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 تقديم

خطوة حاسمة على طريق إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية  4691عام في ال( ف.ت.م)شّكلت والدة 
برهنت . من تشتت المجتمع الفلسطيني وتجزئة حركته السياسية، جّراء النكبة اد أعوام قليلة نسبي  المعاصرة، بع

تلك الخطوة على حيوية الشعب الفلسطيني وقدرته الفائقة على االنبعاث، كطائر الفينيق، من رماد النكبة من 
مالءاته المغايرة طالق شكل جديد لحركته الوطنية في ظل شروط الشتا  أجل إعادة تنظيم نفسه و  ات القاسية وا 

 .لشروط مرحلة ما قبل النكبة اتمام  

، وكما هو معلوم، تمكن حملة البنادق من حركة فتح والفصائل الفلسطينية التي توالدت في 4691وفي العام 
واستبدال ميثاقها  ،الرسمية( ف.ت.م)على " االستيالء"وتبنت نهج الكفاح المسلح من  4691أعقاب هزيمة 

ومنذ ذلك الحين أصبحت . الفصائل المسلحة/ زدواجية المنظمةاقومي بالميثاق الوطني، حاسمة بذلك ال
منظمة التحرير الشكل الجديد الموحد للحركة الوطنية الفلسطينية، مع ما شهدته المنظمة من تحوالت حاسمة 

في  عالن االستقاللإب اومرور   ،4611 في العام بتبني البرنامج المرحلي افي خطابها الفكري والسياسي، بدء  
 ، وصوال  4661و 4661في العامين ، وتوقيع اتفاق أوسلو وقيام سلطة الحكم الذاتي االنتقالي 4611العام 

-1144) مراقب في المنظمة الدولية/ لى التوجه نحو األمم المتحدة بطلب قبول فلسطين دولة غير عضوإ
1141.) 

من حركة تحرر وطني لمجموع الشعب ( ف.ت.م)اف إلى تحول كل هذه التحوالت في نهاية المطأفضت 
لى مرحلة ما بعد إتنتمي " حركة استقالل وطني"لى إتناضل من أجل تحرير كامل فلسطين الفلسطسني 

" كيان فلسطيني"أو " دولة فلسطينية"وتسعى جاهدة عبر المفاوضات للحصول على  ،االستعمار والكولنيالية
وفشل  ،نقسام حاّد في النظام السياسي الفلسطينياويحدث ذلك كله في ظل ث حد. بجانب دولة إسرائيل

عادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديموقراطية  جهود المصالحة في رأب الصدع وا 
 .جامعة

 



3 

 

 إطار مفاهيمي: العالقة بين الداخل والخارج

شكالية التمثيل والمشاركة، قبل مناقشة دور فلسطيني الخارج في العمل الوطني الف نوّد أن نعرض لسطيني وا 
 :من المسائل المفاهيمية ذات الصلة بالمسألة اعدد  

 تبدالت مفهوم الخارج والداخل 

بداية، يتحدد مفهوم الخارج والداخل بوجود الشعب الفلسطيني المادي بالمعنيين الجغرافي 
من أراضي % 11ل نحو يبعد أن احتلت إسرائ هذا المفهوم سوى بعد النكبة، ولم يبرز. والديموغرافي

ثر تشتيت المجتمع الفسطيني وتجزئة حركته السياسية، وفي أعقاب إعادة بناء  فلسطين التاريخية، وا 
أصبح هناك داخل  ،وبذلك. من حدوث النكبة االحركة الوطنية الفلسطينية بعد سنوات قليلة نسبي  

عادة فلسطين فلسطينية لتحرير الداخل من االنطلقت منه الحركة الوطنية الاوخارج  ،محتل حتالل وا 
ثم ما لبث مفهوم الداخل أن تبدل، بعد أن توسعت جغرافيته لتشمل فلسطين . إلى الخارطة السياسية

، وتحول أراضي فلسطين 4691عام في الحتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة االتاريخية بعد 
 ".ل الداخلداخ" إلى 4611عام الالمحتلة منذ 

   مركز الحركة الوطنية الفلسطينية ما بين الخارج والداخل ل  ن قّ ت 

 ،لبنان ،األردن)الثة أو أربعة مواقع في الخارج نطالقتها إلى ثامركز الحركة الوطنية منذ  ل  تنقّ 
متداد هذه الفترة كانت اوعلى (. 4661-4661)قبل أن ينتقل إلى الداخل بعد أوسلو ( سوريا/تونس
غير متوازنة بين مركز الحركة الوطنية وبين أطرافها، بصرف النظر عن  عالقة ملتبسة أو هناك

فعلى سبيل المثال، في فترة وجود مركز الحركة الوطنية في لبنان قبل العام . مكان وجود المركز
 ،يتبع المركز المقيم في الخارج اتعاملت قيادة الحركة الوطنية مع الداخل بوصفه طرف   ،4611

من ( ف.ت.م)وبعده، مع خشية قيادة  4664في العام نعقاد مؤتمر مدريد اتجلى ذلك بوضوح قبيل و 
ن م وتبلور مركز للحركة الوطنية في الداخل يمكن أن يشكل بديال   ،بروز قيادة موازية في الداخل

 . له على أقل تقدير امركز الخارج أو منافس  
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عتبارات وراء دخول المنظمة المحادثات السرية التي قادت أن هذا الهاجس كان أحد اال اولم يعد خافي  
 . االحق   توقيع اتفاقيات أوسلو إلى

نعكس اى الداخل بعد أوسلو، ومن جهة أخرى، ومع انتقال مركز الحركة الوطنية من الخارج إل
لبنان )وعمل المركز في الداخل على تهميش دور الخارج وتعامل معه كحركة طرفية  الوضع
 (. انموذج  

ذا كان الحرص على  ستقاللية العمل الوطني الفلسطيني بعد الخروج من األردن ولبنان وسوريا اوا 
( ف.ت.م)والهروب من الضغوطات الخارجية العربية والدولية الممارسة على عمل مؤسسات 

طة مة من الخارج إلى الداخل عبر سلظنتقال المنال اأساسي   امبرر   أو دافعا؛ الموجودة في الخارج
حتالل اال أن المنظمة والسلطة وقعتا في قبضة فلسطينية، إالالحكم الذاتي وقبل قيام دولة 

مركزها في الخارج، من دون أن تتمكن من بناء  الفلسطينية وهذا ما أفقد الحركة الوطنية. اإلسرائيلي
 ،لقوةوجردها من أسباب ا ،ككلها أضعفو  ،(من دون سلطة وسيادةكيان )مركز قوي في الداخل 

 . نقسام السياسيوساهم في إدامة عملية اال

الضفة )هناك عدة مراكز  توأصبح ،واليوم فقدت الحركة الوطنية الفلسطينية مركزها الموحد والجامع
 .تعبيرات وطنية مختلفة في الشتات، باإلضافة إلى (4611فلسطين  ،غزة ،الغربية

 

  يةفي الحركة الوطن( الالجئون)تات الش دور

بحسب توسع جغرافيته وتطور الكتلة الديموغرافية التي تشكله، بنية الخارج بعد النكبة للتغير والتحول  تعرضت
إن . وال شك أن هذا الخارج يشكل اليوم أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، ويتكون في غالبيته من الالجئين

دور الالجئين في  اأن تعالج أساس  أي مقاربة إلشكالية التمثيل والمشاركة بالنسبة لالجئي الشتات ينبغي 
وهذا يتطلب بدوره اإلضاءة على مسألتين أساسيتين تتعلقان بالمكانة المركزية . الحركة الوطنية الفلسطينية

 : لقضية الالجئين وبالمقاربتين اإلنسانية والحقوقية لتلك القضية
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 الفلسطيني منذ أوسلوهتزاز المكانة المركزية لقضية الالجئين في الفكر السياسي ا: أوال  

بفعل التحوالت التي أشرنا إليها في المقدمة، تعرضت المكانة المركزية لقضية الالجئين في الخطاب الفكري 
 اتفاقيات أوسلو وما تالها من مشاريع حلول، وصوال   لى االهتزاز، وخاصة منذإوالسياسي لمنظمة التحرير 

 (.1141)حدة لى قبول فلسطين دولة غير عضو في األمم المتإ

المفاوضات حول الوضع "المبادئ الخاص باتفاق أوسلو أن وفي هذا السياق، أكدت المادة األولى من إعالن 
. 4611و 4691ن يعالجان نتائج حربي ي، اللذ111و 111لى تطبيق قراري مجلس األمن إالدائم ستؤدي 

سطيني في القانون الدولي وفي قرارات تجاهل اإلعالن مصادر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفل ،وبهذا
 .في تقرير المصير ها حق العودة في إطار ممارسة الحقتاألمم المتحدة على حّد سواء، وفي مقدم

حّل مسألة الالجئبن إلى مفاوضات ( 5/1)رة الثالثة من المادة الخامسة من إعالن المبادئ كما أرجأت الفق
وأكثر من ذلك جزأ اإلعالن قضية . المسألة بأية مرجعية قانونيةالمرحلة النهائية، من دون أن تربط هذه 

الذين أصبحوا يعرفون في لغة المفاوضات  4691والجئي العام  4611الالجئين ما بين الجئي العام 
 .111سرائيلي للقرار للتفسير اإل ابالنازحين، انحياز  

ت خطيرة إلضعاف اإلطار القانوني لحق وفي السياق ذاته، شهدت الفترة الالحقة التفاقيات أوسلو محاوال
لى تفسير حق العودة إعبر طرح عدد من المبادرات والتفاهمات التي تميل  ،العودة وتهميش قضية الالجئين

على أساس التمييز بين المبدأ وتطبيقه، وبالتالي التنازل عن هذا الحق في نهاية ( 461)بموجب القرار
 "أبو مازن/بيلين"تفاق ا: ل نذكر فيما يلي أبرز تلك المحاوالتومن دون الخوض في التفاصي. المطاف

 "نسيبة/أيالون"؛ مبادرة (1111 مارس/آذار)؛ مبادرة السالم العربية (4665أكتوبر /تشرين األول)
؛ (1111ديسمبر /كانون األول)؛ تفاهمات جنيف (1111إبريل /نيسان)؛ خارطة الطريق (1111يوليو/تموز)

 .إلحياء عملية السالم فاشلة وبائسة والتاوما تاله من مح(. 1111نوفمبر /شرين الثانيت)مؤتمر أنابوليس 

 مقاربتان في النظر إلى قضية الالجئين: ثاني ا

 . هناك مقاربتان متناقضتان لقضية الالجئين في األدبيات السياسية لعملية السالم
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 اني لمشكلة الالجئين على جانبها السياسي، المقاربة اإلنسانية أو اإلنسانوية التي تّغلب الجانب اإلنس
لى نوع من الحماية اإلغاثية كتلك إوبحاجة  ،لى الالجئين بوصفهم مجموعة بشرية محرومةإتنظر إذ 

التي تقدمها األونروا، وليس الحماية القانونية والسياسية التي يكفلها القانون الدولي لالجئين عادة، بما 
 .طنهم األصليلى و إفي ذلك حقهم في العودة 

وتدعو إلى تحسين شروط حياة . "تفاق أوسلوا"المقاربة اإلنسانية في أعقاب  هذه وقد تعززت
وتتغاضى . الالجئين، وتنطوي على دعوة ضمنية لدمجهم في المجتمعات المضيفة وتوطينهم فيها

وفي . 4611 قتلعوا منها منذ العامالى بيوتهم وممتلكاتهم األصلية التي إعن حق عودة الالجئين 
إلمالءات وشروط  االموعودة عند قيامها، وفق  " الدولة الفلسطينية"لى إأحسن األحوال تقّر بعودتهم 

 . عملية السالم

 ليهم إر ظوتن ،"حقوقي/سياسي"الحقوقية التي تعتبر أن جوهر مشكلة الالجئين /المقارية السياسية
بين  اوثيق   اوتربط هذه المقاربة ربط   .نيةغاثة االنسامجرد موضوع لإل ابوصفهم أصحاب حقوق وليسو 

، وترى والثقافية تماعيةجصادية واالتحق العودة وحقوق اإلنسان األساسية، ومن ضمنها الحقوق االق
لى حين إفيها وسيلة لتخفيف معاناة الالجئين وتمكينهم من العيش بكرامة في مجتمعات اللجوء 

ن الالجئين من يمكّ  اأساسي  " ارصيد  "الحقوق بوصفها  تلك ىإلوبالتالي، تنظر هذه المقاربة . عودتهم
. الحفاظ على الوضع القانوني للجوء وعلى مقاومة مشاريع الدمج والتوطين والتمسك بحقهم في العودة

وتحرص على ضرورة استمرارها في تأدية هذا الدور بوصفه  ،وتتمسك هذه المبادرة بدور األونروا
ضرورة بوالتزامه  ،لدولي السياسية واألخالقية عن خلق مشكلة الالجئينيعّبر عن مسؤولية المجتمع ا

 .حّلها وفق مبادئ القانون الدولي

وفي السياق الوطني الفلسطيني، تبرز الحاجة إلى ربط هذه المقاربة السياسية الحقوقية وتعزيزها 
لفكر السياسي لى قضية الالجئين في اإبجملة من األسس والثوابت الوطنية التي حكمت النظر 

لمنظمة التحرير، وذلك قبل أن تتعرض تلك األسس والثوابت لالهتزاز في مجرى التحوالت التي 
 :وهذه األسس هي. منذ تأسيسها( ف.ت.م)شهدتها 
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   ووحدة الشعب داخل فلسطين  ،(فلسطين التاريخية)من وحدة األرض  اوحدة قضية الالجئين، انطالف
 ."مهجر"و" نازح"و" الجئ"قضية الالجئين بين  التاريخية وخارجها، ورفض تجزئة

 لى مبادئ إحق إنساني يستند  اوهو أساس  . حق الالجئين الفلسطينيين في العودة حق فردي وجماعي
مم ناده إلى قرار الجمعية العامة لألنساني قبل استنسان والقانون الدولي اإلالقانون الدولي لحقوق اإل

 .ذات الصلةاألخرى ت األمم المتحدة وقرارا ،(461/4611)المتحدة رقم 
   بحق تقرير المصير لمجموع للشعب الفلسطيني على  اوثيق   اارتباط حق العودة كحق جماعي ارتباط

من دون ممارسة ه مصير  الالجئين أن يمارس حقه في تقريركامل فلسطين، إذ ال يمكن لشعب من 
 . حق العودة الجماعي

 

  التمثيل والمشاركة: إعادة بناء المنظمة

إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة على 
ويحافظ على حق الالجئين في العودة وحق  ،أساس الثوابت الوطنية يضمن تمثيل الفلسطينيين في الشتات

ر، كما من شأنه أن يخلق مرجعية موحدة للفلسطينيين في الخارج تمثلهم الشعب الفلسطيني في تقرير المصي
مثل تلك  وجود وتبرز الحاجة إلى. في تلك البلداناألساسية لدى حكومات البلدان المضيفة وتدعم حقوقهم 

للتهميش والحرمان من الحقوق الذي يعانيه  االمرجعية في لبنان أكثر من غيره من البلدان المضيفة، نظر  
 .الفلسطينيون في هذا البلد

من شأنه أن  ؛ن إعادة االعتبار لمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطينيعما سبق، فإ فضال  
يحاصر أية تأثيرات أو تداعيات سلبية على حقوق الالجئين ووضعهم القانوني قد تنجم عن استبدال عضوية 

على الرغم ف. مراقب/ية فلسطين كدولة غير عضوالمتحدة بعضو  منظمة التحرير الفلسطينية المراقبة في األمم
عتقاد بعض القانونيين الدوليين بأن وضع فلسطين كدولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية لن ينزع امن 

ن أن هذا آخرو  يرى قانونيونفي األمم المتحدة كممثل للشعب الفلسطيني، ( ف.ت.م)استحقاقات وامتيازات 
  .خطر تشتيت التمثيل الفلسطينيالوضع يحمل 
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 :والحفاظ على حقوقهم يتطلب( ف.ت.م)إن تعزيز موقع فلسطينيي الشتات ودورهم في عملية إعادة بناء 

  صالح مؤسسات المنظمة، وبشكل خاص المجلس الوطني الفلسطيني من خالل إعادة بناء وا 
 .اتانتخابات ديموقراطية تشمل تمثيل الالجئين الفلسطينيين في الشت

 السياسية لالجئين، وخاصة الجئي الشتات، والنظر إليهم بوصفهم أصحاب /تعزيز المقاربة الحقوقية
أي . حقوق وفاعلين سياسيين جديرين بالمشاركة في العملية السياسية والتمثيل في النظام السياسي

 .صائرهمكما تؤثر السياسة في حقوقهم وم ااعتبارهم قوة اجتماعية تؤثر في السياسة، تمام  
  ها تعلى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدم" الدولة"ضرورة أن تحافظ

حق العودة، ورفض أية ضغوطات لمقايضة الدولة بحق العودة، وتجنب استخدام أي لغة قانونية 
المحتلة منذ العام  فهم منها أن قيام الدولة في حدود المناطقوسياسية من قبل القيادة الفلسطينية ي  

 .لحق تقرير المصير لمجموع الشعب الفلسطيني ا، يعني تطبيق  4691
  والحرص على إبقائها في قمة الهرم السياسي الفلسطيني( ف.ت.م)الحفاظ على المكانة التمثيلية لـ. 

 
 ( ف.ت.م)مقاربتان إلعادة بناء : أوال  

اء منظمة التحرير الفلسطينية مقاربة فوقية تنطلق من تعتمد معظم المبادرات المطروحة إلصالح أو إعادة بن
ومنها اللجنة  ،الدعوة إلى تشكيل مجلس وطني جديد منتخب يقوم بدوره بانتخاب األطر األخرى للمنظمة

مثل  ،لى أهمية العمل بالتوازي على األطر التمثيلية األدنىإوال تلتفت تلك المبادرات بشكل كاف . التنفيذية
، التي تعاني من (لبنان مثاال  )واللجان الشعبية في المخيمات  ،عبية على المستوى الوطنياالتحادات الش

 .االنقسام ونقص التمثيل والترهل وغياب الحياة الديموقراطية الداخلية

يجب إيالء أهمية أكبر لعملية بناء ديموقراطي لمنظمة التحرير الفلسطينية تعتمد مقاربة  ،ومن وجهة نظرنا
هذه المقاربة أكثر  .دراك أهمية بناء االتحادات الشعبية ودورها في تعزيز مثل هذه المقاربة القاعديةا  و ، قاعدية

 ،المرأة)من ضرورية ألنها ستضمن في المحصلة تمثيل صحيح للقوى االجتماعية الفلسطينية المختلفة 
إجراء االنتخابات المباشرة في ، وخاصة في حال تعذر (الخ... ،واألكاديميين ،والمهنيين ،والعمال ،والشباب
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لمجلس الوطني ضمن نظام لوقيام تلك األطر بانتخاب ممثليها  ،(لبنان على سبيل المثال)هذا البلد أو ذاك 
ممثلة لقواعدها الشعبية أن توصل ممثلين حقيقيين  يمكن ألطر غير وفي هذه الحال ال. متفق عليه" اكوت"
 .واعدلى المجلس الوطني يعبرون عن تلك القإ

كما . وليس االتحادات الشعبية والنقابية فحسب ،األحزاب والفصائل االبناء القاعدي أيض  يجب أن يشمل و 
 ،حركة العودة ولجان الدفاع عن حقوق الالجئبن عبر العالمل ويجب أن يأخذ بعين االعتبار الدور المتنامي

 . ة ومسألة الالجئين في القضية الفلسطينيةعلى تمثيلها في أطر المنظمة المختلفة لمركزية حق العود ويعمل

 نموذج لبنان : ثاني ا

تتميز كل منطقة من مناطق الشتات الفلسطيني بخصوصية معينة فيما يتعلق بالوضع القانوني للفلسطينيين 
 يلهم في أطرثبمدى تمعون بها هناك، و ورزمة الحقوق األساسية التي يتمت ،وبأحوالهم المعيشية ،المقيمين فيها

 ، ولكنالمطلبيالمعيشي و على الصعيد  وحاجاتهم ياتهمو تتفاوت أول ،وبالتالي. هالعمل الوطني ومشاركتهم في
سهاماتهم في إنجاز  .في إطار النضال الوطني الموحّد والهوية الوطنية الجامعة كما تتباين أدوارهم وا 

 . المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية

 امزدوج   ايواجه الفلسطينيون فيه تحدي   ،موحدا للحركة الوطنية الفلسطينية امركز   ايوم  وفي لبنان الذي كان 
في ضرورة التكيف مع متطلبات الحفاظ على دورهم النشط في النضال الوطني الفلسطيني  ، من جهة،يتمثل

سهامهم في إتمام المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار  في مثل يتمن جهة أخرى، . (ف.ت.م)وا 
وتعزز نضالهم المطلبي  ،نضالهم من أجل تشكيل مرجعية موحدة لهم في لبنان تمثلهم تـجاه الدولة اللبنانية

مفاعيل المصالحة كتمال انتظار اجتماعية والثقافية، من دون قتصادية واالالملّح من أجل نيل حقوقهم اال
 . والوحدة الوطنية

لى حّد وقد تمكنت الفصائل الفلسطينية في المنظ له نقسام ومفاعي، من تحييد سلبيات االمعقولمة والتحالف، وا 
تمع عالقة الفلسطينيين بالدولة اللبنانية، ونجحت إلى جانب منظمات المجعلى العالقات فيما بينها وعلى 

سعت الفصائل مجتمعة  ،وفي هذا السياق. الفلسطينية مطالبالحقوق و اللملف األهلي في بلورة رؤية موحدة 
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مثل القيادة السياسية  ،ى تشكيل أطر مرجعية جامعة للعمل الوطني الفلسطيني للتعامل مع الدولة اللبنانيةإل
ومن جهة أخرى، عملت بعض منظمات . وما يتصل بهما من تشكيالت ،الموحدة، واللجنة األمنية المشتركة

عبر  لورة أطر مرجعية جامعة،وب ،المجتمع األهلي في فلسطين ولبنان على تعزيز فكرة المصالحة والوحدة
 . المصلحة الوطنيةعلى أساس توفير مساحة مشتركة ومظلة للحوار البناء بين الفصائل 

بالتنسيق مع إدارة  (لبنان)عائدون /ومركز حقوق الالجئين( رام اهلل)وفي هذا السياق نظم مركز مسارات 
عاليات المجتمع جمعت الفصائل وف( 4/9/1145)ورشة عمل في مخيم مار إلياس  CMI))األزمات الفنلندية 

نبثق عن هذه الندوة مجموعة اوقد ". الفلسطينيون في لبنان وعالقتهم بالدولة اللبنانية: "األهلي تحت عنوان
 :قتراحات ذات الصلةمن اال

  عادة تأهيلها وتفعيلها، بحيث يمكنها أن تكون أداة فاعلة للعمل توحيد اللجان الشعبية في المخيمات وا 
وكذلك السعي لدى الدولة اللبنانية من أجل االعتراف بها . الشعبي في المخيمات والتجمعات

 . كمرجعية خدمية وبلدية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية

  إعادة بناء االتحادات الشعبية والمهنية الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية ومهنية جامعة، بما يعزز
تحرير ومؤسساتها التمثيلية األخرى على أسس ديمقراطية من القاعدة مقاربة إعادة تفعيل منظمة ال

 .إلى القمة

  البحث في فكرة عقد مؤتمر شعبي فلسطيني على مستوى لبنان تتمثل فيه كافة أطياف المجتمع
الفلسطيني السياسية وفئاته االجتماعية، بحيث تنبثق عنه مرجعية موحدة تؤكد الصفة التمثيلية 

الفلسطينية، وتعزز قدرة الفلسطينيين في لبنان على رفض التوطين والدفاع عن  لمنظمة التحرير
حقوقهم األساسية، وخاصة حق العودة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتعمل على بلورة 

 ".األونروا"لتصفية دور  خطة وطنية لمواجهة المحاوالت المستمرة
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رورة االستفادة من تجربة اللجنة السياسية العليا للفلسطينيين في لبنان دعت الورشة إلى ض ،وفي السياق ذاته
كذراع سياسية للمنظمة، ولعبت حينها دور المرجعية لعالقة الفلسطينيين مع الدولة  4696التي تشكلت العام 

 .اللبنانية

تشكيل لجنة نبثق عنه ا( 14/1/1145مخيم مار إلياس،)وقد أعقب تنظيم تلك الورشة عقد لقاء تشاوري 
وقد أنيط بلجنة المتابعة البحث . متابعة مكونة من عشرة أشخاص يمثلون الفصائل ونشطاء المجتمع األهلي

جتماعها األول ، االغرض الهذ ،عقدت لجنة المتابعةو . في اآلليات الكفيلة بتنفيذ المقنرحات السابقة
د أزمة العجز في موازنة األونروا أواخر ولكن تجد. تجاهعلى أن تتابع عملها في هذا اال ،(46/41/1145)

وضع معالجة تبعات تلك األزمة على رأس أولويات  ،تقليص الخدماتستتبعها من قرارات باوما  1145ام الع
عن أجواء الحوار  اإلدارة األزمة تعبير  " خلية"وكان إجماع الفصائل على تشكيل . الفصائل والمجتمع األهلي

  .اإليجابية السابقة

 

 مشروع وطني جامعنحو 

نقسام الفلسطيني قد أدّيا إلى تهميش دور الخارج في الحركة الوطنية ستمرار االاإذا كان تعثر المصالحة و 
الفلسطينية، إاّل أنه لم يؤد إلى إضعاف التعبيرات عن الهوية الوطنية الفلسطينية في كل الخارج أو الشتات 

ن أزمة الحركة السياسية الفلسطينية ال تفقد الوطنية وفي هذا السياق يؤكد جميل هالل أ. الفلسطيني
ما : نتباه إلى أهمية التمييز بين الحقل السياسي الوطني والهوية الوطنية، ويقولالفسطينية حيوتها، ويلفت اال
نقسام الحاد في الحركة من وهن وانكشاف نتيجة غياب الدولة الوطنية واال ايعانيه الحقل السياسي راهن  

ال يعني أن الهوية الوطنية ضعفت أو تأزمت، وهي  ؛الفلسطينية وغياب المؤسسات الوطنية الجامعة السياسية
 ولعّل من أهم هذه األشكال التعبيرات من وجهة نظرنا. 1عن نفسها في الداخل والخارج بأشكال مختلفة تعبر

                                                           
1

مؤسسة الدراسات : بيروت) فلسطين والفسطينيون( 1)فلسطين دروس الماضي وتحديات الحاضر وإسنراتيجيات المستقبل،(. محرر)جميل هالل 

 .22-22، ص، (2112الفلسطينية، 
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، لجان 4611لتهويد في مناطق ضد التمييز وا ستيطان والجدار، الحراك الجماهيريالمقاومة الشعبية ضد اال)
 (إلخ...حركة المقاطعة، حراك الجاليات الفلسطينية في الخارج، والحراك الشبابي في مخيمات الشتات ،العودة

نقسام التي وصلت إليها السياسة المغايرة الحادة بين حالة التدني واال" إلى يشير نديم روحانا ،وفي السياق ذاته
" متعافية، بشكل عام للهوية الوطنية الفلسطينية في جميع مواقع الشعب الفلسطينيالفلسطينية وبين الحالة ال

ويدعو ألن يعود المشروع الوطني الفلسطيني لكي يعتمد على الهوية الوطنية، ألنها هي . 2(الداخل والخارج)
وطنه وفي  ي ترّشد المشروع الذي يضع في مركز أهدافه اإلنسان الفلسطيني وحقه في العيش الحّر فيالت

 3.تقرير المصير، األمر الذي يستلزم استبدال فكر الدولة بفكر الوطن

 

                                                           
2
 .52ص، ، المصدر نفسه، ، في جميل هالل"الفلسطينية والحلول المطروحةالهوية الوطنية . "نديم روحانا 
3
 .25، في جميل هالل، المصدر نفسه،ص، "الهوية الوطنية الفلسطينية والحلول المطروحة. "نديم روحانا 


