوفير احتياجاته الغذائية بدل
�أن يبادر لمواجهة الظروف المفرو�ضة عليه ك�شكل من �أ�شكال ال�صمود والمقاومة».
وبدال من تفكيك ال�سكان با�ستخدام الم�ساعدات الإن�سانية ،ف�إن اتحاد لجان العمل الزراعي يعمل على:
م�ساعدة المزارعين على الو�صول �إلى الأرا�ضي والم�صادر مما يوفر لهم �إمكانية االعتماد على الذات وتوفير م�صادر
دائمة للغذاء.
وف ��ي ظل عدم توفر حركة منظمة قادرة عل ��ى تنظيم الأفراد القاعديين� ،ستبقى الم�ساع ��دات الإن�سانية ما�ضية في
تفكي ��ك المجتم ��ع لقدرتها على �إع ��ادة ت�شكيل المجتمع ككل كم ��ا يو�ضح ذلك مدير اتحاد لج ��ان العمل الزراعي في
الجفتلك:
«الم�شكلة الأولى التي تعتر�ض عملنا هي االحتالل الإ�سرائيلي ،وال نريد �أن نتحول �إلى مت�سولين ،فم�شكلة الم�ساعدات
الغذائي ��ة �أنه ��ا تبد�أ بالتحكم بن ��ا تدريجيا .كما �أن ال�س ��كان ي�شرعون بالتوجه �صوب وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعية طلبا
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Interview with Fuad Abu Saif, Part two, ibid.
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Interview with Khaled Barghouti, ibid.
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Interview with Khaled Barghouti, ibid.
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للإعان ��ات .و�أن ��ت بحاجة �إل ��ى وعي �سيا�سي نا�ض ��ج ل�ضمان البقاء م�ستق�ل ً�ا وعدم اال�ست�سالم للحال ��ة التي تفر�ضها
الم�ساع ��دات الإن�ساني ��ة م ��ن �إتكالية و�سلبي ��ة .وقد ات�ضح لن ��ا �أن �أكثر الأفراد ت�أث ��را بهذه الحالة ،ه ��م ا�ؤلئك الذين
يفتقدون الوعي ال�سيا�سي الكافي».22
وهناك �آخرون ،من بينهم فتحي خ�ضيرات ،احد الن�شطاء الجماهيريين في غور الأردن ،يعتبرون �أن بع�ض المتلقين
للم�ساعدات الإن�سانية ي�سعون ال�ستغالل الم�ؤ�س�سات التي تقدم لهم الم�ساعدة لإدراكهم �أن هذه الم�ؤ�س�سات ال تتعامل
معهم بطريقة داعمة لن�ضالهم �ضد اال�ستعمار والتمييز العن�صري:
«ب ��د�أ النا� ��س بالعم ��ل على خداع هذه الم�ؤ�س�س ��ات �أو ا�ستغاللها بع ��د �إدراكهم �أن وجودها ال يكت ��رث �أبد ًا باهتمامات
الفل�سطينيي ��ن وال يعيره ��ا �أي اهتمام .فالنا�س هنا باتوا على وعي تام �أن هذه الم�ؤ�س�سات ال تعمل �أي �شيء لمناه�ضة
اال�ستعمار .فالم�ؤ�س�سات االغاثية الدولية ومن بينها اوك�سفام ،ال ت�سعى لدعم �صمودنا في غور الأردن وال تبادر لدعم
ن�ضالن ��ا العادل �ض ��د اال�ستعمار ،فقد بات الفل�سطينيون على يقين تام �أن ه ��ذه الم�ؤ�س�سات ال تحترم ق�ضيتنا العادلة
وحقوقنا الوطنية ون�ضالنا من اجل الحرية».23

 3.2خلق الضحايا
يع ��ود ال�سب ��ب في عدم عمل م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية على فت ��ح المجال �أمام �شعوب العالم الثالث للتعبير عن
حقوقها ون�ضالها ،لكون هذه الم�ؤ�س�سات ت�ستهدف في �أن�شطتها ال�ضحايا فقط .ففي الحالة هذه ،يتحول �إن�سان العالم
الثالث �إلى �صامت و�سلبي ومتلق للإعانات فقط ،حيث ت�ؤكد ريتا جقمان على ذلك حين تقول:
«في ظل هذا الن�سق على م�ستوى العالم ،علينا �أن نغم�ض �أعيننا �أمام واقع اال�ستعمار المفرو�ض علينا ،وعلينا �أن نكون
حياديين� ،أو علينا �أن نظهر بثوب ال�ضحايا لنلفت االنتباه �إلينا ونتلقى الم�ساعدات».24
وكما ت�شير جقمان ،فعلى الم�ضطهدين لعب دور ال�ضحايا (كوثري )149 :2002 ،لت�صبح لهم قيمة ويدخلون �ضمن
�أع ��داد الم�ستهدفين والم�ستحقين لل�شفقة (فيلدمان )31 :2009 ،من وجهة نظر م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية.
�أم ��ا �إذا ل ��م يظهروا ب�صفتهم �ضحايا بريئ ��ة �أو تنطبق عليهم المعايير التي ت�ضعها م�ؤ�س�س ��ات الم�ساعدات الإن�سانية
ليدرج ��وا �ضم ��ن المجموع ��ات الم�ستحقة للم�ساع ��دات (الم�ص ��در ال�ساب ��ق ،)31 :ف�إنهم يفقدون حقه ��م في تلقي
الم�ساع ��دات .وهذا النمط بحد ذات ��ه ،ي�شكل حالة من ا�ستعمار ال�شعوب الم�ضطه ��دة ووكاالتهم الوطنية المناه�ضة
لال�ستعمار .فالمجموعة الوحيدة التي ت�ستحق الم�ساعدة ،هي المجموعة التي «تعاني ب�صمت وبال حراك» (الم�صدر
ال�سابق .)31 :وفي اللحظة التي يتمرد فيها الم�ضطهدون على هذا الدور وتتوقف معاناتهم ويبادرون �إلى العمل على
حماي ��ة حقوقهم الوطنية ومقاومة اال�ستعمار ،يفقدون حقهم في تلق ��ي الم�ساعدات كما ح�صل مع الفل�سطينيين بعد
انتخابهم لحركة حما�س في انتخابات ديمقراطية في العام ( 2006الم�صدر ال�سابق.)31 :
Interview with Hussein Eidi, UAWC, Jiftlek, August 11, 2011.
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Interview with Fathy Khdirat, head of Jordan Valley Solidarity Campaign, Jiftlek, August 11, 2011.

23

Interview with Rita Giacaman, ibid.

24

24

وق ��د وجه ��ت درا�سة تحليلية لنم ��ط الم�ساعدات الإن�سانية ف ��ي فل�سطين ،نقدا الذع ًا لتوج ��ه الم�ؤ�س�سات العاملة على
ذل ��ك لتحويله ��ا الفل�سطينيين �إلى �ضحايا �صامت ��ة .ومن بين الجوانب التي انتقدت في ه ��ذا ال�سياق ،عمل م�ؤ�س�سات
الم�ساع ��دات الإن�ساني ��ة على منع الأف ��راد من المبادرة لمناه�ض ��ة الظلم المفرو�ض عليهم م ��ن اال�ستعمار� ،أو العمل
عل ��ى تحقيق اال�ستقالل الذاتي ،وبدال من ذلك ،ف�إن هذه الم�ؤ�س�س ��ات تتعامل مع الفل�سطينيين بو�صفهم �ضحايا و�أن
ظروفهم م�ستمرة في التدهور ما يبرر عمل م�ؤ�س�سات الم�ساعدات.
وقد عبر �سامي خ�ضر عن هذا النقد خير تعبير حين قال:
«لي�س هناك من اثر حقيقي للم�ساعدات الغذائية وال توفر هذه الم�ساعدات �أي �شكل من �أ�شكال اال�ستمرارية عدا عن
�آثاره ��ا المدمرة ...فه ��ذه الم�ساعدات ت�ؤثر �سلبا على كرامتنا الوطنية وقيمن ��ا و�أهدافنا طويلة الأمد .فالم�ساعدات
الغذائي ��ة تحولن ��ا �إلى �سلبيين بال ق ��درة على الفعل وتجعلنا نعتمد كليا على الم�ساع ��دات الخارجية .نحن نحتاج �إلى
برامج مختلفة يمكنها �أن تحقق لنا التنمية ونحتاج للترويج لأهمية الأر�ض وا�ست�صالحها وزراعتها .فبدل الم�ساعدات
الغذائية ،نحتاج لتحقيق االكتفاء الذاتي وتعزيز مقاومتنا لال�ستعمار».25
ويتفق مع هذا الطرح ،ف�ؤاد �أبو �سيف من اتحاد لجان العمل الزراعي حيث يقول:
«لم ��اذا نقدم الم�ساعدات الغذائية وم�ساعدات الطوارئ؟ فالنا�س ال يحتاجون لم�ساعدات م�ؤقتة ،بل يحتاجون حلوال
حقيقي ��ة .فه ��م بحاجة ال�ست�ص�ل�اح �أرا�ضيهم وزراعتها فهي كفيل ��ة بتوفير االكتفاء الذات ��ي للفل�سطينيين .فهذه هي
الطريقة الوحيدة التي تحقق الأمن الغذائي وت�ضمن ديمومة الإنتاج الزراعي و�سد حاجات العائالت».
وكم ��ا ي�شي ��ر �أي�ضا� ،إل ��ى �أن الق�ضية الأهم ه ��ي �أن م�ؤ�س�سات الم�ساع ��دات الإن�سانية تتعامل مع توج ��ه الفل�سطينيين
ال�ستعادة ال�سيطرة على �أرا�ضيهم وم�صادرهم وانتزاعها من �أيدي اال�ستعمار اال�ستيطاني الإ�سرائيلي ،بو�صفه عمال
�سيا�سي ًا بحت ًا:
«الم�شكل ��ة هي في �سيا�سة الممولي ��ن والم�ؤ�س�سات الدولية ،فال رغبة لديهم للتدخل ف ��ي دعم قطاع الزراعة (والذي
ي�ش ��كل جوه ��ر الم�ش ��روع اال�ستيطاني اال�ستعم ��اري) لكونهم يعتب ��رون ذلك عمال �سيا�سي ��ا بامتي ��از .بالتالي ،ف�إنهم
يتعامل ��ون معن ��ا كما يتعاملون مع �ضحايا المجاع ��ة في �إفريقيا وي�سعون لطرح البرام ��ج االغاثية الم�ؤقتة ،وذلك بدال
من تناول جوهر الم�شكلة والق�ضايا الأ�سا�سية :ا�ستعمار الأرا�ضي وال�سيا�سات اال�ستعمارية الإ�سرائيلية التي ت�ؤدي �إلى
ن�شر الفقر في �أو�ساط الفل�سطينيين».26
وبالإ�شارة �إلى النقد الوارد �أعاله ،ف�إن من حق ال�شعوب الإفريقية �أن تت�ساءل هي الأخرى عن مدى فاعلية الم�ساعدات
الغذائية كونها عديمة الفاعلية وتحد من قدرة ال�شعوب لالعتماد على ذاتها ( .)14 :1944وبالرغم من هذا النقد
ال ��ذي يم�س جوهر عمل نمط الم�ساعدات الإن�ساني ��ة ذاته ،ال تزال الدول العاملة على تقديم الم�ساعدات ،ت�صر على
التعامل مع ال�شعوب الم�ضطهدة بو�صفها �شعوبا �سلبية ال ينفع معها �إال تقديم الم�ساعدات.
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وف ��ي ظ ��ل هذا الو�ض ��ع ،نجد �أن �سلط ��ة الم�ساعدات الإن�ساني ��ة ت�سعى ل�ضمان بق ��اء ال�شعوب الم�ضطه ��دة في �صورة
ال�ضحاي ��ا العاجزي ��ن .كما �أنه ��ا تفر�ض على الم�ضطهدين الظه ��ور بثوب ال�ضعفاء والت�ص ��رف ك�ضحايا بال حول وال
ق ��وة لحماية حقهم في تلق ��ي الم�ساعدات الإن�سانية .ومن خ�ل�ال مرافقة العاملين في برنامج الغ ��ذاء العالمي �أثناء
زياراته ��م الميداني ��ة للعائالت الم�ستفيدة من البرنامج ف ��ي ال�ضفة الغربية ،يمكن للم ��رء �أن يلحظ ال�سلوك ال�سابق
بج�ل�اء بين الأفراد الم�ستفيدين .ويبدو الحال ال�سابق وا�ضحا ف ��ي الأ�سئلة التي يطرحها العاملون في البرنامج على
الأف ��راد� ،أ�سئلة من قبيل :ك ��م ا�ستهلكت من الطعام خالل الأ�سبوع الما�ضي؟»« ،ه ��ل الم�ساعدات التي تتلقاها مهمة
بالن�سب ��ة ل ��ك؟»« ،هل كمية الم�ساع ��دات التي تتلقاها تفي بحاج ��ة عائلتك؟» .وعليه نجد ردود الأف ��راد ت�أتي في ظل
ال�شعور بالخنوع واالمتنان كونهم يعتبرون �أن هذه الم�ساعدات هي التي تحميهم من الفقر والجوع .ويبدو وا�ضحا من
منهجي ��ة الأ�سئلة المطروح ��ة �أن الجواب المنتظر في النهاية هو «�أعطونا مزيد ًا من الم�ساعدات الغذائية» حيث هذا
هو ما ي�سعى العاملون في البرنامج ل�سماعه.27

 3.3التعايش مع االضطهاد
م ��ن خالل الرب ��ط بين المعاناة والأهلي ��ة لتلقي الم�ساعدات والتركي ��ز على االحتياجات الآنية ،ب ��دل مواجهة القوى
الم�ضطه ��دة ،ف� ��إن �سلطة م�ؤ�س�س ��ات الم�ساعدات الإن�سانية تعتب ��ر امتدادا ل�سلطة قوى اال�ستعم ��ار وتعمل على الدفع
بال�شع ��وب للتكيف والتعاي�ش مع ظ ��روف القهر والحرمان .ففي غور الأردن ،وهي منطق ��ة م�صنفة (ج)� ،أي خا�ضعة
لل�سيطرة الإ�سرائيلية الكاملة ،نجد الفل�سطينيين هناك عر�ضة لعملية تطهير عرقي تدريجية على �أيدي الإ�سرائيليين
م ��ن خالل منعهم من الو�ص ��ول �إلى الأرا�ضي وم�صادر المياه وبالتالي لدفعهم لترك �أماكن �سكنهم وم�صادر رزقهم.
وكان عدد الفل�سطينيين في هذه المنطقة يتراوح بين � 320 - 200ألفا ع�شية االحتالل الإ�سرائيلي في العام ،1967
ومن ��ذ ذل ��ك الحين ،اخذ هذا العدد بالتراجع �إلى �أن و�صل �إلى م�ستويات مقلقة حاليا ،حيث بالكاد ي�صل عددهم �إلى
� 56ألفا (� .)2 :9002 ,STC- UKأما خ�ضيرات ،في�صف �أحوال الفل�سطينيين في تلك المنطقة بالقول:
«هن ��اك �ست ��ة �آالف م�ستوط ��ن �إ�سرائيلي في منطقة غ ��ور الأردن وي�سيطرون على ما ن�سبت ��ه  %98من م�صادر المياه
المتاحة .وهذا الحال ي�شكل خير دليل على ممار�سات التمييز العن�صري �إذ �أن الماء والكهرباء حكر على الم�ستوطنين
فق ��ط ويح ��رم منها ال�سكان الأ�صليون .كما �أننا ال ن�ستطيع �إ�ص�ل�اح منازلنا� ،أو بناء منازل جديدة ،بينما ن�سمع خرير
المياه وهي تمر بالقرب منا دون �أن ي�سمح لنا باالنتفاع منها».28
بالن�سب ��ة لخ�ضي ��رات وغي ��ره ،ف� ��إن مفهوم م�ؤ�س�س ��ات العمل الإن�سان ��ي لدورها النبي ��ل في الحفاظ عل ��ى ا�ستمرارية
الم�ساعدات الإن�سانية تعمل على ا�ستمرار بقاء الفل�سطينيين في ظل ذات الظروف من التمييز العن�صري والظروف
المعي�شي ��ة الم�ستم ��رة في التده ��ور .وبالن�سبة لهم ،ف� ��إن ال�شكل الحقيق ��ي للم�ساعدات يجب �أن يتمث ��ل في و�ضع حد
للممار�س ��ات اال�ستعمارية الرامية لتهجي ��ر الفل�سطينيين من �أرا�ضيهم وم�ساعدتهم عل ��ى تح�صيل حقوقهم الوطنية
والإن�سانية الكاملة.
On October 12, 2011, I accompanied a WFP field officer on family visits in the Bethlehem region
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فب ��دال م ��ن حماية حقوق الإن�س ��ان المعترف بها عالميا ،ف� ��إن م�ؤ�س�سات الم�ساع ��دات الإن�سانية تعم ��ل على م�ساعدة
الفل�سطينيي ��ن عل ��ى التكيف مع �أو�ضاع اال�ضطهاد الناجمة عن اال�ستعم ��ار الإ�سرائيلي .ويم�ضي خ�ضيرات في حديثه
لي�صف رد م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية على هذه الأو�ضاع قائال:
«ل ��م تب ��ادر �أي من م�ؤ�س�سات العم ��ل الإن�ساني لبناء ولو غرفة واحدة في منطقة (ج) كرد عل ��ى ال�سيا�سة الإ�سرائيلية
الت ��ي تمنع �أو تقي ��د البناء في مثل هذه الأرا�ضي .كما ال يمار�سون �أي �ضغط على �إ�سرائيل لتوفير المياه للفل�سطينيين
الذي ��ن يعان ��ون من �شح كبير ف ��ي هذه الأرا�ضي ،و�أمام ه ��ذه الق�ضايا ،نجدهم يغم�ضون �أعينه ��م وي�سدون �أفواههم.
ونح ��ن ،ك�شع ��ب خا�ضع لالحتالل ،لنا الحق في الو�صول �إلى كفايتنا من الماء ،فنحن جزء من المجتمع الدولي وعلى
هذا المجتمع �أن يتحمل م�سئوليته اتجاهنا� ،إال �أنه ال يحرك �ساكنا».29
�أم ��ا �سامي خ�ضر ،فيم�ضي �إل ��ى ابعد من ذلك بكثير� ،إذ نجده ي�سخر من الأن�شطة االغاثية الم�ؤقتة معتبرا �أن هدفها
تدجي ��ن الفل�سطينيي ��ن والتكيف مع الأو�ضاع المفرو�ض ��ة عليهم و�أن يتقبلوا حقيقة خ�سارته ��م التدريجية للمزيد من
الأرا�ض ��ي وم�ص ��ادر المياه .وي�شير �إلى �أن الدور الطبيع ��ي للم�ؤ�س�سات الدولية يجب �أن يتمثل في العمل على الحد من
الممار�سات العن�صرية الإ�سرائيلية:
«في غور الأردن ،نجد الم�ؤ�س�سات الدولية تعمل على توفير �صهاريج المياه للتجمعات ال�سكانية ال�صغيرة وللمزارعين
الذي ��ن ال يج ��دون م�صدرا �آخر للماء بالرغم من وفرة المياه في الأرا�ض ��ي التي يعي�شون عليها وبالرغم من �أن �صوت
م�ضخ ��ات الم ��اء وجريانها في الأنابيب يخترق �آذانهم �صباح م�ساء ،ولك ��ن �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي تمنعهم من
اال�ستف ��ادة منها .فهل هذا منطق؟ عل ��ى الم�ؤ�س�سات الدولية �أن تمار�س ال�ضغوطات عل ��ى �إ�سرائيل لوقف ممار�ساتها
العن�صري ��ة ه ��ذه كونها ت�شكل انتهاكا لحق ��وق الفل�سطينيين الإن�ساني ��ة� .إال �أن دور الم�ؤ�س�سات المذكورة يقت�صر على
توزي ��ع �صهاري ��ج المياه على المزارعين .وه ��ذا نمط م�ساعدات عديم الجدوى ،فها ه ��ي ح�صتنا من المياه تتناق�ص
�سنوي ��ا .فم�ؤ�س�س ��ات الم�ساع ��دات الإن�سانية يجب �أن تعمل عل ��ى م�ساعدتنا على حماية حقوقنا ف ��ي المياه من خالل
ال�ضغط على �إ�سرائيل لوقف نهبها لم�صادر المياه الفل�سطينية».30
وباالعتم ��اد عل ��ى المالحظات ال�سابقة ،نجد �أن تقنية الم�ساعدات الإن�سانية ب�ش ��كل �ضيق والتركيز على االحتياجات
الأ�سا�سي ��ة فقط ،دون العمل على خلخلة بنى القوى غير المتكافئ ��ة ،ونجد كذلك �أن م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية
في الأرا�ض ��ي الفل�سطينية المحتلة تتواط�ؤ مع االحت�ل�ال الإ�سرائيلي وممار�سات ��ه العن�صرية.فالم�ساعدات الإن�سانية
ت�سعى لم�ساعدة الفل�سطينيين في غور الأردن على التكيف مع ظروفهم المعي�شية والتعاي�ش مع ما يمار�س �ضدهم من
عن ��ف وتمييز عن�صري .من جهة �أخرى ،نجد �أن الم�ساعدات المذكورة تعمل على منع التدهور المعي�شي والمحافظة
على الفل�سطينيين على قيد الحياة في ظل توا�صل الممار�سات اال�ستعمارية والعن�صرية من قبل االحتالل الإ�سرائيلي.
�أما الم�شكلة الحقيقية ،فهي غياب النية لمواجهة الممار�سات اال�ستعمارية كما ي�شير خ�ضيرات:
«الم�ؤ�س�سات الدولية تلتزم في عملها بالتعليمات والإجراءات الإ�سرائيلية فهي تذعن للم�شروع اال�ستعماري الإ�سرائيلي
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ومتطلبات ��ه وال تعم ��ل في هذه المنطقة (غور الأردن) وال ت�سعى لدعمن ��ا �أو مواجهة الممار�سات الإ�سرائيلية .فالكثير
م ��ن هذه الم�ؤ�س�سات تعمل م ��ن اجل �إعفاء �إ�سرائيل من م�سئوليتها اتجاهنا وال تبادر �إلى �أي عمل من �ش�أنه التخفيف
من ممار�سات االحتالل ،حيث ال يخفى على احد الأجندة الحقيقية وراء عمل الم�ؤ�س�سات المذكورة».31
وقد قام احد مدراء �إحدى وكاالت الأمم المتحدة ب�إلقاء ال�ضوء على الدوافع وراء هذه ال�سيا�سات و�أكد �أن العديد من
الم�ؤ�س�س ��ات الدولية تراقب ت�صرفاتها وال تعمل �إال �ضمن �إط ��ار ي�ضمن عدم مواجهة اال�ستعمار الإ�سرائيلي لخ�شيتها
م ��ن ردة فعل الجهات ال�سيا�سي ��ة والممولين الواقفين خلفها .32وفي هذا االعتراف انتقاد �صريح لمفهوم «الحيادية»
ف ��ي عمل الم�ؤ�س�سات الدولي ��ة ويبدو هنا مدى دقة و�صف تيتو لها حين قال :البقاء محايدا في وجه الظلم ،يعني انك
متواطئ مع الظالم.

Interview with Fathy Khidrat, ibid.
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Informal discussion with the head of a UN agency, Jerusalem, August, 2011.
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4.4نحو البدائل :ما وراء املساعدات الغذائية اإلنسانية
هن ��اك دوم ��ا مجموع ��ة خا�ضعة لغيره ��ا .وبالرغم م ��ن �أن هذه المجموع ��ة يمكن �أن تك ��ون مغيبة تمام ��ا� ،إلآ �أن لها
خ�صو�صيتها وتوجهاتها المقاومة الخا�صة و�ستنه�ض يوما ما .33
كم ��ا ي�شي ��ر االقتبا�س الوارد �أعاله �أن وكالة المجموع ��ات الم�ضطهدة موجودة دائما .ومع ان ��ه ،وكما ورد في مطلع هذه
الدرا�سة ،فال بد للم�ضطهدين من �إعادة بناء م�ؤ�س�ساتهم لمواجهة الظروف المفرو�ضة عليهم كاالعتماد على الآخرين
واالغت ��راب والهيمن ��ة (دي كارفاليو ،)182 :2006 ،من اجل رفع �أ�صواته ��م عاليا �ضد ما يرتكب بحقهم والدفاع عن
حقوقه ��م الإن�ساني ��ة .وفي العادة وكما ي�شير كارفاليو ،ف�إن هذه العملية تت ��م تدريجيا بمهاجمة اال�ستعمار في م�ستويات
ب�سيطة وعمليات تحرر ب�سيطة من بع�ض الممار�سات �سعيا للو�صول �إلى الحرية الكاملة (الم�صدر ال�سابق.)182-183 :
وف ��ي ال�صفح ��ات التالي ��ة� ،سن�ستعر�ض عددا م ��ن محاوالت خل ��ق البدائل ل�سلط ��ة م�ؤ�س�سات الم�ساع ��دات الإن�سانية
ال�ساعية �إلى تفكيك ال�شعوب الم�ضطهدة .وب�شكل �أكثر تحديدا� ،سنتناول البدائل التالية :محاولة الم�ؤ�س�سات الدولية
لتحوي ��ل نمط م�ساعداتها الإن�سانية ال�ضيق من خالل �إعادة االعتب ��ار للحقوق ول�صراع القوة في المنطقة ،محاوالت
الم�ؤ�س�سات المحلية الفل�سطينية لتحدي منهجية عمل الم�ؤ�س�سات الدولية في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ومواجهة
ممار�س ��ات اال�ستعمار الإ�سرائيلي ،محاول ��ة الفل�سطينيين ال�ستبدال مفهوم الأمن الغذائ ��ي بر�ؤيتهم الخا�صة لذلك،
التركي ��ز على مفه ��وم ال�سيادة الغذائي ��ة ،و�أخيرا �س�أتناول التحدي ��ات التي تواجه حركة الت�ضامن م ��ع الفل�سطينيين
وكذلك �أهمية الربط ما بين الت�ضامن مع ال�شعوب الم�ضطهدة وتنفيذ الأن�شطة التنموية.
ول ��دى درا�ستن ��ا لهذه البدائ ��ل ،كان هناك تركيز عل ��ى المقاومة الفل�سطيني ��ة المناه�ضة لال�ستعم ��ار وعلى الحركة
الوطني ��ة كذل ��ك .فالوكالة المذكورة تعمل حاليا على �إعادة ت�شكيل ذاتها والتغلغل في �أو�ساط الجمهور في عدة مواقع
بالرغ ��م م ��ن �أن الأمور لم تبرز �إلى ال�سطح بعد ولم تن�ضج بما فيه الكفاي ��ة� ،إال �أنها باتت تطرح نف�سها كبديل لنمط
الم�ساع ��دات الإن�سانية ال�سائد .ومن بين ما تدعو �إليه هذه الحركة العتيدة ،دعوة الالعبين الدوليين الحترام حقوق
الفل�سطينيين و�أهداف حركته ��م الوطنية المناه�ضة لال�ستعمار وال�ساعية لتحقيق الحرية ،وفي الوقت عينه التركيز
عل ��ى �أن�شطة التعبئة �ضد ممار�سات االحتالل الإ�سرائيلي ودعم ن�ضال الفل�سطينيين �ضد اال�ستعمار ليترافق ذلك مع
�أي ن�شاط �إغاثي (جقمان و�آخرون.)556 :2011 ،
وال يقف الأمر عند هذا الحد ،بل بد�أ الفل�سطينيون برفع �أ�صواتهم عالي ًا معتبرين �أن ما من مجال لتحقيق �أي تنمية
في �سياق اال�ستعمار دون العمل على مناه�ضة منطق القوة الذي يحكم ممار�سات الإ�سرائيليين .من هنا ،يبدو وا�ضحا
�أن الفل�سطينيي ��ن يطالب ��ون حالي ًا ب�ضرورة توفير الدعم لق�ضيتهم وان يتراف ��ق ذلك مع �أية جهود تنموية .فالت�ضامن
المق�صود هنا يتمثل في بناء عالقة مختلفة مع الم�ضطهدين ،عالقة ال تقف حدودها عند ن�سق التنمية ال�سائد فقط
(وال ��ذي عم ��ل على الدفع بالفل�سطينيي ��ن للتكيف مع ظروف اال�ستعم ��ار والتمييز العن�ص ��ري المفرو�ضة عليهم) بل
عالقة تقوم على �أ�سا�س العمل على مناه�ضة ممار�سات اال�ستعمار والعمل على الحد منها كونها ت�شكل جذور الم�شكلة.
Interview with Fathy Khidrat, ibid.
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وقب ��ل الم�ضي في حديثن ��ا ،من المهم الإ�شارة �إل ��ى �أن الت�ضامن المن�شود يقت�ضي �ضرورة �إب ��داء الالعبين الدوليين
لالحترام الكامل للوكالة ال�سيا�سية الفل�سطينية .يجب �ضمان عدم هيمنة الم�ؤ�س�سات الدولية على �ساحة العمل ال�سيا�سي
الوطن ��ي الفل�سطيني وا�ستبداله بالعمل التقني غير الم�سي�س� ،أو الم�شاريع مح ��دودة المدة� ،أو الإجراءات البيروقراطية
والنيوليبرالية التي تروج لل�سوق المفتوحة باعتبار ذلك هو الحل لل�صراع .احترام ا�ستقاللية الوكالة الفل�سطينية يقت�ضي
م ��ن المجتمعات الغربية �أن تتح ��دى ذاتها وان تتخل�ص من توجهها اال�ستعم ��اري وان تعمل على تحقيق تنمية فعلية في
دول العال ��م الثال ��ث .كما ال بد من التخلي عن فك ��رة �أن الغربي يعرف �أكثر و�أنه القادر على قي ��ادة الآخرين و�إر�شادهم
�إل ��ى احتياجاتهم .الت�ضامن يعني الإ�صغاء لدعوات الم�ضطهدي ��ن لدعمهم �سيا�سيا وعدم اال�ستعا�ضة عن ذلك بتنفيذ
الم�شاريع التنموية ،فهناك فرق كبير بين هذا وذاك .وفيما بعد� ،سنتناول ما المق�صود بالدعم المذكور .ولكن هنا نود
الت�أكيد على �أهمية �أن �إدراج مفهوم الت�ضامن �ضمن الممار�سات التنموية يتطلب ببالهة العمل على �إيجاد م�ساحة للعمل
خارج حدود نطاق العمل التنموي من اجل �إف�ساح المجال �أمام حركات الت�ضامن لأخذ دورها في دعم الم�ضطهدين.

30

 4.1املنهجية القائمة على احلقوق :إعادة تسليط الضوء على القوة
واحلقوق
يعتب ��ر منه ��ج الإدارة على �أ�سا�س الحقوق من المنهجيات الحديثة ن�سبي ًا في مجال التنمية حيث تم تطويره كجزء من
�سيا�س ��ات عمل بع�ض الوكاالت التنموية كدائرة التنمية الدولية البريطاني ��ة ( )DFIDومجموعات التفكير ال�سيا�سي
كم�ؤ�س�س ��ة التنمي ��ة عبر البحار (( )ODIبيرون .)4 :2004 ،وهذه المنهجية تعتمد �إطارا ي�ستر�شد بحقوق الإن�سان
لتوجي ��ه وتنفي ��ذ م�شاريع التنمي ��ة .وما يميز المنهجي ��ة المذكورة كونها ت�ستب ��دل النظرة الأبوية للف ��رد التي تتبناها
م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية وتقر بوجود الفرد باعتباره �صاحب حق .وح�سب  ،DFIDف�إن مقاربة حقوق الإن�سان
ت�سع ��ى لإيجاد و�سائل تمكن الأفراد م ��ن «اتخاذ القرارات المنا�سبة لأو�ضاعهم ب ��دل تحويلهم �إلى �سلبيين ينتظرون
غيره ��م ليق ��رر م�صيرهم» (االقتبا�س م�أخوذ م ��ن بيرون .)4 :2004 ،ومن الناحية النظري ��ة ،ف�إن مقاربة الحقوق
ت�ستبدل الر�ؤية المجردة للتنمية والتي تتجاهل واقع اال�ستعمار ،وت�سلط ال�ضوء على عالقات القوة.
وكم ��ا ت�شي ��ر �آن نيك�سون ،والتي عملت على ال�ضغط على االونروا لتبن ��ي منهجية الإدارة بالحقوق ،ف�إن هذه المنهجية
«قادرة على تعرية العالقات ال�سيا�سية غير المتكافئة وكذلك بنى و�أنظمة العنف» ( .)1: 2006كذلك الحال� ،إطار
الحق ��وق ق ��ادر على ال�ضغ ��ط على الم�ؤ�س�سات الدولي ��ة لتحمل م�سئولياته ��ا اتجاه انتهاك حقوق الإن�س ��ان التي اقرها
القان ��ون الدولي الإن�ساني وكذلك تقديم بع�ض الم�ساع ��دة لل�ضحايا ،وعلى المدى البعيد العمل على خلق بيئة تحترم
حقوق الإن�سان وتدافع عنها (الم�صدر ال�سابق.)1 :
من هنا ،يمكن القول �أن منهجية الإدارة بنا ًء على الحقوق ،قادرة على تحويل نمط عمل الم�ؤ�س�سات الدولية ب�شكل عام،
وتلك العاملة في مجال الم�ساعدات الإن�سانية ب�شكل خا�ص ،في مناه�ضة اال�ستعمار و�آثاره .وحالي ًا ،بات هذا التحول ير�سخ
�أقدامه في مجال الم�ساعدات الإن�سانية .وكانت وثيقة الم�ساعدات الإن�سانية التي طرحتها المنظمات غير الحكومية قد
نادت بتبني منهجية العمل على �أ�سا�س الحقوق والتي ي�شكل �أ�سا�سها القانون الدولي الإن�ساني ،قانون الالجئين ،وقانون
حقوق الإن�سان ،وبالتالي ،ف�إنها �ستقود �إلى �ضمان حماية منظومة حقوق الإن�سان (�سليم.)18-19 :2002 ،
ت�ش ��كل منهجية العمل على �أ�سا�س الحقوق ،بديال هاما لأنم ��اط العمل ال�سائدة ،فهو قادر على تعزيز دور الم�ؤ�س�سات
الدولي ��ة وزي ��ادة ح�سا�سيتها الحتياجات ال�شعوب الم�ضطهدة والت�صدي للتحدي ��ات التي تواجه عملية التنمية في ظل
ال�سي ��اق اال�ستعماري� .إال �أن هناك العديد من الأ�سئلة التي �أثيرت حول المنهجية المذكورة لدى تطبيقها عمليا .فقد
�أ�شارت انجرد جرادات �أن العديد من م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية تتجنب تبني هذه المنهجية في عملها بالرغم
من �أهميتها كونها تحمل في طياتها بعدا �سيا�سيا وت�صر على البقاء محايدة في عملها وبعيدة عن ال�سيا�سة وبالتالي،
فلن ت�سعى لخلخلة موازين القوى والذي يعتبر مقدمة لإحقاق الحقوق لأ�صحابها:
«العدي ��د من م�ؤ�س�س ��ات الم�ساعدات الإن�سانية تدع ��ي �أنها تتبنى منهجية الحقوق وباتت ترك ��ز في عملها على توفير
الحماي ��ة� ،إال �أن هن ��اك �إ�شكالية تواجه تبنيها للمنهجية الم�شار �إليها .وهن ��اك تعار�ض بين منهجية الحقوق والنمط
ال�سائد لعمل م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية والذي يتبنى الحيادية ويرف�ض اال�صطفاف ل�صالح الطرف الم�ضطهد،
وه ��ذا ال ين�سج ��م مع التوجه لحماي ��ة الحقوق� .إال �أن من نافلة الق ��ول انك لن تنفذ منهجية الحق ��وق �إال �إذا اعترفت
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بحقوق الم�ضطهدين (بفتح الهاء) واتخذت الإجراءات المنا�سبة للرد على ممار�سات الم�ضطهد (بك�سر الهاء)».34
وت�ضي ��ف ج ��رادات �أن بع�ض الم�ؤ�س�سات الت ��ي تبنت المنهجية المذك ��ورة ركزت في عملها عل ��ى الق�ضايا المجتمعية
الداخلي ��ة كالعن ��ف في المنزل �إال �أنه ��ا ،وبوعي تام ،تجنبت التط ��رق �إلى العنف الممنه ��ج والمتوا�صل الذي تمار�سه
�إ�سرائيل بحق الفل�سطينيين ،وبالتالي ف�إنها انحرفت بعيدا في عملها عن معالجة جذور الم�شكلة والمتمثلة في وجود
اال�ستعمار ،مما ي�ستوجب تدخال فوريا لحماية حقوق الفل�سطينيين.
ومن الأمثلة الأخرى الوثيقة ال�صلة بالمو�ضوع والتي تو�ضح الم�شاكل التي تعانيها عملية تطبيق منهجية الحقوق� ،أن بع�ض
الم�ؤ�س�س ��ات الإن�سانية كاالونروا ومكتب تن�سيق الم�ساعدات التابع للأمم المتحدة ،باتت منخرطة في العمل على توفير
الحماي ��ة في الأرا�ضي الفل�سطيني ��ة المحتلة .فكجزء من �أن�شطة الحماية التي تمار�سها ه ��ذه الم�ؤ�س�سات ،ت�ضغط على
الحكومة الإ�سرائيلية لل�سماح للمزارعين الفل�سطينيين ،الذين �أحاط جدار الف�صل العن�صري �أرا�ضيهم ولم يترك لهم
مم ��را �إليها �إال عبر البوابات التي يحر�سها الجنود ،بالم ��رور �إلى �أرا�ضيهم بانتظام .ويقت�صر دور هذه الم�ؤ�س�سات على
مراقب ��ة �ساعات فتح البوابات ل�ضمان حركة المزارعين الفل�سطينيين (كالجهام و�آخ ��رون .)7 :2009 ،بالتالي ،يبدو
وا�ضحا انه وتحت �شعار حماية الفل�سطينيين والدفاع عن حقوقهم ،نجد �أن م�ؤ�س�سات الأمم المتحدة تتواط�ؤ مع االحتالل
في التنكر لحقوق الفل�سطينيين .فبدال من �أن تدعو هذه الم�ؤ�س�سات الحكومة الإ�سرائيلية �إلى تفكيك الجدار والذي �أكد
ال ��ر�أي اال�ست�ش ��اري للمحكمة الدولية عدم قانونيته في العام  ،2004ف� ��إن الأمم المتحدة ت�سعى لإ�ضفاء �صبغة طبيعية
على �سيا�سة الف�صل العن�صري وف�سح المجال �أمام هذا النظام لينفذ ب�شكل �سل�س .وفي ظل غياب الإرادة لفكفكة القوى
تنموي بديل.
المهيمنة ،ف�إن مقاربة الحقوق ت�صبح غير ذاجدوى وال قيمة لها ٍ
كنهج ٍ
وهناك ،في نف�س الوقت ،م�ؤ�س�سات �أخرى تنحى بمنهجية الحقوق منحى مختلف كل االختالف .فعلى �سبيل المثال،
نج ��د م�ؤ�س�س ��ة ( )STC UKتعمل على حماية التجمعات الفل�سطينية المهددة بالتهجير في الأرا�ضي الم�صنفة (ج)،
من خالل م�شاريع البنية التحتية لتعزيز وجودهم في هذه الأرا�ضي ومنع �إ�سرائيل من تهجيرهم.35
وهن ��ا ي�ش ��ار �إلى �أن نوع الحماية الت ��ي يتم العمل عليها تعتبر الأهم في العملي ��ة ككل ،فالنموذج �سالف الذكر يقترب
�أكث ��ر م ��ا يكون من مفهوم (ال�صم ��ود) والذي يهدف �إلى تعزيز �صم ��ود ال�سكان الأ�صليين في وج ��ه �سيا�سة الترحيل
الت ��ي تمار�سه ��ا �إ�سرائيل .وبالرغم من �أنها ال تواجه �سيا�سات �إ�سرائيل ب�شكل مبا�شر �أو ت�سعى لل�ضغط على ال�سلطات
الإ�سرائيلية لوق ��ف ممار�ساتها� ،إال �أنها تعار�ض بجالء الممار�سات اال�ستعمارية الإ�سرائيلية و�سعيها للتطهير العرقي
بحق الفل�سطينيين.
مقارب ��ة الحق ��وق وغيرها من التدخالت كتلك التي تقوم به ��ا  ،STC UKيمكن �أن ت�شكل بداية جيدة لإعادة التفكير في
منهجية عمل م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية .وفي تقرير ن�شر م�ؤخرا من قبل ، Overseas Development Institute
برزت الدعوة �إلى الحاجة الما�سة لإعادة التفكير ب�شكل راديكالي في عمل م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية ،لتجنب تورط
الم�ؤ�س�سات الإن�سانية في الأعمال التي ت�ؤدي �إلى انتهاك حقوق الإن�سان وت�ساعد على ن�شر الظلم في العالم �إال �إذا بد�أت
Interview with Ingrid Jaradat, ibid.
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Interview with Jennifer Moorehead, Advocacy and Policy Manger, Save the Children UK, Jerusalem, March

35

32

هذه الم�ؤ�س�سات العمل على التعبئة والتح�شيد وال�ضغط على �إ�سرائيل لمعالجة جذور الم�شكلة ولي�س �أعرا�ضها (جا�سبر
وكاليج ��ان .)32- 33 :2010 ،وف ��ي حالة العمل على تقديم الم�ساعدات الغذائي ��ة ،ف�إن التقرير يطالب الم�ؤ�س�سات
الإن�ساني ��ة تنظي ��م حمالت الت�ضامن على الم�ست ��وى المحلي جنبا �إلى جنب مع تقديم وتوفي ��ر الم�ساعدات القانونية
للفئات الم�ستهدفة لحماية حقوقها (الم�صدر ال�سابق.)32 :
وما ت�شير به التقارير �سالفة الذكر� ،أن هناك نوع من �إعادة التفكير في �سيا�سة م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية يدور في
�أو�ساط �صانعي القرار في هذه الم�ؤ�س�سات .وفيما يتعلق بعمل م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية في الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتلة� ،أ�شار احد العاملين المحليين في منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة� ،أن م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية
باتت تنظر �إلى ما هو ابعد من مجرد تقديم الم�ساعدات الغذائية وباتت تركز على جوانب �أخرى كتقديم الدعم لتح�سين
م�ست ��وى الظ ��روف المعي�شي ��ة� .إال �أن هذه الم�ؤ�س�سات ،كم ��ا ي�شير المتحدث ،لم ت�صل �إلى مرحل ��ة العمل على مناه�ضة
الممار�سات اال�ستعمارية الإ�سرائيلية ،كما �أن تح�سين الظروف المعي�شية يتم من خالل التركيز على �إيجاد م�صادر دخل
للعائالت لتح�سين ظروفها بالرغم من الإجراءات التي يفر�ضها االحتالل الإ�سرائيلي.36
فمث ��ل هذه الإج ��راءات والأن�شطة ،ت�ساعد الم�ستهدفين للبقاء على قيد الحي ��اة بالرغم من وجود االحتالل وال�سياق
اال�ستعماري بدال من العمل على تمكينهم لإيجاد حلول دائمة لم�شاكلهم ومواجهة العنف الممار�س �ضدهم.

 4.2املبادرات احمللية الرامية إىل دفع نظام املساعدات اإلنسانية لتبني
حقوق الفلسطينيني
ف ��ي الع ��ام  ،2010قامت مجموعات حقوق الإن�سان بتوجيه نقد الذع لنظام عم ��ل الم�ؤ�س�سات الإن�سانية في الأرا�ضي
الفل�سطيني ��ة المحتلة في وثيقة قدم ��ت لمن�سق الم�ساعدات الإن�سانية ،ماك�سويل جاي�ل�ارد ،وغيره من القائمين على
رئا�س ��ة وكاالت الأم ��م المتحدة .وتعتبر ه ��ذه المبادرة المحاول ��ة الأولى من نوعها لمخاطب ��ة م�ؤ�س�سات الم�ساعدات
الإن�سانية وال�ضغط عليها وتوجيه النقد لنمط عملها في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة .وقد طالبت الوثيقة المذكورة
م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية �أن تتجاوز في عملها الحدود التي �سبق و�صفها �أعاله.
وف ��ي ظ ��ل التحليل الذي قدمناه ،ن�شير �إلى �أن الجزء الأول من النق ��د الم�شار �إليه يتناول ممار�سات فرق الم�ساعدات
الإن�ساني ��ة المحلي ��ة والت ��ي تخت�صر عملها في ح ��دود معالجة �أعرا� ��ض الم�شكل ��ة دون تناول جذوره ��ا والمتمثلة في
الممار�س ��ات والممار�س ��ات الإ�سرائيلية اال�ستعمارية والعن�صري ��ة .فنظام العمل الإن�ساني ف ��ي الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتلة يركز على تح�سين الو�ضع الإن�ساني دون معالجة ال�سيا�سات والممار�سات غير ال�شرعية التي ت�ؤدي �إلى «خلق
و�ض ��ع �إن�سان ��ي �صعب» ،وبالتالي ف�إنها تقود �إلى و�ض ��ع ي�صبح فيه المجتمع الفل�سطيني معتم ��دا «اعتمادا كليا وب�شكل
دائ ��م عل ��ى الم�ساع ��دات الإن�سانية» (م�ؤ�س�سات حق ��وق الإن�سان الفل�سطيني ��ة .)2 :2002 ،كم ��ا �أن منظمات حقوق
الإن�س ��ان الفل�سطيني ��ة تعتبر هذا التركيز (الذي تقوم به م�ؤ�س�سات الم�ساع ��دات الإن�سانية) «غير فعال �أبدا في تلبية
االحتياجات الحقيقية» للفل�سطينيين (الم�صدر ال�سابق.)2 :
Interview with a member of the local FAO office, Jerusalem, August 25th, 2011.
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�أما الجانب الآخر الذي تنتقده الوثيقة المذكورة ،فيتناول الظروف التي قادت �إلى بروز هذه الحالة ،وي�شير �إلى �أن التركيبة
الهرمية لنظام العمل الإن�ساني في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة هو ال�سبب الحقيقي الذي يمنع نجاح المبادرات التي
يطرحها الداعون �إلى توفير الحماية للفل�سطينيين وال�ساعون باتجاه خلق حالة من المحا�سبة للمنتهكين لحقوق الإن�سان
والقانون الدولي في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة» (الم�صدر ال�سابق .)2 :وت�شير منظمات حقوق الإن�سان المذكورة �إلى
�أن العمل في قطاع توفير الحماية للفل�سطينيين يتطلب قبل كل �شيء موافقة ودعم مكتب تن�سيق الم�ساعدات الإن�سانية في
الأرا�ضي المحتلة مع �ضرورة �أن «يتبنى الأمين العام للأمم المتحدة كافة مبادرات العمل ال�سيا�سي التي يمكن �أن تبرز
ف ��ي الأرا�ضي المحتلة لتو�ضع على �أجندة الأم ��م المتحدة وم�ؤ�س�ساتها المختلفة» (الم�صدر ال�سابق .)2 :وهذا المنحى
التنازل ��ي ،من الأعلى �إلى الأ�سفل ،حيث �أن مبادرات توفير الحماية مرهونة بالأجندة ال�سيا�سية للأمم المتحدة ،يحول
دون نجاح الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية في تحديد طبيعة العمل ال�سيا�سي المن�شود ليترافق مع العمل االغاثي.
ف�شل نظام العمل الإن�ساني الذي تتبناه الأمم المتحدة في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة في حماية حقوق الفل�سطينيين
ومحا�سب ��ة �إ�سرائي ��ل على انتهاكاته ��ا وجرائم الحرب التي اقترفتها .وم ��ن �أهم ما ورد في الوثيقة المذك ��ورة� ،أنه وبعد
الحرب الإ�سرائيلية على غزة ،ف�إن الفريق المتحكم بعمل الم�ؤ�س�سات الإن�سانية في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،وقف
في وجه محاوالت الفل�سطينيين «لمحا�سبة �إ�سرائيل على الدمار المقدر بمليارات الدوالرات الذي �ألحقته �آلتها الع�سكرية
بالممتلكات والبنية التحتية الفل�سطينية» (الم�صدر ال�سابق .)3 :ومن �أو�ضح الأدلة على النفاق الذي تمار�سه م�ؤ�س�سات
الأمم المتحدة ،بادرت هذه الم�ؤ�س�سات في وقت الحق ،لمطالبة �إ�سرائيل بتعوي�ضات مالية عن الدمار الذي �ألحقته الحرب
بمقرات م�ؤ�س�ساتها في غزة (الم�صدر ال�سابق3 :؛ مكتب الأمم المتحدة لتن�سيق الم�ساعدات الإن�سانية.)11 :2010 ،
بالن�سبة للفل�سطينيين ،هم على يقين �أن هناك حاجة لإرادة �سيا�سية لل�ضغط على �إ�سرائيل ومحا�سبتها على انتهاكاتها،
�إال �أن ذل ��ك مرتب ��ط بمن يتم ال�ضغ ��ط با�سمهم ليبدو جليا �أن هن ��اك هرمية تحكم المو�ضوع ،والت ��ي تتالءم مع حقوق
الفل�سطينيين حيث ال يتم التعامل معهم بو�صفهم �أ�صحاب حقوق كاملة .ومن الأمثلة الوا�ضحة جدا في هذا ال�سياق ،ما
حدث خالل ت�شرين ثاني من العام  2011من قيام وزارة الخارجية الفرن�سية با�ستدعاء ال�سفير الإ�سرائيلي لالحتجاج
على هجمة جوية �إ�سرائيلية على قطاع غزة �أدت �إلى �إ�صابة احد �أفراد عائلة القن�صل الفرن�سي و�سببت الإجها�ض لزوجته
(معا .)2011 :ولم ت�أت تلك الخطوة من جانب الحكومة الفرن�سية �إال بعد تعر�ض قن�صلها للأذى المبا�شر بينما ال تزال
�صامتة في وجه عمليات القتل التي يتعر�ض لها الفل�سطينيون جراء الغارات الجوية الإ�سرائيلية المتوا�صلة.
وق ��د اعتمدت المنظمات الفل�سطينية على تراكم عدد ال�ضحايا وعلى االلتزام الأخالقي للم�ؤ�س�سات الدولية من اجل
ال�ضغ ��ط عليها لمحا�سبة �إ�سرائيل عل ��ى انتهاكاتها المتوا�صلة لحقوق الفل�سطينيين الإن�سانية ،بدال من ال�صمت �أمام
هذه الممار�سات والذي يعتبر �ضوء ًا اخ�ضر ًا لإ�سرائيل للم�ضي في ممار�ساتها وا�ضطهاد الفل�سطينيين.
وقد �أ�شارت المنظمات الفل�سطينية في وثيقتها المذكورة� ،إلى �ضرورة �أن ت�شرع الم�ؤ�س�سات الإن�سانية الدولية فورا في
قط ��ع الطريق �أمام �إ�سرائيل لوقف جرائمها .وهذا �سيمهد الطريق �أمام المقاومة الفل�سطينية المناه�ضة لال�ستعمار
و�أم ��ام الحرك ��ة الوطنية لتن�شط .ومن بديه ��ي القول هنا �أن الحركة الوطنية لي�ست بحاج ��ة للمزيد من الإعانات من
الم�ؤ�س�س ��ات الدولي ��ة والمنط ��ق اال�ستعماري الذي يهيم ��ن على عمل الم�ؤ�س�س ��ات المانحة وم�شاري ��ع المنظمات غير
الحكومي ��ة .وما تحتاجه الحركة الوطنية هو تماما ما �أ�ش ��ار �إليه كل من �سوجو ودوتنغ والمتمثل في خلق بيئة مالئمة
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يمك ��ن للحرك ��ة الوطنية �أن تزدهر في ظلها وت�ص ��ل �إلى �أو�سع قاعدة ممكنة بدال من المح ��اوالت الرامية �إلى تحديد
م�سار هذه الحركات وحتى الهيمنة عليها في بع�ض الأحيان (.)3 :2010
ت�شكل محاوالت المنظمات الفل�سطينية لل�ضغط على الم�ؤ�س�سات الدولية الإن�سانية في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة،
خط ��وة �ضرورية لل�شروع في الحوار بين الطرفين حول ما يحتاجه الفل�سطينيون من م�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية
بو�صفه ��ا م ��ن ابرز الالعبين في الأرا�ض ��ي الفل�سطينية المحتلة .في هذا ال�سياق ولتحدي ��د ما يحتاجه الم�ضطهدون
م ��ن الوكاالت الإن�سانية ،من المهم الإ�شارة �إلى �أن المنظم ��ات الفل�سطينية تنتقد جوهر عمل م�ؤ�س�سات الم�ساعدات
الإن�سانية .فقد انتقدت الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية نمط عمل الم�ؤ�س�سات الدولية الأبوي والذي يتعامل مع �شعوب العالم
الثالث بو�صفها «�ضحايا بحاجة للم�ساعدة» وطالبت بدال من ذلك بالتعامل مع الم�ضطهدين بو�صفهم «�أ�صحاب حق
وعل ��ى دول العال ��م وم�ؤ�س�ساته احترامهم والدفاع عنهم» (�سليم .)12 :2011 :وفيم ��ا يخ�ص محاولة الفل�سطينيين
النتق ��اد نظام عمل الم�ؤ�س�سات الإن�سانية بالرغم من ف�شل هذه المحاوالت وعدم تحقيقها لأهدافها كما ت�شير انجرد
ج ��رادات ،ف� ��إن من �أهم القوى المحركة لها ،وجود �أ�سا�س للحوار بين الطرفين .ومع ذلك ،وكما ت�شير جرادات ،ف�إن
الح ��وار مع الم�ؤ�س�سات الدولية يتطلب وق ��وف الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية على �أر�ضية �صلبة وخلق �إ�ستراتيجية متما�سكة
للحركة الوطنية الفل�سطينية� ،إ�ستراتيجية قادرة على ح�شد الت�ضامن الدولي وال�ضغط باتجاه تعزيز دور الم�ؤ�س�سات
الدولية والالعبين الدوليين في الدفاع عن حقوق الفل�سطينيين.37

 4.3املقاومة الناشئة :نضال القاعدة اجلماهريية وسيطرة مفهوم
السيادة الغذائية
وكما ا�شرنا في مقدمة هذه الورقة ،ف�إن المقاومة المهم�شة موجودة و�إن لم تكن مرئية ب�شكل كامل .واليوم ،وفي مواقع
ع ��دة في الأرا�ض ��ي الفل�سطينية المحتلة نجد �أن المقاوم ��ة المناه�ضة لال�ستعمار تعود للبروز مج ��ددا �سواء من خالل
الن�ضال على م�ستوى القاعدة لحماية المزارعين و�أرا�ضيهم �أو حركات الت�ضامن مع مزارعي غور الأردن بالإ�ضافة �إلى
الت�ضام ��ن مع الفل�سطينيين في ن�ضالهم �ضد جدار الف�صل العن�صري .كما �أن هذه الحركة الوليدة قد طورت مفهومها
الخا�ص لل�سيادة الغذائية كرد على الفهم ال�ضيق لم�ؤ�س�سات الم�ساعدات الإن�سانية لمفهوم الأمن الغذائي وبالتالي تفكيك
طبيعة برامج الم�ساعدات الغذائية.
وفي ال�صفحات التالية� ،سنتناول الوكالة �سالفة الذكر .وهنا �أ�شير �إلى �أن الحركة النا�شئة ،باعتقادي ،ت�شكل نموذجا
لتنمية المقاومة والتي اقرب ما تكون �إلى الم�شروع الوطني المقاوم .فهذه المحاوالت ت�شكل محطة على طريق تعزيز
الإ�ستراتيجية الوطنية محاكا ًة لنموذج االنتفا�ضة الأولى ومحاولة �إعادة ن�سج �شبكات العالقات الداخلية بين مكونات
المجتم ��ع الفل�سطيني والتي تعر�ضت للتدمير خالل ت�سعينات القرن الما�ضي بعد بدء عملية �سالم �أو�سلو .وباالعتماد
عل ��ى نم ��وذج الم�ؤ�س�سات العاملة في الزراعة وفي الحركة ال�شعبية في غور الأردن� ،س�أثبت �أن الحركة الوليدة ترف�ض
مب ��د�أ العمل الخيري وتحاول الربط ما بين االحتياجات االجتماعية االقت�صادية للأفراد وال�صمود والن�ضال الوطني
م ��ن جهة ،وم ��ن الجهة الأخرى ،العمل على خلق ر�ؤي ��ة وطنية تقدمية ت�ؤكد على �ضرورة العم ��ل على حماية الأرا�ضي
م ��ن اال�ستعم ��ار وربط ذلك باحتياجات المزارعي ��ن ال�صغار .وتتجذر هذه الر�ؤية في �أو�س ��اط المجموعات القاعدية
Interview with Ingrid Jaradat, ibid.
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والتي ت�ؤكد �أن الأفراد هم الوكالء وم�صدر القوة الذين تبنى عليهم هذه الحركة .وت�سعى �إلى تعزيز التوازن النف�سي
االجتماع ��ي ف ��ي �أو�ساط الأفراد مم ��ا يمنحهم الق ��وة الكافية للت�صدي لال�ضطه ��اد وفكفكة بنائ ��ه (فا�شة:1989 ،
 .)558وفي الواقع ،ف�إن هذه المنظمات نجحت في خلق نظام بديل للم�ساعدات الغذائية يحفظ للمتلقين كرامتهم،
�إ�ضافة �إلى كونها ت�شكل وكالة يمكن للأفراد االعتماد عليها وتعيد �إيقاظ وعيهم ال�سيا�سي.
وهن ��ا ن�شي ��ر �إلى �أن مفهوم دي كالفاريو حول التحرير الجزئي ،يمك ��ن �أن ي�شكل مدخال مفيدا لفهم الحركة ال�شعبية
الت ��ي �أخذت تتبلور في الأرا�ض ��ي الفل�سطينية المحتلة� .إال �أن التحرير الجزئي ال يعن ��ي بال�ضرورة نهاية الن�ضال ،بل
عل ��ى العك� ��س يعني بداي ��ة لعملية الن�ضال من اج ��ل التحرير ،حيث انه وف ��ي الظروف االعتمادية ،ف� ��إن االنت�صارات
الجزئي ��ة تقود �إل ��ى «بروز �شعور بالحري ��ة» والتخل�ص من ال�شعور باالغت ��راب والذي يترافق دوما م ��ع حالة الخ�ضوع
لهيمن ��ة الآخرين ( .)183 :2006وهذه العملية ت�سمح للم�ضطهدين ،والذين تم تحويلهم �إلى �أفراد عاجزين لفترة
طويل ��ة ،بالع ��ودة �إلى و�ضعهم الإن�ساني الطبيعي والعودة �إلى الن�ضال �ضد الظلم واال�ضطهاد .وتبدو هذه الحالة جلية
للعيان حاليا ،وقد و�صف خ�ضيرات دور هذه الحركة في غور الأردن قائال:
«نحاول �أن نعيد للنا�س الثقة بذاتهم و�أنهم قادرون على �إحداث التغيير و�إعادة �إيمانهم بمقاومتهم الوطنية وكذلك تعزيز
قدراتهم لتغيير ظروفهم المعي�شية حيث ن�سعى لتحقيق ذلك من خالل محاوالتنا لتعبئة المجموعات الم�ستهدفة».38
«وهن ��اك �أي�ضا فكرة �شبيهة بين الفاعلين والم�ؤ�س�س ��ات العاملة على تطوير المزارعين القاعديين .من جانبه ،ي�شير
�أب ��و �سي ��ف ،من اتحاد لجان العمل الزراعي� ،أن منظمته ت�سعى لوقف عملية الفكفكة التي تقوم بها �سلطة الم�ؤ�س�سات
الإن�سانية ،من خالل �إعادة االعتبار للوكالة الوطنية الممثلة للمزارعين وتعزيز دورهم في الدفاع عن حقوقهم».
«نح ��ن نتعامل مع المزارعين بطريقة مختلف ��ة تماما ،فنحن ال نقدم لهم م�ساعدات .و�إذا ما بادرنا �إلى دعم م�شروع
م ��ا ،فعل ��ى المزارعين �أنف�سهم تقدي ��م م�ساهمة في مثل هذا الم�شروع� ،سواء كانت م�ساهم ��ة عينية �أو نقدية� .إال �أننا
ف ��ي النهاية ن�سع ��ى لدعم ن�ضال ه�ؤالء المزارعين .ر�ؤيتنا تقوم على حماي ��ة الأرا�ضي و�ضمان توفر دخل للمزارعين،
(بالتال ��ي ن�ضم ��ن �صمودهم في �أرا�ضيهم) كما ندعم ن�ضالهم العادل للو�صول �إلى �أرا�ضيهم وم�صادر المياه الالزمة
وكذلك البذور لزراعة الأرا�ضي».
ويم�ض ��ي �أبو �سيف في حديثه لي�صف م�ؤ�س�سته ب�شكل اق ��رب ما يكون �إلى الحركة حيث ي�شير �إلى �أنهم يحققون بع�ض
االنج ��ازات هنا وهناك من خالل ا�ست�ص�ل�اح الأرا�ضي .و�أ�ضاف �أن االتحاد والمزارعي ��ن ،ا�ست�صلحوا ما يقرب من
 2500دونم ��ا ف ��ي منطقة الخلي ��ل في الفترة ما بي ��ن  .2010 - 2008وهذه الم�ساحة ال ي�سته ��ان بها ،ويالحظ �أن
الم�ستوطنين اليهود ا�ستفزهم المو�ضوع ف�شنوا حملة �شر�سة على المزارعين واالتحاد .وكما ورد على ل�سان �أبو �سيف،
ف�إن المزارعين الفل�سطينيين «ينتفعون من هذه الأر�ض ويحمونها».39
ومن خالل هذه الأعمال المبا�شرة ،يبدو جليا �أن هذه الم�ؤ�س�سة تعمل وك�أنها حركة منخرطة في الن�ضال الجزئي للدفاع
ع ��ن ح ��ق ال�سكان الأ�صليين في ال�سيطرة على �أرا�ضيهم� .إ�ضافة �إلى ذل ��ك ،يعمل اتحاد لجان العمل الزراعي على دعم
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�صمود المزارعين المهددين بالترحيل من خالل توفير حلول طويلة الأمد لم�شاكلهم مما يمكنهم من البقاء في �أرا�ضيهم.
وم ��ن الأمثل ��ة على ما �سبق �أي�ضا ،ي�شير �أبو �سيف �إل ��ى �أن م�ؤ�س�سته قامت بت�شكيل تعاونية وبناء م�صنع للبذور في غور
الأردن ليوفر لقطعان الموا�شي الأعالف المطلوبة (كما �أن االتحاد عمل على تخفي�ض �أ�سعار الأعالف) ،وبالتالي:
«بدال من تقديم م�ساعدات م�ؤقتة ،ف�إننا نقدم حلوال على المدى البعيد من خالل بناء مثل هذا الم�صنع ،فقد ا�ستطاع
المزارع ��ون الح�صول على الأعالف على مدار العام (والتي في العادة ترتف ��ع �أ�سعارها) ب�أ�سعار منخف�ضة .بالتالي،
نجح المزارعون في �إدارة تعاونيتهم وال�صمود على �أرا�ضيهم».40
وهن ��اك م�ؤ�س�سات �أخرى ،كمركز معا ،تتبنى نف�س المنهج الن�ضالي القاعدي لدعم �صمود المزارعين الفل�سطينيين
على �أرا�ضيهم ،كما ي�شير �سامي خ�ضر:
«التنمي ��ة تح ��ت االحتالل تحد كبير للغاية حي ��ث ما من �سبيل لتحقيقها دون ال�سيط ��رة الكاملة على الأر�ض والموارد
الطبيعي ��ة� ،إال �أنن ��ا ننا�ض ��ل في بع� ��ض الق�ضايا الجزئية .فب ��د َال من تقدي ��م الم�ساعدات الغذائية نعم ��ل على تمكين
المزارعين لتحقيق حالة من االعتماد عن الذات مما يعزز من ن�ضالهم و�صمودهم على �أرا�ضيهم».
وكم ��ا هو اتح ��اد لجان العمل الزراعي ،ف�إن مركز مع ��ا يعمل �أي�ضا في مجال ا�ست�ص�ل�اح الأرا�ضي حيث ي�شير �سامي
خ�ضر �إلى هذه الق�ضية قائال:
«ا�ست�صالح ع�شرة دونمات فقط قادر على توفير دخل ما بين � 4000 - 3000شيكل للمزارع� ،أما �إذا قدمت له �سلة
غ ��ذاء ،ف�إن ذلك يعني �أنني �أ�س ��د رمقه ليوم واحد فقط ،وبالتالي فال قيمة لما افعله .من من هنا ،جاء تركيزنا على
ا�ست�صالح الأرا�ضي حيث نعمل مع �شبكة عري�ضة من المزارعين ونقوم كذلك بم�ساعدتهم على ت�سويق منتجاتهم».41
مث ��ل ه ��ذه الم�ؤ�س�سات ،ت�سعى لتقديم بدائل لنم ��ط الم�ساعدات الإن�سانية الذي يفكك المجتم ��ع .فمن خالل العمل مع
المزارعين الب�سطاء من القاعدة ،نجد هذه الم�ؤ�س�سات ت�سعى للربط بين االحتياجات االقت�صادية االجتماعية للفالحين
وبي ��ن ن�ضاله ��م ال�ستع ��ادة كرامتهم �إلى جانب الن�ض ��ال الوطني �ضد اال�ستعم ��ار .وت�شكل هذه الأمثل ��ة بدائل هامة كون
الم�ؤ�س�س ��ات المعني ��ة �أخذت تطبق برنامجا للتدخل مع المزارعين الفل�سطينيين يت�شابه مع النموذج ال�شعبي الذي �ساد
خالل االنتفا�ضة الأولى ،وتعر�ض للتفكيك بعد توقيع اتفاقية �أو�سلو التي �سعت للحد من عملية ت�سيي�س العمل المجتمعي.
وبالإ�ضاف ��ة �إلى الن�ضال الجزئي �سالف الذكر ،نجد �أن اتحاد لجان العمل الزراعي قد تبنى مفهوم ال�سيادة الغذائية
كجزء من عملية خلق ر�ؤية �سيا�سية لعمل هذه الم�ؤ�س�سات على م�ستوى القاعدة ال�شعبية .وعبر �سل�سلة من الم�ؤتمرات
الت ��ي عقدت ف ��ي العامين  2010و 2011وم ��ن خالل دعوة الم�ؤ�س�س ��ات المختلفة لتوقيع وثيقة مب ��ادئ عامة لتبني
مفهوم ال�سيادة الغذائية ،ف�إن اتحاد لجان العمل الزراعي ي�سعى لخلق نموذج بديل يبد�أ من القاعدة (انظر /ي على
�سبيل المثال :ما�س1 :2010 ،؛ اتحاد لجان العمل الزراعي .)2011 ،وي�سعى هذا النموذج للرد على النمط المهيمن
ل�سياق الم�ساعدات الإن�سانية ال�سائد حاليا والمتميز بالحيادية واالبتعاد عن ال�سيا�سة والترويج لالقت�صاد المتمحور
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ح ��ول «الأمن الغذائي»� .أما مفهوم ال�سيادة الغذائية في�سعى ال�ستب ��دال هذا الن�سق ال�ضيق للعمل والقائم على تقديم
الم�ساع ��دات للأف ��راد حيث ي�سعى للعمل �ضمن �إط ��ار حماية الحقوق العامة للفل�سطينيين ف ��ي الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتل ��ة وحمايته ��ا م ��ن الخط ��ر اال�ستعم ��اري الإ�سرائيلي ،حيث ينطل ��ق �أي ن�شاط له م ��ن قاعدة �أن هن ��اك حقوقا
للفل�سطينيي ��ن ال بد وان تحت ��رم ،وي�سعى هذا التوجه �أي�ضا لمقارعة ممار�سات اال�ستعم ��ار وحماية حق الفل�سطينيين
لل�سيطرة على �أرا�ضيهم وم�صادرهم (ما�س.)1 :2010 ،
م ��ن خ�ل�ال تطبيق ه ��ذا النظام ،نجد �أن اتح ��اد لجان العمل الزراعي يعم ��ل على الرد على التوج ��ه التفكيكي لن�سق
الم�ساع ��دات الإن�سانية ،و�سعي هذا الن�سق لتجنب طرق الجوانب ال�سيا�سية ويقدم ر�ؤية بديلة طويلة الأمد والتي تعيد
ن�سج الروابط بين حقوق العائالت في الح�صول على الغذاء والإنتاج المحلي وحق ال�سكان الأ�صليين في ال�سيادة.
ي�ش ��كل مفه ��وم ال�سي ��ادة الغذائية نموذجا ممي ��ز ًا يعك�س توجها فكريا تقدمي ��ا وي�شير بو�ضوح �إلى كي ��ف يمكن للر�ؤى
البديل ��ة �أن تنتق ��ل من مكان لمكان .فق ��د ا�ستوحى اتحاد لجان العمل الزراعي مفهوم ال�سي ��ادة الغذائية من الحركة
العالمية للفالحين  La Via Campesinaوالتي ت�ضم في ع�ضويتها ما يزيد عن المائتي مليون فالحا من �شتى دول
العال ��م وت�سع ��ى للدفاع عن ا�ستمراري ��ة المزارع ال�صغيرة وت ��روج للعدالة االجتماعية في ظل ات�س ��اع نطاق �سيا�سات
النيوليبرالي ��ة  .42وكانت الحركة ق ��د تناولت للمرة الأولى مفهوم ال�سيادة الغذائية في العام � 1996أمام قمة الغذاء
العالمي كبديل ل�سيا�سات النيوليبرالية الزراعية لمنظمة التجارة الدولية و�صندوق النقد الدولي� .أما تعريف الحركة
لل�سي ��ادة الغذائي ��ة فتن�ص على حق الأفراد في الح�ص ��ول على الغذاء ،حقهم في حماية نظامه ��م الغذائي الزراعي،
وحقهم في ال�سيطرة على �أرا�ضيهم ومواردهم الطبيعية وذلك بدال من جعلهم �ضحايا لمنافع ال�شركات المختلفة.43
وهناك حركات �أخرى عرفت هذا المفهوم كما يلي:
«مفهومن ��ا لل�سيادة الغذائية هو حق الأفراد لتطبي ��ق �سيا�ساتهم وا�ستراتيجياتهم الخا�صة ل�ضمان ا�ستمرارية الإنتاج
وكذل ��ك ا�سته�ل�اك وتوزيع الغذاء مما ي�ضمن حق جمي ��ع �أفراد ال�شعب في الغذاء» (ال�شبك ��ة العالمية لم�ؤ�س�سة �إدارة
الم�شاريع.)166 :2003 ،
م ��ن خالل تبن ��ي هذه الإ�ستراتيجية في ال�سي ��اق الفل�سطيني ،ف�إن اتحاد لجان العمل الزراع ��ي ي�سعى لتحدي ورف�ض
نظ ��ام الم�ساع ��دات الإن�سانية وال ��ذي يعتبر �أن التزايد الم�ضط ��رد في عدد الفل�سطينيين غي ��ر القادرين على تغطية
احتياجاته ��م الغذائي ��ة ،لي�س �إال م�شكلة ق�صيرة الأمد .وكرد على ذلك وم ��ن خالل ح�شد الدعم الجماهيري لمفهوم
ال�سيادة الغذائية ،ف�إن اتحاد لجان العمل الزراعي ي�صر على �أن «الأمن الغذائي» ال يمكن �أن يتحقق �إال �إذا «ا�ستطاع
الفل�سطينيون ممار�سة �سيادتهم على الم�صادر الغذائية والم�صادر الطبيعية في وطنهم» (ما�س.)1 :2010 ،
وب ��دال من الم�ساعدات المج ��ز�أة والم�ساعدات الغذائية ،ف�إن الإ�ستراتيجية البديل ��ة تتطلب حالة دائمة من الحراك
لدعمه ��ا والن�ضال من اجل �ضمان حق الفل�سطينيين بال�سي ��ادة على مواردهم الطبيعية .وكما هو حال فيا كامبي�سينا
The UAWC’s has observer status in the movement. For more on La Via Campesina see: http://www.viacampesina.
org/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=44 [accessed January
]2012
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ف ��ي الن�ضال المتوا�صل ،ف�إن ر�ؤية اتحاد لجان العمل الزراعي تقوم عل ��ى �ضرورة الن�ضال المتوا�صل لحماية الكرامة
وتحقي ��ق االنج ��ازات الجزئية وتحقيق حق تقري ��ر الم�صي ��ر ( )182-183 :2006للو�صول �إلى ال�سي ��ادة الغذائية
والن�ضال للت�أكيد على:
م ��ن حق المزارعين الفل�سطينيين اخذ القرار حول ما �سيزرعونه ومتى يزرعون ومن حقهم حماية �أرا�ضيهم وكذلك
ح ��ق الو�ص ��ول �إلى هذه الأرا�ضي بطريقة �آمن ��ة ،ناهيك عن التمتع بالحق الكامل لال�ستف ��ادة من م�صادر المياه التي
تزخر بها �أرا�ضيهم (ما�س.)1 :2010 ،
في �ضوء ذلك ،يبدو وا�ضحا �أن توجه اتحاد لجان العمل الزراعي من اجل ح�شد الدعم الجماهيري لمفهوم ال�سيادة
الغذائي ��ة ي�شكل تدخال �سيا�سيا في غاية الأهمية ي�سعى لخلق نقلة في الوعي الفل�سطيني لمواجهة �آثار ف�صل الن�شاط
الإن�سان ��ي عن ال�سيا�سي الذي يميز نظام عمل الم�ؤ�س�س ��ات الإن�سانية ونمط الم�ساعدات المقدم للفل�سطينيين .فهذا
التوج ��ه ي�ؤك ��د �أن توفير الأمن الغذائي للفل�سطينيي ��ن لي�س متاح ًا �إال عبر �ضمان ا�ستمراري ��ة الإنتاج الغذائي المحلي
وموا�صلة الن�ضال لحماية الأرا�ضي وم�صادر المياه وحق الفل�سطينيين في الو�صول �إليها.
والتدخ ��ل �سال ��ف الذكر يحمل �أهمية �أخرى تكمن في حقيقة انه ي�ساهم في �إعادة ت�شكيل الر�ؤية الوطنية الفل�سطينية
والت ��ي تعطي الإنتاج الزراعي دورا مركزيا وتولي �أهمية ق�صوى لحماية الأر�ض والحاجة لتطوير نظام محلي للإنتاج
الغذائ ��ي .وتتجلى �أهمي ��ة مثل هذا التوجه �إذا ما �أخذنا بعين االعتبار مدى التهمي� ��ش الذي يعانيه قطاع الزراعة في
ظل ال�سيا�سات النيوليبرالية التي تبنتها ال�سلطة الفل�سطينية والتي تعطي الأولوية في الدعم لر�ؤو�س الأموال الكبيرة.
وهن ��اك ع ��دد �آخر من الم�ؤ�س�سات التي تناولت هذه الق�ضية �إذ �أ�ش ��ارت �إلى �أن ن�صيب قطاع الزراعة لم يتعد %3.1

من موازنة ال�سلطة �ضمن خطة الإ�صالح والتنمية  ،2010- 2008في الوقت الذي ذهب فيه ما يزيد عن  %60من
الموازنة المذكورة لقطاع الأمن (� .)STW, 2009أما حملة �أوقفوا الجدار ،فقد و�صفت ال�سيا�سات الإ�سرائيلية بحق
المزارعي ��ن الفل�سطينيين بو�صفها «حربا دائمة �ضد المزارعين الفل�سطينيي ��ن و�ضد ال�سيادة الغذائية الفل�سطينية»
(الم�صدر ال�سابق).
وعدا عن ذلك ،فقد �أ�شارت الحملة المذكورة �إلى �أن اغلب الم�شاريع التي نفذت في خطة الإ�صالح والتنمية والتي لم
تتن ��اول �ضرورة مقارعة االحتالل ،قد تجاهلت� ،أو حتى دمج ��ت ،البنية التحتية لالحتالل واال�ستيطان في م�شاريعها
الزراعية (الم�صدر ال�سابق).
ف ��ي الوقت عينه� ،إ�ستراتيجية ال�سلطة لزيادة حجم ال�صادرات ودع ��م ر�ؤو�س الأموال ال�ضخمة �شجع ظهور قطاعات
الأعم ��ال الكبيرة مما هدد الإنتاج المحلي للغذاء وا�ضعف قدرات المزارعين ال�صغار ،حيث تما�شت هذه الإجراءات
وال�سيا�سات مع ممار�سات االحتالل �إذ ت�شجع المزارعون ال�صغار للبحث عن فر�ص عمل في الم�شاريع الكبيرة وترك
�أرا�ضيهم (الم�صدر ال�سابق).
ف ��ي ظ ��ل هذا ال�سياق ،وفي ظل ك ��ون �سيا�سات ال�سلطة الفل�سطيني ��ة تدمر الفاعلية المحلية لإنت ��اج الغذاء واالعتماد
عل ��ى ال ��ذات مما يهدد �صمود المزارعي ��ن الفل�سطينيين على �أرا�ضيهم ،تتجلى �أهمية م ��ا يقوم به اتحاد لجان العمل
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الزراع ��ي .فعمل االتحاد على ا�ستقطاب الدعم الجماهيري ل�شعار ال�سيادة الغذائية ،ي�شكل محاولة لفتح الباب �أمام
ب ��روز ر�ؤية وطنية تقدمية بديلة قائم ��ة على �ضمان العدالة االجتماعية وحماية حق ��وق المزارعين ال�صغار مما يعيد
للأر�ض مركزيتها في الن�ضال الوطني التحرري .وي�أتي تدخل اتحاد لجان العمل الزراعي في الوقت الذي ي�سعى فيه
القط ��اع الخا�ص لالنخراط في ال�صناعات الغذائية (الأيام .)2011 ،من هنا ،نجد �أن هناك محاولة لتعزيز نظام
العم ��ل الإن�سان ��ي والذي �سعت هذه الورق ��ة لإظهاره بو�صفه جزء ًا م ��ن الم�شكلة كونه يعمل عل ��ى �إدارة �ش�ؤون الأفراد
بو�صفه ��م �سلبيين وكذلك العمل على تدمير وكالتهم الوطنية مما يجعلهم فري�سة لممار�سات اال�ستيطان واال�ستعمار.
وهنا تبدو �أهمية الر�ؤية الوطنية البديلة جلي ًة للغاية ،الر�ؤية القائمة على �أ�سا�س تحقيق ال�سيادة الغذائية.

 4.4حتديات التضامن
ف ��ي �ض ��وء اال�ستعرا�ض ال�سابق وال ��ذي حاولت فيه �أن �أ�شير بالبن ��ان �إلى المواقع والظروف التي ع ��ادت فيها الوكالة
الفل�سطيني ��ة المناه�ض ��ة لال�ستعمار �إل ��ى الظهور مجددا� ،أود االنتق ��ال لتناول حركة الت�ضامن م ��ن زاوية التحديات
الت ��ي تواجهه ��ا �أوال ،ومن زاوي ��ة ال�شروط الواجب توفرها من اج ��ل نجاح مثل هذه الحركة ثاني ��ا .ونالحظ حاليا �أن
مب ��د�أ الت�ضامن قد عاد للظهور مجددا ف ��ي �إطار الن�ضال الفل�سطيني من خالل حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية
لإ�سرائي ��ل وات�ساع نطاق حمل ��ة المقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات عل ��ى �إ�سرائيل .فالت�ضامن بمفهومه
الب�سيط كما ا�شرنا �سابقا ،يعني بناء �شكل جديد للعالقة مع اال�ستعمار وال�سكان الأ�صليين في العالم الثالث .كما �أنها
ترف�ض مبد�أ �أن تكون �أوروبا هي مركز العالم والعالقة الفوقية ما بين الأنا الغربية وغير الغربية وت�سعى لخلق عالقة
مختلف ��ة تتجاوز حدود تقدي ��م الم�ساعدات فقط وتلقيها كطرفين لهذه العالقة .ويبدو مبد�أ الت�ضامن عظيم الأهمية
�إذا ما �أخذنا بعين االعتبار �سعي الفل�سطينيين لتطوير ر�ؤية وطنية فل�سطينية تنموية مقاومة لال�ستعمار.
ون�شي ��ر هن ��ا �إل ��ى �أن الت�ضامن يتطلب توف ��ر ثالثة �ش ��روط �أ�سا�سية :تحدي التوج ��ه القائم على فك ��رة �أن هناك من
يت�ص ��رف نيابة عن غي ��ره ،تفكيك العالقة اال�ستعمارية الفوقية والممار�سات العن�صرية ،و�أخيرا يتطلب �إن�شاء عالقة
م ��ع الم�ضطهدين تقوم على مبد�أ ت�شارك المب ��ادئ ال�سيا�سية والتوجه لالنخراط في الن�ضال �ضد اال�ستعمار لتحقيق
العدال ��ة ومواجهة �أية مخاطر تترتب عل ��ى ذلك .وفيما يلي� ،س�أتناول كل �شرط من هذه ال�شروط على حدة و�س�أتناول
ما يترتب على الت�ضامن من دور في تحقيق التنمية.
ال�ش ��رط الأول للت�ضام ��ن يتمثل ف ��ي �ضرورة رفع وع ��ي العاملين في ال ��وكاالت الداعمة للعالم الثال ��ث �أن ما يقومون
ب ��ه لي�س به ��دف تطوير وم�ساعدة الم�ضطهدين .فاب�س ��ط متطلبات الت�ضامن تتمثل في �ض ��رورة التوقف عن التعامل
م ��ع الم�ستهدفي ��ن بو�صفهم بال حول وال قوة والتعبير ع ��ن احتياجاتهم �أو ال�سعي ال�ستهدافه ��م بم�شاريع لم يكن لهم
الق ��رار ف ��ي اختيارها وتنفيذها (كارمن .)2 :1996 ،كما �أن الت�ضامن يجب �أن يقوم على حقيقة �أن ما من م�صلحة
ل ��دى الم�ضطهدي ��ن لتنميتهم �أو �إطعامهم من قب ��ل الم�ؤ�س�سات الإن�سانية كونهم قادرون عل ��ى القيام بذلك ب�أنف�سهم
(الم�صدر ال�سابق .)52 :ما يحتاجه المهم�شون والم�ستغلون (بفتح الغين) في العالم الثالث هو الإقرار بوجود القوى
المادي ��ة وحالة الهيمن ��ة (والتي ت�شكل منبع اال�ضطهاد الذي يتعر�ضون له) كمقدم ��ة قبل الخو�ض في �أي نقا�ش حول
التنمية ور�سم م�سار لها.
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الت�ضام ��ن يتطل ��ب االعتراف بالحقوق ال�سيا�سية للأف ��راد �أينما تواجدوا والتنازل عن ال�شع ��ور ب�أن المت�ضامن يعمل
انطالقا من كونه �شخ�ص (كريم النف�س) (الم�صدر ال�سابق )52 :بل التعامل مع الآخرين مهما كانت ظروفهم �سواء
ك�أفراد �أو م�ؤ�س�سات بو�صفهم �أ�صحاب حق والعمل على تفكيك مباني القوة المهيمنة لتجنب الم�ساهمة غير المبا�شرة
ف ��ي �إعادة �إنتاج نظام الهيمنة ب�أ�شكال جديدة .بالتالي ،فالمطلوب هو رفع وعينا بالمواقع التي نحتلها �ضمن ال�سياق
الإن�ساني واالنتباه لأدوارنا اتجاه الآخرين واتجاه �أنف�سنا.
ثاني ��ا ،وانطالقا مما �سبق ،ف� ��إن الت�ضامن يتطلب مواجهة كاف ��ة ال�سلوكيات اال�ستعمارية مهم ��ا كانت والتخل�ص من
ال�شع ��ور بمركزي ��ة الأوروبي والأمريكي في العالم لو�ضع حد لل�شعور ال ��ذي يهيمن على الغربيين بالتفوق على ال�شعوب
الأخرى (اريك�سون باز.)110 -111 :2005 ،
مم ��ا �سي�سم ��ح لهم بر�ؤي ��ة الأمور من زاوي ��ة مختلفة ويمكنهم من الحك ��م على الأمور من جانب �آخ ��ر واالطالع على
الأو�ضاع الحقيقية للآخرين .وهذا يقود �إلى تحدي حالة ال�صمت المهيمنة على الأوروبيين ويدفعهم لالنتباه لحقوق
ال�شع ��وب الم�ضطه ��دة والعم ��ل على حماية ه ��ذه الحقوق .في ه ��ذا ال�سياق ،نج ��د �أن ر�ؤية حملة المقاطع ��ة الثقافية
والأكاديمي ��ة تدعو جميع الفاعلين �إلى اال�ستماع للمطال ��ب ال�سيا�سية للم�ضطهدين وتبني هذه المطالب وتحمل عبء
الن�ضال من اجل الحرية والعدالة ولي�س الإمالء على الم�ضطهدين ما يحتاجونه �أو ما يجب �أن يقوموا به .وكانت هذه
الحملة قد نجحت في تطوير مفهوم «مبد�أ الت�ضامن» وقد يكون من المفيد هنا تناول احد الأمثلة التي تو�ضح المعنى
المق�صود من ذلك .فقد قام مجموعة من اليهود الإ�سرائيليين من الي�سار ال�صهيوني باالن�ضمام �إلى حملة المقاطعة
الفل�سطيني ��ة� ،إال �أن بع�ضه ��م �سع ��ى لق�صر الن�ض ��ال الفل�سطيني �ضد الممار�س ��ات الع�سكرية لالحت�ل�ال الإ�سرائيلي
ف ��ي مناط ��ق العام  1967دون تناول النظ ��ام العن�صري الإ�سرائيل ��ي ب�شكل �شمولي (الحمل ��ة الفل�سطينية للمقاطعة
الأكاديمية والثقافية.)2010 ،
م ��ن خالل مثل هذا التدخل ،نجد �أن اليهود الإ�سرائيليي ��ن ال ي�سعون فقط لالمالء على الفل�سطينيين الأهداف التي
يج ��ب �أن يتبنوه ��ا ،ب ��ل ي�سعون في الوقت عينه للمحافظة عل ��ى االمتيازات الفردية التي يتمتع ��ون بها في ظل النظام
اال�ستعم ��اري الإ�سرائيل ��ي ال�شام ��ل� .إال �أن مبد�أ الت�ضامن يقت�ض ��ي هنا احترام توجه ��ات الفل�سطينيين والإقرار بحق
الجماهي ��ر الفل�سطيني ��ة في تحديد �أولوياتها و�أهدافها وا�ستراتيجياتها لحماي ��ة الحقوق الفل�سطينية في ظل القانون
الدولي الإن�ساني (الحملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية .)2010 ،وقد ال يروق هذا التوجه للمت�ضامنين
اليه ��ود �أو العاملي ��ن في الوكاالت الراغبة في تقدي ��م الم�ساعدة للفل�سطينيين ولن�ضاله ��م� .إال �أن الت�ضامن الحقيقي
يعن ��ي القدرة على تح ��دي اهتماماتنا الفردية والم�ضي قدما لتبني اهتمامات الآخري ��ن وال�سعي لتحقيق العدالة ب�أي
ثمن .وفي حالة اليهود الإ�سرائيليين الداعمين للحملة ،ف�إن هذا يعني اال�ستعداد للتنازل عن االمتيازات التي منحها
�إياهم النظام اال�ستعماري من اجل الحرية والعدالة والم�ساواة بين الجميع.
و�أخي ��را ،يتطل ��ب الت�ضامن العمل على �إعادة ن�سج عالقة مختلفة م ��ع الم�ضطهدين في العالم الثالث .بمعنى �ضرورة
�إن�ش ��اء مث ��ل هذه العالقة عل ��ى �أ�سا�س المبادئ ال�سيا�سي ��ة الم�شتركة والإق ��رار ب�أهمية العدالة والحري ��ة والم�ساواة،
واالهم على الإطالق ،اال�ستعداد للن�ضال من اجل تحقيق هذه الأهداف مهما كانت المخاطر المحدقة بذلك (�سليم،
2004؛ الحقوق الإفريقية.)2004 ،
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وه ��ذه الممار�س ��ات ال تعن ��ي �أن عل ��ى المت�ضام ��ن �أن يعم ��ل من خالل �إط ��ار التفكي ��ر المنطقي المح ��دد �أو م�شاريع
المنظم ��ات غير الحكومية �أو الم�ؤ�س�سات المانحة .فالت�ضامن يعني �ضرورة �إعادة التفكير ب�شكل خالق لتجاوز حدود
منطق الهيمنة الذي يحكم عمل الم�ؤ�س�سات الإن�سانية التنموي حاليا والتركيز على توفير كافة الإمكانيات التي ت�سمح
للم�ضطهدين بموا�صلة ن�ضالهم من اجل الحرية واال�ستقالل .بالتالي ،يجب �أن نعمل على الدمج ما بين العمل التنموي
والت�ضام ��ن م ��ع الم�ضطهدين حي ��ث �أن حركة الت�ضامن يمكن �أن ت�ش ��كل الممثل الحقيقي الحتياج ��ات الم�ضطهدين
ال�سيا�سية .وهذا يتطلب مبادرة الأفراد العاملين في الم�ؤ�س�سات التنموية التمرد على الإجراءات والأنماط التي تحكم
�أداء م�ؤ�س�ساتهم� .أو بناء التحالفات من اجل فتح الآفاق للت�ضامن ليترافق ذلك مع الأن�شطة التنموية بغية العمل على
تحقيق العدالة وحماية حقوق الم�ضطهدين والإقرار بهذه الحقوق �ضمن منظومة القانون الدولي الإن�ساني.
ولك ��ن ،م ��ا ه ��ي الأمثلة العملية الت ��ي يمكن �أن تعبر عن ذل ��ك؟ فمن جهة� ،ض ��رورة �إعادة التفكير ف ��ي التنمية واخذ
المخاط ��رة ف ��ي االنخراط في الن�ضال من اج ��ل الحرية والعدالة ،حيث ي�شكل تدخل االون ��روا ومكتب تن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�ساني ��ة في الأرا�ضي الفل�سطيني ��ة المحتلة من اجل توفير الحماية للفل�سطينيين ،مث ��اال وا�ضحا على هذا التوجه.
فاالون ��روا يج ��ب �أن تبادر للعمل على حماية حقوق الالجئين وال�ضغط على �إ�سرائيل لتفكيك جدار الف�صل العن�صري
ال ��ذي �أقامت ��ه على الأرا�ض ��ي الفل�سطينية المحتل ��ة� .أما كيف يمكن للفاعلي ��ن التنمويين المخاط ��رة واالنخراط في
الن�ض ��ال ،ف� ��إن الطريقة الأمث ��ل بالن�سبة له ��م تتمثل في �ض ��رورة و�ضع حد لتواطئه ��م مع الممار�س ��ات اال�ستعمارية
والعن�صري ��ة الإ�سرائيلي ��ة ،وكذل ��ك وقف دعمه ��م المبا�شر �أو غير المبا�ش ��ر للأن�شطة االقت�صادية م ��ع الم�ستعمرات
اليهودي ��ة �أو ال�ش ��ركات اال�ستعمارية الإ�سرائيلية �أو ال�شركات الع�سكرية والتي تهي ��ئ البنية التحتية والأدوات الالزمة
لممار�س ��ة اال�ضطهاد (البرغوثي .)2011 ،كما يمكن للأف ��راد والم�ؤ�س�سات االن�ضمام �إلى حملة المقاطعة الثقافية
والأكاديمي ��ة لإ�سرائي ��ل وه ��ي حملة دولي ��ة تهدف �إلى ال�ضغ ��ط على �إ�سرائيل لو�ض ��ع حد لنظام اال�ستعم ��ار والتمييز
العن�ص ��ري الذي تمار�سه بحق الفل�سطينيين .الت�ضام ��ن ال يعني توفير التمويل وزيادة الدعم والم�ساعدات ،بل يتعلق
�أوال و�أخيرا بتوفر �إرادة �سيا�سية واال�ستعداد لأخذ الخطوات الالزمة لمناه�ضة الظلم والعمل على ن�شر العدالة .وهذا
بحد ذاته هو البداية لإعادة �صياغة العالقة مع الم�ضطهدين.
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5.5خالصة
ا�ستعر�ض ��ت ه ��ذه الورقة نظ ��ام الم�ساعدات الإن�ساني ��ة التي تدفقت عل ��ى الأرا�ضي الفل�سطيني ��ة المحتلة بعد اندالع
االنتفا�ض ��ة الثاني ��ة ،م ��ع التركي ��ز عل ��ى برنامج الغ ��ذاء العالمي .كم ��ا �أن الورقة رك ��زت على تحليل العالق ��ة ما بين
اال�ستيط ��ان اال�ستعم ��اري و�سلطة الم�ساع ��دات الإن�سانية وتفكيك وكالة الم�ضطهدين .وم ��ن اجل تقديم و�صف دقيق
له ��ذه الحالة ،بد�أنا بنقا� ��ش فل�سفة الم�ساعدات الإن�ساني ��ة وجذورها ال�سيا�سية وتناول ��ت االزدواجية التي تميز عمل
الم�ؤ�س�س ��ات الإن�سانية .فمن جهة ،هن ��اك التوجه ال�سيا�سي المحافظ والذي يخ�شى �أي تغيير �سيا�سي راديكالي ،ومن
الجه ��ة الأخرى هناك التوجه الأبوي لم�ؤ�س�سات الم�ساع ��دات الإن�سانية والذي ال يقر بحق الم�ضطهدين بالتعبير عن
�أنف�سه ��م وحقوقهم .وبعد ا�ستعرا�ض تعاط ��ي الم�ؤ�س�سات الإن�سانية مع الواقع اال�ستعم ��اري ،فقد �أ�شرت �إلى �أن تدفق
الم�ساع ��دات الهائل ��ة على الأرا�ض ��ي الفل�سطينية المحتلة في الع ��ام  2003خلق و�ضعا �سيا�سي ��ا جديدا بحيث باتت
الحياة الفل�سطينية محا�صرة من كافة الجوانب وتم الزج بالتجمعات الفل�سطينية في غيتوهات وباندو�ستانات بحيث
باتت الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة عبارة عن �سجن �ضخم مفتوح .وبدال من الإقرار بوجود مثل هذا الخطر ال�سيا�سي
على حياة الفل�سطينيين ،ف�إن الم�ساعدات الإن�سانية قد �سعت �إلى �إلغاء الطابع ال�سيا�سي لهذه الأزمة والتعاطي معها
بو�صفها �أزمة �إن�سانية لي�س �إال لي�شكل ذلك غطا ًء للممار�سات اال�ستعمارية التي تقوم بها �إ�سرائيل بحق الفل�سطينيين،
وبات ��ت الم�ؤ�س�س ��ات الإن�سانية تلقي باللوم على النظ ��ام البيروقراطي ك�سبب لالزمة ولي�س عل ��ى الحالة اال�ستعمارية
كجذر للم�شكلة.
كم ��ا تناولت الورق ��ة �آثار �سلط ��ة الم�ساعدات الإن�سانية عل ��ى الم�ضطهدين .فق ��د ا�ستهدفت الم�ساع ��دات الإن�سانية
المجموع ��ات الأكثر ت�ضررا من الممار�س ��ات اال�ستيطانية اال�ستعمارية حيث �أن منط ��ق التدخل مع هذه المجموعات
يق ��ود في المح�صلة �إلى �إ�ضعافها وت�صبح عاجزة عن مواجهة العنف الذي تمار�سه القوى المهيمنة �ضدها (كوثري،
 .)143 :2002وق ��د �أ�ش ��ارت الورق ��ة �إلى �أن الم�ساعدات الغذائية ت� ��ؤدي �إلى تفكيك الوكال ��ة المقاومة لال�ستعمار،
وتجب ��ر الم�ضطهدي ��ن عل ��ى الظهور بمظه ��ر ال�ضحايا م ��ن اجل �أن ي�صبح ��وا م�ؤهلي ��ن للح�صول عل ��ى الم�ساعدات
الإن�ساني ��ة ،وبالتالي يت ��م التعامل معهم بو�صفهم �أعدادا من الأفراد ممن يحتاج ��ون للم�ساعدة وبالتالي يتم الق�ضاء
عل ��ى دور وكالتهم الوطنية المناه�ض ��ة لال�ستعمار والق�ضاء على الإرادة الجماعية ف ��ي �أو�ساطهم كون التعامل معهم
يتم على �أ�سا�س فردي.
م ��ن جه ��ة �أخرى ،قمنا عبر �صفح ��ات هذه الورقة ،بر�سم خارطة لعدد من البدائ ��ل الممكنة لمثل هذا النظام .فمن
جه ��ة ،قام ��ت الم�ؤ�س�س ��ات الإن�سانية بتبن ��ي مقاربة الحقوق والت ��ي ت�سعى للتركي ��ز على نقاط الق ��وة والحقوق .ومن
جه ��ة �أخ ��رى ،قامت م�ؤ�س�سات حق ��وق الإن�سان الفل�سطينية بال�ضغط عل ��ى م�ؤ�س�سات الم�ساع ��دات الإن�سانية مطالبة
�إياه ��ا بالتوق ��ف عن العمل فقط من اج ��ل تح�سين الظروف المعي�شي ��ة للم�ضطهدين وم�ساعدتهم عل ��ى تحمل �أعباء
الحي ��اة ف ��ي ظل اال�ستعمار بدال من العمل على ال�ضغط على الحكومة الإ�سرائيلية لو�ضع حد لممار�ساتها اال�ستعمارية
والعن�صري ��ة� .إال �أن كال الإ�ستراتيجيتي ��ن بال فعالية �إذا لم يكن هن ��اك �إرادة لدى الفاعلين الخارجيين لل�ضغط على
�إ�سرائيل لو�ضع حد لممار�سات اال�ضطهاد واال�ستعمار بحق الفل�سطينيين .كما تناولت الورقة �أي�ضا بروز وكالة وطنية
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مناه�ضة لال�ستعمار ت�سعى لطرح ر�ؤية وطنية بديلة ترف�ض الم�ساعدات الخيرية والم�ساعدات الغذائية وتعيد القدرة
للفل�سطينيي ��ن لالعتم ��اد على ذاتهم وال�صمود في وجه اال�ستعمار .وه ��ذه الوكالة تعمل حاليا على تطوير ر�ؤية وطنية
بديل ��ة تعيد االعتبار للم�شروع الوطني ككل .وفي ظل الآثار ال�سلبية لنظام الم�ساعدات الإن�سانية ومن اجل تعزيز دور
الوكال ��ة الفل�سطينية الوطنية النا�شئة والمناه�ضة لال�ستعمار ،ف�إن الورقة تدعو �إلى �ضرورة �أن يتم ا�ستبدال المنطق
التفكيك ��ي للم�ساع ��دات الإن�سانية بمبد�أ الت�ضام ��ن الدولي م ��ع الفل�سطينيين .الت�ضامن يتطلب م ��ن الفاعلين تغيير
�سلوكه ��م و�إن�ش ��اء عالقة قائمة على �أ�سا�س مختلف مع الم�ضطهدين ،عالق ��ة تقوم على المبادئ ال�سيا�سية الم�شتركة
وبالتالي ف�إن ه�ؤالء الفاعلين م�ستعدون للمغامرة باالنخراط في الن�ضال �ضد اال�ستعمار.
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