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 2022رؤى استراتيجية: فلسطين  
3-4/12/2022 

 
 حمودةجهاد ماني أتحرير: 

 
السنوي الحادي عشر،  مؤتمره ،"مسارات"جية تيبحاث السياسات والدراسات االستراألالمركز الفلسطيني افتتح 

وانعكاساتها على  ،والدوليةواإلقليمية المحلية  التحّوالت، 2022فلسطين : استراتيجيةرؤى : تحت عنوان
ن والسياسيين ير والمفك  اب الكت  من كبير عدد  حضورب السنوي، تقريرهص لقراءة ُخص  والذي ، القضية الفلسطينية

بمشاركة أكثر  وذلك غزة،في  وسيدار ،رام هللا -حمرفي قاعة الهالل األ ،ينمدار يو على م ، وذلكالفلسطينيين
 :شملت ، والتيضوعاتمختلف المو  اسُتعرضت في المؤتمروقد  .جلسات رئيسية 8خالل  ،متحدًثا 40من 

اليسارية، والحراكات الشعبية، ، ومنها السياسية وتجارب الحركات ،المصالحة، ومنظمة التحرير الفلسطينية
 .على التقرير السنوي تعقيبات  ؛ باإلضافة إلىوالمبادرات الوطنية ،لفلسطينيا والخطاب اإلسرائيلية،واالنتخابات 

 الجلسة االفتتاحية:  : 3/12/2022 األّولاليوم *
 ل األولمؤتمر نه منذ تنظيم الاعتبرت أحيث   ،فيحاء عبد الهادي، كلمة مركز مسارات ألقتفي البداية 

تغيير المسار  وآفاقمراجعة لتجربة  :الفلسطينيةالقضية )تحت عنوان  ،2012ول في كانون األ "مسارات"
 "مسارات"حرص ي، ويحل لهاوالدولية  اإلقليمية تحو التالش اقالذي ين ،هذا المؤتمرتاريخ عقد حتى و  االستراتيجي(،

حول مواضيع  والشتات،الوطن يات وباحثين في ساسياسيين وسي، من بالشراكة مع النخب مؤتمرهقامة على إ
ر البرنامجمع بما ينسجم و  ،يطرحونها للنقاش الواسع مع رؤية المركز المتخصص في بلورة السياسات و  ،المقر 

وتقديم  ،وتضييق الفجوة في مؤسسات صناعة القرار ،ئل الموضوعيةادوتطوير الب ،والدراسات االستراتيجية
دالتي  الحالية، المتطرفة ائيليةاإلسر الحكومة  في مواجهةوخاصة  ،دراسات قابلة للتطبيق المشروع  تجس 

استمرار من خالل  ،على شعبنا الفلسطينيالمتواصل الدموي  وعدوانه ،الصهيوني واالستعماري العنصري 
 .غزةقطاع وحصار  واإلبراهيمي ألقصىالصهاينة ل اقتحامات االحتالل و 

س البلدية طية في المجالالديمقرا وتحقيق تحقيق المصالحة، الفصائل االستمرار في مناشدة يمكن وأكدت أنه ال
 ن تغييرم مفر  وال  ،من تغيير بنيوي في السلطة القانونية والقضائية والتنفيذية بد   وال ،وفي المجلس الوطني

ن نبدأ بفتح حوار شامل لترتيب بيتنا وعلينا أ ؛أن نقف وقفة نقديةو  ،والوسائل لمواجهة التحديات األدوات
واالتفاق على برنامج سياسي لتحقيق  بنائها، وإعادة ،ينية وم.ت.فالفصل بين السلطة الفلسطمع  ،لداخليا

 بشراكة تستطيع تحقيق ذلك.المحتل،  على االنتصار
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لنوضح مركز مسارات: مدير عام  ،هاني المصري  والتي ألقاها ،اللجنة التحضيرية للمؤتمر كلمةوجاء في 
خاصة بعد فوز  ،الذي  يأتي عقده في ظل تحديات خطيرة تواجه الشعب الفلسطيني ،المؤتمرهذا أهمية  أوالً 

، وما تطرحه من مشاريع تستهدف تصفية القضية اإلسرائيليةنتخابات االطرفة في تاألحزاب اليمينية الم
عد في محاربة في إيجاد استراتيجيات تسا سيسهمالمؤتمر العام  وأضاف: إن .جوانبها لسطينية من مختلفالف

 والشباب الفلسطيني كذلك. ،واألطياف الفلسطينية خاصة في ظل مشاركة كافة األطراف ،هذه التحديات
 . االنقسام إلنهاءرؤية كل من حركتي فتح وحماس بعنوان : الجلسة األولى*

نشر في  "مسارات"استمرارية أهمية كد على الذي أ ،نائب رئيس حركة فتح ،لمحمود العالول الكلمة األولى
 على المستوى الدولي التي تدور األحداثإن . فيه الكثيرون عن ذلك توق ف وقت  بحاث في الدراسات واأل

التي لها عالقة بالوضع  تلك ، سواءكبيرثير وهناك أحداث كان لها تأ .يجابياً سلبًا أو إ علينا تؤث ر واإلقليمي
 تحديداً و  المؤث رة،النظر والقوى  بغض   ،ولويات العالمأ مستوى  الذي حصل على التغييرأو بوالفلسطيني، العربي 

التي و  ،الماضية المراحلفي  المؤث رة أو الحكومات هم القوى أ  إحدىهي وأمريكا  ؛األوسطالشرق  فيما يخص
 داعمةليس فقط  وقد أصبحت ؛معادية منذ نشأتهاُتعد  رغم أنها  ،نللفلسطينيي عدائهافي  كثر وضوحاً باتت أ

 لى االعترافإضافة إ المحتلة، إلى القدس األمريكية نقل السفارةهو المثال الواضح و  ؛له شريكةلالحتالل بل 
  .كيان االحتاللجزء من السوري كبالجوالن  األمريكي

و ولواإلقليمي؛ الدولي الصعيدين على  تغييراتيحدث من  عم ا معزولةليست  الفلسطينية وقضية المصالحة
  .منذ زمن تهىنقد ا الفلسطيني لكان االنقسام ،كانت معزولة

من أن تنسحب  ألمريكا يمكنوال وإيران، الصين وروسيا  هيبالنسبة للغرب المواجهة  أولويات صبحتأ واليوم،
مع الواقع  لتعايش شعوب هذه المنطقة مناسب ، وخلق مناخاإلسرائيلياالحتالل  كيان ميندون تأالمنطقة 

ة هناك استعادة أن، مع اإلبراهيميةلتطبيع والديانة حاليًا ل يجري الترويج لذلك .الجديد للقضية الفلسطينية  مستجد 
  .أوسعحري ات هامش  وفي ظلالخطاب العربي،  في

يعيش الفلسطينيون  فيما، إقصاؤهان تم في الشرق األوسط بعد أ أوروباعلينا استعادة دور  أن العالول أكدو 
في ظل استمرار ، الفلسطينيةالمصالحة  إلتمام كل الجهود تصب  يجب أن في كل المجاالت؛ و  ضاغطاً  وضعاً 

لتحقيق ا نموإ المصالحة، إلنجاز على جاهزية ليس فقط كون ن نوعلينا أ ؛االستيطان الصهيونيةمشاريع الضم 
 عنه الورقة التي صدرتو   األخير؛ الجزائر مؤتمر في مهمة دذلت جهو بُ  وقد .مواجهة االحتاللفي االنسجام 

تحديد  أن نعمل على علينا ومن أجل تطبيقها، ؛ة الوفاق الوطنيومنها وثيق ،السابقة األوراقعن   مشتق ة
 بدق ة.  ولوياتاأل
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؟  من نحنيدفعنا لطرح السؤال: ما يدور حولنا  كل   إن  نائب رئيس حركة حماس: الحّية،خليل ل الكلمة الثانية
ا هذ أساس وعلى ؛ننا شعب تحت االحتاللأ حماسترى حركة  ؟ننا تحت االحتاللأم أنحن دولة مستقلة، هل 

دالتوصيف  وعلينا  آمالهم فينا،يضعون لقدس ا وفي األخضرت وداخل الخط في الشتا أهلنا إن  .أصدقاءنا نحد 
ل ،ال نخذلهم أن   .اومةمقال لحركات حاضنة ويجب أن نشك 

 حولهما. حدهما المختلفينو حماس وفتح حركتا وليست  ،والبرنامجرؤية ال حولنحن مختلفون منذ سنوات 
مع االحتالل، العربية ات الدول عالق وإعادةالشعب الفلسطيني التطبيع  بين فئات خالفاتالفرازات إ فإن ولألسف،

ن يتحدثوا عن واقعنا وعن أ لألوروبيين هناك من سمحبل  ؛روثنا الحضاري و على ثقافتنا وعلى م والتجرؤ
رؤية  حول نحن مختلفون  بل، فين على كعكة سلطة أو حكومةلسنا مختل أنناوهذا يؤكد  ؛مناهجنا المدرسية

 أمدور السلطة وظيفي وهل  ؛أين المؤسسات الوطنية ومنظمة التحرير هنا: والسؤال ؛وبرنامج سياسي وطني
 سلطة سياسية؟! هي

هو  متهافي و  ،لفلسطين المحب ة الدول لكل  التقدير ب "الحي ة" توج  ، واألردنية وقطر والجزائر والسعودمصر  مقد 
في  ُعقدتهم وثيقة هي التي لكن أ حول المصالحة الفلسطينية؛  من الوثائق العديدتبت كُ أنه قد مشيرًا إلى 

لة ممث  التحرير  ن تكون منظمةأعلى  ،لعملنا الوطني دستوراً  وهي تمث ل ؛2006وثيقة الوفاق الوطني  أرضنا،
نحتاج إلى نحن لذلك  ؛ليلتزم الجميع بهذا الطريقو  ،نحن من يصنع الطريق .حد خارجهاوال يعمل أللجميع 

 انتخابات إجراء نتحدث عنهمومنا؛ وهنا قضايانا و جمع شتاتنا وتحمل تالتي القيادة الفلسطينية الجامعة : مرينأ
مع احترامنا و  الرائع.وسحب  ،الوطنيف والمجلس وخالل ذلك نعيد ترتيب مهمة م.ت.حولها؛  تم  االتفاق  عامة

وكل ، الداخلي تيب بيتنار ائع الجديدة  تجعلنا نذهب لتالوق ، فإنالنضاالت التاريخية لمنظمة التحرير لكل  
وهي  ،بالشراكةمع تجديد إيماننا هذا  ؛إرهاباً والمقاومة ليست  ،اإلرهاب عادة تعريفإ  علينا يجبكما  ؛منظومتنا

 ة تشكيل حكومة تستجيب للواقع الفلسطيني.ر رو وض ،ما على جهة حكراً  ليست
  دارة ربا المسروجيبإالمرجعية للمؤتمر  األوراقشملت عرض الجلسة الثانية : *

مالكلمة األولى:  واقع منظمة )ورقة بعنوان أستاذ العالقات الدولية في جامعة بيرزيت،  ،حمد عزمأد.  فيها قد 
ن السلطة عي أيد   خاطئاً  مفهوماً  هناك إن عزم  وقال (.عالقتها بالسلطة الوطنيةالتحرير الفلسطينية ومستقبل 

وخاصة فيما  ،في وضع المنظمة أزمة وجود ُيخفيلم  وهو .العكس هو الحاصل أن والحقيقة ؛لعت المنظمةابت
 . وتحد ثالوطني محل  بقرارته  حل  المجلس المركزي  وأنمؤتمراتها ومجلسها الوطني،  باستمرارية غيابيتعلق 

والفكرة المركزية  ؛من منظمة التحرير إلى حركتي فتح وحماس واليسار ،عن مستويات مختلفة للعمل الفلسطيني
دولة الكمل دورها الذي ينتهي عند قيام تُ حتى  منظمة على قاعدة عدم إلغاء السلطةال إحياءكانت إعادة 

 فالسلطة لم تنشأ لتبقى.  ؛الفلسطينية
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لتحل محل  هندسة السلطة إعادة تتم وهل ؛ف.ت.م مسلطة أالنريد هل  قائمًا: ما زال الجدل أن عزم واعتبر
 قال ياسر عرفات ،في غزة 1996طني مجلس الو الاجتماع عرفات حجازي أنه في  اإلعالمي يروي  ؟م.ت.ف

 ؛خبانتُ ن المجلس التشريعي قد فإ ،ولو وضعنا ذلك في سياقه؛ عقد"ستُ  خر المجالس الوطنية التيهذا آ" إن
 ،في القانون الدوليو  .وأن هذا البرلمان قائم ،ية قادمةن الدولة الفلسطينأبيقصد ويؤمن  عرفات وبالتالي كان

ل "إسرائيلو" ،والدولة لم تقم ،رتتعث  لكن السلطة  ؛الدولة تطغى على المنظمة ، أوسلوالتفاقيات  تنك رمن  أو 
كثر األهم  السلطة تأسيسفي  المشاركينبعض  حتىو  .ن لنشوء السلطةمعارضي أيضاً  كانوا عندنا والمعارضون 

دون لها  انتقاداً   مفاتيحها. ها وتسليم بحل  ويهد 
العالقة ن أل ،غير صحيحة ،السلطة تبتلع م.ت.ف وأن ،ظمةالمن مكانن السلطة تحل أبالفكرة الشائعة إن 

 دافع وضع السلطة، وكانالنظر عن  بغض   ،فثمرات م.ت. إحدىوأعتقد أن السلطة هي  ؛بينهما متشابكة
ف مكان م.ت. تحل  أن وهو  ،خطير مشروع ، ظهروفي السنوات األخيرة .سطيندولة فلهو  السلطة سيستأ

 ،لمجهولا يذهب بنا إلى قد وهو بشأنه؛اقتراحات مكتوبة و وراق عمل أ وهناك ،لمشروع موجودوهذا ا ؛السلطة
من و  ،بوضعها الراهن ،فم.ت. سوف تحل   وبالتالي ؛تشريعيةو انتخابات رئاسية  أو  فلسطينيةدولة إلى وليس  

 ،ف مكان السلطةفكرة أن تحل م.ت.كما  ،دت لتحمي الدولةوج  السلطة  وفكرة أن ؛مكان السلطة ،دون انتخابات
  .عن ثوابتنا التاريخية تراجع  خطيرفيهما 
 شهرًا، 11كل  مر ة  انعقد المجلس الوطني ،فتأسيس م.ت.بعد سنوات  عشرأول  أنه خالل إلىعزم  وأشار

شهرًا،  40كل  مر ةثم  ،1994و  1985 عامي بين شهرًا، 24كل  مر ةثم انعقد  ؛1984 و 1975 عامي بين
  .2018العام  في ومر ة، 2016و 1995 عامي بين
 حضورالفإن  ،سفولأل يقل؛ عنها الشعبيا رضال كان بمنظمة التحرير السياسي ما كان يزيد االعترافوكل  

ساسي التركيز على إعادة تفعيل م.ت.ف من خالل نظامها األ اآلن وعلينا ؛عن المنظمة الشعبي غاب
 مع أهمية ،فيها انتخابات ُتجرى  احات لمن جزء كبير من السأل ،سنبقى رهينة الحزبية أننا أو ،اباتاالنتخو 

  .تفعيل االتحادات الشعبية
 : أفكارعدة  عزم طرحوأخيرًا، 

 .دية ورئاسة المجلس الوطني مع هيئات م.ت.ف القيا إعداد حواراتالعمل على -1
  بالمنظمة.الخاصة  المعلوماتزيادة الشفافية والفعالية في الحصول على -2
 . ف وتفعيل االتحاداتدراسة لكل قطاع ومؤسسة في م.ت.-3
جندة لتجديد السلطة ووضع أ ،والسلطة على أساس عدم إلغاء أوراقهارشيد وتعميق الجدل بين م.ت.ف ت-4

 لتصبح دولة . 
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 حسم الجدل حول طبيعة تشكيل المجلس الوطني الجديد.  - 5
ومصادر  تحّوالت سلطة "حماس" وإعادة إنتاج احتكار الحكم عرض فيهاو ،تيسير محسينالكلمة الثانية كانت ل

تهامصادر  إنتاج إعادةكحكم وكيفية  "حماس"صها لدراسة حالة وهو خص   ؛القّوة زماتها الداخلية أفي ظل  قو 
 ؛2007عامفي العلى قطاع غزة على المطالب الوطنية، منذ سيطرتها  اإلنسانيةمت المطالب قد   وأنهاوالخارجية، 

له المؤتمرات هذ أن محسين واعتبر القراءة تحقق من خالل التي تو  ،في غزة "حماس"حكم  لمراجعةفرصة  تشك 
الحركة ، حيث حافظت لفلسطينيفي الكفاح احماس" "موضعة  وإعادة ،و تهويلأدون تهوين ومن  ،المعمقة

عية المنفرد،لى حكمها طوال سنوات ع بين السلطة  الجمع :عليه أطلقت ،بها خاصاً  ذجاً مو بعت نات   أنها مد 
 حدهما. بغلبة أ األمروربما انتهى  ؛في خدمة اآلخر أحدهمابات  حتى ،والمقاومة

ها الغاية من الورقة  أنواعتبر   سلطتهامعرفة كيفية عمل أو الً ل وحكوماتها، "حماس" سياساتدراسة هي التي أعد 
لصراع ضد الحركة ل لفهم إدارة وثانياً  وخارجه؛حكمها سنوات  طيلة بشأنها،التوجيهات و  مالحظاتالوضع و 

نها من  ،لاالحتال تهامصادر  إنتاج إعادةوتمك    .الداخلية والخارجيةوالمؤث رات وط ضغالرغم  ،وسيطرتها الكاملة قو 
حركة اجتماعية ك سواء ،من طبيعتها السياسية جوهرياً  تغي رولكنها لم  ،كبرى  تحو الت "حماس" شهدت لقد

ل ؛ى للسلطة ويسيطر عليهايسع سياسي كحزبو أ ،حركة مقاومة وطنيةكأم  ،دعوية  مر ت الذي ولاأل والتحو 
لالذي  ،ميثاقال عبر إصدارها ،1987عام "حماس" كان في البه   طيلة مرحلةمرجعية لسلوك الحركة  شك 

لفيما  ؛2006 انتخابات تلج النظام السياسي بعد فوزها في أنقبل  ،طويلة دخولها الثاني بعد  حصل التحو 
 ، وذلكإدارتهلى محاولة السلطة من رفض الواقع إ يقود سياسياً  صبحت حزباً أحيث  ،والحكم السلطة ميدان

لأما  .وظروف الحصار وشروط الرباعية، "فتح"بزعم مناكفة  وصلت ظروف  أن دكان بعف ،الثالث التحو 
 لتول ي اإلداريةوأعيد إحياء اللجنة  ،وفشلت محاوالت تمكين حكومة الوفاق الوطني ،سدودمطريق إلى المصالحة 

ل وتمث ل ؛دارة شؤون الحكمإ تدشين مشروع  كان أساسها ،يقة سياسات ومبادىءوث "حماس" عالنالثالث بإ التحو 
 ف معه. التكي   مرحلة لىالواقع إ إدارةنتقال من مرحلة واالغزة، 

طبيعتها السياسية  إلىيعود ف ،عاماً  15حكمها طوال  إنتاج وإعادةفي البقاء  "حماس"نجاح أما بخصوص 
تهاادر صمبتطوير  الحركة قامت فيما ،والوصول للسلطة غاية ،البراغماتية سلوكاً   ؛صولها االستراتيجيةوأ قو 

 الئحة المطالب.  تقني ةيه تسم  ما  استخدمت ،خيراً أو 
 معر فهو كيان  الف ؛انضباطية قائمة بذاتهاصارت له ي أ غزة؛ لقطاع ممي زةمالمح  ظهرت ،2005عام بعد 

ال هو محتل وال غير  ،من نوعه فريداً  صار القطاع كياناً  اإلسرائيليين، لالستراتيجيين وفقاً و  ؛أو غير معترف به
تمعابره، وأغل قت حوصر  ،منه قوات االحتالل انسحبت أنبعد ف .محتل  ،ذلك الحين ومنذ .كثيراً  أوضاعه وترد 
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نطلق و ، ف ذات الصلةار  في الئحة معروفة لألطدت الحقاً تجس  وهي  ،للقطاع خاصة به إنسانيةمطالب  ظهرت
  .الئحة المطالب عليها

لتقد ل  ،في تعريف بيروقراطي غزة  "حماس"اختزلت فيما  ومعزولة.مفصولة  أبقاهامما  لغزة، قطيعة حالة تشك 
يجية ستراتبا يسم ىأو ما  ،ومة يعمل على تكتيكهاالتي استدعت تشكيل جهاز حك مطالبها،ت الئحة وتبن  

وتشكيل  ،كن السياسيتحقيق الممهي  ،من وراء ذلك يهالجن  الحركة سعت الفائدة التي و  ؛تزال والتماهياالغ
إلى جانب عوامل أخرى  استمراريتها،في  أسهمما  ،ف مع الواقعالتكي  عمليات  وتمريرمصادر لشرعنة سلوكها 

 همية. أقل أ 
ة مطالب معقولعلى و التفاوض أ ،المساومة ساد ترسيخ مبدأفقد  ،دارة الصراع مع االحتاللصعيد إعلى أما 

رجحة بين هدوء نسبي ذلك تعيش غزة متأول ؛ذاتي في المضمون لى حكم مما جعل األمر أقرب إ ،من الطرفين
  .سياسي أفقدون  من ولكن ،وتصعيد محتوم

 ،ميثاقهامع قطيعتها  ظهر فعلياً تُ ن كان على الحركة أ ،اعتراف العالمحماس ة وعلى صعيد محاوالت كسب حرك
داتوماجاء فيه من  م وأن ،ومبادىء محد  لها نحو االعتدال تحو  رات على مؤش  من في وثيقتها الجديدة ما يلزم  تقد 

مطالب  "حماس" جعلتفيما هذا  ؛ظهر براغماتيتها السياسيةتُ  أن من غيرلكن  ،واالمتثال والمرونة واالنفتاح
 ولم تتحقق اإلسرائيلي استمر الحصار ؛ وبالمقابل،عن الحقوق الوطنية  وبديالً المشروعة عوضاً  اإلنسانيةغزة 

هي و  ؛غزة على حافة االنهيار يجب إبقاء ،"إسرائيل"ومن وجهة نظر  األدنى.لحد اولو ب الفلسطينيةالمطالب 
بأنه  كالمي وأنهي ذاكرتها.عن تاريخها كما  ،لضفةا ست ذلك من خالل تعزيز انفصال غزة عن جغرافيةكر  

 تجاوز منطق السلطة ومنطق االنقسام. العمل على  "حماس"على 
  .فاق التوحيدخفاقات وآ: اإلالفلسطيني عن تجربة اليساريوب: الكلمة الثالثة كانت لحسن أ

توافق ونهوض  نأباألساسية  قناعته ألن أخالقيًا، عبئاً له يحم  ن الحديث عن اليسار الفلسطيني أ أيوب اعتبر
 اإلجابةيجب  ،لذلكو  .السياق الفلسطيني فيوكفاحية،  ،وسياسية ،فكرية ،اليسار ال يزال ضرورة موضوعية هذا

 ؟ تشكيل قطب ثالثفي  األخيرة،بالذات في السنوات و ، لماذا فشل اليسار تاريخياً  :على سؤال
ن   :ثانياً  ؛فقد وحدتهإنه لنقول  داً موح  عرض لتاريخ اليسار الذي لم يكن  :والً أ :أجزاء أربعةمن ورقتي  تتكو 

لعوامل التي التشخيص  تتعلق بصعود  طبعاً  ابسبواأل ؛اليسار لبناء القطب الثالثمحاوالت  أمام تحديات تشك 
رابعًا:  .2006السياسي الفلسطيني بعد عام  النظام تحو الت :ثالثاً  .لة مهمة جداً وهذه المسأالفلسطيني؛  اليمين

حالة ب المقصود إنويمكن القول  .لة تعريف اليسارإلى مسأ اإلشارةمن المفيد  بداية، .ليسارالتكوين الذاتي ل
ته اليسار الفلسطيني كأنه العب وحيد من أجل وال نتعامل مع ؛ والتنظيميالمعنى السياسي ب اليسار هي قو 

 بمنطقالعمل وهو مفهوم  ،االجتماعي والسياسي المعنىأي  ؛فق اليسار بالمعنى المزدوجاتو أنها بشكلة القضية أ
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 ،ذلكول ؛طانييفي ظروف مقاومة االستعمار االست تاريخياً  نشأ ن اليسارفإ ،وفي المسألة الفلسطينية اليسار.
 في مثل هذه لعربيا اليسارنشأ  وباألصل، فقد .ربة مختلفة لتعريف اليسار كجذورهناك مقا تكون ن يجب أ

ور ظروف تط فيطبقية  أنه نشأ نشأة، لطبقي لليساربالتعريف ا ،عتبار يسار اليوما يمكن  الو  ؛لظروفا
 يتبن ىطيني اليسار الفلس ،على سبيل المثال .حقيقية إشكاليةمام أ فاليسار وعليه، ؛سماليسياسي الرأالاالقتصاد 

اقتصاد  يعتمدياسي فلسطيني نظام اقتصادي س ، وضمنرغم أنها تتم في سياق الليبرالية ،فكرة االنتخابات
 .السوق 

انفصال عن  حدثفقد  .من الحزب الشيوعي الفلسطيني بدأ  أنهتين مناقض العتبار الدول لحل  ر اسالي بن يتإن 
 ؛1967و  1947   عامي وخاصة بين ،نفصال اليسارارت في أث   تحو الت جرت ثم  من و  ؛الفكرية حاضنته
ه الفكرية الرئيسية ضنعن حوا الفلسطيني اليسار انفصال تاريخ ،1993في العام  اتفاقية أوسلو وق عتوبعدها 

النهج  على أساس تأييده ،من التوافقمعي نة  درجةضمن م.ت.ف   ته بـــعالقحفظ  مع ،وعن قاعدته الشعبية
 .فتح وم.ت.ف حركة فيوالتعامل مع التيار السائد  ،اإلصالحي

ت ،خالفات اليسار داخلياً قت من عم  نها أي أ ؛وهذه الصراعات كان لها أثر مزدوج  لديها طابعتحالفات  لىإ وأد 
بمواجهة  أساساً المرتبط برنامج اليسار  أضعفما هذا و  ؛فعلى الموقع الثاني في م.ت.تنافس لو ام أالصدا

التعايش مرحلة  إلىوصل  وهو نفسه؛ على منقسماً  "أوسلو"اليسار يدخل  هذا وجعل القيادة المتنفذة في م.ت.ف،
وجه في تحديات  ثالثةهناك وأخيًرا،  واإلقليمية. تحالفات العالميةال ضعف أمام في لحظة "أوسلو"قلم مع والتأ

الداخلية تحديات ال ثالثًا،و  ؛تركيبة اليسار تغي رثانيًا،  ؛صعود اليمين الفاشي العالميأو اًل،  اليسار الفلسطيني:
ت اإلشكاليات وهذه .على وحدتهالتي أث رت   ،لذلك كوادره.وهجرة  الجماهيرية لليسارلقواعد نكماش اا إلى أد 

 ذات التاريخ االنفصالي . الفلسطيني  ن يكون هناك نقد ذاتي لليساريجب أ
 .التغيير وبناء التيار الوطني وآفاقاالجتماعية  الحركات حول الكلمة الرابعة قّدم :سعدحمد أأ

مةوراق أن األأسعد اعتبر   أو اًل. الشعب فيالسياسية، بل  واألحزاب القوى  في المشكلة ليستن توضح أ المقد 
وأعتقد  .واألحزابلدى القوى الضاغطة  هي لدى من؟: هي ُيطرح السؤال ،رادة السياسيةوعند الحديث عن اإل

 الشعب  كل   تمثيلحتكار اعي يد   وليس ألحد أن  غير دقيقة؛ ني الفلسطينيغياب المشروع الوطأن مسألة 
 همعن المشروع الوطني  والمغتربون  ؛على وجود مشروع فلسطيني واضح ني دليلالميثاق الوطالفلسطيني. إن 
 برنامجها تمث لساسية مطالب أ بل لديها ،ليست تحركات فرديةفهي  ،يةاعالحركات االجتمأما  .القوى والفصائل

 وليس ،ديناكن العامة والمياميجب أن تمارس السيادة على األ ،ن شعبيةوالحركات الشعبية حتى تكو  ومكانتها؛
ي ضرورية، وربماتماعية الحزبية في الحركات االج الماكينةأن  العلم مع ؛أن تكون نخبوية اً شرط ل لى فشإ تؤد 

 حد شروط النهوضأو  .ي الحركات االجتماعيةتبن   موجود لناحية أمريكا الجنوبية المثال في ؛أو نجاح التجربة
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 هو والحشد ؛تنظيمالى حزاب لديها القدرة علاألف الحزبي؛اعتمادها على الظهير هو الحركة االجتماعية  في
ح وحماس،  فيما فتحركتي رجحة بين فهي متأ ؛بيرزيتجامعة خذ مؤشرات لنأ. االجتماعية خيرة الحركاتذ

النسب متقاربة أن  كشفتالثالث األخيرة،  سنواتال خاللي وآخر استطالعات الرأ .اليسار محافظ على موقعه
 بينهما. ن ازيو مال تغيير في وال ،على مؤسسات المجتمع المدني المسيطرتان وهما ،بين فتح وحماس

  :المرجعية الثانية للمؤتمر األوراقعرضت فيها و  ،إدارة عرين هواري بالجلسة الثالثة / 
لضفة الغربية تجاه ا  اإلسرائيلية االستراتيجيةعن  تحّدث والذي، مصطفى كانت للدكتور مهّندالمداخلة األولى 

 . غزة وقطاع
ل اإلسرائيلي ، مععلى اتفاق أوسلو مبني ةن هذه االستراتجية أ مصطفى أكدو   كانت  حيث نحو اليمين، التحو 

  كبيرة: سياسية انعكاسات ثالثة وسلوأل
  .سلطة وطنية فلسطينية إقامة-1
 A. B. Cلى ثالث مناطق الضفة إ تقسيم-2
لت االنعكاساتوهذه  .وسياسياً  جغرافياً  ،الضفة الغربية عن قطاع غزة انقسام-3 ثابتة على  وقائعلى إ تحو 

ر من بناء الصهيوني نت اليمينومك   ،األرض  ،لى مشروع واقعيإ وتحويلهمشروعه  إلنقاذ جيةياسترات وأ تصو 
 هو والهدف ؛cمناطق  يشمل فقط وأ جزئياً أو  كلياً أن يكون  بين االختالفمع  ؛الضفة الغربية ضم   يهدف إلى

وتحويل القضية الفلسطينية إلى  ،وفصل الضفة عن غزة سرائيلية على األرض وفرض السيادة،السيطرة اإل
لى اسقاط حكم إومنذ حصول االنقسام الفلسطيني،  ،تسعومات اإلسرائيلية لم الحك أن يالَحظ حيث قضيتين،

 .طاع غزة حماس في ق
 :، فهيالستراتيجية اإلسرائيليةل الرئيسة هدافأما األ

من حيث المطالب  ،يتينلى قضاالنقسام إ هذا وتحويل ،سياسي الجغرافيال الفلسطيني االنقسام تكريس-1
 الدولي واإلقليمي . المستويينعلى  وتأثيرهماوالتعامل 

 معًا. الضفة و  في غزة  القائمتين السلطتين إضعاف-2
 . اقتصاديةمطالب  إلىوتحويل مطالب الفلسطينيين  ،على ما هو عليه الحاليإبقاء الوضع -3
 . cومنع المشاريع في مناطق  ،البناء الفلسطيني وتقييد عمليات ،استمرار االستيطان في الضفة الغربية -4

 .(األخضر ومأزق السياسةلخط فلسطينيو ا)والتي عرضت ورقة عنوانها، المداخلة الثانية كانت لحنين زعبي
 حيث ال يجدر ،يحدث في الداخل يجب أن يشمل مان الحوار الوطني الفلسطيني على أفي البداية أكدت وهي 

هذا عمليًا بطلت أ "إسرائيلألن " "،داخل" هناك لم يعدالصهيوني،  وبعد قانون القومية ؛الداخلهذا عزل 
 . المصطلح
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هل المواطنة  ؛سرديته األساسية الفلسطيني لم يحسم الداخل ،عاماً  70وبعد  ،نه حتى اآلنأ "زعبي"اعتبرت و 
ويكون له  الراهن يقطع من خاللها مصيره السياسيحيث  ،بداية جديدة مع االحتالل يريد وأنه ،هي حالة جديدة

 لغة أخرى؟ ولكن ب ،المواطنة هي جزء مع الصراع مع االحتالل أن  مصير سياسي جديد، أم
يستقل بقراره  أنال يستطيع  اليمينية، الحكومة اإلسرائيلية فيكبر حزب فيه أ يتمث لالذي و  ،الداخل إن هذا

 مع قانون القومية والسياسة كيف تعامل الداخلنرى نحن و  ؛ وقضيته واحدفلسطيني واحد،  ألننا شعب ،السياسي
يطرحه  السؤال الذي الجيب على نُ أن و  ،الوطنالمواطنة و  مسألتي نوازن بينلذا، علينا أن  تجاه نا.اإلسرائيلية 

 ؟ من نحن :الداخل على نفسه
حتى بعد قانون  ،ن نتعامل مع هذا السؤال بوضوحال يريد أالداخل  في من الشعب جزءً أن  "زعبي" وأكدت
 في الداخلسياسة األولى زمة الأ إن ؛ل الشعب الفلسطيني كوحدة واحدةتعام أنها "إسرائيل"عاء اد  وبعد  ،القومية

جزء ال يتجزأ من الشعب  ألنناليس سؤال هوية،  وهو ؟من نحن :السؤالاإلجابة على نها تهرب من أ تكمن في
بأن  " الحاليةالمواطنة"لنا وكيف تسمح  مواطنون،حن هل ن :أسئلة موازيةسردية أو ، لكن في ظل الفلسطيني

 ،والسؤال هنا سياسي ؟أن نكون مواطنينبوكيف تسمح لنا فلسطينيتنا  ون،فلسطينيم نحن أ ؟نكون فلسطينيين
 "القائمة فشلإن  سياسيًا؛ بعداً ن يكون والبعد الفلسطيني يجب أ تمثيلية؛ليس أزمة سياسية و ألننا في خضم 

 وحدة توجد أينه ال أب لشعبناهو رسالة  وهذا الفشل ؛األولى في السرديات مختلفون ننا دليل على أ "المشتركة
 فيما بيننا. 

أيار ة هبّ الفعل الشعبي بعد  تحّوالت) :قّدمها التي الورقةوعنوان  مّخول،المداخلة الثالثة كانت لألستاذ أمير 
لحيث أكد على (، 2021  ،مفهوم االنشغال بالهويةهو االنفكاك من و  بنتيجتها، الذي حصل األهم التحو 
ل  وإنما ،ألن الذي قاد هذا العمل ليست الحركة السياسية ،مختلفأمر وهو  ،لى مفهوم الوعي بالقضيةإ والتحو 

تشبه الحالة الفلسطينية العامة،  وهي ،في الداخل تشغل الحركة السياسية أنوهذه القضية يجب  ؛الفعل الشعبي
 .نع الحراكات والفعل الشعبين األحزاب في الداخل ال تستطيع أن تموهو أ ،ولكن بخالف واحد

ول وأكد م ،نجز كثيراً يُ ن الشعب الفلسطيني أ مخ   واالعتقاالت وغيرها.المواجهات ، في هائلة تضحيات ويقد 
 إسرائيل،ف قضايا عرب الداخل وهب ة أيار؛تجاه  "إسرائيل"راتيجية است أن نحل ل ونفهميجب  المسألة،هذه  وإلدراك

 حربها معنا،بأن تخسر  لنافرصة تاريخية  تمث لقد أخيرًا،  تم انتخابهاوالتي  اليمينية المتطرفة،التيارات  ظل في
  .على المدى البعيداستراتيجيًا، أي 

 األحزاب ق بلمن  مساع  وهناك  أيار.  هب ةبعد  الفلسطينية لى وحدة القضيةإ  بخطورة اليوم تنظر "إسرائيل" إن
وهي  ؛لحسم األمور الشعب الفلسطينيوكل  48 فلسطينيي صفوف الرعب في من أجل دب   الصهيونية الدينية
ول وأكد .يترك الناس بيوتهم ويتم تهجيرهمحتى  1948 العام خدمت فياستُ عقيدة صهيونية   القو ة نأ مخ 



10 

 

وضرورة معنى لوجود القضية الفلسطينية وال  ،نه ال معنى لوجود الخط األخضرترى أ "إسرائيل"المسيطرة في 
للشعب الفلسطيني أن ينال منها على  ويمكن  ؛تخسر مواقع استراتيجية اآلن "إسرائيل"إلينا،  لكن بالنسبة حل ها؛

الكرامة  فهب ة .الفعل الفلسطيني على األرض ظهر ذاإ إال   عربياً  أو  ولكن ال شيء يتحرك دولياً  ؛المستوى الدولي
روأي  حصل الحقًا. الشيخ جراح لما رأينا ماأهالي حي ولوال صمود مؤث رة؛ كانت  الفلسطينية  القضيةب يتعلق تطو 

لقد   . ودولياً  عربياً  ،بعاد استراتيجيةإلى قضية ذات أ يتحو 
جمالية قال بإيُ وال يوجد كما  .على الفلسطينيين سطوة أشدولكنه  ،ليس قوياً  "إسرائيل"الحكم في إن وأخيرًا، أقول 

أهداف  تحقيقو أفضل،  مستقبل توق عصعب ي المتكامل، الفلسطيني وبدون الفعل الشعبي "؛حرب أهلية إسرائيلية"
 الحرية واالستقالل والعودة.ب شعبنا

دارها أو  اإلسرائيلي(، -في الصراع الفلسطيني ثيرها تأ :والدولية اإلقليميةالمتغيرات ) الجلسة الرابعة ناقشت *
 ،األمريكيةستاذ دراسات الشرق األوسط بجامعة رتغرز ألاألولى الكلمة  وكانت ؛الدكتور خالد الحروب

تعق د خلفية  والقانونية علىفي العامين األخيرين انتشر الخطاب الحقوقي  الذي قال إنه  ،د.عبدالحميد صيام
موهذا الخطاب  ؛القضية الفلسطينية علينا أن نكون  ،لذلك .للمشروع الوطني الفلسطيني كبديل نفسه أحياناً  يقد 

في  تغييرال  أنواعتبر صيام  ؛الوطني وليس العكسي ضمن المشروع أن يكون الخطاب القانون ألهميةواعين 
ال بايدن وترامب  فسياسات ؛األمريكيينالرؤساء  تغي راتجاه القضية الفلسطينية، حتى مع  األمريكيةالسياسة 

 كانت وال تزال األمريكيةسياسة وال ؛عن قرارات الكونجرس تخرجلم األمريكي، وهي عن جوهر التفكير  تختلف
عربية للضغط إلى تحركات الجاليات الفلسطينية وال صيام وأشار فيها. وللحكومات المتعاقبة لإلسرائي داعمة
، إفشاله ألسباب سياسية وقد تم   ؛الفلسطينيين األعمالرجال بعض من  تحر كهناك  وكان، األمريكية اإلدارةعلى 

 فلسطينية. جهات  ومن ق بل
بإدارة رندة  ،(بارتايد واالستعمار االستيطانياألحق تقرير المصير وجدل )بعنوان  كانت الجلسة الخامسة*

 . السنيورة
ن على أ أكدتحيث  (،؟أّوالا المصير تقرير لماذا حق ) انبعنو   ،لى كانت لفرانشيسكا ألبانيزالمداخلة األو 

وهي قضية مهمة  ؛وقطاع غزة 67في فلسطين وأراضي  اإلنسانحقوق أوضاع تغطية  هي القضية األولى
ووسائل يجب تعزيز النقاش مع األمم المتحدة و  والمادية؛ عليهم القيود الجغرافية فرضتُ حيث  ،للفلسطينيين

 ،الفلسطينية في الشتات والجالياتخدمة الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية و  حماية والعمل علىاإلعالم، 
  .بفلسطينالحقائق واألعراف ذات الصلة  إظهاروالتعامل مع 
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أساس  مساءلة علىلل ويجب إخضاعها .من العقاب "إسرائيل"فالت مواجهة إ ضرورةعلى  "ألبانيز" وأكدت
 قانونيالدانة االحتالل غير إو  الفلسطينيينيجب مناصرة كما  تنفيذية؛ أدواتلى إ يحتاج والذي ،القانون الدولي

 .ينعلى الفلسطينيكبرى  يترك تداعياتبارتايد الذي األ وكذلك، ألراضيهم
  تقرير المصير حق قد عط لتاإلسرائيلي  سنة من االحتالل العسكري  55ن على أ أشارت "ألبانيز" ،وفي تقريرها

إسرائيل تعمل على منع و  .واقتصادياً  وثقافياً  وسياسياً  إقليمياً  ،حق حصري للشعب الفلسطيني وهو ؛ينيينللفلسط
 ؛األراضي الفلسطينية ومنع السيادةتقسيم -1 ئل:وسا هذا من خالل أربع حق تقرير المصير

 ؛االقتصادي واحتكار الموارد الطبيعية االستقاللمنع -2
 ؛منع التطور الثقافي-3
 ومنعيين نه يجب على القانون الدولي حماية الفلسطينعلى أبالتشديد  "ألبانيز" وختمت .منع اإلدارة السياسية-4

، وتعويض ، وتطبيق القانون الدوليتطبيع معهالل وعدم االحتال وإنهاء ،االستيطان ووقف، عليهماالعتداءات 
 مصادرتها. تم تواألراضي التي  نهبتها "إسرائيل"ين عن الموارد التي يالفلسطين

، (الخطاب الفلسطيني): بعنوانالحقوق في جامعة لندن  بكلّية المحاِضر ،المداخلة الثانية كانت لنمر سلطاني
االنقسام والمتجسد في  ،المسار السلبي  :يمر بمسارينالذي  ،الحالي الفلسطيني الوضع وهو تحدث بداية عن

خ  ،مع الكيان والتطبيع العربي ،الفلسطيني فرض الواقع وهذا  ؛المتطرفة من جهةاإلسرائيلية  الحكوماتوترس 
األرض، مع نهوض فلسطيني ومقاومة على  حصل ،ولكن بالمقابل .معادالت جديدة على الشعب الفلسطيني

  .جديدة وهو أساس القضية الفلسطينية التي تتطلب استراتيجيات ،الفلسطيني الَعَلمحول الكبير االلتفاف 
مع  ،لجرائم االحتالالتركيز على  ضرورة على "سلطاني" ، أكدبارتايد واالستعمار االستيطانياألجدل  وحول

فصل بين وتهمل حق تقرير المصير تُ فالمنظمات الحقوقية  األبارتايد؛صل هو أالتشديد على أن االستعمار 
ه وهذا .حق تقرير المصيرب الحديث عن االستعمار و وتتجن   ،والسياسة اإلنسانحقوق   عدة، تله انعكاسا التوج 
 ومنها:

  .حقوق الال تاريخية خطاب  - 1
 . الحق في المقاومة مبدأ عدم الخوض في - 2
 ". ة الدولةيديهو "المنظمات عن  هذه لال تسأ - 3

ر ال وجود لمخالفة قانونية  هنأ من "هيومن رايتس ووتش"قرير منظمة تما ورد في إشكالية  على وأكد المحاض 
 تقرير لكن ؛67جرائم الفصل العنصري في مناطق ترتكب  أجهزةمؤسسات أو بل هناك  األبارتايد؛اسمها نظام 

ر،وغير  مصطنعاً  48و  67 أراضي يعتبر الفصل بين "أمنيستي" منظمة بارتايد يمارس في كل األ وأن مبر 
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وهو مطالبة المحكمة الجنائية بمحاكمة  ،والخالف بين التقريرين واحد ؛المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل
  .بارتايد في الضفة الغربية وغزةاألبسبب ممارسة  إسرائيليين مسؤولين

 "،إسرائيل"يعيشون خارج الحدود التي تسيطر عليها  الفلسطيني كثر من ثلثي الشعبعلى أن أ "سلطاني" وأكد
 في لفة إسرائيل للحقتحت بند مخا الالجئينت ضم   حين ،الواقع بتجاوز هذا اإلنسانية قامت المنظماتحيث 

 ،الفصل بين الحق اإلنساني الفردي عبر ،حق تقرير المصيرل أيضاً  إهمال كوهنا .خول الوطنلجنسية وحق دا
  .جماعيةالوبين القضية 

ني على حساب الشعب الفلسطيني وتشريده وسرقة يو وحق تقرير المصير الصه "يهودية الدولة" إعالن كما أن
قرار الحسب  "يهودية الدولة"ض مع تعار ت ألنها، 48لى أراضي الجئين إيعني عدم إمكانية عودة ال ،وطنه
على هذه القرارات بعد  ااعترضو  والفلسطينيون  ،الحقوقي الدولي ال يسائل القرارت الدولية فالخطاب .181

شرعن هذه يُ هو  ،بتطبيق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة يطالبفالخطاب الحقوقي الذي  صدورها.
هذا يجعل حق تقرير و  ؛يواألمم المتحدة تشترط تطبيق القانون الدولي بالمفاوضات واالتفاق الثنائ .القرارات

 وإذا .إمكانية مواجهة االستعمار من ناحية قانونية محدودةأن لى ويجب االنتباه إ ؛الً ومؤج   المصير مشروطاً 
وهو لم  ،االستعمار مكافحة محاوالتإطار  القضية الفلسطينية في بإثارة قامت محكمة العدل الدولية مستقبالً 

 تبقى هنا عقبتان: في الضفة،  العنصري  الجدار ضدتم  رفعها  التي تفعله في القضية
  .االستعمار االستيطاني يجر مال هو و  "،إسرائيل"بعد قيام  1960اإلعالن ضد االستعمار صدر في عام  - 1
 .واإلهمالعدم التنفيذ لجهة  قرارات ر ما سبقه منن يلقى أي قرار قضائي جديد مصيمن المتوقع أ - 2

ح موقف هنا توض واآلراء .ترفض تطبيق القرارات "إسرائيل"و ،ةاستشاري آراءصدر تُ محكمة العدل الدولية إن 
يوقد  ،القانون الدولي السياسية  اإلرادةوفير ن القانون الدولي يتطلب تأ في ولكن تبقى العقبة ؛إلى تغيير تؤد 

على خرق  "إسرائيل" وإرادة الدول األخرى على التصرف بشكل ال يساعد ،إسرائيل( لتطبيق القانون ) للدولة
 .حقوقهمومساعدة الفلسطينيين لنيل ،القانون 

فاق التضييق على عمل المؤسسات الحقوقية آ)بعنوان  ،كانت لألستاذ شعوان جبارين ةلثالمداخلة الثا
 ،ة من أدوات تعزيز االستعمار االستيطانيبارتايد أدا أن األكد على أ والذي(، الجديدة واألهلية في المرحلة

داً  في  االختالف وأوهنا التباين  ؛التفاف فلسطيني حول الخطاب الحقوقي والسياسيوجود  أهميةعلى  مشد 
وتفكيك  إنهاؤهيجب وأنه  ،وجوده غير قانوني نعتبر أن الذي ،حتاللاالبشأن مع المؤسسات الحقوقية   القراءات

الستكمال حق تقرير  شرطي ةالالجئين عودة  كانتما  إذا "جبارين"تساءل و  .منظومة االستعمار العنصرية
ن ن المؤسسات الحقوقية هي وأكد أ ؛المصير  ،واالحتالل يستهدف هذه المؤسسات ،نات المجتمعمكو  من  مكو 
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على دور المؤسسات الحقوقية في تحدي االحتالل  وأكد الوطنية؛ الخطاب الحقوقي والهوية إضعافويعمل على 
 المؤسسات. هذه إغالقومواجهته عند 

نه ال حيث أكد أ ،(؟ما الغائب عن الخطاب الفلسطيني)ن بعنوا ،ناصر القدوةالرابعة كانت للدكتور المداخلة 
د؛الخطاب السياسي غير كامل ، و يوجد برنامج سياسي فلسطيني وال توافق وطني  ،مستوى السلطة فعلى وموح 

التنسيق  إلغاءلى الذهاب إأو  تسوية،لتوصل إلى ا محاوالتفي  االستمرار في ظلهناك عناصر ملتبسة، 
والمطالبة بالمقاومة  ،الدولية المسؤولياتالتأكيد على عنصر  باإلضافة إلى ،االعتراف بإسرائيل وحتىاألمني 
  .حدة الوطنيةاالنقسام واستعادة الو  إنهاءث عن والحدي ،الشعبية

  :فهو يشمل ،غزةالسلطة القائمة في قطاع ب الخاص لبرنامجا لنقاط بالنسبةأما 
 التمسك بالمقاومة دون حل التناقض بين المقاومة والحكم.  -1
  .االنقسام إنهاءالحديث الكاذب عن  -2
 . تجاه تصعيد الوضع في الضفة دون غزةبا الدفع أحياناً  -3
 تحقيق أي نجاح. عامل مع القضايا االقتصادية واالجتماعية دون محاولة الت -4

 أنه يجب علينا:ولذا أرى الحقيقية؛  السياسي يتطلب استعادة الوحدةالبرنامج نجاح إن 
حق تقرير المصير واالستقالل الوطني  أي مبدأ خروج من الصندوق الحالي والعودة إلى األساسيات،ال -1

 . 67على حدود 
 . الستعمار االستيطانيل التصدي -2
 ع عن األرض وحماية القرى والسكان.تركيز المقاومة الشعبية على مواجهة المستعمرات والدفا -3
رعية وضع خطة واق -4  االنقسام. إلنهاء عملي وتصو 
رإعادة  -5   .بها نمر  طبيعة المرحلة التي ل تكوين تصو 
ومن  .ة السالم الفاشلةبعملي مرتبطاً صبح بحل الدولتين أ يسم ىما  أنأن المشكلة الحقيقية هي  "القدوة" أكدو 

وفكرة تشريع االستعمار  فلسطينخفي التناقض الحقيقي بين فكرة تحرير تُ الدولة الواحدة  إن ،جانب آخر
 إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية.االستيطاني و 

 :4/12/2022*اليوم الثاني  
عرض فيها مدير عام وقد  ؛دارة عندليب عدوانبإتعقيب على التقرير االستراتيجي للمؤتمر،  :األولىالجلسة 

توقف وهو  .ته لجنة السياسات في مركز مساراتوالذي أعد  ، التقرير السنوي  ،هاني المصري  ،مركز مسارات
 التقرير ويشمل .ية، واإلسرائيلية، والفلسطينيةأمام التطورات على مختلف الصعد، الدولية، واإلقليمية، والعرب

، على المستويات المحلية واإلسرائيلية واإلقليمية والدولية، 2022تحليل مؤشرات الوضع الراهن في العام 
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موتأثيراتها في الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية،  ، وما 2023رؤى استشرافية لسيروراتها خالل العام  ليقد 
عة القرار على المستوى بعملية صنا ينللمعني  تقديم توصيات سياساتية مع تنطوي عليه من تحديات وفرص، 

  .الفلسطيني
منها و  ،سياسات متطرفةتطب ق  وهي ،العنصريةمستويات وصلت إلى أقصى  إسرائيل أن "المصري" واعتبر

لن يمكن أوبالمقابل،  منهم. لداخل وسحب الهوية والجنسيةا هلنا فيتهديد أ  جبهة عريضة تضم كل  تتشك 
 ،والشعب واألرضدة القضية وح أساسعلى و  اليمين الفاشي العنصري وحزبه، إسقاطعلى قاعدة  ،يينالفلسطين

دوهذا العمل  ؛قوى، خاصة في ظل عدم وجود حلولمما يجعلنا أ  ،ينتظر القيادات لتفعلهيجب أن ال  الموح 
رواالنقسام   فيما بيننا.  المطلوبة الوحدة أخ 

 نشهد، حيث واألولوياتحول التوصيات  األولىالنقطة  عرضتالتي  للقيادية خالدة جرار، األّولجاء التعقيب 
  ،األوحدالقطب  عصرتدل على انتهاء  لكنها مؤشراتها؛ بعد لم تتضح دولية تحو الت

 صعودوكذلك  وأتباعه في دول أخرى،زاب مناوئة ألمريكا حصعود أ، مقابل "إسرائيل" وصعود للفاشية في
 اإلمبريالية.الذي يرفض  األساسعلى هذا  تحالفاتنان نعيد بناء ونحن يجب أ اليساريين.

 ،بارتايداألومضمونه ليس  ،نياليكولو  ،طانيياست ،برياليمهناك عدو ا بدق ة؛ تعريفهايجب ف ،طبيعة الصراع أما
مشروعه ن يكون هناك تحرير من كل هذا االحتالل ومواجهة يجب أ وعليه، ؛أفريقياجنوب  يشبه نموذجال و 

ت التسوياتإلى العديد من  مع اإلشارة االستئصالي؛ ري. ضياع مشروعناإلى  التي أد   التحر 
رحركة نحن   .األساسو ه مضمونهالكن  ،خضع للظرف الملموستفهي  ،أما المقاومة سس في لها أ تحر 

ن متعددة، لكن يجب أ إشكالياتالتقرير وقد عرض  وتراكمية.تكون شاملة ومستمرة  أنيجب هي و  ؛المقاومة
 ؛مع االستعمار مرتبطة  نشوء طبقات جديدة مصالحهالحظ  مع، الراهنة الظروفاملة وفق شرؤية  لدينا تكون 

  .لتحريرا أمام مشروع وبالتالي هي عائق
فق يت   ُطرحت، وهو كثيرةمهمة  أفكاراً هناك  أناعتبر الذي  ،د. ماهر الشريف المؤّرخ عّقب كلمة "جرار"،بعد 
 .يصنعون معه السالم شريكاً  يجدون ال وهم  ،ين في حالة دفاع استراتيجي عن النفسيالفلسطين أن، ومنها معها

مات المقو   إلى ن يشير التقريرمن المفيد أ كان وربما الدولتين؛ولة الواحدة دمهم حول الال جدوى من انقسا ،لذلكو 
قسامات داخل تحدث عن االنوأن ياستراتيجية السلطة منذ قيامها، وإلى ، الفلسطيني االقتصادية لصمود الشعب

االنقسام يحتاج إلى إفراد مساحة أكبر  إن تعم ق .عادة بناء منظمة التحريرضرورة إ وعن ، التجمعات الفلسطينية
هذا و  ل؛مع االحتال من اتفاقياتها األمنية والتحل لها وظائفأن تقوم السلطة بتغيير  وكذلك مسألةفي التقرير، 

ي والتقرير يؤكد  .والفصل بين رئيس السلطة ورئيس المنظمة ،التحرير لى نفخ روح جديدة في منظمةإ سيؤد 
لن أ مكني ولكن هذا ال ؛الفلسطينية على حق تدويل القضية بحق   نردفه أنبل يجب  ؛يجيةتاسترالوحده  يشك 
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دة.استراتيجية كفاحية وبمة، المقاو  من خالل حالة  ،الموضوعي الندالع انتفاضة شاملة موجود واألساس موح 
ة عن يدفئات برجوازية بعو االنقسام،  إنهاءفي  لها هناك فئات ال تجد مصلحةبالمقابل، لكن  .الغليان المستمرة

 والقاعدة االجتماعية لليسار ما ؛له دور تاريخيف ،الفلسطيني اليسار ماأ .في بلورة حلول وال ترغبقاومة الم
لبحث عن عن ا وتخل يها ،قيادات اليسار بالمسؤولية تحل يولكن يجب استقطابها من خالل  ،زالت موجودة

مع  ،تستطيع تعبئة الساحة الفلسطينية هي يوبالتال ؛بينهافيما فق على أشكال الوحدة وأن تت  مكاسب حزبية، 
دةفلسطينية من خالل تشكيل قيادة  ُقُدماً بمسيرة الكفاح  الدفع  لمواجهة االحتالل.  موح 

، والظروف الداخلية والتحو الت ،ةالنشأ: حركة فتحتاريخ تناول فيها  ،شاملةبورقة  عق ب ،د.جورج جقمان
  .منهجيةو قراءة نقدية  إطار في وذلك ،بها طةالمحي

؛ المتغيرات لكل   لحظنامع  ،وهذا ال يمس وحدتنا ؛المضمون في  ومناقشاتكون هناك مراجعات تن يجب أ وتابع:
 ،لتحرير الشامللهدف ااالعتبار  إعادةيجب كذلك  بشأنه. اً االنقسام الذي ال يتم الحديث كثير  إنهاءكما يجب 

زن ويجب أ إلتمام مشروع الوحدة؛سيضغط على الجميع  هذاو  التحرير  يشملوالذي  ،على المفهوم الوطني نرك 
مستقبل  مع مناقشة يشمل الحقوق والعدالة للجميع،ف ،قراطييموأما المفهوم الد .وعودة الالجئين لفلسطين الكامل

 بحركتي فتح في مرحلة انتقالية في ما يتعلق "جقمان" أننا واعتبر .حركة فتح والسلطة ومستقبل حركة حماس
 وقد جرت ،نية حركة فتحبُ ن هناك مشكلة في طبيعة أ وأكد الحالية فقط؛التقرير يشير إلى األزمة و  ؛وحماس

 .ألقدمية أحد األسسوكانت ا ؛منها تحديد العضويةو ، 2008و 2005 العامين نية فيالبُ هذه  إلصالحمحاوالت 
ت سنواو العضوية بين  واإلشكالية المخضرم،و بين المنتسب الجديد العالقة  :والت لسببينوقد فشلت هذه المحا

ت ؛الخدمة، والعالقات الزبائنية فات الصمغ عر الراحل ياسر وكان الرئيس  ؛"فتح"داخل  لى وجود محاورإ وهي أد 
، والتقاء رأس المال مع تغيير جوهري في التحالفاتساسية لحركة فتح، البنية األ والذي حفظ الالصق للحركة،

بينما حل   مور الفلسطينيين،أ لى بلدية كبرى تديرإ الحقاً  ت السلطةلتحو  وقد  .مال العائدالس المحلي مع رأ
  كما كانت. "فتح"ولم تعد  ،ى الحركةوهو حزب السلطة، الذي استحوذ عل ،فتح حركة محل حزب جديد

ما المقاوم. أوالخيار السلمي ، بين العمل "فتح"سيشتد الصراع في  ،"إسرائيل"نية في يومع وصول حكومة يم
 شهدت غزة، قطاعفي  لمستوطناتا وإخالء 2005 في العام "إسرائيل"فبعد انسحاب  ،حماس حركة بخصوص

" جرائم حرب ارتكبتهاوذلك في ظل    ؛دامياً بعضها مراحل تأز م خطيرة، كان حماس وفتح  بين حركتيالعالقة 
 ضرورة األمنيةفرأت المؤسسة  ؛قدرة الردع فقد الذي اإلسرائيلي وقف الجيشوكان هناك تغيير في م إسرائيل".

 "حماس"تبقى و  ،كما هي اإلسرائيلية السياسةى ن تبقعلى أ ،"حماس"مع  األمدهدنة طويلة  التوصل إلى
  ."حماس"مسؤوليته  تتحم لي تجاوز وأ ؛المسؤولة األمنية عن غزة
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 تدهور، بعد (بدنا نعيش)تحت شعار  ،في غزة ضد حماس 2018 العام مظاهرات في وفي السياق، اندلعت
 إلطالقصفقة  أي واإلسرائيلي إلى الفلسطيني الطرفان يتوصل، فيما لم هناكالمعيشية واالقتصادية  األوضاع

 هو حكم ذاتي في غزة والضفة.  اآلن المطروح عو ر والمش أسرى فلسطينيين؛
ات شعبنا المقاوم، تجلي   كشفت التياألسود( عرين )ظاهرة عن  نيروز قرموط،األديبة و الناشطة والكاتبة  دثتتح

ة يسياسلما تنظر الجموع ا وغالباً   ؛السياسيةالمصالح  االلتفاف الشعبي مهما اختلفت وتضاربتضمانة  وأخذت
 نشأة سيكولوجيةتتبع  هنا وهناك هذه الشرارات المندلعةإن  ؛ة النسق والتغييرلمتككشرارة مهذه الحركة  إلى

ت تعكس اسيرورة هذه الشرار و  ؛الوطنية لطموحاتهتشكيل وعيه المالئم بهدف وتكوينه الحيوي،  الحالي الجيل
 االستعماري،النهج  يكر ستيطاني خارطة هجوم اسومقابل  .نات فلسطينية غير متصلةمكو  خلق وتواقع االحتالل 

وما نحتاجه  حولها؛رفض البعد الجماهيري من يجب ال  وللحفاظ عليها، المتعددة؛ بأشكالهاالمقاومة هناك كانت 
 ر.للتطو  مجتمع مدني قابل  قيام ويمنعالمواطنة  ق يمضعف من الحقوق يُ  تآكل إن ؛ذكيةهو مقاومة 

 الداخل،كيانات في  ثالثةعكس وجود قد الكفاح الحقوقي من داخل كيان االحتالل  أن لدينا تبي نفي السياق، 
كيان ضمن تتبلور  وهل يمكن أن  االستقالل، إلى قضيةالجدلية  تأخذناوهنا  اشتعال.الضفة كمنطقة  أحدها

داخل  أو المستقل،سواء داخل كيانه  الفلسطيني،فلسطيني مستقل في ظل ما يعصف بحقوق المواطنة للفرد 
 والسياسيون عندنا الضفة؛ال في القطاع وال في  مستقل،حقيقة كيان في اليوجد  نه الكيان المحتل، مع التأكيد أ

هذه  أنالنتيجة و  ضعيفة؛لمحتل من تسهيالت وما يمنحه ا اإلنجازاتمع ضعف  يفتقدون المصداقية الشعبية،
فة انفصام اجتماعي وتخلق ثقا متوازية،زمنية  وبأبعاد منفصل،نات تتطور بشكل بما تحويه من مكو   الكيانات،
الدولية وفي ظل المعطيات  الوطني.تشكيل الكيان  إلعادة الحاضنة الالزمةضعف مما يُ  مرافق،وسياسي 

كان الحديث ومن ثم   جديدة. مقاومة أساليبخلق يالبحث والفحص حول هويته و  بدأ يعيدلدينا جيل  نشأ الراهنة،
الفلسطينية القضية  منفردة، وتراجعتعقد حلول  وجرى  اإلقليمي،عن توازي وليس تتالي الحلول في وضعنا 

  غير مسم ى. أجل   إلىدون حل  لتبقى من
 التقرير،والدولي، واتفقت مع ما جاء في  اإلقليميزت على الوضع لتي رك  ا ثابت،ثم جاءت كلمة الدكتور عبير 

منها و  لذلك،هناك مؤشرات  وأن أوكرانيا،في  إنهاءهاتجميد الحرب وليس  سيناريومنها و  ،أفكار مع تقديمها عدة
وتقديم القادة الروس نسكي، يليالضغط االمريكي على الرئيس ز  وأيضاً انسحاب روسيا من بعض المناطق، 

ي وهذا قد؛ الغربية المتصاعدة واألصوات الدولية،للمحاكم   الحرب التي سبقتها.حرب باردة مختلفة عن  إلى يؤد 
في التسلح،  األولىالمرتبة في الصين  تعد   وتايوان، حيثصدام بين الصين  إلىذاهبون  أنناقضية تايوان وتؤكد 

الحرب النفسية والتدريبات الحربية الجوية والبرية، والحرب في ظل  ،حاضنتها إلى تايوان إقليم إعادةتحاول  وهي
  .% من صادرات تايوان42 تأخذالصين ؛ فوالحرب االقتصادية ،دولة بتايوانعتراف أي منها عدم ا و  ،السياسية
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الفراغ بعد  سنوات مننعيش  فنحنوسط، مصير الشرق األ نستشرف من قراءتهاوالتي  أما التحو الت اإلقليمية،
 ؛ وكمثال،في المنطقة الدور األمريكيوتراجع  الدولي؛ضاغطة في القرار  قو ة تعد هناكلم كما  ؛العربي"الربيع "

منها اجتماعات و خرى، أ، والبحث عن تحالفات الخليجي النفط كمياتزيادة  قدرة اإلدارة األمريكية علىعدم 
ل بوادر حولولكن هناك  فشل؛ أنهلو و منفرد،  خالص نحو والسعي يران، إبين السعودية و  سري ة التحالفات،   تبد 

  السياسة.ال يوجد فراغ في و 
 وهي تضم مريكية،األ السياساتعلى  رداً  2009 في العام تأسستكس، التي يعن منظمة بر  "ثابتوتحدثت "

تخشى  األمريكية واإلدارة إليها،فتحت باب االنتساب هي و  ودول أخرى؛فريقيا، إجنوب الصين والهند والبرازيل و 
 .ذلك
مليار  400 اإلعمار إلى عادةإل تحتاج سوريا محليًا، لسببين؛ ببطء، وذلكتتقدم  لسوريا، فهيبالنسبة أما 

وهذا ما  سوريا؛ إلىالمعارضة  إعادة يفرضكما  ؛مؤتمر يضم الدول الكبرى يتطلب عقد  المشروعوهذا  دوالر؛
مع روسيا  الدفاع عن المنطقة،مناطق  أهممن هي سوريا ف الدولي،السبب حول  أما السوري.يرفضه النظام 

ت عن بعض التي تخل  و يران، إالتفاوض مع  إلعادةوهناك طلب من الغرب  وأمريكا؛ "إسرائيل" ضد وإيران،
 القرار. اتخاذغير محورية في  ةوهذا ما يجعلها دول ذلك؛ حولشروطها 

مسارات في بنجاح استثمرت الوقت قد  إسرائيل""يبدو أن  ،طينيالفلسالوضع السياسي  بخصوصو  أخيرًا،
 .الوقتهذا ن هدرنا ينحن كفلسطينيبينما  الصراع،

 شملتصفحة  47جاء في  تقرير المؤتمرأن  الذي الحظ  بو النصر،حسام أ للمؤّرخ كانقيب األخير التع
للوضع  صفحات 9و، اإلسرائيلي لشأنلصفحات  6و ؛الوطنيالصعيد  تناولتصفحة  20 رئيسية؛محاور  أربعة

أن أي  سياق منطقي؛وهذا  اإلسرائيلي؛ للوضعصفحات  5قليمي، ولوضع العربي واإللصفحات  5، والدولي
 وشاماًل.اًل ومسهبًا صًا للشأن الوطني الفلسطيني، وكان مفص  نصف التقرير كان مخص  

بخط  األخيرمنها قبول و  تفصيالت،ن الدخول في دو  لبنان،ترسيم الحدود البحرية مع  في مسألةما جاء  ومهم  
 ُيعد  هذا الترسيم  أن إلى إضافة البري؛مع الترسيم  اآلليةنذر باتباع نفس مما يُ  البحري، 29بدياًل عن خط  23

 ،تحييد الجبهة اللبنانيةلمحاولة هو وأيضاً  ؛"إسرائيلدولة "ب األوللم يكن  إن آخر،بمثابة اعتراف لبناني رسمي 
 .مع "إسرائيل"حزب هللا من أي مواجهة مستقبلية  وإخراج

بل  اليوم؛دة ضد الفلسطينيين كما هي لم تكن موح   إسرائيل أن أكد "أبو النصر" اإلسرائيلية،االنتخابات  حول*
همباتت إنها  دة ضد   لكن حاليًا، قائمًا؛ والجنسيةحيث كان صراع الهوية  ،1948قيامها عام  زمنمن  أكثر موح 

يرفضون عقد هم و  المتطرفة،اليمينية  األحزابباالندماج مع  العرب، أخذوااليهود  رأسهموعلى  السفرديم،حتى 
والتي  األسطورية،حلم دولة داود  إحياء إعادةيجدون هويتهم الضائعة في إنهم بل  الفلسطينيين؛اتفاقيات مع  أي
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ل األلففي  عاماً  80من  أكثر تدملم  عون.حسب ما  الميالد،قبل  األو   "أوسلو" اتخذتاليوم  و"إسرائيل" يد 
 دولة.ون الفلسطينيين ال يستحق   أنب العالم إيهامهابعد  الخيار، إلى هذامحطة لالنتقال أو ذريعة 

وحالة اللغط التي ؛ لمفاوضات منفردينإلى اوال  ،المقاومة منفردين إلىأننا ال نستطيع الذهاب  النصر" "أبو وأكد
 ؛هناك خلالً  أنتؤكد  الميدان،في  اإلسالميبعد االستفراد بالجهاد  األخيرة،سادت الشارع الفلسطيني في الحرب 

 إدارةالنظر في طريقة  لذا يجب إعادة التأويالت.باب  وفتحوضع عالمات استفهام كبيرة،  "حماس"وعدم تدخل 
 الحرب وجدواها وجدوى المعركة نفسها.

وهذا يجعلنا نقف  ومحلية؛ وطنية منها أكثر وعربية دولية أصبحت ئهافضرورات بقا للسلطة،ا بالنسبة *أم
أكبر مما   أوسلو"" في مرحلة وطنيةال قيام السلطةضرورات  كانتل، بعد أن هذا التحو  ءل عن أسباب تساون

 . اآلن عليه هي
ل األرضسيطرتها على  بعد فقدانأكثر انكماشًا  أصبحتفالسلطة  مالية الاألزمة بسبب االحتالل، و  بسبب تغو 

ظنًا  اإلجراءات،وغيرها من  واالختياري،جباري بالتلويح بالتقاعد المبكر واإل حيث بدأتخانقة التي تمر بها، ال
وغياب التشريع  إدارةمن فساد وسوء  الدولة، موازناترهق أن هذا هو الحل، فيما الكل يعرف ما الذي يُ  منها

 وظيفي، أمانعدم  ، في ظلالقانون  أساسالفردية وليس على  األهواءتتم على أساس  والمحاسبة التياء، والقض
وهذا  ؛السلطة أموالفي اقتطاع  "إسرائيل"استمرار  إلى ؛ إضافةللسلطة التابعينموظفي غزة بالنسبة إلى  خاصة

 دورها.  أضعف كل ه
 وصل عدد السكان ، حيثالكبيرة السكانيةبعد الزيادة  سوءاً  أكثرفي فلسطين أصبحت  فاألوضاع جغرافيًا،أما *

الزراعية والمياه  األراضيانعدمت فيها  صغيرة مساحة ضمنيعيشون غزة،  في قطاعمليونين ونيف إلى 
حاالت السرطان والموت المفاجىء وغيرها  ضاعف منمما  الصحي،الصرف  في ظل أزمة للشرب،الصالحة 

 . 
وال توجد  اآلمن.الممر  إغالقهوبعد  وصالها،ألاالحتالل  قطعفي ظل  ممكن،التوسع في الضفة غير  كما أن
بما  تعيد التوزيع السكاني أنتستطيع  معقولة، بأسعارالعائالت  للموظفين أوسكانات إوال  سكانية عامة،حلول 

 الفلسطينيين / ج لتحشر c أراضيلضم  تت جه اليوم  "إسرائيل" بالمقابل، الشعب.زات صمود هذا يضمن معز  
دكنتونات  داخل أكثر هم على العدوان على القرى ليحث  يستمر فيما  الفلسطيني،مسار التوزع الجغرافي  تحد 

 .أمامهم خيار آخروال  وبزيتونهم، متمسكون بأرضهمولكن الفلسطينيين  المستوطنين؛الهجرة نحو المدن لصالح 
 والمفترضة أوسلو،اتفاق  إلعالنفق عليها منذ انتهاء المدة الزمنية المت   ،"إسرائيل"*أما سياسة االنتظار مع 

أكثر؛  أوبضعفين  أوسلو،تفوق ما كانت عليه قبل اتفاق  بنسب  تتوسع  "إسرائيل"جعلت ف النهائي، الحل  لقضايا 
لت الحواجز الضفة،كيلو في  800من  أكثرعلى طول  جداراً بنت هي بل  منها قلنديا و  دولية،معابر  إلى وحو 
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ووصلت  مودعين، إلىدوميم أمن معالي  الكبرى،القدس  إلسرائيلبالنسبة  أصبحت األمسيرز، فيما قدس إو 
 وتجري  ؛ليكتمل المشهد اإلبراهيمي،تهويد الحرم إلى مرحلة  "إسرائيل" انتقلت بل إن والخليل؛مشارف نابلس إلى 

 المحاكم الدولية.  إلىالسلطة والمنظمة بالتوجه  تهديداتتوقفها  اليومية ممارسات إسرائيلية  حالياً 
والذي  المتوسط،البحر ب األحمر البحرعلى ذكر مشروع قناة ربط  يأتالتقرير لم  أن إلى  ولفت "أبو النصر"

البحر ربط  ومع الماضي،منذ ثمانينات القرن  وهو مطروح رسمي؛بطرحه بشكل رسمي وغير  "إسرائيل"بدأت 
ضرب قناة السويس ؛ أواًل، تداعيات  ثالثة  ي إلىسيؤد   فإنه ذلك، تم   إذا ما . وعمومًا،الميتالبحر ب األحمر

النقب الصحراوية  وثالثًا، إحياءفرض حدود مائية مع شمال غزة الذي سيمر منها المشروع،  وثانيًا،المصرية، 
 . سُتصادر من ق بل االحتاللالتي  أراضيهموعلى حساب  األصليين،السكان  أنقاضعلى 

المصالحة الوطنية وترميم منظمة التحرير الفلسطينية،  على ضرورة إتمام بتأكيدهمداخلته  واختتم "أبو النصر"
 وهزيمة الدولة الفلسطينيةقيام  إلىلوصول لالمقاومة،  وتوحيد قوى من جديد،  مجتمعناالديمقراطية في وضخ 

 االحتالل الفاشي. 
 

 تعقيب على التقرير االستراتيجي للمؤتمر الجلسة الثانية : 
ملحركة فتح،  عضو المجلس االستشاري  بكر، أبوبكر  لها التقرير: حولمالحظات تسع  قد  الحكومة  أن أو 

يعني ؛ يام"إسرائيل"وليس منذ ق، السادس عشرالرواية السردية منذ القرن  إعادةمن ا العنصرية تتطلب  اإلسرائيلية
 فيما بينها؛ والتوازنات لألحزاب اإلسرائيلية البنيوي التغيير  ثانيًا، السردية.مقابل الرواية والسردية مقابل  الرواية

 العديد وهناك العربي؛خنوع النظام  ثالثًا، العنصرية تجاهنا؛ وعلى ممارسة األهداف،على  مت فقة  لكنها كل ها
بعد  أخرى مسارات  علىيجب التعويل  رابعًا، ؛شعوبهاتخشى  وأنظمة أخرى  لالستعمار، قابلة  األنظمةمن 

 توافقت والذي الشعبية،المقاومة  اعتماد خيار يجب خامسًا،و  والضفة؛في غزة  المسارينبين  التناقض المستمر
والخوف هو من استحضار  وحماس؛الجهاد حركتا بما فيها  ،2019 التنظيمات والفصائل في العام بشأنه

 سادسًا، افتقاد ؛مع السياسي تناقض دائم في اإليديولوجي ألنخالف،  أيحين وقوع  اإليديولوجيالخطاب 
ىما  والمؤسسية، الرؤية مسافة تباعد الو  جماهيري،اغتراب  وإلى الرسمية، السلطةعزوف الشعب عن  إلى أد 

 كونهامن  أكثرطابع تمردي على النظام  مختلفة، وذاتظهرت حركات اجتماعية قد و  والقيادة؛ الناسبين 
 والمسارات. األشخاصمن  الشعبي اإلحباط وعلى خلفية الصهيوني،مواجهة للعدو 

 قابل أملمشاركة بال مناورة وبال خداع،  ؛مهمة تنفيذية دات في التقرير تحتاج لخمس نقاط محد   برزت كما
جل، وقيادة قدوة، ثقافة تنظيمية، الكبرى و الجزئية ، فكر تعبوي طويل األ واألهداففي المدى المنظور، للتحقيق 
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قيمة المشترك، وتقليص  إعالءلمواجهة، ا ، مفهوم العدو لوحدة المناضلين في فيما بينناوالتمهيد لهذه الثقافة 
 والهدف ورعاية التجارب والعقل المنفتح.  األملقيمة المختلف ، قيمة 
جيد  وتشخيصه الحقائق،من  العديد ويعرض مهني،التقرير  أن أكد في حركة حماس،غازي حمد، القيادي 

عند  أنه ومنها، التوضيح، إلىتحتاج  قضاياهناك أقصد أن  حولها؛لحلول نحوم ا الدخول في، لكن عند جداً 
للخروج  نحتاج الحالة الفلسطينية وفي ؛الخيار الثاني هو المقاومة إنفشل الخيار التسووي ال نستيطع القول 

  الخيارات. وتشت ت من الضبابية
ل وتمث   وشجاعة،وجود قيادة وطنية مخلصة  ،أو الً  :الفلسطيني للنهوض بالواقع أساسيان شرطانهناك برأيي، 

 أن وأعتقد .القائمةلحالة المزرية اإلنهاء استراتيجية بديلة وضع  وثانيًا،   الفلسطيني حولها؛الشعب  حالة يلتف
حتى المجتمع الدولي لم و  معها؛ال يفهم هذه اللغة وال يتعاطى  ألنه االحتالل،المقاومة الشعبية فشلت ضد 

 معها.يتعاطى 
مواجهة في  القو ةعناصر  خلقلذلك نحن نحتاج ل أشكاله. ل  بك وظلماً  وقتاًل  رياً سق احتالالً  يمارس العدو إن 

 ؛الخيار األنسبهو  ،وطنياً المتفق عليه  المسل حة،خيار المقاومة  ألنذلك،  في نترددال  أنويجب ؛ عدوهذا ال
كل بنا جر   وقد، عاماً  70 االحتالل منذ  في مواجهةالعسكرية، ونحن  قدراتهتعزيز  هيمهمة االحتالل إن 

 ننجح.ولم  السياسية معه الخيارات
عن  الحديثهناك حساسية في  أنمع يجاد قيادة وطنية بالتوافق، إ عبر فيكون  التحرير،منظمة  إصالح أما

ال نستطيع  نحنو  وقفه؛ويجب  فشل، "إسرائيل"والسلمي مع  السياسيالحل  إن  المنظمة.تغيير في  أو إصالح
 وكذلك فشلت أرضنا.على  "إسرائيل"نقبل بوجود يمكن لنا أن وال  فشل،الدوليتن  إن حل   معها؛ سالماً نقيم  أن

 الدولي. المجتمعالبراغماتية مع 
 أمامنا كانت إنهو  السلطة، من أجلاستخدمت المقاومة  نهاإ بالقول "حماس"على  ياً تجن  هناك  أن واعتبر "حمد" 

  صحيح.في موضوع السلطة، وهذا غير  أخرى  خيارات
تحسين ب ومطالباتنا الويالت؛ تجنيب غزة أردنا نحنراهقة والمجازفة، و مليس من باب ال "إسرائيل"نا على رد   إن

حماس السلطة ليس لقد دخلت  ؛العامة والوطنية المصلحةينا عن ولكن هذا ال يعني تخل   ،صحيحةظروف غزة 
  الجزائر األخيرة.عقبات في مصالحة ال لتذليل حاولنا جهدنا ونحن  أوسلو.خيار  إلسقاطبل  المكاسب،لتحصيل 

انعكاسات  وبداءتناولت الوضع الفلسطيني،  فلسطين، الديمقراطية لتحريردية في الجبهة ياالق ماجدة المصري:
حة مسل   ميليشياتاتساع قاعدة المستوطنين وتشكيل وأبرزها،  الفلسطيني،على الوضع  اإلسرائيلية االنتخابات

 يتحدثون  أصبحوا  واآلن ؛أقلسكان  أكثر أرض سابقاً يرفعون شعار:تدعو لحل صفري مع الفلسطينيين، وكانوا 
ز، بل هي جةمتفر   تقفوحكومة بايدن  سكان؛بال  أرضعن  تدل  نتنياهووتصريحات  العدوان.مثل هذا  تعز 
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 تقدم على صعيد التطبيع إحراز ممارسات المستوطنين، معوسيتم تصعيد  القرن.على استعادة مشروع صفقة 
 .على السكان بشكل كاملإسرائيلية وسيطرة  ذاتيمرحلة حكم إلى  حتى نصل، مع بعض العرب

  الشعبية.نسان، والمقاومة حقوق اإل وانتهاكاتالهيمنة  بسبب استمرار تتكر س الفلسطيني، فهيالوضع  أزمة أما
للماذا لم  المطروح:السؤال ى يبقو   إلى، ثم عادت 2015 منذ العامالتي انقطعت  االنتفاضية،ات هذه الهب   تتحو 

العامل الموضوعي متوفر، من خالل  أنالمؤشرات تدل على  مدني؟انتفاضة شاملة تفتح على عصيان 
الشعب الفلسطيني وحقوقه وممارسات االحتالل االستعماري على  أهدافاتساع المواجهة بين و  االنتفاضة

دة، موح   ميدانيةو غياب مرجعية سياسية و ، الذاتيالعامل  تخل ف تكمن فياألساس المشكلة لكن  األرض.
 االنقسام.واستمرار 

 العام فيتنفيذ القرارت المتخذة   تعط ل الفلسطينيةالقيادة  ال تزال المركزي،للمجلس  31منذ انعقاد الدورة ال 
فك العلقة واالرتباط باالحتالل ودعم المقاومة، وتدويل  حول، لسالمجدورات رت في جميع تكر  التي و  ،2015
على  كما أكدت القرارات. المتحدة األممفي  الرئيس محمود عباسوهذا ما جاء في خطاب  الوطني؛ نضالنا

 السياسي الفلسطيني.والهبوط بالسقف  والتحرير،استراتيجية الحقوق كبديل عن استراتيجية المقاومة  مخاطر تبن ي
دة،عن ضرورة تشكيل جبهة  تحدثت "المصري"وأخيرًا،   الواقعساس لمعالجة كأاالنتخابات  واعتماد موح 

 إلنهاءدة على صيغة موح   التوافق أيضاً  ويمكننا انتقالية؛مرحلة  على نتوافق جميعاً  ألننا، اليالح الفلسطيني
 . الحياة الديمقراطية وإعادةاالنقسام 
ثقل الان في الوضع الفلسطيني، حيث انتقل مركز ران مهم  متغي  هناك   وسياسي:كاتب  عبدو،حسن مداخلة 

 يريدوالذي  المتطرف،اليمين الصهيوني حسم لدى ال مقابل الضفة والقدس، إلىالسياسي والحركة الوطنية 
 خطيرة.وستكون لها انعكاسات  والقدس،هناك معركة قادمة حتمية في الضفة  إذًا، القدس.خوض معركة مصير 

 العنصري  اليمينصعود  والثاني هوواالنقسام،  التشظيحالة  األول هو زم:أوضعنا المت يوجد عامالن أث را على
 مشروعهيستكمل  أن يريد اليومالصهيوني  والكيان الفلسطيني؛التي تنكر حقوق الشعب  "إسرائيل"،في  والفاشي

بخصوص المتغير  أما التوارتية.جزء من الحاضرة  باعتبارهاالضفة الغربية  كما يريد ابتالع القدس،حساب  على
سل مت ملف   اإلقليميةالبيئة ف العربي.تهافت ال دائمًا بعد تصاعديصعد  فنلحظ أن اليمين الصهيوني  اإلقليمي،

حيال تحرك  أيالحديث عن ف دوليًا، أما أمريكا. رأسهاوعلى  العالمي،الدفاع عنها لقوى االستعمار و منها  أ
 أنيجب وعليه،  القطبية.حادية في األ قريباً تغي ر لن  وأوكرانياروسيا  بينوالحرب   ؛اآلنفلسطين ليس واردًا 

 إمكاناتلدينا نحن و  المخاطر.من الفرص ونتالفى  ونستفيدنبني تحالفاتنا، كي  تقدير دقيق لألوضاعيكون لدينا 
كما . فق عليه بين الجميعوهذا أمر مت   االستيطاني.فشال المشروع وإلمواجهة االحتالل في الضفة الغربية،  
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 فيالتقسيم المكاني مسألة  وضع مثل، ات القادمةلمواجها لمشاركة غزة في حمراء خطوطاً نضع  أنيجب 
  وطنية.التي نجمع عليها كاستراتجية و  الحمراء،الخطوط هذه القدس ضمن 

ال  ألنه الصهيوني، المشروع نواجه بها أنخطة وطنية استراتيجية يمكن  فيجب وضع الغربية،في الضفة  أما
المشروع االستيطاني في الضفة  مفتوح مععلى صراع  مقبلون نحن  وبالتالي، ؛األفقفي  سياسية توجد حلول

 االنتفاضة الشاملة في الضفة إلىوصواًل مواتية،  أمنية وسياسية واجتماعية بيئةيتطلب خلق وهذا  الغربية؛
 الغربية.
 الوطنية:ادي في المبادرة يالق ياغي،عائد كلمة 

األجسام جميع  إن وبرأيي، الوطني.عن منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس  23 في الصفحة يتحدث التقرير
 بنيتها.النظر في  إعادةويجب  ذلك؛ تفعلولكن المنظمة الحالية ال  شعبنا؛ هدافأ ق وجدت لتحق   أو المؤسسات

لفي  للفصائلالعام ين مناء اجتماع األوأعتقد أن  في منظمة  البنيةلحفاظ على هذه لمحاولة  بيروت شك 
 ذلك.تحقيق الشديد لم يتم  لألسفلكن التحرير؛

ل أنمكن يو  المنظمة،داخل  إطار فاعلعلينا خلق لذا،   أو الفلسطينية،ين للفصائل العام   األمناء من يتشك 
  فيها،لة منظمات غير ممث   ستومنها  تحتها،منضوية الغير  وضم الفصائلاللجنة التنفيذية،  نسعى لتوسيع

 السياسي.القرار وطنية وصاحبة المرجعية الاللجنة الجديدة ث تصبح بحي
مثاًل ومنها  وسائل عملية،ولم يتحدث عن  القوى،عن العمل على تغيير موازين  تحدث التقرير 25 في الصفحة

دةوطنية  استراتيجيةالتفاق على ا  طبيعية ردود هي فة الغربية كل العمليات في الض أن "ياغي"وأكد  . موح 
 تلقائيًا.المنتفض  الشباب  ويقوم بها المستمر،على العدوان 

توالتي  السابقة،على غزة في الحروب  حصلتالتي االعتداءات كل  أن وأشار إلى  7000 إلى سقوط أد 
 النفس؛دفاع عن  بمثابةرد فعل  أيوكان  إسرائيلي؛عدوان  جر اءبل  للحرب، فلسطينيةلم تكن بمبادرة  شهيد،

وهي  غائبة  السياسية،هو واجب القيادة ف السياسي،االستثمار  أما ذلك.ل المقاومة مسؤولية نحم   أنوال يجب 
 في الحقيقة.

 
ناقشت  وهي  .أدارها خليل شاهين وعماد أبو رحمة مستديرة  عبارة عن طاولة كانت واألخيرةالجلسة الثالثة 

التي تحدثت عن  عودة،نور  ومنهملمجتمع المدني، ا نشطاء عدد من بمشاركة المأزق،مبادرات للخروج من 
منظمة التحرير الفلسطينية  أوضاعالذي تحدث عن ترتيب وتصويب  عساف،الوطني، وعمر  لإلنقاذمبادرة 

عن  بديال  في المؤتمر الشعبي لن يكون  الحراك وأكد أن خارجي؛ ذلك بدفعيكون  أن رافضا   الداخل،من 



23 

 

ي الخارج، وحاتم المحتسب عن حركة الشباب يمؤتمر فلسطين حولزياد العالول وأخيرًا، كانت كلمات ل .منظمةال
 عن المسارات البديلة.  بكرة، التي تحدثت أبولبنان، وخالدية  فيالفلسطيني 


