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االبحث عن قيیاددةة ذذااتت ااسترااتيیجيیة  

نقاشش على مائدةة مستديیرةة نظمتهھ االشبكة بمشارركة حيیدرر عيید ووسماحح سبعاوويي وولبنى 

قطامي وونورراا عريیقاتت  

 

٢۲٠۰١۱٢۲آآذذاارر/ ماررسس   

 

عامةلمحة   
االبحث عن قيیاددةة ذذااتت عقدتت االشبكة نقاًشا على مائدةة مستديیرةة يیتناوولل ووررقة االموقف االتي كتبتهھا نورراا عريیقاتت بعنواانن "

." ووفيیهھ٬، يیتحاوورر مستشارروو االشبكة لشؤوونن االسيیاسيیاتت وواالمشارِركة االضيیف على ااسترااتيیجيیة تتجاووزز االمفاووضاتت االعقيیمة

اططعة٬، ووقضيیتي االتمثيیل ووتقريیر االمصيیر٬، وواالظرفف ااالستعمارريي٬، وومستقبل االشبكة٬، لبنى قطامي٬، حولل االلجنة االوططنيیة للمق

ركاتت ااإلسالميیة في سكرتارريیا االنقاشش بانتقادد االكاتبة إلغفالهھا االدوورر االباررزز االذيي تضطلع بهھ االح عيید ررحيیداالصرااعع. يیفتتح 

االلجنة االوططنيیة للمقاططعة. وويینتقد أأيیًضا االلجنة االوططنيیة للمقاططعة ألنهھا ال تنتقد علنًا سيیاساتت منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة 

سماحح االتي تحيید عن مباددئئ االلجنة٬، كقراارر منظمة االتحريیر لصالح االمشارركة في مفاووضاتت عمانن االمنعقدةة مؤخًراا. أأّما 

تقولل إإنن تطلع االفلسطيینيیيین إإلى تقريیر مصيیرهھھھم يیمكن تحقيیقهھ ضمن سيیاقق ندااء االمقاططعة٬، مشيیرةةً إإلى أأنن تقريیر ٬، فسبعاوويي

االسبب ااألكبر االكامن  لبنى قطامياالمصيیر ال يیقدمم برنامًجا سيیاسيیًا محددًداا ووال يیُملي نتيیجةً نهھائيیة. ووفي االمقابل٬، تعزوو 

عن إإعاددةة تصورر االتارريیخ االذيي اانتهھى بهھذاا االشعب إإلى هھھھذهه إإلى االعجز ووررااء معضالتت االنضالل االمقيیِّدةة للشعب االفلسطيیني 

لن يیسعنا٬، إإال بدررااسِة هھھھذاا االتارريیخ٬، أأنن نفهھم االكيیفيیة وواالسبب في تعّرضض نضالنا من أأجل االتحريیر إإلى االحالل. ووتقولل إإنهھ "

وواالمفاووضاتت على مناططق ااالحتكارر٬، ووااالختطافف٬، وواالتخريیب٬، ووااالختزاالل في مناقشاتت حولل االقيیاددةة االشرعيیة٬، وواالتمثيیل٬، 

ال تشكل سوىى جزٍء يیسيیٍر من أأررضض فلسطيین االتارريیخيیة ووتستبعد االغالبيیة االعظمى من االشعب االفلسطيیني."  

 

إإلى أأنن االمشارركيین أأساؤؤوواا فهھم ووررقتهھا وولم يیتطرقواا إإلى شوااغلهھا االتي  نورراا عريیقاتتووفي االردّد على هھھھذهه االمدااخالتت٬، تشيیر 

ني ووااإلخفاقق في بلوررةة ررؤؤيیة سيیاسيیة للتوصل إإلى حل. ووتقولل إإنهھ يینبغي للفلسطيینيیيین تتعلق بتشتت االجسم االوططني االفلسطيی

http://www.al-shabaka.org/ar/policy-brief/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://www.al-shabaka.org/ar/policy-brief/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://www.al-shabaka.org/ar/people/policy-advisor/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://www.al-shabaka.org/ar/people/policy-advisor/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://www.al-shabaka.org/ar/people/policy-advisor/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://www.al-shabaka.org/ar/people/member/%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.al-shabaka.org/ar/people/policy-advisor/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
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أأنن يیتبنواا حل االدوولة االوااحدةة كرؤؤيیٍة سيیاسيیٍة ترمي إإلى تحقيیق االمساووااةة بيین االجميیع بغض االنظر عن هھھھويیاتهھم االقوميیة 

ووااإلثنيیة وواالديینيیة وواالعرقيیة.  
 

 حيیدرر عيید
 

تتطرقق وواالبناء االموجهھ للقيیاددةة االفلسطيینيیة االيیميینيیة االعلمانيیة. االناقد االتفكيیر االعميیق  ال شك أأنن مقالة نورراا عريیقاتت تحث على

حركاتت االشتاتت االمختلفة االتي تحاوولل أأنن تمأل فرااغغ ٬، كما تتناوولل غيیابب برنامج سيیاسي للجنة االوططنيیة للمقاططعةأأيیًضا إإلى 

االفلسطيینيیة. ووأأنا أأتفق مع هھھھذاا االتوصيیف٬، وولكن  غيیابب منظمة االتحريیر ووإإحاللهھا بالجسم االهھالمي االغريیب للسلطة االوططنيیة

االمقالل يیتجنب٬، ووبشكل ووااضح٬، برووزز االتيیارر ااإلسالمي٬، ممثال بحركة حماسس ووااألددااء ااالنتخابي االمميیز لهھا! ووال يیوجد أأيي 

ططعة جنة االوططنيیة للمقالعلى االرغم من تمثيیلهھ في سكرتارريیا اال محاوولة٬، في االمقالل٬، لإلجابة عن أأسبابب تنامي هھھھذاا االتيیارر

ضمن هھھھيیئة االعمل االوططني ووااإلسالمي! االمقالة تجنبت ووبشكل كامل ططرحح أأسئلة حولل هھھھذاا االموضوعع على االرغم من 

أأهھھھميیتهھ االقصوىى في االسيیاقق االنضالي.  

٬، ووتجاووبب االسلطة "إإحيیاء أأووسلو"ما أأسميیهھ محاوولة  ووأأووال شك أأنن االمأخذ في بداايیة االمقالة على االعوددةة للمفاووضاتت٬، 

يیأتي في  ٬،ووقف ااالستيیطاننإلسراائيیل٬، االتي لم تنفذ تعهھدهھھھا في لبس  ددووننمع مطلب االرباعيیة االمنحاززةة  االوططنيیة االفلسطيینيیة

كنقطة تحولل نحو عمليیة ترااكميیة أأددتت في االمحصلة االنهھائيیة  1993سيیاقق نهھج محددد متبع منذ فترةة ززمنيیة يیبرزز فيیهھا عامم 

إإلى ما ووصلنا إإليیهھ االيیومم.   

لذااتي االذيي يیجب عليینا كنشطاء مقاططعة أأنن نماررسهھ٬، ووفي إإططارر ااألسئلة االتي ططرحتهھا ووفي هھھھذاا االسيیاقق٬، وومن منطلق االنقد اا

هھھھو محاوولة إلعاددةة  االمنعقد بيین إإسراائيیل وومنظمة االتحريیر االفلسطيینيیة/االسلطة االوططنيیة االفلسطيینيیةنورراا٬، هھھھل لقاء عمانن 

ا وواالذيي تبعا للتعريیف االمجمع عليیهھ ووططنيیً ٬، "اتطبيیعً ذذلك "تسويیق ااتفاقيیاتت أأووسلو٬، وولكن بثوبب جديید هھھھذهه االمرةة؟ ووهھھھل يیعتبر 

صاغتهھ االلجنة االوططنيیة للمقاططعة؟ وولماذذاا تتجنب االلجنة ااتخاذذ موقف ووااضح من هھھھذهه االمفاووضاتت االعبثيیة وواالتي تتعاررضض٬، 

حرفيیا٬، مع كل ما تمثلهھ االلجنة؟ فكيیف تطالب االجميیع بعدمم االتطبيیع ووفي االوقت نفسهھ تتجنب ااتخاذذ موقف ووااضح هھھھجومي 

ةة إإلى االمفاووضاتت؟ أأليیست االسلطة االوططنيیة تجسيیداا ملموسا للتطبيیع؟ ووهھھھل هھھھذاا هھھھو ثمن االمحافظة على بقاء االتيیارر من االعودد

االسيیاسي االذيي يینتمي لهھ االمفاووضونن في إإططارر االلجنة االوططنيیة للمقاططعة؟ ووهھھھل ال تتناقض االعوددةة للمفاووضاتت مع االموقف 
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ن في بيیانن ووااضح عن موقفهھا من االتطبيیع؟ ووما هھھھو موقف حركة االرسمي االمتقدمم جداا االذيي أأبدتهھ حركة فتح قبل أأسبوعيی

فتح؟ هھھھل هھھھو ذذلك االذيي يیعبر عنهھ أأعضاء االلجنة االمركزيیة االذيین توجهھواا للحواارر في عمانن؟ أأمم هھھھو موقف ممثل االحركة 

في االلجنة االوططنيیة للمقاططعة؟  

على هھھھا ووتركيیز برنامج سيیاسي إإلى لمقاططعةاالوططنيیة ل وواالمنبثق من اافتقارر االلجنةووال شك أأنن االتوتر االذيي تطرقت لهھ نورراا 

برنامج حقوقي جديیر بالنقاشش في إإططارر سكرتارريیا االلجنة. وولكن االنقطة االمثيیرةة لالستغراابب هھھھي فصل نورراا بيین تحالفاتت 

االمقاططعة االدووليیة٬، وواالتلميیح٬، من االممكن عن غيیر  اتتاالشتاتت ووااللجنة االوططنيیة مع إإغفالل أأنن ااألخيیرةة هھھھي االمرجعيیة لحرك

. ووأأنا أأعتقد أأنن االمقاررنة االجيیدةة مع االتجربة االجنوبب أأفريیقيیة تناست ددوورر "االدااخل وواالخاررجج"أأنن هھھھناكك توتراا بيین  مقصودد٬،

االجبهھة االديیمقرااططيیة االمتحدةة وواالتي توااجدتت على ااألررضض مع ووجودد تمثيیل لحزبب االمؤتمر االوططني ووباقي ااألحزاابب 

ططعة. ووقد ااعتمدتت االجبهھة على عمودديین ررئيیسيین للنضالل٬، وومنظماتت االمجتمع االمدني٬، بالضبط مثل االلجنة االوططنيیة للمقا

من ضمن أأرربعة أأعمدةة٬، أأال ووهھھھي االتعبئة االجماهھھھيیريیة ووحملة االمقاططعة. وويیشهھد االتارريیخ أأنن هھھھذاا االنهھج قد ساهھھھم بشكل هھھھائل 

يیا.في إإنهھاء نظامم االتفرقة االعنصريیة. ووفي تصورريي أأنن االلجنة االوططنيیة قد ووعت هھھھذاا االدررسس االتارريیخي من جنوبب أأفريیق  

 
سماحح سبعاوويي  

 
تطرحح مقالة نورراا عريیقاتت االمثيیرةة للفكر االعديید من ااألسئلة االتي يینبغي للفلسطيینيیيین ااإلجابة عليیهھا في هھھھذاا االوقت االحاسم. 

ووررغم ااتفاقي مع ططرحهھا االعامم االذيي يیُبرزز ضرووررةة ووجودد قيیاددةة فلسطيینيیة تمثل آآمالل االفلسطيینيیيین كافة ووتطلعاتهھم ددااخل 

ي االشتاتت٬، ترااووددني بعض االمخاووفف إإززااء بعض االُحجج االتي ساقتهھا بشأنن تقريیر االمصيیر٬، ووددوورر فلسطيین االتارريیخيیة ووف

االلجنة االوططنيیة للمقاططعة٬، وواالمنافع االمترتبة على ااتباعع مقارربة حقوقيیة في االنضالل االفلسطيیني.  

االمصيیر هھھھو أأحد مباددئئ  أأنا أأررىى أأنن تطلّع االفلسطيینيیيین إإلى تقريیر مصيیرهھھھم يیمكن تحقيیقهھ في سيیاقق ندااء االمقاططعة. تقريیر

االقانونن االدوولي٬، مّما يیعني أأنن لألمم االحق في ااختيیارر ِصفتهھا االسيیاسيیة ووإإعالنن سيیاددتهھا ددوونن تدخالتت خاررجيیة. وومع ذذلك٬، 

فإنن من ااألهھھھميیة بمكانن أأنن ندرركك بأنن هھھھذاا االمبدأأ ال يیقدمم برنامًجا سيیاسيیًا محددًداا ووال يیُملي نتيیجةً نهھائيیة. وولهھذاا االسبب بالذااتت 

طبيیق تقريیر االمصيیر في سيیاقق ددوولٍة فلسطيینيیة مستقلة أأوو سيیاقٍق فدرراالي أأوو سيیاقق ددوولٍة ثنائيیة االقوميیة أأوو سيیاقق ددوولٍة يیمكن ت

ووااحدةة. ووفي االوااقع٬، إإنن ااإلبهھامم االذيي يیِسُم تطبيیق مبدأأ تقريیر االمصيیر لم يیِغب عن بالل االسلطة االفلسطيینيیة االتي ما اانفكت 
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راائيیل للخرووجج بدوولٍة فلسطيینيیة منزووعة االسالحح ووغيیر متصلٍة جغراافيیًا٬، ووهھھھي تستعملهھ في خطابهھا أأثناء االتفاووضض مع إإس

غهھا أأيیًضا االحديیث إإلى خطابب تقريیر  ددوولةٌ شبهھهھا كثيیروونن ببانتوستاناتت جنوبب إإفريیقيیا إإبانن االفصل االعنصريي (وواالتي سوَّ

ح ضمن االسيیاقق االفلسطيیني االمصيیر). لذاا٬، فإنن من ااألهھھھميیة بمكانن أأنن ندرركك بأنن تقريیر االمصيیر يیحتاجج إإلى تعريیٍف ووااض

كي ال نتركك أأيي مجالٍل لإلبهھامم االرااهھھھن االذيي قد يیُكلِّف االفلسطيینيیيین حقوقهَھم ووحريیتهھم. ووهھھھذاا هھھھو عيینهھ ما يیقومم بهھ ندااء 

االمقاططعة. فهھو يیقدمم برنامًجا أأكثر ووضوًحا يیكفل حقوقق االفلسطيینيیيین ووحريیتهھم وواالمساووااةة بيینهھم٬، ووال يیتعدىى في االوقت نفسهھ 

عامم االمتمثل في تقريیر االمصيیر.على االمبدأأ اال  

توّجهھ نورراا االنقد إإلى االلجنة االوططنيیة للمقاططعة ألنن االلجنة ال تطالب بواليیٍة مكافئٍة لواليیة منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة٬، غيیر 

أأني أأررىى في ذذلك خطوةةً ااسترااتيیجيیةً ااتخذتهھا االلجنة لكي تنأىى بنفسهھا عن االصرااعع االتقليیديي على االسلطة االذيي ما فتئ 

قل جهھودد االتحريیر االفلسطيینيیة٬، ووتضمَن ووحدةة االمقاوومة االفلسطيینيیة ضد إإسراائيیل٬، ووتعيیَد حركة االتحريیر إإلى مساررهھھھا يیعر

االصحيیح. أأنا أأتفق مع نورراا بأنن ندااء االمقاططعة يیتيیح لجماعاتت االتضامن أأنن "تعززز مقارربةً حقوقيیةً للمناصرةة وواالدعوةة" 

ددهھھھم في االمناصرةة وواالدعوةة. بيید أأني أأعتقد أأيیًضا أأنن ذذلك هھھھو االدوورر ددوونن مساءلتهھا عن االناتج االسيیاسي االمترتب على جهھو

االذيي يینبغي لجماعاتت االتضامن أأنن تضطلع بهھ على ووجهھ االتحديید. فال يینبغي أأنن يیتحددد االناتج االسيیاسي أليي حركة تحررريیة 

بفعل االتضامن االخاررجي٬، بل عليیهھ أأنن يیتمخض من ررحم مقاوومة االشعب االمنخرطط في االنضالل.  

-ولل إإنن االمقارربةَ االحقوقيیة٬َ، ررغم أأنهھا قد ال تقدمم برنامًجا سيیاسيیًا ووااضًحا في إإططارر االسيیاقق االفلسطيینيووختاًما٬، أأق ااإلسراائيیلي٬، 

ضروورريیةٌ بسبب مروونتهھا من أأجل إإعاددةة إإيیالء االتركيیز إإلى حيیث يینبغي٬، أأيي إإلى ااالنتهھاكاتت االجسيیمة االتي ترتكبهھا 

ى قيیامم هھھھذهه االحركة على االخطابب االمستند إإلى االمباددئئ االعالميیة إإسراائيیل ضد حقوقق ااإلنسانن االفلسطيیني. إإنن االحرصص عل

االمتمثلة بالحقوقق وواالعدلل وواالمساووااةة وواالحريیة سوفف يیكونن بمثابة بوصلة توجهھنا ووتقوددنا إإلى ما يیمكن أأنن يیكونن نتيیجةً 

سيیاسيیةً مثاليیةً.  

لبنى قطامي  
 

ك فإنن ُجلَّهھا يیتناوولل ااألصوااتت االمعاررضة االمتعاليیة أأعتقد أأنن ااألسئلة االتي تثيیرهھھھا ووررقة نورراا هھھھي أأسئلةٌ مشرووعة٬، وومع ذذل

ددااخل االشبكاتت وواالهھيیئاتت االجديیدةة االعابرةة للحدوودد االوططنيیة االتي منهھا ما يیّدعي وومنهھا ما ال يیّدعي "تمثيیلهَھ" للشعب 
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لمشهھد االفلسطيیني. فمن ااألجدىى٬، بدًال من االتركيیز على هھھھذهه االمباددررااتت وواالشبكاتت٬، االتركيیُز على "تيیارٍر" ما فتئ يیسودد اا

االسيیاسي االفلسطيیني فيیما يیتعلق بحركة تحريیٍر فلسطيینيیة مرتقبة. ووفي ررأأيیي أأنن هھھھذاا االتيیارر يیخاططر بتهھميیش االقضيیة 

االفلسطيینيیة ووتوصيیفهھا في إإططارر نموذذجٍج معيیب. فهھو يیفترضض ووجودد ظظاهھھھرةة سيیاسيیة عفويیة تتمثل في االتضامن االدوولي 

رر لذلك االتمثيیل٬، هھھھو مشكلتنا االرئيیسيیة. ووصحوةة االجماهھھھيیر االفلسطيینيیة االتي أأددرركت "فجأةةً" بأنن  االتمثيیل٬، أأوو ااالنعداامم االمتصوَّ

إإنن مقارربتي لإلجابة على هھھھذهه ااألسئلة مستوحاةةٌ إإلى حٍد كبيیر من محاضرةة أألقاهھھھا االدكتورر سيیف ددعنا في االمدررسة االصيیفيیة 

.2011االدووليیة االتي نظمتهھا حركة االشبابب االفلسطيیني في االعامم   

يیقة فهھمنا االحاليیة لوااقعنا االرااهھھھن٬، ووفشل مشرووعع االتحريیر االفلسطيیني٬، وومعضالتت االنضالل يیرجع االسبب ااألكبر في ططر

االسيیاسيیة االرااهھھھنة االمقيیدةة لشعبنا إإلى عجزنا عن إإعاددةة تصورر االتارريیخ االذيي اانتهھى بنا إإلى هھھھذهه االحالل. أأنا أأُِكّن ااإلعجابب 

ناهھھھا االفاعلونن االسيیاسيیونن االمختلفونن في االسيیاسة االكثيیر لمرشدتي نورراا عريیقاتت٬، ووإلسلوبهھا في تبيیانن االخطاباتت االتي يیتب

االفلسطيینيیة االعابرةة للحدوودد االوططنيیة ووتحديید سيیاقاتهھا٬، غيیر أأني أأؤؤمن بأنن معضلتنا االسيیاسيیة تكمن في غيیر ذذلك٬، كما أأبيیّن 

–أأددناهه. ووعندما نجابهھ هھھھذهه االقضايیا  –كمثقفيین ووكجيیٍل شابٍب ملتزمٍم بالتحريیر ووإإحقاقق االعداالة   االمسؤووليیة فإننا نتولى  

وونتجنب االتعرضض للتهھميیش بسبب االَغبش االذيي يیغشى نظَرتَنا لنضالنا ووتارريیخنا.  

) ظظرفنا ااالستعمارريي: عليینا٬، كجيیٍل شابب٬، أأنن ندرركك بأنن ووضعنا هھھھو نتيیجة الستمراارر تارريیٍخ قامَم قبلَنا ووأأررسى أأُسس 1

نفهھم االكيیفيیة وواالسبب في تعّرضض نضالنا من أأجل  االمناخخ االسيیاسي االذيي نحيیاهه ااآلنن. وولن يیسعنا٬، إإال بدررااسِة هھھھذاا االتارريیخ٬، أأنن

االتحريیر إإلى ااالحتكارر٬، ووااالختطافف٬، وواالتخريیب٬، ووااالختزاالل في مناقشاتت حولل االقيیاددةة االشرعيیة٬، وواالتمثيیل٬، وواالمفاووضاتت 

على مناططق ال تشكل سوىى جزٍء يیسيیٍر من أأررضض فلسطيین االتارريیخيیة ووتستبعد االغالبيیة االعظمى من االشعب االفلسطيیني. 

ررةٍة أأبسط٬، عليینا أأنن ننظر إإلى نضالنا من منظورر سيیاسي أأشمل من خاللل تحليیٍل أأكثر ددقٍة لتارريیخنا بُغيیة فهھم االتفكك ووبعبا

االذيي أأصابب مشرووعع االتحررر االوططني االفلسطيیني في نهھايیة االمطافف. ووإإذذاا ما أأددرركنا أأنن تارريیخنا يیسبق ووااقعنا االرااهھھھن٬، فإنن 

جح قصيیرةة االنظر ووقاصرةة.االحلولل وواالتحليیالتت االمرحليیة لن تكونن على ااألرر  

موجةً من االهھيیئاتت وواالشبكاتت االجديیدةة االصاعدةة للتصديي إلخفاقق االقيیاددةة  2006) االتمثيیل: ال نزاالل نشهھد منذ االعامم 2

االفلسطيینيیة االرسميیة االمزمن على صعيید تلبيیة ااحتيیاجاتت شعبنا االملحة ووتمثيیل تطلعاتهھ االوططنيیة. وومن ددوونن ددررااسة متأنيیة 

ُمعادٌد تفعليیهھا بالنسبة لشعبنا٬، فإنن هھھھذهه االمباددررااتت ستساهھھھم على ااألررجح في ززيیاددةة ااستقطابب  لِما تنطويي عليیهھ حركةٌ 
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االفلسطيینيیيین ووددفعهھم لالعتقادد بأنن معضلتنا االسيیاسيیة تكمن كليیًا في نفوذذ أأفراادد معيینيیيین ددااخل االقيیاددةة االفلسطيینيیة. ووعلى 

هھھھم في االوااقع في تشتيیت االشعب االفلسطيیني أأكثر فأكثر. ضوء هھھھذهه االمعرفة٬، فإنن مفاهھھھيیم االشرعيیة وواالمصدااقيیة وواالتمثيیل تسا

ووبالنظر إإلى ااالستخدااماتت االحاليیة لعباررااتت "االوحدةة" وو"االمصالحة" وو"االتمثيیل٬،" يیظهھر أأنهھا كلماتت ووحسب ووليیست 

دةة االضروورريیة لنضالنا ووحركتنا. االمباددئئ االموحَّ  

) االمقارربة االحقوقيیة: ما اانفك االفلسطيینيیونن في االشتاتت يیُولونن تركيیزهھھھم إإلى حقوقق ااإلنسانن وواالمناصرةة وواالدعوةة باعتباررهھھھا 3

االبديیل االوحيید للتغلب على مخاووفهھم بشأنن االتمثيیل وواالشرعيیة ووعلى بعدهھھھم االمكاني عن فلسطيین. تتسم بساططة ااإلططارر 

لة ووآآخذةة باالنتشارر في مجتمعاتت االشتاتت االفلسطيیني. غيیر أأنن االمقارربة االحقوقي بأنهھا ملموسة ووحقيیقيیة ووشعبيیة وومقبو

االحقوقيیة تحشر االموجاتت االصاعدةة من االناشطيین االفلسطيینيیيین االشبابب في أأططر االعمل من أأجل فلسطيین االموضوعة سابقًا 

نا؛ أأيي بنظرةٍة متسمٍة وواالتي تتبنى نماذذجج االهھيیمنة االغربيیة بشأنن االطريیقة االتي يینبغي لنا من خاللهھا أأنن ننظر إإلى نضال

بالذااتيیة لطرفٍف خاررجي متضامٍن مع االفلسطيینيیيین. فِصفة االذااتيیة هھھھذهه تحولل بيیننا٬، كجيیٍل جديید٬، ووبيین ووضع تصورٍر نظريي 

ووعملي لحركة تحررٍر عابرةة للحدوودد االوططنيیة.  

ال يیخلط بيین ) مشرووعع االتحريیر: نحن بحاجة إإلى خطابٍب ال يیجمع بيین سعيینا للشرعيیة ووعزمنا على نيیل االحريیة٬، وو4

أأددووااتنا االمستخدمة في االمناصرةة وواالدعوةة ووأأهھھھداافنا االمتمثلة في االثوررةة٬، ووال يیلقي االلومم على معضلتنا االسيیاسيیة االدااخليیة 

ووكأنهھا االسبب االرئيیس لمعاناةة شعبنا. فمن ددوونن االشعب االفلسطيیني٬، على ااختالفف فصائلهھ قديیمةً ووجديیدةة٬ً، لن نستطيیع أأنن 

ررر يیأخذ في االحسبانن تطلعاتت شعبنا ووموااططن قوتهھ ووضعفهھ ووأأووضاعهھ االرااهھھھنة. فحيینما نستطيیع نبني مشرووًعا سيیاسيیًا للتح

أأنن (نُعيید) بناء مشرووعٍع تحررريي مركزيي عابٍر للحدوودد االوططنيیة وو(نعيید) تنظيیمهھ وو(نعيید) تفعليیهھ٬، فإنن االموااضع ااألخرىى 

كلَّهھا ستصبح هھھھيیّنة وويیسيیرةة.  

 

نورراا عريیقاتت  

ي بالنشاطط٬، ووأأددرركك بأنن االنقد االموجهھ لمقالتي ليیس إإال غيیًضا من فيیض االمحاووررااتت االتي ال إإنن هھھھذاا االنقاشش يیُسعدني وويیُمّدن

نجريیهھا مع بعضنا. ووسوااء كانت مدااخالتت محاوورريّي ااألعزااء إإيیجابيیةً أأمم سلبيیة٬ً، فإنهھا ال تتطرقق إإلى شوااغلي االتي سآتي 

لتعمق في هھھھذهه االموااضيیع٬، فإني سوفف أأتناوولهھا على شرحهھا أأددناهه. وولّما كانت االمساحة االمتاحة في هھھھذاا االمقامم محدووددةةً ل
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بإسهھابب في ووررقة مستقلٍة مقبلة.  

إإنن أأكثر ما يیشغلني٬، ووال سيیما بعد قيیامم عمليیة االسالمم٬، هھھھو تشتت االجسم االوططني االفلسطيیني بوتيیرةة منتظمة وواافتقارر االحرااكك 

رووفٌف عديیدةة أأددتت إإلى نشوء تظلماتت االدااعي إإلى تقريیر االمصيیر إإلى ررؤؤيیٍة سيیاسيیٍة للتوصل إإلى حل. فقد نجمت عن ذذلك ظظ

ووشكاووىى متمايیزةة وومتبايینة٬، ووبرززتت االمصالح االذااتيیة في أأووساطط االجسم االوططني االفلسطيیني على أأساسس االموقع االجغراافي 

وواالحالة االمدنيیة.  

تتوقف تظلماتت االفلسطيینيیيین على موقعهھم االجغراافي (أأيي غزةة٬، وواالضفة االغربيیة٬، وواالقدسس االشرقيیة٬، ووإإسراائيیل٬، وواالعالم 

االعربي٬، ووما ووررااء ذذلك) ووحالتهھم االسيیاسيیة (أأيي موااططنونن من االدررجة االثانيیة٬، وومقيیمونن٬، وومدنيیونن تحت ااالحتاللل٬، 

مت هھھھذهه االتبايیناتت االعمل االجماعي ددااخل االجسم االوططني االفلسطيیني ككل.  ووالجئونن٬، ووموااططنونن في ددوولل أأخرىى). لقد قزَّ

مختلفة٬، فإنن تلك االتظلماتت ما نزلت بكل مجتمع إإال بسبب وومع ذذلك٬، ووبيینما أأفرززتت االظرووفف االمحليیة تظلماتت موضعيیة 

قوميیتهھ االفلسطيینيیة. ووحتى حيینما تتشابهھ االظرووفف االتي تعانيیهھا االمجتمعاتت االفلسطيینيیة٬، تظل تلك االمجتمعاتت عاجزةةً عن 

االتنظيیم االجماعي نظًراا لكونهھا مشتتةً وومجزأأةةً بسبب االحدوودد ووبطاقاتت االهھويیة.  

وواالمدني مصالح ذذااتيیةً متنوعةً قائمةً على االمنافع االماليیة وواالسيیاسيیة االمتأتيیة من صناعة عمليیة لقد أأفرزز االتشتت االجغراافي 

االذيین  االمئاتت االُجددد من أأصحابب االماليیيیناالسالمم وومشرووعع بناء االدوولة٬، مّما يیعرقل االعمل االجماعي. ففي غزةة يیوجد 

تكّسبواا من صناعة ااألنفاقق ووبالتالي من االحصارر. ووفي االمنطقة "أألف٬،" يیجني ررجالل ااألعمالل االفلسطيینيیونن أأررباًحا كبيیرةةً 

.االعقاررااتتمن االمستجدااتت في ددوويیالتنا حيیث تتسنى لهھم االسيیطرةة على ااالقتصادد ووال سيیما على   

لقد أأعاقت االتظلماتت االمختلفة وواالمصالح االذااتيیة االمتنوعة٬، مجتمعة٬ً، قدررةةَ االشعب االفلسطيیني على بلوررةة ررؤؤيیٍة سيیاسيیٍة 

ترتكز إإلى ااسترااتيیجيیة للتحررر االوططني. ووأأددىى هھھھذاا االوضع إإلى فرااغٍغ أأخذتت تملؤهه االحركاتت غيیر االمتصلة فيیما بيینهھا في 

شتاتت وواالعابرةة للحدوودد االوططنيیة االساعيیة إإلى معالجة تشتت االجسم االوططني االفلسطيیني ووإإقامة حركٍة حقوقيیٍة عالميیٍة مبنيیٍة اال

على ططراازز االمقاططعة ووسحب ااالستثماررااتت ووفرضض االعقوباتت بهھدفف مماررسة ضغوططاتت على ددوولة االفصل االعنصريي 

ت االجسم االوططني االفلسطيیني هھھھي جهھودٌد ططيیبةٌ ووجديیرةةٌ ااإلسراائيیليیة. ووفي حيین أأنن االجهھودد االرااميیة إإلى معالجة تشت

باإلعجابب٬، فإنن كونهھا جهھودًداا ووليیدةةً وومحدووددةةً يیدلل على عجز حركاتت االشتاتت عن معالجة االتشتت االوططني من االخاررجج. 

ا االجسم أأما بالنسبة لجهھوددهھھھا في بناء حركة حقوقيیٍة عالميیٍة تقومم على االمقاططعة٬، فإنن االلجنة االوططنيیة للمقاططعة٬، ررغم كونهھ

http://www.merip.org/mer/mer261/gazas-tunnel-complex
http://www.huffingtonpost.com/2010/01/12/rawabi-work-begins-on-fir_n_419712.html
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االفلسطيیني ااألكثر "تمثيیًال" في االوقت االرااهھھھن٬، تمتلك أأهھھھداافًا قائمةً على االحقوقق ووليیس االحلولل ووهھھھذاا يیعني أأنهھ ليیس بوسعهھا 

أأنن تكونن منبًراا يیلتقي فيیهھ االفلسطيینيیونن لمناقشة ررؤؤيیٍة سيیاسيیة ووبلوررتهھا من أأجل تقريیر مصيیرهھھھم. لذلك فإنن:  

سم االتمثيیلي إإال في االتغلب على معوقاتت االعمل االجماعي٬، غيیر أأنن ذذلك ليیس كافيیًا ) االتمثيیل ليیس هھھھو االحل. فلن يیساعد االج1

للتعبئة. فالمشكلة تكمن في ااالفتقارر إإلى برنامٍج سيیاسي ووليیس إإلى جسٍم تمثيیلي. ووبالنظر إإلى االتظلماتت االمختلفة لدىى 

االجسم االوططني االفلسطيیني بما فيیهھا االفلسطيینيیيین٬، فإنن ووجودد تمثيیٍل مسؤوولٍل هھھھو متطلٌب ضروورريي لتسجيیل االتظلماتت ددااخل 

اانعداامم االمساءلة عن جراائم االحربب االمرتكبة في غزةة إإبانن عمليیة االرصاصص االمصبوبب ووعن االحصارر االبريي وواالبحريي 

؛ وواالموااططنة من االدررجة االثانيیة في إإسراائيیل االتي تُفضي إإلى تميیيیز ُمَمأسس 2012االمستمر االذيي ددخل عامهھ االخامس في 

ليیم وواالتوظظيیف؛ وونفي االالجئيین االفلسطيینيیيین قسًراا وواافتقاررهھھھم إإلى االحمايیة في االدوولل االمستضيیفة لهھم على صعيید االسكن وواالتع

على اامتداادد االعالم االعربي؛ ووااستمراارر االمستوططنيین ااالستعمارريیيین االيیهھودد ووقوااتت ااالحتاللل ااإلسراائيیلي في مصاددررةة 

دنيیيین في االضفة االغربيیة.ااألررااضي االفلسطيینيیة ووهھھھدمم االبيیوتت وومماررسة االعنف ضد االفلسطيینيیيین االم  

يیشتركك االفلسطيینيیونن جميیًعا حيیثما كانواا٬، سوااء ددااخل االخط ااألخضر أأمم في ااألررااضي االمحتلة أأمم في االشتاتت٬، في ظظرفف 

ووااحد ووهھھھو تعرضهھم إإلى االتهھجيیر االقسريي أأوو ما يیُعرفف بالتطهھيیر االعرقي. إإنن االسيیاسة االمتمثلة في ااقتالعع االفلسطيینيیيین من 

يیهھودد وو/أأوو ززررااعة ااألشجارر مكانهھم هھھھي سيیاسةٌ أألِفهھا االفلسطيینيیونن كلُّهھم بصرفف االنظر عن  أأررااضيیهھم ووتوططيین ررعايیا

موقعهھم االجغراافي ووحالتهھم االمدنيیة. وومن ذذلك تهھجيیر االفلسطيینيیيین قسًراا في االجليیل وواالنقب ددااخل إإسراائيیل؛ ووفي االقدسس 

في االشتاتت. ووعلى أأساسس هھھھذاا االظرفف  االشرقيیة وواالمنطقة "جيیم" ووغورر ااألررددنن في االضفة االغربيیة؛ ووتهھجيیر االالجئيین

االمشتركك٬، يیتسنى للجسم االوططني االفلسطيیني أأنن يیضع برنامًجا سيیاسيیًا من ددااخل إإسراائيیل ووااألررااضي االفلسطيینيیة االمحتلة 

وواالشتاتت االعالمي يیهھدفف إإلى االوقوفف في ووجهھ االتطهھيیر االعرقي االمستمر وواالممنهھج االذيي تماررسهھ إإسراائيیل بحق 

ٍل سيیاسي يیُحبط هھھھذهه االعمليیة يیرقى ألنْن يیكونن ررؤؤيیةً سيیاسيیةً أأجزمم بأنهھا مفقوددةةٌ حاليیًا.االفلسطيینيیيین. إإنن بلوررةة ح  

) إإنن ظظرفنا ااالستعمارريي هھھھو منبع مشاكلنا ووليیس مكمن حلّنا. تقولل لبنى قطامي٬، ووهھھھي شخصيیة قيیادديیة٬، إإنن ووهھھھمنا يیكمن 2

إإنن إإفرااطط شراائح عريیضة ضمن حركتنا في في اافتقاررنا إإلى تحليیل تارريیخي٬، وولكني أأختلف معهھا. فعلى االنقيیض من ذذلك٬، 

االتركيیز على ماضيینا أأعاقق قدررتنا على تصورر االمستقبل. فبدلل االتفكر في آآفاقٍق ووأأساليیب جديیدةة لتنظيیم أأنفسنا٬، ما فتئنا 

د االماضي وونساوويي بيین تقريیر مصيیرنا وواالعوددةة إإلى ظظرفنا االسابق. ووال أأظظن أأنن ذذلك هھھھو ( ) ما 2) ما نحتاجهھ؛ ووال (1نُمجِّ
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في ااألررااضي  ااالحتاللل االعسكريي االمستمرن االحّل ااألووفى لظرفنا ااالستعمارريي. ووفي هھھھذهه االمرحلة االتارريیخيیة من يیؤمِّ 

 االفصل االعنصريييیز االُمَمأسس ددااخل إإسراائيیل االذيي يیفرقق بيین االموااططنيین االيیهھودد ووغيیرهھھھم٬، يیسودد االفلسطيینيیة االمحتلة٬، وواالتميی

ئيیل ووااألررااضي االفلسطيینيیة االمحتلة. ووعليیهھ٬، فإنن االدفاعع عن االعوددةة إإلى االوضع االسابق لالستعمارر االصهھيیوني لن في إإسراا

يیكونن كافيیًا إلنصافف االتظلماتت االوططنيیة االفلسطيینيیة. ووعوًضا عن ذذلك٬، أأررىى بأنن بناء حركٍة تستهھدفف االتصديي إإلى نظامٍم 

االيیهھودد من حقوقهھم هھھھو ااإلجرااء ااألكثر مالءمةً. يیحابي االموااططنيین االيیهھودد وويیحرمم االفلسطيینيیيین االعربب غيیر  

) االمقارربة االحقوقيیة هھھھي فعًال بوصلة٬، وولكنهھا ال تُبيین االوجهھة. لقد أأساء حيیدرر عيید ووسماحح سبعاوويي فهھم االنقد االذيي ووجهھتهھ 3

– على االعكس من  فأنا ال أأعيیب على االلجنة االوططنيیة للمقاططعة ألنهھا ال تسعى أأنْن تكونن االمنبر للجسم االوططني االتمثيیلي. بل 

ذذلك إإذذ أأووكد بأنن قطاعاتت عريیضة في حركة االتضامن قد أأناططت باللجنة االوططنيیة للمقاططعة٬، ررغم أأنهھا تتبنى برنامًجا قائًما 

على االحقوقق ووليیس على االحلولل٬، ووكالةً سيیاسيیةً تنفيیهھا االلجنة نفيیًا صريیًحا. ووفي حيین قد يیكونن االدعم االذيي تقدمهھ االلجنة 

ندةة حقوقق ااإلنسانن كافيیًا لحركاتت االتضامن٬، فإنهھ ليیس كافيیًا على ااإلططالقق بالنسبة للفلسطيینيیيین االوططنيیة للمقاططعة ألج

االمحتاجيین إإلى ررؤؤيیٍة ووأأهھھھداافٍف سيیاسيیة. فرغم أأنن االمقارربة االحقوقيیة بوسعهھا أأنن تكونن االبوصلة٬، فإنهھا ال تبيین االوجهھة. ووأأنا 

معنيیةٌ أأكثر بتلك االوجهھة في مقالتي.  

نُمِعن في االرثاء لحالنا ألنن خطر االتعرضض إإلى االتوبيیخ يیكونن أأقل عند تشخيیص ُمصابب حالتنا وولعلنا٬، كفلسطيینيیيین٬، 

االوططنيیة منهھ عند تشخيیص االعالجج ااألمثل لهھ. ووأأنا أأجاززفف بالتعرضض إإلى نقد الذذعع إإذذ أأقترحح بأنهھ:  

يیة تهھجيیر االسكانن قسًراا٬، أأوو ) يینبغي للهھيیئة/االهھيیئاتت االفلسطيینيیة االتمثيیليیة٬، مجتمعةً أأوو فرااددىى٬، أأنن تجعل من ااستمراارر عمل1

االتطهھيیر االعرقي٬، االظرفف االمشتركك بيین االفلسطيینيیيین كافة على ااختالفف موااقعهھم االجغراافيیة وومرااكزهھھھم االسيیاسيیة. ووهھھھذاا 

قق بيین  االتطهھيیر االعرقي قائٌم على أأساسس االتميیيیز بيین االموااططنيین االيیهھودد ووغيیر االيیهھودد من االفلسطيینيیيین االعربب ووهھھھو ال يیفرِّ

ااططنيین في إإسرئيیل وواالقاططنيین في االقدسس االشرقيیة وواالمدنيیيین في غزةة وواالضفة االغربيیة وواالالجئيین االمنفيیيین االفلسطيینيیيین االمو

قسًراا. وويیرقى هھھھذاا االتميیيیز االُمَمأسس٬، االمتِّسم بالتفرقة وواالهھيیمنة٬، إإلى االفصل االعنصريي في إإسراائيیل ووااألررااضي االفلسطيینيیة 

االمحتلة.  

االظرفف معالجةً شاملة٬ً، أأنن يیتبنواا حل االدوولة االوااحدةة كرؤؤوويیٍة سيیاسيیٍة هھھھدفهھا ) يینبغي للفلسطيینيیيین٬، من أأجل معالجة هھھھذاا 2

تحقيیق االمساووااةة بيین االجميیع بغض االنظر عن هھھھويیاتهھم االقوميیة ووااإلثنيیة وواالديینيیة وواالعرقيیة. فإذذاا ما تبنيینا حل االدوولة االوااحدةة٬، 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/2203016?uid=3739584&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&uid=3739256&sid=55891046823
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings/cape-town-session-summary-of-findings
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دد على حسابب نظراائهھم االفلسطيینيیيین االعربب من فإننا ندعو إإلى تفكيیك االعنصريیة االُمَمأسسة االتي تحابي االموااططنيین االيیهھو

غيیر االيیهھودد٬، ووذذلك بدال من ددعم إإقامة ددوولتيین منفصلتيین كل ددوولةٌ منهھما متجانسٍة إإثنيیًا. وومن ناحيیة٬، تُضّحي هھھھذهه االرؤؤيیة 

مفهھومم بالقوميیة لصالح مفهھومٍم أأكثر ليیبرااليیة للمساووااةة وواالديیمقرااططيیة وواالتعددديیة. إإنن حل االدوولة االوااحدةة يیُعيید تعريیف اال

االتارريیخي لمبدأأ تقريیر االمصيیر من كونهھ حكًما ذذااتيیًا في إإططارر ددوولٍة قوميیة إإلى مفهھومٍم يیشمل االجميیع ووال يیقتضي االتجانس 

االقومي. ووفعليیًا٬، يیتعيین على االفلسطيینيیيین قبولل االحضورر االداائم لإلسراائيیليیيین على أأررضض فلسطيین ااالنتداابب ووااإلززاالة 

االصهھيیوني. ووفي االدوولة االوااحدةة أأيیًضا٬، لن يیُسفر تقريیر االمصيیر االفلسطيیني عن  االمتزاامنة لهھويیتهھا االصهھيیونيیة ووددستوررهھھھا

حكم ذذااتي فورريي ووإإنما عن فرصة متكافئة في حكم أأنفسنا ووتقريیر مصيیرنا االوططني جنبًا إإلى جنب مع نظراائنا االمتنوعيین.  

اتت االعنف وواالخسائر وواالطردد إإنن ما تقدمم ال يیتطرقق إإلى مسألة "االكيیفيیة" ووال إإلى االخطوااتت االضروورريیة لتعويیض ترااكم

عاًما من ااالستعمارر ااالستيیطاني. ووسيیكونن هھھھذاا موضوعع مقالة أأخرىى. 64على مدىى   

 

 

 

 

 

 

شبكة االسيیاساتت االفلسطيینيیة" شبكة مستقلة غيیر حزبيیة ووغيیر رربحيیة٬، مهھمتهھا نشر ووتعزيیز ثقافة االنقاشش االعامم حولل  

ووذذلك ضمن إإططارر االقانونن االدوولي ووحقوقق ااإلنسانن. يیلتزمم االحقوقق ااالنسانيیة للفلسطيینيیيین ووحقهھم في تقريیر االمصيیر٬، 

ااألعضاء وواالمحللونن االسيیاسيیونن في االشبكة االمناقشة االجديیة للقضايیا االمطرووحة.يیمكن ااعاددةة نشر ووتوززيیع هھھھذهه االملخصاتت 

االسيیاسيیة شرطط اانن يیتم ااالشاررةة بوضوحح االى "االشبكة"٬، "شبكة االسيیاساتت االفلسطيینيیة"٬، كمصدرر ااساسي لتلك االمواادد.  

www.al-shabaka.orgلمزيید من االمعلوماتت عن "االشبكة"٬، ززوورروواا االموقع اااللكترووني االتالي:   

shabaka.org-contact@alااوو ااتصلواا بنا على االبريید اااللكترووني االتالي :  


