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 باللغة العربية الدراسةص لخّ مُ 

كما   ة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي،تبحث هذه الدراسة يف العالقة التفاوضية بني منظمة التحرير الفلسطينية ودول

ذتا يتم تناول القرارات اليت إختّ و خطاب منظمة التحرير واليسار الفلسطيين ذات العالقة بعملية التفاوض. تبحث يف 
كما ويتم تناول دور اليسار الفلسطيين يف   ،منظمة التحرير الفلسطينية والتنازالت اليت ّمت تقدميها يف ظل املفاوضات

إستمرار هذه العملية، وذلك على الرغم من رفض جزء من اليسار لعملية املفاوضات من حيث املبدأ املعلن على األقل. 
 ، وغاب عنهار إىل مصاحلها اخلاصةتة وتغّريت أهدافها وأولوياتا، وأصبحت تنظُ شتّ باتت أحزاب اليسار الفلسطيين مُ  وقد

 خطاب التحرير واملقاومة بكافة أشكاهلا.

متها مل التنازالت اليت قدّ منظمة التحرير الفلسطينية وجمُ  خطابسّلط الضوء على كو�ا تُ يف   أمهية هذه الدراسةوتنبع 

الشرعية  اإلستيطاين اإلسرائيلي دولة اإلستعمار املنظمة يف عملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية منذ بدايتها، ما أعطى

اذ القرارت د طبيعة عمل النظام السياسي الفلسطيين وكيفية إختّ اليت حبثت عنها بشكل دائم. كما تأيت هذه الدراسة لرتصُ 
ات ومفاصل سياسية هامة يف القضية الفلسطينية، حيث حتوم الشكوك حول شرعية تلك القرارات. هذا املصريية يف حمطّ 

نيته ومكانته ودوره، إضافة إىل رصد أزمة اليسار د الفكر اليساري الفلسطيين وبُ هذه الدراسة أيضاً يف كو�ا ترصُ  ةوتأيت أمهي
 زمة اليسار العاملي والعريب بعد إ�يار اإلحتاد السوفيييت واملعسكر اإلشرتاكي.ل إنعكاساً ألشكّ الفلسطيين اليت تُ 

ات قّدم اليسار الفلسطيين وعالقته بالتسوية السياسية منذ بدايتها، مروراً مبحطّ وتكمن أمهية هذه الدراسة أيضاً يف كو�ا تُ 

ات د الدراسة موقف اليسار الفلسطيين من تلك املشاريع واحملطّ ومفاصل سياسية هامة ذات عالقة مبشاريع التسوية، فرتصُ 
، 1988ثيقة إعالن اإلستقالل يف العام ، و 1974السياسية (الربنامج املرحلي أو مشروع السلطة الفلسطينية يف العام 

سواء كانت داعمة لعملية التسوية واملفاوضات  ،)1993، وإتفاق أوسلو يف العام 1991مؤمتر مدريد للسالم يف العام 
كما تكمن أمهية الدراسة يف كو�ا تتبع منهج التحليل   أو رافضة لتلك العملية. يسرائيلدولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلمع 

نقدي للخطاب الذي شّكلته منظمة التحرير الفلسطينية واألحزاب اليسارية الفلسطينية عن التسوية السياسية مع ال
 إسرائيل.

حتديد خط سري  ، يتماإلطار النظري للدراسة :وتتشّكل بُنية الدراسة من مخسة فصول على النحو التايل: الفصل األول

ة الدراسة عرب سؤال مركزي يتمحور حول مدى تأثري اليسار الفلسطيين على يتم حتديد إشكاليفالدراسة وإطارها العام، 
إستمرار عملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية. مث يعرُج هذا الفصل على األدبيات السابقة، فيتم تقسيمها إىل ثالثة 

د هذا الفصل لية، اليسار الفلسطيين. وُحيدّ : املفاوضات العربية اإلسرائيلية، املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيتتمّثل يف حماور
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فرضية الدراسة اليت تتمركز حول فرضية مركزية مفادها بأّن اليسار الفلسطيين كان له دوراً بارزاً يف إستمرار املفاوضات بني 

 .منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي

، النظام السياسي الفلسطيين الوطني الفلسطيني: إستراتيجية تفاوضية غير متوازنةالمشروع ويُقّدم الفصل الثاين: 

ومّيزاته واآللية اليت يسري وفقها هذا النظام يف ظل سيطرة حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح" على عملية ُصنع القرار 

إلسرائيلية منذ بداياتا الرمسية وغري الرمسية وما يرتبط الفلسطيين. ويُقّدم هذا الفصل تقدمي أوَّيل عن املفاوضات الفلسطينية ا
با من مفاوضات ثُنائية ومفاوضات ُمتعّددة األطراف، وذلك بعد تعريف التفاوض وما هيّته؟ ويعرُج هذا الفصل إىل 

تم تناول عّدة قضايا العامل الدويل يف عملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ودور الواليات املتحدة األمريكية فيها. وي
تطرحها املفاوضات، تتمّثل يف: الالجئني وحق العودة واإلستيطان والتنسيق األمين بني السلطة الفلسطينية ودولة 

اإلستعمار اإلستيطاين اإلسرائيلي. ويعرض هذا الفصل التنازالت اليت قّدمتها منظمة التحرير يف عملية املفاوضات، 
ات من املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، تتمّثل عملية. كما ويُقّدم هذا الفصل أيضًا حمطّ ومرجعيات املنظمة يف هذه ال

، واملفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية يف 2000، مفاوضات كامب ديفيد يف العام 1993يف: إتفاق أوسلو يف العام 
منظمة التحرير. ويتم الولوج يف هذا الفصل  . كما يُقّدم هذا الفصل موقف إسرائيل من التسوية السياسية مع2013العام 

إىل اإلنتفاضتني األوىل والثانية وما أحدثته من تغيريات ملصلحة القضية الفلسطينية فاقت ما أحدثته املفاوضات. وينتهي 
ذا الفصل بتقييم عام للمفاوضات، والسيناريو املتوقع بعد مفاوضات "السالم" بني منظمة التحرير وإسرائيل. وخيلص ه

الفصل إىل أّن املشروع الوطين الفلسطيين قد غاب عنه خطاب التحرير، وساد خطاب اإلستسالم واخلضوع نتيجة 
 إسرتاتيجية تفاوضية غري متوازنة.

، الفكر اليساري بشكل عام، والفكر اليساري اليسار الفلسطيني: غياب الخطاب البديلويرُصد الفصل الثالث: 

شكالياته، يف حماولة لفهم هذا الفكر العاملي واخلصوصية اليت يتمّتع با فلسطينياً. ويتناول الفلسطيين من حيث نشأته وإ
هذا الفصل دور األحزاب السياسية يف احلقل السياسي واإلجتماعي، ومسات احلزب الثوري الذي يُنادي بالقضاء على 

كبرية على الساحة الفلسطينية رغم كل الظروف اليت الظُلم واإلستبداد واإلستعمار. ولألحزاب اليسارية الفلسطينية أمهية  
أحطات با، فيتم حتديد بُنية األحزاب اليسارية الفلسطينية بصورة عامة، واملكانة اليت يتمّتع با اليسار على الساحة 

ضال ضد املستعِمر، الفلسطينية، والدور الذي يلعبه من خالل أحزاب كان هلا دوراً بارزاً يف احلركة الوطنية الفلسطينية والن

مثل: اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، حزب الشعب الفلسطيين؛ فيتم إستعراض الرؤية 
العامة هلذه األحزاب السياسية الفلسطينية ومنهجها العام. كما يتم طرح أزمة اليسار الفلسطيين وعوامل تراُجع قوى اليسار 

سطينية بعد أن يتم حتديد أزمة اليسار العريب بشكل عام. وخيلص هذا الفصل إىل عدم وجود خطاب بديل يف الساحة الفل
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لليسار الفلسطيين ُميّكنه من قيادة املشروع الوطين الفلسطيين، فهو يعيش أزمة فكرية وتنظيمية ُمستمرة، وخصوصًا بعد 

 لى جزء من أرض فلسطني.اإلحتاد السوفيييت وقيام سلطة فلسطينية ع -إ�يار املثال

 هامةات ومفاصل سياسية أربعة حمطّ  ،اليسار الفلسطيني: خطاب ُمشّتت وسلوكيات غير فاعلةويُقّدم الفصل الرابع: 

، وثيقة إعالن 1974عام يف ال أو مشروع السلطة الفلسطينية ل يف: الربنامج املرحلييف تاريخ القضية الفلسطينية، تتمثّ 

. كما ويتم رصد 1993عام يف ال، وإتفاق أوسلو 1991عام يف ال، مؤمتر مدريد للسالم 1988عام يف الاإلستقالل 
ات ة من احملطّ تماهي مع السلطة، يف كل حمطّ مُ  غري أو اهيتمالسلوك السياسي لليسار الفلسطيين، سواء كان سلوك مُ 

ن كل ذلك الرجوع إىل وسيتضمّ  ؛اتتلك احملطّ واملراحل السياسية األربعة، وردود الفعل املختلفة من اليسار الفلسطيين يف 
بدف إبراز دور اليسار  ،وخاصة الوثائق ذات العالقة باليسار الفلسطيين ،ات السياسيةوثائق ترتبط يف تلك احملطّ 

ويتم يف هذا الفصل اإلشارة إىل مواقف الفلسطيين يف إستمرار املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية أو عدم وجود دور له. 
وسلوكيات اليسار الفلسطيين يف الفرتة اليت أعقبت إتفاق أوسلو. وخيلص هذا الفصل إىل وجود مواقف ُمشتّتة وسلوكيات 

 موّحداً لدى اليسار الفلسطيين. غري فاعلة ليس مبقدورها أن ُتشّكل خطاباً بديالً 

التطرق إىل النتائج  يتم ،ينينقد اإلستراتيجية التفاوضية وخطاب اليسار الفلسط: وأخريًا يف الفصل اخلامس

، إضافة إىل التوصيات اليت من املمكن اإلستفادة منها يف ه الدراسةمن هذ صهإستخالّمت واملالحظات النقدية وأهم ما 

 يسرائيلاإل منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اإلستعمار اإلستيطايناملستقبل أو يف الوقت احلايل، حيث أّن املفاوضات بني 
هم. كما ويتم يف هذا الفصل ق أيّة نتيجة إجيابية ملصلحة الفلسطينيني، وعملت على تقدمي التنازالت املستمرة حلقوققّ مل حتُ 

املتعّلقة بعملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وأبرز األحداث السياسية على الساحة  2014رصد ُمستجّدات العام 
رح على الساحة الفلسطينية ترتبط بعملية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، الفلسطينية. وينتهي الفصل بتساؤالت ُتط

 الت يف أبرز األحداث السياسية الفلسطينية.وتأمّ 
   

 
 

 

 
 

 
 
 


