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 اإلىداء
 

 "وطٍت علمٍت أف أقراء كل األشياء
 وطٍت علمٍت أف التاريخ حروؼ مزورة 
 حُت تكوف ببل دماء"
 مظفر النواب

  
 
 

 إلى الوطن العائد بالفكرة والرصاصة
 
 

 بها وكانت الئقة بهم... إلى شهداء الشعب واألمة الذين طاولت قاماتهم علو فلسطين ومعناىا ومغزاىا فكانوا الئقين
 

 وإلى كل من ورثوا وصانوا أماناتهم وحافظوا على فلسطين كأمانة أودعتها السماء بعهدة األرض والبشر...
 
 

 
 
 
 
 

 
 "الوبتاج اؼبغلوبوف إُف تاريخ، إال إذا كانوا قادرين على استثماره يف معارؾ ال ذبدد ىزائمهم." 

  فيصل درّاج
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 شكر وتقدير
 

كلمات الشكر والتقدير اليت عربت عنها اإلنسانية أشكر هبا مدرسيت األوُف امتثااًل لقوؿ الشاعر "األـ مدرسٌة..." الشكر لكي يا كل  
أمي يف البداية والنهاية.. والشكر موصوؿ أليب العزيز الذي علمٍت الصرب وشجعٍت على مواصلة ىذا الدرب.. وأشكر أخويت األعزاء 

اؼبتمرد على الواقع، وأبو  -عوف ودعم يف مراحل دراسيت اعبامعية األوُف والثانية الشكر لكم صبيعًا )أبو العز على ما قدموه ِف من
(.. والشكر موصوؿ لشقيقيت  -العسكري اؼبسكوف بالطموح، وصخر -الطبيب اؽبادئ، وأخي التوأـ ؿبمد -اؼبعتز العسكري اؼبلتـز

أرى فيهم متنفسي الوحيد عندما تتقطع يب السبل.. الشكر لكم صبيعًا على عطفكم  الغالية أـ يزف وزوجها أبو يزف اللذين كنت
 واىتمامك ورعايتكم وربملكم ِف طيلة ىذه السنوات.

كل كلمات الشكر والتقدير اليت َف ربويها يومًا معاجم العرب واألدباء أشكر هبا الدكتور عبد الرحيم الشيخ على تفانيو اؼبخلص يف 
فكر النقدي والتحرري يف جامعة بَتزيت.. والشكر موصوؿ لو على جهوده الكبَتة يف ذباوز أزمة قبوؿ مقًتح ىذه إرساء رسالة ال

وصديقاً الرسالة.. وأشبن لو أىتمامو ومتابعتو ؽبذه الرسالة بأيبانية نقدية عالية.. لك الشكر واالحًتاـ واحملبة يا عبد الرحيم أخًا عزيزًا 
 وفياً.

لعرفاف إُف األخوة أعضاء عبنة النقاش: الدكتور منَت فخر الدين والدكتور ندًن مسيس على جهودىم ومبلحظاهتم أتقدـ بالشكر وا
القيمة.. وأشكر أيضًا أعضاء عبنة النقاش الشرفيُت: الدكتور ؿبمد نعيم فرحات، والدكتور وليد الشرفا اللذين أسهما يف تطوير ىذه 

وببلغتهم األدبية وأمانتهم الوطنية.. والشكر موصوؿ للدكتور ببلؿ عوض سبلمة الذي خضت الرسالة من خبلؿ ناقديتهم الشاعرية 
يق معو نقاشًا عميقاً وشبينًا امتد طواؿ مرحلة اؼباجستَت.. وللدكتور أباىر السقا الذي علمٍت ببلغة اؼبنهج.. وللدكتور عبلء العزة الصد

 اللتحاؽ برنامج الدراسات العربية اؼبعاصرة.العزيز.. ولؤلستاذ وساـ الرفيدي الذي شجعٍت على ا
أشكر أيضًا زمبلئي طبلب اؼباجستَت يف الدراسات العربية اؼبعاصرة الذين قضيت أصبل اللحظات معهم يف جامعة بَتزيت )ؿبمود 

ي، فَتوز علياف، رامي علوي، ساري عرايب، ؿبمد ضبداف، ؿبمد رجوب، أضبد األغواين، صاٌف برقاوي(، والزميبلت )ىند مرض
شحرور، رنا إبراىيم، شيماء أبو فرحة، فداء قبادة، آالء كراجة( والشكر لآلخرين كثر َف تسًتجع الذاكرة أظبائهم يف ىذه اللحظة.. 

 والشكر لزمبلء آخرين يف برامج اؼباجستَت اآلخرى.
منحة التفرغ البحثي لكتابة ىذه الرسالة.. كما الشكر ؿبفوظ للمؤسسة مواطن )اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة الديبقراطية( على توفَتىا 

أشكر أسرة برنامج اؼباجستَت يف الدراسات العربية اؼبعاصرة على كل ما قدموه من علم ومعرفة.. وأشكر كل اللذين التقيتهم وتعرفت 
 عليهم وحاورهتم يف دراسيت يف جامعة بَتزيت فكل واحد منكم لو بصمة يف ىذه الرسالة.

 
 ا وىناؾ.. لِك الشكر على صربِؾ ىذا فاؼبشوار كاف طويل.. لِك عظيم الشكر واحملبة خطيبيت الغالية حورلِك الشكر ىن

 
 

 الشكر مفتوح لكل من يقرأ ىذه الرسالة ويتمثل رسالتها...
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 ملخص الدراسة باللغة  العربية
 

وأساليب وغايات النص اؼبؤسس للمشروع الوطٍت تتمثل اإلشكالية اؼبركزية ؽبذه الدراسة يف فحص التباين اؽبائل بُت منطلقات 
الفلسطيٍت، وىو اؼبيثاؽ الوطٍت، يف تصوُّر القضية الفلسطينية وأساليب حلها وغايات الربنامج السياسي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية من 

وإقامة السلطة الفلسطينية يف ظل  جهة؛ وما آؿ إليو ىذا النص ربديدًا واؼبشروع السياسي ؼبنظمة التحرير برمتو بعد اتفاقية أوسلو
ظهور وثائق تتمتع بصفة الرظبية أو شبو الرظبية صدرت عن جهات تعترب من ضمن اغبركة الوطنية الفلسطينية تطرح رؤى بديلة 

." وعلى ذلك، تتجلى اإلشكالية اؼبركزية ؽبذه الدراسة يف  للمشروع الذي أدت عوامل عدة إُف "فشلو" أو "اهنياره" أو "بلوغو حالة تأـز
فحص سَتة التحوُّالت يف الربنامج السياسي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية من الناحية اػبطابية )أي النصوص الرظبية اؼبعربة عن اؼبشروع 

لسطيٍت، الوطٍت وربوُّالتو، وىي: اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت، واؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، وبرنامج النقاط العشرة، ووثيقة االستقبلؿ الف
(؛ كما تسعى إُف فحص استكماؿ سَتة التحوُّالت اؼبشاهبة يف الوثائق الصادرة عن السلطة 9111واؼبيثاؽ الوطٍت اؼبعدؿ عاـ 

)أي النصوص الرظبية وغَت الرظبية، مثل: وثيقة 9112الفلسطينية أو أجزاء من اغبركة الوطنية الفلسطينية بعد تأسيس السلطة يف العاـ 
قراطي، والقانوف األساسي للسلطة الفلسطينية بنسختو الثالثة، ووثيقة األسرى، ووثائق اؼبصاغبة الوطنية يف مكة واليمن الدستور الديب

والدوحة والقاىرة، ووثيقة/ مبادرة جنيف، وخطاب حركة اؼبقاطعة الفلسطينية إلسرائيل، ووثيقة الدولة الواحدة، ووثيقة "وقفة حّق"  
 كايروس فلسطُت(. 

 
تنبع أنبية الدراسة من أنبية موضوعها، وىو فحص الدالالت السياسية واالجتماعية والثقافية لتحوُّالت اػبطاب الرظبي وغَت الرظبي يف 
مسَتة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، ذلك أف معظم الدراسات اليت تناولت بعض ما هتتم بو ىذه الدراسة ركَّزت إما على أبعادىا 

لب، أو على الضغوط اػبارجية اليت أدت إُف التغَتات اؼبشار إليها، وما أنتجتو من ربوُّالت يف اؼبشروع الوطٍت. السياسية، يف الغا
تتجلى أنبية ىذه الدراسة يف تناوؽبا، متعدد اغبقوؿ التخصصية، للوثائق/النصوص اؼبشار إليها، ويف ؿباولة كشفها إلمكانية وجود 

كن استقاؤه من مناطق التقاطع اؼبختلفة للمشاريع واؼببادرات السياسية اليت قد ال تكوف تطرح اسًتاتيجية ػبطاب ربرري فلسطيٍت يب
حبًل شامبًل كاغبل الذي جاء بو اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، لكنها تطرح حلواًل يبكن االستفادة منها على اؼبستوى اعبمعي الفلسطيٍت.  

هج عابر للمنهجيات على مستوى أدوات التحليل، ووحداتو، ومعايَته، وىو منهج كما تضاؼ إُف ىذه الدراسة أنبية استخدامها ؼبن
 (. CDA)ب( ويتم اختصاره  (Critical Discourse Analysisالنقديربليل اػبطاب 

 
عرفة اؼبعريف: سؤاؿ اؼبنهج وجدؿ اؼب -تتشكل بنية الدراسة من طبسة فصوؿ على النحو التاِف: الفصل األوؿ: بناء اإلشكاؿ الوطٍت

، 3390 -9112ويقدـ ىذا الفصل خطاطة منهجية لدراسة سَتة التحوالت اليت اعًتت بنية اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت من عاـ 
لدراسة اػبطاب الفلسطيٍت وفق منهجية نقدية تنافذية تتمثل يف منهج التحليل النقدي للخطاب. الفصل الثاين: قراءة يف أزمة اؼبشروع 

يفحص ىذا الفصل من الدراسة عدداً من األدبيات والدراسات السابقة اليت تقدـ قراءة نقدية ألزمة اؼبشروع الوطٍت و الوطٍت الفلسطيٍت 
الفلسطيٍت. ومت الولوج إُف العديد من األدبيات اليت تطرقت ؼبظاىر األزمة يف أبنية الثورة الفلسطينية، خلص ىذا الفصل يف فكرة 

مة األزمة" وىذه اؼبتبلزمة اعًتت صبيع أبنية اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت وحلقاتو اليت مت دراستها يف أساسية اصطلح على تسميتها "متبلز 



 خ
 

ىذا الفصل، وسبظهرت بفعل ىذه األزمة فكرة اغباجة إُف خطاب فلسطيٍت بديل إلعادة إحياء اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت خبطابو 
 اعبمعي اؼبيثاقي. 

 
مراجعة نقدية لعدد كبَت من األدبيات اليت عاعبت ، أزمة البدائل الفلسطينية والرىانات النقديةيقدـ الفصل الثالث: قراءة يف 

موضوعيُت مركزيُت استند عليهما ىذا الفصل ونبا: موضوع البدائل الفلسطينية اليت سبظهرت يف مسَتة اغبركة الوطنية الفلسطينية يف 
مت استجبلب خارطة نقدية أوضحت أىم وأشهر وأحدث االسهامات النقدية اليت مرحلة ما قبل أوسلو وما بعدىا، واؼبوضوع الثاين 

طرحت لتشخيص ومعاعبة وتوصيف اغبالة الفلسطينية خصوصًا أزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت. تقليب البدائل الفلسطينية ودراستها 
ا بأطراؼ غَت فلسطينية، وتسابق ىذه البدائل يف النزوؿ عن أفضى لبلورة صورة واضحة ؼباىية أزمة ىذه البدائل وسبثلت أزمتها يف ارهتاهن

األىداؼ الفلسطينية الكربى لصاٌف مشاريع سياسية باىتة، كانت أىداؼ وفكر بعض ىذه البدائل ضبابية وغَت صبعية للفلسطينيُت، 
قباحات لبعض ىذه البدائل تبٍت بعض البدائل أيديولوجيات عاؼبية زبتلف مع خطاب اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، فيما سجل 

باستئناؼ خطاب ينسجم مع خطاب الببلغة اؼبيثاقية. أوضح ىذا الفصل أيضًا أزمة الرىانات النقدية الفلسطينية اليت َف تفك أزمة 
 ومأزؽ اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت.

 
الدولة، مقاربة ربليلية اتبعت منهج ربليل ربوالت اػبطاب الفلسطيٍت: انزالؽ خطاب التحرير وتعوًن خطاب الفصل الرابع: يقدـ 

عاـ تشكيل منظمة  1964اػبطاب النقدي لتتبع سَتة التحوالت اليت اعًتت بنية/ نصوص اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت منذ عاـ 
يٍت منذ ذلك التاريخ التحرير الفلسطينية وإقرار اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت ومت ربليل عدد من الوثائق اؼبرتبطة باؼبشروع الوطٍت الفلسط

بُت ىذا الفصل كسوؼ الببلغة اؼبيثاقية عرب تتبع سَتة وي خبصوص اؼبصاغبة الفلسطينية. 2012وحىت تاريخ إعبلف الدوحة عاـ 
التحوالت اػبطابية واليت أدت إُف انبتات اػبطاب اؼبيثاقي، وتبُت أف ىناؾ خطابات فلسطينية مازالت ربتكم لفكر الببلغة اؼبيثاقية 

 تتشابو معها يف الرؤية واألىداؼ. و 
 
سَتة التحوالت اليت اعًتت مسَتة اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت، ويرصد الفصل اػبامس: الببلغة اؼبيثاقية واسًتاتيجية التحرر، يرقب و 

 الرظبية يف استعادة أىم التحوالت اليت أدت تدرهبياً إُف إجهاض الببلغة اؼبيثاقية. ويبُت كيف أسهمت بعض اػبطابات الفلسطينية غَت
 زخم الببلغة اؼبيثاقية. وحدد ىذا الفصل وظيفة اػبطاب الفلسطيٍت البديل اليت مت استبلؽبا من التنافذية النقدية للخطابات الفلسطينية

اسًتاتيجية  اؼبدروسة ومن اؼبراجعة النقدية للعديد من األدبيات اليت عاعبت اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، ووباوؿ ىذا الفصل مبلمسة
فلسطينية يكوف دبقدورىا ربقيق األىداؼ الفلسطينية الكربى، ومت التعبَت عن ىذه االسًتاتيجية دبصطلح اإلسًتاتيجية التوليفية بشكل 

 عاـ واإلسًتاتيجية اؼبركزة لكل جغرافيا فلسطينية بشكل خاص.
 

 

 



 د
 

Abstract 

The main problem of this study examines the enormous differences between the presuppositions, 
approaches and purposes of the texts laying the foundation for the Palestinian national project namely, the 
National Charter. This literature is investigated in relation to the vision of the question of Palestine, which includes 
the various approaches towards a solution and the projections of the political program of the Palestine liberation 
movement. In addition, the final status of this national text, in particular, and the overall Palestinian project of the 
PLO following Oslo Accords, in general, which takes into account the establishment of the Palestinian Authority in 
the context of the emergence of official or semiofficial documents issued by parties affiliated with the Palestinian 
national movement that have proposed alternative views to the national project which in consideration of several 
factors has led to its “failure”, “collapse ”, or  “crisis status”.  

 
Accordingly, this thesis examines the track of transformations in the political program of the PLO in terms 

of discourse (including formal statements describing the national project and its transformations, namely, the 
Palestinian Pan Arab Charter, the Palestinian National Charter, the program of the Palestinian National Authority, 
the Palestinian Independence Document, Amended National Charter -1996). It also attempts to examine the 
completion of similar transformations in documents issued by the Palestinian Authority or factions of the national 
movement following the establishment of the Palestinian Authority in 1994 (official and non-official documents like 
the Democratic Constitution Document, the third version of the Basic Law of National Authority, the Prisoners 
Document, the National Reconciliation Document in Mecca, Yemen, Doha and Cairo, the document of the 
Geneva Initiative, the discourse of the Palestinian Boycott Movement of Israel, the One-State Document, the 
Moment of Truth – Kairos Palestine Document). 

 
The significance of this study stems from the significance of its subject matter. It is an examination of the 

political, social and cultural transformations of the official and non-official discourse in the Palestinian national 
project. Most of the literature, which cover some of the points of interest of this study, has focused either on their 
political dimensions or the external pressures which have lead to the indicated transformations in the national 
project. The significance of this study is manifested in the fact that it tackles different specializations of the 
indicated documents/texts and in its attempt to reveal the prospects of a strategy for a Palestinian liberation 
discourse. This discourse can be revealed from an analysis of the different turning points of the various political 
projects and initiatives that can potentially present a comprehensive solution in terms of the spirit of the 
Palestinian National Charter. Moreover, a close investigation of these proposed specific solutions have the 
possibility of being beneficial on the collective Palestinian level.  Another significance of this study is the fact that it 
uses an interdisciplinary approach on the level of analysis, tools, units, and criteria, that is a Critical Discourse 
Analysis (CDA).  

 
The study consists of five chapters: 
 
Chapter One: This chapter presents the intellectual-structure of the national dilemma: a cognitive and 

controversial approach. It introduces a systematic approach towards studying the transformations of the overall 
structure of the Palestinian national project (PNP) from 1948-2013. It studies the Palestinian discourse in 
accordance with a critical approach of analyzing the discourse. 

 
Chapter Two: This chapter presents a reading of the crisis of the Palestinian national project. This chapter 

examines a number of former studies and key parts of the literature to introduce a critical reading of the crisis in 
the national project. It is essentially a literature review that addresses the manifestations of crisis in the structures 
of the Palestinian revolution. This chapter concludes with a close reading of what is described as the "Crisis 
Syndrome" which has arguably infected all structures of the PNP in its different stages. As a result of this crisis, 
there appears a need to create an alternative Palestinian discourse to revive the Palestinian national project 
within its collective charter discourse.   

 
Chapter Three:This chapter presents a reading of the crisis of Palestinian alternative and critical ventures. 

It is a critical review of a large part of the literature that tackles two central topics that make up the basis for this 
chapter. First, the issue of Palestinian alternative projects that emerged in development of the Palestinian national 
movement pre- and post-Oslo. Second, the chapter presents a critical map of the most significant, most famous 
and most recent critical contributions to diagnose, tackle and describe the Palestinian case, in particular the crisis 



 ذ
 

of the Palestinian national project as it was formed and explained. This review presents a clear picture of the 
nature of the crisis of these alternatives that are governed by non-Palestinian parties and how they compete to 
concede large Palestinian goals for the sake of fragile political projects. The objectives and ideology of some of 
these alternatives were vague and non-inclusive of Palestinians. They adopt certain global perspectives that differ 
from the discourse of the Palestinian national charter. However, some found nominal success albeit without 
resuming a discourse in harmony with charter rhetoric discourse. This chapter also explains the crisis of 
contemporary Palestinian critical ventures that have not succeeded in pulling the Palestinian national project out 
of the state of crisis and stalemate. 

 
Chapter Four: This chapter addresses the transformations of Palestinian discourse – the fall of liberation 

discourse and introduction of state discourse. This analytical critical approach towards discourse traces the 
development of transformations that characterized the structure/text of the Palestinian National discourse back to 
1948, the establishment of the PLO and the adoption of the Palestinian National Charter. A number of documents 
related to the Palestinian national project from that time of the Nakba (1948) to the Doha Declaration (2012) 
regarding Palestinian reconciliation are analyzed. This chapter shows the disappearance of the rhetoric of the 
National Charter by tracing the movement of discourse transformations thathave contributed to the variations in 
rhetorical discourse. This chapter also reveals that there are Palestinian discourses that still follow the thought 
and spirit of the National Charter and continue to share the same vision and goals.  

 
Chapter Five: This chapter addresses the rhetoric of the National Charter and liberation strategy including 

a reading of the transformations that characterized the development of the Palestinian national discourse. It 
monitors the most important transformations that gradually led to the abortion of the charter rhetoric. Alternatively, 
italso shows how some unofficial Palestinian discourses contributed to the increased reinforcement of charter 
rhetoric. This chapter identified the function of the substitute Palestinian discourse that stemmed from the critical 
permeability of well thought-out Palestinian discourses and presents a critical review of the literature that tackled 
the Palestinian national project. This chapter attempts to reach a Palestinian strategy that is capable of fulfilling 
greater Palestinian objectives. This strategy is expressed by the term “strategic tuning”, in general, and 
“concentrated strategy” to all Palestinian geography, in particular.   
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 شعراً  رسالة الرسالة: الفصل ما قبل األول
 
 
  ،كلّ الرايات اؼبنفيّة قد عادت"

                                                                                    ..يا وطٍت
 إالّ رايتك اؼبنفيّة من أفق

 ،ترربل إُف أفق
  لصوص الرايات، -يف سوؽ-

 ،تباع ببل شبن
  تقّدـ ، باغبنجرة اؼبلعونة، –النخّاس  –صاح 

 شوّة باػبطب،واحمل
 خذ راية وطٍت خذىا ال زبجل

  ورؽ جبناح من  -أرخصهاما -
 أو سيف من خشب،

 ضّفر منها إكليبل من ريش
  الديك اؽبـر –لتزيّن رأس -

 الصائح يف كلّ األسطح
 والرّاقد يف كلّ السرر

 لكن من يتبع يف وطٍت ؟
 خطوات السيف اػبشيب ؟

 سنبلة واحدة يف طاحوف من ورؽ ؟ من يلقي
 ،ألقوا بإكليل الرّيش

 ،وألقوا بالسيف اػبشيب
 ،ما زاؿ من الرّاية خيط

 "  معين بسيسو )الخيط الذي ينمو في الريح(.ينمو يف روبك .. يا وطٍت
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 "يرتكز سبلح االنتقاد على االنتقاد باألسلحة." 
 أنور عبد الملك 

 
 "إف اؼبهمة األساسية للتحليل النقدي للخطاب ىي الكشف عن تأثَت استخداـ اللغة وتأثرىا بالسياؽ االجتماعي."

 موسى بدوي أحمد
 
"يغدو البحث يف تاريخ اؼبشكبلت حبثاً يف التأريخ للحقيقة، أو لسلطة اػبطاب، أو خطاب السلطة، القادرين على تسويق نفسيهما  
 كحقيقة."
 عبد الرحيم الشيخ
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 الفصل األول
 الوطني: سؤال المنهج وجدل المعرفة -بناء األشكال المعرفي

 
 إلماعة 

، 3390 -9112يقدـ ىذا الفصل خطاطة منهجية لدراسة سَتة التحوالت اليت اعًتت بنية اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت من عاـ 
لدراسة اػبطاب الفلسطيٍت وفق منهجية نقدية تنافذية تتمثل يف منهج التحليل النقدي للخطاب، ويدشن مساحة معرفية كبَتة 

ؼبدارس والتيارات النقدية اليت أسهمت يف تصعيد منهج التحليل النقدي للخطاب، ومت تقصي لتوضيح ماىية النقد، وإرىاصات تبلور ا
العبلقة بُت النقد واػبطاب والتفاعل بينهما ودور تلك اإلسهامات يف تأصيل منهج ربليل اػبطاب النقدي. وبعد استعراض أىم 

ضع الباحث عدد من اػبطوات اؼبنهجية واعتمدىا كخطوات األدبيات والدراسات اؼبتعلقة دبوضع منهج ربليل اػبطاب النقدي، و 
منهجية للتحليل اػبطاب النقدي للغرض ربليل الببلغة الفلسطينية اليت مت ربديدىا يف أدوات الدراسة، واليت سبثل اػبطاب الرظبي 

 الفلسطيٍت واػبطاب شبو الرظبي واػبطاب غَت الرظبي. 
 الوطني -أواًل. بناء األشكال المعرفي 

 مقدمة الدراسة 1.1
( أصبح لدى منظمة 9118منذ إصدار اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت )يف الدورة الرابعة للمجلس الوطٍت الفلسطيٍت يف القاىرة يف العاـ 
لدولة ، وذلك بإقامة ا9128التحرير الفلسطينية برناؾبًا سياسيًا يطرح حبًل للقضية الفلسطينية اليت بلغت ذروة تأزمها يف نكبة العاـ 

وحىت اللحظة الراىنة، سبثلت  9128الفلسطينية وربقيق العودة إلهناء معاناة الشتات والداخل الفلسطيٍت يف آف معاً. منذ العاـ 
ة "األزمة" اليت عانتها كافة الربامج السياسية اليت طرحتها اغبركة الوطنية الفلسطينية )سواء بشكل رظبي أو شبو رظبي(، وخاصة بعد إقام

التحرير الفلسطينية وإصدار اؼبيثاؽ الوطٍت، يف تعثُّرىا عن بلوغ غايتها وىي "التحرير" الذي يتضمن إقامة الدولة وربقيق العودة  منظمة
واستئناؼ حياة طبيعية للفلسطينيُت دوف احتبلؿ. وقد بلغ ىذا التأـز ذروتو بعد توقيع اتفاقية أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية يف 

حيث بدا وعد التحرير وإقامة الدولة وربقيق العودة يتباعد شيئًا فشيئًا مع مرور الزمن ضمن سَتورة تارىبية توصف ، 9112العاـ 
أحيانًا بػ"اهنيار اؼبشروع الوطٍت" وأخرى بػ"تراجع اؼبشروع الوطٍت" إُف غَت ذلك من التشخصيات غَت احملددة. ويف حُت سلَّم البعض 

ؼبستند إُف الربنامج السياسي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية( أو "تأزمو"، َف يسلِّم آخروف بعدـ وجود بدائل "باهنيار" اؼبشروع الوطٍت )ا
 وإمكانيات أخرى للتحرر. 

ونتيجة لعدـ التحديد يف تشخيص ىذا "الًتاجع" أو "االهنيار" أو "األزمة"، ومع األخذ بعُت االعتبار كافة اؼبتغَتات اػبارجية اليت 
ية الفلسطينية، تتطلع ىذه الدراسة إُف إجراء ربليل منهجي جملموعة من الوثائق التارىبية، الرظبية وشبو الرظبية، من أجل ربيط بالقض

فية الوقوؼ على التغَتات الببلغية )اػبطابية( اليت حدثت فيها واليت من شأف التعرُّؼ عليها أف وبدد اؼبفاصل التارىبية والسياسية والثقا
ار اليت سبت اإلشارة إليهما سابقاً. كما تتطلع الدراسة إُف قراءة ىذه التغَتات بأسلوب متجاوز للحقوؿ اؼبعرفية االهني-لؤلزمة

(Transdiscplinary( ومتخصص يف ربليل اػبطاب النقدي ،)Critical Discourse Analysis،)  وذلك لتعدد ىذه الوثائق وتعدد
نصوص اؼبوازية ؽبذه الوثائق يف حقوؿ االجتماع، والثقافة، والسياسية، والقانوف. ومن خبلؿ ىذه القراءات اليت قاربتها تارىبياً، وتعدد ال

 9118القراءة، تسعى الدراسة إُف التعرُّؼ على مقدار التقاطع بُت غاية النص التأسيسي األوؿ للربنامج الوطٍت الفلسطيٍت يف العاـ 
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غايات نصوص الوثائق األخرى يف ؿباولة لرصد ما تدعوه الدراسة "اسًتاتيجية يف غزة(، و  9111)على الرغم من تعديلو يف العاـ 
التحرر" اليت تطرحها وثائق أخرى صدرت عن اغبركة الوطنية الفلسطينية، وسبتلك صفة الرظبية أو شبو الرظبية، كما سبتلك صفة 

 التمثيلية، الكلية أو اعبزئية، للشعب الفلسطيٍت. 
 إشكالية الدراسة 1.2
ثل اإلشكالية اؼبركزية ؽبذه الدراسة يف فحص التباين اؽبائل بُت منطلقات وأساليب وغايات النص اؼبؤسس للمشروع الوطٍت تتم

الفلسطيٍت، وىو اؼبيثاؽ الوطٍت، يف تصوُّر القضية الفلسطينية وأساليب حلها وغايات الربنامج السياسي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية من 
النص ربديدًا واؼبشروع السياسي ؼبنظمة التحرير برمتو بعد اتفاقية أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية يف ظل  جهة؛ وما آؿ إليو ىذا

ظهور وثائق تتمتع بصفة الرظبية أو شبو الرظبية صدرت عن جهات تعترب من ضمن اغبركة الوطنية الفلسطينية تطرح رؤى بديلة 
." وعلى ذلك، تتجلى اإلشكالية اؼبركزية ؽبذه الدراسة يف للمشروع الذي أدت عوامل عدة إُف "فشلو" أو "ا هنياره" أو "بلوغو حالة تأـز

فحص سَتة التحوُّالت يف الربنامج السياسي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية من الناحية اػبطابية )أي النصوص الرظبية اؼبعربة عن اؼبشروع 
القومي الفلسطيٍت، واؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، وبرنامج النقاط العشرة، ووثيقة االستقبلؿ الفلسطيٍت،  اؼبيثاؽالوطٍت وربوُّالتو، وىي: 

(؛ كما تسعى إُف فحص استكماؿ سَتة التحوُّالت اؼبشاهبة يف الوثائق الصادرة عن السلطة 9111واؼبيثاؽ الوطٍت اؼبعدؿ عاـ 
)أي النصوص الرظبية وغَت الرظبية، مثل: وثيقة 9112ية بعد تأسيس السلطة يف العاـ الفلسطينية أو أجزاء من اغبركة الوطنية الفلسطين

الدستور الديبقراطي، والقانوف األساسي للسلطة الفلسطينية بنسختو الثالثة، ووثيقة األسرى، ووثائق اؼبصاغبة الوطنية يف مكة واليمن 
طعة الفلسطينية إلسرائيل، ووثيقة الدولة الواحدة، ووثيقة "وقفة حّق"  والدوحة والقاىرة، ووثيقة/ مبادرة جنيف، وخطاب حركة اؼبقا

 كايروس فلسطُت(. 
وإذا كاف السؤاؿ اؼبركزي للدراسة يتمحور حوؿ ماىية مسار التحوُّالت يف اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت )عرب قراءة الوثائق الرظبية وشبو 

" أو "االهنيار" أو "الفشل" اليت الرظبية للحركة الوطنية الفلسطينية دبنهج مقارف( لت شخيص اؼبفاصل اػبطابية اليت تعكس حالة "التأـز
تصفها اؼبقوالت العامة يف وصف مآالت اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت... فإف الدراسة كذلك رباوؿ مقاربة إجابات ؽبذه األسئلة الفرعية 

 اؼبنبثقة عن اإلشكالية اؼبركزية: 
السياسية اؼبرافقة للمشروع الوطٍت الفلسطيٍت الذي طرحتو ومارستو منظمة التحرير الفلسطينية إُف كيف أدت التحوُّالت أواًل.  

 حدوث ربوُّالت يف نصوص الوثائق األساسية اليت طرحت ىذا اؼبشروع وضبلتو؟

ثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت للعاـ ؼباذا أدت تلك التحوُّالت إُف استجابة إحداث تغيَتات جذرية يف الوثائق األساسية وأنبها اؼبيثانياً. 
 ؟9118

" اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت )وابتعاده عن نصو التأسيسي( إُف ظهور مشاريع جديدة ثالثاً.   كيف أدى "اهنيار"/ "فشل"/ "تأـز
 ونصوص جديدة تتمتع بصفيت الرظبية أو شبو الرظبية والتمثيلية؟ 

ة واالجتماعية والثقافية اليت هنضت بالنصوص اعبديدة حىت صارت نصوصاً ما ىي طبيعة وآليات وغايات الروافع السياسيرابعاً. 
 تتمتع بتلك الصفات؟ 

ىل استطاعت ىذه النصوص/الوثائق استئناؼ اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت على صورتو األوُف )اؽبادفة إُف التحرير خامساً. 
 والدولة والعودة(، أـ أهنا طرحت اسًتاتيجيات أخرى للتحرر؟    
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كيف يبكن ألدوات ربليل اػبطاب النقدي أف تسهم يف استعراض فهم أمشل آلليات "اغبوار" التارىبي والببلغي ادساً.  س
 )اػبطايب( بُت ىذه النصوص؟ 

 فرضية الدراسة 1.3
عرب اؼبيثاؽ الوطٍت تقـو ىذه الدراسة على فرضية مركزية مفادىا أف منظمة التحرير الفلسطينية مثَّلت جوىر اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت 

والذي يطرح حبًل للقضية الفلسطينية يقـو على ما أحدثتو النكبة يف حياة الشعب الفلسطيٍت من: حيلولة  9118الصادر يف العاـ 
دوف قياـ الدولة، وتشريد للشعب، وتوىُت لعرى اجملتمع الفلسطيٍت بشكل أعاؽ تبلور ىويتو الوطنية على اؼبستويات السياسية 

اعية والثقافية. ومع أف الربنامج السياسي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية ضبل حبًل شامبًل ؽبذه القضية، إال أف الظروؼ التارىبية، واالجتم
الداخلية واػبارجية، أسهمت يف إحداث تغيَتات على ىذا اؼبشروع، وقد انعكست ىذه التغيَتات يف تعديل نصوص وثائقو األساسية. 

الدراسة أف قراءة التغيَتات اػبطابية يف النصوص ال تعكس بصورة كبَتة التغيَتات اليت أؼبت باؼبشروع الوطٍت وعلى ذلك، تفًتض ىذه 
فحسب، بل ويبكنها تفسَت الكثَت من ىذه التغيَتات. أما من ناحية أخرى، فتفًتض ىذه الدراسة أف منظمة التحرير الفلسطينية، بعد 

ا التمثيلية، ما أدى إُف ضعف نصوصها ووثائقها اؼبعربة عن اؼبشروع. وقد أدى قياـ أجساـ تأسيس السلطة الفلسطينية، ضعفت قدرهت
ة عن ؿباوالت تدارؾ اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت. وىنا تأيت الفرضية الثالثة للدراسة، بأف  سبثيلية جديدة إُف ظهور نصوص جديدة معربَّ

زي يف اغبركة الوطنية الفلسطينية )منظمة التحرير الفلسطينية( أو غَتىا اغبركات النصوص والوثائق اعبديدة اليت صدرت عن التيار اؼبرك
اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت عرب أدوات جديدة وعرب  ؼ، حاولت بشكل أو بآخر استئنا9128اإلسبلمية أو يف فلسطُت احملتلة عاـ 

ة، يف نقطة رابعة، أف قراءة ؽبذه الوثائق/النصوص من ببلغة )خطاب( يتقاطع بدرجات ـبتلفة مع )اػبطاب( السابق. تفًتض الدراس
 شأهنا تبُتُّ أىم معاَف ما تدعوه الدراسة "اػبطاب التحرري البديل."   

 أىمية الدراسة 1.4
تنبع أنبية الدراسة من أنبية موضوعها، وىو فحص الدالالت السياسية واالجتماعية والثقافية لتحوُّالت اػبطاب الرظبي وغَت الرظبي يف 
مسَتة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، ذلك أف معظم الدراسات اليت تناولت بعض ما هتتم بو ىذه الدراسة ركَّزت إما على أبعادىا 

لب، أو على الضغوط اػبارجية اليت أدت إُف التغَتات اؼبشار إليها، وما أنتجتو من ربوُّالت يف اؼبشروع الوطٍت. السياسية، يف الغا
تتجلى أنبية ىذه الدراسة يف تناوؽبا، متعدد اغبقوؿ التخصصية، للوثائق/النصوص اؼبشار إليها، ويف ؿباولة كشفها إلمكانية وجود 

كن استقاؤه من مناطق التقاطع اؼبختلفة للمشاريع واؼببادرات السياسية اليت قد ال تكوف تطرح اسًتاتيجية ػبطاب ربرري فلسطيٍت يب
حبًل شامبًل كاغبل الذي جاء بو اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، لكنها تطرح حلواًل يبكن االستفادة منها على اؼبستوى اعبمعي الفلسطيٍت.  

هج عابر للمنهجيات على مستوى أدوات التحليل، ووحداتو، ومعايَته، وىو منهج كما تضاؼ إُف ىذه الدراسة أنبية استخدامها ؼبن
 (. CDA)ب( ويتم اختصاره  (Critical Discourse Analysisالنقديربليل اػبطاب 

 منهجية الدراسة 1.5
 المنهج كاتجاه بحثي 1.5.1

"النصوص،" إذ َف يعد اعبانب "الكمي" الذي يستهدفو  منذ عقد الستينيات يف القرف اؼباضي حدثت الكثَت من التحوُّالت على ربليل
منهج ربليل اؼبضموف كافيًا لدراسة نصوص ذات صبغة متعددة اإلحاالت سياسيًا واجتماعيًا وثقافياً، ناىيك عن تعدد النصوص 

األكاديبية )الغربية على وجو  اؼبدروسة. ومع نشوء مدارس الدراسات الثقافية، وظهور أقساـ الببلغة، واللغويات اعبديدة يف اؼبؤسسات
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(. ولعل أىم ميزات ىذا Critical Discourse Analysisاػبصوص(، بدا منهج جديد بالتبلور، وىو منهج ربليل اػبطاب النقدي )
اؼبنهج، الذي تتطلع ىذه الدراسة على استخدامو بشكل مركزي كخيار منهجي، ىو سبكنو من تناوؿ نصوص متعددة، ومن منظورات 

دة اغبقوؿ كذلك. كما أف من ميزاتو منح الباحث القدرة على مقاربة النصوص بشكل يتناوؿ اغبساسيات االجتماعية والثقافية متعد
والسياسية اؼبتغَتة من حُت إُف آخر. وىنا ال بد من اإلشارة إُف أف ىذه الدراسة ستفيد من ؾبموعة من الدراسات اغبديثة، 

 يل اػبطاب النقدي.و"األجندات" اغبديثة يف منهج ربل

 أدوات المنهج التحليلية 1.5.2
القومي الفلسطيٍت،  اؼبيثاؽصبع اؼبادة البحثية اؼبتعلقة بالدراسة وىي خطاب الربنامج السياسي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية اؼبتمثل يف ) مت

(، وخطاب 9111واؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، وبرنامج النقاط العشرة، ووثيقة االستقبلؿ الفلسطيٍت، واؼبيثاؽ الوطٍت اؼبعدؿ عاـ 
ى/ وثيقة الربنامج السياسي اؼبرتبط بالسلطة الفلسطينية واؼبتمثل يف )القانوف األساسي للسلطة الفلسطينية بنسختو الثالثة، ووثيقة األسر 

الوفاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، ووثائق اؼبصاغبة الوطنية يف )مكة واليمن والدوحة والقاىرة(، وخطاب الربنامج السياسي غَت الرظبي اؼبتمثل 
يف )وثيقة/ مبادرة جنيف، وخطاب حركة اؼبقاطعة الفلسطينية إلسرائيل، والدستور الديبقراطي، ووثيقة الدولة الواحدة، ووثيقة "وقف 

ّق" كايروس فلسطُت(، ذبدر اإلشارة ىنا أف بعض خطابات الربنامج السياسي غَت الرظبي مثل مبادرة جنيف وؾبموعة الدولة ح
الواحدة صادرة عن فواعل أخرى غَت الفلسطينيُت، ومت دراستها كوهنا ذات أثر يف اػبطاب الفلسطيٍت، ويرتكن عدد من اػبطابات 

لى ىذا اػبطاب غَت الرظبي. مت ربديد ؿباور ربليل اػبطاب النقدي على مستويي الربنامج الفلسطينية على تشكيبلت خطابية ع
، وعلى مستوى السلطة الفلسطينية منذئذ وحىت اللحظة من جهة؛ واػبطابات 9112السياسي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية حىت العاـ 

التقاطعات بُت ىذه النصوص/اػبطابات لتشكيل خطاب ربرري اليت تعكسها النصوص األخرى. ويف خطورة منهجية ثالثة، مت قراءة 
 بديل.  

 
 موقع الباحث 1.6

وحصل على شهادة الثانوية العامة الفرع األديب، مث التحق جبامعة بيت غبم يف نفس العاـ، زبصص  3331أهنى التعليم اؼبدرسي عاـ 
اغبركة الطبلبية منذ العاـ األوؿ وحىت التخرج، وكاف عضواً يف يف علم االجتماع وزبصص فرعي يف علم النفس، وكاف من الناشطُت يف 

. التحق بربنامج اؼباجستَت يف الدراسات العربية اؼبعاصرة مطلع عاـ 3393ؾبلس إرباد الطلبة يف جامعة بيت غبم، زبرج يف العاـ 
 ة يف حياتو. قاـ بنشر أربع أوراؽ حبثية يف ؾبلة، وكانت ىذه اؼبرحلة من أغٌت التجارب الفكرية والثقافية واالجتماعية واإلبداعي3399

،" والثانية بعنواف "وطن ببل مواطنة... ومواطنة ببل وطن،" األوُف بعنواف "اؽبندسة االستعمارية الصهيونية للمشهد الفلسطيٍت تسامح
العرقي: كفعل استعماري استيطاين متعدد  والثالثة بعنواف "السياحة البديلة: يف سياسات التحرر الفلسطيٍت،" والرابعة بعنواف "التطهَت

األوؿ، "مراجعة كتاب البحث النقدي يف العلـو  ضافاتإالدالالت واألبعاد )تطهَت الفلسطنة(." ونشر مقالُت نقديُت يف ؾبلة 
لتغيَت  غربية عابرة لبلختصاصات." والثاين، "مراجعة كتاب الربيع العريب إُف أين: أفق جديد -االجتماعية مداخبلت شرقية
بعنواف "تاريخ فلسطُت اغبديث واؼبعاصر للصف اغبادي عشر،" ونشر  المجلة العربية للعلوم السياسيةالديبقراطي،" ونشر مقاؿ يف 

.. الشاعر خالد أبو خالد مبوذجاً." وشارؾ بأوراؽ علمية يف مؤسبرين:  المستقبل العربيدراسة يف ؾبلة  بعنواف "اؼبثقف الفلسطيٍت اؼبلتـز
شؤون سبر األوؿ، يف جامعة بيت غبم وقدـ ورقة بعنواف "اؽبوية اؼبقدسية: وصراع الصهينة والعربنة واالسرلة،" نشرت يف ؾبلة اؼبؤ 
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، والثاين يف جامعة النجاح الوطنية قدـ فيو ورقة بعنواف "التطهَت العرقي: كفعل استعماري استيطاين متعدد الدالالت واألبعاد فلسطينية
. كاف لتجربتو اعبامعية األوُف يف جامعة بيت غبم أثر كبَت يف بلورة رؤية ومنهجية نقدية تسامح ؾبلة(،" نشرت يف )تطهَت الفلسطنة

من خبلؿ اؼبوضوعات الدراسية اؼبتعمقة يف علم االجتماع، وذبربتو الشخصية يف العمل النقايب الطبليب يف كنف اغبركة الطبلبية وؾبلس 
ات والنقاشات واحملاضرات يف مرحلة اؼباجستَت ذات أثر وبعد مهم يف توجيو مساراتو واىتماماتو البحثية ارباد الطلبة، وكانت اؼبوضوع

يف موضوعات فكرية ومعرفية ذات صلة باؽبم الوطٍت العاـ؛ فموضوع ىذه الرسالة ىو سليل وامتزاج وتبلقح للفكر النقدي والفلسفي 
 دراسات العربية اؼبعاصرة.  الذي تعلمو يف مساقات برنامج اؼباجستَت يف ال

 صعوبات الدراسة 1.7
اتساع حقل اػبطاب الفلسطيٍت وصعوبة حصره أو ذبزئتو أو االنتقاء واجو الباحث يف ىذه الدراسة عدد من الصعوبات سبثلت يف: 

، فاػبطاب الفلسطيٍت يشمل كم كبَت من الوثائق والتصروبات والرسائل واالتفاقيات، والصور، واػبطابات بسبب تداخلو وتعقيداتو
الشفوية، والتصروبات الصحفية اليت من الصعب أو اؼبستحيل تتبعها وتعقبها حبثياً، فيما ىبص موضوع ىذه الرسالة، يعود ذلك إُف 

غرايف والفكري والثقايف، وامتدادىا التارىبي واعب ،التارىبي الواسع للقضية الفلسطينيةالتمرحل صعوبة أخرى اعًتت طريق الدراسة، وىي 
 .األمر الذي منح اػبطاب الفلسطيٍت خزاف أرشيفي ضخم

يف فلسطُت أثر يف تأزًن وجهة الدراسة، حيث ربولت الدراسة عن  شح اؼبادة واؼبعلومات اؼبتعلقة دبوضوع اػبطابات البديلةكاف ل
نت تطمح لبلورهتا، حيث ما زالت ىذه الغايات تشكل ىاجس لدى الباحث يف طرؽ أبواهبا مثل موضوع روابط القرى، غايات كا

والتيار الديبقراطي يف حركة التحرير الوطٍت الفلسطيٍت )فتح(، وخطاب القواعد الشعبية والريفية لدى األحزاب السياسية الفلسطينية، 
تداخل موضوع الدراسة وتشابكو راستها كبدائل انربت يف تاريخ اغبركة الوطنية الفلسطينية. أدى ومواضيع أخرى كانت الدراسة تأمل د

، يف تأجيج ضباب كثيف يف وجو للقضية الفلسطينية والفكرية والقانونية مع اعبوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
إُف سهاـ سياسية وأيديولوجية وبَتوقراطية يتلقاىا الباحث من وعيو الباحث، حيث كاف ىذا الضباب يتحوؿ يف وجداف الباحث 

بشكل استشرايف، عندما يفكر يف تعامل اجملتمع مع ىذه الرسالة ورسالة الرسالة اليت وباكمها وجداف الباحث أواًل، وثانيًا اؼبؤسسة 
لرسالة حىت إيداعها يف مكتبة اعبامعة، وأعلى تلك االكاديبية اليت تطلق صرخاهتا يف وجو الباحث منذ غبظة االطبلع على مقًتح ا

الصرخات اليت عبل أزيزىا صرخة "اؼبوضوعية" اليت ربـر الفكر البحثي الكثَت من الطاقات اإلبداعية، ويأيت اجملتمع وسبثبلتو السياسية 
 بحثي وخطاهبا الفكري.     والفكرية واأليديولوجية واؼبؤسسية ثالث من وبكاـ ىذه الرسالة ويكثف الضباب يف ظبائها ال

 بنية الدراسة  1.8
 المعرفي: سؤال المنهج وجدل المعرفة -الفصل األول: بناء األشكال الوطني

، 3390 -9112يقدـ ىذا الفصل خطاطة منهجية لدراسة سَتة التحوالت اليت اعًتت بنية اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت من عاـ 
نقدية تنافذية تتمثل يف منهج التحليل النقدي للخطاب، ويدشن مساحة معرفية كبَتة لدراسة اػبطاب الفلسطيٍت وفق منهجية 

لتوضيح ماىية النقد، وإرىاصات تبلور اؼبدارس والتيارات النقدية اليت أسهمت يف تصعيد منهج التحليل النقدي للخطاب، ومت تقصي 
 تأصيل منهج ربليل اػبطاب النقدي. وبعد استعراض أىم العبلقة بُت النقد واػبطاب والتفاعل بينهما ودور تلك اإلسهامات يف

األدبيات والدراسات اؼبتعلقة دبوضع منهج ربليل اػبطاب النقدي، وضع الباحث عدد من اػبطوات اؼبنهجية واعتمدىا كخطوات 
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واليت سبثل اػبطاب الرظبي منهجية للتحليل اػبطاب النقدي للغرض ربليل الببلغة الفلسطينية اليت مت ربديدىا يف أدوات الدراسة، 
 الفلسطيٍت واػبطاب شبو الرظبي واػبطاب غَت الرظبي. 

 المشروع الوطني الفلسطيني أزمة الفصل الثاني: قراءة في
ىذا الفصل من الدراسة عددًا من األدبيات والدراسات السابقة اليت تقدـ قراءة نقدية ألزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت. ومت  يفحص

الولوج إُف العديد من األدبيات اليت تطرقت ؼبظاىر األزمة يف الثورة الفلسطينية على مستوى القيادة والربنامج الوطٍت وااليدولوجيا 
واالسًتاتيجية، ومت تقصي مظاىر األزمة اليت اعًتت بنية األحزاب السياسية الفلسطينية، وبنية منظمة التحرير  والشرعية، واػبطاب

ٍت الفلسطينية، وبنية السلطة الوطنية الفلسطينية. وَف يكتِف ىذا الفصل يف التطرؽ ؼبظاىر األزمة الذاتية اليت أوىنت بنية اؼبشروع الوط
العوامل اؼبوضوعية اليت اشتبكت مع أبنية اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت يف حلقات القيادة والربامج والفكر  الفلسطيٍت إمبا مت استقراء

واالسًتاتيجية وغَتىا من اغبلقات وأوضح ىذا الفصل أثر ىذه العوامل اؼبشًتكة الذاتية واؼبوضوعية. خلص ىذا الفصل يف فكرة 
ىذه اؼبتبلزمة اعًتت صبيع أبنية اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت وحلقاتو اليت مت دراستها يف أساسية اصطلح على تسميتها "متبلزمة األزمة" و 

ىذا الفصل، وسبظهرت بفعل ىذه األزمة فكرة اغباجة إُف خطاب فلسطيٍت بديل إلعادة إحياء اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت خبطابو 
 اعبمعي اؼبيثاقي. 

 النقدية طينية والرىاناتالفصل الثالث: قراءة في أزمة البدائل الفلس
ىذا الفصل مراجعة نقدية لعدد كبَت من األدبيات اليت عاعبت موضوعيُت مركزيُت استند عليهما ىذا الفصل ونبا: موضوع  قدـ

تجبلب البدائل الفلسطينية اليت سبظهرت يف مسَتة اغبركة الوطنية الفلسطينية يف مرحلة ما قبل أوسلو وما بعدىا، واؼبوضوع الثاين مت اس
خارطة نقدية أوضحت أىم وأشهر وأحدث االسهامات النقدية اليت طرحت لتشخيص ومعاعبة وتوصيف اغبالة الفلسطينية خصوصاً 
 أزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت. تقليب البدائل الفلسطينية ودراستها أفضى لبلورة صورة واضحة ؼباىية أزمة ىذه البدائل وسبثلت أزمتها

راؼ غَت فلسطينية، وتسابق ىذه البدائل يف النزوؿ عن األىداؼ الفلسطينية الكربى لصاٌف مشاريع سياسية باىتة،  يف ارهتاهنا بأط
كانت أىداؼ وفكر بعض ىذه البدائل ضبابية وغَت صبعية للفلسطينيُت، تبٍت بعض البدائل أيديولوجيات عاؼبية زبتلف مع خطاب 

ت لبعض ىذه البدائل على اؼبستوى العملي مثل حركة اؼبقاطعة الفلسطينية إلسرائيل، اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، فيما سجل قباحا
وقباحات على اؼبستوى الفكري النظري مثل حزب التجمع الوطٍت الديبقراطي، وقبح خطاب اعبهاد اإلسبلمي على الصعيد العملي 

أيضًا أزمة الرىانات النقدية  . أوضح ىذا الفصلوالنظري وتطور ىذا البديل خطاب ينسجم مع خطاب اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت
الفلسطينية اليت َف تفك أزمة ومأزؽ اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت. يعود سبب استحكاـ األزمة إُف انطبلؽ عدد من الرىانات النقدية من 

وبعض من ىذه الرىانات  خطاب سياسي أيديولوجي َف يقدـ نقد دقيق، واكتفت ىذه الرىانات يف السجاؿ واؼبناكفات اغبزبية،
أنطلق من نقطة تشخيص أزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت ؼبرحلة ما بعد أوسلو وَف تتطرؽ ىذه الرىانات النقدية ؼبرحلة ما قبل أوسلو، 

ؼبوضوع  وأضحى مشروع السلطة الفلسطينية وكيفية تفعيلو جوىر اػبطاب النقدي ؽبذه الرىانات النقدية. تطرؽ رىاف عبد اإللو بلقزيز
 اػبطاب اعبمعي الفلسطيٍت وقدـ مقاربة جديرة للخروج من نفق األزمة إُف أفق التحرر عرب "تثبيت الثوابت."     

 : انزالق خطاب التحرير وتعويم خطاب الدولةتحوالت الخطاب الفلسطينيالفصل الرابع: 
الفصل مقاربة ربليلية اتبعت منهج ربليػل اػبطػاب النقػدي لتتبػع سػَتة التحػوالت الػيت اعػًتت بنيػة/ نصػوص اػبطػاب الػوطٍت  يقدـ ىذا

عاـ تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وإقرار اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت ومت ربليل عدد من الوثائق اؼبرتبطة  1964الفلسطيٍت منذ عاـ 
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خبصػػوص اؼبصػػاغبة الفلسػػطينية . واعتمػػد ىػػذا  2012ٍت منػػذ ذلػػك التػػاريخ وحػػىت تػػاريخ إعػػبلف الدوحػػة عػػاـ باؼبشػػروع الػػوطٍت الفلسػػطي
الفصل على عدد من الببلغات الفلسطينية لرصػد التحػوالت واالرربػاالت الػيت ذبلػت يف اؼبشػهد الػوطٍت الفلسػطيٍت وأدت إُف اكبسػار/ 

 تكبػو بػُت حػُت وآخػر. تقػف الدراسػة بشػكل مكثػف علػى عػدد مػن اػبطابػات انكسار الببلغة اؼبيثاقيػة لصػاٌف خطابػات تعلػو ومػن مث
اؼبرتبطػػة دبنظمػػة التحريػػر الفلسػػطينية، إُف جانػػب تفحصػػها وربليلهػػا لعػػدد مػػن اػبطابػػات اؼبرتبطػػة بالسػػلطة الفلسػػطينية ومرحلػػة مػػا بعػػد 

بػُت ىػذا الفصػل كسػوؼ الببلغػة اؼبيثاقيػة ينيُت. ويوؾبموعة من اػبطابات غَت الرظبية اليت صدرت عن فلسطينيُت وغػَت الفلسػطأوسلو، 
عػػرب تتبػػع سػػَتة التحػػوالت اػبطابيػػة والػػيت أدت اُف انبتػػات اػبطػػاب اؼبيثػػاقي، وتبػػُت أف ىنػػاؾ خطابػػات فلسػػطينية مازالػػت ربػػتكم لفكػػر 

 الببلغة اؼبيثاقية وتتشابو معها يف الررؤية واألىداؼ.  
 تيجية التحررالفصل الخامس: البالغة الميثاقية واسترا

سَتة التحوالت اليت اعًتت مسَتة اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت، ويرصد أىم التحوالت اليت أدت تدرهبياً إُف اجهاض  ب ىذا الفصلقر ي
الببلغة اؼبيثاقية. ويبُت كيف أسهمت بعض اػبطابات الفلسطينية غَت الرظبية يف إستعادة زخم الببلغة اؼبيثاقية. وحدد ىذا الفصل 

اػبطاب الفسطيٍت البديل اليت مت استبلؽبا من التنافذية النقدية للخطابات الفلسطينية اؼبدروسة ومن اؼبراجعة النقدية للعديد من  وظيفة
األدبيات اليت عاعبت اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، ووباوؿ ىذا الفصل مبلمسة اسًتاتيجية فلسطينية يكوف دبقدورىا ربقيق األىداؼ 

ى، ومت التعبَت عن ىذه االسًتاتيجية دبصطلح اإلسًتاتيجية التوليفية بشكل عاـ واإلسًتاتيجية اؼبركزة لكل جغرافيا الفلسطينية الكرب 
 فلسطينية بشكل خاص.

 
 ثانياً. سؤال المنهج وجدل المعرفة

 مفتتح: المنهج أفق تحرري ال قناع سلطوي 1.1
الفضاء اعبامعي أو اؼبؤسسايت، اليت زبوض يف موضوع اؼبنهج واؼبنهجية كثَتة ىي اإلسهامات والكتابات والدراسات اليت تتكدس يف 

البحثية، والعديد من اؼبساقات اعبامعية اليت تستند إُف منهج أو أكثر، واليت تدعي تقدًن مقاربة وصورة خبلصية، علمية، موضوعية، 
األكاديبية لغاية اؼبنهج نفسو، ال لغاية تسخَت اؼبنهج  علموية من خبلؿ اؼبنهج؛ فالواقع أف اؼبنهج يستخدـ يف بعض اغبقوؿ واؼبواقع

 للنهوض بالثقافة أو اجملتمع أو السياسة أو الفكر؛ ويف ىذه اغبالة يكوف اؼبنهج عائقًا أو حاجزًا يف وجو )اؼبعرفة، التحرر، النهضة؛(
يات، واؼبؤسسات اؼبتبنية ؽبذا اؼبنهج واؼبدافعة عنو، حيث تستنزؼ الطاقة البحثية واإلبداعية يف تعقيدات اؼبنهج، واؼبدارس، واأليديولوج

فتحوؿ اؼبنهج ىنا يكوف من آلية أو وسيلة للوصوؿ إُف اؼبعرفة االبستمولوجية، إُف سلطة منهج ومنهج سلطة، يبارس قمعو وسطوتو 
هج كقناع لتختفي خلفو وسبارس اقصائاهتا وجربوتو على الباحثُت واجملتمع واؼبعرفة، فالسلطة بكل أنواعها وانتشارىا اجملتمعي تسخر اؼبن

 وابعاداهتا ربت يافطة "اؼبنهج" و"ـبالفة اؼبنهج" و"عدـ مناسبة اؼبنهج."
"التحليل النقدي للخطاب؛" وىو ؾبموع من اؼبناىج واغبقوؿ اؼبعرفية بيف ىذه الدراسة سيتم اعتماد منهج تقدمي وحديث موسـو 

ثقايف. مت اختيار ىذا اؼبنهج لتحقيق غاية الدراسة العلمية يف الوصوؿ إُف مقاربة معرفية علمية على  -اؼبتحدة يف اذباه أو تيار سوسيو
لخطاب" من مرونة وتنافذية للباحث يف االررباؿ اؼبعريف والعلمي؛ مستوى عاٍؿ من اعبدية واؼبتانة اؼبعرفية، ؼبا يتيحو "التحليل النقدي ل

لعدـ تقّيد التحليل النقدي للخطاب الباحث خبطوات أو مباذج معرفية ؿبددة تفرض على الباحث؛ ما يتيح للباحث كمًا ىائبًل من 
تعقيداهتا اليت ال تتيح قدر كاٍؼ من اؼبرونة األدوات، واألساليب اليت سيتم تسخَتىا واالتكاء عليها للخروج من غنب بعض اؼبناىج و 
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يف دراسة الظواىر االجتماعية واإلنسانية. كما يبتاز التحليل النقدي للخطاب بأنو مبى وتطور يف سياؽ نقد السلطة، والكشف عن 
دة من تقنيات وخربات عبلقات القوى واؽبيمنة يف اػبطاب اجملتمعي واػبطاب السلطوي، ورباوؿ ىذه الدراسة قدر اإلمكاف االستفا

 التحليل النقدي للخطاب، وتدعيم التحليل النقدي للخطاب من خبلؿ االستفادة من إرث النظريات االجتماعية والنقدية اؼبعاصرة.
مت يف ىذه الدراسة توطُت منهج ربليل اػبطاب النقدي ليتبلئم مع اغبساسيات اػبطابية واغبموالت الببلغية للخطابات اجملتمعات يف 
دوؿ اعبنوب )الدوؿ اؼبستعَمرة(. دارت عملية وطننت منهج ربليل اػبطاب النقدي ليتبلئم مع الببلغة الفلسطينية يف ثبلث نقاط 
أساسية ىي: اعتبار الببلغة اؼبيثاقية النص اؼبؤسس واعبمعي للخطاب الثوري الفلسطيٍت رغم النقد اؼبوجو لو يف ىذه الدراسة 

الببلغة اؼبيثاقية ىذه الصفة كوهنا دعت لتفكيك "إسرائيل" ألهنا دولة استعمار استيطاين. ونظراً والدراسات األخرى واكتسبت 
لبلختبلؼ يف اؼبوضوعات اليت يدرسها منهج ربليل اػبطاب النقدي يف اجملتمعات الغربية واختبلفها عن اؼبوضوعات اليت يدرسها 

اليت مت دراستها يف ىذا اؼبنهج ىي ربوالت الببلغة الفلسطينية اليت تشمل  اؼبنهج يف اجملتمعات الشرقية، يوضح ىنا أف اؼبوضوعات
)الشعب، واألرض، واالسًتاتيجية، وصورة الدولة( فاستخداـ اؼبنهج يف اجملتمع الغريب يدور يف فلك تفكيك عبلقات السلطة اجملتمعية، 

 والتغَتات اليت طرأت على الببلغة اؼبيثاقية.     أما استخداـ اؼبنهج يف ىذه الدراسة فهو لتفكيك ورصد خارطة التحوالت
 فكري. /خطاب كاتجاه بحثيلل التحليل النقدي 1.2

 إلماعات نقدية: إرىاصات تشكل خارطة التحليل النقدي للخطاب   1.2.1
امل مع النصوص...كما يتعُت النقد إبداع بالدرجة األوُف قبل أف يكوف ؿباكمة، أو نزااًل، أو ربليبًل، أو أية طريقة أخرى من طرؽ التع

على النص/ اػبطاب النقدي أف ىبلق فضاًء صبالياً؛ بًتصبة النص/ اػبطاب اؼبدروس ترصبًة إبداعيًة؛ بالًتكيز على عناصر اعبماؿ 
بربط العناصر  واإلبداع يف النص اؼبدروس. مث يبر النقد/ الناقد إُف ربليل وظائف العناصر النصية أو اػبطابية. وبعد ذلك؛ يقـو الباحث

النصية باإلطار الثقايف العاـ. النقد عملية حضارية واعية، فالناقد يعمل على تأسيس ؾبموعة من القيم والنصوص اليت تصلح ؼبعاعبة 
نصوص أخرى، تكوف تعبَتًا عن حس حضاري راٍؽ، ونظرٍة ثاقبٍة للواقع اغبضاري ومكوناتو، والنقد ؿباولة لئللغاء العناصر الفاسدة، 

تنمية وتطوير العناصر اليت يبكن أف تشكل يف ما بعد أبعاداً ثقافية جديدة. كما يعمل النقد على تشريح النص/ اػبطاب، والتعرؼ و 
على مكوناتو األساسية، وإشاراتو، وإحاالتو؛ فالناقد والنقد التحليلي يف ؿباولة دءوبة للكشف عن مصادر النص/ اػبطاب الواعية 

النص/ اػبطاب نبا: تعبَتاف عن واقع، أو سياؽ اجتماعي معُت؛ األمر الذي يضفي على التوليفة النقدية )الناقد، والبلواعية. ودبا أف 
اؼبنهج النقدي، اؼبعرفة النقدية(، البحث يف النصوص والواقع من خبلؿ الوقوؼ على اآلثار االجتماعية، والنفسية، والثقافية، اليت 

مكن ربليل نص/ خطاب دوف الرجوع إُف اػبلفية الواقعية بكل أبعادىا وأنساقها. النقد يستلـز وبدثها النص/ اػبطاب، فمن غَت اؼب
اؼبعرفة حبقوؿ معرفية متعددة، فاػبطاب أو النص مبٍت كجسد متعانق ومركب. لذلك؛ يتعُت على الناقد والنقد ومنهج ربليل اػبطاب 

 .  1لواقع/ اػبطاب وتفسَت كل إشكاالتوالنقدي التنافذية اؼبعرفية؛ ليتأتى النقد على احتضاف ا
العملية أو اآللية النقدية يف اجملتمعات البشرية حاضرة منذ فجر اغبضارة اإلنسانية؛ ومن اإلشارات اليت تومئ على وجود احملاكمات 

ألرسطو، ويف اغبضارة العربية اإلسبلمية   فن الشعرالنقدية للفنوف، واآلداب، والنصوص، واػبطابات، واإلبداعات اإلنسانية، كتاب 
كاف ىناؾ اذباه نقدي تبلور على أيدي نقاد من أمثاؿ ابن سبلـ اعبمحي، وعبد القاىر اعبرجاين وغَتىم، وذبدر اإلشارة  إُف أف 

فاضل يف ىذا اؼبيداف. العرب استخدموا النقد قبل ظهور اإلسبلـ؛ وكاف استخدامهم من أجل تقوًن وتقيم أشعار الشعراء والتنافس والت
                                                 

 .72-62: 2011الرباط: دار األماف، اعبزائر: منشورات االختبلؼ،  النقد: في تحليل آليات الخطاب النقدي المعاصر. ردياتس. طبري حسُت  1
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مسَتة النقد واػبطاب النقدي من الصعب تتبعها نظرًا المتدادىا الزمكاين، وتعدد الثقافات اؼبشاركة واؼبشًتكة يف ىذا اغبقل واؼبيداف 
دي؛ من االبستمولوجي، لكن سيتم تقدًن بانوراما سريعة عن ؿبطات، وأعبلـ، وأفكار أسهمت يف اإلمساؾ بزماـ النقد واػبطاب النق

 أجل الوصوؿ ؼبرحلة التجلي وظهور التحليل النقدي للخطاب.
 إسهامات في مفهوم النقد 1.2.2

ذبدر اإلشارة توضيح قضية بُت النص من جهة، واػبطاب من جهة أخرى، والتوضيح الذي تتبناه الدراسة ىو كما أوردتو وأشارت إليو 
القائمة بينهما تتضح من خبلؿ، توجو معظم النقاشات ذات البعد االجتماعي سارة ميلز، بأف الفرؽ بُت اػبطاب، والنص، والعبلقة 

إُف استخداـ مصطلح اػبطاب. أما التوجهات ذات البعد اللغوي فقد استخدمت مصطلح النص، وىناؾ عبلقة بُت اؼبصطلحُت 
التصور اجملرد، والنص ىو التحقيق )اػبطاب، النص( وتأثَت الواحد يف اآلخر، حيث تضع ميلز اػبطاب مقابل النص؛ فاػبطاب ىو 

 .2الفعلي للتصور اجملرد، واػبطاب عند ميلز أعم وأمشل من النص
"النقد ىو خطاب عن اػبطاب، أنو _أي النقد_  بيورد حسُت طبري نقبًل عن روالف بارت مقاربة ماىية النقد، حيث يوصفها بارت 

رس على لغة أولية )أو لغة اؼبوضوع(." كذلك؛ يبنح النقد اػبطاب معٌت ما، ووظيفة لغة )كما يقوؿ اؼبناطقة( اليت سبا -لغة ثانية أو ميتا
. أما بالنسبة لرأي طبري يف النقد 3النقد، أو اؼبنهج النقدي القصوى تكمن يف شرح اؼبعٌت ومنحنا يف احملصلة النقدية "معٌت اؼبعٌت"

" وبرر التحليل  4ن العبلقات اؼبيكانيكية بل ىو أيضًا فن وإبداع.فيتمثل يف قولو "إف النقد ليس ترسانة من اؼبفاىيم أو شبكة م
النقدي للخطاب اػبطاب أو الببلغة، من التبعية اؼبيكانيكية للتحليل، أو التفسَت الوظيفي السياسي، )أو جنس اؼبعرفة للخطاب اؼبراد 

قافة اجملتمعية اليت مبا فيها النص احمللل، كاشفاً بذلك؛ ربليلو(. حيث يرربل منهج ربليل اػبطاب النقدي ويتجاوز اػبطاب إُف معُت الث
خفايا السلطة/ السلطات الساكنة، والقابعة يف اػبطاب؛ فاػبطاب النقدي ىبًتؽ اػبطاب ووباوره، ووباكيو، ووباكمو ليكشف عن 

ره تعريف للمنكر، واكتشاؼ . كذلك يقارب حسُت خيبلِف النقد بقولو: النقد يف جوى5فواعل اػبطاب، ولغتو الظاىرة والباطنة
للمضمر، وإبداع على إبداع؛ وحرؼ اعبر ىنا يدؿ على االرتقاء، أي االرتقاء يف سلم درجات اػبطاب/ النص اعبمالية. أما بالنسبة 

اضيات(، ويفقد ىذا لقضية ذبزئة اؼبنهج، فاؼبنهج سلسلة من اآلليات واإلجراءات اؼبتوالية )ذبزئة اؼبنهج ؽبا شرعية يف العلـو اجملردة كالري
الزعم مربراتو وشرعيتو يف العلـو اإلنسانية ألنو من اؼبمكن أف قبمع بُت عناصر أكثر من منهج واحد يف اؼبمارسات التطبيقية، فنكوف 

ؾباؿ بنيويُت وسيميائيُت، أو نأخذ منهج تكاملي؛ ألف اغبدود بُت اؼبناىج تبقى افًتاضات نظرية يستحيل احًتامها والتقيد هبا يف 
 .6التطبيق

                                                 
 .117-110: 2010، 77عدد  مجلة فصول؛تسويقو."  إُفالنص  إنتاج. "ربليل اػبطاب عند سارة ميلز: من طبجوف رابح  2

معريف على التسمية، وتشمل ىذه  ؿ يوجد حوؽبا جداليت أوصبيع الكلمات القريبة من اؼبوضوع  إُف اإلشارةىذه الرسالة مصطلح خطاب يف  اعتمدت
 (. ، األوراؽ، اؼبواثيق، الببلغةاإلعبلناتالكلمات )النص، الوثائق، البيانات، 

 . 26-25. مصدر سابق: طبري حسُت  3
.158: السابقاؼبصدر   4

 . 62-60: 2008. دمشق: دار الزماف للطباعة والنشر والتوزيع، اتجاىات الخطاب النقدي العربي وأزمة التجريبعبد الواسع اغبمَتي.   5
 .198: 2007، 11عدد  مجلة األثر؛حسُت خيبلِف. "النص القدًن والنقد اغبديث: مقاربات يف نقد النقد."   6
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النقد مفهـو ؿبايث لتفكَت اإلنساف وفبارستو. وبلق النقد ويتبع مفاىيم وتصورات الفكر والعمل والسلطة واجملتمع والدين حبثًا عن 
. يتجاوز النقد أي نسبية، النقد علم متداخل االختصاصات حيث يلتقي االقتصاد والتاريخ 7اؼبسكوت عنو واحملتجب والبلمفكر فيو

. كما وصفت وذناين بوداود 9، والنقد نتاج حوار مع علـو أخرى، علم النفس والفلسفة واللسانيات8االجتماع وعلم النفس وعلم
النقد بأنو فاعلية قرائية، تستقرئ النصوص اإلبداعية للوقوؼ على ما زبتزنو يف جوفها من معرفة وفكر وما تتوفر عليو من صباؿ، 

 . 10واؼبعرفة قائم بذاتو يعمل على ؿباورة النصوص اإلبداعية وبعبارة أخرى ىو كياف من الفكر
يتضح من السرد اؼبعريف التاِف الذي يوصف فعل النقد، ومفهومو، وفبارستو، وماىيتو، أف ىناؾ أصباع وتوافق معريف وفكري وفلسفي 

داعية وصبالية، ال تقتصر على االنتقاد جملرد لدى الباحثُت واؼبفكرين يف توصيف النقد واػبطاب النقدي. كما يتبُت أف النقد عملية إب
االنتقاد أو إظهار العيوب؛ بل إف النقد عملية حضارية وإنسانية ترـو ربسُت وهتذيب النصوص واػبطابات، بالكشف عن صباليات 

النقد ورباطة  ثقايف الذي أنتج فيو النص أو اػبطاب. صبالية -اػبطاب وإبداعات صاحب اػبطاب، والوقوؼ على السياؽ السوسيو
النقد ناصية عدد من اؼبعارؼ العلمية، وزماـ عدد آخر وال متناٍه من اؼبناىج العلمية؛ باإلضافة إُف تداخل  ؾجأشو تتأتى بامتبل

 التقنيات والوسائل واآلليات اليت يستطيع النقد استخدامها والتنقل والتبدؿ يف استخدامها عند دراسة النص أو اػبطاب الواحد. 
 : وتكوثر الخطاب النقديجدل النقد والخطاب 1.2.3

العبلقة بُت اػبطاب النقدي واػبطاب اإلبداعي؛ عبلقة تبعية فبل يبكن أف يكوف ىناؾ خطابًا نقديًا دوف توفر خطاب قائم. فأساس 
و اؼبقاربة النقدية، والنقد العمل النقدي، واػبطاب النقدي، واؼبنهج النقدي توفر خطاب، أو نص، أو فبارسة سابقة على اػبطاب، أ

يعيد تشكيل عناصر اػبطاب وفق مقاييس علمية من أجل إعادة تشكيل معناه، ويوضح النقد األمور الغامضة، وإجبلء ما خفي يف 
النص أو اػبطاب، وحىت يتسٌت للنقد أف يقـو بوظيفتو على أكمل وجو البد من اإلحاطة بظروؼ اػبطاب ومبلبساتو، كما أف عبلقة 

طاب النقدي باػبطاب اؼبدروس أو القائم؛ عبلقة احتواء وذباوز دوف إلغاء أو إغفاؿ السياقات االجتماعية أو التارىبية أو الثقافية، اػب
. ويرى طبري أف وظيفة النقد البحث 11وغَتىا من السياقات اؼبرتبطة بالنص أو اػبطاب؛ وعملية التجاوز ىي جوىر العمل النقدي

"إذا كاف النص )الناجح( وبدث خلخلة يف ترتيب النصوص األدبية واألشكاؿ الثقافية اؼبكرسة ويعيد تركيب سلم عن األفاؽ اعبديدة 
القيم األدبية، فإف الوظيفة األساسية للنقد؛ ىي حبث ذبليات النص األديب ووبلل النقد أشكاؿ ذبليات النص/ اػبطاب وانعكاساتو، 

 "12شكاؿ اعبديدة ؽبذه التحوالت.وؽبذا فإف من وظائف النقد البحث يف األ
النقد الثقايف أعم وأمشل من النقد السياسي؛ ألف النقد السياسي ىو سجاؿ بُت القوى السياسية للوصوؿ إُف السلطة السياسية، أما 

ت اؽبرمية للعاَف اليت ىي النقد الثقايف فهو ربليل التصورات للعاَف أي الثقافة السياسية اليت تقـو عليها اؼبمارسة السياسية، ونقد للتصورا
أساس التصورات الدكتاتورية. كما يدخل النقد الثقايف يف نقد أعم ىو النقد اغبضاري، فالنقد اغبضاري ىو النقد الثقايف من منظور 

                                                 
 .47: 2010، 33عدد عالمات؛ العياشي ادراوي. "من النقد اؼبنولوجي إُف النقد اغبواري."    7
 .74: 2003، 19عدد  عالمات؛اين." ترصبة ؿبمد الصاغبي. خوسي رومَتا  كاستيليو. "التحليل السيميائي للنصوص: النقد السيميائي اإلسب  8
 .69: 1998، 17عدد  عالمات؛بديعة الطاىري. "مبلحظات حوؿ التجربة النقدية باؼبغرب."   9

-4: 2007 ،11عدد  مجلة األثر؛وذناين بوداود. "خطاب التأسيس السيميائي يف النقد اعبزائري اؼبعاصر ]مقاربة يف بعض أعماؿ يوسف أضبد[."   10
5. 

 .20-17. مصدر سابق: طبري حسُت  11
 .57: السابقاؼبصدر   12
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النقد اغبضاري  أعم. اػبارطة النقدية متداخلة من األصغر إُف األكرب؛ من النقد األديب، إُف النقد الثقايف، إُف النقد االجتماعي، إُف
. أيضاً، افًتض عبد الكبَت اػبطييب 13حيث تتشارؾ ىذه الرـز النقدية يف مركز واحد؛ وىو اػبطاب وتنتهي إُف دائرة واحدة ىي الواقع

؛ أف مهمة السوسيولوجيا يف العاَف الثالث تتمثل يف النقد اؼبزدوج: تفكيك النقد المزدوج بيف كتابو اإلبداعي النقدي اؼبوسـو 
فهومات والكتابة السوسيولوجية اليت كانت تتكلم باسم العاَف العريب اليت يغلب عليها الطابع الغريب اؼبتمركز حوؿ الذات. كذلك؛ اؼب

 . 14نقد اؼبعرفة والكتابة السوسيولوجية اليت أقبزهتا ؾبتمعات العاَف العريب حوؿ ذاهتا
الكبَت اػبطييب، ومتجاوز كذلك النقد اؼبؤسس للنقد اؼبتعدد األبعاد ؼبصطفى  أما النقد اؼبؤسس فهو منتمي ومتجاوز للنقد اؼبزدوج لعبد

ؿبسن، فالنقد اؼبؤسس نقد من أجل النقد والتأسيس، ومن أجل الفهم والتفهم، وبالنقد اؼبؤسس ومن خبللو نتمكن من التعرؼ على  
لقراءة الواعية، مستعَتًا مفاىيمو، ومباذجو اؼبعرفية من شبرات كنو الوقائع االجتماعية، والنقد اؼبؤسس فبتد يف اؼبمارسة، مستندًا على ا

، ومناىج كثَتة ومتعددة... رىانات النقد اؼبؤسس ذبعل من كل شيء موضوعاً للتساؤؿ والتفكيك  . 15علـو
اؼبؤسس، النقد اؼبزدوج، النقد رزمة النقود أو االنتقادات اؼبتعددة )النقد الثقايف، النقد اغبضاري، النقد األديب، النقد االجتماعي، النقد 

متعدد األبعاد... وغَتىا(؛ أسهمت ىذه االنتقادات يف ترويض العديد من الدراسات، واؼبعارؼ، واغبقوؿ العلمية يف اإلنسانيات 
ارات والعلـو االجتماعية، باذباه تيار نقدي توليفي متسع للخطاب وسياؽ إنتاجو، وىذا التيار النقدي ال يقتصر على كلمات وعب

متمًتسة يف اػبطاب؛ وإمبا يتجاوز اػبطاب للبحث يف سياؽ إنتاجو وضبوالتو الفكرية والثقافية والسياسية واأليديولوجية واالجتماعية، 
 من خبلؿ تناوؿ اػبطاب كجملة واحدة. أفضت ىذه التطورات واالتساقات يف اؼبيداف النقدي إُف بلورة نزعة فكرية نقدية معاصرة.    

سع النزعة الفكرية النقدية اؼبعاصرة إُف استيعاب الفكر واؼبناىج ؼبخصبات النظريات واألفكار احملدثة، أو توظيف األفعاؿ يعود تو 
واػبطابات السيميائية واالركيولوجية والتفكيكية، وكاف ؽبذه اؼبناىج اغبديثة دور يف التصدي غبفريات اػبطاب، ونقد الواقع، ونقد 

. كاف لتعلق منهج التحليل النقدي للخطاب بالدرس اللساين ومناىجو واآلداب؛ دور يف تشظي البحث تبلجات الفكر اإلنساين
النقدي اؼبعاصرة، لكن سرعاف ما انتقل الفعل النقدي من الًتكيز على ربليل مقدرات اعبملة، إُف البحث والتطرؽ يف أبنية النص 

توغل يف ربليل ونقد العبارات واعبمل والكلمات مستندة إُف النظرية البنيوية . ىذه اؼبرحلة النقدية كانت 16وعوامل إنتاجو وسياقاتو
والبنيوية التكوينية والتعامل مع اػبطاب دبوجب ؾبموعة من األنساؽ والبٌت اليت ربدد وتتحكم يف مفاصل اػبطاب؛ أما التحليل 

 ابة والثقافة واػبطاب، وجذور ىذه اػبطابات والثقافات.النقدي للخطاب فقد مبا يف ساحة ما بعد البنيوية اليت شهدت اىتماـ بالكت
العمل النقدي عمل معياري استدالِف، أما البحث يف نظرية األدب فهو عمل وصفي استقرائي، والعمل النقدي وبتاج إُف اؼبعايَت اليت 

النقد اؼبعياري؛ ىو النقد الذي يصدر فيو يستند إليها يف سبيل الوصوؿ إُف غايتو، واؼبتمثلة يف إصدار األحكاـ على العمل األديب. و 
أف  الناقد عن ؾبموعة من اؼبعايَت اليت يستند إليها ما ينتهي إليو من أحكاـ، وىذه اؼبعايَت ىي معايَت صبالية متصلة بالنص األديب، وإما

 . 17تشق من واقع اغبياة خارج العمل األديب
                                                 

 .22: 2012، 80عدد  مجلة فصول؛النقد الثقايف."  إُف األديب. "من النقد حنفي حسن  13
 .162: 1980، دار العودة: بَتوت النقد المزدوج.. اػبطييب عبد الكبَت  14
، 18- 17؛ عدد إضافات. "العلم االجتماعي ضداً على )الكاست اؼبعريف( من التناص االجتماعي إُف التداخل التخصصي." العطري عبد الرحيم  15

2012 :150.
 .3-2: 2007، 11عدد مجلة األثر؛ رشيد حليم. "دراسة مقارنة لكتابُت يف ربليل اػبطاب."   16
 .14: 2006، 68عدد  مجلة فصول؛ة والوصفية." عز الدين إظباعيل. "مناىج النقد األديب بُت اؼبعياري  17
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 في تصعيد التحليل النقدي للخطابمقاربات  1.2.4
تعاطي الباحث أو الناقد مع اػبطاب يظل رىن منزلقُت على األقل، فإما أف هبعل الناقد النص ؾبرد مطية للتوغل يف تفاصيل نظرية 
ومنهجية وأيديولوجية زبص الباحث، أو اؼبدرسة اليت ينطلق منها، وبالتاِف يبقى الباحث الناقد خارج اؼبوضوع، وأما أف يغرؽ الناقد يف 

طباعية اؼبفرطة، ويؤدي ىذا حتمًا إُف تركيز اػبطاب النقدي على اغبكم اؼبعياري "ما هبب أف يقوؿ" وليس ما قالو الذاتية واالن
 .18اػبطاب أو النص؛ ووُبلق اػبطاب النقدي بعيداً عن اػبطاب اؼبدروس، أو يقع يف إفك ربريف مضموف اػبطاب

وترتبط ىذه الشروط مع ثبلث مستويات من التنظيم االجتماعي؛ يشتمل اػبطاب شروط اجتماعية )شروط اإلنتاج االجتماعية( 
مستوى اؼبوقع االجتماعي أو احمليط االجتماعي اؼبباشر الذي هبري فيو اػبطاب؛ ومستوى اؼبؤسسة االجتماعية اليت تشكل منبتاً واسعاً 

 . 19للخطاب؛ ومستوى اجملتمع ككلّ 
ن داخلها، فالسلطة اليت يكتسبها اػبطاب تأيت من خارج اللغة؛ واللغة سبثل وذبسد يرى بورديو أف اللغة بإشاراهتا ليس لديها سلطة م

وتبُت وترمز ؽبذه السلطة؛ فسلطة اللغة مستمدة من الشروط االجتماعية لئلنتاج وإعادة إنتاج اؼبعرفة، فقوة اللغة وفق توصيف بورديو 
أف اػبطاب كنظاـ مؤسسايت ىو نفسو مشكل من القوة وليس  تكمن وتتأتى من العبلقات واؼبؤسسات اػبارجية. أما فوكو فَتى

)اػبطاب( ؾبرد وسيلة تعكس القوة، من خبلؿ القواعد والقيود اليت تفرضها سلطة اػبطاب. فاػبطاب يف السياؽ التارىبي 
عية، قوة، سلطة(، واالجتماعي واالقتصادي واعبغرايف الذي ينشأ فيو يبنح ويعطي شرعية، ولكن الكلمات )وحدىا( ال تعطي )شر 

.  تتمحور عبلقة السلطة باػبطاب يف ثبلثة أشكاؿ حسب توصيفات فوكو وبيشو 20فاػبطاب شكل من القوة ومبط من تشكيل القوة
وباختُت وآخرين، وىم: خطاب التماىي بالنظاـ، وىو خطاب اؽبيمنة واإلخضاع؛ وخطاب التماىي اؼبضاد، يتصادـ ىذا اػبطاب مع 

ياتو لكنو مرتبط بالنظاـ. والنوع الثالث؛ ىو خطاب التماىي اؼبفقود أو خطاب البلسباىي، وىو خطاب يغَت اجملاؿ خطاب النظاـ وتقن
 .21وليس ؾبرد خطاب مضاد

لقد كاف للشكليُت الروس دور يف فصل الدراسات النقدية عن غَتىا من ؾباالت الدراسات النفسية، واالجتماعية، ودراسات التاريخ 
، وصبعية دراسات اللغة 1915ت مغامرة الشكليُت الروس يف التبلور النظري يف حلقة موسكو لدراسات اللغويات عاـ الثقايف. وبدأ

( أبرز اقبازات اؼبرحلة النقدية 1975 -1895. سبثل أعماؿ الناقد الكبَت ميخائيل باختُت )1916الشعرية يف سانت بيًتسبورج عاـ 
ل ثورة نقدية عارمة؛ حيث أسس باختُت حوار نقدي خبلؽ مع أفكار الشكليُت الروس الباكرة من القرف العشرين، واليت تشك

. كما كاف ؼبدرسة النقد األديب اعبديد يف الواليات اؼبتحدة، يف العقود 22ورؤاىم، ودحَض باختُت الكثَت من أفكار الشكليُت الروس
أمريكا أسهاـ يف استقصاءات علم اؼبعاين، وسيطر ىذا النقد )النقد األوُف من القرف العشرين يف أوروبا، مث يف العقديُت التاليُت يف 

األديب اعبديد( على اؼبشهد األمريكي عقدي األربعينيات واػبمسينيات. حىت أخذت البنيوية واالشارية هتز النقد األمريكي عن عرشو 
وؿبدوديتو وثانوية كل العناصر اػبارجة عليو مثل: مع مطلع الستينيات، حيث انطلق كبلنبا )البنيوية واالشارية( من مركزية اػبطاب 

                                                 
 .126-121: 2001، 37عدد  فكر وإبداع؛عبد اغبق ؼبساِف. "إشكالية وحدود التأويل يف اػبطاب النقدي."   18
 .159: 2000، 64؛ عدد الكرملنورماف فَتكلو. "اػبطاب بوصفو فبارسة اجتماعية." ترصبة رشاد عبد القادر.   19
 .119-118: 2009اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة الديبقراطية،  -راـ اهلل: مواطن عن النساء والمقاومة: الرواية االستعمارية.أمَتة ؿبمد سلمي.   20
 .203: 2008اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -بَتوت: ؾبد الخطاب والنص: المفهوم، العالقة، السلطة.عبد الواسع اغبمَتي.   21
.209 -208: 2007، 70عدد  مجلة فصول؛االستمرارية."  إُفمسَتة من التقطع  أو األدبية. "قرف اػبطاب النقدي والنظرية حافظ صربي  22
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مدرسة النقد اعبديد األمريكية. لكن االختبلؼ بينهما يكمن يف زبلي البنيوية واالشارية عن مسألة اؼبعٌت كحجر األساس يف النقد 
انبت أطروحات الناقد اجملري اعبديد. واعتمدت مدرسة النقد اؼباركسي أطروحة اؼبعٌت، والفحوى، كأرضية ومنطلق فكري وفلسفي. وس

( يف ربرير النقد اؼباركسي من تبسيطات الواقعية االشًتاكية، وَف يتوقف النقد اؼباركسي عند 1971 -1885الكبَت جورج لوكاتش )
والتاريخ. تبُت  لوكاتش، وإمبا تلقى نقلة نوعية ربت أسم "مدرسة فرانكفورت؛" اليت طورت نظرياهتا النقدية الراديكالية يف اجملتمع والفن

(، وىربرت ماركوز 1969 -1903(، وتيودور أدورنو )1940 -1892لكبار منظري مدرسة فرانكفورت مثل: فالًت بنيامُت )
 . 23(؛ أف ىناؾ قواسم مشًتكة كبَتة بُت مشولية النازية والرأظبالية االستهبلكية األمريكية1979 -1898)

وتراءت لؤلعضاء مدرسة فرانكفورت؛ أسهمت بشكل فعاؿ يف البحث عن أفق نقدي، ىذه اؼببلحظات واالستكشافات اليت تبينت، 
وعلـو واذباىات ومداخل ونظريات وفلسفات نقدية؛ للفكاؾ من دوغمائية األيديولوجيات السلطوية، وتيبسات الفلسفة الراىنة 

اركسي لبلقتصاد السياسي، وعجز تلك الفلسفات آنذاؾ، وتكلسات العلـو االجتماعية اػبجولة، بعد أف اكبسرت يف معُت التحليل اؼب
؛ وما قاـ بو أعضاء مدرسة ةوالعلـو ومناىجها عن تقدًن تفسَت أو ربليل يوضح بشاعة صورة السلطة وعبلقاهتا وأدواهتا األيديولوجي

دد يف اجملتمعات البشرية حىت ىذه فرانكفورت من تنظَت فلسفي نقدية أكسب اؼبدرسة زطبًا صباىَتيًا وتارىبيًا ومعرفيًا ما زاؿ صداه يًت 
 اللحظات.  

، بفرانكفورت بأؼبانيا. ضم اؼبعهد صبلة من اؼبثقفُت الذين رفضوا 1923تأسس معهد األحباث االجتماعية يف شباط من العاـ 
سس النظرية يف أؼبانيا؛ آملُت من جهدىم اؼبعريف فحصًا عميقًا أل 1918االنضماـ للحزب الشيوعي األؼباين، بعد فشل ثورة 

(؛ أحد أبرز زعماء اؼبدرسة اؼباركسية النمساوية.  1940 -1861اؼباركسية. توُف اإلشراؼ على اؼبعهد يف البداية كارؿ غرونربغ )
د كانت غاية اؼبعهد يف ىذه الفًتة بلورة األسس النظرية لبلنتقاؿ من الرأظبالية إُف االشًتاكية. حدثت النقلة النوعية يف توجهات اؼبعه

بتوِف ماكس ىوركهيمر األشراؼ على اؼبعهد، حيث َف يعْد االىتماـ ُمنَصبًا وؿبصورًا على نقد االقتصاد السياسي؛ كأداة ربليل 
  للمجتمع الرأظباِف كما كانت ترى اؼباركسية؛ بل اعتمد اؼبعهد مقاربات تركيبية تقـو على ربط الفلسفة بالعلـو االجتماعية واإلنسانية.

. اكتسبت مدرسة فرانكفورت صفة "النقدية؛" 24ر االنطبلقة اغبقيقية اليت أفرزت الحقاً ما عرؼ باسم "النظرية النقدية"كاف ىذا اػبيا
لًتكيز أصحاهبا على نقد اؼبعرفة ومناىجها، خصوصًا )الوضعية واغبتمية االقتصادية(، ونقد اجملتمعات اغبديثة اليت ىيمنت على الفرد 

ت كتابات أعضاء مدرسة فرانكفورت دبواقفهم اؼبناىضة لبلستعمار، واالستغبلؿ العاؼبي والطبقي، واالستبداد، اجتماعياً وثقافياً. اتسم
ة واؽبيمنة، والعمل على ربقيق حرية الرأي واجملتمع، وإهناء مظاىر االستغبلؿ يف اجملتمع والعاَف. ينطلق الًتاث الفكري للمدرسة النقدي

ظرية اجتماعية، بالرغم من التباين النظري واالختبلؼ اؼبنهجي بُت مفكري ومنظري اؼبدرسة النقدية؛ إال يف ؿباولة دؤوبة وجادة لبناء ن
أف ىناؾ اىتماـ مشًتؾ ومتقاطع لدى أعضاء مدرسة فرانكفورت أو النظرية النقدية، ىذا النقد يتجلى يف عدد من اؼبواقف واألفكار، 

 يبكن إصباؽبا يف احملاور التالية:
 نقد منهجي ومعريف للفلسفة الوضعية والنزعات العلمية اؼبتطرفة يف االذباىات اؼبثالية؛أواًل. 
 نقد العلـو االجتماعية وعلم االجتماع؛ثانياً. 
 نقد أوجو من اؼباركسية وتطوراهتا؛ثالثاً. 

                                                 
 .213 -212: السابقاؼبصدر   23
 .28 -27: 2005الثقايف العريب، الدار البيضاء: اؼبركز  ،بَتوت يورغن ىابرماس ومدرسة فرانكفورت: النظرية النقدية التواصلية.. مصدؽ حسن  24
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 تمع اغبديث والثقافة اعبماىَتية.نقد اجملرابعاً. 
اجملتمع ذبمع بُت جانبُت اؼبوضوعي والذايت. وكل بناء اجتماعي يف اجملتمعات اغبديثة هبمع أصحاب اؼبدرسة النقدية أف حقيقة 

يتضمن تناقضات يف األوضاع واؼبصاٌف، األمر الذي يبكن أف يفضي إُف عمليات صراع، واؼبعرفة هبب أف ال تقف عند ما ىو قائم 
. كما يعزى تأثَت مدرسة فرانكفورت "النظرية 25يق العدالة واؼبساواةوموجود، وإمبا هبب أف توظف يف ترشيد التغيَت وربقيق التغيَت لتحق

النقدية" وخصوصًا مقاالت ماكس ىوركهيمر النقدية، اليت طرح فيها ومن خبلؽبا؛ بأف العلـو االجتماعية هبب أف تكوف موجهة كبو 
اؼبفاىيم األساسية، وينطلق ىوركهايبر من نقطة النقد نظرية النقد، وتغيَت اجملتمع ككّل. عكس النظرية التقليدية اؼبسخرة لفهم وتفسَت 

لكل اجملتمع يف صَتورتو التارىبية، ال يف خصوصياتو وجزئياتو، ومن خبلؿ دمج صبيع العلـو االجتماعية الرئيسية )علم االقتصاد، علم 
 . 26االجتماع، التاريخ، العلـو السياسية، االنثروبولوجيا، علم النفس(

رت، تطور النقد اؼباركسي يف اذباىُت ـبتلفُت نبا: البنيوية، والدراسات الثقافية. أشهر منظري اؼبدرسة البنيوية لوي بعد مدرسة فرانكفو 
التوسَت، ولوسياف غولدماف. وكاف إقباز غولدماف يف مفهـو فكرة التناظر بُت بنية اػبطاب )اػبطاب األديب(، والبٌت االجتماعية 

تنطلق البنيوية من فكرة أف األعماؿ األدبية أو اػبطابية ليست نتاج عبقرية فردية؛ وإمبا نتاج بٌت فكرية  والفكرية واغبضارية اؼبختلفة.
عابرة لؤلفراد. تنتمي عبماعة بشرية معينة، أو لطبقة اجتماعية ؿبددة. أما الدراسات الثقافية فقد بدأت مع استقصاءات الناقد 

 ب(، عمل وليامز يف كتابو اؼبؤسس اؼبوسـو 1988 -1922ورايبوند وليامز ) (،1937 -1907االقبليزي كريستوفر كودويل )
، على إرساء دعائم اؼبدرسة النقدية اعبديدة اليت سبوضع العمل األديب يف سياؽ حضاري أعرض، يأخذ يف 1958 الثقافة والمجتمع

الثمانينيات من القرف العشرين تأثَت نفوذ االذباه النقدي،  اعتباره الكثَت من البٌت االجتماعية، واالقتصادية، والتارىبية. تنامى يف عقد
واالذباه الفكري. ىذه اإلسهامات النقدية اعبديدة ظبيت بالنقد اؼباركسي اعبديد، ودعاىا البعض دبا بعد النقد اؼباركسي على غرار )ما 

(، وثيودور أدورنو، وإدوارد سعيد، وبينيديكت 1937 -1891بعد البنيوية وما بعد اغبداثة( اليت تعود إُف فكر أنطونيو جرامشي )
 اندورسوف، وتَتي إهبيلتوف. بدأت البنيوية يف دراسة األدب كرد فعل على ركود الدراسات األدبية الفرنسية ربت وطأة اؼبناىج التارىبية،

رية األدب، وتغاضت البنيوية عن السياقات أو البيئة السياقية أو البلإنسانية اللغوية اعبامدة. أنبلت البنيوية التاريخ وركزت على ؿبو 
االجتماعية والثقافية للعمل األديب. كذلك؛ ركزت البنيوية على اغبتمية وذباىلت اعبدلية كرد فعل على السلبيات الفكرية، والفلسفية 

دريدا، وجاؾ الكاف، وروالف  للمدرسة البنيوية. ظهرت "ما بعد البنيوية" وىي تيارات متعددة بتعدد مفكريها الكبار مشيل فوكو، جاؾ
بارت، وجيل ديلوز، وبَت بورديو، وإدوارد سعيد. أسهمت أفكار ما بعد البنيويُت يف إدخاؿ القارئ كبلعب رئيسي يف )النص( 

د اػبطاب، ما خلق نوعًا من اعبدؿ، والتفاعل بُت النص والقارئ. فتحت ما بعد البنيوية الباب أماـ تعدد القراءات، وأدخلت ما بع
 ركيولوجياالبنيوية عددًا من العناصر السياقية وغَت النصية يف عملية التحليل. وما بعد البنيوية ؽبا ثبلث ؿباور ىي: ميشيل فوكو وآ

 .27اؼبعرفة؛ وجاؾ دريدا ونظرية التفكيك؛ وجاؾ الكاف والتحليل النفسي

                                                 
 .186 -181: 2008عماف: دار الشروؽ،  النظرية المعاصرة في علم االجتماع.. عثماف عيسى إبراىيم  25

26
 Ruth Wodak and Paul Chilton, (eds). A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, 

Methodology and Interdisciplinarity. Philadelphia: John Benjamins, 2005: 6. 


.219 -214. مصدر سابق: حافظ صربي  27
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النقد اػبطايب من أتوف اؽبيمنة والنسقية، اليت كانت تكبح ىذه احملاور واالذباىات اؼبعرفية أسهمت يف ربرير التحليل النقدي أو 
إبداعات الناقد والباحث يف ؾبموعة من األنساؽ واألدوار اؼبصممة للمنهج وؾبموعة أخرى من األنساؽ اؼبنتجة واؼبتحكمة يف 

بنيوي، لكن كاف لفوكو الذي ثقايف يف ىذا اجملاؿ ال -اػبطاب، وكانت تدور رحى التحليل والتنظَت الفكري والفلسفي والسوسيو
أحدث ثورة معرفية يف ؾباؿ اػبطاب وأنظمة إنتاج اػبطاب وعبلقات القوة والسلطة، وإسهاـ دريدا يف نزعتو التفكيكية التقويضية اليت 

يف القرف العشرين أحدثت نقلة نوعية يف قضية التأويل والتفسَت، أما قراءات الكاف لفرويد واؼباركسية اليت غَتت توجو التحليل النفسي 
 ال تنضوي يف إطار التحقيب ما بعد البنيوي مثل ما ذكر صربي حافظ وإمبا تنتمي أفكار وتنظَتات الكاف غبقبة البنيوية.

تصنف اؼبدرسة البنيوية ضمن خطاب اغبداثة؛ وىو خطاب مركزي مضاد للتعدد غَت األورويب، ولآلخر اؼبلوف، كما ضبل خطاب 
اواة، واغبرية َف تتحقق. اإلنكار اؼبعريف ػبطاب اغبداثة أفضى إُف التحوؿ من أفق اغبداثة، إُف أفق ما بعد اغبداثة: اغبداثة وعوداً باؼبس

بسبب اؽبوة بُت اؼبأموؿ واؼبتحقق؛ وإساءة استخداـ العلـو اغبديثة؛ والفشل يف حل معضبلت القرف العشرين )األسلحة الذرية، الفقر، 
عدـ اىتماـ العلم باألخبلؽ. مصطلح "ما بعد اغبداثة؛" رد فعل طبيعي على إخفاقات مشروع اغبداثة. يف اعبوع، الدمار البيئي(؛ و 

إىاب ىذا اغبس أالنتقادي للحداثة، أتت "التعددية الثقافية" لتضرب اؼبركزية الثقافية، والثقافة الذكورية البيضاء. طرحت "التعددية 
نات متعددة؛ كالنسوية والسود والعناصر البشرية األخرى؛ اليت ليست بيضاء وال ذكورية. من الثقافية" قضية الثقافة بوصفها ذات تكوي

التعبَتات على "التعددية الثقافية" مصطلح/ حقل االستشراؽ الذي طرحو وعاعبو إدوارد سعيد؛ كمقولة يف نقد اػبطاب اؼبؤسسايت 
إلفريقي، وحقل/ دراسات ما بعد الكولونيالية. أسهمت االنثروبولوجيا )الغريب(، وقضايا التأنيث والنسوية، وحقل األدب األمريكي ا

 .28اغبديثة، وىذه االذباىات النقدية الوليدة يف رفض إدعاء اؼبركزية الثقافية )الغربية(
 أسهمت االستقصاءات التفكيكية األمريكية اليت عرفت باسم مدرسة ييل، وما رافقها من موجة النقد النسوي، كذلك؛ دراسات
إدوارد سعيد، أسهامًا بارزًا يف بروز تيارين نقديُت جديدين نبا: تيار ما بعد االستعمار؛ الذي سبتد بذوره يف كتابات فرانز فانوف، 
وينتشر يف حقل الدراسات النقدية واألدبية، ومن أشهر منظري ىذا االذباه ىومي بابا، وجيتاري سبيفاؾ، بينيتا باري، ونيل الزاراس. 

ر األخر؛ تيار النقد الثقايف، الذي يبزج بُت إقبازات إدوارد سعيد وإقبازات رايبوند وليامز، ومن أشهر منظري ىذا التيار أما التيا
"ما بعد اغبداثة"  بطرح فنست ليتش على مشروعو النقدي اؼبرتبط  .29ستيورات ىوؿ، فرانكو مورييت، وبيًت بَتجر، وسايبوف دورنج

اسم "النقد الثقايف؛" مرتبط ىذا "النقد الثقايف" لدى ليتش مع مفهـو "ما بعد البنيوية،" ىذا النقد اؼبنهجي "النقد الثقايف" يهتم 
ياسية، باػبطاب، دبا ىو خطاب، يستدعي ىذا اؼبنهج "النقد الثقايف" اؼبعطيات النظرية، واؼبنهجية يف السوسيولوجيا، والتاريخ، والس

واؼبؤسساتية؛ دوف التخلي عن مناىج التحليل األديب النقدي. مارس ليتش "النقد الثقايف" من خبلؿ مناىج التحليل اؼبعرفية: كالتأويل، 
ودراسة اػبلفيات التارىبية، والتحليل اؼبؤسسايت، والًتكيز على أنظمة اػبطاب، وأنظمة اإلفصاح النصوصي كما ىي عند بارت، 

  30كو؛ أما خصوصية "النقد الثقايف" لدى ليتش فتتجلى يف فكاكو من حبائل اؼبؤسسة، وربصنو يف فبارسة نقد اؼبؤسسة.ودريدا، وفو 

                                                 
للتوسع حوؿ اؼبوضوع أنظر. روبرت يانغ.  .195 -194 مصدر سابق: .التجريب وأزمةاتجاىات الخطاب النقدي العربي . اغبمَتي عبد الواسع  28

 .2003ترصبة أضبد ؿبمود. القاىرة: اجمللس األعلى للثقافة،  أساطير بيضاء: كتابة التاريخ والغرب.
 .220اؼبصدر السابق:   29
 .193 -192اؼبصدر السابق:   30



19 
 

تركز دراسات ما بعد االستعمار، ونظرية اػبطاب االستعماري؛ على فهم اػبطاب عن اجملتمعات اؼبستعمرة وربليلو، وذلك لظهور 
اػبطاب. ىذا اػبطاب االستعماري يعمل على بناء سبثبلت، وأشكاؿ من اؼبعرفة عن  العبلقات وااليدولوجيا االستعمارية يف

اؼبستعَمرين؛ ليؤكد اػبطاب على االختبلؼ بُت الشعوب اؼبستعِمرة والشعوب اؼبستعَمرة، ىذا االختبلؼ؛ يؤكد على عبلقات القوة 
اب االستعماري الغريب أفضت إُف بلورة حقل دراسات ما بعد غَت اؼبتكافئة بُت اؼبستعِمرين واؼبستعَمرين، وىذه التمثبلت يف اػبط

. أما دراسات ما بعد 31االستعمار. دراسات ما بعد االستعمار سبحص التجربة السياسية اللغوية الثقافية للمجتمعات اؼبستعَمرة
اؼبستعَمرة: كاؼبهمشُت، والنساء، الكولونيالية؛ فهي الدراسة النقدية لكل القضايا اؼبسكوت عنها واؼبهمة داخل الدولة القومية 

والتحريض على العنصرية ضد اغبركة الزقبية، وهتميش الثقافة اؼبستعَمرة. تعتمد دراسات ما بعد الكولونيالية على اؼباركسية، والتحليل 
اجهة العوؼبة، وقضية النفسي، والتفكيكية. ترى ما بعد الكولونيالية اؽبوية والقومية: كخطاب قوة قادر على سباسك اجملتمع يف مو 

"االختبلؼ" اليت تطرحها حقبة "اؼبا بعد" اؼبعرفية خصوصًا ما بعد اغبداثة، اليت طرحت االختبلؼ للتأسيس ؼبشروعية )العاؼبية(؛ أي 
 .  32خطاب استعماري جديد

عن اػبطابات اغبداثية  رغم مثالب خطاب اغبداثة وما تبعها من نظريات ما بعد اغبداثة، برز اػبطاب السيميائي كخطاب ىبتلف
األخرى، فاػبطاب السيميائي يتشكل مع اؼبعرفة العلمية، واػبطاب السيميائي ليس ؾبرد أداة يتوسل هبا البحث عن اؼبعرفة وفحصها، 

فرزهتا أو ؾبرد خطة مضبوطة دبقاييس وقواعد وخطوات إجرائية تساعد على الوصوؿ وتقدًن الدليل، وإمبا يبثل اػبطاب السيميائي رؤية أ
)كوجيتو  بالظاىرة العلمانية اؼبعتمدة على نظرية نقدية مشولية، ما فتئت تدؾ اغبدود الفاصلة بُت ـبتلف العلـو والتخصصات لتطيح 

ديكارت( "أنا أفكر إذف أنا موجود" تستعُت عنو دبقولة "أنا أتكلم إذف أنا موجود" شرع بذلك انقبلبًا منهجيًا تستعَت فيو اػبطابات 
ية أدوات بعضها البعض، يف خطاب مركب متميز باألصالة، يقـو على قراءة متأنية ومعمقة للسياقات واالبستمولوجية اؼبنتجة النقد

. سانبت السيميائيات بقدر كبَت، يف ذبديد الوعي النقدي من خبلؿ إعادة النظر يف طريقة التعاطي مع قضايا اؼبعٌت، 33لؤلدوات
اؿ مقًتحات ىامة عملت على نقل القراءة النقدية من وضع االنطباع واالنفعاؿ العرضي الزائل وقدمت السيميائيات يف ىذا اجمل

 .34والكبلـ اإلنشائي، الذي يقف عند الوصف اؼبباشر للوقائع النصية إُف التحليل اؼبؤسس معرفياً وصبالياً 
 األشكلة: في إىاب التحليل النقدي للخطاب   رىانات 1.3

 Criticalثقايف ظهر بوصفو تطوراً جدلياً؛ يتجاوز ربديات اللغويات النقدية -( ىو برنامج سوسيوCDA) التحليل النقدي للخطاب

Linguistics ، يقـو التحليل النقدي للخطاب على تداخل األنظمة اؼبعرفية. كما يعٌت بدراسة النصوص واػبطابات اليت تدعم ىيمنة
. ربليل اػبطاب 35التحليل النقدي للخطاب إُف دحض وتفنيد مقوالت السلطةالسلطة االجتماعية، وال مساواة السلطة، ويسعى 

النقدي؛ منهج/ اذباه/ آلية عابرة للتخصصات واؼبعارؼ؛ وىو مبحث من اؼبباحث البينية الناضجة، وربليل اػبطاب النقدي عابر 
وجيا، والدراسات الثقافية، ودراسة اغبالة، واؼبنهج )االنثوربولوجيا، والسميولكللمنهجيات البحثية يف العلـو االجتماعية واإلنسانية 

                                                 
 .25 -24أمَتة ؿبمد سلمي. مصدر سابق:   31
: 2010للطباعة والنشر والتوزيع، . بَتوت: التنوير الفلسفة السياسية للحداثة وما بعد الحداثة: شرط فهم صراعات األلفية الثالثةؿبمد بوجناؿ .   32
73- 78. 
 .5-4وذناين بوداود. مصدر سابق:   33
 .7: 2003الدار البيضاء: منشورات الزمن،  السيميائيات مفاىيمها وتطبيقاتها.سعيد بنكراد.   34
 .638: 2012، 82 -81عدد  مجلة فصول؛أضبد عبد اغبميد عمر. "اسًتاتيجيات اإلقناع والتأثَت يف اػبطاب السياسي."   35
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الوصفي، واؼبنهج التارىبي، واؼبنهج اؼبقارف، وغَتىا من اؼبناىج البحثية(. يعمل ربليل اػبطاب النقدي على تسخَت أدوات وخطوات 
الكامنة يف اػبطاب اجملتمعي.  اؼبناىج اؼبذكورة أنفاً، من أجل تقصي الظواىر االجتماعية، والكشف عن عبلقات القوة، والسيطرة

بذلك؛ يبثل ربليل اػبطاب النقدي اغبلقة اؼبرنة، ونبزة الوصل اليت تدؽ جدراف العلـو االجتماعية واإلنسانية، وتقض مضاجع السلطة 
لطوية اؼبنتشرة يف اؼبستًتة خلف أقنعة ؾبتمعية متعددة، واػبطاب أحد أخطر وجوه السلطة، وأدواهتا األيديولوجية، وآليات اؽبيمنة الس

البنائُت الفوقي والتحيت يف اجملتمع، والتحليل النقدي للخطاب ثورة منهجية، وفكرية، وفلسفية، وثقافية، وبوصلة العلـو االجتماعية 
 اهتا.واإلنسانية يف التحرر اؼبعريف، واػببلص من االمربياليات الفكرية واؼبنهجيات اؼبعرفية ربيبة السلطة، وخطاهبا، وأيديولوجي

تطور ربليل اػبطاب النقدي يف ظل مناخ فكري يشهد جداًل كبَتًا حوؿ األفكار البنيوية، وما بعد البنيوية، وقدـ ثلة من العلماء 
واؼبنظرين والباحثُت اؼبختلفُت يف انتماءاهتم وتوجهاهتم اؼبعرفية، ؾبموعة من األفكار والتصورات اليت تناقض منهجية ربليل اؼبضموف 

ىا؛ ألف ما يتيحو ربليل اػبطاب من إمكانات تفسَتية كبَتة أكثر بكثَت فبا يتيحو ربليل اؼبضموف، كما أف لتحليل اػبطاب وتتجاوز 
قدرة على االرتباط بالسياؽ السوسيولوجي. سبثل أعماؿ ميشاؿ فوكو أنبية ودر خاص يف بلورة وتطور االذباىات النظرية واؼبنهجية يف 

 تطورت عدد من اؼبداخل لتحليل اػبطاب أىم ىذه اؼبداخل: ربليل اػبطاب، وبعد فوكو
 نظرية اػبطاب اليت قدمها الكلووموؼ؛أواًل. 

 الذي تطور على يد نورماف فَتكلو؛ ثانياً. مدخل التحليل اػبطاب
 .36مدخل سيكولوجيا اػبطابثالثاً. 

من القرف العشرين، نقلة نوعية إثر والدة عدد من  شهدت العلـو اإلنسانية واالجتماعية يف منتصف الستينات وأوائل السبعينيات
: السيميائية، علم اللغة النفسي، بالفروع اؼبعرفية واالختصاصات األكاديبية يف القارة األوروبية واألمريكية، تتمثل ىذه الفروع اؼبعرفية 

بصفة التبادؿ أو التنافذ. كانت التسمية علم اللغة االجتماعي، والرباغماتية، ودراسات اػبطاب؛ سبتاز ىذه االختصاصات الشقية 
"ربليل اػبطاب،" ومن مث مت اصطبلح تسمية "دراسات اػبطاب،" بدؿ "ربليل اػبطاب،"  بالتقليدية لبلبستمولوجية التحليلية موسومة 

ن واختصاصات العلـو ألف دراسات اػبطاب ال تقتصر فقط على العملية التحليلية؛ وإمبا تتجاوز ذلك التحليل للتجلي يف صبيع ميادي
ية اإلنسانية واالجتماعية، والًتكيز على األىداؼ النظرية اؽبامة للمجتمع والتواصل باللغة والتفاعل االجتماعي. أدى تطور الفروع اؼبعرف

ة التحليلية، النحو اؼبذكورة آنفاً، وانشغاؽبا يف قضايا "اػبطاب، اللغة، العبلمة، الرموز، العبارات، اعُبَمل، ربليل احملادثة، الفلسف
اكرة الوظيفي، التماسك الدالِف، البنية اػبطابية، االثنوغرافيا اغبديثة أو االثنوغرافيا التواصلية، التفاعلية اللغوية واالجتماعية، الذ
لغة؛ العرضية؛" ىذا االنشغاؿ أسفر يف توليد أرضية منهجية مشًتكة، وتبيئة تربة خصبة لبلىتماـ بسمات وخصائص مستخدمي ال

بداًل من االىتماـ باللغة وقواعدىا اجملردة. كذلك؛ مت الًتكيز واالىتماـ بالوحدات الكربى )النصوص، اػبطابات، األحداث التواصلية(، 
بداًل من االىتماـ بالوحدات الصغرى )الكلمات، اعبمل اؼبعزولة(، ومت سبديد وتطوير دراسة اللغويات إُف ما بعد النحو )التفاعل 

)األفبلـ، الصور، الوسائط، الوسائط كعي، األفعاؿ االجتماعية(، ومت ذباوز دراسة اللغويات إُف اإلشارات، والرموز السيميائية االجتما
لى اؼبتعددة(، كذلك؛ مت االىتماـ بدراسة السياقات االجتماعية، والثقافية، واؼبعرفية، والتارىبية لؤلفراد )مستخدمي اللغة(، والًتكيز ع

ات التفاعلية، واالسًتاتيجيات اجملتمعية. كما يتضح أف ىناؾ ارتباط وثيق بُت تطور منهج، أو دراسات ربليل اػبطاب الديناميكي

                                                 
: 2009، 365عدد  المستقبل العربي؛أضبد موسى بدوي. "األبعاد االجتماعية واالبستمولوجية إلنتاج واكتساب اؼبعرفة العلمية: مقاربة منهجية."   36
85- 191. 
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لسود( النقدي مع بزوغ قبم حركة اغبقوؽ اؼبدنية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، واغبركة النسوية، واغبركات الطبلبية، وسبرد األفريقيُت )ا
ة األمريكية ؼبكافحة العنصرية، ومعارضة النساء للنظاـ األبوي، كذلك رفض التوجهات التقليدية يف علـو األدب، يف الواليات اؼبتحد

 .  37وعلم اإلنساف، وعلم االجتماع، وعلم النفس
 ,Roger Fowlerمن قبل عدد من الباحثُت، واؼبنظرين مثل: CDAيف هناية عقد السبعينات تطورت دراسات اػبطاب النقدي 

Gunther Kress, Bob Hodge, Norman Fairclough.  ركزت دراسات ربليل اػبطاب النقديCDA  على قضايا/ عبلقات
)العرؽ، اعبنس، الطبقة( يف دراسة اػبطاب، واؽبيمنة الذكورية كالسلطة واؽبيمنة، وعدـ اؼبساواة االجتماعية، وأنبية الفواعل االجتماعية 

واة بُت اعبنسُت(، باإلضافة إُف الكشف عن العبلقات بُت اػبطاب، واللغة، والبحث عن العنصرية، )وطالبت اغبركة النسوية باؼبسا
ووسائل إعادة إنتاج العنصرية، ومعاداة السامية، وإساءة استخداـ السلطة، والتحيز اعبنسي، واستنساخ العنصرية، والتحيزات 

عبلمي. هتتم دراسات ربليل اػبطاب النقدي على اؼبشاكل العلمية اؼبلموسة يف اػبطاب السياسي واإل ، واؽبيمنة الذكوريةاأليديولوجية
. يهدؼ ربليل اػبطاب النقدي ازباذ موقف صريح من اؼبشاكل اؼبذكورة سابقاً، وفضحها ومقاومتها. يعود 38يف اجملتمعات اؼبعاصرة

عاؼبية الثانية، وتطور ربليل اػبطاب النقدي كرد فعل التحليل النقدي للخطاب يف جذوره النقدية إُف مدرسة فرانكفورت قبل اغبرب ال
ضد النموذج الرظبي اؼبهيمن، ويركز ربليل اػبطاب النقدي على اؼبشاكل االجتماعية، والقضايا السياسية، وربدي عبلقات السلطة 

 واؽبيمنة يف اجملتمع. يقـو ربليل اػبطاب النقدي على عدد من اؼببادئ األساسية ىي:
 ة اؼبشاكل االجتماعية؛معاعبأواًل. 
 عبلقات القوى اػبطابية؛ثانياً. 
 اػبطاب يشكل/ يبٍت اجملتمع والثقافة؛ثالثاً. 
 اػبطاب األيديولوجي فاعل يف اجملتمع؛رابعاً. 

 وىو خطاب تارىبي؛خامساً. 
 كذلك يتوسط يف العبلقة بُت النص واجملتمع؛سادساً.  
 توضيحي؛ربليل اػبطاب النقدي تفسَتي سابعاً. 
 .39اػبطاب شكل من أشكاؿ العمل االجتماعيثامناً. 

، 1989يف الفًتة ارتبط التحليل النقدي للخطاب باسم عاَف اللغويات نورماف فَتكلو، الذي عمل على تطوير ربليل اػبطاب النقدي 
ة باعبوانب االجتماعية. قبح نورماف يف ثر حركة نقدية قاـ خبلؽبا دبراجعة علم اجتماع اللغة، وكافة الدراسات اللغوية وثيقة الصلإ
خراج اػبطاب من حدود الدراسات اللغوية وربطو بالفكر السياسي واالجتماعي القائم. ويرى نورماف أف للخطاب دور فّعاؿ يف إ

العبلقة "و "العبلقة بُت النص والسياؽ،"و "اػبطاب واجملتمع،"تشكيل العاَف االجتماعي، ويتيح الفرصة للكشف عن العبلقات بُت 
تصور نورماف للغة ينطلق من فكرة أف اللغة مبط من أمباط الفعل االجتماعي، تتشكل اجتماعيًا وتارىبياً، وترتبط  "بُت اللغة والقوة.

                                                 
37
Ruth Wodak and Paul Chilton, (eds). Ibid: 1-3. 

38
 Ibid: 4-5. 

39
 Teun A. Van Dijk. "Critical Discourse Analysis." Ruth Wodak and Paul Chilton, (eds). A New Agenda in 

(Critical) Discourse Analysis: Theory, Methodology and Interdisciplinarity. Philadelphia: John 
Benjamins, 2005: 353-353. 
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بعبلقة جدلية مع األفعاؿ واؼبمارسات االجتماعية، وسبتلك اللغة القدرة على إعادة تشكيل الكل االجتماعي؛ واؼبهمة األساسية 
 .40بالسياؽ االجتماعي ل النقدي للخطاب ىي الكشف عن تأثَت استخداـ اللغة وتأثرىاللتحلي

يتميز ربليل اػبطاب النقدي كمدرسة أو مبوذج بعدد من السمات أنبها: أف اػبطاب النقدي التحليلي متبلور من عدد من اؼبناىج  
لوجيا والسلطة؛ ويتقاطع التحليل النقدي للخطاب مع وعدد من التخصصات اؼبعرفية، وأف التحليل النقدي للخطاب مفكك لبليدو 

حقل اللغة والسياسة والثقافة واجملتمع؛ أيضًا تقـو مدرسة ربليل اػبطاب النقدي على أرضية مشًتكة "اػبطاب، النقد، السلطة، 
؛ تتولد العبلقة اعبدلية بُت االيدولوجيا،" ويتعامل منهج ربليل اػبطاب مع "اػبطاب" كشكل من أشكاؿ اؼبمارسة االجتماعية، وبذلك

اػبطاب واؼبمارسة االجتماعية، وينضوي سر اػبطاب كممارسة اجتماعية يف جوىر إنتاج وإعادة إنتاج عبلقات القوة غَت اؼبتكافئة بُت 
ماهتا اليت ترـو الطبقات االجتماعية )النساء والرجاؿ، األغلبية واألقلية(. ربليل اػبطاب النقدي يفهم اػبطابات اجملتمعية واستخدا

 .41للتنظيم واؽبيكلة االجتماعية
يعد اػبطاب أداة االيدولوجيا اؼبفضلة، ومن مث األداة اؼبفضلة للسيطرة من خبلؿ القبوؿ. حيث سبثل األخبار اليومية، وأجهزة اإلعبلـ، 

. ينحو خطاب السيطرة االجتماعية اذباه واإلعبلف، والتعليم، وبَتوقراطية اغبكم وسائل رئيسية وفاعلة يف ربقيق السيطرة االجتماعية
اؼبساواتية الزائفة، ونزع عبلمات النفوذ والسلطة السطحية عن اػبطاب. والعبلقة بُت اػبطاب والبٌت االجتماعية ليست عبلقات ذات 

لصراع عليها؛ وسيطرة اذباه واحد، وإمبا عبلقات ديالكتيكية؛ ىذه العبلقة الديالكتيكية سبنح اػبطاب أنبية يف عبلقات السلطة وا
مالكي السلطة اؼبؤسساتية واجملتمعية على أنظمة اػبطاب ىي أحدى العوامل اليت سبكنهم من اغبفاظ على سلطتهم. وللبٌت 
االجتماعية دور أساسي وفاعل يف ربديد اؼبمارسة االجتماعية وإنتاجها. كذلك؛ ال ربدد البٌت االجتماعية اػبطاب فحسب، بل البٌت 

ية نتاج للخطاب أيضاً. كما أف أمباط اػبطاب ىي اليت ربدد فبارسات اػبطاب، وىذه اؼبمارسات تعيد إنتاج أمباط اػبطاب، االجتماع
أما أنظمة اػبطاب فتقـو بتجسيد افًتاضات أيديولوجية، وىذه االفًتاضات األيديولوجية تعزز وتشرعن عبلقات السلطة القائمة، وأف 

ؿ الصراع االجتماعي، يؤدي إُف التحوؿ يف أنظمة اػبطاب. يستطيع الناس من خبلؿ اػبطاب أف انزياح عبلقات السلطة من خبل
. كما بُت فوكو من خبلؿ منهجو اعبينالوجي 42يشرعنوا أو ينزعوا الشرعية عن عبلقات سلطة معينة دوف أف يعوا ما يفعلونو

يقـو بأعماؿ وإجراء منع استبعاد السلطة؛ فبا هبعل قوؿ اغبقيقة أقل واالركيولوجيي أف اػبطاب يبارس ضرباً من الرقابة على اغبقيقة، و 
. تسهم األيديولوجيات يف اغبفاظ على عبلقات اؽبيمنة والقوة واالستغبلؿ، وتشكل األيديولوجيات 43حقيقة فبا يدعي اػبطاب

إطار للبحث عن عدـ اؼبساواة،  اإلدراؾ االجتماعي. ربليل اػبطابات ىي عملية ربليل فكري ونقدي، أما ربليل السلطة فهي
 . 44والسيطرة، وإساءة استخداـ السلطة

)اػبطاب، السلطة، األيديولوجية(. يهتم منهج/ كشهد العقد األخَت من القرف العشرين توسعًا وتقدمًا ملحوظاً يف دراسة موضوعات 
يديولوجية( يف اجملتمع. كما أصبح يف ىذه الفًتة آلية ربليل اػبطاب النقدي ويعتمد على ىذا الثالوث ثالوث )اػبطاب، السلطة، األ

                                                 
 . 90أضبد موسى بدوي. مصدر سابق:   40

41
 Ruth Wodak and Paul Chilton, (eds). Ibid: 3-5. 

   
  .172 -169. مصدر سابق: فَتكلو نورماف  42
 .208: 2000، 64عدد  الكرمل؛عبد الكرًن درويش. "فاعلية القارئ يف إنتاج النص: اؼبرايا البلمتناىية."   43

44
 Ruth Wodak and Paul Chilton, (eds). Ibid: 7-8. 
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تركيز على دراسة دور السلطة، وكيفية إعادة إنتاج السلطة خطابياً، وتبُت أف السلطة ليست وسيلة للسيطرة على أفعاؿ األفراد، 
رة إعادة إنتاج السلطة واعبماعات؛ بل السلطة وسيلة للسيطرة على العقوؿ أيضاً، فاػبطاب يؤدي دورًا رئيسيًا ومهمًا يف دائ

االجتماعية. كما بدأ )تيوف فاف دايك( وباحثوف آخروف؛ منذ عقد الثمانينيات والتسعينيات دبشروع إصباغ ربليل اػبطاب ببعد أو أفق 
"نقدي."  كما أكد دايك من خبلؿ عدة مقاالت أف ربليل اػبطاب النقدي ليس نظرية وال منهجاً للبحث، ومن اؼبمكن استخداـ 

منهج يف أحباث ودراسات ربليل اػبطاب النقدي، كما أف ربليل اػبطاب النقدي ىو حركة تضم باحثُت ـبتلفُت نظرياً. يشق  أي
منهج ربليل اػبطاب النقدي أفقو البحثي بالًتكيز على القضايا االجتماعية، والظواىر اؼبرتبطة باجملتمع، وال يركز التحليل النقدي 

اديبية النظرية "اؼبعرفة العاجية." يدرس ربليل اػبطاب النقدي األوجو الكثَتة للسلطة، أو إساءة استخداـ للخطاب على اؼبفاىيم األك
السلطة يف اجملتمع. يفند ربليل اػبطاب النقدي سبثبلت وذبسيدات عدـ اؼبساواة، وتعبَتاهتا، وسبل تسوغيها، وإعادة إنتاجها يف 

ليل اػبطاب النقدي يكسر أغبلؿ اعبماعات/ الفئات اؼبهمشة اؼبستضعفة، وينقل صوهتا اجملتمع، واػبطاب اجملتمعي. إف تنافذية رب
 .   45وأرائها إُف السطح، ويبلور ربليل اػبطاب النقدي الوسائل األكثر فعالية للمقاومة والرفض

"مركز  بمع االىتماـ اؼبتزايد بالدراسات النقدية، مت تنظيم شبكة دولية من الدارسُت النقديُت، يف عدد من دوؿ العاَف ومت تسميتهم 
." وذبتمع ؾبموعة من الباحثُت والدارسُت )أوروبيُت يف األغلب( بصفة RITICSأحباث النصوص واؼبعلومات واالتصاالت يف اجملتمع 

االجتماع األوؿ الذي نظم يف أمسًتداـ يف أوائل التسعينيات. ومت تطوير مداخل أكثر نقدية لدراسة اللغة واػبطاب سنوية وذلك؛ منذ 
لتكوف ساحة رئيسية للدراسات  Discourse & Societyؾبلة دولية ربمل اسم  1990واالتصاؿ. كما أسس تيوف دايك يف عاـ 

وىي ذات سياسة ربررية  Studies Discourseالجتماعية، وأسس دايك أيضا؛ ؾبلة اللغوية النقدية اؼبهتمة بالقضايا السياسية وا
 .46أكثر عمومية

ربليل اػبطاب النقدي مبحث متعدد التخصصات يشمل اللغويات، واعبماليات، والسيميائيات، والدراسات التداولية، وعلم النفس 
ىذه األحباث اؼبنتمية إُف زبصصات متعددة، يبكننا أف نتوصل إُف وعلم االجتماع، واالنثروبولوجيا، والتاريخ، واالتصاؿ، تكامل 

. حيث يسهم كل 47نظريات تتسم بالتعقيد والقدرة على تفسَت أبعاد اػبطاب النصية، واإلدراكية، واالجتماعية، والسياسية، والتارىبية
أو وسائل، أو آليات، أو ثيمات، أو اختصاص علمي وكل حقل ابستمولوجي بتغذية وتطعيم التحليل النقدي للخطاب بأفكار، 

خطوات، أو ؿباججات، أو مداخل؛ تكوف باحملصلة قد ارتسمت خارطة منهجية متداخلة ومتكاملة ومتعاونة يف قراءة ودراسة الظاىرة 
خطاب، ثقافية أو غَتىا من الظواىر اجملتمعية. أف تداخل التخصصات وتعددىا ظبة فبيزة ومفحلة للتحليل النقدي لل -السوسيو

فيكوف دبقدور التحليل النقدي للخطاب إخصاب وإثراء الظاىرة أو اػبطاب اؼبدروس، من خبلؿ إماطة اللثاـ عن خارطة العبلقات 
ل اؼبتشابكة واؼبتداخلة يف الظاىرة، ودؾ أسوار الظاىرة أو اػبطاب اؼبدروس باالستعانة باغبقوؿ االبستمولوجية اليت يرتكن عليها التحلي

 خطاب.       النقدي لل

                                                 
، 77عدد  مجلة فصول؛تيوف إيو فاف دايك. "من كبو النص إُف ربليل اػبطاب النقدي: سَتة أكاديبية موجزة." ترصبة أضبد صديق الواحدي الواحي.   45

2010 :36- 37. 
 .37سابق: الصدر اؼب  46
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 ربليل اػبطاب النقدي هبمع يف طياتو بعدين نبا: البعد الذايت والبعد اؼبوضوعي. البعد الذايت؛ يتمثل من خبلؿ عملية االختيار الذاتية
ا للخطاب اؼبراد دراستها وربليلها، كذلك اختيار اػبطابات اليت تتناسب مع تقنيات، ومعارؼ، وقدرات الباحث باشًتاط توفر القضاي

الفكرية، والسياسية، واالجتماعية، والثقافية اؼبرتبطة بالدراسة، ويكوف دور الباحث يف عملية التحليل النقدي للخطاب؛ إعادة تركيب 
وإنتاج خطاب نقدي للخطاب األوؿ اؼبدروس. أما البعد اؼبوضوعي، فيتمثل يف "حياد الباحث" من خبلؿ التعامل مع اػبطاب  

لباحث يتجرد من عواطفو ومشاعره، كما يتعُت على الباحث التسلح بثقافة عميقة ومتنوعة، والتمتع بدقة كمعطى خارجي وواقعي، فا
. بالرغم من وجود بعد ذايت يف اختيار اػبطابات 48التحليل، والتنوع اؼبعريف واالختصاصايت من أجل تقدًن صورة ربليلية نقدية علمية

رة يف ىذه الدراسة من قبل الباحث، ىي خطابات صباىَتية وشعبية، ؽبا مكانتها السياسية اؼبدروسة إال أف اػبطابات اؼبدروسة واؼبختا
الثقايف الفلسطيٍت يتمحور نقاش جاد  -االجتماعي -وزطبها الثقايف، وؽبا حامل اجتماعي يف اجملتمع الفلسطيٍت، ويف اغبقل السياسي

ثقايف  -وع الوطٍت الفلسطيٍت، وباالستناد إُف اإلرث أو السند السوسيوحوؿ ماىية وتأثَت ودور ىذه اػبطابات وعبلقتها جبوىر اؼبشر 
 اؼبتصل واؼبرتبط هبذه اػبطابات اؼبدروسة يسقط البعد الذايت باذباىو االكبيازي النتقاء خطاب معُت وعدـ اختيار خطاب أخر. 

، وىذا النقد يركز على نقد أثار تنافذية ىناؾ ثبلث أشكاؿ من النقد مرتبطة بتحليل اػبطاب النقدي وىي: نقد األيديولوجية
العبلقات االجتماعية للسلطة؛ والنقد الببلغي )اػبطايب( الذي يركز على عوامل اإلقناع والتبلعب يف اػبطابات والنصوص؛ والنقد 

اع رقعة االختصاصات . أف اتس49االسًتاتيجي الذي يركز على العوامل االجتماعية اليت تسهم يف تغيَت اجملتمعات يف اذباىات معينة
واؼبباحث اؼبعرفية اؼبنضوية ربت مظلة التحليل النقدي للخطاب كاف لو أثر واضح يف بروز تشعب أو تدرج يف العملية التحليلية 
النقدية، اليت أخذ التحليل النقدي للخطاب على عاتقو كشف أسرارىا وتوضيح خفاياىا. فالتحليل النقدي للخطاب يتغلغل يف 

ناف اؼبشط، أو كآلة ربوي على أكثر من حافة/ أو عتبة؛ تكوف ىذه العتبات أو اغبواؼ دبثابة اؼبشرط النقدي الذي اػبطاب كأس
يبحث يف اػبطاب عن تدرجات االيدولوجيا وانسياهبا يف ثنايا اػبطاب؛ وتسهم ىذه العتبات يف استكشاؼ للغة القوة واإلقناع 

اإلضافة إُف تكامل التحليل النقدي "حواؼ وعتبات اآللة" لزعزعة اػبطاب وسبشيطو واؽبيمنة والسيطرة اؼبشحونة يف اػبطاب؛ ب
وتشروبو للخروج دبقولة نقدية ربليلية تكشف صبلة من القضايا والعبلقات، اليت يرمي التحليل النقدي للخطاب دراستها وسبحيصها 

 واليت مت ذكرىا يف ىذه الدراسة.    
 ومجاالت بحث التحليل النقدي للخطاب  أطرية: الناصية المجتمعية والمعرف 1.4

التحليل النقدي للخطاب يدرس اػبطاب ضمن صبلة من األطر اؼبتشابكة واؼبتداخلة واؼبتفاعلة، حيث يدرس التحليل النقدي 
اػبطاب كوحدة واحدة، عكس الدراسات واؼبناىج األخرى اليت كانت  ؿللخطاب، اػبطاب يف بعده الكلي واعبزئي يف آف؛ بتناو 

 تدرس اػبطاب بوصفو عبارات، وكلمات، وبٌت متناثرة وموزعة يف منت اػبطاب. وفيما يلي أىم اطر دراسة التحليل النقدي للخطاب: 
عبزئي، أما النظاـ االجتماعي، السلطة تنتمي اللغة، اػبطاب، التفاعل اللفظي، والتواصل إُف اؼبستوى ا الكلي مقابل الجزئي:

واؽبيمنة، وعدـ اؼبساواة االجتماعية تنتمي إُف اؼبستوى الكلي، وربليل اػبطاب النقدي هبسر اؽبوة بُت النهج الكلي واعبزئي ويتعامل 
 مع اػبطاب كبناء اجتماعي يف حد ذاتو.
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سسات(، فالسلطة تعمل على مراقبة أعماؿ وعقوؿ اجملموعات السلطة قوة اجتماعية )صباعات/ مؤ  القوة كأداة للسيطرة/ التحكم:
( ىو يف حد ذاتو مورد الطاقة، وبالتاِف يتم  االجتماعية األخرى، واغبصوؿ على أشكاؿ معينة من اػبطاب )سياسة، إعبلـ، علـو

خب، اؼبؤسسات، القوى، التأثَت على عقوؿ الناس والسيطرة على أفعاؽبم، كذلك يعمل ربليل اػبطاب النقدي على مقاومة الن
احملامُت، البَتوقراطيُت، الًتبويُت( الذين يتحكموف يف اػبطاب العاـ. باإلضافة إُف السيطرة على العقل من خبلؿ وسائل اإلعبلـ، 

 .  50واػبرباء، واؼبهنيُت، واؼبواد التعليمية، وقوانُت العمل
والقدرة على الوصوؿ إُف اػبطاب العاـ مثل: وسائل اإلعبلـ، ىناؾ ؾبموعة من اعبماعات واؼبؤسسات الذين لديهم اإلمكانية 

السياسيُت، األساتذة، رجاؿ الدين، الصحفيُت، وىم يف وضع فبتاز لتشكيل اؼبعرفة والتبلعب يف اػبطاب العاـ، ويكونوف افًتاضات 
طة بالسلطة من رئسها حىت ذيلها؛  كما . ىذه اجملموعات واعبماعات اجملتمعية مرتب51لدى الشعب غَت موثوقة حوؿ اجملتمع والثقافة

ثقايف. ربمل ىذه الفئات )مثقف  -أف ىذا االرتباط ال يقتصر على االرتباط العضوي، بل ىو أيضا ارتباط سيكولوجي وسوسيو
شعب السلطة( ىّم السلطة، وأيديولوجيتها، وخطاهبا، وتعمل فئات مثقفي السلطة جاىدين من أجل ذبميل صورة السلطة، وإقناع ال

واجملتمع بقضايا العنصرية، واؽبيمنة، والذكورية، ومعاداة السامية، والتفوؽ العنصري، واالكبطاط اغبضاري، واالكبدار السياسي. زبلي 
ىذه الفئات )فئات مثقفي السلطة( عن رسالتهم الثقافية واألخبلقية لصاٌف العيش يف أحضاف السلطة وتبٍت خطاهبا، وىبلق ىذا األمر 

الكتيكي )اؼبثقف اؼبلتـز واؼبثقف الثوري( الذين يسخروف أدوات ووسائل عديدة للكشف عن ىيمنة خطاب السلطة وبشكل دي
وأيديولوجيتو وعنصريتو، ذبدر اإلشارة أف فئة مثقفي السلطة سرعاف ما يتحولوف من حاملُت ػبطاب السلطة، إُف ثقل وعبء ؿبمولُت 

 ـ اؼبثقفوف اؼبلتزموف واؼبثقفوف الثوريوف بعمليات النقد للسلطة وخطاهبا ومثقفيها. على كاىل السلطة وخطاهبا، وغالباً ما يقو 
أكثر من آلية وأكثر من حقل معريف؛ ىذا الزخم اؼبعريف  -كما ذكر سابقاً -ينطلق التحليل النقدي للخطاب من مقاربة نقدية ذبمع 

التحليلية صفة التنافذية، واؼبرونة، والتجاسر، والتندر، واالررباؿ، بُت اؼبرتبط باذباه التحليل النقدي للخطاب؛ يبنح العملية النقدية 
طابو، األنساؽ اؼبعرفية اعبزئية: كاللغة، واػبطاب، والرموز، والعتبات، والدالالت، واؼبؤشرات، والتعبَتات اللفظية واؼبرئية يف اجملتمع وخ

ة، ووسائل اؽبيمنة، وقنوات عدـ اؼبساواة، ووسائل اإلعبلـ، واألحزاب ومقارنتها باألنساؽ اؼبعرفية الكربى يف اجملتمع مثل: السلط
السياسية، وؾبموعات الضغط، واغبركات االجتماعية، وصور العنصرية، وأفكار معاداة السامية. رشاقة التحليل النقدي للخطاب 

تداخلة بُت النسقُت، اليت يصعب على مناىج تتجلى يف دراسة اؼبساحة الواقعة بُت األنساؽ الصغرى واألنساؽ الكربى، واؼبساحة اؼب
ثقايف، والنقدي  -أخرى دراستها؛ بسبب فقر جعبة اؼبناىج األخرى من الزاد اؼبفاىيمي، واؼبعريف، والفكري، والتحليلي، والسوسيو

 الذي يتمتع بو التحليل النقدي للخطاب.   
 ي:وأىم اؼبيادين/ اجملاالت اليت يبحث فيها ربليل اػبطاب النقد

 عدـ اؼبساواة بُت اعبنسُت؛أواًل. 
 اػبطاب اإلعبلمي؛ثانياً. 
 اػبطاب السياسي؛ثالثاً. 
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 .52النعرة العرقية، معاداة السامية، القومية، العنصريةرابعاً. 
إف الظاىرة/ النصوص اػبطابية متشابكة يف أنساقها اؼبعرفية، ورسائلها األيديولوجية، فتداخل النصوص والسجاالت اجملتمعية يف 

ثقافية،  -اػبطاب تربر وتقنع الباحث بأنبية وأولوية استخداـ ربليل اػبطاب النقدي القادر على االررباؿ بُت األنساؽ السوسيو
اػبطاب مساحة وساحة للتناص االبستمولوجي والسوسيولوجي، وأف تعدد اػبطابات اجملتمعية واتساعها بشكل والتندر اؼبعريف، لكوف 

أفقي، خطابات سياسية، خطابات اجتماعية، خطابات ثقافية، خطابات تنظيمية، خطابات قانونية. أيضًا تعدد اػبطابات وتراتبها 
راتب مصدر إنتاج اػبطاب(، خطاب رظبي؛ خطاب شعيب؛ خطاب شبو بشكل عمودي )ليس ترتيب مغلق كاست وإمبا اؼبقصود ت

ثقافية؛ وبتم على الباحث أو الدارس ؽبذه اؼبعارؼ واغبقوؿ، استخداـ مرآة مقعرة )التحليل  -رظبي؛ خطاب ؾبموعات/ فواعل سوسيو
 واغبداثة الفكرية.  النقدي للخطاب( هبدؼ تقدًن مقاربة وربليل ونقد معريف على درجة مقبولة من اعبدية والقوة

ىناؾ اختبلؼ بُت مدارس ربليل اػبطاب يعود ىذا االختبلؼ إُف األرضية الفكرية اليت تنطلق منها كل مدرسة، فتحليل اػبطاب 
يدة. حسب اؼبدرسة/ الطريقة األمريكية لو صبغة اختباريو، ويستمد مقوماتو ومفاىيمو من التقاليد االنثروبولوجية اليت عرفتها القارة اعبد

بينما يعتمد ربليل اػبطاب الفرنسي مقاربة نقدية عقبلنية متأثرة بنتائج التحليل النفسي، ولتحليل اػبطاب الفرنسي انتماء صريح 
، اؼبعروفة بنتائجها السياسية، والفكرية، واالجتماعية، واإلنسانية. أف ؾباؿ ربليل 1968للفكر زمانيًا وفكريًا يعود إُف ثورة مايو 

. ىذا االختبلؼ يف اؼبنطلقات اؼبفاىيمية واؼبعرفية للتحليل النقدي للخطاب، يعترب عبلمة 53لنقدي ملتقى للعلـو اإلنسانيةاػبطاب ا
قوة ومؤشر على فاعلية التحليل النقدي للخطاب، ومن الطبيعي أف يكوف ىناؾ اختبلؼ يف اؼبداخل واؼبنطلقات اليت يعتمدىا ويرتكن 

اب؛ نظرًا لتعدد االختصاصات اليت يتشارؾ ويتداخل فيها التحليل النقدي للخطاب؛ وال ننسى عليها التحليل النقدي للخط
دي إسهامات الكثَت من اؼبنظرين والباحثُت اؼبختلفُت معرفيًا وفكريًا وفلسفياً؛ كذلك اتساع رقعة اعبغرافيا اليت مبا فيها التحليل النق

ع هبا التحليل النقدي للخطاب يف جغرافيا أخرى؛ باإلضافة إُف ذلك تعدد للخطاب سبنحو عبلمات وامتيازات وتفاضل ال يتمت
واختبلؼ وتباين الظواىر واػبطابات واجملتمعات واألنساؽ واغبقوؿ اليت يدرسها التحليل النقدي للخطاب؛ واختبلؼ اؼبناىج اؼبشاركة 

يل النقدي للخطاب من دراسة إُف أخرى؛ ىذا االختبلؼ يف التحليل النقدي للخطاب؛ واختبلؼ اػبطوات اؼبنهجية اليت يتبعها التحل
يبنح التحليل النقدي للخطاب وقاية وحيوية وفاعلية وديبومة يف النهوض بصرح العلـو االجتماعية واإلنسانية، والنهوض باجملتمعات 

عبديرة واؼبناسبة اؼبسخرة ػبدمة اؼبعرفة اؼبستعَمرة وما بعد االستعمارية، كذلك يكوف التحليل النقدي للخطاب دبثابة اعبهاز/ اآللية ا
 التحررية والثورية.  

 تحليل الخطاب النقديالأدوات  1.5
، واؼبيثاؽ 9112القومي الفلسطيٍت  اؼبيثاؽاؼبادة البحثية أو أدوات اؼبنهج تتمثل يف النصوص األساسية للمنظمة التحرير الفلسطينية: )

، واؼبيثاؽ الوطٍت 9188، ووثيقة إعبلف االستقبلؿ الفلسطيٍت 9112 -9110لعشرة ، وبرنامج النقاط ا9118الوطٍت الفلسطيٍت 
، ووثيقة 3331(. وخطابات حقوقية مناىضة للعنصرية وعدـ اؼبساواة يف فلسطُت: )وثيقة الدستور الديبقراطي 9111اؼبعدؿ عاـ 

طة ببنية وخطاب السلطة الفلسطينية واغبراؾ (. ووثائق مرتب3331، ووثيقة وقفة حق "كايروس فلسطُت" 3331الدولة الواحدة 
، 3330السياسي واالجتماعي والثقايف والعسكري يف اجملتمع الفلسطيٍت: )القانوف األساسي للسلطة الفلسطينية بنسختو الثالثة 
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، ووثيقة 3390-3331، ووثائق اؼبصاغبة الوطنية يف مكة وصنعاء والدوحة والقاىرة 3331، ووثيقة األسرى 3335إعبلف القاىرة 
 (3332، وخطاب حركة اؼبقاطعة الفلسطينية إلسرائيل 3330جنيف 

  خطاب النقديالتحليل الخطوات  1.6
 حدد نورماف فَتكلو مراحل التحليل النقدي للخطاب بثبلث مراحل ىي:

 الوصف: وىي اؼبرحلة اليت تعٌت باػبصائص الشكلية للنص؛أواًل. 

اؼبرحلة بالعبلقة بُت النص والتفاعل، ويتم التعامل مع النص بوصفو نتاجًا لسَتورة اإلنتاج ومرجعًا يف التأويل: تعٌت ىذه ثانياً. 
 عملية التأويل؛

والتأويل،  التفسَت: ىذه اؼبرحلة تعٌت بالعبلقة بُت التفاعل والسياؽ االجتماعي، حيث التحديد االجتماعي لسَتوريت اإلنتاجثالثاً. 
 ومفاعيلها االجتماعية.

ىذه اؼبراحل الثبلث ىي جوانب من اإلجراءات اليت يتبعها التحليل النقدي للخطاب، وكل ما هبري يف كل مرحلة من ىذه اؼبراحل 
 .54يكوف بوصفو )ربليبًل(، لكن طبيعة التحليل تتغَت تبعاً لبلنتقاؿ من مرحلة إُف أخرى

 ماف فَتكلو، متمثلة يف اػبطوات التالية:أشار أضبد موسى بدوي إُف خطوات التحليل النقدي للخطاب عند نور 
 ربليل البنية اللغوية للنص )التحليل على مستوى النص(؛أواًل. 

 ثانياً. ربليل العبلقة بُت اػبطاب واغبادثة التواصلية )التحليل على مستوى اؼبمارسة اػبطابية(؛

ماعية من جهة أخرى )التحليل على مستوى اؼبمارسة ربليل العبلقة بُت اؼبمارسة اػبطابية من جهة، واؼبمارسة االجتثالثاً. 
 االجتماعية(؛

إف نظرية التحليل النقدي للخطاب تقـو على ؿباولة فهم نوع اػبطاب موضوع البحث، أو فهم أنواع اػبطاب السائدة لدى اعبماعة 
يد نظاـ اػبطاب السائد الوثيق الصلة موضوع البحث عن طريق فهم وربليل النص اؼبكتوب أو اؼبنطوؽ، أو اإلشاري واؼبرئي، مث ربد

باجملاؿ االجتماعي الذي يتم إنتاج اػبطاب االجتماعي فيو، مث الكشف عن العبلقات بُت اػبطاب موضوع البحث واؼبمارسة 
سها، أـ أهنا االجتماعية، وسؤاؽبا النقدي ىو "ىل اؼبمارسة اػبطابية تسهم يف إعادة إنتاج العبلقات واؼبمارسة االجتماعية السائدة نف

 .55تسهم يف إعادة تشكلها على كبو متغاير؟"
أما بالنسبة ػبطوات التحليل النقدي للخطاب اليت سيتم اعتمادىا وتوظيفها يف ىذه الدراسة لوطننة اؼبنهج فهي تتأتى يف عدت 

 خطوات على النحو التاِف:
ي سيتم اعتماده مؤشر يعرب عن أسس اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، الذ واؼبؤسس للمشروع الوطٍت ربديد اػبطاب اعبامعأواًل. 

كل َتىا من السياقات اليت مبى فيها  وضع كل خطاب يف السياؽ التارىبي واالجتماعي والسياسي والثقايف وغو الفلسطيٍت. 
 خطاب من اػبطابات الواردة يف الدراسة؛
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ليل تشكيبلت خطابية مركزية من كل خطاب، ربليل وتفكيك "عتبات" من اػبطابات اؼبشمولة يف الدراسة، وربثانياً. 
ؼ على فاعلية واستكشاؼ ماىية وفكرة وأيديولوجية كل خطاب من اػبطابات من خبلؿ تناوؿ اػبطاب كرزمة واحدة، والتعر 

 لكل خطاب من اػبطابات الواردة يف الدراسة؛ عية، التارىبية، الوطنية، وغَتىا(السياسية، الثقافية، االجتمااؼبمارسة اػبطابية )
ثالثاً. استكشاؼ نوع اػبطاب ونظاـ السلطة فيو، وعبلقات القوة واؽبيمنة اليت ينسجها اػبطاب، وتوضيح البٌت االيديولوجية 

 والسلطوية يف نسق اػبطاب، والوقوؼ على عبلقات التحكم والسيطرة واؼبمارسات اجملتمعية للخطاب؛

رنة ومقاربة كل خطاب من اػبطابات الواردة يف الدراسة مع اػبطاب اؼبؤسس، والكشف عن االكبرافات، األزمات، مقارابعاً. 
اإلزاحات، التواطئات، التعديبلت، التغَتات، والسلبيات واالهبابيات اليت اعًتت بنية وجوىر ىذه اػبطابات، واستخبلص 

ػبطابات صبيعها، لتكوف الرافعة اػبطابية البديلة اليت ترـو ىذه الدراسة الوقوؼ اليت يبكن استبلؽبا من بنية ا ةالتقاطعات اؼبشًتك
 ها وتأطَتىا والتعرؼ على ماىيتها.علي

 خالصة 
ىذا الفصل إُف بناء خطاطة منهجية ترـو دراسة سَتة التحوالت الببلغة للمشروع الوطٍت الفلسطيٍت، ودشن الباحث عدداً من خلص 

ية البحث األساسية ومفادىا، أف منظمة التحرير الفلسطينية مثَّلت جوىر اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت عرب اؼبيثاؽ األسئلة اليت زبدـ فرض
والذي يطرح حبًل للقضية الفلسطينية يقـو على ما أحدثتو النكبة يف حياة الشعب الفلسطيٍت من:  9118الوطٍت الصادر يف العاـ 

، وتوىُت لعرى اجملتمع الفلسطيٍت بشكل أعاؽ تبلور ىويتو الوطنية على اؼبستويات السياسية حيلولة دوف قياـ الدولة، وتشريد للشعب
ثقافية حشدت مدارس وتيارات وأفكار، تعود غبقل  -واالجتماعية والثقافية. وقدـ ىذا الفصل يف خطوة ثانية مقاربة سوسيو

جيات نقدية وفلسفية عديدة لبلورة صورة معرفية ؼبنهج ربليل الدراسات الثقافية وعلم االجتماع واللسانيات والسيميائيات، ومنه
اػبطاب النقدي، وتبُت من ذلك اؼبسح اؼبعمق أف منهج ربليل اػبطاب النقدي منهج تنافذي عابر للمنهجات واالختصاصات 

لسطينية حبساسياهتا االيديولوجية االجتماعية واإلنسانية، وىذا اؼبنهج يتمتع دبرونة نقدية ربليلية دبقدورىا دراسة خطاب الببلغة الف
 وشرطها االستعماري االستيطاين. وأفرد ىذا الفصل عدد من اػبطوات اؼبنهجية لبلستعانة هبا يف ربليل خطاب الببلغة الفلسطينية.     
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 نيالفصل الثا
 قراءة في أزمة المشروع الوطني الفلسطيني

 إلماعة
 الفلسطينية.أزمة القيادة والنخبة السياسية  2.1
 أزمة الربنامج الوطٍت الفلسطيٍت وسياساتو. 2.2
 .ة وأفكارىاالفلسطينيأزمة االيدولوجيا  2.3
 .ةالفلسطيني أزمة الشرعية 2.4
 فواعل اغبقل السياسي الفلسطيٍت )األحزاب، السلطة، اؼبنظمة(. أزمة 2.5
 أزمة اػبطاب السياسي الفلسطيٍت. 2.6
 سطينية.الفل أزمة االسًتاتيجية 2.7

 خالصة
 

 "يدخل اجملتمع يف أزمة عضوية حُت يلف العجز السلطة واؼبعارضة معاً"
 غرامشي 

 "لن يستطيعوا )الفلسطينيوف( تبليف عواقب حاجتهم اؼباسة للنقاش النقدي البناء واؼبثمر، حيث ال ينفع تركو للغد "
 محمد نعيم فرحات 

 توِف اؼبراقبة واحملاسبة ما يستحقاف من اىتماـ ال بد سائرة إُف اؽبزيبة."إف أي حركة ثورية زبشى النقد والتقييم، وال "
 علوش ناجي
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 نيالفصل الثا
 قراءة في أزمة المشروع الوطني الفلسطيني

 إلماعة
ىذا الفصل من الدراسة عددًا من األدبيات والدراسات السابقة اليت تقدـ قراءة نقدية ألزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت. ومت  يفحص

الولوج إُف العديد من األدبيات اليت تطرقت ؼبظاىر األزمة يف الثورة الفلسطينية على مستوى القيادة والربنامج الوطٍت وااليدولوجيا 
واالسًتاتيجية، ومت تقصي مظاىر األزمة اليت اعًتت بنية األحزاب السياسية الفلسطينية، وبنية منظمة التحرير  والشرعية، واػبطاب

ٍت الفلسطينية، وبنية السلطة الوطنية الفلسطينية. وَف يكتِف ىذا الفصل يف التطرؽ ؼبظاىر األزمة الذاتية اليت أوىنت بنية اؼبشروع الوط
العوامل اؼبوضوعية اليت اشتبكت مع أبنية اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت يف حلقات القيادة والربامج والفكر  الفلسطيٍت إمبا مت استقراء

واالسًتاتيجية وغَتىا من اغبلقات وأوضح ىذا الفصل أثر ىذه العوامل اؼبشًتكة الذاتية واؼبوضوعية. خلص ىذا الفصل يف فكرة 
ىذه اؼبتبلزمة اعًتت صبيع أبنية اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت وحلقاتو اليت مت دراستها يف أساسية اصطلح على تسميتها "متبلزمة األزمة" و 

ىذا الفصل، وسبظهرت بفعل ىذه األزمة فكرة اغباجة إُف خطاب فلسطيٍت بديل إلعادة إحياء اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت خبطابو 
 اعبمعي اؼبيثاقي. 

 نيةأزمة القيادة والنخبة السياسية الفلسطي 2.1
قبل الولوج يف تشخيص أزمة النخبة الفلسطينية البد من توضيح ىذا اؼبفهـو اإلشكاِف. من أىم التشخيصات اليت قاربت مفهـو 
النخبة ما قدمو حسن خضر حيث يرى خضر أف للنخبة ظبات أساسية ىي: ازباذ القرارات، أو التأثَت على القرارات بطريقة فعالة؛ 

ة االجتماعية، إذ ال توجد صباعة من الناس يبكن أف توسم بالنخبة دوف توفر ىذين الشرطُت. ويزج خضر والسمة الثانية ىي اؼبكان
. يتجاوز خضر يف تشخيصو للنخبة، النخبة السياسية ويضع ىذا التعريف النظري للجميع 56مفهـو النخبة دبعادلة زواج اؼباؿ بالقوة

ما ترنو الدراسة إُف مساجلتو من النخب الفلسطينية ىي النخبة السياسية يف اؼبقاـ النخب )السياسية واالقتصادية واالجتماعية(، لكن 
ا األوؿ. وىذا ال يعٍت أف النخبة السياسية الفلسطينية متمركزة يف حقل السياسية حصراً، فاذرعها االجتماعية واالقتصادية والثقافية وردب

ت النخبة السياسية الفلسطينية لنفسها خارطة مصاٌف، وشبكات للهيمنة، األمنية أيضاً، سبتد إُف حقوؿ ؾبتمعية عدَّة. لقد خلق
والسيطرة، وربقيق أجنداهتا السياسية، وفرض تصوراهتا على اجملتمع الفلسطيٍت. وىذه الفئات ينعتها إلياس شوفاين "باؼبتطفلُت" فقد 

ٍت وطاقات صباىَت الشعب، وذلك سعيًا وراء اؼبصاٌف بدد اؼبتطفلوف على قيادة العمل الوطٍت الفلسطيٍت مكتسبات النضاؿ الفلسطي
الفئوية الذاتية الضيقة للمتطفلُت. كما أَثَرت تلك الفئات مهادنة العدو، وقبلت الدخوؿ بشراكو معو الستعباد من تبقى من الشعب 

ن تستطيع ربرير فلسطُت، وعقدت على أرضو يف الداخل، ىذه الفئة عاجزة عن االستمرار يف النضاؿ، وىي مقتنعة بأهنا مهما فعلت ل
العـز باالنكفاء عن برنامج التحرير، وعمدت إُف إهناء الصراع وتصفية القضية ربت شعار "االستقبلؿ،" وزيفت وعي اعبماىَت ربت 

 .57يافطة "اؼبرحلية"

                                                 
مت  .11: 2003 ،براىيم أبو لغد للدراسات الدوليةمعهد إ -بَتزيت: جامعة بَتزيت النخبة الفلسطينية.خصوصية نشوء وتكون حسن خضر.  56

لفلسطينية، فالقيادة اعتماد مفهـو النخبة السياسية يف ىذه الدراسة كمفهـو أمشل من مفهـو القيادة. وجرى اعتماد القيادة كجزء بنيوي من النخبة السياسية ا
 ت كل النخبة السياسية الفلسطينية قيادة.جزء من النخبة وليس

 .38: 2002 ،، ضبص: دار جفرا للدراسات والنشر. دمشقدروب التيو: جذور أزمة العمل الوطني الفلسطيني. شوفاين إلياس 57
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ذلك إُف عوامل ذاتية/ تعددت التشخيصات اليت حاولت تفسَت مسببات أزمة النخبة السياسية الفلسطينية، فمن التشخيصات ردت 
بنيوية، وأخرى إُف عوامل موضوعية. يقارب نايف حواسبة اؼبوضوع بأف حركة اؼبقاومة تعيش أزمة تكوينية حادة، ناذبة يف األصل عن 

أزمتها طبيعة الًتكيب الطبقي واأليديولوجي الربجوازي الصغَت إلطاراهتا األساسية، وبقيادة ىذه الشروبة لفصائل حركة اؼبقاومة نقل 
. ويف تشخيص آخر غبواسبة، يرى أف 58الطبقية، واأليديولوجية لتفرضها على كافة فبارسات ىذه الفصائل فكرياً، وسياسياً، وتنظيمياً 

ة أزمة القيادة أدت إُف مأزؽ تارىبي غبركة اؼبقاومة، حيث يقوؿ وضعت قيادات حركة اؼبقاومة الربجوازية الصغَتة والكبَتة، حركة اؼبقاوم
، حوؽبا إُف ورقة تكتيكية ضاغطة، تنتظر مصَتىا كجزء ال يتجزأ من التسوية يف  . 59مأزؽ تارىبي صاـر

تلتقي تشخيصات أخرى مع تشخيص اعببهة الديبقراطية وأمينها العاـ حواسبة. فَتى باحثوف آخروف أف القيادة الفلسطينية منذ انطبلؽ 
نيوية، تكمن يف طبيعة القيادة الطبقية اليت تقف على رأس الثورة )قيادة برجوازية الثورة الفلسطينية اؼبعاصرة وىي تعاين من أزمة ب

. ويعود توصيف 60وطنية(، يف حُت أف القوى الديبقراطية الثورية اؼبتحولة يسارياً، َف تتمكن من انتزاع قيادة الثورة من اليمُت الوطٍت
ب األيديولوجي والسياسي للقيادات اغبركة الوطنية على امتداد القرف اعببهة الديبقراطية لتأكيد على مسببات األزمة؛ أف الًتكي

. أثرت كذلك الربجوازية العربية على القيادة الفلسطينية حبكم تفاعل قيادات 61العشرين، سبظهر كأزمة ذاتية أو مغالطة تارىبية/ سياسية
العربية، أدى ذلك التفاعل إُف تشكيل بَتوقراطية فلسطينية الثورة الفلسطينية اؼبعاصرة ذات األصوؿ الربجوازية الصغَتة مع الساحة 

تقًتب طبقياً من الطبقات السائدة يف األنظمة العربية. وشكل ىذا االقًتاب خطراً على مسار الثورة الفلسطينية اؼبعاصرة. كما شهدت 
مية، ومارست عملية ربويل تنظيماهتا إُف فصائل خارطة القيادة الفلسطينية ربوالت من الربجوازية الصغَتة إُف مواقع االشًتاكية العل

 . 62تتبٌت اؼباركسية اللينينية
يقًتب ىذا التشخيص األخَت مع مقاربة ؿبايثة حوؿ اؼبوضوع غبسن خضر، حيث يرجع تلك األزمة إُف غياب الكياف القومي 

وخضوع فلسطُت ألكثر من حكم أجنيب، والتشتت للفلسطينيُت، وما طرأ من تقلبات وربوالت عنيفة يف اغبقل السياسي الفلسطيٍت، 
يف أماكن ـبتلفة. أضفت صبلة ىذه األمور خصوصية نادرة اؼبثاؿ يف نشوء وتكوف النخبة السياسية الفلسطينية، سبثلت يف ضرورة 

يب أو بعض أطرافو اغبصوؿ على اعًتاؼ وضباية من اعبانب العريب أو بعض األطرافو الفاعلة، حيث منحت ىذه اػبصوصية النظاـ العر 
. وكاف للحقل السياسي العريب دبعناه العاـ أثره على النخبة 63درجة واضحة من حق التدخل والنفوذ يف عملية نشوء النخب وتشكيلها

الفلسطينية اؼبتواجدة يف كنفو، يف ظل غياب الكياف السياسي الفلسطيٍت وتعرضو للتشوىات بنيوية. كاف نتيجة ذلك االختبلؿ اؼبذكور 
 سابقاً، تأزًن خطاب النخبة الفلسطينية وأيديولوجيتها. 

                                                 
. )دراسة نقدية( في واقعها الراىن. حركة المقاومة الفلسطينية اعببهة الشعبية الديبقراطية لتحرير فلسطُت )اؼبكتب السياسي(نايف حواسبة. "تقدًن."  58
 .7: 1969 ،وت: دار الطليعة للطباعة والنشربَت 

وت: تقدًن نايف حواسبة. بَت  حول أزمة حركة المقاومة الفلسطينية )تحليل وتوقعات(.اعببهة الشعبية الديبقراطية لتحرير فلسطُت )اؼبكتب السياسي(.  59
 .96: 1969 ،دار الطليعة للطباعة والنشر

.4: 1983 ،. د.ـ: دار الرايةبصدد أزمة حركة فتح والساحة الفلسطينية 60
 .12سابق: نايف حواسبة. اؼبصدر ال 61
 .48-47سابق: صدر . مبصدد أزمة حركة فتح والساحة الفلسطينية 62
 .39-38سابق: صدر . مخضرحسن  63
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(، بل أف 1972بُت ىذا اعبدؿ وذاؾ، يرى ناجي علوش أف القيادات/ النخب ليست اؼبشكلة األساسية يف اؼبأزؽ الراىن )آنذاؾ 
عرفة الوضع اؼبلموس للثورة، وربديد أزمة القيادات بعض ىذه اؼبشكلة اؼبتداخلة واؼبتكاملة واليت تشمل صبلة القضايا األيديولوجية، وم

تفاعل نظرية النضاؿ وأساليبو، وذبسيد الوعي باؼبمارسة، وقضية البنية القائمة غبركة اؼبقاومة، واغبركة الوطنية العربية. كل ىذه القضايا ت
ؼباركسية، اليت استند إليها . وىنا ىبرج علوش من قفص التوصيفات الطبقية والكبلسيكيات ا64لتخلق أزمة/ مأزؽ الثورة الفلسطينية

حواسبة وآخروف يف تفسَت أزمة النخبة السياسية الفلسطينية ليؤكد أف اؼبأزؽ الثوري الفلسطيٍت مأزؽ بنيوي يعًتي ؾبموع األنساؽ 
نية بتلك األزمة، اؼبًتاكبة واؼبتداخل يف تشكيل اغبركة الوطنية الفلسطينية. فاألنساؽ اؼبأزومة ىي اليت وظبت النخبة السياسية الفلسطي

وليس العكس كما يرى حواسبة سابقاً. والدليل على ذلك أف التيار اليساري والقومي وفصائلهما يف الثورة الفلسطينية عانت نفس 
ا أزمات  األزمة وردبا أزمة أكثر تعقيداً من أزمة الربجوازية الوطنية، حيث أف تركيبة قيادة تلك التيارات َف تكْن برجوازية صغَتة، واعًتاى

كثَتة إُف أف ووىنت وتكلست. ىذا التوضيح يساؽ ليس لتربئة النخبة السياسية الفلسطينية من األزمة، إمبا لتأكيد أف ىناؾ تفاعل 
لعوامل ذاتية بنيوية وأخرى موضوعية سانبت يف تأزًن النخبة السياسية الفلسطينية من حيث القرارات، واػبطاب، واؼبواقف، 

 ا السياسي والفكري. والتوجهات، وسلوكه
يضم صبيل ىبلؿ صوتو إُف صوت علوش، يف تقدًن تشخيص علمي غَت أيديولوجي ألزمة النخبة السياسية الفلسطينية. وبتكم ربديد 
مكونات اؼبأزؽ الراىن للنخبة السياسية الفلسطينية إُف السياؽ التارىبي الذي نشأت فيو، وخصوصًا بعد قياـ ـ.ت.ؼ كمؤسسات 

نشاط تنظيمي وسياسي وإعبلمي وعسكري علٍت خارج فلسطُت التارىبية. وكاف ؽبذا التشكل اؼبؤسسايت القيادي خارج وأجهزة، و 
من حيثيات طرح ىدؼ إقامة دولة فلسطُت على أرض فلسطُت،  -إُف حد بعيد-اإلقليم الوطٍت، وما ولده من قيود وضغوط وعراقيل 

. لقد ساىم االرباد السوفييت اغبليف األىم للمنظمة، بتشجيع اؼبنظمة لتبٍت برنامج إُف أف وصل إُف طبس مساحة فلسطُت التارىبية
، كما أسهم تغيَت ميزاف القوى يف اؼبنطقة أسهاماً مؤثراً يف تغيَت النخبة السياسية اليت تقود اغبركة 1967الدولة الفلسطينية على حدود 

، وما نتج  عن حرب 1982 مصر وإسرائيل، وخروج ـ.ت.ؼ من لبناف صيف الوطنية الفلسطينية اثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد بُت
من هتجَت للفلسطينيُت من الكويت، وذبفيف مصادر سبويل اؼبنظمة، واهنيار االرباد السوفييت، إضافة إُف تأثَت  1990اػبليج سنة 

ي غذى اغبركات اإلسبلمية يف اؼبنطقة وروج صعود ، األمر الذ1979مبوذج الثورة اإليرانية يف إهناء حكم الشاه اؼبواِف للغرب سنة 
قبمها السياسي، وفشل الدولة القومية البَتوقراطية يف مصر والعراؽ وسوريا واعبزائر يف حل مشكبلت ؾبتمعاهتا، وقصور قوى اليسار 

 سبت اإلشارة إليها ال تقلل من مفاعيل العريب عن توليد حركة صباىَتية مؤثرة سياسياً، وفكرياً، واجتماعياً، ىذه العوامل اؼبوضوعية اليت
سياسات ازبذهتا القيادة الفلسطينية يف مراحل معينة عن دراية، أو من دوهنا، أدت مبوًا سريعًا ؼبظاىر البقرطة، والعسكرة، واؼبركزية 

سياسية، وىو أسلوب الشديدة يف مؤسسات اؼبنظمة، ومؤسسات فصائلها، عكست أسلوبًا قياديًا غَت ناجح لدى قيادة النخبة ال
 . 65أعاؽ قدراهتا على متابعة التطورات اعبارية ؿبلياً وإقليمياً ودولياً 

وظبت النخبة الفلسطينية بعدد من السمات، ودشن صبيل ىبلؿ عددًا من اؼببلحظات اليت شكلت تلك السمات. اؼببلحظة األوُف: 
اكمة( ولببة )معارضة( نشأ اعبزء األكرب منها تيار اإلسبلـ السياسي تتعلق حبالة االنقساـ منذ بداية عقد التسعينات، بُت لببة )ح

خارج منظمة التحرير الفلسطينية، وخارج مؤسسات السلطة الفلسطينية )مؤسسة الرئاسة، واجمللس التشريعي(، وبقي اعبزء األخر 

                                                 
.401 :1972بَتوت: دار الطليعة،  .نحو ثورة  فلسطينية جديدة. علوشناجي  64
 .100-99: 2013 ،َتوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بإضاءة على مأزق النخبة السياسية الفلسطينية. ىبلؿصبيل  65



33 
 

شاركة يف اللجنة التنفيذية واجمللس اؼبركزي من يتألف من اليسار واالذباه الليرباِف داخل مؤسسات اؼبنظمة، وبات حضوره شكليًا باؼب
دوف اؼبشاركة يف اؼبواقع اؼبقررة يف مؤسسات السلطة الفلسطينية، وأف تولوا مسؤوليات تنفيذية. وبعد انتخابات اجمللس التشريعي سنة 

ـْ ىذا الوضع طويبًل؛  ، أصبحت النخبة )اؼبعارضة( لببة حاكمة )ضباس(، وأصبحت النخبة اغباكمة لببة معارضة )فتح(2006 َف يد
 . 200766فأضحت النخبتُت حاكمتُت بعد االنقساـ السياسي يف صيف 

، فموقعها يتحدد بالعبلقة مع اغبركتُت 1967يصعب اغبديث عن لببة حاكمة وأخرى معارضة خارج األراضي الفلسطينية احملتلة عاـ 
 1948القرار السياسي الوطٍت. أما يف األراضي الفلسطينية احملتلة يف العاـ ودبوقعها يف قيادة التنظيمات السياسية، ومدى تأثَتىا يف 

فالتنظيمات الفلسطينية صبيعها تلتـز معارضة سياسة اؼبؤسسة اغباكمة اإلسرائيلية، سواء التنظيمات اليت تشارؾ يف انتخابات الكنيست 
النخبة الفلسطينية، تتمثل يف اغبراؾ داخل النخب يف اغبقل أو اليت تعارضها. أما خبصوص اؼببلحظة الثانية اليت يسم هبا ىبلؿ 

السياسي الوطٍت، وىو حراؾ قد يتولد من صراع بُت النخب، أو ردبا يأيت نتيجة انتخابات عامة، أو وفاة أحد القادة أو أكثرىم. أما 
ة الربجوازية الفلسطينية؛ والتحوؿ الثاين، خبصوص النخبة الفلسطينية فتمت التحوالت يف ثبلث اذباىات: األوؿ، انتعاش وبروز النخب

سبثل يف صعود جزء من التكنوقراط والبراطهم يف النخبة القائمة؛ أما التحوؿ الثالث واألخَت، فتمثل يف الصراع الذي ىبوضو القائموف 
 .  67على منظمات اجملتمع اؼبدين يف أخذ مكانة ما يف دائرة النخبة والقيادة

لثالثة، لتناوؿ اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا النخبة السياسية الفلسطينية من جانب الدولة االستعمارية االستيطانية، خصصَّ ىبلؿ اؼببلحظة ا
فمن أفراد النخبة من يبقوف عرضة لبلستشهاد و/ أو االعتقاؿ من طرؼ إسرائيل، مثل: استشهاد أضبد ياسُت، وعبد العزيز الرنتيسي، 

النخبة اليت تتعرض لبلعتقاؿ فمنهم على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر: مرواف الربغوثي، وأضبد  وأبو علي مصطفى، وياسر عرفات. أما
سعدات. أما اؼببلحظة الرابعة، فتتمثل يف كوف النخبة السياسية دبا يف ذلك داخل التنظيم السياسي الواحد ال تشكل كتلة متجانسة، 

ؼبواقف نتيجة التباين يف التكوين الفكري والثقايف، واالختبلؼ يف التجربة أمبا ينشأ بينها تباينات، وأحيانًا تناقضات يف اآلراء وا
، 1994الشخصية، والنوع االجتماعي، واؼبنبت الطبقي. يأيت يف ىذا السياؽ التوترات اليت برزت يف إثر قياـ السلطة الفلسطينية سنة 

ع غزة )حبكم التباين يف التجربة واػبلل يف مواقع توزيع السلطة بُت النخبة السياسية الوافدة مع ـ.ت.ؼ، والنخبة اؼبقيمة بالضفة وقطا 
بيتهما(، تراجعت ىذه التوترات خبلؿ االنتفاضة الثانية، إال أف النزعة احمللية )نظرة سكاف الضفة إُف سكاف غزة( َف تًتاجع كثَتاً 

 . 68وطفت إُف السطح خبلؿ األعواـ األخَتة
النخبة الفلسطينية تتشابو مع مقاربات ىبلؿ. تنقسم النخب السياسية الفلسطينية إُف نوعُت:  قدـ سعيد عياد مقاربة أخرى يف تقسيم

لبب ُمَقرِرَة، ولبب ُمَوِجهة. يفتقر النظاـ السياسي الفلسطيٍت للنخب اؼبوجهة )اػبرباء اؼبتخصصوف الذين يعزلوف مذاىبهم، 
اليت ذبَت كل اإلمكانيات اؼبذىبية، والطائفية السياسية اؼبفصلية لدعم  وأيديولوجيتهم لصاٌف العمل الوطٍت(، مقابل النخب اؼبقررة

موقفها، ويكوف شغلهم من أجل خدمة مصلحتهم اغبزبية، وأحيانا الذاتية الفردية. َف تقتصْر أزمة النخب على إقصاء النخب اؼبوجهة، 
دارة السياسية والتنظيمية منذ أكثر من طبسُت عاماً، ( فهي سبارس اإل1994-1965بل أف النخب اؼبقررة تنتمي إُف مرحلة الثورة )

                                                 
 .2اؼبصدر السابق:  66
 .3-2اؼبصدر السابق:  67
 .5-4اؼبصدر السابق:   68
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َؤِسسة( ربتكر اغبكم، والسلطة، والقرار، واؼب
ُ
عرفة، فلم هبِر انتقاؿ للقيادة أو اإلدارة إُف لبب جديدة شابو، ومازالت النخب اؼبقررة )اؼب

 .69والسيطرة على اؼبفاصل السياسية واغبساسة يف النظاـ السياسي الفلسطيٍت
ىذه السمات والتقسيمات للنخبة السياسية الفلسطينية، مع نقد ؿبسن صاٌف للقيادة الفلسطينية اليت من وجهة نظره، َف ترَؽ تلتقي 

إُف مستوى تطلعات الشعب الفلسطيٍت، ووقعت بدرجات متفاوتة يف مسالك اإلدارة الدكتاتورية الفردية، واغبسابات الشخصية، 
اـ السلطات التشريعية، واعتمادىا السلوؾ ألزبائٍت األبوي، واؼبكايدة اغبزبية الرخيصة، واالنتهازية وإضعاؼ العمل اؼبؤسسي، وعدـ احًت 

السياسية، والفساد اؼباِف، وعدـ القدرة على توظيف الطاقات اؽبائلة واألدمغة اؼبدخرة يف الشعب الفلسطيٍت، إضافة إُف فشل النخبة 
 . 70السياسية يف إدارة االختبلؼ السياسي

دـ ؿبمد فرحات تشخيصًا بارعًا ألزمة النخبة السياسية الفلسطينية، عملت النخبة الفلسطينية اؼبسيطرة اليت قادة حركة اؼبقاومة، ق
بعملية مركبة للسيطرة على توجهات اعبماعة الفلسطينية وضبطها، بناًء على رؤية القيادة للواقع واغبلوؿ، وليس على أساس إعادة 

ي وعقلنتو، ىذه األمور أدت إُف فك ارتباط تدرهبي بُت البنية السياسية وأصوؽبا الثقافية والعقائدية وانبتاهتا عن إنتاج الوعي اعبماع
اؼبهمة التارىبية الكربى اؼبطلوبة اؼبتمثلة يف التحرير والعودة. ويضيف فرحات أف النخبة الفلسطينية أبدت أشكاؿ وعي فقَتة سياسياً، 

. تعددت التشخيصات والدراسات اليت وصفت أزمة النخبة السياسية الفلسطينية، 71يمنة والبقاء واجملاهبةوأبدت طاقات كبَتة يف اؽب
والسؤاؿ الكبَت الذي يبكن البحث فيو، ىو كيف تفتك النخبة السياسية الفلسطينية اؼبأزومة باؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت )السياسات 

 واػبطاب والفكر(؟      
 

 الوطنية الفلسطينية وسياساتها.أزمة البرامج  2.2
من الصعب استجبلب خارطة مكتملة تشمل صبيع الربامج الفلسطينية وسياساهتا يف مثل ىذا الدراسة. يعود ذلك؛ إُف تعدد 

عشرة فصيبًل، وسلطة  15اؼبرجعيات واؼبصادر واؼبراكز اليت تطرح تلك السياسات والربامج، فالساحة الفلسطينية فيها أكثر من 
ساهتا، ومنظمة التحرير وؽبا أيضا ذلك، إضافة إُف مؤسسات أخرى أىلية، ومدنية، وشبو رظبية، فلسطينية ؽبا مؤسسات وبراؾبها وسيا

الفلسطيٍت، ورافده لو بالربامج والسياسات. لذلك سيقتصر العرض ىنا على  -الوطٍت-وغَت رظبية، مشتبكة ومشًتكة يف حقل الفعل
 من أزمات اليت أثرت وال زالت يف اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت.  مسحة رئيسية ترتكز على أىم الربامج والسياسات وما اعًتاىا

، حيث ترى اعببهة، أف حركة اؼبقاومة 1967كانت اعببهة الديبقراطية سباقة يف توصيف اغبالة الفلسطينية بعد حرب حزيراف 
لة من اؼبمارسات اؼبناقضة الفلسطينية قد فشلت يف وضع شعار الوحدة الوطنية الفلسطينية يف موضعو الصحيح. وغرقت يف سلس

ؼبصلحة حركة اؼبقاومة اليت َف تكتسْب ؿبتوًى وطنيًا جذريًا معاديًا ألعداء الشعب الفلسطيٍت وحركة التحرر الوطٍت الفلسطينية. ويف 
سلحة األيديولوجية ظل تلك السياسات اػباطئة والشعارات "الديبغاوجية" غبركة اؼبقاومة، بقيت اعبماىَت الفلسطينية والعربية فاقدة األ

                                                 
د.ـ: مركز حيفا  الحكم دراسة تحليلية نقدية.صراع العقل السياسي الفلسطيني: الصدمة والمحنة.. انكسار النظام.. البحث عن . عياد سعيد 69

 .239-237: 2012 ،لدراسات اإلسًتاتيجية واإلعبلميةل
.14: 2013 ،ز الزيتونة للدراسات واالستشاراتبَتوت: مرك أزمة المشروع الوطني الفلسطيني واآلفاق المحتملة.)ؿبرر(.  صاٌف ؿبسن ؿبمد 70
 ،وزارة الثقافة الفلسطينية -دائرة النشرراـ اهلل:  والثقافة: إنتاج االنكسارات أو المقاومات المحبطة!. دراسة في بنية الوعي. فرحات ؿبمد نعيم 71

2014 :86-87. 
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والسياسية واؼبادية غبماية اؼبقاومة وتطورىا يف مواجهة احتماالت التسوية السياسية،َف ذبْد حركة اؼبقاومة إال التعاطف اعبماىَتي 
 .72اؼبسطح والبسيط الفعالية والثقل

الفلسطينية يف عوامل موضوعية أنبها: طبيعة كما فسر نايف حواسبو العديد من اؼبغالطات السياسية يف سياسات اغبركة الوطنية 
األوضاع واألنظمة العربية احمليطة بفلسطُت وموقفها من فلسطُت، وعمليات الفشل اؼبتبلحقة اليت أصابت حركة التحرر الوطٍت 

حىت  1948نذ عاـ الفلسطينية، والتغييب اؼبتعمد من طرؼ األنظمة العربية لشعب فلسطُت عن أخذ زماـ اؼببادرة يف قضية فلسطُت م
. وأرجعت اعببهة أزمة السياسات الفلسطينية يف ربليل أخر؛ إُف فشل اإلطارات الربجوازية الصغَتة اليت تقود معظم 196773ىزيبة 

ع فصائل حركة اؼبقاومة، وحبكم مواقفها األيديولوجية والسياسية اؼبتذبذبة واؼبًتددة، وحبكم بعدىا عن الرؤيا السياسية اعبذرية للواق
واألحداث، وحبكم سيادة أيديولوجية اليمُت "الرجعي" يف قطاع ىاـ منها فشل انتشاؿ حركة اؼبقاومة وأيديولوجيتها من حبر اؼبمارسات 

. ويرى نايف حواسبة أنو من الطبيعي بروز تعارض يف صفوؼ الثورة الفلسطينية لكوف 74اػباطئة اليت قادت فيها الربجوازية حركة اؼبقاومة
، تفسَت حواسبة ىذا، يندرج ضمن األسباب الذاتية 75اؾباف: برنامج ديبقراطي وطٍت ثوري؛ واآلخر برنامج برجوازي وطٍتىناؾ برن

لؤلزمة السياسات والربنامج، مقابل ما طرحتو اعببهة أنفاً من عوامل موضوعية؛ لكن السؤاؿ اؼبركزي ىنا؛ ىل أزمة السياسات والربامج 
سُت؟ أـ أف التعدد ظبة للتنافس وتطوير السياسات والربامج وهتذيبها وتصليب عودىا لنيل األىداؼ ناصبة عن وجود تيارين متناف

 الوطنية الكربى؟ أـ أف ىناؾ مسببات أخرى ؽبذه األزمة؟.  
ح اقتصرت الربامج الفلسطينية على العمل العسكري والسياسي، حىت تضخم وفقد بوصلة عملو بفعل تلك السياسات اؼبتخبطة، وأوض

ذلك عبد اإللو بلقزيز. تضخم اؽباجس السياسي يف فكر فصائل ـ.ت.ؼ وسلوكها، مقابل الفقر اؼبدقع يف الوعي دبكانة وقيمة 
. وراوحت اؼبمارسة السياسية يف ذبربة فصائل ـ.ت.ؼ بُت القتاؿ، والتحشيد 76اؼبسألة االجتماعية يف اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت

قبحت الثورة يف بناء جيش، ومؤسسات عسكرية، ومؤسسات دبلوماسية وإعبلمية، لكن َف تنجْح السياسي يف مؤسسات الثورة. و 
الثورة باؼبقاييس الكمية والنوعية يف بناء مؤسسات مدنية للمجتمع الفلسطيٍت، حيث ظلت البنية التعليمية والصحية واػبدماتية تشغل 

 . 77العاملُت فيها وامتصت أمواؿ كثَتةربت خط البؤس، مقابل بنية أمنية تضخمت باؼبهاـ وإعداد 
يؤكد اغبزب الشيوعي الفلسطيٍت )حزب الشعب حالياً( ما ذكره بلقزيز. شجعت القيادة اليمينية للثورة الفلسطينية اؼبتحالفة مع 

اؼبالية الضخمة، "الرجعية العربية )رجعية النفط(،" على تضخم األجهزة البَتوقراطية يف الساحة الفلسطينية، من خبلؿ اؼبساعدات 
بقصد نشر الفساد يف صفوؼ الثورة الفلسطينية وافقادىا مضموهنا الثوري، أدى ذلك إُف تضخم األجهزة البَتوقراطية، واستشرى 
الفساد، والًتىل على حساب القوات اؼبقاتلة، والعناية بتطورىا، وزيادة كفاءهتا القتالية، كما ازدادت عزلة األجهزة البَتوقراطية عن 

اىَت الشعب الفلسطيٍت وعن ؾبرى النضاؿ الوطٍت بوجو عاـ. ىذه السياسات اؼبالية أدت إُف تعزيز عبلقات القيادة "اليمينية" مع صب
                                                 

 .79-76اعببهة الشعبية الديبقراطية لتحرير فلسطُت )اؼبكتب السياسي(. مرجع سابق:  72
 .12مصدر سابق: نايف حواسبو.  73
 .96لتحرير فلسطُت )اؼبكتب السياسي(. مرجع سابق: اعببهة الشعبية الديبقراطية  74
 .4مصدر سابق: نايف حواسبو.  75
دراسة  .العظم صادؽ جبلؿ أنظر؛اؼبسألة االجتماعية. للمزيد حوؿ ترفع حركة فتح عن التعامل مع اؼبضموف االجتماعي للثورة، وجدؿ الفصائل حوؿ  76

 .236: 1973 ،بَتوت: دار العودة نقدية لفكر المقاومة الفلسطينية.
 .98-97: 2000 ،ر البيضاء، بَتوت: إفريقيا الشرؽالدا اإلسرائيلي. -األنفاق واآلفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربي. بلقزيز عبد اإللو 77
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الية الدوؿ العربية الرجعية، وإضعاؼ عبلقاهتا مع الدوؿ الوطنية العربية مثل )سوريا وليبيا(، اللتُت تتبنياف موقف اؼبواجهة إزاء االمربي
نية، كما اذبهت القيادة "اليمينية" إُف مغازلة االمربيالية األمريكية ومد خطوط معها، واالستعداد ؼبهادنتها والدخوؿ يف مساومة والصهيو 

( صنو سياسات اؼبنظمة والفصائل يف مرحلة ما قبل أوسلو، وقد 2013-1994. وجاءت سياسات السلطة الفلسطينية )78معها
"قطاع" الثورة الفلسطينية بعد أوسلو، ويوصف جورج جقماف حالة ما بعد أوسلو وما قبم عنها زادت مشاريع وبرامج اػبصخصة يف 

من سياسات بقولو: "البنية النفسية ؼبرحلة ما بعد أوسلو، مرحلة اؼبشاريع الفردية والشخصية، مرحلة االنتفاع الذايت يف غياب اؼبشروع 
 " 79اعبماعي.

 فكرة اؼبرحلية يف العمل الوطٍت الفلسطيٍت، على زبفيض سقف اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، عمل االنتقاؿ السياسي غَت احملسوب إُف
حيث مت االنتقاؿ من فكرة التحرر إُف فكرة االستقبلؿ )اعبزئي(، ومن فكرة الوطن إُف فكرة الدولة، واالستقبلؿ َف يتحقْق، والدولة َف 

كاف لبلنتقاؿ من خيار الثورة إُف اغبل السياسي اؼبرحلي للمسالة الفلسطينية   تقْم وما زاؿ الشعب يراوح يف حكم ذايت طويل األمد.
دور يف ربوؿ سياسات الثورة الفلسطينية واسًتاتيجياهتا يف أسلوب الثورة، حيث كاف يف مرحلة أوُف التشديد قويًا على أف طريق 

رحلة ثانية بدأ اغبديث عن استعماؿ الوسائل كافة لتحرير الوطن التحرير يبر بالكفاح اؼبسلح كوسيلة وحيدة لنيل اغبقوؽ الوطنية، ويف م
وعلى رأسها الكفاح اؼبسلح. أما يف مرحلة ثالثة فارتفع التعيُت والتحديد وارتفعت عبارات األولوية لتبقى الصيغة استعماؿ الوسائل  

ل السياسية واؼبفاوضات كسبيل وحيد لنيل كافة )السياسية والقتالية(. ويف مرحلة رابعة راىنة نشهد تشديد حصري على الوسائ
 . 80اغبقوؽ

، ومت اعتمادىا من قبل اجمللس الوطٍت 1973نبتت فكرة اؼبرحلية يف يسار اغبركة الوطنية الفلسطينية )اعببهة الديبقراطية( عاـ 
ؿبدود الصبلحيات، ( ربققت فكرة اؼبرحلية بإقامة سلطة حكم ذايت 1994، وبعد عشرين عاـ )1974الفلسطيٍت الرابع عاـ 

وليست سلطة "مقاتلة" مثلما ورد يف برنامج النقاط العشر، وخرجت السلطة إُف النور بصفقة أدىن من أف تسمى سياسية، وليس 
بالتحرير مثلما ورد يف برنامج النقاط العشرة. ومن أىم التوصيفات اليت حبق تظهر ىزلية فكرة اؼبرحلية وخطرىا، ما دونو إلياس شوفاين 

ولو: إف استيبلد برنامج )االستقبلؿ( حيًا من أحشاء برنامج )التحرير( اؼبطلوب اغتيالو، استلـز عملية قيصرية معقدة، عملية بق
قة. استبداؿ برنامج )االستقبلؿ( بربنامج )التحرير(، ازبذ أيضًا مسارًا تآمريًا ملتوياً، يتغطى ويتدثر باؼبرحلية سبويهًا على/ عن اغبقي

صياغة ثقافة سياسية مظللة تصور الواقع بناءاً على الرغبات، فيتم تشويو طبيعة التناقضات، وتطور ؽبا اغبلوؿ السرابية وتطلب ذلك، 
 والتسويات الونبية. طرح برنامج )االستقبلؿ( بديبًل )للتحرير( وليس تتوهباً لو يف الصراع العريب الصهيوين، فانو يصور الصراع على غَت

 .81طوي على االعًتاؼ بشرعية الكياف الصهيوينحقيقتو وجوىره، وين

                                                 
. للمزيد حوؿ اؼبوضوع 5-4: 1984 ،ؤقتة(وعي الفلسطيٍت )القيادة اؼبد.ـ: منشورات اغبزب الشي أزمة الثورة الفلسطينية: أسبابها وطرق معالجتها. 78

 .2011. حاوره زياد مٌت. دمشق: قدمس للنشر والتوزيع، مذكرات نزيو أبو نضال: من أوراق ثورة مغدورة. أبو نضاؿنزيو نظر أيضاً. أ
التحرر، التحول الديمقراطي، وبناء الدولة  . "خطر اؼباضي على اؼبستقبل: نقد مبوذج منظمة التحرير الفلسطينية." مي اعبيوسي )ؿبرر(.جقماف جورج 79

 ،اسة الديبقراطيةاؼبؤسسة الفلسطينية لدر  -. راـ اهلل: مواطن1997تشرين الثاني  8-7في العالم الثالث. وقائع مؤتمر مواطن المنعقد في رام اهلل 
1998 :31. 

 .51-49: 2006 ،وت: مركز دراسات الوحدة العربيةبَت  أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى حماس.. بلقزيز عبد اإللو 80
 .41-40. مصدر سابق: شوفاين إلياس 81
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سانبت عدد من األحداث يف ربوؿ اغبركة الوطنية الفلسطينية من برنامج التحرير إُف برنامج الدولة. ومن أبرز ىذه األحداث: خروج 
ضفة وقطاع غزة، وتصورات اغبرب بانسحاب إسرائيل من ال 1973اؼبقاومة الفلسطينية من األردف، وحرب تشرين األوؿ أكتوبر 

اليت دفعت يف زبفيض سقف تطلعات ـ.ت.ؼ، والبراط اؼبنظمة يف اغبرب األىلية اللبنانية، وحرب  1979واتفاقية كامب ديفيد 
، وموقف االرباد السوفييت حليف ـ.ت.ؼ الدوِف األىم الذي دعم 1982لفًتة مع النظاـ السوري، مث اػبروج من بَتوت عاـ 

 الضفة والقطاع، إضافة إُف االنتفاضة األوُف اليت جاءت يف غبظة وىن اؼبنظمة بعد خروجها من لبناف، مشروع دولة فلسطينية يف
. عملت خارطة األحداث السابقة على توجو ـ.ت.ؼ إُف ربويل 82وتشتت كوادرىا ومقاتليها، وبدء االنقسامات السياسية داخلها

ة بعد اػبروج من بَتوت يف عزؼ اغباف التسوية، والتنازؿ، واغبل السياسي، الفكرة اؼبرحلية، إُف فكرة إسًتاتيجية، فشرعت اؼبنظم
األمريكي، باغتناـ فرصت وىن اؼبنظمة، وفشل إسرائيل يف إطباد نار  -وأسهمت العوامل السابقة يف تعزيز التوجو االمربياِف اإلسرائيلي

 الشرعي" الذي وسم تلك اؼبرحلة والفكرة والتاريخ، وَف تتوقْف ، فكانت اتفاقية أوسلو "اؼبولد غَت1987االنتفاضة اؼبتأججة منذ عاـ 
 األمور عند ىذا اغبد، إمبا قوضت االتفاقية اؼبرجعية الوطنية الفلسطينية، وذروة سناـ اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت.  

الوطٍت بعد التغَتات اليت أدخلت عليو  اؼبرجعيات الوطنية، فبل إصباع على اؼبيثاؽ -بعد أوسلو–لقد فقدت اغبركة الوطنية الفلسطينية 
، وَف تعْد السياسات اؼبعتمدة تنسجم مع نصوص اؼبيثاؽ وروحو، فاؼبيثاؽ الوطٍت َف يعْد كمرجع غبل اػببلفات بُت 1996يف العاـ 

قبل اجمللس التشريعي،  القوى السياسية الفلسطينية، وال ىو احملدد للسياسات واالسًتاتيجيات الوطنية، والقانوف األساسي اؼبعتمد من
أقرب إُف  1988َف يعْد معتمد يف تنظيم عبلقة )فتح( و)ضباس( دبؤسسات السلطة الفلسطينية. وبات إعبلف االستقبلؿ يف العاـ 

ة . َف تكْن أزمة السياسات والربامج طارئة أو طفرة يف تاريخ اغبرك83وثيقة أرشيفية بدؿ كوهنا مرجعًا يف عملية بناء مؤسسات الدولة
الوطنية الفلسطينية ويروي منَت شفيق أف ىناؾ مزاجية واستقبللية يف تلك الربامج يف مرحلة ما قبل أوسلو، وحسب رواية شفيق رغم 
وجود ميثاؽ وطٍت جامع، وتوصيات صادرة عن اجمللس الوطٍت أو برنامج وقرارات، كاف ىناؾ دائمًا سياسات مستقلة وفبارسات 

. ويف نقد 84كل قائد فصيل، زبتلف هبذا القدر أو ذاؾ مع اؼبيثاؽ أو التوصيات والقرارات والربامج اعبامعة   يطبقها كل فصيل، وأحياناً 
ت تلك الظرفية واؼبرحلية اؼبقيتة اليت بًتت اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت واألىداؼ الوطنية الكربى، يؤكد عبد اإللو بلقزيز على أف الثواب

اسية، سبليها ظروؼ ما، ترتفع إليها اغباجة بارتفاع تلك الظروؼ، بل ىي مقاـ اؼببادئ العقدية اليت الفلسطينية ليست ؾبرد مواقف سي
 .85ربافظ على ىوية القضية

ر لقد كاف ػبارطة التموج والتأرجح السابقة وإفرازاهتا أثر سليب على اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت أدى إُف مأزؽ فعلي يبكن إصبالو دبا أشا
. استندت حالة االنكشاؼ الفلسطيٍت الداخلي مع صعود إضاءة على مأزق النخبة السياسية الفلسطينيةؿ يف كتابو إليو صبيل ىبل

تيار اإلسبلـ السياسي، واختفاء اؼبؤسسات الوطنية اعبامعة، األمر الذي جعل الصراع بشأف السيطرة على اغبقل الوطٍت، يدور بُت 
والربنامج واؼبرجعيات واػبطاب السياسي. لقد اختفت اؼبؤسسة الوطنية القادرة على بت حركتُت سياسيتُت متعارضتُت يف التوجو 
                                                 

فلسطين ودروس الماضي وتحديات الحاضر . ")الداخل( و)اػبارج( يف ربوالت بنية اغبركة الوطنية الفلسطينية." صبيل ىبلؿ )ؿبرر(. ىبلؿ صبيل 82
 .16: 2012 ،فلسطينيةَتوت: مؤسسة الدراسات البواستراتيجيات المستقبل. 

 .25-24سابق: الصدر اؼب 83
 ،عماف: دار الشروؽ للنشر والتوزيع. من اتفاق أوسلو إلى الدولة ثنائية القومية )ردود على إدوارد سعيد وعزمي بشارة وآخرين(.شفيق منَت 84

1999 :96. 
.86مرجع سابق:  اإلسرائيلي. -األنفاق واآلفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربي. بلقزيز عبد اإللو 85
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بُت حركيت )فتح(  2007اػببلفات والتدخل غبلها وابتكار حلوؿ "وسط" سبنع من تفجر اغبقل السياسي، األمر الذي حدث سنة 
قل السياسي يف ظل غياب اؼبؤسسات الوطنية ذات و)ضباس(. وكاف طبيعيًا أف يقود االستقطاب الداخلي اغباد اعباري يف اغب

الصبلحية حبل التناقض بُت القوى السياسية. أدى ىذا الغياب والًتاجع يف دور اؼبؤسسات الوطنية إُف التحالف مع ؿباور خارجية، 
تشكل من إيراف، وسوريا، حيث ربالفت ضباس مع اؼبعسكر الذي عرؼ قبل تفجر االنتفاضات العربية دبعسكر "اؼبمانعة واؼبقاومة؛" اؼب

وحزب اهلل، وقطر، وربالفت فتح مع اؼبعسكر الذي عرؼ دبعسكر "االعتداؿ؛" اؼبكوف من مصر، والسعودية، واألردف، وقوى أخرى، 
وربت الضغوط األمريكية واإلسرائيلية، فرض تغيَت مواد من ميثاؽ منظمة التحرير الفلسطينية ال تنسجم مع اتفاؽ أوسلو، وربت 

 .86إسرائيل واؼبوليُت، أجربت السلطة الفلسطينية على إدخاؿ تعديبلت على الرواية التارىبية الفلسطينية واعبغرافيا الفلسطينية ضغط
يؤوؿ إظباعيل األشقر االنقساـ الفلسطيٍت إُف جذور وأسباب عدة أنبها: وجود برناؾبُت ـبتلفُت على الساحة الفلسطينية. األوؿ، 

اسية واؼبفاوضات الذي تتبناه حركة فتح وفصائل منظمة التحرير؛ والثاين، برنامج اؼبقاومة الذي تتبناه حركة ضباس برنامج التسوية السي
، فكاف لكل 1991وفصائل اؼبقاومة. وتعود بداية ظهور الشرخ وانعكاساتو األساسية على الساحة الفلسطينية إُف مؤسبر مدريد عاـ 

نقساـ باتفاؽ أوسلو، وتقرير ميتشيل، ووثيقة تنيت، وغَتىا، وبلغت ذروة االنقساـ صيف عاـ برنامج مؤيدوف ومعارضوف، وتعزز اال
. ويف موضع قريب يشخص عبد اإللو بلقزيز تاريخ الصراع يف الثورة الفلسطينية اؼبعاصرة، بارتكازه على سياسة احتكار 200787

ن قاعدة اإلصباع والثوابت، وَف يتْم تصحيح مؤسسات العمل الوطٍت القرار واالنفراد بتقرير مصَت القضية الفلسطينية، واالبتعاد ع
 بطريقة ديبقراطية، ومت إقصاء قوى وطنية ؽبا حضورىا يف اغبقل الوطٍت. صبلة ىذه األمور وغَتىا أحدثت مساراً سياسيًا وإدارياً ومادياً 

رز اػببلؼ يف اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، حوؿ . ويضيف ؿبسن صاٌف رؤية داعمة ؼبا سبق بقولو: "ب88ذا أثر سليب على ـ.ت.ؼ
 األولويات واؼبسارات، أولوية مسار اؼبقاومة اؼبسلحة، أـ أولوية التسوية السلمية، أـ اؼبقاومة اؼبدنية، أو إذ كانت األولوية بتشكيل

، أـ إصبلح األجهزة األمنية، أـ الربنامج حكومة الوحدة الوطنية وإجراء االنتخابات، أـ إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها
االقتصادي، أـ رفع اغبصار وإعادة اإلعمار، أـ ربقيق االعًتاؼ بدولة فلسطُت يف األمم اؼبتحدة، أـ لقضية البلجئُت وغَتىا من 

 ". 89األولويات واؼبسارات والربامج
استحالة إقامة دولة فلسطينية نتيجة )العملية السلمية( يرى ندًن روحانا بأف مبوذج حل الدولتُت قد سقط، وبذلك يكوف واضحًا ب

اغبالية. ويقًتح روحانا البدء يف التفكَت يف مشروع ال يضع الدولة يف اؼبركز بل اإلنساف الفلسطيٍت. ويعٍت ذلك أف يعود اؼبشروع 
يف مركز أىدافو اإلنساف الفلسطيٍت وحقو يف الفلسطيٍت إُف االعتماد على اؽبوية الوطنية الفلسطينية ألهنا اؼبرشد للمشروع الذي يضع 

العيش اغبر يف وطنو ويف تقرير اؼبصَت، ولكي يتوافق اؼبشروع اعبديد )اؼبقًتح( مع اؽبوية الوطنية الفلسطينية عليو أف يضع نصب عينيو 
َت يف فلسطُت. وعليو يعيد اغبل العادؿ، أي العودة إُف الوطن الفلسطيٍت )العيش بكرامة( وحبقوؽ صباعية تضمن حق تقرير اؼبص

تعريف حق تقرير اؼبصَت، حبيث يتمحور حوؿ اإلنساف الفلسطيٍت نفسو، وما يريده اإلنساف الفلسطيٍت ىو )العودة والتخلص من 
                                                 

المنهاج )ؿبرر(.  الشيخ عبد الرحيم. للمزيد حوؿ اؼبوضوع انظر. 20مصدر سابق: إضاءة على مأزق النخبة السياسية الفلسطينية.. ىبلؿ صبيل 86
 .2008اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة الديبقراطية،  -مواطن. راـ اهلل: الفلسطيني: إشكاليات الهوية والمواطنة

المستجدات الداعمة لبناء إستراتيجية وطنية قادرة على تحقيق األىداف . "اؼبصاغبة الفلسطينية.. أفاؽ وربديات." األشقر إظباعيل عبد اللطيف 87
 .66: 2011 ،مسارات -والدراسات اإلسًتاتيجية البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت لؤلحباث السياساتالفلسطينية. 

 .28. مصدر سابق: اإلسرائيلي -واآلفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربياألنفاق . بلقزيز عبد اإللو88
.11-10مصدر سابق:  .)ؿبرر( صاٌف ؿبسن ؿبمد 89
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، وفكر . تقـو الفكرة اعبديدة لدى روحانا على استبداؿ فكرة الدولة بفكرة الوطن90االحتبلؿ واغبرية والديبقراطية واؼبساواة يف الوطن(
يتمركز حوؿ اإلنساف وحقو يف العيش الكرًن واغبر يف وطنو، وىو ما يعٍت االعتماد على عناصر اؽبوية الوطنية الفلسطينية يف اؼبشروع 

 اؼبستقبلي.
 أزمة االيدولوجيا الفلسطينية وأفكارىا 2.3

والفصاـ، واألفكار بأهنا حاؼبة وفضفاضة وقاصرة. تعود يصف ناجي علوش حالة الفكر واؼبمارسة يف الثورة الفلسطينية باالزدواجية 
االزدواجية يف الفكر ألنو حيلة سًت وكونو ؾباؿ مباىاة واستقطاب، وىذا ما كاف هبعلو يتلوف حسب اؼبناسبات واغباجات، وَف يكْن 

، ومن األمور اليت عززت أزمة 91ؼبناورةالفكر نتيجة قناعات عميقة ودراسات جادة. فكاف الفكر وسيلة من وسائل اؼبزايدة واؼبهاترة وا
التفكَت السياسي؛ األطر السياسية السائدة، وصبودىا الفكري، وضعف اغبراؾ يف داخلها، وضعف التقاليد الديبقراطية، دبا يف ذلك 

ؤسسات بدور مهم يف اغبق يف االختبلؼ، واحًتاـ التعددية والتنوع. وتضطلع طريقة ازباذ القرارات وغياب الشفافية ومصادرة دور اؼب
األزمة. وتتمثل أزمة الفكر السياسي الفلسطيٍت بعدـ استيعابو لصدمة عملية التسوية والواقع الناجم عنها، وعدـ استطاعتو سبثل 

بالعمل  التغَتات يف الواقع السياسي فلسطينيًا وعربيًا وإسرائيليًا ودوليًا األمر الذي يؤدي إُف عدـ تفهم احملددات والقيود اليت ربيط
 . 92الفلسطيٍت

يشَت أيضًا بلقزيز إُف ذات اؼبوضوع بقولو: "التفاوت اؽبائل بُت مكانة الرصاصة ومكانة الفكرة يف أولويات اؼبشروع الوطٍت لفصائل 
لوطٍت ـ.ت.ؼ. كانت الثورة الفلسطينية ثورة باؼبعٌت العسكري، وَف تكْن كذلك باؼبعٌت الثقايف والفكري. قدست البندقية والعنف ا

ضد العدو... لكنها احتقرت الفكرة احتقارًا غَت مشروع وال مربَّر... دوف أف تعَت أي انتباه إُف حقيقة أف الرصاصة اليت ال تسندىا 
. ويبر فيصل حوراين على ىذه الًتعة ويسجل على حركة فتح استهانة سافرة بالعمل السياسي ومرتكزاتو 93فكرة قد تكوف طائشة!"

الدعوة إُف الكفاح اؼبسلح، كما سلكت فتح بوعي أو غَت وعي سلوكاً يتكئ على الكفاح اؼبسلح من خبلؿ استبداؿ الفكرية غبساب 
. ويسجاؿ عزمي بشارة بأف االىتماـ اؼبفرط بااليدولوجيا ؽبو علة سياسية ووطنية، ويكثف بشارة 94اؼبوقف الفكري بنزعة وطنية عامة

                                                 
فلسطين دروس الماضي وتحديات . "اؽبوية الوطنية الفلسطينية واغبلوؿ السياسية اؼبطروحة كيف نتعامل مع التباين؟." صبيل ىبلؿ )ؿبرر(. روحانا ندًن 90

 .53-52: 2012 ،ات الفلسطينيةبَتوت: مؤسسة الدراستراتيجيات المستقبل. الحاضر واس
: دراسة 1974-1964الفكر السياسي الفلسطيني للمزيد حوؿ الفكر الفلسطيٍت، انظر. فيصل حوراين.  .59-58. مصدر سابق: علوش ناجي 91

 .1980منظمة التحرير الفلسطينية،  -. بَتوت: مركز األحباثللمواثيق  الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية
ما بعد األزمة، التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية، وآفاق العمل. وقائع المؤتمر السنوي . "كبو خطاب سياسي جديد." كياِف  ماجد 92

أنظر؛ نايف حواسبة. . 74: 1999 ،قراطيةاؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة الدم -راـ اهلل: مواطن. 1998تشرين أول  23-22الرابع لمؤسسة مواطن 
 .7مصدر سابق: 

 .99 مرجع سابق: اإلسرائيلي. -األنفاق واآلفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربي. بلقزيز عبد اإللو 93
العمل. وقائع المؤتمر  ما بعد األزمة، التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية، وآفاق. "فتح من الثورة إُف السلطة." حوراين فيصل 94

 .112-111: 1999 ،ة الفلسطينية لدراسة الديبقراطيةاؼبؤسس -. راـ اهلل: مواطن1998تشرين أول  23-22السنوي الرابع لمؤسسة مواطن 
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هارة والنقاوة األيديولوجية، ىو دليل على فقر االيدولوجيا وذبوفها وانعداـ الثورة لوعيها على سجالو برؤيتو أف االنشغاؿ اغبزيب بالط
 .95االتصاؿ مع الواقع على شكل برنامج سياسي وعلى شكل نشاط حزيب

لبندقية الفلسطينية الفكر قصر اؼبثقفوف كثَتاً اذباه القضية، فاؼبثقف الفلسطيٍت كاف "جباناً" أماـ الفصائل الثورية الفلسطينية، وأرىبت ا
. َغرَِؽ اػبطاب الفلسطيٍت بالعبارات واعبمل اليت 96واؼبفكر الفلسطيٍت، باستثناء قلة استطاعوا أف هبهروا برأيهم ويقولوف كلمة الشجاعة

الرصاص احتكرت  -قد-تقدس السبلح وتدنس الفكر، مثل عبارة "الفكر ينبع من فوىة البندقية؛" أي أف البندقية الفلسطينية 
واألفكار يف جعبة الثورة، وأي فكرة فلسطينية هبب أف تعبء يف ـبزف بندقية الثورة، ومن مث يتم إطبلقها إُف دىاليز الواقع، ىذه 
اؼبتبلزمة "الفكر ينبع من فوىة البندقية،" أنتجت إعاقتُت: إعاقة يف الفكر السياسي الفلسطيٍت إضافة إُف إعاقة أخرى يف اغبركة 

الفلسطينية، وما زاؿ اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت بتمثبلتو الفكرية، والسياسية، والفدائية يعاين من ىذه اؼبتبلزمة "اإلعاقة". الفدائية 
العسكري" على اؼبفكر النقدي واؼبثقفُت  ”اؼبفكر“يلفت االنتباه يف ىذا اؼبقاـ وضمن سياؽ اؼبتبلزمة السابقة إُف طغياف "الفاعل 

والعمل الفكري مت تفكيكو وتوىُت عراه لصاٌف العمل العسكري، فبا أفقر حركة اؼبقاومة الفلسطينية من الفكر اؼبلتـز اؼبلتزمُت، فالفكر 
والتحرري الذي يصوب بوصلة البندقية الفلسطينية عندما تضل وجهتها، ووبرسها من االنتكاس والنكوص. وأكرب مؤشر ملموس على 

 .  97لعسكرية يف إطار منظمة التحرير مقابل وجود مركز أحباث يتيم مت ذره كالرمادىذا الطغياف العسكري، تعدد الفواعل ا
أما خبصوص أزمة القوى الديبقراطية فقد جاءت انعكاساً لعوامل وأمور متعددة، فاألزمة بنيوية تتضمن غياب القدرة على طرح إجابات 

شرقية، والعجز عن تقدًن قراءة دقيقة معمقة للمرحلة اعبديدة من مؤسبر أيديولوجية معمقة بعد اهنيار االرباد السوفيييت ودوؿ أوروبا ال
مدريد، وما تبلىا من تطورات، أدى ذلك إُف عدـ الوضوح، وتشوش اؼبواقف التكتيكية، وآليات العمل إُف جانب ذلك، تضمنت 

الديبقراطية، ووجود أزمة يف العبلقات مع األزمة جانب تنظيمي سبثل يف البَتوقراطية ومركزة القرارات، وضعف اؼبنافسة الداخلية 
اعبماىَت، مع العجز يف التطور، وغياب القدرة على االستجابة للوقائع اؼبستجدة، واستبداؿ ذلك، باحملافظة على اػبطاب القدًن 

ؤلزمة أسباب موضوعية، بدأً واألساليب القديبة يف اإلدارة والتنظيم، أف العامل الرئيسي لؤلزمة عامل ذايت يتمثل دبا ذكر أنفاً، لكن ل

                                                 
ة الفلسطينية في المرحلة الديمقراطية والتعددية: أزمة السياسي. "ورقة أولية حوؿ أزمة العمل اغبزيب الفلسطيٍت." عزمي بشارة )ؿبرر(. بشارة عزمي 95

.25: 1996 ،ة الفلسطينية لدراسة الديبقراطيةاؼبؤسس -. راـ اهلل: مواطن1995/ 24/11الراىنة. وقائع مؤتمر مواطن المنعقد في رام اهلل بتاريخ 
.11اؼبرجع السابق:  ق اغبوت.شفي 96
: قصة المصير المأساوي لمركز األبحاث الفلسطيني. رام الذاكرة الضائعة .شبيب ظبيحنظر. أاث الفلسطيٍت ومصَته للمزيد حوؿ مركز األحب 97
. "إدارة أبو فخرصقر ٍت الفلسطيٍت، انظر: للمزيد حوؿ مكانة الفكر يف اغبقل الوط .2005، مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية اهلل:

منظمة ؿبرر(. اؼبؤسسات لدى ـ.ت.ؼ اغبرية الفكرية وحرية البحث العلمي يف منظمة التحرير الفلسطينية )مركز األحباث والتخطيط مثااًل(." ؿبسن صاٌف )
بؤس الثقافة في رّاج. وفيصل د .110: 2007 ،ز الزيتونة للدراسات واالستشاراتبَتوت: مركالتحرير الفلسطينية: تقيم التجربة وإعادة البناء. 

وللمزيد حوؿ طغياف الفاعل العسكري يف اغبالة الفلسطينية انظر. عبد الرحيم الشيخ. "متبلزمة  .1996بَتوت: دار اآلداب، المؤسسة الفلسطينية. 
 .2013، 96عدد  فلسطينية.مجلة الدراسات ال(." 2013-1993غاليليو وكسوؼ فلسطُت: ربوالت البطولة يف التاريخ الثقايف الفلسطيٍت اعبديد )
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، وسقوط االرباد السوفييت، وضرب العراؽ، وجفاؼ اؼبوارد اؼبالية للمنظمة 1982من كامب ديفيد، وىزيبة الثورة الفلسطينية عاـ 
 .  98والقوى والفصائل الديبقراطية

الفكر وااليدولوجيا والفكر الثوري والفكر اتسعت اػبارطة الفكرية التنظيمية الفلسطينية بُت اليمُت واليسار، وتشعبت وتشظت حبجة 
التحرري. فجاءت انطبلقة اعببهة الديبقراطية لتحرير فلسطُت، كتطلع كبو والدة حزب ثوري من طراز جديد، فلسطيٍت اؽبوية واالنتماء 

راطيًا جذريًا للمسألة الوطنية وعرويب اآلفاؽ يف آف، يرفع راية اؼباركسية اللينينية، وينخرط يف اؼبقاومة اؼبسلحة طارحًا حبًل ديبق
الفلسطينية ويتبٌت ىذا اغبزب اعبديد )اعببهة الديبقراطية( فكر الطبقة العاملة ليكرسها طليعة طبقية جديدة للثورة الوطنية، وغبركة 

وفكر اؼبيثاؽ الوطٍت مثل  القيادة العامة نص -. ذباوزت شعارات حركة فتح واعببهة الديبقراطية، واعببهة الشعبية99التحرر الوطٍت العربية
اؼبيثاؽ -. أدت ىذه التجاوزات للمرجعية الفلسطينية100شعار الدولة الديبقراطية الفلسطينية الذي أحدث صراع فكري وسياسي

اؼبؤسس للمشروع الوطٍت الفلسطيٍت بنسختو الثورية التحررية، إُف نضج أفكار ومشاريع أقل من سقف األىداؼ الفلسطينية  -الوطٍت
 )التحرر والعودة(، فأطلقت اعببهة الديبقراطية بالوف اؼبرحلية، وسرعاف ما تشبثت بو ـ.ت.ؼ. بى اؼبتمثلة الكرب 

. ومث تسارع 101انشغل الفلسطينيوف لعقود طويلة بالكفاح من أجل االستقبلؿ وكانت فكرة الوطن لديهم أكثر حضوراً من فكرة الدولة
الفلسطيٍت. وتبٌت الفلسطينيوف هنج إقامة الدولة الديبقراطية العلمانية بعد التفكَت يف ىذا  الفكر السياسي الفلسطيٍت بالتنظَت للكياف

مباشرة، ولكنهم َف هبهروا بذلك إال بعد قناعة تامة بأهنم َف يقدروا على ربقيق ىدؼ  1967األمر بشكل مكثف عقب ىزيبة 
. عمل السياسيوف الفلسطينيوف 102والدولية اعبديدة اليت فرضتها اغبربالتحرير الكامل للًتاب الفلسطيٍت يف ظل اؼبتغَتات اإلقليمية 

 خبطاباهتم الفكرية والسياسية على توىُت عرى اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت الذي استبدؿ الوطن بالدولة عرب مشروع الربنامج اؼبرحلي.

                                                 
الفلسطيني في المرحلة  ةالديمقراطية والتعددية: أزمة السياسي . "تصورات وتساؤالت باذباه برنامج وطٍت جديد." عزمي بشارة )ؿبرر(.ساَف وليد 98

-115 :1996، الفلسطينية لدراسة الديبقراطيةاؼبؤسسة  -. راـ اهلل: مواطن1995/ 24/11الراىنة. وقائع مؤتمر مواطن المنعقد في رام اهلل بتاريخ 
116. 

خبرات الحركة السياسية الفلسطينية في القرن . "اعببهة الديبقراطية لتحرير فلسطُت اعبذور واؼبسَتة." ناىض زقوت )ؿبرر ومراجع(. عبد الكرًنقيس  99
-239: 2000حزيراف/ يونيو  4-2 ،نتدى الفكر الديبقراطي الفلسطيٍتغزة: اؼبركز القومي للدراسات والتوثيق ومالعشرين: الندوة الفكرية السياسية. 

مسَتة اغبركة ثر سليب على أعببهة الشعبية بقيادة جورج حبش، . كاف ؽبذا اػببلؼ الفكري بُت نايف حواسبة ومشايعيو، وتيار القوميُت العرب يف ا240
ودورىا األىم على صعيد العمل الوطٍت  تها الفكرية والسياسية والعسكريةحيث أدى أواًل، إُف تشظي اعببهة الشعبية وغروب فاعلي الوطنية الفلسطينية

بهة ، أدى الفرز واالنقساـ إُف بروز تنظيم سياسي )اعبثانياً  .اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت وتقومواليت تسند  كوهنا اؼبعارضة الوازنة والناضجةالفلسطيٍت،  
ثالثاً، أدى  ".سلطة الفلسطينيةكرب مغالطة تارىبية اؼبتمثلة يف فكرة "الأفرز بتفكَته السياسي أ بالسلوكيات الوطنية السياسية، الديبقراطية( يساري بالعنواف يبُت

 =مذكراتو "اعببهة الديبقراطية دورية استطبلعوظبو نزيو أبو نضاؿ يف  ".راطية( إُف خلق تنظيم "وظيفيانقساـ اعببهة إُف اعببهتُت )شعبية واألخرى ديبق
ستينات من القرف اؼباضي إُف سلوؾ يبكن وصفو باؼبراىقة رابعاً، عملت اعببهتُت يف ظل منافستهما يف الفًتة هناية عقد ال ".يسارية لليمُت الفلسطيٍت

 ثة أيلوؿ األسود.    أدت ىذه اؼبراىقات إُف توريط الثورة الفلسطينية بالوحل األردين وكار  ،السياسية
ز الزيتونة للدراسات . بَتوت: مركأزمة المشروع الوطني الفلسطيني واألفاق المحتملة "الكلمة الرئيسية." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.. شفيق منَت 100

 .94: 2013 ،واالستشارات
لقدس: دار ا التحرير الفلسطينية من النشأة إلى أوسلو.مسيرة المتغيرات السياسية وأثرىا على سياسات منظمة )وآخروف(.  أبو كبلأسامة  101

 . 164: 2012 ،اعبندي للنشر والتوزيع
 .172اؼبرجع السابق:  102



42 
 

ة اؼبرحلية يف العقل السياسي الفلسطيٍت ويف ذبربة سبثل اؼبرحلية أو التمرحل جزء من صميم السياسة والعمل السياسي، لكن مآؿ فكر 
لتحرر الثورة أدت إُف ابتذاؿ فكرة اؼبرحلية يف الفكر السياسي الفلسطيٍت ويف تعبَتاتو الربناؾبية، وعنت اؼبرحلية غَت ما تعنيو يف ذبارب ا

السياسة. َف يعْد اؼبرحلي مرحليًا يف السياسة الوطٍت. وبدؿ أف تكوف اؼبرحلية صبلة اعًتاضية يف السياسة باتت ىي النص نفسو: نص 
الفلسطينية، يفسر ىذا بأف فكرة اؼبرحلية إما أهنا َف تكْن ناضجة يف الفكر السياسي الفلسطيٍت، وإما أهنا سيقت من قبل البعض 

وع الوطٍت الفلسطيٍت على . وفقر اؼبرحلية يف فكر العقل السياسي الفلسطيٍت أرسى اؼبشر 103لتكوف إسًتاتيجية هنائية للعمل الوطٍت
عتبات اتفاقية أوسلو، وترؾ جوىر اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت )التحرير والعودة( يف حبر الظلمات تبلطمهما األمواج اإلقليمية والدولية 

 حىت خفت نور التحرير الفلسطيٍت. 
النهضوية العربية التحررية، مبو أفكار وأجساـ وما تبلىا من تراجعات عن األىداؼ  1967حرَؾ الًتاجع العريب يف النكسة عاـ 

، اشتد ساعد تنظيم اعبهاد اإلسبلمي الذي وبمل فكراً 1979تنظيمية جديدة، فبعد النجاح اؼبدىش للثورة اإلسبلمية يف إيراف عاـ 
تالية برزت حركة ضباس اليت "َف  إسبلميًا تنويرياً، وقدـ ىذا اغبزب مقاربة فكرية ثورية متزنة للمشروع الوطٍت الفلسطيٍت، ويف مرحلة

ت تنشئ تأصيبًل نظرياً فكرياً يتناسب معها، ووبدث سبايزاً ما بُت بنيتها الفكرية، وبنية اإلخواف الفكرية، بل على العكس بقيت األدبيا
افس لفكر ـ.ت.ؼ " فبا حشد الساحة الفلسطينية بتيار اإلسبلـ السياسي كمن104اإلخوانية وتأصيبلهتم النظرية ىي مرجع للحركة.

 الوطٍت العلماين.
كاف غبقيقة تأسيس وانطبلؽ ضباس )القيادة والتنظيم( يف األرض احملتلة أثره يف اصطباغ ضباس بسمات فبيزة على صعيد بناء الفكر 

ط واالستغراؽ يف السياسي، منها ندرة التنظَت السياسي، وعدـ تشعب اػبربة يف الفكر والتجربة السياسية، ويعود ىذا إُف زخم االلبرا
)ضباس(، إضافة إُف عدـ وجود لاالنتفاضة الفلسطينية حيث كانت االنتفاضة اليت ترافقت مع نشوء ضباس الربنامج األوِف واألساسي 

جسم سياسي رديف حقيقي للحركة يف )اػبارج(، والسيما يف األعواـ الثبلثة األوُف من عمر اغبركة لكي يبدىا بالتنظَتات السياسية 
طلوبة ويبٍت فكرًا وثقافة سياسية موازية لبلنتشار اغبزيب، واالنتفاضي، ولبلمتداد اعبماىَتي، إضافة إُف ضببلت االعتقاؿ اؼبستمرة اؼب

. كاف ؽبذا التعدد الفكري 105واؼبتواصلة اليت طالت صفوؼ ضباس األوُف ووصلت إُف الصفُت الرابع واػبامس يف بعض األحياف
بية، أكثر من االهبابية يف اغبالة الفلسطينية؛ بسبب افتقاد أو عدـ االتفاؽ على )أيديولوجيا التحرر(. وقياـ كل واأليديولوجي أثاره السل

 السياسية حوؿ ماىية )أيديولوجيا التحرر(.   -سياسي، بالتنظَت للفكر سياسي يتناقض مع أفكار باقي الفواعل الفكرية -تيار فكري
." يف ىذه اعبملة/ اغبكمة يفتح إدوارد سعيد مساحة 106حملتلة ىي أف نقرر فكريًا أهنا ستحرَّر"اػبطوة األوُف لتحرير األراضي ا

للسجاؿ الفكري والتندر التحرري، فدشن سعيد سؤااًل كبَتًا حبجم القضية الفلسطينية وتارىبها، وىذا السؤاؿ ما زاؿ يبحث عن 
رحلية وما بعد أوسلو،" سؤاؿ سعيد ليس سؤااًل فلسفيًا إمبا ىو سؤاؿ إجابات، ويقض مضاجع األفكار الفلسطينية اعبديد أفكار "اؼب

 اإلرادة السياسية والفكرية الفلسطينية، وسباشياً مع فكر سعيد التحرري، ىل الفكر السياسي الفلسطيٍت ما زاؿ وبتفظ بفكر التحرر؟! 
                                                 

.71-70مرجع سابق:  أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى حماس.. بلقزيز عبد اإللو 103
 .89: 2012 ،ة الفلسطينية لدراسة الديبقراطيةاؼبؤسس -اهلل: مواطن راـمرجعية الخطاب السياسي اإلسالمي في فلسطين. . زواوي خالد علي 104
نظر. أٍت . وللمزيد حوؿ الفكر السياسي الفلسطي275: 1996 ،َتوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيةب حماس الفكر والممارسة.. اغبروب خالد 105

اإلسالميون في فلسطين: قراءات، . اغبروب خالد. 236: 1973 ،بَتوت: دار العودة دراسة نقدية لفكر المقاومة الفلسطينية. .العظم صادؽ جبلؿ
 .1994 ،. عماف: دار البشَتمواقف، وقضايا أخرى

 .9: 2002 ،شر والتوزيعبَتوت: دار اآلداب للن نهاية عملية السالم أوسلو وما بعدىا.. سعيد إدوارد 106
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زمة اؽبوية وااليدولوجيا؟ حيث تتنازع التيارات يتساءؿ ؿبسن ؿبمد صاٌف عن مكامن أزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، ىل ىي أ
"إسرائيل" أو التنازؿ عن أي جزء من فلسطُت، بينما باإلسبلمية، والقومية، واليسارية، والليربالية، وترفض التيارات اإلسبلمية االعًتاؼ 

يرى شفيق اغبوت سبظهر األزمة يف فصائل .  و 107تربط تيارات أخرى األمر باالعتبارات الواقعية وباؼبصلحة والتكتيك أو اغبل اؼبرحلي
حركة الوطنية الفلسطينية اليت عاشت إشكالية بُت االيدولوجيا واؼبمارسة السياسية، حيث  تبنت فصائل "الكفاح اؼبسلح" وانتهت 

التحرري  كانت إحدى اؼبصائب الناصبة عن التفاوض تعرض الفكر السياسي الفلسطيٍت لزلزاؿ أوىن الفكر .108بالتفاوض السياسي
 الفلسطيٍت، مث القياـ بتفكيك اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت.

األمريكي من أجل تعديل اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت فسقطت القلعة من  -انصاعت القيادة الفلسطينية لقرارات التحالف الصهيوين
وطٍت ؽبا، أما الثبلثوف اؼبتبقية فكلها  -اسيمادة، أخر ثبلث منها تنظيمية أي ببل مضموف أو مدلوؿ سي 33الداخل. كاف يف اؼبيثاؽ 

وطنية ومن النوع الذي ال يتفق مع تعهدات عرفات لرابُت الواردة يف رسالة االعًتاؼ ومع اتفاقية أوسلو وما تبلىا، وما مت  -سياسية
.  يبثل اؼبيثاؽ الوطٍت 109برمتو مادة من أصل ثبلثُت أي ما يعادؿ تسعُت باؼبائة من ؾبمل اؼبيثاؽ، ما يعٍت إلغاءه 27تعديلو يشمل 

 "110الفلسطيٍت "اػبلفية اإلسًتاتيجية للثورة واغبركة الوطنية، وعقيدهتا السياسية اليت إليها تستند اؼبمارسة، وهبا تسًتشد.
ىبية الواضحة وضع ؿبمد تيسَت اػبطيب عدد من اؼبعايَت البلزمة لصياغة ميثاؽ وطٍت جامع متمثلة يف: توافق اؼبيثاؽ مع اغبقائق التار 

للقضية الفلسطينية، وال تنثٍت نصوصو ربت ضغوط اؼبتغَتات والتحوالت البلحقة، واالبتعاد عن مفردات اغبلوؿ اعبزئية والتكتيكية 
والعودة بالقضية الفلسطينية لقضية حق كل الفلسطينيُت وكل فلسطُت، ومراعاة وجود فلسطيٍت الشتات ويف فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 

التأكيد على حق العودة لبلجئُت الفلسطينيُت إُف وطنهم، وأي استفتاء أو عملية انتخابية ال يبكن أف تتم إال دبشاركة كل ، و 1948
الفلسطينيُت يف داخل الوطن وخارجو، واؼبؤسسات داخل فلسطُت تنظم شؤوف الفلسطينيُت، وال يبكن أف تكوف مرجعية لكل الشعب 

. وىنا يتسلّل سؤاؿ إُف خضم االنفعاؿ الفكري، ما 111للجوامع والثوابت الفلسطينية يف الداخل واػبارجالفلسطيٍت، إال دبقدار سبثيلها 
؟ الذي مثل جداريو فلسطينية كربى انضوى يف أيقوناهتا األىداؼ 1968إمكانية وأنبية اسًتجاع اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت لعاـ 

 الفلسطينية الكربى اؼبتمثلة يف التحرير والعودة.
 

 أزمة الشرعية الفلسطينية 2.4

                                                 
 .10: 2013 ،ز الزيتونة للدراسات واالستشارات. بَتوت: مركأزمة المشروع الوطني الفلسطيني واألفاق المحتملة )ؿبرر(. صاٌف ؿبسن ؿبمد 107
 .11 مصدر سابق: .أزمة المشروع الوطني الفلسطيني واألفاق المحتملة . "الكلمة الرئيسية." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.اغبوت شفيق 108
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أساس الشرعية الفلسطينية بشكل عاـ، وداخل اإلطار الشعيب الفلسطيٍت بشكل  1968شكل اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت اؼبقر سنة 
طنية خاص. وكاف عنواف ىذه الشرعية اعتماد اؼبيثاؽ ؼببدأي ربرير فلسطُت والكفاح اؼبسلح، وضمن ىذين اؼببدأين تكونت الوحدة الو 

الفلسطينية، واعترب اؼبيثاؽ الوطٍت اؼبرجع عند حدوث خبلفات داخلية. أما بالنسبة للقرارات السياسية اغبزبية الفصائلية، فهي موضوع 
ىبص أصحابو فقط، وىي غَت ملزمة لباقي الفواعل السياسية، وَف يتجرأ أحد على االقًتاب من اؼبيثاؽ طالبًا تعديل مبادئو األساسية، 

. يرتقي اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت إُف مطاؼ اؼبقدس الوطٍت وىو 112اػبروج على اؼبيثاؽ )قرارات سياسية( وليس )مبادئ سياسية( وُعدَّ 
دبكاف العقيدة الوطنية الفلسطينية اليت وحدت التيارات والفصائل وكافة الشرائح الفلسطينية، ضمن مقولة وطنية جامعة مرتكزة على 

، دبثابة 1968ربى، ويدفع بالفلسطينيتُت قدمًا لتحقيق تلك األىداؼ، واعترب اؼبيثاؽ الوطٍت منذ عاـ إقراره األىداؼ الوطنية الك
 خارطة طريق للمشروع الوطٍت الفلسطيٍت بنسخة ما قبل أوسلو. 

التارىبية "شرعية اكتسبت ـ.ت.ؼ شرعيتها من خبلؿ الشرعية القائمة على الثورة/ اؼبقاومة، أي ما يطلق عليو آالف الشرعية 
البنادؽ،" وجرت اؼبفاوضات بُت ـ.ت.ؼ مع االحتبلؿ اإلسرائيلي بتفويض من ذبربتها التارىبية يف مقاومة االحتبلؿ، وَف يكن ىناؾ 
استفتاء مباشر، حيث كانت ربظى منظمة التحرير بتأيد أغلبية الشعب الفلسطيٍت لتارىبها الكفاحي، وأصبحت "اؼبمثل الشرعي 

. ويقدـ قيس عبد الكرًن توضيحًا ؼباىية الشرعية التارىبية "تعٍت أف يستمد الشيء أو الفصيل أو 113للشعب الفلسطيٍت"والوحيد 
يت اعبماعة اؼبعنية شرعية من تارىبو، وبالتاِف من دوره السابق يف اغبياة السياسية أو النضالية، بالتاِف فهو مفهـو ماضوي، فالشرعية ال

الضرورة شرعية جافة مفرغة من اؼبغزى أو شكلية خالية من اؼبضموف... الشرعية اػبالية من اؼبضموف ىي تستند إُف اؼباضي ىي ب
. ويف نفس السياؽ يضيف عبد الكرًن بأف الشرعية الثورية ىي أف يستمد الفصيل 114بصيغة أو أخرى ال شرعية أو غَت شرعية"

الضرورة يف اعبانب اؼبسلح وإمبا بكل أشكاؿ النضاؿ من أجل التحرر شرعيتو من دوره يف النضاؿ، من أجل التحرر الوطٍت، ليس ب
 . 115الوطٍت

َف ذبادْؿ القوى الفلسطينية قبل عملية أوسلو يف شرعية سبثيل منظمة التحرير للقضية الوطنية، وال قدحت يف مواثيقها. بل كانت 
اغبركات العاملة خارج منظمة التحرير )التيارات اإلسبلمية(.  وفاوضت تطالب باحًتاـ ىذه اؼبواثيق واالنصياع ؽبا، ويبتد ىذا القوؿ إُف 

ضباس على العمل من داخل اؼبنظمة؛ بشروط تتعلق بنسب التمثيل، وبااللتقاء على ىدؼ التحرير حسب ميثاؽ اؼبنظمة، ال كما 
مية َف تطعْن بالكلية يف شرعية اؼبنظمة، وكانت طورتو اؼبمارسة، أو كما فهمتو قيادة اؼبنظمة. يعترب ىذا مؤشرًا يفيد أف القوى اإلسبل

معارضتها ػبط اؼبنظمة وتوجهاهتا مثل باقي قوى اؼبعارضة. لكن تغَت ذلك بعد أوسلو حيث انتقل اعبدؿ إُف مربع التشكيك يف 

                                                 
فلسطين دروس الماضي وتحديات  والبحث يف سبل التمثيل." صبيل ىبلؿ )ؿبرر(.. "منظمة التحرير الفلسطينية قراءة يف التجربة اغبسنببلؿ  112

 .125-124: 2012 ،َتوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بالحاضر واستراتيجيات المستقبل
ة اؼبؤسس -راـ اهلل: مواطن حركة فتح والسلطة الفلسطينية تداعيات السلطة واالنتفاضة الثانية.. إرشيدسامر  األقواس من الباحث. التشديد بُت 113

.91: 2007 ،الفلسطينية لدراسة الديبقراطية
مستقبل النظام السياسي الفلسطيني واآلفاق  . "فصائل اؼبنظمة من الشرعية التارىبية إُف شرعية االنتخابات." وساـ رفيدي )ؿبرر(.عبد الكرًنقيس  114

 .73: 2005 ،ة الفلسطينية لدراسة الديبقراطيةاؼبؤسس -بَتزيت: معهد إبراىيم أبو لغد للدراسات الدولية، راـ اهلل: مواطن السياسية الممكنة.
 .74-73اؼبصدر السابق:  115
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صهيوين واعتماد الكفاح شرعية اؼبنظمة وصبلحياهتا، ويعود ذلك إُف إجراءات إلغاء مواد ميثاؽ اؼبنظمة اليت ترفض وجود الكياف ال
 . 116اؼبسلح كوسيلة نضالية

 اكتسبت السلطة الفلسطينية شرعيتها من قوة التاريخ اؼبتمثلة يف تارىبية القيادة الفلسطينية، وتارىبية حركة فتح اؼبؤسسة للسلطة. كما
نية عرب مصدر شرعية آخر ، من تعزيز شرعية السلطة الفلسطي1996مكنت انتخابات الرئاسة واجمللس التشريعي األوؿ عاـ 

"االنتخاب اغبر،" بالرغم من مقاطعة القوى اإلسبلمية وبعض القوى اليسارية للعملية االنتخابية. وبقيت شرعية السلطة السياسية 
 ؿباصرة باتفاؽ أوسلو كونو أساس إنشاء السلطة. وعملت القوى اإلسبلمية دبا فيها ضباس على ذبزيء شرعية السلطة إُف شروبتُت:

. كانت القيادة 117إحدانبا اجتماعية قائمة تتعامل معها، أما السياسية فًتفضها وال تقبل هبا بسبب انبثاقها عن اتفاؽ أوسلو
ى الفلسطينية بعد أوسلو، واكبصار اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت متيقنة بأف "الشرعية التارىبية والثورية،" َف تعْد قادرة على احملافظة عل

فلسطيٍت؛ ألف مصدر الشرعية الثورية "البندقية" مت ربيدىا، وربويلها إُف بندقية أمنية ال ثورية، فسعت القيادة صورة اؼبشهد ال
 الفلسطينية إلمساؾ الثور من قرنيو )شرعية ثورية، وشرعية انتخابية( وركوبو بدؿ مواجهتو.

سياسية وأخرى مؤسسية. وأثارت أيضًا مسألة مدى التمثيل أثارت االتفاقيات اليت عقدت بُت منظمة التحرير وإسرائيل أزمتُت: أزمة 
والشرعية واؼبصداقية للمنظمة ومؤسساهتا وزعاماهتا. كما باتت العبلقة بُت السلطة واؼبنظمة قضية حبد ذاهتا، وأثارت انتخابات عاـ 

تشريعي اؼبنتخب باجمللس الوطٍت اؼبعيُت،  مسائل تتعلق بالشرعية اؼبؤسسية وبالصفة التمثيلية وتتعلق كذلك، بعبلقة اجمللس ال 1996
. ىذه األزمات الناصبة عن اتفاقية 118كما ال يبكن للسلطة الفلسطينية واجمللس التشريعي التحدث باسم ؾبتمعات الشتات ومن يبثلها

 أوسلو أدت إُف خلخلة يف اغبقل الوطٍت الفلسطينية وتآكل للشرعيات الفلسطينية.
سطينية وبذلك تربز اغباجة إُف إعادة بناء ـ.ت.ؼ عرب انتخاب ؾبلس وطٍت جديد، يؤسس لشرعية تآكلت شرعية اؼبؤسسات الفل

وطنية جديدة بعد تأكل الشرعية الفلسطينية. ومطلوب من اجمللس الوطٍت اعبديد أف يعرب عن اؼبصاٌف الوطنية العليا للشعب 
 دروس وعرب التجربة السابقة، واألفاؽ الواسعة اليت وبملها أسلوب الفلسطيٍت، وأف يتبٌت اسًتاتيجية جديدة للعمل الوطٍت تستند إُف

. رغم تأكل شرعية السلطة الفلسطينية؛ بسبب فشل اؼبسار السياسي 119اؼبقاومة الشعبية دوف التخلي عن أشكاؿ اؼبقاومة األخرى
ًا وىو مدخل اإلصبلح، إصبلح السلطة من الذي انتهجتو السلطة الفلسطينية اثر اتفاقية أوسلو. فقد تبقى أساسًا واحدًا لشرعيته

الفساد، ومن غياب حكم القانوف، والشفافية، واؼبساواة يف اغبكم، ومن استئثار أوساط نافذة بالقرار خبلفاً ألي صبلحيات مكتوبة، 
ور الفلسطيٍت، يقوض أركاف أو قانونية وإصبلح اعبهاز البَتوقراطي، وإيقاؼ احملسوبية يف التعيينات. غياب اغبل السياسي اؼبقنع للجمه

                                                 
اسية الفلسطينية في خبرات الحركة السي. "منظمة التحرير الفلسطينية: التجربة واآلفاؽ اؼبستقبلية." ناىض زقوت )ؿبرر ومراجع(. األزعر ؿبمد خالد 116

: 2000حزيراف/ يونيو  4-2 ،نتدى الفكر الديبقراطي الفلسطيٍتغزة: اؼبركز القومي للدراسات والتوثيق ومالقرن العشرين: الندوة الفكرية السياسية. 
مجلة للمزيد حوؿ تعديل اؼبيثاؽ الوطٍت أنظر. شفيق اغبوت. "أثار تعديل اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت يف مستقبل شعب فلسطُت وقضيتو."  .404-405

 مجلة الدراسات الفلسطينية.تقرير خاص."  -. فيصل حوراين. "اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت: دورة تعديل اؼبيثاؽ1996، 26. عدد الدراسات الفلسطينية
 .1996، 27دد ع

.456-455. مرجع سابق: عياد سعيد 117
 .536: 2003بَتوت: مركز دراسات الوحدة العربية.  فلسطين والفلسطينيون.. فرسوف ظبيح 118
. "تعقيب على ورقة األستاذ ببلؿ اغبسن اؼبعنونة )منظمة التحرير الفلسطينية: قراءة يف التجربة والبحث يف سبل التمثيل(." صبيل ىبلؿ العكر فبدوح 119

 .134. مصدر سابق: فلسطين دروس الماضي وتحديات الحاضر واستراتيجيات المستقبل)ؿبرر(. 
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. أف تغٍت السلطة الفلسطينية باؼبقاومة الشعبية ؽبو ؿباولة للمحافظة 120شرعية السلطة الفلسطينية بغض النظر عمن يدير األمور فيها
 على شرعيتها كفاعل وطٍت يف مواجهة اؼبشروع الصهيوين االستعماري.

القوى اإلسبلمية االستئثار بالشرعية واالستفراد هبا، أما من خبلؿ أف تكوف  سبحور النزاع حوؿ الشرعية يف سبب أساسي وىو ؿباولة
 بديبًل ؼبنظمة التحرير أو أف ذبَت اؼبنظمة وفق برناؾبها، ورؤيتها السياسية بعد ولوجها واالستيبلء عليها، وإقصاء مكوناهتا من القوى

جزءاً من شرعية اؼبنظمة، غَت أهنا َف تنجْح يف ضم ضباس عبسم الوطنية. لقد جهدت قوى ـ.ت.ؼ إُف احتواء ضباس ربديداً لتصبح 
.  سلكت ضباس طريق باقي الفصائل 121اؼبنظمة وإمبا مت تشكيل إطار لتفعيل اؼبنظمة دبشاركة فبثلي من ضباس واعبهاد اإلسبلمي

ر، وسعت إُف ربويل ىذه "الشرعية الفلسطينية للحصوؿ على "الشرعية النضالية،" األمر الذي أدى إُف ازدياد رصيدىا لدى اعبمهو 
آتت شرعية فصائل اؼبقاومة اليت انضوت الحقًا يف  .122النضالية،" إُف رصيد سياسي ورفعت شعار "شركاء يف الدـ شركاء يف القرار"

رعيتها إطار ـ.ت.ؼ من مسعاىا إُف ربرير األرض اؼبغتصبة وإزالة االحتبلؿ الصهيوين، وسلكت ضباس الدرب نفسو الحقاً، وبنت ش
على ىذا األساس قبل أي انتخابات نيابية. ومازالت اؼبقاومة مهما تعددت أشكاؽبا مدخل الشرعية السياسية يف اغبالة الفلسطينية 

 .123وخباصة مع فشل اؼبفاوضات يف اقباز الدولة الفلسطينية
قبل ياسر عرفات يف إطار اللجنة التنفيذية. بقيت "الشرعية التارىبية" مبلزمة لفصائل منظمة التحرير بسبب استمرار اعتمادىا من 

وعملت ىذه الشرعية على انسداد النظاـ السياسي الفلسطيٍت أماـ التغيَت خبلؿ عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث تأجل 
( ىذا )يشكلسظهور أحزاب أو تيارات سياسية جديدة إُف جانب ضباس وفتح. وانتهت "الشرعية التارىبية" بعد رحيل عرفات، و

اً التغيَت يف "الشرعية" منعطفاً مهماً ؼبستقبل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وستواجو فصائل اؼبنظمة باستثناء )فتح( منعطفاً مصَتي
 حبلوؿ "الشرعية االنتخابية" مكاف "الشرعية التارىبية" فاالنتخابات وخصوصاً التشريعية، ستفقد بعض ىذه الفصائل صفتو التمثيلية أو

. كانت نتائج االنتخابات بالفعل الفيصل يف قلع قشور "الشرعية التارىبية/ الثورية" 124ستعطيو حجمو الفعلي أف خاض االنتخابات
عن مومياء األحزاب الفلسطينية اليسارية، وىزت الشرعية/ العملية االنتخابية أىرمات سلطة حركة فتح كربى التنظيمات الفلسطينية. 

ري/ التارىبي الفلسطيٍت وتقلصو واختزالو بسلطة حكم ذايت. انفض رىاف الشعب على األحزاب الفلسطينية اكبصار اؼبشروع الثو 
التارىبية اؼبتشبثة بأىداب "الشرعية الثورية،" ليدخل حلبة الشرعية واؼبنافسة خطاب جديد وشرعية جديدة "شرعية اؼبقاومة،" بفواعل 

 س.جديدة )اإلسبلـ السياسي( وخصوصاً حركة ضبا
نالت حركة ضباس نصيبًا مؤثرًا من الشرعية الثورية/ شرعية اؼبقاومة، وترجم الشعب تلك الشرعية غبماس بالتصويت ؽبا يف انتخابات 

، وفازت باالنتخابات وشكلت حكومتها، لكن األمور َف ذبِر مثلما تشتهي ضباس الغامشة 2006اجمللس التشريعي الثاين عاـ 
السلطة واغبكم، وكاف مصَت اؼبشهد الفلسطيٍت التشظي واالنقساـ السياسي إُف جغرافيتُت سياسيتُت نبا سياسياً، ووقعت يف فخاخ 

على التواِف،  2010و 2009سلطة راـ اهلل وسلطة غزة. واستمر اؼبشهد اؼبتشظي حىت سقطت الشرعيتاف عن السلطتُت يف عامي 
                                                 

: 2011 ،ة الفلسطينية لدراسة الديبقراطيةاؼبؤسس -راـ اهلل: مواطن .االنتفاضة الثانيةقبل وبعد عرفات: التحول السياسي خالل . جقماف جورج 120
151. 
 .547-546. مرجع سابق: عياد سعيد 121
 .77مصدر سابق:  قبل وبعد عرفات: التحول السياسي خالل االنتفاضة الثانية.. جقمافجورج  122
 .4: 2013 ،17ؾبلد  ،2عدد  آفاق برلمانية.. "خطر )الديبقراطية( يف مرحلة البداية." جقماف جورج 123
 .77: . مصدر السابققبل وبعد عرفات: التحول السياسي خالل االنتفاضة الثانية. جقماف جورج124
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ار العنف وفق توصيفات ماكس فيرب للسلطة والدولة. ويصف فيصل وَف تعد أي من السلطتُت سبتلك أي شرعية سوى شرعية احتك
 درّاج حالة االنقساـ الفلسطيٍت بقولو: "ال غرابة يف زمن اتساع فبلكة األشياء أف تصبح فلسطُت، تقريباً، شأنًا فلسطينياً، وأف يتحوؿ

عها األوؿ ىو السلطة. فقد اختزلت قضية فلسطُت الصراع من أجل فلسطُت، فلسطينياً، إُف صراع على )أشياء( صغَتة أو كبَتة، مرج
إُف السلطة السياسية الناطقة باسم فلسطُت. وأصبح الصراع بُت )الفصائل( صراعًا سلطوياً، وانتهت فلسطُت إُف سلطات فلسطينية 

 "125ونبية متصارعة، اؼبقرر الوحيد بشأهنا ىي سلطة التفوؽ اإلسرائيلي.
قبل النخبة السياسية الفلسطينية )السلطتُت وحلفائهما واؼبعارضة( قد فقدت شرعيتها الشعبية مع  إنباؿ الرأي العاـ الفلسطيٍت من

ذلك بقيت قائمة وفاعلة بامتبلكها شرعيات أخرى )القانوف، القوة، اؼباؿ، القوى األجنبية، شرعية اػبارج، شرعية اليت تأخذ شكل 
ر الشرعية غَت اؼبنتمية للشرعيات الثورية والتارىبية والشعبية، على كسر . عملت مصاد126مقاومة أو مواجهة أو مقاومة االحتبلؿ(

اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت وتشضيو وكبح إمكانية هنوض اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت من موتو السريري، وما تشهد اغبالة الفلسطينية 
ة والروح يف اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت، وانتهاء والية الراىنة بعد هتميش ـ.ت.ؼ وإجهاض اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، وغياب اغبيا

 الرئيس الفلسطيٍت ؿبمود عباس، وانتهاء والية اجمللس التشريعي يبكن أف يوسم دبصطلح )هتافت الشرعيات(.
 أزمة فواعل الحقل السياسي الفلسطيني )المنظمة، األحزاب، السلطة( 2.5

 أزمة منظمة التحرير الفلسطينية  2.5.1
تشكل صيغة ـ.ت.ؼ بأوضاعها اؼبلموسة القائمة أساسًا متقدمًا للوحدة الوطنية، وطرحت صيغة اعببهة الوطنية بديبًل عن صيغة ال 

قى من إطارات اؼبنظمة. كما أف حركة اؼبقاومة َف ترتِق بعد إُف درجة االستجابة ؼبسألة اعببهة الوطنية اليت سبثل إطاراً للوحدة الوطنية أر 
ؼ، ويقًتب حبركة اؼبقاومة من جبهة ربرير وطنية على غرار جبهة ربرير الفيتناـ القائمة على عبلقات متكافئة بُت كافة إطارات ـ.ت.

قوى الثورة دبختلف مواقعها الطبقية واأليديولوجية. بات تركيب اإلطارات التشريعية والتنفيذية للمنظمة دبا يتفق ويرضي أفق األنظمة 
أجهزة اؼبنظمة اإلدارية والعسكرية كصورة لؤلجهزة الدولة الكبلسيكية ضمن ؿبتوى يقـو على الًتكيب  العربية، كما جاء تركيب

. وطرحت العديد من 127البَتوقراطي، واالمتيازات الطبقية، واؼبادية واؼبعنوية، أي َف تكْن ـ.ت.ؼ وأجهزهتا ذات طبيعة ثورية
ت اؼبقاربات أنو من الضروري أف يسود مبدأ اؼبشاركة يف كافة اؼبؤسسات التابعة اؼبقاربات لتفعيل وإصبلح ـ.ت.ؼ وتأىيلها وطنياً. رأ

ؼبنظمة التحرير: اؼبؤسسات السياسية، والعسكرية، واإلعبلمية، واألمنية، وضرورة اعتماد مبدأ التمثيل النسيب يف اؼبؤسسات واالربادات 
ة الروح والعقلية اعبماعية، أما الفردية يف ازباذ القرارات تؤدي إُف الشعبية، ومن أىم عوامل تعزيز الثقة بُت الفصائل مسألة سياد

 . 128عواقب صعبة، وهبب تثبيت مبدأ اغبوار الديبقراطي
رغم العديد من اؼبقاربات َف تنجْح منظمة التحرير يف التحوؿ إُف جبهة عريضة ينصهر ضمن إطارىا كل قوى الشعب، على غرار 

فريقيا. ويعود ذلك إُف اعتماد نظاـ )الكوتا( احملاصصة يف اؼبنظمة فبا أجهض إمكاف اعتماد اؼبنظمة ذبارب فيتناـ واعبزائر وجنوب إ

                                                 
 ،دار فبدوح عدواف للنشر والتوزيع دمشق: النقد الذاتي بعد الهزيمة.صادؽ جبلؿ العظم. ؽبزيبة/ راىنية الكتاب النقدي." . "راىن ااجدرّ فيصل  125

2007 :24. 
 .20: 2013 ،17ؾبلد  ،2عدد  آفاق برلمانية.. "الثورة والكرامة وفلسطُت: حوؿ اغباجة إُف ثورة فلسطينية." قسيسمضر  126
 .47مصدر سابق:  حركة المقاومة الفلسطينية في واقعها الراىن )دراسة نقدية(.اعببهة الشعبية الديبقراطية لتحرير فلسطُت )اؼبكتب السياسي(.  127
 .44 :1983دار الراية،  :د.ـبصدد أزمة حركة فتح والساحة الفلسطينية. 128
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 مبوذج اعببهة الوطنية العريضة. فكانت اؼبنظمة أقرب إُف مبوذج االئتبلؼ منو إُف مبوذج اعببهة الوطنية، ومبوذج االئتبلؼ ىو بالضرورة
 كاف للجغرافيا أيضاً أثر سليب على ذبربة ـ.ت.ؼ بتخصيص كوتا حسب اعبغرافيا.   ،129مبوذج قاصر عن إقباز مهمات ربرر وطٍت

لقد كاف لتكوف مركز اغبقل السياسي الوطٍت خارج اإلقليم الفلسطيٍت معضلة ذات بعد اسًتاتيجي، سبثلت ىذه اؼبعضلة يف ؿبدودية 
كري اإلسرائيلي، انطبلقًا من سبركزىا خارج إقليمها، والقيود إمكانات منظمة التحرير من صوغ اسًتاتيجية ناجعة ؼبواجهة التفوؽ العس

العربية اؼبفروضة على حركتها، واستمرار االحتبلؿ العسكري االستيطاين لؤلراضي الفلسطينية، كما شهدت ـ.ت.ؼ تغَتات مهمة 
ظمة التحرير على أساس ائتبليف بالبراط خبلؿ السبعينات والثمانينات، أبرز ىذه التحوالت ازدياد ظواىر الروتنة والبقرطة، وتكوف من

، فصائل اؼبقاومة يف إطارىا، وازدياد السمة الريعية، وتراجع دور اؼبؤسسات الوطنية، كما أسهم تفجر االنتفاضة األوُف يف الضفة الغربية
 . 130ومواجهة االحتبلؿ اإلسرائيليوقطاع غزة يف تشكيل اللجاف الشعبية اليت أتاحت للجمهور االلبراط اؼبباشر يف إدارة شؤوف اغبياة، 

كما كاف ؽبذا التمركز خارج اإلقليم الفلسطيٍت أثرًا يف إستيبلد عدد من األزمات، واالشتباؾ مع فواعل اعبغرافيا اليت تتواجد فيها 
يلوؿ ـ.ت.ؼ. حيث شهدت ـ.ت.ؼ العديد من األزمات واحملن الكربى: مثل الصراع مع النظاـ األردين أو ما يعرؼ باسم "أ

، مث اغبرب األىلية اللبنانية يف منتصف السبعينات، وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بُت مصر وإسرائيل عاـ 1971-1970األسود" 
، ومن مث االنشقاؽ عاـ 1982، وأىم تلك األحداث اؼبؤثرة يف تاريخ ـ.ت.ؼ الفلسطينية، خروجها من بَتوت عاـ 1979
يطر على اؼبنظمة، إضافة إُف اغبرب على اؼبخيمات يف تلك اآلونة، مث اهنيار االرباد يف صفوؼ حركة فتح التنظيم اؼبس 1983

 السوفييت اغبليف الدوِف للمنظمة، ىذه األمور أوىنت ـ.ت.ؼ ودفعت هبا إُف صفقة تسوية بائسة.
" تساوؽ القيادة 131لدور واؼبسؤوليات."أزمة منظمة التحرير اغبالية ىي أزمة يف البنية واؼبسار ويف القيادة ويف التمثيل الشعيب ويف ا

الفلسطينية مع شروط اتفاقية أوسلو وارهتاناهتا، أفضت إُف إلغاء قاعديت اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت )ربرير فلسطُت والكفاح اؼبسلح( 
رير بعد ، أدى إُف انفضاض عقد الوحدة الوطنية الفلسطينية اليت ذبلت لعقود حوؿ ـ.ت.ؼ، وأصبحت منظمة التح1996عاـ 

. سبثُّبلت ىذا التغيَت يف 132تعديل اؼبيثاؽ ال سبثل إال أصحاهبا واؼبسيطرين عليها، وَف يعد فبكنًا القوؿ أهنا سبثل الشعب الفلسطيٍت
. كما وضعت السلطة الفلسطينية اؼبنبثقة 133اؼبيثاؽ الوطٍت أدى إُف تضعضع صورة ـ.ت.ؼ ومكانتها، ومشل ذلك التضعضع فصائلها

أوسلو واؼبشكلة بقرار من اجمللس اؼبركزي الفلسطيٍت، اؼبنظمة على رؼ وظيفي يتم اللجوء إليها واستجبلهبا من قبل السلطة  عن اتفاقية
الفلسطينية، لنفح ؼبسات من الشرعية على مشاريعها وسياساهتا وخطاهبا واسًتاتيجياهتا، ويتم استجبلب اؼبنظمة يف كرنفاؿ باىت 

 وطنياً وشعبياً. 

                                                 
 . "تعقيب على ورقة األستاذ ببلؿ اغبسن اؼبعنونة )منظمة التحرير الفلسطينية: قراءة يف التجربة والبحث يف سبل التمثيل(." مصدر سابق:العكر فبدوح 129
132. 

: 2006 ،ة الفلسطينية لدراسة الديبقراطيةاؼبؤسس -. راـ اهلل: مواطن2ط أوسلو: دراسة تحليلية نقدية.النظام السياسي الفلسطيني بعد . ىبلؿ صبيل130
54-60. 

.56. "قراءة نقدية يف ذبربة منظمة التحرير الفلسطينية." مصدر سابق: صاٌف ؿبسن ؿبمد 131
 .127التمثيل." مصدر سابق: . "منظمة التحرير الفلسطينية قراءة يف التجربة والبحث يف سبل اغبسن ببلؿ 132
. في الساحة الفلسطينية اإلستراتيجيةاتجاىات جديدة في التفكير والممارسة السياسية . أبو عمرزياد نظر. للمزيد حوؿ انكسار صورة اؼبنظمة أ 133

 .25-19: 1998، للشؤوف الدولية األكاديبيةالقدس: اعبمعية الفلسطينية 
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ؿبسن صاٌف أزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت بأهنا أزمة العمل اؼبؤسسي، اؼبتمثلة يف انعداـ وجود مظلة مؤسسية واحدة  يصف كذلك
عاـ إدارة ـ.ت.ؼ، بينما َف تدخْل ضباس، واعبهاد اإلسبلمي اللتاف سبثبلف  44للعمل الوطٍت الفلسطيٍت، حيث تتوُف فتح منذ 

 عضوية اؼبنظمة، مع غياب لتمثيل الكثَت من الفعاليات الشعبية، والرموز، واؼبستقلُت، حيث قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيٍت يف
. ويرى ؿبمود حيدر صورة ـ.ت.ؼ بقولو "لقد كانت منظمة التحرير 134َف تعْد اؼبنظمة تعرب عن اإلرادة اغبقيقية للشعب الفلسطيٍت
" وعملت القيادة الفلسطينية على ترميز الرمز واختزاؿ 135ن كوهنا مؤسسة.الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيُت بنية رمزية ومعٌت أكثر م

 الرمز بأيقونة اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير اليت َف تنفْذ أي شيء بعد أوسلو، سوى مباركة أىدار اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت.
 أزمة الفصائل واألحزاب الفلسطينية 2.5.2

واألحزاب الفلسطينية فهي فبتدة منذ نشوءىا وتبلورىا. عاشت حركة اؼبقاومة صبلة تناقضات سبثل أما خبصوص ؿبنة وأزمة الفصائل 
تعبَتًا عن التناقضات الطبقية والفكرية والسياسية لفصائل اؼبقاومة، وعكست نفسها عمليًا بالتعدد القائم لفصائل اؼبقاومة. وىناؾ 

ع بعض األنظمة العربية اليت تقدـ ؽبا الدعم واؼبساندة للعمل على تشتيت حالة تكاثر ؼبنظمات جديدة تتجاوب ىذه اؼبنظمات م
وسبزيق حركة اؼبقاومة، وخلق اؼبزيد من اؼبتاعب يف صفوؼ اعبماىَت الفلسطينية والعربية، كما أقحمت كافة الفصائل يف سلسلة من 

. وازبذت الصراعات أكثر من مظهر وصلت إُف حدود الصراعات بعيدًا عن الديبقراطية يف فهم ومعاعبة اؼبشاكل الداخلية القائمة
دموية وإرباكات وبلبلة، أضعفت ثقة اعبماىَت بالعمل الشعيب اؼبسلح. حل التناقضات هبب أف يتخذ هنجًا ديبقراطيًا يف العبلقة بُت  

 . 136ن بضرورة وأنبية التعامل اؼبشًتؾكافة الفصائل بإقرار ىذا النهج نظرياً وعملياً بوجود التناقضات اؼبوضوعية، وعلى اعبميع أف يؤم
كما لعبت عقدة الصغَت والكبَت يف ميداف الثورة الفلسطينية دور يف االكببلؿ، والتشنج، واعبمود، واالحتقار، والتفرد، واالغًتاب، 
حيث كانت فتح والشعبية منظمتاف رئيسيتاف، وكانت اعببهة الشعبية تقوؿ إذا اتفقتا )فتح والشعبية( حلت مشكلة الثورة الفلسطينية، 

قها فتح الرأي فليس كبَتًا إال فتح، وما تبقى يعد صغَت. كما كانت تعترب فتح نفسها )أباً( وتعترب اآلخرين أوالدًا تنظر بينما َف تواف
. ىذا بالنسبة ؼبوقف فتح من اآلخرين، لكن فتح نفسها مأزومة وفق 137إليهم نظرة األب يف اجملتمعات اؼبختلفة إُف )أبنائو األشقياء(

وؽ ما نعت ناجي علوش فتح، رفعت حركة فتح ىدؼ التحرير كهدؼ أوؿ بأسلوب اغبرب الشعبية طويلة تنظَت أبنائها وىنا نس
 اؼبدى ومن ىنا جاء وجود الطليعة القادرة على ذبسيد إرادة التحرير، ومهمة ىذه الطليعة هتيئة، وتنظيم اعبماىَت الفلسطينية والعربية.

ويلة اؼبدى، تعبئة اعبماىَت الفلسطينية والعربية، "األرض للسواعد اليت ربررىا،" فشكلت ركائز: التحرر، الطليعة، حرب الشعب الط
حول الخط ىذه ركائز خط فتح االسًتاتيجي العاـ. ويف سياؽ نقاش ناجي علوش ؽبذه القضايا يف دراساتو ومقاالتو اؼببوبة يف كتاب 

ذبمعات أدىن مستوى من التجمعات  -لفتح-ل لديهم يرى علوش عدـ وجود تنظيم ب االستراتيجي العام لحركتنا ولثورتنا؛
 . 138العشائرية، وىي أبعد ما  تكوف طليعة فهي تفتقد إُف الوعي، والتماسك، والفعالية، والقدرة على اؼببادرة

                                                 
 .11مصدر سابق:  المشروع الوطني الفلسطيني واآلفاق المحتملة.أزمة )ؿبرر(.  صاٌف ؿبسن ؿبمد 134
بَتوت: مركز الزيتونة  .2007-2006حماس وحكومتها  قراءات نقدية في تجربة)ؿبرر(.  . "دوائر اعبدؿ." ؿبسن ؿبمد صاٌفحيدر ؿبمود 135

 .36-35: 2007للدراسات واالستشارات، 
-41مصدر سابق:  حركة المقاومة الفلسطينية في واقعها الراىن )دراسة نقدية(.اعببهة الشعبية الديبقراطية لتحرير فلسطُت )اؼبكتب السياسي(.  136
44. 

 .57-56مصدر سابق:  نحو ثورة فلسطينية جديدة.. علوش ناجي 137
 .23، 11-10: 1974 ،دار الطليعة للطباعة والنشروت: . بَت حول الخط االستراتيجي العام لحركتنا ولثورتنا. علوش ناجي 138
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البنا )أبو بالتوازي مع توجو قيادة اغبركة كبو تبٍت اؼبرحلية يف النضاؿ. انشق صربي  1974برزت خبلفات داخل حركة فتح منذ العاـ 
جداًل من قياديِّ وكوادر  1978نضاؿ( عن حركة فتح وشكل تنظيمو اؼبستقل ربت اسم )فتح اجمللس الثوري(. شهدت اغبركة عاـ 

اغبركة ضمن ربرؾ عرؼ باسم )التيار الديبقراطي الوطٍت( الذي تزعمو مبر صاٌف )أبو صاٌف( وؿبمد سعيد مراغة )أبو موسى( وناجي 
ذا التحرؾ/ التيار على أساس )الرفض(، وتوسيع الديبقراطية، هنجًا رظبيًا للحركة، لكن فشلت تلك احملاولة ومت علوش. وقد طالب ى

تطويقها ما حدا بناجي علوش إُف االنشقاؽ عن اغبركة وتشكيل تنظيم مستقل. بدأت بوادر االنشقاؽ تربز داخل فتح بعد رحيل 
ث عارض عضو اللجنة اؼبركزية لفتح مبر صاٌف قبوؿ وفد اؼبنظمة )مشروع السبلـ العريب( اؼبقاتلُت الفلسطينيُت عن بَتوت مباشرة، حي

كانوف الثاين   17اؼبطروح يف مؤسبر قمة فاس الثانية. وأصدر بيانًا علٍت هبذا الصدد، ويف اجتماع اجمللس الثوري غبركة فتح بتاريخ 
الوطٍت(، ورئيس غرفة العلميات العسكرية مداخلة طويلة تضمنت نقد قدـ العقيد أبو موسى أحد زعماء )التيار الديبقراطي  1983

صريح ؼبوقف قيادة اغبركة، وطالب جبملة مطالب سياسية كاف من أبرزىا وقف اغبوار الفلسطيٍت األردين، ورفض مشروع ريغاف، ووقف 
)قدري(، والعقيد أبو موسى، واؼبقدـ أبو االتصاالت مع النظاـ اؼبصري. ووقع االنشقاؽ الذي تزعمو مبر صاٌف، وظبيح أبو كويك 

، ردًا على التشكيبلت العسكرية اعبديدة اليت أعلن عنها رئيس منظمة التحرير 1983خالد العملة، يف األسبوع الثاين من أيار عاـ 
 .   139إلعادة تنظيم القوات يف منطقة البقاع

د فقط. فقد شهدت اعببهة الشعبية لتحرير فلسطُت بفعل ظاىرة َف تكن أزمة الفواعل اغبزبية الفلسطينية تقتصر على تنظيم واح
التحوؿ )من الفكر التحرري إُف الفكر السياسي( فرز داخلي وقطيعة بُت جناح القوميُت العرب وجناح جبهة التحرير الفلسطينية. 

القيادة العامة(. استمرت  -فلسطُت أدت إُف قياـ اعبناح األخَت باالنشقاؽ وتشكيل منظمة فدائية باسم )اعببهة الشعبية لتحرير
عملية الفرز بُت صفوؼ )القوميُت العرب( أنفسهم أدى ذلك إُف تشكيل منظمة جديدة باسم )اعببهة الشعبية الديبقراطية لتحرير 

سية، ، مث مت تغيَت اظبها إُف اعببهة الديبقراطية لتحرير فلسطُت. ويف ظل مناخ التسوية السيا1969140فلسطُت( يف شباط عاـ 
وإعبلف وثيقة االستقبلؿ الوطٍت الفلسطيٍت، برز خبلؼ بُت األمُت العاـ للديبقراطية نايف حواسبة ومساعده ياسر عبد ربو ورفاؽ 

. كذلك 141فدا" -آخروف، أدى يف هناية اؼبطاؼ إُف االنشقاؽ وبروز تنظيم سياسي عرؼ باسم "االرباد الديبقراطي الفلسطيٍت
 القيادة العامة وأفرزت تنظيم اظبو "جبهة التحرير الفلسطينية." –انقسمت اعببهة الشعبية 

تعاين قوى اليسار الفلسطيٍت من أزمة تعود ألسباب ذاتية وموضوعية، لكن البعض يرجح كفة العوامل اؼبوضوعية اؼبتمثلة يف التحوؿ 
مريكية وحلفائها. فاهنيار االرباد السوفييت مشل البعد الدوِف يف ميزاف القوى بعد اهنيار االرباد السوفييت، لصاٌف الواليات اؼبتحدة األ

،  األيديولوجي أي اؼبرجعية الفكرية للتيار اليساري، ىذا التحوؿ الدرامي كاف عامبًل من عوامل تغذية األزمة الداخلية لليسار الفلسطيٍت
ستجابة ؼبتطلباهتا معطى من معطيات األزمة كذلك يعد التخلف عن وعي اغباجة إُف التجديد، والتخلف عن تلبية استحقاقاهتا واال

                                                 
 ،والدراسات االشًتاكية يف العاَف . نقيوسيا: مركز األحباث1993 -1908البحث عن كيان دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني . الشريف ماىر 139

1995 :319-320. 
 .151الصدر السابق:  140
 ،ة الفلسطينية لدراسة الديبقراطيةاؼبؤسس -راـ اهلل: مواطن البحث عن دولة.. نوفل فبدوح نظر.أة للمزيد حوؿ موضوع انشقاؽ اعببهة الديبقراطي 141

راـ اهلل:  العلمانية السياسية والمسألة الدينية في فلسطين.. الربغوثي إيادنظر. أصائل الفلسطينية وكيفية تبلورىا . وللمزيد حوؿ باقي األحزاب والف2000
.2012 ،حقوؽ اإلنسافات مركز راـ اهلل لدراس
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طٍت/ الذاتية اليت يعاين منها اليسار الفلسطيٍت. تتطلب اؼبرحلة اعبديدة ذبديد الربامج مع األخذ بعُت االعتبار التداخل اؼبتزايد بُت الو 
 . 142الديبقراطي/ االجتماعي

. برزت أزمة 143ية وأزمات فكر وسياسة وقيادة بدرجات متفاوتةتعيش التنظيمات اليسارية والقومية الفلسطينية أزمة بنيوية تنظيم
اليسار الفلسطيٍت واضحة بعد أوسلو حيث أف النموذج اعباىز واػبالص )اؼبنظومات االشًتاكية( قد اهنار، بذلك يكوف سقط مطلق 

اليسار من طرؼ ذي رؤية خاصة يف  الصحة واؼبلجأ النفسي، والروحي، والسياسي، واالقتصادي لؤلحزاب اليسارية الفلسطينية. وربوؿ
الساحة الفلسطينية إُف داعم للقطبُت اللذين تشكبل بعد أوسلو، بعض قوى اليسار تدعم اؼبعارضة اإلسبلمية ربت مربر أنو يلتقي 

الوسيطُت معها سياسيًا وليس أيديولوجياً، أما القوى األخرى فتدعم تيار السلطة ربت حجة مرحلة البناء واإلصبلح الداخلي، كل 
 . ويقف عبد الرحيم ملوح على األزمة144اليساريُت يشكبلف حالة من البحث عن ملجأ جديد للذات واغبفاظ على الكياف اغبزيب

ويرى أف اليسار الفلسطيٍت عاش مرحلة طويلة يف إطار مفاىيم وسياسات ومواقف تبشَتية، وانشغل يف بناء ذاتو دبسائل االيدولوجيا 
ن إنتاجها ارذبااًل بالواقع اؼبلموس ومضموف بنية اجملتمع وتراثو، وال يزاؿ اليسار مشعبًا ومنقسمًا على نفسو، وَف والنظرية، بعيدًا ع

يستطْع أف يشكل بديبًل ديبقراطيًا تقدميًا فعلياً، يعطي للشعب خيارًا آخر، يف ظل االستقطاب اغباد الذي شهدتو الساحة 
 .  145الفلسطينية

زبية على التيار الوطٍت الديبقراطي وإمبا امتدت لتعصف بتيار اإلسبلـ السياسي الفلسطيٍت. إثر فوز حركة ضباس يف َف تقتصْر األزمة اغب
. وجدت ضباس نفسها يف إشكالية مزدوجة أوؽبا: عبلقة ضباس مع الفصائل الفلسطينية 2006االنتخابات التشريعية الثانية عاـ 

اليت ربمل برناؾباً سياسياً ـبتلفاً، ويسري ىذا على عبلقتها دبؤسسة الرئاسة بزعامة حركة فتح، اؼبمثلة يف اجمللس التشريعي ويف ـ.ت.ؼ 
أما اإلشكالية الثانية، فتكمن يف عبلقات حكومة )قيادة( ضباس اإلقليمية والدولية، فقد خضعت حركة ضباس لضغوط ـبتلفة من أجل 

ضباس إُف انتقاؽبا السريع من موقع اؼبعارضة إُف موقع تشكيل اغبكومة، الذي  تغيَت برناؾبها السياسي، كما تعود خصوصية مأزؽ حركة
 .146يتطلب توفَت التزامات أساسية اذباه اؼبواطن الفلسطيٍت من رواتب وأمن وغَتىا

ضوعية، ، بعدد من الصعوبات اؼبو 1948تتعلق أزمة األحزاب واغبركات الفلسطينية اليت أقامها فلسطينيو فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 
 اؼبتعلقة بالبنية الكولونيالية للدولة االستعمار االستيطاين إسرائيل. يشَت عوض عبد الفتاح إُف مبلمح أزمة ذاتية للتك األحزاب فمثبلً 

                                                 
ما بعد األزمة، التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية،  . "اليسار الفلسطيٍت متغَتات اؼبرحلة واستحقاقات التجديد."عبد الكرًنقيس  142

 ،ة الفلسطينية لدراسة الديبقراطيةاؼبؤسس -راـ اهلل: مواطن. 1998تشرين أول  23-22وآفاق العمل. وقائع المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة مواطن 
1999 :181-182. 

التيار الثالث في السياق الفلسطيني )ؿبرروف(.  وآخروف. "النظاـ السياسي الفلسطيٍت: موقع التيار الثالث." عمراف الرشق ؿبيسن تيسَتنظر. للمزيد أ 143
 .28-24: 2007 ،التنميةاسات بَتزيت: برنامج در حول المنهج والتطبيقات في التنمية والديمقراطية. 

ما بعد األزمة، التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية، . "القطب الطبليب الديبقراطي ذبربة توحيد القوى الديبقراطية." النجار ؿبمود 144
 ،ة الفلسطينية لدراسة الديبقراطيةاؼبؤسس -. راـ اهلل: مواطن1998تشرين أول  23-22وآفاق العمل. وقائع المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة مواطن 

1999 :283. 
صناع . "الثورة الفلسطينية اؼبعاصرة: يف نقد ومراجعة التجربة، ورؤية إسًتاتيجية للمستقبل وجهة نظر اعببهة الشعبية لتحرير فلسطُت." ملوح عبد الرحيم 145

 .278: 2010ئل. اؼبؤسبر السنوي الرابع بدا -يٍت لؤلعبلـ واألحباث والدراساتالبَتة: اؼبركز الفلسط القرار بين مسؤولية الماضي وأفاق المستقبل.
 289-288مصدر سابق:  النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية.. ىبلؿ صبيل 146
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يهودي ويرفض تنظيم العرب قومياً، ويرى اغبزب العريب الديبقراطي نفسو  -يعرؼ اغبزب الشيوعي اإلسرائيلي نفسو بأنو حزب عريب
. يبكن القوؿ إف ىناؾ أزمة ىوية لدى األحزاب الفلسطينية الفاعلة يف اعبغرافيا الفلسطينية لفلسطُت 147ريب إسرائيليحزب ع

، فتعرضت إُف االنشقاؽ واالنقساـ إُف 1948، أما اغبركة اإلسبلمية يف األراضي الفلسطينية اؼبستعَمرة عاـ 1948اؼبستعَمرة عاـ 
خرى اغبركة اإلسبلمية اعبنوبية. كاف لصعود ائتبلؼ "التجمع الوطٍت الديبقراطي،" دور ىاـ يف احملافظة اغبركة اإلسبلمية الشمالية، واأل

زز على اؽبوية الوطنية الفلسطينية والقومية العربية يف ظل شروط اؼبواطنة اإلسرائيلية االستعمارية، وتبٍت طرح "دولة عبميع مواطنيها" ع
 . 1948الفلسطينية لفلسطيٍت فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ  ىذا االذباه رسوخ اؽبوية العربية

هبمل عبد اعبواد صاٌف أزمة العمل اغبزيب الفلسطيٍت بعدد من السلبيات اؼبتمثلة يف: ربجيم وربديد العمل النضاِف والسياسي يف إطار 
وًن بعد كل مرحلة فاصلة، وتغييب ازباذ قرارات على الورؽ، وليس ؽبا عبلقة باغبقائق على األرض، وغياب وتغييب عمليات التق

مسؤولية القائد والكادر يف ربمل مسؤولية الفشل يف مهامو وبراؾبو، وغياب منهجية علمية بشاف ازباذ القرار السياسي لدى معظم 
رتباط قيادات فصائل اؼبقاومة، واالنتهازية اؼبشًتكة يف التعامل مع اعبماىَت واؼبستقلُت، وانتشار ظاىرة الفساد لدى األحزاب، وا

فلسطينية بسياسة احملاور جر الساحة الفلسطينية إُف معارؾ دموية، والتخوؼ من الداخل عندما كانت القيادة يف اػبارج، وإنباؿ 
اػبارج عندما عادة القيادة إُف الداخل، وغياب القدرة على االتفاؽ على قواسم مشًتكة يف ظل سيادة عقلية امتبلؾ اغبقيقة اؼبطلقة، 

عامل بفوقية مع اعبماىَت أفقد الكوادر القيادية التقاط نبـو وتوجهات الشعب والقدرة على التعبئة على برنامج يشارؾ الناس يف والت
 . 148وضعو

لقد أسهمت عدة منعطفات يف تأزًن األحزاب والفصائل الفلسطينية حسب ما تقصاه جورج جقماف، فشكل مؤسبر مدريد أوؿ 
ة ىذه األحزاب كنتيجة لرفض معظم األحزاب لصيغة مدريد فأضحت بذلك خارج العملية السياسية، منعطف، يربز بشكل علٍت أزم

ويف نفس الوقت عاجزة عن إيقافها أو التأثَت على مسارىا. وكاف تأسيس السلطة الفلسطينية كنتيجة التفاقيات أوسلو اؼبنعطف الثاين، 
ضحت ىذه األحزاب ليست خارج العملية السياسية فقط، وإمبا خارج حيث أحجمت أحزاب اؼبعارضة عن اؼبشاركة يف السلطة فأ

. يرى كذلك مرواف الربغوثي أف اغبالة التنظيمية تراجعت لكل تنظيمات الشعب الفلسطيٍت ؼبصلحة تنظيم جديد ىو 149السياسة
 . 150السلطة الفلسطينية أكرب حزب يف السلطة ىو حزب السلطة الفلسطينية

ة أف األحزاب والتنظيمات الفلسطينية القائمة غَت قادرة على االستمرار يف قيادة الشعب الفلسطيٍت، وىناؾ كما يضيف مرواف الكفارن
ضرورة لتأسيس أحزاب جديدة تستطيع ذباوز السلبيات وتعاعبها بشكل موضوعي لتكوف قادرة على قيادة الشعب كبو ربقيق أىدافو، 

                                                 
 . 13-12: 1998 ،د.ـ: التجمع الوطٍت الديبقراطي خطاب إلى الشباب: التجمع الوطني الديمقراطي.. عبد الفتاحعوض  147
ما بعد األزمة، التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية، وآفاق العمل. . "مداخلة حوؿ أزمة العمل اغبزيب الفلسطيٍت." صاٌف عبد اعبواد 148

 1999 ،لدراسة الديبقراطيةة الفلسطينية اؼبؤسس -راـ اهلل: مواطن. 1998تشرين أول  23-22وقائع المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة مواطن 
 .74. مصدر سابق: كياِف  ماجدأنظر أيضاً.  .212-215
 .30. "خطر اؼباضي على اؼبستقبل نقد لنموذج منظمة التحرير الفلسطينية." مصدر سابق: جقمافجورج  149
ت البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية، وآفاق ما بعد األزمة، التغيرا. "اغبالة التنظيمية يف حركة فتح وعبلقتها مع السلطة." الربغوثيمرواف  150

اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة الديبقراطية.  -راـ اهلل: مواطن .1998تشرين أول  23-22العمل. وقائع المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة مواطن 
1999 :107. 
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ـباض ال ردة فعل سلبية ؼبا ىو قائم كما حدث يف انشقاقات بعض األحزاب  على أف تكوف والدة ىذه األحزاب اعبديدة نتيجة
 . انسحبت أزمة األحزاب الفلسطينية على ـ.ت.ؼ وانعكست كذلك يف بنية السلطة الفلسطينية.151والفصائل

 
 أزمة السلطة الفلسطينية 2.5.3

حكم عملية االنتقاؿ من حقل منظمة التحرر الوطٍت دبا ىو حقل تديره وتتفاعل يف إطاره حركة ربرر متعددة األحزاب والتنظيمات 
السياسية، إُف حقل تديره وتسعى إُف ترتيبو سلطة حكم ذايت وبكمها عدد من التدابَت، واإلجراءات، واالعتبارات اليت كاف من 

اؼبسلح، واعتماد إسًتاتيجية تفاوضية، واالعًتاؼ بإسرائيل حبكم اتفاؽ أوسلو، واعًتاؼ إسرائيل دبنظمة أبرزىا: التخلي عن الكفاح 
التحرير، لكن دوف إقرارىا باغبقوؽ الوطنية للشعب الفلسطيٍت. بفعل ىذا التحوؿ السياسي يف األدوار واػبطاب أصبحت تتعاطى 

ية وغابت ـ.ت.ؼ عن قيادة اجملتمع الفلسطيٍت، وربوؿ النظاـ السياسي معظم دوؿ العاَف مع السلطة الفلسطينية كسلطة شرع
الفلسطيٍت على قاعدة سلطة ومعارضة، وليس على قاعدة تنظيمات وأحزاب تتفق وزبتلف يف إطار جامع فبثبًل دبنظمة التحرير، 

خطاب وموضوعات جديدة على لغة واعًتى اغبقل الوطٍت هتميش للمؤسسات الوطنية اعبامعة ومؤسسات منظمة التحرير، ودخوؿ 
 .152الطبقة السياسية الفلسطينية مشلت مفردات الديبقراطية، وحقوؽ اؼبواطن، والتنمية، وبناء مؤسسات الدولة، واجملتمع اؼبدين

سبظهرت عدة ظبات يف النظاـ السياسي الفلسطيٍت الناشئ بعد أوسلو أىم ىذه السمات: أفوؿ دور اؼبؤسسات الوطنية ومؤسسات 
.ت.ؼ، وقياـ سلطة تعتمد على قاعدة تنظيمية فئوية، واكبسار الدور التعبوي والقاعدة اعبماىَتية لؤلحزاب وسيادة أيديولوجية ـ

شعبوية، ووىن االربادات اعبماىَتية والنقابات، وىشاشة االقتصاد الفلسطيٍت وتبعيتو لبلقتصاد اإلسرائيلي، واالعتماد على اؼبساعدات 
 .  153اؼبرتبطة جبملة من السياسات، اليت قد تتعارض مع األولويات الوطنية، والتأثَتات اؼبباشرة للسياسة اإلسرائيليةواؼبنح اػبارجية 

. ويتفق مع ىذا الرأي جورج جقماف الذي يعتقد أف أزمة السلطة 154تنبع األزمة البنيوية للسلطة الفلسطينية من شروط اتفاؽ أوسلو
وصلت السلطة إُف هناية  2010حىت هناية سنة  1991عامًا من اؼبفاوضات، منذ مؤسبر مدريد  19تكمن يف أهنا بعد  الفلسطينية

الطريق أو شارفت على الوصوؿ، حيث َف يعْد لديها اآلف أعواـ عديدة أخرى إضافية من اؼبفاوضات تربر مشروعية استمرار وجودىا. 
سلطة بتقدًن خطة يف حاؿ فشل اؼبفاوضات، وقد أعلن الرئيس ؿبمود لقد طالب الكثَت من الكتاب، واؼبعلقُت يف الصحف احمللية ال

عن اػبطة "ب" من ست نقاط تتضمن الذىاب إُف ؾبلس األمن، مث يف حاؿ الفشل سيتم  2010عباس يف الربع األخَت من سنة 

                                                 
ما بعد األزمة، التغيرات البنيوية في الحياة السياسية . "اؼبعيقات الذاتية والداخلية لنشوء أحزاب جديدة أو ذبديد األحزاب القديبة." الكفارنةمرواف  151

ة ة الفلسطينية لدراساؼبؤسس -. راـ اهلل: مواطن1998تشرين أول  23-22الفلسطينية، وآفاق العمل. وقائع المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة مواطن 
 .215: 1999 ،الديبقراطية

راـ اهلل:  التنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية: بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية والتحرر الوطني..  ىبلؿ صبيل 152
 .58: 2006 ،ة الفلسطينية لدراسة الديبقراطيةاؼبؤسس -مواطن

 .271-270مصدر سابق:  أوسلو: دراسة تحليلية نقدية.النظام السياسي الفلسطيني بعد . ىبلؿ صبيل 153
 .8: 2013 ،96عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.. "اؼبفاوضات وأزمة اؼبشروع الوطٍت." روحانا ندًن 154
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لطلب من إسرائيل ربمل ، وتنتهي اػبطة با1967الذىاب إُف اعبمعية العامة لطلب االعًتاؼ بالدولة الفلسطينية على حدود 
 .155التزاماهتا كسلطة ؿبتلة

ه يشخص عبد اإللو بلقزيز أكرب األخطاء اليت وقعت فيها اغبركة الوطنية الفلسطينية وتأثَتىا السليب على اغبركة الوطنية الفلسطينية، ىذ
ع السياسي يف كل من األردف ولبناف. اػبطأ األخطاء سبثلت يف: دخوؿ الثورة يف تناقضات الوضع العريب وتعاملها كقوة داخلية يف الصرا 

ه الثاين، ىو جنوح قيادة الثورة اؼبتزايد كبو سياسة انعزالية اذباه احمليط العريب ربت شعار )استقبللية القرار الوطٍت الفلسطيٍت(، ىذ
ما اػبطأ الثالث، فيتمثل يف عدـ االنعزالية الفلسطينية جاءت منحازة لفريق عريب ومتناغمة معو على حساب ؿبور وفريق عريب أخر. أ

. ويرى صبيل ىبلؿ أف أزمة أخرى اعًتت اؼبسَتة 156إقامة اغبياة السياسية الفلسطينية الداخلية على قاعدة العبلقات الديبقراطية
ستقلة وبُت الفلسطينية سبثلت يف انشداد اغبقل السياسي الفلسطيٍت إُف مهمتُت يصعب اعبمع بينهما: اعبمع بُت مهمة تأسيس دولة م

مهمة مواجهة احتبلؿ استيطاين بأدوات حركة ربرر، ىذا التوجو أبقى اغبقل السياسي الفلسطيٍت سهل االنقياد من حقل ينتظم على 
 .157أساس التحوؿ الدوالين اؼبستقل إُف حقل ينتظم على أساس حركة ربرر يف مواجهة دولة ؿبتلة

ربوؿ سياسي لدى تبٍت منظمة التحرير الربنامج  1974ة حيث شهد عاـ تعرض اغبقل السياسي الفلسطيٍت إُف ربوالت عديد
 اؼبرحلي، وانتقلت منظمة التحرير من تبٍت ربرير فلسطُت التارىبية إُف إسًتاتيجية تبٍت إقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع

ج اؼبؤسسات الوطنية وذبسدىا يف يد فرد يقع على رأس سلم غزة. أما التحوؿ التنظيمي األبرز فتمثل يف سبركز سلطة ازباذ القرار خار 
السلطة ويبسك بيده مفاتيح القرار السياسي، واؼباِف، والعسكري، والتنظيمي. وسبثل التحوؿ الثالث يف انتقاؿ مركز ثقل اغبركة الوطنية 

وتراجع دور وفعالية الكفاح اؼبسلح، وسبثل  1982ـ الفلسطينية إُف األراضي الفلسطينية احملتلة بعد خروج منظمة التحرير من لبناف العا
يف ظهور قوى سياسية جديدة من خارج اغبقل الذي شكلتو ومثلتو منظمة  1988التحوؿ الرابع يف الثمانينات وخباصة العاـ 

طٍت الفلسطيٍت، ومت تأزًن . أدى اندالع األزمة يف بنياف فواعل اغبقل السياسي الفلسطيٍت إُف التأثَت الكبَت يف اؼبشروع الو 158التحرير
 اػبطاب الفلسطيٍت.  

 أزمة الخطاب السياسي الفلسطيني 2.6
تكتسب أنبية مراجعة وذبديد اػبطاب السياسي الفلسطيٍت ضرورهتا ومشروعيتها من اؼبتغَتات والتحوالت اؽبامة اغباصلة على الساحة 

ل اإلقليمية والدولية اؼبتمثلة يف ىيمنة الواليات اؼبتحدة األمريكية على ما يسمى النظاـ الدوِف اعبديد، واالذباه كبو العوؼبة والتدخ
الدوِف يف ـبتلف اجملاالت، والتغَتات العربية الناصبة عن حالة التبعية للغرب، وتعثر اؼبسار الديبقراطي، واكبسار اؼبشروع اإلقليمي و 

جم التحرري، والنتائج الكارثية غبرب اػبليج الثانية، وحالة فك عدد من البلداف العربية ارتباطها بقضايا الصراع العريب اإلسرائيلي النا
اإلسرائيلية، وقياـ السلطة الفلسطينية، وتراجع دور التجمعات يف اػبارج، أف دراسة  –عبديدة يف مسار اؼبفاوضات العربية عن الوقائع ا

                                                 
فلسطين دروس الماضي وتحديات الحاضر واستراتيجيات المستقبل. . "أزمة النظاـ السياسي الفلسطيٍت." صبيل ىبلؿ )ؿبرر(. جقماف جورج 155

 .145-144: 2012بَتوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
 .48-46. مصدر سابق: أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى حماس. بلقزيز عبد اإللوب 156
مصدر سابق:  لديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية والتحرر الوطني.التنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية: بين مهام ا.  ىبلؿ صبيل 157
59. 

 .54اؼبصدر السابق:  158
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. كاف اػبطاب السياسي الفلسطيٍت دبثابة الواجهة الفكرية والوطنية 159ىذه التغَتات تعترب ضرورة لتجديد اػبطاب السياسي الفلسطيٍت
، وعندما أنسرب إُف جوفو عدد من اػبامات اللغوية/ اػبطابية األولية اليت ال تتبلقى مع األىداؼ الوطنية للمشروع الوطٍت الفلسطيٍت

الكربى للشعب الفلسطيٍت، اندلعت نَتاف اؼبواجهات اػبطابية بُت فواعل اؼبشهد الوطٍت الفلسطيٍت، وكثُرْت اغبراب اػبطابية ومنابرىا 
  لصاٌف ؾبموعة خطابات متناقضة ومتصارعة ومنقسمة ومتشظية.   اليت بددت اػبطاب اعبمعي الفلسطيٍت

لية عانت القضية الفلسطينية وحركة اؼبقاومة الكثَت من اؼبفاىيم السياسية اؼبغلوطة واؼبقارنات التارىبية مثل: اإلغباح اللفظي على استقبل
النظرية الثورية للوقائع واألحداث، وتصوير احملاكمات  ة، وإغفاؿوالعاؼبيعن حركة التحرر الوطٍت العربية  الوطٍت الفلسطيٍتحركة التحرر 

. وعانت حركة اؼبقاومة الفلسطينية من أعباء اإلرث الذي ضبلتو 160النقدية وكأهنا أحداث من الًتؼ الفكري الذي َف وبْن وقتو بعد
ؿبتماً، وشدد صادؽ  1967اضية، اليت جعلت اهنيار من أمباط اغبياة العربية على كافة اؼبستويات االجتماعية والسياسية والنضالية اؼب

، وما ألت 1967جبلؿ العظم على حقيقة معينة ىي كوف اؼبقاومة امتداداً غبركة التحرر العريب يف مرحلتها السابقة على ىزيبة حزيراف 
عربية السائدة، حىت بعد أف أثبتت إليو من بعدىا. وعاشت حركة التحرر الفلسطيٍت من جديد عرب حركة اؼبقاومة األمباط اغبياتية ال

اؽبزيبة يف حزيراف عقمها وعجزىا عن ربقيق األىداؼ اليت قامت اؼبقاومة من أجلها، أف أي حركة  ربرر ينبع قباحها إُف حد كبَت من 
ن االستعادة والتكرار والقليل قدرهتا على ربقيق زبط ثوري حقيقي ألمباط اغبياة اؼبوروثة واؼبستعارة، والواقع أف يف حركة اؼبقاومة الكثَت م

 .  161الذي ال يكفي أبدا من التخطي الثوري
شعار عدـ التدخل يف األوضاع العربية، فتم الفصل فصبًل تعسفيًا بُت األوضاع  1967طرح "اليمُت" الفلسطيٍت غداة ىزيبة حزيراف 

والثورة اعبزائرية، وينسى أو يتناسى اػبصائص الذاتية واؼبوضوعية  العربية وتطورات القضية الفلسطينية، ونُظَّر للشبو بُت الثورة الفلسطينية
اؼبختلفة جذرياً عن القضية الفلسطينية. سبثل إسرائيل رأس جسر لبلستعمار القدًن واعبديد، وؽبا دور رئيسي يف تصفية األنظمة الوطنية 

ضوي بُت إسرائيل واالمربيالية خاصة يفًتض بالضرورة الوطنية وحركة التحرر الوطٍت يف اؼبنطقة لصاٌف الثورة اؼبضادة. أف االرتباط الع
ط والقومية االرتباط العضوي بُت حركة التحرر الفلسطيٍت والعربية جملاهبة اػبطر اؼبشًتؾ، ففلسطُت جزء من الببلد العربية ومصَتىا مرتب

وؿ العربية اؼبتخاذلة ذباه القضية الفلسطينية، وربوؿ دبصَت الببلد العربية. ترجم ىذا الشعار إُف مؤامرة صمت كاملة على مواقف الد
. تعرضت حركة فتح وقياداهتا إُف اهتامات 162شعار عدـ التدخل باألوضاع العربية إُف عدـ التدخل باؼبواقف العربية اليت  سبس القضية

وأىدرت خطابات الفصائل الفئوية طاقات   . أهنك السجاؿ اػبطايب الفارغ القوى الثورية،163"اليمينية" و"االهنزامية" و"الرجعية"كعدة 
كبَتة، لو انتظمت ىذه اػبطابات خلف اػبطاب اعبمعي للمنظمة التحرير وميثاقها الوطٍت لتقلصت اؼبسافة بُت خطاب التحرير 

 وفبارسة التحرير.
يق إُف ربرير فلسطُت،" طرحت فتح شعار "ربرير فلسطُت ىو طريق الوحدة،" هبدؼ نقض الشعار الرظبي السائد "الوحدة ىي الطر 

وىنا يرى صادؽ جبلؿ العظم أف ما طرحتو فتح ىو قلب ميكانيكي وشكلي للشعار الرظبي وىذا يوضح أف الذىنية السياسية الكامنة 
                                                 

 .76-75. مصدر سابق: كياِف  ماجد 159
 )دراسة نقدية(.حركة المقاومة الفلسطينية في واقعها الراىن اعببهة الشعبية الديبقراطية لتحرير فلسطُت )اؼبكتب السياسي(. نايف حواسبة. "تقدًن."  160

 .12-11مصدر سابق: 
 .19: 1973 ،بَتوت: دار العودة دراسة نقدية لفكر المقاومة الفلسطينية.. العظم صادؽ جبلؿ 161
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خلف الشعار بالصيغة األصلية واؼبعكوسة واحدة، وبرىنت العقلية الفتحاوية أهنا الوجو اآلخر للعملة نفسها، كذلك شعار "الثورة 
، ليس شعار فتح 164لشعبية اؼبسلحة" اؼبواجو للشعار الرظبي "اغبرب النظامية اػباطفة،" ال ىبتلف عن العقلية السياسية للطرفُتا

اؼبيكانيكي بل تقييم العظم وربليلو اؼبيكانيكي ألف ىناؾ فرؽ كبَت بُت الشعارين، فبل يبكن ربقيق وحدة عربية ما داـ االستعمار يفتك 
 العريب وخصوصاً فلسطُت اليت تعرضت ومازالت لبلستعمار استيطاين.يف بنياف الوطن 

اعًتى اػبطاب الفلسطيٍت اختبلؿ يف ربديد ماىية معسكر األعداء، فكاف العدو يف اؼباضي ثالوث إسرائيل وأمَتكا والرجعية العربية، 
رئيسية بُت الفلسطينيُت تتحدث عن التعايش مع ويف فًتة الحقة اسقط تعبَت الرجعية العربية من قائمة األعداء، وىناؾ اذباىات 

إسرائيل، وإقامة عبلقات مستقبلية معها. كذلك َف تعْد الواليات اؼبتحدة األمريكية عدوًا وأصبح يتعامل معها وكأهنا طرؼ ؿبايد، 
. وتغيَت اآلخر يف 165ؾبتمعة بالرغم من استمرار دعمها إلسرائيل والتزامها باغبفاظ على تفوؽ إسرائيل العسكري على الدوؿ العربية

، فحماس يف 2007اػبطاب الفلسطيٍت فأصبح الفاعل السياسي يف الساحة الفلسطينية آخر وعدو بعد االنقساـ الفلسطيٍت عاـ 
 الضفة الغربية ىي آخر وعدو، وفتح يف قطاع غزة آخر وعدو ويبثل ىذا اػبطاب قمة االكبدار التحرري .

خطاهبا كحركة قومية عربية يف فًتة تصاعد اػبطاب القومي الناصري. واستند خطاب حركة ( عن 1968-1964أعلنت ـ.ت.ؼ )
فتح إُف توليفة من الشعارات واألدبيات اليت تقدـ خطابًا شامبًل من أجل ربرير فلسطُت ضمن فكرة الوطنية الفلسطينية دوف 

العلمية بعد أف كانت سبارس اػبطاب القومي العريب بنسختو  أيديولوجيا أو عقيدة جامدة. واعتنقت اعببهة الشعبية خطاب اؼباركسية
بعاـ واحد أصبح من الواضح التماس النفحات الثورية يف خطاب ـ.ت.ؼ اليت تقودىا فتح  1967الناصرية. وبعد نكسة عاـ 

تحولة ثوريًا عاـ خبطاب ـ.ت.ؼ اؼب 1948والفصائل اؼبسلحة. وارتبط خطاب األحزاب الفلسطينية يف فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 
، فانسجم خطاب تلك األحزاب مع خطاب اؼبنظمة ودعمها ووظف خطاهبا الثوري مثل، حركة أبناء البلد. وانشقت 1968166

اعببهة الديبقراطية عن الشعبية وأعلنت تبنيها خطاب اؼباركسية العلمية. أما اغبزب الشيوعي الفلسطيٍت فقاـ بتبٍت خطاب االرباد 
أما حزب الشعب الفلسطيٍت )اغبزب الشيوعي سابقاً( فتبٌت خطابًا معتداًل قريبًا من خطاب حركة فتح يف خطاهبا السوفييت العاـ، 

 ؼبرحلة ما بعد أوسلو، إضافة إُف رتوش حزبية فلسطينية أخرى مرتبطة هبذا اػبطاب منها حزب فدا. 
، وكاف خطابًا إخوانيًا بامتياز لكوف ىذا اػبطاب َف 1948ارتبط اػبطاب السياسي اإلسبلمي يف فلسطُت باإلخواف اؼبسلمُت حىت 

وبَظ بوجود ناضج وواضح اؼبعاَف إال بوجود صباعة اإلخواف اؼبسلمُت. وباقي اغبركات واألحزاب واعبماعات َف تنتْج خطاباً متكامبلً، 
نشأ والنهوض، فاف فكره وعملو وتصوراتو، واضح اؼبعاَف اذباه الشأف الفلسطيٍت. أما حزب التحرير على الرغم من كونو فلسطيٍت اؼب

ذباوز فلسطُت مركزيًا وعملياً، باذباه قضيتو اؼبركزية، إقامة اػببلفة. كاف ؽبذا االرتباط باػبطاب االخواين ظبلؿ سلبية على درجة 
سياسة يف صياغة نصوصو، لرد  االستقبللية الفكرية واؼبرجعية ؽبذا اػبطاب، واغبجم من اإلنتاج الفكري والسياسي لو، وأبقاه معتمداً 

. ىذا التحوؿ يف 1980-1970اإلخواف على حركة فتح وعلى ذبربة معسكرات الشيوخ لكن ربوؿ إُف اؼبرجعية الدينية يف الفًتة 
اؼبرحلية للخطاب السياسي اإلسبلمي أفضى إُف استجبلب واستدراج منظومة مفاىيم إسبلمية وسياسية غلب عليها طابع التشديد، 

                                                 
 .12مصدر سابق:  دراسة نقدية لفكر المقاومة الفلسطينية.. العظم صادؽ جبلؿ 164
.12مصدر سابق:  اتجاىات جديدة في التفكير والممارسة السياسية اإلستراتيجية في الساحة الفلسطينية.. أبو عمرزياد  165
 ،ة الفلسطينية لدراسة الديبقراطيةاؼبؤسس -راـ اهلل: مواطن السياسي المبتور ودراسات أخرى.الخطاب . بشارة عزمينظر. ألمزيد حوؿ اؼبوضوع، ل 166
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رية والتعامل مع اآلخر غَت اإلسبلمي على أسس ومفاىيم الوالء والرباء أالعتقادي، اليت تصنف اآلخر ليس على توجهاتو واغب
 السياسية، وإمبا لقربو أو بعده عن االعتقاد األساسي، وىذا تفسَت اؽبجمة القاسية على اؼبنظمات الوطنية واليسارية رغم التطهرات اليت

فاف ىذا التطور َف ينعكْس  1983اين للتعامل مع قضية فلسطُت، مثل تأسيس "جهاز فلسطُت" يف العاـ طرأت على التوجو االخو 
اهبابيًا على اػبطاب السياسي وظل اػبطاب يتمحور حوؿ النظرة اإلخوانية التقليدية يف التعامل مع فلسطُت )أسبقية الدولة على 

 . 167فلسطُت( -اعبهاد
يف فلسطُت جبملة ظبات ربدد ماىيتو، أوُف ظبات ىذا اػبطاب أنو انتقائي اؼبرجعية فأحيانًا ىي يتسم اػبطاب السياسي اإلسبلمي 

دينية ؿبضة وأحيانًا أخرى ىي سياسية ويف الكثَت من اغباالت ىي أكثر تنوعًا من ىذه الثنائية اإلشكالية، ىذه السمة قد تكوف 
مقلقة لآلخر غَت اإلسبلمي، أما ثاين ىذه السمات ىي أف اػبطاب بطبيعتو  مفيدة ؽبذا اػبطاب ومن وبددوف نصوصو ومعانيو إال أهنا

)سلطوي( يبتلك من اؽبيمنة واالستعبلء ما تفقده بقية التوجهات غَت اإلسبلمية، وىذا لكوف اػبطاب السياسي اإلسبلمي يتعامل مع 
خر واستهانتو دبا يطرح، كما يسود منطق االستعبلء مسلمات يرى أهنا غَت خاضعة للنقاش أو النقد األمر الذي يًتتب عليو رفض لآل

، وخَت مثاؿ على ىذا التشريح 168ىذا على اػبطاب ويكرس يف نسقو العاـ امتبلؾ اغبق اؼبعريف، والفكري، والسياسي، واجملتمعي
رض أو خلق التناقضات، للخطاب اإلسبلمي بنسختو اإلخوانية )ضباس ربديداً(، وصف وليد الشرفا بقولو: "ميثاؽ ضباس ميثاؽ التعا

وفق صيغة حجاجو ىي "أنا" اغبق أحاجج "الباطل" مدفوعًا بتكليف رباين، وضرورة دينية، ىو األعلم هبا؛ ألنو األكثر تعبَتًا عن 
 ".169مصلحة الدين والدنيا

اٌف وعد ـبتلف، سبثل أنو قد خبل من تعبَت اؼبقاومة والوعد دبزيد منها لص 2006يبلحظ من اسم قائمة ضباس يف انتخابات عاـ 
األمر الوعد اعبديد يف ؿباربة الفساد عرب شعار )اإلصبلح والتغيَت(، ولو كاف عنواف اؼبعركة االنتخابية )التغيَت والتحرير واإلصبلح( لبدا 

ة لبلنتخابات . واؼبفارقة يف خطاب ضباس اليت رفعت شعار اإلصبلح يف ضبلتها االنتخابي170أكثر توازنًا مع اػبطاب التارىبي غبماس
، حبث ضباس بعد فوزىا عن قواسم مشًتكة مع فتح وسواىا "الفساد" لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتوفَت 2006التشريعية عاـ 

برنامج يلقى قبواًل من الرباعية الدولية، ودخل قاموس ضباس مفردات جديدة كاؼبرحلية والتهدئة والدولة يف الضفة والقطاع يف حدود 
1967171 . 
الرواية التارىبية الفلسطينية وال تزاؿ تتعرض للتزوير والتشويو والتهميش، فاؼبواقف يف لغة التداوؿ السائدة يف أدبيات اؼبؤسسات  تعرضت

ظمات الدولية، واؼبواقف السياسية للمراكز الدولية والعربية والرظبية، ويف أحاديث السلطة الفلسطينية وقيادهتا، ويف برامج العديد من اؼبن
اغبكومية احمللية والدولية، يلحظ وربديداً بعد اتفاقية أوسلو تشويهات تطاؿ الرواية التارىبية الفلسطينية، وتضمنت ىذه التشويهات  غَت

تاريخ الشعب الفلسطيٍت وجغرافيتو كمقدمة لتجاىل أو الختزاؿ حقوقو الوطنية، فاللغة السائدة بعد أوسلو تعرؼ فلسطُت بالضفة 
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، مع اختزاؿ اعبغرافيا 1967ة، وزبتزؿ تاريخ فلسطُت إُف مرحلة احتبلؿ إسرائيل للضفة الغربية والقطاع بعد حرب الغربية وقطاع غز 
ٍت الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، ىبتزؿ الشعب الفلسطيٍت )الديبغرافيا( إُف اعبزء اؼبقيم بالضفة والقطاع، ووبوؿ اعبزء الفلسطي

إُف ؾبموعات أثنية أو دينية )دروز، مسيحيوف، مسلموف(، ويعامل الفلسطينيوف يف الشتات يف أحسن اؼبقيم داخل اػبط األخضر 
األحواؿ كبلجئُت ال حقوؽ وطنية ؽبم. لقد ترافق تشويو الرواية التارىبية الفلسطينية مع هتميش اؼبؤسسات الوطنية التمثيلية اعبامعة، 

بقيت ؿباصرة يف إطار حكم ذايت ؿبدود الصبلحيات والسلطات. كما سبلي القيود واستبداؽبا دبؤسسات السلطة الفلسطينية اليت 
واالشًتاطات على مواقف وخطابات النخب السياسية الفلسطينية أف تغفل عن جوانب مهمة من الرواية التارىبية للشعب الفلسطيٍت 

 . 172أو هتميشها
ؾ يف ىذا اػبطاب أحزاب وقوى اؼبعارضة اليسارية، واجمللس شهدت مرحلة ما بعد أوسلو صعود خطاب التحوؿ الديبقراطي. شار 

التشريعي، والتنظيم اغباكم، ورموز السلطة، واؼبنظمات غَت اغبكومية. فحوى ىذا اػبطاب تتمحور حوؿ إجراءات السلطة ضد 
سبارس )منظمات األمم اؼبتحدة،  اؼبعارضة، وذباوزات األجهزة األمنية. إضافة إُف ىيمنة لغة )تنموية( دبفاىيم اؼبؤسسات الدولة حيث

غة والدوؿ اؼباكبة، والبنك الدوِف، واؼبنظمات غَت اغبكومية، والوزارات الفلسطينية، دورًا ؿبوريًا يف توليد ىذه اللغة وإدامتها، وىي ل
 .173مع الضفة والقطاعأخذة يف التحوؿ إُف االيدولوجيا(، أماـ تفاقم األوضاع االقتصادية واؼبعيشية وازدياد البلمساواة يف ؾبت

اصطدـ اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت بعقبات اؼبوقف اإلسرائيلي واألمريكي، عزز ىذا الصداـ استمرار بعض مفردات اػبطاب السياسي 
الفلسطيٍت، الفلسطيٍت السابق ؼبرحلة أوسلو، عند معظم األحزاب والقوى السياسية مثل: اغبوار الوطٍت، الوحدة الوطنية، ترتيب البيت 

القيادة اعبماعية. ىذه اػبطابات ؿباولة للخروج من اؼبأزؽ السياسي أو إهباد يف الوحدة الوطنية دور فقد سابقاً. أف خطاب اغبوار 
والوحدة الوطنية اللتف وقفز عن حقيقة قياـ سلطة منتخبة تقيم اتفاقات وترتيبات مع إسرائيل وغَتىا. وحبكم صعوبات تشكيل 

ة )مثل تشكيل  قطب سياسي ثالث( للسلطة واعتبارىا من خطاب اغبوار والوحدة الوطنية منها: اؼبأزؽ الوطٍت العاـ اصطفاؼ جديد
يف االتفاقيات مع إسرائيل، وخسارة الرىاف على قوى إسرائيلية )حزب العمل(، واحتواء أو توحيد أو إيواء اؼبعارضة، ومن غَت اؼبستبعد 

. بالرغم من اسًتجاع اػبطاب الفلسطيٍت للغة 174كية تتعلق بتحسُت مواقعها التفاوضية مع إسرائيلأف يكوف للسلطة اعتبارات تكتي
 الوطنية ؼبرحلة ما قبل أوسلو، إال أف أزمة اػبطاب الفلسطيٍت وانكساره ما زالت تتكاثر وتتعدد.
صة للذات الوطنية، إُف ثبلث خطابات انشطر اػبطاب السياسي الفلسطيٍت من خطاب واحد متعدد اآلراء اؼبنطلق من إعطاء الفر 

سياسية متباينة سادت ما بعد أوسلو تقـو على التناقض البيٍت داخل الذات اعبمعية الفلسطينية. تنطلق من فكرة العقاب وليس من 
عقولية، فكرة الفرصة ومن انتفاء واضح وعريض لقاعدة الوحدة بسبب تضعيف القواسم اؼبشًتكة. نتج عن ذلك االنشطار خطاب اؼب

                                                 
)ؿبرر(. الشيخ  عبد الرحيم. للمزيد حوؿ اؼبوضوع انظر. 120-119مصدر سابق:  إضاءة على مأزق النخبة السياسية الفلسطينية.. ىبلؿ صبيل 172

. "مراجعة كتاب: تاريخ فلسطُت اغبديث واؼبعاصر للصف اغبادي أسعد أضبد عز الدينو . مصدر سابق .المنهاج الفلسطيني: إشكاليات الهوية والمواطنة
. "سبثبلت فلسطُت: دراسة يف اػبطاب الثقايف الفلسطيٍت بعد أوسلو." ضبداف آياتو  .2012. 36. عدد المجلة العربية للعلوم السياسيةعشر األديب." 

. مدار اؼبركز الفلسطيٍت للدراسات النظام والمجتمع والدولة في إسرائيلالنفي في كتابة إسرائيل أبحاث فلسطينية حول إظباعيل الناشف )ؿبرر(. 
 .2011اإلسرائيلية، 

. "التنمية اؼبيثاقية كأفق ربرري: حوؿ التنمية وثقافة الشيخ عبد الرحيمنظر. أفكيكو . للمزيد حوؿ خطاب التنمية يف فلسطُت وت273اؼبصدر السابق:  173
 . 2013 ،هلل: مركز بيساف للبحوث واإلمباء. راـ انحو تنمية فلسطينية تستجيب لتطلعات الجماىيراؼبقاومة يف فلسطُت." ناجح شاىُت )ؿبرر(. 

.102-101سابق: . مصدر النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية. ىبلؿصبيل  174
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الذي يقـو على الواقعية سبثلو حركة فتح وفصائل أصغر تتوافق معها سياسياً، أما خطاب الرفض الذي يقـو على الفكرة والرؤية الواحدة 
وسبثلو حركة ضباس وحركات إسبلمية أخرى من بينها اعبهاد اإلسبلمي. واػبطاب اؼبعارض الذي يقـو على فكرة اؼبخالفة واؼبناقضة، 

. 175قوى يسارية يف مقدمتها اعببهة الشعبية لتحرير فلسطُت، وقد صبغت اػبطابات الثبلثة بصبغة اؼبقدس )الديٍت/ الوطٍت(وسبثلو 
 تقديس اػبطاب اغبزيب أدى إُف تدنيس اػبطاب الوطٍت اعبمعي خطاب التحرير والعودة.

ا قبل النكبة بأبعاد جهوية بُت آؿ اغبسيٍت وآؿ عاىن اػبطاب السياسي الفلسطيٍت من أزمة تارىبية، كانت ذروهتا يف مرحلة م
النشاشييب، بعد ذلك ذبسدت األزمة يف خطاب اعببهات واغبركات الفلسطينية اليت ظهرت يف أواخر عقد اػبمسينات من القرف 

، ويعاين اػبطاب الفلسطيٍت من سلبيات مثل االزدواجية، وغياب اؼبعيارية، وىو خطاب ثنائي حاد، تتخلو مظاىر االنقساـ  اؼبنصـر
والتباين والعجز والتقوقع واالنكماش. وتغيب روح اؼببادرة من ظباتو، وىو خطاب ماضوي ال يعرؼ اللحظة واآلف، وأصحاب ىذا 
اػبطاب يف حالة تلوف وتقلب وبتكموف للظروؼ ال اُف اؼببادئ واألصوؿ. يظهر يف اػبطاب الفلسطيٍت ظبة الشعاراتية والعصبية 

ىت أوصلنا اػبطاب السياسي اؼبأزـو إُف حالة درامية مأساوية ذبسدت يف مشهد مرعب من أىم مشاىد اػبروج عن  والشخصانية، ح
  176كل ما ىو معياري وأخبلقي، يسميو وائل أبو اغبسن دبشهد "االكببلؿ اؼبعياري."

عارضة السياسية )تيار اإلسبلـ السياسي(، تكمن أزمة لغة اػبطاب السياسي الفلسطيٍت لتيار السلطة الفلسطينية ومسانديها، وتيار اؼب
بقياـ لغة اػبطاب السياسي على النفي والتشكيك باآلخر األمر الذي وبمل ضمنًا خطاب اغبرب األىلية، والبل تعايش أما بقايا 

. ترتب على غياب 177فصائل اليسار اؼبأزـو واؼبتناثر فهي تعمل على تنفيذ شعار "إعادة البناء" الذي أطلق يف سنوات ما بعد أوسلو
السيادة اؼبوحدة للشعب الفلسطيٍت ازدواجية يف اػبطاب السياسي مثل: إدانة أعماؿ كفاحية معينة، والقياـ هبا بنفس الوقت واإلصرار 

. إضافة إُف ما سبق، أدى االحًتاب السياسي 178على أننا يف عملية سبلـ، والواقع أننا نعلم أف عملية السبلـ ماتت وانتهت
يب بُت فتح وضباس إُف منافسة فتح ضباس على اػبطاب الديٍت يف الوقت الذي كانت فتح تطرح خطاباً أكثر يساريتاً من اليسار واػبطا

الفلسطيٍت، ىذا قبل صعود قبم اإلسبلـ السياسي الفلسطيٍت ويراوح اػبطاب السياسي الفلسطيٍت يف ىذه اآلونة يف حظَتة اؼبفاوضات 
الشرعية، واؼبقاومة، والوحدة الوطنية، والرواتب، والبطالة، والفساد، والتنسيق األمٍت، واالعتقاؿ السياسي،  وإهناء االنقساـ، وقضايا

 والتخوين والتشكيك. 
 أزمة االستراتيجيا الفلسطينية 2.7

طٍت واؼبنظمة بشكل يعد االجتماع السادس عشر للمجلس الوطٍت الفلسطيٍت اجتماعًا فاصبلً، إذ أف قراراتو، نقلت حركة التحرر الو 
رظبي من اؼبوقف الثوري )ربرير كامل فلسطُت، وتفكيك الدولة االستعمارية( إُف صيغة أكثر قبواًل يف الوسط الدبلوماسي )وىو تعايش 

كانت من أجل حل سياسي أو سلمي للقضية   -آنذاؾ-دولة فلسطينية مع إسرائيل يف فلسطُت التارىبية(، ىذه الصيغة اعبديدة 

                                                 
 .349-348. مصدر سابق: عياد سعيد  175
 ،351. عدد المستقبل العربي. "أزمة اػبطاب السياسي الفلسطيٍت ومشهد )االكببلؿ اؼبعياري(: قراءة سيكولوجية." أبو اغبسن وائل مصطفى 176

2008 :69. 
 .282. مصدر سابق: النجار ؿبمود 177
مستقبل النظام السياسي الفلسطيني واآلفاق . "األبعاد السياسية لغياب إسًتاتيجية عمل وطنية موحدة." وساـ رفيدي )ؿبرر(. الربغوثي مصطفى 178

 .29مصدر سابق: السياسية الممكنة. 
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نية، وانتقل مذىب منظمة التحرير على إثر ىذا االجتماع من التحرير الوطٍت لكامل فلسطُت، إُف ىدؼ يقضي بإقامة دولة الفلسطي
 . 179مستقلة يف الضفة الغربية والقطاع، وىكذا جرى رظبياً ربويل حركة التحرر الوطٍت الفلسطينية إُف حركة استقبللية

، من ىدفها األساسي )التحرير الكامل( إُف )بناء الدولة الديبقراطية العلمانية( على  انتقلت ـ.ت.ؼ خبلؿ حقبة ربع قرف من الزمن
طرأ ربوؿ ثالث على اؽبدؼ الفلسطيٍت، تعُت يف إقامة سلطة وطنية  1974كامل األرض الفلسطينية يف أواخر الستينات، ويف عاـ 

)اتفاؽ أوسلو( طرح حكماً  1933ويف أيلوؿ من سبتمرب  طرح شعار الدولتُت لشعبُت، 1988على أي أراض يتم ربريرىا ويف عاـ 
ذاتيًا على مناطق يف الضفة الغربية وقطاع غزة. وانتقلت ـ.ت.ؼ من الكفاح اؼبسلح كاسًتاتيجية وأسلوب وحيد إُف اعتماد 

ائيلية اليت تتعامل معها، اؼبفاوضات الدبلوماسية كاسًتاتيجية وحيدة، وتقلبت يف ربالفاهتا العربية، ووسعت من نطاؽ القوى اإلسر 
وأدخلت تغَتات مهمة على ربالفاهتا الدولية بعد تفكك االرباد السوفييت. وحكمت عوامل وحيثيات متنوعة التحوالت يف مواقف 

الذي اتسم بالرفضاوية، وسبركز  1948واسًتاتيجيات اؼبنظمة، منها: تأثَتات الفكر السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية قبل سنة 
 اؼبنظمة خارج إقليمها وتركيبها االئتبليف )بتداخبلتو العربية( الذي حتم هنج سياسة إصباع الفصائل، إضافة إُف التباين يف ظرؼ وأوضاع
ل التجمعات الفلسطينية اؼبتعددة، ورؤيتها لتأثَتات اؼبواقف السياسية وانعكاسها على قدرة اؼبنظمة على التعبئة السياسية. إال أف العام

ئيسي الذي أثر على ىذه التحوالت سبثل يف غياب اؼبنظمة من )إقليمها( اػباص الذي تغيَت عليو ىذا الغياب وقبم عنو حضور قوي الر 
 . 180لتأثَتات الفضاء االسًتاتيجي اإلقليمي والدوِف على مواقف وربركات واسًتاتيجيات اؼبنظمة

فلسطينية. حيث رأى القوميوف العرب يف الكفاح اؼبسلح عنصراً مكمبًل أو تعددت االسًتاتيجيات يف مرحلة الصعود الثوري للفصائل ال
مدؾبًا يف إسًتاتيجية عسكرية عربية شاملة ضد إسرائيل. وقدمت فتح الكفاح اؼبسلح على أساس كونو البديل الوحيد اؼبمكن 

عن اؼبفاىيم اإلسًتاتيجية العسكرية دبعناىا إلسًتاتيجية اغبرب العربية الصاعقة، ما كاف يهم فتح يف اؼبقاـ األوؿ وبشكل منفصل 
الضيق، ىو أظهار شعار عبد الناصر والقوميُت "الوحدة العربية طريق ربرير فلسطُت" ليس ىو الذي سيقود إُف النجاح بل وحدىا 

تح يف التعامل مع واقع . غياب إسًتاتيجية ف181إسًتاتيجية فتح اعبديدة اؼبضادة "ربرير فلسطُت الطريق للوحدة" ىي الكفيلة بالتحرير
وجودىا يف األردف ومع السلطة "الرجعية" فيو، جعلها غَت ملتفتة كثَتًا للقضية تدريب اؼبقاتلُت والثوار وتعبئتهم وإعدادىم من أجل 

 .182مواجهة اؼبعركة اغباظبة مع النظاـ اؼبلكي وأدوات قمعو احمللية
إسرائيل، كاف من ىذه النماذج جبهة التحرير اعبزائرية، وكاسًتو وتشي جيفارا حبث الفلسطينيوف عن مباذج ؽبم يف نضاؽبم الوطٍت ضد 

يف كوبا، وماوتسي تونغ يف الصُت، وىوشي منو واعبنراؿ جياب يف فيتناـ. حيث أراد الفلسطينيوف ربرير أرضهم احملتلة من خبلؿ حرب 
التحرر، فًتى يف الفصائل الفلسطينية وحىت يف الفصيل  . وامتزجت اإلسًتاتيجية الفلسطينية بفلسفات183عصابات حرب شعبية ثورية

 الواحد: اؼباويُت، واللينينيُت، واعبفاريُت، والكاستوريُت، وأتباع ؽبوشيو منو، واعبنراؿ جياب.  

                                                 
 .398. مصدر سابق: فرسوف ظبيح 179
 .66-65مصدر سابق:  النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية.. ىبلؿ صبيل 180
 .210اؼبصدر السابق:  181
 .158مصدر سابق:  . دراسة نقدية لفكر المقاومة الفلسطينية.العظم صادؽ جبلؿ 182
اؼبؤسسة  -. راـ اهلل: مواطن)مًتجم( ؿبمد أبو زيد : من التحرر إلى الدولة.1988-1948تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية . باومغرتنىلغى  183

.203: 2006 ،لدراسة الديبقراطيةة الفلسطيني
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شكل غياب اسًتاتيجيا مستقلة وواضحة ؼبنظمة التحرير الفلسطينية خصوصًا بعد خروجها من بَتوت عنصر يف تعزيز الصراعات 
داخلها، وجاء تبٍت برنامج حل الدولتُت يف ظل اشتعاؿ االنتفاضة دوف اسًتاتيجية ؿبددة، ال على صعيد ذبديد بنية اؼبنظمة، وال على 

أو التحرؾ على  1948صعيد دورىا التعبوي للتجمعات الفلسطينية، وال على صعيد التحرؾ اؼبنظم داخل فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 
 .184 خبلؿ وبعد حرب اػبليج الثانيةالصعيد اإلقليمي العريب

ترتب على غياب إسًتاتيجية فلسطينية موحدة وقوؼ الفلسطيٍت )حقبة أوسلو( من الصراع من جانب واحد، بينما كانت إسًتاتيجية  
 إسرائيل لنهب الوقت وفرض حقائق جديدة على األرض، وتأجيل قضايا اغبل النهائي، وزج الفلسطينيُت يف مراحل متعددة من

نشاء االتفاقيات اعبزئية واالنتقالية، واؼبعضلة اإلسًتاتيجية الثانية، ربوؿ حركة التحرر الوطٍت الفلسطيٍت بكاملها إُف سلطة ليس اػبطأ إ
 .185سلطة إمبا األجدر إنشاء سلطة واإلبقاء على حركة التحرر الوطٍت الفلسطيٍت كمرجع

وغابت عن ساحة الفعل الوطٍت، فبل مناص من إعادة بناء منظمة  أف تقادمتفقدت اؼبؤسسات الفلسطينية التمثيلية شرعيتها بعد 
التحرير دبشاركة كل القوى الفاعلة يف اغبقل الوطٍت، وإهباد التدابَت الكفيلة بإشراؾ فبثلُت عن كل التجمعات واجملتمعات واعبواِف 

ودوليًا شبيناً، يعترب هتورًا التخلي عنو جريًا وراء سلطة منقوصة تقاـ بإذف الفلسطينية يف اؼبنظمة، فاؼبنظمة راكمت رصيدًا وطنيًا وعربيًا 
من االحتبلؿ ووفق شروطو. تتمتع منظمة التحرير باعًتاؼ عريب ودوِف بصفتها فبثبًل للشعب الفلسطيٍت، وىو رصيد جرى 

عقد التسعينات من القرف اؼباضي. إف منظمة االستخفاؼ بو من خبلؿ هتميش مؤسساهتا، وإنباؿ ذبديدىا وذبديد خطاهبا منذ بداية 
التحرير اجملددة على قاعدة التقاء وتوافق قوى سياسية ومدنية عريضة ىي األقدر على طرح إسًتاتيجية مقاومة متعددة اؼبسارات 

د أشكاؿ واألشكاؿ، وفق شرط كل موقع فلسطيٍت ووضعو وىي األقدر على ربديد جهوزية شروط التفاوض وبأي مرجعيات، وربدي
 .186اؼبقاومة وأمكنتها وخطاهبا

تعدد مكونات الشرط الفلسطيٍت هبعل من السذاجة اختصار اسًتاتيجية اغبركة الوطنية بثنائية التفاوض أو اؼبقاومة اؼبسلحة، كما هبعل 
 فائدة ترجى من من السذاجة اختزاؿ كل منهما يف شكل واحد فقط، ومن دوف ضوابط أو استثناءات، أو استدراكات أو ربديات فبل

ـْ مسَتة التحرر الوطٍت. كما قد ينتج من أعماؿ تصنف كمقاومة أضرار بالغة أف َف تأِت يف سياؽ اسًتاتيجية  التفاوض، إف َف ىبد
متكاملة توظف يف خدمة عملية التحرر، ويف تغيَت ميزاف القوى السياسي، والعسكري، واألخبلقي ؼبصلحة اغبق الفلسطيٍت يف تقرير 

اؼبقاومة اؼبسلحة، كوف   -، اغبركة الفلسطينية حباجة ماسة إُف التوافق على اسًتاتيجية ال زبتزؿ النضاؿ إُف ثنائية اؼبفاوضاتاؼبصَت
كليهما يكرس هنجًا لببويًا ىو دبلوماسي، وسياسي، وفكري، وثقايف، وفٍت، وتنظيمي، وتعبوي، وفبانع، وىو فعل مطواع للشرط 

 .    187ت الشعب الفلسطيٍت اليت تستقبل تأثَتات حقوؿ دوالنية متعددة التكوين والتأثَتاحملدد لكل مكوف من مكونا
اإلسرائيلي، وذبدر  -من معادلة الصراع الفلسطيٍت والعريب 1948غيبت اإلسًتاتيجية الفلسطينية فلسطينيي فلسطُت احملتلة عاـ 

ياسات العنصرية، ومن الواضح أف ىذا اعبزء من الشعب يف وجو الس 1948اإلشارة إُف صمود فلسطيٍت فلسطُت احملتلة عاـ 

                                                 
 .62مصدر سابق:  النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية.. ىبلؿ صبيل 184
. مستقبل النظام السياسي الفلسطيني واآلفاق السياسية الممكنة. "األبعاد السياسية لغياب إسًتاتيجية عمل وطنية موحدة." الربغوثي مصطفى 185

 .29مصدر سابق: 
 .119-118. مصدر سابق: إضاءة على مأزق النخبة السياسية الفلسطينية. ىبلؿ صبيل 186
.112سابق: الصدر اؼب187
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الفلسطيٍت َف يدخْل بعد بصورة جدية يف وعي النخب الفلسطينية حىت الناقدة لنهج أوسلو الداعية إُف حل جذري للصراع. يعود ىذا 
ع الضفة والقطاع الذي بدأ  لعدة أسباب ىي: سبركز العقل الفلسطيٍت يف مشرو  1948اإلنباؿ لدور فلسطيٍت فلسطُت احملتلة عاـ 

كمشروع مرحلي مث ما لبث أف ربوؿ إُف مشروع حل هنائي، وعجز القيادة الفلسطينية عن اجًتاح صيغة تعاونية خبلقة تتضمن دعماً، 
ت التفتيت سياسياً، وثقافياً، ومادياً، ومعنوياً، لوجودىم ولتطورىم يف كافة اجملبلت لتبلورىم كمجموعة قومية متماسكة يف وجو سياسا

 . 188الصهيونية العنصرية، وخوؼ بعض األوساط الفلسطينية من توفَت ذريعة إلسرائيل للتحريض على العرب الفلسطينيُت
أدى الًتنح يف صورة اغبالة الفلسطينية بُت "حركة ربرر وطٍت" أو "دولة قيد التكوف" يف إرباؾ اإلسًتاتيجية الفلسطينية. حسم السؤاؿ 

الوطٍت من أجل االستقبلؿ يطرح مسالة إسًتاتيجية اؼبقاومة، دوف حسم السؤاؿ اذباه حركة التحرر الوطٍت من أجل  اذباه حركة التحرر
االستقبلؿ يطرح مسالة إسًتاتيجية اؼبقاومة، ودوف حسم السؤاؿ ال توجد إسًتاتيجية مقاومة، إمبا توجد "عملية سياسية" من ناحية 

 تربطهما إال عبلقة التعارض أو اإلزعاج اؼبتبادؿ أو التواطؤ غَت اؼبتجانس. تعتمد العملية "وعمليات مقاومة" من ناحية أخرى، ال
السياسية التدرهبية اؼبعًتؼ هبا على الساحة الدولية اليت ستؤدي إُف قياـ دولة فلسطينية مستقلة على خطوط قريبة فبا ىو مطروح يف 

 بعد اهنيار مفاوضات كامب ديفيد، يف أف ليس لدى صبيع الفواعل . يكمن اؼبأزؽ االسًتاتيجي الفلسطيٍت189"كامب ديفيد"
السياسية الفلسطينية )كتل نيابية، أحزاب، فصائل(، إجابة فيما يتعلق باآلليات والطرؽ واألساليب الفعالة لتحقيق براؾبها السياسية، 

 .190واليت يبكن اختزاؽبا يف برناؾبي حركيت فتح وضباس
ية الفلسطينية يف غياب الربامج اؼبقنعة والواقعية من أكرب تنظيمُت سياسيُت فاعلُت يف اغبقل السياسي يكمن مأزؽ اغبركة السياس

الفلسطيٍت )فتح، وضباس(، حيث فشلت حركة فتح يف اعتماد إسًتاتيجية ناجحة القباز مشروع الدولة الوطنية اؼبستقلة على أراض 
سلطة أو بعده الشروط الضرورية حىت تكوف اؼبقاومة إسًتاتيجية ناجحة لتحرير ، كما أف حركة ضباس َف تطرْح قبل تسلمها ال1967
 . 192، أف غياب إسًتاتيجية موحدة أدى إُف فقداف البوصلة اإلسًتاتيجية191فلسطُت

مي بشارة إُف يؤكد عزمي بشارة أنو من غَت اؼبفًتض على اغبركة الوطنية الفلسطينية أف زبتار بُت السياسة أو اؼبقاومة والتفاوض، بل ير 
. ويرى بشارة بأف اغبسم يف 193اعبمع بُت السياسة واؼبقاومة، وبُت اؼبقاومة والتفاوض، إذ لـز األمر ضمن إسًتاتيجية واحدة

اإلسًتاتيجية الفلسطينية هبب أف يتجو باذباه إسًتاتيجية حركة التحرر الوطٍت ضد حالة كولونيالية استعمارية، وهبب أف ذبمع حركة 
وطٍت بُت العمل السياسي واؼبقاومة اؼبشروعة ضد االحتبلؿ، حبيث يهدؼ العمل السياسي إُف تعبئة الرأي العاـ الفلسطيٍت التحرر ال

لف والعريب والتأثَت على الرأي العاـ األمريكي، واألورويب، واإلسرائيلي، وهبب أف يتبلءـ عملو مع إسًتاتيجية اؼبقاومة، وهبب إف ال تتأ

                                                 
المستجدات الداعمة لبناء إستراتيجية وطنية يف اإلسًتاتيجية الفلسطينية؟."  48. "اؼبفاوضات واػبيارات البديلة: أين موقع عرب عبد الفتاحعوض  188

 .157-154: 2011 ،مسارات -والدراسات اإلسًتاتيجية البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت لؤلحباث السياساتقادرة على تحقيق األىداف الفلسطينية. 
: 2002اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة الديبقراطية،  -راـ اهلل: مواطن ما بعد االجتياح: في قضايا اإلستراتيجية الوطنية الفلسطينية.. بشارة عزمي 189
38-39. 
 . 121مصدر سابق:  قبل وبعد عرفات: التحول السياسي خالل االنتفاضة الثانية.. جقماف جورج190

 .293. مصدر سابق: النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية. ىبلؿ صبيل 191
. مستقبل النظام السياسي الفلسطيني واآلفاق السياسية الممكنة. "األبعاد السياسية لغياب إسًتاتيجية عمل وطنية موحدة." الربغوثي مصطفى 192

 .25مصدر سابق: 
 .39سابق: مصدر  ما بعد االجتياح: في قضايا اإلستراتيجية الوطنية الفلسطينية.. بشارة عزمي 193



63 
 

. وىذه اإلسًتاتيجية تتوافق مع إسًتاتيجية 194ة "عمليات" منفردة بل ىي استمرارية من أجل ربقيق اؽبدؼ السياسياؼبقاومة من ؾبموع
وخطاب حركة فتح "العمل العسكري يزرع، والعمل السياسي وبصد،" وينسجم مع برنامج وشعار حركة ضباس يف االنتخابات 

". يطرح السؤ  2006التشريعية عاـ  اؿ نفسو ىل فعبًل ىذه "اإلسًتاتيجية اؼبزدوجة" ناجعة للتحرير؟. يرى ناصر "يد تبٍت ويد تقاـو
اليت سبكن الشعب الفلسطيٍت وحركتو السياسية من إقباز أىدافو يف  -اإلسًتاتيجية-القدوة معيار اإلسًتاتيجية الناجحة يتمثل يف "تلك

د كذلك صبيل ىبلؿ أف اغبركة السياسية الفلسطينية حباجة إُف " يؤك195التحرر واالستقبلؿ والسيادة ووضعو على طريق البناء والتقدـ.
 . 196رؤية موحدة واسًتاتيجية موحدة ومؤسسات موحدة من أجل تعظيم فعلها الوطٍت

بدأ التاريخ السياسي الفلسطيٍت بثبلث وحدات: األوُف، وحدة السؤاؿ الفلسطيٍت مع اؼبشروع القومي العريب باعتبار القضية 
. والثانية ىي وحدة الشعب الفلسطيٍت 1974ة العرب األوُف، وال يبكن فك السؤاؿ عن سياقو العريب حىت العاـ الفلسطينية قضي

واألرض الفلسطينية. والثالثة، ىي اعتبار الطريق النضاِف ىو طريق الكفاح اؼبسلح ىذه اؼبقولة َف يبَق منها شيء اليـو فجرى فك 
لشعب واألرض الفلسطينية يف أوسلو بواقع األمر، ومت ربويل اؼبفاوضات إُف الطريقة الوحيدة الوحدة مع اعبانب العريب، وجرى ذبزيء ا

 .197اليت يبكن من خبلؽبا إحقاؽ حقوؽ الشعب الفلسطيٍت
يربز غياب اإلسًتاتيجية يف اغبالة الفلسطينية؛ بسب غياب التوافق على األىداؼ العليا أو الثوابت، واالختبلؼ حوؿ الوسائل، وحوؿ 

ديد معسكر األصدقاء ومعسكر األعداء، وىو ربديد اؽبدؼ الوطٍت، وحىت مع اعتبار الدولة ىو اؽبدؼ فاف الغموض وااللتباس رب
نص اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت يف مادتو الثامنة "اؼبرحلة اليت يعيشها الشعب الفلسطيٍت  .198يكتنف ماىية وحدود الدولة الفلسطينية

تحرير فلسطُت." وجاء يف اؼبادة التاسعة "الكفاح اؼبسلح ىو الطريق الوحيد لتحرير فلسطُت وىو بذلك ىي مرحلة الكفاح الوطٍت ل
يبدو أف االسًتاتيجية الفلسطينية واضحة جليًا ؼبن أراد السَت يف درهبا، وتبدو االسًتاتيجية الفلسطينية  199إسًتاتيجية وليس تكتيكاً."

 رياح، واستبداؽبا باسًتاتيجيات ال تتوافق والشرط االستعماري الذي زبضع لو فلسطُت.مأزومة وواىنة عند إلقائها يف أدراج ال
 خالصة

أوضحت عملية اؼبراجعة النقدية لعدد من األدبيات اليت تتطرؽ للموضوع اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت بشكل عاـ ومت الًتكيز على 
االدبيات اليت توصف أزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت بشكل خاص ويعود ذلك لكوف الدراسة باجململ نقدية وىي تفًتض وجود أزمة 

. تبُت من تلك اؼبراجعة الكثيفة اليت راعت ؾبمل وجهات النظر واحملطات التارىبية اؼبختلفة اف اؼبشروع يف اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت
)متبلزمة األزمة( اليت تستنسخ نفسها يف عدد من روافع وحلقات اؼبشروع الوطٍت بالوطٍت الفلسطيٍت ال يعاين فقط من أزمة أمبا مصاب 

يب يف وىن اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت وتصدعو، كما انتقلت ىذه األزمة من بنية اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت. كاف ؽبذه اؼبتبلزمة أثر سل

                                                 
 .40اؼبصدر السابق:  194
عبلـ البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت لئل نحور إستراتيجية فلسطينية قادرة على تحقيق األىداف الوطنية.. "كبور إسًتاتيجية فلسطينية ناجحة." القدوة ناصر 195

 .534: 2009 ،بدائل -واألحباث والدراسات
 . 22: 2012 ،89عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.. "أسئلة ؼبرحلة ما بعد أيلوؿ." ىبلؿ ليصب 196
 .3: 2013 ،17ؾبلد  ،2عدد  آفاق برلمانية.. "القضية الفلسطينية: حديث يف الكل واعبزء." زريق رائف 197
 .3: 2013 ،17ؾبلد  ،2عدد  آفاق برلمانية. . "السياسة الفلسطينية واػبيارات اؼبتاحة لتغيَت ) قواعد اللعبة(."الشايبيوسف  198
 والتاسعة.اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت. اؼبادتُت الثامنة  199



64 
 

الفلسطيٍت اُف بنية البدائل الفلسطينية والرىانات النقدية اليت حاولت تقوًن وتصحيح مسار اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت وىذا ما سيتم 
 التطرؽ إليو بالتفصيل يف الفصل الثالث. 
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 الفصل الثالث
 قراءات في أزمة البدائل الفلسطينية والرىانات النقدية

 
 إلماعة

 جدوى وجدية البدائل المطروحة لمعالجة القضية الفلسطينية  /عدمقراءة في  أواًل.
 البدائل النكوصية: برنامج النقاط العشرة )الربنامج اؼبرحلي(، ووثيقة االستقبلؿ الفلسطينية.  3.1
 البدائل الرافضة للحلوؿ االستسبلمية: جبهة الرفض، وربالف الفصائل العشرة. 3.2
 : اتفاقية أوسلو وسبثبلهتا مبوذجاً.البدائل التفاوضية 3.3
 الثالث، واؼببادرة الوطنية الفلسطينية.البدائل الليربالية: التيار  3.4
 (، واؼبقاومة الشعبية.PACBI) الفلسطينية ؼبقاطعة األكاديبية إلسرائيل البدائل الوطنية الشعبية: اغبملة 3.5
 البدائل الشبابية: اغبراؾ الشبايب الفلسطيٍت. 3.6
 .2012و 2011البدائل اغبقوقية والقانونية: خياري التوجو إُف األمم اؼبتحدة  3.7
 البدائل اغبزبية اإلسبلمية: حركة اعبهاد اإلسبلمي، وحركة اؼبقاومة اإلسبلمية )ضباس(. 3.8
 : حزب التجمع الوطٍت الديبقراطي.1948بدائل فلسطيٍت فلسطُت اؼبستعَمرة يف العاـ  3.9

 
 ثانياً. قراءة في ىشاشة الرىانات النقدية واستحكام المأزق واألزمة

 .(فتح) التحرير الوطٍت الفلسطيٍت داخلي بعيوف حركةالنقد ال 3.1
 النقد الداخلي بعيوف حركة اؼبقاومة اإلسبلمية )ضباس(. 3.2
 النقد الداخلي بعيوف اعببة الشعبية لتحرير فلسطُت. 3.3
 النقد الداخلي بعيوف اعببهة الديبقراطية لتحرير فلسطُت 3.4
 الفلسطيٍت.النقد الداخلي بعيوف حزب الشعب  3.5
  النقد الداخلي بعيوف حركة اعبهاد اإلسبلمي. 3.6
 النقد الداخلي بعيوف فواعل أخرى. 3.7

 
 خالصة نقدية  
 
 

"االهنيارات علنية، والبديل يتشكل من األزمة واجملهوؿ الذي يكور قبضاتو ويتقدـ الفتتاح مرحلتو وامتبلكها حوؿ اسم فلسطُت اليت 
 تعْد سرية..." تتفجر إشارات وكلمة سر َف
 درويش محمود 
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"طرح البديل السياسي ليس ؾبرد قضية تنظيمية. وطرح البدائل السياسية، إف كاف على مستوى الربجوازية الفلسطينية، أو على مستوى 

رح البديل القوى الديبقراطية واليسارية الفلسطينية، هبب أف يأخذ بعُت االعتبار التحديات السياسية القائمة. وبدوف ذلك فإف ط
 السياسي يصَت قضية تكتيكات"

 بشارة عزمي 
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 الفصل الثالث
 قراءات في أزمة البدائل الفلسطينية والرىانات النقدية

 إلماعة
ىذا الفصل مراجعة نقدية لعدد كبَت من األدبيات اليت عاعبت موضوعيُت مركزيُت استند عليهما ىذا الفصل ونبا: موضوع  قدـي

 البدائل الفلسطينية اليت سبظهرت يف مسَتة اغبركة الوطنية الفلسطينية يف مرحلة ما قبل أوسلو وما بعدىا، واؼبوضوع الثاين مت استجبلب
وأشهر وأحدث االسهامات النقدية اليت طرحت لتشخيص ومعاعبة وتوصيف اغبالة الفلسطينية خصوصاً  خارطة نقدية أوضحت أىم

 أزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت. تقليب البدائل الفلسطينية ودراستها أفضى لبلورة صورة واضحة ؼباىية أزمة ىذه البدائل وسبثلت أزمتها
ه البدائل يف النزوؿ عن األىداؼ الفلسطينية الكربى لصاٌف مشاريع سياسية باىتة،  يف ارهتاهنا بأطراؼ غَت فلسطينية، وتسابق ىذ

كانت أىداؼ وفكر بعض ىذه البدائل ضبابية وغَت صبعية للفلسطينيُت، تبٍت بعض البدائل أيديولوجيات عاؼبية زبتلف مع خطاب 
توى العملي مثل حركة اؼبقاطعة الفلسطينية إلسرائيل، اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، فيما سجل قباحات لبعض ىذه البدائل على اؼبس

وقباحات على اؼبستوى الفكري النظري مثل حزب التجمع الوطٍت الديبقراطي، وقبح خطاب اعبهاد اإلسبلمي على الصعيد العملي 
ة الرىانات النقدية أيضًا أزم والنظري وتطور ىذا البديل خطاب ينسجم مع خطاب اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت. أوضح ىذا الفصل

الفلسطينية اليت َف تفك أزمة ومأزؽ اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت. يعود سبب استحكاـ األزمة إُف انطبلؽ عدد من الرىانات النقدية من 
خطاب سياسي أيديولوجي َف يقدـ نقد دقيق، واكتفت ىذه الرىانات يف السجاؿ واؼبناكفات اغبزبية، وبعض من ىذه الرىانات 

من نقطة تشخيص أزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت ؼبرحلة ما بعد أوسلو وَف تتطرؽ ىذه الرىانات النقدية ؼبرحلة ما قبل أوسلو،  أنطلق
وأضحى مشروع السلطة  الفلسطينية وكيفية تفعيلو جوىر اػبطاب النقدي ؽبذه الرىانات النقدية. تطرؽ رىاف عبد اإللو بلقزيز ؼبوضوع 

 سطيٍت وقدـ مقاربة جديرة للخروج من نفق األزمة إُف أفق التحرر عرب "تثبيت الثوابت."     اػبطاب اعبمعي الفل
 أواًل. قراءة في عدم/ جدوى وجدية البدائل المطروحة لمعالجة القضية الفلسطينية

 ووثيقة االستقالل ،(النقاط العشرة )البرنامج المرحليالبدائل النكوصية: برنامج  3.1
 نقاط العشرة )البرنامج المرحلي(برنامج ال 3.1.1

قبل أشهر من حرب تشرين األوؿ  سيما يف أوساط )اعببهة الديبقراطية(يف حركة اؼبقاومة الفلسطينية والهنج اؼبرحلية يف التبلور  بدأ
. وساىم عامبلف رئيسياف يف تعزيز هنج اؼبرحلية بعد اغبرب: األوؿ، موقف قطاعات واسعة من سكاف اؼبناطق احملتلة يف ربمل 1973

جل ـ.ت.ؼ مسؤولياهتا عن مصَت األراضي احملتلة اليت زبلت عنها إسرائيل، ودعم فكرة مشاركة ـ.ت.ؼ يف اعبهود الدولية من أ
التسوية السياسية للصراع. يتمثل العامل اآلخر، يف تأثَت اؼبوقف السوفييت على القرار الفلسطيٍت إثر تعمق العبلقات بُت االرباد 
السوفييت وعدد من الفصائل الرئيسية يف ـ.ت.ؼ، وتنامي شعور تلك الفصائل حباجتها لبلستغبلؿ ثقل االرباد السوفييت يف التأثَت 

 .    200يات اؼبتحدة األمريكيةعلى موقف الوال
قاـ الربنامج اؼبرحلي على ثبلث أمور مركزية: إقامة سلطة وطنية مستقلة للشعب فوؽ أي جزء يتحرر من ترابو الوطٍت، وتأكيد اغباجة 

رحلي اغبركة . وضع الربنامج اؼب201لكل أشكاؿ الكفاح، وفتح اجملاؿ أماـ استخداـ كافة الطاقة واإلمكانات ال قباز النصر والتحرير

                                                 
 . 237-236: مصدر سابق .الشريف ماىر 200
 .220-219اؼبصدر السابق:  201
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الوطنية الفلسطينية على بداية هنج العمل الوطٍت، ويسميو فيصل حوراين برنامج "إهبايب" حل ؿبل هنج الرفض السليب، الذي اشتهرت 
بو ـ.ت.ؼ، ومهد قرار الربنامج دبا يشبو اإلصباع الطريق أماـ مزيد من االنتصارات السياسية )االعًتاؼ بالقمة العربية يف الرباط 

من التقرير "الصائب  -حسب رؤية اعببهة الديبقراطية-. ينطلق الربنامج اؼبرحلي 202نظمة، واعًتاؼ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة(باؼب
. عمل الربنامج اؼبرحلي على أعادة صياغة الفكر 203والبديهي،" بإف توفر شروط إقباز اؽبدؼ النهائي لن يتحقق دفعة واحدة

 .204التضاد بُت اؼبقاومة وبُت التسوية وبُت الكفاح اؼبسلح وبُت اغبل السلميالسياسي اؼبتمحور حوؿ ثنائية 
يؤكد عدد من قادة اعببهة الشعبية لتحرير فلسطُت أف الربنامج اؼبرحلي ىو يف األساس من بنات أفكار بعض معتدِف حركة فتح، 

ية بطرح الربنامج اؼبرحلي حىت يعفي نفسو ويعفي حركة من وليس من أفكار اعببهة الديبقراطية، إمبا أوعز ياسر عرفات للجبهة الديبقراط
الرفض، ويدار النقاش واعبدؿ بُت اليسار نفسو باعتبار الربنامج للجهة الديبقراطية، فكاف ياسر عرفات يستخدـ اعببهة الديبقراطية  

 . 205كأداة استطبلع واستكشاؼ للمواقف السياسية الفلسطينية
نية على الربنامج السياسي اؼبرحلي )برنامج النقاط العشر(، كما أيدت الدولة العربية ىذا الربنامج يف وافقت كافة التنظيمات الفلسطي

القيادة العامة، وجبهة  -حُت ربفظت العراؽ على اؼبوقف وأعلنت اعببهة الشعبية لتحرير فلسطُت، واعببهة الشعبية لتحرير فلسطُت
نامج النقاط العشر، وشكلت )جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلوؿ االستسبلمية(. التحرير العربية تراجعها عن اؼبوافقة على بر 

 .  206وانضمت إليها جبهة النضاؿ الشعيب الفلسطيٍت وانسحبت اعببهة الشعبية لتحرير فلسطُت من اللجنة التنفيذية ؼبنطقة التحرير
جهاهتا ومطالبها والسيما التسوية. وَف ربصْل اؼبنظمة على اعًتاؼ جاء الربنامج اؼبرحلي متناغمًا مع سياسات الدوؿ العربية ووفق تو 

إال بعد تبٍت الربنامج اؼبرحلي، وكذلك اعتربت قيادات يف حركة فتح الربنامج  1974الدوؿ العربية الشرعية العربية والدولية ففي عاـ 
 .207اإلسرائيلي -راع الفلسطيٍتاؼبرحلي حبلً اسًتاتيجياً وليس مرحلياً أي أنو خاسبة اؼبطاؼ غبل ؾبمل الص

ا اعتربت الثورة الفلسطينية فكرة اؼبرحلية كحلقة وصل يف الطريق إُف ربقيق اؽبدؼ النهائي، وال تتناقض اؼبرحلة مع إسًتاتيجية الثورة م
وبالتاِف التصرؼ السياسي  . يرى عبد اإللو بلقزيز أف الربنامج اؼبرحلي كاف قاببًل لقراءتُت208دامت َف تتخلَّ عن ىدفها التحرر والعودة

من خبلؿ إسًتاتيجيتُت: األوُف، سبثلتو كضرورة تارىبية تستدعيها الواقعية السياسية، وتكتيك التدرج واؼبرحلية، وكسب األنصار العرب 
ُت. أما اإلسًتاتيجية والدوليُت، ويعترب كمحطة اضطرارية كبو التحرير الشامل، وبناء الدولة الديبقراطية العلمانية، على كامل تراب فلسط

 الثانية، فتصورتو سقفًا هنائية للعمل الوطٍت، قاببًل  كذلك، ألف يًتكب عليو برامج مرحلية فرعية جديدة. وتثبت القراءة اإلسًتاتيجية

                                                 
 .217-216: مصدر سابق : دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.1974-1964الفكر السياسي . حوراين فيصل 202
ـ العريب والدار د.ـ: شركة دار التقد المقاومة الفلسطينية. وحدة في -صراع 1974-1973البرنامج المرحلي.. وقيس عبد الكرًن.  حواسبة نايف 203

 .  30د.ت:  ،الوطنية اعبديدة
 .47اؼبصدر السابق:  204
 .260-259: )وآخروف(. مصدر سابق أبو كبل أسامة205

 .208: 1983 ،سسة الدراسات الفلسطينية. نقيوسيا: مؤ فلسطين تاريخها وقضيتها 206
 .260: )وآخروف(. مصدر سابق أبو كبل أسامة207

 . 216سابق: الصدر اؼب 208
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عمل السياسي األوُف، اػبيار التحرري بأسلوب العنف الوطٍت اؼبسلح )العمل الفدائي، أو اؼبدين/ االنتفاضة(. أما الثانية، غلبت ال
 .209الدبلوماسي وهنجت سبل التسوية السياسية وسبت ىزيبة عقيدة التحرر الوطٍت الفلسطيٍت أماـ أيديولوجيا التسوية

يرى عبد الرحيم الشيخ أف إعبلف أوسلو َف يكْن شهادة الوفاة ػبيار الدولة الديبقراطية، فقد أعلنت وفاة ذلك اػبيار بعد أقل من ست 
، وذلك عرب مشروع السلطة الفلسطينية أو )الربنامج اؼبرحلي(. ومثََّل إسقاط خيار الدولة الديبقراطية لصاٌف مشروع سنوات على إعبلنو

السلطة الفلسطينية أوُف قطع الدومنيو يف ىجر مفهـو الفلسطنة، اليت نظَّهر ؽبا إدوارد سعيد وسقوط الربنامج السياسي ؼبنظمة التحرير 
. عمل الربنامج اؼبرحلي على التأسيس لفكرة السلطة الفلسطينية قبل عشرين عاـ من سبثلها للوجود 1994210الفلسطينية قبل عاـ 

على إثر اتفاقية أوسلو والنقطة اؼبهمة يف الربنامج اؼبرحلي اليت أدت إُف ربوالت يف الفكر السياسي الفلسطيٍت وبالتاِف يف  1994عاـ 
ديدة على قاموس النضاؿ الفلسطيٍت مثل: "النضاؿ بكافة الوسائل،" بعد أف كاف اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، ودخوؿ مفردات ج

العمل الفدائي ؿبصورًا بالكفاح اؼبسلح، واألىم من ذلك انشداد اغبركة الوطنية الفلسطينية لفكرة "السلطة" اليت ادخلها الربنامج 
اف فكرة "الوطن،" الذي سبحور اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت وفكره اؼبرحلي على فكر اغبركة الوطنية الفلسطينية لتحل فكرة "السلطة" مك

 حوؿ ربرير "الوطن،" وليس إقامة سلطة يف أرض الوطن مثلما نص الربنامج اؼبرحلي.   
إذ كاف الربنامج اؼبرحلي أوؿ اإلزاحات عن األىداؼ الفلسطينية الكربى، وخفوت قبم "الوطن" لصاٌف ضوء "السلطة" اػبافت، فإف 

، َمّثَل اػبروج من سرب األىداؼ الوطنية الكربى باالعًتاؼ بإسرائيل ؾباناً، للقبوؿ باؼبنظمة كشريك يف 1988ف االستقبلؿ لعاـ إعبل
 % من فلسطُت التارىبية دوف أي عملية مفاوضة أو مساومة. 55اغبوار والسبلـ ومت التنازؿ عن أكثر من 

ة واليت تضمنت ؾبموعة من الكلمات والعبارات، مثل "ربرير فلسطُت" لتحل ؿبلها عبارة تضمن الربنامج اؼبرحلي خصوصاً النقطة الثاني
"ربرير األرض الفلسطينية." وتعرب عبارة "األرض الفلسطينية" الضفة وقطاع غزة. ومت اعتماد وسيلة ربرير األرض "كافة الوسائل وعلى 

وى االعًتاؼ بالدولة اليهودية، لكنو عمل ضمن استعداد ـ.ت.ؼ . َف يصْل الربنامج اؼبرحلي إُف مست211رأسها الكفاح اؼبسلح"
. تضمن برنامج النقاط 212للدخوؿ يف مفاوضات غَت مباشرة وتأجيل ربرير كل فلسطُت أف َف يكْن التخلي عن ىذا اؽبدؼ كليا

يعٍت  338ذكر رفض قرار  ولكن عدـ 242. رفضت النقطة األوُف يف الربنامج قرار 213العشر عمليا "بدء انكسار اؼبنظمة رظبياً"
. "الربنامج كاف إعبلنًا لبدء العمل السياسي والتخلي عن التحرير والنضاؿ 242214اعًتافًا ضمنيًا بو وىو يتضمن قرار 

 "215العسكري.

                                                 
 .27مصدر سابق:  أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى حماس.. بلقزيز عبد اإللو 209
. راـ اهلل: اؼبركز القضيةالتجمعات الفلسطينية وتمثالتها ومستقبل . "اؽبوية الثقافية الفلسطينية.. )اؼبثاؿ( و)التمثيل( و)التماثل(." الشيخ عبد الرحيم210

 .85: 2013 ،مسارات -والدراسات اإلسًتاتيجية الفلسطيٍت وأحباث السياسات
.237)وآخروف(. مصدر سابق:  أبو كبل أسامة211

باسم سرحاف )مًتجم(، يزيد صايغ )مراجعة(.  : الكفاح المسلح والبحث عن الدولة.1993-1949الحركة الوطنية الفلسطينية . صايغ يزيد 212
 . 469: 2003 ،َتوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيةب

 د.ـ: د.ـ.ف، د.ت: .وأده منظمة التحرير الفلسطينية: الفردية واليمينية، عدم االلتزام بالمبادئ، عدم المصداقية في الممارسة. خرطبيلصبيل  213
27 

 .28اؼبصدر السابق:  214
 .28بق: اؼبصدر السا 215
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 وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيني 3.1.2
قصر الصنوبر، يف منتصف تشرين الثاين/ نوفمرب  اعتمد اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت يف دورتو التاسعة عشر اليت انعقدت يف اعبزائر يف

"وثيقة إعبلف قياـ دولة فلسطُت،" وىي الوثيقة اليت اشتهرت باسم "وثيقة إعبلف االستقبلؿ." ذبلت وثيقة إعبلف االستقبلؿ  1988
، وزعزع وحدة 1983 إُف حيز الفعل الوطٍت الفلسطيٍت بعد زبطي منظمة التحرير عقابيل االنشقاؽ الذي وقع يف فتح يف العاـ

، ىذا 1982اؼبنظمة. وعربت اؼبنظمة سنوات الركود، اليت تبعت إقصاء مركزىا القيادي ووجودىا العسكري الرئيسي عن لبناف 
اإلقصاء الذي أوىن القدرة الفلسطينية على إقبلؽ أمن إسرائيل عرب سنوات الركود، وانطلقت االنتفاضة الشاملة يف األراضي احملتلة يف 

. وقد ذبلى تعايف اؼبنظمة من أغلبية القوى على برنامج سياسي تستهدي االنتفاضة بو. ورسم الربنامج أىدافو بإجبلء 1987خر أوا
 .216االحتبلؿ عن الضفة والقطاع، وإقامة الدولة الفلسطينية اؼبستقلة عليهما

يحية ىي إعبلف االستقبلؿ، تتحدث عن دولة يف مع أف اؼبذكرة التوض 1947لعاـ  181استند إعبلف االستقبلؿ على قرار التقسيم 
، وىذا اإلعبلف حل 242وال يوجد تناقض كبَت بُت إعبلف االستقبلؿ الذي قبلو أغلب الفلسطينيُت وبُت قرار  1967حدود عاـ 

الوطٍت الذي انعقد . قفزت وثيقة إعبلف االستقبلؿ الفلسطيٍت عن إعبلف اجمللس 217سياسي وليس اغبل التارىبي أو اؼبصاغبة التارىبية
الذي قرر استقبلؿ فلسطُت كلها، وشكل حكومة عمـو فلسطُت. أما وثيقة إعبلف االستقبلؿ فهي أقل  1948يف غزة يف العاـ 

% فقط من أرض فلسطُت 23بكثَت فبا رفضو اآلباء واألجداد. كاف إعبلف االستقبلؿ النظري عن قياـ الدولة الفلسطينية على 
 . 218لتنازؿ عن بقية األراضي الفلسطينية واقر بأف اظبها سار إسرائيلالتارىبية حيث مت ا

أدى إعبلف االستقبلؿ وظيفتو اآلنية، فأسهم يف تسهيل التطور اغباسم كبو العقبلنية والتماىي مع روح العصر وقوانينو وقيمو. جاءت 
 1988فلسطيٍت خبلؿ عقود سبعة أو شبانية، سبقت العاـ وثيقة االستقبلؿ تتوهباً ؼبساري تطور مرتبطُت معاً: تطور الفكر السياسي ال

. جاء الربنامج اؼبرحلي 219وتطور اؼبمارسة العملية للحركة الوطنية الفلسطينية خبلؿ ىذه العقود واػبربة اليت تراكمت عرب اؼبمارسة
الوطٍت الفلسطيٍت وَف يعرباف عن  الفلسطيٍت ووثيقة االستقبلؿ الفلسطيٍت كخطوتُت فلسطينيتُت، عربا عن هنج نكوصي يف اؼبشروع

 األىداؼ الفلسطينية الكربى وإمبا انزلقا دوف السقف الفلسطيٍت الذي عرب عنو اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت.
، أي غموض أو التواء خبصوص 1988َف يكتنف إعبلف االستقبلؿ والبياف السياسي للدورة التاسعة عشر للمجلس الوطٍت عاـ 

ائيل، وقياـ الدولة الفلسطينية على جزء من الًتاب الفلسطيٍت، وأف ىدؼ االستقبلؿ الوطٍت ال رجعة عنو مهما  االعًتاؼ بوجود إسر 
. ويعترب إعبلف االستقبلؿ ربوؿ تارىبي مهم يف 338و242كانت التضحيات، وأف اؼبؤسبر الدوِف للسبلـ يعقد على قاعدة القرارين 

. ذباىلت وثيقة االستقبلؿ الفلسطيٍت اؼبيثاؽ 220رباؾ اليت وصمت القيادة الفلسطينيةالفكر السياسي الفلسطيٍت، ويوضح حالة اإل
                                                 

. راـ اهلل: مؤسسة ياسر عرفات. الكتاب السنوي الثاني لمؤسسة ياسر عرفات. "وثيقة إعبلف االستقبلؿ: ظروؼ إنشائها وأنبيتها." حوراين فيصل 216
-86لسابق: . "عن مفهـو االستقبلؿ الوطٍت." اؼبصدر اياغيؿبمد  الفكر السياسي انظر. . للمزيد حوؿ فكرة االستقبلؿ الوطٍت يف40-41: 2012

100  
عماف: مركز  .الدولة الفلسطينية المستقلةضبد سعيد نوفل )ؿبرر(. أعملية السبلـ يف الشرؽ األوسط." . "الدولة الفلسطينية اؼبستقلة يف أبو عمرزياد  217

 . 51: 2000 ،دراسات الشرؽ األوسط
 .192-191. مصدر سابق: البحث عن دولة. نوفل فبدوح 218
 .47"وثيقة إعبلف االستقبلؿ: ظروؼ إنشائها وأنبيتها." مصدر سابق: . حوراين فيصل 219
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الذي يدعو إُف تقسيم فلسطُت إُف دولتُت عربية واألخرى يهودية، ىذا يعٍت  181الوطٍت الفلسطيٍت بقبوؽبا قرار تقسيم فلسطُت 
للمشاركة يف مؤسبر  338و 242ؿ، إعبلف القبوؿ لقراري . ىدؼ قيادة ـ.ت.ؼ من إعبلف االستقبل221القبوؿ بيهودية دولة إسرائيل

 .1974السبلـ الذي بدئت تستعد لو اؼبنظمة منذ إعبلهنا الربنامج اؼبرحلي عاـ 
 : جبهة الرفض، تحالف الفصائل العشرةالرافضة للحلول االستسالميةالبدائل  3.2

 جبهة الرفض 3.2.1
 1974يف إسناد قرار من اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت، الذي انعقد يف القاىرة يف حزيراف قبح ربالف فتح واعببهة الديبقراطية والصاعقة 

صوتاً(. وتألفت جبهة رفض ضد اؼبشروع مؤلفة من اعببهة  187من  183بقبوؿ برنامج النقاط العشرة، وذلك بأغلبية ساحقة )
والية للعراؽ. واقتصر الرفض على موقف متعنت ومعاند، وانسحبت القيادة العامة، وجبهة التحرير العربية اؼب -الشعبية، واعببهة الشعبية

 .  1981222جبهة الرفض من اللجنة التنفيذية، وما لبثت جبهة الرفض بالًتاجع عن موقفها خطوة لتعود إُف اللجنة التنفيذية عاـ 
ية منظمة التحرير حىت يف الظروؼ اليت َف تشهْد الساحة الوطنية الفلسطينية يف كل تارىبها اؼبعاصر أي مسعى إُف النيل من مرجع

انتظمت فيها فصائل اؼبعارضة يف جبهات وربالفات ضد قيادة اؼبنظمة )جبهة الرفض، التحالف الوطٍت، التحالف الديبقراطي، اؼبؤسبر 
وضاع التنظيمية يف الوطٍت الفلسطيٍت(، بل ظلت ترسم ؼبعارضتها أفقًا سياسيًا يقع يف قلب تعزيز تلك اؼبرجعية، من نوع تصحيح األ

. جاءت جبهة الرفض كذلك خبط معارض لنهج اؼبنظمة دوف 223ـ.ت.ؼ أو ذبذير خطها الكفاحي أو تصويب مواقفها السياسية
 اؼبطالبة بإسقاط اؼبنظمة أو العمل على النيل منها.

جبهة الرفض خروج فبثليها من اللجنة  تشكلت جبهة الرفض على إثر إعبلف الربنامج اؼبرحلي. وكانت بقيادة اعببهة الشعبية واعتربت
تضمن البياف  .224التنفيذية ذبميداً للعضوية وليس خروجاً من ـ.ت.ؼ، لتكوف اغبالة اعبديدة ضمن إطار الوحدة الوطنية الفلسطينية

ير كامل الًتاب التأسيسي عببهة الرفض ؾبموعة من البنود إلفشاؿ مشروع الربنامج اؼبرحلي: العمل على تصعيد الكفاح اؼبسلح لتحر 
الفلسطيٍت، ورفض الربنامج اؼبرحلي اؽبادؼ لتحقيق السلطة الوطنية من خبلؿ اؼبؤسبرات، والتأكيد على أف ىذه السلطة تأيت عرب هنج 

 .225الكفاح اؼبسلح وليس عن طريق اؼبؤسبرات
. أثر ىذا الدعم السياسي اؼبشروط على 1973226تلقت جبهة الرفض دعمًا سياسياً وماديًا من ليبيا والعراؽ ابتداء من أواخر سنة  

توجهات اعببهة وفاعليتها، وحثت ليبيا والعراؽ اعببهة اعبديدة إنشاء دوائر إعبلمية، وقوات عسكرية مشًتكة. وسبق ذلك إنشاء كتيبة 
أصدرت  .227مرةالمقاومة مستمدفعية مشًتكة من الرافضُت لتوجهات قيادة ـ.ت.ؼ، وقاموا بنشر ؾبلة أسبوعية مشًتكة بعنواف 

                                                 
 .447اؼبصدر السابق:  221
 269-268. مصدر سابق: باومغرتنىلغى  222
 .77مرجع سابق:  اإلسرائيلي. -األنفاق واآلفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربي. بلقزيز عبد اإللو 223
. منظمة التحرير الفلسطينية: تقيم التجربة وإعادة البناء ٌف )ؿبرر(.. "ـ.ت.ؼ وذبربة الوحدة الوطنية الفلسطينية." ؿبسن ؿبمد صاشفيق منَت 224

 .100: مصدر سابق
 .311: 2010 ،والتوزيع. القاىرة: جزيرة الورد للنشر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:  الجذور التكوين المسارات. أضبد سامي يوسف 225
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قرار بتجميد اؼبساعدات اؼبالية ؼبعظم تنظيمات الرفض، األمر الذي دفع عددًا منها إُف االلتفاؼ كبو  1988اعبماىَتية الليبية عاـ 
 .228إيراف

فشل ربالف جبهة الرفض من ربقيق تأثَت كبَت يف الساحة الفلسطينية، وذلك لعدد من اؼبشكبلت الداخلية لدى الشريك األكرب 
بهة الشعبية لتحرير فلسطُت، فعانت من إشكاليات مالية وإدارية وعسكرية، وَف تكْن قادرة على إحياء إطارىا القومي العريب )حزب اعب

. َف ربقق جبهة الرفض معارضة فاعلة يف اغبقل الوطٍت الفلسطيٍت، واستمر 229العمل االشًتاكي العريب( وال حىت فرع اغبزب يف لبناف
 قوؽ الفلسطينية واحداً تلو اآلخر، وَف تبلور جبهة الرفض أدوات نقدية وتقويبية لتصويب خط ـ.ت.ؼ. مسلسل التفريط باغب

 تحالف الفصائل العشرة 3.2.2
، إُف ائتبلؼ جديد للمعارضة، يضم عشرة تنظيمات مقره 1992للتحرير فلسطُت واعببهة الديبقراطية يف عاـ  الشعبية اعببهة انضمت

االئتبلؼ األجنحة اؼبنشقة عن جبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضاؿ الشعيب، واغبزب الشيوعي الفلسطيٍت، وفبثبلً دمشق، ويضم 
تشكل ربالف الفصائل  .230عن اؽبيئة العربية العليا، واؼبنشقُت عن فتح، واعببهة الشعبية القيادة العامة، واعبهاد اإلسبلمي وضباس

، ويبثل التحالف قطاعًا واسعًا من الشعب الفلسطيٍت الذي عارض اتفاقية أوسلو وسياسات 1993ة الفلسطينية العشر مع هناية سن
 .231القيادة الفتحاوية ؼبنظمة التحرير

بياناهتا إُف اليقظة واغبذر من ؿباوالت التظليل اليت سبارسها القيادة اؼبتنفذة يف ـ.ت.ؼ لتعوًن  دعت الفصائل العشرة يف إحدى
أىداؼ القضية الفلسطينية، واالنتفاضة، وامتصاص اؼبعارضة الوطنية والشعبية وتفكيكهما، وطالب البياف فريق مدريد باالنسحاب من 

طيٍت الواسع واالنصياع إلرادة الشعب الفلسطيٍت صاحب حق تقرير مصَته الوطٍت، اؼبفاوضات استجابة للرفض الوطٍت والشعيب الفلس
 -ودعت الفصائل العشر إلجراء استفتاء شعيب يف داخل الوطن وخارجو بعد عاـ على اؼبسار التدمَتي. واعتربت االتفاؽ األردين

ية، واستنكرت ىذه اػبطوة ودعت الفصائل العشر اعبماىَت اإلسرائيلي يبثل خرقًا خطَتًا يف جدار اعببهة العربية، واعببهة الفلسطين
الفلسطينية للتصدي ؽبذا التطبيع اعبديد الذي يفتح للتنازالت يف اؼبسارات التفاوضية اؼبختلفة، وتدعو صباىَت الشعب األردين الشقيق 

 .   232والعربية وهتدد حاضر ومستقبل امتنا العربيةوقواه الوطنية واإلسبلمية للتصدي ؽبذه اؼبخاطر اعبدية اليت هتدد حقوقنا الفلسطينية 
 عقدت يف األوؿ من أيلوؿ القيادة اؼبركزية للفصائل العشرة اجتماعًا استثنائيًا وىامًا حبضور األمناء العامُت للفصائل، وعدد واسع من

. مشروع 1خصت الفصائل االتفاؽ دبا يلي: اؽبيئات القيادية األوُف، ناقشت فيو مشروع اغبكم اإلداري الذايت يف قطاع غزة وأروبا. ش
. ينّص االتفاؽ على انسحاب قوات إسرائيلية وليس القوات كافة، كما 2االتفاؽ ىو انصياع كامل للمقًتحات األمريكية اإلسرائيلية؛ 

التفاؽ يكرس االحتبلؿ . مضموف مشروع ا3يضمن للعدو حرية اغبركة وبقاء األمن والطرؽ واؼبمرات بيده وربت السيطرة اإلسرائيلية؛ 
ويضفي الشرعية عليو بإبقاء األمن واػبارجية واؼبستوطنات والقدس والسيادة بيد العدو، ويعمل على ربويل الفلسطينيُت إُف موظفيُت 

. 5. عرفات وفريقو حوؿ اؼبقاومُت وجيش التحرير إُف شرطة قمع لبلنتفاضة وحركة اؼبقاومة؛ 4وأداة يف خدمة وإدامة االحتبلؿ؛ 
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. 6مشروع االتفاؽ يتجاىل اغبقوؽ الوطنية والتارىبية للفلسطينيُت من خبلؿ القفز عن حقو يف التحرير والعودة إُف وطنو فلسطُت؛ 
. االتفاؽ هبعل من 7اإلسرائيلي يف ؾباالت التنمية والتجارة واالقتصاد؛  -وأكثر ما يف االتفاؽ تصوره التحالف والتعاوف الفلسطيٍت

 .233سر عبور للمشروع الصهيوين إُف الوطن العريب لتطبيق )إسرائيل الكربى(الفلسطينيُت ج
أروبا،" والتمسك خبيار الكفاح  -ازبذت الفصائل العشر عدد من القرارات العملية ىي: الرفض الكامل ػبيار االستسبلـ "خيار غزة

الوطٍت، وصياغة خطة عمل تتناسب والتطورات اؼبصَتية  الوطٍت ضد االحتبلؿ من أجل التحرير والعودة وتقرير اؼبصَت، وضباية اؼبيثاؽ
اؼبتعلقة بالشعب الفلسطيٍت، ودعوة اعبامعة العربية، واألمم اؼبتحدة إتاحة اجملاؿ للسماع صوت الشعب الفلسطيٍت يف كل مواقعو من 

 . 234موقفو ذباه ما هبري، وبالتعبَت عن حقو يف التمسك بأىدافو الوطنية
لبديلة لفصائل اؼبعارضة أو برناؾبها السياسي البديل إفشاؿ مشروع مدريد أوسلو على اؼبسار الفلسطيٍت للتسوية، َف تستطْع القيادة ا

ذلك ألف زخم أوسلو كاف مستمدًا من الدعم الدوِف واألمريكي ربديداً. وكاف للتنافس الداخلي للفصائل اؼبعارضة، وعدـ بلورة أية 
 عدـ تطور أية ثقة يف ىذا التجمع، ويف قدرتو على مواجهة مسار أوسلو مواجهة جدية بدائل قيادية أو سياسية قد سانبا يف

. مرت عملية السبلـ وصفقة أوسلو على جثة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، وبقي ربالف الفصائل العشرة يبارس نقده 235وتعطيلو
 حملافظة على اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت.   الرومانسي اذباه قيادة ـ.ت.ؼ، وَف يقحْم نفسو يف خيارات إسقاط أوسلو وا

 وتمثالتها  اتفاقية أوسلو :البدائل التفاوضية 3.3
دخلت منظمة التحرير العلمية السلمية وىي يف أضعف أحواؽبا، ودخل الفلسطينيوف اؼبفاوضات بصف منقسم حوؽبا، وببل مرجعية 
ؿبددة يبكن الرجوع إليها، غبصر االهبابيات والسلبيات واالقبازات واإلخفاقات. كما مثلت اغباضنة الدولية لعملية السبلـ الواليات 

ـ الوصوؿ إُف نتائج وحلوؿ حيث استفرد األمريكاف باإلشراؼ على ىذه اؼبفاوضات، فكانوا أحيانًا أكثر اؼبتحدة خاصة، عقبة أما
تشددًا من اإلسرائيليُت. وتأكل النهج التفاوضي مع كل انتهاؾ قامت بو إسرائيل لتغيَت الوقائع على األرض يف قضايا االستيطاف أو 

 .  236أف يفعل شيئاً سوى اػبضوع للمطالب اإلسرائيليةاألمن وغَتىا، وَف يستطْع الطرؼ الفلسطيٍت 
جرت اؼبفاوضات يف ظل غياب إسًتاتيجية وطنية مشولية، حيث كانت ضباس واعبهاد اإلسبلمي وفصائل أخرى ضد هنج التسوية 

ساس قراري ؾبلس واؼبفاوضات، كذلك َف تقْم التسوية على أسس ومرجعية واضحة فاتفاقية أوسلو نصت على أف التسوية تقـو على أ
اػباص بالبلجئُت أو حبق الشعب بتقرير مصَته  194، وَف يأِت يف االتفاقية ذكر للدولة الفلسطينية أو لقرار 338و 242األمن 

 .  237، بل عن إعادة االنتشار1967السياسي، وَف تتحدْث عن انسحاب إسرائيلي من األراضي احملتلة عاـ 
، 1967نذ أف حصر الفلسطينيوف مطالبهم بانسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية احملتلة عاـ ابتدأ اؼبأزؽ التفاوضي الفلسطيٍت م

، يعترب ىذا تنازؿ فلسطيٍت كبَت مسبق أدى إُف القبوؿ 338و 242وفق معادلة "األرض مقابل السبلـ،" وتطبيق قراري ؾبلس األمن 
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ُت االنتدابية، والتنازالت اؼبسبقة ال تدخل يف اعتبارات العملية % من مساحة فلسط20باختصار اؼبطالبة الفلسطينية إُف ؾبرد 
التفاوضية عندما تبدأ. فأضحت مطالب "اغبد األدىن" الفلسطينية من قبل صبيع األطراؼ مطالب "اغبد األقصى،" ومن اؼبتوقع يف أي 

 .238ولة اؼبفاوضاتعملية تفاوضية تقدًن تنازالت عن اؼبواقف األصلية اليت دخلت فيها األطراؼ على طا
تضمن اتفاؽ أوسلو عدد من اإلعاقات البنيوية اليت أثرت على مسَتة اغبركة الوطنية الفلسطينية من ىذه اإلعاقات: عدـ ربديد 

ية النتيجة النهائية من االتفاؽ، واعًتاؼ اؼبنظمة حبق إسرائيل يف الوجود مقابل اعًتاؼ إسرائيل باؼبنظمة من دوف إقرارىا باغبقوؽ الوطن
الفلسطينية، أو اعًتافها باؼبسؤولية التارىبية عما غبق بالشعب الفلسطيٍت من تشريد واقتبلع وتطهَت عرقي وغياب إطار دوِف 

 .   239للمفاوضات، وغياب نص ملـز بوقف االستيطاف والقبوؿ بالواليات اؼبتحدة راعياً رظبياً للمفاوضات الثنائية
. أهنا تركت صبيع 1أوسلو أو "اػبطأ األكرب" لقبوؽبا من قبل ياسر عرفات إُف ثبلث جوانب:يرجع جورج جقماف أسباب فشل اتفاقية 

األوراؽ السياسية الرئيسية يف يد إسرائيل، بتأجيلها قضايا اغبل النهائي إُف مرحلة الحقة مع عدـ وجود أي ضمانة للتوصل إُف اتفاؽ 
لية الوحيدة للتوصل إُف اتفاؽ دوف وجود أي ضمانات دولية، أو آلية . اعتبار اؼبفاوضات ىي اآل2على قضايا اغبل النهائي؛ 

. قبوؿ الفلسطينيُت رفض إسرائيل 3للتحكيم أف حصل خبلؼ سوى الواليات اؼبتحدة األمريكية اؼبساندة للموقف اإلسرائيلي؛ 
ؤذف بانتهاء اؼبشروع الصهيوين إيقاؼ االستيطاف كنص صريح يف االتفاقيات حيث وبمل وقف االستيطاف رسالة سياسية واضحة ت

 .240الكولونياِف يف فلسطُت التارىبية ويبهد األفق غبل الدولتُت
تضمن اتفاؽ أوسلو سبزيق الضفة الغربية إُف جزر ؿباصرة، أو باندوستانات، وتكريس لوضع اؼبستوطنات، ومد الطرؽ االلتفافية، 

دىا ومصادرهتا فضبًل عن استمرار السيطرة على اغبدود، واؼبياه، والطاقة ومصادرة لؤلراضي. وتوسيع ؼبدينة القدس واإليغاؿ يف هتوي
. أفرط اتفاؽ أوسلو يف التنازؿ عن اغبقوؽ والثوابت وأضعف 241والبحر، واألجواء، والتحكم بقطاع غزة واتصالو بالضفة الغربية

والبلجئُت، وإزالة االحتبلؿ، وتقرير اؼبصَت . وترؾ كل القضايا األساسية يف مقدمتها القدس، واؼبستوطنات، 338و 242مرجعييت 
 . 242ُأجل إُف مائدة التفاوض البلحق

)االتفاؽ(، والواقع أف الشيء فيو يربر ىذه التسمية، فاالتفاؽ كناية عن نص يًتجم بأوؿ ما يسًتعي االنتباه، تسمية اتفاؽ أوسلو 
يل كل شيء وَف يعِط الفلسطينيُت شيئاً، ويضفي الشرعية على صفقة سياسية تراعي مصاٌف الطرفيُت اؼبتعاقدين، أوسلو أعطى إسرائ

. ويعود عبد اإللو بلقزيز يف مواطن أخرى من أطروحتو، بنعت أوسلو 243االحتبلؿ، ويتجاىل حق تقرير اؼبصَت الوطٍت واالستقبلؿ
 "الصفقة" وليس االتفاؽ.ب

رث على اجملتمع الفلسطيٍت وأكثر ىذه الشواىد ذبليًا يف الواقع أدى اتفاؽ أوسلو إُف حالة البلمباالة العامة، وافرز عدد من الكوا
الفلسطيٍت، ربويل الشعب الفلسطيٍت من حركة ربرر وطٍت إُف مشروع تنمية، وتقسيم الشعب الفلسطيٍت، وعزؿ فلسطيٍت فلسطُت 

                                                 
: 2001 ،لغد للدراسات الدولية براىيم أبو. بَتزيت: معهد إلكي نتخطى األزمة: نحو خطى إستراتيجية جديدة للعمل الفلسطيني. اعبرباويعلي  238
24-25. 

 .19. ")الداخل( و)اػبارج( يف ربوالت بنية اغبركة الوطنية الفلسطينية." مصدر سابق: ىبلؿ صبيل 239
 .60-59مصدر سابق:  قبل وبعد عرفات: التحول السياسي خالل االنتفاضة الثانية.. جقماف جورج 240
 .16. مصدر سابق: شفيق منَت 241
 .40مصدر سابق: . شفيق منَت 242
 .30-29مرجع سابق:  اإلسرائيلي. -األنفاق واآلفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربي. بلقزيز عبد اإللو 243
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اسي بُت الضفة وغزة، وعزؿ القدس ، وعزؿ البلجئُت عن القضية الفلسطينية، وخلق حالة انقساـ جغرايف وسي1948اؼبستعَمرة عاـ 
عن الضفة، كما أعفى االتفاؽ االحتبلؿ من مسؤولياتو اؼبباشرة كاحتبلؿ، وحولو من احتبلؿ مكلف إُف احتبلؿ مريح، وأوجد آلية 

 .244للتنسيق األمٍت مع االحتبلؿ، وقبحت يف ضباية أمن إسرائيل، وَف تنجْح يف ضباية الفلسطينيُت من اإلرىاب اإلسرائيلي
 تعترب اتفاقية أوسلو باطلة استنادًا إُف قواعد وأحكاـ القانوف الدوِف العاـ والقانوف الدوِف اإلنساين؛ لكوهنا أقرت للمحتل بصبلحية

، وأقرت االتفاقية حبق احملتل يف اغبصوؿ على حصص مائية من مياه األرض احملتلة، واستغبلؿ اؼبوارد 18و 17التشريع دبوجب اؼبادتُت 
ات يف األرض احملتلة إضافة إُف تقاسم سلطة االحتبلؿ العوائد الضريبية مع السلطة الفلسطينية، كذلك سبنح االتفاقية دولة والثرو 

 . 245االحتبلؿ وليس سلطة االحتبلؿ الوالية القضائية على األرض الفلسطينية احملتلة
واؼبشروع الوطٍت والرؤية السياسية والوعي. ويرى بلقزيز أف هبمع عدد من الباحثُت أف أوسلو مثلت حالة انتكاس وطٍت للمجتمع 

اتفاؽ أوسلو "أسوء ؿبطة سياسية يف ذبربة اغبركة الوطنية الفلسطينية... أف أوسلو زبتتم حقبة كاملة من العمل الوطٍت دوف أف تفتح 
قت حقبة أوسلو ضررًا فادحًا حبركة .  ويؤكد كذلك عبد الفتاح عوض الرأي نفسو لقد أغب246أفقًا سياسيًا أماـ شعب فلسطُت"

ـْ دولة فلسطينية وَف ينَب نظاـ سياسي ديبقراطي كما أضافت حقبة أوسلو تشوىات إضافية على رؤية العاَف  التحرر الفلسطيٍت فلم تقا
فلسطينية للصراع، حيث مت اختزاؿ الصراع إُف صراع حدود بُت دولتُت واحدة قائمة وأخرى افًتاضية. ووقعت أطراؼ وذبمعات 

 . 247وحركة التضامن العاؼبية 1948ضحية لعقلية أوسلو وىم البلجئوف، وفلسطينيي فلسطُت اؼبستعَمرة يف العاـ 
تعد حقبة أوسلو وما بعدىا منعطفًا يف اؼبسار التارىبي للشعب الفلسطيٍت، حيث مت التبلعب من خبلؿ أوسلو دبتمكنات التاريخ 

مرتكز تارىبي جديد للصراع. وانقسمت الذات الكلية اعبامعة على نفسها نتيجة التصارع على نتائج الفلسطيٍت واؼبكاف واالنتقاؿ إُف 
أوسلو ومن خبلؿ أوسلو مت إحداث صدمة للشعب الفلسطيٍت باالنتقاؿ السريع من اللحظة التارىبية الثورية ؼبرحلة الثورة إُف غبظة 

ية فلسطينية ىي: فرض وقائع سياسية، وجغرافية، واقتصادية، وثقافية على أوسلو، وسلطة اغبكم الذايت. أحدثت أوسلو صدمات ذات
.  248الوعي اعبمعي، وتكريس قواعد جديدة يف الوعي اعبمعي الفلسطيٍت، كذلك ترؾ االتفاؽ صدمة يف مكوف الثقة بُت قوى الشعب

يطرة على الشؤوف الفلسطينية، وسبكن من إبعاد كسبت إسرائيل من وراء صفقة أوسلو فًتة انتقالية ػبمسة أعواـ تضمن يف أثنائها الس
اؼبفاوض يف القضايا اػببلفية األساسية، وجنت الثمار الدبلوماسية واالقتصادية إلهناء حالة اغبرب مع الدوؿ العربية، قبل أف ربل 

 . 249اػببلؼ األساسي مع الفلسطينيُت
رائف زريق، وليس فقط يف عدـ قدرهتا على ربقيق إقباز على أرض  تتعلق اؼبشكلة األساسية يف أوسلو بعبلقة اعبزء بالكل وفق تصور

الواقع فحسب وأفقدت اتفاقية أوسلو اؼبفردات اللغوية اليت نستطيع من خبلؽبا أف نرتب الرواية الفلسطينية. توحي أوسلو أف اؼبشكلة 
                                                 

 .47-46: 2013 ،95عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.. "اؼبقاومة الشعبية قباحات وإخفاقات: باب الشمس مبوذجاً." قبطيعبَت  244
. القضية الفلسطينية مراجعة التجربة وآفاق تغيير المسار االستراتيجي. "اإلسًتاتيجية القانونية الفلسطينية.. االحتياج واألنبية." جبارينشعواف  245

 .300: 2012 ،مسارات -والدراسات اإلسًتاتيجية البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت ألحباث السياسات
 .128مرجع سابق: اإلسرائيلي.  -األنفاق واآلفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربي. بلقزيز عبد اإللو 246
 .150. مصدر سابق: عبد الفتاحعوض  247
 .77-73. مصدر سابق: عياد سعيد 248
. "بعد عشرين عاما على جرب حسنعاـ من توقيع أوسلو انظر.  20للمزيد حوؿ موقف الفصائل الفلسطينية بعد  .920مصدر السابق: يزيد صايغ.  249

 .2: 2013 ،17، ؾبلد 1عدد  آفاق برلمانية.توقيعو: اتفاؽ أوسلو بُت عبئ القيود وااللتزامات واؼبخارج اؼبتاحة." 
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كنقطة موحدة   1948لو مرجعية العاـ ليست يف االحتبلؿ بل يف اؼبقاومة عرب ما يسمى "التخلي عن اإلرىاب،" وأفقدت أوس
للشعب الفلسطيٍت، وكنقطة انطبلؽ لصياغة األسئلة، واؼبشكلة ليست فيما تريد أف تعاعبو أوسلو فعملية أوسلو بدت من عاـ 

لن ينتهي هبا.  1967يف خضم اؼبفاوضات، ومن يبدأ من العاـ  1948، وتبخرت جغرافيا وديبغرافيا فلسطُت احملتلة عاـ 1967
اؼبشكلة يف صياغة األسئلة وليس األجوبة أو ليس يف الرؤية اإلسًتاتيجية للحل بل يف الصياغة التارىبية لو، وعندما يفقد البعد و 

ىي النقطة الوحدوية يف تاريخ الشعب الفلسطيٍت،  1948% من وطنهم، ونقطة 78التارىبي ال يسجل الفلسطينيُت أهنم تنازلوا عن 
. َمَثَل 250نيوف أرضاً وشعباً وحدة واحدة دوف ىذه اؼبرجعية ىناؾ أزمة ذبعل الطريق إُف اؽباوية منفتحة أمامنا""الذي كاف فيها الفلسطي

إعبلف اؼببادئ يف عيوف اؼبنتقدين أكثر من وثيقة "فرساي فلسطينية" حسب ما وصفها إدوارد سعيد، مثلت أوسلو إنكار الذات 
 .251واالستسبلـ اؼبذؿ

 والمبادرة الوطنية الفلسطينية  ،: التيار الثالث ما بعد أوسلو ةالبدائل الليبرالي 3.4
 التيار الثالث 3.4.1

ارتبط على الصعيد النظري مفهـو "التيار الثالث" باجتهادات عاَف االجتماع الربيطاين )أنطوين جيدنز(. وشبو جيدنز فًتة ما بعد عاـ 
االنتقالية حيث تبنت االشًتاكية األوروبية أنذالك توجهًا ـبتلفًا للماركسية يركز  مع هناية الدولة اإلسًتاتيجية بالفًتة التارىبية 1989

على اإلصبلح ضمن النظاـ الرأظباِف، والديبقراطية الليربالية الغربية. "ويشَت التيار الثالث إُف إطار فكري واسًتاتيجي يهدؼ إُف 
العقدين أو الثبلثة عقود األخَتة، يف ؿباولة لتجاوز الديبقراطية  مبلئمة االشًتاكية االجتماعية مع عاَف تغيَت بشكل جذري يف

 .252االجتماعية التقليدية والليربالية اعبديدة"
يرتبط ربديد مفهـو التيار الثالث وفق رؤية كل شخصية أو حزب أو فئة، فهناؾ من يرى أف التيار الثالث يعرب عن اليسار الفلسطيٍت 

والديبقراطية(، و)حزب الشعب، وفدا، وؾبموعة من الشخصيات اليسارية( اؼبنطلقة من طابع أيديولوجي اؼبتمثل يف )اعببهتُت الشعبية 
مستندة إُف اؼباركسية، وبعض اآلخرين يروف أنو يشكل االذباه اليساري باؼبعٌت العريض للكلمة دبا يف ذلك )فدا، واؼببادرة، واالذباه 

البعض االربادات، والنقابات، ومنظمات أىلية،  ة إُف االذباه الليرباِف الوسطي(. يضيفالقومي البعث، وجبهة التحرير العربية، إضاف
. وساجل أيضاً جوين عاصي حوؿ اؼبفهـو بنفس الفكرة أف التيار الثالث عملية 253وشخصيات، وفصائل من خارج إطار ضباس وفتح

يف السياؽ العريب والفلسطيٍت يعٍت ربديث اليسار الذي يعرؼ . ويرى أف التيار الثالث 254ذبديد وإعادة بناء للديبقراطية االجتماعية

                                                 
 .3. مصدر سابق: زريق رائف 250
"بناء دولة فلسطينية ربت . زملط حساـ سعيدظر. أندولة الفلسطينية ربت االحتبلؿ، . للمزيد حوؿ وضع ال919. مصدر سابق: صايغ يزيد 251

 بلد واحد لكل مواطنيو. :سرائيلياإل -ل الدولة الواحدة للصراع العربيحعداد وربرير(. إعملية أوسلو." ىاين أضبد فارس ) االحتبلؿ: إعادة تقييم
 . 110-87: 2012 ،وت: مركز دراسات الوحدة العربيةبَت 

لتيار الثالث في السياق الفلسطيني حول المفهوم ." عمراف الرشق وآخروف )ؿبرروف(. اوفلسطينياً  وعربياً  . "التيار الثالث اؼبفهـو عاؼبياً عاصي جوين 252
 .6: 2007 ،بَتزيت: مركز دراسات التنمية والتطبيقات في التنمية والديمقراطية.

التيار الثالث في السياق الفلسطيني حول )ؿبرروف(. . "التيار الثالث الفلسطيٍت مكونات وربالفات ؿبتملة." عمراف الرشق وآخروف العجرميأشرؼ  253
 .95: 2007 ،بَتزيت: مركز دراسات التنمية المفهوم والتطبيقات في التنمية والديمقراطية.

 .10. مرجع سابق: عاصيجوين  254
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يبكن أف يشمل القطب الثالث/ التيار الثالث كل اإلطار الوطٍت الديبقراطي الذي يقع  .255نفسو على أنو ديبقراطي وعلماين وتقدمي
 .256ة األخرىما بُت قطب السلطة وقاعدهتا السياسية من جهة )فتح(، وقطب تيار اإلسبلـ السياسي من اعبه

بدأ التفكَت يف بلورة تيار ثالث فلسطيٍت منذ تسعينات القرف اؼباضي. كانت أوؿ ىذه احملاوالت )حركة اإلصبلح الديبقراطي( اليت  
كانت ؿبدودة باقتصارىا على عدد من أعضاء اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت. وعقب ذلك ؿباولة )اغبركة الشعبية الديبقراطية( اليت 

اعببهتُت الشعبية والديبقراطية، وحزب الشعب، وفدا، والنضاؿ الشعيب، ومستقلُت، ولكنها َف تنجْح يف خلق تيار  تضمنت داخلها
لوجود خبلؼ بُت مكوناهتا حوؿ اؼبشاركة يف االنتخابات. كذلك فشل ذبربة  1996قادر على خوض االنتخابات التشريعية عاـ 

ٍت والديبقراطي،" بسبب اغتياؿ أبو علي مصطفى، وتصاعد االنتفاضة، واجتياح الشهيد أبو علي مصطفى يف تشكيل "التيار الوط
 . 257الضفة الغربية حاؿ دوف استمرار اغبوارات

ـ.ت.ؼ، البناء الديبقراطي، لشهدت فلسطُت عدة ذبارب إلنشاء قوى، وأحزاب، وتيارات جديدة )حركة الوحدة، واإلصبلح 
ية لئلصبلح، التيار الوطٍت التقدمي، الطريق الثالث، منتدى فلسطُت(. وعربت العديد من التجمع الوطٍت الديبقراطي، اؽبيئة الشعب

الشخصيات عن مواقفها بأشكاؿ أقل من حزبية وأخرى إُف ؾبموعات ضغط، مثل )نداء من أجل فلسطُت، نداء الوحدة، مبادرة 
أجل االنتخابات. ىذه احملاوالت جاءت لبلورة تيار  منتدى فلسطُت(. وعارضت األحزاب اليسارية أف تتوحد أو تنسق مع بعضها من

ثالث وكتعبَت عن اؼبأزؽ العاـ للحركة السياسية الفلسطينية، وعدـ قدرهتا على ربقيق األىداؼ اؼبنوطة هبا، اليت انطلقت من أجلها،  
 . 258كما تعرب عن حاجة موضوعية لتجيد وتغيَت وإصبلح اغبركة الوطنية الفلسطينية

استنهاض تيار ثالث فلسطيٍت باىتة ومأزومة، وَف يستنهْض التيار الثالث اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت بأىدافو  جاءت ؿباوالت
الفلسطينية الكربى، كما يتضح أف غالبية الشخصيات، واألجساـ التمثيلية للتيار الثالث جاءت ضمن سقف أوسلو وأدىن من ذلك، 

ماىَت الفلسطينية جبدوى وجدية أطروحاهتا. ويسجل على التيار الثالث تشبثو باعبانب وَف تطرح رؤية وطنية مشولية جامعة تقنع اعب
االجتماعي التنموي واقتصاد ما بعد أوسلو، وغاب اؽبم الوطٍت التحرري عن رؤية تلك احملاوالت الثالثية. يتبُت من تلك اؼبراجعة لبديل 

وره باالسم، وبروز ما يسمى بالتيار الثالث عند اؼبنافسات بُت التنظيمُت التيار الثالث غياب التيار الثالث بالفعل عن الواقع وحض
الكبَتين فتح وضباس وغيابو يف حاالت عدـ اؼبنافسة، ويبكن نعت التيار الثالث بأنو ؿباولة/ ؿباوالت للنهوض وىذه احملاوالت بلورت 

 ؽبذا التيار.   إرىاصات للتيار الثالث وَف تبلور تيار ثالث باؼبعٌت الوظيفي والفكري
 المبادرة الوطنية الفلسطينية 3.4.2

                                                 
 .14رجع سابق: اؼب  255
 ،العريب للصحافة والطباعة والنشر بَتوت: شركة دار التقدـ. خمس سنوات على اتفاق أوسلو. "القطب الثالث: التجربة واآلفاؽ." تلحميداود  256

1999 :223. 
التيار الثالث في السياق الفلسطيني . "قائمة البديل وبناء التيار الثالث: والدة للجديد أـ استمرار للقدًن." عمراف الرشق وآخروف )ؿبرروف(. ضباـ أنور 257

 .118: 2007 ،بَتزيت: مركز دراسات التنمية. حول المفهوم والتطبيقات في التنمية والديمقراطية
عبلـ . البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت لئلنحو إستراتيجية فلسطينية قادرة على تحقيق األىداف الوطنية"قراءة أولية يف التجارب إلهباد تيار ثالث."  258

 .161: 2009 ،بدائل -واألحباث والدراسات
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. وجاء تأسيس اؼببادرة على يد عدد من الشخصيات الفلسطينية، ىم: 2002/ 17/6تأسست اؼببادرة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 
ينيوف فيو على مشروع حيدر عبد الشايف، مصطفى الربغوثي، إبراىيم الدقاؽ. وتشكل اؼببادرة التيار الوسطي حيث يلتقي الفلسط

 .   259وطٍت واجتماعي يشكل القاسم األكرب ألبناء الشعب الفلسطيٍت
تنطلق إسًتاتيجية اؼببادرة بارتكازىا على أربعة ؿباور رئيسية ىي: "أواًل، دعم صمود الناس والفئات اؼبهمشة، وتصعيد النضاؿ 

ي. ثانياً، تفعيل التضامن الدوِف وتوسيع ضبلة مقاطعة شاملة اعبماىَتي واؼبقاومة الشعبية ضد االحتبلؿ ونظاـ الفصل العنصر 
" عرب مصطفى الربغوثي 260إلسرائيل. ثالثاً، استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. رابعاً، النضاؿ من أجل إقامة قيادة وطنية موحدة.

ىدفنا األظبى ىو ربقيق اغبلم الفلسطيٍت يف بناء وطن األمُت العاـ للمبادرة الوطنية الفلسطينية عن رؤية اؼببادرة وتوجهها بقولو "إف 
مستقل ويف فبارسة مواطنة حقيقية كاملة اغبقوؽ والواجبات، يشعر من خبلؽبا الفلسطيٍت أنو سيد نفسو ومستقل بإرادتو وكامل اغبرية 

 "261على أرضو وقادر على تطوير وبناء مستقبلو يف إطار من األماف وحرية الرأي وسيادة القانوف.
ينطلق اػبط الوطٍت الذي تطرحو اؼببادرة من عدد من القضايا اؼبتمثلة يف: إحياء اؼبشروع الوطٍت اعبامع لكل الشعب الفلسطيٍت يف 
الداخل والشتات، وتفعيل طاقاتو لتحقيق النصر واغبرية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على كامل الًتاب الوطٍت 

، والتمسك حبق عودة البلجئُت، كحق فردي وصباعي مقدس ال يبكن التنازؿ عنو، وإسقاط مشروع الدولة 1967احملتل منذ العاـ 
اؼبؤقتة وجدار الفصل العنصري، والتصدي للفلتاف األمٍت، وإعادة االعتبار للكرامة الوطنية، ورفض االمبلءات اػبارجية، وعدـ إبراـ أي 

ستنهاض حركة تضامن شعيب عريب ودوِف مع القضية الفلسطينية، وإعادة صياغة الرواية حوؿ اتفاؽ دوف اإلفراج عن كافة األسرى، وا
. يواجو الشعب الفلسطيٍت من وجهة نظر 262الصراع الفلسطيٍت اإلسرائيلي لفضح سياسات االحتبلؿ وكسب الدعم العريب والدوِف

و الوطٍت، وكيف يصوف وحدتو الوطنية، وكيف وبافظ على الشرعية اؼببادرة الوطنية أربع ربديات رئيسية ىي: كيفية احملافظة على مشروع
 .263الوطنية والقرار الوطٍت اؼبستقل، وكيف وبقق إصبلحاً وتغَتاً داخلياً حقيقياً 

فيها طرحت اؼببادرة بديل اسًتاتيجي يستند إُف أربعة عناصر ىي: أوالً، اؼبقاومة الشعبية الواسعة واؼبتنوعة )مشاركة صبيع الداخل دبا 
ة، القدس والشتات، االستمرار والتصاعد االسًتاتيجي، الفاعلية والعمل اؼبوحد(، ثانياً، دعم الصمود الوطٍت )الًتكيز على التنمية البشري

التوظيف اؼبنتج للناس يف اقتصاد منتج، والقياـ دبشاريع تنموية وليس مشاريع استهبلكية(، ثالثاً، النهوض حبركة التضامن الدوِف مع 
الشعب الفلسطيٍت بكل األشكاؿ، رابعاً، استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعادة الديبقراطية الفلسطينية اليت ضاعت جراء 

 .264االنقساـ، وبناء قيادة وطنية إسًتاتيجية موحدة
من اؼبقاومة الشعبية." ويقوؿ إف  يرى مصطفى الربغوثي أمُت عاـ اؼببادرة أف العمل الدبلوماسي "يبكن أيضًا أف يكوف مقاومًا وجزءاً 

السبيل األخَت ؼبنظمة التحرير وكافة القوى الفلسطينية إلنقاذ حل الدولتُت ىو "تبٍت اإلعبلف اؼبستقل من اعبانب الفلسطيٍت عن إقامة 
                                                 

 ية. د.ـ: د.ت. برشور تعريفي باؼببادرة الوطنية الفلسطين 259
 اؼبصدر السابق. 260
 .2: 2003 ،دس: اؼببادرة الوطنية الفلسطينية. القالقضية الفلسطينية: على ماذا يدور الصراع؟ والطريق إلى المستقبل. الربغوثي مصطفى 261
 برشور تعريفي باؼببادرة الوطنية الفلسطينية. د.ـ: د.ت. 262
 .14-13. مصدر سابق:ماذا يدور الصراع؟ والطريق إلى المستقبلالقضية الفلسطينية: على . الربغوثي مصطفى 263
. ىناك بديل للمفاوضات الفاشلة!! الدبلوماسية المقاومة وانتزاع االعتراف بالدولة المستقلة وحدودىا وعاصمتها القدس. الربغوثي مصطفى 264

 .14-12د.ت:  ،.ـ: اؼببادرة الوطنية الفلسطينيةد
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ري إُف كل الدوؿ العربية دبا فيها القدس الشرقية عاصمة ؽبا، والتوجو الفو  1967الدولة الفلسطينية على كامل األراضي احملتلة عاـ 
ودوؿ العاَف وحكوماتو وىيئاتو الرظبية ؼبطالبتها لبلعًتاؼ هبذه الدولة ككياف رظبي مستقل كامل السيادة أسوى بكافة الدوؿ األخرى،" 

اؼبفاوضات فستكوف  مث الذىاب إُف اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة لبلعًتاؼ بالدولة الفلسطينية، ومطالبة إسرائيل بإزالة احتبلؽبا، أما
. قدمت اؼببادرة الفلسطينية مقاربة سياسة تتبلئم مع سياسات 265مفاوضات لتطبيق ىذا القرار واغبق وليس للتفاوض على اغبق نفسو

ـْ خطاب سياسي أو ربرري يعمل على اغبد من )متبلزمة األزمة( اليت تعتصر اؼبشروع الوطٍت  وخطاب السلطة الفلسطينية وَف تقد
 .   الفلسطيٍت

 (، والمقاومة الشعبية.PACBI) "إلسرائيل"البدائل الوطنية الشعبية: الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية  3.5
 (PACBI) "إلسرائيل"الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية  3.5.1

، على إثر بياف أصدره األكاديبيوف، واؼبفكروف 2004نيساف  أطلقت اغبملة الفلسطينية ؼبقاطعة إسرائيل ثقافيًا وأكاديبيًا يف
: يلخص 2004سبوز عاـ  7وقد وضحت اغبملة الفلسطينية الرؤية واالذباه للحركة يف بياف  2003الفلسطينيوف، يف تشرين أوؿ عاـ 

نية على إنكار مسؤولياهتا عن مضموف االضطهاد االستعمار اإلسرائيلي للشعب الفلسطيٍت الذي يستند إُف األيديولوجية الصهيو 
النكبة، األمر الذي ترفض دبوجبو قبوؿ حق عودة البلجئُت واؼبشردين، باإلضافة إُف تشابو نظاـ التميز العنصري والتفرقة ضد اؼبواطنُت 

 .  266الفلسطينيُت يف إسرائيل مع نظاـ الفصل العنصري يف جنوب أفريقيا
، بُعيد انتهاء انتفاضة األقصى، ويف أعقاب فشل أوسلو (PACBI)"برزت اغبملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديبية والثقافية إلسرائيل 
، ونبذ قيادة السلطة اعبديدة بسفور تاـ إلمكانيات اؼبقاومة 2004اؼبدوي الذي انتهى باجتياح اؼبدف الفلسطينية وتدمَتىا يف العاـ 

غرار بروز اغبملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديبية والثقافية إلسرائيل، تشكلت اللجنة الوطنية ؼبقاطعة إسرائيل وسحب  العسكرية وعلى
، وصارت بوصلة غبركة اؼبقاطعة العاؼبية إلسرائيل من أجل فلسطُت يف زمن قياسي َف BDSاالستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 

 ."267يتجاوْز نصف عقد إال قليبلً 
وبتمثيل واسع لفلسطُت الوطن والشتات بإصدار نداء تارىبي، يدعو  2005سبوز/ يوليو  9قاـ اجملتمع اؼبدين الفلسطيٍت بتاريخ 

ضد إسرائيل حىت  BDS"اغبرية والعدالة واؼبساواة،" وىي الشعارات الثبلث غبملة اؼبقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ل
نوف الدوِف. أصبح نداء اؼبقاطعة أوؿ وثيقة سياسية فلسطينية شعبية منذ عقود تعيد التأكيد على اغبقوؽ تفي بالتزاماهتا حسب القا

 .268، وفلسطينيو الشتات(48األساسية للشعب الفلسطيٍت االصبلين بكافة فئاتو )فلسطينيي الضفة وغزة والقدس، فلسطينيو 
كوسيلة ضغط. وتكوف التكتل التنظيمي من ربالف واسع من اعبمعيات   اعتمدت اغبركة الوطنية الفلسطينية توجو مقاطعة إسرائيل

." ذبدر اإلشارة أف مفهـو PACBواؽبيئات األىلية الفلسطينية عرفت باسم "اغبملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديبية والثقافية إلسرائيل 
عربية اليت دخلت يف الصلح مع إسرائيل، والدوؿ اليت َف اؼبقاطعة ىبتلف عن مفهـو "عدـ التطبيع؛" الذي ينطبق على السلطة والدوؿ ال

                                                 
 .17اؼبصدر السابق:  265
: 2011 ،ة الفلسطينية لدراسة الديبقراطيةاؼبؤسس -. راـ اهلل، مواطنواالنجاز باألملالمقاومة الشعبية في فلسطين تاريخ حافل . قمصية فماز  266
278. 
 .105-101. "اؽبوية الثقافية الفلسطينية.. )اؼبثاؿ( و)التمثيل( و)التماثل(." مصدر سابق: الشيخ عبد الرحيم 267
 ،مركز دراسات التنمية -معة بَتزيت. بَتزيت: جاالمقاومة كمكون ضروري للتنمية في السياق االستعماري حملة المقاطعة نموذجاً . الربغوثيعمر  268

2011 :14.  
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تربـْ معاىدات سبلـ رظبية لكن أنظمتها وبعض الفئات أقامت عبلقات زبدـ مصاغبها مع إسرائيل، أف مفهـو عدـ التطبيع أوسع من 
تعاملها على أهنا شريك طبيعي على  مفهـو اؼبقاطعة فالتطبيع يشمل كل األعماؿ اليت من شاهنا أف تشرع وجود إسرائيل يف اؼبنطقة، و 

ي كافة الصعد دبلوماسياً، وسياسياً، واقتصادياً، وذبارياً، وثقافياً، وتعليميًا وغَتىا من اجملاالت. تتمتع إسرائيل على الصعيد العاؼب
 يبكن إلغاؤىا كليًا أو بعبلقات سياسية، ودبلوماسية، واقتصادية طبيعية، وبعضها قوية مع كثَت من دوؿ العاَف، وىذه العبلقات ال

مقاومتها برمتها بل من اؼبمكن مقاطعة انتقائية لبعض البضائع اإلسرائيلية ومقاطعة العبلقات غَت الرظبية، أو مبط من اؼببادرات على 
 . 269الصعيد الشعيب، واؽبدؼ من اؼبقاطعة وسيلة براغماتية هتدؼ إُف الضغط على إسرائيل بالدرجة األوُف يف الدوؿ الغربية

تستشرؼ كذلك إصبلح جاد مستقبل اغبملة بقوؽبا: "أف اغبملة اؼبتصاعدة بثبات ؼبقاطعة إسرائيل قد تشكل ؿبور انتفاضة ثالثة، 
تتميز عن سابقتيها بعاؼبيتها، وبإجبار إسرائيل على اؼبنازلة يف ساحة قتاؿ، تكوف ىي األضعف فيها سياسيًا وأخبلقياً: فهي معركة ال 

 " 270لحتها الفتاكة وجربوهتا العسكري، وال تستطيع أف تسيطر على قواعدىا آلة إعبلمها اؽبائلة.جدوى فيها الس
 حدد نداء ضبلة اؼبقاطعة األكاديبية والثقافية إلسرائيل ونداء حركة اؼبقاطعة، أىم اؼبسوغات األخبلقية والقانونية اؼبستخدمة ؼبقاومة

، وما مشلتو من تطهَت عرقي خلق قضية 1948سؤولية عن نكبة الفلسطينيُت يف العاـ . رفض إسرائيل االعًتاؼ باؼب1إسرائيل وىي: "
. واستمرار 3؛ 1967. وتواصل االحتبلؿ العسكري لؤلراضي الفلسطينية لؤلراضي 2البلجئُت الفلسطينيُت وإنكارىا غبق العودة؛ 

." تنطلق اغبملة الفلسطينية من أرضية 271نصرية الناصبة عنووالتفرقة الع 1948التمييز العنصري الشامل ضد فلسطُت احملتلة يف العاـ 
 النكبة كخطيئة أوُف هبب أف يتحمل تبعيتها االستعمار الصهيوين، وىذا ما يبيز ضبلة اؼبقاطعة عن باقي اؼببادرات اليت تنطلق من مركزية

 .1967النكسة العاـ 
عة اثنتُت من ىذه اغبمبلت يبكن تسميتها ؿباولة "صهينة شنت ثبلث ضببلت تتفاوت يف ضراوهتا كحملة مضادة غبملة اؼبقاط

اؼبقاطعة." األوُف، اؼببلحقة اإلسرائيلية الرظبية اليت شرعت قانوف يف الكنيست لتجرًن وتغرًن كل من يدعو إُف مقاطعة إسرائيل، 
مد إهناء االحتبلؿ ومقاومة االستيطاف منذ غريب وجزئياً إسرائيلي ناشط يف ضببلت اؼبقاطعة شريطة أف تعت -والثانية، ظهور تيار يهودي

، والثالثة، اغبملة الفلسطينية الرظبية 1948، واعتباره ىو اػبطيئة ال االستعمار الصهيوين الذي توج بنكبة 1967احتبلؿ عاـ 
العزلة الداخلية  ؼبقاطعة )بضائع اؼبستوطنات( وسبييزىا عن البضائع اإلسرائيلية كآلة ضغط تفاوضية "وضببلت عبلقات عامة لكسر

 .272للسلطة الفلسطينية وإعادة ترميم صورهتا الواىنة"
كة "يبقى حراؾ اؼبقاطعة إلسرائيل، سياسيًا واقتصادياً وأكاديبياً، راىناً بتحرؾ الشارع الفلسطيٍت اؼبتفاوت ضد لقاء تطبيعي ىنا، أو شر 

وس خطر األمر َف يعْد مقبوالً، وبات يتطلب معاعبة اؼبشكبلت اليت إسرائيلية ىناؾ، يف انتظار مزيد من اعبهد يبذلو الناشطوف لدؽ ناق
" وىذا اؼبسعى الذي انطلقت ضبلة اؼبقاطعة األكاديبية والثقافية 273ال تزاؿ تعرب عن ربوؿ اؼبقاطعة إُف ثقافة ؾبتمعية فلسطينية.

                                                 
فلسطين ودروس الماضي وتحديات الحاضر واستراتيجيات . "قراءة ؼبيزاف القوى يف الصراع مع إسرائيل." صبيل ىبلؿ )ؿبرر(. اػبالدي ؿبمد علي 269

 .171-170: 2012 ،ةبَتوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيالمستقبل. 
. البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت نحور إستراتيجية فلسطينية قادرة على تحقيق األىداف الوطنية. "ضبلة اؼبقاطعة األكاديبية والثقافية إلسرائيل." جاد إصبلح 270

 .127: 2009 ،بدائل -ـ واألحباث والدراساتعبللئل
 .177-176 مصدر سابق: . "التنمية اؼبيثاقية كأفق ربرري: حوؿ التنمية وثقافة اؼبقاومة يف فلسطُت."الشيخ عبد الرحيم 271
 .178-177اؼبصدر السابق:  272
 .9: 2013 ،17لد ؾب ،1عدد  نية.آفاق برلماثقافة يف اجملتمع الفلسطيٍت؟."  إسرائيل. "مىت تصبح مقاطعة عبيداتعلي  273
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ها على كبو يكسرىا، وينهيها، وينهكا، ال على إلسرائيل من أجلو بقناعة مفادىا أف السياسات االستعمارية الصهيونية هبب مواجهت
 . 274كبو هبملها أو ىبفف من استعماريتها

 المقاومة الشعبية 3.5.2
يصف مازف قمصية مصطلح اؼبقاومة الشعبية بأنو أكثر دقة واهبابية من مفهـو البلعنف، حيث يفهم الفلسطينيوف كلمة )شعبية( على 

. تعددت األمثلة على اؼبقاومة الشعبية يف اغبالة الفلسطينية وخَت ذبلي ؽبذه 275كبَتة من الشعب  أهنا مقاومة اؼبشاركة اؼبفتوحة ألعداد
، وذبدر اإلشارة إُف أف الكفاح اؼبسلح يدخل ضمن إطار 1987اؼبقاومة االنتفاضة الفلسطينية األوُف اليت اندلعت شرارهتا هناية عاـ 

لك غزارة التوصيفات والتنظريات اليت تزخر هبا أدبيات الثورة الفلسطينية، اليت سبجد اؼبقاومة الشعبية والدليل العملي والنظري على ذ
"حرب التحرير الشعبية" أي الكفاح اؼبسلح باالعتماد على اعبماىَت الشعبية وفبارسة العمل الفدائي باالعتماد على اعبماىَت الشعبية 

 يف األراضي احملتلة. وإقامة قواعد االرتكاز بالتعاوف مع اعبماىَت الفلسطينية
. أما النضاؿ 276تتعد أشكاؿ وفلسفات اؼبقاومة الشعبية فمنها اؼبقاومة اؼبدنية اليت تكوف باستخداـ البلعنف بوجود ىدؼ سياسي

. 277البلعنيف فيكوف باستخداـ أشكاؿ البلعنف القومية خاصة يف مواجهة خصم عنيد )قد( يلجأ إُف استخداـ أساليب القمع
ينطلق عبد الرحيم الشيخ من مقولة مفادىا "أف الفصل بُت )العنفي( و)البلعنفي( ىو فصل إكلينيكي ال يتناسب  وعلى مسار آخر

" ما يريد 278مع اغبالة الفلسطينية اليت ينبغي للفلسطينيُت اؼبكتوين بنارىا استثمار كافة أشكاؿ اؼبقاومة الواعدة بأفق للخروج منها.
ة اسًتاتيجية/ خطاب مقاومة فلسطيٍت يزاوج بُت اؼبقاومة العنفية واؼبقاومة البلعنفية يف بوتقة ربررية الشيخ التنظَت لو العمل على بلور 

واحدة بعد أف مت تدشُت خطُت متوازيُت يف الساحة الفلسطينية: خط اؼبقاومة الشعبية السلمية مع الًتكيز والتشديد على السلمية، 
ى هتميش القوة الشعبية واعبماىَتية. ويتفق طرح الشيخ مع أفكار باسم التميمي الذي وخط برنامج اؼبقاومة ىذه الثنائية عملت عل

يرى أف التنافس بُت الكفاح اؼبسلح واؼبقاومة البلعنفية ال يعٍت بالضرورة إقصاء أحدانبا اآلخر، بل يفضي يف النهاية إُف توافق على 
اؼبقاومة للتناغم معًا يف عمل متكامل لتحقيق األىداؼ الفلسطينية إسًتاتيجية مقاومة ربفظ مكانة وأولويات كل شكل من أشكاؿ 

 .279الكربى
أف اؼبقاومة البلعنفية ليست خياراً نضالياً  إُف 1993-1967المقاومة الالعنفية في فلسطين  بوصل التميمي يف دراستو اؼبوسومة 

صة للمبادرة الشعبية الواسعة، والقدرة التجنيدية العالية، ومشاركة جديداً أو طارئاً على الشعب الفلسطيٍت، وتتيح اؼبقاومة البلعنفية الفر 
اعبماىَت يف مواجهة االحتبلؿ، كما حققت ىذه اؼبقاومة العديد من األىداؼ الفلسطينية كتعزيز اؽبوية ودعم الصمود على األرض، 

لسطيٍت وعرض الصورة القبيحة لبلحتبلؿ، والقدرة وأسهمت أيضاً يف التعاطف الدوِف مع القضية الفلسطينية وتعزيز شرعية النضاؿ الف
على صياغة برنامج عمل يومي للمقاومة، وتنوع األدوات النضالية يف اؼبقاومة البلعنفية هبعل االحتبلؿ أكثر كلفة، وخيار اؼبقاومة 

ن إسًتاتيجية عامة للنضاؿ البلعنفية فلسطينيًا ال يشكل بديبًل أو رفضًا للنضاؿ اؼبسلح وال يشكك يف شرعيتو إمبا ىو جزء م
                                                 

 .176. "التنمية اؼبيثاقية كأفق ربرري: حوؿ التنمية وثقافة اؼبقاومة يف فلسطُت." مصدر سابق: الشيخ عبد الرحيم 274
 .18. مصدر سابق: قمصية مازف 275
 .156اؼبصدر السابق:  276
 .160اؼبصدر السابق:  277
 .165ربرري: حوؿ التنمية وثقافة اؼبقاومة يف فلسطُت." مصدر سابق: . "التنمية اؼبيثاقية كأفق الشيخ عبد الرحيم 278
 .60اؼبصدر السابق:  279
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اعبماىَتي. لقد كاف التحوؿ يف التجربة الفلسطينية من النضاؿ البلعنفي إُف النضاؿ اؼبسلح بطريقة غَت مدروسة )والعكس صحيح(، 
سية. يف اآلونة األخَتة بعد أوسلو نظرت الفصائل للمقاومة البلعنفية كحاضنة ومكملة للكفاح اؼبسلح وليس كإسًتاتيجية عامة أسا

 .280توفر اؼبقاومة البلعنفية للفلسطينيُت فرصة حقيقية ؼبقاومة االحتبلؿ من خبلؿ أساليب تعرب عن مكامن القوة الفلسطينية
ىناؾ ما يقارب مئيت أسلوب ؿبدد للعمل البلعنف اليت من اؼبؤكد أهنا ربقق نتائج. مت تبويب ىذه األساليب ربت ثبلث فئات: 

اوف والتدخل. تتمثل أساليب االحتجاج واالقتناع البلعنفي يف )مظاىرات رمزية، مسَتات، االعتكاؼ(، أما االحتجاج واإلقناع، البلتع
)البلتعاوف االجتماعي، البلتعاوف االقتصادي مثل: اؼبقاطعة، البلتعاوف السياسي(، أما أساليب التدخل البلعنيف بالبلتعاوف فيتمثل 

 .281جتماعية واالقتصادية والسياسية )صياـ، اغبكومة اؼبوازية(تتمثل يف األساليب النفسية واعبسدية واال
، 15/11/2006تتفاوت وجهات النظر يف ربديد وتقيم قباحات وإخفاقات اؼبقاومة الشعبية. صرح سامي عوض يف مقابلة بتاريخ 

لواقع دبا يشمل من نقاط القوة والضعف أف عوامل قباح اؼبقاومة البلعنفية مرىوف بإهباد إسًتاتيجية مقاومة العنفية تقـو على ربليل ا
للشعب الفلسطيٍت من جهة واالحتبلؿ اإلسرائيلي من جهة ثانية، وكيفية ضرب اؼبقاومة لنقاط ضعف االحتبلؿ وذبنب نقاط قوتو، 

لدى ألف ضرهبا يزيدىا قوة، فمثبًل يشكل اعبيش اإلسرائيلي إحدى أىم نقاط القوى لدى االحتبلؿ، وأحدى أىم نقاط الضعف 
. "استخداـ النضاؿ البلعنيف من أجل ربقيق 282الفلسطينيُت بينما يشكل اإلعبلـ نقطة ضعف االحتبلؿ ونقطة قوة الفلسطيٍت

أىداؼ سياسية... تشَت إُف أف ىناؾ فعبًل وسائل لتحرير الشعوب أنفاسها، ولكن يبقى خيار التحدي السياسي استخداـ النضاؿ 
 "283البلعنفي حباجة إُف تطوير.

يطة ادؿ الباحث خالد اغبروب يف نفس اؼبسار بأف ىناؾ قبواًل فلسطينياً متزايداً ومتسارعاً السًتاتيجية اؼبقاومة الشعبية، وأف البيئة احملهب
مشجعة لتحقيق أىداؼ كبَتة على األرض. ويرجع اغبروب ذلك لعدد من األمور: تزايد القناعة الفلسطينية بفاعلية اؼبقاومة الشعبية، 

 .  284امن الدوِف مع اؼبقاومة الشعبية، وإعادهتا اعبماىَت إُف ساحة النضاؿ، ومنطقها األخبلقي وإحراجها العدو وحلفائووالتض
يصف عبلء العزة اؼبقاومة الشعبية الفلسطينية يف اآلونة األخَتة بأهنا "حالة ببلغية" تفتقد لئلسًتاتيجية، والتعامل معها من قبل 

وغَت حقيقي. وأصبحت اؼبقاومة الشعبية ؾبرد كلمة لئلقناع الذات والناس بأف القيادة الرظبية عندىا شيء  اؼبؤسسة الرظبية غَت جدي
 تقـو بو، "اؼبقاومة الشعبية كانت اغبل السحري للخروج من الثنائية اليت وقعت فيها اغبالة الفلسطينية، واليت سبثل أما انتفاضة مسلحة

لشعبية اليـو ال تفكر يف صياغة بديل للحالة االستعمارية، وإمبا تكتفي باحتجاج، وىذا غَت كفيل وأما )اغبياة مفاوضات( اؼبقاومة ا
خبلق حالة شعبية ال يبكن االلتفاؼ حوؽبا." ويقًتب توصيف غساف دغلس من رأي العزة حيث يقوؿ األوؿ بأف اؼبقاومة الشعبية ىي 

 .285قرار سياسي عبارة عن مبادرات فردية وشعبية ىنا وىناؾ وتفتقر ألي
                                                 

.12-10: 2007 ،جل البلعنف والسبلـأد.ـ: اؼبكتبة اؼبتنقلة من  .1993-1967المقاومة الالعنفية في فلسطين . التميمي باسم خضر 280
: 2011،وت: مركز دراسات الوحدة العربية. خالد دار عمر )مًتجم(. بَت بوسائل الالعنفالمقاومة الالعنفية: دراسات في النضال . شاربجُت 281
 .110 -97للمزيد حوؿ أساليب اؼبقاومة البلعنفية، أنظر. اؼبصدر السابق:  .43

 .53مصدر السابق: . التميمي باسم خضر 282
 .20: مصدر سابق. شاربجُت  283
فلسطين ودروس الماضي وتحديات  التجربة التارىبية واالنتقاؿ إُف اؼبقاومة الشعبية." صبيل ىبلؿ )ؿبرر(.. "اؼبقاومة الفلسطينية اغبروب خالد 284

 .94-92: 2012 ،لسطينيةف. بَتوت: مؤسسة الدراسات الالحاضر واستراتيجيات المستقبل
 . 8: 2013 ،17ؾبلد  ،1عدد  آفاق برلمانية. . "اؼبقاومة الشعبية.. ؿباولة إلبقاء القضية الفلسطينية يف اغبيز العاـ."خليل نائلة 285
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يرى صباؿ صبعة أف السلطة الفلسطينية تعمل على عرقلة اؼبقاومة الشعبية فبل يوجد لدى السلطة قرار وإرادة سياسية بدعم اؼبقاومة 
الشعبية بشكل فعلي، وتعمل السلطة على مبلحقة الناشطُت ضد اعبدار واالستيطاف والتضييق عليهم، وتريد السلطة أف تكوف 

عبية ؿبدودة وربت سيطرهتا، أو تريد أف تنشط اؼبقاومة الشعبية يف اؼبناطق اؼبصنفة )ج( وزبرج منها أعداد السكاف يف اؼبقاومة الش
 .286الضفة من االلبراط يف اؼبقاومة خوفاً من استخداـ ضباس ىذه اؼبقاومة ضد السلطة والنفاذ إُف الناس

لبلعنفية عندما تؤثر القضايا اليت على احملك يف قضايا اغبرية اإلنسانية أو تؤثر يعمل جُت شارب على اؼبوازنة بُت اؼبفاوضات واؼبقاومة ا
يف التطور اؼبستقبلي للمجتمع فأف اؼبفاوضات ال توفر وسيلة للوصوؿ إُف حل يرضي صبيع األطراؼ، ألنو ال يبكن تقدًن تنازالت عن 

اغبركات الديبقراطية القادرة على ضباية القضايا األساسية، ووبدث  بعض القضايا، يف ىذه اغبالة يكوف التحوؿ يف موازين القوى لصاٌف
يرتكز قباح أساليب اؼبقاومة البلعنفية على توفر عنصرين أساسُت: نبا القدرة على  .287ىذا التحوؿ من خطر النضاؿ ال اؼبفاوضات

نف فعااًل من خبلؿ ارتكازه على . يكوف نضاؿ البلع288مواجهة وقلب تأثَتات القمع والقدرة على تقويض مصادر قوة اػبصم
. يدشن شارب مقاربات ومرتكزات عدة من أجل 289الصمود والثبات يف وجو القمع وجعلها االسًتاتيجيا اغبكيمة واالقباز اغبذر

 قباعة وفاعلية اؼبقاومة البلعنفية.
يب، ويقًتح حل للتغلب على ىذا اإلحباط، يقًتب تصور عبلء العزة من رؤية شارب حيث يعترب العزة اؼبقاومة الشعبية حالة إحباط شع

من خبلؿ إدماج أكرب عدد من الفاعلُت إُف الوحدات االجتماعية )الشباب، اؼبرأة، الطلبة، اؼبوظفُت وغَتىا( من الوحدات االجتماعية 
اسية هبب أف تكوف إُف يف تقرير العمل اؼبقاـو ليس كحالة وطنية فقط وإمبا كتعبَت عن مصاغبهم االجتماعية، أي أف العودة األس

 .290الشعب إُف اعبماىَت، ألهنا مصدر القوة يف حالة النضاؿ ضد االستعمار
 البدائل الشبابية: الحراك الشبابي الفلسطيني  3.6

انعكست التجاذبات بُت األحزاب السياسية )اليمُت اليسار الوسط( بشكل واضح يف تركيبة اغبركات الشبابية األخَتة، فهناؾ حركات 
بع فتح، أو ضباس، أو اليسار، أو حركات شعبية، أو مستقلة إُف حد ما. تعيش اجملموعات الشبابية يف مأزؽ ففي بداية يناير وفرباير تت

َف يكْن ىناؾ وضوح للرؤية وَف تنجْح االجتماعات بالتوافق، أو تقارب وجهات النظر، ونتيجت االجتماعات كانت )ال  2011
اليت تعيشها الفصائل وطبيعة العبلقات فيما بينها. َف يتمكْن الشباب من اػبروج برؤية موحدة على  اتفاؽ( وىذا إنعكاس لؤلزمة

مستوى الضفة وغزة، وال تزاؿ حالة التشكيك ىي اؼبوجودة، وال تزاؿ حالة عدـ الثقة ىي السائدة. يهدؼ اغبراؾ الشبايب إُف إهناء 
تكتبلت شبابية مثل حكومة شبابية يف بيت غبم، وحكومة تضامن وطٍت يف  االنقساـ لكن ىذا اغبراؾ منقسم على نفسو. وظهرت

 .291الضفة، وحكومة ظل يف غزة، وتشكيل ارباد عاـ لشباب فلسطُت يف غزة

                                                 
 .8صدر السابق: اؼب 286
 .30مصدر السابق:  جُت شارب.287 
 .134اؼبصدر السابق:  288
.202اؼبصدر السابق:  289
 .8. مصدر سابق: خليل نائلة 290
. البَتة: قادرة على تحقيق األىداف الفلسطينيةالمستجدات الداعمة لبناء إستراتيجية وطنية . "اغبراؾ الشبايب: من أين واُف أين." اؼبقادمة نائل 291

 .132-131: 2011 ،مسارات -والدراسات اإلسًتاتيجية اؼبركز الفلسطيٍت لؤلحباث السياسات
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لقد كاف ربرؾ الشباب يف غزة أقوى من التحرؾ يف الضفة ألف التحرؾ األوؿ كاف دفاعًا عن الذات، وصونًا للهوية اجملتمعية، بينما 
توفر صبلة من العوامل اؼبوضوعية يف  .292يف الضفة يبثل طموحًا سياسيًا يف مستقبل أفضل وإعادة اللحمة بُت شقي الوطناغبراؾ 

تشتيت اغبراؾ الشبايب حيث تعمل اغبركات الشبابية الفلسطينية يف معازؿ شديدة البعد النفسي واالجتماعي، وزبتلف يف أولوياهتا مثل 
، حراؾ اػبليل )حراؾ اقتصادي(، وىذا ما يعرب عنو دبشكلة "البانتوستاف" واؼبشكلة األخرى ىي حراؾ راـ اهلل )حراؾ سياسي(

البالونات السياسية اؼبتسارعة اليت تنفس احتقاف الشارع مثل "استحقاؽ أيلوؿ،" اؼبصاغبة، االنتخابات، اؼبفاوضات االستكشافية، 
ت الداخلي األخطر من العوامل اؼبوضوعية فاغبركات الشبابية َف تستطْع اإلجراءات االقتصادية التقشفية. لكن تعد عوامل التشت

االنتظاـ على ىدؼ واحد، والبنية التنظيمية للحراؾ غَت موحدة وال تعتمد على أدبيات سياسية جديدة، وأنشئت فعاليات اغبراؾ يف 
عضبلت للوجستية ومالية األمر الذي أدى إُف حرماف ظروؼ التشتت اعبغرايف وأولويات كل منطقة ومزاجها ونبها. ويعاين اغبراؾ من م

 . 293اغبراؾ من قوة اغبشد والتأثَت
عاىن اغبراؾ الشبايب يف الضفة الغربية والقطاع من معضبلت عدة مثل: تعدد اجملموعات الشبابية، وتباين الشعارات، كما َف يتمكْن 

وتطلعاتو وأيديولوجياتو، وأثرت ؿباوالت الًتىيب والقمع اليت تعرضت ؽبا الشباب من ـباطبة كامل الشعب بطاقاتو وفئاتو ومصاغبو 
. وتعددت 294اجملموعات الشبابية، وغاب الطرح الواضح لدى الشباب لئلجابة عن أسئلة رافقت انطبلقة فعاليات اغبراؾ الشبايب

تواطئها مع االحتبلؿ، واالعًتاض على األمم اؼبتحدة شعارات اغبراؾ الشبايب لتطاؿ العديد من اؼبسائل: رفض اللجنة الرباعية الدولية ل
وغَتىا. توجب رفع العديد من الشعارات لطبيعة الواقع الفلسطيٍت اؼبعقد واؼبركب واؼبتشظي. كثرة الشعارات اؼبطروحة ال تعٍت بالضرورة 

لس وطٍت جديد يبثل صبيع الفلسطينيُت،  تشتتًا يف الرؤية بقدر ما تعٍت إدراكًا للواقع اؼبعاش، وهبب مواصلة رفع شعار انتخاب ؾب
 .295كمقدمة لصوغ اسًتاتيجيا وطنية مقاومة

تنوعت شعارات اغبراؾ الشبايب بُت الوطٍت، والتحرري، واالجتماعي، واالقتصادي، وكاف من أىم الشعارات ترتيب البيت الفلسطيٍت، 
الفلسطيٍت، وتوسيع اؼبقاومة الشعبية أو التصدي العتداءات وربقيق الوحدة الفلسطينية عرب االنتخابات اؼبباشرة للمجلس الوطٍت 

اؼبستوطنُت. لقد قبح اغبراؾ يف فرض نفسو على الساحة السياسية، والثقافية، واإلعبلمية الفلسطينية. ودب اغبركة يف الفصائل 
 عمل اغبراؾ الشبايب الفلسطيٍت عليها، واألحزاب وضبلها على مراجعة نفسها ومواقعها، وإعادة تفعيل أطرىا الشبابية يف القضايا اليت

وقدـ اغبراؾ مبوذج يستحق التطوير يف العمل التطوعي واؼبتحرر من التمويل. سبثلت مطالب اغبراؾ الشبايب بتعميق حواراتو، ومناقشاتو، 
قاومة(. ويبثل استنهاض مكونات وقراءاتو للواقع الفلسطيٍت هبدؼ إجراء مراجعة نقدية شاملة لبلسًتاتيجيات الفلسطينية )التفاوض واؼب

وقطاعات اغبركة الوطنية الفلسطينية خبلصًا وتغَتًا جذريًا من خبلؿ االتكاء على اسًتاتيجية مقاومة فلسطينية جديدة بروافع جديدة 

                                                 
المستجدات الداعمة لبناء  . "اغبراؾ الشبايب يف غزة: حبثًا عن اؽبوية يف مواجهة طغياف اإلسبلـ السياسي )االشتغاؿ واػبطوات(."الغوؿأظباء  292

: 2011 ،مسارات -والدراسات اإلسًتاتيجية البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت لؤلحباث السياسات إستراتيجية وطنية قادرة على تحقيق األىداف الفلسطينية.
135. 
 .137-131: 2012 ،90عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.. "اغبراؾ الشبايب الفلسطيٍت.. تساؤالت االستقطاب." بناتنزار  293
.122-121: 2012 ،90عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.وباسل األعرج. "اغبراؾ الشبايب و)حزب الكنبة الفلسطيٍت(."  الشعييب زيد 294
: 2012 ،90. عدد مجلة الدراسات الفلسطينية. "شعارات اغبراؾ الشبايب الفلسطيٍت؛ تشتت يف الرؤية أـ إدراؾ للواقع معقد؟." الربغوثيأنس  295
116. 
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متحرراً من تسخر طاقات الشعب الفلسطيٍت، والبد أف تتبٌت ىذه االسًتاتيجية على خطاب سياسي ثقايف يعلو فوؽ القطرية، ويكوف 
 .  296االستعمار اؼبعريف ويعيد إُف القضية الفلسطينية أبعادىا العربية واألفبية

انطلق نوعُت من اجملموعات الشبابية كتجليات للحراؾ على أرض الواقع، اجملموعات األوُف، ؾبموعات فئوية موجهة ضد أحد طريف 
االنقساـ وىذه فشلت يف ربريك الشارع. واجملموعات الثانية، ؾبموعات اغبراؾ الشعيب اليت انطلقت يف ظل جدؿ عميق بشأف 

مر الذي عكس تباينًا يف الرؤية والشعارات اؼبتعلقة بأولوية القضايا اؼبطلبية كالفقر، والبطالة، وسوء األولويات يف اؼبرحلة الراىنة األ
األوضاع االقتصادية، أو القضايا السياسية اؼبتمثلة يف إهناء االنقساـ، أو قضية التحرر من االحتبلؿ. ذبلي ىذا االختبلؼ يعود إُف 

رىبي كوف الكثَت من الشباب الفلسطيٍت مؤدًف، وىدؼ الشعب الفلسطيٍت مناىضة خصوصية الشباب الفلسطيٍت والوضع التا
االحتبلؿ، ولكن ال يبكن ذلك واجملتمع الفلسطيٍت منقسم أفقيًا وعموديًا األمر الذي يتطلب الًتكيز على إهناء االنقساـ، وإجراء 

 . 297اعلية لتحقيق األىداؼمراجعة ألسباب تراجع اؼبشروع الوطٍت والتوافق على اػبيارات األكثر ف
حاوؿ اغبراؾ الشبايب اإلجابة عن األسئلة اؼبطروحة يف اجملتمع والكثَت من اإلجابات جاءت تساؤاًل عما ىو اغبل؟ وعمل اغبراؾ 

عملية الشبايب يف أغلب نضاالتو على إعادة بناء القيم الوطنية اعبماعية إلعادة بناء الشعب الفلسطيٍت بعد السقوط اؼبدوي لو بعد 
السور الواقي، وعمل على اسًتجاع البديهيات اؼبفقودة بعد أوسلو اليت مت ترسيخ فقداهنا بفعل سياسات النسياف مثل حق العودة 

. كاف اغبراؾ الشبايب حراؾ سياسي انسجم مع رياح الربيع العريب لكنو َف يفلْح يف ربقيق حراؾ فعلي 298واألسرى وفلسطُت التارىبية
 رير اؼبصَت الداخلي وتقرير اؼبصَت الوطٍت.أو النجاح يف تق

 2012-2011البدائل الدبلوماسية القانونية: خياري التوجو إلى األمم المتحدة  3.7
ن هبب أال يكوف خيار التوجو إُف األمم اؼبتحدة )العمل الدبلوماسي( خيارًا موظبيًا بل مستمرًا وشامبًل ومركزًا يف أىدافو وأدواتو، وم

و أف عمل األمم اؼبتحدة ومواقف دوؽبا ال يعتمد على البعد األخبلقي للقضية اؼبطروحة ومدى عدالتها، إمبا يعتمد على اعبدير التنب
اؼبصاٌف اػباصة لكل دولة ومن اؼبهم التذكَت أف الكياف الصهيوين جاء وليدًا لقرار من قرارات األمم اؼبتحدة، وقد يكوف من اجملدي 

، أو القرار الذي دمغ الصهيونية بأهنا شكل 181بطلب النظر يف إمكاف إعادة إنتاج قراراهتا التارىبية كقرار  التوجو إُف اعبمعية العامة
. لذلك سيتم تتبع أىداؼ تصعيد 1991299الذي قبحت إسرائيل يف إلغائو بدعم غريب عاـ  1975من العنصرية يف عاـ 

 الدبلوماسية الفلسطينية خصوصاً )استحقاؽ أيلوؿ(.
بديل للمفاوضات إمبا يبثل مرجعية للمفاوضات أف الذىاب إُف ؾبلس األمن أو اعبمعية العامة  2011استحقاؽ أيلوؿ  ال يبثل

اؽ النتزاع اعًتاؼ بدولة فلسطينية، اعتماداً على الوعود وااللتزامات األمريكية واألوروبية يبثل مراىنة غَت مضمونة النتائج. وهبب اشتق
مل الدبلوماسي. لقد كاف حبل الشرعية الدولية طويل ومعاركها ال تقل صعوبة عن اؼبعارؾ العسكرية، وأىم وسائل نضالية مواكبة للع

                                                 
 .131-129: 2012 ،90عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.. "مستقبل اغبراؾ الشبايب الفلسطيٍت ودوره يف القضية الفلسطينية." جاد اهللمراد  296
 .140: 2012 ،90عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.. "اغبراؾ الشبايب يف قطاع غزة.. إُف أين؟." أبو رضبةسامر  297
 .15: 2013 ،17ؾبلد  ،2عدد  آفاق برلمانية.. "اغبراؾ الشبايب والفضاء اؼبتوتر." األعرجباسل  298
.169: مصدر سابقاؼبفاوضات واػبيارات البديلة." . "وقف غزاؿؿبمد  299
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. كما كاف استحقاؽ أيلوؿ رافعة لتحسُت شروط التفاوض وشابو العديد من 300الوسائل اليت هبب اشتقاقها اؼبقاومة الشعبية واؼبصاغبة
 اإلشكاليات.

حقاؽ أيلوؿ أف التحرؾ السياسي واإلعبلمي واعبماىَتي سعى غبشد الدعم لتحرؾ دبلوماسي ال تعرؼ سبثلت اؼبشكلة الرئيسية يف است
نقطة هنايتو، ىل ىو تقدًن طلب إُف ؾبلس األمن الدوِف لقبوؿ دولة فلسطينية عضواً كامبًل، أـ تقدًن طلب إُف اعبمعية العامة لقبوؿ 

كتفاء برفع مستوى بعثة فلسطُت ـ.ت.ؼ اؼبراقبة للحصوؿ على عضوية كاملة يف فلسطُت "دولة غَت عضو" يف األمم اؼبتحدة، أـ اال 
أصر الفلسطينيوف ربويل استحقاؽ أيلوؿ إُف ؿبطة مهمة ينقل فيها ملف  .301عدد من اؼبنظمات واألجهزة التابعة لؤلمم اؼبتحدة

 .302الدولة واغبدود إُف األمم اؼبتحدة
، حذر غيل من اؼبخاطر 2011/ 24/8غودوين غيل نشرىا موقع وكالة معاً اإلخبارية بتاريخ يف وثيقة قانونية أعدىا الربوفسور غاي 

اليت تشكلها مبادرة األمم اؼبتحدة يف حاؿ تضمنت نقل سبثيل الشعب الفلسطيٍت يف األمم اؼبتحدة من ـ.ت.ؼ إُف دولة فلسطينية، 
، أو ستؤثر سلباً على حق تقرير 1975.ؼ يف األمم اؼبتحدة منذ عاـ إذ أف ىذا األمر سيلغي الوضعية القانونية اليت تتمتع هبا ـ.ت

اؼبصَت ألنو ىبص كل الفلسطينيُت سواء تواجدوا يف داخل الوطن احملتل أو خارجو، ويهدد بشكل كبَت حق البلجئُت يف العودة إُف 
 .303ديارىم ومواقعهم اليت ىجروا منها قسراً 

نهائي بتقدًن طلب االعًتاؼ بالدولة الفلسطينية إال قبل أسبوع واحد من تاريخ تقدًن الطلب يف َف تتخْذ القيادة الفلسطينية القرار ال
، حيث كاف ىناؾ تردد يف اػبطوة الدبلوماسية لعدد من األسباب منها: دراسة ردات فعل الواليات 2011أيلوؿ/ سبتمرب  23

كشف غياب اسًتاتيجية وطنية أف خطوة  .304موقف تفاوضي اؼبتحدة وإسرائيل على ىذا اؼبسعى، وأف اػبطوة كانت يف البداية
الذىاب إُف األمم اؼبتحدة يف أيلوؿ/ سبتمرب غَت قادرة على تفادي إفشاؿ اػبطوة يف ؾبلس األمن من قبل الواليات اؼبتحدة 

 .305األمريكية
وألقى الرئيس  2012الثاين/ نوفمرب لعاـ تشرين  24عادت القيادة الفلسطينية بتقدًن طلب عضوية لفلسطُت يف األمم اؼبتحدة بتاريخ 

ؼبصلحة مشروع  138الفلسطيٍت ؿبمود عباس خطابو يف األمم اؼبتحدة للحصوؿ على "دولة مراقبة غَت عضو." صوت على القرار 
. قبحت السلطة بعد ذلك يف دخوؿ بعض اؼبنظمات 306دوؿ مشروع القرار 9دولة من التصويت، وعارضت  41القرار، وامتنعت 

يئات التابعة لؤلمم اؼبتحدة مثل الينسكو، وَف تكثْف السلطة جهودىا لبلستثمار ىذه اػبطوة الدبلوماسية يف التضيق على واؽب
"إسرائيل" وؿباربتها يف احملافل الدولية، إمبا أضافتها إُف خطواهتا التكتيكية للتحسُت سقف التفاوض وشروطو فالتكتيك الدبلوماسي 

 ضات الفاشل.مثل عتبة لتكتيك اؼبفاو 
                                                 

 .181-180. "اؼبفاوضات واػبيارات البديلة." أبراش إبراىيم 300
 .188اؼبصدر السابق:  301
 .187: 2011 ،88عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.. "الفلسطينيوف بانتظار جبلء غبار معركة أيلوؿ وتداعياهتا." شاىُت خليل 302
 .191-190اؼبصدر السابق:  303
 .31-30: 2012 ،89عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.. "التصعيد الدبلوماسي والقانوين خيار السلطة الوحيد." جقماف جورج 304
 .23: 2011 ،88. عدد مجلة الدراسات الفلسطينية ؼبرحلة ما بعد أيلوؿ." أسئلة. "ىبلؿ صبيل 305
: 2013 ،93. عدد مجلة الدراسات الفلسطينية: مقاومة تتحدى اػبطوط اغبمر، ودولة )مع وقف التنفيذ(." 2013. "فلسطُت شاىُت خليل 306
210. 
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  ، وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(حركة الجهاد اإلسالميالبدائل الحزبية اإلسالمية:  3.8
 الجهاد اإلسالميحركة  3.8.1

أدخلت االنتفاضة األوُف ربواًل يف بنية اغبقل السياسي الفلسطيٍت. وذبلى ىذه التحوؿ أيضًا بعد قياـ السلطة الفلسطينية، وسبثل ىذا 
يف اقتحاـ تيار اإلسبلـ السياسي )حركة ضباس بصورة رئيسية، واعبهاد اإلسبلمي بصورة ثانوية( للحقل السياسي الفلسطيٍت، التحوؿ 

حيث تبنت حركة اإلخواف اؼبسلمُت الكفاح اؼبسلح وربدت وحدانية سبثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيٍت، وتبنت شعارات 
قيادة اؼبوحدة لبلنتفاضة، ورفضت الربنامج الوطٍت للمنظمة التحرير. وربولت حركة ضباس ونشاطات تباينت عن نشاطات وشعارات ال

 ومعها حركة اعبهاد اإلسبلمي إُف القوة اؼبعارضة األبرز لبلتفاؽ أوسلو والسلطة الفلسطينية، واستثمرت اإلعاقات البنيوية اليت تضمنها
 .307اتفاؽ أوسلو يف توسيع نفوذىا اعبماىَتي

، لتنامي دور التيار اإلسبلمي يف البلداف العربية وساعد 1967ة التيار القومي العريب بتعبَته الناصري يف حرب حزيراف عاـ خلقت ىزيب
وصوؿ أنور السادات إُف اغبكم يف مصر إُف مبو دور اعبماعة يف قطاع غزة اليت استندت يف السبعينات إُف عدد من اعبمعيات 

ا )اجملمع اإلسبلمي( و)اعبامعة اإلسبلمية( وبعد انتصار الثورة اإليرانية أصبحت صباعة اإلخواف واؼبؤسسات الدينية، ويف مقدمته
اؼبسلمُت سبارس نشاطًا سياسيًا خصوصًا داخل اعبامعات يف الضفة الغربية وقطاع غزة. وكاف ؿبور نشاط اإلخواف ؿباربة اؼبنهج 

فصائل اؼبنضوية يف إطار ـ.ت.ؼ. واستفاد التيار اإلسبلمي من سياسة سلطات العلماين ؼبنظمة التحرير والعمل على اغبد من نفوذ ال
االحتبلؿ اإلسرائيلي اليت تغاضت عن نشاطو ؼبسانبة يف إضعاؼ ـ.ت.ؼ، وإبعاد قطاعات صباىَتية واسعة عن ميداف العمل 

ورًا فاعبًل يف مقاومة االحتبلؿ. وَف تربْز د 1987الوطٍت... َف تلعْب صباعة اإلخواف اؼبسلمُت حىت اندالع انتفاضة كانوف األوؿ 
صباعة اإلخواف البعد الفلسطيٍت اػباص يف نشاطها،  وكاف ؼبواقف اعبماعة اإلخوانية )اؼبرجئة( إسهاـ يف إحداث فرز سياسي وفكري 

عبهاد اإلسبلمي يف داخل صفوفها أدت إُف ربوؿ داخل صفوؼ )اإلسبلـ التقليدي( إُف )اإلسبلـ اعبهادي(، بذلك تشكلت )حركة ا
فلسطُت( كتنظيم ديٍت يف اؼبناطق الفلسطينية احملتلة يدعو للعمل اؼبباشر ضد اغبكم اإلسرائيلي إلدخاؿ نطاؽ الوطنية الفلسطينية 

هاد التقليدية باسم اإلسبلـ. "نظرت حركة اعبهاد منذ تأسيسها إُف القضية الفلسطينية باعتبارىا )قضيتها اؼبركزية(. ورفعت حركة اعب
فكرة )اإلخواف( الداعية إُف حل مشاكل اجملتمع من خبلؿ عمل إصبلحي تدرهبي". ومزجت حركة اعبهاد اإلسبلمي بُت الدين 

 . 308والوطنية وأمنت بالكفاح اؼبسلح كإسًتاتيجية لنشاطها السياسي اؽبادؼ إُف ؿباربة الصهيونية وإبادة إسرائيل
ية إسبلمية مقاتلة كمحاولة إسبلمية جادة لئلجابة على السؤاؿ الفلسطيٍت اؼبعاصر. يف "نشأت حركة اعبهاد اإلسبلمي حركة فلسطين

وقت استبعد فيو اؼبشروع الوطٍت اإلسبلـ. وعجز فيو اإلسبلميوف الفلسطينيوف عن إدراؾ جوىر الصراع يف اؼبنطقة دوف استشعار 
، 2007ُت للدراسات والبحوث يف غزة يف تشرين األوؿ " أورد أضبد يوسف يف حلقة نقاش أقامها مركز فلسط309مركزية فلسطُت.

مقاربة عن فكر فتحي الشقاقي جاء فيها لقد كاف التحوؿ يف فكر الشقاقي مؤسس حركة اعبهاد اإلسبلمي وأمينها العاـ األوؿ، ناذباً 
فكر الناصري عن اإلجابة عن سؤاؿ فاؽبزيبة أحدثت صدمة قوية للشقاقي جعلتو يفقد الثقة بقدرة ال 1967عن ىزيبة حزيراف يف العاـ 

                                                 
 .19الوطنية الفلسطينية." مصدر سابق: . ")الداخل( و)اػبارج( يف ربوالت بنية اغبركة ىبلؿ صبيل 307
 .362-359. مصدر سابق: الشريف ماىر 308
خبرات الحركة السياسية الفلسطينية في القرن العشرين: الندوة الفكرية . "حركة اعبهاد اإلسبلمي." ناىض زقوت )ؿبرر ومراجع(. اؽبنديؿبمد  309

.186: 2000حزيراف/ يونيو  4-2 ،الفكر الديبقراطي الفلسطيٍتنتدى غزة: اؼبركز القومي للدراسات والتوثيق ومالسياسية. 
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)ما العمل؟(، وبعد طوؿ انتظار عقم اإلجابة من الفكر الناصري ربوؿ الشقاقي إُف الفكر اإلسبلمي االخواين، وخبلؿ ىذه الفًتة 
ؿبمد تعرؼ الشقاقي على أضبد ياسُت. واتسمت تلك اؼبرحلة لدى الشقاقي بالقراءة والتعرؼ على اؼبفكرين اإلسبلميُت كالشيخ 

من خبلؿ  1968الغزاِف وسيد قطب، وكاف لتكليف الشيخ أضبد ياسُت للشقاقي، باإلشراؼ على كوادر اإلخواف يف الضفة يف العاـ 
التدريس يف كلية بَتزيت )عاصمة التيار الوطٍت للمنظمة(، فًتة غنية من حيث عبلقاتو، وحواراتو، وجوالتو اليت خاضها مع فبثلي 

اليسارية. وامتاز الشقاقي عن بقية عناصر اإلخواف من جيلو بأنو كاف أكثر انفتاحًا على التيار الوطٍت وَف يبنْعُو االذباىات الوطنية و 
 .  310انتمائو للتيار اإلسبلمي من مشاركة التيارات الوطنية أنشطتها السياسية واإلعبلمية

ظَت الفكري واشتقاؽ خطاهبا السياسي، واعتمدت اغبركة استند منهج حركة اعبهاد اإلسبلمي يف فلسطُت على أدوات للتحليل والتن
العدد االفتتاحي،  المسلم المعاصرعلى أدبيات يتيمة، ؼبفكر سوري من أصوؿ جزائرية أظبو توفيق الطيب، وىي حبث نشر يف ؾبلة 
كتب بعد ىزيبة عاـ   بعد النكبتين،ما بعنواف "اػبصائص الثابتة والبلزمة واػبصائص اؼبكتسبة للحركة اإلسبلمية،" وكتاب صغَت عنوانو 

 .311العالمية اإلسالمية الثانية: جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة، إضافة للكتابات أبو القاسم حاج ضبد خصوصاً كتاب 1967
الثاين من يقـو فكر حركة اعبهاد اإلسبلمي باالرتكاز على ثبلث مفكرين شكلوا مثلثًا متكامل األضبلع يف فكر اغبركة يف النصف 

القرف العشرين. تعلم اؼبفكروف الثبلثة سيد قطب، ومالك بن نيب، وعلي شريعيت يف الغرب النقد، الذي غاب عن التفكَت )الفكر( 
اإلسبلمي وعاًف أو غطى كل واحد من اؼبفكرين الثبلث جانباً مهمًا يف ضبلة النهوض اغبضاري اإلسبلمي، غطى سيد قطب جانب 

سي لتشكيل اعبيل القرآين، فيما مثل مالك بن نيب الشرط اؼبادي اؼبوضوعي لعملية النهوض اغبضاري، أما علي النهوض بالشرط النف
 . 312شريعيت فكاف األكثر سبيزاً يف بناء الذات وضرورة العودة إليها جاعبلً من اإلسبلـ أيديولوجيا فاعلة

ؼبنظري حركة اعبهاد اإلسبلمي من أجل تأسيس خطاب نتاجًا فكريًا مكثفًا  1991-1975شهدت الفًتة اؼبمتدة منذ عاـ 
أيديولوجي متجاوز للخطاب اإلخواين بشقيو اؼبصري والفلسطيٍت. واتسم الناتج الفكري باعبدية واعبذرية، وتعترب حركة اعبهاد دبثابة 

ة الفلسطينية اليت تنتهج مقاومة "الكود" الذي يعمل على إهناء اإلشكاؿ القائم بُت غياب اؼبنهجية اإلسبلمية لدى اغبركة الوطني
 .313إسرائيل واغبركة اإلسبلمية اليت تغيب اعبهاد

ترى حركة اعبهاد اإلسبلمي أف الشعب يف مرحلة ربرر وطٍت وبالتاِف تعلن نفسها كحركة ربرر وطٍت وإسبلمي ضد االحتبلؿ 
كخيار السًتداد األرض، وهبب التخلص من اتفاؽ اإلسرائيلي. وىذا يتطلب من اغبركة اإلبقاء على شعار اؼبقاومة وعلى خيارىا  

. 314أوسلو ومرجعياتو السياسية. وسبثل اؼبقاومة واعبهاد والتحرير الطريق الوحيد الستعادة اغبقوؽ مع رفض التسوية كلها مع إسرائيل
راكة الوطنية لكنها تصنف حركة اعبهاد نفسها كشريك وطٍت وليس كشريك سلطوي، "حركة اعبهاد اإلسبلمي ستكوف جزءًا من الش

                                                 
 .151-150. مصدر سابق: زواوي ؿبمد خالد 310
 161-160اؼبصدر السابق:  311
 .193اؼبصدر السابق:  312
 .1991-225اؼبصدر السابق  313
 ،93عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية. )ؿباور(. . "خيارنا ىو اؼبقاومة وحل السلطة الفلسطينية وبتاج إُف نقاش وطٍت." زياد رباينالبطشخالد  314

2013 :129. 
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 1996" قامت حركة اعبهاد اإلسبلمي دبقاطعة انتخابات اجمللس التشريعي عاـ 315لن تكوف جزءاً من الشراكة السياسية يف السلطة.
 ، وَف تنضْم للوزارة الفلسطينية، وَف تشارْؾ يف االقتتاؿ الداخلي. 2005واالنتخابات الرئاسية عاـ  2006وعاـ 

 ة اإلسالمية )حماس(حركة المقاوم 3.8.2
بررت حركة ضباس الغياب اإلخواين طيلة العقود السابقة على نشأة ضباس من خبلؿ ترداد اؼبفاىيم اإلخوانية اليت استخدمت التربير 

ياهبا عن الًتبية، واإلعداد اؼبتواصل، وتشكل النواة، ونضوج الفكرة، ومبو البذرة، فهذه التربيرات اليت انطلت منها حركة ضباس لتربير غ
أما خبصوص التسمية فتم االتفاؽ بُت األستاذ حسن القيق على أسم "ضباس" كاختصار غبركة اؼبقاومة اإلسبلمية بعد أف   .316الساحة

كاف االختصار "ح.ـ.س" فاقًتح القيق إضافة األلف بعد اؼبيم، وحدث جدؿ حوؿ معٌت الكلمة لكن إصرار القيق بأف معٌت الكلمة 
 .317اعتماد اللقبالشدة والقوة ومت 

وىي اؼبنطلقات الفكرية: االلتزاـ دبنهج اإلسبلـ،  1988تنطلق حركة ضباس من عدت مرجعيات كما حددىا ميثاؽ اغبركة اؼبنجز عاـ 
اإلسبلمية اؼبرجعية التنظيمية االجتماعية: إتباع والتزاـ اجتهاد اإلخواف اؼبسلمُت، اؼبرجعية الًتاثية التارىبية: االمتداد من مولد الرسالة 

 .318والسلف الصاٌف، اؼبرجعية االعتقادية: مدرسة ابن تيمية السلفية
. وتعترب مرجعية ميثاؽ ضباس مرجعية دينية ال تتحد حبجم اآليات واألحاديث النبوية 319مر ميثاؽ ضباس يف تطوره يف ظروؼ تارىبية

نايا )النص(. ويعترب اؼبيثاؽ النص اؼبرجعي الوحيد على اؼبستشهد هبا يف بنوده، وإمبا تتحدد بكوف النص الديٍت كاف حاضرًا يف ث
اؼبستوى الفكري واإليديولوجي ويبكن اعتباره نصًا تأسيسًا ؼبا جاء بعده. وجاءت )اؼبذكرة التعريفية غبركة ضباس( اؼبكتوبة يف كانوف 

ثاؽ، وتعترب اؼبذكرة النص السياسي للحركة من قبل قادة اػبارج يف حركة ضباس للتأكيد على األنبية اؼبرجعية لنص اؼبي 1993األوؿ 
واؼبيثاؽ النص الفكري. وأسست اؼبذكرة للمرجعية السياسية للحركة، إضافة للمرجعيات اليت كرسها اؼبيثاؽ، وىي ذباوزًا ؽبا. عملت 

قبوؿ أكرب لدى األخر قيادة ضباس يف اػبارج على تسييس األفكار اليت وردت يف اؼبيثاؽ بشكلها اؼبباشر وغَت اؼبوارب، ليحظى ب
 .  320دبختلف سبظهراتو السياسية والفكرية

يرفض ميثاؽ ضباس الفكرة العلمانية ويطرح اغبل اإلسبلمي للقضية الفلسطينية بديبًل، ويؤمن اؼبيثاؽ إيبانًا حازمًا وقطعيًا أف اغبل 
يبانو بطبيعة اؼبنهج اإلسبلمي القدًن ألف صفتو اإلسبلمي ىو اغبل الوحيد للقضية الفلسطينية. ويطرح اؼبيثاؽ البديل اإلسبلمي أل

 .321رباين

                                                 
 .132اؼبصدر السابق:  315
 .94ؿبمد خالد زواوي. مصدر سابق: 316

. ببلؿ ؿبمود )ؿبرر(. إلى الواجهة: ذكريات د. عدنان مسودي عن اإلخوان المسلمين في الضفة الغربية وتأسيس حماسعدناف مسودي.  317
 .99: 2013للدراسات واالستشارات، بَتوت: مركز الزيتونة 

 96 -94ؿبمد خالد زواوي. مصدر سابق:  318
 .93-91أنظر. اؼبصدر سابق:  319
.104-100اؼبصدر السابق:  320
: 1989 ،الكويت: مكتبة دار البياف القضية الفلسطينية بين ميثاقين: الميثاق الوطني الفلسطيني وميثاق حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(. 321
55. 
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تعترب وثيقة ميثاؽ ضباس وثيقة ملتوية تعج باإلشارات الدينية والتفاين اؼبطلق لتحرير فلسطُت باعتبارىا وقفية إسبلمية، كما تتضمن 
الفلسطيٍت مثل نادي الروتاري، وتضمن إشارات  -الوثيقة إشارات عابرة وتآمرية لكيانات مرتبطة بقدر ضئيل للغاية بالنزاع اإلسرائيلي

برتوكوالت حكماء صهيوف، والنازيوف اليهود، وذبار اغبرب(، ىذه األمور ربرج العديد من قادة ضباس يف شأف اؼبيثاؽ ما حادة إُف )
هبنب بعض القيادات االستشهاد بوثيقة اؼبيثاؽ. لقد تراجع التعصب السافر ونظريات اؼبؤامرة الغربية كأفكار رئيسية لدى ضباس لكن 

يسجل خالد اغبروب على فكر ضباس "الفكر االجتماعي والثقايف للحركة  322الديٍت للصراع. مازالت ضباس تركز على الطابع
 اإلسبلمية الفلسطينية، وكسائر شقيقاهتا االخوانيات، ظل فقَتاً، وَف تتبلور يف أدبياتو نظريات وبرامج معمقة تعاًف تعقيدات االجتماع

 "323السياسي والثقايف الفلسطيٍت.
(، 1988اغبركة كبو الرباغماتية السياسية على حساب األدعبة والشعاراتية، وأضحى ىناؾ )ضباس اؼبيثاؽ  تطور فكر ضباس واذبهت

(، وبينهما فروقات كبَتة فحماس األخَتة حبسب الوثائق ىي متسيسة ومنفتحة على عكس ضباس 2006و)ضباس الربنامج االنتخايب 
فقد حدث ؽبا نكوص بإصدار تسويغات  2007قطاع غزة يف شهر حزيراف األوُف اؼبؤدعبة واؼبنغلقة، لكن ضباس ما بعد أحداث 

وتربيرات صدرت عن علماء دين من ضباس بالتكفَت وقتل اػبصـو بتربيرات دينية صرفة. ويسجل على ضباس أهنا َف توظْف ما أنتجتو 
تح بل عادت إُف استخداـ خطاب اإلقصاء وثائقيًا كالربنامج االنتخايب وكلمة رئيس اغبكومة إظباعيل ىنية يف الصراع مع حركة ف

 .324والتكفَت
حوؿ ثبلث ؿباور: األوؿ، برنامج اؼبقاومة ومقتضياتو، وثانياً، خدمة الشعب  2006يدور برنامج حركة ضباس السياسي قبل 

لطاف أىداؼ حركة . حدد جاسم س325الفلسطيٍت يف اعبانب اؼبدين، وثالثاً، مواجهة/ مقاومة مشاريع التفريط يف القضية الفلسطينية
ضباس من الربنامج السياسي ففي مقدمة الربنامج االنتخايب لكتلة اإلصبلح والتغيَت: زبفيف اؼبعاناة، وتزيد الصمود، واغبماية من 

 . 326الفساد، وتعزيز الوحدة الوطنية، والسعي القامة ؾبتمع مدين فلسطيٍت متطور يقـو على التعددية السياسية وتداوؿ السلطة
 : حزب التجمع الوطني الديمقراطي 1948ائل فلسطينيي فلسطين المستعَمرة في العام بد 3.9

جرى تشكيل حزب التجمع الوطٍت الديبقراطي يف أجواء من التدىور اؼبعنوي العاـ الناتج عن االهنيارات يف اغبالة العربية والفلسطينية 
. فجاءت مبادرة تأسيس حزب التجمع 1948طُت اؼبستعَمرة يف العاـ ومنظومة القيم اليت يؤمن هبا الشعب الفلسطيٍت يف أراضي فلس

على يد ؾبموعة من أبناء اعبليل واؼبثلث والنقب لوقف خطر التدىور واالهنيارات األخبلقية، واػبروج بشيء جديد وخبلؽ يوفر شروط 
اعترب قضية الفلسطينيُت يف إسرائيل  الذي 1993حقيقية للمحافظة على مصَت الشعب الفلسطيٍت. وشكلت إفرازات اتفاؽ أوسلو 

                                                 
نشر، ومركز كارينغي . بَتوت: الشبكة العربية لؤلحباث والبين الدين والسياسة اإلسالميون في البرلمانات العربيةوعمرو ضبزاوي.  براوف، ناثاف ج 322

 .24: 2011 ،للشرؽ األوسط
براىيم أبو معهد إ -. بَتزيت: جامعة بَتزيتيةالتيار اإلسالمي والعلمنة السياسية: التجربة التركية وتجارب الحركات اإلسالمية العرب. اغبروب خالد 323

 .42: 2008 ،لغد للدراسات الدولية
 .43-42اؼبصدر السابق:  324
لتجربة حماس وحكومتها  قراءات نقديةمد صاٌف )ؿبرر(. ." ؿبسن ؿب2006. "تقييم الربنامج السياسي غبماس يف انتخابات سنة خاطرسامي  325

 .17: 2007للدراسات واالستشارات، . بَتوت: مركز الزيتونة 2006-2007
لتجربة حماس وحكومتها  قراءات نقدية ." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.2006. "تقييم الربنامج السياسي غبماس يف انتخابات سنة سلطافجاسم  326

 .166: 2007. بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2006-2007
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العاـ  شأنًا إسرائيليًا داخليًا حافزًا إضافيًا للمضي قدمًا دبشروع إعادة بناء اغبركة الوطنية الفلسطينية يف منطقة فلسطُت اؼبستعَمرة يف
مة العربية، وإمبا تعزيز ىذا يف ظروؼ اؼبواطنة اإلسرائيلية دوف التخلي بطبيعة اغباؿ عن قضية شعبنا الكربى، وقضايا األ 1948

االرتباط ضمن رؤية جديدة. تضررت )حركة أبناء البلد، اغبركة التقدمية، والتيار القومي يف اغبزب الشيوعي، وحركة ميثاؽ اؼبساواة، 
إُف  1994ـ ـ.ت.ؼ فبادرت ىذه اغبركات بعد اتفاؽ أوسلو وبالتحديد يف أواسط عا بوحركات ؿبلية أخرى( الرتباطها اسًتاتيجياً 

بلورة فكرة إقامة ذبمع وطٍت فلسطيٍت، هبمع صبيع التيارات القومية القطرية واحمللية وأوساطًا وطنية أخرى على أساس برنامج وطٍت 
 .  327واقعي ومتطور، يتعامل مع اؼبواطنة اإلسرائيلية واإلمكانات الكامنة بعيداً عن االندماج اؼبشوه أو االنزالؽ إُف ىوة اآلسرلة

شهدت السنوات األوُف من التسعينات شبو اهنيار لتيارات اغبركة الوطنية وردة اجتماعية، إضافة إُف تعمق أزمة اغبزب الشيوعي 
ووصولو إُف حالة صبود كاملة انعكس يف انفضاض صباعي عن صفوفو القاعدية والقيادية. ويف تلك اإلثناء تبلورت مسانبات نظرية 

خاصة باألقلية الفلسطينية أنبها اليت قدمها عزمي بشارة إُف جانب سعي حركة أبناء البلد إلقامة  جديدة للتأسيس رؤية سياسية
ائتبلؼ وطٍت بُت ـبتلف القوى السياسية وتعثر ىذا الطرح بعد حرب اػبليج، واستأنف بصورة صباعية مع جناح اغبركة التقدمية 

ء اغبركة الوطنية الفلسطينية داخل إسرائيل يف تيار قومي عريب أعاد التوازف وميثاؽ اؼبساواة. وقد جرى ذلك كلو ربت شعار إعادة بنا
 بُت االنتماء الوطٍت الفلسطيٍت واالنتماء القومي العريب يف شرط ظروؼ اؼبواطنة اإلسرائيلية، ومت تسمية ىذا اغبزب أو التيار بالتجمع

 . 328الوطٍت الديبقراطي
"التجمع ىو حزب عريب قومي علماين يضم يف صفوفو  أدبيات التجمع بالصورة التالية: مت إببلج صورة التجمع فكريًا ونظريًا يف

الذي يرفض  اإلسرائيليمثل اغبزب الشيوعي  يهودياً  -وطنيُت وقوميُت ديبقراطيُت من علمانيُت ومتدينُت متنورين، وىو ليس حزباً عربياً 
دولة عبميع مواطنيها  إُف إسرائيل ع التجمع شعار "ربويلف." وير اإلسبلميةمثل اغبركة  أصوليةوليس حركة دينية  تنظيم العرب قومياً 

شامل، أي  وأنساينجل حل ديبقراطي أمل من للع تنتقي فيها العنصرية وتكوف اؼبساواة كاملة بُت العرب واليهود ويبقي الباب مفتوحاً 
اليت تعرؼ نفسها   إسرائيل الطابع الصهيوين لدولة إلغاءجل ألتارىبية." كما "يعمل التجمع من دولة ثنائية القومية يف كل فلسطُت ا

 329يهودية." -كدولة يهودية وليس دولة عربية
عاد التجمع كذلك ليعرؼ نفسو ضمن نفس الصورة بعد عقد من الزمن على التأسيس، ويتضح ذلك يف استهبلؿ الربنامج السياسي 

السياسية، ملتـز دببادئ  أىدافوسطيٍت، ديبقراطي يف فكره وهنجو ويف "التجمع الوطٍت الديبقراطي ىو حزب قومي عريب، وطٍت فل
 اإلسرائيلي، والتجمع إسرائيلداخل  الفلسطينيةوالشعب، ويعمل يف ظروؼ اعبماىَت العربية  اإلنسافالعدالة االجتماعية وحقوؽ 

ربقيق حل عادؿ  إُفمع حر عصري متطور، ويسعى ومتطلبات بناء ؾبت ،بشكل عاـ، على الربط بُت اؽبوية القومية ومبادئ الديبقراطية
 "330يضمن اغبقوؽ التارىبية اؼبشروعة للشعب الفلسطيٍت. ،للقضية الفلسطينية

                                                 
خبرات الحركة السياسية الفلسطينية في القرن . "التيار القومي: التجمع الوطٍت الديبقراطي." ناىض زقوت )ؿبرر ومراجع(. عبد الفتاحعوض  327

-374: 2000حزيراف/ يونيو  4-2 ،فلسطيٍتغزة: اؼبركز القومي للدراسات والتوثيق ومنتدى الفكر الديبقراطي ال العشرين: الندوة الفكرية السياسية.
375. 
 .382صدر السابق: اؼب 328
 .13-12اؼبصدر السابق:  329
 .2004آذار  6-5اؼبؤسبر الرابع  ،د.ـ: التجمع  الوطٍت الديبقراطي .التجمع الوطني الديمقراطي: ىوية قومية ومواطنة كاملة، البرنامج السياسي 330
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ينطلق الربنامج السياسي للتجمع من فلسفة النضاؿ ضد االحتبلؿ، واالستيطاف، وجدار الفصل العنصري، والقمع، والقتل، واغبصار 
والتنكيل الذي تعرض لو الشعب الفلسطيٍت ربت االحتبلؿ. يسعى التجمع لتحقيق حل عادؿ ودائم للقضية الفلسطينية والصراع 

. إزالة صبيع اؼبستوطنات وجدار الفصل العنصري وكافة أشكاؿ الفصل العنصري 1ى اؼببادئ التالية: اإلسرائيلي، ويرتكز عل -العريب
. 3وإخبلء صبيع أشكاؿ التواجد اإلسرائيلي فيها؛  1967. إهناء االحتبلؿ لكل اؼبناطق الفلسطينية اليت احتلت عاـ 2األخرى؛ 

. حل عادؿ لقضية البلجئُت على 4وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية؛ إقامة دولة فلسطينية سيادية مستقلة يف الضفة الغربية 
. 6. إطبلؽ سراح صبيع السجناء واألسرى السياسيُت واألمنيُت؛ 5؛ 194أساس الشرعية الدولية ويف مقدمتها قرار األمم اؼبتحدة رقم 

منطقة الشرؽ األوسط دبا فيها إسرائيل منطقة . جعل 7؛ 1967انسحاب إسرائيل من اعبوالف احملتل إُف حدود الرابع من حزيراف 
 . 331خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بكافة أشكاؽبا

ب الفلسطيٍت يف يتصرؼ الشع أفقومي "أي  أساسعلى  إسرائيلتنظيم العرب يف  إُفحزب التجمع الوطٍت الديبقراطي  ؼَ دَ ىَ 
اعًتى  .332اؼبختلفة اليت ىي ضرورية لتطوير أي ؾبتمع اآلراء أو األحزاب غاءإلكشعب واحد." دوف   1948ـ افلسطُت احملتلة ع

برنامج حزب التجمع الوطٍت الديبقراطي ثغرة رئيسية سبثلت يف فصل اعبماىَت الفلسطينية داخل إسرائيل عن شعاري حق تقرير اؼبصَت 
الببلد. وكذلك إقامة نظاـ إقليمي ديبقراطي يلتقوا من  وحق العودة للشعب الفلسطيٍت وربطهما بدؿ ذلك بدولة ديبقراطية على كامل

. أف ىدؼ قياـ التجمع إعادة صياغة اغبركة الوطنية الفلسطينية يف حزب واحد يعمل 333خبللو بالشعب الفلسطيٍت بوصفو شعباً آخر
واالنتماء الفلسطيٍت واؼبواطنة اؼبتساوية بعداً على احملافظة اؽبوية القومية لؤلقلية العربية يف إسرائيل ؼبا يعطي الوعي القومي بالعروبة 

 . 334ديبقراطياً متنوراً 
يطالب التجمع حبقوقهم الفلسطينيُت يف إسرائيل من خبلؿ عدد من اؼبطالب: االعًتاؼ باألقلية العربية الفلسطينية يف إسرائيل كأقلية 

ومية العربية الفلسطينية يف إسرائيل يف إدارة شؤوهنا الثقافية قومية ؽبا حقوؽ صباعية ومساواة مدنية كاملة، وضماف حقوؽ األقلية الق
والتعليمية بنفسها كجزء من حقوقها القومية، وتنظيم وربديث اجملتمع العريب داخل إسرائيل، والسعي إُف بلورتو كأقلية قومية متماسكة 

العامة والطبيعية، وإلغاء كافة أشكاؿ التمييز واإلجحاؼ ومتعاضدة، واؼبساواة الكاملة يف كافة اجملاالت، وتوزيع عادؿ ومنصف للموارد 
 .335حبق اؼبواطنُت العرب، والنضاؿ ضد مصادرة األراضي واؼبطالبة بوقفها وإعادهتا إُف أصحاهبا

 
 ىشاشة الرىانات النقدية واستحكام المأزق واألزمةثانياً. قراءة في 

 النقد الحزبي بعيون حركة فتح 3.1

                                                 
 .6اؼبصدر السابق: 331
: 1988 ،حزب التجمع الوطٍت الديبقراطي -يد.ـ: دائرة التثقيف اؼبركز . خطاب إلى الشباب، التجمع الوطني الديمقراطي. عبد الفتاحعوض  332
11. 

. التجمع الوطني التقدمي مناقشة وتقيم. "اػباص والعاـ والنقطة الغائبة يف برنامج التجمع الوطٍت الديبقراطي." وليد ساَف )ربرير وإعداد(. ساَف وليد 333
 .57: 1996 ،بيت غبم: مركز اؼبعلومات البديلةالقدس، 

 .2: 2004/ 3/ 6-5. اعبلسة االستكمالية للمؤسبر الرابع بتاريخ التجمع الوطني الديمقراطي: النظام الداخلي 334
 .10-7اؼبصدر السابق:  335
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ية حركة التحرير الوطٍت الفلسطيٍت )فتح( ألزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت  خبطاب "تشخيص" إحيائي شعبوي، يقدـ رفعت شناعنة رؤ 
بقولو "َف تفلح أي قوة يف تفكيك اؼبنظمة أو ضرهبا لصاٌف ىذا الطرؼ أو ذاؾ،" يبدو أف شناعنة بقولو السابق َف ىبرْج عن العنجهية 

وباقي األحزاب الفلسطينية، فاؼبنظمة مت ضرهبا من الداخل من خبلؿ تبٍت برنامج النقاط اػبطابية اليت توسم خطابات حركة فتح 
العشر وبعد ذلك بالتوقيع على اتفاقية أوسلو اليت نكست اؼبنظمة ووأدت اؼبشروع الوطٍت اؼبتمثل يف التحرر والعودة. ويضيف إُف ما 

، وىنا يطرح السؤاؿ عن ماىية 336لوطٍت والتصدي ؼبشاريع االحتبلؿ"سبق "ظلت منظمة التحرير وسلطتها الوطنية متمسكة بدورىا ا
الدور الوطٍت الذي تقـو بو اؼبنظمة بعد هتميشها وإسقاط ميثاقها الوطٍت؟ والسؤاؿ اآلخر عن ماىية مصداقية الدور الذي تقـو بو 

 السلطة الفلسطينية بعد تكريس دورىا ككمربادور أمٍت؟. 
يط باغبقوؽ الوطنية لعدد من األسباب ىي: تدمَت اغبكومة اإلسرائيلية إمكانية الوصوؿ إُف حلوؿ يعيد شناعنة اػبطر الذي وب

سياسية، وأُثبت عملياً أف اعبانب اإلسرائيلي ال يريد حبًل سياسياً، واعتماد اغبكومات اإلسرائيلية سياسات استيطانية تقـو على مبدأ 
وقيامها بتشكيل حكومة، أصبح ىناؾ رأساف للسلطة  2006ز ضباس يف انتخابات فرض الوقائع على األرض خبلفاً ألوسلو بعد فو 

وىنا حدث خبلؼ بُت اؼبشروع الوطٍت بقيادة ؿبمود عباس ومشروع ضباس الرامي إُف إقامة كياف منفصل يف قطاع غزة، وتقـو فتح 
اإلسرائيلي مشروعو السياسي واالستيطاين مستفيداً دبحاوالت حثيثة من أجل اؼبصاغبة بينما، لكن ضباس سباطل يف ذلك ويعزز الكياف 

 . 337من تراجع اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت
يطرح شناعنة ثبلث نقاط للخروج من اؼبأزؽ الذي يعيشو اؼبشروع الوطٍت من خبلؿ: العودة إُف وثيقة األسرى، وصياغة إسًتاتيجية 

اوضات، إعادة اللحمة، تفعيل آطر ـ.ت.ؼ، تعزيز اعببهة الداخلية، جديدة تشمل القضايا اعبوىرية اؼبقاومة الشعبية، شروط اؼبف
 .338وإهناء االنقساـ وقياـ قيادة موحدة برؤية موحدة وبرنامج موحد

ىبتزؿ شناعنة اػبطيئة وىدر اغبقوؽ الفلسطينية يف مقاربة بائسة تدور حوؿ فتات عملية أوسلو اليت قزمت اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، 
% من فلسطُت التارىبية وال يعترب شناعنة أوسلو خطيئة تارىبية، وإمبا عدـ االلتزاـ باتفاقية أوسلو ىو اػبطر الذي 78حيث أىدرت 

يهدد اغبقوؽ الفلسطينية. يدعم اػبطاب الفتحاوي أزماتو وأزمة القضية الفلسطينية بتعليق األسباب على الفواعل الفلسطينية اآلخرى 
النتباه أف اؼبشروع الوطٍت بوجهة نظر فتح ىو الذي يقوده ؿبمود عباس، أف ما يقوده ؿبمود عباس ىو خصوصاً حركة ضباس واعبدير با

ـ.ت.ؼ وغَتىا لإفرازات أوسلو اؼبتمثل بالسلطة الفلسطينية "البلدية الكربى" أما اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت ىو مشروع اؼبيثاؽ الوطٍت 
 من اؼبشاريع ىي صفقات سياسية ال تعمل على ربقيق األىداؼ الفلسطينية الكربى.   

حرص فتح على تفعيل ـ.ت.ؼ يكوف عرب مشاركة كل القوى وربديدًا ضباس واعبهاد اإلسبلمي عرب إعادة تشكيل اجمللس الوطٍت 
يار الديبقراطي وتعزيز القواسم اؼبشًتكة والعمل على صيانة الوحدة ، ويكوف فعبًل عرب اػب2005الفلسطيٍت، وفق حوار القاىرة عاـ 

الوطنية يف إطار ـ.ت.ؼ على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية، كما نصت عليها وثيقة األسرى واؼبعتقلُت يف سجوف االحتبلؿ، 
                                                 

أزمة المشروع الوطني  . "رؤية حركة التحرير الوطٍت الفلسطيٍت فتح الزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.شناعنةرفعت   336
مت اختيار نقد رفعت شناعنة وفتحي أبو العردات وتوظيفهما  .18: 2013 ،ز الزيتونة للدراسات واالستشارات. بَتوت: مركالفلسطيني واألفاق المحتملة

خلية اليت يصعب استقصائها يف ىذه يف ىذه الدراسة كوهنما نقديُت حديثُت وموثقُت ضمن كتب علمية، وىناؾ الكثَت من االنتقادات الفتحاوية الدا
 و أكثر.الدراسة مثل نقد مرواف الربغوثي، وحساـ خضر، وفاروؽ القدومي والعديد من قيادات وكوادر حركة فتح اليت تشكل لوحدىا آطروحة دكتوراة أ

 .20-18اؼبصدر السابق:  337
.20اؼبصدر السابق:  338
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ساس نسيب، واحملافظة على ـ.ت.ؼ وإعادة تشكيل ؾبلس وطٍت جديد يضم صبيع الفصائل، واؼبنظمات الشعبية، واؼبؤسسات على أ
لعدد "إطارًا حيويًا عريقًا وائتبلفًا وطنيًا شامبًل، وإطارًا وطنيًا جامعًا للفلسطينيُت يف الوطن واؼبنايف ومرجعية سياسية عليا" أما ا

 . 339(250( واػبارج )250عضو باؼبناصفة بُت الداخل ) 500اؼبوضوعي ألعضاء اجمللس الوطٍت ىو 
نظر حركة فتح للخروج من اؼبأزؽ الفلسطيٍت مع وجهات نظر باقي األحزاب والتيارات الفلسطينية اليت سيتم التطرؽ  تتقارب وجهة

 -أليها الحقًا يف ىذا الفصل. يتضح من األفكار اؼبقدمة من أجل تصور للحل أو كمخرج ألزمة احتكامها لئلرث الفلسطيٍت القدًن
الوطنية صناعة للهيمنة واالحتواء من قبل التيارات الكربى على الصغرى اؼبطالبة باإلصبلح  اعبديد يف الفعل الوطٍت فخطاب الوحدة

وؿباربة الفساد يعود إُف الواجهة، ومت التعامل مع تفعيل ـ.ت.ؼ دبنطق ميكانيكي وكأف اؼبوضوع فقط ؿباصصة وإعادة تنظيم األزمة، 
واؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت الذي بدت تتبلور أعراض أزمتو منذ طرح وَف يتْم البحث يف أسباب استفحاؿ وديبومة أزمة ـ.ت.ؼ 

 . 1974الربنامج اؼبرحلي عاـ 
 النقد الداخلي بعيون حركة حماس 3.2

اؼبتمثل يف التحرير والعودة، لكن  1974هبادؿ أسامة ضبداف أف اإلجابة كانت سهلة عند تعريف اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت قبل سنة 
أصبحت اإلجابة حباجة إُف فذلكة يف ظل إدخاؿ مصطلحات إقامة الدولة على أي جزء ؿبرر من األرض، كما  1974بعد سنة 

أرضًا إسرائيلية، واكبسر سقف اؼبطالب الفلسطينية إُف األرض احملتلة  1948فلسطُت احملتلة  1993اعترب اتفاؽ أوسلو اؼبوقع سنة 
الوطٍت الفلسطيٍت الذي انكفأ عن ىدؼ التحرير لصاٌف دخوؿ برنامج إقامة  . وِفَق ضبداف يف تشخيص أزمة اؼبشروع1967340سنة 

الدولة عرب إسًتاتيجية اغبل اؼبرحلي )برنامج النقاط العشرة(، وقبح ضبداف يف تشخيص ىزلية اتفاؽ أوسلو الذي اعًتؼ بإسرائيل 
َف يتطرْؽ ضبداف ؼبأزؽ آخر وىو إسقاط حق العودة  ، لكن1948وشرعية وجودىا وأسقط جغرافيا وديبوغرافيا فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 

أو تفريزه حيث أسقطت أوسلو ديبوغرافيا الشتات ىذا يشَت إُف أف اػبطاب النقدي للحركة ضباس استحكم بو داء السجاؿ السياسي 
على الفواعل الفلسطينية األخرى  ال التقييم الوطٍت الدقيق للمأزؽ اغبركة الوطنية الفلسطينية، والعمل من أجل تسجيل النقاط السياسية

 خصوصاً حركة فتح.
. األداء التكتيكي بدؿ 2. غياب اؼبرجعية الوطنية اؼبوحدة؛ 1يشخص ضبداف أزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت بالنقاط التالية: 

 من وجهة نظر حركة ضباس . أما أولويات اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت341. إخضاع الواقع الوطٍت لئلرادة اإلسرائيلية3االسًتاتيجي؛ 
فتتمثل يف: االتفاؽ على تعريف وربديد اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، وترتيب البيت الفلسطيٍت وتوحيد القيادة، وإطبلؽ مشروع مقاومة 

واستعادة شامل يف مواجهة االحتبلؿ، وتقوًن ذبربة التفاوض، واستعادة الدور العريب واإلسبلمي يف مساندة ودعم الشعب الفلسطيٍت، 
 "343ـ.ت.ؼ وليس وثيقة األسرى فقط.ل. ويطالب ضبداف "العودة إُف اؼبيثاؽ القومي  342الدعم الدوِف للقضية الفلسطينية

                                                 
منظمة التحرير الفلسطينية: تقيم التجربة الفلسطينية: رؤية حركة فتح." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(. فتحي أبو العردات. "إعادة بناء منظمة التحرير  339

 .186-185: 2007بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، وإعادة البناء. 
أزمة المشروع الوطني الفلسطيني  صاٌف )ؿبرر(. زمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت." ؿبسن ؿبمدحركة اؼبقومة اإلسبلمية )ضباس( أل. "رؤية ضبداف أسامة 340

 .26: 2013 ،ز الزيتونة للدراسات واالستشاراتبَتوت: مرك واألفاق المحتملة.
 .28-27اؼبصدر السابق:  341
 .30اؼبصدر السابق:  342
 .33اؼبصدر السابق:  343
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تنطلق حركة ضباس من رؤية لئلعادة بناء وتفعيل ـ.ت.ؼ ضمن عدد من اؼبتغَتات يف الربنامج السياسي: تطالب ضباس صياغة 
د على الثوابت الراىنة، والتأكيد على عروبة وإسبلمية القضية الفلسطينية، وإعادة النظر يف التنازالت اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت بالتأكي

اء اليت أثرت بالقضية الوطنية، ودعوة اجمللس الوطٍت اعبديد إُف إلغائها، ويتم انتخاب اجمللس الوطٍت عرب االنتخاب اغبر واؼبباشر، وإلغ
سؤولية يف ـ.ت.ؼ والسلطة، وإعادة النظر يف النظاـ األساسي، وإلغاء اجمللس اؼبركزي، نظاـ اغبصص، والفصل بُت مؤسسات اؼب

وىم األعضاء اؼبنتخبوف يف اجمللس  132عضو الداخل  300وربديد دقيق للعبلقة بُت ـ.ت.ؼ والسلطة، وحدد عدد أعضاء اجمللس 
 الفصائل الفلسطينية، وربدد نسبة لتمثيل فلسطيٍت األراضي ومن أعضاء اللجنة التنفيذية السابقُت ومسؤوِف 150التشريعي واػبارج 

 .   344من دوف أف تتم تسميتهم وال وبتسب عددىم يف النصاب القانوين 1948احملتلة عاـ 
يرى سامي خاطر عضو اؼبكتب السياسي غبماس أف اػبروج من اؼبأزؽ الفلسطيٍت ينحصر يف العودة إُف اغبوار الوطٍت الشامل ليس 

فتح وضباس، وأف يكوف اغبوار جاد ومستمر وىادؼ للتواصل إُف رؤية وطنية شاملة للخروج من الوضع الراىن ضمن ؾبموعة  فقط بُت
من اؼببادئ وحدة القضية، ووحدة الوطن أرضًا وشعبًا وجغرافياً، وإعادة بناء السلطة، واألجهزة األمنية على أسس وطنية بعيدًا عن 

بناء منظمة التحرير على أسس ديبقراطية وسياسية جديدة، وتصبح اؼبنظمة اؼبرجعية العليا للشعب احملاصصة الفصائلية، وإعادة 
 .345الفلسطيٍت يف الداخل واػبارج

يتضح من نقاش ضباس السياسي ورؤيتها للتصحيح اؼبسار الفلسطيٍت عمق الرؤية والتقييم الصحيح للتجربة اغبركة الوطنية الفلسطينية، 
مع أف ىذا  1964ا القصور السياسي والوطٍت، فيطالب ضبداف باستئناؼ العمل باؼبيثاؽ القومي ميثاؽ عاـ مع ذلك يشوب رؤيته

ـْ اإلجابة الفعلية والكافية لؤلسئلة الفلسطينية الكربى ومن األجدر اؼبطالبة بالعودة للميثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت لعاـ  اؼبيثاؽ َف يقد
موجود وغَت منقرض لكن األجدر استئناؼ  1968فكرة صياغة اؼبيثاؽ الوطٍت لعاـ ، ويف موطن آخر يعود ضبداف لطرح 1968

العمل بو بدؿ العـو يف رحلة صياغة برنامج ألىداؼ واضحة، ومن خبلؿ مرجعية اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت وفعاليتو يتم توحيد 
ا اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت يؤدي ىذا اػبطاب إُف التحرر الفلسطينيُت جغرافيًا وديبغرافياً، ويتم تبٍت االسًتاتيجيات اليت نص عليه

 الفلسطيٍت وعودة البلجئُت الفلسطينيُت وإقامة الدولة الفلسطينية. 
رباوؿ ضباس يف تصورىا للخبلص الوطٍت إلباس اؼبنظمة/ اؼبشروع الوطٍت ثوهبا اغبزيب، مثلما عملت حركة فتح من قبلها وأدى ذلك 

حاوية يف جسم ـ.ت.ؼ، واحد اؼبغالطات اليت تبٍت ضباس تصوراهتا عليها ىو احتساب أعضاء اجمللس التشريعي إُف تراكم األزمة الفت
كأعضاء يف اجمللس الوطٍت عن كوتا الداخل، وىذا الطرح غَت دقيق وينطلق من اؼبصلحة اغبزبية اليت   132الفلسطيٍت البالغ تعدادىم 

مع غياب قوى فلسطينية فاعلة عن االنتخابات اؼبتمثلة حبركة اعبهاد اإلسبلمي  مقعد132% من 70اغتنمت هبا ضباس ما يقارب 
اليت ترفض االنضواء يف عملية أوسلو وسبثبلهتا، فكيف سيتم سبثيل حركة اعبهاد اإلسبلمي يف اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت عن الداخل؟. 

ويكوف كل ذلك حرب على ورؽ بسبب انعداـ اإلرادة وتكدس ضباس اػبطوات واألفكار من أجل اػبروج من اؼبأزؽ الفلسطيٍت 
السياسية لدى ضباس وغَتىا من الفصائل باستئناؼ اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت وفق أىدافو الكربى، إف توفر اإلرادة السياسية أساس 

 عملية النهوض الوطٍت الفلسطيٍت وباكورة التحرر الوطٍت.

                                                 
منظمة التحرير الفلسطينية: تقيم . "إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية: رؤية حركة ضباس." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(. ضبداف أسامة 344

 .191-190: 2007 ،ت: مركز الزيتونة للدراسات واالسشاراتبَتو  التجربة وإعادة البناء.
 .23: خاطر. مصدر سابق سامي  345
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 النقد الداخلي بعيون الجبهة الشعبية 3.3
عاـ طرح فكرة اغبل اؼبرحلي والدولة الفلسطينية على أراضي عاـ  1974يرجع ماىر الطاىر أزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت إُف عاـ 

عاـ الربنامج اؼبرحلي الذي حدد جغرافيا الدولة الفلسطينية على أي شرب يتم ربريره، وليس  1974. ذبدر اإلشارة أف عاـ 1967
شعار القمة العربية يف اػبرطـو بإزالة أثار العدواف "ومت ربط اؼبرحلي باإلسًتاتيجية واعتبار الدولة على  إمبا كاف 1967على حدود 

. يتفق تصور اعببهة الشعبية مع تصور 346خطوة على طريق ربقيق اؽبدؼ االسًتاتيجي بتحرير فلسطُت." 1967األراضي احملتلة سنة 
، 1974اهنيار اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت يعود لتبٍت ـ.ت.ؼ الربنامج اؼبرحلي عاـ  حركة ضباس بااللتقاء واإلصباع أف سبب أزمة/

ىذا اإلصباع يأيت من قبل أقصى قطيب الفكر السياسي الفلسطيٍت. إذًا األزمة واحدة والتشخيص واحد والعبلج سيكوف واحد وفق 
 برنامج وميثاؽ واحد.

ؽ أوسلو حيث مت ضرب وسبزيق الفكرة التوحيدية اعبامعة للشعب الفلسطيٍت أي تعمق مأزؽ اغبركة الوطنية الفلسطينية جراء اتفا
من اؼبعادلة، ومت طرح عبلمة  48ـ.ت.ؼ وميثاقها وحىت برناؾبها اؼبرحلي كما أقرتو وثائق اؼبنظمة. دبا يف ذلك مت إخراج فلسطينيو 

د ألبلتقاء يف التشخيص بُت الشعبية وحركة ضباس . يعو 347سؤاؿ كربى بعد أوسلو حوؿ مصَت البلجئُت الفلسطينيُت يف الشتات
 1948للوقوؼ على النقطة الثانية يف انتكاس اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت اؼبتمثل يف سقوط جغرافيا وديبغرافيا فلسطيٍت اؼبستعَمرة عاـ 

قت الذي غفلت عنها ضباس يف مقاربتها اإلسرائيلي، لكن تنبهت اعببهة الشعبية ؼبسألة البلجئُت يف الو  -من معادلة الصراع الفلسطيٍت
 لؤلزمة. وسيتم ىنا التعرض للتصورين من تصورات اعببهة اذباه ذباوز أزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت.

. وإقامة مؤسبر وطٍت شامل للفصائل والقوى 2. رسم رؤية إسًتاتيجية جديدة؛ 1يقًتح الطاىر أىم الطرؽ للخروج من اؼبأزؽ: 
ـ.ت.ؼ ل. وإعادة االعتبار 4. وإهناء االنقساـ وفق رؤية سياسية وتنظيمية واضحة؛ 3ة ومثقفُت وفعاليات؛ وشخصيات أكاديبي
. واعتماد اؼبقاومة كخيار اسًتاتيجي 6. وإعادة البعد العريب واإلسبلمي والدوِف والعاؼبي للقضية الفلسطينية؛ 5وبرناؾبها وميثاقها؛ 

 .348. وإعادة االعتبار لشعار ربرير فلسطُت7اؿ؛ والتأكيد على أنبية كافة أشكاؿ النض
تكمن قوة ـ.ت.ؼ يف إعادة بنائها وتفعيلها على أسس ديبقراطية تعددية وحدوية وضباية الشراكة السياسية، وسبثيل حقيقي لكافة 

روع تطوير وتفعيل اؼبنظمة فواعل الشعب الفلسطيٍت. ويقدـ مرواف عبد العاؿ عدد من االقًتاحات لتفعيل اؼبنظمة، بدءاً يف تقدًن مش
من قبل رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس الوزراء ورئيسي اجمللسُت الوطٍت والتشريعي واألمناء العامُت أو من يبثلهم، وذبميد الًتقيات 

ة كمرجعية قيادية والتعيينات يف مؤسسات اؼبنظمة خبلؿ الفًتة االنتقالية، واالتفاؽ على برنامج القواسم اؼبشًتكة، وتشكيل قيادة موحد
 . 349ـ.ت.ؼلداخلية فلسطينية، كقيادة مؤقتة، إُف أف يتشكل اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت اعبديد وربتسب فيو اللجنة التنفيذية 

يتضح من اؼبقاربتُت أف مقاربة الطاىر آخذت منحى مشوِف ودقيق يف نفس الوقت وقدـ مقاربة ثورية أكثر فبا ىي عملية وإجرائية 
ا عبد العاؿ. وذبدر اإلشارة أف مقاربات اعببهة الشعبية ال زبتلف كثَتًا عن مقاربة حركة ضباس إمبا االختبلؼ يكمن يف مثلما طرحه

                                                 
أزمة المشروع الوطني الفلسطيني ن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(. سؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت." ؿبزمة ااعببهة الشعبية لتحرير فلسطُت أل . "رؤيةالطاىرماىر  346

.38: 2013 ،ز الزيتونة للدراسات واالستشاراتبَتوت: مركواألفاق المحتملة. 
 .39اؼبصدر السابق:  347
 .41اؼبصدر السابق:  348
منظمة التحرير  لتحرير الفلسطينية، الواقع واألفاؽ: رؤية اعببهة الشعبية لتحرير فلسطُت." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.. "منظمة اعبد العاؿمرواف  349

 .209-208: 2007. بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الفلسطينية: تقيم التجربة وإعادة البناء
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أهنا تضع عملية اإلصبلح ربت يد الطغمة  -مقاربة عبد العاؿ-لغة اػبطاب السياسي واؼبفردات، ويسجل مأخذ على اؼبقاربة الثانية 
ر اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت واؼبتكاثرة من رحم أزمتو. تنبلج عملية اإلصبلح من خبلؿ توفر اإلرادة السياسية اؼبعتاشة على اهنيا

 السياسية لدى الفواعل السياسية ووبتظنها اغبامل الشعيب واعبماىَتي ووبرسها.
 النقد الداخلي بعيون الجبهة الديمقراطية  3.4

 -الوطٍت الفلسطيٍت من خبلؿ: التوافق على قواسم سياسية مشًتكة، وصياغة خطة كفاحيةترى اعببهة الديبقراطية تصورىا غبل اؼبأزؽ 
سياسية موحدة تضمن تناسق األداء النضاِف والسياسي، دبا يف ذلك التنافس على أسس التمسك خبيار اؼبقاومة، وتفعيل التحرؾ 

نامج مشًتؾ أساسو تأكيد مكانة ـ.ت.ؼ، وااللتزاـ اعبماىَتي واؼبواجهة الشعبية، وتشكيل حكومة ائتبلؼ وطٍت على أساس بر 
بوثيقة إعبلف االستقبلؿ والقانوف األساسي، وتفعيل وتطوير مؤسسات ـ.ت.ؼ، وتشكيل اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت اعبديد 

ات وتفعيل سائر دوائر باالنتخاب الديبقراطي وفق نظاـ التمثيل النسيب الكامل، والتوافق الوطٍت على كيفية سبثيل مناطق اللجوء والشت
 .  350اؼبنظمة والعمل على توحيد النقابات واالربادات الشعبية وإعادة بنائها

يبكن استخبلص عدد من اؼببلحظات من تصور اعببهة الديبقراطية أنبها: شعبوية خطاب اعببهة الديبقراطية فهي تريد مزاضبة حركات 
، إضافة لل مزاضبة اغبركات اليت تتبٌت خيارات اؼبقاومة غَت اؼبسلحة، كذلك تتوافق يف تصوراهتا اؼبقاومة الفلسطينية يف خطاهبا اؼبقاـو

للتفعيل اؼبنظمة مع باقي اآلطر السياسية الفلسطينية إُف جانب ذلك تريد للقانوف االساسي الفلسطيٍت أحد إفرازات أوسلو أف يكوف 
قراطية بشدة وعارضتها بدعم من اعبمهورية السورية آنذاؾ(، والبلفت مرجعية إُف جانب وثيقة االستقبلؿ )اليت رفضتها اعببهة الديب

أو  1968النتباه عدـ تطرؽ اعببهة الديبقراطية للعقد الوطٍت الفلسطيٍت اؼبتمثل يف اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت سواء بنسختو لعاـ 
 اؼبطالب دبيثاؽ جديد مثلما تطالب بعض الفواعل الفلسطينية.

 بعيون حزب الشعب الفلسطيني النقد الداخلي 3.5
تقدـ بساـ الصاغبي بأطروحة تدعو إُف تشكيل "جبهة موحدة للمقاومة الشعبية" للمواجهة االحتبلؿ اإلسرائيلي. ويشدد الصاغبي 

عدة على إبداعات اؼبقاومة الشعبية والعمل على تطويرىا وإهباد أساليب جديدة ؽبا مثل: قرية باب الشمس، أو العمل على توسيع قا
. يتبُت أف تصور حزب الشعب الفلسطيٍت أكثر صراحة وأوضح من الكثَت من التصورات، 351اؼبقاـو الشعبية لتصبح حالة صباىَتية

وىذا ال يعٍت أنو األفضل إال أف حزب الشعب بكل صراحة يطرح اسًتاتيجية اؼبقاومة الشعبية والتفاؼ الفلسطينيُت حوؿ ىذا اػبيار 
 آليات تفعيل ـ.ت.ؼ. وَف يتطرْؽ اغبزب إُف 

 النقد الداخلي بعيون حركة الجهاد اإلسالمي 3.6 
أوضح أنور أبو طو تصوره حركة اعبهاد اإلسبلمي لصورة ـ.ت.ؼ اليت تطمح لتكوف جزء منها وىي "منظمة ربرير تعكس اظبها سباماً 

ق صيغة زبرج اؼبنظمة من معادلة اؼبشروع اؼبقاـو بل على الواقع، أي أداة جهادية ىدفها )ربرير( فلسطُت، وإطارًا جامعًا ال يبثل وف
إال  1968هبعلها اؼبمثل اغبقيقي ؽبا." أما خبصوص اؼبيثاؽ الوطٍت ورغم مطالبة قوة من داخل اؼبنظمة بالعودة إُف اؼبيثاؽ الوطٍت لعاـ 

كس اؼبشهد القائم يف ساحة العمل أف اعبهاد ترى أف ىناؾ حاجة ؼبيثاؽ جديد يراعي البعد اإلسبلمي للقضية الفلسطينية ويع

                                                 
منظمة التحرير الفلسطينية: تقيم التجربة  الفلسطينية: رؤية اعببهة الديبقراطية." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.. "إعادة بناء منظمة التحرير الناطورسهيل  350

 .223-222: 2007: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بَتوت. وإعادة البناء
.3اؼبصدر السابق:  351
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الفلسطيٍت، أما خبصوص الربنامج السياسي فاؼبنظمة ببل برنامج سياسي أو برناؾبها ىو التسوية وترى اعبهاد ضرورة فك االرتباط بُت 
 .352اؼبنظمة والسلطة وال يصلح اؼبشاركة يف انتخابات اجمللس التشريعي للسلطة كطريق إُف اجمللس الوطٍت

عاـ غَت معنيُت بإدخاؿ أشخاص أقوياء إُف  40ما سبق يرى خالد البطش أف االشخاص اؼبوجودين يف ـ.ت.ؼ منذ إُف جانب 
اؼبنظمة مثل ضباس واعبهاد اإلسبلمي. ويضيف أيضًا أف من مصلحة اعبميع أف تدخل ضباس يف اؼبنظمة كي تصبح اؼبنظمة فبثلة 

أيار/ مايو  4ـ.ت.ؼ الذي اتفق على تشكيلو يف القاىرة بتاريخ لادي اؼبؤقت عبميع الشعب الفلسطيٍت، ويدعو البطش اإلطار القي
إُف االنعقاد هبدؼ تفعيل وإعادة بناء اؼبنظمة ووضع االسًتاتيجية اؼبوحدة إلدارة الصراع مع إسرائيل وترتيب وضع فلسطُت يف  2011

 .    353فق أسس وطنية متفق عليهاالداخل دبا يضمن عدـ االنقساـ، واستمرار اؼبقاومة اؼبشروعة لشعبنا و 
 النقد الداخلي بعيون فواعل أخرى  3.7

نوعًا من التحليل اؼبرحلي للثورة الفلسطينية من أجل فهم طبيعة األزمة اليت زبيم على الثورة الفلسطينية يف الفًتة طبق حساـ اػبطيب 
حىت منتصف عاـ  1965)مرحلة اؼببادرة( من مطلع عاـ ، ويعمل على تقسيمها إُف ثبلث مراحل: اؼبرحلة األوُف 1969-1970
، واؼبرحلة الثالثة تبدأ مع أحداث 1970وتنتهي بأيلوؿ  1967، واؼبرحلة الثانية )مرحلة التضخم الكمي( من أواخر آب 1967

. استهلت اؼبرحلة األوُف، بالببلغ األوؿ غبركة التحرير ا 1970أيلوؿ عاـ  فتح، وساد  لوطٍت الفلسطيٍتويسميها اػبطيب مرحلة التأـز
اؼبرحلة طرح غَت منظم لفكر فتح السياسي ولرؤيتها اػباصة للقضية الفلسطينية. وقد عملت فتح على التقليل من الكبلـ يف الوقت 

البيانات  الذي كانت فيو اؼبنطقة العربية غارقة باألفكار السياسية واػبطابات والوعود والكلمات. رافق ىذا الصمت عند فتح كثافة يف
السياسية واؼبنشورات عند منظمات أخرى كثَتة. ويعترب اػبطيب النكوص عن التخاطب مع اعبماىَت يف اؼبراحل اغباظبة مقتبًل من 
مقاتل الثورة. ويرى اػبطيب أف فكر فتح السياسي )قد( طغى يف ىذه اؼبرحلة على ما سواه من أفكار اؼبنظمات األخرى، كاؼبنظمات 

حزاب عربية مثل: حزب البعث العريب االشًتاكي، وحركة القوميُت العرب، إضافة إُف عشرات اؼبنظمات الصغَتة اليت َف اؼبتفرعة عن أ
 .  354تكْن مسألة الفكر السياسي مهمة لديها، فبا سهل عملية اندماجها يف فتح

لتضخم الكمي من قبل الوطن العريب شعباً بالتغيَت الكمي على ـبتلف اؼبستويات. وجاء ىذا ا 1970-1967سبيزت اؼبرحلة الثانية 
، اتسمت ىذه اؼبرحلة بتعدد اؼبنظمات 1967وحكمًا وحركات سياسية يف ؿباولة تربئة الصفحات السود اليت خطها تاريخ حزيراف 

مواتاة يف اؼبنطقة على الساحة الفلسطينية وىذه ظاىرة اهبابية كاف باإلمكاف تطويرىا لصاٌف العمل الثوري لو كانت الظروؼ السياسية 
ويف ظل وجود قيادة متمتعة بقسط كاؼ من الرؤية الثورية. أتت اؼبنظمات الفلسطينية فبثلة عبميع االذباىات األيديولوجية والسياسية 

ات من يف اؼبنطقة العربية قومية ويسارية وىذه االذباىات َف تكْن منقطعة الصلة عن اؼبنظمات العربية، بل مثلت امتداد عضوي للتيار 
حوؿ الثورة الفلسطينية، وضبلت صبيع سلبيات اؼبنطقة العربية وتناقضاهتا إُف داخل اغبركة الفلسطينية. ورظبت خارطة تعدد اؼبنظمات 
عدد من النتائج السلبية على التجربة الثورية الفلسطينية، وظبحت القيادة الفلسطينية للظروؼ العامة اليت أحاطت بالعمل الفلسطيٍت 

ؾ طوابعها على ىذا العمل وأف تتصرؼ من خبللو دبنتهى اغبرية دوف أف تبذؿ القيادة أي ؿباولة ؼبواجهة الظروؼ وتطويعها أف تًت 

                                                 
منظمة التحرير الفلسطينية: تقيم التجربة  د اإلسبلمي." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.. "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية: رؤية اعبهاأبو طوأنور  352

 .216-215: 2007: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بَتوت .وإعادة البناء
 .130. مصدر سابق: البطشخالد  353
 .22-17: 1972د.ـ. د.ف،  في التجربة الثورية الفلسطينية.حساـ اػبطيب.  354
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نسبياً لضماف حرية اغبركة الثورية وفعاليتها. ركزت الثورة على النمو الكمي الداخلي وأنبلت التفاعل مع الظروؼ احمليطة، وأخذ شكل 
عراضية. وضاعت اؼبنظمات يف زضبة اؼبزايدات واؼبنافسات واؼببالغات، وبالرغم من سلبيات ىذه اؼبرحلة إال أف مبو اؼبنظمات مظاىر است

، وخلق 1967سبيزت بعدد من السمات وىي: إعادة االعتبار للشخصية الفلسطينية، ورفع معنويات الشعب العريب بعد ىزيبة حزيراف 
 . 355ة فلسطُت من جديد يف اجملاؿ الدوِف وطرحها سياسياً وإعبلمياً باألسلوب الصحيحمناخ ثوري لدى اعبماىَت العربية، وبعث قضي

أسهمت مبادرة روجرز يف توتر العبلقات بُت اعبمهورية العربية اؼبتحدة وقيادة الثورة، حيث وضعت الثورة أماـ إحراج سياسي داخلي 
اؼبضاد. ولعبت وسائل اإلعبلـ العربية والعاؼبية دور يف بلبلة أفكار  جديد عرضها لطمع األنظمة اؼبًتبصة هبا اليت ساعدت على التحرؾ

قيادات الثورة وأثارت اؼبنافسات بينها حيث أدت وسائل اإلعبلـ والصحافة إُف تضخيم غرور الثورة بنفسها، وعملت على إذكاء روح 
اؼبثقفُت وقادة اغبركات السياسية حىت ربملت الثورة فوؽ التنافس والغَتة بُت القادة، وضخمت صورة الثورة يف نفوس اعبماىَت العربية و 

 طاقاهتا، ووصل األمر إُف مطالبة الثورة تغَت أنظمة معينة وؿباربة بعض األنظمة بالنيابة عن اؼبطالبُت. باإلضافة إُف التخبط السياسي
أماـ الثورة يف ؾباؿ تطوير الثورة سياسياً ربديات داخلية خطَتة  1970العاـ والتنافس الداخلي الفردي والتنظيمي. برز يف عاـ 

وعسكرياً، وتثبيت القاعدة األساسية للثورة يف األردف إال أف الثورة ذبمدت عند حدود الدفاع الذايت وعجزت عن التحرؾ لتطوير 
ة الوطنية، نفسها، أو ربقيق أىداؼ جديدة. ويف مرحلة التأـز ىذه عانت الثورة من ثبلث مشكبلت ىي: مشكلة ربقيق الوحد

 .     356ومشكلة تطوير الكفاح اؼبسلح، ومشكلة االحتفاظ بالساحة األردنية
. الشروع باغبوار بُت فتح وضباس 1يرى جواد اغبمد أف مبلمح اػبروج من اؼبأزؽ الفلسطيٍت القائم تندرج ضمن عدد من األمور ىي: 

اد مرجعيات أساسية يف اغبوار مثل )القانوف األساسي للسلطة(، . اعتم2للتوافق على اػبروج من اؼبأزؽ وفق رؤية وطنية مشًتكة؛ 
. وقف أعماؿ االنتقاـ والفلتاف األمٍت يف 3؛ 2007واتفاؽ مكة يف  2005واتفاؽ القاىرة يف  2006ووثيقة الوفاؽ الوطٍت يف 

. 5ات تؤثر على مصاٌف اؼبواطن العريب؛ . ذبميد اػبدمات اإلنسانية واألمن واؼبؤسسات اؼبدنية من أي خبلف4الضفة الغربية والقطاع؛ 
. تفعيل دور اجمللس التشريعي بطريقة مبتكرة تراعي حالة االعتقاؿ 6إلغاء حالة الطوارئ واستئناؼ اغبياة اؼبدنية والسياسية اؼبعتادة؛ 

اؿ تطبيق اتفاؽ مكة؛ . استكم8. تشكيل حكومة توافقية جديدة وفق اتفاؽ مكة وعلى أساس وثيقة الوفاؽ الوطٍت؛ 7واالحتبلؿ؛ 
 . 357. إعادة بناء األجهزة األمنية9

ىبلو تصور اغبمد من خطاب اؼبيثاؽ اعبمعي الذي هبمع الفلسطينيُت عليو كربنامج سياسي وفكري وتارىبي واسًتاتيجي ربرري اؼبتمثل 
ل أوسلو، ووثائق أخرى أنية وضعت يف اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، وىذا الفقداف يعوض مكانو قانوف السلطة الناجم عن ورشات عم

 على عجل ولغرض تسكُت أالـ اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت بعدما ايقضتها فتح وضباس جراء االحًتاب االىلي والسياسي.
ب يقدـ وليد ؿبمد علي عدد من القضايا واألفكار للخروج من اؼبأزؽ الفلسطيٍت وؿباولة ربويل اؼبأزؽ إُف فرصة يتم اغتنامها يف جوان

القضايا اإلجرائية. يرى علي على الفرقاء االبتعاد عن اؼبهاترات اإلعبلمية وإنزاؿ األعبلـ اغبزبية عن اؼبؤسسات العامة ورفع علم 
فلسطُت، ووقف التصرؼ يف اؼبمتلكات العامة وتسليمها إُف ىيئة وطنية يتم االتفاؽ عليها، وؿباكمة اجملرمُت يف أحداث االنقبلب 

                                                 
.46-38، و 31-31السابق: اؼبصدر  355
 .58-57اؼبصدر السابق:  356
. 2007-2006في تجربة حماس وحكومتها  قراءات نقدية. "آفاؽ اػبروج من اؼبأزؽ الوطٍت الفلسطيٍت." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(. اغبمدجواد  357

 .118-117: 2007بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 
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عن األضرار اؼبادية واؼبعنوية، وإقباز اؼبصاغبات العائلية واألسرية. ويقدـ علي عدد من القواسم اؼبشًتكة اليت تؤدي  وتعويض الضحايا
لصياغة برنامج سياسي موحد: أف فلسطُت التارىبية ما زالت ؿبتلة والقضية الفلسطينية قضية ربرر وطٍت حباجة غبشد كافة القوى 

تعدة إلقباز عمل التحرير، وربرير فلسطُت واجب قومي وديٍت وأنساين، ويستدعي الربامج واآلليات واؽبيئات والكفاءات اغبية اؼبس
االنسجاـ مع تلك القناعة والتوافق على برنامج سياسي موحد يتمثل يف دحر االحتبلؿ، تفكيك اؼبستوطنات، إقامة دولة فلسطينية 

اش فكرة دولة فلسطينية واحدة لكل أبنائها مسلمُت ومسيحيُت ، وعاصمتها القدس، وعودة البلجئُت، ونق1967على أراضي 
ويهود، والعمل على تأسيس الشراكة الوطنية بُت القوى السياسية الفلسطينية اؼبتعددة واؼبتنوعة فكريًا وأيديولوجيًا من خبلؿ استعادة 

وبناء اؼبؤسسة األمنية على أسس وطنية، وتأسيس  الثقة والتعاوف بُت ضباس وفتح، وتفعيل ىياكل السلطة الفلسطينية وإعادة بنائها،
قيادة موحدة ألجنحة اؼبقاومة، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية عرب إعادة بناء ىياكلها ومؤسساهتا كصيغة جبهوية ربررية سبثل 

توصيفات والرىانات، . يتضح وعي علي ؼبسألة مهمة غابت يف غالبية ال358الفلسطينيُت صبيعهم وتشكل حاضنة ؼبشروع وطٍت جامع
 وىي أف قضية فلسطُت قضية ربرر وطٍت.  

يطرح ؿبسن صاٌف أفق نظري لتحقيق ؾبلس وطٍت فاعل كقنطرة إلصبلح ـ.ت.ؼ ومؤسساهتا، وقد أوصى صاٌف بعدد من األمور 
طة، وتفعيل ـ.ت.ؼ ىي: وصوؿ الفلسطينيوف لربنامج وطٍت مشًتؾ، والتأكيد على حرمة الدـ الفلسطيٍت والتداوؿ السلمي للسل

ومؤسساهتا وتكريس احملاسبة والشفافية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيٍت، وإنشاء ؾبلس وطٍت فلسطيٍت جديد، والقياـ جبميع 
. ينطلق صاٌف من مسألة أولوية إصبلح اؼبنظمة وأنبيتها  359اإلجراءات والتنسيق لضماف انتخابات اجمللس الوطٍت يف الداخل واػبارج

 كأطر جامع للشعب الفلسطيٍت.   
يقدـ أضبد سعيد نوفل عدد من التصورات من أجل إعادة بناء ـ.ت.ؼ: التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية، وإعادة بناء اؼبهاـ 

ـ السياسي الفلسطيٍت يف ضوء تنامي تيارات اإلسبلـ السياسي، وضعف الوطنية الفلسطينية مع مراعاة خارطة التحوالت يف بنية النظا
تيارات أخرى واالتفاؽ على برنامج مشًتؾ ال يبس الثوابت الفلسطينية، وتوزيع عضوية اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت على فلسطيٍت 

س الوطٍت عن الداخل، بعد أعضاء يف اجملل 132عضو ويكوف أعضاء اجمللس التشريعي  300الداخل والشتات بسقف يقارب 
تشكيل اجمللس الوطٍت اعبديد بوضع ميثاؽ جديد ؼبنظمة التحرير، والفصل بُت مهمات مؤسسات السلطة ومؤسسات اؼبنظمة وربديد 

.  ال يتطرؽ نوفل لقضية اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت كوثيقة فلسطينية جامعة، ويقع نوفل يف مغالطة عضوية 360صبلحيات كل طرؼ
يف اجمللس الوطٍت بربطها بعضوية اجمللس التشريعي وىناؾ فصائل مثل اعبهاد اإلسبلمي ترفض اؼبشاركة يف اجمللس التشريعي الداخل 

 انطبلقاً من رفض اتفاؽ أوسلو. 
عد . إعادة اؽبيبة للمنظمة ب1يرى ؾبموعة من الباحثُت الفلسطينيُت أف إعادة تأىيل ـ.ت.ؼ يستوجب القياـ بعدد من األمور ىي: 

. يعيد اجمللس الوطٍت 3. إجراء انتخابات للمجلس الوطٍت الفلسطيٍت يف الداخل واػبارج؛ 2أف فقدهتا غبساب السلطة الفلسطينية؛ 
                                                 

-2006ي تجربة حماس وحكومتها ف قراءات نقدية لتحويل اؼبأزؽ الراىن ليصبح فرصة." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.. "لنعمل علي وليد ؿبمد 358
2007 ،2007 :121-123. 

منظمة التحرير الفلسطينية: تقيم التجربة  . "اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت: إعادة التشكيل وعدالة التمثيل." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.صاٌف ؿبسن ؿبمد 359
 .74: 2007: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بَتوت .وإعادة البناء

منظمة التحرير الفلسطينية:  .. "كبو عبلقة صحيحة بُت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(نوفل أضبد سعيد 360
 .85-83: 2007: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بَتوت .وإعادة البناءتقيم التجربة 
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. إعادة النظر من جديد يف اؼبواد اليت 4الفلسطيٍت صياغة اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت من جديد دبا يتبلءـ واؼبصلحة العليا الفلسطينية؛ 
. توحيد الربنامج السياسي 5واليت أسقطت من اؼبنظمة صفة اؼبقاومة والتحرر؛  1998ؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت عاـ حذفت من ا

. زبلي الفصائل عن 7. فصل رئيس اؼبنظمة بُت رئاستها ورئاسة تنظيمو؛ 6للمنظمة دبا يناسب مصاٌف كافة الشعب الفلسطيٍت؛ 
ف السلطة الفلسطينية مؤسسة من مؤسسات اؼبنظمة وال يكوف رئيس السلطة ىو رئيس . أف تكو 8سلبياهتا وأال تقـو بدور ىامشي؛ 
. يقـو رئيس اللجنة 10. عمل رئيس السلطة ربت إمرة رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير؛ 9اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير؛ 

. 12نة اؼبنظمة بُت سكاف أراضي السلطة وفلسطينيو الشتات؛ . توزيع مواز 11التنفيذية بالتفاوض دوف رئيس السلطة الفلسطينية؛ 
 .361تفعيل سلطات وصبلحيات منظمة التحرير يف إطار من صباعية وتشاركية القرار السياسي

يرى عزمي الشعييب أف إعادة بناء ـ.ت.ؼ تبدأ من خبلؿ تشكيل قيادة وطنية من فبثلي القوى واألحزاب الفلسطينية والشخصيات 
ؼبستقلة اؼبستعدة لبللبراط يف إسًتاتيجية نضاؿ كفاحية باعتبارىا ىيئة إعادة البناء خبلؿ فًتة زمنية ؿبددة، وعدـ اعتبارىا عبنة الوطنية ا

 .362تابعة ؼبنظمة التحرير
ج الفرص والعقبات أمام استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة: إمكانيات دم بيوصي عزيز كايد يف دراستو اؼبوسومة 

. حق كل فصيل فلسطيٍت باالحتفاظ دبواقفو وبراؾبو السياسية 1بعدد من التوصيات ىي: حماس في منظمة التحرير الفلسطينية، 
. تعامل الرباعية الدولية مع الفلسطينيُت كسلطة وحكومة 2مقابل احًتامو لكافة االتفاقيات السابقة اؼبوقعة والتعامل معها كأمر واقع؛ 

. تشكيل إطار قيادي 3ات على أف يستجيب الربنامج السياسي ألي حكومة فلسطينية ؼبطالب اجملتمع الدوِف؛ وليس كفصائل وحرك
ـ.ت.ؼ ووضع أسس وآليات لمن كافة الفصائل الفلسطينية حبيث يتمتع بصبلحيات ال تتعارض مع صبلحيات اللجنة التنفيذية  

. إذ تعذر إجراء انتخابات يف اػبارج يتم التوافق 5ج وفق التمثيل النسيب؛ . إجراء االنتخابات يف الداخل واػبار 4أصبلح اؼبنظمة؛ 
. تشكيل عبنة تنفيذية جديدة ؼبنظمة التحرير الفلسطينية؛ 6على ضم أعضاء اػبارج بناءاً على نتائج االنتخابات النسبية يف الداخل؛ 

. إعادة ترتيب  8النتخابات ودبا يتوافق مع القانوف األساسي؛ . تشكيل حكومة فلسطينية واحدة يف الضفة والقطاع بناًء على نتائج ا7
. التوافق على أف 9كافة مؤسسات ـ.ت.ؼ على أسس جديدة ذبعل من منظمة التحرير الفلسطينية إطارًا جامعًا لكل الشعب؛ 

 . 363اؼبفاوضات من صبلحيات اؼبنظمة
لشعب الفلسطيٍت يف الداخل واػبارج، والوحدة الوطنية القائمة وبث صبيل خرطبيل على بناء ـ.ت.ؼ جديدة لتكوف اعببهة اؼبوحدة ل

ر على برنامج التحرير الكامل اؼببٍت على اؼبيثاؽ الوطٍت، ولن تنجح الوحدة مع من يؤمن بربنامج مغاير لثقافة اؼبقاومة اؼبسلحة والتحري
لتنازؿ( وتقـو اؼبنظمة اعبديدة بإلغاء االتفاقات السابقة الكامل والتمسك بالبلءات اؼبقدسة )ال لبلعًتاؼ، ال للصلح، ال للسبلـ، ال ل

مع إسرائيل، وتوحيد الشعب الفلسطيٍت يف الداخل واػبارج على الثوابت واؼبيثاؽ الوطٍت وحرب التحرير الشعبية البعيدة اؼبدى عرب 
 .364إقباز التحرير الكامل

                                                 
 .566-565)وآخروف(. مصدر سابق:  أبو كبلأسامة  361
 .3. مصدر سابق: الشايبيوسف  362
نابلس:  التحرير الفلسطينية.الفرص والعقبات أمام استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة: إمكانيات دمج حماس في منظمة . كايد  عزيز 363

 .20-19: 2011 ،واؼبسحيةاؼبركز الفلسطيٍت للبحوث السياسية 
 .82. مرجع سابق: يلخرطبصبيل  364
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اؼبأزؽ الذي ولدتو النخبة السياسية الفلسطينية اليت استفاض يطرح صبيل ىبلؿ ستة مهمات يسميها "عاجلة،" من أجل اػبروج من 
ىذه اؼبهمات "العاجلة" تتمثل يف: إضاءة على مأزق النخبة السياسية الفلسطينية. ىبلؿ يف دراستها ومقاربتها يف دراستو اؼبوسومة 

هة انسداد أفق حل الدولتُت، وتشييد مؤسسة ضباية الشعب الفلسطيٍت من التجزئة الكيانية، وصوغ اسًتاتيجيا وطنية متكاملة، ومواج
وطنية ديبقراطية جامعة، وضباية الرواية التارىبية الفلسطينية من التشويو والتهميش، وإعبلء صوت الفئات الشعبية ومطالبتها يف ـبتلف 

 .365التجمعات الفلسطينية
وابت،" للخروج من األنفاؽ إُف اآلفاؽ. تتمثل ىذه "تثبيت الثبوبدد عبد اإللو بلقزيز أربع مهمات رئيسية يصطلح على تسميتها 

اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت؛ تكريس عروبة القضية الفلسطينية وانتمائها اؼباىوي إُف  لالعقائدية  -اؼبهمات يف "تكريس اؼبرجعية السياسية
تثبيت صفة ومنطق الثورة ضد منطق  -َتاً وأخ-الصهيوين؛ مث تثبيت الوحدة الوطنية الفلسطينية يف مواجهة احملتل؛  -الصراع العريب

 366السلطة و)الدولة( يف عمل اغبركة الوطنية الفلسطينية."
حدد فيصل حوراين أسس جديدة لنهضة ـ.ت.ؼ سبثلت يف ميثاؽ وطٍت جديد، ونظاـ أساسي يعكس ما يستجد يف اؼبيثاؽ الوطٍت، 

اجمللس الوطٍت وتشكيل ؾبلس مركزي جديد، ويتم انتخاب  وربديد طرؽ عصرنة ؼبؤسسات ـ.ت.ؼ، وربديد وسائل اختيار أعضاء
أعضاء اجمللس اؼبركزي مباشرة من قبل اجمللس الوطٍت دوف ربديد أي كوتا مسبقة، ويتم اعتماد اجمللس اؼبركزي كربؼباف للجميع الشعب 

 .367الفلسطيٍت
اػبيارات والبدائل اإلسًتاتيجية،" إعادة تشكيل ـ.ت.ؼ "القضية الفلسطينية: قراءة يف  بيبغي ىاين اؼبصري من خبلؿ ورقتو اؼبوسومة 

وإهباد اؼبؤسسة الواحدة اعبامعة على أساس ميثاؽ وطٍت جديد يستند إُف اؼبيثاؽ الوطٍت القدًن قبل تعديلو والعمل على تطويره يف 
لتجاوز اؼبأزؽ الشامل، والعمل على بلورة  ضوء اؼبستجدات واػبربات اؼبستفادة، واعتبار ىذه العملية اؼبدخل الطبيعي واغبلقة اؼبركزية

 .  368برنامج سياسي هبسد القواسم اؼبشًتكة وال يلغي التعددية اغبزبية والربناؾبية
راىنت غالبية اؼبقاربات السابقة على هنوض اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت من خبلؿ إصبلح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها 

بات عدة بتغيَت اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت واستبدالو دبيثاؽ يراعي التغَتات السياسية والتارىبية اليت اعًتت وىيكلتها، وطالبت مقار 
، ومقاربات أخرى َف تتطرْؽ للموضوع اؼبيثاؽ كوثيقة 1996مسَتة الشعب الفلسطيٍت منذ تفكيك اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت عاـ 

واكتفت باإلشارة إُف قانوف السلطة األساسي الذي ال هبمع يف رؤيتو فلسطينيي  جامعة للشعب الفلسطيٍت يف الداخل والشتات
وال فلسطينيي الشتات وال يليب متطلبات تقرير اؼبصَت والتحرر لفلسطينيي اغبكم الذايت الفلسطيٍت يف  1948فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 

ـْ تلك الطروحات الضفة الغربية وقطاع غزة. رغم تلك احملاوالت االكاديبية والسياسي ة اليت دقت باب إصبلح اؼبنظمة َف تقد
، إمبا جاءت   والتصورات أي رؤية جامعة أو توافقية يكوف ىدفها إعادة االعتبار للمنظمة وبالتاِف للمشروع الوطٍت الفلسطيٍت اؼبأزـو

ويب فلسطيٍت يشكل ضغط على أعضاء كأوراؽ سياسات متناثرة ومتطايرة يف اؼبؤسبرات والندوات والدراسات، وَف تشكْل دبجملها ل
                                                 

 .120-110. مصدر سابق: إضاءة على مأزق النخبة السياسية الفلسطينية. ىبلؿصبيل  365
 .86. مصدر سابق: اإلسرائيلي -األنفاق واآلفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربي .بلقزيز عبد اإللو 366
البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت  القضية الفلسطينية: مراجعة التجربة وآفاق تغيير المسار االستراتيجي.. "إصبلح منظمة التحرير الفلسطينية." حوراين فيصل 367

. 189-188: 2012 ،اراتمس -اإلسًتاتيجيةألحباث السياسات والدراسات 

القضية الفلسطينية: مراجعة التجربة وآفاق تغيير المسار  . "القضية الفلسطينية: قراءة يف اػبيارات والبدائل اإلسًتاتيجية."اؼبصريىاين  368
 .130: 2012 ،مسارات -البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت ألحباث السياسات والدراسات اإلسًتاتيجية االستراتيجي.
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 اللجنة التنفيذية واجمللس الوطٍت واجمللس اؼبركزي للشروع يف إصبلح اؼبنظمة من داخلها قبل أف تفقد بريقها التارىبي والشعيب اؼبختزؿ
عبد اإللو بلقزيز من يف شعار خطايب شعبوي "منظمة التحرير الفلسطينية اؼبمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيٍت." تعترب مقاربة 

 أكثر اؼبقاربات اليت يبكن البناء عليها واعتمادىا كأرضية إلعادة بناء اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت والفكاؾ من وحل األزمة.
   خالصة نقدية 

انربت اغباجة إُف خطاب فلسطيٍت بديل بعد تتبع وتفحص عدد من الروافع الفاعلة يف بنية اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت واليت تشكل 
"اػبطاب الفلسطيٍت" أف بروافع بنيوية للعملية التحرر الفلسطيٍت. واتضح من تلك الروافع اليت تعكس ما تصطلح عليو ىذه الدراسة 

 1974الفلسطيٍت وسبثبلتو البلحقة ؼبرحلة ما بعد اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت اليت بدت مبلؿبها تظهر منذ عاـ خطاب اؼبشروع الوطٍت 
اليت أبرزت عبلمات االعًتاؼ بدولة  1988عندما تبنت ـ.ت.ؼ الربنامج اؼبرحلي، وذبلت يف وثيقة االستقبلؿ الفلسطيٍت عاـ 

، ومن مث إنشاء السلطة الفلسطينية 1993ؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت باتفاقية أوسلو عاـ إسرائيل. ذبسد فعبًل وحقيقتاً مشروع ما بعد ا
ككيانية فلسطينية ؿبدودية الصبلحيات والطموحات أيضاً، فسقط الشعب الفلسطيٍت يف الشتات ويف فلسطُت اؼبستعَمرة   1994عاـ 
الفلسطينية يف دويلة بانتوستونات على أراضي من  خارج إطار اىتمامات وعي سلطة أوسلو ومت اختزاؿ الطموحات 1948عاـ 

% من فلسطُت التارىبية للمشروع االستعماري الصهيوين. وتوسم ىذه الدراسة اػبطاب 78الضفة الغربية وقطاع غزة، ومت التنازؿ عن 
والبدائل والرىانات النقدية،  الفلسطيٍت بأنو خطاب مأزـو واستحكمت فيو صفة متبلزمة األزمة يف الربامج والسياسات واالسًتاتيجية

 وسار اػبطاب الفلسطيٍت يف متوالية حسابية يف االنزالؽ باؽببوط يف األىداؼ واؼبطالب والرؤية واػبياؿ واألفكار. 
وبعد مقاربة عدد من البدائل اؼبطروحة يف خضم اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، يتبُت أف من البدائل من أدى إُف انتكاسات مدوية 

وع الوطٍت الفلسطيٍت، مثل: الربنامج اؼبرحلي واتفاقية أوسلو البائسة، ومن البدائل من حاوؿ فولذة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت للمشر 
وانتشالو من وحل الفقداف واالستبلب، مثل: برامج وسياسات وفبارسات حركة ضباس وحركة اعبهاد اإلسبلمي، ومن البدائل من 

العمل الشعيب واعبماىَتي واؼبؤسسايت يف النضاؿ ضد االستعمار، مثل: اغبملة الفلسطينية للمقاطعة  قدمت ذبارب شعبية تؤكد أنبية
إسرائيل. تصنف أيضًا ذبارب أخرى ضمن احملاوالت اؽبشة اليت َف تتمكْن من تشكيل خطاب صبعي وموحد للفلسطينيُت واجملتمع 

رة. يتضح كذلك الفشل اؼبدوي لكل البدائل اؼبمركزة واؼبمولة بأدوات غَت الفلسطيٍت مثل: اؼبقاومة الشعبية، وربالف الفصائل العش
 فلسطينية، مثل: جبهة الرفض، التيار الثالث، اؼببادرة الوطنية الفلسطينية.

انطلقت غالبية اؼبواقف النقدية والتقييمية للوضع الفلسطيٍت من تصور أساسي انبٌت حوؿ فكرة إصبلح ـ.ت.ؼ، وبعض التصورات 
ق من خلفيات أيديولوجية ويغلب اؼبصلحة اغبزبية من أجل اؽبيمنة على اؼبنظمة وضماف تفرده يف قيادهتا، وتصورات أخرى ينطل

أسقطت األفكار اغبزبية والشخصية وغلبت اػبطاب الوطٍت اعبامع لئلنقاذ منظمة التحرير. إضافة إُف ذلك تطرقت بعض التصورات 
للساحة الفعل الوطٍت،  1968منها من طالبت باسًتجاع اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت بنسختو لعاـ ؼبسألة اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت و 

وتصورات أخرى طالبت بتعديل اؼبيثاؽ نظرًا للتغَتات السياسية الطارئة على القضية الفلسطينية، وتصورات أخرى طالبت بصياغة 
الفلسطيٍت وذىبت يف التنظَت للربنامج سياسي أو للقانوف األساسي ميثاؽ جديد، وباقي التصورات َف تلِق بااًل للخطاب اعبمعي 

 للسلطة الفلسطينية. 
يبُت لنا مسح األدبيات السابق عمق األزمة البنيوية اليت اعًتت اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، وأوضحت ىشاشة الرىانات النقدية 

ؼبراجعة النظرية تربؽ عدد من األسئلة اليت تتمثل يف: ما ىي مآالت وقصور البدائل اؼبتعددة اليت شهدهتا الساحة الفلسطينية، ىذه ا
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 اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت؟، وسبوضع ىذه الرحلة اؼبعرفية البينية بُت السياسة واالجتماع والتاريخ، السؤاؿ من جديد، ؼباذا اغباجة إُف
طٍت الفلسطيٍت يف مرحلة ما بعد اؼبشروع الوطٍت خطاب فلسطيٍت بديل؟ الذي يفتح لنا الباب لتسائل عن ماىية اؼبشروع الو 

الفلسطيٍت؟ وماىية اػبطاب الفلسطيٍت البديل؟. يرنو اػبطاب البديل لئلفبلت من شرؾ االكبراؼ واإلزاحة الوطنية والًتاجع يف القضية 
ستعمار الصهيوين، واػبطاب الفلسطينية، ويكوف مدشن للنهضة فكرية وسياسية وثقافية فلسطينية تعلي من مقولة التحرر من اال

 البديل يرسم سياسات وأفكار التحرر الوطٍت وىبرج من طوؽ األزمة اؼبستحكمة يف بنية الوعي الفلسطيٍت.       
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 الفصل الرابع 
 : انزالق خطاب التحرير وتعويم خطاب الدولةتحوالت الخطاب الفلسطيني

 
 إلماعة

 ير الفلسطينيةأواًل. خطاب البرنامج السياسي لمنظمة التحر 
 .1964اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت  4.1
 .1968اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت  4.2
 .1974برنامج النقاط العشرة )الربناؾبي اؼبرحلي(  4.3
 .1988وثيقة إعبلف اإلستقبلؿ الفلسطيٍت  4.4
 .1996اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت اؼبعدؿ  4.5

 ثانياً. خطاب البرنامج السياسي للسلطة الفلسطينية
 2003الفلسطيٍت النسخة الثالثة الدستور  4.1
 2006وثيقة األسرى/ وثيقة الوفاؽ الوطٍت الفلسطيٍت  4.2
 2007اتفاؽ مكة  4.3
 2007اؼببادرة اليمنية  4.4
 2009الورقة اؼبصرية  4.5
 2012إعبلف الدوحة  4.6

 ثالثاً.  خطاب البرنامج السياسي غير الرسمي
 2003وثيقة جنيف  4.1
 2004إلسرائيل نداء حركة اؼبقاطعة الفلسطينية  4.2
 2007وثيقة الدستور الديبقراطي  4.3
 2009ؾبموعة الدولة الواحدة  4.4
 2009وثيقة كايروس فلسطُت "وقفة حّق"  4.5

 خالصة نقدية وارتحال البالغة الفلسطينية 
 

 "إف إعادة قراءة التاريخ الكفاحي الفلسطيٍت مسانبة نقدية يف إعادة بناء اؽبوية الوطنية الفلسطينية." 
 فيصل دراج
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يم، "أسفرت مسارات ذبربة اؼبقاومة الفلسطينية ضد االحتبلؿ واؼبنفى، اللذين مثبل ربدياً شامبلً لبينة العقل، والثقافة، والصَتورة، والق
، واؼبصاٌف، وأمباط التفكَت واالنفعاؿ اعبماعي عن ظهور طاقات إهبابية مهمة يف مستويات عدة، إال أهنا كشف والوجود، والتصورات

 يف مكاف آخر عن وجود خلل )ما( يف آليات التعاطي والتوظيف واالستشراؼ، وضباية االدراكات الكربى للفلسطينيُت." 
 محمد نعيم فرحات

 
يف أف  -كل العيب-تلحق اؽبزيبة العسكرية بلداً ونظاماً وجيشاً، فاغبرب سجاؿ كما يقاؿ. العيب  "قد ال يكوف أمراً معيباً جداً أف

 يسلم اؼبرء على طاولة اؼبفاوضات ما َف يسلمو يف مسرح العمليات اغبربية!" 
 عبد اإللو بلقزيز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
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 وتعويم خطاب الدولة : انزالق خطاب التحريرتحوالت الخطاب الفلسطيني
 إلماعة

الفصل مقاربة ربليلية اتبعت منهج ربليػل اػبطػاب النقػدي لتتبػع سػَتة التحػوالت الػيت اعػًتت بنيػة/ نصػوص اػبطػاب الػوطٍت  يقدـ ىذا
عاـ تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وإقرار اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت ومت ربليل عدد من الوثائق اؼبرتبطة  1964الفلسطيٍت منذ عاـ 

خبصػػوص اؼبصػػاغبة الفلسػػطينية . واعتمػػد ىػػذا  2012ٍت منػػذ ذلػػك التػػاريخ وحػػىت تػػاريخ إعػػبلف الدوحػػة عػػاـ باؼبشػػروع الػػوطٍت الفلسػػطي
الفصل على عدد من الببلغات الفلسطينية لرصػد التحػوالت واالرربػاالت الػيت ذبلػت يف اؼبشػهد الػوطٍت الفلسػطيٍت وأدت إُف اكبسػار/ 

 تكبػو بػُت حػُت وآخػر. تقػف الدراسػة بشػكل مكثػف علػى عػدد مػن اػبطابػات انكسار الببلغة اؼبيثاقيػة لصػاٌف خطابػات تعلػو ومػن مث
اؼبرتبطػػة دبنظمػػة التحريػػر الفلسػػطينية، إُف جانػػب تفحصػػها وربليلهػػا لعػػدد مػػن اػبطابػػات اؼبرتبطػػة بالسػػلطة الفلسػػطينية ومرحلػػة مػػا بعػػد 

بػُت ىػذا الفصػل كسػوؼ الببلغػة اؼبيثاقيػة نُت. ويوؾبموعة من اػبطابػات غػَت الرظبيػة الػيت صػدرت عػن فلسػطينُت وغػَت الفلسػطيأوسلو، 
عػػرب تتبػػع سػػَتة التحػػوالت اػبطابيػػة والػػيت أدت اُف انبتػػات اػبطػػاب اؼبيثػػاقي، وتبػػُت أف ىنػػاؾ خطابػػات فلسػػطينية مازالػػت ربػػتكم لفكػػر 

 الببلغة اؼبيثاقية وتتشابو معها يف الرؤية واألىداؼ.  
 سطينيةخطاب البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفل

 1964الميثاق القومي الفلسطيني  4.1
، ويعد ىذا اؼبؤسبر أوؿ دورات انعقاد اجمللس 1964أُعلن اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت يف اؼبؤسبر الفلسطيٍت اؼبنعقد يف مدينة القدس عاـ 

سي للمنظمة. تبلور اؼبيثاؽ القومي يف  الوطٍت الفلسطيٍت وفيو مت تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وأقر اؼبيثاؽ الوطٍت والنظاـ األسا
كنف اؼبد القومي العربية، وصعود قبم اعبمهوريات القومية العربية اليت أسهمت بشكل عميق يف قومنة خطاب اؼبيثاؽ القومي 

طيٍت"  اؼبيثاؽ القومي يف مقدمة وتسعة وعشروف مادة. يتكرر يف اؼبقدمة تشكيلة خطابية "الشعب العريب الفلس جاءالفلسطيٍت. 
كخطاب تأكيد على الوجود الفيزيائي للشعب الفلسطيٍت ونفي الرواية الصهيونية "فلسطُت أرض ببل شعب..." وتبُت مقدمة اؼبيثاؽ 
دور الشعب العريب الفلسطيٍت يف الدفاع عن وطنو فلسطُت )األرض(. وضبل اؼبيثاؽ القومي خطاب ربرير فلسطُت التارىبية انطبلقاً من 

اثيق الدولية الكفيلة بذلك. تعرب اؼبقدمة خبطاهبا عن نزعة خطابية قومية إُف جانب لغة قانونية تعود إُف شخصية كاتب االعراؼ واؼبو 
 مػ.ت.ؼ.لاؼبيثاؽ ومقدمتو وىو أضبد الشقَتي أوؿ رئيس للجنة التنفيذية 

فية لفلسطُت وعدـ القبوؿ بتجزئتها أي رفض قرار تؤكد اؼبادة األوُف على قومية فلسطُت، ويف اؼبادة الثانية مت ربديد اؼباىية اعبغرا
، واؼبادة الثالثة تؤكد على قومية الشعب العريب الفلسطيٍت وعبلقتو دبعينو العريب القومي، أما اؼبادة الرابعة فتؤكد على 181التقسيم 

ية التحرير يقع على عاتق العرب استقبللية القرار الفلسطيٍت بعد عملية التحرير يف إشارة إُف أف اؼبصَت الفلسطيٍت قبل عمل
 والفلسطينيُت ومن يناصرىم وىو خطاب وحق ال ينفرد الفلسطينيوف بو وحدىم. 

( مقومات الفلسطنة )األرض فلسطُت التارىبية وحدة جغرافية واحدة ال تتجزأ، والشعب ىو الشعب العريب 8-1حددت اؼبواد من )
ها، واليهود من أصل فلسطيٍت، واغببكة ىي رواية قومية وعروبة فلسطُت(. أما الفلسطيٍت سواء كانوا يف داخل فلسطُت أو خارج

ة خبصوص اؼبادة السابعة اليت ربدثت عن اليهود فلم ربدد ماىية اليهودي الفلسطيٍت. بينما دعت اؼبادة التاسعة إُف نبذ اغبزبية والتعددي
ادة زبدـ سياسات الشقَتي الذي كاف على عبلقة غَت ودية مع السياسية حبجة عدـ االنشغاؿ عن واجب ربرير فلسطُت لكن ىذه اؼب

 األحزاب والفصائل الفلسطينة الثورية.
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تنسج اؼبواد العاشرة وحىت اؼبادة الثالثة عشر مع بعضهما، وتقيم عبلقات وشائج القومية والعروبية بُت فلسطُت والدوؿ العربية وتؤكد 
ُت. وأف القضية الفلسطينية ؽبا أنبية كبَتة ودور يف هنوض اؼبشروع القومي العريب. على تكامل ىدؼ الوحدة العربية وربرير فلسط

 وتتناوؿ اؼبواد الرابعة عشرة واػبامسة عشر والسادسة عشر أنبية ربرير فلسطُت من ناحية عربية وروحية ودولية. وترفض اؼبادتُت السابعة
االنتداب الربيطاين لفلسطُت. وأدانت ورفضت اؼبادتُت التاسعة عشر  ووعد بلفور وصك 181عشر والثامنة عشر قرار التقسيم رقم 

اف دوؿ العاَف من أجل السبلـ ىاتاف اؼبادتوالعشروف تصرفات الصهيونية وسلوكها وتعترباهنا حركة غَت شرعية واستعمارية، وربث 
 ومقاطعة اغبركة الصهيونية. 

اغبادية والعشروف والثانية والعشروف على التعايش السلمي يف فلسطُت على أساس السلم وتؤكداف أف ال تعايش مع  اؼبادتُتربث 
 االحتبلؿ واالستعمار. ال تنسجم اؼبادة الثالثة والعشروف مع اؼبادتُت السابقتُت حيث تؤمن اؼبادة الثانية والعشروف بالتعايش السلمي،

روف بدور ـ.ت.ؼ يف ربرير فلسطُت وفق النظاـ األساسي للمنظمة مع العلم أف اؼبيثاؽ َف يذكر أساليب وتنادي اؼبادة الثالثة والعش
ع ووسائل النضاؿ ضد االستعمار الصهيوين. تنزع اؼبادة الرابعة والعشروف الصفة التمثيلية والسيادية للفلسطينيُت يف الضفة الغربية وقطا 

ى اؼبستوى القومي الشعيب اؼبيداين. وجاءت ىذه اؼبادة من أجل تطمُت الدوؿ العربية الفلسطينية وتقصر عملها عل واغبمةغزة 
وخصوصًا األردف بسبب زبوفو من سبثيل اؼبنظمة للفلسطينُت يف الضفة الغربية حيث كانت األردف تسيطر على الضفة الغربية وتعتربىا 

 جزء من جغرافيا وديبغرافيا اؼبملكة األردنية.
امسة والعشروف عمل اؼبنظمة وربصره يف اؼبيادين التحريرية والتنظيمية والسياسية واؼبالية مثلما ورد يف اؼبادة الرابعة تنسخ اؼبادة اػب

والعشروف، لكن أضيفت تشكيلة خطابية ىي و"سائر ما تتطلبو قضية فلسطُت على الصعيدين العريب والدوِف،" ولو دؾبت مع اؼبادة 
ة لتوضيح ذلك دوف إفراد مادة خاصة ؽبذا الغرض. حررت اؼبادة السادسة والعشروف فكرة عدـ التدخل الرابعة والعشروف لكانت كافي

وف بالشؤوف الداخلية للدوؿ العربية وَف ربدد آليات التدخل العريب يف القضية الفلسطينية. أما اؼبواد السابعة والعشروف والثامنة والعشر 
ية ال ربتوي على تشكيبلت خطابية ذات صلة بالفكر السياسي أو اػبطاب الوطٍت والتاسعة والعشروف فهي مواد شكلية إجرائ

 الفلسطيٍت.
وىي: ربرير الوطن الفلسطيٍت، وإدراؾ الشعب الفلسطيٍت  -من وجهة نظر ماىر الشريف-حدد اؼبيثاؽ عدد من اؼببادئ األساسية 

اب اؼبيثاؽ القومي فيما يتعلق بأىداؼ نضاؿ الشعب الفلسطيٍت ذاتو، وبُت الًتابط الوطٍت والقومي، وعلى صعيد وعي اآلخر عرب خط
. ربليل اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت وفق خطوات ربليل اػبطاب النقدي تبُت لنا أف احمليط القومي 369عن وعي كياين ملتبس ومتناقض

أثر بشكل بارز يف ىذا اػبطاب حيث انعكست اللغة القومية يف ىذا اػبطاب. وشكلت مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية منبت 
يب ككل حيث تشكلت اؼبنظمة بقرار رظبي عريب صادر عن جامعة ىذا اػبطاب وىي باألساس تعبَت عن إرادة غالبية اجملتمع العر 

الدوؿ العربية. ويتضح يف ىذا اػبطاب عبلقات السلطة واؽبيمنة للشخصيات التقليدية والعشائرية اليت عينها الشقَتي يف اجمللس الوطٍت 
ية واالسًتاتيجية يف ىذا اؼبيثاؽ حيث يعرب عن إرادة األوؿ لتمرير اؼبيثاؽ القومي وتتضح كذلك البلمساواة االجتماعية والسياسية والفكر 

األنظمة العربية والعشائرية الفلسطينية التقليدية وال يعرب عن خطاب اغبركة الفدائية الصاعدة يف التشكل منذ منتصف عقد اػبمسينات 
ىذا اػبطاب. َف يعرب اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت  من القرف اؼباضي كما يعرب اؼبيثاؽ خَت تعبَت عن البٌت االجتماعية التقليدية اليت انتجت

                                                 
 .105-103مصدر سابق:  .الشريفماىر  369



119 
 

عن الطموحات والطاقات الثورية الفلسطينية ما أدى إُف ذباوز ىذا اؼبيثاؽ القومي إُف اؼبيثاؽ الوطٍت الذي عرب عنو الفلسطينيُت خَت 
 تعبَت.           

 1968الميثاق الوطني الفلسطيني  4.2
الشعبية )الصاعقة( بإعادة تغيَت اؼبيثاؽ  حركة فتح واعببهة الشعبية وطبلئع حرب التحرير رأسهاقامت الفصائل الفلسطينية وعلى 

القومي وتعديلو وإحبلؿ مكانو ميثاؽ جديد دبسمى جديد )اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت(. جاء ىذا التغيَت بعد دخوؿ الفصائل اؼبسلحة 
ؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت يف الدورة الرابعة للمجلس الوطٍت الفلسطيٍت اؼبنعقدة يف إُف اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت يف دورتو الثالثة، وأُقر ا

. نضجت فكرة وطننة اؼبيثاؽ الفلسطيٍت بعد ىزيبة األنظمة اليت تبنت اػبطاب القومي يف حرب حزيراف عاـ 1968القاىرة عاـ 
  .  1968رامة عاـ ، وبعد ربقيق الفصائل الفلسطينية نصر سياسي وأخبلقي يف معركة الك1967

مادة. تبُت القراءة  33ىبلو اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت من اؼبقدمة كاليت استهل هبا اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت وجاء اؼبيثاؽ الوطٍت يف 
لثانية حددتا فلسطُت فاؼبادتُت األوُف وا التحليلية النقدية للميثاؽ الوطٍت أف اؼبواد التسعة األوُف للميثاؽ عربت عن اؽبوية الفلسطينية،

، واؼبادة السابعة عربت عن فلسطُت باؽبسًتوغرافيا، ديبغرافياً ، واؼبواد الثالثة والرابعة واػبامسة والسادسة قامت بتأطَت فلسطُت جغرافياً 
اري الصهيوين، ويكوف ة عليها وزبليصها من الشرط االستعماحملافظواؼبادتُت السابعة والثامنة حددتا سبثبلت اؽبوية الفلسطينية وآليات 

 ذلك بالكفاح اؼبسلح كطريق وحيد لتحرير فلسطُت التارىبية. ويعترب عبد الرحيم الشيخ اؼبواد التسع األوُف يف اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت
ح ىذه الرواية/ اؽبوية، وتوض -الشعب، والفلسطنة -األرض، والفلسطينيُت -دبثابة التعريف الوطٍت الفلسطيٍت لكل من : فلسطُت

ذلك التعريفات التأسيسية للهوية الوطنية طبيعة الصراع مع اؽبوية النقيضة اؼبتمثلة يف اغبركة الصهيونية ودولتها االستعمارية إسرائيل، ل
حددت تلك اؼبواد التسع شكل النضاؿ بالكفاح اؼبسلح طريقًا وحيدًا لتحرير فلسطُت وحددت غايات النضاؿ الفلسطيٍت )ربقيق 

 . 370العودة، وتقرير اؼبصَت(الدولة، و 
 حددت اؼبادة العاشرة أنبية العمل الفدائي على اؼبستوى الفلسطيٍت ودوره يف خلق التبلحم النضاِف مع اعبماىَت العربية لتصعيد الثورة،

ثاؽ القومي، وَف ربصْر والواضح أف غاية اؼبيثاؽ ربط النضاؿ الفلسطيٍت باعبماىَت العربية وليس باألنظمة العربية مثلما كاف يريد اؼبي
العمل الفدائي بفئة معينة ففلسطُت للجميع ومن حق اعبميع النضاؿ "فئات الشعب الفلسطيٍت" و"اعبماىَت العربية،" بذلك كسر 

ات احتكار العمل النضاِف وحصره بفئة معينة. وجاءت اؼبادة اغبادية عشر لتسند اؼبادة السابقة برفع شعار الوحدة الوطنية على الشعار 
اآلخرى ومت موضعتو يف مقدمة الشعارات اآلخرى اؼبتمثلة يف "التعبئة القومية والتحرير." حث اؼبيثاؽ على التعبئة القومية ناجم عن 
االرتباط الروحي والتارىبي بُت الشعب الفلسطيٍت والشعوب العربية، وكجزء من احملافظة على ىذه اؽبوية والتبلحم القومي، أما شعار 

غم ذكره كشعار ثالث من شعارات الشعب الفلسطيٍت إال أنو دبثابة الشعار األساسي والرئيسي يف خطاب اؼبيثاؽ الوطٍت التحرير ر 
 الفلسطيٍت. 

ذبدر اإلشارة ىنا أف اؼبادة األوُف حددت فلسطُت كجزء من الوطن العريب والشعب كجزء من األمة العربية، لكن ىذا التحديد ىبوؿ 
يٍت باغبق الوحيد يف وطنو وتقرير مصَته دوف اإلستناد إُف اغبق العريب يف مساندة ومساعدة الفلسطينيُت يف الشعب العريب الفلسط

الغزو  ببدءذلك. أما اؼبادة السادسة وحسب ربليل فيصل حوراين َف ربدد من ىو اليهودي بشكل دقيق حيث رىنوا تصنيف اليهودي 

                                                 
 . 159-158الشيخ، عبد الرحيم. "التنمية اؼبيثاقية كأفق ربرري: حوؿ التنمية وثقافة اؼبقاومة يف فلسطُت." مصدر سابق:  370
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. حصرت اؼبادة الثامنة التناقض )الصراع( األساسي بُت الصهيونية 371الصهيوين لفلسطُت دوف ربديد تاريخ بداية ىذا الغزو
واالستعمار من جهة وبُت الشعب العريب الفلسطيٍت من جهة ثانية، وأخرجت األطراؼ أو َف يذكر األطراؼ العربية يف كفة اعببهة 

ية واالستعمار ال يستهدفاف فلسطُت وحدىا إمبا يستهدؼ الوطن العريب بأكملو وما استعمار فلسطُت إال  الفلسطينية، ألف الصهيون
 كقاعدة لبلستعمار يف باقي اؼبنطقة.

حثت اؼبادة العاشرة على ربقيق "التبلحم النضاِف الوطٍت" بُت فئات الشعب الفلسطيٍت واعبماىَت العربية الستمرار الثورة وتصعيدىا، 
بعد قطري بُت فئات اجملتمع  ذوبعد عرويب )قومي( بينما )الوطٍت( يكوف  ذوألجدر أف يكوف التبلحم النضاِف القومي ليكوف ومن ا

الواحد، أما تبلحم فئات الشعب وَف يقل اعبماىَت الفلسطينية أو الشعب الفلسطيٍت مع اعبماىَت العربية ذات صبغة األكثر شعبية 
ادة اغبادية عشر ثبلث شعارات للشعب الفلسطيٍت ىي "الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير." قدـ وثورية. حدد اؼبيثاؽ يف اؼب

اؼبيثاؽ الوطٍت الوحدة الوطنية على ىدؼ التحرير ويعود ذلك ألنبية الوحدة الوطنية من أجل ربقيق ىدؼ التحرير وبدوف الوحدة 
ص الشعار الثاين اؼبتمثل يف التعبئة القومية فهو جزء من الثقافة الفلسطينية وفلسفة الوطنية ال يبكن ربقيق ىدؼ التحرير، أما خبصو 

وسبثل التعبئة القومية سند مقولة التحرر وسدانتها، ويبثل ىذا االختيار للشعار "التعبئة القومية" وعي ثاقب  الستيناتالتحرر السائد يف 
 ترفع كشعار ألف اؽبدؼ األساسي من ىذا اؼبيثاؽ ىو فلسطنة قضية فلسطُت وربريرىا للفرؽ بُت التعبئة القومية والوحدة القومية اليت َف

 بعد أف رىن خطاب اؼبيثاؽ القومي بالوحدة العربية )القومية(، وىذا االمر ال يعٍت نفي اؼبيثاؽ القومي لقضية الوحدة القومية وإمبا مت
الثانية عشر إُف اؼبادة اػبامسة عشر، لكن َف يرتقي خطاب الوحدة القومية  من اؼبادة خرىاآلذكرىا والتطرؽ اليها يف عدد من اؼبواد 

 إُف مطاؼ الشعارات/ األىداؼ اليت حددىا اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت للشعب الفلسطيٍت وخطابو التحرري.
، ومقوماهتاخصيتو الفلسطينية تشًتط اؼبادة الثانية عشر إيباف الشعب العريب الفلسطيٍت بالوحدة العربية من خبلؿ ؿبافظتو على ش

يف فاؽبوية الفلسطينية والوعي هبا تعلو يف خطاب اؼبيثاؽ وترفض اإلذابة أو اؽبيمنة من األنظمة العربية اليت رفعت شعار الوحدة العربية 
لوطنية دوف إنكار النصف الثاين من القرف العشرين، وىنا زبلق ىذه اؼبادة فرادة وخصوصية للخطاب الفلسطيٍت بتحديد أولوياتو ا

ب مرجعياتو القومية اليت ال ينفيها إمبا ىبلق وعي التمايز عنها كشعب لو خطابو وأولوياتو وقضاياه األساسية وباقبازىا يتكامل مع اػبطا
حدة العربية وربرير القومي. تنحت اؼبادة الثالثة عشر الفكرة اؼببطنة يف اؼبادة السابقة ويبوضعها اػبطاب اؼبيثاقي يف معادلة تكاملية "الو 

الواحد منهما ربقيق اآلخر،" جدارة اػبطاب اؼبيثاقي تتجلى يف ىذه اؼبادة بأنو صبع ىدفُت متكاملُت   يهيءفلسطُت ىدفاف متكامبلف 
 كانا سابقًا ىبلقاف الفروقات والتمايزات بينهما، فاػبطاب القومي يرفع شعار "الوحدة طريق التحرير" بينما يرد اػبطاب الوطٍت

بينهما لتعلو فلسطُت وربريرىا  وألفت( بُت ىذين اػبطابُت 372الفصائلي خبطاب "التحرير طريق الوحدة،" فزاوجت )الببلغة اؼبيثاقية
 فوؽ األىداؼ صبيعاً.

                                                 
 .138-137: . مصدر سابق: دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية1974-1964الفكر السياسي حوراين.  فيصل 371

ج: الببلغة اؼبوظبية، الوعي الببلغي. واستخدـ ا مثلة االستخدامات لدى درّ أومن  مصطلح الببلغة استخدمو فيصل درّاج للتعبَت عن اػبطاب اعبمعي 372
العملية  ليو يفسيتم االرتكاف عمت كبتو لغرض ىذه الدراسة و اصطبلح  ( فهوالببلغة اؼبيثاقية) أما ىو الببلغة السياسية بعبد الرحيم الشيخ مفهـو قري

ر فلسطُت التارىبية، وطالب حبق العودة وربري الفلسطيٍت الذي عرب عن الفلسطنة واؼبقصود هبذا اؼبصطلح خطاب اؼبيثاؽ الوطٍت ،ذه الدراسةالتحليلية ؽب
 .  1968بنسختو لعاـ  تستخدـ الببلغة اؼبيثاقية للتعبَت عن اػبطاب الفلسطيٍت التحرري اؼبتمثل يف خطاب اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍتو 
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يب يرفع اػبطاب اؼبيثاقي يف اؼبادة الرابعة عشر ىدؼ ربرير فلسطُت ؼبقاـ "اؽبدؼ القومي اؼبقدس" ويرىن ىذا اػبطاب الوجود العر 
ومصَت األمة العربية دبصَت فلسطُت، لَتتفع ىدؼ ربرير فلسطُت لقمة األىداؼ القومية غبماية األمة العربية ومصَتىا وخطاهبا 
ومشروعها القومي، وىذه اؼبادة ترجح كفة أحد شقي اؼبادة السابقة اؼبتمثل يف "ربرير فلسطُت يؤدي إُف الوحدة العربية؛" وىو شعار 

الفصائل الفلسطينية اليت دشنت ىذا اؼبيثاؽ وخطاب التحرر القومي الذي رفعتو عدد من األنظمة العربية القومية  التمايز بُت خطاب
 وسباشت يف ظلو ـ.ت.ؼ يف أوؿ أربعة أعواـ من عمرىا.

يوين، وتطالب توضح اؼبادة اػبامسة عشر أنبية ربرير فلسطُت من ناحية عربية كونو واجب قومي لرد العدواف وتصفية الوجود الصه
 اعبماىَت واغبكومات العربية تعبئة طاقاهتا اؼبتعددة لعملية التحرير. ربدد ىذه اؼبادة الدور الطليعي يف عملية التحرير للشعب العريب

حزيراف الفلسطيٍت، كما تنطوي ىذه اؼبادة على مفارقة ذكية يف الوقت الذي تراجع العرب عن خيار اؼبواجهة وؿباربة إسرائيل بعد ىزيبة 
قبل عاـ من إصدار ىذا اؼبيثاؽ ورفع النظاـ الرظبي العريب شعار "إزالة أثار العدواف؛" أي رد إسرائيل عن األراضي اليت احتلت عاـ 

، وىنا تظهر سيمياء الوعي يف خطاب اؼبيثاؽ يف 1948وأنبل اػبطاب العريب قضية ربرير األراضي اليت استعمرت يف العاـ  1967
نو حدد مسؤولية األمة العربية يف ربرير فلسطُت من خبلؿ الشعوب اليت قدمها على اغبكومات، وطالب األمة العربية ىذه اؼبادة بأ

تقدًن "كل العوف وكل التأييد اؼبادي والبشري،" فاؼبادة تضع الفلسطينيُت يف مقدمة عملية التحرير وتطالب بتسخَت اؼبوارد البشرية يف 
ناصيتو الشعب العريب الفلسطيٍت. تتجلى يف اؼبادة السادسة عشر أنبية ربرير فلسطُت من ناحية روحية خدمة ىدؼ التحرير الذي قاد 

وىي إشارة إُف أف الثورة الفلسطينية غَت موجو ضد دين إمبا تريد بعث الطمأنينة والسكينة وتكفل حرية العبادة للجميع يف اؼبقدسات 
ف شهادة نبذ العنصرية والبلىوتية واالستعبلئية من الرواية الفلسطينية وىو رد حداثي ذبلى الدينية يف فلسطُت، وىذه اؼبادة دبثابة إعبل

 يف الببلغة اؼبيثاقية يف مواجهة اػبطاب اؼبيثولوجي الصهيوين البلىويت الذي ينطلق من مرجعيات استعبلئية عنصرية.
ي الذي وضعتو القوى الدولية بعد ارتكاهبا جملازر ضد يسمو خطاب اؼبادة السابعة عشر على اػبطاب األخبلقي اإلنساين العاؼب

 اإلنسانية بعد اغبرب العاؼبية الثانية، فيخاطب اؼبيثاؽ "اؼبؤمنُت بكرامة اإلنساف وحريتو يف العاَف،" ويطلب الدعم منهم وال يستجديو
(. ربدد 338، 242، 181بيثة مثل قرارات )بالقضية الفلسطينية من خبلؿ قراراهتم اػب اللذاف عبثامن ىيئة األمم أو ؾبلس األمن 

ىذه اؼبادة ىدؼ التحرر اإلنساين للفلسطينيُت باسًتجاع الكرامة والعزة واغبرية كمقومات أساسية لتحقيق إنسانية اإلنساف الفلسطيٍت 
بة للحرية والعدؿ والسبلـ،" وتعلن الذي ؿبق الغنب التارىبي الناجم عن النكبة مستقبلو اإلنساين. زباطب اؼبادة الثامنة عشر "الدوؿ احمل

ىذه اؼبادة أف الشعب الفلسطيٍت يرغب دبصادقة صبيع الشعوب الستجبلب الدعم الشعيب الذي يضغط على اغبكومات ويعدؿ 
 )الشعوب، والدوؿ( غاية الفلسطينيُتلخطاهبا وسياساهتا وعبلقاهتا وإسًتاتيجياهتا، حدد خطاب ربرير فلسطُت من الناحية الدولية 

 عودة األوضاع الشرعية إُف فلسطُت وإقرار األمن والسبلـ وسبكُت أىلها من فبارسة السيادة الوطنية.
، وتبطل قياـ إسرائيل انطبلقاً من جحوده 1947تبطل اؼبادة التاسعة عشر قرار التقسيم الصادر عن اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة عاـ 

نادًا إُف مبادئ ميثاؽ األمم اؼبتحدة الذي ينص على حق تقرير اؼبصَت. أف قياـ إسرائيل للحق الطبيعي للفلسطينيُت يف وطنهم واست
 تارىبياً وأخبلقياً وإنسانياً وقانونياً فاؼبادة تزاوج بُت شرعية إبطاؿ إسرائيل كدولة استعمارية خبطاب مزدوج تارىبي أخبلقي وقانوين باطبلً 

االنتداب كروافع استعمارية كانت دبثابة اؼبهاد االستعماري  وصكمن اؼبيثاؽ وعد بلفور  إنساين إُف جانب ذلك، تبطل اؼبادة العشروف
للحركة الصهيونية لبلستعمار فلسطُت، وتنفي ىذه اؼبادة الرواية الصهيوينة اليت نسجت عبلقة تارىبية بُت اليهود وفلسطُت. يتجلى ىذا 

تاريخ ومع تشكيل الدولة اغبديثة وكوف اليهودية ديانة وليست قومية، وأف اليهود النفي بعدـ اتفاؽ ىذه العبلقة التارىبية مع حقائق ال
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شعوب متعددة وليس شعب موحد لو روايتو وخطابو التارىبي والقومي، وإمبا ىم ؾبموع مواطنُت ؽبم ىويتهم اؼبتماثلة مع ىوية الدوؿ 
 اليت ينتموف إليها.

اه الثورة الفلسطينية اؼبسلحة على رفض كافة اغبلوؿ البديلة االستسبلمية، ويوحي أف نصت اؼبادة اغبادية والعشرين خبطاب حاـز تتبن
 اليت هتدؼ إُف تصفيةأي حل للقضية الفلسطينية ينطلق على أساس ربرير فلسطُت التارىبية، ويرفض اؼبيثاؽ كل اغبلوؿ واؼببادرات 

غبركة الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية فاشية ىدفها تقويض مقومات وف ماىية االثانية والعشر . كما توضح اؼبادة القضية الفلسطينية
تطالب  للفلسطينيُت من أجل التحرر.األمة العربية اؼبتمثلة يف التحرر والوحدة والتقدـ، وتطالب ىذه اؼبادة تقدًن أحرار العاَف العوف 

اؼبادة الثالثة والعشروف من دوؿ العاَف اعتبار اغبركة الصهيونية غَت مشروعة وربـر نشاطها ووجودىا، وتتكامل ىذه النقطة مع النقطة 
السابقة اليت وضحت ماىية اغبركة الصهيونية وأىدافها، وبعد ىذا التوضيح النظري واؼبمارسات اؼبلموسة للحركة الصهيونية يف فلسطُت 

 لب اؼبيثاؽ الوطٍت من العاَف حظر عمل اغبركة الصهيونية.يطا
توضح اؼبادة الرابعة والعشروف أف الشعب الفلسطيٍت لو ما للشعوب األخرى من أخبلقيات يلتـز هبا كالعدؿ واغبرية والسيادة وتقرير 

الفلسطيٍت ومركزية دورىا يف عملية ربرير فلسطُت اؼبصَت والكرامة اإلنسانية. وتؤكد اؼبادة اػبامسة والعشروف على سبثيل اؼبنظمة للشعب 
والسيادة على أراضيها. وجاءت اؼبادة السادسة والعشروف لتوضح تفصيليًا مسؤولية اؼبنظمة عن النضاؿ الفلسطيٍت الذي يسعى 

القومي ال يبنح اؼبنظمة ىذه  السًتداد وطنو وربريره، وربقيق حق العودة، وتقرير اؼبصَت يف صبيع اؼبيادين يف الوقت الذي كاف اؼبيثاؽ
. وجرد أىدافو بالتمثيل وفق ما ورد يف نص اؼبادة الرابعة واغبمةالصفة وإمبا منعها من فبارسة السيادة على الضفة الغربية والقطاع 

 .1964والعشروف من اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت لعاـ 
لعربية على أساس التعاوف أو اغبياد وعدـ تدخل اؼبنظمة بالشؤوف توضح اؼبادة السابعة والعشروف وتنظم عبلقة اؼبنظمة بالدوؿ ا

، الداخلية العربية. ويفرد اؼبيثاؽ اؼبادة الثامنة والعشروف للتأكيد على ىدؼ ىذا اؼبيثاؽ الوطٍت الذي يرفض التبعية والوصاية والتدخل
شروف يوضح اؼبيثاؽ أف الشعب الفلسطيٍت ىو اؼبخوؿ الوحيد ويؤكد على استقبللية وأصالة الثورة الفلسطينية. ويف اؼبادة التاسعة والع

باسًتداد وطنو وينظم ىذا الشعب عبلقاتو مع باقي الدوؿ بناءًا على موقفها من القضية الفلسطينية. حصرت اؼبادة الثبلثوف نواة 
 يف تشكيل نواة اعبيش الشعيب، وإف َف يكن اعبيش الشعيب باؼبقاتلُت وضبلة السبلح وَف تتطرؽ إُف دور اؼبثقفُت والسياسيُت والنقابيُت

دورىم عسكري فلهم دور تعبوي وفكري ضروري لبناء عقيدة اعبيش الشعيب. أما اؼبواد الواحدة والثبلثوف والثانية والثبلثوف والثالثة 
 يٍت.وثبلثوف فهي مواد ذات صبغة تنظيمية اجرائية ال عبلقة ؽبا باػبطاب الوطٍت أو الفكر السياسي الفلسط

تفحص اؼبيثاؽ الوطٍت بقراءة لتشكيبلتو اػبطابية اؼبتعلقة باألىداؼ الفلسطينية الكربى )التحرير، العودة، الدولة( يتبُت طغياف 
تشكيبلت التحرير بشكل فائق، تتلوىا تشكيبلت حق تقرير اؼبصَت، ويتبعها تشكيبلت العودة، وَف يتم ذكر تشكيبلت الدولة بأي 

التارىبية اليت غبقت بالفلسطينيُت وىو خطاب التحرير الفلسطيٍت  لمةظاؼبيبثل اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت خطاب شكل من األشكاؿ. و 
السقف سياسيًا ووطنيًا دشن الفلسطنة يف الببلغة اؼبيثاقية، ألف اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت "أىم وثيقة قانونية تصدر عن  وعاؿاألوؿ 

ريخ الفلسطيٍت اؼبعاصر، أي منذ بداية االنتداب الربيطاين حىت غبظتنا الراىنة، إف ىذا اؼبيثاؽ ىو دبثابة أوسع مؤسبر وطٍت ينعقد يف التا
ؾبمل الربامج واؼبنطلقات الكفاحية، ضد  تفريخ،" وشكل اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت ؿبور أساسي يف 373الدستور الفلسطيٍت

                                                 
 .32: مصدر سابقشفيق اغبوت. "آثار تعديل )اؼبيثاؽ الوطٍت( يف مستقبل شعب فلسطُت وقضيتو."  373
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لسطيٍت ووثيقتها الرظبية الوحيدة على حقو يف الوجود كشعب لو وطن . ويعترب اؼبيثاؽ الوطٍت "شهادة الشعب الف374إسرائيل
 " 375وحقوؽ.

عرب اؼبيثاؽ الوطٍت عن الوعي الوطٍت الذي تبلور لدى النخبة الفلسطينية العسكرية ودشن اؼبيثاؽ نقاط اإلنتماء لفلسطُت وبُت التمايز 
فق خطوات ربليل اػبطاب تؤكد لنا سبثبلت الفلسطنة يف ىذا اػبطاب والتكامل مع األمة العربية. قراءة اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت و 

 1967فاحمليط االجتماعي السياسي الفكري الذي جرى فيو بلورة ىذا اػبطاب ىو ؿبيط الًتاجع واإلنتكاس العريب بعد ىزيبة عاـ 
يت حققت نصر على العسكرية اإلسرائيلية يف اليت أدت إُف تراجع اؼبد القومي العريب، وإرتفاع صوت الفصائل الفلسطينية اؼبسلحة ال

وعلى أثر النصر يف معركة الكرامة دخلت الفصائل اؼبسلحة إُف اؼبنظمة وثورت خطاهبا، وغَتت اؼبيثاؽ  1968معركة الكرامة عاـ 
يطها االجتماعي انعكس يف القومي ودشنت اؼبيثاؽ الوطٍت الذي يعرب عن خطاهبا الثوري فالبنية الفكرية والثقافية للفصائل اؼبسلحة وؿب

خطاب الببلغة اؼبيثاقية، واجملتمع العريب ككل كاف قد تراجع عن ىدؼ التحرير الكامل ورفع شعار "إزالة أثار العداوف" يف مؤسبر القمة 
، لكن جاء اؼبيثاؽ الوطٍت ليعرب عن خطاب الكل الفلسطيٍت بتحرير فلسطُت التارىبية. يرتفع يف خ طاب اؼبيثاؽ العربية يف اػبرطـو

القومي صوت سلطة اؼبنظمات الفدائية وذبلت عبلقات اؽبيمنة والسيطرة من خبلؿ إدراج خطاهبا التحريري الذي يتبٌت هنج الكفاح 
اؼبسلح. خلو اؼبيثاؽ الوطٍت من اؼبقدمة جاء عكس اؼبيثاؽ القومي الذي دشن مقدمة تؤكد على ىوية الشعب العريب الفلسطيٍت، 

 اؼبيثاؽ الوطٍت ىو إيباف مطلق باؽبوية الفلسطينية ورسوخها وَف يعد هبدي التنظَت ؽبذه اؽبوية بقد ما اغباجة إُف أدوات غياب اؼبقدمة يف
 غبماية ىذه اؽبوية.

 1974 برنامج النقاط العشرة، البرنامج المرحلي 4.3
وؿ عن أحد ثوابتها الكبلسيكية اؼبتمثلة يف سجلت ـ.ت.ؼ من خبلؿ برنامج النقاط العشرة )الربنامج اؼبرحلي( أوؿ ؿباولة للتح

 الثوابت الوطنية الفلسطينية اؼبمثل يف "إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الًتاب الفلسطيٍت،" فاربة بذلك بداية لعهد جديد يف عمرىا
، جاء 8/6/1974نعقدة بتاريخ . أُقر الربنامج السياسي اؼبرحلي يف الدورة الثانية عشر للمجلس الوطٍت الفلسطيٍت اؼب376السياسي

اػبطوة السياسية اؼبرحلية، وربيلها رجوعًا إُف اؼبيثاؽ الوطٍت والربنامج السياسي  تشرعنالربنامج اؼبرحلي دبقدمة قصَتة وسريعة 
 .1973377ـ.ت.ؼ اؼبقر يف الدورة اغبادية عشر لعاـ ل

الثورة الفلسطينية بعد خروج ـ.ت.ؼ وفصائلها اؼبسلحة من األردف جاء الربنامج اؼبرحلي يف سياؽ التاريخ األسود واؼبنكوب يف حقبة 
، وبعد االنتصار السياسي ؼبصر وسوريا يف حرب أكتوبر على 1970جراء الصداـ مع النظاـ األردين ووقوع ؾبزرة أيلوؿ األسود عاـ 

غبجز مقعد استباقي يف ىذا اؼبؤسبر إسرائيل، ويف ظل تداعي صبيع األطراؼ لعقد مؤسبر للسبلـ يف الشرؽ األوسط سعت ـ.ت.ؼ 
بشخصيتها الفلسطينية دوف أف تكوف ضمن وفود الدوؿ العربية، فعملت برباغماتية سياسية من أجل قبوؽبا عربيًا ودوليًا للمؤسبر على 

 حساب األىداؼ الفلسطينية الكربى اليت عربت عنها الببلغة اؼبيثاقية.

                                                 
 . 119: 2007. راـ اهلل: مركز الدراسات االسًتاتيجية، 2ط  تحوالت منهجية في مسار الصراع العربي االسرائيلي.ناصر دمج.  374
 .33-32اؼبصدر السابق:  375
.127اؼبصدر السابق:  376
 .1974الربنامج السياسي اؼبرحلي  377
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سياسية ووظيفية شرعتها اعبهات النافذة يف صياغة ىذا اػبطاب، لتمرير مشروع الربنامج  تعترب مقدمة برنامج النقاط العشرة عتبة
اؼبرحلي ويف ىذه اؼبقدمة ينطلق الربنامج ضمن صياغة سياسية تشرعن وجوده "باستحالة إقامة سبلـ دائم وعادؿ يف اؼبنطقة دوف 

يف العودة وتقرير مصَته على كامل ترابو الوطٍت." يظهر جليًا يف استعادة شعبنا الفلسطيٍت لكامل حقوقو الوطنية ويف مقدمتها حقو 
ىذه التشكيلة اػبطابية نغمة خطابية جديدة اعًتت بنية اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت الذي دشنتو الببلغة اؼبيثاقية اؼبتمثلة يف خطاب 

ة )التحرير(، وحلت مكاهنا عبارة )استعادة( اغبقوؽ اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت حيث غابت يف البنية اػبطابية للربنامج اؼبرحلي عبار 
الوطنية، بينما يف اؼبيثاؽ الوطٍت كاف اغبضور طاغيًا للتشكيبلت اػبطابية التحررية كأداة أساسية لتحقيق اغبقوؽ الفلسطينية، وحل يف 

رتبطة )بالتحرير( كحق وكأداة لنيل اغبقوؽ مقدمة اغبقوؽ الوطنية الفلسطينية حق العودة وتقرير اؼبصَت وغابت التشكيبلت اػبطابية اؼب
 الفلسطينية كاملة.

الذي يتعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة لبلجئُت، دوف اإلشارة إُف  242أكدت النقطة األوُف يف الربنامج اؼبرحلي رفض قرار 
، أي أف ىناؾ ربايل 242ار الذي يتضمن ضمن أىدافو وأفكاره قر  1973الصادر على إثر حرب أكتوبر عاـ  338رفض قرار 

. وجاء يف النقطة الثانية طرح جديد يتمثل يف استعماؿ واستحداث 338من خبلؿ عدـ رفض قرار  242سياسي ووطٍت بتمرير قرار 
 وسائل نضالية أخرى غَت الكفاح اؼبسلح الذي يًتأس باقي الوسائل اؼبسخرة لتحرير فلسطُت واليت َف تذكر من قبل يف اؼبيثاؽ الوطٍت
الفلسطيٍت، وإمبا شدد اؼبيثاؽ الوطٍت يف اؼبادة التاسعة على أف "الكفاح اؼبسلح ىو الطريق الوحيد لتحرير فلسطُت،" كما نصت ىذه 
النقطة من الربنامج اؼبرحلي على سبرحل النضاؿ الفلسطيٍت ومن مث قياـ سلطة وطنية مقاتلة على أي جزء يتم ربريره من األرض 

نا أسم فلسطُت كوحدة أقليمية واحدة مثلما أشار إليها اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت يف اؼبادة الثانية. وَف تعد الفلسطينية، وغاب ى
فلسطُت التارىبية ىدؼ النضاؿ الفلسطيٍت، وأضحى اؽبدؼ إقامة سلطة فلسطينية على األراضي الفلسطينية كما َف تقدـ أي تشكيلة 

 تحرير بعد ذكر مقولة إقامة السلطة اؼبقاتلة على "جزء من أرض فلسطُت."     خطابية تشي إُف استمرارية النضاؿ أو ال
أما النقطة الثالثة فهي عبارة تطمينية تؤكد على عدـ الصلح واالعًتاؼ باغبدود اآلمنة لكن ـ.ت.ؼ توحي باعًتاؼ غَت مباشر 

، وتسعى إُف إقامة صلح وسبلـ دائم وعادؿ يف 338باالسبلـ مع إسرائيل من خبلؿ الربنامج اؼبرحلي خصوصًا أهنا َف ترفض قرار 
اؼبنطقة من خبلؿ إقامة سلطة على األراضي الفلسطينية، وىذا يضمن إقامة حدود آمنة مع إسرائيل ألف ىذا الربنامج ال يسعى إُف 

 يذكر يف اؼبيثاؽ الوطٍت التحرير الكامل لفلسطُت. نصت النقطة الرابعة على إقامة الدولة الفلسطينية الديبقراطية وىو مستجد َف
الفلسطيٍت سواء بصيغة الدولة )ككياف( أو بصيغة دولة ديبقراطية أو غَتىا من الصور حيث كانت أولوية التحرير ىي أساس العمل 

 الفلسطيٍت أما يف سياؽ الربنامج اؼبرحلي فأصبحت قضية الدولة / السلطة ىي جوىر ىذا اؼبشروع السياسي.
( تشجع ـ.ت.ؼ قياـ وحدة ونضاؿ مشًتؾ بُت الشعب الفلسطيٍت والشعب األردين، وتعزيز الوحدة العربية 8، 7، 6، 5يف النقطة )

من خبلؿ نضاؿ ـ.ت.ؼ للقياـ بواجبها ومهماهتا الوطنية والقومية وتدعو النقطة الثامنة إُف إقامة ارباد لؤلقطار اؼبواجهة الستكماؿ 
لفلسطيٍت. يكمن اػبطاب اؼببطن ؽبذه النقاط يف استدراج وتطمُت الدوؿ العربية من أف ىدؼ النضاؿ الفلسطيٍت ربرير كامل الًتاب ا

ـ.ت.ؼ من خبلؿ جامعة الدولة العربية كخطوة ليتقاطع مع السياسات الرظبية للدوؿ العربية من أجل استجبلب اعًتاؼ رظبي 
ـ.ت.ؼ تعزيز تضامنها مع البلداف االشًتاكية وقوى التحرر العاؼبية، وجاءت  للحصوؿ على االعًتاؼ الدوِف. دعت النقطة التاسعة

خطوة التمرحل يف النضاؿ ضمن الضوء األخضر من االرباد السوفييت الذي شجع عملية التمرحل بالنضاؿ من أجل اعًتاؼ دوؿ 
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رة ربويل النضاؿ الفلسطيٍت من األساليب ـ.ت.ؼ كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيٍت. مت يف النقطة العاشباالرباد السوفييت 
 االسًتاتيجية إُف األساليب التكتيكية اؼبرحلية.

 خولت خاسبة الربنامج اللجنة التنفيذية بالعمل الفعلي والتنفيذي للربنامج، ووضع الربنامج حق تقرير اؼبصَت النهائي بيد اجمللس الوطٍت
األمُت –األمور اؼبصَتية، وحسب ما ذكر ماىر الشريف وفق تصروبات أضبد جربيل  ة حبسم ىذهالتنفيذيالفلسطيٍت، وَف ىبوؿ اللجنة 

أف ىذه النقطة أضيفت كخاسبة وىي باألساس نقطة لكنها َف تأخذ رقم وجاءت ضمن إصرار  -العاـ للجبهة الشعبية/ القيادة العامة
. تتساوى التشكيبلت اػبطابية يف 378للشعب الفلسطيٍتفبثلو اذباه الرفض عليها لعقد دورة استثنائية للبت يف اؼبوقف اؼبصَتي 

الربنامج اؼبرحلي اؼبتعلقة بالتحرير والدولة كأىداؼ أساسية يف ىذا اػبطاب السياسي، وتتساوى يف مرحلة تالية التشكيبلت اػبطابية 
 اؼبتعلقة بالعودة وحق تقرير اؼبصَت.

يستند الربنامج اؼبرحلي على أساس اػبطاب السياسي اؼبرف، وليس على أساس اػبطاب الوطٍت اؼببدئي، ولغتو لغة الرباغماتية السياسية، 
وَف يوظف ىذا الربنامج خطاب اؼبظلمة التارىبية، واػبطاب األخبلقي اإلنساين وخطاب الشرعية الشعبية، الذي حفل بو اؼبيثاؽ الوطٍت 

ودشن اؼبيثاؽ الوطٍت فلسطُت كأرض، والفلسطينيُت كشعب، والفلسطنة كحكاية جامعة، وىذه األسس اؼبركزية للهوية الفلسطيٍت، 
ـ.ت.ؼ عندما طرحت لالفلسطينية، مث قلصها اػبطاب السياسي الرباغمايت تدرهبيًا حيث مت التنازؿ األوِف يف أوؿ خطوة سياسية 

سطينية، وزبلت أو تنازلت عن ثاين مادة من مواد اؼبيثاؽ الوطٍت اليت تعترب فلسطُت وحدة ؾبانًا إقامة سلطة )كياف( على أي أرض فل
فلسطُت إلقامة سلطة دوالنية وذبزيء األرض يعٍت ذبزيء الشعب فالسلطة يكوف ؽبا سيادة على  ذبزيءأقليمية ال تتجزأ، فتم 

ىويتو وجغرافيتو، وأزيل من خارطة الفعل واػبطاب السياسي  جغرافيتها احملددة بينما الشعب الواقع خارج ىذه اغبدود فقد بًتت
 الفلسطيٍت.

يبثل الربنامج اؼبرحلي خطاب سياسي فلسطيٍت جديد هبمع يف طياتو خطاب اؼبطالبة بالتحرير على مراحل والتدرج يف النضاؿ، ويعلي 
رحلية الرباغماتية الذي كاف مرفوض يف الفكر من خطاب إقامة الدولة على األراضي الفلسطينية. ويف ىذا اػبطاب انتصر هنج اؼب

السياسي الفلسطيٍت من قبل. قراءة الربنامج اؼبرحلي يف سياؽ خطوات ربليل اػبطاب النقدي تبُت لنا أف احمليط االجتماعي الذي أقبز 
-1970ن األردف يف عاـ واػبروج م 1967فيو ىذا اػبطاب ىو ؿبيط فبزوج باؽبزيبة والنصر يف آف فهو يتوسط مرحلة ىزيبة عاـ 

، ونتج ىذا اػبطاب عن التيار الربغمايت 1973وحرب أكتوبر عاـ  1968، ومرحلة النصر السياسي يف معركة الكرامة عاـ 1971
ة عاـ يف اغبركة الوطنية الفلسطينية، فبثبًل باعببهة الديبقراطية لتحرير فلسطُت اليت بلورت الربنامج اؼبرحلي يف اجتماع للجنتها اؼبركزي

، أما بالنسبة 1974، ورعاه التيار السياسي الدبلوماسي يف حركة فتح وعمل على سبريره يف دورة اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت عاـ 1973
للمجتمع ككل، فكاف منقسم إُف فريقُت: فريق مؤيد للربنامج وفكرة الدولة، وفريق معارض للربنامج يرى أف اؼبرحلية عبارة عن اػبطوة 

  طريق التنازؿ عن األىداؼ االسًتاتيجية. األوُف يف
 1988عالن االستقالل الفلسطيني وثيقة إ 4.4

، وبعد االتفاؽ 1983، وبعد االنشقاؽ الفتحاوي عاـ 1982جاءت وثيقة االستقبلؿ الفلسطيٍت بعد اػبروج من بَتوت عاـ 
، لتقدـ مشروع سياسي فلسطيٍت 1987جارة األوُف عاـ ، وبعد اندالع انتفاضة اغب1985األردين للتحرؾ اؼبشًتؾ عاـ  -الفلسطيٍت

يستند إُف التغَتات الدولية واإلقليمية والفلسطينية ويتكئ سياسيًا على أفكار الربنامج اؼبرحلي الذي مهد للقبوؿ بفكرة التمرحل يف 

                                                 
 .238ماىر الشريف. مصدر سابق:  378
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، أما يف 338بيد أنو َف يرفض قرار  242التحرير، وتضمن إشارات مبطنة لقبوؿ اإلعًتاؼ بإسرائيل، ورفض الربنامج اؼبرحلي قرار 
وثيقة االستقبلؿ فتم سبريرنبا األثنُت معاً ضمن صباليات اإلبداع األديب وشاعرية اػبطاب السياسي لوثيقة االستقبلؿ اليت دشن خطاهبا 

س الوطٍت من صياغة التارىبي بقلم الشاعر الفلسطيٍت ؿبمود درويش بقرار من ياسر عرفات بعد فشل رئيس اللجنة القانونية للمجل
 . 379مرافعة تليق هبالة اغبدث الذي ينوي ياسر عرفات إدخالو إُف بنية اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت

سبثل الفقرة األوُف من الوثيقة عتبة أساسية يف ولوج نص إعبلف االستقبلؿ فركزت ىذه الفقرة على الشعب الفلسطيٍت لتفنيد مقولة 
أف أرض فلسطُت ؽبا شعبها الذي مبا وتطور وأبدع فيها ويف ىذه الفقرة ذبلت كبلسيكيات  "أرض ببل شعب،" لتوضح الصهيونية

اؽبوية الفلسطينية اؼبتمثلة يف الشعب، واألرض، والتاريخ/ اغببكة دبعٌت أف الشعب الفلسطيٍت شعب قومي يتمتع دبقومات اؽبوية القومية 
أقامت دوؽبا وفق ىذا اؼبنطق. وبتوافر اؽبوية القومية/ الوطنية يتعُت إزاء اليت حضيت هبا شعوب العاَف، واستقلت على أسس قومية و 

ذلك إعبلف قياـ الدولة ؽبذه األمة/ الشعب، وأصالة اؽبوية الفلسطينية وفق الفقرة الثانية تتجلى من خبلؿ الدفاع عن ىذه اؽبوية، 
"ديبومة التصاؽ الشعب باألرض ىي اليت منحت األرض  وتتجلى سيمياء اؽبوية الفلسطينية من خبلؿ تشكيلة خطابية إبداعية ىي

األرض ىويتها، ونفخت يف الشعب روح الوطن،" و"واصل الشعب العريب الفلسطيٍت، عرب التاريخ، تطوير ذاتو يف التوحد الكلي بُت 
التشديد على  ؿبعة األوُف(، من خبلواإلنساف،" احتلت اؽبوية الفلسطينية مساحة العتبة األمامية يف وثيقة االستقبلؿ )يف الفقرات األر 

العبلقة بُت األرض واإلنساف يف فلسطُت ضمن رواية تارىبية )حبكة(، تستل نفسها عرب الثبات اؼبلحمي يف اؼبكاف والزماف والصمود، 
الًتاث الروحي والزمٍت، صاغ الشعب ىويتو وبلورىا وسعى  نصوصودرء الغزوات وتعدد الثقافات، ومن سبلالت اغبضارة، ومن 

وثيقة إعبلف  صيغت لتدشينها لكن اؽبجمة الصهيوينة على فلسطُت أعاقت صَتورة اؽبوية الفلسطينية لكنها َف تقَو على إجهاضها.
ث والذاكرة، وصاف بعض الوطن الًتا ضبىالدولة حسب شفيق اغبوت "على الرغم من التنازؿ التارىبي عن كل فلسطُت بإبداع فكري 

 "380وحدوده، وحفظ اؽبوية الوطنية الفلسطينية واالنتماء القومي العريب األصيل.
الفلسطيٍت وتنفي الرواية  للجرحبعد تأسيس مقولة اؽبوية الفلسطينية يف بداية اػبطاب جاء إعبلف اإلستقبلؿ بتشكيبلت خطابية تؤرخ 

ب الدوِف ومعاىدة لوزاف اليت اعًتفت بالشعب العريب الفلسطيٍت، فوظف خطاب إعبلف الصهيونية، واستند اإلعبلف إُف اػبطا
 181االستقبلؿ الشرعية الدولية والقانونية للتعبَت عن استقبللية الشعب الفلسطيٍت، ورغم الظلم التارىبي الناتج عن قرار التقسيم رقم 

على ىذا القرار فإف اػبطاب الفلسطيٍت  بناءً النكبة اليت أسست للدولة وإجحاؼ ىذا القرار واؼبعاناة الناصبة عنو وعن  1948لعاـ 
 .181يقبل بإقامة دولة فلسطينية إُف جانب دولة إسرائيل على أساس حل الدولتُت، وفق قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة رقم 

من ميثاؽ عصبة األمم لعاـ  22ية مثل: )اؼبادة يستند خطاب وثيقة االستقبلؿ إُف الشرعية الدولية يف عدد من التشكيبلت اػبطاب
، وشروط الشرعية الدولية، ومبادئ الشرعية الدولية، وميثاؽ األمم 181، وقرار اعبمعية العامة رقم 1923، ومعاىدة لوزاف 1919

وثيقة االستقبلؿ ىو اؼبتحدة، وقوة الشرعية الدولية، وقاعدة الشرعية الدولية(، ويستدؿ من ضمن ىذه التشكيبلت اػبطابية يف 
دوف اإلشارة  338وقرار  242الشرعية الدولية والقبوؿ باغبل الدوِف اؼبتمثل بقرار التقسيم وقرار  بأىداباالعًتاؼ الرظبي الفلسطيٍت 

ة اػبطابية الوثيقة اؼبتمثلة يف التشكيل ػبطابإُف ىذاف القراراف مباشرة ولكنهما حضرا ضمنًا يف التبلحم اإلبداعي والتناص الببلغي 
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." بذلك يكوف اػبطاب الفلسطيٍت منسجم 1947التالية: "ومن قوة الشرعية الدولية اليت ذبسدىا قرارات األمم اؼبتحدة منذ عاـ 
 إنسجاماً تاماً مع اػبطاب الدوِف اؼبهيمن واؼبنحاز إُف الطرؼ األقوى اؼبتمثل يف إسرائيل.

ية ثانيًا وقانونية ثالثًا فثالوث اغبقوؽ يضمن للفلسطينيُت قياـ دولتهم على أرض جاء إعبلف االستقبلؿ بصيغة طبيعية أواًل وتارىب
وطنهم فلسطُت يف إطار اإلنطبلؽ من قرارات القمم العربية، وقوة الشرعية الدولية، ويرسم خطاب االستقبلؿ شكل الدولة الفلسطينية 

وتصاف فيها اؼبعتقدات الدينية والسياسية والكرامة اإلنسانية، وعاصمتها القدس، وتقـو على أساس اؼبساواة الكاملة يف اغبقوؽ 
دئ وحددت الوثيقة شكل النظاـ السياسي بالديبقراطي الربؼباين، والدولة الفلسطينية تعرفها وثيقة االستقبلؿ بأهنا دولة عربية تلتـز دببا

رفعت الوثيقة لدولة فلسطُت شعار ؿببة السبلـ والتعايش األمم اؼبتحدة، واإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، ومبادئ عدـ االكبياز، و 
السلمي ونبذ االرىاب والعنف ىذه الدالالت تشَت إُف تلميحات حوؿ االعًتاؼ بشرعية وجود إسرائيل بشكل مبطن من خبلؿ قبوؿ 

ىذه اإلشارات تؤكد اعًتاؼ ، ومن خبلؿ ؿببة السبلـ والتعايش السلمي ونبذ االرىاب والعنف 1947قررات األمم اؼبتحدة منذ عاـ 
 الفلسطينيُت الداعمُت لوثيقة االستقبلؿ الذين يشكلوف القيادة الفلسطينية بدولة إسرائيل.

ـ.ت.ؼ يف وثيقة االستقبلؿ صبلة البسملة "بسم اهلل الرضبن الرحيم،" وختم اؼبيثاؽ بآية ليظهر وعلى غَت العادة يف اػبطاب الرظبي 
ستجد يف خطاب ـ.ت.ؼ َف يدرج يف سياؽ الببلغة اؼبيثاقية أو الببلغة اؼبرحلية اليت مت اإلشارة إليهما يف من سورة اؼبلك، وىذا أمر م

التحليل السابق يف ىذه الدراسة، ومن احملتمل أف يكوف توظيف ىذه التشكيبلت اػبطابية يف سياؽ منافسة تيار اإلسبلـ السياسي 
السبعينات من القرف اؼباضي والذي اشتد ساعده يف االنتفاضة األوُف، ليكوف خطاب  اؼبتنامي يف األراضي احملتلة منذ هناية عقد

ـ.ت.ؼ هبمع بُت التشكيبلت اػبطابية الوطنية )العلمانية( والتشكيبلت اػبطابية الدينية يف سياؽ االستقطاب والتعبئة واؼبنافسة 
 السياسية بُت التيارات السياسية الفلسطينية.

ستقبلؿ وفق منهج التحليل النقدي للخطاب توضح أنبية الفواعل االجتماعية/ السياسية اؼبتمثلة يف قيادة حركة فتح إف قراءة وثيقة اال
اؼبهيمنة على ـ.ت.ؼ يف صناعة القرار الفلسطيٍت وفبارستو، كما توضح خيوط السلطة اؼبتشابكة يف يد رئيس اللجنة التنفيذية 

الوطٍت.  اإلصباعخطاب و يعمل من خبلؽبا لتحقيق سياساتو وبراؾبو عرب اجمللس الوطٍت ـ.ت.ؼ وسياسات اؽبيمنة والسيطرة اليت ل
اعًتفت وثيقة االستقبلؿ بشرعية قياـ إسرائيل بشكل مبطن وأعلنت رظبيًا نبذ االرىاب والعنف، وعربت عن استخداـ الوسائل 

. لقد غاب خطاب التحرير من الوثيقة وتراجع زخم % من مساحة فلسطُت التارىبية22السلمية إلقامة الدولة الفلسطينية على 
خطاب العودة، ليعلو صوت خطاب إقامة الدولة الفلسطينية اؼبستقلة، ومت الًتاجع عن مطلب الدولة الفلسطينية الديبقراطية اليت جهر 

ستقلة بداًل عن الدولة الديبقراطية النقاش هبا بعد ىزيبة حزيراف بعاـ، ومت الكف عن اؼبطالبة بإقامة سلطة وطنية واؼبطالبة بدولة م
والسلطة الفلسطينية. أف ما عملتو وثيقة االستقبلؿ ىو ربويل اػبطاب )اؽبدؼ( اؼبرحلي إُف خطاب )ىدؼ( اسًتاتيجي فاػبطاب 

قة ، فكسرت وثي1967االسًتاتيجي كاف يطالب بكل فلسطُت يف الوقت الذي طالب بو اػبطاب اؼبرحلي باألراضي اليت احتلت عاـ 
 االستقبلؿ اػبطاب التارىبي وتبنت اػبطاب اؼبرحلي وعملت على ربويلو اُف اػبطاب االسًتاتيجي األمثل غبل القضية الفلسطينية.

 1996الميثاق الوطني الفلسطيني بنسختو المعدلة عام  4.5
أثر يف نشوء "فجوة واضحة بُت الصيغ كاف لتصاعد قوة اإلذباه الربغمايت يف ـ.ت.ؼ وفرضو لتصوراتو على برنامج حركة اؼبقاومة 

" لقد مت تعديل اؼبيثاؽ انطبلقًا من مبدأ حل 381األصلية للثوابت وصيغ الربامج السياسية اؼبعاصرة لدورات اجملالس الوطنية اؼبتعاقبة.

                                                 
 .119. مصدر سابق: دمج ناصر 381



118 
 

اإلعًتاؼ اؼبتبادؿ  وعلى أساس إعبلف اؼببادئ )اتفاقية اوسلو( ورسائل 338و 242وقراري  1988الدولتُت ووثيقة اإلستقبلؿ لعاـ 
، كما أسهمت الظروؼ االقليمية والدولية اؼبتمثلة يف اهنيار الكتلة االشًتاكية وحرب اػبليج الثانية يف تصدع ظهَت 1993أيلوؿ  9يف 

بتعديل بعض اؼبواد وحذؼ مواد  1996ـ.ت.ؼ وكسر سندىا االقليمي والدوِف. جاء قرار اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت يف غزة عاـ 
وىي مواد إجرائية تنظيمية أي ما يعادؿ  33، 32، 31باستثناء اؼبواد  30-1رى، وذبدر اإلشارة أف التعديل واإللغاء مشل اؼبواد أخ

% من اؼبيثاؽ. ويقوؿ اغبوت خبصوص ذلك "إف اؼبساس باؼبيثاؽ الوطٍت يعٍت التنازؿ عن ىويتها األزلية يف مقابل )إجازات 90تغيَت 
 " فالببلغة اؼبيثاقية ىي ىوية الفلسطنة والتنازؿ عنها يعٍت التنازؿ عن اؽبوية الوطنية الفلسطينية.382ال قيمة ؽبا،مرور( أو وثائق سفر 

يتضح من خبلؿ اإلطبلع على اؼبواد اليت مت إلغائها أو حذؼ تشكيبلت خطابية من مواد أخرى أف ما حدث ليس تعديل للميثاؽ 
كارىا. وما سيتم توضيحو يف ىذا التحليل ىو اإلشارة إُف اؼبواد اليت مت حذفها لتوضيح منهجية إمبا إسقاط للببلغة اؼبيثاقية ووأد ألف

، ومن خبلؿ 383إسقاط الببلغة اؼبيثاقية، أما اؼبواد اليت مت حذؼ التشكيبلت اػبطابية منها فسيتم اإلكتفاء بذكر أرقاـ ىذه اؼبواد
، يتبُت ماىية وأنبية حذؼ تشكيبلت خطابية منها ألف توضيح اؼبواد اؼبلغاه  سابقاً  1968اإلطبلع على ربليل اؼبيثاؽ الوطٍت لعاـ 

 كايف إلثبات أف ما حدث ىو إسقاط وإجهاض للميثاؽ وليس تعديل عليو.
إلغاء عدد من مواد اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت ىي: اؼبادة السادسة اليت   1996تقرر يف دورة اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت اؼبنعقدة عاـ 

كانت تعرؼ اليهودي الفلسطيٍت وتعرب عن ىويتو الوطنية بأنو فلسطيٍت وسبيزه عن اليهودي الصهيوين واليهودي اإلسرائيلي إُف جانب 
، مت يف سياؽ إلغاء ىذه اؼبادة إسقاط 1948إسقاط عملية أوسلو لديبغرافيا الشتات )البلجئُت(، وديبغرافيا فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 

يُت من ديبغرافيا الشعب الفلسطيٍت وىم جزء أصيل من نسيجو اإلجتماعي والسياسي والثقايف ومت تقديبهم للحركة اليهود الفلسطين
الصهيونية على طبق من ذىب، إلغاء ىذه اؼبادة زادت حالة التشظي للشعب الفلسطيٍت باإلنقضاض على عنصره البشري وبًته عن 

 سياقو الفلسطيٍت.
صفة اإلنتماء الروحي والتارىبي واؼبادي بُت الفلسطينيُت وفلسطُت، وترفع ىذه اؼبادة مسألة الًتبية والتنشئة  إلغاء اؼبادة السابعة ينفي

العربية الثورية للفرد الفلسطيٍت إُف مطاؼ الواجب القومي لتعريف الفلسطيٍت على معاَف شخصيتو وىويتو الفلسطينية، روحيًا ومادياً 
ال يراعي مبادئ ومقومات  384ة يتزامن مع نفس العاـ الذي بدأت فيو السلطة بإعداد منهاج فلسطيٍتوتارىبياً، إف إلغاء ىذه اؼباد

قيم التنشئة العربية الثورية اليت دعت إليها اؼبادة اؼبلغاة، وشرعت السلطة بتدشُت  هتشيمالفلسطنة، وتوضح سياسات طمس وإلغاء و 
روحياً  الفلسطنةلطمس معاَف  فبنهجةبعد استعمارية،" إُف أف ىناؾ اسًتاتيجية منهاج جديد يتناسب مع السياؽ اعبديد "مستعَمرة ما 

شق وتارىبيًا وماديًا وثقافيًا وفكريًا إُف جانب نبذ وإسقاط اعبانب اؼبعريف الًتبوي الذي ربث عليو ىذه اؼبادة. إف اػبطر األكرب يف ال
الثورية اؼبهاد النظري للنضاؿ والكفاح اؼبسلح اليت ربث عليهما ىذه اؼبادة باؼباؿ  الثاين من ىذه اؼبادة اليت ذبعل الًتبية والتنشئة العربية

 والنفس من أجل ربرير فلسطُت فاؽبدؼ من اإللغاء إسقاط فكرة فلسطُت وأدوات ربريرىا.
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ر الفلسطينيُت وربثهم على التبلحم يؤكد الغاء اؼبادة الثامنة سفور القيادة الفلسطينية ونبذىا للمقاومة بصريح العبارة فهذه اؼبادة تشد أز 
على إنشاء اؼبنظمات  الفلسطينيُتالثوري والوحدة الوطنية. كما ذبعل التناقض األساسي مع اؼبشروع الصهيوين وربث ىذه اؼبادة صبيع 

سلح، أف إسقاط ىذه الفدائية حملاربة اؼبشروع الصهيوين، وتؤكد على أف اؼبرحلة مرحلة كفاح وطٍت وربرر من خبلؿ فبارسة الكفاح اؼب
اؼبادة وإلغائها تبُت أف اؼبرحلة َف تعد مرحلة ربرر وطٍت، وإمبا ىي مرحلة التفاوض وأف الكفاح اؼبسلح ليس الوسيلة اجملدية 

 بأف اؼبرحلة َف تعد مرحلة ربرر. التحررللمفاوضات، وإلغاء ىذه اؼبادة أكد على إهناء ظاىرة الكفاح اؼبسلح وإلغاء فكرة 
 ؼبادة التاسعة اعبوىرية يف اؼبيثاؽ وعصب الفلسطنة وذروة سنامها، َربََّع إلغاء ىذه اؼبادة فكرة الغاء الكفاح اؼبسلح وأحكم تربيعهاتعترب ا

وأكد على مشهد إلغاء اؼبيثاؽ لينسجم مع اؼبواد السابقة اليت شددت على ىدؼ التحرير بالكفاح اؼبسلح، وأكدت أيضًا على أف 
رر وطٍت، وإُف جانب إسقاط فكرة الكفاح اؼبسلح مت إسقاط فكرة التحرير والعودة وتقرير اؼبصَت، والتأكيد رظبياً على اؼبرحلة مرحلة رب

 إسقاط الربنامج االسًتاتيجي للمنظمة.
، 20، 19)الغيت إُف جانب اؼبواد السابقة، اؼبواد اليت أبطلت شرعية وجود إسرائيل كدولة استعمارية على أرض فلسطُت، وىي اؼبواد 

 صبلةً (، وبينما كانت اؼبادة التاسعة عشر تبطل شرعية قرار التقسيم وقياـ دولة إسرائيل فإف إلغاء ىذه اؼبادة يؤكد 23، 22، 21
وتفصيبًل على شرعية قرار التقسيم والقبوؿ بو والتسليم بقياـ دولة إسرائيل ومباركتها بإلغاء وجود ببلغة ميثاقية تقض مضاجعها على 

وى الفكري واػبطايب، بعد اكبسار الببلغة الكفاحية الفدائية. أما إلغاء اؼبادة العشروف اليت ترفض وتبطل وعد بلفور وصك اؼبست
 أياإلنتداب تعٍت التسليم هبذه الوثائق االستعمارية اليت أسست إلستعمار فلسطُت، ويف مسألة حسم اؼبادة العشروف بعدـ وجود 

تارىبيًا وال روحيًا تؤكد على أف إسرائيل مشروع استعماري استيطاين. إال أف إلغاء ىذه اؼبادة بالكامل رابطة لليهود يف فلسطُت، ال 
يعٍت تسليم الفلسطينيُت بوجود عبلقة لليهود يف فلسطُت، ويعترب التنازؿ عن ىذه اؼبادة وإلغائها إلغاء للعهد األخبلقي الذي دشنتو 

 قة بُت الفلسطينيُت واليهود.الببلغة اؼبيثاقية لتوضيح إنعداـ العبل
عن اإلرادة اؼبسلحة للشعب العريب الفلسطيٍت فلم تعد اإلرادة اؼبسلحة تعرب عن  تعبَتإلغاء اؼبادة الواحدة والعشروف يعٍت إلغاء فكرة ال

وقضية التدويل إال أف  الفلسطينيُت وحل مكاهنا إرادات/ وإدارات حكم ذايت تعرب عن الشعب الفلسطيٍت. ترفض اؼبادة اغبلوؿ البديلة
الغاء ىذه اؼبادة يعٍت إسقاط اإلرادة اؼبسلحة، وإسقاط فكرة التحرير الكامل، والتسليم بفكرة البديل الذي مت سبريره عرب الربنامج 

يُت واغبركة اؼبرحلي، ووثيقة االستقبلؿ، واتفاقية اوسلو. أما إلغاء اؼبادة الثانية والعشروف فهو يعٍت عملية مصاغبة بُت الفلسطين
الصهيونية اليت عرفتها ىذه اؼبادة باالمربيالية واإلستعمارية والفاشية، إضافة إُف أف التخلي عن ىذه اؼبادة يعٍت رسم صورة طبيعية 
للحركة الصهيونية اليت استعمرت فلسطُت. إلغاء اؼبادة الثالثة والعشروف يعمل على شرعنة وجود اغبركة الصهيونية بعدما نعتت 

دوانية واإلستعمارية وُحظر على الدوؿ التعامل معها فعاد الفلسطينيُت أنفسهم لفك استعمارية اغبركة الصهيونية وتلميع صورهتا بالع
وقيودىا اليت مازالت تكبل فلسطُت اعبغرافيا والشعب واؽبوية. كاف إلغاء اؼبادة الثبلثوف تعبَت فبنهج عن تفكيك اعبيش الشعيب الذي 

 مل على ربريرىا وتأكيد على نبذ الكفاح اؼبسلح كأداة للتحرير.     وبمي فلسطُت ويع
وفعبًل مت إلغاء الببلغة اؼبيثاقية  "385اؼبيثاؽ ألغيت اؼبنظمة، وبالتاِف، أُلغي الوطن الروحي وربوؿ الشعب شعوباً  لغيأُ ذا إ"يرى اغبوت أنو 

واالنقضاض عليها بعدما  كانت الببلغة الفلسطينية أىم وثيقة عربت عن الفلسطنة، ويضيف اغبوت مؤكداً على ذلك "أف الواقع اؼبؤَف 
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ور الذي سبكن من الربط، الذي آلت قضية فلسطُت إليو، وطناً وشعباً، َف يبق ؽبما من مقومات الوجود القانوين غَت ىذا اؼبيثاؽ/ الدست
 " 386تارىبياً وقانونياً ووطنياً، بُت اؼبراحل اؼبتتالية لوجود فلسطُت وشعبها، وصوالً إُف حاضرنبا القلق ومستقبلهما اجملهوؿ.

قراءة عملية إلغاء اؼبيثاؽ وفق خطوات ربليل اػبطاب النقدي توضح لنا أف السياؽ اإلجتماعي الذي جرت فيو عملية اإلجهاض 
اؽ سيطرة اإلذباه الربغمايت يف اغبركة الوطنية الفلسطينية على مقاليد األمور، وسياؽ مبو خطاب الدولة يف مواجهة خطاب التحرير سي

ت عملية والعودة، فلم تعد الببلغة اؼبيثاقية ذات شأف لدى تيار الكيانية الفلسطينية اؼبعرّب عنو بتيار السلطة الفلسطينية الناصبة عن إفرازا
ىذا اػبطاب فهي تتسًت باؼبنظمة خصوصًا اجمللس الوطٍت لكن ما مت ىو تشكيل كرنفاؿ احتفاِف  ألغتلو، أما اؼبؤسسة اليت أوس

مدعاة للسخرية، فتم ضم عدد كبَت من الشخصيات واألعضاء للمجلس الوطٍت الفلسطيٍت من أجل سبرير قرار تصفية الببلغة اؼبيثاقية، 
بارؾ اػبطوة وكأف اغباجة َف تعد قائمة للببلغة اؼبيثاقية وآخروف رفضو الفكرة ورأوا أف ىذه العملية تصفية  أما فواعل اجملتمع فمنهم من

التارىبية. يتضح من عملية الغاء الببلغة اؼبيثاقية عبلقات اؽبيمنة والسيطرة اليت  بفلسطُتؼبنظمة التحرير بفكرهتا التحررية اؼبطالبة 
الفلسطينية اؼبرتبطة باتفاقية أوسلو، وكيفية استثمار خطاب النفوذ يف صياغة اؼبشهد السياسي  تكدست يف يد النخبة القيادية

 الفلسطيٍت وفق اؼبشيئة السياسية عبماعات اؼبصاٌف الفلسطينية اؼبرتبطة خبطاب السبلـ.  
 خطاب البرنامج السياسي للسلطة الفلسطينية 

 2003 )المنقحة( مسودة الثالثةال، مشروع دستور دولة فلسطين 4.1
ة أبواب استل التقدًن مشروعية الدستور من التكليف الذي أصدره اجمللس اؼبركزي الفلسطيٍت بعد وأربعجاء الدستور الفلسطيٍت بتقدًن 

ات ثبلث مسودات وىذه اؼبسودة الثالثة اؼبنقحة بعد مبلحظات اػبرباء القانونُت الفلسطينيُت والعرب والدوليُت واألكاديبيُت وشخصي
من اجملتمع اؼبدين الفلسطيٍت، وفلسطينيي الشتات، ويف هناية التقدًن ذكرت مبلحظة أف اؼبسودة الثالثة عرضت على اجمللس اؼبركزي 

ويف هناية العمل أوصي باستكماؿ نقاش مسودة الدستور )اؼبنقحة( يف أروقة وعباف اجمللس اؼبركزي. جاء  2003مارس  9بتاريخ 
مادة، وبمل الباب األوؿ : األسس العامة للدولة، والباب الثاين: اغبقوؽ واغبريات والواجبات العامة،  190 دستور دولة فلسطُت يف

 والباب الثالث: السلطة العامة، والباب الرابع: أحكاـ ختامية.
. وباقي 18إُف اؼبادة  1 يف عملية التحليل النقدي للدستور مت الًتكيز بشكل موسع على الباب األوؿ: األسس العامة للدولة من مادة

الدستور مت التطرؽ إليو بشكل عاـ غَت مكثف ألف اؼبواد الثمانية عشر األوُف ىي اليت ترسم معاَف التغيَت يف التشكيبلت اػبطابية 
تطور الفكر الفلسطينية، بينما باقي اؼبواد ذات صفة قانونية ال عبلقة ؽبا بشكل مباشر بالتشكيبلت اػبطابية للقضية الفلسطينية أو 

 السياسي الفلسطيٍت وىي مواد يبكن مطابقتها مع العديد من دساتَت الدوؿ العربية.
، وأسقطت اعبغرافيا التارىبية لفلسطُت 1967حددت اؼبادة األوُف من الدستور الوحدة اإلقليمية لفلسطُت حبدود الرابع من حزيراف 

نتدابية،" واستمدت شرعية ىذه اغبدود واعبغرافيا من القرارات الدولية اػباصة اليت نص عليها اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت "فلسطُت اال
من وثيقة  انطلقتبفلسطُت وَف تستمدىا من اغبق الشرعي الذي نادت بو الببلغة اؼبيثاقية، أو اغبق الطبيعي والتارىبي والقانوين الذي 

ثيقة االستقبلؿ يتضح جليًا بًتصبة قانونية وسياسية هتافت اػبطاب ، واستنادًا إُف برنامج وو 1988إعبلف االستقبلؿ الفلسطيٍت عاـ 
وذبمعات الشتات من  1948)اؽبدؼ( اإلسًتاتيجي لصاٌف اػبطاب )اؽبدؼ( اؼبرحلي وسقوط جغرافيا فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 

 اعبغرافيا اليت حددىا دستور دولة فلسطُت.
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باؼبادة األوُف من اؼبيثاؽ الوطٍت اليت سباثلها "فلسطُت وطن الشعب العريب  جفت من اؼبادة الثانية الروح الثورية اليت أحاطت
الفلسطيٍت،" وغابت كلمة جزء ال يتجزأ بصرامتها اػبطابية ومت اغبديث عن فلسطُت جزء من الوطن العريب، وكذلك الشعب جزء من 

ثة فتتعامل مع القضية الفلسطينية وفق فهم ليرباِف باىت بأف األمتُت العربية واإلسبلمية كتعريف للهوية الفلسطينية. أما اؼبادة الثال
حب السبلـ هبب أف يوفر ؽبا السبلـ العادؿ واغبقيقي ووبقق ؽبا شروطها كدولة  أف"فلسطُت دولة ؿببة للسبلـ،" دوف اإلشارة 

تبغي التحرر أو اإلستقبلؿ. كذلك تدين ىذه اؼبادة "اإلرىاب واإلحتبلؿ والعدواف" وكاف ىناؾ فرؽ بُت اإلحتبلؿ واإلرىاب  رةمستعمَ 
فاإلحتبلؿ ىو إرىاب منظم حبق الشعب الفلسطيٍت وَف تفرؽ ىذه الصياغة بُت اؼبقاومة كحق مشروع للدفاع عن الوطن وبُت اإلرىاب 

مساؼبة ساكنة، فاؼبقاومة الفلسطينية ليست إرىابًا ولكن صياغة الدستور  بٌتجية إستعبلئية عدوانية إذباه الذي ينطلق من بنية إيديولو 
أنبلت كلمة اؼبقاومة وضمتها ربت بند اإلرىاب ويف نفس الفقرة تأكيد على مبدأ التخلي عن اسًتاتيجية التحرر بالكفاح اؼبسلح أو 

تدعو غبل اؼبشكبلت الدولية واإلقليمية بالطرؽ السلمية،" فهذا زبلي واضح عن ىدؼ اؼبقاومة، وضمت اؼبادة تشكيلة خطابية "و 
القائمة واؼبستعمرة وَف  غَتالتحرر واؼبقاومة وَف تشر ىذه التشكيلة اػبطابية إُف القضية الفلسطينية بعينها، فالدستور لدولة فلسطُت 

ا يف سياؽ اؼبشاكل اإلقليمية، ويف تشكيلة خطابية أخرى يتجلى بؤس بذكرى اكتفىيتطرؽ السياؽ لذكر اؼبشكلة الفلسطينية وإمبا 
الوعي الفلسطيٍت )الوعي البدوي( بعبارة "وتلتـز دبيثاؽ األمم اؼبتحدة،" مع العلم أف ميثاؽ األمم اؼبتحدة يضمن للشعوب اؼبستعَمرة 

وضمن فهم ليرباِف حبت للمصطلحات والتعريفات باستخداـ كافة وسائل العنف من أجل التحرر واإلستقبلؿ، يف اؼبادة الرابعة 
والتسميات تشي اؼبادة إُف أف القدس عاصمة دولة فلسطُت، فتذكر القدس كلمة على غَت عادة التشكيبلت اػبطابية الفلسطينية اليت 

، وباسم الشعب العريب نذكرىا باسم "القدس الشريف،" مثلما ورد يف وثيقة إعبلف اإلستقبلؿ "فإف اجمللس الوطٍت يعلن، باسم اهلل
 الفلسطيٍت قياـ دولة فلسطُت فوؽ أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف."

يف اؼبادة اػبامسة يشار إُف أف اإلسبلـ ىو "الّدين الرظبي يف فلسطُت" وكاف من األجدر لو ذكر أف اإلسبلـ ىو الّدين السائد يف 
باػبطاب الرظبي واؼبؤسسة الرظبية والسياسات الرظبية،  لصيقا أنو دين رظبي دبعٌت أنو فلسطُت أو دين األكثرية من سكاف فلسطُت، أم

ويشار يف نفس اؼبادة إُف أف "للمسيحية ولسائر الرساالت قداسيتها واحًتامها" يذكر الدستور كديانة أخرى ؽبا احًتامها يف فلسطُت، 
ح ومت اإلشارة إليها ضمن "سائر الرساالت السماوية" والرساالت الديانة اليهودية بشكل صري تذكروىذا خطاب فبتاز لكن ال 

األدياف اغبنفية:)اليهودية، واؼبسيحية، واإلسبلـ( فلماذا ىذا التبطُت يف اإلشارة مع أف وثيقة اؼبيثاؽ الوطٍت  ثبلثالسماوية ىي 
لصراع مع إسرائيل واغبركة الصهيونية وليس مع الفلسطيٍت وثيقة اإلستقبلؿ أشارتا إُف اليهودية كديانة وليست قومية وأكدت أف ا

 أف الديانة اؼبسيحية تتضمن الديانة اليهودية فاؼبسيحية تعتمد الكتاب اؼبقدس )العهد القدًن، والعهد اعبديد(. للعلمالديانة اليهودية و 
اؼبادة السادسة مادة شكلية مضموهنا أف لفلسطُت )العػلم والشعار والنشيد الوطٍت( فهو ؿبدد ويعترب جزء من اػبطاب الفلسطيٍت قبل 

ف صياغة الدستور، أـ أف ىناؾ ؿباولة لتغيَت ىذه الرموز الوطنية عند العمل بالدستور الفلسطيٍت. يف اؼبادة السابعة تعترب ىذه اؼبادة أ
لشريعة اإلسبلمية مصدر رئيسي للتشريع،" وىذه اؼبادة تستند إُف اؼبادة اػبامسة اليت اعتربت "اإلسبلـ ىو الدين الرظبي يف "مبادئ ا

فلسطُت" وؽبذا لو اغبق بأف يكوف مصدر رئيسي للتشريع وَف تذكر كمصدر من مصادر التشريع، دوف أف تذكر اؼبادة مصادر التشريع 
وأحواؽبم وفق شرائعهم يف إطار القانوف وىنا يظهر التمييز أف ىذه الرساالت  فتنظم شؤوهنمرساالت السماوية غَت الرئيسية أما أتباع ال

السماوية يتضمن عملها وفق القانوف، بينما مبادئ الشريعة اإلسبلمية ىي مصدر رئيسي للتشريع وال ربتكم إُف القانوف، ويضاؼ يف 
وتؤكد على بؤس الوعي الفلسطيٍت عندما تذكر اؼبادة آلية تنظم شؤوف أتباع الرساالت هناية ىذه اؼبادة تشكيبلت خطابية مزعجة 
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السماوية بصيغة "ودبا وبفظ وحدة الشعب الفلسطيٍت واستقبللو،" أي أف ىناؾ تصور مبطي مسبق أف أتباع الرساالت السماوية غَت 
ُت مثلما ىو اغبل لدى الرسالة اإلسبلمية اليت َف يشًتط بتشريعها ؽبم صفة اؼبواطنة/ الوطنية واإلنتماء إُف فلسط تتحققاؼبسلمُت َف 

الرساالت  أتباع ؿ"ودبا وبفظ وحدة الشعب الفلسطيٍت واستقبلليتو،" كذلك ىناؾ سؤاؿ جوىري وباكي اؼبادة السابعة عن ماىية ومآ
اف قصرتا نفسيهما على الديانات الثبلث )يهودية، غَت السماوية )التوفيقية( اليت َف تذكر يف اؼبادة السابعة واؼبادة اػبامسة، اللت

 مسيحية، إسبلـ(.
اؼبادة الثامنة تتعارض مع اؼبادة األوُف يف النظاـ السياسي حيث تنص اؼبادة األوُف "فلسطُت دولة مستقلة ذات سيادة نظامها 

ايب برؼباين" وىذا أمر غَت دقيق قانونيًا وسياسياً، صبهوري،" أما اؼبادة الثامنة فتنص على أف "النظاـ السياسي الفلسطيٍت، ديبقراطي ني
فكيف يكوف النظاـ صبهوري )السلطة األوُف بيد الرئيس(، أما الربؼباين )السلطة األوُف بيد رئيس الوزراء( لكن اؽبدؼ من وراء ىذا 

بلح واإلعتداؿ الذي نّصت عليو كامتداد وإلتزاـ فلسطُت بنهج اإلص  2003التشريع ىو سياسي بامتياز فجاء صياغة الدستور عاـ 
خارطة الطريق وىذا الّنص يراد منو كسر احتكار ياسر عرفات كافة أوجو السلطة من أجل اغبصوؿ على بعض التنازالت اليت َف 
تستطع إسرائيل اغبصوؿ عليها يف ظل سيطرة ياسر عرفات على مفاصل اػبطاب الفلسطيٍت ومؤسساتو، فحاولت ىذه الصياغات 

حيات ياسر عرفات وكلمة "ديبقراطي" اللعبة يف تيار برؼباين تأخذ بعد العملية اإلنتخابية اإلجرائية، وَف تقم على أساس تقليص صبل
يعة اإلسبلمية مصدر الشر "دببادئ ب)فلسفة الديبقراطية اإلجتماعية والسياسية )اغبرية(، واؼبواطنة والعدؿ واؼبساواة(، اليت مت تقنينها 

 دينية لتنظيم حياة اجملتمع الفلسطيٍت. ومللاالحتكاـ إُف شرائع رئيسي للتشريع" و 
اإلسبلمية كمصدر رئيسي للتشريع، وَف تعلي من مبدأ اؼبواطنة  ةيعالشر تتناقض اؼبادة التاسعة مع اؼبادة السابعة اليت دشنت مبادئ 

أف "مبدأ سيادة القانوف والعدالة أساس اغبكم يف واػبطاب الديبقراطي يف التشريع. يرد يف اؼبادة التاسعة تشكيلة خطابية مفادىا 
اغبكم  فأسسفلسطُت" كيف يكوف ذلك ومبادئ التشريع دبصدر رئيسي ىو الشريعة اإلسبلمية مع عدـ ذكر للمصادر األخرى، 

ذات صلة بالفكر مواد إدارية قانونية غَت  11و 10ليس مبدأ سيادة القانوف والعدالة وإمبا مبادئ الشريعة اإلسبلمية. اؼبادتُت 
 السياسي الفلسطيٍت.

 أما اؼبادة الثانية عشر تستهل مقولتها بعبارة "اعبنسية الفلسطينية ينظمها القانوف،" واؼبقصود باعبنسية الرابط الوثائقي السياسي بُت
ظروؼ الفلسطينية الصعبة. تفقد الفرد والدولة دوف التطرؽ إُف ىوية اإلنتماء لفلسطُت اليت يصعب تعريفها إجرائيًا وقانونيًا بسبب ال

، أما ذبنيس الدستور ؽبم دوف ذبنيس كمواطنُت  لفلسطينُتنتماء باإلالصفة القانونية للجنسية الكثَت من الفلسطينيُت جنسيتهم 
سقوط  وفلسطُت الشتات إُف فقداف ىويتهم/ اإلنتماء لفلسطُت، بفعل 1948قانونيُت وبيل الفلسطينيُت يف فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 

 الصفة القانونية ؽبم حبكم امتبلكهم عبنسيات غَت فلسطينية وال يبكنهم العودة إُف فلسطُت.
"النكبة" وتوظبو باؽبجرة والنزوح، وَف تتطرؽ إُف النزوح  1948تستخدـ اؼبادة الثالثة عشر تعبَتات لطيفة يف وصف جريبة وعدواف 

ويف اإلشارة إُف منع العودة َف يشر إُف اإلرىاب اؼبنّظم الذي سبارسو إسرائيل  1967الفلسطينيُت عاـ  لعتتأقالثاين أو النكسة اليت 
حبق الفلسطينيُت البلجئُت اؼبمنوعُت قصرًا من العودة إُف فلسطُت، ويف تشكيلة خطابية رجعية وغَت أخبلقية تشَت إُف حق عودة 

ة يف الضفة الغربية وقطاع غزة وفق تعريف الدولة الفلسطينية يف ىذا البلجئُت "حق العودة إُف الدولة الفلسطينية،" وىي الدولة اؼبقام
الدستور يف اؼبادة األوُف منو، وتوضح ىذه اعبمل أف عملية فبارسة حق العودة تكوف باؼبفاوضات والّسبل السياسية والقضائية، دوف 

 التطرؽ إُف الكفاح والتحرير واؼبقاومة كقنطرة لعودة البلجئُت إُف ديارىم.
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شَت اؼبادة الرابعة عشر إُف أف "اآلثار واؼبنشآت التارىبية يف دولة فلسطُت ملك الشعب الفلسطيٍت،" واؼبادة ىذه تتخلى عن اآلثار ت
يف الدستور الفلسطيٍت وىي باغبق  اؼبرظبةواؼبنشآت التارىبية الواقعة يف اعبزء احملتل من فلسطُت التارىبية، ما وراء حدود دولة فلسطُت 

ي والتارىبي والقانوين واإلنساين ملك للفلسطينيُت، يف الوقت الذي يتشبث بو اإلسرائيليوف، بقرب أو بئر أو حجر نسج اػبياؿ اغبضار 
اإلستعماري واإلستشراقي رواية أسطورية حولو.َف تشر اؼبادة اػبامسة عشر إُف خطر اؼبفاعل النووي اإلسرائيلي على البيئة الفلسطينية 

"مسؤولية الدولة واجملتمع،" واؼبقصود ىنا اجملتمع والدولة الفلسطينية وَف تشر إُف مسؤولية إسرائيل  بلى البيئة الفلسطينية وترىن احملافظة ع
كدولة استعمارية عند تدمَت البيئة الفلسطينية باؼبياه العادمة والغازات الصناعية، وكيف دمرت معاَف اؼبشهد الطبيعي الفلسطيٍت، وَف 

تلويث مياه البحر اؼبيت وذبفيف حبَتة اغبولة وىيمنتها على اغبمة الفلسطينية وحبَتة طربية اؼبعرضة للجفاؼ واليت  ربملها مسؤولية
 تسيطر عليها إسرائيل ونبا من حق الشعب الفلسطيٍت.

شرعت اؼبادة السادسة عشر مبادئ اإلقتصاد اغبر كفلسفة ليربالية لدولة فلسطُت يف الوقت الذي تشرع فيو اغبياة على أسس دينية ال 
على أسس ليربالية واإلقتصاد اغبر آلية للهيمنة على الشعب والسوؽ واإلقتصاد يف فلسطُت على يد لببة من الرأظباليُت والكمربادور 

لسلطة الفلسطينية، إضافة إُف ىيمنة اإلقتصاد اإلسرائيلي على اإلقتصاد الفلسطيٍت ويف اغبالة الفلسطينية كبن حباجة إُف اؼبتعاونُت مع ا
إقتصاد ربرري تنموي وبقق األىداؼ الفلسطينية واقتصاد السوؽ يف وضع مثل اغبالة الفلسطينية ال يبكن ربقيق عدالة إجتماعية على 

( من أجل ربقيق "التنمية 17تغبلؿ، واؼبشروع الفلسطيٍت يعلم خطر اقتصاد السوؽ فتم إضافة اؼبادة )أساسو ألنو يؤدي إُف االس
 اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية" و"مراعاة اعتبارات العدالة االجتماعية،" ؼبا ينتج عن اقتصاد السوؽ من ـباطر على الفئات الصغَتة

لسوؽ، وَف تتحرز اؼبادة السابعة عشر عليها وإمبا ربرزت على "الذين تضرروا أثناء النضاؿ واؼبهمشة والضعيفة اليت يطحنها اقتصاد ا
لتحقيق اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت،" حىت اؼببدأ اإلقتصادي ىو مبدأ استعماري ال وبقق تنمية لفلسطُت إمبا وبقق عملية مبو إقتصادي 

 للشرائح الرأظبالية. 
اـ دولة فلسطُت "باإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف،" دوف اإلشارة إُف مطالبة دولة فلسطُت للعاَف أصبع عنيت اؼبادة الثامنة عشر بإلتز 

باحملافظة على حقوؽ اإلنساف الفلسطيٍت الذي استباحت دولة إسرائيل حقوقو. وحرمت اؼبادة اغبادية والعشروف فلسطينيي الّشتات 
شح للمناصب العليا يف فلسطُت حيث ورد يف اؼبادة "لكل من وبمل اعبنسية من حقهم يف الًت  1948وفلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 

الفلسطينية حق أف يرّشح نفسو لرئاسة الدولة أو لعضوية اجمللس النيايب و/ أو أف يتوُف الوزارة، أو القضاء،" مع العلم أف نصف 
الفلسطيٍت ـبصص عبغرافيا والديبغرافيا اليت حددهتا الشعب الفلسطيٍت يف الّشتات والداخل الفلسطيٍت وىذا مؤشر على أف الدستور 

 اتفاقية أوسلو.
، اليت تنص على 111-109جاء يف الباب الثالث، الفصل األوؿ: السلطة التشريعية اجمللس اإلستشاري، عدد من اؼبواد من مادة 

داخل واػبارج، ويكوف اختصاص اجمللس عضوًا يراعي التوزيع السكاين للفلسطينيُت يف ال مائة وطبسوفإنشاء ؾبلس استشاري من 
االستشاري يتمحور حوؿ القضايا االسًتاتيجية وحقوؽ الفلسطينيُت يف اػبارج ومشروعات القوانُت اؼبتعلقة بالفلسطينيُت يف اػبارج 

لة واضحة إللغاء وموضوعات أخرى، إف الدعوة إُف تشكيل اجمللس االستشاري إُف جانب اجمللس النيايب التشريعي/ الربؼباف ىو ؿباو 
دور اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت الذي يبثل صبيع الفلسطينيُت، فمشروع السلطة باجمللس التشريعي ومن مث صياغة الدستور لتنظيم ؾبلس 

 استشاري ىو عمل فبنهج إلحالة اؼبنظمة واجمللس اؼبركزي إُف التبلشي بعد حالة التجمد طويلة األمد منذ عاـ عقد اتفاقية أوسلو.
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غى على لغة الدستور الفلسطيٍت نربة خطابية لليربالية مرتبطة خبطاب التنمية واالصبلح واغبكم الصاٌف اؼبرتبط باػبطاب الفلسطيٍت ط
وبلورة أفكار  2002ؼبرحلة ما بعد أوسلو خصوصًا اػبطاب السياسي اؼبتزامن مع بداية خفوت قبم االنتفاضة الثانية ما بعد العاـ 

الطريق. نسجت الببلغة الدستورية عبلقات القوة واؽبيمنة والسيطرة للطبقة السياسية الفلسطينة ذات التوجو سياسية مثل خارطة 
الليرباِف واؼبتشبثة خبيار السبلـ، وينسجم خطاب الدستور الفلسطيٍت مع خطاب اتفاقية أوسلو وتنخفض الببلغة الدستورية عن 

طاب اعبمعي الفلسطيٍت وفكرة الفلسطنة. حقق الدستور الفلسطيٍت غايات اتفاقية مستوى الببلغة اؼبيثاقية بتخلي الدستور عن اػب
أوسلو بعملية دسًتهتا فلسطينيًا وربويلها إُف خطاب مواطنة وحقوؽ مدنية وسياسية للشعب الفلسطيٍت، لكن ما جدوى الدستور 

مبا عرب عن انسجاـ اػبطاب السياسي الفلسطيٍت الذي ربت االحتبلؿ؟ َف يعرب الدستور الفلسطيٍت عن اػبطاب الفلسطيٍت اعبمعي وإ
 عمل على كسر سلطة ياسر عرفات من خبلؿ اغبد من صبلحياتو ونفوذه وسلطتو اليت سبسك بزماـ صبيع األمور.                       

 2006وثيقة الوفاق الوطني  /وثيقة األسرى 4.2
، وقد صيغت 2006حركة ضباس يف انتخابات اجمللس التشريعي الثاين عاـ جاءت وثيقة الوفاؽ الوطٍت بعد طبس شهور على فوز 

ىذه الوثيقة من قبل قادة األسرى يف معتقبلت اإلحتبلؿ اإلسرئيلي، وقدمت من أجل التواصل إُف صيغة توافقية بعد اإلختبلؼ 
شرة دبفردىا ومقاطعة فواعل ؿبلية واقليمية السياسي الناجم عن حسم ضباس لؤلغلبية مقاعد اجمللس التشريعي وتشكيلها للحكومة العا

 ودولية للحكومة حركة ضباس، فبا أفضى لتعقد اغبقل السياسي الفلسطيٍت وتأزمو.
ل استهلت الوثيقة خطاهبا بتشكيلتُت خطابيتُت دينيتُت األوُف البسملة "بسم اهلل الرضبن الرحيم" والثانية آية قرآنية ىي "واعتصموا حبب

تفرقوا" وىذه العتبات الدينية يف اػبطاب الفلسطيٍت بدأت بالربوز يف اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت منذ صدور وثيقة اهلل صبيعا وال 
اليت استهلت بالبسملة، ويعود ذلك جملارات ومنافسة خطاب اإلسبلـ السياسي يف فلسطُت الذي يوظف  1988اإلستقبلؿ عاـ 

الوثيقة دبقدمة وشبانية عشر بندًا تعترب اؼبقدمة مدخل  تأتو ق بالقضية الفلسطينية. تشكيبلت خطابية دينية يف خطابو السياسي اؼبتعل
أو  أحداثاً خطايب أخبلقي ووطٍت إلعادة تأسيس خطاب الوحدة الوطنية واغبث عليو والتمسك بو. ويعرض خطاب اؼبقدمة 

لية الوطنية والتارىبية،" و"تعزيز اعببهة الفلسطينية تشكيبلت خطابية عابرة للخطابات الفلسطينية كافة مثل "الشعور العاِف باؼبسؤو 
 الداخلية،" و"صيانة وضباية الوحدة الوطنية،" ىذه التشكيبلت اػبطابية يوظفها غالبية فواعل اغبقل السياسي الفلسطيٍت.
ن أضيفت إليو إحتوى خطاب اؼبقدمة تشكيبلت خطابية كانت مهمشة ومقصاة من قبل مثل "مواجهة اؼبشروع اإلسرائيلي،" لك

تشكيبلت خطابية أخرى أوىنت ثورية اػبطاب، وسبثلت ىذه التشكيبلت بعبارة "اؽبادؼ لفرض اغبل اإلسرائيلي، ونسف حلم شعبنا 
وع وحق شعبنا يف إقامة دولتو الفلسطينية اؼبستقلة الكاملة السيادة،" التمعن إزاء ىذه التشكيلة اػبطابية يفضي إُف فهم أف ؾباهبة اؼبشر 

سرائيلي غَت ؾباهبة اؼبشروع الصهيوين مثلما ورد يف اؼبيثاؽ الوطٍت الذي يهدؼ إُف ربرير كامل فلسطُت التارىبية، وثيقة األسرى/ اإل
يف إقامة دولة فلسطُت يف الضفة الغربية وقطاع غزة،  1974وثيقة الوفاؽ الوطٍت تستند خبطاهبا الوطٍت على الربناؾبي اؼبرحلي لعاـ 

اليت حددت صورة الدولة الفلسطينية  1988دولة تستلهمها وثيقة األسرى من رحم وثيقة إعبلف اإلستقبلؿ لعاـ وصورة ىذه ال
 .1967باؼبستقلة، وأسقطت الدولة الديبقراطية اليت نودي هبا بعد ىزيبة حزيراف عاـ 

ار العنصري، وهتديد القدس،  وتوسيع كما حصرت وثيقة األسرى اؼبخطط اإلسرائيلي بعدد من النقاط ىي: )إقامة واستكماؿ اعبد
اؼبستوطنات اإلسرائيلية، واإلستيبلء على األغوار، وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وإغبلؽ الباب أماـ الشعب الفلسطيٍت يف 

ُف تدمَت اجملتمع فبارسة حقو يف العودة(، وَف تتطرؽ الوثيقة أو َف تشر إُف عنصرية واستشراقية اؼبشروع اإلسرائيلي الذي يهدؼ إ
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الفلسطيٍت، وتشريد الشعب واستعمار كل أرض فلسطينية فاألىداؼ الصهيونية ليست أىداؼ آنية أو سياسات حكومية إمبا ىي 
 أىداؼ اسًتاتيجية إيديولوجية خصبها العقل اإلستعماري الصهيوين.

ثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت إُف إسقاط الببلغة اؼبيثاقية يف على تدشُت اؼبي الزمافعاد اػبطاب الفلسطيٍت وبعد أكثر من عقدين ونصف من 
يف  1988وبعد أقل من عقد من نبذ اإلرىاب بالتسمية اإلستعمارية، أما التسمية الفلسطينية التحررية "اؼبقاومة" عاـ  1996عاـ 

تشكيبلت خطابية "أننا ما زلنا مبر وثيقة اإلستقبلؿ، ليكوثر يف وعيو السياسي خطاب التحرير وإف بدا أقل ثورية من قبل، وذكر يف 
األساسي وطٍت ديبقراطي فبا يفرض اسًتاتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع ىذا الطابع،" وىذه من التشكيبلت  اهطابعيف مرحلة ربرر 

ٍت فهو أمر ضروري وحتمي أما أف طابع اؼبرحلة وط لتزاـ،الئلاػبطابية اليت مت استجبلهبا من اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت اؼبلتـز يف مرحلة 
إما أف يكوف ديبقراطي فليس بالضرورة أي مرحلة تشريع العمل السياسي ضمن مظلة السلطة الفلسطينية، بإجراء انتخابات دورية 

بنا للرئاسة واجمللس التشريعي حسب ما تفهم الديبقراطية يف العقل السياسي الفلسطيٍت، أف التمعن بالتشكيلة اػبطابية السابقة يفضي 
إُف حقيقة زج كلمة الديبقراطية يف السياؽ، فتنعكس يف مرآة آخر التشكيبلت اػبطابية ذاهتا عند اغبديث عن "اسًتاتيجية سياسية  
كفاحية متناسبة مع ىذا الطابع،" أواًل قدمت االسًتاتيجية السياسية على االسًتاتيجية الكفاحية وذكرت كلمة الكفاحية إبداالً 

ما أهنا "متناسبة مع ىذا الطابع" فاؼبقصود أف تكوف االسًتاتيجية سياسية كفاحية "ديبقراطية" لكي تتناسب مع طابع للكفاح اؼبسلح، أ
 .                387اؼبرحلة الذي وصف بأنو وطٍت ديبقراطي، ويتقاطع ىذا التحليل اػبطايب مع جوىر النقطة الثالثة من وثيقة الوفاؽ الوطٍت

وجهت الوثيقة إُف عدد من اعبهات الفلسطينية والبلفت لئلنتباه أف الوثيقة أعادت اسًتجاع ـ.ت.ؼ وخطاهبا كفاعل أوؿ وأساسي 
ـ.ت.ؼ بـ.ت.ؼ من خبلؿ تكرار كل األجساـ اؼبرتبطة لوتارىبي يف اغبقل الوطٍت/ السياسي الفلسطيٍت، ويفسر ىذا اإلستحضار 

طينية واليت فازت هبا ضباس )رئيس اغبكومة إظباعيل ىنية، وؾبلس الوزراء، ورئيس اجمللس التشريعي واألجساـ التابعة للسلطة الفلس
وأعضائو(، ىذا التقابل بالفواعل اؼبوجهة ؽبا الوثيقة يوضح صفة اإلصباع ؽبذه الوثيقة وخطاهبا التوحيدي إُف جانب ذلك يوضح 

السياسي، إُف جانب تلك الفواعل وجهة الوثيقة إُف فواعل عدة أخرى اؼبوسـو باؼبناكفات والسجاؿ  2006خطاب تلك اؼبرحلة 
مثل كافة القوى والفصائل السياسية والرئيس ؿبمود عباس أبو مازف، كافة اؼبؤسسات واؼبنظمات األىلية والشعبية، وقيادة الرأي العاـ 

 الفلسطيٍت يف الوطن واؼبنايف.
فلسطيٍت بتحرير أرضو وَف توضح ربرير أرض فلسطُت التارىبية أـ أرض فلسطُت حددت النقطة األوُف من الوثيقة ىدؼ الشعب ال

،" و"إقامة دولة مستقلة وعاصمتها مدينة 1967، إال أف اؼبطالبة بإقامة الدولة على "صبيع األراضي احملتلة عاـ 1967احملتلة عاـ 
غزة والقدس الشرقية، وتطالب النقطة األوُف يف أكثر من القدس الشريف" توضح أف التحرير يقتصر على أراضي الضفة الغربية وقطاع 

مثلما ورد يف الدستور الفلسطيٍت، أـ إُف  لكن َف يتم ربديد إُف أين ستكوف العودة إُف الدولة الفلسطينية تشكيلة خطابية حبق العودة
سرى واؼبعتقلُت. وينطلق خطاب الوثيقة من الديار )اؼبوطن األصلي لكل الجئ(، وإُف جانب حق العودة مت اؼبطالبة بتحرير صبيع األ

                                                 

 67خبيار اؼبقاومة دبختلف الوسائل، وتركيز اؼبقاومة يف األراضي احملتلة عاـ  األسرى "حق الشعب الفلسطيٍت يف اؼبقاومة والتمسك النقطة الثالثة يف وثيقة 387
تماـ اتو، واإلىإُف جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي واالستمرار يف اؼبقاومة الشعبية اعبماىَتية ضد االحتبلؿ دبختلف أشكالو ووجوده وسياس

 بتوسيع مشاركة ـبتلف الفئات واعبهات والقطاعات وصباىَت شعبنا يف ىذه اؼبقاومة الشعبية."
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معُت اغبق التارىبي "أرض اآلباء واألجداد،" واغبق القانوين واإلنساين "ميثاؽ األمم اؼبتحدة، والقانوف الدوِف، وما كفلتو الشرعية 
 وظفت خطاب اغبق التارىبي الدولية،" وتتشابو لغة اػبطاب ىذه مع الببلغة اإلستقبللية )خطاب وثيقة اإلستقبلؿ الفلسطيٍت(، اليت

والطبيعي والقانوين واإلنساين يف جدارية أدبية، واقامت خطابية تسمو على العديد من الببلغات الفلسطينية صباليًا والغرض من ذلك 
 استجبلب اإلعًتاؼ بالدولة الفلسطينية اؼبستقلة اليت كانت غاية وثيقة اإلستقبلؿ.

قولة مفادىا أف ـ.ت.ؼ ىي اؼبمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيٍت، ومن أجل ذلك هبب كرست النقطة الثانية خطاهبا حوؿ م
تفعيل اؼبنظمة وإكساهبا صفة التمثيل لكل الشعب الفلسطيٍت يف الداخل واػبارج، ويكوف ىذا التمثيل وفق أسس ديبقراطية على 

، وتتقاطع ىذه النقطة مع مقدمة الوثيقة 2006هناية عاـ  أساس التمثيل النسيب، وطالبت ىذه النقطة تشكيل ؾبلس وطٍت جديد قبل
اليت عملت على استجبلب ـ.ت.ؼ وخطاهبا بعد عقد ونصف من الزمن على هتميش اؼبنظمة، وىذا االستحضار من أجل فبارسة 

رىا السياسي اؽبيمنة على اغبقل السياسي الفلسطيٍت ال من أجل تفعيل ـ.ت.ؼ. ابتلعت السلطة الفلسطينية ـ.ت.ؼ وحلت دو 
والوطٍت ويضاؼ تشكيبلت خطابية تؤكد ىذا التحليل مثل "اؼبصلحة الوطنية تقتضي تشكيل ؾبلس وطٍت جديد،" والسؤاؿ ىنا ماىي 
اؼبصلحة الوطنية؟ ومن وبددىا؟ وأين كاف دور اؼبصلحة الوطنية يف السابق عندما نبشت ـ.ت.ؼ؟، واؽبدؼ من استعادة دور اؼبنظمة 

/ اؼبرحلة ىو السيطرة على اغبقل السياسي الفلسطيٍت، ويتضح ذلك من التشكيبلت اػبطابية اليت حددت ىدؼ يف ىذه الوثيقة
، واإلجتماع، والثقافة، واإلقتصاد، السياسيةـ.ت.ؼ "...ومرجعية سياسية عليا،" اؼبنظمة هبب أف تكوف مرجعية وطنية تضم اغبقوؿ )

ا على اؽبدؼ السياسي إف كانت الغاية فعليًا احملافظة على ـ.ت.ؼ واستعادة دورىا والفكر، واغبقل العسكري(، وليس إقتصار دورى
 وصفتها التمثيلية واالئتبلفية اعبامعة.

دشنت النقطة الثانية خيار اؼبقاومة كحق للشعب الفلسطيٍت، وتقارب ىذا اػبطاب مع خطاب الربنامج اؼبرحلي الذي كسر احتكار 
سلح، وزج دبختلف الوسائل يف عملية اؼبقاومة بيد أف الربنامج اؼبرحلي شرع كافة الوسائل وعلى رأسها التحرير/ اؼبقاومة بالكفاح اؼب

الكفاح اؼبسلح، إال أف ىذه الصياغة اػبطابية َف تذكر الكفاح اؼبسلح وَف تتوج خيار اؼبقاومة بالكفاح اؼبسلح، وحصرت عمل اؼبقاومة 
، وىذا تطور للخطاب السياسي الفلسطيٍت يف االنتفاضة الثانية بتوجيو العمل اؼبقاـو إُف 1967يف األراضي الفلسطينية احملتلة عاـ 

على إعتبار أهنا أراضي إسرائيلية وغَت فلسطينية وفق  1948كأراضي ؿبتلة وعدـ توجيو إُف األراضي اؼبستعمرة عاـ   1967أراضي 
عتربىا يف سنداف اؼبقاومة "العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي تصنيف أوسلو. َصَعدَّ خطاب الوثيقة جبملة من األظباء اليت ي

)عاـ فوز  2006مع خطاب السلطة الفلسطينية بنسختو ما قبل عاـ  يتبلقحواإلستمرار يف اؼبقاومة الشعبية اعبماىَتية،" وىذا العمل 
من جديد كخيار وحيد ويبكن اختزاؿ  2007-2006حركة ضباس باجمللس التشريعي(، الذي سبيز بنهج التفاوض وعاد لتبنيو بعد 

ىذا اػبيار دبقولة "ال بديل عن اؼبفاوضات إال اؼبفاوضات." وركزت ىذه النقطة على اؼبقاومة الشعبية بصبغتها اعبماىَتية أي أف 
أما بالنسبة للفهم الرظبي اعبمهور الفلسطيٍت واؼبتضامنُت معو ىم من يقوموف هبذه اؼبقاومة، ومت الًتكيز على تصعيد اؼبقاومة الشعبية 

للمقاومة الشعبية الفلسطينية فهو كرنفاؿ ومسَتات وأعبلـ وتظاىر وصور ومقاببلت تلفزيونية وحديث إذاعي، ومؤسبر صحفي 
 وؾبموعة صور وملصقات وإعبلنات.

 شامل وليس سياسي فقط تطالب النقطة الرابعة "وضع خطة فلسطينية للتحرؾ السياسي،" أما اغباجة الفلسطينية فهي لتحرؾ وطٍت
"توحيد اػبطاب السياسي الفلسطيٍت،" واألجدر اؼبطالبة بتوحيد اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت فمن غَت بوتطالب ىذه النقطة كذلك 

أو ذبمع خطاب ثقايف مغاير  فلسطينيةاؼبعقوؿ أف يكوف اػبطاب السياسي موحد ويكوف اػبطاب الثقايف متشظي لكل جغرافيا 
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اب يف جغرافيا أو ذبمع فلسطيٍت آخر أو أف يكوف خطاب ثقايف ملتـز ثقافياً ووطنياً، وخطاب ثقايف آخر مطبع ومنزلق ومناقض للخط
وطنياً، واألمر ينسحب على باقي تشكيبلت اػبطاب الوطٍت إجتماعيًا وفكريًا وإقتصاديًا ..إٍف، وطالبت ىذه النقطة أف يكوف 

أساس "برنامج اإلصباع الوطٍت الفلسطيٍت والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية اؼبنصفة  اػبطاب السياسي الفلسطيٍت موحدًا على
لشعبنا،" واؼبقصود يف ىذه التشكيبلت اػبطابية اإلصباع الوطٍت الفلسطيٍت اؼبتمثل يف إقامة دولة فلسطينية مستقلة )الضفة الغربية 

احة فلسطُت التارىبية، وأما الشرعية العربية فهي تتمثل يف مبادرة السبلـ % من مس20وقطاع غزة وأجزاء من القدس( على مساحة 
، وقرار 338و 242، وقراري اعبمعية العامة 181العربية اليت َف تقبلها إسرائيل، أما قرارات الشرعية الدولية فتتمثل يف قرار التقسيم 

ة واإلستقبلؿ وؼبواجهة خطة إسرائيل يف فرض اغبل اإلسرائيلي." كقنطرة خطابية ربقق "تقرير اؼبصَت واغبرية والعود  194حق العودة 
وبرز يف ىذا السياؽ مفردة "منظمات اجملتمع اؼبدين والشخصيات والفعاليات العامة،" يف سياؽ سبثيل الشعب الفلسطيٍت يف الوقت 

إُف ذلك برز خطاب تنموي معوَف فبوؿ الذي كانت عبلقة السلطة الفلسطينية هبذه اؼبؤسسات عبلقات صراع وتنافر وتشاحن إضافة 
 أجنبياً لعدد كبَت وفاعل من ىذه اؼبؤسسات أثَّر بشكل فاعل يف اغبقل الوطٍت الفلسطيٍت.

عززت النقطة اػبامسة وحثت على ضباية السلطة الفلسطينية لكن اؼبفارقة غَت الدقيقة أف إنشاء السلطة جاء ضمن سياؽ العملية 
 ىذه النقطة اليت تنص على "شيدىا شعبنا بكفاحو وتضحياتو ودماء وعذابات أبنائو،" لكن السلطة التفاوضة، وليس كما ورد يف

جاءت نتيجة صفقة سياسية بُت قيادة ـ.ت.ؼ وإسرائيل، فتضحيات ودماء أبناء الشعب الفلسطيٍت أعلى وطنياً وأخبلقياً من سقف 
ي "أف اؼبصلحة الوطنية العليا تقتضي إحًتاـ الدستور اؼبؤقت السلطة الفلسطينية، وورد تشكيلة خطابية فضفاضة وخطَتة ى

للسلطة..." دوف اإلشارة إُف ماىية اؼبصلحة الوطنية العليا! ويف قراءة نقدية للدستور الفلسطيٍت تبُت أف ىذا الدستور ال يتفق مع 
لعودة لكن اصطبلح "اؼبصلحة الوطنية العليا" ىو ستار األىداؼ الفلسطينية اليت عربت عنها الببلغة اؼبيثاقية اؼبتمثلة خبطاب التحرير وا

% من مساحة فلسطُت التارىبية، وىو 20خطايب يتضمن خطاب السلطة الفلسطينية خطاب أوسلو)إقامة الدولة الفلسطينية على 
ليا خطاب إيديولوجي ، فاؼبصلحة الوطنية الع1948خطاب أزىق روح حق العودة، وأسقط جغرافيا وديبغرافيا فلسطُت اؼبستعمرة عاـ 

ألىداؼ السلطة الفلسطينية بنسخة خطاهبا األوسلوي(. ويف باقي مفاصل خطاب ىذه النقطة يتمحور اػبطاب حوؿ العبلقات 
اػبطابية اؼبيكانيكية بُت الرئاسة والوزارة، ووبث على اإلصبلح الشامل، واحًتاـ القضاء، وىو خطاب تكوثر يف اغبقل الوطٍت 

، وتعيُت ؿبمود عباس )أبو مازف( رئيساً للوزراء والعمل على 2003هور خارطة الطريق إُف الساحة الفلسطينية عاـ الفلسطيٍت بعد ظ
 تقليص صبلحيات الرئاسة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات.

ل الربؼباف ومن قدـ يف النقطة السادسة ىدؼ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية دبشاركة كافة الفواعل السياسية الفلسطينية من داخ
خارجو، ويكوف برنامج اغبكومة على قاعدة وثيقة الوفاؽ الوطٍت لكن رىن قوة اغبكومة بالدعم العريب والدوِف، وىذا مستجد يف أمر 

م بثقة الربؼباف ىي حكومة شرعية ومن غَت اؼبنطق قانونياً وأخبلقياً اؼبطالبة باعًتاؼ أو الدع ربظىحكومة  فأياغبكومات الفلسطينية 
ؽبا، وإمبا ىذه قضية إرهتاف واستفزاز سياسي بامتياز لتعطيل سَت عمل اغبكومة اليت ربوي وزراء وبرنامج وخطاب ال  الدوِف أو العريب

 .الغريبينسجم مع اػبطاب اإلسرائيلي واػبطاب العريب )مرحلة ما قبل الربيع العريب( واػبطاب 
اوض وأركنتو لصبلحيات ـ.ت.ؼ، ورئيس السلطة الفلسطينية، وجاءت التشكيلة دشنت النقطة السابعة مساحة مستقلة ؼبوضوع التف

اػبطابية اؼبتعلقة باؼبفاوضات "على قاعدة التمسك باألىداؼ الوطنية الفلسطينية وربقيقها" واؼبنطق يقتضي أف أي عملية تفاوض 
الوطنية الفلسطينية؟، واألىداؼ الوطنية  تقتضي التنازؿ فكيف يكوف ىناؾ سبسك باألىداؼ ما َف توضح ماىية ىذه األىداؼ
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حسب اؼبظلمة التارىبية الفلسطينية اؼبعرب عنها باؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت ىي التحرير والعودة، كما أف اؼبفاوضات ال تؤمن بتحقيق 
لسطينية بل ىي متطلبات ىذه األىداؼ إمبا التفاوض يكوف حوؿ اغبدود وإجراءات اغبياة اليومية وىذه ليست األىداؼ الوطنية الف

 .رمستعمَ طبيعية ألي شعب حىت لو كاف 
تعترب النقطة العاشرة من مستجدات اػبطاب الفلسطيٍت يف مرحلة ما بعد أوسلو، حيث دعت إُف "تشكيل جبهة مقاومة،" موحدة 

الوطٍت لكن ؿباولة توحيد جهود بإسم جبهة اؼبقاومة الفلسطينية، وتعترب الدعوة إُف اؼبقاومة أمر مهم وضروري للصمود والتحرر 
اؼبقاومة مرىوف بأىداؼ سياسية من خبلؿ طرح فكرة "تشكيل مرجعية سياسية موحدة ؽبا،" تكوف مهمة ىذه اؼبرجعية صياغة 

شؤوف اإلسًتاتيجية الوطنية للمقاومة وفق اػبطاب الرظبي الفلسطيٍت. سبثل النقطة اغبادية عشر نقطة ذو صبغة ميكانيكية ؽبا عبلقة بال
السياسية واغبياتية الستمرار السلم األىلي وربقيق تعايش بُت فئات ومكونات الشعب الفلسطيٍت. وتتناقض النقطة الثانية عشر مع 

بالدعم العريب والدوِف، بينما تدين النقطة الثانية عشر اغبصار الظاَف  ربظىالنقطة السادسة اليت تدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية 
/ ملتـز الذي يقوده ا جملتمع الدوِف بقيادة الواليات اؼبتحدة األمريكية وإسرائيل، وتؤكد ىذه النقطة أف اػبطاب الفلسطيٍت يلتـز

 باػبطاب الرظبي العريب خبصوص القضية الفلسطينية.
يف النقطة الرابعة "تعزيز  ترفض الوثيقة يف النقطة الثالثة عشر "التدخل يف الشؤوف الداخلية الفلسطينية" يف الوقت الذي تطالب الوثيقة

وحشد الدعم العريب واإلسبلمي والدوِف السياسي واؼباِف واإلقتصادي واإلنساين لشعبنا وسلطتنا الوطنية،" ويف النقطة السادسة 
"مواجهة التحديات حبكومة وطنية قوية ربظى بالدعم الشعيب والسياسي الفلسطيٍت من صبيع القوى، وكذلك بالدعم العريب 

ِف..." من الصعب أو من اؼبستحيل ربقيق مبدأ عدـ التدخل يف الشؤوف الداخلية الفلسطينية، وما داـ الوضع يتطلب دعم والدو 
سياسي وماِف من الدوؿ العربية، واجملتمع الدوِف، فأي دعم ىو مشروط وضمن أجندة يف الغالب تكوف مرىونة خبطاب سياسي 

  تتجلى يف الببلغة اؼبيثاقية.يتعارض مع األىداؼ الفلسطينية الكربى اليت
 يف النقطة الرابعة عشر مت ربرًن اإلحتكاـ إُف السبلح وربرًن الدـ الفلسطيٍت بينما انطلقت النقطة اػبامسة عشر من "اؼبصلحة الوطنية"

السياسية(، يف  وقواه باً شعبضبابية مفاىيمية ال ربدد ماىية اؼبصلحة الوطنية الفلسطينية، وتدعو اؼبصلحة الوطنية مشاركة قطاع غزة )
معركة ربرير الضفة الغربية والقدس على إعتبار أف قطاع غزة أرض فلسطينية ؿبررة تستطيع النهوض بتحرير باقي األراضي الفلسطينية، 

ونة ولكن قطاع غزة ال يوجد على أرضو إحتبلؿ فيزيائي إمبا لبلحتبلؿ سيادة على قطاع غزة بسمائو ومائو وحدوده، واغبدود مرى
ذات السيادة اؼبشًتكة للسلطة ومصر وإسرائيل بالتاِف غزة ينطبق عليها وصف البانتستوف الكبَت أو  2005باتفاقية اؼبعابر لعاـ 

السجن الكبَت القطاع رافعة للمقاومة الفلسطينية لكنو ؿباصر، وبسبب غياب اػبطاب الثوري يف حقبة الستينات والسبعينات لكاف 
ه االتفاقية )ىانوي الفلسطينية(، ويف تشكيلة خطابية الفتة "أف اؼبصلحة الوطنية تقتضي بإعادة تقييم الوسائل ظبي قطاع غزة يف ىذ

قد حسم األمر لصاٌف  388واألساليب النضالية األقبع يف مقاومة اإلحتبلؿ،" ويف سياؽ بند اؼبقاومة يف ىذه الوثيقة يف النقطة الثالثة
السياسي والتفاوضي والدبلوماسي، ومن البؤس تنبو "اؼبصلحة الوطنية" لتقييم أساليب النضاؿ  اؼبقاومة الشعبية إُف جانب العمل

 الفلسطيٍت بعد أربعة عقود، من انطبلؽ الثورة الفلسطينية اؼبعاصرة.                   
                                                 

خبيار اؼبقاومة دبختلف الوسائل، وتركيز اؼبقاومة يف األراضي احملتلة عاـ  حق الشعب الفلسطيٍت يف اؼبقاومة والتمسك" سرىالنقطة الثالثة من وثيقة األ 388
ستمرار يف اؼبقاومة الشعبية اعبماىَتية ضد االحتبلؿ دبختلف أشكالو ووجوده وسياساتو، اسي والتفاوضي والدبلوماسي واإلإُف جانب العمل السي 67
 "ىتماـ بتوسيع مشاركة ـبتلف الفئات واعبهات والقطاعات وصباىَت شعبنا يف ىذه اؼبقاومة الشعبية.واإل
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أسس "وطنية؛" ألف ذلك  عمل األجهزة األمنية على أسس "عصرية" وَف وبدد اؼبعيار على لتنظيمخصصت النقطة السادسة عشر 
يتطلب من تلك األجهزة مهمة أكثر من "الدفاع عن الوطن واؼبواطنُت يف مواجهة العدواف واإلحتبلؿ،" إُف مهمة أكرب ىي ربرير 

الذي طالب بإهناء  2005فلسطُت وتنسجم ىذه النقطة مع الربنامج السياسي لرئيس السلطة ؿبمود عباس لبلنتخابات الرئاسية عاـ 
رة اإلنتفاضة(، وإهناء فوضى السبلح إال أف ىذا البند يراعي مشاعر الفلسطينيُت نوعاً ما ويفرؽ بُت سبلح "الفوضى والفلتاف )عسك

األمٍت" وسبلح اؼبقاومة. يف النقطة السابعة عشر سبت الدعوة إُف سن قوانُت تنظم عمل اؼبؤسسة األمنية، وربـر منتسيب األجهزة 
باؼبرجعية السياسية اؼبنتخبة اليت حددىا القانوف،" والقانوف قاصر  اإللتزاـلسياسي واغبزيب وتطالب ىذه النقطة "األمنية فبارسة العمل ا

يف ربديد ىذه اؼبرجعية، ىل ىي الرئاسة أـ الوزارة؟ أما النقطة الثامنة عشر تبغي تفعيل أطر التضامن مع الشعب الفلسطيٍت ونضالو 
 العادؿ.

التيارات الرئيسية يف اغبقل الوطٍت الفلسطيٍت: )حركة فتح، حركة ضباس، واعبهاد االسبلمي، اعببهتُت الشعبية الوثيقة صادرة عن 
والديبقراطية(، وغابت باقي التنظيمات عن اؼبشاركة يف الوثيقة لكنها موافقة عليها. ويف مبلحظة ختامية وردت التشكيلة التالية "حركة 

ند اؼبتعلق باؼبفاوضات،" ىذا التحفظ يعٍت عدـ قبوؿ اعبهاد اإلسبلمي ؼببدأ التفاوض وعدـ جدواىا اعبهاد االسبلمي ربفظت على الب
يف اسًتاتيجية اعبهاد اإلسبلمي، وىو التيار السياسي الفلسطيٍت الوحيد الذي ما زاؿ ينادي بتحرير فلسطيٍت التارىبية باسًتاتيجية 

سرى "وثيقة ذبمع بُت برناؾبي اؼبقاومة واؼبفاوضة، وتنطوي على صيغ توفيقية تتميز الكفاح اؼبسّلح. ويرى طبلؿ عوكل أف وثيقة األ
 " 389بغموض بنّاء يسمح لؤلطراؼ بأف ذبد ػببلفاهتا ـبارج مقبولة.

يربز يف خطاب وثيقة األسرى ىيمنة خطاب الوحدة الوطنية واؼبصلحة الوطنية اؼبوظف من قبل األطراؼ اؼبهيمنة يف اغبقل الوطٍت 
لسطيٍت ونبا حركيت فتح وضباس. عربت وثيقة األسرى عن خطاب توحيد للشعب الفلسطيٍت من أجل استئناؼ العمل يف اؼبشروع الف

الوطٍت الفلسطيٍت، لكن خطاب القوة واؽبيمنة اػبفي يف خطاب وثيقة األسرى ارهتن بلغة اػبطاب السياسي الفلسطيٍت ؼبرحلة أوسلو 
األسرى ىو تعبَت عن أزمة اغبقل السياسي/ الوطٍت الفلسطيٍت الذي وبتكم ػبطاب الوفاؽ اإلجباري  وما بعدىا. وىذا اػبطاب لوثيقة

ربت شعارات الوحدة الوطنية واؼبصلحة الوطنية، دوف الرجوع إُف أزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت والعمل على أصبلحها، يقدـ 
يثاقية يف مقاربات وخطابات ال ترتفع ؼبقاـ الببلغة اؼبيثاقية لكن تعترب من خطاب وثيقة األسرى ؿباولة للتعويض عن فقداف الببلغة اؼب

 أفضل اػبطابات الفلسطينية من أجل الوحدة الوطنية.  
 2007اتفاق مكة  4.3

تخابات جاء إتفاؽ مكة دببادرة أعلنها اؼبلك عبد اهلل بن عبد العزيز، من أجل اإلتفاؽ الوطٍت الفلسطيٍت بعد فوز حركة ضباس يف ان
صداـ ؾبتمعي فلسطيٍت بُت حركيت ضباس وفتح وؿباصرة اغبكومة العاشرة ومقاطعتها من قبل  ثو وحد، 2006اجمللس التشريعي عاـ 

أطراؼ فلسطينية، وسيتم ىنا مناقشة وربليل نص إتفاؽ مكة وال يتم التطرؽ إُف ؿبضر تشكيل حكومة الوحدة التابع إلتفاؽ مكة، 
 ة وظيفية ال عبلقة لو بتطور الفكر السياسي الفلسطيٍت وال يعكس ربوالتو.ألنو ذو صبغة ميكانيكي

إستهل إتفاؽ مكة عتباتو األوُف بتشكيبلت خطابية دينية ؽبا عبلقة بقدسية اؼبكاف الصادر عنو االتفاؽ، وإلعتبارات اػبطاب 
، وىذه 1988منذ وثيقة اإلستقبلؿ لعاـ السياسي الفلسطيٍت الذي أخذ منحى خطايب يراعي العبارات واالعتبارات الدينية 

التشكيبلت يف إتفاقية مكة تتمثل يف البسملة وآية من سورة اإلسراء ىي "سبحاف الذي أسرى بعبده ليبًل من اؼبسجد اغبراـ إُف 

                                                 
 .144: 2007 ،69عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.. "اتفاؽ مكة: قراءة يف اؼبقدمات والنتائج." عوكلطبلؿ  389
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بادرة ىذه أعلن اؼبسجد األقصى الذي باركنا حولو." وجاء بعد ىذه العتبات مقدمة سبهيدية قصَتة لئلتفاؽ فكرهتا األساسية أف اؼب
عنها اؼبلك عبد اهلل بن عبد العزيز، وجاءت ضمن رعايتو وجرت يف مكة اؼبكرمة بُت حركيت فتح وضباس وحددت تاريخ ىذا االتفاؽ، 
وىنا تعترب ىذه الوثيقة وخصوصًا نص ؿبضر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التابع لئلتفاؽ عملية تقاسم ميكانيكي للحكومة بُت 

ويف الوزارات اػببلفية يتم اللجوء إُف اؼبستقلُت والكتل الربؼبانية والفصائل السياسية، وَف يطرح إتفاؽ مكة كإتفاؽ صباعي فتح وضباس 
اؼبآزؽ الوطٍت الفلسطيٍت الناشب بُت فتح وضباس مع العلم أف اؼبآزؽ الفلسطيٍت  لؤلنقاضواسًتاتيجي مثل وثيقة األسرى إمبا جاء 

ة فلسطينية راضخة لئلستعمار وبٌت فلسطينية تسعى للسلطة وبٌت فلسطينية ذبمع بُت الغايتُت وبٌت أعمق من ذلك ليشمل بني
 فلسطينية تطوؽ إُف التحرر لكنها مهمشة بسبب عدـ سعيها إُف السلطة.

ل يف "ربديد وبث البند األوؿ على الوحدة الفلسطينية، ووبرـّ الدـ الفلسطيٍت، لكن ىناؾ تشكيلة خطابية مدعاة للفضوؿ تتمث
أىداؼ وطنية،  هناأودبا األىداؼ الوطنية اؼبشروعة للشعب الفلسطيٍت،" وال أعلم ما ىي األىداؼ اؼبشروعة واألىداؼ غَت اؼبشروعة 

فهي من اؼبؤكد أهنا مشروعة واؼبشروعة ىنا كلمة ربتمل مطاطية التفسَت والتوظيف فتحقيق األىداؼ الفلسطينية مرىوف بتحديد ماىية 
 األىداؼ دوف نعوت أو شروط. ىذه 

يدعو البند الثاين إُف "تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وفق إتفاؽ تفصيلي معتمد بُت الطرفُت،" واؼبقصود بالطرفُت فتح وضباس 
حيح أف والسؤاؿ ىنا كيف يكوف اإلتفاؽ بُت طرفُت ويسمى وفاؽ وطٍت، ويستثٍت باقي التيارات واألحزاب والفصائل الفلسطينية، ص

اػببلؼ بارز بُت فتح وضباس لكن جذور اػببلؼ أعمق من خبلؼ ثنائي، إمبا ىو خبلؼ يف اؼبنهج ومن غَت الصحيح وطنياً 
وسياسياً واسًتاتيجياً حل اػببلؼ باإلتفاؽ حوؿ تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتبُت ذلك جلياً يف تصعيد اػببلؼ الفلسطيٍت وربويلو 

، وكما أف ىذا البند يبقى كذلك تكرس ىذه اػبطوة 2007بُت الضفة الغربية وقطاع غزة يف صيف عاـ  إُف إنقساـ سياسي جغرايف
وىذا أمر غَت صحيح، فالدستور مهمتو اؼبساواة والعدالة بُت صبيع اؼبواطنُت ال لتعزيز مواقع أطراؼ سياسية على  دستورياً الثنائية 

 خرى.حساب مصلحة الوطن والشعب والفواعل السياسية األ
اإلشارة يف البند الثالث إُف إجراءات تطوير وإصبلح ـ.ت.ؼ، ويف النقطة الرابعة ترهتن الشراكة السياسية بقانوف السلطة  مت

الفلسطينية وعلى قاعدة التعددية السياسية وفق إتفاؽ بُت الطرفُت ويف ىذه النقطة مت إقصاء باقي األطراؼ، وحصر التعددية السياسية 
س وَف يعمل بالتعددية السياسية على أساس الشراكة يف ـ.ت.ؼ ومت إعتماد مبادئ اؼبشاركة والتعددية السياسية، بُت فتح وضبا

 واألجدر تعميم تعددية سياسية على أساس وطٍت ثقايف واجتماعي وفكري لتكوف أعمق من التعددية السياسية.
العربية واإلسبلمية وكل األصدقاء، ويركز على اإللتزاـ باإلتفاؽ نصاً جاء إتفاؽ مكة خباسبة تزؼ اإلتفاؽ إُف اعبماىَت الفلسطينية و 

وروحًا إلقباز األىداؼ الوطنية والتخلص من اإلحتبلؿ. يسعى اإلتفاؽ للتفرغ للملفات األساسية ويف مقدمتها "قضية القدس 
العودة ضمن اؼبلفات األساسية وختم اإلتفاؽ واؼبسجد األقصى وقضية األسرى واؼبعتقلُت ومواجة اعبدار واإلستيطاف،" وَف يذكر حق 

 "اؼبوفق ىو اهلل."بتشكيلة خطابية دينية 
العمل الفلسطيٍت للتعامل الفاعل مع  تأصيليرى عوكل "أف إتفاؽ مكة يشكل ربواًل مهماً إزاء الربنامج السياسي غبركة )ضباس( وعبهة 

" حسب 390السياسي..." واإلتفاؽ "َف يؤدي إُف فلسفة متفق بشأهنا للحكماؼببادرات اإلقليمية والعربية والدولية اليت تتصل باغبل 
وصف عوكل إف االتفاؽ أدى إُف انفتاح ضباس على البعد العريب ونشط فلسفتها الدبلوماسية وسياساهتا اػبارجية، أما توصيات مؤسبر 

                                                 
 .146اؼبصدر السابق:  390
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نبيتهما البالغة يف حقن الدماء ويف توفر نوع من فهي ترى "أف اتفاؽ مكة وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية، رغم أ 2007بدائل لعاـ 
" أي أف إتفاؽ مكة 391التوافق، َف يقدـ برناؾبًا وطنيًا منسجمًا وموحداً ومشًتكاً، وإمبا شكبل نوعًا من التعايش بُت برناؾبُت ـبتلفُت،

ومة الوحدة الوطنية إال أف ىذا اإلتفاؽ حاوؿ التأليف بُت الفرقاء ويف توصية أخرى مفادىا أنو "رغم إهبابية إتفاؽ مكة وتشكيل حك
 ال يشكل برناؾبًا قادرًا على معاعبة األزمة الداخلية على اؼبدى البعيد فبا يتطلب البناء على ما ربقق ببلورة برنامج وطٍت شامل قادر

 "        392على التصدي للتحديات والضغوط وتعزيز الوحدة الداخلية بعيداً عن احملاصصة.
 2007نقسام الفلسطيني اليمنية الستئناف الحوار وإنهاء اإل المبادرة 4.4

الذي أدى إُف سيطرة حركة ضباس  13/6/2007ظهرت اؼببادرة اليمنية إُف حيز الوجود بعد اإلنقساـ الفلسطيٍت الواقع بتاريخ 
، دوف 13/6/2007ُف العودة ؼبرحلة ما قبل عسكريًا على السلطة يف قطاع غزة. ربث اؼببادرة يف البند األوؿ األطراؼ اؼبتحاربة إ

ربديد جدوؿ زمٍت أو آلية ؽبذه العودة، وتطالب كذلك "التقيد دبا التزمت بو منظمة التحرير الفلسطينية،" دوف ربدي من ىو اؼبطالب 
ا زبتلف مع اؼبنظمة وليس برنامج هبذا اإللتزاـ فحركة فتح ملتزمة بإلتزامات اؼبنظمة لكن حركة ضباس ىي غَت اؼبلتزمة وأدواهتا وأساليبه
 إلتزمتـ.ت.ؼ وقعت و  إللتزاـضباس اؼبختلف عن برنامج اؼبنظمة، إمبا اإلختبلؼ يف األدوات )اؼبقاومة واؼبفاوضات( وبالنسبة 

ربظى ىذه بإتفاؽ اوسلو فقط أما شروط الرباعية وخارطة الطريق فهي مشاريع أخذت السلطة على عاتقها تنفيذىا واإللتزاـ هبا، وَف 
 اؼبشاريع بشرعية ومباركة أو إلتزاـ ـ.ت.ؼ.

الذي دبوجبو مت عقد ىدنة بُت ضباس وإسرائيل، وإجراء  2005تطالب النقطة الثانية استئناؼ اغبوار على قاعدة إتفاؽ القاىر لعاـ 
في لوزارات السلطة بُت فتح وضباس فهو إتفاؽ تقاسم وظي 2007اإلنتخابات التشريعية وربرًن الدـ الفلسطيٍت، أما اتفاؽ مكة لعاـ 

وفواعل سياسية أخرى وَف يبلور أفق للتعايش والتشارؾ السياسي على قاعدة اإلصباع الوطٍت الفلسطيٍت، وتفعيل خطاب الببلغة 
ـ السياسي اؼبيثاقية ويعيد ىذا البند ذبسيد أزمة العمل السياسي الفلسطيٍت الناصبة عن الدستور الفلسطيٍت الذي نص على أف النظا

الفلسطيٍت )ديبقراطي برؼباين/ رئاسي( ويف ىذا البند مت تكريس ىذا اػبلل البنيوي، وَف يستند إُف ضرورة العمل على إجراء قانوين 
دستوري وبلل األزمة وإمبا مت اإلكتفاء بالتنظيم السياسي لؤلزمة وىذه التشكيلة اػبطابية توضح ذلك "السلطة الفلسطينية تتكوف من 

يف ىذا البند على "اإللتزاـ بالشرعية  ديالتأكاسة اؼبنتخبة والربؼباف اؼبنتخب والسلطة التنفيذية فبثلة حبكومة وحدة وطنية،" ومت الرئ
الفلسطينية بكل مكوناهتا،" وىنا يقصد بالشرعية الفلسطينية ـ.ت.ؼ لكن الشرعية اغبقيقية ومصدر الشرعية األصلي ىو الشعب 

 نية والسياسية والثقافية خبطاهبا الذي يعرب عن طموحات وآماؿ وأحبلـ الشعب.الذي وبدد سلطتو الوط
 ينص البند الثالث على "إحًتاـ الدستور والقانوف الفلسطيٍت واإللتزاـ بو من قبل اعبميع،" ذبدر اإلشارة ىنا أف الدستور الفلسطيٍت ال

، 1948لغربية وقطاع غزة ويسقط فلسطُت اؼبستعَمر عاـ يعرب عن خطاب الشعب الفلسطيٍت فالدستور يرسم فلسطُت بالضفة ا
ويطالب بالعودة إُف الدولة الفلسطينية )الضفة وغزة(، فالببلغة الدستورية الفلسطينية تعرب عن خطاب سياسي قانوين للعقل السياسي 

% من مساحة 80زبلت عن أكثر من "الببلغة اؼبوظبية الفلسطينية" اليت أسقطت التحرير الكامل وحق العودة، و ب، ومرهتن وسلوأل
% من سكاف فلسطُت يف الداخل ويف الشتات. أزمة الدستور الفلسطيٍت هبب معاعبتها أو الكف 50فلسطُت التارىبية وأكثر من 

، ويتم إعتبار الببلغة 1968على اعتبارىا أعلى سقف سياسي وقانوين ووطٍت واؼبطالبة بإحًتاـ اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت لعاـ 

                                                 
 .257: 2007 ،بدائل -والدراسات واألحباث لئلعبلـ. البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت : التحديات والفرص2007مؤتمر فلسطين عام  391
 .258اؼبصدر السابق:  392
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من قبل اعبميع ؽبذا الدستور اؼبيثاقي ويعترب عدـ اإللتزاـ بو أو  حًتاـالدستورية اؼبيثاقية ىي الدستور الفلسطيٍت ويف ىذه اغبالة يتم اإل
 اػبروج عنو خروج عن الفلسطنة وسبثبلهتا.

، ووثيقة األسرى 2005قاىرة لعاـ مثل )إعبلف ال 2005يشًتؾ البند الرابع مع العديد من الببلغات الفلسطينية الصادرة منذ عاـ 
( ووبوي ىذا البند اؼبطالبة بإتباع األجهزة األمنية "للسلطة العليا" فالسلطة العليا يف فلسطُت متعددة األوجو )اؼبنظمة، 2006لعاـ 

عليا ىو الرئاسة واجمللس الوطٍت، واللجنة التنفيذية للمنظمة، والرئاسة الفلسطينية( لكن اػبطاب يوضح أف اؼبقصود بالسلطة ال
الفلسطينية مث يعطف على السلطة العليا الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية، دوف توضيح ماىية صبلحيات الرئاسة على األجهزة األمنية، 

 وماىية صبلحيات اغبكومة على األجهزة األمنية اليت يوجد لبس يف ربديدنبا يف الدستور والقانوف الفلسطيٍت.
بتشكيل "حكومة وحدة وطنية ائتبلفية سبثل فيها كل الفصائل حبسب سبثيلها يف اجمللس التشريعي،" وىذا يطالب البند اػبامس 

مقعد لكليهما  119األسلوب يف التفسَت أسس ثنائية تفرد حركيت فتح وضباس باغبكومة كوهنما حصبًل على أكرب عدد من اؼبقاعد 
فصائل الفلسطينية َف تتجاوز نسبة اغبسم يف اجمللس التشريعي ولديها خطاب % من مقاعد اجمللس التشريعي فالعديد من ال90بواقع 

القضية الفلسطينية والوحدة الوطنية، كما أف ىناؾ حركة فلسطينية رائدة يف الكفاح الفلسطيٍت ومقاطعة للعمل  اذباهسياسي ناضج 
مع الببلغة اؼبيثاقية ويلتقي مع مقوالهتا األساسية فمن السياسي الفلسطيٍت ربت مظلة السلطة الفلسطينية، وؽبا خطاهبا الذي ينسجم 

والسياسي إستثناء حركة ؽبا تارىبها وخطاهبا النضاِف ألهنا َف زبوض إنتخابات اجمللس التشريعي عاـ  الوطٍت واألخبلقيغَت العدؿ 
الوطٍت التحرري خارج أروقة السلطة  وأوجِ ، وىذا التحليل يؤكد لنا نقطة أف اإلجتماع الوطٍت والسياسي الفلسطيٍت يكوف يف 2006

 الفلسطينية ويكوف يف حالة تشظي على أعتاب السلطة الفلسطينية.
يطالب البند السادس بتشكيل عبنة من خبلؿ اعبامعة العربية لتنفيذ بنود اؼببادرة اليمنية وتتكوف اللجنة من الدوؿ ذات الصلة، وَف 

رب عدد من األمثلة مثل )مصر، والسعودية، وسوريا، واألردف(، وىنا يتضح تراجع ربدد ماىي ىذه الصلة اؼبقصودة باإلتفاؽ وض
اػبطاب العريب خبصوص القضية الفلسطينية وحصره يف "الدوؿ ذات الصلة،" مع العلم أف ىناؾ دوؿ مثل اعبزائر، ؽبا خطاهبا الوطٍت 

البند السابع مع البند الرابع بينما يرى البند السابع استقبللية والقومي اذباه فلسطُت أكثر قومية من اػبطاب الفلسطيٍت ذاتو. يتناقض 
اؼبؤسسات الفلسطينية فصائليًا وخضوعها للسلطة العليا حبكومة الوحدة الوطنية، أما البند الرابع يريد اتباع األجهزة األمنية للسلطة 

جهزة األمنية وهبب اتباعها للسلطة العليا دوف ربديد األ اذباهالعليا وحكومة الوحدة الوطنية، وىنا يتبُت أف ىناؾ ربسس سياسي 
ماىية ىذه السلطة ويف الغالب اؼبقصود هبا الرئاسة الفلسطينية، أما يف البند السابع فخضوع اؼبؤسسات للسلطة العليا يف اغبكومة 

 بع.فكيف يكوف ذلك وجزء من ىذه اؼبؤسسات )األجهزة األمنية( ىبضع للسلطة العليا وفق البند الرا
يتضح الغموض واللبس والقصور والبًت اػبطايب يف ىذه اؼببادرة ويتبُت أف ىناؾ أىداؼ وظيفية تسعى اؼببادرة إُف تعزيزىا وترجيح 
خطاب اؼبؤسسة الفلسطينية الرظبية وخطاهبا على حساب اإلصباع الفلسطيٍت اؼبتمثل يف الببلغة اؼبيثاقية، فخطاب اؼببادرة اليمنية 

عن الببلغة اؼبيثاقية، وال يقدـ خطاب اؼببادرة ـبرج للمأزؽ الفلسطيٍت إمبا تعد ىذه  نزياحاتواو الت اػبطاب الفلسطيٍت مع ربو  يتساوؽ
 الوثيقة لًتتيل خطاب األزمة والوىن الفلسطيٍت.

 2009 اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني )اتفاق القاىرة/ الورقة المصرية( 4.5
جاء ىذا اإلتفاؽ بعد فشل تطبيق وثيقة األسرى وإتفاؽ مكة وتبلشي صدى اؼببادرة اليمنية. جاء اإلتفاؽ يف مقدمة مطولة على غَت 
السابق يف اإلتفاقيات اؼبتعلقة باؼبصاغبة سابقاً. وتعد ىذه اؼبقدمة مدخبًل أخبلقيًا ووطنيًا لتكريس أنبية الوحدة الوطنية، وضرورة 
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يف ىذه الفقرة تشكيبلت خطابية مرتبطة باػبطاب الفلسطيٍت ؼبرحلة ما بعد أوسلو مثل  انبلجل هبا، ويف نفس السياؽ تطبيقها والعم
"اؼبصلحة العليا للشعب الفلسطيٍت،"  و"صيانة وضباية الوحدة الوطنية،" و"احملافظة عل مكتسبات شعبنا،" و"ترتيب البيت الفلسطيٍت  

ينية اؼبستقلة،" ويتضح أف نص الوثيقة يعلو فوؽ سقف اػبطاب السياسي الفلسطيٍت الرظبي كخطوة كبو إقامة الدولة الفلسط
 اؼبتشظي. 

ىذا اإلتفاؽ ىبتلف عن إتفاؽ مكة واؼببادرة اليمنية بأنو إتفاؽ تفصيلي ودقيق يتناوؿ ثبلث ملفات رئيسية سبهيدية ـ.ت.ؼ 
الوطنية. يعد ملف تفعيل وإصبلح ـ.ت.ؼ من انضج الطروحات اليت  اإلنتخابات، األمن، من أجل ربقيق اؼبلف الرابع اؼبصاغبة

حبثت يف اؼبوضوع، وتكمن أنبيتو وفاعليتو، وإمكانية تطبيقو كونو ينطلق من وثيقتُت لئلصباع الوطٍت الفلسطيٍت )إعبلف القاىرة لعاـ 
كثيف للمنظمة ومؤسساهتا على أساس سبثيل   (، ويطرح ىذا اؼبلف إصبلح2006، ووثيقة الوفاؽ الوطٍت/ وثيقة األسرى لعاـ 2005

نسيب لكافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيٍت وكافة الفصائل والقوى الفلسطينية، وتدعو إُف انتخابات ؾبلس وطٍت جديد دوف التطرؽ 
كيلة خطابية "اغبفاظ ، ويتقاطع رؤية ىذا اؼبلف يف تش1968إُف قضية اػبطاب السياسي والعودة إُف اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت لعاـ 

الوطن على منظمة التحرير الفلسطينية إطارًا جبهويًا عريضًا وائتبلفًا وطنيًا شامبًل وإطارًا جامعًا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيُت يف 
 ر الفلسطينية إطاراً اغبفاظ على منظمة التحريواؼبنايف،" مع تشكيلة خطابية يف وثيقة الوفاؽ الوطٍت/ وثيقة األسرى تذكر ىذه الفكرة "

" يتضح أنو منذ إعبلف للفلسطينيُت يف الوطن واؼبنايف، ومرجعية سياسية عليا. جامعاً  وطنياً  وإطاراً  شامبلً  وطنياً  وائتبلفاً  عريضاً  جبهوياً 
 .ظهر خطاب إعادة إصبلح وتفعيل ـ.ت.ؼ،كخطاب صبعي فلسطيٍت تطالب بو كافة التيارات الفلسطينية 2005القاىرة عاـ 

أما بالنسبة ؼبلف اإلنتخابات يطالب اإلتفاؽ إجراء انتخابات اجمللس الوطٍت على أساس التمثيل النسيب بالتزامن مع انتخابات الرئاسة 
% دوائر، ويظهر ىنا تعلم 25% قوائم و75واجمللس التشريعي، وذبري إنتخابات اجمللس التشريعي على أساس التمثيل النسيب 

لسطينية باستثناء ضباس اليت خدمها النظاـ اإلنتخايب اؼبختلط باؼبناصفة، وحركة اعبهاد اليت َف تشارؾ يف األحزاب السياسية الف
% وفق 50% بدؿ 75، والعمل على رفع نسبة التمثيل النسيب 2005اإلنتخابات، وعيهم هبذا اؼبطلب يف القانوف اإلنتخايب لعاـ 

% وفق القانوف اإلنتخايب لتوفَت مدخل للمنافسة اغبقيقية 50% بدؿ 25ائر إُف ، وتقليص نظاـ الدو 2005قانوف اإلنتخابات لعاـ 
على مقاعد اجمللس التشريعي بفعل تفكك بٌت األحزاب وعدـ الصرامة اغبزبية يف اإلنتخابات مثلما ىو موجود عند ضباس اليت تضبط 

ؿ بعض األحزاب أو القوائم الضعيفة إُف اجمللس % عتبة إلعاقة دخو 2عناصرىا ومرشحيها، ويف نفس الوقت تعترب نسبة اغبسم 
التشريعي إف الديبقراطية التمثيلية ال تقتضي وجود عتبات. يعًتي ملفات اإلنتخابات ذباوزات لقانوف اإلنتخابات الفلسطيٍت لعاـ 

توافق سياسي ليكوف  يف العديد من اؼبواطن يف ىذه الوثيقة وهبب تنظيم ىذا اإلتفاؽ ضمن إطار قانوين وليس نقطة ضمن 2005
 مرجعية قانونية عند التطبيق.

يف ملف األمن مت ذكر أف اؼبرحلة اليت يعيشها الشعب الفلسطيٍت مرحلة ربرر وطٍت مثلما ورد يف مقدمة وثيقة الوفاؽ الوطٍت/ وثيقة 
ىذه التشكيبلت اػبطابية يكمن اللبس األسرى، ووبث ىذا اؼبلف على صياغة قوانُت األمن "وفقاً للمصاٌف الوطنية الفلسطينية،" ويف 

حوؿ ماىية اؼبصاٌف الوطنية الفلسطينية ىل ىي التحرير والعودة وإقامة الدولة؟، أـ ىي اؼبفاوضات والدولة اؼبستقلة والتنسيق األمٍت، 
ن األجهزة األمنية جزء من ويف أحد النقاط "إحًتاـ األجهزة األمنية غبق الشعب يف اؼبقاومة والدفاع عن الوطن واؼبواطن،" إف َف تك

بنية اؼبقاومة وخطاهبا فمن الصعب وقوفها إُف جانب اؼبقاومة، ويف بند ىيكلة األجهزة األمنية "تناسب عدد األفراد ولكل جهاز مع 
لسياؽ حوؿ اؼبهاـ اؼبوكلة لو" ومن األجدر أف تكوف التناسب بُت عدد أفراد األجهزة األمنية مع أفراد الشعب الفلسطيٍت، ويف نفس ا
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مرجعية األجهزة األمنية تنص الفقرة على رجوعها للجهات اؼبسؤولة اؼبخولة وفق القانوف والنظاـ وأسس األزمة نابعة من القانوف 
والنظاـ والدستور الذي َف وبسم مسألة مرجعية وخضوع األجهزة األمنية ووضعت خطوط وخطوات تفصيلية لعمل كل جهاز ومن 

 اؼبرجعية.حيث الوظيفة والدور و 
أما ملف اؼبصاغبة فحث على نشر ثقافة التسامح واحملبة والشراكة السياسية وحل صبيع اإلنتهاكات بالطرؽ الشرعية والقانونية، ووضع 
خطة وآليات غبل اإلنقساـ وتعويض اؼبتضررين وىذا اإلتفاؽ/ ملف اؼبصاغبة الوطنية من أكثر اؼبلفات تفصيلية من حيث نقاط التوافق 

 فاؽ ووضع آليات، ووسائل لتحقيق اؼبصاغبة، ووضع ميثاؽ شرؼ خاص باؼبصاغبة الوطنية. واإلت
تعترب ىذه الوثيقة أكثر الوثائق تفصيبًل ودقة يف خطوات إجراء اؼبصاغبة وتفاصيلها وآليات ربقيقها وتعرب عن مسافة متساوية بُت صبيع 

كبَتة من أجل ربقيق اؼبصاغبة الفلسطينية، ويتميز ىذا االتفاؽ بأنو اتفاؽ   الفرقاء الفلسطينيُت. كما يتضح أف ىذا اػبطاب قدـ طاقة
مشوِف ضم صبيع األطياؼ السياسية الفلسطينية وَف يقصر نفسو على حوار ثنائي بُت فتح وضباس مثل اتفاؽ مكة أو اؼببادرة اليمنية. 

وحدة واالبتعاد عن حساسيات االفًتاؽ السياسي واالجتماعي يتبُت من االتفاؽ ذبلي خطاب الوحدة الوطنية وىيمنة للغة التوافق وال
واػبطايب الفلسطيٍت لتقدًن خطاب يرضي صبيع األطراؼ الفلسطينية وىذا يكرس خطاب اؼبصلحة اغبزبية وايديولوجيتها ويفًتؽ عن 

 خطاب الببلغة اؼبيثاقية الذي غاب لصاٌف التوافق لتقسم تركة النظاـ السياسي ألوسلو.     
 2012عالن الدوحة إ 4.6

 عقباتجاء إعبلف الدوحة برعاية أمَت دولة قطر الشيخ ضبد بن خليفة آؿ ثاين، واإلعبلف ينطلق من إتفاقية القاىرة ومت التباحث يف ال
 اليت اعًتضت تنفيذ إتفاقية اؼبصاغبة وأكد إعبلف الدوحة ضرورة تذليلها. طالبت النقطة األوُف تفعيل ـ.ت.ؼ من خبلؿ إعادة
تشكيل اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت بالتزامن مع اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية، يتكرر يف اػبطاب الفلسطيٍت العديد من التشكيبلت 

 حصراػبطابية اليت تدعو إُف "تشكيل ؾبلس وطٍت جديد" وبرز ىذا اؼبطلب ضمن مطالب إعادة إصبلح وتفعيل ـ.ت.ؼ لكن 
يٍت دوف اؼبطالبة باستعادة اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت الذي يبثل جوىر اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، اؼبطالبة بتشكيل ؾبلس وطٍت فلسط

يكوف ىذا التشكيل بدوف فاعلية وطنية فمطلب اإلصبلح ال يقتصر على أزمة بنيوية وىيكلية وإمبا يبتد إُف اػبطاب والوعي اؼبشكل 
ـ.ت.ؼ، لىو عتبة يتم ولوجها من أجل إصبلح فعلي وحقيقي  1968لعاـ  ؽبذا اػبطاب، فاستعادة اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت

واغبقل الوطٍت الفلسطيٍت برمتو وىذا اؼبطلب َف يرد يف أي وثيقة فلسطينية رظبية أو غَت رظبية أو شبو رظبية، وإمبا يقتصر األمر على 
ي يف مؤسسات اؼبنظمة وفق اػبطاب اؼبتداعي للمنظمة اؼبطالبة بإصبلح وإعادة ىيكلة ـ.ت.ؼ، دبعٌت إدخاؿ ضباس واعبهاد اإلسبلم

 بعد تراجعها عن اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت.
يطالب البند الثالث تشكيل حكومة وفاؽ برئاسة الرئيس الفلسطيٍت ؿبمود عباس ومن كفاءات مهنية ومستقلة، وىذه اغبكومة تقـو 

ل بنيوي دبا أف رئيس السلطة ورئيس فتح ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة بإجراء اإلنتخابات، وإعادة إعمار غزة، وىذا يعرب عن خل
ظبح لو بأف يكوف رئيس للوزراء فلماذا يبنع بعض السياسيُت الفلسطينيُت من الوزارة يف ىذه اغبكومة؟، وللعلم خطاب السياسيُت 

ار عمل عباف اؼبصاغبة ويعرب عن بؤس اغبالة الفلسطينية أفضل من خطاب اؼبهنيُت )التكنوقراط(. البند الثالث ذو صيغة إجرائية إلستمر 
السياسي  جتماعإُف خطاب يبحث عن إعادة السلم إُف اإل 2007اليت حولت القضية الفلسطينية وخطاهبا بعد االنقساـ الواقع عاـ 

لة بعمل عبنة اإلنتخابات، ويف واجملتمع الفلسطيٍت على حساب إنباؿ خطاب التحرير والعودة والدولة، والبند الرابع إجرائي ذو ص



135 
 

خاسبة اإلتفاؽ شكر ؿبمود عباس وخالد مشعل وِف عهد قطر الشيخ سبيم بن ضبد آؿ ثاين ورد يف الشكر تشكيلة خطابية توضح  
 اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت الذي يسعى إُف "قياـ دولتو الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف."  

أفرد خطاب إعبلف الدوحة هنج التفرد الثنائي الذي ىيمن على اؼبشهد السياسي الفلسطيٍت بعد فوز حركة ضباس يف انتخابات اجمللس 
التشريعي، وتكرس ىذا النهج التوافقي الثنائي يف متوالية من اػبطابات سبثلت يف اتفاؽ مكة واتفاؽ اليمن وتكرر يف ىذا اػبطاب 

كذلك تدشُت واضح للثنائية سلطيت حركة فتح وحركة ضباس حيث يعرب اػبطاب عن مزيج من الرغبات السياسية  إعبلف الدوحة. يتبُت  
 لكبل الفصيلُت، تغيب مشس الببلغة اؼبيثاقية عن خطاب إعبلف الدوحة دبكوناهتا اعبمعية الفلسطينية.  

 خطاب البرنامج السياسي الفلسطيني غير الرسمي
 2003وثيقة جنيف  4.1

واندالع  2000نضجت وثيقة جنيف يف مناخ اقليمي ودوِف مضطرب بعد فشل مسار اؼبفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية عاـ 
، وغزو أفغانستاف والعراؽ، فبحث 2001أنتفاضة األقصى، وأعبلف اغبرب على االرىاب بعد أحداث اغبادي عشر من سبتمرب عاـ 

 ياسية األمريكية واإلسرائيلية ويطلب ودىا لدرء وصمة االرىاب عن الفلسطينيُت. بعض الفلسطينُت عن خطاب يراع اؼبشارع الس
تعرب التشكيبلت اػبطابية يف مقدمة وثيقة جنيف عن اإلستسبلـ مثل "التعايش بسبلـ وكرامة وأمن متبادؿ على أساس سبلـ عادؿ 

كبة "وربقيق مصاغبة تارىبية، تقدـ الوثيقة خطاهبا على ودائم وشامل،" وزبلق سبلـ تارىبي دوف اعًتاؼ إسرائيل دبسؤليتها عن الن
أساس وسطي وليس على أساس اغبق التارىبي،" و"منطق السبلـ يتطلب حلواًل وسط وأف اغبل الوحيد القابل للحياة يقـو على وجود 

، 181اعبمعية العامة ،" دوف ذكر حل الدولتُت البائس على أساس قرار 338و 242دولتُت على أساس قراري ؾبلس األمن رقم 
، 338و 242% من فلسطُت التارىبية، ومت اإلشارة إُف حل الدولتُت على أساس قراري 45قرار التقسيم الذي يبنح الفلسطيٍت 

%، وىذا تنازؿ ؾباين أقر إُف جانب التنازؿ اػبطايب عن فلسطُت بتبٍت الربنامج اؼبرحلي 20الذي َف يبقيا من فلسطُت التارىبية سوى 
يقة اإلستقبلؿ كخطاب وطٍت فلسطيٍت وتعميمو وتنازؿ فيزيائي إُف جانب صفقة أوسلو اليت أسقطت فلسطُت جغرافيًا وشعبياً ووث

 بعد تقويض اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت. وىوياتياً 
تعاوف والوجود السلمي )دوف اإلسرائيلية وتدعو إُف عيش آمن وال -اإلسرائيلية والعربية -هتدؼ الوثيقة إُف تطبيع العبلقات الفلسطينية

، الذي يبنح 181اإلشارة إُف زبلي إسرائيل عن برناؾبها النووي(، وتتخلى الوثيقة وبشكل واضح عن مرجعية قرار اعبمعية العامة 
)قراري ؾبلس من حقهم التارىبي وتتبٌت الوثيقة  كل الببلغة التقزيبية للمشروع الوطٍت الفلسطيٍت ومن ىذه الببلغات  جزءاً الفلسطينُت 

، خارطة الطريق، مبادرة السبلـ العربية(. رباوؿ إسرائيل 2002حزيراف  24وخطاب جورج بوش يف  1327، 338، 242األمن 
ل يف اؼبادة األوُف واألطراؼ اؼبرظبة ؽبذه اؼبادة التحلل من اؼبسؤولية التارىبية واألخبلقية عن كل األعماؿ الواقعة يف السابق )أي قب

ى ىذه االتفاقية(، يتضح ذلك من ورود تشكيلة خطابية "ال يبكن ألي طرؼ من الطرفُت أف يتقدـ دبطالب إضافية تتعلق التوقيع عل
 بأحداث وقعت قبل التوقيع على ىذه االتفاقية."

ور قيامها وىذا يوضح تطالب إسرائيل يف اؼبادة الثانية من فلسطُت اإلعًتاؼ فوراً بدولة إسرائيل، بينما األخَتة تعًتؼ بدولة فلسطُت ف
العقلية الصهيونية اليت سباطل يف اإلعًتاؼ واؼبعطل األوؿ لقياـ الدولة الفلسطينية ىو إسرائيل، كما َف تشر ىذه اؼبادة إُف إنسحاب 

لدولة يف اإلحتبلؿ اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية/ فلسطُت، وَف ربدد ىذه اؼبادة ما ىي الدولة الفلسطينية واكتفت باإلشارة ل
% من مساحة فلسطُت التارىبية. 20، أي عمل على 338و 242اؼبقدمة بأف اغبل اؼبناسب ىو حل الدولتُت على أساس قراري 
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ياً وتركز ىذه اؼبادة على تطبيع العبلقات الفلسطينية اإلسرائيلية وسباىي الفلسطيٍت باإلسرائيلي )ولع اؼبغلوب بالغالب( دبلوماسيًا وشعب
"ؾبموعة التنفيذ والتحقيق" بعبلمياً وعلمياً وبيئياً وسياسياً وروحياً وزراعياً وأمنياً واقتصادياً. أما اؼبادة الثالثة مادة إجرائية تتعلق وثقافياً وإ

 اليت تعمل على تكريس الوثيقة.
، 1967ع من حزيراف واغبد الفاصل ىو خطوط الراب 338و 242ربدد اؼبادة الرابعة حدود فلسطُت وإسرائيل على قاعدة قراري 

% من مساحة 45الذي يبنح الفلسطينُت  1967% كفارؽ بُت حدود التقسيم لعاـ 25عن ربع فلسطُت  يتم التنازؿوبذلك 
% من مساحة فلسطُت التارىبية، وخبصوص اؼبمر بُت الضفة 80، فهو يقضي التنازؿ عن 338و 242فلسطُت أما تبٍت قراري 

 اإلتفاقية ربت السيادة اإلسرائيلية وبإدارة فلسطينية وىذا انتقاص لسيادة دولة فلسطُت.الغربية وقطاع غزة، موضوع حسب 
تقـو اؼبادة اػبامسة على أساس التعاوف بُت فلسطُت وإسرائيل، وتسعى كذلك ىذه اؼبادة إُف تفكيك بنية اؼبقاومة الفلسطينية 

أو الفرؽ اؼبسلحة واغبيلولة دوف إعادة تشكيلها يف اؼبستقبل،" العسكرية ربت مسمى "تفكيك كافة القوات غَت النظامية القائمة 
وتسعى إسرائيل من خبلؿ األمن اإلقليمي إقامة مشروعها اإلستعماري )الشرؽ األوسط(، والدولة الفلسطينية اؼبنوي إقامتها وفق ىذا 

الفلسطينية عدد من اؼبهاـ منها "منع اإلرىاب،"  منالتصور ىي خالية من اعبيش وىناؾ شروط وقيود على أسلحتها، وتعطى قوات األ
وتشرؼ القوى متعددة اعبنسيات على عمل قوات األمن الفلسطينية، أما خبصوص القوة متعددة اعبنسيات اليت سًتابط يف فلسطُت 

مهمات ىذه القوات،   دبوجب ىذه الوثيقة فهي انتقاص للسيادة الفلسطينية، وىو استعمار ناعم ضد الفلسطينيُت مثلما ىو وارد يف
كذلك زبوؿ ىذه الوثيقة صبلحيات وفرص كبَتة إلسرائيل مثل "تبقي إسرائيل على وجود عسكري مصغر يف غور األردف،" و"يبكن 
إلسرائيل أف تبقي ؿبطيت إنذار مبكر يف مشاؿ الضفة الغربية ووسطها،" و"وبق لسبلح اعبو اإلسرائيلي استخداـ اجملاؿ اعبوي 

ذي تتمتع فلسطُت بالسيادة عليو،" و"زبضع صبيع اؼبعابر اغبدودية ؼبراقبة فرؽ مشًتكة تتكوف من أعضاء من قوات األمن الفلسطيٍت ال
شهراً أف تبقي على وجود غَت مرئي يف مرفق ؿبدد  30الفلسطينية والقوة متعددة اعبنسيات،" و"يف معابر الركاب يبكن إلسرائيل وؼبدة 

 يف اؼبعرب اؼبعٍت."    
متعددة اعبنسيات، واغبـر بعد هناية فًتة  القوةاولت اؼبادة السادسة خصوصية مدينة القدس حيث سيتم وضعها ربت سيطرة تن

االنسحاب يكوف ربت سيادة دولة فلسطُت أما حائط اؼببكى فيكوف ربت السيادة اإلسرائيلية. زبتص اؼبادة السابعة بقضية عودة 
لكن عندما توضع عتبات ؽبذه العودة مثل: العودة إُف الديار  194ودة ستكوف على أساس قرار البلجئُت الفلسطينيُت ويذكر أف الع

 )دولة إسرائيل( يبقى اػبيار خاضع للقرار السياسي لدولة إسرائيل دبعٌت التنازؿ عن حق العودة اؼبيثاقي، مثلما ورد يف اؼبيثاؽ الوطٍت
 اجاتياحتالفلسطيٍت للتعاوف يف ؾباؿ "اؼبصلحة اؼبشًتكة،" مثل  -لتعاوف اإلسرائيليالفلسطيٍت. تنص اؼبادة الثامنة على إقامة عبنة ا

البنية التحتية، والتنمية اؼبستدامة، وقضايا البيئة، واؼبناطق اغبدودية، وأمور عديدة أخرى، من أجل ربط اجملتمع الفلسطيٍت سياسياً 
 تمع اإلسرائيلي لطاقات اجملتمع الفلسطيٍت.وثقافياً واقتصادياً باجملتمع اإلسرائيلي واستغبلؿ اجمل

الذي يربط القدس بطربيا  443تكرر وتكرس اؼبادة التاسعة السيطرة الفلسطينية على أراضيها من خبلؿ استخداـ اإلسرائيلُت لطريق 
اؼبادة العاشرة عُت جدي، والسيادة على ىذه الطرؽ تكوف بدوريات قوات اؼبتعددة اعبنسيات. سبنح  -عرب غور األردف والقدس

اإلسرائيليُت ضمن ترتيب معُت حق زيارة األماكن الدينية وىي اغبـر اإلبراىيمي يف اػبليل، وقبة راحيل يف بيت غبم، ومقاـ النيب 
صمؤيل. تتناوؿ اؼبادة العاشرة قضية نظاـ اغبدود وىذه اغبدود تستخدـ حسب ربليل التشكيبلت اػبطابية الوراردة يف الوثيقة من أجل 
حركة العماؿ يف إسرائيل ال تستغٍت عن اليد العاملة الفلسطينية، ومن أجل توضيح العبلقات اإلقتصادية، واستمرار ىيمنة السوؽ 
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اإلسرائيلية على السوؽ الفلسطينية. تتناوؿ اؼبادة الثانية عشر موضوع اؼبياه. أما اؼبادة الثالثة عشر تتحدث يف موضوع العبلقات 
 تتناوؿ موضوع القانوف. عشر رابعةالة اإلقتصادية، واؼباد

تقسم اؼبادة اػبامسة عشر عملية اإلفراج عن السجناء واؼبعتقلوف الفلسطينيوف إُف إخبلء السجناء على ثبلث فئات ومراحل: الفئة اليت 
 وسلو،إتفاقية أ حسب والذين يف األصل هبب أف يكوف قد مت إطبلؽ سراحهمسيطلق سراحها فوراً عند دخوؿ اإلتفاقية حيز التنفيذ، 

وآخرين حسب القانوف الدوِف، وسبرحل إطبلؽ سراح السجناء يعٍت نية إسرائيل التبلعب باؼبوضوع. تتناوؿ اؼبادة السادسة عشر آلية 
األمم فض النزاعات، أما اؼبادة السابعة توصي بإصدار ؾبلس األمن واعبمعية العمومية قراراف يتبنياف ىذه اإلتفاقية ويلغياف قرارات 

 اؼبتحدة السابقة.
عملية  وشرعنتاؼبيثاقية  بلغةبالالببلغات اؼبرتبطة بالقضية الفلسطينية، فتم التنازؿ يف ىذه الوثيقة عن  أسوأتعترب وثيقة جنيف أحد 

 التطبيع وفتحت أبوابو يف صبيع اجملاالت وأسقطت مقومات الفلسطنة. انطلقت الوثيقة من سقف سياسي واىن وضعيف سبثل يف
إفرازات عملية السبلـ. تربز ىذه الببلغة ىيمنة خطاب التطبيع والتنازؿ عن األىداؼ الفلسطينية الكربى، وتوضح إنقساـ اػبطاب 
الفلسطيٍت على نفسو حبيث َف يعد ىناؾ إصباع فلسطيٍت على خطاب وطٍت صبعي، وأضحى ىناؾ استقطاب كبو خطاب سياسي 

قة على شرعنة وجود االحتبلؿ اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطيٍت إُف جانب منح االمتيازات أدىن من خطاب أوسلو. تعمل ىذه الوثي
واغبقوؽ يف األراضي اليت ستقاـ عليها الدولة الفسطينية، وتبقي الوثيقة عبلقات السلطة والسيطرة واؽبيمنة يف يد دولة االستعمار 

هتن لئلرادة اإلسرائيلية يؤدي إُف تعميق االنبتات عن الببلغة اؼبيثاقية اإلسرائيلي، وما قدمتو الوثيقة يتمثل يف خطاب خاضع ومر 
 الفلسطينية.

 2004سرائيل كاديمية والثقافية إلنداء المقاطعة األ 4.2
يرجع خطاب حركة اؼبقاطعة اإلضطهاد اإلسرائلي إُف الفكر الصهيوين العنصري، وجاء نداء اؼبقاطعة لتطبيق اؼبقاطعة من قبل 
فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة، ويربر خطاب حركة اؼبقاطعة مشروعيتها من ثبلث مبادئ أساسية: رفض إسرائيل اإلعًتاؼ 

كبة ذروة سناـ االستعمار الصهيوين يف فلسطُت، وعملية البلورة الدوالنية للمشروع اإلستعماري، وإقامة باؼبسؤولية عن النكبة وتعترب الن
اغبداثة الفلسطينية اؼبتبلورة على شكل ىوية قومية بكبلسيكياهتا  قوضدولة اإلستعمار اإلستيطاين وقبم عن النكبة كفعل استعماري 

وركزت ىذه النقطة يف نداء اؼبقاطعة على أنبية "حق العودة إُف الديار،" وىذا يتطابق )األرض، والشعب، الرواية تعرضت للتزييف(، 
، وىو اػبطاب الفلسطيٍت الوحيد، الذي مازاؿ يصر على العودة إُف الديار، بينما 1968مع خطاب اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت لعاـ 

ؿ ويف الدستور الفلسطيٍت يتم ذكر العودة إُف الدولة الفلسطينية ال العودة يف الربنامج اؼبرحلي تذكر كحق، وكذلك يف وثيقة اإلستقبل
 إُف الديار.

تنطلق النقطة الثانية من مقولة قانونية أخبلقية تستند إُف خطاب القانوف الدوِف لتقويض شرعية اإلستعمار اإلستيطاين يف فلسطُت، 
الذي يرى أف اإلستعمار كلو غَت شرعي ويطالب بإزالة اإلستعمار عن  وىذه النقطة تتقاطع أيضاً مع خطاب اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت 

، والذي يرى أف اإلحتبلؿ )اإلستعمار(، ـبالف 1974كل فلسطُت التارىبية على عكس اػبطاب الفلسطيٍت اؼبتصاعد منذ عاـ 
 1948الفلسطينية يف فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ  الديبغرافيا استعادة، والنقطة الثالثة 1967الواقع على األراضي احملتلة عاـ  الدورلقانوف 

 1948، ودفعت عنصرية اإلستعمار اذباه فلسطينيي فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 1974بعد إنباؿ ؽبذه الكتلة البشرية منذ عاـ 
 .باألبارتايد
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ية والثقافية الفلسطينية، وتورط يستمد خطاب نداء اؼبقاطعة شرعيتو وفعاليتو من معُت التدمَت اؼبمنهج الذي تفًتض اؼبؤسسة األكاديب
 اؼبؤسسة األكاديبية اإلسرائيلية يف سياسات اغبكومة اإلستعمارية، ويتحمل األكاديبيُت واؼبثقفُت اإلسرائيليُت إنتهاكات حقوؽ اإلنساف

 تقدًن ىذا النداء كمرجعية واعبرائم اليت تقـو هبا إسرائيل حبق الفلسطينيُت ومن أجل دعم حركة اؼبقاطعة العاؼبية ؼبقاطعة إسرائيل مث
فلسطينية ربدد مبادئ واضحة للمقاطعة وخطاهبا فلسطينياً، ومت ربديد مبادئ اؼبقاطعة هبدؼ جلي يتمثل يف "مقاطعة كافة أشكاؿ 

األنشطة  العمل والتعاوف واؼبشاريع األكاديبية والثقافية اؼبشًتكة مع اعبهات اإلسرائيلية اؼبختلفة بشكل عاـ ويستثٌت من ذلك تلك
" مع وضع قيود معيارية على ىذه األنشطة حبيث ال تؤدي 393والعبلقات اليت تتم يف سياؽ ىبدـ أىدؼ النّضاؿ الوطٍت الفلسطيٍت،

 إُف التبعية أو التخلي عن اؼببادئ واغبقوؽ الفلسطينية غَت القابلة للتصرؼ.   
ة والكياسة واؼبقبولية "إف اؽبدؼ ؽبذه اؼبقاطعة ىو إحداث تغيَت إهبايب ىبتم نداء اؼبقاطعة بتشكيلة خطابية على مستوى عاٍؿ من اؼبرون

يسهم يف إزالة ظروؼ اإلضطهاد اؼبوضحة أعبله،" إف إزالة ظروؼ اإلضطهاد اؼبوضحة أعبله يعٍت تفكيك البنية الكولونيالية 
ء اؼبقاطعة يف عتباتو األوُف الذي يطالب إسرائيل اإلستيطانية الصهيوينة اإلسرائيلة يف فلسطُت ضمن اؼببادئ الثبلث اليت شرعها ندا

باإلعًتاؼ باؼبسؤولية عن النكبة، وربقيق حق العودة إُف الديار، والدعوة لتوضيح أف اإلحتبلؿ العسكري لفلسطُت ىو إستعمار 
صري مصَته إُف الزواؿ إف باألبارتايد ىو نظاـ عن 1948إستيطاين، ووسم اإلستعمار والتمييز العنصري ضد فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 

تدشينها باؼبستوى  1968إزالة ظروؼ اإلضطهاد ىذه ربقق عملية ربرر فلسطيٍت عجزت الكثَت من اػبطابات الفلسطينية بعد عاـ 
األرض اليت عربت عن الفلسطنة بتجلياهتا  الّنصي واؼبنتوج واؼبمارسات وتتبلقى الببلغة الوطنية لنداء اؼبقاطعة مع الببلغة اؼبيثاقية

والشعب والرواية، ويؤكد ىذا التحليل عبد الرحيم الشيخ بوصف خطاب اؼبقاطعة بقولو "يسًتجع ببلغة اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت 
 " 394األوؿ يف ربمل مسؤولية الدفاع عن اغبقوؽ الفلسطينية.

 2007الدستور الديمقراطي  4.3
، كإقًتاح لدستور دولة إسرائيل 2007 غبقوؽ األقلية العربية يف إسرائيل عاـ اؼبركز القانوين -صدر الدستور الديبقراطي عن مركز عدالة

على أساس دولة ديبقراطية "ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات." جاء الدستور الديبقراطي يف مقدمة وأربعة أبواب، ينطلق الدستور 
واثيق الدولية مثل اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر عاـ الديبقراطي من لغة قانونية واستنادًا إُف خطاب اؼببادئ الكونية، واؼب

، واؼببادئ العاؼبية والعهود الدولية بصدد حقوؽ اإلنساف. ويدعو ىذا الدستور الديبقراطي إُف "بناء ؾبتمع ديبقراطي ومتساو 1948
الفلسطيٍت واألمة العربية، فإف على دولة  ومتحرر من العنف والقمع، وكأساس للمصاغبة التارىبية بُت دولة إسرائيل وبُت الشعب

إسرائيل اإلعًتاؼ دبسؤوليتها عن الغنب التارىبي الذي سببتو للشعب الفلسطيٍت برمتو قبل قيامها وحىت يومنا ىذا، ومن ىنا فإف على 
 يف العودة وفقًا لقرار األمم دولة إسرائيل اإلعًتاؼ دبسؤولياهتا عن جرائم النكبة واإلحتبلؿ، واإلعًتاؼ حبق البلجئُت الفلسطينيُت

، واإلعًتاؼ حبق الشعب الفلسطيٍت يف تقرير اؼبصَت دبا يف ذلك اإلعًتاؼ حبقوؽ الفلسطينيُت يف إسرائيل كأقلية 194اؼبتحدة رقم 
 ."1967وطن، واإلنسحاب من كافة اؼبناطق العربية احملتلة منذ عاـ 

، وىو ينطلق إذًا من مبدأ حل 1967ة فلسطُت حبدود اػبامس من حزيراف لعاـ حدد الدستور الديبقراطي حدود دولة إسرائيل ودول
 الدولتُت للشعبُت دولة إسرائيل ودولة فلسطُت مستقلة، الدولة اإلسرائيلية "دولة ديبقراطية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات،" أي دولة

                                                 
 2004اغبملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديبية والثقافية إلسرائيل نداء  393
 .102عبد الرحيم الشيخ. "اؽبوية الثقافية الفلسطينية.. اؼبثاؿ والتمثيل والتماثل." مصدر سابق:  394
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تهم وعاداهتم داخل دولة إسرائيل دوف سبييز ضدىم، وإمبا يكوف تقـو على أساس اإلعًتاؼ حبقوؽ "أقلية وطن،" يبارسوف لغتهم وثقاف
 على قدـ اؼبساواة مع اؼبواطنُت اآلخرين من غَت أقلية الوطن.  

جاء ىذا اػبطاب للدستور الديبقراطي ضمن سياؽ ربوالت اػبطاب الفلسطيٍت التحرري اؼبتمثل يف الببلغة اؼبيثاقية اليت تريد التحرر 
فهي تنطلق من ببلغة/ سياسة وثيقة اإلستقبلؿ لكن سقف وثيقة  -الدستور الديبقراطي-الدولة، أما ىذه الوثيقة والعودة مث إقامة 

اإلستقبلؿ وببلغتها الوطنية تفوؽ الدستور الديبقراطي، الذي يهدؼ أف يكوف دستور لدولة إسرائيل، ويف ىذا السياؽ فإف األقلية 
ة تكوف قد طبقت مقولة إبن خلدوف "ولع اؼبغلوب بالغالب،" وسباىت بو وأصبحت صورة من العربية يف إسرائيل من خبلؿ ىذه الوثيق

صوره ويف سياؽ اغبديث عن القوميات ذكرت الوثيقة أف اليهودية قومية، وأف ىذه القومية واغبركة العربية شكلتا "اآلخر" لبعضهما 
د واإلشارة ىنا أف اليهودية ليست قومية وإمبا ىي ديانة لكن الدستور الديبقراطي يتعامل مع اؼبفاىيم وفق الفلسفة واحبعضا بشكل 

اإلسرائيلية وليس وفق اإلصطبلح الفلسطيٍت التحرري، واإلشارة ىنا إُف حقيقة أف الفلسطينيُت على إعتبار أنو آخر لئلسرائيلي/ 
الصهيوين لفلسطُت يف مواجهة اآلخر العثماين، ودعي عرب فلسطُت إُف مؤسبر الصلح يف سوريا الصهيوين لو تشكل قبل اإلستعمار 

، وكانوا يسموف عرب جنوب سوريا وظهر الفلسطيٍت يف مواجهة اإلنتداب الربيطاين ويف ىذا اػبطاب يتماىا الفلسطيٍت 1919عاـ 
و وسياساتو وأفكاره اإلستعمارية اليت هبسدىا الفلسطينيوف واإلسرائيليوف مع اإلسرائيلي ويعيد الفلسطيٍت إنتاج اػبطاب الصهيوين بأدوات

أي ما يسميها الدستور الديبقراطي إسرائيل  1948يف خطاب دستوري موّجو ضد الفلسطينيُت القاطنُت يف فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 
دولة إسرائيل يعيشوف يف موطنهم منذ القدـ،" ودبا  وضد فلسطُت اؼبستعَمرة خارج حدود إسرائيل مثل "أف العرب الفلسطينيُت مواطٍت

أف اػبطاب الفلسطيٍت اؼبستعَمر يعي جذوره التارىبية والقومية يف ىذه األرض فلماذا يقبل أف يكوف أقلية وطن مغبونة خبطاب 
 إستعماري مهيمن يرى فيو العرب يف إسرائيل قنبلة ديبغرافية هبب التخلص منها.

، أدى 1994، وخطاب السلطة الفلسطينية بعد عاـ 1974لفلسطيٍت اؼبتمثل يف خطاب ـ.ت.ؼ بعد عاـ تشظي اػبطاب الرظبي ا
إُف تشظي خطاب الفلسطينيُت يف الداخل وانسبلخهم عن مشروعهم الوطٍت، بعدىا كانت حركة أبناء البلد وحركات أخرى، تعتمد 

عي اؼبنظمة أدى إُف بروز ببلغة فلسطينية ذات صبغة حقوقية لدى ـ.ت.ؼ لكن تداليف سياساهتا وأفكارىا على الببلغة اؼبيثاقية 
، األقلية الفلسطينية يف إسرائيل تنادي حبكم ذايت ثقايف، وأف تكوف اللغة العربية لغة رظبية يف إسرائيل، وأف تشارؾ يف إزباذ القرارات

رباوؿ وثيقة الدستور الديبقراطي أف تكوف دستور دولة وهبذا ينجلي غبار الغنب التارىبي الناجم عن اإلستعمار الصهيوين لفلسطُت. 
إسرائيل فهي تسقط عن إسرائيل صفة العنصرية وتلصق الطابع الديبقراطي اإلنساين هبا يف الوقت الذي يتداعى فيو مفهـو الفلسطنة 

يف زمن )تقهقر اؼبشروع الوطٍت يف فلسطُت التارىبية بأسرىا لصاٌف مشروعات ثقافية وسياسية وحقوقية رباوؿ أخذ زماـ اؼببادرة 
 الفلسطيٍت(.

 2009مجموعة الدولة الواحدة  4.4
انطلقت مبادرة رؤية الدولة الواحدة دولة عبميع مواطنيها يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يف مدينة بوسطن على يد عدد من الناشطُت 

، وبعد حصار 2009ومطلع عاـ  2008ونية لقطاع غزة مع هناية عاـ الفلسطينيُت واإلسرائيليُت، بعد اجملزرة اليت وجهتها اآللة الصهي
 -طويل فرض على قطاع غزة، وتعثر مسار اؼبفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية. وجاءة الوثيقة يف مقدمة تشمل عدد من النقاط من )أ

شكل دستور عبمهورية فلسطُت  و( إضافة إُف قسم اؼببادئ التأسيسية والربنامج السياسي الذي ضم عشروف مادة صيغت على
اؼبستقبلية. تنطلق الوثيقة من فكرة إقامة دولة يف فلسطُت التارىبية تشمل صبيع السكاف الذين يعيشوف يف إسرائيل ويف الضفة الغربية 
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سيس "دولة بفعل النكبة، دوف سبييز على أساس الدين أو العرؽ أو األصل القومي لتأ 1948وقطاع غزة الفلسطينُت اؼبهجرين عاـ 
 مبوذجية يف اؼبنطقة متجذرة يف مواطنة متساوية وديبقراطية شعبية وعدالة فبأسسة."

تعًتؼ الوثيقة بالظلم التارىبي الذي تعرض لو الشعب الفلسطيٍت وتعًتؼ بالتطهَت العرقي حبق السكاف الفلسطينُت األصليُت، وترفض 
ُف طرد وهتجَت السكاف الفلسطينُت قصراً ومازالت إسرائل سبنع عودة البلجئُت إُف قرار التقسيم الذي دمر اعبغرافيا الفلسطينية وأدى إ

ديارىم اليت ىجروا منها. أوضحت الوثيقة فشل خيار حل الدولتُت الذي تبناه اػبطاب الرظبي الفلسطيٍت منذ إصدار وثيقة  
ائيل لؤلرض الفلسطينية حيث تسيطر إسرائيل على . يعود ىذا الفشل إُف استمرار استعمار إسر 1988االستقبلؿ الفلسطينية عاـ 

% من مساحة فلسطُت التارىبية وىذا يتناىف مع مبدأ العدؿ، 22% من مساحة فلسطُت التارىبية وَف يتبقى للفلسطينُت سوى 78
اء للجدار ومصادرة ويؤسس حل الدولتُت لواقع التجزئة والتفرقة والفصل وعدـ اؼبساواة، وتوضح سياسة إسرائيل االستعمارية من بن

 األراضي وقمع للسكاف الفلسطينُت واستباحة حق اؼبواطنة وحقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية إفشاؽبا اؼبمنهج ػبيار حل الدولتُت. 
 ينطلق خطاب الدولة الواحدة من تبٍت اسًتاتيجية اؼبقاومة الشعبية والتعاوف مع حركة اؼبقاطعة إلسرائيل وسحب االستثمارات وفرض

من أجل ربقيق خيار دولة لكل مواطنيها يف فلسطُت التارىبية. تؤكد الوثيقة على حق اؼبواطنة واؼبساواة والعدالة BDS  العقوبات عليها 
، وربدد الوثيقة 194واؼبصاغبة التارىبية ومعاعبة الظلم البنيوي الذي تعرض لو الفلسطينُت، وتؤكد على حق العودة والتعويض وفق قرار 

عاصمة للجمهورية الفلسطينية وىي مفتوحة للجميع بالتساوي، ومت ربديد ثبلث للغات للجمهورية الفلسطينية ىي العربية القدس 
لكرامة والعربية واإلقبليزية. تضمن الوثيقة التعددية القومية والعرقية والدينية وتسعى لبناء نظاـ اعبمهورية الفلسطينية على أساس العدؿ وا

 توافق مع اؼبواثيق الدولية.اإلنسانية ودبا ي
قدمت الوثيقة خطاب ببلغي جدير باالىتماـ والدراسة كونو يبنح الفلسطينُت رزمة اغبقوؽ واؼبطالب اليت يناظلوف من أجلها، وتتجاوز 

اطي اليت ال يعلو الببلغة اػبطابية للوثيقة الدولة الواحدة العديد من اػبطابات الفلسطينية مثل الدستور الفلسطيٍت والدستور الديبقر 
سقفها مثل ىذه الوثيقة. ما قدمو ىذا اػبطاب عجز اػبطاب الرظبي الفلسطيٍت وغَت الرظبي عن تقديبو يف مرحلة ما بعد أوسلو، 
وتقًتب رؤية ىذا اػبطاب مع رؤية حركة اؼبقاطعة الفلسطينية إلسرائيل اليت تؤكد على اعًتاؼ إسرائيل بالنكبة واؼبطالبة حبق العودة. 

، وعكس 1968يتبُت يف ىذه الببلغة ذبلي سلطة اػبطاب اغبقوقي التارىبي للشعب الفلسطيٍت الذي عربت عنو الببلغة اؼبيثاقية عاـ 
خطاب الدولة الواحدة وثيقة مظلمة تارىبية هبمع عليها فلسطينيوف وإسرائيليوف وَف ينتج مثل ىذا اػبطاب اؼبشًتؾ بُت الطرفُت الذي 

الفلسطينية الكربى، أما خطاب وثيقة جنيف واتفاقية أوسلو فهي َف تعرب عن األىداؼ الفلسطينية الكربى بقدر ما يعرب عن األىداؼ 
قامت تلك الوثائق بإىدار تلك اغبقوؽ األساسية للشعب الفلسطيٍت. تعلو ببلغة الدولة الواحدة على صبيع الببلغات الفلسطينية 

التارىبي، لكنها تنطلق من اسًتاتيجية اؼبقاومة الشعبية لوحدىا وَف تنطلق من اسًتاتيجيات الرظبية وتنصف الشعب الفلسطيٍت وخطابو 
 .   1974تلـز إسرائيل بتطبيق ىذا اػبطاب الذي ينَت القضية الفلسطينية بعد دخوؽبا مرحلة النفق منذ عاـ 

 2009وثيقة كايروس فلسطين، "وقفة حّق"  4.5

الدولية. مثلت الوثيقة كلمة  ةيف مدينة بيت غبم يف مهرجاف يف دار الندو  كايروس فلسطُت  -اؼبسيحيةبادرة الفلسطينية صدرت اؼب
تعرض اؼبسيحيُت الفلسطينُت للعاَف لتوضيح اؼبعاناة اليت سبر هبا القضية الفلسطينية، وتطالب الوثيقة اجملتمع الدوِف بوقفة حق اذباه ما ي

خطيئة ضد اهلل  أف االحتبلؿ العسكري ألرضنا ىولو الشعب الفلسطيٍت من معاناة وسبييز عنصري واحتبلؿ وظلم. ترى الوثيقة "
وبعيد جداً عن التعاليم اؼبسيحية، حيث إف البلىوت اؼبسيحي  ،ر ىذا االحتبلؿ ىو الىوت ربريفيواإلنساف، وأف البلىوت الذي يرب 
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، ودعوة إُف إحقاؽ العدؿ واؼبساواة بُت الشعوب ،" وتوسم الوثيقة نفسها بأهنا ليست اغبق، ىو الىوت ؿببة وتضامن مع اؼبظلـو
 ىوتية أو ورقة عمل إمبا ىي وثيقة إيباف وعمل. دراسة ال

يسعى خطاب ىذه الوثيقة إُف ربقيق السبلـ الدائم والعادؿ عرب إهناء اإلحتبلؿ اإلسرائيلي لؤلراضي الفلسطينية وتفكيك التمييز 
وىم مسيحي العاَف وكل  ةالعنصري وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وذلك من خبلؿ تعاوف الفئات اؼبوجهة ؽبا الوثيق

الكنائس وكل الشعوب والقادة السياسيُت وأصحاب القرار واجملتمع الفلسطيٍت واجملتمع اإلسرائيلي من خبلؿ الضغط على إسرائيل. 
تدين تؤمن ىذه الوثيقة باؼبقاومة غَت العنفية وسيلة صبيع الفلسطينُت حملاربة الظلم. ترفض الوثيقة اعبدار العازؿ واؼبستوطنات و 

 استخفاؼ إسرائيل بالشرعية الدولية وترفض الصمت العريب، وضبلت الوثيقة األسرة الدولية مسؤوليتها عن االنقساـ الفلسطيٍت.

سبت صياغة الوثيقة بلغة ىادئة مطالبة بالسبلـ واألمن واحملبة والعدؿ، ويربز يف الوثيقة ذبلي خطاب الىويت وخطاب سياسي يعود 
حية اؼبدشنة للوثيقة وىي شخصيات دينية وأكاديبية وسياسية واجتماعية، كاف لتعدد اػبلفيات الفكرية للكاتيب ذلك للشخصيات اؼبسي

الوثيقة أثره يف ببلغتها اػبطابية اليت تتوافق مع رؤية اؼبؤمنيُت والعلمانيُت. صبعت الوثيقة الصوت اؼبسيحي الفلسطيٍت وعملت على 
تو إذباه القضية الفلسطينية وطالب ىذا اػبطاب بإهناء االحتبلؿ وإقامة الدولة الفلسطينية توحيده يف خطاب صبعي ليعرب عن رؤي

وحدد عاصمتها بالقدس، للتأكيد على أف اؼبسيحيُت الفلسطينُت جزء من النسيج االجتماعي والسياسي للشعب الفلسطيٍت يسعوف 
نيُت. مثلت ىذه الوثيقة بببلغتها اػبطابية خطاب يتجاوز اػبطاب إُف التحرر والتخلص من االستعمار مثلهم مثل اؼبسلميُت الفلسطي

الرظبي العريب بًتكيزىا على عودة البلجئُت واإلفراج عن األسرى، وانتقدت الوثيقة التحيز الغريب والصمت عن جرائم إسرائيل، 
 وعكست الوثيقة صورة البلىوت الفلسطيٍت الذي وبارب البلىوت اإلسرائيلي/ الصهيوين.

ضح سلطة اػبطاب االىويت يف ببلغة الوثيقة وتطغى مفردات اإليباف اؼبسيحي على اؼبشهد اػبطايب للوثيقة، وعربت الوثيقة عن قوة تت
الصوت اؼبسيحي يف اجملتمع الفلسطيٍت وفعاليتو على اؼبستوى الدوِف، فالوثيقة تتجاوز اجملتمع احمللي لتخاطب اجملتمع الدوِف بقيادتو 

ئسو ومسيحيو من أجل رفع الظلم عن اجملتمع الفلسطيٍت. تنبع قوة الوثيقة من فعالية شروبة ؾبتمعية يف الدفاع عن اجملتمع وسياسّيو وكنا
بأكملو يف مواجهة العدواف الصهيوين، وتقدـ الوثيقة صفة أصحاهبا كفلسطينُت أواًل مث كمسيحيُت ثانيًا وَف تغرؽ الوثيقة يف خطاب 

  لك لتشكل خطاب صبعي فلسطيٍت ينسجم مع خطوط عريضة من الببلغة اؼبيثاقية.   الطائفية إمبا ذباوزت ذ

 خالصة نقدية وارتحال البالغة الفلسطينية 
يتبُت من خبلؿ التحليل السابق تعرض الببلغة الفلسطينية اليت مت رصدىا وربديدىا لغرض دراستها وتفحصها يف ىذه الدراسة، 

ببلغتها الكربى اؼبتمثلة يف الببلغة اؼبيثاقية اليت عربت عن الفلسطنة خَت تعبَت، وَف ينجح اؼبيثاؽ القومي تعرضها لعملية اررباؿ عن 
الفلسطيٍت بالتعبَت عنها لعدد من العوامل اؼبوضوعية والبنيوية اليت اعًتت بنية التشكيبلت اػبطابية للميثاؽ القومي حبيث ارهتن 

ربية وراعى اػببلفات واؼبخاوؼ العربية من نشوء اؼبنظمة، وخلق خطاب أقل ثورية فبا ينبغي أف يكوف اػبطاب اؼبيثاقي القومي بالبٌت الع
ليعرب عن الفلسطنة أو  1968عليو، وبعد أربعة عقود من صدور اػبطاب اؼبيثاقي القومي خرج إُف النور خطاب الببلغة اؼبيثاقية عاـ 

التارىبية اليت حلت بالشعب الفلسطيٍت وأدت إُف اندالع اؼبنفى وإنكسار اغبداثة  األىداؼ الفلسطينية الكربى، وليعرب عن اؼبظلمة
الفلسطينية وتشظي اؽبوية الفلسطينية لتعود الببلغة اؼبيثاقية بعد عقدين من الزمن على إعادة صياغة فلسطُت كشعب وجغرافيا وحبكة 
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ير، وبذلك رسم اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت إجابات لؤلسئلة وتطالب بتحرير فلسطُت بالكفاح اؼبسلح كمنهج وحيد لعملية التحر 
 الفلسطينية الناصبة عن النكبة.

َف وبافْظ الفلسطينيوف على ببلغتهم اؼبيثاقية ومنهج ثورهتم وخطاهبا وعبثو هبا بعد أقل من نصف عقد على تدشينها، فقد حقق التيار 
ير برنامج النقاط العشرة الربنامج اؼبرحلي، ليصعد خطاب الكيانية/ السلطة يف ظباء الربغمايت يف اغبركة الوطنية الفلسطينية مشروعو بتمر 

اػبطاب الفلسطيٍت بعد أف كانت تقبع خلف خطاب التحرير والعودة، واكبسر ىدفا التحرير والعودة وهبت بريقهما يف خطاب 
هبا لدى اغبركة الوطنية الفلسطينية لتوافق على قرار الربنامج اؼبرحلي. جنت وثيقة اإلستقبلؿ الفلسطينية على نزعات الرفض وخطا

التقسيم وباقي قرارات األمم اؼبتحدة ولتنبذ العنف وتوصفو باإلرىاب ولتلمح أيضًا بإمكانية اإلعًتاؼ بإسرائيل ولتعلن بصراحة قبوؿ 
إعبلف اإلستقبلؿ رسالة إعًتاؼ ؾبانية حل الدولتُت للشعبُت وإقامة الدولة الفلسطينية اؼبستقلة إُف جانب دولة إسرائيل، فخطاب 

أخر مسمار يدؽ يف  1996بدولة إسرائيل من قبل قيادة ـ.ت.ؼ. ويعد كرنفاؿ تعديل/ إلغاء اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت يف غزة عاـ 
فاقية نعش خطاب ـ.ت.ؼ اليت زبلت على مستوى اؼبمارسة ومن مث على مستوى الفكرة عن ىدؼ التحرير والعودة بعد توقيع ات

 أوسلو، وأسقطت خيار التحرير والعودة وتقرير اؼبصَت عرب اسًتاتيجية الكفاح اؼبسلح.
عن خطاب سلطة أوسلو اؼبستعمرة ما بعد استعمارية احملكومة ػبطاب خارطة الطريق واللجنة  2003َعبَػَر الدستور الفلسطيٍت لعاـ 

الدستور خبطاب يقـز اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت ويدجنو حبدود اتفاقية  الرباعية اليت أعلت من صوت اإلصبلح وؿباربة الفساد، وجاء
، لكنها َف تقدـ خارطة إسًتاتيجية  أوسلو. قدمت وثيقة األسرى مقاربة توفيقية إلدارة الشأف الداخلي الفلسطيٍت عند بلوغو مرحلة تأـز

، وحاولت وثائق اؼبصاغبة الفلسطينية تسويق 2007للنهوض الفلسطيٍت فبا أدى إُف وقوع حالة اإلنقساـ الفلسطيٍت صيف عاـ 
مقاربات وخطوات وخطابات من شأهنا زبفيف حدة التوتر واإلنقساـ، ورباوؿ رأب الصدع الفلسطيٍت وتوحيد البيت الداخلي 

حرير ليعلو الفلسطيٍت لكنها َف تلقى صدى لدى األطراؼ اؼبتخاصمة واؼبتحزبُت لدى الطرفُت، وغاب يف ىذه اػبطابات خطاب الت
 صدى تشكيبلت خطابية مثل "اؼبصلحة الوطنية العليا،" و"السلطة العليا." 

كانت وثيقة جنيف خطوة يف نفس سياؽ التنازؿ الذي هنجتو اتفاقية أوسلو وخطاب الدستور الفلسطيٍت. أما نداء حركة اؼبقاطعة 
نية بعد الببلغة اؼبيثاقية فهو يطالب باإلعًتاؼ جبريبة النكبة الفلسطينية إلسرائيل فعرب عن زخم وطٍت َف يشهد يف الببلغة الفلسطي

وجرائم اإلحتبلؿ الصهيوين ضد الفلسطينيُت، وهبـر اؼبؤسسة الثقافية واألكاديبية اإلسرائيلية السادنة للمؤسسة السياسية والعسكرية 
مرحلة ما بعد أوسلو، وارتبطت حركة اؼبقاطعة  ويعد خطاب حركة اؼبقاطعة خطوة فاعلة يف مشوار مقاربات التحرير الفلسطينية يف

 .  BDSالفلسطينية بشبكة ضخمة ؼبقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات وفرض العقوبات معروفة باختصار 
"أقلية وطن،" ك 1948قدـ خطاب الدستور الديبقراطي مسانبة قانونية سياسية وظبت الفلسطينيُت يف فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 

الدستور الديبقراطي أف تكوف دولة إسرائيل "متعددة الثقافات وثنائية اللغة،" وىذا اػبطاب تساوؽ من انبتات  ويطالب خطاب
اػبطاب الرظبي الفلسطيٍت الذي زبلى عن فلسطينيي الداخل، وجاء خطاب الدستور الديبقراطي ليتماىى اؼبستعَمر )الفلسطيٍت( مع 

عن شراكة سياسية وقانونية ودستورية بُت اعببلد والضحية. قبحت ؾبموعة الدولة الواحدة  اؼبستعِمر )اإلسرائيلي( وينتج خطاب يعرب
يف تقدًن ببلغة خطابية تعرب عن األىداؼ الفلسطينية الكربى بسقف أعلى من سقف اػبطاب الرظبي الفلسطيٍت ؼبرحلة ما بعد 

اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية ورفعت صوت ، وعربت وثيقة كايروس فلسطُت عن خطاب نقدي فكك خطاب االحتبلؿ 1974
 مسيحي فلسطُت لتعبَت عن معاناة الشعب الفلسطيٍت الناجم عن الظلم التارىبي الذي سببتو إسرائيل.
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 تتَّبع الببلغة الفلسطينية يبُت صبلة من سَتة التحوالت واإلنبتات اليت اعًتت اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت اليت بدأ تدشينها منذ عاـ
، وكاف خطاب الببلغة اؼبيثاقية أساس وجوىر اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت التحرري لكن سَتة التحوالت الفلسطينية أزاحت 1964

، الببلغة اؼبيثاقية إُف منطقة الظل يف الفكر واؼبمارسة، وتكوثر سَتة التحوالت اػبطابية اؼبرتبطة دبنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
ببلغة اؼبيثاقية وذبلى خطاب االنبتات اؼبيثاقي باػبطاب الرظبي الفلسطيٍت اؼبرتبط دبنظمة التحرير والسلطة أدت إُف كسوؼ ال

الفلسطينية. قبحت بعض اػبطابات الفلسطينية غَت الرظبية )حركة اؼبقاطعة الفلسطينية إلسرائيل، وؾبموعة الدولة الواحدة( يف تدشُت 
من خبلؿ ذبرًن إسرائيل ومطالبتها باالعًتاؼ بالظلم التارىبي الذي سببتو للفلسطينُت، والتأكيد على  ببلغة تتشابو مع الببلغة اؼبيثاقية

حق العودة، ورفض التمييز العنصري حبق الفلسطينيُت يف كل فلسطُت التارىبية، واؼبطالبة بتحقيق حل عادؿ للقضية الفلسطينية، 
نية إلسرائيل، وؾبموعة الدولة الواحدة، ووثيقة كايروس فلسطُت "وثيقة وقفة جاءت فكرة ىذه اػبطابات )حركة اؼبقاطعة الفلسطي

حّق"( من نضاؿ شعب جنوب إفريقيا وحققت ىذه اػبطابات قباحات يف اؼبشهد الفلسطيٍت إال أف ىناؾ فرؽ بُت اغبالة اعبنوب 
 ي.       إفريقية واغبالة الفلسطينية اليت تتعرض لبلستعمار استيطاين يشمل الفصل العنصر 
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 الفصل الخامس
 الميثاقية واستراتيجية التحرر البالغة

 
 إلماعة
 سَتة التحوالت اػبطابية ومسَتهتا 5.1
 قراءة صبعية للخطابات الفلسطينية 5.2
 وظيفة اػبطاب البديل 5.3
 مقاربة يف اسًتاتيجية التحرر 5.4

 خالصة أسئلة النكبة والبالغة التحررية
 

"إمبا ىو حدث عنيف دائماً "إف ؿبو االستعمار   
    فرانز فانون

 " ."ال ربقق ثقافة منخرطة يف صراع ربرري وجودىا اؼبوضوعي كثقافة إال إذا نقضت وسائل إنتاج واستهبلؾ الثقافة اؼبعادية للتحرر
 فيصل درّاج  
 
تؤدي االنكسارات والًتاجعات يف اػبطاب الفلسطيٍت الرظبي إُف تقوقعو يف ىوامش الفعل الوطٍت ويصعد إُف قمة اػبطاب الوطٍت 

 خطاب التحرير والعودة والدولة الديبقراطية الذي يستأنفو اػبطاب الشعيب.   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
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 البالغة الميثاقية واستراتيجة التحرر
 إلماعة

سَتة التحوالت اليت اعًتت مسَتة اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت، ويرصد أىم التحوالت اليت أدت تدرهبياً إُف اجهاض  ب ىذا الفصلقر ي
الببلغة اؼبيثاقية. ويبُت كيف أسهمت بعض اػبطابات الفلسطينية غَت الرظبية يف إستعادة زخم الببلغة اؼبيثاقية. وحدد ىذا الفصل 

ٍت البديل اليت مت استبلؽبا من التنافذية النقدية للخطابات الفلسطينية اؼبدروسة ومن اؼبراجعة النقدية للعديد من وظيفة اػبطاب الفسطي
األدبيات اليت عاعبت اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، ووباوؿ ىذا الفصل مبلمسة اسًتاتيجية فلسطينية يكوف دبقدورىا ربقيق األىداؼ 

عن ىذه االسًتاتيجية دبصطلح اإلسًتاتيجية التوليفية بشكل عاـ واإلسًتاتيجية اؼبركزة لكل جغرافيا  الفلسطينية الكربى، ومت التعبَت
 فلسطينية بشكل خاص.

 سيرة التحوالت الخطابية ومسيرتها 5.1
ربولت اغبركة الوطنية الفلسطينية خبطاهبا من حركة ربرر وطٍت تسعى إُف ربقيق ربرير فلسطُت التارىبية، وربقيق عودة البلجئُت 
الفلسطينيُت إُف حركة سياسية غبنت تارىبها وتاريخ النضاؿ الفلسطيٍت، لتصبح نسخة من نسخ اغبركة الصهيونية وتتبلقى كبل اغبركتُت 

رات يف ما وصل إليو اػبطاب الفلسطيٍت من مطالب مثل: تبٍت حل الدولتُت وىذا اؼبطلب وبقق يهودية دولة يف اػبطاب والتصو 
إسرائيل وىذا اػبطاب ؿبور أساسي يف خطاب الصهيونية وأىدافها. بدأت سَتة التحوالت الفلسطينية تدرهبياً باالنبتات عن أىدافها 

، وبدأ الًتاجع فلسطينيًا عن ىذه الببلغة بتأجيل ىدؼ التحرير والعودة، 1968ثاقية لعاـ الفلسطينية الكربى اؼبدشنة يف الببلغة اؼبي
وتقدًن ىدؼ الكيانية الفلسطينية اؼبتمثل يف سلطة على أرض فلسطينية، ومن مث ليكرس ىدؼ أقامة دولة فلسطينية مستقلة إُف 

فكرة التحرير عن اػبطاب الفلسطيٍت ليبقى اػبطاب الفلسطيٍت  جانب دولة إسرائيل وليتوج ىذا اػبطاب باتفاقية أوسلو اليت سلخت
 عارياً ببل سدانة ربميو وتصونو وتدافع عنو. 

وطٍت لعبت عدد من اؼبتغَتات الفلسطينية واإلقليمية والدولية دورًا مركزيًا يف تصدع الوثيقة الفلسطينية التحررية اؼبتمثلة يف اؼبيثاؽ ال
رضت ـ.ت.ؼ والفصائل الفلسطينية إُف حرب ضروس من قبل النظاـ األردين، ومارست العديد من لقد تع 1968الفلسطيٍت لعاـ 

األنظمة العربية ؿباوالت اؽبيمنة واالحتواء واالستحواذ على منظمة التحرير الفلسطينية، وفرخت األنظمة العربية العديد من الفصائل 
 جانب خفوت اػبطاب الثوري والتحرري الذي ارتبط بكاريزما الزعيم القومي الفلسطينية الوظيفية ػبدمة سياسات الدوؿ العربية، إُف

، إضافة لتأثَت الكتلة االشًتاكية فبثلة باالرباد السوفييت وتأثَت عدد من الدوؿ العربية 1970صباؿ عبد الناصر الذي استشهد يف عاـ 
كاف للفلسطينيُت نفسهم قابلية للتخلي واالنزياح عن الببلغة على قيادة اؼبنظمة للعمل على مرحلة النضاؿ الفلسطيٍت وتقسيمو كما  

فصيل فلسطيٍت أسهم إسهامات كربى يف صياغة الربنامج اؼبرحلي، وتبناه  1969اؼبيثاقية لتحسُت مواقعهم السلطوية، وبرز يف عاـ 
النص اؼبؤسس )اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت(،  وساعد على سبرير الربنامج اؼبرحلي ليحل مكاف 1973يف دورة انعقاد اللجنة اؼبركزية عاـ 

 وليعمل الفلسطينيُت جبد من أجل ربقيق غايات ىذا الربنامج الذي بُت الفصل السابق ماىية ىذا الربنامج وأىدافو.
يكوف قد ويف ذات الوقت  338يعد تبٍت الربنامج اؼبرحلي أكرب وأخطر التحوالت يف اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت، ألنو َف يرفض قرار 

، وىذا الربنامج عمل على سبزيق الفكر التحرري واػبطاب اؼبستند إليو وأوىن طاقات 338وىو البند األوؿ من قرار  232تبٌت قرار 
مج لربناالتحرر الفلسطينية اؼبتصاعدة بتبنيها والتحامها للببلغة اؼبيثاقية اليت تبنت الكفاح اؼبسلح كاسًتاتيجية وحيدة للتحرير بينما ىذا ا

أسس لتعدد االسًتاتيجيات يف الوقت الذي كاف دبقدور الفلسطينيُت ربقيق قباحات سياسية ووطنية بالكفاح اؼبسلح أكثر من أي 
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ظروؼ أخرى. كانت فكرة أقامة سلطة فلسطينية مثلما ورد يف الربنامج اؼبرحلي دبثابة غمزه من وراء اػبطاب التحرري الفلسطيٍت 
يف وثيقة االستقبلؿ، بذلك  1988إسرائيل إُف جانب السلطة الفلسطينية وىذا ما مت اإلعبلف عنو يف عاـ  بإمكانية االعًتاؼ بدولة

 مت ربطيم فكرة الدولة الديبقراطية العلمانية اليت ربقق للفلسطينيُت فلسطينيتهم. 
 1993، وتوقيع أتفاقية أوسلو عاـ 1988ومن مث إعبلف االستقبلؿ عاـ  1974انسبلخ الفلسطينيُت عن الببلغة اؼبيثاقية منذ العاـ 

، أدى إُف تشظي اػبطاب الفلسطيٍت فأضحت فلسطُت 1996وإىدار اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت ونسف مقوالتو اؼبركزية عاـ 
 جغرافيات وبانتستونات والشعب الفلسطيٍت تشظى إُف ؾبموعات مت تقسيمهم وفق اؽبندسة االستعمارية، أما الرواية الفلسطينية
وىويتها فوقفت تراوح بباب إقامة الدولة الفلسطينية اؼبستقلة ومازالت تستجدي باؼبفاوضات كخيار اسًتاتيجي فرصة إلقامة دولة 

 فلسطينية على أقل من ربع فلسطُت التارىبية.
طالبة حبل اؼبشاكل كانت صبلة التحوالت السابقة ذات أثر بالغ يف بروز عدد من اؼببادرات واػبطابات واألفكار والتصورات اؼب

اعبماعية عبماعات اليت مت هتميشها من قبل اغبل اؼبرحلي وصفقة أوسلو، فربزت مبادرات من فلسطيٍت فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 
، ومبادرات من ذبمعات الشتات الفلسطيٍت، ومبادرات من األراضي الفلسطينية اؼبستعَمرة الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، 1948

اؼببادرات من يطالب حبلوؿ مرتبطة بتلك التجمعات مثل: خطاب الدستور الديبقراطي الذي رفعت شعاره صباعات من  ومن ىذه
، ومبادرة تطالب حبل صبعي مثل: وثيقة جنيف األخطر من اتفاقية أوسلو حيث قدمت 1948فلسطيٍت فلسطُت اؼبستعَمرة عاـ 

و صفة السيطرة واؽبيمنة الدائمة عل الفلسطينيُت شعباً وأرضًا وفكراً واقتصاداً وغَتىا تنازالت كبَتة لدولة االستعمار االستيطاين ومنحت
من األمور، ومبادرات ذات صفة صبعية حافظت على اغبقوؽ الفلسطينية وانسجمت مع الببلغة اؼبيثاقية مثل نداء حركة اؼبقاطعة 

احدة اليت طالبت بإقامة صبهورية فلسطُت على فلسطُت التارىبية وؾبموعة الدولة الو  2004الفلسطينية إلسرائيل اليت انطلقت عاـ 
 على أسس التعددية العرقية والدينية والقومية دوف سبييز أو فصل عنصري.

وَف تنطلق من اػبطاب  1988يتبُت أف عدد من ىذه اؼببادرات انطلقت من قاعدة حل الدولتُت من وثيقة االستقبلؿ الفلسطيٍت لعاـ 
وقامت ىذه اؼببادرات استئناؼ  1968معي الذي عرب عن الفلسطنة، واؼبتمثل يف اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت لعاـ الفلسطيٍت اعب

 2003خطاهبا من وثيقة االستقبلؿ وما بعدىا من خطاب أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية مثل إقباز الدستور الفلسطيٍت عاـ 
ر مثلما وضح يف الفصل السابق ال يعرب عن فلسطُت التارىبية كشعب وسكاف وراوية. بنسختو الثالثة اؼبعدلة واؼبنقحة وىذا الدستو 

َف يعْد جدؿ الفلسطينيُت  2007أثرت األحداث الفلسطينية الداخلية على مسَتة اػبطاب الفلسطيٍت فبعد االنقساـ الفلسطيٍت عاـ 
اعد السلطة واحملافظة على خطاب السلطة الناعم ومت استبعاد يرتبط دبقاومة االحتبلؿ أو التحرير وأمبا اكبصر للعمل على تقاسم مق

خيار اؼبقاومة والكفاح وأصبحت اؼبقاومة رد فعل وليست فعل حيث توظف لرد العدواف وليس الستئناؼ اؼبشروع التحرري 
 الفلسطيٍت.

تمثلة يف )التحرير، والعودة، وإقامة رغم كل التحوالت يف اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت وابتعاده عن األىداؼ الفلسطينية الكربى اؼب
 الدولة( إال أف اػبارطة الوطنية الفلسطينية ما زالت ربمل خطابًا فلسطينيًا بديبًل ينسجم مع الببلغة اؼبيثاقية ويعرب ىذا اػبطاب عن

من الفواعل والروافع ـ.ت.ؼ والسلطة الفلسطينية، وتشكل ىذا اػبطاب على يد عدد لالفلسطنة بفاعلية أعلى من اػبطاب الرظبي 
السياسية والثقافية واالجتماعية والسياسية كحركة اعبهاد اإلسبلمي اليت مازالت تتبٌت خيار ربرير فلسطُت التارىبية بالكفاح اؼبسلح، 

ى فلسطُت وترفض اؼبفاوضات أو اؼبشاركة يف السلطة الفلسطينية. ورفع حزب التجمع الوطٍت الديبقراطي شعار دولة لكل مواطنيها لتبق
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التارىبية جبغرافيتها وديبغرافيتها موحدة ال تقبل التجزئة والتقسيم، وخطاب الدولة لكل مواطنيها )ؾبموعة الدولة الواحدة( أكتسب 
، وعرب خطاب نداء حركة اؼبقاطعة 2009شعبية كبَتة فلسطينية وغَت فلسطينية خصوصًا بعد انطبلؽ ؾبموعة الدولة الواحد عاـ 

ويطالب ىذا  1948فاعلية كربى يف الدفاع عن اؼبظلمة التارىبية اليت غبقت بالشعب الفلسطيٍت جراء نكبة عاـ إلسرائيل عن 
اػبطاب اعًتاؼ إسرائيل بالغنب التارىبي الذي غبق بالفلسطينيُت يف الوقت الذي هتافت فيو اػبطاب الرظبي الفلسطيٍت ؼبصاغبة 

ها. تؤدي االنكسارات والًتاجعات يف اػبطاب الفلسطيٍت الرظبي إُف تقوقعو يف ىوامش إسرائيل واالعًتاؼ هبا وتطبيع العبلقات مع
 الفعل الوطٍت ويصعد إُف قمة اػبطاب الوطٍت خطاب التحرير والعودة والدولة الديبقراطية الذي يستأنفو اػبطاب الشعيب.   

 قراءة جمعية للخطابات الفلسطينية 5.2
ولكل سلطة خطاب، لقد تتعددت السلطة اػبطابية يف اػبطابات الفلسطيٍت اليت سبت  كل خطاب سلطة  السلطة الخطابية:

دراستها. ويبكن إصباؿ ىذه السلطة اػبطابية بسلطة الشرعية العربية، وسلطة االصباع الثوري الفلسطيٍت، وسلطة االصباع الشعيب 
ب التنمية والتحديث واإلصبلح وؿباربة الفساد، وسلطة الفلسطيٍت، وسلطة خطاب السبلـ وإقامة الدولة الفلسطينية، وسلطة خطا

خطاب الوحدة الوطنية، وسلطة خطاب األقلية القومية واألقلية الدينية. أدى كل خطاب من ىذه اػبطابات دور إهبايب أو سليب يف 
ة الفلسطينية ؼبقاطعة إسرائيل اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت وبينت الدراسة أف سلطة خطاب ؾبموعة الدولة الواحدة وسلطة خطاب اغبرك

 بإمكاهنا إعادة استئناؼ اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت بصورتو التحررية دبا ينسجم مع سلطة خطاب الببلغة اؼبيثاقية.   
: ذبلى يف كل خطاب من اػبطابات الفلسطينية يف ىذه الدراسة أيديولوجيا رئيسية إُف جانب عدد من أيديولوجيا الخطاب

الفرعية اؼبدعمة أليدلوجية الرئيسة. أىم ىذه االيديولوجيات الرئيسية اليت شكلت بٌت اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت ىي  االيدولوجيا
ت أيديولوجيا التحرير، أيديولوجيا العودة وأيديولوجيا إقامة الدولة الفلسطينية الديبقراطية، بعد وىن ىذه االيديولوجيات وتراجعها برز 

اؼبتمثلة يف االيدولوجيا السلمية، وااليدولوجيا االستقبللية، وااليدولوجيا الليربالية الدستورية، وايدولوجيا  ترعة من االيديولوجيات
 اإلقصاء واالنقساـ، وايدولوجيا التماىي باؼبستعِمر، وايدولوجيا األقليات، وايدولوجيا اجملموعات الشعبية. كاف للًتاجع عن ايدولوجيا

العديد من االيديولوجيات اليت أوىنت اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، لكن يتبُت أف ىناؾ أيديولوجيات شعبية  التحرير الفلسطينية تفريخ
 وصباىَتية تنسجم مع ايديولوجيا الببلغة اؼبيثاقية ويعوؿ عليها يف عملية استعادة زخم ايدولوجيا التحرير الفلسطينية.

تدرجت البنية الفلسطينية يف إنتاج الببلغة الفلسطينية اليت بدأت مع الببلغة القومية واليت مثلت اغباضنة للببلغة  أبنية الخطاب:
اؼبيثاقية اليت أعادت ترميم بنية منظمة التحرير الفلسطينية بصيغة صبعية ثورية. وأسهمت البٌت القيادية الفلسطينية يف تفكيك خطاب 

اعبمعي وتدشُت أبنية ببلغية مرحلية واستقبللية ودستورية أفقدت اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت ببلغتو  اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت
اعبمعية، وأضحت البٌت اعبديدة جوىر اؼبشروع السياسي الفلسطيٍت ونُبذت بٌت اػبطاب الفلسطيٍت اؼبقاـو وُصعدت بٌت اػبطاب 

. سبثل البنية اػبطابية أحد أى م منتجات سلطة اػبطاب وايدولوجيتو فإف كانت البنية ربررية ينتج خطاب ربرري الفلسطيٍت غَت اؼبقاـو
وأف كانت البنية سلمية تنتج خطاب وأيديولوجية سلمية وىذا ما حصل يف مرحلة ما بعد أوسلو حيث تعددت األبنية الفلسطينية اليت 

ماىَت الشعبية الفلسطينية ذبسيد أبنية صبعية إلعادة االعتبار وكاف دبقدور اعب تدعم مشاريع السبلـ والتطبيع والتماىي مع اؼبستعِمر،
 للببلغة اؼبيثاقية الفلسطينية. 

 وظيفة الخطاب البديل 5.3
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. االفبلت من شرؾ االنبتات 1من عدد من الوظائف ىي:  -حسب تصور ىذه الدراسة– ينطلق اػبطاب الفلسطيٍت البديل
الكربى وتدشُت مقوالت وطنية تتماثل مع الببلغة اؼبيثاقية. وىجر كل اػبطاب السياسي  واالكبراؼ واإلزاحة عن األىداؼ الفلسطينية

الذي أوىن اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت مثل الربنامج اؼبرحلي والدستور الفلسطيٍت والتشبث باػبطابات اليت تدعم الببلغة اؼبيثاقية مثل 
. معاعبة العطب البنيوي واؼبوضوعي الذي أَف 2الدولة الواحدة؛ خطاب حركة اؼبقاطعة الفلسطينية إلسرائيل وخطاب ؾبموعة 

األمر الذي جعل ىذا العطب صفة بنيوية يف باقي اػبطابات الفلسطينية اليت اندلعت بعد إقرار  1974باػبطاب الفلسطيٍت منذ عاـ 
ة االيديولوجية اليت ىيمنت على بنية اغبركة الوطنية الربنامج اؼبرحلي ويتمثل ىذا العطب بالتنازالت اجملانية والضبابية الفكرية واؼبراىق

. تدشُت هنضة ربررية يف اؼبستويات الفكرية والسياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والفلسفية لتكوف مداخبلت 3الفلسطينية؛ 
من السياسات اليت تسعى لتمثيل  ومسانبات متوافقة على ىدؼ التحرر الفلسطيٍت من خبلؿ استعادة الببلغة اؼبيثاقية وصوغ عدد

. اػبروج من تيو التكتيك 4وترصبة الببلغة اؼبيثاقية ؼبنهج فلسطيٍت يكوف دبقدور كل فرد فلسطيٍت فبارسة حقو بالعملية التحررية؛ 
فلسطينية للتعلم من السياسي واستنهاض اػبطاب االسًتاتيجي بأىدافو وسياساتو وببلغتو وتقدًن مراجعة نقدية لتاريخ اغبركة الوطنية ال

. أحياء ثورية خطاب اغبركة الوطنية الفلسطينية دبقوالهتا التحررية اؼبتمثلة يف العودة وتقرير اؼبصَت وإقامة 5األخطاء وعدـ تكرارىا؛ 
ت والفصائل . العمل على ربديد وظيفة األحزاب واغبركا6الدولة الديبقراطية يف فلسطُت التارىبية يف صبيع اعبغرافيات الفلسطينية؛ 

الفلسطينية كوهنا حركات ربرر ذبمع على خطاب الببلغة اؼبيثاقية وليست أحزاب سياسية هتدؼ إُف السلطة ونعيمها وربدد ىذه 
. تصفية التاريخ الفلسطيٍت من األساطَت الوطنية اليت غلفت اػبطاب 7)أيديولوجية التحرر الفلسطينية(؛ باألحزاب موقفها وعبلقتها 

لسطيٍت بصفة اؼبقدس ومنعت بلورة خطاب نقدي اذباه اؼبؤسسات الفلسطينية والقيادة والكوادر فبا أدى إُف حاالت السياسي الف
. توضيح طبيعة اؼبرحلة اليت يبر هبا الفلسطينيوف بأهنا مرحلة ربرر وطٍت وليست مرحلة  8الفساد والًتىل والتفرد واؽبيمنة والزبائنية؛ 

 بو اػبطاب الفلسطيٍت )الوزير، ورئيس الوزراء، واللواء، واؼبوكب(.كليشيهات الدولة مثلما يزخر 
يقـو اػبطاب البديل على تأسيس بنية فلسطينية تؤسس ػبطاب التحرر الوطٍت الفلسطيٍت ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا من 

سًتاتيجيات واالستعانة باػبطاب اغبقوقي خبلؿ: تفكيك وىدـ الرواية الصهيوينة االستعمارية ويكوف ذلك باستخداـ صبيع اال
والقانوف وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيٍت، وإقامة العبلقة مع اؼبفكرين اؼبعادين للصهيونية وإسرائيل، ومساندهتم لتقدًن خطاب 

 1948اؼبستعَمرة عاـ  نقدي من داخل اجملتمع االستعماري، كذلك تكوف ىذه اؼبهمة على عاتق الفلسطينيوف اؼبتواجدوف يف فلسطُت
 بتفكيك البنية الكولونيالية اإلسرائيلية وعدـ تقدًن اؼببادرات والتصورات واػبطابات اليت تكرس شرعية النظاـ االستعماري.

يتطلب كذلك النهوض باؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وفكريًا من خبلؿ فلسطنة ىذه اغبقوؿ 
باغها باألفكار التحررية االنعتاقية مثلما حددهتا الببلغة اؼبيثاقية، وؿباربة ومكافحة مشاريع التطبيع والتبعية يف صبيع اجملبلت وإص

واؼبيادين. تدشُت خطاب ربرري ينهض هبذه اغبقوؿ لفولذة اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت، وخَت مثاؿ على ىذا النهوض ذبربة نداء حركة 
، والعمل اغبثيث على اؼبزاوجة بُت اؼبقولة الثقافية الثورية 2009وؾبموعة الدولة الواحدة  2004ينية إلسرائيل اؼبقاطعة الفلسط

التحررية مع اؼبقولة السياسية وتكوف السياسة منطلقة من الثقافة التحررية، والعمل على تفكيك العقل السياسي والثقايف الفلسطيٍت 
لببلغة اؼبيثاقية والعمل على إعادة إنتاج العقل السياسي والثقايف الفلسطيٍت ضمن رؤية نقدية ربررية. الرظبي وغَت الرظبي اؼببتعد عن ا

استعادة الببلغة اؼبيثاقية كدستور للتحرر الفلسطيٍت وؿباربة )االغًتاب التحرري( الذي تعرض لو اجملتمع الفلسطيٍت بدًأ من عاـ 
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ساعده بعد اندالع خطاب ؿباربة وإهناء "عسكرة االنتفاضة،" وفق الربنامج ، واشتد 1994وتوج ىذا االغًتاب بعاـ  1974
 .    2005السياسي الذي عرب عنو الرئيس الفلسطيٍت ؿبمود عباس منذ مطلع عاـ 

يا،" ىذه نقد اؼبوروث السياسايت واػبطايب اؼبوروث دوف وعي مثل "القرار الوطٍت اؼبستقل،" و"اؼبصلحة الوطنية العليا،" و"السلطة العل
تشكيبلت خطابية غرضها اؽبيمنة والسيطرة ومصادرة حق التحرر الفلسطيٍت بتلوين اػبطاب السياسي الفلسطيٍت دبفردات الدولة 
والتنمية والعوؼبة، ىذه التشكيبلت اػبطابية تقدـ جرعات تسمم فكر اػبطاب الفلسطيٍت وؿبتوياتو وىي عملية استدراؾ قاصر للببلغة 

 ربرير الذي طغى يف خطاب اغبقوؿ الفلسطينية اؼبختلفة.-ًن خطاب التحرير وتدشُت خطاب البلاؼبيثاقية لتعو 
تأسيس الببلغة اؼبيثاقية/ اػبطاب البديل على حامل اجتماعي وسياسي وثقايف ربرري يكوف دبقدوره استعادة العقد الوطٍت الفلسطيٍت 

وطٍت الفلسطيٍت على أىداؼ الببلغة اؼبيثاقية. يتبلور ىذا العمل التحرري لتحقيق خطاب الوحدة الوطنية التحررية بتوحيد اػبطاب ال
من خبلؿ توفر اإلرادة السياسية لدى األحزاب الفلسطينية واغبركات االجتماعية واعبامعات واؼبثقفُت والسياسُت ووسائل االعبلـ 

رر متمسكة باألىداؼ الفلسطينية الكربى وال تضع سقف واؼبنهاج اؼبدرسي وكل أفراد الشعب الفلسطيٍت، حبيث تكوف اإلرادة إرادة رب
ضية سياسي لطموحها سوى التحرير والعودة وإقامة الدولة الديبقراطية. تعزيز الربامج واالسًتاتيجيات اليت تفعل التعبئة القومية وتعيد الق

 فاذ إُف وعي الشعوب العريب وإرادهتا الشعبية.الفلسطينية إُف عمقها العريب بعيداً عن السياسات واػبطابات الرظبية العربية والن
إعادة تأسيس اؼبؤسسة الثقافة الفلسطينية دبقاييس فلسطينية لتعرب عن اػبطاب الثقايف عبميع الفلسطينيُت يف الداخل واػبارج، وىذه 

وصهر اػببلفات بُت اػبطابات السياسية اؼبؤسسة تعيد زبليق وتكوثر الوعي الثقايف الفلسطيٍت من خبلؿ توحيد اؼبقولة الثقافة الوطنية، 
الفلسطينية وبُت اعبغرافيات السياسية فاػبطاب الثقايف اؼبوحد ينتج خطاب سياسي موحد، وىذا العمل يؤدي إُف ىجر الثقافة 

الفلسطيٍت ربررية لتكوف وظيفة الثقافة على رأس سهاـ التحرر الفلسطيٍت وتكوف بوصلة العمل الوطٍت  -االرجائية السكونية البل
التحرري، وتعد ذبربة حركة اؼبقاطعة الفلسطينية إلسرائيل وؾبموعة الدولة الواحدة دليل ذىيب على طاقة الثقافة وقدراهتا يف اؼبشروع 

 التحرري الفلسطيٍت.
 مقاربة في استراتيجيا التحرر 5.4

بعها االستعمار اإلسرائيلي وحقق من خبلؽبا أىدافو يتطلب من الفلسطينيُت فهم أسباب ىزيبتهم والتعرؼ على االسًتاتيجية اليت ات
االستعمارية، وأف عملية تفهم االسًتاتيجية اإلسرائيلية تفضي بالفلسطيٍت بلورة رؤية واعية خبصوص االسًتاتيجية الناجعة لتحرير 

شاركة اعبيوش العربية وأثبتت ىذه فلسطُت. تبٌت اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت اسًتاتيجية ربرير سبثلت يف اغبرب النظامية اػباطفة دب
، ودشنت الببلغة اؼبيثاقية اسًتاتيجية الكفاح اؼبسلح اليت حققت قباحات كبَتة لكن 1967االسًتاتيجية فشلها يف ىزيبة حزيراف عاـ 

لربنامج اؼبرحلي عاـ سرعاف ما مت تقويض أركاف ىذه االسًتاتيجية بتبٍت اسًتاتيجيات أخرى إُف جانب اسًتاتيجية الكفاح اؼبسلح يف ا
. بعد خطاب الربنامج اؼبرحلي َف تعد اسًتاتيجية الكفاح اؼبسلح ذات أولوية لدى الفلسطينيُت وسبثل ذلك جلياً خبطاب وثيقة 1974

أعبلف االستقبلؿ اليت نبذت العنف وبعد ذلك، تسارعت قطع دومنو الكفاح اؼبسلح بالسقوط الواحدة تلو األخرى من قبل 
  بنبذ االرىاب ومكافحة التمرد وإهناء عسكرة االنتفاضة وضبط السبلح غَت الشرعي ووحدة السبلح الفلسطيٍت.الفلسطينيُت

بالرغم من ىجر الفلسطينيُت للكفاح اؼبسلح إال أف اؼبشهد الوطٍت الفلسطيٍت أثبت فعالية الكفاح اؼبسلح يف احملافظة على الفلسطنة 
، والعدواف 2002، ومعركة ـبيم جنُت عاـ 1982ومن األمثلة الشهَتة اليت تؤكد ىذه اؼبقولة العدواف اإلسرائيلي على لبناف عاـ 

، ىذه احملطات الكفاحية الفلسطينية وغَتىا من احملطات أعادت االعتبار للقضية الفلسطينية.  2012غزة عاـ  الصهيوين على قطاع
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. أما 2004، وضبلة اؼبقاطعة الفلسطينية إلسرائيل 1987كما أسهمت االسًتاتيجية اعبماىَتية فعاليتها يف االنتفاضة األوُف عاـ 
ليها اػبطاب الرظبي الفلسطيٍت وأحزاب ومؤسسات فلسطينية منذ إعبلف نبذ اؼبقاومة اؼبسلحة إسًتاتيجية اؼبقاومة الشعبية اليت تعجز ع

بعد استشهاد الرئيس الفلسطيٍت ياسر عرفات فقد فقدت جوىرىا ومت سبيعها وتسخيفها من قبل فواعل فلسطينية ىيمنت على حقل 
 حزاب الفلسطينية اليت تتبٌت اؼبقاومة اؼبسلحة خصوصاً حركة ضباس.   اؼبقاومة الشعبية لبلكتساب شرعية سياسية وؾبتمعية يف مواجهة األ

أما خبصوص االسًتاتيجية الفلسطينية اليت يبكن اعتمادىا من أجل خوض غمار معركة التحرير فهي تتمثل يف االسًتاتيجية التوليفية 
ة التوليفية تشمل صبيع اعبغرافيات الفلسطينية، وىنا اليت تضم كافة الوسائل واألساليب من أجل ربرير فلسطُت لكن ىذه االسًتاتيجي

تربز اسًتاتيجية رئيسية ووحيدة لكل جغرافية على انفراد فمثبًل اسًتاتيجية الضفة والقطاع تكوف بالكفاح اؼبسلح وحده كخيار 
زدوجة ذبمع بُت اؼبقاومة اؼبسلحة تكوف اسًتاتيجية م 1948إسًتاتيجي، أما اسًتاتيجية الفلسطينيُت يف فلسطُت اؼبستعمرَة يف العاـ 

 واؼبقاومة غَت اؼبسلحة، أما اسًتاتيجية الفلسطينيُت يف الشتات فتتمثل يف اؼبقاومة الشعبية واعبماىَتية والعمل على دعم اسًتاتيجيات
 الشعب الفلسطيٍت يف فلسطُت التارىبية.   

 
 خالصة أسئلة النكبة والبالغة التحررية

انبتار للحداثة الفلسطينية وإعاقة لصَتورة تطورىا، ومت تقسيم اعبغرافيا الفلسطينية  1948ينية الواقعة عاـ قبم عن النكبة الفلسط
وتشتيت عدد كبَت من الشعب الفلسطيٍت. استعاد الفلسطينيوف قواىم وطاقتهم بعد أقل من عقدين على النكبة وبلوروا ىويتهم 

وأجابت ىذه الببلغة عن  1968التحرري يف الببلغة اؼبيثاقية اليت دشنت عاـ الوطنية ضمن مشروع وطٍت ربرري وذبلى خطاهبم 
 أسئلة النكبة بأفكار ربررية فلسطينية ذات صفة صبعية ثورية. 

خلقت حالة االنبتات الفلسطيٍت الناصبة عن انزالؽ اػبطاب الرظبي الفلسطيٍت ومن مث اتباع اػبطاب غَت الرظبي للخطاب الرظبي 
. 1974بات ىناؾ فجوة بُت الببلغة اؼبيثاقية ذات الصفة اعبمعية وبُت اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت بنسختو ما بعد عاـ الفلسطيٍت، و 

راوحت العديد من اػبطابات تقدًن رؤية أو خطاب بديل للقضية الفلسطينية لكنها يف الغالب َف تستطع بلورة مقولة فلسطينية صبعية، 
لفلسطينية إلسرائيل وؾبموعة الدولة الواحدة ىذاف اػبطاباف استطاعا االفبلت من جوقة اػبطاب باستثناء خطاب حركة اؼبقاطعة ا

ا الرظبي وغَت الرظبي احملكـو بالسقف السياسي التفاقية أوسلو. على الفلسطينيُت استعادة ىالة الببلغة اؼبيثاقية خبطاهبا وإسًتاتيجيته
ساحة الوحيدة اليت هبمع الفلسطيٍت على كوهنا نقطة البداية للخطاب الوطٍت التحرري وأىدافها اليت ذبيب عن أسئلة النكبة وىي اؼب

طعة الفلسطينية وؾبموعة الدولة الواحدة خبطاهبم اعبمعي الذي يعرب عن الفلسطنة بببلغة صبعية يؤكد لنا اومؤشر صعود قبم حركة اؼبق
 . 1968ية الفلسطينية لعاـ أف اػبطاب الفلسطيٍت البديل ينطلق من معُت الببلغة اؼبيثاق

 
  



151 
 

 المصادر والمراجع
 قائمة الوثائق
 2007اتفاؽ مكة 

 2012إعبلف الدوحة 
 .1974برنامج النقاط العشرة )الربناؾبي اؼبرحلي( 

 2003الدستور الفلسطيٍت النسخة الثالثة 
 2007اؼببادرة اليمنية 

 2009ؾبموعة الدولة الواحدة 
 .1964اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت 
 .1968اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت 

 .1996اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت اؼبعدؿ 
 2004نداء حركة اؼبقاطعة الفلسطينية إلسرائيل 

 .1988وثيقة إعبلف اإلستقبلؿ الفلسطيٍت 
 2006وثيقة األسرى/ وثيقة الوفاؽ الوطٍت الفلسطيٍت 

 2007وثيقة الدستور الديبقراطي 
 2003وثيقة جنيف 

 2009وثيقة كايروس فلسطُت "وقفة حّق" 
 2009الورقة اؼبصرية 

 المصادر باللغة العربية
المستجدات الداعمة لبناء إستراتيجية وطنية قادرة على تحقيق األىداف  أبراش، إبراىيم. "اؼبفاوضات واػبيارات البديلة."

 .2011مسارات،  -إلسًتاتيجيةالبَتة: اؼبركز الفلسطيٍت لؤلحباث السياسات والدراسات ا الفلسطينية.

. المستقبل العربيأبو اغبسن، وائل مصطفى. "أزمة اػبطاب السياسي الفلسطيٍت ومشهد )االكببلؿ اؼبعياري(: قراءة سيكولوجية." 
 .2008، 351عدد 

ظمة التحرير منأبو العردات، فتحي. "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية: رؤية حركة فتح." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(. 
 .2007بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الفلسطينية: تقيم التجربة وإعادة البناء. 

قراءات نقدية في أبو النمل، حسن. "ضباس من اؼبعارضة إُف السلطة أو من االيدولوجيا إُف السياسة." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.  
 .2007مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بَتوت: . 2007-2006تجربة حماس وحكومتها 

 .2012، 90عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.أبو رضبة، سامر. "اغبراؾ الشبايب يف قطاع غزة.. إُف أين؟." 



152 
 

منظمة التحرير  أبو طو، أنور. "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية: رؤية اعبهاد اإلسبلمي." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.
 .2007. بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، طينية: تقيم التجربة وإعادة البناءالفلس

الدولة الفلسطينية أبو عمر، زياد. "الدولة الفلسطينية اؼبستقلة يف عملية السبلـ يف الشرؽ األوسط." أضبد سعيد نوفل )ؿبرر(. 
 .2000. عماف: مركز دراسات الشرؽ األوسط. المستقلة

. القدس: اعبمعية اتجاىات جديدة في التفكير والممارسة السياسية اإلستراتيجية في الساحة الفلسطينية. ________
 .1998الفلسطينية األكاديبية للشؤوف الدولية، 

ث أبو فخر، صقر. "إدارة اؼبؤسسات لدى ـ.ت.ؼ اغبرية الفكرية وحرية البحث العلمي يف منظمة التحرير الفلسطينية )مركز األحبا
بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات منظمة التحرير الفلسطينية: تقيم التجربة وإعادة البناء. والتخطيط مثااًل(." ؿبسن صاٌف )ؿبرر(. 

 . 2007واالستشارات، 

 مسيرة المتغيرات السياسية وأثرىا على سياسات منظمة التحرير الفلسطينية من النشأة إلى أوسلو.أبو كبل، أسامة )وآخروف(. 
 . 2012القدس: دار اعبندي للنشر والتوزيع، 

 .2011. حاوره زياد مٌت. دمشق: قدمس للنشر والتوزيع، مذكرات نزيو أبو نضال: من أوراق ثورة مغدورةأبو نضاؿ، نزيو. 

 .2010والتوزيع، . القاىرة: جزيرة الورد للنشر الجذور التكوين المسارات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:أضبد، سامي يوسف. 

 .2010، 33عدد عالمات؛ ادراوي، العياشي. "من النقد اؼبنولوجي إُف النقد اغبواري." 

اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة  -راـ اهلل: مواطن حركة فتح والسلطة الفلسطينية تداعيات السلطة واالنتفاضة الثانية.إرشيد، سامر. 
 .2007الديبقراطية، 

خبرات الحركة األزعر، ؿبمد خالد. "منظمة التحرير الفلسطينية: التجربة واآلفاؽ اؼبستقبلية." ناىض زقوت )ؿبرر ومراجع(. 
غزة: اؼبركز القومي للدراسات والتوثيق ومنتدى الفكر السياسية الفلسطينية في القرن العشرين: الندوة الفكرية السياسية. 

 . 2000اف/ يونيو حزير  4-2الديبقراطي الفلسطيٍت، 

 . 1984د.ـ: منشورات اغبزب الشيوعي الفلسطيٍت )القيادة اؼبؤقتة(،  أزمة الثورة الفلسطينية: أسبابها وطرق معالجتها.

المجلة العربية للعلوم أسعد، أضبد عز الدين. "مراجعة كتاب: تاريخ فلسطُت اغبديث واؼبعاصر للصف اغبادي عشر األديب." 
  .2012. 36. عدد السياسية

 .2006، 68عدد  مجلة فصول؛إظباعيل، عز الدين. "مناىج النقد األديب بُت اؼبعيارية والوصفية." 

المستجدات الداعمة لبناء إستراتيجية وطنية قادرة على األشقر، إظباعيل عبد اللطيف. "اؼبصاغبة الفلسطينية.. أفاؽ وربديات." 
 .2011مسارات،  -فلسطيٍت لؤلحباث السياسات والدراسات اإلسًتاتيجيةالبَتة: اؼبركز التحقيق األىداف الفلسطينية. 

 .2013، 17، ؾبلد 2عدد  آفاق برلمانية.األعرج، باسل. "اغبراؾ الشبايب والفضاء اؼبتوتر." 



153 
 

هلل: ؿبمد أبو زيد )مًتجم(. راـ ا : من التحرر إلى الدولة.1988-1948تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية باومغرتن، ىلغى. 
 .2006اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة الديبقراطية،  -مواطن

عدد  المستقبل العربي؛بدوي، أضبد موسى. "األبعاد االجتماعية واالبستمولوجية إلنتاج واكتساب اؼبعرفة العلمية: مقاربة منهجية." 
365 ،2009. 

. بَتوت: الشبكة العربية لؤلحباث والنشر، البرلمانات العربيةبين الدين والسياسة اإلسالميون في وعمرو ضبزاوي.  ،براوف، ناثاف ج
 .2011ومركز كارينغي للشرؽ األوسط، 

 برشور تعريفي باؼببادرة الوطنية الفلسطينية. د.ـ: د.ت.

. عدد ةمجلة الدراسات الفلسطيني"شعارات اغبراؾ الشبايب الفلسطيٍت؛ تشتت يف الرؤية أـ إدراؾ للواقع معقد؟."  الربغوثي، أنس.
90 ،2012. 

 .2012راـ اهلل: مركز راـ اهلل لدراسات حقوؽ اإلنساف،  العلمانية السياسية والمسألة الدينية في فلسطين.الربغوثي، إياد. 
مركز  -. بَتزيت: جامعة بَتزيتالمقاومة كمكون ضروري للتنمية في السياق االستعماري حملة المقاطعة نموذجاً الربغوثي، عمر. 

 . 2011تنمية. دراسات ال
ما بعد األزمة، التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الربغوثي، مرواف. "اغبالة التنظيمية يف حركة فتح وعبلقتها مع السلطة." 

 -راـ اهلل: مواطن .1998تشرين أول  23-22الفلسطينية، وآفاق العمل. وقائع المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة مواطن 
 .1999ة لدراسة الديبقراطية. اؼبؤسسة الفلسطيني

مستقبل النظام السياسي  الربغوثي، مصطفى. "األبعاد السياسية لغياب إسًتاتيجية عمل وطنية موحدة." وساـ رفيدي )ؿبرر(.
ة اؼبؤسسة الفلسطيني -بَتزيت: معهد إبراىيم أبو لغد للدراسات الدولية، راـ اهلل: مواطن الفلسطيني واآلفاق السياسية الممكنة.

 .2005لدراسة الديبقراطية، 

. القدس: اؼببادرة الوطنية الفلسطينية. القضية الفلسطينية: على ماذا يدور الصراع؟ والطريق إلى المستقبل. _________
2003. 

ىناك بديل للمفاوضات الفاشلة!! الدبلوماسية المقاومة وانتزاع االعتراف بالدولة المستقلة وحدودىا . ________
 . د.ـ: اؼببادرة الوطنية الفلسطينية، د.ت.القدسوعاصمتها 

الديمقراطية والتعددية: أزمة السياسية بشارة، عزمي. "ورقة أولية حوؿ أزمة العمل اغبزيب الفلسطيٍت." عزمي بشارة )ؿبرر(. 
اؼبؤسسة  -: مواطن. راـ اهلل1995/ 24/11الفلسطينية في المرحلة الراىنة. وقائع مؤتمر مواطن المنعقد في رام اهلل بتاريخ 

 .1996الفلسطينية لدراسة الديبقراطية، 

 .2002اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة الديبقراطية،  -راـ اهلل: مواطن الخطاب السياسي المبتور ودراسات أخرى.. _______

الفلسطينية لدراسة  اؼبؤسسة -راـ اهلل: مواطن ما بعد االجتياح: في قضايا اإلستراتيجية الوطنية الفلسطينية.. _______
 .2002الديبقراطية، 
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 .1983. د.ـ: دار الراية، بصدد أزمة حركة فتح والساحة الفلسطينية

مجلة الدراسات البطش، خالد. "خيارنا ىو اؼبقاومة وحل السلطة الفلسطينية وبتاج إُف نقاش وطٍت." زياد رباين )ؿباور(. 
 .2013، 93عدد  الفلسطينية.

 .2006بَتوت: مركز دراسات الوحدة العربية،  أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى حماس.بلقزيز، عبد اإللو. 

 .2000الدار البيضاء، بَتوت: إفريقيا الشرؽ،  اإلسرائيلي. -األنفاق واآلفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربي. _________

 .2012، 90عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.ب." بنات، نزار. "اغبراؾ الشبايب الفلسطيٍت.. تساؤالت االستقطا
 .2003الدار البيضاء: منشورات الزمن،  السيميائيات مفاىيمها وتطبيقاتها.بنكراد، سعيد. 
. بَتوت: التنوير للطباعة والنشر الفلسفة السياسية للحداثة وما بعد الحداثة: شرط فهم صراعات األلفية الثالثةبوجناؿ، ؿبمد. 

 .2010والتوزيع، 

عدد  مجلة األثر؛بوداود، وذناين. "خطاب التأسيس السيميائي يف النقد اعبزائري اؼبعاصر ]مقاربة يف بعض أعماؿ يوسف أضبد[." 
11 ،2007. 

بياف للفصائل الفلسطينية العشرة بشاف مقاطعة مفاوضات السبلـ واالتفاؽ األردين اإلسرائيلي على جدوؿ األعماؿ 
 .1993، 13. عدد اسات الفلسطينيةمجلة الدر . 23/11/1992

 .2004/ 3/ 6-5. اعبلسة االستكمالية للمؤسبر الرابع بتاريخ التجمع الوطني الديمقراطي: النظام الداخلي
 6-5. د.ـ: التجمع  الوطٍت الديبقراطي، اؼبؤسبر الرابع التجمع الوطني الديمقراطي: ىوية قومية ومواطنة كاملة، البرنامج السياسي

 .2004آذار 
. بَتوت: شركة دار التقدـ العريب للصحافة خمس سنوات على اتفاق أوسلوتلحمي، داود. "القطب الثالث: التجربة واآلفاؽ." 

 .1999والطباعة والنشر، 
د.ـ: اؼبكتبة اؼبتنقلة من أجل البلعنف والسبلـ،  .1993-1967المقاومة الالعنفية في فلسطين التميمي، باسم خضر. 

2007. 

 .2012، 90عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.، مراد. "مستقبل اغبراؾ الشبايب الفلسطيٍت ودوره يف القضية الفلسطينية." جاد اهلل

. نحور إستراتيجية فلسطينية قادرة على تحقيق األىداف الوطنيةجاد، إصبلح. "ضبلة اؼبقاطعة األكاديبية والثقافية إلسرائيل." 
 .2009بدائل،  -لئلعبلـ واألحباث والدراساتالبَتة: اؼبركز الفلسطيٍت 

القضية الفلسطينية مراجعة التجربة وآفاق تغيير المسار جبارين، شعواف. "اإلسًتاتيجية القانونية الفلسطينية.. االحتياج واألنبية." 
 .2012مسارات،  -. البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت ألحباث السياسات والدراسات اإلسًتاتيجيةاالستراتيجي

، 1عدد  آفاق برلمانية.على توقيعو: اتفاؽ أوسلو بُت عبئ القيود وااللتزامات واؼبخارج اؼبتاحة."  جرب، حسن. "بعد عشرين عاماً 
 .2013، 17ؾبلد 
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تقدًن  حول أزمة حركة المقاومة الفلسطينية )تحليل وتوقعات(.اعببهة الشعبية الديبقراطية لتحرير فلسطُت )اؼبكتب السياسي(. 
 .1969حواسبة. بَتوت: دار الطليعة للطباعة والنشر، نايف 

. بَتزيت: معهد إبراىيم أبو لغد للدراسات لكي نتخطى األزمة: نحو خطى إستراتيجية جديدة للعمل الفلسطينياعبرباوي، علي. 
 .2001الدولية. 

ماضي وتحديات الحاضر فلسطين ودروس ال جقماف، جورج. "أزمة النظاـ السياسي الفلسطيٍت." صبيل ىبلؿ )ؿبرر(.
 .2012. بَتوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، واستراتيجيات المستقبل

 .2012، 89عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.. "التصعيد الدبلوماسي والقانوين خيار السلطة الوحيد." ________

 .2013 ،17لد ؾب ،2عدد  آفاق برلمانية.. "خطر )الديبقراطية( يف مرحلة البداية." ________

التحرر، التحول  . "خطر اؼباضي على اؼبستقبل: نقد مبوذج منظمة التحرير الفلسطينية." مي اعبيوسي )ؿبرر(.________
. راـ اهلل: 1997تشرين الثاني  8-7الديمقراطي، وبناء الدولة في العالم الثالث. وقائع مؤتمر مواطن المنعقد في رام اهلل 

 .1998نية لدراسة الديبقراطية، اؼبؤسسة الفلسطي -مواطن
اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة  -راـ اهلل: مواطن قبل وبعد عرفات: التحول السياسي خالل االنتفاضة الثانية.. ________

 .2011الديبقراطية. 

 .2007، 70عدد  مجلة فصول؛حافظ، صربي. "قرف اػبطاب النقدي والنظرية األدبية أو مسَتة من التقطع إُف االستمرارية." 

فلسطين ودروس الماضي  اغبروب، خالد. "اؼبقاومة الفلسطينية التجربة التارىبية واالنتقاؿ إُف اؼبقاومة الشعبية." صبيل ىبلؿ )ؿبرر(.
 .2012. بَتوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وتحديات الحاضر واستراتيجيات المستقبل

 .1994 ،. عماف: دار البشَتمواقف، وقضايا أخرىاإلسالميون في فلسطين: قراءات، . _______
. بَتزيت: جامعة التيار اإلسالمي والعلمنة السياسية: التجربة التركية وتجارب الحركات اإلسالمية العربية. _______

 .2008معهد إبراىيم أبو لغد للدراسات الدولية،  -بَتزيت
 .1996ت الفلسطينية، ة الدراسابَتوت: مؤسس حماس الفكر والممارسة.. _______

فلسطين دروس الماضي  اغبسن، ببلؿ. "منظمة التحرير الفلسطينية قراءة يف التجربة والبحث يف سبل التمثيل." صبيل ىبلؿ )ؿبرر(.
 .2012. بَتوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وتحديات الحاضر واستراتيجيات المستقبل

 .2007، 11عدد  مجلة األثر؛مقاربات يف نقد النقد."  . "النص القدًن والنقد اغبديث:، حسُتخيبلِف
 .2007، 11عدد مجلة األثر؛ حليم، رشيد. "دراسة مقارنة لكتابُت يف ربليل اػبطاب." 

التيار الثالث في ضباـ، أنور. "قائمة البديل وبناء التيار الثالث: والدة للجديد أـ استمرار للقدًن." عمراف الرشق وآخروف )ؿبرروف(. 
 .2007بَتزيت: مركز دراسات التنمية، السياق الفلسطيني حول المفهوم والتطبيقات في التنمية والديمقراطية. 

قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها اغبمد، جواد. "آفاؽ اػبروج من اؼبأزؽ الوطٍت الفلسطيٍت." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(. 
 .2007زيتونة للدراسات واالستشارات، بَتوت: مركز ال. 2006-2007
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منظمة التحرير ضبداف، أسامة. "إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية: رؤية حركة ضباس." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(. 
 .2007بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالسشارات،  الفلسطينية: تقيم التجربة وإعادة البناء.

أزمة المشروع  اؼبقومة اإلسبلمية )ضباس( ألزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.. "رؤية حركة _______
 .2013بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  الوطني الفلسطيني واألفاق المحتملة.

النفي في كتابة اعيل الناشف )ؿبرر(. ضبداف، آيات. "سبثبلت فلسطُت: دراسة يف اػبطاب الثقايف الفلسطيٍت بعد أوسلو." إظب
 .2011اؼبركز الفلسطيٍت للدراسات اإلسرائيلية،  -. مدارإسرائيل أبحاث فلسطينية حول النظام والمجتمع والدولة في إسرائيل

 . 2008. دمشق: دار الزماف للطباعة والنشر والتوزيع، اتجاىات الخطاب النقدي العربي وأزمة التجريباغبمَتي، عبد الواسع. 
اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -بَتوت: ؾبد الخطاب والنص: المفهوم، العالقة، السلطة.. ___________

2008. 
 .2012، 80عدد  مجلة فصول؛حنفي، حسن. "من النقد األديب إُف النقد الثقايف." 

د.ـ: شركة دار  وحدة في المقاومة الفلسطينية. -عصرا  1974-1973البرنامج المرحلي.. حواسبة، نايف وقيس عبد الكرًن. 
 التقدـ العريب والدار الوطنية اعبديدة. د.ت.  

. حركة المقاومة الفلسطينية في واقعها . "تقدًن." اعببهة الشعبية الديبقراطية لتحرير فلسطُت )اؼبكتب السياسي(_______
 .1969شر، . بَتوت: دار الطليعة للطباعة والنالراىن )دراسة نقدية(

، 26. عدد مجلة الدراسات الفلسطينيةاغبوت، شفيق. "أثار تعديل اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت يف مستقبل شعب فلسطُت وقضيتو." 
1996 . 

 .1996، 27عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.تقرير خاص."  -حوراين، فيصل. "اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت: دورة تعديل اؼبيثاؽ

منظمة التحرير الفلسطينية: تقيم التجربة بة منظمة التحرير الفلسطينية )رؤية عامة(." ؿبسن صاٌف )ؿبرر(. . "ذبر _______
 .2007بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  وإعادة البناء.

ار االستراتيجي. القضية الفلسطينية: مراجعة التجربة وأفاق تغيير المس. "إصبلح منظمة التحرير الفلسطينية." _______
 .2012اؼبؤسبر السنوي األوؿ،  مسارات. -البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت ألحباث السياسات والدراسات اإلسًتاتيجية

ما بعد األزمة، التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية، وآفاق العمل. . "فتح من الثورة إُف السلطة." _______
اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة  -. راـ اهلل: مواطن1998تشرين أول  23-22الرابع لمؤسسة مواطن وقائع المؤتمر السنوي 

 .1999الديبقراطية، 

. راـ اهلل: الكتاب السنوي الثاني لمؤسسة ياسر عرفات. "وثيقة إعبلف االستقبلؿ: ظروؼ إنشائها وأنبيتها." _______
 . 2012مؤسسة ياسر عرفات. 

. بَتوت: : دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية1974-1964سي الفلسطيني الفكر السيا. _______
 .1980منظمة التحرير الفلسطينية،  -مركز األحباث
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بَتوت:  .2007-2006قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها حيدر، ؿبمود. "دوائر اعبدؿ." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(. 
 .2007واالستشارات، مركز الزيتونة للدراسات 

قراءات نقدية لتجربة ." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(. 2006خاطر، سامي. "تقييم الربنامج السياسي غبماس يف انتخابات سنة 
 .2007 ،ز الزيتونة للدراسات واالستشارات. بَتوت: مرك2007-2006حماس وحكومتها 

فلسطين ودروس الماضي وتحديات الحاضر ائيل." صبيل ىبلؿ )ؿبرر(. اػبالدي، ؿبمد علي. "قراءة ؼبيزاف القوى يف الصراع مع إسر 
 .2012 ،َتوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيةبواستراتيجيات المستقبل. 

د.ـ: . وأده منظمة التحرير الفلسطينية: الفردية واليمينية، عدم االلتزام بالمبادئ، عدم المصداقية في الممارسةخرطبيل، صبيل. 
 د.ـ.ف، د.ت.

معهد إبراىيم أبو لغد للدراسات الدولية،  -بَتزيت: جامعة بَتزيت خصوصية نشوء وتكون النخبة الفلسطينية.ر، حسن. خض
2003. 

 .1972د.ـ. د.ف،  في التجربة الثورية الفلسطينية.اػبطيب، حساـ. 
منظمة التحرير الفلسطينية: اػبطيب، ؿبمد تيسَت. "قراءة نقدية يف اؼبيثاؽ الوطٍت: كبو ميثاؽ وطٍت جامع." ؿبسن صاٌف )ؿبرر(. 

 . 2007بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، تقيم التجربة وإعادة البناء. 

 .1980بَتوت: دار العودة،  النقد المزدوج.اػبطييب، عبد الكبَت. 

 .2013، 17، ؾبلد 1عدد  آفاق برلمانية.خليل، نائلة. "اؼبقاومة الشعبية.. ؿباولة إلبقاء القضية الفلسطينية يف اغبيز العاـ." 

الرباط: دار األماف، اعبزائر: منشورات االختبلؼ،  سرديات النقد: في تحليل آليات الخطاب النقدي المعاصر.طبري، حسُت. 
2011. 

مجلة دايك، تيوف إيو فاف. "من كبو النص إُف ربليل اػبطاب النقدي: سَتة أكاديبية موجزة." ترصبة أضبد صديق الواحدي الواحي. 
 .2010، 77عدد  فصول؛

ف دمشق: دار فبدوح عدوا النقد الذاتي بعد الهزيمة.دراج، فيصل. "راىن اؽبزيبة/ راىنية الكتاب النقدي." صادؽ جبلؿ العظم. 
 .2007 ،ر والتوزيعللنش

  .1996بَتوت: دار اآلداب، بؤس الثقافة في المؤسسة الفلسطينية. . _______

 .2000، 64عدد  الكرمل؛درويش، عبد الكرًن. "فاعلية القارئ يف إنتاج النص: اؼبرايا البلمتناىية." 
 . 2007. راـ اهلل: مركز الدراسات االسًتاتيجية، 2ط  تحوالت منهجية في مسار الصراع العربي االسرائيلي.دمج، ناصر. 

فلسطين دروس روحانا، ندًن. "اؽبوية الوطنية الفلسطينية واغبلوؿ السياسية اؼبطروحة كيف نتعامل مع التباين؟." صبيل ىبلؿ )ؿبرر(. 
 .2012بَتوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الماضي وتحديات الحاضر واستراتيجيات المستقبل. 

 .2013، 17، ؾبلد 2عدد  آفاق برلمانية.زريق، رائف. "القضية الفلسطينية: حديث يف الكل واعبزء." 
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حل الدولة عداد وربرير(. إعملية أوسلو." ىاين أضبد فارس ) زملط، حساـ سعيد. "بناء دولة فلسطينية ربت االحتبلؿ: إعادة تقييم
 . 2012بَتوت: مركز دراسات الوحدة العربية،  كل مواطنيو.اإلسرائيلي: بلد واحد ل -الواحدة للصراع العربي

اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة الديبقراطية،  -راـ اهلل: مواطنمرجعية الخطاب السياسي اإلسالمي في فلسطين. زواوي، خالد علي. 
2012. 

التجمع الوطني يد ساَف )ربرير وإعداد(. ساَف، وليد. "اػباص والعاـ والنقطة الغائبة يف برنامج التجمع الوطٍت الديبقراطي." ول
 .1996. القدس، بيت غبم: مركز اؼبعلومات البديلة، التقدمي مناقشة وتقيم

الديمقراطية والتعددية: أزمة السياسية  . "تصورات وتساؤالت باذباه برنامج وطٍت جديد." عزمي بشارة )ؿبرر(._______
اؼبؤسسة  -. راـ اهلل: مواطن1995/ 24/11مواطن المنعقد في رام اهلل بتاريخ الفلسطيني في المرحلة الراىنة. وقائع مؤتمر 

 .1996الفلسطينية لدراسة الديبقراطية، 
 .2002بَتوت: دار اآلداب للنشر والتوزيع،  نهاية عملية السالم أوسلو وما بعدىا.سعيد، إدوارد. 

قراءات نقدية لتجربة ." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(. 2006 سلطاف، جاسم. "تقييم الربنامج السياسي غبماس يف انتخابات سنة
 .2007 ،ز الزيتونة للدراسات واالستشارات. بَتوت: مرك2007-2006حماس وحكومتها 

 .2009اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة الديبقراطية،  -راـ اهلل: مواطن عن النساء والمقاومة: الرواية االستعمارية.سلمي، أمَتة ؿبمد. 

. خالد دار عمر )مًتجم(. بَتوت: مركز دراسات الوحدة المقاومة الالعنفية: دراسات في النضال بوسائل الالعنف. شارب، جُت
 .2011العربية،

 .2011، 88عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.شاىُت، خليل. "الفلسطينيوف بانتظار جبلء غبار معركة أيلوؿ وتداعياهتا." 

. عدد مجلة الدراسات الفلسطينية: مقاومة تتحدى اػبطوط اغبمر، ودولة )مع وقف التنفيذ(." 2013. "فلسطُت _______
93 ،2013. 

 .2013، 17، ؾبلد 2عدد  آفاق برلمانية. الشايب، يوسف. "السياسة الفلسطينية واػبيارات اؼبتاحة لتغيَت ) قواعد اللعبة(."

اؼبؤسسة الفلسطينية  -مواطن راـ اهلل: بحاث الفلسطيني.لمصير المأساوي لمركز األالذاكرة الضائعة: قصة ا شبيب، ظبيح.
  .2005لدراسة الديبقراطية، 

تقدًن نادر سعيد. راـ اهلل: مركز العاَف العريب  ما يفعلو الحق فهو حق: دوائر اإلقناع في خطاب حركة حماس.الشرفا، وليد. 
 .2010للبحوث والتنمية )أوراد(، 

. نقيوسيا: مركز األحباث والدراسات 1993 -1908البحث عن كيان دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني الشريف، ماىر. 
 .1995االشًتاكية يف العاَف، 

 .2012، 90عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.الشعيب، زيد وباسل األعرج. "اغبراؾ الشبايب و)حزب الكنبة الفلسطيٍت(." 

. بَتوت: مركز أزمة المشروع الوطني الفلسطيني واألفاق المحتملة كلمة الرئيسية." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.شفيق، منَت. "ال
 .2013الزيتونة للدراسات واالستشارات، 
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عماف: دار الشروؽ . من اتفاق أوسلو إلى الدولة ثنائية القومية )ردود على إدوارد سعيد وعزمي بشارة وآخرين(.______
 .1999يع، للنشر والتوز 

أزمة  زمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.التحرير الوطٍت الفلسطيٍت فتح أل شناعنة، رفعت. "رؤية حركة
 .2013. بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، المشروع الوطني الفلسطيني واألفاق المحتملة

 .2002. دمشق، ضبص: دار جفرا للدراسات والنشر، العمل الوطني الفلسطينيدروب التيو: جذور أزمة شوفاين، إلياس. 
اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة  -مواطن. راـ اهلل: المنهاج الفلسطيني: إشكاليات الهوية والمواطنةالشيخ، عبد الرحيم )ؿبرر(. 

 .2008الديبقراطية، 

نحو تنمية وثقافة اؼبقاومة يف فلسطُت." ناجح شاىُت )ؿبرر(. . "التنمية اؼبيثاقية كأفق ربرري: حوؿ التنمية __________
 .2013. راـ اهلل: مركز بيساف للبحوث واإلمباء، فلسطينية تستجيب لتطلعات الجماىير

التجمعات الفلسطينية وتمثالتها ومستقبل . "اؽبوية الثقافية الفلسطينية.. )اؼبثاؿ( و)التمثيل( و)التماثل(." __________
 .2013مسارات،  -حباث السياسات والدراسات اإلسًتاتيجيةألراـ اهلل: اؼبركز الفلسطيٍت . القضية

(." 2013-1993. "متبلزمة غاليليو وكسوؼ فلسطُت: ربوالت البطولة يف التاريخ الثقايف الفلسطيٍت اعبديد )__________
 .2013، 96عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.

ما بعد األزمة، التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية، صاٌف، عبد اعبواد. "مداخلة حوؿ أزمة العمل اغبزيب الفلسطيٍت." 
اؼبؤسسة  -راـ اهلل: مواطن. 1998تشرين أول  23-22وآفاق العمل. وقائع المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة مواطن 

 .1999الفلسطينية لدراسة الديبقراطية، 

. بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، أزمة المشروع الوطني الفلسطيني واألفاق المحتملة صاٌف، ؿبسن ؿبمد )ؿبرر(.
2013. 

منظمة التحرير  . "اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت: إعادة التشكيل وعدالة التمثيل." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.__________
 .2007. بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ة وإعادة البناءالفلسطينية: تقيم التجرب

باسم سرحاف )مًتجم(، يزيد  : الكفاح المسلح والبحث عن الدولة.1993-1949الحركة الوطنية الفلسطينية صايغ، يزيد. 
 . 2003 ،َتوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيةصايغ )مراجعة(. ب

أزمة المشروع ن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(. سمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت." ؿبز لشعبية لتحرير فلسطُت ألاعببهة ا الطاىر، ماىر. "رؤية
 .2013بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الوطني الفلسطيني واألفاق المحتملة. 

 .1998، 17عدد  عالمات؛الطاىري، بديعة. "مبلحظات حوؿ التجربة النقدية باؼبغرب." 
 .2010، 77عدد  مجلة فصول؛طبجوف، رابح. "ربليل اػبطاب عند سارة ميلز: من إنتاج النص إُف تسويقو." 

لتيار الثالث في السياق ." عمراف الرشق وآخروف )ؿبرروف(. اوفلسطينياً  وعربياً  عاصي، جوين. "التيار الثالث اؼبفهـو عاؼبياً 
 .2007بَتزيت: مركز دراسات التنمية،  الديمقراطية.الفلسطيني حول المفهوم والتطبيقات في التنمية و 
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 عبد العاؿ، مرواف. "منظمة التحرير الفلسطينية، الواقع واألفاؽ: رؤية اعببهة الشعبية لتحرير فلسطُت." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.
 .2007ستشارات، . بَتوت: مركز الزيتونة للدراسات واالمنظمة التحرير الفلسطينية: تقيم التجربة وإعادة البناء

خبرات الحركة السياسية الفلسطينية عبد الفتاح، عوض. "التيار القومي: التجمع الوطٍت الديبقراطي." ناىض زقوت )ؿبرر ومراجع(. 
 4-2غزة: اؼبركز القومي للدراسات والتوثيق ومنتدى الفكر الديبقراطي الفلسطيٍت.  في القرن العشرين: الندوة الفكرية السياسية.

 .2000اف/ يونيو حزير 

المستجدات الداعمة لبناء يف اإلسًتاتيجية الفلسطينية؟."  48. "اؼبفاوضات واػبيارات البديلة: أين موقع عرب _________
 -البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت لؤلحباث السياسات والدراسات اإلسًتاتيجيةإستراتيجية وطنية قادرة على تحقيق األىداف الفلسطينية. 

 .2011مسارات، 

حزب التجمع الوطٍت  -. د.ـ: دائرة التثقيف اؼبركزيخطاب إلى الشباب، التجمع الوطني الديمقراطي. _________
 .1988الديبقراطي، 

خبرات الحركة السياسية عبد الكرًن، قيس. "اعببهة الديبقراطية لتحرير فلسطُت اعبذور واؼبسَتة." ناىض زقوت )ؿبرر ومراجع(. 
غزة: اؼبركز القومي للدراسات والتوثيق ومنتدى الفكر الديبقراطي ن العشرين: الندوة الفكرية السياسية. الفلسطينية في القر 

 .2000حزيراف/ يونيو  4-2الفلسطيٍت، 

ما بعد األزمة، التغيرات البنيوية في الحياة  . "اليسار الفلسطيٍت متغَتات اؼبرحلة واستحقاقات التجديد."_________
راـ اهلل: . 1998تشرين أول  23-22السياسية الفلسطينية، وآفاق العمل. وقائع المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة مواطن 

 .1999اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة الديبقراطية،  -مواطن

مستقبل النظام السياسي  عية االنتخابات." وساـ رفيدي )ؿبرر(.. "فصائل اؼبنظمة من الشرعية التارىبية إُف شر _________
اؼبؤسسة الفلسطينية  -بَتزيت: معهد إبراىيم أبو لغد للدراسات الدولية، راـ اهلل: مواطن الفلسطيني واآلفاق السياسية الممكنة.

 .2005لدراسة الديبقراطية، 
 .2013، 17، ؾبلد 1عدد  آفاق برلمانية.ع الفلسطيٍت؟." عبيدات، علي. "مىت تصبح مقاطعة إسرائيل ثقافة يف اجملتم

 .2008عماف: دار الشروؽ،  النظرية المعاصرة في علم االجتماع.عثماف، إبراىيم عيسى. 

التيار الثالث في السياق العجرمي، أشرؼ. "التيار الثالث الفلسطيٍت مكونات وربالفات ؿبتملة." عمراف الرشق وآخروف )ؿبرروف(. 
 .2007بَتزيت: مركز دراسات التنمية،  ني حول المفهوم والتطبيقات في التنمية والديمقراطية.الفلسطي

؛ إضافاتالعطري، عبد الرحيم. "العلم االجتماعي ضدًا على )الكاست اؼبعريف( من التناص االجتماعي إُف التداخل التخصصي." 
 .2012، 18- 17عدد 

 . 1973بَتوت: دار العودة،  دراسة نقدية لفكر المقاومة الفلسطينية. العظم، صادؽ جبلؿ.
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العكر، فبدوح. "تعقيب على ورقة األستاذ ببلؿ اغبسن اؼبعنونة )منظمة التحرير الفلسطينية: قراءة يف التجربة والبحث يف سبل 
بَتوت: مؤسسة الدراسات . المستقبل فلسطين دروس الماضي وتحديات الحاضر واستراتيجياتالتمثيل(." صبيل ىبلؿ )ؿبرر(. 

 .2012الفلسطينية: 

 .1974. بَتوت: دار الطليعة للطباعة والنشر، حول الخط االستراتيجي العام لحركتنا ولثورتناعلوش، ناجي. 
 .1972. بَتوت: دار الطليعة، نحو ثورة  فلسطينية جديدة. _______

قراءات نقدية في تجربة حماس  ليصبح فرصة." ؿبسن ؿبمد صاٌف )ؿبرر(.علي، وليد ؿبمد. "لنعمل لتحويل اؼبأزؽ الراىن 
 .2007، 2007-2006وحكومتها 

 .2012، 82 -81عدد  مجلة فصول؛عمر، أضبد عبد اغبميد. "اسًتاتيجيات اإلقناع والتأثَت يف اػبطاب السياسي." 

 .2007، 69عدد  الفلسطينية. مجلة الدراساتعوكل، طبلؿ. "اتفاؽ مكة: قراءة يف اؼبقدمات والنتائج." 
 صراع العقل السياسي الفلسطيني: الصدمة والمحنة.. انكسار النظام.. البحث عن الحكم دراسة تحليلية نقدية.عياد، سعيد. 

 .2012د.ـ: مركز حيفا للدراسات اإلسًتاتيجية واإلعبلمية، 
ة لبناء إستراتيجية وطنية قادرة على تحقيق األىداف المستجدات الداعمغزاؿ، ؿبمد. "وقف اؼبفاوضات واػبيارات البديلة." 

 .2011رات، امس -البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت لؤلحباث السياسات والدراسات اإلسًتاتيجية الفلسطينية.
 .2010، 77عدد مجلة فصول؛  غلفاف، مصطفى. "اللسانيات وربليل اػبطاب: أية عبلقة؟ تساؤالت منهجية."

المستجدات  الشبايب يف غزة: حبثًا عن اؽبوية يف مواجهة طغياف اإلسبلـ السياسي )االشتغاؿ واػبطوات(."الغوؿ، أظباء. "اغبراؾ 
البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت لؤلحباث السياسات والدراسات  الداعمة لبناء إستراتيجية وطنية قادرة على تحقيق األىداف الفلسطينية.

 .2011مسارات،  -اإلسًتاتيجية

وزارة  -راـ اهلل: دائرة النشر دراسة في بنية الوعي والثقافة: إنتاج االنكسارات أو المقاومات المحبطة!.عيم. فرحات، ؿبمد ن
 .2014الثقافة الفلسطينية، 

 .2003بَتوت: مركز دراسات الوحدة العربية.  فلسطين والفلسطينيون.فرسوف، ظبيح. 
 .1983لسطينية، . نقيوسيا: مؤسسة الدراسات الففلسطين تاريخها وقضيتها

 .2000، 64؛ عدد الكرملفَتكلو، نورماف. "اػبطاب بوصفو فبارسة اجتماعية." ترصبة رشاد عبد القادر. 
 .2013، 95عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية.قبطي، عبَت. "اؼبقاومة الشعبية قباحات وإخفاقات: باب الشمس مبوذجاً." 

البَتة: اؼبركز  نحور إستراتيجية فلسطينية قادرة على تحقيق األىداف الوطنية.اجحة." القدوة، ناصر. "كبور إسًتاتيجية فلسطينية ن
 .2009بدائل،  -الفلسطيٍت لئلعبلـ واألحباث والدراسات

. البَتة: اؼبركز الفلسطيٍت نحو إستراتيجية فلسطينية قادرة على تحقيق األىداف الوطنيةقراءة أولية يف التجارب إلهباد تيار ثالث." "
 .2009بدائل،  -لئلعبلـ واألحباث والدراسات

 .20: 2013، 17. ؾبلد 2عدد  آفاق برلمانية.قسيس، مضر. "الثورة والكرامة وفلسطُت: حوؿ اغباجة إُف ثورة فلسطينية." 
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بة دار الكويت: مكت القضية الفلسطينية بين ميثاقين: الميثاق الوطني الفلسطيني وميثاق حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.
 .1989البياف، 

اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة  -مواطن :. راـ اهللالمقاومة الشعبية في فلسطين تاريخ حافل باألمل واالنجازقمصية، مازف. 
 .2011الديبقراطية، 

، 19عدد  عالمات؛كاستيليو، خوسي رومَتا. "التحليل السيميائي للنصوص: النقد السيميائي اإلسباين." ترصبة ؿبمد الصاغبي. 
2003. 

الفرص والعقبات أمام استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة: إمكانيات دمج حماس في منظمة التحرير كايد، عزيز. 
 .2011نابلس: اؼبركز الفلسطيٍت للبحوث السياسية واؼبسحية.  الفلسطينية.

ما بعد األزمة، التغيرات البنيوية في أو ذبديد األحزاب القديبة." الكفارنة، مرواف. "اؼبعيقات الذاتية والداخلية لنشوء أحزاب جديدة 
. راـ 1998تشرين أول  23-22الحياة السياسية الفلسطينية، وآفاق العمل. وقائع المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة مواطن 

 .1999اؼبؤسسة الفلسطينية لدراسة الديبقراطية.  -اهلل: مواطن
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