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  ملخص الرسالة
  

ية للنماذج التحررية التي عرفتها الشعوب المعاصرة في  ونقد تسعى هذه الرسالة إلى تقديم دراسة تحليلية

، "غاندي"، والنموذج الالعنفي "فانون"مقاومة الحاالت االستعمارية المختلفة، ومن هذه النماذج النموذج العنفي  

د عب. وتستنبط في نفس الوقت نموذجاً ثالثاً يجمع ما بين المقاومة المسلحة والمقاومة الالعنفية أطلق عليه د

ر األساسي لهذا  يعتبر إدوارد سعيد المنظّحيث فانون وغاندي،  دمجمن" فاندي" الرحيم الشيخ تسمية نموذج 

لذا هناك محاولة لتقديم تفسيرات حول هذه النماذج ومدارسها الفكرية ومبرراتها األخالقية . النموذج المفترض

  . هذه النماذج وتصنيفها وتفكيكوأدواتها، من خالل سبر

  

 التحرر، وتـدلل علـى       و بنى  ن أهمية هذه الدراسة بأنها أوالً تعطي للقارئ صورة هيكلية مقارنة لنماذج           تكم

اآلليات التي يستفحل بها االستعمار في مشروعه االستعماري، وتتحدث في نفس الوقت عن فاعلية اسـتخدام                

ي بعد التحرر من حيث التأسيس      وسيلة تحررية دون أخرى، وعالقتها بحقوق اإلنسان، وبشكل الدولة المستقبل         

  فهل هناك عالقة بين أسلوب التحرر وشكل الدولة بعد التحرر ؟ . لدكتاتوريات أو لديمقراطيات

 والمرتبط هو اآلخر بخـصوصية      ،ثانياً، تسلط الدراسة الضوء على خصوصية النموذج التحرري الفلسطيني        

خالف على بعض المفاهيم والمصطلحات المـستخدمة       وتبرز أيضاً جدلية ال   . النموذج االستعماري اإلسرائيلي  

، "التحـرر "أو " العنـف "ومن الذي يحددها، و مفاهيم مثل " األخالقية"في الدراسة واألدبيات األخرى من قبيل    

، وماهية الخطوط التي تفصل بين العنف والالعنف، األمر الذي يجعل من معالجة هـذه المفـاهيم                 " فلسطين"

  .محط خالف دائم

  

تحاول هذه الدراسة من ناحية أخرى أن تجيب على إشكالية مركزية متعلقة بالخطوط التـي تفـصل  بـين                    

ويضاف إليها طرح نموذج يجمع بـين     " نموذج غاندي "والمقاومة الالعنفية   " نموذج  فانون  " المقاومة المسلحة   

 تم اللجوء إلـى اسـتخدام       ثحي.في محاولة للوصول إلى حل لهذه المعضلة      " فاندي"هذه النماذج وهو نموذج     

حاالت دراسية  الستقراء هذه النماذج ومقارنتها معاً الستخالص الفوارق الفكرية بين هذه النمـاذج، بحيـث                 

، بينما كانت تجربة غاندي فـي جنـوب         "فانون" كانت التجربة التحررية للجزائر مثاالً على النموذج العنفي         
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، و تجربة الفصائل الفلـسطينية فـي التحـرر مـن الـشرط              "غاندي"إفريقيا  مثاالً على النموذج الالعنفي       

  ".فاندي " ية والالعنفية العنف المقاومةاالستعماري اإلسرائيلي مثاالً على النموذج الخليط الذي يجمع بين

  

  بقدر ما هو تقديم صورة نقدية ليس تعداد أو وصف مكونات أو بنى كل نموذج؛ فالهدف من هذا التحليل

لنماذج التحررية، ا تي تتشكل بها هذه البنى التحررية، وللوقوف على الكيفية التي تنشأ أو تنتهي بهالآللية ال

 التي تسوقها، والعوامل  األخالقيةبحيث يتم تسليط الضوء على اآللية التي تنشأ بها هذه الحركات والمبررات

 عمل مقاربة مقارنة بين هذه اللواآللية في ذلك من خ. التحرريالتي تؤدي إلى نجاح أو فشل المشروع 

 تعتبر بمثابة فواصل بين  قد والتي، للوقوف على نقاط االتفاق والخالف الجوهرية الفكرية؛النماذج ومدارسها

  .وصوالً إلى تعريف لما يعنيه العنف وما يعنيه الالعنف في الدراسة. هذه النماذج

  

حدث القسم األول عن الحركة الـصهيونية       تي:  ن تتكون الدراسة من ستة فصول موزعة على قسمين أساسيي        

 حركـة   إلـى ونشأتها ومبرراتها واألدوات التي استخدمتها، مع تخصيص  لظروف والدتها من حركة قومية              

 إخـراج مـشروعها االسـتعماري إلـى     سامية والمحرقة فياستعمارية، والعوامل التي وظفتها مثل معاداة ال   

كما تناول هذا القسم    .  الحركة االستعمارية األوروبية    بين الصهيونية و   هأوجه الشب الحديث عن   الوجود، كذلك   

 فـي  والعوامل التي يوظفها االستعمارفي شقه الثاني الحديث عن سيكولوجيا االستعمار وسيكولوجيا التحرير،         

كيفية التي   العوامل التي تنمو بها حركات التحرر، وال        من ناحية أخرى، الحديث عن     تأبيد الحالة االستعمارية،  

لعوامل النفسية كمفتاح في فهم الكيفية      مع تخصيص ل   والعوامل المؤثرة بها،     ،تنشأ بها هذه النخب و الحركات     

والتي تمثلت بتيارين أساسيين، هما النموذج العنفي       . التي تتحرك من خاللها الجماهير نحو المشروع التحرري       

  .والنموذج الالعنفي

  

، "فـانون " لنماذج التحررية التي عرفتها الشعوب المحتلة، وهي النمـوذج العنفـي        بينما تناول القسم الثاني ا    

على التوالي، مع أخذ حاالت دراسية لكل منها مستمدة         " فاندي"، والنموذج الخليط    "غاندي"والنموذج الالعنفي   

معاً من حيث الفعالية    من التراث اإلنساني، ودراسة مراحلها وأدواتها وأخالقياتها ومبرراتها، ومن ثم مقارنتها            
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التأسيس لحقوق اإلنسان، أو أنظمة ديمقراطية بعد التحرر، أو مـدى التأسـيس السـتبداد                والجدوى، ومدى 

  . وإسقاط نتائجها على النموذج التحرري الفلسطيني

  

  

 
 
 
  

 
 
 


