
Rethinking Statehood in Palestine: Self- يضم املجلد الجديد املعنون

Determination and Decolonization Beyond Partition مساهامت من 
مجموعٍة متنوعة من املفكرين ملناقشة معنى الدولة الفلسطينية. اضطلعت بتحرير 

هذا املجلد ليىل فرسخ، محللة السياسات لدى الشبكة واألستاذة املشاركة يف االقتصاد 

السيايس بجامعة ماساتشوستس يف بوسطن. تتجاوز فرسخ والُكتاب املشاركون يف هذا 

املجلد فكرَة التقسيم، الذي يقوم عليها حلُّ الدولتني، ويبيِّنون أنه ال بد من التعبري 

عن مقومات الدولة الفلسطينية، مبا فيها املواطنة والسيادة والقومية، يف سياق إنهاء 

االستعامر. 

تكتب فرسخ يف مقدمة الكتاب: “سوف يتطلب إنهاء االستعامر يف فلسطني بيان 

مقومات اإلطار السيايس الجديد الذي يعرتف بالعنف والظلم يف املايض والحارض 

م حقوَق املواطنة عىل السيادة اإلقليمية.” ولكن كيف لنا أن نتصور تقرير املصري  ويُقدِّ

الفلسطيني خارج فكرة السيادة اإلقليمية والدولة القومية؟ وهذا التساؤل ال ينتهي، 

بحسب فرسخ، وسيظل يواجهه الفلسطينيون أينام كانوا. 

بعد موت حل الدولتني وفشل السلطة الفلسطينية يف تحقيق التحرير والعدالة، كيف 

للفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة واألرايض املحتلة يف 1948 والشتات أن يضعوا 

تصوًرا جديًدا لتقرير مصريهم خارج إطار الدولة القومية؟ ما هي البدائل املتاحة وما 

لت  هي التحديات التي قد تنطوي عليها؟ تحاورت الشبكة مع فرسخ حول ما توصَّ

إليه يف كتابها غري املسبوق، ولالستزادة حول املنظور الجديد للدولة الفلسطينية. 

 

يتناول كتابك تشبُّث الفلسطينيني بنموذج الدولة كوسيلة للتحرير. 

فلامذا استمر هذا التشبث، وملاذا يعجز منوذج الدولة عن تحقيق تقرير 

املصري للفلسطينيني؟

هم يف تقرير املصري،  ينبع تشبّث الفلسطينيني بإقامة الدولة من كون أنها تُثبت حقَّ

هم يف تقرير مصريهم السيايس وتأكيد وجودهم كقومية. تُنِكر إرسائيل  وبالتايل حقَّ

هذا الحق منذ عام 1948. وأصبحت إقامة الدولة هدفًا أساسيًا للحركة الوطنية 

الفلسطينية بعد حرب عام 1967 وقرار األمم املتحدة رقم 242 الصادر يف ترشين 

الثاين/نوفمرب 1967، الذي بات أساًسا للتسويات السلمية بني إرسائيل وجريانها بنصه 

عىل انسحاب إرسائيل من “األرايض املحتلة يف النزاع األخري” مقابل “االعرتاف بسيادة 

ووحدة أرايض كل دولة يف املنطقة واستقاللها السيايس.” غري أن القرار مل يأت عىل 

ذكر الفلسطينيني أو أي حقٍّ من حقوقهم املكفولة مبوجب قراري األمم املتحدة 181 

و194.

دت منظمة التحرير الفلسطينية أهدافها وعىل رأسها إقامة دولة  ويف عام 1971، حدَّ

فلسطينية تضم املسيحيني واليهود واملسلمني عىل أرض فلسطني التاريخية. وافرتضت 

بذلك أن الطريقة الوحيدة لعودة الفلسطينيني إىل ديارهم وتحرير أراضيهم من 

االستعامر االستيطاين الصهيوين كانت من خالل إقامة دولة قومية فلسطينية. 

وهكذا حذت منظمة التحرير حذو معظم حركات التحرير يف القرن العرشين التي 

ربطت بني التحرر من االستعامر وإنشاء دول قومية مستقلة. 

وقد لقيت مطالبة الفلسطينيني بإقامة دولتهم دعاًم من جامعة الدول العربية منذ 

عام 1974. وأكّدت مبادرة السالم العربية لعام 2002 وخريطة طريق السالم لعام 

2003 أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عىل األرايض املحتلة عام 1967 ليس أمرًا 

مرشوًعا وحسب، بل الوسيلة الوحيدة إلنهاء ما يسمى الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني.

غري أن فشل مرشوع الدولة الفلسطينية يف تحقيق التحرير ينبع من عاملني أساسيني، 

أوالهام قبوُل منظمة التحرير الفلسطينية بنموذج التقسيم، الذي دافع عنه املجتمع 

الدويل منذ عام 1947، باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل النزاع. ويف عام 1988، تخلت 

منظمة التحرير عن هدفها املتمثل يف إقامة دولة دميقراطية عىل كامل أرض فلسطني، 

واكتفت بدولة فلسطينية يف الضفة الغربية وغزة كإعالن رمزي الستقاللها. ويكمن 

العامل الثاين يف قبول الفلسطينيني بإجراء مفاوضات مع إرسائيل عىل أساس اتفاقات 

أوسلو لعام 1993، بدالً من مواجهة الصهيونية واملطالبة، عىل أقل تقدير، باالنسحاب 

اإلرسائييل الكامل من األرايض املحتلة. 

أعادت “عملية السالم” صياغة هيكل الهيمنة اإلرسائييل االستعامري بدالً من إنهائه، 

حيث سمحت إلرسائيل بفرض حصار عىل غزة ألكرث من 15 عاًما، ومضاعفة عدد 

املستوطنني يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الرشقية، ثالث مرات تقريبًا من 

250,000 يهودي إرسائييل يف عام 1992 إىل زهاء 700,000 يف عام 2020. وأدت أيًضا 

إىل تجزئة الكيان السيايس الفلسطيني باستحداث السلطة الفلسطينية التي أخذت 

بحكم األمر الواقع مكان منظمة التحرير، وعرَّضت يف غضون ذلك التحرير الفلسطيني 

وحق العودة للخطر. وهكذا كان محتوًما عىل الدولة الفلسطينية أال تكون قابلة 

للحياة أو ذات سيادة، بالرغم من نيل االعرتاف بها من 138 دولة.

تطرح فصول الكتاب املختلفة بدائل ملرشوع الدولة. ما أمثلة التحديات 

التي يجب عىل الفلسطينيني التغلب عليها من أجل إيجاد بديٍل للتقسيم 

قابٍل للتطبيق؟
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فلسطني إذ تتجاوز التقسيم والدولة القومية
ليىل فرسخ

ب
تعقي

C
ontact@

A
l-Shabaka.org

w
w

w
.A

l-Shabaka.org

1

“يتعني علينا كفلسطينيني أن نبنيِّ كيف سنضع 
ُد مجتمعنا، مبا  اسرتاتيجيًة سياسية جديدة توحِّ

فيه الالجئون والقاطنون يف األرايض املحتلة 
عام 1948.”

https://www.ucpress.edu/book/9780520385627/rethinking-statehood-in-palestine
https://www.ucpress.edu/book/9780520385627/rethinking-statehood-in-palestine
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https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2021/03/EUSETTLERPT_120321.pdf
https://al-shabaka.org/ar/author/leilafarsakh/


يقول كتايب إن عىل الفلسطينيني أن ينأوا عن منوذج التقسيم، أو حل الدولتني، يف أي 

مسعى يسلكونه إلحراز حقوقهم. ويعتقد بعض الفلسطينيني أنه يجب التخيل متاًما 

عن مسعى إقامة الدولة، ألن الدولة تظل يف جوهرها كيانًا سياسيًا عنيًفا وقمعيًا. 

ويرون يف املقابل أن سياسة الصمود والتعبئة الشعبية تؤكد األصالنية الفلسطينية. ومثة 

آخرون، وأنا منهم، يرون أن البديل يكمن يف إعادة تعريف الدولة وليس تخيل إمكانية 

تجاوزها. فال بد من احتوائها بجعلها دميقراطية وشاملة للجميع وخاضعة للمساءلة أمام 

مواطنيها. 

يكمن التحدي الذي يواجهه الفلسطينيون يف تحديد شكل الدولة الدميقراطية التي 

يريدون إنشائها، ويف وضع اسرتاتيجية سياسية لحشد الدعم الوطني واإلقليمي والدويل 

لها. وهذا التحدي ليس قانونيًا أو دستوريًا وحسب - من حيث شكل الدولة الدميقراطية 

يف فلسطني التاريخية وهل ستكون دولة فيدرالية أو كونفدرالية أو ثنائية القومية أو 

وحدوية - بل هو أيًضا تحدٍّ سيايس يف املقام األول. أي أنه يتعني علينا كفلسطينيني 

ُد مجتمعنا، مبا فيه الالجئون  أن نبنيِّ كيف سنضع اسرتاتيجيًة سياسية جديدة توحِّ

َ الخطوات االقتصادية  والقاطنون يف األرايض املحتلة عام 1948. وعلينا أيًضا أن نبنيِّ

والسياسية والقانونية الواجب اتخاذها لتفكيك هيكل الفصل العنرصي االستعامري الذي 

أوجدته إرسائيل من أجل بناء نظام سيايس جديد. 

وهذا يعني أن عىل الفلسطينيني أن يتصدوا ملسألة الصهيونية، بدالً من تجريدها كام 

فعلت عملية أوسلو، وأن يبيِّنوا كيف ميكن لإلرسائيليني والفلسطينيني أن يكونوا مواطنني 

متساوين يف دولة دميقراطية. وهناك الكثري لنتعلمه من جنوب إفريقيا يف هذا الصدد، 

حتى وإْن مل تحل تلك التجربُة مشكلَة عدم املساواة االقتصادية املستمرة. إنَّ بناء 

مستقبٍل حرٍّ لفلسطني يستلزم تفكيك االمتيازات االستعامرية وهياكل الهيمنة بقدر ما 

يستلزم التعريف بحقوق اليهود أو اإلرسائيليني الراغبني يف البقاء يف فلسطني كمواطنني 

متساوين، دون تجريدهم من هويتهم أو املساس بحق الفلسطينيني يف العودة، وهو 

حقٌّ محمي مبوجب القانون الدويل.

ترُبزين يف فصلِك أهميَة إعادة صياغة العالقة بني القومية والدولة. ما 

أهمية ذلك باعتقادك، وماذا يعني حيال إقامة دولة عىل أرض فلسطني 

التاريخية؟ 

منذ أن قام وودرو ويلسون يف عام 1918 بتدويل مفهوم تقرير املصري، وأرىس أسس 

نظام عاملي مكوَّن من دول قومية من خالل نقاطه األربعة عرش، التأمت رابطٌة وثيقة، 

ال داعي لها، بني القومية والدولة. فقد أثبتت الدولة القومية بأنها إشكالية ألنها ُملزمة 

باستبعاد َمن ال ينتمي إىل القومية ذاتها. وهذا التمييز حتمي، وال سيام عندما ال تكون 

الدولة القومية دميقراطية وعندما تتحدد املواطنة فيها عىل أساس العرق بدالً من 

حقوق اإلقامة عىل أرضها. وبحسب محمود ممداين، فإن الدولة القومية جزٌء ال يتجزأ 

من االستعامر، حيث ستُنتج حتاًم مواطنني أصيلني ومستوطنني، ومواطنني وأجانب، غري 

متساوين يف الحقوق والصالحيات.

الدولة يف األساس نظاٌم قانوين وسيايس محدد إقليميًا. أّما القومية فهي مصطلح أكرث 

شموالً يشري إىل مجموعة من األشخاص يشرتكون يف خصائص تاريخية أو عرقية أو ثقافية 

أو خالفها. ينطوي مصطلح القومية أيًضا عىل حقٍّ لشعب معني يف تقرير املصري، وهذا 

الحق ال يحتاج ألْن يكون محصوًرا إقليميًا، ألن السيادة للشعب. 

وبالتايل، فإن الطريقة الوحيدة إلنهاء استعامر فلسطني تكمن يف االبتعاد عن الدولة 

القومية كنموذج للدولة أو هدٍف للتحرير. وكام تَبنيَّ من تجربة العقود الثالثة املاضية، 

فإن إنشاء دولة فلسطينية مقطَّعة األوصال ضمن إطار التقسيم يستبعد الالجئني 

الفلسطينيني واملواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل من تعريف القومية الفلسطينية. 

والدولة القومية أيًضا ليست دميقراطية وال تستطيع حامية حقوق املواطنة للفلسطينيني 

نّا  يف غزة أو الضفة الغربية. فلن تتسنى حامية حقوق الشعب وضامن حريته إال إذا كوَّ

مبجموعنا دولة دميقراطية تضمن املساواة يف الحقوق لجميع مواطنيها، بغض النظر عن 

عرقهم. 

تشددين أيًضا عىل الدور املركزي الذي ميكن أن يؤديه الفلسطينيون 

املواطنون يف إرسائيل يف مرشوع التحرير املستقبيل. ملاذا تعتقدين أن 

الوقت قد حان ليك يقود الفلسطينيون املواطنون يف إرسائيل حركة 

التحرير؟

تشري املرحلة الراهنة التي متر فيها القضية الفلسطينية إىل أن الفلسطينيني املواطنني يف 

إرسائيل باتوا يف وضع يؤهلهم لالضطالع بدور محوري يف قيادة النضال التحرري، مثلام 

فعل الالجئون يف أعقاب حرب عام 1967، والفلسطينيون يف الضفة الغربية وغزة إبان 

االنتفاضة األوىل عام 1987 وعملية أوسلو. يستطيع الفلسطينيون املواطنون يف إرسائيل 

القيام بهذا الدور إىل حٍد كبري ألن حل الدولتني قد فشل، وبديله من أجل امليض قدًما 

هو إنشاء دولة دميقراطية واحدة عىل أرض فلسطني التاريخية، سواًء كانت دولة ثنائية 

القومية أم ال، وألنهم األقدر عىل فهم واقع الهياكل السياسية اإلرسائيلية. ولذلك هم 

قادرون عىل سد الفجوة بني الفلسطينيني واإلرسائيليني يف النهوض بحل الدولة الواحدة.

ومع ذلك، ال أدري ما إذا كان الفلسطينيون املواطنون يف إرسائيل سيأخذون زمام 

املبادرة يف مرشوع التحرير وما إذا كانوا يريدون ذلك أصاًل. وال بد من أن نتذكر أيًضا أن 

لجميع الفلسطينيني دوًرا يقومون به يف نضالهم من أجل العدالة واملساواة، كام أظهرت 

انتفاضة الوحدة املستمرة. 

يُظهر كتابك أنَّ عىل الفلسطينيني يف سائر أرجاء فلسطني التاريخية 

والشتات أن يتفقوا عىل مرشوع وطني جديد وجمعي. ما الشكل 

املستصوب لهذا املرشوع وماذا سيرتتب عىل القيادة الفلسطينية القامئة؟

يتفق الفلسطينيون يف فلسطني التاريخية قاطبًة والشتات عىل فشل حل الدولتني. 

ويف حني أن البعض ال يزال يدافع عن إمكانية إنقاذ مرشوع الدولة الفلسطينية من 

خالل إصالح السلطة الفلسطينية، إال أنه بات جليًا اآلن أن مرشوع الدولة يف الضفة 

الغربية وغزة ال ميكنه حامية الحقوق الفلسطينية، وال يخدم سوى مصالح حفنة صغرية 

من الفلسطينيني تضم السلطة الفلسطينية وأعوانها وبعض املستثمرين الرأسامليني 

اإلقليميني والعامليني.

يكمن التحدي الذي يواجهه الفلسطينيون اآلن يف االتفاق عىل مرشوع وطني جمعي 

جديد يتجاوز التقسيم وال يزال ممكًنا سياسيًا. ومع ذلك، لن يتسنى إنتاج مرشوع كهذا 

قبل إحياء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ألنها الهيكل السيايس املمثل الوحيد 

الذي ينضوي تحت رايته الفلسطينيون كافة داخل فلسطني التاريخية وخارجها. وتحقيًقا 

ذلك، ينبغي أن يتوىل جيٌل جديد من الفلسطينيني زماَم قيادة منظمة التحرير والتصدي 

للسلطة الفلسطينية التي هّمشت املنظمة وتخلت عن مرشوع التحرير.
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“الطريقة الوحيدة إلنهاء استعامر فلسطني 
تكمن يف االبتعاد عن الدولة القومية كنموذج 

للدولة أو هدٍف للتحرير.”

https://al-shabaka.org/briefs/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d9%86-%d9%85/
https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-No.8.pdf
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674987326
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://al-shabaka.org/reports/%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8/
https://al-shabaka.org/focuses/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d8%b9/
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»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.

ليىل فرسخ هي أستاذة مشاركة ورئيسة قسم العلوم السياسية يف جامعة 

ماساتشوستس بوسطن. وهي مؤلفة كتاب »هجرة العاملة الفلسطينية 

إىل إرسائيل: العمل واألرض واالحتالل« )روتليدج 2012(، وكتاب »الدولة 

يف فلسطني من منظور جديد: تقرير املصري وإنهاء االستعامر بال تقسيم.« 

)مطبعة جامعة كاليفورنيا 2022(. عملت مع عدد من املنظامت، مبا يف 

ذلك منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( يف باريس و MAS يف 

رام الله، وهي زميلة أبحاث رئيسية يف جامعة بريزيت منذ عام 2008. 

حصلت عىل جائزة السالم والعدالة من لجنة كامربيدج للسالم يف عام 

.2001

https://al-shabaka.org/ar/author/leilafarsakh/

