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كتبه حازم جمجوم
مالحظة من المحرر :تفتتح هذه المشاركة عم َل الفريق السياساتي
المعني بالرواية والخطاب الذي يضم مجموعةً من محللي الشبكة
السياساتيين العاملين معًا عبر الحدود لمناقشة مسألة ما إذا كان ينبغي
للفلسطينيين أن يمتلكوا روايةً شرعية واحدة ،ومناقشة ماهية هذه
الرواية .الفِرق السياساتية في الشبكة هي منهجيةٌ محددة إلشراك
مجموعة من المحللين في دراس ٍة ممتدة زمنيًا تهدف إلطراق الفكر في
مسألة ذات أهمية كبرى للشعب الفلسطيني.
يوم من األيام
استحالت منظمة التحرير الفلسطينية ،التي جسَّدت في ٍ
حركةَ التحرر الفلسطيني ،كيانًا منزو َع السيادة فعليًا يُعرف بالسلطة
أرخبيل من السجون في الضفة
الفلسطينية التي غدت آمرةً على
ٍ
الغربية المحتلة .يتجلى التمز ُ
ق الذي سببه هذا التحول في المجتمع
الفلسطيني حول العالم كمجموعة من التصدعات العميقة في الرواية
التاريخية الفلسطينية .يقيِّم هذا التعقيب في الذكرى السنوية الخامسة
والعشرين الستحداث السلطة الفلسطينية واحدًا من أهم األطر في
مواصلة النضال التحريري بالرغم من استسالم منظمة التحرير في
أوسلو ،أال وهو النهج التحرري القائم على الحقوق ،ويتناول مزاياه
ومساوئه.
تحكي “الرواية” في سياق المجتمعات اإلنسانية القصةَ األبرز عن
صاحبها ،فروايتنا تجيب ع َّمن نكون ،و ِمن أين أتينا ،وإلى أين نحن
ذاهبون ،ولماذا .وفي حاالت الهيمنة األجنبية ،تتصدر دو ًما التيارات
القومية المنا ِهضة لالستعمار ،حاملةً في الغالب روايةً تص ِّور ماضيًا
مثاليًا (وقوميًا بما ال يتناسب وزمانه) قبل االستعمار .وهذا الماضي،
كما تخبرنا الرواية ،بترته وحشيةُ المستع ِمر الذي ال يمكن التغلب
عليه إال بالنضال البطولي المناهض لالستعمار .وكثيرًا ما يتخذ هذا
التحرر في المخيلة شك َل دول ٍة قومية مستقلة وذات سيادة.
النفوذ “السياسي” هو تجلي السلطة داخل الجسد اجتماعي .ومهما
كانت هذه السلطة مشتتة ،فإنها تتكاثف حول محاور متفاعلة معينة
لتُنشئ هرميات معقدة ومركزة من المزايا والتهميش ،وبالتالي تحكم
1
مدى قدرة المجموعات واألفراد على صنع تاريخهم الخاص.
نزاع دائ َم التغير .وفي السياقات
يُعد العمل السياسي في الواقع مح َّل
ٍ
االستعمارية ،تتفوق محاور القوى الوطنية-العرقية في روايتي
المستع ِمر والمستع َمر كليهما اللتين تصوران المجتمع المستع ِمر
والمجتمع األصلي دون إظهار االختالفات الداخلية فيهما ،فيغفِل
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الجانبان ً
مثل هياكل التبعية الداخلية كالهيمنة الذكورية في روايتهما
الوطنية ويؤخران الحديث عنها إلى موع ٍد مثالي في المستقبل ،أال
وهو “يوم االستقالل” ،عندما يزول محور التبعية “األساسي” (أي
االستعماري).
وفي معظم الحاالت في آسيا وأفريقيا وأمريكا االتينية ،انطوى
االنتقا ُل في مرحلة ما بعد االستعمار على تحول القيادة التحررية إلى
نوع جديد من االستبداد 2،فقد اتشحت تلك القيادات بعباءة النضال
بينما انخرطت في أعمال الفساد واالستبداد بصفة دولة مستقلة في
سياق االستعمار الجديد  -الذي بات يُعرف منذ عقد الثمانينات باسم
النيوليبرالية أيضًا .وفي حالة الفلسطينين ،تُفاقم هذه األشكال الجديدة
من الهيمنة واإلفقار ما يواجهونه من قسوة ووحشية ناجمة عن التوسع
المستمر في االستعمار االستيطاني الذي تسارع بسبب استحداث
السلطة الفلسطينية لهياكل صارت خط الدفاع األول إلسرائيل بموجب
عملية أوسلو للسالم.

النهج القائم على الحقوق :التنازل عن العمل “السياسي”
للسلطة الفلسطينية
في محاولة لتجاوز المأزق الذي أوجدته اتفاقات أوسلو واختالل
ً
أصل إلى الخضوع
ميزان القوة العسكري والدبلوماسي الذي أدى
التاريخي المتمثل في توقيع تلك االتفاقات ،رأى بعض الفلسطينيين
الذين يعملون في قطاع المنظمات غير الحكومية المزدهر إمكانيةَ
تحرير فلسطين عبر النظام القانوني الدولي .يؤكد هذا النظام
الذي أفضت إليه أهوال الحرب العالمية الثانية على حقوق األفراد
والجماعات في العيش بحرية بعيدًا عن القسوة والهيمنة التعسفية.
فتبنى الفلسطينيون استراتيجيةً قائمة على الحقوق في سياق التصدي
لمأزق أوسلو بهدف تجاوز احتكار السلطة الفلسطينية الدولي لتمثيل
الشعب الفلسطيني.
آلفَ هذا النهج بين أفرا ٍد وجماعات من مختلف ألوان الطيف
السياسي المؤسسي في مزيج بات يُطلق على نفسه “المجتم َع المدني”
الفلسطيني .لم يدِّع هذا التيا ُر بأنه يمثل الشعب الفلسطيني سياسيًا،
وإنما ر َكز على تمثيلهم “مدنيًا” وأخالقيًا وقانونيًا .وهكذا تفاعلت
السلطة الفلسطينية و”المجتمع المدني” في دبكة متناغمةْ ،
إن جاز
التعبير ،وفيها يتجنب دعاة النهج القائم على الحقوق التدخ َل في

 .1ال تكمن أهمية هذه المحاور  -مثل الطبقة والجنس والعرق والقدرة والتوجه الجنسي وأخرى غيرها  -في أنها هويات حاضرة طبيعيًا ،وإنما تكمن في بنائها االجتماعي كهويات تمنح وضعًا معينًا ألصحابها.
وبعبار ٍة أخرى ،تنجم أهميتها من نُظم الالمساواة التي تحولها إلى فئات سياسية ،وليس كعالمات فردية تدل على الهوية بحد ذاتها.
 .2من أعمق التحليالت في هذا الموضوع ما تنبأ به فرانز فانون:
Frantz Fanon, “The Pitfalls of National Consciousness,” The Wretched of the Earth (Grove Press, 1961).
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األدوار السياسية ،ويتركون السلطة الفلسطينية تتخير من الحمالت
كراع لشؤون الفلسطينيين الوطنية بينما
السياسية ما يتسق وروايتها
ٍ
تتشبث في الوقت نفسه بالتقسيم وعملية السالم السرمدية.
نجحت استراتيجية المجتمع المدني القائمة على الحقوق نجاحًا باهرًا
وأكبر دليل على ذلك هو الزخم المستمر لحمالت المقاطعة وسحب
االستثمارات وفرض العقوبات بالرغم من أزمة الشرعية التي تعانيها
منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على حد سواء والتي
شابت السياسة الفلسطينية في العقود األخيرة .وأُركز على كلمة
“بالرغم” هنا ألن قيادة السلطة الفلسطينية درجت بانتظام على اتخاذ
تدابير لتقويض جهود حملة المقاطعة .ومع ذلك ثمة ٌ
ثمن لنجاحات
االستراتيجية القائمة على الحقوق ،فتحويل التركيز إلى األطر القانونية
قد يُفقد النضا َل الفلسطيني طابَعه الجوهري السياسي ،ولو على
المستوى الدولي على األقل.

“يخاطر النضال الفلسطيني بخسارة
طابعه الجوهري السياسي ،ولو على
المستوى الدولي على األقل”.
ومثال ذلك ما تحمله عبارة “نطالب بحق العودة ”.فهذه الصيغة
تغفل حقيقة أن الفلسطينيين المهجَّرين يملكون حق العودة بالفعل،
وأن المقصود بهذا المطلب السياسي هو العودة الفعلية للمهجَّرين
الفلسطينيين وكل ما تستتبعه من تداعيات سياسية على المشروع
ب تتعلق بالهندسة
االستعماري الذي يحول دون عودتهم ألسبا ٍ
الديمغرافية الهادفة لتحقيق التفوق العرقي .فالمشكلة ،إذا ما اختطفك
شخصٌ ما ،ال تكمن في انتهاك حقك في الحرية وإنما في أنك لم تعد
حرًا طليقًا.
ال تقتصر التداعيات األعم للتنازل عن العمل “السياسي” للسلطة
الفلسطينية في الميادين الدولية على التأثير في طريقتنا في تصور
أهداف التحرر الفلسطيني وصياغتها ،مثل المطالبة بالعودة مقابل
المطالبة بحق العودة .وإذا ما نظرنا إلى هيمنة الحس القومي في
رواية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية (“نحن الشعب
الفلسطيني ومن حقنا أن تكون لنا دولة فلسطينية”) ،فأي مساحة لدينا
لنناقش أمورًا من قبيل الطبقة االجتماعية والنوع االجتماعي والتحرر
الجنسي داخل المجتمع الفلسطيني المنتشر حول العالم؟ وكيف نرتبط
بالنضاالت اإلقليمية والعالمية من أجل العدالة االجتماعية والسياسية؟
وكيف نريدها أن ترتبط بنا؟ وهو سؤال يكتسب أهميةً خاصة ألن
معظم الفلسطينيين ال يزالون يعيشون تجربة النكبة المستمرة ،وما
انفكوا يخوضون غمار النضال من أجل التحرير خارج حدود المناطق
الواقعة تحت السيطرة االستعمارية اإلسرائيلية.
يحرمنا التركيز األوحد على شكليات القانون من اللغة والمساحة
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للتفكير في مثل هذه األسئلة .ومن ناحية أخرى تؤثر هذه األطر
القانونية تأثيرًا كبيرًا في تحديد الحركات والهيئات السياسية التي
نتحالف معها ،وال سيما تحديد األسس التي نعتمدها في إقامة تلك
التحالفات والجسور التضامنية .وفي هذا الصدد ،يمكن لالتحاد
األمريكي للحريات المدنية أن يكون حليفًا قويًا ومرغوبًا في مواجهة
موجة خروقات الحقوق الدستورية التي تطال ،على سبيل المثال،
منظّمي حمالت المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات في
الواليات المتحدة .ولكن ثمة ح ٌد فاصل ال تستطيع منظمةٌ مهنيةٌ ذات
تفويض قانوني مثل االتحاد األمريكي للحريات المدنية أن تتجاوزه،
وبين هذا الحد وبين إشهار دعمها لقضية “خالفية” مثل قضية تحرير
فلسطين مسافةٌ شاسعة.
وعلى الجانب األخر ،ال تواجه حركةٌ شعبيةٌ منظمة مثل “المدافعون
عن الحلم” ( )Dream Defendersتلك القيود ،فهي ال تنخرط في
قضية تحرير فلسطين ألن التفسيرات القانونية الدولية الدقيقة التي
يطرحها المجتمع المدني الفلسطيني تحفزها على ذلك ،وإنما ألنها
ً
نضال سياسيًا ضد الظلم االستعماري
ترى في النضال الفلسطيني
االستيطاني العنصري الذي يماثل ويرتبط “بعالقة خاصة” مع دولة
االستعمار االستيطاني العنصرية التي يتصدى لها هؤالء المدافعون
عن الحلم في نضاالتهم الخاصة .والح ُّد الفاصل بين التأييد المؤسسي
وبين التضامن في النضال يكون غالبًا واضحًا ،وهو الفرق بين
المساهمة المحسوبة بعناية من جانب مؤسسة راسخة وبين التضامن
س ليس لديهم ما يخسرونه سوى
بالتضحية الجسدية من جانب أنا ٍ
األصفاد التي تكبلهم.
إن سياسة الجنتلمان القائمة على الحقوق المرعية في القانون
والمؤسسات القانونية تتيح “للمجتمع المدني” الفلسطيني أيضا ً فُسحةً
لتجاوز مأزق أوسلو تسمح لقادته  -وقادة ممثلتنا الشرعية الوحيدة -
بالوصول إلى عليَّة القوم 3.وثمن ذلك هو تخفيض السقف ،إذ ال يكتفي
النظام القانوني الدولي بتحديد سقف مطالبنا السياسية بل يحدد أيضًا
اللغة التي نستعملها حين نفكر في التحرير أو نتخيل معناه بالنسبة
لنا .إن تخفيض السقف على هذا النحو ،أو تقنين السياسة الفلسطينية
وتفريغها من معناها السياسي ،يعني أن المؤسسات المهنية المدعومة
ماديًا  -مثل االتحاد األمريكي للحريات المدنية الذي لديه الكثير
ليخسره من حيث النفوذ والتمويل والعالقات العامة  -تصبح شريكنا
المفضل وقدوتنا السياسية حين ننخرط في “الدعوة والمناصرة” القائمة
على الحقوق.
وهذا سببٌ آخر يُطمئِنُ السلطةَ الفلسطينية إزاء الحمالت القائمة على
الحقوق ،فال تخشى منها على دورها كخط دفاع أول ضد االستعمار
االستيطاني اإلسرائيلي ،ألن هذه الحمالت تستخدم المنطق واللغة
والقيود ذاتها المستخدمة في التنازالت الدبلوماسية التي تبنتها منظمة
التحرير الفلسطينية حين تحولت إلى السلطة الفلسطينية .وعلينا
انتصار فلسطيني ما كان ليحصل لوال تضحيات
أن نتذكر بأن كل
ٍ
الحناظل ذوي الثياب الرثة في المجتمع الفلسطيني داخل فلسطين
التاريخية وخارجها .وبالرغم من أن البعض يرتدي حنظلة كقالدة

 .3في فقرة مأثورة من السيرة الذاتية لشفيق الحوت (ال ترد في الترجمة اإلنجليزية) ،يحكي هذا المعارض البارز في منظمة التحرير الفلسطينية كيف أنه عوتب بالمزاح ذات يوم النتقاده مقدا َر الوقت الذي يُمضيه قادة
منظمة التحرير الفلسطينية في صاالت كبار الشخصيات ،حيث قال له معاتبه بسخرية إن وصول منظمة التحرير الفلسطينية إلى صاالت كبار الشخصيات هو الناتج اإليجابي الرئيسيْ ،
إن لم يكن الوحيد ،لتضحيات
الشهداء الفلسطينيين.
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تفوق قيمتها ما تعتاش عليه عائلة ذاك الطفل الالجئ لعدة شهور،
إال إنه ال ينبغي أن يُنسينا ذلك أن ك َّل واقعة استسالم فلسطيني كانت
بسبب تنازالت الجنتلمان من عليّة القوم.

“ك ُّل واقعة استسالم فلسطيني
كانت بسبب تنازالت الجنتلمان
من علية القوم”.
لنأخذ على سبيل المثال الدو َر المحوري الذي لعبه العمال والفالحون
في اإلضراب العام في  1936واالنتفاضة المسلحة التي استمرت
حتى  ،1939ودور العائالت الفلسطينية الكبيرة مالكة األراضي
في إنهاء هاتين الحركتين الشعبيتين .ومن الممكن أن يقارنَ المرء
جها َز المخابرات اللبناني (المكتب الثاني المرعب) الذي انتفضت في
وجهه حركة الالجئين الفلسطينيين لطرده من المخيمات في أواخر
عقد الستينات في لبنان بالدور الحالي الذي تلعبه “سفارة” منظمة
التحرير الفلسطينية في لبنان ،حيث تقوم تلك السفارة بتسهيل جمع
المعلومات االستخبارية ومراقبة الفلسطينيين في لبنان .ومن األهمية
بمكان في هذا المقام أن نقارن تحركات الفلسطينيين الشعبية على
جانبي “الخط األخضر” التي انطلقت في سبعينيات القرن الماضي
وبلغت ذروتها مع اندالع انتفاضة  1987بالدور الذي لعبته النخبة
الفلسطينية الغنية في الدعوة إلى “سالم الشجعان”.
ماذا يعني كل هذا بالنسبة إلى حمالت المقاطعة؟ يجب أن تحظى
هذه الحمالت بمشاركة أكثر ودعم أكبر وال سيما ِمن الذين يدركون
إمكانياتها السياسية ومحدودية أُطرها القانونية .فليس من اختصاص
هذه الحمالت أن تناقش األمور السياسية االجتماعية داخل
المجتمعات الفلسطينية ،ناهيك عن أن تتخ َذ قرارات بشأن سياسة
استراتيجيات التحرير و”حلوله” .ال تدعي منظمات المقاطعة ،وال
تستطيع أن تدعي ،أنها منظمات أو برلمانات ممثِّلة ،وبما أنها في
الغالب تستهدف أطرافًا ثالثة  -مثل الشركات وصناديق االستثمار
والمؤسسات الثقافية والترتيبات الدولية  -من غير الدولة االسرائيلية
والنظام الفلسطيني المتعاون ،فال يمكن أن تكون مسؤولة عن
إخفاقات حركة التحرير بعمومها.
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إن من األهمية بمكان أن ندرك أن تحميل إسرائيل المسؤولية
األخالقية والقانونية على الصعيد الدولي ليس استراتيجيةً سياسية
بحد ذاته ،وبالتأكيد ليس استراتيجيةً للتحرير .إنما هو وسيلةٌ ثانوية
تُعين ،في أحسن األحوال ،على تعزيز الموقف الفلسطيني في إطار
النضال السياسي الساعي إلنهاء المشروع الصهيوني االستعماري
االستيطاني الذي أسس لدولة حصرية دينية عرقية على أرض
فلسطين .ما وددت أن أناقشه في هذه المقالة هو المخاطر المقترنة
بإعالء شأن أسلوب تعبوي  -يتمثل في استخدام المحافل والمؤسسات
القانونية الدولية لدعم أهداف التحرير  -حتى يرقى إلى منزلة
استراتيجية تحرير .ومن الجدير أن أذكر أيضًا أن أسلوب “الكفاح
المسلح” حظي في السابق بمنزل ٍة ُمبجلة مشابهة باعتباره استراتيجيةً
ناجعة من شأنها أن تحرر فلسطين.

البحث عن رواية التعبئة السياسية من أجل التحرير
عندما تبني حركات التحرير استراتيجياتها ورواياتها التحررية
على التضامن الدولي ال ُممأسس ،فإنها تُضطر إلى االلتزام بلغة تلك
المؤسسات ومنطقها .وفي تجربة منظمة التحرير الفلسطينية نفسها
أفض ُل مثال تاريخي يؤيد هذا الطرح .ففي أعقاب حرب ،1967
أرسى مبدأ تقسيم فلسطين “إجماعًا دوليا” من خالل تفسيرات
قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  .242وكانت العديد
من الدول العربية متلهفةً للتدخل وااللتفاف على منظمة التحرير
للتحدث باسم الفلسطينيين والقبول بهذا اإلجماع نيابةً عنهم .وصار
التقسي ُم ً
فعل الشرطَ ال ُمسبق لالعتراف الدولي بمنظمة التحرير
باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،ورأت قيادة
كشرط مسبق للتحرر .وبعبار ٍة أخرى ،ما
المنظمة هذه الشرعية
ٍ
كان ياسر عرفات ليُدلي بخطاب “البندقية وغصن الزيتون” أمام
الجمعية العامة لألمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر  1974لو
لم تعترف الجامعة العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية كصاحب
االمتياز الحصري على السياسة الفلسطينية في قمة الرباط قبل ذلك
بشهر واحد .وما كان هذا االعتراف بدوره أن يحصل لو لم تصادق
المنظمةُ رسميًا على تقسيم فلسطين في برنامج النقاط العشر الذي
وضعته في حزيران/يونيو .1974
وحتى مع معرفتنا الراهنة لِما آلت إليه أحداث الماضي ،فإننا ال
نستطيع أن نأخ َذ كليًا على عرفات إدراكه ضعفَ المنظمة في سياق
اختالل موازين القوى الدولية ،واألخطار األخرى المتمثلة في وجود
كيانات أخرى أكثر قوةً ونفو ًذا تغتصب حق تمثيل الذات الذي ضحّى
الفلسطينيون ألجله الكثير .ففي العقد األول من القرن الحالي ،اضطر
المنظمون السياسيون الفلسطينيون إلى إيجاد طريقة لاللتفاف على
الواقع المرير الذي أرساه برنامج النقاط العشر في  1974الذي د َّشن
تابع للقوة االستعمارية
عملية تحول القيادة السياسية الفلسطينية إلى ٍ
االستيطانية مع استمرار احتكاره التمثي َل السياسي الفلسطيني .وبما
َ
التحدث بلغة القانون
أن العم َل في المجتمعات المدنية العالمية يقتضي
س مشترك للتواصل وصنع القرارات،
الدولي واإلجماع الدولي كأسا ٍ
فإننا ال نستطيع أن نأخ َذ على القائمين على الحمالت المبنية على
الحقوق بذلَهم ك َّل ما بوسعهم لتوظيف اإلجماع الدولي على حقوق
اإلنسان لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.

“إن تحميل إسرائيل المسؤولية
األخالقية والقانونية على
الصعيد الدولي ليس استراتيجيةً
سياسية بحد ذاته ،وبالتأكيد ليس
استراتيجيةً للتحرير”.
هدف أللو َمه بل آم ُل أن أُبرز الحاجةَ الماسة
أنا ال أبحث عن
ٍ
للنهوض بالمحافل والتحركات التي تمنح الصدارة للقضايا السياسية
بعيدًا عن القيود التي يفرضها اإلجماع الدولي أو على مستوى
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الدول .وهذه ليست دعوةً للتخلي تما ًما عن القانون الدولي ،وإنما
دعوةٌ للعودة إلى روح انتفاضة  ،2000حين كان قادة ما بات يُعرف
اليوم “بالمجتمع المدني الفلسطيني” يعكفون على رسم بدايات حركة
المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات وعلى إيجاد سُبل
الستخدام النظام القانوني الدولي لتجاوز مأزق أوسلو السياسي .حين
أصدرت محكمة العدل الدولية في العام  ،2004قرارها بشأن آثار
جدار الفصل اإلسرائيلي ،كان الروائي المشهور اآلن ،تشاينا ميفيل،
يضع اللمسات النهائية على كتابه “بين حقوق متساوية” () .وبعد أن
اطلع ميفيل على طريقة المنظمين السياسيين الفلسطينيين في الرد
على القرار التاريخي ،أضاف ميفيل الفقرة التالية إلى مخطوطة
الكتاب قبل طباعته:
...يدرك الفلسطينيون تما ًما الواق َع السياسي الذي يقوم عليه
القانون الدولي صياغةً
ً
وتأويل ،وهم مستعدون ألن يج ِّمدوا
بأيديهم “القانونيةَ الدولية” لنصرهم القانوني الدولي التاريخي،
إذ سيسعون إلى استخدامه في تعبئة الرأي العام خارج اإلطار
فهم بأن األمل األوفر للقضية الفلسطينية
القانوني .وهذا ينم عن ٍ
يأتي من الضغط الشعبي النابع من القواعد ،وليس القانون
الدولي ،وأن التوظيف األمثل للقرار القانوني الدولي األكثر
“تقدميةً” يكون بقدر خروجه من إطار القانون الدولي.
يُمثل اختيار ميفيل لعبارة “الرأي العام” أنوا َع التعبئة السياسية
الجماهيرية التي سُميت دوليًا في تلك السنوات “عولمةَ االنتفاضة”
 وهي تعبئة تجاوزت النضال من أجل إقامة دولة تتمكن فيهاالشخصيات الفلسطينية المهمة من استغالل الشخصيات غير المهمة
دون تدخل استعماري استيطاني .وقد كانت عولمة االنتفاضة
السياسةَ التي تبنتها تظاهرات الالجئين من أجل العودة في العام
 ،2011والسياسة التي تبنتها الحقًا مسيرات العودة المشابهة ولكن
األكثر استدامةً والتي شهدها قطاع غزة في األشهر الماضية .فهذه
التعبئة دحضت الرواية الخيالية إلقامة الدولة من خالل مالطفة
النظام الدولي الذي لم يُب ِد أي توج ٍه قط نحو تطبيق معاييره األخالقية
والقانونية على تعامالته مع إسرائيل .ومجددًا ،يعود الفضل للحناظل
ذوي الثياب الرثة الذين ضحوا بأرواحهم بينما كان أصحاب المعالي
يستثمرون ما تبقى من أشالء هؤالء بُغية تحسين الخدمات المقدمة
في صاالت كبار الشخصيات.
لقد آن األوان إليالء السياسة التي تقوم عليها عولمة االنتفاضة
األهميةَ القصوى في صياغة طريقتنا في توظيف القانون الدولي
كأداة من األدوات الكثيرة المتوفرة للنضال ،وليس العكس .إن
الرواية التي تُعيننا على الرؤية والتصرف بوضوح من أجل التعبئة
السياسية نحو تحرير اإلنسان ال بد وأن تستأثر بالصدارة  -وليس
الرواية التي تَعرض تضحيتنا الوطنية “القائمة على الحقوق” أمام
مجتمع النبالء الراقي على أمل أن تحظى النخبةُ الفلسطينية بموقع
جيد يم ِّكنها من التلذذ باالستغالل المقزز الذي يستهلك عالمنا.
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حازم جمجوم هو يدرس التاريخ الحديث للشرق األوسط في
برنامج الدراسات العليا في جامعة نيويورك .يركز عمله
على مقاربات االقتصاد السياسي في التعامل مع االستعمار
اإلسرائيلي وتكوين النخب الفلسطينية ،والتعقيب على «حلول»
إدارة الصراع القائمة على التقسيم ،وغير ذلك من المواضيع.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غير حزبية وغير
ربحية ،مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق
االنسانية للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير ،وذلك
ضمن إطار القانون الدولي وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء
والمحللون السياسيون في الشبكة المناقشة الجدية للقضايا
المطروحة.يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية
شرط ان يتم االشارة بوضوح الى «الشبكة»« ،شبكة
السياسات الفلسطينية» ،كمصدر اساسي لتلك المواد.
لمزيد من المعلومات عن «الشبكة» ،زوروا الموقع
االلكتروني التالي www.al-shabaka.org :او اتصلوا بنا
على البريد االلكتروني التاليcontact@al-shabaka. :
 orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعبر بالضرورة عن
رأي المنظمة ككل.
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