مذكرة سياساتية من الشبكة

استخدام “رؤية” ترامب للتحرر من أُطر املايض

يارا هواري

ت ُعنى الكث ُري من األفكار السياسية السائدة حول مستقبل فلسطني باحتواء الفلسطينيني األصالنيني وبأمن الدولة االستيطانية اإلرسائيلية يف املقام األول .ومن أمثلتها األخرية
“رؤيةُ” إدارة ترامب املسامة “رؤية السالم واالزدهار ومستقبل أكرث إرشاقا إلرسائيل والشعب الفلسطيني” التي تقرتح فعليًا استسال َم الفلسطينيني ،واحتوا َء فلسطينيي
َ
وتنازل الفلسطينيني الالجئني واملنفيني عن حقوقهم.
الضفة الغربية يف سلسلة بانتوستانات ،واستمرا َر الحصار املفروض عىل قطاع غزة،
إن رؤية ترامب  -املرسومة وفقًا إلمالءات اليمني اإلرسائييل  -ال تختلف كث ًريا عن رؤى املستقبل التي ُعرضت عىل الفلسطينيني يف السابق كحلول ممكنة ،وإمنا تحذو حذو
البعض أن رؤية
مقرتحات السالم املطروحة يف العقود املاضية التي ال تبني مستقبل الفلسطينيني عىل الحقوق األساسية وتتجاهل تطلعات الفلسطنيني إىل السيادة .ويرى
ُ
ترامب أكرثُ رصاح ًة من مساعي السالم السابقة ألنها ت ُعرِب بكل وضوح عن رؤية الواليات املتحدة وإرسائيل لشكل الدولة الفلسطينية املقبول ،فالخريطة املقرتحة يف
وثيقة الرؤية تعكس الواقع الجيوسيايس الحايل عىل األرض بدقة.
فضل
أ ّما ر ّد القيادة الفلسطينية فقد جا َء ضعيفًا ،حيث استمرت يف اتباع الخط السيايس ذاته الذي قاد الشعب الفلسطيني إىل أضعف نقطة يف تاريخه منذ العام ً .1948
عىل أن القادة الفلسطينيني يُخطئون إذ يُعلِّقون آمالهم عىل جهات فاعلة أثبتت لعقو ٍد افتقا َرها إىل اإلراد ِة السياسية إلعامل الحقوق الفلسطينية ،مثل االتحاد األورويب
ودوله األعضاء .ويستديم هؤالء حوار ٍ
ات سياسي ًة ال تحظى بالشعبية وتخلو من االسرتاتيجية ،وكان آخرها “لجنة االتصال” التي أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية والتي
التقت بساسة إرسائيليني من حزب العمل اإلرسائييل (مريتس) يف تل أبيب يف فرباير  .2020تضاف تهديدات عباس األخرية التي أطلقها خالل اجتامع القيادة الفلسطينية
يف رام الله ،والتي أعلن فيها إلغاء االتفاقيات مع إرسائيل واإلدارة األمريكية ،اىل ُجملة تهديداته املامثلة السابقة التي مل تُحقق يش .وال يزال يتعني علينا معرفة مدى صحة
تلك التهديدات هذه املرة.
يستطيع الفلسطينيون ،بالرغم من تلك العقبات ،استخدام رؤية ترامب للتحرر من األطر السياسية التي
ما انفكت منذ زمن ت ُقيد حقوقهم وحرياتهم .وهناك العديد من الطرق التي ت ُعني عىل مواجهة الكارثة
الوشيكة املتمثلة يف ضم املزيد من األرايض الفلسطينية وترشيد أهلها ،وت ُسخِّرها كفرصة .وفيام ييل ثالث
طرق:

“ينبغي امليض قد ًما مبقارب ٍة مبنية
عىل الحقوق أوالً ...إلعامل حقوق
الفلسطينيني األساسية قبل الدخول يف
مفاوضات سياسية”.

•يرى فلسطينيون كثريون أن َوهم إعامل الحقوق الفلسطينية من خالل املفاوضات قد تبدَّد يف السنوات التالية لتوقيع اتفاقات أوسلو ،مل ّا بات واض ًحا أن االتفاق
يعني استسالم الفلسطينيني .غري أن هذا الوهم بدأ يتبدد للتو فقط بالنسبة إىل بقية العامل .وال بد لألطراف الثالثة من إدراك هذه الحقيقة إذا ما أرادت بصدق
أن تضمن حقوق الفلسطينيني .ومن األهمية مبكانٍ أيضً ا أن نتبنى مقارب ًة مبني ًة عىل الحقوق أوالً ،مقارب ًة تُدرك االختالل يف ميزان القوة بني الفلسطينيني وبني
اإلرسائيليني ،وتسعى إىل إعامل حقوق الفلسطينيني األساسية قبل الدخول يف مفاوضات سياسية .إن دف َع األطراف الثالثة بهذا االتجاه يقتيض من املجتمع املدين
الفلسطيني وحركة التضامن مع فلسطني َ
بذل جهو ٍد مركزة واسرتاتيجية من أجل تثقيف األطراف الثالثة ،وال سيام يف أوروبا ،وتحميلها املسؤولية عن سامحها
للواليات املتحدة يف املايض بقيادة ما يُسمى “عملية السالم”.
•إن الرد الدويل الفاتر عىل رؤية ترامب بالرغم من أنها تق ِّوض القانون الدويل متا ًما يبني محدودية النظام القانوين الدويل يف حامية الفلسطينيني من االستعامر
اإلرسائييل العدواين .وينبغي للمدافعني املتحمسني إلعامل القانون الدويل أن يَعوا أن عىل الفلسطينيني أن يُعا ِملوا القانون الدويل كأدا ٍة واحدة فقط من األدوات
املتاحة ضمن اسرتاتيجية املقاومة األوسع ،وأن يُعيدوا توزيع طاقاتهم عىل تلك األدوات األخرى مثل املقاطعة ،وإعادة بناء الشبكات املجتمعية ،وتعزيز التضامن مع
النضاالت األخرى.
•إن الواق َع املبني آنفًا يقتيض من الفلسطينيني أن يعيدوا ضبط أجندتهم واسرتاتيجيتهم السياسية ،وهو ما يتطلب امتالكَهم قياد ًة مسؤول ًة ورشعية وممثِّلة تستطيع
أن تطرح رؤي ًة مستقبلية تحظى بإجامع الفلسطينيني .ويف ظل انتفاء السيادة وغياب الحكم الذايت ،ال بد من النظر يف طُرقٍ بديلة تُ كن من بلوغ هذا التمثيل
واإلجامع خارج حدود األطر البنيوية الحالية .ويف التاريخ الفلسطيني شواه ُد كثري ٌة عىل قيام الفلسطينيني مبامرسة الرشعية الثورية والدميقراطية خارج حدود األُطر
الراهنة وقيودها ،مبا فيها تلك التي تفرضها الجهات املانحة األجنبية .ومن تلك الشواهد ثالثة أمثلة ثرية بالدروس وال ِعرب :الثور ُة الفلسطينية  1936-1939عىل
ال ُحكم الربيطاين ،ونجاح منظمة التحرير الفلسطينية يف ترويج الرواية الفلسطينية يف الغرب امل ُعادي يف الفرتة من  1968إىل  ،1988وكذلك مشاركة الفصائل الثورية
واللجان يف االنتفاضة األوىل.
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يارا هواري هي الزميلة السياساتية األقدم للشبكة يف فلسطني .نالت درجة
الدكتوراه يف سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت ،حيث د َّرست مساقات
مختلفة لطالب مرحلة البكالوريوس ،وال تزال زميلة بحثية فخرية يف الجامعة.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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