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 ملخص الدراسة باللغة  العربية
 

وأساليب وغايات النص اؼبؤسس للمشروع الوطٍت تتمثل اإلشكالية اؼبركزية ؽبذه الدراسة يف فحص التباين اؽبائل بُت منطلقات 
الفلسطيٍت، وىو اؼبيثاؽ الوطٍت، يف تصوُّر القضية الفلسطينية وأساليب حلها وغايات الربنامج السياسي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية من 

وإقامة السلطة الفلسطينية يف ظل  جهة؛ وما آؿ إليو ىذا النص ربديدًا واؼبشروع السياسي ؼبنظمة التحرير برمتو بعد اتفاقية أوسلو
ظهور وثائق تتمتع بصفة الرظبية أو شبو الرظبية صدرت عن جهات تعترب من ضمن اغبركة الوطنية الفلسطينية تطرح رؤى بديلة 

." وعلى ذلك، تتجلى اإلشكالية اؼبركزية ؽبذه الدراسة يف  للمشروع الذي أدت عوامل عدة إُف "فشلو" أو "اهنياره" أو "بلوغو حالة تأـز
فحص سَتة التحوُّالت يف الربنامج السياسي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية من الناحية اػبطابية )أي النصوص الرظبية اؼبعربة عن اؼبشروع 

لسطيٍت، الوطٍت وربوُّالتو، وىي: اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت، واؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، وبرنامج النقاط العشرة، ووثيقة االستقبلؿ الف
(؛ كما تسعى إُف فحص استكماؿ سَتة التحوُّالت اؼبشاهبة يف الوثائق الصادرة عن السلطة 9111واؼبيثاؽ الوطٍت اؼبعدؿ عاـ 

)أي النصوص الرظبية وغَت الرظبية، مثل: وثيقة 9112الفلسطينية أو أجزاء من اغبركة الوطنية الفلسطينية بعد تأسيس السلطة يف العاـ 
قراطي، والقانوف األساسي للسلطة الفلسطينية بنسختو الثالثة، ووثيقة األسرى، ووثائق اؼبصاغبة الوطنية يف مكة واليمن الدستور الديب

والدوحة والقاىرة، ووثيقة/ مبادرة جنيف، وخطاب حركة اؼبقاطعة الفلسطينية إلسرائيل، ووثيقة الدولة الواحدة، ووثيقة "وقفة حّق"  
 كايروس فلسطُت(. 

 
تنبع أنبية الدراسة من أنبية موضوعها، وىو فحص الدالالت السياسية واالجتماعية والثقافية لتحوُّالت اػبطاب الرظبي وغَت الرظبي يف 
مسَتة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، ذلك أف معظم الدراسات اليت تناولت بعض ما هتتم بو ىذه الدراسة ركَّزت إما على أبعادىا 

لب، أو على الضغوط اػبارجية اليت أدت إُف التغَتات اؼبشار إليها، وما أنتجتو من ربوُّالت يف اؼبشروع الوطٍت. السياسية، يف الغا
تتجلى أنبية ىذه الدراسة يف تناوؽبا، متعدد اغبقوؿ التخصصية، للوثائق/النصوص اؼبشار إليها، ويف ؿباولة كشفها إلمكانية وجود 

كن استقاؤه من مناطق التقاطع اؼبختلفة للمشاريع واؼببادرات السياسية اليت قد ال تكوف تطرح اسًتاتيجية ػبطاب ربرري فلسطيٍت يب
حبًل شامبًل كاغبل الذي جاء بو اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، لكنها تطرح حلواًل يبكن االستفادة منها على اؼبستوى اعبمعي الفلسطيٍت.  

هج عابر للمنهجيات على مستوى أدوات التحليل، ووحداتو، ومعايَته، وىو منهج كما تضاؼ إُف ىذه الدراسة أنبية استخدامها ؼبن
 (. CDA)ب( ويتم اختصاره  (Critical Discourse Analysisالنقديربليل اػبطاب 

 
عرفة اؼبعريف: سؤاؿ اؼبنهج وجدؿ اؼب -تتشكل بنية الدراسة من طبسة فصوؿ على النحو التاِف: الفصل األوؿ: بناء اإلشكاؿ الوطٍت

، 3390 -9112ويقدـ ىذا الفصل خطاطة منهجية لدراسة سَتة التحوالت اليت اعًتت بنية اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت من عاـ 
لدراسة اػبطاب الفلسطيٍت وفق منهجية نقدية تنافذية تتمثل يف منهج التحليل النقدي للخطاب. الفصل الثاين: قراءة يف أزمة اؼبشروع 

يفحص ىذا الفصل من الدراسة عدداً من األدبيات والدراسات السابقة اليت تقدـ قراءة نقدية ألزمة اؼبشروع الوطٍت و الوطٍت الفلسطيٍت 
الفلسطيٍت. ومت الولوج إُف العديد من األدبيات اليت تطرقت ؼبظاىر األزمة يف أبنية الثورة الفلسطينية، خلص ىذا الفصل يف فكرة 

مة األزمة" وىذه اؼبتبلزمة اعًتت صبيع أبنية اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت وحلقاتو اليت مت دراستها يف أساسية اصطلح على تسميتها "متبلز 



 خ
 

ىذا الفصل، وسبظهرت بفعل ىذه األزمة فكرة اغباجة إُف خطاب فلسطيٍت بديل إلعادة إحياء اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت خبطابو 
 اعبمعي اؼبيثاقي. 

 
مراجعة نقدية لعدد كبَت من األدبيات اليت عاعبت ، أزمة البدائل الفلسطينية والرىانات النقديةيقدـ الفصل الثالث: قراءة يف 

موضوعيُت مركزيُت استند عليهما ىذا الفصل ونبا: موضوع البدائل الفلسطينية اليت سبظهرت يف مسَتة اغبركة الوطنية الفلسطينية يف 
مت استجبلب خارطة نقدية أوضحت أىم وأشهر وأحدث االسهامات النقدية اليت مرحلة ما قبل أوسلو وما بعدىا، واؼبوضوع الثاين 

طرحت لتشخيص ومعاعبة وتوصيف اغبالة الفلسطينية خصوصًا أزمة اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت. تقليب البدائل الفلسطينية ودراستها 
ا بأطراؼ غَت فلسطينية، وتسابق ىذه البدائل يف النزوؿ عن أفضى لبلورة صورة واضحة ؼباىية أزمة ىذه البدائل وسبثلت أزمتها يف ارهتاهن

األىداؼ الفلسطينية الكربى لصاٌف مشاريع سياسية باىتة، كانت أىداؼ وفكر بعض ىذه البدائل ضبابية وغَت صبعية للفلسطينيُت، 
قباحات لبعض ىذه البدائل تبٍت بعض البدائل أيديولوجيات عاؼبية زبتلف مع خطاب اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت، فيما سجل 

باستئناؼ خطاب ينسجم مع خطاب الببلغة اؼبيثاقية. أوضح ىذا الفصل أيضًا أزمة الرىانات النقدية الفلسطينية اليت َف تفك أزمة 
 ومأزؽ اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت.

 
الدولة، مقاربة ربليلية اتبعت منهج ربليل ربوالت اػبطاب الفلسطيٍت: انزالؽ خطاب التحرير وتعوًن خطاب الفصل الرابع: يقدـ 

عاـ تشكيل منظمة  1964اػبطاب النقدي لتتبع سَتة التحوالت اليت اعًتت بنية/ نصوص اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت منذ عاـ 
يٍت منذ ذلك التاريخ التحرير الفلسطينية وإقرار اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت ومت ربليل عدد من الوثائق اؼبرتبطة باؼبشروع الوطٍت الفلسط

بُت ىذا الفصل كسوؼ الببلغة اؼبيثاقية عرب تتبع سَتة وي خبصوص اؼبصاغبة الفلسطينية. 2012وحىت تاريخ إعبلف الدوحة عاـ 
التحوالت اػبطابية واليت أدت إُف انبتات اػبطاب اؼبيثاقي، وتبُت أف ىناؾ خطابات فلسطينية مازالت ربتكم لفكر الببلغة اؼبيثاقية 

 تتشابو معها يف الرؤية واألىداؼ. و 
 
سَتة التحوالت اليت اعًتت مسَتة اػبطاب الوطٍت الفلسطيٍت، ويرصد الفصل اػبامس: الببلغة اؼبيثاقية واسًتاتيجية التحرر، يرقب و 

 الرظبية يف استعادة أىم التحوالت اليت أدت تدرهبياً إُف إجهاض الببلغة اؼبيثاقية. ويبُت كيف أسهمت بعض اػبطابات الفلسطينية غَت
 زخم الببلغة اؼبيثاقية. وحدد ىذا الفصل وظيفة اػبطاب الفلسطيٍت البديل اليت مت استبلؽبا من التنافذية النقدية للخطابات الفلسطينية

اسًتاتيجية  اؼبدروسة ومن اؼبراجعة النقدية للعديد من األدبيات اليت عاعبت اؼبشروع الوطٍت الفلسطيٍت، ووباوؿ ىذا الفصل مبلمسة
فلسطينية يكوف دبقدورىا ربقيق األىداؼ الفلسطينية الكربى، ومت التعبَت عن ىذه االسًتاتيجية دبصطلح اإلسًتاتيجية التوليفية بشكل 

 عاـ واإلسًتاتيجية اؼبركزة لكل جغرافيا فلسطينية بشكل خاص.
 

 

 


