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VII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

»التيار الثالث« في ال�سياق الفل�سطيني: 

خلفية مفاهيمية ومنهجية

نادر �سعيد

والمجتمع  وال�سيا�سة  التنمية  الثالث« في مجاالت  »التيار  وتطبيقات  الحوار حول مفهوم  ي�ستمر 

المدني، وال يكاد يمر يوم اإال وهناك مقاربة جديدة حول المو�سوع. في ال�سياق الفل�سطيني، تتناثر 

المفاهيم التنموية – ال�سيا�سية، وتكاد ت�سبق الواقع بمراحل عديدة. ومع ذلك، فاإن دور الموؤ�س�سات 

اأجل نقا�س  التقاط هذه المفاهيم وطرحها ب�سكل علمي ومو�سوعي، من  – البحثية  كاديمية  االأ

مدى �سالحيتها على الم�ستوى النظري والتطبيقي. ويعتبر المجتمع الفل�سطيني، ولفترة طويلة، 

من اأكثر المجتمعات نب�سًا بالحياة والطاقة وخ�سو�سًا على م�ستوى المجتمع المدني، ولذلك تم 

بالحماية  والتنمية  المقاومة  والتنمية  ال�سمود  اأجل  من  التنمية  مثل  تنموية  مفاهيم  ا�ستدخال 

ال�سعبية. وفي نف�س الوقت اأ�سبح للمجتمع المدني دور حيوي في بقاء المجتمع وا�ستمراره، وظهر 

ثناء توجهات �سيا�سية عديدة منها القومي والوطني والي�ساري والديني. ومع الوقت،  في هذه االأ

تطرحه  ما  في  يتمثل  وطني  توجه  بين  التناف�س  انح�سر  التقرير،  ف�سول  لها  تتعر�س  ولعوامل 

حركة »فتح« في المجاالت ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية، وما تطرحه حركة »حما�س« من 

توجهات دينية لها ارتباطات �سيا�سية واقت�سادية ودالالت اجتماعية وثقافية. وبقي الحوار متركزا 

خرى وخ�سو�سًا التي تتحدر من الف�سائل الي�سارية  على هذه الطروحات مع �سعف التوجهات االأ

– المارك�سية، واأكثر حداثة، التوجهات الليبرالية والنيو –ليبرالية، والتي تت�سف معظمها بتبني 
توجهات علمانية – ديمقراطية. وفي ظل مثل هذا الو�سع، قمنا بطرح مجموعة من الت�ساوؤالت 

العالمية  التوجهات  النقا�س النظري، و�سبر غور عالقة  الفل�سطيني، بهدف تحفيز  حول الحالة 

هو  ما  طرحناها:  التي  �سئلة  االأ بين  ومن  الفل�سطينية.  الحالة  مع  الثالث)  (التيار  مفهوم  حول 

الم�سالحي  اأو  الطبقي  الحامل  هو  وما  وعنا�سره؟  مكوناته  هي  وما  الثالث«؟   »التيار  مفهوم 

المفتر�س له، اإن وجد؟ وهل يفتر�س به اأن يكون اأيديولوجيا؟ واأية اأيديولوجيا؟ وهل يجدر به اأن 

يحمل روؤية طبقية؟  اأم اأن هذا الطرح لن ي�سب اأ�سال في م�سلحة هذا التيار؟ وهل هناك �سرورة 

لوجود »التيار الثالث«؟  ومن اأين تتاأتى اأهميته؟ وهل ال�سياق ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�سادي 

ه، اإن كان هناك فراغ اأ�سال؟ وهل �سي�ستطيع  مواٍت لوجوده؟ وما هو الفراغ الذي يتوقع منه اأن يمالأ

  مدير برنامج درا�سات التنمية ورئي�س الفريق للم�سروع.
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VIII

وهل  الثالث«،  »التيار  حدود  حول  اأ�سئلة  �سبق،  ما  اإلى  ي�ساف  الفراغ؟  هذا  ي�سد  اأن  التيار  هذا 

حزاب  هو حزبي فقط اأم يت�سع لي�سم �سخ�سيات وموؤ�س�سات المجتمع المدني؟ ومن هي هذه االأ

الموؤ�س�سات وال�سخ�سيات؟ وان كان المق�سود بالتيار الثالث –افترا�سًا- العلمانيين فهل يت�سع 

لي�سم عنا�سر من حركة »فتح«؟ وهل هنالك دور لمنظمة التحرير الفل�سطينية فيه؟ وهل هناك 

قوا�سم م�ستركة تجمع هذه المكونات؟  اأم اأن خالفات اأيدلوجية و�سيا�سية واقت�سادية واجتماعية 

عميقة حد التناق�س، ت�ستدعي تفكيرًا مختلفًا في طبيعة هذا التيار وحدوده؟ وربما البحث عن 

مكونات وروؤى وطرق عمل جديدة تكون اأكثر فعالية كالحركات االجتماعية وال�سبابية، اإن كانت 

هذه الحركات اأ�ساًل تمتلك القدرة لي�س على البقاء واال�ستمرار فح�سب بل على المناف�سة كذلك؟ 

اأم اأن فل�سطين متجهة نحو نظام الحزبين، وال حاجة وال اإمكانية لوجود »التيار الثالث«؟

خيرة، التي حققت حركة »حما�س«  �سئلة وغيرها ترتفع بعد نتائج االنتخابات الت�سريعية االأ هذه االأ

الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  النظام  تت�سيد  التي كانت  »فتح«  فيها فوزًا كا�سحًا، فيما تراجعت حركة 

خرى التي  وتظهرها ا�ستطالعات الراأي كثيرًا ولوقت قريب في القمة، في حين لم تنل الف�سائل االأ

خا�ست العملية االنتخابية اإال مزيدًا من التهمي�س، رغم تاريخها بع�سها الكفاحي ووعود بع�سها 

تظهره  ما  �سوء  وفي  �سبق،  ما  الى  ا�سافة  االقت�سادي...الخ.  واالزدهار  بالديمقراطية  خر  االأ

اأو »حما�س«، تطرح  يوؤيدون »فتح«  تقريبا ال  الفل�سطيني  ال�سعب  ثلث  اأن  الراأي من  ا�ستطالعات 

المر�سحة  المختلفة  طراف  بال�سرورة لالأ الثلث  لم ي�سوت هذا  لماذا  قبيل:  اإ�سافية من  اأ�سئلة 

خيرة؟ رغم تعويلها الكثير عليه؟ وهل �سوف  لت�سكيل »التيار الثالث« في االنتخابات الت�سريعية االأ

ي�سكل هذا »الثلث« بال�سرورة القاعدة ال�سعبية »للتيار الثالث« اإذا ما تم ت�سكيله ب�سكل وطريقة ما 

م�ستقباًل، وما هو المطلوب لذلك؟

التي  �سوات  المتفاقمة باطراد بين حركتي »حما�س« و»فتح«، عادت االأ و�ساع  ن، وفي ظل االأ واالآ

ترى في وجود »التيار الثالث« حاجة ملحة اأنية للظهور مجددا، بيد ان هذا الطرح يبقى نظريا 

ويتقدم الواقع باأ�سواط، فروؤيته حول هذا التيار غير وا�سحة، وهالمية اإلى حد بعيد، تتوقف عند 

الم�سطلح دون التدقيق في تفا�سيله ومالب�ساته، وبالتالي فاإن التراجع خطوة اإلى الوراء، وطرح 

بناء هذا  اإ�سكاليات  على  اليد  و�سع  في  ي�ساهم  قد  وغيرها،  البداية  في  اأوردناها  التي  �سئلة  االأ

التيار، اإن كان بناءه �سروريًا وممكنًا اأ�ساًل، ومن ثم تحديد مكوناته وتخومه، بحيث يحقق الهدف 

الذي تبتغيه اأطرافه منه.

جابة عليها، بكل مو�سوعية وتجرد، تتعلق  �سكالية المعرفية التي يت�سدى هذا البحث، لالإ اإذن فاالإ

بمدى اإمكانية واأهمية �سياغة »التيار الثالث«، وهو ما لن يقف فقط حد الو�سف و�سرد الوقائع، بل 

�سيحاول التعمق للبحث عن اإمكانية اإن�ساء هذا التيار وعنا�سره المحتملة، في محاولة اأن ال تبقى 
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

فكار الم�سبقة. ولذلك و�سع البحث عددًا من  الم�ساألة اأ�سيرة لتحديدات التو�سيفات ال�سطحية واالأ

�سئلة التي حاول التعامل معها بالو�سف والتحليل واال�ستنباط، منها: االأ

ما هو »التيار الثالث«؟ وما هي عنا�سره ورافده؟ وهل تلعب االيديولوجيا اأو الم�سالح دورًا في   .1

تحديد هذه المكونات؟

ما اأهمية ت�سكيل »التيار الثالث« وما الهدف منه؟   .2

دارية التي �ستنظم اأطراف هذا »التيار الثالث« في حال  ما هو ال�سكل التنظيمي والهيكلية االإ  .3

تنظيمه؟ 

في حال افتر�سنا اإمكانية تاأ�سي�س »التيار الثالث«، من عنا�سر ما، فمن اأين ي�ستمد �سرعيته،   .4

ال�ساحة  على  القوى  موازين  في  فرقا  �سيحدث  وهل  به،  �سي�سطلع  الذي  الجديد  الدور  وما 

وقاعدتها  حاليا  الموجودة  حزاب  لالأ تجميع  من  اأكثر  يكون  لن  اأم  الفل�سطينية،  ال�سيا�سية 

ال�سعبية؟

على �سوء ما �سبق، يهدف البحث اإلى اغناء الجانب العلمي والمعرفي من خالل:

التيار  هذا  وماهية  الفل�سطينية،  ال�ساحة  في  الثالث«  »التيار  وجود  واإمكانية  اأهمية  درا�سة   .1

وغيرها من الت�ساوؤالت التي طرحناها في المقدمة، خا�سة واأن مو�سوع »التيار الثالث« بات 

كثير التداول، لي�س فل�سطينيا فح�سب بل وعلى ال�ساحة العربية. 

اأ�ساًل لوجود  الفل�سطيني وطبيعته، وهل هناك �سرورة  ال�سيا�سي  النظام  التعمق في درا�سة   .2

»التيار الثالث« فيه.

الخروج بتو�سيات حول ماهية واأهمية وجود »التيار الثالث«، وهو ما يمكن اأن يت�سمن مناق�سة   .3

الالزمة  والخبرات  باال�ست�سارات  ورفده  التيار  هذا  لدعم  واأبحاث  �سيا�سات  مركز  اإن�ساء 

ال�ستمراره وازدهاره.

ونظرًا لت�سعب المو�سوع بين ر�سد تجارب �سابقة، ومعاينة ودرا�سة حا�سر، ومحاولة ال�ست�سراف 

طراف ذوي  م�ستقبل، فقد حر�س الم�سروع على تبني المنهج التعددي، بالتركيز على م�ساركة االأ

لمام بكل حنايا المو�سوع قيد الدرا�سة، والربط بين اأبعاد الزمن الثالث:  العالقة، في محاولة لالإ

الما�سي والحا�سر والم�ستقبل. 

ولتحقيق هذا الهدف �سوف يتبع البحث خطة من اأربع مراحل، ا�ستغرقت كل منها �سهرًا واحدًا، 

بحيث ت�سمنت:

3



X

في  وم�سئولين  قياديين  مع  ذهني  وع�سف  نقا�س  وحلقات  وجماعية  فردية  مقابالت   •
وخبراء  ناحية،  من  الثالث«  »التيار  ت�سكل  اأنها  يفتر�س  التي  والحركات  والقوائم  حزاب  االأ

ومحللين �سيا�سيين واكبوا محاوالت اإن�سائه اأو كتبوا عنه من ناحية اأخرى، في محاولة للو�سول 

اإلى فهم اأكثر و�سوحًا ب�ساأن هذا التيار، وتحديد الق�سايا البحثية التي �ستت�سمنها المرحلة 

الثانية من الم�سروع.

في  الثالث«،  »التيار  بـ  يتعلق  فيما  تقريبًا  موا�سيع  تركز على  اإعداد مجموعات تخ�س�سية،   •
لمام والتعمق في جوانب المو�سوع المختلفة، وتكوين فهم اأو�سع عنه. محاولة لالإ

للم�سئولين  اإ�سافة  تجمع  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  في  مختلفة  تح�سيرية  ور�سات   •
والخبراء جمهور من المهتمين والمتابعين لـ »التيار الثالث«.

ب�ساأنه. بتو�سيات  والخروج  الثالث«،  »التيار  حول  درا�سة  اإعداد   •
المختلفة  الق�سايا  تطرح  بحثية،   - اأكاديمية  كموؤ�س�سة  بدورنا،  قمنا  قد  نكون  اأن  ونتمنى  هذا 

طراف على الحوار والنقا�س المثمر بكل مو�سوعية.  وتعالجها مفاهيميًا ونظريًا وتطبيقًا، وتحفز االأ

كما نتمنى اأن نكون قد �ساهمنا بتطوير المفهوم على الم�ستوى الوطني والعربي، ور�سفنا الطريق 

طراف لموا�سلة التفكير بهذا المفهوم المعقد الذي له تبعاته على كل مجتمع وعلى  اأمام كافة االأ

م�ستوى العالم.

اأود، في الختام، اأن اأتقدم بال�سكر الجزيل لجميع اأفراد الطاقم وهم كثر واأخ�س بالذكر عمران 

الر�سق - من�سق الم�سروع، ووليد مو�سى ورامي مراد اللذين �ساهما في اإدارة الم�سروع وفي العملية 

داري وخ�سو�سًا األفت دار عثمان. كما اأتوجه بال�سكر لكافة من �ساهم  البحثية، وكذلك الطاقم االإ

في ور�س العمل التح�سيرية والبحثية، والقيادات الفكرية وال�سيا�سية التي قمنا بمقابلتها، وكذلك 

بالتقدير لكافة  اأتقدم  اأن  اإال  ي�سعني  الفكرة وتطبيقها. وال  التي �ساهمت في تطوير  الموؤ�س�سات 

وراق والم�ساركين في ور�سة العمل في عمان والتي تم عقدها خالل �سهر  الباحثين ومقدمي االأ

�سباط 2007. واأخيرا نود �سكر المعهد الجمهوري الدولي (IRI) على تقديمه الدعم المادي لهذا 

الم�سروع.
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XI

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

»التيار الثالث« المفهوم عالميًا وعربيًا وفل�سطينيًا

اإعداد: جوني عا�سي

مقدمة:

اآخر  تيار  اإلى  �سارة  لالإ ا�ستخدم  الع�سرين حين  القرن  بداية  اإلى  الثالث«  »التيار  يعود م�سطلح 

يقع بين الراأ�سمالية الليبرالية والنظام ال�سوفييتي، وقد ا�ستخدم هذا الم�سطلح في البداية على 

يد مجموعات من اليمين لكن بعد الحرب العالمية الثانية اأ�سبح جزءًا من خطاب ي�ساري، في 

فترة الحرب الباردة، ا�ستخدم هذا الم�سطلح على يد مثقفين من �سرق اأوروبا مثل االقت�سادي 

 ،
1

�سارة اإلى اقت�ساد ا�ستراكي يتجاوز ال�سراع بين الراأ�سمالية وال�سيوعية الت�سيكي Ota Sik لالإ

وروبية التي نجحت في العودة اإلى الحكم  حزاب الي�سارية االأ كما ارتبط الم�سطلح مع تجربة االأ

في  (التات�سرية  الجديدة  الليبرالية  اإيديولوجية  ب�سيطرة  تمثلت  عقدين  قرابة  دامت  فترة  بعد 

بريطانيا، والريغانية في الواليات المتحدة). 

مريكية  لم يكن بال�سدفة اأن يتم اإحياء م�سطلح »التيار الثالث« من جديد في الواليات المتحدة االأ

القيادة  »مجل�س  مجموعة  خطاب  في  الم�سطلح  هذا  ورد  المتحدة  الواليات  ففي  وبريطانيا: 

والف�سل  الريغانية  لمواجهة  تكونت  التي   (Democratic Leadership Council) الديمقراطية« 

فظهر  بريطانيا،  في  اأما  و1984،   1980 عامي  انتخابات  في  الديمقراطي  للحزب  االنتخابي 

الم�سطلح مع  »حزب العمال الجديد« بقيادة طوني بلير الذي نجح في اأن يخرج »حزب العمال« 

من حالة التدهور التي عانى منها، واأن يحقق في انتخابات 1997 اأكبر اأغلبية برلمانية منذ فترة 

. اإ�سافة اإلى ما �سبق، فقد حقق الي�سار منذ اأواخر الت�سعينيات نجاحًا 
2

الحرب العالمية الثانية

واأخيرًا  �سرويدر،  مع  واألمانيا  جو�سبان،  ليونيل  بقيادة  كفرن�سا  اأوروبية  دول  عدة  في  انتخابيًا 

ايطاليا مع رومانو برودي. 

  باحث واأكاديمي حا�سل على لقب الدكتوراه في القانون العام والعلوم ال�سيا�سية، �سدر له عدد من الدرا�سات والتعقيبات على 

اأوراق بحثية.

1  Anthony Giddens: The Third Way: The renewal of Social Democracy, Polity Press, Cambridge, 1998,  p.25

بالحزب  التحق  الذي   Tony Benn سهد حزب العمال البريطاني تدهورا حادا تمثل بان�سقاق طوني بين� ال�سبعينيات،  اواخر  في   
2

الليبرالي وكون معه تحالفا عرف با�سم الحزب الليبرالي الديمقراطي اال�ستراكي م�سكال تهديدا  لحزب العمال في ان يحتل مكانه 

العمال  حزب  ح�سل  بينما   %42.4 على  المحافظين  حزب  ح�سل   ،1983 عام  انتخابات  في  المحافظين.  لحزب  المعار�سة  في 

على27.6% والتحالف الليبرالي الديمقراطي اال�ستراكي على 25.4%  من ا�سوات الناخبين.   
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XII

يرتبط الم�سطلح على ال�سعيد النظري، باجتهادات عالم االجتماع البريطاني »اأنطوني جيدنز« 

الذي �سغل من�سب م�ست�ساٍر لكل من طوني بلير وبيل كلينتون. ي�سبه جيدنز الفترة الحالية التي 

ابتداأت منذ عام 1989 مع نهاية نظام »الدولة اال�ستراكية«، بالفترة التاريخية االنتقالية من القرن 

وروبية اآنذاك توجها مختلفا للمارك�سية  التا�سع ع�سر اإلى القرن الع�سرين، حيث تبنت اال�ستراكية االأ

الليبرالية الغربية، وبالتالي، يبرر  الراأ�سمالي والديمقراطية  �سالح �سمن النظام  يركز على االإ

خيرة من جهة وانهيار نظام »الدولة اال�ستراكية« من جهة  �سعود الليبرالية الجديدة في الفترة االأ

. وي�سير »التيار الثالث« اإلى اإطار فكري وا�ستراتيجي يهدف 
3

اأخرى التفكير في نهج ي�ساري جديد

عقود  الثالثة  اأو  العقدين  في  جذري  ب�سكل  تغير  عالم  مع  االجتماعية  اال�ستراكية  مالءمة  اإلى 

.
4

خيرة، في محاولة لتجاوز الديمقراطية االجتماعية التقليدية والليبرالية الجديدة االأ

اإلى  بالنتيجة  يقودنا  وهذا  الو�سط«؟  »تيار  هو  الثالث«  »التيار  كان  اإن  الت�ساوؤل  من  بد  ال  وهنا 

ت�ساوؤل اآخر اإن كان »التيار الثالث« يمثل نهجا ي�ساريا جديدا؟ بمعنى: هل هو »تيار ثالث لليبرالية 

الجديدة« (قبول القت�ساد ال�سوق ونقد لدولة الرفاه)، اأم هو عملية تحديث وتجديد للديمقراطية 

اال�ستراكية لكي تتالءم مع واقع قد تغير ب�سكل جذري؟ بالطبع، ما يقال هنا يذكرنا بمقولة اليك�س 

دو توكفيل: عالم جديد يحتاج اإلى علم جديد، وواقع جديد يتطلب نهجا �سيا�سيا جديدا. في هذه 

الورقة �سنهتم بتعريف مفهوم »التيار الثالث«، وما الذي يعنيه وما الذي ال يعنيه؟ اإ�سافة اإلى معناه 

في ال�سياقين العربي والفل�سطيني اللذين يتميزان با�ستقطاب �سديد بين قوتين �سيا�سيتين هما: 

�سالمية،   لكن قبل ذلك ال بد من التوقف عند مبررات الحديث عن  النخب الحاكمة والحركات االإ

»التيار الثالث«، وما هي التغيرات االجتماعية التي تتطلب وجوده؟

لماذا »التيار الثالث«؟

االقت�سادية  العولمة  وهي:  هامة  تغيرات  عدة  اإلى  �سارة  باالإ ال�سوؤال  هذا  على  جيدنز  يجيب 

والجيو�سيا�سية والم�ساألة البيئية والنزعة الفردية وم�ساألة التق�سيم (يمين-ي�سار). 

 رغم االختالف، ال يمكن تجاهل اال�سا�س االيديولوجي الم�سترك لنظام الدولة اال�ستراكية وللديمقراطية اال�ستراكية الغربية، وبالنتيجة 
3

االثر الذي تركه انهيار نظام الدولة اال�ستراكية على تاأييد الناخبين في اوروبا للديمقراطية اال�ستراكية.

4  “ ... third way” refers to a framework of thinking and policy-making that seeks to adapt social democ--
racy to world which has changed fundamentally over the past two or three decades. It is third way in the 
sense that it is an attempt to transcend both old-style social democracy and neoliberalism’.
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XIII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

1. العولمة القت�سادية والجيو�سيا�سية:

للتجارة  دمج  عمليات  ي�سهد  الذي  الداخلي،  االقت�ساد  على  هامة  �سغوطات  العولمة  تمار�س 

الذي  كينيز«  »جون  روؤية  مع  بالطبع  يتعار�س  الذي  مر  االأ وهو  المعولم،  باالقت�ساد  الداخلية 

ما  ذلك  اإلى  ي�ساف  الخارجية،  التجارية  العالقات  دور  ويهم�س  الداخلي  االقت�ساد  على  يركز 

ت�سهده الدولة في ظل العولمة من تراجع في الدور مرده  تقل�س قدرتها على التحكم ب�سيا�ستها 

االقت�سادية واالجتماعية، خا�سة مع خ�سوع الراأ�سمال الداخلي لل�سغوطات والمحفزات الخارجية 

واأهمها القوة االقت�سادية لل�سركات المتعددة الجن�سيات التي تتجاوز القوة االقت�سادية لعدد كبير 

اأنه  من الدول. وب�سكل عام، يمكن و�سف موقف جيدنز من العولمة بااليجابي ن�سبيًا، فهو يرى 

رغم وجود البطالة في جميع المجتمعات، اإال اأن هناك ارتفاعا في حجم القوة العاملة، فال�سين 

النمو  ب�سبب  الحياة  �سروط  تح�سن  اإلى  اإ�سافة  �سنويا،  وظيفة  مليون   15 من  اأكثر  خلقت  مثال 

وبالن�سبة   .
5

�سيوية االأ الدول  طفال في  االأ وفاة  ن�سبة  انخفا�س  اإلى  اأدى  الذي  مر  االأ االقت�سادي، 

للتبادل المالي، يرى جيدنز اأنه من ال�سروري خلق موؤ�س�سات عالمية (مثل اإقامة بنك عالمي) 

�سراف على هذا التبادل واالهتمام بتوفير ال�سيولة المالية.  م�سابهة لتلك الموجودة داخليًا،  لالإ

على  الفقر  محاربة  على  التاأكيد  االجتماعية  اال�ستراكية  القيادات  على  اأن  كذلك  جيدنز  ويرى 

ال�سعيد الدولي وتخفيف الفجوة ما بين ال�سمال والجنوب. 

2. الم�ساألة البيئية والجانب التكنولوجي:

ي�سهده  والمناخ، وما  الطبيعية  الم�سادر  يمار�س من �سغوطات على  اإلى ما  الم�ساألة  ت�سير هذه 

العالم من  تراجع فيما يتعلق بنقاء الهواء اأو جودة المياه العذبة، اإ�سافة اإلى الت�سحر وانقرا�س 

بمعنى  اقت�سادية،  خ�سارة  التلوث  يعني  جيدنز  نظر  وجهة  من  الخ.  الحيوانات...  اأنواع  بع�س 

الناجمة عن عملية  االقت�سادية  التكلفة  اإلى  اإ�سافة  للم�سادر،  ا�ستخدام غير كامل وغير فعال 

تنظيف واإزالة اأثار التلوث. وفي نظره، يجب اأن يركز التغيير على التلوث ال�سناعي، فمثال تنتج 

بريطانيا 435 طنا من النفايات �سنويًا، جزء قليل منها هو نفايات بيتية، فيما 85% هي نفايات 

. ويالحظ جيدنز وجود تغيرات اإيجابية في هذا المجال، مثل �سناعة الزجاج 
6

�سناعية وتجارية

التي باتت ت�ستخدم 90% من مواد م�ستخدمة �سابقًا، وبع�س ال�سركات مثل هوندا وتويوتا اللتين 

اأما  جديدة.  �سيارات  اإنتاج  في  القديمة  ال�سيارات  اأجزاء  من   %85 ا�ستخدام  اإعادة  في  نجحتا 

بالن�سبة لل�سركات التي تحتكر ال�سوق (مثال، ت�سيطر خم�س �سركات كبرى على 70% من ال�سوق 

5 Ibid, p.125
6 Giddens: Ibid, p.134
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XIV

على  االقت�سادي  التناف�س  ت�سجيع  خالل  من  عملها  تنظيم  �سرورة  جيدنز  فيرى  العالمي)، 

الم�ستوى الداخلي والدولي، وهو ما ت�ستطيع الدول فعله من خالل ت�سريعاتها. ومثال ذلك �سركة 

تحرم  التي  مريكية  االأ  antitrust قوانين  تحترم  ال   يرى جيدنز  كما  ال�سركة  فهذه   ،Microsoft

الدولي  بالقانون  لاللتزام  ال�سركات  دفع   �سرورة  جيدنز  يرى  كما  للتناف�س.  الم�ساد  ال�سلوك 

العمالية  النقابات  مع  التعاون  على  ت�سجيعها  اإلى  اإ�سافة  بالبيئة،  المتعلقة  فروعه  خ�س  وباالأ

وال�سماح للموظفين والعمال بامتالك اأ�سهم فيها وم�ساركتها في الربح.

3. النزعة الفردية:

�سافة اإلى اأن العولمة تمثل واقعًا اقت�ساديًا وجيو�سيا�سيًا وبيئيًا جديدًا، يبرز في هذا ال�سياق  باالإ

في  الفردي  والخيار  اال�ستقاللية  هنا  تعني  فردية«  »نزعة  من  اال�ستهالكي  المجتمع  يميز  ما 

اإال انه ينتج ال م�ساواة تهدد  مر الذي واإن كان يمثل رافعة للنظام االقت�سادي،   اال�ستهالك، االأ

طريقة  اإيجاد  في  اإذن  تكمن  جيدنز-  نظر  وجهة  –من  فالمع�سلة  المجتمع.  واندماج  تما�سك 

عادة التما�سك واالندماج المجتمعي في ظل �سيطرة »النزعة الفردية«، وهو ما ال يمكن �سمانه  الإ

ح�سب راأيه من خالل فعل دوالتي (من اأعلى اإلى اأ�سفل) اأو من خالل العودة اإلى التقاليد، واإنما 

قليم.  من خالل و�سائل عملية تو�سع من اجل تح�سين ال�سروط االجتماعية للحي اأو للمدينة اأو لالإ

وكذلك يعيد جيدنز تف�سير النزعة الفردية فهي ال تمثل عنده انطواًء ذاتيًا بقدر ما تحمل نوعا 

جديدا من االلتزام، مرجعيته الحا�سر ولي�س تاريخا اأو م�ستقبال ما، وهو ما يعني محاولة تاأ�سي�س 

التزام فردي في ال�سراع ال�سيا�سي يبتعد عن الموقف المحافظ المتم�سك بالتقاليد وعن الموقف 

الي�ساري الذي يربط ال�سراع بتوقعات حول م�ستقبل مزدهر.

4. التق�سيم ي�سار- يمين:

يرى جيدنز ح�سول تغيرات هامة في هذا ال�سياق بعد �سقوط الفا�سية، اإذ تبنى اليمين اأفكارًا 

ي�سارية في �سبيل التمكن من التجدد واال�ستمرار، وفي المقابل، فقد كان على الي�سار بعد انت�سار 

الليبرالية الجديدة اأن يتبنى بع�س اأفكارها للهدف ذاته. مع ذلك ال يتجاهل جيدنز اأطروحات 

في  اأ�سا�سية  م�ساألة  تبقى  والتي  الم�ساواة،  م�ساألة  حول   Norberto Bobbio االيطالي  المفكر 

يديولوجي ينح�سر في م�ساألة معينة كما يوؤكد  التق�سيم بين يمين وي�سار، ففكرة اأن ال�سراع االأ

جيدنز يخفي موقفًا غير حيادي اإيديولوجيًا، فالموقف الليبرالي مثال يح�سر ال�سراع ال�سيا�سي 

بعيدا عن ال�سراع االقت�سادي واالجتماعي. ولناأخذ المثال التالي، األغى توني بلير المادة iv من 

�سا�سي لحزب العمال البريطاني التي تن�س على »ح�سول العمال على الثمرة الكاملة  النظام االأ
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XV

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

نتاج والتوزيع والتبادل، من خالل نظام اإداري مالئم  لعملهم من خالل الملكية العامة لو�سائل االإ

ورقابة �سعبية لكل �سناعة ولكل قطاع خدماتي« رغم اأنها من اأكثر المواد تعبيرا عن خ�سو�سية 

وهوية حزب العمال. بلير انطلق من قراءة �س�سيولوجية للمجتمع البريطاني ترى ت�ساوؤل الطبقة 

العمالية التقليدية، ومن هنا بات الرهان ين�سب على الطبقة العمالية ذات الكفاءات اأو ما ي�سمى 

بالخطاب الليبرالي للطبقة الو�سطى التي اأ�سبحت الطبقة العري�سة في المجتمع. وقد تم التاأكيد 

على هذا االتجاه في البرنامج االنتخابي لحزب العمال بقيادة طوني بلير، حيث جاء ما مفاده: 

»نحن نطمح اإلى تجاوز ال�سراعات  الموؤلمة بين اليمين والي�سار ... عدد من هذه ال�سراعات لم 

يعد يمت ب�سلة لواقع العالم الحديث ... عام �سد خا�س، اأرباب عمل �سد عمال، طبقة و�سطى 

في  البريطاني  لل�سعب  ال�سيا�سي  الذراع  اإال  لي�س  الجديد  العمال  حزب   ... عمالية  طبقة  �سد 

قيادة  تحت  داخلية  تهدئة  عملية  هو  الجديد  العمال  الحزب  يقترحه  فما  وباخت�سار،  مجمله«. 

مركز راديكالي يتجاوز اليمين والي�سار.

الحديث،  المجتمع  ي�سهدها  التي  والتقنية  ال�س�سيولوجية  التغييرات  عند  التوقف  وبعد  ن،  واالآ

بالن�سبة  يعنيه  ال  وماذا  يعنيه  ماذا  من  انطالقًا  الثالث«  »التيار  اأفكار  اإلى  التطرق  �سنحاول 

ن�ساره.  الأ

ما يعني »التيار الثالث« وما ال يعني؟

يمكن تعريف »التيار الثالث« اإما ب�سكل �سلبي اأي بما ال يعنيه، اأو ب�سكل ايجابي اأي بما يعنيه: واإذا 

 Middle« ولى فاإن »التيار الثالث« ال يعني في نظر اأن�ساره تيارُا و�سطًا انطلقنا من الطريقة االأ

هو  الثالث«  »التيار  اأن  اإذ  الجديدة،  والليبرالية  التقليدية  اال�ستراكية  الديمقراطية  بين   »way

محاولة لتجديد الديمقراطية اال�ستراكية. ويقول اأنطوني جيدنز في هذا ال�سياق اأن هذه المحاولة 

ال�سوق  وفل�سفة  �سفل«  االأ اإلى  على  االأ »من  ا�ستراكية  بين  المركز  اأو  الو�سط  امالء  الى  تهدف  ال 

الحر، واإنما تهدف اإلى اإعادة بناء الديمقراطية االجتماعية من اأجل مواجهة العولمة واالقت�ساد 

من  كخليط  الثالث«  »التيار  اإلى  النظر  تجنب  التوجه  هذا  يحاول  الحقيقة،  وفي    .
7

المعلوماتي

الليبرالية واال�ستراكية، بما قد ي�سمح لل�سيا�سيين انتقاء ما يحلو لهم من هذا الخليط. وكما يرى 

بالن�سبة لحزب  مر مختلف  االأ الو�سطية، لكن  فاإن نهج كلينتون قد يقترب من  المراقبين  بع�س 

 .
8

وروبي ب�سكل عام العمال وللي�سار االأ

7 Giddens: Ibid, p.15
8 Michael Jacobs: The Third Way, Fabian society: http://www.netnexus.org/library/papers/jacobs.htm
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XVI

 The Washington على كل حال، �سمحت روؤية »التيار الثالث« كتيار و�سطي لبع�س ال�سحفيين في

Post  و The Wall Street Journal، اعتبار اأرييل �سارون ن�سيرا »للتيار الثالث« فكما يرى هوؤالء 

النهاية في  لي�ستقر في  اليمين  اإلى  انتقل  ثم  الي�سار  ال�سيا�سية في  »بداأ (الرجل) م�سيرته  فقد 

. فالتيار الثالث يعني وفق هذه الروؤية الو�سط الذي ن�ستطيع القدوم اإليه من اليمين اأو 
9

المركز«

من الي�سار. في نف�س الوقت، يرى البع�س �سعوبة في عدم اعتبار »التيار الثالث« تيارا و�سطا، فكما 

يوؤكد »زكي اليدي« فاإن الم�سطلح ي�سير اإلى ممار�سة �سيا�سية مرغوبة ال والدة اأيديولوجية جديدة، 

يديولوجي  االإ البناء  اعادة  الى  ال�سيا�سية  الممار�سة  في  التجديد  م�ستوى  من  االنتقال  ولغر�س 

مر  االأ واأنتروبولوجية قوية وهو  اأخالقية ثقافية  البناء على مبادئ  لتاأ�سي�س هذا  فهناك �سرورة 

  .
10

غير الموجود لدى »التيار الثالث«

ما ذكر اأعاله يقودنا اإلى التعريف االيجابي للتيار الثالث بحيث يعني عملية تجديد واعادة بناء 

للديمقراطية االجتماعية، ولكن ما هي اأهم نقاط عملية التجديد هذه؟

1. التاأكيد على دور فعال للدولة:

ال توؤدي العولمة بال�سرورة اإلى تراجع دور الدولة، فهناك حاجة للتاأكيد على الدور الفعال للدولة 

مة هي مجموعة اأخالقية تت�سمن التزامًا اتجاه  خ�س كاآلية دمج للمواطنة، من حيث اأن االأ وباالأ

مة عليها اأن تطور بنى الدولة التي  مواطنيها، وتعني بالتالي التركيز على حق تقرير الم�سير: فاالأ

همية العامة بالن�سبة لهم.  نف�سهم الم�سائل ذات االأ ت�سمح للمواطنين اأن يقرروا الأ

يقر اأنطوني جيدنز بالتمييز ما بين القومية التو�سعية الناجمة عن ال�سراعات والحروب من جهة، 

 من جهة اأخرى. فالدولة القومية هي التي طورت »الحدود« 
11

والقومية ذات التوجه الك�سموبولوتي

borders فيما عرفت الدولة التقليدية ما ي�سمى »بالتخوم« frontiers. والمفارقة اأن الدولة الحديثة 

التقليدية لم تكن  الدولة  ن  الما�سي وجدت »التخوم« الأ �سباب مختلفة: ففي  للتخوم لكن الأ تعود 

تملك جهازا اإداريا متطورا قادرا على التحكم في كل بقعة من الدولة، اأما اليوم فتعود »التخوم« 

خرى والتزاماتها مع المجموعات متخطية الحدود القومية.  قاليم االأ ب�سبب عالقات الدولة مع االأ

وروبي نموذجا للدولة القومية الك�سموبولوتية. التخوم لم تعد  وعلى �سبيل المثال، يعتبر االتحاد االأ

عالمة �سعف بل على العك�س دليل قوة، اإذ اأ�سبح الطابع الك�سموبولوتي ي�سير والتعددية الثقافية 

قليات، وبالتالي ت�سبح الروؤية الك�سموبولوتية  �سا�س اإلى منع ا�ستغالل اأو قمع االأ التي تهدف في االأ

9  Jerusalem Post Online, Our World: The fictitious: “Third Way” January 09, 2006.
10  Zaki Laïdi: ‘quest-ce que la troisième voie?Esprit (1940)1999. Laidi.com.
11 Giddens, Ibid, p.130
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XVII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

ال�سكل  هي  الك�سموبولوتية  فالقومية  معولم،  نظام  في  الثقافات  متعدد  لمجتمع  اأ�سا�سيًا  �سرطًا 

الوحيد للهوية القومية الذي يتالئم مع النظام المعولم، وبالنتيجة يمكن القول اأن الدولة القوية 

اليوم هي الدولة التي و�سلت اإلى مرحلة من الن�سوج لتقبل الحدود الجديدة لل�سيادة. 

2. توجه اإ�سالحي راديكالي:

يهتم اأن�سار »التيار الثالث« باإ�سالح الدولة على الم�ستويات التالية: رف�س الدولة البيروقراطية 

دارة الدولة وتعزيز اال�ستثمار االجتماعي لها. ففيما يتعلق بالنقطة  واإعادة ت�سميم راديكالية الإ

ولى، يرف�س اأن�سار »التيار الثالث« الدولة البيروقراطية، اأي فكرة تحميل الدولة دائما المزيد  االأ

من المهام كما كان الحال مع الي�سار التقليدي، بعد اأن ثبت – كما يرون- اأن الدولة البيروقراطية 

غير موؤهلة لتحقيق االزدهار االقت�سادي وتقديم خدمات عامة ب�سكل فعال. 

الطريق الثالثالليبرالية الجديدةال�ستراكية الجتماعية التقليدية

في  الدولة  قبل  من  وا�سع  تدخل 

الحياة االقت�سادية واالجتماعية

التدخل  من  يمكن  ما  اأقل 

للدولة في الحياة االقت�سادية 

واالجتماعية

توجه اإ�سالحي 

راديكالي

والمجتمع  االقت�ساد  على  الدولة  ت�سيطر  ال  اأن  يجب  الثالث«،  »التيار  اأن�سار  نظر  وجهة  من 

المدني، ولكن عليها اأن تتدخل من اأجل الدفع باتجاه التنمية والعدالة االجتماعية، اإ�سافة اإلى اأن 

ف�سل لالزدهار االقت�سادي  الالم�ساواة التي يخلقها اقت�ساد ال�سوق – رغم اإثباته اأنه الو�سيلة االأ

من وجهة نظرهم- يتطلب تدخل الدولة. اإ�سافة اإلى ذلك، يربط اأن�سار »التيار الثالث« بين وجود 

اأن تحل مكان  الم�سالح ال يمكن  مجتمع مدني قوي ووجود دولة قوية، فالجمعيات ومجموعات 

الحكومة الديمقراطية، ويقول جيدنز اأنه من غير المعقول اأن يدار المجتمع على يد مجموعات 

ن الديمقراطية ودولة القانون  نها غير منتخبة فح�سب بل الأ الم�سالح والجمعيات الطوعية لي�س الأ

يت�سمنان كذلك مراقبًة للمجتمع المدني والحكم بين الم�سالح المختلفة. 

عادة ت�سميم اإدارة الدولة، يرى اأن�سار »التيار الثالث« وجوب جعل الموؤ�س�سات العامة  وبالن�سبة الإ

اأكثر فعالية في تقديم الخدمات، واأكثر قربا من المواطن من خالل التركيز على الو�سائل التي 

تمنحها ال�سفافية وبالنتيجة ال�سرعية. ويقر اأن�سار »التيار الثالث« بدور الدولة في تو�سيع المجال 

نتاج،  االإ اإلى امتالكها لم�سادر  بالعودة  ال�سفافية، ولي�س  العام من خالل زيادة و�سائلها ل�سمان 

باإ�سالحات  تقترن  اأن  يجب  الم�ساألة  اأن  اإذ  ال�سوق  عن  الدولة  تنازل  فقط  تت�سمن  ال  فالم�ساألة 

ي�ستفيد منها المواطن. وقد ت�ساهم الدولة في تعزيز االندماج االجتماعي من خالل تقديم خدمات 
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XVIII

فراد وت�ساعد  مثل توفير هواء نظيف وب�ساتين عامة ومكتبات ومتاحف، ت�سكل م�ساحة للقاء بين االأ

في تطوير فكرة االنتماء الم�سترك لهم بينهم وتكون اأ�سا�سا لتما�سك المجتمع. وكذلك وبخالف 

الليبرالية الجديدة، يهتم »التيار الثالث« بالدولة كم�ستثمر اجتماعي باالخ�س في مجال التعليم 

بين  اال�ستقطاب  عملية  منع  وبغر�س  اأنه  للنظر،  والالفت  البعيد).   للمدى  (ا�ستثمار  والتربية 

الدولة وال�سوق، يدخل اأنطوني جيدنز »المجتمع المدني« في كل المجاالت، بحيث يترك للمواطنين 

دورا في المبادرة من خالل الجمعيات والعمل الطوعي، بيد اأن تعريف »المجتمع المدني« ي�سمل 

الجمعيات الطوعية ومجموعات الم�سلحة دونما تركيز على النقابات العمالية واالتحادات. 

3. فكرة الم�ساواة:

توزيع  »اإعادة  ذاته  لي�س  وهو  مكانيات«  االإ توزيع  »اإعادة  ال�سياق  هذا  في  جيدنز  اأنطوني  يقترح 

الم�سادر«، فبعك�س الليبرالية الجديدة التي تقبل بوجود الال م�ساواة، ينحو اأن�سار »التيار الثالث« 

نحو الم�ساواة، لكنها هنا م�ساواة تنطلق من التركيز على تطوير المهارات والقدرات من خالل 

التعليم والتدريب المهني (ا�ستثمار اجتماعي من قبل الدولة) وتن�سيط عملية انخراط الفقراء 

قرار بوجود الال م�ساواة من خالل التركيز على المواهب والكفاءات، ولي�س  في �سوق العمل، االإ

الم�ساواة »القوية« التي تنادي بها الديمقراطية االجتماعية التقليدية والتي تدعم تدخل الدولة 

اليجاد العمل للجميع. 

4. الم�ساألة البيئية:

 تتميز كل من اال�ستراكية االجتماعية التقليدية والليبرالية الجديدة ب�ساآلة الوعي اتجاه الم�سائل 

م�ساعدة  ال�سيا�سة  مهمة  من  جعلت  التقنية  التغيرات  مع  الم�ساألة  هذه  تداخل  رغم  البيئية، 

المواطنين على العي�س داخل مجتمع »مخاطر« (society of risks) بدال من حمايتهم من مخاطر 

العلم والتكنولوجيا. يركز »التيار الثالث« في هذا المجال على �سرورة تروي�س الراأ�سمالية لكي 

ت�سبح م�سوؤولة، وهذا يعني تطوير اإطار فعال لتنظيم التكاليف االجتماعية والبيئية التي ت�سببها 

فعاليات اأرباب العمل االقت�سادية على المجتمع ككل، واأي�سا لحث هوؤالء على تحمل م�سوؤوليات 

وواجبات اجتماعية.

5. عقد اجتماعي جديد:

يقترح اأن�سار »التيار الثالث« متابعة الم�سروع الديمقراطي في اإطار جديد مختلف عن الليبرالية 
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XIX

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

الجديدة اأو اال�ستراكية االجتماعية التقليدية. وي�سير جيدنز في هذا ال�سياق اإلى �سرورة االهتمام  

بفكرة ربط الحقوق بالم�سوؤوليات اأي قبول فكرة اأن الحقوق تت�سمن واجباٍت اجتماعية اأو اأخالقية 

التي ترف�س فكرة الحماية  الليبرالية  الذي قد يقترب من وجهة نظر  اأو �سرائبية، وهو الطرح 

االجتماعية دون ربطها بالم�سوؤولية. والمثير اأن »التيار الثالث« ال يطرح روؤية تنطلق من »اإن�سان 

يركز على م�سار  بل  ال�سمولي،  والنظام  العنف  اإلى  االنزالق  ا�ستراكي خوفا من  بمفهوم  جديد« 

جديد ي�سدد على م�سوؤوليات الفرد، فطوباوية »التيار الثالث« ال ترتكز على القطيعة مع اللحظة 

الحالية واإنما تدعو اإلى اإغنائها وتعميقها. 

ماذا يعني »التيار الثالث« في الو�سع العربي والفل�سطيني؟

»الواقع الذي اأفرزه نجاح »حما�س« في االنتخابات الفل�سطينية هو كالتالي: اإذا عقدت اأية انتخابات 

�سالمية في معظم هذه  حزاب االإ حرة ب�سكل كامل اليوم في باقي دول العالم العربي ف�ستنجح االأ

القليلة  ال�سنوات  خالل  وا�سنطن  في  الثالث  للتيار  ال�سعبية  ذو  الثالث  التيار  م�سطلح  الدول... 

النخب  منظمتان،  قوتان  العربية  ال�سيا�سة  في  يوجد  اأ�سا�سا،  وهم...  بب�ساطة  هو  الما�سية... 

�سالمية التي ت�ستمد دعمها من جمهور محروم من حق الت�سويت تتم  الحاكمة والمجموعات االإ

non-party non-« جيدنز  اأنطوني  ي�سميه  ما  ال�سابق  الموقف  يتجاهل   .
12

الم�سجد« في  تعبئته 

�سا�س  �سباب  تعود في االأ حزاب الموجودة، الأ كبر من الناخبين الذي ال يثق باالأ voters« اأي الجزء االأ

اإلى ف�سادها و/ اأو تف�سيل الم�سلحة ال�سخ�سية على الم�سلحة العامة لدى قياداتها ال�سيا�سية، 

 2006-10-29 بتاريخ  معه  مقابلة  في  هالل  جميل  الفل�سطيني  الباحث  اي�سًا  يوؤكده  ما  وهو 

الي�سارية  التطلعات  من  قريبة  الفل�سطيني  ال�سعب  من  مهم  جزء  واأفكار  تطلعات  اإن  قال  حيث 

الديمقراطية العلمانية، واأن ا�ستطالعات الراأي تظهر اأن 20-35% من ال�سعب الفل�سطيني ال تثق 

باأي من التيارات الموجود. 

�سالم«  بالطبع، ثمة من يرى »التيار الثالث« في العالم العربي من منظور يتجاوز ثنائية »الحداثة واالإ

اأو عن »اإ�سالم ليبرالي« يقبل  �سالم«،  من خالل الحديث عن »اإ�سالم متنور«  اأو »الليبرالية واالإ

ن�سانية، كما توؤكد الباحثة »ماري غبراييل كاجولي« بخ�سو�س ن�ساط  بالحرية الفردية وبالقيم االإ

الن�ساء في حزب الرفاه اال�سالمي في تركيا، فالن�ساء هناك يبرزن اختالفهم الثقافي (من خالل 

، اإن 
13

ارتداء الحجاب) وينا�سلن في الوقت ذاته من اأجل تحقيق الم�ساواة بين المراأة والرجل

12  Shibley Telhami: In the Mideast. The third way is a myth, The Washington Post February 17, 2006.
13  Marie-Gabrielle Cajoly: Militantisme islamiste et féminin à Istanbul: des femmes en quête d’une 
troisième voie’: http://cemonti.remies.org/documentt.62.html, 2/1/2007.
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XX

�سالم الليبرالي الذين يبرزون اأهمية  �سالم المتنور يلتقي مع ما يوؤكده اأن�سار االإ هذا المثال لالإ

 .
14

�سالمية الحرية الفردية في الن�سو�س االإ

اإن هذه االجتهادات مهمة، لكن الباحث يرى اأن الحديث عن »التيار الثالث« ال يعني ذلك، واإنما 

عملية تحديث الي�سار والذي يعرف نف�سه على اأنه علماني وديمقراطي وتقدمي. ومن اأجل تحقيق 

هذه العملية -اأي تحديث الي�سار الفل�سطيني- فمن المهم التركيز على النقا�س البناء بين الف�سائل 

يطالية مثال، حيث  خرى، ولناأخذ التجربة االإ الفل�سطينية الي�سارية واالنفتاح اأي�سا على التجارب االأ

خيرة التي قادت  يطالي اأن يطرح ذاته كي�سار الو�سط، واأن ينجح في االنتخابات االأ نجح الي�سار االإ

»رومانو برودي« اإلى رئا�سة الحكومة.فمنذ اأكثر من عقد وفي ظل الجدل حول م�ستقبلها، تحالفت 

الحزب  لتاأ�سي�س  اال�ستراكي  والحزب  ال�سيوعي  بالحزب  والمتمثلة  اإيطاليا  في  الي�سارية  القوى 

يطالي مع قوًى في الو�سط ال�سيا�سي  الديمقراطي للي�سار PDS. ومنذ عام 1996 تحالف الي�سار االإ

 Alternative »نتج عن ذلك تاأ�سي�س تحالف »الزيتونة«. هذا التحالف رفع م�سطلح »اإ�سالح بديل

�سالح  Reformism، اآخذًا بعين االعتبار الح�سا�سية الثورية التي ميزت البرنامج ال�سيوعي، فاالإ

كانت  الذي  »ال�سعيف«  �سالح  باالإ قورن  ما  اإذا  جذري  اإ�سالح  هو  التحالف  هذا  اقترحه  الذي 

تقترحه الديمقراطية االجتماعية، يتجه نحو اإ�سالح موؤ�س�ساتي للدولة التي تلعب وفقه دورا فعاال 

في اال�ستثمار االجتماعي اإ�سافة اإلى تطوير م�ستوى الخدمات العامة. 

النقاط  تت�سمن  اأن  يجب  الباحث  نظر  وجهة  من  والفل�سطيني  العربي  الي�سار  تحديث  عملية 

التالية:

والقومي. الوطني  بالم�سروع  •   التم�سك 
العامة. والموؤ�س�سات  الدولة  بناء  •   اإعادة 

التنمية. لم�سروع  الروؤيا  في  النظر  •   اإعادة 
اإذا كان تعريف الو�سط ال�سيا�سي في دول مثل اإيطاليا وبريطانيا ينطلق من ال�سيا�سة االقت�سادية 

االجتماعية، فاإن الو�سط في العالم العربي يجب اأن ُيعرف انطالقا من الم�سروع القومي (بناء 

الذي يطمح في  الحزب  فاإن  والوطني (التحرر من االحتالل)، وعليه  العربية)  القومية  الدولة 

اأن يكون حزبًا و�سطًا يجب اأن يتبنى الم�سروع الوطني، وهذا ما نراه مع تجربة »حما�س« عندما 

تبنت في خطابها وممار�ساتها الخطاب الوطني والمقاومة، جاعلة من نف�سها ممثلة للو�سط في 

من  ي�ستفيد  اأن  وعربي  فل�سطيني  ثالث  لتيار  ويمكن  االحتالل.  وهو  ظل ظرف ذي خ�سو�سية 

14  Abdou Filali-Ansary: What is Liberal Islam? The sources of enlightend Muslim Thought, Journal of 
Democracy Vol.14, N0.2 April 2003, pp.19-33
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 التي ت�سهدها 
15

خيرة التوجهات الي�سارية البرغماتية القائمة في العالم، خا�سة في التطورات االأ

اأمريكا الالتينية، من حيث �سعود ي�سار »جديد« اأكثر براغماتية من الي�سار »القديم« من حيث 

نظرته وح�سا�سيته للم�ساألة الوطنية، فمثال: كان الي�سار »القديم« يرى في الدول المتقدمة قوى 

امبريالية ذات م�سالح متناق�سة مع م�سالح دول الجنوب، بينما يركز الي�سار »الجديد« - واإن 

كان يرى وجود اختالف بين م�سالح دول ال�سمال ودول الجنوب- على التعاطي مع الدول الغربية 

كل على حدا دون اأخذ موقف م�سبق معها اأو �سدها.

اأما بالن�سبة لبناء الدولة والموؤ�س�سات العامة، فيجب اأن ال تحل الدولة مكان ال�سوق، لكن في نف�س 

الوقت، عليها الحفاظ على اال�ستقرار االقت�سادي، والعمل على توفير اإطار مالئم لال�ستثمار والنمو 

االقت�سادي اإ�سافة اإلى تقديم العلم والتكنولوجيا والعمل على توفير دخل اأ�سا�سي وم�ستوى تعليم 

عادة بناء الدولة والموؤ�س�سات  اأ�سا�سي مع �سروط �سحية وبيئية مالئمة ومقبولة. هناك حاجة الإ

مع  يطالي)،  االإ الي�سار  يقترحه  الذي  البديل  �سالح  (االإ الديمقراطي  وطابعها  قدراتها  لتعزيز 

�سارة اإلى اأن بناء الدولة -كما جاء في قراءة »�سارل تيلي« لتاريخ الدولة في اأوروبا- ال يت�سمن  االإ

بناء موؤ�س�سات حيادية وال�سخ�سانية (عالقة الحاكم والمحكوم) فقط، اإنما اأي�سا عملية تمدين 

ال�سحية  بالخدمات  يعنى  مدني  مجتمع  بناء  بمعنى   ،civilianization of society المجتمع 

والتعليمية ... الخ. وال يختلف الي�سار الجديد في طموحه عن موقف« �سارل تيلي«، من حيث بناء 

(الموؤ�س�سات  التمثيلية  الديمقراطية  من  كل  عمل  تح�سين  على  ترتكز  جديدة  ديمقراطية  دولة 

العامة) والديمقراطية المبا�سرة (موؤ�س�سات المجتمع المدني).

ما اأتى اأعاله يقودنا اإلى اإعادة النظر في م�سروع التنمية بحيث يتم التركيز على اأهمية بناء الدولة 

في �سياقها، ميلتون فريدمان اأب التيار االرثذوك�سي القت�ساد ال�سوق قال ما معناه: قبل عقد كانت 

ن�سيحتي في مجال التنمية تتكون من ثالث كلمات: »خ�سخ�سة، خ�سخ�سة، خ�سخ�سة« لكنني 

اأما فران�سي�س فوكوياما  اأهمية من الخ�سخ�سة.  اأكثر  اأن �سيادة القانون  نه ثبت  كنت مخطئًا الأ

ثر العوامل  والذي ينطلق من نف�س الموقف الليبرالي في�سير اإلى ا�ستنتاج غالبية االقت�ساديين الأ

من  �سنوات  بعد  وذلك  التنمية،  على  فقط  الطابع  االقت�سادية  ولي�س  وال�سيا�سية  الموؤ�س�ساتية 

.
16

كاديمية القت�ساديين �سددوا على اللبرلة واإق�ساء الدولة ال�سيطرة االأ

15  Luiz Carlos Bresser-Pereira: ‘The New Left viewed from the South’ in Anthony Giddens, The global 
third way debate, 2001, pp.359-371. 

16  Francis Fukuyama: ‘The imperative of State-building’ Journal of Democracy: 5/1/2007, muse.jhu.edu/
journals/journal_of_democracy/v015/15.2fukuyama.html
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ا�ستنتاجات اأولية:

مر الذي يذكر  ، االأ
17

يعمل« ما  هو  يهم  »ما  البراغماتي  التوجه  الثالث  التيار  اأن�سار  يوؤيد   •
»ال  بالده:  نظام  في  �سالح   االإ اأب   Deng Xiaoping ال�سيني  للزعيم  الم�سهورة  بالمقولة 

الفئران«، ففي ظل عالم ي�سهد تغييرات جوهرية ت�سبح  تاأكل  اإذا كانت  يهم ما لون القطة 

خرى �سروريا.  البرغماتية واالنفتاح على التجارب االأ

التحول  على  الراأ�سمالية  قدرة  اإلى  متيقظة  الثالث«  »التيار  منها  ينطلق  التي  التجربة  تبدو   •
والتجدد، لهذا فاأن�سار هذا التوجه يقترحون تروي�س الراأ�سمالية من اأجل تحقيق عدد من 

المطالب االجتماعية، وبالتالي يمكن اعتبار »التيار الثالث« محاولة ت�سوية بين منطق ال�سوق 

ومنطق الت�سامن االجتماعي. 

طموحات  عن  يعبر  ثالث«  »تيار  لخلق  �سرورة  هناك  والفل�سطيني،  العربي  ال�سعيد  على   •
جزٍء هام من ال�سعب العربي والفل�سطيني، خا�سة في ظل اال�ستقطاب الخطير بين القوتين 

في  الداخلي  االقتتال  من  اأكثر  ولي�س  ال�سيا�سية،  والحركات  الحاكمة  النخب  ال�سيا�سيتين: 

خ�س كخطاب تمدني ومدني.  العراق وفل�سطين دليال على �سرورة وجود »التيار الثالث« باالأ

17  Anthony Giddens: The global third way debate, Polity Press, Cambridge, 2001, p.5
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النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني: موقع »التيار الثالث«

اإعداد: تي�سير محي�سن

مقدمة:

الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  اإطار  في  ثالث«  »تيار  بلورة  اإمكانية  في  التالية  الورقة  تبحث 

الحالي، من خالل تحليل هذا النظام بنيويًا، وبالتركيز على درا�سة المكون الحزبي فيه، اأي واقع 

التنظيمات ال�سيا�سية وم�ستقبلها، من حيث البرامج والبنى التنظيمية واآليات العمل والعالقات 

البينية. تفتر�س الدرا�سة وجود تيارين اأ�سا�سين في النظام ال�سيا�سي: تيار وطني عام تمثله حركة 

»حما�س«  �سالمية  االإ المقاومة  حركة  تمثله  اإ�سالمي  وتيار  »فتح«،  الفل�سطيني  الوطني  التحرير 

وعليه، »فالتيار الثالث« يتحدد اأواًل، بالتميز البرنامجي، اأي امتالك هوية �سيا�سية وفكرية متميزة 

والتاأثير،  النفوذ  الجدية على م�ساحة  المناف�سة  بالقدرة على  وثانيًا،  عن حركتي حما�س وفتح، 

وثالثًا بماهية القوى المر�سحة لت�سكيله. 

ول: بنية النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني: الق�سم االأ

ن�ساأة الحركة الوطنية الفل�سطينية:

تعر�س العرب مع بداية اال�ستعمار الغربي و�سقوط الدولة العثمانية اإلى اأعظم واأطول اأزمة هوية 

في تاريخهم. وفي �سياق بحثهم عن هوية وكيانية �سيا�سية جديدة لهم، نجحت الفكرة العربية 

في التحول اإلى تيار من الوعي القومي، غير اإنها ظلت مجرد اكت�ساف �سيا�سي، فلم ت�ستطع اأن 

مر  تتجاوز نزعتين ظلتا كامنتين وحا�سرتين دائمًا: نزعة قطرية نابعة من �سرورة الخ�سوع لالأ

التاريخية  الحقائق  تطابق  ال  �سيا�سية  اإ�سالمية  ونزعة  وطنية،  دولة  وهدفها  الدولي  الواقعي 

. وبين هذه وتلك، ظهرت تيارات فكرية و�سيا�سية عديدة، ظلت 
1

العملية، وغايتها دولة اإ�سالمية

اإلى حد كبير مجرد اأفكار وم�ساريع، بالرغم من م�ساهماتها في عمليات التحرر الوطني ومقاومة 

اال�ستعمار واإثراء م�سامين الهوية الثقافية وال�سيا�سية ونقل بع�س منتجات الحداثة اإ�سافة اإلى 

اقتراح الحلول والبدائل للم�سكالت الكبرى والم�ساهمة في بناء اأنوية لمجتمعات عربية مدنية. 

غاثة الزراعية.   باحث في الق�سايا التنموية، وع�سو مجل�س اإدارة في »معهد درا�سات التنمية« و مدير في االإ
*

مة، بيروت: مركز درا�سات الوحدة العربية، 1994، �س 58- 81،  برهان غليون، المحنة العربية: الدولة �سد االأ
1
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ولذلك لم يبداأ الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني وتعبيراته التنظيمية والحركية فل�سطينيًا، واإنما في 

اأح�سان حركة عربية وا�سعة في �سياق مواجهة التطورات ال�سيا�سية العا�سفة والبحث عن هوية 

لم  تمايزًا   1918 منذ  العربي  محيطه  عن  بالتمايز  بداأ  الباحثين،  لبع�س  طبقًا  لكنه،  وكيانية. 

يدفع اإلى القطيعة، بقدر ما نجم عن االختالف في طبيعة المخاطر والتهديدات، وبالتالي بروز 

 .
2

الخ�سو�سيات المحلية والقطرية

ات�سمت الحركة الوطنية الفل�سطينية قبل عام 48 بالتجريبية ال�ساذجة، وبالتالي وقعت �سحية عدد 

�سالم  ، وقد كانت قيادتها من حيث الجوهر تعبيرًا عن تحالف النزعة العائلية واالإ
3

وهام من االأ

التقليدي، كما بقيت هذه القيادة مغتربة عن حركة المجتمع، عاجزة عن خلق موؤ�س�سات وطنية 

اأعقاب  في   .
4

متكامل مجتمعي  م�سروع  اإلى  ال�سيا�سي  �سعارها  تحويل  في  ف�سلت  ولذلك،  حيوية 

اإرادة الدول العربية المجاورة وتوجهاتها وتجاذباتها.  النكبة وقع ال�ساأن الفل�سطيني كله رهينة 

و�سكلت العقائد المهيمنة فيها غطاًء لتبرير اإ�ساعة فر�سة قيام �سلطة فل�سطينية، وغاب ال�سوت 

الفل�سطيني الخا�س والمميز على �سعيدي الفكر والممار�سة ال�سيا�سية، وت�سكلت حركات �سيا�سية 

كامتداد لحركات اأم في الوطن العربي، وخ�سو�سًا في قطاع غزة، انبثق من رحمها الحقًا معظم 

.
5

التنظيمات ال�سيا�سية الفل�سطينية الفاعلة حتى اليوم

منظمة التحرير الفل�سطينية:

ول، بين البعد القومي للق�سية ومفهوم  جمعت قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية في طورها االأ

اال�ستقالل الوطني واأخ�سع اإيقاع ال�سيا�سة الفل�سطينية لمعايير مرحلة المد القومي من �سعارات 

وطموحات واأحالم. كما �سهد هذا الطور في اأعقاب هزيمة 1967 �سعود الف�سائل الفل�سطينية 

الم�سلحة. ومع اأن هذه الف�سائل لم تغير عنوان المنظمة، فقد اأحدثت تحوالت جوهرية داخلية 

فيها، اأهمها اإبراز وطنيتها الفل�سطينية مقابل قوميتها العربية، كما اأدخلت التعددية ال�سيا�سية 

. وقد �سهد هذا الطور من عمر النظام، تكري�س قيادة المنظمة 
6

ومفهوم ال�سيغة الجبهوية التوافقية

وتاأكيد دورها التوحـيدي كعامل اأ�سا�سي في �سيانة الهوية الفل�سطينية الوطنية وتطويرها بو�سفها 

  في�سل حوراني:  ن�ساأة الحركة الوطنية الفل�سطينية وتطورها حتى نهاية القرن الع�سرين، غزة: المركز القومي للدرا�سات والتوثيق، 
2

2000، �س 22- 65.

 الم�سدر ال�سابق، �س 37-30.
3

   جميل هالل: نظرة تاأملية في تاريخنا الحديث، الكرمل،  ربيع/�سيف 1998، العددان 55-56، �س 32 .
4

  لمزيد من التفا�سيل راجع: الندوة الفكرية ال�سيا�سية: خبرات الحركة ال�سيا�سية الفل�سطينية في القرن 20، غزة: المركز القومي 
5

للدرا�سات والتوثيق، 2000.

زعر: معنى فوز حما�س في االنتخابات الفل�سطينية، �سوؤون عربية، ربيع 2006، العدد 125.   محمد خالد االأ
6
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تحديدًا،  المقاومة  ف�سائل  من  الطور  هذا  في  الحزبي  النظام  ت�سكل  وقد  وطني.  تحرر  حركة 

العربية، كما  الدول  تاأثيرات  الحزبي  النظام  اإقليمها، فقد عك�س  المنظمة خارج  لت�سكل  ونظرًا 

تاأثر من حيث مرجعياته الفكرية واأ�سكاله التنظيمية بالمناخات الثورية ال�سائدة اآنذاك. 

باال�ستناد  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  على  تهيمن  اأن  »فتح«  حركة  ا�ستطاعت  جهتها،  من 

»اأيديولوجيتها الوطنية الفل�سطينية«، ف�سال عن امتالكها موارد مالية هائلة، وهو ما مكنها من 

 .
7

التحول »من الف�سيل المقرر المتدرج اإلى الف�سيل المهيمن اإلى اأن اأ�سبحت الف�سيل المتفرد«

التعددية  ب�سرعية  قرار  االإ على  تقوم  ائتالفية،  �سيغة  �سكلت  التحرير  منظمة  اأن  من  وبالرغم 

ال�سيا�سية واال�ستقاللية التنظيمية والفكرية والمالية، اإال اأن الم�ساألة الديمقراطية لم تاأخذ اأولوية 

ما  اإلى  والفكرية  ال�سيا�سية  التعددية  فاختزلت  عدة،  العتبارات  وف�سائلها  المنظمة  حقل  في 

خوان الم�سلمين« اإلى العمل والن�ساط في �سبعينيات القرن  . ومع عودة »االإ
8

عرف بنظام »الكوتا«

المن�سرم، �سهدت العالقة بين الطرفين تناف�سًا �سديدًا وتحولت اأحيانا اإلى اأحداث عنف، وخا�سة 

يديولوجية.  في مجال العمل الطالبي واالجتماعي والنقابي، اأي في مرحلة �سناعة الهيمنة االأ

ولى، من  خوان« في ال�سفة الغربية وقطاع غزة  تحواًل انعطافيًا مع االنتفا�سة االأ �سهدت حركة »االإ

حركة دعوية دينية اإلى حركة �سيا�سية بتاأ�سي�سها حركة »حما�س«. وقد حر�ست الحركة الجديدة 

اأنها  وبدا  ف�سائلها،  عن  فقط  ولي�س  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  عن  نف�سها  تمييز  على  دوما 

والعمل من  المنظمة  لها، حيث تراوحت خياراتها بين االن�سواء تحت راية  تطرح نف�سها بدياًل 

داخلها ومحاولة ال�سيطرة عليها وتوجيهها بما يتواءم مع برنامج »حما�س«، اأو العمل من خارجها 

وتحديها على جبهة التمثيل الفل�سطيني.

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية:

تمثل  نوعيًا  منعطفًا  »اأو�سلو«  اتفاقية  مع  الثاني  طوره  في  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  دخل 

حدود  حول  يدور  �سا�سي  االأ ال�سراع  جعل  الذي  مر  االأ اإقليمها،  على  فل�سطينية  �سلطة  قيام  في 

النظام  الطور على  التي �سهدها هذا  التغيرات  الوطنية عليه. ومن  ال�سيادة  و�سكل  قليم  االإ هذا 

اآليات متعددة كبناء قوة اأمنية، واال�ستناد اإلى  اإنتاج هيمنة فتح با�ستخدام  الحزبي: (اأ) اإعادة 

قاعدة تنظيمية، واإدارة المواجهة مع االحتالل، واحتواء الت�سكيالت التقليدية وبال�سراع للهيمنة 

�سالم ال�سيا�سي، وتراجع ملحوظ في  على موؤ�س�سات المجتمع المدني. (ب) �سعود تنظيمات االإ

  الندوة الفكرية ال�سيا�سية، م�سدر �سابق، �س 331.
7

ال�سيا�سية والتحرر  الداخلية والديمقراطية  الديمقراطية  الفل�سطينية: بين مهام  ال�سيا�سية  حزاب  التنظيمات واالأ   جميل هالل: 
8

الوطني، رام اهلل: مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية للدرا�سة الديمقراطية،�س 48.
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. (ت) ت�سكل النظام الحزبي في هذا الطور من قوى موؤيدة وم�ساركة في ال�سلطة 
9

تنظيمات الي�سار

الفل�سطينية في مقابل قوى معار�سة تاأخذ على ال�سلطة ال �سرعيتها وف�سادها. على كل حال لم 

ت�سارك قوى المعار�سة في االنتخابات العامة عام 1996، بينما �ساركت اأبرز هذه القوى (حما�س 

والجبهتين ال�سعبية والديمقراطية) في االنتخابات الت�سريعية الثانية، دون اأن يطراأ تغيير حقيقي 

غلبية و�سكلت  على طبيعة ال�سلطة (المحددات والقيود)، وهو ما اأوقع »حما�س«، التي فازت باالأ

الحكومة العا�سرة، في ال�سرك الناجم عن التناق�س الكبير بين اأيديولوجيتها ونهجها ال�سيا�سي 

الذي اأو�سلها اإلى ال�سلطة من ناحية ، وبين التواجد في �سلطة مقيدة مو�سوعيًا في ظل االحتالل 

 .
10

من ناحية اخرى

لقد �سكل دخول »حما�س« في النظام ال�سيا�سي تتويجًا لعملية تاريخية طويلة ومعقدة. ففي حين 

ف�سلت الحركة العمل من خارج المنظمة والتناف�س معها على جبهة التمثيل الفل�سطيني، رف�ست 

الاعتراف بال�سلطة، واتبعت اإ�ستراتيجية لاإحراجها جمعت بين المواجهة الع�سكرية مع الاحتلال 

والمواجهة ال�سيا�سية مع قيادتها. واإذ اأ�سبحت قيادة ال�سلطة الفل�سطينية غير قادرة على موا�سلة 

هذه  تعززت  و  لها،  وم�ستعدة  بالم�ساركة  راغبة  »حما�س«  بدت  الثانية،  الانتفا�سة  خلال  الحكم 

الرغبة بعد وفاة يا�سر عرفات، وانتخاب محمود عبا�س خلفًا له، حيث اتبع الاأخير اإ�ستراتيجية 

في  والاندماج  ال�سلطة  في  الم�ساركة  عليها  فعر�س  »حما�س«،  مع  التعاون  �سرورة  على  تقوم 

موؤ�س�ساتها، وهو الذي كان يراهن على واحد من اأمرين: اإما ان�سياع »حما�س« اإلى منطق ال�سلطة 

مقابل ح�سولها على مظلة �سرعية تحميها من عنف الاإ�سرائيليين وملاحقة الاإدارة الاأمريكية في 

حربها �سد الاإرهاب، واإما توفير المبررات اللازمة لاتخاذ اإجراءات رادعة �سد الحركة.  

النظام الحزبي الفل�سطيني: محددات وخ�سائ�س عامة

جاءت كل الت�سكيالت ال�سيا�سية التي عرفها الفل�سطينيون منذ بداية القرن الع�سرين وحتى   .1

يومنا هذا في �سياق الرد على التحديات الناجمة عن اال�ستعمار الغربي وما يعرف ب�سدمة 

اإطار  اأي في  اال�ستيطاني،  ال�سهيوني  الم�سروع  العثمانية، ومواجهة  الدولة  وانهيار  الحداثة 

البحث عن هوية وكيانية جديدة. ولم تخرج هذه الت�سكيالت من حيث مرجعياتها الفكرية 

واأ�ساليب عملها واأ�سكال تنظيمها واأهدافها عن ال�سراع بين منظومتين مرجعيتين وتفاعل 

�سالم والحداثة الغربية. كل منهما مع البنية المجتمعية الفل�سطينية: االإ

 جميل هالل: النظام ال�سيا�سي بعد اأو�سلو، رام اهلل: مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، 1998، �س 108-93.
9

 عزمي ب�سارة: حول فوز حما�س وفعل التحدي، ن�سخة الكترونية، تم ا�سترجاعها في 2007/1/26 من: 
10

http://www.arabs48.com/display.x?cid=7&sid=25&id=34412.
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يديولوجية، وبالتالي تحولها اإلى محط جذب جماهيري،  لم يتحقق تميز البرامج ال�سيا�سية واالأ  .2

اإال بتوفر واحد اأو اأكثر من العنا�سر التالية: (اأ) اإذا كانت ت�سكل امتدادًا اليدولوجيا مهيمنة 

اإقليميًا اأو عالميًا، ومتمثلة في دول قائمة اأو في حركات كبرى فاعلة. (ب) قدرتها على اإعطاء 

المبادئ  نمذجة  اإلى  واللجوء  المرحلة،  �سئلة  الأ والفكرية  ال�سيا�سية  جابات  واالإ التف�سيرات 

في  وراديكالية  حازمة  مواقف  تبني  (ج)  النا�س.  عامة  متناول  في  لجعلها  الثقافية  والقيم 

مواجهة الحركة ال�سهيونية واالحتالل.

العنا�سر  اأو ذاك بفعل  التنظيم  التاأثير والنفوذ، فكانت تتحقق لهذا  اأما اكت�ساب م�ساحات   .3

ال�ستنفار  وتعبوية  احتجاجية  امتالك طاقة  البرنامجي. (ب)  والتميز  التمايز  (اأ)  التالية: 

قيم معينة من الثقافة ال�سائدة، اأو قطاعات و�سرائح اجتماعية معينة. (ج) االنخراط الفعال 

�ساليب العنيفة كالكفاح الم�سلح، والعمليات  في الكفاح الوطني �سد االحتالل، مع تف�سيل االأ

التفجيرية. (د) المبادرات الجماهيرية التي تعاطت مع م�ساكل الجمهور وقدمت حلواًل لها 

التحفيز  واأ�سكال  الت�سهيالت  وتقديم  الموارد  امتالك  (ه)  االجتماعية.  الخدمة  ك�سبكات 

المختلفة لبناء جمهور الموؤيدين.  

ال�سيا�سي  النظام  ثم  ومن  ال�سيا�سي  الحقل  داخل  الفل�سطينية،  الوطنية  الحركة  �سهدت   .4

اأخرى، وا�ستباكها في  اإحالل واحدة محل  البديلة وعمليات  الروؤى  الفل�سطيني ت�سارعًا في 

القومي  (االتجاه  بمختلف جوانبه  الحزبي  والتناف�س  ال�سيا�سية  والمعار�سة  الحوار  عمليات 

بدياًل للقيادة التقليدية ذات النزعة الع�سائرية، وطنية فتح مقابل االتجاه القومي المهيمن 

على قيادة منظمة التحرير ما قبل عام 1968، واأخيرا اإ�سالمية حما�س في مواجهة وطنية 

المنظمة منذ منت�سف �سبعينيات القرن الع�سرين).

والم�ساومات  والتناحر  ال�سللية  اأمرا�س  �سيوع  في  الع�سكرية  ال�سيا�سية  الف�سائلية  ت�سببت   .5

. ولم تكن التعددية 
11

بوية الال موؤ�س�ساتية الفئوية ال�سيقة وروح التع�سب و�سيادة القيادة االأ

ال�سيا�سية، التي تعني قدرًا من التحمل والتعاي�س الم�سترك في نف�س الحيز ال�سيا�سي، جزءًا 

االجتماعية  للتعددية  امتداد  مثلت  ما  بقدر  المتجددة  الثقافة  اأو  الرا�سخة  القناعة  من 

القائمة  القوى  بموازين  المحكومة  والع�سائرية  القبلية  العالقات  عن  النا�سئة  التقليدية 

ومراعاة الم�سالح الم�ستركة.

زعر:  النظام ال�سيا�سي والتحول الديمقراطي في فل�سطين،    لمزيد من التفا�سيل حول التعددية ال�سيا�سية راجع: محمد خالد االأ
11

رام اهلل: مواطن الموؤ�س�سة  الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، 1996.
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الق�سم الثاني: اأزمة النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني

مالمح اأزمة النظام:

لل�سلطة  العا�سرة  الحكومة  وت�سكيلها   2006 الت�سريعية  باالنتخابات  »حما�س«  حركة  فوز  ك�سف 

الفل�سطيني، كما ك�سف  النظام  القوى داخل  تبدل حقيقي في موازين  الفل�سطينية، عن حدوث 

ذات  تكون  اأن  يمكن  ال  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  وهي  اأال  الفل�سطينيون  تنا�ساها  اأخرى،  حقيقة 

�سيادة تحت االحتالل، وبالتالي فثمة قيود ومحددات لم ت�ستطع الحركة الوطنية تجاوزها. يمر 

النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني في عملية اإعادة بناء، تحتل حركة »حما�س«  فيها موقعًا موؤثرًا وفاعاًل. 

رجح اأن تطول هذه العملية، مما يعني وقوع النظام في حالة عدم ا�ستقرار قد تف�سي اإلى اأزمة  واالأ

�سرعية وهوية اإذا ما بقيت »حما�س« تفتقر اإلى روؤية وا�سحة ومنظور متكامل تقبل التفاو�س حوله مع 

خرين، واإذا ما اأ�سرت على اال�ستيالء على الموؤ�س�سة (�سلطة  الفاعلين ال�سيا�سيين واالجتماعيين االآ

ومنظمة) دون مراعاة لمحدداتهما وطبيعتهما ووظيفتهما: منظمة التحرير الفل�سطينية بو�سفها 

الفل�سطينية الوطنية وتطويرها،  واأ�سا�سي في �سيانة الهوية  حركة تحرر وطني وعامل توحيدي 

وال�سلطة الفل�سطينية بو�سفها م�سروعُا »دوالنيُا« يجري ال�سراع على حدود اإقليمه و�سكل ال�سيادة 

الوطنية  عليه. 

والوا�سح اأنه ال توجد موؤ�سرات اإيجابية على اأن حركة »حما�س« ت�سعى حقًا اإلى بناء نظام �سيا�سي 

بفعل  والقبول  للتكيف،  واال�ستعداد  ال�سيا�سي،  الن�سج  على  تدل  �سواهد  من  بالرغم  ديمقراطي، 

ال�سرورة للتعدد والم�ساركة. كما اأن حركة »فتح«، التي لم ت�ستوعب بعد خ�سارتها وفقدان هيمنتها، 

توا�سل ال�سراع على اأر�سية ا�ستعادة النفوذ وال�سيطرة، وال تقدم بدياًل فعليًا الإخراج النظام ال�سيا�سي 

من اأزمته الحالية. بدورها، فاإن التنظيمات الي�سارية والقومية، تعاني من حالة تراجع غير م�سبوقة، 

وتكاد تنق�سم على نف�سها باتجاه قطبي الجذب اأي حركتي »فتح« و »حما�س«. 

اأزمة التنظيمات الي�سارية والقومية الفل�سطينية:

حزاب نتيجة نمو الم�ساألة االجتماعية وانبثاق  �سهد منت�سف القرن التا�سع ع�سر والدة جيل من االأ

ال�سيا�سي،  البل�سفية، وتد�سين بدايات مرحلة من عدم اال�ستقرار  الثورة  العمالية. ومع  الحركة 

ظهرت اأحزاب جماعية من نمط جديد، كما ظهرت العديد من حركات التحرر الوطني في بلدان 

حزاب والحركات: اال�ستناد  برز لهذه االأ اأفريقيا والعالم العربي خ�سو�سًا، وقد كانت ال�سمة االأ

المارك�سية  اأمثلة ذلك  بتمثيل ديناميكية اجتماعية معينة، ومن  يبرر االدعاء  اإلى مذهب حازم 
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غلب، لم يكن نجاح القوى  حزاب ال�سيوعية، والوحدة العربية كاأيدولوجيا قومية. وباالأ بالن�سبة لالأ

الفل�سطينية المت�سكلة على اأ�س�س اأيديولوجية مارك�سية اأو قومية عربية  و�سعودها في اإطار النظام 

بالرغم  اأيديولوجياتها،  حول  التعبئة  عمليات  من  نابعًا  اأو  فكرتها  قبول  عن  تعبيرًا  الفل�سطيني 

يديولوجيات من بريق و�سدى جاذب، بقدر ما ارتبط بالم�ساهمة المتميزة في  مما كان لهذه االأ

الكفاح الوطني و/اأو الم�ساهمة في بناء وتعزيز اأ�سكال الت�سامن االجتماعي عبر �سبكات الدعم 

عبر  المالية  الوفرة  و/اأو  المحتلة  الفل�سطينية  را�سي  االأ في  وخا�سة  الجماهيرية  والمنظمات 

االرتباط بمحاور عربية موؤثرة في ال�ساأن الفل�سطيني. 

تنظيمية  بنيوية  اأزمات  و »حما�س«)، بدرجات،  »فتح«  القوى (بخالف  تعي�س جميع هذه  حاليا، 

وفكرية و�سيا�سية وقيادية بدرجات متفاوتة، وانخراطها في جهد بناء »التيار الثالث« لن ي�ساعد 

زمة اإلى  زمة، بقدر ما �ستبقى عائقًا اأمام هذا التيار وخروجه اإلى النور. وتعود االأ على حل هذه االأ

�سباب التالية: االأ

تبني اأيديولوجيات لم ت�ستقم مع المنطق الحاكم في �سيرورة البحث عن هوية وكيانية والتي   .1

ظلت تتراوح بين نزعتين: قطرية وطنية واإ�سالمية �سيا�سية في �سياق لم يتحقق فيه التمايز 

ال�سيا�سي واالجتماعي واأجه�ست فيه الحداثة.

ال�سقوط المدوي للنموذج: �سواء اأكان الدولة اال�ستراكية ال�سمولية اأو الدولة العربية ال�سمولية،   .2

اأجندة  اإلى  ال�سالح  الحكم  ونموذج  الديمقراطي  والتحول  المدني،  المجتمع  مفهوم  وعودة 

الفعل ال�سيا�سي واالجتماعي، وهو ما لم تلحظه معظم هذه القوى، حتى اأن بع�سها ظل يعار�س 

هذه التوجهات ويتهم اأ�سحابها والداعين اإليها بال�سعي اإلى تقوي�س هذه التنظيمات.

يديولوجية من خالل ال�سبكات  المناف�سة القوية من قبل حركة »حما�س« على ف�ساء الهيمنة االأ  .3

االجتماعية وتقديم نموذج يقوم على االن�سباط والمهنية ومالم�سة ق�سايا النا�س العاديين.

و   المنظمة  قيادة  مع  العالقة  على  الثالث«  »التيار  لتكوين  المر�سحة  القوى  معظم  اعتماد   .4

»فتح« وخا�سة في الطور الثاني للنظام (ال�سلطة الفل�سطينية) وعدم تميز برنامج بع�سها عن 

برنامج فتح فمثال يقول اأحد موؤ�س�سي قائمة »الطريق الثالث«: »هناك �سعوبة في تمييز التيار 

نه يتفق معها في ف�سل الدين عن الدولة، وفي البرنامج ال�سيا�سي،  الثالث عن حركة فتح، الأ

.
12

دارة« لكنه بمقدوره اأن يختلف عنها في مفاهيم الحكم واالإ

  مقابلة مع �سالم فيا�س (ع�سو المجل�س الت�سريعي  عن قائمة »الطريق الثالث«) : رام اهلل 2006/11/14. 
12
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بقاء العمل التنظيمي باأ�سكاله التقليدية واأنماطه المعروفة القائمة على التراتبية التنظيمية،   .5

المتجددة  ال�سعبية  الطاقات  وت�ستوعب  تواكب  بحيث  التنظيم  اأ�ساليب  تطوير  يجر  لم  اإذ 

اإلى  والجماهير  والقواعد  القيادات  بين  الراأ�سية  العالقات  وتردت  المتعددة،  مكانيات  واالإ

فقية بع�سها  درجة فقدان بع�س القيادات ح�سها ال�سعبي والجماهيري. كما تردت العالقات االأ

مع بع�س ب�سبب تغليب عن�سر التناحر والتناف�س على التحالفات والتقارب الفكري وال�سيا�سي 

جيال داخلها، وما نجم عن ذلك من  زمة في اإدارة العالقة بين االأ والتنظيمي، ناهيك عن االأ

ت�سرذم وترهل وعجز عن المبادرة والتجدد الذاتي.  

زمة في العديد من المنا�سبات واأطر العمل، مع التاأكيد على التفاوت من حيث الدرجة  تتجلى االأ

خر  اأو ذاك، فبع�سها يجري مراجعة داخلية ويعد النعقاد موؤتمر، وبع�سها االآ بين هذا التنظيم 

ين�سط في مجال العمل االجتماعي والنقابي والطالبي ويحقق بع�س النجاحات، ولكن، بالمجمل، 

زمة تبدو وا�سحة وجلية، و�ساأكتفي هنا بموؤ�سرين:   فمظاهر االأ

المواقف  بعر�س  واالكتفاء  �سالمية،  واالإ الوطنية  للقوى  المتابعة  لجنة  في  �سكلي  (1)ح�سور 

زمات المجتمعية التي برزت خالل االنتفا�سة  والتحليالت، ولعب دور »اإطفائية حرائق« في االأ

الثانية وفي ال�سراع العنيف بين حركتي فتح وحما�س. وقد �سعرت معظم هذه القوى بالتهمي�س 

ق�ساء وخا�سة في جل�سات الحوار، كما وبدا  انق�سامها في اقترابها  وعبرت عن رف�سها لالإ

موقف  اإلى  اأقرب  ال�سيا�سية  الناحية  من  يعتبر  فبع�سها  النظام.  داخل  الهيمنة  مركزي  من 

هذه  ف�سلت  المنظمة،  ف�سائل  موقف  من  يقترب  االجتماعية  الم�ساألة  في  بينما  »حما�س«، 

التنظيمات في الحفاظ على تميزها البرامجي، وتماهت اإلى هذا الحد اأو ذاك في الم�ساألتين 

نفوذها  م�ساحة  على  تحافظ  اأن  ت�ستطع  لم  كما  الهيمنة،  مركزي  مع  واالجتماعية  الوطنية 

�سباب المذكورة اأعاله، ولعجزها عن محاولة بناء ا�سطفاف حقيقي فيما بينها.  وتاأثيرها لالأ

(2) ف�سل جميع تجارب هذه القوى الوحدوية اأو التن�سيقية اأو االئتالفية: حيث لم تنجح في بناء 

تجمع ديمقراطي بالرغم من الجهود الفكرية الم�سنية التي بذلتها، فكما يقول قياديون في 

تيار  خلق  في  ما  اإلى حد  نجحت  القوى،  هذه  لتجميع  �سابقة  »هناك محاوالت  القوى:  هذه 

، اإال اأن »محاوالت التحالف ف�سلت وما نجح منها 
13

ثالث يعبر عن قطاعات كبيرة من ال�سعب«

الحزبي  التع�سب  ب�سبب  الدوام،  ومقومات  اال�ستمرار  تت�سمن عنا�سر  لم  نها  الأ ي�ستمر،  لم 

 »وتتعثر 
14

والم�سلحة الذاتية والفئوية ال�سيقة، واالبتعاد عن ال�سرائح االجتماعية المختلفة

   مقابلة مع  طلعت ال�سفدي (ع�سو المكتب ال�سيا�سي لحزب ال�سعب الفل�سطيني): غزة، 12/5/ 2006.
13

مين العام لجبهة التحرير الفل�سطينية): غزة،  11/2/ 2006.    مقابلة مع عمر ال�سبلي (االأ
14
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XXXIII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

بالحوار  »وا�ستئثارهما  و«فتح  »حما�س«  تفرد  مواجهة  في  حقيقي  ائتالف  بناء  محاوالت 

خرى والزالت تنظر  وال�سلطة. كما لم ت�ستطع اأن ت�سكل تحالفًا مع مكونات المجتمع المدني االأ

بعين الريبة اإلى القطاع الخا�س الفل�سطيني وممثليه وتحجم عن التعاطي الجاد معه.

»فتح«  لي�ست  اأنها  باعتبارها  اإال  واحد،  ت�سنيف  �سمن  حاليا  القوى  هذه  جمع  ي�سعب  عمليًا، 

كما  والنفوذ  التاأثير  م�ساحة  حيث  من  وتتفاوت  و�سيا�سيًا  اأيدولوجيًا  تتمايز  فهي  »حما�س«،  اأو 

�سهدت بذلك نتائج االنتخابات الت�سريعية الثانية.ولكن هل هنالك اإمكانية اأن ت�سكل هذه القوى 

(الجبهتان ال�سعبية والديمقراطية، وحزبا ال�سعب واالتحاد الديمقراطي »فدا«، وجبهة الن�سال 

والجبهة  الفل�سطينية،  التحرير  وجبهة  الفل�سطينية،  الوطنية  والمبادرة  الفل�سطيني،  ال�سعبي 

تدفع  التي  �سباب  االأ تبدو  ثالثًا؟  تيارًا  بع�سها  اأو  الثالث«)  »الطريق  قائمة  الفل�سطينية،  العربية 

هذه القوى اإلى ذلك وجيهة ومو�سوعية: فما يجمعها ال يقل كثيرًا عما يفرقها، فهي ترف�س حالة 

اال�ستقطاب الثنائي وتت�سرر منه، وبع�سها ي�سهد تحواًل وانفتاحًا فكريًا يعزز التوجه نحو فكرة 

»التيار الثالث«، واأخيرًا، تدرك هذه القوى اأن م�ساحة نفوذها منفردة محدودة للغاية. ومع ذلك، 

ال�سابقة  القوى في جميع محاوالتها  للتو، لم تنجح هذه  اإليها  ا�سرنا  التي  زمات  االأ اإلى  واإ�سافة 

�سباب التالية: لبناء ائتالف اإال ب�سورة موؤقتة وطارئة، وهو ما يمكن رده اإلى االأ

ووظيفته،  ومكوناته  التيار  هذا  اإلى  النظر  في  بينها  فيما  حقيقي  تفاوت  هناك  ول:  الأ ال�سبب 

بالرغم من الجهد الفكري الذي بذل في هذا االتجاه، حيث يجري الت�ساوؤل عن القوى التي يمكن 

اأن ت�سكل هذا التيار »ما الذي يميز التيار الثالث؟ هل هو كل من هو خارج فتح وحما�س؟ هل ي�سمل 

االتجاه الي�ساري بالمعنى العري�س للكلمة بما في ذلك »فدا» و»المبادرة  الوطنية الفل�سطينية«، 

واالتجاه القومي بمختلف تياراته من »البعث« اإلى »جبهة التحرير العربية«، اإ�سافة اإلى االتجاه 

15

الليبرالي ممثال بقائمة »الطريق الثالث«؟

مع  العوامل  اأن هذه  اإال  ونجاحها،  وعوامل �سعودها  اأ�سباب  تراجع  بالرغم من  الثاني:  ال�سبب 

�سعفها الزالت ت�سكل مجااًل للتناف�س والتمايز ولي�س للتقارب واالئتالف، فاالختالف في وجهات 

النظر حول اأ�سكال المقاومة يح�سر كلما جل�س فريق منها اإلى طاولة الحوار، وبع�سها يمعن في 

خرين. الن�ساط  تمييز نف�سه في هذا المجال لي�س فقط بالممار�سة واإنما بتاأكيد اختالفه مع االآ

لمامًا.  اإال  وتوحدًا  اتفاقًا  ي�سهد  ولم  واختالف  تناف�س  محل  اأي�سًا  الزال  والنقابي  االجتماعي 

�سياء اأن تبقى م�سادر التمويل والدعم والح�سول على بع�س المنافع  اأخيرًا، ولعله من طبائع االأ

  مقابلة مع قي�س عبد الكريم (ع�سو المكتب ال�سيا�سي للجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين/ ع�سو المجل�س الت�سريعي): رام اهلل، 
15

.2006 /11/7
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واالمتيازات، عبر االرتباط بمحاور اأو بعوا�سم عربية، اأو عبر موؤ�س�سات ال�سلطة والمنظمة، اأدعى 

للخالف والتناف�س منها اإلى التقارب والتوحد. 

غلبية ال�سامتة والم�ستقلون: الأ

اللغة  دارجة في  �سيا�سية  واإنما عبارة  اأو مفهومًا نظريًا  »الم�ستقلين« م�سطلحًا  ت�سكل مقولة  ال 

اأو ذاك. وينح�سر هوؤالء غالبًا في بع�س  اإلى هوؤالء الذين ال ينتمون اإلى هذا التنظيم  �سارة  لالإ

عمال وكبار  كاديميين واأ�ساتذة الجامعات وفي عدد كبير من الكتاب وال�سحافيين ورجال االأ االأ

وقات  هلية والدولية. معظم هوؤالء انتمى في وقت من االأ الموظفين في الموؤ�س�سات الر�سمية واالأ

انتحى جانبًا  الوطني) ومعظمهم  للكفاح  ال�سبابي  الحما�س  فترة  اأو  الجامعية  الدرا�سة  اأثناء   )

خارج العمل التنظيمي والكفاحي لي�ستغرق في اأعمال واهتمامات اأخرى. هذا مع العلم اأن ح�سة 

تحدد  التي  وهي  نف�سها  ال�سيا�سية  التنظيمات  بين  وخالف  جدل  محل  دائمًا  كانت  الم�ستقلين 

غلبية  الح�سة وتختار من هو الم�ستقل (انظر ت�سكيل حكومة الوحدة الوطنية واتفاق مكة). اأما االأ

ال�سامتة فتعبير �سيا�سي مرتبط اإما باأنا�س خارج التنظيمات ال�سيا�سية، اأو بالعملية االنتخابية 

غلبية اإما في نتائج  كاأن نتحدث عن ال�سوت االحتجاجي اأو الكتلة ال�سامتة وتظهر فعالية هذه االأ

بالتظاهر  �سمتها  تخرج عن  وبالتالي  معينة  ق�سية  تعبئتها حول  على  القدرة  في  اأو  االنتخابات 

بل  منظمة  غير  احتجاجية  باأعمال  �سمتها  عن  تخرج  وقد  ذلك.  وغير  االعت�سام  اأو  ال�سلمي 

ومدمرة اأحيانًا (كثورة الجياع) 

بينما �ساع ا�ستعمال م�سطلح م�ستقلين في ال�سياق الفل�سطيني منذ اأن ت�سكلت منظمة التحرير 

�سارة اإلى كل من ال ينتمي اإلى تنظيم �سيا�سي ويقوم في نف�س الوقت بن�ساط عام �سيا�سي اأو  لالإ

غلبية ال�سامتة« فقط مع ن�ساأة نظام �سيا�سي جديد عند ت�سكل  نقابي اأو اجتماعي، برز مفهوم »االأ

اأول �سلطة فل�سطينية حيث بداأت عمليات الفرز االجتماعي تاأخذ منحًى مختلفًا عما كانت عليه 

الحالة  وفي  والنخبة،  والتهمي�س  ق�ساء  االإ بعمليات  الم�سطلح  يقترن هذا  االحتالل.  فترة  اإبان 

وتعزيز  الوالءات  اال�ستزالم و�سراء  الكتلة من خالل  التعامل مع هذه  الفل�سطينية جرى ويجري 

ال�سيا�سية واالجتماعية، ولعل هذا ما يف�سر قدرة  التعبئة  الع�سوية ولي�س عن طريق  االنتماءات 

»حما�س« كحركة دينية اأواًل وكحركة اجتماعية ثانيًا وكتنظيم مقاوم ثالثًا على ا�ستقطاب وتجيي�س 

خرى  اأعداد كبيرة من هذه الكتلة وقد لعب الم�سجد دورًا ملحوظًا في ذلك. بينما ف�سلت القوى االأ

في ك�سب تاأييد هذه الكتلة ب�سبب الف�ساد واإفال�س الم�سروع ال�سيا�سي الذي تحمله في حالة »فتح«، 

زمة الفكرية والتنظيمية البنيوية في حالة تنظيمات الي�سار.     وب�سبب االأ
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

الق�سم الثالث: م�ستقبل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني:

نظام ل م�ستقر:

من  جديد  عهد  بداية  يد�سن  اأن  قيادته  وبالتحديد  النظام  قلب  اإلى  »حما�س«  دخول  �ساأن  من 

الحياة ال�سيا�سية الفل�سطينية لها �سماتها وخ�سائ�سها المختلفة، وبالتالي فاإن ا�ستقرار النظام 

الفل�سطيني على و�سع جديد يتطلب المزيد من التحوالت الفكرية والبنيوية والوظيفية، اإ�سافة 

اإلى اإرادة �سيا�سية ملتزمة وقاعدة اجتماعية منظمة و�ساغطة، وبيئة داخلية وخارجية م�سجعة 

ومواتية. �سي�سهد النظام في ال�سنوات القادمة مزيدًا من التحوالت البنيوية بتاأثير عوامل عدة، 

اأبرزها: (1) ا�ستمرار حالة اال�ستباك بين الم�سروع الوطني الفل�سطيني والحركة ال�سهيونية في 

يديولوجية و�سيطرتها ال�سيا�سية في المجتمع  ال�سفة الغربية وقطاع غزة. (2) هيمنة »حما�س« االأ

وا�ستعادة  وجهتها  وت�سويب  بنيتها  ترميم  اإعادة  على  »فتح«  قدرة   (3) ال�سيا�سي.  النظام  وفي 

واالجتماعي  االقت�سادي  الطابع  ذات  المجتمعية  التحوالت   (4) الجماهيرية.  م�سداقيتها 

والثقافي. (5) بروز »تيار ثالث« قادر على ا�ستقطاب وتعبئة جماهير كبيرة في مواجهة هيمنة 

»حما�س«، يمالأ الفراغ الناجم عن غياب »فتح« اإذا ما غابت، اأو يتكامل معها ويعزز من قدرتها 

على ا�ستعادة دورها. 

فتح: بداية ونهاية

ي�سف اأحد القياديين في حركة »فتح« هاني الح�سن حركته باأنها بمثابة منهج في قيادة الن�سال 

�سالميين حول اأطروحاتهم الفكرية  الفل�سطيني، فهي لم تختلف مع المارك�سيين اأو القوميين اأو االإ

يديولوجية، اأو لم تتوقف طوياًل عند هذا االختالف اأو الخالف، ولكنها تميزت عنهم باختيارها  واالأ

نقطة االنطالق ال�سحيحة نحو التطور والتغيير.، اأي التم�سك بالروؤيا القطرية ال�ساملة في اإطار 

على  القادرة  نها وحدها  الأ واقعية  فهي  واحد،  اآن  في  وثورية  واقعية  روؤية  اأنها  اعتبار  على  قومي، 

و�سعها  عند  الالزمة  العقالنية  اأ�سحابها  تمنح  نها  الأ ثورية  وهي  القطرية،  الخ�سو�سية  التقاط 

قليم ي�سجع مثل هذا التوجه، حيث  . كان مناخ �سعود فكرة الدولة القطرية في االإ
16

مو�سع التنفيذ

حزاب القومية التي باتت اأحزابًا حاكمة في عدد من الدول العربية، وهي  تغيرت اإ�ستراتيجيات االأ

دامة  اأوجدتها الدولة الوطنية/القطرية الإ اإ�ستراتيجيات انطلقت من الديناميكيات الخا�سة التي 

.
17

حزابها الحاكمة واإعادة اإنتاج ذاتها وموؤ�س�ساتها، على الرغم من ا�ستمرار الخطابات القومية الأ

   هاني الح�سن، حركة فتح: الم�سيرة والجذور، في الندوة الفكرية ال�سيا�سية: م�سدر �سابق، �س 295- �س 329.
16

حزاب ال�سيا�سية، م�سدر �سابق، �س 46   جميل هالل: التنظيمات واالأ
17
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اإلى  المنظمة  قيادة  تولي  ومن  الداخل،  اإلى  الخارج  من  »فتح«  قيادة  انتقلت  اأو�سلو  اتفاقية  مع 

تتعامل  لم  االنعطافي،  التحول  هذا  زحمة  وفي  الفل�سطينية.  ال�سلطة  �سوؤون  باإدارة  االن�سغال 

»فتح« مع التحديات الجديدة الناجمة عن هذا التحول كما يجب (اال�ستناد اإلى قاعدة اجتماعية 

العالقة  تن�سيط  �سرورة  دوالني،  م�سروع  اإلى  ال�سلطة  تحويل  المعالم،  وا�سحة  واقت�سادية 

، ففقدت تمايز برنامجها، اأو لم يعد لديها برنامج 
18

وتاأطيرها بين ال�سلطة وال�ستات الفل�سطيني)

وقد اأوهمت نف�سها بتحقق هدفها في اإن�ساء كيانية فل�سطينية على اإقليمها، غير مدركة لمحددات 

التعبئة  اآليات  لي�س على  وتاأثيرها،  نفوذها  تو�سيع م�ساحة  في  واعتمدت  وقيودها،  الكيانية  هذه 

ال�سيا�سية واالجتماعية، واإنما ب�سناعة هيمنة جديدة داخل النظام الفل�سطيني يقوم على ت�سكيل 

ال�سيا�سية  القوى  دور  وتهمي�س  الزبائنية،  العالقات  وتكري�س  بالموارد  والتحكم  من،  االأ اأجهزة 

خرى.  واالجتماعية االأ

ومع و�سول المفاو�سات اإلى طريق م�سدود، وا�ست�سراء مظاهر الف�ساد، اندلعت االنتفا�سة الثانية، 

انعك�س في  والذي  »فتح«،  الذي لحق بحركة  التراجع  اأخرى، عن مدى  اأ�سياء  بين  لتك�سف، من 

نتائج االنتخابات المحلية والت�سريعية. ورغم ذلك لم تتجاوز الحركة اأزمتها، وقد تجلى ذلك في 

الموقف من حكومة »حما�س« حيث برزت ثالثة اتجاهات: (1) اتجاه يرف�س الم�ساركة في حكومة 

ت�سكلها حما�س خ�سية اأن يف�سي ذلك اإلى تعزيز �سرعيتها وقب�ستها على ال�سلطة، ويراهن هذا 

االتجاه على عدم قدرة حما�س اال�ستمرار في الحكم طوياًل. (2) اتجاه يرى �سرورة احترام نتائج 

الخيار الديمقراطي للفل�سطينيين، وعلى فتح اأن تنتقل اإلى �سفوف المعار�سة. (3) اتجاه يعتقد 

باأهمية قيام المجتمع الدولي بممار�سة ال�سغط على حكومة »حما�س« لتجري التكيف ال�سيا�سي 

�سالميين.  االإ الحتواء  ال�سيا�سي  برنامجها  لتغيير  »فتح«  ت�سطر  اأن  ال  المطلوب،  يديولوجي  واالأ

وبينما ظل موقف الرئي�س محمود عبا�س غير محدد تمامًا، فقد ا�ستعادت »فتح« تاأكيد ح�سورها، 

المتاحة،  ومواردها  الرئا�سة  موؤ�س�سة  �سالحيات  حول  بالتمركز  وتفردها،  هيمنتها  زوال  بعد 

منية واالعتماد على مجموعاتها الم�سلحة، وبتوجيه  جهزة االأ وبا�ستمرار ال�سيطرة على بع�س االأ

الغ�سب والتذمر في �سفوف موظفي ال�سلطة الذين لم يتلقوا رواتبهم لفترات طويلة نحو حكومة 

بتفعيل  الفل�سطيني، وكذلك  القرار  وا�ستقاللية  الفل�سطينية  الوطنية  وباإحياء خطاب  »حما�س«، 

اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة بعد �سنوات من تهمي�سها، دون اأن ت�سعى اإلى بناء �سراكة 

حقيقية وا�سطفاف وطني جاد على اأر�سية �سيا�سية واجتماعية مع من يفتر�س اأن يكونوا حلفاء 

مبكرة  وت�سريعية  رئا�سية  انتخابات  اإجراء  على  »فتح«  تراهن  التاريخيين.  و�سركاءها  الحركة 

ال�ستعادة نفوذها و�سيطرتها على ال�سلطة.  

الفل�سطينية، �سيف  ال�سيا�سة  الوطن،  المنقو�سة في  والدولة  المنفى  الدولة في  بين  ال�سايغ،  التفا�سيل راجع: يزيد   لمزيد من 
18

وخريف 1997، العددان 15-16، ال�سنة الرابعة، �س 63- 68.

30



XXXVII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

إدارته  إلى ا »حما�س«: من رف�س الواقع ا

ال يمكن تف�سير ن�ساأة »حما�س«، ومن ثم تطورها، خارج اإطار محددين حكما �سلوكها وتوجهاتها 

ول، ن�ساأتها في بيئة فل�سطينية كفاعل �سيا�سي واجتماعي ن�سط، والمحدد  ومنطلقاتها: المحدد االأ

المنطقة  في  ال�سيا�سي  �سالم  االإ لتيار  امتدادًا  ونهايته،  مر  االأ منطلق  في  بكونها،  يت�سل  الثاني 

خوان الم�سلمين« عالمية الطابع والتنظيم واالنت�سار. ويبدو اأن انتماء »حما�س« اإلى ما  ولحركة »االإ

يعرف بالحركات المحددة للهوية، كونها تقوم على اأ�سا�س ديني، يخلق لها التبا�سا وا�سحا بين 

هويتها ال�سيا�سية وهويتها الدينية، وبين كونها حركة عالمية وحركة وطنية، ويثقل عليها االنتقال 

  .
19

من رف�س الواقع اإلى التعامل معه واإدارته ومجابهة تحدياته

لقد قررت »حما�س« بعد بقائها طوياًل خارج النظام ال�سيا�سي دخوله، م�ستغلة حالة الوهن التي طراأت 

مر لم يكن بهذه الب�ساطة، فقد بوغتت  �سا�سية، على اأن االأ عليه، لكن دون اأن تعيد النظر في مبادئها االأ

على اأكثر من �سعيد، حيث  اكت�سفت اأن النظام الفل�سطيني، بالرغم مما بدا عليه من وهن، يمتلك تقاليد 

عريقة وي�سم قوى �سيا�سية ومجتمعية متعددة، ويقوم على اأ�س�س وقواعد واآليات من ال�سعب االنقالب 

فلم  والمجتمع،  الحكم  دارة  الإ الالزمة  بالمرونة  تتحل »حما�س« وحكومتها  عليها اأو تغييرها. لم 

يتحقق الف�سل بين الحركة والحكومة. اأعطت الحركة وحكومتها العديد من الموؤ�سرات على اأنها 

ال تنوي بناء نظام ديمقراطي: �سحيح اأنها لم تعلن عن نيتها في اإقامة حكومة »ثيوقراطية«، لكنها 

�سلمة التدريجية في عالقة طردية مع تثبيت اأركان �سلطتها، وهي  �ستحاول اال�ستعا�سة عن ذلك باالأ

تت�سمن مكا�سب  باعتبارها  واإنما  بو�سفها مذهبًا متكاماًل،  لي�س  الديمقراطية  تتناول مو�سوعة 

مطلوبة وراجحة، كما لم تتردد »حما�س« في ا�ستخدام العنف �سد خ�سومها اأو للدفاع عن نف�سها. 

�سرائيلي، وبالح�سار االقت�سادي والعزلة  زمة بالعدوان االإ وتبرر حما�س عجزها عن الخروج من االأ

ال�سيا�سية، واأخيرًا بالمحاوالت االنقالبية الداخلية، وفي ذلك بع�س ال�سحة، لكنها تغفل ما يعتري 

جندة  ولويات واالتجاه المركزي، وتداخل االأ خطابها من فقر معرفي، وعدم قدرتها على تحديد االأ

الحزبية مع اأجندة ال�سلطة والحكومة، والف�سل في االنتقال ال�سل�س من عقلية التنظيم الحركي 

اإلى عقلية التنظيم الدوالني. اإن من �ساأن دخول »حما�س« النظام ال�سيا�سي كالعب قوي ومقرر اأن 

ولى بعودة ال�سراع بين نمطين من الخطاب، اإطالقي اأيديولوجي يقوم  يطرح م�ساألتين، تتعلق االأ

على نمذجة المبادئ وتب�سيطها وجعلها في متناول النا�س، وواقعي عقالني.  اأما الم�ساألة الثانية 

ما  وهو  خرى،  االأ المكونات  على ح�ساب  واإبرازه  الفل�سطينية  للهوية  �سالمي  االإ بالمكون  فتت�سل 

يعني اأن الهوية الفل�سطينية الزالت اأبعد عن الن�سج واالكتمال.

�سالمية »حما�س«، المواد 2،5،6، 12، 27.   ميثاق حركة المقاومة االإ
19
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XXXVIII

التيار الثالث وديناميات النظام الحزبي الفل�سطيني:

موقف حركتي »حما�س« و»فتح«:

ال توؤمن الحركتان حقًا بالتعددية الفكرية وال�سيا�سية، و�سلوكهما ي�سير اإلى ذلك، حتى فيما يتعلق 

خر، ففتح لم تعتد على وجود �سريك قوي ومناف�س، واإن حر�ست في كل  بعالقتهما اأحدهما باالآ

اإنها  بل  هامة،  قرارات  اتخاذ  عند  اأو  االئتالف  �سيغ  في  ال�سيا�سي  التعدد  اإبراز  على  المراحل 

�ساهمت في ا�سطناع التعدد وخلق اليافطات الحزبية، عندما كانت ال�سرورة تقت�سي ذلك »فتح 

�سيغة  اإلى  اأقرب  وهي  والي�ساري  المتدين  �سفوفها  في  تقبل  وبالتالي  اأيديولوجية  حركة  لي�ست 

خر اإذا ما تماهى معها، اأي قبل ببرنامجها هي، وعليه فهي ترى  . و«حما�س« تقبل باالآ
20

جبهوية«

برنامجين  تعرف  الفل�سطينية  فال�ساحة  الثالث،  بالتيار  ي�سمى  ما  لوجود  اإمكانية  وال  وجود  »ال 

. اإن قيام »تيار ثالث« يفتر�س اإن�ساج عمليات الت�سيي�س والجتمعة في �سياق م�سروع بناء 
21

فقط«

دولة وطنية حديثة، تقوم على فكرة المواطنة، وهو ما يحتاج اإلى اإعادة توليد حركات �سيا�سية 

من طراز جديد، ولي�ست حركات جماهيرية تطرح �سعارات عامة وتفتر�س �سكاًل ناجزًا للهوية. 

نهما حركتان جماهيريتان تمتلكان تحديدًا ح�سريًا للهوية وتقومان على اأ�سا�س التجيي�س خلف  والأ

واقت�سادية معينة، فلن تقبال فكرة  �سيا�سية  تعبئة ل�سالح برامج  ولي�س  �سعارات مبهمة وعامة 

وداخل  النظام  داخل  والنفوذ  التاأثير  م�ساحة  على  ويناف�س  برنامجيًا  متمايز  ثالث«  »تيار  قيام 

الحقل ال�سيا�سي. 

�سيناريوهات م�ستقبلية:

قد ت�ستغرق عملية الخروج من اأزمة النظام ال�سيا�سي الحالي زمنًا طوياًل، وت�سترط اإعادة توليد 

جماع اأو فر�سه حول هوية النظام، وهي تراوح بين ثالثة خيارات: (1) نظام وطني ديمقراطي  االإ

�سالمي عبر حوار يف�سي اإلى توافق). (2) نظام اإ�سالمي (نفي واإق�ساء  (ا�ستيعاب االتجاه االإ

عدم  حالة  ا�ستمرار   (3) الوطنية).  الوحدة  مظاهر  بع�س  على  بقاء  االإ مع  خرى،  االأ التيارات 

في  متبلور  ثالث«  »تيار  ي�سهم  اأن  يمكن  ما  وبقدر  بالكامل.  النظام  وانهيار  والتفكك  اال�ستقرار 

ال�سراع على تحديد هوية النظام، فاإن ا�ستقرار النظام على و�سع جديد نتيجة ال�سراع المحتدم 

بين التيارين الكبيرين �سيتحكم اإلى حد بعيد في فر�س ت�سكيل هذا التيار. 

   مقابلة مع اإ�سماعيل اأبو �سمالة (ع�سو المجل�س الت�سريعي عن حركة فتح): غزة،  4 /2006/12.
20

   مقابلة مع يحيى مو�سى (ع�سو المجل�س الت�سريعي عن حركة حما�س) : غزة، 4 /2006/12.
21
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XXXIX

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

وباعتقاد الباحث فاإن اإعادة بناء النظام ال�سيا�سي ال تتم بمعزل عن ماآل ال�سراع مع االحتالل 

�سرائيلي و�سيرورته، ولذلك فثمة احتماالن: اأن تتم هذه العملية في اأتون ال�سراع الم�ستمر مع  االإ

ولى، هنالك ثالثة �سيناريوهات:  االحتالل، اأو اأن ي�سبقها حل �سيا�سي موؤقت. في الحالة االأ

ول: ي�ستمر ال�سراع على ال�سلطة، وبالتالي االنق�سام والتوتر بين »حما�س« و »فتح«، وما يعنيه  الأ

وطنية  وحدة  حكومة  ت�سكيل  في  والف�سل  النظام  موؤ�س�سات  بين  لل�سالحيات  تنازع  من  ذلك 

ال�سلطة  قيادة  »حما�س«  تعطي  انتخابات  ونتائج  الراهن  الو�سع  اإنتاج  تعيد  مبكرة  وانتخابات 

بالكامل بينما تنفرد فتح بقيادة المنظمة اأو بالعك�س اأي اإعطاء »فتح« قيادة ال�سلطة بالكامل بينما 

ترف�س »حما�س« الت�سليم بالنتائج، فتعود اإلى �سيا�سة اإحراج ال�سلطة. مع االنق�سام ي�سعب على 

ن ال�سراع ال يدور  القوى المر�سحة لت�سكيل »التيار الثالث« اأن تتمايز برنامجيًا عن الحركتين، الأ

اأ�سا�سًا على البرامج والروؤى. ولكن اأمامها فر�سة لتو�سيع دائرة تاأثيرها ونفوذها: فثمة �سرائح 

مجتمعية �ستكون معنية بالبحث عن بديل لحالة اال�ستقطاب الثنائي (داخل حقل ال�سلطة، اأو بين 

اأن  الثنائي يولد حاجة مو�سوعية لطرف ثالث ي�ستطيع  اإن االنق�سام  ال�سلطة والمنظمة)، حيث 

مل.  يقدم اإ�سهامًا في تخفيف وطاأته ويفتح م�سارات جديدة لالأ

نهاك  الثاني: اأن تف�سي جهود خارجية اإلى راأب ال�سدع بين الحركتين، اأو نتيجة �سعور داخلي باالإ

اأو  وعدم الجدوى، فيتم االتفاق على االقت�سام، ويمكن اأن يحدث ذلك قبل االنتخابات المبكرة 

بعدها، وبالتالي فقد ي�سهد النظام  تهدئة ن�سبية في�ستعيد جزءا من قدرته على تلبية المطالب 

منه والقيام ببع�س وظائفه. وفي ظل هذا ال�سيناريو تتقل�س اإمكانيات تو�سيع م�ساحة نفوذ »التيار 

خرين  الثالث« مو�سوعيًا، كما تقل دافعية بع�س القوى المر�سحة له، في التمايز عن التيارين االآ

على  الوطنية  الوحدة  في حكومة  (م�ساركة محدودة  المنافع  على  الح�سول  ا�ستمرار  في  طمعًا 

�سبيل المثال).

الثالث: االن�سجام الوطني اإما نتيجة لحوار جاد يف�سي اإلى توافق وطني �سامل، واإما ا�ستجابة 

لنتائج االنتخابات المبكرة التي قد ت�ستدعي ذلك، واإما في حال فوز »فتح« بالرئا�سة وتعادل القوى 

الفكري  التوافق  �سعيد  على  كبير  �سوط  قطع  ال�سيناريو  هذا  فيفتر�س  الت�سريعي،  المجل�س  في 

وال�سيا�سي واإنتاج روؤية فل�سطينية موحدة، يكون دور القوى المر�سحة لبناء »التيار الثالث« فيها 

�سهام في توليد روؤية م�ستركة. وهذا بال�سبط  اأو االإ ن�سبة  اأو توزيع االأ ملحوظًا �سواء في الحوار 

ما �سيعطل اأي بحث جدي نحو »التيار الثالث«، اإذ لن تجد بع�س القوى اآنذاك حاجة له، وربما 

تختمر  اأن  الحالة  في هذه  ويمكن  اأكبر.  ن�سيب  اأمام ح�سولها على  خر معطاًل  االآ البع�س  يراه 

�سفل«، اإذ مع مرور الوقت وتمخ�س النظام عن ف�سل في الت�سدي  �سروط بناء التيار �ستبداأ من »االأ
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XL

لال�ستحقاقات االجتماعية واالقت�سادية للفئات االجتماعية الم�سحوقة اأو المهم�سة، قد تجد هذه 

الفئات نف�سها م�سطرة للتحرك. 

�سرائيلي، ف�سيكون النظام ال�سيا�سي  اأما في حالة التو�سل اإلى حل �سيا�سي لل�سراع الفل�سطيني االإ

ال�سيا�سي  الحل  �سروط  ن  الأ (اإما  االنق�سام  �سيناريو  ا�ستبعاد  مع  �سيناريوهين  اأمام  الفل�سطيني 

اإلى التقارب):  اأكثر  اإنجاز تاريخي للفل�سطينيين يدفعهم  تاأثير تحقق  تقت�سي ذلك، واإما تحت 

في �سيناريو االقت�سام بين »حما�س« و»فتح« �ستواجه القوى المر�سحة لبناء »التيار الثالث« نف�سها 

بين  االقت�سام  اأن  العلم  مع  ذاك،  اأو  القطب  هذا  من  باالقتراب  لها،  فئوية  مكا�سب  عن  تبحث 

الحركتين قد يتحول اإلى تقارب �سيا�سي وفكري واإ�ستراتيجي (ت�سالح الفكرة الوطنية مع الفكرة 

 .
22

�سالمية) »ففي النهاية، ورغم اختالف فتح وحما�س �سيا�سيًا، اإال اأنهما متفقتان اأيديولوجيًا« االإ

في المقابل، فقد يوؤدي توجه النظام اإلى الدمقرطة والع�سرنة، وتكري�س عمليات تداول ال�سلطة 

اإلى ازدياد فر�س بناء  عبر انتخابات دورية وبداية بناء اقت�ساد وطني وتحقيق نهو�س تنموي، 

التمايز  اإلى  فاأكثر  اأكثر  التيار  لتكوين هذا  المر�سحة  القوى  الثالث«، حيث �ستميل بع�س  »التيار 

التاأثير  م�ساحات  على  للتناف�س  الدوؤوب  وال�سعي  ال�سيا�سي  الطرح  في  والجذرية  يديولوجي  االأ

الجماهيري، تتحقق معها مقولة من قبيل »تيار ديمقراطي وا�سع بم�سمون وروؤية مختلفة، ي�سكل 

.
23

الي�سار الم�ستند اإلى المارك�سية عموده الفقري«

  مقابلة مع خالدة جرار (ع�سو المكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين/ ع�سو المجل�س الت�سريعي): رام اهلل، 7 /2006/11.
22

 الم�سدر ال�سابق.
23
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«
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XLIII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

»التيار الثالث«: بحث في الروافع

اإعداد: مهند عبد الحميد

مقدمة:

يقول لينين: »يدخل المجتمع في �سيرورة من التفكك واال�ستنقاع حين ي�ساوي العجز بين ال�سلطة 

والمعار�سة«، ويقول غرام�سي »يدخل المجتمع في اأزمة ع�سوية حين يلف العجز ال�سلطة والمعار�سة 

عن  فعو�سًا   ،48 العام  نكبة  منذ  خطر  واالأ عمق  االأ هي  اأزمة  يعي�س  الفل�سطيني  مجتمعنا  معا«. 

عملية التفكيك المنهجي المرتبطة بكبح تطور البنية االقت�سادية االجتماعية التي اأقدمت عليها 

الفل�سطينية بمختلف  ال�سيا�سية  �سلطة االحتالل منذ عقود، ثمة اختالل نوعي في بنية الحركة 

زمة �سعود »حما�س« وهبوط »فتح«، فخالفًا  لالعتقاد  اتجاهاتها.  ولم ي�سعف المجتمع من تلك االأ

ال�سابقة  ال�سلطة  تحقيقه  عن  عجزت  الذي  والمخرج  بالحل  ال�ساعدة  القوى  تاأت  لم  ال�سائد 

زمة.  وقيادة المنظمة، وخالفا للتغيير الماأمول جاء ال�سعود ماأزوما واأ�سفى تعقيدًا جديدًا على االأ

اأزمة المجتمع الفل�سطيني جزء من اأزمة المجتمعات العربية التي لم تتمكن من اإر�ساء م�سروع 

اأهدافه ومكوناته وتوجهاته الفكرية وال�سيا�سية، وفي ظل  مجتمعي ثقافي عقالني متما�سك في 

النظام  للكل االجتماعي، وقدم  الحداثية كناظم  المجتمعية  الثقافة  الم�سروع غابت  غياب هذا 

.  ما 
1

والتفكك االجتماعي التخلف  اإنتاج  اأعادت  �سلوكية وقيمية  ثقافة ونماذج  العلماني  العربي 

هي  المع�سلة واالختالالت المطلوب حلها، واأي القوى االجتماعية وال�سيا�سية القادرة على وقف 

التدهور والخروج من حالة التفكك، وتجاوز التهديد الذي ي�سع في مهب الريح �سيرورة الكيانية 

الفل�سطينية نحو الدولة كبديل وحيد لالحتالل الكولونيالي؟

نفتقد �سعبًا واأحزابًا »لعقد اجتماعي«  يج�سد الم�سلحة الوطنية العليا لل�سعب، عقد يقوم بدور 

وقابلة  وملمو�سة  وا�سحة  وطنية  واأهداف  اأ�س�س  على  ال�سعب  لوحدة  والناظم  الوطني  الالحم 

للتحقيق، ويوطد عالقة مبدئية غير ا�ستخدامية بين ال�سعب والحركة ال�سيا�سية، ويزيل الحدود 

الفا�سلة والقطيعة بين المجتمع الف�سائلي والمجتمع المدني. ال يوجد �سعب يمر في طور حركة 

التحرر الوطني يفتقد لعقد اجتماعي يوحده  وي�سكل ناظمًا لن�ساله. م.ت.ف بميثاقها وبرامجها 

   كاتب ومحلل �سيا�سي.

�سقر: اإخفاق الم�سروع التنويري في المنطقة العربية، ن�سخة الكترونية، تم ا�سترجاعها بتاريخ 2006/12/20 من:   جيليبر اأالأ
1

  http://jordanianissues.blogspot.com/2006/05/blog-post_30.html
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»اتفاق  ال�سيا�سي  الحل  اإخفاق  لكن  وال�ستات.  الوطن  في  ال�سعب  وحد  اجتماعيًا  عقدًا  امتلكت 

وال�سيطرة  االحتالل  وتعميق  اال�ستيطان  لم�ساعفة  االحتالل  دولة  قبل  من  وا�ستخدامه  اأو�سلو« 

بمواالة  دة  الموطَّ ال�سلطوية  »الواحدية  و�سيادة  وال�سغيرة،  الكبيرة  ال�سعب  �سوؤون  في  والتحكم 

خالقي والجدارة الفكرية وتخلخل النظام القيمي، وتبني المعار�سة  فا�سدة«، وغياب المعيار االأ

اإلى  اأدى  ذلك  كل  وتطويرها،  اإ�سالحهما  من  بدال  والمنظمة  ال�سلطة  وراثة  لمفهوم  �سالمية  االإ

انفراط العقد االجتماعي الوطني، واإلى انق�سام الحركة ال�سيا�سية والمجتمع. اأ�سبح لدينا اأكثر 

م�سروع  يوؤيد  قرار  �سيا�سي،  قرار  واأكثر من  تفاو�سي،  فريق  واأكثر من  وطنية،  اإ�ستراتيجية  من 

الرباعية الدولية واآخر ينق�سه، قرار يوؤيد مبادرة ال�سالم العربية واآخر يرف�سها. وي�ستطيع كل 

اأ�سكال  اأي عدوان وا�ستخدام ما يروق له من  الهدنة والرد بطريقته الخا�سة على  طرف نق�س 

الن�سال بقطع النظر عن الخ�سارة والربح التي تلحق بقطاعات وا�سعة جدًا من ال�سعب، وبمعزل 

تق�سيم  ب�سيغة  لي�س  ال�سيا�سي  القرار  لقد جرى تجزيء  اأو مفاقمته.  الجمعي  من  االأ توفير  عن 

خرى، وتاأتي النتيجة  خر، واأ�سبحت كل اإ�ستراتيجية تجب االأ اأدوار بل في مواجهة كل طرف لالآ

في كل جولة ماأ�ساوية.  

قطع  وفي  االنق�سام  في  حا�سمًا  عن�سرًا  والمعار�س  الر�سمي  الخارجي  ال�سيا�سي«  »المال  لعب 

ن البنية الموؤ�س�ساتية على اختالف تالوينها تعتمد على المال  الطريق على كل محاوالت الوحدة، الأ

ال�سيا�سي الخارجي. وولّدت الحاجة المتمادية للمال ال�سيا�سي الخارجي تبعية اقت�سادية وارتهانًا 

�سيا�سيًا وفو�سى في الهوية والمرجعية. وتبين اأن »حما�س« جاءت اإلى ال�سلطة ببرنامج »اإ�سالح 

والتغيير.  �سالح  االإ توقف  المال  توقف  ، وعندما 
2

الخارجي ذاته ال�سيا�سي  للمال  ي�ستند  وتغيير« 

واإعادة  تناف�سا في عملية اال�ستقطاب  العربية  للمجتمعات  الماأزوم  الو�سع  على كل حال، يطرح 

طرح تعاقد وطني اجتماعي على اأ�سا�س عقالني علماني ديمقراطي مدني مت�ساٍو، اأو تعاقد على 

اأ�سا�س ديني �سمولي يتحكم في العالقات االجتماعية والثقافية والدينية وفي ال�سيا�سة. التعاقد 

لم�سلحة  والمذهبية  والدينية  هلية  االأ الروابط  لتحلل  ويدعو  الوطني  الالحم  بدور  يقوم  ول  االأ

الوطنية  الرابطة  انحالل  عملية  يدعم  الذي  الديني  الالحم  الثاني  والتعاقد  الوطنية،  الرابطة 

لم�سلحة الرابطة الدينية.

ليات الخارجية والداخلية في اإعادة تكوين المجتمع الفل�سطيني، بيروت: مجلة الدرا�سات الفل�سطينية،    ح�سين ابو النمل: جدل االآ
2

عدد 67، �سنة 2006.
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

دور المثقف:

المخارج  ويقدم  والمخاطر،  المحاذير  وي�سع  التناق�سات  ويحدد  الو�سع،  ي�سّخ�س  الذي  من 

االجتماعية  والتحوالت  الثورات  كل  الخ؟  و�سعارات...  وا�ستراتيجيات  برامج  والحلول في �سيغة 

الكبرى لعب المثقفون فيها دورًا رياديًا، وكل الثورات الم�سادة والحروب العدوانية كان للمثقفين 

دوٌر في توجيهها. ما يعنينا هنا المثقف الع�سوي الم�ستنير الذي يكافح ب�سورة ثابتة لتغيير العقول 

فكار ويدافع عن م�سالح المقهورين،المثقف الذي يمتلك �سالح النقد والم�ساءلة وي�ستطيع  واالأ

االجتماعية  الدينامية  كبحت  التي  العوامل  وروؤية  غمو�سها،  وك�سف  التحوالت  ر�سد  خالله  من 

الداخلية للتغيير، و تحديد جوهر ال�سراع على الم�سالح.  والمثقف ال يحتاج اإلى تفوي�س ر�سمي 

�سئلة  ن�سانية ويت�سدى لالأ من الجماهير ليعبر عنها كما يقول غرام�سي انه يدافع عن القيم االإ

االجتماعية المعقدة، ويفند اآراء ومواقف المثقفين الرجعيين. وي�ساهم في المح�سلة بنقل النا�س 

 .
3

من حالة الغريزة والمزاج االنفعالي اإلى حالة الوعي والكفاح المنّظم

ات�سمت تجربة قيادة الثورة الفل�سطينية في مراحل �سعودها وهبوطها بنق�س المعرفة والثقافة 

المبا�سرة  المعرفة  وبنق�س  اأخرى،  تحرر  وحركات  ثورية  بتجارب  قيا�سًا  ال�سيا�سي  والفكر 

اإدارة  في  لكنها  الدولية،  لل�سيا�سة  كبير  بفهم  القيادة  تمتعت  حين  في  الفل�سطيني.  بالمجتمع 

داء.  دوات واالأ العملية ال�سيا�سية وبناء الموؤ�س�سة كانت تقا�س بالهيمنة الرمزية والوالء وال تقا�س باالأ

واأعطت القيادة دورا هام�سيا للعقيدة االجتماعية وبرامج التغيير الهادف. احتل التعلم في تجربة 

ما  على  الوطني  العامل  غلبة  وب�سبب  المتدني،  المعرفي  الم�ستوى  ب�سبب  متدنية  مكانة  القيادة 

ولم ي�سدر  ال�سائدة.  الثقافة  واالرتجالية ديدن  االنتقائية  اأ�سبحت  الحالة  عداه. وفي ظل هذه 

�ستراتيجية والتحوالت في  من الم�ستوى القيادي نتاجا نوعيا واحدا حول االقت�ساد والمجتمع واالإ

للتوجهات  القيادة بحمالت ت�سحيح  تبادر  ولم  فل�سطين وخارجها.  الفل�سطيني داخل  المجتمع 

الداخلية في اأي من مراحل الن�سال الفل�سطيني، وغاب اأي دافع لديها لتغيير �سلوكها، علما اأنها 

. رغم ذلك اأفلتت المنظمة من تهمة 
4

قليمية والدولية غيرت مواقفها ال�سيا�سية ح�سب التحوالت االإ

بيروت  في  تمركزت  نها  الأ والثمانينات،  ال�سبعينات  مدار  على  الثقافية  والبالدة  الفكري  الفقر 

عا�سمة الثقافة العربية، وب�سبب اإ�سهام عدد كبير من المثقفين العرب والفل�سطينيين في بناء 

عالمية وفي ترك ب�سماتهم على الخطاب والبرنامج ال�سيا�سي.  الموؤ�س�سات الثقافية والبحثية واالإ

بعد حرب 82 وخروج المنظمة من بيروت لم تعد الموؤ�س�سة الفل�سطينية مركز جذب للمثقفين، 

اآفاق، ن�سخة الكترونية، تم ا�سترجاعها  اأية    المحجوب حبيبي:  الن�سال الديمقراطي، وحدة الي�سار تنظيمات المجتمع المدني 
3

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=38198  :بتاريخ 2006/12/15 من

  يزيد �سايغ: الكفاح الم�سلح والبحث عن الدولة- الحركة الوطنية 1949-1993، ترجمة: با�سم �سرحان،  بيروت: موؤ�س�سة الدرا�سات 
4

الفل�سطينية، 2002، �س945.

39



XLVI

�سرائيلي لمكتبة  وبداأت الفعالية الفكرية والثقافية بالن�سوب. وجاءت م�سادرة قوات االحتالل االإ

البناء  التقاطع  اأثناء احتالل 82 لبيروت لتعلن نهاية مرحلة  الفل�سطيني  بحاث  ووثائق مركز االأ

بعد  والوثائق  الكتب  واإ�ساعة  الرائدة  الموؤ�س�سة  هذه  اإغالق  اأن  بيد  والثقافي.  ال�سيا�سي  بين 

فكار الرغبية والحد�س بديال لال�ستدالل،  ا�ستردادها، د�سن عهدًا جديدًا من االرتجال واعتماد االأ

عهد انف�سال ال�سيا�سي عن الثقافي وفك االرتباط بين �سناعة المعرفة و�سناعة القرار، وبقاء 

خطر في تاريخ ال�سعب والق�سية. وجاءت الترجمة  ال�سيا�سي في العراء وحيدًا في لحظة هي االأ

في الطريقة التي اأن�ساأ فيها النظام موؤ�س�سات اأول �سلطة وطنية على اأر�س الوطن، واأخذ الفقر 

الفكري والمعرفي ينعك�س على كل �سيء.

لقد طرحت منظمة التحرير برنامج الدولة الديمقراطية العلمانية في �سبعينات القرن الع�سرين، 

ودعمته عام 88 بوثيقة اال�ستقالل التي اعتمدت مبادئ الدولة الديمقراطية العلمانية ب�سكل ال 

ولى عام 94 وما لحقها من  ولى ل�سلطتها االأ يقبل التاأويل.  وعندما و�سعت  المنظمة اللبنات االأ

خطوات واإجراءات جاءت كلها منافية للعلمانية. جرى تقديم تجربة دوالنية بطريركية، وتحولت 

الوظيفة العمومية اإلى نوع من المحا�س�سة، وتحول االنتماء العائلي الع�سائري القبلي اإلى ر�سيد 

�سيا�سي واجتماعي،عادت منظومة العائلة الممتدة والتمركزات الع�سائرية و�سبكات القربى اإلى 

حزاب والنقابات والمجال�س والوزارات وال�سحافة والبرلمان اإلى ديكورات  الواجهة، وتحولت االأ

فارغة من المعنى، و�سادت ثقافة �سعبوية عملت على �سخ�سنة النظام.

رد  فقد  وح�سب،  ال�سيا�سيين وحدهم  والثقافي من طرف  ال�سيا�سي  بين  االرتباط  يكن فك  لم 

المثقفون القطيعة بمثلها. واأحدثت التيارات الي�سارية بدورها نوعًا من القطيعة مع المثقفين، 

البطريركي  النظام  بين  الذيلي  موقفها  ووزعت  العلماني،  االجتماعي  لبرنامجها  تنت�سر  ولم 

�سالم ال�سيا�سي المحافظ على حد �سواء. كان المثقفون �ساهد زور على هزيمة العقل  ال�سعبوي واالإ

نذار  والعقالنية، قاموا بدور المتفرجين المنعزلين عن العمليات االجتماعية، ولم يقرعوا جر�س االإ

في اأعقاب تعطيل التعاقد الوطني، وتركوا االنتفا�سة الثانية تحت رحمة المزاج ال�سعبوي الثاأري 

بالقنابل  الردع  نظرية  واعتماد  المتكافئة  غير  والمواجهة  الع�سكرة  النتيجة  لتكون  واالنتقامي، 

الح�سم  ا�ستدعاء  من  عنها  نجم  وما  �سرائيليين،  االإ المدنيين  ت�ستهدف  عمليات  عبر  الب�سرية 

دمجه  وجرى  وبرنامجه  اأهدافه  عن  مرة  ول  الأ الوطني  الن�سال  انف�سل  �سرائيلي.  االإ الع�سكري 

تداعياتها  خذ  الأ ودفعته  العالم  ا�ستوقفت  التي  تفجيرات 9/11  بعد  وخا�سة  الدولي،  رهاب  باالإ

الجي�س  اأوقف  المثال  �سبيل  فعلى  الفل�سطينية،  والثقافية  ال�سيا�سية  الحركة  عدا  ما  بالح�سبان 

يرلندي اأعماله �سد المدنيين وانحنت دول عظمى ودول اإقليمية وقوى �سيا�سية  عديدة اأمام  االأ

العا�سفة اإال حركتنا ال�سيا�سية التي لم تكترث بالمتغيرات، فدخلنا عهدا من العزلة الخانقة.
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XLVII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

الثقافة رافعة:

والثقافة  فكار  واالأ المعلومات  تت�سمن  كونها  الزمن،  هذا  في  الفعال  ال�سالح  هي  المعرفة 

نتاجي..وهي في  دبي والن�ساط االإ بداع الفني واالأ �ستراتيجية والبحوث العلمية واالإ والتوجهات االإ

على كالحرية والعدالة. اإذا كان معيار التقدم  ن�سانية االأ خيرة �سبيل بلوغ الغايات االإ المح�سلة االأ

ن�سانية، فاإن بداية التغيير تجري في حقل العقل اأوال،  في البلدان المتخلفة هو اإطالق التنمية االإ

نوار الذي مّهد للثورة البرجوازية في اأوروبا. والتغيير يطرح دور المثقف،  كما حدث في ع�سر االأ

خرى. ي�ستطيع على �سبيل  اأو �سلبا مع العوامل االأ اإيجابا  باعتباره العامل الذي ي�ستطيع التدخل 

الح�سر، التدخل لدى الدور المناط بالدولة (ال�سلطة)، ولدى الدور المناط بالبنية االجتماعية 

واالقت�سادية والثقافية، وفي بناء راأ�س المال المعرفي.

اأم  اأهمية الدور فهل نريد مثقفًا ع�سويًا يكون (م�سلحًا وداعيًة) بمفهوم غرام�سي،  وبناء على 

نريد مثقفًا (ا�ستق�سائيًا بحثيًا) ي�ست�سرف الم�ستقبل كما يراه مي�سيل فوكو،  وفي كال الحالين 

�سئلة االجتماعية المعقدة ويعبر عن  فهذا النوع من المثقف يراقب ويحلل المتغيرات ويت�سدى لالأ

موقف نقدي منها. اإن هذا الدور  ال يعني اإقحام المثقف في ق�سايا فوق طاقته اأو خارج نطاق 

مهماته، وال يعني دفعه لمعاندة ال�سروط المو�سوعية واجتراح المعجزات. مهام كثيرة ا�سطلع 

م�سارها  وا�ست�سراف  عنا�سرها  وتحليل  زمة  االأ ت�سخي�س  كمهمة  منهم،  بمبادرة  مثقفون  بها 

الم�ستقبلي، وبمعنى اآخر عبروا فكريًا ومعرفيًا عن التحوالت المو�سوعية وابتكروا المفاهيم  التي 

مام والبع�س  نقلت المجتمع من القديم اإلى الحديث. بع�سهم فهم الواقع و�ساهم في تغييره اإلى االأ

المعاك�سة  الرياح  من   الذوا  واآخرون  الوراء،  اإلى  به  والنكو�س  الواقع  لتثبيت  روؤية  قدم  خر  االأ

خرى، وما يهم  خر ومن موؤ�س�سة ثقافية الأ لم�سروع التغيير. هكذا تتباين اال�ستجابة من مثقف الآ

هو المثقف المتنور الناقد رافع لواء الحداثة، المثقف المنغم�س بالواقع وغير المنعزل عن حركة 

المجتمع، غير المنف�سل عن المكان والزمان. 

لي�سمم  الفكر  اإعمال  ُي�سغل  ما  �سرعان  بُهوة  ي�سطدم  عندما  اأنه  دافن�سي  ليوناردو  عن  عرف 

ج�سرا لعبورها، والهوة هي كل ما يبدو ثابتا ونهائيا وم�ستحيل التجاوز، كان دافن�سي يتمتع بموهبة 

الوعي  حملت  كثيرة  عقول  الماأزوم.  بالو�سع  والت�سليم  القبول  عدم  قاعدة  على  الحل  ا�ستدعاء 

ون�سرته بتدخل مبا�سر وغير مبا�سر، بع�سها نجح عندما التقى الوعي مع حامل اجتماعي و�سيا�سي 

نه لم يتوفر حامل اجتماعي. العالقة  خر راوح وعيه في المكان الأ تماهى وتوحد معه، والبع�س االآ

متبادلة وال يمكن الف�سل بين الوعي والحامل،بين ال�سيا�سة والثقافة. الثقافة تحدد نجاح مجتمع 

ما وال�سيا�سة المتنورة تحفز الثقافة وتفعلها داخل المجتمع عبر مناهج تعليم ع�سرية وانحياز 
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XLVIII

للمدار�س الدينية المتنورة والمتجددة والعقالنية وتنمية اقت�سادية وب�سرية للمجتمع.  ال يمكن 

وجود مخاطر،  ب�سبب  اأو  االجتماعي  ال�سيا�سي  الحامل  ن�سوج  بانتظار  ويغيب  يتجمد  اأن  للوعي 

التي تغري  للمثقف  الذهنية  الطباع  اأكثر من تلك  التوبيخ  ي�ستحق  اإدوارد �سعيد: »ال �سيء  يقول 

 وكان 
5

بتجنب المخاطر واالبتعاد عن موقف �سعب ومبدئي يدرك اأنه �سحيح لكنه يقرر اأال يتخذه«

تقرير التنمية العربية قد �سجل قلة ا�ستعداد المفكرين والمثقفين للخو�س في اأمور جوهرية تتعلق 

بالواقع، ور�سد ترددهم حيال اإخ�ساع المجتمع والما�سي لنظرة متاأنية ومدققة.

يوجد عقول عربية مهمة منحازة لقيم الديمقراطية والعلمانية والعدالة االجتماعية والمواطنة، 

ولها نتاجاتها الفكرية المهمة التي تركت ب�سمات قوية في الفكر العربي. ويوجد عقول فل�سطينية 

هامة موزعة في بلدان العالم  وداخل فل�سطين من علماء اجتماع وعلماء اقت�ساد ونقاد ومفكرين 

المتحدة  الواليات  في  فل�سطينيًا  بروفي�سورًا   182 يوجد  المثال  �سبيل  على  متنورين،  �سيا�سيين 

من  للكثير  ملتقى  بحاث«  االأ »مركز  و�سكل  تدخال.  واأكثرهم  اأهمهم  �سعيد  اإدوارد  كان  وحدها، 

العقول، وبعد اإغالقه توقفت المحاوالت، وكانت مجلة »الكرمل« ومجلة »الدرا�سات الفل�سطينية« 

ال�سادرة في بيروت ومجلة »ق�سايا فل�سطينية« ال�سادرة عن جامعة بيرزيت منابر هامة لطرح 

فكار والتحاور حولها، وبعد اإغالقها جميعا �سعفت �سلة التوا�سل والحوار. االأ

تراجعنا من م�ستوى الموؤ�س�سة الثقافية اإلى م�ستوى مثقفين متناثرين قليلي المبادرة في ال�ساأن 

العام. اإ�سرائيل تعقد موؤتمر »هرت�سليا« ال�سنوي الذي ي�سكل ملتقى للعقول ومراكز البحث لتقديم 

فكار حول مختلف الق�سايا لدعم الموؤ�س�سة ال�سيا�سية. ما اأحوج ال�سعب الفل�سطيني  الم�ساريع واالأ

والمفكرين  المثقفين  من  تدخال  ت�ستدعي  التي  الجوهرية  مور  االأ هي  فما  الملتقى،  هذا  لمثل 

الفل�سطينيين؟

�ستراتيجية الوطنية التي توحد ال�سعب في مختلف  انفراط العقد االجتماعي الوطني، اأو (االإ  •
اأماكن تواجده على اأهداف م�ستركة). لقد اأبدى المثقفون ترددا حيال هذه الق�سية الجوهرية 

التي �ساهم انفراطها في تاآكل وتفكك البيت الداخلي الفل�سطيني بمختلف مكوناته في الداخل 

والخارج، وبقيت الق�سية الوطنية تحت رحمة التدخالت وال�سغوط الخارجية.

و�سناعة  القرار  �سناعة  بين  االرتباط  فك  عملية  في  للخو�س  ا�ستعدادًا  المثقفون  يبد  لم   •
المعرفة، ولم ينقدوا الطريقة التي اأن�ساأ فيها النظام الفل�سطيني موؤ�س�سات اأول �سلطة وطنية 

داري والمالي.  �سواء على الف�ساد االإ بعيدًا عن حاجة المجتمع، ولم ي�سلطوا االأ

  في�سل دراج: �سور المثقف،  مجلة الكرمل، العدد 78 �ستاء 2004.
5
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XLIX

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

واالنتقام  الثاأر  وعقلية  ال�سعبوي،  والخطاب  المزاج  رحمة  تحت  االنتفا�سة  المثقفون  ترك   •
�سيطرة  وتحت رحمة  الوطنية،  وق�سيته  المجتمع   على  �سرار  االأ باأفدح  مدنيين عادت  �سد 

المغامرة  �سد  عاليا  ال�سوت  المثقفون  يرفع  لم  بيدها.  القانون  تاأخذ  ع�سكرية  ملي�سيا 

واالرتجال وتهديد اأمن واأمان المواطن.

ويقدم  الن�س  تف�سير  يحتكر  الذي  ال�سلفي  التع�سبي  الفكر  تغلغل  تجاه  الحيادية  اإبداء   •
المدنية  الحريات  من  تحد  التي  ال�سلوك  من  اأ�سكاال  ويفر�س  واحدة،  بحقيقة  واحدة  روؤية 

وتم�س التعددية الثقافية واالجتماعية. لقد �سمت المثقفون اأمام ظاهرة اإغالق دور ال�سينما 

اأجنبية  فنية  فرق  ا�ستقدام  والتحذير من  ال�سعبية  الفنون  الت�سييق على  و�سيا�سة  والم�سرح 

الحجاب،  لفر�س  ال�سغوط  وممار�سة  االختالط  ومنع  الفالحية  زياء  االأ وا�ستخدام  وعربية، 

و�سيا�سة حرق مقاهي االنترنيت في غزة، ون�سر ثقافة الخرافة. 

االعتماد  من  فيه  االقت�سادية  القيمة  ت�ستق  الذي  الريعي  نتاج  االإ نمط  المثقفون  ينقد  لم   •
يطرحوا  ولم  المدني  المجتمع  ومنظمات  والمعار�سة  لل�سلطة  والتحويالت  المعونات  على 

فكرة تاأ�سي�س نمط اإنتاج المعرفة وال مهمة اإقامة بنية مجتمعية الحت�سان ن�سوء راأ�س المال 

المعرفي، وال مهمة الت�سدي للمعوقات المجتمعية التي تقود اإلى االإحجام عن اإنتاج المعرفة. 

اإزاء خ�سوع الموؤ�س�سات المجتمعية لفئة مت�سلطة تعلي من �ساأن  لم يحرك المثقفون �ساكنا 

االنتماءات والوالءات ال�سيقة وتعتمد المح�سوبية والوا�سطة. 

القوانين  منظومة  عبر  به  وترتقي  ال�سعب  توحد  مركزية  �سلطة  اأو  دولة  وجود  اأهمية   •
ن�سانية وتعزيز المجتمع المدني وقوة حماية تحتكر  والت�سريعات والمناهج وخطط التنمية االإ

ا�ستخدام العنف في اإطار العدل، بدون دولة اأو �سلطة مركزية ال يمكن الحديث عن مجتمع 

مدني، بدون ق�ساء وجهاز �سرطة ال يمكن الحديث عن ديمقراطية.  خالفا لهذا الموقف فقد 

�سيلحق  الذي  الدمار  بمعزل عن  �سيا�سي  كتكتيك �سغط  ال�سلطة  المثقفين حل  بع�س  طرح 

6

بالمجتمع.

والف�ساد  االجتماعية  الميوعة  حالة  ونقد  المجتمعي  والتطوير  التغيير  ديناميات  ا�ستك�ساف   •
المت�ساوية  والحقوق  المواطنة  لم�سلحة  الفكري  رهاب  واالإ وال�سعبوية  البطريركي  والنظام 

والتبادل ال�سلمي لل�سلطة.

م�ساحة  وتو�سيع  والعن�سرية  الكولونيالية  رف�س  قاعدة  على  خر  االآ مع  العالقة  ت�سويب   •

  مهند عبد الحميد: المثقف والتنمية الهروب اإلى الخلف، البيدر (ملحق دوري خا�س بق�سايا التنمية ي�سدر عن برنامج درا�سات 
6

التنمية جامعة بيرزيت)، العدد 57، 27 �سباط 2007، �س5.  
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الدولي  الت�سامن  وا�ستعادة زخم  والهيمنة،  واال�ستيطان  نهاء االحتالل  الإ الم�سترك  الن�سال 

الفل�سطيني  الن�سال  ا�ستخدام  �سيغة  عن  بعيدا  التحالفات  وتعزيز  الفل�سطيني  ال�سعب  مع 

كورقة و�ساحة لل�سغط من قبل الداعمين، اأو ا�ستئثار الدولة العظمى بالق�سية.

وتركت  النكبة  بعد  ما  عقود  طوال  الفل�سطيني  الوطني  للن�سال  رافعة  المبدعة  الثقافة  كانت 

خيرين،  ب�سماتها المهمة في الحياة ال�سيا�سية، لكنها توقفت عن لعب هذا الدور في العقدين االأ

اإلى مزيد  وما لم ت�ستعد الثقافة دورها �ست�سود الفو�سى وتتعدد المعايير المتناق�سة و�سنم�سي 

من التفكك.

الحامل ال�سيا�سي للم�سروع الوطني الديمقراطي:

انف�سال فتح عن البرنامج الديمقراطي:

ال�سعب  اأ�سا�سه  على  توحد  الذي  الوطني  الم�سروع  تنظيماتها  بمختلف  التحرير  منظمة  حملت 

الفل�سطيني في الوطن وال�ستات وبفعل هذه العملية اأ�سبحت المنظمة ممثال �سرعيًا وحيدًا لل�سعب. 

�سا�سية في الداخل والخارج.  كان الم�سروع الوطني بمثابة العقد والالحم لمختلف الطبقات االأ

ال�سعب في مختلف  لكل  ولى: دولة  االأ ال�سعب،  توحيد  ا�ستطاعتا  الم�سروع  على ركيزتين  اعتمد 

را�سي الفل�سطينية المحتلة عام 1967، الثانية: ق�سية اللاجئين وحق  اأماكن تواجده تقام على االأ

العودة، الركيزتان جذبتا الداخل والخارج ووحدتهما في اإطار المنظمة.التنظيمات يمينًا وي�سارًا 

�سا�سية. البرامج الي�سارية قالت اإن تنظيمات الي�سار تعبير  كانت تعبيرا �سيا�سيًا عن الطبقات االأ

�سيا�سي عن العمال والفالحين والبرجوازية ال�سغيرة والمثقفين الثوريين، وقالت اأن فتح تعبر 

عن البرجوازية ال�سغيرة و�سرائح من البرجوازية الكبيرة. بينما اأ�سار برنامج فتح اإلى اأنها تعبر 

عن ال�سعب بمختلف طبقاته. كان برنامج المنظمة اأقرب اإلى برنامج »فتح« التي �سيطرت على 

المنظمة وقرارها.

طول  تعثر الم�سروع الوطني الذي قادته فتح ولم ي�سل اإلى نهاياته ال�سعيدة: دولة م�ستقلة بديلة الأ

احتالل كولونيالي، ب�سبب �سعي اإ�سرائيل المحموم لفر�س حل �سيا�سي يحتفظ بم�سمون االحتالل 

والتو�سع الكولونيالي واإدامة �سيطرة  غير مبا�سرة على ال�سعب الفل�سطيني. كانت نظرية الزعيم 

وفي  الوطنية،  الموؤ�س�سة  بنية  وتعديل  �سالح   االإ ت�ستبعد  الدولة  تحقيق هدف  في  يا�سر عرفات 

�سالح تفاقمت الت�سوهات البنيوية وتكر�ست �سيطرة جهاز بيروقراطي اإداري ياأتمر فقط  غياب االإ

زمة بداأ ينبثق منه مراكز قوى تمرد بع�سها على الرئي�س وعمل البع�س  بالرئي�س، ومع ا�ستداد االأ
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

التاريخي  دوره  على  اعتمادا  المراحل  معظم  مور  االأ ت�سيير  وا�ستطاع  الخا�س.  لح�سابه  خر  االآ

الحل  عن  االبتعاد  لكن  و�سبطه.  الو�سع  على  لل�سيطرة  كافية  توازنات  خلق  في  (البونابرتي) 

�سالمي ال�ساعد من جهة وداخل فتح من جهة  (الهدف) �سع�سع التوازن بين المنظمة والتيار االإ

الوطني  برنامجها  انف�سلت قاعدة فتح عن  الن�سالية  خير من م�سيرتها  االأ العقد  اأخرى.  ففي 

داري البيروقراطي عن قاعدتها وجمهورها،  الديمقراطي، بفعل انف�سال قيادة فتح وجهازها االإ

وبفعل ت�سكل مراكز قوى تعمل لح�سابها الخا�س، اأ�سبحت قاعدة فتح عر�سة ال�ستقطاب �سيا�سي 

اأطرها  اإ�سالحات جدية في  باأية  الحركة  المناف�س. ولم تقم قيادة  �سالمي  االإ ون�سالي للطرف 

وموؤ�س�ساتها طوال عمرها المديد،ولم ت�ستجب للتحوالت داخل المجتمع وفي قاعدة التنظيم.  

ال�سبعينات  فترة  طوال  الجماهيرية  قاعدتها  مع  العالقة  في  ريعية  �سيا�سة  »فتح«  قيادة  اتبعت 

وتو�سيع  التنفيعية  الرعاية  لغر�س  دوالر-  البترو   – المالية  الموارد  فا�ستخدمت  والثمانينات، 

ماأزق  الداخلي.  المالي  القرار  اأ�سحاب  تعزيز  وفي  الجماهيرية  و�ساط  االأ في  ال�سيا�سي  النفوذ 

»فتح« ال�سائك بداأ بفقدان مورد الدعم التقليدي الخارجي من اأنظمة الخليج عقابا على الموقف 

الذي اتخذته قيادة فتح والمنظمة من احتالل الكويت، وفقدت اأي�سا الدعم من موؤ�س�سات خليجية 

ثرياء من ال�سرائح البرجوازية  وعربية وفل�سطينية ب�سبب الف�ساد ورموزه المنفرة،  بدورهم فاإن االأ

زمة  االأ بالمنظمة.  الخليجي  النظام  الدعم بعد تدهور عالقة  ا�ستنكفوا عن تقديم  الفل�سطينية 

داهمت المنظمة قبل اأن تتمكن من االعتماد على تثمير التراكم المالي ال�سابق. وبهذا فقد اأخفقت 

اإن  دنى.  االأ الحد  زمة في  االأ الذات مع دخول  المنظمة في االعتماد على  »فتح« ومعظم ف�سائل 

�ستراتيجية التي  زمة دون تحوطات وا�ستعدادات م�سبقة يعك�س خلال فادحا في االإ الو�سول اإلى االأ

بداأت لحظة ال�سعود الوطني باالعتماد على الدعم الخارجي ووو�سلت حالة الهبوط باالعتماد 

ذاته، رغم التحوالت النوعية في عالقات وخ�سائ�س النظام العربي. وعندما اأ�س�ست اأول �سلطة 

ر�س الفل�سطينية اأقامت »فتح« بنية اإدارية واأجهزة متعددة غير مرتبطة بحاجة المجتمع  على االأ

وغير قادرة على التطور وا�ستكمال مهمة التحرر واإنهاء االحتالل، وحولت الوظيفة العمومية اإلى 

تمويل  انهيار  »فتح«  تفادت  لقد  للمواطنين.   ومنفرة  م�ستفزة  ب�سورة  فا�سدون  ا�ستثمره  امتياز 

داري البيروقراطي بتحويل اأعبائه لل�سلطة واأجهزتها وموؤ�س�ساتها. لكنها لم تخرج من  جهازها االإ

زمة بل رحلتها اإلى ال�سلطة وو�سعت بذورًا لماأزق الحق �سمل فتح وال�سلطة معًا. و�ساهمت �سلطة  االأ

عراف التقليدية  فتح باإعادة اإحياء القوى التقليدية عبر دواوين العائالت والقانون الع�سائري واالأ

 
7

القربى. الع�سائرية و�سبكات  والتمركزات  الممتدة  العائلة  المخاتير، فعادت منظومة  وموؤ�س�سة 

  جميل هالل: الطبقة الو�سطى الفل�سطينية- بحث في فو�سى الهوية والمرجعية الثقافية، بيروت: موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية 
7

ورام اهلل: مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، 2002.
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LII

ويمكن القول اأن �سلطة »فتح« حاولت ن�سخ نماذج من الحكم ال�سمولي ال�سائد في بلدان عربية، 

جهزة.  داري والمالي في الموؤ�س�سات واالأ وبفعل ذلك ا�ست�سرى الف�ساد االإ

ووجهت  واال�ستيطان  االحتالل  تعميق  في  مدى  اأبعد  اإلى  اإ�سرائيل  وذهبت  ال�سيا�سي  الحل  تعثر 

جهزة ال�سلطة وراأ�س هرمها الرئي�س الراحل يا�سر عرفات. ت�سافرت العوامل  �سربات �سديدة  الأ

فحدث  الجماهيري.  نفوذها  ت�ساعف  التي  �سالمية  االإ المعار�سة  انتعا�س  اإلى  فاأدت  ال�سابقة 

ال�سلطة  اختلطت  و�سع  هكذا  وفي  وال�سيطرة،  ال�سبط  اآليات  عنه  غابت  ال�سلطة  في  ازدواج 

اأو�سلو الذي  بالمعار�سة، وفقدت »فتح« برنامجها ولم تدافع عنه، لم تدافع  بالطبع عن طريق 

�ساعف اال�ستيطان وعمق االحتالل وجاء ب�سلطة فا�سدة، ولم ت�ستطع االنتقال اإلى طريق المقاومة 

واالنتفا�سة ب�سكل �سريح  بقيت ما بين اأو�سلو واالنتفا�سة،  فدخلت واأدخلت معها المجتمع في 

ل�سلطة  المواطنين  معاقبة  هي:  المريرة  المتخبطة  التجربة  تلك  نتيجة  وكانت  عميقة.  اأزمة 

�سيا�سي  كتنظيم  »فتح«  فاإن حركة  القول  االقتراع. خال�سة  تفوي�سها عبر �سناديق  بعدم  »فتح« 

اأي  تدخل  ولم  الديمقراطي.  الوطني  وبرنامجها  م�سروعها  مع  االغتراب  ي�سبه حالة  ما  عا�ست 

تعديل في بنيتها ورموزها القيادية  ولم تتحول اإلى نظام الماأ�س�سة، وبفعل هذه العوامل تكر�ست 

بيروقراطية  حرفية تاأتمر في كل �سيء للقائد التاريخي، وتنف�سل اإلى حد كبير عن قاعدة فتح 

»حما�س«  �سيا�سة  اإلى  اأقرب  (المتروكة)  »فتح«  قاعدة  اأ�سبحت  و�سيا�سيا  العري�س.  وجمهورها 

المت�سددة وخطابها الديني ومفاهيمها المجتمعية المحافظة، في الوقت الذي كان فيه ال�سقف 

ال�سيا�سي لقيادة »فتح« بعد رحيل عرفات هو »خارطة الطريق«. وعندما جرى تجميد الخارطة 

من قبل اإ�سرائيل والواليات المتحدة ظهر عجز »فتح« ال�سيا�سي في تقديم البدائل و�سادت حالة 

ت�سع  اأن  ودون  عملها،  واأ�ساليب  بنيتها  في  جوهرية  وتعديالت  اإ�سالح  دون  »فتح«  ال�سياع.  من 

على محمل الجد التحوالت االجتماعية الهائلة، فلن تبقى االتجاه المركزي في الحركة الوطنية 

رغم  ولكن  بالفعل،  االنتخابات  بعد  موقعها  تراجع  وقد  عقود.  منذ  ذلك  فعل  على  درجت  كما 

التراجع الكبير ما زالت »فتح« تيارًا جماهيريًا كبيرًا بفعل تاريخها الن�سالي العريق. وتمتاز فتح 

ي�سارية  المعار�سة  كانت  فعندما  بالمعار�سة،  ب�سدة  تتاأثر  وهي  الن�سالي،  التكيف  بقدرتها على 

�سالم وناف�ست  االإ اإ�سالمية اتجهت »فتح« نحو  المعار�سة  اأ�سبحت  ي�سارًا وعندما  اتجهت »فتح« 

على �سعاراته. 

»حما�س« وفكرة البديل:

االجتماعية  التوترات  مناخ  في  و�سعدت  نمت  التي  العربية  �سالمية  االإ للحركة  »حما�س«  تنتمي 

ن�سانية وغياب الديمقراطية و�سح وركود المعرفة  الحادة وعلى خلفية ف�سل التنمية االقت�سادية واالإ
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LIII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

�سالمية ال�ساعدة في طول وعر�س المنطقة  والم�سروع المجتمعي الثقافي العقالني. الحركة االإ

يعتمدون  ديٍن  ورجال  را�سي  االأ كمالك  ا�ستغاللية  اجتماعية  قوى  بم�سالح  »ارتبطت  العربية 

واأثرياء الطبقة الو�سطى المغتربين في ال�سعودية والخليج،  ر�س وتجار تقليديين  على عوائد االأ

�سالمية دفاعها عن كبار المالك في  �سالمية الجديدة. لقد عرف عن الحركات االإ والبرجوازية االإ

�سالح الزراعي، ودفاعها اأو �سمتها عن التحوالت الرجعية والقوى الم�سوؤولة عن اإفقار  مواجهة االإ

�سالمية ال ين�سد التغيير االجتماعي االقت�سادي  وبوؤ�س ال�سعوب. البرنامج االجتماعي للحركات االإ

اأ�سا�سًا  المجتمع  اأخالقيات  لتغيير  ال�سعبية، بل ينحاز  الطبقات  الذي ينحاز لم�سالح  الحقيقي 

بدال من تغيير المجتمع.  ورغم اأن الخطاب الجماهيري يعتمد على ال�سخط االجتماعي وينطلق 

�سالمية  من حاجة النا�س اإلى التغيير االجتماعي ويوحي بتلبيته، اإال اأن ال�سلوك الواقعي للحركة االإ

�سعاف لهم في الوقت الذي يتهاون  يكتفي بتعزية الفقراء والمقهورين وتقديم بع�س الرعاية واالإ

فيه مع قوى اال�ستغالل الفعلية، وهذه المواقف تتفق مع رغبات الطبقات االجتماعية التقليدية 

�سالميون عملوا على تقليل وفرملة االحتجاج االجتماعي الوا�سع، ويحاولون التوفيق  الرجعية. االإ

غنياء. لذا فاإن حركتهم التي هي نتاج الزمة اجتماعية عميقة ال يمكن لها تحديد  بين الفقراء واالأ

كانت  البلدان  من  العديد  في  �سالمية  االإ الحركة  تجارب   
8

الحقيقي«. االجتماعي  التغيير  م�سار 

زمة ولم تجلب الحل عندما ت�سدرت عملية التغيير وو�سلت اإلى �سدة الحكم. جزءًا من االأ

اإلى ثقافة طبقية،  اأي رابط وال تنتمي  اإلى جماهير عري�سة منعزلة ال يجمعها  تحويل الطبقات 

واإلغاء كل ت�سامن ما بين الجماعات، �سرطان الزمان لغياب المجتمع المدني ولال�ستبداد الكلي 

جمهور  (خلطة)  مع  تتعامل  �سالمية  االإ الحركة  اأن  معروف  هو  ما  الثيوقراطية،  والديكتاتورية 

�سالمي  االإ االتجاه  االحتالل دخل  بعد عقدين من  �سعبويًا تحري�سيًا متطرفًا.  له خطابًا  وتقدم 

(حما�س) اإلى حلبة الن�سال الوطني ب�سكل مواز للن�سال الوطني واأطره الر�سمية، ولم يكن هذا 

مت�سادمًا  برنامجًا  يطرح  فلم  وال�ستينات،  الخم�سينات  في  الوطنية  الحركة  من  جزءًا  االتجاه 

ردني خالفا لكل التنظيمات ال�سيا�سية كالقوميين والنا�سريين والبعث وال�سيوعيين  مع الحكم االأ

�سالمي ت�سادم مع النظام  التي حظرت وتعر�ست لالعتقال في تلك المرحلة، علما اأن االتجاه االإ

الفكرية  بتجلياته  الوطني  للتراث  التاريخي  االتجاه  هذا  ي�ستند  ولم  غزة.  قطاع  في  النا�سري 

يتمثل  الذي  الجدلي  النفي  وهو  ال�ساعدة،  للقوى  المو�سوعي  بالمفهوم  والن�سالية  وال�سيا�سية 

خطاء وعدم الوقوع  باأخذ كل اإنجاز هام  وتطويره والبناء فوقه، وبترك كل العنا�سر ال�سلبية واالأ

قل. لم تاأخذ »حما�س« بهذه النظرية ال�سائعة المتعارف عليها الن جذرها  فيها اأو تكرارها على االأ

  كري�س هارمن:  النبي والبروليتاريا، ن�سخة الكترونية، تم ا�سترجاعها بتاريخ 2006/12/12 من:
8

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?t=4&aid=46928
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LIV

خ�س في مجال  خوان الم�سلمين« لم يكن جزءًا من �سيرورة الن�سال الوطني وباالأ المتمثل »باالإ

تطور الفكر ال�سيا�سي. تعاملت »حما�س« مع الن�سال وعنا�سر ال�سيا�سة الفل�سطينية وتفاعالتها 

خطاء محملة ال�سعب اأعباء �سيا�ستها البدائية  قليمية والدولية ببداية �سفرية، فاأعادت تكرار االأ االإ

ولى للنهو�س الوطني. لقد دفع ال�سعب  خطاء في المراحل االأ التجريبية بعد اأن كان قد دفع تلك االأ

 1967 احتالل  منذ  الوطنية  المقاومة  عن  الم�سلمين  خوان  االأ قيادة  ا�ستنكاف  ثمن  اأخرى  مرة 

وعلى مدار عقدين. 

على  الفل�سطيني  الحق  انت�سار  ولي�س  والمنظمة  ال�سلطة  وراثة  هو  همها  وكاأن  »حما�س«  بدت 

»حما�س«  ا�ستخدمت  اأو�سلو  اتفاق  واإبرام  ال�سلطة  تاأ�سي�س  فمنذ  �سرائيلي،  االإ والظلم  االحتالل 

ولي�س  ال�سيا�سي  الحل  اإ�سقاط  بهدف  �سرائيلي،  االإ العمق  وفي  المدنيين  �سد  المقاومة  اأ�سلوب 

تطويره. ومن الموؤكد اأن »حما�س« اأرادت لف�ساد ال�سلطة اأن ي�ست�سري فلم ت�سع لوقفه وقطع الطريق 

عليه. وقد كان التجلي ال�سريح لتلك ال�سيا�سة بناء �سلطة داخل ال�سلطة، فهذه ال�سيا�سة بمختلف 

�سالمي ي�سعى اإلى تبوؤ مكانة البديل لل�سلطة والمنظمة عو�سًا  حلقاتها  كانت تعني: اأن االتجاه االإ

عن منطق ال�سراكة والجبهة الوطنية المتحدة وتبادل ال�سيطرة على مركز القرار.

اجتماعيًا قدمت »حما�س« نموذجها ومفهومها لل�سلطة قبل فوزها في االنتخابات، فمنعت االختالط 

ومنعت  وعار�ست  نفوذها،  اأماكن  في  الحجاب  ارتداء  وفر�ست  �سبيال،  ذلك  اإلى  ا�ستطاعت  ما 

الغناء والرق�س والدبكة والمو�سيقى، واأدارت الظهر لكل الرموز الوطنية ومراكز الثقافة كال�سينما 

ن ما عدا رام اهلل والقد�س. بمعنى  والم�سرح والفنون الت�سكيلية التي تفتقدها المدن الفل�سطينية االآ

اأ�سكال من ال�سلوك عليه بداًل من تغيير المجتمع  اآخر طرحت تغيير اأخالقيات المجتمع وفر�س 

حاول  الذي  العقوبات  قانون  م�سروع  عار�ست  ال�سعبية.  من طبقاته  ال�ساحقة  كثرية  االأ لم�سلحة 

الم�ساواة الن�سبية في العقوبة بين الرجال والن�ساء، ولم تطرح ن�سااًل اجتماعيًا �سد االحتكار وال 

و�سبكة  العن�سري  الف�سل  الم�ستعمرات وجدار  بناء  �ساهموا في  الذين  والمقاولين  الوكالء  �سد 

باأمنه  ويفرطون  ال�سعب  ينهبون  الذين  وكل  والم�ساربين  العقارات  واأ�سحاب  االلتفافية،  الطرق 

لم�سلحة  بينهم  ال�سراع  وطم�ست  غنياء  واالأ الفقراء  بين  التوفيق  اإلى  �سعت  بل  االقت�سادي. 

غنياء. وكانت من ال�سّباقين اإلى تعزيز مكانة الع�سائر والعائلة الممتدة والدواوين والمخاتير،  االأ

عراف والتقاليد كبديل للقانون. اأما المنهج الذي حكم ال�سيا�سة العامة فكان منهج  وتبنت بع�س االأ

�سالمي. »الكليات والثنائيات« البعيد كل البعد عن المنهج االجتهادي والتفكير العقالني االإ

�سعدت »حما�س« على اأزمة »فتح« ال لتحل اأزمة المجتمع بل لتزيدها تعقيدًا اأو هكذا بدا، فمنذ 

ت�ستطيع  ال  »حما�س«  اأن  بالملمو�س  ثبت  وقد  مركبة.  اأزمة  في  المجتمع  دخل  لل�سلطة  �سعودها 
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LV

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

توحيد الحركة الوطنية وال�سعب حول برنامج باأهداف وطنية ملمو�سة قابلة للتحقيق، كما اأنها ال 

�سالح والتغيير الديمقراطي ينت�سر للطبقات الكادحة وينقل المجتمع خطوات  تملك برنامجًا لالإ

اأنها  ذلك  على  والدليل  ديمقراطي.  غير  الخا�س  االجتماعي  برنامجها  اإن  مام،  االأ اإلى  كبيرة 

اأوجدت مجتمعًا بدياًل منغلقًا له اقت�ساده وموؤ�س�ساته وملي�سياه الع�سكرية المت�سخمة وخطابه، 

الخا�س ولمن يرغب في االلتحاق  المجتمع  بال�سلطة حاولت توظيفها لم�سلحة  وعندما ظفرت 

ن مرجعيتها هي  خطر، اأن اأولوية »حما�س« ال تنطلق من الم�سلحة الوطنية الفل�سطينية، الأ بها. واالأ

خوان وحلفاء  ولى وللمال ال�سيا�سي الذي ي�سخه مركز االأ خوان بالدرجة االأ �سالمي لالإ المركز االإ

اإقليميين. 

تتحول  ولم  عام،  وطني  ائتالف  اإطار  في  العامة  ال�سيا�سة  يقرر  مركزيًا  اتجاهًا  »فتح«  تعد  لم 

»حما�س« اإلى اتجاه مركزي يقرر ال�سيا�سة العامة، ثمة توازن بين القوتين الرئي�سيتين قاد اإلى نوع 

من ازدواجية القرار وال�سلطة واأحدث �سلاًل في الفعل ال�سيا�سي الفل�سطيني، وال يتاأتى حل هذه 

�سكالية بتحول اأحدهما اإلى اتجاه مركزي مقرر عبر �سناديق االقتراع، فهذا االحتمال م�ستبعد  االإ

�سالح الداخلي (بالن�سبة لفتح) وفي ظل محاولة الح�سم الع�سكري وقرقعة  في ظل عدم اللجوء لالإ

القوة (بالن�سبة لحما�س) وتعاملها باعتبارها البديل الناجز والمنتظر ولي�س ال�سريك.

الي�سار الحا�سر.. الغائب:

ماأزق  يلخ�س  الت�سريعي،  المجل�س  في  مقاعد  خم�سة  على  ربعة  االأ الي�سار  تنظيمات  ح�سول 

كثر فقرًا وكدحًا  الي�سار الذي تعمق بعد االنتخابات. هل يعبر الي�سار عن الطبقات االجتماعية االأ

وت�سررًا كما تقول برامجه، وهل يعمل من اأجل �سلطة ديمقراطية علمانية ت�ساوي بين المواطنين؟ 

تنظيمات الي�سار تعاني من خمول فكري منقطع النظير،  فلم تراجع تجربتها بعد انهيار المركز 

جيال الجديدة  خرين. الي�سار يعزل تنظيماته عن االأ (االتحاد ال�سوفييتي) ولم تدر�س مراجعات االآ

من  ويعاني  والن�ساء،  وال�سباب  العمال  خا�سة  التغيير  في  م�سلحة  لها  التي  االجتماعية  والقوى 

ا�ستمرار �سطوة المركزية التي ت�سقط الهيئات العليا والمواقف المركزية على قواعد التنظيمات 

العمل  عن  الي�سار  وتراجع  الو�سيلة.  الحزب  ولي�س  الغاية  الحزب  مفهوم  طغى  لقد  والمجتمع. 

�سعف  اإن  الجماهيرية.  والمنظمات  ال�سعبية  االتحادات  في  وجوده  وتقل�س  والنقابات  النقابي 

دورها  م�س جوهر  تغييبا  والطبقية  الفكرية  هويتها  تغييب  اإلى  دفعها  الي�سار  تنظيمات  وتراجع 

الحريات  تقييد  و�سد  الف�ساد  �سد  معارك  الي�سار  يخ�س  لم  وال�سيا�سية.  االجتماعية  ووظيفتها 

�سالم ال�سيا�سي والقوى االجتماعية المحافظة،ولم يحاول  العامة والتحوالت الرجعية على اأيدي االإ

ت�سويب ال�سيا�سة واأ�سكال الن�سال، وكف عن طرح المبادرات ال�سيا�سية التي تنت�سر للعقالنية 
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LVI

الوطنية. الجهاز البيروقراطي المتنفذ وال�سائخ اكتفى بالبقاء على قيد الحياة والوجود  مكتفيا 

بح�سته التاريخية »الكوتا« وقبع في كنفها قانعًا ورا�سيًا بال حدود. كانت »الكوتا« بديال المتالك 

حتى  �سعبية،  قطاعات  مع  العالقة  تعزز  خدمية  اإنتاجية  وموؤ�س�سات  لم�ساريع  الي�سار  تنظيمات 

الم�ساريع والموؤ�س�سات الموجودة تحولت من ملكية بع�س التنظيمات اإلى ملكية اأفراد ان�سقوا اأو 

اأخرى  اأحيانا  �سالمية  اأحيانًا وللحركة االإ لل�سلطة  التذيل  عملوا �سفقات.  وكان من نتيجة ذلك 

نظمة الداعمة. ولبع�س االأ

وتن�سج  وتطوره  عنه  وتدافع  تحمله  �سيا�سية  قوى  اإلى  بحاجة  الديمقراطي  الوطني  الم�سروع 

مقيدة  و»حما�س«  ت�ستطيع،  وال  ماأزومة  نرى  كما  »فتح«  محدد.  زمني  مدى  في  تحقيقه  �سروط 

بالمفاهيم والهيمنة، والي�سار ملتب�س الهوية ويعي�س حالة من الجمود الفكري واالنغالق عن القوى 

االجتماعية ال�ساعدة. نظريًا ثمة حاجة مو�سوعية لتدخل طرف ثالث لي�س من موقع البديل الذي 

خرين ويقوم بانقالب ثوري حا�سم، بل طرفا يلتقي بكل العنا�سر المتقدمة والحية في  ي�سطب االآ

اللوحة ال�سيا�سية ويقوم بدور الالحم الوطني. قد يت�سكل هذا القطب من ي�سار ومثقفين متنورين 

وديمقراطيين ونقابيين ون�ساء وحركات اجتماعية ومجموعات �سغط واإ�سالميين عقالنيين. اإن 

في �ساالت  تقدم  برامج  و  الورق  على  وحلول  رغبة  على  يعتمد  ال  المبادر  القطب  لهذا  الحاجة 

الع�سف الفكري. المطلوب طرف يملك المقومات ال�سرورية لالنطالق والفعل والمبادرة واإعادة 

كثرية ال�سعب.  اال�ستقطاب، وفي مقدمتها روؤية �سيا�سية واقعية نابعة من الم�سلحة الحقيقية الأ

طرف يدعم كل اإ�سالح وت�سويب تقوم به حركة فتح التي تملك تراثا مهما وقاعدة حيوية، ويلتقط 

�سالمي الذي يحمله ما ا�سطلح على  حياء المنهج االجتهادي والتفكير العقالني االإ كل محاولة الإ

�سالميين الجدد في اأكثر من بلد عربي واإ�سالمي ويقاوم كل محاولة لت�سكيل  ت�سميته بالمثقفين االإ

وتاأمين  واال�ستقطاب  النمو  التنويري  العلماني  القطب  ي�ستطيع  ثيوقراطي، نظريًا  �سمولي  نظام 

وقطع  الديمقراطي  الوطني  البرنامج  لم�سلحة  القائم  التوازن  لح�سم  الكافية  الن�سالية  القوة 

الطريق على ال�سمولية وال�سعبوية والت�سلط.

الحامل الجتماعي:

�سّخ�س خطاب التنوير التقليدي م�ساكل المجتمعات العربية منذ قرن في اأربع علل هي: اال�ستبداد 

والفقر والجهل والمر�س، وما عاد هذا الت�سخي�س مالئمًا اإذا لم يقترن بج�سم يحمل الحداثة 

رافعة  دون  تحديث  وال  فال حداثة  الواقع،  اأر�س  على  وترجمتهما  ن�سرهما  على  ويعمل  والتنوير 

اجتماعية ودون  قوة حماية. 
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LVII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

ونظام  اقت�سادية  حياة  ودورة  تحتية  بنية  لها  متكاملة«  »�سناعة  تملك  �سالمية  االإ �سولية  االأ

اجتماعي مواٍز واآليات �سبط و�سيطرة، وتعتمد على المال ال�سيا�سي المتدفق من دول ومنظمات 

تعليمية  واأنظمة  وخدمات  واقت�سادات  مجتمعات  ن�ساأت  الدورة  هذه  وبف�سل  للحدود.  عابرة 

تحول  �سولية  االأ ال�سناعة  �سلي.  االأ المجتمع  على  ال�سيطرة  هدفها  موازية  �سحية  وخدمات 

والتجمعات  الفقر  كاأحزمة  ثقافة طبقية  اأو  رابط  اأي  يجمعها  ال  منعزلة  اإلى جماهير  الطبقات 

�سمولي. هل  ال�سيطرة عليه عبر نظام  وتعيد  المجتمع  تفكك  اإنها  بالمدن،  المحيطة  الع�سوائية 

ترفع  حماية  وقوة  واقت�سادية  اجتماعية  قوى  الديمقراطي  وم�سروعها  العربية  الحداثة  تملك 

كثر غيابًا عن الوعي العربي �سرط  رايتها وتذود عنها؟  يقول المفكر جورج طرابي�سي: »ال�سرط االأ

الحامل االجتماعي للحداثة والديمقراطية، الديمقراطية هي من اختراع الحداثة ومن اختراع 

الطبقة ال�سانعة للحداثة (البرجوازية) وتغيب حيثما غابت في بلدان العالمثالثية واال�ستراكية 

ال�سوفيتية التي حرقت المرحلة البرجوازية الديمقراطية«، وي�سل طرابي�سي اإلى نتيجة مفادها: 

»بدون هذه البرجوازية الخرعة المغلولة التابعة لي�س لعنقاء الديمقراطية اأن تنبعث من رمادها 

 .
9

في المجتمعات العربية«

نظمة  ال�سعبية لالأ المعار�سة  فاإن  للمجتمع  البرجوازي  التحديث  ي�سيف طرابي�سي: »وفي غياب 

�سولي في ظل توظيف اأيديولوجي وثقافي للدوالرات  القائمة ال بد اأن تاأخذ �سكل �سعود المد االأ

البرجوازية،  هذه  لمثل  العربية  البلدان  افتقدت  لقد   .
10

�سالمية« االإ �سولية  االأ ل�سالح  النفطية 

فاأ�سبحت الطبقات الو�سطى في المراكز الح�سرية العربية هي المر�سحة لحمل ذلك الم�سروع، 

خيرة  وتحولت من رافعة للحداثة والتنوير  غير اأنها تعر�ست لعملية اإفقار وتفتيت في العقود االأ

من  اإليها  القادمين  دفق  ا�ستيعاب  العربية  المدن  ت�ستطع  ولم  �سولية،  االأ لتوليد  مفارخ  اإلى 

الريف وتمدينهم، خالفا لذلك جرى ترييف المدن فاختل دورها التمديني الح�سري. التجربة 

الفل�سطينية ت�سترك مع الو�سع العربي في ماأزق الحداثة وم�ساريع الفكر التحديثي، وتتميز عنها 

في المراوحة طويال �سمن مرحلة التحرر الوطني في ظل احتالل كولونيالي اإق�سائي. ولكن يبدو 

عادة توحيد الحركة الوطنية  اأن تجاوز المراوحة بات يرتبط بتدخل القوى العلمانية المتنورة الإ

على اأ�سا�س عقالني علماني ديمقراطي. وهنا ال يكفي الحديث عن قوى اأو اتجاه علماني بمعزل 

التحديد يتطلب تدقيقا في  اأن  الحامل؟ ال �سك في  فاأين ذلك  اقت�سادي،  عن حامل اجتماعي 

الت�سكيلة االقت�سادية االجتماعية الفل�سطينية.

  جورج طرابي�سي: هرطقات ـ عن الديموقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية، دار ال�ساقي، بيروت، 2006.
9

  الم�سدر ال�سابق
10
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LVIII

خ�سع التكوين الطبقي الفل�سطيني لتحوالت نوعية بعد النكبة، فقد »اأدى االحتالل اال�ستيطاني 

�سرائيلي اإلى انتهاء وجود المجتمع كت�سكيلة مجتمعية موحدة، وتحول اإلى تجمعات تقبع تحت  االإ

�سيطرة كيانات متعددة. اختفى �سغار الفالحين وكبار المالك والوجهاء، وفقد المجتمع مدنه 

ال�ساحلية، وبقيت المدن ال�سغيرة الداخلية ذات التكوين الحرفي وال�سلعي ال�سغير، التي ت�سيطر 

الت�سكيالت العائلية على بنيتها.  ونمت الفئات البرجوازية الكبيرة في المهاجر وكونت راأ�سمالها 

اأخرى  طبقات  تكوين  في  الم�ساهمة  عبر  واإنما  فل�سطينية  عاملة  طبقة  وا�ستثمار  توليد  عبر  ال 

من خارج الوطن. ونمت البرجوازية من خالل ن�ساطها في الخدمات اأو التجارة اأو اال�ستثمارات 

.
11

العقارية والمالية. وت�سكلت طبقة و�سطى حديثة في المهاجر والتجمعات خارج فل�سطين« 

التكون الطبقي لل�سعب الفل�سطيني لم يتم في �سياق ت�سكل مجتمعي طبيعي، اأي لم تتكون عالقات 

عادة  منها  ينتج  عالقات  وهي  المتعددة،  االجتماعية  الطبقات  بين  تفاعلية  وثقافية  �سيا�سية 

روؤية كل طبقة للمجتمع الذي تريده واتجاهات التغيير التي ت�سعى لها، وروؤية كل طبقة لدورها 

تعاني من اختالالت عنوانها  الفل�سطينية ككل  البنية االجتماعية  خرى.  االأ بالطبقات  ولعالقتها 

ت�سظي المجتمع اإلى تجمعات تحت �سيطرة كيانات اأخرى، فالطبقة الو�سطى وفئات البرجوازية 

عبر  واإنما  محلية  اإنتاج  في عالقات  مواقعها  عبر  تت�سكل  لم  العاملة  الطبقة  من  الهام  والجزء 

اإلى �سوق للب�سائع ومخزن  . »لقد حّول احتالل عام 67 ال�سفة والقطاع 
12

مواقع خارج المجتمع

العمل  �سوق  اإلى  ودفعهم  الفالحين  تهمي�س  في  االحتالل  و�ساهم  الرخي�سة،  العاملة  يدي  لالأ

الخدمي وحولهم اإلى عمالة غير ماهرة، وكانت اأغلبية الفئات العمالية الم�ستخدمة في ال�سفة 

والقطاع قد عملت في م�ساريع عائلية بالغة ال�سغر ولم تكن م�سمولة في عالقات عمل منظمة 

ال�سغيرة  البرجوازية  وحافظت  الو�سطى  والطبقة  العاملة  الطبقة  تو�سعت  عام  ب�سكل  قانونيا. 

. تحكم 
13

على ح�سورها، وانكم�ست �سريحة الحرفيين لم�سلحة اأ�سحاب الور�س ال�سغيرة جدا«

�سرائيلي بالنمو االقت�سادي الفل�سطيني وكبح التنمية ومنع تطور االقت�ساد المنتج  االحتالل االإ

مطرد  بنمو  ال�سامل  �سرائيلي  االإ التحكم  ترافق  وقد  كاملة.  اقت�سادية  تبعية  عالقات  وفر�س 

للطبقات االجتماعية، وحدث حراك اجتماعي وا�سع جعل التخوم الفا�سلة بين الطبقات �سبابية. 

فت�ساعف عدد ال�سكان وخا�سة المخيمات والمناطق الريفية، وت�ساعف عدد العمال، الذين يعمل 

اأكثر من ن�سفهم داخل اإ�سرائيل اأو في م�ساريع اإ�سرائيلية.  هذه الحقائق الديمغرافية واالقت�سادية 

الزاحفة التي اأحدثت تعديال كبيرا على واقع الطبقات االجتماعية وطرحت ا�ستحقاقات �سيا�سية 

  جميل هالل: م�سدر �سابق.
11

   الم�سدر ال�سابق.
12

  الم�سدر ال�سابق.
13
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LIX

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

لم توؤخذ باالعتبار من قبل مركز وف�سائل المنظمة. وبمعنى اآخر تغيرت الخرائط االجتماعية 

رياف على  واالأ المخيمات  �سيطرة  نتيجة ذلك  التنظيمية على حالها. كان من  الخرائط  وبقيت 

المنظمة  تدخل  دون  االجتماعي  التحول  هذا  وتوا�سل  ولى.  االأ االنتفا�سة  وبعد  اأثناء  المدينة 

القوى االجتماعية  فيه  الذي وجدت  ال�سيا�سي  �سالم  االإ ترافق مع �سعود  لكنه  الي�سار،  وف�سائل 

ال�ساعدة ُمعبرًا اإيديولوجيًا وعونًا لها في انتزاع مركز القرار. لقد اأطاحت قوات االحتالل اإلى 

حد كبير بمنظمات ال�سبيبة والنقابات والمنظمات الجماهيرية اإ�سافة للكادر التنظيمي والحزبي 

طر التي ازدهرت في ال�سبعينيات والثمانينيات وتعاطت جزئيا  الرئي�سي للمنظمة والي�سار، تلك االأ

مع التحوالت االجتماعية. ولم تتمكن التنظيمات ال�سيا�سية من اإعادة بنائها اأثناء وبعد االنتفا�سة  

طر في تعزيز اللقاء  على اأ�س�س جديدة تتنا�سب مع التحوالت الجديدة، وقد �ساهم غياب هذه االأ

�سالمي. بين القوى االجتماعية الجديدة واالتجاه االإ

ارتبطت  نمو طبقة و�سطى حديثة،  اإلى  اأدى  ب�سمات دوالنية  �سلطة مركزية عام 1994  قيام  اإن 

بوالدة موؤ�س�سات ال�سلطة وتنامي وتنوع �سركات القطاع الخا�س واأ�سحاب المهن الحرة واإدارات 

المنظمات غير الحكومية. وت�سم اأي�سا االنتلجن�سيا من تكنوقراط ومثقفين واإداريين ومهند�سين 

ومعلمين واأطباء ومحامين وموؤ�س�سات المنظمات الدولية وحركات اجتماعية. كان حجم الطبقة 

عام  في  وقفز  العاملة،  القوى  بـ 10% من مجمع  يقدر  قبل 1967  والقطاع  ال�سفة  في  الو�سطى 

اتجاهات  الطبقة على  . توزعت هذه 
14

الفل�سطينية العاملة  القوى  لي�سكل خم�س  اإلى %28   2004

كبر ارتبط بموؤ�س�سات ال�سلطة، فعندما ا�ستد الح�سار على عنق  �سيا�سية متنوعة غير اأن الق�سم االأ

ال�سلطة بعد فوز »حما�س« في االنتخابات اأ�سبح و�سع هذه الطبقة في مهب الريح، فع�سفت بها 

زمة المالية واأحدثت اختالالت فادحة في ا�ستقرارها. وفي ظل برجوازية غير منتجة ال تطمح  االأ

بال�سيطرة على ال�سوق وال�سلطة ولي�س لديها م�سروع �سيا�سي ديمقراطي تنويري، برجوازية تبحث 

للخارج.  وفي ظل طبقة عاملة  ال�سخم  راأ�سمالها  وتوجه  والربح  االمتيازات  تعزز  عن عالقات 

تعبيرات  اإلى  وتفتقد  جدية،  نقابات  اإلى  وتفتقد  عمل  اأ�سواق  على  وموزعة  مفتتة  �سناعية  غير 

�سيا�سية تطرح ق�ساياها وتنا�سل من اجلها ب�سكل ملمو�س، وفي ظل حراك اجتماعي لم يرتبط 

بعملية تح�سير وتمدين ور�سملة وتحديث للمجتمع. وفي ظل غياب دور �سيا�سي مبادر للطبقتين 

العلمانية  الفئات  الفل�سطينية فعل �سيء؟   الو�سطى  الطبقة  ت�ستطيع  ال�سيا�سية، هل  ولتعبيراتها 

�ستينيات  في  ثورية  وطنية  �سيا�سية  مبادرات  اأطلقت  الو�سطى  الطبقة  �سفوف  في  المتنورة 

و�سبعينيات القرن الع�سرين، وخرج من بين �سفوفها رموز وتنظيمات حولت الق�سية الفل�سطينية 

الوطنية هي  الرابطة  وجعلت  وطنية  وهوية  وكيانية  وتقرير م�سير  ثورة  اإلى  ق�سية الجئين  من 

  الم�سدر ال�سابق.
14
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العن�سر المقرر واقتربت من الدولة.

�سالمية والي�سارية والوطنية،  نظار للطبقة الو�سطى الموزعة على االتجاهات االإ عندما تتوجه االأ

الجدد  العلمانيين  الديمقراطيين  اإلى  تتوجه  بل  كبير،  وحجم  ككم  الطبقة  اإلى  تتوجه  ال  فهي 

كثر ان�سجاما والقادر  من داخلها من اأجل الم�ساركة في حمل الم�سروع الوطني الديمقراطي االأ

على توحيد كل العنا�سر الحية التحررية، وتعزيز الحامل االجتماعي والثقافي وال�سيا�سي لهذا 

الم�سروع، هذا ال يعني اأن تجاوز الماأزق �سيتم عبر الفئات المتقدمة من الطبقة الو�سطى.  ولكن 

كثر فقرًا المتركزة في المخيمات  يبقى ال�سوؤال كيف يمكن التعبير عن الطبقات االجتماعية االأ

حامله  اجتماعي  اقت�سادي  �سيا�سي  بم�سروع  انت�سر  الالتيني  الي�سار  الفل�سطيني؟  والريف 

الطبقات الكادحة، وبداأ باحتجاج المت�سررين، وبروز وتنامي حركات احتجاج ومعار�سة �سعبية 

ر�س وفي الميدان بعد ذلك تاأطرت ب�سيغة قوى ي�سارية تحت اأهداف محاربة الفقر  ن�ساأت على االأ

.  كان االلتقاء بين االحتجاج والي�سار يعبر عن 
15

والجوع والف�ساد واالحتكارات وال�سركات الكبرى

الطور المتقدم للن�سال، وذلك عندما انتقلت الحركة  الجماهيرية من طور االحتجاج العفوي على 

ر�س، اإلى برامج اإ�سالح وتنمية اجتماعية وا�سعة (محو اأمية وتاأمين العالج للفقراء واإ�سالح  االأ

زراعي وتوظيف راأ�س المال في خطط التنمية ومكافحة الف�ساد). في تجربتنا الفل�سطينية حدث 

ر�س التي  قطع ما بين ن�سال الجماهير التي تبادر للن�سال �سد م�ساريع التو�سع الكولونيالي في االأ

ر�س) وتعمل على اإق�سائها من المكان، وما بين التنظيمات  نتاج الوحيدة لديها (االأ ت�سلب و�سيلة االإ

ولى قدمت فر�سة كبيرة لاللتقاء بين حركة االحتجاج العارمة  ال�سيا�سية. االنتفا�سة ال�سعبية االأ

ر�س التي اكت�سبت زخمها بتحالف �سبان المخيمات والفئات العمالية الفقيرة  �سد االحتالل على االأ

مع االنتلجن�سيا والطبقة الو�سطى، وبين التنظيمات ال�سيا�سية. وعندما حاولت التنظيمات ماأ�س�سة 

اإلى اأعمال م�سلحة ت�سيق حلقة الم�ساركين فيها  الحركة ال�سعبية نقلتها من عمل �سعبي �سخم 

ب�سكل م�ستمر، وفي هذا ال�سياق وفي ظل �سعف العالقة بين النواة ال�سلبة للمنتف�سين والقيادة 

ال�سيا�سية لالنتفا�سة داخل وخارج البلد، توجه عنف المجموعات الم�سلحة اإلى الداخل والمجتمع 

با�سم محاربة العمالء اأو فر�س ت�سرفات و�سوابط اأخالقية على المواطنين، وخا�سة بعد انتقال 

ال�سيطرة من النخب ال�سيا�سية التقليدية التي تحكمت بالعمل الوطني ولعبت دور الوا�سطة بين 

بواب  االأ اأغلقت  وب�سرعة قيا�سية  الثانية  االنتفا�سة  . في 
16

واأطراف خارجية المجتمع واالحتالل 

ولى  االأ للع�سكرة  ا�ستكمااًل  لالنتفا�سة  ال�سريعة  الع�سكرة  بفعل  الوا�سعة  ال�سعبية  الم�ساركة  اأمام 

فاق، ن�سخة الكترونية، تم ا�سترجاعها بتاريخ 2006/12/19 من:   داود تلحمي: اإنت�سارات الي�سار في اأميركا الالتينية -الخلفيات واالآ
15

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=62372
  ح�سن خ�سر: الوثيقة االجتماعية باعتبارها اأداة تحليلية، ن�سخة الكترونية، تم ا�سترجاعها بتاريخ  2007/4/3 من:

16

 http://www.al-ayyam.ps/znews/site/template/doc_view.aspx?did=53087&Date=4/8/2007
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

فالت من قب�سة الظروف  اإدراكًا ل�سعوبة االإ واأكثر  بالياأ�س  اإح�سا�سا  اأكثر  ال�سباب  فاأ�سبح جيل 

االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية القاهرة  وكان التاأثير اأ�سد �سررًا في ظل �سلطة ن�ساأت وفق 

اآليات اأحدثت خلال عميقا في التوازنات االجتماعية، حيث ت�سررت القوى االجتماعية ال�ساعدة. 

ال�سلطة لم تعر االهتمام لحقيقة ال�سعود الديمغرافي وال�سيا�سي للمخيمات والطبقات ال�سعبية 

الفقيرة. وتركت للنخب القديمة والبيروقراطية مطلق الحرية في ت�سخير ال�سلطة لم�سالحها. 

ق�ساء ال�سيا�سي  بل لقد ن�ساأت  م�سالح جديدة لتلك النخب فلم تتاأثر م�سالحها المادية بفعل االإ

ولى وعمقته االنتفا�سة الثانية، كما كان لديها القدرة على التكيف مع  الذي فعلته االنتفا�سة االأ

في  وتوظيفه  المال  راأ�س  باإخراج  وذلك  التحتية  للبنية  �سرائيلي  االإ التدمير  وعمليات  الح�سار 

من  دنى من االأ الخارج. وقد غذى هذا الو�سع الجنوح ال�سعبي نحو التطرف والمغامرة بالحد االأ

ال�سيا�سي  �سالم  ال�سعبية، وتعزز التالقي ال�سعبي  مع االإ عظم من الطبقات  لل�سواد االأ المعي�سي 

�سا�سي  ولى. التقى الهوى على الهوى فالعن�سر االأ ولى في االنتفا�سة االأ الذي و�سعت مداميكه االأ

اأجل  من  والترهيب  بالترغيب  المجتمع«  اأخالقيات  »تغيير  هو  �سالمية  االإ الحركة  برنامج  في 

النخب  عن  تختلف  ال  التي  التقليدية،  الطبقات  لم�سالح  الوا�سع  االجتماعي  االحتجاج  توظيف 

ن�سانية، ومن زاوية توظيف  التقليدية الم�ستاأثرة بال�سلطة اإال من زاوية االنغالق  على الثقافة االإ

ال�سخط االجتماعي للجزء الكبير من ال�سباب عبر خدمات اجتماعية  واقت�سادية دعاوية لتعزيز 

نفوذها وفر�س �سيطرتها.

»حما�س«  و  »فتح«  الرئي�سين  التنظيمين  عجز  على  الدليل  يقدم  وتفاقمها  زمة  االأ ا�ستمرار  اإن 

اللذين يتناف�سان على عملية اال�ستحواذ على الجماهير بمعزل عن اإ�سراكها المنظم في الن�سال 

عن  عاجزة  تقف  بدورها  الي�سار  وتنظيمات  م�سكالتها.  حل  عن  وبمعزل  الديمقراطي  الوطني 

زالت  ما  فهي  الالتينية،  اأميركا  في  الي�سار  فعل  كما  اجتماعي وحمله  ديمقراطي  برنامج  طرح 

هداف المطلقة. من الطبيعي اأن تن�ساأ حركات اجتماعية في اإطار  تطرح التاأكيدات العمومية واالأ

الدفاع عن حقوقها وم�سالحها، اأن ينه�س المت�سررون وينتجوا طرقهم الخا�سة الحرة في حل 

هداف المحددة والقابلة للتحقيق، في  م�ساكلهم عبر االحتجاج وال�سغط  وخو�س المعارك ذات االأ

ر�س. لقد بداأت حركات  مجال البطالة وانقطاع الرواتب والتعليم والعالج  وال�سكن والدفاع عن االأ

ر�س كالمعلمين والمحامين والمثقفين  اإنتاج خطابها الخا�س على االأ اجتماعية في التبلور وفي 

را�سي المهددة بالجدار والم�سادرة.  �سرى والن�ساء واأ�سحاب االأ والعمال العاطلين عن العمل واالأ

بداأت تنطلق حمالت تلتف حولها مجموعات �سغيرة واأحيانا كبيرة  من المت�سررين تخترق جزءًا 

مور  ب�سيطًا من الحيز العام. ما لم تنبثق اأ�سكال جديدة للتعامل مع المطالب واالحتياجات فاإن االأ

�ستراوح مكانها. هذه ال�سيغ الن�سالية ت�ستحق الدعم واالحت�سان المعنوي من قبل االنتلجن�سيا 
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في  النظر  ت�ستدعي  كما  المدني.  المجتمع  في  ومنظمات  الي�سار  من  الحية  والقوى  العلمانية 

اأ�ساليب جديدة للدعم والتمويل من داخل المجتمع ولي�س لتمويل خارجي باأجندة خارجية كما هو 

حزاب ومنظمات المجتمع  واقع الحال. اإن حفر مجرى جديد للن�سال واال�ستقطاب ال يلغي دور االأ

المدني واالنتلجن�سيا بل ي�سكل تحديًا لها، وي�سعها اأمام خيار اال�ستجابة البناءة اأو اإدارة الظهر 

واالنعزال عن حركة الواقع. اإن الواقع بات يتطلب الن�سال على جبهتين، جبهة العقل (بلورة وعي 

وطرح اأفكار ومفاهيم وروافع للتطور) والقيام بتحليل تفكيكي ونقد اب�ستمولوجي للعقل ال�سمولي  

وو�سع  الم�سكالت  وتفهم  المت�سررين  للب�سر  المادية  الحاجات  وجبهة  للفكر،  االعتبار  واإعادة 

طرائق لحلها بم�ساركة  ومبادرة اأ�سحابها.

اإن التغيير الجتماعي يبداأ:

بت�سكيل مراكز ومنتديات حوار ومجموعات �سغط ت�سم الكوادر المتقدمة والمبادرة ولي�س   •
عبر تمثيل القوى.

بلورة وعي واأفكار ومفاهيم وقيم وخطط تقنع اأكثر الفئات ت�سررًا باإمكانية الحل والخروج   •
الع�سرية،  القوانين  التعليم، وو�سع منظومة من  اأهمية لتطوير مناهج  واإعطاء  زمة،  االأ من 

رهاب الفكري.  ونقد الف�ساد واالإ

تفهم الم�سكالت ودرا�ستها كم�سكالت العمال وال�سباب والطلبة والمراأة وطرح حلول عملية   •
وواقعية لها.

ت�سكيل مراكز اجتماعية ومراكز عمل تطوعي ومراكز ثقافية وجمعيات تعاونية وخا�سة في   •
المخيمات والمناطق الريفية. 

ومنظمات  العمال،  م�سالح  عن  جدي  ب�سكل  تدافع  عمالية  نقابات  على  االهتمام  تركيز   •
�سباب تطرح م�سكالت ال�سباب وتعمل على معالجتها، ومنظمات ن�سائية، ومنظمات للطلبة 

تلك  بنية  على  تعديالت  اإدخال  المتنورين، من خالل  كاديميين  االأ ومجموعات  الجامعيين، 

المنظمات.

وفتح  الديمقراطية  الدولة  باإقامة  ذلك  وربط  االحتالل  نهاء  الإ الن�سال  في  الم�ساركة  دون   •
وبالقدر  المواطنين،  ا�ستقطاب  يمكن  ال  وحر  طبيعي  ب�سكل  المجتمع  تطور  اأمام  االن�سداد 

فراد عن هذه الق�سية بالقدر الذي تحكم على نف�سها  الذي تبتعد فيه القوى والمجموعات واالأ

بالهام�سية. 
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

�ساأٍن،  ذي  تغيير  عن  الحديث  يتعذر  ال�سرورية  واالحتياجات  المالية  الموارد  تاأمين  ودون   •
غير اأن اإعادة تكرار الدعم الريعي والتنفيعي القائم �ستوؤدي اإلى نتائج بائ�سة. التحدي يبداأ 

بكيفية تطوير االعتماد على الذات والعمل المنتج والدعم غير الم�سروط. 

المركز  وخا�سة  اأممية  ن�سال  بمراكز  الفل�سطيني  والديمقراطي  الوطني  الن�سال  ربط   •
والقوى  ن�سانية  االإ العولمة  وقوى  االجتماعية،  والمنتديات  الالتينية،  اأميركا  في  النا�سئ 

المناه�سة للحرب والعن�سرية. 
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LXV

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

»التيار الثالث« بناء ال�سرعية الغائبة

اإعداد: عمران الر�سق

مقدمة:

ن�سانية، ت�سكل  ربما من نافلة القول اإن الفكر والوجود الواقعي وما يتو�سط بينهما من الفاعلية االإ

مجتمعة اأ�سا�س بناء لقطب قيادي له ثقله في ال�سارع، وقادر على التاأثير في الحركة ال�سيا�سية 

خرين م�سدر اإرباك  واالجتماعية، بحيث ي�سكل اختالل اأي منها وعدم تفاعله مع العن�سرين االآ

االنتخابات  بعد  بقوة  نف�سها  تطرح  البديهية  هذه  اإن  اإنجازه.  المزمع  الم�سروع  في  ف�سل  وربما 

زمة الدموية التي اأعقبتها، والتي لم تك�سف عن �ساآلة في التاأييد ال�سعبي  خيرة واالأ الت�سريعية االأ

اأي�سًا �سعف جلي في حل االختالالت التي قد ت�سيب  واإنما   ،
1

لقوى الي�سار والم�ستقلين فح�سب

الوطن. ولكن دعونا بداية نتفق على تعريف »ال�سرعية«.

في معنى »ال�سرعية«:

�سكال النظرية لل�سرعية، التي تعتمد معظمها كتابات  لن نغو�س في هذه الورقة في التعريفات واالأ

لماني »ماك�س فيبر« منطلقًا لها، بقدر ما �سنعالجها على اأنها نابعة »من وجود  عالم االجتماع االأ

. فالموؤ�س�سة تكون �سرعية اإلى الحد الذي 
2

حاجة اجتماعية اإليها، ف�سال عن الحاجة ال�سيا�سية«

تباع اأنها مفيدة و�سالحة وت�ستحق التاأييد. واإذًا يعتبر عن�سر االعتقاد  ي�سعر معه المواطنون اأو االأ

�سوى  لي�ست  التي  بالطاعة  تكتفي  ال  بالتاأكيد  �سلطة  فاأية  ال�سرعية،  مكونات  من  اأ�سا�سيا  مكونا 

ع�ساء  خ�سوع خارجي بدافع الحكمة اأو االنتهازية اأو االحترام، بل ت�سعى اأي�سا اإلى اأن تثير في االأ

»ال  وعليه  تمثلها.  التي  الحقيقة  على  موافقة  اإلى  االن�سباط  تحويل  اإلى  اأي  ب�سرعيتها،  يمان  االإ

ن�سان« من جامعة بيرزيت.   باحث، يعد حاليا ر�سالة الماج�ستير في »الديمقراطية وحقوق االإ

حزاب وال�سخ�سيات والموؤ�س�سات من خارج فتح وحما�س،    رغم عدم اتفاق الباحث مع الراأي الذي يرى في التيار الثالث تجميعا لالأ
1

خيرة في القوائم،  مر الذي �سيظهر في �سياق الن�س  الحقا، اإال انه يورد النتائج التي ح�سلت عليها في االنتخابات الت�سريعية االأ االأ

علما باأن اأحدا من مر�سحيها لم يفز في  انتخابات الدوائر، وعليه كانت النتائج من اأ�سل 132 ت�سكل مقاعد المجل�س الت�سريعي:  

وفدا)  ال�سعب  وحزب  الديمقراطية  الجبهة  (تحالف  البديل  وقائمة  مقاعد،  ثالثة  ال�سعبية)  (الجبهة  م�سطفى  علي  اأبو  قائمة 

مقعدان، وقائمة فل�سطين الم�ستقلة (المبادرة الوطنية الفل�سطينية وم�ستقلون) مقعدان، وقائمة »الطريق الثالث« مقعدان، في حين 

لم تبلغ خم�س قوائم م�ساركة اأخرى ن�سبة الح�سم.

  عبد االله بلقزيز: المعار�سة وال�سلطة في الوطن العربي- اأزمة المعار�سة ال�سيا�سية، بيروت: مركز درا�سات الوحدة العربية، كانون 
2

ول 2001، �س12. االأ
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خر، فهي اأداة بيد ال�سلطة واأن�سارها المحتملين في ذات  ت�سب ال�سرعية في خدمة طرف دون االآ

الوقت، فلمن هم في ال�سلطة، ت�سكل ال�سرعية ال�سيا�سية اأداة مفيدة في جعل اأهدافهم و�سيطرتهم 

اأخالقية ي�ستطيعون من خاللها  ن�سار فاإن ال�سرعية ت�سكل مرجعية  اأما بالن�سبة لالأ م�ست�ساغة، 

اأي  القطبية،  ثنائية  المعادلة  . اإن هذه 
3

التعاون معهم« وكيفية  اإمكانية  وتقرير  الحكام  مقا�ساة 

اأعين  في  ومقبولة  م�ست�ساغة  ال�سلطة  يجعل  الذي  ما  قبيل  اأ�سئلة من  تطرح  ن�سار،  واالأ ال�سلطة 

الخا�سعين لها؟  

هداف التي ر�سمها لن�ساله،   نجاح اأي ج�سم �سيا�سي في ك�سب ال�سرعية مرتبط بنجاحه بتحقيق االأ

له بلقزيز:  هداف للواقع وانطالقها منه، فكما يقول عبد االإ مر الذي يت�سل بمالءمة هذه االأ االأ

»قد يميل الجمهور اإلى االنجذاب لخطاب الحزب واأفكاره واالعت�ساب لها، وبخا�سة حينما تكون 

خالقية العميقة لل�سعب، اأو  اأفكاره اأفكار خال�س واإنقاذ، اأو اأفكارًا مت�سبعة بنظام قيم يخاطب االأ

يحمل اأهدافا ومثال عليا، غير اأن ذلك كله ... ال يكفي لتمتع الحزب بال�سدقية الالزمة اإن لم 

اأو بع�سا- تحقيقا  –كال  هداف  خير نجاحات ملمو�سة في م�سمار تحقيق تلك االأ يحرز هذا االأ

ماديا. اأما حين يخفق في ذلك فتنهار �سورته و�سدقيته، في نظر ال�سعب، ويفقد دوره الذي ال 

. لكن كيف ينطبق 
4

معنى له دون اأولئك الذين ي�سبغون عليه ذلك المعنى: الجماهير المنظمة«

مر على درا�ستنا ل�سرعية »التيار الثالث«؟ هذا االأ

زمة: الي�سار وجذور االأ

ال �سك اأن الي�سار الفل�سطيني، بدا اأحيانًا كثيرة، في اأعين العديدين بمثابة كوة نظرية و�سيا�سية 

العمالية  الطبقات  نحو  ينحو  ثوري  خطاب  من  حمله  بما  ورجعي،  متخلف  واقع  في  انفتحت 

ببعديه  واال�ستغالل  االحتالل  رتق  من  باالنعتاق  وتطلعاتهم  اآمالهم  بتحقيق  يعدهم  والفقيرة، 

بقدر  والت�سحيات  الفعل  ب�سبب غياب  ال  المتوقع،  دون  كان  الح�ساد  اأن  بيد  والعالمي.  المحلي 

ال�سوفييتية  المتاأتي من تقليد ال�سيغة  العقائدي  الرئي�سي الجمود  ت�سوهات ج�سيمة كان �سببها 

خارج  االجتهاد  تحريم  من  ذلك  حمله  ما  بكل  العربية،  ال�سعبوية  الحكم  نظم  اأو  للمارك�سية، 

.
5

الن�س، بل اتهام من يحاول اإعمال العقل خارج الن�س بالتحريفية واالرتداد

3   Edward W. Lehman: The Viable Polity, , Philadelphia: Temple University Press, 1992,  pp. 141-142.
له بلقزيز: م�سدر �سابق، �س33.   عبد االإ

4

زمة: التغيرات البنيوية  حزاب القديمة- ا�ستحالة تجديد التاريخ، ما بعد االأ   مازن  �سعادة: المعيقات الذاتية والداخلية لتجديد االأ
5

في الحياة ال�سيا�سية الفل�سطينية واآفاق العمل، رام اهلل: مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، 1999، �س 197
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

خرى، لم تعمل اإذًا وفق قناعة  اأحزاب الي�سار الفل�سطيني، �ساأنها �ساأن اأحزاب الي�سار العربية االأ

ويت�سع  يتتابع  الذي  والطبقي  الوطني  ال�سراع  مجرى  في  يتم  مجتمعنا  في  الثوري  التغيير  باأن 

ويتعمق باأ�سكال جديدة كان عليها دائمًا الك�سف عنها وتحديدها. وبدال من ذلك دخلت �سراعا 

فق على من منها هو حزب الطبقة العاملة الفل�سطيني الطليعي، وتروي هلغى باومغرتن  �سيق االأ

كيف اأن حزبين رئي�سيين في الي�سار الفل�سطيني، هما الجبهتان ال�سعبية والديمقراطية لم يقدما 

يوما »تحليال طبقيا مقنعا ينطلق من المجتمع الفل�سطيني المح�سو�س بكل اأجزائه وتبعياته. بل 

جل  المقد�سة«،  »البقرات  بع�س  حول  عقائدي  بت�سنج  مرتبطا  اليومي،  ال�سيا�سي  الجدل  �سكل 

التحليالت التي قدمها الي�سار الفل�سطيني... وحتى اليوم ال يزال المرء يجد في كتابات هذين 

لت�سكيالت  العلمي  التحليل  اإلى  منه  العلمية  اإلى  يدعو  الذي  ال�سعار  اإلى  اقرب  �سيئا  التنظيمين 

. والى جانب الالتاريخية 
6

اجتماعية اأو ظروف �سيا�سية عملية وما يترتب عليها من برامج �سيا�سية«

والثقافية  الذهنية  البنية  مع  مت�سقا  ممار�ساته  في  الي�سار  كان  فقد  والمكان،  الزمان  وتجاوز 

الموروثة التي هي بنية قبل علمية على نقي�س ما ب�سر به المنهج الجدلي. ومن هنا جاء الخطاب 

الي�ساري خطابا اأيديولوجيًا ال فكرًا علميًا. اإن نتاج هذا الوليد الهجين من بنية ذهنية وثقافية 

موروثة واأخرى م�ستوردة كما هي دون فح�س اأو تبيئة، لم يكن اأكثر من جملة من العاهات األقت 

بذيولها ال�سلبية والكابحة على م�سار م�سروع الي�سار الوطني التقدمي، بل نالت حتى من �سدقية 

اأكثرها تاأثيرا  اأمام جمهورها الداخلي قبل جمهورها االجتماعي! لعل من  م�سروعها ال�سيا�سي: 

 .
7

ق�ساء ال�سيا�سي واالجتماعي« ثالثا: »البيرقراطية، والكاريزما الت�سلطية، واالإ

والنتيجة كانت �سقوطًا مدويًا، ذلك اأن البنى »الحديثة« التي جهد الي�سار في بنائها وانحاز اإليها 

من قبيل االتحادات والنقابات والم�سارح وحلقات النقا�س، كانت ه�سة �سعيفة، فهي لم تكن في 

وت�سفية  زاحة  الإ وظفت  »الوافدة«  الثقافة  اأن  وبما  �سلية،  االأ الثقافة  جانب  اإلى  بل  الواقع،  قلب 

الثقافة الع�سوية فاإننا نجد اأنف�سنا اإزاء مجتمع تعوزه الثقافة الع�سوية، الن القيم الجديدة ال تعك�س 

خرى طموحاته وال تتاأثر بتناق�ساته، واإنما تحاول اأن تغير ال�سلوك والذوق والتعبير حتى  هي االأ

ي�سبح المجتمع مطابقا للمنطق الجديد الذي هو في الحقيقة منطق نخب وجماعات منف�سلة 

غلبية ومرتبطة بقيم واأفكار واأنماط حياة خارجة عن مجتمعها، وكان ال بد اأن تحدث  عن قيم االأ

�سقوط  ف�سل  من  المتتالية  الهزات  واإزاء  وبالنتيجة،   .
8

واإثباته �سل  االأ م�سكل  ويطرح  المقاومة 

  هلغى باومغرتن: من التحرير اإلى الدولة- تاريخ الحركة الوطنية الفل�سطينية 1984-1988، رام اهلل: مواطن، الموؤ�س�سة الفل�سطينية 
6

لدرا�سة الديمقراطية، 2006، �س248.

له بلقزيز: م�سدر �سابق. له بلقزيز عن المعار�سة العربية ب�سكل عام، انظر عبد االإ   يتحدث عبد االإ
7

مة والدولة واالندماج في الوطن العربي، بيروت:    محمد عبد الباقي الهرما�سي: المدخل الثقافي واالجتماعي اإلى درا�سة الدولة، في االأ
8

مركز درا�سات الوحدة العربية، 1989، �س77.
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والعولمة  والتنمية،  بالتحرر  وعودها  تحقيق  في  ال�سعبوية  نظمة  االأ وف�سل  ال�سوفييتي،  النموذج 

بكل ما خلقته من اغتراب اأو نكو�س، ارتبكت اأركان الي�سار وتقو�ست ل�سالح الحركات الدينية 

اأكثر مما ت�سكل حال للم�سكالت  �سولية التي �سكلت »ردة فعل للتحديات الخارجية والداخلية  االأ

.
9

�سا�سية المتراكمة« كما يذهب حليم بركات االأ

الي�سار الفل�سطيني والنزول اإحدى المنزلتين:

خلق انهيار »اال�ستراكية القائمة« في و�سط اأوروبا و�سرق اأوروبا، ومن ثم االتحاد ال�سوفيتي كما 

اأ�سلفنا، ا�سطرابًا فكريًا داخل المع�سكر الي�ساري نف�سه، بما في ذلك الفل�سطيني منه، وقد اتخذ 

و�ساع كما كان يجب اأن  هذا اال�سطراب �سكل ردتي فعل، لم ت�سيا ابدا عن تهيئة النف�س النقالب االأ

بداع: ففيما اعتقد البع�س انه  يتنباأ بها، بقدر ما اأكدتا ق�سورا ذاتيا وانتفاء القدرة اأو الرغبة باالإ

يجب تقبل حقيقة اأن المارك�سية مثلت نظرية �سمولية، تنتهي ال محالة اإلى ممار�سة توتاليتارية، 

وبالتالي يجب اأن ننكر مثل هذه الخطط للتطوير االجتماعي، تبنى اآخرون موقف الرد الم�ساد 

طار بما ي�ستدعي ال�سماح بت�سوي�س واتزان الفكر  فكريا، مجادلين انه لم يطراأ �سيء على هذا االإ

�س�س النظرية لال�ستراكية وبرامجها لم تتهدد اإطالقا، بانهيار  المارك�سي. واأ�سار هوؤالء اإلى اأن االأ

نظام ابعد ما يكون عن »اال�ستراكية الحقة«. 

اإلى جانب ما �سبق وجدت المعار�سة الفل�سطينية – با�ستثناء حما�س- مع انطالق الت�سوية عام 

1993، نف�سها في ماأزق حقيقي، فهي »مبرمجة« الن تبقى معار�سة ولم تفكر اأبدا في االنتقال اإلى 

مواقع ال�سلطة منذ اأن�سئت منظمة التحرير، ومن ال يطمع بالو�سول اإلى ال�سلطة، اأو لي�ست هناك 

قل موؤ�س�ساته المناف�سة لموؤ�س�سات ال�سلطة ب�سكل جدي، لن ي�سبح  اآفاق لو�سولها، ولي�س له على االأ

. وفي هذا ال�سياق، ينبغي اأال نهمل تاأثير الح�سار المالي 
10

جماهيريا، كما يذهب اإياد البرغوثي

الذي اتبعته �سرائح بيروقراطية فا�سدة وكمبرادورية اتجاه ف�سائل الي�سار، �سمن ترتيبات عملية 

اإف�ساد جماعي وفردي  الت�سوية، التي لم تعمل على محا�سرتها فقط، ال بل م�ست في  عمليات 

لتيارات انتمت للتيار الي�ساري. واإذا كان �سحيحًا اأن المال ال ي�سنع اأحزابًا وتنظيمات وقوى ذات 

  حليم بركات، المجتمع العربي المعا�سر- بحث ا�ستطالعي اجتماعي، بيروت: مركز درا�سات الوحدة العربية ني�سان 1984، �س 304.
9

را�سي  االأ في  الم�سلمون«  خوان  »االإ انتهجها  التي  العميقة  والواقعية  الفكرية  التغييرات  اإغفال  حال  وباأي  هنا  يمكن  ال  اأنه  بيد 

كما  الفل�سطينية  الوطنية  ورموز  العلمانية  العنا�سر  »حما�س«  عبر  ا�ستخدموا  حيث  ال�سرعية،  الكت�ساب  رحلتهم  في  الفل�سطينية، 

عرفتها �سابقا منظمة التحرير الفل�سطينية، ولكن بعد اأ�سلمتها، بعد اأن عمل الوطنيون والقوميون �سابقا على دمج القيم والرموز 

�سالمية بوجهة نظرها العلمانية، كاآلية لح�سد الجماهير. االإ

  اإياد البرغوثي: النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني والديمقراطية، في اإ�سكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي، رام اهلل: 
10

مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، 1997، �س 229.
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

طابع جماهيري حقيقي، فاإنه في الو�سع الفل�سطيني تحديدا، خا�سة بين الالجئين والطبقات 

العوامل  تراكم  اإن   .
11

ذاك اأو  التنظيم  هذا  اأو�ساع  دعم  في  هام  عن�سر  والمهم�سة،  الفقيرة 

ال�سابقة من ذاتية وخارجية، خلق �سعفًا في الح�سور ال�سيا�سي لهذه التنظيمات، بحيث اقت�سرت 

فعالياتها على اإ�سدار البيانات واالت�ساالت ال�سيا�سية المتوافرة بكثرة، اإ�سافة اإلى التناق�س بين 

القول وال�سلوك العملي. 

التعامل مع عملية »الت�سوية«، التي اتخذ الموقف فيها طابعًا  اآثار هذا التوجه في  ويمكن تلم�س 

والهيمنة،  بالنمو  ياأخذان  و»حما�س«  »فتح«  نهجا  كان  فيما  اجتماعيًا:  اأو  اأيديولوجيًا  ال  �سيا�سيًا 

�سباب مختلفة، ويفر�سان نف�سيهما على ال�ساحة كقوتين رئي�ستين (ال�سلطة الحاكمة  بدرجات والأ

والمعار�سة)، لم تحاول ف�سائل الي�سار اأن ُتبدع م�سارا حقيقيا مناف�سا، بل ارت�ست، بدرجة اأو 

»حما�س«.  اأو  »فتح«  لبرنامجي  التابعتين  المنزلتين  اإحدى  �سعيف  موقع  ومن  تنزل  اأن  باأخرى، 

الحكومات  في  غلب،  االأ على  واحد  بوزير  �ساركت  ال�سعبي،  والن�سال  و»فدا«  ال�سعب  فحزب 

الفل�سطينية المتعاقبة قبيل فوز حما�س بانتخابات المجل�س الت�سريعي وت�سكيلها للحكومة، وهي 

حزاب الم�ساركة عن موقفها التقليدي كممثلة  الم�ساركة التي حملت تنازال تدريجيا من قبل االأ

للطبقات ال�سعبية ومدافعة عن م�سالحها اإزاء الحكم، لت�سبح جناحا من الحكم نف�سه، تكتفي 

نجازات في ذات االتجاه، كما  هو حال االئتالفات غير المجدية لتقويم  بالدعوة اإلى مزيد من االإ

المقابل،  في  بالف�ساد.  الغارق  الفل�سطينية  ال�سلطة  واأداء  بالتدهور،  خذ  االآ ال�سيا�سي  الم�سار 

تحالفت ف�سائل ي�سارية وقومية اأخرى مع »حما�س«، وهو ما توج ب�سيغة الف�سائل الع�سرة اأو ما 

�سمي (تحالف القوى الوطنية) عام 1993، هذه ال�سيغة التي واإن بقيت �سعيفة، اإال اأنها �سهدت 

والنجاح  بيرزيت  جامعتي  في  الطلبة  مجل�سي  انتخابات  في  كالتحالف  هامة،  ميدانية  فعاليات 

و�سلو« الموؤتلفة معها. بيد اأن هذا الموقف المعار�س  �سد حركة فتح والف�سائل الي�سارية الموؤيدة »الأ

اإلى منظمة التحرير  و�سلو« عودة تدريجية  لم ي�ستمر �سلدا، حيث �سهدت الف�سائل المناوئة »الأ

الفل�سطينية، ال �سيما الم�ساركة في اجتماعات لجنتها التنفيذية، واال�ستفادة مما توفره ال�سلطة 

خذ بعين االعتبار، ما قد يعنيه هذا االرتباط  الفل�سطينية من ميزات نتيجة لهذه الم�ساركة، مع االأ

ال�سيا�سي واالقت�سادي من ه�سا�سة بالموقف و�سهولة في اال�ستدراج. وال �سك اأن هذا الال موقف 

زاد الحالة �سوءًا، اإذ بات كثيرون يعتبرون المعار�سة العلمانية �سريكة اأو متواطئة فيما و�سلت اإليه 

ال�سلطة، وان معار�ستها لي�ست حقيقية، واأنها �ستعود اإلى �سراكة ال�سلطة في الوقت الذي ت�سعر 

فيه باأنها �ستكون مجدية.

زمة البنيوية- التغيرات البنيوية في الحياة ال�سيا�سية الفل�سطينية،  فاق، في ما بعد االأ   داوود تلحمي: القطب الثالث- التجربة واالآ
11

واآفاق العمل، رام اهلل: مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، 1999، �س257.
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اإ�ساعة الفر�س:

اإن حالة الالفعل، اأو الفعل ال�سئيل مقارنة بـ »فتح« و«حما�س«، مقرونة بغياب فكر يلبي متطلبات 

الواقع،  فوتت على الي�سار والم�ستقلين بيئة وجماهير وا�سعة، بدت منفتحة ال�ستقبال بديل ما في 

اأكثر من حقل.

�سرائيلي كيف يموت  لقد راأى الفل�سطينيون الذين عانوا لعقود ثالثة خلت من بط�س االحتالل االإ

فل�سطينية.  �سباب  الأ اأي�سا  واإنما  وخارجية،  اإ�سرائيلية  �سباب  الأ فقط  لي�س  الفل�سطيني«،  »الحلم 

حباط اإلى عزوف عن االهتمام  واأ�سيب ق�سم كبير منهم جراء ذلك بحالة اإحباط �سديدة. واأدى االإ

بمجرى الحياة العامة واالنطواء باتجاه التركيز على �سياق الحياة الخا�سة، وولد العزوف حالة 

عامة من العبثية ال�سيا�سية في ال�سارع الفل�سطيني. وبالتاأكيد، اأدى هذا الو�سع اإلى اإ�سافة تاآكل 

وفت  وال  �سالمًا،  جلبت  هي  فال  الفل�سطينيين.  بين  الفل�سطينية  ال�سلطة  مكانة  في  تاآكل  على 

بوعود قطعتها على نف�سها بتحقيق الرخاء، وال حتى ا�ستطاعت اأن تقدم من خالل اأدائها نموذجًا 

خرين قبل الفل�سطينيين �سرورة احترام وتاأييد اإي�سال الم�سروع الوطني  ايجابيًا يفر�س على االآ

الفل�سطيني اإلى هدفه النهائي في تحقيق العودة واإقامة الدولة الفل�سطينية. وعلى العك�س، جاء 

الديمقراطي  التحول  والمجاالت، وخا�سة في مجال  ال�سعد  قا�سرًا على مختلف  الذاتي  داء  االأ

الذي كان متوقعا ومن�سودا، فترك ذلك اأثرا �سلبيا ذا تاأثيرات مهمة على نوعية العالقة التي تربط 

 .
12

المواطن وال�سلطة

بمعناه  القمع  اأ�سكال  اأق�سى  ا�ستخدام  المحافظ من  واليمين  ال�سيا�سي  �سالم  االإ زاد  وبالتوازي، 

ال�سامل، بحيث باتت العادات والتقاليد »المتخلفة« المدعمة هذه المرة بالن�سو�س الدينية تحتل 

حتى الحيز الخا�س للفرد، الذي ال يملك اإال الطاعة التامة واال وقع في دائرة »الحرام«، وبالتالي 

له. اإن  تحول التمرد على العادات والتقاليد اإلى ع�سيان للدين اأي�سا يجلب على مقترفه نقمة االإ

م�ستغلة  المجتمع،  داخل  المحافظة  التوجهات  ا�ستفحال  لوال  الحدة،  ذات  ليبلغ  كان  ما  مر،  االأ

غياب �سلطة معرفية علمانية تزاحمها عقول النا�س وقلوبهم، اثر الهزيمة التي لحقت باالتجاهات 

�سالمية بتالوينها المختلفة لتتولى مهمة  العقالنية، وهو ما اأف�سح المجال وا�سعًا اأمام التيارات االإ

تر�سيم حدود المقبول والمرفو�س اجتماعيًا، بل وحتى لي عنق العادات والتقاليد لتتواءم والدين، 

  علي الجرباوي: البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فل�سطين، رام اهلل: مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، 
12

كانون الثاني 1999، �س54.

حزاب والقوى ال�سيا�سية الموجودة على ال�ساحة ب�سورة �سريعة ن�سبيا، من %14.8  يذكر هنا، تزايد حجم الذين ال يوؤيدون اأيا من االأ

ال�سيا�سي  النظام  انظر جميل هالل:  اآذار 1998،  اإلى 29.4% في  انخف�ست  اأيلول 1997، ثم  اإلى 35.3% في  في حزيران 1994 

الفل�سطيني- درا�سة تحليلية نقدية، رام اهلل: مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، الطبعة الثانية، مزيدة 2006، 

�س 245-244.
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

.
13

�سالمي باإبدال الزي التقليدي للمراأة الفل�سطينية مثاًل بالرداء االإ

الواقع  عن  باالبتعاد  وا�ستمرارهم  هذه،  والتجديد  النهو�س  فر�س  والم�ستقلين  الي�سار  تفويت  اإن 

بمالب�ساته الم�ستجدة، رغم ما يعتري خطابهم من لغط تنموي ينحو نحو الفقراء والديمقراطية 

�سالمي و�ساأنها اإذ »اخذ يركز، اأ�سوة  و�سيادة القانون ... الخ، وهي الفر�س التي لم يتركها التيار االإ

، يف�سر 
14

منية« بغيره من اأحزاب المعار�سة العلمانية، على انتقاد الف�ساد والمح�سوبية والتجاوزات االأ

كيف انح�سر حجم تاأييد من غير »فتح« و»حما�س«، �سواء المعار�سة منها اأو الموؤيدة التفاقية »او�سلو«: 

ففي الجانب المعار�س انخف�س حجم تاأييد الجبهتين ال�سعبية والديمقراطية خالل الفترة 1994-

1997، لدرجة اأن ي�سل �سنة 1996 (بعد االنتخابات الرئا�سية) اإلى ربع ما كان عليه في بداية �سنة 

1994 (من 10.4%-2.1%) بح�سب احد اال�ستطالعات. اأما في الجانب الموؤيد فقد تدهورت ن�سبة 

تاأييد (فدا وحزب ال�سعب بالتحديد) من 7.2% في كانون الثاني 1994 لت�سل اإلى 1.2% في اأيلول 

 وبالنتيجة، باتت »فتح« تنظيمًا حاكمًا، وباتت الحركة 
15

1997، ولم تتجاوز 1.4 % في اآذار 1998. 

مر  �سالمية تيارًا اآخذًا باالت�ساع، في حين كان الغياب ال�سفة المالزمة للي�سار والم�ستقلين، االأ االإ

الذي اأثار مزيدًا من الت�ساوؤالت حول ما اإذا عاد الي�سار يتمتع باأكثر من وجوده اال�سمي.

النتفا�سة الثانية وا�ستمرار الغياب:

زمة المديدة لتنظيمات الي�سار، ومراوحتها في خانة متدنية من حيث الن�سب،   خالل ا�ستمرار االأ

المفاو�سات  على  المراهنة  انتهاء  عن  ليعلن  النهائي  الحل  حول  ديفيد«  »كامب  قمة  ف�سل  جاء 

�سرائيلي، و »كان هذا اإيذانا عمليا  كاإ�ستراتيجية للو�سول اإلى اتفاق ينهي ال�سراع الفل�سطيني - االإ

، ك�سفت بحدة عدم جاهزية الي�سار وافتقاده اإلى اأدوات العمل 
16

بولوج مرحلة جديدة من ال�سراع

ومحدودية الدور، فهو لم ي�ستطع تر�سيخ ممار�سة تعبر عن تيار ثالث،  وبالطبع، ا�ستمر عاجزا عن 

خرين في نهجيهما، فبدا دوره محدودا جدا: فهو لم ي�ستطع ت�سحيح م�سار  اأن يجاري الطرفين االآ

. بل لقد اأ�ساع 
17

�سيا�سي، ولم ينجح في اإظهار قوة ع�سكرية، وبدا وكاأنه يفتقد لدور ي�سرع وجوده

وهو  االنتفا�سة،  عانته  الذي  الفكري  الخواء  وقف  تجلت في  اأخرى،  والم�ستقلون فر�سة  الي�سار 

  انظر عمران الر�سق: عادات وتقاليد مقد�سة، ن�سخة الكترونية، تم ا�سترجاعها بتاريخ 2007/1/17 من:
13

http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=7&NrArticle=37453&NrIssue=1&NrSection=2

  جميل هالل: م�سدر ال�سابق، �س105
14

  الم�سدر ال�سابق: �س234.
15

ق�سى«، ن�سخة الكترونية، ا�سترجعت بتاريخ  �سرائيلي- عام ون�سف على انتفا�سة االأ   تقرير بعنوان:« اأحرجت النظامين العربي واالإ
16

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CA1A18CB-D5CB-405D-B585-E0826EDB3C4E.htm 2006/12/20 من

اأيلول    اأكرم عطاهلل: اأزمة الي�سار الفل�سطيني محطة عابرة... اأم بداية النهاية؟، مجلة ت�سامح، العدد العا�سر، ال�سنة الثالثة- 
17

2005، �س19-18.
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ما ي�سخ�سه اليا�س خوري بقوله: »الماأزق الثقافي هو ماأزق الثقافة الحديثة الوطنية والي�سارية 

والعلمانية، التي عك�ست نف�سها في �سكل كبير على الحركة الوطنية، بحيث خا�س الفل�سطينيون 

الالفت  من  والعرب.  الفل�سطينيين  المثقفين  من  حقيقية  م�ساركة  دون  من  الثانية  انتفا�ستهم 

اأن الثورة الفل�سطينية التي تحلق من حولها في بيروت كبار المثقفين والفنانين العرب، وورثت 

ومركز  بحاث  لالأ مركزين  اإلى  وا�ستندت  المختلفة،  الفل�سطينية  والفكرية  دبية  االأ االتجاهات 

للتخطيط، اإ�سافة اإلى مجموعة من ال�سحف والمجالت ودور الن�سر، وجدت نف�سها في االنتفا�سة 

الدم  نهر  يواكب  ثقافي  اإبداع  اأي  تقديم  عن  وعاجزة  والمثقفين،  الثقافة  عن  معزولة  الثانية 

.
18

الفل�سطيني الذي لم يتوقف منذ اأيلول 2000«

الديمقراطية المنقذ الواهي:

والمفارقة، بعد كل هذا، اأن تبداأ هذه القوى، الموؤتلفة منها والمنفردة، بالرد على القائلين بغياب فكر 

وفعل موؤثر لديها، باأنها الحامل الموؤهل وال�سرعي للم�سروع الديمقراطي، مغفلة »اأن فاقد ال�سيء ال 

يعطيه، وان اأحزابًا مطعونًا بديمقراطيتها الداخلية ال تملك اأن تقدم للمجتمع بدياًل -وال م�سروعًا- 

، اإ�سافة اإلى اأن م�سطلح »الديمقراطية« قد بلغ من »االبتذال ال�سيا�سي« حدا اأ�سبحت 
19

ديمقراطيًا«!

�سالمية- تدعي تبنيه وتطبيقه بل وال�سعي اإلى ن�سره. حزاب -بما في ذلك االإ معه �سائر االأ

ا�ستمرار »الن�سخ«:

دمان على  ما �سبق لم يعن انتفاء محاوالت التجديد، بيد اأن هذه المحاوالت ا�ستمرت رهينة لالإ

وروبية وما يعتري م�ساريعها من تغير،  التقليد، وهذه المرة تبني الم�سار الجديد لال�ستراكية االأ

يرى كثيرون فيه تكيفا مع النيوليبرالية، تحت �ستار ما ي�سمى »التيار الثالث« الذي يمثل انطوني 

، في حين اإن الواقع –كما بينا- يحمل في طياته تحديا جوهره: كيفية 
20

جيدنز احد اأهم منظريه

الجمع بين الليبرالية ال�سيا�سية والمق�سود بها هنا الديمقراطية والحريات العامة والراديكالية 

الوثائق  »م�سروع  بين  الت�سابه  مالحظة  ب�سهولة  ويمكن  اال�ستراكية.  بها  والمق�سود  االجتماعية 

عن  وم�ستقلون  ال�سعبي  والن�سال  »فدا«  و  ال�سعب  حزب  من  كل  عنها  اأعلن  الذي  البرنامجية« 

تو�سلهم اإليه، واأن�سار »التيار الثالث« الغربيين: ففي كلتا الحالتين يتم اإغفال ال�سراع الطبقي 

  اليا�س خوري: الطريق اإلى المجهول من »فتح« الى »حما�س«، ن�سخة الكترونية، تم ا�سترجاعها بتاريخ 2007/1/20 من:
18

http://www.beirutletter.com/arabworld/a0140.html
له بلقزيز: م�سدر �سابق، �س30.   عبد االإ

19

طر الموؤ�س�سية للم�ساركة االجتماعية في التنمية في اإطار العولمة، مجلة النهج، �سيف 2001، ال�سنة 17،     محمد جمال باروت: االأ
20

العدد 63.
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

ببعديه الوطني والقومي، ل�سالح عبارات الديمقراطية والق�سايا الن�سوية والبيئية، ناهيك عن 

قرار با�ستمرار عمل »قوانين ال�سوق« بمعنى االمتناع عن محاولة اإلغائها. كما ا�ستمر التباين  االإ

طراف ال�سابقة التي تجمعت في اإطار  بين ال�سعار والفعل: فرغم اللغط الوحدوي مثال، عجزت االأ

االنتخابات  لخو�س  م�ستركين  مر�سحين  على  االتفاق  على  حتى  الفل�سطيني«  الوطني  »التجمع 

االنتخابات  ال�سالحي  ب�سام  التجمع  موؤ�س�سي  احد  (خا�س  الرئا�سية  والحقا  والنقابية،  البلدية 

الرئا�سية با�سم حزب ال�سعب)، وجاءت االنتخابات الت�سريعية، لتعلن ف�سلها، نتيجة التناف�س على 

ترتيب المقاعد في القائمة.

 ،»194 الدولي  للقرار  تطبيقا  ديارهم  اإلى  الالجئين  عودة  حق  »باإقرار  التم�سك  عبارات  ورغم 

»اختراق« في مفاو�سات  اأنها  »وثيقة جنيف«، معتبرا  »التجمع«  اأعمدة  ال�سعب احد  بارك حزب 

�سا�سية الفردية والجماعية  ال�سالم، في حين اأكد كثيرون اأنها تقوي�س فظ غير �سرعي للحقوق االأ

للفل�سطينيين، وعلى راأ�سها حق العودة واإنهاء اال�ستيطان.

»المنظمات غير الحكومية« وا�ستمرار القطيعة:

بيد اأن ال�سورة ال تكتمل دون النظر اإلى »المجتمع المدني« وهو المكان الذي بداأ مثقفو الي�سار 

والحركات القومية، يفكرون في ح�سم المعركة فيه، بعد اإدارة الظهر للعمل ال�سيا�سي اأو للمجتمع 

ومتطلباته.  الواقع  ينطلقوا من  اأن  دون  ثانية  ولكن   ،
20

بف�سلهم هناك االعتراف  بدل  ال�سيا�سي، 

متمحورة  كفاحية  روؤية �سمودية  وفق  الفل�سطينية،  المدني«  »المجتمع  موؤ�س�سات  تعمل  اأن  فبدل 

على الذات، ربطت الكثير منها نف�سها بالعولمة، بكل ما تعنيه من تعميق عالقات التبعية وعدم 

المجتمع  بموؤ�س�سات  ترى  التي  واأيديولوجيتها،  بالراأ�سمالية  لحاق  االإ من  مزيدًا  خالقة  التكافوؤ، 

االن�سالخ  من  مزيد  اإلى  اأدى  الذي  مر  االأ  ،
21

تفوقها وتعزيز  اأفكارها  ن�سر  و�سائل  اإحدى  المدني 

بمفاهيم  القفز  في  »نجحت«  التي  والندوات«  »الور�س  »بدت  بقوله:  ال�سوراني  عبر عنه  غازي 

طار  االإ في  ولويات  االأ �سلم  اأعلى  اإلى  بها  والو�سول  الليبرالية،  والديمقراطية  المدني  المجتمع 

ال�سيق »للنخبة ال�سيا�سية« التي تخلى معظم رموزها عن مواقفهم الي�سارية ال�سابقة، لم تنجح 

و�ساط الجماهيرية ال�سعبية، واإن  �سكال اإلى االأ -بالمقابل- في الو�سول اأو التغلغل باأي �سكل من االأ

دل ذلك على �سيء، فاإنما يدل على غربة هذه المفاهيم بطابعها وجوهرها الليبرالي عن الواقع 

  عزمي ب�سارة: »اأي مجتمع مدني؟؟!!« في زياد اأبو عمرو: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فل�سطين، رام اهلل: مواطن 
20

ولى اأيلول 1995، �س152. الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، الطبعة االأ

زمة االجتماعية في بلدان الوطن العربي واآفاق الم�ستقبل - الجزء    غازي ال�سوراني: التطور التاريخي لمفهوم المجتمع المدني واالأ
21

الثاني، ن�سخة الكترونية، تم ا�سترجاعها بتاريخ 2006/12/27 من:

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=9488
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من جهة، وغرابة �سيغها وعناوينها الفرعية المتعددة، و�سكل عباراتها المركب ب�سورة ال يمكن 

للجماهير اأن ت�ستوعبها، نورد بع�سًا منها على �سبيل المثال: »التمكين في الم�ساركة« »ال�سراكة 

ن�سان«، »تقدير الفقر بم�ساركة الفقراء في و�سع  �سواق«، »تنمية قدرات االإ الجديدة بين الدولة واالأ

هلية والديمقراطية  ا�ستراتيجيات تخفيف فقرهم!« »تنمية المبادرات المحلية«، »المنظمات االأ

هلية مع القطاع الخا�س«، »التنمية الب�سرية من منطلق  والتنمية الم�ستدامة«، »دور المنظمات االأ

.
22

طفال«، »الجندر«، »عمليات الت�سبيك«، »الليبرالية والخ�سخ�سة واقت�ساد ال�سوق«… الخ« االأ

والمفارقة اأنه في حين ادعى الي�سار في غالبيته، معار�سته التفاقيات اأو�سلو، ا�ستفادت المنظمات 

غير الحكومية المرتبطة به من الدعم المالي ال�سخم، الذي واكب هذه االتفاقيات، والذي لم ياأت 

هداف تنموية واإنما كاأداة لتمرير عملية الت�سوية غير المتكافئة، واإن�ساء البنى التحتية الالزمة  الأ

لنجاحها، هذا النجاح الذي ال يعني تحقيق الحقوق الوطنية. وبالتالي، وكون الفل�سطيني يحتاج 

لمن يعمل معه ويوفر له الحماية والكرامة،  ال لنخب منف�سلة عن مجتمعاتها، تعي�س على فتات 

كثرية ال�ساحقة من اأبناء ال�سعب تحت خط الفقر،  امتيازات االقت�ساد المعولم، بينما تعي�س االأ

تعظه في الديمقراطية والتنمية الغربية، التي ال يرى اأثرًا ملمو�سًا لها في حياته، فقد تم �سحب 

جهزة الر�سمية  الب�ساط من تحت قدمي المنظمات غير الحكومية الممولة غربيًا ومن تحت االأ

اإن هذا االختالف،  مر الذي عزز ت�ساعد قوة حما�س.  �سالمية، االأ ل�سالح ن�ساط الجمعيات االإ

يو�سح تماما �سبب ف�سل »المجتمع المدني« الفل�سطيني، ونجاحه في اأنحاء اأخرى، في تو�سيع اآفاق 

الديمقراطية واإي�سال الطبقات ال�سعبية والمهم�سة للمواقع القيادية العليا، وك�سر احتكار الطبقات 

البرجوازية الموالية للغرب لها، كما ح�سل مع الزعيم البوليفي مورالي�س الذي يتحدر من ال�سكان 

�سليين للبلد.  ي�سف جيم�س بترا�س الحركات االجتماعية في اأمريكا الالتينية بقوله: »لي�س  االأ

هناك بين القادة اليوم من يتبع نموذج اال�ستقراء من اأقطار اأخرى �سواء من الما�سي اأو الحا�سر. 

ال �سك اأن معظم القادة يحاولون االبتعاد اليوم عن نموذج عبادة الفرد وذلك باأن يكونوا منفتحين 

على العنا�سر بمختلف مراتبهم. اإن القادة الجدد متفوقون في التنظيم وذوو فعالية عالية، وهم 

راء على المقاتلين من خالل الحظوة العاطفية  لي�سوا �سخ�سيات (كارزمية) ... وال يفر�سون االآ

خلق  على  الجدد  القادة  »�ساعد  بترا�س:  جيم�س  وي�سيف   .
23

النقا�س« عبر  قناع  باالإ يقومون  بل 

خالقي اأو الم�سالح االقت�سادية/  حركات جديدة، لكنهم هم اأي�سا نتاج لها �سواء في الجانب االأ

احتفظوا وطوروا  فقد  اجتماعية جديدة.  الجماعات مجرد حركات  لي�ست هذه   ... االجتماعية 

.
24

المارك�سية في ظروف جديدة وكيفوها مع اأطراف طبقية جديدة«

  الم�سدر ال�سابق.
22

ول 1997، �س46.   جيم�س بترا�س: انبعاث الي�سار في اأمريكا الالتينية- الفالحون ي�سدون ال�سربة، مجلة كنعان، العدد 87، ت�سرين االأ
23

  جيم�س بترا�س: م�سدر �سابق، �س46.
24
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

ن، ما الذي يحدث؟! واالآ

تعي�س ال�ساحة الفل�سطينية اأزمة حقيقيًة مع ف�سل حركتي »فتح« و»حما�س« في تحقيق برنامجهما 

حتى  يفقدان  بداآ  اأنهما  تو�سح  موؤ�سرات  اأخذت  اأن  وبعد  وخارجية،  داخلية  �سباب  الأ الدوالني 

منذ  »حما�س«  في م�سلحة  ت�سب  كانت  التي  منية،  واالأ دارية  واالإ ال�سيا�سية  الحقول  في  التمايز 

لي�س �سراعًا على  المحتدم حاليًا  ب�سكله  ال�سراع  اأن  زمة عمقًا،  االأ ويزيد   ،
25

ق�سى االأ انتفا�سة 

الخيارات  في  كبيرة  تحوالت  عليها  الطرفين  احد  ا�ستيالء  ي�ستتبع  وبالتالي   - ال�سلطة  طبيعة 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية- بقدر ما هو على �سراع على ال�سلطة، بحيث لم تعد الطرفان 

المت�سارعان عليها يريان غير القمع باأ�سكاله المختلفة و�سيلة النتزاع حقهم، فيما يخ�سر ال�سعب 

.
26

حقوقه الديمقراطية واالجتماعية والفكرية

وال�سوؤال المت�سل ببحثنا: هل تمنح هذه المثالب �سرعية تلقائية للقوى العلمانية من غير »فتح«  

و»حما�س« بالطبع؟ 

جابة، فاإن كانت الم�ساألة مجرد بروز طرف ثالث يخلق توازنًا بين  يحتمل ال�سوؤال نوعين من االإ

الكتلتين الكبيرتين، كما يروج الكثيرون، فلي�س المطلوب هنا اأكثر من تعديل قانون االنتخابات 

مر الذي قد يج�سر  نحو الن�سبية الكاملة ورفع ن�سبة الح�سم، في اأي انتخابات ت�سريعية قادمة، االأ

الهوة بين عدد مقاعد الخ�سمين الرئي�سيين المتناحرين، ويعطى القوى خالفهما مقاعد اأكثر، 

اإلى اإقامة ائتالفات مع احد التنظيمين الكبيرين، من اجل ك�سب اأكثرية في البرلمان  قد تقود 

ال�سلفية من  الدينية  للفكرة  قويًا مناف�سًا  ندًا  ي�سكل  تيارًا  المطلوب  اإن كان  اأما  واإقامة حكومة. 

ناحية والليبرالية الجديدة، و�سورتها العربية الم�سوهة في اإطار مقت�سيات العولمة الراأ�سمالية 

ول 2006، ما قالت انه اقتراح من قبل حركة  نباء الفل�سطينية  في اأوائل �سهر كانون االأ   ن�سرت �سحف اإ�سرائيلية ومن ثم وكالة االأ
25

حما�س لهدنة من خم�س �سنوات مقابل ان�سحاب اإ�سرائيل من ال�سفة الغربية.

قل تداولت في اأو�ساط   نهاء ال�سراع«، والتي اأكد كثيرون اأنها على االأ هذه الوثيقة لتي حملت عنوان »اقتراح لخلق ظروف منا�سبة الإ

من حما�س رغم نفيها اأي علم لها بها، �سملت عدة نقاط تت�سمن ان�سحاب اإ�سرائيل من ال�سفة الغربية اإلى خط موؤقت متفق عليه 

�سن  يتم  ولن  اأينما وجدوا،  �سرائيليين  االإ وال على  اإ�سرائيل،  داخل  فل�سطينية  اأية هجمات  �سن  يتم  لن  �سنوات  لمدة خم�س  وهدنة 

را�سي الفل�سطينية وال على الفل�سطينيين اأينما وجدوا. كما تن�س الوثيقة على اأن اإ�سرائيل لن تتخذ اأية  هجمات اإ�سرائيلية على االأ

�سرائيلية بتاريخ 4 يونيو/حزيران 1967،  مر الواقع ال�سائد في المناطق التي لم تكن خا�سعة لل�سيطرة االإ خطوات من �ساأنها تغيير االأ

ولن يتم بناء اأية م�ساكن جديدة في الم�ستوطنات، ولن يتم �سق طرق جديدة اأو تغيير على المناطق الخ�سراء. وتن�س على دخول 

الفل�سطينيين بحرية اإلى القد�س ال�سرقية وكذلك تنقلهم في بقية اأرا�سي ال�سفة الغربية المحتلة، وكذلك حرية ال�سفر من غزة اإلى 

ردن وم�سر. ال�سفة الغربية وبالعك�س وكذلك اإلى االأ

�سالم ال�سيا�سي بتعدد تنظيماتها، هي اتجاه رف�س بحت ال يقدم بديال ايجابيا على �سبيل على م�ستوى تحديات    اإن حركات االإ
26

ن حدود  اإلى االآ اإلغاء الديمقراطية التي لم تتجاوز  العالمية، فالم�سروع الذي تتبناه هذه الحركة يقوم على ثالثة اأعمدة هي اأوال: 

�سمولي محلها من �سنف   اأيدلوجي  اإحالل خطاب  وثانيا:  الفا�سدة،  بالكمبرادورية  والمرتبطة  المق�سرة  المزعومة  الديمقراطية 

يفر�س خ�سوع �سكلي لطقو�س (دينية) ال غير وثالثا: قبول االنفتاح الكمبرادوري ال�سامل على ال�سعيد االقت�سادي.
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مر لن ي�ستقيم، ما دامت القوى  نجاز اال�ستقالل الوطني، فاإن االأ من ناحية اأخرى، اإ�سافة طبعا الإ

في  عجزها  خالل  من  التاريخي،  البديل  هذا  ت�سكيل  عن  عاجزة  التيار  هذا  لتكوين  المر�سحة 

المهمة  خالقية لال�سطالع بهذه  واالأ والفكرية  ال�سيا�سية  اأهليتها  يوؤكد  الممار�سة عن تقديم ما 

الج�سيمة.

وفي ظل غياب هذا البديل، فالمتوقع اأن يبقى التناف�س محتدما ما بين حركتي »حما�س« و »فتح«، 

فيما يبقى الي�سار والم�ستقلون عن�سرا ثانويا، ولناأخذ اال�ستطالع التالي: رغم ت�سريح 77% من 

الم�ستطلعين باأنهم ال ي�سعرون باأن المجتمع الفل�سطيني ي�سير باالتجاه ال�سحيح، وتحميل ن�سبة 

كبيرة منهم ف�سل ت�سكيل حكومة وحدة وطنية وم�سوؤولية القتل وال�سدامات والت�سفية لكل من 

»حما�س« و »فتح«، ورغم ح�سول تراجع م�ستمر في �سعبية »حما�س« وثبات في �سعبية »فتح«، فاإن 

الي�سار والم�ستقلين في اأح�سن حاالتهم (خو�سهم االنتخابات في قائمة موحدة) لن يح�سلوا على 

غلبية ال�سامتة« التي طالما راهن  . وحتى »االأ
27

اأية انتخابات ت�سريعية قادمة اأكثر من 15% في 

الي�سار عليها، قد ال ت�سب في �سالحه، بقدر ما قد تختار االنطواء جانبا، فال�سبب الرئي�سي وراء 

خرين«،  االآ عن  اختالفها  »عدم  واإنما  ت�ستتها،  �سا�س  باالأ لي�س  القوى  بهذه  الجمهور  اإيمان  عدم 

فـ«الموجودون كلهم ينتمون وبكل خ�سائ�سهم لذات الواقع الحزبي الموجود«، حتى اأولئك »الذين 

�سكلوا اأحزابًا جديدة«، فـ »اأين هم وماذا يفعلون؟ ال�سعب ال يثق بهم... ما يهمنا هو ماذا يقدم 

ر�س للنا�س«، فالمطلوب لي�س مجرد �سعارات فقط »واإنما فعل �سيا�سي واجتماعي  الحزب على االأ

. وال اأظن اأننا نبالغ حاليا، اإن قلنا اإن التف�سخ التدريجي في �سدقية الحركة 
28

وتنظيمي مختلف«

لت�سغر  الدوغمائية  الدينية  الحركات  عود  ا�ستداد  اإلى  يدفع  قد  الدوالني،  وم�سروعها  الوطنية 

�سالمي، في  خذ باالت�ساع، وهو ما قد يكون في المهرجانات الحا�سدة لحزب التحرير االإ الفراغ االآ

العديد من مدن ال�سفة وقطاع غزة، اإثبات عليه.

ما العمل؟

جابة على هذا ال�سوؤال اكبر من طاقة هذه الورقة، كون هذه الورقة ال تجزم بقدرتها على  تبدو االإ

اأخرى،  ناحية  من  والتنظير  الوعظ  يتجاوز  مر  االأ ن  والأ ناحية،  من  مانعة  جامعة  اأجوبة  اإعطاء 

فاكت�ساب ال�سرعية يتجاوز -كما راأينا- مجرد التجميع ال�سكلي لتنظيمات وقوى ما، فقط لوقوعها 

خارج »حما�س« اأو »فتح«، اإلى اإعادة اكت�ساب االعتراف بها والنظر اإليها من قبل الجمهور، على 

مني،  حوال المعي�سية، اأزمة ت�سكيل الحكومة والفلتان االأ   برنامج درا�سات التنمية- جامعة بيرزيت: ا�ستطالع الراأي رقم 29 حول االأ
27

االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية ، تاريخ الن�سر:  2006/12/26.

  نتائج لقاء مجموعتين مركزتين في غزة ورام اهلل، يعرفون اأنف�سهم باأنهم ال ينتمون اإلى اأي من التنظيمات القائمة،
28
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

�ستراتيجية المتعلقة ببقائه  اأنها تعبر عن م�سالحه الفورية والمبا�سرة، وكذلك عن م�سالحه االإ

وهويته ونوع النظام والقيم التي يتبناها، وهو ما يتطلب جهدا يتجاوز القول وحتى النية ال�سادقة 

اإلى فعل قد يكون ثمنه فادحًا. ويميل الباحث اإلى االعتقاد اأن الفل�سطينيين لن يخرجوا من هذا 

اإذا تكون قطب ثالث، قوة �سعبية، م�ستقل تماما  اإال  الماأزق المقب�س على المدى اال�ستراتيجي، 

ال�سكل  بهذا  الي�سار  تكوين  اإعادة  فان  وبالتالي  ال�سيا�سي،  �سالم  واالإ العلماني  اليمين  عن قطب 

�سا�س يمثل ركنا اأ�سا�سيا في هذه ال�سيرورة  بالترافق مع اإحياء مجتمع مدني �سحيح على هذا االأ

التاريخية.

وال �سك، اأن  وقوع ال�سراع حاليا داخل مع�سكر »اليمين« ب�سقيه الديني والعلماني، يطرح وب�سكل 

ملح �سرورة وجود »الي�سار«، ليحمل م�سروعًا ا�ستراتيجيًا مغايرًا، ال رد فعل فقط على انحراف 

الناظمة  القيم  واإغفال  المطبقة  ال�سيا�سات  التركيز على  اقت�سار  اإن  خرين،  االآ اأو وهن ي�سيب 

لها، يفقد »التيار الثالث« زخمه وتميز طرحه بنوع المجتمع والدولة والنظام والتنمية المرغوب 

الذي قد  مر  االأ ...الخ،  التحالفات  واأنماط  الم�سالح  الفاعلة فيها، وكذلك حول  طراف  واالأ بها 

يدفع اأن�ساره المحتملين بعيدًا عنه، ال ل�سيء اإال لمجرد الت�سابه الظاهري بين طرحه و»عرو�س« 

خرى، كما هو الحال في تجربة »الطريق الثالث« الليبرالي التوجه، الذي يقر اأحد  الف�سائل االأ

موؤ�س�سيه ب�سعوبة التمييز بينه وبين حركة »فتح«، وال�سبب »اأننا نتفق معها في ف�سل الدين عن 

دارة«، وبالتالي فاإن  الدولة، وفي البرنامج ال�سيا�سي، لكننا نختلف عنها في مفاهيم الحكم واالإ

.
29

ا�ستقام حالها –اأي فتح- »ال يعود هناك داع لوجودنا«

ر�سالتان عاجلة وبعيدة:

ومعرفتنا  المدى،  بعيدة  والثانية  ولى عاجلة،  االأ الر�سالة  ر�سالتين:  الفل�سطيني  الي�سار  اأمام  اإن 

ولى. مور، وتبين حدود الر�سالة االأ بالر�سالة الثانية تك�سف االأ

فالطابع الي�ساري اال�ستراتيجي للقطب الثالث، يفر�س عليه فك االرتباط مع التيار النيوليبرالي 

على  والدولة  للمجتمع  فقط  لي�س  روؤية  بلورة  اإلى  االقت�سادي  الحقل  تجاوز  في  نجح  الذي 

م�ستواهما القطري، بل روؤية للعالم بكل تنوعه وتعقيداته، تعيد ر�سم اقت�ساديات الدول الفقيرة 

بال�سغط على حكوماتها لتبني اختيارات تعمق الفقر والالم�ساواة وت�ستاأ�سل جيوب المقاومة في 

العالم. وداخليًا ثمة حاجة ملحة لت�سليب القاعدة االجتماعية (عمال، ن�ساء، طالب، معلمون) 

ال�سيا�سية  القوى  وحاولت  وبترها.  تفتيتها  االحتالل  حاول  التي  القاعدة  تلك  الوطني.  للن�سال 

  مقابلة مع �سالم فيا�س (ع�سو المجل�س الت�سريعي عن قائمة »الطريق الثالث«): رام اهلل، 11/4/ 2006.
29
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فالمطلوب  وال�سلل.  والتحييد  االغتراب  من  حالة  في  اإدخالها  خا�س  نحو  على  الدينية  والقوى 

ال�سيا�سي  للحزب  ينحاز  ن�سال  واال�ستالب،  االغتراب  �سد  ثقافي  ديمقراطي  اجتماعي  ن�سال 

العلماني والمجتمع المدني كبديل للع�سائر والقبائل والجهويات والعائالت. ون�سال ينحاز لحق 

في  الخو�س  ي�ستطيع  من  خر.  االآ ن�سفه  مع  والواجبات  الحقوق  في  بالم�ساواة  المجتمع  ن�سف 

ر�س  ن�سال اجتماعي �سريح دون لعثمة ونفاق وجبن. الن�ساء، العمال، الطلبة، والمقتلعون من االأ

بحاجة ما�سة لمن يتقدم ال�سفوف. وكفاحيًا، ثمة �سرورة لخروج قوة �سيا�سية تعيد ربط الن�سال 

واالقت�سادية  اال�ستعمارية  والهيمنة  والحرب  للع�سكرة  المناه�س  العالمي  بالن�سال  الفل�سطيني 

رهاب«  »االإ اأو  واإ�سرائيل  المتحدة  للواليات  عمى  االأ الخ�سوع  زاويتي  بين  الجديدة، وعدم ح�سره 

عمى الدموي. وبناء على الروؤية ال�سابقة يمكن االجتهاد بنوع القوانين وال�سيا�سيات واأ�ساليب  االأ

مر يجب اأن يترافق مع �سكل تنظيمي يتيح  العمل والكفاح المو�سلة اإلى الهدف، وال �سك اأن هذا االأ

ع�ساء والموؤيدون في �سوغ واغناء �سيا�سة  درجة عالية من الديمقراطية الداخلية، ي�سترك فيه االأ

هذا الت�سكيل وتوجهاته، ويوؤمن قدرة عالية من التوا�سل في العالقة بالمجتمع.

خاتمة:

واأخيرا، يقول غرام�سي: »القديم يحت�سر والجديد ال ي�ستطيع اأن يولد بعد، في هذا الفا�سل تظهر 

اأعرا�س مر�سية كثيرة وعظيمة في تنوعها«، عبارة كهذه اإن انطبقت على واقعنا، قد تقودنا اإلى 

البحث في »التيار الثالث« الم�ستقبلي ال في م�ستقبل »التيار الثالث«، انه طريق طويل و�ساق، لكنه 

الطريق.
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

الم�سادر الم�ستخدمة:

الم�سادر المكتوبة:

باومغرتن، هلغى: من التحرير اإلى الدولة- تاريخ الحركة الوطنية الفل�سطينية 1988-1984،   .1

رام اهلل: مواطن، الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، 2006.

له: المعار�سة وال�سلطة في الوطن العربي- اأزمة المعار�سة ال�سيا�سية، بيروت:  بلقزيز، عبد االإ  .2

ول 2001.  مركز درا�سات الوحدة العربية، كانون االأ

بركات، حليم: المجتمع العربي المعا�سر- بحث ا�ستطالعي اجتماعي، بيروت: مركز درا�سات   .3

الوحدة العربية.

التحول  تعثر  اإ�سكاليات  في  والديمقراطية،  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  اإياد:  البرغوثي،   .4

الديمقراطي في الوطن العربي، رام اهلل: مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، 

.1997

مواطن  اهلل:  رام  فل�سطين،  في  الديمقراطي  والتحول  القانونية  البنية  علي:  الجرباوي،   .5

الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، كانون الثاني 1999.

طر الموؤ�س�سية للم�ساركة االجتماعية في التنمية في اإطار العولمة،  باروت، محمد جمال: االأ  .6

مجلة النهج، �سيف 2001، ال�سنة 17،  العدد 63.

والتحول  المدني  المجتمع  عمرو:  اأبو  زياد  في  مدني؟؟!!«  مجتمع  »اأي  عزمي:  ب�سارة،   .7

الديمقراطية،  لدرا�سة  الفل�سطينية  الموؤ�س�سة  مواطن  اهلل:  رام  فل�سطين،  في  الديمقراطي 

ولى اأيلول 1995، �س152. الطبعة االأ

مجلة  ال�سربة،  ي�سدون  الفالحون  الالتينية-  اأمريكا  في  الي�سار  انبعاث  جيم�س:  بترا�س،   .8

ول 1997. كنعان، العدد 87، ت�سرين االأ

خوري، اليا�س: الطريق اإلى المجهول من »فتح« اإلى »حما�س«، ن�سخة الكترونية، تم ا�سترجاعها   .9

http://www.beirutletter.com/arabworld/a0140.html :بتاريخ 2007/1/20 من

زمة البنيوية- التغيرات البنيوية  فاق، في »ما بعد االأ 10. داوود تلحمي: القطب الثالث- التجربة واالآ

الفل�سطينية  الموؤ�س�سة  مواطن  اهلل:  رام  العمل«،  واأفاق  الفل�سطينية،  ال�سيا�سية  الحياة  في 

لدرا�سة الديمقراطية، 1999.

11. الر�سق، عمران: عادات وتقاليد مقد�سة، ن�سخة الكترونية، تم ا�سترجاعها بتاريخ 2007/1/17 من:
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 http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=7&NrArticle

=37453&NrIssue=1&NrSection=2

تجديد  ا�ستحالة  القديمة-  حزاب  االأ لتجديد  والداخلية  الذاتية  المعيقات  مازن:  12. �سعادة، 

زمة: التغيرات البنيوية في الحياة ال�سيا�سية الفل�سطينية واأفاق العمل، رام  التاريخ، ما بعد االأ

اهلل: مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، 1999. 

زمة االجتماعية في بلدان  13. ال�سوراني، غازي: التطور التاريخي لمفهوم المجتمع المدني واالأ

بتاريخ  ا�سترجاعها  تم  الكترونية،  ن�سخة  الثاني،  الجزء   - الم�ستقبل  واآفاق  العربي  الوطن 

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=9488 :2006/12/27من

اأزمة الي�سار الفل�سطيني محطة عابرة... ام بداية النهاية؟، مجلة ت�سامح،  اأكرم:  14. عطاهلل، 

العدد العا�سر، ال�سنة الثالثة- اأيلول 2005.

مة  االأ الدولة، في  اإلى درا�سة  واالجتماعي  الثقافي  المدخل  الباقي:  15. الهرما�سي، محمد عبد 

والدولة واالندماج في الوطن العربي، بيروت: مركز درا�سات الوحدة العربية.

مواطن  اهلل:  رام  نقدية،  تحليلية  درا�سة  الفل�سطيني-  ال�سيا�سي  النظام  جميل:  هالل،   .16

الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، الطبعة الثانية مزيدة 2006.

ق�سى«،  �سرائيلي- عام ون�سف على انتفا�سة االأ 17. تقرير بعنوان: »اأحرجت النظامين العربي واالإ

ن�سخة الكترونية، ا�سترجعت بتاريخ 2006/12/20 من:

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CA1A18CB-D5CB-405D-B585-E0826EDB3C4E.htm

حوال المعي�سية،  18. برنامج درا�سات التنمية- جامعة بيرزيت: ا�ستطالع الراأي رقم 29 حول االأ

الن�سر:   تاريخ   ، والت�سريعية  الرئا�سية  االنتخابات  مني،  االأ والفلتان  الحكومة  ت�سكيل  اأزمة 

.2006/12/26

19. نتائج لقاء مجموعتين مركزتين في غزة ورام اهلل، يعرفون اأنف�سهم باأنهم ال ينتمون الى اأي 

من التنظيمات القائمة في �سهر كانون اأول 2006.

المقابالت:

اهلل،  رام  الثالث«):  »الطريق  قائمة  عن  الت�سريعي  المجل�س  (ع�سو  فيا�س  �سالم  مع  مقابلة 

.2006/11/4

74



LXXXI

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

هلية«  »الحركات االجتماعية« و»المنظمات االأ

الفل�سطينية: دور �سروري ولكن لي�س كافيًا لبناء 

»التيار الثالث«

اإعداد: مح�سن اأبو رم�سان

مقدمة:

االجتماعية«  و«الحركات  هلية«  االأ »المنظمات  حالة  على  ال�سوء  ت�سليط  اإلى  الورقة  هذه  تهدف 

كاأداة  تاأثيرها  المدني، وفح�س مدى  المجتمع  وبنية  ن�سيج  الفل�سطيني كجزء من  المجتمع  في 

ا�ستنها�سية ورافعة للتيار الديمقراطي ( الثالث) اأو نواة ا�ستقطابية له، اأو اعتبارها رافدًا هامًا 

رئي�سيًا من روافد هذا التيار الذي من المفتر�س اأن يك�سر حدة اال�ستقطاب الثنائي ما بين حركتي 

فتح وحما�س �سمن منهج متميز مبنى على المواطنة والحقوق الفردية والجماعية وعلى قاعدة 

اإلى مجموعة  من الديمقراطية والم�ساركة بالبعدين االجتماعي والوطني. ا�ستندت هذه الورقة 

دبيات الفكرية والنظرية، وكذلك على بع�س المقابالت مع ال�سخ�سيات الفاعلة  من المراجع واالأ

هلية في فل�سطين. وذات ال�سلة بحالة المجتمع المدني والمنظمات االأ

تنظر هذه الورقة البحثية اإلى »الحركات االجتماعية« كتوجه جديد قائم على الحقوق االجتماعية 

اأ�س�س من الم�ساركة والديمقراطية وقادر على التاأثير في الحيز العام عبر  كاأولوية ومبني على 

ب�سورة  االجتماعية  الحقوق  �سمان  اإلى  والهادف  والمتراكم  ال�سلمي  والتاأثير  ال�سغط  اآليات 

جماعية وقانونية بدياًل لمنهج الفردية والزبائنية الذي �ساد بالحالة الفل�سطينية، وذلك بالترابط 

مع حالة �سيا�سية ناه�سة، يتعزز �سرطها عبر تقارب وتن�سيق وتحالف قوى الي�سار بهويته الفكرية 

واالجتماعية والديمقراطية الوا�سحة، كل ذلك في اإطار ترابط »الحركات االجتماعية« المحلية 

بعاد القومية والعالمية في مواجهة ظاهرة العولمة المتوح�سة والتي تعززت موؤخرًا، اأي ظاهرة  باالأ

»الحركات االجتماعية« العالمية من خالل المنتديات االجتماعية والحركات المناه�سة للحرب 

والنهب واال�ستغالل وتدمير البيئة وا�ستالب الفئات االجتماعية المهم�سة، في �سياق تحالف عالمي 

لمواجهة عولمة راأ�سمال ومفاهيم الليبرالية الجديدة، ومن اأجل عالم اأف�سل.

 باحث في المجتمع المدني، مدير المركز العربي للتطوير الزراعي- غزة.
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ول من الورقة الموجات التي انبثقت من خاللها »الحركات االجتماعية« كمفهوم  يعر�س الجزء االأ

وظاهرة جديدة من حيث اأنواعها ومراحلها وخ�سو�سية تركيبتها، ويلقي الجزء الثاني اإلى نظرة  

الثالث  الجزء  ويركز  العربية،  بالحالة  المدني«  »المجتمع  الحركات االجتماعية ومنظمات  على 

من  ال�سائدة،  االجتماعية  طر  واالأ الهيئات  نقد  �سوء  على  وفل�سطين  االجتماعية  الحركات  على 

طر االجتماعية  �سارة اإلى اآفاق ت�سكل بع�س االأ حيث ت�سكلها وتركيبتها و ترابطاتها ال�سيا�سية مع االإ

ت�سكيل  عبر  البدائل  عن  بالبحث  يتعلق  فيما  وخا�سة  هلية«  االأ »المنظمات  بع�س  مع  بالتحالف 

اإلى  اإلى ابرز النماذج بهذا ال�سدد. كما تطرق هذا الجزء  اأطر اجتماعية جديدة مع التعر�س 

هلية« ما بين المهنية والنخبوية من جهة والر�سالة االجتماعية لها من جهة  حالة »المنظمات االأ

خير من الورقة اإلى ا�ستخال�سات وتوجهات رئي�سية ب�سدد الحركات  اأخرى وقد خل�س الجزء االأ

وتوؤكد  المن�سود.  الثالث«  »التيار  مع  بالترابط  وذلك  ت�سكلها  نجاح  وا�ستراطات  االجتماعية 

هلية« والحركات االجتماعية نواة للتيار الديمقراطي  الخاتمة على �سعوبة اعتبار »المنظمات االأ

تجاوز  �سروط  منها:  وفق  روافده  رافدًا هامًا من  ت�سكل  قد  اأنها  بيد  الفل�سطيني،  المجتمع  في 

جندة المحلية والقطع مع توجهات ومفاهيم العولمة الجديدة، واإعادة  النخبوية واال�ستناد اإلى االأ

تثبيت وتقوية العالقة مع الفئات االجتماعية الم�ستهدفة والمهم�سة وال�سعيفة، وحثها – اأي هذه 

وتعزيز  والمطلبية  الجماعية  الحقوق  على  المبنية  االجتماعية  حركاتها  ت�سكيل  على  الفئات- 

اأو ال�سخ�س الواحد،  دارة الر�سيدة والديمقراطية في تجاوز �سروري لموؤ�س�سة الفرد  معايير االإ

كل ذلك في اإطار يفعل اآليات الم�ساركة والمراقبة والتفاعل مع الو�سع ال�سيا�سي بالمعنى الوا�سع 

حزاب ال�سيا�سية » ي�سارية« التوجه  عبر التاأثير بالحيز العام، والتالقي اأو التحالف مع بع�س االأ

هلي في نف�س الروؤية والر�سالة الهادفة لتحقيق مجتمع ديمقراطي حداثوي  التي تلتقي مع العمل االأ

ومتنور موؤ�س�س على قاعدة المواطنة وقيم العدالة االجتماعية .

اأ�سكال ومفهوم »الحركات االجتماعية«:

الجديدة، من  المتغيرات  التكيف مع  بالمركز على  العالمي  الراأ�سمالي  النظام  على �سوء قدرة 

خالل زيادة دور الدولة في تقديم �سبكة اأمان اجتماعي للفئات االجتماعية ال�سعيفة والمهم�سة 

دوات التي �سنها م�ستفيدا من الثروات التي يجنيها  وخا�سة العمال، عبر الت�سريعات والقوانين واالأ

�سواق والقوى العاملة للبلدان الجنوبية، فقد �سعف دور النقابات العمالية وتراخت اإمكانية  من االأ

نتاج  من جهة ثانية، كما  الت�سادم ما بين من يدافع عن حقوق العمال من جهة ومن يملك و�سائل االإ

حزاب الي�سارية من خالل انخراطها في بنية النظام وما يترتب على ذلك من  تراجعت اأدوار االأ

م�ساومات �سيا�سية واجتماعية ت�ستبعد ا�ستمرارية الدفاع الجذري عن حقوق الفئات االجتماعية 
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

المهم�سة وال�سعيفة. وعليه فقد كان من الطبيعي قيام بع�س الحركات ما فوق الطبقية التي تدافع 

عن م�سلحة اجتماعية معينة اأو قيمية مفاهمية محددة، في اإطار من ال�سغط ال�سعبي والتاأثير 

بالحيز العام، بهدف تحقيق المكت�سبات ل�سالح تلك الفئة االجتماعية واإزالة الغبن واال�سطهاد 

الممار�س عليها. ولقد برز ذلك ، اأي ت�سكيل الحركات االجتماعية المطلبية والتخ�س�سية وا�سحة 

نظمة  االأ على  تحديثات  تحقيق  اأو  المعينة  االجتماعية  الم�سلحة  تحقيق  اإلى  الرامية  الهدف 

التي  والت�سريعات في بنية النظام، برز بو�سوح من خالل ثورة الطالب في فرن�سا عام 1968، 

حققت انجازات على الم�ستوى الديمقراطي واالجتماعي، حيث �سحب هذا النموذج نف�سه على 

ت�سكيل العديد من الحركات ال�سبابية والبيئية والن�سوية في اأوروبا، كما برز من خالل الحركات 

ثني والعن�سري في الواليات المتحدة والهند وجنوب اإفريقيا، والهادفة اإلى  الراف�سة للتمييز االأ

المبا�سر  بالمفهوم  ال�سيا�سة  مع  التفاعل  عبر  لي�س  العام)  االجتماعية(الحيز  بال�سلطة  التاأثير 

(ال�سلطة)، ولكن عن طريق تحقيق المكت�سبات واالنجازات واإزالة اأ�سباب الظلم واال�سطهاد ودفع 

 

.
1

الدولة لتبني ت�سريعات و�سيا�سات واإجراءات تعزز من مكانتها وتزيل الغبن الممار�س عليها

برز التي تحولت من  ولقد كانت النقابات العمالية بالبرازيل بزعامة لوال الحركة االجتماعية االأ

التاأثير بال�سلطة االجتماعية اإلى العمل ال�سيا�سي المبا�سر، حيث تحالفت مع حزب العمال البرازيلي 

م�ستفيدة من حالة الفقر واال�ستغالل واال�ستالب والمديونية والعوز التي كانت تعي�سه البرازيل في 

االجتماعية  واالحتجاجات  ال�سعبية  التحركات  لوال  وقاد  والت�سعينات،  الثمانينات  اأزمتها في  اأوج 

 لقد فتحت 
2

وو�سل اإلى ال�سلطة بوا�سطة �سندوق االقتراع عبر االنتخابات التي تمت عام 2002. 

هذه التجربة اآفاقًا وا�سعة لتعزيز ظهور حركات اجتماعية قادرة على الربط ما بين االجتماعي 

الحقوقي والمطلبي والديمقراطي من ناحية، والبعد ال�سيا�سي الرامي اإلى تغيير ال�سلطة باآليات 

الفعل الديمقراطي من ناحية اأخرى، بما ي�سمن م�سالح الفقراء والمهم�سين بداًل من ا�ستمرارية 

�سيطرة التحالفات البيروقراطية و الكمبرادورية على الم�ستوى القطري والتي تدور في فلك نظام 

العولمة الراأ�سمالي.

وعليه فقد انت�سرت العديد من الحركات االجتماعية في العالم، واأ�سبحت لها قوة تاأثير ونفوذ 

جماهيري وا�سع ال ي�ستطيع �سناع القرار ال�سيا�سي في البلدان الراأ�سمالية العالمية الكبرى تجاهله. 

وقد تعزز هذا الدور على �سوء انهيار »المنظومة اال�ستراكية« وتفكك االتحاد ال�سوفيتي، وزيادة 

حادية  االأ القطبية  �سيادة  اإطار  في  الب�سرية،  مقدرات  على  المتحدة  الواليات  وهيمنة  ا�ستفراد 

داب، الطبعة الثانية 2004، �س 234.   روبيرت�س تيمونز: من الحداثة اإلى العولمة، ج2، الكويت: المجل�س الوطني للثقافة والفنون واالآ
1

ن�سان، 1997،    موؤلف جماعي: المجتمع المدني وال�سراع االجتماعي، القاهرة: مركز الدرا�سات والمعلومات القانونية لحقوق االإ
2

�س 197-176.
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وتعزيز المفاهيم القائمة على ال�سوق والمناف�سة والربحية على ح�ساب الحقوق والعدالة.

طار كانت المظاهرات المعادية للحرب على العراق و اأفغان�ستان والتحركات ال�سعبية  وفي هذا االإ

العديد  �سنويًا في  تعقد  التي  العالمية  االجتماعية  والموؤتمرات  االقت�سادي،  دافو�س  موؤتمر  �سد 

من بلدان الجنوب كبورتواليجيري وكاراكار�س وبومباي ونيروبي، واأعمال االحتجاج ال�سعبي اأمام 

اأ�سرت  والتي  الثمانية،  ال�سناعية  الدول  ومجموعة  العالمية،  التجارة  منظمة  اجتماعات  مقار 

على ت�ساعد ظاهرة عالمية المجتمع المدني في مواجهة عالمية راأ�س المال تحت �سعار (عالم 

. ولقد �سكلت هذه التحركات حافزًا لدى القوى المت�سررة من حالة اال�سطهاد 
3

اأف�سل ممكن)

والحركات  هلية  االأ المنظمات  من  العديد  بت�سكيل  وذلك  اأف�سل،  بعالم  والمطالبة  واال�ستغالل 

االجتماعية والنقابية، في اإطار يرمي اإلى ال�سغط باتجاه �سن ت�سريعات واإجراءات و�سيا�سات من 

قبل الدولة ل�سالح الفقراء والمهم�سين، وتو�سيع الحياة الديمقراطية القائمة على حرية النقد 

والتعبير والتجمع واالحتجاج وال�سحافة ... الخ .

 من هنا فيمكن التو�سل اإلى تعريف للحركات االجتماعية بو�سفها جهد منظم يقوم به عدد من 

المجتمع،  من  اأكثر  اأو  اأ�سا�سي  جانب  تغيير)  مقاومة  (اأو  تغيير  اإلى  ويهدف  الموؤثرين،  النا�س 

وهي -اأي هذه الحركات- هادفة ومنظمة، وتكون اأهدافها محددة اأو وا�سعة وقد تكون ثورية اأو 

 .
4

اإ�سالحية

ولعل ال�سوؤال الذي ُيثار: هل من الممكن اأن تكون هذه المنظمات والحركات في اإطار المجتمع 

المدني اأداة تحول باتجاه بناء تيار ديمقراطي اجتماعي قادر على التاأثير والتغيير في المجتمعات 

على  تركيزها  توؤكد  اأعاله  الواردة  الحاالت  اأن  اأدركنا  اإذا  خا�سة  الفل�سطيني،  المجتمع  ومنها 

الطابع االجتماعي المطلبي الحقوقي اأ�سا�سًا، اأم من الممكن اأن تكون اأحد روافد التيار الرامي 

والعدالة  الديمقراطية  ق�سايا  ل�سالح  والتغيير  واالجتماعية  ال�سيا�سية  الحياة  في  التاأثير  اإلى 

المنظمات  واأداء  وروؤية وتركيبة  بنية  توفرها في  الم�ستدامة، وهل هناك �سروط يجب  والتنمية 

الديمقراطي  التيار  لبناء  اال�ستنها�سية  دوات  االأ اأحدى  لت�سبح  االجتماعية  والحركات  هلية،  االأ

لقاء  ل اإننا بحاجة الإ
جابة على هذا الت�ساوؤ المن�سود ورافدًا من روافده الهامة؟ اأعتقد ومن اأجل االإ

الحالة  لخ�سو�سية  االنتقال  ثم  العربية،  البلدان  في  المدني  المجتمع  حالة  على  �سريعة  نظرة 

 

الفل�سطينية.

   �سمير اأمين وفران�سوا اأوتار: مناه�سة العولمة-حركة المنظمات ال�سعبية في العالم، القاهرة : مكتبة مدبولي، 2004، �س 285.
3

   عزة خليل: الحركات االجتماعية في العالم العربي، القاهرة: مكتبة مدبولي، 2006، �س27.
4
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

نظرة على »الحركات االجتماعية« في الحالة العربية:

القرن  منت�سف  قبل  ما  مرحلة  في  وخا�سة  ليبرالية  حالة  العربية  البلدان  بع�س  في  �سادت 

الع�سرين، من حيث وجود التعددية ال�سيا�سية والبرلمان ومن حيث ال�سحافة والنقابات والكتاب 

اأن تلك الحالة لم ت�ستمر ب�سبب الحركات اال�ستقاللية التحررية الوطنية  اإال  والمثقفين...الخ، 

التي اجتهدت ب�سرورة تاأخير الديمقراطية ال�سيا�سية ل�سالح الق�سية الثورية الوطنية وخا�سة 

واإلحاق  الحزبية  التعددية  اإلغاء  تم  وبالتالي  فقد  نكبة عام 1948.  تحرير فل�سطين على �سوء 

بعاد  االأ رغم  ال�سحافة،  حرية  �سبط  تم  كما  الدولة،  هيكلية  في  االجتماعية  طر  واالأ النقابات 

�سالح الزراعي والتاأمينات  االجتماعية وااليجابية التي قامت بها حركات التحرر اتجاه م�ساألة االإ

وثورة الت�سنيع اإ�سافة اإلى مجانية التعليم وال�سحة ومقاومة اال�ستعمار. وبالمقابل، حالت البنى 

العائلية الحاكمة في بلدان عربية اأخرى دون توافر اأجواء ت�سمح بالتعددية الحزبية وبالت�سكيل 

هلية اأو المدنية الم�ستقلة. لقد اأدت تلك الحالة اإلى غياب  طر االجتماعية اأو االأ النقابي وبناء االأ

اإذ  منها،  جزءًا  االجتماعية«  »الحركات  تعتبر  والتي  المدني«  »المجتمع  قوى  ا�ستقاللية  مبداأ 

مبداأ  اأ�سحى  فقد  وعليه  للدولة،  دارية  واالإ الهيكلية  طر  باالأ كالنقابات  منها  البع�س  اإلحاق  تم 

ا�ستقاللية قوى »المجتمع المدني« �سرطًا اأ�سا�سيًا في �سبيل تحقيق الحراك والتحول الديمقراطي 

اأحدى  فاإنها  للديمقراطية،  نتاجًا  اأوروبا  في  المدني  المجتمع  منظمات  كانت  فاإذا  المطلوب، 

حزاب ال�سيا�سية في البلدان العربية لتحقيق التحول الديمقراطي،  دوات الهامة اإلى جانب االأ االأ

الرامي اإلى تعزيز مبداأ المواطنة المت�ساوية والمتكافئة وخلق اآليات من التداول ال�سلمي لل�سلطة 

 .
5

عبر االنتخابات الدورية في اأجواء ت�سمح بحرية الراأي والنقد والتجمع ال�سلمي وال�سحافة

الكونية  التحوالت  �سوء  على  وذلك  العربية،  البلدان  من  العديد  في  االنفراجات  بع�س  جرت 

ن�سان كقيم اإن�سانية عالمية، اإال اأن تلك االنفراجات عبر  و�سيادة مفاهيم الديمقراطية وحقوق االإ

�سالحات بقيت م�سبوطة، في اإطار ال ي�سمح بالخروج  ال�سماح بالتعددية واالنتخابات واإجراء االإ

تلك  تتجاوز  باإجراء تحوالت داخلية، بحيث ال  انطباعات عالمية  بما يعطى  ال�سبط  عن دائرة 

التحوالت �سروط وقواعد الحالة القائمة، كما بقيت بع�س الحركات من قبل المثقفين والعاملين 

اإال با�ستثناءات قليلة، وهو  ن�سان نخبوية وبعيدة عن التاأثير ال�سعبي الوا�سع  في مجال حقوق االإ

الجديدة،  الليبرالية  المثقفين عالقاتها عن مفاهيم  الفئة من  تلك  اإلى عدم قطع  يعود  ما قد 

الذي  مر  االأ العولمة،  قوى  مع  المرتبطة  الم�سادر  بع�س  من  تاأتي  التمويل  م�سادر  اأن  خا�سة 

كثر  اأبقي حرية التحرك �سيقة في ظل اأجندة لي�ست محددة بال�سرورة داخليًا، ولكنها على االأ

بحاث  الأ الفل�سطينية  الموؤ�س�سة  مواطن  اهلل:  رام  العربي،  الوطن  في  الديمقراطي  التحول  تعثر  اإ�سكاليات  ب�سارة:   عزمي    
5

الديمقراطية، 1998، �س 410.
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�سمان  فاإن  لذا  العالمية،  والتاأثيرات  المحلية  االجتهادات  بين  ما  و�سطية  توازنات  ح�سيلة 

الهيكلية  البنية  وعن  الخارجي من جهة  التمويل  اأجندة  االجتماعية« عن  »الحركات  ا�ستقاللية 

دارية لل�سلطة الحاكمة من جهة اأخرى، بات ي�سكل �سرورة لتمكين تلك الحركات بالمجتمعات  االإ

. ومن 
6

بعاد االجتماعية-الحقوقية اأو الديمقراطية– ال�سيا�سية العربية بالقيام بدورها �سواًء باالأ

مر الذي ي�ساعد على  ال�سرورة اأن يرتبط ذلك بتن�سيط ظاهرة التعددية الحزبية وال�سيا�سية، االأ

اآليات  اأن  كما  بالمجتمع،  الحيوية  خلق  في  ي�ساهم  اإطار  في  ديمقراطية  �سيا�سية  حياة  �سمان 

العمل الديمقراطي واالجتماعي والحقوقي وال�سيا�سي تجنب اأية احتقانات اأو ت�سنجات اأو موجات 

ال�سلمي  باالتجاه  المجتمع  ن�سيج  وحدة  على  تحافظ  الديمقراطية  لية  االآ فاإن  وبالتالي  عنيفة، 

اإلى �سيانة وتطوير حقوق المواطن والنهو�س بالوطن في  الهادئ �سمن حراك ح�ساري يرمي 

ولوية الوطنية الداخلية اأ�سا�سًا. جندة واالأ اإطار من االأ

»الحركات الجتماعية« الفل�سطينية:

كعنوان  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  اإطار  في  المتخ�س�سة  االجتماعية  الهيئات  بع�س  ت�سكلت 

طر  لحركة التحرر الوطني الفل�سطيني على �سوء الثورة الفل�سطينية المعا�سرة، وقد كانت تلك االأ

 جزءًا 
7

والهيئات (العمال، الفالحين، المعلمين، المراأة، الكتاب وال�سحافيين، والطالب ..الخ )

من تكوينة موؤ�س�سات المنظمة، بيد اأنها لم تتعد كونها و�سيلة للم�ساركة في الموؤتمرات الدولية التي 

و�ساط العالمية،  كانت تنظم تحت عناوين اجتماعية محددة بهدف ن�سر الق�سية الوطنية في االأ

االجتماعي  البعد  يكن  فم  وبالتالي  الفل�سطينية،  الق�سية  مع  وال�سعبي  الدولي  التعاطف  وجلب 

ولوية بقدر ما كان البعد التحرري وال�سيا�سي  الخا�س بم�سالح الفئة االجتماعية المحددة هو االأ

من  العالمية.  والموؤتمرات  واللقاءات  الندوات  في  والم�ساركة  بالعالم  االنت�سار  عبر  والوطني 

را�سي المحتلة في نهاية عقد  طر االجتماعية المتخ�س�سة التي ت�سكلت في االأ ناحيتها، كانت االأ

ال�سبعينيات وبداية عقد الثمانينيات من القرن الما�سي، امتدادًا للقوى ال�سيا�سية ذات التاأثير 

�سرائيلي  االإ العدوان  نتائج  �سوء  على  وا�سعًا  بعدًا  واأخذت  طر  االأ تلك  تعززت  وقد  الجماهيري. 

على حركة المقاومة الفل�سطينية في بيروت عام 1982، واإيمان قيادة المنظمة والقوى ال�سيا�سية 

المحتلة،  را�سي  االأ في  �سا�سي  االأ التواجد  ذات  ال�سيا�سية  القوى  وكذلك  اإطارها  في  المن�سوية 

الع�سكرية  الخ�سائر  نتائج  لتعديل  المحتل،  الوطن  داخل  الجماهيري  تواجدها  تركيز  ب�سرورة 

ال�ساحة المركزية والمقررة  را�سي المحتلة  ال�سعبي الكفاحي، بو�سف االأ في بيروت عبر الفعل 

  عزمي ب�سارة: م�سدر �سابق، �س 395
6

  جميل هالل: النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد اأو�سلو، رام اهلل:  مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، الطبعة الثانية 
7

1997، �س 216.
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

.
8

لل�سراع مع االحتالل

طر االجتماعية كروافد علنية وجماهيرية لها في اإطار ال�سراع  ولقد تعاملت القوى ال�سيا�سية مع االأ

الوطني �سد االحتالل وكاأداة للتعبئة والتنظيم الجماهيري، كما كانت و�سيلة للمناف�سة بين القوى 

المختلفة  بالمعنيين الحزبي والبرامجي، الذي كان يعك�س نف�سه بالح�سور والفعاليات، وفي نتائج 

االنتخابات لمجال�س الطلبة وللحركة النقابية العمالية والمهنية المختلفة في الوطن. وفي الواقع 

طر والهيئات االجتماعية دورًا بارزًا بالتعبئة والتنظيم وبلورة الوعي الوطني  فقد لعبت تلك االأ

لدى قطاعات اجتماعية وا�سعة وخا�سة لدى قطاع الطلبة وال�سباب، والذي انعك�س ذلك في نفوذ 

جامعات الوطن وباأعمال الت�سادم ال�سعبي (المظاهرات) مع االحتالل خا�سة في المنا�سبات 

بين قطاعات  الفل�سطينية  الوطنية  الحركة  اأدبيات  ن�سر  الوطنية عبر  الثقافة  وتعزيز  الوطنية، 

الكبرى  ال�سعبية  التح�سير لالنتفا�سة  دورًا هامًا في  طر  االأ تلك  لعبت  كما  المختلفة.  المجتمع 

والتي بداأت مع  نهاية عام 1987، من خالل الم�ساركة ال�سعبية الوا�سعة وانخراط فئات عمرية 

وو�سوح  ولى  االأ االنتفا�سة  حملته  الذي  الوطني  التحرري  الم�سمون  اإلى  اإ�سافة  فيها،  مختلفة 

 .
9

اأهدافها بالتخل�س من االحتالل واإقرار حق �سعبنا بالحرية واال�ستقالل

وطنية  �سلطة  اأول  ن�ساأة  حيث  من  الفل�سطيني  التاريخ  في  فارقة  عالمة   1994 عام  كان  وقد 

بين  تداخل  من  ذلك  على  يترتب  بما  القادمة،  الم�ستقلة  للدولة  نواة  اعتبارها  تم  فل�سطينية، 

مهمات البناء االجتماعي الديمقراطي وبين مهمات التحرر الوطني، ولكن في المقابل اأدت تلك 

طر  طر والهيئات االجتماعية، حيث انخرط العديد من رموز تلك االأ المرحلة اإلى انح�سار دور االأ

في هياكل وموؤ�س�سات ال�سلطة، اإ�سافة اإلى  تر�سخ درجة من التبعية واالندماج بين تلك الهياكل 

.
10

والموؤ�س�سة �سواًء ال�سيا�سية اأو الوزارية

حزاب الي�سارية على الم�ستويات االجتماعية والحقوقية، حيث  وقد حدث ذلك في ظل تراجع االأ

كان ال�سائد تاأخير المهمات االجتماعية والحقوقية ل�سالح اال�ستمرارية بالعالقة ال�سيا�سية مع 

طر النقابية مواقع  قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية، اإ�سافة اإلى احتالل العديد من قيادات االأ

مر الذي يتناق�س مع مبداأ ا�ستقاللية منظمات  وظيفية في هياكل ووزارات واأجهزة ال�سلطة االأ

حزاب الي�سارية واذرعها ذات الر�سالة االجتماعية  المجتمع المدني. ف�سال عن ذلك، لم تقم االأ

طر  بالدفاع عن م�سالح المقهورين والمهم�سين وذلك عبر التاأكيد على �سرورة تجديد بنية االأ

االجتماعية �سواًء المن�سوية في اإطار منظمة التحرير الفل�سطينية اأو ذات النفوذ والتواجد في 

  جميل هالل: م�سدر �سابق، �س 360.
8

عالم واالت�سال، 1991،  �س 60.   ب�سام ال�سالحي: حول واقع تطور الزعامة الفل�سطينية ، القد�س: مركز القد�س لالإ
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اإال في عام 1985،  انتخابات داخلية  الفل�سطينية  للمراأة  العام  الوطن، فمثال، لم يجر االتحاد 

المعلمين  اتحاد  اأما  العمالية في قطاع غزة عام 1992،  للنقابات  انتخابات  اآخر  وكذلك كانت 

اأدى  وبالمثل،   .
11

الفالحين اتحاد  على  ينطبق  الذي  مر  االأ تاأ�سي�سه،  منذ  انتخابات  يجر  فلم 

طر االجتماعية  منية اإلى غياب ا�ستقاللية االأ دارية واالأ اندماج حركة فتح في مكونات ال�سلطة االإ

الزبائنية  عقلية  من  اأو�سلو  بعد  ما  لمرحلة  اال�ستثمار  مفاهيم  انت�سار  عزز  كما  بها،  المرتبطة 

طار الطالبي يح�سل  القيادي باالإ اأ�سبح  الفردية، ففي فتح مثال  والنفعية والبحث عن الحلول 

ما  اأ�سعف  الذي   مر  االأ يتخرج،  اأن  قبل  ال�سلطة  واأجهزة  بموؤ�س�سات  عالية  وظيفية  درجة  على 

يحمله من  بعد اجتماعي للدفاع عن حقوق الطالب.

طر الجتماعية في فل�سطين والبحث عن البدائل: حالة الأ

طر  باالأ يتعلق  فيما  (خا�سة  الدور  تبهيت  بين  ما  راوحت  التي  االجتماعية  طر  االأ حالة  اأدت 

االجتماعية ذات الترابط مع منظمة التحرير الفل�سطينية) واالندماج بمكونات ال�سلطة (خا�سة 

طر  واالأ والمهنية  النقابية  االتحادات  مثل  المحتلة  المناطق  في  المتكونة  االجتماعية  طر  االأ

على   ال�سيا�سي  اأولوية  ب�سبب  االجتماعية  بالحقوق  االهتمام  عدم  كذلك  والن�سوية)،  ال�سبابية 

االجتماعي البنائي والديمقراطي لدى العديد من القوى ال�سيا�سية الي�سارية، لقد اأدى كل ذلك 

طر عن الحزب ال�سيا�سي بل وعن  اإلى انف�سا�س اأو�ساط لي�ست قليلة من عنا�سر ورموز تلك االأ

طر. في بداية البحث الجاد عن ت�سكيل اأطر اجتماعية مطلبية تخ�س�سية م�ستقلة، تهتم  نف�س االأ

بالم�سالح المبا�سرة لفئات محددة وتعمل على �سن ت�سريعات منا�سرة لها عبر  ال�سغط والتاأثير 

على �سناع القرار، وقد اأدت الحالة المو�سوفة اأعاله اإلى ال�سعي باتجاه ت�سكيل بع�س المنظمات 

غير الحكومية على قاعدة من المهنية والتخ�س�س،  بعيدا عن الت�سيي�س. بيد اأن ذلك لم يعن 

اإذ  واأولوياتها،  الحقوق  �سمان  اأ�سا�س  على  المعادلة  �سياغة  اإعادة  في  الم�ساهمة  بال�سرورة 

�سهدت المنظمات غير الحكومية  ما بات يعرف بظاهرة الدكاكين، حيث المحرك الرئي�سي هو 

ن�سطتها وبرامجها  الم�سلحة المبا�سرة والخا�سة، اإ�سافة اإلى رهن العديد من هذه المنظمات الأ

باأجندة الممولين، كما اأن ق�سمًا اآخر عاد واندمج من جديد في بنية النظام ال�سيا�سي من خالل 

الح�سول على تمويل من الموؤ�س�سات الر�سمية لل�سلطة الفل�سطينية.

لقد جرى كل ذلك في ظل ا�ستمرار ن�ساط حركة »حما�س« �سواًء في ت�سكيل اأطر وهيئات اجتماعية 

الخدمات  وتقديم  النفوذ  وزيادة  التمويل  حيث  من  بها،  القائمة  الموؤ�س�سات  تقوية  اأو  جديدة 

لقطاعات �سعبية وا�سعة مت�سررة، في اإطار يربط ما بين الخدمة والمهمة االجتماعية من جهة، 

  ب�سام ال�سالحي: م�سدر �سابق، �س 82.
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

والتنظيمية  ال�سيا�سية  باأبعادها  النفوذ الجماهيري للحركة  اإلى زيادة  الرامي  ال�سيا�سي  والبعد 

من جهة اأخرى. وبتبنيها فكرة (المجتمع الم�ساد) اأو (الموازي) اأي بتقديم نف�سها بدياًل لما 

الطلبة  ومجال�س  المهنية  النقابات  بانتخابات  للم�ساركة  »حما�س« جاهزة  كانت  فقد  قائم،  هو 

اإدارة  داء وف�سلها في  االأ تتعلق ب�سوء  �سباب  الفل�سطينية الأ التحرير  م�ستفيدة من تراجع منظمة 

والموؤ�س�ساتي  واالجتماعي  الوطني  البناء  عملية  في  اإخفاقها  اإلى  اإ�سافة  ال�سيا�سية،  العملية 

 .
12

بعاد القانونية والحقوقية المختلفة باالأ

»المنظمات غير الحكومية« بين المهنية والنخبوية من جهة والر�سالة 

الجتماعية من جهة اأخرى:

 ،
13

الموؤ�س�سات الوطنية برزت المنظمات غير الحكومية والتي كانت تعرف قبل عام 1994 با�سم 

غاثي والتنموي فح�سب، بل كذلك في ن�ساطها وقدرتها على الت�سبيك  في دورها لي�س الخدماتي واالإ

العربي والدولي، وزاد من نفوذها تبووؤ العديد من رموز الحركة الي�سارية لمواقع قيادية وريادية في 

حزاب ال�سيا�سية كما ذكرنا، لدرجة  تلك المنظمات غير الحكومية، كما زاد من نفوذها تراجع دور االأ

اأن بع�س تلك المنظمات اأ�سبحت تفكر باأن يكون لها دور في التاأثير بال�سيا�سة بالمعنى المبا�سر.

 وقد اختارت هذه المنظمات اآلية ال�سغط والت�سبيك والمنا�سرة للعمل على تعديل �سيا�سات قائمة 

تراها غير منا�سبة، وتبني �سيا�سات وت�سريعات وقوانين جديدة تنا�سر م�سالح الفئات االجتماعية 

المهم�سة  وال�سعيفة، في اإطار يدمج الكفاح الديمقراطي ال�سيا�سي باالجتماعي الحقوقي. وقد 

هلية،  لية من تعديل قانون انتخابات المنظمات االأ تمكنت المنظمات غير الحكومية عبر هذه االآ

هلي وتعطي الحق لل�سلطة بالرقابة والم�سائلة تر�سيخًا  على قاعدة تعزز من ا�ستقاللية العمل االأ

لل�سفافية والم�سداقية، كما ا�ستطاعت اأن تجري انتخابات ديمقراطية داخلية، وتعزز الع�سوية 

اأن تبني �سبكة  هلية«، كما ا�ستطاعت  في تركيبة هيئاتها وخا�سة في اإطار »�سبكة المنظمات االأ

و�ساط الدولية المت�سامنة مع الق�سية الفل�سطينية. عالقات وا�سعة مع االأ

تقديم  منها  الحكومية،  المنظمات غير  بالتاأثير على عمل  ا�ستمرت  الثغرات  العديد من  اأن  اإال 

ال�سيا�سي  بالمعني  الحيادية  اإلى  ال�سياق  بع�سها في هذا  وان�سداد  الحرفية،  اأو  المهنية  ولوية  االأ

مر ب�سرورة االنحياز لتيار  والفكري، كتدريبها حول االنتخابات والديمقراطية دون ربط هذا االأ

واآليات  الطوعي  العمل  عن  هلية  االأ المنظمات  ابتعاد  ذلك،  اإلى  ي�ساف  المفاهيم.  تلك  يتبنى 

  تي�سير محي�سن: قطاع غزة  بعد االن�سحاب – درا�سة تقيمية للواقع  وروؤية م�ستقبلية، رام اهلل: برنامج درا�سات التنمية جامعة 
12
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الم�ساركة التي انطلقت على اأ�سا�سها، كل ذلك في ظل االن�سداد اإلى ح�سور الموؤتمرات الدولية 

وتوفير �سروط حياتية مريحة للقائمين عليها، ناهيك عن الرواتب المرتفعة والت�سهيالت العديدة، 

وي�سير ا�ستطالع �سادر عن »اأمان- ائتالف من اجل النزاهة والم�ساألة« بتاريخ 2007/3/10،  باأن 

هلية تتمثل بارتفاع معدالت الرواتب  �سا�سية لدى القائمين على الموؤ�س�سات االأ مظاهر الف�ساد االأ

النافذة  ال�سخ�سيات  تلك  ل�سالح  بالموؤ�س�سة  الخا�سة  دوات  واالأ المواد  وبا�ستخدام  ناحية،  من 

قارب من ناحية ثالثة. وفي نف�س الوقت، لم ت�ستطع  من ناحية ثانية، اإ�سافة اإلى المحاباة تجاه االأ

مواجهة  في  واالحتياجات  ولويات  االأ يحدد  ت�سامني  �سندوق  توفير  الحكومية  غير  المنظمات 

التمويل الم�سيي�س الذي رف�سته ال�سبكة وغيرها من المنظمات غير الحكومية، وفي نف�س الوقت 

فقد ا�ستمرت حالة المناف�سة الريعية للمنظمات ذات نف�س االخت�سا�س، كما ا�ستمرت �سيطرة بع�س 

، كما ا�ستمر التواجد الجغرافي 
14

الموؤ�س�سات التي ال تتجاوز 10% على اأكثر من 60% من التمويل

�سعاراتها وبرامجها  الحكومية (60 مدينة، 30 قرية، 10 مخيم) متعار�سا مع  للمنظمات غير 

الداعية اإلى م�ساندة المناطق المهم�سة والفئات االجتماعية ال�سعيفة، اإ�سافة اإلى ارتباط بع�س 

بوية واالبتعاد عن معايير  هلية ب�سخ�سية الموؤ�س�س لها بما يعك�س �سيطرة الثقافة االأ المنظمات االأ

اأن ان�سداد القائمين على بع�س الموؤ�س�سات  اإلى  اإ�سافة  دارة الر�سيدة والم�ساركة والم�سائلة،  االإ

هلية البارزة والن�سطة اإلى النخبوية والمهنية والتاأفف من التفاعل مع العمل ال�سيا�سي اأو ال�سعبي  االأ

باأبعاده االجتماعية والحقوقية. ويدفع تنفيذ بع�س المنظمات غير الحكومية م�ساريع ذات عالقة 

ن�سان والتنمية والمراأة، العديد من  باأجندة العولمة، خا�سة في ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق االإ

المراقبين والناقدين اإلى عدم الرهان على العنا�سر المتنفذة فيها، خا�سة مع افت�ساح طبيعة 

همال  جندة الدولية ذات المرامي ال�سيا�سية �سواًء بالحالة العراقية اأو الفل�سطينية، حيث يتم االإ االأ

ال�سديد لحق ال�سعوب في تقرير الم�سير ورف�س اال�ستعمار ل�سالح ق�سايا الديمقراطية والمراأة 

والتنمية، دون الربط المو�سوعي بين هذين الم�ستويين.

الموؤمنة  الحكومية  للمنظمات غير  اأنه يمكن  اإال  المالحظات،  فاإنه رغم هذه  الباحث،  وبتقدير 

بالعمل الجماهيري واآليات الم�ساركة للفئات االجتماعية المهم�سة، والمقتنعة بقيم الديمقراطية 

ولى ذات  ن�سان والتنمية ال�ساملة، ا�ستعادة دورها باال�ستفادة من تجربتها االأ والحريات وحقوق االإ

البعد الطوعي من جهة، ومن تجربتها الثانية ذات البعد الحرفي والمهني والمتخ�س�س من جهة 

اأخرى، عبر حث الفئات االجتماعية على تنظيم نف�سها وتوعيتها باآليات ال�سغط والتاأثير ال�سعبي 

خير  اأي�سًا اال�ستطالع االأ  يوؤكد ذلك 
15

هداف المطلبية المنظم والهادف والقادر على تحقيق االأ

  تقرير التنمية الب�سرية 1998-1999، رام اهلل: برنامج درا�سات التنمية- جامعة بيرزيت، �س 78 .
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XCI

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

ال�سادر عن »اأمان« والذي يبرز اأن هناك 94% من الم�ستطلعين يعتبرون اأن هناك دورًا ايجابيًا  

هلي في تحقيق التنمية وتقديم الخدمات، وفي نف�س الوقت يرون حاجة ما�سة للت�سدى  للعمل  االأ

.
16

لمظاهر الف�ساد ال�سائدة في بع�س هذه المنظمات

»اللجان العمالية الم�ستقلة« تحالف مطلبي م�سالحي:

ا�ستطاع مركز »الديمقراطية وحقوق العاملين« في قطاع غزة احت�سان مجموعة وا�سعة من العمال 

العمالية  للنقابات  العام  االتحاد  في  يجدوا  ولم  اإ�سرائيل،  في  العمل  �سوق  اأمامهم  اأغلق  الذين 

من  ي�سعف  الذي  مر  االأ ال�سلطة،  بتركيبة  عالقاته  وتداخل  خير  االأ ت�سيي�س  حيث  من  طريقهم 

الترابط مع م�سالح العمال وحقوقهم. وقد انتظم العمال العاطلون عن العمل في لجان عمالية 

م�ستقلة بداأت في تكوين خيم اعت�سام في بداية عام 2002، مطالبين ال�سلطة ببع�س المطالب 

منها �سندوق للحماية من البطالة اأو �سمان الحق بالعمل تحت �سعار »نريد عمل ال نريد ت�سول«، 

في رد على منهجية تقديم الم�ساعدات الغذائية بوا�سطة ال�سلة الغذائية اأو ما اأ�سبح يعرف با�سم 

»نظام الكوبونة« التي اعتبرها العمال غير كافية عدا اأنها تهدر الكرامة و تعمق االتكالية وتقو�س 

اإرادة العمل وتغيب الحقوق المطلوبة.

وتمكنت »اللجان العمالية الم�ستقلة« من لفت نظر �سناع القرار ال�سيا�سي والتنموي اإلى الق�سايا 

العمالية، عبر تنظيم �سل�سلة من الفعاليات والمظاهرات واالعت�سامات اأمام المجل�س الت�سريعي 

والوزارات المتخ�س�سة. وقد حقق العمال عبر ذلك تحقيق بع�س مطالبهم مثل اإعفاء اأبنائهم من 

ر�سوم التعليم وال�سحة، وذلك بقرار رئا�سي على اثر تحركاتهم التي تمت في نهاية عام 2002. 

وقد قامت »اللجان العمالية الم�ستقلة« بماأ�س�سة نف�سها بعقدها موؤتمرا عاما في نهاية �سنة 2002، 

تبعه �سل�سلة من الموؤتمرات المناطقية والمركزية، تم بموجبها اختيار هيئة قيادية موحدة، اإ�سافة 

اإلى ت�سكيل هيئات لقيادة اللجان بالمواقع المختلفة، وقد ا�ستطاع العمال عبر هذه الن�ساطات لفت 

اأنظار العديد من الحركات ال�سيا�سية، حيث تحالفوا مع د. م�سطفى البرغوثي في االنتخابات 

الرئا�سية عام 2005، كما اأفرزوا ع�سوًا منهم في قائمة »فل�سطين الم�ستقلة« والتي تراأ�سها د. 

مر الذي يعك�س طموح  البرغوثي اأي�سًا في االنتخابات الت�سريعية التي تمت في 2006/1/26، االأ

تلك الحركة الجديدة وتوجهاتها بالربط ما بين الحقوق االجتماعية والر�سالة ال�سيا�سية. وتعكف 

»اللجان العمالية الم�ستقلة« راهنًا على �سياغة خطة ا�ستراتيجية ت�سكل مر�سدًا للعمل بالمرحلة 

طر الت�سامنية  القادمة، كما ا�ستطاعت توفير مقر دائم لها، وتعمل حاليا على الت�سبيك مع بع�س االأ

العمالية الدولية لتوفير تمويل لهم لتفعيل اأن�سطتهم وبرامجهم وتنفيذ الخطة ا�ستراتيجية.

  راجع ا�ستطالع �سادر عن »اأمان- ائتالف للنزاهة والم�ساألة« بتاريخ 2007/3/10.
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XCII

�سارة اإلى المالحظات التالية: وهنا تجدر الإ

العاملين«  وحقوق  الديمقراطية  »مركز  الحالة  بهذه  وهي  هلية«  االأ »المنظمات  اإحدى  اإن   •
احت�سن تلك الحركة ودفع باتجاه ماأ�س�ستها وتنظيمها بفترة زمنية محددة، كما ا�ستطاع فتح 

و�ساط الت�سامنية الدولية . اآفاق لها بالعالقات �سواء بالمجتمع المحلي اأو بين االأ

الكتل  بع�س  مع  التحالف  عبر  االنتخابية  بالمحطات  تر�سخت  والتي  ال�سيا�سية  العالقة  اإن   •
وال�سخ�سيات ال�سيا�سية تعك�س طموحًا بالدمج بين الر�سالتين االجتماعية وال�سيا�سية، اإال اأن 

عدم االلتفاف حول المر�سح الذي تم اختياره في قائمة »فل�سطين الم�ستقلة« من قبل اللجان 

لم  الحركة  باأن  ي�سير  اأع�سائها،  بين  ال�سيا�سية  الوالءات  اختالف  ب�سبب  نف�سها،  العمالية 

رادة ال�سيا�سية، واأن القاعدة التي تجمع اأع�سائها هي الحقوق االجتماعية  تبلور وحدة في االإ

والم�سلحة المطلبية الم�ستركة اأ�سا�سًا، مما يدلل اأن الم�ساألة بحاجة لوقت ما حتى يتم تر�سيخ 

رادتين االجتماعية وال�سيا�سية، خا�سة اإذا اأدركنا اأن »اللجان  الوعي الرامي اإلى الربط بين االإ

العمالية الم�ستقلة« فتحت حوارات مع كتل انتخابية اأخرى منها »الطريق الثالث« برئا�سة د. 

.
17

�سالم فيا�س وقائمة »وعد« برئا�سة د. اإياد ال�سراج

العمالية  »اللجان  بها  قامت  اإنجازات هامة  واالنتخابات  والع�سوية  والم�ساركة  الماأ�س�سة  اإن   •
هلية،  االأ المنظمات  من  العديد  تجربة  ا�ستن�ساخ  اإعادة  من  الحذر  ينبغي  ولكن  الم�ستقلة«، 

مر الذي  التي بداأت كلجان طوعية وتخ�س�سية وقطاعية محددة ثم تحولت اإلى موؤ�س�سات، االأ

بقاء على طابع »اللجان العمالية الم�ستقلة« المميز كحركة وا�سعة الع�سوية،  يعني �سرورة االإ

قائمة على المرونة والدينامية، وقادرة على تحريك المت�سررين للح�سول على حقوقهم من 

دارية والوزارية، وكذلك عبر �سمان قوانين وت�سريعات و�سيا�سات  قبل الموؤ�س�سة الر�سمية االإ

اإ�سافة نوعية، رغم  اأهلية فقد ال ي�سيف بال�سرورة  اإلى موؤ�س�سة  التحول  اأما  منا�سرة لهم، 

غاثية المختلفة. حاجة قطاع العمال للم�ساعدات الخدمية واالإ

محاولت لت�سكيل اأنوية لحركات اجتماعية مطلبية متخ�س�سة:

هلية« العاملة بالمجال الزراعي في تاأ�سي�س لجان المزارعين في   �ساهمت بع�س »المنظمات االأ

افتتحت  كما  وتنميتهم،  وتطويرهم  قدراتهم  لزيادة  برامج  بتقديم  وقامت  المختلفة،  المواقع 

والحقوقي  والزراعي  الريفي  وبالمجال  االجتماعية  بالحياة  دورهم  لممار�سة  المقار  بع�س  لهم 

التثقيف  المزارعة عبر  بالمراأة  تهتم  واأندية  وريفية  ن�سوية  افتتاح مراكز  تم  كما  المتخ�س�س، 

مدها  اأو  نتاجية،  واالإ التمويلية  �سواء  الخدمات  تقديم  ت�سهيل  وكذلك  قدراتها،  ورفع  والتوعية 

  مح�سن اأبو رم�سان: م�سدر �سابق، �س195.
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XCIII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

تلك  ا�ستطاعت  كما  الزراعية،  المحا�سيل  لبع�س  ال�سغيرة  المنزلية  المعرفية  بالتقنيات 

المنظمات الم�ساهمة في ت�سكيل لجنة مكافحة جدار الف�سل العن�سري بال�سفة الغربية ب�سبب 

انعكا�ساته ال�سلبية وال�سيئة على المزارعين وا�ستيالئه على مراكز المياه العذبة بال�سفة الغربية، 

وا�ستثمرت عالقاتها الدولية عبر لجان الت�سامن ال�سعبي الدولي من اأجل تعزيز الحملة الوطنية 

�سقاط الجدار باال�ستناد اإلى قرار محكمة الهاي اال�ست�ساري الذي اعتبر الجدار والم�ستوطنات  الإ

�سرار التي لحقت بهم. غير �سرعيين، كما طالبت بهدمه وتعوي�س المزارعين عن االأ

بيد اأن قاعدة ت�سكيل لجان مناه�سة الجدار كانت وفق اأ�س�س حيادية، من حيث �سرورة تجنب 

التيار  على  المح�سوبين  �سخا�س  واالأ القوى  بين  المحتدم  وال�سراع  الف�سائلي،  اال�ستقطاب 

اللجان من جهة،  بين هذه  للربط  اأية محاولة  اإحداث  الديمقراطي، مما حال دون  اأو  الي�ساري 

. ومن غير الوا�سح اإذا كان هناك 
18

وبين العنا�سر المفتر�سة لتكوين التيار الثالث من جهة اأخرى

حزاب ال�سيا�سية  اأهداف اأخرى للجان مكافحة الجدار والتي �ساهمت في تكوينها العديد من االأ

هلية المتخ�س�سة بالمجال الزراعي عدا  ومنظمات المجتمع المدني، ومنها بع�س المنظمات االأ

هدف الن�سال االجتماعي وال�سيا�سي �سد الجدار و�سمان حقوق المزارعين بالمعنى االجتماعي 

والقانوني. ومن غير الوا�سح كذلك اأن كان وراء تكوين لجان المزارعين في المواقع المختلفة 

، علمًا باأن بع�س اللجان الزراعية 
19

هداف رغبة في تكوين حركة اجتماعية وا�سحة المعالم واالأ

ن تكون اأدوات فاعلة  هلية« ذات الوجهة الحزبية ال تهدف اإال الأ المرتبطة ببع�س »المنظمات االأ

هلية، وبالتالي الحزب ال�سيا�سي الذي يقف ورائها، �سمن  ومتغلغلة جماهيريًا ل�سالح المنظمة االأ

هلية، بالحزب ال�سيا�سي ب�سورة مبا�سرة، ولي�س  المفهوم ال�سائد، والذي يربط اللجنة بالمنظمة االأ

اإطار وا�سٍع  اأولوية الحقوق االجتماعية في  المعادلة على قاعدة  اإعادة �سياغة  وفق روؤية تحاول 

طر جزءًا منه. ومرٍن، ي�ساهم في الدفع باتجاه بلورة تيار ديمقراطي تكون هذه االأ

هلية« العاملة في قطاعي ال�سباب والمراأة، وذات الخبرة المهنية  كما قامت بع�س »المنظمات االأ

والمعرفية الرا�سخة بت�سكيل بع�س اللجان ذات الطابع االجتماعي والمطلبي والمتخ�س�س بعيدًا 

عن التحزب والت�سيي�س، وقد حققت تلك اللجان مجموعة من مفاهيم التعبئة وال�سغط والتاأثير 

والمجتمع المدني واإدارة الحقوق الجماعية والمواطنة والديمقراطية، اإال اأن هذه اللجان �سرعان 

في  �سبابية  لجان  بتكوين  قامت  التي  التجارب  بع�س  هناك   .
20

الم�سروع انتهاء  مع  تحللت  ما 

وقامت  المختلفة،  والمعارف  الخبرات  واإك�سابهم  اللجان  تلك  اأع�ساء  بتدريب  وقامت  المواقع، 

  مقابلة مع جمال جمعة ( من�سق الحملة ال�سعبية الفل�سطينية لمقاومة جدار الف�سل العن�سري): رام اهلل، 2006/12/17.
18

غاثة الزراعية في محافظة غزة): غزة، 2006/12/21.   مقابلة مع  تي�سير محي�سن (مدير دائرة بناء القدرات والمنا�سرة  باالإ
19

  مقابلة مع اإيمان اأبو رم�سان (مديرة موؤ�س�سة بانوراما  في قطاع غزة): غزة، 2006/12/21.
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XCIV

و�سيادة  هلي  االأ ال�سلم  اتجاه  بها  قاموا  التي  الجادة  ال�سبابية  المبادرات  بع�س  بت�سجيع  كذلك 

كثر بروزًا في ذلك تتج�سد في تجربة  القانون وقيم المواطنة ال�سالحة... الخ، ولعل التجربة االأ

.
21

موؤ�س�سة »�سارك« ال�سبابية

مور التالية: ي�ستنتج مما تقدم الأ

الي�سارية  وخا�سة  ال�سيا�سية  حزاب  االأ عن  االجتماعية  القطاعات  من  جزء  انف�سا�س   .1

والديمقراطية، و�سعيها اأي تلك القطاعات لت�سكيل اأطر اجتماعية بعيدًا عن التحزب والت�سي�س 

االجتماعية  الوجهة  ذات  هلية  االأ المنظمات  بع�س  دور  اأو  جهد  خالل  من  وذلك  ال�سديد، 

ن�سانية ال�ساملة. والموؤمنة بمفاهيم الديمقراطية والم�ساركة والتنمية االإ

(تجربة  مثل  االجتماعية  الحركات  لبع�س  اأنوية  بت�سكيل  هلية«  االأ »المنظمات  بع�س  نجحت   .2

التقييم  اأن هذه التجربة �ستكون في معر�س  اإال  اللجان العمالية الم�ستقلة في قطاع غزة)، 

اأن قيام قادتها بالت�سجيل والعمل باتجاه �سبيه لعمل  اإلى م�سيرة تطورها، خا�سة  باال�ستناد 

هلية يثير بع�س المخاوف من ابتعادها عن اأهدافها الرئي�سية كحركة مطلبية  المنظمات االأ

والتاأثير  الح�سد  على  وقادرة  والم�ساركة  الع�سوية  على  مبنية  وا�سعة  واجتماعية  احتجاجية 

وال�سغط على �سناع القرار والتاأثير بالراأي العام (بالحيز ال�سيا�سي واالجتماعي).

خرى في بع�س القطاعات مثل (ال�سباب والمراأة)، فاإنه  اأما ب�سدد عدم نجاح التجارب االأ  .3

التحرري  للبعد  االن�سداد  ال�ستمرارية  ا�ستنادًا  طار  االإ هذا  في  الظروف  ن�سج  عدم  يعك�س 

الوطني، وعدم الجاهزية للخو�س في ق�سايا االحتكاك االجتماعي مع ال�سلطة، ولعدم وجود 

نوية من »الحركات االجتماعية« في �سياق  قوة جذب �سيا�سية ت�ستطيع توظيف تلك الروافد واالأ

»نهر« �سيا�سي يلعب دورًا �ساماًل في عملية التعبئة والتاأثير والتغيير بالمجتمع.

كما يعك�س ا�ستمرارية االن�سداد لمفاهيم واآليات ت�ستطيع اأن تحقق المكانة وتوؤمن م�ستقباًل   .4

وظيفيًا ومعي�سيًا، وذلك ب�سبب تردي الظروف المعي�سية، وعدم توفر فر�س عمل، والحاجة 

بق�سايا  المهتمة  الجهات  بع�س  من  التمويلية  الم�سادر  بع�س  ولتوفير  المعي�سة  تاأمين  اإلى 

ن�سان. الفئات االجتماعية، ومو�سوعات الديمقراطية والتنمية وحقوق االإ

ا�ستخال�سات وتو�سيات:

من هنا يمكن اال�ستنتاج باأن هناك عدة �سروط لبناء الحركات االجتماعية ب�سورة فعلية وناجحة 

  مقابلة مع محمد العروقي (ع�سو مجل�س اإدارة ملتقى �سارك ال�سبابي واأحد موؤ�س�سي الموؤ�س�سة): غزة، 2006/12/19 .
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XCV

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

وقادرة على التاأثير في منهج المجتمع:

قدرة القوى التي تقع ما بين حركتي فتح وحما�س ، خا�سة القوى الي�سارية على التالقي في   .1

اإطار يوؤكد على و�سوح الهوية، عبر ت�سكيل نواة محددة باأ�س�س �سيا�سية واجتماعية وحقوقية 

تابعة.  وغير  متميزة  ب�سورة  تبرز  اأن  ت�ستطيع  لكي  الرئي�سيين،  الحزبين  روؤية  عن  م�ستقلة 

كما ت�ستطيع والحالة هذه جذب باقي مكونات التيار الثالث على قاعدة �سيا�سية واجتماعية 

وديمقراطية وا�سحة مبلورة ومتميزة، حيث اإن ا�ستمرارية ف�سل القوى الي�سارية بالو�سول اإلى 

اأر�سية م�ستركة عبر اإطار جامع (جبهة، اإطار ،هيئة تن�سيقية ... الخ) لن ي�ساعد على بلورة 

طر االجتماعية  هلية واالأ هذا التيار الثالث كما لن ي�ساعد في جذب العديد من المنظمات االأ

تيار  نهر  في  ت�سب  روافد  بو�سفها  والن�سوية،  والفالحية  وال�سبابية  العمالية  والمبادرات 

بعاد الوطنية  �سيا�سي ديمقراطي واجتماعي وا�سح ومتميز وذات ر�سالة تربط باإحكام بين االأ

واالجتماعية والديمقراطية كما دلت التجربة على اأن حركة واحدة من مكونات التيار الثالث ال 

ت�ستطيع اأن ت�سكل وحدها بو�سلة جذب للحركات االجتماعية ولباقي مكونات المجتمع المدني 

ذات الوجهة الديمقراطية، بدليل تعددية خيارات التحالفات حول قوائم متناف�سة مح�سوبة 

التنظيمية  م�سادرهم  اإلى  ع�ساء  االأ من  العديد  عودة  واأي�سًا  الثالث«،  »التيار  على  جمعيها 

�سا�سية التي انطلقوا منها والتي غالبًا ما كانت من القوى الي�سارية. االأ

بعاد الطوعية والمهنية،  هلية، را�سخة الخبرة والتجربة والتي تجمع بين االأ قدرة المنظمات االأ  .2

على ح�سم خياراتها ال�سيا�سية و االجتماعية، عبر العمل على تحفيز بع�س الفئات االجتماعية 

طبيعة  ذات  ديمقراطية  اجتماعية  حركات  ت�سكيل  باتجاه  والتبلور  بالماأ�س�سة  وم�ساعدتها 

متخ�س�سة، تدافع عن الم�سالح المطلبية وبر�سالة ذات اأفق �سيا�سي يرتبط مع نواة »التيار 

بعاد  حزاب ذات الروؤية الم�ستركة  (الي�سارية) باالأ الثالث« التي من المفتر�س اأن تت�سكل من االأ

الديمقراطية القائمة على مفاهيم العدالة االجتماعية، واأن تتو�سع لت�سم كافة القوى والبنى 

المت�سررة من حالة اال�ستقطاب الثنائي الحاد بين كل من حركتي »حما�س« و »فتح«.

هلية  االأ المنظمات  بع�س  بم�ساعدة  المت�سكلة  الجديدة  االجتماعية  الحركات  خيار  ح�سم   .3

عن  متميزة  بروؤية  ال�سامل  التغيير  اإلى  يرمي  تجديدي،  نه�سوي  تيار  مع  الترابط  ب�سرورة 

بعاد الفكرية وال�سيا�سية واالجتماعية، اأي ح�سم الخيار  منهجية الحزبين الرئي�سين وفق االأ

التحالفات  تجربة  دلت  ولقد  اأدائه،  وطريقة  بروؤية  متميز  منهج  في  االنخراط  اأر�سية  على 

كثر تبلورًا اأي »اللجان العمالية الم�ستقلة« بقطاع غزة على  االنتخابية للحركة االجتماعية االأ

اإلى عدم االلتفاف  اأن العالقة االنتخابية ربما تكون مو�سمية وموؤقتة، وهذا ما عك�س نف�سه 
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مر الذي يعك�س �سرورة اإن�ساج التوجهات  حول مر�سح اللجان في االنتخابات الت�سريعية، االأ

مع  الترابط  ذات  القوى  مع  التحالف  من  تمكن  ومفاهيم  مبادئ  �سمن  للحركة  ال�سيا�سية 

مبادئها ومفاهيمها ب�سورة جذرية وا�ستراتيجية ولي�ست مو�سمية وموؤقتة.

�سرورة تعزيز اآليات الت�سبيك المحلي للحركات االجتماعية ، وكذلك على الم�ستويين العربي   .4

ليات الليبرالية الجديدة  والدولي في اإطار الحركات ال�سعبية المناه�سة للعولمة المتوح�سة والآ

التي تقد�س ال�سوق والربح على ح�ساب المواطنين والديمقراطية والحقوق االجتماعية للفقراء 

والمهم�سين، وذلك من اأجل تعزيز و�سوح الروؤية الفكرية وبالتالي العملية الكفاحية، في اإطار 

طر والهيئات والحركات والمنظمات في مواجهة الظلم  ير�سخ اال�سطفاف العالمي لجميع االأ

ق�ساء والتهمي�س التي تعززه االحتكارات الراأ�سمالية الكبرى من اأجل  والقهر واال�ستبعاد واالإ

عالم اأف�سل.

خاتمة:

هلية اأن ت�سكل »التيار الثالث« اأو تكون نواة ا�ستقطابية له، ولكنها   قد ال يكون باإمكان المنظمات االأ

�ستكون رافدًا من روافده الهامة، اإذا ما قامت باإعادة النظر في بنيتها وتركيبتها واأدائها في اإطار 

اتجاه  في  ال�سوت  ويرفع  المهم�سة،  االجتماعية  الفئات  مع  ويرتبط  والمهنية  الحيادية  يتجاوز 

ق�سائية والتي  اإعالء قيمة الديمقراطية والحرية والمواطنة في تجاوز وا�سح لكل المفاهيم االإ

تعمل على احتكار الحقيقة من جهة، وفي مواجهة المفاهيم اال�ستهالكية والمنفعية التي تعززت 

هلية بلعب  موؤخرًا من جهة ثانية. ويمكن القول اأن ال�سرط الحا�سم لذلك اأي لقيام المنظمات االأ

دور ايجابي في اتجاه الم�ساهمة با�ستنها�س »التيار الثالث«، يتج�سد باالبتعاد عن اأجندة العولمة 

ولويات والتحديات الداخلية، وخلق عالقة تن�سيقية وتحالفية مع القوى ال�سيا�سية  واالنتباه اإلى االأ

التي تلتقي مع تلك المنظمات في التاأ�سي�س لمجتمع ع�سري وديمقراطي وتعددي. وربما ت�ستطيع 

هلية والحركات االجتماعية تكوين اإطار ي�ساعد على بناء اأر�سية اجتماعية  بع�س المنظمات االأ

الموؤمنة بالخيار الديمقراطي  اأو  الي�سارية  ال�سيا�سية  تلتقي عليها القوى  وديمقراطية وحقوقية، 

يمكن  ال  طار،  االإ اأو  الملتقى  هذا  ولكن  والمهم�سين،  الفقراء  م�سالح  المدافع عن  واالجتماعي 

اعتباره نواة ا�ستقطابية بقدر ما ي�سكل محاولة لخلق الحراك المطلوب وو�سيلة �ساغطة وموؤثرة 

اإلى  واالنتباه  والفئوية  الذاتية  تجاوز  على  والعمل  الي�سارية،  حزاب  االأ لدى  القرار  �سناع  على 

الي�سار  قوى  كل  ومفاهيم  نفوذ  وتراجع  انح�سار  ازدياد  ظل  في  المجتمع،  وم�ستقبل  م�ستقبلهم 

بالمجتمع وفي اإطار ا�ستداد اال�ستقطاب بين الحركتين الرئي�سيتين »فتح« و »حما�س«.   
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

الم�سادر الم�ستخدمة:

الم�سادر المكتوبة:

اأبو رم�سان، مح�سن: قطاع غزة  بعد االن�سحاب- درا�سة تقيمية للواقع  وروؤية م�ستقبلية، رام   .1

اهلل: برنامج درا�سات التنمية- جامعة بيرزيت، 2006.

العالم،  في  ال�سعبية  المنظمات  العولمة-حركة  مناه�سة  اأوتار:  وفران�سوا  �سمير  اأمين،   .2

القاهرة: مكتبة مدبولي، 2004.

تيمونز، روبيرت�س: من الحداثة اإلى العولمة، ج2، الكويت: المجل�س الوطني للثقافة والفنون   .3

داب، الطبعة الثانية 2004. واالآ

خليل، عزة: الحركات االجتماعية في العالم العربي، القاهرة: مكتبة مدبولي، 2006.  .4

عالم  لالإ القد�س  مركز  القد�س:   ، الفل�سطينية  الزعامة  تطور  واقع  حول  ب�سام:  ال�سالحي،   .5

واالت�سال، 1991.

اإ�سكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي، رام اهلل:  مواطن  ب�سارة، عزمي:    .6

الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، 1998.

محي�سن، تي�سير: قطاع غزة بعد االن�سحاب -درا�سة تقيمية للواقع  وروؤية م�ستقبلية، رام اهلل:   .7

برنامج درا�سات التنمية- جامعة بيرزيت، 2006.

موؤلف جماعي: المجتمع المدني وال�سراع االجتماعي، القاهرة: مركز الدرا�سات والمعلومات   .8

ن�سان، 1997. القانونية لحقوق االإ

هالل، جميل: النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد اأو�سلو، رام اهلل:  مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية   .9

لدرا�سة الديمقراطية، الطبعة الثانية 1997.

تقرير التنمية الب�سرية 1998-1999، رام اهلل: برنامج درا�سات التنمية- جامعة بيرزيت، �س 78.  .10

11. ا�ستطالع �سادر عن موؤ�س�سة »اأمان- ائتالف للنزاهة والم�ساألة«، بتاريخ 2007/3/10.

المقابالت:

الف�سل  جدار  لمقاومة  الفل�سطينية  ال�سعبية  الحملة  (من�سق  جمعة  جمال  مع  مقابلة   .1

العن�سري): رام اهلل، 2006/12/17.

في  الزراعية  غاثة  باالإ والمنا�سرة  القدرات  بناء  دائرة  (مدير  محي�سن  تي�سير  مع  مقابلة   .2

محافظة غزة): غزة، 2006/12/21.

غزة،  غزة):  قطاع  في  »بانوراما«  موؤ�س�سة  (مديرة  رم�سان  اأبو  اإيمان  مع  مقابلة   .3

.2006/12/21

مقابلة مع محمد العروقي (ع�سو مجل�س اإدارة ملتقى �سارك ال�سبابي واأحد موؤ�س�سي الموؤ�س�سة):   .4

غزة، 2006/12/19.
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

»التيار الثالث« الفل�سطيني:

مكونات وتحالفات محتملة

اإعداد : ا�سرف العجرمي

مقدمة:

عند البحث في المكونات المحتملة »للتيار الثالث« واجهتنا اأ�سئلة جوهرية �ساغطة تتعلق بالنظام 

ال�سيا�سي الفل�سطيني عامة والنظام الحزبي على وجه الخ�سو�س، ارتباطًا بطبيعة وخ�سو�سية 

الو�سع الفل�سطيني الذي يت�ستت ما بين موا�سلة العملية الكفاحية من اجل التحرر من االحتالل 

من جهة، وما بين بناء متعثر ل�سلطة (�سبه دوالنية) واجهت الكثير من الم�سكالت التي �ساهمت 

بنية ع�سائرية متخلفة  ثانية، وبين مجتمع تحكمه  وتاآكلها ب�سورة كبيرة من جهة  اإ�سعافها  في 

اأ�سبح نهبًا للغيبيات من جهة ثالثة، وهو ما يثير عالمات ا�ستفهام كبيرة حول اإمكانية النجاح 

اأن ينهي حالة اال�ستقطاب الثنائي ال�سلبية التي ت�سهدها ال�ساحة  في ت�سكيل تيار ثالث ي�ستطيع 

الفل�سطينية، وان يقدم نف�سه كقوة قادرة على خلق توازن في المجتمع والتعبير عن م�سالح فئات 

ت�سكل  »فتح«  بان حركة  �سلمنا  اإذا  والثاني  ول  االأ القطبين  و�سلوك  �سيا�سات  ت�سررت من  كثيرة 

�سالم ال�سيا�سي ممثاًل بحركة »حما�س« بدرجة رئي�سية القطب الثاني. واأكثر  ول، واالإ القطب االأ

حباط تقلل التفاوؤل  ما يثقل على من حاورناهم في هذا المو�سوع، ويقود اإلى اإ�ساعة حالة من االإ

بم�ستقبل هذا التيار هو ف�سل جميع المحاوالت التي جرت في الما�سي لتجميع بع�س القوى والفئات 

وال�سخ�سيات التي يمكن اأن تكون جزءًا من »التيار الثالث«. 

ومن ذلك تجربة توحيد الجبهتين ال�سعبية والديمقراطية التي عبرت عن نف�سها بت�سكيل قيادة 

على  فعل  كرد  �سا�س  باالأ ت�سكلت  نها  الأ حلها  جرى  ما  �سرعان  ولكن   .1983 العام  في  م�ستركة 

انق�سام حركة »فتح« ولي�س باعتبارها تطورًا مو�سوعيًا اأن�سجته ظروف وتجربة الجبهتين. وهناك 

ال�سيا�سية  المواقف  في  المهمة  والفوارق  التنظيمية  الع�سبوية  اإلى  �سا�س  باالأ الف�سل  يعزو  من 

. وبعد اإن�ساء ال�سلطة 
1

وعقدة االن�سقاق والح�سا�سيات التاريخية واالمتيازات والمكانة ال�سخ�سية

اأبرزها  فل�سطينية  و�سخ�سيات  قوى  بين  ائتالف  لتحقيق  المحاوالت  بع�س  ح�سلت  الوطنية، 

تجربة »التجمع الديمقراطي« الذي اتفق على ت�سكيله بين خم�س قوى هي الجبهة ال�سعبية والجبهة 

 محلل �سيا�سي، مدير في وزارة االإعالم.

  مقابلة مع جمال زقوت (�سخ�سية وطنية م�ستقلة): غزة،  2006/12/15.
1
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وعدد  ال�سعبي  الن�سال  وجبهة  »فدا«  الفل�سطيني  الوطني  واالتحاد  ال�سعب  الديمقراطية وحزب 

كبير من ال�سخ�سيات الم�ستقلة، حيث تم االتفاق على برنامج كامل �سيا�سي واجتماعي. ولكن 

مين العام للجبهة ال�سعبية اأبو علي م�سطفى ان�سحبت الجبهة ال�سعبية ولحقتها  بعد ا�ست�سهاد االأ

اأي  م�ساركة  عدم  ال�سعبية  ا�سترطت  حيث  �سيا�سية،  �سباب  الأ غلب  االأ على  الديمقراطية  الجبهة 

 .
2

حزب في التجمع كان م�ساركا في ال�سلطة، و�سرورة اأن يعلن التجمع اأنه �سد اقت�ساد ال�سوق

�سافة اإلى ال�سخ�سيات الم�ستقلة، وقد اأخفقت التجربة عندما  خرى الثالث باالإ وقد بقيت القوى االأ

لم تنجح مركبات هذا التجمع في االتفاق حول االنتخابات �سواء البلدية اأو الرئا�سية حيث خا�س 

مين العام لحزب ال�سعب ب�سام ال�سالحي االنتخابات الرئا�سية مر�سحًا عن حزب ال�سعب ولي�س  االأ

�سباب عديدة تعود  اأي ائتالف بعد ذلك الأ ت�سكيل  القوى والف�سائل في  التجمع. ولم تنجح  عن 

لم�سالح فئوية و�سخ�سية وخالفات �سيا�سية وم�سكالت بنيوية وغيرها. وقد جرت محاولة بين 

جبهة الن�سال وفدا وجبهة التحرير الفل�سطينية وحزب ال�سعب والجبهة الديمقراطية حيث عقدت 

وكان  الوطنية،  والمبادرة  ال�سعبية  الجبة  دعوة  تمت  ذلك  وبعد  قياداتها،  بين  اجتماعات  عدة 

يدور الحديث عن ت�سكيل نواة للتيار الثالث على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني. وان�سحبت ال�سعبية 

، وبقيت المحاولة تراوح مكانها. وعليه، يطرح البع�س اأن ت�سكيل 
3

لرغبتها في قيادة هذا التيار

�سباب والعوامل التي  »التيار الثالث« ال بد اأن ينطلق من اإجراء مراجعة �ساملة ودرا�سة معمقة لالأ

، وا�ستخال�س 
4

اأدت اإلى بقاء مكونات هذا التيار في موقع هام�سي في الحياة ال�سيا�سية الفل�سطينية

التجارب  وتلقى  ال�سابقة  خطاء  االأ نف�س  في  الوقوع  يتم  ال  حتى  ال�سابقة  التجارب  ودرو�س  عبر 

القادمة نف�س م�سير �سابقاتها.

التي  والحوارات  المقابالت  في �سوء مجموع  اإجماع  �سبه  الت�ساوؤم، هناك  اأو  التفاوؤل  بعيدًا عن 

اأجريت حول »التيار الثالث« على �سرورة وجود مثل هذا التيار خا�سة في �سوء ال�سكوى من عملية 

اال�ستقطاب الثنائي التي اأدت اإلى ازدواجية ال�سلطة وقادت في النهاية اإلى احتراب داخلي وتعميق 

قرار ب�سرورة واأهمية ت�سكيل  حالة االنفالت والفو�سى وتهديد الم�سروع الوطني برمته. ولكن االإ

ودوره.  ومهماته  له  المركبة  والعنا�سر  طبيعته  حول  باالختالف  ا�سطدمت  التيار  هذا  وبلورة 

وفي هذه الورقة البحثية عمدنا اإلى تفكيك البرنامج الذي يمكن اأن يحمله هذا التيار اإلى ثالثة 

�سكال  يجاد اأوجه االلتقاء واالختالف، واالأ مو�سوعات رئي�سية: �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية الإ

التنظيمية المنا�سبة لهذا االلتقاء.

  مقابلة مع تي�سير عاروري (�سخ�سية وطنية م�ستقلة): رام اهلل، 2006/11/2.
2

مين العام لجبهة التحرير الفل�سطينية): غزة، 2006/11/2.   مقابلة مع اأحمد ال�سبلي (االأ
3

  جمال زقوت: م�سدر �سابق.
4
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

تباينات حول حدود »التيار الثالث«:

 يرتبط تحديد اأين يبداأ »التيار الثالث« واأين ينتهي بمفهوم كل �سخ�س اأو فئة اأو حزب لهذا التيار، 

فهناك من يرى فيه تعبيرا عن الي�سار الفل�سطيني المتمثل في »الجبهتين ال�سعبية والديمقراطية 

اأيديولوجي  اأي االنطالق من طابع   ،
5

الي�سارية« ال�سخ�سيات  ال�سعب وفدا ومجموعة من  وحزب 

بالمعنى  الي�ساري  االتجاه  ي�سمل  اأنه  يرى  خر  االآ والبع�س  المارك�سية.  اإلى  م�ستند  رئي�سي  ب�سكل 

البعث  من  تياراته  بمختلف  القومي  واالتجاه  و»المبادرة«،  »فدا«  ذلك  في  بما  للكلمة  العري�س 

يتميز عن فتح بنظرته  الذي  الو�سطي«  »الليبرالي  االتجاه  اإلى  اإ�سافة  العربية،  التحرير  وجبهة 

، اإ�سافة اإلى كتل اجتماعية 
6

اإلى الق�سايا االقت�سادية والديمقراطية ويرمز له »الطريق الثالث«

. في 
7

واتحادات ونقابات ومنظمات اأهلية و�سخ�سيات وف�سائل من خارج اإطار »حما�س« و »فتح«

 .
8

حين يوجد من ي�ستثني الف�سائل من ت�سكيل هذا التيار وي�سر على التعامل مع ان�سمام فردي له

واآخرون ال ي�ستبعدون ان�سمام حركة »فتح« �سمن �سروط معينة، بحيث ي�سبح  الحديث عندما 

 .
9

�سالمي« عن ائتالف ي�ساري (ال ينطلق بال�سرورة من المارك�سية) يزول »الخطر االإ

البرنامج ال�سيا�سي:

ي�سمل  بما  واالجتماعية  الوطنية  ال�سخ�سيات  من  كبير  وعدد  التحرير  منظمة  ف�سائل  تلتقي 

منظمات المجتمع المدني حول برنامج المنظمة المتمثل باإقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة في حدود 

هناك  ولكن   .194 الدولي  القرار  اأ�سا�س  على  الالجئين  لق�سية  عادل  حل  واإيجاد   1967 العام 

خالفات حول العملية ال�سيا�سية وحول اتفاقية »اأو�سلو« واأخيرا حول »المبادرة العربية لل�سالم« 

التي قبلت بها منظمة التحرير.

من جهتها تختلف الجبهة ال�سعبية مع كل التطورات ال�سيا�سية التي طراأت في برنامج المنظمة من 

قبول »اأو�سلو« وحتى المبادرة العربية لل�سالم، وهي ترى نف�سها اقرب اإلى مواقف حركة »حما�س« 

ال�سيا�سي  البرنامج  تفا�سيل  على  اأو�سع  اللقاء  يكون  اأن  يمكن  وحاليًا   .
10

ال�سيا�سية الناحية  من 

بين كل من الجبهة الديمقراطية وحزب ال�سعب وحزب فدا وجبهة الن�سال والف�سائل ال�سغيرة 

  مقابلة مع جميل المجدالوي (ع�سو المكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�سعبية): غزة، 2006/11/3.
5

  مقابلة مع قي�س عبد الكريم (ع�سو المكتب ال�سيا�سي للجبهة الديمقراطية): رام اهلل، 2006/11/7.
6

  رجب اأبو �سرية (اأديب وكاتب �سحفي): غزة، 2006/12/15.
7

  مقابلة مع علي اأبو �سهال (رجل اأعمال): غزة، 2006/12/15.
8

مين العام لـ »فدا«): رام اهلل، 2006/11/7.   مقابلة مع �سالح راأفت (االأ
9

  مقابلة مع رباح مهنا (ع�سو المكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�سعبية): غزة، 2006/12/18.
10
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خرى في المنظمة وكتلة »الطريق الثالث« والمبادرة الوطنية وغالبية منظمات المجتمع المدني  االأ

وتبقى  �سيا�سيًا)،  »فتح«  مع  تلتقي  (وكلها  وال�سيا�سية  االجتماعية  ال�سخ�سيات  من  كبير  وق�سم 

�سالمي وبع�س المجموعات ال�سغيرة الراديكالية. خارج االتفاق »حما�س« والجهاد االإ

مثل  المنظمة  في  خرى  االأ الي�سارية  القوى  مع  ي�ساري  تحالف  في  نف�سها  ال�سعبية  الجبهة  وترى 

معها  للتوافق  م�ستعدة  وهي  ي�سارية«،  و�سخ�سيات  وفدا  ال�سعب  وحزب  الديمقراطية  »الجبهة 

�سيا�سيًا في ظروف تتتيح للجبهة قيادة هذا التحالف. وت�سكل وثيقة الوفاق الوطني اأ�سا�سا �سالحًا 

لالتفاق ال�سيا�سي، ولكن ا�سطفافًا على قاعدة مبادئ عامة مثل وثيقة الوفاق قد ال ي�ستمر طويال 

عند مواجهة الكثير من التفا�سيل ال�سيا�سية التي ال بد من اال�سطدام بها في اأية عملية �سيا�سية 

خرى تقوم  م�ستقبلية خ�سو�سا واأن العملية ال�سيا�سية التي يجري الحديث عنها بين الفينة واالأ

على اأ�سا�س خارطة الطريق والمبادرة العربية لل�سالم.

�سالمية  اإذا ال�سيناريو المحتمل للقاء ال�سيا�سي في اإطار »التيار الثالث« خارج »فتح« والحركات االإ

 .
11

ي تيار غلب الجبهة ال�سعبية التي ترى اأنها يجب اأن تكون الحامل الرئي�سي الأ ال ي�ستثني على االأ

مع اأن م�ستوى االتفاق بين حزب ال�سعب وفدا وجبهة الن�سال اأعلى على اعتبار اإنها �ساركت في 

ال�سلطة ولها مواقف �سيا�سية قريبة جدًا من فتح وهذا ينطبق على كتلة »الطريق الثالث« و»المبادرة 

كثيرة  و�سيا�سية  اجتماعية  و�سخ�سيات  الوطنية)  (البرجوازية  عمال  االأ رجال  وقطاع  الوطنية« 

لمنظمة  ال�سيا�سية  البرغماتية  توؤيد  التي  الم�ستقلة  �سالمية  االإ ال�سخ�سيات  بع�س  �سمنها  ومن 

خرى ولكنها  . وتقع الجبهة الديمقراطية �سيا�سيًا بين الجبهة ال�سعبية والمجموعة االأ
12

التحرير

تتمتع بمرونة تمكنها من اأن تكون جزءًا من اأي ائتالف �سيا�سي ي�سمل غالبية ف�سائل المنظمة 

والمجموعات المذكورة اأعاله، حيث تقول الجبهة الديمقراطية اإنها توافق على برنامج �سيا�سي 

.
13

ي�ستند اإلى وثيقة اال�ستقالل والمبادرة العربية لل�سالم وقرارات ال�سرعية الدولية

البرنامج االقت�سادي:

المكونات  غالبية  لدى  كامل  ب�سكل  ومتبلورة  وا�سحة  اقت�سادية  لروؤية  غلب-  االأ -على  وجود  ال 

عمال الذين يوؤيدون روؤية  المحتملة »للتيار الثالث« با�ستثناء البرجوازية الوطنية اأو فئة رجال االأ

�سا�س على اقت�ساد ال�سوق الحرة وي�سرون على االنفتاح االقت�سادي  اقت�سادية ليبرالية تقوم باالأ

11  مقابلة مع خالدة جرار(ع�سو المكتب ال�سيا�سي في الجبهة ال�سعبية): رام اهلل، 2006/11/7.

12  مقابلة مع عماد الفالوجي (�سخ�سية اإ�سالمية م�ستقلة): غزة، 2006/12/15.

13  مقابلة مع �سالح زيدان (ع�سو مكتب �سيا�سي في الجبهة الديمقراطية): غزة، 2006/12/15.
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CIII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

واال�ستفادة من فر�س العولمة وعدم تدخل الدولة في اإدارة االقت�ساد القائم على الحرية والمبادرة 

، ويقبلون في نف�س الوقت توفير �سمانات اجتماعية معقولة وال يوؤمنون باأي حال بقيام اقت�ساد 

�سالميون ب�سورة اأو باأخرى مع هذه الروؤية، ويذهب بع�سهم  . ويلتقي االإ
14

ا�ستراكي مدار ومقيد

روؤية  مع  تتناق�س  الليبرالية  االقت�سادية  الروؤية  هذه   .
15

المال لراأ�س  المطلقة  الحرية  دعم  اإلى 

اأن برنامج الجبهة ال�سعبية  . والتناق�س 
16

الجبهة ال�سعبية التي تريد نظامًا اقت�ساديًا ا�ستراكيًا

ال�سعب فهو مع  اأما حزب  والتجاري،  االقت�سادي  اال�ستثمار  توفير حرية  يتحدث عن  االنتخابي 

�سكال االقت�سادية ودعم الم�سروعات ال�سغيرة وتقلي�س التبعية ودعم �سبكة ال�سمان  تعددية االأ

فهذا  الحزب  نظر  وجهة  ومن  العادلة.  التجارة  ودعم  الكبرى  االحتكارات  ومنع  االجتماعي 

توفير �سبكة �سمان  للدولة في  اأن هناك دور  ليبراليًا تمامًا« بمعنى  ولي�س  »لي�س مارك�سيًا  طرح 

والمبادرة  االقت�ساد  حرية  على  يحافظ  وطني  اقت�ساد  بناء  �سرورة  »فدا«  ويرى   .
17

اجتماعي

الفردية وعلى احترام اآليات ال�سوق في نطاق التخطيط العام للدولة وبما ي�سمن تحقيق العدالة 

عباء االقت�سادية والمعي�سية للعمال والفئات الفقيرة وذوي  االجتماعية ومعالجة الم�سكالت واالأ

 .
18

الدخل المحدود. وخلق قطاع م�سترك بين القطاعين العام والخا�س

تعبير  ن�ستخدم  عندما  هنا  ونحن   ) هلية  االأ المنظمات  وخا�سة  المدني  المجتمع  منظمات  اأما 

منظمات المجتمع المدني نق�سد الكادر الذي يعمل في هذه المنظمات تحديدا وق�سم كبير منه 

المو�سوعات  حول  متكاملة  وروؤى  برامج  تملك  ال  المنظمات  هذه  اأي  نها  الأ ي�سارية،  اأ�سول  من 

المطروحة كما اأنها لي�ست اأحزابًا)، فتلتقي في معظمها حول روؤية قريبة اإلى حد بعيد مع مفهوم 

دولة الرفاه اأو دولة الرعاية التي تقوم على اقت�ساد ال�سوق المحكوم بتدخالت ت�سعها الدولة. وفي 

طار تقوم الدولة بتوفير �سمانات اجتماعية للعمال والطبقات الفقيرة ت�ساهم في التخفيف  هذا االإ

من وطاأة هذا االقت�ساد. وهناك بع�س الكادر في هذه المنظمات ال يزال مقتنعا بفكرة تطبيق 

نتاج والموارد  اال�ستراكية ومعار�سة اقت�ساد ال�سوق على اأ�سا�س احتكار القطاع العام لكل و�سائل االإ

يجري  اأن  وال�سحيح  المنطقي  غير  من  اأنه  الديمقراطية  الجبهة  تعتقد  بدورها،  االقت�سادية. 

اختيار نموذج محدد لالقت�ساد في هذه المرحلة تحت االحتالل وترى اأن االنحياز اإلى اقت�ساد 

 .
19

�سرائيلي االإ لالقت�ساد  التبعية  اال�ستقالل عن  للفل�سطينيين  يتيح  وال  ن غير مالئم  االآ ال�سوق 

مني  االأ التدخل  اإتاحة اال�ستثمار االقت�سادي والتجاري ومنع  الوطنية فقد طرحت  المبادرة  اأما 

  مقابلة مع �سالم فيا�س: م�سدر �سابق.
14

  مقابلة مع عماد الفالوجي:م�سدر �سابق.
15

  مقابلة مع رباح مهنا:م�سدر �سابق.
16

مين العام لحزب ال�سعب): رام اهلل 2006/12/14.   مقابلة مع ب�سام ال�سالحي (ع�سو المجل�س الت�سريعي/االأ
17

  البرنامج ال�سيا�سي لالتحاد الديمقراطي الفل�سطيني  »فدا«.
18

  مقابلة مع �سالح زيدان:م�سدر �سابق.
19
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CIV

. وتوؤيد كتلة »الطريق الثالث« تر�سيخ قواعد اقت�ساد ال�سوق 
20

وال�سيا�سي في الن�ساط االقت�سادي

.
21

في اإطار �سبكة اأمان اجتماعي

من  وا�سعة  قطاعات  ي�سم  اقت�سادي  اأ�سا�س  على  ائتالف  ت�سور  يمكن  تقدم  ما  على  وبناء 

اقت�ساد  تعتمد  التي  الرعاية  اأو  الرفاه  دولة  مبداأ  على  تتفق  والتنظيمات  والقوى  ال�سخ�سيات 

ال�سوق مع تدخل من قبل الدولة في توفير حدود من الدعم للقطاعات الفقيرة وال�سعيفة (�سبكة 

اأمان اأو نظام اجتماعي متكامل). وهذا ي�سمل حزب ال�سعب و »فدا« وجبهة الن�سال وكتلة الطريق 

وف�سائل اأخرى �سغيرة و�سخ�سيات اجتماعية و�سيا�سية م�ستقلة وجزءًا كبيرًا من ممثلي منظمات 

المجتمع المدني، وقد ي�سمل كذلك المبادرة الوطنية التي لم تبلور روؤية اقت�سادية وا�سحة بعد.

البرنامج االجتماعي:

و�سع بين مختلف المكونات المحتملة للتيار الثالث على  ي�سكل المو�سوع االجتماعي قاعدة اللقاء االأ

قل من الناحية النظرية، فكلها تتحدث ب�سورة اأو باأخرى حول �سرورة اعتماد مبادئ العلمانية  االأ

ن�سان والحريات العامة والم�ساواة وخا�سة الم�ساواة بين المراأة والرجل،  والديمقراطية وحقوق االإ

 .
22

ن ت�سكل رقما حقيقيا في »التيار الثالث« وربما تكون المراأة اأكثر قدرة الأ

وقد تعزز هذا االتجاه بفعل هيمنة الحزبين الكبيرين (فتح وحما�س) و�سراعهما على ال�سلطة 

في  تاأثيرها  ب�سعف  المكونات  هذه  و�سعور  النطاق  الوا�سعة  مني  االأ واالنفالت  الفو�سى  وحالة 

العامة  الموؤ�س�سات  واإ�سعاف  التمويل  بم�سادر  والتحكم  الم�سلحة  الملي�سيات  االعتماد على  ظل 

وتجاهل القوانين المعمول بها في ال�سلطة..الخ. ويلتقي حول هذه المبادئ العامة تيار وا�سع من 

القوى وال�سخ�سيات والفئات من الي�سار المارك�سي وحتى االتجاه الليبرالي، ولكن هناك تناق�س 

بين معظم هذه المكونات بين الديمقراطية ال�سيا�سية والعامة وبين الديمقراطية الداخلية في 

تطبيق  عن  حجام  االأ في  خا�سة  ب�سورة  يبرز  وهذا  المختلفة،  والهيئات  والمنظمات  حزاب  االأ

حزاب والقوى والمنظمات التي ال تعقد موؤتمراتها ب�سورة منتظمة  قواعد الديمقراطية داخل االأ

وال تجدد هيئاتها القيادية وال ت�سمح بتعددية في �سفوفها اأو التعامل معها ب�سورة �سكلية. وربما 

تكون ال�سخ�سيات الم�ستقلة وخا�سة تلك التي تنتمي لالتجاه الليبرالي الوطني اأكثر حر�سا على 

اأن  للجميع  يمكن  ولكن  الحرية.  لمبادئ  اأيديولوجيًا  قرب  االأ كونها  الديمقراطية  مبادئ  تطبيق 

  البرنامج االنتخابي لقائمة »فل�سطين الم�ستقلة« النتخابات المجل�س الت�سريعي الفل�سطيني ل�سنة 2006.
20

  البرنامج االنتخابي لقائمة »الطريق الثالث« النتخابات المجل�س الت�سريعي الفل�سطيني ل�سنة 2006.
21

  مقابلة مع نائلة عاي�س ( مديرة مركز �سوؤون المراأة): غزة، 2006/12/4.
22
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CV

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

اإذا ما ت�سكلت  حزاب،  اأو جعلها �سرطا في قانون االأ يوافقوا على تطبيق الديمقراطية الداخلية 

دولة م�ستقلة.

حزاب والكتل االنتخابية تو�سح بال �سك التقارب  اإن نظرة متفح�سة على البرامج المختلفة لالأ

كبر من منظمات  ، وهذا ين�سجم مع موقف الق�سم االأ
23

والت�سابه الكبير بين البرامج االجتماعية

المجتمع المدني وال�سخ�سيات الم�ستقلة. وهناك اإمكانية كبيرة لالتفاق العام بين الجبهة ال�سعبية 

»الطريق  الوطنية وكتلة  والمبادرة  الن�سال  ال�سعب و»فدا« وجبهة  الديمقراطية وحزب  والجبهة 

االجتماعية  وال�سخ�سيات  المدني  المجتمع  منظمات  كادر  وكذلك  عموما  والليبراليين  الثالث« 

وال�سيا�سية الم�ستقلة، على برنامج اجتماعي وا�سع حتى مع وجود بع�س التحفظات لدى اأ�سخا�س 

اأنهم يوؤيدون م�سمون  اأن يتهموا بالكفر مع  معينين على ا�ستخدام م�سطلح العلمانية خوفا من 

العلمانية المتمثل في ف�سل الدين عن الدولة واحترام حرية المعتقد الديني وال�سعائر الدينية. 

مكانية فقد جرت لقاءات في اإطار النقا�سات في المجل�س  ويمكن القول اإن التجربة توؤكد هذه االإ

الت�سريعي والور�س المختلفة لقوانين متعلقة بالجوانب االجتماعية، وكان هناك اتفاق وا�سع بين 

قرار بوجود �سخ�سيات اإ�سالمية م�ستقلة تجد �سعوبة في قبول  مختلف القوى وال�سخ�سيات، مع االإ

.
24

برنامج يف�سل الدين عن الدولة

يديولوجي: البعد االإ

»فتح«  بين  الواقع  ال�سيا�سي  الف�ساء  في  اال�سطفاف  اإن  تقول  التي  التحليالت  بع�س  عن  عدا   

�سالم ال�سيا�سي يجب اأن يكون تعبيرا عن »تيار ديمقراطي وا�سع ت�سكل الوحدة الي�سارية  وحركات االإ

، اأو اأنه ال يمكن اأن يكون 
25

عموده الفقري، بحيث تتميز بالهوية الفكرية الم�ستندة اإلى المارك�سية«

وموؤ�س�سات و�سخ�سيات ذات  واأحزابًا وقوى  اأيديولوجيات مختلفة  �سي�سم  نه  الأ ثالث  تيار  هناك 

، هناك روؤى تمثل غالبية الذين جرت محاورتهم حول هذا المو�سوع 
26

برامج وتوجهات متباينة

يديولوجيا عن هذا التيار الذي يجب اأن يكون تيارا وا�سعا لي�س اأيديولوجيا وذا طابع  ت�ستبعد االأ

.
27

علماني

و»الطريق  الم�ستقلة«  »فل�سطين  و  »اأبو علي م�سطفى«  و  »البديل«  لقوائم:  االنتخابية  البرامج  اإلى  ال�ساأن  العودة في هذا    يمكن 
23

الثالث«.

  مقابلة مع عماد الفالوجي: م�سدر �سابق.
24

  مقابلة مع خالدة جرار: م�سدر �سابق.
25

  مقابلة مع جميل المجدالوي: م�سدر �سابق.
26

  مح�سر ور�سة ع�سف ذهني عقدها برنامج درا�سات التنمية- جامعة بيرزيت، غزة 2006/10/15.
27
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CVI

يديولوجية عن القطبين  اإن اأي تيار ثالث ين�ساأ في ال�ساحة الفل�سطينية �سيكون مختلفًا من الناحية االأ

فكار التقدمية على غرار الي�سار الجديد في اأميركا الالتينية،  ن من حيث انحيازه لالأ القائمين االآ

الجماهيرية  الفئات  اأو�سع  على  انفتاح  دون  وا�سعة  �سعبية  قاعدة  ا�ستقطاب  يمكنه  ال  انه  حيث 

والنخب الفل�سطينية المتنوعة من حيث الروؤى الفكرية، ودون قراءة �سحيحة للتطورات الكونية 

الهائلة الحا�سلة في مختلف مجاالت الحياة وخا�سة على الم�ستويين االقت�سادي والثقافي.

االئتالف على اأ�سا�س برنامج �سيا�سي واقت�سادي واجتماعي:

المحتملة  المكونات  يجمع  اأن  يمكن  الذي  البرنامج  لعنا�سر  اأجريناه  الذي  التفكيك  من  يت�سح 

»للتيار الثالث« اأن اإمكانية االئتالف بين مختلف هذه المكونات على مجمل مو�سوعات البرنامج 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية كما يلي:

ائتالف ي�سم حزب ال�سعب »وفدا« وجبهة الن�سال وباقي ف�سائل منظمة التحرير ال�سغيرة   •
را�سي المحتلة، اإ�سافة اإلى كتلة »الطريق الثالث« و »المبادرة الوطنية«  التي لها ح�سور في االأ

و�سخ�سيات اجتماعية و�سيا�سية وكادرات في منظمات المجتمع المدني فهوؤالء جميعا يلتقون 

على  يعتمد  اجتماعي  وبرنامج  الرعاية،  اأو  الرفاه  دولة  في  يتمثل  اقت�سادي  برنامج  حول 

مبادئ العلمانية والديمقراطية والحرية والم�ساواة وخا�سة م�ساواة المراأة بالرجل، والتعددية 

ال�سيا�سية.

البرنامج  عدا  ما  �سيء  كل  في  االئتالف  هذا  مكونات  مع  تتفق  الديمقراطية  الجبهة   •
االقت�سادي حيث ترى من الخطاأ اعتماد اقت�ساد ال�سوق في هذه المرحلة.

»الجبهة  ي�سم  ي�ساري  ائتالف  من  جزءًا  تكون  اأن  يمكن  اأنها  تعتقد  ال�سعبية  الجبهة   •
الديمقراطية وحزب ال�سعب وفدا و�سخ�سيات ي�سارية« ولكن على قاعدة اإيديولوجية �سارمة 

انه  ال�سعبية  الجبهة  ترى  ذلك  ومع  فيه  ومقررة  االئتالف  هذا  قائدة  الجبهة  تكون  وبحيث 

وموؤ�س�سات  وقوًى  واأحزابًا  مختلفة  اإيديولوجيات  ي�سم  موؤقت  ا�سطفاف  يت�سكل  اأن  يمكن 

ما  كبير  تجمع  ت�سكيل  على  جميعها  تتفق  لكنها  متباينة  وتوجهات  برامج  ذات  و�سخ�سيات 

بين قطبي »حما�س« و »فتح«، ويرون اأن هذا اال�سطفاف يجب اأن ياأخذ الطابع الموؤقت الن له 

مهمة وينتهي بانتهاء هذه المهمة التي يجب اأن تكون ك�سر هذا اال�ستقطاب واإعادة االعتبار 

.
28

للديمقراطية وترتيب البيت الفل�سطيني الداخلي على اأ�س�س متينة

  مقابلة مع جميل المجدالوي: م�سدر �سابق.
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CVII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

اإطار  اأن يكونوا في  عمال يمكنهم  االأ الليبرالي وخا�سة قطاع رجال  التيار  بع�س �سخ�سيات   •
نهم يتفقون مع كل ما ورد اأعاله في البرنامج العام له، وبع�سهم يعتقد  االئتالف الوا�سع الأ

انه لكي تنجح فكرة التيار الثالث ال ينبغي اأن تن�سم اإليه اأحزاب �سيا�سية واإنما �سخ�سيات 

حزاب على �سير العمل، وينظرون اإلى تجربة نداء من اجل  واأفراد خوفا من التاأثير ال�سلبي لالأ

.
29

فل�سطين كنموذج لما يمكن اأن يقود اإليه التدخل الحزبي ال�سلبي

اأي�سًا جزءًا من االئتالف الوا�سع ولكن هذا  »المبادرة الوطنية الفل�سطينية« يمكن اأن تكون   •
يتطلب اأن تحدد برنامجها بو�سوح. 

�سكل االئتالف الممكن لعنا�سر ومكونات »التيار الثالث« المحتملة:

�سكال والخيارات  قبل الحديث عن ال�سكل المحتمل لالئتالف ال بد من تو�سيح بع�س الفروق في االأ

الحركة  اأو  ال�سيا�سية  الحركة  اأو  الوطنية  الجبهة  اأو  الحزب  وهي:  االئتالف  لمثل هذا  الممكنة 

االجتماعية.

بطرح  مطالبة  وبالتالي  والتمثيل  والتعبئة  للتنظيم  اأدوات  »هي  ال�سيا�سية:  حزاب  االأ  •
خرى.  �سكال التنظيمية االأ الحلول لم�سكالت مجتمعاتها«. وهذا ما يميزها عن غيرها من االأ

حزاب في العادة تحمل اآراء ومقترحات حول الق�سايا الرئي�سية التي يواجهها المجتمع  فاالأ

اآراء حول هذه الق�سايا وتعمل من  اأو طبقات اجتماعية منه وهي في العادة تطرح  اأو فئات 

اجل اأن ت�ستقطب التاأييد لمواقفها وخطها وللتاأثير على الراأي العام وعلى القرار ال�سيا�سي 

مواقع  اإلى  للو�سول  م�ساعيها  مبرر  حزاب هي  االأ تحملها  التي  والروؤى  والتوجهات  والموقف 

.
30

متنفذة في ال�سلطة وفي الهيئات الت�سريعية

ال�سيا�سي  الحزب  من  وو�سوحًا  تحديدًا  اقل  تنظيمية  اأ�سكال  هي  ال�سيا�سية:  والحركات   •
حزاب ال�سيا�سية، وهذا ت�سخي�س ي�سري على التنظيمات ال�سيا�سية  وبع�سها ياأخذ �سمات االأ

.
31

الفل�سطينية

اأحزاب وربما مجموعات و�سخ�سيات م�ستقلة  بين  ائتالفي  الوطنية: فهي �سكل  الجبهة  اأما   •
محدد  برنامج  حول  تلتقي  ولكنها  الم�ستقلة،  وبرامجه  التنظيمية  هياكله  فيها  حزب  لكل 

  مقابلة مع علي اأبو �سهال: م�سدر �سابق.
29

ال�سيا�سية والتحرر  الداخلية والديمقراطية  الديمقراطية  الفل�سطينية بين مهام  ال�سيا�سية  حزاب  التنظيمات واالأ   جميل هالل: 
30

بحاث الديمقراطية، 2006. الوطني، رام اهلل: مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية الأ

  الم�سدر ال�سابق.
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CVIII

غلب تن�ساأ في الجبهة الوطنية هيئة قيادية تجمع ما بين  تعمل معًا من اأجل تحقيقه، وعلى االأ

في  ال�سكل  بهذا  وقد عمل  الجبهة  تقود عمل  لكي  المختلفة  والمجموعات  حزاب  االأ قيادات 

العديد من البلدان التي كانت ترزح تحت اال�ستعمار.

حزاب ال�سيا�سية وال تتم  وبخ�سو�س الحركات االجتماعية: فهي بالعادة اقل تنظيما من االأ  •
ن�ساطاتها  يغلب على  وقد  ال�سيا�سية  حزاب  االأ في معظم  الحال  كما هو  بالو�سوح  ع�سويتها 

العادة  في  تتبنى  نها  الأ �سرابات)  واالإ والمظاهرات  (كاالعت�سامات  الظرفية  اأو  المو�سمية 

ن ت�سبح اأكثر  ق�سية معينة واحدة وتعمل من اجلها. لكن بع�س الحركات االجتماعية ت�سعى الأ

الكثير من  الحال في  اإداري متفرغ كما هو  اأو  تنظيما وذات ع�سوية ر�سمية وكادر تنظيمي 

.
32

حزاب ال�سيا�سية اإلى ا�ستالم ال�سلطة االتحادات و النقابات لكنها ال ت�سعى كاالأ

وعلى �سوء التعريفات الواردة اأعاله ومجمل المقابالت والحوارات التي اأجريت مع العديد من 

�سكال االئتالفية كما يلي: ال�سخ�سيات، يمكن تحديد االأ

حركة  اأو  حزب  اإن�ساء  ال�سخ�سيات  من  كبير  وعدد  والمنظمات  والقوى  الف�سائل  ت�ستبعد   •
�سيا�سية موحدة في هذه المرحلة،  وذلك على �سوء ف�سل المحاوالت العديدة لتكوين اأحزاب 

القائمة ودمجها  والمنظمات  حزاب  االأ تفكيك  بال�سرورة  الخيار  جديدة. وحيث يحمل هذا 

اأهدافًا وحياة خا�سة  لنف�سها  نمت  التنظيمات  قيادات  واحد، خا�سة الن  تنظيمي  اإطار  في 

ال ت�ستطيع التخلي عنها، وهناك ع�سبوية وفئوية واأمرا�س تنظيمية عالقة بالكثير من هذه 

القيادات.

التنظيمية  ا�ستقالليتها  على  اإبقائها  على  والمنظمات  حزاب  واالأ القوى  اإ�سرار  ظل  في   •
ن�سب هو ت�سكيل جبهة وطنية (اأو تكتل وطني ديمقراطي) ت�سم اأو�سع  والبرنامجية فال�سكل االأ

ائتالف للقوى وال�سخ�سيات والمنظمات المتفقة على البرنامج الموحد فهذا يمنحها الحق 

في العمل الم�ستقل والعمل الجبهوي في نف�س الوقت. وبع�س ال�سخ�سيات تعتقد اأن من الخطاأ 

حزاب والمنظمات ل�سالح اإطار تنظيمي واحد ب�سبب الحاجة اإلى قدرة  ن اأن يجري حل االأ االآ

حزاب على ح�سد الموؤيدين وتنظيم الن�ساطات والفعاليات. هذه االأ

تجميع  في  يرغبون  منها  جزء  اأي  اأو  البرنامج  مكونات  حول  االتفاق  �سعوبة  يرون  الذين   •
اكبر عدد ممكن من التنظيمات وال�سخ�سيات حول ق�سايا معينة يجري العمل من اجلها، مما 

يحقق تمرينا جيدا للعمل الم�سترك وي�ساهم في تعزيز التقارب بين المجموعات المختلفة، 

  الم�سدر ال�سابق.
32

102



CIX

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

اأو  اأحزاب  التوحد تدريجيا نحو ت�سكيل جبهة وطنية وربما في مراحل الحقة  وهكذا يجري 

حركات �سيا�سية. وال�سكل االئتالفي المنا�سب الذي ين�سب حول ق�سية واحدة هو الحركات 

االجتماعية .

تريد بع�س ال�سخ�سيات ائتلافًا ي�ستثني الاأحزاب ال�سيا�سية ويتعامل مع اأع�سائها كاأفراد.  •
والفئات  القوى  مختلف  بين  لالئتالف  المرحلة  هذه  في  ف�سل  االأ ال�سكل  يكون  ربما   •
وال�سخ�سيات المكونة »للتيار الثالث« هو ابتداع �سكل غير منظم يعتمد على الن�سال من اأجل 

ق�سايا محددة، بحيث يتغير هذا ال�سكل ب�سورة مرنة وفقا لطبيعة التحالفات التي تفر�سها 

الق�سية المحددة، واأ�سكال العمل المنا�سبة.

ا�ستخال�سات وتو�سيات:

لم يثبت اأن ف�سل المحاوالت االئتالفية ال�سابقة كان فقط لوجود خالفات �سيا�سية اأو غيرها،   •
�سا�س من التع�سب التنظيمي والفئوي ومن  غلب كانت الخالفات مفتعلة ونابعة باالأ وعلى االأ

حر�س على م�سالح وامتيازات مكت�سبة ذاتية وفئوية ، وجزء منها مرده اإلى التكل�س والجمود 

التنظيمي والنخبوية العالية. وجزء منها عائد للتمتر�س خلف مواقف �سيا�سية واأيديولوجية 

لم تجر مراجعتها وفق التجربة وعلى �سوء الواقع الملمو�س. 

الديمقراطية  والجبهة  ال�سعبية  الجبهة  ت�سم:  اأن  يمكن  الثالث«  »للتيار  المفتر�سة  المكونات   •
وحزب ال�سعب وفدا والمبادرة الوطنية وكتلة الطريق الثالث وف�سائل منظمة التحرير ال�سغيرة 

الحكومية  المنظمات غير  الفل�سطينية، و�سخ�سيات من  را�سي  االأ لها ح�سور معين في  التي 

اأن  ويمكن  اأعمال،  ورجال  واإعالميين  واأكاديميين  ومثقفين  ووطنية  اجتماعية  و�سخ�سيات 

ت�سم اإ�سالميين متنورين ال م�سكلة لديهم مع العلمانية، وكذلك �سخ�سيات من »فتح«.

ذا  كان  اإذا  اال�ستمرار  على  اأقدر  �سيكون  التيار  هذا  باأن  تقديرات  هناك  ال�سياق  هذا  وفي   •
نواة ي�سارية ت�ستطيع اأن ت�ستقطب اتجاهات ليبرالية ح�سب الق�سايا المطروحة، خا�سة اإذا 

ما قدر لهذه الفكرة اأن تنطلق وترى النور وتقدم �سيئا جديدا مختلفا عما هو موجود.

اأعاله كبيرة والق�سايا الخالفية يمكن تجاوزها في  اللقاء بين المكونات المذكورة  م�ساحة   •
اإطار البحث عن قوا�سم م�ستركة، وبالذات فيما يخ�س الق�سية الوطنية.

هناك  اأن  بمعني  ال�سابقة  المحاوالت  اأف�سلت  التي  المع�سالت  لتجاوز  ما�سة  حاجة  هناك   •
�سرورة ال�ستيعاب التعددية �سمن هوية فكرية و�سيا�سية متبلورة اإلى حد ما، داخل اأي اإطار 
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غلبية وعدم ح�سول  يجري ت�سكيله واالحتكام اإلى قواعد الديمقراطية اأي اتخاذ القرارات باالأ

اأي طرف اأو �سخ�س على حق الفيتو.

ن قواعد التنظيمات الموجودة بين  هم، الأ برز واالأ الم�ستقلون في هذا التيار ي�سكلون القاعدة االأ  •
�سالمية ت�سكل ن�سبة �سئيلة من المجتمع اإذا اأخذنا باالعتبار نتائج  حركة »فتح« والحركات االإ

االنتخابات الت�سريعية ال�سابقة. وبالتالي اإذا لم يعتمد هذا التيار ب�سكل رئي�سي على الم�ستقلين 

�سيا�سي  وزن  لها  م�ستقلة  �سخ�سيات  هناك  اأن  اإلى  �سافة  باالإ هذا  هام�سيًا.  يبقى  �سوف 

واجتماعي كبير وتلعب دورًا موؤثرًا في المجتمع من خالل مواقعها المختلفة. وهناك بطبيعة 

حزاب وخرجت منها ب�سبب �سيق ال�سيغ التنظيمية لهذه  الحال �سخ�سيات كانت �سابقًا في االأ

حزاب بتنوع وتباين واختالف الروؤى والمواقف في المو�سوعات المختلفة خا�سة وان معظم  االأ

التنظيمات تعتمد فعليا على المركزية وتتوارث اأ�سكاال اأبوية من التنظيم. كما اأن هناك ن�سطاء 

�سباب  الأ وديمقراطية  انفتاحا  اأكثر  العمل  من  اأنماط  على  تربوا  الذين  هلية  االأ المنظمات 

مختلفة. وجزء كبير من هوؤالء يحملون اأفكارًا علمانية وديمقراطية متنورة.

»التيار الثالث« ال بد اأن يكون جزءًا من منظمة التحرير يتبنى برنامجها ال�سيا�سي ومبادئ   •
وثيقة اال�ستقالل التي تن�س على الم�ساواة بين الجن�سين والديمقراطية والعلمانية. وبما اأن 

معظم مكونات هذا التيار ن�ساأت في الحا�سنة التي خلقتها المنظمة من المنطقي اأن المكان 

الطبيعي لهذا التيار هو البيت الذي تمثله المنظمة.

يكون  قد  انه  اإال  الديمقراطي  التكتل  اأو  الوطنية  الجبهة  �سكل  على  يتفقون  الغالبية  اأن  مع   •
من المنا�سب كخطوة اأولى اأن يتم ت�سكيل اإطارات تن�سيقية ف�سفا�سة ومتحركة ت�سم اأو�سع 

كق�سية  ب�سكل جماعي  ق�سايا محددة  على  العمل  يجري  بحيث  المعنية  طراف  االأ كادر من 

االجتماعية  والت�سريعات  والف�ساد  مني  االأ والفلتان  الداخلية  وال�سراعات  ال�سلطة  ازدواجية 

بموقف  طار  االإ هذا  يتميز  اأن  ال�سروري  من  وهنا  وغيرها،  ال�سباب  ورعاية  المراأة  وحقوق 

الممار�سة  وق�سايا  المعي�سية  الق�سايا  في  وخا�سة  خرين  االآ القطبين  عن  ومتميز  وا�سح 

الديمقراطية وتطبيق العدالة االجتماعية،  وذلك لتعزيز اآليات العمل الم�سترك والثقة بين 

طراف .ثم االنتقال اإلى �سكل اأرقى تنظيميا و�سوال اإلى االئتالف الجبهوي والحقا  مختلف االأ

اإلى الحركة ال�سيا�سية التي تعتبر اأف�سل واأكثر تطورا وتن�سجم مع روح الع�سر.
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CXI

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

الم�سادر الم�ستخدمة:

الم�سادر المكتوبة: 

حزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية بين مهام الديمقراطية الداخلية  جميل هالل:التنظيمات واالأ  .1

والديمقراطية ال�سيا�سية والتحرر الوطني، رام اهلل: مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية البحاث 

الديمقراطية، 2006.

البرنامج االنتخابي لقائمة »فل�سطين الم�ستقلة« النتخابات المجل�س الت�سريعي الفل�سطيني   .2

ل�سنة 2006.

البرنامج االنتخابي لقائمة »الطريق الثالث« النتخابات المجل�س الت�سريعي الفل�سطيني ل�سنة 2006.  .3

البرنامج ال�سيا�سي لالتحاد الديمقراطي الفل�سطيني »فدا«.  .4

المقابالت:

مقابلة مع جمال زقوت (�سخ�سية وطنية م�ستقلة): غزة، 2006/12/15.  .1

مقابلة مع تي�سير عاروري (�سخ�سية وطنية م�ستقلة): رام اهلل، 2006/11/2.  .2

مين العام لجبهة التحرير الفل�سطينية): غزة، 2006/11/2. مقابلة مع اأحمد ال�سبلي (االأ  .3

غزة،  ال�سعبية):  للجبهة  ال�سيا�سي  المكتب  (ع�سو  المجدالوي  جميل  مع  مقابلة   .4

.2006/11/3

اهلل،  رام  الديمقراطية):  للجبهة  ال�سيا�سي  المكتب  (ع�سو  الكريم  عبد  قي�س  مع  مقابلة   .5

.2006/11/7

مقابلة مع رجب اأبو �سرية (اأديب وكاتب �سحفي): غزة، 2006/12/15.  .6

مقابلة مع علي اأبو �سهال (رجل اأعمال): غزة، 2006/12/15.  .7

مين العام لـ »فدا«): رام اهلل، 2006/11/7. مقابلة مع �سالح راأفت (االأ  .8

مقابلة مع رباح مهنا (ع�سو مكتب �سيا�سي في الجبهة ال�سعبية): غزة، 2006/12/18.  .9

اهلل  رام  مقابلة،  ال�سعبية):  الجبهة  في  ال�سيا�سي  المكتب  (ع�سو  جرار  خالدة  مع  مقابلة   .10

.2006/11/7
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CXII

مقابلة مع عماد الفالوجي (�سخ�سية اإ�سالمية م�ستقلة): غزة، 2006/12/15.  .11

غزة،  الديمقراطية):  الجبهة  في  �سيا�سي  مكتب  (ع�سو  زيدان  �سالح  مع  مقابلة   .12

.2006/12/15

ال�سعب): رام  العام لحزب  مين  الت�سريعي/االأ المجل�س  ب�سام ال�سالحي (ع�سو  مقابلة مع   .13

اهلل، 2006/12/14.

مقابلة مع نائلة عاي�س ( مديرة مركز �سوؤون المراأة): غزة، 2006/12/4.  .14

غزة،  بيرزيت،  جامعة  التنمية-  درا�سات  برنامج  عقدها  ذهني  ع�سف  ور�سة  مح�سر   .15

.2006/10/15
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CXIII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

الم�سترك في اأجندة القوى الديمقراطية:

البرامج االنتخابية نموذجًا

اإعداد: وليد مو�سى

مقدمة:

لتكوين  المر�سحة  القوى  لبرامج  المتفح�س  نف�سها على  التي تفر�س  المالحظات  اأبرز  لعل من 

حزاب من خارج »فتح« و »حما�س«  »التيار الثالث« -والتي تعرف هنا على اأنها القوى والف�سائل واالأ

على اعتبار اأنهما التياران الرئي�سيان الم�سيطران على ال�ساحة الفل�سطينية- هي اأن نقاط االلتقاء 

اأكثر بكثير من نقاط الخالف، فالديباجة لكل برنامج على حدا تدل وبو�سوح كبير على التقارب 

في الثوابت خا�سة ال�سيا�سية، رغم االختالف في المنطلقات النظرية لكل طرف، والتي تتراوح 

و�سح  االأ بال�سكل  بها  ينادي  ا�ستراكية  منطلقات  متناق�سين:  رئي�سيين  محورين  بين  اأيدلوجيًا 

»الطريق  كذلك  و�سح  االأ ب�سكلها  عنها  يعبر  ليبرالية  ومنطلقات  جهة،  من  ال�سعبية«  »الجبهة 

الثالث« من جهة ثانية، وقوى ديمقراطية وطنية تقترب من هذا حينا ومن ذاك حينا اأخر.

اأهداف الدرا�سة:

جابة عن ت�ساوؤالت محددة، ترتبط بم�سمون البرامج االنتخابية  تهدف هذه الورقة البحثية اإلى االإ

لهذه القوى التي ت�سكل افترا�سًا »التيار الثالث« في ال�ساحة الفل�سطينية، ولهذا الغر�س، �سوف 

لكل   ،2006 لعام  الفل�سطيني  الت�سريعي  المجل�س  النتخابات  االنتخابية«  »البرامج  الورقة  تحلل 

تحالف  من  المكونة   »البديل«  وقائمة  ال�سعبية  للجبهة  التابعة  م�سطفى«  علي  »اأبو  قائمة  من 

الجبهة الديمقراطية وحزب ال�سعب واالتحاد الديمقراطي الفل�سطيني »فدا« وم�ستقلين، اإ�سافة 

الوطنية  المبادرة  بين  ما  الم�ستقلة« (تحالف  »فل�سطين  و  الثالث«،  »الطريق  قائمة  برنامج  اإلى 

تحليل  منهجية  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمد  المتوخى  المنهج  اأن  علما  وم�ستقلين)،  الفل�سطينية 

الم�سمون التي ت�ساعد على درا�سة المو�سوع بحيادية ومو�سوعية. ويمكن تلخي�س اأهم الت�ساوؤالت 

المبحوثة في هذا ال�سياق على ال�سكل التالي:

  باحث، حا�سل على �سهادة الماج�ستير في علم االجتماع من جامعة تون�س.
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CXIV

طراف اأم روؤى مختلفة ؟ هل نحن اأمام روؤية واحدة لهذه االأ  .1

ما هو الم�سترك وما هو المختلف في هذه البرامج ؟   .2

هل ثمة اإمكانية التفاق حد اأدنى لهذه البرامج ؟  .3

:
1
اأوجه االتفاق

اإن نقاط االتفاق ما بين القوى المر�سحة لتكوين »التيار الثالث« اأكثر من االختالفات، ويمكن في 

هذا المجال الحديث عن االتفاق في المجاالت التالية:

ول: التم�سك بالثوابت الوطنية لل�سعب الفل�سطيني كالدولة الم�ستقلة في حدود عام  المجال الأ

1967 وعا�سمتها القد�س، ولو مرحليًا كما ترى الجبهة ال�سعبية، وحق الالجئين في العودة اإلى 

ديارهم.

منظمة  واعتبار  الوطنية،  للق�سية  �سيا�سي  كحل  الدولية  بال�سرعية  التم�سك  الثاني:  المجال 

التحرير الفل�سطينية الممثل ال�سرعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني.

المجال الثالث: االتفاق على اأن مقاومة االحتالل حق وواجب وطني، رغم الخالف على ال�سكل 

العمل  اإلى اعتماد  خرى  الف�سائل االأ الم�سلح، تدعو  الكفاح  ال�سعبية  توؤيد الجبهة  الُمتبع، ففيما 

الجماهيري ال�سلمي في مواجهة االحتالل.

جماع على �سرورة محاربته، وطرح روؤى متقاربة حول اآليات  المجال الرابع: معار�سة الف�ساد واالإ

(الق�سائية  الثالث  ال�سلطات  بين  الف�سل  مثل  وال�سلطة،  المجتمع  داخل  الديمقراطي  التحول 

والم�ساءلة  مني،  االأ للفلتان  حد  وو�سع  لل�سلطة،  ال�سلمي  والتداول  والتنفيذية)  والت�سريعية 

كثر فقرا وحرمانا، بما في ذلك  وال�سفافية، وطرح �سبكة نظام �سمان اجتماعي تغطي الفئات االأ

التاأكيد على م�ساواة المراأة بالرجل وخلق نظام للفر�س والم�ساواة للمواطنين.

النظرية  بالمنطلقات  تتعلق  التفا�سيل،  حول  خالفات  وجود  دون  يحل  لم  االلتقاء  هذا  اأن  بيد 

ار�س  البرامج على  تطبيق هذه  الت�ساوؤل عن �سمانة  يبقي  كما  لكل طرف على حدا،  والتطبيق 

  كما بينا فقد تم االعتماد في هذه الورقة على البرامج االنتخابية لكل من:
1

قائمة البديل (ائتالف الجبهة الديمقراطية وحزب ال�سعب وفدا وم�ستقلين).  .1

قائمة فل�سطين الم�ستقلة (م�سطفى البرغوثي والم�ستقلون).  .2

قائمة ال�سهيد اأبو علي م�سطفى (الجبهة ال�سعبية).  .3

قائمة الطريق الثالث.  .4

http://www.elections.ps/atemplate.aspxid :وقد تم ا�سترجاعها بتاريخ 2006/12/14 من الموقع االلكتروني
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CXV

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

الواقع مطروحا في ظل الظروف المعقدة والمت�سابكة التي تمر بها الق�سية الفل�سطينية.

ن، �سنحاول التطرق بمزيد من التف�سيل اإلى نواحي االتفاق في ثالثة مجاالت هي: ال�سيا�سة  واالآ

واالقت�ساد والمراأة:

اأول: في المو�سوع ال�سيا�سي

�سارة اإلى امتداد مكونات القوى الديمقراطية على ال�ساحة الفل�سطينية بين  يبدو من نافلة القول االإ

ف�سائل تكت�سب مكانتها من �سرعية تاريخية ون�سالية، واأطر حديثة العهد تعتمد على المنظمات 

على  لها  مكانة  يجاد  الإ �سعيها  في  له  بديل  تقديم  ومحاولة  الراهن  الواقع  ونقد  الحكومية  غير 

الخارطة ال�سيا�سية الفل�سطينية. بيد اأن هذه القوى ورغم تاريخية وجودها اأو ا�ستنادها اإلى جانب 

موؤ�س�ساتي، اأو االثنين معا،  لم ت�ستطع ت�سكيل مخرج من حالة اال�ستقطاب الثنائي بين حركتي 

حزاب والقوى على  »فتح« و»حما�س«، وقد اثبتت االنتفا�سة الثانية ب�سكل جلي عدم قدرة هذه االأ

االعتبار  بعين  وياأخذ  للن�سال،  واال�ستراتيجية  المرحلية  هداف  االأ يحدد  جديد  منظور  �سياغة 

اأ�سبه ب�سراع  الوطنية، فما حدث كان  الق�سية  قليمية والدولية ويوظفها في �سالح  االإ التغيرات 

كبرين »فتح« و »حما�س«، في حين حاولت ف�سائل  على احتكار �سرعية المقاومة بين الف�سيلين االأ

اأخرى اإما مجاراتهما لكن دون اأن ت�سل لم�ستواهما، اأو ابتداع اأ�سكال مقاومة اأخرى – كالن�سال 

ال�سلمي- لكن دون اأن تحقق انجازات اأو �سعبية عالية. 

على كل حال، تلتقي القوى المذكورة اأعاله وعدد كبير من ال�سخ�سيات الوطنية واالجتماعية بما 

في ذلك  منظمات »المجتمع المدني« على اعتبار منظمة التحرير الفل�سطينية الممثل ال�سرعي 

والوحيد لل�سعب الفل�سطيني، خالفا لحركة »حما�س« التي �سعت دوما اإلى تغيير الخريطة ال�سيا�سية 

الفل�سطيني،  لل�سعب  التحرير كممثل �سرعي ووحيد  الفل�سطينية، عبر رف�س االعتراف بمنظمة 

وهي بذلك لم تقدم حاًل بل زادت من حدة اال�ستقطاب المجتمعي وال�سيا�سي. 

طراف، بتنوع، على برنامج منظمة التحرير المتمثل باإقامة دولة فل�سطينية  كما بينا، تتفق هذه االأ

الدولي  القرار  اأ�سا�س  على  الالجئين  لق�سية  عادل  حل  واإيجاد   ،1967 عام  حدود  في  م�ستقلة 

194، ي�ساف اإلى ذلك اأنها تلتقي على �سرورة تعزيز المقاومة ال�سعبية �سد مخططات االحتالل، 

الت�سامن  زيادة  اإلى  رده  يمكن  الذي  مر  االأ العالمية،  ال�سالم  قوى  مع  الدولي  الت�سامن  وتفعيل 

العن�سري وما  الف�سل  اإن�ساء جدار  بعد  الفل�سطينية، خا�سة  الق�سية  الر�سمي مع   الدولي غير 

يحمله من معاني العن�سرية والخرق للقوانين الدولية. 
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CXVI

ثانيا: في المو�سوع القت�سادي 

تلقي التغيرات الدولية بثقلها عند الحديث عن هذا المو�سوع، ومن اأبرز هذه التغيرات العولمة 

كثر عراقة في هذا ال�ساأن-  االقت�سادية، وتراجع دور دولة »الرفاه« –حتى على م�ستوى الدول االأ

ال�سوفييتية،  اال�ستراكية  للتجربة  المدوي  ال�سقوط  اإلى  اإ�سافة  حظًا،  قل  االأ الفئات  دعم  عن 

. وال يمكن في هذا ال�سدد  
2

للدولة في التخطيط االقت�سادي وما كانت تمثله من دور مركزي  

المحكم ما  والربط  �سرائيلي،  االإ لل�سوق  بالتبعية  المتمثلة  الفل�سطينية  الحالة  اإغفال خ�سو�سية 

نتاجية  االإ العملية  ب�سروط  اإ�سرائيل  وتحكم  �سرائيلية،  واالإ الفل�سطينية  التحتيتين  البنيتين  بين 

الفل�سطينية وفر�س العراقيل القانونية والمادية عليها،  ي�ساف اإلى ذلك ما نجم عن الح�سار 

غلبية التي حازتها »حما�س« في المجل�س الت�سريعي وت�سكيلها للحكومة-  خير – بعد االأ الدولي االأ

مر الذي يقت�سي  �سر المحتاجة والمعاقين، االأ من ارتفاع �سريع في ن�سب البطالة والفقر، وعدد االأ

التي  الوطنية  االحتكارات  وتتجاوز  الحالة  خ�سو�سية  االعتبار  بعين  تاأخذ  وطنية  اأجندة  وجود 

�ساحبت تجربة بناء ال�سلطة منذ عام 1994.

ونلحظ في هذا المجال ت�سابها في روؤية القوى ذات المنطلقات الي�سارية - مع اأننا ال نجد طرحا 

ي�ساريا مميزا،  فعلى �سبيل المثال مفهوم »الطبقة« غائب عن كل البرامج-  ، فالقا�سم الم�سترك 

نظام  اإلى  الدعوة  هو  »البديل«  وقائمة  الفل�سطينية  الوطنية  والمبادرة  ال�سعبية  الجبهة  بين 

نظام ال�سوق الحر واالقت�ساد المركزي بدرجات متفاوتة)،  اقت�سادي مختلط (يجمع ما بين 

رغم اأن اأدبيات الجبهة ال�سعبية ما زالت تنطلق من منطلقات ا�ستراكية مارك�سية، اأما »الطريق 

قل حظا  خرى في الدعوة اإلى اإ�سناد  القطاعات االأ الثالث« الليبرالي التوجه فيتفق مع القوى االأ

والمهم�سة كالعمال والن�ساء والطالب من خالل �سبكة �سمان اجتماعي، ف�سال عن تطوير الموازنة 

العامة بما ي�سمن توفير كل اأ�سكال الدعم الممكنة للمت�سررين من الجدار واال�ستيطان.

جندة النتخابية  ثالثا: المراأة في الأ

يبدو االتفاق على �سرورة تمكين المراأة وم�ساواتها بالرجل واإن�سافها بالحقوق والواجبات �سمة 

غالبة في برامج القوى المر�سحة لبناء »التيار الثالث«، ويمكن تلخي�س نقاط االلتقاء على ال�سكل 

التالي:

على للثقافة، الم�سروع القومي للترجمة،    اأنطوني جيدنز: الطريق الثالث- تجديد الديمقراطية االجتماعية، الكويت: المجل�س االأ
2

ا�ستجابة  الثمانينات  اأواخر  اأوروبا منذ  الي�سارية في  حزاب  االأ بداأتها  تغيرات عميقة  ال�سدد يتحدث جيدنز عن  2004.  في هذا 

نتاجية االقت�سادية وتنمية المجتمع المحلي. للتحديات التي طرحتها فل�سفة ال�سوق الحر، وتو�سيع االهتمام بق�سايا مثل البيئة واالإ
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CXVII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

تعزيز دور ومكانة المراأة في الحياة العامة.  .1

الت�سدي لثقافة االنتقا�س والتهمي�س، ومعالجة الخلل في قانون الوظيفة العامة ل�سالح   .2

توفير الفر�س على الم�ساواة والكفاءة. 

حوال ال�سخ�سية يحمي كرامة المراأة وحقوقها. العمل على ت�سريع �سن قانون لالأ  .3

تاأمين الم�ساواة الكاملة للمراأة في جميع المجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية   .4

وتعزيز مكانتها في دوائر �سنع القرار.

حزاب والقوى ال�سيا�سية لم تول الم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة  اأن هذه االأ ورغم ذلك، فالمالحظ 

حزاب والف�سائل الفل�سطينية، بما في ذلك الي�سارية منها،  اهتماما ا�ستثنائيا، فحال المراأة في االأ

يت�سابه لدرجة كبيرة مع حال المجتمع ذي ال�سيطرة الذكورية الغالبة.  ون�سير هنا اإلى ما يواجه 

الحركة الن�سوية من م�ساكل، فرغم التوجه نحو اإن�ساء مراكز خدماتية ن�سوية تعتمد على التمويل 

حزاب التقليدية واال�ستفادة من الخبرات  الخارجي، مما زاد من القدرة على اال�ستقاللية تجاه االأ

الموؤ�س�سات  قيادة  بين  االنق�سام  زاد من حدة  التحول  اأن هذا  والفنية، غير  العلمية  الم�ستوردة 

الن�سوية النخبوية والقاعدة الجماهيرية لها، نظرا لطبيعة الم�ساريع المقدمة والمرتبطة باأجندة 

حيان، حيث اأن الم�ساريع المقدمة  ال تعك�س االحتياجات الحقيقية للمراأة الفل�سطينية في غالب االأ

من المنظمات غير الحكومية لم تكن  ت�ستهدف تنظيم الن�ساء اأو حتى بناء �سلة م�ستمرة معهن، 

مر الذي  �سا�س ن�سر الوعي بين �سفوفهن ح�سب الخطة والميزانية المقررة للم�سروع، االأ ولكن باالأ

، وهو ما انعك�س على اإمكانية 
3

لم يكن كافيا لجعل الن�ساء قوة منظمة قادرة على تحقيق ما تريد

قد  مجتمعة  ال�سابقة  العوامل  اأن  ويبدو  الن�سوية.  الحركة  داخل  ن�سوي  ديمقراطي  تيار  ت�سكيل 

ن�سبة  تتجاوز  لم  حيث  خير،  االأ الت�سريعي  المجل�س  في  الن�سوي  بالتمثيل  ج�سيمًا  �سررًا  األحقت 

ع�ساء الفائزين، اأي بمعدل 17 مقعدًا من اأ�سل 132 ع�سوًا،  الن�ساء فيه 12 بالمائة من عدد االأ

رغم اعتماد نظام »الكوتا« ك�سكل من اأ�سكال التمييز االيجابي دعما لحظوظ المراأة بالو�سول اإلى 

مقاعد المجل�س الت�سريعي.

 اإ�سالح جاد، الحركة الن�سوية الفل�سطينية، مواطن- الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، رام اهلل 1999، �س70.
3
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نتائج وا�ستخال�سات:

من  تمتد  الثالث«  »التيار  لتكوين  المر�سحة  القوى  برامج  في  االتفاق  عنا�سر  اإن  القول  يمكننا 

اعتبار  اإلى  الفل�سطيني،  لل�سعب  ووحيدًا  �سرعيًا  ممثال  الفل�سطيني  التحرير  بمنظمة  االعتراف 

الفل�سطينيين،  والمجتمع  الدولة  قاعدة  عليها  تبنى  �سيا�سية  مرجعية  الوطني  اال�ستقالل  وثيقة 

بما  �سرائيلي،  االإ الفل�سطيني  لل�سراع  عادل  كحل  الدولية  ال�سرعية  قرارات  اعتماد  اإلى  و�سواًل 

و�سمان حقوق  لها،  والقد�س عا�سمة  الم�ستقلة على حدود 1967،  الفل�سطينية  الدولة  في ذلك 

طراف،   الالجئين. ويمكن الجزم هنا -ولكن وبدرجة اقل- اأن البرامج االقت�سادية بين معظم االأ

طراف في رف�سها طريقة  خرى محل خالف. كما تلتقي هذه االأ وكذلك االجتماعية لي�ست هي االأ

الحكم التي اتبعتها حركة »فتح« عندما تربعت على عر�س ال�سلطة لمدة تزيد عن ع�سر �سنوات، 

ي�ساف اإلى ذلك اأن الم�ساركة في ال�سلطة لم تعد كذلك م�ساألة خالفية بعد م�ساركة العديد من 

خيرة. وبالتالي، اأين يكمن  �سالمي- في االنتخابات الت�سريعية االأ الف�سائل -با�ستثناء الجهاد االإ

الخالف؟

ولويات الن�سالية والتكتيك المرحلي،  �سا�س -بنظر الكثيرين- اإلى االأ االختالف القائم يرجع باالأ

ومثال ذلك رف�س الجبهة ال�سعبية والمبادرة الوطنية الفل�سطينية لخطة خارطة الطريق واأ�سلوب 

التفاو�س المتبع في مفاو�سات او�سلو، ودعوتهما اإلى التخلي عن اتفاقية (بروتوكوالت) باري�س 

المقاعد  التناف�س على  الناجم عن  االتفاق هو ذلك  برز في عدم  االأ العامل  ولكن  االقت�سادية. 

مر الذي خلق تفتتا كانت نتيجته  اإخفاق القوى الديمقراطية في خو�س االنتخابات  االنتخابية، االأ

»فتح«  بين  اال�ستقطاب  من  تحد  موحدة   برلمانية  كتلة  ت�سكيل  عدم  ثم  ومن  واحدة،  بقائمة 

و»حما�س« داخل المجل�س الت�سريعي.
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

الم�سادر الم�ستخدمة:

جاد، اإ�سالح: الحركة الن�سوية الفل�سطينية، رام اهلل: مواطن- الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة   .1

الديمقراطية، 1999.

على للثقافة،  جيدنز، انطوني: الطريق الثالث، تجديد الديمقراطية االجتماعية، المجل�س االأ  .2

الم�سروع القومي للترجمة، الكويت 2004.

وثيقة التجمع الديمقراطي: م�سروع الوثائق البرامجي للحوار العلني المفتوح، فل�سطين 2001.   .3

وفدا  ال�سعب  وحزب  الديمقراطية  الجبهة  (ائتالف  البديل  لقائمة  االنتخابي  البرنامج   .4

وم�ستقلين) النتخابات المجل�س الت�سريعي الفل�سطيني 2006.

البرنامج االنتخابي  لقائمة فل�سطين الم�ستقلة (م�سطفى البرغوثي والم�ستقلون) النتخابات   .5

المجل�س الت�سريعي الفل�سطيني 2006.

الت�سريعي  المجل�س  النتخابات  م�سطفى«  علي  اأبو  »ال�سهيد  لقائمة  االنتخابي  البرنامج   .6

الفل�سطيني 2006.

الفل�سطيني  الت�سريعي  المجل�س  النتخابات  الثالث«  »الطريق  لقائمة  االنتخابي  البرنامج   .7

.2006
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CXXI

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

قائمة »البديل« وبناء »التيار الثالث«:

والدة للجديد اأم ا�ستمرار للقديم

اإعداد: اأنور حمام

مقدمة:

الناجمة  تلك  وخ�سو�سا  م�ستقرة،  غير  جديدة  تحوالت  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  ي�سهد 

التقليدي  التيار  اأ�سا�سي تمثله حركة »حما�س«، مقابل  ال�سيا�سي فيه كمكون  �سالم  االإ عن دخول 

مر الذي اأنتج حالة ا�ستقطاب وثنائية في الفكر والممار�سة  »الوطني« الذي تمثله حركة »فتح«، االأ

في  للبحث  منه،  ت�سررت  فل�سطينية  قوى  اال�ستقطاب  دفع هذا  وقد  الفل�سطيني.  ال�سف  داخل 

»البديل«  قائمة  تجربة   على  ال�سوء  البحثية  الورقة  هذه  �ستركز  الثالث«.  »التيار  خلق  اإمكانية 

االنتخابية (تحالف بين حزب ال�سعب والجبهة الديمقراطية واالتحاد الديمقراطي الفل�سطيني 

»فدا« وم�ستقلين) كحالة درا�سية، من حيث �سياق ن�ساأة هذا التحالف، وظروف تكوينه، وارتباطه 

باأزمة »الي�سار«، وم�سروع ال�سلطة والت�سوية، اإ�سافة اإلى برنامج التحالف، ومكوناته، والبحث في 

مدى ا�ستمراريته، وهل ا�ستطاع تجاوز كونه محاولة تحالفية - م�سلحية في �سياق البحث عن 

مقاعد في المجل�س الت�سريعي باتجاه بناء »التيار الثالث«.

اأزمة الي�سار الفل�سطيني:

نتج عنها  تحليل،  كاأداة  المارك�سية  اأزمة في فهم  ن�ساأته  والعربي منذ  الفل�سطيني  الي�سار  عانى 

المختلفة، كما غاب  العربي ومالب�ساته  المجتمع  للن�سو�س وعدم مراعاة خ�سو�سيات  تقدي�س 

وال�سراع  الطبقي  ال�سراع  بين  ما  ربط عملي  التعبير-  -اإن �سح  العربي  المارك�سي  الفكر  عن 

الفكر  »بين  اأزمة  اأنتج  ما  الربط،  هذا  حداث  الإ نظرية  محاوالت  وجود  رغم  اال�ستعمار،  �سد 

. وقد دخل الي�سار – بما في ذلك الي�سار الفل�سطيني- اأزمة كبرى بعد انهيار 
1

والممار�سة العملية«

الكوني، وزاد من  الم�ستوى  للمرجعية على  »انهيارًا  الذي عده كثيرون  مر  االأ ال�سوفييتي  االتحاد 

والتغلغل  الجديد«  العالمي  »للنظام  ميالد  من  عنها  نتج  وما  الثانية  الخليج  حرب  زمة  االأ عمق 

باحث، حا�سل على �سهادة الماج�ستير في علم االجتماع من جامعة تون�س.
  

  محمد عودة: اأزمة الخطاب المارك�سي في م�سر، موؤ�س�سة عيبال، 1991، �س 120.
1
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مريكي في المنطقة، وانت�سار لمقولة التفاو�س - والتوافق على ح�ساب ال�سراع، واأخيرًا جاء  االأ

»اتفاق اأو�سلو« 1993 لي�سكل �سربة قا�سية اأخرى، فهذا االتفاق الذي ارتبط »باأوهام خطرة وخيال 

جامح وعالمية زائفة« عمق من اأزمة الي�سار بكافة تنظيماته واأحزابه، وجعله عاجزا عن تقديم 

�سئلة التي يطرحها الواقع االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�سادي، واأدخله بجملة من  جوبة على االأ االأ

زمات المتوالية تنظيميًا وماليًا وفكريًا وبنيويًا، وما نتج عنها من حاالت »تفكك وترهل  الماآزق واالأ

زمة،  ، ومن تجليات هذه االأ
2

وتحلل داخلي«، »واالنق�سامات والت�سظيات المعلن عنها والم�ستترة«

لي�سبح  با�ستبداله  (ال�سيوعي)  اال�سم  »فخ«  من  الخروج  الفل�سطيني  ال�سيوعي  الحزب  قرار 

ان�سحاب  اإلى ذلك  اأ�سف  الهيكلي،  البناء  ال�سعب«، مع ا�ستمراره الحزب ذاته من حيث  »حزب 

بع�س المتنفذين من موؤ�س�سات اأ�س�سها الحزب اأ�ساًل، ا�ستخدمت في البداية كمراكز نفوذ داخله 

ثم كاأر�سية لهذه »االن�سحابات«.

الجبهة  اأما  » فدا«،  لت�سكل حزب  الديمقراطية  الجبهة  ان�سقت مجموعة من كوادر  من جهتها، 

الو�سطية  ي�ستهان بها، خا�سة لكوادرها  ان�سحابات ال  خرى مجموعة  ال�سعبية فقد عانت هي االأ

التي تربط القيادة ال�سيا�سية بالقواعد الجماهيرية. وقد كان جزء من هذه االن�سحابات باتجاه 

موؤ�س�سات ارتبطت بالتمويل الخارجي وبالت�سوية ال�سيا�سية تحت �سقف »اأو�سلو«. ما �سبق، عمق 

من اأزمة الي�سار لتكون النتيجة اختزاله عمليا في نخب من »البرجوازية ال�سغيرة«، بعيدة عن 

هذه  من  وزاد  اأحيانا،  ومتعار�سة  بل  مختلفة،  كف�سائل  »المبعثر«  الي�سار  هذا  وبدا  الجماهير، 

وبالتالي  »اأو�سلو«  بعد  ال�سيا�سية  التطورات  مع  التعاطي  على  واأحزابه  الي�سار  قدرة  زمة عدم  االأ

بدائل  المبادرة، وطرح  اأخذ زمام  الي�سار في  تفلح ف�سائل  لم  البدائل حيث  تقديم  العجز عن 

.
3

مقبولة في اإطار اإ�ستراتيجية وا�سحة وواحدة وفعالة

زمة: الت�سوية وال�سلطة وتعميق االأ

موؤيد  بين  عنها  النا�سئة  الفل�سطينية  وال�سلطة  »اأو�سلو«  اتفاقية  م�ساألة  من  الي�سار  قوى  وقفت 

الفل�سطينية  ال�سلطة  موؤ�س�سات  الم�ساركة في  البع�س على  نتج عن ذلك موافقة  وقد  ومعار�س، 

اأو و�سع �سوابط على م�ساركته. فمثال، في االنتخابات العامة  خر لذلك،  فيما رف�س البع�س االآ

الت�سوية  رف�س  منطلق  من  الم�ساركة  والديمقراطية  ال�سعبية  الجبهتان  رف�ست   ،1996 ولى  االأ

  اأكرم النابل�سي: �سيادة �سعبية، حقوق جماعية، م�ساركة، بيت لحم: بديل المركز الفل�سطيني لحقوق المواطنة والالجئين، 2003، 
2

�س27.

  خليل ال�سقاقي: التحول الديمقراطي في فل�سطين، نابل�س: مركز البحوث والدرا�سات الفل�سطينية، 1996، �س21.
3
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

 
4

داخلها« من  وكمعار�سة  التحرير  »بمنظمة  التزامهما  على  اأبقتا  ولكنهما  الجارية،  ال�سيا�سية 

كان  ال�سلطة،  مع  بالعالقة  يتعلق  وفيما  االنتخابات.  »فدا« خو�س  و  ال�سعب  قرر حزب  في حين 

اإتجاهها، ففي حين رف�ست الجبهتان ال�سعبية والديمقراطية  موقف الي�سار م�ستتا في مواقفها 

»غير  بوظائف  باالنخراط  فرادها  الأ ال�سماح  مع  مني،  االأ اأو  الوزاري  الم�ستوى  على  م�ساركة  اأي 

�سيا�سية«، �سارك حزب ال�سعب و»فدا« وجبهة الن�سال ال�سعبي، عبر وزراء لهم في عدة حكومات 

اأبو علي  مين العام ال�سابق للجبهة ال�سعبية  تراأ�ستها حركة »فتح«. على كل حال، مثلت عودة االأ

را�سي الفل�سطينية عام 1999، وم�سافحة اأمين عام  م�سطفى (اغتالته اإ�سرائيل عام 2001) لالأ

�سرائيلي عام 1999 في جنازة الملك ح�سين ملك  الجبهة الديمقراطية نايف حواتمة للرئي�س االإ

اإلى  الم�ساركة فيها،  لل�سلطة رغم عدم  النظر  الراحل، عالمات وا�سحة على تحول في  ردن  االأ

حد جعل البع�س يعتقد اأن الجميع قد اأ�سبح م�ساركًا في »الت�سوية ولكن لي�س بال�سرورة م�ساركًا 

، ومقرا عمليًا بوجود »اأو�سلو« دون االعتراف الر�سمي به.
5

بال�سلطة«

ا�ستقطاب ثنائي:

منذ »اأو�سلو« والمجتمع الفل�سطيني يعي�س ا�ستقطابًا و�سراعًا حادًا بين حركتي »فتح« و »حما�س«، 

يمكن مالحظته من خالل العبارات المتعار�سة على �ساكلة: »نهج الت�سوية - نهج المقاومة« و»ال�سلطة 

�سالح« و»اال�ست�سالم- الممانعة« و»العقالني  �سالمي - العلماني« و»الف�ساد - االإ - المعار�سة« و»االإ

بالثوابت -  و»التم�سك  الوطنية«  جندة  االأ الخارجية -  جندة  و»االأ والظالمي«  الغيبي   - والمتنور 

والتنازل عنها« و»رايات �سفراء - رايات خ�سراء«. وقد حاولت كل من »فتح« و»حما�س«، اإثبات 

كبر للمجتمع، عبر انتخابات مجال�س الطلبة والنقابات والجمعيات والموؤ�س�سات  اأنها الممثل االأ

المختلفة. وفي الواقع، فقد �ساهم هذا اال�ستقطاب الثنائي على نحو �سلبي على خلق اأجواء من 

الريبة وعدم الثقة وغياب مفاهيم الت�سامح، و�سيوع التحري�س والنزعة االق�سائية والطعن في 

ال�سرعية.كما واخذ االنق�سام �سكل  �سيطرة كل طرف على عدد من الموؤ�س�سات وتوظيفها لخدمته 

خر، فحركة »فتح« خلقت ج�سما بيروقراطيا �سخما عبر تعيينات ال ح�سر  على ح�ساب الطرف االآ

منية وموؤ�س�سات منظمة التحرير ودوائرها، في  لها لكوادرها في موؤ�س�سات ال�سلطة واأجهزتها االأ

عالم الر�سمية وال�سحف دورًا بارزًا في الترويج لهذا وتعزيز مكانتها كحام  حين لعبت و�سائل االإ

اهلل،  رام  الت�سريعي):  المجل�س  ع�سو  فل�سطين/  لتحرير  ال�سعبية  بالجبهة  ال�سيا�سي  المكتب  ع�سو   ) جرار  خالدة  مع  مقابلة    
4

  .2006/12/21

  مقابلة مع فريد مرة (نا�سط �سيا�سي واكب العديد من محاوالت التحالف بين القوى الي�سارية الفل�سطينية): رام اهلل، 12/18 
5

.2006
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، من جهتها �سيطرت حركة 
6

للم�سروع الوطني الفل�سطيني وللقرار الوطني الفل�سطيني الم�ستقل

»حما�س« على �سبكة وا�سعة من الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة، وا�ستخدمت الم�ساجد لتعبئة 

عبر �سحف  والتنازل  بالف�ساد  واتهامها  الفل�سطينية   ال�سلطة  مهاجمتها  ف�سال عن  الجماهير، 

ال�ساحة  ت�سهد  اأن  الطبيعي  من  كان  فقد  وعليه  لها.  تابعة  الكترونية  ومواقع  محلية  واإذاعات 

الفل�سطينية تراجعا في التعددية ال�سيا�سية، واأن تهم�س باقي التوجهات والقوى وتجد نف�سها على 

الهام�س: فهي ال ت�سارك في قيادة النظام ال�سيا�سي الر�سمي من جهة، وال تت�سدر المعار�سة  التي 

احتكرتها »حما�س« من جهة اأخرى. 

محاوالت فا�سلة لخلق »التيار الثالث«:

فراد  االأ اأو�ساط  في  حا�سرا  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  داخل  اال�ستقطاب  من  الخوف  كان 

باتجاه  دفع  الذي  مر  االأ الما�سي،  القرن  ت�سعينيات  منذ  و»حما�س«  »فتح«  غير  من  والتنظيمات 

�سالح الديمقراطي«  التفكير باإيجاد تيار يجمع هذه القوى. اأولى المحاوالت كانت مع »حركة االإ

التي كانت محدودة باقت�سارها على عدد من اأع�ساء المجل�س الوطني الفل�سطيني، وقد اأعقب هذه 

المحاولة ما عرف بـ »الحركة ال�سعبية الديمقراطية الفل�سطينية«، التي �سمت داخلها الجبهتين 

ال�سعبية والديمقراطية وحزب ال�سعب و»فدا« والن�سال ال�سعبي وم�ستقلين، ولكنها لم تنجح في 

خلق تيار قادر على خو�س االنتخابات الت�سريعية عام 1996، لبروز خالفات بين مكوناتها حول 

، ويرى البع�س اأن قرار عدم الم�ساركة في االنتخابات من قبل العديد 
7

الم�ساركة في االنتخابات

.
8

من القوى »قد حرم المجل�س الت�سريعي من معار�سة قوية وفعالة«

نقلة  للوطن،  م�سطفى  علي  اأبو  ال�سعبية  للجبهة  ال�سابق  العام  مين  االأ عودة  �سكلت  ذلك  بعد 

تحتاج  القبيل  هذا  من  تيار  بناء  فعملية  ديمقراطي،  تيار  خلق  �سرورة  عن  الحديث  في  نوعية 

فيما تحتاج »اإلى تنظيم-حزب قوي وقائد قوي اأي�سا«، وبعودته، بداأت جملة من الحوارات بين 

طراف ذاتها، وتم االتفاق على ت�سكيل ما عرف بـ »التيار الوطني الديمقراطي«، وتم التغلب  االأ

بال�سلطة  تتعلق  موا�سيع  ب�ساأن  انق�سامية  حالة  مثلت  طالما  تقليدية  وعقبات  اإ�سكاليات  على 

والم�ساركة فيها، والخروج بت�سور حول ما هو المطلوب من ال�سلطة لتقرير الم�ساركة فيها من 

برز لحملة فتح االنتخابية في انتخابات المجل�س الت�سريعي 2006. كبر واالأ   �سكل هذا ال�سعار االأ
6

اهلل،  رام  الي�سارية):  القوى  بين  التحالف  محاوالت  من  العديد  وواكب  �سارك  واأكاديمي  (�سيا�سي  عاروري  تي�سير  مع  مقابلة    
7

.2006/11/28

لتقوية  الم�ستقل  العمل  تقرير فريق  الختامي،  التقرير   - الفل�سطينية  ال�سلطة  موؤ�س�سات  اإ�سالح  ال�سقاقي:  ال�سايغ وخليل  يزيد    
8

و�سط، �س 25. موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية، من�سورات م�سروع الواليات المتحدة وال�سرق االأ
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CXXV

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

عدمها، وقد تمت �سياغة روؤية �سيا�سية واجتماعية لهذا التيار، والبدء ب�سياغة اأوراقه التنظيمية، 

ولكن اغتيال اأبو علي م�سطفى، وت�ساعد االنتفا�سة، واجتياح ال�سفة الغربية، كل ذلك حال دون 

الذي  الديمقراطي«،  الوطني  »التجمع  لت�سكيل  محاولة  اأخرى جرت  ومرة   .
9

الحوارات ا�ستمرار 

بدوره ف�سل وكانت ال�سربة القا�سية له هي انتخابات المجل�س الت�سريعي 2006 لعدم قدرته على 

اآلية لخو�س االنتخابات المحلية والبلدية والرئا�سية، وعمليا فان التجمع الديمقراطي لم  بلورة 

، ولعدم جدية 
10

�سباب متعددة منها اأن الظروف لم تن�سج لكي يتم العمل ب�سكل جماعي ين�سج الأ

ليات عمل من اأجل تحويل التجمع الوطني الديمقراطي من يافطة  ترجمة ما يتم االتفاق عليه الآ

رادة ال�سيا�سية عند القوى  ر�س تخو�س االنتخابات، ولغياب االإ وبرنامج �سيا�سي اإلى قوة على االأ

، فال�سراع ظل  �سراعًا دائمًا على ال�سلطة والنفوذ 
11

المختلفة التي يمكن اأن ت�سكل رافعة للتجمع

حزاب »الرمزية« المبنية على ت�سورات ال  داخل قوى الي�سار، ومحاولة للحفاظ على �سلطة هذه االأ

تزال ترتبط بالما�سي الذي جرى عليه تحوالت جوهرية دون اأي اعتراف حقيقي بهذه التحوالت 

من قبل قيادة الي�سار.

االنتخابات الرئا�سية والبلدية كحافز تمهيدي:

كل  في  الثالث«  »التيار  ت�سكيل  في  الفل�سطينيين  والم�ستقلين  الي�سار  قوى  ف�سل  التجربة  اأكدت 

اأو  الرئا�سية  االنتخابات  في  �سواء  التيار  هذا  مثل  وجود  عن  البحث  افتر�ست  التي  المحطات 

المحلية- البلدية، اأو االنتخابات الت�سريعية الحقا، رغم العديد من الحوارات المعمقة بين اأقطاب 

هذا الي�سار من اأجل اإيجاد مر�سح يمثلهم في االنتخابات الرئا�سية. فعلى �سبيل المثال، تر�سحت 

خيرة �سد مر�سح  االأ الرئا�سية  الرئا�سة في االنتخابات  ثالث �سخ�سيات »ديمقراطية« لمن�سب 

»فتح« محمود عبا�س »اأبو مازن« عام  2005، فحزب ال�سعب ر�سح اأمينه العام ب�سام ال�سالحي، 

م�سطفى  تر�سح  فيما  خالد،  تي�سير  ال�سيا�سي  مكتبها  ع�سو  ر�سحت  الديمقراطية  والجبهة 

ال�سعبية (رغم عدم ر�سا  الفل�سطينية« ودعمته الجبهة  اأمين عام »المبادرة الوطنية  البرغوثي 

فاإن  المراقبين  وبح�سب  عليه).  عدة  بطرق  واحتجاجهم  الدعم،  هذا  عن  التنظيمية  القواعد 

�سباب ذاتها المكررة التي حالت دون خلق »التيار  »الف�سل« في التو�سل لمر�سح واحد يعود اإلى االأ

طار ظلت على  االإ التي جرت في هذا  المفاو�سات  وال�سخ�سانية، فكل  الفوقية  واأهمها  الثالث«، 

قدر على تمثيل هذا التيار. الدوام محكومة باأجندة خفية تتمحور حول ال�سخ�س االأ

  مقابلة مع فريد مرة: م�سدر �سابق.
9

  مقابلة مع حيدر عو�س اهلل (ع�سو المكتب ال�سيا�سي لحزب ال�سعب): رام اهلل، 2006/11/26.
10

  مقابلة مع اأحمد مجدالني (ع�سو المكتب ال�سيا�سي لجبهة الن�سال ال�سعبي): رام اهلل، 2006/11/23.  
11
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CXXVI

الي�سارية  للقوى  جديدًا  اإخفاقًا  ربع  االأ بمراحلها  البلدية   – المحلية  االنتخابات  مثلت  بدورها 

اأ�سا�سه  على  تخا�س  اأو�سع  الئتالف  ارتكاز«  »نقطة  يمثل  تحالف،  ت�سكيل  في  والديمقراطية 

االنتخابات الت�سريعية، فقد خ�سعت هذه االنتخابات (المحلية) اإلى تجاذبات جهوية وع�سائرية 

اإ�سافة اإلى ا�ستقطاب حاد بين »فتح« و»حما�س«. في هذه االنتخابات كذلك، بقيت قوى الي�سار 

مغيبة على نحو مريع، با�ستثناء نجاحات قليلة حققها مر�سحون »ديمقراطيون« في اإطار تحالفات 

االتفاق حتى  ي�ستطع  لم  الي�سار  اأحزاب  اأيًا من  اأن  والالفت لالنتباه  عائلية وع�سائرية وحزبية، 

تحت  المحلية  االنتخابات  لتخا�س  المواقع  كافة  على  يعممها  لقوائمه  واحد  ا�سم  على  داخليًا 

لمن هذه  التمييز  اأ�سبح معها ي�سعب  لدرجة  القوائم،  اأ�سماء  فقد وجد عدد هائل من  رايتها، 

.
12

القائمة ولمن تلك

االنتخابات الت�سريعية وتراكم الف�سل باإيجاد تيار وطني ديمقراطي:

بعد الف�سل في االنتخابات الرئا�سية والبلدية تعززت فكرة اإيجاد قائمة تعبر عن التيار الديمقراطي 

»كقوة وازنة« بين »فتح« و »حما�س«، وكتعبير عن قوى �سيا�سية واجتماعية حقيقية ولي�ست طارئة 

. وكالعادة، جرت داخل القوى 
13

اأو مفتعلة، قادرة على الدفاع عن روؤيتها االجتماعية وال�سيا�سية

تتعلق  م�سائل  وطرحت  مكثفة،  حوارات  الديمقراطي«  »التيار  هذا  اإلى  ينتمون  الذين  فراد  واالأ

ال�سلطة  م�سائل  نقا�س  تم  كما  الطابع،  ديمقراطي  اأم  ي�ساريًا  كان  اإذا  وفيما  التحالف  بطبيعة 

الفل�سطينية والموقف من االتفاقيات الموقعة مع اإ�سرائيل. وقد اأنتجت هذه الحوارات توافقا حول 

الق�سايا ال�سيا�سية والبرامجية، وفي نف�س الوقت، لم ت�ستطع ج�سر الهوة حول ق�سايا اأخرى.

�سماء  ولكن ال�سبب الرئي�سي في عدم االتفاق يعود في نظر الكثيرين اإلى االختالف حول ترتيب االأ

اإجراء  الديمقراطية  الجبهة  اقترحت  الم�سكلة،  لحل  محاولة  وفي  االنتخابية،  القائمة  داخل 

ترتيب  ليتم  بالتحالف،  الراغبة  القوى  وموؤيدي  اأن�سار  جميع  فيها  ي�سارك  تمهيدية  انتخابات 

، ما لم يترك �سوى خيار 
14

لية القائمة بناء على نتائجها، ولكن العديد من القوى رف�ست هذه االآ

وزانها، ومن ذلك الخالفات  القوى الأ »التوافق« الذي ا�سطدم بدوره بخالفات حادة في تقدير 

�سماء اأبناء البلد، التغيير والديمقراطية، وطن، نعلين الموحدة، �سهداء قبيا، تحالف فل�سطين الغد والبناء والتطوير،    من هذه االأ
12

البناء والتطوير، الوفاء، بلدنا، العمل والتطوير، اتحاد ابناء القرية، قائمة العلم، ال�سهيد غ�سان البرغوثي، اأبناء البلد الم�ستقلة، 

المبادرة، كفر القف موحدة، البيرة للجميع، نابل�س للجميع.   

  مقابلة مع حيدر عو�س اهلل: م�سدر �سابق.
13

  مقابلة مع قي�س عبد الكريم (ع�سو المجل�س الت�سريعي عن قائمة »البديل«/ع�سو المكتب ال�سيا�سي للجبهة الديمقراطية)، ن�سخة 
14

الكترونية، تم االطالع عليها بتاريخ من 2006/12/15:

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=55362
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CXXVII

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

مين العام للجبهة ال�سعبية القابع في ال�سجن اأحمد �سعدات  حول من يراأ�س القائمة، هل هو االأ

�سوات العالية ن�سبيا التي حاز  بما يمثله كذلك من حالة رمزية، اأم م�سطفى البرغوثي وحجم االأ

عليها في االنتخابات الرئا�سية.

:
15

هاج�س ن�سبة الح�سم ووالدة تحالف »البديل«

 كان ثمة ا�ستحالة اإذًا في الو�سول اإلى اتفاق �سامل ي�سم جميع القوى المر�سحة لتكوين »التيار 

الثالث«، وقد اأدى ذلك في النهاية اإلى اأن يقت�سر االئتالف على ثالث قوى هي الجبهة الديمقراطية 

وحزب ال�سعب و »فدا« اإ�سافة اإلى عدد من ال�سخ�سيات الم�ستقلة، اأما »جبهة الن�سال ال�سعبي« 

، حيث تم وان 
16

فقد ان�سحبت بعد اإ�سرار بع�س القوى على اإعطائها الترتيب ال�ساد�س في القائمة

ولى  االأ المقاعد  خا�سة  المقاعد،  توزيع  على طبيعة  الثالثة  الف�سائل  هذه  بين  االتفاق  متاأخرًا 

الثاني  المقعدان  الديمقراطية،  للجبهة  والرابع  ول  االأ المقعدان  كالتالي:  جاءت  والتي  فيها، 

والخام�س لحزب ال�سعب، المقعد الرابع لـ »فدا«. وي�سير البع�س اإلى تركز الحوارات التي �سبقت 

�سا�س حول ترتيب القائمة، حيث لم يحدث جدل جدي حول البرامج التي تم  ت�سكيل »البديل« باالأ

التوافق عليها اأوتوماتيكيا، وللحقيقة، ما كان لهذا التحالف اأن يتم لوال المرونة التي اأبداها حزب 

ولى بالقائمة كما وردت اأعاله. ورغم توافر رغبة  �سماء االأ ال�سعب و »فدا« في قبولهما ترتيب االأ

والكفاءات  حزاب  واالأ القوى  اإليه  باأن يجلب  الثالث«،  »للتيار  نواة حقيقية  »البديل«  يكون  اأن  في 

طراف الم�ساركة في هذا التحالف باعتباره تكتيكًا فر�سته �سرورة  والم�ستقلين م�ستقبال، تقر االأ

�سا�س« وبالتالي ال يجب المغاالة بالتفاوؤل »فقد يحدث اختالف في  اآنية، فهو »تحالف انتخابي باالأ

.
17

اأية لحظة وينفرط عقده«

�سباب منها:  االأ انتخابية فر�ستها مجموعة من  »البديل« �سرورة  اإن�ساء  على كل حال، فقد كان 

�سوات)، وتجان�س مكونات »البديل« في الروؤية االجتماعية  هاج�س اجتياز ن�سبة الح�سم (2% من االأ

وال�سيا�سية، اإ�سافة اإلى  اإي�سال اإ�سارات ايجابية »للجمهور الديمقراطي« بقدرة هذا التحالف على 

تجاوز المحا�س�سات التي وقفت دوما كعقبة اأمام اأي ت�سكيل لتيار اأو تجمع ديمقراطي فل�سطيني 

حقيقي. في المقابل، ت�سير المعطيات اإلى اأن »البديل« لم ينجح في فتح نقا�س حقيقي ي�ستميل 

»البديل  لقب  نف�سه  على  العربي  الي�سار  يطلق  ما  فكثيرا  عموما،  العربي  الي�سار  اأو�ساط  في  »البديل«  كلمة  ا�ستخدام  ي�سيع    
15

الديمقراطي«، بدوره يعرف حزب العمال ال�سيوعي التون�سي يعرف بالبديل، ونا�سطو مواجهة العولمة في �سوريا بهذا اال�سم كذلك.

  مقابلة مع حيدر عو�س اهلل: م�سدر �سابق.
16

مر توؤكده المقابلتان اللتان  اأجريتا مع حيدر عو�س اهلل،  و�سهام البرغوثي ( ع�سو المكتب ال�سيا�سي لـ »فدا«): رام اهلل،    هذا االأ
17

.2006/12/18

121



CXXVIII

عبره قطاعات مجتمعية مختلفة، كاإ�سالميين متنورين اأو »فتحاويين« �ساخطين على الو�سع الذي 

مور في حركتهم وال�سلطة الفل�سطينية، والذين قرروا عدم دعم قائمة حركة »فتح«  اآلت اإليه االأ

على  تم  التي  لية  االآ اأو  الم�سمون  اأو  ال�سكل  حيث  من  �سواء  كثيرًا  خلاًل  تركيبتها  في  راأوا  التي 

اأ�سا�سها اختيار المر�سحين. 

ومن الم�ساكل التي لم يتم تذليلها من قبل اأطراف »البديل« م�ساألة مر�سحي الدوائر، حيث لم 

يتم تقديم مر�سحين با�سم قائمة »البديل« على م�ستوى الدوائر، بل ف�سلت القوى المكونة للقائمة 

دوائر  بع�س  تمت في  التي  االتفاقات  الدوائر منفردة، عدا عدد محدود من  التوجه النتخابات 

. بدورها، لم ت�سهد دوائر ال�سفة الغربية وجود اأي مر�سح عن قائمة »البديل«، حيث 
18

قطاع غزة

خا�س اأطرافها انتخابات  الدوائر كم�ستقلين بعيدا عن اأي تن�سيق، ولم تفلح كل محاوالت اتباع 

الدائرة  م�ستوى  على  البديل  تحالف  اأطراف  مر�سحي  كافة  ان�سحاب  بمعنى  االإخالء«  »عملية 

ل�سالح مر�سح واحد يتم دعمه من الجميع. 

برنامج القائمة:

لم يكن ثمة عناء في الو�سول اإلى برنامج لقائمة »البديل«، فاأطراف هذه القائمة االنتخابية- كما 

اإلى قوا�سم  اأدى للتو�سل  اأ�سلفنا- متقاربون في روؤيتهم ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية ما 

:
19

م�ستركة دون اأية تعقيدات

حزاب الثالثة تكاد تكون م�ستركة، عدا بع�س  ر�سية ال�سيا�سية لالأ �سيا�سياً: يمكن القول اأن االأ  •
االختالفات التي لها عالقة بالنظر التفاق »اأو�سلو«، والذي لم يعد ي�سكل نقطة اختالف تحول 

دون التو�سل اإلى اتفاق، وبالتالي و�سواء تم االعتراف به اأم ال، فالتركيز �سمن هذا التحالف 

�سيد على قاعدة اأن االنتخابات الت�سريعية الثانية تقام على اأ�سا�س توافق فل�سطيني وباأجندة 

فل�سطينية.

اجتماعياً واقت�سادياً: �سكل الدفاع عن حقوق الفئات المحرومة والمهم�سة نقطة مركزية في   •
نقاط البرنامج االجتماعية، بتاأكيده على �سرورة اإن�ساء »�سندوق وطني للتكافل االجتماعي« 

و »نظام �سامل للتاأمينات االجتماعية« و�سن ت�سريعات لحماية حقوق العمل النقابي، ورعاية 

  تم االتفاق على تر�سيح ربيع الم�سري كمر�سح لقائمة »البديل« عن دائرة �سمال غزة وح�سل على 2366 �سوتا، وتر�سيح طلعت 
18

ال�سفدي ورائف دياب عن دائرة غزة وقد ح�سد كل منهما على التوالي: 2285 و 1297 �سوتا، كما اتفق على تر�سيح زياد جدعون 

عن دائرة رفح وح�سل على 1466 �سوتا. 

http://www.elections. البرنامج االنتخابي لقائمة »البديل«، ن�سخة الكترونية، تم االطالع عليها بتاريخ 2006/12/12 من 
19

.ps/atemplate.aspx?id=349
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CXXIX

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

�سرى وذوي االحتياجات الخا�سة، و�سمان حقوق ال�سباب، وتاأمين الم�ساواة  اأ�سر ال�سهداء واالأ

الكاملة للمراأة، وتطوير قطاعات التعليم والخدمات ال�سحية والبلدية واالجتماعية والمناطق 

المهم�سة. كما �سدد »البديل« على اأهمية وجود اإ�سالحات حقيقية في الموازنة العامة لمعالجة 

ق�سايا الفقر والبطالة واإعادة بناء البنى التحتية، وو�سع حد لهدر المال العام، وتطوير قطاع 

نتاج الوطني، ومكافحة الف�ساد ومحاكمة الفا�سدين وللمح�سوبية والر�سوة  الزراعة، وحماية االإ

والمحاباة و�سمان تكافوؤ الفر�س. واأيدلوجيا« تم التنويه اإلى اأن المطلوب هو »اقت�ساد مختلط 

يجمع بين القطاع الخا�س والحكومة، مع الت�سديد على منع االحتكارات«. 

�سكل الحكم: ركز البرنامج على تاأ�سي�س نظام ديمقراطي برلماني تعددي يحمي الحريات   •
�سا�سي والنظام االنتخابي،  ن�سان، اإ�سافة اإلى العمل على تطوير القانون االأ �سا�سية وحقوق االإ االأ

وتاأمين التداول ال�سلمي لل�سلطة وا�ستقالل الق�ساء وتطوير قدراته، واإقامة حكومة ائتالف 

وطني.

والالفت اأن برنامج »البديل«، ابتعد وب�سكل مق�سود عن االإعالن عن هويته الي�سارية العلمانية، 

وتجنب مقوالت كـ »اال�ستراكية« و»العلمانية« و»ال�سراع الطبقي«، وهو ما يمكن رده اإلى الخوف 

من التعر�س للنقد والتحري�س من قبل الخ�سوم ال�سيا�سيين، خا�سة واأن م�سطلحات »كالعلمانية« 

لحاد في نظر الكثير من الفل�سطينيين. مع ذلك  و »اال�ستراكية« باتت لحد ما مرادفة للكفر واالإ

يمكن القول اإن قائمة »البديل« ظلت ترى نف�سها على الدوام تحالفًا م�سغرًا ولكن فعليًا لبع�س 

اأر�سية  ت�سكيل  تتمكن من  قد  رئي�سية،  قوى  تمثل ثالث  كونها  الماأمول،  الثالث«  »التيار  مكونات 

من  حالة  خلق  وبالتالي  الت�سريعي،  المجل�س  داخل  خرى  االأ الديمقراطية  للقوى  اأو�سع  الئتالف 

اإلى تقليل مخاطر اال�ستقطاب الثنائي الذي  اإ�سافة  التوازن، وو�سع حد لنهج التفرد والهيمنة، 

�سرار بم�سالح ال�سعب وق�سيته الوطنية يقود اإلى التناحر وال�سلل ويلحق اأفدح االأ

نتائج االنتخابات الت�سريعية:

رقام: ما وراء الأ

الثالث«،  »التيار  لتكوين  المر�سحة  والقوائم  حزاب  االأ كافة  على  ثقيلة  االنتخابات  نتائج  جاءت 

والتي لم ت�ستطع اأن تح�سل اإال على ت�سعة مقاعد (الجبهة ال�سعبية ثالثة مقاعد، البديل مقعدين، 

فل�سطين الم�ستقلة مقعدين، الطريق الثالث مقعدين)، وهي نتائج تقل كثيرًا عن حجم التوقعات 

الت�سريعي،  المجل�س  على  المطلقة  »حما�س«  و�سيطرة  النتائج  ف�سكل  االنتخابات،  �سبقت  التي 
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الكبيرتين، فما  القوتين  القبان« بين  القوى بلعب »بي�سة  اأحبطتا الحلم الذي لطالما راود هذه 

عداد  . ومن حيث االأ
20

ح�سل عمليا اأن االنتخابات الت�سريعية ا�ستبدلت تفرد »فتح« بتفرد »حما�س«

فقد ح�سل تحالف البديل على مقعدين (وبالتالي دخل كل مر�سحي الجبهة الديمقراطية وحزب 

ال�سعب اإلى المجل�س الت�سريعي، فيما لم تفز مر�سحة »فدا«). وهنالك اأي�سًا اختالل كبير بين ما 

اأحرزته القائمة في ال�سفة وما اأحرزته في غزة، وت�سير بيانات »لجنة االنتخابات المركزية« اإلى 

�سوات  اإن 16% من االأ اأ�سوات قائمة »البديل« جاءت من ال�سفة الغربية، في حين  اأن 84% من 

مر الذي قد يعود جزئيًا اإلى عدم قدرة »مهند�سي القائمة« على بلورة  جاءت من قطاع غزة، االأ

تركيبة توازن ما بين ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

 :
21

�سباب الف�سل، الذي تم اإرجاعه اإلى هذه النتائج كانت دافعا لتقييم جدي لأ

اال�ستقطاب الحاد بين »فتح« و«حما�س« الذي �ساهم ب�سعف القائمة، فالمجتمع الذي يعاني   •
من حالة عدم ا�ستقرار وعدم ان�سباط في المعايير، يميل في لحظات االختيار الحرجة اإلى 

ترجيح كفة الخ�سم القوي لل�سلطة القائمة، ولي�س الخ�سم ال�سعيف.

بتخوفات  فيه  ت�سطدم  كانت  الذي  الوقت  ففي  وتناق�سها:  تكوينها  وطريقة  التوقعات   •
حقيقية من اال�ستقطاب الدائر بين »فتح« و »حما�س«، وت�ستت قوى الي�سار وتبعثرها، اإ�سافة 

�سوات فقط، وفي اأكثر  اإلى ما تظهره ا�ستطالعات الراأي من ح�سول »البديل« على 2% من االأ

�سوات، وجد كذلك تفاوؤل مفرط، �سببه ا�ستح�سار نتائج االنتخابات  تقدير 4% اأو 5% من االأ

الرئا�سية التي اأعطت لمر�سح حزب ال�سعب (21171) �سوتًا، ولمر�سح الجبهة الديمقراطية 

القواعد  من  الواردة  الدقيقة  وغير  بها  المبالغ  التقديرات  جانب  اإلى  �سوتًا،   (26848)

حزاب، والتي اأعطت انطباعات ايجابية حول حجم التاأييد الفعلي لتحالف  الميدانية لهذه االأ

والن�سطاء  الم�ستقلين  بها من  ي�ستهان  القائمة بمجموعة ال  تعزيز  اأن  اإلى  اإ�سافة  »البديل«، 

االجتماعيين.

-كما  تحالفهم  مظلة  تحت  للدوائر  مر�سحين  ح�سم  على  »البديل«  اأطراف  قدرة  عدم   •
مر�سح  وبين  القائمة  بين  ازدواجية  في  وموؤيديه  التحالف  جمهور  اأوقع  ما  �سابقا-،  بينا 

طوال  كف�سائل  تعمل  كانت  اأطرافه  اأن  اإال  »البديل«  وجود  فرغم  حال،  كل  على  الدائرة. 

الفترة التي �سبقت االنتخابات ولم تعمل �سمن اآلية تن�سيقة محددة وم�سبوطة حتى في فترة 

االنتخابات. 

  مقابلة مع �سهام البرغوثي: م�سدر �سابق.
20

  مقابلة مع حيدر عو�س اهلل: م�سدر �سابق.
21
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

ال�ستمرارية ال�سكلية:

االنتخابات،   نتائج  �سدور  بعد  االنتخابية،  حملته  يدير  كان  الذي  »البديل«  مكتب  اإغالق  �سكل   

عالمة مثيرة لالنتباه، بيد اأن ذلك ال يعني انتهاء هذا التحالف، اإذ اإن نوعًا من العمل الم�سترك ما 

زال حا�سرا، فداخل المجل�س الت�سريعي بقي ا�سم القائمة متواجدا في اأروقة المجل�س الت�سريعي 

تحت م�سمى »كتلة البديل«، على الرغم من اأن �سروط تكوين كتلة برلمانية ح�سب النظام الداخلي 

للمجل�س الت�سريعي الفل�سطيني تن�س على اأن ال يقل عدد اأع�ساء الكتلة عما ن�سبة 5% من مجموع 

مر الذي ين�سحب على  عدد اأع�ساء المجل�س. وبالتالي ال ي�سكل »لبديل« كتلة بالمعنى القانوني، االأ

باقي القوائم االنتخابية التي نجحت في االنتخابات الت�سريعية با�ستثناء قائمتي »فتح« و »حما�س«. 

 .
22

ويتم التحايل على التحديد القانوني، بالقول اإنها »كتل برلمانية بالمعنى ال�سيا�سي والمعنوي«

ويرى مراقبون اأن تحركًا م�ستركًا تحت م�سمى »البديل« ح�سل بين نائبيه الفائزين لدى الحديث  

اأفكار ب�ساأنها،  عن الت�سويت على منح الثقة للحكومة،  وت�سكيل حكومة الوحدة الوطنية وطرح 

اأو عند بيان الموقف من اإ�سراب العاملين في الوظيفة العمومية وم�ساندتهم بمطالبهم، اأو رف�س 

حل ال�سلطة، اأو الموافقة على انتخابات مبكرة. بيد اأنه لم يتم البحث الجدي  حول �سرورة تو�سيع 

و�سع  يتم  لم  كما  »حما�س«،  و  »فتح«  غير  الفائزة من  القوائم  باقي  لي�سم  البرلماني  االئتالف 

اأ�س�س اأو قواعد تحدد اآليات التن�سيق بين اأطراف »البديل« اأنف�سهم، وكما يرى نائب في المجل�س 

اأن كل طرف  يطرح  اإال  تلم�سه في مواقفهم،  الذي  التقارب  الت�سريعي عن حركة »فتح«: »رغم 

.
23

الموقف الحزبي ولي�س موقف قائمة البديل«

جادة  محاولة  اأي  توجد  ال  »البديل«،  اأطراف  قيادات  بين  تعقد  التي  الت�ساورية  اللقاءات  وعدا 

لماأ�س�سة هذا التحالف، وترجمته اإلى تحالفات قطاعية (المراأة، ال�سباب، الالجئين، النقابات 

المهنية.... الخ)،  كما لم يتم البحث الجدي في و�سع اآليات عمل تحكم »البديل« خ�سو�سا خارج 

اأطراف »البديل«  اأن  اإلى ذلك  اأروقة المجل�س الت�سريعي، كتنظيم االجتماعات الدورية، ي�ساف 

لم تخ�س االنتخابات الطالبية والنقابية الالحقة لالنتخابات الت�سريعية مجتمعة،  بل خ�سعت 

»البديل«،  با�سم  بيانات ت�سدر  اأن ال  ي�سار هنا  اأخرى ح�سب كل موقع وخ�سو�سياته.  لتحالفات 

فكل البيانات ال�سادرة عن حزب ال�سعب و »فدا« والديمقراطية ال تتطرق من قريب اأو بعيد له. 

والغريب اأن ال احد يعرف من هو رئي�س كتلة البديل فهذه الت�سمية ي�ستخدمها كل من النائبين 

ال�سيا�سي  المكتب  (ع�سو  الكريم  عبد  وقي�س  ال�سعب)  لحزب  العام  مين  (االأ ال�سالحي  ب�سام 

  الم�سدر ال�سابق.
22

  عبد اهلل عبد اهلل (ع�سو المجل�س الت�سريعي عن قائمة فتح) مداخلة في ور�سة عمل نظمها برنامج درا�سات التنمية- جامعة 
23

بيرزيت، لمجموعة عمل مركز بخ�سو�س تجربة البديل، بتاريخ 2006/12/24.
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للجبهة الديمقراطية) على حد �سواء، مع غياب ال�ستخدام الت�سمية من قبل »فدا« الذي لم يفز 

اأي من مر�سحيه باالنتخابات الت�سريعية.

خاتمة وا�ستنتاجات:

اال�ستنتاجات  من  جملة  اإلى  تقود  اأنها  اإال  الثالث«،  »التيار  تخلق  لم  »البديل«  تجربة  اأن  رغم 

ي معالجة م�ستقبلية لخلق هذا التيار داخل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني:  ال�سرورية الأ

رغم اأن مكونات »البديل« متقاربة �سيا�سيا واجتماعيا وفكريا، وهذا التقارب �سهل على نحو   .1

ما قيام هذا التحالف، اإال انه لم ينجح في اإحداث تطورات اأخرى، كاالندماج وت�سكيل بنية 

�سيا�سية واحدة، اأو و�سع اأ�س�س واآليات للتن�سيق بين اأطراف البديل حتى في الحدود الدنيا.

اأكثر من كونها تحالفا انتخابيا فقط، وعليه،  اإلى تجربة »البديل«  وبالتالي، ال يمكن النظر   .2

اال�سم  وا�ستخدام  ا�ستمراريته،  فر�س  ومحدودية  ال�سكلية  بعاد  االأ على  اقت�ساره  فهم  يمكن 

خر. اإعالميا من حين الآ

غلبية  االأ تمثيل  درجة  اإلى  الجمهور  نظر  في  الو�سول  في  »البديل«  ينجح  لم  حال،  كل  على   .3

تعيد  بنية  عن  والباحثين  والحائرين  التقليديين  الي�سار  اأبناء  اأو  المترددين  اأو  ال�سامتة، 

للي�سار والتيار الديمقراطي مكانته ودوره وتاأثيره.

باقي  لي�سم  الت�سريعي،  المجل�س  داخل  التحالف  يمتد  ن  الأ اإمكانية  هناك  تبقى  ذلك،  ومع   .4

القوائم المر�سحة لتكوين »التيار الثالث«.

العنا�سر  داخل  اأو�سع  تحالف  قيام  اإمكانية  في  تفاوؤل  البديل م�سدر  تحالف  يبقى  واأخيرا،   .5

�سا�سي لقيام هذا التحالف اأن يتم تجاوز  المر�سحة لتكوين »التيار الثالث«، ولكن ال�سرط االأ

اأمام ت�سكيله، كالفئوية والحزبية واالختالفات على  الخالفات التي كانت دائمًا تقف حائاًل 

ترتيب القائمة، واأحيانًا الخالفات في بع�س الم�سائل ال�سيا�سية. 
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

الم�سادر الم�ستخدمة:

الم�سادر المكتوبة:

مواطن-الموؤ�س�سة  اهلل:  رام  الديمقراطية،  الفل�سطيني-هزيمة  الي�سار  علي:  جردات،   .1

الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، 1999.

والدرا�سات  البحوث  مركز  نابل�س:  فل�سطين،  في  الديمقراطي  التحول  خليل:  ال�سقاقي،   .2

الفل�سطينية، 1996.

الختامي،  التقرير  الفل�سطينية-  ال�سلطة  موؤ�س�سات  اإ�سالح  ال�سقاقي:  يزيد وخليل  ال�سايغ،   .3

تقرير فريق العمل الم�ستقل لتقوية موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية، من�سورات م�سروع الواليات 

و�سط. المتحدة وال�سرق االأ

النابل�سي، اأكرم: �سيادة �سعبية، حقوق جماعية، م�ساركة، بيت لحم: بديل المركز الفل�سطيني   .4

لحقوق المواطنة والالجئين، 2003.

عودة، محمد: اأزمة الخطاب المارك�سي في م�سر،  موؤ�س�سة عيبال، 1991.  .5

البرنامج الانتخابي لقائمة »البديل«، ن�سخة الكترونية، تم الاطلاع عليها بتاريخ 2006/12/12   .6

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=349 :من

المكتب  »البديل«/ع�سو  قائمة  الت�سريعي عن  المجل�س  الكريم (ع�سو  قي�س عبد  مع  مقابلة   .7

ال�سيا�سي للجبهة الديمقراطية)، ن�سخة الكترونية، تم االطالع عليها بتاريخ 2006/12/15 

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=55362 : من

المقابالت:

مقابلة مع خالدة جرار ( ع�سو المكتب ال�سيا�سي بالجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين/ ع�سو   .1

المجل�س الت�سريعي): رام اهلل، 2006/12/21. 

مقابلة مع فريد مرة (نا�سط �سيا�سي واكب العديد من محاوالت التحالف بين القوى الي�سارية   .2

الفل�سطينية): رام اهلل،  12/18 2006.

التحالف  العديد من محاوالت  واأكاديمي �سارك وواكب  تي�سير عاروري (�سيا�سي  مقابلة مع   .3

بين القوى الي�سارية): رام اهلل، 2006/11/28. 
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اهلل،  رام  ال�سعب):  لحزب  ال�سيا�سي  المكتب  (ع�سو  اهلل  عو�س  حيدر  مع  مقابلة   .4

.2006/11/26

اهلل،  رام  ال�سعبي):  الن�سال  لجبهة  ال�سيا�سي  المكتب  (ع�سو  مجدالني  اأحمد  مع  مقابلة   .5

.2006/11/23

مقابلة مع �سهام البرغوثي ( ع�سو المكتب ال�سيا�سي لـ »فدا«): رام اهلل، 2006/12/18.  .6

عبد اهلل عبد اهلل (ع�سو المجل�س الت�سريعي عن قائمة »فتح«) مداخلة في ور�سة عمل نظمها   .7

»البديل«  بيرزيت لمجموعة عمل مركز بخ�سو�س تجربة  التنمية- جامعة  برنامج درا�سات 

بتاريخ 2006/12/24.

اهلل،  رام  ال�سعبي):  الن�سال  لجبهة  ال�سيا�سي  المكتب  (ع�سو  مجدالني  اأحمد  مع  مقابلة   .8

.2006/11/23
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CXXXV

 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

  باحثة، حا�سلة على �سهادة الماج�ستير في »المراأة والتنمية والقانون« من جامعة بيرزيت.

  الطباق في المو�سيقى هو التقاء متقابلين اإما وحدتين �سوتيتين اأو مقطوعتين مو�سيقيتين كل منهما لها تحمل �سفات ومعنى خا�س 
1

بها. والعالقة في الطباق تختلف عن العالقة في الت�ساد او الندية حيث ال يوجد نقطة التقاء.  

في حاجة »التيار الثالث« اإلى مركز �سيا�سات

اإعداد: نادية حجل- بقلة

منارة  ي�سكل  فل�سطيني  �سيا�سات  مركز  اإن�ساء  جدوى  على  ال�سوء  اإلقاء  اإلى  الورقة  هذه  ت�سعى 

ي�ستنير بها اأ�سحاب الفكر وال�سيا�سيون، بهدف النهو�س بالواقع المجتمعي الفل�سطيني والخروج 

زمة. اإن تحديد ر�سالة واأهداف ومجال عمل هذا المركز ال بد لها اأن تنطلق من ت�سخي�س  من االأ

الورقة  تق�سيم  تم  المنطلق،  هذا  من  لمعالجتها.  يت�سدى  التي  زمة  االأ وطبيعة  المحلي  الواقع 

ول جدلية العالقة ما بين المعرفة وال�سيا�سة  البحثية اإلى ثالثة محاور اأ�سا�سية: يتناول المحور االأ

الواقع  ت�سخي�س  في  فيبحث  الثاني،  المحور  اأما  منهما.  كل  دور  في  يبحث  متجددًا  كونه جداًل 

زمة التي يواجهها، في حين يتناول المحور الثالث، الدور الذي  المجتمعي الفل�سطيني وطبيعة االأ

تلعبه مراكز ال�سيا�سات وكذلك التحديات التي يمكن اأن تواجهها باال�ستناد اإلى تجارب عالمية 

ومحلية، وتختتم الورقة باقتراح اإطار عام اأولي لمركز �سيا�سات فل�سطيني يمكن اأن ي�سكل نقطة 

بداية لنقا�س اإمكانية وطبيعة وجدوى اإن�سائه.

اأواًل: في جدلية العالقة ما بين المعرفة وال�سيا�سة:

بدي، وال�سيا�سي يمثل الراهن والموؤقت. الفكر والمعرفة تتحرران من  المفكر يمثل الدائم الأ

1
الزمان والمكان والعمل ال�سيا�سي مكبل بهما. اأهو فك ارتباط اأم فر�سة لحالة طباق!!!

في الفكر والمفكر...

ن�سان من داخل المكان ومن داخل الق�سية رغم  اإنه المثقف والمفكر واالإ اإدوارد �سعيد  قيل في 

اإقامته في الغربة، العلم في الغربة وطن والوطن دون علم غربة. كان اإدوارد �سعيد ينطلق من 

الزمان والمكان وفي ذات الوقت يتجاوز كل منهما. ترحاله في جغرافيا المكان والواقع كان عبر 

مكنة والثقافات المختلفة عابرة للحدود. وقيل في المو�سيقي  الحدود، وترحال فكره ما بين االأ

عازف البيانو اإدوارد �سعيد اإنه ن�سج كلمات واألحانًا فكره �سيمفونية تاأ�سر العقل والقلب والوجدان 

ال ي�سع المرء اإال الوقوف لالرتواء منها واال�ستنارة بها. الفكر والمو�سيقى �سيان عند ادوارد �سعيد، 
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المنظومة  مثل  المو�سيقية  المقطوعة  بارينبوم،  دانييال  العالمي  المو�سيقار  �سديقه  يقول  كما 

الفكرية ال يمكن تاأليفها اأو تلحينها دون االهتمام بالمكونات الجزئية والتفا�سيل. اإن الم�ساهمة 

النوعية تاأتي في الكيفية التي ين�سج فيها المفكر المقطوعة الفكرية ويلحنها ملقيُا بعينه الناقدة 

على دور ال�سوت الواحد والمعلومة الواحدة في تاأليف ال�سورة الكلية ال�سيمفونية، اإن تم اإهمال 

الجزيئات والتفا�سيل والترابط فيما بينهم تكون النتيجة فكرا منقو�سا فاقدا للمعنى اأو يعك�س 

اآخَر ال يج�سد الواقع المو�سوعي.  

في العالقة ما بين المعرفة وال�سيا�سة:

»اإن الحقل الثقافي يختلف عن الحقل ال�سيا�سي، فالثقافي يتميز بثباته الن�سبي وب�سيرورة 

نتاج المعرفي، بخالف ال�سيا�سي المبا�سر المتغير ح�سب الحال  ترتبط بديمومة الإ

حوال والمو�سول بالحا�سر في جريانه وتطوراته، والذي يرتهن في تنوع مواقفه  والأ

2
وتبدلها اإلى توازن القوى وما تقرره في كل لحظة من اللحظات التاريخية.« 

فراد والجماعات  ُتعرف المعرفة على اأنها » امتالك التفكير المنظم والمهارات الالزمة لتمكين االأ

مكانات المادية والمعنوية، بهدف ت�سخيرها لخدمتهم عبر تو�سيع  من ال�سيطرة على الموارد واالإ

وبالتالي   .
3

الذات« تحقيق  من  وتمكينهم  م�سيرهم  في  بدقة  التحكم  لهم  ليت�سنى  خياراتهم، 

فالمعرفة هادفة وغير عبثية وال بد لها اأن تكون واقعية تنبع من احتياجات مجتمعية وتهدف اإلى 

تلبيتها. اإن الحديث عن المعرفة يرتبط بثالثة محاور هي ال�سياق والتمثيل وال�سلطة: فمن حيث 

فراد والجماعات ال ي�سكلها العقل  ال�سياق، ال بد من اإدراك اأن منظومة الفكر والمعرفة عند االأ

والتجربة  والتقاليد  والعادات  والثقافة  يمان)  (االإ الدين  عوامل  اأي�سا  واإنما  وحدهما  والمنطق 

فراد ويحدد نوعية القرارات  الحياتية، اإن التفاعل ما بين هذه العوامل مجتمعة ي�سكل توجهات االأ

التي يتخذونها.

المعرفة الهادفة هي معرفة واقعية بمعنى اأنها ترتكز على فهم ور�سد الواقع ومكوناته وتحدياته 

ومن ثم تقديم روؤية بديلة واآلية عملية واقعية لتطبيقها. اإن حيز الحرية في التفكير، خا�سة من 

اأجل تو�سيع المدارك والخيارات  اأ�سا�سيا من  الواحد، يعد  يديولوجي  ال�سيا�سة والفكر االإ �سطوة 

معرفة  هي  الهادفة  المعرفة  اأن  القول  ويمكن  المجتمعية،  الق�سايا  تناول  في  بعاد  االأ وتعدد 

  اأكرم البني: خيار المثقف العربي اأمام التحديات الراهنة، ن�سخة الكترونية، تم ا�سترجاعها بتاريخ 2007/1/2 من:
2

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D25670E3-BE2A-4BE8-B8B8-1B2D3F9718AC.htm
  با�سم الزبيدي: دور النظام ال�سيا�سي في عملية اإنتاج المعرفة، في  »مجتمع المعرفة واإمكانيات التنمية: قراءات فل�سطينية في 

3

ن�سانية العربية للعام 2003« ، رام اهلل: برنامج درا�سات التنمية- جامعة بيرزيت، 2004، �س60. تقرير التنمية االإ
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

فراد والجماعات. في عالقة المعرفة بال�سلطة، يقول المفكر العالمي  مو�سوعية وتمثل م�سالح االأ

مي�سيل فوكو: »اإن الحقيقة لي�ست معرفة اأو ثمرة معرفة مو�سوعية، بل هي عالقة قوة. فالحقيقة 

هي ال�سلطة وال�سلطة هي الحقيقة«. وهنا يبرز ت�ساوؤل جدلي ومتجدد في العالقة ما بين المعرفة 

وال�سيا�سة وكذلك المثقف وال�سيا�سي، وما هي الم�سالح التي تفرزها عالقات القوة فيما بينهما 

التقاء  نقطة  (بمعنى  طباق  عالقة  اأم  ت�ساد  عالقة  هي  وهل  المحيط؟!  المجتمعي  ال�سياق  في 

تج�سد م�سالح م�ستركة فيما بينهما)؟

قل- في العالقة ما بين المثقف ال�سيا�سي وال�سيا�سي  يمكن الحديث عن ثالثة اتجاهات -على االأ

المثقف:

ول: يرى اأن هناك م�سالح متناق�سة ما بين المثقف وال�سيا�سي وبالتالي فاإن كليهما  التجاه الأ

في حالة ت�ساد. 

التجاه الثاني: يرى اأن هناك م�سلحة عليا م�ستركة لكل من المثقف وال�سيا�سي، وهي تمكين 

المجتمع واأفراده، وبالتالي هناك م�ساحة عمل م�سترك بينهما. اإن المنظومة الثقافية المعرفية 

اإلى م�ستوى تمثيل وتلبية الم�سالح  ت�سكل الب�ساط الذي يرتكز عليه العمل ال�سيا�سي كي يرتقي 

فراد، غير اأن ثمة انحرافًا قد يح�سل عن هذا الم�سار،  المجتمعية بمو�سوعية وم�ساواة ما بين االأ

فراد والجماعات، اإنما  حين ال تعك�س الم�سلحة المجتمعية العليا مجموع الم�سالح المختلفة لالأ

اإمكانية  اإلى  �سعيد  اإدوارد  ي�سير  وهنا،  غيرها،  دون  محددة  فئات  م�سالح  تمثيل  على  تقت�سر 

كاديمية في اإيجاد الم�سوغات والمبررات لتوجهات �سيا�سية  اأن ي�ستخدم ال�سيا�سي »الطاقات االأ

.
4

معينة«

م�سلحة  اإطار  في  المجتمع  في  العالقات  تتمثل  اأن  بال�سرورة  لي�س  اأنه  يرى  الثالث:  االتجاه 

مجتمعية عليا، واإنما في اإطار م�سالح لمجموعات متعددة لكل منها منطومتها الفكرية والمعرفية 

اإنتاج  اإلى  وت�سعى  غيرهم  دون  اأفرادها  م�سالح  تمثل  مجموعة  كل  م�سلحة  اإن  يديولوجية.  واالإ

كما  روؤيتها،  تعك�س  التي  المعرفة  ومراكز  مثقفيها  المعرفية من خالل  منظومتها  اإنتاج  واإعادة 

اجتماعي  ثقافي  مجتمعي  �سياق  بناء  واإعادة  بناء  باتجاه  ال�سغط  اإلى  المجموعات  هذه  ت�سعى 

اقت�سادي �سيا�سي بحيث تكون هذه المجموعة موجودة وفاعلة في الخارطة المجتمعية. 

  الم�سدر ال�سابق: �س17.
4
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المثقف الفل�سطيني وال�سيا�سة:

التحرير  منظمة  تاأ�سي�س  مرحلة  منذ  بينها  وانف�سال  تجاذب  حاالت  الفل�سطيني  التاريخ  �سهد 

اإنتاجا فكريا  الفل�سطينية، ففي حين �سهدت مرحلة ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن الع�سرين 

ومعرفيا مثمرا من قبل مثقفين واأكاديميين فل�سطينيين من مختلف االتجاهات ال�سيا�سية، �سهدت 

وجود مراكز  قلة  اإن  المعرفي.  العطاء  في  تدهورا  بعدها  وما  »اأو�سلو«  ومرحلة  الثمانينات   بداية 

بحثية فل�سطينية وهجرة الكفاءات الفل�سطينية وعملية تغييب الموؤ�س�سات البحثية عن العمل الوطني 

كاديمي وال�سيا�سي الفل�سطيني مما كان له انعكا�ساته  الفل�سطيني اأدى اإلى ات�ساع الفجوة ما بين االأ

اإنتاجها، وكذلك على م�ستوى ال�سيا�سات التي يتم  ال�سلبية على الكم والنوعية المعرفية التي يتم 

ر�سمها �سواء على م�ستوى الحياة ال�سيا�سية اأو عملية بناء موؤ�س�سات ال�سلطة وال�سيا�سات التنموية. 

:
5
ثانيًا: عين على الواقع الفل�سطيني

لمحة عامة:

بالرغم من اأن ما اأفرزته االنتخابات الت�سريعية الثانية من تغييرات في ميزان القوى ال�سيا�سية 

في ال�ساحة الداخلية حيث ح�سدت حركة »حما�س« اأغلبية برلمانية مكنتها من ت�سكيل  الحكومة 

منفردة،  في مقابل تنحي حركة »فتح« عن هاتين الموؤ�س�ستين »الت�سريعي والحكومة«  لتجل�س في 

ال�سف الثاني عاجزة عن لعب دور المعار�سة، غير اأن هذه االنتخابات لم ت�سكل رافعة للتغيير 

خيرة وتبعاته  والنهو�س بالواقع ال�سيا�سي والتنموي. وال يمكن القول اأن ما اأفرزته االنتخابات االأ

بقدر ما  ال�سيا�سي  الواقع  اأزمة في  اأحدث  والحزبية قد  والدبلوما�سية واالجتماعية  االقت�سادية 

�سل قائمة في حقبة ما قبل االنتخابات. لقد عانى الواقع  �ساهم في زيادة حدة اأزمة كانت باالأ

والحزبي  والموؤ�س�ساتي  ال�سيا�سي  الم�ستوى  على  اأزمات  �سل�سلة  من  يزال-  –وما  الفل�سطيني 

وموؤ�س�سات المجتمع المدني، اإ�سافة اإلى تدهور الو�سع االقت�سادي واالجتماعي حيث تاأخذ ن�سب 

البطالة والفقر منحى يتزايد باطراد.

وتو�سح التقارير والدرا�سات المختلفة هذه ال�سورة القاتمة الم�ستمرة، فمثال ي�سير تقرير التنمية 

الب�سرية الفل�سطينية 2004 اإلى اأن الواقع الفل�سطيني يعاني من �سل�سلة تحديات داخلية وخارجية 

فعلى  القطاعات.  كافة  في  التنموي  والنهو�س  واال�ستقالل  الحرية  تحقيق  باتجاه  تقدمه  تعيق 

ال�سعيد الداخلي، يعاني الواقع الفل�سطيني من:

  ا�ستند هذا المحور باال�سا�س على تقرير التنمية الب�سرية لعام 2004 ، برنامج درا�سات التنمية- جامعة بيرزيت، 2005.
5
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

  تقرير التنمية الب�سرية 2004: م�سدر �سابق، �س127.
6

في  �سواء  مبادرات  تقديم  من  الفل�سطيني  الجانب  تمكن  ا�ستراتيجية  �سيا�سية  روؤية  غياب   .1

الملف الداخلي اأو الخارجي، عو�سا عن النهج االرتجالي وردود الفعل في العديد من الق�سايا 

الم�سيرية مثل ملف جدار الف�سل العن�سري اأو ملف المقاومة واالحتالل . 

يمكن  وا�سحة  عمل  واأولويات  ا�ستراتيجيات  تت�سمن  وتكاملية«  »جامعة  تنموية  روؤية  غياب   .2

تنفيذها ب�سورة تكاملية ما بين موؤ�س�سات ال�سلطة والمجتمع المدني، اإ�سافة اإلى عدم ح�سور 

دور محوري يلعبه القطاع الخا�س في نهو�س عجلة االقت�ساد. هناك -كما ي�سير التقرير- 

جندات عمل م�ستركة تكاملية ما بين القطاعات ت�سعى اإلى تمكين المجتمع واأفراده  غياب الأ

اأو على م�ستوى خلق بيئة  فراد ومهاراتهم  وتعزيز قدراته الذاتية �سواًء على م�ستوى وعي االأ

وقطاعات  ل�سرائح  وممكنة  حا�سنة  تكون  وثقافية  واقت�سادية  و�سيا�سية  قانونية  مجتمعية 

المجتمع. 

على  الفل�سطيني،  المجتمع  في  الديمقراطي  العمل  واآليات  الديمقراطية  الثقافة  �سعف   .3

والموؤ�س�سات  واالتحادات  ال�سيا�سية  حزاب  واالأ فراد  االأ اإلى  ال�سارع  من  كافة:  الم�ستويات 

المجتمعية وموؤ�س�سات واأجهزة ال�سلطة الفل�سطينية. ي�ساف اإلى ذلك وجود اأ�سكال مختلفة من 

فراد والمجموعات على م�ستوى الم�ساركة وحرية  االنتهاكات للحقوق ال�سيا�سية والمدنية لالأ

الراأي والتعبير والم�ساواة في القانون واأمام القانون والم�ساواة ما بين الجن�سين والتعددية 

و�سيادة القانون وال�سفافية... الخ. 

عالقات  وغلبة  المدني  والمجتمع  ال�سلطة  موؤ�س�سات  بين  ما  هادفة  تكاملية  عالقة  غياب   .4

المناف�سة والنزعة الفردية والم�سالح الفئوية على الم�سلحة العامة.

في  الخارجي  التمويل  على  واعتمادها  المالية  لال�ستقاللية  والمنظمات  الموؤ�س�سات  افتقار   .5

التمويل  تعزيز  في  ت�ساهم  بديلة  ا�ستراتيجيات  وغياب  والخدمية،  التنموية  برامجها  تمويل 

الذاتي المحلي للبرامج والم�ساريع، ويذكر التقرير اأن هذا الواقع اأدى اإلى »مزيد من تحكم 

برمته  المجتمع  تطور  في  تحكمهم  وبالتالي  الفل�سطينية  التنموية  التوجهات  في  المانحين 

 .
6

وا�ستقالل اإرادته ال�سيا�سية«

وعلى ال�سعيد الخارجي، ي�سير تقرير التنمية الب�سرية 2004 اإلى �سل�سلة تحديات من بينها:

ر�س الفل�سطينية و�سيطرته على مفاتيح ومقومات التنمية  �سرائيلي لالأ ا�ستمرار االحتالل االإ  .1

الجغرافية  والتجزئة  الفل�سطيني  وتبعية االقت�ساد  والمياه،  والمعابر  الحدود  والنهو�س مثل 
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را�سي الفل�سطينية والجدار الفا�سل مما يعيق الم�ساهمات  في مجال التخطيط التنموي.  لالأ

يجابي وال�سلبي في ذات الوقت. فمن جهة، �ساهم التمويل في  دور المانحين الذي تميز باالإ  .2

موال والدعم الفني والتدريب وبناء القدرات. ومن جهة اأخرى، �سعى بع�س المانحين  توفير االأ

رهاب«، اأو حتى  اإلى فر�س اأجنداتهم ال�سيا�سية من خالل التمويل الم�سروط مثل »وثيقة االإ

وم�ست�سارين  من خبراء  الب�سري  والعن�سر  المحلية  التنموية  ولويات  االأ تحديد  م�ستوى  على 

تنمويين من الخارج. 

زمة فوز »حما�س« وا�ستفحال الأ

حركة  وفوز  الثانية  الت�سريعية  االنتخابات  بعد  ما  مرحلة  في  اإ�سافية  خارجية  تحديات  برزت 

»حما�س« باأغلبية مقاعد المجل�س الت�سريعي وت�سكيلها الحكومة، حيث  تم فر�س ح�سار دبلوما�سي 

اإلى خزينة ال�سلطة مما  اإلى وقف الدعم المالي الموجة  اإ�سافة  دولي على ال�سلطة الفل�سطينية 

مني  زاد في حدة تدهور الو�سع االقت�سادي و قطاعي ال�سحة والتعليم. في الو�سع ال�سيا�سي واالأ

الفل�سطيني: ال زال ال�سعب الفل�سطيني يرزح تحت االحتالل وال زالت ال�سلطة الفل�سطينية منزوعة 

العامة.  الم�سلحة  ح�ساب  على  ال�سخ�سية  الم�سلحة  تغلبها  الحزبية  الحياة  زالت  وال  ال�سيادة 

منية حدة بحيث باتت تهدد الم�سروع  مني والفو�سى االأ اإ�سافة اإلى ذلك، تزداد حالة الفلتان االأ

الوطني وتخرجه عن نطاق �سيطرة من هم في �سدة الحكم. اإن الحياة ال�سيا�سية الفل�سطينية تعي�س 

فق ال�سيا�سي، ورغم و�سوح الروؤية ال�سيا�سية المتمثلة في الحرية  حالة اأزمة فراغ وان�سداد في االأ

واال�ستقالل اإال اأن هناك حالة من عدم الو�سوح على م�ستوى اآلية تحقيق هذه الروؤية. 

ي�ساف اإلى ذلك، اأزمة الثنائيات التي يعي�سها الفل�سطينيون على م�ستويات مختلفة، من بينها نهج 

�سرائيلي ما بين التفاو�س والمقاومة، وكذلك ثنائية ال�سلطة والمنظمة،  التعامل مع االحتالل االإ

اأخرا ثنائية  وثنائية فل�سطيني الداخل وال�ستات، وثنائية التحرر الوطني والبناء، واأخيرا ولي�س 

�سالم والعلمانية.  اأيديولوجية ما بين االإ

وي�سهد الواقع الحزبي الفل�سطيني حالة ا�ستقطاب بين حزبيين اأثبتت نتائج االنتخابات الثانية اأن 

لكل منهما وزنه في ال�ساحة الفل�سطينية، لدرجة انه بات ي�ستحيل ت�سور اأن تتمحور الحياة ال�سيا�سية 

خر من الخارطة ال�سيا�سية اأو حتى تجاهل نهجه ال�سيا�سي. ورغم �سراع  حول احدهما مع اإق�ساء االآ

خرى حالة عدم تجان�س وترهل بنيوي داخلي. حزاب االأ القطبين على ال�سلطة، ت�سهد االأ

حزاب، يمكن االدعاء اأن التباين في  بخ�سو�س العالقة ما بين الملف ال�سيا�سي واالجتماعي لالأ

حزاب خا�سة تلك المن�سوية تحت مظلة منظمة التحرير اأخذ بالتال�سي  الروؤية ال�سيا�سية ما بين االأ
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

 با�سم الزبيدي: م�سدر �سابق، �س 64.
7

�سيئا ف�سيئا. من جهة اأخرى، يبرز تباين وا�سح فيما بينها في البرنامج االجتماعي واالقت�سادي 

اإزاء  والتوجهات  نتاج  االإ ونمط  والم�ساواة  فراد  االأ وحقوق  الحريات  حيز  في  يتعلق  فيما  خا�سة 

ال�سيا�سات االقت�سادية في م�ساهمات متعددة من قبل القوى الي�سارية لتقديم روؤية تقدمية نحو 

حالة  يجاد  الإ المختلفة  الم�ساهمات  من  وبالرغم  وال�سيا�سية،  واالقت�سادية  االجتماعية  العدالة 

خرى.  توازن ما بين ال�سيا�سي واالجتماعي اإال اأن الملف ال�سيا�سي كان دوما يطغى على الملفات االأ

اختزال  يتم  فهي محدودة حيث  الجماهيرية،  بالقاعدة  ال�سيا�سي  الحزب  م�ستوى عالقة  وعلى 

حزاب  الحراك ال�سيا�سي في اأعلى �سلم الهرم، لدرجة باتت تهدد عن�سري التمثيل وال�سرعية لالأ

الجماهيرية،  اأو  الو�سطى  اأو  العليا  �سواء  ال�سيا�سية،  القيادات  تعاني  لذلك،  اإ�سافة  ال�سيا�سية. 

اإن  خرى.  االأ حزاب  االأ مع  العالقة  وفي  اأحزابها  داخل  والتوا�سل  الحوار  في  �سعف  حالة  من 

قبل  من  ال�سيا�سي  واال�ستئثار  والتفرد  واالرتجالية  ال�سخ�سنة  على  ترتكز  الحزبي  العمل  ثقافة 

 عو�سًا 
7

جماعات نافذة »والمهادنة واالحتواء والترغيب وتقا�سم المكا�سب والتهمي�س والقمع...«

خر. اإن �سعف الم�ساركة في  خر وللراأي االآ �سغاء الن�سط لالآ عن الم�ساركة واالنفتاح والحوار واالإ

عملية  في  الم�ساركة  في  الن�ساء  وكذلك  ال�ساب،  الجيل  دور  تهمي�س  في  �ساهم  الحزبية  الحياة 

الهرم  داخل  القرار  �سناعة  مراكز  في  وتواجدهم  تمثيلهم  وكذلك  ال�سيا�سي،  القرار  اتخاذ 

الي�سارية  حزاب  االأ بين  ما  التحالفات  وبناء  الم�سترك  ال�سيا�سي  الحراك  هام�س  اإن  الحزبي. 

محدود حتى على الم�ستوى التكتيكي، رغم وجود حيز تقاطع في برامجها ال�سيا�سية واالقت�سادية 

واالجتماعية. اإن تاريخ الحياة الحزبية �سهد تجارب مختلفة ومبادرات لبناء تحالفات واأج�سام 

وتغلبها  اآنية  المبادرات كانت  اأن هذه  بيد  للم�سي قدما بطاقات جماعية،  م�ستركة في محاولة 

الم�سالح ال�سخ�سية والفئوية على الم�سلحة المجتمعية، تقف عند حدود ال�سكل دون الم�سمون 

اأو محاولة االرتكاز على اأ�س�س مفاهيمية وا�ستراتيجية م�ستركة، ولعل من اأبرز التجارب، تحالف 

»التجمع الديمقراطي الفل�سطيني« ما بين بع�س القوى الي�سارية، وكذلك تجربة قائمة »البديل« 

وح�سدت  ي�سارية،  قوى  ثالث  بين  ما  خيرة  االأ االنتخابات  اأبواب  على  ت�سكلت  التي  االنتخابية 

مقعدين برلمانيين غير اأنه لم يتم البناء عليها لت�سكيل »التيار الثالث«.

في موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية: 

ال�سيا�سي  وال�سراع  الراهنة  المالية  زمة  االأ اإثر  على  اأ�سابها  الذي  الوظيفي  ال�سلل  عن  بعيدا 

اإرث  انتقال  من  ال�سلطة  موؤ�س�سات  تعاني   ،2006 عام  في  خيرة  االأ الت�سريعية  االنتخابات  ُبعيد 

ثقافة واآلية عمل ومنهج منظمة التحرير في اإدارة ال�ساأن العام، مما �ساهم في غلبة ال�سخ�سنة 
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اأ�سبح يتخذ �سكال من  اإدارة النظام ال�سيا�سي، الذي  والعالقات الحزبية وال�سيا�سية في عملية 

الماأ�س�سة على م�ستوى ال�سكل ولي�س الم�سمون. ي�ساف اإلى ذلك، وجود �سعف في نظم الم�ساءلة 

دارة الحديثة و�سلطة القانون، وكذلك �سعف في الكوادر المهنية والكفاءات التي  والمحا�سبة واالإ

اأ�س�س مهنية واإدارة حديثة مرتبطة بالهدف التنموي التحرري االنعتاقي.  تنطلق في عملها من 

تمكين  عملية  في  م�ساهمتها  في  و�سعف  وظيفي،  �سلل  حالة  في  العام  القطاع  موؤ�س�سات  وتقبع 

الفرد والمجتمع، رغم اأن تقرير التنمية ذاته ي�سير اإلى اأن ما تقارب ن�سبته 82% من ن�سبة التمويل 

الخارجي هي موجهة اإلى موؤ�س�سات هذا القطاع. اإن طبيعة النظام ال�سيا�سي والو�سع االجتماعي 

واالقت�سادي والثقافة المجتمعية ال�سائدة تحد من قدرة هذه الموؤ�س�سات على لعب دورها التنموي 

للموؤ�س�سات  ال�سيا�سي والعملياتي والخدماتي وغير الخدماتي  داء  االأ المن�سود. هناك �سعف في 

هداف واال�ستراتيجيات والذي انعك�س على  العامة. هناك �سعف على م�ستوى  البنى والروؤية واالأ

م�ستوى �سيا�ساتها وخططها ومبادراتها ومدى تلبيتها الحتياجات ال�سرائح المختلفة.  

دارة الر�سيدة وتبعاتها القت�سادية: في نظم الإ

نقل  ُبعيد  االقت�سادي  الو�سع  في  �سريعًا  تدهورًا  الدولي  البنك  ر�سد   2006 عام  تقريره  في   

الجهات  �سحبت  فقد   ،2006 العام  من  اآذار  �سهر  نهاية  في  »حما�س«  حكومة  اإلى  ال�سالحيات 

�سرائيلي بتجميد  المانحة الرئي�سية دعمها لل�سلطة الفل�سطينية، كما قامت �سلطات االحتالل االإ

والتداعيات  الم�سددة  جراءات  االإ اإلى  اإ�سافة  الفل�سطينية،  بال�سلطة  الخا�سة  ال�سريبية  العوائد 

موال اإلى خزينة ال�سلطة. اإن عدم دفع  القانونية التي فر�ست على البنوك بهدف عدم تحويل االأ

فراد، فقد زادت  م�ستحقات الرواتب لموظفي القطاع العام تبعا لذلك اأثر على م�ستوى المعي�سة لالأ

ن�سب البطالة والفقر. ويقدر البنك الدولي ن�سبة العجز للعام 2006 بمليار دوالر، اأي بمقدار ثالثة 

اأ�سعاف ما ورد في ميزانية ال�سلطة في عامي 2004-2005 من معونات خارجية . اإن ربط الدعم 

و�سعوبة  زمة  االأ حدة  زيادة  في  �ساهم  العا�سرة  للحكومة  �سيا�سية  بمواقف  لل�سلطة  االقت�سادي 

اإيجاد حلول عملية فقد توجب على الحكومة الجديدة االعتراف باإ�سرائيل ونبذ العنف وتقبل كافة 

االتفاقيات ال�سابقة بين الفل�سطينيين واإ�سرائيل.

هناك فجوة... هناك حاجة: 

زمة لي�ست اآنية وال  بعاد، واأن هذه االأ من الوا�سح اأن المجتمع الفل�سطيني يعي�س اأزمة متعددة االأ

جديدة، فهي ال ترتبط فقط في واقع مو�سوعي متدهور تغيب فيه الروؤية اال�ستراتيجية ال�سيا�سية 

وتخطيط  اإدارة  واآليات عمل وطبيعة عالقات وم�سالح و�سعف  ثقافة  اأي�سا في  واإنما  والوطنية 

اإن  المجتمعي.  بالواقع  النهو�س  المتاحة وتوجيهها ب�سورة هادفة نحو  الموارد  ا�ستثمار  يمكنها 
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

  الم�سطلح باالنجليزية يعني » الدبابات الفكرية« وفي ذلك داللة حيث كانت تعني الغرفة التي يجتمع فيها اال�ستراتيجيون من اجل 
8

التخطيط في وقت الحروب والمجاالت الع�سكرية على وجه التحديد.

9  Lee Edward The Power of Ideas: The Heritage Foundation at 25 Years, Ottawa: Jameson Books, 1997.
10  John. Goodman: What is a Think Tank: http://www.ncpa.org/pub/special/20051220-sp.html.

والمجتمعية  وال�سيا�سية  الفكرية  والطاقات  الجهود  توحيد  دون  االنحدار  في  اال�ستمرار  تكلفة 

ولى هي انهيار م�سروع الحرية واال�ستقالل برمته. الموجودة باهظة وال�سحية االأ

هناك حاجة لمنارة ت�سيء الطريق نحو الهدف المن�سود »تحرير المجتمع وتمكينه«، وهناك حاجة 

را�سي  لم�ساحة ومنبر حر م�ستقل تجتمع فيه الطاقات الفكرية الفل�سطينية المقيمة �سواء على االأ

علمي  ب�سكل  واال�ستراتيجية  نية  االآ الق�سايا  مع  التعامل  يتم  بحيث  ال�ستات،  في  اأو  الفل�سطينية 

ومعمق، ويتم طرح البدائل المختلفة للجمهور �سواء على م�ستوى �سانعي القرار اأو الجمهور العام 

في الحقب التاريخية المختلفة. وبالرغم من وجود بع�س المفكرين في ال�ساحة الفل�سطينية اإال انه 

يمكن االدعاء اأن  المنتوج المعرفي ما زال محدودا كما وكيفا، ويفتقر للتنوع في االخت�سا�سات. 

فهل يمكن لمراكز ال�سيا�سات (مراكز الفكر) الم�ساهمة في ذلك!

8
:Think Tanks ثالثا: مراكز ال�سيا�سات

ماهية مركز ال�سيا�سات:

يعرف »جولد�سميتز« مركز ال�سيا�سات باأنه موؤ�س�سة لديها قيادة ذات طاقات تخيليه فكرية اإبداعية 

  ،
9

ت�ساهم في بلورة خيارات واقعية لها جذور فكرية لل�سيا�سات والبرامج والخدمات التي تقدمها

فهي اإذن بمثابة منارة ت�سيء الطريق نحو خيارات متعددة واإمكانيات غير معروفة ت�ستند في اآلية 

عملها على درا�سة الما�سي والتراث والهوية وال�سياق الحالي ومحاولة بلورة ا�ستراتيجيات العمل 

 والبناء عليها من خالل 
10

فكار« الم�ستقبلي. ارتبط مفهوم مركز ال�سيا�سات في عملية »توليد االأ

تراكم  اإلى  الفر�سة  تتاح  والمعرفة بحيث  الفكر  اأ�سحاب  بين مجموعة من  والنقا�س ما  الحوار 

الفال�سفة  بينهم  من  ومعرفة  فكر  فال�سفة  اليوناني  التاريخ  في  برز  ولقد  المختلفة.  الخبرات 

�سقراط واأفالطون واأر�سطو الذين تركوا ب�سمات في ما يتعلق بالية الو�سول اإلى المعرفة، فقد 

ال�ستخدام  تالميذه  يدفع  كان  المعرفة، حيث  اإلى  و�سول  اآلية  والنقا�س  الحوار  في  اأر�سطو  راأى 

جابة على اأ�سئلة لي�س بغر�س اإيجاد اإجابات عليها، واإنما خلق جدل فكري وطرح  عقولهم في االإ

ت�ساوؤالت تتناول زوايا مختلفة من المو�سوع قيد النقا�س.
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وكما يرى »جولد�سميتز« فاإن مركز ال�سيا�سات قد يكون محايدا غير حزبي، وقد يكون تابعا لحزب 

اأو اأكثر، ولكنه في نهاية المطاف يخدم توجها محددا يتالءم مع قيمه والمبادئ التي يوؤمن بها 

ويوؤيدها. 

لمحة على تجارب �سابقة: 

  Fabian Society for Social Change المجتمعي«  للتغيير  فابيان  »مجتمع  اأن  التاريخ  ي�سجل 

فقد  المتحدة،  الواليات  في  اأما  �سيا�سات.  اأول مركز  كان  بريطانيا عام 1884  في  اأن�سئ  الذي 

مثل  اأخرى  مراكز  اإلى  اإ�سافة   1916 عام   Brooking Institute بروكنج  موؤ�س�سة  من  كل  كانت 

وبيئية  واقت�سادية  واجتماعية  و�سيا�سية  اأيديولوجية  بتوجهات  ترتبط   Heritage Foundation

اأن  بو�سعية م�ستقلة غير حزبية، رغم  وتتمتع كل منهما  لها  الخدمات  توفير  اإلى  وت�سعى  معينة 

ولى كانت تدعم الحزب الليبرالي والثانية تدعم الحزب المحافظ. وفي عام 1945، ت�سكلت  االأ

في  اأما  الع�سكري.  المجال  في  للحكومة  الن�سيحة  تقدم  حزبية  غير  كموؤ�س�سة   RAND موؤ�س�سة 

ال�سبعينات من القرن الما�سي، فقد اأخذت تت�سكل مراكز �سيا�سات حزبية �سغيرة تقدم الدعم 

لمانية،  يديولوجي للحزب الذي تنتمي اإليه كما هي الحال في التجربة االأ والتوجيه ال�سيا�سي واالأ

حيث نجد مركز �سيا�سات خا�سة بكل حزب �سيا�سي مثل موؤ�س�سة »هنريك بول« التي تدعم حزب 

لماني. اأما على م�ستوى قطاعات العمل، فثمة مراكز تعالج قطاعات مختلفة �سيا�سية  الخ�سر االأ

في  عملها  مجال  اأخرى  مراكز  تحدد  الوقت  ذات  وفي  وثقافية  وبيئية  واجتماعية  واقت�سادية 

قطاعات محددة مثل ال�سيا�سة الخارجية اأو تدني اأجور العمال اأو ق�سايا البيئة اأو اقت�ساد ال�سوق 

من الع�سكري...الخ.   الحر اأو االأ

وبخ�سو�س الدور الوظيفي الذي يقوم به الفاعلون في هذه المراكز وبالتحديد في مجال تحليل 

ال�سيا�سات فيتمثل في مجالين ب�سورة عامة:

باأبعادها المختلفة كبعدي  لمام  االإ محاولة روؤية الق�سايا وفهمها تحليلها ب�سكل معمق، ومع  	-
الخ   ... القوة  وعالقات  يديولوجية  واالأ والم�سالحية  المعلوماتية  بعاد  واالأ والزمان  المكان 

بحيث تظهر جوانب معرفية مفيدة في عملية بلورة ال�سيا�سات.

حزاب ال�سيا�سية  اإن موقع مركز ال�سيا�سات ما بين الحكومة والمجتمع المدني بما في ذلك االأ 	-
ال�سندوق،  خارج  من  للتفكير  المجال  لها  تف�سح  والوطنية،  ال�سيا�سية  توجهاتها  بمختلف 

اإنتاج ذاتها في اإطار هوية  خر على اعتبار اأن كل جماعة تت�سكل وتعيد  ولعب دور الفريق االآ

من  يكون  وبالتالي  مور،  لالأ روؤيتها  اإزاء  متجان�سة  وزاوية  معين،  تفكير  ونمط  واأيديولوجيا 
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«

11  Dawn Goldschmitz: Funding Think Tanks: www.nng.org/assets/Funding_Think_Tanks.doc.

المجدي تو�سيع الدائرة والزوايا التي يمكن من خاللها النظر اإلى ق�سايا محددة وتقديم راأي 

اإ�سافي مغاير عن الراأي الذي تنتجه الجماعة. 

 التي يمكن اأن ت�ستخدمها هذه المراكز بهدف تعزيز عالقتها مع �سانعي القرار 
11

وتتعدد الو�سائل

بحيث تقوم بع�سها بما يلي:

تمويل برامج ومجموعات �ساغطة تعمل  باتجاه تغيير ال�سيا�سات االجتماعية نحو قيم واأهداف  	-
مراكز ال�سيا�سات.

ومعرفة  فكرا  يعزز  اأن  للمركز  يمكن  حيث  وروؤيته  للمركز  داعمة  �سيا�سية  �سبكات  ت�سكيل  	-
فكار.  محددة من خالل خلق واإن�ساء بنية و�سبكات �سيا�سية ت�ساهم في عملية ن�سر هذه االأ

بناء عالقات جيدة وفتح قنوات مع �سانعي ال�سيا�سات عبر تنفيذ فعاليات م�ستركة. 	-

فكار: من خالل تمويل معاهد بحثية ومنح علمية ومراكز �سيا�سات يمكن من  خلق المعرفة واالأ 	-
خاللها ت�سكيل الراأي العام و�سيا�سات النخب ون�سر المعلومات وبالتالي التاأثير على ال�سيا�سات 

العامة. 

اإن درجة مو�سوعية المعرفة التي تقدمها مراكز ال�سيا�سات هي محل نقا�س، خا�سة مع عدم تنوع 

تزوير  ح�ساب  على  المادي  الدعم  ا�ستمرارية  �سمان  على  التركيز  يكون  فقد  التمويل،  م�سادر 

الحقائق اأو عدم عر�سها ب�سورة مو�سوعية. وفي هذا ال�سياق، يذهب بع�س الناقدين اإلى ما هو 

اأبعد، حيث ي�سير »جولد�سميتز« اإلى دورها كاأداة دعائية لترويج اأيديولوجية وتوجهات محددة. 

بحاث واآلية العمل  من جهة اأخرى، يمكن لمركز ال�سيا�سات اأن يتخذ موقفًا �سيا�سيًا يعبر عنه في االأ

راء الواردة تعبر عن راأي الباحثين  اأن االآ اإلى  اأبحاث ي�سير فيها  التي ينتهجها، كما يمكنه ن�سر 

ولي�س عن راأي المركز. 

إزاء دور مراكز ال�سيا�سات: منطلقات مو�سوعية ا

اإن عملية خلق بيئة تفاعلية ما بين اأ�سحاب الفكر و�سانعي ال�سيا�سات ي�ساهم في تعزيز مبادئ 

توليد  اإمكانية  اإلى  اإ�سافة  الراأي،  التعبير عن  راء وحرية  االآ تعددية  واحترام  والحوار  الم�ساركة 

اأفكار وتوجهات و�سيا�سات وتراكم الخبرات واال�ستعانة بها من اجل بلورة �سيا�سات وا�ستراتيجيات 

يمكن  التي  لية  االآ في  التحدي  ويبرز  المختلفة.  بالقطاعات  المجتمعية  الم�سالح  تخدم  عمل 

ال�سيا�سات  في  االجتماعية  القطاعات  كافة  واحتياجات  م�سالح  تمثيل  ت�سمن  بحيث  توظيفها 
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واال�ستراتيجيات التي يتم بلورتها ومحاولة ترجمتها اإلى خطط عمل وبرامج قابلة للتطبيق ذات 

عملية  في  المختلفة  طراف  االأ اإ�سراك  عملية  اإن  المجتمع.  في  التنموي  الواقع  على  اإيجابي  اأثر 

الحوار وم�ساركتهم بالمعلومات ي�ساهم في تعزيز بناء م�سالح م�ستركة فيما بينهم، كما يزيد 

من التزامهم وتبنيهم لثقافة وم�سمون هذه ال�سيا�سات، وبالتالي تزيد دائرة التحالفات الممكنة 

اأثناء عملية التطبيق.

 
12

مراكز �سيا�سات فل�سطينية : تجارب فل�سطينية

يمكن في هذا ال�سياق التطرق اإلى ثالثة مراكز في بيروت في الن�سف الثاني من القرن الما�سي 

بحاث الفل�سطيني وموؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.  وهي مركز التخطيط الفل�سطيني ومركز االأ

وبالرغم من اأن هذه المراكز كانت ترفد منظمة التحرير الفل�سطينية بمنتجها البحثي اإال اأن دورها 

وتاأثيرها على �سانعي القرار ال�سيا�سي كان محدودًا، حيث اإن القرارات ال�سيا�سية في تلك الحقبة 

التاريخية – في ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن الما�سي - كانت ت�ستند اإلى ا�ستراتيجيات 

�سباب تتعلق بطبيعة المرحلة ال�سيا�سية حيث كان  تطرحها دول تتمتع بوزن �سيا�سي. ويعود ذلك الأ

�سا�س اإلى تو�سيع دائرة االعتراف بمنظمة التحرير الفل�سطينية. وفي  القرار ال�سيا�سي ي�سعى باالأ

العربي« في  الفكري  »الملتقى  لعبه  الذي  الدور  اإلى  �سارة  االإ الفل�سطينية، يمكن  را�سي  االأ داخل 

بدايات تاأ�سي�سه في توفير مكان حيادي تجتمع فيه القيادات ال�سيا�سية للحوار والنقا�س، ومحاولة 

كاديمية  �سارة اإلى الجمعية الفل�سطينية االأ الخروج باآليات منا�سبة للعمل ال�سيا�سي، كما يمكن االإ

ال�سيا�سية  القيادات  الجتماع  المنا�سبة  والبيئة  المكان  توفير  في  ت�ساهم  التي  الدولية،  لل�سوؤون 

خر. وكذلك لعب مركز الدرا�سات والبحوث في نابل�س دورا  والفكرية للنقا�س ومحاولة تفهم االآ

نتاج المعرفي والبحثي . كما يمكن ت�سور الم�سجد كمكان لاللتقاء واالجتماع  رائدا في عملية االإ

ما بين قيادات ونخب �سيا�سية ومجتمعية تحمل روؤى وبرامج �سيا�سية مجتمعية لها جذورها في 

�سالم ال�سيا�سي. االإ

بحاث الفل�سطيني )بيروت(:  تجربة مركز الأ

منذ العام 1965 لغاية 1994، برز المركز الفل�سطيني ك�سرح فكري ثقافي لعب دورا رائدا في 

التاأريخ ون�سر المجالت  �سرائيلي، بما في ذلك  الفل�سطيني واالإ بالواقع  تتعلق  فتح ملفات بحثية 

المركز  كان  ولقد  الفل�سطينية«.  و»اليوميات  ال�سهرية  فل�سطينية«  �سوؤون  »مجلة  مثل  والدوريات 

  المعلومات الواردة تم ا�ستقاوؤها من بع�س المقابالت مع خبراء وباحثين في المجال.
12
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بحاث الفل�سطيني، رام اهلل: مواطن. الموؤ�س�سة الفل�سطينية   �سميح �سبيب: الذاكرة ال�سائعة: ق�سة الم�سير الماأ�ساوي لمركز االأ
13

لدرا�سة الديمقراطية، 2005.

بمثابة »عقل« منظمة التحرير حيث تم تاأ�سي�سه منذ بدايات المنظمة بموازاة مع جي�س التحرير 

الفل�سطيني. وبالرغم مما لحق المركز من مداهمات وتفجيرات و�سرقة مقتنياته المعرفية من 

�سرائيلي، ونقل مقره اإلى قبر�س، اإال اأن المركز ا�ستمر بالعطاء الفكري، ويقول  قبل االحتالل االإ

فكريا  حدثا  لتاأ�سي�سه  ولى  االأ البدايات  ومنذ  المركز  »�سكل  �سبيب:  �سميح  الفل�سطيني  الباحث 

من  وتمكن  والعالمي  العربي  ال�سعيدين  على  بل  فح�سب  الفل�سطيني  ال�سعيد  على  لي�س  مهما 

الفل�سطينيين  كاديميين  االأ التفاف خيرة  ونتيجة  الفل�سطينية  القيادة  المفتوح من  الدعم  خالل 

حوله بكل ما تمتعوا به من خبرة ومعرفة وحما�س وطني اأ�سيل من اأن ين�سر المعرفة المو�سوعية 

اإ�سرائيل ككيان وموؤ�س�سات وتطلعات ، كما قام باإحياء التاأريخ الوطني الفل�سطيني وتاأريخ  حول 

الق�سية الفل�سطينية في مرحلتها الراهنة منذ عام 1964. وتحول المركز عبر مكتبته ومحفوظاته 

، وي�سير �سبيب اإلى اأهمية وجود حيز 
13

الوثائقية ووجود الخبراء فيه اإلى مدر�سة يق�سدها الجميع«

وهام�س ا�ستقالل ن�سبي للمثقف بال�سيا�سي في اإطار المركز ، وي�سيد بالدور الذي لعبه المركز 

في تغذية الحركة ال�سيا�سية واإغفال م�ساهمات ن�سطة من قبل �سيا�سيين لهم دورهم في �سناعة 

التنظيمية  النزعة  األقت  عندما  ال�سبعينيات  مرحلة  اإلى  �سبيب  ي�سير  اأخرى،  جهة  من  القرار. 

العلمي  كاديمي  االأ العمل  بين  ما  التوازن  المركز محدثة حالة من عدم  والحزبية بظاللها على 

المو�سوعي والعمل ال�سيا�سي.  

بع�س التحديات التي يمكن اأن تواجهها مراكز ال�سيا�سات: 

والمو�سوعي  العلمي  النهج  دون  القوة  عالقات  وترجيح  ال�سيا�سي  العمل  في  االرتجالية  	-
والمعرفي المعلوماتي في عملية اتخاذ القرار، مما قد يهدد عالقة التوازن والتبادل ما بين 

مركز ال�سيا�سات و�سانعي القرار ال�سيا�سي. 

يثار هنا �سوؤال من قبيل: اإلى اأي مدى يمكن روؤية مركز ال�سيا�سات كو�سيلة تاأخذ من خاللها  	-
فكار والخيارات دون اأن يكونوا ملزمين اأو م�سئولين عن  حزاب ال�سيا�سية و�سانعو القرار االأ االأ

تنفيذها. هل يمكن للخيارات واال�ستراتيجيات اأن تكون اأكثر اإلزاما اإذا كان المفكر وعملية 

بلورة ال�سيا�سات هي من داخل الحزب ولي�س من خارجها في مركز �سيا�سات ! 

في  ال�سيا�سية  التوجهات  وتحديد  ال�سيا�سي  القرار  اتخاذ  عملية  في  الم�ستخدم  النهج  اإن  	-
العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني تاأخذ بعين االعتبار عوامل عدة، منها الم�سالح الذاتية والمزاج 

ال�سعبي وال�سغط الخارجي والتمويل واالجتهاد الذاتي اأكثر من توجهات وا�ستراتيجيات يتم 
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ال�سيا�سي مبنية على  القرار  واتخاذ  التخطيط  اإن عملية  �سيا�سات،  طرحها من قبل مراكز 

مجموعة من ا�ست�سارات فردية اآنية يلجا اإليها الفاعلون ال�سيا�سيون في �سياق ردود فعل. 

غلبة الفئوية واللون ال�سيا�سي الواحد في الهيكل الموؤ�س�سي وعملية اتخاذ القرار. 	-
ت�سكو المراكز البحثية من ندرة الكفاءات البحثية والموارد المالية وبالتالي يكون التحدي على  	-

م�ستوى كمي ونوعي فيما يتعلق بالمنتوج ال�سيا�ساتي اإ�سافة اإلى �سمان ا�ستمرارية التمويل.

بينهما،  فيما  الثقة  في عالقة  الفجوة  وكذلك  وال�سيا�سي  المفكر  بين  ما  العالقة  محدودية  	-
والبقاء  التخ�س�سات  محدودية  البحثي،  المجال  في  التعمق  عدم  ومنها:  تتعدد  �سباب  واالأ

في العموميات، �سعف المنتوج في مجال البحث التجريبي اأو التطبيقي، م�سالح وقيم غير 

متجان�سة ...الخ اإ�سافة اإلى غياب الحريات وانح�سار دور المثقف الناقد. 

اإطار عام مقترح لمركز �سيا�سات فل�سطيني: 

الروؤية: يقترح اأن تكون روؤيته هي الحرية واال�ستقالل والتنمية المجتمعية.

والمو�سوعية  والواقعية  والم�سداقية  والم�ساواة  الحرية  و  العدالة  اأن تكون  المركز: يقترح  قيم 

والتعددية.

الر�سالة: يقترح اأن يكون مركز �سيا�سات غير ربحي م�ستقاًل برنامجه يتفق مع المبادئ الوطنية 

ر�سد  على  يعمل  الفل�سطينية،  التحرير  لمنظمة  ال�سيا�سية  الروؤى  مع  ومتوافقة  والديمقراطية 

القيادات  مع  والحوار  الم�ساركة  خالل  من  تراكمي  بعد  ذات  واقعية  �سيا�سات  وبلورة  الواقع 

را�سي الفل�سطينية اأو  كاديمية والفكرية وال�سيا�سية والمجتمعية رجاال ون�ساء �سواء من داخل االأ االأ

من ال�ستات الفل�سطيني.  

هداف: يقترح اأن يكون من بينها: الأ

زمات التي يواجهها الفل�سطيني.  اقتراح ا�ستراتيجيات للخروج من االأ 	-
تعزيز البرنامج الوطني والديمقراطي الفل�سطيني. 	-
تعزيز الم�ساركة والحوار في المجتمع الفل�سطيني. 	-

تعزيز الهوية الوطنية. 	-
ثقافة الحوار والم�ساركة. 	-

(رجااًل  ومجتمعية  و�سيا�سية  اأكاديمية  فل�سطينية  وقيادات  وجمهور  نخب  الم�ستهدفة:  الفئة 

ون�ساًء).
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»
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«

جندة: يقترح اأن تتطرق اإلى الق�سايا ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية والثقافية.  الأ

والراأي  الراأي  الهادف، احترام  الواقعي  العلمي  النقد  اأن يكون مبنيًا على  العمل: يقترح  منهج 

ق�ساء، الملكية الجماعية والم�ساواة في الفر�س.  خر، التمثيل والواقعية، الم�ساركة، عدم االإ االأ

نوعية الخدمات: قد يكون من خالل:

درا�سات تجريبية. 	-
بلورة �سيا�سات. 	-

توعية ومنا�سرة. 	-
بناء قدرات. 	-

التفكير والبحث والن�سر واالإعالم. 	-
توفير المنبر للحوار المفتوح. 	-

التمويل: يقترح اأن يتم مراعاة 

من  الذاتية  الم�سادر  على  االعتماد  محاولة  مع  وا�ستمراريتها  التمويل  م�سادر  تنوع  	-
داخل المجتمع. 

بحيث يمكن من خاللها تغطية   Trust Fund االعتماد المالي على وجود وقفية مالية  	-
التكاليف الجارية للمركز وبالتالي ت�سمن ا�ستمراريته. 
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الم�سادر الم�ستخدمة:

البني، اأكرم: خيار المثقف العربي اأمام التحديات الراهنة، ن�سخة الكترونية، تم ا�سترجاعها   .1

بتاريخ 2007/1/2 من:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D25670E3-BE2A-4BE8-B8B8-1B2D3F9718AC.htm 

المعرفة  »مجتمع  في  المعرفة،  اإنتاج  عملية  في  ال�سيا�سي  النظام  دور  با�سم:  الزبيدي،   .2

 ، للعام 2003«  العربية  ن�سانية  االإ التنمية  تقرير  فل�سطينية في  التنمية: قراءات  واإمكانيات 

رام اهلل: برنامج درا�سات التنمية- جامعة بيرزيت، 2004، �س60. 

بحاث الفل�سطيني، رام  �سبيب، �سميح: الذاكرة ال�سائعة ـ ق�سة الم�سير الماأ�ساوي لمركز االأ  .3

اهلل: مواطن الموؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، 2005.

تقرير التنمية الب�سرية لعام 2004 ، برنامج درا�سات التنمية- جامعة بيرزيت، 2005.   .4

5. Edward, Lee: The Power of Ideas: The Heritage Foundation at 25 Years, 
Ottawa: Jameson Books, 1997.

6. Goodman, John.: What is a Think Tank: http://www.ncpa.org/pub/
special/20051220-sp.html.

7. Goldschmitz, Dawn: Funding Think Tanks: www.nng.org/assets/Funding_
Think_Tanks.doc .
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«

 »التيار الثالث« موؤ�سرات نحو الم�ستقبل

اإعداد: عمران الر�سق

راء: تنوع في الروؤى واالآ

تظهره  ما  الثالث«، هذا  »التيار  مو�سوع  واختالف، حول  تنوع  الكلمة من  تعنيه  بما  كثير،  جدل 

وراق البحثية ال�سابقة بموا�سيعها المختلفة، اإ�سافة اإلى �سل�سلة الور�سات واللقاءات والحوارات  االأ

مر يبقى رهن الزاوية التي ينظر اإلى المو�سوع من خاللها، فقد ي�سهم  المتعلقة بها، بيد اأن  االأ

راء في بناء »التيار الثالث« بقدر ما قد ي�سع كوابح تعيق انطالق هذا الم�سروع. تنوع االآ

لقد طرحت الدرا�سة حتى اللحظة اأ�سئلة �ستى كان يجب اأن ت�ساأل، وفتحت عبر النقا�س والحوار 

كوة معرفية وعلمية في روؤى وتوجهات كانت ت�ست�سهل المو�سوع وتوزنه كميًا. كما اأعادت المو�سوع 

اإلى الموقع الطبيعي وجوهر الق�سية قيد الدرا�سة، وهو التفكير بكيفية اإن�ساء »التيار الثالث«، قبل 

حالم على ج�سم كان يعتقد انه �سهل التحقق. فرغم اتفاق كثيرين حول �سرورة  مال واالأ تعليق االآ

وجود التيار »الثالث« اإال اأنهم يختلفون كما هو وا�سح حول تفا�سيله، كما يجري الت�سكيك بقدرة 

العنا�سر المفتر�سة اأ�سال ورغبتها بت�سكيل »التيار الثالث«.

لقد تطرق البحث اإلى موا�سيع عدة، ثار نقا�س جدي وعميق حولها، عك�س وجود اتفاق، كما بين 

المحاور  اإلى  دارت حولها  التي  راء  واالآ والمعالجات  الق�سايا  تق�سيم هذه  ويمكن  وجود خالف، 

التالية:

اأوًل: الجدل المفاهيمي

يالحظ عند الحديث عن مفهوم »التيار الثالث«، االنطالق من ت�سورات ومرجعيات مختلفة:

كثر حيادًا- يت�سدى لمعالجة المو�سوع من منظور تاريخي و�سفي  �سهل واالأ فالبع�س – وهو االأ  .1

اأكاديمي، ير�سد فيه ظهور المفهوم ون�ساأته وتطوره عند الفال�سفة والمفكرين ، والظروف على 

ن ياأخذ المفهوم هذا ال�سكل اأو ذاك،  في بيئات مختلفة، فقد ا�ستخدم  اختالفها التي اأدت الأ

�سارة اإلى نهج مختلف يتجاوز الراأ�سمالية الليبرالية واال�ستراكية  هذا المفهوم في ال�سابق لالإ

ال�سوفييتية (كما ا�ستخدمه اليمين في فترة ما بين الحربين)، اأو نهج توفيقي بين النظاميين 

ن، ي�ستخدم المفهوم  وروبي ما بعد الحرب العالمية الثانية). واالآ (كما ا�ستخدمه الي�سار االأ
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العقديين  في  الغربية  اأوروبا  في  يديولوجي  االأ بال�سراع  خا�س  مختلف  تاريخي  اإطار  في 

خيرين، وهو ي�سير اإلى نهج يتجاوز الليبرالية الجديدة (التات�سرية والريغانية) واال�ستراكية  االأ

االجتماعية الغربية (دولة الرفاه). التيار الثالث اإذن هو محاولة فكرية وا�ستراتيجية تهدف 

اإلى تحديث اال�ستراكية االجتماعية الغربية من خالل قبول اقت�ساد ال�سوق (تاأثير الليبرالية 

الجديدة)، والتاأكيد على �سرورة وجود مجتمع مدني قوي (تجربة نظام الدولة اال�ستراكية 

اأر�سية ما تفر�سه تطورات  والتاأكيد على �سرورة عقد اجتماعي جديد على   ال�سوفييتية)، 

الواقع ممثلة بالعولمة والمعلوماتية وبروز النزعة الفردية.

الثالث  التيار  م�ساألة  تطرح  العربي  الواقع  في  وفل�سطينيًا؟  عربيًا  الثالث  التيار  يعني  ماذا 

وهذه  االجتماعية«  واال�ستراكية  »اللبرالية  بالثنائية  �سكليا  تذكر  جديدة  لثنائية  بالن�سبة 

الي�سار  ي�ستثني  الطرح  هذا  لكن  الليبرالي)  �سالم-  (االإ �سالم«  واالإ »اللبرالية  هي  الثنائية 

مرفو�س،  طرح  هو  �سالم«  االإ »الليبرالية-  ثنائية  ولذا  وديمقراطيًا.  تقدميًا  علمانيًا  كونه 

فالتيار الثالث هو طرح ي�ساري ويخ�س عملية تحديث للي�سار. 

ب�سكل  والفكري  يدلوجي  االأ التوجه  تعك�س  تنظيرية،  نظر  المفهوم من وجهة  اآخرون  ويعالج   .2

خرى باختالف خلفية وم�سلحة �ساحبها،  حاد، وفق مقايي�س معيارية ذهنية، تختلف هي االأ

مثل الدعوة اإلى ت�سكيل ي�سار ذي روؤية راديكالية، �سواء في ال�ساأن الداخلي اأو الخارجي، يعمل 

االتجاه  هذا  اأ�سحاب  الوطني.  اال�ستقالل  اإنجاز  اإلى  طبعًا  اإ�سافة  مجتمعيًا،  تطبيقها  على 

ينقدون الي�سار القديم الذي يرون في تجربته العديد من االختالالت الذاتية والمو�سوعية، 

ولكنهم ي�سددون في ذات الوقت على ف�سل الم�سروع ال�سيا�سي لحركة »فتح« والف�ساد المالي 

داري والفقر الم�ست�سري من ناحية، والقمع االجتماعي ال�سامل والمت�سع الذي بات ال�سمة  واالإ

�سالمية ال�ساعدة واليمين المحافظ من ناحية اأخرى، وال�سراع الدموي  المالزمة للقوى االإ

بينهما  ال�سلطة  واقت�سام   ) الت�سريعي  المجل�س  �سدة  اإلى  »حما�س«  و�سول  بعد  ال�سلطة  على 

خرى حاليا) من ناحية ثالثة، وبالتالي يحمل الواقع في نظرهم تحديًا  على ح�ساب القوى االأ

ال�سيا�سية والمق�سود بها هنا الديمقراطية والحريات  الليبرالية  جوهره: كيفية الجمع بين 

العامة والراديكالية االجتماعية والمق�سود بها اال�ستراكية. 

اأما الفريق الثالث، فيتناول الم�سطلح كم�سروع �سيا�سي، كحال الذين يرون »التيار الثالث«   .3

�سالم ال�سيا�سي. ويبرز هذا الجانب التوظيفي، في روؤية  انطالقًا من عالقة اق�سائية مع االإ

اأ�سا�سي،  ب�سكل  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  عن�سر  على  تركز  التي  ال�سيا�سية،  الف�سائل 

والعلمانية بعد ذلك،  عند خو�سها في المو�سوع جوهر الق�سية.
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«

ثانياً: مبررات �سرورة وجود »التيار الثالث«

قل اآني، خا�سة واأن  في حين اأن البع�س يعتقد ب�سرورة وجود »التيار الثالث«، كهدف على االأ  .1

ال�سراع بين قطبي النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني الرئي�سيين و�سل حد االحتراب بال�سالح، 

نقي�سا  بكونه  والديمقراطية،  الحرية  لقيم  كر�سيد  الثالث«  »التيار  بـ  يمان  االأ عن  ناهيك 

للقيم الدينية والمحافظة وما تنطوي عليه من قيم اال�ستبدادية.

اإلى  هوؤالء  وينظر  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  بناء  اإعادة  �سرورة  خر  االآ البع�س  يرى   .2

»فتح« كحليف ا�ستراتيجي، وهو ما يمكن تف�سيره بالعالقة التاريخية التي تربط العديد بين 

حزاب والقوى الفل�سطينية العلمانية في ظل م ت ف، ناهيك عن حالة ال�سعف والتهمي�س  االأ

المالي  االعتماد  جانب  اإلى  منها،  كلها  يكن  لم  اإن  اأغلبها  تعاني  التي  ال�سرعية  وفقدان 

والم�سالحي على وجود المنظمة. العالقة مع المنظمة وبالتحديد »فتح« تعني هنا الوقوف 

مر الذي يرى به البع�س  في وجه »حما�س«، وربما م�ساندة »فتح« في قتالها مع »حما�س«، االأ

تعار�سا مع ما تدعيه هذه القوى من »ديمقراطية« و »ليبرالية« توجب عليها القبول بنتيجة 

االنتخابات وت�سكيل معار�سة قانونية تحتكم وتنا�سر اأدوات �سلمية في العمل.

�سالمية الفل�سطينية،   وهناك راأي ثالث يتلخ�س في اأن المطلوب هو تجميع القوى الوطنية واالإ  .3

مر الذي يتطلب البحث عن اتفاق حول  �سمن هدف واحد هو اإقامة الدولة الم�ستقلة،  االأ

�سكل الدولة وكيفية التعاي�س والتفاعل بين هذه القوى، مما يعني اأن المطلوب هو اأن تجتمع 

كل األوان الطيف الوطني داخل �سياق �سامل، يقوم على التعددية الفكرية وال�سيا�سية ويتيح 

وال�سخ�سيات  المختلفة  المدني  المجتمع  ومنظمات  لموؤ�س�سات  الوقت  نف�س  في  المجال 

االجتماعية والديمقراطية والمراأة من الم�ساركة في الحياة ال�سيا�سية والمجتمعية.

ثالثاً: نقا�س حول المكونات وتحديد التخوم

التوجهات  اختالف  عن  الناجم  مر  االأ الثالث«،  »التيار  حول  واحدة  معالجة  وجود  انعدام  اأدى 

يديولوجية والفكرية والم�سالحية لدى الفرقاء المختلفين، اإلى عدم االتفاق على العنا�سر التي  االأ

يتكون منها »التيار الثالث« فل�سطينيا، بحيث يتم اأحيانًا اإعطاء اأولوية ل�سروط لدى هذا المكون اأو 

راء حول تحديد  خر �سروطًا هامة. لذا فاإن االآ خذ بالح�سبان ما يراه البع�س االأ ذاك ما، وعدم االأ

تخوم التيار الثالث تنق�سم اإلى:

البع�س يعتبر »التيار الثالث« بنية مفتوحة ت�سم اإلى جانب القوى الي�سارية اأحزابًا وموؤ�س�سات   .1

قوى  لي�سم  يت�سع  قد  النطاق  اأن  بل  اأجندته،  عن  النظر  بغ�س  المدني  والمجتمع  ليبرالية، 
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تحقيق  هنا  هي  ملحة،  بل  حيوية  يرونها  بمهام  لقيامهم  متنورين«،  »اإ�سالميين  و  فتح  من 

الروؤية  اإن هذه  ال�سيا�سي«.  �سالم  »االإ للفرد من ع�سف  ملجاأ  وتوفير  والحداثة  الديمقراطية 

تترك الباب مفتوحًا كذلك  الن�سمام قوى ال تتبنى خطًا ايدولوجيًا معينًا  كالمبادرة الوطنية 

الفل�سطينية وال�سخ�سيات الم�ستقلة. اإن هذه المهمة اإ�سافة اإلى تراجع الدور و�ساآلة التاأييد 

ال�سعبي واالعتماد على منظمة التحرير ماديا، قد يبرر كذلك ت�سديد البع�س على �سرورة 

ا�ستمرار التحالف �سمنها واإعادة بنائها. دعاة هذا االتجاه ال يمنحون اأهمية لاليدولوجيا اإذ 

يمان بالنهو�س  اإن المطلوب من وجهة نظرهم هو االنطالق من برامج وقطاعات يجمعها: االإ

االقت�سادي وال�سيا�سي واالجتماعي.  

في المقابل يرف�س اآخرون هذا المنطلق، فـ »التيار الثالث« في نظرهم يجب اأن يوؤ�س�س بدياًل   .2

راء  تاريخيًا ي�ساريًا، وبالتالي يتم تحديد »التيار الثالث« �سمن خانة الي�سار، ويتم الطعن في االآ

حزاب وموؤ�س�سات و�سخ�سيات من خارج »فتح« و »حما�س«. لكن   التي ترى فيه مجرد تجميع الأ

الم�ساواة  لق�سايا  ح�سا�س  راديكالي  جديد  ي�سار  هو  اأ�سلفنا-  – كما  هنا  المطلوب  الي�سار 

والتنمية، ينطلق من العمل مع القاعدة المجتمعية كاآلية للنهو�س.

المفارقة، اأن بع�س العنا�سر المر�سحة للدخول في »التيار الثالث« ال ترى نف�سها اأ�ساًل �سمن   .3

هذا ال�سياق، كحال »الطريق الثالث« الليبرالي التوجه،  والذي يقر اأحد موؤ�س�سيه �سالم فيا�س 

ب�سعوبة التمييز ما بين »الطريق الثالث« وحركة »فتح«، وال�سبب »اإننا نتفق معها في ف�سل 

دارة«،  الدين عن الدولة، وفي البرنامج ال�سيا�سي، لكننا نختلف عنها في مفاهيم الحكم واالإ

وبالتالي فاإن ا�ستقام حالها –اأي فتح- »ال يعود هناك داع لوجودنا«.

رابعاً: الذاتي والمو�سوعي

زمة التي تعاني منها العنا�سر المفتر�س  وغير بعيد عن النقا�س ال�سابق، يدور جدل حول عوامل االأ

اأنها ت�سكل »التيار الثالث«:

و  »فتح«  غير  من  القوى  و�سعف  انح�سار  اإلى  اأدت  التي  المو�سوعية  الظروف  جانب  اإلى   .1

ال�سيا�سي،  �سالم  االإ و�سعود  ال�سوفيتي  االتحاد  كانهيار  الفل�سطينية،  ال�ساحة  على  »حما�س« 

التيار  لتكوين  المفتر�سة  ال�سيا�سية  الت�سكيالت  اأداء  اإلى  عديدة  انتقادات  الح�سور  يوجه 

الثالث، وما ي�سوبه من ق�سور و�سوء اأداء واحتكار لل�سلطة وف�ساد وتباعد عن الواقع ومتطلباته 

طار توجيه النقد اإلى موؤ�س�سات »المجتمع المدني«، وو�سفها من  ...الخ. كما يتم في هذا االإ

قبل البع�س بـ »دمى تحرك بخيوط من الخارج، ال قواعد �سعبية لها« في اإ�سارة اإلى التمويل 
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�سارة اإلى غياب اأية روؤية ا�ستراتيجية  لفئة رجال  الغربي وما ياأتي به من اأجندة، كما تم االإ

عمال، الذين يرى البع�س انه يرك�سون وراء اال�ستثمار وال يملكون اأجندة وطنية.  االأ

مر دفع البع�س للت�سكيك في اإمكانية اإنجاز اأي م�سروع بالقوى والموؤ�س�سات القائمة،  اإن هذا االأ  .2

وجعل المطالبة باإ�سراك الجيل ال�ساب في عمليتي �سنع القرار واإعادة البناء على اأ�س�س �سليمة 

م�سروعًا.

خام�ساً: الحامل الجتماعي والثقافي

من  الفل�سطيني  المجتمع  في  الطبقية  الم�ساألة  يعتري  ما  ال�سياق،  هذا  في  العديدون  يطرح 

�سالم  اإ�سكاليات اأهمها تعدد الوالءات واالنتماءات، وغياب الوعي الطبقي، و�سواًل اإلى �سعود »االإ

الفقيرة  ال�سرائح  ذلك  في  بما  كافة،  االجتماعية  الطبقات  اختراق  على  وقدرته  ال�سيا�سي« 

والمهم�سة كال�سباب والن�ساء الذين طالما ما �سيد »الي�سار الفل�سطيني« هويته و�سرعيته من ادعاء 

زمة الثقافية. تمثيلها، كما يدور جدل حول االأ

 ولذلك يثور في هذا ال�سياق النقا�س التالي:

بالروؤية  ارتباطا  الوطنية،  والبرجوازية  عمال  االأ رجال  به  لي�سارك  ات�ساعه  البع�س  يرى   .1

الف�سفا�سة للتيار.

2.  وفيما يركز البع�س على اأن المطلوب هو مثقفون ع�سويون متنورون، يبدعون فكرًا جديدًا 

اأن  اإلى  م�سيرين  الروؤية  هذه  اآخرون  ينتقد  جديد،  لتيار  الطريق  تمهد  جديدة،  وممار�سًة 

زمة ولي�سوا حاًل لها. المثقفين هم اأ�ساًل جزء من االأ

3.  فيما قرر فريق ثالث االلتجاء اإلى الطبقة الو�سطى، بعد اأن فقد الثقة ب�سواها،  رغم اإطارها 

الف�سفا�س، واأن ن�سبة موؤيدي »التيار الثالث« فيها، قد ال تختلف كثيرا عن الطبقتين اللتين 

خاب اأمله بهما. 

ومع ذلك، يظل �سبه اإجماع يحوم على اأن وجود »التيار الثالث« يلبي تطلعات واأفكار جزء مهم   .4

من ال�سعب الفل�سطيني، ذي التطلعات القريبة من الي�سار والديمقراطية والعلمانية، لكنه ال 

حزاب والقوى القائمة ممثال له. يجد في االأ

�ساد�ساً: �سرعية »التيار الثالث«

يت�سح من خالل النقا�س اعتقاد كثيرين اأن فكرة »التيار الثالث« الثالث ت�ستمد �سرعيتها من:
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مما قد يحمله هذا التيار من جديد وفعال في الق�سايا االجتماعية واالقت�سادية، اإ�سافة طبعًا   .1

اإلى ال�سعي النجاز اال�ستقالل الوطني.

2.  ال�سراع الدائر على ال�سلطة والهيمنة بين »فتح« و »حما�س« (وحاليا المحا�س�سة)، قد اثبت 

زمة ويك�سر حالة اال�ستقطاب  اأن الفر�سة �سانحة لت�سكيل »تيار ثالث«،  ي�سكل جزء من حل االأ

الثنائي بينهما. 

بيد اأن اأ�سئلة ترتفع في هذا ال�سدد من قبيل هل تمنح هذه المثالب �سرعية تلقائية للقوى   .3

كبرين، وعليه قد نجد اإجابات مثل: العلمانية من خارج الف�سيلين االأ

اأ . اإن كانت الم�ساألة مجرد بروز طرف ثالث يخلق توازنًا بين الكتلتين الكبيرتين، كما يروج 

الكاملة  الن�سبية  نحو  االنتخابات  قانون  تعديل  من  اأكثر  هنا  المطلوب  فلي�س  الكثيرون، 

مر  االأ التوحد،  على  يجبرها  قد  قادمة،  ت�سريعية  انتخابات  اأي  في  الح�سم،  ن�سبة  ورفع 

الذي قد يج�سر الهوة بين عدد مقاعد الخ�سمين الرئي�سيين المتناحرين، ويعطى القوى 

الكبيرين، من  التنظيمين  ائتالفات مع احد  اإقامة  اإلى  تقود  اأكثر، قد  خالفهما مقاعد 

اأجل ك�سب اأكثرية في البرلمان واإقامة حكومة.

ناحية  من  ال�سلفية  الدينية  للفكرة  مناف�سًا  قويًا  ندًا  ي�سكل  تيارا  المطلوب  كان  اأن  اإما  ب. 

والليبرالية الجديدة، و�سورتها العربية الم�سوهة في اإطار مقت�سيات العولمة الراأ�سمالية 

ما  ي�ستقيم،  لن  مر  االأ فاإن  الوطني،  اال�ستقالل  نجاز  الإ طبعا  اإ�سافة  اأخرى،  ناحية  من 

دامت القوى المر�سحة لتكوين هذا التيار عاجزة عن ت�سكيل هذا البديل التاريخي، من 

خالقية  خالل عجزها في الممار�سة عن تقديم ما يوؤكد اأهليتها ال�سيا�سية والفكرية واالأ

لال�سطالع بهذه المهمة الج�سيمة.

�سابعاً: الدور الذي يمكن اأن يلعبه »التيار الثالث«

دار في هذا ال�سياق نقا�س م�ستفي�س عن وجود حاجة مجتمعية مو�سوعية وتاريخية لوجود التيار 

طار:  الثالث، ويمكن ر�سد توجهين متكاملين في هذا االإ

زمة العا�سفة التي يعاني منها الو�سع  ول الذي يرى به حاجة ملحة، للخروج من االأ التوجه االأ  .1

الفل�سطيني، اثر اال�سطدام (وحاليا منطق المحا�س�سة) الدائر بين »فتح« و »حما�س«، وما 

يترافق مع ذلك من ح�سار اقت�سادي وعزلة �سيا�سية. 

التوجه الثاني الذي يربط بينه وبين مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، الذي يرى   .2
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 في ال�سياق الفل�سطيني
»
التيار الثالث

«

التيار  منهما.  اأي  اأو  معا  مرين  االأ تحقيق  في  ف�سلت  الما�سية  ع�سرة  الخم�س  ال�سنوات  اأن 

المطلوب تاأ�سي�سه من وجهة نظرهم مطالب باأن يقدم روؤية اأخرى لما هو مطروح، كما اأن على 

اأن تراجع تجربتها باأ�سلوب نقدي، وتعيد تحديد روؤيتها  حزاب والقوى المر�سحة لتكوينه  االأ

الثالث« لي�س مجرد  ال�سيا�سي والم�سروع االجتماعي واالقت�سادي. وبذلك فاإن »التيار  للحل 

حزاب والموؤ�س�سات، بقدر ما ي�سكل بدياًل تاريخيًا، و�سمن هذا  تجميع كمي لمجموعة من االأ

ال�سياق تم انتقاد تجربة »البديل« (تحالف ما بين الجبهة الديمقراطية وحزب ال�سعب وفدا 

خيرة)، وتبيان اأوجه �سعف هذه التجربة وق�سورها. في االنتخابات الت�سريعية االأ

خال�سة:

فل�سطينيا،  الثالث«  »التيار  لوجود  ملحة  واجتماعية  �سيا�سية  حاجة  ثمة  اأن  الدرا�سة  تو�سح 

العديد من  و »فتح« قد يفرز  واأن االتفاق بين »حما�س«  رغم االختالف حول تفا�سيله، ال �سيما 

على  الثانية  تراجع  مقابل  ال�سيا�سي،  الم�ستوى  على  تنازالت  ولى  االأ فيها  تقدم  الم�ساومات، 

»فتح«  في  والمحافظين  »حما�س«  بين  تحالفات  ين�ساأ من  قد  ناهيك عما  االجتماعي،  الم�ستوى 

�سرة  تحت قبة »المجل�س الت�سريعي« قد يعود بال�سرر على جملة من القطاعات الفل�سطينية كاالأ

اإلى  اأكثر ع�سرية، كما �سيقود بال�سرورة  اإلى حقوق  والطفولة والعمال ... الخ، الذين يتطلعون 

ا�سطدام مع قوى »المجتمع المدني« ومثقفين علمانيين يتبنون ق�سايا الحرية والم�ساواة. 

وعليه يمكن ا�ستنتاج التو�سيات التالية:

الوقت  و »حما�س«، ولكنها في  بـ »فتح«  ال �سك بوجود قاعدة مجتمعية عري�سة غير مقتنعة   .1

نها ال ترى فيما تقدمه  خرى من ق�سايا وحلول، الأ طراف االأ ذاته غير را�سية عما تطرحه االأ

�سلوكا مغايرا وله وزنه �سواء في الحياة الحزبية الداخلية اأو في العالقة مع المجتمع، وبالتالي 

ت�ستمر هذه المجموعة بانتظار بديل يقدم �سيئًا جديدًا يلبي طموحاتها بمجتمع اأكثر ع�سرية 

وديمقراطية.

بيد اأن القيادات الحالية ي�سعب اأن تكون نقطة انطالق، مما ي�سترعي االنتباه اإلى الحركات   .2

ت�سعى  ون�ساء  �سابة  عنا�سر  من  تت�سمنه  وما  القاعدية  والمنظمات  الجديدة  االجتماعية 

نظمة فح�سب بل في منظومة القيم والثقافة  اإلى مجتمع اأكثر م�ساواة لي�س في القوانين واالأ

ال�سائدة. 

النا�س  كل  يتفق  اإطار،  اأو  حزب  �سمن  الثالث«  »التيار  يت�سكل  اأن  بال�سرورة  لي�س  وبالتالي،   .3
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ا�ستراكية  ليبرالية،  وحريات  (حقوق  اأكثر  اأو  المفتر�سة  عنا�سره  اإحدى  من  القريبين 

اجتماعية واقت�سادية، ديمقراطية، علمانية) على �سكل تنظيمي ما، فالم�ساألة اأكثر انفتاحا 

من ح�سرها في التجمع على �سكل حزب اأو حركة موؤطرة.

العمل من خالل تحديد ق�سايا معينة ملحة كالبطالة  اإلى �سرورة  ال�سابقة تقودنا  الحقيقة   .4

اإ�سراك  �سرورة  مع  منها،  لالنطالق  برامج  واإعداد  المهم�سة،  الفئات  وحاجات  والفقر 

ولويات وال�سعي من اأجل تنفيذها، ومراعاة ما يغيب في  القاعدة اإ�سراكا فعليا في تحديد االأ

القوى الفل�سطينية القائمة حاليا -وبدرجات- من ديمقراطية وم�ساواة وعدالة اجتماعية.

بحاث والدرا�سات، بما في  اإن هذا االختالف وعدم الو�سوح يمنح �سرعية لوجود مزيد من االأ  .5

ذلك اإمكانية اإن�ساء مركز �سيا�سات،  يمكن اأن يقدم الدعم واال�ست�سارة للعنا�سر المفتر�س اأن 

ت�سكل »التيار الثالث«.
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