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  مناقشة
  *سعد ووائل صالح حمسن

  
  "2007 لسنة الفلسطينية الوثائق" مراجعة على مالحظات

   
 ،"2007 لسنة الفلسطينية الوثائق" لكتاب سريع بعرض 78 عددها يف مشكورة" الفلسطينية الدراسات جملة" قامت

 بعض فإن العرض، قدّم الذي فخر أبو صقر العزيز ولألستاذ للمجلة الكريمة للمبادرة تقديرنا خالص مع لكن
  :يلي ما راعينا واختيارها، الوثائق بجمع قمنا عندما بداية،. الوثائق كتاب حمرري نحن استغرابنا أثار املالحظات

  .السنة تلك يف فلسطين بقضية املتعلقة والتطورات األحداث خريطة موضوعي بشكل الوثائق تعكس أن – 1
  .ودولياً وإسرائيلياً وعربياً فلسطينياً والفاعلة املؤثرة للقوى متوازن حضور حتقيق – 2
 صناعة عملية من وقربها بعدها ومدى وأدوارها، تأثيرها ودرجات الفاعلة، للقوى النسبي الوزن مراعاة – 3

 تقديم بالضرورة تعني ال االختيار يف التوازن عملية فإن وبالتايل،. السنة أحداث مسار يف التأثير ومن القرار،
  .وغيرها والدول والفصائل القوى لكل الوثائق من متساوية أعداد

  .األحداث مسار توضيح على قدرتها ومدى للوثيقة، العلمية القيمة مراعاة – 4
 مع الفلسطينية الساحة يف وتواصلنا املعتمدة، مصادرها من الوثائق إىل للوصول نستطيع ما أقصى بذلنا لقد

 واجلبهة فلسطين، لتحرير الشعبية واجلبهة اإلسالمي، واجلهاد ،"حماس"و ،"فتح" على حمسوبة أو ممثلة أطراف
  .وثائق من لديها بما لتزويدنا وغيرها، فلسطين، لتحرير الديموقراطية

) صفحات عدد( حجوم اختالف إىل ننبه أن نود فإننا تلك، أو اجلهة لهذه الوثائق أعداد بشأن جدل يف الدخول وقبل
 فإن ولذلك،. يزيد أو صفحات عشر أُخرى وثيقة تأخذ بينما أقل، أو واحدة صفحة ما وثيقة تأخذ فقد الوثائق،
  .بها املتعلقة الوثائق عدد خالل من ال لها، املكرسة الصفحات عدد خالل من أكبر يكون ربما ما جهة حضور

 الفلسطينية التحرير ومنظمة" فتح" نصيب أمّا ،"حماس" لـ وثيقة 70 ضم الكتاب أن إىل املقال كاتب الزميل أشار
 نفسها املعايير بتطبيق قمنا إذا أننا غير. األعداد باحتساب الزميل قام كيف ندري وال وثيقة، 28 فكان.) ف.ت.م(

 هيمنتها حتت داخل هو وما ورموزها" فتح" وبحركة القطاع، يف وحكومتها ورموزها" حماس" بحركة يتعلق فيما
 للطرف وثيقة 73 ثمة إن إذ تقريباً، متساوياً عدداً  سنجد فإننا الله، رام يف واحلكومة والسلطة. ف.ت.م رئاسة من

" فتح" عن الصادرة الوثائق تضمنت املثال، سبيل فعلى"). فتح(" الثاين للطرف وثيقة 70و ،")حماس(" األول
 مرسوماً  25و فتحاوية، لشخصيات وتصريحاً وكلمة مقابلة 23 حتكمها التي القرار صناعة ومراكز ورموزها
 اللجنة تقرير وحظي. ف.ت.م ولـ" فتح" لـ البيانات من عدد عن فضالً  الله، رام يف للحكومة وثيقة 14و رئاسياً،
 وهو) كلمة 11114( الكتاب صفحات من صفحة 30 بـ بمفرده غزة أحداث يف التحقيقَ اسعب الرئيس من املكلفة

  .الكتاب يف املعتاد الوثائق حجم من وثيقة 15 لنحو املكرسة املساحة يعادل ما
 67 نحو غطت وتصريحات ومقابالت كلمات من وثيقة 15 له كان نفسه عباس الرئيس فإن أُخرى، جهة ومن

 7 هنية وإسماعيل) كلمة 8733( صفحة 27 نحو غطت وثائق 7 مشعل خلالد كان بينما ،)كلمة 22018( صفحة
 ثلثي نحو هو وهنية ملشعل املكرسة الصفحات جمموع أن يعني وهذا). كلمة 6184( صفحة 19 نحو غطت وثائق

  .فقط عباس الرئيس مُنِحَهُ ما
 منظمة ضمَّن أنه االستغراب يثير ما لكن اإلسالمية، اجلماعات أسماه ما بشأن وثيقة 26 رصد أنه الكاتب وقال

 ربما التي الرسمية األنظمة عضويتها يف تدخل رسمية مؤسسة أنها من الرغم على بينها، اإلسالمي املؤتمر
 يف وتضم منفتحة مدين جمتمع مؤسسات تصنيفه يف أدخل كما ،"اإلسالمية اجلماعات" حتارب أو تعارض

  .وغيرهما القدس، مؤسسة أو اإلسالمي القومي املؤتمر مثل خمتلفة تيارات عضويتها
 املضني العمل من شهراً  11 إن نقول لكننا اتهام، موقع يف أصالً أنفسنا جند ال ألننا الرد يف نستفيض أن نريد ال

 واألماكن األسماء بفهارس ومدعوم صفحة، 900 من جملد يف وثيقة 354 إصدار إىل أديا اللذين والتدقيق
. بهما بالتعريض نصفها نحو ينشغل خجولة، أسطر بضعة من أكثر هو ما يستحقان إلخ، واملعاهدات، واملؤسسات

 معرفة يف صدق بكل نرغب وألننا بواجبنا، نقوم ألننا) كثير منها جاءنا( مديح أو شكر رسائل نطلب ال نحن
 األحداث خريطة عن وموضوعية بشمول ليعبر العمل هذا نطور أن نريد وألننا أعمالنا، يف والنقص اخلطأ مكامن
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 بالشأن املعني للقارئ موضوعي بشكل العلمي اجلهد هذا مثل تقدّم متأنية قراءة هو نتمناه ما وإنما ،2007 لسنة
 رأسها وعلى واألشخاص، واملؤسسات الفصائل كل لدى املتوفرة بالوثائق ترحيبنا وجندد نؤكد ونحن. الفلسطيني

   .بفلسطين املتعلق األكاديمي البحثي العمل رائدة ونعدُّها بها، نعتز التي الفلسطينية الدراسات مؤسسة
   
  

 مركز يف باحث: سعد وائل  بيروت يف واالستشارات للدراسات الزيتونة ملركز العام املدير: صالح حمسن  (*)
  .الزيتونة

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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