
نظرة عامة 

لطاملا نوقش مستقبل الفلسطينيني دون مشاركتهم أو نوقش ضمن إطاٍر مقيَّد 

ومفروض عليهم. فمعظم األفكار املطروحة بشأن املستقبل يف الفضاءات السياسية 

السائدة تُعنى يف املقام األول يف تعزيز احتواء السكان الفلسطينيني األصليني وضامن 

أمن دولة االستيطان اإلرسائيلية. وأحدثها “رؤية السالم” التي طرحتها إدارة الرئيس 
األمرييك دونالد ترامب.1

إن هذه “الرؤيَة” بعيدٌة كل البعد عن الوالية السياسية الثورية املنوطة مبنظمة 

التحرير الفلسطينية التي تأسست يف عقد الستينات وسعت إىل تحرير فلسطني 

س دولة إرسائيل.2 وهي  وشعبها من املرشوع االستعامري االستيطاين الصهيوين الذي أسَّ

بعيدٌة كلَّ البعد أيًضا عن حل الدولتني الذي فُرض باعتباره املستقبَل األنسب واألقرب 

إىل التحقيق لإلرسائيليني والفلسطينيني، وصاَر جزًءا من الرواية التي تصف إرسائيَل 

وفلسطني كفئتني قوميتني متناحرتني وليس كيانني ُوِجدا بسبب املرشوع الصهيوين.

تبنت منظمة التحرير الفلسطينية هذه الرواية ضمًنا حني اعتمدت خطة النقاط 

خت  العرش يف 1974، ورصاحًة من خالل املجلس الوطني الفلسطيني يف 1988. وترسَّ

هذه الرواية يف اتفاقات أوسلو يف مطلع التسعينات التي تضمنت جدواًل زمنيًا إلقامة 

الدولة الفلسطينية عىل األرض املحتلة عام 1967. وانقلب التأطري السيايس السابق 

الذي وضعته منظمة التحرير للنضال باعتباره نضااًل مناهًضا لالستعامر، وتحوَّل الرتكيز 

من التحرير الجمعي إىل الرتكيز عىل النجاح الفردي واملكاسب الرأساملية خلف واجهة 

“دولة يف االنتظار”.

لقد أحدَث هذا التغرُي السيايس والخطايب أيًضا تحواًل جوهريًا يف املجتمع املدين 

الفلسطيني الذي بات أكرث اعتامًدا عىل رعاية املانحني األجانب، وقيَّد املخيلة الجمعية 

ش الالجئني والفلسطينيني املواطنني يف  الفلسطينية بأجندة سياسية محددة، وهمَّ

إرسائيل. 

وبينام يتحول الضم اإلرسائييل لسائر الضفة الغربية املحتلة من الضم بحكم الواقع إىل 

الضم بحكم القانون، تستميت العديد من األطراف الثالثة يف التمسك بحل الدولتني 

باعتباره الحلَّ األفضل لحامية مصالحها الدبلوماسية والتجارية مع إرسائيل. وال يزال 

بعض الفلسطينيني ينظرون إىل إقامة الدولة باعتباره اإلطار املستقبيل األقرب إىل 

التحقيق يف املدى القصري. ويجذبهم لباسه القومي، وال سيام أن إقامة الدولة باتت 

املنظور السائد لتخيل التحرير. وهكذا نجح الجهد املبذول لحرص الرؤية الفلسطينية 

الجمعية يف إطار إقامة الدولة ضمن حدود 1967 إىل حٍد كبري.

ومع ذلك، مثة محاوالت لتوسيع القيود، ومحاوالت أكرثُ جرأًة لتجاوزها متاًما. تركز 

هذه الورقة السياساتية عىل إمكانيات بلورة رؤيٍة جمعية ملستقبل الفلسطينيني. 

1. اسمها الكامل هو “رؤية السالم واالزدهار ومستقبل أكرث إرشاقا إلرسائيل والشعب الفلسطيني.”

2. فايز صايغ، االستعامر الصهيوين يف فلسطني )بريوت: مركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، 1965(.

وتستند إىل تجربة الفلسطينيني يف وضع الرؤى والتصورات، وتناقش ُسبل تحقيق 

اإلجامع الذي ميكن أن ينهض برؤية تتبناها غالبية الشعب الفلسطيني.

رؤى املستقبل: ما لها وما عليها

طرحت مجموعٌة من الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل يف 2007-2006 رؤيًة 

مستقبلية مفّصلًة كمحاولٍة جادة لتوسيع حدود القدرة عىل التصور والتفكري. وكانت 

جهودها مبثابة تعبريٍ جمعي غري مسبوق عن التطلعات السياسية واالجتامعية لهذه 

لت هذه الرؤية املستقبلية يف أربع وثائق: وثيقة  الفئة من الشعب الفلسطيني. وفُصِّ

ى  رؤية املستقبل، دستور متساٍو للجميع، الدستور الدميقراطي، إعالن حيفا. وتُسمَّ

مجتمعًة وثائق رؤية املستقبل )وأشري إليها فيام ييل باسم “الوثائق”(، وكان إعدادها 

ونرشها جهًدا جامعيًا ساهَم فيه سياسيون ومفكرون فلسطينيون وقادٌة يف املجتمع 

املدين الفلسطيني. 

تبنت الوثائق مطالَب املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل السياسية واالجتامعية من 

مت بذلك  وجهة نظر الجامعة، وطرحت كذلك روايًة تاريخية فلسطينية دقيقة. وقدَّ

إطاًرا نظريًا منظَّاًم للحقوق الفلسطينية داخل دولة إرسائيل. ومل تعرض الوثائق أفكاًرا 

جديدة، بل أكَّدت ما كان يُطالب به الكثريون منذ عقود. ومع ذلك، كانت تلك هي 

املرَة األوىل التي تُطرح فيها هذه األفكار بهذا الوضوح وبهذه الرؤية الجلية لشكل 

املستقبل األكرث قبواًل لدى الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل. 

تدعو الوثائق دولَة إرسائيل إىل التخيل عن طابعها اليهودي، وإىل املساواة بني مواطنيها 

كافة. وتؤكد، يف الوقت نفسه، الهويَة الفلسطينية القومية للمجتمع الفلسطيني يف 

إرسائيل وانتامَءه إىل العامل العريب ومكانته كشعٍب أصيل. إن الرواية التاريخية جلية يف 

الوثائق، وتجعل النكبَة مرجًعا زمنيًا محوريًا والسبَب يف كل معاناٍة فلسطينية. وتصُف 

برصاحٍة ووضوح نواَة املرشوع االستعامري االستيطاين الصهيوين يف فلسطني:

يف أواخر القرن التاسع عرش بدأت الحركة الصهيونية مرشوعها الكولونيايل-

االستيطاين يف فلسطني. والحقاً، قامت، بتساوق مع االستعامر العاملي وبتواطؤ 

الرجعية العربية معها، بتنفيذ مرشوعها الرامي إىل احتالل وطننا وتحقيق هدفها 

بتحويله إىل دولة لليهود - إعالن حيفا، ص 11-12. 
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“نجح الجهد املبذول لحرص الرؤية الفلسطينية 
الجمعية يف إطار إقامة الدولة ضمن حدود 

1967 إىل حٍد كبري.”
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إن إرسائيل وليدة عملية استيطان بادرت إليه النخب اليهودية-الصهيونية يف أوروبا 

والغرب وساهمت يف تنفيذه دول استعامرية وتعزَّز بتكاثف الهجرة اليهودية إىل 

فلسطني عىل ضوء نتائج الحرب الحرب العاملية الثانية والهولوكوست - التصور 

املستقبيل للعرب الفلسطينيني يف إرسائيل، ص 9. 

إن الرتكيَز عىل رضورِة جرب الظلم التاريخي املتمثل يف النكبة هو ما مُييز هذه الوثائق 

عن غريها من مبادرات الفلسطينيني املوطنني يف إرسائيل الداعية إىل املساواة. ومع أن 

الوثائق تتطرق بإيجاز إىل القمع املستمر الذي تتعرض له فئات الشعب الفلسطيني 

األخرى، وتدعو إىل إنهاء االحتالل العسكري ألرايض 1967، وتُطالب إرسائيَل رصاحًة 

باالعرتاف بحق عودة الالجئني الفلسطينيني عماًل بقرار األمم املتحدة رقم 194، إال أنها 

ال تتناول كيفية عودة الالجئني. وال تجعل إنهاَء االحتالل وتطبيَق حق العودة متطلبًا 

مسبًقا لتحقيق مطالب الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل.

تقترص هذه الوثائق يف تركيزها بوضوح عىل ظرف الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل، 

وتفصُل قضيتهم عن قضية الفلسطينيني اآلخرين إّما بقصد أو دون قصد، وتتموضع 

بثبات ضمن إطار حل الدولتني. وباختصار، ال تدعو رؤية املستقبل التي تتبناها الوثائق 

إىل تفكيك الهيكل القائم وإمنا إىل إصالحه. وهي ال تطرح خريطًة للمستقبل إال ضمن 

الحدود والقيود التي فرضها النظام االستعامري االستيطاين، يف تجاهل تام العرتافها 

بأصلية العنرص الفلسطيني عىل األرض. 

مثة مساعي أخرى لتصور مستقبل بديل كاملبادرات التي تروج حلَّ الدولة العلامنية 

الواحدة الجامعة لكل َمن يعيش عىل الرقعة الواقعة بني نهر األردن وبني البحر األبيض 

املتوسط. وعىل سبيل املثال، تطرح حملُة الدولة الدميقراطية الواحدة، التي انطلقت 

من حيفا، برنامًجا سياسيًا من عرش نقاط يتضمن بنًدا يدعو إىل إعامل حق عودة 

الالجئني واستعادة ممتلكاتهم وبنوًدا أخرى تضمن املساواة. ولكن، عىل غرار وثائق رؤية 

املستقبل، ال تدعو حملُة الدولة الدميقراطية الواحدة إىل إنهاء االستعامر رغم وصفها 

إرسائيل كدولِة استعامر وفصٍل عنرصي. وكانت هناك محاوالت من أفراد أو منظامت 

لصياغة رؤى بديلٍة للمستقبل بالرتكيز عىل قضايا محددة مثل حق عودة الالجئني 

الفلسطينيني. ومن تلك املحاوالت الخطة املفصلة للعودة التي وضعها سلامن أبو ستة، 

وكذلك محاوالت املنظامت الشعبية املختلفة يف فلسطني مثل املنظامت الشبابية التي 

تتصور إعادَة بناء القرى املطهَّرة عرقيًا )انظر التعقيب الذي كتبته مستقبل مختلف: 

حني يتخيل الفلسطينيون(.

تحقيق اإلجامع

َصَدرت وثائُق رؤية املستقبل من خالل التشاور والحوار بني العديد من املفكرين وقادة 

املجتمع املدين والسياسيني من املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل، ولكنها مل تكن نتيجة 

إجامٍع عريض يشمل فئات املجتمع األخرى، ولعله من األسباب الكامنة وراء محدودية 

تأثري الوثائق ومدى وصولها.

يجب أن يكون اإلجامع جزًءا أساسيًا يف التعبري عن رؤية مستقبل الشعب الفلسطيني 

بأكمله. فاإلجامع يعني االتفاق أو التوافق الذي تتوصل إليه الجامعة أو املجموعة من 

3. يزيد صايغ، الكفاح املسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية، 1949-1933، ص 99.

4. ليندا طرب، “قوة الشعب: الدروس املستفادة من االنتفاضة األوىل،” مركز دراسات التنمية، جامعة بريزيت، نيسان/أبريل 2013، ص 3.

الناس. وميكن استخدام املصطلح للداللة عىل اإلجامع عىل العملية أو عىل القرار النهايئ. 

وبخالف التصويت باألغلبية الذي قد يُفيض إىل نتائج خالفية ويُقيص رشائح كبرية من 

الشعب، يتطلب اإلجامع من جميع األطراف املعنية أن تتفاوض حتى تتوصل إىل اتفاق. 

وميكن لعملية التوصل إىل األجامع أن تساعد يف بناء عالقات الثقة بني املجموعات 

واألحزاب املختلفة.

إن من الرضورة مبكان يف ظل غياب السيادة والحكم الذايت )وال سيام يف السياقات 

االستعامرية(، أن نفكر يف التوصل إىل إجامع ثوري أكرث يُستمُد من الشعب بوسائل ال 

تتسنى بالرضورة من خالل ما يُعترب إجراءات ومؤسسات دميقراطية اعتيادية. ويرضب 

التاريخ الفلسطيني أمثلًة شهدت اإلجامع الثوري كجزء من العملية، كام يف السنوات 

األوىل من عمر منظمة التحرير الفلسطينية وإبان االنتفاضة األوىل باإلضافة إىل حاالت 

أكرث معارصًة.

صاغ مؤسُس منظمة التحرير الفلسطينية واملندوب الفلسطيني يف جامعة الدول 

العربية، أحمد الشقريي، الوثائَق السياسيَة األوىل للمنظمة مبا فيها امليثاق الوطني 

والقانون األسايس. وحازت تلك الوثائق الحًقا عىل موافقة مجلٍس مكون من 422 

فلسطيني اجتمعوا يف القدس وكان من بينهم وجهاء، وزعامء محليون، ومهنيون من 

أطباء ومحامني وغريهم، وممثالت عن املنظامت النسائية )بالرغم من أن النساء يف 

نهاية املطاف استحوذن عىل عدٍد محدود من املقاعد(. وكان من الواضح غياب ممثلني 

من مخيامت الالجئني ومن طبقة الفالحني والكادحني.3 وكان ذلك مدعاًة لالستياء وال 

سيام يف أوساط الطالب والناشطني الشباب مبن فيهم املنتمون إىل حركة فتح والجامعات 

اإلسالمية. إن غياب التمثيل، والشعور بخنوع منظمة التحرير للدول العربية، والقلق من 

أن املنظمة مل تعد كيانًا ثوريًا زرع بذور التغيري الهيكيل الجذري. وأجمعت املجموعات 

املسلحة عىل رضورة التغيري، وكانت تلك املجموعات والفصائل تحظى برشعية شعبية 

كبرية نتيجة كفاحها املسلح ضد إرسائيل. واختري يارس عرفات رئيًسا ملنظمة التحرير سنة 

1969، وكان ذلك مبثابة استيالء سيايس عىل الحكم قادته حركُة فتح بدعٍم من بعض 

املجموعات والفصائل املسلحة األخرى. 

لقد جلَب تويل فتح قيادة املنظمة عقًدا من التعددية السياسية مل تقترص عىل الجامعات 

املسلحة واألحزاب السياسية بل شملت االتحادات والنقابات وغريها من املنظامت. 

واستمر اإلجامع األويل عىل الشكل الذي ينبغي أن تتخذه حركُة التحرير الفلسطينية 

- أي النضال الثوري املسلح املتحرر من سيطرة الدول العربية - إىل أن دحرت إرسائيُل 

منظمة التحرير الفلسطينية خارج لبنان يف 1982 )انظر تأمالت جميل هالل بشأن 

القيادة الفلسطينية(. وبعدها، ومع انتقال الجامعات املسلحة إىل األرض الفلسطينية 

املحتلة، طُمَس ما تبقى من اإلجامع بفعل أساليب عرفات املتسمة بسلطويتها املتنامية 

يف تعيني املمثلني وتثبيتهم وبسبب اإلفراط يف متثيل نخب الشتات.

يف عام 1987 انتقلت روح الثورة إىل الشارع الفلسطيني، وتجلّت يف االحتجاجات 

الجامهريية العارمة إبان االنتفاضة األوىل التي نجمت عن سنوات من التنظيم القاعدي 

الذي أرىس األسس لتسيس الجامهري والنضال الشعبي. وشكَّلت االتحادات واملنظامت 

الطالبية والجمعيات والفصائل السياسية تحالًفا ُعرف باسم القيادة الوطنية املوحدة 

لالنتفاضة، وكُلِّفت باتخاذ القرارات، وطبقت نظاًما للقيادة بالتناوب يراعي روح التمثيل 

ويستجيب لالعتقاالت املتكررة لقادتها. كانت االنتفاضة تتمحور حول مفهوم “قوة 

الشعب” كشكٍل من أشكال اإلجامع الثوري الشعبي. ويف هذا السياق، كتبت ليندا طرب: 

“تبوأ اليسار موقع القيادة يف هذه العملية...وقد استثمرت الحركة، يف سياق تأكيدها 

عىل الشعب باعتباره وسيلة النضال وغايته ’يف طاقة الشعب وقدراته‘ وإميانه يف قوته...

نظر اليسار إىل الشعب باعتباره حيزًا ميكن فيه بناء أشكال مستقلة من القوة التي 
تتمكن من تعزيز مسرية النضال من أجل تشكيل وقائع بديلة.”4
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“إن الرتكيَز عىل رضورِة جرب الظلم التاريخي 
املتمثل يف النكبة هو ما ُييز هذه الوثائق عن 

غريها من مبادرات.”

https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/dec06/tasawor-mostaqbali.pdf
https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/dec06/tasawor-mostaqbali.pdf
https://onestatecampaign.org/all/en-manifesto/
http://www.plands.org/en/maps-atlases/maps/al-nakba-return
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ae%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ae%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9/


موجز سياساتي

تُعد حركة مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها من 

التعبريات املعارصة عن اإلجامع. تأسست حركة املقاطعة يف 2005 استجابًة لنداء 

أطلقته 170 جهة فلسطينية ضمت اتحادات وشبكات الجئني ومنظامت نسوية 

ونقابات مهنية ولجان مقاومة شعبية ومنظامت أخرى يف املجتمع املدين الفلسطيني. 

وقد أجَمَع هؤالء عىل ثالثة مطالب أساسية: 1( إنهاء االحتالل واالستعامر اإلرسائييل 

لكافة األرايض الفلسطينية والعربية وتفكيك الجدار، 2( االعرتاف بالحق األسايس 

باملساواة الكاملة لفلسطينيي أرايض العام 48، 3( احرتام وحامية ودعم حقوق 

روا منها واستعادة ممتلكاتهم  الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل ديارهم التي ُهجِّ

كام نص عىل ذلك قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 194. 

لقد كان نداء حركة املقاطعة عريًضا لدرجة أنه انربى لجوهر النضال الفلسطيني 

بتشخيص مشكلة الصهيونية باعتبارها بناًء منظَّاًم، وبالتخاطب مع الشعب 

الفلسطيني كلِّه بأجزائه الجغرافية الثالث. وتُعّد حركة املقاطعة تعبريًا صاخبًا عن 

رفض عملية أوسلو التي ما اكتفت باستبعاد مكونني رئيسيني من الشعب الفلسطيني 

)الالجئني والفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل( وإمنا أخفقت يف التصدي للقضية 

الرئيسية أال وهي الصهيونية كمرشوع استعامري استيطاين. وجاء النداء رًدا عىل 

فشل القيادة الفلسطينية وتقاعسها، وال سيام بعد صدور الرأي االستشاري من 

املحكمة الجنائية الدولية يف 9 متوز/يوليو 2004 بخصوص جدار الفصل اإلرسائييل. 

ومع أن سبب وجود حركة املقاطعة يتمثل يف حشد الدعم الدويل للضغط عىل 

إرسائيل يك متتثل للقانون الدويل، فإنها بال شك مُتثل رؤيًة للمستقبل من خالل 

مطالبها الثالثة. وأكرث ما يُثري اإلعجاب يف حركة املقاطعة، باإلضافة إىل متكُّنها من 

جمع الغالبية العظمى من مؤسسات املجتمع املدين الفلسطيني واألحزاب السياسية 

ملؤازرة النداء، احتكاُمها إىل اإلجامع يف تسيري أعاملها وصنع القرار فيها بالرغم 

من تعدد وجهات النظر السياسية واالجتامعية بتنوع املمثلني يف هيئتها القيادية 

املعروفة باسم اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة.

األهم من ذلك هو أن حركة املقاطعة ليست حزبًا سياسيًا وليست ممثاًل للشعب 

الفلسطيني. ولكنها كحركٍة سياسية ترُبهن متاًما عىل إمكانية تحقيق اإلجامع بني 

الفلسطينيني عىل قضايا ميكن ترويجها كأجندة سياسية ورؤية للمستقبل. وبالنظر 

إىل مناخ االستقطاب السيايس السائد حاليًا وانعدام املامرسة الدميقراطية، يغدو هذا 

املثال لتحقيق اإلجامع جديرًا بالتفكر والتأمل. 

التحديات واإلمكانيات

صدرت مؤخرًا مجموعٌة قصصية بعنوان “فلسطني Palestine +100( ”+100( شارَك 

فيها مجموعة من املؤلفني الفلسطينيني الذين تخيَّلوا فلسطني يف العام 2048 - أي 

عة عن النظام  بعد مائة عام عىل النكبة.5 ترسم العديُد من تلك القصص حبكات مروِّ

اإلرسائييل وكيف سيتحول لكابوًسا وجحياًم أكرث بفعل التكنولوجيا املتقدمة. املرعب 

5. Basma Ghalayini, ed., Palestine +100: stories from a century after the Nakba, (Manchester, UK: Comma Press, 2019).
6. Richard Falk, “Rethinking the Palestinian Future,” Journal of  Palestine Studies, volume 42, Summer (2013): p.83. 
7.  Frantz Fanon, A Dying Colonialism, New York: Grove Press, (1965), p.179-180.

أكرث هو أن العديد من خياالت املستقبل تلك ميكن تصديقها وحدوثها مرشح، وال 

سيام مع التدهور الرسيع الحاصل عىل األرض. لذا بات يتحتم عىل الفلسطينيني 

اليوم أكرث من ذي قبل أن يعربوا عن بدائل لذلك املستقبل املمكن، وأن يتجاوزا 

القيادة الفلسطينية العاجزة التي مل تتمكن إىل اآلن من الوقوف يف وجه “رؤية” 

إدارة ترامب.

إن من األهمية مبكان يف هذا السياق أن ندرَك العقبات املاثلة وُسبل االلتفاف عليها 

لتفاديها. وأوىل العقبات التي يواجهها الفلسطينيون عند مناقشة املستقبل هي عقبة 

“إمكانية التنفيذ،” أي املمكن تحقيقه يف إطار الهيمنة الحايل. ولكن ما املقصود 

بإمكانية التنفيذ وَمن يحددها؟ تقوم إمكانية التنفيذ عموًما عىل مفاهيم ما هو 

ُممكن ومنطقي وعميل التي يحددها متقلدو مناصب السلطة. ويف حالة فلسطني، 

د إطار أوسلو إمكانيَة التنفيذ منذ ما يزيد عىل عقدين من الزمن، حيث أمىل  حدَّ

بأن يكون مستقبل الفلسطينيني ضمن حدود إطار الدولتني، وأال مُتَنح السيادة 

الفلسطينية إال عىل مراحل وضمن رشوط. أّما القضايا األخرى مثل قضية القدس 

لت “للوضع النهايئ”. ويف هذا الصدد، يُعارض ريتشارد فولك يف  والالجئني، فقد أُجِّ

كتاباته حول مستقبل الفلسطينيني ُحجة إمكانية التنفيذ وال سيام إطاَر الدولتني 

الذي يرى أنه ينطوي عىل خصائص عقيمة:

... آفاق إمكانية التنفيذ تحرص خيارات الفلسطينيني يف اثنني: إّما املوافقة 

ل  عىل جولة أخرى من املفاوضات الفاشلة سلًفا وإّما رفض املفاوضات وتحمُّ
املسؤولية عن إعاقة الجهود الساعية إلحالل السالم.6

وهكذا فإن “املستقبل املمكن” ال يضمن وال بأي حاٍل من األحوال إعامَل الحقوق 

الفلسطينية أو تحقيق التحرير. ويف املقابل، يحضُّ فولك عىل تفضيل “سياسة التحرر 

واالنعتاق” يف النقاشات حول املستقبل. ويشري بعض الفلسطينيني والناشطني إىل 

هذه السياسة باسم “مقاربة الحقوق أواًل”. فال بد أن تقوم أي رؤية للمستقبل عىل 

أساس إعامل الحقوق الفلسطينية األساسية وتحقيق السيادة، وليس عىل أساس 

إمكانية التنفيذ.

أّما العقبة الثانية التي ينبغي أن يتغلب عليها الفلسطينيون فتتمثل يف مفهوم 

االستمرارية االستعامرية يف تخيالت املستقبل. يقول فانون، ُمعلًِّقا عىل االستعامر 

الفرنيس يف الجزائر، بأنه “كان يُبنى دامئًا عىل االفرتاض بأنه باٍق لألبد”7 تسعى الُنظم 

االستعامرية واالستعامرية االستيطانية إىل السيطرة عىل تصورات الواقع والتحكم 

فيها من أجل إخضاع الشعوب األصلية واملستعَمرة لدورة من القمع ال يبدو لها 

نهاية. لذا ال بد للفلسطينيني أن يتخيلوا مستقباًل خاليًا من القمع. وال بد من التأكيد 

عىل أن هذا التخيل ليس خيااًل وإمنا تصوٌر لِشكل املستقبل دون استعامر.

العقبة الثالثة هي نبُذ خطاب املنظامت غري الحكومية والنيوليربالية، حيث أفضت 

سنوات من النيوليربالية والعمل يف منظامت غري حكومية يف فلسطني إىل تحييد 
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“ال يضمن »املستقبل املمكن« وال بأي حاٍل 
من األحوال إعامَل الحقوق الفلسطينية أو 

تحقيق التحرير.”

“إن من الرضورة مبكان يف ظل غياب السيادة 
والحكم الذايت )وال سيام يف السياقات 

االستعامرية(، أن نفكر يف التوصل إىل إجامع 
ثوري أكرث.”

https://bdsmovement.net/
https://bdsmovement.net/ar/bnc


الخطاب سياسيًا، وتقييد التصورات لاِم هو ممكن )انظر مقالة حازم جمجوم “اسرتداد 

البعد السيايس يف الرواية الفلسطينية”(. ومن الرضورِة مبكان يف عملية التخيل الجمعي 

إحياُء الخطاب املحيل للتحرير وإنهاء االستعامر، وإنشاُء قاموس مشرتك.

قد يبدو التوصل إىل رؤية مشرتكة للمستقبل أمرًا مستحياًل يف السياق الراهن املتسم 

باالستقطاب السيايس والترشذم. غري أن األمثلة املذكورة آنًفا تُبني أن الفلسطينيني حققوا 

اإلجامع يف قضايا رئيسية، ومتكَّنوا من مواصلة العمل والتعبئة مبوازاة االحتفاظ بالتعددية 

السياسية. إن ثقافة اإلجامع تحتاج َمن يتعهدها ويرعاها ويبني عليها، وال سيام يف سياق 

املجتمع الفلسطيني املشتت جغرافيًا واجتامعيًا وسياسيًا.
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يارا هواري هي الزميلة السياساتية الرئيسية للشبكة يف فلسطني. نالت درجة 

الدكتوراه يف سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت، حيث درَّست 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.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/circles/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7/
https://al-shabaka.org/circles/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7/
https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/

