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 ُشكر وتقدير

أُّمي ماري، نبع احلنان الذي ال ينُضب أبداً؛ كلمات احملبة والُشكر والتقدير اليت تعرفها اللغة وال تعرفها ال تكفيكي يا 

وأيب حنا، الذي مل خيذلين أبداً، وكان مثايل األعلى، فقّدم الكثري لبلده وللناس يف أصعب الظروف واألوقات، وحتت 
 كل ما الرصاص والصورايخ... كل الُشكر لكما أيب وأُّمي، سهرمت الليايل من أجلي وال زلُتم، ومل تتوقفوا يومًا عن تقدمي

لديكم وأكثر من الدعم املعنوي واملادي، أمتىن لكما الصحة والسعادة واحلياة املديدة، وليتين أقدر على ُمكافئتكما، 
لوالكما ملا ُكنت أنا. وكل احملبة والُشكر والتقدير إىل أخي األكرب طوين وزوجته جوان وإبنهما حنا، وإىل أخي األصغر 

وسندي يف هذه احلياة الصعبة، فأنتم ال تُقّدرون بثمن... الُشكر لكم مجيعًا على حمبتكم جمد... ُشكرًا لكما يا إخويت 
 سنوات... سأكون دائماً جبانبكم.وإهتمامكم وحتّملكم يل طيلة هذه ال

له  كل الُشكر والتقدير واإلمتنان إىل ُأستاذي العزيز الدكتور عبد الرحيم الشيخ، صاحب الفكر النقدي والتحّرري، وأمثّن
إهتمامه وُمتابعته هلذه الرسالة بإميانية عالية، والذي قّدم كل الدعم إليصال فكرة هذه الرسالة، وشّجعين على املضي ُقدماً 

إلجنازها، ومل يبخل علّي أبداً يف تقدمي املالحظات النقدية البّناءة اليت سامهت يف تطوير الدراسة ، كما مل يبخل يف دعمي 
 لك كل الُشكر واإلحرتام واحملبة أخي وصديقي وأُستاذي عبد الرحيم.معنوياً وفكرياً... 

كل الُشكر والتقدير واحملبة موصول إىل أصدقائي وصديقايت األوفياء الذين قّدموا يل الدعم وكانوا سندًا يل منذ سنوات 
 خالصكم.طويلة، وقضينا معاً أوقاتاً ال تُنسى... كل الُشكر لكم أصدقائي وصديقايت على دعمكم وإ

وكل الُشكر والتقدير إىل ُزمالئي وزمياليت يف جامعة بيت حلم وجامعة بريزيت، وخصوصًا ُزمالئي وزمياليت يف ختّصص 
 علم اإلجتماع ويف برنامج املاجستري يف الدراسات العربية املعاصرة، فقد تعّلمت منكم كثرياً... ُشكراً لكم ولن أنساكم.

إىل أعضاء جلنة النقاش: الدكتورة رنا بركات والدكتور غسان اخلطيب على ُمالحظاتكم وكل الُشكر والتقدير موصول 
القّيمة... وأشكر أساتذيت يف جامعة بيت حلم (مينريفا قّسيس، وسام رفيدي، نورما حزبون، بالل سالمة، خضر مصلح، 

 مسيس، عبد الكرمي الربغوثي، كمال ناهدة العرجا، ُعال مصلح)... وأساتذيت يف جامعة بريزيت (منري فخر الدين، ندمي
 عبد الفتاح)، وكل العاملني يف اجلامعتني... ُشكراً لكم مجيعاً، فدائماً ما متّتعتوا بروح مجيلة وُمعاملة رائعة.

كثرياً يف الُشكر هنا وهناك، أوًال وأخرياً، إىل أمجل وأطيب وأرّق إنسان إلتقيته يف حيايت، إىل رفيقيت املخلصة اليت حتّملتين  

 هذا املشوار... كل كلمات اللغة لن تُعّرب عن حيب األزيل لكي يا توأم روحي ونصفي اآلخر وشغفي األبدي رانية.

 فتوح لكل من يقرأ هذه الرسالة...الُشكر م
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 باللغة العربية الدراسةص لخّ مُ 

كما   ة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي،تبحث هذه الدراسة يف العالقة التفاوضية بني منظمة التحرير الفلسطينية ودول

ذتا يتم تناول القرارات اليت إختّ و خطاب منظمة التحرير واليسار الفلسطيين ذات العالقة بعملية التفاوض. تبحث يف 
كما ويتم تناول دور اليسار الفلسطيين يف   ،منظمة التحرير الفلسطينية والتنازالت اليت ّمت تقدميها يف ظل املفاوضات

إستمرار هذه العملية، وذلك على الرغم من رفض جزء من اليسار لعملية املفاوضات من حيث املبدأ املعلن على األقل. 
 ، وغاب عنهار إىل مصاحلها اخلاصةتة وتغّريت أهدافها وأولوياتا، وأصبحت تنظُ شتّ باتت أحزاب اليسار الفلسطيين مُ  وقد

 خطاب التحرير واملقاومة بكافة أشكاهلا.

متها مل التنازالت اليت قدّ منظمة التحرير الفلسطينية وجمُ  خطابسّلط الضوء على كو�ا تُ يف   أمهية هذه الدراسةوتنبع 

الشرعية  اإلستيطاين اإلسرائيلي دولة اإلستعمار املنظمة يف عملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية منذ بدايتها، ما أعطى

اذ القرارت د طبيعة عمل النظام السياسي الفلسطيين وكيفية إختّ اليت حبثت عنها بشكل دائم. كما تأيت هذه الدراسة لرتصُ 
ات ومفاصل سياسية هامة يف القضية الفلسطينية، حيث حتوم الشكوك حول شرعية تلك القرارات. هذا املصريية يف حمطّ 

نيته ومكانته ودوره، إضافة إىل رصد أزمة اليسار د الفكر اليساري الفلسطيين وبُ هذه الدراسة أيضاً يف كو�ا ترصُ  ةوتأيت أمهي
 زمة اليسار العاملي والعريب بعد إ�يار اإلحتاد السوفيييت واملعسكر اإلشرتاكي.ل إنعكاساً ألشكّ الفلسطيين اليت تُ 

ات قّدم اليسار الفلسطيين وعالقته بالتسوية السياسية منذ بدايتها، مروراً مبحطّ وتكمن أمهية هذه الدراسة أيضاً يف كو�ا تُ 

ات د الدراسة موقف اليسار الفلسطيين من تلك املشاريع واحملطّ ومفاصل سياسية هامة ذات عالقة مبشاريع التسوية، فرتصُ 
، 1988ثيقة إعالن اإلستقالل يف العام ، و 1974السياسية (الربنامج املرحلي أو مشروع السلطة الفلسطينية يف العام 

سواء كانت داعمة لعملية التسوية واملفاوضات  ،)1993، وإتفاق أوسلو يف العام 1991مؤمتر مدريد للسالم يف العام 
كما تكمن أمهية الدراسة يف كو�ا تتبع منهج التحليل   أو رافضة لتلك العملية. يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلمع 

نقدي للخطاب الذي شّكلته منظمة التحرير الفلسطينية واألحزاب اليسارية الفلسطينية عن التسوية السياسية مع ال
 إسرائيل.

حتديد خط سري  ، يتماإلطار النظري للدراسة :وتتشّكل بُنية الدراسة من مخسة فصول على النحو التايل: الفصل األول

ة الدراسة عرب سؤال مركزي يتمحور حول مدى تأثري اليسار الفلسطيين على يتم حتديد إشكاليفالدراسة وإطارها العام، 
إستمرار عملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية. مث يعرُج هذا الفصل على األدبيات السابقة، فيتم تقسيمها إىل ثالثة 

د هذا الفصل لية، اليسار الفلسطيين. وُحيدّ : املفاوضات العربية اإلسرائيلية، املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيتتمّثل يف حماور
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فرضية الدراسة اليت تتمركز حول فرضية مركزية مفادها بأّن اليسار الفلسطيين كان له دوراً بارزاً يف إستمرار املفاوضات بني 

 .منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي

، النظام السياسي الفلسطيين الوطني الفلسطيني: إستراتيجية تفاوضية غير متوازنةالمشروع ويُقّدم الفصل الثاين: 

ومّيزاته واآللية اليت يسري وفقها هذا النظام يف ظل سيطرة حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح" على عملية ُصنع القرار 

إلسرائيلية منذ بداياتا الرمسية وغري الرمسية وما يرتبط الفلسطيين. ويُقّدم هذا الفصل تقدمي أوَّيل عن املفاوضات الفلسطينية ا
با من مفاوضات ثُنائية ومفاوضات ُمتعّددة األطراف، وذلك بعد تعريف التفاوض وما هيّته؟ ويعرُج هذا الفصل إىل 

تم تناول عّدة قضايا العامل الدويل يف عملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ودور الواليات املتحدة األمريكية فيها. وي
تطرحها املفاوضات، تتمّثل يف: الالجئني وحق العودة واإلستيطان والتنسيق األمين بني السلطة الفلسطينية ودولة 

اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي. ويعرض هذا الفصل التنازالت اليت قّدمتها منظمة التحرير يف عملية املفاوضات، 
ات من املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، تتمّثل عملية. كما ويُقّدم هذا الفصل أيضًا حمطّ ومرجعيات املنظمة يف هذه ال

، واملفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية يف 2000، مفاوضات كامب ديفيد يف العام 1993يف: إتفاق أوسلو يف العام 
منظمة التحرير. ويتم الولوج يف هذا الفصل  . كما يُقّدم هذا الفصل موقف إسرائيل من التسوية السياسية مع2013العام 

إىل اإلنتفاضتني األوىل والثانية وما أحدثته من تغيريات ملصلحة القضية الفلسطينية فاقت ما أحدثته املفاوضات. وينتهي 
ذا الفصل بتقييم عام للمفاوضات، والسيناريو املتوقع بعد مفاوضات "السالم" بني منظمة التحرير وإسرائيل. وخيلص ه

الفصل إىل أّن املشروع الوطين الفلسطيين قد غاب عنه خطاب التحرير، وساد خطاب اإلستسالم واخلضوع نتيجة 
 إسرتاتيجية تفاوضية غري متوازنة.

، الفكر اليساري بشكل عام، والفكر اليساري اليسار الفلسطيني: غياب الخطاب البديلويرُصد الفصل الثالث: 

شكالياته، يف حماولة لفهم هذا الفكر العاملي واخلصوصية اليت يتمّتع با فلسطينياً. ويتناول الفلسطيين من حيث نشأته وإ
هذا الفصل دور األحزاب السياسية يف احلقل السياسي واإلجتماعي، ومسات احلزب الثوري الذي يُنادي بالقضاء على 

كبرية على الساحة الفلسطينية رغم كل الظروف اليت الظُلم واإلستبداد واإلستعمار. ولألحزاب اليسارية الفلسطينية أمهية  
أحطات با، فيتم حتديد بُنية األحزاب اليسارية الفلسطينية بصورة عامة، واملكانة اليت يتمّتع با اليسار على الساحة 

ضال ضد املستعِمر، الفلسطينية، والدور الذي يلعبه من خالل أحزاب كان هلا دوراً بارزاً يف احلركة الوطنية الفلسطينية والن

مثل: اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، حزب الشعب الفلسطيين؛ فيتم إستعراض الرؤية 
العامة هلذه األحزاب السياسية الفلسطينية ومنهجها العام. كما يتم طرح أزمة اليسار الفلسطيين وعوامل تراُجع قوى اليسار 

سطينية بعد أن يتم حتديد أزمة اليسار العريب بشكل عام. وخيلص هذا الفصل إىل عدم وجود خطاب بديل يف الساحة الفل
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لليسار الفلسطيين ُميّكنه من قيادة املشروع الوطين الفلسطيين، فهو يعيش أزمة فكرية وتنظيمية ُمستمرة، وخصوصًا بعد 

 لى جزء من أرض فلسطني.اإلحتاد السوفيييت وقيام سلطة فلسطينية ع -إ�يار املثال

 هامةات ومفاصل سياسية أربعة حمطّ  ،اليسار الفلسطيني: خطاب ُمشّتت وسلوكيات غير فاعلةويُقّدم الفصل الرابع: 

، وثيقة إعالن 1974عام يف ال أو مشروع السلطة الفلسطينية ل يف: الربنامج املرحلييف تاريخ القضية الفلسطينية، تتمثّ 

. كما ويتم رصد 1993عام يف ال، وإتفاق أوسلو 1991عام يف ال، مؤمتر مدريد للسالم 1988عام يف الاإلستقالل 
ات ة من احملطّ تماهي مع السلطة، يف كل حمطّ مُ  غري أو اهيتمالسلوك السياسي لليسار الفلسطيين، سواء كان سلوك مُ 

ن كل ذلك الرجوع إىل وسيتضمّ  ؛اتتلك احملطّ واملراحل السياسية األربعة، وردود الفعل املختلفة من اليسار الفلسطيين يف 
بدف إبراز دور اليسار  ،وخاصة الوثائق ذات العالقة باليسار الفلسطيين ،ات السياسيةوثائق ترتبط يف تلك احملطّ 

ويتم يف هذا الفصل اإلشارة إىل مواقف الفلسطيين يف إستمرار املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية أو عدم وجود دور له. 
وسلوكيات اليسار الفلسطيين يف الفرتة اليت أعقبت إتفاق أوسلو. وخيلص هذا الفصل إىل وجود مواقف ُمشتّتة وسلوكيات 

 موّحداً لدى اليسار الفلسطيين. غري فاعلة ليس مبقدورها أن ُتشّكل خطاباً بديالً 

التطرق إىل النتائج  يتم ،ينينقد اإلستراتيجية التفاوضية وخطاب اليسار الفلسط: وأخريًا يف الفصل اخلامس

، إضافة إىل التوصيات اليت من املمكن اإلستفادة منها يف ه الدراسةمن هذ صهإستخالّمت واملالحظات النقدية وأهم ما 

 يسرائيلاإل منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطايناملستقبل أو يف الوقت احلايل، حيث أّن املفاوضات بني 
هم. كما ويتم يف هذا الفصل ق أيّة نتيجة إجيابية ملصلحة الفلسطينيني، وعملت على تقدمي التنازالت املستمرة حلقوققّ مل حتُ 

املتعّلقة بعملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وأبرز األحداث السياسية على الساحة  2014رصد ُمستجّدات العام 
رح على الساحة الفلسطينية ترتبط بعملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، الفلسطينية. وينتهي الفصل بتساؤالت ُتط

 الت يف أبرز األحداث السياسية الفلسطينية.وتأمّ 
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Abstract 

This study examines the bargaining relationship between the Palestinian Liberation 
Organization and the colonial state of Israel, with a particular focus on the discourse of the 
Palestinian Liberation Organization and the leftist parties therein as it is related to the 
negotiation process. This study deals with the decisions taken by the PLO and the concessions 
that have been presented in light of the negotiations process and also addresses the role of the 
Palestinian left in the continuation of this process in spite of the rejection of the left to the 
negotiation process, and their rejection to the very principal of negotiations. As a result, 
Palestinian left-wing parties have become fragmented and fundamentally changed their goals 
and priorities, and have come to work for their own interests eliding the discourse of liberation 
and resistance in all of its forms. 
 
The importance of this study is that it sheds light on the discourse of the PLO and the overall 
concessions made by the organization in the Palestinian-Israeli negotiations process since its 
inception. These concessions have given legitimacy to Israel, legitimacy that they have been 
looking for since the state’s inception. Moreover, this study monitors the nature of the 
Palestinian political system and uncovers the process by which fateful decisions have been 
taken in important political moments regarding the Palestinian issue, especially where there are 
serious doubts about the legitimacy of those decisions. In addition, the importance of this study 
is reflected through investigating Palestinian leftist thought, structure, and its position and role in 
the overall political spectrum. Furthermore, the thesis discusses the crisis of the Palestinian left 
which encompasses a reflection of the global crisis and the Arab left after the collapse of the 
Soviet Union and the socialist camp. 
 
The importance of this thesis lies in its overall presentation of the Palestinian left – politically 
and ideologically. The thesis presents the Palestinian left in its entirety and its relationship to the 
political settlement since its inception, covering the major historical moments for the Palestinian 
cause as they are related to the settlement projects. It studies the opinion of the Palestinian left 
of in this epic moments from the phased program or project of the Palestinian Authority in 1974, 
to the Declaration of Independence in 1988, to the Madrid Peace Conference in 1991 and the 
Oslo Accords in 1993 (whether they were supportive of the process of settlement and 
negotiations with Israel or rejected that process). This study follows a critical approach analysis 
of this discourse, which formed the Palestinian Liberation Organization including the Palestinian 
leftist parties relationship with the idea and act of a political settlement with the settler-colonial 
state of the Israel. 
 
The structure of the study is formed of five chapters as follows:  
 
Chapter One: presents the theoretical framework of the study. The main problematic of the 
study is identified through a main question that revolves around the impact of the Palestinian left 
on the continuation of the Palestinian-Israeli negotiations process. This chapter covers the 
previous literature and is divided into three parts: Arab-Israeli negotiations, Palestinian-Israeli 
negotiations, and the Palestinian left. This chapter presents the general framework of the study, 
which is based around a central premise that the Palestinian left has played a prominent role in 
the continuation of the negotiations between the PLO and the settler-colonial state of Israel. 
 
Chapter Two: presents an overall view of the Palestinian national project and its unbalanced 
negotiating strategy. This chapter discusses the historical definition of Palestinian-Israeli 
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negotiations since the formal and informal beginnings along with the associated bilateral 
negotiations, multilateral negotiations. This chapter also covers the international factor in 
Palestinian-Israeli negotiations and the role of the United States in the process. Moreover, it 
addresses several issues raised by the negotiations including: the right of return of refugees, 
settlements and security coordination between the Palestinian Authority and the settler-colonial 
state of Israel. This chapter presents the concessions made by the PLO in the process of 
negotiations, and the terms of reference of the organization in the process. As this chapter also 
focuses on primary stations in the Palestinian-Israeli negotiations including the Oslo Accords 
(1993), the Camp David negotiations (2000), and the Palestinian-Israeli negotiations in 2013. 
This chapter provides the position of Israeli political settlement with the PLO and also presents 
the effects of the first and second intifadas and the changes they made in the Palestinian cause, 
affecting far more than the negotiations process. The chapter concludes with a general 
assessment of the negotiations, and the scenario that is expected after "peace" between the 
PLO and Israel negotiations. This chapter concludes that the elements in the Palestinian 
national project have dismissed a liberation strategy as a result of an unbalanced negotiating 
strategy. 
 
Chapter Three: covers the crisis of the Palestinian left and the absence of an alternative 
discourse in the ideological left in general and the Palestinian left in particular to work towards 
an understanding of the dismal state of affairs of the major left parties in Palestine. This chapter 
examines the role of these political parties in the political and social arenas, including a reading 
of the discourse of revolution adopted by the parties that in word advocated for the elimination 
of injustice and tyranny and colonialism. Because of this liberation discourse, the Palestinian 
leftist has played a major role in the Palestinian arena in spite of the growing distance between 
word and deed over the course of the last few decades. The prominent role of the left in the 
Palestinian national movement and the struggle against the colonial power is embodied by the 
major parties in the arena: the Popular Front for the Liberation of Palestine, the Democratic 
Front for the Liberation of Palestine, the Palestinian People's Party. This chapter reviews the 
general vision of these Palestinian political parties and their general political approach and how 
that has changed dramatically over time. It also discusses the Palestinian crisis and the 
declining factors for the left forces in the Palestinian arena. This chapter concludes that there is 
no alternative to the Palestinian revolutionary discourse and only that can lead the Palestinian 
national project in spite of the demise of the parties in their on-going organizational and 
intellectual crisis (especially after the collapse of the Soviet Union and the instance of a 
Palestinian authority on claiming only a small part of the land of Palestine). 
 
Chapter Four: covers the fragmented discourse and ineffective behavior of the Palestinian left 
with a focus on four important political stations in the history of the Palestinian cause: the 
phased program or project of the Palestinian Authority (1974); the Declaration of Independence 
(1988); the Madrid Peace Conference (1991); the Oslo agreement (1993). The chapter 
investigates the political behavior of the Palestinian left in every part of these four political 
stations including the various reactions of the Palestinian left to these stations. This chapter 
closely reads primary documents that are related to these political stations, especially those 
related to the Palestinian left, deconstructing the relevant documents in order to highlight the 
role of the Palestinian left in the continuation of the Palestinian-Israeli negotiations. Finally, this 
chapter discusses the attitudes and behaviors of the Palestinian left in the period following the 
Oslo Accords. This chapter concludes that the existence of divisions within the left are trifling 
and the behavior of the parties are inefficient, all of which can only prevent the much needed 
(re)establishment of a unified left discourse in Palestine.  
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Chapter Five: presents a critique of the negotiating strategy and the discourse of the 
Palestinian left. The chapter concludes that the crisis of the left is essentially a corruption of the 
leftist parties that has had more to do with money and selfish personal aims than liberation. The 
most important thing we have learned from this study is the disaster of political negotiations has 
reeked on the Palestinian cause and how the manipulation and actual abandonment of this 
discourse of the “left” and revolution has played a major role in the construction of this politics. 
In addition to presenting recommendations that can be implemented in the future or in the 
present, as the negotiations seem to continue between the PLO and the settler-colonial state of 
Israel even though they have yet to achieve any positive results for the benefit of the 
Palestinians, continuing to only offer concessions to the rights of the Palestinians. The chapter 
ends with questions raised in the Palestinian arena linked to the process of Palestinian-Israeli 
negotiations, and reflections on the most prominent Palestinian political events. 
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 الفصل األول

 اإلطار النظري للدراسة

 تمهيد 1.1

مة عامة عن املفاوضات بني قدِّ تتاحي حتديد خط سري الدراسة وإطارها العام، ليبدأ الفصل مبُ يتم يف هذا الفصل اإلف

ويتم حتديد إشكالية الدراسة عرب سؤال  .اإلستيطاين اإلسرائيلي وتارخيها منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار
ة ع عدّ سرائيلية، وتتفرّ املفاوضات الفلسطينية اإل مركزي يتمحور حول مدى تأثري اليسار الفلسطيين على إستمرار عملية

حتاول هذه الدراسة اإلجابة عنها. مث يعرُج هذا الفصل على األدبيات السابقة، فيتم تقسيمها إىل ثالثة حماور: احملور  أسئلة
ثالث اليسار الفلسطيين. األول حتت عنوان املفاوضات العربية اإلسرائيلية، والثاين املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وال

د هذا الفصل فرضية الدراسة اليت تتمركز حول فرضية مركزية مفادها بأّن اليسار الفلسطيين كان له دورًا بارزًا يف وُحيدّ 
، لحات الدراسة، وأمهيتهاد الفصل األول مصط. كما وُحيدّ إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية و إستمرار املفاوضات بني

 وحمتوياتا. نية الدراسةلينتهي هذا الفصل ببُ  يتبع حتليل اخلطاب النقدي، ومنهجها الذي

 مة الدراسةقدِّ مُ  1.2

عملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية الرمسية، بل ورّمبا فرتة أطول من عقدين  قارب عقدين من الزمن بدأتما يُ  منذ

سرائيليني بشكل غري رمسي. ومع أّن إعالن اإلطينيني و فلسالت اليت حصلت بني بكثري مع األخذ باحلسبان اإلتصاال
أيلول  13الذي ّمت توقيعه يف واشنطن يف  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلاملبادئ بني منظمة التحرير الفلسطينية و 

من ّمث توقيع ية و ى مخس سنوات جيري خالهلا تسوية كافة القضايا اخلالفنّص على فرتة إنتقالية ال تتعدّ  1993من العام 
فق تّ فق مُ ستمرة من دون أن يكون هلا أُ فرتة مُ أصبحت املعروفة الفرتة اإلنتقالية مع قيودها وسلبياتا  إتفاق �ائي، إال أنّ 

عات الفلسطينية منذ توقيع إتفاق أوسلو إىل املواقف التفاوضية الفلسطينية، فالبعض . وقد ُعزي الفشل يف حتقيق التطلّ عليه
املفاوضني الفلسطينيني تنقصهم الكفاءة واإلملام مبلفات التفاوض، والبعض اآلخر عزى ذلك إىل عدم تأسيس  قال بأنّ 

موقف تفاوضي على أساس القانون الدويل، والبعض أشار إىل جهل املفاوضني بلغة املداوالت واللغة اإلجنليزية وموافقتهم 
بأّن املفاوضات كانت عدمية اجلدوى من األساس ألّن أي إتفاق من على نص إجنليزي مل يفهموه، وأخرياً هناك من أعلن 

P0Fشأنه أن يعكس ميزان القوى ويعكس عدم التكافؤ بينهما.

1
P  ومن األمور اليت أساءت إىل املوقف التفاوضي الفلسطيين هو

لذي جيب أن تتم فيه أّن املفاوضات كانت جتري إّما يف القدس أو تل أبيب أو حىت واشنطن أو شرم الشيخ، يف الوقت ا

                                                           
 86، عدد 22 لة الدراسات الفلسطينيةمجاإلسرائيلية وصياغة رؤية جديدة،" -. كميل منصور، "تقييم جتربة املفاوضات الفلسطينية1
)2011 :(49-50. 
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ايد مثل سويسرا، واهلدف من ذلك هو التقليل من الضغوطات اخلارجية واإلسرائيلية وإعطاء املفاوضات يف مكان حمُ 

P1Fجلسات التفاوض صبغة رمسية بروتوكولية.

2 
عام اليف  سرائيلينظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلمنذ إنطالق مفاوضات السالم املباشرة بني مو 

ر واألزمات العديدة، فالفريق الفلسطيين املفاوض ذهب إّتسمت البيئة التفاوضية بالتوت ،يف مؤمتر مدريد 1991
الفلسطينية. ففي الوقت الذي  ع على مبدأ املفاوضات كحل للقضيةمن دون إسرتاتيجية واضحة وبدون إمجا  للمفاوضات

ة اليت تعّددل إستكماًال للحالة النضالية املثّ على أّن املفاوضات متُ  سطيين "فتح"حركة التحرير الوطين الفل فيه إعتربت
ومن ضمنها أحزاب اليسار  ،خاضتها على مدار عقود طويلة، فإّن الفصائل األخرى داخل منظمة التحرير الفلسطينية

P2Fويف الشتات. يف فلسطني وجرمية حبق الفلسطينينير إىل املفاوضات على أّ�ا خيانة وتفريط تنظُ  ،الفلسطيين

3 
الفريق الفلسطيين املفاوض ودولة اإلستعمار اإلستيطاين  على الرغم من أّن املفاوضات اليت جتري منذ سنوات بنيو 

اآلمال  عّلقستمر فشًال ذريعاً، إال أّن البعض ما زال يُ وتفشل بشكل مُ  دائم بأّ�ا عدمية اجلدوى د بشكلتؤكّ  اإلسرائيلي
 ةهد تفاوضي وإمكانيديدة لكل جُ لطمة ج اإلسرائيلي اإلحتالل يب. فعلى سبيل املثال، وّجهت حكومةعليها بشكل غر 

 إىل النيل من احلقوق الفلسطينية. من خالل إقرارها قانون "اإلستفتاء" الذي يأ  ضمن مجلة القوانني اليت تدف للحل
رار اإلنسحاب اإلسرائيلي من القدس احملتلة واجلوالن السورية اذ قويقضي هذا القانون اجلديد بإجراء إستفتاء شعيب قبل إختّ 

 P3F4.إسرائيلزمع بني الفلسطينيني والسوريني مع ل إىل أي إتفاق مُ وذلك يف حالة التوصّ 
األراضي العربية من خالل النصر العسكري  سيطرت على يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلل إّدعى أحد بأّن ويف حا

عانيه، فإّن العملية التفاوضية يف هذه احلالة ُتصبح عملية عاين الضعيف ما جيب أن يُ ريد يف حني يُ يفعل ما يُ  وأّن القوي
بكيفية تقدمي  عّلقله إىل مسألة تتيفرض فيها املنتصر إرادته على املهزوم، وهذا يف األساس يُلغي موضوع التفاوض وحيوّ 

 P4F5."سيناريو اإلستسالم"

وإبرام  املؤمل بالتنازل ، كرئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية،لسطيين ياسر عرفاتقد قام الزعيم الفو 
الجئني ومصري املستعمرات ل يف: القدس والاإلتفاقيات املرحلية على حساب تأجيل القضايا األساسية اليت تتمثّ 

املواقف اليت يتم فاعل بدًال من التأكيد على حمتوى ستقبلية (أي التأكيد على عملية التادثات مُ ، إىل حمُ اإلسرائيلية
هيد للمفاوضات عندما سعت مصر ودولة اإلستعمار ادات يف مرحلة التموهو بذلك يتبع ُخطى الس التفاوض عليها)،

                                                           
 .52. املرجع السابق، 2
 .76): 2010( 29، عدد 8 تسامح ينية اإلسرائيلية وجذور األزمة،". طالل أبو ركبة، "بانوراما املفاوضات الفلسط3
 .64): 2011( 145، عدد 13 القدس. حماسن أصرف، "اإلستفتاء على القدس..لطمة جديدة ملؤيدي املفاوضات،" 4
(أبو ظيب: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث  مفاوضات السالم ودينامية الصراع العربي اإلسرائيلي. عمرو مجال الدين ثابت، 5

 .24)، 2002اإلسرتاتيجية، 
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ك ل ذلشكّ رًا عقدها يف كامب ديفيد، وبالتايل يُ قرّ اليت كان مُ  إختصار برنامج املفاوضات إىل اإلستيطاين اإلسرائيلي

ض التكاليف فل يف التقليل من الغموض وخحذف أو تأجيل ألكثر القضايا اليت تُعترب مثرية للجدل، وكان اهلدف يتمثّ 
لرئيس املصري حممد خالفًا لف ،د الصراع اليت تتجاوز حدود األرضويعكس أسلوب سوريا وعيًا بأبعا. إلسرائيلالنسبة ب

حافظ األسد يف هذا النوع من املفاوضات  ن لدى الرئيس السوريمل يكُ  ،عرفاتالرئيس الفلسطيين ياسر لسادات و ا رأنو 
قدان للتوازن لفُ ميل إىل خسارة الكل (سوريا) لكي يستعيد البعض (مرتفعات اجلوالن) إىل حوزته. وبالتايل فهذا ا

نيني" يف أوسلو باإلعرتاف بأّن إسرائيل قد "خدعت الفلسطي ، رئيس دولة إسرائيل،سيبري شمعون ل اإلسرتاتيجي مسح
 لفلسطينيني من اخلروج منه خاسرين،ن اإلطار الذي طرحه الغربيون إلدارة الصراع، فال مناص للعرب وا، ومهما يكُ الثانية

عن أهم بطاقتني دون  ،عرب إ�ائه لإلنتفاضة الفلسطينية األوىل وتوقيعه إتفاقية أوسلو ،الرئيس ياسر عرفاتى وبذلك ختلّ 
شّكل إحراجًا أو عائقًا يقف يف طريق الدول كن أن تُ ي إعتبارات ميُ ملقابل، وأسهم ذلك يف رفع أية باأي شيء له أمه

فّعال وأ�ى من ز من وضع إسرائيل اإلقليمي والدويل على حنو ، ما عزّ إسرائيلالعالقات مع  عربية وغري العربية اليت تُقيمال
P5Fزلتها.عُ 

6 

ينية كما اإلسرائيلي عملية السالم كمهرب، فسيطرت على األرض الفلسطوبذا، إستخدمت دولة اإلستعمار اإلستيطاين 
بانتوستاين وإقامة   "فصل"وما يُعّرب عن رؤيتها املستقبلية أفضل تعبري هو ما حتاول فرضه من  لو أّ�ا مالكها األوحد؛

وبالغوا يف إظهار مشيئتهم  األمن،جديرة بالسالم و  بإسرائيل كدولةإعرتفت فقد  ،كانتونات. أّما منظمة التحرير الفلسطينية
P6Fقابل ذلك.هذه إىل "حد اإلمالل"، دون أن تقوم إسرائيل مبا يُ 

7
P تعطي باع سياسة جتاه األرض احملتلة إسرائيل إتّ  وواصلت

 عن فكرة الفصل العنصري اليت فحواها أن إسرائيل طلقاً. ومل تتخّلىألرض مُ ا م، لكنها ال تعطيهللفلسطينيني "اإلستقالل"
ز على الدوام، يف حني ُحيشر نفصلني، فيحظى اليهود بالسيطرة واملوقع املتميّ يعيش اليهود وغري اليهود كوجودين مُ 

فاوضية املختلفة حتجب ذلك وكانت الوثائق الت ؛ق واملستعمرات اإلسرائيليةر قة بالطُ طوّ الفلسطينيون يف معازل ضّيقة مُ 

صادرات وملختلف مُ  الصهيونية عن النقاش، وأذعنت القيادة الفلسطينية هلذا األمرنات األيديولوجيا ن الدائم من مكوّ املكوّ 
P7Fاألراضي اليت حدثت منذ توقيع إتفاق أوسلو.

8 

الفريق املفاوض من منظمة على فاعل ل ضغط شكّ إال أنّه مل يُ  ،وعلى الرغم من رفض اليسار الفلسطيين للعملية التفاوضية
كن القبول با بأي شكل ض عنه تنازالت ال ميُ طلوب من أجل وقف التفاوض الذي يتمخّ بالشكل امل التحرير الفلسطينية

يبدو أّن اليسار الفلسطيين يسري حنو املراقبة من بعيد  ،2013من األشكال. ومع العودة إىل املفاوضات يف متوز من العام 

                                                           
 .26-24. املرجع السابق، 6
 .16): 2011( 85، عدد 22 راسات الفلسطينيةمجلة الد. إدوارد سعيد، "وضع القدس ومستقبل عملية السالم،" ثائر ديب، مرتجم، 7
 .19-18. املرجع السابق، 8



5 
 

يف  وضاتية من الشعب الفلسطيين للمفامن دون أن يكون له دور فاعل يستطيع من خالله إستغالل عدم تأييد الغالب

 ستمرة حبق الشعب الفلسطيين.امل ظل إنتهاكات دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي
ية. فعلى لمفلسطيين رافضًا هلذه العكان اليسار ال  ،بعد مؤمتر أنابوليس 2008عام ال يف ي املفاوضات اليت حصلتفف

دولة بالشعبية أمحد سعدات إىل عدم التعويل على لقاء أنابوليس الذي مجع العرب دعا األمني العام للجبهة سبيل املثال، 
، حيث قال: "إّن اهلدف من عقد لقاء أنابوليس هو إعادة تسويق خطة خريطة الطريق اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي

على لسان عضو  ،بت اجلبهة الشعبيةوطالبأبعادها األمنية، وتصفية املقاومة الفلسطينية، وتكريس اإلنقسام الداخلي". 
واليت تستخدمها كستار وغطاء  إسرائيلالسلطة الفلسطينية بوقف املفاوضات مع  ،كتب السياسي للجبهة ماهر الطاهرامل

P8Fين.سطيلبناء مستوطنات جديدة وتصعيد العدوان واحلصار ضد الشعب الفل

9 

 إشكالية الدراسة 1.3

كما   اوضية بني منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي،تبحث هذه الدراسة يف العالقة التف
ذتا منظمة يتم تناول القرارات اليت إختّ و  خطاب املنظمة واليسار الفلسطيين ذات العالقة بعملية التفاوض.يف  تبحث

تم تناول دور اليسار الفلسطيين يف إستمرار كما وسي  ،ليت ّمت تقدميها يف ظل املفاوضاتالتحرير الفلسطينية والتنازالت ا
. وجتدر من حيث املبدأ املعلن على األقل املفاوضاتجزء من اليسار لعملية  هذه العملية، وذلك على الرغم من رفض

 إسرائيلاملفاوضات بني منظمة التحرير و اإلشارة إىل أّن اإلنتهاكات اإلسرائيلية حبق الشعب الفلسطيين قد إزدادت يف ظل 

وخصوصًا من جانب اليسار الذي  ،على الساحة الفلسطينية لوقف املفاوضات عمليمن دون أن يكون هناك رد فعل 
ر أكثر إىل تة وتغّريت أهدافها وأولوياتا، وأصبحت تنظُ شتّ فباتت أحزاب اليسار الفلسطيين مُ  ،عليه أن يكون أكثر فعالية

 ة الذي متّيزت به دائماً.فغّيبت خطاب التحرير واملقاوم اصة،مصاحلها اخل
قد كانت املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية منذ بدايتها مبثابة الرضوخ لإلمالءات والشروط اإلسرائيلية وتقدمي التنازالت و 

ربة على كل هذه التنازالت، وكان بإمكا�ا أن تسلك طريقًا آخراً ن جمُ املستمرة من منظمة التحرير الفلسطينية اليت مل تكُ 
. ومن خالل توقيع ر كانربّ با أو العبث با ألي مُ كن التفريط سة اليت ال ميُ لب للفلسطينيني أينما كانوا حقوقهم املقدّ جي

نت اإلعرتاف من واليت تضمّ  ،1993عام يف ال يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلو  سلو بني منظمة التحريرإتفاقية أو 
كان هلا تأثري على العالقة   ، فقد1948عام اليف ل يف الوجود على األراضي اليت إحتلتها بأحقية إسرائي منظمة التحريرل بَ قِ 

  على املستوى الرمسي على األقل. ت العالقة مبثابة عالقة سالمالوطين الفلسطيين واحلركة الصهيونية، فبات تحّرربني حركة ال

                                                           
ربيع -2007مسار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ما بين أنابوليس والقمة العربية في دمشق: خريف ، حمّرر. حمسن صاحل، 9

 .30)، 2008(بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات،  2008
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ل يف "إنشاء دولة دميقراطية يف فلسطني" يعيش فيها ثّ هدفًا يتم 1968عام يف الفقد تضّمن امليثاق الوطين الفلسطيين 

وجاء الربنامج املرحلي أو مشروع السلطة الفلسطينية  ،عون حبقوق وواجبات متساويةويتمتّ  ـ،املسلمون واملسيحيون واليهود
وتعديل امليثاق  1993 يف العام . أّما توقيع إتفاق أوسلودولة الدميقراطية"ال"قضي على خيار ملنظمة التحرير الفلسطينية لي

كل   ، كان حتصيًال حاصًال بالنسبة لنهاية مشروع الدولة الدميقراطية بعد إعالن1996الوطين الفلسطيين يف غزة يف العام 
أصبحت هنا منظمة التحرير و . 1988، وإعالن اإلستقالل يف اجلزائر يف العام 1974الربنامج املرحلي يف العام  من:

 إسرائيل لشرعي والوحيد للفلسطينيني (وهم املسلمني واملسيحيني خارج ما صار إسرائيل)، وأصبحتل االفلسطينية املمثّ 
ًال شرعيًا ووحيدًا لليهود حول العامل، مبن فيهم اليهود الفلسطينيني الذين عرّفتهم املادة السادسة يف ثّ ممُ واحلركة الصهيونية 

 الوطين الفلسطيين من حركة نقيضة تحّرر، حتّولت حركة ال1974 امليثاق الوطين الفلسطيين. وهكذا، ففي حلظة العام
دي لصاحل مشروع "السلطة بعد تنازهلا عن مشروع "الدولة الدميقراطية" التعدّ  للحركة الصهيونية إىل نسخة منها

دي العريب شّكل اليهو الفلسطينية" احلصري، وهذا جعلها حركة تسعى لتأسيس دولة على جزء من فلسطني التارخيية ال يُ 
 ناتا الدميغرافية أو الثقافية من ناحية، وترتك املساحة للحركة الصهيونية وكيا�ا اإلستعماري اإلستيطاين لتتوّىل أحد مكوّ 

P9Fاملسؤولية عن يهود العامل.

10 
ة عمليفهي تتمحور حول مدى تأثري اليسار الفلسطيين على إستمرار  ه الدراسة،باإلشكالية املركزية هلذ عّلقوفيما يت

إىل أّن اليسار  . وال بّد من التنويهيسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلو  املفاوضات بني منظمة التحرير الفلسطينية
موم الشعب الوطين الفلسطيين، وكان حامًال أساسيًا هلُ  تحّررالفلسطيين قد لعب دورًا فاعًال ومؤثرًا يف تاريخ حركة ال

يف تشكيل اهلوية الوطنية  ،يف اإلنتفاضة األوىل وقبلها ،سنوات طويلة، حيث ساهم مثالً الفلسطيين وللمشروع الوطين ل
إنتهاكاته املستمرة، فقاتل  ويُعاين من ستعمارزح حتت نري اإلالفلسطينية وإبرازها إىل العامل على أّ�ا قضية شعب أعزل ير 

من الضروري أن حنّمل اليسار الفلسطيين حر اإلحتالل. و احلرية ود ته من أجلاإلسرائيلي بشراسة وناضل بكل قوّ  املستعِمر

 غط على اجلهة املفاوضة من أجل وقف هذه العملية.لضمنه ل قيامه بالدور املطلوبمسؤولية إستمرار املفاوضات لعدم 
 :، وهيع من هذه اإلشكالية أسئلة عديدة حتاول هذه الدراسة اإلجابة عنهاويتفرّ 

 التنازل عن حقوق الفلسطينيني عرب عملية التسوية السياسية؟ سؤوليةمفلسطينية ل منظمة التحرير الهل تتحمّ  -
دولة ة بعملية التسوية مع عّلقل منظمة التحرير الفلسطينية واملتبَ من قِ  اذ القراراتيف عملية إختّ هل هناك خلل  -

 ؟يسرائيلاإلستعمار اإلستيطاين اإل

                                                           
التجمعات الفلسطينية وتمثالتها ومستقبل القضية يخ، "اهلوية الثقافية الفلسطينية.. "املثال" و"التمثيل" و"التماثل"،" . عبد الرحيم الش10

)، 2013سات اإلسرتاتيجية، املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدرا -(رام اهللا: مسارات الفلسطينية: الفلسطينيون.. الهوية وتمثالتها
84-86. 
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لسطينية، بداية من واملفاصل السياسية اهلامة يف القضية الف طّاتما هو موقف وسلوك اليسار الفلسطيين من احمل -

، 1988عام ال يف ، مرورًا بإعالن وثيقة اإلستقالل1974عام ال أو مشروع السلطة الفلسطينية يف الربنامج املرحلي
 ؟1993عام ال يف ، وإتفاقية أوسلو1991عام ال يف ومؤمتر مدريد للسالم

 عملية املفاوضات منذ بدايتها؟على إستمرار  هل هناك تأثري لليسار الفلسطيين -
 هل  يُعاين اليسار الفلسطيين من أزمة على املستوى الفكري والنظري؟ -

 هل هناك بوادر يسار جديد؟ -

 مراجعة األدبيات 1.4

ربية ة أدبيات ذات صلة مبوضوع الدراسة، ويتم تقسيمها إىل ثالثة حماور: املفاوضات العيتم يف هذه الدراسة مراجعة عدّ 
 اإلسرائيلية، املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، اليسار الفلسطيين.

 المفاوضات العربية اإلسرائيلية 1.4.1

من حيث القضايا اليت يتم حبثها يف تلك املفاوضات  املفاوضات العربية اإلسرائيليةموضوعة  ة أدبياتتناولت عدّ 
عملية املفاوضات العربية اإلسرائيلية بعلم النفس وغريها من العلوم  ، كذلك من حيث إرتباطواملوضوعات اليت يتم تناوهلا

P10F"مفاوضات السيادة على الشرق األوسط"األخرى. ففي دراسة 

11
P  ليحىي غامن، يتم التطرق إىل موضوعة املفاوضات

ح، نها: احلد من التسلّ ة قضايا، مة األطراف بني الدول العربية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي حول عدّ تعّددامل

األمن القومي، املياه، الالجئني، التعاون اإلقتصادي؛ وهي جماالت هلا عالقة بوجود وبقاء شعوب منطقة الشرق األوسط، 
ويف دراسة لعمرو مجال الدين وخصوصًا املنطقة العربية، وترتبط بالتفاصيل الدقيقة للحياة اليومية لشعوب تلك املنطقة. 

P11Fاإلسرائيلي" -فاوضات السالم ودينامية الصراع العربي"مثابت بعنوان 

12
P ُقّدم حتليالت عن عمليات التفاوض من ، ت

على  قائمةخالل اإلعتماد على علم النفس ودوره يف العملية التفاوضية، حيث أّن أساسيات الصراع العريب اإلسرائيلي 

كما ُتشري الدراسة إىل أّن املهارات والتكتيكات تلعب طريًا من مصادر اخلصومة والعداء،  لم بوصفها مصدرًا فأساس الظُ 
ع مبستويات عالية من الطموح وحد أعلى من دورًا يف حتقيق املكاسب من العملية التفاوضية، وأّن األطراف اليت تتمتّ 

 املطالب حتصل على قدر أكرب من املكاسب.

تتمحور  اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيليعربية ودولة املفاوضات بني الدول ال عمليةأّن أشارت األدبيات إىل  وبالتايل
ة قضايا وجماالت تستهدف السيطرة على منطقة الوطن العريب، حبيث تكون إلسرائيل مكاسب من وراء هذه حول عدّ 

رة قابل السيطة يف تلك الدول من بعض اإلمتيازات والصالحيات مُ ُمعيّناملفاوضات مع بعض الدول العربية، فتستفيد فئة 
                                                           

(القاهرة: دار اخلّيال،  الوثائق السرية: الحد من التسلح، المياه، الالجئون -مفاوضات السيادة على الشرق األوسط، . حيىي غامن11
2001.( 

 .مفاوضات السالم ودينامية الصراع العربي اإلسرائيلي. ثابت، 12
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العسكرية  قّوةواضح يف تلك املفاوضات. وتلعب ال لب اإلشارة له بشكيستوجلى موارد الوطن العريب، وهذا ما ع

ق السيطرة واملكاسب من خالل هذه حقّ بارزًا يف عملية التفاوض، فاألقوى هو من سيُ والسياسية واإلقتصادية دورًا 
ضوع والتنازل، يف حني تلعب املهارات والتكتيكات التفاوضية دوراً ردع ُجترب الضعيف على اخل قّوةاملفاوضات عرب تشكيل 

الوزن األكرب يف هذه أّن ة، إال يية التفاوضلممن أمهية التحليل النفسي يف الع ثانويًا يف حتقيق املكاسب. وعلى الرغم
 سرائيلقت املكاسب إلرائيلية حقّ اإلس العسكرية والسياسية واإلقتصادية، فاملفاوضات الفلسطينية قّوةية يعتمد على اللمالع

العسكرية عامًال حامسًا يف حتقيق  قّوةعلى أرض الواقع، حيث ال العسكرية اليت متلكها قّوةستمر يف ظل البشكل مُ 
رّكز هذه الدراسة على عامل التحليل النفسي كعامل رئيسي يف املفاوضات وال تُ  املكاسب يف العملية التفاوضية.

مهت بشكل رئيسي يف عدم توازن العسكرية والسياسية اليت سا قّوةيلية، بل يتم الرتكيز على عوامل الالفلسطينية اإلسرائ
فعلى الرغم من  .لصاحل إسرائيل قّوةتالل موازين اليف ظل إخ إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية و ية التفاوضية بنيلمالع

أنّه مل يتم حتقيق مكاسب من تلك العملية، وهو ما يفّسر وجود طموحات من الفريق املفاوض من منظمة التحرير، إال 
 لتحليل النفسي يف عملية التفاوض.تأثري عامل ا ثانوية

 المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 1.4.2

ت  وتناولتها أدبيا ئيلية من القضايا اليت ّمتت دراستها بشكل كبري يف السنوات املاضيةاتُعترب املفاوضات الفلسطينية اإلسر 

ة أدبيات إىل عارض هلا. وتطرقت عدّ تلف وجهات النظر حوهلا بني مؤيد ومُ ، وهي قضية شائكة ختزوايا ةعدّ  من كثرية

، حبيث ّمت إبداء املواقف الشخصية من تلك الوثائق واألوراق با عّلقاليت تت واألوراق مسار تلك املفاوضات والوثائق
، ةهامكشهادات   وهناك من خاض تلك املفاوضات وكتب عنها ،سرائيليةواألحداث اخلاصة باملفاوضات الفلسطينية اإل

P12F"المفاوضات وصالبة الموقف الفلسطيني"في دراسة بعنوان ف مثل صائب عريقات وأمحد قريع وغريهم.

13
P  حلمادة

ّدمها املفاوضون، تابعة تقارير قراقبة وتدقيق ومُ فاوضات بعد أن قام مبُ عّرب الكاتب عن موقف شخصي من تلك املفراعنة، يُ 

عبثية وتعكس حجم الصراع وتارخيه  ويطرح وثائق وأوراق املفاوضات، ويعترب املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية بأّ�ا غري
وهناك بعض الدراسات  ومضامينه وتناقض املصاحل بني منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي.

اإلعالم ية ّمت نشرها يف وضوعة املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية من حيث ردود األفعال على وثائق سرّ اليت تطرقت إىل م

قراءة  -السرية "وثائق الجزيرة حول المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيليةفي مقالة بعنوان ف .وغريها من وسائل التواصل

                                                           
 ).2011(عّمان: دار اجلليل للنشر،  المفاوضات وصالبة الموقف الفلسطيني. محادة فراعنة، 13
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P13Fفي ردود الفعل الفلسطينية"

14
P  ُالفلسطينية والعربية والدولية جتاه ا تقرير حتليلي خبصوص ردود الفعل قّدم لنلرائد نعريات، ت

 ملستور".الوثائق اليت نشرتا قناة اجلزيرة القطرية على مدار أربعة أيام حتت عنوان "كشف ا
تناول  ، معبنجاح املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية من عدمها إستنكارية هلا عالقةأخرى، ّمت تناول أسئلة  ويف أدبيات

ففي مقالة للكاتب نظري جملي  باملفاوضات، وبعض اإلحصائيات ذات العالقة. عّلقمن مسؤولني سياسيني تتتصرحيات 

P14F"هل يوجد أمل فعًال في نجاح المفاوضات..؟!"بعنوان 

15
P ُيني يف جناح املفاوضاتد وجود شكوك لدى اإلسرائيل، يرص 

كما يتم يف هذه املقالة عرض تصرحيات ملسؤولني إسرائيليني   فلسطيين،الفلسطينية اإلسرائلية، وليس فقط عن الشعب ال

"هل يمكن ذات صلة مبلف املفاوضات وآرائهم يف بعض القضايا اخلاصة بذا امللف. ويف مقالة حملسن صاحل بعنوان 

P15Fإختراق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية؟"

16
P التحرير الفلسطينية ، يتطرق إىل عملية إستئناف املفاوضات بني منظمة

د دوافع النجاح والفشل بالنسبة هلذه املرحلة من ، ويرصُ 2013ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي يف العام 
يف ظل إستمرار اإلستيطان وتغيري الوقائع على األرض  2013ضات منذ بدايتها يف العام و املفاوضات، ومسار هذه املفا

 إسرائيل. لبَ من قِ 
هذه العملية مسارات  قتصرة على وصفمل األدبيات اليت تناولت عملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية مُ كانت جمُ و 

اذ القرارات داخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واملسؤولية اليت آلية إختّ وردود األفعال عليها، دون اخلوض يف 
ئني واإلستيطان وحق تقرير ة حبق العودة والالجعّلق يف القضايا املتلها املنظمة يف الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيينتتحمّ 

ويف هذه الدراسة يتم تناول آلية صناعة القرار داخل مؤسسات منظمة التحرير، ومّيزات النظام  وما إىل ذلك. املصري
 با. رائيلية والقرارات املتصلةالسياسي الفلسطيين، وربطها مع عملية املفاوضات الفلسطينية اإلس

ية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية وتعتربها جاّدة وغري عبثية، دون لممن األدبيات تقف موقف املؤيد لع كانت العديدو 
قتها املفاوضات يف ظل إستمرارها منذ سنوات طويلة، وبالتايل ليس من املمكن إعطاء معلومات عن املكاسب اليت حقّ 

 التفاوضية. طّاتيف خمتلف احمل  الفلسطينية ّمت تقدميه من تنازالت من منظمة التحرير غري عبثية يف ظل ماو إعتبارها عملية 
وعدم مقدرتا على حتقيق أدىن طموحات الشعب  ر بشكل واضح عبثية هذه املفاوضاتيظه ،ومن خالل هذه الدراسة

                                                           
 مجلة دراسات شرق أوسطية،" "قراءة يف ردود الفعل الفلسطينية" :اإلسرائيلية -. رائد نعريات، "وثائق اجلزيرة حول املفاوضات الفلسطينية14

 ).2011( 55، عدد 15
 ، نقالً عن:مركز اإلعالم الفلسطيني. نظري جملي، "هل يوجد أمل فعالً يف جناح املفاوضات..؟!،" 15

pmc.com/atemplate.php?id=22736-http://www.palestine 
 ).2013تشرين الثاين  3(إسرتجعت يف 

 ، نقالً عن:الجزيرة. حمسن صاحل، "هل ميكن إخرتاق املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية؟،" 16
964ce6a8ae66-b83b-41fb-a8fa-http://www.aljazeera.net/opinions/pages/6167ed37 

 ).2014كانون الثاين   16(إسرتجعت يف 

http://www.palestine-pmc.com/atemplate.php?id=22736
http://www.palestine-pmc.com/atemplate.php?id=22736
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/6167ed37-a8fa-41fb-b83b-964ce6a8ae66
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/6167ed37-a8fa-41fb-b83b-964ce6a8ae66
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حقوق الشعب عن تنازل املستمر شّكل ضربة للمشروع الوطين الفلسطيين عرب الالفلسطيين، فكانت املفاوضات دائمًا تُ 

 ى.الفلسطيين وتأجيل قضايا هامة إىل أجل غري ُمسمّ 

 اليسار الفلسطيني 1.4.3

يُعترب اليسار الفلسطيين من املوضوعات اليت يتم البحث فيها بشكل كثيف يف ظل ما يُعانيه اليسار الفلسطيين من أزمات، 
على تشخيص أزمة اليسار وأحزابه اليت تعيش  1993منذ أوسلو يف العام ّكز الدراسات اليت تتناول اليسار الفلسطيين فرتُ 

 لول اليت بإمكا�ا أن ُخترج اليسار من أزمتهرّكز الدراسات على احلُ ع الكبري على خمتلف املستويات، كما تُ حالة من الرتاجُ 
ويف  ها ضد املستعِمر اإلسرائيلي.ليعود إىل أوج عطائه الذي متّيز به خالل مسرية النضال والكفاح الطويلة اليت خاض

ع با، فيتم الولوج إىل إشكاليات هذا الفكر الفلسطيين ومّيزاته اليت يتمتّ  اليساري دراسات أخرى يتم تناول مسات الفكر
درته على لسطيين من حيث مصريه يف املستقبل ومدى قُ وتتناول العديد من األدبيات اليسار الف ومدى فاعليته. كما

"اليسار الفلسطيني ففي دراسة جلميل هالل بعنوان  لدور الذي كان يلعبه يف السابق على الساحة الفلسطينية.إستعادة ا

P16Fإلى أين؟: اليسار الفلسطيني يحاور نفسه ويتأمل مصيره"

17
Pاليت سامهت  الذاتية عواملل، يتطرق إىل تشخيص اليسار ل

نية التحتية، ومداخالت حول التكوين الفكري شكالت البُ من ضمنها: م ،ة حماورث هالل يف عدّ عه، فيتحدّ يف تراجُ 

ع اليسار يف احلقل واملفاهيمي لليسار، والعالقات بني قوى اليسار؛ وهي مجيعها سامهت بشكل أو بآخر يف تراجُ 
م قدّ كما ُيشري هالل يف هذه الدراسة، ويُ   ،السياسي الفلسطيين، وبالتايل فاليسار الفلسطيين حباجة إىل رؤية جديدة

"أربعون عامًا من صعود وهبوط مدويين لليسار أّما يف مقالة  نية التنظيمية لليسار.بات تشييد اهلوية الفكرية والبُ تطلّ مُ 

P17Fالفلسطيني"

18
P  د مكمن  الصعود واهلبوط يف اليسار الفلسطيين، وحتاول أن ُحتدّ لوسام رفيدي، ترسم املالمح العامة حلالَيت

عه بإ�يار "املثال" الواقعي للفكر الفلسطيين، حيث يربط رفيدي إ�يار اليسار الفلسطيين وتراجُ األزمة اليت يعيشها اليسار 

م قدّ ي اإلستقاليل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ويُ تحّرر املاركسي وقيام سلطة سياسية فلسطينية على أنقاض املشروع ال
بعنوان ويف دراسة بسام الصاحلي ي. نته بعد هذا اهلبوط املدوّ من شأنه أن يُعيد اليسار إىل مكا الكاتب يف النهاية مشروعاً 

P18F19""طريق اليسار نحو الحرية والديمقراطية والعدالة
P،  ًحياول أن يطرح رؤيته لتجديد اليسار الفلسطيين بوصفه يسارا

 تحّرريق اليسار إىل السامهة يف تعزيز طر ميًا ودميقراطيًا وحامل أساسي هلّم املشروع الوطين، فيسعى للمُ عصريًا وتقدُّ 

مة يف هذه الدراسة خاضعة للنقاش من أجل بناء األرضية والدميقراطية والعدالة اإلجتماعية، ويعترب الصاحلي أّن املادة املقدَّ 
الالزمة لتطور حزب الشعب الفلسطيين، وتطور الطموح املرافق للحزب بدف تعزيز اليسار الفلسطيين وتوحيده، ويطمح 

                                                           
رام اهللا: مؤسسة روزا لوكسمبورغ، ( اليسار الفلسطيني إلى أين؟: اليسار الفلسطيني يحاور نفسه ويتأمل مصيره. مجيل هالل، 17

2009.( 
 ).2007( 17، عدد 5 تسامح. وسام رفيدي، "أربعون عاماً من صعود وهبوط مدويني لليسار الفلسطيين،" 18
 ).2000(د.م.: د.ن.،  طريق اليسار نحو الحرية والديمقراطية والعدالة. بسام الصاحلي، 19
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"اليسار ويف دراسة بعنوان  هات والتنظيم.مي ذات الوضوح يف املعامل والتوجّ ومات حزب اليسار التقدُّ إىل بناء مق

P19Fالفلسطيني: هزيمة الديمقراطية"

20
P  ُد مسات الفكر اليساري الفلسطيين وبعضًا من إشكالياته، كما لعلي جرادات، يرص

قّدم الصورة اليت ينبغي لليسار أن اتا على أرض الواقع، ويُ ارسيتطرق إىل أزمة األحزاب اليسارية الفلسطينية وطبيعة ممُ 

 يكون عليها من أجل إستعادة الدور الذي كان يلعبه يف احلركة الوطنية الفلسطينية.
لول وحاولت إجياد احلُ  ين وعملت على تشخيص أزمة اليساروهكذا، فقد تناولت الكثري من األدبيات اليسار الفلسطي

اليسار الفلسطيين ال ميلك اإلرادة  أ�ا أن ُخترج اليسار من أزماته وتُعيده إىل ما كان عليه، إال أنّ واملشاريع اليت من ش
رصد الفكر يتم  هذه الدراسةيف يف احلقل السياسي الفلسطيين. و بارزًا والرغبة اليت يستطيع من خالهلا أن يلعب دورًا 

سيطر عليها حركة التحرير الوطين الفلسطيين لفلسطينية، اليت تُ ارسات السلطة افعله على ممُ  وداليساري الفلسطيين ورد
مع دولة اإلستعمار اإلستيطاين  تعمل على تصفية القضية الفلسطينية عرب مفاوضات عبثية"فتح"، واليت من شأ�ا أن 

لية يف سياسية مفص حطّاتاإلسرائيلي. كما ويتم رصد مواقف وسلوك بعض أحزاب اليسار الفلسطيين ذات الصلة مب

، وثيقة إعالن اإلستقالل يف العام 1974يف العام  أو مشروع السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية (الربنامح املرحلي
؛ فمن خالل رصد املواقف والسلوكيات )1993، وإتفاق أوسلو يف العام 1991، مؤمتر مدريد للسالم يف العام 1988

ارسات ل بعض أحزاب اليسار الفلسطيين مع قرارات وممُ بَ ح التماهي من قِ ضية، يتّ السياسية املفصل طّاتاحمل ة بذهعّلقاملت
شّكل ضربة للمشروع الوطين الفلسطيين عرب تقدمي التنازالت املستمرة للمستعِمر السلطة اليت تسعى إىل تسوية سياسية تُ 

ن ية، إال أّ�ا مل تتمكّ التسوية السياسارسات السلطة بشأن اإلسرائيلي، يف حني عارضت أحزاب يسارية أخرى قرارات وممُ 
ارسات السلطة، وإن جنح يف بعض احلاالت من أن يكون ضاغطًا على من أن تكون السد املنيع الذي يقف بوجه ممُ 

منظمة التحرير الفلسطينية وقراراتا، لكنه مل يعطّلها. وبذا، فإّن هذه الدراسة تربط اليسار الفلسطيين بعملية املفاوضات 
هذه العملية  د دور اليسار يفمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي، وحتاول أن ترصُ بني 

ل ريد أن تقول بأّن اليسار يتحمّ لتايل فإّن هذه الدراسة تُ وبا له معها ومدى املسؤولية الواقعة عليه جتاهها.وكيفية تعامُ 
 تنّص اليت ين الفلسطيين يف ظل تاونه مع قرارت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحريرمسؤولية كبرية جتاه فشل املشروع الوط

بشكل واضح أدبيات تناولت  لهمل تقُ تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما من شأ�ا  على تسويات سياسية مع إسرائيل
 .اليسار الفلسطيين

 الدراسة فرضية 1.5

إنشاء منظمة  1964حزيران من العام  2 -أيار 28لذي ُعقد يف القدس يف صدر عن املؤمتر الفلسطيين الوطين األول ا

وقد صدرت قرارات عسكرية تتعّلق بتعبئة الشعب الفلسطيين وتدريبه  .يثاق القومي الفلسطيينالتحرير الفلسطينية وإقرار امل

                                                           
 ).1999املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية،  -(رام اهللا: مواطن يمقراطيةاليسار الفلسطيني: هزيمة الد. علي جرادات، 20
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مبختلف أنواع األسلحة احلديثة  على أحدث أنواع السالح وإّختاذ كافة اإلجراءات السريعة لتزويد الكتائب الفلسطينية

P20Fوالتجهيزات الالزمة.

21
P  العلمية للقضية الفلسطينية اليت وّحدت الشعب وقد أّسس امليثاق الوطين الرؤية اإلسرتاتيجية

ارسة السيادة الفلسطينية على أرض فلسطني بعد حتريرها من الفلسطيين على أرضية حترير فلسطني بكاملها، ومن ّمث ممُ 

اإلسرائيلي عرب الكفاح املسّلح. وإعترب امليثاق الوطين الثورة الفلسطينية جزء من الثورة العربية والعاملية ضد  املستعِمر
 P21F22.مار واإلمربيالية األمريكيةاإلستع

ستمر حديثها عن الوحدة الوطنية. فعلى سبيل املثال، ورد يف وقد كانت الالس الوطنية الفلسطينية ُتكّرر بشكل مُ 
هي اإلطار الذي الفلسطينية : منظمة التحرير قوم على أساس أنّ ج التنظيمي للدورة الثامنة بأّن الوحدة الوطنية تالربنام

ومع أّن اللس أعلن عن قيام  ة ُحتّرر كامل الُرتاب الفلسطيين.م كافة القوى الثورية الفلسطينية من أجل ثورة مسّلحيضُ 
ّن وحدة عمل الفصائل تعين تكوين القيادة اجلماعية القائمة على مبدأ الدميقراطية الوحدة العسكرية لفصائل املقاومة، إال أ

بالثوابت اليت تدف إىل حترير فلسطني ورفض القبول املركزية ورفض اهليمنة والتفّرد باملمارسات املخالفة للمبادئ والتمّسك 
P22Fية الفلسطينية.بدويلة على جزء من فلسطني ألنّه يُعترب تصفية للقض

23 

وحىت التاسع منه اليت إنعقدت يف القاهرة يف األول من شهر حزيران  ،ويف الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطين الفلسطيين
حيث ّمت إقرار  ،اه التسوية السلميةحتّوًال جوهريًا يف تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية بإجتّ ، شهدت 1974يف العام 

P23F24.ر املنظمةبدء إنكسا عملياً الربنامج املرحلي الذي يتضّمن 
P  وكان خروج القيادة الفلسطينية من بريوت إىل تونس، حيمل

يف مضمونه اإلبتعاد عن املواجهة العسكرية والبحث عن تسوية سياسية، فقد خرجت الثورة وتركت الشعب الفلسطيين يف 

P24F25.زل بني أنياب العدو الصهيوينمات أعاملخيّ 
P تابعت 1987نتفاضة األوىل يف العام ويف الوقت الذي إندلعت فيه اإل ،

قدت قيادة منظمة التحرير حترّكها الدبلوماسي وغاصت يف وحول التنازالت بعد تدجني املنظمة وجتريدها من سالحها، وعُ 

لة وأعلنت قيام الدولة (الدويلة) الفلسطينية املستق 1988دورة اللس الوطين الفلسطيين التاسعة عشرة يف اجلزائر يف العام 

 P25F26.ي عن حترير فلسطني بكاملهايف الضفة الغربية وقطاع غزة، أي إنتهت املنظمة رمسياً إىل التخلّ 
دّمر يف وقد إعترب احلكيم جورج حبش، األمني العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، أّن �ج التسوية �ج مُ 

األوسط زمة الثورة الفلسطينية، فإّما أن ُتصبح منطقة الشرق شّكل أساس أالساحة الفلسطينية، ويعترب أّن �ج التسوية يُ 
                                                           

(د.م.:  وأد منظمة التحرير الفلسطينية: الفردية والهيمنة، عدم اإللتزام بالمبادئ، عدم المصداقية في الممارسة. مجيل خرطبيل، 21
 .10-9، د.ت.) د.ن.،

 .15. املرجع السابق، 22
 .23. املرجع السابق، 23
 .25. املرجع السابق، 24
 .36. املرجع السابق، 25
 .42. املرجع السابق، 26
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ويُدين احلكيم حبش اليمني الفلسطيين  د يعيش فيه العرب واليهود بسالم.تمع تقدُّمي عريب موحّ إمرباطورية صهيونية أو جم

يطاين اإلسرائيلي عن احلركة فال نستطيع أن نفصل دولة اإلستعمار اإلستالذي يُقيم إتصاالته مع قوى تُعلن أّ�ا صهيونية، 
P26Fالصهيونية، فإسرائيل هي التجسيد املادي اإلقتصادي العسكري السياسي للحركة الصهيونية.

27 

وقد قام اللس الوطين الفلسطيين حبذف مواد امليثاق الوطين اليت تُناقض مشروع التسوية وإ�اء القضية الفلسطينية يف 
، وقد ورد يف البيان الصادر عنه: "إّن اللس الوطين إذ ينعقد يف 1996ام نيسان من الع 24جلسة خاصة ُعقدت يف 

ين يف الدورة التاسعة عشرة ستقالل والبيان السياسي املعتمددورته احلادية والعشرين، وإذ ينطلق من وثيقة إعالن اإل
الدولتني وأّكدت مبدأ حل واليت نّصت على إعتماد حل  1988تشرين الثاين من العام  15املنعقدة يف اجلزائر يف 

أيلول واليت تضّمنت  13رق السلمية، وإذ يستند إىل ُمقدِّمة إتفاق إعالن املبادئ املوّقع يف واشنطن يف النزاعات بالطُ 
على أّن الوقت قد حان إل�اء عقود من املواجهة والنزاع واإلعرتاف حبقوقهما السياسية املشروعة املتبادلة والسعي  اإلتفاق

ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصاحلة تارخيية من ني تبادللعيش يف ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن مُ إىل ا
بقضية يف قرارات األمم املتحدة اخلاصة خالل العملية السياسية املّتفق عليها، وإذ يستند إىل الشرعية الدولية املتمثّلة 

اق الوطين وإلغاء املواد اليت تتعارض مع الرسائل املتبادلة بني منظمة التحرير يُقّرر: أوًال، تعديل امليث فلسطني....،
فلسطيين اللجنة ؛ وثانياً، يُكلِّف اللس الوطين ال1993أيلول من العام  10و 9الفلسطينية وحكومة إسرائيل يوَمي 

ما قامت به القيادة الفلسطينية و  .ماع له"ركزي يف أول إجتوغ امليثاق الوطين ويتم عرضه على اللس املالقانونية إعادة ص
ُتشري بشكل واضح إىل أنّه: "ال حيق  1972يُعترب باطًال ألّن الدورة احلادية عشرة للمجلس الوطين الفلسطيين يف العام 

. من حقوقه الثابتة والطبيعية أليّة جهة من أي جيل من أجيال الشعب، مهما تألّبت عليه الظروف أن تتنازل عن أي حق
للصهاينة، ال ُميّثل الفلسطينيني  1948وبذا، فمن يعطي لنفسه احلق للتنازل عن األراضي اليت ّمت إحتالهلا يف العام 

 P27F28.الفلسطيين وال ناطقة بإمسه للشعبثّلة ُعد منظمة التحرير الفلسطينية ممُ ُمطلقاً، لذلك مل ت

ة ويتحّمل املسؤولية مثله مثل اليمني الفلسطيين حىت وإن ويُعترب اليسار الفلسطيين جزء من منظمة التحرير الفلسطيني
إختلفت الدرجة. وقد وقع اليسار يف أخطاء كثرية أفقدته اإلمتداد اجلماهريي، فعندما يطرح اليسار أّن احلزب الثوري 

ومع أّن املاركسية  ؛سه ُمتعّدد ال يستطيع توحيد نفسه  لطاقاتا وموّحد هلا، ويف ذات الوقت هو نفُمرشد للجماهري وُمعبّ 
P28F29.طع تكوين جبهة يسارية متحدةعظم فكر الفصائل اليسارية، إال أّن اليسار مل يستاللينينية ُتشّكل مُ 

P  وعلى الرغم من أّن

اليسار كان ينتقد اليمني الفلسطيين يف منظمة التحرير الفلسطينية، إال أنّه مل يُكن خيتلف عنه، ما يعين أنّه ينظُر ويؤدجل 
يًا مبا يتعّلق باملقوالت املاركسية اللينينية، ولكنه مبا يتعّلق باملمارسة على أرض الواقع كان يسري ميينيًا يف أغلب يسار 

                                                           
 .18)، 1985(بريوت: دار الفارايب،  أزمة الثورة الفلسطينية: الجذور والحلول. جورج حبش، 27
 .50-48، سةوأد منظمة التحرير الفلسطينية: الفردية والهيمنة، عدم اإللتزام بالمبادئ، عدم المصداقية في الممار خرطبيل، . 28
 .68. املرجع السابق، 29
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وعه يأخذ بالتنديد والتبّجح قوع أمر ما حمظور، ومن ّمث عند وق، وبقي اليسار يدور يف فلك املراقبة والتحذير قبل و طّاتاحمل

P29F30،حىت النهايةفاعًال يف تغيري جمرى األحداث، فهو مل يوقف اليمني بل سار خلفه بأنّه نّبه وحّذر، ومل يُكن 
P  وإخنرط يف

وبناًء على ذلك، فإّن عدم مقدرة اليسار الفلسطيين على تغيري جمرى  .1994السلطة الفلسطينية بعد قيامها يف العام 

لتارخيية وختّلت عن املقاومة املسّلحة بعد التعديالت األحداث، وإخنراطه يف السلطة الفلسطينية اليت تنازلت عن فلسطني ا
 عليها "تراجع اليسار الفلسطيين".اليت جرت على امليثاق الوطين؛ ُميكن إعتبارها النقطة الرئيسية اليت قيس 

وضات بني تمرار عملية املفاكان له دورًا يف إستقوم هذه الدراسة على فرضية مركزية مفادها بأّن اليسار الفلسطيين  وبذا، 
ع دوره يف التأثري على الساحة الفلسطينية عرب تراجُ  منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي

ارساتا، فلم يُعد اليسار ت أحزاب اليسار الفلسطيين وتغيري أهدافها الوطنية وأولوياتا وممُ نتيجة عوامل عديدة، منها: تشتّ 
ح، قبل، حيث مارس يف املاضي كافة أشكال النضال، وخاصة الكفاح املسلّ اعل كما كان احلال من  له دور فالفلسطيين

ا كان له تأثري كبري على القضية الفلسطينية. كما تفرتض هذه ذها ضد املستعِمر، ميت كان يُنفّ عرب العمليات النوعية ال
بشكل تدرجيي عرب الدخول يف تسوية سياسية  تارخييةلالدراسة بأّن منظمة التحرير الفلسطينية قد تنازلت عن فلسطني ا

ي عن احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين من خالل تغيري امليثاق الوطين والثوابت ستمر يف التخلّ سامهت بشكل مُ 
ة تقوم على اها من ُيسيطر على ُصنع القرار الفلسطيين. والفرضية الثالثالفلسطينية لكي تتالئم مع األفكار اجلديدة اليت تبنّ 

أضّرت بالقضية الفلسطينية، وأبعدت ، با النظام السياسي الفلسطيين صفاذ القرارت، واليت يتّ عملية إختّ أّن الفردية يف 
أّن أزمة اليسار اليسار الفلسطيين عن إمكانية التأثري املباشر يف ُصنع القرار الفلسطيين. يف حني تقوم الفرضية الرابعة على 

ل إنعكاسًا ألزمة اليسار على املستوى العاملي والعريب بعد إ�يار اإلحتاد السوفيييت واملعسكر اإلشرتاكي. شكّ الفلسطيين تُ 
ومفاصل  حمطّاتياسية يف قفها وسلوكياتا الساوأخريًا تفرتض هذه الدراسة أّن أحزاب اليسار الفلسطيين إختلفت يف مو 

، وثيقة إعالن 1974عام ال لطة الفلسطينية يفمشروع السحلي أو الربنامج املر يف القضية الفلسطينية ( ةهامسياسية 

)، فهناك أحزاب 1993عام يف ال، وإتفاق أوسلو 1991عام يف ال، مؤمتر مدريد للسالم 1988عام يف الاإلستقالل 
ياسية التسوية الس الفلسطيين املؤيد للتسوية، وأخرى مل تؤيد طاباخل أيّدت عملية التسوية السياسية ومتامهت مع

اذ بإختّ  عّلقى ذلك إىل ضعف تأثريها يف منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية للمنظمة فيما يتأدّ  ما ؛وعارضتها
 عض القرارات كما تفرتض الدراسة.القرارات املصريية رغم عدم شرعية ب

 
 

 

                                                           
 .72. املرجع السابق، 30
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 الدراسة حاتلطمص ودحد 1.6

 التفاوض

لني بغرض احلصول على نتيجة جيدة ومقبولة هلم إنطالقًا من مواقف أولية ل الفاعبَ عملية تقتضي بذل جمهودات من قِ 

تغيري أحد األطراف أو كليهما ملوقفه خالل  طاملا أنّ  قّوةل أليّة إتفاقية إىل إستخدام التعارضة، ويعود الفضل يف التوصّ مُ 
P30Fالتفاوض إّمنا يعود إىل سلوكيات الطرف اآلخر.

31
P  ارية تقوم على أساس احلوار واملناقشة عملية إرادية إختيوالتفاوض

كن أن يتم ذلك إّما من خالل املواجهة املباشرة أو الغري مباشرة، وقد يكون إّما بالكلمة أو وتبادل املقرتحات املختلفة، وميُ 
طان معاً حباجات أو عان باألهلية القانونية ويرتبباإلشارة أو اإلثنتان معاً. والتفاوض يف العادة جيري بني طرفني أو أكثر يتمتّ 

تتم من خالله تسوية  ل إىل إتفاق شفوي أو مكتوبوصّ بدف الت ء من القلق واملخاوفمصاحل مشرتكة يشوبا شي
اخلالفات والنزاعات القائمة، أو تنمية العالقات وتقوية أواصر التعاون وحتقيق املصاحل املشرتكة اليت ليست بالضرورة أن 

 P31F32.ل إليهالقبول مبا يتم التوصّ ميع األطراف إىل ا تدلف جبتكون متساوية ولكنه

 لمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيليةا

و للسالم اليت وّقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إتفاقية أوسلمسيًا ر جزء من املفاوضات العربية اإلسرائيلية واليت بدأت 

P32Fياسر عرفات وبرعاية أمريكية. يينالفلسط يف عهد الرئيس يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلو 

33 

 منظمة التحرير الفلسطينية

 1964 من العام أيار 28ست املنظمة يف ، وقد تأسّ بنظر التمع الدويل ل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطييناملمثّ  هي
ق تقرير املصري يف القدس أثناء إنعقاد أول مؤمتر للمجلس الوطين الفلسطيين، وإعتمد ميثاق وطين حينذاك ُيطالب حب

. وبدأت املنظمة عملها بقيادة أمحد الشقريي الذي إستقال يسرائيلاإل اإلستعمار اإلستيطاين ض دولةللفلسطينيني ويرفُ 
حركة التحرير الوطين  نتخاب زعيم، وّمت إ1967عام اليف عد هزمية حزيران بعد أن أصبحت سلطته يف موضع شك ب

. وقد 1969عام من الللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يف شباط  ياسر عرفات رئيساً  "فتح" الفلسطيين
لتحرير  واجلبهة الشعبية "،فتححركة التحرير الوطين الفلسطيين " :مثل ،م عدداً من املنظمات املقاومةأصبحت املنظمة تضُ 

ة إعرتفت القمّ  1974متة. ويف العام او نايف حبزعامة  لتحرير فلسطني واجلبهة الدميقراطية ،جورج حبشمة بزعا فلسطني

                                                           
 ، نقالً عن:دنيا الرأي. عبد احلكيم وادي، "املفاوضات: التعريف ولغات التواصل،" 31

.htmlhttp://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/297473 
 ).2013تشرين الثاين  30(إسرتجعت يف 

 .17)، 1997(عّمان: دار جمدالوي،  أصول التفاوض. نادر أمحد أبو شيخة، 32
 ، نقالً عن:تشارلز أيوباإلسرائيلية خط بدماء العرب لصاحل إسرائيل،" -. كاتيا البريو ، "تاريخ املفاوضات الفلسطينية33

http://www.charlesayoub.com/more/49106 
 ).2013تشرين الثاين  30(إسرتجعت يف 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/297473.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/297473.html
http://www.charlesayoub.com/more/49106
http://www.charlesayoub.com/more/49106
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يف العام  عرفات ياسرالزعيم الفلسطيين ل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيين، وألقى مثّ العربية يف الرباط مبنظمة التحرير كمُ 

يرتأس رئيس  2004عام الراقب. ومنذ واليت منحت املنظمة وضع مُ  ،أمام اجلمعية العامة يف األمم املتحدة ذاته كلمة
 اً عضو  18ل جلنة تنفيذية تتألف من بَ طة الفلسطينية حممود عباس منظمة التحرير الفلسطينية. وُتدار املنظمة من قِ السل

P33Fويرأسها عباس.

34
P (الربملان الفلسطيين يف املنفى) هيئتها العليا.  ،عضو 700الذي يتألف من  ،ويُعترب اللس الوطين

اذ القرارات السياسية اهلامة عندما ال عضو، وهو مكّلف بعملية إختّ  130اً من ملنظمة التحرير نظري ويتألف اللس املركزي

وتسعى املنظمة إىل متثيل الفلسطينيني يف  ضًا صالحية حل السلطة الفلسطينية.نعقداً، وميتلك أييكون اللس الوطين مُ 
فلسطينيني الذين يعيشون فقط يف الضفة  السلطة الفلسطينية مسؤولية رعاية شؤون الخمتلف أحناء العامل، يف حني تتوّىل 

P34F35.غزة الغربية وقطاع
P  ّة العريب الذي إنعقد يف القاهرة بدعوة من وجتدر اإلشارة إىل أنّه بناًء على قرار صدر عن مؤمتر القم

 والقاضي بضرورة إنشاء كيان 1964 من العام كانون الثاين  16-13الرئيس املصري الراحل مجال عبد الناصر ما بني 

صل بإقامة كيان فلسطيين من إىل بلورة أفكار تتّ  ،وهو من الشخصيات الوطنية البارزة ،فلسطيين، بادر أمحد الشقريي
 P35F36.ىل اللس الوطينليهم إثّ عات فلسطينية إلختيار ممُ م جتمّ خالل الدعوة إىل عقد إجتماعات متهيدية يف األقطار اليت تضُ 

 يدولة اإلستعمار اإلستيطاني اإلسرائيل

% من أراضي 78اليت قامت على حوايل   هذه الدراسة لإلشارة إىل "دولة إسرائيل"يتم إستخدام هذا املصطلح يف

بواسطة  القّوة العسكرية لفرض سيطرته عرب إستعمار إستيطاين إستخدم 1948العام  أيار من 15 فلسطني التارخيية يف

"دولة اإلستعمار اإلستيطاين  مصطلحوبذا، يتم إستخدام  لفلسطينيني.التطهري العرقي حبق ا ةة سياسالتهجري والقتل وُممارس
اليت ال  الصفة اإلستعمارية واإلستيطانية هئعطاِمر وإعدراسة للتذكري بذا الكيان املستبشكل ُمستمر يف هذه ال اإلسرائيلي"

 زالت ُمستمرة بدون توقف.

 اليسار

لليربالية واإلشرتاكية إىل الشيوعية مرورًا بالدميقراطية اإلجتماعية والليربالية ل تيارًا فكريًا وسياسيًا يرتاوح من اثّ طح ميُ مص
لون لطبقة العامة أو الشعب اإلشرتاكية. ويرجع أصل هذا املصلطح إىل الثورة الفرنسية عندما جلس النواب الليرباليون املمثّ 

وكان النواب  ،1789عام يف الللشعب الفرنسي  لي الطبقات الثالثثّ على يسار امللك لويس السادس عشر يف إجتماع ممُ 

                                                           
 ، نقالً عن:جريدة الدستور. "بطاقة تعريف: منظمة التحرير الفلسطينية،" 34

http://www.addustour.com 
 ).2014اين كانون الث  14(إسرتجعت يف 

 . املرجع السابق.35
 ، نقالً عن:وفا-مركز المعلومات الوطني الفلسطيني. "تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية،" 36

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2219 
 ).2014كانون الثاين   14(إسرتجعت يف 

http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2219
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2219
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وإنتهى  ى إىل سلسلة من اإلضراباتوأدّ هم وكان هذا اإلجتماع مُ  بالء ورجال الدين على ميني امللك.لون لطبقة الناملمثّ 

P36Fإىل قيام الثورة الفرنسية.

37 

 ار الفلسطينياليس

ن األحزاب والقوى السياسية والنضالية اليت تطرح اليسار الفلسطيين عبارة عن مفهوم سياسي واسع ينطبق على عدد م
دة أو متحدة تعمل على تنظيم التمع ومحاية فقرائه برناجمها وأنظمتها الداخلية على أّ�ا أحزاب وجبهات يسارية موحّ 

الذي  ئيليوعمودها الفقري اإلحتالل اإلسرا ،قاومة اإلمربيالية والصهيونية العامليةوالدفاع عن العمال والفالحني ومُ 
اليسارية الفلسطينية: اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، اجلبهة  األحزاب إغتصب األرض الفلسطينية. ومن األمثلة على

القيادة العامة، جبهة النضال  -الدميقراطية لتحرير فلسطني، حزب الشعب الفلسطيين، اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
 P37F38.الشعيب

 الحركة الصهيونية

الرتاث الثقايف ملشكالت أوروبية، وقد إستثمرت  إستعمارية ظهرت يف القرن التاسع عشر إستجابةً  إقتصادية اسيةحركة سي
على جدلية  تهارتكزة يف إقامتها لدولمُ  نصرية يف فلسطنيعُ  إستعمارية إىل إقامة دولةاألورويب، فإنتهت  اليهودي والدعم

P38Fأصحاب األرض وتوطني اليهود بدًال عنهم.اإلجالء والتوطني، مبعىن إجالء الفلسطينيني 

39
P بب تسمية الصهيونية بذا وس

نسبة إىل جبل صهيون، أحد اجلبال السبعة القائمة عليها مدينة القدس، وهو اجلبل الذي عسكر فيه بنو إسرائيل  اإلسم

الذي شّيده إبنه سليمان فيما  الفاخر هود يف منامه شكل هيكلو ى ملكهم داكر اهللا على جناتم من املصريني، وعليه رألشُ 
صفاء دم "شعب اهللا املختار"،  ة احلفاظ علىبعد، حيث تقوم على فكرة "إنتماء يهود الشتات" إىل قوميات أخرى حبجّ 

واصفاً  1890 من طرف الصحايف ناتان برينبوم يف العامة هها الكثريون بالنازية. وقد إسُتعمل هذا املصلطح ألول مرّ ا شبّ م
P39Fة اهلادفة إىل العودة إىل "أرض إسرائيل".ينالصهيو  به النهضة

40 

                                                           
 ، نقالً عن:مجتمع أيرس. "مفهوم اليسارية"، 37

http://www.airssforum.com/showthread.php?t=58377 
 ).2013تشرين الثاين  30(إسرتجعت يف 

 .56): 2005( 10 ، عدد3 تسامح. حممود الفطافطة، "اليسار الفلسطيين... إىل أين؟!،" 38
 ، نقالً عن:الجزيرة. الطيب بو عزة، "مصطلح الصهيونية..حنو صياغة تعريف بديل،" 39

3686b61ef694-8cfd-433e-3433-http://www.aljazeera.net/opinions/pages/1eb4868c 
 ).2014كانون الثاين   14(إسرتجعت يف 

 ، نقالً عن:الحوار المتمدن. جواد التباعي، "احلركة الصهيونية: التعريف، ظروف النشأة، واألهداف األساسية،" 40
d=221134http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ai 
 ).2014كانون الثاين   14(إسرتجعت يف 

http://www.airssforum.com/showthread.php?t=58377
http://www.airssforum.com/showthread.php?t=58377
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/1eb4868c-3433-433e-8cfd-61ef6943686b
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/1eb4868c-3433-433e-8cfd-61ef6943686b
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=221134
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=221134
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فإّن احلركة الصهيونية تدف إىل إقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني من خالل تشجيع إستطيان املزارعني والصّناع  ا،وبذ

ودي والنزعة القومية إىل تقوية الشعور القومي اليه وتدف كذلكواحلرفيني اليهود مع توفري الظروف والبيئة املالئمة لذلك، 
اليهودية، هذا باإلضافة إىل تنظيم يهود العامل بواسطة منظمات حملية ودولية، وتنفيذ الوعد اإلهلي بإقامة دولة إسرائيل على 

إىل هجرة  )، حيث دعا نابليون1801-1798الصهيونية إىل احلملة الفرنسية على مصر ( رو وتعود جذأرض امليعاد. 
ى يد إال أّ�ا تبلورت فيما بعد عل ،د فكرةأّ�ا بقيت جمرّ ورغم  .حتت محاية فرنسا لة يهوديةتأسيس دو اليهود إىل فلسطني و 

P40Fة.رين الصهاينجمموعة من املفكّ 

41 
ة الصهيونية، وّمت تسميته ببين الصهيونية، حيث ُولد يف بودابست وعاىن طوال كر س الفعلي للحثيودور هريتزل املؤسّ ويُعترب 

يف فيينا. وتأثّر يف تأسيس احلركة بعاملني: اآلراء  كان تلميذًا يف بودابست أو طالباً سواء عندما   ،صريةنمن العُ  حياته
اكمة الضابط الفرنسي دريفوس. وقد حّول هذان العامالن هريتزل من داعية لإلندماج إىل املناهضة لليهود يف أوروبا، وحمُ 

عام يف الأفكاره حول طريقة تأسيسها يف كتابه "الدولة اليهودية " طالب بإقامة دولة يهودية، وقد وضع كل ب يُ تعصّ مُ 
 يوين يف مدينة بازل السويسرية يف العاموإعتربه "حل عصري للمسألة اليهودية". وعقد هريتزل أول مؤمتر صه ،1896

مالية ودعم دويل  لتطبيق أفكاره، وكّثف من نشاطاته جلعل الدولة أمرًا واقعًا من خالل حماوالته إجياد موارد 1897
مثل: أملانيا واإلمرباطورية العثمانية وبريطانيا وروسيا وإيطاليا والفاتيكان، حيث لقي تأييد  ،ة دولللمسألة اليهودية يف عدّ 

P41Fواسع من بعضها وإنتقادات ورفض من األخرى.

42 

 اإلنتهاكات اإلسرائيلية

 ،لقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلةل يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلالفة ن خمُ ععبارة 

ويشمل القيام بعمليات القتل خارج نطاق القانون الدويل، إضافة إىل اإلعتقاالت العشوائية واإلغالقات والعقاب اجلماعي 
P42Fوحصار املدن الفلسطينية وبناء وتوسيع املستوطنات.

43 

 

 

 

                                                           
 . املرجع السابق.41
 . املرجع السابق.42
، مركز أنباء األمم المتحدة. "جلنة حقوق اإلنسان تتبىن قرارين حول اإلنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية،" 43

 نقالً عن:
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=2364#.Upn3X9IW2HM 

 .)2013تشرين الثاين  30رتجعت يف (إس
 

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=2364#.Upn3X9IW2HM
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=2364#.Upn3X9IW2HM
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 الثوابت الوطنية الفلسطينية

ة من امليثاق الوطين الفلسطيين غري املعّدل، وهي عبارة عن وثيقة اإلمجاع الوطين الفلسطيين الوحيدة يف ت املشتقّ الثواب
سطني عربية من النهر إىل فلوأساسها ثالثة بنود:  ،ق القومي)التاريخ املعاصر واحلديث للقضية الفلسطينية (بعد امليثا

P43Fح.ية العمل املسلّ جيرها يكون بإسرتاتيحتر  زاة،البحر، اليهود املوجودين فيها غُ 

44 

 إتفاقية أوسلو

من العام أيلول  13يف  اقية ّمت توقيعها بني منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيليإتفعبارة عن 
ئ الفلسطيين اإلسرائيلي" وذلك بعد إمتام اإلتفاق عليها يف العاصمة النروجيية أوسلو، ونّصت على "إعالن املباد ،1993

على أن  ،كم الذا  الفلسطيين كنواة لدولة فلسطنيحول ترتيبات إقامة سلطة حكومة ذاتية إنتقالية فلسطينية أو سلطة احلُ 
ي وتؤدي إىل تسوية سلمية من خالل العملية السياسية وعلى أساس قرارَ  ،ال تتجاوز هذه الفرتة اإلنتقالية اخلمس سنوات

 P44F45.338و 242جملس األمن 

 ، حيث قادها الرئيس1991حادثات اليت جرت يف مؤمتر مدريد يف العام وقد جاء توقيع إتفاقية أوسلو كنتيجة للمُ 
. وقد تركت هذه اإلتفاقية آثارًا سلبية جدًا على القضية حممود عباسئيس الراحل ياسر عرفات مع الر  الفلسطيين

دولة الجئني الفلسطينيني، حيث أّن منظمة التحرير الفلسطينية إعرتفت حبق بقضية ال عّلقالفلسطينية، وخصوصًا فيما يت
% من أرض 78، أي بنسبة 1948 يف العاميف الوجود على املناطق اليت ّمت إحتالهلا  يسرائيلاإلستعمار اإلستيطاين اإل

ّن الالجئني الفلسطينيني الذين ، فأصبحت بالتايل هذه األرض خارج إطار الصراع الدائر، وذلك يعين بأالتارخيية فلسطني
 يُعد باإلمكان العودة إليها. هذا باإلضافة إىل مل لصفورية وغريها من املدن والقرىخرجوا من حيفا ويافا وعكا وصفد وا

نف" وإلغاء مجيع أشكال املقاومة، حيث وافقت منظمة التحرير على ذلك، وهذا يعين أّن هذا اإلتفاق شّدد على "نبذ العُ 
هي لغة احلرب" مل تُعد موجودة. ومن األمور اليت تُثري اإلستغراب يف هذا  لة "العدو ال يفهم إال لغة واحدةو أّن مق

ّمت رميها إىل مفاوضات احلل النهائي، يف الوقت  ،وعلى رأسها قضية الالجئني ،ةامهو أّن امللفات األساسية اهل ،اإلتفاق
هو أّن إتفاق  ،ل هلاف بذه القضايا. ومن النتائج اخلطرية اليت ّمت التوصّ رّ الذي ال متتلك فيه أي جهة كانت احلق يف التص

ع خطري يف املكانة الدولية للقضية الفلسطينية ويف اإللتزام الدويل إزاء احلقوق الوطنية املشروعة للشعب ى إىل تراجُ أوسلو أدّ 

                                                           
 ، نقالً عن:أمجاد العرب. إبراهيم علوش، "الثوابت الفلسطينية سياسياً،" 44

http://www.amgadalarab.com/?todo=view&cat=9&id=00004282 
 ).2013تشرين الثاين  30(إسرتجعت يف 

 ، نقالً عن:فزلكات. "إتفاق أوسلو،" 45
http://fazlakat.wordpress.com/اوسلو-المبادئ-إعالن-اتفاق-نص/ 

 ).2013تشرين الثاين  30(إسرتجعت يف 

http://www.amgadalarab.com/?todo=view&cat=9&id=00004282
http://www.amgadalarab.com/?todo=view&cat=9&id=00004282
http://fazlakat.wordpress.com/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88/
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إسرائيل وفريق  رجعية دولية، وإّمنا على التوافق بنيالفلسطيين، فاإلتفاق ال يقوم على قرارات الشرعية الدولية وليس له م

P45Fأوسلو الفلسطيين.

46 

 دراسةأهمية ال 1.7

املنظمة متها مل التنازالت اليت قدّ جمُ و  منظمة التحرير الفلسطينية خطاب سّلط الضوء علىتكمن أمهية هذه الدراسة كو�ا تُ 
اليت  ةالشرعي يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين أعطىما  ية اإلسرائيلية منذ بدايتها،يف عملية املفاوضات الفلسطين

اذ القرارت د طبيعة عمل النظام السياسي الفلسطيين وكيفية إختّ حبثت عنها بشكل دائم. كما تأ  هذه الدراسة لرتصُ 
هذا  قرارات.الشكوك حول شرعية تلك ال حيث حتوم فلسطينية،ومفاصل سياسية هامة يف القضية ال حمطّاتاملصريية يف 

نيته ومكانته ودوره، إضافة إىل رصد أزمة اليسار د الفكر اليساري الفلسطيين وبُ هذه الدراسة أيضاً يف كو�ا ترصُ  يةوتأ  أمه
 د السوفيييت واملعسكر اإلشرتاكي.زمة اليسار العاملي والعريب بعد إ�يار اإلحتاشّكل إنعكاساً ألالفلسطيين اليت تُ 

 حطّاتقّدم اليسار الفلسطيين وعالقته بالتسوية السياسية منذ بدايتها، مروراً مبلدراسة أيضاً يف كو�ا تُ وتكمن أمهية هذه ا
 طّاتموقف اليسار الفلسطيين من تلك املشاريع واحملد الدراسة ومفاصل سياسية هامة ذات عالقة مبشاريع التسوية، فرتصُ 

، 1988عام يف العالن اإلستقالل ، وثيقة إ1974عام يف ال سطينيةسية (الربنامج املرحلي أو مشروع السلطة الفلالسيا
سواء كانت  ،) واملواقف املختلفة ألحزاب اليسار1993عام يف ال، وإتفاق أوسلو 1991عام يف المؤمتر مدريد للسالم 

مؤيدة لتلك العملية.  أو رافضة وغري يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين مؤيدة وداعمة لعملية التسوية واملفاوضات مع

ت بني منظمة التحرير وبالتايل نستطيع عرب هذه الدراسة حتديد مدى تأثري اليسار الفلسطيين يف إستمرار املفاوضا
يف ظل إختالل التوازن يف العملية التفاوضية اليت تقوم وفق الشروط واإلمالءات األمريكية اإلسرائيلية،  وإسرائيل الفلسطينية

عرب الكفاح  ي عن مقاومة املستعِمرلّ ستمر عن حقوق الشعب الفلسطيين املشروعة والتخازل فلسطيين مُ ويف املقابل تن
 . كما تكمن أمهيةفلسطينيني وحقوقهم بشكل متزايداحلرية يف إنتهاك ال لسرائيإل أتاح ل اجلهة املفاوضة، مابَ ح من قِ سلّ امل

طاب الذي شّكلته منظمة التحرير الفلسطينية واألحزاب اليسارية الدراسة يف كو�ا تتبع منهج التحليل النقدي للخ هذه
 .ينية عن التسوية السياسية مع إسرائيلالفلسط

 منهج الدراسة 1.8

دولة اإلستعمار  نظمة التحرير الفلسطينية يف املفاوضات معم النقدي خلطابتحليل المنهجية هذه الدراسة  تبعت

إضافة إىل رصد كيفية  تنازالت خاصة حبقوق الشعب الفلسطيين وقضيته املشروعة،مته من وما قدّ  يسرائيلاإل اإلستيطاين
حيث يتم إسرائيل ومدى مشروعيتها،  ية التسوية معلميف ع عّلقاذ قرارات مصريية يف مؤسسات منظمة التحرير تتإختّ 

                                                           
 ، نقالً عن:مجلة العودةلفلسطينيني يف لبنان،" . حممد أبو ليلى، "إتفاقية أوسلو وآثارها على قضية الالجئني ا46
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كما وسيتم .تزيد درجة املصداقية ةعمتنوّ ، وتصرحيات ة زوايا خمتلفةالرجوع إىل دراسات سابقة تناولت هذه املسألة من عدّ 

ة الفلسطينية، ومفاصل سياسية هامة يف تاريخ القضي حمطّاتالسلوك السياسي وموقف اليسار من تسليط الضوء على 
، ومؤمتر 1988عام يف ال، وثيقة إعالن اإلستقالل 1974عام ال مثل: الربنامج املرحلي أو مشروع السلطة الفلسطينية يف

. وبالتايل سيتم الرجوع إىل جمموعة وثائق ترتبط يف تلك 1993عام يف ال، وإتفاق أوسلو 1991عام ال يفمدريد للسالم 
 الفريق املؤيد تماهيًا مع موقفالسياسية بدف رصد مواقف اليسار الفلسطيين وسلوكهم السياسي، سواء كان مُ  طّاتاحمل

 .اعارضاً هلأو مُ ياسية للعملية الس

 جاه بحثيكإتّ  لخطابالنقدي لتحليل ال 1.8.1

وهو يتجاوز  ،ثقايف، يوصف منذ ظهوره على أنّه تطورًا جدلياً  -التحليل النقدي للخطاب هو برنامج سوسيولوجي
حتديات اللغويات النقدية، ويقوم على تداخل األنظمة املعرفية، ويُعىن بدارسة النصوص واخلطابات اليت تدعم هيمنة 

P46Fسلطة، فيسعى التحليل النقدي للخطاب إىل دحض وتفنيد مقوالت السلطة.السلطة اإلجتماعية وال مساواة ال

47 
ليس لديها سلطة من داخلها، فالسلطة اليت يكتسبها اخلطاب تأتيه من  ،من خالل إشاراتا ،بورديو بأّن اللغةبيري ويرى 

طق ات النُ ستمدة من جمموع تغريّ مُ  فسلطة اللغة غري خارج اللغة، وتعمل اللغة على متثيل هذه السلطة وترمز هلا وتبيّنها،
باخلطاب ذاته،  عّلقستمدة من خصائص تتظ، وال من تعقيد تراكيبه الصرفية وغناه اللفظي، مبعىن أّ�ا غري مُ وكيفيات التلفّ 

كون وبالتايل فبورديو يرى بأّن اخلطاب كفعل لغوي تستمدة من الشروط اإلجتماعية إلنتاج وإعادة إنتاج املعرفة، وإّمنا مُ 

ّن اخلطاب كنظام مؤسسا  هو فوكو بأميشيل  يرى ته من خارجه، أي من العالقات واملؤسسات اخلارجية. يف حنيقوّ 
إّن الكلمات و  ارسي اخلطاب،عرب القواعد والقيود اليت يفرضها ممُ  قّوةوسيلة تعكس ال وليس قّوةأشكال ال نفسه شكل من

كنه أن يعطي ومينح خيي اإلجتماعي واإلقتصادي واجلغرايف الذي نشأ فيه ميُ ال تعطي شرعية، لكن اخلطاب يف السياق التار 
 قّوةومنط من تشكيل ال قّوةفيكون اخلطاب شكل من ال شرعية، ومن املمكن فهم هذا السياق من خالل اخلطاب نفسه،

P47Fوالعالقات اإلجتماعية واملمارسات املادية واملعتقدات.

48
P فإّن عالقة اخلطاب وحبسب فوكو وبيشو وباحثني آخرين ،

بالسلطة أو بالنظام عبارة عن ثالثة أنواع، وهم: خطاب التماهي بالنظام، أي خطاب اهليمنة واإلخضاع؛ وخطاب 

رتبطة ل يف صدام مع خطاب السلطة وتقنياتا، مبعىن أّ�ا خطابات مُ التماهي املضاد، وهو نوع من اخلطابات يدخُ 

                                                           
 .638): 2012( 82-81، عدد مجلة فصولثري يف اخلطاب السياسي،" . أمحد عبد احلميد عمر، "إسرتاتيجيات اإلقناع والتأ47
)، 2009املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية،  -(رام اهللا: مواطن عن النساء والمقاومة: الرواية اإلستعمارية. أمرية حممد ِسلمي، 48

118-119. 
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رض واملضاد هلا؛ والنوع الثالث هو خطاب التماهي املفقود أو خطاب الالمتاهي، وهو بالسلطة على الرغم من املوقف املعا

P48Fضاد.د خطاب مُ غّري الال بدالً من أن يكون جمرّ اخلطاب الذي يُ 

49 
،  على 1989و، فهو يعمل على تطويره منذ العام اللغويات نورمان فريكل سس التحليل النقدي للخطاب بعاملِ وترتبط أُ 

باجلوانب اإلجتماعية. قد واسعة قام خالهلا مبراجعة علم إجتماع اللغة وخمتلف الدراسات اللغوية ذات الصلة إثر حركة ن
رصة تيح الفُ و يف إخراج اخلطاب من حدود الدراسات اللغوية، فربطه بالفكر السياسي واإلجتماعي القائم، ما يُ وجنح فريكل

و منهج التحليل . ويعّرف فريكلقّوةوبني اللغة والالنص والسياق،  للكشف عن العالقات بني اخلطاب والتمع، أي بني
النقدي للخطاب على أنّه: "حتليل خطاب يهدف إىل الكشف املنّظم عن العالقات القائمة بني املمارسة اخلطابية 

واهليمنة  قّوةات الوالبناءين اإلجتماعي والثقايف، كما يهدف إىل الكشف املنّظم عن التأثري املتبادل بني اخلطاب وعالق
P49Fالسائدة يف التمع".

50 

يقوم حتليل اخلطاب النقدي على حماولة فهم نوع اخلطاب موضوع البحث، أو حماولة فهم أنواع اخلطاب السائدة وبالتايل 
 لدى اجلماعة موضوع البحث من خالل فهم وحتليل النص املكتوب أو املنطوق أو اإلشاري أو املرئي، من ّمث حتديد نظام

الكشف عن العالقات بني  عد ذلكإنتاج اخلطاب اإلجتماعي، ب اخلطاب السائد املرتبط بالال اإلجتماعي الذي يتم فيه
سهم املمارسة اخلطابية يف إعادة إنتاج وسؤاهلا النقدي النهائي هو: هل تُ  .اخلطاب موضوع البحث واملمارسة اإلجتماعية

P50Fغاير؟سهم يف إعادة تشّكلها على حنو خمتلف ومُ نفسها، أم أّ�ا تُ  ةالعالقات واملمارسات اإلجتماعية السائد

51 
له، رّكز دراسات ما بعد اإلستعمار ونظرية اخلطاب اإلستعماري على فهم اخلطاب عن التمعات املستعَمرة وحتليتُ هذا و 

ذه العالقة واأليديولوجيا على بناء يديولوجيا اإلستعمارية يف اخلطاب، فيعمل عرب إرتباطه بد على ظهور العالقات واألوتؤكّ 
شّكلون موضوعه. وهذا الرتكيز على اخلطاب الذي يتم فيه دة من املعرفة عن املستعَمرين الذين يُ دّ الت وأشكال حمُ متثّ 

ل نظريات اخلطاب اإلستعماري مع هذا اإلختالف تأكيد اإلختالف بني الشعوب املستعِمرة واملستعَمرة، إضافة إىل تعامُ 

رين ماركسيني غري املتكافئة بني الموعات املختلفة، عمل على توجيه إنتقادات من منظّ  قّوةد على عالقات اليؤكّ الذي 
P51Fوليرباليني لدراسات ما بعد اإلستعمار ونظريات اخلطاب اإلستعماري.

52 

 

                                                           
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -(بريوت: جمد السلطة" -العالقة -الخطاب والنص: "المفهوم. عبد الواسع احلمريي، 49

2008 ،(203. 
، عدد 32المستقبل العربي . أمحد موسى بدوي، "األبعاد اإلجتماعية واإلبستيمولوجية إلنتاج وإكتساب املعرفة العلمية: مقاربة منهجية،" 50

365 )2009 :(90-91. 
 .91. املرجع السابق، 51
 .25-24، والمقاومة: الرواية اإلستعمارية عن النساء. ِسلمي، 52
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 لخطابالنقدي لتحليل الأدوات  1.8.2

ة عّلقومفاصل سياسية هامة يف تاريخ القضية الفلسطينية املت طّاتحالوثائق اخلاصة مباإلعتماد على يف هذه الدراسة سيتم 
 اإلسرائيلي. وهذه ظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاينواملفاوضات بني من السياسية بعملية التسوية

ن اإلستقالل يف العام ، وثيقة إعال1974يف: الربنامج املرحلي أو مشروع السلطة الفلسطينية يف العام  لمثّ الوثائق تت
إضافة إىل الوثائق ذات الصلة بذه  ؛1993 ، إتفاق أوسلو يف العام1991لعام ، مؤمتر مدريد للسالم يف ا1988

ومواقف ، وتشمل ردود فعل سرائيلإير و بعملية التسوية السياسية بني منظمة التحر  عّلقواملفاصل السياسية اليت تت طّاتاحمل
يسار الفلسطيين على تلك املشاريع السياسية املرتبطة بالتسوية، سواء كانت مؤيدة خلطاب بعض أحزاب ال وسلوكيات

 عارضة لذلك اخلطاب.الفريق املفاوض من منظمة التحرير أو مُ 

 لخطابالنقدي لتحليل الخطوات  1.8.3

 حبسب نورمان فريكلو هناك ثالثة مراحل للتحليل النقدي للخطاب:

 املرحلة باخلصائص الشكلية للنص؛أوًال، الوصف: وتُعىن هذه 
ل مع النص بوصفه نتاجًا لسريورة اإلنتاج ثانياً، التأويل: وهذه املرحلة تُعىن بالعالقة بني النص والتفاعل، ويكون التعامُ 

 ومرجعاً يف عملية التأويل؛
 ن التحديد اإلجتماعي لسريور َ اإلجتماعي، حيث يكو ثالثاً، التفسري: وتُعىن هذه املرحلة بالعالقة بني التفاعل والسياق 

 ومفاعيلها اإلجتماعية؛ اإلنتاج والتأويل
واملراحل الثالثة هذه هي جوانب من اإلجراءات اليت يتبعها حتليل اخلطاب النقدي، وما جيري يف كل مرحلة من هذه 

P52Fقال من مرحلة إىل أخرى.ية اإلنتلمتبعاً لع يل تتغريّ لاملراحل الثالثة يكون بوصفه حتليًال، إال أّن طبيعة التح

53 
 عرب اخلطوات التالية: ووتطرق أمحد موسى بدوي إىل خطوات حتليل اخلطاب النقدي عند نورمان فريكل

 نية اللغوية للنص (أي التحليل على مستوى النص)؛حتليل البُ  ،أوالً 
 ارسة اخلطابية)؛حتليل العالقة بني اخلطاب واحلداثة التواصلية (أي التحليل على مستوى املم ،ثانياً 

حتليل العالقة بني املمارسة اخلطابية من ناحية، واملمارسة اإلجتماعية من ناحية ثانية (أي التحليل على مستوى  ،ثالثاً 
 P53F54.)املمارسة اإلجتماعية

 
 

                                                           
 .160): 2000( 64، عدد الكرمل. نورمان فريكلو، "اخلطاب بوصفه ممارسة إجتماعية،" رشاد عبد القادر، مرتجم، 53
 .91مولوجية إلنتاج وإكتساب املعرفة العلمية: مقاربة منهجية،" ي. بدوي، "األبعاد اإلجتماعية واإلبست54
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 لتايل:ة خطوات على النحو اتأ  يف عدّ  وبالنسبة خلطوات التحليل النقدي للخطاب اليت سيتم إعتمادها يف هذه الدراسة

دولة اإلستعمار اإلستيطاين منظمة التحرير الفلسطينية يف املفاوضات مع  مواقف ومرجعياترصد  الجزء األول:

اذ مته من تنازالت خاصة حبقوق الشعب الفلسطيين وقضيته املشروعة، إضافة إىل رصد كيفية إختّ وما قدّ  ي،سرائيلاإل

مع إسرائيل ومدى مشروعيتها، حيث يتم  السياسية ية التسويةلميف ع عّلققرارات مصريية يف مؤسسات منظمة التحرير تت
 تزيد درجة املصداقية. عةمتنوّ ة زوايا خمتلفة، وتصرحيات دّ الرجوع إىل دراسات سابقة تناولت هذه املسألة من ع

با اليسار على الساحة ع والتنظيمية، واملكانة اليت يتمتّ  نيته الفكريةتناول اليسار الفلسطيين من حيث بُ  الجزء الثاني:

بناًء على الفكر السياسي الذي  يف احلقل السياسي الفلسطيين إضافة إىل رصد دور أحزاب اليسار الفلسطيين، الفلسطينية

شّكل إنعكاسًا ألزمة اليسار على الصعيد العاملي والعريب، وخاصة ز به، كما ويتم تناول أزمة اليسار الفلسطيين اليت تُ تتميّ 

 .قرن العشرينات من الير اإلحتاد السوفيييت واملعسكر اإلشرتاكي يف بداية التسعينبعد إ�يا

ومفاصل سياسية هامة يف تاريخ القضية  حمطّاتمن الفلسطيين السلوك السياسي وموقف اليسار  رصد الجزء الثالث:

عام يف ال يقة إعالن اإلستقالل، وث1974عام ال يف أو مشروع السلطة الفلسطينية يلالربنامج املرحل: الفلسطينية، مث
. وبالتايل سيتم الرجوع إىل جمموعة 1993عام يف ال، وإتفاق أوسلو 1991عام يف ال، ومؤمتر مدريد للسالم 1988

ل عن واخلطاب املتشكّ  السياسية بدف رصد مواقف اليسار الفلسطيين وسلوكهم السياسي طّاتوثائق ترتبط يف تلك احمل
 عارضاً هلم.تماهياً مع موقف املؤيدين للعملية السياسية واملفاوضات أو مُ ء كان مُ ، سواالعملية السياسية

 موقع الباحث 1.9

 ة املعاصرة يف جامعة بريزيت، وتُعد هذه الدراسةعتباره طالب يف برنامج الدراسات العربيإل يف مهام الباحث بيدخُ 

وفيما . ملعاصرة من كلية اآلداب يف جامعة بريزيت، فلسطنيبات درجة املاجستري يف الدراسات العربية املتطلّ  إستكماالً 

ص الشعب الفلسطيين ويشعر جزء كبري هي مسألة ختُ  الفلسطينية اإلسرائيلية املفاوضاتّن قضية مبوضوع الدراسة، فإ عّلقيت
ألرض حبق منه بأّن املفاوضات عبارة عن إهانة لكرامة اإلنسان الفلسطيين يف ظل اإلنتهاكات اليت جتري على ا

 يف منظمة التحرير الفلسطينية. مة من الفريق املفاوضالت املقدَّ ظل التناز الفلسطينيني ويف 

 نية الدراسةبُ  1.10

 اإلطار النظري للدراسة الفصل األول:

مة عامة عن املفاوضات بني قدِّ يتم يف هذا الفصل اإلفتتاحي حتديد خط سري الدراسة وإطارها العام، ليبدأ الفصل مبُ 

ويتم حتديد إشكالية الدراسة عرب سؤال  .اإلستيطاين اإلسرائيلي وتارخيها منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار
 ة أسئلةع عدّ وتتفرّ املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية،  سار الفلسطيين على إستمرارمركزي يتمحور حول مدى تأثري الي

: ل يفتتمثّ  ثالثة حماوريتم تقسيمها إىل فيات السابقة، الفصل على األدب يعرُج هذاو  الدراسة اإلجابة عنها. حتاول
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د هذا الفصل فرضية الدراسة اليسار الفلسطيين. وُحيدّ الفلسطينية اإلسرائيلية، و  املفاوضات ات العربية اإلسرائيلية،املفاوض

 منظمة التحرير بارزاً يف إستمرار املفاوضات بنياليت تتمركز حول فرضية مركزية مفادها بأّن اليسار الفلسطيين كان له دوراً 
، ومنهجها الذي يتبع حتليل اخلطاب لحات الدراسة، وأمهيتهاد الفصل األول مصط. كما وُحيدّ إسرائيلالفلسطينية و 

 وحمتوياتا. نية الدراسةلينتهي هذا الفصل ببُ  النقدي،

 غير متوازنة يةضالمشروع الوطني الفلسطيني: إستراتيجية تفاو  الفصل الثاني:

يتناول الفصل الثاين النظام السياسي الفلسطيين ومّيزاته واآللية اليت يسري وفقها هذا النظام يف ظل سيطرة حركة التحرير 
قّدم هذا الفصل تقدمي أوَّيل عن املفاوضات الفلسطينية الوطين الفلسطيين "فتح" على عملية ُصنع القرار الفلسطيين. ويُ 

ة األطراف، وذلك بعد ُمتعّددنائية ومفاوضات بداياتا الرمسية وغري الرمسية وما يرتبط با من مفاوضات ثُ  اإلسرائيلية منذ
؟ ويعرُج هذا الفصل إىل العامل الدويل يف عملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ودور اتهوما هيّ  تعريف املفاوضات

ل يف: الالجئني وحق العودة واإلستيطان ة قضايا تطرحها املفاوضات، تتمثّ ويتم تناول عدّ  الواليات املتحدة األمريكية فيها.
قّدم هذا الفصل مرجعيات منظمة والتنسيق األمين بني السلطة الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي. ويُ 

قّدمتها منظمة التحرير يف عملية ورسائل اإلعرتاف املتبادل بينهما، والتنازالت اليت  فلسطينية وإسرائيل،التحرير ال
ل يف: إتفاق أوسلو يف العام من املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، تتمثّ  حمطّاتاملفاوضات. ويعرض هذا الفصل أيضًا 

قّدم هذا . كما يُ 2013، واملفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية يف العام 2000، مفاوضات كامب ديفيد يف العام 1993

إىل اإلنتفاضتني األوىل والثانية  يف هذا الفصل من التسوية السياسية مع منظمة التحرير. ويتم الولوج سرائيلالفصل موقف إ
وما أحدثته من تغيريات ملصلحة القضية الفلسطينية فاقت ما أحدثته املفاوضات. وينتهي هذا الفصل بتقييم عام 

وخيلص الفصل إىل أّن املشروع .  منظمة التحرير وإسرائيل"السالم" بنيللمفاوضات، والسيناريو املتوقع بعد مفاوضات 
الوطين الفلسطيين  قد غاب عنه خطاب التحرير، وساد خطاب اإلستسالم واخلضوع نتيجة إسرتاتيجية تفاوضية غري 

 متوازنة.

 اليسار الفلسطيني: غياب الخطاب البديل الفصل الثالث:

والفكر اليساري الفلسطيين من حيث نشأته وإشكالياته، يف حماولة  د الفصل الثالث الفكر اليساري بشكل عام،يرصُ 
ع با فلسطينياً. ويتناول هذا الفصل دور األحزاب السياسية يف احلقل لفهم هذا الفكر العاملي واخلصوصية اليت يتمتّ 

عمار. ولألحزاب السياسي واإلجتماعي، ومسات احلزب الثوري الذي يُنادي بالقضاء على الظُلم واإلستبداد واإلست
نية األحزاب اليسارية الفلسطينية أمهية كبرية على الساحة الفلسطينية رغم كل الظروف اليت أحطات با، فيتم حتديد بُ 

ع با اليسار على الساحة الفلسطينية، والدور الذي يلعبه من خالل اليسارية الفلسطينية بصورة عامة، واملكانة اليت يتمتّ 
بارزًا يف احلركة الوطنية الفلسطينية والنضال ضد املستعِمر، مثل: اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني،  أحزاب كان هلا دوراً 

اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، حزب الشعب الفلسطيين؛ فيتم إستعراض الرؤية العامة هلذه األحزاب السياسية 
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ع قوى اليسار يف الساحة الفلسطينية فلسطيين وعوامل تراجُ الفلسطينية ومنهجها العام. وينتهي الفصل بطرح أزمة اليسار ال

وخيلص هذا الفصل إىل عدم وجود خطاب بديل لليسار الفلسطيين  بعد أن يتم حتديد أزمة اليسار العريب بشكل عام.
اإلحتاد  -املثالستمرة، وخصوصاً بعد إ�يار ّكنه من قيادة املشروع الوطين الفلسطيين، فهو يعيش أزمة فكرية وتنظيمية مُ ميُ 

 السوفيييت وقيام سلطة فلسطينية على جزء من أرض فلسطني.

 ت وسلوكيات غير فاعلةشتّ اليسار الفلسطيني: خطاب مُ  الفصل الرابع:

يتناول الفصل الرابع تقدمي أوَّيل عن التسوية السلمية بني منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين 
مج الربنال يف: تتمثّ  ،لسطينيةيف تاريخ القضية الف ةهامومفاصل سياسية  حمطّاتأربعة  هذا الفصلد يرصُ اإلسرائيلي. و 

، مؤمتر مدريد للسالم 1988عام يف ال، وثيقة إعالن اإلستقالل 1974عام يف ال الفلسطينية أو مشروع السلطة املرحلي
 طّاتمواقف أحزاب اليسار الفلسطيين من تلك احمليتم رصد وبذا،  .1993عام يف ال، وإتفاق أوسلو 1991عام يف ال

عرب تغيري سياسة منظمة التحرير الفلسطينية من  إسرائيلجازت التسوية السياسية مع اليت أ طّاتالسياسية اهلامة، وهي احمل
السلوك  خالل امليثاق الوطين الفلسطيين ليتماشى مع سياسة اجلهة اليت حبثت عن التسوية مع إسرائيل. كما ويتم رصد

واملراحل  طّاتة من احملمع السلطة، يف كل حمطّ  تماهيغري مُ أو  تماهيمُ  فلسطيين، سواء كان سلوكالسياسي لليسار ال
ق ن كل ذلك الرجوع إىل وثائوسيتضمّ  ؛طّاتاليسار الفلسطيين يف تلك احملالسياسية األربعة، وردود الفعل املختلفة من 

بدف إبراز دور اليسار الفلسطيين يف  ،وخاصة الوثائق ذات العالقة باليسار الفلسطيين ،السياسية طّاتترتبط يف تلك احمل

ويتم يف هذا الفصل اإلشارة إىل مواقف وسلوكيات إستمرار املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية أو عدم وجود دور له. 
ات اليسار الفلسطيين بعد العودة إىل د هذا الفصل مواقف وسلوكية أوسلو. ومن ّمث يرصُ اليسار الفلسطيين بعد حمطّ 

 عّلقية تت. إضافة إىل ذلك، يتم رصد ردود أفعال اليسار على ما ّمت نشره من وثائق سرّ  2013املفاوضات يف العام 
ليس  شتّتة وسلوكيات غري فاعلةمُ  وجود مواقفوخيلص هذا الفصل إىل . ير وإسرائيلمبلفات املفاوضات بني منظمة التحر 

 داً لدى اليسار الفلسطيين.شّكل خطاباً بديالً موحّ أن تُ مبقدورها 

 س: نقد اإلستراتيجية التفاوضية وخطاب اليسار الفلسطينيالفصل الخام

، إضافة إىل دراسةال همن هذ هصإستخالّمت النقدية وأهم ما التطرق إىل النتائج واملالحظات  يتمالفصل اخلامس وأخرياً يف 
منظمة التحرير حيث أّن املفاوضات بني ، يف املستقبل أو يف الوقت احلايل إلستفادة منهاالتوصيات اليت من املمكن ا

تقدمي ق أيّة نتيجة إجيابية ملصلحة الفلسطينيني، وعملت على مل ُحتقّ  يسرائيلاإل الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين
ة بعملية املفاوضات عّلقاملت 2014ات العام ستجدّ هم. كما ويتم يف هذا الفصل رصد مُ التنازالت املستمرة حلقوق

الفلسطينية اإلسرائيلية، وأبرز األحداث السياسية على الساحة الفلسطينية. وينتهي الفصل بتساؤالت ُتطرح على الساحة 
 الت يف أبرز األحداث السياسية الفلسطينية.الفلسطينية ترتبط بعملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وتأمّ 
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 الصةخُ  1.11

دت حول قضية املفاوضات ومراجعة األدبيات اليت تعدّ  ،اإلشكالية :النظري للدراسة من حيثد هذا الفصل اإلطار حدّ 
، ومنهجها، فضًال عن أمهية الدراسةالفلسطينية اإلسرائيلية، والفرضية اليت تقوم عليها الدراسة، وحدود مصطلحاتا، 

 يتد أيضًا خطوات التحليل النقدي للخطاب الُحيدّ و خلط سري الدراسة وإطارها العام، دًا ليكون هذا الفصل ُحمدّ  ؛نيتهاوبُ 
يتم إتّباعها لإلجابة على األسئلة اليت تطرحها الدراسة وتسعى لإلجابة عليها. وتعتمد الدراسة على وثائق ذات صلة 

، وثيقة 1974وع السلطة الفلسطينية يف العام سياسية مفصلية يف القضية الفلسطينية (الربنامج املرحلي أو مشر  حطّاتمب
) كأداة للتحليل 1993، إتفاق أوسلو يف العام 1991، مؤمتر مدريد للسالم يف العام 1988إعالن اإلستقالل يف العام 

السياسية  طّاتاحمل لتحديد مواقف وسلوكيات بعض أحزاب اليسار الفلسطيين املرتبطة بتلكوذلك النقدي للخطاب، 
 ة.املفصلي
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 الفصل الثاني

 المشروع الوطني الفلسطيني: إستراتيجية تفاوضية غير متوازنة

 تمهيد 2.1

الفصل الثاين النظام السياسي الفلسطيين ومّيزاته واآللية اليت يسري وفقها هذا النظام يف ظل سيطرة حركة التحرير  يتناول

قّدم هذا الفصل تقدمي أوَّيل عن املفاوضات الفلسطينية الوطين الفلسطيين "فتح" على عملية ُصنع القرار الفلسطيين. ويُ 
ة األطراف، وذلك بعد ُمتعّددنائية ومفاوضات الرمسية وما يرتبط با من مفاوضات ثُ  اإلسرائيلية منذ بداياتا الرمسية وغري

ته؟ ويعرُج هذا الفصل إىل العامل الدويل يف عملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ودور تعريف التفاوض وما هيّ 
ل يف: الالجئني وحق العودة واإلستيطان ، تتمثّ ة قضايا تطرحها املفاوضاتويتم تناول عدّ  الواليات املتحدة األمريكية فيها.

ت منظمة قّدم هذا الفصل مرجعياوالتنسيق األمين بني السلطة الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي. ويُ 
عملية ورسائل اإلعرتاف املتبادل بينهما، والتنازالت اليت قّدمتها منظمة التحرير يف  التحرير الفلسطينية وإسرائيل،

ل يف: إتفاق أوسلو يف العام من املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، تتمثّ  حمطّاتاملفاوضات. ويعرض هذا الفصل أيضًا 
قّدم هذا . كما يُ 2013، واملفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية يف العام 2000، مفاوضات كامب ديفيد يف العام 1993

الولوج إىل اإلنتفاضتني األوىل والثانية  يف هذا الفصل ة مع منظمة التحرير. ويتممن التسوية السياسي الفصل موقف إسرائيل

وما أحدثته من تغيريات ملصلحة القضية الفلسطينية فاقت ما أحدثته املفاوضات. وينتهي هذا الفصل بتقييم عام 
 .تحرير وإسرائيلللمفاوضات، والسيناريو املتوقع بعد مفاوضات "السالم" بني منظمة ال

 النظام السياسي الفلسطيني 2.2

ة أزمات ع مبجموعة من اخلصائص، وأدخلته يف عدّ ومراحل عديدة جعلته يتمتّ  حطّاتمّر النظام السياسي الفلسطيين مب

ة، ما أحدث خلًال يف عملية ُصنع القرار الفلسطيين يف خمتلف املراحل اليت ُمعيّنوحتديات، وسيطر عليه أفراد وفئات 
نه الفلسطينية. وحبسب مسيح محّودة فإّن النظام السياسي الفلسطيين هو "منظومة الفكر السياسي مبا تضمّ  عاشتها القضية

من مواثيق ونصوص وأشكال أخرى من أشكال اخلطاب، وجمموعة املؤسسات والُبىن السياسية والفصائل واحلركات الثورية 
ىل جتربته التارخيية الطويلة على أرضه، وخاصة خالل سعيه إىل والسياسية اليت أنتجها الشعب الفلسطيين، وذلك إستناداً إ

حماوالت الصهيونية واإلستعمار الغريب إلفنائه  ،1948 يف العام النكبةقاومته، حىت ملة فيها، ومُ احلفاظ على حقوقه الكا
، الجئيه الذين طُردوا منهاوعودة  وإ�اء وجوده عليها، وسعيه ونضاله بعد النكبة إىل إسرتداد ما ّمت إغتصابه من أرضه،
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أخريًا على أجزاء من فلسطني بصورة السلطة  قيق سيادته وإستقالله عليها. وقد جتّسد النظام السياسي الفلسطيينوحت

P54Fالفلسطينية".

55 

 وأزماته النظام السياسي الفلسطينيمّيزات  2.2.1

مناخات حاد ومرحلة جديدة، فأدخل  نعطفمُ  يف 1993 يف العام دخلت احلركة الوطنية الفلسطينية بعد إتفاق أوسلو
فلسطينية على إقليمها اخلاص يف الضفة الغربية وقطاع  ةجديدة على احلقل السياسي الفلسطيين، كان أبرزها: قيام سلط

وإّتسم هذا الوضع مبواصلة دولة اإلستعمار اإلستيطاين غزة قبل رسم حدوده من جهة، وقبل تشّكل دولة من جهة ثانية، 
من الضفة والقطاع، ورفضت  ة، وإستمرت يف إحتالل أجزاء هاملشروط والقيود على السلطة الفلسطينيةوضع ا سرائيلياإل

باته. ومن ناحية ثانية، فقد تالشى عمليًا دور املؤسسات الوطنية اجلامعة اإلقرار باإلستقالل السياسي الفلسطيين ومرتتّ 
ا نتج عن ذلك تميش كامل ملؤسسات منظمة التحرير ج املؤسسات الوطنية، مرارات خار اذ القونشاطها، وترّسخ تقليد إختّ 

P55Fالفلسطينية.

56 
عام يف الست السلطة هذا وظّلت العالقة بني السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مثارًا للجدل منذ أن تأسّ 

ت شكالً ومنها املفاوضات اليت ظلّ م دور السلطة على حساب منظمة التحرير على أكثر من مستوى، ، وتضخّ 1993
لت بقرار من اللس املركزي يف أكتوبر بإسم منظمة التحرير وعمليًا يف يد السلطة. وعلى الرغم من أّن السلطة قد تشكّ 

رافها على أداء السلطة ، لكن طبيعة العالقة بينهما متّيزت باخللل وغابت مرجعية منظمة التحرير وإش1993عام من ال

ا جعل أي د مصاريفها، ممّ سدّ ل منظمة التحرير الفلسطينية وتُ السلطة هي من متوِّ  زاد األمور تعقيدًا أنّ  ي، ومابشكل فعل
P56Fضغوط على السلطة ختضع هلا منظمة التحرير الفلسطينية، كما وشهدت تضارب يف الصالحيات واملهام.

57 

طر منظمة التحرير الفلسطينية م السلطة الفلسطينية من أُ إنتقلت عملية صناعة "اهليمنة" يف احلقل السياسي اجلديد مع قياو 
فباشرت بعد قيامها مبنح نفسها رموز الدولة احلديثة  ل إىل دولة على إقليم فلسطيين،طر سلطة فلسطينية تسعى للتحوّ إىل أُ 

طاب التحرير واملقاومة م عليه خإنتقلت السلطة من حقل خييّ و يف الاالت اليت أتاحها إتفاق أوسلو واإلتفاقات الالحقة. 
س لدى اجلماهري، دية السياسية والفكرية واإلعالمية وبدرجة عالية من التسيُّ سم بالتعدّ ويتّ  حةويقيم إئتالف فصائل مسلّ 

دولة اإلستعمار دة هلا وفقًا لإلتفاقات مع ف يف املناطق احملدّ نعُ يه سلطة مركزية حتتكر إستخدام السيطر علإىل حقل تُ 
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 عملية تفاوض مع إسرائيل فيما ة احلفاظ على األمن والنظام على إقليمها اخلاص، وتتوّىل ، ومهمّ يسرائيلاإلاإلستيطاين 

حبدود إقليمها وصالحياتا. هذا باإلضافة إىل إنتقال احلقل السياسي من وضع تشرتك يف رسم معامله وعالقاته  عّلقيت
إىل وضع يُهيمن فيه تنظيم واحد على  ،اهات السياسية والفكريةة اإلجتّ ُمتعّددحة ناته قوى سياسية مسلّ الداخلية ومكوّ 

ارسة السلطة واإلتفاقات مع قتضيات ممُ مها مُ تُقيم هذه السلطة عالقاتا اإلقليمية والدولية على أُسس حتكُ و السلطة. 
 P57F58.ة بالوضع النهائي، إىل جانب الضغوط اإلقليمية والدوليةعّلقبات التفاوض املتتطلّ إسرائيل ومُ 

وتشكيل اللس  1994عام يف الوهكذا، فقد متّيز النظام السياسي الفلسطيين الذي تشّكل مع قيام السلطة الفلسطينية 
"فتح"  التحرير الوطين الفلسطيين ل يف حركةتمثّ نة تنظيم واحد مُ ميب ،1996يف العام التشريعي إثر اإلنتخابات التشريعية 

ناصريها،  عظم الوزراء من حركة "فتح" أو من مُ ل مُ يف السلطة التنفيذية (حيث يتشكّ على مواقع القرار، سواء كان ذلك 
أو يف املؤسسات العامة (مثل وكالة األنباء  يون)ساعديهم، وكذلك املديرون العامّ كما هي الغالبية الساحقة من الوكالء ومُ 

إضافة إىل  يات من حركة "فتح" أو موالية هلا،شخصت قيادتا وتولّ  سلطة الطاقة وسلطة التبغ وغريهم)الفلسطينية "وفا" و 
سيطرة "فتح" على اللس التشريعي، وتشّكلت األجهزة األمنية والشرطية واملخابراتية وغالبية من هم يف سلك هذه 

P58Fاألجهزة من تنظيم حركة "فتح" أو مؤيدين هلا.

59 
، إشتبكت القوات مع متظاهرين يف 1994عام ال يف منذ اللحظة األوىل لدخول طالئع األجهزة األمنية إىل قطاع غزةو 

متظاهراً وجرح آخرين.  12ّمت قتل  ،1994 من العام تشرين الثاين 18"محاس". ويف املقاومة اإلسالمية غزة بقيادة حركة 
ر ة الشعبية لتحريفوف حركة "محاس" وباقي الفصائل الفلسطينية كاجلهاد اإلسالمي واجلبهوإستمرت اإلعتقاالت يف صُ 

وإستمر النشاط السياسي العسكري هلذه الفصائل، وخصوصًا العمليات اإلنتحارية، وبات الدور الذي  فلسطني وغريمها،
عرفات والسلطة الفلسطينية من الرئيس ياسر نافساً حلجم الدور الذي لعبه تلعبه "محاس" يف الفضاء السياسي الفلسطيين مُ 

P59Fخلفه.

60 

فق مرئي وواقعي للوصول إىل تناهية من دون أُ ة ال مُ رت فلم يف أّ�ا ال تستطيع أن حتكُ  وتكمن معضلة السلطة الفلسطينية
حل الدولتني، وذلك ليس ألّن مسار أوسلو من منظور فلسطيين كان يُفرتض به الوصول إىل حل الدولتني فحسب، وإّمنا 

ارة شؤون السكان املدنيني فقط، حبيث تعمل  روا أّن اهلدف من وجود السلطة الفلسطينية هو إدألّن الفلسطينيني مل يتصوّ 
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وبالتايل فهذا الوضع جيعل السلطة فاقدة للشرعية من منظور الرأي العام  ا دائمة،دة ورمبّ دّ ربى ولفرتة زمنية حمُ كبلدية كُ 

P60Fاحلل املنشود. م حنوضاً معضلتها يف غياب أي تقدّ الفلسطيين، وهو أي

61 
ستقلة، وال زالت ال متتلك سوى السيطرة على أجزاء حمدودة من ل إىل دولة مُ حوّ ، مل تتالفلسطينيةمنذ تأسيس السلطة و 

ض إىل إجتياحات إسرائيلية متواصلة، وعمل األراضي الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي أرض ال زالت تتعرّ 
كم حبُ  ،أّن السلطة الفلسطينيةستقرة، إضافة إىل ذلك على خلق مناخات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وأمنية غري مُ 

ع بصالحيات السيطرة على املوارد الطبيعية واحلدود واملعابر واملوان  واملطارات يف الضفة تّ ال تتم ،اإلتفاقات السياسية
، فضًال عن اجلدار صادرة أراضيومُ  رقطُ  ان وشقيطيات إستلمض األراضي الفلسطينية إىل عالغربية وقطاع غزة. كما تتعرّ 

ألف دومن من أراضي الضفة الغربية  250، 2004عام الكلم وصودر من أجله، حىت بداية   590ل الذي ُبين بطول العاز 
P61Fالقدس الشرقية.و 

62 

منها:  ،ز النظام السياسي الفلسطيين الذي شّكله الرئيس الفلسطيين الراحل ياسر عرفات مبجموعة من اخلصائصيتميّ و 
سيطر على ة، والبريوقراطية اإلدارية والعسكرية من ناحية ثانية؛ حاكم مركزي يُ كم فردي يعتمد على الشرعية من ناحيحُ 

خب مجيع القرارات عرب شبكة من العالقات الشخصية، يف حني أّن املؤسسات اليت تتبع النظام ليس هلا أي إستقاللية؛ النُ 
سيطر على السلطتني التشريعية ة التنفيذية تُ ل احلاكم الفرد؛ السلطبَ ع النظام تتم السيطرة عليها وقيادتا من قِ باليت تت

واإلدارية اليت تتموضع حتت القائد الواحد غارقة يف عملية  السياسية واإلقتصاديةخب والقضائية بقيادة احلاكم الفرد؛ النُ 
P62Fنافسة وكفاح دائم فيما بينها للحصول على املزيد من املنافع أو احملافظة على القائم منها.مُ 

63
P لنظام عن ا فافيةالش غيبوت

لعدم وجود فصل بني السلطات الثالت: التشريعية والتنفيدية والقضائية، وبالتايل فالقرارات املصريية  السياسي الفلسطيين
ز يف يد شخص ة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيين ترتكّ عّلقخذها السلطة الفلسطينية املتوالغري مصريية اليت تتّ 

 ع اخلضوع ألفكاره.واحد وعلى اجلمي

ت مسألة خضوع كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية إىل السلطة التنفيذية، بل وتميش السلطتني لدرجة جتلّ و 
ياسر عرفات بتعطيل الكثري من القوانني اليت  ي والقضاة، يف قيام الرئيساإلعتداء بالضرب على أعضاء يف اللس التشريع

صبح سارية املفعول. وحبسب القانون األساسي، ففي ب تصديقها من الرئيس لتُ ريعي اليت يتطلّ صادق عليها اللس التش
كم صادقة، يُعترب املشروع حبُ حالة مضي شهر على عدم رد الرئيس على مشروع القانون املقّدم من اللس التشريعي للمُ 

لسلطة ااوز القانون األساسي. ويُعترب تأخري توقيع قانون وهذا يعين أّن الرئيس عرفات جت صادق ويُنشر يف اجلريدة الرمسية،امل
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على جتاوزات الرئيس للسلطة التشريعية، وإستمرت السلطة القضائية العمل دون جملس هلا  ةالقضائية من األمثلة اهلام

 P63F64.2002عام الراقب نزاهتها حىت ُيشرف عليها ويقّيم أعماهلا ويُ 
ونازعتها قيادات وشخوص   شاخ بعضها أو غابت بسبب املوتيئة القيادة اليتت القضايا التفاوضية وشخوص هأدّ وقد 

تان يف القيادة والربنامج لدى جيل األبناء وأبناء األبناء، وذلك بعد أن جرى طحن جديدة خارج املنظمة، إىل بُ 
ا على غرار معايل الوزير يات ومهية جرى نفخهوإستيعاب جيل األبناء يف بوتقة السلطة ومراكزها وإمتيازاتا حتت مسمّ 

ت الذي حصل على صعيد آليات تنفيذ أهداف ل والتشتّ وسيادة اللواء والسيد املدير العام، وترافق كل ذلك مع التداخُ 
ل قوى وفصائل خمتلفة، حبيث مارس بعضها بَ واإلستقالل، حيث ّمت رفع شعار املقاومة من قِ  تحّررالفلسطينيني يف ال

ارسه إال يف اخلطابات، يف حني وهناك من مارسها بشكل رمزي يف املناسبات، وبعضها مل ميُ املقاومة بشكل مومسي، 
من  ع دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيليإنغمس اجلزء الرمسي املتبقي من املنظمة طيلة سنوات يف التفاوض املباشر م

 P64F65؟دون أن يعرف املواطنون ملاذا تقف املفاوضات وملاذا يتم إستئنافها
قة نافذة اذها يف إطار حلقة ضيّ فالقرارات املصريية يتم إختّ  س بشكل كبري يومًا بعد يوم،د واإلنفراد يتكرّ بات �ج التفرُّ و 

نع القرار، حيث أّن عملية بعيدًا عن املؤسسات التنفيذية والتشريعية اليت جيري تميشها وجتاوز صالحياتا يف عملية صُ 
ل اهليئة اإلئتالفية جلسة أو جلستني، ودارت عجلة مفاوضات الوضع الدائم من دون أن تتشكّ لت بعد احلوار الوطين تعطّ 

ية وتدين هذا باإلضافة إىل غياب اجلدّ  رار اللس املركزي يف هذا الشأن،الوطنية لإلشراف على املفاوضات وتنفيذ ق
ر من إنعقاده، واخلاصة بإستكمال تشكيل اللجان ل مع قرارات اللس املركزي بعد أربعة أشهاملصداقية يف مسألة التعامُ 

وتفعيل جلان اإلعداد إلعالن سيادة دولة فلسطني وتفعيل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز الوحدة 
م على مركز قة، إال أّ�ا ذات تأثري حاسمبثابة تعبري عن مصاحل شرحية إجتماعية ضيّ  فرادد واإلنالوطنية. ويُعترب �ج التفرُّ 

القرار يف املنظمة والسلطة، وقد منت هذه الشرحية يف أوسلو ونسجت شبكة من املصاحل الطفيلية ذات الطبيعة 

ب مصاحلها تفادي اإلشتباك مع اإلسرائيليني أو اإلحتكاك الكومربادورية املتداخلة مع رأس املال اإلسرائيلي والدويل، وتتطلّ 
كن احلصول من خالل املفاوضات على مريكية، وبالتايل فالرهان على ما ميُ مع اإلدارة األرار الدويل، وخاصة مع مراكز الق

الرهان هو ركيزتا شروط املعادلة املختلفة، وهذا ل لتحسني أمريكا وإقناعها بالتدخّ  عادلة أوسلو وحماولة كسب ودّ أساس مُ 
P65Fاإلسرتاتيجية واملعّرب عن مصاحلها.

66 
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 مصاحل الشرحية اإلجتماعية الطفيلية د واإلنفراد يف املفاوضات تنعكس يف أداء السلطة وتلّيب وبالتايل إّن سياسة التفرُّ 

الربجوازية عرب �ج داخلي يقوم على أساس اهليمنة على مؤسسات التمع املدين وتميش دور املؤسسات التنفيذية 
إضافة إىل السيطرة اإلحتكارية للسلطة أو رموز  والتشريعية وغياب القضاء املستقل والتضييق على احلريات الدميقراطية،

ة بكاملها، ممّا يؤدي هذا ساهم فيها مسؤولون من السلطة على جماالت إقتصادية حيويهذه السلطة لشركات ميلكها أو يُ 
P66Fىل إنتشار الفساد.الوضع إ

67 

عناصر تشّكل النظام السياسي من  اً ل عنصرًا هامّ شكّ ملعارضة العلمانية يُ إّن الضعف الراهن لدور أحزاب وقوى او 
الذي و ل املآخذ على قوى املعارضة العلمانية يف: املشاركة يف نظام "كوتا" اهات تغيريه. وتتمثّ  وسلوكه وإجتّ الفلسطيين

د غياب جدول أعمال موحّ  ؛راتاقدّ نيتها ومُ ساهم يف تشريع هيمنة تنظيم واحد على سياسة منظمة التحرير الفلسطينية وبُ 
ضعف املمارسة الدميقراطية داخل  ؛تلك املؤسسات ساهم يف إنتقال صيانة القرارات الوطنية إىل خارجيسارية للقوى ال

ًال بروابطه ونقاباته ثّ ومن خالل عالقته مع اجلهمور ممُ  "املركزية الدميقراطية" داخلياً  أحزاب اليسار عرب "تصنيم" مبدأ
قية اصدمبني املعارضة والرفض والدخول يف تشكيالت تنظيمية ليست ذات ل إستعداد بعض قوى املعارضة للتنقّ  ؛وإحتاداته

إستسهال اإلستنكاف عن املشاركة يف  ؛فض واإلنقاذ والقوى العشرعالية على الصعيد اجلماهريي كاملشاركة يف جبهات الر 
ن يكمُ و "فتح".  وطين الفلسطيينحركة التحرير ال طر الوطنية الفلسطينية القيادية أو التحالف غري اإلنتقادي مع قيادةاألُ 

ية الواضحة للتغيري السياسي مها وغياب اإلسرتاتيجإستمرار تشرذُ عارضة العلمانية يف مسألة املأزق األكرب للمُ 
P67Fواإلجتماعي.

68 

 والنظام السياسي الفلسطيني "فتح"حركة  2.2.2

ل على مبدأ رئيسي يتمثّ  ،رى نواتا األوىل يف البدءأو باألح ،ر النظري حلركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح"إرتكز التصوّ 
ناضلني من كل منشأ، فقد إرتكزت على بعض املبادئ اليت صاغتها ت مُ نف الثوري"، فبإعتبارها حركة وطنية ضمّ يف "العُ 

ارسه أن متُ  نف جيبنف الثوري هو السبيل الوحيد لتحرير الوطن؛ هذا العُ كن إجيازها يف: العُ جلنة قبل تأسيس احلركة، ميُ 
نف هو تصفية اهلوية الصهيونية جبميع أشكاهلا السياسية واإلقتصادية والعسكرية؛ جيب اجلماهري الشعبية؛ هدف هذا العُ 

عربية يف و  الثورة ستكون فلسطينية يف األصل رتبط برقابة أحزاب ودول؛أن يبقى هذا العمل الثوري الفلسطيين غري مُ 
P68Fتطورها.

69 
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(نيقوسيا: مركز األحباث والدراسات  1993-1908في الفكر السياسي الفلسطيني، البحث عن كيان: دراسة . ماهر الشريف، 69

 .113)، 1995اإلشرتاكية يف العامل العريب، 
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"فتح"  التحرير الوطين الفلسطيين تغيرياً على موقف الرفض احلازم بالنسبة حلركة ،أو نتائجها ،1967ام عال ُحتدث هزمية ومل

ل ظاهرة العمل الفدائي يف أعقاب احلرب إىل لول" وخمتلف أشكال "التسويات السياسية"، وكان حتوّ لكل "أنصاف احلُ 
قاومة أي حل سياسي للصراع، وذلك ة على إحباط ومُ حة مجاهريية قد زاد من تصميم فصائل احلركقاومة مسلّ حركة مُ 

كفاحه   شعب الفلسطيين من اإلستمرار يفح ومنع العلى إعتبار أّن مثل هذا احلل السياسي سيعين تصفية الكفاح املسلّ 
ختلف اب الفلسطيين. وكان املنطق الذي إستندت إليه حركة "فتح" من أجل تزكية موقفها الرافض ملر كامل الرتُ حىت ُحيرّ 

لول السلمية تتجاهل م آمال الشعب الفلسطيين يف حترير كامل فلسطني، فاحلُ لول سُتحطّ لول السلمية هو أّن هذه احلُ احلُ 
كان ذلك ما عّرب ( وتتجاهل كذلك الثورة الفلسطينية ها وليست إزالة آثار العدوان،أّن القضية هي قضية حترير األرض كلّ 

 P69F70.)لرمسي بإسم احلركة عرب إذاعة صوت العاصفةياسر عرفات الناطق االرئيس عنه 
فوف منظمة التحرير ل داخل صُ "فتح" خطة تدرجيية تدف للتغلغُ  التحرير الوطين الفلسطيين ضعت حركةوقد و 

و أّ�ا قد والقضية الفلسطينية. ويبد الفلسطيين ل الشرعي للشعبالفلسطينية واهليمنة عليها، وبالتايل ُتصبح هي املمثّ 
رت أجواء اهلزمية يف الُنظم العربية املؤيدة ملنظمة التحرير، مثمباشرة، حيث إست 1967العام بعد هزمية  تنفيذ خطتهابدأت 

وكذلك األمر داخل املنظمة نفسها، فبدأت بدفع عناصر من حركة "فتح" داخل اللجان املختلفة، ّمث عملت على حتريك 
ن التنظيم الوحيد املقاتل على الساحة لرغم من أّن "فتح" مل تكُ اللجان نفسها بدف إظهار ضعف القيادة. وعلى ا

، 1968 من العام الفلسطينية، لكنها كانت أسبقها وأكثرها تنظيماً، وكان هلا معارك مشهودة كمعركة الكرامة يف آذار
منذ ذلك العام  أصبحت حركة "فتح"و  ح الذي متّيزت به مقارنًة بغريها،وأكسبها ذلك شرعية من خالل الكفاح املسلّ 

P70Fضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة.التنظيم األهم يف منظمة التحرير، وإستحوذت على القسم األكرب من عُ 

71 
 1968عام ال، أّن احلركة إعتمدت منذ "فتح" التحرير الوطين الفلسطيين ركةحل املؤّسسني قادةالُيشري هاين احلسن، أحد و 

 "فتح" الت توصف باجلذرية بعد توّيل ية حتوّ بالتايل شهدت منظمة التحرير الفلسطينالتسوية السلمية كخيار إسرتاتيجي، و 

انية تؤدي إىل التفريط ر للعجز وتقدمي تنازالت جمّ ربّ ل هذه الواقعية إىل مُ قيادة املنظمة، ولكن من غري املقبول أبداً أن تتحوّ 
P71Fقابل. احلقوق التارخيية للفلسطينيني بدون مُ يف

72 

صة التابعة للسلطة، مثل: هيئة "فتح" بالسيطرة على اهليئات واملؤسسات املتخصّ التحرير الوطين الفلسطيين وتنفرد حركة 
ن يف سيطرتا إال أّن األهم يكمُ  يئة الرقابة العامة، وسلطة النقد؛اإلذاعة والتلفاز، دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية، ه

                                                           
 .180. املرجع السابق، 70
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وخصوصًا من نشيطي اإلنتفاضة والعائدين من  ،ظم كادرها من "فتح"عل مُ أجهزة األمن والشرطة، حبيث يتشكّ  على

سيطر على اللس سيطر حركة "فتح" على األجهزة التنفيذية والتشريعية وعلى تعيني القضاة، وهي تُ جيش التحرير. كما وتُ 
 من العام ق الوطين يف نيسانوالدورة اإلستثنائية لتعديل امليثا 21د ذلك يف الدورة الوطين الفلسطيين سيطرة تامة، وجتسّ 

 أحد األعضاء يف اللجنة املركزية حلركة "فتح" رئاسة اللس خلفًا للشيخ عبد احلميد السائح بعد أن توّىل  1996
عظمهم من حركة "فتح". إضافة إىل كل ذلك، عضوًا مُ  730ضوية اللس لكي تصل إىل ستقلة)، وزيادة عُ (شخصية مُ 

 وّىل تة، وتتعّددوجلا�ا امل يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين تام على عملية التفاوض معسيطر بشكل فحركة "فتح" تُ 
ع رئيس السلطة الفلسطينية إدارة العالقات الفلسطينية مع الدول العربية واألجنبية واملؤسسات اإلقليمية والدولية. ويتمتّ 

بتعيني كادر الوزارات يقوم أيضًا ضمنها اجلهار القضائي، و  بالتعيينات يف أجهزة السلطة، ومن عّلقبصالحيات واسعة تت
ة، إضافة إىل تأليفه تعّدد(من منصب مدير فما فوق) ومسؤويل املؤسسات واهليئات العامة واألجهزة األمنية امل

P72Fللحكومة.

73 
الطبيعي بني القوى والتيارات سي هد التنافُ يف إطار اجلُ  ن جهود مركز السلطة وحركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح"ومل تكُ 

أو التضييق  رما�ا من الدعم املايلالسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية على إختالفها، وذلك من خالل إحتوائها أو ح
بقيادة حركة  ،األمين والقانوين عليها وغريها من احملاوالت واإلجراءات. فعلى سبيل املثال، منعت السلطة الفلسطينية

في أي من عناصر القوى السياسية األخرى يف األجهزة األمنية، وينطبق ذلك، بدرجة أقل، على موظّ  توظيف ،"فتح"
اخلدمة املدنية، وخاصة يف املواقع القيادية. كما وّمت تقدمي املساعدات املالية أو حجبها عن املؤسسات والتنظيمات 

هاتا أو عدمه، ومتّ على املوقف من دعم السلطة وتوجّ  السياسية واإلجتماعية بناًء على أجندات سياسية، وحتديدًا بناءً 
رفض مترير قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية أو املنظمات غري احلكومية لسنوات طويلة، والتشهري بالكثري من 

مؤسسات التمع األهلي بسبب عدم توافقها مع اخلط السياسي ملركز السلطة، إىل جانب املضايقات األمنية على 

P73Fضها.بع

74 
نظيمات "فتح" يف إحتواء وتميش الكثري من الت التحرير الوطين الفلسطيين جنحت السلطة الفلسطينية وحركةهذا و 

كن اجلزم بأّن لرغم من ذلك، ميُ على اف ُبىن وهياكل مؤسسات عديدة. و ت على إضعالمالسياسية واإلجتماعية، وع
ع الفلسطيين، حبيث أّ�ا تستطيع لعب متنات اليف مكوّ  نصرًا هاّماً شّكل عجتماعية ال زالت تُ ظيمات السياسية واإلنتال

كن التدليل على ذلك من خالل قطاع املنظمات غري احلكومية، حيث دور رئيسي يف رسم خارطة النظام السياسي، وميُ 
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معيات، وظّفت ل وزارة الداخلية مبوجب قانون اجلبَ صة من قِ مؤسسة إجتماعية مرخّ  1100يعمل يف فلسطني أكثر من 

P74Fمليون دوالر. 113غ، وأنفقت يف العام نفسه حوايل ف متفرّ موظّ  10300ما يزيد على  2000منها يف العام  881

75 
م قيادة احلركة لرئاسة املنظمة،  "فتح" بأغلبية مقاعد اللس الوطين وتسلُّ  التحرير الوطين الفلسطيين نظرًا إلستئثار حركةو 

مبثابة السلطة احلاكمة، ومارست القوى األخرى جدًال دور  1968عام ال يف صائل باملنظمةمنذ إلتحاق الف "فتح"كانت 
ام ربى، وكان يتم إتّ املعارضة، وكان النمط الشائع هو خروج قوى املعارضة من املنظمة، وخاصة يف املواقف اخلالفية الكُ 

طر املؤسسية الفلسطينية، وطليعتها ميثاق رار خارج األُ قيادة "فتح"، اليت تقود املنظمة، بالسلطوية واإلستفراد بصناعة الق
كان هلذا النهج، كما ُيشري البعض، تداعياته السلبية على األداء و رات الالس الوطنية املتوالية. قرّ املنظمة ذاته أو مُ 

دم صيانة األهداف همهم بالسلطوية وعالدميقراطي داخل املنظمة، حيث أّن خروج القوى املعارضة ُخيلي الساحة ملن تتّ 
P75Fالوطنية.

76 

 نع القرار الفلسطينيصُ  2.2.3

مبوقف دولة اإلستعمار  من القوى املؤثرة مقارنةً  داً أقل إّتساعًا وتعدّ  القرار الفلسطيين قوى ضغط نعتقف وراء عملية صُ 

ة التحرير الفلسطينية وترؤس ودخوهلا يف منظم "فتح" التحرير الوطين الفلسطيين اإلسرائيلي، فمنذ إنطالقة حركة اإلستيطاين
اليت شّكلت منذ تلك  "فتح"نعه وإنضاجه متمحوراً يف قلب حركة ياسر عرفات للجنتها التنفيذية، فإّن مركز القرار يف صُ 

 P76F77.نع القرار الفلسطيينج الكلي يف صُ اللحظة مؤثر اإلنضا 

مينح اللجنة التنفيذية  ،التحرير الفلسطينيةإّن أي تفسري دستوري سليم بالنسبة لتوزيع الصالحيات يف أُطر منظمة و 
للجنة التنفيذية اإلشرايف مسؤولية اإلشراف الفعلي على سري املفاوضات يف ظل رقابة اللس الوطين. وقد شهد دور ا

كان رفات أو الرئيس حممود عباس. كما  ، سواء كان ذلك يف عهد الرئيس ياسر ع1993عام الملموسًا منذ  تدهوراً 
دولة اإلستعمار أثر بالغ يف سري املفاوضات، حيث منح  1994عام يف الاللجنة التنفيذية من تونس إىل فلسطني إلنتقال 

ها، ووضعوا قيوداً على اللجنة التنفيذية، مبن فيهم رئيس أدوات ضغط شخصية مباشرة على أعضاء يسرائيلاإلستيطاين اإل
تملة رسة التحذير والعقاب على مواقف أو حتركات حمُ ماإلسرائيلية مبُ ل من مكان آلخر، وقامت السلطات اريتهم يف التنقّ حُ 

يات من منذ بداية التسعين ،اللس دختفى الدور الرقايب للمجلس الوطين على اللجنة التنفيذية، ومل يعُ أو فعلية هلم. كما وإ
نة التنفيذية وغياب دور اللس الوطين مع ضعف درو اللجسياسية الفلسطينية كافة. وبذا، فّثل القوى الميُ  ،القرن العشرين
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 .208، )2007(رام اهللا: مركز الدراسات اإلسرتاتيجية،  2، طتحوالت منهجية في مسار الصراع العربي اإلسرائيلي. ناصر دمج، 77
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ارسة وغياب اللس التشريعي، إحنصر القرار التفاوضي بشكل أكرب من قبل يف شخص رئيس اللجنة التنفيذية، ويتم ممُ 

P77Fفة عليه، وخاصة الضغوط األمريكية واإلسرائيلية.الضغوط اخلارجية املكثّ 

78 
اذه، وبالتايل فإّن يف آلية ُصنع القرار وإختّ  عّلقلتحرير الفلسطينية تتإّن أحد أهم مظاهر اخللل داخل مؤسسات منظمة او 

سمت هذه ة يف الشأن الفلسطيين على أكثر من صعيد، فإتّ عّلقذلك يُتيح الال للشك يف الكثري من املواقف والقرارات املت
مل حياة الشعب املنظمة وعلى جمُ  دة إنعكست بشكل سليب على مسريةدّ د وفرض رؤية حمُ القرارات إىل حد بعيد بالتفرُّ 

P78Fالفلسطيين.

79
P وإعترب بأّن قيادة الرئيس  جورج حبش، األمني العام السابق للجبهة الشعبية، وقد أشار إىل هذا األمر القائد
بتحالف طبقات أو قوى على أساس علمي وواضح،  عّلقن املوضوع يتإّتسمت بالفردية، حبيث مل يكُ  ياسر عرفات

 P79F80.نجزاتالفلسطينية ومُ بالثورة ا عّلقيت ت القيادة الفردية كل شيءايل دّمر وبالت
ن صعباً عليه أن يفهم طبيعة ُصنع القرار س، رئيس دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي، بأنّه مل يكُ يويتحّدث مشعون بري 

جنح الرئيس عرفات ة النهائية، فعرفات هو احملصلياسر  الفلسطيين ئيسالفلسطيين، حيث ظهر لديه بشكل واضح بأّن الر 
 س بالرمز القومي وأسطورة زمانه، وهو أسطورة يف أعُني يبري  الرئيس بلوغه وإغفاله، ويصفه يف بلوغ موقع يصعب

P80Fالفلسطينيني، وبالتايل حيث تبدأ األسطورة ينتهي النقاش.

81 

 المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 2.3

 مفاوضات؟ال ةما هيّ  2.3.1

كاتبات وتقارير ودراسات فنية وجتارية وإقتصادية يتبادهلا األطراف ساومات ومُ فاوضات عبارة عن تبادل إقرتاحات ومُ ّن املإ
عنه اإلتفاق من واجبات وحقوق على أطرافه،  مّخضوعلى ما سوف يت امهاف على الصفقة املزمع إبر من أجل التعرّ 

ية. وقد أصبحت صلحة اليت ينشدها أطراف العالقة التعاقدق املقّ غ اليت حتُ وذلك من خالل أفضل التعابري والصيّ 
ساومة عادية د عملية مُ د جمرّ صوله وقواعده ومؤلفاته اخلاصة، فهي مل تعُ ية اليت تقوم على علم له أُ لماملفاوضات تلك الع

لية، وإّمنا هناك مها وتغلب عليها اإلجتهادات واآلراء الشخصية بالنسبة ألطراف هذه العمتتم يف األسواق حبيث حتكُ 
 P81F82.ة منهاة املرجوّ م سري وإجراءات عملية املفاوضات من بدايتها وحىت الوصول إىل النتيجقواعد ومبادئ وأنظمة حتكُ 

                                                           
فلسطين: دروس الماضي وتحديات الحاضر ، حمّرر. كميل منصور، "حنو مفهوم تفاوضي فلسطيين جديد،" مجيل هالل، 78

 .100)، 2012(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وإستراتيجيات المستقبل 
 .77 اإلسرتاتيجية الفلسطينية،" . خريشة، "موقع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية يف79
 .41)، 1998الدراسات الفلسطينية، (بريوت: مؤسسة  التجربة النضالية الفلسطينية: حوار شامل مع جورج حبش. جورج حبش، 80
 .29)، 1994(عّمان: دار اجلليل للنشر والدراسات واألحباث الفلسطينية،  الشرق األوسط الجديدس، ي. مشعون بري 81
)، 2012(عّمان: دار الفاروق للنشر والتوزيع،  ية المنظمة لمرحلة المفاوضات العقديةالجوانب القانون. روان عبد املعطي راضي، 82

24-25. 
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ة مراحل، تبدأ من تشخيص وحتديد للقضية إّن لعملية املفاوضات خصائص عديدة، منها: أّ�ا عبارة عن عملية هلا عدّ و 

كما أّن املفاوضات   ؛ية التفاوض للوصول إىل حللماف لعناخ التفاوضي وقبول من األطر موضوع التفاوض ّمث تيئة امل
هذا باإلضافة  ؛طراف التفاوضأوى قول بني مراكز قعملية قائمة على األخذ والعطاء بني األطراف وعلى توازن نسيب ومع

ويف ذات الوقت هي  ؛درة الذاتية واملنفعة واإللتزامقُ ة ألطرافها والإىل أّن املفاوضات عملية إختيارية تقوم على اإلرادة احلرّ 
 P82F83.زعج أطراف التفاوضكن أن يُ ات وحتتمل كل ما ميُ ز فّ يطها العديد من القيود واحملعملية حتُ 

نف، والثانية عن وقد عرف اإلنسان منذ القدم طريقتني حلل املنازعات سواء كانت فردية أو مجاعية: األوىل عن طريق العُ 
 ،ا إىل دحر أحد املتنازعني لآلخرنف، فقد يؤدي إمّ ل إىل حل وسط. وحىت يف حال إستخدام طريق العُ لة التوصّ طريق حماو 

 P83F84.ضرورة الوصول إىل احلل الوسط أو الوصول إىل نقطة توازن تؤدي إىل
ع الطرف اآلخر، يف حاالت كثرية يفرض طرفاً من أطراف العملية التفاوضية شرطًا أو عدد من الشروط لبدء التفاوض مو 

ا أن تكون شكلية مثل طريقة اجللوس ومستوى التمثيل، أو تكون موضوعية وشديدة التعقيد حبيث قد إمّ  :وهذه الشروط
تصل إىل جوهر اإلتفاقية املزمع التباحث حوهلا أو بعض بنودها. وتُثار اجلوانب الشكلية بشكل أكرب يف حاالت التفاوض 

اجلزائر  مع مثلما حدث ،ديبلوماسية، وحيدث ذلك يف مفاوضات اإلستقالل بشكل خاصعون مبكانة مع أطراف ال يتمتّ 
دولة اإلستعمار ستمر يف املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، حيث رفضت ومثل ما رأيناه ونراه بشكل مُ  ،وفيتنام

ل الشرعي والوحيد للشعب أّ�ا املمثّ  يف البداية التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية على إعتبار يسرائيلاإلستيطاين اإل
، ومن ّمث إمكانية التفاوض معه. إبتداءً قبول وجود الطرف الفلسطيين الفلسطيين، وكان اهلدف يف مراحل عديدة هو رفض 

إسرائيل على وقف  ط للتفاوض، وقد يطرح البعض إصراروقف القتال كشر  :ومن الشروط املوضوعية يف مفاوضات السالم
كشرط إلستئناف املفاوضات من دون أن تُعلن من جانبها على وقف القتال يف املقابل، وبالتايل فالشروط اإلنتفاضة  

 P84F85.ة جتاوب الفلسطينينيرص التفاوض من أساسه أو لتحسني موقفها التفاوضي يف حالاإلسرائيلية تدف إىل إفشال فُ 

 :ل يفعملية التفاوض، وإحدى هذه األساليب تتمثّ كن توظيفها يف هناك العديد من التكتيكات واألساليب اليت ميُ و 
 ،الـتأثري يف عملية سري املفاوضاتة اإلجبار، وهي تعين إستخدام األعمال العسكرية بدف ّثل قمّ األعمال العكسرية اليت متُ 

وهي أداة أو تكتيك يتم اللجوء إليه بشكل خاص يف مفاوضات تسوية النزاعات العسكرية بقصد حتسني نتائج 
 P85F86.مد اخلصملفاوضات أو الـتأثري على تشدّ ا

 

                                                           
 .29. املرجع السابق، 83
 .5)، 2003(القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  المفاوضات الدولية بين العلم والممارسة. حممد بدر الدين زايد، 84
 .69-68. املرجع السابق، 85
 .89-85. املرجع السابق، 86
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 تقديم أوَّلي عن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية: نظرة تاريخية 2.3.2

سس الوطن قبل �اية احلرب العاملية األوىل عملت بريطانيا من أجل حتقيق مطامعها اإلمربيالية يف املنطقة العربية بإرساء أُ 
 2 عروف بإمسه) للحركة الصهيونية يفحني أعلن وزير خارجيتها إعطاء وعد بلفور (امل القومي اليهودي يف فلسطني، وذلك

 .إقامة وطن قومي لليهود يف فلسطنير بعني العطف إىل ، والذي أعلن فيه بأّن بريطانيا تنظُ 1917عام ال من تشرين الثاين
ن ومل تكُ  ، �ر األردناضي الواقعة على ضفَيت شتمل على األر إرته على أنّه وقد فهمت احلركة الصهيونية وعد بلفور وفسّ 

د إصطالح إداري ضمن الدولة العثمانية، بل كانت إمساً تارخيياً ن جمرّ داً، كما ومل تكُ دّ زاً جغرافياً دولياً حمُ فلسطني آنذاك حيّ 
ة احلرب العاملية األوىل تعارف عليها، ومل جيِر هذا التحديد إال يف �ايوجغرافيًا دون أن تكون له حدود سياسية دولية مُ 

 وعندما متّ  .بيكو وما تلتها من إتفاقيات -املرحلة، وخاصة إتفاقية سايكس كلفاء يف تليات اليت ّمتت بني احلُ ضمن التسو 
كان املفهوم الصهيوين يتالئم مع األطماع اجلغرافية والتوسعية يف األراضي الاورة وموارد املياه العربية. وقد   ،ختطيط احلدود

جاء أول حتديد رمسي صهيوين حلدود الدولة اليت ُوعدوا بإنشائها يف املذكرة اليت رفعتها املنظمة الصهيونية العاملية إىل اللس 
، ورمست هذه املذكرة حدود فلسطني الشرقية على الشكل التايل: "يف 1919من العام شباط  3األعلى ملؤمتر السالم يف 

ضيف املذكرة بعد ذلك: "والسهول اخلصبة حلجازي، وغرباً منه ينتهي خليج العقبة"، وتُ الشرق خط حماٍذ للخط احلديدي ا
 P86F87.النهر" ضي الواقعة غريبّ رتبطة إقتصادياً وسياسياً باألراالواقعة إىل الشرق من األردن كانت منذ أقدم عصور التوراة مُ 

تارخيها الغين وتوافقها مع األصول اإلسالمية واألوروبية، وجتدر اإلشارة إىل أّن اخلرائط العثمانية لفلسطني وسورية متتاز ب

فاملصادر األقدم اليت ُتظهر ترسيماً للساحل السوري كانت مبنية على رسومات مالحية ذات إستخدامات علمية، وخّطها 
يف العام  الة مشهورون، ومن ضمن هؤالء كاتب شليب يف كتابه "حتفة الكبار يف أسفار البحار" املنشورجغرافيون رحّ 

شّكل الرتسيم اخلرائطي األول لألقاليم األناضولية والسورية، كما أّن عمل شليب حيتوي على مواد وصفية الذي يُ و  ،1729
هلما  تان من كتاب "حتفة الكبار" لشليبطياؤها من رحالته اخلاصة. ومثّة خر تفصيلية وإثنوغرافية عن هذه املناطق ّمت إستق

 ي على "إيالة الشام" وأرض فلسطني؛ل يف خريطة البحر األبيض املتوسط اليت حتتو وىل تتمثّ األ أمهية يف هذا السياق:
نتصف والثانية خريطة بعنوان "إقليم جزيرة العرب" وحتتوي على ترسيم أوضح ألرض فلسطني، حبيث ميتد عموديًا إىل م

ي غزة نجقَ ن من سُ فلسطني اليت تتكوّ النص املصاحب هلاتني اخلريطتني، يصف حدود  الساحل السوري تقريباً. ويف
ة اإلسرائيليني (سيناء). وعلى اجلنوب لعريش إىل بريوالقدس: "يف اجلنوب الغريب، ميتد احلد بني البحر األبيض املتوسط وا

بلغ الشرقي، يقع البحر امليت (حبر لوط) و�ر األردن. ويف الشمال، متتد احلدود من �ر األردن إىل حدود األردن إىل أن ت
قيساريا". وقد إستخدمت أغلبية اخلرائط العثمانية الرمسية لألقاليم السورية تعبري "فلسطني" للداللة على منطقة تشمل 

                                                           
): 1993( 176، عدد 16 المستقبل العربي. زكي حنوش، "العرب يف مواجهة إسرائيل: أجنحت مفاوضات السالم أم أخفقت؟،" 87

46-47. 
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تصرفية القدس وتتخطاها، أي املنطقة احملصورة يف والية بريوت من الشمال، ووالية سورية من الشرق، ويف سيناء مُ 

سطني لتشمل على سناجق عكا (اجلليل) ونابلس والقدس، وبذلك تكون قد (صحراء التيه) من اجلنوب. وّمت حتديد فل
د بنهر الليطاين. ويتناغم وّسعت اخلرائط العثمانية حدود فلسطني على حنو واضح لتشمل جزء كبري من إقليم بريوت احملدّ 

رات اليهودية التوراتية ألرض لتصوّ سة، كما يتوافق تقريباً مع اهذا الرتسم حلدود فلسطني مع التحديد األورويب لألرض املقدّ 
P87Fإسرائيل اليت كانت تُغطي مساحة أكرب من ذلك بكثري.

88
P  وهكذا فإّن عقلية دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي تقوم

يم ع إىل تسوية سياسية تقوم على ترسراتا املرتبطة بالتوراة، وهي ال تتطلّ على احلاجة إىل توسيع حدودها لكي تتوافق وتصوّ 
ع منظمة التحرير الفلسطينية يف عملية التسوية السياسية مع احلدود بينها وبني الدول العربية بشكل �ائي، يف حني تتطلّ 

 حصر يف مناطق حمدودة.الدولة الفلسطينية بشكل �ائي لتنإسرائيل إىل ترسيم حدود 
ز يتميّ حىت اليوم،  )1965لنكبة (أي منذ العام داية امنذ بدء التنظيم السياسي بعد ب ،وكان الوضع السياسي الفلسطيين

كن أن سترت أحيانًا ومكشوف أحيانًا أخرى ما بني احلل السياسي املطروح وبني اهلوية الوطنية الفلسطينية، وميُ بتناقض مُ 
 تلك ، فكان الشعار السياسي املطروح يف1974نستثين الفرتة األوىل من تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية حىت العام 

أقّر اللس الوطين الفلسطيين، يف دورته الثانية عشرة اليت ُعقدت يف  ،1974الفرتة هو شعار العودة والتحرير. ففي العام 
يتم حتريره من األرض  القاهرة، الربنامج السياسي املرحلي الذي حيق مبوجبه للشعب الفلسطيين إقامة دولته على كل جزء

نات فلسطينية منذ تلك الفرتة حالة إنفصل فيها احلل السياسي بشكل تدرجيي عن مكوّ دخلت القضية الالفلسطينية، و 
اهلوية الوطنية الفلسطينية. وتطور العمل السياسي الفلسطيين منذ ذلك احلني يف ظروف سياسية إقليمية ودولية بات 

يف األراضي احملتلة منذ العام مبوجبها من املفرتض اللجوء إىل اخلطاب السياسي الذي يعتمد حل "دولة فلسطينية" 
كان التعاون مع اإلحتاد السوفيييت ودعمه ملنظمة ج، ف، ومبوجبها بدأت وترية خطاب العودة والتحرير بالتدين املتدرّ 1967

عتمد على هذا اإلفرتاض. وقد دّعمت حرب ات يف الوصول إىل األمم املتحدة يساعدته للرئيس ياسر عرفالتحرير ومُ 

ه، وإزدادت واملفاوضات املصرية اإلسرائيلية والسورية اإلسرائيلية اليت تلتها هذا التوجّ  1973 العام تشرين األول يف
ض ذلك كانت ترفُ   ة بقبول حل الدولتني، لكن دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيليالتصرحيات والتلميحات الفلسطيني

ر بالتدريج خطاب الدولة الفلسطينية العلين إىل قبول قرار و إلعرتاف مبنظمة التحرير. وقد تطض ابشكل قاطع، كما ترفُ 
P88F، وذلك بعد أقل من عام على بدء اإلنتفاضة الثانية.1988التقسيم يف العام 

89 

                                                           
مجلة الدراسات . سليم متاري، "الرؤية العثمانية لفلسطني: الرتسيم العثماين اإلثنوغرايف لفلسطني وسورية،" عبد الرحيم الشيخ، مرتجم، 88

 .60): 2010( 84، عدد 21 يةالفلسطين
 .13): 2012( 89، عدد 23 مجلة الدراسات الفلسطينية. ندمي روحانا، "اهلوية الوطنية الفلسطينية واحللول السياسية،" 89
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منذ أعقاب حرب تشرين األول يف  ع إىل إنتهاج طريق التسوية السلميةتتطلّ  التحرير الفلسطينيةبدأت منظمة  ،وهكذا

P89F90،عد أن سلكت مصر هذا الطريق، وبشكل خاص ب1973العام 
P يف العام كتوبر فاإلنتصارات العربية يف حرب أ

دولة اإلستعمار اإلستيطاين أنفسهم وباتوا أكثر إستعدادًا لعقد تسويات سلمية مع بأعادت للعرب ثقتهم  1973

ع املنظمة على تطوير ه مصر حنو تسوية نزاعها مع إسرائيل عن طريق املفاوضات شجّ ، وال شّك بأّن توجّ يسرائيلاإل
أجل املشاركة يف مؤمتر مواقفها جتاه احلل السياسي. وقد حاول الرئيس األمريكي جيمي كارتر أن جيد للمنظمة خمرجاً من 

لنزاع العريب اإلسرائيلي، وطرحت فكرة إعالن املنظمة قبوهلا للقرار لاإلتصاالت من أجل عقد تسوية  ، فكان ُجيريجنيف
ي كارتر عن عقد إتفاق كامب البة حبقوق الشعب الفلسطيين، إال أّن املؤمتر مل يُعقد، وأسفرت مساعظ باملطمع التحفّ 

ه يف تقرير وخاصة حقّ  ،ورفضت املنظمة هذا اإلتفاق بشكل قاطع وإعتربته إنكارًا حلقوق الشعب الفلسطيين ،ديفيد
املباحثات املصرية اإلسرائيلية اليت ّمت عقدها لتنفيذ قاطعة مصر، كما وقاطعت كل مصريه، وإنضمت إىل الدول العربية يف مُ 

ح على اجلبهات العربية مع إسرائيل، عن مسرح النضال املسلّ  منظمة التحريرب ديفيد. ومن خالل إبتعاد إتفاق كام
الواليات املتحدة  واصلت سعيها من مقرها اجلديد يف تونس لدفع عملية السالم، فتعاونت مع امللك حسني حلثّ 

 P90F91.1985عام المريكية خالل على ذلك عرب إتصاالته مع اإلدارة األمريكية األ
وجتدر اإلشارة إىل أّن هناك إتصاالت بدأت بني شخصيات من منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات من اليسار 

يف  منذ حرب أكتوبر ، إال أّ�ا كانت إتصاالت حمدودة، ومن ّمث تزايدت1973عام الاإلسرائيلي يف الفرتة السابقة على 
، وبدأت باملشاركة يف عدد من املؤمترات، مثل: املؤمتر الدويل للسالم والعدل يف الشرق األوسط املنعقد يف 1973العام 

لني للحزب الشيوعي اإلسرائيلي وعدد من الشخصيات السياسية، ثّ بني ممُ  1973 من العام مدينة بولونيا اإليطالية يف أيار
ر أن ُيشارك يف املؤمتر بعض أعضاء منظمة التحرير مبوافقة ية من سبع دول عربية، وقد كان من املقرّ وبني شخصيات يسار 

، حاول 1974عام الياسر عرفات، إال أّن أحداث لبنان يف تلك الفرتة حالت دون حضورهم للمؤمتر. ويف أواخر الرئيس 

ناحوم جولد مان، ولكن س املنظمة العاملية الصهيونية رئيياسر عرفات و  الفلسطيين الرئيسسعيد محامي ترتيب لقاء بني 
ومنهم عز  ،ث بسبب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحق رابني الذي عارض الفكرة. هذا وشارك الفلسطينيوندُ حياللقاء مل 

 من العام اريف املؤمتر الدويل حول الشرق األوسط املنعقد يف باريس يف أي ،وأكرم حوراين ،ل املنظمةثّ ممُ  ،الدين القلق
من احلزب الشيوعي. وقد أسهم احلزب الشيوعي  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلن عن لو ثّ ، وكان هناك ممُ 1975

اللبناين يف ترتيب عدد من اللقاءات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، حبيث شارك فيها من جانب منظمة التحرير عصام 
إىل أمهية العالقات والتنسيق مع القوى  الفلسطيين أشار اللس الوطين ،1977عام الزعربى جريس. ويف و سرطاوي 

                                                           
 .33)، 1999(القاهرة: دار الشروق،  مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية: اآلمال والتحديات. طاهر شاش، 90
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جرت ، 1987عام يف الد ذلك يف عدد من إجتماعاته الالحقة. ويف عهد حكومة الليكود اليهودية الدميقراطية، وأكّ 

لقاءات ضّمت فيصل ، وأعقبتها موسى عمريافأحد أعضاء الليكود يُدعى و  هنسيب يية بني سر إتصاالت ولقاءات سرّ 
احلسيين والصحفي اإلسرائيلي إيش شالوم. كما وأجرت املنظمة من خالل عبد الوهاب الدراوشة إتصاالت مع حزب 

وإلتقى سعيد كنعان يف  ،رابني إىل املنظمة ًا من إعداديوشة مشروعًا سياسمحل الدرا 1989العمل، ويف إبريل من العام 
هم بني املنظمة ورابني من أجل أن بة لرابني، وقام أمحد الطييب بدور مُ يات املقرّ غمار مفاوضات واشنطن بإحدى الشخص

P91F92.ة بتسوية النزاع الفلسطيين اإلسرائيليعّلقف كل منهما على مواقف اآلخر جتاه العديد من املسائل املتيتعرّ 
P  وكانت

، وإستطاع الفلسطينيون 1991 يف العام املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية قد بدأت يف واشنطن منذ شهر كانون األول

 P92F93.قضيتهمقوا مساراً تفاوضياً خاصاً بم وبقّ يف الوفد املشرتك مع األردن أن حيُ 
ات، وذلك عقب حرب اخلليج األوىل وعقد مؤمتر مدريد يإنطلقت عملية السالم يف الشرق األوسط يف أوائل التسعينوقد 

، برعاية كل من الواليات املتحدة 1991 من العام تشرين الثاين 30 للسالم الذي إستضافته احلكومة اإلسبانية يف
رضية للفلسطينيني والعرب بعد الوصول إىل تسوية سياسية مُ  هد بأنّ ييت، فأخذ األمل يتولّ ياألمريكية واإلحتاد السوف

اإلقليمي يف خمتلف  على املستوىالئمة لقيام تعاون أكثر مُ  ،ومن بعدها اإلقتصادية ،صبح البيئة السياسيةواإلسرائيليني، تُ 
بربامج ومشاريع تعود بالفائدة على أطراف  عّلقق اإلستثمارات اليت تتر كل ذلك الشروط الضرورية لتدفّ ا سيوفّ م ،الاالت

د وتنتشر على نطاق واسع بعد أن كانت تكاليف النزاع كن لعوائد السالم أن تتجسّ ها أو بعضها، وبالتايل ميُ املنطقة كلّ 
ومنظمة  يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين إنكشف أنّ  ،1993اهظة تُثقل كاهل أطرافه. ويف آب من العام الب

مؤمتر مدريد،  عنة اليت نتجت ي يف أوسلو بعيدًا عن املفاوضات الرمسيالتحرير الفلسطينية كانتا تتفاوضان بشكل سرّ 
ًال إستثنائيًا يف الذي كان حتوّ  1993اإلسرائيلي يف أيلول من العام الفلسطيين  ال إىل إتفاق إعالن املبادئا توصّ موأ�ّ 

سلسلة من املفاوضات واإلخرتاقات بني إسرائيل وجريا�ا  دئنجم عن توقيع إعالن املباف ،ملية السالم العربية اإلسرائيليةع

ب النزاع العريب تكمن يف لُ  العرب. وقد رّكزت مسرية السالم العربية اإلسرائيلية بشكل أساسي على قضايا سياسية
P93Fمثل: اإلعرتاف املتبادل، اإلنسحاب، ترسيم احلدود، الرتتيبات األمنية، احلقوق السياسية للفلسطينيني. ،اإلسرائيلي

94 

، اليت بدأ يّتضح أّ�ا ال نتيجة ملّدة سنوات طويلة، شهد العديد من اإلسرائيلية ومع إستمرار املفاوضات الفلسطينية
ن منها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من فلسطني التارخيية اليت تتكوّ  %22أّن قطاعات حيوية من ال  الفلسطينيني

الشرقية، واليت أملوا أن يُقيموا عليها دولتهم ذات السيادة، بدأت إسرائيل تبتلعها بشكل حثيث يف عملية اإلستيطان 

                                                           
 .51-50. املرجع السابق، 92
 .53. املرجع السابق، 93
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ه من املستحيل احلصول على أي حل يقوم على مبدأ الدولتني. وما  الزاحفة والضم ُحبكم األمر الواقع، فبدأوا يشعرون بأنّ 

كان خطرياً من ناحية التصّورات الفلسطينية هو ممارسة دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي سيطرة أكرب من أي وقت 
جزئية مبوجب % من أراضي الضفة الغربية اليت كان عليها سيطرة تامة أو 83مضى على السكان الفلسطينيني وعلى 

إتفاق أوسلو واإلتفاقات اليت تلت. ويف الوقت الذي كانت فيه املستوطنات واضحة متاماً، فإّن األقل وضوحًا هو الطريقة 
فتّم ذلك من خالل  ينيني خالل تلك الفرتة؛اليت كان اإلحتالل اإلسرائيلي يزيد فيها من سيطرته على السكان الفلسط

لى احلركة، ونظام تصاريح للسيطرة، مبا يف ذلك قيود خانقة عحد إقامة نظام جديد شبكة من اإلجراءات وصلت إىل 
شامل، واملئات من نقاط التفتيش الدائمة واملؤقتة، وشّددت من إغالق منطقة التوّسع املدنية يف القدس الُكربى أمام 

رخبيل املتنامي من املستوطنات اليت عظم الفلسطينيني، وشق طُرق إلتفافية خاصة باإلسرائيليني وحدهم بدف ربط األمُ 
التمعات احمللية الفلسطينية عن بعضها البعض، وإقامة مناطق ُمغلقة أمام الفلسطينيني ومناطق "احلفاظ على تفصل 

 الطبيعة" املغلقة أمام التنمية الفلسطينية، واإلستيالء على املزيد من األراضي لتوسيع املستوطنات القائمة وبناء مستوطنات
P94Fجديدة.

95 

، فهناك سقف إتفاقية كامب ديفيد أسقف زمنية عديدةية التسوية تأخذ منحى جاد، بدأت تظهر لمأّن ع ومنذ أن بدا
 يف العام ، وهناك سقف إتفاقية أوسلو1983 العام الذي كان يفرتض أن تتم معه التسوية يف 1978 يف العام األوىل

الذي   2002عام يف الملية التسوية، وهناك أيضاً سقف خارطة الطريق متام عإل 1999عام الد مبوجبه الذي حتدّ  1993
 د �ايةالذي حدّ  2007العام ، وهناك سقف مؤمتر أنابوليس يف خريف 2005 العام ط لقيام دولة فلسطينية يفطّ كان خيُ 

حىت ولو كان هدف موعداً لقيام الدولة. فهل من املعقول أن يكون لدينا سقف ميتد ألربعة أشهر فحسب،  2008 العام
P95Fاق على حدود الدولة الفلسطينية؟د اإلتفاملفاوضات املقبلة جمرّ 

96 

 يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين نائية جتري بنيتقوم عملية السالم على أساس نوعني من املفاوضات: ثُ هذا و 

دول  والدول العربية مع إسرائيل فيها شاركتُ ة األطراف تعّددمُ بينهما، وأخرى قضايا العالقة واألطراف العربية لتسوية ال
أخرى لبحث املسائل اإلقليمية كاألمن القومي واملياه وشؤون الالجئني والبيئة والتنمية اإلقتصادية وغريها من املسائل ذات 

قتصادي، اإلهتمام املشرتك. وقد كانت أفكار التعاون اإلقليمي بني إسرائيل والدول العربية، وبشكل خاص يف الال اإل
د منذ إنشاء الدولة الصهيونية كأساس إلقامة عالقات سالم بينهما وإطار لتسوية بعض املشاكل العالقة، وخصوصاً ترتدّ 

عاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية، أبدى رجال الفكر السياسي مشكلة الالجئني ومشكلة إقتسام املياه. ومنذ إبرام مُ 
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ل السالم مع العرب، راتم ألوجه التعاون اإلقليمي يف ظوظًا يف نشر أفكارهم وتصوّ نشاطًا ملح يف إسرائيلواإلقتصادي 

 P96F97.ية والتعاون اإلقتصاديدة، وخاصة يف جماالت تنمية املوارد املائدّ اتم حول تقدمي مشاريع حمُ ر وّ إضافة إىل تص

 نائيةالمفاوضات الثُ  2.3.3

ت أساسها، لرسالة الدعوة األمريكية اليت شكّ ة منذ بدايتها مبضمون نائية الفلسطينية اإلسرائيليإحنكمت املفاوضات الثُ 
بالوضع النهائي للمناطق احملتلة.  كم الذا ، و�ائية تبتّ وتنّص على مرحلتني تفاوضيتني: إنتقالية تبحث برتتيبات احلُ 

ىل قرارات الشرعية حلة اإلنتقالية إل بأمرين: األول، عدم إستناد املفاوضات حول املر ر يتمثّ واألمر املفصلي يف هذا التصوّ 
واألمر الثاين، عدم وجود رابط يف املوضوع، أي األرض احملتلة  ؛قابل السالمومبدأ األرض مُ  338و 242الدولية 

ومصريها، بني املرحلتني، فالعالقة بينهما زمنية، أي حبدود اإلقرار بأّن املفاوضات حول الوضع النهائي تلي املفاوضات 
فإّن إعتماد قرارات الشرعية الدولية،  ،اإلنتقايل بعد ثالث سنوات من تطبيق املرحلة اإلنتقالية. وهكذا حول الوضع

قاعدة للتفاوض يف املرحلة األوىل وإنطباقه على األرض الفلسطينية احملتلة يعين اإلقرار مببدأ  ،242وخصوصًا قرار 
زمة بني الرتتيبات لوع بني املرحلتني خيلق الصلة املاملوض وهذا الربط يف ،صبح هو موضوع التفاوضاإلنسحاب الذي يُ 

أي جدولة عملية اإلنسحاب. وإّن إفتقاد املفاوضات  ،242اإلنتقالية والوضع النهائي على قاعدة مرحلية التنفيذ للقرار 
عزل عن األرض والسيادة رها على ترتيبات خاصة بالسكان مبيقصُ  ،242لة بالقرار حول املرحلة اإلنتقالية لقاعدتا املتمثّ 

ستقبل األراضي احملتلة ويضعنا أمام مرحلة إنتقالية أو عليها. وغياب الربط بني املرحلتني ُميرحل املفاوضات ويرّحل البحث مبُ 

 لزمهلزم احملتل عند بداية مفاوضات املرحلة النهائية أي إلتزام، وإّمنا تفرض على املفاوض الفلسطيين وتُ مؤقتة مفتوحة ال تُ 
كم الذا )،  باألمر الواقع الذي يكون قد نشأ يف حينها بعد إنتهاء اإلنتفاضة (كشرط لوصول املفاوضات إىل مشروع احلُ 

دولة اإلستعمار اإلستيطاين ان والضم وإحلاق طيسع عمليات اإلستنائية األخرى، وتتّ ة والثُ تعّددلزمه باملسارات املكما وتُ 
وبالتايل فإّن القبول بالتفاوض على  ،ربىغزة، هذا فضًال عن القدس الكُ قطاع الغربية و  ألجزاء واسعة من الضفة يسرائيلاإل

وبدون مرجعية قرارات الشرعية الدولية، يعين اإلنتقال إىل إدارة  ة بدون رابط مع املرحلة اليت تليترتيبات مرحلة إنتقالي
لي وليس طموح إليه هو حتسني شروط املشروع اإلسرائيكن ال، وأقصى ما ميُ إسرائيلده دّ املفاوضات ضمن النطاق الذي حتُ 

 ،تلوهذا التحسني مشكوك بأمره إذا قصدنا منه القضايا الرئيسية يف ظل ميزان قوى تفاوضي خمُ  ،اخلروج عن جمراه الرئيسي
التفاوضي  ب على ذلك إستدراج تنازالت متواصلة من الطرف الفلسطيين أضعفت موقفهألّن قاعدته غري متوازنة. وقد ترتّ 

ووضعته بإستمرار أمام خيارين: تقدمي تنازالت تؤدي بالضرورة إىل تنامي الضغوطات الشعبية الفلسطينية عليه، أو مجود 
 P97F98.أمريكية متزايدة ضه إىل ضغوطاتعرّ املفاوضات اليت تُ 
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دأ ربط الرتتيبات اإلنتقالية بتنفيذ نائية عن مبى الوفد الفلسطيين أثناء اجلولة السادسة من املفاوضات الثُ بعد أن ختلّ  ،وهكذا

نّظم اإلنسحاب اإلسرائيلي الكامل من املناطق الفلسطينية احملتلة، وتعامل مع من خالل تطبيق جدول زمين يُ  242القرار 
ل القرار املذكور يف حدود ما ُيشتق منه حول نطاق الوالية اجلغرافية اليت تشملها الرتتيبات اإلنتقالية مع بقاء اإلحتال

اته، وترحيل مسألة القدس إىل املرحلة النهائية من املفاوضات، وأسقط حق السيادة على األرض واملياه وإعادة إنتشار قوّ 
ى عن ل ببقاء املستوطنات مع وقف النشاط اإلستيطاين، كما وختلّ واملصادر الطبيعية لصاحل السيطرة اإلسرائيلية، وقبِ 

ينبثق عنها جسم واحد بصالحيات إدارية، وتراجع عن تطبيق إتفاقية جنيف  اإلنتخابات التشريعية لصاحل إنتخابات
أساسًا حلل مسألة  194الرابعة لصاحل املطالبة بإجراءات يف مضمار حقوق اإلنسان، وبعد أن أحجم عن وضع القرار 

بالتايل يعين ذلك حّلها ، و سرائيلي أمريكي هلذه املسألة يف جلنة الالجئنيالالجئني على جدول األعمال عند أول رفض إ
نائية وعلى أساس ت الثُ ى وتنازل عن إستعادة قضية الالجئني إىل طاولة املفاوضاعلى أساس قاعدة التوطني، وبعد أن ختلّ 

كم الذا  باملفهوم اإلسرائيلي دة هو احلُ ضات ونتيجتها املؤكّ و اضح أّن املنحى احلتمي للمفد بشكل واتأكّ  ؛194القرار 
ذه النقلة النوعية يف مسار املفاوضات ألغت إمكانية تصويبها من داخلها ومن خالل اإلستمرار با (حتسني والتوطني. وه

الشروط من داخل صيغة مدريد)، وأصبح البديل املتاح لتصويب املسار وتصحيح التمثيل هو تعليق املشاركة يف 
 P98F99.الشرعية الدولية املفاوضات وعدم جتديد اإلخنراط با إال بشروط

دولة اإلستعمار اإلستيطاين ساع الفجوة بني املطالب اإلسرائيلية والفلسطينية أو غياب التقاطع بني ما تعتربه يف ظل إتّ و 
ل ل إىل حد كبري من إحتماالت التوصّ قلّ يُ  ،"حاجات أمنية" واحلقوق الفلسطينية املشروعة يف األرض والسيادة يسرائيلاإل

P99F100،ت وفكر التسويةمن يؤيد املفاوضاإىل "حل مقبول" حىت من وجهة نظر 
P ُيصبح هنا من الغريب اإلستمرار يف ف

 على الرغم من معرفة ما ستؤول إليه األمور وكمية اخلسائر اليت ستلحق بالفلسطينيني. إسرائيلالتفاوض مع 

 واحلقوق الوطنية وليس من الغريب إعتبار املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية جرمية حرب وإعتداء على الوطن الفلسطيين

كن أن تؤدي إىل إنتزاع ولو جزء حمدود من سس ومقومات ميُ م منذ البداية على أُ الثابتة للشعب الفلسطيين ألّ�ا مل تقُ 
نطلق فكل من يفاوض من مُ  ستجدائي،وقد إنطلقت املفاوضات من موقع الضعف الفلسطيين اإل احلقوق الفلسطينية.

وقف املفاوضات، فأوقفتها ثالثة  الفلسطينية رت السلطةيتنازل، وكان ذلك واضحاً عندما قرّ سبقاً أنّه سر مُ ضعف فهو يُقرّ 
سنوات من دون أن تصنع شيئًا يف مواجهة اإلستيطان، وإستمرت يف نفس الوقت بالتنسيق األمين مع الصهاينة، وهذا 

مارسوا ضغوطاً ية املفاوضات ليُ ة على سرّ د اإلبقاء عليه. ويصّر األقوياء عاديدل على اإلصرار على الضعف وليس جمرّ 
عفاء وال يرغبون يف نشرها على املأل، حيث حتتوي ضغوط األقوياء على التحذير والوعيد والتهديد عة وكثرية على الضُ متنوّ 

                                                           
 .149-148. املرجع السابق، 99

، 14 مجلة دراسات شرق أوسطية. عبد احلميد الكيايل، "السيناريوهات احملتملة ملستقبل املفاوضات بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل،" 100
 .101): 2010( 53عدد 
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 والشتائم والسباب، وبالتايل فخروج مثل هذه الضغوط إىل وسائل اإلعالم يضعهم يف مواقف إنسانية وأخالقية وعاملية

سطينية اإلسرائيلية سارت منذ كن القول بأّن املفاوضات الفلب هلم نتائج تفاوضية وإعالمية سلبية. وميُ رجة جدًا ُتسبّ حمُ 
حبيث تبقى حتت  ي،سرائيلقّدم خدمات أمنية وإدارية لدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلنية تُ اه إقامة سلطة فلسطيية بإجتّ ادالب

هت هذه املفاوضات حنو صناعة ظروف داخلية ة والعسكرية، وهذا أجنزته إسرائيل. كما وإجتّ اهليمنة اإلسرائيلية األمني
د أفراد يبحث كل واحد منهم ل الشعب إىل جمرّ وخارجية تؤدي إىل متزيق الشعب الفلسطيين إجتماعيًا وأخالقياً، فيتحوّ 

ع القيم الوطنية ى ذلك إىل تراجُ ستهالكية، وأدّ عن مصاحله اخلاصة، فتذوب احلقوق الوطنية وتربز مكا�ا اإلهتمامات اإل
 P100F101.نية لصاحل ثقافة الراتبر الثقافة الوطوتبخّ  ،ة لصاحل القيم اإلستهالكيةبصورة حادّ 

 ة األطرافُمتعّددالمفاوضات ال 2.3.4

 يُعترب األساس ،بيةوالدول العر  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلإقامة نظام إقليمي جديد يف الشرق األوسط بني إّن 

هي: التطبيع الشامل، إقامة نظام ، ثالثة حماور رئيسية هذه املفاوضات علىترتكز ، و ة األطرافتعّدده املفاوضات امليف توجّ 
األطراف  تعّددفإّن وظيفة املسار امل ،تكامل لألمن اجلماعي، وحل مسألة الالجئني على قاعدة التوطني والتأهيل. وهكذامُ 

ب عليها أي إلتزام بتطبيق قرارات الشرعية مع املفهوم اإلسرائيلي للتسوية يف الشرق األوسط، حيث ال يرتتّ  تنسجم متاماً 
 P101F102.نية الفلسطينيةعنها من إنسحاب من املناطق احملتلة أو تلبية احلقوق الوط مالدولية وما ينج

دي يف ر على احلياة اليومية لرجل الشارع العاتؤثر بشكل مباشة األطراف قضايا خطرية جدًا تعّددملفاوضات املا وتتناول

حيث وصف وزير الدفاع األمريكي األسبق يف إدارة الرئيس جون كينيدي هذه املفاوضات قائًال: "إذا   دول املنطقة العربية،
ء اهليكل نائية بني إسرائيل من ناحية وكل دولة عربية من دول اجلوار من ناحية أخرى هي مبثابة بناكانت املفاوضات الثُ 

تكسو ة األطراف هي اليت ُمتعّددنع السالم وما بعدها، فإّن املفاوضات العظمي ملنطقة الشرق األوسط خالل مرحلة صُ 
P102F103.هذا اهليكل العظمي باللحم"

P  ُمن أخطر  ،ح واألمن اإلقليمي والالجئنيعد القضايا اليت تتناوهلا جلنتا احلد من التسلّ وت

دولة اإلستعمار اإلستيطاين ة األطراف. وبالنسبة لقضية الالجئني الفلسطينيني، فإّن ُمتعّددضات القضايا اليت تتناوهلا املفاو 
تيح هلؤالء املنكوبني العودة إىل ل إىل حل وسط يُ تتعامل معها مبنطق الرفض التام ألي حماولة من شأ�ا التوصّ  يسرائيلاإل

ل مع رة، حبيث ترتكز سياسية إسرائيل يف التعامُ سرائيلية املتكرّ جربوا على اخلروج منه بسبب اإلعتداءات اإلوطنهم الذي أُ 
ة حماور عرب إختالق العديد من األباطيل واحلجج الواهية لتدعيم موقفها الرافض ألي قضية الالجئني الفلسطينيني على عدّ 

                                                           
 نقالً عن:، اريةوكالة معاً اإلخب. عبد الستار قاسم، "املفاوضات السرية،" 101

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=620130 
 ).2014تشرين األول  4(إسرتجعت يف 

التقرير السياسي الصادر عن أعمال اللجنة اإلنتفاضة، المفاوضات، النظام اإلقليمي الجديد، البديل الوطني الواقعي التوحيدي:  .102
 .36-35)، 1993(د.م.: اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني،  المركزية
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P103F104.اإلنسانيةتسوية عادلة هلذه القضية القانونية و 
P  ّم إسرائيل بأّن الالجئني ل يف زعوإحدى هذه احلجج الواهية تتمث

ربهم العصابات الصهيونية على اهلرب إىل خارج فلسطني، وبالتايل فإسرائيل تزعم بأّن مل جتُ  1948عام الالفلسطينيني منذ 
 P104F105.لنداءات القادة العرب جابةً السبب يف اهلروب اجلماعي الفلسطيين جاء إست

اإلسرائيلي ليست إال حمصلة اإلستسالم العريب، وميكن اإلستيطاين مار دولة اإلستعوتُعترب اإلتفاقيات اليت ّمت إبرامها مع 
قراءة هذه النزعة اإلستسالمية بوضوح بدءًا من املفاوضات السرّية اليت جرت يف أوسلو بني منظمة التحرير الفلسطينية 

حتقيق كافة أغراضها التكتيكية وإسرائيل، وإنتهاًء باإلتفاق اإلسرائيلي األردين. وقد مّكن هذا اإلستسالم إسرائيل من 
واإلسرتاتيجية على حساب كافة املبادئ املعلنة للنضال العريب الوطين وللكفاح الفلسطيين، فكسبت إسرائيل من العرب 

ر إىل التنازل عن سيادتا على أغلب األراضي العربية احملتلة. وتُعترب إسرائيل ول واإلعرتاف بالشرعية دون أن تضطالقب
وحيدة اليت ال متتلك حدود دولية ُمعلنة، إال أّ�ا رغم ذلك فهي حتظى بإعرتاف جريا�ا بشرعيتها وحّقها يف الدولة ال

ر إليهم الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل األمن. وبذا، إفتقد العرب إلرادة املقاومة وإستعاضوا عنها باألمل يف أن تنظُ 
P105Fبعني العطف واإلعتبار خالل املفاوضات.

106 

 الفلسطينية اإلسرائيلية العامل الدولي في المفاوضات 2.3.5

وإنشاء دولة صهيونية  موصياً بتقسيم فلسطني 1947 من العام تشرين الثاين 29يف  181صدر قرار اجلمعية العامة رقم 

قيادة بغض النظر عن رغبات األغلبية الساحقة من سكان فلسطني، وأعطى هذا القرار ال ،اب الفلسطيينعلى الرتُ 

لته حىت حتني اللحظة املالئمة. ومن املعروف أّن رت فيه طويًال، وأجّ الصهيونية الضوء األخضر للشروع يف الغزو الذي فكّ 
د تعتمال األمم املتحدة عبارة عن أداة لتنظيم العالقات الدولية، وهي ال تعمل يف فراغ، وإّمنا مرآة حلالة العالقات الدولية، و 

حوهلا وموازين القوى بني  با العامل اخلارجي أساسًا على ميثاقها، بل تعتمد على احلالة اليت ميرّ  اتادرة املنظمة وسلطقُ 
ة حفظ السالم واألمن الدوليني، حيث أعطاها امليثاق هذا املركز ربى حق الفصل يف مهمّ وقد ُمنحت الدول الكُ  أطرافه،

ة املقاومة الفلسطينية وإستبساهلا ضد حدّ  ة، فيبدو أنّه كلما إزدادتفلسطينيص القضية الاملهيمن يف جملس األمن. وفيما خيُ 
اإلحتالل اإلسرائيلي، جند أّن القضية قد فرضت نفسها على ساحة األمم املتحدة، وخاصة يف اجلمعية العامة اليت 

 P106F107.عب الفلسطيينأصدرت جمموعة من القرارات املتتالية لصاحل الش

                                                           
 .108. املرجع السابق، 104
 .119. املرجع السابق، 105
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الدويل العام إحدى الوسائل السلمية حلل النزاعات، يف حني أنّه ال بّد أن تكون خمتلف تُعترب املفاوضات يف القانون و 

ّكن كل طرف من القانون فحسب، بل أيضًا بتحالفاتا وقوى حاضنة متُ  قّوةنة ليس حبقوقها، حسب األطراف حمصّ 
جلأت إىل وسيلة التفاوض دون ذلك   ةالفلسطيني املصاحل والتحالفات، لكن منظمة التحرير قّوةالقانون و  قّوةاحملاججة ب

ه، حيث جاءت تلوحياتا وإشاراتا إىل هذه الوسيلة بعد سلسلة من املتغريات الدراماتيكية اليت أصابت املنطقة: بداية كلّ 
لفاء ك يف جبهة احلُ دة، إضافة إىل تفكّ وما تبعه من ظروف صعبة ومعقّ  1982عام يف الباإلجتياح اإلسرائيلي للبنان 

سواء كانت العربية أو الدولية أو اإلقليمية، وصوًال إىل املتغري األكرب واألهم يف جبهة  ،عمني على كافة املستوياتالدا
 P107F108.درة الدعم والتأثريقُ ل يف الدور و ك والتحوّ ل يف ما أصاب املنظومة اإلشرتاكية من تداعيات التفكّ لفاء املتمثّ احلُ 

أمريكي غري حمدود، يف حني أّن الفلسطينيني هم األضعف يف هذه املفاوضات، يف املفاوضات بدعم  ونحيظى اإلسرائيليو 
كبرياً   ا يُثري خوفاً هدفه اخلاص من وراء إنطالقها، مولكل طرف من األطراف اليت تدعم إنطالق املفاوضات وُتشارك با 

P108F109.نهائيستسالم الستقبل القضية الفلسطينية، وهي مفاوضات تأ  يف منزلة مفاوضات اإلعلى مُ 
P  وبالتايل هناك

عالمات إستفهام كبرية حول اهلدف الذي تسعى السلطة الفلسطينية لتحقيقه يف املفاوضات يف ظل املعرفة املسبقة 

 باألهداف اإلسرائيلية اليت تسعى إىل إستنزاف الوقت لتفرض واقعاً جديداً يصعب تغيريه.
اإلدارة األمريكية يف عملية التفاوض، وهي أّ�ا ليست "فاعل  ال بّد أن ننطلق من حقيقة واضحة يف مسألة تقدير دورو 

ية يف إقامة نظام جديد يف منطقة الشرق األوسط يضمن هلا السيطرة عليه، وبالتايل جوإّمنا صاحبة مصلحة إسرتاتي ،خري"
 P109F110.إىل إقامته ىي تسعالنظام الذ كاملشكلة اليت تقف أمام حتقيق ذل فهي مضطرة إىل حل

كس ذلك يف إستمرار اإلحتالل عن القوى العسكري واملوقف األمريكي بشكل فاضح إىل املوقف اإلسرائيلي، وينمييل ميزاو 
دولة والدفاع عن  ل الواليات املتحدة األمريكيةبَ قِ  ل ومواصلة اإلستيطان ومتويله منوحصار غزة وتقييد حرية التنقّ 

عام يف الستمر يف احملافل الدولية. وبعد إعالن إتفاق أوسلو ل مُ ل أمريكا بشكبَ من قِ  يسرائيلاإلستعمار اإلستيطاين اإل

، منفسهأ ونيفاوض معاء بأ�ّ لإلسرائيليني باإلدّ  ما مسح ،دخل الفلسطينيون املفاوضات املتتالية كأّ�م مهزومني ،1993
 P110F111.لفلسطيين لتوقيعهنب اما هو إال إتفاق إسرائيلي إسرائيلي يتم حتويله إىل اجلا إسرائيلي فلسطيين وأي إتفاق

حيث ُيصبح  ،تدل الوقائع على أّن األوساط األمريكية والصهيونية تطرح مفهوماً جديداً للسالم ما بني الدول والشعوبو 
 يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلالسالم أداة لتحقيق اهليمنة وتأمني السيطرة الكاملة والشاملة لإلمربيالية األمريكية و 

                                                           
 .81): 2010( 12، عدد سياسات. سليم النفار، "املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.. بني الثابت واملتحول،" 108
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تبّني أّن فإسرائيل واحلكومات العربية،  وبالتايل مل يُعد خافيًا أهداف وأبعاد التطبيع بني ،قة العربية بكاملهاطعلى املن

التطبيع هو عبارة عن جمموع العمليات اإلقتصادية والسياسية والعسكرية واإلجتماعية اليت من شأ�ا تنفيذ اإلسرتاتيجية 
دت وقائع الفرتة اليت تلت بدء مباحثات السالم يف مدريد بأّن عملية التطبيع األمريكية الصهيونية يف املنطقة. وقد أكّ 

شاملة، ولن تكون مقصورة على اجلهات الرمسية أو على عالقات سلمية عادية كما هو حال العالقات بني الدول، وإّمنا 
ل يف تأمني الدور القيادي فيتمثّ ت املسألة كل ذلك، وباتت عمليات التطبيع مؤشرًا واضح الدالالت، أّما مضمونه تعدّ 

 ،ان الرباط وعمّ  أوسلو ووادي عربة ومباحثات قمَيت إتفاقيَيت  :إلسرائيل املسيطر على املنطقة العربية بكاملها. وتدل كل من
 P111F112.يف املنطقة العربيةظمى أّن عملية التطبيع يف خمتلف جوانبها ختدم إسرائيل اليت يُراد حتويلها إىل إسرائيل العُ 

أن تتغلغل حتت عناوين القيم اإلجيابية املؤثرة يف وعي الناس واليت هلا رصيد إجيايب يف  هات اإلستعمارية اجلديدةتوجّ لل رادويُ 
وزيادة سطوة  ،وتشديد النهب اإلمربيايل ،اهليمنة الكاملة :الوعي اإلجتماعي، حيث أّن السالم يف املفهوم األمريكي يعين

عة يف خمتلف أحناء الكرة يف التواجد العسكري األمريكي يف نقاط إرتكاز إسرتاتيجية وموزّ وتكث ،اإلحتكارات األمريكية
املطامع اإلسرائيلية يف اإلستيالء على خريات املنطقة وثرواتا املائية والنفطية وسوقها اإلستهالكية  تُعتربكما   ،ةاألرضي

. وبالتايل فإّن كل هذه العمليات حتتاج إىل تعماريةمن ضمن تلك املفاهيم والتوّجهات اإلس الواسعة مبختلف الُسبل
مناخات مجاهريية يُعاد فيها قولبة ذهنيتها وصياغة معارفها حىت تكون هناك إمكانية لنجاح العمليات الدعائية اهلادفة إىل 

 P112F113.نة والسيطرة والنهبعقلنة اهليم
م على الدور األمريكي من أجل الوصول إىل �اية راهنتهتفاءلوا بنجاح العملية السياسية من خالل مُ  ذينفال وهكذا،

به السياسية بكل تكويناتا سعيدة ملشوار التفاوض، ال بّد أن ُيصابوا خبيبة أمل، فهم مل يقرأوا واقع التمع اإلسرائيلي وخنُ 
صاحل اإلسرائيلية بالشكل املطلوب، إضافة إىل سوء فهمهم لطبيعة الدور األمريكي الذي مل يكون ولن يكون بعيداً عن امل

 P113F114.ال يتجزأ من مصلحته اليت هي جزء

ليدفعها إىل إ�اء اإلحتالل لألراضي  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلويف ضوء غياب الضغط الدويل الفاعل على 
كن أن تعرضه ا ميُ حة لإلستمرار يف املستقبل، فإّن مالفلسطينية، ويف ضوء اخلريطة السياسية اإلسرائيلية القائمة واملرشّ 

تل احلكومة اإلسرائيلية يف سياق أي تسوية سياسية سيبقى حتت سقف "اإلمجاع الصهيوين"، وسيشمل ضم الكُ 
عظم القدس الشرقية، وإسقاط حق عودة الالجئني الفلسطينيني، وضم وادي األردن الذي اإلستيطانية يف الضفة الغربية ومُ 

إستمرار السيطرة اإلسرائيلية عليه لفرتة طويلة من الزمن ومنع قيام دولة  % من مساحة الضفة الغربية، أو30يبلغ 

                                                           
 اليسار العربي وقضايا المستقبل، حمّررر، "التطبيع الثقايف ونسق القيم الوطنية يف الثقافة اإلجتماعي،" عبد الغفار شك . جربان اجلابر،112

 .425-424)، 1998: مكتبة مدبويل، (القاهرة
 .426. املرجع السابق، 113
 .79. النفار، "املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.. بني الثابت واملتحول،" 114
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لعام ا يف جولة املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية تضّمنتحيث ستكون منزوعة السالح. وقد فلسطينية ذات سيادة، 

السيطرة اإلسرائيلية  راروإستم ،ا: إعرتاف الفلسطينيني بيهودية إسرائيلهنة، مستجدّ ب إسرائيلية مُ الطم 2010-2011
 P114F115.ستقبلعلى األجواء واملداخل الربية للدولة الفلسطينية يف امل الكاملة

، فلماذا يتم التفاوض مع اإلسرائيليني؟ هل يتم التفاوض من أجل التفاوض فقط؟ وهل اإلعتقاداتومع وجود مثل هذه 
لسطينية اإلسرائيلية؟ ومع وترسيخ مثل هذه العقلية يف التنازل عن احلقوق والثوابت الوطنية هو اهلدف من املفاوضات الف

 اإلسرائيليني.ل بَ قِ بكل ما يتم طرحه من  عن احلقوق الفلسطينية والقبول سوف يتم التنازل ،ذهن املفاوضني الفلسطينيني
تطرق إىل أّن  1991يف العام   أّن خطاب التطمينات األمريكي لدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيليوجتدر اإلشارة إىل

إسرائيل عاشت على إمتداد فرتة طويلة يف منطقة رفض فيها جريا�ا اإلعرتاف بوجودها وحاولوا تدمريها، بالتايل كان دائماً 
مفتاح تشجيع السالم هو اإلعرتاف حباجات إسرائيل األمنية، وأّن الواليات املتحدة األمريكية سوف تتعاون مع إسرائيل 

P115Fه احلاجات.يف سبيل تلبية هذ

116
P  ُمه الواليات املتحدة األمريكية إلسرائيل على حساب قدّ وهنا نرى مدى اإللتزام الذي ت

 حق الشعب العريب الفلسطيين الذي يُريد هو أيضاً أن يعيش بسالم من دون وجود إحتالل على أراضيه التارخيية.

ال "بأّ�ا  األمريكية أعلنت الواليات املتحدة ،اوضاتسس املفويف رسائل التأكيدات األمريكية للحكومة اإلسرائيلية حول أُ 
P116F117."كما تُريد  338و 242ي جملس األمن هلا احلق يف تفسري قرارَ  إسرائيل، وأّن ستقلةتؤيد قيام دولة فلسطينية مُ 

P 

فاوضات الذي وبالتايل من الغريب جداً أن تستمر اجلهة الفلسطينية املفاوضة يف التعويل على الدور األمريكي يف عملية امل
حّقه املشروع يف  ، والرافض إلعطاء الشعب الفلسطيينقّوةبكل  يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين يقف إىل جانب

 خمتلف القضايا.

 الفلسطينية اإلسرائيلية في المفاوضات ونالالجئ 2.3.6

هو منذ البداية حل الدولتني، وهذا احلل ال  1967إّن حل الدولة الفلسطينية على األراضي الفلسطينية احملتلة منذ العام 

فاملوقف  ،ومع ذلك كنًا يف إطار هذا احلل،كن أن يتوافق مع تطبيق حق العودة، حيث لن يكون تطبيق حق العودة ممُ ميُ 
 ، على املستوى اخلطايب، عن حق العودة. وإذا كان احللر عن السلطة الفلسطينية مل يتنازلالفلسطيين الرمسي الذي يصدُ 

                                                           
 54، عدد 14 ة دراسات شرق أوسطيةمجل: السيناريوهات احملتملة،" 2011-2010. "جولة املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 115

)2011 :(113. 
 .62)، 1992(عّمان: د.ن.،  مؤتمر السالم والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. إبراهيم بكر، 116
(بريوت: بيسان للنشر  92-12-19إلى  91-10-19اإلسرائيلية: (وقائع ووثائق) من  -المفاوضات العربية. خليل حسني، 117

 .236)، 1993والتوزيع، 
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هو "دولتني لشعبني"، فمن غري املمكن أن يتوافق ذلك مع حق العودة، وبالتايل فمن املنطقي أن تكون العودة حسب 

P117Fهذا احلل إىل الدولة الفلسطينية.

118 
بتنازل  عّلقتت أثارت ضّجة عارمةوثائق  ،وصحيفة اجلارديان الربيطانية كشفت فضائية اجلزيرة وصحيفة القدس العريبوقد  

. 194لفلسطيين عن حق املطالبة بعودة الالجئني الفلسطينيني حسب الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار رقم املفاوض ا
تبّني موافقة السلطة الفلسطينية على اإلكتفاء بعودة عشرة آالف الج  سنويًا على عشر سنوات،  ،ففي إحدى الوثائق

اإلستعمار اإلستيطاين روا لدى قيام دولة طينيني الذي ُهجِّ ، مع العلم أّن عدد الالجئني الفلس100000أي ما جمموعه 
وبالتايل فهذا املوقف يتناقض  ،ا اآلن حوايل ستة ماليني فلسطيينرين منهم أصبحو واملتحدّ  1948عام يف ال يسرائيلاإل

الالجئني وأّ�ا  افظ على قضيةعي أّ�ا ما زالت حتُ بشكل كلي مع املوقف املعلن من جانب السلطة الفلسطينية اليت تدّ 
ردوا منها وتعويضهم، وهذا يدل على على عودة الفلسطينيني إىل ديارهم اليت طُ  الذي ينصّ و  ،194طالب بتنفيذ القرار تُ 

رائيليني يف ًا لإلسعلنه السلطة الفلسطينية للرأي العام الفلسطيين والعريب يتناقض مع ما توافق عليه سرّ أّن ما تُ 
 P118F119.املفاوضات

بأّن هناك تنازل فلسطيين عن مسألة حتمية العودة بالنسبة لالجئني الفلسطينيني وإعرتافهم بإمكانية تغيري  ومن الواضح
P119F120.لسطينيةباركة من املؤسسة السياسية الفذلك إىل مسألة تعويض، حبيث ّمت ذلك بتأييد ومُ 

P  أّما املوقف اإلسرائيلي من

ض اإلعرتاف حبق الالجئني ء املؤسسة السياسية اإلسرائيلية اليت ترفُ ادع يتماشى مع آراحق العودة لالجئني فهو موقف خمُ 
 دولة اإلستعمار اإلستيطاين ض، أو اإلعرتاف على أنّه حق أساسي وعملي، وبالتايل ترفُ لعودة داخل "حدود إسرائيل"يف ا

، وهي حتّمل املسؤولية 1948 العام طلقًا عن حربحق العودة من األساس ألّ�ا جتد نفسها غري مسؤولة مُ  يسرائيلاإل
عوا هجرة السكان الفلسطينيني من أماكن ة العرب قد شجّ داة، فهي ال تعبأ فيما إذا كان القللقيادة العربية الفلسطيني

 P120F121.ك احلربسكنهم، أو أّن هروبم كان نتيجة فظائع تل

ناطق اليت أّدت إىل السيطرة اإلسرائيلية  وتنظُر دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي إىل غالبية العرب الساكنني يف امل
ض إسرائيل اإلّدعاء القائل بأّن تلف مؤسساتا، وترفُ ل أن تُنش  الدولة اإلسرائيلية خمبأّ�م قد تركوا ديارهم لوحدهم وقب

م دعوا القوات اإلسرائيلية قد طردت الالجئني الفلسطينيني من ديارهم، وتضع املسؤولية على كاهل القادة العرب أل�ّ 

                                                           
 .14-13روحانا، "اهلوية الوطنية الفلسطينية واحللول السياسية،" . 118
 55، عدد 15 مجلة دراسات شرق أوسطيةاإلسرائيلية: "حتليل مضمون"،"  -. أمحد نوفل، "وثائق اجلزيرة حول املفاوضات الفلسطينية119

)2011 :(77. 
 اإلسرائيلية: مواقف إسرائيلية من قضايا الحل النهائي -طينيةالمفاوضات الفلس. شلومو غازيت، "مشكلة الالجئني الفلسطينيني،" 120

 .121)، 1995(نابلس: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، 
 .124. املرجع السابق، 121
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السكان إىل ترك مناطق القتال، حبيث كان لديهم األمل الواهي بكسب احلرب بشكل سريع وحمو إسرائيل من اخلارطة 

وبالتايل فإّن ترك الالجئون  ،ومن ّمث إعادة السكان احملليني إىل ديارهم، إال أّن إسرائيل تعترب نفسها قد إنتصرت
اإلسرائيلية، ال يُعترب مسؤولية إسرائيل يف ظل عدم إستيعاب الدول العربية الفلسطينيون يف اخلارج، حسب وجهة النظر 

P121Fالجئيها العرب.

122 

 الفلسطينية اإلسرائيلية اإلستيطان في المفاوضات 2.3.7

ئي للمفاوضات، ، والذي أقّر تأجيل قضية اإلستيطان إىل مرحلة احلل النها1993عام ال يف منذ أن ّمت توقيع إتفاق أوسلو
اإلسرائيلي يف سباق مع الزمن من أجل فرض وقائع ملموسة على األرض بدف  ستعمار اإلستيطاينلة اإلدخلت دو 

ستقبلية مع تقليص املساحة اجلغرافية اليت من املمكن أن تؤول فيما بعد إىل السلطة الفلسطينية يف إطار أيّة مفاوضات مُ 
ة بني املوقفني الفلسطيين واإلسرائيلي، يف جسر اهلوّ  2000عام يف الالفلسطينيني. ومل تفلح مباحثات كامب ديفيد 

 P122F123.س واجلمودات يف نفق التكلّ فتدحرجت األمور تباعاً ودخلت املفاوض
ى اإلستيطان الصهيوين يف األراضي الفلسطينية احملتلة مع صعود حكومة الليكود باإلشرتاك مع إئتالف قد تصاعدت محُ و 

 ،وع بعامل الزمنفهات سياسية إيديولوجية ومدم بتوجّ سرحًا لنشاط إستيطاين حمكو ديين مييين، وأصبحت الضفة الغربية م
ن اإلحتفاظ بالقدس بنيامني نتنياهو عن مشروع يتضمّ اإلسرائيلية رحت مشاريع عديدة، فكشف رئيس احلكومة وطُ 

هيوين يف الضفة الغربية صنتنياهو ملستقبل اإلستيطان المشروع  ولن يتجاوز ،تل املستوطناتربى وغور األردن وكُ الكُ 

نعزلة عن بعضها البعض، وذلك مة إىل مثانية أقسام مُ ، حبيث تكون الضفة الغربية مقسّ ّمت تداوهلاالكونتونات وفق خارطة 
وهي: جنني، نابلس، بيت حلم، رام اهللا، قلقيلية، اخلليل، طولكرم، أرحيا. وحبسب خارطة  ،بعدد املدن الرئيسية فيها

كم الذا  سيكون على ، أّما احلُ يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين % من الضفة الغربية ستنضم إىل60نتنياهو، فإّن 
 P123F124.ة املتبقيةمزر املقسّ األراضي أو اجلُ 

كن أن يؤثر على فكرة بأّن اإلستيطان التدرجيي ميُ  ،1967 يف العام اإلسرائيلي حلربوزير ا ،وشي دايانيعرتف مو 
ع اإلسرائيلي أكثر من تأثري التأويالت التوراتية والدعاية الشوفينية، هذا باإلضافة إىل لية عن إمكانية التوسّ اجلماهري اإلسرائي

أّن خلق حقائق سيكون من شأنه أن يُلزم اإلسرائيليني والفلسطينيني معًا خبلق واقع جديد على األرض، وبالتايل فاملزاعم 
 مواجهة هذا الواقع  أو ترتيبات املاضي يف األراضي احملتلة لن يكون هلا مكان يفالفلسطينية اليت تعتمد على القانون الدويل

                                                           
 .152، الشرق األوسط الجديدس، ي. بري 122
ل إستمرار اإلستيطان (تقدير إسرتاتيجي)،" اإلسرائيلية يف ظ -. مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات، "مستقبل املفاوضات الفلسطينية123

 .25): 2010( 137، عدد 12القدس 
 114، عدد 20 صامد اإلقتصادي. عبده األسدي، "املنظور اإلسرائيلي لقضية اإلستيطان وفق مفاوضات التسوية النهائية،" 124
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P124F125.اجلديد
P  وناجلهة املفاوضة بأّ�ا إنتهاك جسيم للقان غري قانونية، وجيب أن تنظُر هلا اإلسرائيلية املستعمرات تُعتربو 

 P125F126.لية السالمبعم ةضارّ  حادية أو خطوةأُ  حرب وليس إعتبارها فقط خطوةومبثابة جرمية 

 الفلسطينية اإلسرائيلية التنسيق األمني في المفاوضات 2.3.8

عن فضيحة التنسيق األمين ما بني السلطة الفلسطينية  ،حفنشرتا فضائية اجلزيرة وبعض الصُ  ،يةكشفت وثائق سرّ 
بإعتقال رجال املقاومة  عّلقفيما يتوموافقة املفاوض الفلسطيين على تقدمي العون لإلسرائيليني  األمنية اإلسرائيلية واألجهزة

حمضر إجتماع بني وزير  ائقصادرة أسلحتهم وإغتيال بعض القيادات الفلسطينية. وقد جاء يف إحدى الوثالفلسطينية ومُ 
ناقشا  حيثوسف الذي كان مسؤوالً أمنياً، اإلسرائيلي شاؤول موفاز ووزير الداخلية الفلسطيين السابق اللواء نصر ي رباحل

قضية إغتيال الشهيد حسن املدهون القيادي يف كتائب شهداء األقصى يف غزة. يف حني أظهرت وثيقة أخرى دعوة  معاً 
أمحد قريع لإلسرائيليني بتشديد احلصار على قطاع غزة. كما وجاء يف وثيقة أخرى، دعوة الرئيس الفلسطيين حممود عباس 

كان على   عباسالرئيس ، وقد تبّني أّن 2008عام الإلسرائيلي يف �اية اإلسرائيليني ملهامجة قطاع غزة، وذلك قبل العدوان ا
رة املسؤولني يف وزا أحدبعد أن أبلغه  ،2008 العام هامجة قطاع غزة يفمُ  دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلية لم بنيّ عِ 

P126F127.اإلسرائيلية رباحل
P طينية للحفاظ على أمنها، إال أّن ساعدة السلطة الفلسإىل مُ  وعلى الرغم من عدم حاجة إسرائيل

والشعب الفلسطيين، ما  سلطة الفلسطينيةلاألجهزة األمنية التابعة لالتنسيق األمين من شأنه بث حالة من التصادم بني 

 طق اخلاضعة للسلطة الفلسطينية.ّبذ هذا التصادم لتخفيف الضغط عليها يف املناخيدم أهداف إسرائيل اليت حتُ 

 الفلسطينية اإلسرائيلية ير الفلسطينية والمفاوضاتمنظمة التحر  2.4

 الفلسطينية اإلسرائيلية في المفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية مرجعيات 2.4.1

إقرتن إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية بوضع واحدة من أهم الوثائق السياسية الفلسطينية وهو امليثاق القومي الفلسطيين، 
كما تبلور حىت العام   ،فكر السياسي اليت حظيت بإمجاع واسع وتعكس صورة هذا الفكرص مقوالت اللخّ حيث تُ 

. وصادق 1968عام ال يف وترسم أهدافه، وخيتلف امليثاق القومي الفلسطيين عن امليثاق الوطين الذي ّمت وضعه 1964
ار اليت ، وتُعترب األفك1964 من العام املنعقد يف أيار  املؤمتر التأسيسي ملنظمة التحريرعلى امليثاق القومي الفلسطيين

ة األوىل اليت يلتقي فيها أيضاً، حيث كانت املرّ  ةا أّن عملية وضعه ذاتا كانت هامم، كةمي هامحواها امليثاق القو 
كيد د امليثاق القومي التألزمًا للشعب. وقد جدّ لني للشعب الفلسطيين بأسره بعد النكبة، ووضعوا ميثاقًا مُ ثّ املعدودون ممُ 

                                                           
، طلعت الشايب، مرتجم (القاهرة: اللس األعلى فلسطينيغياب السالم: محاولة لفهم الصراع اإلسرائيلي ال. نيكوالس جويات، 125

 .34)، 2005للثقافة، 
 -(البرية: بدائل نحو إستراتيجية فلسطينية قادرة على تحقيق األهداف الوطنية. ناصر القدوة، "حنو إسرتاتيجية فلسطينية ناجحة،" 126

 .36)، 2009املركز الفلسطيين لإلعالم واألحباث والدراسات، 
 .79-78اإلسرائيلية: "حتليل مضمون"،"  -، "وثائق اجلزيرة حول املفاوضات الفلسطينية. نوفل127
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، حيث إعترب فلسطني وطنًا عربيًا والشعب الفلسطيين 1948عطيات الفكر السياسي الرئيسة اليت سبقت العام على مُ 

ة عربية واحدة كما جاء يف مواد امليثاق األوىل والثانية والثالثة، وجرى التأكيد على أّن حق السيادة على جزء من أمّ 
لليهود فيها وتثبيت حق أهل البالد العرب يف حتريرها كما جاء يف مواد  فلسطني يقتصر على العرب وحدهم ونفي أي حق

ين هم من أصل ذامليثاق حبق املواطنة يف فلسطني املأمول حتريرها إال لليهود ال ومل يقرّ  يثاق الرابعة واخلامسة والسادسة،امل
قومي على أّن ذلك باطًال ورفض اإلعرتاف د امليثاق البتقسيم البالد بني العرب واليهود، فشدّ  عّلقفلسطيين. وفيما يت

 P127F128. الوجودها يفأو حقّ  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلبوجود 
إكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية شرعيتها على الصعيد الفلسطيين من خالل إمجاع الفلسطينيني على األهداف اليت و 

حة اليت ّمت ظمى من الشعب الفلسطيين حول املقاومة املسلّ عُ نشأت من أجل حتقيقها، وكذلك عرب إلتفاف الغالبية ال
ح وثيقة لدخول احلركات إعتمادها كوسيلة رئيسية وشبه وحيدة يف إسرتجاع احلقوق الفلسطينية، وبالتايل كان الكفاح املسلّ 

 P128F129.حريرواألحزاب الفلسطينية إىل منظمة الت
أساس الشرعية الفلسطينية بشكل عام، وداخل اإلطار الشعيب  1968عام يف ال شّكل امليثاق الوطين الفلسطيين املقرّ و 

نت ح، وتكوّ ي حترير فلسطني والكفاح املسلّ كان عنوان هذه الشرعية إعتماد امليثاق ملبدأَ و الفلسطيين بشكل خاص. 
داخلية، سواء   دت الفلسطينيني مجيعاً. وحني برزت خالفات فلسطينيةالوحدة الفلسطينية ضمن إطار هذين املبدأين، ووحّ 

أو جتاه بعض قرارات اللس الوطين اليت ختتلف عن بنود امليثاق أو تتناقض  يف إطار برامج الفصائل الفدائية كان ذلك
لزماً ابه فقط، ولكنه ليس مُ ص أصحوإعتبار القرارات السياسية موضوعًا خيُ  رجععتبار امليثاق هو املكن إمعها، كان ميُ 

 P129F130.له
نّصت على أّن "فلسطني حبدودها اليت كانت فقد  ،1968عام اليف  من امليثاق الوطين الفلسطيين املقرّ  يف املادة الثانيةو 

ت أّن "الشعب العريب نصّ  ،قائمة يف عهد اإلنتداب الربيطاين وحدة إقليمية ال تتجزأ". ويف املادة الثالثة من امليثاق

ئته ومبحض إرادته بعد أن يتم حترير وطنه وفق مشير مصريه قرّ الفلسطيين هو صاحب احلق الشرعي يف وطنه ويُ 
P130F131.وإختياره"

P  وقيام إسرائيل باطل من  1947عام يف النّصت أّن "تقسيم فلسطني الذي جرى  19يف حني أّن املادة

                                                           
خبرات الحركة ومراجع،  حمّرر. فيصل حوراين، "نشأة احلركة الوطنية الفلسطينية وتطوراتا حىت �اية القرن العشرين،" ناهض زقوت، 128

 .47-46)، 2000(غزة: املركز القومي للدراسات والتوثيق،  سياسيةالسياسية الفلسطينية في القرن العشرين: الندوة الفكرية ال
 34، عدد 9تسامح عرب،" الدروس و الالتجربة الفلسطينية:  /الفلسطيين . طاهر تيسري املصري، "من أجل النهوض باملشروع الوطين129

)2011 :(87. 
فلسطين: دروس الماضي ، حمّرربل التمثيل،" مجيل هالل، س . بالل احلسن، "منظمة التحرير الفلسطينية: قراءة يف التجربة والبحث يف130

 .124)، 2012(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  وتحديات الحاضر وإستراتيجيات المستقبل
(القاهرة،  من وثائق منظمة التحرير الفلسطينية: غصن الزيتون وبندقية الثائر،" 17/7/1968-10. "امليثاق الوطين الفلسطيين، 131
 .6وت، عّمان: دار الفىت العريب، د.ت.)، بري 
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ها ومناقضته للمبادئ اليت نّص علي ه الطبيعي يف وطنهملغايرته إلرادة الشعب الفلسطيين وحقّ  زمنأساسه مهما طال عليه ال

اً عربّ مُ  على أّن "الشعب العريب الفلسطيين، لتنصّ  21حق تقرير املصري". وجاءت املادة ميثاق األمم املتحدة ويف مقدمتها 
ض كل املشاريع الرامية ويرفُ  عن حترير فلسطني حتريرًا كامالً  لول البديلةض كل احلُ يرفُ  ،حةعن ذاته بالثورة الفلسطينية املسلّ 

 P131F132.أو تدويلها" فلسطينيةإىل تصفية القضية ال
جلسة خاصة يف مدينة غزة، وإستمع إىل تقرير  1996 من العام نيسان 24يف تاريخ  الفلسطيين عقد اللس الوطينوقد 

با الشعب  تعديل امليثاق الوطين مبا يتناسب مع املرحلة الراهنة واألوضاع السياسية اليت ميرّ بفة اللجنة القانونية املكلّ 
 504ة العربية والعامل. وقد وافق اللس على النص التايل اخلاص بتعديل امليثاق، والذي حاز على موافقة ألمّ الفلسطيين وا

 من نص التعديل: صوتاً. وفيما يلي جزء 14لتصويت ا عن صوتاً، وإمتنع 54أصوات، وعارضه 
زة، إذ ينطلق من وثيقة إعالن اإلستقالل إّن اللس الوطين الفلسطيين املنعقد يف دورته احلادية والعشرين يف مدينة غ"

دت ، واليت أكّ 1988 من العام تشرين الثاين 15والبيان السياسي املعتمد يف الدورة التاسعة عشرة املنعقدة يف اجلزائر يف 
 13نطن يف ع يف واشمة إعالن املبادئ املوقّ قدِّ رق السلمية وإعتماد حل الدولتني، وإذ يستند إىل مُ مبدأ حل النزاعات بالطُ 

على أّن الوقت قد حان إل�اء عقود من املواجهة والنزاع واإلعرتاف  اإلتفاقنت ، واليت تضمّ 1993من العام أيلول 
تبادلني، ولتحقيق تسوية حبقوقهما السياسية املشروعة املتبادلة، والسعي للعيش يف ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن مُ 

 P132F133."فق عليهاارخيية من خالل العملية السلمية املتّ سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصاحلة ت
ح، إنفّض عقد الن يف: حترير فلسطني والكفاح املسلّ قاعدتيه األساسيتني اللتان تتمثّ و  يثاق الوطين الفلسطيينمع إلغاء املو 

د رين عليها، ومل يعُ ّثل أصحابا واملسيطالوحدة الوطنية الفلسطينية حول منظمة التحرير الفلسطينية، وأصبحت املنظمة متُ 
ن شرعياً، وذلك مل يكُ  1998عام الّثل الشعب الفلسطيين. كما أّن قرار اإللغاء والتعديل يف من املمكن القول بأّ�ا متُ 

يل فإّن منظمة ر عن جملس وطين أصًال، وبالتار عن جملس وطين ُمعرتف بشرعيته، كما مل يصدُ على إعتبار أنّه مل يصدُ 

 P133F134.ل الشعب الفلسطيينثّ شرعية وال متُ  أصبحت غري التحرير
وقد نّصت املادة السابعة من امليثاق الوطين الفلسطيين على أّن: "اإلنتماء الفلسطيين واإلرتباط املادي والروحي والتارخيي 

عريف اذ كافة وسائل التوعية والتثقيف لتبفلسطني حقائق ثابتة، وأّن تنشئة الفرد الفلسطيين تنشئة ثورية عربية وإختّ 
 حية مباله وحياته إلسرتداد وطنه"،ح والتضالفلسطيين بوطنه تعريفًا روحيًا ماديًا عميقًا وتأهيله للنضال والكفاح املسلّ 

وبالتايل فإّن حتديد اهلدف األساسي هو الضمان لنجاح املسرية الثورية وحتقيق النصر، يف املقابل فإّن اإلبتعاد عن اهلدف 

                                                           
 .11-10. املرجع السابق، 132
(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات: من أوسلو إلى خريطة الطريق. أمحد قريع، 133

2005 ،(38-39. 
 .127بل التمثيل،" س . احلسن، "منظمة التحرير الفلسطينية: قراءة يف التجربة والبحث يف134
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P134F135.ك قوى الثورةؤدي إىل هالوخوض املعارك اجلانبية ي
P  يف حني نّصت املادة العاشرة من امليثاق الوطين الفلسطيين على

شّكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية، وهذا يقتضي تصعيده ومشوله ومحايته وتعبئة كافة أّن: "العمل الفدائي يُ 
م النضايل الوطين حة وحتقيق التالحُ ثورة الفلسطينية املسلّ الطاقات اجلماهريية والعلمية الفلسطينية وتنظيمها وإشراكها يف ال

 P135F136.دها وإنتصارها"الثورة وتصاعُ  بني خمتلف فئات الشعب الفلسطيين وبينها وبني اجلماهري العربية ضماناً إلستمرار
لفلسطينية على إقامة الدولة ا الفلسطينية وقبول منظمة التحرير 1988عام ال يف وبعد إقرار برنامج السالم الفلسطيين

، ومن ّمث موافقتها على املشاركة يف مؤمتر مدريد للسالم ضمن 1967 من العام األراضي الفلسطينية احملتلة يف حزيران
عام يف ال قيعها على إتفاق أوسلو مع دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي، ومن ّمث تو 1991عام ال يف الوفد األردين

ح كوسيلة للتحرير، إضافة إىل ة بالكفاح املسلّ عّلقلغاء بعض بنود امليثاق الوطين الفلسطيين املت، وقيامها بعد ذلك بإ1993
رير األرض وبعد إعتماد املفاوضات كخيار وحيد لتح ،ةطينية على أراضي فلسطني التارخييإلغاء بند إقامة الدولة الفلس

شرعية منظمة التحرير اليت إستندت يف السابق إىل الكفاح فإّن كل ذلك أحدث خلًال بنيوياً يف  وحتصيل احلقوق الوطنية؛
قابل أن إعرتفت ي عن كل هذه الركائز مُ عد العريب والقومي للقضية الفلسطينية، وّمت التخلّ ح وامليثاق الوطين والبُ املسلّ 

عة للتفاوض، مثل حدود ل للشعب الفلسطيين، وبالتايل فباقي القضايا اجلوهرية خاضثّ إسرائيل بأّن منظمة التحرير هي ممُ 
بشرعية إقامة دولة إسرائيل على حوايل  إعرتفت منظمة التحرير ،ياه. ويف املقابلالدولة واملستوطنات والقدس والالجئني وامل

 P136F137.ية% من أراضي فلسطني التارخي78
هداف الوطنية واحلقوق باأل 1964ال بّد من اإلشارة إىل أّن منظمة التحرير الفلسطينية إلتزمت منذ تأسيسها يف العام و 

من خالل خطوات  1973عام الع عنه بشكل تدرجيي منذ التارخيية وفق نصوص ميثاقها، إال أّن هذا اإللتزام ّمت الرتاجُ 
دولة اإلستعمار اإلستيطاين وإعرتاف قيادة منظمة التحرير ب 1993 يف العام مية يف مسار اهلبوط، وصوًال إىل أوسلوتراكُ 

كم اإلداري الذا  وفق شروط وتعقيدات سياسية وإقتصادية وأمنية إسرائيلية، فكان من ل إنشاء سلطة احلُ قابمُ  يسرائيلاإل

ق قّ الطبيعي يف ظل موافقة السلطة عليها أن تتزايد وترية التنازالت يف املسار السياسي لقيادة منظمة التحرير. ومل حتُ 
بصيغة املفاوضات املباشرة  منظمة التحريرصلت ذروتا يف قبول رئيس و عات اليت املفاوضات سوى املزيد من اهلبوط والرتاجُ 

عن كافة املرجعيات اليت سبق اإلتفاق عليها، وّمت إضافة شرط  األمريكية ع احلكومة اإلسرائيلية والواليات املتحدةرغم تراجُ 
عات الفلسطينية إىل ذروته يف ي للرتاجُ ماإلعرتاف يف "يهودية دولة إسرائيل"، وهذه النتيجة مؤشر على وصول املسار الرتاكُ 

أهدافها الراهنة ال متّت بصلة مع تلك اليت  نية، وأّن منظمة التحرير يفي عن احلقوق واألهداف الوطنية الفلسطيالتخلّ 

                                                           
(القدس: طالل أبو  1993-1917من الخيار العسكري.. إلى خيار المفاوضات،  :اإلستراتيجية الفلسطينية. طالل أبو عفيفة، 135

 .109-108)، 1993عفيفة، 
 .115. املرجع السابق، 136
 .89-88عرب،" الو دروس الالتجربة الفلسطينية:  /لنهوض باملشروع الوطين الفلسطيين. املصري، "من أجل ا137
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ستقلة للفلسطينيني، بل كن القول بأّن عملية السالم ال تدف للوصول إىل دولة مُ . وبالتايل ميُ 1964عام يف اللت تشكّ 

 P137F138.الصهيونيةأّن هدفها هو دمج فئة فلسطينية باملنظومة السياسية اإلقتصادية األمنية 
وحق العودة من خالل فكرة  ةتبّنت منظمة التحرير الفلسطينية إجناز الربنامج الوطين يف إ�اء اإلحتالل وإقامة الدولو 

ل من خالل التفاوض مع اإلسرائيليني إىل دولة املنظمة يف إقامة سلطة وطنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، حبيث تتحوّ 
ر فهمًا قاصرًا بالنسبة لطبيعة اإلحتالل اإلسرائيلي ومفهومه لطبيعة الصراع وحلل شّكل هذا التصوّ ، فستقلةطينية مُ فلس

شروع ع، والذي ُيطالب حبق العودة، ويتعارض يف مشروعه الوطين مع املقضية الشعب الفلسطيين املوجود يف أكثر من جتمّ 
ص بدرجة أوىل الفلسطينيني يف مشروع وطين خيُ  سار املشروع الوطين الفلسطيين يفالصهيوين. ومن ناحية ثانية، وبسبب إحن

ارسون فيها دورهم من خالل السلطة عات األخرى مساحة ميُ يف التجمّ  والقطاع، فإّن الفلسطينيون مل جيدواالضفة 
عّمق شعورهم عات الشتات تُ وجتمّ  48ج الوطين. فعلى سبيل املثال، إّن فلسطينيو الفلسطينية كأداة أساسية لتنفيذ الربنام

عات من بأّ�م أصبحوا خارج دائرة املشروع الوطين ألّن منظمة التحرير الفلسطينية مل تُعد تويل اإلهتمام بذه التجمّ 
ممّا يفّسر عملية تآكل حالة  الشعب الفلسطيين، وإنغمست رموزها القيادية يف البحث عن دور وحصة يف السلطة،

وطناً  لسطيين، وشّكلت عرب عشرات السنواتل الشرعي والوحيد للشعب الفاإللتفاف حول منظمة التحرير بإعتبارها املمثّ 
جمًا وطنيًا جلميع شّكل برنامعنويًا وصيغة للتعبري عن اهلوية الوطنية يف الشتات، وكذلك مل يُعد برنامج السلطة يُ 

 P138F139.الفلسطينيني
ثري أدرة املنظمة على الـتال شك بأّن السياسة اليت إنتهجها اليمني احملافظ يف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أضعفت قُ و 

 با هذه السياسية يف كل مرحلة من يف "عملية السالم" وتصحيح مسارها. وبغض النظر عن التربيرات اليت كانت تتسّرت 
يف  بشكل واضح أّ�ا قادت عمليًا إىل التسليم بالصيغة األمريكية للتمثيل الفلسطيين تطور "عملية السالم"، يتبّني  مراحل

د جمرى ومسار العملية التفاوضية فيه بعيدًا عن قرارات دّ اليت حتُ  املسبقة األمريكية اإلسرائيلية مؤمتر مدريد وبالشروط

احلوار مع وزير اخلارجية األمريكي جيمس بيكر، الشرعية الدولية. وقد إنطلقت هذه السياسة من القرار اخلاط  بقبول 
الواليات املتحدة التمثيل املقرتحة من جانب  ف مع صيغةوكان هلذه اخلطوة داللة سياسية تؤشر إىل اإلستعداد للتكيّ 

غوجي عن قابل احلديث الدميال يف مسألة صيغة التمثيل مُ ت عرب التلميحات والتصرحيات املعلنة إىل التساهُ ، ومرّ األمريكية
السعي إىل ضمانات أمريكية بشأن مضمون التسوية، وقد إنتهت إىل التسليم بصيغة التمثيل املرسومة كما بالشروط 

الشهرية سس اليت قامت عليها إتفاقية اإلطار سبقًا اخلطوط الرئيسية ملضمون التسوية يف نطاق األُ د مُ دّ الحفة اليت حتُ 
ت األمريكي واإلسرائيلي، وتسهيل . وعملت هذه السياسة على تشجيع التعنّ 1978 يف العام عة يف كامب ديفيداملوقّ 

                                                           
(غزة: مطبعة  ي والعالميبسية والمعرفية وآفاق اليسار العر حوار مفتوح مع غازي الصوراني حول القضايا السيا. غازي الصوراين، 138

 .8-7)، 2010األخوة، 
 .42. الشعييب، "منظمة التحرير: الربنامج الوطين وآليات تنفيذه،" 139
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مع  ،ولو بشكل جزئي ،رص املتاحة إلستثمار وإستنهاض املواقف الدولية املتعارضةعات العربية، وإمهال الفُ وتغطية الرتاجُ 

 P139F140.وإمهال إستنهاضهاين الكامنة يف املوقف الفلسطي قّوةاملوقف األمريكي، إضافة إىل التفريط مبواقع ال
العناية الكافية ملوضوع األمن الفلسطيين، ووجد نفسه مغمورًا وسط إفرتاضات  الطرف الفلسطيين املفاوض ومل يوّجه

د، وبالتايل فضمان أمنها يكون ل يف أّن إسرائيل أمنها ُمهدّ يف زرعها، وتتمثّ  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلجنحت 
ظهر لقرارات ه يف تقرير مصريه وإقامة املستوطنات على أرضه وإدارة الالشعب الفلسطيين من حقّ من خالل حرمان 

ت اإلدارة األمريكية هذا املوقف إضافة إىل دول أخرى. أّما بالنسبة ألمن الضحية، أي أمن تبنّ و  ،الشرعية الدولية
الشرطة الفلسطينية املوعودة نظروا إليها  قّوةحىت أّن ل يف حساب األقوياء، الفلسطينيني الرازحني حتت اإلحتالل، فلم يدخُ 

قّدم يف جمرى عيار لتقومي أي مطلب أو مشروع يُ هي امل )األمن اإلسرائيلي(اإلسرائيلي، وباتت هذه املسألة  من زاوية األمن
P140F141.العملية التفاوضية

P منية جزئية، وليست كانت املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية منذ بدايتها على قضايا أ  وبالتايل

 P141F142.ن، األسرىاملستوطنات، األم القدس، الالجئني، احلدود، املياه،لة يف: مفاوضات على أعمدة الصراع املتمثّ 
غايرة وشروط خمتلفة عّما قد إعتربت القيادة الفلسطينية طريق املفاوضات ساحة جديدة من ساحات النضال بوسائل مُ و 

P142F143،وق واألهداف الوطنيةإىل احلقسبق، وكان اهلدف دائمًا هو الوصول 
P  ّات ع الدقيق ملسرية املفاوضإال أن املتتب

 نبأّن احلقوق واألهداف الوطنية دائماً ما يتم التنازل عنها يف سبيل إرضاء اإلسرائيليني الذي ظالفلسطينية اإلسرائيلية ُيالح

 سة.سطيين اليت من املفرتض أن تكون مقدّ من تنازالت عن حقوق الشعب الفل ونمه هلم الفلسطينيقدّ ال يكتفون مبا يُ 
خيارًا مطروحاً  ،دهابات تطورها وتصاعُ واإلستجابة ملتطلّ  ،ن اإلقرتاب من احلالة اجلماهريية الدميقراطية لإلنتفاضةومل يكُ 

ريية ذات ة، فاإلنتفاضة كحركة مجاهُمتعّددذة يف منظمة التحرير الفلسطينية إلعتبارات على جدول أعمال القيادة املتنفّ 
طابع دميقراطي كانت تدفع يف سنواتا األوىل حنو إعادة صوغ العالقات يف إطار احلركة الوطنية الفلسطينية يف صاحل القوى 

ل يف شؤو�ا بوسائل مية، وهذا األمر كان يُثري خماوف هذه القيادة ويدفعها للتدخّ الوطنية اجلذرية والدميقراطية والتقدُّ 

رها. وبالتايل فقد إّتسمت سياسة هذه القيادة باإلحجام عن تطوير املوقف على آفاق تطورها وجتذّ  بريوقراطية تضع قيوداً 
ة ومسؤولة تُعيد اإلعتبار للوحدة اذ خطوات جادّ د يف إختّ الوطين يف مواجهة ضغط اإلدارة األمريكية ومشروعها، والرتدّ 

تحرير الفلسطينية، إضافة إىل النزوع حنو إحتكار السلطة الوطنية والعالقات بني أطراف اإلئتالف الوطين يف منظمة ال

                                                           
ياسة اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني: من مؤمتر مدريد وإنطالق العملية التفاوضية،" . صاحل زيدان، "عشر موضوعات يف تقييم س140

(بريوت: شركة دار التقدم العريب للصحافة والطباعة اإلسرائيلية من مدريد إلى أوسلو  -الطريق الوعر: نظرة على المفاوضات الفلسطينية
 .8-7، )1997والنشر، 

 .109، اإلسرائيلية -برغوثي: مقاالت في المفاوضات الفلسطينيةمن كتابات بشير ال. الربغوثي، 141
 .109)، 2000(رام اهللا: مركز املسار للدراسات والنشر،  4، طاليسار العربي: رؤيا النهوض الكبير (نقد وتوقعات). نايف حوامتة، 142
 .80. النفار، "املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.. بني الثابت واملتحول،" 143
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حفة على أمل اإلعرتاف مبوقعها لإللتحاق باملشروع األمريكي بشروط جمُ  قّوةوالقرار يف إطار تنامي امليول اليت تضغط ب

 P143F144.التسوية وبدورها يف
حممود عباس املفاوضات رغم إعرتافه  يينالرئيس الفلسط مواصلةم، أستاذ العلوم السياسية، بأّن ويعترب عبد الستار قاس

ل ضمن املنطق السياسي أو املنطق العلمي، بعدم حتقيقها شيء، ومع ذلك يستمر باملفاوضات، بأنّه "موقف ال يدخُ 
إذا ما فشلت املفاوضات سيفاوض أيضاً، وإذا فشلت بعد "عباس بأنّه الرئيس ، حيث يقول "املسألة باتت عناد وكأنّ 

 P144F145.الشعب الفلسطيين وهذا ال جيوز"ستقبل "، وبالتايل يعترب قاسم بأّن "هذا نوع من اإلستهتار مبُ الفشل فسيفاوض
كما يف الفلسطينية،   نبط خطابا السياسي وُمتارس دورها يف منظمة التحريرتوهكذا، يتوجب على قوى اليسار أن تس

امة دولة فلسطني على كامل األرض الفلسطينية. من أجل إستعادة هدف الصراع واحلل التارخيي يف إق ،أوساط اجلماهري
 هو مااط عمل وإسرتاتيجيات جديدة، و ب من اليسار الفلسطيين تغيري الكثري من الشعارات والتأسيس ألمنوهذا يتطلّ 

تلة "بكُ مية، إضافة إىل حاجتها إىل أدوات نضالية جديدة أشبه نطلقاتا التقدُّ حيتاج إىل وضوح الرؤى املعرفية والسياسية مبُ 
ال يتجزأ  شّكل يف ذات الوقت جزءنشود، وتُ تارخيية" ذات مضمون وطين وقومي ماركسي كنقطة إنطالق صوب التغيري امل

تلة التارخيية أنويتها يف كل بلد عريب نصرية والرجعية، حبيث تبدأ هذه الكُ ممي املناهض لإلمربيالية وأدواتا العُ من اإلطار األُ 
مية تقوم على اإللتزام السياسي والتنظيمي واملعريف واألخالقي مبصاحل وأهداف العمال ة وتقدُّ يحتّرر ة برؤية على حدّ 

 P145F146.ديناملضطهَ والفالحني وكل الفقراء و 
وصعودها يف إطار النظام  ،سس أيديولوجية وماركسية أو قومية عربيةلة على أُ ن جناح القوى الفلسطينية املتشكّ ومل يكُ 

بول فكرتا أو نابعًا من عمليات التعبئة حول أيديولوجياتا، وذلك على الرغم ممّا كان هلذه تعبريًا عن ق ،الفلسطيين
يف  ح، واملسامهةكفاح الوطين املسلّ زة يف الاأليديولوجيات من بريق وصدى جاذب، بل أّن النجاح إرتبط باملسامهة املميّ 

وخاصة يف األراضي الفلسطينية  ،ملنظمات اجلماهرييةبناء وتعزيز أشكال التضامن اإلجتماعي من خالل شبكات الدعم وا

 P146F147.لفلسطييناحملتلة، هذا إىل جانب الوفرة املالية عرب اإلرتباط مبحاور عربية مؤثرة يف الشأن ا

 تبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيلرسائل اإلعتراف المُ  2.4.2

وإعرتفت  ي،ائيلسر دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلير الفلسطينية بإعرتفت منظمة التحر  ،مبوجب رسائل اإلعرتاف املتبادل
ن إسرائيل من وهذا اإلعرتاف ُيضفي الشرعية على دولة إسرائيل، وهي شرعية لن تتمكّ  نظمة التحرير؛مب إسرائيل يف املقابل

                                                           
(د.م.: اجلبهة الدميقراطية  زق التسوية... وآفاق النهوض الوطني: الوثائق الكاملة الصادرة عن الكونفرنس الوطني العام الثالثمأ. 144

 .60-59)، 1998لتحرير فلسطني، 
 .122، اليسار العربي: رؤيا النهوض الكبير (نقد وتوقعات). حوامتة، 145
 .10-8، ي والعالميبسية والمعرفية وآفاق اليسار العر القضايا السيا حوار مفتوح مع غازي الصوراني حول. الصوراين، 146
 .54): 2011( 35، عدد 9 تسامح. غسان أبو حطب، "النظام السياسي الفلسطيين والدور املأمول لقوى اليسار،" 147
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ال هو أيّة إسرائيل هذه اليت احلصول عليها بدون اإلعرتاف الفلسطيين بوجودها. وبعد إضفاء الشرعية على إسرائيل، فالسؤ 

ضعت نظاماً تعرتف با منظمة التحرير؟ حيث من املعروف أّن إسرائيل إمتنعت منذ تأسيسها عن وضع دستور هلا، بل و 
عام يف الاألمم املتحدة يف قرار تقسيم فلسطني  نفسها باحلدود اليت رمستها لزمّ�ا مل تشأ أن تُ أساسياً، على إعتبار أ

رائيل من فإّن هذا اإلعرتاف بإس ،. إضافة إىل ذلك1949-1948دنات لت إليها يف هُ دود اليت توصّ أو باحل 1947
عرتاف بسيادة على أرض، وبالتايل فكل ما تشّرعه دولة ذات سيادة على أرضها وُيصبح جانب منظمة التحرير هو إ

واملياه واحلقوق وفرضت الضرائب اإلنتزاعية ّن إسرائيل قد إغتصبت وصادرت األراضي علوم أقانوناً، فهو شرعي. ومن امل
 احلاكم وانني بأّ�ا قوانني احملتل وُجتربفون هذه القوكان الفلسطينيون يصِ  أخرجت وطردت السكان مبوجب قوانينها،و 

لة حق دو ن رسائل اإلعرتاف "ها شرعية. كما وتتضمّ وأّ�ا بناًء على ذلك ال حتمل أيّة شرعية، فأصبحت كلّ  ،املستبد
 مسها كدولة، إال أّن اإلعرتاف البارزوهذا النص يعرتف بإسرائيل ضمنًا من خالل إيراد إ سرائيل بالعيش يف سالم وأمن"،إ

فيحمل هذا النص معىن بأّن سالم إسرائيل وأمنها هلما األسبقية، وبالتايل فهذا احلق  ها "بالعيش يف سالم وأمن"،هو حقّ 
حق إسرائيل يف العيش بسالم "عطي هذا النص كما وي  لواجب األكرب عليهم جتاهها،شّكل ااملعرتف به من الفلسطينيني يُ 

بادرة دة أليّة عّرض هذا الشعب للعقوبة املشدّ ويُ  ،أسبقية على حق الشعب الفلسطيين بالنضال من أجل حقوقه "وأمن
P147F148.نضال أو ظاهرة نضال

P ظمة التحرير الفلسطينية دت بالنص أّن منفإّن رسائل اإلعرتاف بإسرائيل قد حدّ  ،وهكذا

طاء أو ستكون عملية إستجداء من جانب، وع ى "عن أي عمل من أعمال الُعنف"، وبالتايل فإّن أيّة مفاوضاتتتخلّ 
 P148F149.رفض من اجلانب اآلخر

س، رئيس دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي، يهدف بشكل إسرتاتيجي احلصول على ضمان من يوكان مشعون بري 
امليثاق  -ض بنود ميثاقهارير الفلسطينية باإلعرتاف بإسرائيل وأن تنبذ اإلرهاب بنحو ال رجعة منه وأن تنقُ منظمة التح

قابل عودة الرئيس الفلسطيين ياسر مُ  يف ؛الذي ألزم املنظمة بالقتال من أجل تدمري دولة إسرائيل -الوطين الفلسطيين

P149Fإىل غزة وأرحيا. ريرعرفات وقيادة منظمة التح

150 

 تنازالت منظمة التحرير الفلسطينية 2.4.3

كانت منظمة التحرير الفلسطينية قبل فرتة طويلة من إتفاق أوسلو، وحتديدًا خالل عقد السبعينيات يف لبنان، قد 
ر وطين. ومنذ فشيئًا عن أن تكون حركة حترّ  ل أكثر فأكثر إىل شبه دولة وترتاجع شيئاً أصبحت بريوقراطية وباتت تتحوّ 

 إنتقلت فيها القوى العسكرية الرئيسية ملنظمة التحرير من اجلنوب اللبناين إىل بريوت وصيدا يف مرحلة اللحظة اليت

                                                           
 .91-89)، 1994ينية، (بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسط مفاوضات السالم: المسار والخيارات واإلحتماالت. برهان الدجاين، 148
 .111. املرجع السابق، 149
، ديفيد النداو، حمّرر، عّمار فاضل ومالك فاضل، مرتمجان (عّمان: األهلية معركة السالم: يوميات شمعون بيريسمشعون برييس، . 150

 .390)، 1995للنشر والتوزيع، 
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من احلرب اللبنانية، إختفى الزعم بأّن هدفها هو حترير فلسطني من خالل الكفاح املسّلح؛ ومع حتّول  1976 -1975

ية منظمة التحرير إىل يف لبنان، ومع حتّول إسرتاتيجيين اتا إىل قوات دفاع عن النفس بالنسبة للشعب الفلسطقوّ 
الدبلوماسية لُيصبح هدفها حل الدولتني، تبّخرت تلك املزاعم بشكل كّلي. وقد وقعت السلطة الفلسطينية يف هذا الفخ 

قضية بطلب من اإلسرائيليني، وّمت التخطيط إىل تناول  1991من خالل قبوهلا للصيغة التفاوضية يف مدريد يف العام 
قارب العقد من الزمن، الالجئني (ومجيع القضايا املهّمة) يف وقت الحق يف مفاوضات الوضع النهائي، واليت تأّجلت ملا يُ 

P150F، مثّ تأّجل إىل ما ال �اية.2000أي حلني إنعقاد مؤمتر كامب ديفيد اإلجهاضي يف العام 

151 
ل إنسحاب قوات اإلحتالل إىل "إعادة ، حيث حتوّ ية كثريةائيلية عن تنازالت فلسطينكشفت املفاوضات الفلسطينية اإلسر و 

بوقف النشاطات  "د إسرائيليبتعهّ وطنات "ان واملستطيعليها"، وّمت إختزال إلغاء اإلستإنتشار إىل مناطق أمنية يتم اإلتفاق 
الة إىل املسار ألتهم حمُ بإعتبار أّن مس 194اإلستيطانية، وسقط الكالم عن الالجئني والتعاطي الواضح معهم وفقًا للقرار 

نائية، أّما النازحني فتّم اإلكتفاء باإلشارة إىل بديًال عن اإلصرار بإستعادة قضية الالجئني إىل طاولة املفاوضات الثُ  تعّددامل
، ومتّ وهو قرار ُملزم ،ذات الصلة 237دون اإلشارة إىل قرار جملس األمن رقم  ،د إسرائيل بعودتم إىل املناطق احملتلة""تعهّ 

احملتلة، إضافة إىل العالقات  قّوةي عن األمن اخلارجي وتركه للإرجاء احلديث عن املصري النهائي للقدس، كما وّمت التخلّ 
اخلارجية مبا ينسجم مع املطالب اإلسرائيلية، ومل يتم اإلشارة إىل ترابط مسارات احلل على خمتلف اجلبهات حبيث يكون 

تراجع و  ضغوط األمريكية واإلسرائيلية،لل دة الفلسطينية. وقد جاءت هذه التنازالت إستجابةً رت القيااحلل شامًال كما قرّ 
ع خطوة هامة حنو الوفد الفلسطيين عن مطالبه بالسيادة على األرض واملياه واملصادر الطبيعية، وبالتايل شّكل هذا الرتاجُ 

صل به من وما يتّ  ،يف املرحلة اإلنتقالية من زاوية اإلستخداماإلقرتاب من املفهوم اإلسرائيلي القائم على طرح مسألة األرض 
 P151F152.ا يف املرحلة النهائيةل معهة بالسيادة سيتم التعامُ عّلقاملتواملسائل اجلغرافية  ر أّن األرضوذلك على إعتبا ،قضايا قانونية

ر لقطاع غزة والضفة احلصار املتكرّ رائيلي و لتها مواصلة اإلستيطان والقمع الدموي اإلسوهذه النتازالت الفلسطينية ختلّ 

الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري والدولة  ت عناصر احلل األمريكي اإلسرائيلي وطابعه التصفوي حلقّ ر هالغربية، وظ
ومواصلة رته املفاوضات من غطاء لسياسة ضرب اإلنتفاضات والعودة من ناحية، ولتكشف من ناحية ثانية ما وفّ 

 P152F153.اإلستيطان
 

 

                                                           
 "."من حركة حترر وطين إىل سلطةالدي، اخل. 151
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 من المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية حطّاتم 2.5

 : تداعياته ونتائجه1993سلو في العام إتفاق أو  2.5.1

ية السياسية. ففي لماألهداف اإلسرائيلية من وراء العطبيعة  ،ويف خمتلف اإلجتماعات ،كان واضحًا يف إتفاق أوسلو

ُتطالب  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلّن كان واضحًا أ  ،البيانات والتصرحيات الصادرة عن تلك اإلجتماعات
اً نصبّ كما أّن الرتكيز أصبح مُ   ،قابل هلذه املطالبتعداد لتقدمي مُ بدي أي إساربة اإلرهاب من دون أن تُ بالتطبيع الكامل وحمُ 

 P153F154.ب الصراعّ�ا هي لُ مؤمتر مدريد وكأ عاةل رُ بَ طالب اإلسرائيلية حىت من قِ على امل
ي عن والتخلّ  ،وسلو واملفاوضات اليت ستتبعه تفرض على الفلسطينيني اإللتزام بوقف املقاومة وقمعهاإّن إتفاق أو 

لوطنية وجتميد املطالبة باجلوانب اجلوهرية من احلقوق ا ،والتسليم بالتبعية اإلقتصادية الكاملة ،والتعاون األمين ،اإلنتفاضة
عظم أشكال ووسائل امات تؤدي إىل جتريد الطرف الفلسطيين من مُ وبالتايل فهذه اإللتز  حىت مفاوضات الوضع الدائم؛

دولة اإلستعمار اإلستيطاين وإىل تقويض أركان الربنامج الوطين املشرتك، كما أنّه مّكن  ،الضغط املؤثرة على اإلحتالل

كن من تنازالت، واإللتزام من فرض مفهومها اخلاص لرتتيبات املرحلة اإلنتقالية على قاعدة إعتصار أقصى ما ميُ  يسرائيلاإل
P154F155.كن من إستحقاقاتبأقل ما ميُ 

P  وهذه اإللتزامات من شأ�ا أن تؤدي إىل خسارة كامل احلقوق الوطنية للشعب

 الفلسطيين.
، حيث أخذ اإلقتصاد يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلقت إتفاقات أوسلو منافع كثرية ليف املقابل، فقد حقّ و 

قفزات مكاسب عديدة ويغزو العديد من األسواق وجيتذب الكثري من اإلستثمارات األجنبية عرب  ققّ اإلسرائيلي حيُ 
 اإلستفادة من رفع املقاطعة العربية، كما وأجنزت إسرائيل إتفاقيات إقتصادية مع اإلحتاد األورويب والواليات املتحدة

ا رفع مستوى الشراكة اإلسرتاتيجية األمريكية ة، ماقات العسكرية واإلسرتاتيجيبشكل خاص، إضافة إىل اإلتف األمريكية
 P155F156.حلة نوعية جديدةاإلسرائيلية إىل مر 

 عّلقفيما يت يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلومن خالل توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على إتفاقيات مع حكومة 
ل يف دة من خالل الربنامج الوطين املتمثّ لفلسطيين السّ أدارت ظهرها ملصاحل وحقوق الشتات ارتتيبات املرحلة اإلنتقالية، ب

ى العودة وحق تقرير املصري والدولة املستقلة ووحدة الشعب يف الوطن والشتات، وبالتايل فإّن هذا املّس بالربنامج الوطين أدّ 
أمام خماطر التوطني وخاصة يف أوساط الفلسطينيني يف الشتات الذين وضعتهم إتفاقات أوسلو  ،إىل الشعور باخلذالن

 P156F157.وضياع احلقوقوالتهجري 

                                                           
 .131، اإلسرائيلية -من كتابات بشير البرغوثي: مقاالت في المفاوضات الفلسطينية. الربغوثي، 154
 .14)، 1999(بريوت: شركة التقدم العريب،  تفاق أوسلوخمس سنوات على إ. قيس عبد الكرمي، 155
 .39. املرجع السابق، 156
 .86-85. املرجع السابق، 157
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فقها املباشر يف يبدو أّن إتفاق أوسلو ونشوء السلطة الفلسطينية قد حسم احلد األقصى حلدود الدولة الفلسطينية وأُ و 

وعلى الرغم من أّن هذا اإلتفاق كان أول إتفاق سياسي يقوم على أساس  .1967عام من الحدود الرابع من حزيران 
ومنظمة التحرير  دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيليساويًا بني ن مترتاف املتبادل، إال أّن هذا اإلعرتاف مل يكُ اإلع

رت اإلعرتاف حكومة إسرائيل قرّ "أّن واليت نّصت على  ،نتها رسائل اإلعرتاف املتبادلالفلسطينية وفقًا للصيغة اليت تضمّ 
يف  ،ن خالل عملية سالم الشرق األوسط"وعلى إقامة مفاوضات معها م ،يينل للشعب الفلسطمثّ مبنظمة التحرير كمُ 

 P157F158.إسرائيل يف الوجود بسالم وأمان" "منظمة التحرير الفلسطينية تعرتف حبق إنّ املقابل 
على و  ي،سرائيلاإل اإلستعمار اإلستيطاين اخلطأ اإلسرتاتيجي يف أوسلو هو اإلتفاق على إعرتاف الفلسطينيني بدولةويُعترب 

% 78فقد وافق الفلسطينيون على أّن  ،ل الفلسطينيني. مبعىن آخرثّ إعرتاف إسرائيل بأّن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممُ 
نظمة التحرير مباة من أراضي فلسطني التارخيية هي لإلسرائيليني، يف املقابل وافق اإلسرائيليون على أّن هذه القيادة املسمّ 

قابل القيادة. كما ّمت اإلتفاق على تقسيم األراضي مُ ل يف: تتمثّ ، وبالتايل كانت املعادلة الفلسطينية هي للفلسطينيني
على  ،"أ،ب،ج" القدس الشرقية، إىل ثالث فئاتاء نثطاع غزة، بإستيف الضفة الغربية وق 1967عام يف الاألراضي احملتلة 

سطينية اإلدارية واألمنية مع وجود بعض اإلستثناءات اليت نة من املدن الكبرية حتت السيطرة الفلأن تكون أراضي "أ" املكوّ 
رى الكبرية فسوف تكون حتت م يف العادة القُ حيق لإلسرائيليني فيها دخول هذه املدن، أّما األراضي "ب" واليت تضُ 

عظم األراضي الفارغة رى الصغرية ومُ م بعض القُ ية الفلسطينية واألمنية اإلسرائيلية، أّما أراضي "ج" واليت تضُ ر االسيطرة اإلد
يف وحىت هذا الوضع ّمت جتاوزه وأعادت إسرائيل إحتالل املدن يف إنتفاضة األقصى  ؛حتت السيطرة اإلسرائيلية الكاملةفهي 

ي عن يف أوسلو واضحة، فقد ّمت التخلّ  ةالفلسطيني القيادة عنها تاليت ختلّ  قضايا. وهكذا فقد كانت ال2001عام ال
ي عن املقاومة بل بشكل �ائي وإنشاء دولة إسرائيل عليها، كما وّمت التخلّ  1948عام يف الحتالهلا األراضي اليت ّمت إ

الذي  ،ى بامليثاق الوطين الفلسطيينواملسمّ  ،وإدانتها بشكل أو بآخر، إضافة إىل أنّه ّمت تغيري ميثاق منظمة التحرير

P158F159.مريكي بيل كلينتونيف غزة حضرها الرئيس األ الفلسطيينث عن حترير فلسطني يف جلسة للمجلس الوطين يتحدّ 
P  وهنا

 حيق ألي جهةحقوق الشعب الفلسطيين اليت ال ص واليت ختُ  ،نرى حجم التنازالت اليت ّمت تقدميها من منظمة التحرير

ظمة التحرير  ولكن يف النهاية جاءت من ،ا وإستشهد اآلالف من أجل حتريرهاّمت إحتالهل التنازل عن أراضٍ  التفريط با، فتمّ 
س. ومع كل هذه التنازالت مل يقف اليسار الفلسطيين سّداً منيعاً يف لة للشعب الفلسطيين وتنازلت عن ما هو مقدّ مثّ كمُ 

 ."طبق من ذهب"قّدم إلسرائيل اهلدايا على وجه السلطة الفلسطينية اليت تُ 

                                                           
 .10-9، طريق اليسار نحو الحرية والديمقراطية والعدالة. الصاحلي، 158
 .11-10 :)2010( 31، عدد 8 تسامح. إياد الربغوثي، "املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية: هدف أم وسيلة؟،" 159
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قتة متتد ؤ لفلسطينية املسلطة احلكومة الذاتية ا صالحيات جاء يف نص املشروع الفلسطيين للحكومة الذاتية املؤقتة بأنّ و 

ربتها التحتية ومناطقها البحرية ن ذلك أرضها ومواردها الطبيعية ومياهها وتُ على كل املنطقة الفلسطينية احملتلة، ويتضمّ 
املؤقتة سلطتها ارس سلطة احلكومة الذاتية الفلسطينية وسوف متُ  إلقتصادي وجماهلا اجلوي اخلاص با،اإلقليمية وقطاعها ا

 P159F160.لةيف كل أحناء املنطقة الفلسطينية احملت
من خالل إتفاق أوسلو "ال يكون للسلطة الفلسطينية صالحيات أو مسؤوليات يف جمال العالقات اخلارجية، واليت و 

ى إتفاق عة علووافقت اجلهة املوقّ  البعثات واملكاتب يف اخلارج"،ن فتح سفارات أو قنصليات أو أي نوع آخر من تتضمّ 
أوسلو على أن يقتصر نشاط منظمة التحرير الفلسطينية اخلارجي على إجراء املفاوضات وتوقيع اإلتفاقيات مع احلكومات 

 دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي دتجرّ دة، وبالتايل دّ قة وحمُ واملنظمات ملصلحة السلطة الفلسطينية يف جماالت ضيّ 
سة هذه العالقات من مالمح الدولة، فأوكلت إىل ار قات اخلارجية خشية ما توحي با ممُ من كل العال الفلسطينية السلطة

ستقبل السلطة هو الذي يعنيها، أّما منظمة التحرير فمصريها القيام بدور السمسار هلذه السلطة، فمُ  منظمة التحرير
هائي ب منها، وهو التوقيع على وثيقة احلل الناإللغاء كما ورد يف ديباجة إتفاقية أوسلو، ولكن بعد تأدية آخر ما هو مطلو 

 P160F161.باإلمالءات اإلسرائيلية
ات نعطفًا نوعيًا متّثل يف قيام سلطة فلسطينية على إقليمها. ومن التغريّ وقد دخل النظام السياسي الفلسطيين مع أوسلو مُ 

من خالل إستخدام  "فتحين الفلسطيين "حركة التحرير الوطاليت شهدها هذا الطور على النظام احلزيب: إعادة إنتاج هيمنة 
، أمنية، واإلستناد إىل قاعدة تنظيمية، وإدارة املواجهة مع اإلحتالل، وإحتواء التشكيالت التقليدية قّوةة كبناء ُمتعّددآليات 

ات ع ملحوظ يف تنظيموتراجُ  تنظيمات اإلسالم السياسي يمنة على مؤسسات التمع املدين؛ صعودهلوالصراع من أجل ا
 P161F162.عارضةبل قوى مُ قامُ  شاركة يف السلطة الفلسطينيةدة ومُ ل النظام احلزيب من قوى مؤيتشكّ اليسار؛ 

وشّكل إتفاق أوسلو �اية العملية التفاوضية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني وليس بدايتها، حيث أّن كل ما جرى بعد هذا 

ىت وإن مل يتوصل إىل إغالق ملف املفاوضات املستمرة منذ ذلك ة، وحرة واململّ ل ضمن التفصيالت املكرّ اإلتفاق يدخُ 
مة يف جمرى حصلت على ما تُريد من الفلسطينيني وأصبحت املتحكّ  يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين احلني، إال أنّ 

موعة من الثوابت ن جمقد خال هذا اإلتفاق من التكافؤ الداخلي، حيث تضمّ فاوضات احملكومة والنامجة عنه. و ومآل امل

                                                           
من وثائق منظمة التحرير الفلسطينية: غصن ،" 3/3/1992. "نص املشروع الفلسطيين للحكومة الذاتية املؤقتة، واشنطن (العاصمة)، 160

 .92-91(القاهرة، بريوت، عّمان: دار الفىت العريب، د.ت.)،  الزيتون وبندقية الثائر
مستقبل النظام السياسي ، حمّررسس جديدة لتمثيل الشتات،" وسام رفيدي، . شفيق احلوت، "مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية: حنو أ161

املؤسسة  -معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، رام اهللا: مواطن -(بريزيت: جامعة بريزيتالفلسطيني واآلفاق السياسية الممكنة 
 .99)، 2005لدراسة الدميقراطية،  الفلسطينية

 .53ي الفلسطيين والدور املأمول لقوى اليسار،" . أبو حطب، "النظام السياس162
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حصلت عليها إسرائيل على شكل مبادئ أساسية من خالل اإلعرتاف فلسطينيًا بشرعية وجودها، إضافة إىل نبذ 

ن إتفاق أوسلو املوافقة الفلسطينية على أن ُتصبح إسرائيل "اإلرهاب" والقبول حبل النزاع بالوسائل السلمية. كما وتضمّ 
 ،من دائرة املفاوضات 1948 صري الفلسطيين بعد أن أخرج األراضي احملتلة يف العامير املتكافئًا يف تقر شريكًا موازيًا ومُ 

تنازع عليها ومن دون ضمان عدم قيام إسرائيل بتغيري الوقائع املفروضة إىل أرض مُ  1967عام يف الوحتويل األرض احملتلة 
ا من خالل هذا اإلتفاق حتديد سقفهم التفاوضي يعين أّن الفلسطينيني قبلو  ى هذه األرض خالل فرتة املفاوضات، ماعل

فقد  ،ومل يضمنوا أن تبقى وقائع احلد األدىن على حاهلا حلني إنتهاء التفاوض بشأ�ا. وهكذا ،األعلى بأدىن حد ملطالبهم
لغربية كن حتصيل إعادة القدس الشرقية والضفة اوضع اجلانب الفلسطيين نفسه يف موضع اخلاسر منذ البداية، حيث ال ميُ 

 P162F163.تنازعاً عليهاذه املناطق أرضاً مُ وقطاع غزة كامًال نتيجة عملية مفاوضات بدأت بإعتبار ه
يف عملية أوسلو،  قّوةعن إفتقار الفلسطينيني إىل ال ، رئيس دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي،سيوقد عّرب مشعون بري 

ذ وهات ألّن منظمة التحرير الفلسطينية ليست لديها سوى خُ  وكان يرى "أّن املفاوضات مع الفلسطينيني ليست عملية
كن أن تعطيه إلسرائيل، ليس لديهم أرض، ليس لديهم سلطة، ليس لديهم موارد، من نواٍح كثرية هي القليل الذي ميُ 

P163Fريد أن تكون لنا يف املستقبل؟"مفاوضات مع أنفسنا، ألّن ما يدفعنا هو السؤال: أي إسرائيل تلك اليت نُ 

164 
، صادرت دولة اإلستعمار اإلستيطاين 2000العام وحىت  1993عام يف الوجتدر اإلشارة إىل أنّه منذ توقيع إتفاق أوسلو 

واصي يط منطقة املع اإلستيطاين يف حمُ ألف دومن من أراضي الضفة الغربية، وفتحت ملف التوسّ  550أكثر من  اإلسرائيلي
، %32% فقط وإبتلع اإلستيطان 14هول للقدس، فبقي بيد أهلها يونس حىت رفح، فضًال عن املصري المن خان

 ،إلسرائيليني فقطفيها، حبيث تكون مفتوحة ل % حتت عنوان مناطق خضراء لإلستيطان44يدها على  ووضعت إسرائيل
سقف  ع فاعلة حتتجبداول زمنية تسري عليها احلكومات اإلسرائيلية من دون أيّة رواد و  ،وفق برنامج التهويد الشامل

P164F165.تداعيات أوسلو
P ب عليه زيادة معاناة الشعب الفلسطيين رات تشاؤماً، وترتّ التصوّ  ما جرى يف إتفاق أوسلو فاق أشدّ ف

قيود إضافية على  ترضفُ و ت مستوى املعيشة، ، وتدنّ ةسعت دائرة البطالكم الذا  يف جماالت خمتلفة، فإتّ يف مناطق احلُ 
 P165F166.زة وبالعكسطاع غل الناس من الضفة الغربية إىل قتنقّ 

ذون يف منظمة التحرير الفلسطينية على تضخيمه أكثر ممّا ينبغي، مل خيُل إتفاق أوسلو من "تنازل" إسرائيلي، عمل املتنفّ و 
الشعب يف  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإل، أي إعرتاف د إعرتاف اللص بضحيتهل يف جمرّ وهذا "التنازل" يتمثّ 

                                                           
): 2009( 78، عدد 20 مجلة الدراسات الفلسطينية. علي اجلرباوي، "املفاوضات العربية والفلسطينية مع إسرائيل: املأزق واحلل،" 163
26-27. 
 .127، غياب السالم: محاولة لفهم الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. جويات، 164
 .117)، 2004الصحفية واملعلومات، (القاهرة: احملروسة للنشر واخلدمات  2ط، أبعد من أوسلو: فلسطين إلى أين؟. نايف حوامتة، 165
 .83)، 2000(القاهرة: دار الكلمة،  الرئيسية/ الدروس المستفادة محطاتال :الحركة الوطنية الفلسطينية. عبد القادر ياسني، 166
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العامل على ًال له، وهذا األمر مّكن إسرائيل من أن تُعيد صياغة عالقتها مع ثّ التحرير الفلسطينية ممُ نظمة لسطيين ومبالف

رائيل ناضلة إىل أداة حلماية أمن إسوإنفتح الباب لتحويل فلسطينيني من طليعة وطنية وقومية مُ  حساب املصاحل العربية،
زلة، مات، وذلك بعد أن كانت إسرائيل تعيش يف عُ إسرائيل ضمن احملرّ د احلوار مع عُ مل ي ،تفاقواإلسرائيليني. ومع هذا اإل

دت الطموحات ت منظومة القيم العربية، وتدّ ق با األعداء الذين يعملون على إ�اء إغتصابا لألرض العربية، فإهتزّ وُحيدّ 
سطيين من العودة وحق تقرير رم الشعب الفلالوطنية الفلسطينية يف الصميم، كما تبعثر الصف الوطين الفلسطيين، وحُ 

أطلقت يد إسرائيل يف اإلستيطان وإبتالع املزيد من األراضي  ،املصري وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس. يف املقابل
ة حرمت إتفاقية أوسلو القضية الفلسطينية من املظلّ و  من مياه الضفة الغربية وقطاع غزة،والسطو على النسبة األكرب 

د عدم جواز ، وتؤكّ قّوةم القوانني الدولية إكتساب أراضي الغري بالرّ قت إسرائيل هدفها، حيث حتُ وبالتايل حقّ الدولية، 
وعدم  لقواعد اآلمرة يف القانون الدويلل الفتهده. وما جيعل هذا اإلتفاق باطًال هو خمُ التنازل عن اإلقليم، وعلى حق إسرتدا

 P166F167.حلساب إسرائيلالتكافؤ بني طرفيها 
طق د النُ تاحة، فمجرّ ج املناصرون إلتفاق أوسلو بالسؤال عن ما هو البديل؟ إال أّن اإلجابة واضحة ومُ ئما ما يتحجّ داو 

قد في، فإّن ذلك يعين بأّن القيادة الفلسطينية عجزت عن إجياد البديل، ومن عجز عليه اإلسراع بالتنحّ  ،بذا السؤال
ة، ن قادرة على خلق البديل؟ ومن ناحية ثانيما هي وظيفة القيادة إن مل تكُ  مثّ ومن يكون هناك من يستطيع إجياد البديل. 

ر ذة على النحو الذي يُربّ ل القيادة املتنفّ بَ يعين بأّن هنالك خطيئة أو أكثر ّمت إرتكابا من قِ  فإّن ترديد سؤال ما هو البديل؟
ل يف املقاومة والتحرير، حيث فّر اجلنود اإلسرائيليون من د حزب اهللا بأّن هناك بديل ُمتاح يتمثّ به اللص ما إقرتفه. وقد أكّ 

 P167F168.2000 من العام أيار 25ق التحرير جلنوب لبنان يوم حة، وحتقّ جنوب لبنان حتت تأثري املقاومة املسلّ 
ارين ستشوقد ذهب الفريق املفاوض من منظمة التحرير الفلسطينية للتفاوض على إتفاقية ُملزمة دولياً دون أن يأخذ معه مُ 

ضهم شعبهم للذهاب، حيث مت ومل يفوّ الدراية واحلنكة،  يفتقد املفاوضون الفلسطينيون ية، كماقانونيني ذات كفاءة عال

نية املقاومة الفلسطينية بأكملها، دون أن يكون يف حوذتم خرائط قتضاها تفكيك بُ ة ّمت مبُ إرساهلم إىل أوسلو يف مهمّ 
قتضيات املصلحة القومية للشعب األرقام أو إملام حقيقي بطبيعة إسرائيل أو مُ ة باحلقائق و تفصيلية أو معرفة جادّ 

اتا وُتسيطر على األرض واملاء واألمن والسياسة اخلارجية يف الفلسطيين، فها هي إسرائيل حتتفظ مبستوطناتا وتُعيد نشر قوّ 
هر القيادة الفلسطينية بإحرازها نصرًا مؤزراً، ليس من املقبول أن تتظابالتايل كم الذا  الفلسطينية، و مناطق سلطة احلُ 

فإتفاق أوسلو مل ُحيّقق اإلستقالل، وإسرائيل هي من ُتسيطر على كافة املداخل واملخارج لغزة وأرحيا وحتتفظ حبق املوافقة 
P168Fعلى أو رفض كافة التشريعات املقرتحة وكافة التعيينات للمناصب املختلفة.

169 
                                                           

 .81-78. املرجع السابق، 167
 .82بق، . املرجع السا168
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ل مع التفاصيل العينية قوم على إعالن مقوالت فضفاضة تّتصف بالعمومية، يف حني أّن التعامُ وبذا، فإّن األسلوب العريب ي

ة املطلوبة بشكل أو بآخر؛ ويبدو أّن هذا املنطق كان وراء قبول منظمة التحرير الفلسطينية الحقاً سيؤدي إىل حتقيق املهمّ 
كم الذا  الفلسطيين احملدود سيقود بطريقة ما ساس أّن احلُ إلعالن املبادئ الذي ّمت التوّصل إليه يف أوسلو، وذلك على أ

ستقلة. وهكذا، دخل ث عن دولة فلسطينية مُ انة اليت تتحدّ إىل اإلستقالل إذا ما ّمت إصدار عدد كاٍف من البيانات الرنّ 
فمثًال أي ( يقةخطط أو معرفة بالتفاصيل الدق الفريق املفاوض من منظمة التحرير مرحلة التفاوض على التفاصيل بال

ألرض تسّلحون باخلطط وايف املقابل، دخل اإلسرائيليون املفاوضات وهم مُ  قة من أرحيا وغزة يشملها اإلتفاق؟).منط
P169Fرق.واخلرائط واملستوطنات والطُ 

170 

دمية ات اإلسرائيلية األمريكية القوتُعترب وثيقة إعالن املبادئ يف أوسلو وكأّ�ا كابوس بسبب كو�ا خليط من املسودّ 
نة، فأحد املقاطع مثًال يتحّدث عن "إنسحاب" عيّ واملقرتحات اإلجرائية الناقصة، إضافة إىل الغموض املتعّمد يف نقاط مُ 

، وبالتايل أوقعت هذه الوثيقة القيادة الفلسطينية يف اجليش اإلسرائيلي، بينما يتحّدث مقطع آخر عن "إعادة اإلنتشار"
P170Fفخاخ كثرية ّمت نصبها هلم.

171 

ايد قاومة اإلحتالل إىل طرف حمُ حت عملية أوسلو يف حتويل قطاعات مؤثرة من الشعب الفلسطيين من املشاركة يف مُ جنو 
إنتعاش "صناعة  :من مظاهر هذا التحييدو ب هذا. تقريباً، حيث حياول من دون كلل أن يتعايش مع اإلضطهاد املركّ 

إنتشرت  ،، سواء كانت احلكومية أو األهلية، ونظريتا اإلسرائيليةالسالم"، فاملشاريع املشرتكة بني املؤسسات الفلسطينية
بشكل كبري يف جماالت التنمية والصحة واملرأة وحقوق العمال والدميقراطية والشباب واملياه والفن وما إىل ذلك، وكأّن 

"من ة بإمتياز ما يقومون به بأنّه ر أصحاب هذه املشاريع التطبيعيكنة يف ظل اإلحتالل. وُيربّ مسألة "التنمية املستدامة" ممُ 
هد يف ، ولكن بدون بذل أدىن جُ "تحّررلكي نرتقي مبجتمعنا مبوازاة عملية ال الضروري اإلستفادة من خربات الطرف اآلخر

 P171F172.هذه تحّررشرح كيفية املسامهة يف عملية ال

نع السالم"، يف خطاب "صُ  ليتمثّ  ،خطاب خطري يف التعاطي مع القضية الفلسطينية، هيمن منذ إتفاق أوسلوو 
ن يقبع حتت ساوي بني اإلحتالل ومفالفلسطينيون شعب يقبع حتت اإلحتالل، ومن خالل هذا اخلطاب حياول أن يُ 

على تشخيص احلالة على أّ�ا صراع بني قوى متساوية وهلا مطالب ومصاحل وحقوق تارخيية  صرّ اإلحتالل، وهو خطاب ي
ل يف بناء وهناك خطاب آخر يتمثّ  التفاوضي منذ أوسلو على فلسفة هذا اخلطاب. متساوية، وبالتايل إرتكز اخليار

املؤسسات، فيميل هذا اخلطاب إىل إختزال القضية الفلسطينية على أّ�ا تدور أساسًا حول بناء جهاز أمين قوي وتعزيز 

                                                           
 .67. املرجع السابق، 170
 .86-85. املرجع السابق، 171
(البرية:  نحو إستراتيجية فلسطينية قادرة على تحقيق األهداف الوطنية. إصالح جاد، "محلة املقاطعة األكادميية والثقافية إلسرائيل،" 172
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ناصر هي مصاحل وطنية فلسطينية هذه الع كم الرشيد والشفافية واملساءلة يف اإلدارة واملؤسسات، وممّا ال شّك فيه بأنّ احلُ 

ي يهدف إىل إ�اء اإلحتالل وحتقيق حتّرر من الدرجة األوىل، ولكن املشروع الوطين هو يف األساس مشروع  ذات أمهية
سس حديثة عبارة عن حتصيل حاصل وال حيل حمل إ�اء اإلحتالل وعودة العودة، فيكون بناء مؤسسات الدولة على أُ 

نالك خطاب ثالث يدور حول املساعدات اإلنسانية، فمن خالله يتم حتويل القضية الفلسطينية إىل مشكلة الالجئني. وه
 األساسي حول كيفية تأمني دخول املواد التموينية األساسية وتزويد إنسانية صرفة وليست سياسية، وبالتايل يكون اهلمّ 

 P172F173.السكان باخلدمات األساسية

 2000 العام في مفاوضات كامب ديفيد 2.5.2

نتجع كامب ديفيد، وحول طاولة خشبية هائلة احلجم ّمت إعدادها ها مُ مّ يف واحد من أكرب البيوت اخلشبية اليت يضُ 
لس أمامه إىل اليمني الرئيس الفلسطيين جساعديه، و اطًا بكبار مُ للمفاوضات، جلس الرئيس األمريكي بيل كلينتون حمُ 

 P173F174.ك والوفد اإلسرائيلي املفاوض، بينما إىل ناحية اليسار جلس إيهود باراياسر عرفات مصحوباً بالوفد الفلسطيين
دولة اإلستعمار اإلستيطاين وقد رفض الفلسطينيون إقرتاحات السالم يف كامب ديفيد، وذلك على إعتبار أّن إقرتاحات 

البقاء ألّ�ا طالبت بتقسيم  درة علىقّدم بشكل مكتوب، مل تسمح بوجود دولة فلسطينية ذات قُ اليت مل تُ  ،يسرائيلاإل
رت إقرتاحات كامب اطة وواقعة حتت السيطرة اإلسرائيلية. وتنكّ وحمُ  نفصلة متاماً األراضي الفلسطينية إىل أربعة كانتونات مُ 

ديفيد حلق الفلسطينيني يف السيطرة على حدودهم وعلى جماهلم اجلوي وعلى مصادر املياه اخلاصة بم، ويف املقابل أعطت 

 P174F175.عهاعية للمستوطنات غري القانونية يف املنطقة الفلسطينية وعملت على توسيالشر 
ب تنازالت جوهرية من الفلسطينيني، يف املقابل ال وبناًء على القانون الدويل، نرى أّن "املقايضات" يف كامب ديفيد تتطلّ 

دولة اإلستعمار اإلستيطاين حتلتها وا عن أجزاء من األرض اليت إتنازالت من إسرائيل: فعلى الفلسطينيني أن يتخلّ 
، وذلك على الرغم من أّن حمكمة العدل الدولية اليت ُتعترب أعلى هيئة يف العامل، قضت بأّن 1967عام ال ي يفسرائيلاإل

 رائيل أي حق قانوين فيها،تلة ليس إلسحمُ  ، ومبا فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ 1967عام يف الاألراضي اليت ّمت إحتالهلا 
مة العدل الدولية أيضاً، وذلك على الرغم من أنّه وفقاً حملك القبول ببقاء املستوطنات اإلسرائيلية،وعلى الفلسطينيني كذلك 

املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، إنتهاكًا للقانون الدويل. كما ّمت إعتبار 
بالرغم من أّن منظمات حقوق اإلنسان تدعو  ق الالجئني يف العودة إىل ديارهمافقة على تقييد حوعلى الفلسطينيني املو 

لبهم رين من صُ إىل متكني الفلسطينيني الذين هربوا أو طُردوا من إسرائيل أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، إضافة إىل املتحدّ 

                                                           
 نحو إستراتيجية فلسطينية قادرة على تحقيق األهداف الوطنية. بشري بشري، "الدولة ثنائية القومية: حل أخالقي قابل للتنفيذ،" 173

 .135-134)، 2009املركز الفلسطيين لإلعالم واألحباث والدراسات،  -(البرية: بدائل
 .39-38، الكاملة للمفاوضات: من أوسلو إلى خريطة الطريقالرواية الفلسطينية . قريع، 174
 .337. املرجع السابق، 175
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العودة. وبالتايل نرى بأّن هذه "املقايضات" و"التسويات" من ارسة حق من ممُ  ،الذين حافظوا على صالت حقيقية باملنطقة

 P175F176.سب لإلسرائيلينين بأكملها من خسائر للفلسطينيني ومكاأجل السالم تتكوّ 
كسفورد األكادميي يف جامعة أُ  ،حسني آغا :يف سلسلة مقاالت ُكتبت عن كامب ديفيد أعّدها ونشرها كل منو 

ألوسط الذي بيل كلينتون لشؤون الشرق ااألمريكي ساعد الرئيس مُ  ،روبرت ميليص يف الشؤون اإلسرائيلية، و واملتخصّ 
ّ�ا مكتوب، وأقّدم أبدًا بشكل ر اليت طُرحت يف كامب ديفيد مل تُ ّمت اإلشارة إىل أّن األفكا حضر مؤمتر كامب ديفيد؛

الرئيس رصة للتفاوض مع ة الفُ إيهود باراك طالب بإتاحنُقلت شفوياً، وكانت عبارة عن أفكار أمريكية. ورغم أّن 
طالبة ياسر عرفات وجهاً لوجه، إال أنّه رفض عقد أي إجتماع جوهري معه يف كامب ديفيد بسبب خوفه من مُ الفلسطيين 

الرئيس عرفات عرفات بضرورة وضع التنازالت اإلسرائيلية بشكل مدّون، وقد أصّر باراك واألمريكيون على أن يقبل الرئيس 
 P176F177.وضاتسس عامة للمفاأُ  با على أّ�ا

رافات  حتّدث فيه عن خُ  ،نشرت جريدة الشرق األوسط ترمجة ملقال كتبه روبرت ميلي ،2001من العام متوز  14يف و 
عات الفلسطينية املشروعة، يف حني أّن عظم التطلّ ق مُ رافة ُتشري إىل أّن العرض اإلسرائيلي حقّ هناك خُ كامب ديفيد، ف

مبا فيها القدس الشرقية،  ،1967عام يف الطينيني طالبوا باإلنسحاب من األراضي اليت ّمت إحتالهلا احلقيقة تقول بأّن الفلس
قّدموا أي تنازالت من ذلك. وهناك من يّدعي بأّن الفلسطينيني مل يُ  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلوقد رفضت 

نيون فكرة ضم إسرائيل ملناطق واسعة يف الضفة الغربية من ل الفلسطيعاء غري صحيح، حيث قبِ جانبهم، إال أّن هذا اإلدّ 
لوا أيضًا مبدأ سيادة إسرائيل على األحياء اليهودية يف القدس الشرقية، وهي األحياء تلة املستوطنات، وقبِ أجل إستيعاب كُ 

ّ�م وافقوا على . ورغم إصرارهم على حق عودة الالجئني، إال أ1967 العام من إسرائيل قبل حرب زءن جاليت مل تكُ 
 P177F178.ية من خالل احلد من عدد العائدينتطبيق ذلك عرب طريقة حتمي مصاحل إسرائيل الدميوغرافية واألمن

 2013 العام المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية في 2.5.3

 من العام وزمت 30بعد توقف دام لثالث سنوات متواصلة، ّمت إستئناف املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية من جديد يف 
ي اللجنة املركزية ضوَ ه، عُ شتيّ إصائب عريقات وحممد  :ك فيها كل منيف العاصمة األمريكية واشنطن، حيث شار  2013

 ،نتنياهو إسحق موخلوبنيامني ستشار يفين ومُ فيها الوزيرة تسييب ل تكما وشارك  "،فتح" التحرير الوطين الفلسطيين حلركة
تابعة ملف ض مبُ واملبعوث األمريكي مارتن إنديك املفوّ  ،ر اخلارجية جون كرييوزي :شارك وعن الراعي األمريكي

                                                           
مجلة : تشويه روس املتعمد للموقف الفلسطيين،" عمر األيويب، مرتجم، 2000. نورمان فنكلستاين، "مفاوضات كامب ديفيد 176

 .87): 2007( 71، عدد 18 الدراسات الفلسطينية
(عّمان:  القضية الفلسطينية: تحديات الوجود والهويةم ومراجع، قدِّ الفلسطينية.. إىل أين؟،" منذر الشرع، م. حممد علي الفرّا، "القضية 177

 .94-93)، 2005مؤسسة عبد احلميد شومان، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
 .94. املرجع السابق، 178
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دة من اللقاءات الفلسطينية األمريكية، وخاصة بني الرئيس معقّ و املفاوضات. وقد سبقت هذه املفاوضات سلسلة طويلة 

 2013 من العام نيسان 7 الفلسطيين حممود عباس ووزير اخلارجية األمريكية جون كريي، حيث بدأت يف رام اهللا يف
ائيليني على حني أعلن جون كريي من العاصمة األردنية عّمان موافقة الفلسطينيني واإلسر  ،متوز 19وتواصلت حىت 

 P178F179.مية وبعيدة عن وسائل اإلعالوقد كان هناك توافق على أن تكون هذه املفاوضات سرّ  ،إستئناف املفاوضات
م الدالئل قدّ ال تزال تُ  دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي إال أنّ  ،تفاق أوسلومن الزمن على توقيع إ رغم مرور فرتةو 

، وذلك بفعل وصل إىل طريق مسدود 2013من العام نائية اليت إستؤنفت يف �اية متوز على أّن خيار املفاوضات الثُ 
امة الدولة الفلسطينية املستقلة وإلق 1967عام ال يف سياستها الرافضة ملبدأ اإلنسحاب من األراضي اليت إحتلتها إسرائيل

ياتا من خالل إستمرار فرض الوقائع وهذه مجيعها دالئل جتد جتلّ  .أي جزء من أرض فلسطني التارخيية ذات السيادة على
على األرض عرب اإلستيطان والتهويد والسالح من أجل إدامة اإلحتالل الكولونيايل اإلستعماري على األرض الفلسطينية، 

ق مع تصعيد خطري يف تنفيذ سياسات التطهري العرقي والتهجري القسري اليت تقوم بإستهداف الفلسطينيني وذلك بالرتافُ 
أو يف القدس واألغوار وغريمها  ،1948عام يف ال ّمت إحتالهلااليت  ناطقاملوباقي  املثلثو  على أرضهم، سواء كانوا يف النقب

. وقد إستؤنفت هذه اجلولة من املفاوضات من دون تغيري جوهري يف 1967عام ال يف من املناطق اليت ّمت إحتالهلا
طرها واجلهة الراعية هلا، لكن مع وجود إنقسام فلسطيين داخلي، وإفتقار إىل اإلمجاع الوطين يف إطار مرجعياتا وأهدافها وأُ 

اإلستعماري مع تعّمق اإلحتالل العسكري  تالل يف ميزان القوىحمن اإلمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إىل وطأة مزيد 
 P179F180.لألرض الفلسطينية

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني بأّن قرار العودة إىل املفاوضات  :وقد إعتربت كل من
لة اإلستعمار اإلستيطاين دو قبل أن تلتزم  ،فاوضاتك برفض إستئناف املاملتمسّ  ،يُعترب خروجًا على موقف اإلمجاع الوطين

دامى. كما أّن ، هذا إىل جانب اإلفراج عن األسرى القُ 1967عام البوقف شامل لإلستيطان، وإقرارها حبدود  اإلسرائيلي

إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، وإىل عدد من القادة  التشكيك يف جدوى املفاوضات قد إمتدّ 
من أّ�ا لن  2013من العام آب  18اللجنة التنفيذية يف إجتماعها املنعقد يف رام اهللا بتاريخ  الفلسطينيني، حيث حّذرا

وإعتربت أّن  ،عل تلك املفاوضات فارغة املضمونتقبل أن ُتصبح املفاوضات ستارًا سياسيًا لتطبيق مشروع إستيطاين جي
هي مبثابة الدليل القاطع على أّن خيار  اإلسرائيلي لالقرارات اإلستيطانية الغري مسبوقة اليت أعلنتها حكومة اإلحتال

 P180F181.تهويد وسلب األرض الفلسطينيةع والإسرائيل األول واألخري هو التوسّ 

                                                           
 .96): 2013( 194، عدد 48 السياسة الدوليةاإلسرائيلية،"  -طينية. حممد مجعة، "أجندة مفتوحة: دوافع وآفاق املفاوضات الفلس179
 96، عدد 24 مجلة الدراسات الفلسطينية. خليل شاهني، "عشرون عامًا على "أوسلو": مفاوضات عقيمة وتعميق اإلنقسام،" 180

)2013 :(265. 
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وجتدر اإلشارة إىل أّن الوعي خبطر طريق املفاوضات ال يستقيم إال من خالل شق طريق آخر يضع الشعب أمام خيار 

أّما اإلكتفاء برفض سياسة التفاوض ورفض الذهاب  .يقطع الطريق عليهار يدرأ اخلطر و حقيقي لإلستقطاب، وهو خي
ضون إسرتاتيجية املفاوضات فالذين يرفُ  ،سليب ال يؤدي إىل أي نتائج عمليةللمفاوضات بشروط وبغري شروط، فهذا أمر 

 P181F182.صرينعُ رات وبرامج ملواجهة اإلحتالل واإلستيطان والفصل العليهم اإلنتقال من الرفض إىل وضع تصوّ 

 موقف إسرائيل من التسوية مع الفلسطينيين 2.6

األرض واهلجرة واملياه  سياسية واأليديولوجية جتاهنعود إىل أدبياتم ال ،من خالل قراءة اخلارطة اجلينية للموقف اإلسرائيلي
، وتُعيدنا بالتايل إىل نطلقاتم ورؤيتهم للصراع وحقائقه وآفاقهبتهم ومُ او واألمن، كما ونعود إىل خطوطهم وثواإلستيطان 

رنا بسياستهم األمنية اإلسرتاتيجية وسياستهم التفاوضية ذكّ اليت ال حصر هلا، وتُ  "سيناريوهاتم"خرائطهم وخططهم و
التفكيكية وتكتيكاتم املرهفة يف لعبة املماطلة والتأجيل والتنويه. وعند قراءة خريطتهم جتاه األرض والقدس والالجئني 

دولة والسيادة واحلدود، نستخلص يف النهاية بأّ�م يعتزمون تكريس إحتالهلم بشرعية املفاوضات وحق العودة وال
ريدون للفلسطينيني واإلتفاقيات والبصمات الفلسطينية والعربية والدولية بدل الدبابات، كما ونستخلص كذلك بأّ�م يُ 

 P182F183.% من الضفة الغربية18غزة و ستقلة" بسيادة إسرائيلية كاملة، ورّمبا على مساحة تشمل"دولة مُ 
شارون، نرى بأنّه إستعاض عن املفاوضات على الطاولة مبفاوضات من نوع  رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرئيل كمويف فرتة حُ 

 أيّة مفاوضات على ، وبالتايل يفرض حقائق ووقائع جديدة تفرض نفسها يفقّوةحًا جبربوت التسلّ آخر على األرض مُ 

محالت  من خالل إطالقتغري على األرض لى إعتبار أّن الفلسطيين سيخضع يف النهاية للمُ ع كالطاولة، وذل
P183F184.اإلستيطان

P دولة اإلستعمار يف املفاوضات مع  الفلسطينية ومن اخلطأ يف ظل هذه الظروف أن تستمر السلطة

 .اإلستيطاين اإلسرائيلي
كمه، يبدو به "مكانة حتت الشمس"، إضافة إىل خربة فرتة حُ نتنياهو ورؤيته اليت صاغها يف كتاامني ينب شخصية حتليلويف 

فّضل رسم اخلطوط العامة للتسوية املأمولة ع سري نتنياهو يف طريق التسوية السياسية، حيث أّن نتنياهو يُ صعبًا للغاية توقّ 
 الرتويج ملقولة غياب واللجوء إىل سياسة التسويف واملراوغة عرب املمارسات اإلسرائيلية املختلفة على األرض من خالل

P184F185.أو ضعف الشريك احملتمل الشريك الفلسطيين
P  الوعي الكايف بشخصية نتنياهو وغريه من  للفلسطينينيوإذا كان

 ،ضايا جوهرية بالنسبة للفلسطينينيت اإلسرائيلي يف أكثر القرؤوساء احلكومة اإلسرائيلية، فلماذا التفاوض يف ظل التعنّ 

                                                           
 .99اإلسرائيلية،"  -سطينية. مجعة، "أجندة مفتوحة: دوافع وآفاق املفاوضات الفل182
 .91): 2000( 3، عدد رؤية . نواف الزرو، "وقفة إستخالصية أمام مشهد املفاوضات،"183
 .77أبو ركبة، "بانوراما املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية وجذور األزمة،" . 184
 .22): 2010( 181، عدد 45 السياسة الدولية. عماد جاد، "الدولة الفلسطينية بني املفاوضات والقرار الدويل،" 185
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واألرض؟ ويف هذه احلالة فإّن اإلستمرار يف عملية املفاوضات يف ظل هذه الظروف يطرح وخاصة يف قضية الالجئني 

 لتحقيقها.يسعى الفريق املفاوض من منظمة التحرير الفلسطينية  األهداف اليت حولت عديدة تساؤال
اوضات، ويف ذات الوقت إستبعاد ل يف عدم اإل�يار التام لعملية السالم واملفبنيامني نتنياهو على اخليار املتمثّ يقوم موقف و 

دولة اإلستعمار إّن خيار بقاء الوضع الراهن هو املفّضل بالنسبة لو  فاقي إنتقايل جديد أو إتفاق دائم،اإلتفاق على عقد إت
من طاتا لفرض أمر واقع إحتاليل، و طّ ّكنها من إستكمال خمُ ألنّه يعطيها مزايا كبرية، فمن ناحية ميُ  يسرائيلاإلستيطاين اإل

ر له كوكيل أمين وإقتصادي وإداري يعفي اإلحتالل من مسؤولياته ويوفّ   الفلسطينية افظ على إستمرار السلطةناحية ثانية حيُ 
 P185F186.زلة املتزايدة على إسرائيلف الضغوط والعُ فّ كن، ممّا خيُ عة، كما ويوحي بأّن احلل ممُ متنوّ  مكاسب

األول ميتاز بالعظمة والشموخ والغرور  :رات على شكلنيلة بتصوّ مّ حمُ وهي  سرائيليعملية املفاوضات يف ذهنية اإلتأ  و 
 ؛قة عن الفلسطينينيل يف الصور النمطية املسبر الثاين يتمثّ الته مع اآلخرين، والتصوّ وإجادة لعب دور الضحية يف تعامُ 

زمنة وجيعلها كذلك مُ  ،امات السالمت أكثر يف إلتز إىل التعنّ  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلرات تدفع وهذه التصوّ 
P186F187.ة لدى الفلسطينينيوطويلة وبدون نتائج ملموس

P  ّر الصهيوين دومًا على إفرتاض مفاده أّن ما ستفرضه وقد قام التصو

صبح مع مرور الوقت الواقع املقبول، ومع الزمن الشرعية املعتمدة، فتفكري الصهاينة قام يف املنطقة سوف يُ  قّوةإسرائيل بال
ربى وحتقيق كامل ى مرحلية تتألف يف األساس من مرحلتني: مرحلة احلروب اليت يفرتض أّ�ا ستنجح بإقامة إسرائيل الكُ عل

 P187F188.هيونية، ومرحلة التطبيعاألهداف الص
 ة عدم جدواها وتفشل فشالً د يف كل مرّ وعلى الرغم من أّن كافة املفاوضات اليت جتري بني الفلسطينيني واإلسرائيليني تؤكّ 

هلؤالء الالهثني وراء  اإلسرائيلي هت حكومة اإلحتاللاآلمال عليها، حىت وجّ  عّلقذريعاً، إال أّن هناك من ال يزال يُ 
إىل النيل من احلقوق  لة القوانني اليت تدفاملفاوضات لطمة جديدة عرب إقرارها قانون "اإلستفتاء" الذي يأ  ضمن مجُ 

اذ قرار اإلنسحاب فإّن القانون اجلديد يقضي بإجراء إستفتاء شعيب قبل إختّ  ،رائيليةوكغريه من القوانني اإلس .الفلسطينية

P188F189.زمع مع الفلسطينينيمُ  ل اإلحتالل اإلسرائيلي إىل أي إتفاقالصهيوين من القدس احملتلة يف حالة توصّ 
P  وجتدر اإلشارة

ياسية حول القدس، وّمت حتذير الفريق الفلسطيين إىل أنّه أبان عملية أوسلو، قّررت إسرائيل عدم القيام بأيّة تنازالت س

P189Fفهذا يعين القضاء على املفاوضات كّلها. ل مع القدس يف إعالن املبادئاملفاوض بأنّه لو أصّر على التعامُ 

190 
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للفلسطينيني يف املفاوضات سوى ما هي ليست حباجة له، وحتديدًا يف  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلقّدم مل تُ و 

ال السيطرة على السكان، وهي جاهزة لتقدمي املزيد من التصاريح واألذونات ومظاهر إدارية لتأمني تلك السيطرة، ويف جم
املقابل ُتريد من الفلسطينيني نسيان القضايا اجلوهرية ويف مقدمتها السيادة على األرض الفلسطينية. وإّن احلديث عن 

بول به قبوًال للتفاوض إىل ما ال �اية حول كل قرية ومدينة قملوضوع جيعل الا اجدولة إعادة اإلنتشار والتفاوض حول هذ
 الغربية يف الضفة شّكل قبوًال للمفاهيم "األمنية اإلسرائيلية" ومشول هذه املفاهيم املستوطنات القائمةيف الضفة الغربية، ويُ 

 P190F191.غزة قطاعو 
ى احلكومة واألحزاب والكنيست والرأي العام واجليش واألجهزة ، على مستو يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإل ضترفُ و 

شّكل خطرًا وجوديًا وسياسيًا ودينيًا وأيديولوجيًا وعسكرياً األمنية، قيام دولة فلسطينية حقيقية، فهي تعترب أّن قيامها يُ 
تالل يام دولة فلسطينية يف ظل اإلخعب قد الوطنية الفلسطينية. ومن الصسّ ، على إعتبار أنّه جيُ غرافيًا عليهاو وأمنيًا ودمي

 حوقف الكفاح املسلّ  ويف ظل ربح.ريح ومُ ل اإلحتالل إىل إحتالل هادئ ومُ وحتوّ  الفادح يف ميزان القوى لصاحل إسرائيل
ليه تعايش مع الوضع الراهن، وأقصى ما يسعى إه مُ يبدو أّن الفلسطيين كأنّ وحمدودية تأثري املقاطعة،  عبيةورمزية املقاومة الش

ال شيئًا على طاولة املفاوضات  الفلسطينيني إسرائيل لن تعطيف حتالل،ويتأمل حدوثه هو حتسني شروطه حتت اإل
فمن دون وحدة وكفاح طويل لتغيري ميزان القوى، لن تقوم الدولة الفلسطينية  غماً عنها، وبالتايلعون احلصول عليه رُ يطيست

 P191F192.اً لة فلسطينيمن البدائل املفضّ وال أي بديل 
 "أرض إسرائيل الُكربى"أصبحت أيديولوجيا و  ،طلقبشكل مُ إتفاق أوسلو ويرُفض حزب الليكود واألحزاب الدينية 

وبالتايل فحكومة برئاسة الليكود ال ميكن أن توافق ام دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي، كّ األساس بالنسبة لسياسة حُ 
P192Fولة فلسطينية ذات إستمرارية.على خلق ظروف إقليمية تؤدي إىل قيام د

193
P اك واضح أنّه يف إطار إتفاق سالم، هنومن ال

جيب أن تكون لديها وسائل   بنظرهم ليني لإلهتمام بأمن إسرائيل، وال شك أّن الدولة الفلسطينيةيضرورة بالنسبة لإلسرائ

P193Fإمكا�ا تديد إسرائيل.كافية للحفاظ على النظام وضمان شروط دفاع حمدودة، أي أن ال تكون فيها قوى جيش ب

194 
إدارة الضفة الغربية بعد أن  الفلسطينيون س، رئيس دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي، أن يتوّىل يوقد إرتأى مشعون بري 

تغدو منزوعة السالح وحتت سيطرة مشرتكة إلسرائيل واألردن عليها لفرتة مؤقتة يف أقل تقدير، وبالتايل ستضمن إسرائيل 
ل الرئيس وال يتخيّ  سة.على حرية احلركة لإلسرائيليني يف مجيع املناطق، إضافة إىل حرية العبادة يف األماكن املقدّ سيطرتا 
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P194Fس فصًال جسديًا وإقتصاديًا بني إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.ياإلسرائيلي بري 

195
P  وبذا، فإّن املوقف اإلسرائيلي

اه الوسط، ما جيعل إسرائيل يف لة املنفصلة ستفصل فلسطني الغربية يف إجتّ يُعارض خلق دولة فلسطينية ُمنفصلة، فالدو 
أّن دولة فلسطني، حىت وإن جتّردت من السالح، سوف ُجتاهد "س يوسط ضّيق ال ُميكن محايته أو الدفاع عنه. ويرى بري 

نة الكبرية للعامل الثاين والثالث يف األمم ة عسكرية، يف حني أّن التمع الدويل القائم على املعو دون تراُجع لكي ُتشّيد هلا قوّ 
ابات القدس وصوب الطول الكامل املتحدة لن يفعل شيئًا لوقف ذلك، وبالتايل سينتشر هذا اجليش الفلسطيين على بوّ 

P195F".فرض تديداً دائماً ألمن إسرائيلوالضّيق إلسرائيل، ما ي

196 
ديرت من أّن املفاوضات والعملية السياسية أُ  إىل وطنية الفلسطينية،، األمني العام حلركة املبادرة الُيشري مصطفى الربغوثيو 

من �ج  بة لإلسرائيليني كانت دومًا جزءفاملفاوضات بالنس نطلقني خيتلفان عن بعضهما:اإلسرائيليني والفلسطينيني من مُ 
روب املستمرة وجرائم احلرب شامل إلدارة الصراع بالسالح وبالكالم، باحلصار وباإلعالم، والدليل على ذلك سلسلة احل

يف حني أّن املفاوضات بالنسبة  يف عدوا�ا على الفلسطينيني؛ يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلاليت ترتكبها 
ب الزمن م الفشل وتسرّ للفلسطينيني عبارة عن سعي وراء حل الصراع يف ظل إختالل فادح يف ميزان القوى، حتّول مع تراكُ 

 P196F197.ل على اآلخرينالصراع بالتوكّ م مثّ إستسالم للقدر واإلستعاضة عن إدارة إىل هروب لألما
 ف بطول نفس ضمن خطة إسرتاتيجية مل تتغريّ جة وتوزيع أدوار دقيق، فهي تتصرّ أهداف متدرّ ة ينوللمؤسسة الصهيو 

و التخلص من كل أو كان خيارها اإلسرتاتيجي هو  ،1967العام لة منذ ، وال عناصرها املعدّ 1948عام السسها منذ أُ 
ورغم فداحة  ارسة الضغط اإلقتصادي واإلجتماعي.عظم الشعب الفلسطيين عرب التطهري العرقي واحلروب، ومن ّمث ممُ مُ 

ط الصهيوين، ى إىل فشل املخطّ إال أّن صمود الشعب الفلسطيين أدّ  ،غرايف خطريو ونشوء واقع دمي 1967عام ال يف اهلزمية
 يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإليُتيح ل ،كم ذا  للفلسطينيني حتت اإلحتالل"فكرة "حُ  فجرى تعديل اخلطة وإبتكار

ان ذلك مضمون خطة ك وجود بشري مؤقت حمروم من السيادة.السيطرة على األرض واملوارد، ويبقى السكان معزولني ك

ع اإلستيطاين حول القدس التوسّ  :ساسية يفل ركيزتا األ، وتتمثّ 1967عام التنفيذها مبنهجية منذ  آلون اليت إستمرّ 
 P197F198.واجلنوب ومنطقة األغوار أوًال، مثّ يف أعماق الضفة الغربية يف الشمال

 دون نتائجها قبل أن تبدأ:دّ سبقة، إال أّ�م حيُ ريد إستئناف املفاوضات بدون شروط مُ رغم أّن احلكومة اإلسرائيلية تُ و 
الالجئني جيب عظم الفلسطينيني؛ ية الذي يستثين مُ مع حق أداء الشعائر الدين ،ةدفالقدس بالنسبة هلم تبقى يهودية موحّ 
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يادة بالنسبة هلم ومنزوعة يجب أن تكون بدون سف أّما الدولة دة؛أن ُحتل قضيتهم خارج فلسطني، أي تصفية حق العو 

بتنسيق العمل بني  عّلقوى فيما يتوبالتايل ال يبقى جماًال للتفاوض س ستيطان ال يتوقف ويستمر يف النمو؛واإل السالح؛
 P198F199.نصريل نظام األبارتايد العُ األجهزة األمنية وحتديد آليات العمل اإلقتصادي يف ظ

 إنتفاضات أم مفاوضات؟ 2.7

د وتكثيف الضغوط اإلسرائيلية خالل اإلنتفاضة األوىل كان من املتوقع أّن بدء عملية املفاوضات سوف يؤدي إىل تصاعُ 

د لإلستجابة هلذا املطلب، وقد كانت هناك أصوات متهّ  ،ة حتت ستار "إجراءات بناء الثقة"قف اإلنتفاضواألمريكية لو 
  عبّ وكان جواب القوى الدميقراطية والوطنية على هذه األصوات هو تصعيد اإلنتفاضة. وقد أرادت اجلبهة الدميقراطية أن تُ 

ها ثغرات اإلنتفاضة وإستنهاض قواها وجتديد زمخها وتعزيز طابعقواها وتوّسع حتالفاتا على قاعدة برنامج ملموس لردم 
ها يف عن حقّ و ة الدفاع السياسي عن اإلنتفاضة ًا ملهمّ وينبغي عليها أن تويل إهتمامًا جادّ  ،الدميقراطي اجلماهريي املنظّم

كم الذا ، وإّمنا أجل احلُ اإلستمرار إىل أن يزول اإلحتالل باإلنسحاب اإلسرائيلي الكامل، فاإلنتفاضة مل تندلع من 
 P199F200.ق هذا اهلدفإندلعت اإلنتفاضة من أجل اجلالء الكامل واإلستقالل، وجيب أن تستمر حىت يتم حتقي

دولة بدأت  ،ومقتل عشرات اإلسرائيليني 1993عام الد اإلنتفاضة الفلسطينية خالل األشهر الثالثة من ويف ضوء تصاعُ 
ّكر بشكل جّدي باإلنسحاب من قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية، حيث تف يسرائيلاإلستعمار اإلستيطاين اإل

قابلة مع صحيفة جريوزاليم بوست اإلسرائيلية يف مُ  ،خابرات العسكرية اإلسرائيليةالقائد السابق للمُ  ،وصف يهوشع ساغي

ملزيد من سفك الدماء كل يوم، إّ�ا شاهد املزيد واد اإلنتفاضة بالعبارات التالية: "سنُ تصاعُ  ،1993 من العام آذار 15يف 
P200F201.ود"د إنتفاضة.. إّ�ا حرب عصابات جاحمة وبدون حدمل تعُ 

P  ّقها قّ ح بشكل عملي مدى النتائج اليت حتُ وهذا يوض

ها ققّ شّكل ضغوط كبرية على التمع اإلسرائيلي وتؤدي إىل مكاسب ال حتُ اإلنتفاضة يف وجه اإلحتالل، حيث أّ�ا تُ 
 ئة عام أخرى.ستمرت مااملفاوضات لو إ

تأثريًا كبريًا على  2000خالل اإلنتفاضة الثانية يف العام  اليت مارسها الفلسطينيون شّكلت العمليات اإلستشهاديةفقد 
يُعّرب عن كراهية عمياء للعدو من خالل املساس بأنفسهم  "إرهابًا فلسطينياً "التمع اإلسرائيلي، ويعتربها اإلسرائيليون 

ل مطلوب ضد شّكل رد فعتُ  اإلستشهاديةلفلسطينيني، فالعمليات زراعة املوت لدى اإلسرائيليني. أّما بالنسبة ل ب يفللتسبّ 
نجحت تلك العمليات يف إيقاع اخلوف القاتل يف التمع اإلسرائيلي، حيث إستهدفت الباصات الطائرات والدبابات، ف

ات والتسّوق، وإنتشر رجال للتجوال وشراء احلاجيّ قّللون من اخلروج واملطاعم واملقاهي والفنادق، ما جعل اإلسرائيليون يُ 
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%، كما وإخنفضت 30األمن يف كل مكان وإرتفع عدد العاملني يف هذا الال يف أعقاب العمليات اإلستشهادية بنسبة 

 P201F202.% خالل عامني68ببوط بنسبة  نسبة السياحة إىل أسفل الدرجات
حيث أجربت سب ملموسة على األرض، اكقت له مبتجربتني حقّ  اضتني األوىل والثانيةيف اإلنتف الشعب الفلسطيينومّر 

ويف هاتني التجربتني  ،با واهلروب من ضرباتا وأوجاعهااإلحتالل اإلسرائيلي وفرضت عليه اإلقرار بالوقائع والتسليم 
ف، ن خالهلا سالحًا بشكل مكثّ حيث كانت األوىل ذات طابع كفاحي مدين شعيب مل يستعمل الفلسطينيو  :نيالنوعيت

إجنازات عملية  خالهلماق الفلسطينيون حقّ  ؛ح وعمليات إستشهاديةنفي مسلّ والتجربة الثانية كانت ذات طابع عُ 
عام ال يف فبفعل اإلنفاضة املدنية اجلماهريية .وات حنو إستعادة حقوقهم املشروعةم خطسب ملموسة لصاحل التقدّ اكوم

ق السياسية املشروعة يون بالشعب العريب الفلسطيين ومبنظمة التحرير الفلسطينية وباحلقو إعرتف اإلسرائيل ،1987
 ضدقاومة الفلسطينية املوجعة للمُ  حة والعمليات اإلستشهادية والضرباتأّما بفعل اإلنتفاضة الثانية املسلّ  .للفلسطينيني

غزة عرب  إىل ترك قطاع ئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك،، ر شارونأرئيل دفعت  فقد وما تالها، 2000عام ال يف اإلسرائيليني
سيق مع منظمة التحرير نتتالل اإلسرائيلي بدون قيد أو شرط وبدون القواعد جيش اإلح تفكيكإزالة املستوطنات و 

ب من كام ايةبد ،ضية الفلسطينية اإلسرائيليةالتفاو  طّاتجرت سلسلة من احمل ،قابل ذلكفلسطينية. ويف مُ والسلطة ال
، إضافة إىل املفاوضات التقريبية 2007 من العام ، مرورًا مبفاوضات أنابوليس يف تشرين الثاين2000عام يف الديفيد 

ق أغراضها مل تصل إىل ما هو مطلوب منها وفشلت أو توقفت من دون أن ُحتقّ  إال أّ�ا ؛ماواملباشرة يف عهد باراك أوبا
 P202F203.هاوأهداف

بأّ�ا صورايخ عبثية، إال أّن هذا الوصف حمل شك، يف حني أّن الشيء  ،ل البعضبَ من قِ  ،توصف صواريخ املقاومةهذا و 
ث عنه بكل إطمئنان هو أّن املفاوضات اليت جتري بني الفلسطينيني واإلسرائيليني منذ سنوات األكيد الذي نستطيع التحدّ 

وبالتايل  ،ستمرارهاومع ذلك يصّرون على إ ،طويلة هي مفاوضات عبثية، ويعلم أغلبية العرب بأّ�ا لن تصل إىل شيء

P203F204.قمهاشاركة يف لعبة ثبت للجميع عُ املطلوب هو الكف عن امل
P  بأّن  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلتعترب و

ة حىت عّلقماطلة والتسويف وكسب الوقت من ناحية، ومن ناحية ثانية فهي أداة مثالية لرتك األمور مُ املفاوضات أداة للمُ 

 P204F205.لفها وجيعلها عدمية الفائدةفوتا الزمن ويتي

                                                           
 ، ثابت السباخي، مرتجمالحرب السابعة: كيف إنتصرنا ولماذا خسرنا في الحرب مع الفلسطينيين. عاموص هرئيل ووايف ساخروف، 202

 .187)، 2005أبيب: يديعوت أحرونوت،  تل(
 .78-75، بة الموقف الفلسطينيالمفاوضات وصال. فراعنة، 203
 .76-75. أمحد، "أسئلة املفاوضات غري املباشرة،" 204
 .111، مفاوضات السالم: المسار والخيارات واإلحتماالت. الدجاين، 205
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ل إىل هزمية، وذلك ألّن قدان مل يتحوّ قّدم نفسه كإنتماء إىل وطن مفقود وإحساس عميق بالفُ التاريخ الفلسطيين يُ إال أّن 

سطينية كهوية مجاعية قدان، فلوال املقاومة لتشّكلت اهلوية الفلل الفلسطيين مع الفُ ّثل التجربة اليت مّيزت تعامُ املقاومة متُ 
نصراً غّري، بسبب زنة تستحق الشفقة مثل أي ضحية، فكانت املقاومة هي من أعطى اهلوية عُ أة وحمُ منكوبة ومصدومة وجمزّ 

قّدم التاريخ الفلسطيين وأنقذ اهلوية اجلماعية من أن تطغى عليها هوية الضحية. كما يُ  ،مركزيته، معاين العناصر األخرى
عميق كان من املمكن أن ُيصيب هوية الفلسطيين يف الصميم وُيضيف إليها الماعي و اجلنب اس بالغُ نفسه أيضًا كإحس

طيين ونتائجها ورّمبا اهلزمية، إال أّن الوعي اجلماعي الفلس قّوةبات من السخرية وقبول األمر الواقع وقبول عالقات المركّ 
الفلسطيين وبقيت قضيته حّية، فالعدل مثل املقاومة، حيث لديه  صّر عليه، وبالتايل مل يُهزميستحضر العدل وُيطالب به وي

 تحّررنب، ويف حتويل هذا اإلحساس إىل حتدٍّ وأمل ودعم للالطاقة يف تعريف عناصر اهلوية األخرى كاإلحساس العميق بالغُ 
P205Fوالتحرير.

206 

 ما بعد مفاوضات السالم 2.8

ربكة: فهل أّن السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني سيعين أّن مُ و  ةهامالم سيكون هناك تساؤالت عديدة عندما يأ  الس

اربتها كانت عملية غري كان حدثًا طبيعياً، وبالتايل فإّن حمُ   1948يف العام  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلقيام 
راع لصاحلها، ضمناً، يعين قبول العرب عاقلة وجرمية؟ أم أّن قيام إسرائيل هو الذي كان جرمية حبد ذاته وأّن �اية هذا الص

واجهة ملدرة على احللم بإنتصار قادم؟ إّن إغفال العرب أوضاع ما بعد السالم وعدم ختطيطهم باهلزمية من دون حىت القُ 

ىل مرحلة شرق أوسطياً، يعين متكني إسرائيل من اإلنتقال إ -وعربياً  إسرائيلياً  -وعربياً  عربياً  -الوضع اإلقليمي اجلديد عربياً 
ل واإلخرتاق الثقايف واإلقتصادي واإلجتماعي والثقايف إخضاع العرب بشكل �ائي إىل اإلرادة اإلسرائيلية عرب التغلغُ 

درة العسكرية أيضاً؟ بل يبدو العسكرية، وبالتايل كيف سيكون إذا كان مدعوماً بالقُ  قّوةاحلضاري، وهو أقوى بكثري من ال
سبقًا (كما هو حال قبل وبعد وعد ن اخلطة جاهزة مُ ط منذ اآلن، إن مل تكُ طّ سرائيل ختُ إمن املنطقي اإلفرتاض بأّن 

التخطيط لقيام دولة إسرائيل وهلزمية  حيث متّ سالم، وهذا األمر ليس بالغريب، لغزو العرب يف مرحلة ما بعد ال ،بلفور)
P206Fد حرب على ورق؟جمرّ عد، و د حل وو العرب منذ مطلع القرن العشرين، وكانت إسرائيل وقتها جمرّ 

207 

فإّ�م سيواجهون  ،جتدر اإلشارة إىل أنّه حني يُطالب الفلسطينيون بتفكيك املستوطنات وإجالئها عن الضفة الغربيةو 
طالب سوف تُ و ضن الضفة الغربية وعلى أطرافها، على وضع هذه املستوطنات يف حُ  إقرتاحات إسرائيلية إسرتاتيجية تنصّ 

ب نظامًا عسكرياً ا يتطلّ بضمان محاية املستوطنني فيها، م"الدولة الفلسطينية"  يسرائيلين اإلدولة اإلستعمار اإلستيطا
فإّن  ،يتعاون مع األجهزة اإلسرائيلية ويضمن سالمة املستوطنني. وعندما جيري التفاوض حول تعريف السيادة وخصائصها

                                                           
 .17روحانا، "اهلوية الوطنية الفلسطينية واحللول السياسية،" . 206
 .63-62أم أخفقت؟،"  اوضات السالم. حنوش، "العرب يف مواجهة إسرائيل: أجنحت مف207
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ة السيطرة على "اإلرهاب"، وهذا يعين بأّن مثل هذه طالب بالسيطرة على احلدود اخلارجية هلذه الدولة حبجّ ستُ  إسرائيل

رها احلكومة قرّ د دائمًا بإعادة إحتالهلا يف اللحظة اليت تُ الدولة ستكون رهينة يف يد إحتالل إسرائيلي من نوع جديد يُهدّ 
ضع األساس لنظام يلزم أوًال كبح احلوار الفلسطيين الداخلي وقمع املعارضة وو ئيلية. وحىت يتم مترير حل كهذا، اإلسرا

 P207F208.ة حملاربة "اإلرهاب"ل طرفاً يف اإلسرتاتيجية األمريكين من التعاون مع إسرائيل ويدخُ فلسطيين شديد القمع يتمكّ 
عن حّقهم مبا  التنازل اب الفلسطينيني وحدهم، فُيطلب منهم دائماً وإّن عملية حتقيق السالم ال ينبغي أن تتم على حس

ق. وإذا لعسكري والنهب، بل باإلضافة إىل ذلك اإلعتذار عن املطالبة بأي شيء على اإلطالفقدوه على أيدي اإلحتالل ا
اإلسرائيلي، نرى بأّ�ا جتعل اإلستيطاين  القاهرة وباريس عن العالقات اإلقتصادية مع دولة اإلستعمار نظرنا إىل إتفاقيَيت 

 الفلسطيين، وباتت إسرائيل جزء ُعضوي من كل كم الذا إسرائيل الشريك األكرب داخل كل ما جيري يف أراضي احلُ 
تركيب إقتصادي، وجيب أن توافق على القوانني والتعيينات، كما أّن لقّواتا املسّلحة ومستوطناتا حقوقاً إستثنائية ال ختضع 

P208Fالسلبية.للقوانني املعمول با يف تلك األراضي، وبذا يتم تأسيس تبعية جديدة خانقة للفلسطينيني بنتائج بالغة 

209
P  ويقوم

السالم األمريكي يف الشرق األوسط على عّدة ُأسس، أبرزها: تطبيع العالقات بني إسرائيل والدول العربية، وعدم متّلك أي 

دولة يف املنطقة أسلحة الدمار الشامل ما عدا إسرائيل، وإحتواء إيران، وفتح إقتصاديات الدول العربية لإلخرتاق اإلسرائيلي 
اإلقليمية واحمللية ، وإخضاع كل القضايا األمريكية تدّفق النفط العريب غري احملدود إىل الواليات املتحدةواألمريكي، و 

ّني بوضوح حجم املكافآت النموذجي على ذلك، ويتب ملتطّلبات أمريكا ومصاحلها. ويُعترب اإلتفاق األردين اإلسرائيلي املثال
P209Fضعها، يف املقابل هناك عقوبات شديدة ملن ُخيالف هذه القواعد.بة على اإللتزام بالقواعد اليت ّمت و املرتتّ 

210
P  وبذا، فإّن

 به أمريكا وإسرائيل.و سالم مشروط باخلضوع لكل ما تطلُ منطقة الشرق األوسط لن تشهد سالماً متوازناً، فه

 الصةخُ  2.9

رار الفلسطيين، فكانت الفردية وسيطرة د هذا الفصل مّيزات النظام السياسي الفلسطيين واآللية اليت يتم با ُصنع القحدّ 

ما جعله يفقد شرعية القرارات  لغالبة للنظام السياسي الفلسطيين،حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح" عليه هي السمة ا
ل إىل أّن ص هذا الفص تاريخ القضية الفلسطينية. وخيلة بإتفاقيات مفصلية يفعّلقذتا منظمة التحرير الفلسطينية املتاليت إختّ 

 عّلقماً أو إجنازاً ملصلحة الشعب الفلسطيين على مستوى قضايا مصريية تتاملفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية مل ُحتدث تقدّ 
بالالجئني وحق العودة واإلستيطان والتنسيق األمين بني السلطة الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي. 

ة ُمتعّدد حمطّاتيف املفاوضات، فأثبتت عرب  التنازالت اليت ّمت تقدميها إلسرائيلمل ملسؤولية عن جمُ ل منظمة التحرير اوتتحمّ 
 2000أو كامب ديفيد يف العام  1993فشلها يف إنتزاع حقوق الشعب الفلسطيين، سواء كان ذلك يف أوسلو يف العام 

                                                           
 .98): 1999( 24، عدد 6 السياسة الفلسطينية. إياد السراج، "املنظمات األهلية ومفاوضات احلل النهائي،" 208
 .131-130، أريحا": سالم أمريكي -"غزةسعيد، . 209
 .147. املرجع السابق، 210
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مة السياسية مع منظمة التحرير رغم كل التنازالت املقدَّ  ض التسويةترفُ  أّن إسرائيل . كما يتبّني 2013أو مفاوضات العام 

ص هذا الفصل خيل وبذا، .العسكرية قّوةبال اول إسرائيل كسب الوقت لتغيري احلقائق على األرضمن الفريق املفاوض، وحتُ 
سرتاتيجية قد غاب عنه خطاب التحرير، وساد خطاب اإلستسالم واخلضوع نتيجة إ أّن املشروع الوطين الفلسطيين إىل

 تفاوضية غري متوازنة.
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 الفصل الثالث

 اليسار الفلسطيني: غياب الخطاب البديل

 تمهيد 3.1

والفكر اليساري الفلسطيين من حيث نشأته وإشكالياته، يف حماولة  عام، د الفصل الثالث الفكر اليساري بشكليرصُ 

نياً. ويتناول هذا الفصل دور األحزاب السياسية يف احلقل ع با فلسطيلفهم هذا الفكر العاملي واخلصوصية اليت يتمتّ 
السياسي واإلجتماعي، ومسات احلزب الثوري الذي يُنادي بالقضاء على الظُلم واإلستبداد واإلستعمار. ولألحزاب 

األحزاب  نيةاليسارية الفلسطينية أمهية كبرية على الساحة الفلسطينية رغم كل الظروف اليت أحطات با، فيتم حتديد بُ 
ع با اليسار على الساحة الفلسطينية، والدور الذي يلعبه من خالل اليسارية الفلسطينية بصورة عامة، واملكانة اليت يتمتّ 

أحزاب كان هلا دورًا بارزًا يف احلركة الوطنية الفلسطينية والنضال ضد املستعِمر، مثل: اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، 
حرير فلسطني، حزب الشعب الفلسطيين؛ فيتم إستعراض الرؤية العامة هلذه األحزاب السياسية اجلبهة الدميقراطية لت

ع قوى اليسار يف الساحة الفلسطينية الفلسطينية ومنهجها العام. وينتهي الفصل بطرح أزمة اليسار الفلسطيين وعوامل تراجُ 
 بعد أن يتم حتديد أزمة اليسار العريب بشكل عام.

 ي: اليسار الفلسطينيتقديم أوَّل 3.2

عاهدة كامب ديفيد وخروج �اية القرن العشرين، وقد كان من عالئمه: مُ  عًا كبريًا يفالعربية تراجُ  تحّررللت حركة اسجّ 
ياة ؛ تزايد الرجعية العربية على احلةاليمني الفلسطيين وطروحاته اإل�زامي قّوةمصر من دائرة الصراع العريب اإلسرائيلي؛ تنامي 

إرباك األقطار العربية بالصراعات احمللية واإلقليمية وتفكيك بعضها وإبتعاد الروح الوحدوية  اسية يف املنطقة العربية؛السي
P210Fالعربية.

211 

كن وضروري، وإذا ما أخطأ اليسار العريب الذي كان من املفرتض أن العربية ممُ  تحّررحركة المسألة جتديد قيادة  وتُعترب
ة، وإذا ما ضّل اهلدف وأضاع البوصلة وجتاهل التناقض األساسي يف كل مرحلة، فسوف تستمر يكون يف قيادة هذه احلرك

P211Fالوطين العربية وتتفاقم. تحّررأزمة حركة ال

212 

                                                           
مها مركز العولمة النيوليبرالية: ندوة نظ ر العربي في مواجهةاليساالوطين العربية: مراجعة نقدية (مدخل)،"  تحرر. حنني منر، "حركة ال211

 .90)، 2008(بريوت: دار الفارايب،  مهدي عامل الثقافي والحزب الشيوعي اللبناني
 .93. املرجع السابق، 212
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، ُمعّني رين واألجزاء الطليعية يف شعب مل يقتصر املوقف من الغزو األجنيب على قناعات أو عقائد األحزاب واملفكّ و 

عرتفًا به، وهو واجب  ًا مُ ًا أقرّته كل املبادئ اليت عرفها اإلنسان وصارت حقّ وال يزال موقفًا عامّ فاملقاومة هلذا الغزو كان 
P212Fكذلك.

213 

أول  وكان احلزب الشيوعي الفلسطيين الفلسطينية منذ بدايتها، ز اليسار الفلسطيين بإخنراطه يف احلركة الوطنيةويتميّ 
ع اإلستيطاين فوف التجمّ ات بني صُ ي، حبيث ظهر يف مطلع العشرينست يف فلسطني يف فرتة اإلنتداباألحزاب اليت تأسّ 

اه الغالب داخل احلركة الوطنية  مواقف تنسجم مع اإلجتّ ه عريب للحزب تبّىن برز توجّ  ،اتياليهودي. ومع بداية عقد الثالثين
لوا عن احلزب بعد أن إنفص ،شّكل األعضاء العرب ،1943. ويف العام 1936عام الالفلسطينية خالل إنتفاضة 

وبني  واإلستقالل وتقرير املصري تحّررالصبة بني هدف ربطت العُ الوطين يف فلسطني، و  تحّررصبة الى بعُ ما ُيسمّ  ،الشيوعي
P213Fالدميقراطية ومطالب العمال والفالحني.

214 

ن الصراع مع من الصعب جدًا احلديث عن يسار ال ينطلق من مسألة الصراع مع اإلحتالل واهليمنة اخلارجية، وكذلك مو 
وبالتايل فأي  ة وإستثناء لفئات واسعة من الشعب،إستغالل وإفقار وبطالو  رص التنميةده الرأمسالية من إستالب لفُ ما تولّ 

تعريف لليسار ال بّد أن ينطلق من النضال من أجل إجناز اإلستقالل يف مواجهة قوى اإلحتالل واهليمنة والتمييز والتشريد، 
واملساواة واحلداثة والعدالة اإلجتماعية إىل خطط  تحّررن الطبقات الفقرية وأن يقوم بتحويل قيم الدافع عوال بّد أن يُ 

P214Fشّكل النظام اإلشرتاكي جتسيدها األفضل واألضمن.تفصيلية نضالية، حبيث يُ 

215 
مة هلا ث كانت قوى منظّ ًال بقوى تنظيماته يف الضفة الغربية وقطاع غزة، حبيثّ ودخل اليسار الفلسطيين اإلنتفاضة األوىل ممُ 

طر القطاعية الدميقراطية النسائية والعمالية والشبابية واملهنية اليت كان قد بدأ يف تشييدها يف وز�ا وثقلها اجلماهريي عرب األُ 
واه الرئيسية الثالث (اجلبهة لت قُ ات. وكانت تنظيمات اليسار يف ُصلب قيادة اإلنتفاضة، فشكّ يأواخر عقد السبعين

التحرير الوطين  ) مع حركةالفلسطيين واحلزب الشيوعي لتحرير فلسطني واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني ةالشعبي

P215Fدة لإلنتفاضة.ادة املوحّ ي، الق"فتح" الفلسطيين

216 
ض اليسار الفلسطيين حلصار مقصود من الناحية املالية والسياسية، حيث كان املطلوب تميشه وحتجيم نفوذه يف وقد تعرّ 

نازع. ع بنفوذ عاملي وإقليمي بدون مُ ر عملية الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي على يد الواليات املتحدة األمريكية اليت تتمتّ إطا
ل بَ اصرًا حىت على الصعيدين اإلعالمي واملايل، وبات املطلوب من قِ وقد ضاع اليسار بتشكيالته املختلفة وبات حمُ 

نية" أن يبقى اليسار هكذا وأن يتم إخراجه من دائرة الفعل والتأثري وتميشه إىل هندسي سالم ما بعد حرب اخلليج الثا"مُ 

                                                           
 .73): 2008( 349، عدد 30 المستقبل العربي. باقر إبراهيم، "اليسار عند إحتالل الوطن: يقاوم أم يساوم؟،" 213
 .9، اليسار الفلسطيني إلى أين؟: اليسار الفلسطيني يحاور نفسه ويتأمل مصيره. هالل، 214
 .14. املرجع السابق، 215
 . املرجع السابق.216
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احلد األقصى، والدليل على ذلك هو تضمني املنظمات اإلرهابية اليت نشرتا اإلدارة األمريكية بعد توقيع إتفاق أوسلو كل 

P216Fاسي متوازن للقضية الفلسطينية.القوى املعارضة لإلتفاق، ومن ضمنها القوى اليسارية اليت تدعو إىل حل سي

217 
، وإ�يار التضامن العريب 1973 يف العام العربية حول فلسطني، وبعد حرب تشرين األول -ك التوازنات العربيةإّن تفكّ و 

اإليرانية)، وبعد إحتالل الكويت وحرب  -، وحرب اخلليج األوىل (العراقية1978عام يف البيغن  -بعد إتفاقية السادات
، إضافة إىل احلصارات املادية واملالية والسياسية اليت إندفع با اليمني الفلسطيين جتاه قوى 1991عام ال يف ثانيةاخلليج ال

 م واليسار الوطين الثوري الفلسطيين، وبشكل خاص بعد أن كسر قرارات اللس الوطين الفلسطيين ملنظمة التحريرالتقدّ 
 يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلنفرد إىل املفاوضات مع اب بشكل مُ ، والذه1991 من العام يف أيلول الفلسطينية

ترك  مة العربية على اليسار الفلسطيين؛بشروط شامري واإلدارة األمريكية، وكذلك احلصارات اليت مارستها أغلبية األنظ
ك اإلحتاد السوفيييت، الدولية بتفكّ  -الدولية تأثرياته السلبية الكبرية على املقاومة الفلسطينية، ّمث تداعت إ�يارات التوازنات

P217Fالوطين واحلركات الثورية يف فلسطني. تحّررحبيث كان لذلك تأثريات سلبية على كل قوى ال

218 
اية العملية اسات وبرامج وقوانني تدف إىل مح سي السالم والبناء الوطين إىل تبّين هت السلطة الفلسطينية بعد عمليَيت توجّ و 

ارسات الدميقراطية درة السلطة وسيطرتا وفرض األجندة الوطنية، ليكون ذلك على حساب مبادئ وممُ قُ  السلمية وتعزيز
رص الدميقراطية وحقوق اإلنسان عندما ّمت الليربالية. فعلى سبيل املثال، وّجهت السلطة الفلسطينية ضربة شديدة لفُ 

معة، ممّا ُيضعف من هيبة وإستقاللية اجلهاز ة السُ م من خالل قوانني الطوارئ سيئتشكيل حماكم أمنية عسكرية حتكُ 
إسُتخدمت هذه احملاكم إلدانة وسجن و طات واسعة يف مواجهة الفرد والتمع. لعطي اجلهاز التنفيذي سوي ،القضائي

 نف ضد أهداف إسرائيلية يف مواجهتهم لإلحتالل،وخاصة الذين يلجأون إىل إستخدام العُ  ،املعارضني للعملية السلمية
ن السلطة الفلسطينية من ردع فصائل املعارضة ومتنعها من القيام بجمات ضد أهداف إسرائيلية، ولكي وبالتايل تتمكّ 

قد أصدرت احملاكم العديد من األحكام بالسجن ضد أعضاء يف حركات نف. و اربة العُ يتها يف حمُ ُتظهر لإلسرائيليني جدّ 

نف" ضد اإلسرائيليني، حبيث أُجريت هذه احملاكمات يف ر يف "أعمال عُ شاركًا بشكل مباشن مُ بعضهم مل يكُ  ،املعارضة
امي الدفاع. إضافة إىل ذلك، قامت سلطات األمن الفلسطينية بعمليات إعتقال واسعة ومجاعية ضد قادة غياب حمُ 

 عدد منهم ويفض العديد منهم للتعذيب وتوأعضاء يف املعارضة بعد حدوث عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، تعرّ 
حف املعارضة وخاصة الصُ  ،حف أو إقفاهلاكما وجلأت السلطة الفلسطينية إىل منع توزيع الصُ أثناء التحقيق معهم.  

حفهم، وهناك من إمتنع عن نشر ارسون رقابة داخلية على صُ حف ميُ فأخذ العديد من رؤساء حترير الصُ  للعملية السلمية،
مؤسسات حقوق اإلنسان، إضافة إىل اإلمتناع يف بعض الفرتات عن نشر جناء أو نشر تقارير أخبار تعذيب السُ 

                                                           
 .225، خمس سنوات على إتفاق أوسلو. عبد الكرمي، 217
 .38-37، اليسار العربي: رؤيا النهوض الكبير (نقد وتوقعات). حوامتة، 218
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إستطالع للرأي ُيشري ملعارضة شعبية واسعة لقيود السلطة على حرية الصحافة. كما قامت األجهزة األمنية التابعة للسلطة 

إغتيال عديدة حبق بعض  ام السلطة بوقوفها وراء حماوالتعارضة بدف إسكاتا، وّمت إتّ بتهديد أطراف فلسطينية مُ 
P218Fاملعارضني.

219 

 الفكر اليساري 3.3

يات حوار الواقع مع الفكر، وذلك يف إتصاله وإنفصاله منذ أن إّن قضية الفكر اليساري هي يف جوهرها إحدى جتلّ 

أمسك اإلنسان بزمام مصريه اإلجتماعي كامًال مع حضارة عصر التصنيع، فهي قضية إنسانية باملعىن اإلجتماعي 
 اء اإلنسانفلسفي بكل أبعادها ومراميها، وهي اإلنسان حبيث يشحذ كل طاقاته الفكرية واملادية ليكون مسؤوًال عن بنوال

مي يعكس الشروط الوجودية واملعرفية التمع وتغيري الواقع، واقع الفكر والعالقات اإلجتماعية إلتزامًا بإطار معريف وقيَ و 
اته وكبواته. والفكر اليساري ليس وحده نسيجًا يف ذلك، حيث شاركه كل فكر آخر ّسد إجناز وجيُ  ،واألخالقية املنشودة

ة سوف عّرب عن حركة مرحلية أو مهمّ حىت وإن إختلفوا معه بالنهج واملنحى، واليسار بذا املعىن ال يُ  ،يطمح إىل التغيري
ق عن وعي بني الفعل والفكر يف ركة واملنسّ تنقضي، وإّمنا هو املستقبل يف الوعي اإلجتماعي التارخيي، أو ضابط إيقاع احل

نية فاليسار حركة نقد إجتماعي يستهدف إدخال تغيري جذري على عالقات البُ  دة. وبذا،حركتهما اجلدلية املوحّ 
م من وجه حركة التمع، ولتحقيق أكرب الئمة إلزاحة عوائق التقدّ نية ذات عالقات جديدة أكثر مُ اإلجتماعية وصوًال إىل بُ 

 P219F220.ف إلرساء قواعد اإلطار احلضاري املنشودكن من التكيّ ر ممُ قد

ّثل صيغة التغيري وصيغة ثورية مجاهريية وشعبية هلذا التغيري، واليسار إّن األساس يف مضمون فكر اليسار ورؤيته هو أنّه ميُ و 
جل العدالة اإلجتماعية ومن أالوطين  تحّررافظته على هذا اجلوهر، ويف مركزه التغيري عرب الال يبقى كذلك من دون حمُ 

الئمة للعدالة اإلجتماعية واإلشرتاكية الدميقراطية. وقد كانت القضية وإقامة بديل للرأمسالية من خالل صيغة مُ  واملساواة
 رفض ع عاملياً وتارخيياً هي البحث عن بديل للرأمسالية ورفضها على أّ�ا �اية التاريخ، إضافة إىلاجلدلية لفكر اليسار املتنوّ 

ياتا امللموسة يف اإلستعمار واهليمنة واإلحتالل، وهي البحث عن أفضل أساليب النضال والتنظيم، والعمل بني خمتلف جتلّ 
اجلماهري لتحقيق ذلك. ويقوم جوهر رفض الرأمسالية إستناداً إىل طبيعتها اإلستغاللية وتنافيها مع قيم العدالة واملساواة اليت 

P220Fزات الرئيسية لليسار.تُعترب مبثابة املرتك

221 
 

 

                                                           
(نابلس: مركز البحوث  حول نحو الديمقراطية في فلسطين: عملية السالم، والبناء الوطني، واإلنتخاباتالت. خليل الشقاقي، 219

 .22)، 1996دائرة السياسة واحلكم،  -والدراسات الفلسطينية
 .126-124): 2005( 10، عدد 3 تسامح. طالل أبو ركبة، "اليسار وسوسيولوجيا الفشل،" 220
 .44، لحرية والديمقراطية والعدالةطريق اليسار نحو ا. الصاحلي، 221
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 الفلسطيني ياليسار الفكر  3.3.1

 نشأة الفكر اليساري الفلسطيني 3.3.1.1

إنبثق اليسار الفلسطيين من حركة القوميني العرب، وكان رأسه اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، ومن ّمث بدأت اإلنشقاقات 

سيفسائية، إضافة إىل وجود احلزب الشيوعي الفلسطيين الذي  فوفها، فنشأت العديد من احلركات اليسارية الفُ يف صُ  تدبُّ 
ع اليسار بشعبية كبرية يف الستينيات والسبعينيات، حىت أّن الكثري من املدن ع بنفوذ كبري يف فلسطني أيضاً. ومتتّ كان يتمتّ 

ع ييت، وبدأ الرتاجُ يلسوفوذلك تيّمنًا مبوسكو عاصمة اإلحتاد ا ،رى كان يُطلق عليها "موسكو الُصغرى"والبلدات والقُ 
 P221F222.ن واإللتزام الديين يف فلسطني واملنطقةمع تنامي ظاهرة التديّ  لسطني منذ بداية الثمانينياتاليساري يف ف

يف حالة معزولة عن الصراع العاملي على الرغم من أنّه فلسطيين الثقافة والفكر، إال أّن ما أفرزته  ومل يُكن اليسار الفلسطيين
تني ايدة جتاه هذا الصراع اهلادئ بني القوّ عظم الدول واألحزاب تقف غري حمُ طبني، جعل من مُ ية وبروز القُ احلرب العامل

ييت، وقد كانا يالواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد السوف :اللتني برزتا بعد احلرب بعد أن أفلت مشس بريطانيا وفرنسا، ومها

رأمسالية إستعمارية كانت حتتل دوًال وُتشعل  قّوةاألمريكية هي  قّوةافة. فالنقيض يف الفكر واملمارسة والثق على طريفَ 
 تحّرريدعو لل ،بفكره اإلشرتاكي ،يتياحلروب وتسعى إلخضاع الدول لسيطرتا أو إمرتا. ويف املقابل، فإّن اإلحتاد السوفي

طيين الذي ينتمي أيديولوجياً للفكر اإلشرتاكي، يف العامل. وكان على اليسار الفلس تحّررساندة الدول الفقرية وحركات الومُ 
ييت، وخاصة أّن  يلفاء اإلحتاد السوف، أن يكون إحدى حُ الل اإلسرائيلي املدعوم من الواليات املتحدةكم واقع اإلحتوحبُ 

 ّوةقساعدة الومن خالل مُ  ت للفكر اإلشرتاكي،إهتدت وإنضمّ  ،منذ النصف الثاين من القرن العشرين ،كثري من الدول
منها، مثل كوبا وفيتنام. وقد شّكل هذا األمر أحد أهم دوافع وعناصر جناح  تحّررأخذت تلك الدول بال ،يتيةيالسوف

وبالتايل يف ظل هذا  ات على مستوى التنظري واملمارسة،يات والثمانينياليسار الفلسطيين يف الساحة الفلسطينية يف السبعين
ع احلليف، م أو تراجُ ه الدويل، كان من الطبيعي أن يتأثر اليسار الفلسطيين بتقدّ التحالف بني اليسار الفلسطيين وحليف

الرأمسالية كانت ختوض احلروب الشرسة الظاهرة واخلفية بكل إمكانياتا املمكنة ضد العدو الرئيس،  قّوةحيث أّن ال
P222Fحلروب.يف هذه ا ،يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلومنها  ،وتستخدم كافة أدواتا

223 

ه ت كذلك على خلفية التوجّ ت اليسار الفلسطيين على خلفية اإلنقسام التمعي الصريح إىل طبقات، ومل ينبُ مل ينبُ و 
وكانت األرض والسيادة عليها هي  لة املواجهة مع إستعمار إستيطاين،اإلقتصادي اإلجتماعي للبلد، وإّمنا نبت ومنا يف حا

وبالتايل فقد ومست طبيعة الصراع وجوهره  ية يف فلسطني،تحّرر جوهر العملية الومي هو حمور التناقضات، فكان الصراع الق

                                                           
 ، نقالً عن:شبكة فلسطين للحوار. صالح شاهني، "اليسار الفلسطيين... إىل أين؟،" 222

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=300823 
 ).2014تشرين األول  6(إسرتجعت يف 

 .13): 2005( 10، عدد 3تسامح . أكرم عطا اهللا، "أزمة اليسار الفلسطيين: حمطة عابرة.... أم بداية النهاية؟،" 223

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=300823
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=300823
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الوطين، وكانت طروحاته اإلجتماعية واإلقتصادية  تحّرربرامج اليسار مبوضوعات ال مها، فتأثرتاليسار الفلسطيين مبيس

دخل اليسار  ،ع التمعي. وعلى هذه األرضيةذ اجلانب التطبيقي، ولو بشكل جزئي، يف الواقد أفكار وشعارات مل تأخُ جمرّ 
ركة الوطنية نات احلنًا أساسيًا من مكوّ صبح مكوّ ّيز نفسه ليُ عرتك النضال الوطين الفلسطيين وحاول أن ميُ الفلسطيين مُ 

يين فلسطويقوم بتقدمي تضحيات كبرية يف معركة النضال الوطين وُيسهم يف صياغة الربنامج الوطين ال ية الفلسطينيةتحّرر ال
تكاملة هذا اليسار إىل مستوى قيادة الربنامج الوطين أو تقدمي وجهة نظر مُ  مبقدار مكانته يف هذه احلركة، ولكن مل يرتقِ 

الوطين، بل دخل حالة من عقد املصاحلات مع التيار املركزي يف منظمة التحرير الفلسطينية،  تحّررعن بديل دميقراطي لل
لفضفاضة للربنامج الوطين الفلسطيين، واليت كانت دائماً حتمل تفسريات عديدة، وبالتايل وساهم يف وضع كل الصياغات ا

كن القول أّن الوعي اجلماهريي فإّن متّيزه النسيب يف املواقف مل يتطور إىل حالة من التمّيز احلقيقي على األرض، حبيث ميُ 
P223Fمّيزه عن غريه يف اخلطاب واملمارسة.

224 

نشأ يف خضم الصراع ضد اإلحتالل الصهيوين، وجذوره قومية، ومل ينشأ يف خضم صراع  فاليسار الفلسطيين وبذا،
إجتماعي، لذلك فإّن العامل الوطين بقي العامل احلاسم، وهذا ينطبق على املمارسة السياسية اليومية لليسار الفلسطيين 

P224Fغيان الشأن الوطين، والذي يطغى على الرؤية الفكرية والطبقية.من حيث طُ 

225
P  ك مفهومان جتدر اإلشارة إىل أّن هناو

والذي ينطلق يف حتديده  ،تنويعاته املختلفةل يف النموذج املاركسي باحلقل السياسي الفلسطيين: األول يتمثّ  لليسار يف

ل واملمثّ اللينينية ومنهجها املادي اجلديل يف رؤية وحتليل الواقع،  -ها هو اإللتزام باملاركسيةلليسار من إعتبارات صارمة، أمهّ 
 لتحرير فلسطني اجلبهة الشعبية، إضافة إىل الكالسيكي هلذا اليسار هو احلزب الشيوعي الفلسطيين بصورته التقليدية

الذي و  ،ييتيأّما املفهوم الثاين، فهو النموذج الذي تبلور ما بعد إ�يار اإلحتاد السوف لتحرير فلسطني؛ واجلبهة الدميقراطية
لفكرية تغّريات عميقة طالت الثوابت الفكرية والنظرية األساسية للماركسية التقليدية، وهو تيار طرأت على براجمه ورؤاه ا

ل هلذا اليسار هو حزب الشعب ليربايل يتقاطع حبدود كبرية مع التيارات الدميقراطية العلمانية يف الساحة الفلسطينية، واملمثّ 

ض معارك حول قضايا العمال واملرأة وقانون العقوبات، يين مل خيُ إّن اليسار الفلسطو  الفلسطيين وفدا والنضال الشعيب.
P225Fي) الذي حيتاج إىل قيادة نضاالت يف الشارع.حتّرر مي و ز كحامل مشروع تنويري (تقدُّ وبالتايل مل يربُ 

226
P وهكذا، 

أو اإلشرتاكية العلمية أو فالتنظيمات اليسارية الفلسطينية تلتزم باإلسرتشاد بالفكر أو املنهج املاركسي أو باملادية اجلدلية 
مي ودميقراطي وإنساين يف الرتاث الفكري والثقايف الفلسطيين والعريب بالفكر اإلشرتاكي، كما أّ�ا تسرتشد أيضاً مبا هو تقدُّ 

P226Fوبإجنازات العلم. ،واإلنساين

227 
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لسطينية األصيلة منه ثقافة الفأقرب لل فكر اليساري الفلسطيين، بتطبيقاته،ويف إطار احلديث عن اليسار كفكر، نرى بأّن ال

ر هلا أن تشهد على أرضها تواجد الديانات الثالثة بإختالفاتا، حبيث تتصارع ففلسطني منذ القدم ُقدِّ  ألي فكر آخر،
د الديين ونبذ ا مّهد مع مرور الزمن تعزيز ثقافة التعدّ أن تقضي أي منها على األخرى، م وتتعارض يف ما بينها من دون

كم حبُ  ،عمتصادي إجتماعي، فقد فرض واقع الإطار تعايش الديانات. ومبا أّن الثقافة هي نتاج واقع إقت التعّصب يف
ة أكثر جتاه املرأة، ففي احلياة الزراعية نرى بأّن للمرأة دور يف اإلنتاج الزراعي تحّرر ثقافة مُ  ،تكوينه كمجتمع زراعي بغالبيته

مّثل ثقافة األقلية يف فلسطني. وقد إقتضى احلديث عن هذا الرتابط التارخيي  كعضو ُمنتج على عكس جمتمع املدينة الذي
وهذه قيم فلسطينية أصيلة  ؛تحّرر، الدالتعدّ ل يف: اإلنفتاح، اليسار اليت تتمثّ الثقايف من أجل التأكيد على الكثري من قيم 

P227Fوليست قيم غربية يستوردها اليسار.

228 

 سطينيإشكالية الفكر اليساري الفل 3.3.1.2

مع أّن الفكر اليساري يدعو إىل اإلنفتاح واإلبداع، إال أّن الفكر اليساري الفلسطيين وقع أسريًا للتبعية الذهنية وحماولة 
تقليد جتارب اآلخرين، ويف العادة فإّن الذهن التابع ال يكون قادر على مواجهة واقعه ومشكالته مواجهة تقوم على 

بادر بالبحث عن حل جاهز سبق وأن ّمت جتربته لب الواقع، فيُ تشاف الربنامج من صُ اإلبداع لكي تكون قادرة على إك
الت الواقع وتناقضاته ومسرية ل بالنجاح يف مكان آخر وظروف أخرى، من دون أن يكون هناك إدراك ومعرفة لتحوّ وتكلّ 

 الضروريني إلنتاج منوذج خاص، ملعاناة النفسيةالتطور. كما وأنّه يف العادة، فإّن التبعية الذهنية تعفي من اإلجتهاد الفعلي وا

وبالتايل يتم تبسيط املسألة من خالل إستسهال املقارنة بني النموذج املاركسي أم املاوي، التجربة الفيتنامية أم الكوبية، 
P228Fوهكذا.

229 

يمية والسياسية الفكرية والتنظ تلف املستويات:ضجه على خموكان اليسار الفلسطيين طوال السبعينيات خيوض غمار نُ 
ل ذلك من عقد التجارب العديدة وحماوالت التبلور وصياغة الرؤية، مبا ختلّ  كن إعتبار هذا العقدلعسكرية، وميُ واجلماهريية وا

جناحات وإخفاقات. وقد شهدت هذه املرحلة تنامياً يف ثقل اليسار بني الفلسطينيني خارج الوطن، إال أّن األراضي احملتلة 
عون يف كانوا يتمتّ   نتداد سياسي مجاهريي مؤثر لليسار املقاوم، بإستثناء بعض التأثري للشيوعيني الذيمل تشهد أي إم

P229Fستقرة.نية حزبية مُ السبعينيات لوحدهم ببُ 

230
P ة وسياسية وكان اليسار العريب والعاملي قد وافق صاغراً على عالقة تبعية فكري

فقط يف التبعية   إيطاليا وأسبانيا ويوغسالفيا. وال تكمن اإلشكاليةاء بعض أحزاب أوروبية يف نثللسوفييت وحزبم، بإست
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ة عملية إنتاج نظري يقوم با تفرتض تقويض اإلستقاللية، بل أيضًا من أّن التبعية سُتصبح الكابح األول أليّ  كآلية عالقة

P230Fهناك داعي إلشغال الذهن احلزيب.د املوقف السياسي، فلن يكون احلزب، فطاملا أّن (الرفيق الكبري) يُنتج نظرياً وُحيدّ 

231 
ة حصراً، وهذه على املاركسية حسب مدرستها السوفييتي د إستند التثقيف احلزيب املاركسي لقوى اليسار الفلسطيينوق

على احلشو دون  ملطلقة من ناحية ثانية، وتعتمدال تعرتف باملدارس األخرى من ناحية، وتشيع ثقافة احلقائق ا :املدرسة
نائية التالية كنتيجة للتثقيف احلزيب اليساري: ترسيخ ثقافة النقد من ناحية ثالثة. ونتيجة لذلك، برزت الثُ  تطوير ملكة

وبالتايل مل  ة واحدة من جهة ثانية؛املعطاة مرّ  مية وإحنياز فكري من جهة، وتصفيف كميات من املعلومات واألحكامتقدُّ 
P231Fُتالمس اخلصوصية الفلسطينية بشكل أكرب. ن قوى اليسار من اإلنتاج النظري ملاركسيةتتمكّ 

232 

بأّن  ام السلطة الفلسطينية، يتبّني ومن خالل النظر إىل أداء اليسار الفلسطيين خالل الفرتة اليت أعقبت إتفاق أوسلو وقي
لسلطة ّيز نفسه عن االيسار الفلسطيين إستحدث خطابًا جديدًا له وأخذ على عاتقه رفع لواء الدميقراطية من أجل أن ميُ 

كن القول أّن أيًّا من الفصائل اليسارية قد وحزبا، ويف ذات الوقت يطرح نفسه كبديل عن التيار اإلسالمي، إال أنّه ال ميُ 
ن من تقدمي خطاب أو برنامج سياسي وإجتماعي يعكس فهمًا حقيقيًا لطبيعة املهام احلقيقية املطلوبة من احلزب متكّ 

أن تتوافر فيه، أو بإختصار خطاب دميقراطي جّدي يتناسب مع حاجات الساحة الدميقراطي والسمات اليت ينبغي 
ر عن هذه طور أي برنامج أو وثيقة تصدُ الفلسطينية، مع العلم أّن كلمة دميقراطية تكاد ال تغيب يف أي سطر من سُ 

ض لقضايا قد غرقت يف التعرّ تبّني بشكل واضح أّن فصائل اليسار الفلسطيين  ،الفصائل. كما وأنّه بعد توقيع إتفاق أسلو
ل يف جدول أعمال اليسار بالوضع الداخلي الفلسطيين إىل احلد الذي جعل هذه القضايا تتسلّ  عّلقتفصيلية وثانوية تت

هو الصراع مع دولة اإلستعمار اإلستيطاين الفلسطيين، وحتتل مواقع األولوية على حساب املوضوع األهم، أال و 
 P232F233.اإلسرائيلي

ا تعامل مع فكره املثّبت رقًا عديدة: إمّ سار الفلسطيين بعيدًا عن عملية التقييم النظري احلقيقي، فسلك طُ الي وقد ظلّ 

ال ينعكس يف  ا باتت املرجعية الفكرية حمض نصٍّ وإمّ  ذنب تثبيت هذا الفكر يف الربنامج؛بربناجمه خبجل من إقرتف 
ح الليربايل، فيظهر اخللط يف اهلوية بشكل واضح بعد أن شطب ا وجد نفسه يلجأ لرتسانة املصطلوإمّ  إشتقاق الربنامج؛

غ يّ ي لدى قاعدة اليسار، وباتت جترت صمصطلحه املاركسي اليساري من خطابه. ويف خمتلف احلاالت، ُقرب التثقيف الفكر 
P233Fعامة وجمموعة من ترسانة الليربالية اجلديدة من دون أن تدري أّ�ا بذلك تجر موقعها اليساري.

234 
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رعات عبارة عن اجلُ  ،بت إىل الفكر اليساري العريب والفلسطيين على مدى سنواتاليت تسرّ  ،كانت األفكار الليربالية  قدو 

، وأخرياً ة التسوية مع دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلييلمسويغ مواقف اليسار السياسية يف عالضرورية فكريًا لت
 بعض اليساريني والليرباليني العرب الرأي القائل أّن ت هذه الطروحات إىل تبّين لإللتحاق بالتسوية. ويف بعض احلاالت، أدّ 

سوريا أو العراق أو إيران  كن أن نعترب به احلركة القومية أو احلركة اإلسالمية أو"إسرائيل ليست عدونا" بالقدر الذي ميُ 
ة وليس التحرير أو الوحدة أو ما شابه من هذه وبالتايل فإّن شعار املرحلة عربيًا بالنسبة هلم هو الدميقراطي عدونا،

P234Fالشعارات.

235 
 "حق إسرائيل يف الوجود"، فمنظمات وإذا كانت األحزاب الشيوعية العربية الرمسية قد سارت على ُخطى ستالني بتبّين 

ح، فاح املسلّ اليسار اجلديد يف الساحة الفلسطينية بدأت مسريتا برفض هذا احلق، وتبّنت طروحات التحرير الكامل والك
يف  لتحرير فلسطني ي عن هذا الربنامج بشكل تدرجيي مبشروع السلطة الوطنية عند اجلبهة الدميقراطيةومن ّمث بدأت بالتخلّ 

ه إىل أن ّمت تتويج هذا التوجّ  ات؛ييف الثمانين لتحرير فلسطني عند اجلبهة الشعبية "ة العلميةياملرحل"وبرنامج  ،اتيالسبعين
، واليت دعت إىل 1988عام ال يف يف اجلزائر الفلسطيين رات اللس الوطينقرّ  مُ اجلبهتني من خالل تبّين بشكل رمسي لدى 

دول املنطقة، ومن ضمنها دولة ، والذي مبوجبه ينّص على احلدود اآلمنة لكل 242قيام دولة فلسطينية على أساس القرار 
P235Fها يف الوجود.ياً اإلعرتاف حبقّ ، األمر الذي يعين فعلاإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي

236 

أو رمزاً  زاً من رموز الفشل فتقوم بتجرميهالفكر اليساري الفلسطيين متأثر بشكل واضح بالذهنية العربية اليت ختتار رم ويُعترب
ويتم ة أسباب، فال يتم النظر إىل السياسات، من رموز النجاح وتعظيمه، وبالتايل يتم عزو الظاهرة لسبب واحد وليس لعدّ 

عاجلة أزمته، فيعمل على خدش تشخيص األزمة بوجود األفراد، وهذه إحدى اخلطايا اليت إرتكبها اليسار الفلسطيين يف مُ 
عّرب عن ذهنية عصرية أو ذهنية بت الظاهرة، وهذا األمر ال يُ نية اليت سبّ مق البُ سطح الظاهرة من دون أن يغوص يف عُ 

بأنّه ميتلكها. وقد إفتقر اليسار الفلسطيين إىل معيار موضوعي يف عملية تقييم األفراد م والتغيري اليت إّدعى اليسار التقدّ 

سؤولة وصرحية، بل إّن ن املكاشفة مبسبب ذهنية املسايرة التقليدية، وخاصة يف أوساط الُنخب القيادية، حيث مل تكُ 
مشل ملصلحة األداة ومقدار توافقها مع املصاحل قد ساد يف أوساطها كنزعة حلقية على حساب النظرة األ أسلوب تسيري

P236Fمصلحة اجلماهري واملصلحة العامة.

237 
توقًا لإلنعتاق من نري اإلحتالل فقط، بل أيضاً  حتت راية اليسار الفلسطيينإخنراط اجلماهري يف النضال الوطين  نومل يكُ 

وقد  اعي التقليدي للمجتمع الفلسطيين،ملة من عالقات التهميش واإلستغالل القائمة يف املبىن اإلجتللفكاك من نري مجُ 
فشلت هذه القوى بإمتياز على صعيد املطمح الثاين هلذه اجلماهري، وهو ما يفّسر سلوكها حيال األزمة اليت تعصف بذه 
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يف  ، التحرير والتغيري، والغريب أن تغفل قوى اليسار هذا الرتابطة اإلبداع يف الربط بني مقولَيت ويعكس ذلك قلّ  القوى،

د سلوكهم شري إىل أّن الوجود اإلجتماعي للناس هو الذي ُحيدّ كن ركني من فكر هذه القوى يُ الوقت الذي جند فيه أّن ُر 
غ وبرامج وخطط ّتم على هذه القوى أن تشتمل براجمها على رؤية جمتمعية دميقراطية متبلورة يف صيّ باألساس، ممّا كان حيُ 

ارسة قوى اليسار لفلسطينية من جهة ثانية. وجتدر اإلشارة إىل أّن ممُ عملية من جهة، ومستوحاة من اخلصوصية ا
ال  تحّرر، وإّمنا جاءت جزئية وغري شاملة، فهي مل تفهم أّن معىن التحّررنسجمة يف فهمها ملقولة الالفلسطيين مل تأِت مُ 

جيب أن  ؛، دميقراطية، مساواة، حرية""عدالة :مًا من طرازيَ يعين "احلرية إىل" فقط، بل "احلرية من" أيضاً، مبعىن أّن قِ 
حيملها حامل التغيري نفسه يف املمارسة العملية على كافة املستويات قبل أن يقوم بنقلها إىل خارجه ويكون مبقدوره 

P237Fارسة نقيضة هلذه القيم يف الواقع املنوي تغيريه.إجتثاث ممُ 

238 
أّ�ا شاملة وعلمية، فهو بلغ يف شعاراته أحيانًا فوق اليسارية،  مل جيّند اليسار الفلسطيين نفسه لفكرته اليت لطاملا إّدعىو 

أ نفسه بذه الشعارات عن التغيري وضروراته، وعن كسر القيود وحىت على املستوى اإلجتماعي والثقايف، وطاملا عبّ 
يف حني أنّه يف املمارسة  اإلستهالكية، وغريها من الشعارات.ف ونبذ الروح ، وعن التقشّ تحّررية اللمقة لعاإلجتماعية املعي

وإستخدمها أحياناً  ىن التمعية والثقافية القائمة،مل حيّول شعاراته إىل واقع ملموس، حيث تعايش اليسار مع البُ  ،العملية
ففي خضم اإلنتفاضة دخلت قوى اليسار كطرف يف صراعات عشائرية  دة،أو أنّه أعاد إنتاجها بأشكال جدي لتعزيز نفوذه

ية اإلنتاجية. ويف لمصلح بني أطراف العكمظهر عام، كنقايب، وإّمنا كمُ ل اليسار،  يف عالقات العمل مل يدخُ وعائلية، و 
لية كن يف عمز اليسار دورها بقدر ما إستخدمها سياسياً، فقد إفتقد اليسار إىل برنامج إجتماعي ممُ عزّ ال املرأة، مل يُ جم

ًا عن صورته املستقبلية يف عالقته مع قّدم منوذجًا حيّ ية مع الوضع القائم، ومل يُ ارسته العملممُ  واءمالوطين، كما أنّه  تحّررال
كسلطة على اجلماهري وليس كقائد   انًا يف املواقع اليت تنّفذ فيها،ف اليسار أحيفقد تصرّ  ،اجلماهري. وحىت يف هذه العالقة

P238Fمني.كن أن يستخدمها اليهلا، وإستخدم نفس األساليب اليت إستخدمها أو ميُ 

239 

سادت فكرة من هو األفضل يساريًا وفق مساطر ومقاييس غري حملية، وعاشت  ،ات القرن العشرينيويف سبعينيات ومثانين
لت نا األفضل"، وسرت عميقاً يف روح املبىن الفكري هلذه القوى، وتأصّ القوى اليسارية الفلسطينية حتت سطوة "أسطورة أنّ 

P239Fن إلتقاط املشرتك يف ما بينها يف كل مرحلة.لدرجة أّ�ا حرمت هذه القوى نفسها م

240 
إرتكاز  :ع والدولة يفمتديين جتاه قضايا الز األساسي للفكر اليساري الفلسطيين عن فكر التيار الص جوهر التمايُ ويتلخّ 

ن فقط إنعكاساً كنها أن تلعب دورها يف عملية تطوير التمع، وال أن تكو أّن القوانني والتشريعات والثقافة ميُ  اليسار على
ع واحلريات واإلبداع الفكري واملعريف والثقايف، وإىل تطوير له. وضمن هذا السياق تندرج رؤية اليسار إىل احلداثة والتنوّ 

                                                           
 .30-29. املرجع السابق، 238
 .34. املرجع السابق، 239
 .41. املرجع السابق، 240
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و�ا وسيلة فقط القوانني والتشريعات واألنظمة مبا يسمح بتوسيع احملتوى والنهج الدميقراطي كرؤية ومنهج أمشل من حدود ك

دية ع والتعدّ رتكزاتا األساسية القائمة على أساس التنوّ اه مُ ومبعىن آخر توسيع مدى الدميقراطية بإجتّ  ة،لإلدارة السياسي
على اليسار احملافظة على فصل الدين يتوجب زه. و عزّ كّرس ذلك وتُ واحلرية واملساواة واملواطنة وصياغة الُنظم والقوانني اليت تُ 

واملواطنة عن املذهبية، ويف رفض حتويل الدولة الدميقراطية إىل دولة دينية  س عن السياسي،عن الدولة، أي فصل املقدّ 
دون املساس بإحرتام ، وحكومة دينية، وذلك إنطالقًا من احملافظة على اإلطار العام ملفهومه القائم على هذا الفصل

P240Fاألديان.

241 
عي بالشكل الذي ينسجم مع مبادئ الفكر وبذا، فعلى اليسار الفلسطيين القيام بإعادة شحذ خطابه السياسي واإلجتما

ا سيضمن اجلماهري بدون مواربة أو خجل، مدة وطرحه أمام وترتيب أجزائه على ُأسس نظرية موحّ  ،اليساري احلقيقي
ظهور برنامج بديل حقيقي على الساحة السياسية، وسيكون على اليسار عندها العودة إىل أدوات التحشيد والتأطري 

ل بينها والتعبري عن إحتياجات وم اجلماهري والتغلغُ صيل يساري فّعال، وذلك عرب اإللتصاق بقضايا ومهُ بعة يف أي فاملتّ 
لول بديلة لكل إشكالية مهما بلغت تفصيالتا، والسعي إىل كسب ثقتهم من شرائحهم املختلفة عن طريق تقدمي حُ 

إختزال هذه املهام املطلوبة على املستوى اجلماهريي والتوقف عن  ،خالل التعاطي مع قضاياهم بإهتمام وديناميكية عالية
P241Fسّجل كنشاط إعالمي له.يُ لل املكتب اإلعالمي هلذا الفصيل أو ذاك بَ بإصدار بيان صحفي عند كل حدث من قِ 

242 

ية يف تماسكة يف عملية تفسري الظواهر السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافرؤية فكرية مُ  وال ميلك اليسار الفلسطيين
قّدم اليسار للمجتمع جدول أعماله السياسي وال حىت اإلجتماعي، فهو مشغول لول، وال يُ رصد املتغريات وإبتداع احلُ 

بالبحث يف وسائل احملافظة على مؤسساته وليس حتويل الوعي اإلجتماعي والسياسي إىل جدول أعمال للشعب والتمع. 
أو شخصية إجتماعية وثقافية خاصة، فهو ببساطة دون مسات أو خصائص أو اليسار الفلسطيين دون هوية فكرية ويُعترب 

فلو كان اليسار يسارًا فعالً، لكان حّول األزمة يف الواقع الوطين إىل  ي له وينتمي هلا يف القول والعمل،أخالقيات تنتم

 P242F243.اد الغابرةفإّن اليسار أصبح حزب األجم وبالتايل ،دة ودور جديد بأدوات جديدةرصة إلنطالقة جديفُ 

 األحزاب السياسية ودورها في الحقل السياسي واإلجتماعي 3.4

األدوات األهم واألكثر تأثرياً يف  ،منذ ظهور الُنظم الدميقراطية الليربالية يف القرن التاسع عشر ،شّكلت األحزاب السياسية
ية والنقابات العمالية واملهنية واحلركات اإلجتماعية ت مع اإلحتادات اجلماهري العامة يف الدولة احلديثة، وتولّ  احلياة السياسية

ما  فاألحزاب السياسية عبارة عن أدوات متثيل وتعبئة، ومبا أّ�ا تتنافس يف ليات التغيري السياسي واإلجتماعي،توجيه عم
املشاركة يف الربملان  بينها للوصول إىل السلطة بشكل شرعي، أو تسعى للتأثري على سياسة احلكومة أو السلطة املركزية (عرب

                                                           
 .49-48، طريق اليسار نحو الحرية والديمقراطية والعدالة. الصاحلي، 241
 .98ف األفاق،" . الدالوي، "اليسار الفلسطيين.. إستطالع الواقع وإستشرا242
 .50-49، اليسار الفلسطيني إلى أين؟: اليسار الفلسطيني يحاور نفسه ويتأمل مصيره. هالل، 243
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ّفز املواطنني درتا على الوصول للسلطة، فإّن ذلك حيُ وإقامة حتالفات أو فعاليات ضاغطة على السلطة) يف حالة عدم قُ 

ّفزهم على تنظيم أنفسهم يف أحزاب كما وقد حيُ   ا يف اإلنتخابات العامة واحمللية،ليهعلى اإلنتساب إليها والتصويت ملمثّ 
ط لتغيري األحزاب اليت ينتمون إليها أو اإلنفصال عنها، فاألحزاب ال حتظى دومًا بإحرتام شعيب، حيث جديدة أو الضغ

P243Fوخيبة أمل. جندها يف أحيان كثرية موضع تساؤل وشكّ 

244 
رة عة تبدأ بإثاأبعاداً خمتلفة وتعتمد أساليب متنوّ  ،تلمن خالل تصارع الكُ  ،وتأخذ لعبة البقاء يف السلطة يف الوطن العريب

تل الوطنية ويتم إمهال سائر الكُ  ،تلة إىل مراكز السلطة وإسنادها إعالمياً وبوليسياً اإلنشقاقات وتعميقها، حيث يتم دفع كُ 
تل نفسها يف موضع املطاردة نفًا لتجد هذه الكُ كم واإلدارة. وتزداد املسألة عُ ارسة احلُ ها املشروع يف ممُ وحجب حقّ 

نف ارسة اإلعتقال حبق أعضائها وقياداتا لسنني طويلة، وقد تصل لدرجة من العُ إىل ممُ  واإلضطهاد والضغط عليها، إضافة
تل تلة (احملمية) أن تستخدم أدوات الدولة وأجهزتا، فضًال عن أدواتا اخلاصة، لسحق الكُ والقهر حبيث ُيسمح للكُ 

تل على الكُ  وتنقضّ  قّوةإىل مراكز لل رية والبوليسيةلعسكاألجهزة ا لواها النفسية واملادية، وتتحوّ األخرى وتفتيتها وتدمري قُ 
P244Fدة وتعمل على إفنائها وتشتيتها.املضطهَ 

245 

من أساسيات النشاط احلزيب: الوحدة التنظيمية لعمل كافة هيئات احلزب وأعضائه والعالقات الداخلية يف إطاره، وسرعة و 
من حيث  ،يتم تقسيم النشاط احلزيبو ذيها. نفّ هلا إىل مُ اذ القرارات ووصو وصول املعلومات وإنتشارها داخله، وآلية إختّ 

ل يف: النشاط السياسي، النشاط التنظيمي، النشاط الفكري إىل ثالثة أشكال ترتبط مع بعضها البعض، تتمثّ  ،املضمون
ي نظام (األيديولوجي). ويُنظر إىل النشاط السياسي بإعتباره أساس نشاطات احلزب ووجوده على الساحة السياسية يف أ

الئمة، سياسي، كما وال يتم حتقيق األهداف والربامج السياسية يف حالة عدم وجود آليات وأشكال تنظيمية صحيحة مُ 
وتعتمد بعض األحزاب على الرتويج ألفكارها وأيديولوجيتها لكسب املؤيدين واملناصرين هلا. وليس كافيًا الوصول إىل 

ل الربنامج والقرار إىل آليات عمل تنظيمية يتم من خالهلا حشد األعضاء حوّ برنامج سياسي سليم وقرار صائب إذا مل يت

P245Fواملناصرين.

246 
ل مشكلة املعارضة اليسارية الفلسطينية يف هامشية دورها السياسي وتأثريها التمعي، وجرت حماوالت لتجديد وتتمثّ 

ياتا الداخلية، إال أّن هذه احملاوالت مل ينتج أساليب العمل النخبوية والتخفيف من املركزية الشديدة اليت خّيمت على ح
ض عنها جتديد يف العناصر الت جذرية يف أساليب العمل ويف عالقة هذه التنظيمات مع اجلمهور، ومل يتمخّ عنها حتوّ 

                                                           
 الوطني تحررالتنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية: بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية وال. مجيل هالل، 244

 .6-5)، 2006ة لدراسة الدميقراطية، املؤسسة الفلسطيني -(رام اهللا: مواطن
 .29-28)، 1981(بريوت: مؤسسة الرسالة،  أضواء جديدة على لعبة اليمين واليسار. عماد الدين خليل، 245
(رام اهللا:  األحزاب السياسية الفلسطينية والديمقراطية الداخلية. طالب عوض، "دور األحزاب السياسية يف العملية اإلنتخابية،" 246

 .24)، 2006ؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، امل -مواطن
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رها اليت توفّ  نها من توفري خدمات مثلكّ ع مبوارد مالية واسعة متُ القيادية أو يف توسيع وتنويع مواردها البشرية، كما وال تتمتّ 

وغياب  الفلسطينية "محاس" يف ظل ضعف موارد السلطةحركة املقاومة اإلسالمية "فتح" و حركة التحرير الوطين الفلسطيين 
فإّن تواصل ضعف األحزاب اليسارية الفلسطينية من حيث حجم التأييد والدور  نظام ضمان إجتماعي فاعل. وبذا،

فكري، وإرتباك مفهومها لدورها يف املؤسسات الوطنية من خالل اخللط بني السياسي الوطين والدور اإلجتماعي وال
ن املعارضة واملقاطعة أو اإلستنكاف، ويف اخللط بني الشعار السياسي والربنامج السياسي، واإلكتفاء بطرح اهلدف من دو 

P246Fعن احلقل السياسي. سوف يؤدي إىل تالشي تأثريها السياسي، ورّمبا غيابا أن يتم ربطه بإسرتاتيجية واضحة؛

247 
عسكره ع دور وثقل الفصائل اليسارية الفلسطينية كان نتيجة إ�يار التضامن العريب واإلحتاد السوفيييت ومُ إّن تراجُ و 

ن من العمل بعد توقيع إتفاق أوسلو ات والتغيري لتتمكّ اإلشرتاكي، ومل تستطع القيام بالتجديد والتطوير ومواكبة املستجدّ 
 والبناء الوطين تحّررعادلة اجلمع بني حركة الفهي مل حتل بعد مُ  كة الوطنية من اخلارج إىل الداخل،لقيادة واحلر وإنتقال مركز ا

ة، وبقيت أسرية ملعارضتها إلتفاق أوسلو وملقاطعة اإلنتخابات اليت أبعدتا عن التأثري الفاعل من الدميقراطي بصورة صحيح
الطريق الذي سلكته  كما ومل تسُلك  كز ثقل النظام السياسي الفلسطيين،داخل مؤسسات السلطة بعد أن أصبحت هي مر 

جعل  رغم التأكيد املتواصل عليها، مات الفصائل اليسارية املقاومة العسكرية عّلق، ف"محاسحركة املقاومة اإلسالمية "
م التغيري الذي حدث يف صبح زعيمة املعارضة بدون منازغ. ولكي نُدرك حجسالكًا من أجل أن تُ  "محاس"الطريق أمام 

حتوز على ثقل يرتاوح  ،على سبيل املثال ،كانت  لتحرير فلسطني وزن الفصائل اليسارية، علينا أن نعرف أّن اجلبهة الشعبية
% قبل إتفاق أوسلو، لدرجة أّن تنظيمها يف الداخل كان هدفه أن ُيصبح التنظيم األول خالل سنوات قليلة 20-12بني 

P247Fبية األوىل كما جاء يف دراسة داخلية ّمت إرساهلا إىل املكتب السياسي للجبهة.من اإلنتفاضة الشع

248 

 سمات الحزب الثوري 3.4.1

إّن احلزب اليساري هو حزب ثوري حداثي ال تقليدي بالضرورة، فهو ال يقوم على تراتبية إقطاعية حيث األمراء والنبالء 

هيمنون ونساء يتبعن، فاحلزب ليس إقطاعية معزولون أو رجال يُ رون وأقنان جيهلون ومسلوبون وفالحون قرّ يفهمون ويُ 
بل  ،ف با كما تشاء وتغّري فكرها وسياستها كما تشاء، كما أنّه ال يقوم على والء عوائليمتلكها حفنة قيادية تتصرّ 

P248Fيف آن.برناجمي فكري سياسي إقتصادي إجتماعي، وبالتايل هو قضية عامة ملختلف منظماته وأعضائه واجلماهري 

249 

                                                           
 .86، الوطني تحررالتنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية: بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية وال. هالل، 247
السياسي الفلسطيني واآلفاق السياسية  مستقبل النظام، حمّرر. هاين املصري، "اخلارطة السياسية الفلسطينية اجلديدة،" وسام رفيدي، 248

لدراسة الدميقراطية،  املؤسسة الفلسطينية -معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، رام اهللا: مواطن -(بريزيت: جامعة بريزيت الممكنة
2005 ،(38. 

 .38): 2005( 10، عدد 3 تسامح،" منوذجاً  67. أمحد قطامش، "أضواء على اليسار الفلسطيين/ اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني/ 249
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كنها أن تؤثر أو ال يقود إىل عمل فّعال يف الواقع ال قيمة له، والتخطيطات والربامج اليت ال ميُ  قّوةالفكر الذي ال ميّهد بو 

P249F250،تكون يف هذيان وهلوسة ،كما يصنع نفسه  ،يف التاريخ
P ع حتريك املشاعر فقط ولكنه ال يطفاليسار التبشريي يست

اً، وإّمنا تعين تغيرياً جذرياً للرتكيب اإلجتماعي األيديولوجي راً ثورياً نقيّ رة ال تعين فقط تصوّ يستطيع خلق ثورة، حيث أّن الثو 

ساندة التاريخ يف إحداثه، وهذا يعين عمًال واعياً ارسة ثورية فّعالة تستطيع إحداث هذا التغيري أو مُ عّرب عنه، وممُ الذي يُ 
P250Fذا التغيري وإفرازه.حلركة التاريخ املوضوعية يعمل معها يف حتقيق ه

251
P  ُارسة التسويات واملساومات وجتدر اإلشارة إىل أّن مم

لها، ونستطيع أن نأخذ األحزاب ليا وجتاهُ اآلنية اليت تفرضها الضرورة التكتيكية جتعل من السهل نسيان املقاصد العُ 
عليها هذه الضرورة قادتا �ائياً عن اإلشرتاكية الدميقراطية الغربية كمثال واضح على ذلك، حيث أّن األوضاع اليت فرضت 

P251Fارساتا الطويلة هلا إىل اخلروج من املقاصد الثورية اليت رافقت والدتا.طريق ممُ 

252
P  وال تنطوي التسوية السياسية يف ذاتا

سرتاتيجي مي أو رجعي، حيث أّن دورها يرتبط إرتباطًا ديالكتيكيًا وثيقًا باملفهوم اإلافظ، تقدُّ على أي معىن ثوري أو حمُ 

كه حنو جتاوز ّر اهات األساسية اليت حتُ الذي يقف وراءها، فإذا كان هذا املفهوم ثورياً ويعكس إدراكاً موضوعيًا للواقع واإلجتّ 
مية وثورية تفرز من موقعها ذاته إمكانات دفع أو إنتصار جديد. يف حني إذا  ذاته، فإّن التسوية يف هذه احلالة تكون تقدُّ 

ز بذه السمات أو كانت من دون مفهوم إسرتاتيجي من هذا النوع، فإّن التسوية تكون سرتاتيجي ال يتميّ كان املفهوم اإل
P252Fع أمام العدو أو اإلستسالم له.افظة أو إحنرافية، فتعين الرتاجُ ذات أرضية حمُ 

253 

لول ة وإزالة القهر القومي وحُ آلية حسم التناقضات بإزالة اإلستغالل وبناء العدالة اإلشرتاكي رسالة اليسار الثوري هي وإنّ 
واليسار ثائر ال يستسلم  قراطية وإطالق الطاقات اإلبداعية،لول الدميالعالقات املتكافئة بني الشعوب وإجتثاث القمع وحُ 

ساوم على ص للوراء أبدًا وال يُ واليساري احلقيقي ال ينكُ  كما ال يصرب على القهر واإلضطهاد،ف،  لم والتخلّ د والظُ للجّال 
P253Fاكم والتنازل النظري".اكم واملساومة على املبادئ، إيّ ادئه، حيث قال ماركس: "فإيّ مب

254 

عّرب عن مصاحل تلك القطاعات عة تُ طر متنوّ ية ال بّد من تعبئة كافة قطاعات الشعب يف أُ تحّرر من أجل جناح املسرية الو 

العملي خبدمة الشعب وقضيته، ليس من ستمر قيادات شابة على أساس اإللتزام ضمن آلية دميقراطية تنّمي بشكل مُ 
P254Fوبواسطة العمل اجلسدي. درة العملية على اإلجناز أساساً،بل بالقُ  الناحية الفكرية والوجدانية فحسب،

255 

 
                                                           

 .47)، 2003(بريوت: بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم،  2، طحدود اليسار الثوري كظاهرة تاريخية. ندمي البيطار، 250
 .76. املرجع السابق، 251
 .120. املرجع السابق، 252
 .137. املرجع السابق، 253
 .11-9)، 1994(النقب: د.ن.،  مداخل لصياغة البديل. أمحد قطامش، 254
الجذور: معالم التنظيمات الجماهيرية في التجربة الكفاحية للشعب الفلسطيني في األرض المحتلة منذ عام . عبد اجلواد صاحل، 255
 .11)، 1990للدراسات اإلمنائية،  (لندن: مركز القدس وحتى اإلنتفاضة 67
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 األحزاب اليسارية الفلسطينية 3.5

 ية الفلسطينيةحزاب اليسار األنية بُ  3.5.1

ية على اسبة اللجنة املركز القيادية على أساس الربامج من خالل حمُ مل يصل اليسار الفلسطيين إىل مرحلة تقييم أداء اهليئات 

كذلك مل   قضايا دون أن تؤخذ حتديدات واضحة،ناقشة الوما ّمت إجنازه من هذا الربنامج، فتتم مُ  أساس برنامج احلزب املقرّ 
تتم املعايري إلنتخاب قيادات احلزب، د ويف عملية حتدي بأّن مؤمتراتنا دميقراطية متاماً.فيها  نصل إىل مرحلة نستطيع أن نقرّ 

  ،يف حني أنّه عندما كانت األحزاب اليسارية حتتكم للمركزية الدميقراطية كل عشوائي، ممّا يؤثر على األداء،العملية بش
نفلشة وتتم املراجعات نية األحزاب مُ درة تلك األحزاب على املراجعة والتقييم أوضح منها اليوم، حيث أّن بُ كانت قُ 

 ،وليس احملاسبة الصارمة. وقد عاش اليسار يف تناقض صارخ بني الفكر واملمارسة "الطبطبة"التقييمات على أساس و 
خاصة يف اجلوانب اإلجتماعية، فالتغيري كان شكليًا يف اليسار، والدليل على ذلك هو ثبات القيادة وإكسابا رمزية جتعل 

P255Fمن عملية تغيريها صعبة وخطرية.

256 

ا تتم برعاية مصاحلها اخلاصة فقط (مكاتب الفلسطيين أزمة ثقة جتاه قيادة اليسار، حيث تبدو وكأ�ّ  يعيش الشارعو 
ضوية جلنة تنفيذية ومكتب سياسي)، فالصف األول يف األحزاب اليسارية فقد الثقة ألّن جزء رافقني وسفر وعُ وسيارات ومُ 

كما أّن   ي غري قادر على توليد تنظيم حيوي،فق تقليدأُ منه يبحث عن مصاحله اخلاصة، يف حني أّن اجلزء اآلخر ذو 
العديد من الكوادر احلزبية اليسارية جنحوا يف جماالت خمتلفة من احلياة العامة وأصبحوا حيتلون مواقع مؤثرة فيها، فلن يعودوا 

P256Fلوها.إىل احلياة احلزبية اليت ستفرض عليهم قيوداً رّمبا لن يتحمّ 

257 
فة إىل املنظمات غري خب اليسارية املثقّ جلوء النُ ض هلا اليسار الفلسطيين؛ ر: اإلنقسامات اليت تعرّ ع اليساومن أسباب تراجُ 

احلكومية واملؤسسات الدولية وإبتعادها عن خوض حراك وعراك ونضال من أجل جتديد مفاهيم اليسار وحماولة حل 
إضافة إىل إعتماد اليسار الدميقراطية  برجوازية صغرية؛ لرأمسالية لطبقاتأزماته وإنتقاهلا من الطبقة املكافحة واملناهضة ل

وعدم حتديد نسب التجديد يف األنظمة  ميقراطي يف حياة احلزب الداخلية؛ية تطوير اجلانب الدلمل عممّا عطّ  ،املركزية
 أحزاب اليسار؛تفاوتة بني وغياب دور الشباب واملرأة الفاعلني بنسب مُ  جدت؛الداخلية لليسار أو عدم العمل با إن وُ 

وغياب عمليات التوعية الثقافية  ية؛موغياب الوعي الثقايف لدى اجليل الشبايب احلايل وإفتقاره ملفاهيم الدميقراطية والتقدُّ 
غياب التعبئة األيديولوجية، أي غياب التأهيل واإلعداد لكادر  ،يضاف إىل ذلك ل مراكز التثقيف اليسارية؛بَ الفكرية من قِ 

 كما وغاب اخلطاب اليساري وبات خطابه ال خيتلف كثريًا عن خطاب اليمني الذي يتبّىن   كار اليسار؛دافع عن أفيُ 
P257Fدافع عن مصاحل أصحاب رؤوس األموال.ر ويُ إقتصاد السوق احلُ 

258
P  زت وتعزّ  ،ع للقيم الوطنيةبأّن هناك تراجُ  كما وُيالحظ

                                                           
 .74، ه ويتأمل مصيرهاليسار الفلسطيني إلى أين؟: اليسار الفلسطيني يحاور نفسهالل، . 256
 .76. املرجع السابق، 257
 .77. املرجع السابق، 258
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هرية (وظائف وفيالت)، وغاب اخلطاب اليساري عن التمع ع بإمتيازات ظاالقيم الفردية عند اليسار، وبرزت شرحية تتمتّ 

ه زت القيم اجلماعية والتعاونية والتضامنية ودور املرأة والشباب، ّمث جاءت أوسلو لتوجّ بعد أوسلو، فاإلنتفاضة األوىل عزّ 
ما مل تتعامل تنظيمات ة فعل جتاه اإلنتباه للمصاحل الذاتية. كوأحدثت ردّ  ،ضربة قاسية ألهداف وقيم اإلنتفاضة األوىل

اليسار مع أوسلو كواقع يستدعي إسرتاتيجية جديدة، فأوسلو نقل التنظيم من السر إىل العلن، والتنظيمات اليت رفضت 
 أوسلو قبلت به ضمنيًا على أرض الواقع من حيث القبول بشيء من احملاصصة والوظائف يف مؤسسات السلطة

م شّكل أذرع وأدوات لألحزاب اليسارية، إال أّن العمل األهلي العمل األهلي املنظّ  . ومن املهم اإلشارة إىل أنّ الفلسطينية
لها اليسار قد تراجعت، وإبتعدت مؤسسات العمل األهلي عن أحزابا وباتت األحزاب تتبع طر اجلماهريية اليت شكّ واألُ 

P258Fهذه التنظيمات.

259 
ستمر ا أفقده بشكل مُ ه من اإلرتباط بقيادة اليمني، مُخترج شّكل جبهة قوى يساريةيف أن يُ  ومل ينجح اليسار الفلسطيين

حة بشكل عميق يف اليسار املقاوم، وهذا دفعه أكثر رت جتربة املقاومة املسلّ وزنه النوعي ليصل إىل ما هو عليه اليوم. وقد أثّ 
سار الفلسطيين بإعالنه اإللتزام للضحالة الفكرية، بدأ الي اه ثقايف تثقيفي. ونتجيةً وأقل من ذلك بإجتّ  ،اه عمليحنو إجتّ 

، فبني اإلنغماس يف غابة على ذلك اءً ي عن هذه الشعارات. وبنوإنتهى كما نرى إىل التخلّ  ،بالشعارات القومية والشيوعية
ر للمفكّ  مكان وطين ووجود قيادات ال تُعري الفكر قيمة ُتذكر، فال يعود هناك حتّرروبني كون املرحلة هي مرحلة  البنادق

P259Fبدعة.رة مُ وبالتايل يعجز احلزب عن توليد كوادر مفكّ  ،خل احلزبدا

260 
ية الثورية اليت سبق أن عرفها وحالة السرّ  ّتم العالقة بنظام بلد اإلقامةوعند التمييز بني حالة العالنية البريوقراطية اليت حتُ 

ته أعظم ه أقوى وجاذبيية كان منوّ السرّ  حالتهل علين اليوم، نرى بأنّه يف اليسار الفلسطيين يف البلدان اليت يعمل فيها بشك
ظم القمعية تفعل ذلك على حساب صدقية مواقفها فاألحزاب اليسارية اليت تنسج عالقة مع النُ  بكثري ممّا هي عليه اآلن،

P260Fابراتية شديدة.وهويتها، فتبيع روحها من أجل حفنة من الدوالرات وترخيص بفتح مكاتب حتت رقابة خمُ 

261 

نات الشق املوضوعي من ن من مكوّ قوى اليسارية عادة على إعتبار الظروف السياسية الافية كمكوّ وقد درجت ال
 يأ  إعتبار إقدام الطرف املهيمن يف احلركة الوطنية الفلسطينية على توقيع إتفاق أوسلو ،ويف هذا اإلطار بات األزمة.سبّ مُ 

نات العامل د مكوّ مومًا أمام املشروع املعادي كأحالفلسطيين عُ  ع املشروع الوطيننقطة الذروة يف تراجُ  ،1993عام يف ال
بل على  أته وترمجاته ال على اليسار فحسبالذي ال يستطيع أحد إنكار مدى وط ،جاء هذا اإلتفاقاملوضوعي لألزمة، و 

                                                           
 .112. املرجع السابق، 259
(رام  أضواء على المسيرة اليسارية الفلسطينية ومقاربات يسارية أخرى. عادل مسارة، "الفكر من إشكالية املبتدأ إىل الالهوية فكرياً،" 260

 .57)، 2005اهللا: مركز منيف الربغوثي الثقايف، 
إطاللة أولية على اليسار في المشرق ان، حمّرر . مجيل هالل، "يف توصيف اليسار يف املشرق العريب لواقعه،" مجيل هالل وكاتيا هريمان، 261

 .17)، 2014(رام اهللا: مؤسسة روزا لوكسمبورغ، العربي 
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جتاه الطرف املهيمن ممّا  عّمقها، فالقوى اليسارية ليست بريئة كسياساتلُيظهر لنا األزمة ويُ  ،موماً مل العمل الوطين عُ جمُ 

P261Fومل تنتصب طوداً شاخماً على مستوى الفعل يف وجه هذا املآل. ،آلت إليه األمور

262 
يفتقدها اليسار  قّوةأصبحت عناصر التعاطي مع اجلماهري حتتاج إىل أدوات جديدة وأوراق  ل الرأمسايل،يف ظل التحوّ و 

اليت أصبحت أحد أدوات التأثري، فالرأمسال و  ،سات إنتاجيةس أدوات إقتصاد ورأمسال ومؤسالفلسطيين، حيث مل يؤسّ 
سواء  ،درة اليسار على حتقيق مستويات معيشية عاليةوقد أفقد هذا األمر قُ  ياسة ويسمح بالسيطرة على األفراد،يصنع س

الفلسطيين غري  ا جعل اليسارو املستهدفة من قطاعات الشعب، ملعناصره أو رفع املستوى املعيشي للجماهري املؤيدة له أ
" فتححركة التحرير الوطين الفلسطيين "ع اجلمهور، يف حني كانت اليف التعبئة والتنظيم والتواصل مل تكقادر على حتمّ 

تدفع بسخاء، فإستطاعوا حتقيق جناحات أكرب على مستوى اإلهتمام بالطبقات الفقرية والفئات  واحلركات اإلسالمية
وم وقضايا تلك الفئات اإلجتماعية اليت المسة مهُ نوا بالتايل من مُ حزاب اليسار نفسها، ومتكّ الشعبية والطبقية العمالية من أ

، فغاب اليسار عن النضال النقايب. ومع إقامة السلطة ارسةً من املفرتض أن يكون اليسار الفلسطيين أقرب إليها فكرًا وممُ 
م قوى أخرى متلك أدوات ه اإلجتماعي والنقايب مع تقدّ وإحنسر دوره وبرناجم عًا إشتدّ شهد اليسار تراجُ  ،الفلسطينية

دولة اإلستعمار اإلستيطاين السيطرة، ونأى اليسار بنفسه عن الصراع ضد السلطة الوليدة اليت تُدير املفاوضات مع 
شروع أقل عاً عن اإلنغماس يف م. ولكي ال يبدو صراعه معها يف صاحل اإلحتالل، فقد نأى عن العمل معها ترفُّ يسرائيلاإل

وخلق أزمة برناجمية لدى اليسار أصابته بالشلل وتوقف عن التنظري ملشروعه  ،من احلدود الدنيا للطموحات الفلسطينية
يف األعوام اخلمسة عشر األخرية يف التأكيد  لية تأكيد اجلانب السياسي، فتمحورت أدبياتهاإلجتماعي وإنشغل يف عم

روحة واملفاوضات رفضًا أو املسألة حول السلطة السياسية القائمة واملشاريع املط زتعلى املوقف السياسي املباشر، وتركّ 
P262Fأو يف إصالح السلطة السياسية. قبوالً 

263 

 ية الفلسطينيةاليسار األحزاب مكانة  3.5.2

سي من احلقل السياسي الفلسطيين رغم إختالف تأثريات هذا اليسار يف العمل السيا ان اليسار الفلسطيين دائمًا جزءك
، عام تأسيس اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، عام اإلندفاع يف دور اليسار 1967كن إعتبار العام وميُ  م،مو على العُ 

راث عريب واسع حلركة ها: إستند تأسيس اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني على تُ ة أسباب، أمهّ الفلسطيين ومكانته لعدّ 
تركة القوميني اجلماهريية للجبهة الشعبية؛ كما كان إلنطالق اجلبهة  ما عىن حتويل قسم معقول من ،القوميني العرب

والثورة الفلسطينية، واليت كانت تشهد أكثر حلظات تارخيها  ةقاتل يف إطار منظمة التحرير الفلسطينيالشعبية كفصيل مُ 
بهة الشعبية واليسار يف احلقل إزدهارًا من ناحية اإلقبال اجلماهريي على اإللتحاق با، تأثريات إجيابية على مكانة اجل

                                                           
 .26، اليسار الفلسطيني: هزيمة الديمقراطية. جرادات، 262
 .18-17الفلسطيين: حمطة عابرة.... أم بداية النهاية؟،"  عطا اهللا، "أزمة اليسار. 263
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اه اليساري الشيوعي القدمي يف احلقل السياسي يف عن اإلجتّ  ز هذا اليسارل يف متايُ يتمثّ السياسي العام؛ أّما السبب األخري 

ستعمار دولة اإلحة، والقبول بشرعية لتا مقتًال ملكانة ونفوذ اليسار الشيوعي تارخيياً، ومها: رفض املقاومة املسلّ قضيتني شكّ 
P263Fها يف الوجود.وحقّ  اإلسرائيلياإلستيطاين 

264 

ي وإنطالقة حقيقية للمجتمع بداية تغيري جدّ  ،اتيات وبداية الثمانينيمّثل صعود اليسار الفلسطيين منذ منتصف السبعينو 
يف زيادة الوعي  يف تأطري وتنظيم اجلماهري الفلسطينية يف منظمات مجاهريية لعبت دورًا بارزاً  ذلك الفلسطيين، حيث متّثل

منوذجاً للعمل الشعيب مع  ،بكافة منظماته ،النضايل لدى الطبقات اإلجتماعية، وخصوصًا الشعبية منها. وقد مّثل اليسار
ر اليسار على مستوى احلياة اليومية، وشهدت تلك الفرتة إنطالقة م ومناذج إجتماعية لتصوّ يَ اجلماهري وما محلته من قِ 

نية، إضافة إىل اإلنفتاح على األفكار والتمعات األخرى واخلروج من قالب النموذج الواحد حقيقية للمرأة الفلسطي
ة األهم ب الديين. وقد كانت بريوت احملطّ نصرية والتعصّ مي ضد التمييز والعُ ومجودية األفكار والنماذج املثالية وبفكر تقدُّ 

ى لفلسطيين الثوري يف اخلارج، وكان الداخل إمتداداً له، كما وتلقّ لليساريني يف العامل العريب، حيث منا يف أحضا�ا اليسار ا
P264Fفيها اليسار الفلسطيين الضربة بعد اإلحتالل اإلسرائيلي هلا.

265
P بات اليسار وحيدًا يف  ،وبعد إ�يار اإلحتاد السوفيييت

P265Fيري جلده السياسي والفكري.امليدان، وهو يواجه جتفيفاً ملوارده، إضافة إىل حماولة خنقه والضغط املتواصل عليه لتغ

266 
 عّلقالذي يت على الرغم من ضعف اليسار وقّلة نفوذه، فاملشكلة ال تكمن يف غيابه عن احلراك السياسي الوطين العامو 

، ولكن املشكلة تكمن يف إستغراقه يف الكامل يف هذا يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين بشكل احلل النهائي مع
. وبإمكان الفلسطينية ل شبه كامل حلاجات التمع الفلسطيين ولإلشكاليات النامجة عن أداء السلطةاحلراك وسط جتاهُ 

 شّكل ثقًال متثيلياً وطين ما زال يُ اليسار أن يكون أكثر فعالية يف التأثري يف املنحى الوطين واملنحى اإلجتماعي، فاملنحى ال
كما أنّه وبالتعاون مع بعض الشخصيات   اللجنة التنفيذية حتديداً،ية ويف معقوًال يف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطين

يعتها التمثيلية. فضًال عن يستطيع هز العصا يف وجه اإلستهتار املتواصل باللجنة التنفيذية وطب ،املستقلة يف هذه اهليئة

درتا سواء كان ذلك من حيث قُ  ميًا ملصلحة إستعادة دور املنظمة ومكانتها،بإمكان اليسار أن ُحيدث تغيريًا تراكُ ذلك، 
 P266F267.راقبة السلطة وأدائهاالوطنية أو مبُ  اذ القرارات يف شأن املسألةعلى إختّ 

ضغط أحزاب اليسار  جتدر اإلشارة إىل أّن شعور بعض أجهزة السلطة الفلسطينية أّن السلطة نفسها يف أمان كبري منو 
سواء كان ذلك باإلهانات يف الشارع أو اإلعتقاالت أو غري  ،لناسرمة احلياة اليومية لشّجع على إقتحام حُ  واليساريني،

                                                           
 .47. رفيدي، "أربعون عاماً من صعود وهبوط مدويني لليسار الفلسطيين،" 264
 .13-12. عطا اهللا، "أزمة اليسار الفلسطيين: حمطة عابرة.... أم بداية النهاية؟،" 265
 .334، مداخل لصياغة البديل. قطامش، 266
-57): 2011( 87، عدد 22 مجلة الدراسات الفلسطينيةاليسار الفلسطيين: أوضاع صعبة ومهمات ثقيلة،" . حيدر عوض اهللا، "267
58. 



100 
 

P267Fد اإلطمئنان املطلق لدى السلطة من أّن الشعب أعجز من أن يقول ال.ا يؤكّ ة، مذلك من املمارسات السلطوي

268
P  وكل

يته يف الشارع فاعليعود إىل املكانة الباهتة لليسار وعدم  ،من جانب أجهزة السلطة ،هذه املمارسات والشعور باألمان
ارسات اذ القرارات اليت حتلو هلا من دون أن حتسب حساب اآلخرين نظرًا لضعف ممُ ا أتاح للسلطة إختّ الفلسطيين، م

 اليسار على أرض الواقع.
، فعلى فصائل اليسار الفلسطيين تبّين اخليارات وع الصراع مع دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيليمبوض عّلقوفيما يت

حوهلا القطاع األكرب من الشعب الفلسطيين، وخاصة خيار املقاومة بشكل واضح  اسية واجلماهريية اليت يلتفّ السي
ًا خاصاً لنفسه خطّ  وصريح، وذلك مع اإلحتفاظ لنفسها حبق إعادة النظر يف بعض أدواتا، إال أّن اليسار ينبغي أن خيطّ 

اراة ي العقالين البعيد يف نفس الوقت عن النربة اإلستعالئية بدًال من جمُ فردات اخلطاب اليسار لحقًا مبُ مُ  ،به يف هذا الال
P268Fاآلخرين يف أساليبهم وحىت يف بعض األحيان يف خطابم.

269
P  ومن خالل هذه اخليارات قد يعود اليسار إىل مكانته اليت

 مفاوضات غري متوازنة. طات اليت تدف إىل القضاء على القضية الفلسطينية عربحيتاجها الفلسطينيون لوقف املخطّ 

 ة في الحقل السياسيالفلسطيني يةاليسار األحزاب  دور 3.5.3

مي اإلجتماعي (الدفاع عن مصاحل الفئات والتقدُّ  يز عن القوى األخرى بدوره التنوير يُتوقع من اليسار دائمًا التمايُ 
هد أعمق الفئات الشعبية ومتثيلها)، ويف بذل جُ  شة)، والتعبوي التمكيين (املسامهة يف تنظيمة واملهمَّ لّ املسحوقة واملستغَ 

تقدمًا يف دعم احلركات كما ويُتوقع من اليسار أن يأخذ دورًا مُ   اته وصياغة إسرتاتيجيات التغيري،تغري لفهم الواقع ومُ 

P269Fنصرية والتمييز وتدمري البيئة.اإلجتماعية العاملية الصاعدة ضد الرأمسالية والعُ 

270 
شارك ومؤثر قدان الوزن بعد أن كان له دور مُ م وفُ ال يزال اليسار الفلسطيين يف حالة تشرذُ  ،طينيةومنذ قيام السلطة الفلس

لة يف منظمة التحرير الفلسطينية، ويف بلورة إسرتاتيجيتها، مبا يف ذلك دوره يف مثّ تيف احلركة الوطنية الفلسطينية املعاصرة امل
وقد تراجع الدور الوطين واإلجتماعي والثقايف لليسار  ات)،يواخر الثمانيندة لإلنتفاضة األوىل (يف أأُطر القيادة املوحّ 

الفلسطيين بشكل واسع بعد إتفاق أوسلو. ومع غياب مؤسسات منظمة التحرير، فقد اليسار املؤسسة الوطنية اليت إخنرط 
وخارج مؤسسات  سطينيةالفل بات خارج مؤسسات السلطةو  ماهريية واملهنية والعسكرية،يف مؤسساتا السياسية واجل

 التحرير الوطين الفلسطيين منظمة التحرير بعد أن ّمت تميشها متاماً. أّما السلطة الفلسطينية، فقد باتت حتت سيطرة حركة
د لليسار، ارجية ذات الثمن السياسي. ومل يعُ ، وهي تعتمد على إقتصاد هش وعلى املساعدات والتحويالت اخل"فتح"

                                                           
 .6): 1996( 78، عدد كنعان... ملاذا؟،" الطلبة أول الغاضبني وأول من يرد. عادل مسارة، "موضوعة يف مهام اليسار: 268
 .98شراف األفاق،" . الدالوي، "اليسار الفلسطيين.. إستطالع الواقع وإست269
 .26هالل، "يف توصيف اليسار يف املشرق العريب لواقعه،" . 270
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الت النوعية اليت دخلت على اإلقليم والعامل مع بداية عقد ساندة بعد التحوّ والدويل، قوى مُ  على املستوى اإلقليمي

 P270F271.يات من القرن العشرينالتسعين
تتويج هذا ، وّمت لقرن العشرينات ايعاين احلقل السياسي الفلسطيين حالة من اإلستقطاب الشديد منذ أواسط تسعينيُ و 

يف إنقسام سياسي جغرايف،  "محاس" وحركة املقاومة اإلسالمية "فتحطين الفلسطيين "اإلستقطاب ما بني حركة التحرير الو 
، وسلطة يف الضفة الغربية "محاس"سلطتان: سلطة يف قطاع غزة حلركة  (احلقل السياسي) وباتت تتصارع للهيمنة عليه

 فاقم هذا اإلستقطاب من وبالتايل عات الشعب الفلسطيين األخرى،وإنعكس هذا اإلنقسام على جتمّ  "؛فتح"حلركة 
ب به أو الوسيط غري املرحّ  الواقع عظم األحيان بدور الناقد هلذاتميش دور تنظيمات اليسار الفلسطيين اليت إكتفت يف مُ 

P271F اإلنقسام.ل طريفَ بَ من قِ 

272
P  يُعترب إحنسار الدور التعبوي والقاعدة اجلماهريية لألحزاب والتنظيمات السياسية املعارضة و

ل، مبا يف ذلك تأثريها يف عملية دمقرطة النظام السياسي، إضافة إىل سيادة كم املتشكّ ضعف تأثريها يف نظام احلُ  سبباً يف

P272Fم.كا ت دور التنظيم احلأيديولوجيا شعبوية وطنية عامة وأشكال تنظيمية فضفاضة لدى حركة "فتح" اليت تولّ 

273 
ات، يسياسي وضعف تأثريه اإلجتماعي منذ بداية عقد التسعيند يف هامشية دوره الفمأزق اليسار الفلسطيين يتحدّ  وبذا،

 وفري خدمات مثل اليت توفرها حركة التحرير الوطين الفلسطييننها من تكّ ع أحزاب اليسار باملوارد املالية اليت متُ تّ حيث ال تتم
ظام ضمان إجتماعي "محاس"، وذلك يف ظل ضعف موارد السلطة املركزية وغياب نحركة املقاومة اإلسالمية "فتح" و 

واصل اليسار الفلسطيين إحنداره، ومل يعمل على إستغالل اإلنتخابات التشريعية الثانية من أجل إعادة تشكيل و فاعل. 
ونال املستقلون  ،ثالثة إعرتاضية، فواصل الشرذمة وحصد نتائجها خبمسة مقاعد من مائة وإثنني وثالثني مقعداً  قّوةنفسه ك

ل داخل منظمة التحرير تأصّ التيار اليساري الفلسطيين يف احلركة الوطنية الفلسطينية تيار عريق ومُ  ويُعتربأربعة مقاعد. 
ن من التأثري على سياسية حركة "فتح" حبيث متكّ  ،وحظي قبل اإلنتفاضة األوىل وخالهلا بتأييد واسع نسبياً  ،الفلسطينية

عّوض رصة ال تُ اليسار الفلسطيين فُ وأضاع ا احلقل اإلجتماعي. م السياسي والثقايف، وإىل حدٍّ  :وفرض حضوره على احلقلني

اث السلطوي حلركة الثالثة اليت ال حتمل الرتُ  قّوةشّكل الفوفه وبرناجمه وإمكانياته ليُ خالل اإلنتخابات التشريعية لتوحيد صُ 
P273Fوال املشروع اإلجتماعي السلفي حلركة "محاس". "فتح"

274 

 
 

                                                           
 .33-32. املرجع السابق، 271
إطاللة أولية على اليسار في المشرق ان، حمّرر حسن لدادوة، "اليسار الفلسطيين: الواقع والتحديات،" مجيل هالل وكاتيا هريمان،  .272

 .46)، 2014رغ، (رام اهللا: مؤسسة روزا لوكسمبو  العربي
 .271، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية. هالل، 273
 .291. املرجع السابق، 274
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 رؤية عامةقوى اليسار الفلسطيني:  3.5.4

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 3.5.4.1

 يف العام ّثل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني اليسار الفلسطيين املقاتل، وقد تشّكلت اجلبهة الشعبية بعد هزمية حزيرانمتُ 

 ،داية عملهاأوجدت هلا قيادة يف األرض احملتلة مركزها يف رام اهللا. ويف بانت قائدة اليسار الفلسطيين، و وك ،1967
قواعد  ت اجلبهةوأنشأ وفيديل كاسرتو وثورة اجلزائر،إستلهمت اجلبهة الشعبية جتارب عز الدين القسام وتشي جيفارا 

، يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلعسكرية يف األرض احملتلة ويف األغوار ومشال األردن وجنوبه ويف املناطق احملاذية ل
القة اجلبهة الشعبية خبطف الطائرات والقيام بالعمليات اخلارجية، ورفعت شعار "وراء العدو يف كل مكان"، زت إنطومتيّ 

P274Fوكان هلذه العمليات النوعية تأثري كبري وإجيايب على الشعب الفلسطيين وبتعريف العامل بالقضية الفلسطينية.

275 
هة البنادق" و"حرب الشعب ع من فوّ الشعبية: "الثورة تنبُ  هة للجبهةوقد شّكلت املقوالت واملفاهيم التالية خلفية موجّ 

لن ُيسرتد  قّوةعاملة العبيد" (لينني)، "ما أُخذ بالطويلة األمد" (ماو)، "شعب ال يتعلم محل السالح يستحق أن يتعامل مُ 

P275F).قاتل" (جورج حبش" (عبد الناصر)، "حرب العصابات هي الطريق" (جيفارا)، "كل سياسي مُ قّوةبغري ال

276 
رفضت قرارات جملس األمن املختلفة، وإعتربت ف لول السلمية بإستمرار،نية احلُ وقد رفضت اجلبهة الشعبية لتحرير الفلسطي

ي، كما سرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلأّن هذا الرفض نابع من أّن املوافقة على تلك القرارات يعين اإلعرتاف ب
P276Fيطاً بالقضية الفلسطينية ومصاحل الشعب الفلسطيين.حبد ذاته تفر  وإعتربت أّن ذلك يُعد

277 

ات، يات إىل أوائل التسعينيمنتصف السبعين ذمن لتحرير فلسطني هات اجلبهة الشعبيةالت اليت طالت توجّ التحوّ وكانت 
بالضفة الغربية الت البيئة اإلقليمية، وخاصة احلرب األهلية اللبنانية وفك األردن إرتباطه واليت إرتبطت إىل حد كبري بتحوّ 

درات العسكرية للجبهة، ّمث بدء عملية ا إنعكس على القُ موتدهور عالقة اجلبهة الشعبية بالعديد من األنظمة العربية، 
هلا إىل أمر وتأسيس السلطة الفلسطينية وحتوّ  ،1993 يف العام أوسلو ، وتوقيع إتفاق1991العام  يف التسوية السياسية

إىل تراُجع العمليات العسكرية للجبهة  ىقد أدّ آثارها السياسية واإلقتصادية؛ اإلتفاقات و واقع رغم رفض اجلبهة تلك 
 P277F278.الشعبية بشكل عام، وحتّوهلا إىل حالة دفاعية للحفاظ على وجودها كمشروع وطين

                                                           
أضواء على المسيرة اليسارية الفلسطينية ومقاربات األردن،"  -. عزمي اخلواجا، "عوامل النهوض للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني275

 .22)، 2005يف الربغوثي الثقايف، (رام اهللا: مركز من يسارية أخرى
 .39-38منوذجاً،"  67. قطامش، "أضواء على اليسار الفلسطيين/ اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني/ 276
 .147)، 2007(القاهرة: العريب للنشر والتوزيع،  تجربة اليسار الفلسطيني المسلح. أشرف حممد إمساعيل، 277
الفصائل الفلسطينية: من النشأة إلى ، حمّررحرير فلسطني وعملية السالم،" صبحي عسيلة، . حممد فايز فرحات، "اجلبهة الشعبية لت278

 .143)، 2005(القاهرة: مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية،  حوارات الهدنة
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جريت أُ  قابلةمن خالل إجابته على بعض األسئلة يف مُ  شعبية لتحرير فلسطني،أمني عام اجلبهة ال أمحد سعدات، ويرى

ل جملة الدراسات الفلسطينية، بأّن نتائج املفاوضات على مدار عقدين من الزمن بَ معه داخل السجن عرب وسيط من قِ 
كن حسمت اجلدل بشأن جدواها وجدوى إستمرارها وفق منهج أوسلو واملرجعيات القائمة، وهو يرى أيضًا بأنّه ال ميُ 

يعترب أّن أهم ركائز بناء الوحدة و  سام اليت يعيشها الشعب الفلسطيين،اإلنق الفصل بني إستمرار املفاوضات العقيمة وحالة
الصة للتوافق الوطين بني خمتلف قوى وخُ  داً الوطنية وثباتا وترسيخها يكون عرب إختيارها برناجمًا سياسيًا واضحًا وموحّ 

أو  فاوضات والكف عن املراهنة عليهاوقف امل وتيارات احلركة الوطنية الفلسطينية، وبالتايل فاخلروج من املأزق حيتاج إىل
سس اليت وضعها يف وقت سابق للعودة إىل مسارها الصحيح، مثل: على األقل إلتزام الفريق املسؤول عنها بالشروط واألُ 

اف اء على إجناز اإلعرت نبإلفراج عن األسرى واملعتقلني، الوقف اإلستيطان، وقرارات الشرعية الدولية كمرجعية سياسية، ا
إىل الدويل بفلسطني دولة غري عضو يف األمم املتحدة يف إطار رؤية شاملة ترتكز على إعادة ملف القضية الفلسطينية 

اجلماهري الفلسطينية  ، وحتشيديسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلذها نفّ واملطالبة بأن تُ  مرجعية وقرارات األمم املتحدة
P278Fاملقاومة بأشكاهلا وأساليبها كافة. د يرتكز علىفاحي موحّ حول رؤية وبرنامج سياسي وطين ك

279 

الواليات املتحدة و  تابع مواقف دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيليبأّن من يُ  أمحد سعدات األمني العام ضيفويُ 
ية الفلسطينية حبيث ّسد قرارات الشرعية الدولية اخلاصة بالقضرصة أمام حتقيق إتفاق سياسي جيُ جيد أّن ال فُ  األمريكية،

سعدات إىل أّن  األمني العام وُيشري ير املصري واإلستقالل الوطين.يستجيب حلقوق الشعب الفلسطيين يف العودة وتقر 
الدولية  ازلتهقه املفاوضات هو إستمرار إدارة األزمة مبا يستجيب حلاجة إسرائيل للخروج من عُ قّ كن أن حتُ أقصى ما ميُ 

اليت ال يعلو سقفها عن مستوى  ،ة إلستمرار املشروع اإلستيطاين على األرض، وفرض رؤيتهظلّ وإستخدام هذه األزمة م
P279Fقيام كيان سياسي فلسطيين (حممية)، على الشعب الفلسطيين والتمع الدويل.

280 

 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 3.5.4.2

ال يتجزأ من حركة ، وإعتربت نفسها جزء 1969من العام شباط  22إنطلقت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني يف 
دة يف طليعة القوى املناضلة من أجل عامل تسوده احلرية الطبقة العاملة العربية والعاملية اليت تقف ومجاهري الشعوب املضطهَ 

د الكفاحي مع نُ ة والتساإىل تعزيز أواصر األخوّ  الدميقراطية والدميقراطية والسلم واملساواة بني الشعوب، وقد سعت اجلبهة
الوطين والدميقراطية والنقد اإلجتماعي والسلم العاملي. وتسرتشد اجلبهة الدميقراطية  تحّررشعوب العامل املناضلة من أجل ال

P280Fاللينينية كمنهج علمي لتحليل الواقع اإلجتماعي ودليل للعمل من أجل تغيريه. -باملاركسية

281
P  وتعترب اجلبهة الدميقراطية

وطين، وبالتحديد هي حترير األرض من اإلحتالل الصهيوين  حتّرريت جتتازها القضية الفلسطينية هي مرحلة أّن املرحلة ال
                                                           

 .74-73): 2014( 98، عدد 25 مجلة الدراسات الفلسطينية. أمحد سعدات، "وقف املراهنة على املفاوضات،" 279
 .74رجع السابق، . امل280
 .22، تجربة اليسار الفلسطيني المسلح. إمساعيل، 281



104 
 

ًال مبؤسساته العسكرية والسياسية واإلدارية وبناء جمتمع ثّ ، ويتم ذلك بتصفية الكيان اإلسرائيلي ممُ ةاملتحالف مع اإلمربيالي

P281Fدميقراطي شعيب.

282
P  اللغة اليت تفهمها اإلمربيالية والصهيونية هي لغة السالح، حيث الشعب  أنّ الدميقراطية وترى اجلبهة

ضية د القوليس الركض وراء التنازالت املتتالية اليت ُتدّ  ياليةح املقاتل حبرب طويلة األمد لدحر الصهيونية واإلمرب املسلّ 

اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي  ومة ضد سلطات دولةوبالتايل فجميع وسائل املقا الفلسطينية بالتصفية الشاملة،
جامثًا على األرض الفلسطينية، وهذا احلق تكفله مجيع املواثيق واألعراف الدولية من  مشروعة طاملا ظّل هذا اإلستعمار

 P282F283.ل سلطات اإلحتاللبَ لم الواقع من قِ أجل دحر الظُ 
غ التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، سواء كان يف البداية أيّة صيغة من صيّ  لتحرير فلسطني ورفضت اجلبهة الدميقراطية

 تحّررأو أي قرار آخر، وتعترب اجلبهة الدميقراطية أّن حّقها الوطين املشروع وإلتزامها بقضية ال 242قرار جملس األمن 
وية تقع على الوطين الفلسطيين يدفعها إىل إنتقاد كل موقف عريب أو عاملي يهدف إىل حتقيق التسوية السلمية ألّ�ا تس

ض حساب املصاحل واحلقوق الوطنية لشعب فلسطني. وقد حدث تطور يف مواقف اجلبهة الدميقراطية، فبعد أن كانت ترفُ 
 ةافقبعد أن كانت تعترب أّن املو كغريها من الفصائل الفلسطينية،   طالب بتطبيقهاأصبحت يف وقت الحق تُ  ،تلك القرارات

P283Fضية الفلسطينية.على تلك القرارات خيانة كبرية للق

284 
قابلة أجرتا معه صحيفة القدس يف من خالل مُ  ، األمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني،وقد عّرب نايف حوامتة

وجيب أن تقف حىت يتوقف العدوان اإلسرائيلي  للمفاوضات وإعتبارها مسألة عبثيةعن رفضه  2008أيلول من العام 
من أوهامه،  تحّرراإلستيطان بكافة أشكاله، وناشد كل من خاض جتربة املفاوضات بأن يعلى الشعب الفلسطيين ويتوقف 

P284Fلحقوق الوطنية الفلسطينية.ل رفضه ف اإلسرائيلي عربملوقوأشار إىل أّن هذا ما يقوله ا

285 

 حزب الشعب الفلسطيني 3.5.4.3

ى تعديالت فكرية وتنظيمية على برناجمه مؤمتره الثاين، وأجر  الفلسطيين ، عقد احلزب الشيوعي1991يف أواخر العام 

صبح "حزب الشعب الفلسطيين"، وتُعترب هذه التعديالت موضع جدل ونظامه الداخلي، كما وجرى تغيري إسم احلزب ليُ 
على إعتبار أّ�ا طالت اهلوية اإلجتماعية للحزب وبناءه التنظيمي، وأبرز هذه التعديالت على الصعيد الفكري هو 

ة دعاللينينية، وجرى توسيع قا -اث الفكري اإلنساين، وذلك بعد أن إقتصر على املاركسيةالتجربة والرتُ اإلنفتاح على 
ي عن جمموعة من اإلستنتاجات الوطين ومهامها، والتخلّ  تحّرراحلزب اإلجتماعي ومتثيله إستنادًا إىل خصوصية معركة ال

                                                           
 .45. املرجع السابق، 282
 .49-48. املرجع السابق، 283
 .67-66. املرجع السابق، 284
 .89، اليسار العربي: رؤيا النهوض الكبير (نقد وتوقعات). حوامتة، 285
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والفرز امليكانيكي  ،واملركزية الدميقراطية ،ديكتاتورية الربوليتاريا :الفكرية والتنظيمية اليت كانت سائدة حىت ذلك احلني، مثل

P285Fلليسار واليمني يف الساحة الفلسطينية.

286 
 خيتلف حزب الشعب الفلسطيين، الذي يُعترب إمتدادًا للحزب الشيوعي الفلسطيين، عن اجلبهتني الشعبية والدميقراطيةو 

ى حزب الشعب عن الدعوة ة وحل املسألتني اليهودية والفلسطينية، فقد ختلّ يف موقفه من الدولة الدميقراطي لتحرير فلسطني
دة يعيش فيها العرب واليهود على قدم املساواة يف احلقوق رة اليت أطلقها من أجل إقامة دولة دميقراطية موحّ املبكّ 

وعربية، وأصبح احلزب بعد  صدور قرار التقسيم الذي يدعو إىل إقامة دولتني: يهوديةبعد  1947عام الوالواجبات قبل 
ونتج عن  ت وطنًا للشعبني اليهودي والعريب.ذلك ينطلق يف سياسته من املبدأ: إّن فلسطني ويف تطورها التارخيي أصبح

نشوء ظرف يستدعي احلل السلمي للصراع يف الشرق األوسط يقوم على أساس اإلعرتاف حبقوق الشعبني : هذه احلقيقة
 عادًال، واإلتفاق على تني، وحل مشكلة الالجئني الفلسطينيني حّالً ل تقرير املصري وفق مبدأ الدو الفلسطيين واإلسرائيلي يف

P286Fوجريا�ا العرب. يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلحدود دائمة بني 

287 
لبرية يف الفرتة وقد عّرب حزب الشعب الفلسطيين عن موقفه من املفاوضات يف املؤمتر الثالث للحزب الذي ُعقد يف مدينة ا

، حيث أشار إىل أّن إقامة الدولة الوطنية الفلسطينية ليست موضوعاً 1998 من العام تشرين األول 4-2الواقعة ما بني 
رية، د حزب الشعب أّن التسوية العادلة لقضية الشعب الفلسطيين جيب أن تضمن حّقه يف تقرير مصريه حبُ تفاوضياً، وأكّ 

وعاصمتها  1967عام الميقراطية املستقلة ذات السيادة على كامل األراضي الفلسطينية احملتلة منذ وإقامة دولته الوطنية الد
القدس، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وحل قضية الالجئني على أساس قرارات األمم املتحدة، وإطالق سراح األسرى. 

د احلزب على أساسه أيّة تسوية، واملعيار الذي سُيحدّ  لنجاح ية اليت يراها حزب الشعبوبالتايل فهذه هي الشروط األساس
من خالل  ك مبرجعية عملية السالم وأهدافهامواقفه وسياساته. باإلضافة إىل ذلك، فقد دعا حزب الشعب إىل التمسّ 

اضي صادرة األر بوقف اإلستيطان ومُ  قابل السالم، وربط إستمرار املفاوضاتومبدأ األرض مُ  338و 242تطبيق القرارين 

P287Fووقف التعاطي مع اخلطة األمريكية وتفصيالتا املختلفة. وتويد القدس

288 
بدور طليعي عرب بناء اللجان الشعبية اليت أبدعتها  1987عام ال يف ساهم حزب الشعب الفلسطيين يف اإلنتفاضة األوىلو 

ما بادر بإصدار بيانه األول يف دة عنداجلماهري من خالل جتاربا السابقة، وعمل على تشكيل القيادة الوطنية املوحّ 
األسبوع األول لإلنتفاضة بإسم "إحتاد القوى الوطنية"، وتبعته جمموعة من البيانات حتمل ذات اإلسم. ودأب احلزب على 

ل الفوقي والبريوقراطي مع مجاهري اإلنتفاضة، إضافة إىل اخلطاب السياسي غري الواقعي ومسلكيات بعض القوى نقد التعامُ 

                                                           
خبرات الحركة السياسية ومراجع،  حمّررالشعب،" ناهض زقوت،  . عبد الرمحن عوض اهللا، "احلركة الشيوعية الفلسطينية وحزب286

 .121)، 2000(غزة: املركز القومي للدراسات والتوثيق،  الفلسطينية في القرن العشرين: الندوة الفكرية السياسية
 .234، العلمانية في الفكر العربي المعاصر: دراسة حالة فلسطين. الشوملي، 287
 .4)، 1998(البرية: حزب الشعب الفلسطيين،  لبرنامج السياسي والنظام الداخليحزب الشعب الفلسطيني: ا. 288
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مق املسامهة الشعبية الدميقراطية يف اإلنتفاضة، وحّذر احلزب من خطورة عسكرة ت إىل التآكل التدرجيي لعُ ة اليت أدّ السياسي

P288Fاإلنتفاضة.

289 

 أزمة اليسار على المستويين: العربي والفلسطيني 3.6

 أزمة اليسار العربي 3.6.1

قدان م والضياع وفُ يف العامل أمجع حالة من التشرذُ  يعيش اليسار ،يت واملنظومة اإلشرتاكيةيمنذ أن سقط اإلحتاد السوفي

التوازن، ومنذ ذلك الوقت ظهرت إىل العلن ما بات يُعرف بأزمة اليسار. ورغم أّن أزمة اليسار هي حالة عامة، إال أّن 
من أجل  الذي مل يفقد فقط حليفًا وداعمًا يف نضالهو وأكثر قسوة على اليسار يف الدول النامية،  وطأتا كانت أشدّ 

ضوي، وبالتايل فقد اليسار واإلنعتاق من اإلستعمار بشكليه القدمي واحلديث، وإّمنا فقد أيضًا األب الروحي والعُ  تحّررال
P289F290،ّيزهل اإلطار اجلامع لألفكار واملبادئ والقيم اليت متُ شكّ ران اليت كانت تُ ومات هويته وتاوت اجلدجزء من مق

P  وقد

 والفلسطيين، ما جعله يعيش أزمة على الصعيدين الفكري والتنظيمي، وبات ُمطالب إنعكس ذلك على اليسار العريب

 ارساته اليومية.بإعادة النظر يف بُناه الفكرية وممُ 
، اللينينية -والدة غري طبيعية لألحزاب الشيوعية وما رافقها من مشكلة اإلرتان إىل املاركسية قد عاىن اليسار العريب منو 

حزاب من ضعف يف التقاليد الدميقراطية يف حياتا احلزبية الداخلية، وقد إنعكس ذلك بشكل سليب وقد عانت هذه األ
باحلامل اإلجتماعي للماركسية يف  عّلقعلى بروز إبداع يف اإلنتاج الفكري. ومن املالحظ بأّن هنالك ضعف وهشاشة تت

 مستوى دودية عدد العاملني يف القطاع الصناعي وتدينّ العامل العريب (الربوليتاريا الصناعية) بسبب ضعف قطاع التصنيع وحم
ف ف الفكري يف الوطن العريب الذي يرتبط باملستوى املتخلّ وعي الطبقة العاملة. ويُعاين اليسار العريب أيضاً من واقع التخلّ 

واإلقتصادي والثقايف.  ف السياسي واإلجتماعيتفاوتة من خمتلف أنواع التخلّ لتطور هذه البلدان، واليت تُعاين بدرجات مُ 
ضت له األحزاب اليسارية يف خمتلف البلدان العربية على وقد عاىن اليسار العريب أيضاً من ظروف القمع الوحشي الذي تعرّ 

أيدي أنظمة سياسية خمتلفة، هذا فضًال عن النبذ الديين واإلجتماعي الذي إستهدف املاركسيني العرب وساهم 
 290F291.زلتهمبعُ 

بصورة رئيسية يف العجز عن بلورة الرؤية الفكرية لتشخيص واقع جمتمعاته،  ساسي يف أزمة اليسار العريباأل املفصل دويتحدّ 
ناته اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والسياسية، وبالتايل هناك عجز يف تأسيس الوعي املطابق للواقع املعاش بكل مكوّ 

                                                           
 .121-120. عوض اهللا، "احلركة الشيوعية الفلسطينية وحزب الشعب،" 289
 .87): 2005( 10، عدد 3 تسامح. حسن شاهني، "أزمة اليسار... وفرصة النهوض،" 290
 .125. أبو ركبة، "اليسار وسوسيولوجيا الفشل،" 291
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تية ودافعها وسياساتا اإلسرتاتيجية يدات الرؤية السوفيية حملدّ فظّلت تلك الرؤية أسرية أو تابعة بصورة ميكانيك

P291Fوالتكتيكية.

292 
وقد باتت القراءات املتعّلقة باألحزاب اليسارية العربية، جبناحيها الشيوعي واملاركسي القومي، ُتسّلم بإخفاقها عن إستيعاب 

 حالة جتزئة، فعدم إجناز مسألة الوحدة العربية كّرس ووعي حركة الواقع، وبالتايل فشلها يف تغيريه. ويعيش اليسار العريب يف
الواقع الُقطري، والذي أفرز بدوره قوى يسارية ُقطرية طرحت على نفسها برامج ومهّمات على مستوى ُقطري؛ أّما 

ايا األحزاب اليسارية ذات التوّجهات العربية القومية وجدت نفسها عاجزة عن التأثري والفعل العملي على مستوى القض
القومية، وإحنصر ُجهدها يف املستوى النظري حول إشكاليات القومية واألمة والعروبة والتجزئة والوحدة، فقد ُكتب الكثري 

ي تعّمق واقع التجزئة وتبّخر لموقوى وأحزاب، لكن على الصعيد الع ل مفّكرين عرب يسارينيبَ حول هذه القضايا من قِ 
إىل هويات جهوية جمزّأة، ومل تُنجز مهام التنمية والتحّرر من التبعية للسوق اإلمربيالية،  ومتّزقت اهلوية القومية ،حلم الوحدة

ع مستوى التعليم ق الطبقية يف التمعات العربية وإنتشرت البطالة وتراجر اكالت اإلجتماعية اليت عّمقت الفو وتفاقمت املش
يف عجزه عن إجناز أي  ،اف اليت طرحها "رّواد عصر النهضة"الذي ورث األهد ،جتّلت أزمة اليسار العريب ذا،بو  والثقافة.

ضرورة إجراء حتّوالت يف الواقع العريب  ،أوروبامن خالل إحتكاكهم ب "،رّواد عصر النهضة"هذه املهام، حيث طرح من 
(اإلقطاع)، ما يعين تقوم على حتقيق التصنيع كأساس لتأسيس النمط الرأمسايل الذي يعين تدمري الُبىن اإلجتماعية املتخّلفة 

 ،وعلى هذا األساس قراطية والعلمانية.بدوره متّثل الفكر الذي تبلور مع نشوء الرأمسالية، أي فكر العقالنية القومية والدمي
فصل الدين عن الدولة  :أصبحت مهام التوحيد القومي والتحديث الفكري مهّمات جوهرية، فإحتّلت مسائل مثل

أساسية داعبت أحالم النهضويني العرب، وبدأت مالمح هذه  مكانة ،النظام السياسيوتأسيس الوعي القومي وشكل 
املسألة تظهر مع حممد علي باشا يف بداية القرن التاسع عشر، لكن هذا املشروع ُهزم نتيجة حتّول الرأمسالية العاملية إىل 

ممّا أدخل مشروع التطور الرأمسايل يف أزمة إستمرت  إمربيالية، ما قطع الطريق على الصريورة الطبيعية لنمو البلدان العربية،

حىت أواسط القرن العشرين، حيث أصبحت الفئات الوسطى (الريفية بشكل خاص) أساس عملية التحويل اليت طالت 
تدمري الُبىن القدمية (اإلقطاع)، وأّسست حملاولة بناء الصناعة كأساس للتحويل يف إطار مشروع قومي يهدف إىل الوحدة 

P292Fلعربية.ا

293 
يف ء نفسه من أجل أداء دور هيّ ، جند أّن اليسار العريب مل يُ 2010عام البالثورات العربية اليت بدأت منذ  عّلقوفيما يت

ء نفسه ألداء دور قيادي هيّ إىل حتويل نفسه إىل أداة ثورية، كما ومل يُ  منذ ُمخس القرن األخري عتلك الثورات، فهو مل يتطلّ 
                                                           

 .41، حوار مفتوح مع غازي الصوراني حول القضايا السياسية والمعرفية وآفاق اليسار العربي والعالميالصوراين،  .292
 ، نقالً عن:أنفاس. جورج حبش، "أزمة اليسار العريب..إىل أين؟،" 293
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ه تأثريات قوية ملفهومات ارسته، فحّلت حملوذلك ألّن حدث الثورة أُقصي على ما يبدو من فكره وممُ يف الثورة العربية، 

زّوره وختفيه، وبالتايل فوج  اليسار العريب بذه الثورات كما ّمله وتُ ضيء قلب الواقع التارخيي، وإّمنا جتُ عقيمة ال تُ  برجوازية
ضيف شيئًا يُذكر ًال هلذه الثورات من دون أن يُ هلّ تعاطفًا ومُ جًا ومُ تفرّ ة، فوقف مُ فوجئت اإلمربيالية والربجوازية العربية الرثّ 

ي الفعلي عن األفكار التخلّ  س القرن األخري يفاخللل الرئيسي واألكرب يف مسرية اليسار العريب يف مخُ إليها. ويكُمن 
ى عن اإلرث اليساري ك يكون اليسار العريب قد ختلّ اللينينية، أي املاركسية الثورية، من الناحية الفكرية واملنهجية. وبذل

اللينيين يف اللحظة اخلاطئة، وإستبدل هذا اإلرث بفكر ليربايل فج عفا عليه الزمن وسبق أن أوسعه ماركس نقدًا موجعاً. 
اليسار العريب أن قّلد فكر لينني وثورته، فهذا أمر مرفوض وغري ثوري، ولكن على وهذا ال يعين أّن على اليسار العريب أن يُ 

 ،وبالتايل على اليسار العريب أن يستعيد روح املاركسية الثورية كها وينطلق منها،ويستعيدها ويتملّ  يتمّثل يف اللحظة اللينينية
وتطهري فضائه الفكري من أدران الليربالية لكي يرى الواقع الثوري يف حركيته وصريورته ويُدرك كيف يتعامل  ،فكراً وتنظيماً 

 P293F294.ةواه احليّ ثورياً وكيف يسعى لقيادة قُ ه عم
ا سية واإلجتماعية واإلقتصادية، ممن املالحظ بالنسبة لليسار العريب بأّن هناك غياب للرؤية الواضحة جتاه القضايا السياو 

ي والتنظيمي دفع حبالة من التمييع الفكري والسياسالتان املمارسة النضالية الدميقراطية يف هذا اجلانب، و ى ذلك إىل بُ أدّ 
م الداخلي، هذا إىل جانب غياب الوعي الثوري وغياب الشغف أو احلماس والدافعية ك والتشرذُ حنو املزيد من التفكّ 

 ت اإلنتهازية ذات الطابع الشخصي؛الوالتكتُ  "الشللية"نية العامة للتنظيم، ومن ّمث والدة وإنتشار مظاهر الذاتية يف البُ 
 P294F295.ر الفلسطيينوهذا ينطبق أيضاً على اليسا

ارسة عملية التقييم واملراجعة املنهجية العلمية القاسية إّن عملية جتديد وإعادة بناء قوى اليسار العريب يتم من خالل ممُ و 
بات والضرورات سس على ضوء املتطلّ ق هلذه األُ لكافة الربامج والسياسات والرؤى األيديولوجية، وصوًال إىل التطبيق اخلّال 

تقبلية للواقع اخلاص يف كل بلد عريب على حّدة، وذلك إرتباطًا بالُبعد واإلطار القومي العريب كوحدة جمتمعية الراهنة واملس

من املصلحة القومية، وأّن إ�اء  تت جزءوإقتصادية وسياسية واحدة، إنطالقاً من الوعي واإلحساس بأّن املصلحة الطبقية با
رتبط بتحقيق ن أوضاع الطبقات الشعبية مُ املشروع اإلمربيايل الصهيوين، وأّن حتسُّ  ُنظم الرأمسالية التابعة هو جزء من مواجهة

رتبطان بتحقيق اإلستقالل والتوحيد القومي. ومن واجب مجيع املاركسيني املعنيني التطور اإلقتصادي والتمعي، ومها مُ 
رات املاركسية، وإىل البحث اجلاد يف الواقع لتصوّ مبصري الوطن العريب أن يُبادروا إىل التفاعل واحلوار بدف إعادة بناء ا

ا لتطور والدميقراطية واحلداثة، مالعريب من أجل بلورة املشروع القومي الدميقراطي، مشروع اإلستقالل والوحدة القومية وا

                                                           
 .87-86): 2012( 2، عدد 71 الطريق. هشام غصيب، "اليسار والثورة،" 294
 .42، ول القضايا السياسية والمعرفية وآفاق اليسار العربي والعالميحوار مفتوح مع غازي الصوراني ح. الصوراين، 295
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إعادة بناء  رات الفكرية والسياسية والتنظيمية من أجليفرض على قوى اليسار البدء بعملية حوارية تستهدف وضع التصوّ 

P295Fفعل حقيقية. قّوةل إىل احلركة اليسارية العربية مبا يسمح بأن تتحوّ 

296 

 ع قوى اليسارأزمة اليسار الفلسطيني وعوامل تراجُ  3.6.2

ضحت بعد أوسلو تعيش القوى اليسارية الفلسطينية أزمة شاملة على خمتلف األصعدة، وقد تفاقمت هذه األزمة وإتّ 
لسلطة الوطنية، واإلسالم السياسي. وتُعترب ارئيسية يف املشروعني األساسيني:  قّوةد فه، ومل يعُ وعملت على تميشه وإستنزا

ضح أهم مظاهرها يف مسألة التناقض بني النظرية واملمارسة وغياب الرؤية الشاملة للصراع وعدم نيوية تتّ بُ  أزمة اليسار أزمة
ات ومواجهة عاجلة املستجدّ ناقشة القضايا ومُ ه من أجل مُ وادة بني قُ درة على بلورة إسرتاتيجية وطنية موحّ القُ 

 P296F297.ياتالتحدّ 
ية اليت يسعى لتحقيقها يف التمع وخيلقها بإستمرار يف تحّرر إّن حامل التغيري جيب أن يكون صورة عن املضامني والقيم الو 

ية و ضارسة العُ س فقط يف سيكولوجية وممُ ولي ،ناسهنية التمع املراد تغيريه وأُ املمارسة العملية لتنغرس بشكل عميق يف بُ 
الداخلية، وذلك لتكون عامل مناعة يف الظروف الافية ومرجعية جمتمعية أليّة ميول إحنرافية عن هذه القيم واملضامني حىت 

هلذه  ماهريي، الفشل الذريعضوية الداخلية، كما على املستوى اجلداخل هذه القوى. وتعكس حالة الالمباالة والسلبية للعُ 
جتسيد هذه املضامني والقيم يف التمع وإعادة خلقها يف املمارسة اليومية عرب اإلبداع يف إجرتاح األشكال  القوى يف

آليات وسياسات تتعامل مع الواقع احلي وتُعيد صياغة سياساتا وفق حاجات الواقع املتالئمة مع هذه املضامني وعرب 

عاندة بإستخدام معايري ومقوالت جاهزة حاولت إسقاطها على الواقع، ويف حالة مُ إكتفت هذه القوى  . وبذا،باتهتطلّ ومُ 
اورة ذهنها واإلكتفاء بالنقاء الفكري والسياسي على وجعلها أسرية حمُ  د ملعايريها لتعديلها، ما عزهلا عن الواقعفال تعُ  ،الواقع

انينه املوضوعية لتصل عالقتها ذا الواقع ميضي بفعل قو ه حساب حتليل واقع احلياة امللموس الذي يُعترب أكثر غىن، وتاركةً 
ًا يطرح ربة، ولتجد نفسها يف النهاية مالحق يف مؤسسات عامة وليس جسمًا حيّ يف بعض األحيان إىل حد اإلنقطاع والغُ 

درتا على التغيري ت قُ فقد حلياة الفلسطينية بشكل عام، وبالتايلاًال ومؤثرًا يف ازها ويستطيع أن يكون فعّ يّ منهجًا بديًال ميُ 
P297Fوصياغة السياسات اليت تصنع هذا التغيري.

298 

من و  ،اليت مل تتجاوز حالة الوعظ يف املمارسة العملية يين بالشعارات واملمارساتعظم قوى اليسار الفلسطوقد إكتفت مُ 
حد عوامل اإلعاقة يف داخلها وإستمرت، فكانت أ جلة التفاصيل املتشابكة اليت عاشتعاهد نفسها يف مُ دون أن جتُ 

وإفتقرت إىل  ،درتا على إجرتاح التكتيكات املالئمة واحملسوبةوبالتايل فقدت قُ  ألساسية يف الوصول للهدف النهائي،ا
تركيب خربة ملموسة يف هذا الال حبيث تسري با إىل األمام. وقد إكتفت القوى اليسارية بالصفقات السياسية مع املظهر 

                                                           
 .44-43. املرجع السابق، 296
 .63. الفطافطة، "اليسار الفلسطيين... إىل أين؟!،" 297
 .29-28، اليسار الفلسطيني: هزيمة الديمقراطية. جرادات، 298
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اب مضامني فكرية وسياسية وبرامج مكتوبة من دون أن يكون جلمهورها أي تأثري على هذه العام السائد على حس

P298Fالقرارات.

299 
وهو يُعاين من املواجهة الشاملة طوال عقد  من القرن العشرين ودخل اليسار الفلسطيين املقاوم عقد التسعينيات

واجلرحى واملطاردين والشهداء يف أقبية التحقيق،  ، حيث كّلفته هذه املواجهة آالف املعتقلنيمن ذات القرن الثمانينيات
ع اليسار منذ التسعينيات. وكان توقيع إتفاق أوسلو احلديث عن تراجُ  عّلقويف العادة جيري طمس هذه احلقيقة عندما يت

فلسطيين ل يف حركة التحرير الوطين الاملتمثّ  أخرج عماده األساسضربة يف الصميم أصابت املشروع الوطين اإلستقاليل، و 
مل ختلق فقط صعوبات كثرية أمام ترتيبات من احملتل أصالً، فأوسلو ارس فعالياتا وفق ب ومتُ "فتح"، وحّوهلا إىل سلطة ترتكّ 

P299F300.ضد اإلستعماركافحة حركة "فتح" يف مواجهة مع هذه القوى على إعتبار أّ�ا قوى مُ  تنضال اليسار، بل ووضع
P     

ض بدا واضحًا أّن فصائل اليسار الفلسطيين غرقت يف التعرّ  ،وقيام السلطة الفلسطينية وبعد أن ّمت توقيع إتفاق أوسلو

ل يف جدول أعمال بالوضع الداخلي الفلسطيين إىل احلد الذي جعل هذه القضايا تتسلّ  عّلقلقضايا تفصيلية وثانوية تت
هذا  قاتلة اإلحتالل اإلسرائيلي. ويُعتربيف مُ ل اليسار الفلسطيين وحتتل مواقع األولوية على حساب املوضوع األهم املتمثّ 

م اجلماهري با على أي تيار سياسي يف الساحة، وحىت بعد وأهم أداة حتكُ  ،اإلستقطاب اجلماهريي العامل من أهم عوامل
هذا  ظّل قسم كبري من اليسار يتعاطى مع اإلحتالل بعقلية مؤسسة تُعىن حبقوق اإلنسان، ،أن إندلعت اإلنتفاضة الثانية

P300Fإىل جانب بعض الطروحات السياسية ذات السقف الوطين اهلابط.

301 
كن تشخيص أزمة اليسار الفلسطيين يف اإلنقسامات اليت تعصف بقوى اليسار ويف النزيف املتواصل لكوادرها، واألبلغ وميُ 

العمل السياسي ت مواقفها السياسية على طول وعرض خارطة املواقف املمكنة على إمتداد مسرية من ذلك هو تشتّ 
الفلسطيين، حيث من املمكن أن جتد بعض اليسار دائمًا يف السلطة، يف حني جتد غريه دائمًا يف املعارضة، وستجد من 

، ويذهب البعض إىل أبعد ممّا إلتزمت به قيادة السلطة الرمسية لدى "إرهاب"حة على أّ�ا ف املقاومة املسلّ صنّ اليسار من يُ 

دولة اإلستعمار جند من اليسار من يعرتض على املفاوضات السياسية مع و  ألمريكية للتسوية،ها على الشروط اموافقت
فإّن األزمة شاملة وعميقة،  ح واملقاومة. وبذا،ه للكفاح املسلّ من حيث املبدأ ويذهب إىل تقديس يسرائيلاإلستيطاين اإل

أداء. ومثّة عوامل وأسباب كثرية داخل التمع الفلسطيين قبل أن تكون أزمة دور و  وأزمة برامج وُبىن تنظيمية فهي أزمة هوية
 مها، ومنها إرتباط اليسار تارخييًا بإطار منظمة التحرير الفلسطينية اليت تراجع دورهاُتربز لنا أزمة اليسار وتدفع إىل تفاقُ 
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وعلى  ،يمن عليها تُ اليت الفلسطينية أوسلو، ومن ّمث جرى تميشها لصاحل السلطة وبريقها أمام الشعب بعد إتفاق

 P301F302."فتح" التحرير الوطين الفلسطيين حركة ،راتاقدّ مُ 
واها وجهودها وطاقاتا لوقف التدهور على املستوى ن قوى املعارضة الفلسطينية، وخاصة اليسارية، من توحيد قُ مل تتمكّ و 

ل ي عواموإتفاق أوسلو يف ختطّ غ اليت قامت بعد مؤمتر مدريد السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي، وفشلت مجيع الصيّ 
طرًا شكلية، حيث أّن العالقة بينها ترتاوح طر اليت أقامتها قوى املعارضة أُ وظّلت األُ  اإلختالف السياسي واأليديولوجي،

غيان التباين يف الرؤى السياسية على القواسم بني املد واجلزر. ومن أسباب فشل املعارضة، وخصوصًا اليسارية منها: طُ 
كة اليت جتمع قوى املعارضة، وال يقتصر التباين على قراءة الظروف والتطورات اليت أحاطت بالقضية الفلسطينية يف املشرت 

صل أيضًا بإختالف الرؤى واملناهج؛ وهناك تأثري كبري بالنسبة للخالفات األيديولوجية؛ إضافة إىل املاضي واحلاضر، بل يتّ 
 عالقات بني هذه القوى، وعدم مقدرتا على صياغة مشاريع دميقراطية لتنظيمغياب مبادئ ومفاهيم العمل اجلبهوي عن ال

د تعود درة املعارضة على توحيد نفسها يف إطار جبهوي أو إئتاليف موحّ عدم قُ  بأنّ  بوضوح العالقات بينها. وبالتايل يتبّني 
P302Fبشكل أساسي إىل عواملها الذاتية.

303 

قدانه بوصلته، فاألحزاب اليسارية غري قد زاد من أزمة اليسار الفلسطيين وعّزز من فُ فيه ثقّ د بني اليسار ومُ ويبدو أّن التباعُ 
فني مساحة التفكري الالزمة من أجل فيها، وهذا يعين مجودية األحزاب وعدم إعطاء أولئك املثقّ ثقّ قادرة على إستيعاب مُ 

ى ذلك أدّ فني خارج األحزاب، و عظم املثقّ مُ جعل  دور يف قدا�افُ واليت كان ل ها هامش احلرية،ئأو إعطا دإنتاج ما هو جدي
موضوعي  نات الواقع وإداركإىل إضعاف األحزاب اليسارية وجعلها غري قادرة على تقدمي رؤى واقعية تعتمد على مكوّ 

حتت  ،هتوهو يف أوج قوّ  ،نات أنساق التمع. وقد وقع اليسار الفلسطيينية آللية ومكوّ لمقراءات عأو إجناز  قّوةلعوامل ال
ى إىل ا أدّ ه ميتلك ناصية احلقيقة وحده، مق واإلستعالء على إعتبار أنّه يعتمد املنهج العلمي، فإعتقد أنّ تأثري الشعور بالتفوّ 

وهذا اإلعتقاد الزائف  صًال بني وعي األحزاب ووعي الشعب،اً فاة كبرية بني أحزاب اليسار واجلمهور، ووضع حدّ خلق هوّ 

قيقة هو منهج أشبه باملنهج الديين الذي يقود للكسل الفكري وقتل اإلبداع الالزم لفهم حركة الواقع ق وإمتالك احلبالتفوّ 
P303Fد.املتجدّ 

304 

 تستقم من املنطق احلاكم يف صريورة  أيديولوجيات ملتبّين ة مسائل: الفلسطيين يف عدّ ع قوى اليسار ل عوامل تراجُ وتتمثّ 
ق فيه إسالمية سياسية، وذلك يف سياق مل يتحقّ نزعة طرية وطنية و قُ   نزعةن، واليت ظّلت ترتاوح بنيالبحث عن هوية وكيا

                                                           
" . �اد أبو غوش، "أزمة اليسار الفلسطيين واإلستحقاقات املقبلة: إستنهاض القوى اليسارية ضمانة للنظام الدميقراطي والثوابت الوطنية،302

 .103-102): 2005( 10، عدد 3 تسامح
خبرات الحركة السياسية الفلسطينية في القرن ومراجع،  حمّرر. مجيل جمدالوي، "اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني،" ناهض زقوت، 303

 .545-544)،2000(غزة: املركز القومي للدراسات والتوثيق، العشرين: الندوة الفكرية السياسية 
 .16ة.... أم بداية النهاية؟،" . عطا اهللا، "أزمة اليسار الفلسطيين: حمطة عابر 304



112 
 

ي للنموذج، سواء كان بالنسبة للدولة اإلشرتاكية السقوط املدوّ  جهضت فيه احلداثة؛وأُ  ،ز السياسي واإلجتماعيالتمايُ 

كم الصاحل إىل أجندة قراطي ومنوذج احلُ ل الدميالشمولية أو الدولة العربية الشمولية، وعودة مفهوم التمع املدين والتحوّ 
 هم أصحاباهات ويتّ عارض هذه التوجّ عظم قوى اليسار، وظّل بعضها يُ الفعل السياسي واإلجتماعي، وهذا مل تلحظه مُ 

ًا فكريًا يقوم على نقد الرأمسالية، ويعكس بشكل واضح فهذا النموذج إعتمد خطّ  بالسعي إىل تقويض هذه التنظيمات،
وذلك  ،ية وإجتماعية هدفها حتقيق اإلصالحات، ومّر هذا الفكر بتجربة النصف الثاين من القرن العشرينحركة سياس

ة جيهدف إىل هزمية الرأمسالية إىل نتى املسعى التقليدي لإلشرتاكية الذي يأدّ و  دما حتّول إىل نُظم سياسية فعلية،عن
عاملية، وأدرك أنصار اإلشرتاكية بأّن هناك جوانب هامة يف عف اإلشرتاكية وتقهقر حلم الثورة العكسية، حيث تنامى ضُ 

الفكر اإلشرتاكي غري قابلة للتطور، وبالتايل يقع على عاتق اليسار الفلسطيين والعريب مسألة التجديد الفكري مبا يتناسب 
رب جزء ة تُعتة الشاقّ املهمّ  مومًا والتمع الفلسطيين خصوصاً، وهذهعطيات الواقع احلايل بالنسبة للمجتمعات العربية عُ ومُ 

ومن العوامل األخرى أيضاً، بقاء  نات النظام السياسي؛ثر مبكوّ عل ومؤ لعب دور فا لة يفة األكرب املتمثّ أصيل من املهمّ 
ب العمل التنظيمي بأشكاله التقليدية وأمناطه املعروفة اليت تقوم على مبدأ الرتاتبية التنظيمية، حيث مل جيِر تطوير على أسالي

ة، كما وترّدت العالقات الرأسية بني القيادات تعّدددة واإلمكانيات املالتنظيم لتواكب وتستوعب الطاقات الشعبية املتجدّ 
نية بالبُ  عّلقهناك مشكالت تتكما وأّن   لقيادات حّسها الشعيب واجلماهريي؛قدان بعض اوالقواعد واجلماهري إىل درجة فُ 

عف الدور عف الدور اإلجتماعي لقوى اليسار، إضافة إىل ضُ الفكري املفاهيمي، وضُ  الداخلية لليسار، ومسألة التكوين
P304Fملالية واملنابر اإلعالمية.املوارد ا ، وشحّ الكفاحي

305 

واإلنتقال من صيغة  داء العمليدرتا على األإّن مقدرة قوى اليسار الفلسطيين على اخلروج من أزمتها تكمن يف تطوير قُ و 
درة على الفعل واحلركة على أساس املبادئ واألساليب احلديثة، لسائد إىل تنظيم يكون أكثر مرونة وقُ ظيم الستاليين انتال

طر اليت تلتقي معهم يف ق بينها وبني األفراد واملنظمات والقوى واألُ ويف ذات الوقت تفتح الال أمام عملية التفاعل اخلّال 

الوطين، هذا باإلضافة إىل العديد من املوضوعات  تحّرري مع موضوعة الموضوعة الدميقراطية والعدالة اإلجتماعية، بالتواز 
فق عليها، وأن يكون هذا اإلتفاق أساساً للوحدة، حبيث يكون التفصيلية اليت من املمكن أن تلتقي عندها قوى اليسار وتتّ 

اسية تشتمل على إنتخابات وحريات يها السياسي واإلجتماعي. والدميقراطية السيإطارها العام اجلامع هو الدميقراطية بشقّ 
فإّن الدميقراطية أقرب ما تكون إىل  ،ي، والدميقراطية التمعية مبضمو�ا اإلشرتاكي. وبذا املعىنحتّرر سياسية ونضال وطين 

 ،ري عليهاالرد اليسا يات املتحدة األمريكية، وإّمنا هيسّوقها الوالاليسار وطروحاته، وهي بالتأكيد غري الدميقراطية اليت تُ 
لكية الدولة، فمن "من بديهيات الفكر اإلشرتاكي اليت نسيت أنّه إذا كانت امللكية العامة لوسائل اإلنتاج تعين مُ  حيث أنّ 

لكية دولة دميقراطية". وجتدر اإلشارة إىل أّن الدميقراطية التمعية ال يُقصد با بناء نظام الواضح والطبيعي أن تكون مُ 
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إلغاء امللكية اخلاصة متامًا وسيطرة الدولة على وسائل اإلنتاج، بل هي صيغة تضمن صون ومحاية إشرتاكي يقوم على 

من ناحية التعليم والصحة والعمل  فية للمواطنني يف خمتلف القطاعات، سواءاحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقا
P305Fوالسكن والفنون.

306 

يتطّلب النظر للعوامل  تارخيياً شعبية لتحرير فلسطني، أّن ُحماكمة اليسار ويعترب جورج حبش، األمني العام السابق للجبهة ال
خطأ، وأيضًا الوقوف أمام العامل يُعترب  فقط والذاتية يف ذات الوقت، حيث أّن الوقوف أمام العامل الذا  املوضوعية

ر رؤية علمية صحيحة لكيفية شق هذا بلو خطأ آخر، فاملطلوب هو املعاجلة الكاملة اليت ُميكن أن تُ يُعترب املوضوعي فقط 
م اكية يف سّلم التقدّ م واإلشرتاكية، ويف سبيل ما هو أعلى من مرحلة اإلشرت اليسار لطريقه يف سبيل التحّرر والتقدّ 

العوامل املوضوعية الطبقية الفلسطينية، أي أّن احملاكمة و وضوعية العربية العوامل املاإلجتماعي. وهناك أمهية للنظر إىل 
ليسار الفلسطيين مبعزل عن الوضع العريب الرمسي أمر خاط ، فاليسار يتحّمل مسؤولية، ولكن من غري املمكن اإلستفادة ل

ة الثورة الفلسطينية يف ظل من ذلك بدون أخذ هذا العامل املوضوعي بعني اإلعتبار، فال ُميكن لليسار أن ُيصبح على قمّ 
ركة التحّرر الوطين العربية أيضاً، ولكن كان ُميكن لليسار أن يتقّدم ولكن دون أن هذا الوضع العريب الرمسي والذي يتعّلق حب

ة. وعلى الصعيد الطبقي الفلسطيين، جيب أن نعرف أنّه وبفعل التفّتت زاد حجم الربجوازية يصل إىل مستوى القمّ 
الربجوازية و ية مع الربجوازية األردنية الصغرية، وزاد حجم الربجوازية الكبرية أيضًا نتيجة إمتزاج الربجوازية الفلسطين

جمال حملاكمة اليسار  هناك وبذا، بعد كل ذلك .الكومربادورية يف اخلليج، وهذه النقطة جيب أن نأخذها بعني اإلعتبار
، فهل كانت فصائل اليسار متنّبهة هئُمراجعة نقدية جاّدة أمام أخطا ُحماكمة صادقة من أجل أن يقف اليسار فعًال وقفة

ة اليمني؟ وهل كان يقوم كل ة الفلسطينية هو مع اليمني وسياسإستمرار إىل أّن تناقضها الرئيسي الداخلي على الساحب
بلور قّوة اليسار على هذا ساب منو وتها اليمني إىل مصاحل فئوية على حشيء فيما بينها على هذا األساس؟ أمل جيرّ 

مّرت فرتة يف األردن يف العام  . وقدلوقوف أمام األخطاء اليت إرتكبهال اليسارية ُمطالب باالصعيد؟ كل فصيل من الفصائ

تشرين الثاين من العام  4، قبل أيلول، شّكل اليسار خالهلا قّوة تُنافس اليمني يف قيادة الساحة الفلسطينية، ففي 1970
الثورة الفلسطينية من  النظام األردين هو "ضرورة تنظيف م الوحدات حتت شعار أطلقه، حصل هجوم على ُخميّ 1968

رتكيز الوزات تتطّلب التصحيح"، حيث كان يومها الضاّلني"، مبعىن أّ�م ليسوا ضد الثورة الفلسطينية ولكن "يوجد جتا
ضرب ، وإعتربت بعض الفصائل أّن ُخمّطط السلطة هو خص إمسه طاهر دبالنحول تنظيم تابع يف ذلك الوقت لش

م الوحدات، بينما أصدرت القيادة اليمينية يف ّدت هلا، وكانت هناك معركة كبرية يف ُخميّ تصوإسقاط البندقية الفلسطينية، ف
ذلك الوقت بيانًا علنيًا يقول بأّن "هذه املعركة ليست معركتنا"، مبعىن أنّه أتاح للنظام األردين "تنظيف الساحة 
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على دفع اجلماهري إىل أن تلتف وراء خطّه الفلسطينية"؛ وهذه املناسبة كانت واضحة وتؤكد أّن اليسار كان قادرًا 

P306Fالسياسي.

307 
فاعلة ومؤثرة يف فلسطني بالشكل املطلوب إىل خلخلة التفكري السياسي للحركة  قّوةى غياب اليسار الفلسطيين كوقد أدّ 

اضية، هذا إىل ع عن التطور الذي طرأ على الفكر السياسي الفلسطيين خالل العقود الثالثة املالوطنية الفلسطينية والرتاجُ 
يات كبرية أثّرت جانب أّن اليسار الفلسطيين الذي لعب منذ نشأته دورًا فاعًال يف احلياة السياسية والنضالية واجه حتدّ 

P307Fموماً.بشكل سليب على واقع احلركة الوطنية، وعلى التمع الفلسطيين عُ 

308 
سس دميقراطية نقدية لتجربته، إضافة إىل اإللتزام بأُ  راجعةفوفه ومُ ويف حالة قيام اليسار الفلسطيين باإلحتاد وترتيب صُ 

ن سيتمكّ اسية على قواعد احلزب والتمع؛ دة، والعمل على إسقاط اهليئات القيادية واخليارات السيتتجاوز املركزية املتشدّ 
P308Fيف الساحة الفلسطينية.شّكل تياراً دميقراطياً له فاعلية كبرية كن له أن يُ من حتقيق نتائج جيدة وتأييد شعيب واسع وميُ 

309 

 الصةخُ  3.7

ّيزه عن اليسار العاملي يف ظل ع ببعض اخلصوصية اليت متُ من احلركة اليسارية العاملية، وإن متتّ  يُعترب اليسار الفلسطيين جزء

صيلة وال ويرتبط الفكر اليساري الفلسطيين بالثقافة الفلسطينية األ إلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي.إستمرار وقوعه حتت ا
ويسعى إىل احلرية والعدالة. ولألحزاب اليسارية  ستبداد واإلستعمار بكافة أشكالهلم واإلض الظُ يبتعد عنها، فريفُ 

الفلسطينية ، مثل: اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، وحزب الشعب الفلسطيين؛ مكانة 

ح وغريها الفلسطينية، وناضلت ضد املستعِمر اإلسرائيلي سنوات طويلة عرب الكفاح املسلّ  ودور بارزين يف احلركة الوطنية
زت صمود الشعب الفلسطيين يف وجه املستعِمر. وتعيش األحزاب اليسارية الفلسطينية يف أزمة من أساليب املقاومة اليت عزّ 

وهذه األزمة هي إنعكاس لألزمة اليت تعيشها احلركة  ع الكبري على صعيد التأثري يف الساحة الفلسطينية،وحالة من الرتاجُ 
ص هذا الفصل إىل عدم وجود وخيلئل تسعينيات القرن العشرين. االيسارية العاملية والعربية منذ إ�يار اإلحتاد السوفيييت يف أو 

ستمرة، وتنظيمية مُ  ّكنه من قيادة املشروع الوطين الفلسطيين، فهو يعيش أزمة فكريةخطاب بديل لليسار الفلسطيين ميُ 
 اإلحتاد السوفيييت وقيام سلطة فلسطينية على جزء من أرض فلسطني. -وخصوصاً بعد إ�يار املثال
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 الفصل الرابع

 ت وسلوكيات غير فاعلةشتّ اليسار الفلسطيني: خطاب مُ 

 تمهيد 4.1

يتناول الفصل الرابع تقدمي أوَّيل عن التسوية السلمية بني منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين 

مج الربنال يف: تتمثّ ضية الفلسطينية، يف تاريخ الق ةهامومفاصل سياسية  حمطّاتأربعة  هذا الفصلد يرصُ اإلسرائيلي. و 
، مؤمتر مدريد للسالم 1988عام يف ال، وثيقة إعالن اإلستقالل 1974عام يف ال أو مشروع السلطة الفلسطينيةاملرحلي 

 طّاتالفلسطيين من تلك احمليتم رصد مواقف أحزاب اليسار وبذا،  .1993عام يف ال، وإتفاق أوسلو 1991عام يف ال
من خالل   سياسة منظمة التحريراليت أجازت التسوية السياسية مع إسرائيل عرب تغيري طّاتالسياسية اهلامة، وهي احمل

امليثاق الوطين الفلسطيين ليتماشى مع سياسة اجلهة اليت حبثت عن التسوية مع إسرائيل. كما ويتم رصد السلوك السياسي 
واملراحل السياسية  طّاتة من احملمع السلطة، يف كل حمطّ  تماهيغري مُ أو  تماهيمُ  ين، سواء كان سلوكفلسطيلليسار ال

ق ترتبط يف ن كل ذلك الرجوع إىل وثائوسيتضمّ  ؛طّاتاليسار الفلسطيين يف تلك احملاألربعة، وردود الفعل املختلفة من 
بدف إبراز دور اليسار الفلسطيين يف إستمرار  ،سار الفلسطيينوخاصة الوثائق ذات العالقة بالي ،السياسية طّاتتلك احمل

ويتم يف هذا الفصل اإلشارة إىل مواقف وسلوكيات اليسار املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية أو عدم وجود دور له. 

إىل املفاوضات يف  د هذا الفصل مواقف وسلوكيات اليسار الفلسطيين بعد العودةة أوسلو. ومن مثّ يرصُ الفلسطيين بعد حمطّ 
ملفاوضات مبلفات ا عّلقية تت. إضافة إىل ذلك، يتم رصد ردود أفعال اليسار على ما ّمت نشره من وثائق سرّ  2013العام 

 .بني منظمة التحرير وإسرائيل

 تقديم أوَّلي: التسوية السلمية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 4.2

أدركت منظمة  املساعي السلمية يف املنطقة حني رير الفلسطينية يف تبديل مفاهيمه جتاهأخذ الفكر السياسي ملنظمة التح
لول حتول دون أ  ضمن سياق البحث عن حُ سرائيلية يف منطقة الشرق األوسط تالتحرير أّن األطروحات األمريكية اإل

عاكسة، فتبّنت مواقف ات الوطنية بطريقة مُ ا دفع الفلسطينيني إلثبات الذالوطنية الفلسطينية املستقلة، مبلورة الشخصية 
بات املرحلة اجلديدة، وذلك على حد وصف قيادة منظمة أكثر إعتداًال وإنتهاجًا للرغبات العربية والدولية وتطلّ 

P309Fالتحرير.

310 

                                                           
: العملية السلمية املصرية 1983-1975. أسامة أبو حنل وناجي ُشرّاب، "املتغريات السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية من 310

ينية من مسيرة المتغيرات السياسية وأثرها على سياسات منظمة التحرير الفلسطاإلسرائيلية وأثرها على منظمة التحرير الفلسطينية،" 
 .322)، 2012(القدس: دار اجلندي للنشر والتوزيع،  النشأة إلى أوسلو: قراءة تحليلية
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تقاهلم إىل األردن وإن كانت الصدامات يف األردن بني الفلسطينيني والنظام األردين، وبعد ذلك خروج الفدائيني �ائيًا منو 

بالساحات العربية، أو رّمبا هي من إختارت هذا اإلنشغال بأكثر من  ى إىل إنشغال الثورة الفلسطينيةلبنان، قد أدّ 
فرض الواقع القاسي اجلديد نفسه، وإ�مك الفكر الفلسطيين يف متحيص ف ،املستعِمر اإلسرائيلياإلنشغال بالعمل ضد 

ل حنو "العقالنية والواقعية التشّبث بالثوابت، ونتج عن هذا الفكر بداية التحوّ من هنا كانت بدايات وهن و تعقيداته. 
دولة اإلستعمار وبالتايل بدأ امليل حنو قبول تسوية سياسية مع  ، على حد تعبري بعض التنظيمات،ت"السياسية ونبذ التزمّ 

ربه البعض من دعاة "العقالنية" يف عداد ل الذي إعت، مع األخذ بعني اإلعتبار أّن هذا التحوّ يسرائيلاإلستيطاين اإل
للعدو  ه حنو اإلستسالموّمت تشخيصه على أنّه توجّ  ،اإلجيابيات، فإّن األغلبية الفلسطينية عّدته يف عداد أخطر السلبيات

 فوا وكأنّ اقة إىل "العقالنية"، تصرّ فالذين دفعتهم قسوة التجارب وخيبات األمل بالشعارات الربّ  والتفريط باحلقوق الوطنية،
P310Fرغمني عليها إرغاماً.الدعوة إىل التسوية السياسية عبارة عن قباحة ال بّد منها ومُ 

311
P  مع إختيار القيادة الفلسطينية لتونس و

هد بعد اخلروج من بريوت، تكون بذلك قد إبتعدت متامًا عن مركز الثقل العسكري، وبالتايل رّكزت فقط على اجلُ 
هات التسووية على حساب القرار املستقل الذي ناضلت من قرتب أكثر وأكثر من التوجّ الدبلوماسي والسياسي، وباتت ت

P311Fأجله.

312 
باهتة وليس هلا قيمة فعلية على أرض الواقع بعد أن فشلت  ومن ضمنها الفصائل اليسارية،املعارضة الفلسطينية،  وكانت

كان العنوان األساسي لإلنقسام الفلسطيين هو و  التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيين.يف إيقاف أي حماولة قد تؤدي إىل 
مسألة املوقف من التسوية، وأصّرت القيادة الفلسطينية على اإلستمرار يف البحث عن التسوية بأي مثن كان، فلم تستطع 

P312Fه ووقفه.عرقل هذا التوجّ القوى املعرتضة على مسار التسوية من أن تُ 

313
P  وبالتايل كان إلختالل وعدم توازن املعارضة

اه السائد يف منظمة التحرير الفلسطينية الذي سعى إىل ل اإلجتّ بَ اذ القرارات املصريية من قِ الفلسطينية دورًا كبريًا يف إختّ 

واليت مل يُعد هلا  النسبة للتنظيمات املدعومة من سوريااإلنضمام لعملية السالم، وكان هذا اإلختالل أوضح ما يكون ب

P313Fرج املناطق اللبنانية اخلاضعة للسيطرة السورية.أتباع كثريون خارج سوريا أو خا

314 
 

                                                           
 .58-57. حوراين، "نشأة احلركة الوطنية الفلسطينية وتطوراتا حىت �اية القرن العشرين،" 311
: تداعيات الغزو اإلسرائيلي 1983-1975. أسامة أبو حنل وناجي ُشرّاب، "املتغريات السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية من 312

مسيرة المتغيرات السياسية وأثرها على سياسات منظمة التحرير على سياسات منظمة التحرير الفلسطينية،"  1982للبنان عام 
 .341)، 2012(القدس: دار اجلندي للنشر والتوزيع،  الفلسطينية من النشأة إلى أوسلو: قراءة تحليلية

: أثر اإلنتفاضة 1993-1984وناجي ُشرّاب وعماد جاد، "املتغريات السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية من . أسامة أبو حنل 313
مسيرة المتغيرات السياسية وأثرها على سياسات منظمة الفلسطينية واإلجتياح العراقي للكويت يف تطور الفكر السياسي الفلسطيين،" 

 .415)، 2012(القدس: دار اجلندي للنشر والتوزيع،  و: قراءة تحليليةالتحرير الفلسطينية من النشأة إلى أوسل
 .449. املرجع السابق، 314
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 سياسية مفصلية في القضية الفلسطينية محطّات اقف وسلوكيات اليسار الفلسطيني فيمو  4.3

 1974البرنامج المرحلي (برنامج النقاط العشر) أو مشروع السلطة الفلسطينية في العام  4.3.1

الربنامج السياسي املرحلي  1974عام يف الانية عشرة اليت ُعقدت يف القاهرة اللس الوطين الفلسطيين يف دورته الث أقرّ 

الذي مبوجبه حيق للشعب الفلسطيين إقامة دولته على كل جزء يتم حتريره من أرض فلسطني. وقد تطور العمل الفلسطيين 
 اخلطاب السياسي الذي يعتمد منذ ذلك الوقت يف أوضاع سياسية وإقليمية ودولية أصبح من املفرتض مبوجبها اللجوء إىل

والتحرير بشكل  ، وبدأت مبوجبها تنخفض وترية خطاب العودة1967عام ال يف حل دولة فلسطينية يف األراضي احملتلة
 P314F315.تدرجيي

فقد أقّر اللس الوطين الفلسطيين الربنامج السياسي املرحلي إنطالقًا من امليثاق الوطين الفلسطيين والربنامج  ،وهكذا
عام ال من كانون الثاين  12-6يف الدورة احلادية عشرة املنعقدة يف الفرتة ما بني  اسي ملنظمة التحرير الفلسطينية املقرّ السي

، وإميانًا بإستحالة إقامة سالم عادل ودائم يف املنطقة دون إستعادة الشعب الفلسطيين كامل حقوقه الوطنية، ويف 1973

وعلى ضوء دراسة الظروف السياسية اليت  رابه الوطين.رير املصري على كامل تُ مة هذه احلقوق: حق العودة وتققدِّ مُ 
الذي يطمس احلقوق  242ّمت التأكيد يف النقطة األوىل على موقف منظمة التحرير من القرار  رحلة،ت يف تلك املإستجدّ 

ل ضية الجئني، ولذلك ّمت رفض التعامُ الوطنية والقومية للشعب الفلسطيين، حبيث يتعامل مع القضية الفلسطينية على أّ�ا ق
 P315F316.ل العربية والدوليةت التعامُ مع هذا القرار على هذا األساس ويف أي مستوى من مستويا

على أي جزء يتم حتريره من الفلسطيين ستقلة للشعب قام الربنامج املرحلي على ثالث أمور رئيسية: إقامة سلطة وطنية مُ و 
ة جناز مهمّ كافة أشكال الكفاح، وفتح الال أمام إستخدام كافة الطاقات واإلمكانات إلتأكيد احلاجة لو رابه الوطين، تُ 

P316F317.النصر والتحرير
P ينطلق الربنامج املرحلي من التقرير "الصائب لتحرير فلسطني وحبسب رؤية اجلبهة الدميقراطية ،
P317F318.ق دفعة واحدةالنهائي لن يتحقّ ر شروط إجناز اهلدف والبديهي" بأّن توفّ 

P د عمل الربنامج املرحلي على إعادة صياغة وق

 P318F319.احلل السلميو ح الكفاح املسلّ ائية التضاد ما بني املقاومة والتسوية و نالفكر السياسي املتمحور حول ثُ 

                                                           
فلسطين: دروس ، حمّرر. ندمي روحانا، "اهلوية الوطنية الفلسطينية واحللول السياسية املطروحة: كيف نتعامل مع التباين؟،" مجيل هالل، 315

 .44)، 2012(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  الماضي وتحديات الحاضر وإستراتيجيات المستقبل
من وثائق منظمة ،" 9/6/1974-1من اللس الوطين الفلسطيين يف دورة إنعقاده الثانية عشرة،  "الربنامج السياسي املرحلي املقر. 316

 .16د.ت.)، (القاهرة، بريوت، عّمان: دار الفىت العريب،  التحرير الفلسطينية: غصن الزيتون وبندقية الثائر
 .220-219، 1993-1908البحث عن كيان: دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، . الشريف، 317
(د.م.: شركة دار  وحدة في المقاومة الفلسطينية -: صراع1974-1973البرنامج المرحلي.. . نايف حوامتة وقيس عبد الكرمي، 318

 .30)، .التقدم العريب والدار الوطنية اجلديدة، د.ت
 .47ملرجع السابق، . ا319
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فهم من وجود ينطلق الربنامج املرحلي يف حيثياته، اليت صاغتها عبارات قليلة، من امليثاق الوطين ليسرتضي الذين أبدوا ختوّ و 

 ل قيادة منظمة التحرير الفلسطينيةوِّ اه لتعديل امليثاق، وذلك حىت يستوعب املوقف اجلديد املعّرب عنه يف الربنامج وخيُ إجتّ 
من "الربنامج  الربنامج املرحلي القبول بتسوية سياسية بعض شروطها يتعارض مع نصوص امليثاق الوطين. كما ينطلق أيضاً 

د و ، ووج1973 من العام يف الدورة احلادية عشرة يف القاهرة يف كانون الثاين " املقرّ السياسي ملنظمة التحرير الفلسطينية
قد حّث على "النضال  مج السياسي كانمة الربنامج املرحلي يُثري الدهشة، حيث أّن هذا الربناقدِّ هذا املنطلق يف بداية مُ 

وطنه أو مسخ هذه القضية مبشروعات  يف حترير رزه من مشروعات تستهدف قضية شعبفضد عقلية التسوية وما تُ 
P319F320،ع مضمون الربنامج اجلديدالكيانات أو الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطني"، ممّا يتعارض م

P  الذي يعتمد و

 ى التسوية السياسية يف مضمونه.عل
على  1994عام يف اللوجود لها لمن متثّ  اً عمل الربنامج املرحلي على التأسيس لفكرة السلطة الفلسطينية قبل عشرين عامو 

ربى وخفوت جنم "الوطن" لصاحل كان الربنامج املرحلي أول اإلزاحات عن األهداف الفلسطينية الكُ إثر إتفاقية أوسلو، و 
 P320F321.لسلطة" اخلافتضوء "ا

 ،"يةطينفلسال األرض جمموعة من الكلمات والعبارات مثل "حترير ، وخصوصًا يف النقطة الثانية،الربنامج املرحليوتضّمن 
عّرب عن الضفة الغربية وقطاع غزة ، وّمت إعتماد وسيلة وعبارة "األرض الفلسطينية" تُ  ".اليت حّلت حمل عبارة "حترير فلسطني

P321F322.ح"فاح املسلّ حترير األرض "كافة الوسائل وعلى رأسها الك
P  وعلى الرغم من أّن الربنامج املرحلي مل يصل إىل مستوى

، إال أنّه عمل ضمن إستعداد منظمة التحرير الفلسطينية للدخول يف مفاوضات غري مباشرة اإلعرتاف بالدولة اليهودية

 P322F323.اهلدف بشكل كلي ي عن هذاوتأجيل حترير كل فلسطني أو حىت التخلّ 
إىل أمهية احلوار ، ملنظمة التحرير الفلسطينية أشار ياسر عرفات، رئيس اللجنة النتفيذية، 1974يف آذار من العام و 

وأوضح  بات املرحلة املقبلة،تطلّ ملواجهة مُ تجانسة ل إىل رؤية مُ يف خمتلف أجهزة الثورة ومؤسساتا بدف التوصّ الصحي 

 P323F324.احلاسم اذ القرار النهائيعرفات بأّن اللس الوطين الفلسطيين هو الذي حيق له إختّ الرئيس 

                                                           
(بريوت:  : دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية1974-1964الفكر السياسي الفلسطيني، . فيصل حوراين، 320

 .207)، 1980مركز األحباث،  -منظمة التحرير الفلسطينية
 .71)، 2013لة ماجستري، جامعة بريزيت، " (رساتحرر. أمحد عز الدين أسعد، "اخلطاب الفلسطيين البديل: حنو إسرتاتيجية ال321
أسامة أبو حنل وخميمر أبو سعدة وماهر عبد الواحد، "تأثري املتغريات السياسية على البناء الفكري وسياسات منظمة التحرير الفلسطينية . 322
ها على سياسات منظمة مسيرة المتغيرات السياسية وأثر : تطور الفكر السياسي الفلسطيين حنو احلل املرحلي،" 1974-1968من 

 .237)، 2012(القدس: دار اجلندي للنشر والتوزيع،  التحرير الفلسطينية من النشأة إلى أوسلو: قراءة تحليلية
(بريوت:  سرحان، مرتجم ، باسم1993-1949الوطنية الفلسطينية،  الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة. يزيد صايغ، 323

 .469)،2002، مؤسسة الدراسات الفلسطينية
 .4)، 1977(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ، حمّرر. كميل منصور، 324
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اخلطوط العامة  1973ب من العام فلسطني أقّرت يف آة الدميقراطية لتحرير اللجنة املركزية للجبه اإلشارة إىل أنّ  روجتد

P324F325.لي يف املناطق احملتلة واألردن"للربنامج املرحلي حتت عنوان "عشرة موضوعات حول اخلط العام للربنامج املرح
P  وترى

وإنتزاع حق  1967عام ال يف ة حترير املناطق احملتلةاجلبهة الدميقراطية أنّه على الرغم من أّن هذا الربنامج متحور حول مهمّ 

الفلسطينيني يف العودة وتقرير املصري وبناء الدولة الوطنية املستقلة، بإعتبارها احللقة املركزية لنضال الفلسطينيني يف الظروف 
ة ملختلف ة وال يقف عند حدودها، وإّمنا يربطها بتشخيص دقيق للمصاحل امللحّ الراهنة، إال أنّه ال يقتصر على هذه املهمّ 

ات د املهمّ الوطنية يف كافة أماكن تواجده يف املناطق احملتلة واألردن وسائر أقطار اللجوء، وُحيدّ  لشعب الفلسطيينطبقات ا
P325F326.ا النضالية كاملةاملرحلية وشعارات النضال اليت متّكن من تعبئة طاقات

P  وترى اجلبهة الدميقراطية أيضًا بأّن الربنامج

عاة زلة على دُ ًا ودليًال واضحًا من أجل سد طريق التسوية اإلستسالمية وفرض العُ شّكل سالحًا حادّ املرحلي أثبت أنّه يُ 
كما ترى اجلبهة الدميقراطية، أمكن خلق   ،راكمة القوى لدحرها وإحباطها. وعلى قاعدة هذا الربنامجالتعاطي معهما، ومُ 

ل إىل إعرتاف عريب ودويل أمكن التوصّ النظر عنها يف أي حبث حول أزمة الشرق األوسط، و  كن غضّ حقائق جديدة ال ميُ 
وأبرز هذه  أن تتجاهلها أو تقوم مبعزل عنها، كن أليّة تسوية سياسيةئم ال ميُ اعسس ودواسع بذه احلقائق اليت تفرض أُ 

 ل الشرعيمنظمة التحرير الفلسطينية هي املمثّ  ر الصراع العريب اإلسرائيلي، وأنّ شّكل جوهسس: القضية الفلسطينية تُ األُ 
والوحيد للشعب الفلسطيين واملعّرب عن إرادته الوطنية والناطق الوحيد بلسانه يف أي حبث حول القضية الفلسطينية، وأّن 

وإقرار حق  1967عام يف الأي تسوية سياسية ال بّد أن تضمن اإلنسحاب اإلسرائيلي الكامل من مجيع األراضي احملتلة 
 P326F327.ات السيادة الكاملة على أرضهاملصري وإقامة دولته الوطنية املستقلة ذالشعب الفلسطيين يف العودة وحرية تقرير 

للربنامح املرحلي، فهي تُعترب أول الفصائل اليت دعت بشكل واضح  لتحرير فلسطني ومن خالل تقدمي اجلبهة الدميقراطية
ومرجعية الشرعية الدولية، حيث  إىل حل يقوم على أساس قرارات األمم املتحدة والتفاوض مع اإلسرائيليني عمًال بقرارات

النداء األول من مسؤول فلسطيين لموع اإلسرائيليني  ، األمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني،ه نايف حوامتةوجّ 

يدعوهم لإلعرتاف حبق الشعب الفلسطيين بالعودة وتقرير املصري من خالل عبارة "تعالوا  ،1974 من العام يف أبريل
عدة الشرعية الدولية، من خالل يف إطار سالم شامل ومتوازن وحل وسط قائم على قا ،السيوف إىل مناجل"ل لنحوّ 

 P327F328.منة املعرتف باقابل احلدود اآلستقلة عاصمتها القدس، ودولة عربية مُ لتان على أرض فلسطني: دولة فلسطينية مُ دو 

                                                           
 .60-59)، 2009(القاهرة: مركز اإلعالم العريب،  دليل الفصائل الفلسطينية. عبد القادر ياسني، 325
 .36-35، وحدة في المقاومة الفلسطينية -: صراع1974-1973البرنامج المرحلي.. . حوامتة وعبد الكرمي، 326
 .42. املرجع السابق، 327
الفصائل الفلسطينية: من النشأة إلى ، حمّرر. إبراهيم غايل، "اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني وعملية السالم،" صبحي عسيلة، 328

 .178)، 2005(القاهرة: مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية،  حوارات الهدنة
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ربنامج يسعى إىل بلورة إسرتاتيجية عمل نضايل تنظيمي بالتالزم بأّن هذا ال لتحرير فلسطني ورأى مسؤولو اجلبهة الدميقراطية

تتالية من مع اإلسرتاتيجية السياسية، حيث أنّه باألساس برنامج لتصعيد الكفاح وحتقيق اهلدف النهائي عرب سلسلة مُ 
ز من أشكال احلرب ل املميّ ة األوىل فكرة اإلنتفاضة الشعبية الشاملة بإعتبارها الشكاخلسائر املرتاكمة للعدو، ويطرح للمرّ 

 ،1979و 1974 األعوام الشعبية. وتعترب اجلبهة الدميقراطية بأّن العمليات العسكرية العديدة اليت خاضتها اجلبهة ما بني
 P328F329.تقرير املصري تشهد على أنّه برنامج نضايل كفاحي يف سبيل العودة وحق

بأّن اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني  1971لفلسطينية لعام وجتدر اإلشارة إىل أنّه جاء يف الكتاب السنوي للقضية ا
اً، وال  جديّ شّكل بالنسبة للجبهة حّالً ض فكرة مشروع الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطني التارخيية، وال يُ ترفُ 

ق إال ال تتحقّ دت اجلبهة بأّن احلقوق القومية الفلسطينية ق طموحات وحقوق الشعب الفلسطيين، كما وأكّ قّ حيُ 
كم الذا  يف الضفة اجلبهة مشروع احلُ  وإستنكرتاب الفلسطيين، باإلستقالل وإندحار الكيان اإلسرائيلي عن كامل الرتُ 

لحقوق الفلسطينية يف العودة ، وإّتمت املشروع بأنّه سليب بالنسبة ل1971من العام  آب 26الغربية يف بيان صدر يف 
P329F330،رض بكاملهاألوحق تقرير املصري وحترير ا

P ل يف كيفية حدوث هذا التغيري اجلوهري يتمثّ  ما يضعنا هنا حول تساؤل هام

 ميقراطية وخالل فرتة قصرية جداً.يف مواقف اجلبهة الد
دنة د نايف حوامتة، أمني عام اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، أّن التسوية املطروحة يف ذلك الوقت لن تكون إال "هُ وأكّ 

ل يف خانة السلم املستحيل يف ظل الظروف وموازين القوى الراهنة على لى حد تعبريه، فالسلم العادل "يدخُ مؤقتة" ع
لة بدولة ثّ صعيد الصراع العريب والفلسطيين ضد إسرائيل، فالسالم العادل يقوم فعًال على رحيل الصهيونية ومؤسساتا، ممُ 

مة دولة دميقراطية على كامل الوطن الفلسطيين، يتعايش العرب واليهود إسرائيل، من فلسطني واملنطقة العربية... وعلى إقا
اإلسرائيليون حبقوق وواجبات متساوية". وعّرب حوامتة عن موقف اجلبهة الدميقراطية من التسوية بضرورة قيام املقاومة  

هذا اإلجناز ، وتوظيف 1967 سطينية احملتلة عامبالعمل "لدحر اإلحتالل الصهيوين وتصفيته عن األراضي العربية والفل

د أّن مثل هذا احلل يستوجب اإللتزام العريب به، ونسف كل وأكّ  خدمة املوقف اإلسرتاتيجي العام"، الوطين والقومي يف
، يف النتيجة، يف لول اليت تصبّ نائية، وبالتايل على الثورة الفلسطينية "واجب مباشر يف الصراع ضد احلُ لول اجلزئية والثُ احلُ 

P330Fصفية القضية الفلسطينية يف هذه املرحلة".خط ت

331 
وجبهة  القيادة العامة، -ة لتحرير فلسطنيواجلبهة الشعبي ن: اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني،سمت مواقف كل مإتّ و 

تجانس حول مشروع التسوية السياسية، حيث رفضت تقارب وفهم مُ بتحليل مُ  ير العربية، وجبهة النضال الشعيب؛التحر 
ائل مشروع التسوية السياسية املطروح يف املنطقة، فأعلنت هذه املنظمات عرب البيانات املشرتكة واملنفردة موقفها هذه الفص

                                                           
 .179. املرجع السابق، 329
 .38)، 1975(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  1971الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ، حمّرر. برهان الدجاين، 330
 .14-13، 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام . منصور، 331
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هها اخلاص النابع على هذه املشاريع، فطرحت توجّ  من الدور الذي جيب على منظمة التحرير الفلسطينية أن تقوم به للردّ 

من  للثقل الذا  ملنظمة التحرير، وشّكلت هذه الفصائل جمتمعة يف تشرين األولمن فهمها ملوازين القوى الدولية والعربية و 
 P331F332.وى الرافضة للحول اإلستسالمية""جبهة الق 1974 العام

 عتديل حركةد قادة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني بأّن مشروع الربنامج املرحلي هو يف األساس نابع من أفكار بعض مُ يؤكّ و 
ياسر عرفات اجلبهة  الرئيس وليس اجلبهة الديقراطية لتحرير فلسطني، حيث أوعز ،"فتح" لسطيينالتحرير الوطين الف

واجلبهة الشعبية واليسار  "فتح"ريد أن يكون اجلدل بني الدميقراطية بطرح الربنامج ليعفي نفسه من الرفض، فهو ال يُ 
عرفات الرئيس الدميقراطية لقوى اليسار، وبالتايل كان الفلسطيين، وإّمنا بني اليسار الفلسطيين نفسه، حيث تنتمي اجلبهة 

 P332F333.لفلسطينية من املباردات املطروحةيستخدمها كأداة إستطالع وإستكشاف للمواقف السياسية ا
مبوقف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني من عملية التسوية السياسية للصراع العريب اإلسرائيلي، فقد متّثل يف  عّلقوفيما يت

وحماولة الرئيس  وتوقيع إتفاقية كامب ديفيد 1973يف العام  هج املصري يف إدارة الصراع بعد حرب أكتوبررفض املن
أنور السادات تسوية املسار الفلسطيين عرب طرح مشروع إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية حممد  املصري

قابل التنازل عن هدف حترير  ف حول الثورة الفلسطينية وإحتوائها مُ وقطاع غزة، فإعتربته اجلبهة الشعبية مشروعًا لإللتفا
كامل فلسطني. وإنسحبت اجلبهة الشعبية من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بسبب حذف مبدأ "ال تفاوض 

 P333F334.1974عام ال يف مع العدو الصهيوين" من الربنامج املرحلي
يف مذكرتا إىل الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطين  ،1974 من العام ني يف حزيرانأعلنت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطو 

دت صياغاته، كما ورفضت مهما تعدّ  242رفضها لقرار جملس األمن رقم  لسطيين حول تفسريها للنقاط العشر،الف
ح والقضاء على اء الكفاح املسلّ رك التسويات اهلادفة إىل إ�اإلشرتاك يف مؤمتر جنيف حىت ال يقع الشعب الفلسطيين يف شُ 

كن هي سلطة وطنية حقيقية ال ميُ  ،اليت يُناضل الشعب الفلسطيين من أجل بلوغها ،والسلطة الوطنية فلسطيين.الوجود ال

وليس املفاوضات. وعلى ضوء هذا الفهم، أعلنت اجلبهة الشعبية  ح والنضال السياسيى الكفاح املسلّ نتجها سو أن يُ 
 P334F335.ليهاضيفت عليت أُ تا اللجنة السياسية والفقرة االعشر اليت أقرّ  القبول بالنقاط

                                                           
 .17. املرجع السابق، 332
-1968لواحد، "تأثري املتغريات السياسية على البناء الفكري وسياسات منظمة التحرير الفلسطينية من . أبو حنل وأبو سعدة وعبد ا333

 .260-259 : تطور الفكر السياسي الفلسطيين حنو احلل املرحلي،"1974
 .135. فرحات، "اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وعملية السالم،" 334
الوثائق ىل الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطين الفلسطيين، حول تفسريها للنقاط العشر،" مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني إ" .335

 .195-194)، 1976(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أبو ظيب: مركز الوثائق والدراسات،  1974الفلسطينية العربية لعام 
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 ،ومنها الفلسطينية وطالئعها ،طالبت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني اجلماهري العربية ،1973عام من اليف حرب أكتوبر و 

إطالق النار قبل التحرير  بإلقاء ثقلها يف املعركة، وعند توقف إطالق النار رفضت اجلبهة هذا األمر وقالت ال لوقف
. وتُعترب حرب أكتوبر نقطة مفصلية بالنسبة يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلل بَ اب العريب احملتل من قِ الكامل للرتُ 

اب الفلسطيين، ووافقت على للنضال الفلسطيين، حيث تراجعت أهداف بعض الفصائل الفلسطينية عن حترير كامل الرتُ 
إال أّن اجلبهة الشعبية رفضت هذه األهداف اليت ّمت طرحها  لغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس،يف الضفة ادولة فلسطينية 

ضويتها يف اللجنة التنفيذية دت عُ ، ومجّ 1974عام ال يف ته الرابعة املنعقدة يف القاهرةر و يف اللس الوطين الفلسطيين يف د
 األهداف والتنازل عن أّن قيادة املنظمة تسري يف خط اإلحنراف بعد تبّين  ملنظمة التحرير الفلسطينية بسبب أّ�ا إعتربت

P335F336.فلسطني التارخييةاجلزء األكرب من 
P  يف بيان صادر عن اجلبهة الشعبية حول إنسحابا من اللجنة التنفيذية ملنظمة و

نهج املستسلم الذي تسري عليه قيادة باإلنسحاب من اللجنة التنفيذية جاء بسبب البيّنت أّن قرار اجلبهة الشعبية  التحرير،

املنظمة، فهذا النهج يزّج منظمة التحرير يف ترتيبات التسوية اخليانية اليت تقودها الواليات املتحدة األمريكية والرجعية 
 P336F337.ةالعربي

ة على ترى اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني أّن موضوعات مثل "السلطة الوطنية" و"حق تقرير املصري" و"عرض القضيو 
راد به باطل، فيتم هي ككالم حق يُ يادة منظمة التحرير الفلسطينية، طلقها قاألمم املتحدة" و"حكومة املنفى"، واليت تُ 

راف وخيانة بعض األنظمة إستغالله خلداع وتشويش وتضليل اجلماهري لتمرير املؤامرة التصفوية ولتغطية إستسالم وإحن
ى على أعتاب مؤمتر جنيف أو منرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وعرض القضية ستجدفالسلطة الوطنية ال تُ  العربية،

ان إال يف حال فرضت الثورة إرادتا وتوشك على اإلنتصار، حبيث على األمم املتحدة وتشكيل حكومة منفى مؤقتة ال يتمّ 
 P337F338.وليس ملصلحة األعداءيكون ميزان القوى ملصلحتها 

ط ضرب املقاومة طّ ملواجهة خمُ  اً عام اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني آنذاك، شروط جورج حبش، أمني د احلكيموحدّ 

: التحالف مع الدول العربية املعارضة للتسوية السياسية، وتشكيل جبهة رفض ل يف، تتمثّ وإشراكها يف تسوية إستسالمية
قتال الطويل اليت "ختلق من مجاهري األمة بات التطلّ ر مُ عربية فلسطينية تقوم باإلعداد حلرب حترير شعبية طويلة األمد، وتوفّ 

ح ظاهرة الكفاح املسلّ  حبش بضرورة أن تعمّ  احلكيم جورجباتا". وطالب لّ تطاملعركة بكل مُ  ها قاعدة صلبة متدّ العربية كلّ 

                                                           
 .24دن،" األر  -. اخلواجا، "عوامل النهوض للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني336
الفلسطينية العربية  الوثائق. "بيان آخر للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني حول إنسحابا من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،" 337

 .361)، 1976(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أبو ظيب: مركز الوثائق والدراسات،  1974لعام 
الفلسطينية العربية لعام  الوثائقرير فلسطني عن موقفها من عرض القضية الفلسطينية يف األمم املتحدة،" . "بيان اجلبهة الشعبية لتح338

 .451)، 1976(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أبو ظيب: مركز الوثائق والدراسات،  1974
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من احملافظة ن يف كافة األراضي احمليطة بفلسطني، حىت يصعب على القوى املعادية من تصفية الثورة الفلسطينية، وتتمكّ 

 P338F339.طين الفلسطيينالو  تحّررعلى هوية حركة ال
حركة التحرير الوطين  :ن منورغم املعارضة الشديدة اليت أبدتا اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، جنح التحالف املكوّ 

فلسطيين الذي يف إستصدار قرار من اللس الوطين ال ،والصاعقة اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني"فتح" و الفلسطيين 
صوتاً).  187من  183ية ساحقة (بقبول برنامج النقاط العشر بأغلب ،1974من العام إنعقد يف القاهرة يف حزيران 

اإلمجاع الدقيق الذي ساد،  إنفضَّ  س الوطين،قته "فتح" يف اللأسابيع قليلة مضت على النجاح الكبري الذي حقّ وبعد 
 ،اجلبهة الشعبية نشاطها داخل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أوقفت ،1974 من العام أيلول 26ففي 

اجلبهة الشعبية، واجلبهة  :جبهة رفض مؤلفة من ،يف بغداد 1974 من العام تشرين األول 10وإنبثق حتت قيادتا يف 
 ت جبهة الرفض يف الفرتة ما بنيإضطرّ د قالقيادة العامة، وجبهة التحرير العربية املوالية للعراق. و  -لتحرير فلسطني الشعبية

وعادت إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير  ،ع خطوة خطوة عن موقفها الرافضإىل الرتاجُ  1979-1976 األعوام
 P339F340.1981 عامال يف الفلسطينية

لى الساحة اه الرفض عل األكثر تعبريًا عن منطق وطروحات إجتّ كانت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني هي املمثّ و 
 أنّ  :اه من قناعة مفادها �ج املرحلية يف النضال. وقد إنطلق املنادون بذا اإلجتّ ه حنو تبّين الفلسطينية، فعارض حبزم التوجّ 

ًا نوعيًا على موازين القوى يف املنطقة، فإستندوا على قاعدة اإلعتقاد ُحتدث تغريّ مل  1973 يف العام حرب تشرين األول
ح الفلسطيين وسد الطريق أمام حتقيق هدف اهلدف منها إجهاض الكفاح املسلّ  ،سطينية هي مؤامرة أمريكيةبأّن الدولة الفل

، جورج حبشد اب الفلسطيين. وأكّ ل يف إقامة دولة فلسطينية دميقراطية على كامل الرتُ الثورة الفلسطينية اإلسرتاتيجي املتمثّ 
م عن تسوية أمريكية يف ظل موازين القوى القائمة، لن تكون دولة تنجُ  أّن دولة فلسطينيةاألمني العام للجبهة الشعبية، 

يف كل  يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين شّكل قاعدة ملواصلة النضال، بل ستكون دولة حتت رمحةوطنية ولن تُ 

قدة ار إىل أّن عُ مات احلياة على الصعيد اإلقتصادي، وأشحلظة، وأضاف حبش بأّن هذه الدولة لن تكون لديها مقوّ 
 P340F341.ديد املواقفاألرض ال جيب أن تكون هي املقياس الوحيد حملاكمة األمور وحت

شاركة من مُ  ،من خالل بياناتا ،شرعت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني يف التحذير ،1974 من العام منذ منتصف متوزو 
إعرتافًا بشرعية اإلغتصاب الصهيوين لألرض  ذلك عتربيُ و  ،القيادة الفلسطينية يف أي مؤمتر يف ظل موازين القوى القائمة

قاومة أي إحنراف تلمسه من أي جهة كانت، دت اجلبهة الشعبية بأّ�ا لن تتواىن عن كشف وفضح ومُ الفلسطينية. وأكّ 

                                                           
 .18، 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام . منصور، 339
، حممد أبو زيد، مرتجم (رام اهللا: إلى الدولة تحرر: من ال1988-1948تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية،  . هلغي باومغرتن،340

 .269-268)، 2006املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية،  -مواطن
 .242-241، 1993-1908البحث عن كيان: دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، . الشريف، 341
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، كان ل وجهة نظرها بشكل واضحثّ صيغته ال متُ  تعاطيها مع برنامج النقاط العشر، رغم أنّ  وأشارت اجلبهة الشعبية بأنّ 

، األمني جورج حبشاحلكيم ، دعا 1974من العام هدفه منع أي تفجري يف الساحة الفلسطينية. ويف مطلع شهر آب 
د قوى الرفض يف الساحة الفلسطينية من أجل اإلنتظام يف جبهة واحدة تستند إىل حتليل موحّ  العام للجبهة الشعبية،

أّن هذه اجلبهة جيب حبش احلكيم التسوية السياسية املطروحة، وإعترب ص يف أّن الثورة تنتهي عندما ُتصبح جزء من يتلخّ 
 من العام أيلول 26طار منظمة التحرير الفلسطينية لكي متنع إحنرافها التام. وأعلنت اجلبهة الشعبية يف أن تبقى ضمن إ

راف التارخيي الذي تسري فيه ل مسؤولية اإلحنلها من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير لكي ال تتحمّ ثّ إنسحاب ممُ  1974
القوى الثورية  وإستمراره، جيعل من واجب ج حد أدىن يضمن الكفاح الفلسطييندت أّن غياب برنامقيادة املنظمة، وأكّ 

 P341F342.ختدم إال مصلحة العدو ساومات العطي الطرف املنحرف شرعية متثيل الشعب يف مُ الفلسطينية أال ت
 ،أي مسعى يهدف إىل النيل من منظمة التحرير الفلسطينية ،اريخ فلسطني املعاصريف ت ،مل تشهد الساحة الفلسطينيةو 

م حىت يف حالة الظروف اليت إنتظمت فيها فصائل املعارضة يف جبهات وحتالفات ضد قيادة منظمة التحرير، فبقيت ترسُ 
مة التحرير أو ظنضاع التنظيمية يف ملى تصحيح األو فقاً سياسيًا يقع يف قلب تعزيز تلك املرجعية، فإقتصرت عملعارضتها أُ 

P342F343.واقفها السياسيةها الكفاحي أو تصويب مجتذير خطّ 
P  ُعارض لنهج املنظمة من دون وجاءت جبهة الرفض خبط م

 P343F344.ملنظمة أو العمل على النيل منهااملطالبة بإسقاط ا

لول السلمية اليت ّمت موافقة على احلُ  ن كل التنظيمات الفلسطينية املنضوية حتت عباءة منظمة التحرير الفلسطينيةمل تكُ و 
وإنتظم  قيادة منظمة التحرير الفلسطينية؛ اه األول يفاهان رئيسيان: إنتظم اإلجتّ طرحها آنذاك، فربز على الساحة إجتّ 

 لول"جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحُ  اعليه تعن منظمة التحرير أُطلق ستقلةيف أُطر وتعبريات مُ اه الثاين اإلجتّ 
يف كل من: اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وجبهة التحرير العربية  ى جببهة الرفض، وقد متّثلاإلستسالمية" أو ما ُيسمّ 

مت اجلبهة الشعبية هذه اجلبهة، وعّربت جبهة الرفض عن مواقفها تزعّ و القيادة العامة.  -لتحرير فلسطني واجلبهة الشعبية

ية يف الشكل على الصعيد طر ومؤسسات مواز التحرير، وتبلور يف اخلارج عرب أُ سات منظمة طر ومؤسوسياساتا داخل أُ 
ت قيادة عندما إضطرّ وذلك  ،1973 العام رة بعد ثالثة أشهر تقريبًا من حرببرزت إحدى تعبرياته املبكّ و  التنفيذي،

فتح" واجلبهة الدميقرطية لتحرير "حركة التحرير الوطين الفلسطيين ن من: منظمة التحرير املؤلفة من حتالف تنظيمات يتكوّ 

                                                           
 .248-247، . املرجع السابق342
)، 2000(الدار البيضاء، بريوت: إفريقيا الشرق،  اإلسرائيلي -األنفاق واآلفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربي. عبد اإلله بلقزيز، 343
77. 
 .73،" تحرر. أسعد، "اخلطاب الفلسطيين البديل: حنو إسرتاتيجية ال344
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، 1974 من العام ر عقده يف شباطفلسطني والصاعقة، إىل تأجيل رفع ورقة عمل إىل اللس املركزي الفلسطيين الذي تقرّ 

 P344F345.ة الشعبية وجبهة التحرير العربيةلف من: اجلبهط حتالف مناوئ من داخل املنظمة مؤ وذلك بسبب ضغ
عّرب عن قوى فلسطينية القوى الرافضة تُ  مني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، بأنّ جورج حبش، األ احلكيم ُيشريو 

من التسوية السياسية  ى عندما ُتصبح جزءالثورة الفلسطينية تنتهي وُتصفّ  :ل يف أنّ يتمثّ  دوعربية تنطلق من حتليل موحّ 
ومن واجب هذه القوى تنظيم جبهة واحدة هلا برماجها  قاومة مشاريع التسوية املطروحة،املطروحة، وإستمرار الثورة رهن مبُ 

د، وبالتايل من واجبها العمل ضمن إطار منظمة التحرير ة وبرنامج نضايل موحّ ُمعيّنالسياسية والئحة عالقات تنظيمية 
قاط العشر حبش، أّن الناحلكيم جورج الفلسطينية ملنع إحنرافها التام، وحىت ال تكون املنظمة جزء من التسوية. وأضاف 

من غري املمكن أن تقوم على أساسها وحدة وطنية متينة طويلة األمد، فالوحدة الوطنية تقوم على أساس موقف سياسي 
 P345F346.غ التسوية املطروحةل يف: رفض املنظمة بشكل واضح وسافر وجازم كافة أشكال وصيّ واحد يتمثّ 

، وكانت بقيادة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، وإعتربت قد تشّكلت جبهة الرفض نتيجة إعالن الربنامج املرحليبذا، فو 
وليس  ضوية يف املنظمةبارة عن جتميد للعُ ع ملنظمة التحرير الفلسطينية ليها من اللجنة التنفيذيةثّ جبهة الرفض بأّن خروج ممُ 

P346F347.منها خروجاً 
P  ّل تتمثّ  ،ربنامج املرحلين البيان التأسيسي جلبهة الرفض جمموعة من البنود تدف إىل إفشال الوقد تضم

اب الفلسطيين، ورفض الربنامج املرحلي اهلادف لتحقيق السلطة ح لتحرير كامل الرتُ يف: العمل على تصعيد الكفاح املسلّ 

 P347F348.عن طريق املؤمترات ح وليسالوطنية من خالل املؤمترات، والتأكيد على أّن هذه السلطة تأ  عرب �ج الكفاح املسلّ 
 الرفض يف حتقيق تأثري كبري على الساحة الفلسطينية بسبب املشكالت الداخلية لدى الشريك األكربفشل حتالف جبهة و 

ن من إحياء اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، وبالتايل عانت من مشاكل مالية وإدارية وعسكرية، ومل تتمكّ  ل يفاملتمثّ 
P348F349.العريبإطارها القومي 

P  ُسلسل التفريط علة يف احلقل الوطين الفلسطيين، وإستمر مُ عارضة فاق جبهة الرفض مُ قّ هذا ومل حت

P349Fيف احلقوق الفلسطينية، ومل تقوم يف بلورة أدوات نقدية وتقوميية لتصويب خط منظمة التحرير الفلسطينية.

350
P  وافقت و

                                                           
-1968اسية على البناء الفكري وسياسات منظمة التحرير الفلسطينية من أبو حنل وأبو سعدة وعبد الواحد، "تأثري املتغريات السي. 345

 .240: تطور الفكر السياسي الفلسطيين حنو احلل املرحلي،" 1974
. "حديث صحايف خاص للدكتور جورج حبش، األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، حول التطورات الراهنة وموقف اجلبهة 346

)، 1976(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أبو ظيب: مركز الوثائق والدراسات،  1974سطينية العربية لعام الفل الوثائقمنها،" 
283. 

منظمة التحرير الفلسطينية: ، حمّرر. منري شفيق، "منظمة التحرير الفلسطينية وجتربة الوحدة الوطنية الفلسطينية،" حمسن حممد صاحل، 347
 .100)، 2007(بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات،  تقييم التجربة وإعادة البناء

)، 2010(القاهرة: جزيرة الورد للنشر والتوزيع،  ، التكوين، المساراترو بهة الشعبية لتحرير فلسطين: الجذالج. سامي يوسف أمحد، 348
311. 

 .498، 1993-1949الوطنية الفلسطينية،  الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة. صايغ، 349
 .74،" تحرر. أسعد، "اخلطاب الفلسطيين البديل: حنو إسرتاتيجية ال350
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ل يف حترير   الربنامج املرحلي، ولكن ليس على حساب اهلدف اإلسرتاتيجي املتمثّ يف وقت الحق على تبّين  اجلبهة الشعبية

 P350F351.راتا الوطنية وهيئاتا املركزيةاب الفلسطيين، وأقّرت ذلك مؤمتكامل الرتُ 
القيادة العامة، فقد إلتزمت الصمت جتاه خروج اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني من  -أّما اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني

ة للمنظمة واللس املركزي، وحضرت اإلجتماعات ضويتها يف اللجنة التنفيذيمنظمة التحرير الفلسطينية، ومتّسكت بعُ 
جية او سم باإلزدالقيادة العامة تتّ  -ت سياسية اجلبهة الشعبيةاذ القرارات. وظلّ رة بشكل متواظب، وشاركت يف إختّ املقرّ 

إظهار والغموض خالل تلك الفرتة جتاه منظمة التحرير، ورغم عدم إنسحابا من مؤسسات املنظمة، إال أّ�ا إستمرت يف 
P351F352.بعت تكتيكاتا السياسيةشعبية وإتّ ميلها لإلقتداء باجلبهة ال

P  ضها مشروع القيادة العامة رف -أعلنت اجلبهة الشعبيةو

دولة ستقلة يف الضفة الغربية، فقاتلة ومُ أي إمكانية إلقامة سلطة وطنية مُ  السلطة الفلسطينية، وأّكدت بأنّه ليس هنالك
ريدان سلطة فلسطينية حبسب والواليات املتحدة األمريكية لن تسمحا بذا األمر، ويُ  ييلسرائاإلستعمار اإلستيطاين اإل

القيادة العامة بأنّه حىت لو إنسحبت إسرائيل من بعض األراضي  -دت اجلبهة الشعبيةوأكّ  كما  شروطهم ومشاريعهم.
 -إىل ذلك، فقد أعلنت اجلبهة الشعبية قاتلهم. إضافةناس مشبوهني، فاجلبهة سوف تُ الفلسطينية وقامت بتسليمها إىل أُ 

ر للقضية الفلسطينية على أّ�ا قضية الجئني، ويعمل على تثبيت الكيان ألنّه ينظُ  242القيادة العامة رفضها للقرار 
نهي حالة احلرب معها. ورفضت اجلبهة مؤمتر جنيف الذي ينعقد على على حدود آمنة إلسرائيل، ويُ  الصهيوين، وينصّ 

وتطويرها وتصعيد عملياتا، وتعترب أّن  القرار، ورفضت املفاوضات املباشرة، فطالبت بضرورة تعبئة اجلماهريأساس هذا 
هو السبيل الوحيد الذي يضمن إحداث التغيري املطلوب يف موازين القوى، وهو الطريق لتحرير أي جزء من األراضي ذلك 

P352F353.ية على طريق حتريرها بشكل كاملالفلسطين
P القيادة  -د جربيل، أمني عام اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطنيوتساءل أمح

على قيام سلطة وطنية تنقل قواعد املقاتلني من أراضي  إسرائيلالواليات املتحدة األمريكية و العامة، حول كيفية موافقة 

يف الفلسطينيني سلطة عطي مؤمتر جنن املعقول، كما يقول جربيل، أن يعربية جماورة إىل أجزاء من األرض احملتلة؟ فهل م

وا ريدها إسرائيل هي سلطة تُنهي قضية الصراع العريب اإلسرائيلي إىل األبد كما عربّ قاتلة؟ فالسلطة الوطنية اليت تُ وطنية مُ 
 P353F354.عنها يف مشاريعهم

                                                           
-1968أبو حنل وأبو سعدة وعبد الواحد، "تأثري املتغريات السياسية على البناء الفكري وسياسات منظمة التحرير الفلسطينية من . 351

 .241: تطور الفكر السياسي الفلسطيين حنو احلل املرحلي،" 1974
 .242رجع السابق، . امل352
 .20، 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام . منصور، 353
القيادة العامة، حول املسائل الراهنة يف جمال  -. "حديث صحايف خاص للسيد أمحد جربيل، األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني354

بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أبو ظيب: مركز الوثائق والدراسات، ( 1974الفلسطينية العربية لعام  الوثائقالنضال الفلسطيين،" 
1976 ،(245. 
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 دت ضرورةطالبت جبهة النضال الشعيب لتحرير فلسطني عدم السماح حبسم قضية الصراع يف املرحلة احلالية، وأكّ و 

حة اإلستمرار يف الصدام بدف إجراء املزيد من تغيري ميزان القوى العسكري والسياسي ملصلحة الشعب الفلسطيين، موضّ 
، لن تكون سوى تسوية لصاحل اإلمربيالية الصهيونية والرجعية، 1973العام أّن التسوية يف هذه املرحلة، أي بعد حرب 

P354F355.يةاض الثورة العربية والفلسطينوستعمل على إجه
P د شعب أن يؤكّ  لبت جبهة النضال الشعيبوباإلضافة إىل ذلك، طا

الذي وصفته بالتصفوي، وأن يُعلن رفضه للمفاوضات ومؤمتر جنيف، والعمل على تعزيز  242فلسطني رفضه للقرار 

يالية الصهيونية طات اإلمرب العاملي والدول اإلشرتاكية والنضال املشرتك ضد  املخطّ  تحّرروحتسني العالقات مع حركات ال
الرجعية. وعلى صعيد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، إقرتحت جبهة النضال الشعيب أن يتم إعادة النظر يف ظروف 

وتسليم  ،اسبة كافة اهليئات املسؤولة يف هذه املؤسساتدورها، والعمل على حمُ من أجل تثويرها وتفعيل  هذه املؤسسات
ل وليس على أساس اإلنتماء التنظيمي أو العالقات الشخصية واملزاجية، وإ�اء التدخّ املسؤوليات على أساس الكفاءة 

قاتلة ي على الصالحيات. وعلى الصعيد العسكري، طالبت جبهة النضال الشعيب حتقيق وحدة عسكرية مُ والوصاية والتعدّ 
لة بة كافة القيادات العسكرية املرتهّ اسح، وحمُ بني خمتلف فصائل حركة املقاومة تدف إلستمرار وتصعيد الكفاح املسلّ 

 P355F356.ر الثقة بينها وبني اجلماهريوالفوقية يف حركة املقاومة اليت ال توفّ 

 (وثيقة إعالن قيام دولة فلسطين) 1988في العام وثيقة إعالن اإلستقالل  4.3.2

الفلسطينية احملتلة (الضفة الغربية)،  اإلرتباط األردين اإلداري والقانوين باألرض بعد إعالن امللك اهلامشي عن قراره بفكّ 

وباتت مؤهلة أكثر  ،قّوةموم السكان يف نفس األراضي، وإزداد شأ�ا إنفردت منظمة التحرير الفلسطينية بالسيطرة على عُ 
ته دعت منظمة التحرير اللس الوطين الفلسطيين لعقد دور ة وأساسية يف حياة الفلسطينيني، و اذ قرارات مصرييمن قبل إلختّ 

، فأعلن اللس يف هذه الدورة التارخيية قيام دولة 1988 من العام تشرين الثاين 15اجلديدة يف العاصمة اجلزائرية يف 
بالتايل إعالن اإلستقالل السياسي بعد أن و  ي،سرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلبالتحرير وإعرتاف منظمة  ،فلسطني

على إعتبار أّ�ا  ،1967العام سرائيل يف إطار الفكر الوطين الفلسطيين بعد حرب بإ أ�ت منظمة التحرير مشوار قبلوها
قد  يعرتف بإسرائيل يف ذلك الوقت،ل الذي نضج يف رحم الربنامج املرحلي الذي مل كان التحوّ و أصبحت حقيقة ماثلة. 

 P356F357.1988عام ال يف ستقالليف وثيقة إعالن اإل بإسرائيل دّشن األساس لذلك وّمت اإلعرتاف
والنتائج  1982عام يف الجاء إعالن اإلستقالل بفعل جمموعة من العوامل كان أبرزها: نتائج الغزو اإلسرائيلي للبنان و 

زلة على املستوى العريب، ح الفلسطيين، وإستشعار العُ بت عليه عرب إقتالع قواعد إنطالق العمل املسلّ والتطورات اليت ترتّ 

                                                           
 .19، 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام . منصور، 355
 1974 الفلسطينية العربية لعام الوثائق عشرة للمجلس الوطين الفلسطيين،" . "مذكرة جبهة النضال الشعيب الفلسطيين إىل الدورة الثانية356

 .196-195)، 1976(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أبو ظيب: مركز الوثائق والدراسات، 
 .162-161، تحوالت منهجية في مسار الصراع العربي اإلسرائيليدمج، . 357
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، وعجز سوريا عن اإلتيان مبعجزة 1978 يف العام ح بعد توقيع إتفاقية كامب ديفيدملسلّ عادلة الصراع اج مصر من مُ و ر وخ

، إضافة إىل إدراك قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بأّن القضية يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلعسكرية ضد 
ن مل تكُ  1987عام ال يف عتقاد بأّن اإلنتفاضةالفلسطينية من املمكن أن ترتاجع بني األولويات اإلقليمية والدولية، واإل

ة منا تيار القبول بالتسوية السياسي ،وبالتايل بفعل كل ذلك التحرير اإلسرتاتيجي أو املرحلي؛ وليس يف وسعها حتقيق هدف
P357F358.وإستفحل يف منظمة التحرير

P   ّيف تونس،  دة لإلنتفاضة والقيادة الفلسطينيةكما ولعب الفتور بني القيادة الوطنية املوح

، دوراً يف ، أحد قيادات حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح"والذي بدأ يظهر للعلن مع إغتيال خليل الوزير (أبو جهاد)
حتل حملها، وز قيادات داخل األراضي احملتلة إعالن وثيقة اإلستقالل، حيث خشيت القيادة الفلسطينية يف اخلارج من بر 

 P358F359.ل معهاالتعامُ  ملتحدة األمريكيةالواليات او د إسرائيل وتعمُ 
، وعلى املستوى الفلسطيين 1947عام ملستوى الدويل منذ قرار التقسيم يف الخيار الدولة الفلسطينية مطروح على ا وكان

ن تنازل منظمة ربى تتضمّ ساومة تارخيية كُ . وتكمن أمهية هذا اإلعالن بإنطوائه على مُ 1988عام يف المنذ إعالن الدولة 
ساومة ترب مُ ى، إال أّ�ا تُعقابل إقامة دولة فلسطينية على ما تبقّ % من أرض فلسطني التارخيية مُ 78عن  ير الفلسطينيةالتحر 

إلحتفاظ مبا االيت تُريد و  ،يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين ، وهي ليست مقبولة منل منظمة التحريربَ مطروحة من قِ 
غربية، مبا يشمل القدس، وتصفية قضية الالجئني، وفرض شروط وترتيبات أمنية على من الضفة ال ةلديها وضم أجزاء هام

إلعالن عن الدولة الفلسطينية ك بذا االتمسّ اء. ويُعترب الدولة العتيدة حبيث جتعلها بعيدة عن الدولة بُعد األرض عن السم
كن حلل هناك شريك إسرائيلي حلل الدولتني، وال ميُ تنازًال جمانيًا ما مل تتوفر الظروف والعوامل القادرة على فرضه، فليس 

 P359F360.بدإىل األ ة أن يبقى مطروحاً من منظمة التحريرالدولة الفلسطيني
الذي يدعو إىل تقسيم و  ،181جتاهلت وثيقة اإلستقالل امليثاق الوطين الفلسطيين عرب القبول بقرار التقسيم رقم و 

يف الفكر  ًال هاّماً أبرز حتوّ  وعالقات مع أطراف إسرائيلية، ماتصاالت فلسطني إىل دولتني: عربية ويهودية، وإقامة إ

اإلستعمار  ، فهي قبلت بيهودية دولة181السياسي الفلسطيين. ومن خالل قبول منظمة التحرير الفلسطينية القرار 
م مقدرتا على إستقراء بعدل تتمثّ  لية فكرية يف سياسة قيادة منظمة التحريرز هنا إشكاتربُ ي، لسرائيلاإل اإلستيطاين

يف احلصول على جزء من  هدف القيادة الفلسطينية طات اإلسرائيلية، فإحنصرخطّ همها للمُ املستقبل، وعدم وعيها وف

                                                           
 .401-400ستقبلية،" . األزعر، "منظمة التحرير الفلسطينية: التجربة واآلفاق امل358
: أثر اإلنتفاضة الفلسطينية واإلجتياح 1993-1984"املتغريات السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية من . أبو حنل وُشرّاب وجاد، 359

 .445-444العراقي للكويت يف تطور الفكر السياسي الفلسطيين،" 
 .29. هاين املصري، "القضية الفلسطينية.. قراءة يف اخليارات والبدائل اإلسرتاتيجية،" 360
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قابل حصوهلا دفعه مُ  يف املنطقة مهما كان حجم اجلزء الذي ستحصل عليه، ومهما كان الثمن املراد "الكعكة السياسية"

 P360F361.عليه
، بإضافة 338و 242ة بالقضية الفلسطينية، وخاصة القرارات عّلقستقالل بقرارات األمم املتحدة املتوإعرتفت وثيقة اإل

P361F362.الجئني الفلسطينيني وحق التعويضالعودة الذي ضمن حق  194يف ذلك القرار حق تقرير املصري إليهما، مبا 
P 

ر عن احلركة الوطنية الفلسطينية رمسية تصدُ مبثابة أول وثيقة فلسطينية  1988عام يف الوبذلك يكون إعالن اإلستقالل 

 P362F363.مرجعاً هلا ،وبشكل إجيايب ،1947ام عيف ال 181 خذ من قرار التقسيم، وتتّ 1948عام المنذ 
بأّن هذا اإلعالن جاء "إستناداً إىل احلق الطبيعي والتارخيي والقانوين  1988 يف العام جاء يف وثيقة إعالن اإلستقاللوقد 

وإنطالقًا من  ، وتضحيات أجياله املتعاقبة دفاعًا عن حرية وطنهم وإستقاللهفلسطيين يف وطنه فلسطنيالعريب ال للشعب
P363F364."1947عام المنذ دها قرارات األمم املتحدة سّ الشرعية الدولية اليت جتُ  قّوةقرارات القمم العربية، ومن 

P  وجاء يف كما

مليثاق األمم  رق السلمية وفقاً املشاكل الدولية واإلقليمية بالطُ  ستقالل بأّن دولة فلسطني "تؤمن بتسويةة إعالن اإلوثيق
نف أو اإلرهاب، أو بإستعماهلا ضد سالمة أراضيها وإستقالهلا أو العُ  قّوةض التهديد بالوأّ�ا ترفُ  املتحدة وقراراتا،

 P364F365.اها وإستقالهلها الطبيعي يف الدفاع عن أراضيالسياسي، أو سالمة أي دولة أخرى، وذلك دون املساس حبقّ 
ر إستقالل والذي قرّ  ،1948عام يف القفزت وثيقة إعالن اإلستقالل الفلسطيين عن إعالن اللس الوطين املنعقد يف غزة و 

ضه اآلباء ا رفأقل بكثري ممّ  ني أّن وثيقة إعالن اإلستقالل تُعتربموم فلسطني. يف حها، وشّكل حكومة عُ فلسطني كلّ 
يعين التنازل % فقط من فلسطني التارخيية 23ستقالل النظري عن قيام الدولة الفلسطينية على كان إعالن اإلو  واألجداد،

 P365F366.ار بأّن إمسها أصبح إسرائيلعن بقية األراضي الفلسطينية واإلقر 
ية ال يغفل اخلط السياسي الذي إنتهجته اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني من خالل برناجمها املرحلي أّن عملية التسو و 

ضجًا ووضوحًا من خالل املبادرة السياسية اليت أطلقها املكتب السياسي السياسية قادمة، وبات هذا الربنامج أكثر نُ 

واليت تدعو منظمة التحرير الفلسطينية إىل اإلستعداد إلعالن الدولة  ،1988 من العام للجبهة الدميقراطية يف آب
 املنظمة إعالناً سياسياً وأن تتبّىن  ،1948يف العام  181ار األمم املتحدة رقم الفلسطينية وحكومتها املؤقتة إنطالقاً من قر 

                                                           
: أثر اإلنتفاضة الفلسطينية واإلجتياح 1993-1984وجاد، "املتغريات السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية من  . أبو حنل وُشرّاب361

 .447العراقي للكويت يف تطور الفكر السياسي الفلسطيين،" 
 .164، تحوالت منهجية في مسار الصراع العربي اإلسرائيلي. دمج، 362
 .330، إلى الدولة تحرر: من ال1988-1948لسطينية، تاريخ الحركة الوطنية الف. باومغرتن، 363
من وثائق منظمة التحرير الفلسطينية: غصن الزيتون وبندقية ،" 15/11/1988اللس الوطين الفلسطيين،  -. "إعالن اإلستقالل364

 .60(القاهرة، بريوت، عّمان: دار الفىت العريب، د.ت.)،  الثائر
 .62. املرجع السابق، 365
 .192-191)، 2000املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية،  -(رام اهللا: مواطن البحث عن الدولة، . ممدوح نوفل366
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، وإقامة 1967عام يف الن: اإلنسحاب الكامل من األراضي العربية والفلسطينية احملتلة سس التسوية حبيث تتضمّ د أُ ُحيدّ 

حل قضية الالجئني على أساس قرارات األمم الدولة الفلسطينية املستقلة يف الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، و 
املتحدة اليت تضمن حق العودة والتعويض، وإجراء مفاوضات يف إطار مؤمتر دويل يُعقد حتت إشراف األمم املتحدة ُتشارك 

 على قدم ومساواة ،ل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطييناملمثّ  -مبا فيه منظمة التحرير الفلسطينية ،فيه أطراف النزاع
تا وهذه هي املبادرة اليت ّمت تضمني عناصرها يف وثيقة إعالن اإلستقالل اليت أقرّ  وبنفس احلقوق مع األطراف األخرى؛

 P366F367.1988 من العام تشرين الثاين 15يف  الفلسطيين للمجلس الوطين الدورة التاسعة عشرة
قُبيل التاسعة عشرة،  الفلسطيين ة اللس الوطينر و لتحرير فلسطني، يف د أمني عام اجلبهة الدميقراطيةنايف حوامتة، ث حتدّ و 

، 338و 242 جملس األمن رقم بقراَريقف اجلبهة الدميقراطية من مسألة اإلعرتاف عن مو  إعالن وثيقة اإلستقالل،
د صبح "ينعقتُ الفقرة، ووضعها مباشرة بعد هذين القرارين، ل لة "ووفق قرارات األمم املتحدة" من �ايةوطالب بنقل مجُ 

ومجيع قرارات األمم املتحدة اخلاصة بالقضية  338و 242ي جملس األمن رقم  قرارَ املؤمتر الدويل على قاعد َ 
 P367F368.بتعديل هذه الفقرةالفلسطينية"، وربط حوامتة موافقة اجلبهة الدميقراطية على إعالن اإلستقالل وقيام الدولة 

أبو علي مصطفى، نائب من خالل الفلسطيين للمجلس الوطين وأعلنت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني يف تلك الدورة 
ة عّلقتظ فقط على اجلملة املت مع وثيقة اإلعالن، وسوف تتحفّ "ستصوّ  للجبهة الشعبية آنذاك، أّن اجلبهة األمني العام

 P368F369."338و 242بالقرارين 
حيث  ،1988 من العام ن الثاينتشري 15جورج حبش مؤمتر صحفي يف  لتحرير فلسطني عقد أمني عام اجلبهة الشعبيةو 

لتنا وقيام هذه الدولة على درك الفارق الكبري بني إعالن دو وحنن نُ  طيين،قال فيه: "هذا يوم تارخيي يف حياة شعبنا الفلس
اً وسنعرف كيف خنلق ميزان القوى اجلديد الذي يفرض على العدو الصهيوين اإلعرتاف بدولتنا املستقلة". وردّ  األرض،

بالبيان السياسي، خاصة تلك املادة اليت  عّلقحبش: "لقد كانت هناك نقطة خالف أساسية تت الصحفيني قال على أسئلة

 242ي جملس األمن الدويل ة منظمة التحرير الفلسطينية يف املؤمتر الدويل املقرتح، أي تعيني قرارَ كر شاسس مُ ث عن أُ تتحدّ 
افظ يف مثل هذه احلاالت كانت اجلبهة الشعبية سابقاً حتُ  الفلسطيين.حق تقرير املصري للشعب مضافاً إليهما عبارة  338و

ضويتها يف اللس الوطين ومتتنع عن املشاركة يف اللجنة التنفيذية واللس املركزي، غري أّن اإلنتفاضة فرضت علينا يف على عُ 
ية مركزية". وأوضح حبش كذلك بأّن رغم خالفنا على قض ةحدين يف اللجنة التنفيذية واملركزيهذه املرحلة أن نظل متّ 

                                                           
 .180رير فلسطني وعملية السالم،" . غايل، "اجلبهة الدميقراطية لتح367
 .186، البحث عن الدولة. نوفل، 368
 . املرجع السابق.369
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الوطين جيب إحتاد خمتلف القوى يف جبهة  تحّررضوي من منظمة التحرير، وخالل مرحلة الاليسار الفلسطيين يُعترب جزء عُ 

 P369F370.حدة لضمان اإلنتصاروطنية وا
الفرتة، وخاصة مبادرة  هات الفلسطينية اجلديدة يف تلكسني للتوجّ املتحمّ  قيادة حزب الشعب الفلسطيين من أشدّ  كانتو 

اها منذ سنوات طويلة، حبيث كانت تلك املواقف السالم، وذلك على إعتبار أّ�ا تتوافق مع مواقفه السياسية اليت كان يتبنّ 
خارج إطار القيادة األوىل ه إستثناء، كما كانت أحد أسباب بقائسبباً رئيسياً خلالفاته مع خمتلف الفصائل الفلسطينية دون 

د حزب الشعب الفلسطيين، عرب عضو املكتب السياسي يف احلزب سليمان النجاب، . وقد أكّ التحرير الفلسطينيةملنظمة 
اإلنتفاضة ومهام القوى الوطنية  ث عنمة الوثيقة تتحدّ قدِّ أّن إعالن وثيقة اإلستقالل تُعترب أهم وثيقة، وخاصة أّن مُ 

P370Fلسطيين. وال يرى حزب الشعب أّن صيغة حق تقرير املصري غامضة.ث الفقرة الثانية عن اخليار الفجتاهها، كما وتتحدّ 

371 

 1991 في العام مؤتمر مدريد للسالم 4.3.3

احملك  ة بالقضية الفلسطينيةعّلقاملت تنفيذ أي من قرارات األمم املتحدة يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلكان لرفض 
يات املتحدة األمريكية، مته الوالع با النظام العاملي اجلديد الذي تزعّ متّ ة اليت يتذي إنتظره العرب ملعرفة مدى اجلّديال

 242 رقم بأّن القرار الدويل ،السكرتري العام لألمم املتحدة ،دت آماهلم بعدما صرّح بطرس غايلالعرب وتبدّ  فخاب ظنّ 
ستصدار قرار يُلزم إسرائيل بتنفيذ القرارات غري ُملزم يف التنفيذ. وبدًال من أن تلجأ اإلدارة األمريكية إىل جملس األمن إل

ؤمتر ، قامت بالتحايل على العرب من خالل عقد م1967عام ال يف الدولية واإلنسحاب من األراضي العربية احملتلة

P371F، مع إشرتاك شكلي غري فّعال لإلحتاد السوفيييت.مدريد العاصمة اإلسبانية للسالم حتت رعايتها يف

372 
يف  ذلك جاءالدولتني من ناحية املبدأ، و قبوًال رمسياً حلل  1988عام يف الين الفلسطيين يف دورة اجلزائر أقّر اللس الوطوقد 

ي البيان السياسي الذي ُيشري إىل قرارَ  يف مثل هذه األمور، من ّمث أُقرّ  إعالن اإلستقالل الذي أُقّر باإلمجاع كعادة اللس
، وكان ذلك باألغلبية وليس باإلمجاع، فكانت 1967 العام  حدود، أي إشارتما إىل338و 242 رقم جملس األمن

، 1991عام المّهد ذلك لعقد مؤمتر مدريد للسالم يف �اية قد هذه سابقة تارخيية يف تاريخ قرارات اللس الوطين. و 
بلت القيادة وجرى تأهيل املنظمة من أجل الدخول يف هذا املسار من خالل نبذ الرئيس ياسر عرفات "لإلرهاب"، وق

                                                           
 .201. املرجع السابق، 370
 .169. املرجع السابق، 371
: اإلخنراط الفلسطيين 1993-1984مة أبو حنل وناجي ُشرّاب وعماد جاد، "املتغريات السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية من . أسا372

مسيرة المتغيرات السياسية وأثرها على سياسات منظمة التحرير الفلسطينية من النشأة إلى أوسلو: قراءة يف العملية السلمية ونتائجها،" 
 .484)، 2012دار اجلندي للنشر والتوزيع،  (القدس: تحليلية
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زاين القوى ستقل، أي ضمن مو ل يف مؤمتر مدريد ضمن الوفد األردين وليس من خالل وفد فلسطيين مُ أن ُمتثّ الفلسطينية 

 P372F373.السياسية يف حينه
وع ووق طقة وشعوبا نتيجة إ�يار املعسكر اإلشرتاكيبعد حسابات دقيقة لألوضاع والظروف اليت أحاطت بدول املنو 

كتوقيت من أجل   1991 من العام إختارت اإلدارة األمريكية فرتة آذار د اإلنتفاضة الفلسطينية،نية وجتدّ حرب اخلليج الثا
نع السالم" يف الشرق األوسط من جديد، حبيث تدعو أطراف النزاع للدخول إىل بادرة جديدة، ولتقرع جرس "صُ إطالق مُ 

ّن لتاريخ بشكل عبثي، وإّمنا جاء بناًء على خربة ومعرفة بأن إختيار هذا ا يكُ رت إفتتاحه يف مدريد. وملالصف الذي قرّ 
فإختالل األوضاع وإضطرابا  ه وهو حاٍم،ب طرقُ شكاله وإعادة صياغته من جديد يتطلّ تطويع احلديد وتغيري أوضاعة وأ

ات كطات وحتر رصة للقيام بنشامة إلطالق املبادرات السياسية الناجحة وفُ ل األنظمة والعالقات هي مناسبات قيّ وتبدّ 
 P373F374.لستكمَ كان إ�يار اإلحتاد السوفيييت وإ�يار حلف وارسو شبه مُ   1991من العام ففي آذار  دبلوماسية فاعلة ومؤثرة،

الذين دعوا منظمة التحرير الواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد السوفيييت، كل من: كان مؤمتر مدريد للسالم برعاية  و 
 ،1991 من العام تشرين األول 30إىل عقد مؤمتر دويل للسالم يف  ر اإلستيطاين اإلسرائيليدولة اإلستعماو  الفلسطينية

لتحقيق  إسرائيلو  ل البدء مبفاوضات بني منظمة التحريررصة مؤاتية من أجرأوا أّن الفُ  أن تليه مفاوضات مباشرة بعد
 242 رقم ملتحدةجملس األمن التابع لألمم اي السالم يف منطقة الشرق األوسط، حبيث ترتكز هذه املفاوضات على قرارَ 

P374F375.338و
P  ُمتر مدريد بشأن املفاوضات وجوانبشاركني يف مؤ ويف رسالة التطمينات اليت وّجهتها اإلدارة األمريكية للم 

وترى كمها هلما، كما للضفة الغربية وقطاع غزة أو إستمرار حُ  ينيسرائيلاإلالتسوية، أّكدت للفلسطينيني بأّ�ا ال تؤيد ضم 

كم ذا  حقيقي يف املرحلة اإلنتقالية، حبيث يسمح هلم بالسيطرة على القرارات عوا حبُ بأّن الفلسطينيني جيب أن يتمتّ 
تبادلة، وهي ال تعرتف السياسية واإلقتصادية، فاهلدف من تلك املرحلة هو إ�اء اإلحتالل اإلسرائيلي وإقامة عالقات مُ 

حادية اليت تؤثر وتُعارض األنشطة اإلستيطانية اإلسرائيلية واإلجراءات األُ  يع حدودها،ل للقدس الشرقية أو توسبضم إسرائي

على سري املفاوضات. يف املقابل، أّكدت رسالة التطمينات األمريكية لإلسرائيليني بأّن اإلدارة األمريكية تعرتف حبق 
قها النوعي يف مواجهة الدول واحملافظة على تفوّ  ،هاكن الدفاع عنها، وإلتزامها بأمنع حبدود آمنة ميُ تّ إسرائيل يف أن تتم

 P375F376.طينيةالعربية جمتمعة، وإلتزامها كذلك بعدم تأييد قيام دولة فلس

                                                           
 .135جقمان، "أزمة النظام السياسي الفلسطيين،" . 373
 .39)، 1996(عّمان: دار الشروق،  واشنطن" -اإلنقالب: أسرار مفاوضات المسار الفلسطيني اإلسرائيلي "مدريد. ممدوح نوفل، 374
 .195-194): 1992( 9، عدد 3 لدراسات الفلسطينيةمجلة ا،" 8/10/1991. "نص الدعوة إىل حضور مؤمتر مدريد، 375
: اإلخنراط الفلسطيين يف العملية السلمية 1993-1984. أبو حنل وُشرّاب وجاد، "املتغريات السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية من 376

 .496-495ونتائجها،" 
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باإلشراف  1991 من العام تشرين األول 30دريد يف كل املفاوضات التمهيدية اليت سبقت إنعقاد مؤمتر موقد ّمتت  

ملستندات اليت متّ ل األوراق وافيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، فكُ التنرئيس اللجنة من الرئيس ياسر عرفات،  املباشر
مبا فيها  ،مت مبوافقته، إضافة إىل األوراق اليت إستلمها الوفد املفاوضُسلِّ  ، وزير اخلارجية األمريكية،بيكرتسليمها جليمس 

التفاوض على صياغة حروفها وكلماتا وفقراتا وكتاب التطمينات الذي أعطاه بيكر للفلسطينيني، ّمت  الدعوة إىل املؤمتر
ية وكتمان ياسر عرفات املفاوضات التمهيدية بسرّ الرئيس أحاط وقد بناًء على توجيهات رئيس اللجنة التنفيذية شخصياً. 

ة أو حىت من أعضاء اللجنة التنفيذية أو القيادة الفلسطيني تابعتها شخصياً، ومل يُطلع أيّاً شديدين، وكان حريصًا على مُ 
لت برئاسة حممود عباس ملتابعة املفاوضات "فتح" أو أعضاء اللجنة اخلاصة اليت ُشكّ حركة التحرير الوطين الفلسطيين قيادة 

أراد عرفات أن يُظهر لإلدارة األمريكية بأنّه صاحب السلطة والقرار الفلسطيين، وأّن  وبذا،على تفاصيل ما يدور فيها. 
 P376F377.يف الداخل هي قادة منظمة التحريرمرجعية الشخصيات الوطنية مرجعية الفريق املفاوض و 

ته كل من الواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد السوفيييت، أشاروا إىل أّن يف نص الدعوة إىل حضور مؤمتر مدريد، الذي تبنّ و 
األمن اإلقليمي، واملياه، وقضايا عة، مثل: الرقابة على األسلحة، و ز على قضايا املنطقة املتنوّ املفاوضات ينبغي أن ترتكّ 

P377F378.ذات اإلهتمام املشرتكالالجئني، والبيئة، والتنمية اإلقتصادية، واملواضيع األخرى 
P  كانت املفاوضات اليت أعقبت مؤمتر و

ث أن  وتنميتها اإلقتصادية، ومل حيدُ  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلستمر على حتقيق أمن ز بشكل مُ مدريد ترتكّ 

ارسات ستمر من ممُ ان هناك إهتمام باألمن العريب والفلسطيين، والدليل على ذلك أّن فلسطني وشعبها عاىن بشكل مُ ك
وعرقلة منو اإلقتصاد  نية التحتيةلة يف القتل والتشريد واحلصار واإلعتقاالت وتدمري البيوت والبُ اإلحتالل اإلسرائيلي املتمثّ 

 الفلسطيين.
دتا الواليات املتحدة سس اليت حدّ املشاركة يف مؤمتر مدريد للسالم بناًء على األُ  على لفلسطينيةوافقت منظمة التحرير او 

 منظمة، وشاركت 388و 242لس األمن رقم قابل السالم وقرارا جماألرض مُ  :األمريكية يف ذلك الوقت، وأساسها

قيمون يف الضفة الغربية وقطاع غزة فقط. يُ  شرتك مع األردن، حبيث ضّم أشخاصاً يف املفاوضات يف إطار وفد مُ  التحرير
ي، سرائيليني بشكل سرّ ائي مع اإلنإزداد التآكل والتدوير هلذه اإلسرتاتيجية بالتدريج عرب القبول بالتفاوض املباشر والثُ وقد 

سرتاتيجية بضوابط وبالتايل حوصرت هذه اإل بديًال لقرارات الشرعية الدولية، ا أنتج لنا إتفاق أوسلو، الذي أصبح مرجعاً م
 P378F379.ضات املباشرة مع دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيليجديدة، كان أبرزها اإلرتان للمفاو 

                                                           
 .58، واشنطن" -داإلنقالب: أسرار مفاوضات المسار الفلسطيني اإلسرائيلي "مدري. نوفل، 377
 .195،" 8/10/1991. "نص الدعوة إىل حضور مؤمتر مدريد، 378
 .46. الشعييب، "منظمة التحرير: الربنامج الوطين وآليات تنفيذه،" 379
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ت اإلشارة إىل قيام الشعب الفلسطيين بقفزة نوعية يف اللس  إىل مؤمتر السالم يف مدريد، متّ يف خطاب الوفد الفلسطيينو 

، حيث أطلقت منه منظمة التحرير الفلسطينية 1988عام من الن الثاين الوطين الفلسطيين الذي إنعقد يف شهر تشري
 P379F380.338و 242ي جملس األمن رقم بادرتا للسالم املبنية على قرارَ مُ 

كم الذات اإلنتقايل، على مراحل، حيث تبدأ مبباحثات حول ترتيبات حُ  وستجري املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
كم الذات ومع بداية العام الثالث (فرتة ترتيبات حُ  ل إىل إتفاق خالل عام واحد.لتوصّ وسُتعقد هذه املفاوضات بدف ا

ل وبعد أن يتم التوصّ  .338و 242رقم  ي جملس األمنتبدأ املفاوضات حول الوضع الدائم على أساس قرارَ  ،اإلنتقالية)
 P380F381.اإلنتقالية مخس سنواتكم الذات تستمر ترتيبات حُ  ،إىل إتفاق

ياسر  الرئيس أمهل املتصارعون الفلسطينيون نسبيًا مسألة املشاركة يف مؤمتر مدريد للسالم، وقام ،هر آبيف أواخر شو 
لصاحل حشد أوسع القوى  الفلسطيين ق الفصائل من أجل حتسني حصصها يف اللس الوطينعرفات بإستغالل تسابُ 

ل املوقف من عملية السالم إىل ورقة البعض، فتحوّ عارضة ة وشكل مُ املشاركة يف املؤمتر، كما عمل على التخفيف من حدّ 
 P381F382.ل حصص الفصائل يف اللسساومة حو مُ 

وإنطلق يف التعاطي معها من مفهوم أّن  ،ل وجود املعارضةحرص "التيار الواقعي" املؤيد لعملية السالم على عدم جتاهُ و 
ني شروط املشاركة يف سثمار وجوده يف حتتإسن ذلك فيد وله ضروراته الوطنية والسياسية، ويتضمّ وجودها أمر هام ومُ 

لتحرير  فوف" التيار الواقعي" نتيجة بقاء اجلبهتني الشعبية والدميقراطيةد إرتياح يف صُ املفاوضات يف مدريد. وقد تولّ 
ء وتفعيل ، ومن دعوتما إىل إحياملنظمة التحرير الفلسطينية شاركتني يف إطار اللس املركزي واللجنة التنفيذيةمُ  فلسطني

 P382F383.ليا لإلنتفاضةصة اللجنة العُ املؤسسات الوطنية وخا
صتها خلّ ، الحقة حمطّاتويف  1988عام الموقفها من العملية السياسية خالل  لتحرير فلسطني أبرزت اجلبهة الدميقراطيةو 

ل املفاوضات وحق العودة، وقبو  1967من العام حزيران  4سية على أساس اإلستقالل يف حدود يف: قبول تسوية سيا

على أساس قرارات الشرعية الدولية ويف إطار دويل مجاعي وبالتنسيق والرتابط مع سائر املسارات العربية. وشاركت اجلبهة 
الذي وافق من حيث املبدأ و  ،1991من العام الدميقراطية بدور فاعل يف صوغ قرارات اللس الوطين الفلسطيين يف أيلول 

؛ ووقف اإلستيطان  338و 242سالم بشرط: إحرتام قرارات الشرعية الدولية، مبا فيها القراران على املشاركة يف عملية ال

                                                           
. "خطاب الوفد الفلسطيين إىل مؤمتر السالم يف مدريد، والذي ألقاه الدكتور حيدر عبد الشايف رئيس الوفد الفلسطيين، 380
(القاهرة، بريوت، عّمان: دار الفىت العريب،  من وثائق منظمة التحرير الفلسطينية: غصن الزيتون وبندقية الثائر،" 31/10/1991

 .74د.ت.)، 
 .75، واشنطن" -اإلنقالب: أسرار مفاوضات المسار الفلسطيني اإلسرائيلي "مدريد. نوفل، 381
 .61. املرجع السابق، 382
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تكاف  مع سائر ستقل ومُ شاركة منظمة التحرير الفلسطينية على أساس مُ كشرط ال غىن عنه لبدء عملية السالم؛ ومُ 

الرتابط بني مراحل احلل على املسار ها يف تسمية وفدها من الداخل، مبا يف ذلك القدس والشتات؛ و األطراف، وحقّ 
الفلسطيين، والرتابط بني مسارات احلل الفلسطينية والعربية؛ إضافة إىل اإلشراف الدويل واجلماعي على عملية السالم حتت 

لشروط شاركة فلسطينية يف مؤمتر مدريد وفق اسس جانباً والقبول مبُ ّمت وضع هذه األُ  ،ة األمم املتحدة. ولكن يف النهايةمظلّ 
عادلة  من حدود مُ سبق إطار وسقف احلل على املسار الفلسطيين ضدت بشكل مُ األمريكية اإلسرائيلية الحفة اليت حدّ 

 P383F384.كامب ديفيد
وزير  جيمس بيكر، يف الوفد الفلسطيين املفاوض منذ أن بدأت جوالت لتحرير فلسطني شاركت اجلبهة الدميقراطيةو 

للتحضري ملؤمتر مدريد للسالم، إال أّ�ا أعلنت، إىل جانب  1991من العام يف شباط يف املنطقة  ،اخلارجية األمريكية
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وحزب الشعب الفلسطيين، تعليق املشاركة يف املفاوضات بعد اجلولة الثالثة مع بيكر ألنّه 

هريية مجعت خالهلا أكثر من نصف مليون توقيع يتفاوض وفقاً للشروط اإلسرائيلية، وخاضت اجلبهة الدميقراطية معركة مجا
ها اللس الوطين يف يف الوطن احملتل وأقطار اللجوء حىت ال متر خطة املشاركة باملفاوضات دون الشروط الفلسطينية اليت أقرّ 

اخلروج على أقدم على اإللتفاف و  الفلسطينية م يف قيادة منظمة التحرير، إال أّن اجلناح املتحكّ 1991من العام أيلول 
ذت قرارات اللس املركزي وأعلن الدخول يف مفاوضات السالم حتت شروط ال رابط بينها وبني قرارات اللس. وإختّ 

ت بأّن نضاهلا سوف يستمر حول مضمون سياسة واقعية كما تعتقد، وأقرّ  ،بعد إنعقاد مؤمتر مدريد ،اجلبهة الدميقراطية
 P384F385.ةل مبرجعية املفاوضات وفقاً لورقة الدعوة األمريكيالفلسطيين الزوء الذي قبِ  التسوية والسعي لتحسني شروط املفاوض

أن يُعلن اللس املركزي إستعداد منظمة التحرير  ،أمني عام اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني ،إقرتح نايف حوامتةو 
د من ّثل الشعب الفلسطيين املوحّ وفد ميُ شاركة يف مؤمتر مدريد بشرط أن جيلس على مائدة املفاوضات الفلسطينية للمُ 

ة، الداخل، مبا فيه القدس، ومن اخلارج، على أن يتزامن ذلك مع وقف فوري لإلستيطان يف املناطق الفلسطينية احملتلّ 

وتأكيد اإللتزام بقرارات الشرعية الدولية وضمان الرتابط بني مسارات احلل ومراحله وحضور موضوع القدس يف خمتلف 
سس جيعل صيغة املشاركة الفلسطينية قابلة للبحث كما صرّح حوامتة يف املفاوضات، وبالتايل فاإللتزام بذه األُ مراحل 

 P385F386.فلسطينية يف مدريدعارضو املشاركة الالكلمة اليت ألقاها أمام أعضاء اللس املركزي الذي عّرب عن موقف مُ 
لسطني يف العالقة بني اجلبهة الشعبية لتحرير ف ةل هامنقطة حتوّ  1991عام يف الشّكلت املفاوضات السياسية وقد 

الئمة الظرف ية إستنادًا إىل عدم مُ لمعارضة اجلبهة الشعبية لتلك الععلى خلفية مُ وذلك  ومنظمة التحرير الفلسطينية،

                                                           
خبرات الحركة السياسية ومراجع،  حمّررمي، "اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني: اجلذور واملسرية،" ناهض زقوت، . قيس عبد الكر 384

 .264)، 2000(غزة: املركز القومي للدراسات والتوثيق،  الفلسطينية في القرن العشرين: الندوة الفكرية السياسية
 .181-180ة السالم،" . غايل، "اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني وعملي385
 .406، 1993-1908البحث عن كيان: دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، . الشريف، 386
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إىل إحدى لت اجلبهة الشعبية يف ذلك الوقت بدأت فيه تلك العملية ورفض شروط تلك املفاوضات. وحتوّ  السياسي الذي

بشكل  "فتحية داخل منظمة التحرير بشكل عام، وحلركة التحرير الوطين الفلسطيين "فصائل املعارضة السياسية الرئيس
P386F387،خاص

P  ُمنظمة التحريرصات اليسار من صّ ومع إنعقاد مؤمتر مدريد للسالم إنقطعت خم.P387F388 

"محاس" املقاومة اإلسالمية حركة و  تحرير فلسطنيية لالدميقراطاجلبهة و لتحرير فلسطني  الشعبية : اجلبهةطالبت كل منو 
-ك لوقف املسرية التصفوية والعمل على إنسحاب الوفد املفاوض يف مدريدالفلسطينيني، يف كافة أماكن تواجدهم، بالتحرّ 

رب القيام ر دعماً جديداً للعدو، وذلك عة اجلوانب اليت توفّ تعّددواشنطن والضغط على القوى املشاركة ورفض املفاوضات امل
ة باملظاهرات واإلحتجاجات والعرائض واملهرجانات واملسريات. وطالبت هذه الفصائل املناضلني والاهدين إىل القيام بعدّ 

فعاليات، منها: إعتبار يوم إستئناف املفاوضات واللقاء مع الوفد اإلسرائيلي يومًا أسودًا مع إعالن اإلضراب الشامل، 
طعان املستوطنني وقوات اإلحتالل، وعقد هامجة قُ ومُ  "املولوتوف" أيام غضب عرب املسريات ووحتويل أيام املفاوضات إىل

م بدف شرح أبعاد املؤامرة الصهيونية عرب املفاوضات، وتصعيد اإلنتفاضة وتطويرها يّ املؤمترات يف كل قرية ومدينة وخمُ 
 P388F389.ليد أياماً لإلضراب الشامواها الفاعلة وحتدم قُ والعمل على تالحُ 

اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وجبهة النضال الشعيب وجبهة التحرير  :عقدت كل منو 
ملناقشة تطورات القضية الفلسطينية  ،1992آب من العام  18ى مستوى املكاتب السياسية يف الفلسطينية إجتماعًا عل

وحكومته، ويف ظل اإلتفاق األمريكي  يس الوزراء اإلسرائيلي إسحق رابنيرئيف ظل املواقف والسياسات اليت أعلنها 
اإلسرائيلي مبنح القروض وما سيعكسه ذلك من خماطر على الشعب الفلسطيين وقضيته يف ظل التسوية األمريكية 

د موقفها وتؤكّ  ي،ائيلسر مريكية أعلنت إحنيازها الكامل لدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلاملطروحة، فالواليات املتحدة األ
انت تّدعيه اإلدارة األمريكية، املعادي للشعب الفلسطيين، حيث أّن منح ضمانات القروض يتعارض مع كل ما ك

دت الفصائل األربعة رفضها طات اإلستيطان واهلجرة اليهودية. وأكّ طّ ز خمُ عزّ ويُ  ،ف نوايا وأهداف إسرائيل العدوانيةشكوي

عى فيها دول املفاوضات القادمة اليت ستسرت من املخاطر النامجة عن جوحذّ  ،الذا  اإلداري كمقاومتها ملؤامرة احلُ ومُ 
كم الذ  واإلداري، ودفع الوفد الفلسطيين للموافقة عليه يف طوات ملصلحة تطبيق احلُ اإلدارة األمريكية وإسرائيل لتحقيق خُ 

لفصائل األربعة كل الفصائل والقوى والفعاليات نفردة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. ودعت اإطار خطوة مُ 
راجعة شاملة للمرحلة اهات الوطنية واإلسالمية يهدف إىل إجراء مُ شارك فيه كل اإلجتّ الفلسطينية حلوار وطين شامل تُ 

                                                           
 .137. فرحات، "اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وعملية السالم،" 387
 .334، مداخل لصياغة البديل. قطامش، 388
 9، عدد 3 مجلة الدراسات الفلسطينية،" 5/1/1992ضات، . "بيان للشعبية والدميقراطية ومحاس يدعو إىل اإلنسحاب من املفاو 389

)1992 :(228. 
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طنية املاضية وألوضاع الساحة الفلسطينية وإستخالص املواقف واخلطوات الكفيلة حبماية القضية الفلسطينية والوحدة الو 

 P389F390.دهادّ من املخاطر اليت تُ 
"فتح"، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية  التحرير الوطين الفلسطيين دعت مجيع الفصائل الفلسطينية، بإستثناء حركةو 

شارك يف مؤمتر التصفية يف ن املشاركة يف مؤمتر التصفية، كما دعت الشخصيات الفلسطينية اليت ستُ ع عن قرارها بشأللرتاجُ 
دوا إىل اإلنسحاب، وأعلنوا بإسم الشعب الفلسطيين الرباءة منهم وحتميلهم املسؤولية الكاملة عن املشاركة، وأكّ  مدريد

قاطعة املؤمتر،  قاومة املؤامرات اليت تدف إىل وقفها، ودعوا الدول العربية إىل مُ على إستمرار اإلنتفاضة املباركة وتصعيدها ومُ 
مية العسكرية ضد العدو الصهيوين عرب احلدود العربية الفلسطينية، ودعوا اجلماهري اإلسالتصعيد الفعاليات  كما ودعوا إىل

والتعبري عن ذلك بكافة الوسائل املمكنة،  ،يوم غضب شعيب 1991تشرين األول من العام  30 والعربية إىل إعتبار يوم
 ،العدو الصهيوين قبل إنعقاد مؤمتر التصفيةإضافة إىل دعوة اجلماهري الفلسطينية والفصائل إىل تصعيد املواجهات ضد 

وتكثيف الشعارات الرافضة للمؤمتر  ،ورفع األعالم السوداء فوق املنازل ،واإلضراب العام والشامل طيلة أيام إنعقاد املؤمتر
 P390F391.شاء يف اليوم األول للمؤمترح املنازل بعد آذان العوالتكبري من فوق أسطُ  ،على اجلدران

 1992 من العام تشرين األول 6دة للجبهتني الشعبية والدميقراطية لتحرير فلسطني يف يادية املوحّ عقدت اهليئة القو 
للجبهتني بدف توسيع نطاق التحشيد الوطين  ة وبرنامج العمل املشرتكإجتماعًا حبثت فيه التطورات السياسية املستجدّ 

واشنطن، ودعت اجلبهتني  -صفوية املطروحة يف مفاوضات مدريدلول التابة احلُ واإلرتقاء مبستوى التعبئة اجلماهريية يف جمُ 
، وإىل إستفتاء دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي نائية معإىل اإلمتناع عن املشاركة يف اجلولة السابعة من املفاوضات الثُ 

P391Fريه الوطين.ستقبل الشعب الفلسطيين ومصمُ  شامل للشعب الفلسطيين داخل الوطن وخارجه حول كل ما ميسّ 

392 
مع  ،موقفاً أكثر وضوحًا بشأن تقييمها السليب للمنهج التفاوضي يف إدارة الصراع لتحرير فلسطني ذت اجلبهة الشعبيةوإختّ 

وطرحت  ح،قاومة والعمل املسلّ أكرب للمُ  عطي وزناً عمل الوطين على أساس منهج بديل يدعوتا إىل صياغة إسرتاتيجية ال

التفاوضي من ناحية،  يها عن املسار السياسيإلطار أن تقوم السلطة الفلسطينية بإعالن ختلّ يف هذا االشعبية اجلبهة 
عملية مدريد حتت رعاية الواليات سس اليت ّمت طرحها منذ بدء الرمسي عن فشل املفاوضات السياسية وفق األُ واإلعالن 

ل السلطة ا إىل األمم املتحدة، وإعالن حتلُّ املتحدة األمريكية، وطالبت بنقل املفاوضات والقضية الفلسطينية برمته
                                                           

، عدد 3 مجلة الدراسات الفلسطينية،" 18/8/1992. "بيان ألربعة تنظيمات فلسطينية تدعو فيه إىل مقاطعة مفاوضات السالم، 390
12 )1992 :(212. 
يف املؤمتر الدويل لدعم الثورة اإلسالمية للشعب الفلسطيين، يعلنون فيه . "بيان ملمثلي الفصائل الفلسطينية، ما عدا حركة "فتح"، املشاركة 391

 .268-267): 1991( 8، عدد 2 مجلة الدراسات الفلسطينية،" 24/10/1991معارضتهم مؤمتر السالم، طهران، 
يف اجلولة السابعة من املفاوضات الثنائية مع . "بيان للهيئة القيادية املوحدة للجبهتني الشعبية والدميقراطية، يدعو إىل اإلمتناع عن املشاركة 392

 12، عدد 3 مجلة الدراسات الفلسطينية،" 6/10/1992إسرائيل وإىل إستفتاء شامل للشعب الفلسطيين بشأن مستقبله ومصريه، 
)1992 :(224. 
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ية التسوية السياسية تلك، وخاصة إلغاء امليثاق الوطين لمبت على عمات والتنازالت اليت ترتّ الفلسطينية من كافة اإللتزا

P392Fالفلسطيين.

393 
نة التنفيذية ملنظمة ضويتها يف اللجتعليق عُ  1991تشرين الثاين من العام  7أعلنت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني يف و 

وطين الفلسطيين يف دها اللس السس اليت حدّ بسبب تأييدها ملؤمتر مدريد وإبتعادها عن األُ وذلك  ،التحرير الفلسطينية
بأّن اجلبهة سوف تواصل العمل يف بقية املؤسسات  عام للجبهة الشعبية،األمني الجورج حبش، قال دورته األخرية، و 

إستمرار التنازالت  إلشارة إىل أّن هذا اإلجراء قد يكون بداية ملزيد من اإلجراءات املستقبلية يف حالالوطنية املشرتكة، مع ا
P393F394.يف املفاوضات

P  حبش الفلسطينيني باإلنسحاب من  ، طالب جورج1992 من العام تشرين األول 10ويف

ووصف التنازالت اإلسرائيلية بأّ�ا  كن،بأسرع وقت ممُ  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلمفاوضات التسوية مع 
م عشر منظمات فلسطينية عارضاً جديداً يضُ أّن حتالفاً مُ د إسرائيل جيب أن يستمر، و ح ضد بأّن الكفاح املسلّ شكلية، وأكّ 

 P394F395.لكي تنسحب من املفاوضات برئاسته سوف يواصلون الضغط على منظمة التحرير الفلسطينية
إىل إئتالف  1992عام ال لتحرير فلسطني يف واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني اجلبهة الشعبية :ت كل منإنضمّ و 

ة عن جبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعيب، واحلزب األجنحة املنشقّ  ل يف:م عشرة تنظيمات، تتمثّ ُمعارض يضُ 
"فتح"، واجلبهة التحرير الوطين الفلسطيين ة ني عن حركًال عن اهليئة العربية العليا، واملنشقّ ثّ الشيوعي الفلسطيين، وممُ 

P395F396."محاساملقاومة اإلسالمية "ة، واجلهاد اإلسالمي، وحركة القيادة العام -الشعبية
P  وقد مّرت عملية السالم وصفقة

ة املشروع الوطين الفلسطيين، يف حني بقي حتالف الفصائل العشرة ُميارس النقد الرومانسي جتاه قيادة أوسلو على جثّ 

طين ة بإسقاط أوسلو واحملافظة على املشروع الو عّلقومل يُقحم نفسه يف اخليارات املت ،ظمة التحرير الفلسطينيةمن
 P396F397.الفلسطيين

أوىل وبناء حركة عصابية  قّوةل لشعار التحوّ  1990عام اليف أوائل  لتحرير فلسطني قد رفعت اجلبهة الشعبية كانتو 

ة التنظيمية إال أّن إنعقاد مؤمتر مدريد نقل احللقة املركزية من املهمّ  إىل تشي جيفارا)،" (نسبة اجليفارية"دت هلا الرسالة مهّ 
، قد شهدت تناميًا عاصفاً  1992-1988عوام األي ملدريد ومساره ومفاعيله. وكانت ة السياسية بالتصدّ إىل املهمّ 

ات يف التظاهرات احمللية، وّمت إكتساب وحشدت اآلالف يف بعض املهرجانات ومئ حيث ضاعفت اجلبهة بُنيتها ومجاهريها

                                                           
 .138. فرحات، "اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وعملية السالم،" 393
 .51، 92-12-19إلى  91-10-19سرائيلية: (وقائع ووثائق) من المفاوضات العربية اإل. حسني، 394
 .156. املرجع السابق، 395
 .906، 1993-1949الوطنية الفلسطينية،  الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة. صايغ، 396
 .75،" تحرر. أسعد، "اخلطاب الفلسطيين البديل: حنو إسرتاتيجية ال397
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القي العيون تُ حي وكسر حاجز اخلوف من املواجهة املباشرة حني تتالقى العني بالعني، أو  ،شدخربات العمل امليداين واحل

 P397F398.هات بنادق اجلنودفوّ والصدور 
من الضروري دعوة القيادة الفلسطينية إىل رأت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بأنّه  ،ونظرًا للتطورات احلاصلة

عقدت القيادة الفلسطينية سلسلة إجتماعات  ،1992 من العام متوز 23-21وعلى مدار ثالثة أيام، من  .إجتماع
متواصلة شاركت فيها اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني رغم مقاطعتها إلجتماعات اللجنة التنفيذية، كما شاركت إىل 

P398Fدميقراطية لتحرير فلسطني.جانبها اجلبهة ال

399
P موقفها من العملية السياسية  رت اجلبهة الشعبيةكرّ   ،ويف تلك اإلجتماعات

عارضتها، حيث إعتربتا جزء من قاطعة شاملة ومُ قاطعة اإلنتخابات مُ ه اجلبهة الشعبية هو مُ ضح أّن توجّ واملفاوضات، وإتّ 

 P399F400.ل اجلبهةبَ رفوضة من قِ عملية السالم امل
قد  ،حبزب الشعب الفلسطيين، فقد كان لوصول عناصر ذوي ميول ليربالية وبرجوازية صغرية إىل قيادة احلزب قعلّ وفيما يت

 اخلطاب ب من "الشارع السياسي"، فقام بتبّين عملت على حرف مسريته وحتويل �جه، حبيث أراد النهج اجلديد التقرّ 
P400F401.وريساري الثى عن اخلطاب اليالسياسي الوطين الفلسطيين وختلّ 

P  ومع ذلك، فقد عارض حزب الشعب الفلسطيين

 P401F402.رائيلية املطروحةاملشاركة الفلسطينية يف مؤمتر مدريد وفق الشروط األمريكية واإلس
عارضت  تشرين األول موعدًا إلنعقاده يف تونس، 15وبعد حتديد مع اإلعالن عن دعوة اللس املركزي لإلجتماع، و 

ضويته، وعارضت مسألة قيام اللس املركزي بضم أعضاء الوفد لعُ  ،تبارات تنظيمية صرفةإلع ،الفصائل الفلسطينية العشرة
من الداخل، ورفعت من وترية املطالبة بإجراء إنتخابات، مع علمها إستحالة  الفلسطيين ضوية اللس الوطينإستكمال عُ 

الوفد الفلسطيين املفاوض للمجلس املركزي إجرائها يف ذلك الوقت. وكانت املعارضة الفلسطينية على علم بأّن إنضمام 
كما وتعرف أّن تسمية   عارضة أي عضو يف الوفد،ه ليس للمُ يعين تعزيز اللس بأعضاء من لون سياسي واحد، ال سّيما وأنّ 

ى يتم تعيينهم سيكونون من ذات اللون السياسي، فموازين القو  نأعضاء اللس الوطين من الداخل يعين بأّن أغلبية الذي

م يف اإلختيار والتعيني. وأعلنت بعض فصائل و"التيار الواقعي" من التحكُّ  الرئيس ياسر عرفاتّكن يف القيادة الفلسطينية متُ 
داله بوإست قاطعة أعمال اللس املركزي لتعطيل تنفيذ هذه األفكار، وهناك من دعا إىل تأجيل اإلجتماعتها مُ املعارضة نيّ 

ه خمتلف الفصائل العشرة، وكان هدف املعارضة من ذلك هو رهن إنعقاد اللس املركزي ُتشارك في حبوار وطين شامل

                                                           
 .45منوذجاً،"  67فلسطيين/ اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني/ . قطامش، "أضواء على اليسار ال398
 .168، واشنطن" -اإلنقالب: أسرار مفاوضات المسار الفلسطيني اإلسرائيلي "مدريد. نوفل، 399
 .171. املرجع السابق، 400
ة اليسارية الفلسطينية أضواء على المسير . زهري الصباغ، "من احلزب الشيوعي الفلسطيين إىل حزب الشعب الفلسطيين (تعقيب)،" 401

 .164)، 2005ف الربغوثي الثقايف، (رام اهللا: مركز مني ومقاربات يسارية أخرى
 .62. الفطافطة، "اليسار الفلسطيين... إىل أين؟!،" 402
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دة واللس املركزي وإظهار وكأّن هناك مركزين للقيادة بنتائج احلوار الوطين الشامل الذي تدعو إليه، وشل حركة القيا

 P402F403.ةارض: األول يف تونس، والثاين يف دمشق حيث تُقيم الفصائل املعالفلسطينية
 بالنسبة ذة يف منظمة التحرير الفلسطينية والفريق الفلسطيين املفاوضناقشت الفصائل الفلسطينية العشر قرار القيادة املتنفّ و 

 من العام أيار 27عقدها يف واشنطن يف  رسألة اإلستمرار يف عملية املفاوضات اجلارية والذهاب إىل اجلولة التاسعة املقرّ مل
الوطنية ولإلنتفاضة املباركة ولوحدة  ل تديدًا حلقوق الشعب الفلسطيينثّ أّن هذا األمر ميُ  دت الفصائل، وأكّ 1993

ل إستهتارًا بتضحيات اجلماهري ودماء الشهداء ومعاناة األسرى واملبعدين. وجاءت هذه ثّ الشعب الفلسطيين، كما وميُ 
ملؤامرة األمريكية الصهيونية اليت تستهدف طمس معركة حقيقية ضد ا الشعب الفلسطيين اخلطوة يف الوقت الذي خيوض فيه

من خالل إطالق وحدات القتل  "القبضة النازية"القضية الفلسطينية وعدالتها، فاحلكومة اإلسرائيلية تستخدم سياسة 
ت، ل قوات اإلحتالل بالصواريخ املضادة للدبابابَ الصهيونية الرصاص احلي على اجلماهري، واهلدم املستمر للمنازل من قِ 

غزة حلصار شامل وإغالق يهدف إىل جتويع الشعب الفلسطيين وكسر إرادته وإمخاد قطاع وُختضع الضفة الغربية و 
بأّن قبول الفريق الفلسطيين باملشاركة هو  ،عظم أحزاب اليسارومن ضمنها مُ  ،إنتفاضته. وبالتايل ترى الفصائل الفلسطينية

عّرض اإلنتفاضة إىل ا يُ م ،م اخلالفات وزرع بذور الفتنةالفلسطيين وبتفاقُ  د بشق الصفهدّ تواطؤ ضمين خيدم الصهاينة ويُ 
قف ومن يذة يف منظمة التحرير كما وترى الفصائل العشر أّن الفريق املفاوض والقيادة املتنفّ . اوالت اإل�اء واإلنكسارحم

يف متثيل الشعب عّرب عن مصداقية كن أن تُ ميُ وال  ،الفلسطيين شعبالسوى أقلية ضئيلة من  ثّلونميُ ال  ا،ساندمهيُ و  اوراءمه
لزم للشعب الفلسطيين، وأي تبعات سلبية سوف تواجهها وإّن أي إتفاق يتم توقيعه يُعترب غري مُ  ،الفلسطيين وقضيته

ستقع على عاتق الفريق املفاوض  ،شاركته يف العملية التفاوضيةالقضية الفلسطينية واإلنتفاضة بسبب إستئناف الفريق مُ 
واصلة اجلهاد . وعّربت القوى الفلسطينية العشر عن معاهدتا للشعب الفلسطيين على مُ ذة يف منظمة التحريروالقيادة املتنفّ 

رها عرب أقلية خارجة عن رّ ط هلا العدو الصهيوين وميُ والنضال يف سبيل إسقاط كافة املشاريع واملؤامرات التصفوية اليت ُخيطّ 

على ضرورة تطوير العمل النضايل املشرتك حنو تصعيد كافة أشكال النضال  العشر لدت الفصائالصف الوطين، وأكّ 
 P403F404.حوعلى رأسها الكفاح املسلّ  ،واجلهاد

درة املعارضة قبل وخالل مؤمتر مدريد للسالم على طرح برنامج وخطة عمل بديلة لربنامج وخطة السالم اليت عدم قُ إّن و 
لذي بدأته قبل تابعة اهلجوم اا منعها من مُ سطينية يف حالة دفاع سليب، مارضة الفلالواقعي"، وضع املع"التيار إخنرط فيها 

 P404F405.مدريد
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ات ومل تُعد شاملة، وأخذت املسار  ،أةيف النهاية يف جعل عملية السالم جمزّ  يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين جنحتو 

باتا األمنية على تطلّ ساسي، حيث أتاح إلسرائيل أن تفرض مُ عطي نتائجها إستنادًا إىل هذا اخللل املبدئي واألت نائيةالثُ 
بول والرفض جتاه املطالب العربية الفعلية اليت تقيس با مسألة الق عملية التفاوض عرب جعل نظريتها األمنية املرجعية

للسالم من خالل معرفة  املستندة للشرعية الدولية كمرجعية قانونية أساسية. كما وتقيس إسرائيل إستعداد األطراف العربية
يف أوسلو  يةالسرّ الفلسطينية اإلسرائيلية بات النظرية األمنية اإلسرائيلية. وجاءت املفاوضات مدى قبوهلا أو رفضها ملتطلّ 

ل ه حتايُ يًا للتفاوض مع إسرائيل فيما ُيشبتأسيسًا على تلك املرجعية األمنية، حيث إختّطت القيادة الفلسطينية طريقًا سرّ 
 P405F406.القيادة على ذاتاتلك 

 1993في العام إتفاق أوسلو  4.3.4

 أيلول 13يُعترب إتفاق أوسلو مبثابة إتفاق إعالن مبادئ بشأن ترتيبات احلكومة الذاتية اإلنتقالية، وقد ّمت التوقيع عليه يف 

ور رئيس الواليات حبضو والوفد الفلسطيين  يسرائيلاإل واشنطن بني دولة اإلستعمار اإلستيطاين يف 1993 من العام
والفريق الفلسطيين على أّن الوقت حان من  يةسرائيلاحلكومة اإل :كل من  توإتّفقاملتحدة األمريكية والفيدرالية الروسية. 

تعايش سلمي بكرامة والسعي ل ،أجل إ�اء عقود من املواجهة والنزاع، واإلعرتاف حبقوقهما املشروعة والسياسية املتبادلة
 فق عليها،صاحلة تارخيية من خالل العملية السياسية املتّ لتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومُ ني تبادلوأمن مُ 

نتخب يكون هدف املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية إقامة سلطة حكومية ذاتية إنتقالية فلسطينية من خالل جملس مُ و 

وتؤدي إىل تسوية دائمة تقوم  ،ية ال تتجاوز اخلمس سنواتإنتقالالضفة الغربية وقطاع غزة لفرتة  للشعب الفلسطيين يف
P406F407.338و 242ي جملس األمن رقم على أساس قرارَ 

P  لتصّب يف  عليها يف هذا اإلتفاقجاءت غالبية البنود املوّقع و

 رية وكرامة.طمس حق الشعب الفلسطيين يف األمن والعيش حبُ مصلحة إسرائيل وأمنها وت
خالل الفرتة  "فتح" التحرير الوطين الفلسطيين عارضة قوية يف إجتماع اللجنة املركزية حلركةمُ  كان إعالن املبادئ قد القىو 

ياسر عرفات جنح يف احلصول يف النهاية على موافقة تلك الرئيس الفلسطيين ، إال أّن 1993 من العام أيلول 5-3ما بني 
مة التحرير الفلسطينية لإلتفاق يف العاشر من الشهر نفسه، اللجنة على اإلتفاق. وقد تال ذلك إقرار اللجنة التنفيذية ملنظ

وذلك بعد أن حصل على تسعة أصوات فقط، وهي تساوي نصف العدد األصلي للجنة التنفيذية، وبسبب إستقالة أو 
 عضو املكتب السياسي للجبهة ى ذلك إىل أن ّمت إجيازه. وحبسب غازي الصوراين،أدّ  ،عارضني لإلتفاقب مخسة مُ تغيُّ 

                                                           
العملية السلمية : اإلخنراط الفلسطيين يف 1993-1984أبو حنل وُشرّاب وجاد، "املتغريات السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية من . 406
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فإّن إتفاق أوسلو مل ُحيز على أغلبية أصوات اللجنة املركزية حلركة "فتح"، وقد صّوت مع اإلتفاق  الشعبية لتحرير فلسطني،

 P407F408.املوافقني كّفة املوافقةعرفات ضمن الرئيس ياسر عارضني له، ورّجح وجود مُ  8قابل أعضاء مُ  8
"فتح" واللجنة  التحرير الوطين الفلسطيين اللجنة املركزية حلركةيف  ن سوف يُقرّ فإّن إتفاق إعالن املبادئ مل يكُ  وبذا،

من الواضح أّن املعارضني لإلتفاق قد و ب األعضاء اخلمسة يف تلك اللجنة. تغيُّ  ملنظمة التحرير الفلسطينية لوال التنفيذية
أّما بالنسبة إلجتماع  رير اإلتفاق.حلركة "فتح" ليتم مت طُلب منهم عدم احلضور عمداً عن اإلجتماع اخلاص باللجنة املركزية

عارضون اإلتفاق، أو "فتح" ولكنهم يُ  ون جزء من هؤالء األعضاء من قياداتاللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، فإّما أن يك
 بتغيُّ  هو أنّ  وبالتايل حنن أمام سيناريوهان: األول عارضني له.الذين هم يف األساس مُ  من قيادات فصائل منظمة التحرير

أّن هؤالء األعضاء  ؛ والسيناريو الثاينةُمعيّنض أليّة ضغوط من أطراف هؤالء األعضاء كان مبحض إرادتم دون التعرّ 
فإّن هؤالء  ،ب ليتم متريره. ويف كلتا احلالتنيعارضتهم لإلتفاق، فطالبتهم بالتغيُّ ة بسبب مُ ُمعيّنضوا لضغوط من أطراف تعرّ 

 P408F409.قفهم السلبيةاق نتيجة مو تفاى إىل مترير اإلاإلقرتاع الذي أدّ  ثّر علىاألعضاء ُمدانون ألّن غيابم أ
 جتاوزت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ما ّمت إقراره يف الدورة العشرون للمجلس الوطين الفلسطيين يف أيلولو 

نود أي إتفاق �ائي للسالم خرى ملناقشة بُ ة أ، حني أعلن اللس الوطين الفلسطيين حّقه يف اإلجتماع مرّ 1991 من العام
ن �ائياً، إال أنّه كان من اخلطورة حبيث يستوجب عرضه شاركة فلسطني. ومع أّن إتفاق أوسلو مل يكُ ل إليه مبُ كن التوصّ ميُ 

لس الوطين صالحياتا القانونية، وإنفردت دون ال فتجاوزت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير على اللس الوطين إلقراره،
، ؤسسة الدستورية األوىل يف منظمة التحريرسبقًا على اللس، الذي يُعترب املبإقرار إعالن املبادئ، دون أن يتم عرضه مُ 

إقرار ما تشاء من قرارات  مبقدور اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير عطي اللجنة التنفيذية احلق يف تنفيذ سياساتا. ولو كانفي
 دولة اإلستعمار اإلستيطاين ة بالصراع مععّلقذت احلق يف إلغاء مواد امليثاق الوطين الفلسطيين املتإختّ  مصريية، لكانت

، ومبا أّ�ا ال متتلك هذا احلق، فقد جلأت إىل اللس الوطين ليقوم بذلك لتكون أكثر شرعية. 1998عام يف ال يسرائيلاإل

عطي من أقّروه يف تلك ال ي ملنظمة التحرير، اع أو التوافق يف اللجنة التنفيذيةالذي مل حيَظ باإلمج ،وبالتايل فإّن هذا اإلتفاق
ل إدارة عملية التفاوض، بَ من قِ  تفويض من اللس الوطينعاء بأّن اللجنة التنفيذية حصلت على اللجنة احلق يف اإلدّ 

توقيع على أي إتفاق فيه إنتقاص من تلك د الن لرّ ك املنظمة بالثوابت الوطنية، ومل يكُ فالتفويض كان مشروطًا بتمسّ 
الثوابت. وهلذا، فإّن فريق التسوية داخل القيادة الفلسطينية أحجموا عن إحالة اإلتفاق إىل اللس الوطين، وأجازوه بعيداً 

 1993 من العام أيلول 10-9 التحرير يف ليلة نظمةذته اللجنة التنفيذية ملعنه. وبناًء على ذلك، فالقرار الذي إختّ 
تشرين  12-11اذه ليلة يف حني أّن القرار الذي ّمت إختّ  الفًا للميثاق الوطين الفلسطيين،باملوافقة على اإلتفاق، يُعترب خمُ 
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يُغين كثرياً مبا أنّه مل يتم  باملوافقة على ذلك القرار، فهو ال التحرير نظمةل اللس املركزي ملبَ من قِ  1993من العام  األول

 P409F410. الفلسطيينلس الوطينمن ال تزكيته
لثني من جمموع أعضاء اللس الوطين الفلسطيين، على ص هذا اإلتفاق هي الثُ اذ قرار مصريي خيُ إّن النسبة املطلوبة إلختّ و 

من مواد امليثاق حىت يتالئم مع  ،وإجراء تعديالت على عدد كبري ،إعتبار أّن هذا اإلتفاق يستلزم حذف عدد كبري
ا وبني منظمة التحرير قبل اإلعرتاف املتبادل بينه ي،سرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلت اإلتفاق. وقد إشرتط

 ،ومع توقيع اإلتفاق  اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية.يف جوهر الصراع العريب عّلقإلغاء عدد من املواد اليت تت الفلسطينية،
لثي جمموع ال أحد غريه، وبأكثرية ثُ  الفلسطيين ه سوى اللس الوطينر قرّ باتت تلك املواد غري سارية املفعول، وهذا أمر ال يُ 

ا يعين أّن اإلعرتاف  إلغاء منظمة التحرير ذاتا، مأعضائه يف جلسة خاصة يُدعى إليها هلذا الغرض، وإلغاء هذه املواد يعين
 P410F411.الدميقراطي للمنظمةاملتبادل أمر غري مشروع وخارج اإلطار 

مدنياً  كمًا ذاتياً مبنح الفلسطينيني حُ  عّلقاألوىل تت تفصيل عن مرحلتني للحل اإلنتقايل:املبادئ بالإعالن إتفاق ث يتحدّ و 
مسألة  ك إتفاق إعالن املبادئويرتُ  كم يف الضفة الغربية؛إمتداد تدرجيي هلذا احلُ والثانية عبارة عن  ،يف قطاع غزة وأرحيا

ل يتمثّ و  ة،بتنفيذ كل مرحلة على حدّ  عّلقملفاوضات تفصيلية تت كمحتديد املساحات والصالحيات اليت ستخضع هلذا احلُ 
 P411F412.مالءوأمن العُ  سرائيليدور إتفاق أوسلو حبشد من اإللتزامات الفلسطينية جتاه األمن اإل

مبوجب إتفاق أوسلو، دخل الشعب الفلسطيين يف دوامة اإلعتقاالت من جديد بعد أن ظّن  ة،مع قيام السلطة الفلسطينيو 
 كم الذا  إستجابةً ، فتزايدت املمارسات القمعية لسلطة احلُ اإلسرائيلي ه قد ختلص منها مع إنسحاب قوات اإلحتاللبأنّ 

كم الذا  أو فيها، وحاربت األجنحة السياسية للمطالب الصهيونية، فمنعت إنطالق العمليات العسكرية من مناطق احلُ 
الفلسطيين ياسر عرفات  الرئيس الل، ونشطت حمكمة أمن الدولة اليت قامقاومة اإلحت مُ واإلجتماعية للجهات اليت تتبّىن 

د قاومة اإلحتالل أو حىت جمرّ لت على إصدار أحكام قاسية حبق الفلسطينيني الذين ُيشتبه بم يف مُ معبتشكيلها، ف

اسة داخل أراضي ات حسّ خذ إجراءات قوية وحامسة ضد العمالء الذين قاموا بتنفيذ مهمّ التشجيع على ذلك، ومل تتّ 
كما ورثت السلطة   ،"محاس" واجلهاد اإلسالميشطاء يف حركة املقاومة اإلسالمية قتل نُ  :كم الذا ، كان من أبرزهااحلُ 

 P412F413.السجونأساليب التعذيب الوحشية يف ءات اإلحتالل القمعية و الفلسطينية إجرا

                                                           
 .523-522. املرجع السابق، 410
 .523. املرجع السابق، 411
(لندن: منشورات  سطينية في نصف قرنالقضية الفل،" 1998-1991. أمحد عبد العزيز، "قراءة يف مشروع التسوية السلمية، 412

 .228)، 1999فلسطني املسلمة، 
(لندن: منشورات  القضية الفلسطينية في نصف قرن. ماجد أبو دياك، "أربعة أعوام على السلطة وأوسلو: قراءات يف متوالية اخلسائر،" 413

 .239-238)، 1999فلسطني املسلمة، 
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ني للفصائل وعدد أوسع من هيئاتا مناء العامّ ضور األُ عقدت القيادات املركزية للفصائل الفلسطينية العشرة إجتماعًا حبو 

كم اإلداري الذا  يف قطاع غزة وأرحيا، ووصفوا هذا اإلتفاق ى بتطبيق احلُ القيادية األوىل، وناقشت مشروع اإلتفاق املسمّ 
بأّن مشروع اإلتفاق أعلنت الفصائل العشرة و ياسر عرفات وفريقه املهزوم.  الرئيس باإلستسالمي واخلياين بعد أن أعلنه

كم قرتحات األمريكية اإلسرائيلية املعّرب عنها منذ سنوات باحلل عرب احلُ قاته عبارة عن إنصياع كامل للمُ حلاملعلن ومُ 
وأعلنت أّن التضليل الذي نشره  احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيين، اإلداري الذا  الذي يتجاوز كليًا احلد األدىن من

يُعترب  ،أرحيا إنسحابًا عن بعض األرض الفلسطينية يف سبيل سلطة فلسطينية -عن إعتبار خيار غزة ،عرفاتالرئيس فريق 
لحقه الثاين إىل إنسحاب "قوات إسرائيلية" وليس القوات، ويضمن للعدو حرية عاء كاذب، حيث ُيشري اإلتفاق يف مُ إدّ 

إحتالل ليس وارداً. إضافة إىل  قّوةل على اإلنسحاب كيُدلّ  ، وهذاه وحتت سيطرتهات بيدرق واملمرّ احلركة وبقاء األمن والطُ 
ذلك، إّن مضمون مشروع اإلتفاق يعين تكريس اإلحتالل والسعي إلضفاء الشرعية عليه من خالل بقاء األمن واخلارجية 

دنية سكرية واملر لوظائف اإلدارة الععلى التسليم املبكّ  ستوطنات والقدس والسيادة بيد العدو وخارج البحث، وينصّ وامل
ن اإلتفاق فني وأداة يف خدمة إدامة اإلحتالل. كما ويتضمّ ا يعين حتويل الفلسطينيني إىل موظّ اإلسرائيلية الفلسطينية، م

ئق ربى" من خالل خلق حقاجعل الفلسطينيني جسراً ملرور املشروع الصهيوين إىل الوطن العريب لتطبيق أحالم "إسرائيل الكُ 
 P413F414.التطبيع

دعت الفصائل إىل عقد مؤمترات وطنية ف رارات العملية لرتمجة موقفها:قيادات الفصائل التمعة سلسلة من القذت إختّ و 
شعبية ألوسع متثيل يف الداخل والشتات من القوى والفصائل والشخصيات واملنظمات الشعبية للتعبري عن موقفها الرافض 

رت الفصائل ك خبيار الكفاح الوطين ضد اإلحتالل، كما وقرّ والتمسّ  ،كم اإلداري الذا ل يف احلُ خليار اإلستسالم املتمثّ 
 P414F415.تصفيةعقد مؤمتر وطين فلسطيين عام حلماية القضية الفلسطينية من ال

جورج حبش، األمني العام السابق  ارمة، وإعترب احلكيمعارضة صعارضت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني إتفاقية أوسلو مُ و 

تات على لب به الفلسطينيون، ومل حيصلوا إال على بعض الفُ اطقّدم احلد األدىن ممّا كان يُ سلو مل تُ و أ للجبهة الشعبية، أنّ 
حبش ولد فأراً. وملواجهة أوسلو، طالب احلكيم جورج املستوى السياسي، فكانت أوسلو مثاًال للجبل الذي متّخض ف

الرئيس ياسر عرفات، وكان يهدف وأسلوب  يسرائيلاإلدولة اإلستعمار اإلستيطاين بتشكيل جبهة وطنية للوقوف يف وجه 
دوا ، أيّ لتحرير فلسطني الدميقراطية، وخصوصاً اجلبهة من خالل ذلك، ولكن بعض أحزاب اليسار جتميع اليسارحبش إىل 

عرفات كان قد ضاعف جهوده من أجل إجتذاب الفصائل الرئيس ياسر ث حبش بأّن عملية السالم مع إسرائيل. ويتحدّ 
الرئيس ُرفضت. كما ودعا  ركة يف حكومته، إال أّن الدعوةشاعارضة ألوسلو، فدعا اجلبهتني الشعبية والدميقراطية للمُ امل

                                                           
 مجلة الدراسات الفلسطينية،" 2/9/1993شروع اإلتفاق الفلسطيين.اإلسرائيلي، دمشق، . "بيان للفصائل الفلسطينية العشرة يدين م414

 .208): 1993( 16، عدد 4
 .209. املرجع السابق، 415
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إىل اإلجتماع ضمن إطار جملس مركزي فلسطيين يف القاهرة بدف  1998عام ال يف عرفات اجلبهتني الشعبية والدميقراطية

عرفات سيستخدم ذلك احلوار لتغطية مفاوضاته مع إسرائيل، الرئيس  حبش ذلك لعلمه بأنّ وقد عارض احلوار أيضاً، 
صرّاً ه السياسي ومُ كاً خبطّ عرفات متمسّ  الرئيس وطلب حبش من الرفاق يف اجلبهة الشعبية عدم الذهاب إىل احلوار ما دام

P415F416.تلَق حماولة احلوار أي جناح جناء اجلبهة الشعبية، فلمعلى عدم إطالق سُ 
P  د إجنازات خيار أوسلو بدّ  حبش بأنّ  إعتربو

فقة د أيضًا إجنازات اإلنتفاضة يف الوطن احملتل، فوقف اإلنتفاضة كان شرطًا إسرائيليًا للمواح، كما بدّ مرحلة الكفاح املسلّ 

 P416F417.على إتفاق أوسلو
ماهري الفلسطينية ى إىل غياب اجلوإنتهاء اإلنتفاضة الفلسطينية األوىل، والذي أدّ  1993عام ال يف أوسلو ومع توقيع إتفاق

على املستوى احمللي والعريب والدويل، تراجع دور اجلبهة  لتحرير فلسطني، يف اخلارج وجفاف املوارد املالية للجبهة الشعبية
ضويتها يف اللجنة التنفيذية ملنظمة دت اجلبهة الشعبية عُ ع اليسار الفلسطيين. وقد مجّ وبالتايل أثّر ذلك على تراجُ  ،الشعبية

غ آنذاك ثالمثائة ألف دوالر، تها من الصندوق العريب الفلسطيين، حيث كانت تبلُ وُحرمت من حصّ  الفلسطينية رالتحري
ت إىل ترك عدد كبري من الكوادر واألعضاء تنظيم اجلبهة، كما أ�ت فدخلت اجلبهة الشعبية يف أزمة مالية خانقة أدّ 

ر كثريًا على فعاليات اجلبهة الشعبية. كما ا أثّ ، مغريبًا ظاهرة التفرُّ وإنتهت تق ،غ الكثري من األعضاءاجلبهة الشعبية تفرُّ 
ل يف حترير فلسطني كاملة من املتمثّ  ،اهالذي كانت تتبنّ  ،وتراجع دور اجلبهة الشعبية نتيجة تغيريها للهدف اإلسرتاتيجي

دولة كامب ديفيد بني مصر و   املرحلي، وذلك بعد توقيع إتفاق البحر إىل النهر، وربطت احلل اإلسرتاتيجي باحلل
الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها  افقت اجلبهة على قيام دولة فلسطينية يفوو  ي،سرائيلاإلستعمار  اإلستيطاين اإل

حرمها من  نفيذية ملنظمة التحريرات يف اللجنة التة مرّ ضوية اجلبهة الشعبية عدّ القدس. وجتدر اإلشارة إىل أّن جتميد عُ 
 P417F418.ارنع القر إلعرتاض على منهج املنظمة وعلى صُ املشاركة وا

ل القيادة املهيمنة يف منظمة التحرير بَ قِ  مبثابة حالة اإل�يار من أّن إتفاق أوسلو لتحرير فلسطني وقد رأت اجلبهة الشعبية

ياسة وتتوجيًا لس ،ةأمام الشروط األمريكية اإلسرائيلي لة يف حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح"، ، املتمثّ الفلسطينية
من إبرام إتفاق  "فتح" حركة من منع قيادة والقوى اليسارية األخرى اجلبهة الشعبيةن ومل تتمكّ  املنظمة يف تقدمي التنازالت.

نزلق املناظرات ت وحدة القوى اليسارية وسقوطها يف مُ ، وإّمنا لتشتّ "فتح"ة كحر  قّوةأوسلو، والسبب ال يعود إىل 
بات املرحلة اجلديدة.  تطلّ ة السياسية والفكرية والتنظيمية الالزمة ملواجهة مُ ح بالعدّ دون اإلستعداد أو التسلّ اإليديولوجية من 

واإلرتداد عن املشروع الوطين  ام أصحابه باخليانةكما وأكثرت القوى اليسارية يف احلديث عن مثالب أوسلو وخطورته وإتّ 
عارضة د ُحياكي الواقع ويتعامل معه حبكمة وجناعة. وعلى الرغم من مُ ر موحّ ، بل وعجزت عن بلورة إطادون أن تفعل شيئاً 

                                                           
 .254-253)، 2009، عقيل الشيخ حسني، مرتجم (بريوت: دار الساقي، الثوريون ال يموتون أبداً . جورج حبش، 416
 .35، : حوار شامل مع جورج حبشالتجربة النضالية الفلسطينية. حبش، 417
 .30-29األردن،"  -. اخلواجا، "عوامل النهوض للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني418
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وإن كان بصورة  ،اجلبهة الشعبية ألوسلو وإشرتاطاتا الكثرية، إال أّن عددًا من قادتا أخذوا يتماشون مع هذا اإلعالن

 P418F419.م من "الكعكة"صيبهنّه جيب احلصول على نالوقت ال حيتمل التهميش وأ ضمنية، وذلك بسبب إعتقادهم أنّ 
قد إعرتاها عناصر ضعف متثّلت يف تغّلب الثقة والعمل  لتحرير فلسطني وجتدر اإلشارة إىل أّن جتربة اجلبهة الشعبية

موماً، فكان النقد خافتاً ومل الضمريي والدافع األخالقي واأليديولوجي على روح النقد لدى الكادرات واملنظمات احلزبية عُ 
شّكل اجلبهة الشعبية قاعدة ضغط مل تُ  ،1996-1993عوام األوبعد أن إضطربت األوضاع يف  مجاعي. كيتطور إىل حترّ 

 P419F420.كنجز عن موجة التفكّ فاعلة حلماية اخلط الفكري وإنقاذ امل
باحلقوق الفلسطينية  عّلقيت األوللتحرير فلسطني بأّن إتفاق أوسلو إنطوى على خطرين دامهني:  وترى اجلبهة الدميقراطية

. ويبدو أّن السمة اإلسرائيلي بتعزيز إنقسام الصف الوطين الداخلي وخلق سلطة تابعة لإلحتالل عّلقاملختلفة، والثاين يت
العامة لإلتفاقيات املعقودة يف سياق عملية أوسلو هو ميلها التنازيل، حيث أّن كل إتفاق جديد يهبط بسقفه عن اإلتفاق 

كن أن يُعقد يف سياق عملية مدريد، فقد خال من أي ا كان ميُ األكثر هبوطًا ممّ  " يُعترب1الذي سبقه، فإتفاق "أوسلو 
تنازع تلة، فحّوهلا إىل مناطق مُ حمُ  هي أراضٍ  1967العام  يف وجتاهل أّن األراضي احملتلة ،إشارة لقرارات الشرعية الدولية

 من العام أيار 4أرحيا" يف  -يف إتفاق "غزة د ذلكال يعدو األمر كونه إعادة تنظيم لإلحتالل، وتأكّ عليها، وبالتايل 
املسؤولية األمنية الكاملة  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإل "، حيث قضى بأن تتوّىل 2أوسلو ، واملعروف ِب"1995

 P420F421.ملدنية يف مناطق املستوطناتلطتها على كافة الشؤون ا% من مساحة قطاع غزة، فضًال عن سُ 36على حوايل 
بيانًا أعلنت  1993من العام  أيلول 10يف  والدميقراطية لتحرير فلسطني الشعبيةدة للجبهتني ت القيادة املوحّ أصدر وقد 

"بعد إقدام ياسر عرفات يف إطار  :حاب اجلبهتني من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حيث جاء فيهفيه إنس
قاطعة عشرة من أصل أعضائها الثمانية عشرة على التوقيع على عارضة أو مُ اللجنة التنفيذية، مبوافقة أقلية من مثانية ومُ 

أرحيا واإلعرتاف حبق إسرائيل يف الوجود".  -كم اإلداري الذا ، ومن ضمنه الربوتوكول حول غزةاإلتفاق حول احلُ 

يف إطاره غري شرعي، وبأّن قرارت كم اإلداري الذا  وكل ما يندرج وإعتربت اجلبهتان الشعبية والدميقراطية بأّن إتفاق احلُ 
 ،بناًء على ذلكوالدميقراطية، الشعبية رت اجلبهتان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ال تُلزم الشعب الفلسطيين، وبالتايل قرّ 

فاق، ع على اإلتل الطرف املوقّ بَ تلف اإلجتماعات اليت يتم الدعوة هلا من قِ قاطعة خماإلنسحاب من اللجنة التنفيذية ومُ 
اذ جمموعة من اإلجراءات بالتعاون مع كل القوى والتيارات س إختّ دة ستدرُ وأعلنت اجلبهتان كذلك بأّن القيادة املوحّ 

                                                           
 .61-59. الفطافطة، "اليسار الفلسطيين... إىل أين؟!،" 419
 .49منوذجاً،"  67. قطامش، "أضواء على اليسار الفلسطيين/ اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني/ 420
 .217-216، ر العربي: رؤيا النهوض الكبير (نقد وتوقعات)اليسا. حوامتة، 421
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ملواجهة اإلخرتاق اخلطري واإلنقالب  ،"فتح"التحرير الوطين الفلسطيين والشخصيات الوطنية األخرى، ومن ضمنهم حركة 

 P421F422.ينعلى منظمة التحرير وبرناجمها الوط
لتحرير فلسطني أّن النتيجة العملية لتوقيع إتفاق  الدميقراطيةاجلبهة و  لتحرير فلسطني الشعبية: اجلبهة ربت كل منإعتو 

 من احلركة الوطنية الفلسطينيةروج طرف هي خُ  ،ياسر عرفات واحلكومة اإلسرائيليةالرئيس تلة كم اإلداري الذا  بني كُ احلُ 
وقد أصبح مصري كل  يلي على حساب وحدة الشعب وأهدافه،تواطؤ مع العدو اإلسرائوإنتقاله إىل موقع اإلرتان وال

ل يف دولة اإلستعمار بني: طرف قوي يتمثّ حمكومًا بعملية تفاوضية الحقة تتم  ،مبوجب هذا اإلتفاق ،األرض الفلسطينية
اليت كانت بني يديه.  قّوةر الى عن كل عناصاإلسرائيلي، وطرف ضعيف أقرب إىل الرهينة إرتضى أن يتخلّ اإلستيطاين 

دعت اجلماهري الفلسطينية إىل اإللتفاف حول اإلنتفاضة، ودعت   والدميقراطية الشعبيةدة للجبهتني وعليه فإّن القيادة املوحّ 
ع يف الوطن وخارجه إىل عقد مؤمترات وطنية لتكريس نزع كل القوى والفصائل والتيارات والشخصيات الوطنية يف كل جتمّ 

سسها طة يف توقيع إتفاق اإلذعان وخرق مواثيق وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية وأُ تلة القيادة املتورّ ية عن كُ الشرع
ع للتمهيد ملؤمترات وطنية على مستوى عام يُعيد اإلعتبار لوحدة تابعة وطنية يف كل جتمّ اإلئتالفية، ودعت لتشكيل جلان مُ 

نتفاضة اليدة والربنامج الوطين الفلسطيين وبرنامج العودة وتقرير املصري سس وأهداف منظمة التحرير واإلالشعب وألُ 
P422Fاملستقلة.والدولة 

423 

أرحيا ليس إتفاق سالم  -القيادة العامة، بأّن إتفاق غزة -إعترب أمحد جربيل، األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطنيو 
الرئيس الفلسطيين ياسر اف املتقاتلة، كما أُبرم هذا اإلتفاق بني ق مصاحل األطر ألّن إتفاق السالم من املفرتض أن ُحيقّ 

وليس بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، فسبعة ماليني فلسطيين مل يتم  رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحق رابني،و  عرفات
اإلتفاق يف داخل  سؤاهلم عن رأيهم يف هذا اإلتفاق. وصرّح جربيل بأنّه قد ّمت تصعيد العمل ضد العدو منذ توقيع

ية والعلنية إىل وقف العمليات، وبالتايل سوف عرفات السرّ الرئيس األراضي احملتلة وخارجها، ومل تتم اإلستجابة لدعوات 

عرفات، والعمل على كشف أخطار اإلتفاق الذي الرئيس القيادة العامة القتال والتعبئة الشعبية ضد  -تابع اجلبهة الشعبيةتُ 
ط اإلتفاق اخلياين كنهج د مع الفصائل العشرة بدف إسقارفات تزيينه، والعمل السياسي املوحّ عالرئيس اول حيُ 

 P423F424.وكأشخاص

                                                           
دمشق،  . "بيان للقيادة املوحدة للجبهتني الدميقراطية والشعبية تعلن فيه إنسحاب اجلبهتني من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،422
 .217): 1993( 16، عدد 4 مجلة الدراسات الفلسطينية،" 10/9/1993
مجلة ،" 13/9/1993لقيادة املوحدة للجبهتني الدميقراطية والشعبية تندد فيه بتوقيع اإلتفاق الفلسطيين.اإلسرائيلي، دمشق، . "بيان ل423

 .220-219): 1993( 16، عدد 4 الدراسات الفلسطينية
مجلة فلسطيين.اإلسرائيلي،" . "حديث صحايف لألمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني.القيادة العامة بشأن معارضته لإلتفاق ال424

 .231): 1993( 16، عدد 4 الدراسات الفلسطينية
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سيء هذا اإلتفاق، وإعتربه إستمرار  احلزبرفض فقد  مبوقف حزب الشعب الفلسطيين من إتفاق أوسلو، عّلقوفيما يت

 P424F425.قة العربيةاملنط قات يفإلتفاقات كامب ديفيد، وقد يفتح الطريق لتعميم مثل هذه اإلتفا
تعين اإلخنراط يف تطبيق آليات إتفاق أوسلو على  1996عام الرب خطاب املعارضة العلمانية أّن املشاركة يف إنتخابات وإعت

د حصول قاطعة اإلنتخابات، فمجرّ ستتبعاته شرعية. وسوّغ هذا الطرح مُ ا إفرازًا من إفرازاته، فتمنح اإلتفاق ومُ إعتبار أ�ّ 
إىل جسم تابع لرئيس  ،إىل جانب اللس التشريعي ،وحتويلها �اية منظمة التحرير الفلسطينية تخابات سوف يعيناإلن

 P425F426.سيمنحه صالحيات رئاسية واسعة اموم السكان، ممن عُ  السلطة الفلسطينية الذي سيُنتخب مباشرةً 
عتبار من املعارضة الشديدة هلا، وإ وسلو كانالسياسية بعد أقف اليسار الفلسطيين من التسوية وعلى الرغم من أّن مو 

قبل إنسحابا من كامل األراضي اليت إحتلتها بأنّه خائن،  يسرائيليعرتف با أو من يقبل بدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإل
راد أو قد دخل يف أجهزة السلطة وتركيبتها، يف حني جند عدداً من أف ،مثل حزب الشعب الفلسطيين ،واهجند بأّن بعض قُ 

السلطة ومؤسساتا  يشغلون مناصب يف وزارات لتحرير فلسطني واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني أعضاء اجلبهة الشعبية
P426Fالعامة.

427 

 ة أوسلومواقف وسلوكيات اليسار الفلسطيني بعد محطّ  4.4

رفض حق العودة وحق تقرير املصري والواليات املتحدة األمريكية على  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلإّن إصرار 

راجعة نقدية للمرحلة السابقة من أجل إستخالص مل يدفع القوى السياسية الفلسطينية اليسارية إىل مُ  ،للشعب الفلسطيين

رة ال فائدة هلا يف كرّ إسرتاتيجيات نضالية فاعلة، فتبدو هذه القوى غري قادرة على املبادرة وختتب  وراء شعارات عامة مُ 
كما وال   وى من إستعداد للحراك،بديه هذه القعاته الرئيسية، وذلك على الرغم ممّا تُ يه حركة الشعب الفلسطيين يف جتمّ توج

 P427F428. إستنهاض التأييد والدعم العريب والعامليتُفيد أيضاً يف
يد وأوسلو وجهود تصحيح مسار مدر  1999 يف العام الفلسطيين يف القاهرة -مع إنطالق عملية احلوار الفلسطيينو 

وأخرى يف جبهة الرفض بوصف العملية على إعتبار أّ�ا الفلسطينية مل عملية التسوية، بدأت أوساط يف السلطة وجمُ 
عرفات يف خيار ومشروع أوسلو، الرئيس ياسر إلتحاق فصائل يف املعارضة الفلسطينية بنهج وسياسية أوسلو، حيث سار 

لى مدى السنوات الستة اليت تلت توقيع أوسلو، إال أّ�م فشلوا يف تطويره إىل ناقض عرقاء املعارضة مبشروع مُ ى فُ وتصدّ 
بدأ من جانب اجلبهة الشعبية لتحرير فإّن احلوار الذي  فات. وبذا،عر  الرئيس مشروع قادر عمليًا على مواجهة مشروع

عرفات، وبالتايل فاحلديث عن  يسالرئ يعين بكل بساطة اإلنضمام ملشروع الدميقراطية لتحرير فلسطنياجلبهة فلسطني و 

                                                           
 .62. الفطافطة، "اليسار الفلسطيين... إىل أين؟!،" 425
 .184، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية. هالل، 426
 .64. الفطافطة، "اليسار الفلسطيين... إىل أين؟!،" 427
 .32): 2011( 87، عدد 22 مجلة الدراسات الفلسطينيةفتح" و"محاس" واليسار: الواقع والتحديات،" . مجيل هالل، ""428
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ه حتت عنوان فشل املعارضة وإنضمام السلطة ينضوي كلّ  أو حتسني أداءالفلسطينية تفعيل مؤسسات منظمة التحرير 

P428Fأطرافها إىل مشروع السلطة.

429 
ي "إجتهاد مسُّ  شّكلت فرتة تأسيس السلطة الفلسطينية خماضًا عنيفًا لكافة التنظيمات الفلسطينية ألّ�ا فتحت الباب ملاو 

ليسار، إال أّن البقية الباقية حة يف اظلمة للعناصر املسلّ الرغم من أّن هذه الفرتة كانت جتربة مُ الدخول يف السلطة". وعلى 
سعت إىل اإلندماج يف الواقع اجلديد واإلستفادة من عائداته. ومع أّن الفصائل الفلسطينية اليسارية كانت تُعلن عن 

ن هلا تأثري على قرارات السلطة ة، ولكنها كانت عبارة عن فرقعات إعالمية فقط، حبيث مل يكُ عيّنمُ مواقف ضد سياسات 
عالمة فارقة يف اإل�يار السريع لليسار  ،2000عام ال يف ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد شّكلت اإلنتفاضة الثانية

اليت تُعترب و  ،زئيفي الوزير اإلسرائيلي النوعية كإغتيالالفلسطيين، حيث كانت مشكالتم ضعيفة، بإستثناء بعض العمليات 
P429Fرأتا.زها وجُ فخر العمليات العسكرية يف تاريخ اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني بسبب متيّ 

430 

ن السلطة الفلسطينية أو املعارضات الفلسطينية من اخلروج مؤمتر مدريد، مل تتمكّ  نذ الصراع الذي نشب حولفم ،وهكذا
دة، عارضة فلسطينية موحّ ، أنّه ال توجد مُ لتحرير فلسطني ويرى نايف حوامتة، األمني العام للجبهة الدميقراطية أزقها.من م

حيث كان وال زال ممنوعًا أن تقوم وحدة وطنية فلسطينية على قواسم مشرتكة بتأثري من احملاور اإلقليمية العربية، كما وأنّه 
قّدم البديل الوطين املستند إىل قرارات الشرعية الدولية، فغرقت واقعية حبيث تُ عارضة متحدة ملموسة ممنوعًا أن تقوم مُ 

عارضة متحدة وحصادها الفقري، ومل تنجح املعارضات يف بناء مُ  "األوسلوية اخلطوة"زقها الناجم عن سياسة السلطة يف مأ
من العواصم العربية املشرقية تتقاطع واقعية ملموسة، ألّن ذلك من شأنه رفع السقف الفلسطيين، حيث ال زالت العديد 

ّمت فك اإلرتباط بني الوطين  ،سس مؤمتر مدريدأُ  اولة لرفع السقف الفلسطيين، حيث أنّه وفقربع إحباط أي حمعند مُ 
نائية املباشرة، وفك أي إرتباط سياسي وقانوين بني مسارات التفاوض العربية، وبالتايل والقومي باملفاوضات القطرية الثُ 

رق رفع السقف الوطين الفلسطيين حىت ال يثقل على كتفها بالعودة إىل الربط بني هد هذه العواصم وتعمل على قطع طُ جتت

P430Fالعام. وأبني الوطين اخلاص والقومي املشرتك أي مسارات التفاوض العربية، 

431 
اليسار يف خوضها يف قائمة واليت فشل  ،2006عام الوقد جتّسد ضعف اليسار الفلسطيين يف اإلنتخابات التشريعية يف 

يف املعادلة % من أصوات الناخبني الفلسطينيني، فإكتشف بأّ�ا ال تزن شيئًا 2دة، حيث مل حيصل سوى على موحّ 
ل أوروبيًا وأمريكياً، وبالتايل فإّن وَّ ية متُ مات أهلص اليسار الفلسطيين عدده وإنكمش يف منظوتقلالسياسية الفلسطينية، 

 P431F432.يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين الدول اليت تدعمرواتبهم تأ  من 

                                                           
 .31، أبعد من أوسلو: فلسطين إلى أين؟. حوامتة، 429
 . شاهني، "اليسار الفلسطيين... إىل أين؟."430
 .36، أبعد من أوسلو: فلسطين إلى أين؟. حوامتة، 431
 إىل أين؟.". شاهني، "اليسار الفلسطيين... 432
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ي يف الساحة الفلسطينية بني حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح" يف أعقاب اإلنقسام السياسي العمود وقد تشّكل

 بيةة الشعاجلبه إطار يساري يُدعى "جبهة اليسار الفلسطيين"، حبيث يُضم كل من: "وحركة املقاومة اإلسالمية "محاس
، وبقيت هذه التجربة يف إطار اإلعالن عنها الفلسطيين وحزب الشعب لتحرير فلسطني واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني

طب ثالث يف الساحة الفلسطينية، وإقتصرت نشاطاتا على بعض البيانات بادراتا اهلادفة إىل تشكيل قُ وعن وثائقها ومُ 
عّرب هذه احلالة عن غياب إرادة سياسية لدى قوى وتُ  مواقف من بعض القضايا الداخلية،د ة باملصاحلة أو حتديعّلقاملت

د على ترسيخ �ج العمل املنفرد، وغياب ثقافة ومهارات العمل اجلبهوي طب يساري فاعل، وتؤكّ اه بناء قُ اليسار تدفع بإجتّ 
P432Fيف الوصول إىل توافق بني األطراف املختلفة.

433 

وسلو واملفاوضات اليت ار الفلسطيين شريكاً لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية يف خيار إتفاق أوقد شّكلت بعض قوى اليس
يف حني رأت قوى أخرى أّن خيار أوسلو  .الفلسطيين وحزب الشعب تبعتها، مثل: اإلحتاد الدميقراطي الفلسطيين "فدا"

لتحرير فلسطني  اجلبهة الشعبيةاإلحتالل، مثل:  قاومةفلسطينية وخيار مُ وخيار التفاوض القائم يتعارض مع املصلحة ال
الذي ضّم و حتالف الفصائل العشرة يف دمشق،  واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، وكانت هاتان اجلبهتان جزء من

وقاطعت اإلنتخابات الرئاسية  ،ة من أوسلو يف بداياتهذت اجلبهتان مواقف حادّ الفصائل الرافضة ألوسلو، وقد إختّ 
تذبذبة يف موقفها من رفض أوسلو على مستوى املمارسة، كانت اجلبهة الدميقراطية مُ . و 1996يف العام شريعية والت

د اجلبهة الدميقراطية على أّن ة، وتؤكّ ُمعيّنقاطعة اإلنتخابات التشريعية األوىل إىل املشاركة يف احلكومة يف دورات ومُ 
لسياسات السلطة الفلسطينية وإلتفاقيات أوسلو، وأّ�ا إختارت املشاركة يف عارضتها شاركتها يف احلكومة تأ  يف إطار مُ مُ 

فق متامًا مع سياسات احلكومة، مع احلكومة للتأثري يف سياساتا من الداخل، كما وتُعلن اجلبهة الدميقراطية أّ�ا ال تتّ 
شة، وعادت وإعتذرت عن املشاركة املهمَّ التأكيد على أّ�ا تُناضل من داخل احلكومة للدفاع عن مصاحل الفئات الشعبية و 

د حزب الشعب . يف حني أكّ 2013من العام يف حزيران  ، رئيس الوزراء الفلسطيين،احلمد اهللا رامي يف حكومة

شاركته فيها برباجمها وسياساتا، وحافط احلزب على د مُ الفلسطيين على أّن قيام السلطة كان مبثابة إجناز وطين، وتتحدّ 
حركة  عظم احلكومات اليت تشّكلت، إال أنّه إعتذر عن املشاركة يف احلكومات اليت تشّكلت بعد سيطرةمُ ضويته يف عُ 

شاركة بصفة إعتربها احلزب مُ  ،يف احلكومة وعندما شارك أحد قيادات حزب الشعب " على غزة،محاس" املقاومة اإلسالمية
وإختارت موقع املعارضة  ،شاركة يف احلكومة الفلسطينيةفقد حافظت اجلبهة الشعبية على عدم امل ،شخصية. يف املقابل

برئاسة إمساعيل هنية، إال  2006 العام هلا، ورفضت املشاركة يف حكومة التوافق الوطين اليت تشّكلت يف أعقاب إنتخابات

                                                           
 .55. لدادوة، "اليسار الفلسطيين: الواقع والتحديات،" 433
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اركت يف اإلنتخابات قاطعة اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية األوىل، وشقاومة قيام السلطة ومُ أّ�ا غّريت من موقفها من مُ 

P433Fليا يف وزارات خمتلفة.الثانية، وشغل كوادر منها بعض الوظائف العُ 

434 
بوصفها مرجعية  الفلسطينية ضويتها يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريرعلى عُ  الفلسطيين وقد حافظت فصائل اليسار

التحرير الوطين الفلسطيين  الفلسطينية (قيادة حركة ذتا القيادةالسلطة، وشّكلوا غطاء ملختلف القرارات السياسية اليت إختّ 
)، وذلك على الرغم من نقدها الشديد إلدارة ملف املفاوضات، وإكتفت بالنقد الذي هو أقرب للعتاب من النقد. "فتح"

يف  ضويتهامن هلجتها جتاه قرار العودة إىل املفاوضات من خالل جتميد عُ  لتحرير فلسطني وقد صّعدت اجلبهة الشعبية
P434Fاللجنة التنفيذية، إال أّ�ا عادت وتراجعت عن موقفها.

435 

عل مستويات خمتلفة من نقد سياسات احلكومة الفلسطينية اإلقتصادية  الفلسطيين وحتتوي وثائق أحزاب اليسار
ض ظاهرات عمال ضد الفقر واجلوع والغالء، يف حني مل ختُ تباعدة إىل تنظيم مُ واإلجتماعية، كما وتلجأ يف فرتات مُ 

والدليل على ذلك  والعدالة اإلجتماعية وضد الفساد، من أجل أي قضية إجتماعية دفاعاً عن املساواة ةة هاممواجهة جديّ 
ي من د على خيار إقتصاد السوق واخلصخصة، ومل جند إعرتاض أو إحتجاج جدّ ر فقرة تؤكّ هو أّن القانون األساسي مرّ 

P435Fأحزاب اليسار.

436
P مع التوترات اليت نتجت عن تدهور األوضاع اإلقتصادية، حيث  له تعامُ كما وكان اليسار باهتًا يف
سلسلة من التظاهرات واإلضرابات على خلفية إرتفاع األسعار وتدهور مستويات معيشة  2012عام الإنفجرت خالل 

حبيث يكون اليسار قد ة يف الشارع الفلسطيين ل خالل السنوات األخرية أيّة معارك مطلبية جديّ سجَّ املواطنني. هذا ومل تُ 
P436Fأو قيادياً. يها دوراً هاّماً لعب ف

437 

 2013سلوكيات اليسار الفلسطيني بعد العودة إلى المفاوضات في العام مواقف و  4.5

 محلة شعبية ضد املفاوضات مع ستقلةمُ  فلسطينية قوى وفصائل يسارية وشخصيات 2013 من العام أطلقت يف أيلول
افظات ، حيث كانت عبارة عن محلة تواقيع ومسريات وفعاليات شعبية يف كافة حمُ إلسرائيليدولة اإلستعمار اإلستيطاين ا

إىل  ،كما عّربت عنها الفصائل اليسارية والشخصيات املستقلة  ،وتدف هذه احلملة الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات،
بسام الصاحلي، األمني العام حلزب  . وأوضحل ضغط شعيب على اجلهة املفاوضة من منظمة التحرير الفلسطينيةتشكي

ستقلة بادرت إىل بأّن "قوى يسارية وشخصيات مُ  ،الشعب الفلسطيين، خالل املؤمتر الصحفي لإلعالن عن احلملة
رة كمحصلة للعديد من احلوارات بني إطالقها من أجل التأكيد على املوقف الرافض للمفاوضات، حيث جاءت هذه املذكّ 

ستقلة للتأكيد على رفض املفاوضات يف حال مل تلتزم إسرائيل بوقف اإلستيطان واإللتزام ات مُ القوى اليسارية وشخصي

                                                           
 .57-56. املرجع السابق، 434
 .58-57. املرجع السابق، 435
 .58. املرجع السابق، 436
 .64. املرجع السابق، 437
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بأّن "هذه  ، األمني العام حلركة املبادرة الوطنية الفلسطينية،مصطفى الربغوثي كما وإعترب". 1967باحلدود احملتلة عام 

ا قد زادت من ضعف املوقف الفلسطيين يف مواجهة الفة لرأي غالبية الشعب الفلسطيين، وأضاف بأ�ّ املفاوضات خمُ 
P437Fإسرائيل".

438 

ة السلطة دو ا قوى اليسار الفلسطيين رفضاً لعمتهرام اهللا نظّ مدينة ظاهرة يف مُ  2013 يف العام أكتوبر 6كما وخرجت يف 
منها: "ألبو مازن جينا نقول تافات، د املتظاهرون هُ ردّ ع عنها، و الفلسطينية للمفاوضات، وطالبوا القيادة الفلسطينية بالرتاجُ 

، عضو رمزي رباحح. ويرى لّ �ج التفاوض مش مقبول"، هذا إىل جانب عدد من الشعارات الداعمة خليار الكفاح املس
وقفها سرية هو حّث السلطة على مراجعة ملأّن "اهلدف من هذه امل املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني،

شّكل بديًال عن املسار دة تُ من خالهلا أن تبين برناجمًا وإسرتاتيجية عمل وطين وكفاحي موحّ  من املفاوضات تستطيع
أّن البديل املطلوب عن املفاوضات حاليًا هو عامًا من املفاوضات العبثية، و  20 املتداعي الذي دفع مثنه على إمتداد

لفته وإجباره على بية وختسري اإلحتالل لرفع كُ ة الشعقاومأشكال النضال وإتاحة الال للمُ  موقف وطين جيمع كافة
طالبون بتغيري "أّن غالبية الشعب يُ  ، األمني العام حلركة املبادرة الوطنية الفلسطينية،مصطفى الربغوثيويرى  الرحيل". كما

داء ومئات هع اإلستيطاين والبطش بشعبنا الذي سقط منه سبعة شُ املسار السياسي ألّن إسرائيل تستغلها كغطاء للتوسّ 
وأضاف الربغوثي "نرفض املفاوضات ألّ�ا  ،اجلرحى منذ بدء املفاوضات األخرية، وعلى السلطة أن تستمع هلذه األصوات

راهنة على تل لغري صاحلنا وألّن إسرائيل تستغل قضية األسرى من أجل اإلبتزاز السياسي وألّن املتقوم على ميزان قوى خمُ 
P438Fنحازة بالكامل".الواليات املتحدة مُ  وألنّ  حكومة للمستوطنني عبثي

439 

يف تعليقها على ما جرى من أحداث يف ودعت خالدة جرّار، عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، 
، بتوفري احلماية للشعب الفلسطيين ودعم العمل اإلنتفاضي عرب إطالق 2014 من العام األراضي الفلسطينية يف متوز

ار بأّن "اإلنتفاضة ال حتتاج لقرار من وأضافت جرّ  فسه يف وجه اإلحتالل واملستوطنني،جل الدفاع عن ناجلمهور من أ

                                                           
نة للدراسات مركز الزيتو . وليد عوض، "قوى وفصائل فلسطينية يسارية تطلق محلة شعبية لرفض املفاوضات مع "إسرائيل"،" 438
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طلق بني املفاوضات وأشارت إىل وجود تناقض مُ  فعل طبيعي على جرائم اإلحتالل"، دّ السلطة أو الفصائل، بل تنطلق كر 

ات عليه راهن على املفاوضخالل اإلشارة إىل أّن "من يُ كذلك عن موقفها من املفاوضات من   جرّار واإلنتفاضة. وعّربت
ودعا بسام ، والكف عن التنسيق األمين". بادر إىل محايته ودعمهمن احلراك الشعيب ويُ  الكف عن ذلك، ويكون جزء

ا لتوظيف إمكانيات الفلسطينية الصاحلي، األمني العام حلزب الشعب الفلسطيين، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
غ وأولوياتا لتعزيز اإلنتفاضة الشعبية وإستثمار مضمو�ا هلدف سياسي إل�اء اإلحتالل، "وليس العودة للبحث عن صيّ 

P439Fتفاوض جديدة كما تُريدها أطرافاً يف التمع الدويل".

440 
ن اخلروج عن هذا إّن اليسار الفلسطيين متوافق مع مصاحله وال يقوم بشيء سوى تصّيد األخطاء واملعارضة من دو وبذا، ف

الشعب  هاج خلفه أمام األوضاع السيئة اليت يعيشلول واضحة حبيث جتعل كل الشعب الفلسطيين خيرُ النهج أو تقدمي حُ 
دولة اإلستعمار اإلستيطاين ة للمفاوضات مع عارضته بشدّ رغم مُ  ،الفلسطيين. ومن املالحظ بأّن اليسار الفلسطيين

ّن اليسار ملنظمة التحرير الفلسطينية. ومع أث عن ذلك يف إجتماع اللجنة التنفيذية اً يتحدّ ، إال أنّه ال جند أحديسرائيلاإل
الفلسطيين يؤمن باملقاومة، إال أّن هذا األمر بات شكليًا فقط، حيث ال يقوم اليسار بالعمليات العسكرية ضد الكيان 

اليسار اقع إال بشكل مومسي، وبالتايل في على أرض الو الصهيوين على أرض الواقع منذ سنوات، وليس له فعل قو 
P440Fالفلسطيين ليس لديه رؤية ومبادرة واضحة، وخاصة يف القضايا الداخلية الفلسطينية.

441 

قوقه التارخيية والشرعية العادلة للتآكل ضت حُ الشعب الوحيد من بني شعوب العامل الذي تعرّ ويُعترب الشعب الفلسطيين 
اصة مواقف الواليات املتحدة األمريكية اليت تقوم على إزدواجية واضحة يف املعايري، وخو  ،نتيجة املشروع الوطين الصهيوين

من حّقه أن وبالتايل  ،ضت لإلحتالل واإلستعمارتلف عن حقوق كافة الشعوب اليت تعرّ وأّن احلقوق الفلسطينية ال خت
P441Fالسيادة. يكون له وطن، ولكن ليس وطن يكون على أجزاء مقطوعة األوصال أو دولة منقوصة

442 
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http://www.qudsnet.com/news/View/261236/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.qudsnet.com/news/View/261236/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.qudsnet.com/news/View/261236/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.qudsnet.com/news/View/261236/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.qudsnet.com/news/View/261236/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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ب إستنهاض طاقات األحزاب والقوى إّن إستعادة الروح القومية والنضالية يف النضال ضد العدو الصهيوين يتطلّ و 

لنضال والتضحية ضد املستعِمر ق إال من خالل اوإستنهاض طاقة الشعب الفلسطيين، فالنصر ال يتحقّ  ،الفلسطينية
ومشهد عريب قومي دميقراطي جديد يكون بعيد عن مظاهر وأشكال  ب وحدة وطنية فلسطينية، وهذا يتطلّ اإلسرائيلي

P442Fاخلضوع والتبعية.

443 

 الفلسطينية اإلسرائيلية بالمفاوضات عّلقتتية سرّ وثائق  نشر على فعل اليسار الفلسطينيد ردو  4.6

لول وسط أو من  من حُ مه املفاوض الفلسطيينقدّ إبراز ما يُ  حفحاولت الوثائق اليت ّمت نشرها يف قناة اجلزيرة وبعض الصُ 
من املوقف التفاوضي  ناك جدلية حول مدى إعتبارها جزءستقبًال، وهلول مُ ره للحُ قرتحات فلسطينية جتاه تصوّ مُ 

عّرب عن السلوك التفاوضي الفلسطيين، إضافة إىل اإلسرتاتيجيات أّن هذه املقرتحات تُ ل كن جتاهُ الفلسطيين، إال أنّه ال ميُ 
ة اليت هي جزء ال يتجزأ من العملية التفاوضية، عالوة على طبيعة املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية والتكتيكات التفاوضي

ى ذلك اليت تبتعد عن املواقف التفاوضية للدخول واإلرتان إىل السلوك التفاوضي واإلسرتاتيجيات التفاوضية، بل وتتعدّ 
على  تيجية التفاوضية اإلسرائيليةالتفاوضية الرمسية. وتقوم اإلسرت ناقشة املواقف اإىل شخوص العملية التفاوضية أكثر من مُ 

لول رقمية لبعض القضايا، تقدمي حُ و  ؛ية بغض النظر عن املوقف التفاوضيراء واملقرتحات التفاوضإنتزاع اآل سس التالية:األُ 
طرحها على  لو نقاش حوهلا أو قبد قبول الواليت من شأ�ا أن ُحتدث خلًال يف املوقف التفاوضي للطرف الفلسطيين مبجرّ 

حادية نائية إىل األُ حتويل السلوك التفاوضي من املنهجية الثُ و  ؛ع التبادل واإلستيطان والالجئنيطاولة املفاوضات، مثل موضو 

هذه  ناقشقّدم تقارير لإلسرائيليني ويُ ه يُ يف القاعات املغلقة أو على طاولة املفاوضات، حيث يبدو املفاوض الفلسطيين وكأنّ 
حىت وبدا أّن العالقات بني املفاوضني ذهبت إىل ما هو أبعد من عملية إدارة املفاوضات  ،باإلجنازات عّلقيت مايالتقارير ف

، ات إىل شكل آخريؤدي إىل حتويل موضوع املفاوضما  ،ية، وأصبح واضحًا وجود عالقات ودّ م اجلميعوطرح قضايا تُ 
أّ�ا تأ  يف سياق اخللط بني الدردشة واملواقف التفاوضية، وهذا ما حكم املفاوضات  فيقوم اإلسرائيليني بطرح قضايا تبدو

ص التفريق بني املؤسسة والشخوص، الفلسطينية اإلسرائيلية منذ بدايتها، فتغيب املعادالت اإلفرتاضية واملوضوعية فيما خيُ 
 P443F444.ات واخلطط، واإلنطباعات واحلقائقر واإلقرتاحات واملواقف، والتصوّ 

ياسر الراحل  ار اخلاص للرئيس الفلسطييناملستشو سني اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني أحد مؤسّ  د بسام أبو شريف،أكّ و 
وغريها من القضايا،  همهم بالتفريط يف القدسطينية وتتّ دين السلطة الفلسة ما نشرته قناة اجلزيرة من وثائق تُ عرفات، صحّ 

 هلا من أجل اإليقاع باملفاوضات الفلسطينيةنها وثائق إسرائيلية وأمريكية ّمت تبادُ تتضمّ أشار إىل أّ�ا جزء من جمموعة أكرب و 
ل والرضوخ، إذ أّن آن األوان لإلعرتاض احلي والنشط على التخاذُ " بأنّه أضاف أبو شريف يف بيان صحفي، و اإلسرائيلية

                                                           
 . املرجع السابق.443
 .86-85اإلسرائيلية: "قراءة يف ردود الفعل الفلسطينية"،"  -نعريات، "وثائق اجلزيرة حول املفاوضات الفلسطينية. 444
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التحقيق مع كل " أن يتم ، وطالب"لفلسطيينالعامل الذي يؤيد حقوق شعبنا يقف اآلن دون حراك بسبب هدوء الشارع ا

 P444F445.قوق الشعب الفلسطيين"الذين خانوا العهد والشعب وح
إعتربت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني أّن ما ورد يف الوثائق خطري ويبتعد عن برامج اإلمجاع الوطين، وطالب تيسري و 

ثائق على اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ، بعرض الو الدميقراطية خالد، عضو القيادة السياسية للجبهة
اذ ما يلزم من تدابري ملعاجلة تداعياتا". يف حني إعتربت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني أّن ما ورد يف "لفحصها وإختّ 

 P445F446. الشعب الفلسطيين"القضية الفلسطينية ومصاحل د "عبثية املفاوضات وبأّ�ا تضرّ الوثائق يؤكّ 

 الصةخُ  4.7

سياسية مفصلية يف  حطّاتذات الصلة مب ،هذا الفصل إىل أّن مواقف وسلوكيات بعض أحزاب اليسار الفلسطيين صخيل
 تماهية مع قرارات السلطةمُ  ،القضية الفلسطينية (الربنامج املرحلي، إعالن اإلستقالل، مؤمتر مدريد، إتفاق أوسلو)

اليت  الفلسطينية ت أحزاب يسارية أخرى اإلنصياع لقرارات منظمة التحريرنعها، يف حني رفضشاركًا يف صُ ومُ  الفلسطينية
تنّص على تسوية سياسية مع دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي، وترمي إىل تنازالت جوهرية عن حقوق الشعب 

اوضات بني منظمة التحرير يسار الفلسطيين وردود أفعاله على املفارسات الالفلسطيين يف أرضه وكرامته وحريته. وكانت ممُ 
ال ترتقي إىل املمارسة العملية اليت من شأ�ا تشكيل ضغط قوي على السلطة الفلسطينية  2013وإسرائيل يف العام 

ومنظمة التحرير لوقف هذه العملية بعد التنازالت الكبرية اليت قّدمها الفريق املفاوض من منظمة التحرير منذ بداية 

شّكل خطاباً ليس مبقدورها أن تُ  شّتتة وسلوكيات غري فاعلةمواقف مُ هذا الفصل إىل وجود  صخيلبذا، و  املفاوضات.
 داً لدى اليسار الفلسطيين.بديالً موحّ 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
 .80اإلسرائيلية: "حتليل مضمون"،"  -. نوفل، "وثائق اجلزيرة حول املفاوضات الفلسطينية445
 .88اإلسرائيلية: "قراءة يف ردود الفعل الفلسطينية"،"  -الفلسطينية. نعريات، "وثائق اجلزيرة حول املفاوضات 446
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 الفصل الخامس

 نقد اإلستراتيجية التفاوضية وخطاب اليسار الفلسطيني

 تمهيد 5.1

، إضافة إىل التوصيات ه الدراسةمن هذ هخالصإستّمت ة وأهم ما إىل النتائج واملالحظات النقديهذا الفصل يف  التطرق يتم

منظمة التحرير الفلسطينية و يف الوقت احلايل، حيث أّن املفاوضات بني اليت من املمكن اإلستفادة منها يف املستقبل أ
تقدمي التنازالت ق أيّة نتيجة إجيابية ملصلحة الفلسطينيني، وعملت على مل ُحتقّ  يسرائيلاإل ودولة اإلستعمار اإلستيطاين

ملية املفاوضات الفلسطينية ة بععّلقاملت 2014ات العام ستجدّ هم. كما ويتم يف هذا الفصل رصد مُ املستمرة حلقوق
وأبرز األحداث السياسية على الساحة الفلسطينية. وينتهي الفصل بتساؤالت ُتطرح على الساحة الفلسطينية  ،اإلسرائيلية

 رز األحداث السياسية الفلسطينية.الت يف أبترتبط بعملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وتأمّ 

 الحظات نقديةُخالصة ومُ  5.2

أي  ورفضت التنازل عن مة وحترير كامل الُرتاب الفلسطيينخطاب املقاو  بّنت منظمة التحرير الفلسطينية عند تأسيسهات

ة مراحل، وأصبح خيار التسوية السلمية ل تدرجييًا عرب عدّ إال أّن هذا اخلطاب تغّري وحتوّ  شرب من أرض فلسطني التارخيية،
اه منظمة التحرير رغم إثبات عجز هذا اخليار يف كل لي اخليار الوحيد الذي تتبنّ مع دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائي

، اليت ُتسيطر عليها حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح"، عن التفاوض. وتنازلت منظمة التحرير حمطّاتن ة محمطّ 
زل منظمة التحرير عن حق عودة ذلك تنا، ما ترّتب على 1948األراضي اليت إحتلتها وإستعمرتا إسرائيل يف العام 

عن تنازالت عديدة ستعمار إسرائيل ألراضيهم وبيوتم، هذا فضًال بعد إرِّدوا يف ذلك العام الجئني الفلسطينيني الذين شُ ال
إتفاق أوسلو يف العام  ب الفلسطيين، حبيث ّمت تتوجيها بتوقيعساسية للشعمة التحرير هلا عالقة باحلقوق األقّدمتها منظ

فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن بدون ، الذي ترّتب عليه قيام سلطة تحرير وإسرائيلبني منظمة ال 1993
أي سلطة أو سيطرة فعلية على تلك املناطق، وبقيت السيطرة اإلسرائيلية اإلستعمارية هي العنوان األبرز، وجتّسد ذلك 

على غياب السلطة ل اطعة يف رام اهللا يف اإلنتفاضة الثانية، ما يُدلّ حبصار الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات يف مقر املق
إتفاق م الشعب با، ولكن يف الواقع ال متلك أي سيطرة، حيث أّن م با السلطة الفلسطينية، فتوهوالسيطرة اليت تتوهّ 

كن كان ميُ   ةُمعيّنية ياسية وإقتصادية وإجتماعفرض على السلطة الفلسطينية الناشئة ظروف س 1993أوسلو يف العام 
تفاديها وعدم املوافقة على توقيع هذا اإلتفاق الذي أضّر باحلركة الوطنية الفلسطينية، وأدخل منظمة التحرير يف مفاوضات 

أقدامها على األرض  من ذلك، ثّبتت إسرائيل ق احلرية واإلستقالل والتخلص من املستعِمر، بل على العكسقّ عبثية مل حتُ 
تويد املدن الفلسطينية اليت إستعمرتا و  العسكرية عرب املغتصبات اإلسرائيلية قّوةخلقت واقعاً جديداً ُفرض بالالفلسطينية، و 

، مثل حيفا وعكا ويافا والناصرة واللد والرملة وعسقالن وغريها من املدن والقرى الفلسطينية اليت 1948إسرائيل يف العام 
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ًا عرب السلطة الفلسطينية، ه. وبذا، فإّن إتفاق أوسلو جاء ليخلق خطابًا جديدتُعاين من اإلستعمار اإلسرائيلي ووحشيت

اجات اليومية للشعب الفلسطيين يف يتاإلح اإلستعمارية اإلسرائيلية، فتقوم بتلبية باتت هذه السلطة جزء من املنظومةحبيث 
ان دخول منظمة التحرير يف ي. وبالتايل فقد كف العب  الواقع على اإلحتالل اإلسرائيلالضفة الغربية وقطاع غزة، ما ُخيفّ 

العكسرية، خمتلف الشروط  قّوة، وخاصة القّوةرصة هلذه الدولة املستعِمرة لكي تفرض وبالفُ  إسرائيلمع  مفاوضات
 عرب ضغوط أمريكية. اليت تُريدها الشروط وُمتلي على السلطة الفلسطينيةاإلسرائيلية، 

ستفيدة من هذا اإلستعمار وحتصل من خالله على إمتيازات عديدة طبقة جديدة مُ  أوسلو، يةعرب إتفاق ،توقد تشّكل
دًا سلميًا جتاه املستعِمر اإلسرائيلي، وباتت تتعامل معه تا عن هذا اإلتفاق، فشّكلت خطابًا جديجيعلها ُتدافع بكل قوّ 

املستعِمرة جنباً إىل جنب، وكأّ�ا دولة ال  على أنّه واقع موجود ال جيب التخلص منه، بل أنّه جيب التعايش مع هذه الدولة
ارسة ل وممُ شرِّدهم وتدم بيوتم وتعتقلهم ومتنعهم من حرية التنقّ ل الفلسطينيني وتُ تستعِمر أرض فلسطني التارخيية وتقتُ 

 .الدينيةشعائرهم 
اذ القرارات يف د يف إختّ والتفرُّ  يين "فتح" عليهوقد متّيز النظام السياسي الفلسطيين بسيطرة حركة التحرير الوطين الفلسط

شّكلت منظمة التحرير الفلسطينية، اليت سيطرت عليها حركة "فتح" منذ سنوات طويلة، غطاًء و . كما طّاتالكثري من احمل
اذ قرارات اذها، وإنتهكت القوانني اخلاصة بذه املؤسسة، وّمت إختّ لفائها إختّ ملختلف القرارات اليت أرادت حركة "فتح" وحُ 

ل كل جهة مسؤوليتها ومن الضروري أن تتحمّ  يف تاريخ القضية الفلسطينية، ةسياسية هام حمطّاتيف  حوهلا الشكوكحتوم 
ستفيدة من سياسات اإلحتالل، فتخلق وعياً زائفاً لدى جزء  ي يُعاين من سيطرة فئة مُ  جتاه الشعب الفلسطيين وحقوقه الذ

ومنذ توقيع إتفاق أوسلو على  ،طني وقضيتها، ولكن يف حقيقة األمر نرى بأنّهكبري من اجلماهري بأّ�ا تعمل ملصلحة فلس
من  ردية على املصلحة اجلماعية، وبالتايلجه حنو تغليب املصلحة الفوجه اخلصوص، بدأت غالبية األحزاب السياسية تتّ 

اذ من قام بإختّ و  لسطيينالشعب الف عن حقوقعالقة بالتنازل اسبة كل من كان له وحمُ  الضروري كشف ما هو مستور

ارسة حوهلا الشكوك نظرًا لعدم مصداقيتها وممُ  ت، حيث كانت أغلبية القرارات حتومالتنازالتلك قرارات كان هلا عالقة ب
تشكيل ضرورة هذه احملاسبة من أجل . وتأ  ختدم مصاحل خاصةة ُمعيّنأساليب الرتهيب والرتغيب من أجل مترير قرارات 

ا منع التجاوزات والتنازالت اليت أضّرت بالقضية الفلسطينية وأوصلتها إىل ما هي عليه، وبالتايل فاحملاسبة ردع من شأ� قّوة
 جيب أن تتم بشكل صارم مع من أهان القضية الفلسطينية.

ياسية التسوية السب عّلقوقد راود الباحث بشكل دائم رغبة كبرية يف معرفة تفاصيل وخفايا قبول قرارت سياسية مصريية تت
واخلطاب السلمي الذي أخذ حّيزاً واسعًا على الساحة الفلسطينية، وقد أثارت مسألة عدم وجود من يقف أمام كل هذه 

عارضة بعض أحزاب اليسار لتلك العملية، وخصوصاً بالوجود الفلسطيين، رغم مُ  عّلقالقرارات والتجاوزات املصريية اليت تت
ة عّلقدرتا على منع مترير قرارات مصريية، مثل تلك املتشة لدى الباحث لعدم قُ اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، الده

السياسية املفصلية يف تاريخ القضية الفلسطينية، وخاصة الربنامج املرحلي أو مشروع السلطة الفلسطينية يف العام  طّاتباحمل
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 1993وإتفاق أوسلو يف العام  1991عام ريد للسالم يف الومؤمتر مد 1988ة إعالن اإلستقالل يف العام ووثيق 1974

وما حلق أوسلو وتبعها من إتفاقيات سياسية وإقتصادية ربطت كل حقوق الشعب الفلسطيين برمحة اإلستعمار اإلسرائيلي 
ارساته السياسية يف تلك فكان من املثري لإلهتمام رصد خطاب اليسار الفلسطيين وردود أفعاله وممُ  ،ورغباته وأهوائه

ا ، إال أ�ّ حمطّاتة يتها يف عدّ السياسية املفصلية اليت مّرت با احلركة الوطنية الفلسطينية، واليت على الرغم من جدّ  تطّااحمل
ة بالنسبة ضوية من منظمة التحرير الفلسطينيرة وجتميد العُ شّكل اإلنسحابات املتكرّ ومل تُ  مل ترقى إىل املستوى املطلوب،

، رادعًا قويًا يف وجه اخلطاب الذي يُنادي بالتسوية السياسية مع دولة اجلبهة الشعبية صاً لبعض األحزاب اليسارية، وخصو 
أحزاب أخرى يسارية  باإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي، والذي تبّنته حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح"، إىل جان

اليسار الفلسطيين  قّوةهلا، أضعف من  عارضاسية ومُ ت أحزاب اليسار بني مؤيد للتسوية السيوغري يسارية. ويبدو أّن تشتّ 
 .مع إسرائيلطات اهلادفة إىل تسوية سياسية ن مؤثراً وفاعالً بالشكل الذي يرقى إىل وقف املخطّ وخطابه، فلم يكُ 

ير ل منذ تبّين منظمة التحر ّيز هذه الدراسة هو منهجية التحليل النقدي للخطاب، فتحاول رصد اخلطاب املتشكّ وما ميُ 
الفلسطينية خط التسوية السياسية مع دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي، من مثّ حتليل هذا اخلطاب ونقده. وبذا، فقد 

إىل حتقيق  ياسية مل يرتقِ جه تدرجييًا حنو تسوية سيتّ بعت الدراسة منهج التحليل النقدي للخطاب، حيث كان خطابًا إتّ 
كن سة اليت ال جيوز التفاوض عليها أبداً، فحق العودة على سبيل املثال، ال ميُ ة املقدّ األدىن من احلقوق الفلسطيني احلد

راضي اليت اوض عليه، فمن ّمت تشريدهم من األأن تتف كانت  س ال حيق ألي سلطة أو جهةالتفاوض عليه، فهو حق مقدّ 
كل من سوريا ولبنان واألردن وغريها من ظروفًا معيشية صعبة يف   عانونيُ  1948إحتلتها وإستعمرتا إسرائيل يف العام 

 وا عن هذا احللم إال بعد أن ُيصبح حقيقة.ولن يتخلّ  بإستمرار إىل بيوتم وأراضيهم راودهم حلم العودةالدول، ويُ 
ستسلمًا يُدخل الشك واإل�زام يف نفوس الشعب الفلسطيين، فيخلق كن إعتبار خطاب التسوية السياسية خطابًا مُ وميُ 

دون خطاب السلطة وال يعتقدون بأّ�م ميلكون دّ ريُ ف الفلسطيين، بني جزء كبري من الشعب كن تلّمسه�زاميًا ميُ خطابًا إ

خلطاب  ضادانت. ومن هنا، كان ال بّد من تشكيل خطاب مُ منه بأي وسيلة ك تحّررقاومة اإلستعمار والدرة على مُ القُ 
سار ، وكان الي1993ا اخلطاب املضاد قبل إتفاق أوسلو يف العام السلمية، فكان اليسار الفلسطيين جزء من هذ التسوية

بكافة الوسائل، وعدم اإلقتصار على �ج املفاوضات اليت أثبتت  تحّرريُنادي باملقاومة وال حياول دائمًا تشكيل خطاب
توقيع إتفاق أوسلو يف ومن مثّ . ومع إ�يار اإلحتاد السوفيييت واملعسكر اإلشرتاكي يف بداية التسعينيات، قمها منذ بدايتهاعُ 

الذي مشل اسي حبق املناضلني الفلسطينيني ارستها للقمع واإلعتقال السيودخول السلطة الفلسطينية وممُ  1993العام 
دخل اليسار يف أزمة كبرية وأضعفت من خطابه، ومل يُعد يستقطب الشباب قاومني من اليسار الفلسطيين؛ شطاء ومُ أيضاً نُ 

طر املشهد ، وسيطور هذه الدراسةحىت حلظة كتابة سُ  ج من هذه األزمةكان عليه احلال من قبل، ومل خيرُ   الفلسطيين كما
ح،  الكفاح املسلّ يتبّىن ي الذي تحّرر اومة اإلسالمية "محاس" واجلهاد اإلسالمي، على اخلطاب الاإلسالمي عرب حركة املق

شاركة بعض أحزاب اليسار يف أي حساب. وعلى الرغم من مُ الفلسطيين، ومل يُعد ُحيسب له وغاب اليسار عن املشهد 
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من خالل كتائب الشهيد أبو علي مصطفى،  2014وانه على قطاع غزة يف العام قاومة اإلستعمار اإلسرائيلي وعدمُ 

يغيب اليسار اجلناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، وغريها من األحزاب، إال أّن ذلك ال مينع من القول بأّن 
غّري قواعد اللعبة اليت إحنصرت بني حركة التحرير الوطين وال حيتل موقعاً مؤثراً يستطيع من خالله أن يُ  عن املشهد الفلسطيين

"فتح"  تمايزًا عن حركَيت شّكل خطابًا بديًال مُ كان على اليسار الفلسطيين أن يُ   وبذا،"محاس". و"فتح"  الفلسطيين
 تامات واملناحرات بني احلركتني.ج من دائرة اإل"محاس"، وخيرُ و

، وخالل املفاوضات اليت جرت بني الفصائل 2014ففي العدوان اإلستعماري اإلسرائيلي على قطاع غزة يف العام 
با اليسار وعدم فاعليته اليت   الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي يف القاهرة، يتبّني مدى األزمة اليت ميرّ 

من خالل  رز يف احلركة الوطنية الفلسطينيةز با يف السبعينيات من القرن العشرين عندما كان ذات تأثري باميّ كان يت
قاتلي نّفذها مُ خالل خطف الطائرات اليت كان يُ عملياته النوعية اليت أربكت العدو اإلسرائيلي والعامل أمجع، وخصوصاً من 

د وديع حداد، فأظهرت تلك العمليات للعامل بأّن هنالك شعبًا يرزح حتت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني بإشراف القائ
حركة التحرير  :كل من  وتصّدر مشهد املفاوضات خالل احلرب على قطاع غزة وبعده ؛هاإلستعمار وُيطالب حبقوقه وحريت

زاً يّ يسار الفلسطيين مكاناً ممُ الوطين الفلسطيين "فتح" وحركة املقاومة اإلسالمية "محاس"، املشهد السياسي دون أن يكون لل
وكأّن  فتح" و"محاس" على املشهد السياسيبا اليسار الفلسطيين يف ظل سيطرة " أو ثقًال، ما يعكس األزمة اليت ميرّ 

 جوداً وليس له تأثري فاعل.اليسار الفلسطيين مل يُعد مو 
عه عن إنغماسه يف قضايا هامشية وتراجُ خالل ع من ل اليسار الفلسطيين وقياداته جزء من مسؤولية هذا الرتاجُ ويتحمّ 

يُعاين من غياب اإلبداع حة اليت متّيز با يف املاضي، وبات الفكر اليساري الفلسطيين خطاب التحرير واملقاومة املسلّ 
ر اليساري رًا ال يطرأ عليه املراجعة والتغيري، حيث من املفرتض أن يكون الفكتحجّ وأصبح وكأنّه فكرًا دينيًا مُ  والتجديد،

وإال سوف يندثر وتغيب فاعليته وتأثريه كما هو احلال بعد  ف مع خمتلف الظروف احمليطة بهأن يتكيّ دًا يستطيع تجدّ مُ 

، واليسار الفلسطيين بشكل خاص اليسار العاملي بشكل عام وفيييت يف بداية التسعينيات، حيث دخلإ�يار اإلحتاد الس
 عّلقوبات دوره حمصورًا يف قضايا هامشية تت ته يف احلركة الوطنية الفلسطينية،ى مكانأزمة على املستوى الفكري أثّرت عل

 يسار الفلسطيين" إنغمس فيها خمتلف قيادات الNGO’Sغري حكومية " مات منظبقضايا حقوق اإلنسان واملرأة عرب
صية دون النظر إىل خصو  مكان، طاردة العدو يف كلح ومُ ي الذي يقوم على الكفاح املسلّ تحّرر وإبتعدوا عن اخلطاب ال

تعمار من أجل العيش الذي هو بأمّس احلاجة إىل اخلطاب الذي يتبّىن حترير فلسطني من اإلس التمع الفلسطيين املستعَمر
لدعم إستفاد من ا أّن اليسار الفلسطيين قد . ويبدواألخرى تلف القضاياوبعدها يتم التخلص تدرجيياً من خم بكرامة وحرية

دة من أجل حتييد الشعب الفلسطيين دّ أهداف حمُ ة و ُمعيّنالغري حكومية اليت تدعم مشاريع  ماتالذي تتلقاه املنظ الغريب
من اإلستعمار اإلسرائيلي، فتشّكل  تحّرروقياداته عن اهلدف األساسي وعن املشروع الوطين الفلسطيين القائم على ال

الفلسطينية تقبل  إلسرائيلي، وباتت غالبية التنظيمات واحلركات السياسيةخطابًا سلميًا جتاه دولة اإلستعمار اإلستيطاين ا
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نصري واإلبعاد والتعذيب واإلعتقال وهدم إسرائيل، تلك الدولة اليت ُمتارس القتل والتهجري والتشريد والفصل العُ السالم مع 

عرب السلطة الفلسطينية، وال يزال هناك  رائيلارس تنسيقاً أمنياً مع إسالبيوت والقرى واملدن، ومع ذلك ال يزال هناك من ميُ 
ة من الدهشة ما يثري حالارساتا، يًا جديدًا ضد خطاب السلطة وممُ حتّرر شّكل خطابًا ج دون أن يُ من يقف موقف املتفرّ 

 : مىت سينتفض هذا اليسار من جديد؟والسؤال هنا ن؛واإلستغراب الكبريي
يُبقي اليسار يف  اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيليتباطها بإتفاقيات مع دولة إّن إستمرار سيطرة السلطة الفلسطينية وإر 

ارسها جتاه اليسار الفلسطيين ارسها السلطة الفلسطينية وال زالت متُ ع نتيجة السياسات املختلفة اليت متُ ت وتراجُ حالة تشتّ 
أيّة حماولة للتغيري  ة اليت متنعة األمنية الفلسطينيل األجهز بَ إستخدام أساليب قمعية من قِ ارساته و حتجيم دوره وممُ  :من خالل

اليسار أو ، سواء كانوا من شطاء الفلسطينينيل بعض النُ بَ ي من قِ ارستها بشكل فرداليت يتم ممُ و اه خلطاب املقاومة أو اإلجتّ 
اب السلطة ضاد خلطا مينع اليسار الفلسطيين من تشكيل خطاب مُ خارج اليسار، وخصوصًا يف الضفة الغربية، ممّ 

شّكل أحد أسباب الذي يُ كن إمهال هذا العامل املؤثر ميُ  ل يف خطاب اإلستسالم واإل�زام. وبذا، الالفلسطينية املتمثّ 
بالفكر  عّلقع اليسار يف الساحة الفلسطينية وغيابه عن املشهد السياسي على الرغم من وجود أسباب وعوامل ذاتية تتتراجُ 

من اإلعتقاالت السياسية حبّقه،  ،منذ سنوات طويلة ،فقد عاىن اليسار الفلسطيين اليسار،اليساري الفلسطيين وأحزاب 
ن لليسار ل قوات اإلحتالل اإلسرائيلي، وبذلك مل يكُ بَ ل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أو من قِ بَ سواء كانت من قِ 

ارستها حبق ل احلمالت الشرسة اليت ّمت ممُ فوفه يف ظالفلسطيين مساحة من احلرية من أجل إعادة تنظيم نفسه وترتيب صُ 
كن إمهاهلا، فمن الصعوبة أن يتم مواجهة مثل حة ال ميُ ألمر الذي أ�ك األحزاب بصورة واضشطاء اليسار الفاعلني، انُ 

ن من خالله اليسار تغيري قواعد وخطابًا قويًا يتمكّ  ي ناضجحتّرر وجود فكر يساري  هذه الضغوطات واحلمالت بدون
 ة ومواجهة الظروف الصعبة احمليطة به.اللعب

 2014ات العام ستجدّ مُ  5.3

ق قّ ، ومل حتُ 2013، فقد إنتهت جولة املفاوضات اليت كانت قد بدأت يف متوز من العام 2014ات العام ستجدّ وضمن مُ 
مل نلحظ حتميل وكان التعتيم اإلعالمي على هذه اجلولة من املفاوضات واضحاً، حيث  أي تقّدم يُذكر على أي مستوى،

لتشكيل الضغط  قّوةن الرأي العام حاضراً بالسلطة الفلسطينية أيّة مسؤولية عن فشل املفاوضات وتقدمي التنازالت، ومل يكُ 
نها من حتقيق احلد األدىن من املطالب الفلسطينية على السلطة من أجل تقدمي أسباب فشل تلك املفاوضات وعدم متكّ 

، وخالل 2014خالل العام ت دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي . يف املقابل، إستمرّ اليت ال تقبل التفاوض أصالً 
، فرض الوقائع على األرض من 2014ولغاية نيسان من العام  2013جولة املفاوضات اليت بدأت منذ متوز من العام 

س وقتلهم وإعتقاهلم وتشديد احلصار صادرة األراضي وهدم البيوت وتشريد الناع يف بناء املستوطنات ومُ خالل التوسّ 
ق سوى املزيد من ومل ُحتقّ  ة املفاوضات هذه أيّة تطور ملحوظقّدم جولمل تُ وبالتايل  رية،ك حبُ عليهم ومنعهم من التحرّ 

زلته وعدم حشده للجماهري من اإلنتهاكات اإلسرائيلية جتاه الشعب الفلسطيين األعزل. ويستمر اليسار الفلسطيين يف عُ 
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أو لتقدمي املعلومات اخلاصة بذه اجلولة من  لسلطة الفلسطينية لوقف املفاوضاتتشكيل الضغط املطلوب على اأجل 

اوض من منظمة واملواقف املختلفة اليت ّمت طرحها من جانب الفريق املف ا جرى خالهلا من تنازالت وتطوراتاملفاوضات وم
وعدم تقدمي معلومات عّما حصل  قف. وبذا، فإّن التعتيم اإلعالميملواوالردود اإلسرائيلية على تلك ا التحرير الفلسطينية

 رأي العام العاملي، ما يُتيح إلسرائيلل من الضغوطات على حكومة اإلحتالل اإلسرائيلي أمام اليف جوالت املفاوضات، يُقلّ 
 سكرية.الع قّوةوفرض سياساتا املختلفة بال اتا وتغيريها للوقائع على األرضمواصلة إنتهاك

ومل يأخذ دورًا بارزًا يف الساحة  ن فاعالً مل يكُ هامة غاب عنها اليسار الفلسطيين و  أحداثاً  2014وقد شهد العام 
ع ي الذي يتطلّ تحّرر ي الر و نعهده من اليسار صاحب الفكر الث الفلسطينية، وكأنّه مل يُعد هناك يساراً فلسطينياً، وهو أمر مل

، بداية من 2014اليت شهدها العام  ةاألحداث اهلامسبيل املثال، رغم  ستعمار. فعلىكافة أشكال اإلإىل التخلص من  
، إىل العدوان اإلستعماري اإلسرائيلي على قطاع غزة، إىل يُذكر توقف املفاوضات يف شهر نيسان دون أي تقّدم

دولة اإلستعمار اإلستيطاين  إحتلتها رة حبق الفلسطينيني يف الضفة الغربية واألراضي اليتاإلعتداءات اإلسرائيلية املتكرّ 
 طنني املغتصبني لألرض الفلسطينية؛يف وجه املستعِمر اإلسرائيلي واملستو  ، إىل املقاومة الفردية1948يف العام  يسرائيلاإل

 ية عرب عمليات الدهسإال أّ�ا مل تشهد أي تنظيم مجاعي من أي من األحزاب الفلسطينية، وكانت عبارة عن حوادث فرد
كاً واسعاً ومع كل ذلك، مل نشهد حتّر كما أنّه  رة.سرائيلية واإلنتهاكات املتكرّ فجروا يف وجه الغطرسة اإلان إنبّ والطعن من شُ 

 ب يف نفوس اإلسرائيلينيعمن اليسار الفلسطيين ملساندة هذا النوع من املقاومة الذي أربك اإلحتالل اإلسرائيلي وأثار الرُ 
القيود املفروضة على الشعب الفلسطيين واحلصار  ختلف الوسائل املتاحة رغمسطينية والنضال مببعد إظهار البسالة الفل

أكثر من عشرين عام من  اليب جديدة للنضال أثبتت فاعليتهادرته على إبتكار أساخلانق، إال أّن هذا الشعب أظهر قُ 
رغم إستسالم القيادات وإ�زامهم. ويف الوقت  عدر بأّن هناك شعبًا مل يستسلم بوُتظه ق نتائج ملموسةوُحتقّ  املفاوضات

أو ال  ،ن األحزاب الفلسطينيةقاومة جديدة وفاعلة، مل تتمكّ درتم على إبتكار أساليب مُ الذي أظهر فيه الفلسطينيون قُ 

ـتأثري بشكل من النه كّ تُريد، وخصوصاً األحزاب اليسارية، من جعل هذه املقاومة حتت إطار تنظيمي ميتلك الوسائل اليت متُ 
 أكثر فعالية.

لي أثناء مسرية إستشهاد الوزير الفلسطيين زياد أبو عني على يد قوات اإلحتالل اإلسرائي 2014�اية العام كما وشهد 
صادرة األراضي، إال أّن جنود اإلحتالل تصّدوا هلم وإعتدوا على املتظاهرين، ما ضد مُ  عيا يف رام اهللاسمسلمية يف بلدة تر 

قاومة اجلدار إستشهاد رمز من رموز املقاومة الشعبية السلمية، حيث يشغل أبو عني منصب مسؤول هيئة مُ ى إىل أدّ 
ل السلطة على إستشهاده إقتصرت بَ ّثل السلطة الفلسطينية، إال أّن ردود الفعل من قِ واإلستيطان. ومع أّن الوزير أبو عني ميُ 

، فقد أعلنت السلطة فور إستشهاد أبو عني وقف التنسيق األمين مع على تصرحيات بائسة ال متّت إىل الواقع بأيّة صلة
ن سوى تصرحيات مل يتم تطبيقها بشكل فعلي على أرض دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي، إال أّن ذلك مل يكُ 
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ختضع لكل ما يتم إمالؤه ستمراً مع اإلحتالل يف كل حلظة، وال زالت السلطة الفلسطينية الواقع، وال يزال التنسيق األمين مُ 

  نامجاً عن إرادة حقيقية.ستقّالً عليها دون أن تأخذ موقفاً مُ 
ه إىل املنظمات طلقها السلطة الفلسطينية ورئيسها حممود عباس عن رغبتهم يف التوجّ عاءات اليت تُ وعلى الرغم من اإلدّ 

ئمها املرتكبة حبق الشعب الفلسطيين، إال أّن ذلك على جرا يسرائيلاإل دولة اإلستعمار اإلستيطاين اكمةالدولية بدف حمُ 
وا عن خطاب الكفاح ههم بشكل فوري طاملا أّ�م ختلّ مل حيصل بشكل فعلي، ما يُثري حالة من اإلستغراب يف عدم توجّ 

لى عاول اليسار الفلسطيين تشكيل ضغط فاعل من أجل حّث السلطة الفلسطينية قاومة اإلستعمار. كما مل حيُ ح ومُ املسلّ 
اكمة قادة اإلحتالل اإلسرائيلي الذين ه حنو حمكمة اجلنايات الدولية، وذلك من أجل حمُ وخصوصًا التوجّ  ه،هذا التوجّ 

 اكمتهم وردعهم بشكل فوري ال يقبل أي إنتظار.رمي حرب جيب حمُ يُعتربون جمُ 

 التتأمّ  5.4

ا وعدم حتقيقها األهداف املطلوبة أو ظل عبثيتهد يف كن للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية أن تستمر وتتجدّ كيف ميُ 
هذه املفاوضات أدىن مستوى من املطالب اليت يرفعها الفريق املفاوض من منظمة التحرير الفلسطينية؟ وما الدافع من وراء 

 يلي؟ن يؤيد التسوية السلمية مع دولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائريق املفاوض من منظمة التحرير ومبالنسبة للف
بالرئيس الفلسطيين  ّثالً إّن طرح مثل هذه التساؤالت يُعترب أمرًا مشروعاً، ومن الواضح أّن خطاب السلطة الفلسطينية ممُ 

تواطئاً مع ما يطرحه ويفرضه املستعِمر على هذه السلطة، وليس بإستطاعة الشعب الفلسطيين يُعترب خطاباً مُ  ،حممود عباس

الشعب الفلسطيين من لسلطة وخطابا اإل�زامي املستسلم الذي ال يرقى إىل ما قّدمه ارسات االصرب طويًال على ممُ 
يات ال يقبل الشعب الفلسطيين التنازل عنها طور، وهي تضحهذه السُ  قّدمها حىت حلظة كتابةوال يزال يُ  تضحيات كبرية

 من اإلستعمار اإلسرائيلي. تحّرربدون حتقيق ال
اول رصد وكشف مسؤولية كل جهة من اجلهات زاودة على أيّة جهة فلسطينية بقدر ما حتُ إىل امل تسعى هذه الدراسة وال

شّكل "الغطاء منذ بدايتها تُ  الفلسطينية اإلسرائيلية كانت املفاوضاتتصفيتها، فلاولة عّما متّر به القضية الفلسطينية من حم
وما يُثري اإلستغراب هو  سرائيلي جتاه الفلسطينيني،مار اإل، حتت أنظار العامل أمجع، ملمارسات وسياسات اإلستعالشرعي"

درة اليسار الفلسطيين على تعطيل تلك املفاوضات ووضع حد هلا وإيقافها. وبذا، فاليسار الفلسطيين كان له دوراً عدم قُ 
ته بني مؤيد فلسطيين وتشتّ ل يف: إنقسام اليسار الة عوامل تتمثّ نظراً لعدّ  ةبارزاً يف إستمرار املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلي

لة يف الربنامج املرحلي أو مشروع السلطة الفلسطينية، مروراً املتمثّ  1974 هلا منذ حلظة العام عارضللتسوية السلمية ومُ 
دولة يف اجلزائر وما ترّتب على ذلك من تنازل ضمين عن األراضي اليت إحتلتها  1988بإعالن اإلستقالل يف العام 

، وإنتهاًء بإتفاق أوسلو يف 1991، إىل مؤمتر مدريد للسالم يف العام 1948يف العام  يسرائيليطاين اإلاإلستعمار اإلست
الفلسطيين  يفكر اليسار ال؛ كما كان لعدم جتديد ةبتت فشلها يف كل مرّ تفاوضية أث حمطّاتوما تلته من  1993العام 

ى إىل إستمرار املفاوضات نظرًا لعدم تشكيل ، ما أدّ ي لليسار يف الساحة الفلسطينيةتحّرر دورًا يف ضعف اخلطاب ال
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، فالفكر اليساري الفلسطيين يعيش يف أزمة منذ إ�يار مثله مع إسرائيل ضاد خلطاب التسوية السلميةخطاب يساري مُ 

ه من وقيام السلطة الفلسطينية اليت قّوضت اليسار الفلسطيين وحاصرت التسعينيات من القرن العشرين األعلى يف بداية
 خمتلف الزوايا.

 ياسات الرأمسالية والنيوليرباليةباع الستوقيع إتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية، بدأت هذه السلطة الناشئة بإتّ  ومع
نتجني، يشغلهم بشكل ستهلكني غري مُ ه حنو السياسات اإلستهالكية وسياسة القروض، واليت خلقت أُناسًا مُ والتوجّ 

وإهلائهم  األساسيى إىل إبتعاد غالبية الناس عن اهلم ستحقاتم يف �اية كل شهر، ما أدّ قروضهم ومُ ستمر كيفية تسديد مُ 
وتلبية حاجات الناس اإلستهالكية يف األراضي اليت إحتلتها  . وكان إلعمار املدنتحّرررتبطة بالعن قضيتهم الرئيسية امل

 ء كبري من الناس عن الوضع الراهندوراً يف حتقيق الرضا لدى جز ، 1967يف العام  يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإل
طات اإلسرائيلية. وكان اليسار الفلسطيين وقياداته قد ، وهو ما يُعترب ضمن املخطّ تحّرروإقتناعهم بإستحالة التغيري وال

ياً للشعب الفلسطيين بالسياسات شّكل خطاباً إشرتاكياً خيلق وعإنغمست يف تلك السياسات الرأمسالية والنيوليربالية، ومل يُ 
 يد إستغالل اإلنسان من أجل الربح املادي.الرأمسالية النيوليربالية اإلستغاللية اليت يُعترب ّمهها الوح

زة نظرًا ملكانته املميّ  الباحث رؤية اليسار كما عهدناه ماد اليسار الفلسطيين بقدر ما يهال يُقصد من هذه الدراسة إنتقو 
 حمطّاتحاول هذه الدراسة رصد سلوكيات اليسار الفلسطيين ومواقفه يف ف يف احلركة الوطنية الفلسطينية، فتُ وتارخيه املشرّ 

 ،وبذا ع به اليسار.للثقل الذي كان يتمتّ  سياسية مفصلية لكشف دوره يف إستمرار املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية نظراً 
 طات الصهيونية.أمام املخطّ  سابق والوقوف كالسد املانع الدور الذي لعبه يف اليُنتظر منه العودة إىل
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ل الوطني الواقعي التوحيدي: التقرير السياسي الصادر عن اإلنتفاضة، المفاوضات، النظام اإلقليمي الجديد، البدي
 .1993. د.م.: اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، أعمال اللجنة المركزية

. أبو زيد، حممد، ترمجة. إلى الدولة تحرر: من ال1988-1948تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، باومغرتن، هلغي. 
 .2006طينية لدراسة الدميقراطية، املؤسسة الفلس -رام اهللا: مواطن

المستقبل بدوي، أمحد موسى. "األبعاد اإلجتماعية واإلبستيمولوجية إلنتاج وإكتساب املعرفة العلمية: مقاربة منهجية." 
 .101-85): 2009(متوز  365، عدد 32العربي 

): 2010(كانون األول  31، عدد 8 تسامحالربغوثي، إياد. "املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية: هدف أم وسيلة؟." 
9-15. 

. رام اهللا: مركز فؤاد اإلسرائيلية -من كتابات بشير البرغوثي: مقاالت في المفاوضات الفلسطينيةالربغوثي، بشري. 
 .2003نّصار لدراسات التنمية، 
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حقيق األهداف نحو إستراتيجية فلسطينية قادرة على تالربغوثي، مصطفى. "شعب فلسطني واخليار اإلسرتاتيجي." 
 .2009املركز الفلسطيين لإلعالم واألحباث والدراسات،  -. البرية: بدائلالوطنية

من ." 9/6/1974-1من اللس الوطين الفلسطيين يف دورة إنعقاده الثانية عشرة،  "الربنامج السياسي املرحلي املقر
 اهرة، بريوت، عّمان: دار الفىت العريب، د.ت.. القوثائق منظمة التحرير الفلسطينية: غصن الزيتون وبندقية الثائر

نحو إستراتيجية فلسطينية قادرة على تحقيق األهداف بشري، بشري. "الدولة ثنائية القومية: حل أخالقي قابل للتنفيذ." 
 .2009املركز الفلسطيين لإلعالم واألحباث والدراسات،  -. البرية: بدائلالوطنية

 . نقًال عن:جريدة الدستورلفلسطينية." "بطاقة تعريف: منظمة التحرير ا
1TUhttp://www.addustour.comU1T 

 ).2014كانون الثاين   14(إسرتجعت يف 

 .1992. عّمان: د.ن.، مؤتمر السالم والمفاوضات المباشرة مع إسرائيلبكر، إبراهيم. 

. الدار البيضاء، بريوت: إفريقيا الشرق، اإلسرائيلي -رؤية مستقبلية للصراع العربي األنفاق واآلفاق:بلقزيز، عبد اإلله. 
2000. 

 نقالً عن: .الجزيرة بو عزة، الطيب. "مصطلح الصهيونية..حنو صياغة تعريف بديل."
1TU61ef6943686b-8cfd-433e-3433-tp://www.aljazeera.net/opinions/pages/1eb4868chtU1T 

 ).2014كانون الثاين   14(إسرتجعت يف 

 الوثائق"بيان آخر للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني حول إنسحابا من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية." 
 .1976: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أبو ظيب: مركز الوثائق والدراسات، . بريوت1974الفلسطينية العربية لعام 

الفلسطينية  الوثائق"بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني عن موقفها من عرض القضية الفلسطينية يف األمم املتحدة." 
 .1976اسات، . بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أبو ظيب: مركز الوثائق والدر 1974العربية لعام 

أيار ( 174، عدد 4 قضايا دولية"بيان الفصائل الفلسطينية العشر حول موقفها من العودة إىل مفاوضات السالم." 
1993 :(204-206. 

مجلة الدراسات ." 18/8/1992"بيان ألربعة تنظيمات فلسطينية تدعو فيه إىل مقاطعة مفاوضات السالم، 
 .212): 1992(خريف  12، عدد 3 الفلسطينية

 مجلة الدراسات الفلسطينية." 5/1/1992"بيان للشعبية والدميقراطية ومحاس يدعو إىل اإلنسحاب من املفاوضات، 
 .228): 1992(شتاء  9، عدد 3

http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/1eb4868c-3433-433e-8cfd-61ef6943686b
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/1eb4868c-3433-433e-8cfd-61ef6943686b
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مجلة ." 2/9/1993"بيان للفصائل الفلسطينية العشرة يدين مشروع اإلتفاق الفلسطيين.اإلسرائيلي، دمشق، 
 .209-208): 1993(خريف  16، عدد 4 الدراسات الفلسطينية

"بيان للقيادة املوحدة للجبهتني الدميقراطية والشعبية تعلن فيه إنسحاب اجلبهتني من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
 .217): 1993(خريف  16، عدد 4 مجلة الدراسات الفلسطينية." 10/9/1993الفلسطينية، دمشق، 

راطية والشعبية تندد فيه بتوقيع اإلتفاق الفلسطيين.اإلسرائيلي، دمشق، "بيان للقيادة املوحدة للجبهتني الدميق
 .220-219): 1993(خريف  16، عدد 4 مجلة الدراسات الفلسطينية." 13/9/1993

"بيان للهيئة القيادية املوحدة للجبهتني الشعبية والدميقراطية، يدعو إىل اإلمتناع عن املشاركة يف اجلولة السابعة من 
مجلة ." 6/10/1992ت الثنائية مع إسرائيل وإىل إستفتاء شامل للشعب الفلسطيين بشأن مستقبله ومصريه، املفاوضا

 .224): 1992(خريف  12، عدد 3 الدراسات الفلسطينية

"بيان ملمثلي الفصائل الفلسطينية، ما عدا حركة "فتح"، املشاركة يف املؤمتر الدويل لدعم الثورة اإلسالمية للشعب 
 8، عدد 2 مجلة الدراسات الفلسطينية." 24/10/1991ين، يعلنون فيه معارضتهم مؤمتر السالم، طهران، الفلسطي
 .268-267): 1991(خريف 

 نقًال عن: .تشارلز أيوباإلسرائيلية خط بدماء العرب لصاحل إسرائيل." -البريو ، كاتيا. "تاريخ املفاوضات الفلسطينية
1TUhttp://www.charlesayoub.com/more/49106U1T 

 ).2013تشرين الثاين  30(إسرتجعت يف 

 .1994 الفلسطينية، واألحباث والدراسات للنشر اجلليل دار: عّمان. الجديد األوسط الشرق مشعون. س،يبري 

 ترمجة. فاضل، ومالك ، عّمارفاضل ير.ر حت ديفيد، النداو،. بيريس شمعون يوميات: السالم معركة_. ______
 .1995 والتوزيع، للنشر األهلية: عّمان

 .2003. بريوت: بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، 2. طحدود اليسار الثوري كظاهرة تاريخيةالبيطار، ندمي. 

 نقًال عن: .وفا-مركز المعلومات الوطني الفلسطيني"تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية." 
1TUhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2219U1T 

 ).2014كانون الثاين   14(إسرتجعت يف 

 . نقالً عن:الحوار المتمدنالتباعي، جواد. "احلركة الصهيونية: التعريف، ظروف النشأة، واألهداف األساسية." 
1TUhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=221134U1T 

 ).2014كانون الثاين   14(إسرتجعت يف 

http://www.charlesayoub.com/more/49106
http://www.charlesayoub.com/more/49106
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2219
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2219
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=221134
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=221134
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رمجة. متاري، سليم. "الرؤية العثمانية لفلسطني: الرتسيم العثماين اإلثنوغرايف لفلسطني وسورية." الشيخ، عبد الرحيم، ت
 .72-53): 2010(خريف  84، عدد 21 مجلة الدراسات الفلسطينية

. أبو ظيب: مركز اإلمارات للدراسات مفاوضات السالم ودينامية الصراع العربي اإلسرائيليثابت، عمرو مجال الدين. 
 .2002والبحوث اإلسرتاتيجية، 

اليسار العربي اإلجتماعي." شكر، عبد الغفار، حترير.  "التطبيع الثقايف ونسق القيم الوطنية يف الثقافة اجلابر، جربان.
 .1998. القاهرة: مكتبة مدبويل، وقضايا المستقبل

نحو إستراتيجية فلسطينية قادرة على تحقيق األهداف جاد، إصالح. "محلة املقاطعة األكادميية والثقافية إلسرائيل." 
 .2009حباث والدراسات، املركز الفلسطيين لإلعالم واأل -. البرية: بدائلالوطنية

): 2010(متوز  181، عدد 45 السياسة الدوليةجاد، عماد. "الدولة الفلسطينية بني املفاوضات والقرار الدويل." 
20-23. 

املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية،  -. رام اهللا: مواطناليسار الفلسطيني: هزيمة الديمقراطيةجرادات، علي. 
1999. 

، عدد 20 مجلة الدراسات الفلسطينيةي. "املفاوضات العربية والفلسطينية مع إسرائيل: املأزق واحلل." اجلرباوي، عل
 .34-20): 2009(ربيع  78

فلسطين: دروس الماضي وتحديات الحاضر  جقمان، جورج. "أزمة النظام السياسي الفلسطيين." هالل، مجيل، حترير.
 .2012راسات الفلسطينية، . بريوت: مؤسسة الدوإستراتيجيات المستقبل

 نقًال عن: .وكالة قدس نت لألنباءاجلمعة، عباس. "خطورة ما يتعرض له املشروع الوطين الفلسطيين." 
-http://www.qudsnet.com/news/View/261236/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9U1T

-D9%84%D9%87%-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%A7
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A

1TU%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A 
 ).2014تشرين األول  7(إسرتجعت يف 

 194، عدد 48 السياسة الدولية" اإلسرائيلية. -مجعة، حممد. "أجندة مفتوحة: دوافع وآفاق املفاوضات الفلسطينية
 .99-96): 2013(تشرين األول 

، 14 مجلة دراسات شرق أوسطية: السيناريوهات احملتملة." 2011-2010"جولة املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 
 .116-111): 2011(شتاء  54عدد 

http://www.qudsnet.com/news/View/261236/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.qudsnet.com/news/View/261236/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.qudsnet.com/news/View/261236/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.qudsnet.com/news/View/261236/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.qudsnet.com/news/View/261236/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.qudsnet.com/news/View/261236/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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الشايب، طلعت، ترمجة. القاهرة:  .غياب السالم: محاولة لفهم الصراع اإلسرائيلي الفلسطينيجويات، نيكوالس. 
 .2005اللس األعلى للثقافة، 

 .1985. بريوت: دار الفارايب، أزمة الثورة الفلسطينية: الجذور والحلولحبش، جورج. 

 نقالً عن: .أنفاس" ."أزمة اليسار العريب..إىل أين؟ .______
-07-2010-49/1184-58-15-30-12-49/2010-25-18-29-12-http://www.anfasse.org/index.php/2010U1T

1TU24-23-16-11 
 ).2015نيسان  23(إسرتجعت يف 

الدراسات الفلسطينية، . بريوت: مؤسسة التجربة النضالية الفلسطينية: حوار شامل مع جورج حبش. ______
1998. 

 .2009. حسني، عقيل الشيخ، ترمجة. بريوت: دار الساقي، الثوريون ال يموتون أبداً ______. 

"حديث صحايف خاص للدكتور جورج حبش، األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، حول التطورات الراهنة 
. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أبو ظيب: مركز 1974لعام الفلسطينية العربية  الوثائقوموقف اجلبهة منها." 
 .1976الوثائق والدراسات، 

القيادة العامة، حول املسائل  -"حديث صحايف خاص للسيد أمحد جربيل، األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1974الفلسطينية العربية لعام  الوثائقالراهنة يف جمال النضال الفلسطيين." 
 .1976أبو ظيب: مركز الوثائق والدراسات، 

"حديث صحايف لألمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني.القيادة العامة بشأن معارضته لإلتفاق 
 .233-231): 1993(خريف  16، عدد 4 مجلة الدراسات الفلسطينيةالفلسطيين.اإلسرائيلي." 

 .1998. البرية: حزب الشعب الفلسطيين، عب الفلسطيني: البرنامج السياسي والنظام الداخليحزب الش

فلسطين: بل التمثيل." هالل، مجيل، حترير. ة: قراءة يف التجربة والبحث يف ساحلسن، بالل. "منظمة التحرير الفلسطيني
 .2012دراسات الفلسطينية، . بريوت: مؤسسة الدروس الماضي وتحديات الحاضر وإستراتيجيات المستقبل

. بريوت: 92-12-19إلى  91-10-19اإلسرائيلية: (وقائع ووثائق) من  -المفاوضات العربيةحسني، خليل. 
 .1993بيسان للنشر والتوزيع، 

http://www.anfasse.org/index.php/2010-12-29-18-25-49/2010-12-30-15-58-49/1184-2010-07-11-16-23-24
http://www.anfasse.org/index.php/2010-12-29-18-25-49/2010-12-30-15-58-49/1184-2010-07-11-16-23-24


173 
 

القضية الفلسطينية: مراجعة ّمحودة، مسيح. "النظام السياسي والربنامج الوطين وموقع التيارات اإلسالمية الفلسطينية." 
املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات  -. البرية: مساراتالتجربة وآفاق تغيير المسار اإلستراتيجي

 .2012اإلسرتاتيجية، 

املؤسسة اجلامعية للدراسات  -بريوت: جمد السلطة". -العالقة -الخطاب والنص: "المفهوماحلمريي، عبد الواسع. 
 .2008والنشر والتوزيع، 

 176، عدد 16 المستقبل العربيلعرب يف مواجهة إسرائيل: أجنحت مفاوضات السالم أم أخفقت؟." حنوش، زكي. "ا
 .65-40): 1993(تشرين األول 

. القاهرة: احملروسة للنشر واخلدمات الصحفية واملعلومات، 2. طأبعد من أوسلو: فلسطين إلى أين؟حوامتة، نايف. 
2004. 

. رام اهللا: مركز املسار للدراسات والنشر، 4. طالكبير (نقد وتوقعات)اليسار العربي: رؤيا النهوض ______. 
2000. 

. وحدة في المقاومة الفلسطينية -: صراع1974-1973البرنامج المرحلي.. حوامتة، نايف وقيس عبد الكرمي. 
 د.م.: شركة دار التقدم العريب والدار الوطنية اجلديدة، د.ت.

مستقبل ير الفلسطينية: حنو أسس جديدة لتمثيل الشتات." رفيدي، وسام، حترير. احلوت، شفيق. "مستقبل منظمة التحر 
معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات  -. بريزيت: جامعة بريزيتالنظام السياسي الفلسطيني واآلفاق السياسية الممكنة

 .2005ينية لدراسة الدميقراطية، املؤسسة الفلسط -الدولية، رام اهللا: مواطن

: دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة التحرير 1974-1964الفكر السياسي الفلسطيني، صل. حوراين، في
 .1980مركز األحباث،  -. بريوت: منظمة التحرير الفلسطينيةالفلسطينية

_______. "نشأة احلركة الوطنية الفلسطينية وتطوراتا حىت �اية القرن العشرين." زقوت، ناهض، حترير ومراجعة. 
. غزة: املركز القومي للدراسات حركة السياسية الفلسطينية في القرن العشرين: الندوة الفكرية السياسيةخبرات ال
 .2000والتوثيق، 

نقًال عن:  .فلسطين "."من حركة حترر وطين إىل سلطة رشيد. اخلالدي،
1TUpalestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1678http://U1T 

 ).2015آذار  20(إسرتجعت يف 

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1678
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1678
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وأد منظمة التحرير الفلسطينية: الفردية والهيمنة، عدم اإللتزام بالمبادئ، عدم المصداقية في  مجيل. خرطبيل،
 د.ت. د.م.: د.ن.،. الممارسة

نحو إستراتيجية فلسطينية نية يف اإلسرتاتيجية الفلسطينية." خريشة، حسن. "موقع منظمة التحرير والسلطة الفلسطي
 .2009املركز الفلسطيين لإلعالم واألحباث والدراسات،  -. البرية: بدائلقادرة على تحقيق األهداف الوطنية

سطيين، "خطاب الوفد الفلسطيين إىل مؤمتر السالم يف مدريد، والذي ألقاه الدكتور حيدر عبد الشايف رئيس الوفد الفل
. القاهرة، بريوت، عّمان: دار من وثائق منظمة التحرير الفلسطينية: غصن الزيتون وبندقية الثائر." 31/10/1991

 الفىت العريب، د.ت.

 .1981. بريوت: مؤسسة الرسالة، أضواء جديدة على لعبة اليمين واليسارخليل، عماد الدين. 

أضواء على المسيرة اليسارية الفلسطينية األردن."  -لتحرير فلسطنياخلواجا، عزمي. "عوامل النهوض للجبهة الشعبية 
 .2005. رام اهللا: مركز منيف الربغوثي الثقايف، ومقاربات يسارية أخرى

. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1971الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام الدجاين، برهان، حترير. 
1975. 

. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، م: المسار والخيارات واإلحتماالتمفاوضات السال_______. 
1994. 

. رام اهللا: مركز الدراسات اإلسرتاتيجية، 2. طتحوالت منهجية في مسار الصراع العربي اإلسرائيليدمج، ناصر. 
2007. 

ّمان: دار الفاروق للنشر والتوزيع، . عالجوانب القانونية المنظمة لمرحلة المفاوضات العقديةراضي، روان عبد املعطي. 
2012. 

): 2007(حزيران  17، عدد 5 تسامحرفيدي، وسام. "أربعون عامًا من صعود وهبوط مدويني لليسار الفلسطيين." 
45-58. 

(شتاء  89، عدد 23 مجلة الدراسات الفلسطينيةندمي. "اهلوية الوطنية الفلسطينية واحللول السياسية." روحانا، 
2012 :(7-19. 
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______. "اهلوية الوطنية الفلسطينية واحللول السياسية املطروحة: كيف نتعامل مع التباين؟." هالل، مجيل، حترير. 
. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين: دروس الماضي وتحديات الحاضر وإستراتيجيات المستقبل

2012. 

 .2003. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، م والممارسةالمفاوضات الدولية بين العلزايد، حممد بدر الدين. 

 .100-80): 2000(تشرين األول  3، عدد رؤية الزرو، نواف. "وقفة إستخالصية أمام مشهد املفاوضات."

خبرات الحركة السياسية زيدان، صاحل. "اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني." زقوت، ناهض، حترير ومراجعة. 
 .2000. غزة: املركز القومي للدراسات والتوثيق، رن العشرين: الندوة الفكرية السياسيةالفلسطينية في الق

______. "عشر موضوعات يف تقييم سياسة اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني: من مؤمتر مدريد وإنطالق العملية 
. بريوت: شركة دار ريد إلى أوسلواإلسرائيلية من مد -الطريق الوعر: نظرة على المفاوضات الفلسطينيةالتفاوضية." 

 .1997التقدم العريب للصحافة والطباعة والنشر، 

 نقًال عن: .وورد برس -مشاغبات هشام ساق اهللاساق اهللا، هشام. "ماذا يريد اليسار الفلسطيين؟." 
-http://hskalla.wordpress.com/2013/10/06/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7U1T

-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1

1TUD9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%81% 
 ).2014تشرين األول  7(إسرتجعت يف 

): 1999(خريف  24، عدد 6 السياسة الفلسطينيةالسراج، إياد. "املنظمات األهلية ومفاوضات احلل النهائي." 
97-99. 

-69): 2014(ربيع  98، عدد 25 مجلة الدراسات الفلسطينيةسعدات، أمحد. "وقف املراهنة على املفاوضات." 
76. 

ر املستقبل العريب، القاهرة: دا تقدمي.حممد حسنني، هيكل،  .2ط .أريحا": سالم أمريكي -"غزةسعيد، إدوارد. 
1995. 

، عدد 22 مجلة الدراسات الفلسطينية"وضع القدس ومستقبل عملية السالم." ديب، ثائر، ترمجة. _______. 
 .22-7): 2011(شتاء  85

املؤسسة الفلسطينية لدراسة  -. رام اهللا: مواطنعن النساء والمقاومة: الرواية اإلستعماريةحممد. ِسلمي، أمرية 
 .2009الدميقراطية، 

http://hskalla.wordpress.com/2013/10/06/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/
http://hskalla.wordpress.com/2013/10/06/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/
http://hskalla.wordpress.com/2013/10/06/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/
http://hskalla.wordpress.com/2013/10/06/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/
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 -الطريق الوعر: نظرة على المفاوضات الفلسطينيةسليمان، فهد. "اإلنتفاضة، املفاوضات، النظام اإلقليمي اجلديد." 
 .1997ركة دار التقدم العريب للصحافة والطباعة والنشر، . بريوت: شاإلسرائيلية من مدريد إلى أوسلو

أضواء على المسيرة اليسارية الفلسطينية ومقاربات مسارة، عادل. "الفكر من إشكالية املبتدأ إىل الالهوية فكرياً." 
 .2005. رام اهللا: مركز منيف الربغوثي الثقايف، يسارية أخرى

(متوز  78، عدد كنعان... ملاذا؟." أول الغاضبني وأول من يرد الطلبة______. "موضوعة يف مهام اليسار: 
1996 :(3-7. 

 .1999. القاهرة: دار الشروق، مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية: اآلمال والتحدياتشاش، طاهر. 

 .94-87): 2005(تشرين األول  10، عدد 3 تسامحشاهني، حسن. "أزمة اليسار... وفرصة النهوض." 

، 24 مجلة الدراسات الفلسطينيةشاهني، خليل. "عشرون عامًا على "أوسلو": مفاوضات عقيمة وتعميق اإلنقسام." 
 .270-265): 2013(خريف  96عدد 

 نقالً عن: .شبكة فلسطين للحوارشاهني، صالح. "اليسار الفلسطيين... إىل أين؟." 
1TUhttps://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=300823U1T 

 ).2014تشرين األول  6(إسرتجعت يف 

. نيقوسيا: مركز األحباث 1993-1908البحث عن كيان: دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، الشريف، ماهر. 
 .1995والدراسات اإلشرتاكية يف العامل العريب، 

الفلسطينية: مراجعة التجربة وآفاق تغيير  القضيةعزمي. "منظمة التحرير: الربنامج الوطين وآليات تنفيذه." الشعييب، 
 .2012املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات اإلسرتاتيجية،  -. البرية: مساراتالمسار اإلستراتيجي

منظمة التحرير ية الفلسطينية." صاحل، حمسن حممد، حترير. شفيق، منري. "منظمة التحرير الفلسطينية وجتربة الوحدة الوطن
 .2007. بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات، الفلسطينية: تقييم التجربة وإعادة البناء

. نابلس: مركز التحول نحو الديمقراطية في فلسطين: عملية السالم، والبناء الوطني، واإلنتخاباتالشقاقي، خليل. 
 .1996دائرة السياسة واحلكم،  -الدراسات الفلسطينيةالبحوث و 

. بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، العلمانية في الفكر العربي المعاصر: دراسة حالة فلسطينالشوملي، جربا. 
2008. 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=300823
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=300823
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ينية وتمثالتها التجمعات الفلسطالشيخ، عبد الرحيم. "اهلوية الثقافية الفلسطينية.. "املثال" و"التمثيل" و"التماثل"." 
املركز الفلسطيين ألحباث  -. رام اهللا: مساراتومستقبل القضية الفلسطينية: الفلسطينيون.. الهوية وتمثالتها

 .2013السياسات والدراسات اإلسرتاتيجية، 

الجذور: معالم التنظيمات الجماهيرية في التجربة الكفاحية للشعب الفلسطيني في األرض صاحل، عبد اجلواد. 
 .1990. لندن: مركز القدس للدراسات اإلمنائية، وحتى اإلنتفاضة 67حتلة منذ عام الم

مسار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ما بين أنابوليس والقمة العربية في دمشق: خريف صاحل، حمسن، حترير. 
 .2008. بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات، 2008ربيع -2007

 . نقًال عن:الجزيرةكن إخرتاق املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية؟." ______. "هل مي
1TU964ce6a8ae66-b83b-41fb-a8fa-http://www.aljazeera.net/opinions/pages/6167ed37U1T 

 ).2014نون الثاين كا  16(إسرتجعت يف 

 .2000. د.م.: د.ن.، طريق اليسار نحو الحرية والديمقراطية والعدالةالصاحلي، بسام. 

. سرحان، باسم، 1993-1949الوطنية الفلسطينية،  الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركةصايغ، يزيد. 
 .2002ترمجة. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

أضواء على المسيرة اليسارية احلزب الشيوعي الفلسطيين إىل حزب الشعب الفلسطيين (تعقيب)."  الصباغ، زهري. "من
 .2005. رام اهللا: مركز منيف الربغوثي الثقايف، الفلسطينية ومقاربات يسارية أخرى

. ي والعالميحوار مفتوح مع غازي الصوراني حول القضايا السياسية والمعرفية وآفاق اليسار العربالصوراين، غازي. 
 .2010غزة: مطبعة األخوة، 

القضية الفلسطينية في نصف عبد احلي، أمحد. "دور األمم املتحدة يف تثبيت وجود "إسرائيل" وإهدار كيان فلسطني." 
 .1999. لندن: منشورات فلسطني املسلمة، قرن

. لندن: لسطينية في نصف قرنالقضية الف." 1998-1991عبد العزيز، أمحد. "قراءة يف مشروع التسوية السلمية، 
 .1999منشورات فلسطني املسلمة، 

خبرات الحركة عبد الكرمي، قيس. "اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني: اجلذور واملسرية." زقوت، ناهض، حترير ومراجعة. 
 .2000والتوثيق،  . غزة: املركز القومي للدراساتالسياسية الفلسطينية في القرن العشرين: الندوة الفكرية السياسية

 .1999. بريوت: شركة التقدم العريب، خمس سنوات على إتفاق أوسلو. _________

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/6167ed37-a8fa-41fb-b83b-964ce6a8ae66
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/6167ed37-a8fa-41fb-b83b-964ce6a8ae66
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): 2010(تشرين األول  142، عدد 12 القدس عبد اهلادي، حممد. "املفاوضات املباشرة.. كما رصدتا الصحافة."
31-36. 

-11): 2005(أيلول  10، عدد 3تسامح النهاية؟." عطاهللا، أكرم. "أزمة اليسار الفلسطيين: حمطة عابرة.... أم بداية 
20. 

 نقالً عن: .أمجاد العربعلوش، إبراهيم. "الثوابت الفلسطينية سياسياً." 
1TUhttp://www.amgadalarab.com/?todo=view&cat=9&id=00004282U1T 

 ).2013تشرين الثاين  30يف  (إسرتجعت

 .28-21): 2000(كانون الثاين  100، عدد كنعان_______. "عن اليسار الذي فقد البوصلة." 

 ).2012( 82-81، عدد مجلة فصولعمر، أمحد عبد احلميد. "إسرتاتيجيات اإلقناع والتأثري يف اخلطاب السياسي." 

 87، عدد 22 مجلة الدراسات الفلسطينيةومهمات ثقيلة." عوض اهللا، حيدر. "اليسار الفلسطيين: أوضاع صعبة 
 .58-51): 2011(صيف 

خبرات الحركة عوض اهللا، عبد الرمحن. "احلركة الشيوعية الفلسطينية وحزب الشعب." زقوت، ناهض، حترير ومراجعة. 
 .2000لدراسات والتوثيق، . غزة: املركز القومي لالسياسية الفلسطينية في القرن العشرين: الندوة الفكرية السياسية

. األحزاب السياسية الفلسطينية والديمقراطية الداخليةعوض، طالب. "دور األحزاب السياسية يف العملية اإلنتخابية." 
 .2006املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية،  -رام اهللا: مواطن

مركز الزيتونة فاوضات مع "إسرائيل"." عوض، وليد. "قوى وفصائل فلسطينية يسارية تطلق محلة شعبية لرفض امل
 نقالً عن: .للدراسات واإلستشارات

1TUhttp://www.alzaytouna.net/permalink/51349.htmlU1T 
 ).2014تشرين األول  6(إسرتجعت يف 

اإلسرائيلية: مواقف إسرائيلية من قضايا  -المفاوضات الفلسطينية." غازيت، شلومو. "مشكلة الالجئني الفلسطينيني
 .1995. نابلس: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، الحل النهائي

الفصائل الفلسطينية: من غايل، إبراهيم. "اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني وعملية السالم." عسيلة، صبحي، حترير. 
 .2005. القاهرة: مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، ةالنشأة إلى حوارات الهدن

. القاهرة: الوثائق السرية: الحد من التسلح، المياه، الالجئون -مفاوضات السيادة على الشرق األوسطغامن، حيىي. 
 .2001دار اخليّال، 

http://www.amgadalarab.com/?todo=view&cat=9&id=00004282
http://www.amgadalarab.com/?todo=view&cat=9&id=00004282
http://www.alzaytouna.net/permalink/51349.html
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 .87-82): 2012(شتاء  2، عدد 71 الطريقغصيب، هشام. "اليسار والثورة." 

 .2011. عّمان: دار اجلليل للنشر، المفاوضات وصالبة الموقف الفلسطينيادة. فراعنة، مح

الفصائل الفلسطينية: من فرحات، حممد فايز. "اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وعملية السالم." عسيلة، صبحي، حترير. 
 .2005. القاهرة: مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، النشأة إلى حوارات الهدنة

القضية الفلسطينية: تحديات الوجود الفرّا، حممد علي. "القضية الفلسطينية.. إىل أين؟." الشرع، منذر، تقدمي ومراجعة. 
 .2005. عّمان: مؤسسة عبد احلميد شومان، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، والهوية

 .72-53): 2005(تشرين األول  10، عدد 3 تسامحالفطافطة، حممود. "اليسار الفلسطيين... إىل أين؟!." 

: تشويه روس املتعمد للموقف الفلسطيين." األيويب، عمر، ترمجة. 2000فنكلستاين، نورمان. "مفاوضات كامب ديفيد 
 .96-83): 2007(صيف  71، عدد 18 مجلة الدراسات الفلسطينية

): 2000(صيف  64، عدد الكرملاد، ترمجة. فريكلو، نورمان. "اخلطاب بوصفه ممارسة إجتماعية." عبد القادر، رش
153-173. 

 نقالً عن: .وكالة معاً اإلخباريةقاسم، عبد الستار. "املفاوضات السرية." 
1TUhttp://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=620130U1T 

 ).2014تشرين األول  4يف (إسرتجعت 

. نحو إستراتيجية فلسطينية قادرة على تحقيق األهداف الوطنيةالقدوة، ناصر. "حنو إسرتاتيجية فلسطينية ناجحة." 
 .2009املركز الفلسطيين لإلعالم واألحباث والدراسات،  -البرية: بدائل

. بريوت: مؤسسة الدراسات خريطة الطريق الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات: من أوسلو إلىقريع، أمحد. 
 .2005الفلسطينية، 

. بريوت: سجل توثيقي -ة األطراف لعملية السالم: بدايات ملتبسة ونهايات مؤجلةمتعددالمفاوضات ال_____. 
 .2008مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

 10دد ، ع3 تسامحمنوذجاً."  67 قطامش، أمحد. "أضواء على اليسار الفلسطيين/ اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني/
 .52-35): 2005(تشرين األول 

 .1994. النقب: د.ن.، مداخل لصياغة البديل_______. 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=620130
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=620130


180 
 

 نقالً عن: .فلسطين أون الين"قوى اليسار يف رام اهللا تتظاهر تنديداً باملفاوضات." 
 -esteen.ps/details/news/101579/%D9%82%D9%88%D9%89http://felU1T

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%85
-%D8%AA%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7

%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8
1TU.html 

 ).2014تشرين األول  7(إسرتجعت يف 

 نقالً عن: .2000راديو بيت لحم "قياديان يطالبان السلطة بتعزيز اإلنتفاضة ووقف التنسيق األمين." 
1TUhtmlhttp://www.rb2000.ps/ar/news/115114.U1T 

 ).2014تشرين األول  7(إسرتجعت يف 

مجلة دراسات الكيايل، عبد احلميد. "السيناريوهات احملتملة ملستقبل املفاوضات بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل." 
 .104-101): 2010(خريف  53، عدد 14 شرق أوسطية

مركز أنباء األمم اإلنسان يف األراضي الفلسطينية."  "جلنة حقوق اإلنسان تتبىن قرارين حول اإلنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق
 نقًال عن: .المتحدة

1TUhttp://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=2364#.Upn3X9IW2HMU1T 
 ).2013تشرين الثاين  30(إسرتجعت يف 

إطاللة أولية على اليسار في لدادوة، حسن. "اليسار الفلسطيين: الواقع والتحديات." هالل، مجيل وكاتيا هريمان، حترير. 
 .2014. رام اهللا: مؤسسة روزا لوكسمبورغ، المشرق العربي

. د.م.: ثالثمأزق التسوية... وآفاق النهوض الوطني: الوثائق الكاملة الصادرة عن الكونفرنس الوطني العام ال
 .1998اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، 

خبرات الحركة السياسية جمدالوي، مجيل. "اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني." زقوت، ناهض، حترير ومراجعة. 
 .2000. غزة: املركز القومي للدراسات والتوثيق، الفلسطينية في القرن العشرين: الندوة الفكرية السياسية

(تشرين األول  10، عدد 3 تسامح. "اليسار الفلسطيين.. إستطالع الواقع وإستشراف األفاق." حممد الدالوي،
2005 :(95-100. 

 نقًال عن:. مركز اإلعالم الفلسطينيجملي، نظري. "هل يوجد أمل فعًال يف جناح املفاوضات..؟!." 
1TUpmc.com/atemplate.php?id=22736-http://www.palestineU1T 

 ).2013تشرين الثاين  3(إسرتجعت يف 

http://felesteen.ps/details/news/101579/%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA.html
http://felesteen.ps/details/news/101579/%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA.html
http://felesteen.ps/details/news/101579/%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA.html
http://felesteen.ps/details/news/101579/%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA.html
http://felesteen.ps/details/news/101579/%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA.html
http://felesteen.ps/details/news/101579/%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA.html
http://felesteen.ps/details/news/101579/%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA.html
http://felesteen.ps/details/news/101579/%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA.html
http://felesteen.ps/details/news/101579/%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA.html
http://www.rb2000.ps/ar/news/115114.html
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مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني إىل الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطين الفلسطيين، حول تفسريها للنقاط العشر." "
ة الدراسات الفلسطينية، أبو ظيب: مركز الوثائق والدراسات، . بريوت: مؤسس1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام 

1976. 

الفلسطينية العربية  الوثائق"مذكرة جبهة النضال الشعيب الفلسطيين إىل الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطين الفلسطيين." 
 .1976. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أبو ظيب: مركز الوثائق والدراسات، 1974لعام 

اإلسرائيلية يف ظل إستمرار اإلستيطان (تقدير  -مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات. "مستقبل املفاوضات الفلسطينية
 .32-25): 2010(أيار  137، عدد 12القدس إسرتاتيجي)." 

، 9تسامح رب." عالدروس و الالتجربة الفلسطينية:  /لنهوض باملشروع الوطين الفلسطييناملصري، طاهر تيسري. "من أجل ا
 .96-87): 2011(أيلول  34عدد 

مستقبل النظام السياسي الفلسطيني املصري، هاين. "اخلارطة السياسية الفلسطينية اجلديدة." رفيدي، وسام، حترير. 
 -معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، رام اهللا: مواطن -. بريزيت: جامعة بريزيتواآلفاق السياسية الممكنة

 .2005سة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، املؤس

القضية الفلسطينية: مراجعة التجربة ______. "القضية الفلسطينية.. قراءة يف اخليارات والبدائل اإلسرتاتيجية." 
املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات اإلسرتاتيجية،  -. البرية: مساراتوآفاق تغيير المسار اإلستراتيجي

2012. 

 نقالً عن: .مجتمع أيرس"مفهوم اليسارية." 
1TUhttp://www.airssforum.com/showthread.php?t=58377U1T 

 ).2013تشرين الثاين  30(إسرتجعت يف 

بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، . 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام منصور، كميل، حترير. 
1977. 

مجلة الدراسات الفلسطينية اإلسرائيلية وصياغة رؤية جديدة." -. "تقييم جتربة املفاوضات الفلسطينية_______
 .61-49): 2011(ربيع  86، عدد 22

يات فلسطين: دروس الماضي وتحد_______. "حنو مفهوم تفاوضي فلسطيين جديد." هالل، مجيل، حترير. 
 .2012. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الحاضر وإستراتيجيات المستقبل

http://www.airssforum.com/showthread.php?t=58377
http://www.airssforum.com/showthread.php?t=58377
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من وثائق منظمة التحرير الفلسطينية: غصن الزيتون وبندقية ." 17/7/1968-10"امليثاق الوطين الفلسطيين، 
 . القاهرة، بريوت، عّمان: دار الفىت العريب، د.ت.الثائر

): 1992(شتاء  9، عدد 3 مجلة الدراسات الفلسطينية." 8/10/1991، "نص الدعوة إىل حضور مؤمتر مدريد
194-195. 

من وثائق منظمة التحرير ." 3/3/1992"نص املشروع الفلسطيين للحكومة الذاتية املؤقتة، واشنطن (العاصمة)، 
 . القاهرة، بريوت، عّمان: دار الفىت العريب، د.ت.الفلسطينية: غصن الزيتون وبندقية الثائر

مجلة ." "قراءة يف ردود الفعل الفلسطينية: "اإلسرائيلية -عريات، رائد. "وثائق اجلزيرة حول املفاوضات الفلسطينيةن
 .90-83): 2011(ربيع  55، عدد 15 دراسات شرق أوسطية

 .88-79): 2010( 12، عدد سياساتالنفار، سليم. "املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.. بني الثابت واملتحول." 

العولمة النيوليبرالية:  اليسار العربي في مواجهةالوطين العربية: مراجعة نقدية (مدخل)."  تحررمنر، حنني. "حركة ال
 .2008. بريوت: دار الفارايب، مها مركز مهدي عامل الثقافي والحزب الشيوعي اللبنانيندوة نظ

 مجلة دراسات شرق أوسطيةئيلية: "حتليل مضمون"." اإلسرا -نوفل، أمحد. "وثائق اجلزيرة حول املفاوضات الفلسطينية
 .82-75): 2011(ربيع  55، عدد 15

عّمان: دار الشروق،  واشنطن". -اإلنقالب: أسرار مفاوضات المسار الفلسطيني اإلسرائيلي "مدريدنوفل، ممدوح. 
1996. 

 .2000قراطية، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدمي -. رام اهللا: مواطنالبحث عن الدولة______. 

 .الفلسطينيين مع الحرب في خسرنا ولماذا إنتصرنا كيف: السابعة الحرب ساخروف. ووايف ، عاموصهرئيل
 .2005 أحرونوت، يديعوت: أبيب تل ة.ترمج ثابت،السباخي، 

: اهللا مرا ترمجة. سلمان، ناطور، .األساطير وراء ما الواقع: فلسطين/ إسرائيل سرتون. وموريس ، ميخائيلهرسيغور
 .2000 والدراسات، للصحافة مشاعل

التنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية: بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية هالل، مجيل. 
 .2006املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية،  -. رام اهللا: مواطنالوطني تحرروال
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(صيف  87، عدد 22 مجلة الدراسات الفلسطينيةاقع والتحديات." ______. ""فتح" و"محاس" واليسار: الو 
2011 :(31-35. 

إطاللة أولية على اليسار ______. "يف توصيف اليسار يف املشرق العريب لواقعه." هالل، مجيل وكاتيا هريمان، حترير. 
 .2014. رام اهللا: مؤسسة روزا لوكسمبورغ، في المشرق العربي

املؤسسة  -. رام اهللا: مواطن2. طي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقديةالنظام السياس______. 
 .2006الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

. رام اهللا: مؤسسة روزا اليسار الفلسطيني إلى أين؟: اليسار الفلسطيني يحاور نفسه ويتأمل مصيره______. 
 .2009لوكسمبورغ، 

 نقًال عن: .دنيا الرأيوادي، عبد احلكيم. "املفاوضات: التعريف ولغات التواصل." 
1TUhttp://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/297473.htmlU1T 

 ).2013تشرين الثاين  30(إسرتجعت يف 

. القاهرة: دار الكلمة، الرئيسية/ الدروس المستفادة محطاتال :الحركة الوطنية الفلسطينيةبد القادر. ياسني، ع
2000. 

 .2009اهرة: مركز اإلعالم العريب، . القدليل الفصائل الفلسطينية_________. 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/297473.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/297473.html
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