
 
 

 1 

 على مسيرة مؤسسة الحق اعام   40

 حركة حقوق اإلنسان الفلسطينية حلقة دراسية:

 مسرح بلدية رام هللا 

 2019تموز/يوليو  14األحد، 

 

 ورقة مفهوم

 

أولى ك  ،في عملها دؤوبة َمَساٍع خاللها  املؤسسة بذلت ،الحق مسيرة مؤسسة على اعام   40مرور  يصادف هذا العام :الخلفية

املعنية بحقوق اإلنسان في الشرق األوسط، على صعيد تعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القانون وحمايتهما في األرض  ؤسساتامل

ط  ا على مسيرتهاعام   40 مرور تغتنم مؤسسة الحق فرصةوبهذه املناسبة، الفلسطينية املحتلة. 
ّ
لتنظيم حلقة دراسية تسل

هذه الحركة وتطورت، والتأثير  نشأت فيهاالفلسطينية، وذلك من خالل دراسة الظروف التي  حقوق اإلنسان الضوء على حركة

العربية والدولية، والتحديات التي تواجه هذه الحركة واإلنجازات الحركات حقوق اإلنسان الفلسطينية و  ةاملتبادل بين حرك

 عن ذلك، تهدف هذه الحلقة الدراسية إلى مناقشة التداخالت والثغرات القائمة بينهاحققتالتي 
 

املؤسس ي الذي  العمل . وفضال

حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية املحتلة والنشاط الذي تقوده املؤسسات القاعدية والشعبية املعنية ؤسسات تنّفذه م

 بحقوق اإلنسان. 

 

وجود في األرض الفلسطينية املحتلة، ما  طهاانشالثامن من القرن املنصرم، لم يكن ملناصرة حقوق اإلنسان و في مطلع العقد 

 من أشكال 
 

حقوق اإلنسان، وذلك بالنظر نشاط لم َيعتبر املرء أن االحتجاجات الشعبية التي ثارت في وجه االحتالل كانت شكال

ضوء الوضع الخاص الذي تعيشه فلسطين، باعتبارها  علىالعدالة. و تحقيق ية و إلى طبيعتها والدعوات التي أطلقتها لنيل الحر 

ا يخضع لالحتالل الحربي، ونتيجة للنظرة الثقافية السائدة آنذاك إزاء منظومة حقوق اإلنسان، فقد ترّسخت الشكوك  إقليم 

  ة.لدى أبناء الشعب الفلسطيني إزاء هذه املنظوم

 

سبعينات  القرن املاض ي. ومع  الحق، في أواخر تأسيساإلعراض عن االعتراف بمنظومة حقوق اإلنسان حتى بعد  واستمر

ناك حاجة متزايدة ملواجهة االحتالل اإلسرائيلي واالنتهاكات املمنهجة التي يوقعها على حقوق هذلك، وفي الوقت نفسه، كانت 

ا التخاذ اإلنسان الواجبة للفلسطينيين من خالل إطار وبرن امج يرتكزان على القانون الدولي. ولعل هذه الحاجة كانت دافع 

  .حقوق اإلنسان ذات الطابع املنهي في األرض الفلسطينية املحتلة ؤسساتالخطوات األولى لتأسيس م

 

القوة القائمة  ،يلتجريها إسرائ التي كانت على القوانين تغييراتالوفي تلك املرحلة، كانت البيئة القانونية تتسم بالسرية و 

باالحتالل، على نحو يخالف أحكام القانون الدولي. ففي أول كتاب نشرته مؤسسة الحق، وعنوانه "الضفة الغربية وسيادة 

، في تقديمه لهذا الكتاب أن "هذه هي الحالة األولى ن الدوليةيالحقوقيالقانون"، شّدد نايال ماكديرموت، األمين العام للجنة 
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 متاحة، حيث ال ُينشر أي من التشريعات املتعلقة باإلقليم في جريدة رسمية الدولية ينيحقوقلجنة العي انتباه دالتي تست

 ".1 طالع الجمهور ال 

 

لت انتهاكات  في أثرت، قد 1987من املمكن أن االنتفاضة األولى، التي اندلعت في العام 
ّ
تطور حركة حقوق اإلنسان. فقد شك

ا حقوق اإلنسان التي ارتك دم 
ُ
ا للمض ّي ق بتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي على نطاق واسع في األرض الفلسطينية املحتلة دافع 

الفلسطينيون بالحاجة إلى كيان أو حركة أو  شعرحيث  ،ولقبوله في أوساط املجتمع الفلسطيني ،حقوق اإلنسان نشاطفي 

قوق اإلنسان على يد سلطات االحتالل اإلسرائيلية إلى تتولى الدفاع عن حقوقهم. وربما أفض ى استهداف نشطاء ح ؤسسةم

تعزيز قبول منظومة حقوق اإلنسان، حيث بات الفلسطينيون يؤمنون بأن هؤالء املدافعين مخلصون في املساعي التي يبذلونها 

  .في سبيل الدفاع عن حقوقهم

 

نِشئت السلطة الفلسطينية في 
ُ
لت الوقائع والهياكل التي فرضتها الظروف  بداية التسعينياتوأ

ّ
من القرن املاض ي. وقد شك

السياسية التي أفرزتها اتفاقية أوسلو والّنهج الذي انتهجته منظمة التحرير الفلسطينية في إدارة املفاوضات مع إسرائيل 

 لالرتقاء بالدفاع عن الحقوق ال
 
 جماعية والفردية للفلسطينيين.وتجاُهل مبادئ القانون الدولي وحقوق اإلنسان، َدفعة

 

فحسبما ورد على لسان ليزا حجار، "كانت الضربة القاصمة التي تلقتها حركة حقوق اإلنسان تكمن في املسار الذي سلكته  

حقوق اإلنسان على تكريس جانب ال ُيستهان به ؤسسات فقد أجبر هذا املسار م  2 التركيز على األمن."املتمثل باملفاوضات، 

فة بهذه من ان
َّ
تباهها لضمان حماية حقوق اإلنسان الواجبة ألبناء الشعب الفلسطيني، بصرف النظر عن الجهة املكل

حقوق اإلنسان تسعى إلى رصد االنتهاكات التي ترتكبها السلطة الفلسطينية والتصّدي  ؤسساتاملسؤولية. وبذلك، ال تزال م

ا للنهوض بحركة حقوق اإلنسان.لها. وقد أفرز هذا الوضع تحديات من املمكن أنها ش  محّفز 
 

لت عامال
ّ
 ك

 

رين والباحثين واملختصين واملدافعين عن  هدف الحلقة الدراسية:
ّ
ا يجمع ما بين املفك ا مثالي  ر هذه الحلقة الدراسية منبر 

ّ
توف

الفلسااااطينية وتقييمها، بما يشاااامل الخطاب الذي تعتمده حقوق اإلنسااااان حقوق اإلنسااااان إلجراء دراسااااة نقدية تتناول حركة 

فها، بغية التعلم من التجارب السااااااااالف
ّ
ة واالسااااااااتفادة منها. وتسااااااااعى الحلقة الدراسااااااااية إلى إدارة نقا  يتناول واألدوات التي توظ

 الفلساااااااااااطينية اليوم من أجل مواجهة التحّول الذي طرأ على إطارها حقوق اإلنساااااااااااان حركة ماهية اإلساااااااااااتراتيجية التي تتبّناها

يشاااااااااه املدافعون عن حقوق الواقع الساااااااااياضااااااااا ي املفروض عليها، والتدهور الذي يمّس حالة حقوق اإلنساااااااااان والواقع الذي يعو 

 اإلنسان والشعب الفلسطيني. 

 

، وظهورهااا، وتطّورهااا، واإلنجااازات التي حّققتهااا حقوق االنسااااااااااااااان في فلساااااااااااااطينالحلقااة الاادراسااااااااااااايااة حركااة  تتناااول  املواضيييييييييييييي :

ط اال. وتسااااتعرض الحلقة األصااااول التي انبثقت منها أمامهاوالتحديات التي تقف 
ّ
لضااااوء على حركة من زوايا مختلفة، كما تساااال

ز الحلقة على التأثير املتبادل بين حركة حقوق اإلنسااااااااااااان الفلسااااااااااااطينية  مساااااااااااااهمة
ّ
 عن ذلك، ترك

 
املرأة في تشااااااااااااكيلها. وفضااااااااااااال

داِفع عن  حقوق اإلنسااااااان تها العربية، وتنطوي على طرح أساااااائلة نقدية تسااااااتهدف تقييم تعريف حركةاونظير 
ُ
الفلسااااااطينية وامل

 ي. حقوق اإلنسان في السياق الفلسطين
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الفلسااطينية، واألدوات التي تعتمدها، والطريقة حقوق اإلنسااان وتتناول الحلقة الدراسااية التطّور الذي شااهده خطاب حركة 

رت 
ّ
األدوات غير التقليدية التي إلى الحلقة  ستتطرق حقبة أوسلو والسلطة الفلسطينية. كما  ثل، ممن أرض الواقع بهاالتي تأث

ستخدم في 
ُ
 . ، وتدويل حركة حقوق اإلنسان الفلسطينيةالرقمي نشاطحقوق اإلنسان، كال نشاطباتت ت

 

ل الحّيز املتاح  حقوق اإلنساااان وتختتم الحلقة الدراساااية باساااتعراض التحديات التي تواجه حركة
ا
الفلساااطينية، بما فيها تقل

عن الرأي وحريااة تكوين  عين عن حقوق اإلنسااااااااااااااان، إلى جااانااب االنتهاااكااات التي تمّس حريااة التعبيرأمااام املجتمع املاادني واملااداف

ا في هذه اآلونة، الالجمعيات وحرية التجمع السلمي. وعلى وجه الخصوص، تواجه   املمنهجةبالنظر إلى السياسات حركة خطر 

د في تسااااارعالتي تتبناها ساااالطة االحتالل االساااارائيلية وتيرة السااااياسااااات والتدابير التي تنفذها، بصاااافتها الساااالطة  ، والذي يتجسااااّ

القااائمااة باااالحتالل، وغيرهااا من الجهااات الفاااعلااة الاادوليااة في إدامااة االحتالل واساااااااااااااتمراره بطرق شاااااااااااااّتى، منهااا ضاااااااااااااّم مااا تبق  من 

واألرض فلساااااااااااطين، وطمس معالم الهوية الوطنية الفلساااااااااااطينية واساااااااااااتئصاااااااااااال وجود الفلساااااااااااطينيين في فلساااااااااااطين االنتدابية 

إلى انعدام الثقة في القانون الدولي في أوساااااط  ،إلساااارائيل اإلفالت من العقابأتاحت الفلسااااطينية املحتلة. وقد أفضاااات عقود 

لية في تأمين الحماية وإعمال املساءلة وإنجاز عأبناء الشعب الفلسطيني، حيث غدا هذا القانون في نظرهم أداة تفتقر إلى الفا

الوضااااااع من وطأة التحدي الذي يواجه املدافعين عن حقوق اإلنسااااااان بالنظر إلى أن هذه األداة لم  العدالة. وقد ضاااااااعف هذا

 ُيكتب لها النجاح حتى اآلن في إنفاذ العدالة. 

 

ا، تساااااتعرض الحلقة الدراساااااية املصاااااادر التي تساااااتمّد تجربة حركة الفلساااااطينية قوتها منها. كما تتطرق  حقوق اإلنساااااان وأخير 

بأدوات مختلفة التي تكفل مواجهة هذه التحديات، املنهجيات قبل هذه الحركة من خالل إلقاء الضااااااااوء على الحلقة إلى مساااااااات

 ستراتيجية قانونية. امنها اعتماد و 

 

 


