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 مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية "منظمات إرهابية"  6سرائيل تصّنف إ

 وإنهاء ملف األسرى واعتبارهم قتلة الهدف: ضرب البيئة المدنية للمقاومين..
 

منذ  غــــــــــــــــــــــــــــنيه عن التعرييل أل ايستهداج اعسرافيلي لهوية المجتمع الفلسطيني بصورت  المد ية قافم
ل أو من خالل 48النكبةل ســـــــــواء ع ر محاويت طما الهوية الفلســـــــــطينية في ا را ـــــــــي المحتلة عا  

اســـتحداث ةـــ بة في لهاا المخابرات اعســـرافيلية لمراوبة تطور وأداء المجتمع الفلســـطيني بشـــ   دقي ل 
را ـــــــــــي وفر  ووياس ردة فعل  إااء عمليات العدوال وايســـــــــــتيطال واععدا  الميدا يل ومصـــــــــــادرة ا 

 .سياسات ا مر الواقع
أدت مشـــــــــاركة المجتمع المد ي الفلســـــــــطيني في مقاومة اي تالل وتفكيل روارت  وفضـــــــــحهال إلى إدرا  
أهمية دورها في النضال التحرريل وموالهة عدوال وممارسات إسرافي   د الفلسطينيينل  وهو ما دفع 

ها ا منية والعســ رية والســياســية والدبلوماســية لخو  المؤســســة الصــهيو ية إلى الزة ب افة أدواتها وقدرات
 رب إ هاء لك  ما يشـــ   خطرا على صـــورة إســـرافي  وي شـــر لرافمها ايرهابية وايســـتيطا ية المنا ية 

 والمخالفة لجميع القوا ين والمعاهدات وا عراج القا و ية في العالم.
مؤســــســــات  6رب اي تالل بيني غا تال أما آخر هذه المحاويت الصــــهيو يةل فكا ن تصــــنيي واير  

مد ية و قووية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية"ل ااعًما ارتباطها بـ "الج هة الشع ية لتحرير فلسطين"ل وأ ها 
مليول رورو" من عّدة دول أوروبيةل وذلل  200على أكثر من " 2021و 2014 صــــــــــــــلن بين عامي 

  .2021أكتوبر  22الجمعة وف  قافمة  شرتها واارة قضاء اي تاللل أما 
أعطى غا تا ت ريرا أمنيا لخطوت  تللل مشـــيرا إلى  "إ   خالل  شـــاك مشـــتر  قا  ب  لهاا ا من العا  

بموافقة الجهات  2021)ةــــــــــابا ل والمقر الوطني لم افحة اعرهاب ايقتصــــــــــاديل والذي بدأ في مطلع 
لتحرير فلســــطين كمنظمات إرهابية كو ها  منظمات تابعة للج هة الشــــع ية 6القضــــافيةل تم اععالل عن 

لزًءا من ةــــب ة منظمات تعم  تحن غطاء في الســــا ة الدولية بالنيابة عن "الج هة الشــــع ية" من أل  
 .دعم  شاطاتها وتحقي  أهدافها
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ليا هذا فســـحبل ب  دعا غا تا المجتمع الدولي إلى "قطع ك  ايتصـــايت مع الجم يات والمنظمات 
لإلرهاب"ل معت را أل" هذه المنظمات تســــــــــــــتفيد من مســــــــــــــاعدات دول أوروبية وت رعات  التي تقد  الدعم

)في إســــــــــــــرافي ل ومنفذي ايعتداءات ودفع رواتب  منظمات دولية لتموي  عافالت الســــــــــــــجناء ا منيين
 أعضاء "الج هة"ل وتعزيز  شاطها اعرهابي و شر فكرها".

 
 ا هو الدور الذي تقوم به. وهنا يطرح السؤال نفسه ما هي هذا المؤسسات، وم

 لنبدأ بالتعريف بهذه المؤسسات
" التي تمتع بالصــــفة ايســــتشــــارية لد  "مؤسسسسسسسسة ال   هذه المؤســــســــات الســــن المســــتهدفةل هي أولى

المجلا ايقتصـــادي ايلتماعي في ا مم المتحدةل وعضـــوية الشـــب ة اليورومتوســـطية لحقو  اع ســـالل 
التعذربل وعضـــــــــــــوية التحالر الدولي للموف ل وهي فر  لجنة وعضـــــــــــــوية المنظمة الدولية لمناهضـــــــــــــة 

 .الحقوقيين الدوليين في لنيي
وهي عضو في الشب ة العالمية لمناهضة  "مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان"، ثانيها: 

التعذربل وعضــــــــــو في ايفتالج من أل  الدفا  عن الحقو  والحرياتل وعضــــــــــو في ايفتالج الدولي 
 .هضة سياسة العزلل وغيرها من افتالفات محلية وإقليمية ودوليةلمنا

التي تعت ر أ د فرو  ايفتالج الدولي للحركة  فلسطين"، -"ال ركة العالمية للدفاع عن األطفال ثالثها،
العالمية للدفا  عن ا طفالل والتي تتمتع بصـــفة اســـتشـــارية في المجلا ايقتصـــادي وايلتماعي التابع 

ومنظمة ا مم المتحدة للتربية  (UNICEF) "تحدة ومنظمة ا مم المتحدة للطفولة "رو يســـــــــــييلألمم الم
 .والمجلا ا وروبي (UNESCO) "والعلو  والثقافة "رو س و

 1986ل وهو مؤسسة اراعية أهلية غير   وميةل تأسسن عا  ات اد العمل الزراعي"ل  فهي "أما الرابعة
الزراعيينل وتعت ر وا دة من ك ر  مؤســـــســـــات التنمية الزراعية في  بمبادرة من مجموعة من المهندســـــين

 .فلسطينل والتي تعتمد على عم  المتطوعين بالكام 
ل وهو "منظمة  ســـوية أهلية "تأســـســـن في ات اد لجان المرأة الفلسسسطيني" يما المؤســـســـة الخامســـةل هي "

 .هال وتعم  على ايرتقاء بو ع المرأة الفلسطينية وتم ين1980العا  
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وهو مؤســســة أهلية غير هادفة  "مركز بيسسسان للب وو واإلنماء"،وآخر هذه المؤســســات )الســادســةل هي 
من أل  تعزيز صــــــمود الشــــــعب الفلســــــطيني والمســــــاهمة في بناء مجتمع  1989للربح تعم  منذ العا  

 .فلسطيني تقدمي
 

 واآلن لنستعرض دور هذه المؤسسات
في المجتمع الفلســـطيني في تو ي  لرافم إســـرافي ل وتقديم خدمات تؤّدي هذه المؤســـســـات دورًا  ـــروريًا 

رعاية وتطوير للنساء وا طفالل ولفئات واسعٍة من المجتمع القابع تحن اي تالل وتأمين  ماية قا و ية 
والتماعيٍة لهمل باع ــــافة إلى تمثي   قو  اع ســــال الفلســــطيني في منابر دولية. أكثر من ذللل لع ن 

ات دوًرا هاًما ومؤ رال  يما رتعل  بالملفات المطرو ة أما  مح مة الجنايات الدوليةل هذه المؤســــــــــــــســــــــــــــ
والمتعلقة باي تهاكات اعســـــــرافيلية لحقو  اع ســـــــالل والجرافم التي ارتك ن على مســـــــتو  قطا  غزةل ما 

 استدعى اي تالل إلى  و  من المال قة والتأدرب لهذه المؤسسات على دورها.
 

 قيت هذا القرار؟ وماذا عن تو 
ل ب  «إرهابية»في الواقع أل الجهود ايســرافيليةل لم ت دأ بقرار تصــنيي ســّن منظمات مد ية فلســطينية  

هي لهود متقادمة ترتفع  ّدتها وتنخفضل بحســب الظروج والمتّّيرات الســياســية وا منية. فمع وصــول 
ل عمد مع  لفاف  إلى تمرير ســلســلة 0092 زب"اللي ود" اليميني المتطّرج إلى الســلطة في الكيال عا  

من القوا ين التي هدفن إلى مال قة منّظمات  قو  اع ســــــــال والتدقي  في عملهال والممّولين لها. وبعد 
فترة قصيرةل ولدت الح ومة )اعسرافيليةل ُطرقًا إبداعّية يستفزاا منّظمات  قو  اع سال داخ  إسرافي  

دوي  الهجمات )ع ر إ شـــاء تحالفات مع منّظمات ولهات دولية تخد  وفلســـطينل  ّم تبعن ذلل لهود لت
 الهدج اعسرافيلي  فس ل. 

ة لمتابعة تلل الجهودل وتّمن تســــــــــــــميتها واارة الشــــــــــــــؤول  لهذه الّايةل أ شــــــــــــــأت الح ومة واارة خاصــــــــــــــّ
و . إّي ل وي تزال الكثير من أ شــطتها ســّرية  تى الي2015ايســتراتيجيةل وُدعمن بميزا ية  ــخمة عا  

أ   بعدما بدأت المعلومات  ول واارة الشؤول ايستراتيجية ولهودها الدولية تتسّربل تّم إغالقها و ّمها 
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إلى واارة الشـــــــــــؤول الخارليةل ق   أل يعيد اعلراء اعســـــــــــرافيلي ا خير التذكير بهال والتأكيد أل لوهر 
 .عملها ي رزال قافمًال وإل تحن عناوين مختلفة

 
 ولكن  إلى ما يهدف االحتالل من وراء قيامه بهذه ال ملة؟ 

 إليكم االجابة. 
إبال " رب اعبادة ا خيرة على غزة في أيار الما ـــيل تهشـــمن صـــورة إســـرافي ل على مواقع التواصـــ  
ايلتماعي وفي وســــــــــــــاف  اععال  العالمية الباراةل وةهرت دولة مارقة ُمحتّلةل خارلة عن أّي معارير 

رة  تى أخالو ية وإ ســـا يةل وهو ما أّد  إلى تشـــّ   "ل هة" من المعتر ـــين بولههال لتجد  فســـها محاصـــ 
في واةـــــنطنل  يم ي يم ن أل تســـــمح بحدوث ذلل. من هنال يم ن فهم الحمالت اعســـــرافيلية الهادفة 

نة للمقاومينل ومن بينها الحملة ا  خيرة التي إلى  ـــــــــــرب ال يئة المد ية وا هلية الفلســـــــــــطينية الحا ـــــــــــل
طاولن بشـــــ   خاّع لم يات محســـــوبة على "الج هة الشـــــع ية"ل  يم يعتقد قادة الكيال أل المنّظمات 

 الحقووية الفلسطينية ساهمن في تشوي  صورة اسرافي  وقو تها في العالم. 
 

 سس إغالق المؤسسات الفلسطينية واجتثاو "الجبهة الشعبية"
ســــــــات الفلســــــــطينية وبناء على ذللل لن تقتصــــــــر تداعيات الق  رار ا خير على التمهيد عغال  المؤســــــــّ

فقطل ب  تحولن إلى ســــيي مســــلط على أعنا  بقّية « إرهابية»ومال قة العاملين فيها بذريعة تصــــنيفها 
ســات المجتمع المد ي الفلســطينيل بما يجعلها تحســب  ســابا للعدو في برامجها وأ شــطتها. من هنا  مؤســّ

 ة اعسرافيليةل والمتمّث  في الرد  والترهيب. ي من أ د أبرا أهداج الحمل
تريد ســلطات اي تالل تصــعيد الضــّوك على المنّظمات ا هلية الفلســطينيةل وصــوًي إلى إلبارها على  

رين أو  اةطين ذوي خلفية مقاومةل خشية تعّر ها للمال قة.  رفض التعاقد أو توةيي أسر  محرَّ
رواصـــــ  العدو «  رب التثاث»من لهة أخر ل رندرة القرار اعســـــرافيليل بحســـــب مراق ينل في إطار  

ل ع ر تشــــــدرد الخنا  عليهال و جب مصــــــادر تمويلها «الج هة الشــــــع ية لتحرير فلســــــطين»ةــــــّنها على 
 ومصادر دخ   شطافها ووةاففهم.
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مالية ك يرة إذا تّم تنفيذ القرار  عالوة على ذللل ي ةــــــــــل أل "الج هة الشــــــــــع ية" ســــــــــتعا ي من  ــــــــــافقة
ســــات الســــّن  هافيًا. إذ يعم  في هذه الجم ياتل عشــــرات الموةفين  اعســــرافيلي وتّم قطع تموي  المؤســــّ
رينل خصوصا في ةّ  استمرار قْطع السلطة الفلسطينية مخّصصات الج هة  والنشطاء وا سر  المحرَّ

أما أخطر ما في ا مرل فهو أل القرار اعســرافيلي  منذ ســنواتل على خلفية مواقر معار ــة "للســلطة".
رين وأرااقهم.  يأتي في إطار مال قة ا سر  المحرَّ

 
 سسسس إسرائيل وكبح النضال الفلسطيني

أكثر من ذللل ومع أ   تمتع لميع هذه المنظمات بعالقاٍت دوليٍة واســــــــــــــعٍة ومؤ رةل لكّن هذال لم رثن  
لية اســـــتباوية للقضـــــاء على المنظمات الحقووية وا هلية الفلســـــطينيةل الح ومة اعســـــرافيلية عما ت دو عم

تمهيدًا لضــم  هافي لألرا ــي الفلســطينية. فمن منظور إســرافيلي لن ُتحدث هذه الخطوة قلقًا في واةــنطن 
بحجم ردة الفع  مع إعالل رسمي عن  م أراٍ  من الضفة الّربية وغور ا ردلل لكّنها امتحال لحجم 

لردود على خطوات تعت رها  ــــروريًة لكبح النضــــال الفلســــطينيل ف ســــرافي  ليســــن معنية هنا )وط يعةل ا
في منع عمليات مســـلحةل أو وقر إطال  صـــواريط من قطا  غزةل ب  بوقر النضـــال الشـــع ي اليوميل 

 وبالمنظمات التي تكف  استمرارية هذا النضال.
ا سـير و قو  اع سـالل والتي تعنى بشـؤول من هنا ليا مسـتّربا أل تكول "مؤسـسـة الضـمير" لرعاية  

ا سر ل ومؤسسة الح ل وهي أهم "منظمة  قو  إ سال فلسطينية"ل على رأس القافمةل فذلل يعنيل من 
منظور قوة عســ رية محتلةل أّل الدفا  عن ا ســر  و ماية  قو  اع ســال الفلســطيني يضــفيال ةــرعية 

طينيل ليا دوليًا فحســــــبل ب  أيضــــــًا في الوعي الجمعي قا و ية وأخالوية لكّ  أةــــــ ال النضــــــال الفلســــــ
 .الفلسطيني

أما المطلوب إسـرافيليًال كما هو وا ـح من القرارل  رمال الفلسـطيني من أّي  مايٍة مجتم يٍة أو دوليٍة  
دعم ع ر المؤسسات الدولية التي تدعم هذه المراكزل ما رزيد التضيي  على الفلسطينيينل خصوصًا أّل 

المد ي ي روفر إسنادًا  روريًا للفئات ا كثر عر ًة لتداعيات سياسات اي تالل فحسبل ب  المجتمع 
 .هي توفر أيضًا فرع عم  وتطوير كفاءات وخ رات  رورية لتنمية المجتمع الفلسطيني
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 سسس مخاوف من تجاوب المتجمع الدولي مع الدعاية الصهيونية
اطي المجتمع الدولي مع الدعاية التحريضـــــية اعســـــرافيلية على المقلب اآلخرل  مة مخاوج ك يرة من تع

وتصديقهال وهو ما سينتج عن  تقنين أو وقر الدعم للكثير من المشاريع التي تدعم الصمود الفلسطيني 
ل مالرين دويرل في ا را ـــــــــــــي 9-6ومنهال اتحاد لجال العم  الزراعي الذي  يضـــــــــــــط ســـــــــــــنويًا  حو )

ل عام ل رتواعول على 100 .  كما رؤمن  ايتحاد فرع عم  لنحو )الفلســـطينية ع ر برامج  وأ شـــطت
ل م تبًا في الضـــــفة والقطا ل وبالتالي  ال ترالع الدعم الدولي أو ا قطاع ل ف ل العمال ســـــيتركول 13)

 أعمالهم عنوةل وهم معيلو أسر وعليهم التزامات مالية. 
فيد في القطا  الزراعيل وبالتاليل وفي  ال ألر مســـــــت 22وا هم أل ايتحاد يقد  ســـــــنويًا خدمات  لنحو 

وقر الدعمل ف ل هذا العدد الك ير ســــــــيتأ ر  شــــــــاط  ســــــــل يًا. إ ــــــــافة إلى ذللل هنا  خوج من توقر 
مشـــــــاريع قافمة مهمة تخد  ةـــــــريحة واســـــــعة من أفراد المجتمعل منها إعادة تأهي  ال نية التحية الزراعية 

أيار الما ـــــــــيل ومشـــــــــرو  دعم الصـــــــــيادرن بمعدات وأدوات المدمرة من عدوال اي تالل على غزة في 
 صيد.

 
 وماذا عن الموقف األميركي. 

 الملفت أن ثمة تمايزا واختالفا بين الموقف اإلدارة، وبعض النواب خصوصا الديمقراطيين. 
الموقر الرســـــــمي كالعادةل اتســـــــم بالالموقرل وبالنتيجة أّيما كال الموقرل ســـــــينتهي اي حياا لصـــــــالح  

افي .  ومع ذلل قالن الوييات المتحدة ستسعى للحصول على معلومات من إسرافي  بشأل تصنيفها اسر 
منظمات فلســـــــــطينية غير   ومية على قافمة اعرهاب. واكتفى المتحدث باســـــــــم الخارلية ا ميركية  يد 

وأ ــــاج " حن  .برايا باعةــــارة إلى أل "الح ومة اعســــرافيلية لم تعطنا إ ذارا مســــبقا" بشــــأل التصــــنيفات
 ؤمن بأل ا ترا   قو  اع ســـال والحريات ا ســـاســـية والمجتمع المد ي القوي هي أمور هامة للّاية من 
أل   وكمة مسؤولة ومتجاوبة". وأو ح "إ نا سوج  نخرك مع ةركافنا اعسرافيليين من أل  الحصول 

 ."على معلومات أكثر  يما رتعل  بأسا هذه التصنيفات
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 سس نواب ديمقراطيون يتقدمون بمشروع قرار إلدانة اسرائيل 
على الملقب اآلخرل برات مواقر أميركية منتقدة عســرافي ل يســيما في أوســاك معســ ر اليســار التقّدمي 
في "الحزب الديموقراطي"ل  يم أ ارت الخطوة اعســـــــــرافيلية ردود فع  قاســـــــــية بين أعضـــــــــاء الكو ّرس 

بيتي ماكولو ل أبرا أعضــــــــــــــاء الحزب الديمقراطي في الكو ّرسل والتي وّقعن  فمثال «. الديموقراطيين
)ســــابقًال على مشــــرو  قا ول لتخفيض المســــاعدات العســــ رية عســــرافي ل بســــ ب إســــاءة معاملة ا طفال 
والشباب الفلسطينيينل دا ن في بيال رسمي القرار اعسرافيليل معت رة إياه "محاولة عس ات ا تقاد  قو  

ســــــــــطينيين". و ّثن ماكولو  الرفيا لو باردل على العم  على "إلّاء القرار على الفورل وإعادة هذه الفل
المنّظمات  تى تتمّ ن من العم ". كما تقدمن بمشــــــــــرو  قرار ردعو مجلا النواب ا ميركي ردعو إلى 

 ية"إدا ة تصنيي إسرافي  لسن مجموعات فلسطينية لحقو  اع سال على أ ها "منظمات إرهاب
ومن بين الموقعين الم دفيين على مشـــــــــــرو  القا ول النافبة رةـــــــــــيدة طليب )ويية ميشـــــــــــيّالل ل والنافبة 
ألكســـــــا دريا أوكاســـــــيو كورتيز )ويية  يويور ل ل والنافبة راوول لريجالفا )ويية أريزو ال ل والنافب أ دري  

ل ل والنافبة ماري  يومال )ويية إلينويزل كارســـول )ويية ميتيســـوتال ل والنافبة إلهال عمر )ويية مينيســـوتا
ل والنافبة أيا ا بريســـــلي )ويية ماســـــاةـــــوســـــتال ل والنافبة كوري بوا )ويية ميزيوريل ل والنافب تشـــــوي 

 لارسيا )ويية إلينويزل.
 

 سس إدارة بايدن ووقف "مكافأة القتل
 ن عزل الحرب التي أعلنتها هذا على المســــــــتو  الرســــــــمي  والتشــــــــريعيل لكن في الحقيقة وواقعال ي يم

إســرافي  على منظمات المجتمع المد ي عن الضــّوك ا ميركية على الســلطة الفلســطينية لكي تنهي بند 
دعم أســـــــر ا ســـــــر  والشـــــــهداء من مواا تهال فالمبعوث ا ميركيل العربي ا صـــــــ ل هادي عمرول كال 

إدارة باردلل بنز  "هالة البطولة عن  وا ــــــــــــحا في تردرد مطالب أميركية قديمةل لكنها مطرو ة بقوة من
الشــهداء وا ســر "ل ووقر "ســياســة م افأة القت "ل كما يطل  أعضــاء الكو ّرس المؤيدول عســرافي  على 

 مخّصصات ا سر  وأسر الشهداء الفلسطينيين. 
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  سسس معارضة أحزاب يسارية اسرائيلية لقرار التنصيف.
معار ة للقرار الصهيو يل من داخ  الح ومة اعسرافيلية  فسهال وليا بعيدا عن ذللل بزرت أصوات 

 يم عّر ـــن الخطوة واير ا من بني غا تال ي تقادات ةـــدردة من الجناا اليســـاري اعســـرافيلي الذي 
اّتهم  ب لحا  الضرر الك ير ب سرافي .  وفي هذا اعطارل وّل  تحالر م ّول من  ما ية أ زاب سياسية 

عددًا من الســـــــياســـــــيينل وا تقاداتهم لواير ا من بســـــــ ب القرار. وكال واير الصـــــــحة يســـــــاريةل ويضـــــــّم 
ل  يتســــــال هورويتزل قد  ّذر من أل "إســــــرافي  كقّوة عســــــ رية ُمحتّلةل «ميرتا»اعســــــرافيلي اعيم  زب 

يجب أل تكول  ذرة للّاية في فر  عقوبات على المنظمات المد ية الفلســــطينيةل لما لذلل من عواقب 
ل ميراج ميخافيليل أل الطريقة «العم »ية ودر لوماسية". بدورها اعت رت وايرة النق  واعيمة  زب سياس

 التي تّم اععالل بها ".ألحقن  ررًا ك يرًا ب سرافي ل وبالعالقة بأعظم وأهّم أصدقافنا.
 

 وعلى ماذا استندت إسرائيل في قرارها هذا 
المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا بأّل المنظمات الفلسطينية تشار   اةد  مبعو و واارة الخارلية اعسرافيلية  

صفحة أعّده الشابا  إلى  74في تموي  ا  شطة اعرهابية. أرس  المبعو ول اعسرافيليول ملفًا سريًا من 
ممثلي الــدول ا وروبيــة ل على أمــ  إقنــاعهم بــالتوقر عن تمويــ  المنظمــات. ومع ذلــلل وفقــًا لألدلــة 

 .التي لمعوهال فشلوا الملر في إقنا  هذه الح ومات ا لن يةالملفقة 
دول أوروبيــة على ا قــ  إّل الملر ي يحتوي على أي "دليــ  ملموس"ل  5قــال مســــــــــــــؤولول كبــار في 

واردج المســـؤول "الو يقة التي قدمتها لنا إســـرافي ل  كا ن  .وبالتالي قرروا مواصـــلة دعم المنظمات مالياً 
مؤسسات  6غير ُمقنعةل على أق  تقدرر بأل ايتحاد ا وروبي "غا ب" من القرار اعسرافيلي تصنيي 

 ."فلسطينية أهلية "منظمات إرهابية
 

 ولنكتشف موقف المجتمع الدولي والمنظمات ال قوقية الدولية. 
منظمات فلســـــــطينية  6منل عن اتخاذ قرار  ـــــــد إســـــــرافي  أو إدا تها لتصـــــــنيفها و يما أمتنع مجلا ا 

ل مؤســـــســـــات لد  إســـــرافي  هذا القرار كيا ات "إرهابية"ل أدا ن المؤســـــســـــات الدولية والمحلية و تى منها
ومنها م تب مفو ــــية ا مم المتحدة لحقو  اع ســــال في ا را ــــي الفلســــطينيةل ومنظمة العفو الدوليةل 

https://arabic.sputniknews.com/world/202110231050512886-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-6-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/world/202110231050512886-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-6-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
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ومنظمة "هيومن رارتا ووتش"ل ومنظمة عدالةل المركز القا و ي لحقو  ا قلية العربية في إســــــــــــــرافي ل 
 .بتسيلم" اعسرافيلية الحقوويةمنظمة "

من لهت ل قال الممث  ا على لالتحاد ا وروبي للشــــــــــؤول الخارلية وا منية لوايب بوري  إل ايتحاد  
منظمات فلســـــــــــــطينية  6ا وروبي "رنظر بجدية في قرار واارة الدفا  اعســـــــــــــرافيلية المتمث  بتصـــــــــــــنيي 

 على هذه المنظمات سياسيا وقا و يا وماليا". ك رهابيةل ا مر الذي ستكول ل  آ ار بعيدة المد 
منظمةل قرار   ومة  1800افتالج وةـــــب ة ومنظمة  قووية تضـــــم أكثر من  252كذلل  ددت  والي 

اي تالل والفص  العنصري بشأل منظمات  قو  اع سال والمجتمع المد ي الفلسطينية السنل و اةدت 
م  على إلّاءه و ماية المدافعين عن  قو  اع ســــــــــــالل المنظمات الدولية لحقو  اع ســــــــــــال إدا ت  والع

 .افتالج وةب ة ومنظمة  قووية تدرن قرار   ومة اي تالل والفص  العنصري 
وعلى المســتو  الرســمي الفلســطينيل أصــدرت واارة الخارلية الفلســطينية بيا ا رفضــن  ي  هذا اععاللل 

محاويت إســـــرافي  تشـــــوي  مؤســـــســـــات الشـــــعب  داعية المجتمع الدولي للقيا  بمســـــؤوليات  من أل  وقر
كذلل اســـــــتنكرت معظم الفاصـــــــ  والحركات والقو  الفلســـــــطينية وفصـــــــاف  المقاومة القرار  .الفلســـــــطيني

 ايسرافيلي العنصري.
 

 في الخالصة 
ي تحتاة إلى تصــــــــــــــنيي هذه الجماعات على أ ها إرهابية يعتقال المنظمات المدرلة في القافمة أو 

مراوبة أو اتخاذ تدابير  ــدهال ب  إ ها كا ن تفع  ذلل بشــ   روتيني ق   هذه التصــنيفات مداهمتها أو 
 با تظا .

وبمولب قا ول م افحة اعرهابل يم ن عســـــرافي  اســـــتخدا  ســـــلطاتها الواســـــعة على المنظمات وســـــ ال 
أيضـــــا هذه المنظمات. كما يم ن عســـــرافي   ا را ـــــي المحتلة. ويشـــــم  ذلل منع وصـــــول ا موال إلى

 ا تجاا أي ةخص يعم  لصالحها أو يقد  لها خدمات مهنية أو يع ر عن دعم  لها.
وتهدج إســــــرافي  من وراء ذلل كل ل أيضــــــًا إلى فصــــــ  متعمد بين  شــــــاطات المجتمع المد ي والشــــــعب 
الفلســــــــــــطيني المد ية بالعم  أو الفكر المقاو ل  تى ي رتم تجريم دولة اي تالل أو وســــــــــــمها باعرهابل 

فقرار إسرافي  هو قرار  .صبح على الفلسطيني ت رفة  فس  من  قوق  بوصف  فلسطينيًال ب  ومن  فس  ي
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ســــــــياســــــــي بامتياال ويهدج إلى تدمير المجتمع المحلي الفلســــــــطيني وتشــــــــوي  صــــــــورت ل ويســــــــعى لدفع 
 .ا وروبيين لوقر الدعم عن هذه المنظماتل  تى يح م بالموت على الشعب الفلسطيني

ة تصـــــــّب محاولة تجريم المؤســـــــســـــــات المد ية والحقووية الفلســـــــطينية في تحقي  ا هداج في المحصـــــــل
ــ واعتبارهم  –ا ميركية  ـــ ـــ ــ و رب ال يئة الحا نة للمقاومة الفلسطينية ـ ـــ ـــ اعسرافيلية ب  هاء ملر ا سر  ـ

خدا  مجّرد "مجرمين وقتلة"ل خصــــوصــــًا لما تتمتع هذه المؤســــســــات من مصــــداوية دوليةل إذ يجري اســــت
بيا اتهما وةــــــــهادات أعضــــــــافهما في ا مم المتحدةل وا هم في مح مة الجنايات الدوليةل أو أي مح مة 
مســـتق لية تســـعى إلى محاســـبة إســـرافي  أو مســـؤولين إســـرافيليين عن لرافم الدولة العنصـــرية ايســـتيطا ية 

  د الشعب الفلسطيني.

 


