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 تنفيذي ملخص

 يعاان  فلساطين  سياسا  نظاا  وبازو  وسالوأ اتفاقياات بتوقيع جتمتالحقة، تو   زماتبأ الفلسطينية القضية تمر
وعلاا  الاارن  ماا  . وجااود  علاا  بصااورم مسااتمرم يحااار االسااتعمارية،  البنيااة علاا  واعتماديااة اتكاليااة عالقااة ماا 

 تستطع ل  ،وبالفعل .مستمرم االستعمارية المنظومة مع والمواجهة االشتباك حالة إال  أ ، أزمة النظا  السياس   
 .كامل بشكل وجودها تطبيع وأ صالحها ف  الصراع حس  الصهيونية الحركة

 صااعيد علاا  انسااداد حالااة ماا  المنظمااة عاار  علاا  عااتترب   التاا  النخبااة ساايا  فاا  الفلسااطين  الواقااعويعااان  
اومتأ متجارر اجتمااع  فلساطين  ماورو  هنااك يبقا  وفا  المقابال، .ةوالدوالني الكيانية السياسية المشاريع  لص 

 التقليدياة القياادم نيا  م  تخرالمباشر، وي المادي   للفعل الفعالية يعيد جديد بجيل  ويتجل   وجود  عل  ارعيص
 اراتيا البناا  سا علا  أ تعمال ،سياساية-اجتماعياة وحواضا  ،تحتياة معرفياة فكرية بنية بزو  لبداية تحتية بنية
 والتكنولوجياااة االقتصاااادية ،بأنواعهاااا والاااتحك  المراقباااة نظماااةأ شااامولية ماااع تتسااا  صااالبة -هالمياااة طااااراتإ فااا 
 .واالجتماعية منيةواأل

 سياسااي ة اراتتي اا ومحكمااة، أ عامااة، وساايطرم سياسااية ثقافااة نيااا ظاال  فاا  سياسااية اراتتي اا عاا  الحاادي  يبقاا 
 سياس  تيار نهوض  إ القول يضاأ يمك  ، بلساب  ألوانه حتجاجيةالا نخبويةال مجموعاتال سيا  م  تخرج
 . مراحل الوالدم المبك رم ف  جهاضهإ هلسيس   المعال  واضح

 الجيل هرا قدرم  ظاهرية، وأ ياتتجل   لها باطنية بعادأ عل  ترتكز الجديد العمل نماطأ ، ترى الورقة أ هنا م 
 التنظااي  عاا  تغناا  مغااايرم نماااطأ بابتكااار باال ،جدياادم قيااادات بخلاا  فقااط يتمثاال ال سياساا  بااديل تشااكيل علاا 

 المااورو  رحاا  ماا  لها، تخاارجتشااك   فاا  والصاالبة مركزيااةالال -الهالميااة نحااو وتتجااه الصاال  -الهرماا  بمعنااا 
 . كان موالان  الزم هايسياق ف  مواجهة دواتأ نتاجإ وتعيد ،المتجرر االجتماع 
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 مقدمة

 أزماة عا  والتاأويالت المقارباات ، وكثارت"الفلساطين  الاوطن  المشاروع" بها يمر الت  األزمة ع  الحدي  رث  ك  
 الفكاار" كانتحااار" وأضااحت، مقاوالت. الفلساطين  السياساا  والحقاال الفلساطينية القضااية بأركاا  تعصاا  تاريخياة

 حااازا األ دور الاااوطن ، وانهياااار المشاااروع الفلساااطين ، وأفاااول السياسااا  الحقااال الفلساااطين ، وتفكاااك السياسااا 
 الدارجااة السياساا   الفلسااطين   هاا  بااالواقع تتعل اا  التا  التشخصاايات ماا  ونيرهااا التقليديااة السياسااية والتنظيماات
لات سياساي ة مقاوالت المقاوالت هار  ول ادت عالوم علا  رلاك، بل. والطانية  فا  الفطارم ما  ناوع إلا  أخارى، تحو 
، "المنظمااااة بنااااا  إعاااادم"و ،"جامعااااة وطنياااة سااااتراتجيةإ إلااا  الحاجااااة" مثااال ،الفلسااااطينية الفكري اااة النخاااا  أروقاااة

 سق  تحت تندرج" جديدم نضال أدوات استحدا  ضرورم"، و"الرمزية الشعارات م  مسافة إبقا  ل إ الحاجة"و
 .التمثيل /السلطوي/المطلب  بمعناها السياسة

 انقسااا و تنظيماا ،  وضااع  تشاارر  ماا  يعااان  الحااال  الفلسااطين  الواقااعالت، فاا   و المقاا تلااك صااحة عاا  اوبعيااد  
ااد ساالطوي،  -داريإ  فاا  وطنيااة حركااة) الجغرافاا  التقسااي  بحكاا باإلضااافة إلاا  عااد  وجااود نظااا  سياساا   موح 

 المعطيااااات بواقاااع مااارته  فلساااطين  والضااافة، وشاااتات ناااازم فااا  منقسااامة كيانياااة الفلساااطين ، وسااالطة الاااداخل
 وتغيياا  نيااا  ماا  تعااان  تواجااد ، وقااد  ماااك أ فاا  واالجتماعيااة السياسااية نظمااةلأل واالجتماعيااة السياسااية

، 8811عااا  فا  ال االساتقالل عاال إ بعياد التحريار منظماة تبنتهااا التا  التساوية حلاول ، وفشال(الوطنياة طارلأل
 الكياااان  والمشااروع الفلساااطينية القضاايةب تعصااا  حقيقااة زماااةأ  أ إلااا  حقيقااة تحيلناااالتااا   وقااا عال مااا  ونيرهااا

 .عنها المنبث " الدوالن "

 :زماتال  من نامترابط نامستوي هنالك

 والماادي الرمازي الوجاود تما  زمااتأل حاللا واإل التوساع  طابعهاا بحكا  المولدم االستعمارية البنية واقع :وًل أ
 اجتماعيااة فلسااطينية بناا  تطويااع علاا  وقاادرتها ،مناطقيااة تقساايمات خلاا  فاا  البنيااة هاار  نجااا و الفلسااطين ، 

 حالةإل محاولة ف  ،ركيزم لعملها" مشتركةال مصالحال" تتخر م  تنسيقية/تقنية عالقات بنا  خالل م  وسياسية
 والاااتحك  دارماإل عبااا أ مااا   وتخف اا ،مناااه تنبااع وسياساااية اجتماعيااة لبنااا  الفلسااطين  للمجتماااع المباشاارم دارماإل
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  وا   الفلساطين  الكال تشامل اتزمار  األوه(. قرى، احزا  سياسية، بلديات، مجال  عشا رية، سلطة) المباشر
 . السياس    العمل شكالوأ الوطنية الحركة بنا  عادمإل ىوالرؤ  التشخصيات دتتعد  

 إعادم ف ( منية، ثقافيةأاقتصادية،  سياسية،) الفلسطينية النخ  تلعبه الري الدور بي  ال يمك  الفصل :ثانًيا 
 االقتصاااادية االمتياااازات علااا  والحفااااظ السياسااا  الهااار  علااا  الترباااع علااا  قااادرتها القاااا  ، وباااي  الوضاااع إنتااااج

 تحركاات طاارإ فا  سياسا  حال انبثاا  علا  لتعاو   النخا   أ ما  وبالرن . نالتها الت  والسياسية واالجتماعية
 تحقيا  ليااتآ  فا  أ يكما  الماأز  إال أ  ،"الادوالن "و" الكياان " مشروعها ابه تستكمل تفاوضية -ديبلوماسية

 يصاع و  ،هفيا االساتمرار يصاع  معساول فا فا   السياسا  النظا  وقعتأ، المنصر  العقد  ف اخصوص   ،رلك
 .عنه  التخل  

هاو دور و  السياس   الفلساطين   فا  عقاد  األخيار قاد اكتمال، للنظا  الوظيف    دوروال ةبنيال أ  الورقةهر   تد ع 
 عا  ت عب ار األزماة وأ . اماقطابهأ ماع والتعااو  ةالمانحاالادول و  االساتعمارية البنياة ماع العالقاة بصايرورم مرته 

 أعمادم أحاد أ  المفارقاة فا  تكما و . هاأتنشا منار الاوطن  التحارر حركاة تاري  ع  تا  انقطاع ولي  استمرارية
عااادم خلاا  هاا  الحااال  بشااكله الفلسااطين  النظااا  ديمومااة  والسياساا  االجتماااع  األزمااات، وتوظيفهااا إنتاااج وا 

  1.قريب ا تنته  ول  اليو  تبدأ ل  بقا ها، حر  عل  تشن ها حر  ف  والديبلوماس 

 فاا  أوسااااط البحاا  ، والبحاا  عاا  مخاااارج وحلااول، بااات"الااوطن  المشااروع أزماااة" عاا  الحاادي ومااع اسااتمرار 
، الفلساطين  السايا  فا  جديادم سياساي ة تي اارات تشاك ل إمكانياة عا  والفكري اة واألكاديمياة الثقافياة النخ   الحاال  

ااا واألكاديميااة الثقافيااة النخاا  فاا  أوساااط  أو تشااك ل عواماال عاا  الحاادي  أهميااة ماا  الاارن وعلاا  . والفكري ااة ملح 
مساااتبعد ا،  أمااار ا التقليدياااة األطااار خاااارج مااانظ   سياسااا  تي اااار عااا  الحااادي  يبقااا  تي اااارات، هكااارا تشاااكل عوا ااا 

 الحتوا  محاولة ف  زبا نية -منيةأ أس  عل  هندسته ت  حال  سياس  ونظا  سياسية بنية ظل ف  اخصوص  
 الفلساطين  المجتمع ، يبق ستبعاد تشك ل التي ارومع ا. رحمها ف  جهاضهاا  و  السياس  العمل م  مغايرم أشكال

 فعالة وأدوات وسا ل ابتداع عل  قادر ا اخالق   فضا  االستعمار مع التناحرية العالقة م  طويل لتاري  الحاض 

                                                
   .6182 كانو  الثان  88تاري  بضرم امح ،زمة المشروع الوطن  الفلسطين أمالحظات منهجية عل  مقولة  ،خالد عودم اهلل 1
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 السياسااااية المسااااحة خلااا   عااا تنفاااك ال التوساااع  طابعهاااا بحكاااا  التااا  االساااتعمارية البنياااة ماااع المواجهاااة فااا 
  2.المباشر والنضال  السياس  العمل م  تقليدي ة نير أشكال لصعود واالجتماعية

البح  ع  تي ار ثال   ف  ساسيةأ رافعة يشك ال  الباطن  االجتماع  السياس  والمورو  االجتماع  الرح إ  
 صاااااحبت منطلقااااات ماااا  السياسااااة يمااااار  مااااا بااااي  التنظيمااااي  المركاااازيي  الفلسااااطينيي ، ثالاااا  فضااااا  داخاااال

 نظماةأ علا  المساتمر تحايلاه فا  ويبدع ،الصهيون  االستيطان  االستعمار مع المواجهة بداية منر الفلسطين 
 .سيطرمال

 يملااك ومتناساا  ماانظ  المعااال  واضااح تيااار يأالتقلياادي،  بااالمعن  فلسااطين  سياساا  تيااار نيااا  عاا  ابعيااد  و 
 م  تشكل نهأو  ،"ولد الجديد"  أ  لإ ناتحيل خيرماأل الفلسطينية الهبة واضحة، ف   وسياسية اجتماعية توجهات
، ،تحتيااة وثقافااة ،مجتمعاا  -شااعب  مااورو إلاا   تسااتند تلقا يااة  فاا  الظاااهر إلاا  تخاارج ووعاا  نرا اازي فطااري 
     .ووجودها بقا ها عل  تحار  زالت ما نخبة زمةأ ال  إ ه  ما زمةاأل  وأ ،مختلفة سياقات

   

 الفلسطينية النخب زمةل  تاريخية خلفية

 والسايا  الفلسطين  السيا  ف  لألزمة األمثل التعري  ع  األزمة، والبح  تعريفات ف  أوال   الخوض أردنا إ 
 كتاباااه فاا  نرامشاا ، لألزماااة اإليطااال ، أنطونياااو الفيلساااو  طرحااه الاااري التعرياا  الورقااة، فااا   بهااار  الخااا 

 المادى هارا يولاد، وفا  أ  يساتطيع ال يحتضار، والجدياد القادي  أ  ف  الحقيقي ة األزمة تتمث ل": "السج  رسا ل"
، يظهر  الورقة، وهو هد  يخد  بسيط تعديل مع ممتاز ا تصو ر ا يشك ل" المرضي ة األعراض م  الكثير االنتقال  

 القاادي يعااو ل  حياا ، تشااكله رحاا  فاا  الجديااد لقتاال مسااتمرم محاااوالت هنالااك راتااه، وأ  ي ول ااد باحتضااار  القاادي  أ 
 فاا   رلاك ما  وي جهاض، وباالرن  ي قتال بقا اه، والجدياد إمكانياة فا  أساسا  كرافاد الدا ماة االحتضاار حالاة علا 

 مشااكلة االجتماااع  المااورو  إلاا  باالسااتناد والااتحك   الساايطرم أنظمااة علاا  بتحاياال تخاارج جدياادم والدم أشااكال

                                                
 . 6182 ،"تحديات وفر : الهبة الشعبية" ،دا رم سليما  حلب  للدراسات االستعمارية والتحرر المعرف  2
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 الفلسااطين  المااورو  روحيااة الهرميااة، وتجديااد القيااادم الصاالبة، نيااا -بالهالميااة يتساا  العماال ماا  جديااد فضااا 
 . ثا ر شبا  ف  المنبع  المقاو 

 حالاااة األزماااة، أي عااا  التعبيااار أكااااديم ، وباااات إجمااااع ، موضاااع"الاااوطن  المشاااروع" أزماااة عااا  الحااادي  باااات
 والشرخ الغربة هر  البعض ويعزي. األزمة معال  توضيح ف  األس  أحد هو ،والنخبة النا  بي  ما االنترا 

 م  الفلسطين  للمجتمع الحماية توفير عل  قدرتها السياسي ة المنظومة فقدا  النا ، إل  وعامة النخ  بي  ما
، وم  االستعمارية المنظومة  الارن  الغرباة، علا  ألسابا  التحليال وهارا. 3ثاني اا هالمحل   وجشاع المال رأ  أوال 

 .الوضو  إل  عملي ا فيه، يفتقد ورد ما وصحة سعته م 

 النخاا  تحااول عاا  اصااارخ اتعبياار بوصاافها  تااتأ السياسااية والقيااادم الفلسااطين  المجتمااع بااي  مااا الغربااة حالااة  إ
رساااا  ،السياساااية الكياني اااة عااا  البحااا  إلااا  التحااارر عااا  البحااا  مااا  السياساااية  بالسااالطة الكيانياااة تلاااك قواعاااد وا 
تهاا الثا ر، لتساتمد السال  نمارج أكتا  م  السياسية شرعيتها استمدت الت  الفلسطينية  االرتبااط ما  الياو  قو 
 . االستعمارية البنية مع والتماه 

 تحارر حركاة ما  االنتقاال عملياة انتهاا  بعاد ماا المابعدياة، أي المعرفاةوعل  الرن  م  أ  استناد التحليل إل  
 . عملها وآليات وطبيعيتها تهاونشأ الوطنية الحركة بدايات ل إ صيلهأت يمك  نهأ اتكالية، إال كيانية ل إ وطن 

المتحجارم،  والفصاا لية المركزياة التوجهاات همهااأالاوالدم،  لحظاة منار شاكالياتإ عدم م  الوطنية الحركة عانت
 علااا  العربياااة الوصااااية شاااكالأ نهاااا إل المساااتمرم ومحاولتهاااا ،مكانتهاااا وتثبيااات ،وجودهاااا علااا  الااادا   الصاااراعو 

 نشاا إل ، وتوجهاات"الفلساطين  للشع  والوحيد الشرع  الممثل" مقولة مثال   تأت  هنا وم  .الفلسطينية القضية
 السااالطة عااار  علااا  تربعااات المنظماااة طاااارإ فااا  سياساااية نخباااة فااارزتأ بااادورها التااا  ،مؤسسااااتية بيروقراطياااة
 عمال جياتيساتراتإ بناا  رافا  الاري والتخابط والعساكرية السياساية القاوى ماوازي  طبيعياة اخيار  أاليو ، و  السياسية
  .الفلسطينية الثورم تاري  ف  سياس -عسكري

ااا، هاا  الفلسااطين  والشااارع السياسااي ة النخاا  بااي  مااا االنتاارا  حالااة إ   بهااا ماار ت تاريخيااة ساايرورم نتاااج عموم 
 م  ونيرها فتح حركة صارعت األول  اللحظة الحديثة، فمنر الفلسطينية الثورم نشأم بداية منر السياسي ة النخ 

                                                
، جميل هالل ا 3  .6182، 811العدد  ،، مجلة الدراسات الفلسطينية"تفك ك الحقل السياس   الفلسطين "نظر مثال 
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فااات عربياااة أنظماااة أماااا  موقعهاااا تثبيااات علااا  السياساااية الحركاااات مساااتقلة،  فلساااطينية" كياني اااة" تشاااك ل مااا  تخو 
 الحركاة الاوالدم، صاارعت لحظاة ومنار أناه أي. سياسا -والجياو المحلا  موقعهاا علا " الكيانياة" هار  وتداعيات
. السياس   العربية النظا  ع  بعيد ا الفلسطين  السياس  الحقل تشكيل عل  قدرتها وعل  وجودها عل  الوطنية
 ،  8898الفلسطينية  الوطنية الحركة: الدولة ع  والبح  المسلح الكفا " كتابه ثنايا ف  صايغ يزيد كت ومثال 

 الفلساطينية الوطنياة الحركاة تشاكل عملية ف  المسلح الكفا  لعبه الري الدور ومركزية محورية ع  "8881 –
 السياساااية التحتياااة البنياااة المسااالح الكفاااا  روف ااا" كتاباااه فااا  صاااايغ يقاااول والبيروقراطياااة، فكماااا السياساااية وأطرهاااا

 ونخباة ،"دوالنا " بطاابع تتسا  بيروقراطياة مؤسساات وتشاكيل ،الفلساطينية الهوية لتطوير التنظيمية والديناماكية
  4".للحكومة نوام بيروقراطية، أو

عااال  اللجااو  مخيمااات فاا  الفلسااطين  حشااد فاا  المساالح الكفااا  لعبااه الااري الاادور أهميااة ماا  الاارن  وعلاا   وا 
 الكفاااا  أ  إال 5السياساااية، القطرياااة وصاااعود العربياااة -القومياااة المشااااريع وانحصاااار أفاااول سااايا  فااا  القضاااية
ل المساالح ل الشاااملة،التحرياار منظمااة ساايا  فاا  تحااو   علاا  الصااراع أعماادم أحااد إلاا  ، وفاا  إطااار عملي ااة التحااو 

 نظرياة قناعاات ترسي  ف  المنظمة فشلتو . خارجية  اطراأ مع وأ المنظمة روقةأ داخل" التمثيل"و" الشرعية"
 وأ الجزا ار أو فيتناا  شااكلة علا  شاعب  تحرير حر  وأشعب    مسلح كفا  تطوير ف  ، رأت6حينه ف  دارجة
لت احتكار بل ،فلسطي  لتحرير منطلقا كوبا  الفصا ل رنبة" ل إ رلك جقما  فار  المسل ح، ويعزو الكفا  فض 

 قطابهااوأ التحريار منظمة  أ يعن  ال ورلك، "التمثيلية وأطر  الفلسطين  السياس  النظا  عل  الهيمنة المختلفة
 الحركاة تااري  يشاكل حقيقاة، بال" كفاحياة" نماارج خلا  عملهاا تااري  فا  تحااول لا  المختلفاة السياسية وتياراتها
  7.االحق   ليهإ طر تسن الري الفلسطين  االجتماع  المورو  ف  االساسية عمدماأل حدأ الوطنية

                                                
  .6116، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،8881-8898الحركة الوطنية الفلسطينية : ح والبح  ع  الدولةالكفا  المسل ،يزيد صايغ 4
حول المفهو  والتطبيقات ف  : التيار الثال  ف  السيا  الفلسطين "، موقع التيار الثال  .. تيسير محيس ،  النظا  السياس  الفلسطين  5

 .6111، ج دراسات التنميةامنبر  ،عة بيزيتجام ،"التنمية والديموقراطية
 .الكفا  المسلح والبح  ع  الدولةيزيد صايغ،  6

7Giacaman, Faris. (2013). Political Representation and Armed Struggle. Journal of Palestine Studies, 
Vol. 43, No. 1. pp. 24-40 
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 أماا  والديمومة للبقا  مختلفة تاريخية محطات ف  وصراعها الفلسطينية والنخبة البيروقراطية النوام تشك لأفرز 
 الياو  النخبة يصاح  الري العمل م ؛ منطق ا وثنايها التحرير منظمة روقةف  أ الدا ر الصراعو عربية،  أنظمة
 علاا  المطااا  نهايااة فاا  ساايطرت التاا  البيروقراطيااة، هاا  الطبقااة وأ  خاصااة ،البقااا  علاا  الاادا   حربهااا فاا 
فااااات نوفاااال، أ  مماااادو  وياااارى. الفلسااااطينية التحرياااار منظمااااة علاااا  اوتلقا ي اااا ،"فااااتح" حركااااة ركااااا أ  القيااااادم تخو 

 النخاا  قبااول إلا  الحقااة مرحلاة فاا  أد ى ماا ، هااو"الاداخل" فاا  بديلاة قيااادات ظهاور ماا  تاون  فاا  الفلساطيني ة
 الشااارع توجيااه علاا  قاادرتها بانخفاااض الشااعور بعااد الااوط  أرض إلاا  والعااودم" أوساالو" اتفااا  بتوقيااع السياسااي ة
  .8الفلسطين 

ب سارا يل،  التحريار منظ مة فاعترا ". الوجود" عل  الحفاظ مسيرم ف  تنهمك الفلسطيني ة السياسي ة النخ  بدأت
ااااض ر حركااااة صااااراع تاااادريجي ا، ماااا  الصااااراع معلنااااة، تحوياااال نياااار بصااااورم ولااااو عنااااه تمخ   مشااااروع ضااااد تحاااار 

 عناه ناتج ماا دولتها، وهارا إلقامة تسع  قومي ة منهما كل تمث ل قوميتي  حركتي  بي  ما صراع استعماري، إل 
 وطبيعياة جاوهر ما  الفلسطينية ني رت التحرير منظ مة أ  م  الرن  وعل . 9الصراع لحل تفاوضي ة حلول م 

 المساتمر التوس اع إلا  تساع  اساتيطاني ة اساتعمارية كحركاة اساتمرت عملي اا الصاهيونية الحركةإال أ  صراعها، 
هاتهااا ماا  وعم قاات، حاااللاإل لاا ا  و   والمااوارد األراضاا  علاا  والساايطرم االسااتيطا  وتياارم ماا  وزادت ،اليميني ااة توج 

 والتحاو ل كغطاا  االعتارا  عملي اة بموجا  تم ات التا  والمفاوضاات االتفاقيات استغلت، و للفلسطينيي  الطبيعية
 .االستعمارية لسياساتها

 االجتماع    الموقع، وعل  التحرير منظ مة تحالفات شكل عل  تحو ل الصراع، طرأ شكل تحول ل إ ضافةوباإل
لفالفلساطيني ة،  السياساي ة السياس   للنخ  ر حركاة ما  الوطني اة الحركاة ثقال مركاز تحاو   إلا ( ثاورم منطا ) تحار 

ل" التحاو لوساتطل  الورقاة علا  هارا . الدولاة بناا  مشروع عل  ركزت كيانية بيروقراطية حركة  طار  ما  تحاو 
 كوجاااود" وجودهاااا" علااا  السياساااي ة النخااا  حفااااظ محاولاااة ، وهاااوهالمركااازي  لااا الساااب  علااا  التركياااز ، ماااع"واحاااد

، ماا   النخاا  عليااه تموضااعت مااا بااي  مااا التناااقض ماا  حالااة أنااتجالااري ، "أوساالو" اتفااا  توقيااع خااالل سياساا  

                                                
ة اتفا  أممدو  نوفل،  8  .8882 ،وسلو الرواية الحقيقي ة الكاملةقص 
المقدمة ف  المؤتمر السنوي الثال  لمركز  "ستراتيج إعادم تعري  المشروع الوطن  والهد  اإل"ندي  روحانا . نظر ورقة دالالستزادم،  9

 . 6182مسارات، 
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 واإلحاللاا  االسااتعماري  التوسااع  الجااوهر والصااهيون   ر المشااروع يفرضااه الااري الفلسااطيني ة، والواقااع السياسااي ة
 . التقليدية عمله آليات ف  استمر الري

 حفاظها مسيرم ف  أنتجت الت  السياسية للنخ  اجديد االجديدم، موقع الحالة إل  التحو ل، باإلضافة هراوأنتج 
 هاارا علاا  الحفاااظ أرادت التاا  ف ساارا يل. االسااتعمارية المنظومااة فاا  بنيوي ااة بصااورم مرتبط ااا راتهااا واقع ااا علاا 

 بهااا بنيوي ااا مرتبط ااا واقع ااا أنتجاات أنهااا أي. الدولااة إلاا  الوصااول دو  الدولااة بنااا  منظومااة ماا  عم قاات ،الغطاا ،
، وم   سا أ علا  الدولاة كبناا  مشااريع دعمات ،بادورها ،دعمات التا ، اثاني ا والحليفة المانحة الدول ف  ث  أوال 

 تعتمد اقتصادي ة اجتماعية منظومة ا ، عبر بنجندمأل" دولة بنا  مشروع" تطويع عل  التركيز خالل م ، راتية
 النخباة ببقاا  المنظوماة بقا  وربطت. متشابكة واقتصادية امنية بن  وعل  ،الستمرار  كمحرك االستهالك عل 

 الراكد الواقع إنتاج إعادم تأصبحكما  .فلسطينية نخبوي ة -إسرا يلية مصلحة ندا المنظومة بقا  أ  راتها، أي
 همهاا، أتنافرياة عناصار يضااأ تاوافرت  ا  و  ،متبادلاة لإلسارا يل ، مصالحة بالنسابة للفلسطين ، والغطاا  بالنسبة
 بماا السايادية وصاالحيتها الحالياة الفلساطينية الكيانياة ما  يوساع تفاوضا  حال لا إ الوصاول لا إ النخ  تطلع
 . الجزا ر ف  االستقالل عال إ م  المنبث  المشروع مع يتس 

 خرجات" )أصاالنية" سياسية أنظمة بتثبيت المستمرم سرا يليةاإل للمحاوالت الطويل التاري  بي  الفصل يمك  ال
 قااوى وتاادعي  لتشااكيل دؤوبااة محاااوالت عاا  وتمخضاات ،األكاديميااة ومؤسساااته الصااهيون  االستشاارا  رحاا  ماا 

 الفلسطين  المجتمع قبل م  أ فشلت والتطبي ، أ ع  بعيدم ورقية بقيت مشاريع م  ونيرها ،(فلسطينية تقليدية
  10.االستعماري السق  تحت تعمل فلسطينية كيانية ل إ التحول عملية فرزتهأ وما ،حينها ف  التحرير ومنظمة

 الجاي ،م  ضمنها ، و الصهيوني ة م األ قوى بي  ما المباشر االحتكاك تخفي  إل  المحاوالت تلك هدفتفقد 
 شاكلت" أوسالو" اتفاقياات هناا، فا   ما . األرض علا  والسيطرم الهيمنة عل  الحفاظ الفلسطين ، مع والمجتمع
 ماا  والااتخل  الغربيااة الضاافة فاا  االسااتيطان  المشااروع اسااتكمال فاا  المتمثاال الظاااهر التناااقض لحاال أساس ااا
 االنتفاضاة نتجتأ  الثانية، وا   االنتفاضة سيا  ف  الرهانات تلك سقطتو . المباشر الحك  يشكله الري الع  

                                                
10 Jamjoum, Hazem. (2012). “Israel’s Native Authority: The Village Leagues and 1981-1982 Intifada.” 

Submitted to the American University of Beirut.  
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تحديادا،  وجناي  نازم محاددم جغرافياة منااط  ما  سرا يل إ انسحا  ف  تمثل محدود نجا  بي  ما انقسا  حالة
  .الحال  شكلها ل إ الفلسطينية الكيانية تحول عملية تما إل رافعة م  شكلته وما

جهااة،  ماا " حماا " حركااة فا  متمااثال   السياسا  اإلسااال  باي  السياسا   مااا االنقسااا وفاا  ظال الواقاع،  هاارا ماا أ
 علااا  السياساااي ة النخااا  حفااااظ مسااايرم باتااات ؛خااارىأ جهاااة مااا " فاااتح" حركاااة احتكرتهاااا التااا  التحريااار ومنظماااة

 اسااتمرار فاا  رأى الااري الفلسااطين  الشااع  بحاا  اإلساارا يلية االنتهاكااات ماا  موازيااة بمساايرم ، تقاباال"وجودهااا"
 إلاا  الشااع  وصاال األخياارم، حياا  الشااعبي ة الهبااة خااالل للعلاا  تكاار   مااا ، وهاارا"وجااود " علاا  تهديااد ا الركااود
 .وجود ك ثبات الفعل إل  الحاجة رح  م  العفوي  النابع االنتفاض مرحلة

اا السياساي ة النخ  وقفت ،المقابل وف   أناه يعتقاد الاري المعاارضأو الخجاول،  الاداع  أو المشااهد موقاع فا  إم 
 وصال االنتارا   إ أي. كاملاة المنظوماة تهدياد حاد وتيرتها ترتفع أخرت الت  للهب ة القامعأو يسيطر،  زالما 
 الركاود أ  مفادهاا خالصاة إلا  الاوع   الفطاري حاد  ،بادور  ،وصال الاري ،والشاع  النخباة باي  ماا الصدا  حد

 .أرضه عل  والرمزيالمادي   وجود  تدريجي ة، وي لغ  بصورم يملك ما كل يفقد  أخر السياس   واستمرار 

 

 الفسطينية السياسية النخبة زمةأو  الوطني المشروع

 سياساااية آفاااا  ظااال فااا  البقاااا  علااا  قااادرتهافااا   أهمهاااا، ياااتلخ  إشاااكاليات عااادم مااا  السياساااية النخااا  تعااان 
 ويمكاا  11.عامااة السياساا  واإلسااال " حمااا " بحركااة المتمث اال السياسااية" الشاارعية" صااعيد علاا  محاادودم، وتحااد  

 للاار ي  السياساا  الورياا  حااول الاادا ر كالصااراع ،ومتنوعااة متصاااعدم أزمااات ماا  تعااان  النخاا  تلااك إ  القااول
، "الدولاة بناا  مشاروع" إطاار فا  المباشار" الماال " الادع  اساتمرار بضرورم المانح إقناع عل  القدرم الحال ، أو

 األس  رفيتو  تستطيع شابة بسواعد المختلفة مؤسساتها رفد خالل م  ،لها الشعبية القاعدم تدعي  عل  والقدرم

                                                
11 Brown, Nathan. (2010). “The Hamas-Fatah Conflict: Shallow But Wide.” World Affairs Journal. Hein 

Online.  
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الخاارج،  إلا  واالقتصاادي السياسا  النظاا  أزماات تصادير خاالل ما  جديادم، أو فلساطينية نخبة تشك ل لعملية
قليمية عربية دول إل  عمالة تصدير اتفاقيات ك برا  متعد دم محاوالت ف  تجل ت الت   12.وا 

اا اثالوث اا اتخاارت  ،المنصاار  العقااد امتااداد النخاا ، وعلاا  هاار   إ ، وفاا  عملهااا فاا  األدوات ماا  امقدس   السياساا  
 الحلبااة فاا  األمااور مجريااات علاا  والمااؤث رم المختلفااة األطاارا  علاا  ضااغط آليااات لخلاا  المتواضااعة محاولتهااا
السااالمية،  الشاااعبية المقاوماااة/الصاااراع" دولناااة" فااا : السياسااا  نشااااطها مختزلاااة والقضاااية الفلساااطيني ة السياساااي ة
  13.الموقعة الثنا ية باالتفاقيات وااللتزا  ،السلم  التفاوض  بالحل والتمسك

ااا الثااالو  هاارا وينطلاا  " البااراديغ " منااه متخاارم" التفاوضاا   الساالم    الحاال" علاا  النخاا  تلااك إصاارار ماا  أساس 
 سايا  فا  ومنطلقاات، ولكا  وأهادا  وأنمااط شاكالأ عادم يتخار فالتفاوض، قد. الفلسطين  السيا  ف  المهيم 

 أنماااط ، هيمنااتاوثاني اا. الاادولتي  حاال ي، أالسياسااية الحلااول ماا  معااي  شااكل ، علاا أوال   ،اقتصاار النخاا  تلااك
 ضاااافةاإل تاااأت  هناااا فلساااطينية، ومااا  سياساااية كيانياااة بتأساااي  السياسااا  الهاااد  لتحقيااا  األدوات مااا  أحادياااة

 للرباعياااة السياساااية االشاااتراطات والماااانح، وتنفيااار المساااتعمر ماااع البنياااوي التعااااو  وهاااو، "السااالم " اللغوياااة، أي
 .الدول  النقد وصندو  الدول  البنك اللمانحي ، خصوص   السياساتية واألجهزم

" تادويل" جيةيساترات ب سام   ماا و، أالادول    الديبلوماسا  العمال الثاالو  هار  عمادمأ حادأ رلك، شاكل عل  عالوم
، متعااددم دوليااة مؤسسااات فاا  المتااوافرم والسياسااية القانونيااة المحاساابة لياااتآ وتفعياال االنضااما عباار  ،الصااراع

 تمثيااال مساااتوى برفاااع المتحااادم مااا لأل العاماااة الجمعياااة مااا  قااارار واستصااادار ،الدولياااة الجناياااات محكماااة همهااااأ
 الاادول  الصااعيد علاا  مختلفااة حيويااة مؤسسااات إلاا  االنضااما  يتاايحل ،"مراقاا  عضااو نياار دولااة" إلاا  فلسااطي 
 14. والقانون 

                                                
: الرابط. ت فتح با  استقدا  العمالة الفلسطينية ا، قطر تستكمل إجرا(62/2/6182)خبارية، وكالة معا اإل. انظر 12
 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=784150 

13 International Crisis Group. (2013) Palestine After Fayyad:The Choice Between Confrontation and 
Cooperation.  

14 Qafisheh, Mutaz. (2013). “Palestine Membership in the United Nations: Legal and Practical 
Implications.” Cambridge Publishing Scholars. UK.  

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=784150
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ااا  العالقااات بنيااة علاا  والحفاااظ األمناا  بالتنسااي  يتعلاا  ، وخاصااة ماااالموق عااة باالتفاقيااات االلتاازا  بخصااو  أم 
 متنوعاااة مجااااالت فااا  إسااارا يلية تناااازالت نااازع محاولاااة مااا  النخااا  تلاااك تنفاااك لااا فالعاااا ،  بطابعهاااا االقتصاااادية
 ،تقنا  مجملهاا فا  اتفاقياات خاالل ما  الفلساطينية االقتصاادية للنخباة الماال رأ  بتوسايع يتعل  بما اخصوص  
 شاركات ب عطاا  المتعلقاة تلاك ، أو15برية وموان   معابر افتتا  عل  نص ت الت ، "ستاينتز -فياض" كاتفاقية
 منااط  بافتتاا  تخت  اتفاقيات ، أو16النقالة للهوات " 1G" الثال  الجيل خاصي ة توفير عل  القدرم االتصال
 الغاااز حقااول فاا  االستشاامار تفعياال محاااوالت ماا  ونيرهااا، أو أريحااا إلاا  وصااوال جنااي  ماا  وزراعيااة صااناعية
 فاا  كهربااا  توليااد محطااة إقامااة المياات، أو البحاار علاا  سااياحية ومناااط  ،للمااا  تحليااة مصااانع فااتحو والاانفط، 
  .17الغربية الضفة شمال

لد  التعااو  إقادا  أ  منطا  وما  االتفاقياات بتنفيار ، وااللتازا "بمساؤولية التعامال" رحا  مقولاة ما  الثاالو  هارا و 
 الساالوك فحساا . الكينانيااة الدولااة قيااا  عبااا أ تحماال ماا  الساالطة بقاادرم عبااي الال ثقااة ماا  زساايعز   التناااحر علاا 

ا ،الفلسطين   للمجتماع، إعاادم الناجعاة األم ، اإلدارم) المستعمر منظور م  ،"الحيوية" المجاالت ف  خصوص 
 بفاارض ،باادورها ،سااتقو  التاا  المااؤثرم المااانح، والاادول ورضاا  استحسااا  ساايلق ( ونيرهااا القااا   الوضااع إنتاااج
 ". الصراع" إلنها  سياسية معادلة

 يتحقا ، لا  المهايم  المنطا  أ  ما ، "الاوطن  المشاروع أزماة" الابعض يسام يه ماا النخا ، أو عناد األزماةتنبع 
 .فيه االستمرار أيضا ويصع  ،منه الخروج معسول، يصع  سياس  ف  ف  وقعتف

                                                
15 Yedioth Ahronot. (July.31.2017). “Israel PA agree on Taxation, Transfer of Goods.” URL: 

 4262950,00.html-http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L 
. ٦٥٠٢-٥٠-٦٢. ف  فلسطي ؟ ٣Gأي  وصلت جهود تشغيل ال . شبكة اجيال االراعية 16
 http://www.arn.ps/archives/181229 

محطة كهربا  الشمال ف  جني  الخطوم األول  نحو تحقي  أم  الطاقة : الدكتور محمد مصطف  .الفلسطين صندو  االستثمار 17
 .٦٥٠٢نيسا ، . لفلسطي 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4262950,00.html
http://www.arn.ps/archives/181229
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 ماا " السالوك حساا " بشاهادم المرتبطااة واألمنياة االقتصااادية البنا  علاا  وجودهاا فاا النخا   تعتمااد، ناحياة ما ف
  18.الصهيونية منيةاأل المؤسسة ف  جنراالت شهادات م  أو ،الدول  النقد وصندو  الدول  كالبنك مؤسسات

، مثال السياسا  النظاا  برمجاة إعاادم أو ،السياساية المعادلاة قلا ما   النخا  تلاك تاتمك  ال ،أخرىناحية  وم 
 وقاا  قاار ت، التاا  أ1/1/6182 بتاااري  الصااادرم الفلسااطين  التحرياار لمنظمااة المركاازي المجلاا  قاارارات تنفياار

عادم ،"التنسي "  ما  ونيرهاا دولياة بوصااية الطلا  خاالل، ما  السالطة" بحال" التهديادو التحرير،  منظمة بنا  وا 
 النخبااة تلااك نفااور كااا  فاا  . السياسااات تلااك ماا  أي اختيااار تصاااح  التاا  اإلشااكاليات عاا  ابعيااد   طروحاااتاأل

تهاااا زباااا ن ،  -ريعااا  ككياااا  الفلساااطينية للسااالطة الحالياااة بالبنياااة باألساااا  مااارتبط والسياساااية االقتصاااادية وقو 
 عمله منط  يقتصر سياس  نظا  تشك ل: هو الطبيع  والمستعمر، فالنتاج المستعمر بي  الظاهر ف  ويفصل
بقاااا  ،الجماااود إنتااااج إعاااادم علااا   االجتماعياااة البنااا  فااا  التغييااار مظااااهر مااا  أي واحتاااوا  ،الاااراه  الوضاااع وا 

 .الديبلوماسية والسياسية واالقتصادية

فماا  : حاادي  رات معضاالة  ماااأ وضااعها قااد هاار  العماال آلليااات السياسااية النخاا  تبن اا    متصاال، فاا ساايا  فاا 
الفلساطين ،  السياسا  الحقال فا  تشاك لها أساا  كانات الت  الوطنية الشعبية حاضنتها النخ  تلك فقدتجهة، 

، "حمااا " كحركااة إساالمية أيديولوجيااة رات إقليمياة مشاااريع بناتت   تنظيميااة سياساية باادا ل صاعود أوال   سااهل ماا
 واسااعة، معمقاااة اجتماعياااة لشاارا ح توف رهااا التااا  االقتصااادية باالمتياااازات مرتبطااة البقااا  علااا  قاادرتها وأضااحت
 . الفلسطينية القضية تواجه الت  زمةاأل م  بدورها

اه أو إقاادا  محاولاة أي وما  جهااة أخارى، فاا   ري، مااا سااياقها إلا  الوطني ااة الحركاةإلعااادم  توج   ما  شااأنه التحار 
 والماانح المساتعمر ماع بالعالقاة الاوظيف  دورهاا يفقدهاسا ،الشاعبية والقاعادم النخا  باي  ما للعالقة ترمي  إعادم
 .لها بالنسبة وجودي ا شرط ا ندا الري

                                                
18 Harel, Amos. (Jan. 7th, 2017). Israeli Security Officials: Abbas Cracking Down on Violence, Gestuers 

 1.695934-news/.premium-http://www.haaretz.com/israelto the PA are Urgent. Haaretz. URL:  

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.695934
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 عياةيوالر  السياساية الزبا نياة الداخلياة، وتعزياز األمنية بالبنية االستثمار إل  النخ  توجهت ،المعادلة هر  أما و 
 عمليااةف. بواكيرهااا فاا  تفكيكهاااو االجتماعيااة،  أو السياسااية الباادا ل واحتااوا  تهمااي  علاا  االقتصااادية، والعماال

 . لوجودا وتثبيت استمرار آليات خل  عملية م  جز  ا شك بال أصبحت واألفول االحتضار

 ما وعمال  الفلساطينية السالطة سايطرم نطاا  حاددت التا  االساتعمارية البنياة ما  المستمر" زي التأ" عملية تنبع
 بقا هاااا سااابا أ هااا أ فولهااااوأ احتضاااارها هااااج  المباشااار، ليصااابح جمهورهاااا ماااع ثقاااة قواعاااد رساااا إ فااا  فشااالها

 المجتمااااع ربااااع ماااا  كثااارأل مباشاااار دخاااال تاااوفر ريعيااااة كمؤسسااااة وديمومتهااااا ،السياسااا  الحقاااال فاااا  واساااتمرارها
  .الفلسطين 

 علاا  قاادرتها ساايا  فاا  المؤسساااتية وبنيتهااا الوطنيااة الساالطةب تعصاا  التاا  المتالحقااة األزمااات تااأطير يمكاا و 
عادم صعود أما  اعا ق كونه م  بالرن  البقا ، فوجودها رية" األبعاد إحيا  وا   الفلساطين ، إال السيا  ف " التحر 

 البنياة ماع التمااه  لحالاة ياؤجج الفلساطين ، ماا والدخل اليوم  القوت يم  اخطر  الوقت، يشكل رات ف  ،أنه
      .الفلسطينية للسلطة السياسية الوظا فية

عاااادم الداخلياااة الماااوازي  قلاا  علااا  قااادر ثالااا  تي اااار عاا  الحااادي  ناادا  السياساااية البنااا  تشااكيل الفلسااطينية، وا 
 ،وسياسا    إداري وانقساا  ديبلوماسا  وضاع  وها  ما  الفلساطينية النخا  أزمة الفلسطينية، وحل واالجتماعية

 للعودم البعض عند المتبقي ة القليلة اآلمال أحد هو ؛المختلفة ومؤسساته االحتالل مع بنيوي تشابك إليه ي ضا 
 االقتتاال سااحات فا  تتجل ا  ،داخلياة أزماات ما  يعاان  عربا  ظر  إطار ف  للتحقي  قابل" تحرري" بعد إل 

 ثقلها وم  فلسطي  م  جعل عرب    ظر  .والعرا  وسوريا اليم  حت   وسينا  بليبيا مرور ا الجزا ر م  الممتد م
  .أما  تطبيع العالقات مع إسرا يل ف  بعض المواقع ا، وعا قتقدير، مؤجلة أقل عل  ،كقضي ة ومركزيتها

 :تحضر األس لة اآلتية هرا الواقع،أما  

 منطلق اا أو اأساس التقليدية السياسي ة األحزا  أو السياس  اإلسال  م  يتخر ال ثال  تيار قيا  بوادر تتوافر هل
 لعمله؟ 
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 كحركاة مدنياة وأدوات شعبية وهب ات اجتماعية حركات م  تتشك ل والظاهرم الت  الباطنة الشعبية التجليات هل
 الشاابابية الحركاااتوماا  واسااعة،  اجتماعيااة شاارا ح ماا  منطلقااةال المتالحقااة االجتماعيااة واالضاارابات المقاطعااة
 مغاااايرم تنظيمياااة أشاااكاال يتخااار سياسااا   جدياااد تياااار لصاااعود حاضااانة بي اااة السياساااية، تاااوفر حااازا األ ونشاااطا 
 التقليدية؟ الهرمي ة لألحزا 

؟ السياس  النظا  ظل ف  جديدم، وتشك لها سياسية تي ارات صعود أما  األساسية العوا   ه  ما  الحال  

 اعليه؟فو  عناصر  أه  ه  وما ،ثال  فضا  هنالك هل

 القا  ؟  السياس  النظا  مع يتعاي  أ  سياس   جديد تي ار ألي يمك  هل

 

  الباطنية راتوالتغي   الثالث الفضاء

ا أكثرهاااا كاااا عااادم،  مظااااهرب الفلساااطينية بالقضاااية ةصااافاعال األزماااةتجل ااات   السياسااا  االنقساااا  حالاااة وضاااوح 
 التحااارر لحركاااة سياسااا   واجتمااااع  كباااديل حماااا  حركاااة وصاااعود 6112 انتخاباااات تصااااحب الاااري واإلداري
 السياساية البرامج صعيد عل  واالجتماعية، واالختالفات األيديولوجية التباينات أ  م  الرن  وعل 19. الوطن 

 االنقساا  أ  االنقساا ، إال   دوافاع معرفاة فا  مها  االنقسا  أقطا  بي  السلطوي اإلقليمية، والصراع والتحالفات
 السياساية األزماة عما  االنتخاباات تلاك أخرجات وا  ، 6112العاا   فا  ديموقراطياة انتخاباات رحا  م  يولد ل 
  .الظاهر إل 

واسعة،  وسياسية اجتماعية شرا ح الستثنا  المؤس  الحد  شك لت الت " أوسلو" اتفاقيات بتوقيع بدأتفاألزمة 
 الفلساااطين  اليساااار الاااداخل، وبقاياااا فلساااطينيوو الفلساااطينية،  اإلساااالمية التي ااااراتو الفلساااطين ،  الشاااتات أهمهاااا

 صاااعود باااي  ماااا الفصااال يمكااا  وال 20.الااا إ...  كالمقدسااايي  ومناطقياااة اجتماعياااة شااارا ح مااا  الثاااوري، ونيرهاااا

                                                
 .النظا  السياس  الفلسطين  تيسير محيس ،  19

20 International Crisis Group. (2012). The Emperor has no Clothes: The Palestinians and the End of the 
Two-State Solution. Middle East Report N°122.  
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 القوميااااة المشاااااريع سااااقوط إقليمي ااااا، صاااااحبت اإلسااااالمية للحركااااات امتااااداد ا تشااااك ل إسااااالمية كحركااااة "حمااااا "
ا  وسه لت مه دت ت لا" أوسلو" اتفاقيات توقيع ، وتداعيات8821العا   ف  العربية الجيو  هزيمة بعد خصوص 

 اجتماع  ضما  وكشبكة ،عسكرية مقاومة كحركة الفلسطين  السياس  الحقل ثنايا ف  "حما " صعود عملية
 . الفلسطين  للمجتمع األخالقية القي  مع متداخلة أيديولوجية خلفية إل  مستندم

 لتشكل المعيقة العوامل راته، أحد االنقسا  الفلسطين ، ف   السياس  الواقع تشرر  ف  االنقسا  دور ع  وبعيد ا
 اجتماعياة شارا ح عناد انتارا  ما  يخل فاه سياسا   للقماع، وماا نطاا  ما  خلقاه ما بسب  جديدم سياسية تيارات
 .السياسية م  واسعة

 سياسااااية رؤى يملااااك ماااانظ  سياساااا  تيااااار صااااعود بقاااادرم تتعلاااا  المقاااادمات بعااااض تقاااادي  هنااااا الضااااروري وماااا 
 قاوى ما  تحاال  تشاكيل طاارإ فا  وأالمادن ،  طابعاه فا  السياسا  العمل طارإ م  يخرج واضحة واجتماعية

 .السياس  الحقل ف  وتاريخها حضورها لها

 سايا  خاارج واجتماعياة سياساية بي اة فا  يااريبدأ أساس ا بخاروج ت سياس  تيار صعود مكانيةإ ع  الحدي إ  
 دواتأ ويملاك ،"التحررياة" سساهاأ لا إ الفلساطينية القضاية يعياد معاه تناحر حالة وف  ،الحال  السياس  النظا 
 لارلك ،الفلساطين  والجغرافا  السياسا  االنقساا  طارا أل واقعا  سياسا  باديل تشكيل م  تمكنه وفكرية معرفية

 معظاا  خرجااتفقااد . الفلسااطين  الساايا  فاا  السياسااية التيااارات تشااكل خصااا   عاا  الحاادي  الضااروري ماا 
 اتبااع ماا  منهااا ،حقلااي  فاا  الغرباا ، وتقوقعاات االسااتعمار مااع والصااراع التناااحر حالااة ماا  السياسااية التيااارات

  21.سال اإل م  نبعت الت  تلك وأ الحداثة رح  م  خرجت ولوجياتييدأ

 االجتماعيااة البناا  مااع والتحماات انتشاارت التاا  السياسااية حاازا واأل التيااارات معظاا   أ حقيقااة نفااالإ يمكاا  ال
 :، ومنهاجامعة وخصا   عناصر امتلكت الفلسطينية

  والمسلحة المباشرم المواجهة عل  والقدرم االستعمار م  واضح موق . 

                                                                                                                                                       

     
   

  .مصدر ساب تيسير محيس ،  21
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 اجتماع  وتضام  اجتماعية شبكات وتشكيل ،سياسية اجتماعيةاقتصادية ،حواض  خل  عل  القدرم. 

 بكوادرهاا متمثلاة حياة نماارج وخل  ،نيةاآل المجتمع س لةع  أ جوبةأ عطا ا  و  الواقع تفكيك عل  مقدر ال 
 22.تواجد  اماك  مختل  ف  الفلسطين  تواجه الت  اليومية بالقضايا واالتحا  الميدانية

 منار بزنات التا  االحتجاجياة الحركاات وأالمقاطعاة،  كحركة بطابعها نخبوية حراكاتم  الصعوبة أ  تتحول 
 ثالااا إلااا  تياااار سياسااا   ؛برافااار لمخطاااط رافضاااة الفلساااطين  بالاااداخل عصااافت التااا  كتلاااك وأ، 6188 العاااا 

  ات وف ارتلفضاا، ماع أ  تلاك اتحولال شروط فيها تتوافر ما الحال  االنقسا  قطا أل بديال يشكل  أ يستطيع
 عاا  تماارد فا  تخاارج ناضاجة فكريااة توجهاات إنتاااج لهااا يمكا  التاا  والسياساية االجتماعيااة العالقاات ماا  شابكة

         .مغايرم سياسية لتيارات وتمأس  ،عال أ المركورم الشرا ح تلك لدى الدارجة العمل نماطأ

مكانية الفلسطينية القضية تعص  الت  الحالة توصي  ع  وبعيد ا  ال سياسية تيارات بنا  خالل م  إحيا ها وا 
 العوامل تتعدداالنقسا ،  قطب  ع  وتبتعد راتها عل  المنقسمة الفلسطينية التقليدية والبن  حزا األ م  تنطل 

 : أهمها، و التيارات تلك لقيام المانعة

 والهيمنة القمع أنظمة ازدواجية 

 طابعهاااا فااا  تتناااوع متطاااو رم قماااع أنظماااة تحااات الياااو ، يعاااي  ،الفلساااطين    الواقاااع أ  تجاهااال يمكااا  ال
 االجتماااع   االسااتعماري  البنيااوي  كساايا   عااا  الس اايا  هاارا رؤيااة المهاا  ماا و . عملهااا وآليااات وأهاادافها

ا التحتية البنية ويشكل التحك  آليات أنواع يؤطر  لمختل   الحركة بحري ة تتعل  الت  تلك لها، خصوص 
" الشااك" زرع فا  مباشار، أو سياسا  عماال كانات مضاطلعة فا  شاابكات عا  الكشا  فا  والتحارك، أو

 زرع خااالل ماا  أو ،الفلسااطين  المجتمااع علاا  تشاانها التاا  النفسااية الحاار  خااالل ماا " الثقااة" وتاادمير
 منا األ التنساي  وفا اإلعادا ، و واالحتجااز،  االعتقاال خالل م  المباشر بالعن  ، والتهديد"المخبري "

 اسااتغاللأو فاا  المختلفااة،  والتنظيمااات ا لفصااال نشااطا  تصاااح  التاا  الماازدوج االعتقااال وسياسااات
 العملياات هار  فجمياع. االنقساا  جهتا  علا  قماعال وتبرير لخدمة االنقسا  وتوظي  السياس  االنقسا 

                                                
 المرجع نفسه 22
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 سياسااية تي اااراتعلاا   يشااتمل الفلسااطين  الساايا  جماااع   فاا  طااابع ير عماال تشااك ل إمكانيااة ماا  تحااد
 . الفلسطينية المدن  والمجتمع الفكرية السياسية النخبة أطر م  تخرج

 الفردية للنزعة اإلحالة 

 اوبي ي ااا اجيوسياساااي   واقع اااا تشاااكل باتااات التااا " العولماااة بانتشاااار المتعلقاااة األدبياااات مااا  ها ااال كااا  تاااوفري
جات، و 23"اجديد   اا عصافت اساتهالكية ليبرالياة فردانياة نزعاات لصاعود أج   العقاد فا  بفلساطي ، خصوص 

هناا،  ما و . فيااض السااب ، ساال  الاوزرا  ر اي  حكوماة برناامج سايا  فا  رروتها المنصر ، ووصلت
 شااروط فيهااا فرتتااو  اجتماعيااة كتاال تشااك ل أمااا  اعا قاا وتشااك ل الفردانيااة، شااك لت الفرديااة، أو النزعااة فاا  
 .جماع  طابع ير سياسية تيارات قيا 

 الستعماري السياسي القتصاد 

 نخا  األولا ، تشاكل: ناوعي  ما  ةريعيا زبا نياة الحالياة الفلساطينية السياسية االقتصادية البنيةشك لت 
 والثانيااااااة، هاااااا . السياسااااااية النخاااااا  مااااااع وبالعالقااااااة االسااااااتعمارية بالبنيااااااة تاااااارتبط متنفاااااارم اقتصااااااادية

 فا  الماانح علا  كامال الشابه واالعتمااد ،الفلسطين  المجتمع لريع السلطة توفرها الت  عيةالوظيفيةيالر 
 .محددم سياسية شروط ضم  للمجتمع اليوم  والقوت الحيام شروط توفير

 الساايا  فاا  إنتاجيااة اقتصااادية اسااتقاللية ظهااور بمنااع المتصاالة السياسااات ماا  عقااود أ  الواضااح ماا و 
لات ؛اإلنتااج أشاكال م  ونيرها ؛والزراعة للصناعة الممنهج التدمير وعملية ؛الفلسطين   االقتصااد حو 
 لالقتصااد الحاال  فالشاكل 24.اساتعماري ساق  تحات ليبرالية-نيو توجهات ير اقتصاد إل  الفلسطين 
االساااتعمارية،  البنيااة إطااار خااارج تعماال اقتصااادي اجتمااااع  أمااا  شاابكة تااوفير فاا  فشاال الفلسااطين 
 ما  الحالياة البنياة عاززتكماا . السياسا  العمال ما  جماعياة شاكالأ لصاعود ارافد تشكل أ  وتستطيع

                                                
حول المفهو  والتطبيقات ف  : التيار الثال  ف  السيا  الفلسطين "  ف ،اوفلسطيني   اوعربي   االمفهو  عالمي  : التيار الثال  ،جون  عاص  23

  .ج دراسات التنميةمبرنا: جامعة بيزيت ،التنمية والديموقراطية
 

24 Farsakh, Leila. (Winter, 2016). “Palestinian Economic Development: Paradigm Shifts Since the First 
Intifada.” Journal of Palestine Studies. Vol. XLV, No. 2.  
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 مااا  الفلساااطين  السااالوك بحسااا  المتعلقاااة و، أبالماااانح المرتبطاااة االقتصاااادية البنااا  علااا  االعتمادياااة
   .الواقع أرض عل  وتجلياتها االستعمارية البنية منظور

 الفلسطينية الهزيمة ثقافة 

 وفقادانها المطروحاة الحلول نمطية م  الفلسطينية القضيةب تعص  الت " األزمة" حالة فصل يمك  ال
 الشعبية والهبات والحرو  فلسطي  لتاري  الفكرية النخ  قرا م بكيفية أساس ا يرتبط معنوي مادي لزخ 

 .المتالحقة واالنتفاصات

 فا  الفلساطين  هزيماة أو فشال إلا  أو ،التحارر عملياة إتماا  اساتحالة إل  التحليالت م  الكثير تحيل
 فلسااطينية وعسااكرية سياسااية هزيمااة نهاااأ علاا  الثانيااة االنتفاضااة مااثال   فتقاارأ. التاريخيااة المحطااات كافااة

اااا الفلسااااطين  المجتمااااع انهكاااات  تخلاااالماااا  عاااادمها، إال أنااااه  القاااارا ات هاااار  صااااحة عاااا  ، وبعياااادااتمام 
 مشاااروعه وانحصاااار ،واساااعة جفرافياااة منااااط  مااا  مشاااروط نيااار اسااارا يليإ اانساااحاب الثانياااة االنتفاضاااة
 فلساطي  فا  ةالصهيوني المخططات فشالإ بوادر ول أ تشكل الت  جني  ومنطقة نزم ف  االستيطان 
 . محدودم شاكلة عل  كانت وا  ،التاريخية

  أ يستطيع ال" امهزوم"و" ازومأم" اسياسي افكر  الفلسطين  الوع  ف  الهزيمة ثقافة مأسسةلقد أنتجت 
 مااع يتساا  بمااا المسااتعمر مااع مواجهااة جياتيسااترات ب تخاارج ناضااجة سياسااية تيااارات لقيااا  رافعااة يشااكل
 السياسية طراأل بنا  عادمعل  إ التيارات هر  قدرم م ، أو الفلسطين  للمجتمع كان ان  المالزم الواقع

 .الداخلية الفلسطينية

 فا  الفعالياة  أ سا أ علا  ويقاو  الارات اتكاال  اعتماادي يجلاد خطاا  ينتشرباإلضافة إل  ما تقد ، 
 االعتمااد هاو النسا  الوحياد الطريا ، وأ  ساارجي  حاالمي  خياال  و ضار  م  ه  الفلسطين  السيا 
  .الفلسطينية الحقو  تحصيل تستطيع م  ه ، و 25"متخيلة دولية جماعة" عل 

                                                
ن  ألبحا  السياسات والدراسات المركز الفلسطي. ،ها عل  القضية الفلسطينيةاالنتفاضات والثورات العربية الحالية وأثر " ،باهر السقاأ 25
   .6189، (مسارات)ستراتجية اإل
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 الفلسطيني اليسار وتشرذم ضعف 

 بانحصااار ياارتبط بنيااوي سياساا   وضااع  اخااتالل حالااة المختلفااة أقطابااه فاا  الفلسااطين  اليسااار يعااي 
 نمااااارج وأفااااول السااااوفيت ، وسااااقوط باالتحاااااد المتمثاااال األيااااديولوج  امتااااداد  الشااااعب ، وانهيااااار توسااااعه
 فا  ساوريا ساقوط آخرها كا  ،العرب  المحيط ف  اليسار أقطا  ف  الدارجة األيديولوجية مع ارتبطت

 . األهلية الحر  وحل

 واساتمرارية المتنااثرم أطرافاه وتوحياد راته نتاجإ إعادمعل   قدرته وعد  اليسار يتخلل الري الضع  إ 
 احتكارها فتح، وقبول بعد الثان  التنظي  موقع قبوله إل  التحرير، باإلضافة بمنظمة السياس  ارتباطه

 الساااااحة علاااا  أخاااارى سياسااااية تيااااارات بصااااعود رىتاااا محاااادودم فصااااا لية خلاااا  للمنظ مااااة، والتمتاااار 
 السايا  فا  منظ  طابع ير سياسية تي ارات تشك ل أما  اعا ق يشكال  ؛وجودها عل  خطر ا الفلسطينية
 . الحال  الفلسطين 

 الجغرافي النقسام 

 لتصاابح الفلسااطين  الااوع  فاا  فتااداخلت ،عليهااا اعتاادنا هويااات ألااوا  هاا  والبرتقااال  واالحماار زر األ
 الياوم  الحادي  ماع وتتاداخل ،الفلساطينية والسياساية اليومياة الحياام فا  وحياة حاضارم التقسايمات تلك

 مركاز"  أ ثبااتإل المختلفاة االحاتالل وأجهازم سالطات أماا  المقدسايي  صاراع ما  اليومياة والصراعات
 اموساامي   يقصاا الااري  قطاااع فاا  التاادمير وهااول حصااار أمااا  البشاار صاامود ماا و القااد ،  هااو" الحيااام

 ت، الطعااا ساامنالكهربااا ، اإل) األساساايات ماا  والحرمااا  -العشاا  جااز-التقنااي  نااواعأ بشااعأل ويخضااع
 ويضاع  ،والتواصال الوصاول يمنع مخف  حصار ف  الغربية الضفة هلأ يقبع بينما، (إلح... والما 
 بتصاااريح امرتبطاا موساامي ا أماار ا مااثال   القااد  إلاا  الاارها  علاا  قاادرتنا ماا  ويجعاال، االقتصااادية البناا 
 . عل  االحتالل "خطر ا" منه  كا  م  منها يحر 

 يقاع أ  علا  قدرتاه م  الفلسطين  أيضا لتحر  التحرك م  الفلسطين  قدرم السياسات تلك تتعدىكما 
 األساساية المحاد دات أحاد الهوية، وألوانها سؤال شا ، ليصبح م  مع شمله يل  وأ  يشا  م  ح  ف 

 . الزواج لقابلية
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 أنظماة الفلساطين  الجغرافا  التقساي  اليومياة، أفارز الحياام صاعيد علا  التقسايمات تاداعيات عا  ابعيد  
 السياسا  الفكار الفلسطين ، وأصبح المجتمع نالبية تشكل فلسطينية شرا ح وهم  ،فلسطينية سياسي ة

ااا محصاااور ا -الورقاااة هااار  ضااامنه  مااا -"الاااداخل" فااا  الفلساااطين   التاريخياااة فلساااطي  جغرافياااا فااا  اأيض 
 واإلشااكاليات والشااتات اللجااو  مخيمااات ، مستقصااي ا8821عااا  ال الفلسااطينية الكيانيااة ةرافاابجغ وأحيان ااا

 .وجد أينما الفلسطين  تواجه الت  واالجتماعية السياسية

 سياسااا  عمااال تياااارات تشاااكل ماااا ا أجوهريااا اعا قااا الفلساااطينية السياساااية األنظماااة فااا  التعددياااة تشاااكل
 خااالل ماا  باألسااا  االسااتعمارية يااةبنال مااع العالقااة تحااددت المحتاال الفلسااطين  الااداخل فاا : جامعااة
 ماا  فتشااكلت الغربيااة الضاافة فاا  كالكنيساات، أمااا منااابر خااالل ماا  تعماال وأحاازا  كالمواطنااة ،مفاااهي 
 الحكومة عر  عل  "حما " تتربع نزم ف بينما التحرير،  منظمة ع  المنبثقة الوطنية السلطة خالل

ااا يتسااا  سياسااا   قاااد تياااار أي قيااااا  عملي اااا، أ  يعنااا  ماااا. والحااااك  المقااااو  بازدواجياااة  بمحدوديااااة اأيض 
 أنماااط توحيااد إمكانيااة تااوفر ولاا  ،الفلسااطين  جمااع تلاا  أ  تسااتطيع لاا  التيااارات تلااك أ  يأفيااة، اجغر 

 -الجياااو بسااايا  مرهوناااة ساااتكو  نهاااا، ألالفلساااطينية والجغرافياااة السياساااية الجبهاااات شااات  علااا  العمااال
 .تواجدها ألماك  ياس س

  

 تتددوافر ،التقليديددة الطددر سياسددي  خددار  عمددل وأنمدداط ثالثددة سياسددية تيددارات تشددل ل أمددام العوائدد  عددن بعيدددا
 :الفلسطيني، أهمها السيا  في التيارات من نوع هلذا لصعود مؤاتية عوامل

 والمجتمع النخب بين الغتراب 

 بطبيعيااة تتعلاا  ساابا أل السياساا  بمعنااا  االنتاارا  يأ، بدايااة فاا  ليهاااإ شاارناأ التاا  االنتاارا  حالااةف
 البنياااااة ساااااق  تحااااات النخااااا  تلاااااك تلعباااااه التااااا  الاااااوظيف  والااااادور ،الصاااااهوين  االساااااتيطان  المشااااروع

 توظيا  إماا تحااول تيارات لتشكل األساسية الروافع إحدى جشع، يشك ال  مال رأ  وم  االستعمارية
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 مع التناحر ل إ صعودها آليات ف  تستند أو ،والمجتمع النخ  بي  ما جسور لتشكيل االنترا  حالة
 26.الفلسطين  السيا  ف  سياسية بدا ل وتشكيل ،الوظيف  دورها لتقلي  محاولة ف  السياسية النخ 

 الديموغرافية 

 جهاااز بااه قااا  مسااح خااروفاا  آ فلسااطين ال المجتمااع ماا  %11ماا   كثاارأ الفلسااطين  الشاابا  يشااكل 
 27.الثالثاي  سا  دو  ها  لما  %11 النسابة الحاال ، وتتعادى العا  ف  الفلسطين  المركزي اإلحصا 
 التعلاي  ما  عالياة التقليدياة، ونسا  السياساية التنظيمياة األطار عا  ابتعادهاا الشاابة الف اة علا  ويغل 

 . مستشرية وبطالة مختلفة مجاالت ف 

 السياساية القاوى تمتلاك ال حزبي اا، أي منتم  فت ، متعل ، ونير مجتمع يحمله السياس   الري الثقل إ 
 تعااان  واالجتماعيااة، باال السياسااية وتطلعاتااه وآرا ااه توجهاتااه فاا  الكاماال ثيرأالتاا علاا  القاادرم التقليديااة
 سايلق  العمال ساو  إلا  المنتسابي  حجا  مع تتناس  وظا   توفير عل  القدرم عد  م  اأيض   النخ 
 .الفلسطين  السياس  الحقل عل  بثقله

". أوسااالو" جيااال تفكياار ألنمااااط األولااا  البااواكير إحااادى كاناات األخيااارم الشاااعبية الهبااة إ  القاااول يمكاا و 
 أنظماة فا  النخبوياة عليهاا طغا  وا   ،شابابية احتجاجياة حركاات صاعود اأيض   تجل ياتها إحدى وكانت
 .6188العا   ف  العربية الثورات بدايات منر عملها

 والحزبياة، تبلاورت التقليدياة طرهااأ ف  السياسية المشاركة م  الشابة الف ات عزو  تنام  م  وبالرن 
 فلساطي  نحاا أ شات  فا  شاعبية بهباة توجات 28المنصار ، العقد ف  الجديد السياس  العمل م  شكالأ

                                                
 www. pcpsr.org/ar/node/266 .6182المركز الفلسطين  للبحوت السياسية والمسحية، را  اهلل،  :انظر 26
 .٦٥٠٢. را  اهلل، را  اهلل ،حصا  يعل  نتا ج مسح الشبا  الفلسطين اإل 27

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=hcm1V8a686529894996ahcm1V1 
ستراتجية ن  ألبحا  السياسات والدراسات اإلالمركز الفلسطي ،"انتحار الفكر السياس  وأفول الحالة الحزبية التقليدية" ،خليل شاهي  28
  . 6182، (مسارات)
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 الهرميااة حاازا ألا شاااكلة علاا  التقليديااة التنظيميااة طااراأل تنظيميااة، وبغيااا  بهالميااة اتساامت التاريخيااة
 29."بالسكي  لو الحر " بمنط  ة، وتعملنيالليني

 الخالفة على الحتراب 

اا ،الفلسااطين  السياساا  النظااا ب تعصاا  التاا  زمااةتشااكل األ  الاار ي  بخالفااة تتعلاا  التاا  تلااك اخصوص 
 لا إ وانتقالهاا فاتح حركاة داخال المركزياة اللجناة قطا أب الخالفات تلك وظهور ،عبا  محمود الحال 

 ما  قطاا أ عالقاات) والديبلوماساية والسياسية( مثال   المخيمات ف  الدا ر الصراع) الميدانية الساحات
 تياارات لقياا  المسااندم العوامال د، أحا(السياسا  النظاا  عا  منفصال بشاكل قليمياةإ دولفا   فتح حركة

 نطاااا  لااا إ الحااار  طاااا أق وحاجاااة ،الحااار  تلاااك تشاااكله قاااد الاااري السياسااا  الفااارا  مساااتغلة سياساااية
    .وخارجها الحركة داخل القوم مفاصل عل  صراعها ف  شعب  سياس 

 الدولي المالي الدعم ارسانح 

 سااابا أل الماضاااية القليلاااة عاااوا خاااالل األ الفلساااطينية لطةللسااا المباشااار الااادول  الماااال  الااادع  رساااانح
 زمااااتاأل وطاااأم لتخفيااا  محاولاااة فااا  المنطقاااة فااا  خااارىأ ولويااااتأل الماااانحي  توجاااه همهاااا، أمتعاااددم

 تتعلاا  سابا أل ، أو(وروبااأ لا إ السااوريي  هجارم) لاديها الداخلياة السياسااية البنياة علا  ثرهااأو  قليمياةاإل
 التا  تلاك وأالفلساطينية،  للسالطة الداعمة العربية الدول ميزانيات عل  ثرهاأو  ،النفط سعارأ بانخفاض

 المياازا  فاا  تالل، ومااا أدى إليااه ماا  اخااالساالمية العمليااة فاا  الجمااود ماا  المااانحي  بامتعاااض تتعلاا 
 لشاارا ح الماليااة المسااتحقات تااوفير ماا  الفلسااطينية الحكومااة قاادرم عااد  بسااب  الفلسااطين  االجتماااع 
 .كالمعلمي  مفصلية اجتماعية شرا ح مطال  تلبيةعل   قدرتها ضعا ، أو م  إواسعة اجتماعية

 القاعااادم توسااايع مااا  الفلساااطينية السااالطة قبااال مااا  لمحااااوالت الخاااارج  الماااال  الااادع  تااادن  دىكماااا أ
 متنوعاة اقتصاادية طبقات عل  الجمرك  التشديد وأاالجتماع ،  كالضما  قواني  خالل م  الضربية
 .ونيرها الصناعة قطاعات ف  والعاملي  كالتجار
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 النظاا  واتكال الساحات إل  ال اآل بخروج تمثلت واسعة اجتماعية حراكات ل إ زمةاأل تفاق لقد أدى 
  .الحراكات تلك احتوا  ف  القمع نظمةأ عل  السياس 

 شارا ح وامتعااض واالجتماعياة الطبقياة التناقضاات ما  الناابع االجتماعياة الحراكات تلك صعود يشكل
 وزيااادم تفاوضاا  حاال فاا أ انسااداد) الااوطن  السياساا  الصااعيدي  علاا  الساالطة ماا  واسااعة اجتماعيااة
 فا  اساسايأ عاامال ؛الوطنياة للسالطة الزبا نياة-عياةيالر  القادرم فا  الضاع ، إضافة إل  (القمع منسو 

 واجتماعية سياسية تحالفات لبنا  معها والتشابك المطال  تلك وحمل الصعود م  سياسية تيارات قدرم
  .واسعة

 تحتية-بديلة ثقافة وازدهار توسع 

 طرأ ف  اخصوص   ،والسياس  االجتماع  العمل م  متنوعة نماطأ ازدهار الفلسطينية الساحة شهدت
د ، الجباال، األ فا  الثقافاة، الفا ، الموسايق ، المسار ، التجاوال م  متخرم طابعها ف  تنوعت شبابية
 فااا  ساساااا، أاجتماعياااة قضاااايا وأ سياساااية اجتماعياااة، حماااالت-معرفياااة احتجاجياااة، حواضااا  حركاااات
 قاد المجتماع فا  طار اة سا لةأل جوباةأ عا  بالبحا  وتتوساع تزدهار اجتماعياة شابكات مشاكلة ،منطقها
 فاا  هالميااة التيااارات تلااك كاناات  ا  و  ،سياسااية ومشاااريع رؤى تملااك سياسااية تيااارات لتشااكل نااوام تشااكل
 . طابعها

 

 شابابيةال حركااتبال ةالمتمثلا الطاابع نخبوياة المباادارات حياز ما  انتقال ثالا  تياار/ثال  فضا  ع  الحدي  إ 
 عماال شااكالأ ماا  وأ ،المااانح سااطوم ماا  يعااان  ماادن  مجتمااع عاا  منبثقااةال حركاااتال أو نخبويااةال حتجاجياةواال

 حماااالت شااااكلة علااا  احتجاجياااة أنمااااط اتخااارت شااابابية مباااادرات أو ،كالمقاطعاااة مناصااارم/احقوقيااا اطابعااا تتخااار
 إلا  ؛الشارقية وروباأ ف  االحتجاجية الحركات تجار  م  تنبع ةسياسي عمل نماطأ متبعة ،واجتماعية سياسية
 .خيرماأل الشعبية بالهبة متمثل وبنيته السياس  النظا  واقع مع تتناس  عمل أنماط
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 بتغلغال تتعلا  سابا أل السياسا  النظاا  خاارج ما  المرحلاة فا  سياساية تياارات تشاكل صاعوبة ما  الارن عل  
 نتاااجإ عااادمإ فاا  توظفهاا التاا  واالقتصااادية االجتماعياة دواتألولاا الفلسااطين  المجتماع فاا  السياسااية المنظوماة
 تبتعااد العماال ماا  مغااايرم شااكاالأ اتخاارت  ا  و  ،تيااارات هكاارا صااعود مكانيااة ب تنبااأ متعااددم عواماال  أ إالبقا هااا، 

   .الصلبة-الهالمية نحو الهرمية، وتتجه ع 

 فا  األخيار فشل بعد خصوصا ،"أوسلو" وجيل االنتفاضتي  جيل بي  ما السياس  االنقطاع حالة مع مالحظة
 الحاليااة الهبااة ؛ إال أ الفلسااطين  الشاابا  جاار  علاا  وقااادرم ،المعااال  واضااحة سياسااية عماال مساااحات إرسااا 

 ماا  جدياادم نماااطأ إلاا  التقليديااة، وتحيلنااا السياسااية التيااارات عاا  تغناا  قااد عملهااا وأنماااط مركاازيالال وطابعهااا
 ،قتصااااديةا اجتماعياااةة ثقافيااا معرفياااة ،حواضااا  والدم النضاااال  للفعااال المباشااار الماااادي البعاااد يرافااا ، إر العمااال
 الشاعب  الماورو  بروحياة متمساكةو مختلفاة،  ساياقات فا  الظااهر إلا  تخارج باطنة مضادم/تحتية ثقافة تشكل

 :جديد لثالو  وصانعة الفلسطين 

 والسلطوية الكرزماتية/الهرمية القيادم ع  واالبتعاد مركزيةالال. 

 عااادم التمسااك  الااتحك  أنظمااة علاا  التحاياال خااالل ماا  المقاااو  الفلسااطين  الشااعب  المااورو  إنتاااج وا 
 .الرفض وتجرير والسيطرم

 إحاللية توسعية استعمارية بنية يواجه كشع  االجتماع  الباطن  بمعناها" الوحدم" روحية. 

 تي ااارات تشااك ل منحاا  فاا  فيهااا، أو المشاااركة رقعااة اتساااع ناحيااة ماا  الحاليااة الهبااة محدوديااةعلاا  الاارن  ماا  
 األمنياة البنا  طبيعياة ماع تتماشا  جديادم مرحلاة اتخر قد السياس  العمل فضا    ظاهرم، ومنظمة، ف سياسية
 .المعلومة تنقل سهولة يمي ز  الري العصر طبيعية ومع ،والسياسة

 تنظيمات حت  وأ نخبوية تيارات أو جديدم سياسية تنظيمات الشعبية للهبة السياس  الفعل ع  يتمخض ال قد
 فاا  الاارات  التنظااي  أدوات علاا  تعااو ل مغااايرم نضااالية لمرحلااة ؤساا لكنااه يالقرياا ،  بالماادى شااعب  طااابع وياار

 الشااكل طااور فاا  تبقاا  عملهااا، ولكاا  فاا  لهاماااإ سااابقة نمااارج ماا  متخاارم ،واالقتصااادي االجتماااع  الساايا 
     .التقليدية عملها نماطأو  السياس  العمل تنظيمات سطوم مسقطة الصل  -الهالم 
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 فا  االساتمرار علا  قدرتهاف   اندالعها، بل توقيت أو نشأتهاف   فقط خيرماأل الشعبية الهبة" فجا ية" تكم  ال
 اقتصااادية نظمااةأالهرميااة، و  التنظيميااة ببناهااا والفصااا ل حاازا لأل تغيياا  وأ محكمااة، ونيااا  منيااةأ بنيااة ساايا 

 مااورو  فيااه تجاارر اجتماااع  رحاا  ماا  خرجاات  ا  و  ،التنظااي " فرديااة" عمليااات فاا  الاارد ليكااو  للفرديااة حالتناااأ
 طاراأل معظا  عناه تعجاز وتناان  بتلقا ية المتكررم فرديتها ف  اجمعي   اطابع   ولتتخر ،للمواجهة متعط  سياس 
 .التقليدية النضالية

" األساساايات إلاا  العااودم" خااالل ماا  وأسااقطتها ،والااتحك  الساايطرم أنظمااة علاا  العفويااة العمليااات تحايلااتلقااد 
 الفاعلياااة ولتعيااد ،األدام سااطوم مااا  الفلسااطين  محااررم امحلي ااا مصاان عة وأخاارى ،بسااايطة يدويااة أدوات باسااتخدا 

 .المباشر المادي للفعل

 والسياسااية األمنيااة الدراسااات والبناا  لمراكااز اتحاادي األخياارم الفلسااطينية للهبااة واالرتجااال  العفااوي الطااابعوشااكل 
 والمعااااار  العلااااو  ومناااااهج التقلياااادي السياساااا  الحقاااال ساااايا  فاااا  يجااااري مااااا تااااأطير حاولاااات التاااا  ة،التقليدياااا

 . النمطية والسياسية االجتماعية

 لتنمايط دؤوباة محااوالت فا  تمثلات ،الابعض عناد فكرياة أزماة شاك لت األخيارم الفلساطينية الهباة  إ القاول يمك 
. نشاأتها منار التحريار منظماة بنياة رافقات التا  السياسية والمطلبية التمثيلية الصراعات سيا  ف  الهبة وتأطير

 نخبااة توليااد باتجااا  والتحااريض ستشاارا اال الاابعض حاااول ،بالالمركزيااة اتساامت التاا  الحاليااة الهبااة ساايا  ففاا 
 مساااار باتجاااا  دفتهاااا وقياااادم وتاااداعياتها الهباااة أعباااا  تحمااال علااا  قاااادر فلساااطين  شااابا  مااا  جديااادم سياساااية

  30.الحال  الفلسطين  السياس  النظا  روقةأ داخل تصحيح 

 القادي   أو " القادي  رحا  ما  يولاد الجدياد أ " مقولاة تحقيا  تعن  جديدم سياسية نخ  لتشك   أ  إنفال يمك  ال
اا ،الفلسااطينية الحالااة فاا   فاا  اتجااه قااد ،الفلسااطين  الهاار  أعلاا  علاا  تربعاات التاا  النخاا  ساايا  فاا  اخصوص 

 سايا  فا  الحالية" األزمة" إل  أوصلتنا االستعمارية البنية مع يتنان  سياس  نظا  صناعة إل  المطا  نهاية
 عنااه ينااتج ال التقليديااة العماال شااكالأ يتخاار سياساا  تيااار تشااكل وأ صااعود   هنااا، فاا ماا . الفلسااطينية القضااية
 .الحالية زمةاأل ل إ وصلناأ الري التاريخ  للمسار نتاجإ عادمإ يشكل ربما بل ،زمةلأل حال اتلقا ي  
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