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قيادة غير شرعية قادرة على التفريط بالحقوق
تعقيب للشبكة
كتبه زكريا سمور
آذار/مارس ٢۰۱٤

لم تستنهض الجولة اليخيرة من الفاوضات التي تقودها الولايات التحدة ردًا منظًّمً ا ومعتبرًا من الفلسطينيي في الشتات .ففي
حي أبدت بعض الجهات الفاعلة في الجتًمع الدني الفلسطيني والنظًمات دايخل الرض الفلسطينية الحتلة وجهات نظرها عبر
أشكال مختلفة من الحراك الشعبي ،ايبدو الفلسطينيون في الشتات  -على نحو مستغرب  -غير معنيي.
تثير هذه الحالة التًمثلة في عدم انشغال العامة بصفة منظًّمة القلقَ  ،ول سيًما إذا ما نظرنا إلى الخاطر التي تجلبها هذه
الحادثات على الشعب الفلسطيني بعامة ،والشتت ّتي في النفى بخاصة .وقد برزت في السابيع اليخيرة تفاصيلُ توحي
بالشكل الرجح أن ايأيخذه "اتفاق الطار" الذي ايروجه وزاير الخارجية المرايكي جون كيري .وتكشف تلك التفاصيل ،الستقاة
من تقاراير السؤولي الفلسطينيي ومقالت الحللي المرايكيي ،أن الحل لن ايقتصر على إقامة دول ٍة فلسطينية مبتتتورة يخاضعة
أايضا إلغاء حق الفلسطينيي في العودة برمته.
لقيود إسرائيلية جسيًمة ،بل سيتضًمن ً
ونظرًا لخطتتورة القرارات التي ايًمكن أن تُتت ّخذ بالنيابة عن الفلسطينيي  -بًما في ذلك "إنهاء الطالبات" الناشئة من الصراع –
ايتوقع الرء أن ايكون الرد على هذه القترحات أكثر حزمًا وقوة .فلعلّ الكثيراين ايعتقدون أن محدوداية الشرعية السياسية التي
تحظى بها منظًمة التحراير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية تح ّد من قدرتها على اتخاذ قرارات فاعلة سياسيًا بالنيابة عن
الفلسطينيي كافة.
غير أنه ل اينبغي الخلط بي الشرعية السياسية والفاعلية السياسية .فل حاجة في القانون الدولي ،والسياسة الدولية عًمومًا،
لوجود ارتباط بي الشرعية والفاعلية ،أو بي التًمثيل والعًمل كوكيل سياسي إذا ما أردنا أن نكون أكثر تحدايدًا .وليس على الرء
إل ّ أن اينظر إلى تصرفات الدول الجاورة لفلسطي .فالنظًمة في الًملكة العربية السعوداية ومصر والردن وعدد كبير من الدول
العربية اليخرى بالكاد تستطيع أن تدعي تًمثيل شعوبها أكثر مًمّ ا ايًمكن لنظًمة التحراير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية أن
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تدعي تًمثيل الفلسطينيي في الوقت الراهن .ورغم ذلك ،تحظى هذه النظًمة باعتراف عالي باعتبارها صاحبة السلطة في
اتخاذ قرارات ملزمة بالنيابة عن مواطنيها.
وببساطة ،فإن سلطة اتخاذ القرار ،في السياسة الدولية على الصعيد الخارجي على القل ،ل تتوقف ول بأي شكل من
الشكال على أوراق اعتًماد صانع القرار كًمًمث ٍل للشعب .فلو توصلت منظًمة التحراير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية إلى
تسواي ٍة نهائية مع إسرائيل غدًا ،وقضت فيها "بإنهاء جًميع مطالبات" الشعب الفلسطيني بًما فيها حق العودة ،فإن الدول
والهيئات الدولية  -حتى محكًمة العدل الدولية ومثيلتها – ايًمكن أن تقبل قرارها باعتباره قد صدَر باسم الفلسطينيي كافة .ولن
ايهم ما إذا كان القرار قد تًمخّض عن مًمارس ٍة غير شرعية للسلطة السياسية .وسيكون هذا القرار فعليًا قرارًا قطعيًا ونهائيًا
إذا لم تُتت ّبع آليات لتأكيد ما هو يخلفه.
من الواضح أن الفلسطينيي متجهون بسرعة إلى مفترق طر ٍق قد تُتت ّخذ عنده قرارات ذات أهًمية وطنية قصوى .وتتطلب الثار
الخطيرة الحتًمل أن تنشأ عن هذه القرارات استجاب ًة فوراي ًة ومستًمرةً من الفلسطينيي كافة ،بًمن فيهم الشتت ّتي واللجئي في
النفى الذاين قد ايخسرون مطالبتهم التارايخية بالعودة إلى الوطن .وفي حي أن هذا التعقيب ل ايقترح استراتيجي ًة محددةً للعًمل
والحراك الشعبي ،فإن الخطوات البدئية ايًمكن أن تشًمل ما ايلي:
•

تنظيم الفعاليات محليًا وإقامة الحافل الشعبية للفلسطينيي لناقشة البنود الحتًملة في أي اتفاق ،والتباحث حول
آثارها ومدى استساغة هذا التفاق.

•

إقامة تحالفات وشبكات حول العالم للفلسطينيي تشترك في الهداف والطالب ،وتعزايز التحالفات والشبكات القائًمة
من قبل.

•

إرساء الخطوط الحًمراء والطالب الساسية التي اينبغي أن تحترمها أي اتفاقية توقّع باسم الشعب الفلسطيني،
وإفهامها للسلطة الفلسطينية/منظًمة التحراير الفلسطينية وأصحاب الصلحة الدوليي.

•

وضع استراتيجيات لزايادة الضغط الشعبي على الفاوضي الفلسطينيي لللتزام بتلك الخطوط الحًمراء والسعي
لتحقيق الهداف والتطلعات الوطنية.

•

مواصلة بناء مصادر القوة للفلسطينيي من أجل تعزايز حقوقهم ،بًما في ذلك من يخلل دعم الجهود الرامية لقاطعة
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إسرائيل وسحب الستثًمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي ،ومن يخلل التعليم والتوعية
العلمية حول حقوق الشعب الفلسطيني ،والتحالف مع حركات الشعوب اليخرى الطالِبة بحقوق النسان.
هذه يخطوات ملًموسة وفوراية ايًمكن أن ايتخذها الفلسطينيون لزايادة الضغط الشعبي على منظًمة التحراير الفلسطينية/السلطة
الفلسطينية أثناء الفاوضات .غير أن من الواضح أن هذه الجراءات ليست بدايلً للًمهًمة الصعب التًمثلة في إعادة تأسيس
حرك ٍة وطنية شعبية فعالة وقواية قادر ٍة على أن تُخرِج للفلسطينيي قيادةً تًمثيلية ويخاضع ًة للًمساءلة .لذا فإن من الضروري أن
تساهم أي جهود تعبواية شعبية اينظًمها الفلسطينيون في إعادة تأسيس حرك ٍة وطني ٍة بحق ،تشًمل الكافة ،وتعًمل على ربط
الفلسطينيي في شتى أنحاء العالم.

هذه الوثيقة متوفرة باللغة النجليزاية:

http://bit.ly/lDrShP

أكًمل زكرايا سًمور دراسته الجامعية في القانون في كلية لندن للقتصاد سنة  ،2012ونال درجة الاجستير من جامعة
أكسفتتورد في عام  .2013تتركز اهتًماماته بوجه يخاص في القانون الدولي والقانون الدستوري والنظراية الدستوراية.

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية ،مهًمتها نشر وتعزايز ثقافة النقاش العام حول الحقوق
النسانية للفلسطينيي وحقهم في تقراير الصير ،وذلك ضًمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان .ايلتزم العضاء والحللون
السياسيون في الشبكة الناقشة الجداية للقضاايا الطروحة.ايًمكن اعادة نشر وتوزايع هذه اللخصات السياسية شرط ان ايتم
الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية" ،كًمصدر اساسي لتلك الواد.
لزايد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروني التالي:
او اتصلوا بنا على البرايد اللكتروني
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