
 
 
 

 
 
 

1  

contact@al-shabaka.org 
 
www.al-shabaka.org 

 
  االشبكة

االفلسطيینيیة لسيیاساتتاا شبكة   
 االبحث عن قيیاددةة ذذااتت ااسترااتيیجيیة تتجاووزز االمفاووضاتت االعقيیمة
 

االبحث عن قيیاددةة ذذااتت ااسترااتيیجيیة تتجاووزز االمفاووضاتت االعقيیمة  
نورراا عريیقاتتكتبتهھ   
٢۲٠۰١۱٢۲ مبررنووف/ االثاني كانوونن  

 

عامةلمحة   
 

آآنن  بالنظر إإلى االفشل االذرريیع االذيي ظظلت تُمنى بهھ منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة على صعيید إإحراازز االحقوقق االفلسطيینيیة منذ تأسيیسهھا قبل عقودد٬، فقد

بل لوضع ااسترااتيیجيیٍة من أأجل االتحررر االوططني وواالتحريي عن االجهھاتت االتي يیمكنهھا صيیاغة تلك ااالسترااتيیجيیة. ووفي هھھھذهه ااألوواانن لتحريي االسُ 

رر االوررقة٬، تتطرقق مستشاررةة االشبكة لشؤوونن االسيیاساتت٬، نورراا عريیقاتت٬، إإلى االفرااغغ االذيي أأحدثتهھ ااتفاقاتت أأووسلو في االقيیاددةة االسيیاسيیة٬، ووتناقش ددوو

االعديید من االشبكاتت االعابرةة للحدوودد االوططنيیة وواالتي تحاوولل ملء فرااغغ االقيیاددةة االمرجعيیة. وومن ثم تتناوولل ددوورر االلجنة  االشتاتت االفلسطيیني في إإنشاء

ا. االوططنيیة للمقاططعة ووااسترااتيیجيیة مقاططعة إإسراائيیل ووسحب ااالستثماررااتت منهھا ووفرضض االعقوباتت عليیهھا كمقارربٍة حقوقيیة ال تملك برنامًجا سيیاسيیً 

سس من تجربة جنوبب إإفريیقيیا ووتتناوولل االمخاططر االمترتبة على إإنجازز االمصالحة ددوونن حلولل ثورريیة.كما تستشف عريیقاتت االدرروو  
 

في االبحث عن االقيیاددةة االفلسطيینيیة: اانهھيیارر منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة وواالسلطة االفلسطيینيیة  
 

تفاووضض على مسارر االمفاووضاتت. ووأأشاررتت هھھھذهه عاددتت االقيیاددةة االفلسطيینيیة لفترةة ووجيیزةة إإلى ططاووالتت االمجامالتت االدبلوماسيیة االمهھترئة من أأجل اال

عندما ااتجهھت بقضيیتهھا إإلى ااألمم االمتحدةة.  2011االعوددةة إإلى ترااجٍع ُمقلٍق على صعيید موقف االموااجهھة االذيي ااتخذتهھ االقيیاددةة في أأيیلولل/سبتمبر 

رئيیس محمودد عباسس إإلى االمجتمع االدوولي٬، فحيینهھا٬، ااعتقد االفلسطيینيیونن٬، ووال سيیما بعد أأنن ااررتفعت معنويیاتهھم بفضل ررسالة االتحررر االتي بعثهھا اال

ة بإمكانيیة أأنن تخرجج االقيیاددةة بنضالهھا من أأجل تقريیر االمصيیر من دداائرةة االمفاووضاتت االثنائيیة االعقيیمة إإلى االساحة االدووليیة. بيید أأنن قراارر منظم

نيیة ررؤؤيیةٌ ااسترااتيیجيیةٌ من أأجل االتحررر االتحريیر االفلسطيینيیة باستئنافف االمفاووضاتت لبعض االوقت قد بّددد ااألمل في أأنن يیكونن لدىى االقيیاددةة االفلسطيی

االوططني. فإبانن "عمليیة االسالمم" ذذااتت ااألعواامم االثمانيیة عشر٬، ااززدداادد عددد االمستوططنيین إإلى أأكثر من االضعف٬، ووأأعلنت إإسراائيیل غورَر ااألررددنن 

في االمئة  62تسيیطر على  في االمئة من مساحة االضفة االغربيیة بفضل جداارر االضم٬، ووأأصبحت 12بأسرهه منطقةً عسكريیةً مغلقة٬ً، ووااستولت على 

من االضفة االغربيیة٬، ووجعلت من قطاعع غزةة مرتًعا للفقر وواالعوزز بسطوةة االحربب وواالحصارر االمستمر٬، ووسّرعت ووتيیرتهھا في تطهھيیر االقدسس 

للتحررر  عرقيیًا. لذاا فإنن االعوددةةَ إإلى ططاوولة االمفاووضاتت في ظظل هھھھذهه االظرووفف أأمٌر غيیر مبررٍر ووال مغتفر. ووفي ظظل غيیابب ااسترااتيیجيیة فلسطيینيیة

االوططني٬، فإنن االمفاووضاتت ستؤدديي إإلى نتائج عكسيیة تضر بالمصالح االوططنيیة االفلسطيینيیة.  
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مليیونن نسمة٬، ووحتى  2.5لقد اانتهھت منذ ززمن االواليیةُ ااالنتخابيیةُ االتي حظيیت بهھا االسلطة االفلسطيینيیة على فلسطيینيیي االضفة االغربيیة االبالغ عدددهھھھم 

طيینيیة "تمثل" رربع عددد االفلسطيینيیيین في االعالم فقط. لذاا٬، فإنن من ااإلنصافف أأنن نتساءلل عّما إإذذاا كانن لو كانت ال تزاالل نافذةة٬، فإنن االسلطة االفلس

هھھھناكك جسٌم آآخر يیستطيیع أأنن يیضع بشكل مسؤوولل ااسترااتيیجيیةً للتحررر االوططني وويیكونن أأكثر تمثيیًال مّما كانت عليیهھ منظمة االتحريیر 

ن٬، ووأأنن نتساءلل أأيیًضا٬، في حالل ووِجد ذذلك االجسم٬، عن أأهھھھداافهھ ووما يینبغي لهھا أأنن تكونن.االفلسطيینيیة/االسلطة االفلسطيینيیة على مّر االعقديین االماضيیيی  

ااتفاقاتت إإنن ااالفتقارر إإلى برنامٍج سيیاسي يیمثل االتطلعاتت االوططنيیة االفلسطيینيیة ناجٌم من االتآكل االمستمر في منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة االذيي أأعقب 

ووررقتهھ غيیر االمنشوررةة وواالمعنونة "صعودد وواانهھيیارر منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة: تارريیخ ووفي هھھھذاا االصددد٬، يیقولل االكاتب سيیف ددعنا في أأووسلو. 

منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة":  

"هھھھيیأتت ااتفاقيیة أأووسلو أأسبابب أأُفولل منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة٬، كبنيیٍة ووبرنامج٬، إإذذ أأحدثت حالةً من االصرااعع ددااخل االمنظمة ما بيین 

اكمة االجديیدةة٬، وواالشخصيیاتت االمتمسكة بقيیم االمنظمة ووبالتحررر ووااالستقاللل. ووقد ااشتدتت هھھھذهه االبيیرووقرااططيیيین االمرتبطيین بالطبقة االح

االمنافسة االحتميیة مع حلولل االسلطة االفلسطيینيیة تدرريیجيیًا محل منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة باعتباررهھھھا االهھيیكل االسيیاسي٬، ااألمر االذيي 

."تراافق معهھ إإعاددةة تعريیف االقضيیة االفلسطيینيیة بشكل جوهھھھريي  

ددتت حدةة االتوترااتت بيین االسلطة االفلسطيینيیة وومنظمة االتحريیر االفلسطيینيیة٬، من حيیث ااألهھھھداافف وواالهھيیكل االخاصص بكٍل منهھما٬، بعد االنصر ااززدداا

٬، ووتجدددتت االتوترااتت أأيیًضا عندما تقدمت االسلطة االفلسطيینيیة٬، تحت ررعايیة 2006ااالنتخابي االذيي حققتهھ حركة حماسس في كانونن االثاني/يینايیر 

ٍب إإلى ااألمم االمتحدةة لكي تصبح فلسطيین ددوولةً عضًواا.منظمة االتحريیر٬، بطل  

ووكردٍد فورريي على فوزز حماسس في ااالنتخاباتت االتشريیعيیة٬، ساررعت االواليیاتت االمتحدةة ووإإسراائيیل ووااالتحادد ااألووررووبي٬، بعد أأنن ووضعت حماسس 

فرضض عقوباتت على االسلطة االفلسطيینيیة مّما فاقم االتوترااتت بيین االسلطة االفلسطيینيیة ووحركة فتح٬، ووهھھھي  "٬، إإلىاالمنظماتت ااإلررهھھھابيیةعلى قائمة "

االحزبب االسيیاسي االعلماني االمهھيیمن سابقًا بقيیاددةة ررئيیس منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة االرااحل يیاسر عرفاتت. ووبلغت االتوترااتت ذذررووتهھا حيین هھھھزمت 

حكومةٌ فلسطيینيیةٌ منقسمةٌ سيیاسيیًا  بانقالبب ااستباقي تمخضت عنهھ٬، فيیما يیمكن ووصفهھ 2007حماسس حركةَ فتح في غزةة في حزيیراانن/يیونيیو 

للسلطة االفلسطيینيیة االتي تهھيیمن عليیهھا حركة فتح٬، مّما  ددعمهھما االمالي وواالدبلوماسيووجغراافيیًا. ووبعد ذذلك٬، ااستأنفت االواليیاتت االمتحدةة ووإإسراائيیل 

مّكن حركةَ فتح من مماررسة تأثيیٍر ووااسٍع في ااألجندةة االسيیاسيیة االفلسطيینيیة االرسميیة.  

على ااألررااضي االمحتلة أأكثر مّما  سيیطرتهھاططاحٍن فيیما بيینهھا٬، فإنهھا قد بذلت جهھًداا أأكبر لبسط وولّما كانت االقيیاددااتت االفلسطيینيیة غاررقةً في صرااعٍع 

ماسس ووال فتح ووال حتى حكومة االوحدةة االوططنيیة االتي ما لبثت أأنن بذلت لمحارربة ااالحتاللل ااالستعمارريي ااالستيیطاني وواالفصل االعنصريي. فال ح

اانهھاررتت تمثل االشعب االفلسطيیني بأسرهه. لقد حداا هھھھذاا االصرااعع بالصديیق وواالعدوو على حٍد سوااء ألنْن يیتساءلل "َمن االذيي يیتحدثث باسم 

االفلسطيینيیيین؟"  
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عندما تقدمت االسلطة االفلسطيینيیة/منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة  2011ططرحح االفلسطيینيیونن هھھھذاا االسؤاالل مجددًداا في االفترةة االتي سبقت أأيیلولل/سبتمبر 

٬، ظظلت منظمة االتحريیر 1974في االعامم  3236بطلب االعضويیة في ااألمم االمتحدةة. فمنذ أأنْن أأصدررتت االجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة االقراارر ررقم 

تحمل صفة مرااقب في ااألمم االمتحدةة. ووقد أأثارر مسعى االفلسطيینيیة٬، االتي ال تمّل من الززمة "االممثل االشرعي وواالوحيید للشعب االفلسطيیني٬،" 

 تحل محل منظمة االتحريیر االفلسطيینيیةإإقامة االدوولة مخاووفف من أأنن االسلطة االفلسطيینيیة٬، االتي تمثل ااألررااضي االفلسطيینيیة االمحتلة فقط٬، سوفف 

فلسطيینيیيین أأمامم االمجتمع االدوولي إإذذاا منحت ااألمم االمتحدةة االعضويیة لدوولة فلسطيین. كما يیخشى االفلسطيینيیونن في االشتاتت من بوصفهھا االممثل لل

فًضا ااستبعاددهھھھم من االتمثيیل االوططني االفلسطيیني تماًما. فدفع خطر ااالستبعادد هھھھذاا االكثيیر من االفلسطيینيیيین في االشتاتت لرفض مسعى إإقامة االدوولة رر

قاططًعا.  

 
جنة االوططنيیة للمقاططعة ووشبكاتت االشتاتتبرووزز االل  

 
لمقاططعة إإسراائيیل ووسحب ااالستثماررااتت  ٬2005، االذيي صدرر في ندااء االمجتمع االمدني االفلسطيینيتشكلت االلجنةُ االوططنيیة للمقاططعة في أأعقابب 

منظمة مجتمٍع مدني. ووجاءتت االلجنةُ لتقودد االحركة االعالميیة االتي كانت تتضافر  170يیهھ أأكثر من منهھا ووفرضض االعقوباتت عليیهھا ووصاددقت عل

ن للردد على اانتهھاكاتت إإسراائيیل للقانونن االدوولي باستخداامم تداابيیر ااقتصادديیة غيیر عنيیفة. ووباتت االلجنةُ تضم في عضويیتهھا٬، باإلضافة إإلى ممثليی

سيیاسيیة االفلسطيینيیة على هھھھيیئة تحالٍف يیضم قوىى ووططنيیةً ووإإسالميیةً. ووبتوفيیر مرجعيیٍة فلسطيینيیٍة لمنظماتت االمجتمع االمدني٬، ممثليین من االقوىى اال

مركزيیٍة ووتوجيیهٍھ مرجعي لحركة االتضامن االعالمي٬، فإنن االلجنة االوططنيیة للمقاططعة تسد بعض االفرااغغ االذيي خلّفهھ غيیابب منظمة االتحريیر 

االلجنة ال تسعى لذلك.االفلسطيینيیة االتي كانت مهھيیمنةً ذذااتت يیومم٬، حتى ووإإنْن كانت   

 ووعالووةة على ذذلك٬، أأررسى ندااء االمقاططعة حقَّ االفلسطيینيیيین في تقريیر االمصيیر ضمن ااإلططارر االشامل للقانونن االدوولي ووقوااعد حقوقق ااإلنسانن بناءً 

يینيیيین في إإسراائيیل٬، على ثالثة مطالب هھھھي إإنهھاء ااالحتاللل ووااالستعمارر لكافة ااألررااضي االعربيیة٬، وواالمساووااةة االكاملة للموااططنيین االعربب االفلسط

دد٬، يیوضح ووحق االالجئيین االفلسطيینيیيین في االعوددةة إإلى دديیاررهھھھم. غيیر أأنن االلجنة االوططنيیة للمقاططعة لم تقدمم ررؤؤيیةً أأوو برنامًجا سيیاسيیًا. ووفي هھھھذاا االصد

ة غيیر منحاززةة أليي عمر االبرغوثي٬، ووهھھھو عضٌو مؤسس في حركة االمقاططعة ووااللجنة االوططنيیة للمقاططعة٬، بقولهھ: " إإنن االلجنة االوططنيیة للمقاططع

ططرفف في االجدلل االقائم بيین االفلسطيینيیيین االمؤيیديین لحل االدوولة االوااحدةة وواالمؤيیديین لحل االدوولتيین." إإنن االمطالب االحقوقيیة االثالثة االمنصوصص 

سيیاسي قائٍم في عليیهھا في ندااء االمقاططعة ضروورريیةٌ وولكنهھا ليیست كافيیةً لتحقيیق تقريیر االمصيیر االوططني. إإضافةً إإلى أأنهھا ال تواافق أأيي برنامٍج 

أأووساطط االفلسطيینيیيین.  

٬، ووهھھھي شبكة غيیر ططائفيیة للفلسطيینيیيین االقاططنيین في أأمريیكا 2006في عامم  شبكة االجاليیة االفلسطيینيیة في االواليیاتت االمتحدةةووفي االمقابل٬، برززتت 

تحدةة وومنحهھم قيیاددةةً خاضعةً للمساءلة كردٍد على ااستبعاددهھھھم من االسلطة االشماليیة٬، في مسعى لتمثيیل فلسطيینيیي االشتاتت وواالعربب في االواليیاتت االم

جيیب] االفلسطيینيیة/منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة. يیقولل االعضو االقيیادديي فيیهھا أأندرروو ددااالكك إإنن "شبكة االجاليیة االفلسطيینيیة في االواليیاتت االمتحدةة [تست

تاتت من االتأثيیر في حقهھم في تقريیر االمصيیر ووفي مستقبل فلسطيین." ووكردٍد لحاجة االجسم االوططني االفلسطيیني بتوفيیر ووسيیلٍة تُمّكن فلسطيینيیي االش
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ررفض مباددررةة إإقامة االدوولة االفلسطيینيیة ررفًضا على مسعى إإقامة االدوولة٬، ددعت شبكة االجاليیة االفلسطيینيیة في االواليیاتت االمتحدةة حلفاَءهھھھا إإلى "

االفلسطيینيیة للخطر ددوونن مبررٍر أأوو تحمٍل للمسؤووليیة." وواالمؤسساتتقاططًعا ألنهھا إإلهھاٌء يیُعرِّضض االحقوقق   

االفلسطيیني هھھھي حركةٌ شعبيیةٌ مكونةٌ من شبابب ووعلى نحٍو مماثٍل٬، تبنت حركة االشبابب االفلسطيیني برنامًجا سيیاسيیًا منذ االبداايیة. ووحركة االشبابب 

فلسطيیني من ددااخل فلسطيین ووفي أأحد عشر بلًداا آآخر في االعالم االعربي ووأأووررووبا ووأأمريیكا االشماليیة. تقولل لبنى قطامي٬، االمنسق االدوولي االعامم 

سعى إإلى ملء االفرااغغ االسيیاسي االذيي بداا كنا نعرفف بأننا نلحركة االشبابب االفلسطيیني: "منذ ااأليیامم ااألوولى لتشكل حركة االشبابب االفلسطيیني... 

لسلطة يیفتقر إإلى معالجٍة من أأيي جسٍم أأوو حٍل ررااهھھھن..." ووقد عاررضت االحركة مسعى إإقامة االدوولة االفلسطيینيیة ووووجهھت نقًداا الذذًعا ل

في غزةة٬، ووااستغاللهھا٬، بل االفلسطيینيیة/منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة على خلفيیة "إإساءةة ااستعمالل مقاوومة االشعب االفلسطيیني ووتضحيیاتهھ٬، ووال سيیما 

ووخطف االعمل االتضامني االدوولي االشعبي...[إإنن مسعى إإقامة االدوولة] ال يیخدمم سوىى تبديید كل االجهھودد االمبذوولة لعزلل االنظامم ااالستعمارريي 

وومحاسبتهھ."  

لسطيیني٬، إإلى ملء االفرااغغ لقد سعت االلجنة االوططنيیة للمقاططعة٬، مثلما سعت شبكة االجاليیة االفلسطيینيیة في االواليیاتت االمتحدةة ووحركة االشبابب االف

االسيیاسي. غيیر أأنن االلجنة ال تسعى إإلى تمثيیل ااإلررااددةة االجماعيیة للفلسطيینيیيین على خالفف االمنظمتيین ااألخريیيین٬، بل تطمح إإلى إإررساء مرجعيیة 

يیة للمقاططعة اانتقدتت موثوقة للتضامن االدوولي. ووررغم أأنهھا تميیز نفسهھا عن شبكاتت االشتاتت وواالشبكاتت االعابرةة للحدوودد االوططنيیة٬، فإنن االلجنة االوططن

بشدةٍة مسعى إإقامة االدوولة االفلسطيینيیة ووووصفتهھ بأنهھ "غيیر كافٍف" ووحثّت "أأصحابب االضمائر ووجماعاتت االتضامن االدوولي على موااصلة بناء 

ووبعدهه." أأيیلولل/سبتمبرحركٍة جماهھھھيیريیٍة للمقاططعة في االواليیاتت االمتحدةة ووفي أأكثر بلداانن االعالم نفوذًذاا قبل   

 ووفي االوقت االحاضر٬، تُعتبر االلجنة االوططنيیة للمقاططعة هھھھي ااألقربب من بيین منظماتت االشتاتت جميیًعا إإلى تمثيیل االمصالح االوططنيیة االشاملة. وومع

االلجنة االوططنيیة للمقاططعة ال تطمح ألنْن يیٍة سيیاسيیة. ووفي هھھھذاا االصددد٬، يیُصّر االبرغوثي على أأنن "ذذلك٬، اامتنعت االلجنة بحزمم عن ااالضطالعع بوال

للجنة تصبح جسًما سيیاسيیًا بديیًال. بل يیجب أأنن تبقى االقيیاددةة االسيیاسيیة للشعب االفلسطيیني ضمن هھھھيیكليیة منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة..." وولكن ألنن اا

ركة االمقاططعة ووأأسلوبهھا ووخطابهھا٬، فكثيیًراا ما يیُظنُّ خطأً أأنهھا ااسترااتيیجيیةٌ للتحررر االوططني.تسعى فقط ألنْن تكونن مرجعيیةً موثوقةً لح  

يیٍة يیثيیر موقف االلجنة االوططنيیة للمقاططعة تحديیيین أأساسيیيین أأمامم االجسم االسيیاسي االفلسطيیني. يیتمثل االتحديي ااألوولل في أأنن االلجنة ال تسعى إإلى ووال

يیر االفلسطيینيیة٬، مّما يیخلق تشويیًشا في أأووساطط جماعاتت االتضامن االتي يیمكنهھا بالتالي أأنن تتبنى ددعوةةً تمثيیليیٍة كتلك االتي تتمتع بهھا منظمة االتحر

لحقوقق ااإلنسانن ددوونن أأنن تكونن خاضعةً للمحاسبة على أأساسس برنامٍج سيیاسي. ووثانيیًا٬، ال تقوىى االنجاحاتت االكبرىى للجنة٬، في ظظل غيیابب 

إإلى حقوقق ااإلنسانن؛ وولكنهھا لن تحرزز حق االفلسطيینيیيین في تقريیر االمصيیر.ااسترااتيیجيیٍة للتحررر ووططني٬، إإّال على تعزيیز االدعوةة   

ووتُبرزز قطامي خطوررةة االخلط بيین حركة االمقاططعة كتكتيیك ااسترااتيیجي ووبيین غايیتهھا. ووهھھھي تعزيي هھھھذهه االخطوررةة إإلى غيیابب ااسترااتيیجيیٍة ووططنيیٍة 

قناعةٌ جماعيیة٬ٌ، ووال ااسترااتيیجيیة لضمانن ددوواامم االِحس بالمساءلة أأمامم االحركة."شاملة٬، "فليیس هھھھناكك قاعدةة٬ٌ، ووال مشرووعٌع٬، ووالمسارٌر٬، ووال   
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حقوقق إإنسانن ددوونن برنامج سيیاسي  
 

لك تظل ااإلجابة على ااألسئلة االملّحة االمتعلقة بالتمثيیل ووااسترااتيیجيیة االتحررر االوططني من مسؤووليیة االفلسطيینيیيین في شتى أأنحاء االعالم. وومن ت

ااألسئلة ما يیلي:  

1. لفلسطيینيیيین أأنن يیذهھھھبواا إإلى حد ددعم ضم ااألررااضي االفلسطيینيیة االمحتلة من أأجل االدخولل في مرحلة االنضالل من أأجل هھھھل يینبغي ل 

االمساووةة على أأررضض ووااحدةة ووضمن نظامم قانوني ووااحد؟  

2. هھھھل يینبغي ددمج االمستوططناتت عرقيیًا أأمم هھھھدمهھا عن بكرةة أأبيیهھا؟   

3. لتغيیيیر ططابع االدوولة من االيیهھودديیة إإلى االعلمانيیة؟هھھھل تعديیل االقواانيین ااإلسراائيیليیة لضمانن االمساووةة سيیكونن كافيیًا    

4. هھھھل يینبغي للفلسطيینيیيین االموااططنيین في إإسراائيیل االتركيیز على االنضالل من أأجل االمساووااةة أأمم أأنن عليیهھم ووضع إإططارٍر شامٍل لمحارربة  

ووِجد٬، بوصفهھا إإحدىى  االتطهھيیر االعرقي ددااخل إإسراائيیل ذذااتهھا ووفي ااألررااضي االفلسطيینيیة االمحتلة؟ ما هھھھو ددوورر االسلطة االفلسطيینيیة٬، إإننْ 

مخرجاتت أأووسلو؟ هھھھل يینبغي مقاططعتهھا٬، حلهّھا٬، أأمم االنهھوضض بهھا كما ااقترحت مؤخًراا عضوةة االلجنة االتنفيیذيیة لمنظمة االتحريیر 

االفلسطيینيیة حنانن عشرااوويي؟  

5. ما هھھھو نوعع االنظامم ااالقتصادديي االذيي يینبغي للفلسطيینيیيین االدعوةة إإليیهھ؟   

6. طيینيیيین االتحالف من أأجل االحصولل على ددعٍم ااقتصادديي ووسيیاسي ووأأمني؟مع أأيي االدوولل وواالحركاتت االدووليیة يینبغي للفلس   

7. ما هھھھو ددوورر االمقاوومة االمسلحة؟ ووإإذذاا كانت هھھھذهه االمقاوومة ال تزاالل تضطلع بدوورٍر باررزٍز٬، فكيیف ترتبط بالحرااكك االمباشر غيیر االعنيیف؟   

قوقيیة من ميیثاقهھا ألنهھ٬، بحسب ما ااتفق عليیهھ حذفت خطابب االمقارربة االح 2011وومن االمثيیر ااالهھھھتمامم أأنن حركة االشبابب االفلسطيیني في عامم 

عندما  رُركابب االحريیةأأعضاؤؤهھھھا٬، أأنساهھھھم ضرووررةة االتعبئة االشعبيیة االمباشرةة في أأووساطط االجاليیاتت االفلسطيینيیة. وومن ووحي مقارربٍة مماثلٍة خرجج 

أأعلن عددٌد من االناشطيین االفلسطيینيیيین االمستقليین تحديیهھم ووااستقلواا حافالتت خاصٍة بالمستوططنيین ووااتجهھواا إإلى االقدسس االشرقيیة للتظاهھھھر ضد 

لخاصص. ووقد لفت هھھھذاا االصنيیع اانتباهه االمجتمع االدوولي ووحظي االطبيیعة االبغيیضة لِما تماررسهھ إإسراائيیل من فصٍل ممأسٍس للحيیز االمكاني االعامم وواا

بإشاددةٍة ألنهھ أأبرزز نظامم االفصل االعنصريي االذيي تطبقهھ إإسراائيیل. كما تمخض عنهھ أأيیًضا جدلٌل في أأووساطط االفلسطيینيیيین االذيین فّسرووهه خطأً بأنهھ 

هھ مطالبةٌ لتحريیر ااألررااضي االتي تشعبت فوقهھا هھھھذهه مطالبةٌ بإنهھاء االفصل بيین االمستوططناتت وونُظم موااصالتهھا االحصريیة بدًال من تفسيیرهه بأن

لتي يیفرضهھا خطابب حقوقق ااإلنسانن. فكلتا االمقارربتيین تتصديیانن للشّد بيین االفلسطيینيیيین حولل االقيیودد اا نقاًشا بنّاءً االمستوططناتت. ووأأثارر هھھھذاا االجدلل 

االقائم بيین االمقارربة االحقوقيیة وواالبرنامج االسيیاسي االراامي بوضوحح إإلى تحقيیق تقريیر االمصيیر وواالتحررر االوططني.  
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امن االدوولي. إإذذ تشيیر هھھھانا ووعلى االرغم من هھھھذهه االتوترااتت االدااخليیة االفلسطيینيیة٬، تظل االمقارربة االحقوقيیة مرجعيیةً باررززةةً لنشطاء االتض

ميیرميیلشتايین٬، ووهھھھي عضوةةٌ باررززةةٌ في منظمة عداالة نيیويیورركك ووناشطة حقوقيیة مخضرمة٬، "ليیس كل إإنسانن فلسطيیني عنصٌر فاعٌل في حركة -

موعة حقوقق االمقاططعة بالضرووررةة٬، غيیر أأنن حركة االمقاططعة تظل برنامج عمٍل ال يیخالفهھ سوىى االقِلة االقليیلة من االفلسطيینيیيین. فهھو غايیةٌ وومج

لمقاططعة تمثل ووإإططارر عمل٬، ووهھھھذاا بالنسبة إإلّي مهھٌم كأهھھھميیة االتكتيیك نفسهھ." فبيینما يیمكن االقولل إإنن االمقارربةَ االحقوقيیة االتي تنتهھجهھا االلجنة االوططنيیة ل

حقيیق تقريیر االمصيیر.قاسًما مشترًكا بيین االفلسطيینيیيین٬، فإنن ااالفتقارر إإلى برنامٍج سيیاسي يیمكن للجنة تطويیرهه هھھھيیكليیًا يیحد من قدررتهھا على ت  

االدررووسس االمستفاددةة من جنوبب إإفريیقيیا  

نظامم االفصل االعنصريي في جنوبب إإفريیقيیا توفر ووسيیلةً للتحررر االوططني بعيیًداا عن االشّد االقائم بيین االمقارربة االحقوقيیة هھھھل تجربة االنضالل ضد 

قيیا إإبانن حقبة االفصل االعنصريي. فعلى سبيیل االمثالل٬، وواالبرنامج االسيیاسي؟ ال شك أأنن هھھھناكك ااختالفاتت بيین االحالة االفلسطيینيیة ووحالة جنوبب إإفريی

ووتبنتهھا االجمعيیة االعامة لألمم  1961االدعوةة لمقاططعة نظامم االفصل االعنصريي في جنوبب إإفريیقيیا عن مجموعة ددوولٍل إإفريیقيیة في عامم خرجت 

فف ووااسع يیضم منظماتت ووشبكاتت من من اائتال 2005). ووفي االمقابل٬، صدرر ندااء االمقاططعة لعامم 1761(االقراارر ررقم  1962االمتحدةة في االعامم 

لعامة االمجتمع االمدني االفلسطيیني٬، وولم يیحظَّ إإال بمصاددقٍة جزئيیٍة من االسلطة االفلسطيینيیة٬، كما لم يیتنباهه أأيي نظامٍم عربي٬، ناهھھھيیك عن االجمعيیة اا

لألمم االمتحدةة.  

ليیة. يیشيیر االباحث وواالرئيیس االسابق لمنتدىى وومع ذذلك٬، ووررغم تماسكهھا االظاهھھھريي٬، عانت حركة مقاططعة جنوبب إإفريیقيیا أأيیًضا من اانقساماتت ددااخ

ررغم أأنن حزبب االمؤتمر  "تراانز أأفريیكا" بيیل فليیتشر ااالبن إإلى ووجودد أأحزاابٍب أأخرىى كحزبب مؤتمر عمومم إإفريیقيیا وواالحركة االشعبيیة أأززاانيیا

حركاتت مختلفةً متأثرةةً  االوططني ااإلفريیقي كانن االحزبب االسيیاسي االجنوبب إإفريیقي ااأللمع صيیتًا في االواليیاتت االمتحدةة. ووكانن كل حزبب يیمثل

بالسيیاسة االدووليیة وواالمحليیة. ووكما في حالة فلسطيین٬، كانن أأمامم االتضامن االدوولي خيیاررااتت عديیدةةٌ في ااتباعع مرجعيیٍة موثوقة. ووخالفًا لحالة 

ددوونن آآخر أأوو االتحالف  فلسطيین٬، يیُبيین فليیتشر بأنن "أأُفُق االتضامن كانن ووااسًعا جًداا٬، فلم تكن هھھھناكك حاجةٌ مطلقًا الختيیارر االوقوفف إإلى صف ططرففٍ 

مع منظمٍة ددوونن أأخرىى." فبدًال من ذذلك٬، ووططّن نشطاء االتضامن أأنفسهھم إلنهھاء االفصل االعنصريي. وومع ذذلك٬، يیضيیف فليیتشر بأنهھ "لم يیكن أأحٌد 

لنصر سوفف يیدرركك تماًما ما ستعنيیهھ نهھايیة االفصل االعنصريي." ووررغم ااالفتقارر إإلى ررؤؤيیٍة سيیاسيیٍة مشتركٍة٬، ااتفق نشطاء االتضامن على أأنن اا

يینطويي على تولي ااألغلبيیة االسودد لمقاليید االحكم٬، ووإإنهھاء االفصل االعنصريي٬، ووإإعاددةة توززيیع ااألررااضي٬، ووإإططالقق سرااحح جميیع االسجناء 

االسيیاسيیيین.  

 لم يیكن االتحديي االذيي ووااجهھتهھ ددعوةة االمقاططعة في جنوبب إإفريیقيیا ناشئًا من االتوتر االدااخلي االمستعر ووإإنما من جهھودد االمتضامنيین ااألفاررقة

ااألمريیكيیيین. ووعلى ووجهھ االخصوصص٬، فإنن االقوىى االتي عاررضت االدعوةة االجذرريیة لحملة االمقاططعة تضافرتت حولل مباددئئ سوليیفانن االتي صاغهھا 

" االفصل االعنصريياالقس ليیونن سوليیفانن. ووعلى االرغم من أأنن تلك االمباددئئ غدتت تِركةً يیُحتفى بهھا ااآلنن٬، يیقولل فليیتشر إإنن "خطة سوليیفانن إلنهھاء 
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وومؤتمر عمومم إإفريیقيیا...ووكانن االدااعونن إإلى  كانت "إإلهھاًء... إإذذ كانن سوليیفانن يیهھدفف إإلى نزعع االشرعيیة عن حزبب االمؤتمر االوططني ااإلفريیقي

ثورريیة في جنوبب إإفريیقيیا."مباددئئ سوليیفانن يیعاررضونن قوىى االمقاططعة في االواليیاتت االمتحدةة وواالقوىى اال  

يیشيیر االبرغوثي إإلى ووجودد صرااعٍع مماثٍل ددااخل حركة مقاططعة إإسراائيیل حيیث "حاوولت بعض االجماعاتت االصهھيیونيیة االمعتدلة إإبانن االمرااحل 

٬، ووحاوولت 1967االمختلفة لحركة االمقاططعة أأنن تُميیِّع٬، باستماتٍة أأحيیانًا٬، مطالب االحركة ووتختزلهھا في إإنهھاء ااحتاللل ااألررااضي االمحتلة عامم 

بموااززااةة ذذلك أأيیًضا أأنن تطمس االمرجعيیة االفلسطيینيیة لحركة االمقاططعة االعالميیة٬، غيیر أأنن جهھوددهھھھا تلك أأُحبطت كليیًا." ووفي حيین أأنن محاووالتت 

ى "االصهھايینة االمعتدليین" لهھا أأجندتهھا االسيیاسيیة االخاصة كما هھھھو ووااضح٬، فإنهھا تُبرزز مع ذذلك مشكلةَ غيیابب االبرنامج االسيیاسي ووااالعتمادد عل

ظر االمقارربة االحقوقيیة. ووفي هھھھذاا االصددد٬، يیتسنى للناشطيین٬، بل وويیَُشدُّ على أأيیديیهھم في االغالب لكي يیُعبروواا عن ددعمهھم لحقوقق ااإلنسانن بغض االن

ااإلررااددةة االسيیاسيیة للشعب االذيي يیزعمونن أأنهھم يیدعموهه.عن   

االحلولل االسيیاسيیة غيیر االثورريیة  

وبب إإفريیقيیا تهھديیًداا يیتمثل في ااحتماليیة إإحقاقق االحقوقق ددوونن حٍل ثورريي. وويیالحظ ووااجهھت االحركة االمناهھھھضة لنظامم االفصل االعنصريي في جن

فليیتشر أأنن االناشطيین كانواا مدرركيین بأنن ااالستجابةَ لنضالل ااألفاررقة ااألمريیكيیيین من أأجل االمساووااةة كانت تشريیعيیةً ووتخلو من أأيي حٍل ثورريي٬، 

ووجيیٍش لمؤتمر عمومم إإفريیقيیا...يیعني أأنهھ سيیكونن  مر االوططني ااإلفريیقيوومع ذذلك٬، "فقد شاعع اافترااضٌض بيین االناسس بأنن ووجودد جيیٍش لحزبب االمؤت

هھھھناكك بالطبع ااقتالعٌع [للنُظم االقمعيیة]."  

 ووال يیخفى االيیومم أأنن االحركاتت االشعبيیة ذذااتت االجيیوشش باتت تُصنَّف كمنظماتٍت إإررهھھھابيیة. ووعلى أأيیة حالل٬، يیمكن االقولل إإنن إإمكانيیة االتحولل االثورريي

ووااقتصادديي ووااجتماعي وومدني. غيیر أأنن االتحديي ااألكثر إإلحاًحا في هھھھذهه االمرحلة يیتمثل في االتوصل إإلى قراارٍر  يیجب أأنن تنبثق من برنامٍج سيیاسي

بشأنن هھھھويیة االجهھة االتي سوفف تضع هھھھذاا االبرنامج ووماهھھھيیة ُسبلهھا إإلى ذذلك٬، ووفي تحديید االنطاقق االجغراافي االذيي يیغطيیهھ االبرنامج ووووززنن تمثيیلهھ 

االسيیاسي.  

كتسب االحركة االرااميیة إإلى تفعيیل االمجلس االوططني االفلسطيیني أأهھھھميیةً باررززةةً. فعقب قيیامم قناةة االجزيیرةة بنشر ووفي سبيیل تحقيیق هھھھذهه االغايیة٬، ت

"أأووررااقق فلسطيین" سيیئة االسمعة٬، ططالب فلسطيینيیونن في لبنانن ووبريیطانيیا وواالواليیاتت االمتحدةة ووااألررااضي االمحتلة ووفي ددااخل إإسراائيیل بوجودد 

أأكثر خضوًعا للمساءلة. ووقد برزز من بيین مطالب هھھھذهه االحركة االالمركزيیة مطلب إإحيیاِء االمجلس االوططني االفلسطيیني. ووقد تبلورر  قيیاددةة سيیاسيیة

٬، وومن ثم 2012بحلولل تشريین ااألوولل/أأكتوبر  تسجيیل االفلسطيینيیيینهھھھذاا االمطلب منذ ذذلك االحيین ووتحولل إإلى حركة عالميیة منسَّقة تهھدفف أأووًال إإلى 

عقِد اانتخاباتت الختيیارر أأعضاء االمجلس االوططني االفلسطيیني. وولكن حتى بعد اانتهھاء االتسجيیل ووقبولل نتائج اانتخابب االمجلس االوططني االفلسطيیني٬، 

تت فيیهھا جسٌم ووططني فلسطيیني يیمكن االتعرفف إإليیهھ ووتحديیدهه٬، فإنن سؤاالل "ووماذذاا بعد؟" سيیظل يیلوحح في فََرًضا٬، باعتباررهھھھا اانتخاباتت شرعيیة صو

ااألفق.  



 
 
 

 
 
 

8  

contact@al-shabaka.org 
 
www.al-shabaka.org 

 
  االشبكة

االفلسطيینيیة لسيیاساتتاا شبكة   
 االبحث عن قيیاددةة ذذااتت ااسترااتيیجيیة تتجاووزز االمفاووضاتت االعقيیمة
 

تشيیر نورر جوددةة٬، ووهھھھي ططالبة في االدررااساتت االعليیا في ووااشنطن االعاصمة ووناشطة فلسطيینيیة٬، بأنن ااإلجابة على هھھھذهه ااألسئلة تأتي على ااألررجح 

سوفف نعمل على جميیع االجبهھاتت: حملة االمقاططعة٬، ووااالحتجاجاتت٬، تماعاتت٬، إإذذ تقولل: "في إإططارر االسيیاقق االعملي ووليیس في قاعاتت ااالج

وواالتضامن االدوولي٬، وواالصحافة٬، وواالعالقاتت االعامة. ووبعد كل هھھھذاا٬، سوفف نظل نتحاوورر بشأنن "ماذذاا بعد؟" محتارريین مع قيیاددةة سيیاسيیة تبدوو غيیر 

ملتزمة بالمقاوومة."  

تحولل االثورريي في جنوبب إإفريیقيیا: االعمُل على جميیع االجبهھاتت في موااززااةة االتصديي للقضيیة إإنن رردّد االناشطة جوددةة يیبدوو ااألقربب لنموذذجج اال

على ااألساسيیة االمتمثلة في ووجودد ااسترااتيیجيیة تحررٍر ووططني ووووجودد االقيیاددةة االالززمة لتحقيیقهھا. أأّما االيیومم٬، تنطويي االساحة االسيیاسيیة االفلسطيینيیة 

يیة (االسلطة االفلسطيینيیة/منظمة االتحريیر االوططنيیة)٬، ووحركة مجتمع مدني قويیة تسعى جسٍم سيیاسي غيیر ممثل يیّدعي االقيیاددةة في االمحافل االدوول

إلحراازز االحقوقق االفلسطيینيیة ددوونن االمطالبة بالتمثيیل ووددوونن برنامٍج سيیاسي (االلجنة االوططنيیة للمقاططعة) ووجماعاتت صغيیرةة وولكن متناميیة في 

ة االفلسطيینيیة في االواليیاتت االمتحدةة ووحركة االشبابب االفلسطيیني) ووجهھد ووليیٍد االشتاتت تسعى بالفعل إإلى تمثيیل االفلسطيینيیيین سيیاسيیًا (شبكة االجاليی

في  يیسعى إإلى االتمثيیل االوططني من خاللل اانتخاباتت شاملة للمجلس االوططني االفلسطيیني. ووفي هھھھذاا االسيیاقق٬، فإنن ااالسترااتيیجيیة ااألكثر فعاليیةً تتمثل

ووإإررساء قيیاددةٍة ممثِّلٍة ووال سيیما في ووقت يیتنامى فيیهھ االتعاططف االعالمي االنضالل من أأجل االحقوقق بموااززااةة االعمل على صيیاغة برنامٍج سيیاسي 

وواالدعم االدوولي لتطلعاتت االفلسطيینيیيین االوططنيیة.  

نورراا عريیقاتت هھھھي محاميیة فلسطيینيیة وومناصرةة لحقوقق ااإلنسانن. تعمل حاليیا كأستاذذةة غيیر متفرغة في جامعة جوررجج تاوونن في االقانونن االدوولي 

ووسط. شغلت في ااآلوونة ااألخيیرةة منصب االمستشارر االقانوني إلحدىى االلجانن االفرعيیة في مجلس االنواابب ااألمريیكي لحقوقق ااإلنسانن في االشرقق ااأل

ووعملت مستشاررةة لشؤوونن االشرقق ااألووسط لعضو االكونجرسس دديینيیس كوسيینيیتش. تُعلق نورراا بانتظامم على االسيیاسة االخاررجيیة للواليیاتت االمتحدةة 

محطة اانن بي سي "بوليیتيیكلي إإنكورريیكت"٬، ووبرنامج "ذذاا االجزيیرةة االناططقة باإلنجليیزيیة٬، ووبرنامج  وومسائل االقانونن االدوولي. ووقد ظظهھرتت على قناةة

أأوورراايیلي فاكتورر" االذيي يیعرضض على محطة فوكس. ووتُنشر كتاباتهھا في صحيیفة هھھھافيینغتونن بوست٬، وومجلة االشرقق ااألووسط وواالشريیعة ااإلسالميیة 

وومجلة االمجدلل٬، وولهھا مقالة على ووشك أأنن يینشرهھھھا مشرووعع أأبحاثث وومعلوماتت  االتي تصدررهھھھا كليیة االحقوقق بجامعة بيیركلي٬، ووكاوونتربنش٬،

االشرقق ااألووسط.  

 

 للفلسسطططططيننييننن ااالننسساننية االححقوووققق ححووولل االعاممم االننقاششش ثقافة وووتعزيز ننششر ممهھھممتهھھا ررببححية٬، وووغير ححزببية غير ممسستقلة ششببكة" االفلسسطططططيننية االسسياسساتتت ششببكة "

 االججدددية االممنناقششة االششببكة في االسسياسسيوووننن ووواالممححللوووننن ااألعضضاءء يلتزممم. ااإلننسساننن وووححقوووققق االدددووولي االقاننوووننن إإطططططارر ضضممننن وووذذذلككك االممصصير٬، تقرير في وووححقهھھممم

االشبكة"٬، "شبكة االسيیاساتت االفلسططيینيیة"٬، " يیمكنن ااعاددةة نشرر ووتووززيیع هھھھذذهه االملخصاتت االسيیاسيیة شررطط اانن يیتمم ااالشاررةة بووضووحح االى.االممطططططروووححة للقضضايا

.كمصددرر ااساسي لتلكك االموواادد  

www.al-shabaka.org :االتالي اااللكترووونني االمموووقع ززوووررووواا ٬،"االششببكة" نننع االممعلووومماتتت ممننن لممزيددد  

shabaka.org-contact@al: االتالي اااللكترووونني االببريددد على ببننا ااتصصلووواا ااووو  


