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أ

اإلستهالل

 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ الَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَاألَبْصَارَ وَاألَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 




(سورة النحل /اآلية )87

ب

اإلهداء
أهدي هذا اجلهد املتواضع
إىل روح والدي الطاهرة رمحه اهلل واسكنه فسيح جناته

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِريًا 
كذلك اهدي هذا العمل إىل روح الشهيد الرئيس القائد ياسر عرفات
وإىل روح عمي /الشهيد حممد الشيخ عبد اهلل "أبو بشري"
وإىل مجيع شهداء الثورة الفلسطينية
رمحهم اهلل وأسكنهم فسيح جناته

الباحث

ج

الشكر والتقدير
﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

*

ويَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ 

(سورة طه /اآليات )57-52

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،أحمده وأشكره أوالً وآخ اًر ،ظاه اًر وباطناً ،وصلوات اهلل وسالمه

على سيدي وحبيبي محمد ،عليه أفضل الصالة والتسليم ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،ومن تبع هديه إلى
يوم الدين.
الهي هذا موقفي ،دعوتك ورجوتك أن تلهمني فيه حسن البيان ،وفصاحة اللسان ،كي أصل بكلماتي

إلى كل ذي حق لدي ،اللهم وفقني لشكره ،والوفاء ولو بجزء من حقه علي ،فيقول اهلل سبحانه وتعالى:
فإنما يشكر ِ
ِ
ِ
يشكر َّ
صدق رسو ُل
يشكر اهلل)
الناس ال
لنفسه﴾ ،وقال رسو ُل اهلل ( :من ال
﴿و َمن
َ
يشكر َ
ْ
ُ
َ
اهلل .
فالشكر هلل الذي أكرمني بأستاذي الدكتور /كمال محمد األسطل ،أستاذاً ومعلماً ومشرفاً ،كما أتوجه

بجزيل الشكر واالمتنان إلى أصالة الفكر ،أستاذي ومعلمي الفاضل الدكتور /فاروق موسى دواس ،اللهم

اجزهما خير الجزاء من فيض نعمك وكرمك ،واجعلهما دوما نبراساً لكل من يهتدي العلم طريقاً.

وال يفوتني أن أتقدم بعميق الشكر والتقدير لألستاذين الكريمين ،األستاذ الدكتور /رياض علي العيلة،

رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة األزهر ،والدكتور /خالد رجب شعبان ،عضوي لجنة المناقشة على
تكرمهما الفاضل بقبول مناقشة رسالتي ،داعياً اهلل عز وجل أن يجزل لهم المثوبة والعطاء.
وأتقدم بالشكر والتقدير لهيئة التدريس في قسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،في
ِ
جامعة األزهر بغزة ،الذين أمدوني بالعلم والمعرفة ،جزاهم اهلل عن طلبة العلم خير الجزاء.

كما أتوجه بالشكر الجزيل والثناء العطر لمن قضي اهلل في محكم تنزيله لها بخفض جناح الذل،
للوالدة الكريمة على حسن التربية والتوجيه ،جزاها اهلل عني ما جزى به والداً عن ولده .كما أتوجه بالشكر
لزوجتي العزيزة ،على دعمها ومساندتها الدائمة لي ،وألبنائي األحبة أدامهم اهلل ورعاهم.

واحت ار اًز من النسيان ،أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من قدم لي المساعدة والمشورة.
واهلل ولى التوفيق
د
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مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر
( )2182 – 8811
تخصصت هذه الرسالة في دراسة مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر خالل الفترة

الممتدة من عام 1977م5015 -م .وبينت مراحل تطور الشخصية الوطنية الفلسطينية ،والعوامل الذاتية
والموضوعية التي أثرت فيها .جاء تطور الفكر السياسي الفلسطيني لمفهوم الدولة ابتداء من الدولة الكاملة

ورفض قرار التقسيم رقم ( )171عام 1948م ،مرو اًر بالدولة الديمقراطية متعددة القوميات والديانات ،ثم
البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1984م ،واقامة الدولة الفلسطينية على أي
جزء يتم تحريره من أرض فلسطين ،ثم جاء التحول السياسي اآلخر بإعالن االستقالل عام 1977م،

واعالن دولة المنفى ،وأخي اًر مشروع التسوية السياسية ورؤية حل الدولتين.
استندت الدراسة في معالجة الموضوع على األدبيات السابقة ،والبرامج والوثائق السياسية والتنظيمية،

واألدلة التاريخية ذات الصلة ومعطيات الواقع وتحليلها إلى تداعيات حالة التغيير والتطور السياسي
للشخصية الوطنية الفلسطينية ،ولمفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر.
تكمؤؤن أهميؤؤة الد ارسؤؤة بأنهؤؤا قؤؤدمت بحث ؤاً علمي ؤاً متمي ؤ اًز بالتحليؤؤل والتفسؤؤير ،بحيؤؤث يؤؤتم االسؤؤتفادة منهؤؤا،

خاصؤؤة وان موضؤؤوع الد ارسؤؤة مؤرتبط بمسؤؤتقبل الدولؤؤة الفلسؤؤطينية ،وذلؤؤك لتناولهؤؤا فتؤرة زمنيؤؤة معاصؤرة ومهمؤؤة
للفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني ،وهؤؤي مؤؤا بؤؤين عؤؤامي 1977م5015 -م ،كمؤؤا وتكمؤؤن أهميؤؤة هؤؤذه الد ارسؤؤة فؤؤي
استخدام المنهج التاريخي ،والمنهج الوصفي التحليلي ،ومنهج تحليل المضمون ،وذلك بالرجوع إلؤى الوثؤائق

والبرامج السياسية للمؤسسات الوطنية والحركات واألحزاب الفلسطينية وتناولها بالتحليل والتفسير.

حاولت الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيس الذي يتعلق بعنوان ومحتوى الدراسة ،ما هو مفهوم الدولؤة
في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر؟ وقدمت الدراسة تحليالً معمقاً لإلجابة علؤى أسؤئلة الد ارسؤة الفرعيؤة

فؤؤي خمسؤؤة فصؤؤول والتؤؤي تتعلؤؤق بؤؤالتطور التؤؤاريخي لمفهؤؤوم الدولؤؤة فؤؤي الفكؤؤر واإليديولوجيؤؤة الفلسؤؤطينية لؤؤدى
المؤسسات الوطنية والحركات واألحزاب الفلسطينية.

خلصؤؤت الد ارسؤؤة إلؤؤى مجموعؤؤة مؤؤن النتؤؤائج أهمهؤؤا ،أن هنؤؤاك عالقؤؤة بؤؤين التعدديؤؤة الفصؤؤائلية والبؤرامج

ؤق علؤى وتيؤرة واحؤدة
السياسية الفلسطينية وبين تعدد مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسؤطيني الؤذي لؤم يب َ
ط ؤوال سؤؤنين النضؤؤال الفلسؤؤطيني ،بؤؤل شؤؤهد تطؤؤورات مختلفؤؤة عبؤؤر مسؤؤيرة النضؤؤال الفلسؤؤطيني ،كانؤؤت هؤؤذه
التطورات انعكاس طبيعي لمجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية التي عصفت بالقضية الفلسطينية.

ن

Abstract
The concept of state in the contemporary Palestinian political
thought
(1988-2012)
This study specialized in studying the concept of the state in the
contemporary Palestinian political thoughtbetween 1988 – 2012. It sheds a light
on the stages of the development of the Palestinian national character, and the
self and impartial factors affect it. The development of the Palestinian political
thought has come to the concept of the state starting from complete state and the
rejection of the Partition resolution (181) in 1947, moving to the democratic
,multi- religions and multi-national state, then the political interim programme to
the Palestine Liberation Organisation (PLO) in 1974, and the establishment of
the Palestinian state on any liberated part of the land of Palestine. Then the other
political transition has come to declare the independence and the exile’s state in
1988. Finally, this paper studies the political process and negotiation and the
two-state vision.
This paper deals with this subject based on the previous literature,
programmes and political and organizational documents, historical evidences,
reality facts which are analysed into signs of the state of change and the political
development to the Palestinian national character, and to the concept of the state
in the contemporary Palestinian political thought.
The importance of this study lies to give a scientific research characterized
by analysis and interpretation. Thus, we can benefit from it in a way the subject
of the study is linked to the future of the Palestinian state, because it studies an
important contemporary period of the Palestinian political thought between 1988
– 2012. Also the importance of this study lies in using the the historical
approach, analytical descriptive approach, and content analysis approach by
going back to documents and political programmes of Palestinian national
institutions and factions.


س

The paper tries to answer the main question of the title and content of the
study. What is the concept of the state in the contemporary Palestinian political
thought? The study gives a deep analysis to answer the study sub-questions in
five chapters, which are dealing with the historic development to the concept of
the state in the Palestinian national institutions and factions.
The study concluded with set of results, for instance; there is a link between
factional pluralism and Palestinian political programmes, and between the
pluralism of the concept of the state in the Palestinian political thought, which
did not last in the same way during Palestinian struggle years, but it has
witnessed different developments over the Palestinian struggle. These
developments as a natural reflection to a set of subjective and objective factors
stormed the Palestine question. 


ع

الفصل األول
مقدمة منهاجية وخطة الدراسة
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 8.8مقدمة
احتلؤؤت مسؤؤألة بنؤؤاء الدولؤؤة الحديثؤؤة حي ؤ اًز واسؤؤعاً فؤؤي الفكؤؤر والممارسؤؤة ،فؤؤي الكفؤؤاح مؤؤن اجؤؤل االسؤؤتقالل

الؤؤوطني وتقريؤؤر المصؤؤير ،والبحؤؤث عؤؤن الهويؤؤة والظهؤؤور علؤؤى المسؤؤرح العؤؤالمي ،وتأديؤؤة الؤؤدور الحضؤؤاري
والثقافي المتخيل لكل امة وشعب (طالب ،1999 ،ص.)9

تعتبر القضية الفلسطينية من أهم واعقد القضايا الدولية والتي ما تزال تبحث عؤن حؤل ،وهؤي فؤي ذات

الوقت أهم مسببات الصراع العربي اإلسرائيلي ،بل يمكن اعتبارها جوهرها أيضاً ،والتي سعت اتفاقية أوسلو
إلؤؤى محاولؤؤة وضؤؤع حؤؤل لهؤؤذا الص ؤراع واقامؤؤة دولؤؤة فلسؤؤطينية مسؤؤتقلة بجانؤؤب دولؤؤة إس ؤرائيل ،إالَّ أن تتؤؤابع
األحؤؤداث بؤؤالوتيرة الس ؤريعة التؤؤي شؤؤهدتها بعؤؤد توقيؤؤع تلؤؤك االتفاقيؤؤة اسؤؤتوجب د ارسؤؤة م ارحؤؤل وتطؤؤورات إقامؤؤة

الدولة الفلسطينية في ضوء الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر ،لذلك كان على الفكر السياسي الفلسطيني
أن يحمل منذ نشأته خصوصية القضية الفلسطينية وتفردها ،وان يتصدى لمشكالتها

واشكالياتها.

تظهؤؤر المراجعؤؤة التاريخيؤؤة إلؤؤى أن المرحلؤؤة األولؤؤى مؤؤن نضؤؤال الفلسؤؤطينيين ضؤؤد المشؤؤروع الصؤؤهيوني

بدأت مع نهاية القرن التاسؤع عشؤر ،واسؤتمرت حتؤى نكبؤة عؤام 1947م ،وهؤذه المرحلؤة يمكؤن نعتهؤا بمرحلؤة
تبلؤؤور الوطنيؤؤة الفلسؤؤطينية ،ورسؤؤم مالمؤؤح صؤؤورة الكيؤؤان الفلسؤؤطيني ،وبدايؤؤة تشؤؤكل نظؤؤام سياسؤؤي فلسؤؤطيني

موحد (نوفل ،5000 ،ص.)18

لؤم يشؤهد المجتمؤع الؤدولي شؤعباً تعرضؤت قضؤيته للظلؤم كمؤا شؤهد الشؤعب الفلسؤطيني ،فمنؤذ وعؤد بلفؤور

عملؤت بريطانيؤؤا علؤؤى عؤؤدم تطبيؤؤق مبؤؤدأ تقريؤؤر المصؤؤير لهؤذا الشؤؤعب ،حيؤؤث تضؤؤمن الؤؤدعوة إلؤؤى إقامؤؤة وطؤؤن
ق ؤؤومي للش ؤؤعب اليه ؤؤودي ف ؤؤي فلسؤ ؤؤطين دون استش ؤؤارة رأي الس ؤؤكان الع ؤؤرب فؤؤؤي فلس ؤؤطين ف ؤؤي ه ؤؤذه القضؤؤؤية

المصيرية (السيد حسين ،1990 ،ص.)512:514

أدى قؤرار الجمعيؤؤة العموميؤؤة لألمؤؤم المتحؤؤدة رقؤؤم ( )171الصؤؤادر عؤؤام 1948م ،والمعؤؤروف باسؤؤم قؤرار

التقسيم ،والذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتؤين فلسؤطينية واألخؤرى يهوديؤة ،إلؤى تبلؤور مفهؤوم الدولؤة فؤي
الفكر الفلسطيني المعاصر ،حيث كانت البدايات األولى التي رفض فيها الفلسطينيون قرار التقسيم ،وأعلنؤوا

هدفهم عن قيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.

شؤ ؤؤهدت أواسؤ ؤؤط السؤؤؤتينيات مرحلؤؤؤة البنؤ ؤؤاء الفعلؤ ؤؤي للكيؤ ؤؤان الفلسؤ ؤؤطيني ،الممثؤ ؤؤل بقي ؤؤام منظمؤ ؤؤة التحريؤ ؤؤر
الفلسطينية عام 1914م ،إيذاناً ببدء هذه المرحلة الهامة واألساسية فؤي الحيؤاة السياسؤية للشؤعب الفلسؤطيني

(الشعيبي ،1989 ،ص.)99
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وصل النزاع في الشرق األوسط إلى ذروته المتفجرة بالعدوان اإلسرائيلي على األراضي العربية في 2

حزيؤران /يونيؤؤو عؤؤام 1918م ،واحؤؤتالل كامؤؤل فلسؤؤطين وأجؤزاء كبيؤرة مؤؤن أ ارضؤؤي الؤؤدول العربيؤؤة ،والتؤؤي هؤؤي
أعضاء في هيئة األمم المتحدة (الشاعري ،5001 ،ص ،)119وقد نتج عن هؤذا إصؤدار مجلؤس األمؤن الؤدولي

التؤؤابع لهيئؤؤة األمؤؤم المتحؤؤدة قؤرار رقؤؤم ( ،)545والؤؤذي ممؤؤا ال شؤؤك فيؤؤه يعتبؤؤر اعت ارفؤاً واضؤؤحاً مؤؤن قبؤؤل هيئؤؤة
األمم المتحدة والمجتمؤع الؤدولي بوجؤود أرض عربيؤة فلسؤطينية قؤد احتلؤت مؤن قبؤل إسؤرائيل ،علؤى الؤر م مؤن

عدم اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار في بادئ األمر.
عؤؤادت فكؤرة الدولؤؤة الديمقراطيؤؤة الفلسؤؤطينية إلؤؤى الظهؤؤور فؤؤي الفكؤؤر الفلسؤؤطيني المعاصؤؤر مؤؤن جديؤؤد منؤؤذ

انطالق ؤؤة الث ؤؤورة الفلس ؤؤطينية المعاصؤ ؤرة ،حي ؤؤث تك ؤؤرر اإلع ؤؤالن ع ؤؤن فكؤ ؤرة الدول ؤؤة الديمقراطي ؤؤة كه ؤؤدف نه ؤؤائي

للنضؤؤال الفلسؤؤطيني فؤؤي كثيؤؤر مؤؤن الكتابؤؤات والوثؤؤائق الفلسؤؤطينية (عبؤؤد المجيؤؤد ،1994 ،ص .)101ولكؤؤن فك ؤرة
الدولؤة الديمقراطيؤؤة هؤؤذه لؤم تلؤؤق قبؤوالً مؤؤن قبؤل المجتمؤؤع الؤؤدولي وخصوصؤاً إسؤرائيل والواليؤؤات المتحؤؤدة ،وبعؤؤد
حرب تشرين أول /أكتوبر عام 1981م طرحت منظمة التحريؤر الفلسؤطينية البرنؤامج السياسؤي المرحلؤي فؤي

العؤؤام 1984م ،والؤؤذي يقضؤي بإقامؤؤة سؤؤلطة وطنيؤؤة علؤؤى أي جؤؤزء مؤؤن فلسؤؤطين يؤؤتم تحريؤره ،والؤؤذي أوضؤؤحه
ياسر عرفات بان مستقبل الضفة الغربية وقطاع زة سيكون بإقامة سلطة فلسطينية عليها.

إن مرحلة ما بعؤد حؤرب تشؤرين أول /أكتؤوبر 1981م ،وبؤاألحرى االنجؤازات الدبلوماسؤية الصؤادرة عؤن
الجمعي ؤؤة العام ؤؤة لألمؤ ؤم المتح ؤؤدة عل ؤؤى اث ؤؤر خط ؤؤاب ياس ؤؤر عرف ؤؤات رئ ؤؤيس اللجن ؤؤة التنفيذي ؤؤة لمنظم ؤؤة التحري ؤؤر

الفلسطينية ،تعتبر عص اًر ذهبياً للمشاركة الوطنية الفلسطينية ،وهنا يمكن الحديث عن بؤدايات حقيقؤة لتبلؤور
مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني على أسس واقعية.

قرر المجلس الوطني الفلسطيني "إعالن االستقالل" في دورته التاسؤعة عشؤرة المنعقؤدة فؤي الج ازئؤر فؤي
 12تش ؤرين ثؤؤاني /نؤؤوفمبر عؤؤام 1977م ،نتيجؤؤة قيؤؤام االنتفاضؤؤة الشؤؤعبية داخؤؤل األ ارضؤؤي الفلسؤؤطينية فؤؤي
كانون أول /ديسمبر عام 1978م ،حيث قوبل هذا اإلعالن بتأييؤد واسؤع النطؤاق مؤن قبؤل المجتمؤع الؤدولي،

خاصؤؤة علؤؤى ضؤؤوء موافقؤؤة منظمؤؤة التحريؤؤر الفلس ؤؤطينية علؤؤى جميؤؤع ق ؤ اررات هيئؤؤة األمؤؤم المتحؤؤدة المتعلق ؤؤة
بالقضؤية الفلسؤؤطينية ،إال أن نشؤؤوب حؤؤرب الخلؤؤيج الثانيؤؤة فؤؤي كؤؤانون ثؤؤاني /ينؤؤاير عؤؤام 1991م ،والمتغيؤرات

الدوليؤؤة واإلقليميؤؤة ،كانهيؤؤار االتحؤؤاد السؤؤوفيتي (سؤؤابقاً) ،أدت بالنتيجؤؤة إلؤؤى توقيؤؤع اتف ؤاق أوسؤؤلو وقيؤؤام سؤؤلطة

وطنية فلسطينية محدودة الصالحيات السيادية ،كتمهيد للمفاوضات النهائية ،واقامؤة دولؤة فلسؤطينية مسؤتقلة

على جزء من األرض الفلسطينية.

تأسيسؤاً عمؤا سؤبق ،ركؤزت الد ارسؤة علؤى إثبؤات فرضؤؤياتها ،كمؤا ركؤزت أيضؤاً علؤى تطؤور مفهؤوم الدولؤؤة

الفلسؤؤطينية فؤؤي الفك ؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني المعاصؤؤر ،وشؤؤكل ومضؤؤمون وحؤؤدود الدولؤؤة المنشؤؤودة مؤؤن قبؤؤل
منظمة التحرير الفلسطينية ،واألحزاب والحركات الفلسطينية داخل المجتمع الفلسطيني.
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 2.8مشكلة الدراسة
تطور الفكر السياسي الفلسطيني من مرحلة الكفاح المسلح إلى مرحلة النضال السياسي ،نتيجة للعديؤد

من العوامل والمتغيؤرات اإلقليميؤة والدوليؤة ،وخاصؤة بعؤد هزيمؤة عؤام 1918م ،وتفعيؤل دور منظمؤة التحريؤر
الفلسطينية ،وتبنيها هدف إقامة الدولة الديمقراطية ،ومن ثم إقامة سلطة وطنية على أي ارض يتم تحريرها،

وتنبع مشكلة الدراسة في شكل ومضمون وسيادة الدولة الفلسطينية المنشودة ،خاصة بعد قيام سلطة وطنيؤة
علؤؤى جؤؤزء مؤؤن األ ارضؤؤي الفلسؤؤطينية التؤؤي احتلؤؤت عؤؤام 1918م ،فؤؤي انتظؤؤار مفاوضؤؤات الحؤؤل الؤؤدائم واقامؤؤة
دولة فلسطينية مستقلة ،وبعبارة أخرى ،أن جوهر المشكلة يكمن في إمكانية الوصول إلى مرحلة حؤق تقريؤر

المصؤؤير مجسؤؤداً بالدولؤؤة ،وكؤؤذلك الخالف ؤات ووجهؤؤات النظؤؤر الفلسؤؤطينية المتعلقؤؤة بإقامؤؤة الدولؤؤة وااللت ازمؤؤات
الدولية المترتبة عليها.

 1.8تساؤالت الدراسة
يمكن صيا ة مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيسي التالي:
ما هو مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس تساؤالت فرعية:
 .1كيف تبلور مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر؟

 .5ما هو مفهوم الدولة في الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية؟
 .1ما مدى تأثير البرنامج السياسي المرحلي على مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني؟
 .4كيف تحول الفكر السياسي للمنظمة نحو التسوية السياسية إلقامة الدولة الفلسطينية؟

 .2ما هو مفهوم الدولة في الفكر السياسي للحركات واألحزاب الفلسطينية الوطنية واإلسالمية؟

 3.8فرضيات الدراسة
يؤؤرى الباحؤؤث أن هنؤؤاك جملؤؤة مؤؤن الفرضؤؤيات ذات عالقؤؤة بموضؤؤوع هؤؤذه الد ارسؤؤة ،ولؤؤذلك تؤؤم اقتراحهؤؤا

لتكون مدا اًر للبحث والدرس والتحليل واستخالص النتائج الضرورية ،وهي على النحو التالي:

 شهد مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني تطورات وتحوالت مختلفة عبر مسيرة النضال الوطنيالفلسؤطيني ،جؤاءت انعكاسؤاً طبيعيؤاً لمجموعؤؤة مؤن العوامؤل الذاتيؤؤة والموضؤوعية التؤؤي عصؤفت بالقضؤؤية
الفلسطينية.
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 هنؤاك عالقؤؤة بؤؤين التعدديؤؤة الفصؤائلية والبؤرامج السياسؤؤية الفلسؤؤطينية وبؤؤين تعؤدد مفهؤؤوم الدولؤؤة فؤؤي الفكؤؤرالسياسي الفلسطيني.

 جاء مفهوم الدولة في الفكر السياسي لألحزاب والحركات الفلسطينية ضمن رؤى مختلفة أهمهؤا ،الرؤيؤةاإلستراتيجية ،والتي تعبر عن مفهوم الدولة على كامل التراب الوطني الفلسطيني ،والرؤية المرحلية فؤي

إقامة الدولة على أي جزء يتم تحريره من أرض فلسطين.

 3.8أهمية الدراسة
 لهؤؤذه الد ارسؤؤة أهميؤؤة علميؤؤة وأكاديميؤؤة بحيؤؤث يؤؤتم االسؤؤتفادة منهؤؤا ،خاصؤؤة وان موضؤؤوع الد ارسؤؤة م ؤرتبطبمستقبل الدولة الفلسؤطينية ،وذلؤك لتناولهؤا فتؤرة زمنيؤة معاصؤرة ومهمؤة للفكؤر السياسؤي الفلسؤطيني وهؤي

ما بين عامي 1977م5015 -م.

 تكمن أهمية هؤذه الد ارسؤة فؤي اسؤتخدام مؤنهج تحليؤل المضؤمون بؤالرجوع إلؤى مقؤررات المجؤالس الوطنيؤةالفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،والى الوثؤائق والبؤرامج السياسؤية للمؤسسؤات الوطنيؤة والحركؤات

واألح ؤزاب الفلسؤؤطينية وتناولهؤؤا بالتحليؤؤل والتفسؤؤير .وعؤؤرض وتحليؤؤل موقؤؤف النخؤؤب السياسؤؤية وصؤؤناع
الق ؤرار الفلسؤؤطيني لمفهؤؤوم الدولؤؤة ،وذلؤؤك عؤؤن طريؤؤق اسؤؤتخدام أسؤؤلوب المقابلؤؤة كؤؤأداة مؤؤن أدوات البحؤؤث

العلمي ،والتؤي أج ارهؤا الباحؤث مؤع تلؤك النخؤب السياسؤية ،بهؤدف التعؤرف علؤى اتجاهؤاتهم لمحاولؤة رسؤم
صورة استشرافية للدولة الفلسطينية.

 تكمن أهمية الدراسة أيضاً في أنها تشكل إسهاماً واضافة جديدة للمكتبؤات العربيؤة التؤي تفتقؤر إلؤى مثؤلهذه األبحاث ،فهي تغطي فترة تاريخية حديثة لم تفرد بالدراسة من قبل.

 1.8أهداف الدراسة
يمكن تحديد أهداف الدراسة من خالل النقاط التالية:
 تتب ؤؤع تبل ؤؤور مفه ؤؤوم الدول ؤؤة الفلس ؤؤطينية ف ؤؤي الفك ؤؤر السياس ؤؤي الفلس ؤؤطيني م ؤؤن خ ؤؤالل الد ارس ؤؤات التحليلي ؤؤةالمعمقة ،بهدف الوقوف على العالمات الفارقة والتغير التدريجي لهذا المفهوم.

 تسليط الضوء على مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية. دراسة اثر التغيرات والتحوالت السياسية على الفكر السياسي لمنظمة التحريؤر الفلسؤطينية وتحولهؤا نحؤوالتسوية السياسية إلقامة الدولة الفلسطينية.

 الكشف والتعرف على مدى التوافق واالختالف لمفهوم الدولة في البرامج السياسية للحركات واألحزابالفلسطينية.
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 التعرف على مفهوم الدولة في الفكر السياسي لدى الحركات واألحزاب والحركات السياسؤية الفلسؤطينية،وصناع القرار السياسي الفلسطيني.

 1.8منهجية الدراسة
إن طبيعؤؤة الد ارسؤؤة القائمؤؤة تعتبؤؤر مؤؤن الد ارسؤؤات التؤؤي تعتمؤؤد علؤؤى أسؤؤلوب التحليؤؤل لمعرفؤؤة آراء النخؤؤب
السياسية الفلسطينية وصناع القرار الفلسطيني ،في ظل وجود العديد من المتغيرات والتطورات على الساحة

الداخلية الفلسطينية وبالتالي فان الدراسة ركزت بشكل اكبر على المناهج التالية:
المنهج التاريخي

يركز المنهج التاريخي على دراسة الماضي من أجل فهؤم الحاضؤر والتنبؤؤ بالمسؤتقبل ،ويسؤتخدم كؤذلك

فؤؤي د ارسؤؤة الحاضؤؤر مؤؤن خؤؤالل د ارسؤؤة األحؤؤداث والحقؤؤائق الماضؤؤية ،وتفسؤؤيرها وفحصؤؤها ونقؤؤدها وتحليلهؤؤا
والتأكد مؤن صؤحتها وتحديؤد التغيؤرات والتطؤورات التؤي تعرضؤت لهؤا ،والعوامؤل واألسؤباب المسؤئولة عؤن ذلؤك
والتي منحتها صورتها الحالية ،لذا تمؤت د ارسؤة م ارحؤل تطؤور مفهؤوم الدولؤة فؤي الفكؤر السياسؤي الفلسؤطيني،
م ؤؤن خ ؤؤالل دورات المجل ؤؤس ال ؤؤوطني الفلس ؤؤطيني ومواثي ؤؤق منظم ؤؤة التحري ؤؤر الفلس ؤؤطينية والبؤ ؤرامج السياس ؤؤية

لألحؤزاب والحركؤؤات الفلسؤؤطينية ،وخاصؤة بعؤؤد إعؤؤالن االسؤؤتقالل فؤؤي الؤؤدورة التاسؤؤعة عشؤرة للمجلؤؤس الؤؤوطني

الفلسطيني في الجزائر في  12تشرين ثاني /نوفمبر عام 1977م ،وحتى العام 5015م.
المنهج الوصفي التحليلي

يستخدم المنهج الوصفي لرصد ومتابعة دقيقة لألحداث في فترة زمنية معينة ،أو عدة فترات ،من اجؤل

التعرف على موضوع محدد من حيث المحتوى والمضمون ،والوصول إلى نتائج وتعميمات تسؤاعد فؤي فهؤم
الواقؤؤع وتحليلؤؤه ،وقؤؤد اسؤؤتخدم الباحؤؤث هؤؤذا المؤؤنهج لتوصؤؤيف وتحليؤؤل مكونؤؤات الفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني
المعاصؤؤر لمفهؤؤوم الدولؤؤة الفلسؤؤطينية المنشؤؤودة ،مؤؤن خؤؤالل جمؤؤع البيانؤؤات والمعلومؤؤات الكافيؤؤة والدقيقؤؤة حؤؤول
هذا المفهوم ،وذلك عن طريق استخدام الباحؤث لكؤم كبيؤر مؤن مقؤررات الميثؤاق الؤوطني الفلسؤطيني والبؤرامج

السياسية للحركؤات واألحؤزاب الفلسؤطينية المعاصؤرة ،وألسؤلوب المقابلؤة كؤأداة مؤن أدوات البحؤث العلمؤي ،مؤع

صناع القرار والنخؤب السياسؤية وقؤادة الحركؤات واألحؤزاب الفلسؤطينية ،مؤن اجؤل التعؤرف علؤى مفهؤوم الدولؤة
في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر ،ومن ثم الحصول على حقائق ونتائج عملية يتم تحليلهؤا وتفسؤيرها
بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية ،وتوضيح اثر المتغيرات اإلقليمية والدولية على مفهوم

الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر.
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منهج تحليل المضمون
استخدم الباحث منهج تحليل المضمون ،وذلك من خالل إجراء المقؤابالت ود ارسؤة وتحليؤل آراء النخؤب
السياسية الفلسطينية وصناع القرار ورؤساء الحركؤات واألحؤزاب الفلسؤطينية حؤول مفهؤوم الدولؤة الفلسؤطينية،

والرجؤؤوع إلؤؤى الوثؤؤائق ومقؤؤررات المجؤؤالس الوطنيؤؤة لمنظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،والبؤرامج السياسؤؤية لألحؤزاب

والحركؤؤات السياسؤؤية الفلسؤؤطينية ،مؤؤن أجؤؤل الوصؤؤول إلؤؤى المواقؤؤف واآلراء الفعليؤؤة ،والتعؤؤرف علؤؤى اتجاهؤؤاتهم
وأفكارهم ومفهومهم للدولة الفلسطينية من حيث المحتؤوى والمضؤمون ،والعمؤل علؤى تحليلهؤا وتفسؤيرها بشؤكل

موضوعي وواضح ،والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره.

 1.8مصطلحات الدراسة
الدولة :هيئة قانونية تتكون من ثالث عناصر أساسية هي :األرض والناس والحكومؤة إلؤى جانؤب تمتؤع كؤل
دولؤؤة بالسؤؤيطرة الكاملؤؤة علؤؤى ق ارراتهؤؤا وتطبيقهؤؤا داخؤؤل حؤؤدودها وكمؤؤا تتمتؤؤع بعؤؤض السؤؤلطات التؤؤي تسؤؤمح لهؤؤا

بممارسة بعض األعمؤال الدوليؤة (العيلؤة ،1998 ،ص .)52وتعتبؤر الدولؤة الكيؤان السياسؤي واإلطؤار التنظيمؤي

الواسع لوحدة المجتمع ،والناظم لحياتؤه الجماعيؤة وموضؤع السؤيادة فيؤه ،بحيؤث تعلؤو إرادة الدولؤة شؤرعاً فؤوق
إرادات األفؤراد والجماعؤؤات األخؤؤرى فؤؤي المجتمؤؤع وذلؤؤك مؤؤن خؤؤالل امؤؤتالك سؤؤلطة إصؤؤدار القؤوانين وتطبيقهؤؤا
بهؤؤدف ضؤؤبط حركؤؤة المجتمؤؤع وتؤؤأمين السؤؤلم والنظؤؤام وتحقيؤؤق التقؤؤدم فؤؤي الؤؤداخل ،واألمؤؤن مؤؤن العؤؤدوان فؤؤي

الخارج ،فهي تعبر عن الجسم السياسي للمجتمع وعن مؤسسات الحكم (الكيالي ،ج ،1989 ،5ص.)805
الفكر السياسي :هو ذلك البنيان الفكري المجرد المرتبط بتصوير وتفسير الوجود السياسي وبذلك تكون
األفكار السياسية عبارة عن تصور عقالني للظاهرة السياسية ،وتمثل صورة الظاهرة السياسية كما يتخيلها

اإلنسان في مختلف األزمنة واألمكنة ،وأنها تقوم على التأمل سواء كان فردياً أم جماعياً ،وتختلف عن
كونها واقع قائم (باور ،5007 ،ص .)81كما يعتبر الفكر السياسي بمثابة إطار نظري شامل لدراسة وتصور

ماضي وحاضر ومستقبل الظاهرة السياسية ،يتناول مختلف قضايا الفكر السياسي ،وتندرج الفلسفة

السياسية تحت إطار موضوعات الفكر السياسي (علي ،5002 ،ص.)12

السيادة :هي السلطة المطلقة ير المحدودة التي تمارسها الدولة على رعاياها ،وعلى جميع المنظمات
التي يكونها الرعايا داخل الدولة ( الي وعيسى.)172 ،1997 ،
الهيئــة العربيــة العليــا :تؤؤم اإلعؤؤالن عؤؤن تشؤؤكيل هؤؤذه الهيئؤؤة فؤؤي  15حزي ؤران /يونيؤؤو 1941م ،مؤؤن جمؤؤال
الحسؤؤيني واحمؤؤد حلمؤؤي عبؤؤد البؤؤاقي وحسؤؤين فخؤؤري الخالؤؤدي وايميؤؤل الخؤؤوري ،واحؤؤتفظ بمركؤؤز رئؤؤيس الهيئؤؤة

للحؤاج أمؤؤين الحسؤيني ،وأسؤؤندت نيابؤؤة الرئاسؤة إلؤؤى جمؤال الحسؤؤيني ،وقؤؤد قؤادت هؤؤذه الهيئؤة النضؤؤال الؤؤوطني

الفلسطيني في مرحلة خطيرة من تاريخ الشعب الفلسطيني (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)478
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حكومـــة ممـــوم فلســـطين :تؤؤم اإلعؤؤالن عؤؤن تشؤؤكيل حكومؤؤة عمؤؤوم فلسؤؤطين فؤؤي  51أيلؤؤول /سؤؤبتمبر عؤؤام
1947م فؤؤي مدينؤؤة ؤزة ،وقؤؤام رئيسؤؤها احمؤؤد حلمؤؤي عبؤؤد البؤؤاقي بؤؤإبالل ذلؤؤك إلؤؤى الحكومؤؤات العربيؤؤة والؤؤى
األمين العام لجامعة الدول العربية (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)471

الحزب السياسي :تنظيم سياسي يجمع بين مصالح الناس السياسية وأهدافهم وأيدلوجياتهم ونظرياتهم ،وبين
نضالهم وممارساتهم سلما وحربا لتحقيقها أو لبلول السلطة (خليل ،1999 ،ص.)81
حركـــات التحـــرر :ظؤؤاهرة سياسؤؤية وعسؤؤكرية شؤؤهدها العؤؤالم بعؤؤد الحؤؤرب العالميؤؤة الثانيؤؤة ،متمثلؤؤة فؤؤي كفؤؤاح
ونضال الشعوب المستعمرة ضد الوجود االستعماري على أراضيها (محمودي ،5010 ،ص.)50
الحركــة الصــهيونية :اسؤؤم لحركؤؤة وأيؤؤديولوجيا تقؤؤدم نفسؤؤها علؤؤى أنهؤؤا تعبؤؤر عؤؤن ر بؤؤات وطموحؤؤات الشؤؤعب
اليهؤؤودي فؤؤي العصؤؤر الحؤؤديث ،وفؤؤي مقؤؤدمتها "العؤؤودة إلؤؤى ارض إس ؤرائيل" ،علؤؤى حؤؤد تعبيؤؤر هؤؤذه الحركؤؤة،
والحركؤؤة فؤؤي أسسؤؤها العمليؤؤة مؤؤن الحركؤؤات االسؤؤتعمارية التؤؤي انتشؤؤرت فؤؤي القؤؤرن التاسؤؤع عشؤؤر ومطلؤؤع القؤؤرن

العشرين (منصور ،5009 ،ص.)595
االمبرياليــة :هؤؤي سياسؤؤة هؤؤدفها االسؤؤتيالء أو السؤؤيطرة علؤؤى شؤؤعوب وأراض ريبؤؤة ،وهؤؤي بؤؤذلك تسؤؤعى إلؤؤى
الحصول على مكاسب من تلك الدول والشعوب العاجزة عن الدفاع عن أنفسها ضد تفوق الدولة االمبريالية

العسكري أو االقتصادي ( ريفيثس وأوكاالهان ،5007 ،ص.)19

تصـري بلفــور :هؤو تصؤريح بريطؤؤاني أصؤدره وزيؤر الخارجيؤؤة البريطؤاني آرثؤر جؤؤيمس بلفؤور فؤي  5تشؤرين
ثاني /نوفمبر عام 1918م ،إلى يهؤودي نؤي هؤو اللؤورد روتشؤيلد ،يقضؤي بإعطؤاء اليهؤود الحؤق فؤي إنشؤاء
وطن قومي لهم في فلسطين (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)517
االنتــداب البريطــاني ملــي فلســطين :هؤؤو صؤؤك االنتؤؤداب علؤؤى فلسؤؤطين الؤؤذي منحؤؤه الحلفؤؤاء وعصؤؤبة األمؤؤم
لبريطانيؤؤا عؤؤام 1955م ،بموجؤؤب المؤؤادة الثانيؤؤة والعشؤرين مؤؤن ميثؤؤاق عصؤؤبة األمؤؤم ،ولكؤؤن دون الرجؤؤوع إلؤؤى

الشعب العربي الفلسطيني ،أي سكان البالد (الكيالي ج ،1989 ،1ص.)141

لجنــة بيــل :لجنؤؤة تحقيؤؤق ملكيؤؤة بريطانيؤؤة أوفؤؤدتها الحكومؤؤة البريطانيؤؤة علؤؤى أثؤؤر انؤؤدالع ثؤؤورة فلسؤؤطين عؤؤام
1911م ،للوقؤؤوف علؤؤى أسؤؤبابها وتقؤؤديم الحلؤؤول لمعالجؤؤة الموقؤؤف برئاسؤؤة اللؤؤورد روبؤؤرت بيؤؤل ،وهؤؤو سياسؤؤي
ورجل دولة بريطاني ،وكان مشروع "لجنة بيل" ينص على تقسيم فلسطين إلى ثالث منؤاطق رئيسؤية ،دولؤة
عربية ،ودولؤة يهوديؤة ،ومنطقؤة القؤدس التؤي أخضؤعت إلؤى سؤلطة دولؤة االنتؤداب البريطؤاني ،ورفؤض العؤرب

هذا المشروع ،أما اليهود فقبلوه بتحفظ (الكيالي ج ،1989 ،1ص.)124
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مبادئ القانون الدولي العام :مجموعة القواعد التي تحدد مفهوم وموقع القؤانون الؤدولي فؤي النظؤام القؤانوني
والقواعد المنظمة للعالقات الدولية ،وتاريخ نشوء القانون الدولي وتطوره عبر الم ارحؤل التاريخيؤة ،ومؤا يتميؤز

به من قواعد قانونية ومدى إلزامه (الفتالوي ،5010 ،ص.)51

قرار (" )818قرار التقسيم" :وهو قؤرار األمؤم المتحؤدة بتقسؤيم فلسؤطين إلؤى دولتؤين وبؤدعم مؤن أ لبيؤة األمؤم
المتحدة ،حيث وافق الثلثان على هذا القرار بدعم أمريكي وروسي قوي جدا ،ورسمت خريطة التقسيم لتجعل
لليهود  %24من ارض فلسطين ،و %41للعرب ،بينما كان نسبة اليهود سكانيا ال تتجاوز فؤي ذلؤك الوقؤت
 ،%15أما العرب فكانوا يشكلون  %17من السكان ،وكان الفلسطينيين وقتهؤا يملكؤون  %91.2مؤن ارض

فلسطين (السويدان ،5004 ،ص.)510

قرار ( :)232قرار أصدره مجلس األمن الدولي التابع لمنظمة األمؤم المتحؤدة فؤي  55تشؤرين ثؤاني /نؤوفمبر
 ،1918وجؤؤاء تعبيؤ ار عؤؤن الخلؤؤل الخطيؤؤر فؤؤي ميؤزان القؤؤوى فؤؤي الصؤراع العربؤؤي -اإلسؤرائيلي ،وهؤؤو الؤؤذي ال
شؤؤك انؤؤه كؤؤان نتيجؤؤة الهزيمؤؤة التؤؤي منؤؤي بهؤؤا العؤؤرب فؤؤي الحؤؤرب العربيؤؤة -اإلسؤرائيلية الثالثؤؤة (حزيؤران /يونيؤؤو
1918م) (الكيالي ج ،1989 ،4ص.)881

حــا العــودة :هؤؤو حؤؤق أساسؤؤي مؤؤن حقؤؤوق الشؤؤعب الفلسؤؤطيني ،وفؤؤي الميثؤؤاق العؤؤالمي لحقؤؤوق اإلنسؤؤان ،وهؤؤو
شرط لقبول عضوية إسرائيل في هيئة األمم المتحدة عام 1947م ،ومن مبادئ القرار رقم (( )194المسيري،

 ،5001ص.)540

ثورة :يستخدم مصطلح الثورة لإلشارة إلى التغيرات الجذريؤة المفاجئؤة التؤي تحؤدث فؤي الظؤروف االجتماعيؤة
والسياسؤؤية ،وبخاصؤؤة حينمؤؤا يتغيؤؤر فيهؤؤا نظؤؤام حكؤؤومي أو سياسؤؤي معؤؤين ويحؤؤل محلؤؤه نظؤؤام آخؤؤر (إسؤؤماعيل،

 ،5005ص .)11

مبادرة روجرز :مبادرة قدمتها الواليات المتحدة األمريكية على لسان وليام روجرز وزيؤر الخارجيؤة األمريكؤي
في عهد ريتشارد نيكسون في  19حزيران /يونيو عام 1980م ،وقد دعت هؤذه المبؤادرة لوقؤف إطؤالق النؤار
بين القوات المصرية والقوات اإلسرائيلية ولو لفترة ثالثة أشهر ،بعدما شن المصريون حرب االسؤتنزاف ضؤد
الجؤؤيا اإلس ؤرائيلي فؤؤي قنؤؤاة السؤؤويس ،بغيؤؤة التوصؤؤل إلؤؤى الخط ؤوات التفصؤؤيلية الالزمؤؤة لتنفيؤؤذ ق ؤرار ()545

(السيد حسين ،1990 ،ص.)17

البرنامج السياسي المرحلي :هو البرنامج السياسي الذي تبنته منظمة التحرير الفلسؤطينية فؤي الؤدورة الثانيؤة
عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1984م ،ويتضمن عشر نقاط ،أهمها ضرورة تأسيس سلطة وطنيؤة
فلسطينية على أية ارض فلسطينية يندحر عنها االحتالل الصهيوني (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)471
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االتحاد الكونفدرالي (الدولة الكونفدرالية) :هو اتحاد ينشأ بين دولتين أو أكثر بموجب معاهدة دولية ،ولكؤن
تحؤؤتفظ كؤؤل دول هؤؤذا االتحؤؤاد باسؤؤتقاللها الخؤؤارجي وشخصؤؤيتها الدوليؤؤة ،وينشؤؤأ بموجؤؤب هؤؤذا االتحؤؤاد هيئؤؤة

اتحاديؤؤة مشؤؤتركة تمثؤؤل كؤؤل الؤؤدول التؤؤي تؤؤدخل فؤؤي هؤؤذا االتحؤؤاد ،وتتؤؤولى مسؤؤئولية رسؤؤم السياسؤؤيات العامؤؤة
واإلشراف على سياسيات الدول األعضاء عن طريق التوصيات التي تصدرها (أبو سعدة ،5009 ،ص.)91

اتفاا دولي :اتفاق تعقده الدول فيما بينها بغرض تنظيم عالقات قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضؤع
لها هذه العالقة (سعيفان ،5004 ،ص.)11
اتفاقية كامب ديفيد :اتفاقية وقعت بؤين مصؤر واسؤرائيل (السؤادات وبؤيجن) فؤي  2أيلؤول /سؤبتمبر 1987م،
في منتجع كامب ديفيؤد بالواليؤات المتحؤدة تحؤت رعايؤة الؤرئيس األمريكؤي كؤارتر ،وتضؤمنت اتفؤاقيتين واطؤار
عمؤؤل ،االتفاقيؤؤة األولؤؤى كانؤؤت بخصؤؤوص الحكؤؤم الؤؤذاتي الفلسؤؤطيني ،والثانيؤؤة كانؤؤت باسؤؤتعادة مصؤؤر الكاملؤؤة

لسؤؤيناء (وان كانؤؤت منزوعؤؤة السؤؤالح) واطؤؤار العمؤؤل إلق ؤرار السؤؤالم فؤؤي الشؤؤرق األوسؤؤط (عبؤؤد الكؤؤافي،5002 ،

ص.)17:18
اتفاقية أوسلو :هي أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز،
ومنظمة التحرير الفلسطينية ،ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس ،التي تم توقيعها في 11

أيلول /سبتمبر عام 1991م ،وتنص االتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية( ،أصبحت
تعرف فيما بعد بالسلطة الفلسطينية) ،ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني ،في الضفة الغربية
وقطاع زة ،لفترة انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات (المبحوح ،5010 ،ص.)14
االنتفاضــة الفلســطينية مــام 8811م :شؤؤكل مؤؤن أشؤؤكال المقاومؤؤة الشؤؤعبية التؤؤي ابتكرهؤؤا الفلسؤؤطينيون ضؤؤد
الوجؤؤود اإلس ؤرائيلي فؤؤي  7كؤؤانون أول /ديسؤؤمبر عؤؤام 1978م ،وتقؤؤوم علؤؤى المظؤؤاهرات والمقاطعؤؤة للبضؤؤائع
اإلسرائيلية والعصيان المدني والمواجهة اليومية مع الجيا اإلسؤرائيلي داخؤل منؤاطق الضؤفة الغربيؤة وقطؤاع
زة (محمودي ،5010 ،ص .)59وقد حؤاول بعؤض الكتؤاب إسؤقاطها واحؤالل كلمؤة ثؤورة محلهؤا ،إال أنهؤا بقيؤت

الوصف المناسب لما حدث في الضفة الغربية وقطاع زة عام 1978م (المسيري ،5001 ،ص.)527

الحكـــم الـــ اتي :حؤؤق الدولؤؤة أو منطقؤؤة رئيسؤؤية منهؤؤا فؤؤي إدارة شؤؤئونها الداخليؤؤة بكؤؤل حريؤؤة ودون الخضؤؤوع
لت وجيهات أو أمر أي دولة خارجية ،وهو خطوة أولى وطبيعية نحو االسؤتقالل الكامؤل (الكيؤالي ،ج،1989 ،5

ص.)215

الســلطة :مفهؤؤوم أساسؤؤي فؤؤي العلؤؤوم االجتماعيؤؤة ،والسؤؤيما فؤؤي علؤؤم االجتمؤؤاع السياسؤؤي ،وتتعؤؤدد فؤؤي المعؤؤاني
التؤي يعؤود إلؤؤى اسؤتخدامها ،فتؤؤدل كلمؤة سؤلطة علؤؤى الدولؤة مقابلؤؤة مؤع المؤواطنين أو المجتمؤؤع المؤدني ،وتؤؤدل
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أيض ؤاً علؤؤى مجموعؤؤة المؤسسؤؤات الدسؤؤتورية فؤؤي العبؤؤارة "السؤؤلطات العامؤؤة" ،وتؤؤأتي أيض ؤاً ضؤؤمن المنظؤؤور
اإلمتالكي "امتالك السلطة" (هرميه وآخرون ،5002 ،ص.)512:514

النظــام السياســي :مجموعؤؤة مؤؤن القواعؤؤد واألجه ؤزة المتناسؤؤقة المترابطؤؤة فيمؤؤا بينهؤؤا التؤؤي تبؤؤين نظؤؤام الحكؤؤم
ووسؤؤائل ممارسؤؤة السؤؤلطة وأهؤؤدافها وطبيعتهؤؤا ومركؤؤز الفؤؤرد منهؤؤا وضؤؤماناته قبلهؤؤا ،كمؤؤا تحؤؤدد عناصؤؤر القؤؤوى

المختلفة التي تسيطر على الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضها (عثمان ،5007 ،ص.)7

المعارضــة السياســية :كؤؤل الجماعؤؤات التؤؤي لهؤؤا أهؤؤداف سياسؤؤية ،والتؤؤي تملؤؤك فؤؤي اإلطؤؤار الحقؤؤوقي القؤؤائم،
القدرة على إعالن وجهات نظر ومواقف مغايرة لوجهات نظر ومواقف الحكومة ،وعلى التعبيؤر العملؤي عؤن
أفكارها ،عبر العمل السياسي (سليمان ،1979 ،ص.)527
النخبة السياسية :يعني المصطلح في األصل األقلية المنتخبة أو المنتقاة مؤن مجموعؤة اجتماعيؤة (مجتمؤع
أو دولة أو حزب سياسي) تمؤارس نفؤوذاً البؤاً فؤي تلؤك المجموعؤة عؤادة بفضؤل مواهبهؤا الفعليؤة أو الخاصؤة

المفترضة ،وتدعى النخبة التي تمارس نفوذاً سياسياً الباً النخبة الحاكمة أو النخبة السياسية (باور،5007 ،

ص.)100

التسوية السياسية :هي التوفيق بين مواقف أطراف الص ارع كليا أو جزئيا طبقا لميزان القوى لحظة التوفيق
هؤؤذه ،فالتسؤؤوية السياسؤؤية ب ؤؤين ط ؤرفين أو دولتؤؤين ،تعن ؤؤي ببسؤؤاطة أن الن ؤزاع قؤؤد يس ؤؤوى ،وذلؤؤك عنؤؤدما تقب ؤؤل
األطؤراف المتنازعؤؤة سؤؤلما أو قص ؤ ار حؤؤال تؤؤم التوصؤؤل إليؤؤه وتتوقؤؤف هؤؤذه األط ؤراف عؤؤن تقؤؤديم وجهؤؤات النظؤؤر

المتعارضة (عبد الكافي ،5002 ،ص.)105
األمن القومي العربي :اإلجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقاتها للحفاظ علي كيانها ومصؤالحها فؤي
الحاضر والمستقبل مؤع م ارعؤاة المتغيؤرات الدوليؤة ،وبهؤذا المعنؤي فؤإن األمؤن القؤومي يشؤمل األمؤن العسؤكري

(االصبحي وآخرون ،5001 ،ص.)40

المجتمـــع الـــدولي :ذلؤؤك المجتمؤؤع الؤؤذي يضؤؤم مجموعؤؤة مؤؤن الوحؤؤدات السياسؤؤية التؤؤي يطلؤؤق عليهؤؤا وصؤؤف
الدولة ،وهو مجتمع منظم بكل ما يعنيه التنظيم من وجود تضامن بين أعضائه ،يحكمهم فيؤه قؤانون يحمؤي

الصؤالح العؤام للمجتمؤؤع ،وتتؤوافر فيؤؤه مؤن التنظيمؤؤات مؤا ينؤؤاط بهؤا السؤؤهر علؤى تحقيؤؤق األهؤداف االجتماعيؤؤة
المشتركة (الدقاق ،ب .ت ،ص.)11
االشـتراكية :نظؤام اجتمؤاعي قؤائم علؤى الملكيؤة العامؤة لوسؤائل اإلنتؤاج ،واالشؤتراكية تظهؤر إلؤى حيؤز الوجؤود
نتيج ؤؤة إلغ ؤؤاء ال ؤؤنمط ال أرس ؤؤمالي لإلنت ؤؤاج واقام ؤؤة دكتاتوري ؤؤة البروليتاري ؤؤا ،وتبن ؤؤي االش ؤؤتراكية عل ؤؤى ش ؤؤكلين م ؤؤن
الملكيؤؤة ،همؤؤا ،ملكيؤؤة الدولؤؤة (العامؤؤة) ،والملكيؤؤة التعاونيؤؤة والجماعيؤؤة ،وتقتضؤؤي الملكيؤؤة العامؤؤة انعؤؤدام وجؤؤود
11

الطبق ؤؤات المس ؤؤتغلة واسؤؤؤتغالل اإلنس ؤؤان لإلنس ؤؤان ،وتقتضؤ ؤؤي وج ؤؤود عالق ؤؤات التعؤ ؤؤاون الرفاقي ؤؤة ،والمسؤ ؤؤاعدة

المتبادلة بين العمال المشتركين في اإلنتاج ،وفي ظل االشتراكية ال يوجؤد اضؤطهاد اجتمؤاعي وعؤدم مسؤاواة
بين القوميات (باور ،5007 ،ص.)11

الشوفونية :مصطلح مؤن أصؤل فرنسؤي يرمؤز إلؤى المغؤاالة فؤي التعصؤب ،والؤى التعصؤب القؤومي المتطؤرف
(الكيالي ج ،1989 ،1ص.)201
البروليتاريــا :هؤؤي الطبقؤؤة العماليؤؤة المنتجؤؤة التؤؤي ال تمتلؤؤك نصؤؤيباً مؤؤن الثؤؤروة ،وال تتمتؤؤع بؤؤأي ضؤؤمانات فؤؤي
الحياة ،وتعاني من الفقر نتيجة االستغالل الرأسمالي لها (عبد الكافي ،5002 ،ص.)88

الراديكالية :نسبة إلى جذور الشيء ،ويطلق لفظ راديكالي على كل من ينادي بالتغيير الجذري أو األساسي
(عبد الكافي ،5002 ،ص.)551

البراغماتية :مذهب فلسفي -سياسي ،يعتبر نجاح العمل هو المعيار الوحيد للحقيقؤة ،فالسياسؤي الب ار مؤاتي

(الذرائعي) َّ
يدعي دائماً أنه يتصرف ويعمل من خالل النظر إلى النتائج العملية المثمرة التي قد يؤؤدي إليهؤا
ق ارره ،وهو ال يتخذ ق ارره بؤوحي مؤن فكؤرة أو أيديولوجيؤة سياسؤية محؤددة ،بؤل مؤن خؤالل أخؤذه بعؤين االعتبؤار

للنتيجة العملية المنشودة (الكيالي ،ج ،1989 ،5ص.)818

8.8

حدود الدراسة

تمت الدراسة في سياق ثالثة حدود هي:
الحد الزماني :دراسة الفترة منذ إعالن استقالل دولة فلسطين في الجزائر في  12تشرين ثاني /نوفمبر
1977م ،وحتى عام 5015م ،مرو اًر بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية.
الحــد المكــاني :فلسؤؤطين وحؤؤدود ال اربؤؤع مؤؤن حزي ؤران /يونيؤؤو1918م ،وفؤؤق قؤرارات الشؤؤرعية الدوليؤؤة ومقؤؤررات
المجالس الوطنية والبرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الحـــد الموضـــومي :د ارس ؤؤة ش ؤؤكل ومح ؤؤددات الدول ؤؤة الفلس ؤؤطينية المنش ؤؤودة ف ؤؤي الفك ؤؤر السياس ؤؤي الفلس ؤؤطيني
المعاصر بعد إعالن استقالل دولة فلسطين في الجزائر في  12تشرين ثاني /نوفمبر 1977م ،وحتى العام
5015م ،ورؤى الحركات واألحزاب السياسية الفلسطينية للدولة الفلسطينية.
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 81.8الدراسات السابقة
اعتمؤؤدت الد ارسؤؤة علؤؤى مجموعؤؤة مؤؤن الد ارسؤؤات السؤؤابقة ،والتؤؤي اسؤؤتفاد الطالؤؤب منهؤؤا ،فؤؤي البحؤؤث فؤؤي

الدولؤؤة الفلسؤؤطينية فؤؤي الفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني ،والتؤؤي كانؤؤت مرشؤؤداً هام ؤاً لالسؤؤتفادة ،وقؤؤد جؤؤاء بعضؤؤها

كالتالي:

 .8دراسة سامي احمد ،الموسومة بـ "المواقف السياسية الفلسطينية المتباينة وأثرها ملي مشاريع

التسوية الفلسطينية المقترحة في إطار التسوية  ،"8881-8811بحث منشور ،مجلة جامعة

األزهر بغزة ،العدد  ،(C) 8غزة .2188

ركز الكاتب في هذه الدراسة علؤى تعؤدد المواقؤف واآلراء الفلسؤطينية والعربيؤة ،واألطؤراف المعنيؤة حيؤال

مسألة إقامة الدولة الفلسطينية ،وأساليب تحقيق الحل السياسي إلقامتها ،حيث تراوحت تلك المواقف ما بؤين
الرفض والقبول تجاه أساليب وتحقيقات التسوية لهذه القضية المصيرية؛ التي تشكل قضية محوريؤة لألمتؤين

العربيؤؤة واإلسؤؤالمية مع ؤاً .وتهؤؤدف الد ارسؤؤة إلؤؤى محاولؤؤة إظهؤؤار حقيقؤؤة أن النظؤؤام العربؤؤي ،والنظؤؤام السياسؤؤي

الفلسؤؤطيني منؤؤذ نشؤؤأته يؤؤتحمالن جؤؤزًء مؤؤن مسؤئولية الفشؤؤل فؤؤي تحقيؤؤق أهؤؤداف المشؤؤروع الؤؤوطني الفلسؤؤطيني،
وبأن االنقسامات والتجاذبات السياسية التي مر فيها النظام السياسي الفلسطيني كان لها انعكاساتها السلبية
على مجمل مشؤاريع الدولؤة التؤي طرحؤت فؤي مختلؤف الم ارحؤل .ويالحؤظ الكاتؤب أن الدولؤة الفلسؤطينية تمثؤل

الهدف النهائي للعمل الؤوطني الفلسؤطيني ،وأن الت ارجؤع عؤن اإلسؤتراتيجيات إلقامؤة الدولؤة جؤاء تحؤت ضؤغط

تؤؤردي واق ؤؤع الع ؤؤالم العرب ؤؤي والنظ ؤؤام السياس ؤؤي الفلس ؤؤطيني المؤؤأزوم؛ ال ؤؤذي س ؤؤاد ف ؤؤي معظ ؤؤم مراحل ؤؤه السياس ؤؤية

االنقسام والتشرذم حول كيفية التحرك في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

2. Study of Rajnaara Akhtar. The Palestinian Nakba 8492 -8002 , 60 Years
of Catastrophe, Puplished by Friends of Al-Aqsa, Leicester, United
Kingdom, 2008.
 .2دراسة راجنا ار أختار .الموسومة بـ "النكبة الفلسطينية  11( 2111 -8831ماماً من النكبة)"
أصدقاء األقصي ،ليستر ،بريطانيا.2111 ،

تناولت الدراسة شرح عن قرار تقسيم فلسطين رقم ( )171لعام 1948م ،والمذابح التي تعرض لها
الشعب الفلسطيني عام 1947م ،وحق عودة الالجئين ،وميالد الحركات السياسية الفلسطينية ،وعلى رأسها
حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ،وأثر حرب عام 1918م ،وق اررات هيئة األمم المتحدة بشأن
القضية الفلسطينية ،واجتياح إسرائيل للبنان وخروج قوات منظمة التحرير من لبنان التي أدت إلى تشتت

الثورة الفلسطينية خارج فلسطين ،ثم ركزت الدراسة على االنتفاضة الفلسطينية التي أدت إلى ظهور حركة
المقاومة اإلسالمية حماس ،وانتهت بتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية التفاق أوسلو ،وخلصت الدراسة إلى
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أن الدولة الفلسطينية ستكون دولة ير قابلة للحياة بسبب الموانع والحواجز اإلسرائيلية والجدار العازل ،وأن

الحل يكمن في حل الدولة الواحدة وعيا المواطنين الفلسطينية واإلسرائيليين جنباً إلى جنب في سالم ،في
دولة ديمقراطية مع تطبيق المساواة في الحقوق ،فعلى الر م من أن إسرائيل تفتخر بأنها الدولة الديمقراطية
الوحيدة في منطقة الشرق األوسط ،إال أننا نجد خالل السنوات الستون الماضية قد أساءت بحق الشعب

الفلسطيني ،وانتهكت حقوق اإلنسان ومبادئ القانون الدولي العام ،وحجتها في ذلك بأن الشعب الفلسطيني
ال يريد السالم ويسعى إلى تدمير إسرائيل ،وأكدت الدراسة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على

الجانبين على قدم المساواة وبحيادية مطلقة من أجل حل الصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني ،وتحقيق السالم

في نهاية المطاف لجميع دول المنطقة.

 .1دراسة زهير إبراهيم المصري .الموسومة بـ "اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفـا المسـل
والتسوية" ،مكتبة اليازجي ،غزة.2111 ،

تناول الكاتب في هذه الدراسة كؤل الظؤروف الموضؤوعية المؤؤثرة فؤي تطؤور الفكؤر السياسؤي الفلسؤطيني

وتحولؤؤه مؤؤن الكفؤؤاح المسؤؤلح إلؤؤى النضؤؤال السياسؤؤي ،وم ارحؤؤل هؤؤذا التحؤؤول الؤؤذي ط ؤ أر علؤؤى مسؤؤار النضؤؤال
الفلسؤؤطيني ،كمؤؤا رصؤؤدت الد ارسؤؤة التطؤؤور الؤؤذي حؤؤدث فؤؤي الفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني مؤؤن خؤؤالل ق ؤ اررات
المجلؤؤس الؤؤوطني فؤؤي دو ارتؤؤه المتعاقبؤؤة ،ومناقشؤؤة هؤؤذا التطؤؤور ،وتبؤؤدأ الد ارسؤؤة مؤؤن عؤؤام  ،1987حيؤؤث شؤؤهد
الفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني اسؤؤتمرار الكفؤؤاح المسؤؤلح ،ثؤؤم مزاوجؤؤة هؤؤذا الكفؤؤاح مؤؤع النضؤؤال السياسؤؤي ،وتنتهؤؤي

الدراسة عند عام 1991م ،عندما حدث منعطف تاريخي خطير في الفكر السياسي الفلسطيني فؤي مشؤاركة

قيؤادة منظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية فؤي مؤؤتمر مدريؤد للسؤالم ،ووضؤحت الد ارسؤة الجؤذور التاريخيؤة التجاهؤؤات
الفكر السياسي الفلسطيني حتؤى عؤام 1988م ،وتطؤور المواقؤف والخالفؤات السياسؤية الفلسؤطينية بعؤد توقيؤع

اتفاقيؤؤة كامؤؤب ديفيؤؤد  ،1987واتجاهؤؤات الفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني فؤؤي أعقؤؤاب االجتيؤؤاح اإلسؤرائيلي للبنؤؤان
عؤؤام  ،1975وبؤؤروز تيؤؤار اإلسؤؤالم السياسؤؤي فؤؤي الضؤؤفة الغربيؤؤة وقطؤؤاع ؤزة ،واثؤؤر انتفاضؤؤة عؤؤام 1978م
على الفكر السياسي الفلسطيني ،والموقف الفلسؤطيني تجؤاه مؤؤتمر مدريؤد للسؤالم ،وخلصؤت الد ارسؤة إلؤى أن

رفؤؤض إسؤرائيل االعتؤراف بؤؤالحق الفلسؤؤطيني علؤؤى قاعؤؤدة الشؤؤرعية الدوليؤؤة والتوصؤؤل إلؤؤى حؤؤل عؤؤادل وشؤؤامل
للقضية الفلسطينية يعيد كل األرض المحتلة عام 1918م إلى أصحابها سيولد رفضاً فلسطينياً وعربياً.
 .3دراسة مصام مـدوان ،الموسـومة بــ "الدولـة الفلسـطينية فـي فكـر ياسـر مرفـات"( ،بـدون دار نشـر)،
.2111

ناقا الباحث نشأة حركة فتح والهدف األساسي لها وهو التحرير الكامل لفلسطين ،وبعد عام 1918م

تبنت هدف إقامة الدولة الديمقراطية التي يعيا فيها الفلسطينيون واليهود كهدف اسؤتراتيجي ،والتؤي لؤم يكؤن

لها قبول عند الكثير من األنظمة العربية والمجتمع الدولي ،لذا تبنت حركة فتح بعدها فكؤرة الحؤل المرحلؤي،
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واقامة سلطة وطنية على أي أرض يتم تحريرها ،كمؤا ناقشؤت الد ارسؤة اسؤتبدال عبؤارة تحريؤر فلسؤطين بعبؤارة
تحريؤؤر األرض الفلسؤؤطينية فؤؤي العؤؤام 1984م ،كإشؤؤارة إلش ؤراك منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية فؤؤي مباحثؤؤات

التسؤؤوية ،وقؤؤد القؤؤت هؤؤذه الفكؤرة قبؤوالً عربيؤاً رسؤؤمياً باعتبارهؤؤا حؤالً للصؤراع اإلسؤرائيلي -العربؤؤي ،وأكؤؤد ياسؤؤر
عرفؤؤات فؤؤي العؤؤام 1981م أن هؤؤذه الدولؤؤة لؤؤن تشؤؤكل خطؤ اًر علؤؤى إسؤرائيل ،وفؤؤي العؤؤام 1975م وجؤؤه عرفؤؤات

دعوته إلى الرئيس األمريكي ريغان بأن يحصل على اعتراف إسرائيل بمشروع قمة فاس ،والؤذي نؤص علؤى
دولؤؤة فلسؤؤطينية فؤؤي الضؤؤفة والقطؤؤاع ،وأوضؤؤحت الد ارسؤؤة مسؤؤالة طؤؤرح الملؤؤك حسؤؤين مشؤؤروع المملكؤؤة العربيؤؤة

المتحدة في  14آذار /مارس عام 1985م ،والذي تم رفضه بشدة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ،وقؤد
جؤؤرى ف ؤؤي الع ؤؤام 1972م اتف ؤؤاق أردن ؤؤي -فلس ؤؤطيني بإقامؤؤة اتح ؤؤاد كونف ؤؤدرالي وحض ؤؤور م ؤؤؤتمر للس ؤؤالم بوف ؤؤد

مشترك ،والتي نتج عنها تشكيل هذا الوفد للمشاركة فؤي مؤؤتمر مدريؤد للسؤالم ،ومؤن ثؤم الوصؤول إلؤى اتفؤاق
أوسؤؤلو ،وأوصؤؤت الد ارسؤؤة إلؤؤى أنؤؤه مؤؤن الضؤؤروري أن يأخؤؤذ الساسؤؤة والقؤؤادة الفلسؤؤطينيين العب ؤرة مؤؤن دروس
الماضي ،ومن تجربتهم أين أصابت وأين أخطأت ،وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك عدة عوامؤل قؤد أثؤرت
في تفكير ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية باتجاه مشروع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

 .3دراسة هيثم مبد الرحمن ثابت .الموسومة بـ "التحوالت اإلسـتراتيجية فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني
( ،")2111 -8881قســـم العلـــوم السياســـية ،جامعـــة القـــدس  ،2111 ،أطروحـــة ماجســـتير غيـــر
منشورة.

تناولت الد ارسؤة التحؤوالت اإلسؤتراتيجية فؤي الفكؤر السياسؤي الفلسؤطيني منؤذ التوقيؤع علؤى اتفاقيؤة أوسؤلو

عام  ،1991وحتى انتفاضة األقصى عام 5000م ،لما لهذه الفترة من اثر فؤي التطؤور السؤريع علؤى الفكؤر

السياسي الفلسطيني ،وبروز قوى سياسية فلسطينية لكؤل منهؤا فكرهؤا الخؤاص ،واسؤتراتيجيتها ومفاهيمهؤا عؤن
النضال والتحرر ،وبناء الوطن مما افرز الكثير من التناقضؤات فؤي الفكؤر السياسؤي الفلسؤطيني لؤدى الكثيؤر

مؤؤن قيؤؤادات تلؤؤك القؤؤوى .واعتمؤؤدت الد ارسؤؤة علؤؤى منهجؤؤين ،همؤؤا المؤؤنهج التؤؤاريخي ،ومؤؤنهج التحليؤؤل المقؤؤارن،
والؤذي يعتمؤد علؤى مقارنؤة الد ارسؤات التؤي تركؤزت علؤؤى مراقبؤة التطؤورات التؤي حؤدثت فؤي مواقؤف وسؤؤلوكيات
وتصؤرفات قيؤؤادات وشؤرائح الشؤؤعب الفلسؤؤطيني .واسؤؤتطاع الباحؤؤث أن يتعؤؤرف علؤؤى بعؤؤض عناصؤؤر وأسؤؤباب

التحول في الفكر السياسي الفلسطيني .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة مؤن النتؤائج ،أهمهؤا أن المتغيؤرات
الدولية واإلقليمية لعبت دو اًر هاماً في تحول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية نحو الحل السؤلمي ،وأن وجؤود
سؤؤلطة وطنيؤؤة فلسؤؤطينية ونظؤؤام سياسؤؤي فلسؤؤطيني مسؤؤتقل أدى إلؤؤى نؤؤوع مؤؤن االسؤؤتقرار والسؤؤيادة الفلسؤؤطينية،

وبأن حركة حماس لم تستمر فؤي رفضؤها لمشؤروع السؤلطة الوطنيؤة الفلسؤطينية حينمؤا شؤاركت فؤي انتخابؤات

عؤؤام 5001م ،وأوصؤؤت الد ارسؤؤة بإصؤؤالح منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،والؤؤذي يجؤؤب أن يكؤؤون وفؤؤق برنؤؤامج
وطنؤؤي متفؤؤق عليؤؤه بؤؤين جميؤؤع الفصؤؤائل الفلسؤؤطينية ،واعتمؤؤاد خيؤؤار السؤؤالم كحؤؤل تكتيكؤؤي فؤؤي هؤؤذه المرحلؤؤة،

واسناد الوفد الفلسطيني المفاوض بالخبراء في كافة المجاالت.
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 .1دراسة ممر محمود شاليل ،الموسومة بـ "الدولـة الفلسـطينية فـي فكـر الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية"،
موقع دنيا الرأي ،تاريخ النشر2111/8/21 :م.

يرى الكاتب أن مفهؤوم الدولؤة الفلسؤطينية فؤي فكؤر الحركؤة الوطنيؤة الفلسؤطينية تبلؤور عبؤر عؤدة م ارحؤل
مختلف ؤؤة ،المرحل ؤؤة األول ؤؤى ه ؤؤي مرحل ؤؤة الط ؤؤرح الق ؤؤومي ف ؤؤي مواجه ؤؤة التقس ؤؤيم ،حي ؤؤث تن ؤؤادي الحرك ؤؤة الوطني ؤؤة
الفلسطينية بوحدة المصير العربي بين أجزاء الوطن الواحد.

المرحلة الثانيؤة وهؤي مرحلؤة الشؤتات الفلسؤطيني وهؤي مؤن أخطؤر مؤا تعرضؤت لؤه الشخصؤية الفلسؤطينية بعؤد
عؤام 1947م ،هؤو هؤذا الغيؤاب الواضؤؤح عؤن السؤاحة العربيؤة والدوليؤة .وقؤؤد أسؤهم فؤي يؤاب تلؤك الشخصؤؤية

ضؤؤم الضؤؤفة الغربيؤؤة إلؤؤى األردن باسؤؤم الوحؤؤدة بؤؤين الضؤؤفتين الش ؤرقية والغربيؤؤة فؤؤي إطؤؤار المملكؤؤة األردنيؤؤة
الهاشمية ،وكذلك وضع قطاع زة تحت إشراف اإلدارة المصرية .ولقد كؤان لهؤذه السياسؤة األثؤر الكبيؤر فؤي
تأخير بروز الشخصية الوطنية الفلسطينية لما يقرب من عقدين من الزمان.

المرحلة الثالثة وهؤي شؤعار الدولؤة الديمقراطيؤة ،حيؤث يعتبؤر الكاتؤب أن طؤرح شؤعار الدولؤة الديمقراطيؤة كؤان
أفضل من مرحلته السابقة في تركه فار اً بعد إتمام التحرير ،ولم يدم الحال طويالً بهذا الشعار فسؤرعان مؤا

داهمته المرحلية بعد حرب أكتوبر  ،1981وهو ما مثل المرحلة الرابعة بنظر الكاتب.

المرحلؤؤة الخامسؤؤة هؤؤي مرحلؤؤة إعؤؤالن االسؤؤتقالل ،فلؤؤم تتؤؤبن منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية إسؤؤتراتيجية سياسؤؤية
واضؤحة المعؤالم تمامؤاً إال فؤي اجتمؤاع المجلؤس الؤوطني الفلسؤؤطيني فؤي دورتؤه التاسؤعة عشؤرة الؤذي عقؤد فؤؤي

الجزائر ما بين  12 -15تشرين ثاني /نوفمبر عام 1977م ،وقد حددت هذه اإلستراتيجية الفلسطينية تبني
"حل الدولتين" للصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني".

المرحلة السادسة هي مرحلة مدريد وأوسلو ،حيث أن الفكر السياسي الفلسؤطيني المعاصؤر فؤي هؤذه المرحلؤة

هو رهان ومخاطرة من ناحية ،وتصويب نحو العودة لؤألرض وابتعؤاد عؤن المنفؤى واضؤعاف لفصؤائل بعينهؤا

ربطت نفسؤها بم اركؤز القؤوى العربيؤة وتجميؤع لوحؤدة فلسؤطينية وطنيؤة فؤوق األرض يؤر مسؤبوقة ،والتفؤاوض

المباشر مع العدو في موجات من الهدوء وموجات من االشتباك ،تجربة بكل أبعادهؤا كانؤت نتيجؤة للمواقؤف
العربية والدولية أكثر بكثير من كونها نتيجة الخيارات.
 .1دراسة ناجي شراب ،الموسومة بـ "الدولة الفلسطينية والتداميات والمكانة اإلقليمية رؤيـة مسـتقبلية"،
مجلة السياسة الدولية ،العدد .2112 ،831

تناولت هذه الد ارسؤة التؤأثيرات المحتملؤة لقيؤام دولؤة فلسؤطينية فؤي حؤدود دائؤرتين ،تتعلؤق األولؤى لؤبعض

ال ؤؤدول المج ؤؤاورة له ؤؤذه الدول ؤؤة جغرافيؤ ؤاً ،فيم ؤؤا تخ ؤؤص الثاني ؤؤة النظ ؤؤام العرب ؤؤي بمجمل ؤؤه ،ومجموع ؤؤة التف ؤؤاعالت
اإلقليميؤؤة األش ؤؤمل ،ومكانؤؤة فلس ؤؤطين الدول ؤؤة مؤؤن ه ؤؤذه التفؤؤاعالت ومض ؤؤمون التس ؤؤوية السياسؤؤية ب ؤؤين الع ؤؤرب

واسرائيل ،كما ناقشت الد ارسة بأنه ثمة أكثر مؤن ثمانيؤة ماليؤين فلسؤطيني يؤيؤدون إقامؤة دولؤة فلسؤطينية فؤي
الضؤؤفة الغربيؤؤة وقطؤؤاع ؤزة والقؤؤدس ،وان هنؤؤاك أكثؤؤر مؤؤن  70دولؤؤة تعتؤؤرف بالدولؤؤة الفلسؤؤطينية علؤؤى هؤؤذا
16

األسؤاس وفؤي مقؤؤدمتها الؤدول األوروبيؤة ،حتؤؤى وان رأت أن تكؤون منقوصؤة السؤؤيادة ومنزوعؤة السؤالح ،الؤؤذي

يؤيده أيضاً التوجه األمريكي ،وبعض األطراف اليهودية فؤي الواليؤات المتحؤدة وفؤي داخؤل إسؤرائيل ،وأشؤارت
الدراسة إلى مفهؤوم مكانؤة الدولؤة الفلسؤطينية ،حيؤث حؤددت بأنؤه ال ينبغؤي االسؤتهانة بموقؤع أي كيؤان لمجؤرد

كونؤؤه يفتقؤؤر إلؤؤى عنصؤؤر السؤؤيادة ،وبؤؤأن قيؤؤام دولؤؤة فلسؤؤطينية مؤؤن شؤؤأنه أن ينهؤؤي مصؤؤطلح دول المواجهؤؤة أو

الطؤوق بالنسؤؤبة إلسؤرائيل .وأشؤؤارت الد ارسؤة إلؤؤى أن فكؤرة الكونفدراليؤة األردنيؤؤة -الفلسؤطينية سؤؤتبقى مطروحؤؤة
للنقاا ،وفي حال نشوء دولة فلسطينية فان العالقة بين هذه الدولة وكل من سؤوريا ولبنؤان مرشؤحة للمضؤي

فؤؤي دائ ؤرة السؤؤلبية ،أمؤؤا علؤؤى الصؤؤعيد المصؤؤري فؤؤإن فلسؤؤطين تعتبؤؤر جؤؤزًء مؤؤن أمنهؤؤا القؤؤومي ،وحلقؤؤة الوصؤؤل
بينها وبين العالم العربي الذي انقطع بريؤاً منؤذ عؤام 1947م ،أمؤا عربيؤاً فسؤتعمل إسؤرائيل علؤى جعؤل الدولؤة
الفلسطينية جس اًر نحو العالم العربي.

 .1دراسة إبراهيم أبراش ،الموسومة بـ "الدولة الفلسطينية في المواثيا الفلسطينية (الميثاا الوطني
ومقررات المجالس الوطنية الفلسطينية)" ،مجلة رؤية ،العدد  ،3كانون ثاني /يناير .2118
يرى الكاتب أن الميثاق الوطني الفلسطيني لم يتوسع فيما يخص مستقبل فلسطين بعد التحرير ،وهو

وان اعتبر فلسطين أرض الشعب العربي الفلسطيني ولم يعترف لليهود المقيمين عليها ،باستثناء أولئك
الذين كانوا يقيمون فيها إقامة عادية متواصلة قبل عام 1947م بأي حقوق؛ فإن ذلك يعود إلى
خصوصيات المرحلة وهي مرحلة المد القومي والدعوة للوحدة العربية .كما أن حساسية بعض الحكومات

العربية من موضوع الدولة الفلسطينية ،بل رفضها القاطع لهذا األمر ،باإلضافة إلى أن بحث موضوع
فلسطين ما بعد التحرير بالتفصيل يدخل في إطار المرحلة النهائية للثورة الفلسطينية ،وهي مرحلة معركة

التحرير الحاسمة .وان تبني شعار فلسطين الديمقراطية شكل بداية مسلسل التنازالت ،بداية سياسة وضع
الثوابت محل إعادة النظر ،وبداية الصراع الوجداني ما بين الواقعية والطهرية الثورية ،وقد سار أصحاب

هذا الحل في طريقهم وسط أجواء ير متحمسة كثي اًر لهذا الطرح ،بل تعرض بعضهم لالعتقال بتهمة

الخيانة ،وبسبب الرفض القاطع الذي قوبل به شعار(هدف فلسطين الديمقراطية) ،تم التحول أو التنازل،
وذلك بطرح ما سمي سياسة المرحلية وفكرة السلطة الوطنية مباشرة بعد حرب تشرين أول /أكتوبر عام

1981م ،وقد شرعت هذه الفكرة الهدف المرحلي الطريق أمام وضع مسألة الدولة الفلسطينية موضع
التساؤل ،سواء من حيث مرتكزات شرعيتها أو من حيث حجمها أو حجم مكوناتها ،واليوم ومع نتائج كامب
ديفيد الثاني وفي ظل مأزق التسوية وتفكك صالبة الصهيونية المنظِّرة لمقولة إسرائيل الكبرى وتراجع الفكر
القومي العربي وما يعرفه الكفاح المسلح الفلسطيني ،يتساءل الكاتب عن مصير فلسطين والدولة

الفلسطينية ،وهل فلسطين ال تي يتحدثون عنها اليوم ،هي فلسطين المرسومة في عقل ووجدان كل حر

فلسطيني وقومي واسالمي.
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 .8دراسة ممدو نوفل ،الموسومة بـ "البحث من الدولة" ،سلسلة التجربة الفلسطينية ،مواطن المؤسسة
الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة ،سلســلة التجربــة الفلســطينية ،مؤسســة ناديــا للطبامــة والنشــر ،رام

اهلل.2111 ،

تناولؤؤت الد ارسؤؤة تسؤؤجيل تؤؤاريخي للوقؤؤائع واألحؤؤداث لنشؤؤوء النظؤؤام السياسؤؤي الفلسؤؤطيني ،وتبلؤؤور فك ؤرة
الدولؤؤة الفلسؤؤطينية ،وبؤؤروز فك ؤرة اسؤؤتقالل فلسؤؤطين بعؤؤد الحؤؤرب العالميؤؤة األولؤؤى ،ورفؤؤض الفلسؤؤطينيين بق ؤرار

التقسيم ،وتأثر الفكر السياسي الفلسطيني بكل األحداث التاريخية منذ العام 1947م وحتى انتفاضة الشعب

الفلسطيني عام 1978م ،والتي كان لها األثر البارز على إعالن االستقالل وقيام دولة فلسطين على الورق
بدون حكومة ورئيس ،بالر م من االعتراف الواسع لها من قبل دول العالم ومعظم الدول اإلسؤالمية ،وجميؤع

الدول العربية عدا سوريا ولبنان ،وقد ناقشت الدراسة تحول الحكومة األمريكية فؤي اسؤتعدادها لالجتمؤاع مؤع
عرفات بشرط االعتراف بإسرائيل والتفاوض معها ،األمر الذي أدى إلى صدور قرار رقم  181/41من قبل

هيئة األمم المتحدة عام 1977م ،والذي دعت فيؤه إلؤى عقؤد مؤؤتمر دولؤي للسؤالم بمشؤاركة منظمؤة التحريؤر

الفلسؤؤطينية ،كمؤؤا قؤؤرر مجلؤؤس األمؤؤن أن يسؤؤتعمل اسؤؤم فلسؤؤطين بؤؤدالً مؤؤن منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،ومؤؤع
قبول عرفات في خطابه في الجمعية العامة لهيئة ألمم المتحدة في جنيف عؤام 1977م ،بنبؤذ العنؤف وحؤق

دول الش ؤؤرق األوس ؤؤط الع ؤؤيا بأم ؤؤان ض ؤؤمن ح ؤؤدود معت ؤؤرف به ؤؤا ،انقس ؤؤمت الفص ؤؤائل الفلس ؤؤطينية ب ؤؤين مؤي ؤؤد
ومعؤؤارض للح ؤوار مؤؤع الواليؤؤات المتحؤؤدة بؤؤالر م مؤؤن معارضؤؤة إس ؤرائيل لؤؤه أيض ؤاً ،وخلصؤؤت الد ارسؤؤة إلؤؤى أن

حرب الخلؤيج الثانيؤة عؤام 1991م ،قؤد أثؤرت علؤى تؤوتر العالقؤة بؤين منظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية ،وكؤل مؤن
سوريا ،ومصر ،ودول الخلؤيج ،والواليؤات المتحؤدة األمريكيؤة ودول والسؤوق األوروبيؤة ،األمؤر الؤذي مهؤد إلؤى

التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1991م.
.81

دراســة ملــي فيــاو ،الموســومة بـــ "الدولــة الفلســطينية فــي الفكــر السياســي الفلســطيني" ،صــامد

االقتصادي ،ممان ،األردن ،العدد  ،881تموز -آب -أيلول.8888 ،

تناول الكاتب الخلفية السياسؤية لفكؤرة الدولؤة ،وأثؤر الحؤربين العؤالميتين علؤى التؤاريخ الفلسؤطيني ،واقؤرار
الوجؤؤود الشؤؤرعي الفلسؤؤطيني مؤؤن قبؤؤل عصؤؤبة األمؤؤم ،كؤؤأول أسؤؤاس قؤؤانوني دولؤؤي للدولؤؤة الفلسؤؤطينية ،وناقشؤؤت

الد ارسؤؤة مؤؤؤتمر لنؤؤدن عؤؤام 1941م والؤؤذي شؤؤهد ثالثؤؤة مشؤؤاريع تتعلؤؤق بمسؤؤتقبل فلسؤؤطين ورفضؤؤهم مؤؤن جميؤؤع
األطراف ،معلنة بذلك فشل المؤتمر .وتحدثت الد ارسؤة عؤن االنقسؤام لؤدى الفلسؤطينيين فؤي إقامؤة الدولؤة بعؤد
نكبؤؤة عؤؤام 1947م ،والمتمثلؤؤة فؤؤي االتجؤؤاهين الؤؤذي يتمثؤؤل األول فؤؤي إعؤؤالن اسؤؤتقالل فلسؤؤطين كاملؤؤة فؤؤي

المؤؤؤتمر الؤؤوطني فؤؤي ؤزة فؤؤي عؤؤام 1947م ،ويتعلؤؤق الثؤؤاني باالنؤؤدماج مؤؤع األردن ،كمؤؤا عرضؤؤت الد ارسؤؤة
الكيانيؤ ؤؤة الفلسؤ ؤؤطينية ضؤ ؤؤمن اإلطؤ ؤؤار القؤ ؤؤومي العربؤ ؤؤي قبؤ ؤؤل العؤ ؤؤام 1918م ،والدولؤ ؤؤة فؤ ؤؤي المشؤ ؤؤروع الثؤ ؤؤوري

الفلسؤؤطيني بعؤؤد هؤؤذا العؤؤام ،وقؤؤدمت الد ارسؤؤة عرض ؤاً عؤؤن االنتفاضؤؤة الفلسؤؤطينية عؤؤام 1978م ،وبؤؤروز قؤؤوى

سياسية كحركة حماس والجهاد اإلسالمي ،واللتؤان أدخلتؤا فكؤ اًر مختلفؤاً بإقامؤة الدولؤة اإلسؤالمية ،ورفؤض كؤل
18

مبادرات السالم ،وأشارت الدراسة إلى أن الموافقؤة علؤى جميؤع قؤ اررات هيئؤة األمؤم المتحؤدة المتعلقؤة بالقضؤية

الفلسؤؤطينية ،أدى إلؤؤى الوصؤؤول لتسؤؤوية سياسؤؤية ،مؤؤرو اًر بتوقيؤؤع اتفاقيؤؤة أوسؤؤلو وقيؤؤام سؤؤلطة وطنيؤؤة كتمهيؤؤد
للمفاوض ؤؤات النهائي ؤؤة .وخلص ؤؤت الد ارس ؤؤة إل ؤؤى أن إقام ؤؤة الدول ؤؤة الفلس ؤؤطينية يتطل ؤؤب المزي ؤؤد م ؤؤن التض ؤؤحيات
والمسؤ ؤؤاومات والتنؤ ؤؤازالت .وتوصؤ ؤؤلت الد ارسؤ ؤؤة إلؤ ؤؤى أن االعت ؤ ؤراف الؤ ؤؤدولي بالدولؤ ؤؤة الفلسؤ ؤؤطينية هؤ ؤؤو مكسؤ ؤؤب

للفلس ؤؤطينيين ،وعل ؤؤى الفك ؤؤر السياس ؤؤي الفلس ؤؤطيني الس ؤؤعي إليج ؤؤاد ص ؤؤيغة للجس ؤؤر ب ؤؤين الدول ؤؤة وب ؤؤين الش ؤؤعب
الفلسطيني خارج األرض المحتلة ،بحيث ال يتم تصفية قضية الالجئين وحق العودة.
.88

دراسة ماهر الشريف ،الموسـومة بــ "البحـث مـن كيـان -دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني

 ،"8881-8811مركز األبحاث والدراسات االشتراكية في العالم العربي ،نيقوسيا ،قبرص.8883 ،

ربطت الدراسة ما بين تبلور الشخصية الوطنية الفلسطينية وبين اإلحساس بالخطر الصهيوني المتمثل

فؤؤي االسؤؤتيطان الؤؤذي أدى إلؤؤى تبلؤؤور الفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني ،فلؤؤم تكؤؤن المعطيؤؤات القائمؤؤة قبؤؤل الحؤؤرب
العالميؤة األولؤى تسؤمح بطؤرح فكؤرة تشؤكيل كيؤؤان سياسؤي فلسؤطيني .وأوضؤحت الد ارسؤة بؤان المؤؤتمر العربؤؤي

الفلسطيني الثالث عام 1950م قد دعؤا إلؤى تشؤكيل حكومؤة وطنيؤة فلسؤطينية ،وقؤد صؤنفت الد ارسؤة التيؤارات
الفكريؤؤة الرئيسؤؤية فؤؤي مرحلؤؤة االنتؤؤداب البريطؤؤاني آنؤؤذاك ،إلؤؤى تيؤؤار الوطنيؤؤة القطريؤؤة ،وتيؤؤار القوميؤؤة العربيؤؤة،

وتيار الشيوعية األممية ،أما عن التيار اإلسالمي فانه لم يعبر عن نفسه سياسياً بشكل واضح ،وقد رفضت

هؤؤذه التيؤؤارات كؤؤل مشؤؤاريع الحكؤؤم الؤؤذاتي التؤؤي تقؤؤدمت بهؤؤا حكومؤؤة االنتؤؤداب .وقؤؤدمت الد ارسؤؤة عرضؤاً شؤؤامالً

للتط ؤؤورات م ؤؤا ب ؤؤين أعؤ ؤوام 1947م1914-م ،من ؤؤذ تم ؤؤزق الكي ؤؤان الفلس ؤؤطيني وحت ؤؤى نش ؤؤوء منظم ؤؤة التحري ؤؤر

الفلسؤؤطينية ،وتطرقؤؤت الد ارسؤؤة أيض ؤاً إلؤؤى مفهؤؤوم الثؤؤورة مستعرضؤؤة مبؤؤادئ حركؤؤة فؤؤتح ،وبؤؤأن هزيمؤؤة حركؤؤة

المقاومؤؤة فؤؤي األردن سؤؤاهم فؤؤي تطؤؤوير الؤؤوعي الكيؤؤاني الفلسؤؤطيني واقامؤؤة الدولؤؤة الفلسؤؤطينية كبرنؤؤامج رسؤؤمي
للثؤؤورة ،كمؤؤا وناقشؤؤت الد ارسؤؤة تطؤؤور الفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني بعؤؤد حؤؤرب عؤؤام 1981م مؤؤن خؤؤالل برنؤؤامج
السلطة الوطنية وعالقة الهدف االسؤتراتيجي بالهؤدف المرحلؤي ،الؤذي يعتبؤر مرحلؤة جديؤدة فؤي تطؤور الؤوعي

الكي ؤؤاني الفلس ؤؤطيني ،وتح ؤؤدثت الد ارس ؤؤة ع ؤؤن إع ؤؤالن االس ؤؤتقالل ع ؤؤام 1977م ال ؤؤذي ق ؤؤام عل ؤؤى مب ؤؤدأ دولت ؤؤين

لشعبين والمواقف منها ،وحتى توقيع اتفاقية أوسلو عام 1991م.
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تعقيب الباحث ملي الدراسات السابقة
لم يتناول الباحث الدراسات السابقة بغرض النقد واظهار النقص ،ولكن لالستفادة فؤي التحليؤل والتعمؤق
ف ؤؤي الموض ؤؤوع ،وبعؤؤؤد اس ؤؤتعراض ه ؤؤذه الد ارسؤ ؤؤات المتعلق ؤؤة بموض ؤؤوع الد ارس ؤؤة ،ف ؤؤان الباحؤ ؤؤث يض ؤؤع بعؤؤؤض

المالحظات حول هذه الدراسات كالتالي:

 أ لب الدراسات تناولت موضوع إقامؤة الدولؤة الفلسؤطينية وفقؤا للمتغيؤرات والعوامؤل التؤي أحاطؤت بؤالفكرالسياسي الفلسطيني.

 تناولؤؤت أ لؤؤب الد ارسؤؤات السؤؤابقة تسؤؤجيل تؤؤاريخي للوقؤؤائع واألحؤؤداث لنشؤؤوء النظؤؤام السياسؤؤي الفلسؤؤطيني،وتبلور فكرة الدولة الفلسطينية.

 أن ا لؤؤب الد ارسؤؤات فؤؤي مجملهؤؤا اقتصؤؤرت علؤؤى حقؤؤب زمنيؤؤة معينؤؤة ،وكلمؤؤا دارت عجلؤؤة الؤؤزمن جؤؤرتخاللهؤؤا نشؤؤاطات سياسؤؤية مختلفؤؤة مؤؤن ضؤؤمنها اتفاقيؤؤة كامؤؤب ديفيؤؤد ،واعؤؤالن االسؤؤتقالل عؤؤام 1977م،
واتفاقية أوسلو ،و يرها.

 تحدثت البية الدراسات السابقة عن تخلي النخب السياسية الفلسؤطينية عؤن إقامؤة دولؤة فلسؤطينية علؤىكامل التراب الوطني بشكل تدريجي ،وذلك بسبب العديد من العوامل والمتغيرات اإلقليمية والدوليؤة التؤي
أثرت في تغيير الفكر السياسي الفلسطيني تجاه شكل ومضمون الدولة الفلسطينية.

 -لم يتم تغطية الفترة الزمنية المراد بحثها من قبل الدراسات السابقة.

 لم تتحدث الدراسات السابقة عن فكرة ومضمون إقامة الدولة الفلسطينية في وقتنا الحاضر. -لم تتناول الدراسات السابقة ،وضع تصورات حول حدود الدولة الفلسطينية.

 لؤؤم تعمؤؤل الد ارسؤؤات السؤؤابقة علؤؤى قيؤؤاس واسؤؤتطالع آراء النخؤؤب السياسؤؤية الفلسؤؤطينية المعاص ؤرة بشؤؤأنمفهوم الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر.

وقد خلص الباحث إلى أنه واضافة لما تم التوصل إليه في الدراسات السابقة ،فإن هذه الدراسة ستركز
على فترة زمنية مهمة ومعاصرة وهي منذ إعالن االستقالل عؤام 1977م ،وحتؤى العؤام 5015م ،وسؤتناقا

هؤؤذه الرس ؤؤالة موق ؤؤف منظمؤؤة التحري ؤؤر الفلس ؤؤطينية م ؤؤن إقامؤؤة الدول ؤؤة الفلس ؤؤطينية ،ومفهؤؤوم الدول ؤؤة ف ؤؤي الفك ؤؤر
السياسؤؤي الفلسؤؤطيني لؤؤدى الحركؤؤات واألح ؤزاب الفلسؤؤطينية ،ومعرفؤؤة حؤؤدودها ومكوناتهؤؤا وعناصؤؤرها ومؤؤدى

سيادتها.
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 88.8تقسيمات الدراسة
تنقسم هذه الد ارسؤة إلؤى خمسؤة فصؤول رئيسؤية ،ويتبعهؤا نتؤائج وتوصؤيات وم ارجؤع الد ارسؤة ،أمؤا فصؤول

الدراسة فهي على النحو التالي:

الفصل األول :عرض الفصل تقديم خطة البحث وأدبياتهؤا بمختلؤف جوانبهؤا ،مؤن أهميؤة وأهؤداف وفرضؤيات
وتساؤالت رئيسية وفرعية ،باإلضافة إلى مقدمة الدراسة.
الفصل الثاني :ناقا هذا الفصل مرحلة تبلور مفهؤوم الدولؤة الفلسؤطينية فؤي الفكؤر السياسؤي الفلسؤطيني فؤي
الفتؤ ؤرة 1947م1914-م ،ومفه ؤؤوم الدول ؤؤة ل ؤؤدى الحرك ؤؤات واألحؤ ؤزاب السياس ؤؤية قب ؤؤل إنش ؤؤاء منظم ؤؤة التحري ؤؤر
الفلسطينية عام 1914م.
الفصل الثالث :وهؤو الفصؤل الؤذي اسؤتعرض مفهؤوم الدولؤة الفلسؤطينية فؤي الفكؤر السياسؤي لمنظمؤة التحريؤر
الفلسؤؤطينية ،وعؤؤرض لمفهؤؤوم الدولؤؤة فؤؤي كؤالً مؤؤن الميثؤؤاق القؤؤومي للمنظمؤؤة عؤؤام 1914م ،والميثؤؤاق الؤؤوطني
الؤؤذي تؤؤم تعديلؤؤه عؤؤام 1917م ،وأثؤؤر هزيمؤؤة حؤؤرب عؤؤام 1918م علؤؤى الفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني ،ومرحلؤؤة
قبول منظمة التحرير الفلسطينية للبرنامج السياسي المرحلي عام 1984م.
الفصــل الرابــع :تضؤؤمن هؤؤذا الفصؤؤل تطؤؤور الفكؤؤر السياسؤؤي للمنظمؤؤة نحؤؤو التسؤؤوية السياسؤؤية إلقامؤؤة الدولؤؤة
الفلسؤؤطينية ،والعوامؤؤل والتطؤؤورات السياسؤؤية التؤؤي أدت إلؤؤى هؤؤذا التحؤؤول والقبؤؤول بالتسؤؤوية السياسؤؤية للقضؤؤية

الفلسؤؤطينية وتحؤؤول الفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني تجؤؤاه مفهؤؤوم الدولؤؤة مؤؤن إقامؤؤة الدولؤؤة الفلسؤؤطينية علؤؤى كامؤؤل

التراب الفلسطيني إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م.

الفصــل الخــامس :نؤؤاقا هؤؤذا الفصؤؤل مفهؤؤوم الدولؤؤة فؤؤي الفكؤؤر السياسؤؤي لألح ؤزاب والحركؤؤات الفلسؤؤطينية،
وتفسؤؤير مواقؤؤف األح ؤزاب والحركؤؤات السياسؤؤية المنضؤؤوية تحؤؤت ل ؤواء منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،المكونؤؤة

لمنظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،و يؤؤر األعضؤؤاء فيهؤؤا ممثلؤؤة بالحركؤؤات اإلسؤؤالمية ،مؤؤن قيؤؤام دولؤؤة فلسؤؤطينية
مستقلة ،وما هي تبعاتهؤا ومكوناتهؤا ،ومعرفؤة وجهؤات النظؤر الخاصؤة بحؤدودها وسؤيادتها ،ومؤن ثؤم التوصؤل

إلى نتائج وتوصيات الدراسة.
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الفصل الثاني
تبلور مفهوم الدولة يف الفكر السياسي الفلسطيين املعاصر
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 8.2تمهيد
ظل الفلسطينيون يحلمون بدولة مستقلة لهم ،بر م التجارب المؤلمة التي مروا بها ،لكنهم لم ييأسوا

وقدموا تضحيات كبيرة كي تصبح لهم دولة ،وبالر م من أن مراحل نضالهم من اجل قيام هذه الدولة ظلت
متشابكة ومتداخلة ،إال أن لكل واحدة منها حدودها الواضحة التي تبين ظروفها وخصوصيتها (نوفل،

 ،5000ص ، )18فلم يكن من الممكن قبل ظهور الشخصية الفلسطينية ،الحديث عن فكر سياسي فلسطيني
أو إستراتيجية فلسطينية مستقلة وقائمة بذاتها ،وذلك عائد إلى ياب الحركة الوطنية الفلسطينية المستقلة

والشخصية الفلسطينية كوجود سياسي وطني على مسرح الحياة عربياً ودولياً (أبراا ،1978 ،ص.)189

ترتب على هزيمة عام 1947م وما صاحبها من مالبسات وظروف ،آثار أبرزها قيام إسرائيل على

" %87تقريباً" من مساحة فلسطين ،وتغييب االستقالل الفلسطيني ومنع قيام دولة فلسطينية ،وتجزئة
فلسطين والبنى والهياكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية الفلسطينية ،وظهور مشكلة الالجئين

الفلسطينيين (روبنبرل ،1972 ،ص ، )2وتغييب قيادته التي لم يبق من آثارها إال بيانات توزعها الهيئة العربية
العليا في المناسبات ،كل ذلك أدى إلى تأثيرات عميقة في الفكر السياسي والواقع الفلسطيني ،ومنحته نظماً

جديدة من العقلية والتفكير ،بإنشاء كيان فلسطيني متمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية التي علق أبناء
فلسطين عليها آمالهم وطموحاتهم بان يعوض هذا الكيان ما أخذته نكبة عام 1947م ،ويعيدهم إلى
ديارهم ،فقد نجم عن ذلك مرحلة تاريخية جديدة في حياة الفلسطينيين اتسمت في الدعوة إلى تجديد بنى
الحركة الوطنية الفلسطينية وما ينبثق منها مما يتعلق بالكيانية والهوية الفلسطينية ،وبالتالي مفهوم الدولة

واالستقالل.
قسمت الدراسة في هذا الفصل إلى ثالثة أجزاء رئيسية تتمحور حول مرحلة نشأة الكيانية الفلسطينية

في الفكر السياسي الفلسطيني المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية ،حيث سيتناول الفصل في الجزء

األول عرض مرحلة الفكر السياسي الفلسطيني بعد نكبة فلسطين عام 1947م ،وتجسيد الشخصية
الفلسطينية واستقالليتها ،والصعوبات التي واجهت الفكر السياسي الفلسطيني إلنشاء كيان فلسطيني مستقل

متمثل في منظمة التحرير الفلسطينية ،كما يستعرض الفصل في الجزء الثاني مفهوم الدولة لدى الحركات

واألحزاب السياسية الفلسطينية وحزب البعث العربي االشتراكي وحركة القوميين العرب وحركة اإلخوان

المسلمين ،قبل إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية ،ومفهوم الدولة في الفكر السياسي لتلك األح ازب والقوى

السياسية ،أما الجزء الثالث فيتناول عرض وشرح حول بروز الكيان الفلسطيني ممثلة بإنشاء منظمة
التحرير الفلسطينية عام 1914م.
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 2.2مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني بعد قرار التقسيم ()818
جاء قرار التقسيم رقم ( )171الذي أصدرته هيئة األمم المتحدة في  59تشرين الثاني /نوفمبر عام

 1948م ،بمثابة إقرار دولي بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة .وبغض النظر عن
الغبن الذي تضمنته تلك الوثيقة الدولية المهمة فإنها أكدت للمرة األولى ،وفي وقت مبكر من تاريخ الحياة
االستقاللية لشعوب المنطقة ،مع ختام مرحلة مضطربة وطويلة مرت بفلسطين ،حق الفلسطينيين العرب

بإقامة دولة مستقلة ،في إطار جغرافي محدد ،وفي صيغة قانونية حاسمة ،لها هوية سكانية واضحة،

وتعبيرات سياسية كاملة (الشعيبي ،1989 ،ص .)17واذا كانت الحركة الصهيونية قد قبلت بقرار التقسيم،
وأعلنت عن قيام دولتها ليلة انتهاء االنتداب البريطاني في  12أيار /مايو عام 1947م ،فان الهيئة العربية

العليا التي كانت على رأس العمل الوطني الفلسطيني طوال الفترة السابقة ،رفضت قرار التقسيم رقم

( ،)171وناهضته بكل الوسائل ،حيث أعلنت الهيئة اإلضراب لمدة ثالثة أيام بعد صدوره ،وصاحب ذلك

قيام التظاهرات واالشتباكات مع اليهود في معظم أنحاء فلسطين فكان موقفها بمثابة ثورة على ذلك القرار

وبدأت تستعد للدخول في مواجهة عسكرية حتمية مع اليهود (طنوس ،ب .ت ،ص.)111

يمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى أن قرار تقسيم فلسطين ،كان بمثابة فاتحة كبرى لكل التطورات

الفلسطينية الالحقة ،ومن ضمنها تبلور مفهوم الدولة الفلسطينية التي هي موضوع هذا الفصل من الدراسة،
هذا بدوره يقودنا إلى البحث في مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني في الفترة 1948م ،وحتى عام

1928م ،ومرحلة إبراز الكيان في الفكر السياسي الفلسطيني منذ العام 1927م ،وحتى العام 1911م ،في
هذا الجزء من الفصل.
 8.2.2مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني 8831م8831 -م
اتخذت الهيئة العربية العليا العديد من اإلجراءات لمواجهة قرار التقسيم ،كان أهمها تشكيل فرق
"النجادة" وهي فرق شبه عسكرية ،ثم شكلت فرقة "الفتوة" ،ولكن لم تتح الفرصة لهذه الفرق للقيام بعملها،
وما لبث أن تم دمج الفرقتين في فرقة واحدة حملت اسم "منظمة الشباب الفلسطيني" بطلب من الحاج أمين

الحسيني أيضاً ومن االستعدادات التي اتخذتها الهيئة العربية العليا تكوين قوات الجهاد المقدس ،وتولى
قيادتها عبد القادر الحسيني في  55كانون ثاني /ديسمبر عام 1948م ،وقد ضمت هذه القوات في

صفوفها مجندين شكلوا القوة المتحركة ومجاهدين رابطوا في مختلف المدن الفلسطينية (حوراني،1990 ،



الحاج أمين الحسيني هو زعيم وطني فلسطيني عربي ،تخرج من الكلية الحربية باسطنبول ،شارك في ثورة القدس عام 1950م ،انتخب مفتياً لبيت

المقدس عام  1951م ،عارض سياسة الوطن القومي اليهودي بفلسطين ،ترأس المؤتمر اإلسالمي عام 1911م ،استطاع الفرار من السلطات
البريطانية عام  1918م ،ثم إلى العراق ،واضطر بعدها إلى الذهاب إلى روما وبرلين أثناء الحرب العالمية الثانية ،ومن ثم اعتقل من قبل جيوا
الحلفاء ،وتمكن من الهرب إلى مصر ثم إلى لبنان ،وترأس الهيئة العربية العليا (الكيالي جزء ،1989 ،1ص.)112
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ص .)445مع ذلك فان قيادة العمل الوطني لم تدر ظهرها نهائياً لقرار التقسيم ،بالر م من رفضها له.
وتدلنا القراءة المتأنية لسياسات ومواقف وأدبيات الهيئة العربية العليا ،طوال الفترة التي تلت يوم  12أيار/

مايو عام 1947م ،على تمسكها بصيغة دولة مستقلة ،للمناطق العربية التي لم تصلها يد الحركة
الصهيونية حتى ذلك التاريخ ،والتي كانت تقل مساحة عن تلك التي خصصها قرار التقسيم للدولة العربية

الفلسطينية (الشعيبي ،1989 ،ص.)17

خطى الفكر السياسي الفلسطيني عام 1948م ،خطوات كبيرة على طريق طرح تصور متكامل
لمستقبل فلسطين ،وبرز في الحقل السياسي الفلسطيني تياران ،األول رفض التفاهم مع زعماء اليهود،
وتمسك بدولة فلسطينية مستقلة على كل األراضي الفلسطينية ،ودعا اآلخر إلى التعايا مع اليهود في

إطار دولة يهودية عربية ديمقراطية موحدة (نوفل ،5000 ،ص ،)17وبحلول نكبة عام 1947م نتيجة لتفوق
قوى التحالف البريطاني الصهيوني؛ انهار مجرى الحياة الوطنية الفلسطينية وانتقل شعب فلسطين من حال
إلى حال آخر مختلف تماماً ،من حيث التشرد والشتات إلى باقي األرض الفلسطينية التي لم تحتلها

إسرائيل ،أو في الدول العربية المجاورة ،وفي ضون ذلك ،نشأت إسرائيل وتوسعت خارج الحدود التي

خصصها قرار التقسيم رقم ( )171لليهود ،ووطدت أركان قوتها الذاتية ،وواصل البريطانيون دعمهم لها،
وتزايد الدعم الفرنسي واألميركي والغربي عموماً ،فيما اب اسم فلسطين أو يب حتى عن مداوالت هيئة

األمم المتحدة (حوراني ،5000 ،ص .)114وسيتم التعرف على مفهوم الدولة في الفكر السياسي للهيئة
العربية العليا وحكومة عموم فلسطين ،وأثر حرب عام 1921م على الفكر السياسي الفلسطيني.

 8.8.2.2مفهوم الدولة في الفكر السياسي لدى الهيئة العربية العليا
قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  12أيار /مايو عام 1948م تشكيل لجنة خاصة لفلسطين

تتكون من ممثلي إحدى عشرة دولة (المصري ،5007 ،ص ،)58وقد اعترفت هيئة األمم المتحدة بالهيئة
العربية العليا كممثل للجانب الفلسطيني ،ودعتها إلى حضور مداوالتها عبر اللجنة الخاصة التي تشكلت

لدراسة قضية فلسطين ،وفي  59أيلول /سبتمبر عام 1948م ،قدم ممثل الهيئة العربية العليا رجائي
الحسيني مشروعاً تضمن رؤية الهيئة العربية العليا للدولة الفلسطينية وحكومتها أمام هيئة األمم المتحدة،
وقوامها:

 إقامة دولة عربية على عموم فلسطين على أسس ديمقراطية. -احترام الدولة الفلسطينية العربية الحقوق المشروعة والمصالح لجميع األقليات.

 احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمساواة بين جميع األشخاص أمام القانون.قدمت الهيئة العربية العليا المشروع نفسه إلى مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في مدينة عاليه في

لبنان في تشرين أول /أكتوبر عام 1948م ،عن طريق رئيس الهيئة الحاج أمين الحسيني ،الذي لم يدعى
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لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية ،والذي طالب بتأليف حكومة عربية في فلسطين قبل مغادرة

حكومة االنتداب ،ولكن هذه الرؤية لم تجد سوى المعارضة من قبل مندوبي القطرين الهاشميين األردن

والعراق ،باعتبار أن ذلك العمل من شأنه استفزاز الرأي العام العالمي في هيئة األمم المتحدة (األزعر،

 ،1997ص.)50:19
يبدو للباحث أن مثل هذا التصور المبكر "لدولة ديمقراطية موحدة في فلسطين" تضمن حقوق األقليات

وتحترم وتلتزم "بحقوق اإلنسان" ،يسجل للفلسطينيين في مواجهة الحركة الصهيونية ،كما انه يؤثر على
امتثال الهيئة العربية العليا لسمات العصر بعد الحرب العالمية الثانية ،ويقدم الدالئل على اإلمكانية
الحقيقية للحركة الفلسطينية على إمكانية إقامة دولة ديمقراطية مدنية وعلمانية تكفل لجميع مواطنيها بغض

النظر عن أصولهم القومية واإلثنية والعرقية والدينية حقوق المواطنة السوية.

أدت نكبة فلسطين في العام 1947م ،إلى تشرد الشعب الفلسطيني وقيادته بين األقطار العربية ،مما

جعله يسلم أمر قضيته إلى الدول العربية ،على أساس أن تلك الدول كانت تعلن بان القضية الفلسطينية

هي قضية العرب األولى وان قضية فلسطين ليست قضية خاصة بعرب فلسطين وحدهم (يا ي،5002 ،

ص ،)152وتعتبر الفترة التي تلت االنتداب البريطاني على فلسطين الذي انتهى في  12أيار /مايو عام
 1947م ،هي فترة تقسيم فلسطين إلى ثالثة أجزاء ،فقد تم إعالن تأسيس دولة إسرائيل على  %87من
فلسطين ،بينما سيطرت القوات األردنية على مناطق الضفة الغربية من نهر األردن حتى شرق القدس،

لتضمها في  54نيسان /ابريل عام 1920م ،لتصبح المملكة األردنية الهاشمية ،أما زة فوقعت تحت

اإلدارة المصرية ،مع الفارق أنها اعتبرت دائماً جسماً منفصالً عن مصر (خليل ،5002 ،ص.)11

أمام اضطراب الحياة العامة في فلسطين ،النعدام وجود نظام إدارة فلسطينية ،استغلت الهيئة العربية
العليا الظروف وطالبت مجدداً بإنشاء حكومة مسئولة أمام مجلس وطني يمثل البالد ،وارتأت اللجنة

السياسية التابعة لجامعة الدول العربية ضرورة وجود كيان فلسطيني يتولى تمثيل عرب فلسطين أمام

الجمعية العامة لألمم المتحدة ،حيث قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في أيلول /سبتمبر عام

 1947م ،الموافقة على إنشاء حكومة فلسطينية تكون مسئولة أمام مجلس تمثيلي فلسطيني ،لكن األردن قد
عارض إنشاء تلك الحكومة (المصري ،5007 ،ص.)11:12

يرى الباحث أن معارضة األردن حيناً والعراق حيناً أخرى كدولتين هاشميتين ،تعود ليس فقط لجهة

ارتباط إمارة األردن بوظيفة اقتسام ومصادرة الحقوق الوطنية الفلسطينية كما هو محدد لها من قبل
اإلستراتيجية البريطانية ،ولكن يضاف لذلك االعتقاد لدى الهاشميين بفكرة الهالل الخصيب وتوحد بالد

سوريا الكبرى .وهكذا فقد أثرت نكبة عام 1947م تأث اًر بالغاً على مؤسسات الشعب الفلسطيني الوطنية،

بكافة مكوناته وأطيافه (الهيئة العربية العليا واللجان القومية واألحزاب السياسية والشخصيات الوطنية).
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 2.8.2.2مفهوم الدولة في الفكر السياسي لدى حكومة مموم فلسطين
كانت األعوام القليلة التي أعقبت سنة 1947م ،أعوام ركود بالنسبة للعمل الوطني الفلسطيني ،ولم
تشهد نشاطات ملموسة ،باستثناء أنشطة الهيئة العربية العليا ،التي ظلت ،تقيم بعض الصالت مع أبناء

الشعب العربي الفلسطيني ،وبعض العالقات مع عدد من الدول العربية واإلسالمية ،وبقى لها ممثل يحضر
اجتماعات اللجنة السياسية للجمعية العامة لألمم المتحدة ،بوصفه ممثال لالجئين الفلسطينيين ،وكانت
للهيئة العربية مكاتب في بعض العواصم العربية ،يتاح لها أن تساهم بقسط ضئيل في تقديم المشورة بشان

بعض الشئون الفلسطينية ،وتصدر النشرات والمطبوعات كلما تيسر ذلك (حوراني" أ" ،1970 ،ص.)12

وافق المجلس الوطني الفلسطيني "التابع للهيئة العربية العليا" على تشكيل حكومة لعموم فلسطين
برئاسة احمد حلمي عبد الباقي في  12أيار /مايو عام 1947م (أبو عفيفة ،1997 ،ص ،)111وفور

االستقرار على الحكومة أذاع احمد حلمي عبد الباقي رئيس وزراءها بيان جاء فيه "قررنا بعد االتكال على

اهلل تعالى واستناداً إلى حقنا الطبيعي ،والى تأييد الحكومات ومؤازرة البالد العربية والى ق اررات الجامعة
العربية تأليف حكومة لفلسطين بكامل حدودها المعروفة قبل  12أيار /مايو عام 1947م لتضطلع بالمهام
التي يطلبها الموقف واستكمال أسباب العمل باعتبارها حكومة ديمقراطية مسئولة أمام مجلس وطني تمثيلي
إلى أن يتيسر القيام بانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستور للبالد ،وتقرر نظام الحكم فيها على أن تكون

القدس عاصمة البالد وان تستقر الحكومة مؤقتاً في مدينة زة" (األزعر ،1997 ،ص.)20

فور اإلعالن عن تشكيل الحكومة أرسل احمد حلمي عبد الباقي إلى األمين العام لجامعة الدول
العربية والحكومات العربية بالمذكرة التالية" :أتشرف بإحاطة معاليكم علماً أنه بالنظر لما ألهل فلسطين
من حق طبيعي في تقرير مصيرهم ،واستناداً لمقررات اللجنة السياسية ومباحثاتها ،تقرر إعالن فلسطين

بأجمعها ،وحدودها المعروفة من قبل انتهاء االنتداب البريطاني عليها ،دولة مستقلة واقامة حكومة فيها
تعرف بحكومة عموم فلسطين على أسس ديمقراطية ،وانني النتهز هذه المناسبة لإلعراب لمعاليكم عن

ر بة حكومتي األكيدة في توطيد عالقات الصداقة والتعاون بين بلدينا" (دروزة ،1971 ،ص.)551

يالحظ الباحث أن هذا اإلعالن يشير إلى ما يبدو إلى الشرعية العربية إلى جانب شرعية تقرير
المصير بإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية التي توخاها الشعب الفلسطيني لنفسه منذ بداية االنتداب

البريطاني على فلسطين.


احمد حلمي عبد الباقي هو اقتصادي وسياسي فلسطيني ،ولد في مدينة صيدا بلبنان ،وتعلم في مدينة نابلس ،عمل في الحكومة السورية األولى

التي تشكلت عام 1917م ،واشترك في تأسيس البنك الزراعي العربي ،ثم صندوق األمة العربية عام 1940م ،لمقاومة تسريب األراضي العربية إلى
اليهود ،وقد اختير من قبل مجلس جامعة الدول العربية رئيسا لحكومة عموم فلسطين ،وشغل هذا المنصب لحين وفاته عام 1911م (الكيالي ج،1
 ،1989ص.)94
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عملت حكومة عموم فلسطين بهدف تثبيت شرعيتها وعدم التشكيك بها من أي طرف وخاصة األردن،

لإلعداد لمؤتمر وطني فلسطيني ،بالتشاور مع الهيئة العربية العليا والجامعة العربية ،يكون بمثابة جمعية
تأسيسية تمنح الثقة للحكومة ،وقد تم تشكيل هذا المجلس الوطني من قبل الهيئة العربية العليا ،وأعضاء

حكومة عموم فلسطين ،ورؤساء مجالس بلدية رؤساء مجالس محلية ،ورؤساء الغرف التجارية ،ومعتمدي
لجان قومية ،ورؤساء نقابات األطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين ،ورؤساء القبائل والعشائر ،وأعضاء

الوفود السياسية التي مثلت البالد ،وممثلي هيئات إسالمية ومسيحية ،واعتبر المؤتمر بهذه التركيبة اقرب

ما يكون إلى الصفة التمثيلية للشعب الفلسطيني ،وافتتح المجلس الوطني أعماله في مدينة زة في 1

تشرين أول /أكتوبر عام 1947م ،وتمثلت أعمال اليوم األول بمنح الثقة لحكومة عموم فلسطين على
أساس برنامج عمل تقدمت به إلى المجلس تضمنت بعض األمور ،كان أهمها(األزعر ،1997 ،ص:)49-41

 إعالن فلسطين بحدودها المعروفة كما كان قبل  12أيار /مايو عام 1947م ،دولة مستقلة ذات سيادةقومية وعاصمتها القدس.

 -تعبئة قوى األمة إلنقاذ فلسطين وصد العدوان عنها.

 ضمان الحريات الدينية والمدنية والشخصية ،وصيانة األماكن المقدسة وضمان حرية العبادة لجميعالطوائف.

 تنظيم جهاز الحكومة واعادة الحياة الطبيعية للبالد.اختتم المجلس المنعقد في  1تشرين أول /أكتوبر عام 1947م أعماله بإصدار إعالن استقالل
فلسطين وقد جاء في إعالن االستقالل ما يلي" ،إننا نحن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في

مدينة زة ،نعلن هذا اليوم الواقع في الثامن والعشرين من ذي القعدة لسنة 1118ه الموافق أول تشرين

أول /أكتوبر لعام  1947م ،استقالل فلسطين كلها التي يحدها شماال سوريا ولبنان ،وشرقا سوريا وشرق
األردن ،و ربا البحر األبيض المتوسط وجنوبا مصر ،استقالالً تاماً واقامة دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة،
يتمتع فيها المواطنون بحرياتهم وحقوقهم" (سخنيني ،1972 ،ص.)555

تم إعالن االستقالل في ظل السيطرة اإلسرائيلية على الجزء األكبر من فلسطين ،وسيطرة الجيوا
العربية على الجزء الذي لم يخضع للسيطرة اإلسرائيلية" ،وهو شعار يصعب تطبيقه ،هذا إلى جانب عدم

االعتراف الكامل من الدول العربية بالحكومة الفلسطينية ،وبخاصة األردن ،مما جعل إعالن االستقالل هذا
ليس له قيمة من الناحية الواقعية ،فالدولة تحتاج في قيامها إلى ثالث ركائز أساسية ،وهي الشعب،

ير أن هذه الركائز لم تتوفر حتى تاريخ إعالن

والحكومة ،واألرض ،وفقدان احدها يسقط الدولة،

االستقالل هذا في زة ،وقد وافقت جامعة الدول العربية على إنشاء حكومة عموم فلسطين ،وان يترأس
احمد حلمي عبد الباقي هذه الحكومة (المصري ،5007 ،ص.)17:18
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 1.8.2.2أثر حرب مام 8831م ملي الفكر السياسي الفلسطيني
ظل الشعب الفلسطيني متشبثاً بحقه في العودة إلى وطنه ،ثم تحول هذا التشبث ،إلى فعل وطني

موعد انطالقه ،حيث شرع في تشكيل وحدات
ثوري عجلت االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على قطاع زة
َ
فدائية مقاتلة ،وعقب العدوان الثالثي على قطاع زة ومصر الذي وقع في العام 1921م ،ليسفر عن
احتالل إسرائيل قطاع زة وشبه جزيرة سيناء ،ازداد عدد هذه الوحدات الفدائية ،واتسع نطاق عملها ،وعلت

درجة تأثيرها وفاعليتها (بسيسو ،)5007 ،األمر الذي أثر على الفكر السياسي الفلسطيني وجعله يتخذ
منطلقاً جديداً في توجهاته السياسية والفكرية تجاه مسيرة القضية الفلسطينية ،وخصوصاً بعد أن تبين
للفلسطينيين أثناء االحتالل اإلسرائيلي لقطاع زة أن باستطاعتهم القتال حتى في أسوأ الظروف ،فالشعب

الفلسطيني أمام قسوة المواجهة تبلور لديه فكر سياسي جديد تمثل بنشاط مستقل في الميدانيين العسكري

إلى جانب السياسي ،وتصور لنوع المعركة واحتياجاتها ولم يكن هذا رفضاً للعروبة أو تخلياً عن االلتزام
القومي ومبدأ الوحدة ،ولكنه يعني اكتشاف الذات (المصري ،5007 ،ص.)21

اصطدم االحتالل اإلسرائيلي بمقاومة فلسطينية تواكبت مع حدوث متغيرات سياسية في الوطن
العربي ،أسهمت في خلق أجواء جديدة أفسحت المجال أمام العمل الفلسطيني ،وذلك على نحو دفع
اإلنسان الفلسطيني إلى التفكير في أفضل السبل التي يجب انتهاجها على طريق تحقيق الهدف الوطني

األسمى ،أال وهو استعادة فلسطين واعادة شعبها إليها (بسيسو ،)5007 ،فقد بدأت بشائر تغير جذري في

الفكر الفلسطيني ،سياسياً وعسكرياً ،بشان ترتيب العالقة ما بين الحركة الوطنية الفدائية الفلسطينية ،من

جهة ،والحركات القومية والدول العربية وجيوشها ،من جهة أخرى ،فبدالً من قيام هذه العالقة على أساس
المتغير العربي المستقل والمتغير الفلسطيني التابع ،واعتبار النضال العربي بديالً للنضال الفلسطيني أو
حاوياً له ،راح الفلسطينيون يستردون وعيهم الذاتي ،ويؤكدون أن تحقيقهم لذاتيتهم يمثل المدخل األساسي
والقاعدة األولى للتحرير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها (عبد الرحمن وآخرون ،1978 ،ص.)21

تمثلت تلك البداية التي أتاحتها تلك المتغيرات في التحاق الفلسطينيين ،بالتيارات والقوى السياسية،

وعلى الر م من التعددية اإليديولوجية للحركات واألحزاب ،إال أن الفلسطينيين ،ألسباب عديدة ،كانوا أقرب

إلى التيار القومي ،فالتحق أ لبهم بأحزابه وقواه السياسية العاملة على الساحتين الفلسطينية والعربية وتبني

مواقفها ،واطالق الطاقات من أجل تحرير فلسطين (بسيسو .)5007 ،وقد تركز تطلع الفلسطينيين أساساً في
تلك الفترة على أمل العودة إلى ديارهم ،ولم يكن ذلك األمل مقترنا بالضرورة في الوعي الفلسطيني العام،

بمعنى العودة إلى الوطن السيد المستقل ،بل في أرقى حاالته كان أمل العودة هذا يقترن بفلسطين ،دون

أية اشتراطات كيانيه نظرية محددة ،مثل فلسطين دولة عربية مستقلة ،أو دولة مستقلة ،أو ثنائية القومية،

أو علمانية ديمقراطية ،أو أي من التحديدات السياسية والقانونية (الشعيبي ،1989 ،ص.)47
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يتبين للباحث أن هناك حراكاً سياسياً فلسطينياً ناجماً عن انتصار الرئيس جمال عبد الناصر في

المواجهة مع بريطانيا وفرنسا واسرائيل في حرب عام 1921م ،وان كان هذا الحراك هدفه الرئيس يتمحور
حول حق العودة ،إال انه باإلمكان اعتباره نواة أساسية لبلورة الهوية والشخصية الفلسطينية المستقلتين في

إطار الهوية العربية الموحدة.
 2.2.2مرحلة إبراز الكيان في الفكر السياسي الفلسطيني 8831م8811 -م
جسدت شعارات حركة التحرر القومي العربية المنتعشة في خمسينيات القرن الماضي في الدعوة إلى
الوحدة العربية وتحرير فلسطين ،فقد ركن معظم الفلسطينيين إليها وتقدم نشطائهم صفوف نشطائها في
األردن وسوريا ولبنان و يرها ،ورهنوا مصيرهم الوطني بمصيرها .لكن األمر لم يخل من وجود أقلية

فلسطينية تميزت منذ ذلك الوقت بالدعوة إلى نشاط فلسطيني خاص ،ولقد استقطبت القوى المتسلحة بالفكر

العربي القومي ،وأخصها حزب البعث العربي االشتراكي وحركة القوميين العرب ،جل النشطاء
الفلسطينيين .وعندما ظفر الفكر القومي بأهم مكتسباته قامت الوحدة بين كل من مصر وسوريا في العام
1927م ،وتصور معظم الفلسطينيين أنهم اقتربوا من موعد تحرير فلسطين واستعادة عروبتها كاملة

والتحاقها بالدولة العربية الواحدة ،ولم يتصور هؤالء فرصة لتحرير فلسطين إال إذا تم تحريرها بجهد الدولة
العربية الواحدة وفي إطارها ،وقتها ،طغى التفكير العربي الوحدوي ،ودوى الشعار "الوحدة هي طريق

التحرير" (حوراني ،5000 ،ص.)111:112

كان الفلسطينيون ومعها الجمهورية العربية المتحدة "مصر" بحاجة إلى إبراز كيان فلسطيني وطني،
لذا سنتعرف على الدور المصري في نشأة هذا الكيان ،ودور هذا الكيان في تطور الفكر السياسي

الفلسطيني ،والدور العربي وجامعة الدول العربية في إنشاء الكيان السياسي الفلسطيني ،كتمهيد لتحرير

باقي األرض الفلسطينية التي احتلت عام 1947م ،واقامة دولة عربية فلسطينية مستقلة.
 8.2.2.2الدور المصري في إبراز الكيان الفلسطيني

طرح مندوب الجمهورية العربية المتحدة ،في  59آذار /مارس عام 1929م ،وخالل انعقاد الدورة

الحادية والثالثين لمجلس جامعة الدول العربية ،موضوع الكيان الفلسطيني على مجلس الجامعة الذي
ر بالغ األهمية شكل أساساً عربياً إلنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وهياكلها فيما بعد (المصري،
أصدر ق ار اً

 ،5007ص ،)29وقد نص هذا القرار على "إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني ،وابراز كيانه شعباً موحداً ال
مجرد الجئين ،شعباً يسمع العالم صوته في المجال القومي وعلى الصعيد الدولي بواسطة ممثلين يختارهم

بنفسه ،وكذلك نص القرار على إنشاء جيا فلسطيني في الدول العربية المضيفة" (الحمد وآخرون،1997 ،

ص.)151
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واكبت هذه الدعوة إنشاء االتحاد القومي الفلسطيني في مصر و زة وسوريا ،دعوة الرئيس عبد

الناصر إنشاء كيان فلسطيني ،ايته مواجهة نشاط إسرائيل لتصفية المشكلة الفلسطينية ،لكن عدم تنفيذ

الق اررات المتعلقة بالكيان الفلسطيني ،دفع القاهرة إلى إعادة تقديم مذكرة إلى الجامعة العربية ،تطلب فيها
"إبراز الشخصية الفلسطينية" ،وذلك خالل اجتماع مجلس الجامعة في مدينة شتورة بلبنان ،في آب/
أ سطس عام 1910م (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني -وفا ،)5011 ،ير انه بسبب معارضة األردن ،لم
يتخذ قرار بهذا الخصوص ،مما دفع المؤتمر لرفع القضية إلى اللجنة السياسية "وزراء الخارجية" لتبت فيها

(عبد الرحمن وآخرون ،1978 ،ص.)18

نالحظ بان الدور المصري كان له دور ايجابي على صعيد إبراز الكيان الفلسطيني والعمل على

تنظي م الشعب الفلسطيني بالر م من معارضة بعض الدول العربية لهذا التنظيم الذي كان بمثابة حجر
األساس إلنشاء منظمة التحرير الفلسطينية فيما بعد.
كانت قد ظهرت خالفات حادة بين الزعامات العربية على زعامة المنطقة ،والتي كانت القضية

الفلسطينية محو اًر فيها ،فقد اهتم عدد من األنظمة العربية وألسباب خاصة به ،بتنظيم الجماعات
الفلسطينية المقيمة على أراضيه والموجودة تحت إدارته ،ومن ضمن ذلك دعا الرئيس العراقي عبد الكريم

قاسم ،في حزيران /يونيو عام 1929م إلى تشكيل فوج عسكري من الفلسطينيين المقيمين في العراق
وبرعاية كاملة من الهيئة العربية العليا ،تحت اسم "فوج التحرير الفلسطيني" (فلسطين تاريخها وقضيتها،

 ،1971ص ،)128كما أطلق الرئيس العراقي أيضاً فكرة إنشاء جمهورية فلسطين العربية ،وذلك في كانون
أول /ديسمبر عام 1929م ،منتقداً مصر واألردن بأنهما اقتطعا كل منهما لنفسه جزءاً من فلسطين،
ووصف الرئيس جمال عبد الناصر الفكرة العراقية بالمناورة الدنيئة ،بينما أكد األردن أن الرئيس العراقي

يتآمر ضد القومية العربية وضد فلسطين بالذات عندما يطالب بإنشاء جمهورية فلسطينية في المنطقة
األردنية من فلسطين (شاهين ،1972 ،ص.)21:25
شددت الحكومة األردنية على أهمية وحدة الكيان األردني ،وقررت في  4شباط /فبراير عام 1910م،

وكرد على دعوة العراق ،بمنح الجنسية األردنية إلى كل الفلسطينيين الذين يعيشون في األردن أو في

الخارج ،ال ار بين في الحصول عليها ،معلنة في الوقت نفسه استعدادها إلجراء استفتاء تحت إشراف محايد
للتعرف على موقف الفلسطينيين المقيمين في األردن من مستقبل الضفة الغربية ،والتأكيد على أن تحرير

فلسطين هو مسئولية كل العرب ،وانه سيكون بإمكان الفلسطينيين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم (الشريف،

 ،1992ص ،)72:74كما رد الرئيس جمال عبد الناصر على دعوة الرئيس العراقي ،باإلعالن عن إنشاء
االتحاد القومي الفلسطيني ليضم كل الالجئين الفلسطينيين في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة وقطاع

زة ،كما منح فيما بعد وتحديداً في  9آذار /مارس عام 1915م ،نظاماً تشريعياً خاصاً لقطاع زة يوفر

نوعاً من االستقالل الداخلي للقطاع (شاهين ،1972 ،ص.)21
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يتضح للباحث بأن ضم الضفة الغربية لألردن كان عامالً أساسياً في طمس الهوية والشخصية

الوطنية الفلسطينية ،وعلى النقيض من ذلك فان اإلدارة المصرية لقطاع زة ساهمت في بلورة هذه الكيانية

والهوية المستقلة من خالل تأسيسها لالتحاد القومي واقرار المجلس التشريعي بغزة.
 2.2.2.2الكيان في الفكر السياسي الفلسطيني

بدأ الموقف والخطاب السياسي الفلسطيني يتغير منذ العام 1910م ،حيث بدأت بعض القوى

والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح ،بممارسة العمل الثوري ،ودعت إلى ضرورة بعث الكيان
السياسي الفلسطيني ،وتمكينه من ممارسة حقه السياسي على القسم المتبقي من فلسطين ،والتي كانت
بمثابة دعوة إلى النظام األردني لفك ارتباطها السياسي باألرض الفلسطينية ،والدعوة إلى إقامة الدولة

الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع زة لحفظ الكيان الفلسطيني ،ومركز انطالق لتحرير بقية

األرض الفلسطينية المحتلة عام 1947م ،حتى تتحقق السيادة الفلسطينية الكاملة على كامل التراب
الفلسطيني ،وان يكون هذا الكيان ير تابع ألي نظام عربي (األسطل ،1999 ،ص.)599:597

شهدت التجمعات الفلسطينية المختلفة في بداية الستينيات ،بروز طروحات وتحركات سياسية جديدة

وجدت صدى لها في مختلف األوساط والتنظيمات السياسية الفاعلة على الساحة العربية ،وكان لها أثر
وتفاعل واضحين في األوساط المختلفة ،وقد دفعت إلى إسراع تفاعل تلك الطروحات جملة عوامل،

وأحداث شهدتها الساحة الفلسطينية والعربية ،من أبرزها

(الحمد وآخرون ،1997 ،ص:)151

 البحث عن كيفية إعادة تركيب صورة العمل السياسي الفلسطيني ،بعد أن خسرت الحركة الوطنيةالفلسطينية اثر النكبة إطارها ووحدتها وبرامجها.

 الحاجة إلى التصدي للمحاوالت اإلسرائيلية المستمرة الرامية إلى طمس الشعب الفلسطيني واذابته،وعدم اعترافها بأية مؤسسة فلسطينية مهما كان هدفها أو اتجاهها.

 انهيار دولة الوحدة بين مصر وسوريا وتفاقم الخالفات داخل القوى القومية التي علق الفلسطينيونآماال جساما عليها طريقا للتحرير والعودة.

 -تصاعد نجاحات الثورة الجزائرية أواخر الخمسينيات وانتصارها في مطلع الستينيات واعالن استقاللها

عام 1915م ،الذي أعطى للفلسطينيين مثاالً على إمكانية انتصار أبناء القطر العربي الواحد اعتماداً
على ذاتهم في نضالهم من اجل التحرر.

يتضح لنا بان تلك العوامل أدت إلى والدة مفاهيم سياسية جديدة محورها قدرة الفلسطينيين لالعتماد

على ذاتهم ،األمر الذي أدى إلى تصاعد المد الوطني في األوساط الفلسطينية من اجل إقامة حركة وطنية

فلسطينية مستقلة بذاتها وابراز الكيان الفلسطيني المستقل.
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كانت األنظمة العربية تشعر بما تموج به الساحة الفلسطينية من أنشطة سرية وحركات وتنظيمات،

وكان الرئيس جمال عبد الناصر ير ب أال يفلت الزمام من يده ،خاصة في ظروف الخالفات بين األنظمة

العربية ،فأصبح هناك اتجاه يريد استيعاب الفلسطينيين في كيان رسمي معتمد ،يسهل التحكم فيه (صالح

"ب" ،5015 ،ص ،)70ومع تزايد الحاجة إلى إقامة الكيان الفلسطيني ،وفي  51نيسان/ابريل عام 1915م،
قام أحمد الشقيري بزيارة األردن واجتمع خاللها بالمسئولين األردنيين وتم البحث في موضوع إقامة الكيان

الفلسطيني وصرح بعد مغادرته األردن أنه متفائل بزيارته هذه وبنتائجها (األحمد ،1972 ،ص.)111
حددت لجنة الخبراء التابعة لجامعة الدول العربية في تموز /يوليو عام 1915م ،شكالً للكيان

الفلسطيني ،يقوم على أساس الدعوة إلى مجلس وطني ،يضم التجمعات الفلسطينية ،وتنبثق منه جبهة

وطنية تقود الشعب الفلسطيني ،ويكون لها اختصاصات عسكرية وسياسية وتنظيمية واعالمية ومالية ،إال

أن معارضة األردن ،وتفاقم الخالفات بين بعض الدول العربية ،وتباين مواقفها من مسألة إحياء الكيان

الفلسطيني ،حالت دون تقديم المشروع إلى مجلس الجامعة (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني -وفا،)5011 ،
وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أشار بصراحة في العام 1915م ،في كلمة ألقاها في مدينة زة ،إلى

أن مصر ال تملك مخططاً جاه اًز لحل القضية الفلسطينية (الشريف ،1992 ،ص.)91
 1.2.2.2المشروع العربي للكيان الفلسطيني

استمر موضوع إقامة الكيان الفلسطيني قيد التسويف والتأجيل في الدورات الالحقة لمجلس جامعة

الدول العربية ،حيث أن هذا الموضوع ظل خارج اهتمام الدول العربية وبعيداً عن متابعتها ،إلى أن بحث
بشكل أكثر جدية في الدورة األربعين لمجلس الجامعة التي عقدت في القاهرة في  12أيلول /سبتمبر عام

1911م ،إثر وفاة ممثل فلسطين في الجامعة العربية أحمد حلمي عبد الباقي ،وبروز مسألة تعيين ممثل

لفلسطين خلفاً له (الحمد وآخرون ،1997 ،ص ،)151حيث استغل العراق وبدعم من سوريا ،فرصة ياب
الممثل الفلسطيني ليعيد طرح مسالة هذا الكيان ،عبر قيام الفلسطينيين بانتخاب ممثلين عنهم يجتمعون في
مجلس وطني ،النتخاب حكومة فلسطينية ،تقوم بتشكيل جيا تحرير فلسطين ،وتتولى تمثيل الشعب

الفلسطيني في كل المحافل والمؤتمرات الدولية(الشريف ،1992 ،ص.)74



أحمؤؤد الشؤؤقيري هؤؤو سياسؤؤي عربؤؤي فلسؤؤطيني ،وأول رئؤؤيس للجنؤؤة التنفيذيؤؤة لمنظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،درس الحقؤؤوق وشؤؤارك فؤؤي الثؤؤورة الفلسؤؤطينية

الكبؤؤرى ( ، )1919-1911كتؤؤب ضؤؤد كؤؤل مؤؤن االنتؤؤداب البريطؤؤاني واالسؤؤتيطان الصؤؤهيوني ،انتخؤؤب مسؤؤاعدا لالمؤؤين العؤؤام لجامعؤؤة الؤؤدول العربيؤؤة عؤؤام
1947م ،ومثؤؤل الجامعؤؤة العربيؤؤة فؤؤي مفاوضؤؤات رودوس مؤؤن نفؤؤس العؤؤام ،كمؤؤا مثؤؤل الحكومؤؤة السؤؤورية فؤؤي عؤؤدة مؤؤؤتمرات عالميؤؤة ،وفؤؤي العؤؤام 1921م،
عين أمينؤا عامؤا مسؤاعدا للجامعؤة العربيؤة ،وقؤد مثؤل أيضؤا المملكؤة العربيؤة السؤعودية فؤي األمؤم المتحؤدة ،أصؤبح ممثؤل فلسؤطين فؤي الجامعؤة العربيؤة مؤا
بين عامي 1915م1911 -م (الكيالي جزء ،1989 ،1ص.)97:98
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وافق مجلس جامعة الدول العربية على توصية لجنة الشئون السياسية وصدر القرار رقم (،)1909

في الدورة األربعين لمجلس جامعة الدول العربية ،حيث أوصت بما يأتي (ق اررات مجلس جامعة الدول العربية،

:)540:519 ،1977

أوالً :اختيار السيد احمد الشقيري مندوباً لفلسطين لدى مجلس جامعة الدول العربية ،إلى أن يتمكن الشعب
الفلسطيني من اختيار ممثليه.

ثانياً :أن يعهد إلى السيد احمد الشقيري بتأليف وفد فلسطيني برئاسته ليتولى الدفاع عن القضية
الفلسطينية ،وتوصي اللجنة الدول األعضاء بان تكلف مندوبيها الدائمين لدى هيئة األمم المتحدة باعتماد

هذا الوفد ومعاونته على القيام بمهمته.

ثالثاً :بعد االنتهاء من دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة يزور السيد احمد الشقيري الدول العربية لبحث
القضية الفلسطينية من جميع جوانبها والوسائل التي تؤدي إلى دفعها إلى ميدان الحركة والنشاط.

تحفظ كل من األردن والمملكة العربية السعودية على هذا القرار ،األمر الذي أدى إلى عدم اإلجماع

العربي عليه ،ر م ذلك اعتبر القرار الممهد لقيام منظمة التحرير الفلسطينية ،فيما بعد (الحمد وآخرون،

 ،1997ص)154:151؛ وقد أقر مجلس جامعة الدول العربية في الدورة نفسها األربعين ،الموافقة على

توصية لجنة الشئون السياسية بالقرار رقم ( ،)1911حيث أكد القرار (ق اررات مجلس جامعة الدول العربية،

:)547:548 ،1977
 التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين ،وأن من حقه أن يستردوطنه ،ويقرر مصيره ،ويمارس حقوقه الوطنية الكاملة.

 التأكيد على أن الوقت قد حان ليتولى أهل فلسطين أمر قضيتهم ،وأن من واجب الدول العربية أنتتيح لهم الفرصة وان تمكنهم من ممارسة ذلك بالطرق الديمقراطية.

 تؤيد اللجنة المبادئ العامة التي تضمنتها المذكرة العراقية وتوصي بإحالتها مع جميع المقترحاتوالمذكرات ،المقدمة منذ عام 1929م ،من الدول العربية وأهل فلسطين ،إلى حكومات الدول األعضاء

الستيفاء درسها بشمول ،تمهيداً لبحثها في اجتماع خاص تعقده اللجنة السياسية على مستوى وزراء

الخارجية في شهر شباط /فبراير عام 1914م.

دعت المذكرة العراقية التي قدمت إلى مجلس جامعة الدول العربية إلى إبراز الكيان الفلسطيني،
حيث تضمنت النقاط البارزة التالية (الشعيبي ،1989 ،ص:)91:95

 يقسم الفلسطينيون المقيمون في كل من قطاع زة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والعراق وحيثما توفرعدد كاف منهم إلى دوائر انتخابية تنتخب كل منها ممثال عنها.

 -يجتمع الممثلون الفلسطينيون في مجلس وطني فلسطيني وينتخبون حكومة فلسطين.
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 تقيم حكومة فلسطين عالقات سياسية مع كافة األقطار العربية وتنسق العمل مع الحكومات العربية مناجل تحرير فلسطين.

 توضع خطة عربية الستعادة فلسطين ،تشارك فيها الحكومة الفلسطينية وكافة الدول العربية المهتمةبتحرير فلسطين.

 تتولى حكومة فلسطين وممثلوها خارج الوطن العربي الدعوة لقضية فلسطين وتمثيل شعبها في المحافلالدولية والمؤتمرات والمناسبات.

 تقوم حكومة فلسطين بتأليف جيا التحرير الفلسطيني الذي تتعهد الحكومات العربية بمسئولية تدريبهوتسليحه ضمن خطة تعبوية موحدة تستهدف استعادة فلسطين وتحريرها.

 يكون مقر حكومة فلسطين في أي قطر عربي تراه مناسباً وبموافقة حكومة ذلك القطر.استمر األردن على إص ارره استبدال عبارة الشعب الفلسطيني "بالشعب العربي في فلسطين" ،في حين

دافع احمد الشقيري عن الكيان الفلسطيني في أول خطاب له بجامعة الدول العربية بقوله "إن أهل فلسطين
قد أصبحوا قوة كاملة في الحقل العربي منذ خمسة عشر عاماً ،والكيان الفلسطيني يهدف إلى أن يصبح
أهل فلسطين قوة وطنية عاملة تسهم في تحرير فلسطين ،إن الكيان الفلسطيني يريد أن يمكن القادرين على

حمل السالح من أبناء فلسطين أن يحملوا السالح لتحرير فلسطين" (عبد الرحمن آخرون ،1978 ،ص،)17
وأوضح بأن الكيان الفلسطيني ،ليس حكومة ،وال يمارس سيادة ،وانما هو تنظيم للشعب الفلسطيني ،يتعاون
مع جميع الدول العربية ،ويهدف إلى تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني عسكرياً وسياسياً واعالمياً ،في

المعركة الفلسطينية (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني -وفا.)5011 ،

كان احمد الشقيري قد ركز في كالمه أمام مجلس جامعة الدول العربية على أن الهدف من الكيان

الفلسطيني هو حمل السالح وتحرير فلسطين واقامة الدولة الفلسطينية على كامل ارض فلسطين ،فان
الدول العربية لم تفكر هذا التفكير ،بل أن الرئيس جمال عبد الناصر الذي وقف أكثر من يره وراء إقامة

الكيان ،لم يهدف إلى ما هدف إليه الشقيري ،إذ أوضح أن الغرض من إنشاء كيان فلسطيني هو مواجهة

نشاط إسرائيل لتصفية المشكلة الفلسطينية واضاعة حقوق الشعب الفلسطيني ،كما أن مصر أرادت تشكيل
تنظيم فلسطيني يحل محل الهيئة العربية العليا بسبب عدم وجود انسجام بين أمين الحسيني والرئيس جمال

ٍ
ماض ولى إلى األبد ،وبأن الهيئة
عبد الناصر الذي كان يعتقد بان الزعيم الفلسطيني الهرم يرمز إلى
العربية العليا ال تمثل الشعب الفلسطيني ويجب إيجاد بديل لها قادر على أن يستقطب الفلسطينيين (عبد

الرحمن آخرون ،1978 ،ص.)17

تم تكليف أحمد الشقيري من قبل جامعة الدول العربية على الر م من معارضة كل من األردن

والمملكة العربية السعودية ،ليتصل مع الفلسطينيين في مختلف أماكن تجمعهم لتشكيل وفد فلسطيني
برئاسته يمثل جميع الفلسطينيين ،في دورة هيئة األمم المتحدة ،فقام بجولة في البالد العربية لتشكيل الوفد
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الفلسطيني ،وفي األول من تشرين الثاني /نوفمبر من العام 1911م ،شارك الوفد أعمال الجمعية العامة
لهيئة األمم المتحدة ،حيث عقدت جلسة خاصة بحثت فيها قضية فلسطين وموضوع الالجئين الفلسطينيين

بصورة رئيسية (األحمد ،1972 ،ص.)118:111

يخلص الباحث إلى أن الهدف األساسي للشقيري بإنشاء كيان فلسطيني ،كان بمثابة الدعامة
األساسية لتحقيق طموح الشعب الفلسطيني بتحرير كامل التراب الفلسطيني ،مع علمه التام بأن هذا الكيان

الوليد سوف يكون تحت إشراف جامعة الدول العربية ،وانه لن يكون ذو قرار وطني مستقل ،نظ اًر لمصالح
الدول العربية في احتواء هذا الكيان ،وذلك بالر م من ظهور حركات وأحزاب عربية وفلسطينية مختلفة
قادرة على ممارسة النضال الوطني ،والتي كانت زاخرة بالتحرك من اجل إرساء قواعد الكيان الفلسطيني،

على أسس تنظيمية فعالة؛ فالعنصر الفلسطيني كان هو األساس في حركة النضال من اجل تحرير كامل
التراب الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية ،كما انه وبر م التفاوت الواضح بين الدول العربية في المفهوم
المتعلق بالكيانية الفلسطينية ،ومفاهيم ممارسة السيادة والتحرير ،ومناهضة تصفية القضية الفلسطينية ،إال

أن نشاطات أحمد الشقيري ومرونته مهدت إلقامة منظمة التحرير الفلسطينية ،وهذا يعتبر انجا اًز هاماً
للغاية في تلك الحقبة التاريخية ،لجهة استعادة الشعب الفلسطيني لدوره األساسي في نضاله من أجل تقرير

مصيره ومواصلة النضال من اجل العيا في وطنه بحرية وكرامة.

 1.2مفهوم الدولة لدى الحركات واألحزاب الفلسطينية قبل إنشاء منظمة التحرير
الفلسطينية

كان من الطبيعي أن يكون وقع أحداث نكبة عام 1947م ،أكثر عمقاً لدى جيل الشباب الحائز على

قسط من التعليم ،أكثر منه لدى قطاعات الشعب الفلسطيني األخرى ،بحكم قدرته على إد ارك الواقع
وتحليله ،ووعيه لمركبات الضعف الذاتي الفلسطيني خالل سنوات الكفاح السابقة ،حيث أدى ياب القيادة

الواعية والتنظيم الواسع إلى خسارة فلسطين الوطن والكيان ،وعليه ،فقد توصل هذا القطاع مبك اًر إلى
ضرورة تنظيم الشعب الفلسطيني ،ورفع درجة وعيه السياسي ،في إطار الحث على تغيير الواقع ،واعادة
بنائه على أسس تمكن من خوض مار معركة التحرير (الشعيبي ،1989 ،ص ،)29وقد تميزت الفترة التي

سبقت إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية ،بظهور عدد من التنظيمات واالتحادات الفلسطينية في المجالين
السياسيين الفلسطيني والعربي والتي تؤكد بمجموعها الذات الفلسطينية وضرورة إبرازها وتنظيمها ،كاالتحاد
العام لطلبة فلسطين ،وحركة فتح ،وحركة األرض ،وحزب البعث العربي االشتراكي ،وحركة القوميين

العرب ،وحركة اإلخوان المسلمين ،وهذا ما سوف يركز عليه هذا الجزء من الفصل.
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 8.1.2العمل السياسي في المجال الفلسطيني
عملت األحداث المتالحقة والمتالصقة على بروز أفكار وأيديولوجيات ذات طابع مستقل في تكوين
الفكر السياسي الفلسطيني ،وتطوره لدى المجتمع الفلسطيني ،قاده مجموعة من النخب السياسية والثقافية

والقيادات العسكرية عن طريق تشكيل أحزاب وحركات فلسطينية تنم عن وعي وادراك بحجم التحديات التي

ستواجه الشعب الفلسطيني من اجل إحقاق حقوقه وابراز شخصيته الفلسطينية المستقلة ،والتي وجدت

لتعمل على تحقيق آمال الشعب الفلسطيني وطموحاته ،وفي هذا المضمار بدأت تظهر مكونات سياسية

واجتماعية وحركات وأحزاب سياسية فلسطينية ،سيتم عرضها وتحليل مفهومها للدولة الفلسطينية.
 8.8.1.2االتحاد العام لطلبة فلسطين

تشكلت في القاهرة رابطة الطلبة الفلسطينيين في جامعة الملك فؤاد (جامعة القاهرة حالياً) التي كانت

تقوم بالتعريف بظروف الشعب الفلسطيني والمخاطر التي تهدد األمة ،ومنذ العام 1925م ،توسعت قاعدة

رابطة القاهرة لتشمل أعداداً كبيرة من الجامعيين الفلسطينيين ،وأخذت دورها في طرح القضية الفلسطينية
والمشكالت الطالبية محلياً وعربياً وعالمياً ،وحصلت على اعتراف الجامعة العربية بها ،ولقد تشكلت روابط

أخرى في اإلسكندرية وأسيوط ودمشق وبيروت ،وتشكلت هيئة إدارية عام 1927م من رابطتي القاهرة
واإلسكندرية وأصدرت مجلة "صوت فلسطين" ،وقامت بحضور مؤتمر الطالب العالمي كعضو مراقب في

القاهرة عام 1921م ،وتم ذلك عند تولي ياسر عرفات لرئاسة الرابطة في الفترة 1925م_ 1928م
(الموسوعة الفلسطينية ،ج ،1974 ،1ص.)11
مثَّل هذا االتحاد نقطة تجمع للطالب الفلسطينيين الذين شردهم االحتالل اإلسرائيلي من أراضي عام

1947م ،ونظ اًر للفكرة السابقة والتي كانت تتضخم يوماً بعد يوم في عقول العديد من أبناء الشعب

َّ
المهجر ،خصوصاً المثقفين منهم ،والهادفة إلى إنشاء تجمع فلسطيني يكون ناطقاً باسم
الفلسطيني
الفلسطينيين والماً لشملهم ،فقد وجد هؤالء الطلبة في االتحاد ملجأً ومدخالً لتنفيذ ما كانوا يتطلعون إليه
(أحمد ،5008 ،ص.)11

ساهم اتحاد الطلبة الفلسطينيين مساهمة رائدة في تشكيل االتحاد العام لطلبة فلسطين ،حيث وجهت
الدعوات لكل من روابط اإلسكندرية ودمشق وبيروت وأسيوط لعقد أول مؤتمر طالبي فلسطيني في القاهرة،


ياسر عرفات هو محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني ،وكنيته “أبو عمار" ،ولد عام 1959م في القاهرة ،التحق في جامعة القاهرة ودرس

الهندسة المدنية ،أصبح رئيساً لالتحاد العام لطلبة فلسطين في العام 1925م ،ومن ثم شكل مع تسعة من رفاقه أول خلية لحركة فتح ،انتخب رئيساً
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام  1919م ،قام بالتوقيع على اتفاق إعالن المبادئ مع إسرائيل في واشنطن عام 1991م ،التي بموجبها

تم إنشاء أول سلطة وطنية فلسطينية ،وعاد إلى فلسطين في العام 1994م ،وتم انتخابه كأول رئيس للسلطة الفلسطينية عام 1991م ،واستشهد متأث اًر
بالسم في باريس عام 5004م ).(Palestinian Personalities, 2006, p34:35
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وفي ذكرى تقسيم فلسطين في  59تشرين ثاني /نوفمبر عام 1929م ،عقد المؤتمر بحضور ممثلي

االتحادات الطالبية العربية واألجنبية باإلضافة لممثلي اتحاد الطالب العالمي ،ووضع المؤتمر دستور

االتحاد والئحة تنظيمية لعمله ،واعتبر أن مهمته األساسية هي خلق اإلنسان الثوري القادر على المشاركة

في معركة التحرير واإلعداد للمعركة وتوعية الشباب الفلسطيني (أبو بكر.)5015 ،
ال يعتبر االتحاد منظمة نقابية فحسب ،بل حركة سياسية ،فقد نص دستورها التأسيسي على أنها نواة

لتنظيم شعبي فلسطيني ،يعمل من أجل العودة إلى الوطن السليب ،بجميع الوسائل ،التي تخولها مواد

دستور االتحاد (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني -وفا ،)5011 ،وقد جاء في مقدمة الدستور والبرنامج

الداخلي لالتحاد ،نحن طلبة فلسطين إيماناً منا:

 -بأن التنظيم الشعبي الديمقراطي هو القاعدة األساسية للثورة الفلسطينية التي هي الطريق الوحيد للتحرير

الكامل.

 بأن االعتراف بشخصية فلسطينية مستقلة دعامة أساسية لنضال شعبنا في سبيل التحرير. -كفاح شعب فلسطين هو طريق الوحدة العربية الجماهيرية وأن وحدة الجماهير العربية هي خطوة

أساسية للتحرير.

 -وايماناً بالدور الطليعي الذي يجب على الطالب الفلسطيني أن يقوم به في نضال شعبه ،نعلن:

 تأسيس اتحاد وطني لطلبة فلسطين قاعدة من قواعد الثورة الفلسطينية.

 يعمل هذا االتحاد من أجل تحرير فلسطين بكافة الوسائل التي تخولها له مواد هذا الدستور.
ويؤكد دستور االتحاد أن االتحاد قاعدة من قواعد الثورة الفلسطينية يعمل من أجل تحرير فلسطين بكافة

الوسائل ،وهو يمثل طلبة فلسطين في جميع أنحاء العالم .أما المقر الدائم لالتحاد فهو مدينة القدس (أبو

بكر.)5015 ،

شهدت مرحلة ما بعد والدة االتحاد حالة من المد الوطني لدور القطاع الطالبي الفلسطيني ،فقد مثل

االتحاد عملياً الشعب الفلسطيني على الصعيد الدولي في مناسبات عدة ،وأخذ على عاتقه مهمة إبراز

شخصيته المستقلة ،مما ساعد على توسيع إطاراته في مناطق متعددة من العالم (الموسوعة الفلسطينية ،ج،1

 ،1974ص ،)11حيث ضم االتحاد جميع الفلسطينيين من كافة أماكن تجمع الفلسطينيين في البلدان
العربية ،واستمد أهميته ،خالل تلك الفترة ،ليس من خالل إف ارزه لعدد من القادة الفلسطينيين البارزين في

الحركة الوطنية الفلسطينية فيما بعد ،بل كذلك من اعتباره احد مقومات الشخصية الوطنية الفلسطينية

المستقلة (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)414

يرى الباحث أن االتحاد العام لطلبة فلسطين قد أسهم في إبراز وتظهير القضية الفلسطينية إسهاماً

كبي اًر ،من خالل عقد الندوات والمؤتمرات التي لعبت دو اًر ملحوظاً في شرح قضية الشعب الفلسطيني
وحركته التحررية ،وفي إثبات الوجود الفلسطيني على جميع األصعدة ،األمر الذي أدى إلى اعتراف العديد
38

من المؤسسات العربية والعالمية باالتحاد ،وفي مقدمتها جامعة الدول العربية كأول مؤسسة علنية للشعب

الفلسطيني.

 2.8.1.2حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فت "
يمثل العام 1928م نشأة حركة فتح التي أتت في الحقيقة من تالقي األفكار الثورية لعدد من البؤر

التنظيمية المنتشرة منذ عام 1948م ،هذه األفكار التي مثلت لدى أعضائها ،رداً على النكبة وعلى العدوان

الثالثي 1921م ،وعلى فقدان مصداقية األحزاب السياسية ،التي كانت منتشرة في الساحة آنذاك ،وعلى
الر بة في استقاللية العمل الوطني الفلسطيني ،خاصة بعد تجميد عمليات الفدائيين من قبل السلطات

المصرية عام 1928م (موقع مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح.)5011/10/11 ،

سر في
أيقن الفلسطينيون أهمية االعتماد على أنفسهم في مقاومة إسرائيل .فتأسست خاليا هذا التيار ًا

سوريا ولبنان واألردن ودول الخليج العربي حيث يعمل الفلسطينيون ،وجرى أول لقاء لهذه المجموعات عام

1928م ،في الكويت بقيادة ياسر عرفات ،والذي يعد اللقاء الذي رسم طريق حركة فتح من أجل فلسطين

وتجسيد الهوية الفلسطينية المستقلة (بدوان ،5007 ،ص.)41
استمرت حركة فتح في إخفاء وجودها رسمياً آنذاك ولكنها أعلنت عن نفسها جزئياً من خالل مجلة

"فلسطيننا" التي بدأت بالظهور في بيروت في تشرين أول /أكتوبر عام 1929م ،حيث حفلت صفحاتها

بالدعوة إلى بعث الكيان الفلسطيني ،وطرحت الثورة سبيالً لتحقيق ذلك الهدف (فلسطين تاريخها وقضيتها،

 ،1971ص ،)121وقد عرف فيما بعد أن حركة فتح هي التي كانت تشرف على سياستها واصدارها،
وكانت بعض مقاالت هذه النشرة تذيل بتوقيع "فتح" أو "ف ت ح" (سخنيني ،1985 ،ص .)51وقد اهتمت

المجلة بالدعوة إلى بعث كيان فلسطيني مستقل عن األنظمة العربية ورفض الوصاية العربية على الشعب

الفلسطيني ،نافية أن يكون الكيان الخاص شرذمة للعمل العربي ومؤكدة أنه تعبئة لشعب فلسطين المشتت
(الموسوعة الفلسطينية ،ج ،1974 ،5ص.)504

كان لظروف نشأة فتح أثر في تطور برنامجها السياسي وشكلها التنظيمي ،ومنذ البداية استبعد
التصنيف على أساس الخلفية الفكرية ،وتم التأكيد على ثالثة مبادئ هي تحرير فلسطين ،والكفاح المسلح
هو أسلوب التحرير ،واالستقاللية التنظيمية عن أي نظام أو تنظيم عربي أو دولي .ولم يحدث فيما بعد أي

تغيير جوهري في هذه المبادئ الثالثة (الموسوعة الفلسطينية ج ،1974 ،5ص.)502
ركزت أهداف حركة فتح في تحريك الوجود الفلسطيني وبعث الشخصية الفلسطينية محلياً وعربياً

ودولياً ،من خالل المقاتل الفلسطيني ،واستقطاب الجماهير الفلسطينية والعربية في طريق الثورة المسلحة

لتكون قادرة على تصفية إسرائيل ،وبناء الدولة الفلسطينية العربية حرة مستقلة ديمقراطية على كل األرض
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الفلسطينية ،وطرحت الحركة شعار "تحرير فلسطين طريق للوحدة العربية" بدالً من الشعار الذي كان سائداً
في حينه والقائل أن "الوحدة العربية طريق لتحرير فلسطين" (األحمد ،1972 ،ص.)178:171

أشارت فتح بشكل صريح خالل كتاب مفتوح موجه إلى األمين العام لجامعة الدول العربية ،نشر في

عدد أيار /مايو عام 1910م ،من مجلة "فلسطيننا" ،إلى ضرورة قيام كيان فلسطيني ثوري يعيد السيادة

الفلسطينية إلى القسم العربي المتبقي من فلسطين ،أي الضفة الغربية وقطاع زة ،متقدمة إلى جامعة

الدول العربية بعدة مطالب ،كان أهمها (الشريف ،1992 ،ص:)90

 اعتراف دول الجامعة العربية رسما أن شعب فلسطين العربي هو المالك الشرعي لفلسطين كلهابحدودها الجغرافية قبل النكبة.

 تشكيل هيئة من دول الجامعة العربية لتشرف على األوضاع الداخلية للفلسطينيين في الضفة الغربيةوقطاع زة.

 تهيئ هذه الهيئة من دول الجامعة الوضع في القسم العربي من فلسطين ليتسنى لشعبنا انتخاب ممثلينعنه َي ْسمون بالقضية إلى صعيدها الثوري الوطني.
 تعقد دول الجامعة العربية معاهدات عسكرية مع الوضع الثوري الوطني في القسم العربي المتبقي منفلسطين.

 تتعهد دول الجامعة العربية بتقديم المساعدات المالية والعسكرية والفنية للكيان الفلسطيني الثوري. -تعترف وتحترم دول الجامعة الكيان الفلسطيني العربي الثوري ،المنبثق من إرادة شعب فلسطين.

رأت حركة فتح أن تحرير فلسطين ال يتم بحرب تقليدية ضد إسرائيل ،وانما بكفاح طويل األمد على

شكل حرب شعبية ،وقد حددت فتح لذلك أربعة مراحل ،هي مرحلة عمليات تقتصر على الكر والفر،

ومرحلة المواجهات المحدودة ،ومرحلة االحتالل المؤقت للمناطق المحررة ،والمرحلة األخيرة هي مرحلة

السيطرة الدائمة على المناطق المحررة  ،لذلك استمرت الحركة في اإلعداد إلطالق الكفاح المسلح في ظل

أجواء وتحديات عربية صعبة (المصري ،5007 ،ص.)12-27

شكل انطالق حركة فتح في كانون ثاني /يناير عام 1912م ،والدة حقيقية لحركة المقاومة الفلسطينية

المعاصرة بعد النكبة ،لتعيد معه "حركة فتح" االعتبار لهوية الشعب الفلسطيني وشخصيته الوطنية ،وتلفت
كل األنظار إلى القضية الفلسطينية وعدالتها ومكانتها بين حركات التحرر في أرجاء العالم (مركز المعلومات

الوطني الفلسطيني -وفا .)5011 ،فكان صدور البيان رقم (" )1بيان االنطالقة" عام 1912م ،منعطفاً هاماً
في مسيرة الثورة الفلسطينية حيث عبر عن انطالق أبناء الشعب الفلسطيني لمسك زمام قضيتهم بأيديهم

بعيداً عن انتظار المعجزات العربية التي ال تأتي (كريشان.)21 ،1971 ،
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ركزت أهداف الحركة في النظام األساسي على ضرورة تحرير األراضي الفلسطينية تحري اًر كامالً

واقامة الدولة على كامل ترابها الوطني ،كما استندت الحركة في مبادئها على أن فلسطين أرض

للفلسطينيين جميعاً ،وهي أرض عربية يجب على كل أبناء العروبة المشاركة في تحريرها ،وبلورت
برنامجها النضالي الذي اهتم بتعبئة الشعب الفلسطيني بكل فئاته وطبقاته وأماكن تواجده ،وتجنب الصراع

الطبقي والفئوي والطائفي واإلقليمي ،وركزت على العمل على استعادة الهوية الفلسطينية لألرض والشعب،
وعلى أهمية ترسيخ استقالل اإلرادة الفلسطينية ،وتعظيم ارتباطها باألمة العربية ،واستقطاب دعمها
وحمايتها (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني -وفا ،)5011 ،فقد تركزت مبادئ الحركة في النظام األساسي لها

وكما جاء في المادة الثانية ،بأن "الشعب الفلسطيني ذو شخصية مستقلة وصاحب الحق في تقرير مصيره
وله السيادة المطلقة على جميع أراضيه" (النظام األساسي لحركة فتح ،1981 ،ص ،)15إال أنها لم تغفل الدور

العربي في معركة تحرير فلسطين على انه واجب قومي في مبادئ الحركة األساسية وذلك في المواد
األولى ،والثالثة ،والخامسة ،والتاسعة ،وفي األسلوب الكفاحي لها في المادة الثامنة عشر.
يتضح من السابق بأن حركة فتح قد أكدت في مبادئها األساسية بأن تحرير فلسطين هو واجب

فلسطيني وعربي ،وبأن األمة العربية شريك للشعب الفلسطيني في معركة التحرير من خالل الجبهة العربية
الموحدة ،ولكنها في نفس الوقت رفضت احتواء األنظمة العربية للقضية الفلسطينية ،وانفرادها بالتحكم في

مصير الشعب الفلسطيني والوصاية الرسمية على قضيته ،تماشياً مع أهوائها ومصالحها القطرية ،وأكدت

الحركة أيضاً على أن الشعب الفلسطيني ،هو شعب ذو شخصية مستقلة وصاحب الحق في تقرير
مصيره ،واقامة دولته المستقلة ،وان الفلسطينيين وحدهم هم أصحاب القرار الوطني المستقل ،وهم الذين
لهم حق التحكم في زمام القضية الفلسطينية ،وبأن الكفاح المسلح بالتعاون مع الجماهير العربية هو
الطريق الوحيد المؤدي إلى تحرير فلسطين ،واقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل

التراب الوطني الفلسطيني ،وأ ن تحرير فلسطين هو الطريق إلى توحيد الوطن العربي ،وليس الوحدة العربية
هي الطريق إلى تحرير فلسطين.
 1.8.1.2حركة األرو
نشأت حركة األرض في نيسان /ابريل عام 1929م ،وهي أول تنظيم سياسي عربي مستقل داخل

األرض الفلسطينية المحتلة عام 1947م ،على أثر المد القومي العربي في ذلك الوقت ،حيث قررت
مجموعة من الشباب القومي العربي مواصلة نشاطها السياسي ،ولكن بصورة مستقلة على شكل تنظيم
عرف باسم "جماعة األرض" ،منهم حبيب قهوجي وصالح برانسي وصبري جريس ومنصور كردوا ،وقد
بادرت السلطات اإلسرائيلية إلى محاربة هذه الجماعة بمختلف الوسائل ،واعتبرتها

ج ،1989 ،1ص.)149
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ير شرعية (الكيالي،

سميت حركة األرض بهذا االسم للداللة على ارتباط وتمسك الفلسطينيين بأرضهم ،وتمثلت أهدافها

ومطالبها بإلغاء الحكم العسكري الجائر المفروض على الجماهير العربية الفلسطينية ،واعادة األراضي
العربية المسلوبة والمصادرة إلى أصحابها ووقف عمليات النهب والمصادرة وتهويد الجليل ،ورفع مستوى

التعليم في المدارس العربية لكي تصبح دو اًر للعلم ،ومعاملة العامل العربي بالشروط نفسها التي يعامل فيها

العامل اليهودي ،واعادة الالجئين الفلسطينيين إلى قراهم و يرها من المطالب ،وكان صدر عن االجتماع
التأسيسي للحركة بيان سياسي يطالب السلطات اإلسرائيلية الحاكمة االعتراف بالحركة القومية العربية

(حسن.)5015/2/11 ،

ر م انشغال الحركة بالهموم الوطنية والحياتية للشعب الفلسطيني داخل إسرائيل ،واتخاذها شكالً

نضالياً يختلف باختالف الواقعين المادي والسياسي ،وعزلتها عن الحركة السياسية الناشطة بين تجمعات

الشعب الفلسطيني األخرى ،التقاء قمع السلطات اإلسرائيلية ،فإنها كانت ،في كل األحوال ،جزءاً من
الحركة السياسية العامة للشعب الفلسطيني ،واستجابة ملموسة لحالة نهوض وطنية ،فبالر م من أن أهدافها

ومطالبها كانت خاضعة لبرنامج النضال المطلبي اليومي ،فان مطالبها كانت مطالب سياسية صرفة ،وفي
مقدمتها حق تقرير المصير ،الذي لم تكن الحركة تشير إليه صراحة ،أو تقديمه على يره من حقوق

العرب في إسرائيل ،أو إلى مركزية هذا المطلب في نضاالتها الالحقة ،إال انه كانت المطالبة به كامنة في
طبيعة تشكيل الحركة وفي حيوية تحركها السياسي الذي امتد ما يقارب خمس سنوات (عبد الرحمن وآخرون،

 ،1978ص)45:41؛ لذا فقد كانت حركة األرض في طليعة المنظمات السياسية للفلسطينيين ،التي أكدت
بصورة خاصة على ضرورة إقامة دولة عربية فلسطينية ،وعلى أن العرب في إسرائيل هم جزء من الشعب

العربي الفلسطيني الذي يشكل جزءًا ال يتج أز من العالم العربي ،ولكن حقهم الشرعي في إقامة دولة عربية

فلسطينية سلب منهم بالقوة (الشعيبي ،1989 ،ص.)19:17

يرى الباحث أن حركة األرض ربما كانت اقرب من يرها آنذاك للتمثيل الفلسطيني ،نظ اًر إلنشائها

على األرض الفلسطينية ،والسيما أنها تستمد قوتها من ارتباطها بالمكان ،والذي يتمثل بأرض فلسطين التي

احتلت عام 1947م .ومع إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1914م ،أصبحت المنظمة تمثل الكل
الفلسطيني في كافة أماكن الداخل والشتات ،كما يتضح للباحث مما سبق بان "حركة األرض" لم تعبر
بصورة واضحة عن مفهوم الدولة في أهدافها ومطالبها ،حتى وان كانت قد عبرت عن ذلك بطريقة ير

مباشرة من خالل الصحف التي كانت تقوم بإصدارها ،إال أنها ونظ اًر للمد القومي في ذلك الوقت ،واستلهام

أفكارها من الحركة القومية العربية ،فقد كانت مطالبها ير المعلنة بضرورة وجود دولة عربية فلسطينية،
دون الخوض في ماهية تلك الدولة ،لترعى مصالح الفلسطينيين كافة ،وتؤمن بحق المساواة بين جميع

المواطنين ،بغض النظر عن التوجهات السياسية والفكرية لهم.
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 2.1.2العمل السياسي الفلسطيني في المجال العربي
توجهت األحزاب القومية العربية إلى فرز كوادرها الفلسطينية في فروع خاصة ،كي تتولى القيام
بدورها في النضال الفلسطيني الخاص ،ضمن حركة الجماهير العربية( ،فلسطين تاريخها وقضيتها،1971 ،

ص ،)128حيث أن البية نشطاء الشعب الفلسطيني انتموا إلى األحزاب القومية الصاعدة والشاملة في

توجهاتها وتنظيماتها ،ونقصد بذلك ،تحديداً ،كالً من حزب البعث العربي االشتراكي ،وحركة القوميين

العرب.

 8.2.1.2حزب البعث العربي االشتراكي
تشكلت النواة األولى في فلسطين لحزب البعث العربي االشتراكي في قطاع زة عام 1921م ،عن

طريق بعض الطالب الفلسطينيين الذين التحقوا بالجامعات المصرية حيث التقوا مع عناصر بعثية قدمت
من سوريا واألردن وفتح المجال أمام البعثيين للعمل في قطاع زة ،وقد دعمت العالقات بين حزب البعث
في قطاع زة والحكومة المصرية مع تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا ،حيث عمل الحزب كحلقة وصل

بين القيادة ا لمصرية وتنظيم البعث في األردن ،وساهم تنظيم البعث في قطاع زة بنقل أسلحة إلى تنظيم
البعث في األردن لإلطاحة بالنظام األردني بدعم من الرئيس جمال عبد الناصر (المصري ،5007 ،ص.)21
أدى خضوع قطاع زة للسيطرة المصرية إلى إلحاق تنظيم البعث في زة بتنظيم البعث في

مصر ،الذي كان بدوره يخضع مباشرة للقيادة القومية في دمشق ،بينما كان تنظيم البعث في الضفة

الغربية ضمن حزب البعث األردني ،الذي تشرف عليه قيادة قطرية (عرار ،5001 ،ص .)20وقد كان حزب
البعث العربي االشتراكي عدة بيانات سنوية تتعلق بالقضية الفلسطينية ،حيث دعا فيها إلى النضال ضد

التخلف االجتماعي والتجزئة السياسية ،والعمل للوحدة العربية من أجل تحرير فلسطين ،ومنذ عام 1929م،

بدأ الحزب يرى أن ثمة دو اًر خاصاً بالفلسطينيين في إطار المعركة القومية لتحرير فلسطين ،فأخذ يردد في
بياناته تعابي ر ذات دالالت سياسية واضحة تؤكد الخصوصية الفلسطينية والدور الفلسطيني الكفاحي
المتميز والهوية الفلسطينية ،بشكل لم يسبق أن ورد في بيانات الحزب منذ تأسيسه ،وقد تبلور هذا االتجاه

رسمياً من خالل قرار تنظيمي اتخذه الحزب بفرز عناصره الفلسطينية في جهاز خاص أسماه "الفرع
الفلسطيني" في حزب البعث العربي االشتراكي (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)418

أكد المبدأ األساسي الثالث من دستور حزب البعث على أن "االستعمار وكل ما يمت إليه عمل
إجرامي يكافحه العرب بجميع الوسائل الممكنة وهم يسعون ضمن إمكاناتهم المادية والمعنوية إلى مساعدة
جميع الشعوب المناضلة في سبيل حريتها" ،كما حدد الدستور في المادة األولى من المبادئ العامة بأن

"حزب البعث العربي االشتراكي ،حزب عربي شامل تؤسس له فروع في سائر األقطار العربية ،وهو ال
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يعالج السياسة القطرية إال من وجهة نظر المصلحة العربية العليا" (دستور حزب البعث العربي االشتراكي ،ب.

ت).

يعتبر حزب البعث العربي االشتراكي القضية الفلسطينية القضية المركزية بالنسبة للحزب ولألمة،

وفي ذلك يقول المفكر والمؤسس للحزب ميشيل عفلق حول القضية الفلسطينية ،بأنها خالصة القضية
العربية في محنتها الحاضرة مع االستعمار والصهيونية والرجعية والتجزئة والتخلف والمرض والفقر ،حيث

أنه لم يألو جهداً ومنذ التأسيس من دعمه واسناده ومناصرته للقضية الفلسطينية منذ البداية ،لدرجة أن
تأسيس الحزب اقترن بأحداث النكبة في فلسطين ،ودعم ومناصرة حركة التحرر الوطني الفلسطيني

والعربي ،كما أن من انجازات حزب البعث العربي االشتراكي التي يشار لها هو تشكيل كتائب التحرير

التي شاركت في حرب فلسطين ،وتحقيق أول مشروع للوحدة العربية بين مصر وسوريا وتحقيق مشاريع
الوحدة العربية ،من خالل الجامعة العربية ومنظماتها اإلقليمية ،ومن خالل العمل العربي المشترك والعمل
الشعبي في كل قطر وفي كل مكان (المطري.)5010/8/51 ،

يرى إبراهيم أبراا بان الحزب وجد قبل نكبة عام 1947م ،ولم تكن القضية الفلسطينية تدرج ضمن
اهتماماته ،بل كانت تعتبر القضية الفلسطينية ضمن قضاياه النضالية المتعددة ،وهي جاءت كإفراز

لمنطلقاته القومية وتصو ارته الوحدوية ،وكانت قضايا النضال في سوريا واالهتمامات الفكرية المتعددة
تطغى على فكر الحزب وأيديولوجيته (أبراا ،1978 ،ص.)94
يتفق الباحث مع ما ذهب إليه أبراا ،حيث أكد أن حزب البعث العربي االشتراكي وبالر م من

مناصرته للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية له ولألمة العربية كافة ،وبالر م أيضا من تصديه
للهجرة اليهودية واألطماع الصهيونية في فلسطين قبل نكبة عام 1947م ،إال أن القضية الفلسطينية لم

تدرج ضمن اهتمامات الحزب بشكل مستقل ،حيث انه لم تتحدث أي من المبادئ األساسية ،أو المبادئ

العامة ،أو المنهاجية لدستور الحزب عن ذلك ،وانما ركزت المبادئ األساسية ومواد الدستور على وحدة
واستقالل األمة العربية بشكل عام ،وحقها الطبيعي في أن تحيا في دولة واحدة ،وأن تكون حرة في توجيه

مقدراتها ،كما أكد الحزب على ضرورة وجود شعور قومي واعي يربط بين الفرد وأمته ،وبان الفكرة القومية

التي يدعو إليها الحزب هي إرادة الشعب العربي في أن يتحرر ،وان يعمل على تحقيق المصلحة العربية
العليا ،على عكس حركة القوميين العرب التي أعطت أولوياتها على تحرير فلسطين ،وأكدت على وجود

عالقة متينة بين تحرير فلسطين والوحدة العربية الشاملة ،كما سنرى.

يخلص الباحث إلى انه ودون االنتقاص من الدور القومي الشامل والمفصلي لحزب البعث العربي
االشتراكي ودوره أيضاً المتعلق بالقضية الفلسطينية ،إال انه كثي اًر ما يالحظ المحاولة المباشرة للقيادة
القطرية للحزب في الهيمنة على القيادة القومية ،وبتعبير آخر تغليب مصلحة حزب البعث الحاكم في هذا
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البلد أو ذاك (سوريا والعراق) على المصالح القومية ،واعتبار فروع الحزب القائمة في البلدان العربية

األخرى مجرد امتداد لسياساته وتكتيكاته اليومية ،وليست حسب تبني األفكار الواردة في دستور الحزب.
 2.2.1.2حركة القوميين العرب

تبلورت فكرة تأسيس "حركة القوميين العرب" عام 1921م ،على يد مجموعة من طالب الجامعة
*

األمريكية في بيروت ،وكان العنصران المحركان لهذا التجمع هما جورج حبا  ،وهاني الهندي (صايغ،

 ،5005ص .)115وتعتبر حركة القوميين العرب واحدة من أهم المؤسسات الحزبية العربية ،وتنظيماً على
رار حزب البعث العربي االشتراكي على صعيدي العقيدة القومية واألهداف السياسية ،إال أنها تميزت عما

عداها من سائر التنظيمات العربية ،بسمات فلسطينية واضحة ومركزة ،سواء من حيث النشأة أو من حيث
برنامج العمل والغايات األساسية (عبد الرحمن آخرون ،1978 ،ص ،)47فقد كان العنصر الفلسطيني الباً في

صفوفها وفي قيادتها ،فشكل الفلسطينيون هيكلها ،وصبغوا اهتماماتها بهمومهم األساسية (مركز المعلومات

الوطني الفلسطيني -وفا ،)5011 ،فبالر م من أن برنامج الحركة كان معنوناً بالشعارات القومية العريضة ،فقد

احتلت القضية الفلسطينية االهتمام األكبر في عمل الحركة ونشاطها (الشعيبي ،1989 ،ص.)74

تكونت الحلقات السرية لهذه الحركة عام 1921م ،وأعلنت عام 1925م باسم "هيئة مقاومة الصلح

مع إسرائيل" ،والتي أصدرت نشرة أسبوعية باسم "الثأر" ،وصدر عددها األول في تشرين ثاني /نوفمبر عام
1925م ،واستمرت في الصدور حتى أواسط عام 1927م ،ومثلت هذه الهيئة نواة تنظيمية للحركة في
صفوف الطالب ،وكان منهم جورج حبا ،الذي شغل منصب نائب الرئيس ،ثم تولى رئاسة اللجنة

التنفيذية لجمعية "العروة الوثقى" ،وأبدى أعضاء الهيئة اهتماماً بشؤون المخيمات وأوضاع الالجئين وتقديم

الخدمات لهم (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني -وفا .)5011 ،وقد كان الدكتور قسطنطين زريق يقوم بدور
المرشد للجنة التنفيذية لجمعية العروة الوثقى ،خالل العام الدراسي 1920م1921 -م ،حيث أنه كان على
صلة وثيقة بالقادة المؤسسين لحركة القوميين العرب ،وال شك في أن تأثيره على الشباب القومي العربي في

تلك الفترة كان عظيماً ،وبأن مقاالته المجموعة في كتاب "الوعي القومي" ودراسته عن "معنى النكبة" كانا

على رأس قائمة الكتب المطلوب قراءتها في الحلقات التثقيفية الخاصة بالقوميين العرب (الكبيسي،1984 ،

ص.)29



جورج حبش هو قائد عربي فلسطيني وزعيم حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،ولد في مدينة اللد ،التحق بكلية الطب في

الجامعة العربية ببيروت عام 1944م ،وتخرج منها عام 1921م ،اعتبر العنف صيغة وحيدة للعمل الوطني ،شارك في تأسيس كتائب الفداء العربي،
كان من مؤسسي ج معية العروة الوثقى ،وقد اصدر في األردن جريدة "الرأي" ،وقد شكل بمعاونة عدد من رفاقه النواة التأسيسية "للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين" التي أنشأت عام  1918م ،على اثر هزيمة حرب حزيران /يونيو من نفس العام .للمزيد انظر (الكيالي جزء،1989 ،5
ص.)118:111
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وصفت حركة الق وميين العرب أسلوبها التنظيمي بالمركزية المرنة ،واعتقد مؤسسو الحركة أنه من

الضروري لحركة مقد اًر لها إعادة المجتمع العربي بوسائل ثورية أن تخلق تنظيماً سياسياً من نوع جديد،
يكون مستعداً لتكييف نفسه مع ظروف النضال المتنوعة والسريعة التغير ،وهذا األسلوب كما وصفه قياديو
الحركة تمتاز به األحزاب الشيوعية في كل من الصين واالتحاد السوفيتي (سابقاً) (أحمد ،5001 ،ص.)85

كانت "حركة القوميين العرب" قد حددت طبيعة الصراع الدائر في المنطقة العربية بمرحلتين من

النضال ،األولى وهي مرحلة النضال السياسي ،والثانية وهي مرحلة النضال االجتماعي ،ومع إقرار الحركة
على تداخل وترابط القضايا السياسية واالجتماعية ،وتأثير كل منها على األخرى ،وتأكيدها على خطورة

المشكلة السياسية ،إذن البد من التخلص من المشكلة السياسة أوال ،للتخلص من جميع المشاكل األخرى،

وقد حددت الحركة مرحلة النضال السياسي بثالث أهداف رئيسة ،وهي (أبراا ،1978 ،ص:)91:92
 القضاء على التجزئة بالوحدة العربية. -القضاء على االستعمار بالتحرر.

 القضاء على إسرائيل بتحرير فلسطين.تشكلت من بين العناصر القيادية في حركة القوميين العرب لجنة سميت "لجنة فلسطين" ،وذلك في

العام  1927م ،وفي إطار األبحاث والمناقشات ،خلصت هذه اللجنة إلى اعتماد التصور القائل بأن تحرير
فلسطين يتم من خالل الفلسطينيين واعتماداً على دولة الوحدة ،والذي يلقي على الفلسطينيين مسئولية

طليعية وواجبات مباشرة ومهام محددة ،وذلك بدعم مباشر من قبل الجمهورية العربية المتحدة (الشعيبي،

 ،1989ص .)71كما تشكلت بعدها "قيادة إقليم فلسطين" في حركة القوميين العرب داخل فلسطين ،وذلك

في العام 1910م ،من عناصر قيادية في الحركة وانبثقت منها منظمة "شباب الثأر" وهي الجناح العسكري
للقيادة ،وشمل نشاطها في ذلك الحين القيام بعمليات استطالع واتصاالت داخل األرض المحتلة ،وتجنب

الصدام المباشر مع العدو (فلسطين تاريخها وقضيتها ،1971 ،ص.)128
يمكن القول أن حركة القوميين العرب كانت أحد التيارات الرئيسية في الحركة القومية العربية التي
تمثل هدفها في استقالل الدول العربية ،وتنمية الوحدة القومية على األراضي العربية كافة ،حيث اعتبر

مؤسسو الحركة بأن خلق دولة عربية موحدة تجمع كافة األقطار العربية ،هو الهدف األساسي الذي يؤدي
إلى تحرير كامل التراب الفلسطيني ،حيث أنها قد وضعت على رأس أولوياتها الوحدة العربية ،الذي سيعمل
على تحرير فلسطين ،في حين نجد انه ليس من السهولة بمكان تحقيق الوحدة العربية في ظروف حداثة

استقالل بعض الدول العربية ،آنذاك ،ورضوخ البعض األخر تحت االستعمار ،ويبدو للباحث بأن حركة

القوميين العرب ر م تصورها القومي األشمل واعتبار المسألة الفلسطينية مكوناً رئيسياً من مكونات الحركة
القومية ،إال أن الحركة لعبت دو اًر أساسياً في إبراز الشخصية الوطنية الفلسطينية ،وحاولت حشد نشاطات

كافة فروع الحركة لصالح هذه القضية ،علماً بأنه لم يكن لدى الحركة تصو اًر واضحاً حول مفهوم الكيانية
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والدولة الفلسطينية ،باستثناء اعتبار القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع اإلسرائيلي -العربي ،ومركز

النضال العربي الطامح للوحدة وتحرير فلسطين.
 1.2.1.2حركة اإلخوان المسلمين

تأسست حركة اإلخوان المسلمين في شهر آذار /مارس عام 1957م في مدينة اإلسماعيلية في

مصر على يد حسن البنا ومجموعة صغيرة من رفاقه ،والحركة عبارة عن هيئة جامعة تعمل لتحقيق
األ راض التي جاء من اجلها اإلسالم الحنيف ،ومنها الغرض الوطني والقومي ،وهو العمل على تحرير

وادي النيل ،والبالد العربية جميعاً ،والوطن اإلسالمي بكل أجزائه من كل سلطان أجنبي (عدوان،5002 ،

ص.)15

كانت القضية الفلسطينية قد شكلت مكانة خاصة لدى حركة اإلخوان المسلمين ،ونظر اإلخوان إلى
اليهود والصهيونية كجهة واحدة ليس بينهما فرق ،واعتبروا الوجود الصهيوني في فلسطين يمثل تهديداً

خطي اًر لألمن المصري والعربي واإلسالمي (الشريف ،1974 ،ص .)47وحددت الحركة هدفها في السعي من
اجل إقامة الدولة اإلسالمية كخطوة على طريق عودة الخالفة اإلسالمية ،وقد اخذ الفكر السياسي لحركة

اإلخوان المسلمين بالتطور تدريجياً تمشياً مع تطورها الفكري والسياسي ،ويعتبر المسلمون في نظر حركة
اإلخوان أمة واحدة أينما كانوا ،وان العرب ليسوا أمة بل هم جزء من األمة اإلسالمية ،فطرحوا شعار األمة

اإلسالمية كبديل لشعار القوميين العرب "أمة عربية واحدة" وشعار االشتراكية في اإلسالم بدالً من شعار
القومية العربية والشيوعية ،واتخذوا مواقف معادية من االتجاه القومي العلماني معتبرين العلمانية من

صادرات الغرب االستعماري (المصري ،5007 ،ص.)41
أولت حركة اإلخوان المسلمين اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية ،حتى دت القضية المركزية األولى

لها ،والتي رأت فيها قضية المسلمين األولى ،كونها جزء من عقيدة األمة اإلسالمية ،والدفاع عن فلسطين
ومقدساتها هو دفاع عن اإلسالم (أبو زايدة ،5009 ،ص .)2كما رأت الحركة وجوب الجهاد لتحرير فلسطين
ونصرة أهلها ،ففلسطين في الفكر السياسي لحركة اإلخوان المسلمين هي "أرض ٍ
وقف إسالمي" على جميع

يفرط
أجيال المسلمين في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم إلى يوم القيامة ،ال يجوز ألحد كائناً من كان أن ّ

أو يتنازل ولو عن جزء صغير جداً منها ولذلك فهي ليست ملكاً للفلسطينيين أو العرب فحسب ،بل هي

ملك للمسلمين جميعاً ،فعلى المسلمين في ك ّل مكان أن يساهموا عملياً في تقديم المال والدم للدفاع عنها
(صالح "أ" ،5015 ،ص.)2:4
ورد في النظام الداخلي لجماعة اإلخوان المسلمين "أن حركة اإلخوان المسلمين في فلسطين هي جزء

ال يتج أز من جماعة اإلخوان المسلمين العالمية ،وهي تعمل على تطبيق المنهج اإلسالمي في كافة نواحي
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الحياة؛ لتحقيق أهدافها الدعوية والسياسية" ،وقد حدد النظام الداخلي للحركة مجموعة األهداف الخاصة
بتحرير فلسطين التي تسعى الحركة لاللتزام بها كالتالي:

 تؤمن حركة اإلخوان المسلمين بضرورة قيام الدولة اإلسالمية في فلسطين مع تطبيق مبادئ الشريعة،وتحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع إسالمي بالوسائل الشرعية.

 -تحرير كافة األراضي المحتلة في فلسطين.

أما وسائل حركة اإلخوان المسلمين لتحقيق أهدافها المتعلقة بتحرير فلسطين ،فقد وردت في النظام

الداخلي للجماعة كما يلي:

 المشاركة في العمل السياسي بما يحقق أهداف الحركة. -اعتبار الجهاد وسيلة مؤدية لتحرير كافة األراضي الفلسطينية المحتلة.

 التنسيق مع حركات المقاومة والقوى الفلسطينية الفاعلة على الساحة الفلسطينية. -إقامة عالقات وطيدة مع الدول وحركات التحرر العالمية التي تساند القضية الفلسطينية.

اتخاذ كافة الوسائل المادية والمعنوية المتاحة والمشروعة والتي تنسجم وسياسة الحركة؛ من أجل تحقيق
أهدافها (الشيخ خليل ،5015 ،ص.)114

خلص الباحث إلى أن هناك توحيد في الرؤى واألهداف الوطنية للحركات واألحزاب السياسية في

المجالين الفلسطيني والعربي في تلك الفترة ،والمبنية على وجوب تحرير ما احتلته إسرائيل من أرض

فلسطين ،والسعي نحو إنشاء كيان فلسطيني يعمل على توحيد الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل.

 3.2إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وبروز الكيان الفلسطيني
صدرت ق اررات جامعة الؤدول العربيؤة ،التؤي مهؤدت لتأسؤيس منظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية عؤام 1911م،

فقد اتخذ المجلس في دورته األربعؤين التؤي انعقؤدت فؤي شؤهر أيلؤول مؤن ذلؤك العؤام ،قؤرار يؤنص علؤى "تأكيؤد
حق شعب فلسطين في بالده ،وتمكينه من تقرير مصيره بنفسه ،وممارسة حقوقه الوطنية كاملة" ويعلؤن "أن
الوقت قد حان ليتولى أهل فلسؤطين أمؤر قضؤيتهم ،ومؤن واجؤب الؤدول العربيؤة أن تتؤيح لهؤم الفؤرص لتمكؤنهم

مؤؤن ممارسؤؤة ذلؤؤك الحؤؤق بالطريقؤؤة الديمقراطيؤؤة" .وفؤؤي هؤؤذا الق ؤرار "يؤيؤؤد مجلؤؤس الجامعؤؤة المبؤؤادئ التؤؤي يقؤؤوم
عليهؤا المشؤروع الع ارقؤؤي بشؤأن الكيؤؤان الفلسؤطيني ،ويعهؤد إلؤى وزراء خارجيؤؤة الؤدول العربيؤؤة بد ارسؤتها بصؤؤورة
شؤؤاملة .وكانؤؤت الحكومؤؤة العراقيؤؤة قؤؤد قؤؤدمت إلؤؤى المجلؤؤس مشؤؤروعا لبنؤؤاء الكيؤؤان الفلسؤؤطيني ،يتضؤؤمن الؤؤدعوة
إلجراء انتخابؤات فلسؤطينية عامؤة مؤن أجؤل إبؤراز هؤذا الكيؤان (حؤوراني" أ " ،1970 ،ص .)51هؤذا بؤدوره يقودنؤا

إلى التعرف على ق اررات مؤتمر القمة العربي األول في كانون ثاني /يناير عام 1914م ،فيما يخؤص إبؤراز
الكيان الفلسطيني ،وردود الفعل العربية والفلسؤطينية علؤى هؤذه القؤ اررات ،ويسؤتعرض أيضؤا مقؤررات المجلؤس

الوطني الفلسطيني األول لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1914م.
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 8.3.2ق اررات مؤتمر القمة العربي األول مام 8813م
كان الرئيس جمال عبد الناصر قد وجه في خطاب سياسي هام ألقاه في مدينة بورسعيد بمناسبة
االحتفال بعيد النصر في  51كانون أول /ديسمبر عام 1911م ،الدعوة لملوك ورؤساء الدول العربية لعقد

مؤتمر القمة العربي األول في القاهرة من  11إلى  18كانون ثاني /يناير عام 1914م ،لتضع حداً
للخالفات العربية ،ولبحث تحويل إسرائيل لمجرى نهر األردن ،والموقف الذي ينبغي تبنيه لمواجهة هذا

المشروع اإلسرائيلي (الشريف ،1992 ،ص ،)98والذي يعد مخالفاً لمبادئ القانون الدولي ،وتعدياً صارخاً
على الحقوق الوطنية للدول العربية في منبع النهر العربي ومجراه ومصبه ،واألضرار البالغة بحقوق العرب

المنتفعين بهذه المياه ،استهدافاً منها لتحقيق المطامع اإلسرائيلية التوسعية (حسين ،1991 ،ص،)27:28
واتخاذ الق اررات الواجب تنفيذها للتصدي لألخطار التي تهدد األمة العربية والقضية الفلسطينية ،وباعتبار

أن قضية فلسطين يجب "أن تتقدم في الساعات الحرجة ولحظات الحسم المصيري" (الشريف،1992 ،

ص.)98
رحبت الدول العربية بالدعوة المصرية وان كانت بشكل متفاوت متجاوزة بذلك بعض العالقات السيئة

بين بعض الزعماء العرب (عبد الرحمن وآخرون ،1978 ،ص)19؛ وتدارس المجتمعون التهديدات وأعمال
العدوان المتصلة التي مارستها إسرائيل منذ إخراج الشعب الفلسطيني من وطنه واحتالل أرضه ،وقد اتخذ

المؤتمرون الق اررات العملية الالزمة التقاء الخطر اإلسرائيلي الماثل ،سواء في الميدان الدفاعي أو الميدان

الفني أو ميدان تنظيم الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره (الشريف،

 ،1992ص.)98
صدر البياني الختامي المشترك مكتفياً بدعوة الشعب الفلسطيني إلى تنظيم نفسه ليشارك في تحرير

وطنه ،حيث أن الدول العربية لم تكن متفقة على طبيعة الكيان الفلسطيني وأهدافه .وقد نص البيان على

"إن مؤتمر ملوك ورؤساء دول جامعة الدول العربية ،قياماً بواجب الدفاع المشترك ،وايماناً بحق الشعب

العربي الفلسطيني المقدس في تقرير مصيره والتحرر من االستعمار الصهيوني لوطنه قد اتخذ الق اررات

العملية الالزمة التقاء الخطر الصهيوني ،سواء في الميدان الدفاعي أو الفني ،أو ميدان تنظيم الشعب

الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره" (عبد الرحمن وآخرون ،1978 ،ص.)80

وانتهى البيان إلى مجموعة من الق اررات الخاصة بالكيان الفلسطيني كان أهمها هو إنشاء كيان فلسطيني
يجمع إرادة شعب فلسطين ويقيم هيئة تطالب بحقوقه العادلة (وثائق فلسطين ،1978 ،ص .)450:419وقد
طلب المؤتمرون في مؤتمر القمة العربي من الشقيري االستمرار في مهمته التي أوكلها له مجلس الجامعة
في دورته األربعين ،وهي االتصال بالدول العربية والشعب الفلسطيني ،لبحث القضية الفلسطينية من جميع

جوانبه ا ،بغية الوصول إلى إقامة القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في
تحرير وطنه وتقرير مصيره (الحمد وآخرون ،1997 ،ص.)154
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وافق الزعماء العرب ألول مرة على إنشاء الكيان الفلسطيني ،خوفاً من الظهور أمام الرأي العام

العربي بمظهر الفاشلين ،وقد رفض الملك حسين أن يشير البيان الختامي للقمة إلى الكيان الفلسطيني،
ير أن الشقيري سارع إلى إلقاء خطاب أمام الملوك والرؤساء العرب ،وجه فيه حديثه للعاهل األردني

قائال "أريد أن يكون واضحاً ،أن الكيان الفلسطيني ليس حكومة وال يمارس سيادة ،وال يهدف إلى سلخ
الضفة الغربية عن الكيان األردني ،وانما هو تنظيم للشعب الفلسطيني يتعاون مع جميع الدول العربية".
اعتقد الرأي العام الفلسطيني أن قرار مؤتمر القمة العربية في قيام كيان فلسطيني سيساهم في تحرير

وطنه ،واقامة دولته السليبة وان هناك تطورات جديدة برزت على الصعيد الفلسطيني ،ولهذا ،رحب معظم

الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها بالكيان ،واعتبروه خطوة مهمة على طريق العودة لفلسطين واقامة
الدولة الفلسطينية (عبد الرحمن وآخرون ،1978 ،ص.)85-19
يتبؤؤين للباحؤؤث بأنؤؤه كؤؤان هنؤؤاك دو اًر مص ؤرياً بؤؤار اًز فؤؤي اإلس ؤراع فؤؤي إنشؤؤاء الكيؤؤان الفلسؤؤطيني ،وذلؤؤك

بتكليؤؤف الشؤؤقيري أن يتؤؤابع اتصؤؤاالته بالؤؤدول األعضؤؤاء فؤؤي الجامعؤؤة ،وشؤؤعب فلسؤؤطين حيثمؤؤا وجؤؤد ،ليبحؤؤث
معهم الطريقة المثلى لتنظيم شعب فلسطين ،وذلك تمهيداً التخاذ اإلجؤراءات الكفيلؤة بهؤذا التنظؤيم .وقؤد كؤان
الفك ؤؤر السياس ؤؤي الفلس ؤؤطيني ف ؤؤي تل ؤؤك المرحل ؤؤة ي ؤؤر مس ؤؤتقر نتيج ؤؤة س ؤؤيطرة األنظم ؤؤة العربي ؤؤة عل ؤؤى القؤ ؤرار

الفلسؤطيني واألرض الفلسؤؤطينية وعلؤى الؤؤر م مؤن المواقؤؤف االيجابيؤة للنظؤؤام المصؤري ،إال أن سؤؤيطرة األردن
على الضفة الغربيؤة اضؤعف المواقؤف العربيؤة بشؤكل عؤام والموقؤف الفلسؤطيني بشؤكل خؤاص ،وقضؤت علؤى
أي فرص ؤؤة للتفكي ؤؤر ف ؤؤي ش ؤؤكل ومض ؤؤمون الدول ؤؤة الفلس ؤؤطينية والت ؤؤي ك ؤؤان م ؤؤن الممك ؤؤن وض ؤؤع خط ؤؤة عربي ؤؤة

فلسؤطينية لؤؤو تؤؤوفرت اإلرادة العربيؤؤة التؤؤي أرهقؤؤت الشؤعب والكيؤؤان الفلسؤؤطيني وأفشؤؤلت مخططاتؤؤه الراميؤؤة إلؤؤى
وضع سيناريو التحرير إلقامة الدولة الفلسطينية.

 2.3.2المؤتمر الوطني الفلسطيني األول لمنظمة التحرير الفلسطينية مام 8813م
انعقد المؤتمر الؤوطني الفلسؤطيني األول فؤي  57أيؤار /مؤايو عؤام 1914م ،فؤي فنؤدق الكونتيننتؤال فؤي

مدينؤؤة القؤؤدس ،تحؤؤت رعايؤؤة الملؤؤك حسؤؤين ،وبحضؤؤور ممثلؤؤين عؤؤن سؤؤائر الحكومؤؤات العربيؤؤة ،وافتؤؤتح الملؤؤك
حسين المؤتمر بخطاب قومي أوضح فيه موقف بؤالده مؤن القضؤية الفلسؤطينية وتمسؤكه بوحؤدة األردن ،وان
إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الفلسطيني لن يتعارض مع وحدة الضفتين التي ارتضؤيناها ،وقؤال

في خطابه انه التزم مع إخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية علؤى تناسؤي الخالفؤات بيؤنهم والعمؤل يؤداً واحؤدة
لتحرير فلسطين ،وأكد انه وملوك ورؤساء الدول العربية باإلجماع قرروا أن يتعاونوا مع الفلسطينيين لتنظيم

صفوفهم وفؤق مشؤيئتهم ولؤدعمهم لتحريؤر وطؤنهم ،وقؤال انؤه ال حيؤاة وال حريؤة وال وحؤدة للعؤرب بؤدون تحريؤر
فلسطين (األحمد ،1972 ،ص ،)181كما اعتبر أن انعقؤاد المؤؤتمر حؤدثاً مهمؤاً فؤي تؤاريخ نضؤال الفلسؤطينيين
ألنؤؤه "يشؤؤكل نهايؤؤة لمرحلؤؤة كؤؤان فيهؤؤا الجهؤؤد والعمؤؤل بالنسؤؤبة ألبنؤؤاء فلسؤؤطين مشؤؤتتاً موزعؤاً ،وألنؤؤه يشؤؤكل فؤؤي
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الوقؤؤت ذاتؤؤه بدايؤؤة لمرحلؤؤة جديؤؤدة ،يؤؤدخل فيهؤؤا ذلؤؤك الجهؤؤد والعمؤؤل طؤؤور التجمؤؤع والتخطؤؤيط والتنظؤؤيم" (الكتؤؤاب

السنوي للقضية الفلسطينية ،1911 ،ص.)88

اتخذ المؤتمر عدة ق اررات أهمها إعالن قيام منظمة التحرير الفلسطينية ،حيث نص القرار على انه

"إيماناً منا بحق الشعب العربي الفلسطيني في وطنه المقدس فلسطين ،وتأكيداً لحتمية معركة تحرير الجزء
المغتصب منه ،و رضه واص ارره على إبراز كيانه الثوري الفعال وتعبئة طاقاته وامكانياته وقواه المادية
والعسكرية والروحية ،وتحقيقاً إلرادة شعبنا وتصميمه على خوض معركة تحرير وطنه بقوة وصالبة طليعة
مقاتلة فعالة للزحف المقدس ،وتحقيقاً ألمنية أصيلة عزيزة من أماني األمة العربية ممثلة في ق اررات جامعة

الدول العربية ومؤتمر القمة العربي األول ،نعلن بعد االتكال على اهلل باسم المؤتمر العربي الفلسطيني
األول المنعقد بمدينة القدس في  11محرم عام 1174ه ،الموافق  57أيار /مايو عام 1914م ،قيام

منظمة التحرير الفلسطينية قيادة معبئة لقوى الشعب العربي الفلسطيني لخوض معركة التحرير ودرعاً

لحقوق شعب فلسطين وأمانيه ،وطريقاً للنصر" (األحمد ،1972 ،ص .)185كما اتخذ المؤتمر عدة ق اررات
إضافة إلى إعالن قيام منظمة التحرير الفلسطينية ،أهمها (أبو ربية ،5004 ،ص:)515

 -اعتبار المؤتمر بكامل أعضائه ،المجلس الوطني الفلسطيني األول لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 إقرار صيغة الميثاق القومي الفلسطيني وعدد بنوده  59بنداً ،والنظام األساسي لمنظمة التحريرالفلسطينية وعدد بنوده  11بنداً ،والالئحة الداخلية للمجلس الوطني.

 اختيار احمد الشقيري رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مخوالً إياه -بموجب النظاماألساسي -اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم  14عضو.

أعلن الشقيري والدة منظمة التحرير الفلسطينية ،في الجلسة الختامية للمؤتمر يوم  5حزيران /يونيو عام

1914م" ،ممثلة للشعب الفلسطيني وقائدة لكفاحه من أجل تحرير وطنه" ،وعلق الشقيري على قيام
المنظمة بقوله "كان ذلك اليوم ميالد الكيان الفلسطيني مؤذناً بانبثاق الشخصية الفلسطينية ،يجسدها قيادة

فلسطينية وجيا التحرير الفلسطيني والصندوق القومي الفلسطيني وأجهزة إعالمية ،وادارية وتنظيمية ،وهي

اآلن تولد من العدم وتبدأ من الصفر ،وكل إمكاناتها عزم الشعب الفلسطيني على تحرير وطنه وايمان
األمة العربية بقضيتها المقدسة" (عبد الرحمن وآخرون ،1978 ،ص.)81:82
يتضؤؤح مؤؤن البرنؤؤامج الؤؤذي وضؤؤعه الشؤؤقيري أن رؤيؤؤة المنظمؤؤة لمفهؤؤوم الدولؤؤة الفلسؤؤطينية يقؤؤوم علؤؤى أن

تتشكل دولؤة فلسؤطينية علؤى جميؤع األ ارضؤي الفلسؤطينية باسؤتثناء الضؤفة الغربيؤة ،وهؤذا مؤا جؤاء فؤي خطابؤه
السابق عندما قال "إن هدف الكيان الفلسؤطيني هؤو تحريؤر الؤوطن السؤليب ،ولؤيس سؤلخ الضؤفة الغربيؤة عؤن
المملكة الهاشمية ،ولكننا نهدف إلؤى تحريؤر وطننؤا المغتصؤب ؤرب الضؤفة الغربيؤة" ،ولؤو إننؤا نؤتفهم موقؤف

الشقيري في تلك المرحلة الحساسة ،من إرضاء الملؤك حسؤين الؤذي حضؤر أعمؤال المؤؤتمر ،وتجنبؤاً للؤدخول
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في المناكفات السياسية بينؤه وبؤين الحكومؤة األردنيؤة ،حيؤث أن الشؤقيري حؤاول اسؤتغالل قؤرار جامعؤة الؤدول
العربية بإنشاء الكيان الفلسطيني بأسرع وقت ،ودون أية عقبات تؤدي إلى إفشال إنشاء هذا الكيان.

يخلص الباحث إلى أن الشعب الفلسؤطيني قؤد رفؤض كؤل المحؤاوالت الراميؤة إلؤى تفتيؤت كيانؤه وطمؤس

هويته ،وتصفية قضيته فاستمر في مواصلة كفاحه من أجل استرداد أرضه من خالل العمؤل الفؤدائي ،حتؤى
تحقق له في نهاية المطاف تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ،التي حافظت على كيان الشعب الفلسطيني

ووحدتؤؤه (حمؤوده ،1999 ،ص .)22وعلؤؤى الؤؤر م مؤؤن تخؤؤوف فئؤؤات فلسؤؤطينية كثيؤرة مؤؤن إنشؤؤاء منظمؤؤة التحريؤؤر
الفلسؤؤطينية ككيؤؤان فلسؤؤطيني مسؤؤتقل ،والؤؤذي قؤؤررت جامعؤؤة الؤؤدول العربيؤؤة إنشؤؤاؤه ،وبؤؤدعم ومسؤؤاندة مص ؤرية

واضحة ،وخشية تلك الفئات من أن يصبح هذا الكيان تحت سيطرة اإلرادة الحكوميؤة لألنظمؤة العربيؤة عليؤه
وخضؤؤوعها الكامؤؤل لرقابتهؤؤا ،والؤؤتحكم بؤؤه حسؤؤب أهوائه ؤؤا ومصؤؤالحها ،وجرهؤؤا إلؤؤى الرضؤؤوخ لمؤؤا تريؤؤده تل ؤؤك

األنظمؤؤة ،وقؤؤدرتها فؤؤي الؤؤتحكم فؤؤي حركؤؤة الشؤؤعب الفلسؤؤطيني ،وتطلعاتؤؤه التحرريؤؤة ،محاولؤؤة بؤؤذلك توجيؤؤه هؤؤذه
التطلعؤؤات إلؤؤى مؤؤا ينسؤؤجم ومصؤؤالح تلؤؤك األنظمؤؤة إلؤؤي حؤؤد كبيؤؤر .إال أنؤؤه وبؤؤر م ذلؤؤك ،فقؤؤد تحمؤؤس الشؤؤعب

الفلسطيني لهذا القرار ،الؤذي جؤاء تعبيؤ اًر عؤن ر بؤتهم الصؤادقة ومطلؤبهم القؤديم ،منؤذ النؤزوح مؤن أرضؤه عؤام

1947م ،بؤؤأن يك ؤؤون له ؤؤم مؤسس ؤؤة سياس ؤؤية فلس ؤؤطينية مس ؤؤتقلة تض ؤؤم كاف ؤؤة الق ؤؤوى الفلس ؤؤطينية تلب ؤؤي مطل ؤؤبهم
وتمكنهم من القيام بدورهم في تحرير أرضهم واقامة دولتهم عليها.

 3.2الخاتمة
إن تبلور مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني قد مر بمراحل صعبة وبالغة التعقيد ،فإبراز

كيان فلسطيني وطني مستقل لم يكن باألمر السهل نظ اًر للظروف التي أحاطت بالشعب الفلسطيني
وبالقيادة الفلسطينية ،ووصاية الدول العربية على القضية الفلسطينية وفقاً لمصالحها القطرية.

تأثر الشعب الفلسطيني بالواقع العربي الفكري والسياسي ،حيث انه ومن منطلق الترابط بين القضية

الفلسطينية والعربية ،كان من المنطقي والطبيعي أن يشارك الفلسطينيون في العمل السياسي العربي وفي
التيارات السياسية األخرى (حمدان وآخرون ،5008 ،ص ،)411فقد كان الفلسطينيون الناشطون سياسياً قد

توزعوا بعد عام 1947م ،على أحزاب وحركات سياسية ،تجاوز نشاطها القطر الفلسطيني المحروم أصالً

من كيانه السياسي (الشريف ،1992 ،ص ،)74فظهر عدد من التنظيمات الفلسطينية على امتداد الساحة

العربية والتي تؤكد في مجموعها الذات الفلسطينية ،وضرورة إبرازها وتنظيمها ،وقد كان لبعضها طابعاً

فلسطينياً ،ولبعضها اآلخر طابعا قومياً عربياً ،واسالمياً ،حيث كانت هناك تطلعات لتلك الحركات
واألحزاب إلى إعادة صيا ة الهوية الوطنية الفلسطينية النضالية ،والتي تتيح من خاللها للشعب الفلسطيني

االضطالع بدوره السياسي والعسكري في تحرير وطنه ،ولكن تلك الحركات فشلت في تجميع نفسها تحت

لواء مؤسسة أو منظمة فلسطينية في الفترة الممتدة ما بين عامي 1921م1914 -م ،وذلك نظ اًر للوصاية
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العربية التي كانت مفروضة على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني من قبل األنظمة العربية

آنذاك.

كان للدور المصري أث اًر واضحاً على تبلور مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني وعلى إنشاء

الكيان الفلسطيني ،حيث أكدت مصر على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين،
له أن يعمل السترداد وطنه ،فكان ميالد منظمة التحرير الفلسطينية عام 1914م ،التي رأى فيها الشعب
الفلسطيني الوطن المعنوي لهم ،ولواء تمثيل واحد ،قادر على رسم السياسات وطرح األفكار ،والسعي

لتحقيق األهداف في نيل الحرية واالستقالل ،وصوالً لتحرير كامل التراب الفلسطيني واقامة دولة فلسطينية
مستقلة كاملة السيادة.

لم يعارض قيام الكيان الفلسطيني ،أي تنظيم فلسطيني ،بل كانوا جميعاً متحمسين له ،ر م وقوع

الخالف على طبيعته وطريقة قيامه ،فقد أيد االتحاد العام لطلبة فلسطين إنشاء المنظمة ،ودعا البعثيون
الفلسطينيون إلي إرساء الكيان على أسس ثورية ،وأيدت حركة القوميين العرب الكيان ،بشرط إجراء

انتخابات حرة ،واتخذت حركة فتح موقف الحذر والترقب ،وطالبت بأن يكون الكيان مرتك اًز للثورة المسلحة،

وليس بديالً لها ،وقد بقت منظمة التحرير الفلسطينية بميثاقها القومي وبرنامجها السياسي ،الجهة الوحيدة

التي تمثل فلسطين وتعبر عن وجودها في كل األحوال والظروف ،وذلك حتى هزيمة حرب حزيران /يونيو
عام  1918م ،وما آلت إليه من تطورات سياسية أثرت بشكل مباشر على الفكر السياسي لمنظمة التحرير
الفلسطينية التي أدت إلى استقالة احمد الشقيري من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ،ودخول المنظمات

الفدائية إلى منظمة التحرير الفلسطينية ،وتغير مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني ،وتعديل كل
من الميثاق القومي والنظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ،كما سيستعرض الفصل التالي.
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الفصل الثالث
مفهوم الدولة يف الفكر السياسي ملنظمة التحرير الفلسطينية
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 8.1تمهيد
كان تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في مراحلها األولى إعالناً بتكوين بنية "دولة" شبيهة بكل

الدول الحديثة والمجتمعات األخرى القائمة ،فهي تقاد بسلطات رئيسية ثالث ،أولها هي السلطة التشريعية،

والتي تشمل المجلس الوطني الفلسطيني ،وثانيها هي السلطة التنفيذية التي تشمل مجالس الوزراء في

الدول ،وتحت سلطتها دوائر مختلفة متمثلة في الو ازرات في الدول ،أما السلطة القضائية ،فقد تكونت

مؤسساتها في سياق تشكيل بنية منظمة التحرير الفلسطينية فيما بعد (مسلم ،1978 ،ص ،)17وقد تمتعت

منظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها بتأييد الشعب الفلسطيني داخل وخارج األراضي الفلسطينية،
واستطاعت على مر الزمن ،وبفضل الجهد الدؤوب أن يعترف العالم بها كممثل شرعي ووحيد للشعب

الفلسطيني ،فقد استطاعت أن تمثل الشعب الفلسطيني سواء في داخل الوطن أو خارجه ،وان تنشأ

المكاتب والممثليات وارسال الوفود للمشاركة في النشاطات العربية والعالمية ،وعقد اتفاقيات دولية،
وممارسة العالقات الدبلوماسية والعمل القنصلي مما جعلها قادرة على التكيف مع القانون الدولي (أبو

عياا ،5009 ،ص.)119

نستطيع القول أن مفهوم الدولة في الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية خالل المرحلة

1914م1984 -م يقوم على رؤية الدولة الكاملة على كافة التراب الفلسطيني ،وقد فسرت جميع مواد
الميثاقين القومي والوطني حدود الدولة وشكلها ،فقد جاءت حدود الدولة بأنها الحدود نفسها التي كانت

قائمة في عهد االنتداب البريطاني ،أما شكل الدولة فهي دولة ديمقراطية تحترم المواثيق الدولية يعيا

السكان فيها بأمان وسالم مع اختالف عقائدهم ومشاربهم.

إن منظمة التحرير الفلسطينية كانت معنية بإيجاد حل سياسي عادل ودائم للصراع اإلسرائيلي-
العربي ،وفي صلبه قضيتها الوطنية ،لذا عمدت إلى اإلشارة بوضوح وجالء في برنامجها السياسي الذي
أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشرة ،إلى أنها تر ب في بناء سلطة وطنية فلسطينية
مستقلة على أي جزء من فلسطين يتم تحريره (بسيسو .)5007 ،وبأن تناضل منظمة التحرير الفلسطينية

بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير األرض الفلسطينية واقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة

المقاتلة على كل جزء من األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها ،وهذا يستدعي إحداث المزيد من التغيير
في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله (حواتمة وعبد الكريم ،5005 ،ص .)17لذلك سيقوم هذا الفصل من
الدراسة بتوضيح مفهوم الدولة في الميثاق القومي عام 1914م ،واثر هزيمة حرب عام 1918م على
مفهوم الدولة ،ودخول المنظمات الفدائية في منظمة التحرير الفلسطينية الذي استدعى تغيير الميثاق

القومي والنظام األساسي للمنظمة ،وأثر خروج منظمة التحرير الفلسطينية من األردن على الفكر السياسي

أخير تحول الفكر السياسي الفلسطيني إلى المرحلية في إقامة الدولة الفلسطينية.
الفلسطيني ،و اً
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 2.1تطور مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني
يقصؤؤد بؤؤالفكر السياسؤؤي هنؤؤا ،تلؤؤك التصؤؤورات التؤؤي وضؤؤعتها منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية لمواجهؤؤة كافؤؤة

المسائل التي تعترض سبيلها ،وكذلك تحديد إستراتيجية المنظمؤة وبيؤان الخطؤوط العامؤة التؤي تحكؤم حركتهؤا
علؤؤى كاف ؤؤة األصؤؤعدة الفلس ؤؤطينية والعربيؤؤة والدولي ؤؤة (الريمؤؤاوي ،5002 ،ص ،)108وق ؤؤد أقؤؤر أعض ؤؤاء المجل ؤؤس

الؤؤوطني الفلسؤؤطيني األول وثيقتؤؤين رئيسؤؤيتين ،أولهمؤؤا ،الميثؤؤاق القؤؤومي الفلسؤؤطيني ،الؤؤذي وصؤؤفه ال ؤبعض،

آنذاك ،بأنه إعالن استقالل الشعب الفلسطيني ،وثانيهما ،النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية التؤي
وصفت بأنها دستور فلسطين (مسلم ،1978 ،ص .)17ويستعرض هذا الجزء من الدراسة تطور مفهوم الدولؤة
ممثلة بالميثاق القومي الفلسطيني لمنظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية عؤام 1914م ،والصؤعوبات التؤي حالؤت دون
تحقي ؤؤق منظم ؤؤة التحري ؤؤر الفلس ؤؤطينية أه ؤؤدافها المنش ؤؤودة ،والت ؤؤي قام ؤؤت ألجله ؤؤا ،وه ؤؤي تحري ؤؤر كام ؤؤل األرض

الفلسطينية واقامة دولته المستقلة عليها.

 8.2.1مفهوم الدولة في الميثاا القومي الفلسطيني مام 8813م
ناقا المؤتمر الوطني الفلسطيني األول في مدينة القدس في  57ايار /مايو عام 1914م مشروع

الميثاق القومي الفلسطيني الذي وضعه احمد الشقيري بنفسه ،واقروه بصيغته النهائية بعد إدخال بعض
التعديالت الطفيفة عليه ،وقد حدد الميثاق القومي المبادئ األساسية التي تقوم عليها منظمة التحرير

الفلسطينية ،واألهداف العامة للشعب الفلسطيني (المصري ،5007 ،ص .)14حيث ضم الميثاق القومي تسعاً

وعشرين مادة موزعة على مقدمة وخمسة أبواب؛ اتضح أن الميثاق يرفض قرار التقسيم لعام 1948م ،كما
يرفض النتائج التي أسفرت عنها حرب فلسطين في عام 1947م ،ويدعو إلى الحق في الدفاع عن النفس

واسترداد الوطن السليب بكامله طبقاً لما أقرته األعراف والمواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق األمم المتحدة،

وبأ ن منظمة التحرير الفلسطينية ستعمل على تحرير فلسطين في إطار الطموح نحو الوحدة العربية ،دون
أن يحدد شكل النظام المستقبلي وبخاصة عالقته مع األردن التي ضمت الضفة الغربية ،وقطاع زة التي

أدار شؤونها الحكم المصري (توما ،1971 ،ص.)159

تناولت مواد الميثاق القومي الفلسطيني عدداً من المواد المتعلقة بحدود دولة فلسطين ودور الشعب

الفلسطيني في تحرير األرض الفلسطينية المحتلة عام 1947م ،فقد تحدثت المادة األولى عن عروبة

فلسطين بأن "فلسطين وطن عربي تجمعه روابط القومية العربية بسائر األقطار العربية التي تؤلف معها
الوطن العربي الكبير" (الميثاق القومي الفلسطيني ،)1914 ،وقد عززت هذه المادة النزعة الفلسطينية إلى

التمسك بالشخصية الفلسطينية واالستقالل الفلسطيني (الريماوي ،5002 ،ص .)108نجد هنا أن المادة السابقة

ركزت على أن فلسطين هي جزء من الوطن العربي الكبير الذي مزقته الحركة الصهيونية االستعمارية
واقامة دولتها المزعومة عليه.

56

جاء مفهوم الدولة في الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في المادة الثانية من ميثاقها والتي

نصت على أن "فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد االنتداب البريطاني وحده إقليمية ال تتجزأ"
(الميثاق القومي الفلسطيني .)1914 ،هذه المادة التي حددت حدود الدولة الفلسطينية ،أرسلت في الوقت نفسه

أكثر من رسالة فهي من جهة رفضت قرار التقسيم رقم ( )171عام 1948م ،وأكدت على رفض التجزئة
التي أوجدتها قيام إسرائيل على جزء من أرضها ،وأن حدود فلسطين هي تلك التي كانت عليه زمن

االنتداب البريطاني .كما أكدت على أن الضفة الغربية هي جزء ال يتج أز من الدولة الفلسطينية ،وهي بذلك

رفضت الهيمنة األردنية على أرض الضفة الغربية.

أكدت المادة الثالثة على أن "الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه وهو

جزء ال يتج أز من األمة العربية يشترك معها في آمالها وآالمها وفي كفاحها من أجل الحرية والسيادة والتقدم
والوحدة" ،وبالتالي فقد نصت المادة الرابعة بأن "شعب فلسطين يقرر مصيره بعد أن يتم تحرير وطنه وفق
مشيئته وبمحض إرادته واختياره" ،أما المادة الخامسة فتحدثت عن أن "الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة

الزمة ال تزول وهي تنتقل من اآلباء إلى األبناء" (الميثاق القومي الفلسطيني .)1914 ،إذن الفلسطيني هو

الذي يعود تاريخه إلى الحضارة الكنعانية حضارة آباؤه وأجداده ولألرض الفلسطينية الذي عاا عليها حتى

عام  1948م.

بعد تحديد حدود فلسطين وتعريف الشعب الفلسطيني في المواد سالفة الذكر ،قررت مواد الميثاق

الثامنة والتاسعة والعاشرة بأن تنشئة الجيل الفلسطيني تنشئة عربية قومية واجب قومي ،وبان المذاهب

العقائدية سياسية كانت أم اجتماعية ال تشغل أهل فلسطين عن واجبهم األول في تحرير وطنهم ،فعليهم أن
يتوحدوا في جبهة وطنية واحدة ،كما طرحت ثالثة شعارات هي الوحدة الوطنية ،والتعبئة القومية ،والتحرير،

فبعد تحرير الوطن يختار الشعب الفلسطيني لحياته العامة ما يشاء من النظم السياسية واالقتصادية
واالجتماعية (توما ،1971 ،ص.)110
نصت المادة الخامسة عشر على "إن تحرير فلسطين من ناحية روحية يهيئ للبالد المقدسة جؤواً مؤن

الطمأنينة والسكينة تصان في ظالله جميع المقدسؤات الدينيؤة وتكفؤل حريؤة العبؤادة والزيؤارة للجميؤع مؤن يؤر
تفريق وال تمييؤز سؤواء علؤى أسؤاس العنصؤر أو اللؤون أو اللغؤة أو الؤدين .ومؤن أجؤل ذلؤك فؤإن أهؤل فلسؤطين

يتطلعون إلى نصرة جميع القوى الروحية في العالم" (الميثاق القومي الفلسطيني ،)1914 ،وهو ما يعنؤي الناحيؤة
الدينيؤؤة مؤؤن أهميؤؤة وضؤؤع فلسؤؤطين التؤؤي تهؤؤتم بهؤؤا ثؤؤالث ديانؤؤات توحيديؤؤة عالميؤؤة هؤؤي اليهوديؤؤة والمسؤؤيحية

واإلسؤؤالم ،كمؤؤا أن هؤؤذه المؤؤادة تؤكؤؤد الحفؤؤاظ علؤؤى األمؤؤاكن المقدسؤؤة لكافؤؤة الؤؤديانات الموجؤؤودة فؤؤي فلسؤؤطين

(حوراني " أ " ،1970 ،ص.)10
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يسؤؤتطيع الباحؤؤث أن يؤؤتلمس فؤؤي هؤؤذه المؤؤادة مفهؤؤوم التسؤؤامح ،بؤؤل والح ؤوار الهؤؤادف بؤؤين األديؤؤان مؤؤن

منطلقؤؤات ثقافيؤؤة وحضؤؤارية تؤؤتالءم وروح العصؤؤر ،ويضؤؤاف لؤؤذلك عؤؤدم ذكؤؤر الديانؤؤة الرسؤؤمية لفلسؤؤطين أو

لرئيسها ،هذه رسالة لطمأنؤة العؤالم بأسؤره بؤأن الدولؤة الفلسؤطينية سؤتكون دولؤة مفتوحؤة لجميؤع األديؤان ،يحؤق
فؤي كنفهؤؤا ممارسؤؤة الشؤؤعائر الدينيؤؤة المختلفؤؤة دون تفرقؤؤة علؤى أسؤؤاس الؤؤدين أو اللؤؤون أو الجؤؤنس ،وهؤؤي بؤؤذلك
دولة ديمقراطية تقدمية حضارية يعيا فيها جميع المواطنين سواسية مسلمين ومسيحيين ويهود.

يلتفت الميثاق إلى الميدان الدولي في المادة السادسة عشر ،حيث يعتبر النضال الفلسطيني التحريؤري
عمؤالً دفاعيؤاً نؤؤص عليؤؤه ميثؤؤاق هيئؤؤة األمؤؤم المتحؤؤدة ،ويعلؤؤن أن الشؤؤعب الفلسؤؤطيني يتطلؤؤع نحؤؤو تأييؤؤد الؤؤدول

المحبؤؤة للحريؤؤة والعؤؤدل والسؤؤالم إلعؤؤادة األوضؤؤاع الشؤؤرعية إلؤؤى فلسؤؤطين واق ؤرار األمؤؤن والسؤؤالم فؤؤي ربوعهؤؤا
وتمكين أهلها من ممارسة السيادة الوطنيؤة والحريؤة القوميؤة ،ومؤع االعتمؤاد علؤى ميثؤاق هيئؤة األمؤم المتحؤدة

في تأكيد حقوق الشعب العربي الفلسطيني يرفض الميثاق في المادة السابعة عشر قؤرار التقسؤيم الؤذي أقرتؤه

األم ؤؤم المتح ؤؤدة ويعتبؤ ؤره ب ؤؤاطالً م ؤؤن أساس ؤؤه لمغايرت ؤؤه إلرادة الش ؤؤعب الفلس ؤؤطيني وحق ؤؤه الطبيع ؤؤي ف ؤؤي وطن ؤؤه
وتناقضه للمبادئ العامة التي نص عليها ميثاق األمم المتحدة ،وفؤي مقؤدمتها حؤق تقريؤر المصؤير ،وينطلؤق
الميثاق في المادة الثامنؤة عشؤر ،فؤي هؤذا الموقؤف مؤن اعتبؤاره الصؤادق بؤأن تصؤريح بلفؤور وصؤك االنتؤداب

باطالن ،وأن دعؤوى الؤروابط التاريخيؤة أو الروحيؤة بؤين اليهؤود وفلسؤطين ال تتفؤق مؤع حقؤائق التؤاريخ وال مؤع
مقوم ؤؤات الدول ؤؤة ف ؤؤي مفهومه ؤؤا الص ؤؤحيح ،وأن اليه ؤؤود ليسؤ ؤوا ش ؤؤعباً واح ؤؤداً ل ؤؤه شخص ؤؤيته المس ؤؤتقلة وانم ؤؤا ه ؤؤم

مواطنون في الدول التي ينتمون إليها (توما ،1971 ،ص.)111:110

يالحؤظ الباحؤث بؤان رفؤض تصؤريح بلفؤور وصؤك االنتؤداب همؤا مؤن المسؤلمات اللؤذان رفضؤهما الشؤعب
العربؤؤي الفلسؤؤطيني ،وبؤؤأن وضؤؤع نؤؤص المؤؤادة تلؤؤك أمؤؤر واجؤؤب بالنسؤؤبة للميثؤاق وللفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني،
وهؤؤو تأكيؤؤد علؤؤى حؤؤق الشؤؤعب الفلسؤؤطيني األصؤؤيل فؤؤي إقامؤؤة دولتؤؤه الفلسؤؤطينية المسؤؤتقلة علؤؤى كامؤؤل الت ؤراب

الؤؤوطني الفلسؤؤطيني ،وتقريؤؤر مصؤؤيره بنفسؤؤه ،ومؤؤا دون ذلؤؤك فهؤؤو انتقؤؤاص مؤؤن الحؤؤق الفلسؤؤطيني وهؤؤو األمؤؤر

الذي كان مرفوضاً رفضاً قاطعاً.

 8.8.2.1دور الوحدة العربية في تحرير فلسطين
نجد بشؤان العالقؤة بؤين الوحؤدة العربيؤة وتحريؤر فلسؤطين ،بؤأن المؤادة الثانيؤة عشؤر قؤد نصؤت علؤى أن

"الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكامالن يهيئ الواحؤد منهمؤا تحقيؤق اآلخؤر ،فالوحؤدة العربيؤة تؤؤدي

إلى تحرير فلسطين ،وتحرير فلسطين يؤدي إلى الوحدة العربية والعمؤل لهمؤا يسؤير جنبؤاً إلؤى جنؤب" (الميثؤاق

القومي الفلسطيني.)1914 ،
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يتفق الباحث مع فيصل حوراني بأن نص هذه المادة ،هو التعبير المناسب للتوفيق بين موقفين كان

الخالف والجدل بينهما آنذاك على أشده ،حيث كان أحد الموقفين ينطلق من أن الوحدة العربية هو الطريق

إلى تحرير فلسطين ،بينما يتمسك الموقف اآلخر بأن التحرير هو الطريق إلى الوحدة (حوراني " أ "،1970 ،

ص ،)21وهكذا فان منظمة التحرير الفلسطينية قد عملت على توحيد الفكر السياسي الفلسطيني حول ما
أقرته القوى الوطنية والقومية في مسألة العالقة بين تحرير فلسطين والوحدة العربية.

نصت المادة الثالثة عشر في معرض تأكيد أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الوجود العربي،
على "إن مصير األمة العربية ،بل الوجود العربي بذاته رهن بمصير القضية الفلسطينية ،ومن هذا الترابط
ينطلق سعي األمة العربية وجهدها لتحرير فلسطين ،ويقوم شعب فلسطين بدوره الطليعي لتحقيق هذا

الهدف القومي المقدس" (الميثاق القومي الفلسطيني ،)1914 ،ولذلك اعتبرت المادة الرابعة عشر بأن تحرير
فلسطين ،من ناحية عربية ،هو واجب قومي تقع مسؤولياته كاملة على األمة العربية بأسرها حكومات

وشعوباً وفي طليعتها الشعب العربي الفلسطيني ،وأن على األمة العربية أن تعبئ جميع طاقاتها في سبيل
تحرير فلسطين (الموسوعة الفلسطينية ،ج ،1974 ،4ص.)402

يتضح من المواد السابقة أن الميثاق القومي قد حدد أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الوجود

العربي ،والترابط ما بين األهداف الوطنية والقومية ،المتمثلة بالوحدة العربية ،وبأن تحرير فلسطين هو
واجب عربي وقومي ،وأن يقوم الشعب الفلسطيني بدوره الطليعي لتحقيق هذا الهدف القومي المقدس.
 2.8.2.1دور منظمة التحرير الفلسطينية في تحرير فلسطين
ص ؤؤا ت المؤ ؤواد الس ؤؤابقة م ؤؤن الميث ؤؤاق الق ؤؤومي م ؤؤا يمك ؤؤن وص ؤؤفه بالعقي ؤؤدة السياس ؤؤية لمنظم ؤؤة التحري ؤؤر
الفلسؤؤطينية ،ثؤؤم صؤؤا ت الم ؤواد المتبقيؤؤة أسؤؤس تحديؤؤد مسؤؤئوليات منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية تجؤؤاه تحريؤؤر
فلسطين والشعب الفلسطيني على حد سؤواء ،فنصؤت المؤادة الثالثؤة والعشؤرون علؤى أن "تحقيقؤاً ألهؤداف هؤذا
الميثاق ومبادئه تقوم منظمة التحريؤر الفلسؤطينية بؤدورها الكامؤل فؤي تحريؤر فلسؤطين ،وفؤق النظؤام األساسؤي

لهذه المنظمة" (الميثاق القومي الفلسطيني .)1914 ،وقد صادق المؤتمر الؤوطني الفلسؤطيني األول علؤى النظؤام
األساسؤؤي الؤؤذي سؤؤوف نناقشؤؤه بعؤؤد مناقشؤؤة الميثؤؤاق القؤؤومي .وعلؤؤى الؤؤر م مؤؤن عؤؤدم ذكؤؤر الوسؤؤيلة التؤؤي يمكؤؤن
تحرير فلسطين من خاللها وال حدود األرض التي يتم تحريرها إال أننا يمكن أن نفهم في السياق وبناء على

الم ؤواد السؤؤابقة بؤؤأن التحريؤؤر يكؤؤون لكافؤؤة األرض الفلسؤؤطينية بهؤؤدف إقامؤؤة الدولؤؤة الفلسؤؤطينية علؤؤى حؤؤدودها
المعروفة زمن االنتداب البريطاني ،أي على كامل التراب الوطني الفلسطيني.
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تمشؤؤياً مؤؤع شؤؤرط الملؤؤك حسؤؤين جؤؤاء فؤؤي المؤؤادة الرابعؤؤة والعش ؤرين "ال تمؤؤارس هؤؤذه المنظمؤؤة أيؤؤة سؤؤيادة

إقليمية على الضفة الغربية في المملكة األردنية الهاشمية وال قطاع زة وال منطقة الحمة وسيكون نشاطها

علؤ ؤؤى المسؤ ؤؤتوى القؤ ؤؤومي الشؤ ؤؤعبي فؤ ؤؤي الميؤ ؤؤادين التحريريؤ ؤؤة والتنظيميؤ ؤؤة والسياسؤ ؤؤية والماليؤ ؤؤة" (الميثؤ ؤؤاق القؤ ؤؤومي

اء للنظام األردني للموافقة على إنشاء المنظمة ،وليس تنازالً
الفلسطيني ،)1914 ،هذه المادة التي جاءت إرض ً
مؤؤن المنظمؤؤة عؤؤن األ ارضؤؤي الفلسؤؤطينية لصؤؤالح هؤؤذا الطؤؤرف أو ذلؤؤك .إذ تعتبؤؤر هؤؤذه المؤؤادة حسؤؤب الميثؤؤاق
ال يؤؤة بحكؤؤم المؤؤادة الثانيؤؤة مؤؤن الميثؤؤاق سؤؤالفة الؤؤذكر والتؤؤي نصؤؤت علؤؤى أن "فلسؤؤطين بحؤؤدودها التؤؤي كانؤؤت

قائمة في عهد االنتداب البريطاني وحدة إقليمية ال تتجزأ".

نصت المادة الخامسؤة والعشؤرون علؤى أن "تكؤون هؤذه المنظمؤة مسؤئولة عؤن حركؤة الشؤعب الفلسؤطيني

فؤؤي نضؤؤاله مؤؤن أجؤؤل تحريؤؤر وطنؤؤه فؤؤي جميؤؤع الميؤؤادين التحريريؤؤة والتنظيميؤؤة والسياسؤؤية والماليؤؤة وسؤؤائر مؤؤا
تتطلبؤؤه قضؤؤية فلسؤؤطين علؤؤى الصؤؤعيدين العربؤؤي والؤؤدولي" (تومؤؤا ،1971 ،ص .)111أي أن منظم ؤة التحريؤؤر

الفلسؤؤطينية مسؤؤئولة عؤؤن حركؤؤة الشؤؤعب الفلسؤؤطيني ،ولؤؤيس عؤؤن الشؤؤعب الفلسؤؤطيني ،وأن يناضؤؤل فؤؤي جميؤؤع
الميادين ،مع عؤدم ذكؤر الميؤدان العسؤكري ،وقؤد نصؤت علؤى الميؤدان التحؤرري بؤدالً منؤه ،فؤي إشؤارة واضؤحة

لرض ؤؤوخ الش ؤؤقيري لر ب ؤؤة األردن بؤ ؤأن ال يك ؤؤون هن ؤؤاك منظم ؤؤة عس ؤؤكرية فلس ؤؤطينية مسؤ ؤتقلة ،تخ ؤؤوض معرك ؤؤة
التحرر الوطني الفلسطيني.

يسؤؤتنتج الباحؤؤث ممؤؤا سؤؤبق بؤؤأن الميثؤؤاق القؤؤومي الفلسؤؤطيني ،هؤؤو مؤؤن أهؤؤم مقؤؤررات المؤؤؤتمر الؤؤوطني

الفلسؤؤطيني األول ،والؤؤذي أصؤؤبح يعؤؤرف بؤؤالمجلس الؤؤوطني الفلسؤؤطيني األول لمنظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية،
حيث أن الميثاق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية كان بمثابة إعالن استقالل الشعب الفلسطيني ،إال أننا

نجد بأن هذا الميثاق كؤان ينقصؤه عؤامالً مهمؤاً وعنصؤ اًر أساسؤياً مؤن عناصؤر الدولؤة ،أال وهؤي السؤيادة علؤى
كامل األرض الفلسطينية ،فلم تكؤن السؤيادة ذات أهميؤة فؤي نظؤر واضؤعو الميثؤاق أوفؤي نظؤر الؤذين صؤادقوا
عليه ،فعلى الر م مؤن اعتؤراض األردن علؤى السؤيادة الوطنيؤة الفلسؤطينية علؤى الضؤفة الغربيؤة ،إال انؤه كؤان

مؤؤن الواجؤؤب اعتؤراض المجتمعؤؤون فؤؤي المؤؤؤتمر األول علؤؤى عؤؤدم ذكؤؤر مقومؤؤات السؤؤيادة داخؤؤل الميثؤؤاق علؤؤى

األرض الفلسطينية.

لم يكن أحمد الشقيري مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية على خطأ عندما وضع مشروع الميثاق
القومي وأقره المجلس الوطني األول ،وذلك ألنه انطلق من حقائق تاريخية وقانونية وواقعية أكدت على أن
فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني وجزء ال يتج أز من الوطن العربي ،وعلى بطالن وعد بلفور وصك
االنتداب وتقسيم فلسطين وقيام إسرائيل ،ورفض االعتراف بها والتعايا معها والتمسك بتحرير كامل التراب

الفلسطيني المغتصب بالكفاح المسلح ورفض المشاريع الرامية لتصفية قضية فلسطين ،واعتبار الصهيونية


منطقة الحمة تقع على بعد  100كم إلى الشمال من العاصمة األردنية عمان.
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حركة عنصرية .وقد خلص الباحث إلى أنه في ستينيات القرن العشرين كانت عدة عوامل إلنشاء الكيان

الفلسطيني ،فكانت منظمة التحرير الفلسطينية ،بمثابة إحياء لهذا الكيان السياسي ،الذي عصفت به نكبة
عام 1947م ،والذي كبح النظام الرسمي العربي إعادة إحيائه من جديد ،ور م معارضة من قبل بعض

الدول العربية ،والحركات واألحزاب الفلسطينية .استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية تأسيس الكيان الذي

يستطيع أن يمثل الشعب الفلسطيني في مختلف المجاالت العربية والعالمية ،وأصبح له لجنة تنفيذية بمثابة


"حكومة فلسطينية" ،ومؤسسة عسكرية ممثلة بجيا التحرير الفلسطيني ،ودستور إن جاز التعبير  ،ممثالً

في ميثاقها الق ومي وبرنامجها األساسي ،وعلم وقسم ونشيد ،إال أن سيطرة بعض الدول العربية على ما
تبقى من أرض فلسطين حالت دون إكمال دائرة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة .مع قيام منظمة التحرير

الفلسطينية امتلك العربي الفلسطيني بيتاً معنوياً ،ولجأ الفلسطيني وقضيته الوطنية إلى طريق جديد ،بعد

طول مصادرة لهوية الشعب الفلسطيني بذرائع شتى .جاء هذا الكيان ومعه الشعب الفلسطيني ليضع
تصوره للدولة الفلسطينية ضمن رؤية فلسطينية وقرار فلسطيني مستقل.
 2.2.1مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني مام 8811م
مثّل شعار الوحدة الوطنية أحد شعارات منظمة التحرير الفلسطينية الثالثة "وحدة وطنية -تعبئة

قومية -تحرير" ،ولكن يبدو أن الوحدة الوطنية المذكورة ،كانت تعني أن يتم تسمية أعضاء بعينهم ،من
التيارات المختلفة ،بإشراف من أحمد الشقيري ،رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ،آنذاك ،نفسه ،لالشتراك في

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني األول ،والتي ضمت أعضاء

ير منتخبين (عبد الرحمن

وآخرون ،1978 ،ص)82؛ فقد كان طبيعياً في مثل هذه األجواء أن تحدث تغيرات جذرية على بنية الكيان
السياسي الفلسطيني ،ممثالً بمنظمة التحرير الفلسطينية ،وأن يدخل الفكر السياسي الفلسطيني مرحلة
جديدة من مراحل تطوره (الشريف ،1992 ،ص ،)142وسيتم التعرف على تطور الفكر السياسي الفلسطيني
في تلك المرحلة ،والكشف عن الظواهر التي برزت في إطاره ،واصدار القرار رقم ( )545من قبل مجلس

األمن الدولي على أثر هزيمة حرب عام 1918م ،والتي أدت إلى استقالة احمد الشقيري من رئاسة اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



تم استخدام تعبير دستور بالمعنى االصطالحي السياسي وليس الفقه القانوني ،حيث أن الميثاق القومي والنظام السياسي الفلسطيني اقرب إلى أن

يكونا أو يشكال برنامجاً سياسياً منه إلى أن يكونا دستو اًر ناظماً للعالقات بين مكونات المجتمع والشعب الفلسطيني ،وفيما لو تم اعتبارهما دستو اًر
لصح القول من وجهة نظر الباحث أنه يعتبرهما في حينه من أرقى "الدساتير" العربية من حيث مفاهيمهما المنسجمة على قيم المواطن والمواطنة

والدولة المدنية ،وفصل المؤسسة السياسية عن المؤسسة الدينية ،والشيء نفسه يصح أيضاً على النظام السياسي والذي يقترب في بنيته من النظام
البرلماني على حساب النظام الرئاسي ،ر م سياسات التعيين والتي تمت على حساب االنتخابات في المجلس الوطني الفلسطيني األول عام 1914م.
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 8.2.2.1التحوالت السياسية الفلسطينية قبل هزيمة حرب مام 8811م
شهدت القضية الفلسطينية قبل هزيمة حرب عام 1918م ،جملة من التحوالت الهامة وعلى كل
المستويات ،وهذه التحوالت والتغيرات كانت نتاج تداخل العوامل الذاتية والموضوعية ،وقد لعبت دو اًر مهماً
في إعادة صيا ة الكثير من معالم ومالمح الشخصية الوطنية الفلسطينية ،كما أسهمت حرب عام 1918م

في تطوير المسو ات الفكرية الكفاحية ،ومراحل النضال الوطني الفلسطيني .وقد شهدت تلك الفترة الكثير

بدء من الخالفات السياسية األردنية -الفلسطينية ،ومرو اًر بهزيمة حرب حزيران/
من األحداث والتطورات ً
يونيو عام 1918م واصدار قرار مجلس األمن الدولي رقم ( ،)545واالنقسام في النظام العربي ،األمر
الذي انعكس بشكل مباشر على الفكر السياسي الفلسطيني.
عقد مؤتمر القمة العربي الثاني في اإلسكندرية في الفترة  11 -2أيلول /سبتمبر عام 1914م،

بمشاركة ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية ،وتم خالل المؤتمر اتخاذ القرار الذي ينص على أن مهمة

الدول العربية والحكومات العربية ،هي تحرير األرض الفلسطينية كهدف عربي قومي ،كما أيد المؤتمر
فكرة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية والتي تترأس النضال الفلسطيني من أجل بناء دولة فلسطينية

مستقلة كاملة السيادة (الخطيب ،1979 ،ص.)11:15

عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الثانية في القاهرة في الفترة  11أيار /مايو 4 -حزيران/
يونيو عام 1912م ،وبعد جلسة االفتتاح التي حضرها الرئيس جمال عبد الناصر ،بدأ المجلس أعماله،

ودار نقاا داخل المجلس الوطني حول رئاسته ،وتقرر في النهاية انتخاب هيئة جديدة برئاسة احمد

الشقيري ،وأكد المجلس أن مسئولية إ اثة العائدين (الالجئين الفلسطينيين) تقع على عاتق هيئة األمم

المتحدة ،وتظل هذه المسئولية قائمة حتى يتم تحرير كامل األرض الفلسطينية واقامة دولته عليها ،وأعلن
المجلس أن االستعمار الغربي ،وبصورة خاصة بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية ،هم المسئولون عن
كارثة فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني ،كما أعلن المجلس أن المنظمة تحدد سياستها الخارجية
وعالقاتها بالدول تبعاً لموقفها من قضية فلسطين ،وبحث المجلس قبل انتهاء دورته استقالة الشقيري من

رئاسة اللجنة التنفيذية ،فقبلها وقرر تجديد انتخابه رئيساً لها ،وقد استمرت هذه اللجنة في عملها حتى

الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني (وثائق فلسطين ،1978 ،ص.)121-121

عقؤؤد المجلؤؤس الؤؤوطني الفلسؤؤطيني دورتؤؤه الثالثؤؤة فؤؤي مدينؤؤة ؤزة فؤؤي الفت ؤرة  54 -50أيؤؤار /مؤؤايو عؤؤام

1911م ،فؤؤي جؤؤو متؤؤوتر نؤؤتج عؤؤن الحمؤؤالت اإلعالميؤؤة المتبادلؤؤة بؤؤين منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية واألردن،
بسبب عدة عوامل ،منهؤا رفؤض األردن السؤماح للمنظمؤة بتسؤليح قؤرى الخطؤوط األماميؤة فؤي الضؤفة الغربيؤة

وتدريبها ،وعدم موافقة األردن على طلب المنظمة فؤرض ضؤريبة التحريؤر علؤى أبنؤاء فلسؤطين المقيمؤين فؤي

األردن ،كما تم في زة ومصر وسورية وأقطؤار عربيؤة أخؤرى ،وجؤرت مناقشؤة هامؤة حؤول ضؤرورية الفصؤل
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بؤؤين رئاس ؤؤة المجلؤؤس ورئاس ؤؤة اللجنؤؤة التنفيذي ؤؤة لهؤؤذه ال ؤؤدورة فقؤؤط ،عل ؤؤى أن يؤؤتم الفص ؤؤل ابتؤؤداء م ؤؤن ال ؤؤدورات

الالحقة ،ونؤاقا المجلؤس وجؤود عؤدد مؤن المنظمؤات الثوريؤة الفدائيؤة الفلسؤطينية ،وأكؤد ضؤرورة توحيؤد جميؤع
هذه المنظمات في إطار المنظمة ،وطلب المجلس من رئيس اللجنة التنفيذية أن يتعاون مع هذه المنظمؤات

والقوى الثورية حتى يتحقق الهدف المرسوم ،وبعد انتهؤاء أعمؤال الؤدورة الثالثؤة للمجلؤس الؤوطني الفلسؤطيني،

قام الشقيري بتأليف اللجنة التنفيذية الثالثة لمنظمة التحرير الفلسطينية(وثائق فلسطين ،1978 ،ص.)128:121
يؤؤرى الباحؤؤث أن المعؤؤوق األسؤؤاس فؤؤي قضؤؤية بلؤؤورة رؤيؤؤة عربيؤؤة فلسؤؤطينية واضؤؤحة حؤؤول ماهيؤؤة الدولؤؤة
الفلسؤؤطينية ،أو محاولؤؤة وضؤؤع سؤؤيناريو عربؤؤي فلسؤؤطيني إلنشؤؤاء دولؤؤة فلسؤؤطينية علؤؤى أ ارضؤؤي قطؤؤاع ؤزة
والضفة الغربية التي كانتا تخضع للحكم المصري واألردنؤي علؤى التؤوالي آنؤذاك ،وتشؤكيل حكومؤة فلسؤطينية

عليهؤؤا ،كؤؤان المعؤؤوق األسؤؤاس فؤؤي كؤؤل ذلؤؤك هؤؤو األردن ،وكؤؤان الهؤؤدف ال ؤرئيس لؤؤألردن مؤؤن وراء ذلؤؤك هؤؤو
األطمؤؤاع فؤؤي توسؤؤيع أ ارضؤؤي المملكؤؤة األردنيؤؤة علؤؤى حسؤؤاب األرض الفلسؤؤطينية ،وزيؤؤادة عؤؤدد سؤؤكان األردن

التؤؤي كانؤؤت تعؤؤاني نقؤؤص فؤؤي العامؤؤل البشؤؤري ،علؤؤى حسؤؤاب اإلنسؤؤان الفلسؤؤطيني ،وهؤؤذا مؤؤا ترجمتؤؤه عملي ؤاً
بخروجها عن اإلجماع العربي في عدم تجنيس الفلسطينيين فكانؤت األردن هؤي الدولؤة العربيؤة الوحيؤدة التؤي

منحت الفلسطينيين حق المواطنة الكاملة فيها.

 2.2.2.1أثر هزيمة حرب مام 8811م ملي مفهوم الدولة
ظلؤؤت العالقؤؤات جيؤؤدة بؤؤين األردن والمنظمؤؤة ،حتؤؤى قيؤؤام حؤؤرب حزي ؤران /يونيؤؤو عؤؤام 1918م ،إال أن

الخالفات عادت ،وتجددت ،بعد الهزيمة التي منيت بها الدول العربية في حرب عام 1918م (الكتاب السنوي

للقضية الفلسطينية  ،1917 ،ص ،)170حيث شنت إسرائيل عدوانها على الدول العربية ،فؤي  2حزيؤران /يونيؤو

عام 1918م ،وخالل ستة أيام ،فقط ،فقدت مصر شبه جزيرة سيناء ،وفقدت سوريا هضبة الجؤوالن ،فضؤالً
عن سقوط الضفة الغربية وقطاع زة والقدس الشرقية في يد إسرائيل ،لتسقط فلسؤطين كلهؤا تحؤت االحؤتالل

اإلس ؤرائيلي ،األمؤؤر الؤؤذي صؤؤدم منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،فبؤؤدالً مؤؤن النضؤؤال لتحريؤؤر األرض الفلسؤؤطينية
التي احتلت عام 1947م ،أصبح عليها النضال لتحرير كامل فلسؤطين (ياسؤين ،5001 ،ص ،)517:518وقؤد
الم الشقيري الحكام العرب علؤى أن أوضؤاع األمؤة العربيؤة السياسؤية والعسؤكرية واالقتصؤادية فؤي حؤرب عؤام

 1918م ال تصلح ال للدفاع وال للهجوم ،ولكنها تصؤلح فقؤط للهزيمؤة التؤي منيؤت بهؤا الؤدول العربيؤة (قاسؤمية،

 ،1978ص.)400

إن إسرائيل باحتاللها لألراضي الفلسطينية (الضفة الغربية ،والقدس الشرقية ،وقطاع زة) ،باإلضافة
إلى ا حتاللها أراضي عربية أخرى ،قد ساهم بشكل أو بآخر بمد الجسور من جديد بين أبناء الشعب
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع زة والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1947م ،كما ساهم في تبلور
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وارتقاء الشخصية الوطنية الفلسطينية بشكل جاد وأكثر وضوحاً وبرو اًز من ذي قبل عن طريق االعتماد

على النفس بالمقاومة المسلحة (الغول ،1995 ،ص.)57

يتبين للباحث من هذا الجانب بأن هزيمة حرب حزيران /يونيو عام 1918م ،أثرت بشكل مباشر على

الفكر السياسي الفلسطيني ،فقد سقط الرهان على دور الجيوا واألنظمة العربية في خوض معركة
التحرير ،وتحرر العمل الكفاحي الفلسطيني من قيود الوصاية العربية من خالل الثورة الفلسطينية المسلحة.
من جهة أخرى أثرت هزيمة حرب عام 1918م على وجود أي محاولة فلسطينية في إنشاء دولة فلسطينية
مرحلية على أراضي الضفة الغربية وقطاع زة ،كانت ممكنة في حال وجود إرادة عربية آنذاك.
 1.2.2.1أثر قرار رقم ( )232ملي الفكر السياسي الفلسطيني
ؤاء علؤؤى طلؤؤب مؤؤن مصؤؤر
اجتمؤؤع مجلؤؤس األمؤؤن الؤؤدولي فؤؤي  9تش ؤرين ثؤؤاني /نؤؤوفمبر عؤؤام 1918م ،بنؤ ً
للنظر بالوضع الخطير الذي آلؤت لؤه المنطقؤة العربيؤة جؤراء العؤدوان اإلسؤرائيلي عؤام 1918م ،وقؤدمت عؤدة
مشاريع لحل األزمة والتي ووجهت بالرفض إما من العرب أو من إسرائيل ،إلى أن تقدمت بريطانيا بمشروع

قرار صا ه اللورد كرادون مندوب بريطانيا في هيئة األمم المتحدة ،وأقره مجلس األمن الدولي باإلجماع في

 55تشؤرين ثؤؤاني /نؤؤوفمبر عؤؤام 1918م ،والؤؤذي عؤؤرف بقؤرار (( )545جبؤؤارة ،1997 ،ص ،)121وقؤؤد رفضؤؤت
منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية وكؤؤل المنظمؤؤات الفدائيؤؤة الفلسؤؤطينية ق ؤرار ( ،)545ألنؤؤه يعنؤؤي "تصؤؤفية القضؤؤية

الفلسؤؤطينية تصؤؤفية نهائيؤؤة" .كمؤؤا رفضؤؤت سؤؤوريا والعؤراق والج ازئؤؤر هؤؤذا القؤرار ،أمؤؤا األردن ومصؤؤر فقؤؤد وافقتؤؤا
على القرار (صالح ،5001 ،ص.)449

عمل قرار ( )545على إلغاء قرار التقسيم ( ،)171وقد بؤرز النؤزاع كمؤا لؤو كؤان بؤين العؤرب واسؤرائيل
وحؤؤدهما ،وبؤؤأن الفلسؤؤطينيين هؤؤم الضؤؤحية ،وال وجؤؤود لهؤؤم إال باعتبؤؤارهم الجئؤؤين بؤؤال حقؤؤوق وطنيؤؤة وسياسؤؤية

(ك ؤؤتن ،1999 ،ص .)518:511وذل ؤؤك ألن ؤؤه يض ؤؤمن إنه ؤؤاء حال ؤؤة الح ؤؤرب ب ؤؤين ال ؤؤدول العربي ؤؤة واسؤ ؤرائيل وف ؤؤتح
الممرات المائية العربية أمام المالحة اإلسرائيلية ،وتصفية القضؤية الفلسؤطينية تصؤفية نهائيؤة (جبؤارة،1997 ،

ص.)125
أعلنؤؤت منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية رفضؤؤها لقؤرار مجلؤؤس األمؤؤن الؤؤدولي رقؤؤم ( )545فؤؤي بيؤ ٍ
ؤان أصؤؤدرته

فؤؤي  51تش ؤرين ثؤؤاني عؤؤام 1981م (العيلؤؤة ،1997 ،ص ،)514وذلؤؤك ألنؤؤه يضؤؤمن إنهؤؤاء حالؤؤة الحؤؤرب بؤؤين
الدول العربية واسرائيل وفتح الممرات المائية العربيؤة أمؤام المالحؤة اإلسؤرائيلية ،وتصؤفية القضؤية الفلسؤطينية
تصفية نهائية (جبؤارة ،1997 ،ص .)125وقد ورد في المادة الثانية فقرة (ب) من القرار ،بضرورة البحؤث عؤن
حل عادل لمشكلة الالجئين ،ولم يتعاط أي قرار من ق اررات األمم المتحدة مع مشكلة الالجئؤين الفلسؤطينيين

من القرار رقم ( )194الصادر عن الجمعية العامة لهيئؤة األمؤم المتحؤدة ،والؤذي يؤنص علؤى التعؤويض لمؤن
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ال ير ب بالعودة ،وهذا القرار يعني أن حق العودة أوالً ومؤن ال ير ؤب يمكنؤه أن يطالؤب بؤالتعويض (عبؤاس،

 ،5011ص.)51

يتب ؤؤين للباح ؤؤث ب ؤؤأن قؤ ؤرار مجل ؤؤس األم ؤؤن ال ؤؤدولي رق ؤؤم ( )545ال يض ؤؤع ف ؤؤي االعتب ؤؤار حق ؤؤوق الش ؤؤعب

الفلسطيني أو تقرير مصيره إال في البند الذي أشار إلؤى مشؤكلة الالجئؤين فقؤط ،أي أنؤه لؤم يتعؤرض للحقؤوق
السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني ،وأن القرار لم يشمل األراضي الفلسطينية التي احتلتهؤا إسؤرائيل عؤام
1947م ،وأن واضعوا القرار قد استثنوا عملية الضؤم القسؤري لأل ارضؤي العربيؤة التؤي قامؤت بهؤا إسؤرائيل فؤي

حرب عام 1947م ،وحرب عام 1918م ،مع علمهم التام بأن إسؤرائيل ال تعمؤل علؤى تنفيؤذ أي مؤن قؤ اررات
هيئؤة األمؤم المتحؤدة ،وذلؤك للنفؤوذ التؤي تتمتؤع بؤه عنؤد حكومؤات الواليؤات المتحؤدة األمريكيؤة ،كمؤا أن مفهؤوم

الدول ؤؤة ف ؤؤي الفك ؤؤر السياس ؤؤي لمنظم ؤؤة التحري ؤؤر الفلس ؤؤطينية آن ؤؤذاك ،يق ؤؤر بض ؤؤرورة تحري ؤؤر األرض الفلس ؤؤطينية
كامل ؤ ؤةً ،واقامؤ ؤؤة دولؤ ؤؤة فلسؤ ؤؤطينية ديمقراطيؤ ؤؤة مسؤ ؤؤتقلة عليهؤ ؤؤا ،وبؤ ؤؤأن التحريؤ ؤؤر الكامؤ ؤؤل لفلسؤ ؤؤطين هؤ ؤؤو الهؤ ؤؤدف
االسؤتراتيجي لجميؤع القؤوى والحركؤات السياسؤية الفلسؤؤطينية وفؤي مقؤدمتها منظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية ،ولكؤؤن

بؤؤالر م مؤؤن هؤؤذا كلؤؤه إال أن القؤرار رقؤؤم ( )545أصؤؤبح فيمؤؤا بعؤؤد مؤؤن أهؤؤم المشؤؤاريع التؤؤي ال تؤزال تسؤؤتند إليهؤؤا
كافة مشاريع التسوية إلى اآلن.

 3.2.2.1استقالة احمد الشقيري من رئاسة اللجنة التنفي ية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عقؤد مؤؤتمر القمؤؤة العربيؤة ال اربؤؤع فؤي الخرطؤؤوم فؤي  59آب /أ سؤؤطس عؤام 1918م ،تؤؤال فيؤه الشؤؤقيري

مذكرة باسم المنظمة ،تتلخص أنه ال صلح ،وال تعايا مع إسرائيل ،ورفض المفاوضات مع إسرائيل ،وعؤدم
الموافقؤؤة علؤؤى أي تسؤؤوية سياسؤؤية تؤؤؤدي إلؤؤى تصؤؤفية القضؤؤية الفلسؤؤطينية ،وعؤؤدم التخلؤؤي عؤؤن األ ارضؤؤي التؤؤي

احتلتها إسرائيل ،وأن ال تنفرد أي دولة عربية بقبول أي حلول لقضية فلسطين ،وبأن الشعب الفلسطيني هو

صاحب الحق األول في وطنه ،الذي يقرر مصيره ،ورفع أحمؤد الشؤقيري بؤذلك أربؤع الءات وهؤي "ال صؤلح،
وال تفؤؤاوض ،وال اعت ؤراف بإس ؤرائيل ،وال انف ؤراد لدولؤؤة عربيؤؤة بقبؤؤول أيؤؤة تسؤؤوية للقضؤؤية الفلسؤؤطينية" ،بيؤؤد أن

المؤتمر لم يقرر سوى الثالث األولى فقط (فروانه ،)5009 ،كمؤا انتقؤد األردن خؤالل المؤؤتمر العمؤل الفؤدائي،

بع ؤؤد الح ؤؤرب ،بحج ؤؤة أن ؤؤه يعط ؤؤي "الع ؤؤدو حج ؤؤة ليق ؤؤوم بمزي ؤؤد م ؤؤن ال ؤؤبطا ،واإلره ؤؤاب" (الكت ؤؤاب الس ؤؤنوي للقض ؤؤية

الفلسطينية  ،1917 ،ص.)170

أص ؤؤدرت حرك ؤؤة ف ؤؤتح بيانؤ ؤاً طالب ؤؤت في ؤؤه الش ؤؤقيري باالس ؤؤتقالة ،وح ؤؤذت ح ؤؤذوها الجبه ؤؤة الش ؤؤعبية لتحري ؤؤر

فلسطين واالتحادات الشعبية الفلسطينية ،إال أن الشقيري حاول أن ينظم مؤيديه من جديد فأصدر بيانه قبل
األخير معلناً فيه رفضه االستقالة ،ثم حدث تطور جديد ،إذ انضم رئيس الصندوق القؤومي الفلسؤطيني عبؤد

المجيؤؤد شؤؤومان إلؤؤى المطؤؤالبين باسؤؤتقالة الشؤؤقيري ،وبؤؤذلك أصؤؤبح عؤؤدد هؤؤالء ثمانيؤؤة مقابؤؤل سؤؤتة أعضؤؤاء مؤؤع
صوت الشقيري ،وقد دفع هذا الشقيري إلى االستقالة (عبد الرحمن وآخرون ،1978 ،ص.)100:99
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انتهؤؤت تجربؤؤة الشؤؤقيري مؤؤع أنظمؤؤة الحكؤؤم العربيؤؤة أثنؤؤاء مؤؤؤتمر الخرطؤؤوم ،ومؤؤا تؤؤاله مؤؤن تقؤؤديم اسؤؤتقالته

بتاريخ  54كانون أول /ديسمبر عام 1918م (ياسين ،5001 ،ص .)189وعلى الر م من أن الشقيري قد ع از
في مذكراته إخفاقه إلى الصراعات العربيؤة الداخليؤة ،فؤإن الواقؤع الفلسؤطيني لعؤب الؤدور الحاسؤم فؤي إزاحتؤه،

خصوصاً إبان نشوء وتطور المنظمات الفدائيؤة التؤي أخؤذت تزاحمؤه علؤى موقؤع منظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية

) .(shemesh, 1988, p62

يتب ؤؤين للباح ؤؤث أن منظم ؤؤة التحري ؤؤر الفلس ؤؤطينية ق ؤؤد تمكن ؤؤت وبش ؤؤكل الح ؤؤق م ؤؤن اس ؤؤترداد الشخص ؤؤية
الفلسطينية من واقع التشتت واللجوء وتحرير هؤذه الشخصؤية مؤن الوصؤاية العربيؤة والدوليؤة وتأكيؤد حضؤورها

عل ؤؤى األرض الفلس ؤؤطينية ،وتحوي ؤؤل الش ؤؤعب الفلس ؤؤطيني م ؤؤن مج ؤؤرد الجئ ؤؤين ،إل ؤؤى ش ؤؤعب ل ؤؤه حق ؤؤوق وطني ؤؤة

مشروعة ،وبالتالي بقيت منظمة التحرير هي اإلطار الجبهوي الموحؤد لقؤوى الشؤعب الفلسؤطيني القؤادر علؤى
انتؤزاع حريتؤؤه واسؤؤتقالله ،علؤؤى الؤر م مؤؤن معارضؤؤة بعؤؤض القؤؤوى والحركؤات الوطنيؤؤة والقوميؤؤة لؤؤبعض قؤ اررات

منظم ؤؤة التحري ؤؤر الفلس ؤؤطينية ،والت ؤؤي ك ؤؤان أهمه ؤؤا تف ؤؤرد احم ؤؤد الش ؤؤقيري باختي ؤؤار أعض ؤؤاء المجل ؤؤس ال ؤؤوطني
الفلسطيني ،وهيمنته على مؤسسات المنظمة ،وقد أدت حرب حزيران /يونيو عؤام 1918م ،إلؤى احؤتالل مؤا

تبقؤؤى مؤؤن ارض فلسؤؤطين ،األمؤؤر الؤؤذي أدى إلؤؤى إصؤؤدار مجلؤؤس األمؤؤن الؤؤدولي الق ؤرار رقؤؤم ( )545والتؤؤي
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية رفضها القاطع له آنذاك .ومن ثم تقديم احمد الشقيري استقالته من رئاسة

اللجنؤة التنفيذيؤة لمنظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية .كمؤا خلؤص الباحؤث إلؤى أن مفهؤوم الدولؤة فؤي الفكؤر السياسؤي
لمنظمة التحرير الفلسطينية خالل مرحلة إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وحتى حرب حزيران /يونيؤو عؤام

1918م ،يقؤؤوم علؤؤى رؤيؤؤة الدولؤؤة الكاملؤؤة علؤؤى كافؤؤة الت ؤراب الفلسؤؤطيني ،وقؤؤد فسؤؤرت م ؤواد الميثؤؤاق القؤؤومي
حدود الدولة وشكلها ،فقد جاءت حدود الدولة موصوفة في الميثاق بأنها الحدود نفسها التي كانت قائمة في
عهد االنتداب البريطاني ،أمؤا شؤكل الدولؤة فهؤي دولؤة ديمقراطيؤة تحتؤرم المواثيؤق الدوليؤة يعؤيا السؤكان فيهؤا

بأمان وسالم مع اختالف عقائدهم ومشاربهم.

 1.1منظمة التحرير الفلسطينية والفكر السياسي الجديد
عززت هزيمة عام 1918م مكانة المنظمات الفدائية ،وحطؤت مؤن مكانؤة منظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية،
ولقيت المقاومة الفلسطينية تأييداً جماهيرياً ،بل اكتسبت "صفة تمثيلية" للشعب الفلسطيني فؤي إطؤار تؤرجيح

وسؤؤع
فك ؤرة الحؤؤرب الشؤؤعبية لمواجهؤؤة إس ؤرائيل ،والسؤؤيما أن احؤؤتالل إس ؤرائيل للضؤؤفة الغربيؤؤة ،وقطؤؤاع ؤزةّ ،
خطؤ ؤؤوط مواجهتهؤ ؤؤا (فروانؤ ؤؤه .)5009 ،األمؤ ؤؤر الؤ ؤؤذي أدى لؤ ؤؤدخول المنظمؤ ؤؤات الفدائيؤ ؤؤة إلؤ ؤؤى منظمؤ ؤؤة التحريؤ ؤؤر
الفلسطينية بصفتها الحزبية والسياسية ،وقد عدلت منظمة التحرير الفلسطينية الميثاق القومي وأصؤبح هنؤاك

إجمؤؤاع وطنؤؤي داخؤؤل منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية بجعؤؤل الكفؤؤاح المسؤؤلح هؤؤو الطريؤؤق الوحيؤؤدة المؤديؤؤة إلؤؤى
تحرير فلسطين واقامة دولة فلسطينية مستقلة ،كما سيتم عرضه في هذا الجزء من الفصل.

66

 8.1.1دخول المنظمات الفدائية في منظمة التحرير الفلسطينية
أُسدل الستار على فترة مهمة من تاريخ المنظمة ،بعد استقالة الشقيري من رئاسة اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وبدأت مرحلة جديدة ،بتسليم يحيى حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة،
ودخول المنظمات الفدائية إلي المنظمة ،وقيادتها للعمل الفلسطيني ،إال أن انخراط هذه المنظمات في

إطار المنظمة رافقته توجهات أخرى ،عبرت عن نفسها بأشكال من التنسيق واالندماج ،وسلسلة من
االنشقاقات ،والتحالفات (ياسين ،5001 ،ص.)511
أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في  52كانون أول /ديسمبر عام 1918م ،بياناً

أعلنت فيه أنها ستعمل بالتعاون مع جميع القوى الفلسطينية المقاتلة على إقامة مجلس وطني لمنظمة
التحرير تنبثق عنه قيادة جماعية مسئولة ،تعمل على تصعيد النضال المسلح وتوحيد وتحقيق الوحدة

الوطنية ،وتعبئة الجهود القومية ،وتطوير أجهزة المنظمة بما تتطلبه المرحلة الراهنة ،وخاصة بعد حرب
عام 1918م (وثائق فلسطين ،1978 ،ص ،)127كما أعلن يحيى حمودة أمام الوفود العربية ،المشاركة في

دورة انعقاد مجلس جامعة الدول العربية العادية ،الثامنة واألربعين "أن المنظمة أداة للتحرير وليس من
أهدافها محاربة الحكم في الضفة الغربية ،أو أي جزء من فلسطين ،وهي ال تؤمن بوحدة الضفتين فحسب،
وانما تؤمن بوحدة الوطن العربي كله .كما تؤكد المنظمة تمسكها بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير

مصيره" (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني -وفا.)5011 ،

كان عام  1917م بمثابة مرحلة انتقال المنظمة من العمل السياسي إلى العمل العسكري ،وهو العام
الذي شهد أيضاً محاولة المنظمات الفدائية لجعل منظمة التحرير الفلسطينية منظمة ثورية شبه عسكرية
تعمل من اجل توحيد جميع فصائل المقاومة في تنظيم واحد لحرب تحرير شعبية طويلة األمد ،وفي مطلع

عام 1968م استقبل الملك حسين يحيى حمودة رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ،بالوكالة ،وجرى بينهما
البحث في استئناف المنظمة نشاطها في األردن ،بعد التغيرات التي حدثت فيها (عبد الرحمن وآخرون،1978 ،

ص  .)115-100وسيتم التعرف على أثر معركة الكرامة على الفكر السياسي الفلسطيني ،وبداية دخول
المنظمات الفدائية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني في العام

1917م.



ولد يحيى حمودة سنة 1909م في قرية لفتا بالقرب من مدينة القدس ،واعتقل أيام االنتداب البريطاني عدة مرات أصبح رئيس ًا للجنة التنفيذية

لمنظمة التحرير الفلسطينية 1918م1919 -م ،وتم انتخابه رئيساً للمجلس الوطني في الدورة الخامسة التي عقدت في القاهرة في  1شباط /فبراير

عام 1919م ،وتوفي في عمان عام 5001م (موقع المجلس الوطني الفلسطيني.)5010 ،
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 8.8.1.1أثر معركة الكرامة ملي الفكر السياسي الفلسطيني
تحركت حركة فتح ودعت في بيؤان لهؤا فؤي  12كؤانون الثؤاني /ينؤاير عؤام 1917م إلؤى مؤؤتمر يضؤم
المنظمات الفدائية ،وعقد االجتماع فعالً في القاهرة في  19 -18كانون الثاني /ينؤاير عؤام 1917م ،ولبؤى
الؤؤدعوة ثمانيؤؤة فصؤؤائل ،وتغيبؤؤت كؤؤل مؤؤن منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،والجبهؤؤة الشؤؤعبية لتحريؤؤر فلسؤؤطين،

وقوات التحرير الشعبية ،وجبهة النضال الشعبي ،وجبهة التحرير الفلسطينية– طريق العؤودة (ياسؤين،5001 ،

ص ،)514:511وتضمن جدول أعمال المؤؤتمر ثؤالث نقؤاط ،هؤي أصؤول العمؤل الفؤدائي ،والوحؤدة والتنسؤيق،
ومسؤؤتقبل منظمؤؤة التحريؤؤر كمؤؤا قؤؤرر المؤؤؤتمر تشؤؤكيل مجلؤؤس عسؤؤكري للمنظمؤؤات ،وخرجؤؤت حرك ؤة فؤؤتح منؤؤه
أقوى مما كانت عليه قبل التحرك على الساحة الفلسطينية (حسين ،1991 ،ص.)110
استطاعت المقاومة المسلحة أن تشق طريقها وسط رعاية وحماية الجماهير الفلسطينية والعربية،

فضالً عن القدرات المتنامية التي أثبتتها في ميدان القتال مع إسرائيل ،وخاصة معركة الكرامة في 51
آذار /مارس عام 1917م ،والتي يمكن اعتبارها نقطة تحول إضافية لرفع الستار كلياً عن الظاهرة العلنية

للمقاومة الفلسطينية (الغول ،1995 ،ص .)57حيث هاجمت إسرائيل منطقة "الكرامة" في األ وار األردنية

في  51آذار /مارس عام 1917م ،وجرت المعركة التي اشترك فيها مقاتلون من "حركة فتح" و"قوات
التحرير الشعبية" ،ووحدات من الجيا األردني كانت موجودة في المنطقة ،وشكلت هذه المعركة منعطفاً

أساسياً في حركة المقاومة الفلسطينية ،وكرست وجود الثورة الفلسطينية عربياً ،وعالمياً ،ومثلت ذروة
االنتصارات العسكرية ،التي كان لها تأثير معنوي كبير في الوطن العربي ،ولدى الرأي العام العالمي
(ياسين ،5001 ،ص.)111

كان لمعركة الكرامة آثار بعيدة المدى على الفكر السياسي الفلسطيني ،وعلى الواقع الذي كانت تعيشه

حرك ؤؤة المقاوم ؤؤة الفلس ؤؤطينية الت ؤؤي تحول ؤؤت م ؤؤن العم ؤؤل الس ؤؤري إل ؤؤى ق ؤؤوة جماهيري ؤؤة علني ؤؤة (المص ؤؤري،5007 ،

ص ،)85وأخؤؤذت قواعؤؤد الثؤؤورة الفلسؤؤطينية فؤؤي التمؤؤدد واالتسؤؤاع ،حيؤؤث أقيمؤؤت قواعؤؤد ومعسؤؤكرات جديؤؤدة فؤؤي

سؤؤوريا ولبن ؤؤان ،وأصؤؤبحت هات ؤؤان الس ؤؤاحتان ،إضؤؤافةً إل ؤؤى السؤؤاحة األردني ؤؤة ،مج ؤؤاالً حيوي ؤاً النط ؤؤالق العم ؤؤل
الوطني والثوري الفلسطيني ضد إسرائيل (بسيسو.)5007 ،

لعؤؤل مؤؤا سؤؤبق يوضؤؤح بأنؤؤه كؤؤان لمعركؤؤة الك ارمؤؤة اثؤؤر كبيؤؤر الفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني ،وعلؤؤى الصؤراع

اإلسرائيلي -العربي ،وجسدت تالحم األردنيين والفلسطينيين ،إضافة إلى الصدى الكبير الذي أحدثته على

مسؤؤتوى العؤؤالم ،وأدت إلؤؤى شؤؤعور المنظمؤؤات الفلسؤؤطينية الفدائيؤؤة بؤؤان المقاتؤؤل الفلسؤؤطيني قؤؤادر علؤؤى تحريؤؤر
وطنؤؤه ،وبالتؤؤالي بؤؤدأت مرحلؤؤة جديؤؤدة مؤؤن م ارحؤؤل النضؤؤال الؤؤوطني الفلسؤؤطيني الؤؤذاهب نحؤؤو تحقيؤؤق أهدافؤؤه

اإلستراتيجية في التحرير ،وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة ذات السيادة الكاملة.
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 2.8.1.1مقررات الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني مام 8811م
شهدت الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني في الفترة  18 -10تموز /يوليو عام 1917م،
تعديالت بنيوية أساسية في منظمة التحرير الفلسطينية ،كانت نتيجة وانعكاساً لتزايد نفوذ التنظيمات الفدائية

على الصعيد الفلسطيني (مسلم ،1978 ،ص ،)19واعتبرت نقطة تحول في مسار منظمة التحرير
الفلسطينية ،حيث شكلت هذه الدورة خطوة انتقالية في منظمات العمل الفدائي التي دخلت المجلس الوطني
لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وبدأت بفرض حضورها وتأثيرها السياسي والتنظيمي والعسكري ،وقد ظهرت

تعديالت تنظيمية وسياسية هامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في تلك الدورة ،أبرزها:

 فصل رئاسة المجلس الوطني عن رئاسة اللجنة التنفيذية ،ومثل هذا القرار كان يعني الفصل بينالسلطتين التشريعية والتنفيذية (عبد الرحمن وآخرون ،1978 ،ص.)129

 تعديل الميثاق والنظام األساسي ،بحيث أصبح المجلس الوطني هو الذي يختار اللجنة التنفيذيةويمنحها الثقة أو يسحبها منها (كريشان ،1971 ،ص.)10

 رفض قرار ( )545الصادر من قبل مجلس األمن الدولي. -المحافظة على الشخصية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير والدور الموكول إليها.

 لما كان تحديد هدف النضال الفلسطيني وأسلوبه وادارته شرطاً مهما لتوحيد هذا النضال في مسيرةواحدة وتحت قيادة واحدة فقد بحث المجلس في تحديد هذه المفاهيم وأقر ما يلي:

أوالً :الهدف :هو تحرير األرض الفلسطينية بكاملها وممارسة سيادة الشعب الفلسطيني عليها ،وتأكيد

الشخصية العربية الفلسطينية والوقوف في وجه أية محاولة إلذابتها أو الوصاية عليها.

ثانياً :األسلوب :هو الكفاح المسلح والنضال السترداد األرض والحقوق المغتصبة .وهذا يدعو إلى اإلعالن

بصراحة بأن هذا الكفاح يتجاوز ما اصطلح على تسميته "إزالة آثار العدوان".

ثالثـاً :األداة :إن أداة الثؤؤورة هؤؤي الجمؤؤاهير العربيؤؤة الفلسؤؤطينية ،داخؤؤل األرض المحتلؤؤة أو خارجهؤؤا ،ملتحمؤؤة

التحامؤاً عضؤؤوياً وثيقؤاً فيمؤؤا بينهؤؤا وملتفؤؤة حؤؤول ميثؤؤاق الثؤؤورة الفلسؤؤطينية ومعبؤرة عؤؤن إرادتهؤؤا مؤؤن خؤؤالل قيؤؤادة

فلسؤؤطينية واحؤؤدة ،تسؤؤندها وتشؤؤترك معهؤؤا فؤؤي النضؤؤال الجمؤؤاهير العربيؤؤة المؤمنؤؤة بؤؤأن ثؤؤورة الشؤؤعب العربؤؤي
الفلسطيني هي التعبير الحي عن اإلرادة العربية المتحررة ،وتؤمن بأن تحرير فلسطين وجه مؤن وجؤوه الثؤورة

العالمية ضد اإلمبريالية ومؤامراتها (وثائق فلسطين ،1978 ،ص.)115-129
يالحظ الباحث بان المجلس الوطني قد استطاع في دورته الرابعة ،أن يحقق عدة نتائج إيجابية متمثلة

فؤؤي دخؤؤول المنظمؤؤات الفدائيؤؤة واشؤؤتراكها فؤؤي أعمؤؤال المجلؤؤس وموافقتهؤؤا علؤؤى مقر ارتؤؤه فؤؤي جميؤؤع المجؤؤاالت،
وهي بذلك عملت على التقؤاء األفكؤار واآلراء المشؤتركة بؤين المنظمؤات الفدائيؤة والتزمؤت بهؤا ،وأكؤد المجلؤس

أن حقيقؤؤة القضؤؤية الفلسؤؤطينية هؤؤي أنهؤؤا قضؤؤية تحريؤؤر ،وأن الكفؤؤاح المسؤؤلح هؤؤو وحؤؤده طريؤؤق التحريؤؤر ،وبؤؤان

أداة الثورة هي الجماهير العربيؤة الفلسؤطينية ،واجمؤاع المنظمؤات الفدائيؤة ومنظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية علؤى
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هدف واحد وهو تحرير األرض الفلسطينية بكاملها واقامة الدولة الفلسطينية عليهؤا ،وممارسؤة سؤيادة الشؤعب

الفلسطيني عليها ،كما سيتم عرضه في الميثاق الوطني والنظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
 2.1.1الدولة الفلسطينية في الميثاا الوطني والنظام األساسي مام 8811م

ظهرت الحاجة جلية لتعديل الميثاق القومي والنظام األساسي تعديالً جوهرياً بعد أربع سنوات فقؤط مؤن

وضؤعهما ،وهؤؤذا مؤؤا فعلتؤه الؤؤدورة الرابعؤؤة للمجلؤؤس الؤوطني ،فقؤؤد يؤؤرت التعؤؤديالت التؤي أدخلؤؤت علؤؤى الميثؤؤاق
القومي العديد من مضامينه واتجاهاته في عدد من نواحيه الهامؤة (حؤوراني " أ " ،1970 ،ص ،)111:112وقؤد

ن ؤؤال التع ؤؤديل ،أول م ؤؤا ن ؤؤال ،اس ؤؤم الميث ؤؤاق فص ؤؤار الميث ؤؤاق ال ؤؤوطني الفلس ؤؤطيني ب ؤؤدالً م ؤؤن الميث ؤؤاق الق ؤؤومي
الفلسؤؤطيني .وجؤؤاء هؤؤذا التعؤؤديل بذريعؤؤة الدقؤؤة فؤؤي المعنؤؤى والمضؤؤمون؛ فالميثؤؤاق خؤؤاص بالشؤؤعب الفلسؤؤطيني

ومنطلقاته وأهدافه ،ال باألمة العربية كلها لكي يسمى "الميثاق القومي" (فاخوري ،5015 ،ص .)50فقد جاءت

التعديالت على الميثاق القومي الفلسطيني السؤابق واسؤعة ،حيؤث أن الميثؤاق الؤوطني الفلسؤطيني كؤان خاليؤاً
من المقدمة التي اشتمل عليها الميثاق القومي ،وضم ثالثة وثالثين مادة أدرجت مسلسؤلة مؤن يؤر تبويؤب،

وزاد بؤؤذلك عؤؤدد م ؤواده بمقؤؤدار أربؤؤع م ؤواد ع ؤن عؤؤدد م ؤواد الميثؤؤاق القؤؤومي السؤؤابق ،وتؤؤم حؤؤذف بعؤؤض الم ؤواد

واضافة مواد جديدة مع تغيير أرقام مواد أخرى (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)449

شكل الميثاق الوطني الفلسطيني القاعدة األساسية للمنطلقات الفكرية للكفاح المسلح من أجل تحرير
كامل األرض الفلسطينية ،واالنتقال من مرحلة المد القومي العربي إلى مرحلة الوطنية الفلسطينية المستقلة،

حيث أن مواد الميثاق الوطني الفلسطيني ناقشت موضوع تحرير األرض الفلسطينية عن طريق الكفاح
المسلح ،والعالقة ما بين الوحدة العربية وتحرير فلسطين ،وفي حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره واقامة

دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضه ،كما سنرى.

 8.2.1.1تحرير فلسطين من طريا الكفا المسل
تحدثت المادة األولى على أن "فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني وهي جزء ال يتج أز من الوطن

العربي الكبير ،والشعب الفلسطيني جزء من األمة العربية" (الميثاق الوطني الفلسطيني ،)1917 ،فخالفاً للميثاق
القديم ،الذي عرف فلسطين بأنها "وطن عربي" ،شدد الميثاق الوطني على أن فلسطين "وطن الشعب

العربي الفلسطيني" ،وان الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق األول واألصيل في تحرير واسترداد وطنه،
وهو يرفض كل أنواع التدخل والوصاية والتبعية ،وتجاوباً مع هذا التوجه الجديد تم حذف المادة الرابعة

والعشرين من "الميثاق القومي" والتي كانت بمثابة شرط من قبل الملك حسين ملك األردن ،إلى أن منظمة

التحرير الفلسطينية "ال تمارس أية سيادة إقليمية على الضفة الغربية في المملكة األردنية الهاشمية وال

قطاع زة وال منطقة الحمة" (الشريف ،1992 ،ص.)147
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تطابق نص المادة الثانية مع نص مثيلتها في الميثاق القومي السابق وهو أن "فلسطين بحدودها التي

كانت قائمة في عهد االنتداب البريطاني وحده إقليمية ال تتجزأ" ،إال أن مدلوالت هذا النص اختلفت بتبدل

سياقها بين المادتين التي سبقتها والتي تبعتها ،فقد نصت المادة الثالثة بأن "الشعب العربي الفلسطيني هو
صاحب الحق الشرعي في وطنه ويقرر مصيره بعد أن يتم تحرير وطنه وفق مشيئته وبمحض إرادته

واختياره" وهكذا اقترن الحق في الوطن بالحق في تقرير المصير (الميثاق الوطني الفلسطيني( ،)1917 ،حوراني

" أ " ،1970 ،ص.)111
حددت المادة الثامنة طبيعة المرحلة النضالية وطبيعة الوحدة الوطنية الفلسطينية بعبارات واضحة

وتحليل دقيق للواقع النضالي الفلسطيني ،وهو ما لم يتطرق له الميثاق السابق ،ودعت إلى انتهاج أسلوب

الكفاح المسلح ،والى تشكيل جبهة وطنية واحدة من المنظمات واألفراد تعمل السترداد فلسطين وتحريرها
بالكفاح المسلح (حمدان وآخرون ،5008 ،ص .)449وقدمت المادة التاسعة نصاً جديداً ،فقد قررت أن الكفاح

المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين ،وهو بذلك إستراتيجية وليس تكتيكاً ،حيث يالحظ الباحث بان
هذه الصيغة وضعت لسببين ،أولهما هو التعبير عن رفض منظمة التحرير الفلسطينية للتسوية السياسية

للصراع العربي -اإلسرائيلي (حسين ،1991 ،ص ،)155والثاني هو تأثير الكفاح المسلح الذي بدأت منظمات

المقاومة الفلسطينية تمارسه قبل وضع الميثاق الوطني بعدة سنوات (حمدان وآخرون ،5008 ،ص،)449
وهكذا يكون الميثاق الوطني قد نص على أسلوب الكفاح المسلح من اجل تحرير األراضي الفلسطينية

المحتلة وتحقيق السيادة الكاملة على األرض الفلسطينية (حسين ،1991 ،ص.)155

يتبين للباحث من مواد الميثاق الوطني ،بأنها ربطت بين تحرير فلسطين والكفاح المسلح ،حيث أن
الكفاح المسلح أصبح هدفاً استراتيجياً في تلك الفترة لتحرير األرض الفلسطينية ،كاملةً ،وفي ممارسة حق
تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره فيه واقامة دولته المستقلة والسيادة عليها.

 2.2.1.1الوحدة العربية وتحرير فلسطين
أقرت المادة الحادية عشرة على أن يكون للفلسطينيين ثالثة شعارات هي الوحدة الوطنية ،والتعبئة

القومية ،والتحرير ،وقد أتى هذا النص متطابقاً مع مطلع المادة العاشرة من الميثاق القومي السابق ،وذلك
بعد حذف العبارة التي تنص على أن الشعب الفلسطيني سوف يختار بعد تحرير وطنه ما يشاء من النظم

السياسية واالقتصادية واالجتماعية (الكيالي ،ج ،1989 ،1ص ،)202ويقصد التحرير هنا تحرير كافة األرض

الفلسطينية ليست فقط التي احتلت من قبل إسرائيل بعد حرب حزيران /يونيو عام 1918م فقط ،بل وأيضاً

التي احتلت عام 1947م.

71

جاء نص المادة الثالثة عشرة مطابقاً لنص مثيلتها المادة الثانية عشرة في الميثاق القومي السابق،

وقرر أن "الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكامالن يهيئ الواحد منهما تحقيق اآلخر ،فالوحدة

العربية تؤدي إلى تحرير فلسطين وتحرير فلسطين يؤدي إلى الوحدة العربية ،والعمل لهما يسير جنباً إلى
جنب" (الميثاق الوطني الفلسطيني ،)1917 ،وأكدت إعادة المادة على هذا النحو للحد بين الجدل القائم حول

أسبقية أي منهما.

أدخلت المادة الخامسة عشرة من الميثاق تعديالً جوهرياً آخر انطوى على رؤية جديدة لدور الشعب

الفلسطيني ،واألمة العربية في تحرير فلسطين ،إذ جعلت تحرير فلسطين واجباً قومياً ربطته بالخطر
الصهيوني الذي يتهدد الوطن العربي بأسره ،ال فلسطين وحدها (حمدان وآخرون ،5008 ،ص ،)420فالميثاق

الوطني عمل على تعديل نص المادة الرابعة عشرة من الميثاق القومي السابق ،ونقله من الحديث
الفضفاض ،عن العون والتأييد الذي يجب على األمة العربية ،حكومات وشعوباً ،أن تقدمه للشعب العربي

الفلسطيني لتمكينه "من القيام بدوره في تحرير وطنه" ،إلى الحديث الملموس وبشكل أساسي عن دور األمة

العربية في دعم الثورة الفلسطينية المسلحة القائمة ،وتمكين الشعب العربي الفلسطيني من "القيام بدوره

الطليعي في متابعة ثوره المسلحة حتى تحرير وطنه" (الشريف ،1992 ،ص.)147

تطابقت المادة السادسة عشرة مع المادة الخامسة عشرة من الميثاق القومي السابق ،فأكدت على أن
تحرير فلسطين من ناحية روحية ،يهيئ للبالد الظروف المناسبة لحرية العبادة للجميع دون تفريق بسبب

الدين أو اللون أو العنصر أو اللغة ،في حين أن المادة السابعة عشرة تضمنت نصاً جديداً يتحدث عن
الدافع اإلنساني وراء تحرير فلسطين ،على اعتبار أن التحرير يعيد إلى اإلنسان الفلسطيني كرامته وعزته
وحريته ،وفي المادة الثامنة عشرة تم إدراج النص ذاته المذكور في المادة السادسة عشرة من الميثاق

القومي السابق ،في الحديث عن تطلع الشعب الفلسطيني إلى تأييد الدول المحبة للحرية والعدل والسالم
إلعادة األوضاع الشرعية إلى فلسطين ،وتمكين أهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحرية القومية ،ولكن
تم إسقاط عبارة كما نص عليه ميثاق األمم المتحدة (الكيالي ،ج ،1989 ،1ص.)202

يالحظ الباحث بأنه تم إسقاط عبارة "كما نص عليه ميثاق األمم المتحدة" (مثلما نص عليه الميثاق

القومي السابق) يرجع سببه لرفض منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الفلسطينية "آنذاك" قرار رقم ()545
الذي أصدره مجلس األمن الدولي باإلجماع في  55تشرين ثاني /نوفمبر عام 1918م ،أي قبل انعقاد

الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني ،كما يستنتج الباحث بأن تحرير فلسطين والوحدة العربية هدفان
متكامالن ومتالزمان في الفكر السياسي الفلسطيني بغض النظر عن األسبقية بينهما.
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 1.2.1.1دور الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية في تحرير فلسطين
نص الميثاق الوطني الفلسطيني على دور الشعب العربي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية في
تحرير األرض الفلسطينية المحتلة ،وذلك برفضهما لتصريح بلفور ولقرار التقسيم وكل الحلول البديلة عن

تحرير كامل فلسطين ،كما يلي:

تطابقت المواد التاسعة عشرة والعشرين على ما نص عليه في الميثاق القومي السابق ،فقد رفضتا كالً

من قرار التقسيم وتصريح بلفور وصك االنتداب ،حيث جاء نص المادة التاسعة عشرة متطابقاً مع نص
المادة السابعة عشرة في الميثاق القومي السابق ،فأكدت على أن تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1948

وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن ،وبهذا التطابق ظل الموقف الفلسطيني من قرار

التقسيم على حاله ،منذ صدور قرار التقسيم رقم ( )171عام 1948م ،وتطابق أيضاً نص المادة العشرين
مع مثيلتها من المادة الثامنة عشرة من الميثاق القومي السابق ،مع فارق بسيط وهو أن النص الجديد سمي

"تصريح بلفور" ،ما سماه النص السابق "وعد بلفور" (حوراني " أ " ،1970 ،ص.)142

أضاف الميثاق الوطني مادة جديدة لم ترد في الميثاق القومي السابق ،وهي المادة الحادية والعشرون

التي أكدت أن "الشعب العربي الفلسطيني ،معب اًر عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة يرفض كل الحلول

البديلة عن تحرير فلسطين تحري اًر كامالً ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية ،أو
تدويلها" (الميثاق الوطني الفلسطيني ،)1917 ،وذلك في رد واضح على مشاريع التسوية السياسية التي كانت
مطروحة "آنذاك" على أساس قرار مجلس األمن الدولي رقم (.)545

حلت المادة السادسة والعشرون محل مثيلتها الخامسة والعشرين من الميثاق القومي السابق ،مع
بعض اإلضافات لها التي كان لها معاني جديدة هامة عكست التطورات التي استجدت على الساحة

الفلسطينية والعربية أولها أن منظمة التحرير الفلسطينية هي اإلطار "الممثل" لقوى الثورة الفلسطينية بما

يشتمل عليه من تثبيت لشرعية الثورة ،واقرار بشرعية وجود القوى الفلسطينية ،وثانيها هو تثبيت ارتباط حق
العودة وحق تقرير المصير بتحرير كافة األرض الفلسطينية ،وثالثها هو تثبيت مسئولية منظمة التحرير

الفلسطينية وحدها عن حركة الشعب الفلسطيني في اتجاه هذه الحقوق في كافة الميادين ،بما فيها الميدان
العسكري أيضاً (حوراني " أ " ،1970 ،ص.)121:120
أضاف الميثاق الوطني مادتين جديدتين هما المادة الثامنة والعشرون والتي نصت على ما يلي "يؤكد

الشعب العربي الفلسطيني أصالة ثورته الوطنية واستقالليتها ويرفض كل أنواع التدخل والوصاية والتبعية".
والمادة التاسعة والعشرون والتي قررت أن "الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق األول واألصيل في

تحرير واسترداد وطنه ويحدد موقفه من كافة الدول والقوى على أساس مواقفها من قضيته ومدى دعمها له
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في ثورته لتحقيق أهدافه" (الميثاق الوطني الفلسطيني ،)1917 ،وجرى إضافة المادتين كتعبير عن موقف حركة

فتح من استقاللية العمل الفلسطيني ورفض ما تسميه التدخل والوصاية والتبعية لألنظمة العربية (حسين،

 ،1991ص.)154

 3.2.1.1تعديل النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
أدخلت الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني تعديالت واضافات على النظام األساسي لمنظمة

التحرير الفلسطينية لتجعله ينسجم مع الصيا ة الجديدة للميثاق ،ومع التطورات المستجدة على الساحة
الفلسطينية والعربية ،فقد كان أهمها هو فصل رئاسة المجلس الوطني عن رئاسة اللجنة التنفيذية ،وانتخاب
المجلس لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ،وليس فقط رئيس

اللجنة التنفيذية كما في النظام األساسي السابق ،كتعزيز صالحيات المجلس الوطني ،وعكس طبيعة

التحالف الجبهوي القائم في منظمة التحرير الفلسطينية ،والمتمثل في وجود مندوبي القوى السياسية كافة،

كأعضاء في المجلس الوطني (حوراني " أ " ،1970 ،ص.)121-124

حددت المادة العشرون من النظام األساسي للمنظمة مدة والية اللجنة التنفيذية وقيامها بمهامها فهي

"تستمر في ممارسة صالحياتها واختصاصاتها مادامت متمتعة بثقة المجلس الوطني وعلى اللجنة التنفيذية

أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده ويجوز إعادة انتخابها ،ووضعت الدورة

الرابعة أيضاً "الالئحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني" (النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،

 .)1917كما عدلت المادة الثامنة والعشرون من النظام األساسي تعديالً جوهرياً تمثل بربط جيا التحرير

الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية وبان يعمل تحت إشراف اللجنة التنفيذية (حوراني " أ "،1970 ،

ص.)121

أوصت الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني في مقرراتها السياسية اللجنة التنفيذية لمنظمة

التحرير الفلسطينية على "العمل على وضع مخطط متكامل إلحباط أي حل سياسي للقضية الفلسطينية".
وأن إزالة آثار العدوان يجب أن تعني "إزالة جميع اآلثار التي تحققت منذ بداية الغزو الصهيوني"وداعية

إلى استبدال شعار إزالة آثار العدوان إلى شعار "القضاء على أداة العدوان" (شاليل ،)5001/1/51 ،وقد
حصل الميثاق الوطني الفلسطيني والنظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الدورة الرابعة للمجلس

الوطني الفلسطيني على إجماع الفلسطينيين كافة ودون أية معارضة .وهكذا صار الميثاق هو البرنامج

اإلستراتيجي الشرعي الوحيد لنضال الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين كل فلسطين (موقع جامعة االستقالل،

.)5010/15/51
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يستنتج الباحث بان مواد الميثاق الوطني الفلسطيني والنظام األساسي للمنظمة في التعديالت التي

أجريت عليها في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1917م ،قد تحدثت عن تحرير كامل
فلسطين ،وان الدولة التي تحدث عنها الميثاق الوطني الفلسطيني والنظام األساسي هي دولة فلسطينية

كاملة السيادة على أرض فلسطين التي احتلت عام 1947م ،والتي انعكست بالتطورات التي حصلت على
الساحة الفلسطينية والعربية من احتالل إسرائيل عام 1918م لكامل األرض الفلسطينية وأجزاء من

األراضي العربية ،وبأ ن مواد الميثاق الوطني قد ربطت الكفاح المسلح بتحرير كامل فلسطين ،وذلك ببروز
الثورة الفلسطينية وتبني منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الفلسطينية للكفاح المسلح واستقالل القرار

الوطني الفلسطيني ،اللذان أصبحا العاملين الرئيسيين في كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير واسترداد
أرضه المحتلة كاملة من قبل إسرائيل ،وحقه في تقرير مصيره دون وصاية الدول العربية على قضيته ،مع

تأكيده على رفض التسوية على أساس قرار رقم (.)545

خلص الباحث إلى أن فكر الوطنية القطرية الفلسطينية قد ظهر بوضوح اكبر في الق اررات السياسية
الصادرة عن الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني ،التي حددت هذه الق اررات الهدف من "تحرير
األرض الفلسطينية بكاملها وممارسة سيادة الشعب العربي الفلسطيني عليها" ،بما يضمن حق هذا الشعب

"في أن يقيم على أرضه المجتمع الذي يرتضيه ،أما األسلوب النضال من اجل تحقيق هذا الهدف ،فقد
تحدد في الكفاح المسلح الذي "يتجاوز ما اصطلح على تسميته إزالة أثار العدوان" على أن تكون الجماهير

العربية الفلسطينية هي "أداة الثورة" وتكون منظمة التحرير "تجميعاً" للقوى الفلسطينية في جبهة وطنية من

اجل ثورة مسلحة تحرر األرض الفلسطينية واقامة دولته المستقلة ،وقد قررت الدورة الرابعة للمجلس إبقاء
اللجنة التنفيذية القديمة نفسها ،التي كان يترأسها بالوكالة يحيى حمودة إلى حين انعقاد الدورة الخامسة.

 3.1التطورات السياسية وأثرها ملي الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
8811م8813 -م
شهدت الفترة 1918م1984 -م من مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية ونشاطها في المجال
الفلسطيني ،مجموعة من التطورات السياسية الهامة والخطيرة التي انعكست بحدة على الساحة الفلسطينية،
وابرز هذه التطورات هي تولي ياسر عرفات رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وخروج

منظمة التحرير الفلسطينية من األردن ،وحرب تشرين أول /أكتوبر عام 1981م ،واصدار قرار رقم ()117
من قبل مجلس األمن الدولي ،والتحول في الفكر السياسي في الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني

الفلسطيني في حزيران /يونيو عام 1984م ،وتبني منظمة التحرير الفلسطينية للبرنامج السياسي المرحلي،
وأثر هذا البرنامج على الفكر السياسي الفلسطيني.
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هذا بدوره يقودنا إلى استعراض التطورات السياسية على القضية الفلسطينية والفكر السياسي
الفلسطيني الذي عكس رؤية منظمة التحرير الفلسطينية فيما يخص الدولة الفلسطينية ،مرو اًر بخروج قوات
منظمة التحرير الفلسطينية من األردن ،وأثر حرب عام 1981م على الفكر السياسي الفلسطيني ،الذي

انتقل إلى الرؤية المرحلية في إقامة سلطة وطنية فلسطينية مقاتلة على أي جزء يتم تحريره من أرض
فلسطين ،وذلك في مقررات الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني ،والذي عرف باسم البرنامج

السياسي المرحلي "برنامج النقاط العشر".
 8.3.1إنهاء وجود منظمة التحرير الفلسطينية في األردن
كان للواقع الجديد الناجم عن تولي منظمات المقاومة المسلحة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أن
يكرس حقيقة ساطعة مؤداها أن مقاومة االحتالل اإلسرائيلي هو التعبير الحقيقي عن وجود الشعب
الفلسطيني واص ارره على استعادة وطنه ونيل حريته وبناء دولته وتقرير مصيره بنفسه ،وهي لذلك تجسد

أبرز مكونات هويته الوطنية القائمة على إص ارره على التمتع بجميع بحقوقه اإلنسانية األصيلة ،المتأصلة

فيه على تعدد مجاالتها وترابطها ،والمكفولة بموجب شرعة حقوق اإلنسان والقانون الدولي (بسيسو.)5007 ،
 8.8.3.1تولي ياسر مرفات رئاسة اللجنة التنفي ية لمنظمة التحرير الفلسطينية
انعقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة في الفترة  4 -1شباط /فبراير عام

1919م ،لتحسم بصورة قاطعة سيطرة منظمات العمل الفدائي ،وعلى رأسها حركة فتح ،على قيادة منظمة

التحرير الفلسطينية ،حيث جرى فيها انتخاب لجنة تنفيذية ضمت ممثلين عن حركة فتح وعن منظمة

الصاعقة وعن المستقلين ،وانتخب المجلس لجنة تنفيذية جديدة ،وتولى ياسر عرفات رئاسة اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية ،بعد أن رفع شعار "منظمة التحرير الفلسطينية لحملة البنادق وليست لنزالء

الفنادق" (حسين.)5015/8/5 ،
صدرت عدة ق اررات سياسية في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني ،كان أهمها التصدي

بحزم إلى كافة الحلول السلمية واالستسالمية ،ورفض القرار رقم ( ،)545وكافة االتفاقات والق اررات
والمشاريع التي تتعارض مع حق الشعب الفلسطيني الكامل في تحرير وطنه بما في ذلك ق اررات هيئة األمم

المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ،وبأن الثورة الفلسطينية جزء من حركات التحرر الوطني في العالم
(الهيئة العامة لالستعالمات ،)1999 ،كما صدر القرار الخاص بتشكيل "قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني"،

بهدف توحيد العمل الفدائي ،ثم توالي دخول بقية المنظمات الفدائية هذه المؤسسة الجبهوية (ياسين،5001 ،

ص.)512
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عقدت في القاهرة الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني في الفترة  1 -1أيلول /سبتمبر عام

 1919م ،بعد مضي نحو سبعة أشهر من انتهاء الدورة الخامسة ،والتي ناقشت التوصيات المتعلقة بالوحدة
الوطنية ،والظروف المستجدة على الساحتين األردنية واللبنانية ،والمحاوالت التي تجري لتصفية القضية

الفلسطينية ،وقد صدرت مجموعة من الق اررات والتوصيات كان أهمها هو بذل الجهود لجعل جيا التحرير
الفلسطيني حر اإلرادة والقيادة ،وتدعيم أسس الوحدة الوطنية ووضع السبل للحد من ظاهرة التعدد

واالنقسام ،والتأكيد على مبدأ الكفاح المسلح كأسلوب لتحرير فلسطين ،ورفض الحلول االستسالمية التي

تستهدف تصفية القضية الفلسطينية (عبد الرحمن وآخرون ،1978 ،ص.)111:112

أوصت اللجنة السياسية واإلعالمية للمجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادسة إصرار الشعب

الفلسطيني على رفض كافة الحلول للقضية الفلسطينية ،وبشكل خاص قرار مجلس األمن الدولي رقم

( ،)545وبأن هدف الثورة هو التحرير الشامل والكامل للتراب الفلسطيني كله من االحتالل اإلسرائيلي،
وأن أسلوبها هو الكفاح بجميع صوره وأشكاله وفي مقدمتها الكفاح المسلح السترداد األرض والحق ،وأن

أداتها هي الجماهير العربية الفلسطينية داخل األرض المحتلة وخارجها ،وطالئعها المناضلة ،واصرار على

القول بأن معركة فلسطين هي معركة الوجود والمصير لألمة العربية كلها ،وبأن الثورة الفلسطينية جزء ال
يتج أز من حركة التحرر العالمي كله ،كما أقر المجلس الوطني الفلسطيني ،انطالقاً من إستراتيجية الثورة

الفلسطينية من اعتماد الحرب الطويلة األمد ،وبأن الكفاح الفلسطيني يهدف إلى إعادة الشعب الفلسطيني

إلى وطنه (الهيئة العامة لالستعالمات .)1999 ،وأكد البيان الختامي للدورة على إصرار الشعب الفلسطيني
على "المضي في ثورته إلى أن يتم تحقيق النصر واقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب

الفلسطيني ،البعيدة عن كل أشكال التمييز الديني العنصري" (أبراا ،5001 ،ص.)11

يتبين للباحث بأن دورات المجلس الوطني الفلسطيني بعد حرب حزيران /يونيو عام 1918م ،قد أكدت
على أن هدف الثورة الفلسطينية هو تحرير كامل التراب الفلسطيني من االحتالل اإلسرائيلي ،واقامة الدولة
الفلسطينية الديمقراطية المستقلة ،وبأن أسلوب الثورة هو الكفاح المسلح فقط ،ورفض كافة مشاريع التسوية

السياسية للقضية الفلسطينية.

 2.8.3.1خروج منظمة التحرير الفلسطينية من األردن
بدأت مالمح مرحلة جديدة من المراحل التي واجهتها حركة المقاومة الفلسطينية ،فرضتها الظروف

المتأزمة في الساحة األردنية ،وذلك بعد انتهاء الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني ،إثر توجيه
السلطة األردنية ،ضربتها القاسية إلى حركة المقاومة والثورة الفلسطينية التي شكلت ظاهرة تتحرك وتنمو
خارج إطار توجهاتها وسيطرتها ،بإعالن األردن ق ارره الصادر في الفترة  10شباط /فبراير عام 1980م،
والذي تضمن أحد عشر بنداً" ،لتنظيم اإلجراءات المتعلقة بشئون األمن الداخلي" في األردن ،وقد رأت
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منظمة التحرير الفلسطينية أن هذا الق ارر يهدف إلى التشدد مع حركة المقاومة ،والحد من حركتها
وفاعليتها ،واجتمعت التنظيمات الفدائية في اليوم التالي إلصدار القرار ،وأعلنت عن تشكيل "القيادة

الموحدة للحركة الفدائية الفلسطينية" ،وهنا بدأت اشتباكات متقطعة بين الجيا األردني والمقاومة،
فاضطرت الحكومة األردنية للتراجع ،وصدر إعالن الملك حسين في الفترة  14شباط /فبراير عام
1980م ،والذي أمر بتجميد اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة .ومع ذلك بقيت األجواء متوترة وقابلة

لالنفجار ،وفي  1أيار /مايو من العام نفسه ،أصدرت "القيادة الموحدة" بيانها المعروف باسم "بيان السادس
من أيار" ،والذي اعترف بمنظمة التحرير أرضية للوحدة الوطنية الفلسطينية ،ودعا إلى تشكيل لجنة مركزية
لقيادة المنظمات الفدائية كافة ،وشدد على ضرورة االلتزام بالقضايا التي يتفق عليها داخل اللجنة المقترحة
(ياسين ،5001 ،ص.)511:512
أنهت األسس التي أرساها هذا البيان بصورة عمليؤة مقاطعؤة أي فصؤيل مؤن فصؤائل المقاومؤة للمجلؤس

الوطني الفلسطيني أو لمنظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات والهيئات المتفرعة عنها؛ وأثبتت لدى الجميع
أن منظم ؤؤة التحري ؤؤر الفلس ؤؤطينية ه ؤؤي اإلط ؤؤار للوح ؤؤدة الوطني ؤؤة ،وانعق ؤؤدت ال ؤؤدورة الس ؤؤابعة للمجل ؤؤس ال ؤؤوطني

الفلسطيني في القاهرة فؤي الفتؤرة  10أيؤار /مؤايو 4 -حزيؤران /يونيؤو عؤام 1980م ،بحضؤور جميؤع فصؤائل
المقاومؤة ،بمؤا فيهؤؤا الجبهؤة الشؤؤعبية لتحريؤر فلسؤطين ،والتؤؤي دأبؤت علؤؤى اتخؤاذ مواقؤف المعارضؤؤة فؤي العمؤؤل

الفلسطيني ،وقاطعؤت المجؤالس الوطنيؤة السؤابقة (عبؤد الؤرحمن وآخؤرون ،1978 ،ص ،)117واتخؤذت الؤدورة عؤدة

ق اررات هامة منها التأكيؤد علؤى وحؤدة وتالحؤم الشؤعب الفلسؤطيني فؤي السؤاحة األردنيؤة -الفلسؤطينية ،ورفؤض
الحلؤول السؤؤلمية ومواصؤؤلة الكفؤؤاح المسؤلح كحؤؤل وحيؤؤد للصؤراع (جبؤارة ،1997 ،ص ،)128كمؤؤا بحؤؤث المجلؤؤس
الوطني موضوع "الدولة الديمقراطية" في كل فلسطين ،وقرر إحالته على اللجنة التنفيذية لتضع حوله دراسة

كاملة تتقدم بها إلى المجلس الوطني في دورته المقبلة فيقرر ما يراه مناسباً(وثائق فلسطين ،1978 ،ص.)180
بعد انتهاء الدورة السابعة للمجلس بدأت مرحلة هامة وصعبة من العمل الوطني الفلسطيني نجمت

عن تصاعد األزمة بين المقاومة الفلسطينية والحكومة األردنية .وقد زاد من حدة الوضع موافقة األردن

والجمهورية العربية المتحدة على المقترحات األمريكية بشأن "تسوية أزمة الشرق األوسط" ،والتي عرفت
باسم "مبادرة روجرز" ،واتخذت المقاومة الفلسطينية منها موقفاً رافضاً (ياسين ،5001 ،ص،)511
قبلت مصر هذه المبادرة في  51تموز /يوليو 1980م ،ثم وافقت عليها كل من األردن واسرائيل في

نفس الشهر ،والتي تضمنت وقف حرب االستنزاف على الجبهة المصرية ،لفترة ثالثة أشهر (السيد حسين،

 ،1990ص ،)17وتنشيط مهمة األُمم المتحدة ،للوصول إلى حل ،على أساس قرار مجلس األمن رقم

( .)545كان الرئيس جمال عبد الناصر قد رأي قبول هذه المبادرة ،وفي حسابه أنها تعطيه فرصة إلكمال
بناء حائط الصواريخ ،رب قناة السويس ،ومن ثم تعطيه فرصة أكثر كفاءة لعمليات أوسع في القتال،

وبان االتحاد السوفييتي سيدعم مصر بالمعدات الالزمة الستكمال حائط الصواريخ الالزم لحماية القوات
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المصرية حال عبورها لقناة السويس (ياسين ،5000 ،ص .)25رفضت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية

المتمركزة بقواتها باألردن تلك المبادرة ،وسارعت باتهام الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين بالخيانة،
وتوترت العالقة بين القوى الفلسطينية واألردن حيث أكدت القوى الفلسطينية على وحدة الشعب في الساحة

األردنية الفلسطينية (هالل.)5010/11/10 ،
أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوة إلى حركة المقاومة الفلسطينية لحسم ازدواجية السلطة

لصالحها ،ورفعت شعار "كل السلطة للمقاومة" ،وقامت بخطف ثالث طائرات بركابها كما قامت الجبهة
الديمقراطية بمحاولة فاشلة ال تيال الملك حسين في  1أيلول /سبتمبر عام 1980م ،وقد جاء ذلك في

الوقت الذي فقدت فيه الثورة الفلسطينية الغطاء العربي بسبب الخالف الذي حدث مع الرئيس جمال عبد

الناصر إثر قبوله لمبادرة روجرز (المصري .)84:81 ،5007 ،حيث انتزع الملك حسين من الرئيس جمال
عبد الناصر موافقة على "ضبط األوضاع في األردن" ،فكانت أحداث في أيلول /سبتمبر عام 1980م

الشهيرة ،ضد الوجود الفلسطيني المسلح في األردن (ياسين ،5000 ،ص .)25األمر الذي أدى إلى خروج
منظمة التحرير الفلسطينية من األردن إلى لبنان ،الذي كان أشبه بالرمال المتحركة ،بسبب تركيبته

السكانية المعقدة ،فضالً عن التربص اإلسرائيلي بقوات الثورة ،ويبدو أن قيادة المنظمة كانت تدرك جيداً،
بأن بقاءها في لبنان مسألة وقت ،ال أكثر (ياسين ،5001 ،ص ،)541وظهرت مرحلة النضال السياسي

والعسكري للمنظمة من لبنان ،مع االهتمام المتزايد بالساحة الفلسطينية ،وعكست نفسها على الفكر

السياسي الفلسطيني ،حيث برز الترابط بين الكفاح المسلح والنضال السياسي في التعامل مع المناطق
الفلسطينية المحتلة (عودة ،5009 ،ص.)18
 1.8.3.1أثر خروج منظمة التحرير الفلسطينية من األردن ملي الفكر السياسي الفلسطيني
أقؤؤرت الؤؤدورة الثامنؤؤة للمجلؤؤس الؤؤوطني التؤؤي عقؤؤدت فؤؤي القؤؤاهرة فؤؤي الفتؤرة  57شؤؤباط /فب اريؤؤر 2 -آذار/
مارس عام 1981م ،بعد خروجها من األردن ،والتؤي كؤان مؤن ابؤرز ق ارراتهؤا أن الهؤدف األساسؤي والمركؤزي

للثؤؤورة هؤؤو تحريؤؤر فلسؤؤطين تحريؤ اًر كؤؤامالً ،أمؤؤا الهؤؤدف المرحلؤؤي هؤؤو حمايؤؤة الثؤؤورة مؤؤن أعؤؤدائها ،والسؤؤير نحؤؤو
تحقيؤؤق الهؤؤدف األساسؤؤي (المصؤؤري ،5007 ،ص ،)88كمؤؤا أكؤؤدت الؤؤدورة بؤؤأن منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية هؤؤي

الممثل الوحيد لجماهير الشؤعب الفلسؤطيني بمختلؤف منظماتؤه المقاتلؤة والسياسؤية ،وبجميؤع هيئاتؤه واتحاداتؤه

وجمعياته مهما تكؤن اتجاهاتهؤا وأفكارهؤا ،شؤرط التزامهؤا التؤام بمبؤادئ الميثؤاق الؤوطني ،وبؤأن الكفؤاح المسؤلح

هؤؤو الشؤؤكل الرئيسؤؤي للنضؤؤال مؤؤن أجؤؤل تحريؤؤر فلسؤؤطين ،وأن الحؤؤل الوحيؤؤد للقضؤؤية الفلسؤؤطينية هؤؤو تحريؤؤر

التراب الفلسطيني كامالً بقوة الكفؤاح المسؤلح ،الؤذي ال يعتبؤر كفاحؤاً عرقيؤاً أو مؤذهبياً ضؤد اليهؤود ،وأن دولؤة

المس ؤؤتقبل ف ؤؤي فلس ؤؤطين المتح ؤؤررة م ؤؤن االس ؤؤتعمار الص ؤؤهيوني ه ؤؤي "الدول ؤؤة الديمقراطي ؤؤة الفلس ؤؤطينية" (وث ؤؤائق

فلسطين ،1978 ،ص.)184
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عقد المجلس الوطني دورته التاسعة في القاهرة في الفترة  15 -8تموز /يوليو عام 1981م ،التي

كانت أهم ق ارراتها هو التمسك الكامل بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه عن طريق

الكفاح الشعبي المسلح ،وتجديد الرفض الحاسم لجميع الحلول السلمية والمشاريع التي تتعرض للحقوق
الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك قرار مجلس األمن رقم ( )545ومبادرة روجرز،
والتصدي بحزم لجميع المخططات التآمرية ومساعي القوى المضادة لعرقلة مسيرة الثورة وحرفها عن

أهدافها في تحرير التراب الفلسطيني كامالً (حسين.)5011/1/8 ،
عقدت الدورة التاسعة في ظل تردي األوضاع بين منظمة التحرير الفلسطينية واألردن ،وقد استغل

الملك حسين تلك الظروف ،وقدم مشروعاً حمل اسم "المملكة العربية المتحدة" في  12آذار /مارس

 1985م ،ويشمل ذلك إقامة قطرين يتمتع كل منهما باستقالل ذاتي احدهما أردني في الضفة الشرقية لنهر
األردن ،والثاني فلسطيني في الضفة الغربية تربطهما وحدة فيدرالية تحت سلطة الملك حسين ،الذي رفضته

منظمة التحرير الفلسطينية (المصري ،5007 ،ص .)88وقد توافق هذا الطرح مع المشروع اإلسرائيلي الداعي
إلجراء انتخابات بلدية عام 1985م ،ومشروع اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ،اللذان جاء طرحهما بعد أن

تمكنت إسرائيل من تقليص المقاومة الفلسطينية في قطاع زة ،كما اعتقد الملك حسين ،بأن الظروف
باتت مهيأة لتطبيق مشروع "المملكة العربية المتحدة" ،بعد أن هدأت جبهة الحدود األردنية من عمليات

المقاومة ،إضافة إلى االعتقاد بأن الثورة الفلسطينية في اضعف حاالتها من حرب حزيران /يونيو عام

1918م (الغول ،1995 ،ص.)101

لم يكتب لهذا المشروع النجاح ،فالضفة الغربية تحت االحتالل اإلسرائيلي الذي ال ير ب باالنسحاب؛
كما كان لمنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الفدائية تواجد وتأييد قوي في الساحة الفلسطينية يمكن أن
يعطّل هذا المشروع .وقد رفضت منظمة التحرير الفلسطينية وكافة فصائلها المشروع األردني ،وعقد

المجلس الوطني الفلسطيني دورته العاشرة "االستثنائية" ،رداً على مشروع الملك حسين ،في القاهرة في

الفترة  10 -1نيسان /ابريل عام 1985م ،وانعقد بموازاته مؤتمر شعبي حضره نحو خمسمائة شخص
يمثلون بشكل واسع األوساط الفلسطينية (صالح ،5001 ،ص ،)421حيث كان جل اهتمام الدورة هو اإلعالن
باإلجماع عن الرفض المطلق لمشروع الملك حسين ،األمر الذي وضع النهاية المحتمة لمشروع المملكة

المتحدة (الغول ،1995 ،ص .)104:101فقد أكدت الدورة العاشرة على البرنامج السياسي الذي قدمته اللجنة
السياسية إلى المؤتمر الشعبي الفلسطيني حول مهام المنظمة على الساحة الفلسطينية ،وفي الساحة
الفلسطينية -األردنية ،والعالقة مع الجماهير والقوى الثورية العربية ،والعالقة مع قوى التحرير في العالم
والموقف من مشروع "المملكة العربية المتحدة" الذي تبنته األردن رسمياً بعد أزمة عالقاتها مع منظمة

التحرير الفلسطينية ،ورفض نتائج االنتخابات للمجالس البلدية والقروية والمحلية في لواء الضفة الغربية
(المجلس الوطني الفلسطيني.)5011/8/1 ،
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انعقدت الدورة الحادية عشر للمجلس الوطني الفلسطيني في الفترة  15 -1كانون ثاني /يناير عام

 1981م ،والتي تم فيها صيا ة برنامج سياسي وخطة للعمل المرحلي ،حيث أكد البرنامج السياسي في

الساحة الفلسطينية على مواصلة النضال والكفاح المسلح لتحرير كامل تراب الوطن الفلسطيني (حميد،

 ،1982ص ،)559وعلى مواصلة تعبئة وتنظيم كل طاقات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه في

حرب شعبية طويلة المدى من أجل التحرير الشامل واقامة المجتمع والدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة

(المصري ،5007 ،ص ،)88وتعزيز روابط الوحدة الوطنية بين مختلف الفصائل السياسية الفلسطينية ،عن
طريق تحقيق صيغة جبهوبة للعالقة ما بين فصائل المقاومة في مختلف مؤسسات منظمة التحرير

الفلسطينية القيادية والوظيفية (حمدان وآخرون ،5008 ،ص ،)480وعلى الترابط بين الكفاح المسلح والنضال
السياسي من خالل تعزيز الوحدة الوطنية والنضالية بين أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجد ،إلى جانب

المقاومة السياسية بتثبيت الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية على الساحة الفلسطينية والعربية
والدولية (عودة ،5009 ،ص.)17
تقرر في الدورة الحادية عشرة على تشكيل مجلس مركزي بحيث يكون هيئة وسيطة بين المجلس

الوطني واللجنة التنفيذية .وذلك لسد الفرال التشريعي والتوجيهي بسبب تباعد المدى الزمني للقاءات
المجلس ،ويتولى اتخاذ الق اررات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية ،ويقر خططها التنفيذية،
ويتابع تنفيذها لق اررات المجلس (صالح ،5001 ،ص ،)180ولقد حازت نتائج أعمال الدورة الحادية عشرة
على رضى فصائل المقاومة ومنظمة التحرير الفلسطينية كافة (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)480

يستنتج الباحث بؤان الفكؤر السياسؤي الفلسؤطيني بعؤد خؤروج قؤوات الثؤورة الفلسؤطينية مؤن األردن ،قؤد زاد
مؤؤن عزيمتؤؤه واص ؤ ارره علؤؤى الهؤؤدف األساسؤؤي مؤؤن الثؤؤورة وهؤؤو تحريؤؤر فلسؤؤطين تحري ؤ اًر كؤؤامالً واقامؤؤة دولتؤؤه

الفلسؤؤطينية عليهؤؤا ،وبؤؤأن منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية هؤؤي الممثؤؤل الوحيؤؤد للشؤؤعب الفلسؤؤطيني وبؤؤان الكفؤؤاح
المسؤؤلح هؤؤو الشؤؤكل الرئيسؤؤي للنضؤؤال مؤؤن أجؤؤل تحريؤؤر فلسؤؤطين ،ورفؤؤض الحلؤؤول السؤؤلمية بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤك قؤرار
مجل ؤؤس األم ؤؤن رق ؤؤم ( )545ومب ؤؤادرة روج ؤؤرز .كم ؤؤا يالح ؤؤظ الباح ؤؤث ب ؤؤان قؤ ؤ اررات دورات المجل ؤؤس ال ؤؤوطني

الفلسطيني ،بعد الخروج من األردن ،جاءت من خالل برنامج سياسي فعال أشتمل على تحديد مهام منظمة

التحرير في الساحة النضالية من خالل مواصؤلة الكفؤاح المسؤلح لتحريؤر كامؤل التؤراب الفلسؤطيني ،والنضؤال

ضؤؤد عقليؤؤة التسؤؤوية وتعزيؤؤز روابؤؤط الوحؤؤدة الوطنيؤؤة ،والعالقؤؤة مؤؤع الجمؤؤاهير والقؤؤوى الثوريؤؤة العربيؤؤة ،وقؤؤوى
وحركات التحرر في العالم ،واقامة الدولة الديمقراطية الفلسطينية كاملة السيادة.
 2.3.1حرب مام 8811م واصدار قرار رقم ()111
اجتاز التطور الكياني الفلسطيني واحدة من أهم حلقات تطوره األساسية ،خالل المرحلة التي تلت

حرب تشرين األول /أكتوبر 1981م .وعبر سنوات هذه المرحلة تحقق من االنجازات الكيانية الفلسطينية
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ما يفوق كل ما أنجزه الفلسطينيون على هذا الصعيد ،خالل سنوات نضالهم السابقة .ور م أن النضال
الفلسطيني لم يفز باالستقالل الوطني في ضون هذه المرحلة ،كما انه لم يستطع إقامة السلطة السياسية

الفلسطينية أو يؤسس الدولة المستقلة ،إال أنه استطاع بناء الشخصية الوطنية الفلسطينية المستقلة ،وأرسى
دعائم حضورها الدائم ،وبلور أهدافاً كيانية أكثر وضوحاً وتحديداً من ذي قبل ،واقتربت مفاهيمه الكيانية
من محددات الكيان األساسية ،ونعني بذلك السلطة واألرض والشعب (الشعيبي ،1989 ،ص.)189

 8.2.3.1حرب تشرين أول /أكتوبر مام 8811م
اندلعت حرب  1تشرين أول /أكتوبر عام 1981م ،على الجبهتين المصرية والسورية ،فاخترق الجيا

المصري "خط بارليف" وعبر قناة السويس ،وتقدم الجيا السوري في هضبة الجوالن ،ونهضت قوات
منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل خلف خطوط العدو وبأداء مهمات خاصة على خطوط القتال ،وقد كان

للنصر الذي حققه الجيشان المصري والسوري أن يسجل أول هزيمة رسمية للجيا اإلسرائيلي (بسيسو،

 .)5007حيث تميزت حرب تشرين عن يرها من مظاهر الصراع العربي اإلسرائيلي باستخدام النفط

العربي سالحاً ضا طاً شديداً فعاالً يسهم مع أدوات الحرب األخرى في تحقيق األهداف العربية من القتال
(عبد الوهاب ،1992 ،ص.)42

وجه الرئيس المصري أنور السادات أثناء القتال يوم  11تشرين األول 1981م رسالة مفتوحة إلى
الرئيس األمريكي نيكسون ضمنها مشروعاً للسالم يتضمن النقاط الخمس التالية (الهور والموسى،1971 ،

ص:)111:112

أوالً :انسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة عام 1918م واعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ثانياً :إيقاف إطالق النار على أن تنسحب إسرائيل فو اًر من جميع األراضي العربية التي احتلت عام
1918م.

ثالثاً :االستعداد لحضور مؤتمر سالم دولي.

رابعاً :تطهير قناة السويس وفتحها أمام المالحة العالمية.

خامساً :عدم استعداده لقبول وعود مبهمة وعبارات مطاطة تقبل كل تفسير وتأويل.
 2.2.3.1أثر إصدار قرار رقم ( )111ملي الفكر السياسي الفلسطيني
طرأت تحوالت هامة في الوضع الفلسطيني ،وبشكل خاص على الصعيد السياسي ،وذلك نتيجة
للمعطيات السياسية والعسكرية التي أفرزتها حرب عام 1981م ،إذ تصاعد الحديث بعد انتهاء الحرب عن

المباحثات الدبلوماسية والحلول السياسية إلنهاء الصراع اإلسرائيلي -العربي على الصعيد الدولي (حمدان

وآخرون ،5008 ،ص ،)480بعد أن كان يمر قبل ذلك بحالة ركود اصطلح تسميته "حالة الالحرب والالسلم".
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وصدر عن مجلس األمن الدولي القرار رقم ( )117في  55تشرين ثاني /نوفمبر عام 1981م ،الذي جاء
يؤكد القرار رقم (( )545موقع البريج.)5007/1/51 ،

دعا القرار رقم ( )117جميع األطراف في القتال الدائر إلى وقف إطالق النار وانهاء جميع االعمال

العسكرية في موعد أقصاه  15ساعة من لحظة إقرار مجلس األمن الدولي لهذا القرار ،كما دعا القرار إلى
البدء فو اًر في تنفيذ قرار المجلس رقم ( )545حيث أشار إلى ضرورة أن تبدأ المفاوضات فو اًر وفي وقت
واحد مع وقف إطالق النار بين األطراف المعنية تحت إشراف مالئم إلقامة سالم عادل ودائم في الشرق

األوسط (ق اررات األمم المتحدة ،1982 ،ص .)19ولتنفيذ هذا القرار دعت كل من الواليات المتحدة األمريكية
واالتحاد السوفيتي (سابقاً) واألمين العام لهيئة األمم المتحدة دول المنطقة للحضور والمشاركة في مؤتمر

سالم يعقد في مدينة جنيف بسويسرا ،لحل الصراع اإلسرائيلي -العربي في  51كانون أول /ديسمبر عام
1981م ،والذي عرف باسم مؤتمر جنيف للسالم (العيلة ،1997 ،ص.)555
يرى الباحث في هذا الصدد بان قرار مجلس األمن الدولي رقم ( )117يعتبر تأكيداً لقرار ( ،)545وال

يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،وبأن القضية الفلسطينية ال تحل إال عن طريق
المفاوضات العربية -اإلسرائيلية إلقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط بين إسرائيل والدول العربية،
وليس مع منظمة التحرير الفلسطينية.

عقد مؤتمر القمة العربي السادس في الجزائر في الفترة  57 -51تشرين ثاني /نوفمبر عؤام 1981م،
وأكؤؤد المؤؤؤتمر علؤؤى اعتبؤؤار منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية الممثؤؤل الشؤؤرعي الوحيؤؤد للشؤؤعب الفلسؤؤطيني (وقؤؤد

أعربت األردن عن تحفظها على هذا القرار) ،كما تم تفويض دولتي المواجهة ،سوريا ومصؤر ،بعؤدم تفويؤت

أيؤؤة فرصؤؤة للتوصؤؤل إلؤؤى حؤؤل عؤؤادل ودائؤؤم للمشؤؤكلة بشؤؤرط عؤؤدم المسؤؤاس بؤؤأي حؤؤق عربؤؤي ،والسؤؤيما بشؤؤأن
االنسؤؤحاب اإلس ؤرائيلي الكامؤؤل مؤؤن جميؤؤع األ ارضؤؤي العربيؤؤة المحتلؤؤة وعؤؤدم التف ؤريط بؤؤالحقوق الوطنيؤؤة الثابتؤؤة

لشعب فلسطين (وثائق فلسطين ،1978 ،ص.)452:454

وافقت كل من مصر وسوريا واألردن على القرار ( ،)117كما وافقت عليه إسرائيل بشيء من
التحفظ ،بينما رفضته منظمة التحرير الفلسطينية مؤكدة أنها ليست معنية به (صالح ،5001 ،ص ،)421
حيث عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً برئاسة ياسر عرفات ،أصدرت في نهايته

بياناً أعلنت فيه "أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست معنية بهذا القرار وهي تؤكد أنها ستتابع الكفاح
المسلح والجماهيري ضد الكيان الصهيوني من اجل تحرير الوطن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير

مصيره بنفسه وعلى أرضه" (الهور والموسى ،1971 ،ص.)119-118
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تم بالفعل عقد مؤتمر جنيف في  55 -51كانون أول /ديسمبر عام 1981م ،بمشاركة كل من

مصر واألردن واسرائيل ،وبمقاطعة سوريا ،ولم يتمخض عن هذا المؤتمر شيء عملي سوى تشكيل لجنة
عسكرية ،تولت فك االشتباك بين القوات المصرية والصهيونية على جانبي قناة السويس ،في حين لم تتخذ

منظمة التحرير الفلسطينية موقفاً محدداً بشأن رفض المشاركة في المؤتمر أو قبولها (صالح،5001 ،

ص ،)421وقد انقسمت الفصائل الفلسطينية في اتجاهين رئيسيين:

االتجاه األول :الذي ال يعارض التسوية السياسية والحلول الدبلوماسية كسبيل إلقامة كيان فلسطيني على

األراضي التي يتم انتزاعها من إسرائيل ،ولتكون قاعدة انطالق نحو تحرير باقي األراضي المحتلة.

االتجاه الثاني :الذي رفض الحلول السياسية كافة ورفض مؤتمر جنيف وق اررات مجلس األمن الدولي التي

يقوم عليها ،وقد ترسخ هذا الرفض الحقاً في تشكيل جبهة الرفض الفلسطينية (حمدان وآخرون،5008 ،

ص.)480

رفعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شعار المرحلية في النضال قبل حرب تشرين أول /أكتوبر

عام  1981م بقليل ،وقد جاء هذا التحول بعد أن أيقنت الجبهة الديمقراطية صعوبة إقامة حكم وطني

ديمقراطي في األردن يضمن وحدة الضفتين على أسس جديدة ،أما حركة فتح فقد قادت تيار القبول نحو
المرحلية في النضال ،لكنها لم تعلن عن موافقتها بصورة حاسمة ،إنما تدرجت في اإلعالن محافظة على

وحدة الصف الفلسطيني (المصري ،5007 ،ص .)70أما تيار الرفض فقد تزعمته الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين التي عارضت بشدة الدولة المرحلية واعتبرتها "استسالماً مستت اًر".

يستنتج الباحث إلى أن عوامل عديدة تم ذكرها أدت إلى تطور مفهوم الدولة في الفكر السياسي
الفلسطيني ،كان أهمها تولي ياسر عرفات رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،ومرحلة
تصادم الثورة الفلسطينية مع األردن والتي أدت إلى أحداث أيلول /سبتمبر عام 1980م ،وبالتالي خروج

القوات الفلسطينية إلى لبنان ،ونشوب حرب عام 1981م ،التي بموجبها تم إصدار قرار رقم ( ،)117الذي

وبناء عليه عقد مؤتمر
رفضته منظمة التحرير الفلسطينية ،ووافقت عليه كل من مصر وسوريا واألردن،
ً
جنيف الذي أدى إلى انقسام الفكر السياسي الفلسطيني إلى اتجاهين أولهما يقبل بالتسوية السياسية إلقامة
دولة فلسطينية على األجزاء التي ستنسحب منها إسرائيل ،واالتجاه الثاني يرفض مبدأ التسوية السياسية

للقضية الفلسطينية والداعي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.

جاءت بعدها الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني ببرنامج سياسي مرحلي ينص على إقامة
سلطة فلسطينية مستقلة على أي جزء من األراضي الفلسطينية يتم تحريره ،مما أدى إلى تشتت الفكر

السياسي الفلسطيني ،وانقسامه ما بين مؤيد بعض الفصائل الفلسطينية له ومعارضة البعض اآلخر،

وزعزعة الوحدة الوطنية.
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 1.3.1المرحلية في إقامة الدولة الفلسطينية
كانت بداية الرحلة نحو البرنامج السياسي المرحلي في مطلع السبعينات بعد خروج القوات الفلسطينية
من األردن ،كان البرنامج السياسي المرحلي هو بمثابة إعادة صيا ة للفكر السياسي الفلسطيني المتمحور
حتى ذلك الحين ،حول تالزم المسارين الكفاح المسلح والعمل السلمي باعتباره احد أشكال المقاومة ،وتلك

أيضاً كانت بداية الرحلة نحو إعادة النظر في تعريف الذات الوطنية وفي رؤية العالقة مع سائر مكونات
الحركة الوطنية ،التي انقسم فكرها السياسي بين مؤيد ورافض للمشروع المرحلي .فقد أدرك واضعو البرنامج
خاصة بعد خروجهم من األردن أن بقاء الثورة خارج األرض الفلسطينية ،والمطالبة بتحرير فلسطين كاملة

واقامة الدولة الفلسطينية أمر صعب المنال في ظل التوسع والهيمنة اإلسرائيلية وحالة التشرذم والضعف

العربي ،وأن وضع موطئ قدم لهم داخل األرض الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية عليها ،سيحررهم من
الوصاية العربية وسيمكنهم لالنطالق لتحرير كامل األرض الفلسطينية .لذا سيتم التعرف على هذا التحول

في الفكر السياسي في الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني ،ومقررات البرنامج السياسي

المرحلي الذي تم الموافقة عليه من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.

 8.1.3.1التحول في الفكر السياسي في الدورة الثانية مشرة للمجلس الوطني الفلسطيني
تبلور نهج المرحلية في النضال داخل حركة المقاومة الفلسطينية ،والسيما في أوساط الجبهة

الديمقراطية لتحرير فلسطين ،قبل أشهر من اندالع حرب تشرين أول /أكتوبر عام 1981م ،وبعد انتهاء
هذه الحرب ساهم موقف القطاعات الواسعة من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة المؤيد لتحمل منظمة

التحرير الفلسطينية مسئوليتها عن مصير األراضي المحتلة التي تنسحب عنها إسرائيل والداعم لفكرة

مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة

(الشريف ،1992 ،ص ،)518:511حيث شهدت تلك الفترة سجاالً فكرياً وسياسياً بين الفصائل الفلسطينية،
حيث احتدم النقاا الفلسطيني حول تداعيات الحرب ،وأبعادها والخطوات الواجب اتخاذها تجاه المتغيرات

السياسية الجديدة ،األمر الذي ترتب عليه توتر العالقات الداخلية بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

(المصري ،5007 ،ص.)71

عقدت القمة العربية في الجزائر في الفترة  57 -51تشرين ثاني /نوفمبر عام 1981م ،والتي
اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" (مع تحفظ األردن على

هذا القرار) ،وبصدور هذا القرار بدأ يط أر تغير على موقف حركة فتح ،التي صارت تؤكد على لسان عدد

من قيادييها ،إن كل الثورات تواجه "موضوع المرحلية" وان الواقعية السياسية "ليست عيبا" وانما هي
"األسلوب الثوري في العمل" ،وان المرحلية ،فيما يتعلق بالثورة الفلسطينية ،يجب أن تتمثل في النضال من

اجل انتزاع الضفة الغربية وقطاع زة من االحتالل اإلسرائيلي واقامة قاعدة "ثورية وطنية" عليهما ،شريطة
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"أن ال يكون ثمن هذه القاعدة التنازل عن الحق التاريخي" (الشريف ،1992 ،ص ،)519:517وبعد هذا

الخالف الحاد في الفكر السياسي الفلسطيني ،ظهرت حاجة ماسة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني

الفلسطيني ،من اجل تحديد ووضع برنامج سياسي لمواجهة التطورات المتالحقة ،ولتحديد موقف فلسطيني
موحد تجاه تلك التطورات (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)481:480
تم تأجيل عقد الدورة الثانية عشر للمجلس الوطني الفلسطيني ،تجنباً لحدوث انقسام في الصف

الفلسطيني ،والتي كان مقر اًر عقدها في كانون ثاني /يناير عام 1984م ،وتم عقدها في القاهرة في الفترة

 7 -1حزيران /يونيو عام 1984م (المصري ،5007 ،ص ،)71والتي تعتبر نقطة انعطاف في مسيرة منظمة
التحرير الفلسطينية وتوجهاتها نحو التسوية السياسية ،وذلك بعد حرب تشرين أول /أكتوبر عام 1981م،

واحتماالت التسوية السياسية ،وقرار القمة العربية السادسة في الجزائر في تشرين الثاني /نوفمبر عام

1981م ،الذي اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني (حسين،

 ،1991ص ،)111مما يجعل بحق الدورة الثانية عشر تحوالً للفكر السياسي الفلسطيني ،ليس في مجمل
مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية فقط ،بل في نوع الدور الذي

دت تلعبه دورات المجلس الوطني

الفلسطيني في إ ناء الفكر والممارسة في هذه المسيرة (حوراني "ب" ،1970 ،ص.)25

جرت في المجلس الوطني الفلسطيني مناقشات جادة مطولة لهذه األوضاع المستجدة وتم التشديد

على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،وأنه ال يجوز ألية دولة عربية أو
حاكم عربي التفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني وممثلة الحقيقي الوحيد منظمة التحرير (موقع البريج،

 .)5007/1/51تبين منذ بدء مداوالت الدورة ،أن هدفها يتمثل في تبني برنامج سياسي مرحلي ،يؤهل

منظمة التحرير الفلسطينية كي تكون طرفاً فاعالً في التسوية السياسية ،وفي جلستها الختامية التي انعقدت

في  7حزيران /يونيو عام 1984م ،أقرت الدورة البرنامج السياسي المرحلي "برنامج النقاط العشر" ،بموافقة
كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ،الذي أنهي مرحلة تاريخية طويلة من عمر الفكر السياسي
الفلسطيني ،تميزت برفض تبني منهج المرحلية في النضال .وقد عبرت صيا ة البرنامج عن ر بة واضعيه

في الحفاظ على حد أدنى سياسي من االتفاق الوطني (ياسين ،5001 ،ص.)519

قَبِل البرنامج السياسي المرحلي بفكرة قيام سلطة فلسطينية مستقلة فوق جزء من األراضي الفلسطينية،
وأي ارض يتم تحريرها أو تنسحب إسرائيل منها ،أي القبول بالممكن والنضال من اجل تحقيق الهدف
االستراتيجي (الحمد وآخرون ،1997 ،ص ،)141مع استمرار رفض أي مشروع كيان فلسطيني يكون ثمنه
االعتراف بإسرائيل والصلح معها والحدود اآلمنة.

يمكن القول أ نه ط أر تطور ملحوظ على القضية الفلسطينية بعد حرب تشرين أول /أكتوبر عام

1981م ،فقد برزت قضية الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،في حقه بإقامة سلطته
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الوطنية المستقلة على أي جزء من األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها أو تنسحب منها ،كما سنرى في

مقررات البرنامج السياسي المرحلي.

 2.1.3.1الدولة الفلسطينية في مقررات البرنامج السياسي المرحلي
ينطلق البرنامج السياسي المرحلي في حيثياته التي صا تها عبارات قليلة من الميثاق الوطني

الفلسطيني ،مسترضياً بهذا المنطلق الذين أبدوا تخوفهم من وجود اتجاه لتعديل الميثاق ،حتى يستوعب
الموقف الجديد المعبر عنه في البرنامج ويخول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية القبول بتسوية سياسية،

بعض شروطها يتعارض مع نصوص في الميثاق الوطني الفلسطيني ،وهو ينطلق أيضاً من البرنامج

السياسي المقر في الدورة الحادية عشرة (حوراني "ب" ،1970 ،ص.)24

تضمن البرنامج السياسي المرحلي عشر نقاط ،وما يهم الدراسة هو توضيح النقاط الرئيسية التي

تحدثت عن الدولة الفلسطينية ،وكانت كالتالي:

ترفض النقطة األولى من النقاط العشر قرار مجلس األمن رقم ( )545ألنه يطمس الحقوق الوطنية للشعب

الفلسطيني ،ويتعامل مع قضيته كقضية الجئين ،ولذا يرفض التعامل مع هذا القرار على هذا األساس في
أي مستوى من مستويات التعامل العربية والدولية بما في ذلك مؤتمر جنيف ،كما تنص النقطة الثانية على
"أن منظمة التحرير الفلسطينية تناضل بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير األرض
الفلسطينية واقامة سلطة الشعب الوطنية المقاتلة على كل جزء من األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها،
وهذا يستدعي إحداث المزيد من التغيير في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله" (حميد ،1982 ،ص.)548
يتفق الباحث مع وجهة نظر كل من ازي حسؤين ،وفيصؤل حؤوراني مؤن تحليلهمؤا للنقطؤة الثانيؤة ،بؤأن

عبؤؤارة "بكافؤؤة الوسؤؤائل" تشؤؤمل الوسؤؤائل السياسؤؤية والدبلوماسؤؤية ،خالف ؤاً لمؤؤا كؤؤان عليؤؤه فؤؤي الماضؤؤي باعتبؤؤار

الكفؤؤاح المسؤؤلح الطريؤؤق الوحيؤؤد لتحريؤؤر فلسؤؤطين ،وبؤؤأن عبؤؤارة "األرض الفلسؤؤطينية" ال ؤواردة ،ليسؤؤت فلسؤؤطين

بأسرها كما ينص الميثؤاق الؤوطني الفلسؤطيني ،وانمؤا األ ارضؤي الفلسؤطينية بحسؤب قؤرار هيئؤة األمؤم المتحؤدة

رق ؤؤم ( )171أو األ ارض ؤؤي الفلس ؤؤطينية الت ؤؤي احتلته ؤؤا إسؤ ؤرائيل ع ؤؤام 1918م (الض ؤؤفة الغربي ؤؤة وقط ؤؤاع ؤ ؤزة)
(حسين ،1991 ،ص ،)115وذلك لتسهيل الطريق والجهود أمام الجانب الفلسطيني التي كانت مبذولة إلشراك

ٍ
متساو في الحقوق مع األطراف األخرى فؤي مباحثؤات التسؤوية السياسؤية
منظمة التحرير الفلسطينية كطرف

التسوية السياسية (حوراني "ب" ،1970 ،ص ،)28:21بل أن الكفاح المسلح هو األساس القائم لتحرير األرض

المحتل ؤؤة ،فعب ؤؤارة كاف ؤؤة الوس ؤؤائل الم ؤؤذكورة ت ؤؤدل أيضؤ ؤاً عل ؤؤى الوس ؤؤائل النض ؤؤالية التحرري ؤؤة وبع ؤؤدم االعتؤ ؤراف
بإسرائيل.

تضؤؤمنت النقطؤؤة الثانيؤؤة أيض ؤاً عبؤؤارة "إن المنظمؤؤة تناضؤؤل مؤؤن أجؤؤل إقامؤؤة السؤؤلطة الوطنيؤؤة المسؤؤتقلة

المقاتلؤؤة عل ؤؤى كؤؤل ج ؤؤزء مؤؤن األرض الفلس ؤؤطينية الت ؤؤي يؤؤتم تحريره ؤؤا" ،وتعنؤؤي ه ؤؤذه العبؤؤارة أن قي ؤؤادة منظم ؤؤة
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التحرير الفلسطينية قبلت بأقل من هؤدف تحريؤر فلسؤطين ،ممؤا يجعؤل هؤذه العبؤارة مؤن أخطؤر العبؤارات التؤي
وردت في النقؤاط العشؤر رسؤختها قيؤادة منظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية ،بعؤد أن رفضؤها المجلؤس الؤوطني وذلؤك
بإضافة كلمة "المقاتلة" عليها ،لترضي الفصائل المتمسكة بالميثاق الوطني وتحرير كامل التراب الفلسطيني

(حسين ،1991 ،ص.)115
تحدثت النقطة الثالثة على أن "تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني ثمنه االعتراف

والصلح والحدود اآلمنة والتنازل عن الحق الوطني وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وحقه في تقرير
مصيره فوق ترابه الوطني" ،ونصت النقطة الرابعة على أن "منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر أي خطوة
تحريرية تتم هي لمتابعة تحقيق إستراتيجيها في إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في

ق اررات المجالس الوطنية السابقة" (حميد ،1982 ،ص.)547

يرى ازي حسين أن منظمة التحرير الفلسطينية في النقطة الرابعة قد تخلت عن تحرير كامل التراب

الفلسطيني ونصت على إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية .وبالتالي نجحت هذه النقطة من النقاط العشر

في تكريس شعار "الدولة الفلسطينية الديمقراطية" كأهم شعار من شعارات منظمة التحرير الفلسطينية بدالً
من "تحرير كامل التراب الفلسطيني" .ووضعت األساس لفكرة التعايا بين العرب واليهود (حسين،1991 ،

ص.)111:115

يتعارض هنا الباحث لتحليل ازي حسين بأن منظمة التحرير الفلسطينية من خالل النقطتين الثالثة
والرابعة ،أنها سعت لعدم االعتراف والصلح مع الكيان اإلسرائيلي ثمناً إلقامة كيان فلسطيني ،أي أن إقامة

الدولة الفلسطينية الديمقراطية هو أمر ير مشروط باالعتراف بإسرائيل أو الدخول في تسوية سياسية لهذا
الغرض.

أكؤؤدت النقطؤؤة الثامنؤؤة علؤؤى اسؤؤتكمال تحريؤؤر فلسؤؤطين بؤؤأن "تناضؤؤل السؤؤلطة الوطنيؤؤة الفلسؤؤطينية بعؤؤد
قيامهؤؤا مؤؤن أجؤؤل اتحؤؤاد أقطؤؤار المواجهؤؤة فؤؤي سؤؤبيل اسؤؤتكمال تحريؤؤر كامؤؤل التؤراب الفلسؤؤطيني وكخطؤؤوة علؤؤى
طريؤؤق الوحؤؤدة العربيؤؤة الشؤؤاملة" (حواتمؤؤة وعبؤؤد الكؤريم ،5005 ،ص ،)19مؤؤن هنؤؤا ثبتؤؤت الؤؤدعوة لوحؤؤدتها مؤؤع دول

المواجهة العربية األخرى وجاءت في سياقها تماماً ،حتى تتوفر لتلك السلطة وللدولة الفلسطينية التي ستقوم
فيه ؤؤا ،الحماي ؤؤة العربي ؤؤة الت ؤؤي تمك ؤؤن م ؤؤن اس ؤؤتمرار المجابه ؤؤة م ؤؤع إسؤؤرائيل ،وبه ؤؤذا يص ؤؤبح البرن ؤؤامج السياس ؤؤي

المرحلي منطقياً مع نفسه ،حؤين يؤكؤد اسؤتمرار النضؤال لتحقيؤق الطموحؤات الكبيؤرة التؤي صؤا ها بعؤد تحقؤق
مطلب السلطة الوطنية على جزء من ارض فلسطين (حوراني "ب" ،1970 ،ص.)11

من هذا الجانب يلحظ الباحث بان البرنامج المرحلي هو القرار األول من نوعه على مستوى الفكر

السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في تلك الفترة ،من ناحية التراجع الواضح عن إستراتيجية الثورة
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الفلسطينية من اعتماد الحرب الطويلة األمد ،واعادة الشعب الفلسطيني إلى كامل وطنه ،واقامة الدولة
الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني ،بهدف مرحلي وهو إقامة سلطة فلسطينية على أي
جزء من األرض الفلسطينية التي تنسحب منها إسرائيل أو يتم تحريرها.

 3.3.1أثر البرنامج السياسي المرحلي ملي الفكر السياسي الفلسطيني
شكلت الق اررات التي اتخذتها الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني قاسماً مشتركاً للفصائل الفلسطينية

ولمنظمة التحرير الفلسطينية ،ساهمت إلى حد بعيد في ترسيخ الحضور السياسي لمنظمة التحرير عربياً

ودولياً ،أما على الصعيد العربي فقد تم في  51- 50أيلول /سبتمبر 1984م ،عقد اجتماع ثالثي مصري
–سوري – فلسطيني ،صدر على أثره بيان مشترك أكد على عدة ق اررات كان أهمها تأكيد إقامة السلطة

الفلسطينية المستقلة ،ودعم منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني،

وتأكيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه (حمدان وآخرون ،5008 ،ص .)481لذا سيتم معرفة

أثر البرنامج السياسي المرحلي على تدويل مشروع الدولة الفلسطينية ،ر م أنه عمل على انقسام الفكر

السياسي الفلسطيني في تلك المرحلة.
 8.3.3.1أثر البرنامج السياسي المرحلي ملي تدويل مشروع الدولة الفلسطينية
توجهت منظمة التحرير الفلسطينية بعد الموافقة على النقاط العشر إلى مؤتمر القمة العربي السابع

الذي انعقد في الرباط في الفترة  10 -51تشرين األول /أكتوبر عام 1984م ،فقد أسقطت مقررات مؤتمر
الرباط إمكان إيجاد حل للقضية الفلسطينية ،دون مشاركة منظمة التحرير بدور أساسي ،واعترفت القمة

بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني (حمدان وآخرون ،5008 ،ص ،)481كما

اتخذ القرار "تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير
الفلسطينية ،بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ،على أية أرض فلسطينية يتم تحريرها"،
وهكذا اعترفت جميع الدول العربية (ومن بينها األردن) ،بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد

للشعب الفلسطيني .وأعربت عن استعدادها القبول بما تراه المنظمة بالنسبة لقضية فلسطين ،ألنها هي
المسئولة الوحيدة عن نضال الشعب الفلسطيني والوسائل التي يراها مناسبة للوصول إلى هذا الهدف

(حسين ،1991 ،ص.)111

توجه ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في  11تشرين الثاني /نوفمبر
عام 1984م إلى الدورة التاسعة والعشرين لألمم المتحدة ،متسلحاً بموافقة المجلس الوطني في دورته الثانية

عشرة على البرنامج السياسي المرحلي ،وباعتراف جميع الدول العربية في قمة الرباط أن منظمة التحرير

الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،وطرح أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ،فكرة
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إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية لليهود والعرب في كل فلسطين (حسين .)5015/8/5 ،حيث شرح في
خطابه جذور القضية الفلسطينية  ،وطالب دول العالم بالوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني من اجل
تطبيق حقه في تقرير مصيره ،وان يمكنه العالم من "إقامة سلطته الوطنية المستقلة ،وتأسيس كيانه الوطني

على أرضه" ،وقد تجاهل أي ذكر لقراري ( )545و( ،)117ولقرار ( )171الخاص بتقسيم فلسطين ،وأكد

على أن قضية الشعب الفلسطيني ليست قضية الجئين ،بقدر ما هي قضية شعب يريد العودة إلى وطنه

(السيد حسين ،1990 ،ص ،)571:575وخاطب الدول األعضاء بعبارته المشهورة "لقد جئتكم يا سيادة الرئيس

بغصن الزيتون مع بندقية الثائر فال تسقطوا الغصن األخضر من يدي" (حسين ،)5015/8/5 ،ليكون بذلك

أول مندوب منظمة ليست بدولة يتحدث إلى األمم المتحدة ،ومن دون أن يكون ممثالً إلحدى الدول
المتمتعة بالعضوية الكاملة فيها (بسيسو.)5007 ،

وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  55تشرين الثاني /نوفمبر عام 1984م ،بعد مناقشة قضية

فلسطين ،على الق اررين الهامين ( )1511و( ،)1518وينص القرار األول على "أن الجمعية العامة تؤكد
من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ،هذه الحقوق ير القابلة للتصرف وخاصة:
 الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.-

والحق في االستقالل والسيادة الوطنيين.

-

وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين ،ير القابل للتصرف في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم التي

تشردوا منها وتطالب بإعادتهم.

وقد أكد القرار أيضاً بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة السالم العادل والدائم ،وحقه في
المساعدة وفي استخدام كافة الطرق المشروعة الستعادة حقوقه ،كما يؤكد أن المنظمة هي ممثل هذا

الشعب الشرعي والوحيد .كما جاء في القرار ( )1518دعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى االشتراك في
دورات وأعمال الجمعية العامة بصفة مراقب ودعوتها إلى االشتراك في دورات وأعمال كل المؤتمرات
الدولية التي تعقد برعايتها (أبو عياا ،5009 ،ص.)112:114

أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية بموجب الق اررين ،حركة التحرير الوطنية األولى التي تحظى

بوضع المراقب الدائم في تاريخ هيئة األمم المتحدة ،حيث لم يكن يعترف لممثل منظمة التحرير الفلسطينية

قبل صدور هذا القرار بأي وجودي سياسي مستقل ،إال حين كان يسمح له بالتحدث أمام اللجنة السياسية
الخاصة عندما يبحث تقرير المفوض العام لوكالة

وث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ،ومنذ صدور

الق اررين أصبحت المنظمة لها حق حضور الدورات العادية واالستثنائية والمشاركة في مداوالت الجمعية

العامة دون الحاجة إلى ق ارر أو دعوة خاصة بكل دورة (عبد الرحمن وآخرون ،1978 ،ص.)524:521

أحرزت بذلك منظمة التحرير الفلسطينية على صعيد األمم المتحدة انتصا اًر دبلوماسياً كبي اًر ،بعد أن

وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها التاسعة والعشرين عام 1984م على إدراج القضية
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الفلسطينية كبند مستقل ،وبالتالي عدم مناقشتها تحت بند الشرق األوسط (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)485
وأبدت الحكومة اإلسرائيلية رفضها للق اررين ( )1511و( ،)1518وصرحت "أن أحداً ال يقرر أن يتوقع منا

االعتراف بالمنظمة اإلرهابية التي تسمى منظمة التحرير الفلسطينية ممثال للفلسطينيين ،أن أحداً منا ال
يتوقع مفاوضة قادة عصابات إرهابية ،كما رفضت الحكومة اإلسرائيلية االعتراف بإقامة دولة فلسطينية"

(الهور والموسى ،1971 ،ص.)141:145

يتبين للباحث نجاح منظمة التحرير الفلسطينية باستصدار قرار عربي ،وألول مرة ،بان تصبح منظمة
التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،وباستصدار قرار أممي من الجمعية العامة لألمم

المتحدة في حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره ،وفي االستقالل والسيادة الوطنيين ،ودعوة منظمة

التحرير الفلسطينية إلى االشتراك في جميع دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد

برعايتها بصفة مراقب.
 2.3.3.1انقسام الفكر السياسي الفلسطيني بعد البرنامج السياسي المرحلي
شكل البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية ،نهاية مرحلة تاريخية من الفكر السياسي
الفلسطيني كانت ترفض "المرحلية النضالية" رفضاً قاطعاً ،وبداية مرحلة جديدة تؤسس لبناء سلطة الشعب

الوطنية المستقلة على قاعدة الحفاظ على الحد األدنى السياسي ،ووجدت المنظمة نفسها أمام مقتضيات

التمث يل وضرورة تولي مهمة المشاركة الفلسطينية في مؤتمر جنيف للتسوية السياسية وبخاصة مع إقرار
القمة العربية بوحدانية التمثيل الفلسطيني للمنظمة ،في مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط في الفترة

 10 -51أكتوبر /تشرين أول عام 1984م ،التي أطلق معها شعار القرار الوطني الفلسطيني المستقل
(عودة ،5009 ،ص.)85:81

لم يدم اإلجماع الذي تحقق في الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني ،أكثر من شهر ،عاد بعده ممثلو

اتجاه الرفض إلي مواقفهم ،حيث أعلنت الجبهة الشعبية ،في أكثر من مرة ،أن تعاطيها مع البرنامج
السياسي ،ر م أن صيغته ال تمثل وجهة نظرها ،بشكل واضح كان هدفه "منع أي تفجر في الساحة

الفلسطينية ولمنع العدو من االستفادة من أي انقسام يصيب حركة المقاومة في هذه المرحلة" (ياسين،

 ،5001ص ،)580حيث كان سبب تفجير هذه الخالفات هي تصريحات بعض قادة المنظمة عن استعدادهم
لحضور مؤتمر جنيف (حين انعقاده) ،ولقاء الملك حسين بشروط ،فقد اعتبرت الجبهة الشعبية تلك

التصريحات خروجاً عن الميثاق الوطني الفلسطيني ،وتجاو اًز للبرنامج السياسي لمنظمة التحرير
الفلسطينية ،ثم اتسع الخالف ووجهت جبهة الرفض مذكرة في  17تموز /يوليو عام 1984م ،إلى اللجنة
التنفيذية للمنظمة تطالبها فيها "تصحيح مسار المنظمة والرجوع عن السير في ركاب التسوية السياسية"،

وفي  51أيلول /سبتمبر عام 1984م( ،عشية انعقاد مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط) ،أعلنت
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الجبهة الشعبية انسحاب ممثلها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتراضاً على "الخط
السياسي" المستسلم الذي تسير على أساسه قيادة المنظمة (عبد الرحمن وآخرون ،1978 ،ص.)518

أصدرت جبهة الرفض بياناً أشارت فيه إلى أن "الطرف الفلسطيني المنحرف والمشكل من اليمين

الرجعي واليسار االنتهازي ،بات يسبق بخطواته االستسالمية األنظمة العربية التي تقود التسوية" (ياسين،

 ،5001ص ،)580لذلك شهد الفكر السياسي الفلسطيني في هذه المرحلة تفاعالً حاداً بين التيارين

الفلسطينيين وهما (فياض ،1999 ،ص:)10

 التيار الرسمي المتمثل في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وتزعمته حركة فتح ،وضم الجبهةالديمقراطية ومنظمة الصاعقة (البعثية).

 التيار المعارض لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،تيار الرفض او ما عرف "بجبهة الرفضالفلسطينية" الذي تزعمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،وضم الجبهة الشعبية القيادة العامة ،وجبهة

النضال الشعبي ،وجبهة التحرير العربية ،التي انسحبت من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية.
يتضح للباحث بأن العام 1984م قد شهد توت اًر وانقساماً في الفكر السياسي الفلسطيني ،وبين فصائل

منظمة التحرير الفلسطينية ،وبأن "جبهة الرفض" قد رفضت مشروع البرنامج السياسي المرحلي واقامة
السلطة الفلسطينية ،إلى أن ثمن قيام هذه السلطة على بعض أراضي فلسطين سيكون تنازالً عن الحقوق

التاريخية للشعب الفلسطيني في فلسطين ،وقبوالً للتسوية السياسية وبالتالي االعتراف بشرعية إسرائيل على

األرض الفلسطينية.

وردت إش ؤؤارة إل ؤؤى ه ؤؤدف إقام ؤؤة الدول ؤؤة الفلس ؤؤطينية المس ؤؤتقلة حي ؤؤث يط ؤؤرح ذل ؤؤك ألول مؤ ؤرة ،ف ؤؤي البي ؤؤان
الختؤامي الصؤؤادر عؤن اجتمؤؤاع المجلؤس المركؤؤزي لمنظمؤؤة التحريؤر الفلسؤؤطينية ،الؤذي عقؤؤد فؤي مدينؤؤة دمشؤؤق

في منتصف شهر كؤانون أول /ديسؤمبر عؤام 1981م ،ولؤم تتحؤدث حركؤة فؤتح بوضؤوح عؤن هؤذا الهؤدف إال
في نهاية عام 1981م ،لتجئ بعدها الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في القاهرة

ف ؤؤي الفتؤ ؤرة  50 -15آذار/م ؤؤارس ع ؤؤام 1988م ،لتتبن ؤؤى ه ؤؤدف إقام ؤؤة الدول ؤؤة الفلس ؤؤطينية المس ؤؤتقلة (ش ؤؤاليل،

.)5001/1/51

تضؤؤمن اإلعؤؤالن السياسؤؤي فؤؤي الؤؤدورة الثالثؤؤة عش ؤرة برنامج ؤاً مؤؤن خمسؤؤة عش ؤرة نقطؤؤة ،وقؤؤد أكؤؤدت هؤؤذه

النقؤؤاط علؤؤى مواصؤؤلة الكفؤؤاح المسؤؤلح ومؤؤا يت ارفؤؤق معؤؤه مؤؤن أشؤؤكال النضؤؤال السياسؤؤي والجمؤؤاهيري لتحقيؤؤق

الحقوق الوطنية الثابتؤة للشؤعب العربؤي الفلسؤطيني ،وعلؤى هؤذا األسؤاس تناضؤل منظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية
م ؤؤن أج ؤؤل تص ؤؤعيد الكف ؤؤاح المس ؤؤلح ف ؤؤي األ ارض ؤؤي الفلس ؤؤطينية المحتل ؤؤة وتق ؤؤديم جمي ؤؤع أش ؤؤكال ال ؤؤدعم الم ؤؤادي

والمعنؤؤوي للشؤؤعب الفلسؤؤطيني فؤؤي األرض المحتلؤؤة وتعزيؤؤز صؤؤموده لؤؤدحر االحؤؤتالل اإلس ؤرائيلي وتصؤؤفيته،
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ورفؤؤض جميؤؤع أشؤؤكال التسؤؤويات السياسؤؤية ،وتصؤؤميم منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية علؤؤى التصؤؤدي إلحبؤؤاط أيؤؤة

تسوية تتم على حساب حقوق شعبنا الوطنية والثابتة ،وأهمية وضرورة الوحدة الوطنية عسكرياً وسياسياً بين

جميؤؤع فصؤؤائل الثؤؤورة الفلسؤؤطينية فؤؤي إطؤؤار منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية لكونهؤؤا شؤؤرطاً أساسؤؤياً مؤؤن شؤؤروط
االنتصار (وثائق فلسطين ،1978 ،ص.)178:171

تبنؤؤى المجلؤؤس الؤؤوطني هؤؤدف إقامؤؤة الدولؤؤة الفلسؤؤطينية المسؤؤتقلة ،وذلؤؤك حؤؤين أشؤؤار فؤؤي النقطؤؤة الحاديؤؤة

عشؤرة مؤؤن اإلعؤؤالن السياسؤؤي الؤؤذي تبنؤؤاه إلؤؤى ضؤؤرورة "مواصؤؤلة النضؤؤال مؤؤن أجؤؤل اسؤؤتعادة الحقؤؤوق الوطنيؤؤة
لشؤؤعبنا وفؤؤي مقؤؤدمتها حقؤؤه فؤؤي العؤؤودة وتقريؤؤر المصؤؤير واقامؤؤة دولتؤؤه الوطنيؤؤة المسؤؤتقلة فؤؤوق ت اربؤؤه الؤؤوطني"،
وهذا اإلعؤالن هؤو يؤر اإلعؤالن الؤذي أقرتؤه الؤدورة الثانيؤة عشؤرة ،كمؤا جؤاء فؤي النقطؤة الثانيؤة مؤن البرنؤامج

السياس ؤؤي المرحلؤ ؤؤي ،وهؤ ؤؤي "إقامؤؤؤة س ؤؤلطة الشؤ ؤؤعب الوطنيؤؤؤة المس ؤؤتقلة المقاتل ؤؤة علؤؤؤى كؤ ؤؤل جؤ ؤؤزء مؤؤؤن األرض
الفلسطينية التي يتم تحريرها" (الشريف ،1992 ،ص.)529
في هذا الصدد يرى الباحث مدى االنقسام والتفاوت في الفكر السياسي الفلسطيني حول الرؤى للدولة

الفلسطينية ،فالبعض وافق على تبنى البرنامج المرحلي ،واقامة سلطة وطنية مستقلة فوق جزء من
األراضي الفلسطينية ،كتمهيد إلقامة الدولة الفلسطينية ،والبعض اآلخر رفض مبدأ المرحلية في التحرير

والذي عرف هذا التيار باسم "جبهة الرفض الفلسطينية" ،ومن وجهة نظر الباحث أن تبني منظمة التحرير

الفلسطينية للبرنامج السياسي المرحلي ال يتعارض مع إستراتيجية المنظمة المتمثل بحرب طويلة األمد حتى

تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني ،حيث اتخذت المنظمة مبدأ التدرج في تطبيق هذه اإلستراتجية.

كما ويخلص الباحث الى أن الفكر السياسي الفلسطيني اتسم في تلك المرحلة بالواقعية السياسية ،ور م
التباين واالختالف في المواقف واآلراء بين القوى السياسية الفلسطينية "فصائل منظمة التحرير الفلسطينية"،

إال أن هذه المرحلة تعتبر نقلة نوعية في الفكر والممارسة ،باعتبار أنها أسست لمرحلة جديدة من الفعل
السياسي ترجم عملياً بعملية التسوية السياسية ،فإذا افترضنا أن انطالقة الكفاح المسلح ضد اسرائيل منذ
عام 1912م ،فيمكن اعتبار أن انطالقة العمل السياسي كان عام 1984م ،أي منذ تبني منظمة التحرير
الفلسطينية للبرنامج السياسي المرحلي ،القائم على إقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء يتم تحريره من

أرض فلسطين.

 3.1الخاتمة
مرت منظمة التحرير الفلسطينية بمنعطفات خطيرة ،ر م ذلك استمرت المنظمة على مواقفها السياسية
في رؤيتها لمفهوم الدولة الفلسطينية ،ولم تغير خطابها السياسي بشكل جوهري ،ور م تغير نبرة هذا
الخطاب دون أن يمس هذا التغيير روح الخطاب أو أساسه .لقد نادت منظمة التحرير الفلسطينية عبر

ميثاقها القومي عام 1914م ،وميثاقها الوطني ونظامها األساسي عام 1917م ،إلقامة الدولة الفلسطينية
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الكاملة بحدودها المعروفة على كامل التراب الوطني الفلسطيني "فلسطين التاريخية" .هذا الفهم للدولة
الفلسطينية ط أر عليه في هذه المرحلة بعض التغير في الشكل ال في الجوهر والمضمون لدى بعض

فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح ،حيث طرحت فتح مفهوم الدولة الديمقراطية
على كافة األراضي الفلسطينية يعيا فيها جميع المواطنين داخل الدولة سواسية مسلمين ويهود ومسيحيين

و يرهم ،أي دولة متعددة القوميات واإلثنيات .دولة ديمقراطية حضارية تقدمية ،األمر الذي سوف
يستعرضه الفصل الخامس واألخير من هذه الدراسة.

كانت أخطر المنعطفات التي مرت بها منظمة التحرير الفلسطينية تتمثل في تمسك األردن بالضفة

الغربية واعتبارها جزء ال يتج أز من أراضيها ،األمر الذي أدى إلى تشرذم الجهد العربي واإلرادة العربية،
والقضاء على أي تعقل أو تصور عملي محتمل لقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع زة

كمركز لالنطالق إلى تحرير باقي األرض الفلسطينية التي تم احتاللها من قبل إسرائيل عام 1947م ،ثم
جاءت حرب عام 1918م ،لتحتل إسرائيل ما تبقى من أرض فلسطين ،األمر الذي أثر على الفكر

السياسي الفلسطيني بشكل مباشر ،فبعد أن كان على منظمة التحرير كامل األرض الفلسطينية ،أصبح

اآلن عليها أن تستعيد فلسطين كاملةً ،األمر الذي ساعد دخول المنظمات الفدائية الفلسطينية في منظمة
التحرير الفلسطينية ،وتعديل الميثاق القومي بما يتناسب مع التطورات السياسية ،والذي كانت أهم مقرراته

هو تحرير كامل التراب الفلسطيني ،ثم كان أخطر المنعطفات في تاريخ العالقات الفلسطينية األردنية

ارتكاب األردن مجازر ضد القوات الفلسطينية في األردن في أيلول /سبتمبر عام 1980م ،واخراج منظمة

التحرير الفلسطينية من أراضيها .بعدها جاءت حرب عام 1981م ،ومؤتمر جنيف عام 1981م.
يستنتج الباحث من تلك العوامل والتطورات السياسية التي خلقت انقسام في المنظومة العربية إلى

تيارين ،تيار ينادي بالتسوية السياسية ،وتيار آخر ينادى بالمقاومة الوطنية والقومية ،بأنها خدمت إسرائيل
التي نمت وتوسعت على الخالفات والتناقضات العربية والفلسطينية وعملت على تغذيتها ،وقد كانت

الضحية هي القضية الفلسطينية ،والتي ساهم العرب بشكل أو بآخر في تراجعها ،كما أدت هذه العوامل

والتطورات السياسية بشكل أو بآخر إلى تحوالت جوهرية في الفكر السياسي الفلسطيني ،وخاصة في الفكر

السياسي لحركة فتح والجبهة الديمقراطية التي طرحت البرنامج السياسي المرحلي المبني على إقامة دولة

فلسطينية مستقلة على أي جزء من ارض فلسطين يتم تحريره ،فيما رفضته الجبهة الشعبية وباقي الفصائل،
وشكلت ما يعرف بجبهة الرفض ،قبل أن توافق عليه في العام 1987م ،األمر الذي مهد إلى تحول الفكر

السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية نحو التسوية السياسية إلقامة الدولة الفلسطينية ،فيما بعد ،كما سنرى

في الفصل الالحق.
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 8.3تمهيد
لم تحظ فكرة إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع زة بموافقة وقبول القيادة الفلسطينية في

بادئ األمر؛ لكن التطورات التي عصفت بالساحة السياسية العربية جعلت المنظمة تطور موقفها
واستراتيجيتها حيال إمكانية قبول سلطة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع زة ،في إطار البرنامج

المرحلي الذي أقره المجلس الوطني في دورته الثانية عشرة في حزيران /يونيو عام 1984م ،تحت شعار
"إنشاء سلطة وطنية فلسطينية مستقلة "في أي جزء يتم تحريره من أرض فلسطين .ومع انطالقة االنتفاضة
الفلسطينية في كانون أول /ديسمبر عام 1978م تصاعدت الجهود المتعلقة بالتسوية السياسية؛ كما تزايدت

اآلراء والمقترحات المطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية ،حيث انتقل الوعي السياسي من برنامج "سلطة وطنية
على أرض محررة" إلى برنامج دولة فلسطينية مستقلة في أراضي الضفة والقطاع وعاصمتها القدس .ومن

برنامج دولة مستقلة إلى برنامج "حكم ذاتي انتقالي" كمقدمة نحو إقامة دولة فلسطينية .وفي نهاية األمر
وصلت القضية الفلسطينية برمتها طور التسوية (أحمد ،5011 ،ص.)1522:1524
قسمت الدراسة في هذا الفصل إلى ثالثة أجزاء رئيسية ،يتمحور الجزء األول حول التطورات السياسية

التي حدثت على الساحة الدولية والعربية في المرحلة التالية للبرنامج المرحلي وجاءت أهم هذه التطورات

في اتفاقية كامب ديفيد 1987م ،وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت ،والمشاريع السياسية
المقترحة لحل القضية الفلسطينية .أما الجزء الثاني فنتناول اآلثار التي ترتبت على مفهوم الدولة في الفكر

السياسي الفلسطيني بعد إعالن االستقالل عام 1977م ،وفي الجزء الثالث واألخير سوف نتناول
اإلجراءات والخطوات العملية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تمحورت حول عملية التسوية السياسية،

واقامة سلطة وطنية على جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1918م ،على أساس ق اررات الشرعية

الدولية ( )545و(.)117

 2.3التطورات السياسية ومشاريع التسوية وأثرها ملي مفهوم الدولة في الفكر السياسي
الفلسطيني
لم تأتي مشاريع التسوية السياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل بدون مقدمات تاريخية،
ولكن جاءت نتيجة مجموعة من التطورات السياسية عصفت بالقضية الفلسطينية التي جاءت بهدف تطويع

الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وكان أهمها اتفاقية كامب ديفيد التي رفضتها المنظمة وجميع
الدول العربية ،التي فرضت مقاطعة على مصر وجمدت عضويتها في جامعة الدول العربية .فلم يكن في

أدبيات منظمة التحرير الفلسطينية في تلك المرحلة الموافقة على إنشاء حكم ذاتي على الضفة و زة،

والتعايا السلمي واالعتراف المتبادل مع إسرائيل ،والتنازل عن باقي األرض الفلسطينية ،األمر الذي وحد
القوى السياسية الفلسطينية بعد سنين من الفرقة واالختالف ،في برنامج يرفض كل الحلول السلمية.
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كان لخروج المنظمة من لبنان ضربة قاسمة للعمل المسلح بعد أن أصبحت في منفاها في تونس

بعيدة عن خطوط المواجهة مع العدو ،األمر الذي أثر بشكل كبير على الفكر السياسي الفلسطيني ،ودفعه

للتفكير ملياً للبحث عن مشاريع التسوية السياسية مع إسرائيل وتحول الفكر من الرفض والتخوين إلى

البحث عن الخالص السلمي .وتأسيساً عما سبق سيستعرض هذا الجزء من الفصل أثر اتفاقية كامب ديفيد
عام 1987م على الفكر السياسي الفلسطيني وعرض مشاريع التسوية السياسية للقضية الفلسطينية والتي

رفضتها منظمة التحرير الفلسطينية.
 8.2.3اتفاقية كامب ديفيد مام 8811م
جاءت مشاريع التسوية لتؤسس لمرحلة جديدة ،من مراحل التحول في الفكر السياسي الفلسطيني،
فالبرنامج السياسي المرحلي كان قد تمحور حول ثنائية التضاد بين المقاومة وبين التسوية ،بين الكفاح

المسلح وبين الحل السلمي ،لبناء الذات الوطنية بعيداً عن التخاذل العربي ،وقد جاءت اتفاقية كامب ديفيد

لتتمحور حول الحل السلمي القائم على التعايا بين الشعوب والحكومات في المنطقة ،وانهاء حالة العداء

والحرب مع إسرائيل .وعلى أثر هذه االتفاقية تراجع الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية ،مما أدى إلى
تبلور موقف سياسي فلسطيني موحد على البرنامج السياسي المرحلي وذلك في الدورة الرابعة عشرة

للمجلس الوطني الفلسطيني ،حيث كانت اتفاقية كامب ديفيد قد أضعفت الموقف الفلسطيني والعربي األمر
الذي جعل إسرائيل تستفرد بهجومها المتواصل على قوات الثورة الفلسطينية في لبنان ،أدت في نهاية

المطاف إلى قيام القوات اإلسرائيلية بحرب ضد قوات الثورة الفلسطينية في جنوب لبنان عام 1975م،
كانت نتيجتها خروج القوات الفلسطينية من لبنان ،والقضاء على مشروع الثورة الفلسطينية القائم على

تحرير فلسطين من خالل الكفاح المسلح ،وجر منظمة التحرير الفلسطينية إلى مشاريع التسوية السياسية.
 8.8.2.3أثر اتفاقية كامب ديفيد ملي الفكر السياسي الفلسطيني

كانت زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقؤدس فؤي  19تشؤرين ثؤاني /نؤوفمبر عؤام 1988م ،فاتحؤة

لتطؤ ؤؤورات كبي ؤ ؤرة شؤ ؤؤهدتها بلؤ ؤؤدان الشؤ ؤؤرق األوسؤ ؤؤط ،وأبؤ ؤؤرز تأثيراتهؤ ؤؤا وأكبرهؤ ؤؤا كانؤ ؤؤت علؤ ؤؤى منظمؤ ؤؤة التحريؤ ؤؤر
الفلسؤؤطينية ،وذلؤؤك عنؤؤدما تؤؤم توقيؤؤع اتفاقي ؤة كامؤؤب ديفيؤؤد (المنفؤؤردة) فؤؤي  18أيلؤؤول /سؤؤبتمبر عؤؤام 1987م،
ومعاهدة الصلح المصرية -اإلسرائيلية ،حيث خرجت مصر من حلبؤة الصؤراع العربؤي اإلسؤرائيلي ،وتنازلؤت

عن  %87مؤن ارض فلسؤطين لصؤالح إسؤرائيل ،واالعتؤراف بشؤرعية وجودهؤا فؤوق هؤذه النسؤبة ،وأدت كؤذلك

إل ؤؤى انقس ؤؤام ح ؤؤاد ف ؤؤي الع ؤؤالم العرب ؤؤي ،وك ؤؤل ه ؤؤذا ع ؤؤاد باألضؤ ؤرار البالغ ؤؤة والجس ؤؤيمة عل ؤؤى ص ؤؤعيد السياس ؤؤة
الفلسطينية في مستوياتها العربية واإلقليمية والدولية (شاليل.)5001/1/51 ،
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لم يتأخر الؤرد الرسؤمي العربؤي والفلسؤطيني علؤى هؤذه االتفاقيؤة ،وشؤكلت جبهؤة عرفؤت "بجبهؤة الصؤمود

والتص ؤؤدي" ،والتؤؤؤي كانؤؤؤت م ؤؤن أهمهؤ ؤؤا سؤؤؤوريا والعؤ ؤراق وليبيؤ ؤؤا والج ازئؤ ؤؤر وال ؤؤيمن الجن ؤؤوبي ومنظمؤ ؤؤة التحريؤ ؤؤر

الفلسؤؤطينية ،والتؤؤي انتقؤؤدت خطؤؤوة الؤرئيس المصؤؤري أنؤؤور السؤؤادات المنفؤؤردة ،وعؤؤدم تنسؤؤيقه مؤؤع جميؤؤع الؤؤدول
العربية ).(Hart, 1984, p36
جؤاءت اتفاقيؤؤة كامؤؤب ديفيؤؤد لتضؤع المبؤؤادئ األساسؤؤية لعمليؤؤة سؤؤالم شؤاملة وكاملؤؤة بؤؤين مصؤؤر واسؤرائيل

م ؤؤن جه ؤؤة وب ؤؤين الفلس ؤؤطينيين واسؤ ؤرائيل م ؤؤن جه ؤؤة أخ ؤؤرى .حي ؤؤث ج ؤؤاءت بن ؤؤود االتفاقي ؤؤة الخاص ؤؤة بالوض ؤؤع
الفلسطيني على النحو التالي:

أوالً :ينبغي أن تشترك مصر واسرائيل واألردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل
المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها .ولتحقيق هذا الهدف فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية و زة ينبغي

أن تتم على ثالث مراحل:

 تتفؤؤق مصؤؤر واس ؤرائيل علؤؤى أنؤؤه مؤؤن أجؤؤل ضؤؤمان نقؤؤل مؤؤنظم وسؤؤلمي للسؤؤلطة ،مؤؤع األخؤؤذ فؤؤي االعتبؤؤارالهتمامات األمن من جانب كل األطراف ،يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية

و ؤ ؤزة لفتؤ ؤرات ال تتجؤ ؤؤاوز خم ؤؤس س ؤؤنوات" ،وسؤؤؤتناقا الترتيب ؤؤات االنتقالي ؤؤة ب ؤؤين ممثل ؤؤي مصؤ ؤؤر واألردن

واس ؤرائيل .ولتؤؤوفير حكؤؤم ذاتؤؤي كامؤؤل لسؤؤكان الضؤؤفة الغربيؤؤة و ؤزة ،فؤؤان الحكومؤؤة اإلس ؤرائيلية العسؤؤكرية

وادارتهؤؤا المدنيؤؤة ستنسؤؤحبان منهمؤؤا بمجؤؤرد أن يؤؤتم انتخؤؤاب سؤؤلطة حكؤؤم ذاتؤؤي كامؤؤل مؤؤن قبؤؤل السؤؤكان فؤؤي
هذه المنطقة عن طريق االنتخاب الحر لتحل محل الحكومؤة العسؤكرية الحاليؤة ،وأن تشؤرف هيئؤة األمؤم

المتحدة على إجراء هذه االنتخابات.

 أن يتم االتفاق في المفاوضات بين مصر واسرائيل على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبؤة فؤيالضؤؤفة الغربيؤؤة وقطؤؤاع ؤزة .وقؤؤد تضؤؤم وفؤؤداً يضؤؤم مصؤؤر واألردن ووفؤؤداً مؤؤن الفلسؤؤطينيين مؤؤن الضؤؤفة
الغربيؤة وقطؤؤاع ؤزة أو فلسؤؤطينيين آخؤرين وفقؤاً لمؤا يتفؤؤق عليؤه ،وقؤؤد أوضؤح األردن منؤؤذ اللحظؤة األولؤؤى

أنه ير ملزم قانونياً وال سياسياً باالنضمام إلى هذه المفاوضات (السيد حسين ،1990 ،ص.)101

 سؤؤتبدأ الفتؤرة االنتقاليؤؤة ذات السؤؤنوات الخمؤؤس عنؤؤدما تقؤؤوم سؤؤلطة حكؤؤم ذاتؤؤي (مجلؤؤس إداري) فؤؤي الضؤؤفةالغربيؤؤة و ؤزة فؤؤي أسؤؤرع وقؤؤت ممكؤؤن مؤؤن دون أن تتؤؤأخر عؤؤن السؤؤنة الثالثؤؤة بعؤؤد بدايؤؤة الفت ؤرة االنتقاليؤؤة.
وستجري المفاوضؤات لتحديؤد الوضؤع النهؤائي للضؤفة الغربيؤة وقطؤاع ؤزة وعالقاتهؤا مؤع جيرانهؤا وإلبؤرام

معاهدة سالم بين إسرائيل واألردن بحلول نهاية الفترة االنتقالية (عبد السالم وداود ،5001 ،ص.)99-91

ثانياً :سؤيتم اتخؤاذ كؤل اإلجؤراءات والتؤدابير الضؤرورية لضؤمان امؤن إسؤرائيل وجيرانهؤا خؤالل الفتؤرة االنتقاليؤة
ومؤؤا بعؤؤدها .وللمسؤؤاعدة علؤؤى تؤؤوفير هؤؤذا األمؤؤن سؤؤتقوم سؤؤلطة الحكؤؤم الؤؤذاتي بتشؤؤكيل قؤؤوة قويؤؤة مؤؤن الشؤؤرطة

المحلية .وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وقطاع زة.
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ثالثاً :خالل الفترة االنتقالية يشكل ممثلو مصؤر واسؤرائيل واألردن وسؤلطة الحكؤم الؤذاتي لجنؤة تعقؤد جلسؤاتها
باستمرار وتقؤرر باتفؤاق األطؤراف صؤالحيات السؤماح بعؤودة األفؤراد الؤذين طؤردوا مؤن الضؤفة الغربيؤة وقطؤاع
زة في عام 1918م مع اتخاذ اإلجراءات الضرورية لمنع االضطراب وأوجه التمزق.

رابعاً :سؤتعمل مصؤر واسؤرائيل بعضؤهما مؤع الؤبعض ومؤع األطؤراف األخؤرى المهتمؤة لوضؤع إجؤراءات متفؤق
عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة الالجئين (السيد حسين ،1990 ،ص.)107:108

مؤؤن الواضؤؤح أن إشؤؤارة "ممثلؤؤي سؤؤكان الضؤؤفة الغربيؤؤة و ؤزة" فؤؤي اتفاقيؤؤة كامؤؤب ديفيؤؤد ،بؤؤدالً مؤؤن منظمؤؤة

التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،يخؤؤالف قؤ اررات القمؤؤم العربيؤؤة ،التؤؤي اعتبؤؤرت المنظمؤؤة الممثؤؤل الشؤؤرعي والوحيؤؤد للشؤؤعب

الفلسطيني ،وق اررات الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة التي جعلت المنظمة ممثلة كم ارقؤب فؤي اجتماعؤات
الجمعية العامة.
قام ؤؤت إسؤ ؤرائيل باجتي ؤؤاح جن ؤؤوب لبن ؤؤان ف ؤؤي ش ؤؤهر آذار /م ؤؤارس ع ؤؤام 1987م ،به ؤؤدف تحط ؤؤيم البني ؤؤة

العسؤكرية والسياسؤؤية للثؤؤورة الفلسؤؤطينية ،ولكؤؤن قؤوات الثؤورة الفلسؤؤطينية تمكنؤؤت مؤؤن مواجهؤؤة القؤوات العسؤؤكرية

اإلس ؤرائيلية ،ومؤؤن صؤؤد هؤؤذا الهجؤؤوم بأسؤؤلوب قتؤؤالي يتكافؤؤأ وض ؤراوة المعركؤؤة ،ممؤؤا أدى إلؤؤى إن ؤزال الخسؤؤائر
بؤؤالقوات اإلس ؤرائيلية ،وأص ؤدر مجلؤؤس األمؤؤن الؤؤدولي فؤؤي  19آذار /مؤؤارس عؤؤام 1987م ق ؤ ار اًر يقضؤؤي بوقؤؤف

القتؤؤال فؤؤو اًر وانسؤؤحاب الجؤؤيا اإلسؤرائيلي مؤؤن جنؤؤوب لبنؤؤان ،وأدى ذلؤؤك إلؤؤى بؤؤروز الثؤؤورة الفلسؤؤطينية كحقيقؤؤة
سياسية وعسكرية ال يمكن تجاهلها (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)484

ضمن هذه الظروف واألحداث ،تحركت القيادة الفلسطينية لتحقيق مزيداً من وحدة الصؤف الفلسؤطيني،

فؤؤاجتمع المجلؤؤس المركؤؤزي لمنظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية فؤؤي دمشؤؤق فؤؤي  55آب /أ سؤؤطس عؤؤام 1987م،

ونؤؤاقا قض ؤؤية الوحؤؤدة الوطني ؤؤة وآخ ؤؤر التطؤؤورات السياس ؤؤية ،وأص ؤؤدر المجلؤؤس بيانؤ ؤاً عب ؤؤر فيؤؤه ع ؤؤن ارتياح ؤؤه

للقاءات والحوارات البناءة التي دارت بين فصائل الثورة الفلسطينية من اجل انجاز موضوع الوحدة الوطنية،

واس ؤؤتكماالً له ؤؤذه الخطؤ ؤوات عق ؤؤدت اللجن ؤؤة التنفيذي ؤؤة لمنظم ؤؤة التحري ؤؤر الفلس ؤؤطينية سلس ؤؤلة م ؤؤن االجتماع ؤؤات
باإلضؤافة لمثلؤؤي فصؤؤائل المقاومؤة فؤؤي شؤؤهر تشؤرين أول /أكتؤؤوبر عؤؤام 1987م ،وأصؤدرت بيانؤاً باسؤؤم "لجنؤؤة

الوحدة الوطنية الفلسؤطينية" ،وذلؤك تمهيؤداً لعقؤد دورة المجلؤس الؤوطني الرابعؤة عشؤرة ،وفؤي  58تشؤرين أول/

أكتوبر عام 1987م؛ أعلن ممثلو الفصائل كافة "البرنامج السياسي والتنظيمي للوحدة الوطنية الفلسطينية"،
وكان أهم ما نص عليه البرنامج هو رفض ومقاومة مشروع الحكم الؤذاتي فؤي المنؤاطق المحتلؤة الؤذي يلغؤي

هؤؤدف االسؤؤتقالل الؤؤوطني للشؤؤعب الفلسؤؤطيني ،والحؤؤق فؤؤي تقريؤؤر مصؤؤيره علؤؤى أرضؤؤه دون تؤؤدخل خؤؤارجي
رب ؤ ؤؤه ال ؤ ؤؤوطني دون قي ؤ ؤؤد أو ش ؤ ؤؤرط (عب ؤ ؤؤد ال ؤ ؤؤرحمن وآخ ؤ ؤؤرون،1978 ،
واقام ؤ ؤؤة دولت ؤ ؤؤه الوطني ؤ ؤؤة المس ؤ ؤؤتقلة ف ؤ ؤؤوق ت ا

ص.)581:585
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يتبين للباحث أنه بموجب توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1987م ،تم التوصل إلى حل منفرد بين

مصر واسرائيل ،وانسحاب الجيا اإلسرائيلي من شبه جزيرة سيناء المصرية ،وذلك دون تحرير األرض
الفلسطينية والعربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1918م ،ودون إيجاد حل عادل ودائم للصراع

اإلسرائيلي -العربي وللقضية الفلسطينية ،وأن الرئيس المصري أنور السادات قام بتوقيع االتفاقية دون

المطالبة باعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،كما أن المجلس الفلسطيني لممثلي
سكان الضفة الغربية و زة( ،الذي نصت عليه اتفاقية كامب ديفيد) ،ال يرتقي لقيام دولة فلسطينية مستقلة،

إذ أنه سيمارس دو اًر إدارياً فقط لتسيير األمور المدنية للمناطق الفلسطينية المنصوص عليها في االتفاقية،
ولن يكون لدى هذا المجلس أي طابع سياسي مستقل ،األمر الذي رفضته منظمة التحرير الفلسطينية في

الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1989م ،وفي الدورات الالحقة.
 2.8.2.3اإلجماع الوطني الفلسطيني ملي البرنامج السياسي المرحلي
عقؤؤد المجلؤؤس الؤؤوطني الفلسؤؤطيني دورتؤؤه الرابعؤؤة عش ؤرة فؤؤي دمشؤؤق فؤؤي الفت ؤرة  55 -12كؤؤانون ثؤؤاني/
ينؤؤاير عؤؤام 1989م (وثؤؤائق فلسؤؤطين ،1978 ،ص .)177أسؤؤفرت الؤؤدورة التؤؤي شؤؤاركت فيهؤؤا جبهؤؤة ال ؤرفض بعؤؤد

قطيع ؤؤة دام ؤؤت خمس ؤؤة س ؤؤنوات ،ع ؤؤن اتخ ؤؤاذ ع ؤؤدد م ؤؤن القؤ ؤ اررات ،م ؤؤن بينه ؤؤا إقؤ ؤرار المجل ؤؤس ال ؤؤوطني لمش ؤؤروع
"البرنؤؤامج السياس ؤؤي والتنظيم ؤؤي للوح ؤؤدة الوطني ؤؤة الفلس ؤؤطينية" الؤؤذي س ؤؤبق للمجل ؤؤس المرك ؤؤزي أن وض ؤؤعه ف ؤؤي

اجتماعاته في أواخر تشرين أول /أكتوبر عام 1987م (عبد الرحمن وآخرون ،1978 ،ص ،)584والؤذي وافقؤت
عليؤؤه جميؤؤع فصؤؤائل المقاومؤؤة ،وشؤؤكل أرضؤؤية ألوسؤؤع لقؤؤاء عرفتؤؤه منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية منؤؤذ مطلؤؤع

السبعينيات (الشريف ،1992 ،ص.)574
أقؤر البرنؤؤامج السياسؤي التمسؤؤك بؤالحقوق الوطنيؤؤة الثابتؤة للشؤؤعب الفلسؤطيني فؤؤي وطنؤه فلسؤؤطين ،وحقؤؤه

فؤؤي العؤؤودة إليؤؤه وتقريؤؤر مصؤؤيره علؤؤى أرضؤؤة دون تؤؤدخل خؤؤارجي ،واقامؤؤة دولتؤؤه المسؤؤتقلة فؤؤوق ت اربؤؤه الؤؤوطني
دون قي ؤؤد أو ش ؤؤرط ،وال ؤؤدفاع ع ؤؤن منظم ؤؤة التحري ؤؤر الفلس ؤؤطينية والتمس ؤؤك به ؤؤا مم ؤؤثالً ش ؤؤرعياً وحي ؤؤداً للش ؤؤعب
الفلسطيني وقائداً لنضاله الوطني وناطقؤاً باسؤمه فؤي كافؤة المحافؤل العربيؤة والدوليؤة ،والتصؤميم الثابؤت علؤى

مواص ؤؤلة وتص ؤؤعيد الكف ؤؤاح المس ؤؤلح وكاف ؤؤة أش ؤؤكال النض ؤؤال السياس ؤؤي والجم ؤؤاهيري ،ورف ؤؤض جمي ؤؤع القؤ ؤ اررات

واالتفاقيات والتسويات التي ال تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في وطنه فلسطين أو تنتقص منها،

ورفؤؤض ومقاومؤؤة مشؤؤروع الحكؤؤم الؤؤذاتي فؤؤي الؤؤوطن المحتؤؤل ،الؤؤذي نصؤؤت عليؤؤه اتفاقيؤؤة كامؤؤب ديفيؤؤد ،ألنؤؤه
يكرس االستعمار االستيطاني الصهيوني (الهيئة العامة لالستعالمات.)1999 ،
انعقدت الدورة الخامسة عشرة في دمشق في الفترة  19 -11نيسان /ابريل عام 1971م ،وقد انعقؤدت

هذه الدورة متأخرة عن موعدها المقرر في شهر كانون ثاني /نوفمبر عام 1970م ،بسبب األحوال الصؤعبة

التؤؤي عاشؤؤها الؤؤوطن العربؤؤي عامؤؤة ولبنؤؤان خاصؤؤة نتيجؤؤة سياسؤؤة كامؤؤب ديفيؤؤد ومعاهؤؤدة الصؤؤلح المص ؤرية-
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اإلس ؤرائيلية ،وأصؤؤدر المجلؤؤس الؤؤوطني عؤؤدة ق ؤ اررات كؤؤان أهمهؤؤا ،التأكيؤؤد علؤؤى حؤؤق العؤؤودة وتقريؤؤر المصؤؤير
واقامؤؤة دولتؤؤه المسؤؤتقلة فؤؤوق ت اربؤؤه الؤؤوطني ،وتعبئؤؤة وحشؤؤد كافؤؤة طاقؤؤات الجمؤؤاهير الفلسؤؤطينية فؤؤي الؤؤوطن

المحتؤؤل لتصؤؤعيد الكفؤؤاح المسؤؤلح وتؤؤوفير مسؤؤتلزماته وتعزيؤؤز كؤؤل أشؤؤكال النضؤؤال ،والتشؤؤديد علؤؤى أن منظمؤؤة
التحريؤر هؤؤي الجهؤؤة الوحيؤؤدة المسؤؤئولة عؤن قضؤؤايا دعؤؤم صؤؤمود الشؤؤعب الفلسؤطيني فؤؤي الؤؤوطن المحتؤؤل ،كمؤؤا

جدد المجلس الوطني تبنيه البرنامجين السياسي والتنظيمي المقررين في الدورة السابقة ،مع ضرورة االرتقاء

بالوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية (وثائق فلسطين ،1978 ،ص.)194:191
يالحظ الباحث تمسؤك منظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية بوحؤدة الصؤف الفلسؤطيني بعؤد اتفاقيؤة كامؤب ديفيؤد،

وباإلنجازات التؤي تحققؤت للنضؤال الفلسؤطيني مؤن اعتؤراف دولؤي واسؤع بمنظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية ،وبحؤق

الشؤعب الفلسؤطيني الثابؤت فؤي وطنؤه فلسؤطين والعؤودة إليؤه وتقريؤر مصؤيره واقامؤة دولتؤه المسؤتقلة فؤوق ت اربؤه
الؤؤوطني ،ومواصؤؤلة الكفؤؤاح المسؤؤلح لنيؤؤل تلؤؤك المطالؤؤب ،وتوافؤؤق جميؤؤع الفصؤؤائل المنضؤؤوية تحؤؤت منظمؤؤة
التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،وألول م ؤرة ،علؤؤى إقامؤؤة الدولؤؤة الفلسؤؤطينية علؤؤى أي جؤؤزء يؤؤتم تحري ؤره ،ضؤؤمن ق ؤ اررات

البرنامج السياسي المرحلي.
 1.8.2.3خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان
واجهت منظمة التحرير الفلسطينية بعد انتهاء الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوطني تصعيد حرب
المتفجرات التي استهدفت القوى اللبنانية في منتصف عام 1971م ،وتصعيد إسرائيل العتداءاتها في
جنوب لبنان ،ولكن المنظمة استطاعت نقل المعركة إلى شمال فلسطين بقصف صاروخي ومدفعي مركز،

وصمدت منظمة التحرير وقواتها العسكرية ،مما أدى إلى ارتفاع مكانتها العربية والدولية (حسين،1991 ،

ص.)195

قامؤؤت القؤوات اإلسؤرائيلية بحؤؤرب جديؤؤدة ضؤؤد قؤوات الثؤؤورة الفلسؤؤطينية فؤؤي جنؤؤوب لبنؤؤان فؤؤي الفتؤرة -10

 54تم ؤؤوز /يولي ؤؤو ع ؤؤام 1971م ،ولك ؤؤن ه ؤؤذه الح ؤؤرب ل ؤؤم ت ؤؤنجح وحس ؤؤب ف ؤؤي تحقي ؤؤق نف ؤؤس اله ؤؤدف الؤ ؤرئيس
باجتياحها عام 1987م ،المتمثؤل فؤي تحطؤيم البنيؤة العسؤكرية والسياسؤية للثؤورة الفلسؤطينية فؤي لبنؤان ،ولكؤن

حؤؤرب عؤؤام 1975م ،كانؤؤت األكثؤؤر خطؤؤورة علؤؤى منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،ففؤؤي  1حزيؤؤران /يونيؤؤو عؤؤام
1975م ،قؤؤررت الحكومؤؤة اإلس ؤرائيلية شؤؤن حؤؤرب ضؤؤد منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،وقؤؤد أطلقؤؤت علؤؤى هؤؤذه

العملية اسم "سالمة الجليل" (حمدان وآخرون ،5008 ،ص .)484حيث اجتاحت إسرائيل لبنان وحاصرت قوات
الثورة الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية في بيروت ،ولكن القوات الفلسطينية اللبنانية المشتركة ظلت تقاوم

طوال ثمانية وثمانين يوماً ،وذلك منذ بؤدء العؤدوان فؤي  1حزيؤران /يونيؤو عؤام 1975م ،إلؤى اكتمؤال مغؤادرة
ق ؤوات منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية بيؤؤروت فؤؤي  11آب /أ سؤؤطس عؤؤام 1975م ،حيؤؤث تؤؤم إب ؤرام اتفؤؤاق بؤؤين
إسؤرائيل والحكومؤؤة اللبنانيؤؤة علؤؤى انسؤؤحاب القؤوات الفلسؤؤطينية مؤؤن لبنؤؤان ،وقؤؤد بؤؤدأت هؤؤذه القؤوات فؤؤي مغؤؤادرة
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بيروت اعتبا اًر من  51آب /أ سطس عام 1975م ،وهكذا رحلت قوات الثورة الفلسطينية ،عبر البحر ،إلى

العديد من الدول العربية بعيداً عن خطوط التماس مع إسرائيل (بسيسو.)5007 ،

يرى الباحث بأن إسرائيل قؤد نجحؤت فؤي عقؤد اتفاقيؤة كامؤب ديفيؤد عؤام 1987م ،وتلقؤت بعؤدها منظمؤة

التحرير الفلسطينية ضربة قاسية بفقدانها قاعدة عسكرية أساسية من قواعد الصراع في لبنان وعلؤى خطؤوط
التماس ضد إسرائيل عام 1975م على أثر خروج قوات منظمة التحرير من لبنان ،وأدت هذه الحرب أيضاً
إلى تشريد مئات األلوف من الفلسطينيين واللبنانيين ،األمر الذي أثر على عمؤل الكفؤاح المسؤلح الفلسؤطيني

الذي ترى فيؤه منظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية هؤدفاً أساسؤياً للعمؤل علؤى تحريؤر األرض الفلسؤطينية ،الؤذي نؤص
علي ؤؤه الميث ؤؤاق الق ؤؤومي ع ؤؤام 1914م ،والميث ؤؤاق ال ؤؤوطني ع ؤؤام 1917م ،والبرن ؤؤامج السياس ؤؤي المرحل ؤؤي ع ؤؤام

1984م .وكان مقدمة إلى طرح العديد من مشاريع التسوية السياسية.

 2.2.3مشاريع التسوية السياسية بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان
وجؤؤدت القيؤؤادة الفلسؤؤطينية نفسؤؤها فؤؤي تؤؤونس معزولؤؤة عؤؤن فلسؤؤطين ،محرومؤؤة مؤؤن أي قاعؤؤدة إسؤؤتراتيجية
في دول المواجهة مع إسرائيل ،وساعد هذا الوضع على إيجاد أجواء عربيؤة وفلسؤطينية جديؤدة تسؤير باتجؤاه

متابعؤؤة منحنؤؤى التسؤؤوية الؤؤذي اختطتؤؤه مصؤؤر ،وأسؤؤهمت حالؤؤة العجؤؤز العربؤؤي وعؤؤدم جديؤؤة أو فاعليؤؤة ب ؤرامج

المقاومة والتحرير التي تُعلنها في طرح مشاريع تسوية تلقى قبوالً وتبنياً رسمياً عربياً ،وتتضؤمن التنؤازل عؤن
أرض فلسطين المحتلة عام 1947م ،والتعايا السلمي مع إسرائيل (صالح ،5001 ،ص.)411

نشؤؤطت ف ؤؤي ه ؤؤذه الفتؤ ؤرة مس ؤؤاعي الجه ؤؤات المختلفؤؤة الس ؤؤوفيتية واألمريكي ؤؤة إض ؤؤافة للعربي ؤؤة لف ؤؤتح مس ؤؤار

التسؤؤوية بؤؤين منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية مؤؤن جهؤؤة ،واس ؤرائيل مؤؤن جهؤؤة أخؤؤرى ،حيؤؤث كؤؤان مؤؤن نتؤؤائج تلؤؤك
الح ؤؤرب تكؤ ؤريس ال ؤؤدور السياس ؤؤي لمنظم ؤؤة التحريؤ ؤر الفلس ؤؤطينية ،باعتباره ؤؤا طرفؤ ؤاً أساس ؤؤياً ف ؤؤي أزم ؤؤة "الش ؤؤرق
األوسؤؤط" ،بؤؤل وكسؤؤبت اعت ارفؤاً يؤؤر مباشؤؤر مؤؤن الواليؤؤات المتحؤؤدة األمريكيؤؤة ،واسؤرائيل ،وان كؤؤان مؤؤن خؤؤالل

طؤؤرف ثالؤؤث ( .(Avner, 1987, p89وكؤؤان أبؤؤرز مشؤؤاريع التسؤؤوية التؤؤي طرحؤؤت آنؤؤذاك همؤؤا مشؤؤروع الؤرئيس
األمريكي رونالد ريغان ،ومشروع السالم العربي "مشروع فاس" ،ومشروع بريجينيف للسالم.
 8.2.2.3مشروع ريغان
تلقؤؤت منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ضؤربة سياسؤؤية تمثلؤؤت فؤؤي مبؤؤادرة رئؤؤيس الواليؤؤات المتحؤؤدة األمريكيؤؤة

األسؤ ؤؤبق رونالؤ ؤؤد ريغؤ ؤؤان التؤ ؤؤي أعلنهؤ ؤؤا فؤ ؤؤي  5أيلؤ ؤؤول /سؤ ؤؤبتمبر عؤ ؤؤام 1975م ،بعؤ ؤؤد مغؤ ؤؤادرة آخؤ ؤؤر المقؤ ؤؤاتلين

الفلسؤؤطينيين لبنؤؤان (المصؤؤري ،5007 ،ص ،)189كان ؤت مبؤؤادرة ريجؤؤان مؤؤن أوائؤؤل المشؤؤاريع التؤؤي طرحؤؤت إثؤؤر

"االجتيؤؤاح اإلس ؤرائيلي" للبنؤؤان .وقؤؤد دعؤؤا إلؤؤى عؤؤدم تقسؤؤيم مدينؤؤة القؤؤدس واالتفؤؤاق علؤؤى مسؤؤتقبلها عؤؤن طريؤؤق
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المفاوضات .وتعهد بحماية أمؤن إسؤرائيل ،ويبؤدو أن هؤذا المشؤروع كؤان مقدمؤة السؤتثمار الظؤروف السياسؤية

التي نتجت عن االجتياح اإلسرائيلي للبنان (صالح ،5001 ،ص.)415:411

تضمنت مبادرة ريغان عدة بنود ،أهمها تحقيق الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية و زة

باالرتباط مع األردن ،كما تضمنت المبادرة سبع الءات ألهم عناصر القضية الفلسطينية ،حيث تقول
المبادرة ال لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وال للدولة الفلسطينية المستقلة ،وال لحق تقرير المصير ،وال لحق
العودة ،وال إلزالة المستوطنات ،وال لعودة القدس للسيادة العربية ،وال النسحاب إسرائيل الكامل ،واعتبار أن

حل القضية الفلسطينية يكون بالتعاون بين األردن واسرائيل ،مع عدم ذكر منظمة التحرير الفلسطينية

كطرف في المفاوضات (المصري ،5007 ،ص ،)171وقد رفضت إسرائيل تلك المبادرة ألنها تعرض كيانها
وأمنها للخطر (الهور والموسى ،1971 ،ص ،)518كما رفضتها منظمة التحرير الفلسطينية.

 2.2.2.3مشروع السالم العربي (مشروع فاس)
طرح األمير فهد بن عبد العزيز (قبل أن يصبح ملكاً على المملكة العربية السعودية) ،مشروع المبادئ

الثمانية ،كأساس لحل عادل وشامل للقضؤية الفلسؤطينية ،الؤذي عؤرف بمشؤروع األميؤر فهؤد بؤن عبؤد العزيؤز،
وفي مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المنعقد في مدينة فاس بالمغرب في الفترة  9 -1أيلول /سبتمبر عام

1975م ،إثؤؤر خؤؤروج الق ؤوات الفلسؤؤطينية مؤؤن بيؤؤروت (صؤؤالح ،5001 ،ص ،)415كمؤؤا قؤؤدمت تؤؤونس مشؤؤروع
"الحبيؤؤب بورقيبؤؤة" رئؤؤيس الجمهوريؤؤة التونسؤؤية ،واسؤؤتند مشؤؤروعها إلؤؤى اعتمؤؤاد الشؤؤرعية الدوليؤؤة أساس ؤاً لحؤؤل

القضؤؤية الفلسؤؤطينية ،والؤؤى الق ؤرار رقؤؤم ( )171الؤؤذي أصؤؤدرته الجمعيؤؤة العامؤؤة لألمؤؤم المتحؤؤدة عؤؤام 1948م،
بشأن تقسيم فلسطين ،الذي "يمثل النص القانوني الدولي الوحيد الذي يعترف بالدولة الفلسطينية كدولة ذات

سؤيادة كاملؤؤة متجؤاو اًز بؤؤذلك قضؤية تقريؤؤر المصؤير" ،ورأى أن القؤرار "إذ قؤرر تقسؤؤيم فلسؤطين فقؤؤد رسؤم للدولؤؤة
الفلسؤؤطينية محتؤؤوى ترابيؤاً محؤؤدداً ضؤؤمن األرض التؤؤي كانؤؤت واقعؤؤة تحؤؤت االنتؤؤداب البريطؤؤاني" ،وبعؤؤد د ارسؤؤة

المؤتمر عدة أوراق عمل قدمتها بعض الوفود العربية ،اكتفى الملوك والرؤساء في بيانهم الذي أصدروه بعؤد
انتهاء أعمال المؤتمر باإلشارة إلى "مشروع األمير فهؤد بؤن عبؤد العزيؤز" و"مشؤروع الؤرئيس الحبيؤب بورقيبؤة"

دون يرهما من أوراق العمل األخرى (وثائق فلسطين ،1978 ،ص.)417

انتهى مؤتمر القمة العربي وقد تبنى في بيانه الختامي مشروع أطلق عليه "مشروع السالم العربي"
الذي اعتمد على المبادئ التالية في البيان الختامي (الهور والموسى ،1971 ،ص:)517

 انسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية التي احتلتها عام 1918م ،بما فيها مدينة القدس العربية. إزالة المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في األراضي العربية المحتلة بعد عام 1918م. -ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع األديان في األماكن المقدسة.
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 تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة ير القابلة للتصرفبقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد ،وتعويض من ال ير ب في العودة.

 إخضاع الضفة الغربية وقطاع زة لفترة انتقالية تحت إشراف األمم المتحدة ،ولمدة ال تزيد عن بضعةأشهر.

 قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. يضع مجلس األمن الدولي ضمانات السالم بين جميع دول المنطقة بما فيها الدول الفلسطينيةالمستقلة.

 يقوم مجلس األمن الدولي بضمان تنفيذ تلك المبادئ.مثل مشروع فاس الخط السياسي العربي العام الؤذي سؤاد حقبؤة الثمانينيؤات مؤن القؤرن العشؤرين ،والؤذي

يجمؤؤع بؤؤين االعتؤراف الضؤؤمني بإسؤرائيل واقامؤؤة الدولؤؤة الفلسؤؤطينية علؤؤى الضؤؤفة الغربيؤؤة وقطؤؤاع ؤزة (صؤؤالح،

 ،5001ص ،)415وقرر المؤتمر تشكيل لجنؤة مؤن سؤبعة ممثلؤين ،وهؤم منظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية والمملكؤة

العربيؤة السؤؤعودية وسؤوريا والمملكؤؤة المغربيؤة واألردن والج ازئؤؤر وتؤونس ،مهمتهؤؤا "إجؤراء اتصؤؤاالت باألعضؤؤاء
الؤؤدائمين فؤؤي مجلؤؤس األمؤؤن الؤؤدولي لشؤؤرح قؤ اررات المؤؤؤتمر المتعلقؤؤة بالصؤراع اإلسؤرائيلي -العربؤؤي ،وللتعؤؤرف
على مواقفها وموقف الواليات المتحدة األمريكية الؤذي أعلنؤت عنؤه مؤؤخ اًر فيمؤا يتعلؤق بالصؤراع اإلسؤرائيلي-

العربؤؤي ،علؤؤى أن تعؤؤرض اللجنؤؤة نتؤؤائج اتصؤؤاالتها علؤؤى الملؤؤوك والرؤسؤؤاء بكيفيؤؤة منتظمؤؤة" (وثؤؤائق فلسؤؤطين،

 ،1978ص.)419

 1.2.2.3مشروع بريجينيف للسالم
إقتؤؤرح الؤرئيس األسؤؤبق لالتحؤؤاد السؤؤوفيتي ليونيؤؤد بريجينيؤؤف عقؤؤد مؤؤؤتمر دولؤؤي لبحؤؤث تسؤؤوية النؤزاع فؤؤي

الشؤؤرق األوسؤؤط ،تحضؤره كؤؤل مؤؤن االتحؤؤاد السؤؤوفيتي (سؤؤابقاً) ،والواليؤؤات المتحؤؤدة األمريكيؤؤة ،والؤؤدول الغربيؤؤة،

ومنظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،واس ؤرائيل ،وقؤؤال بريجينيؤؤف "لقؤؤد حؤؤان الوقؤؤت إلخ ؤراج القضؤؤية الفلسؤؤطينية مؤؤن
جمودهؤؤا ،وحؤؤان وقؤؤت العؤؤودة إلؤؤى البحؤؤث الجمؤؤاعي النزيؤؤه عؤؤن التسؤؤوية الشؤؤاملة علؤؤى أسؤؤاس واقعؤؤي عؤؤادل"

(الهور والموسى ،1971 ،ص ،)504وقد طرح بريجينيف مشروعه في  11أيلول /سبتمبر عام 1975م ،وركز
علؤؤى حؤؤق الشؤؤعب الفلسؤؤطيني فؤؤي تقريؤؤر مصؤؤيره وحؤؤق إقامؤؤة دولؤؤة فلسؤؤطينية مسؤؤتقلة لؤؤه فؤؤي الضؤؤفة الغربيؤؤة

وقطؤؤاع ؤزة بمؤؤا فيهؤؤا القؤؤدس الش ؤرقية .وأكؤؤد علؤؤى حؤؤق جميؤؤع دول المنطقؤؤة فؤؤي الوجؤؤود والتطؤؤور السؤؤلميين
واألمنيؤؤين ،وعلؤؤى إنهؤؤاء حالؤؤة الحؤؤرب ،واحؤؤالل السؤؤالم بؤؤين الؤؤدول العربيؤؤة واس ؤرائيل ،وعلؤؤى إيجؤؤاد ضؤؤمانات

دولية للتسوية( ،صؤالح ،5001 ،ص ،)411وأكؤدت المبؤادرة أن مثؤل هؤذه التسؤوية الشؤاملة ال يمكؤن أن تؤتم إال
مؤؤن خؤؤالل الجهؤؤود الجماعيؤؤة لجميؤؤع األط ؤراف المعنيؤؤة ،ومؤؤن ضؤؤمنها منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية الممثؤؤل

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني (المصري ،5007 ،ص.)178
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رحبت كل من منظمة التحرير الفلسطينية واألردن وسوريا ولبنان بالمبادرة التي تم وصفها بأنها مبادرة

بناءة ،وقال عنها ياسر عرفات رئيس اللجنؤة التنفيذيؤة لمنظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية بأنهؤا تشؤكل قاعؤدة جيؤدة

ومقبولة لوضع أساس سالم عادل ودائم ،أما إسرائيل فقد رفضت المبادرة ألنها تدعو إلؤى انسؤحاب إسؤرائيل
رضؤؤي المحتلؤؤة عؤؤام 1918م ،ورفضؤؤها أيؤؤة مفاوضؤؤات مؤؤع منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية (الهؤؤور
مؤؤن جميؤؤع األ ا

والموسى ،1971 ،ص.)501:502

 3.2.2.3أثر مشاريع التسوية السياسية ملي انقسام الفكر السياسي الفلسطيني
عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته السادسؤة عشؤرة فؤي الج ازئؤر فؤي الفتؤرة  55 -14شؤباط /فب اريؤر

عام 1971م ،حيث كان مناخ وحدوي قد ساد في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها فؤي لبنؤان،
وأجواء التعاطف التي رافقت رحيل المقاتلين الفلسطينيين عن لبنان ،التي ساعدت على عقد الدورة بمشاركة
جميؤؤع فصؤؤائل منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،بؤؤالر م مؤؤن بؤؤروز خالفؤؤات جديؤؤة حؤؤول مشؤؤاريع التسؤؤوية العربيؤؤة
والدولية التي طرحت في أعقاب حرب بيروت ،وكذلك حول العالقة مع األردن ،ولذلك تم التوصل إلى حؤل

توفيقي بؤين األطؤراف المختلفؤة ،وظهؤر ذلؤك بوضؤوح مؤن خؤالل اإلعؤالن السياسؤي الؤذي صؤدر عؤن الؤدورة،

حيؤؤث تبنؤؤت برنامج ؤاً سياسؤؤياً وتنظيمي ؤاً حصؤؤلت فيؤؤه علؤؤى إجمؤؤاع فصؤؤائل منظمؤؤة التحريؤؤر كافؤؤة (المصؤؤري،

 ،5007ص.)191:195

اتخذ المجلس الوطني عدة ق اررات انطالقاً من الميثاق الؤوطني الفلسؤطيني والبرنؤامج السياسؤي وقؤ اررات

المجؤؤالس الوطنيؤؤة السؤؤابقة ،حيؤؤث ركؤؤز علؤؤى الصؤؤعيد الفلسؤؤطيني علؤؤى قضؤؤية الوحؤؤدة الوطنيؤؤة الفلسؤؤطينية

وحماي ؤؤة القؤ ؤرار ال ؤؤوطني الفلس ؤؤطيني المس ؤؤتقل ،وعل ؤؤى ض ؤؤرورة تط ؤؤوير وتص ؤؤعيد الكف ؤؤاح المس ؤؤلح ض ؤؤد الع ؤؤدو

الصؤؤهيوني ،وعلؤؤى الصؤؤعيد العربؤؤي أكؤؤد اإلعؤؤالن السياسؤؤي بؤؤأن علؤؤى الؤؤدول العربيؤؤة التمسؤؤك بحقؤؤوق الشؤؤعب
الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة بقيادة منظمة التحريؤر الفلسؤطينية

وهؤؤي الحقؤؤوق التؤؤي أكؤؤدتها ق ؤ اررات القمؤؤم العربيؤؤة ،ورفؤؤض كؤؤل المشؤؤاريع الراميؤؤة إلؤؤى المسؤؤاس بحؤؤق منظمؤؤة

التحرير الفلسطينية في التمثيل الوحيد للشعب الفلسطيني عبر أية صيغة كالتفويض أو اإلنابة أو المشاركة
في حق التمثيل (وثائق فلسطين ،1978 ،ص.)400-197

تطرق اإلعالن السياسي إلى مشاريع التسوية السلمية ،حيث اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني ق اررات

قمؤة فؤؤاس "مشؤؤروع السؤؤالم العربؤؤي" الحؤؤد األدنؤؤى للتحؤؤرك السياسؤؤي للؤؤدول العربيؤؤة الؤؤذي يجؤؤب أن يتكامؤؤل مؤؤع
العمل العسكري بكل مستلزماته من أجل تعديل ميؤزان القؤوى لصؤالح النضؤال والحقؤوق الفلسؤطينية والعربيؤة،

كما عبر المجلس الوطني الفلسطيني عن التقدير والتأييد للمقترحات التي تضمنها مشؤروع برجينيؤف ،والتؤي
تؤكد على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ،بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة

الفلسؤؤطينية المسؤؤتقلة بقيؤؤادة منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية الممثؤؤل الشؤؤرعي والوحيؤؤد للشؤؤعب الفلسؤؤطيني (الهيئؤؤة
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العامؤؤة لالسؤؤتعالمات .)1999 ،وأعلؤؤن المجلؤؤس الؤؤوطني رفضؤؤه لمشؤؤروع ريغ ؤان ،ألنؤؤه فؤؤي نهج ؤه ومضؤؤمونه ال

يلب ؤؤي الحق ؤؤوق الوطني ؤؤة الثابت ؤؤة للش ؤؤعب الفلس ؤؤطيني ،ويتنك ؤؤر لح ؤؤق الع ؤؤودة وتقري ؤؤر المص ؤؤير واقام ؤؤة الدول ؤؤة

الفلس ؤؤطينية المس ؤؤتقلة وال يعت ؤؤرف بمنظم ؤؤة التحري ؤؤر الفلس ؤؤطينية كممث ؤؤل ش ؤؤرعي ووحي ؤؤد للش ؤؤعب الفلس ؤؤطيني،
ويتنؤاقض مؤؤع الشؤرعية الدوليؤؤة ،وعؤدم اعتبؤؤاره أساسؤاً صؤالحاً للحؤؤل العؤادل والؤؤدائم لقضؤية فلسؤؤطين والصؤراع

اإلسرائيلي -العربي( ،الهور والموسى ،1971 ،ص.)551

يتفؤؤق الباحؤؤث مؤؤع زهيؤؤر المصؤؤري بؤؤأن الؤؤدورة السادسؤؤة عش ؤرة للمجلؤؤس الؤؤوطني الفلسؤؤطيني تعؤؤد دورة
فاصؤؤلة ومهمؤؤة ،إذ أن الق ؤ اررات المنبثقؤؤة عنهؤؤا نقلؤؤت منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية وبشؤؤكل رسؤؤمي مؤؤن موقفهؤؤا

السابق الثوري الداعي إلى تحرير كامل األرض الفلسطينية ،إلى صيغة أكثؤر قبؤوالً فؤي الوسؤط الدبلوماسؤي،
والى هدف أكثر قدرة على التحقيق استراتيجياً وهو تعايا دولة فلسطين مع إسرائيل في فلسطين التاريخية،

وأن المجلؤؤس الؤؤوطني الفلسؤؤطيني قؤؤد أكؤؤد رسؤؤمياً مؤؤن خؤؤالل ق ار ارتؤؤه فؤؤي الؤؤدورة السادسؤؤة عش ؤرة انتقؤؤال الفكؤؤر
السياسي الفلسطيني من التحرير الوطني لكامل فلسطين إلى هدف يقتضي بإقامة دولؤة مسؤتقلة علؤى حؤدود

عام 1918م ،المتمثلة في مدينة القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع زة (المصري ،5007 ،ص.)198
حدث انشقاق داخل حركؤة فؤتح فؤي  9أيؤار /مؤايو عؤام 1971م ،أي بعؤد انعقؤاد دورة المجلؤس الؤوطني

السادسؤؤة عش ؤرة بثالثؤؤة أشؤؤهر ،وتصؤؤاعدت الخالفؤؤات حؤؤول التحالفؤؤات الفلسؤؤطينية -العربيؤؤة ،وحؤؤول مشؤؤاريع
التسؤؤوية السياسؤؤية للقضؤؤية الفلسؤؤطينية ،فؤؤأدى هؤؤذا األمؤؤر إلؤؤى انقسؤؤامات فؤؤي مؤسسؤؤات المنظمؤؤة ،واتحاداتهؤؤا
وتنظيماتها الشعبية ،وهو ما أدى إلى التشابك واالقتتؤال الؤذي وصؤل ذروتؤه عؤام 1971م ،وأدى إلؤى رحيؤل
ثؤؤاني لقيؤؤادة منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية وبعؤؤض قواتهؤؤا مؤؤن لبنؤؤان وسؤؤوريا ،تبعتهؤؤا الحؤؤرب ضؤؤد المخيمؤؤات

الفلسطينية في لبنان عام 1972م (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)488
يتبين للباحث أن خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان قد افقد الثورة الفلسطينية مقومات الوجود

والتحرك المستقل األمر الذي أدى إلى ت ازيؤد الضؤغوط العربيؤة عليهؤا ،وزيؤادة المصؤاعب التؤي أثؤرت بالسؤلب
على هدف منظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية األساسؤي المتمثؤل بإقامؤة دولؤة فلسؤطينية مسؤتقلة ،لؤذلك وبعؤد انتهؤاء

الؤؤدورة السادسؤؤة عشؤرة ،تبؤؤين أنؤؤه لؤؤم يكؤؤن لهؤؤا إجمؤؤاع وطنؤؤي علؤؤى ق ارراتهؤؤا مؤؤن قبؤؤل فصؤؤائل منظمؤؤة التحريؤؤر

الفلسطينية ،وبالتالي أدى إلى ظهور انقسامات وخالفات سياسية وتنظيمية عميقة بين الفصائل الفلسطينية.

 3.2.2.3الكونفدرالية األردنية -الفلسطينية (اتفاا ممان)
عقؤد المجلؤؤس الؤوطني الفلسؤؤطيني دورتؤه السؤؤابعة عشؤرة فؤؤي عمؤان فؤؤي الفتؤرة  59 -55تشؤرين الثؤؤاني/

نؤؤوفمبر ع ؤؤام 1974م ،كانؤؤت أه ؤؤم ق ار ارت ؤؤه هؤؤي ح ؤؤق الش ؤؤعب الفلسؤؤطيني ف ؤؤي ممارس ؤؤة الكفؤؤاح المس ؤؤلح ض ؤؤد

العدوان الصهيوني ،كمؤا أكؤد المجلؤس أن إيجؤاد حؤل عؤادل لقضؤية فلسؤطين وأزمؤة الشؤرق األوسؤط ال بؤد أن
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يقوم على أساس ضمان حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية

المسؤؤتقلة فؤؤوق التؤراب الؤؤوطني الفلسؤؤطيني ،كمؤؤا يؤؤرى أن اإلطؤؤار المناسؤؤب للوصؤؤول إلؤؤى هؤؤذا الحؤؤل هؤؤو عقؤؤد
مؤتمر دولي تحت راية األمم المتحؤدة ،بالتشؤاور مؤع مجلؤس األمؤن أو عبؤره ،وذلؤك بمشؤاركة كافؤة األطؤراف

المعنية ،بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة ،وعلى أساس ق اررات األمم المتحؤدة المتعلقؤة

بقض ؤؤية فلس ؤؤطين (الهيئ ؤؤة العام ؤؤة لالس ؤؤتعالمات ،)1999 ،ويؤك ؤؤد ف ؤؤي ه ؤؤذا الص ؤؤدد رفض ؤؤه لقؤ ؤرار مجل ؤؤس األم ؤؤن

( ،)545والتفؤؤاقيتي "كامؤؤب ديفيؤؤد" ومشؤؤروع الحكؤؤم الؤؤذاتي ومبؤؤادرة ريغؤؤان ،وأيؤؤة مشؤؤاريع وق ؤ اررات ال تضؤؤمن
حقنا بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة (وثائق فلسطين ،1978 ،ص.)401

طؤرح الملؤؤك حسؤين لؤؤدى افتتاحؤؤه الؤدورة السؤؤابعة عشؤرة للمجلؤؤس الؤؤوطني الفلسؤطيني الخطؤؤوط العريضؤؤة

لمبؤؤادرة أردنيؤؤة  -فلسؤؤطينية مشؤؤتركة مبنيؤؤة علؤؤى ق ؤرار رقؤؤم ( )545كأسؤؤاس للتسؤؤوية السياسؤؤية ،وعلؤؤى مبؤؤدأ
األرض مقابؤؤل السؤؤالم ،فؤؤي إطؤؤار مؤؤؤتمر دولؤؤي تحؤؤت إشؤراف األمؤؤم المتحؤؤدة ،لؤؤذا جؤؤرت مباحثؤؤات أردنيؤؤة -
فلسطينية مشتركة تم في ختامها إقؤرار االتفؤاق األردنؤي  -الفلسؤطيني فؤي  11شؤباط /فب اريؤر عؤام 1972م،
والذي عرف "باتفاق عمان" (صالح ،5001 ،ص.)411
كؤؤان مؤؤن أبؤؤرز أفكؤؤار "اتفؤؤاق عمؤؤان" أن اتفقؤؤت حكومؤؤة المملكؤؤة الهاشؤؤمية ومنظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية

علؤؤى السؤؤير معؤؤا نحؤؤو تحقيؤؤق تسؤؤوية عادلؤؤة لقضؤؤية الشؤؤرق األوسؤؤط وانهؤؤاء االحؤؤتالل اإلس ؤرائيلي لأل ارضؤؤي
ؤاء علؤى قؤ اررات مؤؤتمر
العربية المحتلة بما فيها القدس (وثائق فلسؤطين ،1978 ،ص ،)409وان االتفؤاق جؤاء بن ً
قم ؤؤة ف ؤؤاس وم ؤؤن الش ؤؤرعية الدولي ؤؤة ،كم ؤؤا ورد ف ؤؤي مقدمت ؤؤه ،وك ؤؤان أه ؤؤم م ؤؤا تض ؤؤمنه موافق ؤؤة منظم ؤؤة التحري ؤؤر
الفلسؤؤطينية ،موافقؤؤة يؤؤر مباش ؤرة ،علؤؤى ق ؤرار مجلؤؤس األمؤؤن الؤؤدولي رقؤؤم ( ،)545وقبولهؤؤا مبؤؤدأ تشؤؤكيل وفؤؤد

مشؤؤترك إلؤؤى مفاوضؤؤات السؤؤالم مؤؤع الحكومؤؤة األردنيؤؤة ،وطؤؤرح خمسؤؤة أسؤؤس ومبؤؤادئ هؤؤي (الش ؤريف،1992 ،

ص:)141

 -األرض مقابل السالم ،كما ورد في ق اررات األمم المتحدة بما فيها ق اررات مجلس األمن.

 حؤؤق تقريؤؤر المصؤؤير للشؤؤعب الفلسؤؤطيني ،بحيؤؤث يمؤؤارس الفلسؤؤطينيون حقهؤؤم الثابؤؤت فؤؤي تقريؤؤر المصؤؤيرعندما يتمكن األردنيون والفلسؤطينيون مؤن تحقيؤق ذلؤك ضؤمن إطؤار االتحؤاد الكونفؤدرالي العربؤي المنؤوي

إنشاؤه بين دولتي األردن وفلسطين.

 حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين حسب قرار األمم المتحدة. -حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.

 وعلؤؤى ه ؤؤذا األس ؤؤاس تجؤؤري مفاوض ؤؤات الس ؤؤالم ف ؤؤي ظؤؤل م ؤؤؤتمر دول ؤؤي تحض ؤره ال ؤؤدول الخم ؤؤس الدائم ؤؤةالعضؤؤوية فؤؤي مجلؤؤس األمؤؤن الؤؤدولي وسؤؤائر أطؤراف النؤزاع بمؤؤا فيهؤؤا منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية الممثؤؤل

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ضمن وفد مشترك.
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عكس هذا االتفؤاق تحسؤن العالقؤة بؤين منظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية واألردن ،والتؤي شؤابها التؤوتر الحؤاد

معظم فترة السبعينيات من القرن العشرين .كما عكس استجابة أكثر من منظمة التحرير الفلسطينية للتعامل

مؤؤع الضؤؤغوط الدوليؤؤة (األمريكيؤؤة واإلس ؤرائيلية بالؤؤذات) التؤؤي تفضؤؤل التعامؤؤل مؤؤع قضؤؤية فلسؤؤطين مؤؤن خؤؤالل
البوابة األردنية ،ولم يكتب لهذا المشروع النجاح إذ لقي معارضة فلسطينية داخلية من الفصائل الفلسطينية،
وقؤؤام الملؤؤك حسؤؤين بإيقؤؤاف المشؤؤروع فؤؤي  19شؤؤباط /فب اريؤؤر عؤؤام 1971م (صؤؤالح ،5001 ،ص ،)414قامؤؤت

بعدها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإصؤدار بيؤان أكؤدت فيؤه بؤان "اتفؤاق عمؤان" لؤم يعؤد قائمؤاً

بالفعل على ارض الواقع ،وأنها تعتبره ال ياً (وثائق فلسطين ،1978 ،ص.)410

قادت حالة االنقسام والخالفات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ،وحرب المخيمات الفلسطينية،

إلى توليد قناعة لدى قادة الفصائل بضرورة تجاوز هذه المرحلة ،والبدء بحوار وطني من اجل تجاوز هذه
الحالة الخطيرة ،وقد كانت العاصمة الجزائرية وعواصم أخرى مكاناً لهذا الحوار ،الذي تم تتويجه بانعقاد

الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر العاصمة في الفترة  52 -50نيسان /ابريل

عام  1978م ،وهي الدورة التي نجحت في طي صفحة الخالفات واالنقسامات في صفوف منظمة التحرير

الفلسطينية ،وعادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لعضوية منظمة التحرير وتركت "جبهة اإلنقاذ الوطني

الفلسطينية" التي كانت قد أنشئت في  52آذار /مارس عام 1972م ،في أعقاب التوقيع على "اتفاق

عمان" ،وضمت عدداً من الفصائل الصغيرة ،المدعومة من الحكومة السورية (حمدان وآخرون،5008 ،

ص.)489:487

سارت أعمال الدورة الثامنة عشرة في جو وحدوي أصيل وشعور عميق بالمسئولية الوطنية وتناول

شامل ومسئول لكافة القضايا والمشاكل المطروحة على الشعب الفلسطيني في كافة تواجده والمتعلقة
بقضيته الوطنية وكفاحه الوطني ،مع تأكيد المجلس بر بة الشعب الفلسطيني في تحقيق سالم دائم وعادل

يستند إلى حقوقه الوطنية الثابتة ير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة فوق التراب الوطني ،ورفض قراري مجلس األمن رقمي ( )545و(( )117الهيئة العامة

لالستعالمات ،)1999 ،واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني ق اررات قمة فاس "مشروع السالم العربي" أساساً

للتحرك العربي على الصعيد الدولي ،وتأييد منظمة التحرير الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي في إطار هيئة
األمم المتحدة وتحت إشرافها ،وتشارك فيه الدول دائمة العضوية في مجلس األمن ،وكذلك مشاركة
األطراف المعنية بالنزاع في المنطقة بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع األطراف

األخرى (الشريف.)124 ،1992 ،
يالحظ الباحث تراجع فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي الفلسطيني على أساس مبدأ

التحرير والنضال عن طريق الكفاح المسلح ،وقبوله مبدأ التسوية السياسية لقضيته الوطنية على أسس
الشرعية الدولية ،ولكنه مشروط برفض قراري مجلس األمن رقمي ( )545و( ،)117األمر الذي كان فيما
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سبق يعتبر خيانة وطنية ،أصبحت اآلن بادرة وطنية وبموافقة جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

وعلى رأسها فصائل جبهة الرفض ،وذلك تبعاً للمعطيات الدولية الجديدة ومشاريع التسوية للقضية
الفلسطينية التي تم ذكرها لتبدأ المنظمة مرحلة جديدة من مراحل الصراع من اجل إقامة الدولة الفلسطينية،
خاصة بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية في نهاية عام 1978م .وخلص الباحث إلى أن البرنامج السياسي
المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية يعتبر بداية انكماا مفهوم الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي
الفلسطيني ،من الدولة الكاملة إلى الدولة المرحلية ،ر م ذلك تمسكت الفصائل الوطنية الفلسطينية بالكفاح

المسلح كوسيلة رئيسية لتحرير األرض الفلسطينية ،ور م أن مشروع كامب ديفيد اعتبر خروج عن الصف
العربي ورفضته الدول العربية والفصائل الفلسطينية التي توحدت على برنامج وطني يرفض كل الحلول

االستسالمية ،إال أن خروج القوات الفلسطينية من لبنان أدى إلى تراجع مفهوم الدولة في الفكر السياسي

الفلسطيني ،وان تبحث عن خالصها في ثنايا المشاريع السياسية المطروحة.

 1.3اآلثار المترتبة ملي مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني بعد إمالن
االستقالل مام 8811م
وبعدها عن خطوط التماس مع إسرائيل
كان خروج القوات الفلسطينية من لبنان عام 1975مُ ،
وتشتتها في العديد من الدول العربية اثر كبير على الفكر السياسي الفلسطيني ،إال أن اندالع االنتفاضة

الفلسطينية عام 1978م ،كانت بداية التحول في الفكر السياسي الفلسطيني باتجاه حل الدولتين وقبول

قراري مجلس األمن ( )545و( ،)117حيث جاء اإلعالن ألول مرة في الدورة التاسعة عشر للمجلس
الوطني الفلسطيني عام 1977م ،عن التوجه السلمي للمنظمة لتسوية قضية فلسطين ،وذلك في البيان
السياسي للدورة ،كما جاءت وثيقة إعالن االستقالل لتؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته
الفلسطينية المستقلة ،وعاصمتها القدس الشريف ،والتي القت التأييد العالمي الواسع إلعالن هذه الدولة من
قبل المجتمع الدولي .هذا بدوره يقودنا للتطرق إلى أثر االنتفاضة الفلسطينية عام 1978م ،وأثر إعالن

االستقالل عام 1977م على الفكر السياسي الفلسطيني.

 8.1.3االنتفاضة الفلسطينية مام 8811م وأثرها ملي مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني
عاا الفكر السياسي الفلسطيني حالة من التصادم واالنقسام على أثر االجتياح اإلسرائيلي للبنان ،وقد
ترك ذلك أث اًر سلبياً على الشعب الفلسطيني بشكل عام ،وعلى منظمة التحرير الفلسطينية بشكل خاص،

حيث زاد ذلك في إضعافها وتهميشها على المستوى الدولي والعربي ،وبدأ الفكر السياسي الفلسطيني يبحث

عن خروج من حالة االنكفاء على الذات ،فوجد ضالته في داخل األرض المحتلة ،من خالل االنتفاضة

الفلسطينية عام 1978م (المصري ،5007 ،ص .)529والتي انفجرت في  9كانون أول /ديسمبر عام

1978م في قطاع زة ،كردة فعل من الشعب الفلسطيني عندما قام سائق شاحنة إسرائيلي بضرب سيارة
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وقتل أربعة فلسطينيين ،وفي

ضون ساعات عمت المظاهرات كافة األراضي والمخيمات والمدن

الفلسطينية المحتلة ،وكان ذلك من خالل الحراك الشعبي الفلسطيني ضد السياسة اإلسرائيلية االحتاللية،

فقد تحدى الشباب الفلسطيني القوة العسكرية اإلسرائيلية بالحجارة ،وتصرف جموع الشعب الفلسطيني في
األراض ي المحتلة كأمة واحدة ،حيث كانت هذه هي اللحظة السياسية الحاسمة والمنتظرة للشعب الفلسطيني
).(McDowall, 1994, p99

أثبت الشعب الفلسطيني طيلة المراحل السياسية التي تعاقبت عليه وعلى قضيته مقدرة فاعلة على
"تكييف" أوضاعه ،وفقاً لتقلب الظروف والمستجدات المحلية واإلقليمية والدولية (الديك ،1999 ،ص،)170

فقد تجمع سخط الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع زة أساساً بسبب االحتالل في حد ذاته،
وبسبب ما ترتب عليه من إلحاق اقتصادي ،والعديد من اإلجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني

) ،(McDowall, 1994, p102كان من أهمها االستيطان لألراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1918م،
وتشبث حكام إسرائيل برفض تقديم أي مشروع تسوية للصراع اإلسرائيلي -العربي ،وتعديات إسرائيلية
متوالية على األماكن المقدسة ،اإلسالمية والمسيحية على السواء ،ومصادرة الحريات الديمقراطية والثقافية،

مما أدى إلى فزع الشعب الفلسطيني على مستقبله ومستقبل الدولة الفلسطينية الذي يحلم بإقامتها (ياسين،

 ،1995ص.)11

حققت االنتفاضة الفلسطينية أوسع مشاركة وطنية في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي منذ العام

ر متاحاً ألول مرة (الطاهري،1992 ،
1918م ،على نحو يجعل من إستراتيجية العصيان المدني أم اً

ص ،)122كما شهدت القضية الفلسطينية الكثير من المتغيرات مع استمرار االنتفاضة الفلسطينية ،التي
جعلت العالم اجمع يرى إسرائيل على حقيقتها العدوانية ،ونجحت في وضع إسرائيل في حالة استنفار دائم

(الدجاني ،1979 ،ص .)121فقد سارعت قوى منظمة التحرير الفلسطينية في كانون ثاني /يناير عام
 1977م ،بعد شهر واحد من اندالع االنتفاضة لتشكيل ما عرف بالقيادة الوطنية الموحدة ،من حركة فتح،

والجبهة الشعبية ،والجبهة الديمقراطية ،والحزب الشيوعي الفلسطيني "حزب الشعب" (البابا ،5010 ،ص،)27

كما أثرت االنتفاضة على الوضع العربي في القرار السياسي الذي أعلنه الملك حسين ملك األردن في 11
تموز /أيلول عام  1977م ،في إعالن "فك العالقة القانونية واإلدارية مع الضفة الغربية المحتلة" ،والذي لم

يأت ذلك القرار معزوالً عن التأثير المباشر لالنتفاضة الفلسطينية ،ور بة منظمة التحرير الفلسطينية
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،والتوجه العربي العام المنسجم مع هذه الر بة لتأكيد الهوية

الفلسطينية (النشاا ،1994 ،ص.)181:185

كرست االنتفاضة انتقال مركز الثقل في النضال الوطني الفلسطيني نهائياً من الخارج إلى الداخل،

فاتحة أمام منظمة التحرير الفلسطينية أفق التحرر من ضغط المحاور العربية المختلفة ،وأعادت االنتفاضة

تسليط األضواء على منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها السياسي (الشريف ،1992 ،ص،)128
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فاالنتفاضة الفلسطينية شكلت مخرجاً حيوياً لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وللمشروع الوطني الفلسطيني
ككل ،فقد أعادت فلسطين إلى قلب االهتمامات العربية والدولية (نافع ،1991 ،ص .)111وقد ساهمت
االنتفاضة في ظهور حركات إسالمية جديدة على الساحة السياسية الفلسطينية في مقاومة االحتالل

اإلسرائيلي ،وهي حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ،وحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،أما على
الصعيد الدولي ،فقد زادت االنتفاضة من تعاطف الرأي العام العالمي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته

الوطنية ،وكشف زيف دعاوي الديمقراطية اإلسرائيلية بشكل واضح أمام العالم (ثابت ،5007 ،ص.)45
أصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "التزام منظمة التحرير الفلسطينية ،وتحملها لكل

المسؤوليات الوطنية والقومية ،باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،بكل ما يترتب على

ذلك (قرار فك االرتباط) من التزامات تؤكد الهوية الفلسطينية للشعب الفلسطينية طبقا لق اررات المجالس
الوطنية ،ولق اررات القمم العربية" .وفي  55آب /أ سطس عام 1977م ،صدر عن قيادة منظمة التحرير

الفلسطينية قرار يقضى بأ ن تظل القوانين واألنظمة والق اررات المعمول بها في األراضي الفلسطينية المحتلة
حتى إعالن األردن فك االرتباط عن الضفة الغربية في  11تموز /أيلول عام 1977م ،نافذة المفعول إلى
أن تعدل أو تلغى من قبل السلطات التشريعية الفلسطينية المختصة ،وقد شكل هذا القرار نقلة نوعية في

مسؤولية وصالحيات منظمة التحرير الفلسطينية تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة (حمدان

وآخرون ،5008 ،ص.)471:470
كان الحوار الفلسطيني -الفلسطيني متوافقاً جنباً إلى جنب مع تصاعد االنتفاضة ،بعمق ورحاب

صدر على نحو لم تشهده الساحة الفلسطينية قبل االنتفاضة ،ويرى لطفي الخولي بأن هذه اآللية للحوار

الفلسطيني -الفلسطيني الجديد على أرضية االنتفاضة ،قد نجحت في بلورة االتفاق الجماعي على سبعة
خطوط أساسية تحكم الحركة السياسية الفلسطينية ،فيما يتعلق بمستقبل الدولة الفلسطينية ،والتي تستند إلى

قوة فعل االنتفاضة المتواصلة  ،وهي كالتالي (الخولي ،1977 ،ص:)118-112

 اعتبار أن االنتفاضة تتحول فعلياً إلى حرب استقالل ،هدفها إعالن الدولة الفلسطينية بإرادة الشعب،ووضع أراضي الدولة الفلسطينية تحت إشراف وادارة هيئة األمم المتحدة لفترة محدودة ،يتم خاللها

إنهاء االحتالل ،وتسليم السلطة إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

 إعالن الدولة الفلسطينية من خالل الشرعية الدولية التي يمثلها القرار رقم ( ،)171والقاضي بإنشاءدولتين في فلسطين ،دولة عربية وأخرى يهودية ،وان الحد األدنى ألرض دولة فلسطين يشمل قطاع
زة والضفة الغربية والقدس العربية عاصمة الدولة.

 أن التعامل الفلسطيني السياسي مع الشرعية الدولية ككل ال يتج أز في إطار هدف االنتفاضة ،اليتناقض أو ينفي االلتزام بكامل الشرعية التاريخية للشعب الفلسطيني ،وأن هذا ما قامت به وتمارسه

إسرائيل منذ وثيقة إعالن استقاللها في  14أيار /مايو عام 1947م.
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 -أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جزء من فلسطين ،يضع الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير

الفلسطينية أمام المعضلة التي لم يعد من الممكن الهروب منها ،بل التعامل معها فيما أصبح يسمى
بالتسوية السياسية من خالل المؤتمر الدولي مع الضمانات الدولية له ،وتعني هذه المعضلة أن الدولة

الفلسطينية وليدة االنتفاضة ،تنشأ جغرافياً وسياسياً في جوار مع إسرائيل.

 أ نه في سبيل إنضاج ظروف التسوية السياسية الدولية إلقامة الدولة الفلسطينية ،يتوجب عدم الخلطبين استمرار االلتزام بالثوابت الفلسطينية وبين الضرورات اإلقليمية والدولية ،بمعنى التزام الحركة

السياسية الفلسطينية في ظروف محددة ،أما ثوابت النضال فهي التزام استراتيجي ،وأن مرحلة
االنتفاضة ستؤدي إلى إقامة الدولة المستقلة على جزء من فلسطين ،واستخدام آلية المؤتمر الدولي

كجزء ال يتج أز من مجمل الحركة النضالية.

 إن التخطيط القائم على التصاعد باالنتفاضة إلى درجة العصيان المدني مازال سلمياً ،ولكن يتوجبأن يواكب ذلك حركة سياسية واسعة النطاق في كل من الساحة العربية والساحة الدولية ،للتمهيد

إلعالن االستقالل الوطني الفلسطيني ،وتهيئة المناخ العربي والعالمي للتعامل معه ايجابياً.

 أنه ال بديل عن الوحدة الوطنية الفلسطينية ،في حركة االنتفاضة ميدانياً ،وداخل منظمة التحريرالفلسطينية ،وبالتالي عدم الخروج أو االنشقاق عن منظمة التحرير الفلسطينية ،ووضع العراقيل أمام

ممارسة المنظمة لقرار األ لبية.

يعتقد الباحث بأ ن إشراك الشعب الفلسطيني في الداخل والقيادة الموحدة لالنتفاضة بشكل مباشر في
الحركة السياسية الفلسطينية قد ساهم إلى حد كبير في توحيد فكر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ،من

خالل إصرار الشعب الفلسطيني بمسك زمام مبادرة شغل الرأي العام العالمي حول وجود شعب يتوق

للحرية واقامة دولة فلسطينية له ،وهذا ما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في مقررات البيان السياسي
ووثيقة إعالن االستقالل في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر.
 2.1.3أثر إمالن االستقالل مام 8811م ملي مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني
شكلت ق اررات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة بالجزائر في الفترة 12 -15

تشرين ثاني /نوفمبر عام 1977م ،والتي عرفت باسم "دورة االنتفاضة" ،منعطفاً واضحاً في سياسة منظمة
التحرير الفلسطينية تجاه القضية الفلسطينية ،حيث صدرت عنها ثالث وثائق أساسية ،وهي البيان السياسي
للمجلس الوطني الفلسطيني ،ووثيقة إعالن االستقالل التي تضمنت إعالن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

والتأييد العالمي لها ،واعالن تشكيل الحكومة الفلسطينية المؤقتة (الغول ،1977 ،ص ،)11حيث تضمنت تلك
الوثائق تحوالت هامة في الفكر السياسي الفلسطيني والرؤية العامة للدولة الفلسطينية ،كما سيتم عرضه.
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 8.2.1.3البيان السياسي للدورة التاسعة مشرة للمجلس الوطني الفلسطيني
جرى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ،في مناخ سياسي يتسم بالوضوح فيما هو موضع اتفاق
جماعي ،وما هو موضع خالف محدد بين األعضاء والتنظيمات التي ينتمون إليها ،يتطلب المناقشة

الديمقراطية المسئولة التي تؤدي إلى اتخاذ ما سمي "بالق اررات الصعبة" في شأنها ،وذلك بإعمال مبدأ

األ لبية واألقلية في إطار الوحدة الوطنية الفلسطينية (الخولي ،1977 ،ص.)519

تضمنت مقدمة البيان السياسي التوجه السلمي للمنظمة لتسوية قضية فلسطين ،وحدد البيان الخطوات
السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في المرحلة القادمة (حسين ،1991 ،ص ،)171وقد أيده البية أعضاء
المجلس الوطني الفلسطيني ،وحمل هذا البيان مواقف جديدة ،وفتح الباب واسعاً أمام ق اررات أكثر أهمية

ومصيرية (السيد حسين ،1990 ،ص ،)587وبرز اتجاهان عند قراءة البيان السياسي في الدورة التاسعة عشرة

للمجلس الوطني الفلسطيني ،األول يطالب باالعتراف في الق اررين ( )545و( ،)117واضافة ضمان

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،والثاني يرفض االعتراف بالق اررين ،وكانت الجبهة الشعبية في طليعة
هذا االتجاه ،وبرر أصحاب هذا االتجاه رفضهم للقرار رقم ( ،)545ألنه يتعامل مع الفلسطينيين كالجئين

ر للقوى المعادية لممارسة المزيد من الضغوط وتقديم المزيد من التنازالت (حسين،1991 ،
والقبول به مؤش اً

ص ،)175وكان أهم ق اررات البيان السياسي:

 اإلشارة إلى وجود إسرائيل ،واالستعداد لوضع ترتيبات أمنية تشمل دول المنطقة بما فيها إسرائيل،وذلك ألول مرة ،وأعلن البيان عزم منظمة التحرير الفلسطينية على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة

للصراع اإلسرائيلي -العربي (السيد حسين ،1990 ،ص.)587

 الدعوة إلى انعقاد المؤتمر الدولي على قاعدة قراري مجلس األمن الدولي ( )545و( ،)117بحضورالدول الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي ،وجميع أطراف الصراع في المنطقة بما فيها منظمة

التحرير الفلسطينية ،وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير

المصير (عبد الرحمن ،1999 ،ص.)10

 السعي لوضع األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس العربية تحت إشراف األمم المتحدة لفترةمحدودة لحماية شعبنا ولتوفير مناخ موات وتحقيق األمن والسالم للجميع بقبول ورضى متبادلين
ولتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة سلطاتها الفعلية على هذه األراضي (الهيئة العامة لالستعالمات،

.)1999

يالحظ الباحث بأن مقررات المجلس الوطني الفلسطيني قد صرحت وألول مرة موافقتها على الق اررين
( )545و( ،)117دون أي تعديل عليهما بما يخص الهوية الفلسطينية وبأن القضية الفلسطينية ليست
قضية الجئين فحسب ،وفي المجال فإن هذا يعتبر تحول هام في الفكر السياسي الفلسطيني نحو التسوية
السياسية للقضية الفلسطينية ،لذا فقد تم موافقة منظمة التحرير الفلسطينية على عقد مؤتمر دولي إلقرار
113

سالم عادل وشامل بالمنطقة ،مع ضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الحق

في تقرير المصير واقامة دولة فلسطينية على األراضي التي تمت احتاللها من قبل إسرائيل عام 1918م.
 2.2.1.3وثيقة إمالن االستقالل

لم تتبن منظمة التحرير الفلسطينية إستراتيجية سياسية واضحة المعالم تماماً إال في الدورة التاسعة

عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني ،وقد حددت هذه اإلستراتيجية الفلسطينية تبني "حل الدولتين" للصراع

اإلسرائيلي -الفلسطيني ،فقد تال ياسر عرفات وثيقة إعالن االستقالل للدولة الفلسطينية في ختام الدورة
(شاليل.)5001/1/51 ،

طرحؤؤت وثيقؤؤة إعؤؤالن االسؤؤتقالل المشؤؤكلة الخاصؤؤة بؤؤالقرار رقؤؤم ( ،)171حيؤؤث جؤؤاء فؤؤي الوثيقؤؤة "ومؤؤع

الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشؤريده وبحرمانؤه مؤن حؤق تقريؤر المصؤير ،أثؤر قؤرار
الجمعية العامة رقم ( )171عؤام 1948م ،الؤذي قسؤم فلسؤطين إلؤى دولتؤين عربيؤة ويهوديؤة ،فؤإن هؤذا القؤرار

مازال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسؤطيني فؤي السؤيادة واالسؤتقالل الؤوطني"

(وثيقة إعالن االستقالل ،)1977 ،ومن الواضح هنا قبول منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار رقم ( ،)171الذي

أنشأ الدولتين العربية واليهودية.

تنبع هذه المشكلة من أن النص على هذا القرار كأساس إلقامة الدولة الفلسطينية ،يعني إسقاط

الشرعية التاريخية للشعب الفلسطيني ،في حين أن عدم اإلشارة إلى هذا القرار ،يسقط مبدأ الشرعية الدولية،
الذي يعترف به العالم كله ونظامه الدولي الراهن المتجسد في هيئة األمم المتحدة ،كأساس سياسي إلقامة

الدولة الفلسطينية ،لذا جرى االتفاق الجماعي على حل هذه اإلشكالية ،من خالل صيا ة دقيقة زاوجت بين
الحق التاريخي الثابت للشعب الفلسطيني في وطنه ،وبين ما يتيحه القرار رقم ( ،)171من مفتاح عملي

في الواقع الراهن لتطابق الشرعية الدولية ،مع حق الشعب الفلسطيني في االستقالل (الخولي،1977 ،

ص.)540:519

جاء أيضاً في الوثيقة إعالن قيام دولة فلسطين على النحو التالي "واستناداً إلى الحق الطبيعي

والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن

حرية وطنهم واستقالله وانطالقاً من ق اررات القمم العربية ،ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها ق اررات
هيئة األمم المتحدة منذ عام 1948م ،وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير
واالستقالل السياسي والسيادة فوق أرضه ،فإن المجلس الوطني يعلن ،باسم اهلل وباسم الشعب العربي

الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف" (وثيقة إعالن االستقالل،

 ،)1977وذلك يعد خالفاً لرفض الشعب الفلسطيني ،والدول العربية لقرار ( )171حين صدوره آنذاك في
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 59تشرين ثاني /نوفمبر عام 1948م ،ألنه أباح قيام دولة يهودية فوق جزء من أرض فلسطين ،واعتبروا
أن هذا القرار ال يتصف بالشرعية الدولية ،ير أن وثيقة االستقالل عادت لتتبنى هذا القرار ،بغية التمسك

بشرعية إقامة الدولة الفلسطينية ،ولو على جزء من فلسطين مما يؤدي إلى التخلي عن الجزء اآلخر من
فلسطين المحتلة ،بقبول قيام إسرائيل عليه ،وبالتالي التخلي عن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني

على كامل األراضي الفلسطينية (السيد حسين ،1990 ،ص.)570:589

يتبين للباحث بأن وثيقة إعالن االستقالل ،ومقررات المجلس الوطني الفلسطيني ،قد وافقت على
دخول منظمة التحرير الفلسطينية في مرحلة التسوية السياسية إلقامة دولة فلسطينية ،من خالل مؤتمر

دولي مبني على االعتراف بقراري مجلس األمن الدولي ( )545و( ،)117مما يعني أن هناك تطو اًر

ملحوظاً في الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية نحو الشروع في الموافقة على مشروع تسوية

للقضية الفلسطينية قائم على اعتراف المنظمة بوجود إسرائيل فوق جزء من أرض فلسطين.
 1.2.1.3إمالن تشكيل الحكومة الفلسطينية المؤقتة

ررات التالية (مركز
قرر المجلس الوطني الفلسطيني تشكيل حكومة مؤقتة لدولة فلسطين وفق الق ا

المعلومات الوطني الفلسطيني:)5011 ،

 -تشكيل حكومة مؤقتة لدولة فلسطين في أقرب وقت ممكن ،وطبقاً للظروف وتطور األحداث.

 يفوض المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحديد موعد تشكيل الحكومةالمؤقتة ،وتكلف اللجنة التنفيذية بتشكيلها ،وتعرض على المجلس المركزي لنيل ثقته .ويعتمد المجلس
المركزي النظام المؤقت ،للحكم إلى حين ممارسة الشعب الفلسطيني لسيادته الكاملة على األرض
الفلسطينية.

 يتم تشكيل الحكومة المؤقتة من القيادات والشخصيات والكفاءات الفلسطينية ،من داخل الوطن المحتلوخارجه ،وعلى أساس التعددية السياسية ،وبما يجسد الوحدة الوطنية.

 تحدد الحكومة المؤقتة برنامجها على قاعدة وثيقة االستقالل والبرنامج السياسي لمنظمة التحريرالفلسطينية ،وق اررات المجالس الوطنية.

 يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،بصالحيات ومسئولياتالحكومة المؤقتة ،لحين إعالن تشكيل الحكومة.

استوجبت هذه المتغيرات من منظمة التحرير الفلسطينية اتخاذ إجراءات مراسمية "بروتوكولية" مهمة،
مثل اعتماد سفراء لدى الدول األخرى وقبول أوراق اعتماد سفراء الدول األخرى لدى دولة فلسطين .وأن
وفادة واستقبال السفراء هما من صالحيات رئيس الدولة في أي بلد ،وبالتالي ،ال بد أن يكون لدولة

فلسطين التي أعلنت مؤخ اًر ولحكومتها المؤقتة رئيس .وبما أن المجلس الوطني أناط بالمجلس المركزي
115

ترتيب ومتابعة هذا األمر مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فكان من البديهي أن يطرح هذا

الموضوع في أقرب اجتماع للمجلس المركزي الذي انعقد فعالً في آذار /مارس عام 1979م (مسلم،

 ،)5002/10/17إال أن التنفيذ الفعلي لمضمون قرار تشكيل الحكومة المؤقتة لم يتحقق نظ اًر للخالفات التي
حدثت داخل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حول القرار ،ومن سيكون رئيس تلك الحكومة الفلسطينية

(فرج ،1997 ،ص.)71

في هذا الصدد يرى الباحث بأن الخالفات الفلسطينية -الفلسطينية قد حالت دون إعالن تشكيل
الحكومة الفلسطينية المؤقتة ،لعدة أسباب أهمها عدم الرؤية الجادة لبعض الفصائل الفلسطينية في إبداء
موافقتها على تلك الحكومة ،وعدم توحيد اآلراء حول عمل تلك الحكومة في المنفى ،ومن سيرأس هذه

الحكومة الفلسطينية ،لذلك فقد تم إلغاء هذه الفكرة ،ومن وجهة نظر الباحث بأنه لو تمت الموافقة على هذه

الحكومة فسيصبح هناك ثنائية السلطة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية متمثلة في اللجنة التنفيذية

للمنظمة ،ووزراء تلك الحكومة ،مما سيعمل على زيادة الخالفات لدى الفصائل الفلسطينية.
 3.2.1.3التأييد العالمي إلمالن الدولة الفلسطينية مام 8811م

أطلقت منظمة التحرير الفلسطينية على البرنامج السياسي ،الذي اقره المجلس الوطني الفلسطيني،

وعلى وثيقة االستقالل ،مصطلح "المشروع الفلسطيني للسالم" ،أي القبول بمبدأ دولتين في فلسطين ،وقبول
قراري مجلس األمن الدولي ( )545و( ،)117وبضرورة عقد مؤتمر دولي لتطبيق ق اررات الشرعية الدولية
(حمدان وآخرون ،5008 ،ص .)471وانطلقت موجة تأييد واسعة إلقامة الدولة الفلسطينية ،من عدد كبير من

دول العالم ،وكسبت القضية الفلسطينية دعماً جديداً في أن يقيم الشعب الفلسطيني دولته المستقلة فوق
جزء من أرضه ،وتوالت االعترافات والتأييد من كافة دول العالم ،واستعداد هذه الدول إلقامة سفارات للدولة

الفلسطينية بدالً من مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية ،فضالً عن التأييد العربي لمقررات المجلس الوطني
الفلسطيني ،وإلعالن قيام الدولة الفلسطينية (السيد حسين ،1990 ،ص.)571:572

اعترفت بالدولة الفلسطينية أكثر من سبعة وسبعين دولة اعترافاً قانونياً صريحاً وكامالً ،من ضمنها

االتحاد السوفيتي (سابقاً) ،والصين ،أما المجموعة األوروبية فقد اقتصرت على اإلشارة إلى أن ق اررات
المجلس الوطني الفلسطيني تحتوي على خطوات ايجابية تجاه تسوية سلمية ،وعلى وجه الخصوص نبذ

اإلرهاب ،واالعتراف بقراري ( )545و( ،)117بما يتضمنه ذلك اعتراف بوجود إسرائيل ،وأن المجموعة
األوروبية ترى أن المبدأ المتعلق بحق إسرائيل في الوجود يمثل الشرط األساسي لقيام السالم ،أما الواليات

المتحدة األمريكية فقد أعربت عن الترحيب باألنباء التي حملت اتجاه منظمة التحرير الفلسطينية لقبول
ق اررات األمم المتحدة ،بما يتضمنه "االعتراف بوجود إسرائيل" ،أما عن إعالن دولة فلسطين المستقلة فقد

عارضته الواليات المتحدة األمريكية ألنه قرار من جانب واحد (سرحان ،1979 ،ص.)89:87
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عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة دورتها السنوية في  11كانون أول /ديسمبر عام 1977م،
مدرجة المسألة الفلسطينية على جدول أعمالها ،وكان ياسر عرفات يهيئ نفسه للمشاركة في أعمال هذه

الدورة المهمة،

ير أن اإلدارة األمريكية لم تمنحه تأشيرة تتيح له دخول الواليات المتحدة األمريكية

"نيويورك" ،مما اضطر الجمعية العامة لألمم إلى االنتقال كاملةً إلى مقر هيئة األمم المتحدة األوروبي في

مدينة جنيف ،في سابقة هي األولى من نوعها ،والتي تعتبر انتصا اًر لإلجماع الدولي والقضية الفلسطينية،

وليتسنى لها مناقشة المسألة الفلسطينية (حجازي ،1999 ،ص.)44

ألقى ياسر عرفات خطاباً سياسياً بالغ األهمية أمام الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة ،أوضح فيه

تفاصيل مبادئ خطة السالم الفلسطينية والمؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط ،وأيدت الجمعية العامة

في أثناء هذه الدورة في قرارها رقم ( )176/41عقد هذا المؤتمر وذلك بأ لبية أعضائها ما عدا الواليات
المتحدة األمريكية واسرائيل ،كما اعترفت في اليوم نفسه بإعالن االستقالل الفلسطيني في قرارها رقم

(( )188/41بسيسو ،)5007 ،وقررت الجمعية العامة استخدام اسم فلسطين في هيئة األمم المتحدة تشجيعاً
منها إلعالن الدولة الفلسطينية (السيد حسين ،1990 ،ص .)572والستعداد منظمة التحرير الفلسطينية لنبذ

اإلرهاب ،وقد شرعت الواليات المتحدة األمريكية في فتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية ،وذلك عبر
سفيرها في تونس ،إال أن هذا الحوار قد جمد (بسيسو.)5007 ،

لم تمكن هذه اإلستراتيجية التي تبنتها منظمة التحرير الفلسطينية في السنوات التي تلت إعالنها من
تحقيق مكاسب فعليه بسبب عوامل موضوعية حيث خلف انهيار االتحاد السوفيتي (سابقاً) آثا اًر سلبية على

مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ،وكذلك تركت حرب الخليج الثانية آثا اًر سلبية على الواقع العربي الذي

انقسم على ذاته ،وموقفاً خليجياً أقرب إلى المعاداة منه إلى التصالح وخاصة دولة الكويت ،مما جعل

ميزان القوى يميل ضد منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها لمصلحة دولة إسرائيل وأهدافها (شاليل،

.)5001/1/51

يستنتج الباحث بأن الدورة التاسعة عشرة شكلت انطالقة جديدة للفكر السياسي الفلسطيني ،ونقلة

نوعية باتجاه الحلول السياسية ،واالعتراف ألول مرة بحل الدولتين ،وبذلك تكون الدورة التاسعة عشرة هي
االنطالقة الحقيقة لعملية التسوية السياسية ،بعد العديد من المقدمات في التحول الفكري والتي بدأتها

منظمة التحرير الفلسطينية بإعالن البرنامج السياسي المرحلي ،وقد فتحت مقررات الدورة التاسعة عشرة

للمجلس الوطني الفلسطيني ،آفاقاً دولية مهمة أمام النضال الفلسطيني منها الموافقة على فتح الحوار مع
الواليات المتحدة األمريكية ألول مرة بشكل علني ورسمي ،وكذلك استدعى ذلك رفع مستوى التمثيل

الدبلوماسي بين منظمة التحرير الفلسطينية والدول األخرى التي اعترفت بقيام دولة فلسطين ،وأن
االنتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 1978م قد أثرت بشكل مباشر على الفكر السياسي الفلسطيني
وعلى الرؤية السياسية للدولة الفلسطينية ،والتي كانت قد تبلورت بعد مجموعة من التحوالت في الفكر
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السياسي الفلسطيني ،في البرنامج السياسي المرحلي ،بعد التنازل عن مشروع الدولة الفلسطينية

الديمقراطية ،فقد شكلت االنتفاضة الفلسطينية ضغطاً سياسياً إضافياً على القيادة الفلسطينية ،فكانت
االنتفاضة الفلسطينية بمثابة المحراك السياسي ،وكان ال بد من البحث عن حلول عملية .وقد شكلت الدورة

التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني نقطة االنفتاح على العالم بإعالن منظمة التحرير الفلسطينية

موافقتها على حل الدولتين ،واعالنها عن قيام دولة فلسطين ،األمر الذي القى ترحيباً واعترافاً دولياً من

معظم دول العالم ،واعالن المبادرات السياسية لذا يمكن القول أن االنتفاضة الفلسطينية هي الدافع
األساسي لعملية التسوية السياسية فيما بعد.

 3.3الخطوات اإلجرائية للمنظمة باتجاه التسوية السياسية واقامة الدولة الفلسطينية
طرأت العديد من المتغيرات اإلقليمية والدولية ،التي أثرت بمجملها على الفكر السياسي الفلسطيني
ورؤيته للدولة الفلسطينية ،فقد كان النهيار االتحاد السوفيتي (سابقاً) عام 1991م ،وتحول العالم من ثنائية

القطبية إلى أحادي القطبية وتفرد الواليات المتحدة األمريكية بقيادته ،إلى جانب الغزو العراقي للكويت ،وما
ترتب عليه من انقسام في الواقع العربي ،حيث أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية في عزلة عربية ،بعد

حرب الخليج الثانية( ،صالح "ب" ،5015 ،ص ،)111:110كل هذه العوامل أدت إلى قبول منظمة التحرير

الفلسطينية للدخول في عملية التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ،والتي قال في حينها أبو عمار "التسوية

السياسية أفضل ما يمكن في ظل الوضع العربي المزري" ،كان من نتيجتها التحول أوالً عن الكفاح المسلح
وحرب التحرير الشعبية كأسلوب للتحرير ،إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل كأسلوب للتسوية السياسية.

والتحول ثانياً عن هدف إقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني ،إلى القبول بسلطة وطنية
على جزء من أرض فلسطين ،كنواة لدولة فلسطينية منتظرة على األراضي المحتلة عام 1918م ،وفق

ق اررات الشرعية الدولية ( )545و( ،)117بعد انتهاء الفترة االنتقالية التي يستمر التفاوض خاللها على
قضايا الوضع النهائي.
كان الستمرار الجانب اإلسرائيلي في رفض التقدم في حل قضايا الوضع النهائي ،واستمرار سياسة

التعنت والتسويف وفرض وقائع على األرض وبناء االستيطان ،و يرها من الممارسات واالستف اززات
اإلسرائيلية ،اندالع انتفاضة األقصى حيث اتخذتها إسرائيل ذريعة لالستمرار في التملص من استحقاقات
الحل النهائي متمثلة في إقامة دولة فلسطينية على األراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1918م ،وفي ظل

هذه المتغيرات توجهت القيادة الفلسطينية لهيئة األمم المتحدة لإلعالن عن الدولة الفلسطينية وحصولها
على "العضوية المراقبة" في هيئة األمم المتحدة .ويعرض هذا الجزء من الفصل أثر عملية التسوية

السياسية على الفكر السياسي الفلسطيني ،والتطورات الدولية واستحقاقات التسوية السياسية ،والتي أدت إلى

إلغاء وتعديل مواد الميثاق الوطني الفلسطيني ،والخطوات السياسية باتجاه الوصول إلى الدولة الفلسطينية.
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 8.3.3أثر مملية التسوية السياسية ملي الفكر السياسي الفلسطيني
سبقت التسوية السياسية مجموعة من الخطوات العملية تمهيداً للموافقة على عملية التسوية ،والتي

جاءت نتيجة للتحوالت والتغيرات في الفكر السياسي الفلسطيني ،وقد تبلورت هذه الخطوات في انعقاد

الدورة العشرين للمجلس الوطني الفلسطيني الذي وافق على دخول منظمة التحرير الفلسطينية في

مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي على أساس ق ارراي مجلس األمن الدولي ( )545و( .)117ثم انعقد
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعلن أيضاً موافقته على عملية التسوية والمفاوضات ،كما

سيتم عرضه.

 8.8.3.3الدولة الفلسطينية في مقررات الدورة العشرين للمجلس الوطني الفلسطيني
عقدت الدورة العشرين للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في الفترة  57 -51أيلول /سبتمبر عام

1991م ،في أجواء دولية وعربية متغيرة ،وفي أجواء من االنقسام والفرقة السياسية الفلسطينية ،حيث تغيب
عنها ممثلو الفصائل الفلسطينية ،التي تتخذ من دمشق مق اًر لها .رأت أوساط سياسية فلسطينية أن تلك

المقاطعة ،لم تعكس موقفاً سياسياً ،بقدر ما عكست إفالساً تنظيمياً كامالً ،وذلك بعد أن تخلت سوريا
عنها ،حين وافقت على حضور مؤتمر السالم ،وقد كان الموضوع األساس ومحور النقاا والحوار في هذه

الدورة يدور حول عملية التسوية في الشرق األوسط ،وعقد مؤتمر دولي للسالم ،وعلى وجه التحديد

مقترحات جيمس بيكر "وزير الخارجية األمريكي" للسالم ،حيث أبدت الفصائل الفلسطينية مواقفهم المختلفة
في أجواء عاصفة من عملية التسوية السياسية للقضية الفلسطينية (س .ا ،1991 ،ص.)101:100
تال رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطيني فاروق القدومي بعدها التقرير السياسي ،فأكد
"أن منظمة التحرير الفلسطينية مع عقد المؤتمر الدولي للسالم على أساس الشرعية الدولية" ،وجاء في

التقرير أيضاً أنه انسجاماً مع مبادرة السالم الفلسطينية سنة 1977م والشرعية الدولية والعربية ،تعاملت
منظمة التحرير الفلسطينية بشكل إيجابي وفعال مع األفكار والمقترحات والمبادرات الدولية السلمية التي

رحبت بالجهود والمساعي السلمية الجارية،
استمدت الشرعية الدولية ،إن منظمة التحرير الفلسطينية التي ّ
وتعاملت معها بإيجابية ،بما في ذلك الدعوة التي أعلنها الرئيسان بوا و ورباتشوف لعقد مؤتمر السالم
الخاص بتسوية الصراع القائم في الشرق األوسط ،وترى أن نجاح المساعي لعقد مؤتمر السالم يتطلب

مواصلة العمل مع األطراف األخرى لتحقيق األسس التالية:

أوالً :استناد مؤتمر السالم إلى الشرعية الدولية وق ارراتها ،بما فيها قراري مجلس األمن ( )545و(،)117
وااللتزام بتطبيقها ،والتي تكفل االنسحاب اإلسرائيلي الشامل من األراضي العربية والفلسطينية المحتلة بما

فيها القدس الشريف ،وتحقيق مبدأ األرض مقابل السالم ،والحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني.
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ثانياً :تأكيد اعتبار القدس جزءاً ال يتج أز من األراضي الفلسطينية المحتلة ،ينطبق عليها ما ينطبق على

سائر األراضي المحتلة ،عمالً بق اررات مجلس األمن واألمم المتحدة.

ثالثاً :وقف االستيطان في األراضي المحتلة بما فيها القدس الشريف كضرورة ال نى عنها لهدوء عملية
السالم ،مع وجوب توفير ضمانات دولية لتأمين ذلك.

رابعاً :حق منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،في تشكيل
الوفد الفلسطيني من داخل وخارج الوطن بما في ذلك القدس ،وتحديد صيغة مشاركته في عملية السالم

على أساس متكافئ ،وبما يؤكد مرجعيتها في هذا المجال.

خامساً :تنسيق المواقف العربية بما يضمن تحقيق الحل الشامل ،واستبعاد الحلول المنفردة وفقاً لق اررات
القمم العربية (القاسم.)5011 ،

سادساً :ضمان ترابط مراحل الحل وصوالً إلى الحل النهائي الشامل ،طبقاً لق اررات كالً من الشرعية الدولية
ومنظمة التحرير الفلسطينية ،وهي تنطلق من هذه األسس والمنطلقات تجاه مساعي السالم ،فإنها تهدف

إلى تحقيق ما يلي (مجلة الدراسات الفلسطينية ،1991 ،ص:)547
 -تأمين حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني ،وبما يضمن حقه في الحرية واالستقالل الوطني.

 االنسحاب اإلسرائيلي التام من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عام 1918م ،بما فيها القدسالشريف.

 حل قضية الالجئين الفلسطينيين الذين شردوا من وطنهم بالقوة واإلكراه ،وفق ق اررات األمم المتحدة،وخاصة القرار رقم (.)194

 -توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تمهيداً لممارسة حق تقرير المصير.

 توفير الضمانات الكاملة للعمل على إزالة المستوطنات القائمة ،باعتبارها ير شرعية وفقاً لق ارراتالشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس األمن رقم (.*)412

*

أصدر مجلس األمن الدولي بتاريخ  1آذار /مارس عام 1970م ،قرار رقم ( )412طالبت فيه إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن

تخطيط وبناء المستوطنات في األراضي العربية المحتلة بما فيه القدس .
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أعلن األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج حبا ،عن رفضه الكامل والحاسم لمقترحات

وزير الخارجية األمريكي جيمس بيكر ،للتسوية في الشرق األوسط ،مهدداً باالنسحاب من اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية في حال مشاركة وفد فلسطيني في مؤتمر السالم .وتاله األمين العام للجبهة

الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة*  ،حيث دعا أيضاً ،إلى رفض المقترحات األمريكية ،والى

ضرورة بلورة رد وطني فلسطيني من خالل وضع شروط منظمة التحرير الفلسطينية (س .ا،1991 ،

ص.)100
حاول المجلس وخاصة اللجنة السياسية بعد موجة من التجاذبات السياسية بين جميع األطراف أن

يصل إلى صيغة تفاهم تمثل القاسم المشترك بين جميع الفصائل من عملية التسوية السياسية ،فتقدمت

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بصيغة أكثر واقعية من الخطابين
السابقين ألمناءهم العامون ،تدعو إلى االستمرار في التعاطي االيجابي مع العملية السياسية على قاعدة

المقتضيات التالية (الطيراوي:)5011 ،

 أن يعقد مؤتمر السالم على أساس مقررات الشرعية الدولية ،وخصوصاً قراري مجلس األمن الدولي( )545و(.)117

 أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية طرفاً مشاركاً ،وان تشكل الوفد الفلسطيني بشكل متكافئ مع سائراألطراف.

 أن تعتبر القدس جزءاً من األراضي المحتلة ،وأن تتمثل بالتالي في الوفد الفلسطيني. -ضرورة إيقاف االستيطان اإلسرائيلي.

يرى الباحث أن الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية ومن خالل اإلعالن السابق لهما قد وافقتا على

عملية التسوية السياسية على أساس ق اررات الشرعية الدولية ،وبذلك يكون حل الدولتين يشكل القاسم
المشترك في الفكر السياسي بين جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطيني في تلك المرحلة ر م التباين

النسبي في السلوك والممارسة السياسية وطريقة التعاطي مع التفاصيل.

شهدت اللجنة السياسية مداخالت ألطراف متشددة ،رافضة مبادرة السالم ،جملة وتفصيال .وعلى ذلك

يمكن رصد أربعة اتجاهات داخل المجلس (س .ا ،1991 ،ص:)105
*

نايف حواتمة هو األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي أسسها سنة 1919م .يعتبر من أشد المناهضين التفاقية أوسلو ،انتمى إلى

حركة القوميين العرب التي نشأت كرد فعل مباشر على هزيمة العرب ونكبة فلسطين ،درس الطب في جامعة القاهرة ،ولكن ألسباب سياسية توقفت
أسباب دراسته في الجامعة عمل مدرساً وكاتباً لمدة  10أعوام ،حصل على درجة الدكتوراه من موسكو ،حكم عليه باإلعدام يابيا من قبل السلطات

األردنية ،عاد إلى األردن بعد عام 1918؛ أسهم في تأسيس الجبهة الشعبية ،وأسس بعدها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في  55شباط /فبراير

عام 1919م؛ قاتل في أيلول /سبتمبر عام 1980م ضد القوات األردنية ).(Palestinian Personalities, 2006, p86

121

أوالً :رفض مطلق للتعامل مع مؤتمر السالم المقترح ،واالعتماد ،في هذا المجال ،على األجيال المقبلة
للحفاظ على الحق التاريخي للفلسطينيين في وطنهم.

ثانياً :رفض

ير مباشر ،بالتقدم بطلبات

ير قابلة للتحقيق ،كالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للشرق

األوسط ،ورفض المشاركة في مؤتمر السالم المقترح.

ثالثاً :القبول بما هو مطروح ومحاولة تحسين الشروط من الداخل.

رابعاً :الترحيب بجهود السالم المطروحة ،والوحيدة المتاحة حالياً ،مع العمل على الحصول على ضمانات
عربية ودولية بتنفيذ ق اررات الشرعية الدولية في المشاركة في المؤتمر.

ركزت الدورة العشرين في اإلجمال ،حسب بعض المراقبين على أربع نقاط ،هي (الطيراوي:)5011 ،

 التشديد على الثوابت الفلسطينية ،المستندة إلى الشرعية الدولية (االنسحاب اإلسرائيلي من علىاألراضي العربية التي احتلت عام  ،1918وتقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني).

 تفويض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتعامل ايجابياً مع مساعي السالم بناء على هذهالثوابت.

 في حال حدوث مستجدات سياسية ،فان الكلمة الفصل في أمر البت فيها تكون للمجلس المركزيالفلسطيني ،الذي هو هيئة وسيطة بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني.

 إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي للسالم بمشاركة فلسطينية ،فال بد من اجتماع المجلس الوطنيالفلسطيني لمناقشة بنوده.
يستنتج الباحث بأن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين استطاع أن يصل إلى صيغة

مشتركة لكل الفصائل .إذ انه جمع بين قبول مبادرة السالم ،من جهة ،وبين طرح المطالب الفلسطينية ،من
جهة أخرى ،مع اإلبقاء على وحدة العمل السياسي الفلسطيني داخل منظمة التحرير الفلسطينية .ور م ما
شابها من خالفات وتجاذبات سياسية بين جميع القوى السياسية المشاركة إال أنها استطاعت الوصول إلى

صيغة توافقية ترضي جميع األطراف ،جاءت هذه الصيغة متوافقة مع ق اررات الشرعية الدولية والتي تنص
في مجملها على حل الدولتين دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل ،على أساس قراري مجلس األمن

( )545و( .)117وعلى الر م من إعطاء اللجنة التنفيذية الضوء األخضر للتعامل بايجابية مع عملية
التسوية إال أن التوصل لصيغة اتفاق مع الجانب اإلسرائيلي لن يرى النور قبل موافقة المجلس المركزي
لمنظمة التحرير الفلسطينية عليه ،وبالتالي يكون المجلس المركزي قد منح سلطات تشريعية وأخرى تنفيذية،

وذلك من خالل تكليفه في الدورة التاسعة عشر بإعالن تشكيل الحكومة الفلسطينية المؤقتة ،ثم منح

المجلس المركزي سلطات تشريعية أوسع ،وبذلك لم يعد المجلس المركزي مجرد هيئة استشارية للجنة
التنفيذية فحسب ،بل أصبح يتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية في آن واحد .األمر الذي يعبر عن درجة

عالية من العمل المؤسساتي والممارسة الديمقراطية.
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 2.8.3.3الدولة الفلسطينية في مؤتمرات التسوية السياسية
جاءت عملية التسوية السياسية استجابة لظروف ذاتية وموضوعية ،كان من نتيجتها التحول أوال عن
الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية كأسلوب للتحرير الكامل ،إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

كأسلوب للتسوية السياسية .والتحول ثانيا عن هدف إقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني،
إلى سلطة وطنية على جزء من فلسطين ،والتحول رابعا من رفض االعتراف بإسرائيل كدولة محتلة

لفلسطين ،إلى االعتراف الفلسطيني الرسمي بوجودها وبكيانها .والتحول خامسا من رفض االعتراف بؤقراري

مجلس األمن الدولي رقم ( )545و( ،)117إلى االعتراف الصريح بهما ،والى ما هنالك من تحوالت،
كانت في مجموعها تحوالً في المنطلقات السياسية ،والعقائدية ،للميثاق الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير

الفلسطينية الذي طالته هذه التغيرات أيضاً.

 8.2.8.3.3مؤتمر مدريد للسالم مام 8888م
افتتح مؤتمر مدريد في  10تشرين أول /أكتوبر عام 1991م ،بمشاركة وفد أردني -فلسطيني مشترك

برئاسة كامل أبو جابر وزير خارجية األردن ،وتشكيل الفريق الفلسطيني من ممثلين عن سكان الضفة
الغربية وقطاع زة ،باستثناء مدينة القدس الشرقية ،وقد اختارتهم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،وكان

على رأسهم حيدر عبد الشافي ،وجاء في الخطاب الذي ألقاه عبد الشافي في اليوم الثاني للمؤتمر ،أن
الق اررات التاريخية للمجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر قد يرت مجرى التاريخ من المواجهة والصراع

الحتمي إلى اتجاه السالم واالعتراف المتبادل ،وأكد عبد الشافي على أنه ال بد لدولة فلسطين أن تولد على

أرض فلسطين ،تكفي اًر عن الظلم الناشئ من تدمير حقيقتها التاريخية ،ولتحرير شعب فلسطين من معاناته
كضحية ،وأن تقام فوق األراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1918م ،وعاصمتها القدس الشريف بتميزها
ومكانتها التي ال تقبل التفرد (المصري ،5007 ،ص.)419

يبدو للباحث بأن خطاب حيدر عبد الشافي رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات السالم الفلسطينية

اإلسرائيلية في مدريد ،عكس الرؤية الفلسطينية للدولة الفلسطينية خالل مرحلة التسوية السياسية ،وبذلك

يكون مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني قد تراجع إلى حد القبول بمبدأ التفاوض على األراضي

الفلسطينية المحتلة عام 1918م ،والقبول بدولة مجتزئة وعلى مراحل.


حيدر عبد الشافي مواليد زة عام 1919م ،درس الطب في الجامعة األمريكية في بيروت وتخرج منها عام 1941م ،وفي العام 1921م ،أكمل

تعليمه في الواليات المتحدة األمريكية وعاد إلى قطاع زة عام 1924م ،شارك في المجلس الوطني الفلسطيني األول الذي أسست فيه منظمة
التحرير الفلسطينية عام 1914م ،وبعد حرب عام 1918م عمل كطبيب متطوع في مستشفى الشفاء بالقطاع ،واعتقلته السلطات اإلسرائيلية في نفس
العام ،ونفته إلى وسط شبه جزيرة سيناء لمدة ثالثة أشهر عام 1919م ،ومن ثم إلى لبنان عام 1980م لمدة شهرين ،وفي عام  1985أسس وأدار
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في قطاع زة ،وشارك في الوفد األردني  -الفلسطيني المشترك إلى مؤتمر مدريد للسالم الذي عقد عام 1991م
).(Palestinian Personalities, 2006, p8:9
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 2.2.8.3.3اتفاقية إمالن المبادئ (أوسلو) مام 8881م
تعتبر عملية السالم التي بدأتها منظمة التحرير الفلسطينية مع عدد من زعماء المناطق المحتلة عام
 1991م في مؤتمر مدريد هي نقطة تحول في تاريخ فلسطين ،فبعد عامين من مفاوضات علنية ال طائل

منها بين إسرائيل ووفد من المناطق الفلسطينية المحتلة "الضفة الغربية وقطاع زة والقدس الشرقية" ،جرت

مفاوضات سرية على مستوى عال بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل برعاية الحكومة النرويجية
أسفرت فجأة عن اتفاق بين الطرفين أواخر شهر آب /أ سطس عام 1991م .أعلنت إسرائيل ومنظمة

التحرير الفلسطينية عن مجموعة من المبادئ ،لحل الصراع بين الشعبين ،وجرى التوقيع باألحرف األولى
في أوسلو؛ ألنها تضمنت وثائق االعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير ،ثم وقعت رسمياً في 11

أيلول /سبتمبر 1991م ،في حديقة البيت األبيض في واشنطن (ثابت ،5007 ،ص.)10-22

تألف "إعالن المبادئ الفلسطيني -اإلسرائيلي" من سبع عشرة مادة وأربعة مالحق ،وينص على إقامة

سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية) ،ومجلس
تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني ،في الضفة الغربية وقطاع

زة ،لفترة انتقالية ال تتجاوز الخمس

سنوات .ومن المفترض ،وفقاً لالتفاقية ،أن تشهد السنوات االنتقالية الخمس ،مفاوضات بين الجانبين،

بهدف التوصل لتسوية دائمة على أساس قراري مجلس األمن ( )545و( .)117ووفقاً لالتفاقية ،فإن الفترة

االنتقالية تبدأ عند االنسحاب من قطاع زة ومنطقة أريحا ،كما تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة
إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني ،في أقرب وقت ممكن ،بما ال يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة

االنتقالية .ونصت االتفاقية ،على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية ،بما فيها القدس،

والالجئين ،والمستوطنات ،والترتيبات األمنية ،والحدود (الشريف.)451:450 ،1992 ،

يرى الباحث بأن اتفاقية إعالن المبادئ (أوسلو) قد شكلت تطو اًر استراتيجياً هاماً في تاريخ الفكر

السياسي الفلسطيني ،لما جاءت به من تغيرات على مسار النضال الوطني الفلسطيني ،وقبول الحركة

الوطنية الفلسطينية بالتسوية السياسية ،وبمبدأ التفاوض على ق اررات الشرعية الدولية ( )545و(،)117

وانهاء حالة الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني الذي دام حوالي قرن من الزمن .واالنتقال بالتالي من الفكر إلى
الممارسة العملية ،ذلك الفكر الذي تبخر أدراج الرياح خالل السلوك والممارسة ،حيث تراجع مفهوم الدولة
من الدولة المرحلية باتجاه قبول سلطة وطنية على جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1918م،
ومرحلة انتقالية لمدة خمس سنوات تتمخض عنها بعد مفاوضات على القضايا العالقة أو ما يسمى

(بقضايا الحل النهائي) ،دولة فلسطينية على األراضي المحتلة عام 1918م .وهو في البداية والنهاية
متروك إلى حسن النوايا اإلسرائيلية ،وفرض سياسة األمر الواقع وخلق وقائع جديدة على األرض وسياسة

المماطلة والتسويف واالستف اززات ،التي تتبعها إسرائيل ،األمر الذي أخر ميالد الدولة الفلسطينية حتى

تاريخ إعداد هذه الدراسة .كما يخلص الباحث بأن الدورة العشرين للمجلس الوطني الفلسطيني تعتبر
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إنطالقة عملية التسوية السياسية والمفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ،بعد أن مرت
المنظمة بالعديد من التحوالت والتطورات الفكرية والسياسية نتيجة عوامل ذاتية وموضوعية تم الحديث فيها

سابقاً ،وقد جاءت عملية التسوية السياسية واتفاق المبادئ أوسلو لتنهي حالة التجاذب السياسي بين القوى

السياسية الفلسطينية والتي استمرت لعقود حول ماهية الدولة الفلسطينية والتحوالت والتغيرات التي تط أر

عليها ،ولتشكل اللبنة األساسية بشكل عملي على األرض الفلسطينية (السلطة الوطنية الفلسطينية) ،كنواة
للدولة الفلسطينية.
 2.3.3الخطوات السياسية باتجاه الوصول إلي الدولة الفلسطينية

جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية ،نتيجة اتفاق إعالن المبادئ "أوسلو" واالستحقاقات مع الجانب
اإلسرائيلي ،وكان من أهم هذه االستحقاقات هو تغيير في الفكر السياسي الفلسطيني ،وقد قامت السلطة
الوطنية الفلسطينية بمجموعة من الخطوات السياسية العملية ،التي تهدف إلى استكمال مؤسسات الدولة
من جهة ،وسحب الذرائع اإلسرائيلية والضغط على إسرائيل من جهة ثانية ،ولمطالبة العالم بتطبيق وعوده

بإقامة الدولة ا لفلسطينية ،فبعد أن قامت ببناء مؤسسات الدولة (المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية)

ومؤسسات المجتمع المدني ،وصيا ة دستور للدولة الفلسطينية الديمقراطية الوطنية المنشودة على األرض

الفلسطينية المحتلة عام 1918م ،ثم توجهت لهيئة األمم المتحدة للحصول على دولة كعضو مراقب في
األمم المتحدة .وذلك بهدف الوصول إلى الدولة الفلسطينية ،لذا سيتم التعرف مقررات الدورة الحادية

والعشرين التي أكدت على ضرورة استكمال المسيرة السياسية للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكذلك مسودة الدستور الثالثة لعام  ،5001والقانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،ووثيقة الوفاق

الوطني "وثيقة األسرى" عام 5001م ،واستحقاق الدولة الفلسطينية في أيلول /سبتمبر عام 5011م.
 8.2.3.3الدولة الفلسطينية في مقررات الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني

عقدت الدورة الحادية والعشرين في الفترة  52 -55نيسان /ابريل عام 1991م ،على أرض مدينة

زة ،وجاءت هذه الدورة بعد ثالثة عقود تقريباً من انعقاد الدورة الثالثة للمجلس التي عقدت في نفس

المكان على أرض زة .جاء في البيان السياسي للمؤتمر أنه "بعد واحد وثالثين عاماً يعود المجلس

الوطني الفلسطيني إلى أرض الوطن المحررة ليعقد دورته الحادية والعشرين ،فاتحاً بذلك صفحة جديدة

ومشرقة في تاريخ الشعب الفلسطيني ،صفحة بناء السلطة الوطنية على أرض فلسطين ،باعتبارها النواة

الصلبة والقاعدة الراسخة لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" (مركز المعلومات الوطني

الفلسطيني -وفا.)5011 ،
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اتسمت جلسات المجلس الوطني الفلسطيني بحركية سياسية فريدة ،وناقشت مسألتين أساسيتين

واقرارهما ،األولى هي تشريع السياسة التي رسمتها ومارستها قيادة المنظمة خالل الخمس سنوات الماضية،
وتشريع االتفاقات التي وقعتها القيادة السياسية للشعب الفلسطيني مع الحكومة اإلسرائيلية ،والثانية هي أخذ

الضوء األخضر الستكمال العملية السياسية التي بدأت عالنية منذ مؤتمر مدريد ،والتي تمخض عنها

إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية (المصري ،1991 ،ص ،)8حيث جاء في البيان السياسي "يؤكد المجلس
الوطني أن بناء وترسيخ السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الحلقة المركزية في برنامج االستقالل

الوطني هو المهمة األولى والرئيسية لشعبنا الفلسطيني ،ولمجموع القوى والفصائل واألحزاب المنضوية

تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية ،وأن استمرار أجواء االحتالل وسياساته ومحاوالت فصل الضفة
الغربية عن قطاع زة ،والتحديات الجسام والصعوبات والعراقيل واألحداث المفتعلة التي توضع في وجه

السلطة الوطنية الفلسطينية يقصد منها ضرب هدفنا في االستقالل واقامة الدولة المستقلة ،إن نجاح الشعب
الفلسطيني وقواه في بناء وترسيخ السلطة الوطنية هو الشرط الموضوعي والمسبق؛ الستكمال مهمة إجالء

القوات اإلسرائيلية واستكمال العمل لتعزيز الكيان الوطني الفلسطيني الوليد وتطويره ،وصوالً إلى إقامة

الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" (الهيئة العامة لالستعالمات.)1999 ،

جاء في البيان السياسي "إن المجلس الوطني الذي وافق على اتفاق إعالن المبادئ في حينه لفتح
الطريق أمام عملية السالم يؤكد أن المفاوضات القادمة لحل قضايا الوضع النهائي وهي القدس
والمستوطنات والالجئون ،والحدود ،والعالقات مع الجوار والسيادة والمياه ،يجب أن تقوم على أساس

التطبيق التام لقراري مجلس األمن الدولي ( )545و( )117ولق اررات الشرعية الدولية الخاصة بقضية
فلسطين المحتلة في عام ،1918وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية واقامة دولته
المستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة على أرض الوطن" (الطيراوي.)5011 ،

كانت المسألة الثانية ،التي ناقشتها الدورة الحادية والعشرين للمجلس ،هي تعديل الميثاق الوطني

الفلسطيني بما ينسجم مع استحقاقات العملية السلمية وما التزمت به القيادة السياسية ،والحفاظ على
المصداقية الفلسطينية واستكمال ما بدأته القيادة الفلسطينية على أرض الواقع .وقد جاء في نص إعالن

التعديل الذي آثرنا أن ننقله كامال ألنه يلخص بشكل دقيق مفهوم الدولة في الفكر السياسي في تلك

المرحلة لمنظمة التحرير الفلسطينية:

"إن المجلس الوطني إذ ينعقد في دورته الحادية والعشرين ،واذ ينطلق من وثيقة إعالن االستقالل والبيان السياسي المعتمدين
في الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في الجزائر في  12تشرين ثاني /نوفمبر عام 1977م والتي نصت على اعتماد حل

الدولتين وأكدت مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية ،واذ يستند إلى مقدمة اتفاق إعالن المبادئ الموقع في واشنطن في 11

أيلول /سبتمبر 1991م ،والتي تضمنت اتفاق الطرفين على أن الوقت قد حان إلنهاء عقود من المواجهة والنزاع واالعتراف
بحقوقهما السياسية المشروعة المتبادلة والسعي إلى العيا في ظل تعايا سلمي وبكرامة وأمن متبادلين ولتحقيق تسوية
سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خالل العملية السياسية المتفق عليها ،واذ يستند إلى الشرعية الدولية

ا لمتمثلة في ق اررات األمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين ،بما فيها المتعلقة بالمستوطنات والقدس والالجئين وبقية قضايا
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المرحلة النهائية وتطبيق الق اررين ( )545و( ،)117واذ يؤكد التزامات منظمة التحرير الفلسطينية الواردة في اتفاق إعالن

المبادئ في أوسلو ،واالتفاق الموقع في القاهرة ورسائل االعتراف الموقعة في  9و 10أيلول /سبتمبر عام 1991م واالتفاق
اإلسرائيلي -الفلسطيني المرحلي حول الضفة الغربية وقطاع زة (أوسلو )5الموقع في واشنطن في  57أيلول /سبتمبر عام
1992م ،وقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في تشرين أول /أكتوبر 1991م الذي وافق على اتفاق أوسلو
وجميع ملحقاته ،واذ يستند إلى المبادئ التي انعقد على أساسها مؤتمر مدريد للسالم ومفاوضات واشنطن ،يقؤرر:

أوالً :تعديل الميثاق الوطني والغاء المواد التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل

يومي  9و 10أيلول /سبتمبر 1991م .

ثانيا :يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة القانونية إعادة صول الميثاق الوطني الفلسطيني ،ويتم عرضه على المجلس
ً

المركزي في أول اجتماع له" (مجلة الدراسات الفلسطينية ،1991 ،ص.)549

جاءت اآلراء متباينة حول تعديل الميثاق حيث برزت ثالثة آراء واجتهادات حوله تبلورت في التالي

(الحسن ،1991 ،ص:)21

الرأي األول :اقتراح بوضع ميثاق جديد دون إلغاء الميثاق القديم.

الرأي الثاني :اقتراح بوضع دستور فلسطيني يحل محل الميثاق دون إلغائه.

الرأي الثالث :يدعو إلى وضع برنامج سياسي للمرحلة الحالية دون المساس بالميثاق.
يبدو ذلك وكأنه استجابة إلبت اززات وامالءات إسرائيلية وليس استحقاقاً لعملية سالم جادة .انطالقاً من

االعتقاد أن المواد المطلوب حذفها أو إلغاؤها قد جرى خرقها تباعاً من قبل على أيدي الفلسطينيين أنفسهم

قبل أن تكون إسرائيل قد اعترفت أساساً بوجود الشعب الفلسطيني أو بوجود منظمة التحرير الفلسطينية

التي تمثله (حوراني ،1991 ،ص)48؛ وتبلور الموقف الفلسطيني بذلك بين مؤيد ومعارض وممتنع في نتيجة
التصويت التي جاءت على النحو التالي )204( :موافق ،و( )24ضد التعديل ،عدا عن المقاطعين

للجلسة ،و( )14عضو ممتنع ،وينطلق قرار المجلس الوطني لتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني من عدة
ضوابط أساسية يجب التقيد بها ومراعاتها حين قراءة القرار ،وهذه الضوابط هي (المصري ،1991 ،ص:)9

أوالً :يجب االلتزام بما نصت عليه وثيقة االستقالل الفلسطيني عام 1977م ،التي أكدت على الحق
الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ثانياً :يجب أن يستند إلى ضرورة إيجاد تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ،وذلك بتحقيق الشعب
الفلسطيني لحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير وقبلها الدولة المستقلة.

ثالثاً :تستند الصيا ة الجديدة لمشروع القرار إلى الشرعية الدولية التي تعطي الشعب الفلسطيني الحق كل

بناء على قراري مجلس األمن ( )545و( ،)117وتؤكد على
الحق في بناء دولته وعاصمتها القدس ً
ضرورة عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم عبر قرار هيئة األمم المتحدة رقم (.)194

يرى الباحث أن مشروع قرار تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني يأتي منسجماً مع متطلبات المرحلة

واستحقاقات والتزامات عملية السالم وتماشياً مع الظروف والمعطيات الدولية ،ويهدف إلى سحب البساط
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من أمام أي مماطلة إسرائيلية تهدف للتملص من استحقاقات عملية السالم المتمثلة في إقامة الدولة

بناء على قراري مجلس األمن الدولي ( )545و( ،)117كل ذلك يجب فهمه على أنه جزء من
الفلسطينية ً
ديناميكية الفكر السياسي الفلسطيني المتمثل في الب ار ماتية السياسية وفي ديناميكية الواقع وحركته الجدلية.
 2.2.3.3الدولة الفلسطينية في مشروع مسودة الدستور مام 2111م "المسودة الثالثة"

أعلن المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين في العام 1977م ،وكلف لجنة بالشروع في

العمل على صيا ة الدستور ،وقد بدأ ذلك المشروع بخطى بطيئة ،إال انه اكتسب بعض الحماس عقب
إقامة ال سلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو ،ونصت هذه االتفاقيات على إقامة هيئة منتخبة،
حيث بدأت عملها بعد انتخابات عام 1991م ،وتولت تلك الهيئة المعروفة باسم المجلس التشريعي

الفلسطيني ،المسئولية عن عملية الصيا ة ،وفي العام 1999م ،كلف المجلس المركزي لمنظمة التحرير
الفلسطينية لجنة جديدة ومنفصلة ،ولكن هذه المرة ليس من أجل صيا ة دستور مؤقت ،بل دستور دائم

يترافق واعالن الدولة ،وقد عين ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب مجموعة من
الشخصيات القانونية للبدء في العمل .وفي العام 5001م ،قدمت اللجنة المسودة األولى ،لكنها لم تحظى

سوى بقليل من االهتمام نظ اًر النشغال الجمهور الفلسطيني بأحداث انتفاضة األقصى ،وقد تم تطوير
مسودة دستور الدولة الفلسطينية من خالل عملية مطولة اعتمدت على الخبرات الفلسطينية والدولية،

وأظهرت إشارات قوية على التفاعل مع الخبرات الفلسطينية في مجال الوثائق الدستورية (براون،5001 ،

ص.)5

بناء على
تأسيساً عما سبق ،جاء في مقدمة دستور دولة فلسطين عام 5001م "المسودة الثالثة" ،أنه ً
التكليف الذي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة خاصة بإعداد دستور دولة فلسطين ،وبعد
أن جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا التكليف ،باشرت لجنة الدستور بالعمل إلكمال

ما كانت قد بدأته في العام 1999م .تم إعداد المسودة األولى لمشروع دستور دولة فلسطين في أواخر

شهر كانون ثاني /ديسمبر عام 2000م ،وتم نشرها في شهر شباط /فبراير عام 5001م ،والتي جاءت
بعد جهد قامت به لجنة إعداد الدستور بالتعاون مع المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وسياسية ،وبعد

عقد أكثر من مائتي اجتماع وورشة عمل ونقاا .وكانت هذه هي المسودة الثالثة "المنقحة" ،وقد جاءت
نتيجة لعملية إعادة صيا ة وتعديل أجريت على المسودة األولى والثانية والثالثة ،وتأخذ في االعتبار



اندلعت انتفاضة األقصى ،في  57أيلول /سبتمبر عام 5000م ،وقد كانت ش اررة اندالعها دخول رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق أرئيل شارون إلى

باحة المسجد األقصى برفقة حراسه ،األمر الذي دفع جموع المصلين إلى التجمهر ومحاولة التصدي له ،فكان من نتائجه اندالع أول أعمال العنف
في هذه االنتفاضة ،وتم على أثر هذه االنتفاضة ا تيال ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية في  11تشرين ثاني /نوفمبر عام 5004م.
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تعليقات ومالحظات الخبراء القانونيين الفلسطينيين والعرب والدوليين باإلضافة إلى أكاديميين وشخصيات

من المجتمع المدني في فلسطين والشتات (مشروع مسودة الدستور ،5001 ،ص.)2

جاء هذا الدستور لدولة فلسطين في  190مادة مقسمة على أربعة أبواب رئيسية ونحن بدورنا سنتناول

المواد المتعلقة بوصف الدولة الفلسطينية موضوع الدراسة ،كما يلي (عبد الكريم وآخرون ،5004 ،ص:)510

 نصت المادة األولى بأن "فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة .نظامها جمهوري ،واقليمها وحدة ال تتج أزبحدودها عشية الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م ،دون إخالل بالحقوق التي أكدتها الق اررات
الدولية الخاصة بفلسطين ،ويخضع جميع المقيمين على هذا اإلقليم للقانون الفلسطيني وحده دون

سواه".

 ج اء في المادة الثانية أن "فلسطين جزء من الوطن العربي ،وتلتزم دولة فلسطين بميثاق جامعة الدولالعربية ،والشعب الفلسطيني جزء من األمتين العربية واإلسالمية ،والوحدة العربية هدف يعمل الشعب

الفلسطيني من اجل تحقيقه".

 قررت المادة الثالثة أن "فلسطين دولة محبة للسالم ،تدين اإلرهاب واالحتالل والعدوان ،وتدعو لحلالمشكالت الدولية واإلقليمية بالطرق السلمية ،وتلتزم بميثاق األمم المتحدة".

 أكدت المادة الرابعة بأن "القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة".قدم مسودة دستور دولة فلسطين عام 5001م المحاور والقضايا الرئيسية التالية (عبد الكريم وآخرون،

:)122-121 ،5004

 -الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحقوق الالجئين.

 حدود الدولة .والتي تم تحديدها على أساس حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م. -الهوية الديمقراطية للدولة الفلسطينية.

 -النظام االقتصادي واالجتماعي للدولة .والذي يقوم على أساس مبادئ االقتصاد الحر (الرأسمالية).

 التزام دولة فلسطين باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وتسعى لالنضمام إلى المواثيق والعهود الدوليةاألخرى التي تحمي حقوق اإلنسان.

 -مرونة الدستور.

تعاملت مسودة الدستور صراحة مع ثالث من أربع مجاالت محددة بموجب اتفاقات أوسلو ،كقضايا
الوضع الدائم ممثلة بالالجئين والحدود ومدينة القدس ،وتتعامل ضمناً مع القضية الرابعة وهي

المستوطنات ،كالتالي (براون ،5001 ،ص:)1

 -أعطى الالجئين حق العودة ،وذلك في المادة الثالثة عشرة من مسودة الدستور ،وبهذا الشأن ،تتحمل

الدولة الفلسطينية السماح لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الدولة الفلسطينية ومتابعة عودتهم
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والتعويض لهم من خالل المفاوضات والسبل السياسية والقضائية لمن جاءوا من المناطق التي احتلت

عام 1947م .وفقاً لقرار هيئة األمم المتحدة رقم (.)194

 تم تعريف الحدود ضمن حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م ،ويمكن إجراء تعديل عليها منخالل استفتاء دستوري ،ويمكن القول أيضاً من خالل معاهدة ،وتحتاج أي خطوة على األ لب إلى

استفتاء شعبي.

 القدس عاصمة دولة فلسطين ،ومقر سلطاتها العامة ،لكن القدس ير معرفة ،وباالستناد إلى أحكامبند الحدود ،فإنها ستقتصر على القدس الشرقية.

 المستوطنات ير مذكورة ،لكن سيخضع جميع المقيمين على إقليم فلسطين للقانون الفلسطيني وحدهبناء على ذلك ،ومع عدم وجود أي دعوة إلزالة المستوطنات ،سوف يكون من الصعب (إن
دون سواهً ،
لم يكن مستحيالً في الحقيقة دون إجراء تعديل على الحدود) عدم إخضاعها للقانون الفلسطيني.
يستنتج الباحث أن هذه المواد من مسودة دستور دولة فلسطين عام 5001م جاءت لتبين شكل الدولة
الفلسط ينية ونظامها السياسي وحدودها التي ستقام في حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م،
وهويتها السياسية ،ومصادر التشريع ،وعمقها القومي والعربي .وبأن مسودة الدستور هذه ،هي الوثيقة

الرسمية األولى الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية (باستثناء البيانات السياسية) التي تبين بالتفصيل
حدود الدولة الفلسطينية اإلقليمية .وبأن مدينة القدس ير معرفة الحدود والمعالم وهل هي مدينة القدس

بكاملها ،أم فقط مدينة القدس الشرقية التي احتلت عام 1918م .كما يرى الباحث أن منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية قد أقدمتا على وضع دستور لدولة فلسطين في خطوة استباقية
ورسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن مؤسسات الدولة الفلسطينية ودستورها الذي يحدد شكل الدولة

ونظامها الديمقراطي واقتصادها الحر ،باتت جاهزة ،وأن على الجانب اإلسرائيلي التوقف عن إثارة الحجج،
والدخول في عملية تسوية حقيقية لقضايا الحل النهائي.
 1.2.3.3مفهوم الدولة في القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية مام 2111م
حظيت عملية صيا ة الدستور في شهري كانون ثاني /يناير ،وشباط /فبراير عام 5001م بقدر كبير
من االهتمام ،وأصبحت تحتل جوهر جهود اإلصالح الفلسطيني ،وعلى وجه التحديد ،رأى أولئك الذين

جادلوا من أجل حكومة ال يطغى عليها الطابع الرئاسي في مسودة الدستور السبيل الممكن لتحقيق

ر باتهم ،ومع انحصار الطابع الرئاسي عن المسودة مع مرور الوقت ،تحول االنتباه في بداية عام

5001م إلى إدخال مجموعة من التعديالت على القانون األساسي ،الذي يعتبر بمثابة الدستور المؤقت
للسلطة الوطنية الفلسطينية ،فقد تم استحداث منصب جديد لرئيس الوزراء ،بحيث يأخذ قد اًر من السلطة

التي كان يتمتع بها الرئيس (براون ،5001 ،ص.)1
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صدر القانون األساسي المعدل في مدينة رام اهلل في  17آذار /مارس عام 5001م ،كقانون مؤقت

خالل الفترة االنتقالية وحتى قيام الدولة الفلسطينية فقد جاء في ديباجة القانون "إن كون هذا القانون

األساسي المؤقت قد شرع لفترة انتقالية مؤقتة ،فهو يشكل بالبداهة خطوة أساسية على طريق تحقيق الحقوق
الوطنية والتاريخية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني ،وال يصادر على أي نحو حقه في مواصلة السعي

والعمل من أجل العودة وتقرير المصير ،بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف،

وأن هذا القانون األساسي المؤقت يستمد قوته من إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة ونضاله الدؤوب
والذي مارس حقه الديمقراطي في انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي

الفلسطيني ،إن ميالد السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض الوطن فلسطين ،أرض اآلباء واألجداد ،يأتي
في سياق الكفاح المرير والمستمر للشعب الفلسطيني ،ألجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في حق

العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني أينما وجد" (القانون األساسي للسلطة الوطنية

الفلسطينية ،5001 ،ص.)8-4

إن المواد المتعلقة بشكل وحدود الدولة الفلسطينية في القانون األساسي كانت ثالثة مواد أساسية ،وهي

كالتالي:

 حددت المادة األولى من القانون األساسي بأن "فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير ،والشعبالعربي الفلسطيني جزء من األمة العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل

تحقيقه" ،ونالحظ بأن االنتماء القومي لفلسطين في هذه المادة لم تحدد حدودها الجغرافية بل تركتها
مبهمة.

 نصت المادة الثانية على أن "الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعيةوالتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون

األساسي".

 جاءت المادة الخامسة لتحدد شكل النظام بأنه نظام يتخذ من الديمقراطية منهج حياة فقد نصت المادةعلى أن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية

وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباش اًر من قؤبل الشعب وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس

والمجلس التشريعي الفلسطيني" (القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،5001 ،ص.)10:9

يرى الباحث أن القانون األساسي هو بمثابة دستور مؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية يغطي الفرال

القانوني خالل المرحلة االنتقالية حتى ميالد الدولة الفلسطينية ،حيث تنتهي صالحياته ويتم استبداله

بدستور يحدد معالم وشكل الدولة بعدما تكون قد اتضحت معالمها بعد انتهاء مفاوضات المرحلة النهائية

التي كان من المفترض أنها انتهت بعد خمس سنوات من توقيع اتفاقية أوسلو أي عام 1999م ،وأنهت
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بذلك كافة قضايا الوضع النهائي من رسم حدود الدولة الفلسطينية إلى قضية الالجئين والمياه والقدس

واألسرى و يرها من القضايا ،التي لم تنتهي بسبب سياسة المماطلة والتسويف اإلسرائيلية.
 3.2.3.3مفهوم الدولة في وثيقة الوفاا الوطني مام 2111م "وثيقة األسرى"

أصؤدرت قيؤادة الحركؤة األسؤيرة فؤي سؤجون االحؤؤتالل اإلسؤرائيلية فؤي  9أيؤار /مؤايو عؤام 5001م وثيقؤؤة

تضؤؤمنت مرتكؤزات ومبؤؤادئ للعمؤؤل الفلسؤؤطيني المشؤؤترك وصؤوالً إلؤؤى الحقؤؤوق المشؤؤروعة والخؤؤروج مؤؤن األزمؤؤة

التؤؤي عصؤؤفت بالحيؤؤاة السياسؤؤية بعؤؤد االنتخابؤؤات التش ؤريعية عؤؤام 5001م ،والتؤؤي أسؤؤفرت عؤؤن فؤؤوز حركؤؤة
حماس بأ لبية مقاعؤد المجلؤس التشؤريعي .وقؤد وجؤدت الوثيقؤة ترحيبؤاً مؤن حركؤة فؤتح وبؤاقي فصؤائل منظمؤة
التحرير الفلسطينية ،وتحفظ على بعض بنودها حركتا حماس والجهاد اإلسؤالمي ،وذلؤك علؤى الؤر م مؤن أن

أحد قادة حماس في السجون وأحد قادة حركة الجهاد كانا من بؤين المؤوقعين عليهؤا .نجحؤت القؤوى والفعاليؤات

الفلسؤؤطينية بعؤؤد مخؤؤاض عسؤؤير فؤؤي الوصؤؤول إلؤؤى اتفؤؤاق حؤؤول وثيقؤؤة نهائيؤؤة فؤؤي  57حزيؤران /يونيؤؤو عؤؤام 5001م،
أطلؤق عليهؤا اسؤم وثيقؤة الوفؤاق الؤوطني ،وهؤي باألسؤاس "وثيقؤة األسؤرى" بعؤد أن أدخلؤت عليهؤا تعؤديالت بنؤاء علؤى

اقت ؤراح أط ؤراف الح ؤوار (سؤؤليمان وآخؤؤرون ،5010 ،ص .)11إن أهؤؤم مؤؤا يميؤؤز وثيقؤؤة الوفؤؤاق الؤؤوطني فؤؤي هؤؤذه المرحلؤؤة
هي أنها استطاعت رسم أهداف الشعب الفلسطيني ونضاالته ،وآليات وسؤبل تحقيؤق هؤذه األهؤداف ،ووحؤدت
الفكر السياسي الفلسطيني حول منهجها ورؤيتها للدولة الفلسطينية ،ولحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
جاءت مقدمة الوثيقة المعدلة التي حرصت على إيجاد صيغة توافقية بين جميع فصائل العمل الوطني،

مبهمة ومرنة ،فالحقوق ال تسقط بالتقادم ،وعدم االعتراف بشرعية االحتالل اإلسرائيلي ،فقد جاء في مقدمة الوثيقة
"انطالقاً من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ،ونظ اًر للمخاطر المحدقة بشعبنا ،وانطالقاً من
مبدأ أن الحقوق ال تسقط بالتقادم ،وعلى قاعدة عدم االعتراف بشرعية االحتالل ،وفي سبيل تعزيز الجبهة

الفلسطيني ة الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي ،ومن أجل مواجهة
المشروع اإلسرائيلي الهادف لفرض الحل اإلسرائيلي ،ونسف حلم وحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية

المستقلة كاملة السيادة ،ومن أجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خالل مسيرة
كفاحه الطويل ،وانطالقاً من أننا الزلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها األساسي وطني وديمقراطي مما
يفرض إستراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع ،ومن أجل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني

الشامل ،والحاجة الملحة للوحدة والتالحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة" ،أما الفقرات المتعلقة بوصف الدولة
الفلسطينية موضوع الدراسة ،فكانت كما يلي (وثيقة الوفاق الوطني المعدلة:)5001 ،

 -جاءت المادة األولى من الوثيقة أكثر وضوحاً وتحديداً ،فقد حددت الدولة الفلسطينية على جميع

األراضي المحتلة عام 1918م " ،إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى ويناضل من أجل

تحرير أرضه وازالة المستوطنات واجالء المستوطنين وازالة جدار الفصل والضم العنصري ،وانجاز

حقه في الحرية والعودة واالستقالل وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة
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كاملة السيادة على جميع األراضي المحتلة عام 1918م وعاصمتها مدينة القدس الشريف وضمان
حق عودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم وتحرير جميع األسرى
والمعتقلين بدون استثناء أو تمييز مستندين في كل ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض اآلباء

واألجداد والى ميثاق هيئة األمم المتحدة والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية بما ال ينتقص من

حقوق شعبنا".

 كان أهم ما ميز الفكر السياسي الفلسطيني في هذه المرحلة ،والتي حددته وثيقة الوفاق الوطني هو طرحهاحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة الوسائل في المناطق المحتلة عام 1918م ،فقد جاء في الفقرة

الثالثة من الوثيقة "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار مقاومة االحتالل بمختلف
الوسائل وتركيز المقاومة في األراضي المحتلة عام 1918م إلي جانب العمل السياسي والتفاوضي
والدبلوماسي واالستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد االحتالل بمختلف أشكاله ووجوده

وسياساته ،واالهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه

المقاومة الشعبية" ،األمر الذي عادت وضحته وأكدته الفقرة العاشرة من الوثيقة فقد فسرت المادة
المذكورة آلية المقاومة "العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية ،لقيادة
وخوض المقاومة ضد االحتالل وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاوم والعمل على تحديد مرجعية

سياسية موحدة لها".

 فسرت الوثيقة بشكل واضح توحيد الفكر السياسي الفلسطيني على أساس ق ار ارت الشرعية الدوليةوالعربية ،من أجل تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة ،فقد نصت المادة الرابعة "وضع خطة فلسطينية

للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس األهداف الوطنية الفلسطينية

كما وردت في هذه الوثيقة والشرعية العربية وق اررات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا بما يحفظ حقوقه

وثوابته ...وفي تقرير المصير والحرية والعودة واالستقالل ولمواجهة خطة إسرائيل في فرض الحل
اإلسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم" ،كما توافقت القوى الفلسطينية على حماية وصيانة

مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر نواة الدولة الفلسطينية المنشودة ،فقد ذكرت المادة الخامسة

من الوثيقة "حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة" ،األمر الذي أكدته
المادة الثالثة عشرة من الوثيقة "دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتالحم ورص الصفوف ودعم ومساندة

منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيساً وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في
وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".

يرى الباحث بأن هذه الفقرات تستمد شرعيتها من ميثاق هيئة األمم المتحدة ،والقانون الدولي العام،

والشرعية الدولية ،والى حق الشعب الفلسطيني التاريخي بأرضه ،واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها،
وهنا يبرز الخالف والتباين بين الحركات واألحزاب السياسية الفلسطينية حول مفهومها للدولة الفلسطينية

المنشودة ،ألن الشرعية الدولية تعني االعتراف بإسرائيل ،وحقها في  %87من أرض فلسطين التاريخية،
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ومن هذا التحليل نستنتج أن حرص األسرى الفلسطينيين وجهدهم كان يهدف للوصول إلى إجماع وطني

حول القضايا الجوهرية ،والتي تعد ثوابت وطنية وأصول سياسية فلسطينية .وقد خلص الباحث إلى أن وثيقة

الوفاق الوطني شكلت رؤية موحدة لفصائل العمل الوطني الفلسطيني ،باتجاه مجمل القضايا الفلسطينية ،وخاصة
رؤيتها للتسوية السياسية والدولة الفلسطينية ،وهي بذلك يمكن أن تشكل برنامج سياسي للقوى الفلسطينية مجتمعة
يمكن أن يبنى عليه ،يقوم على أساس المزاوجة ما بين المفاوضات والمقاومة المشروعة ،بهدف االنتقال من

السلطة الوطنية الفلسطينية والوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضي المحتلة عام 1918م ،على

أساس ق اررات الشرعية الدولية.

 3.2.3.3استحقاا الدولة الفلسطينية في أيلول /سبتمبر مام 2188م
أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض عن خطتها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خالل

عامين ،ولقيت هذه الخطة ترحيباً أمريكياً واسرائيلياً وأوروبياً ودولياً (صافي ،5011 ،ص .)11حيث تقوم هذه

الخطة على إنشاء دولة فلسطينية عن طريق تمتين األسس االقتصادية واالجتماعية واألمنية للسلطة

الفلسطينية كي تصبح السلطة الفلسطينية بحلول منتصف عام 5011م دولة األمر الواقع .وهذا بدوره

سيظهر إلسرائيل والمجتمع الدولي أن السلطة الفلسطينية والفلسطينيين قادرين على تحمل مسئولياتهم عن
أرضهم وشعبهم وهذا أيضاً سيمنع إسرائيل من االدعاء بأن الفلسطينيون ليسوا جاهزين إلنشاء دولة وال هم

شركاء في تسوية سياسية يمكن االعتماد عليها في اإليفاء والحفاظ على التزاماتهم (هليفي،5011 ،

ص.)114:111

أوضح فياض أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتطلع إلى استمرار الدعم اإلقليمي والدولي لبناء

فلسطين دولة عربية مستقلة وديمقراطية وتقدمية وعصرية ،تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني في

الضفة الغربية وقطاع زة وعاصمتها القدس ،على حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م ،مبيناً أن
فلسطين ستكون دولة محبة للسالم ،ترفض العنف وتلتزم بحسن الجوار والتعايا مع جيرانها ،وتقيم جسور

التواصل مع المجتمع الدولي ،وتمثل شعا اًر للسالم والتسامح والرخاء في هذه البقعة المضطربة من العالم،
وبتجسيد كل هذه القيم والمعاني السامية ستكون فلسطين فخ اًر وعزة لجميع مواطنيها ،ومرساة استقرار لهذه

المنطقة من العالم (ظاهر .)5011 ،وقد كان أهم ما صرح به سالم فياض عند تقديم خطته إلقامة الدولة
الفلسطينية هو عدم ربط ذلك بأية نتيجة للتسوية السلمية ،ولكنه أكد أن انجاز المشروع الوطني بإقامة

الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ،يتطلب إعادة الوحدة الوطنية بأسرع وقت،
وانهاء االنقسام بين شطري الوطن ،من خالل االتفاق على صيغة سياسية مشتركة بين كافة فئات
وتنظيمات الشعب الفلسطينية بعد أن اتفق الجميع تقريباً على إقامة الدولة الفلسطينية في حدود عام

1918م ،ولكنه أكد على ضرورة عقد االنتخابات الفلسطينية في موعدها ،وأكد على الدعم الدولي
ومساهمته في العمل من اجل قيام الدولة (أبو شهال ،5011 ،ص.)12
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أيدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات المجتمع الدولي هذا البرنامج من منطلق الفهم بأن

إنشاء الدولة الفلسطينية يستوجب إنشاء مؤسسات ديمقراطية ونظام اقتصادي يتيح للفلسطينيين حكم أنفسهم
بأنفسهم بعد إنهاء االحتالل .وكجزء من البرنامج جرى تطبيق إصالحات كثيرة وبرامج تنموية ،كما أعيد

ترميم مؤسسات السلطة الفلسطينية واألجهزة األمنية وبالتوازي مع ذلك عمل رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة

التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس على تعزيز إنشاء الدولة الفلسطينية
على المسار السياسي .فعشية تجدد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في أيلول /سبتمبر عام 5010م،

أعلن كل من الرئيس األمريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو كل على حدة ،انه
باإلمكان التوصل إلى تسوية دائمة في ضون عام ،كما أعلن اوباما أن إنشاء الدولة الفلسطينية يشكل

مصلحة قومية للواليات المتحدة األمريكية (هليفي ،5011 ،ص.)114
تشير إستراتيجية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدعوة األمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطينية

وقبولها كعضو كامل في المنظمة ،إلى تحول دراماتيكي في النهج الفلسطيني للصراع مع إسرائيل ،انطلق
الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بحملة دبلوماسية نضالية تهدف للحصول على اعتراف دولي

واسع النطاق بدولة على حدود عام 1918م ،كمقدمة للتوجه بطلب الحصول على عضوية رسمية في

هيئة األمم المتحدة عام 5011م (الجندي ،5011 ،ص.)500

نظرت القيادة الفلسطينية إلى هذه الخيارات كجزء من خيارها السياسي في حل القضية الفلسطينية،

وسعيها لتوفير مرجعية دولية لعملية السالم من خالل تكريس الحق الفلسطيني في دولة فلسطينية على

حدود عام 1918م ،وعملت القيادة الفلسطينية على خوض حملة دبلوماسية للحصول على العدد المطلوب
من اعتراف دول العالم .ولذلك عقدت القيادة الفلسطينية مؤتم اًر للسفراء الفلسطينيين في العالم في تركيا في

تموز /يوليو عام 5011م من اجل استكمال المعركة الدبلوماسية دولياً .وفي  57تموز /يوليو عام

 5011م  ،اقر المجلس المركزي الفلسطيني في ختام جلسته التي استمرت على مدار يومين التوجه إلى
هيئة األمم المتحدة في أيلول /سبتمبر عام 5011م لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود الرابع

من حزيران /يونيو عام 1918م (صافي ،5011 ،ص.)11



محمود عباس هو من مواليد عام 1912م ،من مدينة صفد في شمال فلسطين ،لجئ هو وعائلته إلى سوريا بعد نكبة عام 1947م ،التحق بجامعة

القاهرة لدراسة القانون .وفي العام 1975م حصل من جامعة صداقة الشعب السوفييتية في موسكو ،على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية ،وهو
عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح منذ عام 1914م ،ترأس فريق التفاوض الفلسطيني لمحادثات أوسلو ووقع على اتفاقية إعالن المبادئ في 11
أيلول سبتمبر عام 1991م نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية ،أدى اليمين الدستوري كأول رئيس للوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية في 10
آذار /مارس عام  5001م ،ومن ثم أصبح رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد ا تيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام

5004م ،ثم انتخب رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية في  9كانون ثاني /يناير عام 5002م ). (Palestinian Personalities, 2006, p1

135

أكد محمود عباس أن مراهنته على استحقاق أيلول ال تخرج عن التزامه بنهج السالم وبالشرعية

الدولية وأن ذهابه مباشرة للمنتظم الدولي -مجلس األمن الدولي والجمعية العامة -هو تغيير في أدوات

خيار السالم وليس خروجاً عنه ،وهو تصحيح لمسار مفاوضات استمرت لعقدين من الزمن بدون مرجعية

واضحة ،وبالتالي فاستحقاق أيلول ليس سوى تحديد لمرجعية المفاوضات وليس بديالً عنها ألن
المفاوضات ستعود حتى لو صدر قرار دولي ،أو هو جبهة جديدة لمعركة سالم طويلة (أبراا،5011 ،

ص .)54وقد برر محمود عباس خطوة التوجه إلى األمم المتحدة في مقال كتبه في صحيفة الوطن

السعودية تحت عنوان "لماذا نذهب إلى هيئة األمم المتحدة؟" ،بتاريخ  12آب /أ سطس عام 5011م

فقال" :لم نكن لنطلق هذه المبادرة لوال إننا اصطدمنا بحقائق ما عادت خافية على أحد ،أولها أن

المفاوضات الثنائية قد وصلت إلى طريق مسدود ،وثانيها :أن الحكومة اإلسرائيلية لم تعط مؤش اًر واحداً،
ولم تمنحنا بصيص أمل بأنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات الجادة التي من شأنها أن تفضي إلى حل
عادل ودائم للنزاع في المنطقة ،وثالثها :أن القوى الدولية الراعية لعملية السالم باتت عاجزة عن إقناع

إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات وبالكف عن سياساتها االستيطانية والتهويدية التي تجعل من عملية

السالم أم اًر محفوفاً بالمخاطر" (صافي ،5011 ،ص.)15

شنت إسرائيل وقيادتها المختلفة حملة متنوعة ،منذ إعالن السلطة الوطنية فلسطينية نيتها التوجه
لألمم المتحدة للحصول على مكانة دولة كعضو مراقب في األمم المتحدة ،بدأتها بالرئيس الفلسطيني

محمود عباس ،وقد حاولت من خاللها تصويره على انه ير شريك في المفاوضات والحلول ،وأنه المعطل
لعجلة انطالقها ،وأنه ال يقل إرهاباً عن حركة حماس ،وال يختلف في مواقفه من قضايا الحل النهائي عن
ياسر عرفات .ووصلت الحملة ضده حدا طالب فيها وزير الخارجية اإلسرائيلي افغدور ليبرمان بإسقاط

محمود عباس من قيادة السلطة وانهائها (الهندي ،5011 ،ص.)550:519

يرى الباحث أن القيادة الفلسطينية قررت الذهاب إلى هيئة األمم المتحدة ،بعدما تبلورت لديها القناعة

التامة بأن الحكومة اإلسرائيلية ير جادة و ير ار بة في االنخراط في مفاوضات جادة تكفل التوصل إلى

اتفاق سالم نهائي وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وفق حدود الرابع من حزيران /يونيو عام
1918م ،وحل عادل لقضية الالجئين وفق القرار رقم ( )194الصادر عن هيئة األمم المتحدة .جاء

التصويت لصالح قبول فلسطين "كعضو مراقب" عام 5015م في هيئة األمم المتحدة انجا اًز سياسياً

ونضالياً يتطلب البناء عليه وتطويره ليشكل إحدى األدوات النضالية ،وبداية لطريق طويلة تؤدي في

نهايتها إلى حصول الفلسطينيين على حقوقهم الوطنية والشرعية ،وفي مقدمتها حقهم في إقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .وقد خلص الباحث إلى أن الخطوات العملية التي قامت
بها السلطة الوطنية الفلسطينية ،الستكمال مشروع الدولة الفلسطينية في ظل سياسة التعنت والتسويف
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اإلسرائيلية والتهرب من االستحقاقات الفلسطينية ،هي خطوات في الطريق الصحيح ر م تأخرها ،وهي

بحاجة إلى متابعة واستكمال.

 3.3الخاتمة
اتسمت مرحلة ما بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد الموقعة بين مصر واسرائيل ،بمرحلة انكماا
وتراجع مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني ،وتحول الفكر السياسي من الراديكالية الثورية إلى

البر ماتية السياسية ،فالدولة الفلسطينية انتقلت من الدولة الكاملة إلى الدولة على أي جزء من األرض
ا

الفلسطينية إلى التسوية السياسية ،التي مهدت لها مشاريع التسوية المقترحة بعد خروج القوات الفلسطينية

من لبنان وابعادهم عن خطوط المواجهة ،والتي أدت إلى االنتقال من مرحلة الفكر إلى مرحلة الممارسة
على األرض الفلسطينية ،التي تمخض عنها قيام سلطة وطنية فلسطينية كنواة للوصول إلى دولة فلسطينية

على األراضي المحتلة عام 1918م ،بعد فترة انتقالية لمدة خمس سنوات ،انتهت مدتها نتيجة سياسة
األمر الواقع التي تتبعها إسرائيل بفرض وقائع جديدة على األرض .وقد جاء هذا التدرج واالنعطاف في

مفهوم الدولة متوازياً مع حالة االنحراف والتراجع العربي ،والتي سببته التطورات السياسية التي حدثت على
الساحة الدولية والعربية ،والتي كان أهمها ،اندالع االنتفاضة الفلسطينية عام 1978م داخل األرض

المحتلة ،واعالن االستقالل عام 1977م وما تالها من زو العراق للكويت ،ومساندة منظمة التحرير
الفلسطينية العراق ،األمر الذي أ ضب الدول العربية منها خاصة دول الخليج العربي ،وأدي إلى وقف
المساعدات لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وانشقاق الصف العربي ،ليتحول الفكر السياسي للمنظمة نحو

التسوية السياسية إلقامة الدولة الفلسطينية على أساس قراري مجلس األمن الدولي ( )545و(،)117

واقامة السلطة الوطنية الفلسطينية كبادرة للحل النهائي المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية على األراضي

الفلسطينية التي احتلت عام 1918م ،وعاصمتها القدس الشريف .أي ما نسبته ( %55تقريباً) من أرض

فلسطين التاريخية ،والذي قبلته بعض الحركات واألح ازب السياسية الفلسطينية كحل مرحلي إلقامة الدولة

الفلسطينية ،وعارضه البعض اآلخر ،كما سيتم عرضه في الفصل التالي.
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الفصل اخلامس
مفهوم الدولة يف الفكر السياسي للحركات واألحزاب الفلسطينية
املعاصرة
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 8.3تمهيد
ظل الشعب الفلسطيني يحلم بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ألكثر من قرن لكنه لم ييأس ،وقدم

تضحيات كبيرة كي تصبح الدولة الفلسطينية حقيقة بالر م من أن مراحل النضال الفلسطيني من أجل قيام
الدولة الفلسطينية ظل متشابكاً ومتداخالً بين رؤية الكل الوطني الفلسطيني ،وبين األحزاب والحركات
الوطنية واإلسالمية الفاعلة على الساحة الفلسطينية ،حيث كان لكل تنظيم رؤيته للدولة من منطلق فكره
وبرنامجه السياسي الذي عبر عن تلك الرؤية لتحقيق تحرير أرضه واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .فقد
توحدت الرؤى في إطار برامج فصائل منظمة التحرير الفلسطينية منذ تولي التنظيمات الفلسطينية قيادتها

في عام 1917م ،وقد أجمعت الفصائل على أهداف موحدة في إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب
تعدد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالمنطلقات واالستراتيجيات ،واقرار البرنامج
الفلسطيني ،ومع ّ
السياسي المرحلي عام 1984م ،وحتى بلورة أول وثيقة فلسطينية تعلن االستقالل عام 1977م ،بلورت
مواقف التنظيمات السياسية محددات المشروع الوطني الفلسطيني ضمن حراك سياسي بين جبهة القبول
وجبهة الرفض .ومع الحضور السياسي الفاعل الذي حظيت به حركة حماس أقوى الحركات اإلسالمية،

تمتد بأصولها إلى مشروع اإلخوان
أصبح المشروع الوطني الفلسطيني يواجه طروحات فكرية جديدة ّ
المسلمين العالمي.
ركز هذا الفصل على تعدد مواقف وآراء األحزاب والحركات الفلسطينية ،وتناول الفصل رؤية الفصائل

الفلسطينية األكثر أهمية في منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة في حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة
الديمقراطية ،والحركات اإلسالمية ممثلة في حركة حماس ،وحركة الجهاد اإلسالمي ،وذلك حيال مسألة

إقامة الدولة الفلسطينية ،ومراحل تطور الفكر السياسي الذي مرت به تلك الحركات واألحزاب السياسية،
والعوامل المحلية واإلقليمية والدولية المؤثرة في التحوالت الفكرية والسياسية لها تجاه مفهوم الدولة.

وسنتناول كل ذلك من خالل رصد البرامج السياسية لهذه األحزاب وأنظمتها الداخلية.

 2.3مفهوم الدولة في الفكر السياسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فت "
عملت حركة فتح منذ تأسيسها على بعث الكيانية الفلسطينية ،وواكبت كافة التطورات التي طرأت
بشأن الكيان الفلسطيني المزمع إنشاؤه ،كما تم ذكره في الفصل الثاني من هذه الدراسة ،وقد اتخذ الخطاب

السياسي لحركة فتح -وألبرز قادتها -عدة صور ومراحل ،عملت في تحديدها عوامل كثيرة أحاطت بالثورة
الفلسطينية وبالقضية الفلسطينية ،فكانت فكرة تحرير كامل التراب الفلسطيني ،ثم الدولة الفلسطينية
الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني ،ثم الدولة المرحلية" على أي جزء من فلسطين يتم تحريره وفقاً

لمقررات البرنامج السياسي المرحلي" ،وأخي اًر السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع منظمة التحرير

الفلسطينية على اتفاقية أوسلو.
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 8.2.3البنية السياسية والفكرية لحركة فت
بعد تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية عام 1914م وبالر م من مشاركة فتح بعدد من كوادرها في
وجهت الحركة مذكرة إلى الدورة الثانية
المجلس الوطني الفلسطيني األول ،إال أنها اتخذت موقفاً اً
حذر ،إذ ّ
للمجلس الوطني في  11أيار /مايو عام 1912م ،وطالبت إلى جانب تأكيدها على الكفاح المسلح طريقًا
وحيداً لتحرير فلسطين االستفادة من األعمال الثورية لتكون منطلقاً أساسياً في تحقيق الوحدة الوطنية ،وفي

إبراز الشخصية الفلسطينية على المستوى الدولي ،كون الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في تقرير

المصير(علوا ،ب .ت ،ص .)25إضافة إلى هذا فقد حملت أدبيات حركة فتح على ما وصفته برضوخ
منظمة التحرير الفلسطينية إلرادة الدول العربية ،وقبولها تدخل سلطات هذه الدول في الشأن الفلسطيني،

والى التمييز بين التضامن والتبعية ،وقد حمل انتقاد الحركة إلى الدعوة المبكرة إلى ما سمي بعد ذلك

"القرار الوطني الفلسطيني المستقل" .ولكنها نبهت إلى أهمية االرتباط المصيري بالثورة العربية ،وبضرورة
مراعاة األمن القومي العربي ،ودعت إلى ابتعاد الفلسطينيين عن الصراعات الدائرة بين الدول العربية،

وحثهم على التكتل في "كيان ثوري مسلح" خاص بهم (حوراني ،5000 ،ص.)151

تمت صيا ة وثيقة (مبادئ وأهداف وأساليب حركة فتح) ،في المؤتمر الثاني للحركة عام 1917م،
وهي وثيقة سياسية فكرية تعد دستور حركة فتح األساسي ،وقد أقرها فيما بعد المؤتمر الثالث عام

1981م ،والمؤتمر الرابع عام 1970م .ير أن حركة فتح منذ تأسيسها ركزت على فكرة تحرير كامل

األرض الفلسطينية ،وتميزت بالتأكيد على الهوية الوطنية ،واستقاللية القرار الوطني الفلسطيني ،واستبعاد
اإليديولوجيات من هوية الحركة ،ليتوحد الجميع في معركة التحرر (صالح ،5001 ،ص.)174
يمكن رصد وتلخيص النقاط األساسية التي ركزت عليها هذه الوثيقة ،ومختلف الوثائق األخرى

للحركة ،وبياناتها السياسية ونشراتها ،كما يلي (كريشان ،1971 ،ص:)24

 -أن تحرير فلسطين هو الطريق إلى توحيد الوطن العربي ،فهي جزء من هذا الوطن ،وشعبها جزء من

األمة العربية ،وكفاحه جزء من كفاحها.

 -أن حرب الشعب طويلة األمد هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.

 -ضرورة تحرير اإلرادة الفلسطينية والمحافظة على استقالليتها في القرار وفي القتال.

 أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي شرط تحقيق االنتصار ،وأن لمعركة التحرير األولوية على أيتناقضات فكرية وسياسية واجتماعية.

 أن الثورة الفلسطينية هي حركة تحرير وطني عربية ،وهي طليعة األمة العربية في معركة التحريرالمصيرية ،وأن نضال الشعب الفلسطيني هو جزء من النضال المشترك لشعوب العالم ضد الشعوب
الصهيونية واالستعمار واالمبريالية العالمية ،وأن معركة تحرير فلسطين واجب عربي وديني وأنساني.
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 -أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ،حركة وطنية ثورية مستقلة تمثل الطليعة الثورية للشعب

الفلسطيني.

 أن اسرائيل مؤسسة عنصرية عسكرية متكاملة دخيلة و ازية ،وبقاؤه يشكل عدواناً مستم اًر على األمةالعربية ،وان قيام دولة فلسطينية عربية ديمقراطية يعيا فيها المسلمون والمسيحيون واليهود بحقوق

وواجبات متساوية على أنقاضه أمر حتمي.

 أضاف المجلس الثوري لحركة فتح بعد حرب تشرين أول /أكتوبر عام 1981م ،أن للشعب الفلسطينيوحده حق ممارسة السيادة الوطنية على أي جزء من ارض فلسطين يتم تحريره.

وقد أكد المؤتمر الرابع لحركة فتح الذي عقد عام 1970م ،أن البرامج السياسية التي قررتها المجالس
الوطنية الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي ملزمة للحركة.
إ ن برامج فتح وخططها السياسية تتصف بالمرونة ،وعدم الخوض في التفاصيل ،وهي تصرح بأنها

تفضل الجوانب العملية على القضايا المجردة ،وتدعو إلى تناسي الصراعات النظرية والتنظيمية في سبيل
الوحدة الوطنية (الموسوعة الفلسطينية ،ج ،1974 ،5ص .)501فقد رفضت حركة فتح أن يكون لها إيديولوجية

أو عقيدة سياسية محددة ،وفتحت المجال أمام األفراد من كافة األطياف الفكرية والسياسية (إسالمية-

قومية -وطنية -يسارية) ،لالنضمام إليها ،ولهؤالء أن يحتفظوا بفكرهم ،ولكن عليهم ترك انتماءاتهم
التنظيمية والحزبية السابقة (صالح ،5001 ،ص .)572حيث قال ياسر عرفات بأن "حركة فتح هي حركة

تقدمية ،وليست جبهة أو حزباً ،إنها حركة التحرير الوطني الفلسطيني وتمثل شمولية الشعب الفلسطيني

بكل مشكالته" (كريشان ،1974 ،ص ،)24أي أن حركة فتح أرادت أن تكون حاضنة سياسية واطا اًر جبهوياً

يستوعب كافة التناقضات السياسية للمجتمع الفلسطيني.

يتبين للباحث بأن حركة فتح لم تكن حركة عقائدية ،وانما حركة تحرر سياسية شاملة تعتمد على
الثورة الشعبية والكفاح المسلح كطريق وحيد لتحرير فلسطين ،وأبوابها بقيت مفتوحة أمام كل من أراد القتال

بغض النظر عن أيديولوجيته أو عقيدته ،وبقيت الحركة تحت نقد الحركات اإلسالمية بأنها حركة علمانية،

إال أن هذا النقد ال مكان له بسبب التزامها بهدف محدد .لكن الحركة أخذت تتجاوز ما أعلنت عنه عبر
الزمن ،إلى حد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية نحو توقيع االتفاقات مع إسرائيل .لذلك يقول خصومها

أنها تخلت عن مبادئها وأهدافها المعلنة ،بينما تقول الحركة أنها تناور من أجل تحقيق أهدافها المتمثة في
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
 2.2.3مراحل تطور مفهوم الدولة في الفكر السياسي لحركة فت

تبنت حركة فتح منذ نشأتها مفهوم الدولة الكاملة على كافة التراب الوطني الفلسطيني ،كمفهوم

استراتيجي ،وأخذت على عاتقها تحرير فلسطين بالكفاح المسلح وانشاء الدولة الفلسطينية الديمقراطية
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التقدمية عليها ،ومع تطور مراحل الصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني ،كانت حركة فتح أكثر التنظيمات

البر ماتية ،وتعاملت مع الظروف الموضوعية ،وكان لها رؤية وقراءة واقعية للتطورات السياسية والدولية،
ا
فطرحت الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي يعيا فيها كافة المواطنين من جميع الديانات واألطياف
متساوين في الحقوق والواجبات .وقد كان لهزيمة حرب حزيران /يونيو عام 1918م ،واالنتكاسة التي منيت
بها الدول العربية ،تحول خطير في الصراع اإلسرائيلي -العربي ،انعكس بشكل سلبي على القضية

الفلسطينية ،وبالتالي على الفكر السياسي الفلسطيني ،الذي تعامل بأكثر واقعية ،وبما ينسجم مع الوقائع
المحلية والعربية والدولية ،فكانت فكرة الدولة المرحلية ،التي ترجمت فيما بعد في مشاريع التسوية السياسية.

 8.2.2.3الدولة الفلسطينية الكاملة
آمنت حركة فتح بفكرة اجتثاث إسرائيل منذ نشأتها وحتى حرب حزيران /يونيو عام 1918م ،وهدفت

الحركة إلى تدمير إسرائيل ككيان اقتصادي وسياسي وعسكري ،واقامة دولة فلسطين على كامل التراب

الفلسطيني ،أي إعادة فلسطين إلى وضعها الراسخ في عقول معظم الفلسطينيين ،وطنهم كما كان قبل
النكبة عام 1947م.
إن فلسطين بالنسبة لحركة فتح لها ثالث أقانين مقدسة ال يسبقها شيء على اإلطالق مهما كان،

وهذه األقاليم المقدسة هي الوطن ،والكيان أي "الدولة" ،والهوية أي أن هذه الهوية الوطنية الفلسطينية
المبعثرة في شتى دول العالم يجب توحيدها وادارتها بشكل موحد (رباح ،5011 ،اتصال شخصي).
جاء في المادة الثانية عشرة من النظام األساسي لحركة فتح والذي نص على "تحرير فلسطين تحري اًر

كامالً وتصفية الكيان الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وثقافياً" (النظام األساسي لحركة فتح،1917 ،

ص .)14كما جاء في هيكل البناء الثوري لحركة فتح "أن الهدف الرئيسي لثورتنا هو العمل على تحرير

أرض فلسطين المحتلة تحري اًر كامالً ،وتصفية الغزو الصهيوني االستعماري لوطننا السليب حتى تعود
فلسطين بكاملها جزًء عربياً ح ًار من الوطن العربي الكبير" .وعندما سئل ياسر عرفات إذا ما كان هدف
حركة فتح هو تحرير جميع األراضي المحتلة بعد نكسة الخامس من حزيران فقط ،أجاب بأن "ثورتنا كانت
قبل الخامس من حزيران عام 1918م ،والخامس من حزيران شيء طارئ زاد في مسؤوليتنا والتبعية الملقاة

على أكتافنا .ثق أننا نحن حركة وثورة تحرير األرض بكاملها ،بكل شبر فيها" ،وكان ذلك في نفس العام
التي تبنت فيه فتح هدف إقامة الدولة الديمقراطية (عدوان ،5007 ،ص.)8:1

إن حركة فتح لها رؤية إستراتيجية ثابتة بأن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون دولة ديمقراطية على

كامل التراب الوطني الفلسطيني ،قادرة على احتواء وتمثيل كل أطياف ومشارب ومعتقدات الشعب

الفلسطيني ،الن الشعب الفلسطيني به المسلم والمسيحي ،أما بالنسبة للمسالة اليهودية فإنه من أراد من
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الطوائف اليهودية أن تعيا تحت السيادة السياسية والوطنية الفلسطينية فسيكون لهم كامل الحقوق المدنية

مثلهم مثل أي مواطن فلسطيني ،وأن دولة فلسطين الديمقراطية يجب أن تكون خالية من المستوطنين

اليهود (اللوح ،5011 ،اتصال شخصي).

 2.2.2.3الدولة الفلسطينية الديمقراطية
تعود جذور هذا المفهوم إلى ما طرحته الحركة الوطنية الفلسطينية من أفكار ومقترحات سياسية إبان

االنتداب البريطاني على فلسطين ،وقبل قيام إسرائيل عام 1947م ،والى تحرر الحركة الوطنية من أفكار
التمييز العنصري والتعصب الديني (الكيالي ،ج ،1989 ،5ص ،)850فتفحص تاريخ الحركة الوطنية

الفلسطينية قبل عام 1947م ،يشير إلى وجود مواقف تعبر عن نزعة إنسانية للتعايا بين جميع المواطنين
بغض النظر عن الدين أو العرق ،ففي الشهادة التي قدمها الفلسطينيون إلى "لجنة بيل" عام 1918م ،عبر

الفلسطينيون عن ر بتهم في إقامة دولة فلسطينية موحدة ديمقراطية متعددة األديان ،يتعايا فيها العرب
واليهود بسالم وتضمن للجميع حقوقهم الدستورية والقانونية بغض النظر عن الديانة ،إال أن حرب عام

1947م ،والبشاعة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ،ورفض اإلسرائيليين ألية إمكانية للتعايا مع

الفلسطينيين في فلسطين واحدة ،كل هذا خلق تراكمات من األحقاد واآلالم النفسية والعقلية عند الشعب
الفلسطيني خاصة ،والعرب عامة ،وهو األمر الذي تمخض عنه بحكم الواقع والمنطق ،ظهور مواقف

عبِّر عنها بأشكال الرفض المتكررة ألي تفاوض أو تعايا عربي معهم (أبراا،5001 ،
متشنجة تجاه اليهود ُ

ص.)15:11

تعتبر حركة فتح أول جهة فلسطينية تحدد هدف النضال الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين الديمقراطية

ٍ
بتساو (الكيالي ،ج ،1989 ،5ص ،)850فقد أرشفت محفوظات حركة فتح منذ عام
تتعايا فيها كل الطوائف

ير سياسياً قدمه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأحد مؤسسي حركة فتح
1918م ،تقر اً

فاروق القدومي ،وعرض فيه اإلستراتيجية والتكتيك ،وما يجب أن تتبناه الحركة بتأييد قيام دويلة في الضفة
الغربية وقطاع زة ،كمرحلة تقود إلى تحقيق إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على كامل تراب فلسطين.
تقدم بها القدومي ،إال أنها واجهت معارضة بنيت ليس على الرفض ،بل
وبالر م من النظرة الواقعية التي ّ

ارتبطت بنقطة مهمة ،هي عدم وجود قواعد شعبية تتسع لعرض الوثيقة على كوادر وأطر الحركة .وبعد
ُعلن عن الهدف االستراتيجي في مؤتمر صحفي في  10تشرين األول /أكتوبر عام 1968م ،بأن
عام ،أ َ
طرحت حركة فتح مشروعاً سياسياً أطلقت عليه مسمى "مشروع السالم في فلسطين" ليدل على مغزى

ويتمثل في إقامة دولة ديمقراطية على كامل أرض فلسطين ،يعيا فيها العرب واليهود
الكفاح المسلحّ ،
(عودة ،5009 ،ص.)71
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طرحت حركة فتح في مشروعها السياسي المتعلق بالدولة الديمقراطية إلى أنها ال تنوي أن "ترمي
باليهود إلى البحر" ،وهي ال تستهدف "الشعب اليهودي كشعب يهودي عاا الفلسطينيون بانسجام معه

عدة قرون في الماضي" ،وأن عملياتها العسكرية موجهه فقط ضد النظام العسكري الصهيوني" ،وأنه يوم
يرفرف علم فلسطين فوق أرضهم المحررة ،الديمقراطية المحبة للسلم ،ستبدأ حقبة جديدة يعيا فيها

الفلسطينيون واليهود مرة ثانية بانسجام وجنباً إلى جنب" ،وقد برز شعار الدولة الديمقراطية برو اًز واضحاً

في البيان الذي وجهته حركة فتح إلى هيئة األمم المتحدة في تشرين أول /أكتوبر عام 1917م ،حيث

بينت فيه أن هدف حركة المقاومة الفلسطينية يتمثل في "تحرير فلسطين بأكملها من االحتالل االسرائيلي،

وانشاء دولة مستقلة ديمقراطية ذات سيادة يتمتع في ظلها جميع المواطنين الشرعيين بغض النظر عن
الدين واللغة ،بحقوق متساوية" (الشريف ،1992 ،ص.)171
جالء في مؤتمر القاهرة لنصرة الشعب العربي في
أعادت حركة فتح تأكيد هذا الهدف بصورة أكثر
ً
كانون ثاني /يناير عام 1919م عندما ألقت خطاب باسم الثورة الفلسطينية أكدت فيه "نحن نقاتل في سبيل
إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ،يعيا فيها الفلسطينيون بكل طوائفهم مسلمين ومسيحيين ويهود في
مجتمع ديمقراطي تقدمي ،ويمارسون عباداتهم وأعمالهم مثلما يتمتعون بحقوق متساوية" .وتأكيداً من حركة

فتح على إنسانية الهدف استطرد نفس البيان قائالً "إن ثورتنا الفلسطينية لتفتح قلبها وفكرها لكل بني
اإلنسان الذين يريدون أن يعيشوا في المجتمع الفلسطيني الحر الديمقراطي ،وأن يناضلوا في سبيله بصرف

النظر عن اللون أو الدين أو العرق" (الكيالي ،ج ،1989 ،5ص.)850

أدرجت حركة فتح موضوع إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية في النظام األساسي للحركة ،فقد
نصت المادة الثالثة عشرة من النظام على "إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل

التراب الفلسطيني ،وتحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أساس العدل والمساواة دون تمييز بسبب
العنصر أو الدين أو العقيدة ،وتكون القدس عاصمة لها" (النظام األساسي لحركة فتح ،1917 ،ص.)14

اشتمل هذا الطرح على عدة قضايا توضيحية لمفهوم الدولة الديمقراطية من أهمها (أحمد،5008 ،

ص:)49

 -التأكيد على أن فكرة الدولة الديمقراطية ال تعتبر بديالً عن تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.

 -التأكيد على أن هذا الطرح ال يحتمل تأويالت بإمكانية القبول بدولة فلسطينية إلى جانب دولة يهودية.

 اإلشارة إلى أن فلسطين الديمقراطية ال تعني بأي شكل من األشكال االبتعاد عن عروبة فلسطين،وامكانية تحولها إلى دولة قوميات.

 التشديد على أن دولة فلسطين الديمقراطية لن تتحقق عن طريق منحة أو هدية ،وان الطريق الوحيدللوصول إليها هو الكفاح المسلح.
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شرعت فتح في التنظير لهذا الهدف ،في محاولة منها لزعزعة الروح المعنوية العنصرية لدى اليهود

في فلسطين واحراجهم دولياً .وشرح صالح خلف مفهوم فتح من الدولة الديمقراطية الفلسطينية في حديث
نشرته مجلة الطليعة المصرية في عددها الصادر في حزيران /يونيو عام 1919م ،جاء فيه "إن الكفاح
المسلح وسيلة لهدف إنساني كبير ،هذا الهدف هو حل سلمي حقيقي للمشكلة ،وليس حالً سلمياً قائماً على
فرض العدوان والعنصرية ،وال يمكن أن يتحقق هذا السالم إال في إطار دولة ديمقراطية في فلسطين ،وأن

معنى الدولة الفلسطينية الديمقراطية واضح ،وهي أنها تصفي فقط الكيان الصهيوني العنصري داخل
فلسطين" ،وتابعت منظمة التحرير الفلسطينية الخط الجديد حول الدولة الديمقراطية ،فأعلنت المنظمة عام

 1919م "أن هدف منظمة التحرير الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية يعيا فيها اليهود
والمسيحيون والمسلمون" (حسين ،1991 ،ص .)128أما بخصوص البعد الثاني لشعار الدولة الديمقراطية
المتعلق بالعالقة التي ستنشأ بين هذه الدولة ،بعد قيامها ،وبين البلدان العربية األخرى ،فقد اعتبرت حركة

فتح أنه لن يكون هناك تناقض بين الطبيعة الديمقراطية لدولة فلسطينية ،يتعايا فيها العرب واليهود
"المحررين" من الصهيونية على قدم المساواة ،وبين عروبتها ،باعتبار أن أية دولة فلسطينية "ال تستطيع

أن تعزل نفسها عن محيطها الجغرافي" ،والسيما وأن

البية سكانها سيكونون من العرب (الشريف،1992 ،

ص.)172
أشارت كافة التصريحات الصادرة عن أدبيات حركة فتح بخصوص الدولة الفلسطينية الديمقراطية،

على أن المكون األساسي لمفهوم فلسطين الديمقراطية ،هو تأكيد الطابع اإلنساني للثورة الفلسطينية،
وابطال دعاوى الحركة الصهيونية التي تسعى لوضع كل اليهود في سلة واحدة؛ ولتبعد حركة فتح أي

التباس أو تشويه لهدف دولة فلسطين الديمقراطية ،وحتى ال تذهب الظنون أن الدولة الفلسطينية نقيض

لعروبة فلسطين ،فإنها حذرت من الوقوع في خطأين قد يلصقان بمفهوم الدولة الفلسطينية الديمقراطية،
األول أن دولة فلسطين الديمقراطية الالطائفية ليست هي الدولة المتعددة األديان أو المزدوجة القومية،

(فالمجتمع الفلسطيني الجديد لن ينشأ حول ثالث ديانات للدولة أو حول قوميتين) .فهو وان كان يرفض
التعصب الديني أو العرقي ،وينفتح على جميع األديان .فإنه "ال ينوي توزيع المناصب السياسية و يرها من

الوظائف وفقاً لنسب دينية معينة" .الثاني هو االعتقاد بأن دولة فلسطين الديمقراطية الجديدة ستكون بديالً
عن التحرير ،ألن فلسطين هذه هي الهدف النهائي للتحرير ،فهي ستأتي تتويجاً للكفاح المسلح وتصفية

إسرائيل ،وعليه فإنها ،دولة فلسطين الديمقراطية ،تتنافى مع بعض الطروحات التي يروج لها من يسمون
"يهود

ير صهاينة" والذين يدعون إلسرائيل مجردة من طابعها الصهيوني أو المعقمة (أبراا،5001 ،

ص.)17-11
حذرت حركة فتح أن هذه الطروحات هدفها تضليل الفلسطينيين ،وأن الشرط األساسي لفلسطين الغد

هو القضاء على الجذور واألسس السياسية واالقتصادية والعسكرية للدولة الصهيونية ،فالدولة الديمقراطية
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ال تعني بأي شكل من األشكال تسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،فنظ اًر لهيمنة الفكر الثوري والمواقف

الجذرية فلسطينياً وعربياً واعتبار الحديث عن التسوية السلمية من المحرمات ،آنذاك ،ولو كانت في إطار
ق اررات الشرعية الدولية ،فقد شددت حركة فتح على أن فلسطين الديمقراطية لن تكن منحة من هذا الطرف
أو ذاك ،ولن تكون محصلة حلول سلمية أو تسويات سياسية ،بل أنها ستأتي تتويجاً للكفاح الفلسطيني
المسلح ،فهي نتيجة له وهدف في نفس الوقت ،ولوال هذا النضال لما كان ممكناً فهم أو باألحرى تقبل هذا

المفهوم ،ففلسطين الديمقراطية خطة قتال وتحرير ،وال سبيل لها إال بحرب الشعب طويلة األمد (أبراا،

 ،5001ص.)19

تمكنت حركة فتح من حمل اللجنة السياسية واإلعالمية في الدورة السادسة للمجلس الوطني التي

عقدت في القاهرة في الفترة  1 -1أيلول /سبتمبر عام 1919م ،على تبني طرحها حول الدولة

الديمقراطية ،واتخذت اللجنة توصية بهذا الخصوص جاء فيها "يهدف الكفاح المسلح الفلسطيني إلى إنهاء

الكيان الصهيوني في فلسطين واعادة الشعب الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل
التراب الفلسطيني" ،حيث شكلت التوصية مخالفة لروح الميثاق الوطني الذي ينص على أن السيادة على

فلسطين هي ألهلها العرب الفلسطينيين ،ولم يقرها المجلس بسبب رفض اللجنة التنفيذية للمنظمة والفصائل

الفدائية األخرى للتوصية ،إال أنها نجحت بعد الخروج من األردن وتحديداً في الدورة الثامنة للمجلس
الوطني الفلسطيني ،التي عقدت في القاهرة في الفترة  57شباط /فبراير إلى  2آذار /مارس عام 1981م،

بوضع بند حول الدولة الديمقراطية في البرنامج السياسي والتنظيمي الذي اقره المجلس ،ونص على "أن

الكفاح الفلسطيني المسلح ليس كفاحاً عرقياً أو مذهبياً ضد اليهود ،ولهذا فإن دولة المستقبل في فلسطين
المحررة من االستعمار الصهيوني هي الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي يتمتع ال ار بون العيا فيها بنفس

الحق وق والواجبات ضمن إطار مطامح األمة العربية في التحرر القومي والوحدة الشاملة ،مع التأكيد على
وحدة الشعب في كلتا ضفتي األردن" (حسين ،1991 ،ص.)127
خفتت الدعوة إلى الدولة الديمقراطية في أوائل سبعينيات القرن العشرين ،ر م ثبوتها في مواثيق

الحركة ،حيث لم تعد حركة فتح تأمل تصفية إسرائيل لصالح إقامة الدولة الديمقراطية ،واكتفى ياسر
عرفات بالتبشير بها في المناسبات المختلفة ،كقوله في احتفال التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

"إن الدولة الديمقراطية الفلسطينية آتية" ،وقوله أمام الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اليونسكو في الفترة 51
أيلول /سبتمبر إلى  57تشرين أول /أكتوبر عام 1970م "شعبنا سينتصر بمسلميه وبمسيحيه وبيهوده،
ليرفرف علم دولتنا الديمقراطية على روابي جبال الزيتون في القدس" ،إال أن حركة فتح على ما يبدو

تراجعت عملياً عن هذا الخط عندما أعلن ياسر عرفات لجريدة لوموند الفرنسية في  58آذار /مارس عام

1970م" ،أن فكرة الدولة الديمقراطية قد رفضت واستبعدت وحل محلها قرار بإنشاء دولة فلسطينية على

أي جزء من األرض الفلسطينية ينسحب منه اإلسرائيليون" (عدوان ،5007 ،ص.)51:50
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يتضح للباحث بأن شعار الدولة الفلسطينية الديمقراطية ،لم يرضي جهات كثيرة ،وعلى الر م من تقبل

العديد من دول العالم النامي لهذا الهدف ،إال أن الكثير من الدول الغربية وخاصة الواليات المتحدة

األمريكية رفضته وتوجست منه .أما إسرائيل فلم تعطه أي أهمية ،وتعاملت معه كأنه لم يكن ،لذلك تبنت
حركة فتح البرنامج السياسي المرحلي ،بعد حرب تشرين أول /أكتوبر عام 1981م ،وتحديداً في الدورة

الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1984م ،الذي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية على أي جزء
من أرض فلسطين يتم تحريره.
 1.2.2.3الدولة المرحلية

رفضت أدبيات حركة فتح في خالل فترة الستينيات من القرن العشرين ،وحتى حرب تشرين/أكتوبر
عام 1981م الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين ،واعتبرت من يسعى بهذا

االتجاه متهاوناً في حقوق الشعب الفلسطيني يستحق "عقوبة تستهدفه في شخصه وممتلكاته" (صافي،

تلق فكرة الدولة الديمقراطية قبوالً وتعاطفاً مع المجتمع الدولي ،وخصوصاً إسرائيل
 ،5011ص ،)25ولم َ
والواليات المتحدة األمريكية (عدوان ،5007 ،ص.)51
ترسخت أهمية إقامة دولة فلسطينية على أي جزء من فلسطين بعد عامي 1980م1981 -م ،فقد

تكشفت حقيقة ياب المالذ والقاعدة اآلمنة ،من قبل أي بلد عربي ،التي تحتاجها الثورة الفلسطينية لتنطلق
منها بحرب العصابات ،خاصة بعد خروج القوات الفلسطينية من األردن ،وطرح الملك حسين لمشروعه

"المملكة المتحدة" عام 1985م  ،لتضم ضفتي نهر األردن وتتكون من إقليمين متحديين ،ترسخ مع رفض
المقترح األردني ضرورة تبني اإلستراتيجية ير المباشرة في إدارة الصراع ،وبشكل خاص .بعد حرب
تشرين أول /أكتوبر عام 1981م (عودة ،5009 ،ص.)78:71

تهيأت حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد ترتيبات حرب عام 1981م ،لجني بعض المكاسب

السياسية .ولكي يكون الخطاب مقبوالً على المستويين العربي والدولي ،تبنت حركة فتح فكرة الحل السياسي

المرحلي إلقامة دولة فلسطينية (عدوان ،5007 ،ص .)55:51وطرح هذا المشروع في البداية من قبل الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين ،وتم تبنيه من قبل حركة فتح وبمشاركة كافة فصائل منظمة التحرير

الفلسطينية مجتمعة عام 1984م ،كان ياسر عرفات قد أعلن منذ تشرين أول /أكتوبر عام 1985م ،أن
العمل الفدائي ،على أهميته المؤكدة ،ليس سوى عنصر من عناصر الكفاح الذي تخوضه المقاومةَّ .
وتمكن
من تمرير قرار في الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني ،يشير إلى أن الكفاح المسلح ليس هو الطريق

الوحيد بل األداة الرئيسية للتحرير (كابليوك ،5002 ،ص.)152
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ربط خالد الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لجوء حركة فتح إلى تبني اإلستراتيجية ير

المباشرة بسبب رئيسي مثله ياب التحالفات واالستراتيجيات الدولية لدى الدول الكبرى وهو "خلل فرض
تبني اإلستراتيجية ير مباشرة التي تعني برمجة النضال بتحديد أهدافه المرحلية ،وبالتالي فإننا نقول بإقامة

يتحرر من التراب الفلسطيني كهدف مرحلي وال يتم القول انه حل مرحلي وليس
دولة فلسطين على جزء ّ
تسوية مرحلية ،ألن التسوية تعني إقفال الملف ،والحل يعني إنهاء الخالف" (الحسن ،1971 ،ص.)71
ارتبطت حالة التحفظ التي أظهرتها حركة فتح لولوج المرحلية النضالية بالحصول على اعتراف
جامعة الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً وحيداً للشعب الفلسطيني ،والذي تحقق فعليا في

قرار قمة الرباط عام 1984م .حيث نظرت فتح لموضوع المرحلية بأنه يأتي ضمن الواقعية السياسية ،كما
ثورات العالم جميعاً ،باعتبارها أسلوباً ثورياً في العمل ،وأن مرحلية الثورة الفلسطينية يجب أن تتمثل
بالنضال من أجل انتزاع الضفة الغربية وقطاع زة من االحتالل اإلسرائيلي ،واقامة قاعدة ثورية ووطنية
عليهما ،شريطة أال يكون ثمن هذه القاعدة التنازل عن الحق التاريخي ،ومع إقرار القمة العربية في الرباط

عام 1984م بتأكيد "حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه ،وحقه في إقامة سلطة وطنية مستقلة

تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،على كل قطعة محررة من األراضي الفلسطينية (عودة،5009 ،

ص.)77-19

يرى يحيى رباح بأن حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية عموماً ،جعلت نضالها إلى ما هو مشروع

مرحلي ،والى ما هو مشروع نهائي ،فالمشروع المرحلي يتمثل اليوم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس الشريف أي القدس الشرقية في حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م ،دولة

فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع زة ،وعاصمتها القدس ،وهذا
هو فحوى القرار الذي حصلت عليه السلطة الوطنية الفلسطينية من الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة في

 59تشرين ثاني /نوفمبر عام 5015م ،ولهذا فان إقامة الدولة الفلسطينية هي القاعدة األولى والرئيسية
التي تجعل الشعب الفلسطيني منفتح على تحقيق بقية حقوقه األخرى ألن لدينا حقوق كشعب فلسطيني،
ولكن هذه الحقوق تقوى وتصبح ممكنة إذا كان لدينا دولة معترف بها من قبل المجتمع الدولي تدافع عن

هذه الحقوق (رباح ،5011 ،اتصال شخصي).
 3.2.2.3دولة فلسطينية بحدود مام 8811م "مرحلة التسوية السياسية"
زادت وتيرة حركة فتح في الدوران في فلك التسوية السياسي منذ الخروج من لبنان عام 1975م،
وتوقيعها االتفاق األردني الفلسطيني المشترك "اتفاق عمان" ،في  11شباط /فبراير عام 1972م ،الذي

ينطلق من إقامة دولة كونفدرالية مع األردن (صافي ،5011 ،ص .)24ساهم واقع المتغيرات السياسية التي

نجمت عن االنتفاضة الفلسطينية عام 1978م ،وما لحقه من فك االرتباط األردني بالضفة الغربية،
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بالتوجه نحو اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس في الضفة الغربية وقطاع
زة ،بعد تحقيق االنسحاب الكامل منها ،وتأكيد حق الالجئين في العودة .عندما أعلن ياسر عرفات أمام

المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة التاسعة عشرة في تشرين ثاني /نوفمبر عام 1977م ،عن قيام دولة

فلسطين .وكان ذلك في محاولة منه ليضع فلسطين على الخريطة السياسية التي ستؤهله ليصبح على
الخريطة الجغرافية ،كما قال عرفات (عدوان ،5007 ،ص .)42وتم اإلعالن أيضاً في الدورة التاسعة عشرة

عبر عرفات عن نظرة حركة
للمجلس الوطني ،عن طرح مشروع السالم الفلسطيني ،وتأليف حكومة مؤقتةّ ،
فتح إلى الحكومة وذكر أنها أداة ووسيلة تقتضيها المصلحة الوطنية ،وليست اية بحد ذاتها (عودة،
 ،5009ص.)98:91

بين ياسر عرفات معالم هذه الدولة في خطابه قائالً "هي دولة للفلسطينيين أينما كانوا ،قائمة على

نظام ديمقراطي ،وهي جزء ال يتج أز من األمة العربية ،وهي ملتزمة بمبادئ عدم االنحياز ،وهي دولة محبة

للسالم وملتزمة بمبادئ التعايا السلمي ،وتهيب بهيئة األمم المتحدة أن تعينها على إنهاء االحتالل
اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية ،وتؤمن بتسوية المشاكل الدولية واإلقليمية بالطرق السلمية ،وترفض التهديد
بالقوة أو العنف أو اإلرهاب أو باستعمالها ضد سالمة أراضيها واستقاللها السياسي أو سالمة أي دولة

أخرى" (عدوان ،5007 ،ص.)41:42

كانت مراهنة حركة فتح بقيادة ياسر عرفات في تلك الفترة على محاولة تحقيق تسوية تضمن

للفلسطينيين الحد األدنى من حقوقهم ،والمتمثل في دولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران /يونيو عام
1918م ،واتجهت السياسة الفلسطينية وعلى رأسها سياسة حركة فتح منذ سبعينيات القرن العشرين إلى هذا

االتجاه ،حيث تم في دورة المجلس الوطني التاسعة عشرة االعتراف بالق اررين ( )545و ( ،)117باإلضافة

إلى قرار التقسيم رقم ( ،)171واعالن االستقالل (أحمد ،5008 ،ص ،)24وتبع ذلك تحركاً سياسياً فلسطينياً

وعربياً ودولياً تمخض عنه مؤتمر مدريد للسالم في تشرين أول /أكتوبر عام 1991م .وما تبع ذلك من
جوالت تفاوضية علنية وسرية ،انبثق عنها اتفاق إعالن المبادئ " أوسلو" في واشنطن في  11أيلول/

سبتمبر عام 1991م ،وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية "سلطة الحكم الذاتي" على بعض أراضي الضفة
الغربية وقطاع زة (صافي ،5011 ،ص.)24

ارتبطت مواقف حركة فتح من نهج التسوية السياسية رفضاً أو قبوالً بعاملين أساسيي ،العامل األول

هو مدى تأثير المتغيرات والمستجدات السياسية عربياً ودولياً على القضية الفلسطينية ،وظهرت المواقف
تحت عنوان"نجاح أو سقوط الرهان على التسوية" ،والعامل الثاني هو مدى قدرة الحركة على الربط بين

متطلبات التسوية السياسية من جهة ،والنظرة الضمنية للدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع زة
باعتبارها هدفاً ممكن التحقيق ،ووسيلة للحد من أي دور بديل عن منظمة التحرير من جهة ثانية (الشريف،

 ،1992ص.)517
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إن مشروع حركة فتح الذي هو مشروع اإلجماع الوطني الفلسطيني المتمثل في حق الشعب

الفلسطيني في أرض فلسطين وهو حق

ير قابل للجدل و ير قابل للنقاا ،وهو حق تاريخي وحق

سياسي وحق ديني ،ومقرر في ق اررات الشرعية الدولية سواء قرار رقم ( )171عام  ،1948أو قرار
الالجئ ين والحق في عودتهم إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم التي هجروا منها بقوة السالح وهو القرار رقم

( ،) 194ولذلك فان برنامج حركة فتح اآلن هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من
حزيران /يونيو عام 1918م ،وعاصمتها القدس الشريف أي القدس الشرقية ،كمشروع مرحلي منبثق عن

البرنامج السياسي المرحلي عام 1984م (رباح ،5011 ،اتصال شخصي).

يرى الباحث أن النضال السياسي لحركة فتح ركز على الخيار السلمي بما يبقي الحركة في إطارها

الوطني ،فكانت حركة فتح تربط كل خطوة للدخول في نهج الحلول السياسية بهدفها المرحلي المرتبط
بمسألة القرار الوطني المستقل ،وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،واقامة الدولة الفلسطينية

المستقلة على حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م ،كحد أدنى للنضال الوطني الفلسطيني.
 3.2.2.3مفهوم الدولة في المؤتمر السادس لحركة فت

أعادت حركة فتح في مؤتمرها السادس الذي عقد في مدينة بيت لحم في الفترة  7 -4آب /أ سطس

عام 5009م ،صيا ة برنامجها السياسي ،الذي يمكن تسميته بأنه برنامج الخيارات المفتوحة لكن أهمها
يبقى خيار مفاوضات للوصول إلى حل مع الجانب اإلسرائيلي .وتناول البرنامج معظم القضايا بما في ذلك

الكفاح المسلح ،لكنه ،بالمقابل أبقى الباب مفتوحاً العتماد الخيار المعين وبديله .لذلك بقي خيار الكفاح
المسلح أحد أساليب النضال وأشكاله بينما جرى تركيز في أكثر من بند على العملية التفاوضية وشروطها.

توصل مؤتمر فتح السادس إلى أن حل الدولتين للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي ال يزال الخيار

االستراتيجي للحركة الوطنية الفلسطينية ،رافضاً االعتراف بإسرائيل "كؤدولة يهودية" ،ورافضاً االقتراح بإقامة

دولة فلسطينية في حدود مؤقتة ،مشدداً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة على أساس حدود

الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م ،وعاصمتها القدس الشرقية ،ومؤكداً على ضرورة حل عادل ومتفق
عليه مع إسرائيل لمشكلة الالجئين على قرار الجمعية العمومية لهيئة األمم المتحدة رقم ( .)194وأكد
برنامج الحركة االلتزام بالسالم والعملية السلمية ،ولكن في ظل انعدام التقدم الحقيقي في حل الدولتين ،أكد

المؤتمر السادس لفتح على خيار استئناف الكفاح المسلح ضد إسرائيل في سبيل حرية الشعب الفلسطيني
بوسائل مشروعة ،بينها الكفاح ضد المستوطنين والقوات التي تحميهم وكذلك العصيان المدني ير المسلح

إلقامة دولة ثنائية القومية بين البحر والنهر ،أو بإعالن من جانب واحد عن دولة مستقلة في حدود عام

1918م (الحسيني.)5009/7/15 ،
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جاء في وثيقة المؤتمر السادس لحركة فتح أن تصورها لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يقوم على

"أننا نعيد تأكيدنا على حل الدولتين على أساس حدود 1918م ،ويعني هذا بالضرورة أن تكون القدس

عاصمة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ،ويجب أن يكون هناك اتصال بري تحت السيادة الفلسطينية

بين الضفة الغربية وقطاع زة ،باعتبار ذلك شرطاً لوجود دولة حقيقية .ونحن ال نرفض إمكانية إدخال

تعديالت متفق عليها على الحدود ،ولكن التفاوض على ذلك يقتضي أوالً قبول إسرائيل بخط الحدود

كأساس للدولتين ،كما إننا ال نرفض البحث في ترتيبات مشتركة للقدس الشرقية والغربية" (صافي،5011 ،

ص.)22

أكدت حركة فتح دعمها الكامل الستحقاق الدولة الفلسطينية في أيلول /سبتمبر 5011م وطالبت

الفصائل بتوحيد موقفها منه ،ودعت الجميع إلى االلتفاف حوله ،باعتباره محطة نضالية هامة ومنعطفا
تاريخيا في مسار القضية .وقال المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة في تصريح صحفي صادر عن
مفوضية اإلعالم والثقافة ،في  1آب /أ سطس عام 5011م "إن استحقاق أيلول القاضي بالتوجه إلى
األمم المتحدة للمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م

يعد معركة نضالية حقيقية ،ومنعطفاً تاريخياً هاماً ،ستحدد نتائجه االستراتيجيات الوطنية للمرحلة القادمة".

ودعا أبو عيطة جميع القوى والفصائل واألحزاب ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية والشعبية

إلى االلتفاف حول هذا االستحقاق ،لتحقيق أوسع إجماع وطني يعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني في

تمسكه بحقه في الحصول على االعتراف العالمي بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة (مركز المعلومات

الفلسطيني -وفا.)5011 ،
جاء قرار الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة صادماً إلسرائيل ،ألنه أقر بأن هذه األرض للشعب

الفلسطيني وأن الشعب الفلسطيني لديه اليوم دولة تحت االحتالل وعاصمتها القدس ،وبالتالي فالسلطة
الوطنية الفلسطينية على استعداد أن تخوض مار أي مفاوضات ولكن إذا تحققت في هذه المفاوضات

المرجعيات التالية:

 تسليم إسرائيل بأن هذه األرض في حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م هي أرض فلسطينية. أن تكون هذه المفاوضات محدودة األجل ،أي لديها برنامج زمني وليست مفاوضات مفتوحة إلى ماالنهاية.

 أن يكون هدف هذه المفاوضات هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. -وقف االستيطان ير الشرعي وقفاً كامالً وشامالً.

فإذا قبلت إسرائيل بهذه الشروط ،فالسلطة الوطنية الفلسطينية على استعداد للعودة إلى المفاوضات

معها ،فنحن لدينا حقوق كبيرة اكبر من مجرد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ،وهذه الحقوق محمية بق اررات

الشرعية الدولية ،متمثلة في قرار التقسيم رقم ( ،)171وقرار ( )194وهو عودة الالجئين إلى قراهم ومدنهم
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والتعويض لهم ،فعندما تكون لنا دولة فلسطينية ،فهذه الدولة سوف تساعدنا إلى الوصول إلى تطبيق قرار

التقسيم رقم ( ،)171وقرار التقسيم يساعدنا إلى الوصول إلى تطبيق القرار ( )194وحقوق الالجئين،

معنى ذلك أن لدينا حقوق كبيرة وان هذه الحقوق تتحقق عبر برنامج نضالي في برنامج مرحلي يبدأ بإقامة

الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م (رباح ،5011 ،اتصال شخصي).
يستنتج الباحث إلى أن حركة فتح قامت بهدف تحرير الجزء المغتصب من فلسطين عام 1947م،

واقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني ،ولكن سقوط الجزء المتبقي من فلسطين عام
1918م تحت االحتالل اإلسرائيلي في ظل ضعف عربي مهين ،دفع باتجاه فكرة الدولة الديمقراطية على

كامل األرض الفلسطينية ،وهو حل لم تلق له إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية تأييداً،
وأدى خروج المقاومة الفلسطينية من األردن عام 1980م ،وحرب تشرين أول /أكتوبر عام 1981م إلى

تطور فكر حركة فتح باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية وفق البرنامج السياسي المرحلي على جزء من أرض

فلسطين ،وخطت في هذا خطوات حثيثة ،فقد كان لتبني خطاب سياسي أمام العالم في العام 1984م،
األثر الكبير في تفنيد مزاعم إسرائيل التي أطلقتها حول طبيعة الثورة الفلسطينية وأهدافها التي وصفتها

"باإلرهابية" ،والتي تشكل تهديداً لألمن العالمي وأمن إسرائيل ،لذا جاء خاطب ياسر عرفات أمام هيئة
األمم المتحدة ليظهر بعداً واقعياً للثورة وهو السعي لتحقيق السالم واقامة دولة فلسطينية تنعم بالحرية،
تشارك العالم التطور والتقدم ،وتسهم في األمن والسلم الدوليين ،األمر الذي أسهم في حصول الثورة

الفلسطينية على التأييد العالمي والعربي الواسع والداعم إلقامة دولة فلسطينية مستقلة .وقد خلص الباحث
بأن الرؤية المرحلية في أدبيات حركة فتح بعد إعالن االستقالل عام 1977م ،ودخول منظمة التحرير

الفلسطينية لمرحلة التسوية السياسية وتوقيع اتفاقية إعالن المبادئ "أوسلو" مع الجانب اإلسرائيلي ،واقامة
السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع زة وأجزاء من الضفة الغربية ،هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
على حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م وعاصمتها القدس الشرقية ،كمشروع مرحلي منبثق عن
البرنامج السياسي المرحلي ،أما الرؤية اإلستراتيجية الثابتة للحركة فهي إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية

على كامل التراب الوطني الفلسطيني ،دولة تمثل كافة أطياف ومشارب ومعتقدات الشعب الفلسطيني.

 1.3مفهوم الدولة في الفكر السياسي للتيار اليساري داخل منظمة التحرير الفلسطينية
جاء مفهوم الدولة في الفكر السياسي للتيار اليساري الفلسطيني الذي تمثله الجبهتين الجبهة الشعبية

لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين متناقضاً ،ر م اشتراك الجبهتين في الفكر االشتراكي
وتبنيهم للنظرية الماركسية ،والتقاءهم في الكثير من األفكار السياسية ،ففي الوقت الذي رفعت فيه الجبهة

الديمقراطية المشروع المرحلي "الدولة المرحلية" ،رفضت الجبهة الشعبية المشروع واعتبرته مشروعاً

(استسالمياً) ،وشكلت على أثره جبهة الرفض ضد أي حل ال يقوم على تحرير فلسطين واقامة الدولة
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الكاملة على كافة التراب الوطني الفلسطيني ،وعلى الر م انه قد ط أر تحول في الفكر السياسي للجبهة

الشعبية إال أنها اعتبرت أن البرنامج السياسي المرحلي هو خطة تكتيكية باتجاه الهدف االستراتيجي

المتمثل بقيام الدولة الكاملة على جميع األراضي الفلسطينية.

 8.1.3مفهوم الدولة في الفكر السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ظل الشعب الفلسطيني يحلم بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ألكثر من قرن ،وقدم تضحيات كبيرة

كي تصبح الدولة الفلسطينية حقيقة بالر م من أن مراحل النضال الفلسطيني من اجل الدولة الفلسطينية
ظل متشابكاً ومتداخالً بين رؤية الكل الوطني الفلسطيني وبين األحزاب والحركات الوطنية الفلسطينية،
حيث كان لكل تنظيم رؤيته للدولة من منطلق فكره وبرنامجه السياسي الذي عبر عن تلك الرؤية لتحقيق

الدولة ،فكان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رؤيتها كباقي األحزاب والحركات الفلسطينية الفاعلة على
الساحة الفلسطينية في إقامة الدولة الفلسطينية بين االستراتيجي والمرحلي ،ومن هذه الزاوية سنتناول رؤية

الجبهة الشعبية للدولة الفلسطينية.

 8.8.1.3مرتكزات الفكر السياسي للجبهة الشعبية
تعتبر الجبهة الشعبية حزباً ماركسياً لينينياً ينشط حسب مبادئ المركزية الديمقراطية (كريشان،1971 ،

ص ،)11واعتبرت الجبهة بان وسيلة واستراتيجية حل الصراع ،هو الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية

الفلسطينية ،متأثرة بالتجارب التي خاضتها الثورات الشعبية المسلحة في فيتنام ،وكوبا ،والجزائر،
واالنتصارات التي حققتها ضد االستعمار واالمبريالية؛ حيث شكلت هذه اإلستراتيجية القاسم المشترك بين

جميع الفصائل الفلسطينية في حينه (الفقعاوي ،5011 ،ص .)40:19وقد كانت أولى مشاركة للجبهة الشعبية

بعضوية منظمة التحرير عام 1981م ،إذ شاركت بعضوية اللجنة التنفيذية بعد إعالن البرنامج السياسي
للجبهة الشعبية عن تبني فكرة الحفاظ على جبهة وطنية تكون أداة إستراتيجية أساسية وضرورية في إنجاز

المهام الوطنية ،ومنذ ذلك الوقت والجبهة الشعبية تلعب دو ًار في الساحة السياسية الفلسطينية ،وتحديداً
بتصدرها للمعارضة وقيادتها جبهة الرفض (عودة ،5009 ،ص.)97
عندما برزت
ّ

عقد المؤتمر الوطني الثاني للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في  19شباط /فبراير عام 1919م
باألردن ،ليكرس هوية الجبهة الشعبية الطبقية واأليديولوجية ،وليعالج آثار االنشقاق الذي حصل في

صفوف الجبهة ،ويحدد هيئات قيادية جديدة ،وصدر عن المؤتمر وثيقة أساسية عرفت باإلستراتيجية
السياسية التنظيمية ،وقد احتلت هذه الوثيقة مكانة هامة في نشاط الجبهة ،وقد طرحت اإلستراتيجية
السياسية والتنظيمية أهمية الفكر السياسي الذي يقود الثورة ،وقد حددت ماهية هذا الفكر السياسي الثوري.
ولكي يقوم الفكر السياسي بهذا الدور الثوري البد أن يكون فك اًر علمياً أوالً ،وواضحاً بحيث يكون في
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متناول الجماهير ثانياً ،ومتجاو اًز للعموميات ومو الً قدر اإلمكان في الرؤية اإلستراتيجية والتكتيكية لمعركة
تحرير فلسطين (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.)5011/15/1 ،

يمكن رصد أهم مرتكزات الفكر السياسي للجبهة الشعبية بما يلي (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني-

وفا:)5011 ،
-

تحرير كامل التراب الفلسطيني ،واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
تطوير وتعزيز كفاح الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل.

 -النضال ضد الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة.

 وضع خطة شاملة لتصعيد وتطوير أشكال العنف الثوري ضد العدو اإلسرائيلي. العمل على ضمان الحقوق المدنية والسياسية والنضالية لالجئين الفلسطينيين. مقاومة كافة المخططات والمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية. -انتزاع حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة.

 العمل على تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية. -رفض اتفاق إعالن المبادئ "أوسلو".

أكدت الجبهة الشعبية على أن فلسطين المحررة ستكون جزءاً من الوطن العربي االشتراكي الموحد،

وان الثورة الفلسطينية ستتحول إلى ثورة عربية حتى تصل إلى أهدافها .حيث ترى الجبهة الشعبية وجوب

التحالف مع حركة الجماهير العربية وقواها التقدمية لتحرير فلسطين ( .(Quandt, 1974, p100وبأن األردن
يشكل ساحة خاصة وأساسية وقاعدة ارتكاز للثورة الفلسطينية بسبب طبيعة وحجم الوجود الفلسطيني في

األردن وفلسطين .كما ترى الجبهة الشعبية أن حرب الشعب الطويلة هي الطريق الوحيد من اجل تحرير

فلسطين ،وأن هدف النضال الوطني الفلسطيني هو تحرير األرض الفلسطينية من الوجود الصهيوني
االستيطاني التوسعي ،وليس الصراع مع العدو الصهيوني قائماً على أساس التعصب القومي أو الديني.
ولذلك تهدف الثورة الفلسطينية إلى تشييد دولة ديمقراطية شعبية يتمتع فيها العرب واليهود بحقوق وواجبات

متساوية (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)421

 2.8.1.3رؤية الجبهة الشعبية لمفهوم الدولة
توجد للجبهة الشعبية هدفان ،أولهما ،إستراتيجي ،وهو تحرير فلسطين من االحتالل االسرائيلي ،واقامة

دولة ديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني ،وعاصمتها القدس ،تكفل الحقوق المشروعة لجميع
مواطنيها ،على أساس المساواة وتكافؤ الفرص ،دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو العقيدة أو اللون،
وتكون معادية للصهيونية واإلمبريالية ،وذات أفق وحدوي ديمقراطي مع سائر األقطار العربية .أما الهدف

الثاني ،فهو الهدف المرحلي للنضال ،الذي تخوضه الجبهة الشعبية ،جنباً إلى جنب مع سائر قوى الثورة
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الفلسطينية ،وهو "انتزاع حق العودة ،وتقرير المصير ،واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها
الوطني ،وعاصمتها القدس (فروانة .)5009 ،فقد جاء مفهوم الدولة في الفكر السياسي االشتراكي للجبهة
الشعبية في رؤيتين متالزمتين ،الرؤية اإلستراتيجية ،أو الهدف االست ارتيجي القائم على الدولة الكاملة
السيادة على كامل األرض الفلسطينية ،والرؤية التكتيكية التي جاءت نتيجة الظروف الدولية والسياسية

المنحازة إلى إسرائيل ،بحيث تكون هذه الرؤية هي خطوة في اتجاه تحقيق الهدف االستراتيجي.
 8.2.8.1.3الرؤية اإلستراتيجية للدولة الفلسطينية

كان جورج حبا األمين العام للجبهة الشعبية يرفض بشدة فكرة قيام سلطة وطنية فلسطينية على أي

أرض يقع االنسحاب منها أو تحريرها حيث أنه كان يرى في ذلك ضرورة االعتراف بإسرائيل واقامة
عالقات دبلوماسية والعيا معها في سالم ضمن حدود آمنه ومعترف بها إلى جانب أن الجبهة الشعبية
ترى أن قيام دولة فلسطينية في ظل ميزان قوى مختل لصالح العدو ال يمكن أن يجعل من هذه الدولة إال

تابعة وذات نفس استسالمي وانهزامي خاصة مع طبيعة األنظمة القائمة في المنطقة (كريشان،1971 ،

ص .)12كما ترى الجبهة أن الحل النهائي كما تفهمه يقوم على "ضمان حقوق شعبنا الكاملة في العودة

واالستقالل والسيادة ،وبالتالي فان أي مساس بحق العودة ،أو عروبة القدس ،أو بقاء المستوطنات ،أو منح

االحتالل حرية التحرك واستخدام األراضي إل راض أمنية وعسكرية يمس مفهوم ومعايير السيادة والتحرر،

وبالتالي فإنه حل يستدعي المقاومة والنضال بمختلف األشكال (صافي ،5011 ،ص.)22

عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رؤيتها اإلستراتيجية إلقامة الدولة الفلسطينية في برنامجها
السياسي الذي أقره مؤتمرها الثاني الذي عقد في األردن عام 1919م ،ووضع األسس العلمية في تفسير
طبيعة الصراع اإلسرائيلي -العربي ،على اعتبار قضية تحرير فلسطين مهمة وطنية قومية عربية ،وأكد

البرنامج السياسي على أن الهدف االستراتيجي للكفاح الذي تخوضه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جنباً

إلى جنب مع سائر قوى الثورة الفلسطينية ،هو تحرير فلسطين من االحتالل الصهيوني ،واقامة دولة
ديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس ،تكفل الحقوق المشروعة لجميع
مواطنيها على أساس المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب الدين أو الجنس وان تحقيق هذا الهدف
وايجاد حل جذري للقضية الوطنية الفلسطينية يستوجب االستعداد لخوض نضال صعب ومعقد وطويل

األمد يشكل الشعب الفلسطيني رأس حربته وتشارك فيه الجماهير العربية بقيادة قواها الطليعية ،بهدف
إلحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني العنصري التوسعي والذي يشكل قاعدة متقدمة للدول االمبريالية ويعمل

في خدمة إستراتيجيتها وهيمنتها الكاملة على المنطقة العربية بمجموعها ،وهذا األمر يستوجب توفير شروط
فلسطينية وعربية ودولية جديدة ( الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.)5011/15/11 ،
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رفضت الجبهة الشعبية أن يكون شعار "الدولة الديمقراطية" مدخالً لبناء دولة "ثنائية القومية" دون

هوية عربية ،وذلك باسم الديمقراطية ،وقدرت أن إطار الدولة الديمقراطية الفلسطينية لن يكون في وسعه أن

يحل مشكلة التجمع اليهودي القائم في فلسطين ،وأن تحرير فلسطين ستنجزه حركة تحرير وطني تقدمي

اشتراكي عريضة ،قاعدتها أوسع بكثير من جماهير الشعب الفلسطيني ،ورقعة عملها الجغرافي أوسع من

فلسطين ،وأن شكل الدولة التي ستقوم أثر التحرير ،سيكون محكوماً جغرافياً ال بحدود فلسطين كما خططها
االنتداب البريطاني ،بل بحدود حركة النضال الشعبي التقدمي االشتراكي التي ستنجز التحرير ،فالجبهة
الشعبية تتطلع نحو دولة الجماهير الكادحة العربية ،االشتراكية الموحدة ،حيث تتحقق الديمقراطية الحقيقية
وتزول كل أشكال االستغالل االقتصادي واالجتماعي وكل أنواع االضطهاد القومي والعرقي والديني

(الشريف ،1992 ،ص.)171:172
يؤكد ذلك إبراهيم أبراا بأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،ترى بأن الدولة الفلسطينية الديمقراطية

بعد التحرير تعني حرية العيا للمواطنين فيها بغض النظر عن الدين أو العرق ،ألن كل يهودي يعيا
في فلسطين مع وصول المعركة إلى نهايتها له حقوقه المتساوية والكاملة مع بقية سكان فلسطين من
األديان األخرى ،إال أن الجبهة الشعبية في نفس الوقت تؤكد على ضرورة أن يأخذ شعار فلسطين كجزء

من الوطن العربي ووحدته وحياته االشتراكية مداه ،وحذرت من إظهار فلسطين الديمقراطية وكأنها انتزاع
لفلسطين من الوطن العربي ،أو بناء كيان خاص ومنفصل ومزدوج القومية دون هوية عربية وذلك باسم

الديمقراطية .وأن هدفها تحرير فلسطين من الصهيونية ،كما أكدت الجبهة على المضمون األيديولوجي
لفلسطين الغد التي ستحكمها المبادئ الماركسية اللينينية التي ال خيار عنها في مرحلة التحرير والنضال
وفي مرحلة ما بعد التحرير ،وهي "أن فلسطين المحررة ستكون جزءاً من مجتمع عربي ثوري جديد ،وبأن

المجتمع العربي الجديد الديمقراطي االشتراكي سيكون قاد ًار باالستناد إلى مبادئ الماركسية اللينينية على
توفير الحل لكل مشكالت الفقر والتخلف واالضطهاد واالستغالل التي يعاني منها إنسان هذا الوطن ،وأن

اليهود في فلسطين بعد التحرر سيمارسون شأنهم شأن

يرهم كافة حقوقهم الديمقراطية كمواطنين في

مجتمع ديمقراطي اشتراكي" ،وأكدت الجبهة الشعبية بدورها على أن الوصول إلى فلسطين الديمقراطية لن

يتم إال بالكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية ضد الصهيونية واإلمبريالية والرجعية (أبراا،5001 ،

ص.)51:50

 2.2.8.1.3الرؤية المرحلية للدولة الفلسطينية
رفضت الجبهة الشعبية البرنامج ،وشكلت هي وعدد من القوى الفلسطينية الرافضة للبرنامج السياسي
المرحلي ما سمي بجبهة الرفض ،كما ذكرنا سابقاً (أحمد ،5011،ص  ،)17وقد تزعمت الجبهة الشعبية جبهة

الرفض الفلسطيني ،وتنطلق الجبهة في رفضها لمشروع السلطة الوطنية من تحليل علمي لنتائج حرب
تشرين أول /أكتوبر عام 1981م ،وطبيعة القوى الفاعلة وتصوراتها للتسوية ،فترى أن موضوع التسوية بعد
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الحرب ليس حتمياً ،وحتى لو كان هناك تسوية ،تتساءل الجبهة أال يمكن للعامل الذاتي المحلي الفلسطيني

العربي أن يوقف قطار التسوية المتناقضة مع مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؟ وهي ترى أن
هذا ممكن والحل الثوري في ظل وجود تسوية هو محاربة واجهاض هذه التسوية .وبأن قرار ( )545لن

يسمح بالوصول إلى هدف السلطة الوطنية وانسحاب إسرائيل من كامل األراضي العربية بدون اعتراف أو

صلح مع العدو أو اإلقرار بحدود آمنة ومناطق مجردة من السالح (أبراا ،5001 ،ص.)14:11

وافقت الجبهة الشعبية بعد ذلك على مشروع البرنامج السياسي المرحلي في العام 1989م ،حيث
وصلت لقناعة انه ليس باإلمكان تحرير كامل التراب الفلسطيني مرة واحدة ،في ظل حالة التراجع العربي
والدعم الغربي إلسرائيل ،ولكن مع بعض الشروط التي تمثلت في إقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء من

األرض الفلسطينية يتم تحريره أو تنسحب منه إسرائيل (أحمد ،5011،ص  .)17واعترفت الجبهة بجدوى تبني
الهدف المرحلي وهذا ما أكده األمين العام األسبق للجبهة الشعبية جورج حبا في كلمته أمام المجلس
الوطني الفلسطيني في دورته السادسة عشر في الجزائر في الفترة  55 -14شباط /فبراير عام 1971م،

حيث جاء فيها "نحن نقول نعم لبرنامجنا الوطني المرحلي ،الذي أقر في الدورة الرابعة عشرة للمجلس

الوطني الفلسطيني ونقول نعم كذلك لميثاقنا الفلسطيني الذي آمل من مجلسنا هذا أن يعلن تشبثه به
وببرنامجنا المرحلي" (أبراا ،5001 ،ص.)12

إن الموقف االستراتيجي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هو تحرير كامل التراب الفلسطيني إال انه

تغير مع المتغيرات العربية والدولية التي حالت دون إمكانية تحقيقه وعبر مرحلة واحدة  ،الذي استوجب

من الجبهة الشعبية التفكير والتوفيق بين الشعار االستراتيجي والمرحلي ،حيث يؤكد تقرير المؤتمر الرابع
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي انعقد في الفترة  57نيسان /ابريل 1 -أيار /مايو عام 1971م ،أن

معركة تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني ،وتدمير الكيان الصهيوني أصبح معقداً بسبب التطور

العسكري الذي أصبحت عليه إسرائيل ،وبسبب الشرعية الدولية التي أكسبتها في هيئة األمم المتحدة،
وبالتالي عدم توفر التأييد األممي لتحقيق تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني ،وعليه رأت الجبهة

الشعبية أن الشعار المرحلي هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أي جزء يتم تحريره من األرض
الفلسطينية دون قيد أو شرط ،وان هذا الشعار يرسم أمام الثورة هدفاً مرحلياً محدداً ،يرشد نضالها من
ناحية ،ويشكل حلقة وصل بين مرحلة الصمود وبين مرحلة التحرير الكامل واقامة الدولة الديمقراطية

الشعبية على كامل األرض الفلسطينية (المسيرة التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،5010 ،ص.)151:155

وافقت الجبهة الشعبية على الرؤية المرحلية بشرطين ،األول هو حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى

مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1947م ،وعدم االعتراف بإسرائيل ،وبأن الجبهة الشعبية تناضل من

أجل تحقيق هذا الهدف المرحلي في حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس ،وتتمسك بهدفها االستراتيجي في إقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني،
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وأن هدفها النهائي هو إقامة الدولة االشتراكية الديمقراطية في فلسطين .وهي جزء من الوطن العربي
الكبير ،أما بالنسبة لليهود المقيمون في إسرائيل ،فهذا وضع سيتم المناقشة فيه بعد تحرير فلسطين،

فالجبهة الشعبية ال تؤيد دولة فلسطينية ثنائية القومية ،أما بخصوص الوحدة العربية فالجبهة الشعبية تدعو
لها ،ولكنها تركز على الوطنية الفلسطينية في إطار رؤية الجبهة الوحدوية في مواجهة المحاوالت

اإلسرائيلية والغربية لطمس الوطنية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية ،ولكن األساس لدى الجبهة الشعبية هي

الوحدة العربية ولكن لخصوصية الوضع الفلسطيني فقد أكدت الجبهة على الوطنية الفلسطينية في إطار

الوحدة العربية (مهنا ،5011 ،مقابلة).

رأت الجبهة الشعبية بوجوب إنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن كل األرض الفلسطينية التي احتلت عام

1918م ،واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة التامة على كل هذه األرض بما في ذلك القدس،
وضمان حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره التي شرد منها عام 1947م (خبرات الحركة السياسية

الفلسطينية ،5000 ،ص .)241لذا ال يوجد انفصام بين الرؤية اإلستراتيجية والرؤية المرحلية في الفكر

السياسي للجبهة الشعبية ،فكالهما متالزمان ،وقد أيدت الجبهة الحل المرحلي إلقامة الدولة الفلسطينية،
ولكن دون االعتراف بإسرائيل ،وأن الحل المرحلي ال يلغي حق الشعب الفلسطيني بتحرير كامل األرض

الفلسطينية واقامة دولته الديمقراطية لكل سكانها ،وأن تحل المسالة اليهودية من خاللها (الصوراني،5011 ،

مقابلة).
 1.8.1.3رؤية الجبهة الشعبية من موضوع التسوية السياسية إلقامة الدولة الفلسطينية
رفضت الجبهة الشعبية في البداية كل المشاريع المطروحة ،لكنها صوتت عام 1984م إلى جانب

البرنامج السياسي المرحلي الذي يؤيد قيام سلطة وطنية على أي جزء يتم تحريره أو ينسحب منه الصهاينة،
والذي يعد الكفاح المسلح وسيلة رئيسية للتحرير (وليس الطريق الوحيد) .ير أنها سرعان ما ش ّكلت جبهة

الرفض ،المشار إليها سابقاً ،ألن البرنامج السياسي المرحلي يتطلب االعتراف بإسرائيل ،واقامة عالقات
دبلوماسية معها ،والعيا معها ضمن حدود آمنة .ثم تخلت عن جبهة الرفض بعد ذلك بنحو أربع سنوات،
وعدلت موقفها معتبرة أن قيام الدولة الفلسطينية هو خطوة تكتيكية نحو تحرير كامل فلسطين .وفي عام
1972م رفضت الجبهة اتفاق عمان الذي وقعته قيادة المنظمة مع األردن بإقامة كونفدرالية أردنية-ؤ

فلسطينية .كما وافقت في المجلس الوطني التاسع عشر في تشرين ثاني /نوفمبر عام 1977م على
مشروع إعالن الدولة الفلسطينية الذي استند إلى قرار هيئة األمم المتحدة رقم ( )171بتقسيم فلسطين،
لكنها صوتت إلى جانب رفض قرار األمم المتحدة رقم ( )545القاضي بالتعامل مع قضية فلسطين
كقضية الجئين .وفي عام 1991م رفضت مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر السالم بمدريد،

كما رفضت اتفاق أوسلو عام 1991م (المركز الفلسطيني لإلعالم).
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تدعو الجبهة إلى "اعتبار اتفاقيات أوسلو وما ترتب عليها من ترجمات قد انتهى عمرها الزمني،

وبالتالي فليس هناك عالقة بين أوسلو ومفهوم الحل النهائي" .وترى "أن مرجعية الحل المرحلي للقضية

الفلسطينية يجب أن يقوم على أساس ق اررات الشرعية الدولية ،وتنفيذها بالكامل من قبل الكيان الصهيوني

(صافي ،5011 ،ص .)22حيث عرفت الجبهة الشعبية الحل السلمي بأنه "اصطالح يتضمن المساومة
وأنصاف الحلول" ،معربة عن إيمانها بأن الحل السياسي والتسوية السلمية "بكل أشكالها ومشاريعها" ،ما

هي سوى "مؤامرة استعمارية تهدف إلى تطويق الكفاح الشعبي المسلح" ،والى إجهاض هذا الكفاح قبل أن

ينمو ويتصاعد (الشريف ،1992 ،ص.)171

إن موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تجاه الدولة الفلسطينية المستقلة قد ط أر عليه بعض

التغيرات التكتيكية ،دون أن يتأثر موقفها هذا على الصعيد اإلستراتيجي ،حيث ترى الجبهة بإقامة الدولة
الفلسطينية الديمقراطية العلمانية هو الحل األمثل لنهاية الصراع مع إسرائيل ،وتنطلق الجبهة الشعبية اليوم

في موقفها من إقامة الدولة الفلسطينية ،استناداً إلى ق اررات الشرعية الدولية باعتبارها السند القانوني
والسياسي إلقامة الدولة ،وترى الجبهة الشعبية في إسرائيل كياناً استيطانياً عنصرياً توسعياً يهدف إلى منع

قيام أي شكل من أشكال الوحدة العربية ،وعلى الر م من الموقف الواضح للجبهة من إسرائيل ،إال أن

الجبهة ال تمانع من إجراء مفاوضات برعاية دولية ،أو من خالل مؤتمر دولي للسالم يفضي إلى إقامة
دولة فلسطينية على األراضي المحتلة عام 1918م مع القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وبرحيل
المستوطنين وازالة المستوطنات ،وبعودة الالجئين (الدولة الفلسطينية من منظور فلسطيني ،ب .ت .ص.)18

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،على لسان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسئولها
في قطاع زة ،رباح مهنا ،على تأييدها الكامل للتوجه لألمم المتحدة ،الستحقاق الدولة الفلسطينية في

أيلول /سبتمبر 5011م ،ولكن من منطلق أن يكون هذا التوجه بديالً لمسيرة التفاوض العبثية والضارة مع

االحتالل برعاية الواليات المتحدة األمريكية ،وأن تكون في إطار معركة دبلوماسية سياسية ،وجزءاً من
نضال الشعب الفلسطيني المتعدد على الجوانب السياسية واالقتصادية والعسكرية والشعبية .وعلى ضرورة

تنفيذ األمم المتحدة كل الق اررات التي تنصف شعبنا الفلسطيني ،وبشكل خاص قرار ( )194الخاص بعودة

الالجئين (قاعود.)5011/9/14 ،
بتبين للباحث بأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد رفضت البرنامج السياسي المرحلي في إقامة
الدولة الفلسطينية في البداية ،كما رفضت جميع الحلول السلمية ومشاريع التسوية السياسية ،وذلك انسجاماً
مع فكرها السياسي اإليديولوجي االشتراكي القائم على المبدأ الثوري ورفض االمبريالية العالمية بمجملها

باعتبارها مشروع استعماري احتاللي قائم على استغالل الشعوب ،ومع أن هذا الموقف ال يتفق وموقف

الجبهة التاريخي الذي ينادي بإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني ،ولكن ومنذ عام 1987م،

أصبحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤمن بالحل المرحلي المنبثق عن البرنامج السياسي المرحلي
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لمنظمة التحرير الفلسطينية ،أي بإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران /يونيو عام

1918م كحل مرحلي ،بشرط التمسك بحق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ،وعدم االعتراف

بإسرائيل واقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء من فلسطين يتم تحريره ،وصوالً إلى الهدف االستراتيجي
وهو تحرير كامل األرض الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية االشتراكية الديمقراطية عليها.

 2.1.3مفهوم الدولة في الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
جاء مفهوم الدولة في الفكر السياسي للفصائل والتنظيمات الفلسطينية متطو اًر ومنسجماً مع الظروف

والمعطيات الذاتية والموضوعية ،بمعنى انه لم يأتي على وتيرة واحدة وانما انتقل تدريجياً حسب العوامل
المحلية والدولية ،إال أن مفهوم الدولة في الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية جاء على عكس ذلك فكان
أكثر جرأة وموضوعية حين تبني المرحلية واعتبر أن قيام الدولة الفلسطينية على أي جزء يتم تحريره من

ارض فلسطين هو بمثابة نقطة ارتكاز لتحرير باقي األرض الفلسطينية ،واقامة الدولة الفلسطينية

الديمقراطية االشتراكية عليها.

 8.2.1.3الدولة الفلسطينية في البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية
أسهمت الجبهة الديمقراطية منذ تأسيسها ،في الحوار الفكري ،الذي شمل حركة المقاومة الفلسطينية
كلها ،في الموضوعات الرئيسية ،مثل الوحدة الفلسطينية ،والتصدي للمؤامرات ،ومصادمة األردن .وشاركت

في اللجنة التنفيذية ،وفي اللجنة المركزية لحركة المقاومة ،وفي القيادة الموحدة ،وفي دورتَي المجلس
الوطني الثامنة والتاسعة (فروانة .)5009 ،ورأت الجبهة الديمقراطية أنها هي الجسم الذي ينبغي أن يتحول
حزباً يسترشد باالشتراكية العلمية ،يتحدد دوره الطليعي في الجبهة الوطنية المتحدة وفقاً لحجم نفوذه
الجماهيري وعلى أساس التمثيل النسبي .وبشفافية عالية في رؤية عيوب ونواقص الذات ،جرى اإلقرار بأن

الجبهة بتكوينها الفعلي القائم ليست حزباً يسارياً ثورياً بعد ،بل هي تنظيم ديمقراطي ثوري يسعى للتحول
إلى حزب طليعي يسترشد باإلشتراكية العلمية .وبروح بعيدة عن االدعاء الثوري جرى أيضاً التأكيد على أن
هذا الحزب ليس سوى فصيالً من فصائل الحزب الطليعي الموحد المنشود للطبقة العاملة الفلسطينية ،ولكن

آخذين بعين االعتبار ضمور القاعدة االجتماعية "البروليتارية" لحزب كهذا في مجتمعات الشتات (عبد

الكريم وسليمان ،5001 ،ص.)4

وضعت الجبهة توجهاتها السياسية العامة بشكل مفصل في برنامجها السياسي للعام1982م ،وفي
التقرير النظري والسياسي والتنظيمي للمؤتمر الوطني العام الثاني المنعقد في الفترة بين  58 -54أيار/

مايو عام 1971م ،الذي يعتبر بحق مساهمة بارزة في تحليل وتشخيص أعمق للقضية القومية الفلسطينية
ولمعضالت حركة التحرير الوطني العربية ،وفي طرح الحلول الثورية الواقعية على طريق توفير الشروط
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الذاتية بجانب الشروط الموضوعية النجاز مهام التحرر الوطني والثورة الوطنية الديمقراطية على

المستويات القطرية والقومية (الموسوعة الفلسطينية ،ج ،1974 ،5ص.)15

عبرت الجبهة الديمقراطية عن أهم مبادئها وأهدافها في برنامجها السياسي كالتالي (مركز المعلومات

الوطني الفلسطيني -وفا:)5011 ،

 المسألة الوطنية الفلسطينية هي في جوهرها مسألة التبديد القومي لشعب فلسطين ،واقتالعه من وطنه،وتقسيم واحتالل بالده فلسطين ،وحرمانه من حقه الطبيعي في تقرير مصيره.

 الحركة الوطنية الفلسطينية هي حركة وطنية تحررية ،مهمتها التاريخية في إنجاز حل ديمقراطي جذريللمسألة الوطنية الفلسطينية بكل أبعادها.

 إن تصاعد النضال الوطني التحرري للشعب الفلسطيني والشعوب العربية يؤدي إلى فضح الطبيعةالوهمية للحل الصهيوني ،وينمي القناعة بأن الطريق الوحيد إلى السالم هو التعايا بين الشعبين في
فلسطين ديمقراطية موحدة.

 يتحدد الهدف المرحلي في انتزاع حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولةالفلسطينية المستقلة ذات السيادة على األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1918م ،وهي الضفة الغربية
وقطاع زة وعاصمتها القدس الشريف.

 -إعالن دولة فلسطين ،وربط سياستها الكاملة على األراضي المعترف بها دولياً كأراضي فلسطينية

محتلة ،وهي أراضي الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع زة حتى حدود الرابع من حزيران/
يونيو عام 1918م.

 االنسحاب اإلسرائيلي الكامل إلى حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م ،وتطبيق قراري مجلساألمن ( )545و(.)117

 االعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ،بما يعني االستقالل والسيادة الكاملة على أرضهالوطنية في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع زة.

 2.2.1.3الدولة الفلسطينية الديمقراطية
أيدت الجبهة الديمقراطية حركة فتح وانطالق الكفاح المسلح الفلسطيني عام 1912م ،وتبنت

إستراتيجية الحرب الشعبية الطويلة األمد ،المستندة إلى ثالثة أعمدة ،هي الكفاح المسلح ،والنضال
السياسي ،والنضال الجماهيري .كذلك ،دعت إلى توحيد منظمات المقاومة الفلسطينية ،بارتباطها ببناء
الجبهة األردنية -الفلسطينية؛ وذلك من أجل مواجهة الدعوات إلى الحل السلمي ،ومحاوالت القضاء على

المقاومة .وأكدت الجبهة أن الحقوق القومية لشعب فلسطين لن تُستَ ْوفى كاملة ،إال عند إنهاء االحتالل
اإلسرائيلي ،وتحرير كامل التراب الوطني .كذلك ،استنكرت ،في بيان لها في  51آب /أ سطس عام
1981م ،مشروع الحكم الذاتي في الضفة الغربية ،الذي طالب به بعض سياسيي الضفة؛ متهمة إياه
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بإشاعة التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني ،في العودة وحق تقرير المصير وتحرير األرض الفلسطينية

كاملةً (فروانة .)5009 ،واذا كانت حركة فتح هي التي بادرت إلى طرح شعار" الدولة الديمقراطية" فان
الجبهة الديمقراطية هي التي سعت ،أكثر من

يرها ،إلى إعطاء هذا الشعار مضامين ملموسة (الشريف،

 ،1992ص.)177
ساهمت الجبهة الديمقراطية في صيا ة مفهوم القضية الفلسطينية نظرياً ،عندما تبنت فكرة قيام دولة

فلسطينية ديمقراطية علمانية يتساوى فيها المسلمون ،واليهود ،والمسيحيون ،الذي طرحته حركة فتح ،في
الوقت الذي كانت الجبهة الديمقراطية تدعو فيه إلى ضرورة َعلمنة هذا الشعار وتسعى إلى تطويره وجعله
ق ار اًر رسمياً من ق اررات المجالس الوطنية الفلسطينية (كريشان ،1971 ،ص.)85
أكد النظام الداخلي للجبهة الديمقراطية المصادق عليه من المؤتمر الوطني العام الخامس للجبهة في
آب /أ سطس عام 5008م ،في المادة السادسة من أهداف الجبهة "بأن تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني
المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة يفتح الطريق للنضال من
اجل حل ديمقراطي جذري للمسألة الوطنية الفلسطينية يلبي كامل الحقوق القومية للشعب الفلسطيني في
وطنه في ظل فلسطين ديمقراطية موحدة ،متحررة من الصهيونية والنفوذ االمبريالي ،يتعايا فيها الشعبان

على أساس من المساواة القومية ،وبعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز واالضطهاد القومي والعنصري

والديني" (النظام الداخلي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،5008 ،ص.)1:2

جاء ما قاله قيس عبد الكريم منسجماً مع تلك المادة من النظام الداخلي بقوله أن البرنامج السياسي

للجبهة الديمقراطية يؤكد بأنه ال يمكن الوصول إلى حل جذري للصراع القومي اإلسرائيلي -الفلسطيني إال
من خالل قيام دولة ديمقراطية موحدة يتمتع بها كال الشعبين بالمساواة القومية الكاملة ،وهذا يتطلب

بالضرورة التحرر من المشروع الصهيوني ومن الهيمنة االمبريالية في فلسطين ،ولكن ب أرينا أن الطريق إلى
هذا الهدف النهائي يجب أن يمر عبر نيل الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته الوطنية الفلسطينية

المستقلة في حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م ،وانتزاع حق الالجئين في العودة كخطوة تاريخية

على طريق الوصول إلى حل نهائي كامل وجذري للصراع (عبد الكريم ،5011 ،اتصال شخصي).

لعبت الجبهة دو اًر مهما من أجل تثبيت هذا الشعار في مقررات المجالس الوطنية الفلسطينية ،فقبيل

انعقاد الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة في الفترة  1 -1أيلول /سبتمبر عام 1919م،

قدمت الجبهة مشروع قرار للمجلس تحت عنوان "حل ديمقراطي للقضية الفلسطينية" ،دعت فيه إلى إقامة

دولة فلسطينية موحدة بعد القضاء بالكفاح المسلح على الكيان الصهيوني ،واعتبر المشروع أن هذه الدولة
تمثل حالً ديمقراطياً للتناحر القائم (بين الشعبين العربي واليهودي) كما تطرق المشروع إلى إعطاء الحق

لليهود والعرب بتطوير ثقافتهم القومية ،والجبهة الديمقراطية بذلك اختلف طرحها عن طرح حركة فتح الذي
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يجعل التعاون بين اليهود والعرب على أساس المواطنة دون اإلقرار بأي حقوق قومية لليهود .وفي كانون

ثاني /يناير عام 1980م ،أعادت الجبهة الديمقراطية تحديد مفهومها للحل الديمقراطي مؤكدة أن الحل

الديمقراطي "يرفض كل الحلول الشوفونية سواء تعلق األمر بالتوسع اإلسرائيلي أو بذبح اليهود ورميهم في
البحر" (أبراا ،5001 ،ص ،)59:57مع إقرار نظام اجتماعي يتمتع فيه العرب واليهود بالمساواة الكاملة في
الحقوق والواجبات ،وينزع عن اليهود النهج العنصري والرجعي ممثالً بالثقافة الصهيونية.

يرى ماهر الشريف أن الجبهة الديمقراطية اعتبرت أن طبيعة الحركة الصهيونية واسرائيل "المرتبطة
باالستعمار واالمبريالية" تجعل من الصعوبة إمكانيات الوصول إلى هذه الدولة بالوسائل الديمقراطية ،األمر
الذي يفرض اللجوء إلى الكفاح المسلح الفلسطيني "من أجل تصفية إسرائيل" ،أما بخصوص الشكل
الدستوري الذي ستتخذه الدولة الفلسطينية الديمقراطية ،فقد عارضت الجبهة فكرة أن تكون هذه الدولة "دولة
ثنائية القومية" باعتبار أن هذا الشكل "يتعارض مع النهج التقدمي البروليتاري في حل المسألة اإلسرائيلية

والمسألة الفلسطينية (الشريف ،1992 ،ص.)579:577

تفصل الجبهة الديمقراطية في برنامجها السياسي بين مرحلتين (صافي ،5011 ،ص:)21
 المرحلة التاريخية الراهنة ،وهي مرحلة التحرر الوطني حيث تناضل الطبقة العاملة الفلسطينية فيطليعة الحركة الوطنية الفلسطينية من اجل تحقيق أهدافها الوطنية المتمثلة في"إقامة دولة فلسطين

المستقلة كاملة السيادة على األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع زة وعاصمتها القدس

حتى حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م".

 المرحلة المستقبلية ،حيث ترى الجبهة الديمقراطية أن تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني المتمثلة فيحق العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة يفتح الطريق للنضال من اجل

حل ديمقراطي جذري للمسألة الوطنية الفلسطينية يلبي كامل الحقوق القومية للشعب الفلسطيني في

وطنه في ظل فلسطين ديمقراطية ،موحدة ،متحررة من الصهيونية والنفوذ االمبريالي ،يتعايا فيها

الشعبان على أساس من المساواة القومية وبعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز واالضطهاد القومي
والعنصري والديني.

يرى صالح زيدان بأن الدولة الفلسطينية الديمقراطية تعمل على حل شامل وجذري للمسالة اليهودية،
لذا طرحت الجبهة الديمقراطية قيام الدولة الفلسطينية الديمقراطية المكونة من شعبين ،يعيشان جنباً إلى

جنب في هذه الدولة الديمقراطية ،ألن الشعب اإلسرائيلي هو موجود بالفعل ،وأن يشترط في هذه الدولة

إنهاء المؤسسات الصهيونية ،وتطبيق العدالة والمساواة وعودة الالجئين الفلسطينيين ضمن القرار رقم

(( )194زيدان ،5011 ،مقابلة).
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 1.2.1.3البرنامج السياسي المرحلي في الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية
كان للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ نشأتها خط سياسي وفكري ومحاور ثابتة ،وكان لها
جذور ومناحي عميقة وثوابت على مدار أكثر من أربعة عقود في مجريات العملية الوطنية وكان من أهم

هذه الثوابت (المقاربة المرحلية "البرنامج السياسي المرحلي" ،قضية الوحدة الوطنية ،العالقة الوثيقة بين

الخط السياسي والحلول التنظيمية) والكثير من الثوابت التي آمن بها مؤسسو هذه الجبهة وأيضاً من تبعهم

حتى يومنا هذا ( انم.)5010/5/55 ،

رأت الجبهة الديمقراطية بعد حرب حزيران /يونيو عام 1918م ،أن يكون هناك فكر سياسي فلسطيني

موحد في الكيفية التي يجب أن تحل فيها المسالة الفلسطينية ،وأن يكون هناك تمثيل فلسطيني على
مستوى العالم ،فكان البرنامج السياسي المرحلي الذي طرحته الجبهة الديمقراطية والذي اعتبر برنامج

إجماع وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها فيما بعد (زيدان ،5011 ،مقابلة).

دعت الجبهة لتبني البرنامج السياسي المرحلي لحل القضية الوطنية تحت شعار "العودة وتقرير
المصير وانشاء السلطة الوطنية الفلسطينية" ،الذي أصبح بعد حرب تشرين أول /أكتوبر عام 1981م

شعا اًر عاماً لجميع فصائل حركة المقاومة الفلسطينية ،عدا فصائل جبهة الرفض آنذاك .وقد طورت الجبهة

الديمقراطية هذا البرنامج المرحلي باتجاه أوضح ،الذي اعتبرته الجبهة "برنامج العودة وتقرير المصير وبناء

الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة" بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،الممثل الشرعي والوحيد للشعب

الفلسطيني .وأصبح هذا البرنامج السياسي المرحلي في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثانية عشرة في

حزيران /يونيو عام 1984م ،برنامجاً وطنياً عاماً لمنظمة التحرير ،ثم أصبح برنامجاً رسمياً عربياً في

القمة العربية السابعة في الرباط عام 1984م ،ثم تبنته جميع فصائل الثورة الفلسطينية في المجلس الوطني
الفلسطيني المنعقد في كانون ثاني /يناير عام 1989م ،فأصبح بذلك البرنامج السياسي المرحلي لكل

الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية (حمدان وآخرون ،5008 ،ص.)427:428
 3.2.1.3رؤية الجبهة الديمقراطية من موضوع التسوية السياسية إلقامة الدولة الفلسطينية
رفضت الجبهة الديمقراطية أية تسويات تقوم على مبدأي الصلح واالعتراف بإسرائيل؛ ألن الدول
العربية من وجهة نظر الجبهة ليست بحاجة إلى الصلح .واالعتراف مقابل التسوية السياسية التي تضمن

االنسحاب من األراضي المحتلة عام 1918م (عودة ،5009 ،ص .)105لذا عارضت الجبهة جميع الحلول
السلمية ،وقراري مجلس األمن ( )545و( .)117واتهمت َّ
كل الدول العربية ،التي تسير في ركب الحلول
َ
السلمية ،بالتواطؤ والعمالة .وكان رأي األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة ،في أحداث األردن،

في السبعينيات "أن حل المشكلة في األردن ،يتمثّل في إقامة جبهة وطنية فلسطينية ؤ أردنية ،تسترد،
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بالكفاح الشعبي المسلح ،حقوق شعب فلسطين ،وحقوق سكان الضفة الغربية لألردن .ونقيم حكومة وطنية

عمان (فروانة.)5009 ،
ديمقراطية ،في ّ

أكد طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في تصريح صحفي ضرورة

الذهاب إلى هيئة األمم المتحدة في أيلول /سبتمبر عام 5011م ،لنيل االعتراف بدولة فلسطين في هيئة
األمم المتحدة .وأكد نايف حواتمة في  11تموز /يوليو عام 5011م على الضرورة الفلسطينية والعربية
والدولية للذهاب إلى هيئة األمم المتحدة في أيلول /سبتمبر عام 5011م بمشروع قرار "االعتراف بدولة

فلسطين بحدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م وعاصمتها القدس ،وحق عودة الالجئين وفق القرار

رقم ( ،)194وقبول دولة فلسطين عضواً كامالً في هيئة األمم المتحدة ومؤسساتها الدولية" .كما أكد
حواتمة أن الطرق سالكة لقرار هيئة األمم المتحدة بإصدار بيان يعترف بحدود الرابع من حزيران /يونيو

عام 1918م ،حدوداً لدولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة ،وبعد قرار لجنة المتابعة لمبادرة السالم

العربية باإلجماع للذهاب إلى مجلس التابع لهيئة األمن واألمم المتحدة في أيلول /سبتمبر عام 5011م
(صافي ،5011 ،ص.)12
يتبين للباحث أن مفهوم الدولة في الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية قد تجلى في "برنامج النقاط

العشرة" التي مثلت المشروع المرحلي القائم على إقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء يتم تحريره من ارض
فلسطين ،وهي بذلك تناقضت مع الفكر السياسي االشتراكي الراديكالي ،حينما بلورت المشروع المرحلي في
مرحلة مبكرة من النضال الوطني ،حيث لم يكن حينها في أدبيات الفصائل والتنظيمات الفلسطينية مشروع

آخر ير مشروع الكفاح المسلح وتحرير كامل فلسطين ،فقد اعتبرت الجبهة الديمقراطية بأن متطلبات
المرحلة االن هو إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية
وقطاع زة وعاصمتها القدس حتى حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م ،وذلك للوصول إلى

الهدف االستراتيجي وهو قيام دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة ومتحررة من الصهيونية ،يتعايا فيها
الشعبان على أساس المساواة القومية الكاملة ،وبعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز واالضطهاد القومي

والعنصري والديني.

خلؤؤص الباحؤؤث إلؤؤى أن البرنؤؤامج السياسؤؤي المرحلؤؤي الؤؤذي طرحتؤؤه الجبهؤؤة الديمقراطيؤؤة لتحريؤؤر فلسؤؤطين

شكل فيمؤا بعؤد القاسؤم المشؤترك لجميؤع الفصؤائل الفلسؤطينية ،ر ؤم مؤا شؤهده البرنؤامج السياسؤي المرحلؤي مؤن

سؤؤجاالً فكريؤاً وسياسؤؤياً بؤؤين الجبهؤؤة الشؤؤعبية لتحريؤؤر فلسؤؤطين والجبهؤؤة الديمقراطيؤؤة صؤؤاحبة البرنؤؤامج ،شؤؤكلت
على أثره الجبهؤة الشؤعبية جبهؤة الؤرفض إال انؤه سؤرعان مؤا أصؤبح مشؤروع اإلجمؤاع الؤوطني الفلسؤطيني فؤي

الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني عام 1989م ،والتي رأت الجبهة الشعبية لتحريؤر فلسؤطين أن البرنؤامج

السياسؤؤي المرحلؤؤي يعؤؤد خطؤؤوة مرحليؤؤة علؤؤى طريؤؤق تحقيؤؤق الهؤؤدف االسؤؤتراتيجي فؤؤي إقامؤؤة الدولؤؤة الفلسؤؤطينية
المس ؤؤتقلة عل ؤؤى كام ؤؤل األرض الفلس ؤؤطينية .ل ؤؤذا فق ؤؤد أق ؤؤرت الجبه ؤؤة الش ؤؤعبية والجبه ؤؤة الديمقراطي ؤؤة بوحداني ؤؤة
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التمثي ؤؤل الفلس ؤؤطيني عب ؤؤر منظم ؤؤة التحري ؤؤر الفلس ؤؤطينية ،واالعتؤؤراف بص ؤؤفتها كممث ؤؤل ش ؤؤرعي ووحي ؤؤد للش ؤؤعب

الفلسطيني ،وناطق بلسانه فؤي أي بحؤث يتنؤاول حؤل قضؤيته الوطنيؤة ،والعمؤل علؤى االعتؤراف بحؤق الشؤعب
الفلسطيني في السيادة على أرضه الوطنية في الضفة الغربية كما في ؤزة ،وحقؤه فؤي إقامؤة دولتؤه المسؤتقلة

على أي جزء يتم تحريره من ارض فلسطين ،حتى الوصول إلى تحقيق الهدف االستراتيجي المتمثل بتحرير

أرض فلسطين ير المنقوصة ،واقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية عليها.

 3.3مفهوم الدولة في الفكر السياسي للحركات اإلسالمية الفلسطينية
تعود أصول الحركات اإلسالمية الفلسطينية إلى جماعة اإلخوان المسلمين التي تأسست في مصر

عام 1958م ،على يدي اإلمام حسن البنا .والموقف من فلسطين حسب وجهة نظر الحركات اإلسالمية
الفلسطينية ال يرتكز على مفاهيم وطنية فقط ،الن مفهوم الوطنية له حدود جغرافية .وااللتزام بفلسطين
يجب أن ال يقوم على أساس جغرافي أو وطني ،الن االلتزام باألرض فقط هو مبدأ خطير .فالمسألة

الفلسطينية من وجهة نظر الحركة اإلسالمية هي مسألة دينية ،الن فلسطين كلها أرض إسالمية وألنه ال
يحق ألحد التفريط بأي جزء منها ،وان الفشل في جعلها جزء من الدولة اإلسالمية األشمل يرتقي إلى مرتبة
الخيانة ويستثني الماليين من المسلمين من الصراع ضد إسرائيل (أبو عمرو ،1979 ،ص .)49إال أن هذا

الموقف وان ثبتت عليه حركة الجهاد اإلسالمي مع عدم خروجها عن اإلجماع الوطني الفلسطيني ،نجد
بالمقابل أن حركة حماس التي أصبحت جزء من النظام السياسي الفلسطيني ،أصبح لها رؤى جديدة

ومشاريع سياسية جديدة تنسجم مع الوضع السياسي الراهن ،كما سيتطرق له هذا الجزء من الدراسة.
 8.3.3مفهوم الدولة في الفكر السياسي لحركة حماس

تعتبر حركة المقاومة اإلسالمية حماس ،جناح من أجنحة حركة األخوان المسلمين ،التي أسسها

حسن البنا في مصر عام 1957م ،حيث تعود جذورها إلى الجماعة اإلسالمية التي تكونت عام 1941م
في قطاع زة والضفة الغربية ،هدفها األساسي هو تحرير فلسطين من االحتالل اإلسرائيلي ،واالعتراف

بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وأهمها حق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي تقرير مصيره واقامة
دولته الفلسطينية المستقلة ) ،(Akhtar, 2008, p22وقد ظهرت حركة حماس ضمن تنامي ظاهرة المد

اإلسالمي وازدياد نفوذ االتجاهات اإلسالمية في مصر وسوريا ولبنان واألردن وايران ،ألن التيار اإلسالمي

في فلسطين أوالً وأخي اًر هو جزء من ظاهرة عربية إسالمية عامة (حجازي ،1999 ،ص.)49:47

لم تعترف حركة اإلخوان المسلمين بمنظمة التحرير الفلسطينية ،ولم تتبنى رسمياً الكفاح المسلح،

حيث أحجمت عن ممارسة الكفاح ضد االحتالل اإلسرائيلي قبل اندالع االنتفاضة الفلسطينية عام

1978م ،فقد تشددت حركة اإلخوان المسلمين فيما يتعلق بالقضايا المسلكية والشخصية ألفراد المجتمع،
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وتركز االهتمام على القضايا الشخصية أكثر من القضايا الوطنية ،وقد كانت االنتفاضة الفلسطينية بمثابة

نقطة التحول في تطور حركة اإلخوان المسلمين في فلسطين ،إذ قررت حركة اإلخوان المسلمين المشاركة

فيها ،داة اندالعها في  7كانون األول /ديسمبر عام 1978م ،فأعلنت يوم  14كانون األول /ديسمبر
عام 1978م عن والدة حركة حماس ،وقامت الحركة بإصدار بيانها التأسيسي األول في اليوم نفسه ،باسم
حركة المقاومة اإلسالمية حماس ،واعتبر هذا البيان بمثابة النداء األول الصادر عن حركة حماس ،وأول

بيان يصدر لها في االنتفاضة (ثابت ،5007 ،ص.)118
 8.8.3.3مفهوم الدولة في أهداف حركة حماس
ترأس حركة حماس شخصيه متميزة هي الشيخ احمد إسماعيل ياسين من قطاع زة ،الذي بدأ تأثيره
من خالل النشاط المتزايد لإلسالم في قطاع زة بنجاحه بالسيطرة في الجامعة اإلسالمية بغزة ،وابعاد
القوى والفصائل المؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية على الجامعة ،وقام بتوسيع قاعدته في الضفة الغربية،

ولم ينضم للقيادة الموحدة إبان االنتفاضة الفلسطينية عام 1978م ،حيث كانت حركة حماس تقوم بتوزيع
البيانات المستقلة الخاصة بها (كمرلنغ ومغدال ،5001 ،ص.)144
مرت حركة حماس في نشأتها األولى بمرحلتين ،بدأت المرحلة األولى منذ اندالع االنتفاضة وحتى

انطالق العمل العسكري عام 1995م ،حيث عملت الحركة في مرحلتها األولى عبر ثالثة أجنحة ،كان
الجناح األول اسمه "الجناح الجماهيري" ويختص بإصدار البيانات والنشرات وتنفيذ اإلضرابات والمواجهات
والمظاهرات ،وكان الجناح الثاني واسمه الجناح األمني "مجد" وتأسس عام 1991م ،ومهمته جمع البيانات
األمنية عن العدو والمتعاونين مع إسرائيل ،ودراسة أمور قطاع

زة األمنية المخالفة لتعاليم اإلسالم،

والجناح الثالث وهو الجناح العسكري ومهمته التدريب والقيام بالنشاطات العسكرية (ثابت ،5007 ،ص،)119
فالجناح العسكري لحركة حماس المعروف باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الذي قام بالعديد من

العمليات العسكرية داخل إسرائيل ،والتي تعتبرها الحركة وسيلة أساسية للنضال ضد إسرائيل ( Saleh,

 ،)2005, p275أما المرحلة الثانية فتمثلت في إنشاء المكتب السياسي لحركة حماس الذي يعتبر الفرع
المسئول عن رسم الشكل السياسي للحركة وعن عالقاتها الخارجية (ثابت ،5007 ،ص.)119



الشيخ احمد ياسين هو عضو في جماعة األخوان المسلمين وواعظ أسالمي من زة ،ولد عام 1918م ،في قرية الجورة قرب مدينة عسقالن .وهو

شل بالكامل بعد حادث في شبابه .مؤسس المركز اإلسالمي في زة في عام
الجئ في زة منذ عام 1947م .عمل كمعلّم وواعظ وعامل مجتمعّ .

1981م ،يعتبر المؤسس والقائد الروحي والشخصية الرئيسية لحركة حماس ،حكمت عليه المحكمة العسكرية اإلسرائيلية بالسجن ثالثة عشرة سنة عام
1974م ،ليخرج عام 1972م ،في صفقة تبادل األسرى ،وفي العام 1979م أعتقل من قبل القوات اإلسرائيلية وحكم علية بالسجن مدى الحياة،
وأطلق سراحه في  1تشرين أول /أكتوبر عام  1998م ،في مبادلة أسرى مع األردن بمقابل اثنان من عمالء االستخبارات اإلسرائيليين (سعيد،
 ،5001ص.)19
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صدر ميثاق حركة حماس في  17آب /أ سطس عام 1977م ،الذي أوضح أن حركة حماس هي

وبين أهدافها وبرنامجها وخصوصاً فيما يتعلق بالعالقة
جناح من أجنحة اإلخوان المسلمين بفلسطينّ ،
بمنظمة التحرير الفلسطينية من جهة ،وبالحق اإلسالمي في فلسطين الكاملة مبيناً طبيعة الحل التاريخي

المرتقب للصراع مع اليهود في فلسطين من جهة أخرى ،وينسجم هذا الموقف مع نظرة حركة اإلخوان

المسلمين في األردن إلى حماس ،إذ ترى حركة اإلخوان المسلمين "أن حركة حماس جديدة باسمها فقط،
لكنها ليست جديدة بفكرها أو بقيادتها ،فالحركة التي تنتمي إليها حماس ،جماعة اإلخوان المسلمين ،تمتد
جذورها في الساحة الفلسطينية منذ عقود طويلة تسبق قيام الكيان الصهيوني" (المبحوح ،5010 ،ص.)11
وميثاق حركة حماس يوضح صورتها وتصوراتها ويكشف انتمائها وهويتها ،ويبين مواقفها وتطلعاتها
ويتحدث عن آمالها وأمانيها ،ويدعو إلى دعمها وااللتحاق بها وااللتزام بفكرها والسير وفق منهجها وحفظ

أسرارها (حجازي ،1999 ،ص.)49

يمكن رسم الصورة العامة ألهداف حركة حماس في إقامة الدولة من خالل ميثاق وأدبيات الحركة
ومتابعة حركتها السياسية ومناقشة رموزها وقادتها في هذا الموضوع لتشمل الهدف العام ،والهدف

االستراتيجي ،واألهداف المرحلية ،وأخي اًر األهداف الظرفية.

يكمن الهدف العام لحركة حماس في "إقامة الدولة اإلسالمية" ،وهو هدف تجتمع حوله الحركات
اإلسالمية بكل ألوانها المختلفة ،إال أن حركة حماس في طرحها لموضوع الدولة ترى أن ثمة عالقة
عضوية بين إنجاز هدف التحرير ،وهدف إقامة الدولة ،فقيام الدولة في فهم حركة حماس يعد ثمرة

للتحرير ،وهو أمر يشير إلى أن ثمة عالقة جدلية وتداخل محكم بين هدف التحرير ،وهدف إقامة الدولة،

وكأنما أدركت الحركة أن الوصول إلى الدولة ينطلق من دخول باب التحرير ،فالتحرير والدولة "خطان

متالزمان يفضي األول بالضرورة إلى الثاني" .أما الهدف االستراتيجي ،فهو في فكر حركة حماس ،تحرير
كامل فلسطين ،حيث تسعى الحركة إلى تحرير كامل األرض الفلسطينية (المبحوح ،5010 ،ص.)49
 2.8.3.3الدولة في الفكر السياسي لحركة حماس
جاء مفهوم الدولة في الفكر السياسي لحركة حماس في بداية نشأتها منسجم مع األفكار اإلسالمية
في إقامة دولة فلسطين اإلسالمية على كامل التراب الفلسطيني ،ومع توسع القاعدة الجماهيرية للحركة،

صدر عن قيادتها بعض المشاريع التي تحدثت عن الحل المرحلي ،وعن الهدنة كوثائق إضافية للميثاق،
وتكون بذلك حركة حماس قد قدمت منذ انطالقها ثالثة مواقف متزامنة لتحرير فلسطين؛ حل تاريخي
يتحدث عن تحرير فلسطين من البحر إلى النهر ،وحل مرحلي يتحدث عن دولة فلسطينية في الضفة

الغربية وقطاع زة ،وحل مرحلي ثابت يرتبط بالهدنة (أبو عمرو ،1979 ،ص ،)91أما الحل التاريخي الذي
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تحدد في نص ميثاق الحركة ،فهو متمثل بالهدف االستراتيجي في تحرير فلسطين من البحر إلى النهر
باعتبارها أرض وقف إسالمي كما أسلفنا.

 8.2.8.3.3الهدف االستراتيجي المتمثل في إقامة دولة فلسطين اإلسالمية
أوضحت حركة حماس في ميثاقها وأدبياتها موقفها من القضية الفلسطينية وحددت هدفها العام

واالستراتيجي بتحرير كامل فلسطين من البحر إلى النهر (ثابت ،5007 ،ص .)117وقد حدد الميثاق أهداف

الحركة في المادة التاسعة ،حيث هدفت الحركة إلى "منازلة الباطل وقهره ودحره ،ليسود الحق ،وتعود
األوطان ،وينطلق من فوق مساجدها األذان ،معلنا قيام دولة اإلسالم ،ليعود الناس واألشياء كل إلى مكانه

الصحيح ،واهلل المستعان" (ميثاق حركة حماس ،1977 ،ص .)10ومن هنا يمكن الحديث عن الهدف العام
واالستراتيجي لحركة حماس في ميثاقها الذي يتمثل بإقامة الدولة اإلسالمية وتحرير كامل التراب

الفلسطيني .فالهدف االستراتيجي للحركة هو تحرير فلسطين كلها ،واقامة الدولة اإلسالمية عليها.

تستقي حماس مبادئها وتصوراتها وسلوكها فيما يخص القضية الفلسطينية من المنظور اإلسالمي،
فهي ترى أن الصراع يدور بين قوتين ،قوة الحق الفلسطيني ،وقوة الباطل اإلسرائيلي الصهيوني ،وترى

حركة حماس وفقاً للمادة الحادية عشرة من ميثاقها بأن "أرض فلسطين أرض وقف إسالمي على أجيال
المسلمين إلى يوم القيامة ،ال يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو عن جزء منها ،وال تملك

ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية ،وال يملك ذلك ملك أو رئيس ،أو كل الملوك والرؤساء ،وال تملك ذلك

م نظمة أو كل المنظمات سواء كانت فلسطينية أو عربية ،ألن فلسطين أرض وقف إسالمي على األجيال
اإلسالمية إلى يوم القيامة" .أما المادة السابعة والمادة الثانية عشرة من الميثاق فتؤكدان على أن حل قضية
فلسطين هو حل إسالمي يتمثل بالجهاد الذي هو فرض عين على كافة المسلمين عندما تنتهك حرمات

ديار اإلسالم ،وتعتبر بأن الوطنية من وجهة نظر حركة المقاومة اإلسالمية هي جزء من العقيدة الدينية،
وأن جبهة التصدي إلسرائيل وحلفائها إضافة إلى الفلسطينيين تتمثل في العالمين العربي واإلسالمي (ياسين،

 ،5011ص .)97-94أما الوسيلة إلى ذلك فهي نشر الوعي وبث روح الجهاد في أوساط الجماهير
الفلسطينية والعربية واإلسالمية.
ترفض حركة حماس الحل السلمي لتحرير فلسطين ألنه يعني التنازل والتفريط ،فترى المادة الثالثة
عشر من ميثاقها بأن "تتعارض المبادرات ،وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية

الفلسطينية مع عقيدة حركة المقاومة اإلسالمية ،فالتفريط في أي جزء من فلسطين تفريط في جزء من

الدين ،فوطنية حركة المقاومة اإلسالمية جزء من دينها ،على ذلك تربى أفرادها ،ولرفع راية اهلل فوق وطنهم
يجاهدون" (ميثاق حركة حماس ،1977 ،ص .)14وانها ترى أيضاً "أن تلك المؤتمرات ال يمكن أن تحقق
المطالب أو تعيد الحقوق ،أو تنصف المظلوم .وما تلك المؤتمرات إال نوع من أنواع تحكيم أهل الكفر في
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أرض فلسطين" (صافي ،5011 ،ص ،)27وأنه ال حل للقضية الفلسطينية إال بالجهاد ،أما المبادرات
والطروحات والمؤتمرات الدولية ،فمضيعة للوقت ،وعبث من العبث .والشعب الفلسطيني أكرم من أن يعبث

بمستقبله ،وحقه ومصيره (ياسين ،5011 ،ص .)99لذا فالحركة ترفض الحلول السلمية والمبادرات الدولية
التي تتعارض مع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
ترى حركة حماس سلوك طريق الحلول السلمية مسألة تتضمن االعتراف بإسرائيل على أرض

فلسطين ،وهنا تكمن الخطورة وبخاصة وأن االعتراف ال يخضع حسب وجهة نظر الحركة الجتهاد شخص
أو منظمة أو دولة ،بل إنها مسالة تمس الدين وتمس العقيدة فهي من الكبائر ،والمحرمات ،وسلوك تلك

الطريق يعني مؤامرة (بن يوسف ،1979 ،ص .)40لذا قامت الحركة باالعتراض على ق اررات المجلس الوطني

الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة ،واعتبرت اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية سابقاً ألوانه ،فقد قال
الشيخ احمد ياسين "إننا لم نحرر أي جزء من وطننا ،ونحن مازلنا تحت االحتالل ،ولم يزل عنا بعد ،فأين
تقام الدولة ،في أي مكان؟ البد أن يكون لنا أرض نقف عليها بحريتنا ،ونقيم دولتنا عليها دون شروط

مسبقة ودون تقديم تنازالت" (المصري ،5007 ،ص.)101:100
يؤكد ذلك خالد مشعل رئيس المكتب السياسي الحالي لحركة حماس بقوله "إن هدف حركة حماس هو

التخلص من االحتالل واستعادة األرض الفلسطينية .إن مشروع حركة حماس هو إنهاء االحتالل
اإلسرائيلي ،وتحرير فلسطين وتحرير المقدسات واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه وعودة الالجئين إلى

أرضهم ووطنهم وديارهم واستعادة القدس ،فاألولوية هي التحرير ،وعندما نمتلك السيادة على األرض
نتحدث عن الدولة .حين نصبح أصحاب سيادة على أرض الوطن وننشئ الدولة نتباحث كفلسطينيين في

الح َكم بيننا هو اللعبة الديمقراطية" (رباني ،5007 ،ص.)17
هوية الدولة .و َ
إن حركة حماس مع إقامة دولة فلسطينية تكون كاملة السيادة على أي جزء من ارض فلسطين ولكن

دون االعتراف بإسرائيل ،وان هدف حماس النهائي هو دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني،

فالمهم هو أن نعيد األرض الفلسطينية الكاملة ثم يقرر الشعب الفلسطيني ما سوف تكون عليه هوية هذه
الدولة .وبالنسبة للمسألة اليهودية فالذين كانوا مقيمين في فلسطين قبل احتالل فلسطين ولم يأتوا

كمستوطنين ،والذين كانوا يعيشون في فلسطين فترة الخالفة العثمانية فال مانع للحركة من أن يعيشوا في
فلسطين ،أما اليهود المنتمين للحركة الصهيونية والذين جاؤوا واستوطنوا ارض فلسطين وطردوا الشعب

الفلسطيني من أرضه هذا ليس لهم مكان داخل دولة فلسطين ،فهم محتلين ويجب مقاتلتهم وعدم القبول

بهم (نوفل ،5011 ،مقابلة).
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 2.2.8.3.3رؤية حركة حماس للحل المرحلي للدولة الفلسطينية
ربط ميثاق حركة حماس تحرير فلسطين بالواجب الديني ،فأرض فلسطين هي أرض إسالمية،
وتحريرها من االحتالل واجب ديني ،باعتبارها أرض وقف إسالمي ،ودعت إلى الجهاد ،واختارت حماس

لنفسها سلوك طريق معارض للتطورات السياسية التي سلكتها منظمة التحرير وبشكل خاص فكرة الحل

المرحلي.

أكدت حركة حماس م ار اًر أنها ليست ضد مبدأ السالم فهي مع السالم وتدعو له وتسعى لتحقيقه،

ولكنها مع السالم العادل الذي يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني ويمكنه من ممارسة حقه في الحرية والعودة
واالستقالل وتقرير المصير .والحركة ترى أن االتفاقات التي تم التوصل إليها حتى اآلن ،ال تلبي طموحات

الشعب الفلسطيني وال تستجيب للحد األدنى من تطلعاته .فهي اتفاقات ير عادلة ،وتلحق الظلم والضرر
بشعبنا ،وتكافئ الجانب المعتدي على اعتدائه وتعترف له بحقه فيما استلبه من اآلخرين ،وهي محاولة

إلمالء وفرض شروط الطرف المنتصر ومطالبة المظلوم بالتنازل عن حقوقه .كما أن مبدأ التسوية
السياسية أياً كان مصدرها ،أو أياً كانت بنودها ،فإنها تنطوي على التسليم إلسرائيل بحق الوجود في معظم

أرض فلسطين ،وما يترتب عليه من حرمان الماليين من أبناء الشعب الفلسطيني ،من حق العودة ،وتقرير
المصير ،وبناء الدولة المستقلة .على كامل األرض الفلسطينية ،واقامة المؤسسات الوطنية .وهو أمر ال
ينافي فقط القيم والمواثيق واألعراف الدولية واإلنسانية ،بل يدخل في دائرة المحظور في الفقه اإلسالمي،

وال يجوز القبول به .فأرض فلسطين أرض إسالمية مباركة احتلها الصهاينة عنوة ،ومن واجب المسلمين
الجهاد من أجل استرجاعها وطرد المحتل منها (المركز الفلسطيني لإلعالم).
تقدم محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس واحد ابرز قيادييها في آذار /مارس عام

المؤجل .وقد
المعجل ،والحل
1977م بمشروع عرف باسمه الحقاً ،تحت عنوانين للحل هما ،الحل
ّ
ّ
المعجل ثالث مراحل لحل القضية الفلسطينية ،وهي (المصري،5007 ،
تضمن "مشروع الزهار" للحل
ّ

ص:)102:104

أوالً :المرحلة التمهيدية ،وتشمل:

 إعالن إسرائيل عن نيتها االنسحاب من األراضي المحتلة ،واطالق سراح المعتقلين ،ثم االنسحابالفعلي في ضون أشهر قليلة.

 تودع المناطق المحتلة كوديعة في أيدي طرف محايد كهيئة األمم المتحدة ،أو السوق األوروبيةالمشتركة ،أو الجامعة العربية ،أو منظمة الوحدة اإلفريقية.

يسمي الشعب الفلسطيني ممثليه بالطرق التي ترضي الجميع دون أن يكون إلسرائيل
ثانياً :المرحلة الثانيةِّ ،
أدنى حق في هذا األمر ،إال إذا أعطى الشعب الفلسطيني الحق في تسمية ممثلين إسرائيليين.

ثالثاً :مرحلة الحل النهائي ،تتم عن طريق مفاوضات بين األطراف المعنية لتحديد طبيعة العالقة معها.
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كما يشمل الحل المؤجل الخاص ربط القضية الفلسطينية بالشعوب اإلسالمية (شاا،1999 ،

ص .)504ير أن إسماعيل هنية -احد قادة حركة حماس -اعتبر مبادرة الزهار مبادرة شخصية ،وال تعبر
عن موقف الحركة وقال هنية "أن للحركة مؤسسات ،فيها يتم اتخاذ القرار ،وأن الزهار في ذلك الوقت لم

يكن قائداً أو ممثالً لحماس" ،ولم يستبعد إسماعيل هنية قضية التفاوض مع إسرائيل ،ولكن بالشروط التي

تخدم أهداف الشعب الفلسطيني ومصالحه (المصري ،5007 ،ص.)102

بالر م من كون مشروع الزهار للحل المرحلي قد بقي في دائرة طرح إسالمي فضفاض إال أن محمد
نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس والمتحدث الرسمي لها أكد في كانون ثاني /يناير عام 1991م

في إحدى تصريحاته لجريدة الرأي األردنية عن استعداد حركة حماس لقبول الحل السلمي ،مقابل انسحاب
إسرائيلي من األراضي المحتلة عام 1967م ،ومن دون االعتراف بإسرائيل (الحروب ،1998 ،ص.)71

قبل الشيخ أحمد ياسين بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع زة أو على أي جزء من أرض

فلسطين يتم تحريره كمرحلة أولى ،وجاء ذلك في رسالة بعث بها من داخل السجن في أواخر عام 1991م

(شاا ،1999 ،ص ،)502:504ووافقه الرأي إسماعيل أبو شنب احد قادة حركة حماس بالقول "بأن الحركة
مع إقامة دولة فلسطينية على أي جزء محرر من أرض الوطن ،ولكن دون التنازل عن أي جزء من كامل

حقوقنا" (ثابت ،5007 ،ص .)142أما محمود الزهار فأكد في سؤال له عن موافقة حركة حماس على إقامة
دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران /يونيو 1918م ،بقوله "لم نوافق على حدود عام 1918م

كأرض فلسطينية فقط ،بل نقول أن فلسطين على كامل ترابها ،والحل المؤقت ال يعني التنازل عن حقنا في

أرض فلسطين ،واذا طرد االحتالل من الضفة فهذا ال يعني تنازلنا عن باقي األرض الفلسطينية .هناك
فرق بين الحلول السياسية والتنازل عن الحقوق ،نقبل بالحلول السياسية المؤقتة لكن دون التنازل عن
األرض أو حق العودة أو المساس بالمقدسات أو العقيدة .في هذا الحل نقبل بها ولن نقبل بدولة أقل من

كل فلسطين" (موقع نقطة وأول السطر.)5011/1/14 ،
تعتبر حركة حماس بأن إسرائيل دولة احتاللية قامت على أرض فلسطين ،لكن الحركة تقبل بدولة

فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م ،ولكن دون االعت ارف بإسرائيل وحقها

في الوجود على أرض فلسطين ،كما أن الحركة ال تعترف بأي قرار من ق اررات هيئة األمم المتحدة
الخاصة بالقضية الفلسطينية التي تقر بوجود إسرائيل ،وتقر كذلك بحدود لهذه الدولة التي اقتطعت من
األرض الفلسطينية ،سواء قرار رقم (" )171قرار التقسيم" أو أي قرار ينقص من حق الشعب الفلسطيني
في كامل األرض الفلسطينية ،كما ال تعترف الحركة بحل الدولتين ،الن هذا الحل يؤدي إلى االعتراف

بإسرائيل ،وهذا ما ترفضه حركة حماس رفضاً قاطعاً ،الن فلسطين هي للشعب الفلسطيني ،ولمن كان
يعيا قبل احتالل فلسطين عام 1947م بجميع دياناته ،فحركة حماس ال تقاتل الديانة اليهودية ،وانما
تقاتل االحتالل اإلسرائيلي ،ويجب على الجميع أن يفرق بينهما (نوفل ،5011 ،مقابلة).
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يرى الباحث بأن حركة حماس قبلت للحل المرحلي للدولة الفلسطينية ،أي بإقامة دولة فلسطينية على

حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م ،كحق من حقوق الشعب الفلسطيني ،ولكن دون االعتراف

بإسرائيل ،وان هذا الحل المرحلي ال يعني التنازل عن األرض الفلسطينية الكاملة ،وانما هو حل مؤقت
حتى يتم التحرير الكامل واقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني.
 1.2.8.3.3الحل المرحلي (الهدنة) في الفكر السياسي لحركة حماس
َّ
قدمت حركة حماس مفهومها الخاص للح ّل المرحلي ،وهو مفهوم الهدنة  ،حين ق ّدم المكتب السياسي
للحركة النقاط اآلتية (الحروب ،1998 ،ص:)78:71
 حركة حماس ال ترفض الح ّل المرحلي بل تختلف مع استحقاقات تلك المرحلة. االستحقاق الرئيس الذي ترفضه هو االعتراف بإسرائيل ووجودها على األرض. -ربط الحل المرحلي بوسيلة الجهاد والمقاومة المسلحة.

 قبول المرحلية من خالل المدخل الشرعي الديني ،وهو الهدنة التي تختلف واتفاقيات السالم.الحر ،سواء من ناحية
 ربط الخيار االستراتيجي والمصيري بخيار الشعب عن طريق االستفتاء ّالتسويات السياسية ،أو من ناحية اختيار القيادة المنتخبة ،وتلتزم حماس إذا ساد هذا الوضع بالخيار
الشعبي.
كان الشيخ أحمد ياسين قد أكد في تصريح له استعداد حماس الدخول في هدنة طويلة األمد مع

إسرائيل حين صرح بان حركته قد تقبل بقيام دولة فلسطينية على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع زة

وفق حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م مقابل هدنة مع إسرائيل دون االعتراف بالدولة اليهودية
على بقية ارض فلسطين التاريخية ،األمر الذي أكده عبد العزيز الرنتيسي أحد قادة حماس حين قال بأن
"حماس تقبل قيام دولة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس وقطاع زة ،وان الحركة تقترح مقابل ذلك

هدنة تستمر عشرة سنوات مقابل انسحاب إسرائيل ،واقامة الدولة الفلسطينية ،وهو الموقف الذي الزالت

حماس تعبر عنه (ثابت ،5007 ،ص .)142وقد أكد على هذا القبول خالد مشعل في أكثر من مقابلة
صحفية ويرى خالد مشعل إلى أن "ال طريق لتحرير األرض إال بالمقاومة ومع هذه المقاومة نلجأ حتماً إلى

السياسة والدبلوماسية ،وكل أشكال العمل اإلعالمي والشعبي ولكن العمود الفقري يبقى المقاومة ألنه ليس
هناك احتالل في التاريخ خرج من األرض التي يحتلها إال تحت الضغط" (صافي ،5011 ،ص.)10

بدأت حركة حماس تبلور أهدافها بلغة سياسية أكثر ملموسية مع تزايد انخراطها في الحقل السياسي
الوطني فباتت تنظر إلى الكفاح المسلح كطريق للتحرير الموصلة للدولة ،وباتت أدبياتها السياسية تتضمن
تعبير "الدولة الفلسطينية المستقلة" ،بل وبات قادة الحركة يتحدثون عن "نظام سياسي ديمقراطي شوري
يقوم على التعددية السياسية" ،وعن "دولة متعددة األحزاب والسلطة فيها لمن يفوز باالنتخابات" ،كما
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اعتبرت الحركة نفسها رأس حربة لحركة تحرر عربية إسالمية ،وأن برنامج حركة حماس ال زال يقوم على
تحرير كامل فلسطين إال أن الحركة باتت تضع ،وتحديداً بعد اتفاق أوسلو ،هدف تحرير الضفة الغربية
وقطاع زة من االحتالل على رأس قائمة أهدافها المرحلية كخطوة على طريق الهدف االستراتيجي ،بل

يعتبر بعض قادتها ذلك هدفاً استراتيجياً على المدى المتوسط ،وال يعارض مؤسس الحركة الشيخ أحمد
ياسين توقيع اتفاق هدنة مع إسرائيل بشرط أن تنسحب من الضفة الغربية وقطاع زة وشرقي القدس ،أي

إلى حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م بدون شروط (هالل ،5008 ،ص.)98
كان موقف حركة حماس ضبابياً ومتناقضاً بعض الشيء تجاه استحقاق الدولة الفلسطينية في أيلول/

سبتمبر 5011م ،حيث تم التعاطي بما يشبه التجاهل مع لغة عامة تفيد بأن حماس لن تكون ضد أي
خطوة تمثل مصلحة للشعب والقضية الفلسطينية ،وبعد أن وصل خالد مشعل إلى حد االستعداد للتعاون

تغيرت األجواء بعد خطاب الرئيس
والتنسيق مع الرئيس محمود عباس بما يصب في المصلحة العامة ّ
محمود عباس في نيويورك واص ارره على المضي قدماً في هذا الخيار ،ر م الضغوط والتهديدات

اإلسرائيلية واألمريكية ما أدى إلى تحسين صورته وازدياد شعبيته في الشارع الفلسطيني ،حيث مال خطاب

حماس أكثر إلى انتقاد الخطوة والتقليل من أهميتها وجدواها (عزام.)5015/5/9 ،

يالحظ للباحث أن ما ظهر أنه تناقض في مواقف حركة حماس من االستحقاق عائد أساساً إلى

عوامل سياسية وتنظيمية ،كون الحركة تعي حتماً أنه من الصعب رفض هذا الخيار والبقاء في نفس الوقت

ضمن المسار الذي تعتبر السلطة أحد أهم تجلياته ،وأن الرفض القاطع ينبغي أن يكون ضمن إستراتيجية

بديلة متماسكة وصلبة ،تلحظ التخلي عن المسار كله بما في ذلك مسارات اتفاقية أوسلو ،وهو أمر ال

تبدو حركة حماس مستعدة له سياسياً أو قانونياً أو حتى نفسياً.

نوعا من التمايز عن معاهدة السالم،
يستنتج الباحث بأن مفهوم الهدنة لدى حركة حماس قد َّوفر لها ً
حيث ربطت حركة حماس معاهدة السالم بالتفريط بالحقوق والتسليم بذلك ،بينما ربطت الهدنة بمفهوم
تجميد الوضع الحقوقي لمدة من الزمن تنتظر تغير ميزان القوى ،وتهدف إلى تعديل الوضع الحقوقي بعد
نهاية المدة .فقد برزت قدرت حماس على المراو ة السياسية في خطابها السياسي الذي كان موجه
باتجاهين االتجاه األول وهو جمهور حركة حماس الذي تربى على الفكر الراديكالي المتشدد والرافض لتقبل

أي تنازالت محتملة ،واالتجاه اآلخر هو المجتمع الدولي التي أرادت أن تقول له حماس بأنها تنظيم
ب ار ماتي واقعي يقبل الحلول السلمية في حال توفر المناخ المناسب لذلك ،وقد عملت حماس خالل الفترة

الماضية على أن تتقبل الجماهير الفلسطينية عامة وجماهير حركة حماس خاصة رؤيتها الجديدة ،كما

يخلص الباحث بأن فكر حركة حماس السياسي قد تطور بعد أن كانت ترفض الهدنة مع إسرائيل ،وبر م

تمسك حركة حماس بمبدأ الدولة اإلسالمية وتعتبره في ميثاقها وأدبياتها احد أهم أهدافها ،ورفضها لق اررات

هيئة األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ،إال أنها تقبل بالحل المرحلي في إقامة دولة فلسطينية
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على حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م ،كما أنها توافق على هدنة مع إسرائيل طويلة األمد،

بشرط انسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1918م ،واقامة دولة فلسطينية مستقلة
عليها كحل مرحلي يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على

كامل التراب الوطني الفلسطيني ،ثم يقرر الشعب الفلسطيني ما سوف تكون عليه هذه الدولة.
 2.3.3مفهوم الدولة في الفكر السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي
تستمد حركة الجهاد اإلسالمي فكرها السياسي من التراث اإلسالمي بوجه عام ،وتمتزج أيديولوجية
الجهاد اإلسالمي بشكل واضح بين الدين والوطنية وتتطلع إلى إقامة دولة إسالمية ومحاربة الصهيونية

باعتبار ذلك جزء من الجهاد .وقد نأت الحركة بنفسها عن المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني وهي
بذلك آثرت الجهاد والموت في سبيل اهلل عن السلطة والعمل السياسي ،فهو أمر ثانوي يأتي بعد تحرير

فلسطين واقامة الدولة اإلسالمية.

 8.2.3.3المبادئ العامة لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
تأثر المؤسسون لحركة الجهاد اإلسالمي ،في وقت مبكر في قطاع زة ،من قبل حركة اإلخوان

المسلمين في مصر ،والثورة اإلسالمية في إيران عام 1989م ،والمجاهدين في أفغانستان ضد االتحاد

السوفيتي السابق ) ،(Budeiri, 1995, p91حيث كانت نشأة حركة الجهاد اإلسالمي ثمرة حوار فكري
وتدافع سياسي شهدته الحركة اإلسالمية الفلسطينية أواخر السبعينات ،قادته مجموعه من الشباب

الفلسطيني أثناء وجوده للدراسة الجامعية في مصر ،كان على رأسها مؤسس حركة الجهاد اإلسالمي
الدكتور فتحي الشقاقي ،تم بناء القاعدة التنظيمية لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أوائل الثمانينيات
بعد عودة الشقاقي وعدد من زمالئه إلى فلسطين ،وبدأ التنظيم يخوض مار التعبئة الشعبية والسياسية في

الشارع الفلسطيني بجانب الجهاد المسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي كحل وحيد لتحرير فلسطين (عمر،

 ،5007ص.)19

جمعت حركة الجهاد اإلسالمي بين الشعارات التي رفعتها بعض الحركات والفصائل الوطنية

الفلسطينية ،من حيث ضرورة تحرير فلسطين بالكفاح المسلح ،وبين شعار تبني اإلسالم الذي تبنته حركة
اإلخوان المسلمين ،حيث أن األولوية لتنظيم الجهاد هو مقاومة االحتالل اإلسرائيلي وازالته ،إذ يعتبر



ولد فتحي الشقاقي في مخيم رفح في قطاع زة عام  ، 1921تلقى تعليمه الجامعي في جامعة بيرزيت وأكمل تعليمه في مجال الطب في مصر،

تأثر بفكر اإلخوان المسلمين أثناء وجوده في مصر ،لكنه تأثر أيضا ،بالثورة اإليرانية وكان من أبرز الفلسطيني ين الذين دعا إلى تبنيها كنموذج
حيث ألف كتاب بعنوان "الخميني...الحل اإلسالمي والبديل " ،اعتقل على اثر ذلك في مصر .واعتقل الحقاً في فلسطين عام 1971م ،ثم أبعد في

آب /أ سطس عام 1977م إلى لبنان أثناء االنتفاضة .ا تيل من قبل الموساد اإلسرائيلي عام 1992م (عوده ،5009 ،ص.)102
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التناقض مع االحتالل تناقضاً رئيسياً ،أما القضايا الشرعية فال تركز الحركة كثي اًر على ضرورة التمسك بها
قبل قيام الدولة اإلسالمية ،الن ذلك من مهمات تلك الدولة (المصري ،5007 ،ص.)584

أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي عن عدة مبادئ التزمت بها في قواعدها التنظيمية وأسلوب عملها على

الساحة السياسية والعسكرية ،منها:

 تلتزم حركة الجهاد اإلسالمي فؤي فلسطيؤن باإلسالم عقيدة وشريعة ونظام حياة ،وكأداة لتحليل وفهمطبيعة الصراع الذي تخوضه األمة اإلسالمية ضد أعدائها ،وكمرجع أساسي فؤي صيا ة برنامج

العمل اإلسالمي للتعبئة والمواجهة.

 -االلتزام بأن فلسطيؤن من النهر إلى البحر أرض إسالمية عربية ،يحرم شرعاً التفريط فؤي أي شبر منها،

وبأن وجود إسرائيل باطل ،يحرم شرعاً االعتراف به على أي جزء منها (موقع سرايا القدس،

.)5011/4/54

 تمثل إسرائيل رأس الحربة للمشروع االستعماري الغربي المعاصر فؤي معركته الحضارية الشاملة ضداألمة اإلسالمية ،واستمرار وجود هذا الكيان على أرض فلسطيؤن وفي القلب من الوطن اإلسالمي،

يعنى استمرار وهيمنة واقع التجزئة والتبعية والتخلف الذي فرضته قوى التحدي الغربي الحديث على

األمة اإلسالمية.

 -لفلسطين من الخصوصية المؤيدة بالبراهين القرآنية والتاريخية والواقعية ،ما يجعلها القضية المركزية

لألمة اإلسالمية التي بإجماعها على تحرير فلسطيؤن ،ومواجهتها إلسرائيل ،تؤكد وحدتها وانطالقها
نحو النهضة.

 الجماهير اإلسالمية والعربية هي العمق الحقيقي لشعبنا فؤي جهاده ضد إسرائيل ،ومعركة تحريرفلسطيؤن وتطهير كامل ترابها ومقدساتها هي معركة األمة اإلسالمية بأسرها ،ويجب أن تسهم فيها

بكامل إمكاناتها وطاقاتها المادية والمعنوية ،والشعب الفلسطيني والمجاهدون على طريق فلسطيؤن هم

طليعة األمة فؤي معركة التحرير ،وعليهم يقع العبء األكبر فؤي اإلبقاء على الصراع مستم اًر حتى
تنهض األمة كلها للقيام بدورها التاريخي فؤي خوض المعركة الشاملة والفاصلة على أرض فلسطيني.

 كافة مشاريع التسوية التي تقر االعتراف بالوجود الصهيوني فؤي فلسطين أو التنازل عن أي حق منحقوق األمة فيها ،باطلة ومرفوضة (موقع القضية الفلسطينية.)5004/7/50 ،

 2.2.3.3الدولة اإلسالمية في الفكر السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي
تنادي حركة الجهاد اإلسالمي بالنظرية الثورية لإلسالم حيث تدعو لقيام الدولة اإلسالمية وتطبيق
الشريعة اإلسالمية (الخزندار .)5009/9/19 ،وتنظر حركة الجهاد إلى تحرير كل فلسطين باعتبارها ارض

وقف إسالمي .وهي تركز في عملها على العمل العسكري وال تعطي اهتماماً للجانب السياسي .فلم تشارك
في أي انتخابات سياسية سواء على صعيد االنتخابات الرئاسية أو التشريعية .وال تعطي اهتمامات في
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أدبياتها للمؤسسات الدولية أو ق اررات الشرعية الدولية .وقد رفضت حركة الجهاد اإلسالمي التوقيع على
وثيقة الوفاق الوطني عام 5001م ،لتضمنها الموافقة على دولة فلسطينية على حدود عام 1918م .فيبدو

أن موقف حركة الجهاد يقوم على رفض المرحلية في تحرير فلسطين مع عدم رفضها ومقاومتها ألي توافق

وطني بشأن ذلك (صافي ،5011 ،ص.)10
لم تدخل حركة الجهاد اإلسالمي منظمة التحرير الفلسطينية ،فتشير برامجها السياسية إلى تعارض

طروحاتها السياسية مع طروحات منظمة التحرير الفلسطينية ،فترفض حركة الجهاد فكرة إنشاء الدولة
الفلسطينية العلمانية الديمقراطية وترفض المفاوضات مع اسرائيل (الخزندار .)5009/9/19 ،وفي بيان وزعته
حركة الجهاد اإلسالمي في  50آذار /مارس عام 1979م ،أوضحت فيه أنها "تب أر إلى اهلل من كل
مساومة على حقنا في كل وطننا ،أو االستعداد في التفريط في أي شبر من أرضنا المقدسة ،إننا نب أر إلى

اهلل من كل دعوة تطالب بما يسمى باالنتخابات ،أو ما يسمى بالمؤتمر الدولي ،أو أية صيغة تجر على
أصحاب الحق لعنة التنازل عن حقهم" (المصري ،5007 ،ص.)112

شكلت اإلجابة عن اإلشكالية التي سادت في سبعينيات القرن العشرين بين الوطنيين بال إسالم
واإلسالميين بال وطن هوية حركة الجهاد اإلسالمي .فقد تبنت الحركة اإلسالم كعقيدة وشريعة ونظام حياة،

ورفضت رؤية التيار اإلسالمي التقليدي لفلسطين على أنها مسألة فرعية مثلها مثل كل مشاكل الوطن
اإلسالمي في أفغانستان أو كشمير أو يرها ،واعتبرت أن قضية فلسطين قضية جوهرية للمسلمين ال
تقارن بأية قضية أخرى ،ورفضت الحركة ربط تحرير فلسطين وتأجيلها إلى ما بعد قيام الدولة اإلسالمية،

ألن خطر القضية الفلسطينية يتجاوز أهل فلسطين إلى كل عربي ومسلم وكل مستضعف في األرض ،كما
اعتبرت الحركة ربط القضية الفلسطينية بقيام الدولة اإلسالمية من األخطاء الكبيرة بحق القضية وحق

األمة اإلسالمية ،وعدم قيام الدولة اإلسالمية ال يبرر تأجيل المقاومة والجهاد من أجل التحرير ،بل رأت
أن هناك عالقة جدلية بين عودة الخالفة اإلسالمية واعالء كلمة اهلل في األرض ،وبين الجهاد في فلسطين
واسترداد األرض السليبة .وأنه بقدر ما يتوجه اإلسالميون نحو فلسطين ويجاهدون فيها ،يزداد صعودهم
وتتسع وشعبيتهم ،ويتمكنون من الحصول على الشرعية التي تقودهم إلحداث عملية التغيير والنهوض
باألمة (عمر ،5007 ،ص.)115
إن حركة الجهاد اإلسالمي تعتبر أن أرض فلسطين كلها أرض عربية إسالمية ،وأن الذي أشرف

على إقامة إسرائيل هو ما يسمى اليوم باسم مجلس األمن والشرعية الدولية عملت ا تصاب حق فلسطين
شرعت قوانين تحفظ بالمقام األول أمن إسرائيل ،وتصدر بعضاً من الق اررات ال
واعطائه لليهود ،ومن ثم َّ

تدفع باتجاه تنفيذها على أرض الواقع ،وانما ق اررات للمجاملة فقط ،لذلك فالحركة ال تثق في ق ارراتها وال

تعترف بحلولها التي تريد أن تفرضها على أرض الواقع ،ففلسطين أرض عربية إسالمية يجب أن تحرر،
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وبالتالي ال تقبل الحركة بأي شبر أو جزء مستوطن من قبل على أرض فلسطين كاملةً (الشامي،5011 ،

مقابلة).

 1.2.3.3ثوابت الدولة في فكر حركة الجهاد اإلسالمي
حركة الجهاد اإلسالمي ال تتبنى أية برامج سياسية تتعلق بالدولة الفلسطينية أسوة بالتنظيمات

األخرى ،وهذه أهم الثوابت واألهداف التي تؤمن بها حركة الجهاد اإلسالمي حول إقامة الدولة الفلسطينية

وتسعى لتحقيقها (الخزندار:)5009/9/19 ،

 -فلسطين أرض عربية إسالمية مباركة ومقدسة.

 فلسطين ،كل فلسطين لنا وال يجوز التنازل عن أي جزء منها. تحرير كامل فلسطين ،وتصفية إسرائيل ،واقامة حكم اإلسالم على أرض فلسطين ،والذي يكفل تحقيقالعدل والحرية والمساواة والشورى.

 إقامة شرع اهلل في األرض عن طريق الخالفة اإلسالمية بعد تحرير فلسطين. -الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين كيان ريب وباطل.

 الجهاد لتحرير فلسطين واجب شرعي ،بل "فرض عين" على أهل فلسطين ،ثم الذين يولونهم منالعرب والمسلمين.

 -ال يجوز االعتراف والصلح والمفاوضات مع إسرائيل ،ألنه اعتراف بالظلم واقرار بهيمنة الباطل على

الحق والكفر واإليمان.

 -االتفاقات والمعاهدات المبرمة مع إسرائيل باطلة و ير شرعية؛ ألنها بنيت على باطل.

 الجهاد المسلح هو الطريق الوحيد لدفع العدوان والقتل المتواصل لشعبنا ومجاهدين على يد عدو اليفهم إال لغة القوة.

 -المشروع الصهيوني ال يستهدف فلسطين فقط ،بل يهدد حاضر ومستقبل األمة كلها.

 الصراع مع إسرائيل ليس صراع حدود ،بل هو صراع وجود ،فإما أن نكون نحن على هذه األرض أويكونوا هم.
ربما يكون عدم تناول شكل وطبيعة الدولة الفلسطينية بعد الخالص من االحتالل من حيث شكل

الدولة ،ونظامها السياسي ،والموقف من الحريات المختلفة ،والديمقراطية ،وحقوق المرأة و يرها جاء لخدمة

الوسيلة الوحيدة التي تؤمن بها الحركة لطرد االحتالل وهي الكفاح المسلح ،حيث تريد الحركة عدم الدخول
في خالفات جانبية ال تخدم الهدف الرئيسي ،خصوصاً أنه ال يوجد اتفاق بين المسلمين حول طبيعة

النظام اإلسالمي ،وما يطرحه الكثير من الكتاب المسلمين هو عبارة عن مفاهيم عامة ،معالمها ليست
واضحة ،وفروعها ليست محددة .والمعظم يتحدث عن خواطر ،وأفكار بدل الحديث عن قواعد ،ومبادئ
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متشابكة (قاسم ،1997 ،ص ،)51األمر الذي يدخل حركة الجهاد اإلسالمي في إشكالية مع التيارات
اإلسالمية إلى جانب الفصائل الوطنية الفلسطينية.

ٍ
بشكل قاطع كل مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية إلى اإلقرار
رفضت حركة الجهاد اإلسالمي

بشرعية االحتالل اإلسرائيلي على  %87من أرض فلسطين ،واالستعداد لقبول نوع من الحكم الذاتي على
الخمس الباقي ( )%55من أرض فلسطين في قطاع

زة والضفة الغربية ،إضافة إلى هذا التراجع

السياسي فقد سادت فوضى االيدولوجيا صفوف منظمة التحرير وكذلك كان الفساد اإلداري والفشل
التنظيمي هو القاسم المشترك الذي تشترك فيه جميع التنظيمات والفصائل التنظيمية  .وقد اختلفت حركة

الجهاد اإلسالمي مع منظمة التحرير في المحتوى والمضمون ،فقوة ومصداقية وشرعية منظمة التحرير
كإطار سياسي أو تنظيمي جامع ال يأتي من عدد السفارات والمحافل الدبلوماسية بل من التصعيد للكفاح

المسلح واستنفار قوة الشعب الفلسطيني وتجسيد الوحدة وتعبئة الطاقات والقوى المجاهدة لرد المشروع
االستعماري اإلسرائيلي في ارض فلسطين اإلسالمية (الخزندار.)5009/9/19 ،

إن حركة الجهاد اإلسالمي وفي ظل وجود الدول القطرية المستقلة الحالية كدول العالم ،ترى بأنه
ممكن إقامة دولة مستقلة وكاملة السيادة في فلسطين على كامل األرض الفلسطينية ،كباقي دول العالم،

ولكن هذا ال يشكل نهاية المطاف ،فحركة الجهاد اإلسالمي تنظر بالرؤية الشاملة لما ما يعرف تاريخياً
باسم دولة الخالفة وهي توحيد المنطقة بكاملها في ظل دولة إسالمية واحدة ،كما أن حركة الجهاد

اإلسالمي ال يمكن بالمطلق أن تقبل بوجود ولو مستوطنة صغيرة على أرض فلسطين باسم دولة إسرائيل.

أما بالنسبة للمسالة اليهودية فالذين كانوا متواجدين سابقاً ولم يمارسوا اإلجرام والقتل بحق الشعب
الفلسطيني لهم أن يعيشوا بأمن وأمان هم والنصارى على أرض فلسطين على اعتبار أنهم أهل الذمة ،لكن

من مارس القتل والدمار واإلجرام للشعب الفلسطيني عليه أن يدفع ثمن جرائمه (الشامي ،5011 ،مقابلة).

أكدت حركة الجهاد اإلسالمي أن مشروع استحقاق الدولة الفلسطينية في أيلول /سبتمبر عام
5011م ،يأتي ضمن سياق التسوية وفق فهم السلطة الوطنية الفلسطينية ،ويتماشى مع المسار التفاوضي

تمردا عليه .فتصريحات قادة الحركة أكدت االتجاه
العبثي ،وال ينفك عنه ،واعتبرته تسويقًا له ،وليس ً
السلبي من التوجه في عدة مواقف ،ففي ندوة عقدتها دائرة شؤون الالجئين ،حول تداعيات "استحقاق أيلول"
على حق العودة ،قال الدكتور محمد الهندي ،عضو المكتب السياسي للجهاد اإلسالمي ،أنه "أمام كل

احدا ،وهو أن توجه السلطة إلى إعالن الدولة الفلسطينية من خالل هيئة
المعطيات ،فإن هناك معنى و ً
مؤكدا أن تصريحات محمود عباس
تمردا عليها"،
ً
األمم المتحدة سيكون ضمن سياق عملية التسوية ،وليس ً
بشأن عود ته للمفاوضات بعد هذا التوجه "دليل على انخراطه بعملية التسوية ،وأنه ال يريد الخروج منها"

(قاعود.)5011/9/14 ،
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يتبين للباحث أن حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين تعتمد على الفكر اإلسالمي في أدبياتها

وثوابتها وأهدافها ،وبأن أهم تلك الثوابت واألهداف هي أن أرض فلسطيؤن من النهر إلى البحر أرض

عربية إسالمية مباركة ومقدسة ،يحرم شرعاً التنازل أو التفريط عن أي جزء منها ،بل المطلوب هو تحرير

كامل فلسطين ،واقامة حكم اإلسالم على أرض فلسطين ،الذي يضمن إقامة شرع اهلل في األرض عن

طريق دولة الخالفة اإلسالمية بعد تحرير فلسطين ،وتوحيد المنطقة بكاملها في ظل دولة إسالمية واحدة،

والذي يكفل تحقيق العدل والحرية والمساواة والشورى لذا نجد أن الحركة لم تشارك في أي انتخابات سياسية
فلسطينية سواء على صعيد االنتخابات الرئاسية أو التشريعية ،فهي تركز في عملها على العمل العسكري

والكفاحي ضد إسرائيل وال تعطي اهتماماً للجانب السياسي.

 3.3الخاتمة
جاءت الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي لجميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ،ضمن رؤية

موحدة وهدف أساسي وهي دولة فلسطينية كاملة على جميع التراب الوطني الفلسطيني ،ولكن هذه الرؤية
لم تستمر على وتيرة واحدة .عوامل كثيرة أدت إلى تحوالت في الفكر السياسي للفصائل جعلتها تتبنى رؤية

مرحلية باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية ،أهمها هزيمة حزيران /يونيو عام 1918م وخروج المنظمة من

األردن عام 1980م ،ومن لبنان عام 1975م ،وقيام االنتفاضة الفلسطينية عام 1978م ،كلها عوامل
يرت من الفكر السياسي وجعلته أكثر مرونة وواقعية سياسية ،ور م اختالف الفصائل وتباينها في رؤاها

الجديدة للدولة الفلسطينية إال أنها أجمعت في النهاية على الرؤية المرحلية للحل ،عدا حركة الجهاد
اإلسالمي.
اختلف مفهوم الدولة في الفكر السياسي لدى الحركات واألحزاب الفلسطينية ،حيث رأت حركة فتح في

الدولة الفلسطينية بأنها دولة ديمقراطية ،ورأت الجبهة الشعبية بأنها دولة اشتراكية ديمقراطية ،أما الجبهة
الديمقراطية فقد رأت في الدولة الفلسطينية بأنها دولة ديمقراطية موحدة يتمتع بها كال الشعبين بالمساواة

القومية الكاملة ،بينما جاءت رؤية حركة حماس للدولة في بادئ األمر أنها دولة إسالمية ،وبعد قبولها
للحل المرحلي كمرحلة أولى ،فقد رأت في الدولة الفلسطينية بأنها دولة إسالمية حضارية ديمقراطية تواكب

روح العصر .أما حركة الجهاد اإلسالمي والتي نأت بنفسها عن العمل في النظام السياسي الفلسطيني،

وآثرت أن تبقى في العمل الدعوي والجهادي ،فان رؤيتها تقوم على أساس وجوب إقامة دولة الخالفة
اإلسالمية عليها بعد تحرير فلسطين ،مما يوضح بأن هناك تعدد لمفهوم الدولة في الفكر السياسي

للحركات واألحزاب الفلسطينية ،ما بين دولة ديمقراطية ،ودولة اشتراكية ديمقراطية ،ودولة إسالمية ،ودولة

تابعة للخالفة اإلسالمية.
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نتائج وتوصيات الدراسة
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نتائج الدراسة
خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج حول مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني

المعاصر ،ويمكن اإلشارة إليها على النحو التالي:

 .1في النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين ،حدث تغير في الفكر السياسي الفلسطيني ،فاسترد
الفلسطينيون وعيهم الذاتي ،الذي اعتبروه المدخل األساسي لتحرير األرض الفلسطينية ،حيث اتخذ

الفلسطينيين على مدى المرحلة في الفترة 1948م1914 -م ،أشكاالً كفاحية بسيطة محدودة التأثير،
بانتظار دور عربي حاسم ،وزاد االنتماء الفلسطيني للقوى والحركات التي ترفع شعارات التحرير ،سواء

كانت قوى فلسطينية وطنية ،أو قومية.

 .5إن مرحلة تبلور مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني ،بدأت في فكرة إنشاء الكيان الفلسطيني،
التي احتضنتها التربة السياسية الفلسطينية الخصبة وتوالها النظام العربي بالرعاية ،أدت إلى إنشاء

منظمة التحرير الفلسطينية في موعدها تماماً .فقد كان للدور المصري أث اًر واضحاً على إنشاء الكيان

الفلسطيني ،حيث أكدت مصر على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين ،له
أن يعمل السترداد وطنه ،بمؤازرة ومشاركة الدول والشعوب العربية ،وقد رأى فيها الشعب الفلسطيني

الوطن المعنوي والسياسي لهم ،والذي من خاللها يستطيع تحقيق أهدافه في نيل الحرية واالستقالل،
وصوالً لتحرير كامل التراب الفلسطيني واقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.
 .1تم صيا ة الميثاق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية تماشياً مع الظروف العربية ،وذلك ألنه تم
التأكيد فيه على قومية القضية الفلسطينية على حساب الشخصية الفلسطينية واستقالليتها ،وأن مفهوم
الدولة في الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ميثاقها القومي قبل حرب حزيران /يونيو عام

1918م ،يقوم على أساس الدولة الكاملة على كافة التراب الوطني الفلسطيني ،وقد أكدت تفسيرات

مواد الميثاق الوطني الفلسطيني الذي تم تعديله عام 1917م" ،بعد حرب عام 1918م" ،على حدود
األرض الفلسطينية وشكلها ،وأن حدود فلسطين هي الحدود نفسها التي كانت قائمة في عهد االنتداب

البريطاني ،أما شكل الدولة فهي دولة ديمقراطية تحترم المواثيق الدولية يعيا السكان فيها بأمان
وسالم مع اختالف عقائدهم ومشاربهم الفكرية.

 .4حدث االنعطاف األكبر بقبول منظمة التحرير الفلسطينية بالبرنامج السياسي المرحلي "برنامج النقاط
العشر" عام 1984م ،والذي يعتبر تحول نوعي في الفكر السياسي الفلسطيني من الدولة الكاملة إلى

دولة على أي جزء من أرض فلسطين يتم تحريرها أو تنسحب إسرائيل منها ،أي القبول بالممكن
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والنضال من اجل تحقيق الهدف االستراتيجي ،مع استمرار رفض أي مشروع كيان فلسطيني يكون

ثمنه االعتراف بإسرائيل والصلح معها والحدود اآلمنة ،األمر الذي أدى إلى انقسام الفكر السياسي

الفلسطيني بين مؤيد ومعارض له.

 .2إن مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني لم يبق على وتيرة واحدة طوال سنوات النضال
الفلسطيني ،بل شهد تطورات وتحوالت سياسية مختلفة عبر مسيرة نضاله الوطني ،وأن هذه التحوالت

السياسية التي حدثت على الساحة الدولية والعربية والفلسطينية ،قد لعبت دو اًر مباش اًر في تطور الفكر

السياسي للمنظمة تجاه التسوية السياسية إلقامة الدولة الفلسطينية على أساس قراري مجلس األمن
( )545و( ،)117األمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاقية إعالن المبادئ (أوسلو) واقامة
السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء من األرض الفلسطينية ،تمهيداً إلقامة الدولة الفلسطينية على
حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م.

 .1من خالل الدراسة نستنتج بأن هناك عالقة بين تعدد األحزاب والحركات الفلسطينية وبرامجها
السياسية ،من جهة ،وبين تعدد مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني ،من جهة أخرى ،والتي

جاءت تلك البرامج السياسية برؤى مختلفة أهمها الرؤية اإلست ارتيجية ،وهي إقامة الدولة الفلسطينية
على كامل األرض الفلسطينية ،والرؤية المرحلية المتمثلة في إقامة الدولة على أي جزء يتم تحريره من

أرض فلسطين ،ويأتي هذا من خالل التالي:

 تمثل مفهوم الدولة لدى حركة فتح عام 1919م بطرح فكرة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كاملاألرض الفلسطينية ،والتي لم تلق تأييداً من الدول الغربية ،وخاصة الواليات المتحدة األمريكية
واسرائيل ،وقد تبنت الحركة بعدها البرنامج السياسي المرحلي عام 1984م الذي يقر بإقامة دولة
فلسطينية على أي جزء من أرض فلسطين يتم تحريرها أو تنسحب إسرائيل منها ،أما برنامج الحركة

بعد التسوية السياسية واقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع زة وأجزاء من الضفة الغربية ،هو
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م وعاصمتها القدس

الشرقية ،كمشروع مرحلي منبثق عن البرنامج السياسي المرحلي ،أما الرؤية اإلستراتيجية الثابتة للحركة
فهي إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني ،القادرة على احتواء

وتمثيل كل أطياف ومعتقدات الشعب الفلسطيني ،مسلمين ،ومسيحيين ،ويهود.

 -رفضؤؤت الجبهؤؤة الشؤؤعبية البرنؤؤامج السياسؤؤي المرحلؤؤي عؤؤام 1984م ،ثؤؤم أقرتؤؤه فؤؤي الؤؤدورة الرابعؤؤة عش ؤرة

للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1989م ،وفي برنامجها السياسي ،فقد رأت الجبهة الشعبية أن الشعار

المرحلي هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أي جزء يتم تحريره من األرض الفلسؤطينية دون قيؤد
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أو شرط ،وعدم االعتراف بإسرائيل ،وبأن الجبهة الشعبية تناضل من أجؤل تحقيؤق هؤذا الهؤدف المرحلؤي

في حق العؤودة وتقريؤر المصؤير واقامؤة الدولؤة الفلسؤطينية المسؤتقلة وعاصؤمتها القؤدس ،وتتمسؤك بهؤدفها
االستراتيجي في إقامة الدولة الفلسطينية االشتراكية الديمقراطية على كامل األرض الفلسطينية.

 تفصؤؤل الجبهؤؤة الديمقراطيؤؤة فؤؤي برنامجهؤؤا السياسؤؤي بؤؤين مؤؤرحلتين ،وهمؤؤا ،مرحلؤؤة إقامؤؤة دولؤؤة فلسؤؤطينالمسؤؤتقلة كاملؤؤة السؤؤيادة علؤؤى األ ارضؤؤي الفلسؤؤطينية فؤؤي الضؤؤفة الغربيؤؤة وقطؤؤاع ؤزة وعاصؤؤمتها القؤؤدس

حتى حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1918م ،أما المرحلة المستقبلية ،فترى الجبهة الديمقراطية أن
تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني المتمثلة فؤي حؤق العؤودة وتقريؤر المصؤير والدولؤة الفلسؤطينية المسؤتقلة

كاملؤؤة السؤؤيادة يفؤؤتح الطريؤؤق للنضؤؤال مؤؤن اجؤؤل حؤؤل ديمق ارطؤؤي جؤؤذري للمسؤؤألة الوطنيؤؤة الفلسؤؤطينية يلبؤؤي

كام ؤؤل الحق ؤؤوق القومي ؤؤة للش ؤؤعب الفلس ؤؤطيني ف ؤؤي وطن ؤؤه ف ؤؤي ظ ؤؤل دول ؤؤة فلس ؤؤطين الديمقراطي ؤؤة ،الموح ؤؤدة،
والمتحؤؤررة مؤؤن الصؤؤهيونية والنفؤؤوذ االمبريؤؤالي ،يتعؤؤايا فيهؤؤا الشؤؤعبان علؤؤى أسؤؤاس مؤؤن المسؤؤاواة القوميؤؤة

الكاملة ،وبعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز واالضطهاد القومي والعنصري والديني.

 إن مفهوم الدولة في الفكر السياسي لحركة حماس عبرت عنه في ميثاقها بقولها أن الحركة تسؤعى إلؤىتحرير فلسطين كاملة مؤن البحؤر إلؤى النهؤر ،تسؤتند فؤي فكرهؤا ووسؤائلها وسياسؤاتها ومواقفهؤا إلؤى تعؤاليم

اإلسالم وتراثه الفقهي ،وتضم في صؤفوفها كؤل مؤن آمؤن بفكرهؤا ،واسؤتعد لتحمؤل تبعؤات الجهؤاد والكفؤاح

من أجل تحرير فلسطين ،واقامة دولة إسؤالمية مسؤتقلة فيهؤا ،وبؤأن أرض فلسؤطين كاملؤة يؤر منقوصؤة
هي حق للشعب الفلسطيني واألمة اإلسالمية كلها ،وقد قبلت الحركة إقامة دولة فلسؤطينية تكؤون كاملؤة

السيادة علؤى أي جؤزء مؤن أرض فلسؤطين وهؤي حؤدود ال اربؤع مؤن حزيؤران /يونيؤو عؤام 1918م ،كمرحلؤة

أولؤى ،ولكؤن دون االعتؤراف بإسؤرائيل ،وأن هؤذا الحؤل ال يعنؤي التنؤازل عؤن األرض الفلسؤطينية الكاملؤؤة،
وانم ؤؤا ه ؤؤو ح ؤؤل مؤق ؤؤت حت ؤؤى ي ؤؤتم تحقي ؤؤق ه ؤؤدف حرك ؤؤة حم ؤؤاس األساس ؤؤي وه ؤؤو تحري ؤؤر كام ؤؤل األرض

الفلسطينية ،واقامة دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة عليهؤا ،ثؤم يقؤرر الشؤعب الفلسؤطيني مؤا سؤوف
تكون عليه هذه الدولة.

 مفهوم الدولة في الفكر السياسي لحركة الجهاد اإلسؤالمي يعبؤر عؤن إقامؤة دولؤة مسؤتقلة وكاملؤة السؤيادةفؤؤي فلسؤؤطين علؤؤى كامؤؤل األرض الفلسؤؤطينية ،و يؤؤر منقوصؤؤة ،ففلسؤؤطين أرض عربيؤؤة إسؤؤالمية مباركؤؤة

ومقدسة وال يجؤوز التنؤازل عؤن أي جؤزء منهؤا ،والمطلؤوب هؤو تحريؤر كامؤل فلسؤطين ،وتصؤفية إسؤرائيل،

واقام ؤؤة حك ؤؤم اإلس ؤؤالم عل ؤؤى أرض فلس ؤؤطين ،وال ؤؤذي يكف ؤؤل تحقي ؤؤق الع ؤؤدل والحري ؤؤة والمس ؤؤاواة والش ؤؤورى.
فالحركؤؤة تنظؤؤر بالرؤيؤؤة الشؤؤاملة لمؤؤا يعؤؤرف تاريخي ؤاً باسؤؤم دولؤؤة الخالفؤؤة اإلسؤؤالمية بعؤؤد تحريؤؤر فلسؤؤطين
وتوحيد المنطقة بكاملها في ظل دولة إسالمية واحدة.
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توصيات الدراسة
توصي الدراسة باألمور التالية:
 .1يوصي الباحث بوجوب الترابط بين بناء الدولة وهياكلها ،وبين البناء الفلسطيني األشمل الذي يعبر عن
وحدة الشعب في الوطن والشتات بما يعنيه ذلك من إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،

على أسس ديمقراطية ووطنية جديدة تتسع لكل الطاقات والقوى على اختالف طيفها االجتماعي

والفكري والسياسي.

إلزلؤؤة العوائؤؤق التؤؤي تحؤؤول بؤؤين صؤؤفة المنظمؤؤة
 .5االتفؤؤاق علؤؤى إعؤؤادة بنؤؤاء منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ا
التمثيلية لجميع قطاعات الشعب الفلسطيني ،واعتماد االنتخابؤات أساسؤاً إلعؤادة بنؤاء المجلؤس الؤوطني،
وكاف ؤؤة المؤسس ؤؤات ،والهيئ ؤؤات ،األخ ؤؤرى ،وتج ؤؤاوز الص ؤؤيغة التمثيلي ؤؤة الفص ؤؤائلية ،الت ؤؤي حكم ؤؤت تش ؤؤكيل

مؤسسؤات منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤطينية ،والتؤؤي باتؤؤت عائقؤاً أمؤؤام تفعيؤؤل دور منظمؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية،
وكانت سببا في تجميد بنيتها التنظيمية ،بحيث أصبحت عائقاً أمام التغيير والتجديد.

 .1يوصي بالباحث بضرورة وضع ميثاق وطنؤي فلسؤطيني جديؤد لمنظمؤة التحريؤر الفلسؤطينية ،ليؤتم إظهؤار
المرجعيات السياسية والتاريخية والقانونية والوطنية للقضية الفلسؤطينية ،وللدولؤة الفلسؤطينية مجؤدداً ،مؤن
خؤؤالل نؤؤص جؤؤامع جديؤؤد تتوحؤؤد مؤؤن خاللؤؤه الجهؤؤود بصؤؤفته نص ؤاً مرجعي ؤاً يؤؤر قابؤؤل للؤؤنقض والتغييؤؤر،

بحيؤؤث يكؤؤون أكثؤؤر انسؤؤجاماً مؤؤع ثوابؤؤت ومتطلبؤؤات وحاجؤؤات الشؤؤعب الفلس ؤطيني ،وحقوقؤؤه فؤؤي األرض،
وعؤؤودة الالجئؤؤين ،إذ أن بقؤؤاء المنظمؤؤة دون ميثؤؤاق يوجؤؤه حركتهؤؤا ،يجعلهؤؤا أشؤؤبه ببؤؤاخرة تبحؤؤر فؤؤي بحؤؤر
هائج ،دون بوصلة تحدد اتجاه حركتها.

 .4إن رف ؤؤع وض ؤؤع فلس ؤؤطين ف ؤؤي هيئ ؤؤة األم ؤؤم المتح ؤؤدة لص ؤؤفة "عض ؤؤو م ارق ؤؤب" ل ؤؤن يغي ؤؤر حقيق ؤؤة االح ؤؤتالل
اإلسؤرائيلي لؤؤألرض الفلسؤؤطينية ،إال أن االحؤؤتالل اإلسؤرائيلي فؤؤي هؤؤذه الحالؤؤة سؤؤيتم النظؤؤر إليؤؤه مؤؤن قبؤؤل
هيئة األمم المتحدة والمجتمع الدولي على انه احتالل لدولة من قبل دولؤة أخؤرى عضؤو فؤي هيئؤة األمؤم

المتحدة ،مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطاب سياسي مختلفين بؤين إسؤرائيل وبؤاقي الؤدول األعضؤاء،
لذا يوصي الباحث بأن على القيادة الفلسؤطينية إلؤزام إسؤرائيل بتحمؤل مسؤئولياتها وواجباتهؤا كقؤوة احؤتالل
باستخدام أدوات وآليات قانونية جديدة تصبح متوفرة أمام دولة فلسطين.
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 .2إن توحيؤؤد اتجاهؤؤات الفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني هؤؤو أمؤؤر بؤؤالغ الصؤؤعوبة فؤؤي ظؤؤل التناقضؤؤات الفكريؤؤة
للحركات واألحزاب الفلسطينية ،ولكن هذا ال يمنع على توحيد الرؤى ووجهات النظر فيما يخص مفهوم
الدولؤؤة الفلسؤؤطينية لؤؤدى كافؤؤة القؤؤوى السياسؤؤية الفلسؤؤطينية ،لؤؤذا يوصؤؤي الباحؤؤث بوضؤؤع خطؤؤة فلسؤؤطينية
موحدة للتحرك السياسي الشامل ،وتوحيد الخطاب السياسي بين جميع الفصائل الفلسطينية حؤول الدولؤة

الفلسؤؤطينية ،واألهؤؤداف الوطنيؤؤة ،وان تكؤؤون خطؤؤة العمؤؤل المشؤؤترك هؤؤذه مرجعيتهؤؤا وثيقؤؤة الوفؤؤاق الؤؤوطني

"وثيقة األسرى" ،من اجل مواجهة االحتالل اإلسرائيلي والتصدي لمخططاته الرامية إلى تصفية القضية

الفلسؤؤطينية وطمؤؤس حقؤؤوق الشؤؤعب الفلسؤؤطيني الؤؤذي يسؤؤعى إلؤؤى تحقيؤؤق تطلعاتؤؤه فؤؤي بنؤؤاء إسؤؤتراتيجية
نضالية موحؤدة تشؤارك فيهؤا جميؤع الحركؤات واألحؤزاب الفصؤائل الفلسؤطينية كافؤة ،ضؤمن رؤيؤة متكاملؤة
السؤؤتعادة الوحؤؤدة الوطنيؤؤة ،خاصؤؤة وأن الشؤؤعب الفلسؤؤطيني فؤؤي الؤؤوطن والشؤؤتات ال ي ؤزال يعؤؤيا مرحلؤؤة
تحرر وطني ،ويسعى ويناضل من اجل تحرير أرضه ،واقامة دولته الفلسطينية عليها.

وفي الختام ال يسع الباحث إال أن يسير على خطى من سبقه ،فهذا ما أمكن من دراسته وجمعه وكتابته،
ٍ
قصور فمن نفسه ومن الشيطان...
فإن أحسن فمن اهلل ،وان كان من

واهلل أسأل الرضا والتوفيق والقبول  .إنه نعم املوىل ونعم النصري.
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أوالً :القرآن الكريم
ثانياً :المقابالت
 .1رباح ،يحيى" .عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع زة" ،الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي لحركة فتح،
نيسان /ابريل  ،5011اتصال شخصي.

 .5زيدان ،صالح" .عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ،الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي
للجبهة الديمقراطية ،آذار /مارس  ،5011مقابلة.
 .1الشامي ،عبداهلل " .القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" ،الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي لحركة الجهاد
اإلسالمي ،آذار /مارس  ،5011مقابلة.

 .4الصوراني ،ازي" .مسئول الدائرة الثقافية المركزية للجبهة الشعبية" ،الرؤية اإلستراتيجية والرؤية المرحلية في الفكر
السياسي للجبهة الشعبية ،آذار /مارس  ،5011مقابلة.
 .2عبد الكريم ،قيس" .نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ،الرؤية اإلستراتيجية للدولة الفلسطينية"،
آذار /مارس  ،5011اتصال شخصي.
 .1اللوح ،دياب" .عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع زة" ،مفهوم الدولة في الفكر السياسي لحركة فتح،
نيسان /ابريل  ،5011اتصال شخصي.

 .8مهنا ،رباح" .عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ،الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي للجبهة
الشعبية ،نيسان /ابريل  ،5011مقابلة.
 .7نوفل ،خليل" .مسئول لجنة المتابعة الوطنية واإلسالمية الفلسطينية عن حركة المقاومة اإلسالمية حماس" ،رؤية حركة
حماس للحل المرحلي للدولة الفلسطينية ،آذار /مارس  ،5011مقابلة.

ثالثاً :المراجع العربية
أ .المعاجم والموسومات
 .1باور ،أحمد .المصطلحات السياسية واالقتصادية( ،بدون دار نشر).5007 ،
 .5خليل ،أحمد .معجم المصطلحات السياسية والدبلوماسية ،دار الفكر اللبناني ،بيروت.1999 ،
 .1سعيفان ،أحمد .قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية ،مكتبة لبنان ،بيروت.5004 ،
 .4الطاهري ،حمدي .الموسوعة العربية مشكالت العالم العربي ،الجزء  ،5دار الكتب القومية ،القاهرة.1992 ،
 .2عبد الكافي ،إسماعيل .الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية ،قويسنا ،مصر.5002 ،

 .1الكيؤؤالي ،عبؤؤد الوهؤؤاب ،وآخؤؤرون .موسؤؤوعة السياسؤؤة ،األجؤزاء  ،1 ،2 ،4 ،1 ،5 ،1المؤسسؤؤة العربيؤؤة للد ارسؤؤات والنشؤؤر،
بيروت.1989 ،
 .8محم ؤؤودي ،ع ؤؤادل .مص ؤؤطلحات وشخص ؤؤيات وتؤ ؤواريخ معلمي ؤؤه وخؤ ؤرائط ،دار الب ؤؤدر للطباع ؤؤة والنش ؤؤر والتوزي ؤؤع ،الج ازئ ؤؤر،
.5010

 .7المرعشلي ،أحمد ،وآخرون ،الموسوعة الفلسطينية ،األجزاء  ،4 ،5 ،1هيئة الموسوعة الفلسطينية ،دمشق.1974 ،
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 .9منصؤور ،جؤؤوني .معجؤؤم األعؤؤالم والمصؤطلحات الصؤؤهيونية واإلسؤرائيلية ،مؤؤدار المركؤز الفلسؤؤطيني للد ارسؤؤات اإلسؤرائيلية،
رام اهلل.5009 ،

ب .الوثائا المنشورة
 .1دستور حزب البعث العربي االشتراكي ،منشورات الحزب ،ب .ت.
 .5القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،المجلس التشريعي الفلسطيني.5001 ،
 .1ق ؤ اررات األمؤؤم المتحؤؤدة بشؤؤأن فلسؤؤطين والص ؤراع العربؤؤي اإلس ؤرائيلي  ،1984 -1948المجلؤؤد األول( ،مراجعؤؤة وتحقيؤؤق
جورج طعمه) ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،مركز الوثائق والدراسات ،أبو ظبي ،ط .1982 ،5
 .4ق اررات مجلس جامعة الدول العربية ،المجلد الثالث ،الدورات  ،41 -12مكتب األمين العام ،مركز التوثيق والمعلومات،
القاهرة.1977 ،

 .2مشروع مسودة دستور دولة فلسطين عام 5001م "المسودة الثالثة" 18 ،آذار /مارس .5001
 .1الميثاق القومي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية.1914 ،
 .8الميثاق الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية.1917 ،
 .7ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية حماس.1977 ،

 .9النظام األساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ،مكتب الشئون الفكرية والدراسات.1917 ،
 .10النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.1917 ،
 .11النظام الداخلي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المصادق عليه من المؤتمر الوطني العام الخامس.5008 ،

 .15وثائق فلسطين ،مائتان وثمانون وثيقة مختارة  ،1978 -1719دائرة الثقافة ،منظمة التحرير الفلسطينية.1978 ،
 .11وثيقة إعالن االستقالل.1977 ،
 .14وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة األسرى المعدلة).5001 ،

ت .الكتب العربية
 .1أبراا ،إبراهيم .البعد القومي للقضية الفلسطينية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.1978 ،
 .5أبو زايدة ،حاتم .جهاد اإلخوان المسلمين في فلسطين حتى عام  ،1980بدون دار نشر.5009 ،
 .1أبو سعدة ،مخيمر .مقدمة في علم السياسة ،مطبعة دار المنارة ،زة ،ط.5009 ،1

 .4أبو عفيفة ،طالل .الدبلوماسية واإلستراتيجية في السياسة الفلسطينية ( ،1998 -1798بدون دار نشر).1997 ،
 .2أبو عمرو ،زياد .الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع زة ،دار األسوار ،عكا.1979 ،
 .1أبو ربية ،بهجت .من النكبة إلى االنتفاضة  ،5000 -1949المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت.5004 ،
 .8أحمد ،سامي .القوميون العرب والقضية الفلسطينية  ،1918 -1949العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة.5001 ،
 .7األحمد ،نجيب .فلسطين تاريخاً ونضاالً ،دار الجليل للنشر ،عمان.1972 ،

 .9األسطل ،رياض .الفلسطينيون الهوية السياسية واالنتماء الحضاري( ،بدون دار نشر) ،زة ،ط.1999 ،5
 .10األزعر  ،محمد .حكومة عموم فلسطين في ذكراها الخمسين( ،تقديم محمد حسنين هيكل) ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،
عمان ،األردن.1997 ،
 .11إسماعيل ،فضل اهلل محمد .من أصول الفكر السياسي ،مكتبة بستان المعرفة ،القاهرة.5005 ،
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 .15االصؤبحي ،أحمؤد؛ وآخؤرون .األمؤؤن القؤومي العربؤي فؤي منطقؤؤة البحؤر األحمؤر( ،تحريؤر أحمؤؤد البرصؤان) ،مركؤز د ارسؤؤات
الشرق األوسط ،عمان.5001 ،

 .11بؤؤدوان ،عل ؤؤي .ص ؤؤفحات مؤؤن ت ؤؤاريخ الكفؤؤاح الفلس ؤؤطيني التكوينؤؤات السياس ؤؤية والفدائيؤؤة المعاصؤ ؤرة النشؤؤأة والمص ؤؤائر ،دار
صفحات ،دمشق.5007 ،
 .14بن يوسف ،أحمد .الحركة اإلسالمية خلفيات النشأة وآفاق المصير ،المركز العلمي للبحوث والدراسات ،عمان ،ط،5
.1979

 .12تومؤؤا ،ايميؤؤل .منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،إصؤؤدار اللجنؤؤة المركزيؤؤة للحؤؤزب الشؤؤيوعي اإلس ؤرائيلي ،دار االتحؤؤاد للطباعؤؤة
والنشر.1971 ،
 .11جبارة ،تيسير .تاريخ فلسطين ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.1997 ،
 .18حجازي ،يوسف .أيام فلسطينية في القرن العشرين ،سلسلة دراسات المركز القومي للدراسات والتوثيق ،زة.1999 ،
 .17الحروب ،خالد .حماس الفكر والممارسة السياسية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،ط.1998 ،5

 .19الحسن ،خالد .السالم في الشرق األوسط من وجهة نظر فلسطينية ،أوراق سياسية " ،"1دار الكرمل ،عمان.1971 ،
 .50حسين ،ازي .الفكر السياسي الفلسطيني  ،1977-1911دار دانية للطباعة والنشر ،دمشق.1991 ،
 .51الحمد ،جواد ،وآخرون .المدخل إلى القضية الفلسطينية ،مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان ،ط.1997 ،1

 .55حمدان ،سعيد؛ وآخرون .فلسطين والقضية الفلسطينية ،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،عمان ،ط.5008 ،5
 .51حمي ؤؤد ،ارش ؤؤد .مق ؤؤررات المجل ؤؤس ال ؤؤوطني الفلس ؤؤطيني  ،1984 -1914سلس ؤؤلة كت ؤؤب فلس ؤؤطينية " ،"14مرك ؤؤز األبح ؤؤاث
منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت.1982 ،
 .54حواتمة ،نايف؛ عبد الكريم ،قيس .البرنؤامج السياسؤي المرحلؤي  1984 -1981صؤراع -وحؤدة فؤي المقاومؤة ،دار التقؤدم
العربي للصحافة والطباعة والنشر ،بيروت ،والدار الوطنية الجديدة ،دمشق.5005 ،

 .52حوراني ،فيصل .جذور الرفض الفلسطيني  ،1947 -1917شرق برس ،قبرص.1990 ،
 .51حؤؤوراني ،فيصؤؤل "أ" .الفك ؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني  ،1984 -1914مركؤؤز أبحؤؤاث منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،بيؤؤروت،
.1970
 .58خب ؤرات الحركؤؤة السياسؤؤية الفلسؤؤطينية فؤؤي القؤؤرن العش ؤرين ،النؤؤدوة الفكريؤؤة السياسؤؤية( ،تحريؤؤر ومراجعؤؤة نؤؤاهض زقؤؤوت)،
المركز القومي للدراسات والتوثيق ،مطبعة منصور ،زة.5000 ،

 .57الخطيب ،سعاد .منظومة التحرير الفلسطينية وحركة عدم االنحياز ،دار الكرمل ،عمان1979 ،م.
 .59الخولي ،لطفي .االنتفاضة والدولة الفلسطينية ،مركز األهرام للترجمة والنشر ،القاهرة.1977 ،
 .10الدجاني ،احمد .االنتفاضة الفلسطينية والتحرير ،دار المستقبل العربي ،القاهرة.1979 ،

 .11دروزة ،محمد .القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها ،األجزاء " ،"1،5منظمة التحرير الفلسطينية ،دائرة اإلعالم،
.1971
 .15الدقاق ،محمد .التنظيم الدولي ،الدار الجامعية ،مطابع األمل ،بيروت ،ب .ت.
 .11الديك ،احمد .سوسيولوجيا االنتفاضة ،مطابع شركة البحر والهيئة الخيرية ،زة ،ط.1999 ،5
 .14الريمؤؤاوي ،احمؤؤد ،المسؤؤار التؤؤاريخي للنضؤؤال الؤؤوطني الفلسؤؤطيني خؤؤالل القؤؤرن العش ؤرين ،منشؤؤورات االتحؤؤاد العؤؤام للكتؤؤاب
والصحفيين الفلسطينيين بالسعودية ،مكتبة فهد الوطنية ،مكة المكرمة.5002 ،

 .12سؤؤخنيني ،عصؤؤام .فلسؤؤطين الدولؤؤة جؤؤذور المسؤؤألة فؤؤي التؤؤاريخ الفلسؤؤطيني ،مركؤؤز األبحؤؤاث منظم ؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية،
نيقوسيا ،قبرص.1972 ،
 .11سرحان ،عبد العزيز .مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1979 ،
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 .18سعيد ،سمير .حركة المقاومة اإلسالمية حمؤاس جهؤاد نصؤر أو استشؤهاد ،دار الوفؤاء للطباعؤة والنشؤر ،المنصؤورة ،ط،5
.5001

 .17سليمان ،عصام ،مدخل إلى علم السياسة ،دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط.1979 ،5
 .19س ؤؤليمان ،فهؤؤد؛ وآخؤؤرون .وثيقؤؤة الوف ؤؤاق الؤؤوطني ،المركؤؤز الفلسؤؤطيني للتوثيؤؤق والمعلوم ؤؤات "ملؤؤف" ،سلس ؤؤلة الطريؤؤق إلؤؤى
االستقالل " ،"55دار التقدم العربي للصحافة والطباعة والنشر ،بيروت ،والدار الوطنية الجديدة ،دمشق.5010 ،

 .40السويدان ،طارق .فلسطين التاريخ المصور ،اإلبداع الفكري ،الكويت ،ط.5004 ،1

 .41السؤؤيد حسؤؤين ،عؤؤدنان .عصؤؤر التسؤؤوية سياسؤؤة كامؤؤب ديفيؤؤد وأبعادهؤؤا اإلقليميؤؤة والدوليؤؤة ،دار النفؤؤائس للطباعؤؤة والنشؤؤر
والتوزيع ،بيروت.1990 ،
 .45شاا ،طاهر .مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية اآلمال والتحديات ،دار الشروق ،القاهرة.1999 ،
 .41الشاعري ،صالح .تسوية النزاعات السلمية دولياً .مكتبة مدبولي ،القاهرة.5001 ،

 .44الشريف ،كامل .اإلخوان المسلمون في حرب فلسطين ،مكتبة المنار ،الزرقاء ،األردن ،ط .1984 ،1
 .42الش ؤريف ،مؤؤاهر .البحؤؤث عؤؤن كيؤؤان د ارسؤؤة فؤؤي الفكؤؤر السياسؤؤي الفلسؤؤطيني  ،1991-1907مركؤؤز األبحؤؤاث والد ارسؤؤات
االشتراكية في العالم العربي ،نيقوسيا ،قبرص.1992 ،
 .41الشؤؤعيبي ،عيسؤؤى .الكيانيؤؤة الفلسؤؤطينية الؤؤوعي الؤؤذاتي والتطؤؤور المؤسسؤؤاتي  ،1988 -1948مرك ؤؤز األبحؤؤاث ،منظمؤؤة
التحرير الفلسطينية.1989 ،

 .48صالح ،محسن"أ" .اإلمام حسن البنا والقضية الفلسطينية ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.5015 ،
 .47صالح ،محسن .فلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية ،سلسلة دراسات فلسطينية ( ،)1مركز اإلعالم العربي،
الجيزة.5001 ،

 .49صالح ،محسن "ب" .القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتهؤا المعاصؤرة ،مركؤز الزيتونؤة للد ارسؤات واالستشؤارات،
بيروت ،طبعة مزيدة ومنقحة.5015 ،
 .20ص ؤؤايغ ،يزي ؤؤد .الكف ؤؤاح المس ؤؤلح والبح ؤؤث ع ؤؤن الدول ؤؤة الحرك ؤؤة الوطني ؤؤة الفلس ؤؤطينية  ،1991 -1949مؤسس ؤؤة الد ارس ؤؤات
الفلسطينية ،بيروت.5005 ،
 .21طالب ،محمد سعيد .الدولة الحديثة والبحث عن الهوية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان.1999 ،

 .25طنوس ،عزت .الفلسطينيون ماضي مجيد ومستقبل باهر ،ج ، 5مركز األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت،
ب .ت.
 .21عباس ،محمود .المسيرة السياسية في الشرق األوسط ،بيلسان ،رام اهلل ،ط.5011 ،5
 .24عب ؤؤد ال ؤؤرحمن ،أس ؤؤعد؛ وآخ ؤؤرون( .إشؤ ؤراف وتحري ؤؤر أس ؤؤعد عب ؤؤد ال ؤؤرحمن) ،منظم ؤؤة التحري ؤؤر الفلس ؤؤطينية ج ؤؤذورها تأسيس ؤؤها
مساراتها ،مركز األبحاث -منظمة التحرير الفلسطينية ،نيقوسيا ،قبرص.1978 ،

 .22عبؤؤد السؤؤالم ،جعفؤؤر؛ داود ،محمؤؤود .الصؤراع العربؤؤي اإلسؤرائيلي بؤؤين النضؤؤال المسؤؤلح والتسؤؤوية السؤؤلمية ،د ارسؤؤة تأصؤؤيلية
علؤى ضؤوء القؤؤانون الؤدولي والفقؤؤه اإلسؤالمي ،سلسؤؤلة فكؤر المواجهؤة ( ،)12رابطؤؤة الجامعؤات اإلسؤؤالمية ،المركؤز العلمؤؤي
للطباعة ،القاهرة.5001 ،
 .21عبؤؤد الك ؤريم ،قؤؤيس؛ وآخؤؤرون .فؤؤي النظؤؤام السياسؤؤي الفلسؤؤطيني ،سلسؤؤلة الطريؤؤق إلؤؤى االسؤؤتقالل " ،"15دار التقؤؤدم العربؤؤي
للصحافة والطباعة والنشر ،بيروت ،والدار الوطنية الجديدة ،دمشق.5004 ،

 .28عب ؤؤد الكؤ ؤريم ،ق ؤؤيس؛ س ؤؤليمان ،فه ؤؤد .الجبه ؤؤة الديمقراطي ؤؤة النش ؤؤأة والمس ؤؤار ،مكت ؤؤب التثقي ؤؤف المركؤ ؤزي ،دار التق ؤؤدم العرب ؤؤي
للصحافة والطباعة والنشر ،بيروت ،والدار الوطنية الجديدة ،دمشق.5001 ،
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 .27عبؤؤد المجيؤؤد ،وحيؤؤد .االنحؤؤدار القضؤؤية الفلسؤؤطينية مؤؤن الكفؤؤاح المسؤؤلح إلؤؤى ؤزة -أريحؤؤا ،دار القؤؤارئ العربؤؤي ،القؤؤاهرة،
.1994

 .29عبد الوهاب ،عالء .الشرق األوسط الجديد سيناريو الهيمنة اإلسرائيلية ،سينا للنشر ،القاهرة.1992 ،
 .10عثمان ،حسين .النظم السياسية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.5007 ،
 .11عدوان ،عصام .حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح  ،1917 -1927دائرة المطبوعات والنشر ،و ازرة اإلعالم ،ؤزة،
.5002

 .15ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤ .الدولة الفلسطينية في فكر ياسر عرفات( ،بدون دار نشر) ،زة.5007 ،
 .11علوا ،ناجي" .فكر حركة المقاومة  1978-1947نظرة عامة ،الشروق للنشر والتوزيع ،رام اهلل ،ب .ت.
 .14علي ،جمال .السياسة بين األمم النظرية السياسية وقضايا الفكر السياسي ،دار النهضة العربية ،بيروت.5002 ،
 .12العيلة ،رياض .تطور القضية الفلسطينية "التاريخي واالجتماعي والسياسي" ،بدون دار نشر ،ط.1997 ،5
 .11ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ .مبادئ علم السياسة ،جامعة األزهر ،زة ،ط.1998 ،5

 .18الي ،بطرس؛ عيسى ،محمود .المدخل في علم السياسة ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،ط.1997 ،10
 .17الغول ،عمر .التحوالت الفلسطينية  ،1978 -1918دار الوسيم للخدمات الطباعية ،دمشق.1995 ،
 .19الفتالوي ،سهيل .القانون الدولي العام في السلم ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.5010 ،

 .80فؤؤرج ،عصؤؤام الؤؤدين .منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية  ،1991-1914مركؤؤز المحروسؤؤة للبحؤؤوث والتؤؤدريب والنشؤؤر ،القؤؤاهرة،
.1997
 .81فلسطين تاريخهؤا وقضؤيتها المرحلؤة الثانويؤة ،مؤسسؤة الد ارسؤات الفلسؤطينية ،شؤركة الخؤدمات النشؤرية المسؤتقلة المحؤدودة،
نيقوسيا ،قبرص.1971 ،

 .85قاسم ،عبد الستار ،حرية الفرد والجماعة في اإلسالم ،دار المستقبل ،الخليل.1997 ،
 .81قاسمية ،خيرية .أحمد الشقيري زعيماً فلسطينياً ورائداً عربياً ،لجنة تخليد المجاهد أحمد الشقيري ،الكويت.1978 ،

 .84الكبيسي ،باسل .حركة القوميين العرب ،منشورات االتحاد العام رقم  ،15االتحاد العام للكتاب والصؤحفيين الفلسؤطينيين،
دار الطليعة ،بيروت.1984 ،
 .82الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  ،1914مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت.1911 ،
 .81الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  ،1918مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت.1917 ،
 .88كريشان ،محمد .منظمة التحرير الفلسطينية التاريخ والهياكل الفصائل وااليديولوجيا ،المطابع الموحدة ،تونس.1971 ،
 .87المسؤؤيرة التاريخيؤؤة للجبهؤؤة الشؤؤعبية لتحريؤؤر فلسؤؤطين ق ؤراءة وعؤؤرض لوثؤؤائق مؤتمراتهؤؤا ،الجبهؤؤة الشؤؤعبية لتحريؤؤر فلسؤؤطين،
الدائرة الثقافية المركزية ،زة.5010 ،

 .89المسيري ،عبد الوهاب .في الخطاب والمصطلح الصهيوني دراسة نظرية وتطبيقية ،دار الشروق ،القاهرة.5001 ،
 .70المصري ،زهير .اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسوية ،مكتبة اليازجي،

زة.5007 ،

 .71نافع ،بشير .االمبريالية والصهيونية والقضية الفلسطينية ،دار الشروق ،القاهرة.1999 ،
 .75النشاا ،عبد الهادي .االنتفاضة الفلسطينية الكبرى ،دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق.1994 ،
 .71نوفل ،ممؤدوح .البحؤث عؤن الدولؤة ،سلسؤلة التجربؤة الفلسؤطينية ،مؤواطن المؤسسؤة الفلسؤطينية لد ارسؤة الديمقراطيؤة ،سلسؤلة
التجربة الفلسطينية ،مؤسسة ناديا للطباعة والنشر ،رام اهلل.5000 ،

 .74هؤؤالل ،جميؤؤل .النظؤؤام السياسؤؤي الفلسؤؤطيني بعؤؤد أوسؤؤلو د ارسؤؤة تحليليؤؤة نقديؤؤة ،المؤسسؤؤة الفلسؤؤطينية لد ارسؤؤة الديمق ارطيؤؤة
"مواطن" ،رام اهلل ،ط ،5مزيدة.5008 ،
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 .72الهور ،منيؤر؛ الموسؤى ،طؤارق .مشؤاريع التسؤوية للقضؤية الفلسؤطينية  ،1972 -1948دار الجليؤل للنشؤر ،عمؤان ،ط،5
.1971

 .71ياسين ،عبد القادر (محر اًر) ،وآخرون .أربعون عامؤاً مؤن حيؤاة م.ت.ف ،المركؤز الفلسؤطيني للتوثيؤق والمعلومؤات "ملؤف"،
دمشق.5001 ،

 .78ياسين ،عبد القادر .الحركة الوطنية الفلسطينية المحطات الرئيسية الدروس المستفادة ،دار الكلمة ،القاهرة.5000 ،

 .77ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤ .فؤؤتح وحمؤؤاس ص ؤراع الديكؤؤة أم تصؤؤادم منؤؤاهج  ،5010 -1928مكتبؤؤة جزي ؤرة الؤؤورد ،القؤؤاهرة،
.5011
 .79ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤ .مجتمع االنتفاضة الفلسطينية ،سلسلة كتاب األهالي رقم ( ،)41حؤزب التجمؤع الؤوطني التقؤدمي
الوحدوي ،شركة األمل للطباعة والنشر ،مصر.1995 ،
 .90يا ي ،إسماعيل .فلسطين والقضية الفلسطينية جذور القضية الفلسطينية ،مكتبة الرشد ناشرون ،الرياض.5002 ،

ث .الكتب المترجمة
 .1ب ؤراون ،ناثؤؤان .مسؤؤودة دسؤؤتور دولؤؤة فلسؤؤطين المسؤؤودة الثالثؤؤة ،المركؤؤز الفلسؤؤطينية للبحؤؤوث السياسؤؤية والمسؤؤحية ،رام اهلل،
.5001

 .5روبنبؤؤرل ،تش ؤريل .منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية المؤسسؤؤات المدنيؤؤة ،سلسؤؤلة د ارسؤؤات صؤؤامد االقتصؤؤادي ( ،)2دار صؤؤامد
للدراسات والنشر ،عمان.1972 ،
.1

ؤريفيثس ،مؤؤارتن؛ أوكاالهؤؤان ،تيؤؤري .المفؤؤاهيم األساسؤؤية فؤؤي العالقؤؤات الدوليؤؤة( ،ترجمؤؤة مركؤؤز الخلؤؤيج لألبحؤؤاث) ،مركؤؤز

الخليج لألبحاث ،دبي.5007 ،

 .4كابليوك ،اكنون .عرفات الذي اليقهر ( ،ترجمة عصام البطران) ،و ازرة الثقافة الفلسطينية ،رام اهلل.5002 ،
 .2كتن ،هنري .قضية فلسطين( ،ترجمة رشدي األشهب) ،مطبوعات و ازرة الثقافة ،السلطة الوطنية الفلسطينية.1999 ،
 .1كمرلن ؤؤغ ،ب ؤؤاروخ؛ مغ ؤؤدال ،يوئ ؤؤل .الفلس ؤؤطينيون ص ؤؤيرورة ش ؤؤعب( ،ترجم ؤؤة محم ؤؤد ن ؤؤايم) ،المرك ؤؤز الفلس ؤؤطيني للد ارس ؤؤات
اإلسرائيلية -مدار ،رام اهلل.5001 ،

 .8هرميه ،ي ،وآخرون(.ترجمة هيثم اللمع) ،معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية ،مجد المؤسسة الجامعية للد ارسؤات
والنشر والتوزيع ،بيروت.5002 ،

ج .الدوريات والمجالت
 .1أبراا ،إبراهيم .استحقاق الدولة األسباب والمتطلبات الجاهزية السياسية ،منتدى زة للدراسات السياسية واإلستراتيجية،
مركز التخطيط الفلسطيني ،زة( ،بدون عدد)5011 ،م.
 .5ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤ .الدولؤؤة الفلسؤؤطينية فؤؤي المواثيؤؤق الفلسؤؤطينية الميثؤؤاق الؤؤوطني ومقؤؤررات المجؤؤالس الوطنيؤؤة الفلسؤؤطينية،
مجلة رؤية ،العدد .5001 ،2

 .1ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤ .الهوية في مشروع الدستور الفلسطيني ،مجلة رؤية ،العدد .5001 ،52
 .4أبو شهال ،علي .استحقاقات الدولة وقضايا الوضع النهائي المحور األول استحقاقات الدولة الجاهزية المؤسساتية،
منتدى زة للد ارسات السياسية واإلستراتيجية ،مركز التخطيط الفلسطيني ،زة( ،بدون عدد) 5011م.
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 .2أبو عياا ،ارئد .الوضع القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية ،مجلة تسامح ،مركز رام اهلل لدراسات حقؤوق اإلنسؤان ،رام
اهلل ،العدد  ،52السنة السابعة ،حزيران /يونيو.5009 ،

 .1أحمد ،سامي .المواقف السياسية الفلسؤطينية المتباينؤة وأثرهؤا علؤى مشؤاريع الدولؤة الفلسؤطينية المقترحؤة فؤي إطؤار التسؤوية
 ،1991 -1918مجلة جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد  ،11العدد  ،(C) 1زة.5011 ،
 .8الجندي ،خالد .الفلسطينيون ذاهبون لألمم المتحدة فهم اإلستراتيجية الجديدة للدولة ،نقالً عن مجلةForeign " :
( ،"Affairsترجمة زهير عكاشة) ،في مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،زة ،العدد 5011 ،11-10م.

 .7الحسؤؤن ،بؤؤالل .تعؤؤديل الميثؤؤاق الؤؤوطني الفلسؤؤطيني رحلؤؤة الميثؤؤاق مؤؤن الشؤؤقيري إلؤؤى عرفؤؤات ،مجلؤؤة المجلؤؤس ،المجلؤؤس
التشريعي الفلسطيني ،المجلس الوطني الفلسطيني ،عمان ،نيسان /ابريل .1991
 .9حوراني ،فيصل .الفكر السياسي الفلسطيني أهم المحطات ،مجلة رؤية ،العدد .5000 ،1
 .10ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤؤ .المطلؤؤوب فلسؤؤطينياً ميثؤؤاق جديؤؤد يسؤؤتوعب الواقؤؤع وحاجؤؤات المسؤؤتقبل ،مجلؤؤة الد ارسؤؤات الفلسؤؤطينية،
بيروت ،العدد .1991 ،51

 .11حؤؤوراني ،فيصؤؤل "ب" .منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية واالتجؤؤاه نحؤؤو التسؤؤوية ،مجلؤؤة شؤؤؤون فلسؤؤطينية ،العؤؤدد  ،99شؤؤباط/
فبراير .1970
 .15خليل ،عاصم .إشكاليات السلطة الدستورية في ضوء الواقع الفلسطيني ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد .5002 ،11

 .11رباني ،معين .خالد مشعل في حوار شامل "موقف حماس تجاه القضايا الراهنة" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ،81
.5007
 .14سخنيني ،عصام .تمثيل الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية ،مجلة شؤون فلسطينية ،العدد.1985 ،12
 .12س ،ا .الؤ ؤؤدورة العشؤ ؤؤرون للمجلؤ ؤؤس الؤ ؤؤوطني الفلسؤ ؤؤطيني ،مجلؤ ؤؤة شؤ ؤؤؤون فلسؤ ؤؤطينية ،العؤ ؤؤدد  ،554 -551تش ؤ ؤرين أول/
أكتوبر -تشرين ثاني /نوفمبر .1991

 .11شاهين ،احمد .منظمة التحرير الفلسطينية من الوصاية إلؤى االسؤتقالل  ،1984 -1914مجلؤة شؤؤون فلسؤطينية ،العؤدد
.1972 ،141 -145
 .18الشيخ خليل ،نهاد .البناء الداخلي لحركة اإلخؤوان المسؤلمين فؤي قطؤاع ؤزة  ،1978 -1918مجلؤة الجامعؤة اإلسؤالمية
للبحوث اإلنسانية ،المجلد العشرين ،العدد  ،1كانون ثاني /يناير .5015

 .17ش ؤراب ،نؤؤاجي .الدولؤؤة الفلسؤؤطينية والتؤؤداعيات والمكانؤؤة اإلقليميؤؤة رؤيؤؤة مسؤؤتقبلية ،مجلؤؤة السياسؤؤة الدوليؤؤة ،العؤؤدد ،148
.5005
 .19صافي ،خالد .موقف الفصائل الفلسطينية من استحقاق الدولة ،منتدى زة للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،مركز
التخطيط الفلسطيني ،زة( ،بدون عدد).5011 ،

 .50عبد الرحمن ،ماهر .رحلة المجلس الوطني الفلسطيني خالل  12عاماً من هدف التحرير الكامل إلى السلطة واسقاط
الميثاق ،مجلة فلسطين ،مركز فلسطين للدراسات والبحوث ،زة ،العدد  ،8أ سطس -أيلول -أكتوبر.1999 ،

 .51الغول ،عبد الحليم ،دورة المجلس الوطني الفلسطيني التاسعة عشرة ،مجلة الهدف ،العدد  ،940دمشق ،كانون أول/
ديسمبر .1977
 .55فؤؤاخوري ،صؤؤالح .قصؤؤة الميثؤؤاق القؤؤومي الفلسؤؤطيني ،مجلؤؤة فلسؤؤطين السؤؤفير العربؤؤي ،دار العؤؤروة الؤؤوثقى ،بيؤؤروت ،العؤؤدد
 ،55شباط /فبراير .5015

 .51فياض ،علي .الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي الفلسؤطيني ،مجلؤة صؤامد االقتصؤادي ،عمؤان ،األردن ،العؤدد ،118
تموز -آب -أيلول .1999
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 .54مجلة الدراسات الفلسطينية .البيان السياسي الصادر عن الدورة العشرين للمجلس الوطني الفلسطيني ،بيروت ،العدد ،5
.1991

 .52مجلة الدراسات الفلسطينية .قرار المجلس الوطني الفلسطيني بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني ،بيروت ،العدد ،58
.1991
 .51مسؤؤلم ،سؤؤامي .البنيؤؤة التحتيؤؤة والهيكؤؤل المؤسسؤؤاتي لمنظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية ،مجلؤؤة شؤؤؤون فلسؤؤطينية ،العؤؤدد -111
.1978 ،118

 .58المصري ،رفيق .المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحادية والعشرين قراءة في الدالالت والق اررات ،مجلة البيان،
العدد ،8مركز البيان للثقافة واإلعالم ،زة.1991 ،
 .57هليفي ،افرايم .الدولة الفلسطينية من النظرية إلى التطبيق :التحديات التي تواجه الفلسطينيين واسرائيل( ،ترجمة زهير
عكاشة) ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،زة ،العدد 5011 ،11-10م.

 .59الهندي ،عليان .االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة مواقف إسرائيلية ،مجلة شؤون فلسطينية ،العدد ،521
.5011

 .الرسائل العلمية غير المنشورة
 .1أحمد ،محمد .حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين " ،"5001-1991برنامج
التخطيط والتنمية السياسية ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،5008 ،رسالة ماجستير ير منشورة.
 .5البابا ،رجب .جهود حركة المقاومة اإلسالمية حمؤاس فؤي االنتفاضؤة الفلسؤطينية  ،1994 -1978قسؤم التؤاريخ واآلثؤار،
كلية اآلداب ،الجامعة اإلسالمية ،زة.5010 ،

 .1ثابت ،هيثم .التحوالت اإلستراتيجية في الفكؤر السياسؤي الفلسؤطيني" ،"5000-1991برنؤامج الد ارسؤات اإلقليميؤة ،جامعؤة
القدس ،أبو ديس ،5007 ،رسالة ماجستير ير منشورة.
 .4حم ؤؤودة ،ناص ؤؤر .منظم ؤؤة التحري ؤؤر الفلس ؤؤطينية  ،1981 -1914قس ؤؤم الد ارس ؤؤات التاريخي ؤؤة ،معه ؤؤد البح ؤؤوث والد ارس ؤؤات
العربية ،القاهرة ،1999 ،رسالة ماجستير ير منشورة.

 .2عؤ ؤرار ،عب ؤؤد العزي ؤؤز .ح ؤؤزب البع ؤؤث العرب ؤؤي االش ؤؤتراكي ف ؤؤي فلس ؤؤطين ودوره ف ؤؤي الحرك ؤؤة الوطني ؤؤة الفلس ؤؤطينية "-1947
 ،"1975قسم التاريخ ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،5001 ،رسالة ماجستير ير منشورة.
 .1عمؤؤر ،نؤؤاظم .الفكؤؤر السياسؤؤي لحركؤؤة الجهؤؤاد اإلسؤؤالمي فؤؤي فلسؤؤطين وانعكاسؤؤه علؤؤى التنميؤؤة السياسؤؤية ،برنؤؤامج التخطؤؤيط
والتنمية السياسية ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،5007 ،رسالة ماجستير ير منشورة.

 .8عؤؤودة ،كفؤؤاح .أحؤؤداث حزي ؤران  5008فؤؤي قطؤؤاع ؤزة وتأثيرهؤؤا علؤؤى المشؤؤروع الؤؤوطني الفلسؤؤطيني "اسؤؤتراتيجياً وتكتيكيؤاً"،
برنامج التخطيط والتنمية السياسية ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،5009 ،رسالة ماجستير ير منشورة.

 .7الفقعاوي ،وسام .إشكالية الوطني والقومي في الفكر السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "،"5000 -1918
برنامج الشرق األوسط ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األزهر ،زة ،5011 ،رسالة ماجستير ير منشورة.

 .9المبحوح ،وائل .المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" " 5001 -1994دراسة تحليلية،
برنامج الشرق األوسط ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األزهر ،زة ،5010 ،رسالة ماجستير ير منشورة.
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 المواقع االلكترونية:ًخامسا
 تؤؤاريخ، الكاتؤؤب بكؤؤر أبؤؤو بكؤؤر: معلومؤؤات نشؤؤرت علؤؤى الموقؤؤع االلكترونؤؤي، االتحؤؤاد العؤؤام لطلبؤؤة فلسؤؤطين. بكؤؤر، أبؤؤو بكؤؤر.1
.5015  ابريل/ نيسان55 :االقتباس
(http://www.bakerabubaker.info/index.php?action=show&pageID=251)
/ آذار5 : تاريخ االقتباس، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: معلومات نشرت على الموقع االلكتروني، البرنامج السياسي.5
.5011 مارس
 (http://www.pflp.ps/news.php?id=534)
: معلومات نشرت على الموقع االلكتروني، منظمة التحرير الفلسطينية بين مراحل الكفاح ودروب التسوية. احمد، بسيسو.1

.5015  يونيو/ حزيران50 : تاريخ االقتباس،الملتقى الفتحاوي
 (http://fatehforums.com/showthread.php?t=5905)

: تؤاريخ االقتبؤاس، المركز الفلسطيني لإلعالم: معلومات نشرت على الموقع االلكتروني، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.4
.5011  مارس/ آذار52
(http://www.palestineinfo.com/arabic/books/almoqawamah/moqawamah5)
 معلومؤؤات، وحتؤؤى اليؤؤوم1928  حركؤؤة التحريؤؤر الؤؤوطني الفلسؤؤطيني "فؤؤتح" ديمومؤؤة الثؤؤورة والعاصؤؤفة شؤؤعلة الكفؤؤاح المسؤؤلح.2
18 : تاريخ االقتباس، مفوضية التعبئة والتنظيم،" حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح:نشرت على الموقع االلكتروني
.5015  أ سطس/آب
(http://www.fatehorg.ps/?action=show_page&ID=651&lang=ar)
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 .1حركؤؤة الجهؤؤاد اإلسؤؤالمي ،النشؤؤأة واألهؤؤداف والمبؤؤادئ ،معلومؤؤات نشؤؤرت علؤؤى الموقؤؤع االلكترونؤؤي :س ؤرايا القؤؤدس ،تؤؤاريخ
االقتباس 4 :آذار /مارس .5015

((http://www.saraya.ps/forum/showthread.php?t=42256
 .8حس ؤؤن ،ش ؤؤاكر .م ؤؤن ت ؤؤاريخ الحرك ؤؤات الوطني ؤؤة ف ؤؤي ال ؤؤداخل الفلس ؤؤطيني -حرك ؤؤة األرض ،معلوم ؤؤات نش ؤؤرت عل ؤؤى الموق ؤؤع
االلكتروني :االتجاه الديمقراطي ،تاريخ االقتباس 12 :آب /أ سطس .5015
)(http://www.alhourriah.ps/ar/?page=det&id=13908
 .7حسين ،ازي .المجلس الوطني الفلسطيني والبرنامج المرحلي ،معلومات نشؤرت علؤى الموقؤع االلكترونؤي :الوسؤط اليؤوم،
تاريخ االقتباس 1 :كانون أول /ديسمبر .5015
)(http://www.alwasattoday.com/ar/news/826.html
 .9حسين ،ازي .المجلس الوطني الفلسطيني والتمسؤك بالميثؤاق ،معلومؤات نشؤرت علؤى الموقؤع االلكترونؤي :الوسؤط اليؤوم،
تاريخ االقتباس 10 :كانون ثاني /يناير .5011
)(http://www.alwasattoday.com/ar/news/1686.html
 .10الحسؤؤيني ،سؤؤنية .ق ؤراءة فؤؤي نتؤؤائج مؤؤؤتمر فؤؤتح السؤؤادس ،معلومؤؤات نشؤؤرت علؤؤى الموقؤؤع االلكترونؤؤي :دنيؤؤا ال ؤرأي ،تؤؤاريخ

االقتباس 1 :شباط /فبراير .5011
)(http://www.pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/08/12/171633.html

 .11الخزندار ،محسن .حركة الجهاد اإلسالمي ،معلومات نشرت على الموقع االلكتروني :دنيا الؤرأي ،تؤاريخ االقتبؤاس58 :
شباط /فبراير .5011

()http://www.pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/09/19/174713.html
 .15الخزنددددار ،محسدددن .مش ؤؤاريع التس ؤؤوية للقض ؤؤية الفلس ؤؤطينية بع ؤؤد ح ؤؤرب اكت ؤؤوبر  ،1981معلوم ؤؤات نش ؤؤرت عل ؤؤى الموق ؤؤع
االلكتروني :دنيا الرأي ،تاريخ االقتباس 15 :تشرين ثاني /نوفمبر .5015
()http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/08/179232.html
 .11دورات المجل ؤؤس ال ؤؤوطني الفلس ؤؤطيني  ،1991 -1914معلوم ؤؤات نش ؤؤرت عل ؤؤى الموق ؤؤع االلكترون ؤؤي :المجل ؤؤس ال ؤؤوطني
الفلسطيني ،تاريخ االقتباس 55 :كانون أول /ديسمبر .5015
)(http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com

 .14الدولؤة الفلسؤطينية مؤن منظؤور فلسؤطيني (د ارسؤة الكترونيؤة) ،معلومؤات نشؤرت علؤى الموقؤع االلكترونؤي :شؤمس فلسؤطين،
تاريخ االقتباس 59 :كانون ثاني /يناير .5011
)(http://www.shams-pal.org/pages/arabic/researches/palestineCountry.pdf
 .12الزهؤؤار مؤؤدافعاً عؤؤن كامؤؤب ديفيؤؤد واالعتقؤؤاالت فؤؤي ؤزة" ،مقابلؤؤة" ،معلومؤؤات نشؤؤرت علؤؤى الموقؤؤع االلكترونؤؤي :نقطؤؤة وأول
السطر ،تاريخ االقتباس 52 :آذار /مارس .5011

()http://www.noqta.info/page-52457-ar.html
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 .11شؤؤاليل ،عمؤؤر .الدولؤؤة الفلسؤؤطينية فؤؤي فكؤؤر الحركؤؤة الوطنيؤؤة الفلسؤؤطينية ،معلومؤؤات نشؤؤرت علؤؤى الموقؤؤع االلكترونؤؤي :دنيؤؤا

الرأي ،تاريخ االقتباس 19 :كانون أول /ديسمبر .5015
()http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/01/23/35714.html

 .18الطيراوي ،توفيق .المجلس الوطني الفلسطيني ،معلومات نشرت على الموقع االلكتروني :اللواء توفيق الطيراوي ،تاريخ
االقتباس 51 :شباط /فبراير .5011
()http://www.tirawi.ps/ar/palestine/803.html
 .17ظاهر ،فارس .خطة سالم فياض لبناء الدولة الفلسطينية ،معلومات نشرت على الموقع االلكتروني :شبكة أمين
اإلعالمية ،تاريخ االقتباس 12 :آذار /مارس .5011
)(http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/06/26
 .19عؤ ؤزام ،ماج ؤؤد .اس ؤؤتحقاق أيلؤ ؤول الخلفي ؤؤات األه ؤؤداف اآلف ؤؤاق ،معلوم ؤؤات نش ؤؤرت عل ؤؤى الموق ؤؤع االلكترون ؤؤي :مرك ؤؤز الزيتون ؤؤة
للدراسات واالستشارات ،تاريخ االقتباس 19 :آذار /مارس .5011
))http://www.alzaytouna.net/permalink/9160.html#.UU11Dzes8r4
 .50انم ،عبد الرحمن .الجبهة الديمقراطية الخط الفكري السياسي -الحلقة الثانية ،معلومات نشرت على الموقع
االلكتروني :الحوار المتمدن تاريخ االقتباس15 :شباط /فبراير 5011م.
)(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204806#
 .51فروانؤؤه ،ايهؤؤاب .منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية األح ؤزاب والفصؤؤائل الفلسؤؤطينية ،معلومؤؤات نشؤؤرت علؤؤى الموقؤؤع االلكترونؤؤي:
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا) ،تاريخ االقتباس 59 :تشرين أول /أكتوبر .5015
()http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4321
 .55الفصائل الفلسطينية ،معلومات نشرت على الموقع االلكتروني :القضية الفلسطينية ،تاريخ االقتباس 12 :آذار /مارس
.5011
)(http://www.palissue.com/vb/showthread.php?10628
 .51فصؤؤائل منظمؤؤة التحريؤؤر ،معلومؤؤات نشؤؤرت علؤؤى الموقؤؤع االلكترونؤؤي :مركؤؤز المعلومؤؤات الؤؤوطني الفلسؤؤطيني (وفؤؤا) ،تؤؤاريخ
االقتباس 58 :شباط /فبراير .5011
)(http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3539
 .54القاسم ،أنيس .الدورة العشرين الجزائر  57 -51أيلول 1991م ،معلومات نشرت على الموقع االلكتروني :وكالة األنباء
والمعلومات الفلسطينية ،وفا ،تاريخ االقتباس 12 :شباط /فبراير .5011
()http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3253
 .52قاعود ،حلمؤي .اسؤتحقاق أيلؤول واتجاهؤات الفصؤائل الفلسؤطينية ،معلومؤات نشؤرت علؤى الموقؤع االلكترونؤي :القؤدس اون

الين ،تاريخ االقتباس 50 :آذار /مارس .5011
)(http://www.alqudsonline.com/contentdetails.asp?ContentId=3437
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 .51ق اررات مهمة صادرة عن دورات المجلس الوطني الفلسطيني ،معلومات نشرت على الموقع االلكتروني :المجلس الوطني

الفلسطيني ،تاريخ االقتباس 50 :تشرين أول /أكتوبر .5015
()http://www.palestinepnc.org/index.php?option

 .72ق اررات المجلس الوطني ،معلومات نشرت على الموقع االلكتروني :الهيئة العامة لالستعالمات ،مركز المعلومات
الوطني الفلسطيني ،تاريخ االقتباس 12 :كانون أول /ديسمبر .5015
)(http://www.idsc.gov.ps/arabic/palestine/semester5.html
 .57المؤؤؤتمر الؤؤوطني الثؤؤاني ،معلومؤؤات نشؤؤرت علؤؤى الموقؤؤع االلكترونؤؤي :الجبهؤؤة الشؤؤعبية لتحريؤؤر فلسؤؤطين ،تؤؤاريخ االقتبؤؤاس:
 17شباط /فبراير .5011
)(http://www.pflp.ps/print.php?Id=421
 .59مسلم ،سامي .ليلة انتخاب الرئيس التكتيك واإلستراتيجية في اختيار أول رئيس لدولة فلسطين ،معلومات نشرت على
الموقع االلكتروني :صحيفة األيام ،تاريخ االقتباس 50 :كانون ثاني /يناير .5011
)(http://www.al-ayyam.com/printpreview.aspx?did=27763
 .10المطؤ ؤؤري ،عبؤ ؤؤد القؤ ؤؤادر .حكومؤ ؤؤة عمؤ ؤؤوم فلسؤ ؤؤطين وسؤ ؤؤعي الفلسؤ ؤؤطينيين لتمثيؤ ؤؤل الؤ ؤؤذات ،معلومؤ ؤؤات نشؤ ؤؤرت علؤ ؤؤى الموقؤ ؤؤع

االلكتروني :دنيا الرأي ،تاريخ االقتباس 5 :آب /أ سطس .5015
)(http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/07/23/205091.html

 .11مقدمة دستور حزب البعث العربي االشتراكي ،معلومات نشرت على الموقع االلكتروني :حزب البعث العربي االشتراكي،
تاريخ االقتباس 5 :أيلول /سبتمبر .5015

()http://www.baathparty.org/index.php?option=com
 .15منظمة التحرير الفلسطينية ،معلومات نشرت على الموقع االلكتروني :البريج ،تاريخ االقتباس 8 :كانون أول /ديسمبر
.5015
)(http://www.alburayj.com/doc%20plo.htm
 .11الميثؤاق الؤؤوطني الفلسؤؤطيني ،معلومؤؤات نشؤرت علؤؤى الموقؤؤع االلكترونؤؤي :جامعؤة االسؤؤتقالل ،تؤؤاريخ االقتبؤؤاس 15 :تشؤرين
ثاني /نوفمبر .5015
)(http://www.pass.ps/vb4/showthread.php?1646
 .14نبؤؤذة عؤؤن حركؤؤة حمؤؤاس ،معلومؤؤات نشؤؤرت علؤؤى الموقؤؤع االلكترونؤؤي :المركؤؤز الفلسؤؤطيني لإلعؤؤالم ،تؤؤاريخ االقتبؤؤاس50 :
آذار /مارس .5011
)(http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/who/who.htm#top
 .12نشأة منظمة التحرير الفلسطينية ،معلومات نشرت على الموقع االلكترونؤي :مركؤز المعلومؤات الؤوطني الفلسؤطيني (وفؤا)،
تاريخ االقتباس 58 :نيسان /ابريل .5015
)(http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3748
 .11هؤؤالل ،عؤؤاطف .ق ؤراءة فؤؤي مؤؤذكرات كيسؤؤنجر ،معلومؤؤات نشؤؤرت علؤؤى الموقؤؤع االلكترونؤؤي :منتؤؤدى ابنؤؤاء مصؤؤر ،ت ؤؤاريخ
االقتباس 18 :كانون ثاني /ديسمبر .5015
)(http://www.egyptsons.com/misr/showthread.php?t=158632#post
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