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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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ــة،  ــات الدولي ــة األزم ــدى مجموع ــا ل ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــج الش ــر برنام ــان، مدي ــت هيلترم ــة جوس ــاول مقال تتن

ــة  ــل وجه ــث تنق ــة بحي ــا إرهابي ــى أنه ــطينية عل ــات فلس ــت مؤسس ــرائيلي لس ــال اإلس ــف االحت  لتصني
ً

ــا ــا وتحلي
ً

تعليق

ــطينية. ــق الفلس ــة الح ــي مؤسس ا ف
ً

ــابق  س
ً

ــا ــا وزمي ــًطا أمريكًي ــا وناش ــاره صحفًي ــره باعتب نظ

إسكات األصوات الفلسطينية من خال استهداف مؤسسات المجتمع المدني

يبــدأ الكاتــب مقالتــه باإلشــارة إلــى أن مؤسســة الحــق التــي أرســت المعاييــر األساســية للبحــث المســتقل والضغــط والمناصــرة 

ــدى  ــا إح ــام 1979 بصفته ــي الع ــها ف ــذ تأسيس ــا من ــي عمله ــتمرت ف ــد اس ــطين ق ــي فلس ــان ف ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ف

عنــى بحقــوق اإلنســان فــي العالــم، وكذلــك بوصفهــا واحــدة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي 
ُ
أقــدم المؤسســات التــي ت

الفلســطيني الرائــدة. لقــد ارتبطــت ســمعة الحــق باألبحــاث الدقيقــة والتقاريــر النزيهــة حــول جرائــم االحتــال اإلســرائيلي 

االحتــال  احتــرام  بضمــان  المتعلقــة  الدولــي  المجتمــع  لمســؤوليات  وبتناولهــا  المحتلــة،  الفلســطينية  األراضــي  فــي 

اإلســرائيلي للقانــون الدولــي، حيــث اســتطاعت النجــاح بمهامهــا هــذه رغــم واقــع االحتــال العســكري المريــر الــذي يعيشــه 

الفلســطينيون. لــم يســلم موظفــو الحــق مــن الممارســات اإلســرائيلية القمعيــة علــى مــدار ســنوات عمــل المؤسســة؛ حيــث 

رضــت قيــود علــى حركتهــم وتنقاتهــم، باإلضافــة إلــى تعــرض بعضهــم لاعتقــال اإلداري 
ُ

تعرضــوا لمضايقــات متقطعــة، وف

ــي أي  ــا ف ــن متوقًع ــم يك ــه ل ــذا كل ــع ه ــة، وم ــطينية معين ــية فلس ــل سياس ــى فصائ ــاء إل ــا االنتم ــة منه ــع مختلف ــت ذرائ تح

وقــت مــن األوقــات أن يتــم تصنيــف الحــق وخمــس مؤسســات مجتمــع مدنــي فلســطينية أخــرى علــى أنهــا إرهابيــة بمــا 

يحملــه هــذا التصنيــف مــن تعريــض هــذه المؤسســات إلــى القمــع والعقوبــات الشــديدة بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب 

ــرائيلي. اإلس

ينتقــل هيلترمــان إلــى طــرح تســاؤل حــول خصوصيــة المؤسســات الســت وتوقيــت تصنيفهــا باإلرهابيــة بحيــث يــرى أن إدراج 

مؤسســة كالحــق ضمــن قائمــة اإلرهــاب يشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن رغبــة االحتــال اإلســرائيلي فــي إخفــاء جرائمــه عــن الــرأي 

ــه مرتبطــان  ــم. إال أن التصنيــف وتوقيت ــة وصــورة إســرائيل فــي العال ــا مــن انعكاســات ذلــك علــى مكان
ً

العــام العالمــي خوف

ــي  ــال ف ــن األطف ــاع ع ــة للدف ــة العالمي ــر، والحرك ــات الضمي ــرى بمؤسس ــذي ي ــرائيلي ال ــي اإلس ــور اليمين ــر بالمنظ ــكل أكب بش

ــه  ــًدا يفرض ــطينية، تهدي ــرأة الفلس ــان الم ــاد لج ــي، واتح ــل الزراع ــاد العم ــاء، واتح ــوث واإلنم ــان للبح ــز بيس ــطين، ومرك فلس

المجتمــع الفلســطيني علــى دولــة إســرائيل. وجهــت إســرائيل جــزًءا كبيــًرا مــن جهودهــا للتصــدي لمــا تــرى فيــه خطــًرا 

مؤسســاتًيا يســتهدفها فعملــت علــى شــرذمة وتجزئــة الشــعب الفلســطيني وإســكات صوتــه فــي المناطــق المحتلــة مــن 

ــة الفلســطينية واســتمرارها.  ــام الدول أجــل ضمــان عــدم قي

اغتنام فرصة التهاون الدولي 

يرجــع الكاتــب بالتاريــخ إلــى تشــكل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية وأخذهــا علــى عاتقهــا تمثيــل الشــعب الفلســطيني بأكملــه 

ومــا لحــق ذلــك مــن مواجهــات مســتمرة للقمــع اإلســرائيلي ومطالبات حثيثــة بالحقوق الفلســطينية. أســس الفلســطينيون 

علــى مــدار ســنوات نضالهــم الطويلــة شــبكة متطــورة ومترابطــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تجــذرت بعمــق 

ــدت  ــك، عم ــع ذل ــا. م ــة بعينه ــة حزبي ــاذ هوي ــدم اتخ ــى ع ــا عل ــر معظمه ــي أص ــم، والت ــب حياته ــن جوان ــب م ــي كل جان ف



ئيليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف األبحــاث اإلرسا كــز   مخرجــات مرا

ــيما  ــطيني ال س ــعب الفلس ــا للش ــلمية الحتاله ــة الس ــلحة والمقاوم ــة المس ــن المقاوم ــط بي ــى الخل ــرائيلية إل ــلطات اإلس الس

فــي ظــل نجــاح المؤسســات الفلســطينية فــي جهودهــا الدوليــة التــي يضــع نجاحهــا إســرائيل فــي خانــة اإلرهــاب أمــام 

العالــم.

أمــا اليــوم، يولــي االئتــاف الحكومــي الجديــد فــي إســرائيل اهتماًمــا بإســكات االنتقــادات الدوليــة حــول القمــع اإلســرائيلي 

الحتجاجــات الفلســطينيين داخــل إســرائيل أو فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية، والتوســع االســتيطاني المســتمر، وتراجــع 

إعــادة إعمــار قطــاع غــزة المحاصــر بســبب العــدوان الجــوي اإلســرائيلي الــذي اســتمر لمــدة 11 يوًمــا فــي أيــار الماضــي، وذلــك 

مــن خــال محاربــة المؤسســات الفلســطينية ذات التأثيــر علــى المســتوى الدولــي. وفــي هــذا الســياق، يلفــت الكاتــب النظــر 

إلــى مســاعي االحتــال اإلســرائيلي الراميــة إلــى القضــاء علــى المشــروع الوطنــي الفلســطيني مــن خــال الضغــط علــى بعــض 

مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني وجعــل ذلــك عبــرة لــردع غيرهــا مــن المؤسســات وأداة لتعليــق الدعــم الدولــي 

للشــعب الفلســطيني كمــا جــرى فــي أحــداث وظــروف ســابقة.

بعــد أن تطــرق لبدايــات عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني وأثرهــا فــي الصــراع الفلسطيني-اإلســرائيلي 

ــي  ــح ف ــم تنج ــرائيلية ل ــاوالت اإلس ــى أن المح ــارة إل ــه باإلش ــب مقالت ــى الكات ــا، أنه ــرض له ــي تتع ــة الت ــات القمعي والممارس

إســكات األصــوات الفلســطينية المطالبــة بحقــوق الشــعب الفلســطيني بحيــث مــا يــزال صــوت الفلســطينيين عالًيــا رغــم 

االســتهداف اإلســرائيلي لمؤسســات المجتمــع المدنــي. 


