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اإلىذاء
ئىل كم املخهصني يٍ أثنبء انشعت انعشثً انفهغطٍين ..ئىل
انمبثضني عهى اجلًش ..ئىل أسًاح انشيذاء ..ئىل أعشاَب انجٌاعم ..ئىل
أخٌاًَ ًأصذلبئً األعضاء ...ئىل سفمبء انغالح ..ئىل يٍ كبٌَا
يعً عهى دسة اننجبح ًعشد يعيى خطٌح خبطٌح ..ئىل يٍ حتهٌا ثبإلخبء
ًمتٍضًا ثبنٌفبء ًانعطبء.
ئىل سًح ًانذيّ أعكنيى اهلل فغٍخ جنبرو ..ئىل سًح انشيٍذ انمبئذ انشيض ٌبعش
عشفبد (أثٌ عًبس) ..ئىل أسًاح شيذاء انثٌسح انفهغطٍنٍخ اجملٍذح ..ئىل أعشرً
ًعبئهيت ًأدجيت ..ئىل كم يٍ لذو يل ٌذ انعٌٌ ًاملغبعذح..
أىذي ىزا اجليذ املزٌاضع.
انجبدش
ينصٌس أثٌ كشٌى


ج

شكش ًرمذٌش
﴿لَبلَ رعبىل 0سَةِّ اشْشَحْ نًِ صَذْسِي (ًٌَ )52غِّشْ نًِ أَيْشِي (ًَ )52ادْهُمْ عُمْذَحً يٍِْ
نِغَبًَِ (ٌَ )52فْمَيٌُا لٌَْنًِ (﴾)52
احلًذ هلل انزي ثنعًزو رزى انصبحلبد ،أمحذه ًأشكشه أًالً ًآخشًا ،ظبىشاً ًثبطنبًً ،صهٌاد اهلل ًعاليو
عهى عٍذَب حمًذ ،عهٍو أفضم انصالح ًانغالو.
انهيى ىزا يٌلفً ،دعٌرك ًسجٌرك أٌ رهيًين فٍو دغٍ انجٍبًٌ ،فصبدخ
انهغبٌ ،كً أصم ثكهًبرً ئىل كم ري دك نذي ،انهيى ًفمين نشكشهً ،انٌفبء
ًنٌ جبضء يٍ دمو عهً.
ٌمٌل اهلل عجذبَو ًرعبىلًَ﴿ 0يٍَ ٌشكشْ فاًََّب ٌشكشُ ننفغِو﴾ً ،لبل سعٌلُ اهلل يٍ ال ٌشكشِ
اننبطَ ال ٌشكشِ اهلل (صذقَ سعٌلُ اهلل).
فبنشكش هلل انزي أكشيين ثأعزبري ًيعهًً األعزبر انذكزٌس /ئثشاىٍى اثشاػ ،أعزبراً ًيعهًبً
ًيششفبً.
كًب أرمذو ثعًٍك انشكش ًانزمذٌش نألعزبرٌٍ انكشميني ،االعزبر انذكزٌس /صالح أثٌ خزهخ،
ًاالعزبر انذكزٌس /صىري املصشي ،عضٌي جلنخ املنبلشخ عهى ركشييًب انفبضم ثمجٌل ينبلشخ
سعبنيت ،داعٍب اهلل عض ًجم أٌ جيضٌيى عين خري اجلضاء
كًب ًأرمذو ثبنشكش ًانزمذٌش هلٍئخ انزذسٌظ يف لغى انعهٌو انغٍبعٍخ ثكهٍخ االلزصبد ًانعهٌو اإلداسٌخ،
يف جبيعخِ األصىش ثغضح ،انزٌٍ أيذًًَ ثبنعهى ًاملعشفخ ،جبصىى اهلل عٍ طهجخ انعهى خري


ح

اجلضاء .كًب أرٌجو ثبنشكش نضًجيت انعضٌضح ،عهى دعًيب ًيغبَذهتب انذائًخ يلً ،ألثنبئً
األدجخ أداييى اهلل ًسعبىى.
ًأرٌجو خببنص انشكش ًانزمذٌش نكم يٍ لذو يل ٌذ انعٌٌ ًاملغبعذح ًاملشٌسحً ،اخص ثبنزكش



انذكزٌس ئثشاىٍى املصشي ًاألعزبر حمًذ انطم أثٌ ثٍغبٌ ،يذٌش عبو اجملهظ انثٌسي انغبثك،
عهى جيٌدىى يعً.
كًب أرٌجو خببنص انشكش ًانزمذٌش نكم يٍ لذو يل ٌذ انعٌٌ ًاملغبعذح ًاملشٌسحً ،أخص
ثبنزكش انذكزٌس ئثشاىٍى املصشي ًاألعزبر حمًذ انجطم أثٌ ثٍغبٌ ،يذٌش عبو اجملهظ انثٌسي
انغبثك ،عهى جيٌدىى يعً.
كًب أرمذو ثبنشكش ًانزمذٌش نهغبدح األفبضم لبدح انعًم انٌطين يف لطبع غضح انزٌٍ أجشٌذ يعيى
يمبثالد دٌل عنٌاٌ سعبنيت ،كًب أرمذو خببنص انشكش ًانزمذٌش نألخٌح ًانضيالء يف يشكض
انزخطٍط انفهغطٍين ًاألخٌح ًانضيالء يف يشكض سؤٌخ نهذساعبد ًاألحببسً ،األخٌح يف يشكض
احلشٌخ نإلعالو عهى يب لذيٌه يل يف عجٍم ئجنبح ىزا انعًم ،كًب أرمذو نألخٌح يف يكزجخ
جبيعخ انمذط ثغضح ًاألخٌح يف يإعغخ ثٍذ انمذط نهذساعبد ًانجذٌس انفهغطٍنٍخً ،األخٌح يف
انهجنخ انشعجٍخ نالجئني ثبملغبصي ًاألخٌح يف انشلبثخ احلشكٍخ ثالهٍى انٌعطً عهى يب
لذيٌه يل يٍ كزت ًيشاجع نزغيٍم ئجنبص ىزه انذساعخ ًاهلل ًىل انزٌفٍك
ًاهلل ًىل انزٌفٍك


خ

ممخص الدراسة
تطور مفيوم المقاومة في الفكر السياسي الوطني الفمسطيني
(حركة فتح نموذجاً)
تناكلت ىذه الدراسة تطكر مفيكـ المقاكمة في الفكر السياسي الكطني الفمسطيني ،مف خبلؿ دراسة

كؿ أشكاؿ كأساليب المقاكمة الفمسطينية ضد االحتبلؿ البريطاني كالمشركع الصييكني في فمسطيف منذ

العاـ  1917كحتى نكبة 1948ـ ،كتناكلت الدراسة مفيكـ المقاكمة لدل منظمة التحرير الفمسطينية

كفصائميا ،كركزت عمى مفيكـ المقاكمة لدل حركة فتح التي تعتبر أكبر فصائؿ منظمة التحرير
الفمسطينية ،كالتي انطمقت معمنو الكفاح المسمح كسيمة رئيسية لتصفية المشركع الصييكني كاقامة الدكلة

الفمسطينية ،كأكضحت الدراسة عكامؿ االتفاؽ كاالختبلؼ حكؿ مفيكـ المقاكمة داخؿ إطار الفكر السياسي

الكطني ،كبينت الدراسة كيؼ تطكر مفيكـ المقاكمة كأصبح أكثر شمكلية مف السابؽ ،حيث أصبح يضـ

النضاؿ السياسي كالدبمكماسي كالمقاكمة الشعبية كالمقاطعة االقتصادية كالثقافية ،باإلضافة لمكفاح المسمح.

كتكقفت الدراسة عند أبرز المحطات التي شيدت تحكالت في الفكر السياسي الفمسطيني متمثمة في

الدكلة الديمقراطية كالبرنامج المرحمي ،كاعبلف االستقبلؿ كتكقيع اتفاقية أكسمك ،كبينت أىـ المتغيرات الدكلية

كاإلقميمية التي تمثمت في تكقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد كخركج مصر بثقميا السياسي كالعسكرم مف دائرة

الصراع ،كحرب الخميج الثانية كتداعياتيا عمى التضامف العربي كانييار االتحاد السكفيتي ،كأكضحت

الدراسة أثر تمؾ المتغيرات عمى منظمة التحرير كحركة فتح في القبكؿ بعممية التسكية السياسية كفؽ ق اررات
الشرعية الدكلية ،التي كاف اتفاؽ أكسمك أحد نتائجيا .كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج

كالتكصيات ،كاف أىما ما يمي:

 تطكر مفيكـ المقاكمة في الفكر السياسي الكطني الفمسطيني كأصبح أكثر شمكلية ،بعد ما كاف يركز

عمى الكفاح المسمح ككسيمة رئيسية ،فأصبح يشمؿ النضاؿ السياسي كالدبمكماسي كالمقاكمة الشعبية

كالمقاطعة االقتصادية كالثقافية كاألكاديمية ،كمفيكـ جامع لممقاكمة الفمسطينية مع عدـ التفريط بالمقاكمة

المسمحة كحؽ مف حقكؽ الشعب الفمسطيني الكاقع تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي.

 عكست حركة فتح في بناىا الكاسعة كالمرنة كمنطمقاتيا السياسية العامة بعدـ تبنييا أيديكلكجية سياسية،

كاقع التنكع كالتعددية السياسية كالفكرية في المجتمع الفمسطيني ،كبدأت ككأنيا بمثابة تجمع لجميع التيارات

الفكرية كالسياسية في المتجمع الفمسطيني.
د

 أدل تبني حركة فتح الكفاح المسمح ككسيمة لتحرير فمسطيف ،إلى تأكيد اليكية الكطنية الفمسطينية ،بعد
أف أصرت الحركة عمى الربط بيف الكفاح المسمح كاليكية الكطنية الفمسطينية.
 كأكصت الدراسة بالعمؿ عمى تطكير كتفعيؿ المقاكمة الشعبية كالمقاطعة االقتصادية كالثقافية ،بيدؼ
جعؿ االحتبلؿ االسرائيمي أكثر كمفة ،مف خبلؿ كضع استراتيجية كطنية شاممة بالتعاكف مع المؤسسات
األىمية ذات العبلقة بيدؼ تفعيؿ حمبلت المقاطعة  ،BDSبيدؼ الضغط عمى حككمة االحتبلؿ
اإلسرائيمي كتكبدىا مزيدنا مف الخسائر ،إلجبارىا عمى االعتراؼ بالحقكؽ الكطنية الفمسطينية كانياء
االحتبلؿ ،كاقامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس الشريؼ.
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Abstract
The evolution of the concept of resistance in the Palestinian national political
thought
(Fatah as a model)
This study examined the evolution of the concept of resistance in the Palestinian
national political thought, through the study of all forms and methods of
Palestinian resistance against the British occupation and the Zionist project in
Palestine from 1917, up to the Nakba in 1948. It also examined the concept of
resistance to the PLO and its factions, particularly Fatah the largest faction of the
PLO, which declared, since it was launched, the armed struggle a key means for
the liquidation of the Zionist project and the establishment of a Palestinian state.
The study showed the factors of agreement and disagreement about the concept of
resistance within the framework of the national political thought. The study also
revealed how the evolution of the concept of resistance has become more
inclusive than before, where it expanded to include political, diplomatic and
popular resistance; economic and cultural boycott; as well as armed struggle.
The study stopped at most stations that have witnessed shifts in the Palestinian
political thinking represented in the democratic state, the interim program, the
Declaration of Independence and the signing of the Oslo agreement. It revealed
the international and regional variables represented in the signing of the Camp
David Accords by Egypt and consequently the absence of its political and
military weight from the circle of conflict, the second Gulf war and its
repercussions on Arab solidarity, the collapse of the Soviet Union, which exposed
the back of the Palestinian resistance, and the new world order, which is
dominated by the United States of America. The study showed how these
international and regional variables led PLO and the Fatah to accept political
settlement in accordance with the resolutions of international legitimacy, which
resulted in the signing of Oslo agreement.
The study concluded with a set of findings and recommendations, the most
important of which are:
 The concept of resistance in the Palestinian national political thought has
evolved and become more inclusive after focusing only on armed struggle as a
key means. It expanded to include political, diplomatic, popular resistance,
and cultural, economic and academic boycott, as a comprehensive concept of
ر

the Palestinian resistance without compromising armed resistance as a right
for the Palestinian people under Israeli occupation.
 Fatah reflected, through its non-ideological broad flexible structure and public
political perspectives the reality of the political and intellectual diversity and
pluralism in Palestinian society. It seemed to serve as a gathering of all the
intellectual and political currents in Palestinian society.
 Fatah adoption of armed struggle as a means for the Liberation of Palestine,
led to the confirmation of the Palestinian national identity, through linking the
armed struggle with the Palestinian national identity.
 The study recommended the Palestinian Authority and the PLO to work on the
development and activation of the popular resistance and economic and
cultural boycott, in order to make the Israeli occupation more costly. This end
can be achieved through the development of a comprehensive national strategy
in cooperation with relevant NGOs in order to enforce the BDS campaigns, to
pressure Israeli occupation government and incur it more losses, to force it
recognize Palestinian national rights, end the occupation and finally
establishing a Palestinian state with its capital in Jerusalem.
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ص

اإلطار العام لمدراسة:
أو ًال :المقدمة
مقاكمة االحتبلؿ قديمة قػدـ البشػر ،فقػد سػجؿ التػاري البشػرم العديػد مػف حػاالت اعتػداء شػعكب عمػى

ال ألرضػيا كقيػ نار لسػػكانيا ،فمػا كػػاف مػػف ىػذه الشػػعكب إال أنيػا تمترسػػت حػػكؿ حقيػا فػػي الػػدفاع
أخػرل ،احػػتبل ن
عػػف نفسػػيا كالػػذكد عػػف أرضػػيا ،فكانػػت المقاكمػػة ىػػي النتيجػػة المنطقيػػة لػػذلؾ ،كاف تعػػددت صػػكرىا كأشػػكاليا،

كتنكعت طرقيا كأساليبيا ككسائميا كأدكاتيا كيعد الدافع الػكطني مػف أبػرز الخصػائص التػي تتسػـ بيػا حركػات

التحرر الكطني عبر التجارب التاريخية لؤلمػـ كالشػعكب الكاقعػة تحػت االحػتبلؿ ،فالمقاكمػة ضػد األعػداء مػف

أب ػػرز ظػ ػكاىر ت ػػاري الش ػػعكب كاألم ػػـ الت ػػي كت ػػب لي ػػا البق ػػاء .كالمقاكم ػػة تمث ػػؿ إرادة ش ػػعكبيا التكاق ػػة لمحري ػػة
كاالستقبلؿ ،كتعبر عف قضاياىا العادلة ،كرغبتيا في التحرر .كتمثؿ حركات المقاكمة كالتحػرر الػكطني إرادة
الشعكب التي تػدافع مػف أجػؿ قضػية عادلػة كىػي الحريػة كاالسػتقبلؿ ،كتمجػأ إلػى السػبلح كالعنػؼ ككسػيمة مػف

ػرد فعػػؿ ال بػػديؿ لػػو عمػػى العنػػؼ األكبػػر كاإلذالؿ الػػذم
أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى أىػػدافيا االسػػتراتيجية كالبعيػػدة ،كػ ٌ
تمارسو قكات االحتبلؿ ضد الشعكب المحتمة.
كتمتم ػػؾ المقاكمػػػة ف ػػي فمسػػػطيف ،المشػػػركعية الكطني ػػة كالسياس ػػية كالقانكنيػػػة ،إل ػػى جانػ ػػب مشػػػركعيتيا
األساسية اإلسبلمية ،فمػف الزاكيػة الكطنيػة الفمسػطينية فػنف األرض كالشػعب تحػت االحػتبلؿ فػي فمسػطيف ممػا

يعطػػي الشػػرعية الكطنيػػة لممقاكمػػة ،إذ مػػف حػػؽ الشػػعب الػػذم يتعػػرض لبلحػػتبلؿ أف يقػػاكـ كيحػػرر كطنػػو مػػف
قكات االحتبلؿ ،كيتمتع بحػؽ تقريػر المصػير ،فالمصػمحة الكطنيػة العميػا لمشػعب الفمسػطيني تقتضػي أف يقػاكـ

االح ػػتبلؿ اإلسػ ػرائيمي ككاف ػػة إجراءات ػػو العس ػػكرية كاإلداري ػػة ،كق ػػد نال ػػت القض ػػية الفمس ػػطينية كمقاكم ػػة الش ػػعب
الفمسطيني عبر تاريخيا الطكيؿ اىتماـ العديد مف الباحثيف الفمسطينييف كالعرب كاألجانػب لمػا ليػا مػف أىميػة

كبػػرل عمػػى المسػػتكل العربػػي كاإلقميمػػي كالػػدكلي ،فيػػي القضػػية األسػػاس كجػػكىر الصػراع العربػػي اإلس ػرائيمي،

كصػاحبة التكاجػد الػدائـ فػي أركقػة األمػػـ المتحػدة كمجمػس األمػف ،كىػي قضػػية شػعب يناضػؿ مػف أجػؿ تقريػػر
مصيره في إقامة دكلتو المستقمة كعاصمتيا القدس الشريؼ.

كشػػكمت انطبلقػػة حركػػة التحريػػر الػػكطني الفمسػػطيني  -فػػتح عػػاـ 1965ـ ،انطبلقػػة لمثػػكرة الفمسػػطينية
المعاصرة بكامميا ،كالتي رفعت شعار فمسطيف بمد عربي محتؿ مف قبؿ الحركة الصػييكنية ،كالشػعب العربػي

الفمسطيني ىك صاحب السيادة عمييا ،مػع رفػض كػؿ القػ اررات الدكليػة المتعمقػة بفمسػطيف ،كمنيػا القػرار 181

الػػداعي لتقسػػيـ فمسػػطيف إلػػى دكلت ػػيف عربيػػة كييكديػػة ،كاعػػبلف الكفػػاح المسػػمح بكػػؿ أشػػكالو طريق ػ نة كأس ػػمكبنا
تفحػص مفيػػكـ المقاكمػة فػػي الفكػر السياسػػي الػكطني بشػ و
ػكؿ عػاـ ،كمفيػػكـ
لتحريػر فمسػطيف ،لػػذلؾ مػف المثيػػر ٌ
المقاكمة في الفكر السياسػي لحركػة "فػتح" بشػكؿ خػاص ،التػي قػادت الكفػاح كالنضػاؿ الفمسػطيني ،ألكثػر مػف
نصؼ قرف.

حيػػث تعرضػػت حركػػة "فػػتح" خػػبلؿ مسػػيرتيا الطكيمػػة إلػػى العديػػد مػػف التحػػديات ،سػكاء كانػػت عمميػػات
التصػػػفية لقيػ ػػادات فػ ػػي الحركػػػة عمػ ػػى يػ ػػد المخ ػػابرات اإلس ػ ػرائيمية "المكسػ ػػاد" ،أك مكاجيػػػات مػ ػػع دكؿ عربيػ ػػة،
كانشقاقات داخمية ،كقد استطاعت الحركة تجاكزىػا؛ كقػد مػر الفكػر السياسػي لحركػة فػتح بالعديػد مػف الم ارحػؿ

التاريخيػػة كحػػدثت عميػػو تطػػكرات نكعيػػة ككبي ػرة ،تمثمػػت فػػي لعػػب حركػػة فػػتح دك نار مػػؤث نار فػػي تبنػػي منظمػػة

التحريػػر برنػػامج النقػػاط العش ػرة عػػاـ  ،1974الػػذم قبػػؿ بالحػػؿ المرحمػػي كبق ػ اررات الشػػرعية الدكليػػة كمػػف ثػ ٌػـ
الدخكؿ في مفاكضات مدريد كأكسمك ،لذلؾ حاكلت ىػذه الد ارسػة البحػث فػي تطػكر مفيػكـ المقاكمػة فػي الفكػر
السياسي الكطني بشكؿ عاـ كلدل حركة فتح بشكؿ خاص.
ثانياً :مشكمة الدراسة

اختم ػػؼ مفي ػػكـ المقاكم ػػة ف ػػي الفك ػػر السياس ػػي ال ػػكطني ب ػػيف فص ػػائؿ المقاكم ػػة الفمس ػػطينية ف ػػي إط ػػار منظم ػػة
التحرير الفمسطينية ،ففػي حػيف تؤكػد حركػة فػتح عمػى القػرار الػكطني المسػتقؿ كاليكيػة الكطنيػة ،فػنف الفصػائؿ

القكمية ترل أف حركة المقاكمة الفمسطينية ىػي جػزء مػف النضػاؿ العربػي كلػيس بػديؿ عنػو؛ معتبػره أف الكحػدة
العربية ىػي الطريػؽ الكحيػد لتحريػر فمسػطيف ،بينمػا تػرل قػكل اليسػار الفمسػطيني أف المقاكمػة الفمسػطينية ىػى

جػػزء مػػف النضػػاؿ العػػالمي لمكافحػػة اإلمبرياليػػة كالصػػييكنية العالميػػة .كقػػد مػػر مفيػػكـ المقاكمػػة بعػػدة م ارحػػؿ
عمػػى مػػدار تػػاري الثػػكرة الفمسػػطينية المعاصػرة منػػذ االنطبلقػػة كحتػػى أكسػػمك ،الػػذم شػػكؿ انعطافػػة كبيػرة لػػدل
منظمػة التحريػر كحركػػة فػتح ،عقػب قبػػكليـ لقػ اررات الشػرعية الدكليػػة كالػدخكؿ فػي الحػػؿ السػممي كتكقيػع اتفػػاؽ

ػاء عميػو حاكلػػت ىػذه الد ارسػػة اإلجابػػة عػف التسػػاؤؿ الػرئيس التػػالي :كيففف تطففور مفيففوم المقاومففة
أكسػمك .كبنػ ن
في الفكر السياسي الوطني الفمسطيني؟
كيتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس مجمكعة مف التساؤالت الفرعية:
 .1ما المصكغات القانكنية كالفكريػة لمفيػكـ المقاكمػة فػي القػانكف الػدكلي كالفكػر السياسػي الػكطني الفمسػطيني
قبؿ النكبة؟

 .2ما الفركؽ الفكرية كالنظرية المختمفة لمفيكـ المقاكمػة فػي الفكػر السياسػي الػكطني الفمسػطيني لػدل منظمػة
التحرير الفمسطينية؟

 .3ما أىداؼ كمبادئ حركة فتح كمػا ىػي أشػكاؿ كأسػاليب المقاكمػة المختمفػة فػي الفكػر السياسػي لػدل حركػة
فتح؟

 .4ما أثر التحكالت كالمتغيرات الدكلية كالعربية عمى مفيكـ المقاكمة في الفكر السياسي لدل منظمػة التحريػر
كحركة فتح؟
 .5كيؼ تطكر مفيكـ المقاكمة لدل منظمػة التحريػر الفمسػطينية كحركػة فػتح مػف الكفػاح المسػمح إلػى النضػاؿ
السممي كالدبمكماسي كالمقاطعة االقتصادية؟
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ثالثاً :أىداف الدراسة

حاكلت ىذه الدراسة تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ المتنكعة كمنيا:

 .1التعرؼ عمى مفيكـ كأشكاؿ المقاكمة في الفكر السياسي الكطني الفمسطيني قبؿ النكبة.

 .2تكضػ ػيح المص ػػكغات القانكني ػػة كالديني ػػة الت ػػي تس ػػتند عميي ػػا التنظيم ػػات الكطني ػػة الفمس ػػطينية ف ػػي مقاكم ػػة
االحتبلؿ اإلسرائيمي.

 .3دراسة كتحميؿ الفركؽ الفكرية كالنظريػة المختمفػة لمفيػكـ المقاكمػة فػي الفكػر السياسػي الػكطني الفمسػطيني
بيف التنظيمات الفمسطينية الكطنية الكبرل.

 .4الكصكؿ إلى جذكر كمصادر كمرتكزات الفكػر السياسػي لحركػة فػتح كم ارحػؿ تطػكر مفيػكـ المقاكمػة فػي
الفكر السياسي لدم حركة فتح.

 .5إلقػػاء الضػػكء عمػػى أىػػـ التحػكالت كالمتغيػرات الدكليػػة كاإلقميميػػة التػػي أدت إلػػى حػػدكث تغيػػر جػػكىرم فػػي
الفكر السياسي لمنظمة التحرير كلحركة فتح كالقبكؿ بالحؿ السممي.

 .6التعػػرؼ عمػػى أشػػكاؿ كأسػػاليب المقاكمػػة الجديػػدة التػػي دخمػػت عمػػى تجربػػة النضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني
عقب اتفاؽ أكسمك.

رابعاً :أىمية الدراسة

تنبع أىمية الدراسة مف أنيا:

 .1تقدـ صكرة كاضحة حكؿ مفيكـ المقاكمة في القانكف الدكلي كالمكاثيؽ الدكلية األخرل.

 .2تكضح الفركؽ الفكرية كالنظرية حكؿ مفيكـ المقاكمة بيف فصائؿ المقاكمة الكطنية الفمسطينية.
 .3تبيف أبعاد كمصادر الفكر السياسي لحركة فتح كالنظرية السياسية التي ترتكز عمييا.

 .4تساعد المفكركف كالباحثكف في التحميػؿ السياسػي لمكاقػؼ حركػة فػتح المختمفػة.وتحػدد مكقػؼ حركػة فػتح
مف قضايا الصراع الكبرل مع االحتبلؿ اإلسرائيمي.

 .5تبػيف أبػرز المتغيػرات الدكليػة كاالقميميػة التػي سػاىمت فػي تحػكؿ منظمػة التحريػر كحركػة فػتح مػف الكفػػاح

المسمح لمتسكية السياسية ،كتبمكر صكرة كاضحة عف مكقؼ حركػة فػتح مػف قػ اررات الشػرعية الدكليػة كمشػاريع

التسكية السممية.

 .6تقدـ لمقارئ صكرة نقدية حكؿ تطكر مفيكـ المقاكمة في الفكر السياسي لحركة فتح عبر مراحؿ تطكره

المختمفة مف الكفاح المسمح كحتى المقاكمة السممية كالنضاؿ السياسي كالدبمكماسي.
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خامساً :منيجية الدراسة

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المػنيج التػاريخي كالمػنيج الكصػفي التحميمػي كالمػنيج المقػارف ،باإلضػافة
إلى استخداـ المقابمة الشخصية كأداة لجمع المعمكمات:

•

المنيج التاريخي:

اسػتخدمت الد ارسػة المػنيج التػاريخي لمتأصػيؿ كالبحػث عػف عكامػؿ كأسػباب نشػأة المقاكمػة الفمسػطينية ،كبدايػة
تككنيػػا لػػدل الشػػعب الفمسػػطيني فػػي ظػػؿ االحػػتبلؿ البريطػػاني ،بيػػدؼ تكضػػيح أىػػـ األسػػاليب كالكسػػائؿ التػػي
اسػػتخدمتيا الحركػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية لمكاجيػػة االحػػتبلؿ البريطػػاني كالحركػػة الصػػييكنية ،قبػػؿ كبعػػد النكبػػة

الفمسطينية عاـ 1948ـ.

•

المنيج الوصفي التحميمي بأدواتو وأساليبو والتي منيا تحميل المضمون والمقابمة الشخصية:

لكصػػؼ كتحميػػؿ نشػػأة كأىػػداؼ كمبػػادئ حركػػة فػػتح كمنطمقاتيػػا الفكريػػة كالسياسػػية كاألبعػػاد الفكريػػة المختمفػػة
داخػػؿ البنػػاء الفكػػرم لحركػػة فػػتح ،ككػػذلؾ كصػػؼ كتحميػػؿ البنػػاء الفكػػرم كاأليػػديكلكجي لمفيػػكـ المقاكمػػة فػػي

الفكػػر السياسػػي لػػدل منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،كالحركػػات الكطنيػػة الفمسػػطينية الكبػػرل ،لبيػػاف المرتك ػزات
الفكري ػػة الت ػػي يس ػػتند عميي ػػا ك ػػؿ تنظ ػػيـ سياس ػػي كطن ػػي فمس ػػطيني ف ػػي كيفي ػػة التع ػػاطي م ػػع مفي ػػكـ المقاكم ػػة

الفمسطينية.

•

المنيج المقارن :يستخدـ الباحث المنيج المقارف لمقارنػة الفػركؽ الفكريػة كالنظريػة حػكؿ مفيػكـ المقاكمػة

فػي الفكػػر السياسػي الػػكطني الفمسػػطيني بػيف التنظيمػػات كالحركػات الكطنيػػة الفمسػػطينية؛ لبيػاف عكامػػؿ االتفػػاؽ
كاالختبلؼ حكؿ مفيكـ المقاكمة في الفكر السياسي الكطني الفمسطيني.

سادساً :حدود الدراسة

تبػػػدأ حػػػدكد الد ارسػػػة ف ػػي إطارىػػػا الزم ػػاني مػ ػػع بدايػػػة عػػػاـ  1965عنػػػدما انطمقػ ػػت حركػػػة التحريػػػر الػ ػػكطني
الفمسطيني فتح كالتي تبنت الكفػاح المسػمح ككسػيمة لتحريػر فمسػطيف ،كتنتيػي الد ارسػة فػي عػاـ  ،2012حيػث

تهكج في ىذا العاـ النضاؿ السياسي كالدبمكماسي في األمـ المتحدة مف خػبلؿ التصػكيت عمػى قػرار أممػي يػتـ
بمكجبػػو إع ػػبلف دكل ػػة فمسػػطيف كعض ػػك م ارق ػػب فػػي األم ػػـ المتح ػػدة بتػػاري  ،2012-11-29كذل ػػؾ بع ػػد أف

حصػػمت فمسػػطيف عمػػى أص ػكات  138دكلػػة كاعترض ػػت  9دكؿ كامتنعػػت  41دكلػػة عػػف التصػػكيت لتص ػػبح
فمسطيف العضك اؿ  194في ىيئة األمـ المتحدة.
سابعاً :مصطمحات الدراسة

 -الفكر السياسفي :ىػك إطػار نظػرم شػامؿ لد ارسػة ماضػي كحاضػر كمسػتقبؿ الظػاىرة السياسػية،كيتضػمف

الفكر السياسي ثبلثة عناصر أسياسية مف عناصر الثقافة السياسية ،كىي :الفمسفة السياسفية ،كالتػي تعنػي
مجمكعة مف التأمبلت الفمسفية المختمفة ذات الصمة بالسػمطة ،والمذىب السياسي ،كالتػي ىػي مجمكعػة مػف

األفكػار السياسػػية ،الفمسػػفية كغيػػر الفمسػفية التػػي يقػػدميا أصػػحابيا كمسػممات ال تقبػػؿ الجػػدؿ أك حتػػى البحػػث
كالتعػػديؿ ،كتصػػبح بمثابػػة عقائػػد معينػػة ،كالعنصػػر الثالػػث ىػػك تففاري الفكففر السياسففي ،كىػػك مجمكعػػة مػػف
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األفكػػار السياسػػية التػػي يػػتـ تجميعيػػا فػػي صػػكرة نسػػؽ تػػاريخي لتبػػدك مدكنػػة كمسػػتقمة عػػف غيرىػػا(المبحػػكح،
 ،2010ص )9

كيمكػف تعريفػػو ايضػػا ،بأنػػو البنيػاف الفكػػرم المجػػرد المػرتبط بتصػكير كتفسػػير الكجػػكد السياسػػي ،كبػػذلؾ

تكػػكف األفكػػار السياسػػية عبػػارة عػػف تصػػكر عقبلنػػي لمظػػاىرة السياسػػية ،كتمثػػؿ صػػكرة الظػػاىرة السياسػػية كمػػا

يتخيميا اإلنساف في مختمؼ األزمنة كاألمكنة ،كأنيػا تقػكـ عمػى التأمػؿ سػكاء كػاف فرديػان أـ جماعيػان ،كتختمػؼ

عف ككنيا كاقع قػائـ (بػاكر ،2008،ص .)67كمػا يعتبػر الفكػر السياسػي بمثابػة إطػار نظػرم شػامؿ لد ارسػة

كتص ػػكر ماض ػػي كحاض ػػر كمس ػػتقبؿ الظ ػػاىرة السياس ػػية ،كيتن ػػاكؿ مختم ػػؼ قض ػػايا الفك ػػر السياس ػػي ،كتن ػػدرج

الفمسفة السياسية تحت إطار مكضكعات الفكر السياسي (الشي عبد اهلل ،2012،ص.)7

 -الفكففر السياسفففي الفمسفففطيني :يطػػرح المفكػػر العربػػي "عبػػد اإللػػو بمقزيػػز" تعريف ػان خاص ػان لمفكػػر السياسػػي

الفمسػػطيني فيقػػكؿ" لسػػنا نعنػػي بػػالفكر السياسػػي الفمسػػطيني اإلنتػػاج الفكػػر األكػػاديمي أك الجػػامعي الػػذم تقدمػػو
نخبو مميزة مف الباحثيف الفمسطينييف في الداخؿ كالخارج ،كالتػي تػدكر مكضػكعاتو حػكؿ قضػايا عديػدة ليسػت
جميعيػػا عمػػى صػػمة بالقضػػية الفمسػػطينية ،أك الص ػراع العربػػي الصػػييكني ،فيػػذا إنتػػاج مختمػػؼ ،كلكػػف نعنػػي

بالفكر السياسي الفمسطيني ذلػؾ اإلنتػاج الػذم ارتػبط بالعمػؿ السياسػي كبالحركػة الكطنيػة الفمسػطينية الحديثػة،
كالذم يجيب عف جممة مف المعضبلت التي طرحتيا تجربة النضاؿ الػكطني ،فيػك الفكػر الػذم يؤسػس لرؤيػة

اسػتراتيجية لمعمػؿ الػكطني كيرسػـ لػو االسػتراتيجيات ،كيػػزكد الممارسػة النضػالية بأجكبػة عػف اإلشػكاليات التػػي
تطرحيػػا تجربتيػػا الميدانيػػة"(بمقزيػػز ،2006 ،ص ،)60 :59كالفكػػر السياسػػي الفمسػػطيني المقصػػكد ىنػػا " ىػػك

الفكػػر الػػذم ابتدعتػػو كأنتجتػػو مؤسسػػات كتنظيمػػات سياسػػية فػػي األسػػاس ،أك مفكػػركف كقف ػكا عمػػى رأس ىػػذه
المؤسسػػات أك ميػػدكا الطريػػؽ أمػػاـ نشػػكئيا كصػػاركا مرشػػديف ،عمػػى مسػػتكل الفكػػر ليػػا" (الش ػريؼ،1995 ،
ص.)12
 منظمة التحرير الفمسطينية :في الثامف كالعشريف مف شير أيار  /مايك 1964ـ ،عقػد المجمػس الػكطنيالفمس ػػطيني األكؿ ال ػػذم أعم ػػف قي ػػاـ منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية (ـ .ت .ؼ) ،بحي ػػث تك ػػكف ى ػػذه المنظم ػػة
مس ػػئكلة ع ػػف حرك ػػة الش ػػعب الفمس ػػطيني ف ػػي نض ػػالو م ػػف أج ػػؿ تحري ػػر كطن ػػو ف ػػي جمي ػػع المي ػػاديف التحريري ػػة

كالتنظيميػػة كالسياسػػية كالماليػػة كسػػائر مػػا تتطمبػػو قضػػية فمسػػطيف عمػػى الصػػعيديف العربػػي كالػػدكلي ،كبحيػػث
يكػػكف الفمسػػطينيكف جميع ػان أعضػػاء طبيعيػػيف فػػي" ـ .ت .ؼ " كالشػػعب الفمسػػطيني ىػػك القاعػػدة الكبػػرل ليػػذه

المنظمة (سخنيني ،1972 ،ص.)19

كتعتبػػر منظمػػة التحري ػر الفمسػػطينية بمثابػػة الكيػػاف الفمسػػطيني منػػذ أف اتخػػذ مجمػػس الجامعػػة العربيػػة

ق ػرار فػػي1963/9/15ـ فػػي دكرتػػو األربعػػيف ،ي ػػنص عمػػى تأكيػػد عمػػى حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي بػػبلده
كتمكينو مف تقرير مصيره بنفسػو كممارسػو حقكقػو الكطنيػة الكاممػة؛ كأعمػف كػذلؾ أف الكقػت حػاف لتػكلي أىػؿ
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فمسػػطيف أمػػر قضػػيتيـ كمػػف كاجػػب الػػدكؿ العربيػػة أف تتػػيح ليػػـ الفػػرص لتمكػػنيـ مػػف ممارسػػة ذلػػؾ الح ػػؽ
بالطريقة الديمقراطية (شبليؿ ،2013،ص.)4
 حركة ففتح :تعتبػر حركػة فػتح كبػرل المنظمػات الفدائيػة الفمسػطينية ،اشػتهؽ االسػـ مػف قمػب كممػة ىحتىػؼ؛كىػػى اختصػػار لكممػػة حركػػة التحريػػر الػػكطني الفمسػػطيني ،كجػػاءت نشػػأة حركػػة فػػتح كػػردة فعػػؿ عػػف اليجػػكـ
اإلسػرائيمي عمػػى غػزة بتػػاري 27شػػباط  /فب اريػػر 1955ـ ،كبػػدأت خبلياىػػا فػػي التكػػكف خػػبلؿ العػػدكاف الثبلثػػي
عػػاـ ،1956كتبمػػكرت كحرك ػة س ػرية منػػذ العػػاـ  ،1958كلػػـ تعمػػف عػػف نفسػػيا إال عػػاـ 1965ـ حػػيف أعمػػف

جناحيػػا العسػػكرم "العاصػػفة" البيػػاف األكؿ عػػف أكؿ عمميػػة لػػو فػػي األ ارضػػي المحتمػػة عػػاـ  ،1948كاعتمػػدت
حركة فتح في بداية انطبلقتيا الكفػاح المسػمح كسػيمة لتحريػر فمسػطيف( الكيػالي ،ج ،2كآخػركف ،1979 ،ص

.) 226 :225

 حفرب الشفعب :ارتػبط مصػطمح حػرب الشػعب أك الحػرب الشػعبية فػي العصػر الحػديث بػالحركب الثكريػػة،كحركب التحرر الكطني لمداللة عمى تعبئة كافة طاقات الشعب ضد المستعمر كاالحتبلؿ ،حيث فػرض عمػى

الشعكب تعبئػة كافػة طاقاتيػا كتكجيييػا نحػك تحقيػؽ ىػدفيا مػف الحػرب (الكيػالي ،آخػركف ،ج ،1979، 2ص
 .)195 :194يعتبر مصطمح حرب الشعب أعـ كأشمؿ مف الكفاح المسمح باعتبار أف حػرب الشػعب تشػمؿ

كافػػة أشػػكاؿ كأن ػكاع كأسػػاليب النضػػاؿ الػػكطني السػػممية كالعسػػكرية كالجماىيريػػة فػػي المكاجيػػة ضػػد االحػػتبلؿ

األجنبي بيدؼ التحرير كاالستقبلؿ.

 الكفاح المسمح :الكفاح المسمح ع ٌرفػو صػبلح خمػؼ أبػك إيػاد كىػك أحػد مؤسسػي حركػة فػتح بأنػو " عمميػةمركزيػػة شػػاممة متعػػددة الجكانػػب ،فػػي محصػػمتيا تتجسػػد أكجػػو كأنشػػطة الشػػعب الفمسػػطيني كافػػة ،سػكاء كانػػت
ى ػػذه األكج ػػو كاألنش ػػطة سياس ػػية أك اجتماعي ػػة أك عس ػػكرية أك ثقافي ػػة ،م ػػف أج ػػؿ إع ػػادة ش ػػعبنا كابػ ػراز ىكيت ػػو

الكطنية كتحقيؽ أىداؼ الكطنية في الحرية كاالستقبلؿ" .كيضيؼ أبك ايػاد أيضػا نفيمػو كعمميػة متكاممػة ذات
أبع ػػاد ثبلث ػػة :تنظ ػػيـ ،إنت ػػاج ،قت ػػاؿ " (ص ػػاي  ،2002 ،ص ،)931ل ػػذلؾ يعتب ػػر الكف ػػاح المس ػػمح حس ػػب ى ػػذا

الطػػرح ،لػػيس فقػػط ىػػك حمػػؿ السػػبلح كالقيػػاـ بعمميػػات العسػػكرية ضػػد االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي ،كانمػػا ىػػك عمميػػة
متكاممةوشاممة ،تغطي كافة جكانب حياة الشعب الفمسطيني.

 المقاومة :تعني المقاكمة االستخداـ المشركع لكافػة الكسػائؿ بمػا فييػا القػكة المسػمحة لػدرء العػدكاف ،كا ازلػةاالحػػتبلؿ كاالس ػػتعمار ،كتحقي ػػؽ االس ػػتقبلؿ ،كرف ػػع الظم ػػـ المسػػنكد ب ػػالقكة المس ػػمحة ،بكص ػػفيا أى ػػدافنا سياس ػػية
مشركعة ،كىك ما يتفؽ مع القانكف الدكلي كتأكده الشرائع السماكية ،كتسػتند مشػركعية المقاكمػة إلػى مجمكعػة
مف المبادئ القانكنية الثابتة ،كحؽ المقاكمة استنادان لعػدـ الػكالء كالطاعػة لسػمطة االحػتبلؿ ،كاسػتنادان إلػى حػؽ

الشعكب فػي تقريػر مصػيرىا ،كالػدفاع المشػركع عػف الػنفس ،كاالسػتناد إلػى قػ اررات األمػـ المتحػدة ،كاالتفاقيػات

الدكليػػة الخاصػػة بحمايػػة المػػدنييف أثنػػاء الحػػركب (كثيقػػة مفيػػكـ اإلرىػػاب كالمقاكمػػة رؤيػػة عربيػػة – إسػػبلمية،
مركز دراسات الشرؽ األكسط ،عماف .)2003
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 المقاومففة الفمسففطينية :مصػػطمح يشػػير إلػػى الحػراؾ كالسياسػػات كالػػدعكات كالعمميػػات التػػي تػػدعـ مقاكمػػةاالح ػػتبلؿ كاالض ػػطياد كاالس ػػتعمار الص ػػييكني لمفمس ػػطينييف كاألرض الفمس ػػطينية كتس ػػعى لرفع ػػو ،كيس ػػتخدـ
المصطمح لكصؼ تحركػات فمسػطينية متنكعػة ،تتػراكح مػا بػيف المقاكمػة المدنيػة ،الشػعبية كالمسػمحة ،منػذ أف
بدأت تظير فصائؿ فمسػطينية ذات طػابع سياسػي ،كأصػبحت تسػتخدـ مصػطمح الكفػاح المسػمح لئلشػارة إلػى

أشكاؿ المقاكمة المسمحة .كيستخدـ مصطمح "المقاكمة الفمسطينية" في الخطػاب الفمسػطيني مػف قبػؿ منظمػة

التحرير الفمسطينية ،كأصبح جزء مف ىكية الفصائؿ الفمسطينية (.)Gerard, 1970, P8

 المقاومة الشعبية :مفيكـ المقاكمة الشعبية ىك مفيكـ يكجد منذ بػدء ظػاىرة االسػتعمار كاالحػتبلؿ ،لككنػوارتبط منذ قياـ الثكرات ضد فعؿ االحتبلؿ" ،بالكفػاح الشػعبي المسػمح” لمقاكمػة االحػتبلؿ ،كالمقاكمػة الشػعبية
مبدأ عاـ لممقاكمة تقتصر عمى انخراط المجمكع الشعبي في فعؿ المقاكمة كلكػف بكسػائؿ سػممية :كالعصػياف

المػدني كاالنتفاضػات كاإلضػرابات كالمظػاىرات كغيرىػا مػف األشػكاؿ ،عمػى صػعيد القضػية الفمسػطينية نػػادت
"بالمقاكمػػة الشػػعبية" ،األح ػزاب الشػػيكعية العربيػػة كبػ و
ػديؿ عػػف الكفػػاح المسػػمح ،كمػػا ت ػزاؿ بقايػػا ىػػذه األح ػزاب
تغمٌب ىذا الشكؿ المقاكـ الشعبي عمى كؿ أشكاؿ المقاكمة األخرل (رشػيد ،)2011 ،كالعمػؿ البلعنيػؼ" ىػك
مصطمح عاـ كيشمؿ عددنا كبي نار مػف أسػاليب االحتجػاج ،كعػدـ التعػاكف كالتػدخؿ ،التػي فييػا يػدير الناشػطكف

الصػراع عػػف طريػػؽ أف يفعم ػكا أك يرفضػكا ،أك أف يفعمػكا أشػػياء محػػددة بػػدكف اسػػتخداـ العنػػؼ المػػادم" (بنػػي
السػممية أك الشػػعبية عػػف الكفػػاح المسػػمح الػػذم يغمػػب عميػػو طػػابع
نمػره ،2014 ،ص.)12كتختمػػؼ المقاكمػػة ٌ
العمميػػات العسػػكرية التػػي اسػػتخدمتيا الثػػكرة الفمسػػطينية فػػي البػػدايات ،ىػػي جػػزء ال يتج ػ أز مػػف مفيػػكـ الحػػرب

الشعبية طكيمة األمد.


ثامناً :الدراسات السابقة

اشػػتممت المكتبػػة العربيػػة بشػػكؿ عػػاـ كالمكتبػػة الفمسػػطينية خاص ػة؛ عمػػى بعػػض األبحػػاث كالد ارسػػات

التػي تتنػػاكؿ القضػػية الفمسػطينية ،باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ىنػاؾ تنػػكع فػػي الد ارسػػات السػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع

مفيكـ كأشػكاؿ المقاكمػة فػي الفكػر السياسػي الػكطني الفمسػطيني ،فينػاؾ مجمكعػة مػف الد ارسػات السػابقة التػي

تناكل ػػت الفك ػػر السياس ػػي لمجماع ػػات كالحرك ػػات المقاكم ػػة ف ػػي فمس ػػطيف أك ف ػػي ال ػػكطف العرب ػػي .تناكل ػػت ى ػػذه
الدراسة أىـ تمؾ الدراسات مف األحدث لؤلقدـ.
 دراسة الباحثة /فيمية محمفد دلفول 2014م ،الموسفومة :تطفور الفكفر السياسفي لمجبيفة الديمقراطيفةلتحرير فمسطين في الفترة ما بين ( )2006/1991وقدمت ىذه الدراسة لنيل درجة الماجستير مفن كميفة
التاري واآلثار الجامعة اإلسالمية – غزة فمسطين.
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كتناكلت الدراسة الفكر السياسػي لمجبيػة الديمقراطيػة لتحريػر فمسػطيف خػبلؿ مرحمػة حاسػمة مػف تػاري
 حيػث شػيدت ىػذه الفتػرة تطػكرات كػاف ليػا األثػر،2006/1991 القضية الفمسطينية المتمثمػة فػي الفتػرة مػف

 كمكاقفي ػػا، كتناكل ػػت الد ارس ػػة نش ػػأة الجبي ػػة الديمقراطي ػػة كتنظيمي ػػا،األكب ػػر ف ػػي المس ػػيرة الكطني ػػة الفمس ػػطينية
 كقضػايا الحػؿ، مكقؼ الجبية الديمقراطيػة مػف مشػاريع التسػكية السػممية،كفكرىا مف قضايا الصراع الرئيسية

 مثؿ قضية القدس كالبلجئيف كحؽ العكدة كالدكلة؛ كتكصػمت الد ارسػة إلػى مجمكعػة مػف النتػائج كػاف،النيائي
:أىميا

 ـ عمػػى أثػػر خػػبلؼ فكػػرم1969  أف الجبيػػة الديمقراطيػػة قػػد انشػػقت عػػف الجبػػة الشػػعبية فػػي عػػاـ

 كعممػػت عمػػى تكػػكيف تنظيميػا عبػػر لػكائح كأنظمػػة قائمػػة فػي جكىرىػػا عمػػى الفكػػر الماركسػػي،كتنظيمػي

. الداعي إلى المساكاة كالعدالة االجتماعية كمحاربة االمبريالية كاالستعمار،المينيني

 فمنػػذ، تطػػكر الفكػػر السياسػػي لمجبيػػة الديمقراطيػػة عبػػر الم ارحػػؿ الزمنيػػة المختمفػػة إلػػى درجػػة التبػػايف
 لكنيػػا فيمػػا بعػػد نػػادت بالكفػػاح السياسػػي عبػػر أسػػمكب،نشػػأتيا نػػادت بالكفػػاح المسػػمح لتحريػػر فمسػػطيف

.التسكية السممية المشركطة بالثكابت الفمسطينية

- Wendy Pearlman, Violence, Nonviolence, and the Palestinian National
Movement, 2014.
Why do some national movements use violent protest and others nonviolent
protest? Wendy Pearlman shows that much of the answer lies inside movements
themselves. Nonviolent protest requires coordination and restraint, which only a
cohesive movement can provide. When, by contrast, a movement is fragmented,
factional competition generates new incentives for violence and authority
structures are too weak to constrain escalation. Pearlman reveals these patterns
across one hundred years in the Palestinian national movement, with comparisons
to South Africa and Northern Ireland. To those who ask why there is no
Palestinian Gandhi, Pearlman demonstrates that nonviolence is not simply a
matter of leadership. Nor is violence attributable only to religion, emotions, or
stark instrumentality. Instead, a movement's organizational structure mediates the
strategies that it employs. By taking readers on a journey from civil disobedience
to suicide bombings, this book offers fresh insight into the dynamics of conflict
and mobilization *.

*

Wendy Pearlman, Violence, Nonviolence, and the Palestinian National Movement, Northwestern University,
Cambridge university press, Illinois, 2011.
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 دراسة الباحث عصام عدوان ( )2010الموسومة :حركفة التحريفر الفوطني الفمسفطيني ففتح ففي الفتفرةما بين ( )1968/ 1958وىي رسالة ماجستير منشورة ،مكتبة مدبولي.
تنػ ػػاكؿ الباحػ ػػث ف ػ ػػي ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة نشػ ػػأة أى ػ ػػداؼ كمب ػ ػػادئ حركػ ػػة ف ػ ػػتح ،كاالجتماع ػ ػػات التحض ػ ػػيرية

كاإلرىاصػػات األكليػػة لتكػػكيف الحركػػة مػػف خػػبلؿ األح ػزاب كالمؤسسػػات التػػي انبثقػػت عنيػػا حركػػة فػػتح مثػػؿ
جماعػػة اإلخ ػكاف المسػػمميف كالحػػزب الشػػيكعي الفمسػػطيني كحػػزب البعػػث العربػػي االشػػتراكي ،كرابطػػة الطمبػػة

الفمسػػطينييف بالقػػاىرة ،كحركػػة القػػكمييف العػػرب كحػػزب التحريػػر اإلسػػبلمي كتناكلػػت الد ارسػػة التنظػػيـ كالتمكيػػؿ
كالنظػػاـ الػػداخمي كالييكػػؿ التنظيمػػي كالمػػؤتمرات الحركيػػة ،كتناكلػػت الد ارسػػة أيض ػان سػػيطرة فػػتح عمػػى منظمػػة

التحرير الفمسػطينية ،باإلضػافة لبلسػتراتيجية العسػكرية لحركػة فػتح كأىػداؼ ككسػائؿ الكفػاح المسػمح كالتسػميح
كالتدريب ،كانطبلقة العمؿ المسمح في  ،1965كمعركة الكرامة التي تمثمت في صعكد الحركػة عمػى مسػتكل
العمؿ الفدائي كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا:

 أف مؤسسي فتح كانكا مجمكعة مف الشباب الذيف انتمى بعضيـ إلى جماعػة اإلخػكاف المسػمميف أك
حزب البعث العربي االشتراكي أك حركة القكمييف العرب.

 تبن ػػت حرك ػػة ف ػػتح الكف ػػاح المس ػػمح ككض ػػعت اس ػػتراتيجية عس ػػكرية تق ػػكـ عم ػػى أس ػػاس الح ػػرب غي ػػر

المباشرة ،بيدؼ تجنب المعارؾ الحاسمة.

 -دراسة الباحث عصام عدوان ( )2010الموسومة :حركفة التحريفر الفوطني الفمسفطيني ففتح ففي الفتفرة

ما بين ( )1983/ 1969وىي رسالة دكتوراه منشورة ،مكتبة مدبولي.

تناكل ػػت الد ارس ػػة مكق ػػؼ حرك ػػة ف ػػتح م ػػف القػ ػرار  ،242كم ػػف مش ػػاريع التس ػػكية كالمب ػػادرات الس ػػممية،

كبرنػػامج النقػػاط العشػرة عػػاـ  .1974كتناكلػػت أيضػنا عبلقػػة حركػػة فػػتح فػػي التنظيمػػات الفمسػػطينية األخػػرل،
كعبلقة فتح بمنظمة التحريػر الفمسػطينية كسػيطرة الحركػة عمػى المنظمػة ،كعبلقػات حركػة فػتح الخارجيػة مػع

الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة االتحػػاد السػػكفيتي فػػي تمػػؾ الفت ػرة ،كعبلقػػات حركػػة فػػتح باألنظمػػة العربيػػة كدكؿ
الطػكؽ ،كتػػأثير الخػركج مػػف لبنػػاف عمػى تكجيػػات حركػة فػػتح السياسػػية ،كتكصػمت الد ارسػػة إلػى مجمكعػػة مػػف

النتائج كاف أىما التالي:


لقد أظيرت حركة فتح قبؿ انخراطيا في منظمة التحرير الفمسطينية قػدرة ممحكظػة عمػى التخطػيط

كالمبادرة ،كصناعة الحدث ،مما مكنيا مف استقطاب عدد كبير مف الشباب الفمسطيني.


بعد معركة الكرامة أصبحت حركة فتح عنكانان لممقاكمة يسعى ليا كؿ كطني حػريص عمػى العمػؿ

ألجؿ فمسطيف.

 ت ارجػػع الكفػػاح المسػػمح فػػي يس ػمٌـ أكلكيػػات حركػػة فػػتح بعػػد الخػػركج مػػف لبنػػاف ،بعػػد مػػا كػػاف الكفػػاح
المسمح ىك الطريؽ االستراتيجي الحتمي الكحيد لمتحرير.
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- As’ad, Ghanem, Palestinian Politics after Arafat: A Failed National
Movement, 2010.
The Palestinian national movement reached a dead-end and came close to
disintegration at the beginning of the present century. The struggle for power
after the death of Yasser Arafat in 2004 signaled the end of a path toward
statehood prepared by the Oslo Accords a decade before. The reasons for the
failure of the movement are deeply rooted in modern Palestinian history. As'ad
Ghanem analyzes the internal and external events that unfolded as the Palestinian
national movement became a "failed national movement," marked by internecine
struggle and collapse, the failure to secure establishment of a separate state and
achieve a stable peace with Israel, and the movement's declining stature within
* the Arab world and the international community.
 دراسففة الباحففث /حكففم طالففب محمففد ذيففاب ( ،)2009الموسففوعة (:فصففائل العمففل الففوطني ودورىففا فففيالنضففال التحففرري لمشففعب الفمسففطيني) (جبيففة النضففال الشففعبي الفمسففطيني نموذج فاً) قففدمت ىففذه

الدراسة لمحصول عمى درجة الماجستير من جامعة القدس.

تناكل ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة أى ػػـ م ارح ػػؿ النض ػػاؿ ال ػػكطني ،كك ػػذلؾ ظ ػػركؼ نش ػػأة كمس ػػيرة فص ػػائؿ العم ػػؿ

الػكطني ،كتناكلػػت أيضػان جبيػػة النضػاؿ الشػػعبي الفمسػػطيني باعتبارىػا أحػػد فصػائؿ العمػػؿ الػكطني مػػف حيػػث
طابعيا الفكرم كالسياسي كالتنظيمي كالدكر الذم لعبتو في مختمؼ مراحؿ النضاؿ الكطني.

كأك ػػدت الد ارسػػػة عم ػػى أىميػػػة الكح ػػدة الكطنيػػػة كالحفػػػاظ عمييػػػا ،كاس ػػتخداـ لغػػػة الحػ ػكار لحػػػؿ جميػػػع

الخبلفػػات الداخميػػة كالحفػػاظ عمػػى منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،باعتبارىػػا الممثػػؿ الشػػرعي كالكحيػػد لمشػػعب

الفمسطيني.

 -دراسة الباحث /سامر عبد الحميد أرشيد ( )2007الموسومة(:تأثير اتففا أوسفمو واالنتفاضفة الثانيفة

عمى حركة فتح والسمطة الفمسفطينية) ،قفدمت الدراسفة لنيفل الماجسفتير مفن كميفة الدراسفات العميفا جامعفة

بيرزيت.

حاكلػػت ىػػذه الد ارسػػة التعػػرض لؤلثػػر الػػذم تركػػو اتفػػاؽ أكسػػمك كتداعياتػػو ،إضػػافة إلػػى أثػػر االنتفاضػػة
الثانية ،عمى حركة فتح ،كبخاصة لجية الدكر المحتمؿ ليا فػي خمػؽ نظػاـ سياسػي ديمق ارطػي فػي فمسػطيف.
كرأت الد ارسػػة أف حركػػة فػػتح ،كىػػي كبػػرل فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،قػػد تعرضػػت إلػػى الكثيػػر مػػف

التغيرات منذ تكقيع اتفاؽ أكسمك ،مرك انر باالنتفاضة الثانية في فمسطيف ،كتحكؿ مركز القرار فػي الحركػة إلػى

الم ىك ػػكف الرئيس ػػي لمس ػػمطة الفمس ػػطينية،
الض ػػفة الغربي ػػة كقط ػػاع غػ ػزة ،كش ػػكمت الحرك ػػة كككادرى ػػا كقاع ػػدتيا ي
فاندمجت بالسمطة كتحكلت أكلكياتيا إلى أكلكيات السمطة الرسمية نفسيا.

*

As’ad, Ghanem, Palestinian Politics after Arafat: A Failed National Movement, Indiana University Press,USA,
2010.
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 -دراسة الباحفث /محمفد سفييل أحمفد ( ،)2007الموسفومة( :حركفة التحريفر الفوطني الفمسفطيني ففتح

وآثارىا عمى التنمية السياسفية فمسفطين  2006-1993م) ،قفدمت ىفذه الدراسفة لنيفل درجفة الماجسفتير

من جامعة النجاح الوطنية.

تناكلت ىذه الدراسة تأثير حركة فتح عمى التنمية السياسية في فمسػطيف (الضػفة الغربيػة كقطػاع غػزة)
في الفترة ما بيف  ،2006-1993كذلؾ مف خبلؿ زاكيتيف الزاكية األكلى تتعمؽ بدكر حركة فتح في مقاكمػة

االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كالزاكية الثانيػة تعػالج قضػية البنػاء الػداخمي لحركػة فػتح كمػا يتعمػؽ بقضػايا الديمقراطيػة
كالتعددية كحقكؽ اإلنساف كسيادة القانكف ،كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا:

مساىمة حركة فتح في تعزيز التنمية السياسية لػـ تكػف بػالحجـ المتكقػع منيػا ،سػكاء عمػى مسػتكل



مقاكمة االحتبلؿ أك البناء الداخمي ،كيعكد ذلؾ لعدة أسباب مكضكعية.

تعاني حركة فتح في الكقت الراىف مف حالة عدـ اتزاف كضياع فػي اليكيػة الذاتيػة ،كعػدـ معالجػة



ىذه الحالة سكؼ يؤدم حدكث مشاكؿ في المستقبؿ القريب.

 -دراسة الباحثة /تغريد سمير كشك ( ،)2006الموسومة (:إشكاليات المقاومة الفمسطينية بعد أحفداث

الحادي عشر من سبتمبر ،)2001قدمت ىفذه الدراسفة لنيفل درجفة الماجسفتير مفن كميفة الدراسفات العميفا
جامعة بيرزيت.
تناكلػػت ىػػذه الد ارسػػة مفيػػكـ المقاكمػػة الفمسػػطينية ،كنظ ػرة القػػانكف الػػدكلي لحػػؽ الشػػعكب فػػي مقاكمػػة

االحػ ػػتبلؿ كأىػ ػػداؼ كم ارحػ ػػؿ كأسػ ػػاليب المقاكمػ ػػة فػ ػػي االنتفاضػ ػػة األكلػ ػػى ،كاالنعكاسػ ػػات الدكليػ ػػة كاإلقميميػ ػػة
لبلنتفاضػػة ،كالمكقػػؼ الفمسػػطيني الرسػػمي مػػف أحػػداث الحػػادم عشػػر مػػف سػػبتمبر كمحاكلػػة اإلدارة األمريكيػػة

احتػكاء انتفاضػػة األقصػػى ،كتناكلػػت الد ارسػػة أيضػنا إشػػكاليات المقاكمػػة قبػػؿ كبعػػد أحػػداث الحػػادم عشػػر مػػف
س ػػبتمبر 2001عم ػػى الص ػػعيد ال ػػدكلي كاإلسػ ػرائيمي كالمحم ػػي ،كالمكق ػػؼ األمريك ػػي م ػػف العممي ػػات التفجيري ػػة.

تكصػػمت الد ارسػػة إلػػى ضػػركرة إصػػبلح البيػػت الػػداخمي الفمسػػطيني لضػػماف الخػػركج مػػف إشػػكاليات المقاكمػػة
عمى الصعيد الدكلي كالمحمي.

 -دراسفففة الباحفففث سفففميمان قفففوس ( ،)2006الموسفففومة(:المقاومفففة ،اإلرىفففاب رؤيفففة تاريخيفففة لمحالفففة

الفمسففطينية) قففدمت ىففذه الدراسففة لنيففل درجففة الماجسففتير مففن كميففة الدراسففات العميففا جامعففة بيففر زيففت

فمسطين.

تتناكلػت الد ارسػة السػػياؽ التػاريخي الػذم أكصػػؿ إلػى اعتبػػار حركػات المقاكمػة حركػػات إرىابيػة ،يتعػػيف

إدانتيػػا كمحاربتيػػا ،كتناكلػػت مفيػػكـ المقاكمػػة فػػي القػػانكف الػػدكلي عبػػر تطػػكر حػػؽ تقريػػر المصػػير مػػف مجػػرد
فك ػرة إل ػى حػػؽ أصػػيؿ ،كالسػػيناريكىات المسػػتقبمية المتاحػػة أمػػاـ المقاكمػػة الفمسػػطينية ،المتمثمػػة فػػي اسػػتمرار
00

خيػػار المفاكضػػات أك تكػرار تجربػػة حػػزب اهلل أك المقاكمػػة السػػممية ،كاشػػكالية كػػؿ خيػػار مػػنيـ عمػػى الصػػعيد
الدكلي

كالمحمي .

كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى كجػػكد بعػػض المتغيػػرات القانكنيػػة كالتاريخيػػة المػػؤثرة عمػػى مشػػركعية مقاكمػػة

الشعكب لمييمنة كالتحكـ األجنبي لغرض تحقيؽ مصػائرىا .كأف القػانكف الػدكلي لػـ يطػ أر عميػو أم تغييػر مػف
شأنو تجريـ أعماؿ المقاكمة لبلحتبلؿ األجنبي بيدؼ الكصكؿ لحؽ تقرير المصير.
تاسعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة

لـ يتناكؿ الباحث الدراسات السابقة بغرض النقد أك إظيار الػنقص ،كلكػف لبلسػتفادة منيػا فػي التحميػؿ

كالتعمػػؽ فػػي المكضػػكع الم ػراد بحثػػو خػػبلؿ ىػػذه الد ارسػػة ،كبعػػد اسػػتعراض الد ارسػػات السػػابقة يمكػػف التعقيػػب
عمييا في النقاط التالية:

 معظـ الدراسات السػابقة لػـ تتنػاكؿ تطػكر مفيػكـ المقاكمػة فػي الفكػر السياسػي الػكطني الفمسػطينيو
و
بشكؿ خاص.
بشكؿ عاـ ،كلدل حركة فتح

 -ىنػػاؾ جػػزء كبيػػر مػػف الد ارس ػػات السػػابقة تناكل ػػت الفكػػر السياسػػي لحركػػات كتنظيم ػػات فمسػػطينية

أخرل غير حركة فتح ،كغمب عمييا الطابع التاريخي كليس السياسي.

 -الد ارس ػػات الس ػػابقة التػػي تناكل ػػت حرك ػػة ف ػػتح كان ػػت د ارسػػات تاريخي ػػة مث ػػؿ د ارسػػة عص ػػاـ ع ػػدكاف

األكلػػى ( )1968/1958كالثانيػػة ( )1983/1969كالتػػي تناكلػػت تػػاري حركػػة فػػتح مػػف خػػبلؿ السػػرد
التػػاريخي لؤلحػػداث كلػػـ تتنػػاكؿ مكضػػكع الفكػػر السياسػػي لحركػػة فػػتح بشػ و
ػكؿ محػػدد ،كىػػك األمػػر الػػذم
ركزت عميو ىذه الدراسة.

 -لـ تجر الدراسات السابقة مقارنػة الفػركؽ الفكريػة كالنظريػة فػي الفكػر السياسػي الػكطني الفمسػطيني

حكؿ مفيكـ المقاكمة األمر الذم قامت بو ىذه الدراسة.

 -الد ارسػػات السػػابقة لػػـ تتنػػاكؿ مفيػػكـ المقاكمػػة فػػي الفكػػر السياسػػي لحركػػة فػػتح منػػذ النشػػأة كحتػػى

كتاري ىذه الدراسة ،األمر الذم قامت بو ىذه الدراسة مف خبلؿ د ارسػة م ارحػؿ تطػكر مفيػكـ المقاكمػة
في الفكر السياسي لحركة فتح.

ػى الباحػػث إلػػى إنػػو ،كاضػػاف نة لمػػا تكصػػمت إليػػو الد ارسػػات السػػابقة ،كالتػػي تعتبػػر م ارجػػع ىامػػة
كقػػد انتيػ ٌ
لمدراسة ،فاف ىذه الدراسة ركزت عمى دارسة مفيكـ المقاكمػة فػي الفكػر السياسػي الػكطني الفمسػطيني (حركػة
فتح نمكذجان) كناقشت الفركؽ الفكرية كالنظرية حكؿ مفيكـ المقاكمة في الفكر السياسػي الػكطني الفمسػطيني،

كمصادر كجذكر الفكر السياسي لدل حركة فتح ،كمراحؿ تطكر مفيػكـ المقاكمػة كاألسػباب كالعكامػؿ العربيػة
كالدكليػػة التػػي أدت لمتغيػػر فػػي الفكػػر السياسػػي لحركػػة فػػتح ،كالكسػػائؿ كاألدكات التػػي أصػػبح مفيػػكـ المقاكمػػة

يشمميا.
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انفصم األول:

تعسيف املقاومة وجروزها انتازخيية
المبحث األول :مصوغات المقاومة في القانون
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المبحث الثاني المقاومة الفمسطينية ضد

االنتداب البريطاني والمشروع الصييوني.
المبحث الثالث :المقاومة الفمسطينية بعد
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الفصل األول:
تعريف المقاومة وجذورىا التاريخية
يطرح مفيكـ المقاكمة سياسيان عندما تقع جغرافية شعب ما تحت كطػأة احػتبلؿ أجنبػي يحػاكؿ مصػادرة

حقكقو الطبيعيػة عمػى أرضػو ،كنيػب ثركاتػو كتحكيمػو شػيئان فشػيئان إلػى مجػرد تابعػان سياسػيان كاقتصػاديان كعسػكريان

لمعادلػػة السػػيد األقػػكل.كمقاكمػػة االحػػتبلؿ قديمػػة قػػدـ البشػػر ،فقػػد سػػجؿ التػػاري البشػػرم العديػػد مػػف حػػاالت

ال ألرضػػيا كقي ػ نار لسػػكانيا ،عبػػر مجمكعػػة مػػف الق ػكانيف كاإلج ػراءات التػػي
اعتػػداء شػػعكب عمػػى أخػػرل ،احػػتبل ن

تسػػتيدؼ قمػػع الشػػعكب كالسػػيطرة عمييػػا ،كقػػد بػػرزت المقاكمػػة كعمػػؿ مشػػركع إللغػػاء القػػانكنيف كاإلجػػراءات

التعسػػفية التػػي تصػػدرىا سػػمطات االحػػتبلؿ ،أف المقاكمػػة عمػػؿ مشػػركع ي ػرفض اإلذع ػػاف أك الطاعػػة لسػػمطة
االحتبلؿ.
كحركة المقاكمة ىي جميع األعماؿ االحتجاجية التي تقكـ بيػا الشػعكب كاألمػـ الكاقعػة تحػت االحػتبلؿ

األجنبي ،فالشعكب تقاكـ مف يحتؿ أراضييا كيسػتنزؼ ثركاتيػا ،كتختمػؼ األسػاليب مػف العصػياف المػدني إلػى
اسػتخداـ العنػؼ المسػمح كمػػا بينيمػا مػف درجػػات ،كمشػركعية المقاكمػة ضػد المحتػػؿ أقرتيػا األعػراؼ كالقػكانيف

الدكليػػة ،كاألديػػاف السػػماكية كالطبيعػػة البشػرية ،كتمتمػػؾ المقاكمػػة فػػي فمسػػطيف ،المشػػركعية الكطنيػػة كالسياسػػية
كالقانكني ػػة إل ػػى جان ػػب مش ػػركعيتيا األساس ػػية اإلس ػػبلمية ،عم ػػى اعتب ػػار أف فمس ػػطيف أرض عربي ػػة كاس ػػبلمية
تعرضػػت لمخطػػط صػػييكني امبريػػالي لتػػكطيف الميػػاجريف الييػػكد فػػي فمسػػطيف عمػػى حسػػاب أصػػحاب األرض

األصمييف.

كليػ ػػذا ال يسػ ػػتطيع أحػ ػػد أف يشػ ػػكؾ فػ ػػي مشػ ػػركعية المقاكمػ ػػة مػ ػػف الزاكيػ ػػة القانكنيػ ػػة كالسياسػ ػػية كحتػ ػػى
األخبلقيػة ،كالتػػي يتكجػػب عمػػى كػؿ كطنػػي فمسػػطيني بغػػض النظػػر عػف دينػػو كخمفيتػػو األيديكلكجيػػة أف ينخػػرط
فػي مقاكمػػة االحػػتبلؿ ،كقػػد كاجػػو الشػػعب الفمسػػطيني خػػبلؿ عقػػكد طكيمػػة تجػػاكزت كاجػراءات عميقػػة تسػػتيدؼ

استئص ػػاؿ ج ػػذكره كىكيت ػػو الكطني ػػة كالعربي ػػة ،أم ػػاـ ق ػػكل إمبريالي ػػة متتالي ػػة تمم ػػؾ إمكاني ػػات الييمن ػػة كال ػػبطش
كاالجتثاث ،فمـ يكف الفمسطينيكف يكاجيكف قكة بمفردىا خبلؿ تاريخيـ الجيادم الطكيػؿ ،بػؿ إنيػـ فػي الغالػب
ما كانكا يكاجيكف فريقان استعماريان متكامبلن يدعـ بعضو بعضان ،كتتػكزع أدكارىػـ بدقػة ،بحيػث تفضػي خطػكاتيـ

جميعان إلى تنفيذ مشركع االستعمار الصييكني عمى أرض فمسطيف ،كفقان لمبػدأ إقامػة الػكطف القػكمي الييػكدم

الخالص.

كستسػػتعرض الد ارسػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ مفيػػكـ المقاكمػػة فػػي القػػانكف الػػدكلي ،كالمقاكمػػة الفمسػػطينية فػػي

ظ ػػؿ االنت ػػداب البريط ػػاني كخ ػػبلؿ الفتػ ػرة الت ػػي أعقب ػػت ح ػػرب ع ػػاـ  1948حت ػػى انطبلق ػػة الث ػػكرة الفمس ػػطينية
المعاصػرة ،لبيػػاف أىػػـ األشػػكاؿ كاألسػػاليب التػػي كاجػػو فييػػا الشػػعب الفمسػػطيني االحػػتبلؿ البريطػػاني كالمشػػركع
الصييكني في فمسطيف.
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املبحح األول:
تأصًل مفهىو املكاومة
المطمب األول :مفيوم المقاومة في القانون الدولي والمواثي الدولية
المطب الثاني :ح تقرير المصير لمشعب الفمسطيني
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المبحث األول:
تأصيل مفيوم المقاومة
ال أف أحكػػاـ القػػانكف الػػدكلي المعاصػػر تعتػػرؼ بحػػؽ كػػؿ الشػػعكب فػػي مقاكمػػة العػػدكاف،
البػػد التأكيػػد أك ن

كش ػػرعية المقاكم ػػة الكطني ػػة أك ش ػػرعية ح ػػرب التحري ػػر لم ػػتخمص م ػػف االح ػػتبلؿ ليس ػػت مس ػػألة طارئ ػػة فاج ػػأت

القػػانكف الػػدكلي ،كانمػػا ىػػي كجػػدت كطرحػػت فػػي مطمػػع القػػرف المنصػػرـ عنػػدما جػػرت المحػػاكالت األكلػػى لتقػػنف
قكاعد الحرب ،ففي طميعة الكثائؽ كاالتفاقػات القانكنيػة كالمكاثيػؽ التػي تكػرس أك تػدعـ المبػادئ المتعمقػة بحػؽ

المقاكم ػػة كمش ػػركعيتيا ت ػػأتي :اتفاقي ػػة م ػػؤتمر الى ػػام  1899ك 1907كميث ػػاؽ األم ػػـ المتح ػػدة ،كاالتفاقي ػػات
الدكلي ػػة ح ػػكؿ حق ػػكؽ اإلنس ػػاف (دي ػػب  ،)2008،كلق ػػد اس ػػتمر التص ػػاعد ف ػػي تط ػػكر مكق ػػؼ المجتم ػػع ال ػػدكلي
كمنظماتو تجاه قضية الصراع في فمسطيف ،مع استمرار تكشؼ الحقػائؽ أصػبح يعتبػر أ ٌف المشػكمة األساسػية
فػي اضػطراب ىػػذه المنطقػة مػػف العػالـ ،تكمػػف فػي حرمػاف الشػػعب الفمسػطيني مػػف ممارسػة حقكقػػو التػي تقرىػػا
مبادئ القانكف الدكلي (.)Devas, 1979, p6

المطمب األ ول :المقاومة والقانوني الدولي
أوالً :تعريف المقاومة

عرفػػت المػػادة الثانيػػة مػػف الئحػػة الىػػام لعػػاـ1907ـ المتعمقػػة بقػكانيف كأع ػراؼ الحػػرب البريػػة ،الشػػعب

القائـ أك المنتفض في كجو العدك بأنو "مجمكعػة مػف المػكاطنيف مػف سػكاف األ ارضػي المحتمػة ،الػذيف يحممػكف

السبلح كيتقدمكف لقتاؿ العدك ،أكاف ذلؾ بأمر حككمتيـ أك بدافع انتمائيـ الكطني ،كعميو أضحى مف كاجػب
الش ػػعكب المتعرض ػػة لمع ػػدكاف أف تي ػػب لم ػػدفاع ع ػػف نفس ػػيا كحقكقي ػػا" (أب ػػك ق ػػكس ،2006 ،ص ،)26كأفػ ػراد
المقاكمػػة المسػػمحة أك األنصػػار ىػػـ عناصػػر ال ينتمػػكف إلػػى أف ػراد الق ػكات المسػػمحة النظاميػػة ،لكػػنيـ يأخػػذكف
عم ػػى ع ػػاتقيـ القي ػػاـ بعممي ػػات القت ػػاؿ دفاعػ ػان ع ػػف المص ػػالح الكطني ػػة أك القكمي ػػة ض ػػد ق ػػكل أجنبي ػػة (الع ارق ػػي،

 ،2011ص .)2

كيقصد أيضا بالمقاكمة كالحركات المنضمة ليا" بأنيا عبارة عف منظمات شػعبية ،أخػذت عمػى عاتقيػا

ميمة تحرير شعكبيا كأكطانيا مف التكاجد العسػكرم األجنبػي فػكؽ ترابيػا الػكطني ،كتسػتمد المقاكمػة شػرعيتيا

مف تأييد الجماىير ليا ،كتتخذ عادةن مف أقاليـ الببلد المحيطة حرمنا ليا تستمد منيا تمكينيػا كتػدريب قكاتيػا"،
ػرؼ الػػبعض حركػػات المقاكمػػة الشػػعبية ،التػػي يمكػػف كصػػفيا بأنيػػا منظمػػات كطنيػػة ذات جنػػاحيف سياسػػي
كيعػ ٌ
ي
كعسػػكرم ،تنشػػأ فػػي البمػػداف المسػػتعمرة ،كتقػػكد كفاحػان مسػػمحان مػػف أجػػؿ التحػػرر كحػػؽ تقريػػر المصػػير (أحمػػد،
ص  ،)500 :499كالمقاكمػة الشػعبية ليسػت سػكل عمميػات يقػػكـ بيػا أفػراد الشػعب العػادييف ،بيػدؼ الضػػغط
عمػػى المعتػػدم كاجبػػاره عمػػى التنػػازؿ عػػف األ ارضػػي التػػي يحتميػػا أك كقػػؼ عدكانػػو (أبػػك الكفػػاء ،1996 ،ص

 .)650كالمقاكم ػػة تعن ػػي االس ػػتخداـ المش ػػركع لك ػػؿ الكس ػػائؿ بم ػػا فيي ػػا الق ػػكة المس ػػمحة ل ػػدرء الع ػػدكاف ،كا ازل ػػة

االحػػتبلؿ كاالس ػػتعمار ،كتحقي ػػؽ االس ػػتقبلؿ ،كرفػػع الظم ػػـ المس ػػنكد ب ػػالقكة المسػػمحة ،بكص ػػفيا أى ػػدافان سياس ػػية
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مشركعة ،كىك ما يتفؽ مع القانكف الدكلي كتؤكده الشرائع السماكية ،كتستند مشركعية المقاكمػة إلػى مجمكعػة
مف المبادئ القانكنية الثابتة ،كحؽ المقاكمة استنادان لعػدـ الػكالء كالطاعػة لسػمطة االحػتبلؿ ،كاسػتنادان إلػى حػؽ

الشعكب فػي تقريػر مصػيرىا ،كالػدفاع المشػركع عػف الػنفس ،كاالسػتناد إلػى قػ اررات األمػـ المتحػدة ،كاالتفاقيػات
الدكلية الخاصة بحماية المدنييف أثناء الحركب (كثيقة ،مركز دراسات الشرؽ األكسط ،عماف .)2003

كىكػػذا يتبػػيف أف المقاكمػػة ىػػي مجمكعػػة مػػف الم ػكاطنيف مػػف سػػكاف األ ارضػػي المحتمػػة ،الػػذيف يحممػػكف

السػػبلح كيتقػػدمكف لقتػػاؿ العػػدك أك االحػػتبلؿ األجنبػػي ،كأف أفػراد المقاكمػػة ال ينتمػػكف إلػػى الق ػكات المسػػمحة أك
الجيػػكش النظاميػػة المتعػػارؼ عمييػػا فػػي كػػؿ دكلػػة ،كأف المقاكمػػة عمػػؿ مشػػركع كفػػؽ مبػػادئ القػػانكف الػػدكلي

كالمكاثيػػؽ الدكليػػة ،لػػذلؾ فػػنف مػػف حػػؽ المقاكمػػة اسػػتخداـ كػػؿ الكسػػائؿ بمػػا فييػػا القػػكة المسػػمحة لػػدرء العػػدكاف،
كا ازلػػة االحػػتبلؿ كاالسػػتعمار ،كتحقيػػؽ االسػػتقبلؿ كفػػؽ حػػؽ تقريػػر المصػػير الػػذم أكػػدت عميػػو مبػػادئ القػػانكف

الدكلي العاـ كالمكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية األخرل.
ثانياً :المقاومة في القانون الدولي
قبػػؿ الخػػكض فػػي ميػػداف المقاكمػػة المسػػمحة لبلحػػتبلؿ األجنبػػي كاالسػػتعمار فػػي القػػانكف الػػدكلي ،يتعػػيف

التنكيػػو أكالن ،أف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة كالق ػكانيف الدكليػػة تػػدعك إلػػى فػػض المنازعػػات الدكليػػة بػػالطرؽ السػػممية،
فعمػػي سػػبيؿ المثػػاؿ ،يػػنص الفصػػؿ السػػادس مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة عمػػى أف حفػػظ السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف،

كتحقيق ػان ليػػذه الغايػػة تتخػػذ الييئػػة التػػدابير المشػػتركة الفعالػػة لمنػػع األسػػباب التػػي تيػػدد السػػمـ كتقمػػع أعمػػاؿ

العػػدكاف كغيرىػػا مػػف أكجػػو اإلخػػبلؿ بالس ػمٌـ كاألمػػف الػػدكلييف ،كتتػػذرع بالكسػػائؿ السػػممية ،كفق ػنا لمبػػادئ العػػدؿ
كالقانكف الدكلي ،لحؿ المنازعات الدكلية بالطرؽ السممية.

كقد شػيد القػانكف الػدكلي تطػك انر كاضػحان فػي معالجػة ظػاىرة الن ازعػات المسػمحة خاصػة بعػد أف تصػاعد

كنيػػؿ االسػػتقبلؿ ،كبعػػد أف تبمػػكرت صػػي حػػرب العصػػابات كأسػػمكب قتػػالي
نضػػاؿ الشػػعكب مػػف أجػػؿ التحػػرر ٌ
فعاؿ يستخدمو الطرؼ "الضعيؼ" في مكاجية الطرؼ المػنظـ عسػكرينا كالمػدجج بالسػبلح ،إالٌ إنػو لػـ يسػتطع
ٌ

أف يكاكػػب التطػػكر الحاصػػؿ فػػي الن ازعػػات المسػػمحة كاآلثػػار المترتبػػة عمييػػا ،كىػػك فػػي حاجػػة إلػػى مزيػػد مػػف
التطػػكر المسػػتمر (أبػػك عيسػػى ،)2009 ،كتسػػتمد المقاكمػػة المسػػمحة مشػػركعيتيا مػػف أحكػػاـ القػػانكف الػػدكلي
المتمثم ػػة ف ػػي األعػ ػراؼ ،كالقػ ػكانيف ،كاالتفاقيػ ػػات الدكلي ػػة كقػ ػ اررات األمػػػـ المتح ػػدة ،كبػػػاقي المنظم ػػات الدكليػػػة
كاإلقميميػػة كغيرىػػا مػػف مصػػادر القػػانكف الػػدكلي ،كمػػا أف المقاكمػػة المسػػمحة ظػػاىرة تحظػػى بػػدعـ قػػكم مػػف

الشػػعكب الكاقع ػػة تح ػػت أم اح ػػتبلؿ أجنب ػػي أك سػػمطة مس ػػتبدة (الع ارق ػػي ،)2011 ،كأف مشػػركعية الح ػػؽ ف ػػي
المقاكمػة المسػػمحة ،يظيػر كنتػػاج منطقػي لشػػرعية كفػػاح الشػعكب فػػي سػبيؿ التحػػرر مػف السػػيطرة االسػػتعمارية
كاألجنبيػػة كالقيػػر األجنبػػي ،كيقػػر القػػانكف الػػدكلي بمػػنح الشػػعكب التػػي تتعػػرض لمعػػدكاف الحػػؽ فػػي اسػػتخداـ

المقاكمػػة المسػػمحة كجػػزء شػػرعي كأصػػيؿ مػػف أدكات ككسػػائؿ الػػدفاع الشػػرعي عػػف الػػنفس كفق ػان لميثػػاؽ األمػػـ
المتحدة كالمكاثيؽ الدكلية األخرل(عباس.)2013،
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المعتػدم كردعػو بػالتطبيؽ لحػؽ الػدفاع
كاف كاف القانكف الدكلي ال ٌ
يحرـ عمػى الػدكؿ أف تبػادر بمقاكمػة ي
الشػػرعي ،فمػػف الطبيعػػي أال يحػػرـ األف ػراد العػػادييف مػػف مقاكمػػة المعتػػدم إذا لػػـ تفمػػح جيػػكد الدكلػػة المنتميػػيف
بل ،بسػػبب احػػتبلؿ كػػؿ
إلييػػا فػػي رد العػػدكاف ،أك ككسػػيمة إضػػافية لجيػػكد الدكلػػة ،أك نتيجػػة لػػزكاؿ الدكلػػة فع ػ ن
أقاليميػػا (أبػػك الكفػػا ،1996 ،ص  ،)650كىػػذا مػػا تؤكػػد المػػادة ( )51مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة عمػػى أنػػو "

لػػيس فػػي ىػػذا الميثػػاؽ مػػا يضػػعؼ أك يػػنقض الحػػؽ الطبيعػػي لمػػدكؿ ،ف ػرادل أك جماعػػات ،فػػي الػػدفاع عػػف
أنفسيـ إذا اعتدت قكة مسمحة عمى أحد مف أعضاء األمػـ المتحػدة كذلػؾ إلػى أف يتخػذ مجمػس األمػف الػدكلي

التػػدابير البلزمػػة لحفػػظ السػمٌـ كاألمػػف الػػدكلييف ،كالتػػدابير التػػي اتخػػذىا األعضػػاء اسػػتعماالن لحػػؽ الػػدفاع عػػف
الػػنفس تيبمػ بيػػا إلػػى مجمػػس األمػػف فػػك نار ،كال تػػؤثر تمػػؾ التػػدابير بػػأم حػػاؿ ،فيمػػا لممجمػػس – بمقتضػػى سػػمطتو
كمسػػؤكلياتو المسػػتمدة مػػف أحكػػاـ ىػػذا الميثػػاؽ-مػػف الحػػؽ فػػي أف يتخػػذ فػػي أم كقػػت مػػا يػػرل ضػػركرة مػػف
األعماؿ لحفظ السمٌـ كاألمف الدكلييف أك إعادتو إلى نصابو" (الشاعرم ،2006،ص .)458
كعميػػو يتبػػيف أف مقاكمػػة االحػػتبلؿ األجنبػػي عمػػؿ مشػػركع كفػػؽ مبػػادئ القػػانكف الػػدكلي العػػاـ كالقػػانكف

الػدكلي اإلنسػػاني ،كالمكاثيػػؽ كالمعاىػػدات الدكليػػة كميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ،حيػػث أكػػدت المػػادة  51مػػف الميثػػاؽ
عمػػى حػػؽ الػػدفاع الشػػرعي عػػف الػػنفس فػػرادل كجماعػػات ضػػد االحػػتبلؿ األجنبػػي ،كأف المقاكمػػة ىػػي عمػػؿ
مشػػركع كحػػؽ مػػف حقػػكؽ الشػػعكب كاألمػػـ الخاضػػعة تحػػت االحػػتبلؿ ،بيػػدؼ الحصػػكؿ عمػػى حريتيػػا كنيػػؿ

استقبلليا السياسي كفؽ مبدأ حؽ تقرير المصير.
ثالثاً :مشروعية المقاومة في المنظمات والمواثي الدولية

 :1ح الدفاع الطبيعي

أكػػدت الجمعيػػة العمكميػػة لؤلمػػـ المتحػػدة فػػي العديػػد مػػف ق ارراتيػػا عمػػى شػػرعية نضػػاؿ الشػػعكب الكاقعػػة
تحػػت االحػػتبلؿ مػػف أجػػؿ تقريػػر مصػػيرىا ،كأدانػػت الحككمػػات التػػي ال تعتػػرؼ بحػػؽ تقريػػر المصػػير ككجػػكب
تطبيؽ االتفاقات الدكلية ،ال سيما اتفاقيات جنيؼ الرابعة.

كلع ػ ٌؿ أبػػرز ىػػذه الق ػ اررات الق ػرار رق ػػـ  2852الصػػادر ع ػػف الجمعيػػة العمكميػػة بتػػاري 1971/12/20
ال ػػذم دع ػػا إل ػػى " ض ػػركرة كض ػػع مب ػػادئ تي ػػدؼ إل ػػى تعزي ػػز حماي ػػة األفػ ػراد ال ػػذيف يناض ػػمكف ض ػػد الس ػػيطرة
االسػػتعمارية كاألجنبيػػة كضػػد االحػػتبلؿ األجنبػػي كاألنظم ػػة العنصػػرية " ،كضػػركرة" تطػػكير القكاعػػد المتعمق ػػة
بكضػػع المناضػػميف كرجػػاؿ العصػػابات كحمػػايتيـ كمعػػاممتيـ معاممػػة إنسػػانية فػػي أبػػاف المنازع ػػات المسػػمحة،

الدكليػػة كغيػػر الدكليػػة "(أبػػك عيسػػى ،)2009 ،كقػػد أكػػدت األمػػـ المتحػػدة  -كالكثيػػر مػػف المنظمػػات الدكليػػة
التابع ػػة لي ػػا -عم ػػى ش ػػرعية كف ػػاح الش ػػعكب لمحص ػػكؿ عم ػػى اس ػػتقبلليا كال ػػتخمص م ػػف الس ػػيطرة االس ػػتعمارية

األجنبيػػة كاالحػػتبلؿ األجنبػػي ،بكػػؿ الكسػػائؿ الممكنػػة بمػػا فييػػا اسػػتخداـ الكفػػاح المسػػمح (أبػػك الكفػػا،1996 ،
ص ،)637كفػػي المػػؤتمر الػػدكلي بشػػأف تطػػكير قكاعػػد القػػانكف اإلنسػػاني المنعقػػد بجنيػػؼ سػػنة  ،1976كالػػذم

ترتػب عميػػو البركتككػػكليف اإلضػػافييف لعػػاـ  1977الممحقػػيف باتفاقيػػات جنيػػؼ األربعػػة ،حيػػث اعتبػػرت حػػركب
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التحريػػر بمثابػػة حػػركب دكليػػة ،إذ جػػاء فػػي المػػادة األكلػػى مػػف البركتككػػكؿ األكؿ أف حػػركب التحريػػر الػػكطني
ىي حركب مشركعة كعادلة ،كىي حركب دكلية تطبؽ بشػأنيا كافػة القكاعػد التػي أقرىػا القػانكف الػدكلي بشػأف

قػكانيف الحػػرب ،كمػػا أف حركػػات التحريػػر الػػكطني ىػػي كيانػػات محاربػػة ذات صػػفة دكليػػة ،كىػػي بمثابػػة الػػدكؿ

التي ال تزاؿ في طكر التككيف(العراقي ،2011 ،ص .)4
 .2ح الدفاع الشرعي:

يمثػػؿ حػػؽ الػػدفاع الشػػرعي أىػػـ مظػػاىر حػػؽ البقػػاء الػػذم تتمتػػع بػػو الدكلػػة ،كىػػك يعنػػي رد الدكلػػة بػػالقكة

المسمحة عمى استعماؿ غير مشركع لمقػكة المسػمحة الػذم كجػو ضػدىا مػف قبػؿ دكلػة أخػرل ،كبعبػارة ثانيػة ،ال
بد لكي يعتبر استعماؿ الدكلة لمقكة المسمحة ضمف حالػة الػدفاع الشػرعي ،يجػب أف يكػكف ذلػؾ االسػتعماؿ قػد
سبقو فعؿ دكلي غيػر مشػركع؛ انطػكل عمػى اسػتعماؿ غيػر مشػركع لمقػكة مػف قبػؿ دكلػ وة مػا ،يػتـ اسػتخدـ القػكة
ضدىا دفاعان عف النفس (أبك عيسى ،)2009 ،كىذا يعني أف العمؿ الذم تؤتيو الدكلة أك أم كيػاف سياسػي؛

تقكـ بو باسـ الدفاع الشرعي ،ىك إجراء تريد بو الدفاع عف سبلمتيا اإلقميمية أك عػف اسػتقبلليا السياسػي لػرد
و
تصرؼ و
جماعة ما ،مف خبلؿ استخداـ كافة الكسائؿ العسكرية كالغير عسكرية المتاحة لدييا.
دكلة أخرل أك
لقد اعترؼ المجتمع الدكلي بشرعية المقاكمػة مػف خػبلؿ إقػرار مبػدأ حػؽ الػدفاع الشػرعي الػذم نفػذ إلػى
دكائر القانكف الدكلي بعد النص عميو فػي ميثػاؽ األمػـ المتحػدة ،كأف المقاكمػة الشػعبية المسػمحة ىػي عمميػات

القتػػاؿ التػػي يقػػكـ بيػػا عناصػػر كطنيػػة ،مػػف غيػػر عناصػػر القػػكات المسػػمحة النظاميػػة دفاعػػان عػػف المص ػػالح
الكطنيػػة أك القكميػػة ضػػد قػػكل أجنبيػػة ،س ػكاء كانػػت تمػػؾ العناصػػر تعمػػؿ فػػي إطػػار تنظػػيـ يخضػػع إلش ػراؼ
بناء عمى مبادرات خاصػة ،كفػي ضػكء االعتػراؼ الػدكلي بشػرعية المقاكمػة،
سمطات قانكنية ،أك كانت تعمؿ ن
كيمكػػف إثبػػات شػػرعية ىػػذه المقاكمػػة مػػف خػػبلؿ ارتباطيػػا بحػػؽ الػػدفاع الشػػرعي عػػف الػػنفس ،كتأكيػػد شػػرعيتيا
كأداة لضماف احتراـ حقكؽ اإلنساف كما يمي(:أحمد ،ص )5:4
 )1المقاومة الشعبية المسمحة وح الدفاع الشرعي عن النفس:
إف حػػؽ الػػدفاع الشػػرعي عػػف الػػنفس فػػي القػػانكف المحمػػي ىػػك الحػػؽ الػػذم يجيػػز لكػػؿ فػػرد أف يػػدافع عػػف
نفسػػو كمالػػو كعرضػػو ،ضػػد كػػؿ اعتػػداء يقػػع عميػػو ،كىػػذا الحػػؽ مكفػػكؿ لمفػػرد فػػي القػػانكف الػػدكلي أيض ػان،

حيػػث أيػػدت كػػؿ المكاثيػػؽ الدكليػػة حػػؽ كػػؿ شػػعب فػػي الػػدفاع عػػف نفسػػو كالحفػػاظ عمػػى أمنػػو كاسػػتقبللو

كسبلمة كيانو السياسي.

 )2شرعية المقاومة كأداة لضمان احترام حقو اإلنسان:
عنػػدما ييتخػػذ شػػكؿ انتيػػاؾ حقػػكؽ اإلنسػػاف سياسػػة عامػػة تمارسػػيا سػػمطات االحػػتبلؿ ،فػػنف المقاكمػػة ضػػد
تعد كسيمة مف كسػائؿ المسػاعدة الذاتيػة التػي تسػتيدؼ إ ازلػة العػدكاف ،كقػد جػاء القػرار رقػـ
ىذه السمطات ي

 3070في الدكرة  28بتػاري  30نػكفمبر  1971الصػادر عػف الجمعيػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة ،كاضػحان
09

في تأكيده عمى شرعية المجكء إلى الكفاح المسمح ضد سػمطة االحػتبلؿ ،كقػد كرد فػي ىػذا القػرار مػا يمػي
(المشراقة ،1990 ،ص :)229

• تعيػػد تأكيػػد الحػػؽ الثابػػت لجميػػع الشػػعكب الرازخ ػة تحػػت السػػيطرة األجنبيػػة كاالسػػتعمارية فػػي تقريػػر

المصػ ػ ػػير كالحريػ ػ ػػة كاالسػ ػ ػػتقبلؿ كفق ػ ػ ػنا لق ػ ػ ػ اررات الجمعيػ ػ ػػة العامػ ػ ػػة  )15( 1514لعػ ػ ػػاـ  1960كالق ػ ػ ػرار رقػ ػ ػػـ
 )25(2649لعاـ  ،1970كالقرار رقـ  )26( 2787لعاـ 1971ـ.

• تؤك ػػد أيضػ ػنا ش ػػرعية كف ػػاح الش ػػعكب م ػػف أج ػػؿ التح ػػرر م ػػف الس ػػيطرة األجنبي ػػة كاالس ػػتعمارية بجمي ػػع

الكسائؿ المتاحة ليا بما فييا الكفاح المسمح.

• تناشػػد جميػػع الػػدكؿ طبقػنا لميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة كق ارراتيػػا أف تعتػػرؼ بحػػؽ جميػػع الشػػعكب فػػي تقريػػر

مصيرىا كاالستقبلؿ كأف تقػدـ العػكف المعنػكم كالمػادم كاألشػكاؿ األخػرل لجميػع الشػعكب المكافحػة مػف أجػؿ
ممارسة حقكقيـ الثابتة في تقرير المصير كاالستقبلؿ.
 .3ح تقرير المصير

ال أنو يكجد أكثر مف تعريؼ لحؽ تقرير المصػير ألنػو مػف الصػعب أف يتفػؽ
في البداية يجب التنكيو أك ن

ساسة العالـ عمى تعريؼ مكحد أك محدد لو ،خاصةن أف ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يكضح معنػى أك مفيػكـ حػؽ

الشػػعكب فػػي تقريػػر مصػػيرىا؛ كاكتفػػى باإلشػػارة إليػػو فػػي الفق ػرة الثانيػػة فػػي المػػادة األكلػػى ،كلػػـ تكضػػح ق ػ اررات
األمـ المتحدة ىذا الحؽ ،فالجمعية العامة أصػدرت قػ ارر و
ات عديػدة ،لكنيػا نظريػة كتحتػاج إلػى تطبيػؽ ،فقرارىػا
رقـ  1514في الدكرة  15بتاري  "1960/12/14ينص عمى منح االستقبلؿ لمشعكب كاألقاليـ المستعمرة".

كيشير حؽ تقرير المصير  right of self-determinationفي مجاؿ السياسة الدكلية كالعمكـ
السياسية ،إلى حؽ كؿ مجتمع ذات ىكية جماعية متميزة ،مثؿ شعب أك مجمكعة عرقية كغيرىما ،بتحديد
طمكحاتو السياسية كتبني النطاؽ السياسي المفضؿ لديو مف أجؿ تحقيؽ ىذه الطمكحات كادارة حياة

المجتمع اليكمية ،كىذا دكف تدخؿ خارجي أك قير مف قبؿ شعكب أك منظمات أجنبية (المكسكعة

الحرة ،)2015،كمف جية أخرل عرفت المكسكعة البريطانية مبدأ تقرير المصير بأنو " مبدأ يشير إلى حؽ
كؿ أمة االختيار بحرية الحككمة كالنظاـ السياسي كالحضارم الذم تراه مناسبان الحتياجاتيا" ،كعرفو قامكس
مصطمحات القانكف الدكلي"  ،بأنو الصيغة التي إف طبقت عمى دكلة ،تعني النية في احتراـ استقبلؿ ىذه

الدكلة ،كعرفو الزعيـ السكفيتي "لينيف" أيضان "بأنو يعني حؽ األمـ في االستقبلؿ بالمعني السياسي ،كحرية

االنفصاؿ السياسي عف األمة المتسمطة كالمضطيدة" ،كعرفو الرئيس األمريكي األسبؽ "تكماس جيفرسكف"
بأنو "حؽ كؿ أمة في أف تحكـ نفسيا كفقنا لمشكؿ الذم ترتئيو ،كفي تغيير ىذا الشكؿ متى أرادت" (سعد

اهلل ،1986 ،ص .)70 :69
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كيعتبر حؽ تقرير المصير مف المبادئ الحديثة نسبيان ،ككاف في بدايتػو مجػرد مبػدأ سياسػي نػادت بػو

الثػػكرة الفرنسػػية ،كفػػي عػػاـ  1833تبنػػاه ال ػرئيس األمريكػػي مػػكنرك " كأصػػبح يسػػمى مبػػدأ مػػكنرك " الػػذم يقػػكـ
عمػػى رفػػض أم تػػدخؿ أجنبػػي فػػي شػػؤكف أمريكػػا ،كذلػػؾ لمكاجيػػة محػػاكالت كأطمػػاع أكركبػػا االسػػتعمارية فػػي

القارة األمريكيػة ،كعقػب الحػرب العالميػة األكلػى ،أكػده الػرئيس األمريكػي " كلسػكف" ،فػي نقاطػو األربعػة عشػرة

المشػػيكرة ،كأقرتػػو معاىػػدة الصػػمح التػػي عقػػدت بعػػد الحػػرب العالميػػة األكلػػى ،كطبقتػػو فػػي شػػرؽ أكركبػػا عمػػى
نطاؽ كاسع (الشراقة ،1990 ،ص  ،)175كتػنص الفقػرة الثانيػة مػف المػادة األكلػى مػف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة

عمػى أف أحػد مقاصػد األمػـ المتحػدة ىػك مػا يمػي " إنمػػاء العبلقػات الكديػة بػيف األمػـ عمػى أسػاس احتػراـ مبػػدأ

تسػػاكم الشػػعكب فػػي الحقػػكؽ كحقيػػا فػػي تقريػػر المصػػير ،كاتخػػاذ تػػدابير مبلئمػػة أخػػرل لتعزيػػز السػػمـ العػػالمي،
كىػػذه الم ػػادة تجع ػػؿ مب ػػدأ ح ػػؽ الش ػػعكب ف ػػي تقريػػر مص ػػيرىا بمثاب ػػة األس ػػاس ال ػػذم ينبغ ػػي أف ت ػػنيض عمي ػػو

العبلقػػات السياسػػية كاالقتصػػادية" .كتؤكػػد الفقػرة السػػابقة ،أف مبػػدأ حػػؽ الشػػعكب فػػي تقريػػر مصػػيرىا ،ىػػك أحػػد

التدابير المناسػبة لتعزيػز السػمـ العػالمي ،أم أنيػا تؤكػد الصػمة الكطيػدة جػدان بػيف حػؽ تقريػر المصػير كالحفػاظ
عمػػى السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف ،كبالتػػالي ،فػػنذا أحيػػؿ بػػيف شػػعب مػػف الشػػعكب كبػػيف قد ارتػػو عمػػى تقريػػر مصػػيره،

كذلػػؾ السػػتمرار سػػمطات االحػػتبلؿ فػػي منعػػو مػػف ممارسػػة حقكقػػو المشػػركعةٌ ،شػػكؿ ىػػذا الكضػػع تيديػػدنا لمسػػمـ
كاألمف الدكلييف.
كيرل" شريؼ بسيكني" إف حؽ تقرير المصير يصبح حقان قانكنيان ممزمان عندما تحرـ مجمكعة مف

الناس مف ممارسة حريتيا كحقكقيا كمعتقداتيا عمى أرضيا ،أك إذا كانت ىذه المجمكعة مف الناس قد

ابتعدت عف أرضيا بكسائؿ قسرية مف قبؿ مجمكعة أخرل ( .)bassionui,1977,p33كأكدت الجمعية
العامة لؤلمـ المتحدة في قرارىا رقـ ( 3103الصادر في  12ديسمبر) عمى الحؽ الكامؿ the inherent
right

لمشعكب المستعمرة في النضاؿ بكؿ الكسائؿ المتاحة ليـ ضد الدكؿ المستعمرة كالدكؿ األجنبية

التي تسيطر عمييـ ،بالتطبيؽ الكامؿ لحؽ تقرير المصير ،الذم اعترؼ بو ميثاؽ األمـ المتحدة ،كاعبلف
مبادئ القانكف الدكلي التي تحكـ العبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ ،كأكد القرار رقـ  2625بأف النضاؿ

يعد مشركعنا كيتفؽ تمامنا مع مبادئ القانكف الدكلي ،كيؤكد القرار عمى أف أم محاكلة لمقضاء عمى النضاؿ

الكطني يتعارض مع أحكاـ القانكف الدكلي كيشكؿ تيديدان لمسمـ كاألمف الدكلييف (أبك الكفا ،1996 ،ص
.)651

كما أكدت الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة في العديد مف ق ارراتيا عمى مشركعية نضاؿ الشعكب
الكاقعة تحت االحتبلؿ مف أجؿ تقرير مصيرىا ،كأدانت الحككمات التي ال تعترؼ بحؽ تقرير المصير،

ككجكب تطبيؽ االتفاقات الدكلية ،ال سيما اتفاقيات جنيؼ الرابعة.
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المطمب الثاني :ح تقرير المصير لمشعب الفمسطيني
حػػؽ تقريػػر المصػػير لمشػػعكب الخاضػػعة تحػػت اإلحػػتبلؿ ىػػك حػػؽ مكفػػكؿ لكافػػة األمػػـ التػػي ابتميػػت بػػاالحتبلؿ
األجنبي ،كذلؾ حسب كؿ المبادئ كاألعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية ،فقد أكد عميو ميثاؽ األمـ المتحػدة ،كاتفاقيػات

جنيؼ األربعة ،كمبادئ القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي اإلنساني.

أوالً :المقاومة الفمسطينية والقانون الدولي

يعتبر الصراع العربي اإلسرائيمي ساحة التكتر الدكلية اإلقميمية األبرز خبلؿ القرف الماضي ،كذلؾ

في نطاؽ القانكف الدكلي الحديث ،كقد ساىـ ىذا الصراع إلى حد كبير في تطكير كضع القكاعد كقكانيف

الحرب ،كتكسيع نطاؽ القانكف الدكلي اإلنساني ،كحقكؽ اإلنساف كحقكؽ البلجئيف ،كمركزية حؽ تقرير
المصير ،كالقكانيف المتعمقة باإلرىاب ( ،)Lynk, Akram,2013, p1ككاف مف نتيجة تصعيد نضاؿ
الشعب الفمسطيني عمى الصعيديف السياسي كالعسكرم ،أف بدأت األمـ تعترؼ بحقكؽ الشعب الفمسطيني،
ففي ق ارراىا رقـ 2023بالدكرة  ،24في تاري 1969/12/10ـ ،أكدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمى

حقكؽ شعب فمسطيف الثابتة التي ال يمكف التنازؿ عنيا ،كاعتبرت الجمعية العامة االحتبلؿ اإلسرائيمي

استعمار أجنبيان ،كأف نضاؿ الشعب العربي الفمسطيني ىك نضاؿ ضد االستعمار.
لؤلراضي العربية بمثابة
ان

كقػد ظيػػر مفيػػكـ الحقػػكؽ الثابتػػة لمشػػعب الفمسػػطيني أكؿ مػػا ظيػػر فػػي كثػػائؽ األمػػـ المتحػػدة ،فػػي قػرار

الجمعية العامة ( 2535الدكرة –  )24في  ،1969/12/10فقد كرد فيو أف الجمعية العامة “تؤكد مف جديػد

حقػػكؽ شػػعب فمسػػطيف الثابتػػة” .كتقػػدمت الجمعيػػة العامػػة خطػػكة أخػػرل عػػاـ  1970حينمػػا أعمنػػت فػػي قرارىػػا
( 2672د –  )25ف ػػي  1970/12/8أني ػػا :تعت ػػرؼ لش ػػعب فمس ػػطيف بالتس ػػاكم ف ػػي الحق ػػكؽ ،كيح ػػؽ تقري ػػر
مصيره بنفسو كفقنا لميثاؽ األمـ المتحدة ،كتعمف أف احتػراـ حقػكؽ شػعب فمسػطيف الثابتػة ىػك عنصػر ال غنػى

عنػػو فػػي إقامػػة سػػبلـ عػػادؿ كدائػػـ فػػي الشػػرؽ األكسػػط” ،ككػػررت الجمعيػػة العامػػة ىػػذه المفػػاىيـ فػػي ق ػ اررات

أصػػدرتيا فػػي أع ػكاـ  1971ك 1972ك 1973كأضػػافت إليػػو مػػا يريػػدىا قػػكةن ككضػػكحان ،ففػػي الق ػرار 2787
المؤرخ في ( 1971/12/6الدكرة –  )26قارنػت الجمعيػة العامػة نضػاؿ الشػعب الفمسػطيني بنضػاؿ الشػعكب

األخػػرل الكاقعػػة تحػػت االسػػتعمار كالتسػػمط األجنبػػي ،إذ جػػاء فػػي الفق ػرة األكلػػى منػػو :تؤكػػد (الجمعيػػة العامػػة)
شرعية نضاؿ الشعكب الكاقعة تحت االحتبلؿ األجنبي (المكسكعة الفمسطينية.)2015،

كأكػػدت الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة عمػػى شػػرعية نضػػاؿ الشػػعكب الخاضػػعة لمسػػيطرة االسػػتعمارية

كاألجنبيػة ،كالمعتػرؼ بحقيػا فػي تقريػر المصػير لكػي تسػتعيد ذلػؾ الحػؽ بأيػة كسػيمة فػي متناكليػا ،ففػي القػرار
رقػػـ  2649لعػػاـ  ،1970كفػػي القػػرار رقػػـ  2672لعػػاـ 1970ـ ،اعترفػػت الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتح ػػدة

لشػػعب فمسػػطيف بالتسػػاكم فػػي الحقػػكؽ كبحػػؽ تقريػػر المصػػير ،كفق ػان لميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ،كأعمنػػت االحت ػراـ
التػاـ لحقػكؽ شػػعب فمسػطيف الثابتػػة التػي ال يمكػػف التنػازؿ عنيػػا (طعمػو ،1975 ،ص،)135كمػػف ث ٌػـ تطػػكر
مكقػػؼ األمػػـ المتحػػدة كالمنظمػػات التابعػػة ليػػا تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية كحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي تقريػػر
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مصيره ،كتيرجـ ىذه المكقؼ عمميان مف خػبلؿ القػ اررات التػي أصػدرتيا األمػـ المتحػدة ،خاصػةن قػ اررات الجمعيػة
العامة كالتي جاءت كما يمي(الفرا ،ص:)33
ار.
 .1ق اررات الجمعية العامة  136قرنا
ار.
 .2ق اررات مجمس األمف  60قرنا

 .3ق اررات المجمس االقتصادم كاالجتماعي كلجنة حقكؽ اإلنساف  10ق اررات.
ار.
 .4اليكنيسكك  14قرنا

ار.
 .5منظمة الصحة العالمية  30قرنا
كيعتبر حؽ تقرير المصير مف الحقكؽ المقررة في ميثاؽ األمـ المتحدة ،كمػف المبػادئ المعتػرؼ بيػا

في القانكف الدكلي المعاصر ،كقد نص ميثاؽ األمـ المتحدة عمى ىذا الحؽ ضػمف مقاصػد المنظمػة الدكليػة،
كما نصت عميو المادة  ،55كالتي تؤكد عمى احتراـ المبدأ الػذم يقضػي بالمسػاكاة فػي الحقػكؽ بػيف الشػعكب،

كقػػد أخػػذت عمػػى عاتقيػػا األمػػـ المتحػػدة ميمػػة تصػػفية األكضػػاع االسػػتعمارية .كرغػػـ كػػؿ العقبػػات كالمػؤامرات

اإلس ػرائيمية داخػػؿ األمػػـ المتحػػدة كخارجيػػا ،فقػػد ثػػابرت المنظمػػة الدكليػػة عمػػى تأكيػػد الحقػػكؽ الثابتػػة لمشػػعب
العربي الفمسطيني ،كقد صار تأكيد ىذه الحقكؽ كفؽ الخطكات التالية (طعمو ،1989،ص:)195:196
-

االنطػػبلؽ مػػف االعت ػراؼ بػػأف البلجئػػيف العػػرب مػػف فمسػػطيف ،شػػعب يجمػػع الخصػػائص القكميػػة ،التػػي

تككف لشعبان قائـ بذاتو ،ككشعب يتمتع بجميع الحقكؽ.
ٌ

 ىػػذه الحقػػكؽ ثابتػػة ال يمكػػف التخمػػي عنيػػا لآلخػريف ،كال يمكػػف اغتصػػابيا مػػف قبػػؿ أم شػػعب أخػػر ،كىػػـمتساككف في ىذه الحقكؽ مع جميع الشعكب األخرل.

 حؽ تقرير المصير دكف تدخؿ خارجي ،كبالتالي حؽ السيادة عمى األرض العربية. حؽ النضاؿ مف أجؿ استعادة الحقكؽ المغتصبة أسكة بجميع شعكب العالـ. حؽ العكدة غير المشركطة لبلجئيف.كىنا يتضح أف حؽ الشعب العربي الفمسطيني في تقرير مصػيره ىػك حػؽ طبيعػي ،أكػدت عميػو مبػادئ
القػػانكف الػػدكلي كميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة كالعيػػد الػػدكلي لمحقػػكؽ المدنيػػة كالسياسػػية لعػػاـ 1966ـ ،كأف نضػػاؿ
الشػػعب الفمسػػطيني ككفاحػػو السياسػػي العسػػكرم كالحضػػارم ،مػػف أجػػؿ حػػؽ تقريػػر المصػػير ىػػك نضػػاؿ ككفػػاح
مشركع كفؽ مبادئ القانكف ،كميثاؽ األمـ المتحدة كق اررات الشرعية الدكلية.

كتأكيدان عمى ىذا الحؽ ،صكتت الجمعية العامة لؤلمـ المتحػدة بتػاري  2015/12/18بأغمبيػة 177

صػكت لصػالح الشػعب الفمسػػطيني فػي تقريػر مصػيره كنيػػؿ اسػتقبللو كالسػيادة عمػى أرضػػو كمػكارده .كيعػد ىػػذا

الق ػرار تأكيػػد عمػػى حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي تقريػػر المصػػير ،بمػػا فػػي ذلػػؾ الحػػؽ فػػي أف تكػػكف لػػو دكلتػػو
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المسػػتقمة ،فمسػػطيف ،كيح ػػث جميػػع الػػدكؿ كالككػػاالت المتخصصػػة كمؤسسػػات منظكمػػة األمػػـ المتحػػدة عمػػى
مكاصػػمة دعػػـ الشػػعب الفمسػػطيني كمسػػاعدتو عمػػى نيػػؿ حقػػو فػػي تقريػػر المصػػير فػػي أقػػرب كقػػت ،ككفق ػان ليػػذا

القرار ،تؤكد الجمعيػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة الضػركرة الممحػة لمقيػاـ ،دكف تػأخير ،بننيػاء االحػتبلؿ اإلسػرائيمي
الذم بدأ في عاـ  ،1967كتحقيؽ تسكية سممية عادلة كدائمػة كشػاممة بػيف الجػانبيف الفمسػطيني كاإلسػرائيمي،

اسػػتنادان إلػػى ق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة ذات الصػػمة كمرجعيػػات مػػؤتمر مدريػػد ،بمػػا فػػي ذلػػؾ مبػػدأ األرض مقابػػؿ
السػػبلـ ،كمبػػادرة السػػبلـ العربيػػة ،كخارطػػة الطريػػؽ التػػي كضػػعتيا المجنػػة الرباعيػػة ،إليجػػاد حػػؿ عػػادؿ كدائػػـ

لمصراع اإلسرائيمي -الفمسطيني عمى أساس كجكد دكلتيف.
ثانياً :الفر بين المقاومة واإلرىاب

اإلرى ػػاب ظ ػػاىرة حديث ػػة ،كق ػػد أص ػػبحت مح ػػكر اىتم ػػاـ المنظم ػػات الدكلي ػػة كال ػػدكؿ كاألفػ ػراد ،عن ػػدما

أشاعت القكل االستعمارية كالعنصرية كالصػييكنية ىػذا المصػطمح " اإلرىػاب " أك تحػدثت عنػو فػي سياسػاتيا

كمكاقفيػػا ،خمطػػت فيػػو – بقصػػد – ب ػيف ظػػاىرتيف مػػف نػػكعيتيف مختمفتػػيف ،ىمػػا :األكلػػى اإلرىػػاب اإلج ارمػػي

كالثانيػػة نضػػاؿ الشػػعكب فػػي سػػبيؿ تقريػػر مصػػيرىا ،كقػػد أحػػدث ىػػذا الخمػػط المقصػػكد تشكيش ػنا فػػي منيجيػػة
معالجػة شػؤكف اإلرىػاب ،بتعاريفػػو كمفاىيمػو كمنظماتػو كعممياتػو كاألسػػباب الكامنػة كراءه ،كالتػدابير لمكافحتػػو

(الكيبلني ،1997 ،ص  ،)15كتعتبر ظاىرة اإلرىاب  terrorismكأسمكب إجرامي مف أقدـ أسػاليب العنػؼ
التػػي عرفيػػا التػػاري البشػػرم كأشػػدىا كحشػػيةن كقسػػكة ،حيػػث صػػارت منػػذ بدايػػة ىػػذا القػػرف مػػف أكثػػر الج ػرائـ
خطػػكرةن عمػػى المجتمػػع الػػدكلي بأكممػػو " أف ػراد كحككمػػات " كتيمػػارس العمميػػات اإلرىابيػػة مػػف أجػػؿ بػػث الرعػػب
كاالضػطرابات فػي النفػكس ،كالتػي ما ازلػت تسػتخدـ حتػى اليػكـ بيػدؼ تحقيػؽ أىػداؼ سياسػية ،حتػى أف العػالـ
كمو أصبح يعاني مف تفشي ىذه الظاىرة الخطيرة ،التي لـ تعػد محصػكرة فػي منطقػة جغرافيػة محػددة أك لػدل

أتباع ديانة معينة.

كقػػد اختمف ػػت التعريف ػػات الت ػػي قيم ػػت بص ػػدد اإلرى ػػاب طبقػ ػان لطبيعتػػو كاتجاىات ػػو كأسػػمكبو ،كق ػػد تبن ػػى

الفقيػػاء محػػكريف لتعريػػؼ اإلرىػػاب ،فمػػنيـ مػػف تبنػػى االتجػػاه التحميمػػي فيركػػز عمػػى طبيعػػة األفعػػاؿ المككنػػة

لئلرىاب ،كمنيـ مف تبنى االتجاه الحصػرم ،بحصػر األفعػاؿ اإلجراميػة التػي تعػد إرىابيػة ،كيػرم جانػب آخػر
أف اإلرىاب ىك نتاج لمعنؼ المتطرؼ الذم يرتكب مف أجؿ الكصكؿ إلى أىداؼ سياسية معينة يضػحى مػف

أجميا بكافة المعتقدات اإلنسانية كاألخبلقية (سبلـ ،2013 ،ص .)1:4

كلقد بذؿ فقياء القانكف الدكلي مجي و
ػكدات كبيػروة لتعريػؼ اإلرىػاب ،كنػذكر مػنيـ "جكليػاف فركتيػو" ،فقػد

قدـ تفسي ار دقيقان كتحمػيبلن ثابتػا لئلرىػاب ،فمػف كجيػة نظػره يقػكـ اإلرىػاب عمػى اسػتعماؿ العنػؼ دكف تقػدير أك

تمييز بيدؼ تحطيـ كؿ مقاكمة ،كذلؾ بننزاؿ الرعب فػي النفػكس ،أمػا "ادكنػيس العكػرة"  ،فقػد عػرؼ اإلرىػاب

السياسي بأنو منيج نزاع عنيؼ يرمػي الفاعػؿ بمقتضػاه كبكاسػطة الرىبػة الناجمػة عػف العنػؼ إلػى تغميػب أريػو

السياسػػي أك فػػرض سػػيطرتو عمػػى المجتمػػع أك الدكلػػة مػػف أجػػؿ المحافظػػة عمػػى عبلقػػات اجتماعيػػة عامػػة أك
تدميرىا (الشراقة ،1990 ،ص ،)17:18كعرؼ االتحاد األكركبي اإلرىػاب " بأنػو عمػؿ عػدكاني متعمػد يقػكـ
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بو أفراد أك مجمكعات ،كتككف مكجية ضد دكلة أك أكثر ،بيدؼ ممارسة الضػغط عمػى الحككمػات بػأف تغيػر
سياسػػاتيا الدكليػػة كالداخميػػة كاالقتصػػادية .لػػذلؾ فػػأف اإلرىػػاب يعتمػػد أساس ػان عمػػى العنػػؼ دكف أف تكػػكف لديػػو
مرجعية قانكنية أك سياسية يستند عمييا (العراقي ،2011 ،ص .)4

كمصػػطمح اإلرى ػػاب السياس ػػي المتػػداكؿ فػػي المغ ػػة العربيػػة اليػػكـ ى ػػك ترجمػػة لكمم ػػة TERRORISM
اإلنجميزية كىي مشتقة مف المغة البلتينية حيػث إف كممػة  TERRORتعنػي الرعػب كالفػزع أك الشػخص الػذم

يبثيمػػا فػػي قمػػكب اآلخػريف ،كقػػد ظيػػر ىػػذا المصػػطمح بيػػذا المعنػػى ألكؿ مػرة فػػي فرنسػػا إبػػاف الثػػكرة الفرنسػػية

( )1799-1789حيث تـ إطبلقو عمى األعماؿ التي قػاـ بيػا الثػكار اليعقكبيػكف بزعامػة مكسػممياف ركبسػبير

ضػػد معارضػػي الثػػكرة ،كتكػػرر اسػػتعمالو لكصػػؼ األعمػػاؿ التػػي قامػػت بيػػا الحركػػة الفكضػػكية Anarchism
كالعدمية  Nihilismفي أكركبا كركسيا تحديػدان بػدءان مػف منتصػؼ القػرف العشػريف(ابراش .)2008،كقػد أكػدت

األمـ المتحدة ،في ميثاقيا مف حيث المبػدأ ،كفػي كثيػر مػف المعاىػدات كاالتفاقيػات الدكليػة التػي عقػدتيا كفػي
ق ارراتي ػػا ،عم ػػى الش ػػرعيتيف األخبلقي ػػة كالسياس ػػية لكف ػػاح التحري ػػر ال ػػذم تخكض ػػو الش ػػعكب المقي ػػكرة ،بجمي ػػع

الكسائؿ المكجكدة بتصرفيا ،كىذا ما يميز أعماؿ التحرير الكطني ،تميي ناز كاضػحنا ،عػف أعمػاؿ اإلرىػاب التػي

تعتبػر مدانػة مػف كافػة القػكانيف الدكليػة كالشػرائع السػماكية ،لػذلؾ تختمػؼ المقاكمػة عػف اإلرىػاب  -الػذم كثيػ انر

ما أصبحت تنعت بو المقاكمة المسمحة في فمسطيف.

كاعتبػرت ألمػػـ المتحػػدة االسػػتعمار كمظػاىره جريمػػة ،كأكػػدت أف لمشػػعكب المسػتعمرة حقػان طبيعيػان فػػي

النضاؿ ،بكؿ كسائمو المتاحة ،ضد الدكؿ االستعمارية كالسيطرة األجنبية ،لممارسة حقيا فػي تقريػر المصػير،
الػػذم اعتػػرؼ بػػو فػػي الميثػػاؽ ،كاعػػبلف مبػػادئ القػػانكف الػػدكلي بشػػأف العبلقػػات الكديػػة كالتعػػاكف بػػيف الػػدكؿ،
كحتػػى يك ػػكف المناض ػػمكف م ػػف أجػػؿ ح ػػؽ تقري ػػر المص ػػير ،كضػػد الس ػػيطرة االس ػػتعمارية كاألجنبي ػػة كاالح ػػتبلؿ
كالعنصرية الصييكنية ،في مركز قانكني معترؼ بو فػي إطػار التنظػيـ الػدكلي ،أعمنػت الجمعيػة العامػة لؤلمػـ

المتحدة ( القرار رقـ  ) 3103في 1973/12/12ـ فػي الػدكرة رقػـ  ،28مبػادئ أساسػية لتثبيػت ذلػؾ المركػز

القانكني ،ىذا مكجزىا(:الكيبلني ،1997 ،ص )21:23

أ -إف نضػػاؿ الشػػعكب الكاقعػػة تحػػت السػػيطرة االسػػتعمارية كاألجنبيػػة كاألنظمػػة العنصػػرية فػػي سػػبيؿ
تحقيؽ حقيا في تقرير المصير كاالستقبلؿ ،ىك نضاؿ شرعي ،يتفؽ مع مبادئ القانكف الدكلي.

ب -إف ٌأيو محاكلة لقمع ىذا النضاؿ ىي مخالفة لميثاؽ األمػـ المتحػدة ،كاعػبلف مبػادئ القػانكف الػدكلي
الخاصة بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ.
ت -إف المناضػػميف ضػػد السػػيطرة االسػػتعمارية كاألجنبيػػة كاألنظمػػة العنص ػرية ،إذا مػػا كقع ػكا فػػي أيػػدم
أعػػدائيـ ،يعتبػػركف أسػػرل ،كتنطبػػؽ عمػػييـ أحكػػاـ القػػانكف الػػدكلي المناسػػبة ،كبخاصػػة اتفاقيػػة جنيػػؼ

الخاصة بمعاممة أسرل الحرب .1949
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كىكػػذا نخمػػص أف مقاكمػػة الش ػػعكب ككفاحيػػا ضػػد االسػػتعمار كاالح ػػتبلؿ األجنبػػي فػػي سػػبيؿ الحري ػػة
كاالستقبلؿ كحؽ تقرير المصير يختمؼ اختبلفان كميان ،عف اإلرىاب الذم يعتبر أسمكبان إجراميػان يسػتخدـ العنػؼ

غيػػر المبػػرر لمحصػػكؿ عمػػى مكاس ػػب سياسػػية ،أك اقتصػػادية ،أك اجتماعيػػة ،كيسػػتيدؼ األفػػراد كالجماع ػػات

كالدكؿ ،فيك عمؿ مداف كمحرـ مف كافة القيـ األخبلقية كاإلنسانية كالمكاثيؽ الدكلية ،كىػك يختمػؼ تمامػنا عػف

المقاكمة كالكفاح المسمح التي تقكـ بيا حركات التحرر الكطني بيدؼ الحصكؿ عمػى الحريػة كاالسػتقبلؿ بنػاء
عمى مبدأ حؽ تقرير المصير ،كفؽ ق اررات الشرعية الدكلية كمبادئ القانكف الدكلي العاـ كاإلنساني.
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املبحح الجاىٌ:
املكاومة الفلصطًيًة ضد االىتداب الربيطاىٌ
واملشروع الصهًىىٌ

المطمب األول :مفيوم االستقالل الوطني الفمسطيني
المطمب الثاني :أشكال النضال الجماىيري والسياسي
الفمسطيني لالحتالل البريطاني
المطمب الثالث :المقاومة المسمحة لالحتالل البريطاني
والغزو الصييوني
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المبحث الثاني:
المقاومة الفمسطينية ضد االنتداب البريطاني والمشروع الصييوني
لـ يدخر الشعب الفمسطيني جيدنا في مقاكمة االحتبلؿ البريطاني كالمشركع الصييكني ،رغـ قمة

اإلمكانيات كعظـ المؤامرة الدكلية التي استيدفت األرض كاإلنساف الفمسطيني ،لذلؾ حاكؿ الشعب
الفمسطيني بكؿ فئاتو كطبقاتو االجتماعية ،مقاكمة المشركع الصييكني كاالحتبلؿ البريطاني منذ بداية

المخطط الصييكني في فمسطيف ،منذ مؤتمر بازؿ في سكيس ار عاـ ،1897كحتى الكقت الراىف ،إال أف
حجـ المؤامرة الدكلية كاف أكبر كأقكل مف قدرة الشعب الفمسطيني عمى مكاجيتيا كافشاليا.

المطمب األ ول :االحتالل البريطاني ومفيوم االستقالل الوطني الفمسطيني
أو ًال :االحتالل البريطاني وبداية المؤامرة عمى فمسطين
احتػ ػ ٌؿ البريط ػػانيكف جن ػػكب فمس ػػطيف ككس ػػطيا ف ػػي ك ػػانكف األكؿ ع ػػاـ 1917ـ ،كاحتمػ ػكا الق ػػدس ف ػػي 9
بل "
بل بانتصػاره قػائ ن
كانكف ثاني عاـ 1917ـ ،كخطب قائد الجيش البريطػاني(  (Allenbyفػي القػدس محػتف ن

كاآلف انتي ػػت الح ػػركب الص ػػميبية " كك ػػأف حمم ػػتيـ عم ػػى فمس ػػطيف كان ػػت آخ ػػر الح ػػركب الص ػػميبية ،كعمم ػػت
ػاء دكليػ ػان بنص ػػدار قػ ػرار م ػػف عص ػػبة األم ػػـ ف ػػي 1922/7/24ـ بانت ػػدابيا عم ػػى
بريطاني ػػا ت ػػكفير لنفس ػػيا غط ػ ن
فمسػػطيف ،كتػػـ تضػػميف كعػػد بمفػػكر فػػي صػػؾ االنتػػداب ،بحيػػث أصػػبح الت ازم ػان رسػػميان كمعتمػػدان دكلي ػان (صػػالح،
 ،2012ص . )41كقػػد أنش ػػأت عص ػػبة األمػػـ الت ػػي كان ػػت تح ػػت الت ػػأثير المباش ػػر كالقػػكم لبريطاني ػػا كفرنس ػػا

المنتصػرتيف فػػي الحػرب العالميػػة األكلػى نظامػنا يعػرؼ باسػػـ "نظػاـ االنتػػداب" ،منحػت بريطانيػػا بمكجبػو سػػمطة
االنتػػداب عمػػى فمسػػطيف كبعػػض األقطػػار العربيػػة المجػػاكرة مثػػؿ "شػػرؽ األردف كالع ػراؽ" ،كظػػؿ ىػػذا االنتػػداب
قائمػان عمػى فمسػطيف مػػف عػاـ  1922حتػى 1947ـ ،حػػيف سػممت بريطانيػا سػمطتيا عمػػى فمسػطيف إلػى األمػػـ

المتحدة ،كقد تضمف نصكص االنتداب عمى فمسطيف أىدافان متناقضةن غير قابمػة لمتكفيػؽ بينيمػا ،فمػف جيػة
كاف ىدؼ الحكـ الذاتي لمفمسطينييف كأىالي الببلد األصمييف ،كمف جية أخػرل تضػمف صػؾ االنتػداب ىػدؼ

الكطف القكمي لمييكد (فرسػكف ،2003،ص  ،)122كقػد تنبػو عػرب فمسػطيف إلػى أخطػار الحركػة الصػييكنية
عمػػى كطػػنيـ منػػذ أف بػػدأت المكجػػة األكلػػى1882ـ مػػف الميػػاجريف الييػػكد تصػػؿ إلييػػا ،فقبػػؿ عقػػد المػػؤتمر

الصييكني األكؿ فػي مدينػة بػازؿ بسكيسػ ار  ،1897أرسػؿ فريػؽ مػف كجيػاء مدينػة القػدس عريضػة إلػى البػاب

العػػالي يطمبػػكف فييػػا كقػػؼ ىجػػرة الييػػكد ،كمػػنعيـ مػػف امػػتبلؾ األ ارضػػي ،كبػػدأ عػػدد مػػف المفكػػركف العػػرب
يحػ ػػذركف بكضػ ػػكح مػ ػػف أخطػ ػػار الحركػ ػػة الصػ ػػييكنية بعػ ػػد المكافقػ ػػة عمػ ػػى برنػ ػػامج مػ ػػؤتمر بػ ػػازؿ الصػ ػػييكني

األكؿ( 1897حسيف ،1993 ،ص.)23
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ثانياً :مفيوم االستقالل الوطني الفمسطيني
عشية الحرب العالمية األكلى،كانت فمسطيف جزءنا مػف االمبراطكريػة العثمانيػة التركيػة لمػا يقػرب مػف

أربعة قػركف؛ ككانػت تعػاني مػف بػدء التحػرؾ العربػي القػكمي ،مػف قبػؿ الطبقػة المثقفػة الصػغيرة فػي المجتمػع،

المتمثمػػة فػػي  -المدرسػػيف كالفنػػانيف كضػػباط الجػػيش كالكتػػاب  -كالتػػي نػػتج عنيػػا إصػػدار نػػداءات لمزيػػد مػػف

الثقافػػة العربيػػة كمزيػػد مػػف الحكػػـ الػػذاتي العربػػي ()Lynk, Akram,2013,p5كلػػـ يكػػف لػػدل فمسػػطيف أم
كيػػاف إدارم أك سياسػػي قػػائـ بذاتػػو قبػػؿ الحػػرب العالميػػة األكلػػى ،كلػػـ يتضػػح معػػالـ ىػػذا الكيػػاف قبػػؿ تقسػػيـ

المشرؽ العربي إلى مناطؽ نفكذ بيف بريطانيا كفرنسا كفقنا التفاقيػة سػايكس بيكػك عػاـ 1916ـ ،كتأكػدت ىػذه
المعالـ في مؤتمر ساف ريمكف عػاـ  1920كفػي صػؾ االنتػداب البريطػاني عمػى فمسػطيف 1922ـ عنػدما تػـ
رسـ حدكد سياسية بػيف منػاطؽ نفػكذ القػكل الدكليػة بالمنطقػة (المكسػكعة الفمسػطينية  ،ؽ ،2ج، 3

ص)533

،كقد بدأت معركة الشعب الفمسطيني مع االحتبلؿ الصييكني منػذ أعمػف المػؤتمر الصػييكني األكؿ فػي بػازؿ

عاـ 1897ـ ،فكرة قياـ دكلة صييكنية في فمسطيف (عمكش ،1976،ص.)75

كتعػػكد جػػذكر الكطنيػػة أك (القطريػػة الفمسػػطينية) إلػػى بدايػػة القػػرف العش ػريف عنػػدما تممػػس الفمسػػطينيكف

الخطػػر الصػػييكني عمػػى كطػػنيـ ،كىػػك كػػاف تحػػت الحكػػـ العثم ػاني ،ثػػـ مباش ػرةن بعػػد الحػػرب العالميػػة األكلػػى
عنػػدما بػػدأ تنفيػػذ مخط ػػط (سػػايكس بيكػػك) ،كأصػػبحت الحػػدكد التػػي كضػػعتيا االتفاقيػػة تعبػػر عػػف نػػكع مػػف

الكطنيػػة القطريػػة ،بعػػد مػػا أصػػبح المبنػػاني يقػػكؿ أنػػا لبنػػاني كالسػػكرم يقػػكؿ أن ػا سػػكرم ،الع ارقػػي ،كالمصػػرم...

إل  ،فمـ يعد أماـ المكاطف العربػي الفمسػطيني إال أف يعبػر عػف ىكيتػو الكطنيػة لمكاجيػة الخطػر الػذم ييػدده،

كى ػػك الخط ػػر الص ػػييكني كاالنت ػػداب البريط ػػاني (ابػ ػراش ،2009 ،ص ،)35ل ػػذلؾ ف ػػنف الكطني ػػة كاالس ػػتقبلؿ

الػػكطني مصػػطمح م ػرتبط بالنضػػاؿ ضػػد االسػػتعمار؛ كلكػػف معنػػاه فػػي الحالػػة الفمسػػطينية بحاجػػة إلػػى تػػدقيؽ،
خصكصنا لجية التمييز بينو كبيف القكميػة العربيػة ،فظيػكر مصػطمح الكطنيػة الفمسػطينية جػاء كػردة فعػؿ عػف

إنكار الدراسات اإلسرائيمية كجػكد ىكيػة كطنيػة فمسػطينية ،كقػد اكتسػبت الحركػة الكطنيػة الفمسػطينية مزيػدنا مػف

األبعػػاد نتيجػػة سػػعييا إلقامػػة دكلػػة مسػػتقمة ،فالػػذاكرة الجماعيػػة كادراؾ الظمػػـ المشػػترؾ ،كحػػس اإلنتمػػاء إلػػى

أرض محػػددةٌ ،شػػكؿ أساس ػان النتقػػاؿ الحػػس الجمػػاعي الكػػامف لػػدل الفمسػػطينييف إلػػى كعػػي جمػػاعي بالػػذات،

كميػ ػزتيـ ع ػػف الع ػػرب اآلخػ ػريف ال ػػذيف يش ػػترككف معي ػػـ ف ػػي المغ ػػة كال ػػديف كالثقاف ػػة ،كىك ػػذا تط ػػكرت كالكطني ػػة

الفمسطينية إلى شكؿ مف أشكاؿ األثنية (صاي  ،2002 ،ص.)8:9
كمنذ أف ظير الخطػر الصػييكني فػي فمسػطيف نيايػة القػرف التاسػع عشػر ممػثبل باالسػتيطاف الييػكدم،

ثـ كعد بمفكر ،الذم تـ تجسده بقياـ دكلة إسرائيؿ ،كاف مف ضمف الشعارات التػي رفعيػا الفمسػطينيكف لمتعبيػر
عػف خطػػكرة ىػػذا الخطػر الػػداىـ مقكلػػة  -إمػػا أف نكػكف أك ال نكػػكف -كشػػعار  -إمػا نحػػف أـ ىػػـ  ،-بطبيعػػة

الحػاؿ لػـ يكػف المقصػكد بالكينكنػػة أك الكجػكد ىػك مجػرد الكجػكد المػػادم فقػط ألف ال قػكة بػاألرض تسػػتطيع أف
تمغػي كجػػكد شػػعب متمسػكان بأرضػػو أك تمغػػي حػؽ شػػعب مػػا داـ ىػذا الشػػعب لػػـ يتنػازؿ عػػف حقكقػػو المشػػركعة
29

(ابراش ،2009 ،ص ،)32:33ككانت مطالب عرب فمسطيف في االستقبلؿ تستند إلػى العيػكد التػي قطعتيػا
بريطاني ػػا لمشػ ػريؼ حس ػػيف" م ارس ػػبلت الحس ػػيف – مكم ػػاىكف " كلع ػػدد م ػػف ق ػػادة الحرك ػػة الكطني ػػة ب ػػيف ع ػػامي
 ،1918-1915تمػػؾ العيػػكد التػػي تضػػمنت االعت ػراؼ باسػػتقبلؿ الػػببلد العربيػػة كمػػا يسػػتند ىػػذا الطمػػب إلػػى

رغبة الشعب الفمسطيني في الحكـ الذاتي (المكسكعة الفمسطينية ،ؽ،2ج.)533، 3

كعميػػو يمكػػف القػػكؿ إف الكطنيػػة الفمسػػطينية ىػػي النقػػيض المباشػػر لممشػػركع الصػػييكني فػػي فمسػػطيف،

باعتبػػار أف الشػػعب الفمسػػطيني ىػػك صػػاحب األرض الحقيقػػي منػػذ أالؼ السػػنييف ،فالتػػاري كالتػػراث كاآلثػػار

يؤك ػػدكف أحقي ػػو الش ػػعب الفمس ػػطيني بي ػػذه األرض من ػػذ الكنع ػػانييف ،كأف الكج ػػكد اإلسػ ػرائيمي أك اليي ػػكدم ف ػػي
فمسػػطيف كػػاف مكجػػكد مؤقػػت فػػي إطػػار الػػديف كلػػـ يكػػف فػػي اإلطػػار السياسػػي أك القػػكمي باعتبػػار أف أرض

فمسػػطيف ىػػي ميػػبط الرسػػاالت السػػماكية ،كعميػػو يمكػػف القػػكؿ إف مفيػػكـ االسػػتقبلؿ الػػكطني يعبػػر عػػف عبلقػػة
الشعب الفمسػطيني بأرضػو ككطنػو ،كأف الشػعب الفمسػطيني لػو شخصػية كطنيػة مسػتقمة كبػاقي شػعكب

العػالـ،

كقد مثػؿ ىػذا األمػر نقطػة انطبلقػة جديػدة لمحركػة الكطنيػة الفمسػطينية ،بيػدؼ اعتػراؼ المجتمػع الػدكلي بحػؽ

الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره ،كاقامة كيانو المنشكد "الدكلة " مف خبلؿ إقامة كيػاف معنػكم يػنقميـ إلػى

اليدؼ األسمى بنقامة الدكلة ،كقد زاكج الفمسطينيكف في نضاليـ السياسي ،مف أجؿ ىذا اليػدؼ ،بػيف الكفػاح

المسمحوالنضاؿ السممي كالنشاط الدبمكماسي.

المطمب الثاني :أشكال النضال الجماىيري والسياسي الفمسطيني لالحتالل البريطاني
تػػكزع الفكػػر السياسػػي الفمسػػطيني ،فػػي مرحمػػة االحػػتبلؿ البريطػػاني ،إلػػى ثػػبلث تيػػارات فكريػػة رئيسػػية،

تيار الكطنية القطريػة ،كتيػار القكميػة ،كتيػار الشػيكعية األيمميػة ،كبينمػا كانػت الحػدكد تغيػب أحيانػنا كتبػرز فػي

أحيػػاف أخػػرل بػػيف التيػػاريف األكؿ كالثػػاني ،بقػػي التيػػار الثالػػث الشػػيكعي مسػػتقبلن ،كيتمتػػع بخصكصػػية معينػػة
نبعػػت مػػف نشػػأتو بػػيف صػػفكؼ الميػػاجريف الييػػكد الثػػكرييف ،إلػػى أف ظيػػرت عصػػبة التحػػرر الػػكطني ،حيػػث

صػار بعػد أف تحػػرر مػف ركابطػو األمميػػة يتػزاكج مػػع تيػار الكطنيػة الفمسػػطينية ،كنجػـ عػف ىػػذا التػزاكج كطنيػػة
جديػػدة يسػػارية المنطمقػػات كاجتماعيػػة األبعػػاد كديمقراطيػػة المضػػاميف (الش ػريؼ ،1995 ،ص  ،)27كخػػبلؿ
بل مري ػ نار مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى سػػيادتو
ال متكاص ػ ن
فت ػرة االنتػػداب البريطػػاني كالشػػعب الفمسػػطيني يناضػػؿ نضػػا ن

كتقرير مصيره بنفسو ،كقد اتخذ ىذا النضاؿ أشكاالن عديدة مختمفة كمتنكعػة  ،فمػف مجػرد التعبيػر عػف الػرأم
كاالجتماعػ ػػات كتقػػػديـ الع ػ ػرائض كالتظػػػاىرات ،انتقػػػؿ ىػ ػػذا النضػػػاؿ إل ػػى المقاطعػ ػػة االقتصػػػادية كاإلض ػ ػرابات

كاالمتناع عف دفػع الضػرائب ،كاتخػذ فػي مرحمػة متقدمػة طػابع االنتفاضػات المسػمحة ،كالثػكرة الشػعبية العامػة،
فمنذ العاـ  ،1917عبر الشعب الفمسطيني بكضكح عف رفضو الكامؿ لممشركع الصييكني ال ارمػي إلػى إقامػة

كطف قكمي لمييكد في فمسطيف (الدباغ  ، 1975،ص.)141: 140
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كقد أتخذ نضاؿ الشعب الفمسطيني السياسػي كالشػعبي تحػت االحػتبلؿ البريطػاني عػدة أشػكاؿ كأسػاليب

كاف مف بينيا ما يمي:

أو ًال :األحزاب والمؤتمرات الوطنية
شيدت الفترة خبلؿ األعػكاـ الممتػدة بػيف  ،1936- 1919سػبع مػؤتمرات كطنيػة فػي إطػار مسػاعي

الحركة الكطنية الفمسطينية لمكاجية المشركع الصييكني في فمسطيف.

فقػػ ػ ػ ػ ػػد انعقػ ػ ػ ػ ػ ػػد " المػ ػ ػ ػ ػ ػػؤتمر العربػ ػ ػ ػ ػ ػػي الفمسػ ػ ػ ػ ػ ػػطيني األكؿ " فػ ػ ػ ػ ػ ػػي مدينػ ػ ػ ػ ػ ػػة القػ ػ ػ ػ ػ ػػدس ،فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الفت ػ ػ ػ ػ ػ ػرة

مػف/1/27إلػػى ،1919/1/29كحضػره ممثمػػكف عػػف الجمعيػػات اإلسػبلمية كالمسػػيحية التػػي تشػػكمت فػػي أنحػػاء
شػتى مػػف الػببلد ،كجػػاء تشػكيميا بمثابػػة ردة فعػؿ أكليػػة ضػد بدايػػة نشػاطات المسػػتعمريف البريطػانييف ،لتسػػييؿ
بناء الكطف القكمي الييكدم في فمسطيف ،ككاف مقرر أف ينعقد المؤتمر الفمسػطيني الثػاني فػي فب اريػر 1920
ف ػػي مدينػػػة يافػػػا ،إال أف السػ ػػمطات االنتػػػداب البريط ػػاني منعػ ػػت انعقػػػاده ،ثػػػـ اشػ ػػترؾ منػػػدكبكف عػػػف الشػ ػػعب

الفمسػ ػػطيني فػ ػػي أعمػ ػػاؿ " المػ ػػؤتمر السػ ػػكرم األكؿ" الػ ػػذم عقػ ػػد فػ ػػي دمشػ ػػؽ عػ ػػاـ  ،1920كانعقػ ػػد المػ ػػؤتمر

الفمسطيني الثالث فػي أكاخػر سػنة  1920فػي مدينػة حيفػا ،كانعقػد المػؤتمر ال اربػع فػي يكنيػك 1921فػي مدينػة
القدس ،كحضػره ألكؿ مػرة ،ممثمػكف فمسػطينيكف آخػركف غيػر ممثمػي الجمعيػات اإلسػبلمية كالمسػيحية ،كانعقػد
المػػؤتمر الخػػامس فػػي أغسػػطس  1922فػػي نػػابمس ،كجػػاء أكسػػع تمثػػيبلن مػػف المػػؤتمرات السػػابقة ،كىػػك الػػذم
كض ػػع أكؿ ميث ػػاؽ كطن ػػي ف ػػي ت ػػاري الش ػػعب العرب ػػي الفمس ػػطيني ،كأقس ػػـ أعض ػػاؤه اليم ػػيف عم ػػى التمس ػػؾ ب ػػو

(حكراني ،1980 ،ص .)12 :11

كعقد المؤتمر العربي األرثكذكسي الثاني في 28تشريف الثاني 1931ـ فػي يافػا برئاسػة "عيسػى داكد

العيسػػى" ،كحضػػر المػػؤتمر  85منػػدكبان عػػف فمسػػطيف كاألردف يمثمػػكف الطائفػػة األرثكذكسػػية ،كقػػد دافػػع ىػػذا
المؤتمر عف عركبة فمسطيف كطالب بعػدـ التػدخؿ فػي شػؤكف فمسػطيف مػف أم دكلػة أجنبيػة (جبػارة،1998 ،
ص  ،)191:192كعقػػدت العديػػد مػػف المػػؤتمرات اإلسػػبلمية كالكطنيػػة فػػي مختمػػؼ المناسػػبات ذات العبلقػػة

بندارة الصراع السياسي ،ككاف مف أىـ تمؾ المؤتمرات ،مؤتمر الشػباب العربػي الفمسػطيني األكؿ ،الػذم انعقػد
في يناير عاـ 1932ـ ،كمؤتمر الشباب العربي الفمسطيني الثػاني ،كالػذم انعقػد فػي مػايك عػاـ 1935ـ ،كقػد

انبثؽ عف ىذيف المؤتمريف لجنة تنفيذية برئاسة يعقكب الغصيف ،كركز ىػذاف المػؤتمراف عمػى قضػايا الكحػدة،
كمحاربػػة االسػػتعمار البريطػػاني ،كتطػػكير التعمػػيـ ،ككقػػؼ اليج ػرة كاالسػػتعمار االسػػتيطاني ،كتطػػكير األنشػػطة

الشبابية مف خبلؿ الفرؽ الكشفية ،التي اعتبرت نكاة الجيش الفمسطيني (األسطؿ ،2000 ،ص.)252

كجاءت ىذه المؤتمرات الكطنية تعبي انر عف الشعكر الكطني المتزايد خبلؿ تمؾ الفترة ،كالتي عبػرت عػف

نكع مف القطرية كالكطنية الفمسطينية ضد محاكالت اقتبلع الشعب الفمسطيني مف أرضو ككطنػو ،خاصػةن بعػد
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أف اتضػ ػحت مبلم ػػح المػ ػؤامرة الدكلي ػػة الت ػػي تجس ػػدت ف ػػي إص ػػدار ص ػػؾ االنت ػػداب البريط ػػاني عم ػػى فمس ػػطيف
1922ـ متضمنان تنفيذ كعد بمفكر المشؤكـ ،في محاكلة إلنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف.
كلػػـ تكػػف الحركػػة النقابيػػة فػػي معػػزؿ عػػف ىػػذا الخطػػر الصػػييكني ،حيػػث جػػاء مػػؤتمر العمػػاؿ العػػرب
األكؿ ،لكي يؤكد أف انعقاده جاء في و
كقت ارتفعت فيو ركح اليقظة بيف طبقػات الشػعب العاممػة فػي فمسػطيف،
مف أجؿ الدفاع عػف حقػكؽ العمػاؿ ،كمػا أف كعػي الطبقػة العاممػة بخطػر اليجػرة الصػييكنية كمػا ترتػب عمييػا
مف تكسيع دائرة البطالة كطرد العماؿ العرب لحساب العمػاؿ الييػكد ،كػاف دافػع كراء رغبػة العمػاؿ العػرب فػي

تنظيـ صفكفيـ في المجاؿ النقابي (ياسيف ،1980 ،ص ،)123كتـ تشػكيؿ مجمكعػة مػف األحػزاب السياسػية

لكي تأخذ دكرىا في الدفاع عف الحقكؽ الكطنية الفمسطينية ضد االحتبلؿ البريطاني كالغزك الصػييكني :ففػي

أكائؿ الثبلثينيات تشكمت األحزاب السياسية التالية(:أبك غربية ،1989 ،ص)29
-

حزب االستقبلؿ ،برئاسة عكني عبد اليادم1932 ،ـ

-

حزب الدفاع ،برئاسة راغب النشاشيبي يناير 1934ـ

-

الحزب العربي الفمسطيني برئاسية أميف الحسيني1935 ،ـ

 حزب مؤتمر الشباب ،برئاسة يعقكب الغصيف1935 ،ـ حزب اإلصبلح ،برئاسة حسيف فخرم الخالدم1935 ،ـ حزب الكتمة الكطنية ،برئاسة عبد المطيؼ صبلح1935 ،ـكعمي ػػو يمك ػػف الق ػػكؿ أف تش ػػكيؿ االحػ ػزاب السياس ػػية الفمس ػػطينيةكالنقابي ػػة العمالي ػػة كالم ػػؤتمرات الفكري ػػة
الشبابية الفمسطينية جاء تعبيػ انر عػف بػدأ الحركػة الكطنيػة الفمسػطينية ،كتنػامي الشػعكر بػالخطر الػكطني ،كذلػؾ
بيدؼ الدفاع عف الحقػكؽ الفمسػطينية ضػد االحػتبلؿ البريطػاني كالمشػركع الصػييكني فػي فمسػطيف ،مػف أجػؿ

التصػػدم لئلج ػراءات البريطانيػػة مػػف مصػػادرة لؤل ارضػػي كتسػػييؿ لميج ػرة الييكديػػة ،كممػػا تجػػدر مبلحظتػػو أف

ىذه األحزاب غمب عمييا الطابع العػائمي كالتنػافس السياسػي عمػى قيػادة الشػعب الفمسػطيني ،فقػد تميػزت تمػؾ

الفت ػرة الحساسػػة كالمصػػيرية مػػف تػػاري

الشػػعب الفمسػػطيني بالص ػراع السياسػػي كالعػػائمي بػػيف عائمػػة الحسػػيني

كعائمػػة النشاشػػيبي حػػكؿ قيػػادة دفػػة األمػػكر كالتفػػاكض باسػػـ الشػػعب الفمسػػطيني ،األمػػر الػػذم أدل إلػػى تشػػتت

الجيػػكد الفمسػػطينية فػػي مكاجيػػة إج ػراءات االحػػتبلؿ البريطػػاني كالمشػػركع الصػػييكني ممػػا سػػاعد فػػي حػػدكث
النكبة كتشتت الشعب الفمسطيني.
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ثانياً :الثورات واليبات الشعبية ضد االحتالل البريطاني والمشروع الصييوني
ظيػػرت العبلمػػة األكلػػى عمػػى اسػػتياء الفمس ػػطينييف مػػف النظػػاـ البريطػػاني الجديػػد فػػي العشػػريف مػػف

نيساف /إبريؿ 1920ـ ،بمناسبة مكسـ النبي مكسػى ،فقػد أدت حادثػة صػغيرة إلػى قيػاـ الفمسػطينييف بمياجمػة

أحػد المكاكػػب الييكديػة ،ثػػـ حػدثت اضػػطرابات فػي يافػػا فػي يػػكـ األكؿ مػف مػػايك 1921ـ ،فػي منػػاخ مشػػحكف
في فمسطيف باقي الدكؿ العربية ،إذ أدل االستياء العربػي عمػى نتػائج مػؤتمر "سػاف ريمػك" الػذم عقػده الحمفػاء

كتمخػػض عنػػو فػػرض اإلنتػػداب عمػػى الشػػرؽ العربػػي- ،كضػػعت فمسػػطيف كاألردف تحػػت االنتػػداب البريطػػاني

كلبنػػاف كسػػكريا تحػػت االنتػػداب الفرنسػػي ،-إلػػى تػػكتر سياسػػي فػػي فمسػػطيف كسػػكريا كلبنػػاف كالػػى قيػػاـ ثػػكرة فػػي

العراؽ (فرسكف ،2003 ،ص .)163
 .1ىبة القدس 1920

رك ػػزت الحركػػػة الكطنيػػػة خ ػػبلؿ الفتػ ػرة مػػػف  1929 -1918عم ػػى مقاكمػػػة المشػػػركع الصػػػييكني فػػػي

فمسػػطيف ،كمحاكلػػة إقنػػاع بريطانيػػا بالعػػدكؿ عػػف كعػػد بمفػػكر ،كخػػبلؿ ىػػذه الفت ػرة كقعػػت ثػػبلث ىبػػات شػػعبية

عب ػػرت ع ػػف الغض ػػب الش ػػعبي الع ػػارـ م ػػف س ػػمطات االنت ػػداب كم ػػف المش ػػركع الص ػػييكني ،غي ػػر أني ػػا كجي ػػت
غضػبيا ضػػد الييػكد كحاكلػػت تجنػب البريطػػانييف ،رغػـ أف الػػدكر األكبػر لقمػػع ىػذه الثػػكرات كػاف لمبريطػػانييف،
فكانت ىبة مكسـ النبي مكسى في 1920/10/4ـ في القػدس التػي أدت إلػى مقتػؿ خمسػة ييػكد كجػرح 211

آخريف كاستشػيد أربعػة عػرب كجػرح  24آخػريف (صػالح ،2012 ،ص  ،)45:46كفػي السػابع كالعشػريف مػف
شػػباط  1920جػػرت تظػػاىرة عربيػػة سياسػػية كبي ػرة فػػي القػػدس بمعرفػػة السػػمطات ،كجػػرت تظػػاىرة ثانيػػة فػػي

الثامف مف آذار كسط ىياج عاـ ،كذلؾ لمناسػبة تنصػيب األميػر فيصػؿ ممكػنا عمػى سػكريا كفمسػطيف " ككانػت

الخطب ذات طابع سياسي عنيؼ كرافقيا قدر كبير مف اليتاؼ ضد الييكد (الكيالي ،1985 ،ص .)121
 .2ىبة يافا1921ـ

انفجػػرت فػػي الػػببلد مظػػاىرات معاديػػة لمحركػػة الصػػييكنية ،عمػػى أثػػر إعػػبلف" الجن ػراؿ بػػكلز" فػػي 18

فب اريػر 1920عػف تنفيػذ كعػد بمفػكر كانشػػاء كطػف قػكمي ييػكدم فػي فمسػػطيف ،كتسػميـ أ ارضػي غربػي يافػا إلػػى

الييػػكد الصػػياينة المسػػتعمريف فػػي قريػػة عيػػكف قػػارة (حسػػكنة ،2001 ،ص ،)27:27كتكػػررت اليبػػة الشػػعبية
م ػرة أخػػرل فػػي 1921/5/15ـ بمدينػػة يافػػا كشػػممت أج ػزاء مػػف شػػماؿ فمسػػطيف ،كأدت إلػػى مقتػػؿ  47كجػػرح

 146ييكديان ،بينمػا استشػيد  48كجػرح  73عربيػان (صػالح ،2012 ،ص ،)46كبػدأت أحػداث ىػذه اليبػة فػي
مدينػ ػػة يافػ ػػا ،كق ػ ػػد ىػ ػػاجـ الع ػ ػػرب بعػ ػػض المسػ ػػتعمرات الييكدي ػ ػػة ،كقتمػػ ػكا أكثػ ػػر مػ ػػف  50صػ ػػييكنيان كجرحػ ػ ػكا

150آخريف ،ككاف اإلنجميز في المعارؾ التي حصمت يقفكف بجانب الصياينة ،ممػا سػبب خسػارة  50شػييدنا

ك 75جريحػنا مػػف العػػرب (حسػكنة ،2001 ،ص ،)29كفػػي عػػاـ 1925ـ ،قامػػت مظػاىرات عنيفػػة فػػي مدينػػة

يافػػا ،احتجاج ػان عمػػى زيػػارة (بمفػػكر) كزيػػر الخارجيػػة البريطػػاني لمقػػدس ،الفتتػػاح الجامعػػة العبريػػة فػػكؽ أرض
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عربية عمى جبؿ الزيتكف بالقدس ،ممػا اضػطر بمفػكر إلػى العػكدة عػف طريػؽ مينػاء بيػركت (السػحار ،2008
ص.)185
 .3ىبة الب ار 1929م
كجاءت ىبة البراؽ التي تصاعدت أحػداثيا منػذ  15آب أغسػطس كاسػتمرت حتػى 1929/9/2ـ ،كقػد
خاضػػيا الفمسػػطينيكف دفاعػان عػػف حػػائط البػراؽ ،الحػػائط الغربػػي لممسػػجد األقصػػى ضػػد االعتػػداءات الييكديػػة،
ككانػػت ىبػػة الب ػراؽ فاتح ػةن لعق ػ ود تصػػاعدت فيػػو المقاكمػػة المسػػمحة العنيفػػة لممشػػركع الصػػييكني كلبلسػػتعمار

البريطػاني عمػػى حػػد سػكاء (صػػالح ،2012 ،ص  ،)4746:كيرجػع السػػببفييًذلي قيػػاـ تظػػاىرة فػػي 14آب
 1929في تؿ أبيب بمناسبة ذكرل تدمير "ىيكؿ سميماف" ،كفػي اليػكـ التػالي قػاـ جميػكر مػف الشػباب الييػكد

بقيادة أقمية مف المتطرفيف الصػييكنييف القػادميف مػف تػؿ أبيػب " المتميفػيف لخمػؽ االضػطرابات " بمسػيرة عبػر
شػػكارع القػػدس حتػػى كصػػمكا إلػػى قػػرب حػػائط البػػراؽ كرفعػػكا العمػػـ الصػػييكني كقػػامكا بننشػػاد النشػػيد الق ػػكمي

الصػػييكني كذلػػؾ خبلفػان لمتعميمػػات المحػػددة التػػي أصػػدرىا المنػػدكب السػػامي بالككالػػة (الكيػػالي ،1985 ،ص
.)202

ككانت حصيمة أحداث ىبػة 1929ـ ،كقػكع  133قتػيبلن مػف الييػكد كجػرح  ،239كأستشػيد مػف العػرب

 116شػييدان ،ك  232جريحػان ،كدمػرت القػكات البريطانيػػة عػدة قػػرل مثػؿ( لفتػػو كديػػر ياسػيف) كألحقػػت أضػ ار انر
كبي ػرة بعػػدد آخػػر ،كأصػػدرت السػػمطات البريطانيػػة عمػػى إعػػداـ ثبلثػػة مػػف العػػرب ىمػػا :عطػػا الزيػػر ،كمحمػػد

جمجػكـ  ،فػؤاد حجػػازم ،كنفػذ الحكػـ بيػػـ يػكـ الثبلثػػاء1930/6/17ـ ،كبعػد ذلػؾ طبقػػت السػمطات البريطانيػػة

أحكاـ قانكف العقكبات المشترؾ عمى عدد مف المدف كالقرل ،كفرضت عمييـ غرامات كبيػرة فػي محاكلػة منيػا

لكقؼ المظاىرات كاليبات الفمسطينية المعترضة عمى سياسة السػمطات البريطانيػة (جػرار ،1992 ،ص،)61
كقػػد أدت ىبػػة الب ػراؽ إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائج الكطنيػػة ،التػػي أدت إلػػى تغي ػرات جذريػػة فػػي مكاقػػؼ الحركػػة

الكطني ػػة ،كف ػػي سياس ػػتيا كردكد أفعالي ػػا تج ػػاه التط ػػكرات البلحق ػػة ،كك ػػاف أى ػػـ تم ػػؾ النت ػػائج اآلت ػػي(األس ػػطؿ،
 ،2000ص :)240 :239

 .1التحكؿ مف ميادنة بريطانيا إلى معادتيا كتكجيو أعماؿ الغضب نحكىا.
 .2نمك الركح كالكطنية ،نتيجة اإلحساس بكاجب الدفاع عف المقدسات كالحقكؽ الكطنية.

 .3نمك تيار المقاكمة العسكرية الفمسطينية لمحركة الصػييكنية ،كلمشػركعيا االسػتعمارم ،مػف خػبلؿ.

تشكيؿ عدد مف الجمعيات كالفصائؿ المقاتمة كاليادفة لحماية األرض كالكطف كالمقدسات.

 .4أكدت ثكرة البراؽ عمى تصادـ المشركع الفمسطيني العربي اإلسبلمي مع األسس التػي قػاـ عمييػا.

المخطط االستعمارم الصييكني ،بما يؤكد أف الصراع ىك صراع حضارم في أساسو.
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 .4ىبة القدس ويافا
فػػي عػػاـ 1933قامػػت مظػػاىرات ضػػخمة فػػي القػػدس كيافػػا ،كعػػـ اإلضػراب أنحػػاء فمسػػطيف احتجاجػان

عمػػى اسػػتمرار دعػػـ بريطانيػػا لميج ػرة الييكديػػة كاسػػتمرارىا فػػي تػػدريب كتسػػميح الحركػػة الصػػييكنية ،فقابمتيػػا

بريطانيا بالقكة القمع؛ فقتمػت  35شخصػنا كجرحػت  255آخػريف ،لكػف المظػاىرات امتػدت إلػى كػؿ فمسػطيف،

كمػف ثػ ٌػـ اعتقمػػت سػمطات االحػػتبلؿ البريطػػاني عػدد مػػف الزعمػػاء الفمسػطينيكف ،كػػاف مػػف بيػنيـ مكسػػى كػػاظـ
الحسيني ،الذم تكفي نتيجة التعذيب (السحار ،2008 ،ص .)186
ثالثا :رفض مشاريع الحكم الذاتي

رفض ػػت الحرك ػػة الكطني ػػة الفمس ػػطينية الت ػػي كان ػػت تطم ػػح إل ػػى لع ػػب دكر رئيس ػػي ف ػػي تقري ػػر مص ػػير
فمسػطيف ،اإلقػرار بػأم حػؽ لممنظمػة الصػييكنية فػي المشػاركة بتقريػر ىػذا المصػير ،كرفضػت أيضػا مشػػاريع
الحكػػـ الػػذاتي التػػي تقػػدمت بيػػا حككمػػة االنتػػداب ،كأعمنػػت رفػػض الدسػػتكر الػػذم كضػػعتو سػػمطات االنتػػداب

البريطاني ،كاعمنت مقاطعتيا انتخابػات المجمػس التشػريعي التػي دعػت إلييػا حككمػة االنتػداب فػي منتصػؼ
تشريف الثاني  ،1922كأكدت ،المجنة التنفيذية العربية في ردىػا عمػى ىػذه الػدعكة ،أف فمسػطيف كانػت ترسػؿ

فػػي الماضػػي نكاب ػان عنيػػا إلػػى البرلمػػاف العثمػػاني ،كبالتػػالي ال يمكنيػػا أف ترضػػى لنفسػػيا اآلف المشػػاركة فػػي
مجمػ ػػس تش ػ ػريعي مجػ ػػرد مػ ػػف ك ػ ػػؿ الصػ ػػبلحيات ،كتتكقػ ػػؼ ق ار ارتػ ػػو عمػ ػػى مصػ ػػادقة مػ ػػف المنػ ػػدكب السػ ػػامي

البريطاني(الشريؼ ،1995 ،ص.)37

كىكذا يتضح أف اليبات الشعبية كاالنتفاضػات الجماىيريػة ليسػت بالظػاىرة المسػتجدة بالنسػبة لػؤلرض

الفمس ػػطينية ،كليس ػػت بالتجرب ػػة الجدي ػػدة بالنس ػػبة لمش ػػعب الفمس ػػطيني .فق ػػد ش ػػيدت الس ػػاحة الفمس ػػطينية منػػػذ
االنتػػداب البريطػػاني ،كحتػػى عػػاـ  1948العديػػد مػػف االنتفاضػػات الشػػعبية ،التػػي كػػاف البػػد ليػػا أف تػػؤكؿ إلػػى
اإلخفاؽ بسبب عدـ كجكد التنظػيـ كالقيػادة التػي تقػكد ىػذه اليبػات لتحقيػؽ أىػدافيا ،كمػا كػاف مػف المحػتـ أف

يككف أثرىا محدكدنا ،بحكـ كاقع التخمؼ االجتماعي ،كانعداـ التنظيـ السياسي الثػكرم ،الشػرط الميػـ لصػمكد

كنجػاح أيػة ثػكرة شػػعبية ،باإلضػافة إلػى تصػػدم األرسػتقراطية الفمسػطينية لقيػػادة النضػاؿ الػكطني الفمسػػطيني

في تمؾ الحقبة ،األمر الذم أدل ظيكر التناحر السياسي ذك الطابع العائمي ،كقد امتازت مرحمػة العشػرينات

بقيػػاـ ثػػبلث ىبػػات شػػعبية تمازجػػت مػػا بػػيف الثػػكرة ،كاالنتفاضػػة ،كاليبػػة الشػػعبية ،ككانػػت تسػػتيدؼ مقاكمػػة
االحتبلؿ البريطاني كالمشركع الصييكني في فمسطيف.
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المطمب الثالث :المقاومة المسمحة لالحتالل البريطاني والمشروع الصييوني
تكص ػػمت القي ػػادات الفمس ػػطينية ،إل ػػى قناع ػػة ب ػػأف المقاكم ػػة الس ػػممية لبلح ػػتبلؿ البريط ػػاني كالمش ػػركع

الصػػييكني لػػف يجػػدم نفع ػنا ،خاص ػ نة بعػػد أف شػػكمت ىبػػة الب ػراؽ نقطػػة انعطػػاؼ حاسػػمة فػػي مسػػيرة الحركػػة

الكطنيػػة العربيػػة كالفمسػػطينية ،التػػي كجػػدت نفسػػيا ،بعػػد ىػػذه اليبػػة ،تتحػػكؿ شػػيئا فشػػيئنا ،إلػػى طريػػؽ مكافحػػة
االستعمار بالكسائؿ العسكرية ،مف خبلؿ الصداـ مع سمطات االنتداب البريطاني.
أوالً :ثورة الكف األخضر

كانػػت بدايػػة المقاكمػػة المسػػمحة لبلحػػتبلؿ البريطػػاني كالمشػػركع الصػػييكني فػػي فمسػػطيف ،مػػع تشػػكيؿ

منظمػػة الكػػؼ األخضػػر ،التػػي ظيػػرت أثػػر ىبػػة الب ػراؽ فػػي شػػماؿ فمسػػطيف بزعامػػة "أحمػػد طػػافش" ،كقامػػت
بعمميات ضد الييكد كالبريطانييف ،لكف الحممػة البريطانيػة المكثفػة ضػدىا أدت إلػى القضػاء عمييػا فػي شػباط

/فب اريػػر  ،1930كالق ػػبض عمػػى زعيميػػا( صػػالح ،2012 ،ص  ،)50كتعتبػػر منظمػػة الكػػؼ األخضػػر مػػف

أبرز الدالئؿ عمى الحالة الفمسطينية الجديدة كعمؽ األثر الذم أكجدتو ثكرة 1929ـ ،حيػث ظيػرت منظمػة

مسػػمحة تعمػػؿ فػػي عػػدة منػػاطؽ كمػػدف فمسػػطينية ،أىميػػا صػػفد ،كعكػػا ،كحيفػػا ،لمحاربػػة الصػػياينة كالنظػػاـ

البريطػ ػػاني(أب ػ ػػك النص ػ ػػر ،2015 ،ص ،)33ككان ػ ػػت فكػ ػ ػرة تنظ ػ ػػيـ مجمكع ػ ػػات مس ػ ػػمحة لمحارب ػ ػػة االنجمي ػ ػػز
كالصػييكنية قػد بحثػت منػذ عػاـ  1929لكنيػا لػـ تكتمػؿ إال عمػى أثػر ىبػة أغسػطس  ،1929حيػث اشػترؾ
بعػػض الشػػباب بمػ عػػددىـ نحػػك  27شػػابان فػػي تمػػؾ اليبػػة ،كبعػػد انتيائيػػا اضػػطركا إلػػى االلتجػػاء إلػػى الػػتبلؿ

المحاذيػػة لمحػػدكد السػػكرية .ففػػي أكتػػكبر  1929تمكػػف (أحمػػد طػػافش) مػػف تنظػػيـ منظمػػة الكػػؼ األخضػػر

لتعمػػؿ فػػي منطقػػة صػػفد – عكػػا – حيفػػا كفػػي نفػػس الكقػػت شػػنت ىجكم ػان عمػػى الحػػي الييػػكدم فػػي صػػفد،
بالتعاكف مع أنصارىا داخؿ المدينػة ،كفػي نػكفمبر مػف العػاـ نفسػو تعػززت ىػذه المنظمػة ،بعػدد مػف الثػكرييف

ال ػػدركز ال ػػذيف ح ػػاربكا الفرنس ػػييف أب ػػاف الث ػػكرة الس ػػكرية ،كأص ػػبحكا العم ػػكد الفق ػػرم لي ػػذه الجماع ػػة (حس ػػكنة،
 ،2001ص ،)35كحاكل ػػت منظم ػػة الك ػػؼ األخض ػػر تحقي ػػؽ مجمكع ػػة م ػػف األى ػػداؼ أىمي ػػا م ػػا يم ػػي (أب ػػك

النصر ،2015 ،ص:)43

 .1اتخػ ػػاذ الكفػ ػػاح المسػ ػػمح كسػ ػػيمة إلنيػ ػػاء الكجػ ػػكد البريطػ ػػاني كالنفػ ػػكذ الييػ ػػكدم فػ ػػي فمسػ ػػطيف ،ككقػ ػػؼ

أطماعيـ خاص نة بعد أف أثبت العمؿ السياسي فشمو.

 .2كقػػؼ اضػػطياد الفمسػػطينييف كخاصػػة الم ػزارعيف كالعمػػاؿ ،كالحفػػاظ عمػػى ممتمكػػاتيـ كأ ارضػػييـ مػػف

األطماع التكسعية كفرض الضرائب.

 .3كقؼ االعتداءات الييكدية عمى العرب ،كتكسيع المستعمرات عمى حساب المدف كالقرل الفمسطينية

 .4تحقيػػؽ ت ػكازف القػػكل بخػػكض حػػرب العصػػابات ضػػد البريطػػانييف كالييػػكد ،فػػي ظػػؿ عػػدـ كجػػكد قػػكة

ردع عربية.
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ثانياً :تجربة الشي عز الدين القسام الجيادية

تمث ػػؿ تجرب ػػة الش ػػي ع ػػز ال ػػديف القس ػػاـ بداي ػػة تح ػػكؿ النض ػػاؿ الفمس ػػطيني ض ػػد االنت ػػداب البريط ػػاني

كالمشػركع الصػػييكني مػػف العمػػؿ السياسػي كالعمػػؿ الشػػعبي ،الكفػػاح المسػػمح بشػكؿ حقيقػػي ،كفػػؽ رؤيػػة مػػنيج

كطني اسبلمي.

كتعػػكد جػػذكر الحركػػة الجياديػػة التػػي أسسػػيا الشػػي عػػز الػػديف القسػػاـ إلػػى سػػنة  ،1925كىػػي حركػػة

سػػرية جيادي ػػة ،اتخ ػػذت اإلسػػبلـ منيجػ ػان ،كك ػػاف شػػعارىا " جي ػػاد نص ػػر أك استشػػياد " كانتش ػػرت ف ػػي ش ػػماؿ
فمسطيف خصكصان بيف العماؿ كالفبلحيف ،كأمكف ليـ تنظيـ  200رجؿ ،باإلضافة إلى  800مػف األنصػار.

كقامػػت س ػ نار بالمشػػاركة فػػي ثػػكرة الب ػراؽ ،ثػػـ نفػػذت بعػػض العمميػػات خػػبلؿ النصػػؼ األكؿ مػػف الثبلثين ػػات،
كلكنيػػا أعمنػػت عػػف نفسػػيا كنزلػػت إلػػى الميػػداف فػػي نػػكفمبر عػػاـ  ،1935كاستشػػيد الشػػي القسػػاـ كأثنػػيف مػػف

رفاقو في أكؿ مكاجيػة مػع الشػرطة فػي أحػراش يعبػد فػي  ،1935/11/20كلػـ تكػف ىػذه نيايػة الحركػة ،فقػد

تػػكلى القيػػادة الش ػػي فرح ػػاف السػػعدم ،كك ػػاف ليػػا دكر ارئػػد كعظػػيـ فػػي الثػػكرة الكبػػرل عػػاـ (1936صػػالح،
 ،2012ص  ،)51كتمخػػض عػػف تجربػػة القسػػاـ مجمكعػػة مػػف النتػػائج كالػػدركس ،كػػاف مػػف أىميػػا مػػا يمػػي

(حسكنة:)64:65 ،2001 ،

 .1كانػػت تجربػػة القسػػاـ بمثابػػة الػػدليؿ عمػػي فشػػؿ أسػػاليب القيػػادة التقميديػػة ،فقػػد أجبػػرت زعامػػة الحركػػة

الكطنية ،عمى إتباع سياسة اقؿ اعتدال إزاء البريطانييف.

 .2أكدت التجربة عمى أىمية الكفػاح المسػمح كأسػمكب رئيسػي لمكاجيػة الكجػكد البريطػاني كالصػييكني،

ككشػػفت عػػف األكضػػاع السػػيئة التػػي كانػػت تعيشػػيا الحركػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية كأحزابيػػا ،كالتػػي كانػػت
تراىف عمى حؿ سياسي لمقضية الفمسطينية.
ثالثاً :الثورة الفمسطينية الكبرى 1939/1936

انحصػػر نشػػاط الحركػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية منػػذ بدايػػة االنتػػداب البريطػػاني فػػي فمسػػطيف عمػػى النشػػاط

السياسي كالدبمكماسي ،رغػـ خطػكرة المشػركع الصػييكني كالتكاطػؤ البريطػاني ،لػذلؾ لػـ تحقػؽ صػفكة الزعامػة
الفمسػػطينية إال الشػػيء القميػػؿ مػػف مسػػاعييا السياسػػية كالدبمكماسػػية المعتدلػػة ،المتمثمػػة فػػي تقػػديـ الع ػرائض،
كالشػػيادات ،كارسػػاؿ الكفػػكد ،كعقػػد االجتماعػػات العامػػة كالمػػؤتمرات ،كاصػػدار القػ اررات ،فتمػػؾ المسػػاعي التػػي
بػػذلتيا الزعامػػة المػػذككرة مػػع حككمػػة االنتػػداب البريطػػاني لػػـ تنػػتج عػػف شػػيء مممػػكس ،لػػذلؾ تطػػكرت األمػػكر

كاالحداث إلى التصعيد كالثكرة المسمحة.

كتعتبػ ػػر الثػ ػػكرة الكبػ ػػرل 1936ـ ،مػ ػػف أعظػ ػػـ الثػ ػػكرات التػ ػػي حػ ػػدثت فػ ػػي تػ ػػاري فمسػ ػػطيف الحػ ػػديث

كالمعاصر ،كقد تفجرت في 15نيساف 1936ـ ،عمى يد مجمكعة مسمحة بقيادة الشي فرحاف السػعدم بقتػؿ
اثن ػػيف م ػػف اليي ػػكد ،ث ػػـ تفاعم ػػت األح ػػداث بع ػػد ذل ػػؾ (ص ػػالح ،2012 ،ص  ،)51كش ػػكمت أح ػػداث نيس ػػاف
1936ـ كالدة حقيقيػػة لؤلض ػراب كلمثػػكرة ،ثػػـ تطػػكر األمػػر كأتخػػذ شػػكبلن مسػػمحان عنيف ػان فػػي مطمػػع شػػير أيػػار
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 ،1936كلقػػد كػػاف مػػف المتفػػؽ عميػػو بػػيف القػػادة السياسػػييف أف يتػػأخر إعػػبلف الثػػكرة المسػػمحة لػػبعض الكقػػت،

كأف يػػتـ التركي ػػز عم ػػى إبق ػػاء اإلضػ ػراب مس ػػتم نار ،كانجاح ػػو بشػ و
ػكؿ ي ػػؤدم إل ػػى بمػػكغ أىداف ػػو ،كلك ػػف الظ ػػركؼ

كاألكضاع تطكرت بصكرة سريعة جعمت الثكرة المسمحة أم نار ال مفر منو (جرار ،1992 ،ص.)187

ككاف إلضراب عاـ  1936مقدمات ىامة أدت إلى قيامو ،منيا ازديػاد أعػداد الميػاجريف الييػكد إلػى

فمس ػػطيف بش ػ و
ػكؿ كبي ػػر ف ػػي الفتػ ػرة الكاقع ػػة ب ػػيف س ػػنتي  1931إل ػػي 1935ـ حي ػػث كص ػػؿ ع ػػدد المي ػػاجريف

نحػػك 160ألػػؼ تقريبػان فػػي تمػػؾ الفتػرة ،إلػػى جانػػب اسػػتمرار انتقػػاؿ األ ارضػػي العربيػػة لمييػػكد سػكاء عػػف طريػػؽ

البيع مف قبؿ لبنانييف كسكرييف ذكم أمبلؾ كاسعة في فمسطيف ،أك عف طريؽ سمطات االنتداب التػي كانػت
تقػػدـ لمييػػكد مسػػاحات شاسػػعة مػػف األ ارضػػي الفمسػػطينية بمختمػػؼ الطػػرؽ كالكسػػائؿ حيػػث بمػ عػػدد الػػدنمات

المسربة لمحركة الصييكنية 667ألؼ دنمان ،كلعؿ مثػؿ ىػذه الممارسػات أدت إلػى غضػب الشػعب الفمسػطيني
عمػػي سػػمطات االحػػتبلؿ البريطػػاني ،باإلضػػافة إلػػى دكافػػع أخػػرل أليبػػت حماسػػة الشػػعب كخاصػػة استشػػياد

الشي عز الديف القساـ (جبارة ،1998 ،ص.)227

ففي  15نيساف عػاـ 1936قتػؿ العػرب ثبلثػة ييػكد بػيف طػكلكرـ كنػابمس ،كقتػؿ أثنػيف مػف العػرب فػي
اليػػكـ التػػالي ،فػػأدت ح ػكادث القتػػؿ ىػػذه إلػػى اضػػطرابات فػػي يافػػا كتػػؿ أبيػػب بعػػد أيػػاـ قميمػػة ،كقػػد تػػبل تمػػؾ
الح ػكادث مباش ػرة تشػػكيؿ المجػػاف الكطنيػػة فػػي جميػػع المػػدف العربيػػة كالقػػرل الكبي ػرة ،كفػػي  21نيسػػاف كجيػػت
دعػػكة إلػػى زعمػػاء األح ػزاب العربيػػة الخمسػػة ،إلعػػبلف اإلض ػراب العػػاـ ،كفػػي يػػكـ  25نيسػػاف شػػكمكا الييئػػة

العربيػػة العميػػا تحػػت رئاسػػة مفتػػي القػػدس الحػػاج "أمػػيف الحسػػيني" ،كقػػد قػػررت ىػػذه المجنػػة اسػػتمرار اإلضػراب

إلػػى أف تكقػػؼ اليج ػرة الييكديػػة(تػػاري فمسػػطيف ،1956 ،ص ،)32:33ككػػاف التػػكتر بػػيف العػػرب كالييػػكد
يزداد حدة باطراد منػذ خريػؼ عػاـ  ،1935كذلػؾ نتيجػة اعتػراض الصػييكنييف عمػى إنشػاء مؤسسػات لمحكػـ

الذاتي ،فضبلن عف استمرار اليجرة الييكديػة كبيػع األ ارضػي عمػى نطػاؽ كاسػع لمحركػة الصػييكنية ( الكيػالي،
 ،1985ص  ،)262ككانػ ػػت أىػ ػػداؼ ثػ ػػكرة 1939/1936ـ االسػ ػػتراتيجية كاضػ ػػحة ،كخاصػ ػػة فػ ػػي إطارىػ ػػا

السياسي الذم ييػدؼ إلػى منػع اليجػرة الييكديػة ،كاجتثػاث ركػائز الحركػة الصػييكنية ،كايقػاؼ انتقػاؿ أ ارضػي
العػػرب لمييػػكد بصػػكرة جذريػػة ،كاقامػػة حككمػػة عربيػػة كطنيػػة مسػػئكلة أمػػاـ مجمػػس نيػػابي(حسػػكنة،2001 ،
ص.)83
كقػد تشػكمت فػػي فمسػطيف حركػة الجيػػاد المقػدس ،ككػاف ي أرسػػيا عبػد القػادر الحسػػيني ،كتبلحػـ إخػكاف

القساـ مع حركة الجيػاد المقػدس فػي اتحػاد ىدفػو ضػرب الييػكد كاالنجميػز معػان (جبػارة ،1998 ،ص،)228
كقػػد كص ػػمت الثػػكرة ذركتي ػػا فػػي ص ػػيؼ عػػاـ 1938ـ ،كنج ػػح الثػػكار ف ػػي السػػيطرة عم ػػى الريػػؼ الفمس ػػطيني
بالكامػػؿ ،كتمكنػػكا مػػف السػػيطرة عمػػى عػػدد مػػف المػػدف لفتػػرة محػػدكدة ،كانيػػارت السػػمطة المدنيػػة البريطانيػػة

(صػػالح ،2012 ،ص  ،)53ككانػػت حصػػيمة الثػػكرة طبقػنا لؤلرقػػاـ الرسػػمية مقتػػؿ  16شػػرطي بريطػػاني ك22
جنػػديان فقػػط كاصػػابة  104مػػف رجػػاؿ الشػػرطة ك 148عسػػكريان بجػػركح ،يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ مقتػػؿ  80ييكدي ػان
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كجػػرح نحػػك  308آخػريف ،أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػالعرب فػػنف اإلحصػػاءات الرسػػمية تشػػير إلػػى استشػػياد145رجػبلن

كاص ػػابة  804آخػ ػريف بج ػػركح ،كلك ػػف ى ػػذه اإلحص ػػاءات مبني ػػة عم ػػى الكفي ػػات المؤك ػػدة كالجرح ػػى ال ػػذيف ت ػػـ

عبلجيػـ فػػي المستشػفيات ،أمػػا لجنػة بػػؿ فقػد قػػدرت القتمػػى العػرب بنحػػك 1000قتيػؿ معظميػػـ قتػؿ فػػي أثنػػاء

المعػػارؾ ،كأعمنػػت الككالػػة الييكديػػة أف العػػرب قػػد أتمف ػكا  80000شػػجرة مػػف الحمضػػيات ،ك 62000شػػجرة

أثمػػار أخػػرل ،ك 64ش ػػجرة مػػف أش ػػجار الغاب ػػات ،ك16500دكنمػػان م ػػف المحصػػكالت الزراعي ػػة التابعػػة كمي ػػا
لمييكد (الكيالي ،1985 ،ص.)277

كردنا عمػػى الثػػكرة مػػارس االنجميػػز أقسػػى األسػػاليب الكحشػػية لقمػػع الثػػكرة كالقضػػاء عمػػى اإلض ػراب،

كلكنيـ فشمكا ،فمجأكا إلػى االسػتعانة بأسػاليب الػدىاء السياسػي مػف خػبلؿ دفػع حكػاـ األنظمػة العربيػة القائمػة

آنػػذاؾ ف ػػي الس ػػعكدية كالعػػراؽ كاألردف ،لممارس ػػة ض ػػغكط عمػػى رج ػػاؿ الحرك ػػة الكطنيػػة ،ل ػػدفعيـ إل ػػى كق ػػؼ

اإلضػػراب ،كحق ػػف دم ػػاء المس ػػمميف ،كاالس ػػتجابة ل ػػدعكة حككم ػػة ص ػػاحب الجبلل ػػة البريطاني ػػة كالثق ػػة بنكاياى ػػا

الحس ػػنة (األس ػػطؿ ،2000 ،ص  ،)263كتعتب ػػر ث ػػكرة 1936ـ م ػػف أنج ػػح الث ػػك ارت الت ػػي خاض ػػيا الش ػػعب
الفمسػػطيني عمػػى مػػدار تػػاري نضػػالو الػػكطني ،حيػػث جمعػػت ىػػذه الثػػكرة مػػا بػػيف النضػػاؿ السػػممي كالعمػػؿ
العس ػػكرم ،م ػػف خ ػػبلؿ الجم ػػع م ػػا ب ػػيف األضػ ػراب التج ػػارم كاالقتص ػػادم ،كالعممي ػػات العس ػػكرية الت ػػي كان ػػت
تسػػتيدؼ القػكات البريطانيػػة كالحركػػة الصػػييكنية فػػي فمسػػطيف ،حيػػث اسػػتطاعت ىػػذه الثػػكرة ضػػرب اقتصػػاد

الحرك ػة الصػػييكنية مػػف جانػػب ،كالتػػأثير عمػػى المكقػػؼ السياسػػي لمحككمػػة البريطانيػػة مػػف جانػػب آخػػر ،مػػف
خػػبلؿ اصػػدار الحككمػػة البريطانيػػة الكتػػاب االبػػيض عػػاـ  1939الػػذم عػػدلت فيػػو الحككمػػة البريطانيػػة مػػف

تكجياتيا نحك إنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف.

حيث تشػير المػادة الرابعػة إلػى عبػارة كطػف قػكمي ييػكدم ،فتقػكؿ "بػأف كاضػعي صػؾ االنتػداب الػذم

أدمج فيو تصريح بمفكر ،ال يمكف أف يككنكا قد قصدكا تحكيؿ فمسطيف إلى دكلة ييكديػة خبلفػان إلرادة العػرب
سكاف الببلد" ،كلػذلؾ ،فػنف حككمػة جبللتػو تعمػف اآلف بعبػارات ال لػبس فييػا كال إبيػاـ أنػو لػيس مػف سياسػتيا

أف تصبح فمسطيف دكلة ييكدية .أما المادة الخامسة فتقتػبس فقػرة مػف الكتػاب األبػيض الصػادر عػاـ 1922

حػػكؿ مفيػػكـ الػػكطف القػػكمي الييػػكدم ،فتقػػكؿ المػػادة "بػػأف الحككمػػة البريطانيػػة تتمسػػؾ بػػذلؾ التفسػػير الػػذم
يعتبػػر الييػػكد فػػي فمسػػطيف طائفػػة ليػػا فػػي الحقيقػػة مميػزات قكميػػة ،غيػػر أف مػػا قصػػد بترقيػػة الػػكطف القػػكمي

الييكدم في فمسطيف ال يعني فرض الجنسية الييكدية عمى أىالي فمسطيف إجماالن "

رابعاً :المعارك التي خاضيا الشعب الفمسطيني ضد القوات البريطانية العصابات الصييونية
لػػـ يكػػف يمػػر أسػػبكع لػػـ تقػػع فيػػو معركػػة كبػػرل بػػيف أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني كالقػكات البريطانيػػة ،التػػي

ػر م ػػف القػػكات ،م ػػزكدة بالط ػػائرات كال ػػدبابات كالمص ػػفحات
كان ػػت تحش ػػد لي ػػا الس ػػمطات البريطانيػػة ع ػػددان كبي ػ ان

الخفيفػػة كالثقيمػػة ،كفػػي المقابػػؿ كػػاف يحشػػد المئػػات مػػف المجاىػػديف كالمناضػػميف ،الػػذيف يبػػدكف أركع صػػكر

البسػػالة كالف ػػداء دكف مب ػػاالة بعػػدد الع ػػدك ،أك فق ػػداف التك ػػافؤ فيمػػا بي ػػنيـ ،ككان ػػت الطريقػػة الت ػػي س ػػار عميي ػػا
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المجاىػدكف ىػي طريقػة الكػر كالفػر ،ككػاف البػدء مػنيـ دائمػان ،حيػث كػانكا ييػاجمكا الػدكريات كم اركػز الشػرطة

كالمس ػػتكطنات الييكدي ػػة كالمعس ػػكرات كالمط ػػارات كالمحط ػػات  ،فتس ػػارع القػ ػكات إل ػػى حش ػػد قكاتي ػػا كتطكي ػػؽ

المنطقػػة التػػي كقعػػت فييػػا المعركػػة( دركزه ،1984 ،ص  .)195ككانػػت ىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف المعػػارؾ التػػي
كقعػػت بػػيف المقاكمػػة الفمسػػطينية كق ػكات االحػػتبلؿ البريطػػاني كالعصػػابات الصػػييكنية خػػبلؿ فت ػرة االحػػتبلؿ

البريطاني عمى فمسطيف ،كانت أىميا ما يمي:

 .1معركة نور شمس 1936/6/21م

تصػػدل خمسػػكف مناض ػبلن كبعػػض المتطػػكعيف بقيػػادة " عبػػد الػػرحيـ الحػػاج محمػػد " مػػف القػػرل لقافمػػة

ييكديػػة كمعيػػا قػػكة حمايػػة بريطانيػػة كاسػػتطاعكا تػػدمير  6عربػػات ييكديػػة كالقػػكة البريطانيػػة ،كمػػا تصػػدكا لقػػكة

أخػرل أيرسػمت مػػف نػابمس ،كتػدخمت الطػػائرات البريطانيػة بالمعركػة التػػي اسػتمرت سػبع سػػاعات ،كأعمػف الثػكار
ع ػػف استش ػػياد ثبلث ػػة م ػػنيـ ،كمقت ػػؿ خمس ػػيف جن ػػدم بريط ػػاني كت ػػدمير ث ػػبلث مص ػػفحات (الس ػػحار،2008 ،

ص.)191

 .2معركة الفند قومية
كقعػػت المعركػػة بتػػاري 1936/6/30ـ ،كتعتبػػر مػػف أىػػـ معػػارؾ الثػػكرة الفمسػػطينية عػػاـ ،1936بقيػػادة

البطميف المجاىػديف "فرحػاف السػعدم" ،كالشػي "عطيػة عػكض" ،حيػث تمكنػت مجمكعػة مككنػة مػف  100مػف

المجاىػػديف ،عمػػى طريػػؽ جنػػيف نػػابمس قػػرب قريػػة الفنػػد قكميػػة ،مػػف مياجمػػة قافمػػة عسػػكرية بريطانيػػة ،أكقعػػت
فييا أكثر مف  30قتيبلن ،كتدمير مدرعة كاستشيد خبلليػا ثبلثػة مػف الثػكار ،كغػادر الشػي السػعدم إلػى شػرؽ

األردف عمى أثر ىذه العممية لجمع السبلح كالماؿ لدعـ الثكرة (جرار1992 ،ص.)205:206
 .3معركة بمعا

كقعت المعركة عمى الطريؽ بيف نابمس كطكلكرـ بقيادة فكزم القاكقجي فػي تػاري  ،1936/9/3ككػاف
قد قسـ القاكقجي قكاتو إلى ثبلثة مجمكعات لمتصدم لقكافؿ القكات البريطانية ،فقد بدأت المعركػة فػي الثامنػة

صػػباحان ،حيػػث أطمػػؽ رجػػاؿ الكمػػيف النػػار عمػػى  20سػػيارة قادم ػةن مػػف حيفػػا ،كحػػدثت مطػػاردة بػػيف االنجميػػز

كالمقػاتميف العػػرب ،كفتحػػت الكمػػائف األخػػرل النػػار عمػػى االنجميػػز ،ككصػػمت إلػػى مكػػاف المعركػػة قػكات مدفعيػػة

كمػػدرعات ،كتسػػع طػػائرات ،كاسػػتمرت المعركػػة ح ػكالي  12سػػاعة ،كفػػي نيايػػة المعركػػة اعتػػرؼ قائػػد الق ػكات

بل عربيػنا ،كتكضػح ىػذه المعركػة مػدل
البريطانية" بيرز" بمقتؿ ضابطيف كجػرح ثبلثػة آخػريف ،كمقتػؿ  14مقػات ن
التخطػػيط كالمفاجػػأة التػػي أربكػػت الق ػكات االنجميزيػػة ،كعمػػى أثػػر تمػػؾ المعركػػة تػػـ عػػزؿ" بيػػرز" كتعيػػيف "ديػػؿ"
مكانو (السحار ،2008،ص.)192

 .4معركة صانور األولى

تقع قرية صانكر في منتصؼ الطريؽ تقريبان بيف نابمس كجنيف ،كىي قائمػة عمػى تمػ وة مرتفعػة ،كتشػرؼ

عمػػى سػػيؿ كاسػػع كتحػػيط بيػػا الجبػػاؿ مػػف كػػؿ جانػػب ،كفػػي أكائػػؿ شػػير تمػػكز كقعػػت معركػػة صػػانكر األكلػػى،
حيػػث تجمػػع عػػدد مػػف شػػباب قريػػة صػػانكر كقريػػة صػػير كبعػػض القػػرل المجػػاكرة ،كتكجيػكا إلػػى منطقػػة "بيػػت
يػػاركب " ،تحػػت قيػػادة الحػػاج حسػػيف ،ككمنػكا فػػي الػػتبلؿ المشػػرفة عمػػى الشػػارع العػػاـ ،بانتظػػار قافمػػة عسػػكرية
41

بريطانيػػة سػػتمر مػػف الطريػػؽ ،كعنػػدما مػػرت القافمػػة انيػػاؿ عمييػػا المجاىػػدكف بالرصػػاص ،كاسػػتمرت المعركػػة
سػ ػػت سػ ػػاعات تقريب ػ ػان ،كاستشػ ػػيد فػ ػػي المعركػ ػػة أثنػ ػػيف مػ ػػف المجاىػ ػػديف ،كلػ ػػـ تعمػ ػػف الق ػ ػكات البريطانيػ ػػة عػ ػػف

خسائرىا(جرار ،1992 ،ص .)213

 .5معركة اليامون

قػػاـ الشػػي عطيػػة أحػػد أتبػػاع القسػػاـ فػػي 1938/3/3ـ ،كمعػػو أربعػػة فصػػائؿ عسػػكرية بتطكيػػؽ مدينػػة
جنػػيف مػػف جميػػع الجيػػات ،كاإلغػػارة عمػػى م اركػػز الشػػرطة كالجػػيش بالمدنيػػة كاسػػتكلكا عمػػى مػػا فييػػا مػػف بنػػادؽ

كذخي ػرة ،كمياجمػػة فصػػيؿ بريطػػاني متحػػرؾ عمػػى طريػػؽ نػػابمس – جنػػيف ،كاالنسػػحاب إلػػى الجبػػاؿ ،كقامػػت

القػكات البريطانيػة عمػى أثػر ذلػؾ بتمشػيط المنطقػة بقػػكة كبيػرة مػف القػكات البريطانيػة مػع إسػناد مػف الطػػائرات،
كاستمرت المعركة مف العاشرة صباحنا حتػى حمػكؿ الظػبلـ ،كاسػتطاع الثػكار فػتح ثغػرة فػي الطػكؽ كاالنسػحاب

منيػػا ،كاش ػػترؾ ف ػػي المعرك ػػة  300جنػػدم بريط ػػاني ك 9ط ػػائرات ،كادع ػػى االنجميػػز أني ػػـ قتمػ ػكا  60مناضػ ػبلن

كأسػػركا  16أخػريف ،أمػػا الثػكار فقػػد اعترفػكا باستشػػياد تسػػعة مػػف بيػػنيـ الشػػي عطيػػة ،كثبلثػػيف مػػف النجػػدات،

كجػػرح عػػددان كبي ػ انر ،كمقتػػؿ  70جنػػدم بريطػػاني فػػي جبيػػة طكليػػا كيمػػك متػػر ،قاتػػؿ فييػػا الث ػكار قتػػاالن عنيف ػان(

السحار ،2008 ،ص .)195

كىك ػػذا يتب ػػيف أف ىن ػػاؾ تن ػػكع كبي ػػر ف ػػي أش ػػكاؿ كأس ػػاليب المقاكم ػػة الفمس ػػطينية لبلح ػػتبلؿ البريط ػػاني

كالمشػػركع الصػػييكني ،فقػػد تنكعػػت أشػػكاؿ كأسػػاليب المقاكمػػة الفمسػػطينية ،كاتخػػذت أشػػكاالن كأسػػاليبان عديػػدة،
منيا المؤتمرات الكطنية الرافضة لبلحتبلؿ كاليجرات الييكدية ،كاليبات كالثػكرات الشػعبية كاإلضػراب كرفػض

التعامؿ مع حككمة االحتبلؿ البريطاني ،باإلضافة إلى المعارؾ العسكرية كالثكرات المسمحة.

كقد تصاعدت المقاكمة الفمسطينية تحت االنتداب البريطاني حسب تطكر األكضاع السياسػية ،كزيػادة

اليجػرات الييكديػػة كالتنكػػر البريطػػاني لمحقػكؽ الكطنيػػة لمشػػعب الفمسػػطيني ،مػف المسػػيرات كالثػػكرات كاليبػػات،
كاالعتصػػامات الشػػعبية إلػػى المقاكمػػة المسػػمحة كالجيػػاد المقػػدس ،مػػف خػػبلؿ تشػػكيؿ عػػدة خبليػػا كمجمكعػػات
تحمؿ السبلح في مكاجية السياسة البريطانية ،كالمشركع الصييكني في فمسطيف كبناء كطف قكمي.

كرغـ أف النضاؿ الكطني الفمسطيني قد شابو في ىػذه المرحمػة الكثيػر مػف عبلمػات الضػعؼ كالػكىف
بسبب كثرة الخبلفات السياسية كالشخصية بيف قادة الحركة الكطنية الفمسطينية في ذلػؾ الكقػت ،كفشػميـ فػي

التص ػػدم لممخط ػػط البريط ػػاني كالص ػػييكني ،إال أن ػػو ال يمك ػػف إغف ػػاؿ ال ػػدكر ال ػػكطني الكبي ػػر عم ػػى المس ػػتكل

السياسػػي كالعسػػكرم الػػذم قامػػت بػػو الحركػػة كالكطنيػػة الفمسػػطينية فػػي مكاجيػػة المشػػركع الصػػييكني رغػػـ كػػؿ
الصعكبات كالخبلفات كقمة االمكانيات.
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المبحث الثالث:

المقاومة الفمسطينية بعد قرار التقسيم رقم  181عام1947م
خبلؿ الفترة ما بيف 1945 - 1939ـ كقعػت الحػرب العالميػة الثانيػة ،كدخػؿ الفمسػطينيكف تمػؾ الفتػرة

كقػد أنيكػت قػكاىـ كتشػتتت قيػادتيـ السياسػػية بسػبب الثػكرة ،فقػػد اضػطر الحػاج أمػػيف الحسػني أف ييػرب إلػػى
العػراؽ فػػي تش ػريف األكؿ /أكتػػكبر عػػاـ  ،1939كتميػػزت ىػػذه الفت ػرة التػػي أعقبػػت الثػػكرة الفمسػػطينية الكبػػرل
كحتػػى صػػدكر ق ػرار التقسػػيـ عػػاـ 1947ـ ،بكث ػرة المبػػادرات الدكليػػة كلجػػاف التكفيػػؽ ،كمبػػادرة مػػف بريطانيػػا

لمخػػركج مػػف المػػأزؽ الػػذم كصػػمت إليػػو األمػػكر األمنيػػة كالسياسػػية فػػي فمسػػطيف ،خاصػػة بعػػد سػػعى بريطانيػػا
لبلنسحاب مف فمسطيف ،كترؾ األكضاع المشتعمة في فمسطيف عمػى حاليػا بػدكف إيجػاد تسػكية عادلػة ،لػذلؾ
سػػارعت بريطانيػػا رفػػع ممػػؼ القضػػية الفمسػػطينية لؤلمػػـ المتحػػدة المنظمػػة ،بيػػدؼ الػػتخمص مػػف األزمػػة التػػي
أحدثتيا سياساتيا في فمسطيف.

المطمب االول :قرار التقسيم رقم  181واعالن الحرب
جاء قرار التقسيـ الصادر مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحػدة عػاـ1947ـ ،لكػي ينيػي أخػر فصػكؿ المػؤامرة

الدكلية عمى فمسطيف مف خبلؿ صدكر القرار األممي الػذم يقسػـ أ ارضػي دكلػة فمسػطيف ،إلػى دكلتػيف عربيػة
كييكدية ،كيعطي الدكلة الييكدية األفضمية في المساحة كاألماكف الجغرافية.
أو ًال :قرار التقسيم 181
بعد أف أنيت بريطانيػا ميمتيػا فػي فمسػطيف عمػى أكمػؿ كجػو ،كفػؽ كعػد بمفػكر كصػؾ اإلنتػداب ،مػف

خػػبلؿ تشػػجيع اليج ػرة الصػػييكنية بمختمػػؼ الطػػرؽ كالكسػػائؿ ،كتمميػػؾ األرض لمييػػكد كتػػدريبيـ عمػػى السػػبلح
كالسػماح ليػـ بتيريبػو ،كمسػاعدتيـ فػػي إقامػة المشػاريع ،كمػنحيـ مجمكعػة مػػف االمتيػازات ،فػي حػيف حرمػػت

العرب سكاف فمسطيف األصمييف مف كؿ ذلؾ.

فقد تذرعت بريطانيا بأف زماـ األمكر قد أفمت مف يدىا ،كذلؾ بعد انقضاء ثبلثيف عامان كدكلة منتدبة

عمػػى فمسػػطيف ،حيػػث كجيػػت ك ازرة الخارجيػػة البريطانيػػة رسػػالة إلػػى ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة فػػي نيكيػػكرؾ بتػػاري

1947/4/2ـ ،طالبػػت فييػػا إحالػػة القضػػية الفمسػػطينية إلػػى ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة لتتػػدبر األمػػكر ،كاجتمعػػت
الييئة العمكمية لؤلمـ المتحدة بتاري 1947/4/28ـ ،كقررت إرساؿ لجنة United Nations Special
Palestine

on

 Commissionكاختصػػارىا(  ،)U.N.S.C.O.Pكذلػػؾ لتحقػػؽ فػػي جميػػع الش ػػؤكف

المتعمقػػة بالمسػػألة الفمسػػطينية ،كتقػػديـ المقترح ػػات التػػي ت ارىػػا مبلئمػػة لحػػؿ ىػػذه المسػػألة ( جبػػارة،1998 ،
ص.)277

كانعق ػػدت ال ػػدكرة الخاص ػػة بالجمعي ػػة العام ػػة لؤلم ػػـ المتح ػػدة ف ػػي  28أبري ػػؿ1947ـ ،بحض ػػكر الييئ ػػة
العربية العميا ممثمةن لمشعب الفمسطيني كالككالػة الييكديػة ممثمػةن لمييػكد فػي فمسػطيف ،كقػررت الجمعيػة العامػة
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تكميػػؼ لجنػػة تحقيػػؽ دكليػػة لد ارس ػػة األكضػػاع فػػي فمسػػطيف ،كرفػػع تقري ػػر لمجمعيػػة العامػػة لد ارسػػتو ،كاتخ ػػاذ
الق اررات البلزمة عمػى ضػكئو (النتشػة ،آخػركف ،1991 ،ص  ،)71كقػد كصػمت المجنػة إلػى فمسػطيف بتػاري

1947/6/17ـ ،بعػد أف طافػت فػي أكركبػػا كأمػاكف أخػرل فػػي العػالـ ،ككانػت المجنػة مؤلفػػة مػف ممثمػيف عػػف
"اسػ ػػتراليا ،ككنػ ػػدا ،كتشيككسػ ػػمكفاكيا ،كيكغسػ ػػبلفيا ،كغكاتيمػ ػػاال ،كالينػ ػػد ،كىكلنػ ػػدا ،كاي ػ ػراف ،كبيػ ػػرك ،كالسػ ػػكيد

كأكركغػكام" ،حيػػث رفػػض الفمسػػطينيكف مقابمتيػػا ،ألنيػػا لػػـ تضػػع فػػي مخططاتيػػا االسػػتقبلؿ التػػاـ لفمسػػطيف،

كأف ىػػدفيا ىػػك د ارسػػة المشػػكمة الفمسػػطينية ككضػػع حمػػكؿ ليػػا (جبػػارة ،1998 ،ص ،)277كقػػدمت المجنػػة

تقريرىػػا بعػػد أف انتيػػت مػػف أعماليػػا ،ككػػاف تقريرىػػا مخيب ػان آلمػػاؿ العػػرب ،كمتحي ػ انز لمحركػػة الصػػييكنية ،كقػػد

طالػب التقريػػر تقسػيـ فمسػػطيف إلػى قسػػميف يقػاـ عمػػى قسػـ دكلػػة لمعػرب كيقػػاـ عمػى القسػػـ الثػاني دكلػػة لمييػػكد

(النتشة ،آخركف ،1991 ،ص.)71

كق ػػد أكص ػػى مش ػػركع القػ ػرار  181الدكل ػػة المنتدب ػػة كجمي ػػع أعض ػػاء األم ػػـ المتح ػػدة اآلخػ ػريف " بتبن ػػي

مشركع التقسيـ مع اتحاد اقتصادم " كارتأل ىذا المشركع أف تقكـ بعد انتياء االنتداب ،دكلػة عربيػة مسػتقمة

كدكلػ ػػة ييكديػ ػػة مسػ ػػتقمة مػ ػػع حػ ػػدكد منصػ ػػكص عمييػ ػػا ،كاسػ ػػتثنى القػ ػػدس كض ػ ػكاحييا مػ ػػف أ ارضػ ػػي الػ ػػدكلتيف

المقترحتيف ،عمى أف تصبح مدينة القدس كيانان منفصػبلن ،تػديره األمػـ المتحػدة ،تحػت مظمػة مجمػس الكصػاية

التابع لؤلمـ المتحدة ،كما ارتأل المشركع أف ينظر" بعيف العطؼ "في حينو " إلػى ضػـ الػدكلتيف إلػى األمػـ

ػاء عم ػػى ذل ػػؾ أص ػػدرت الجمعي ػػة العام ػػة لؤلم ػػـ المتح ػػدة قرارى ػػا
المتح ػػدة (ب ػػف ط ػػبلؿ ،1981،ص ،)35كبن ػ ن
المشػػئكـ رقػػـ ( ،)181فػػي 1947/11/29ـ  ،القاضػػي بتقسػػيـ فمسػػطيف إلػػى دكلتػػيف عربيػػة كييكديػػة ،كحػػاز

القرار عمػى أغمبيػة الثمثػيف بضػغط أمريكػي كدعػـ ركسػي قػكم ،كأعطػى القػرار  %54,7مػف أرض فمسػطيف

لمدكلػػة الييكدي ػػة (14400ك ػػـ) ،ك %44,8لمدكل ػػة العربيػػة (11780ك ػػـ) ،كنح ػػك  % 0,5لمنطق ػػة الق ػػدس"

التي كضعت تحت الكصاية الدكلية " كلـ تكف القكل الكبرل تممؾ أغمبية الثمثػيف فػي الجمعيػة العامػة لؤلمػـ

المتحػػدة ،فق ػػرر رئ ػػيس الجمعيػػة من ػػدكب الب ارزي ػػؿ تأجيػػؿ الجمس ػػة ،كق ػػاـ الييػػكد كاألمريك ػػاف بحمم ػػة محمكم ػػة
بمختمؼ الكسائؿ نجحت في زيادة األصكات المؤيدة لقرار التقسيـ (صالح  ،2012،ص.)59

كبعد صدكر قرار لجنة التحقيػؽ الدكليػة عػف خطػة تقسػـ فمسػطيف ،أسػرعت المجنػة السياسػية لمجامعػة

العربية بالرد عميو ،كتـ عقد مؤتمر عربي في مدينة صكفر في لبناف بتاري 1947/9/16ـ ،كقررت الػدكؿ
العربية إرساؿ مػذكرة احتجػاج إلػى الكاليػات المتحػدة األمريكيػة كبريطانيػا كالػى األمػـ المتحػدة ،كذكػرت الػدكؿ
العربية إف أم قرار يتخذ بشأف فمسطيف ال ينص عمى قياـ دكلة عربيػة مسػتقمة فييػا ،فػاف ذلػؾ سػكؼ يػؤدم

إل ػػى ح ػػدكث اض ػػطرابات ف ػػي منطق ػػة الش ػػرؽ األكس ػػط (جب ػػارة ،1998 ،ص ،)279كأعمن ػػت بريطاني ػػا أني ػػا
ستنسػػحب مػػف فػػي فمسػػطيف فػػي 1948/5/15ـ ،كأنيػػا سػػتتخمى عػػف مسػػؤكلية االنتػػداب عمػػى فمسػػطيف بعػػد
صػػدكر قػرار التقسػػيـ رقػػـ  ،181ككانػػت المعػػارؾ الضػػارية قػػد نشػػبت بػػيف العػػرب بسػػبلحيـ التقميػػدم كالييػػكد
بأسمحتيـ الحديثة كتػدربييـ القػكم ،كفػي 1948/5/14ـ غػادر المنػدكب السػامي البريطػاني فمسػطيف كانتيػى

االنتػػداب البريطػػاني رسػػمينا عمػػى فمسػػطيف ،كفػػي اليػػكـ نفسػػو أعمػػف بػػف غكريػػكف مػػف تػػؿ أبيػػب قيػػاـ "دكلػػة
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إسرائيؿ" كألؼ حككمة مؤقتة ،كسارعت الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد السػكفيتي كعػدد كبيػر مػف الػدكؿ
الغربية إلى االعتراؼ بيا (النتشة ،كآخركف ،1991 ،ص .)73:74
ثانياً :حرب عام1948
تعتبػر حػرب1948ـ ،بدايػة تشػريد الشػعب الفمسػطيني عػف أرضػو ككطنػو األصػمي ،فيمػا أصػبح يعػرؼ
بمصػػطمح "النكبػػة" كالتػػي تعتبػػر بمثابػػة نيايػػة فصػػؿ طكيػػؿ مػػف الص ػراع بػػيف العػػرب كالييػػكد بشػػأف امػػتبلؾ
فمسػ ػػطيف ،األمػ ػػر الػ ػػذم يعنػ ػػي دخػ ػػكؿ الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني مرحمػ ػػة جديػ ػػدة مػ ػػف الكفػ ػػاح كالنضػ ػػاؿ السياسػ ػػي

كالعسكرم ،مف أجؿ استعادة حقكقو التاريخية كالسياسية كالدينية في أرض فمسطيف.

فبعػػد د ارسػػة خطػػة التقسػػيـ قػػرر العػػرب المجتمعػػكف رفػػض قبػػكؿ ق ػرار التقسػػيـ كمحاربتػػو ،كمسػػاعدة

الشعب الفمسطيني مادينا كمعنكينا ،ثـ قرر مجمس الجامعة حشد الجيكش العربية ،عمػى حػدكد فمسػطيف كعػدـ

تقػدميا إال إذا كصػمت إلػػى الييػكد مسػاعدات عسػػكرية أكالن ،كاذا تعػرض شػعب فمسػػطيف لمخطػر ثانيػان ،كاتخػػذ

العسكريكف العرب ق ار انر بضركرة مسػاعدة الفمسػطينييف عسػكريان بتقػديـ الخبػراء كاألسػمحة كالمتطػكعيف العػرب،

كقد احتجت بريطانيا عمى ىذا القرار ،فألغى العرب قػرارىـ ىػذا (جبػارة ،1998 ،ص ،)280كعقػدت المجنػة

السياس ػػية لمجامعػػػة العربيػػػة عػػػدة اجتماع ػػات كذل ػػؾ لمتخط ػػيط إليجػػػاد عم ػػؿ لػػػدخكؿ الجيػػػكش العربيػػػة إل ػػى
فمس ػػطيف ،كلك ػػف قب ػػؿ دخ ػػكؿ الجي ػػكش العربي ػػة النظامي ػػة دخ ػػؿ المتطكع ػػكف فمس ػػطيف ،كق ػػد أش ػػرفت الجامع ػػة

العربيػػة عمػػى ذلػػؾ ،كشػػكمت فػػرؽ جياديػػة لمػػدفاع عػػف فمسػػطيف كػػاف أىميػػا مػػا يمػػي(:جبػػارة ،1998 ،ص
)284:285

 .1جيش اإلنقاذ
كػاف أكؿ عمػؿ قامػػت بػو المجنػػة العسػكرية التابعػػة لمجامعػة العربيػػة أف نػادت بتطػػكع الشػباب العربػػي

لبلنخراط بجيش التحرير كأسمتو (جيش اإلنقػاذ) ،ككػاف تحػت قيػادة طػو الياشػمي كاسػماعيؿ صػفكت كفػكزم

كقسـ ىذا الجيش إلى األفكاج التالية:
القاكقجيٌ ،
 -فكج اليرمكؾ األكؿ :قائده محمد صفا( ،سكرم الجنسية) ،ميمتو كانت في جنيف كبيساف.

 -فػ ػػكج اليرمػ ػػكؾ الثػ ػػاني :قائػ ػػده أديػ ػػب الشيشػ ػػكمي( ،سػ ػػكرم الجنسػ ػػية) ،ككانػ ػػت كجيتػ ػػو صػ ػػفد كعكػ ػػا

كالناصرة.

 -فكج اليرمكؾ الثالث :قائده عبد الحميد الراكم( ،عراقي الجنسية) ،ككانت ميمتو راـ اهلل كالقدس.

 -ف ػػكج القادس ػػية :قائ ػػده مي ػػدم ص ػػالح الع ػػاني ،ع ارق ػػي الجنس ػػية ،ككان ػػت كجيت ػػو راـ اهلل كب ػػاب الػ ػكاد

كأصبح يتبع القاكقجي.

 فكج حطيف :قائده مدلكؿ عباسي( ،عراقي الجنسية) ،ككانت ميمتو في نابمس كطكلكرـ. -فكج أجناديف قائده الرئيسي ميشيؿ العيسى (فمسطيني الجنسية) ككانت ميمتو يافا.

 فكج العراؽ :قائده المقدـ عادؿ نجـ الديف( ،عراقي الجنسية) ،ككانت ميمتو أيضنا في يافا.45

 فكج الدركز :قائده شكيب عبد الكىاب(درزم) ككانػت ميمتػو فػي الجميػؿ كشػفا عمػرك ،كقػد جػاءى ػؤالء المتطكعػػكف مػػف مختمػػؼ الػػدكؿ العربيػػة المجػػاكرة كمػػف المنػػاطؽ اإلسػػبلمية األخػػرل ،كىػػدفيـ

ال ػػدفاع ع ػػف فمس ػػطيف ،كاالستش ػػياد ف ػػي س ػػبيؿ اهلل ،كقػػػد انض ػػـ كثي ػػر م ػػف الفمس ػػطينييف إل ػػى ىػ ػؤالء

المتطكعيف العرب.

 .2جمعية إنقاذ فمسطين
ت ٌشػػكمت جمعيػػة إنقػػاذ فمسػػطيف مػػف بػػيف قيػػادات فػػي الجػػيش الع ارقػػي بتػػاري 1947/12/7ـ ،ككانػػت

تضـ مجمكعة مف ضػباط األركػاف العػراقييف كالمتطػكعيف ،حيػث بمػ عػدد المتطػكعيف فييػا حػكالي  15ألػؼ

شخصػنا شػكمكا عػدة أفػكاج كأعطكىػا أسػماء تاريخيػة ،مثػؿ القادسػية كالحسػيف كغيرىػا ،كقػد كافقػت عمييػا ك ازرة

الخارجيػػة فػػي بغػػداد كانضػػـ أعضػػاؤىا لمجنػػة العسػػكرية بدمشػػؽ ،لكػػف ألغيػػت ىػػذه الجمعيػػة لنشػػاطيا القػػكم،
كقامت الحككمة العراقية بتشكيؿ جمعية بديمو عنيا أسمتيا الجبية المتحػدة إلنقػاذ فمسػطيف (جبػارة،1998 ،
ص ،)286كبعد قرار التقسيـ كقعت العديد مف المعارؾ بيف القػكات العربيػة كالعصػابات الصػييكنية ،فكانػت

معركة باب الكاد عاـ 1948ـ ،في مدينة القدس ،حيث كاف اليدؼ منيا إحكاـ السيطرة عمػى مدينػة القػدس

مػػف خػػبلؿ االحتفػػاظ بقريػػة بػػاب ال ػكاد التػػي كانػػت تشػػكؿ مم ػ نار ىام ػنا لمقػػدس ،فمػػف أجػػؿ السػػيطرة عمػػى ىػػذه

القرية ،ككقعت العديػد مػف العمميػات العسػكرية بػيف المقػاتميف العػرب كقػكات الخاصػة الصػييكنية ،عنػد مػركر
القكافػػؿ الصػػييكنية ،حيػػث تكبػػد العػػدك الصػػييكني فػػي عمميػػات بػػاب ال ػكاد خسػػائر فادحػػة كقاسػػية بمغػػت 47
قتيبل ك 15جريحان في الفترة الكاقعة ما بػيف 22-1مػارس 1948ـ ،ك 300قتيػؿ بيػنيـ قائػد القػكة الصػييكنية

المياجمػة ،كخػػبلؿ الفتػرة الكاقعػػة مػا بػػيف  13-10مػايك 1948ـ 266 ،قتػػيبلن ك500جػريح كسػػتة أسػرل فػػي
 25أيػػار مػػايك ،لقػػد خسػػرت الق ػكات الصػػييكنية فػػي معػػارؾ بػػاب ال ػكاد ضػػعؼ مػػا خس ػرتو فػػي جميػػع أنحػػاء
فمسػ ػػطيف ،كمػ ػػا صػ ػػرح بػ ػػذلؾ (بػ ػػف غكريػ ػػكف) فػ ػػي الكنيسػ ػػت فػ ػػي  11يكنيػ ػػك 1949ـ (أبػ ػػك قاسػ ػػـ،2009 ،

ص.)9:10
كىكذا نخمص أف فمسطيف كشعبياتعرضت لمؤامرة دكلية شاركت فييػا كػؿ القػكل الدكليػة الكبػرل بدايػة

مػػف بريطانيػػا العظم ػػى التػػي أصػػدرت كع ػػد بمفػػكر كضػػمنتو ف ػػي صػػؾ االنتػػداب البريط ػػاني عمػػي فمس ػػطيف،

كعممت مف خبلؿ انتدابيا عمي فمسطيف تسييؿ عمميات اليجرة الييكديػة المنظمػة لفمسػطيف ،كسػيمت لمييػكد

الحصػػكؿ عمػػى األ ارضػػي كاقامػػة المشػػاريع االقتصػػادية فييػػا بيػػدؼ ضػػماف قيػػاـ كطػػف قػػكمي لمييػػكد فييػػا
يخػػالؼ كػػؿ الحقػػائؽ التاريخيػػة كالحضػػارية ،ككػػاف لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة دك انر كبي ػ انر فػػي ضػػماف تمريػػر
ق ػرار التقسػػيـ فػػي الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة مػػف خػػبلؿ الضػػغط كاالبت ػزاز السياسػػي لكثيػػر مػػف الػػدكؿ

كسػفرائيا ،كيتضػػح أيضػان أف المقاكمػة الفمسػػطينية كالمتطػػكعيف العػرب كالمسػػمميف قػػد سػاىمكا فػػي الػػدفاع عػػف
فمسػػطيف عمػػى قػػدر اإلمكػػاف ،كأف الػػدكؿ العربيػػة لػػـ تقػـ بجيػ نػد حقيقػػي فػػي الػػدفاع عػػف فمسػػطيف ،األمػػر الػػذم
نػػتج عنػػو تش ػريد الشػػعب الفمسػػطيني كسػػيطرة الجماعػػات الييكديػػة عمػػى أكثػػر مػػف األ ارضػػي التػػي منحيػػا ليػػا
قرار التقسيـ.
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المطمب الثاني :كتائب الفدائيين (مجموعات مصطفى حافظ)
بعػػد قيػػاـ ثػػكرة يكليػػك 1952ـ فػػي مصػػر كصػػؿ إلػػى قطػػاع غ ػزة ضػػابط مصػػرم شػػاب ،ىػػك "ال ارئػػد

مصطفى حافظ" ،لكي يتكلى ميمة مكتب المخابرات كاالستطبلع خمؼ خطكط العدك فػي األ ارضػي المحتمػة
مػف فمسػطيف ،كقػػاـ "مصػطفى حػافظ" بنشػػاط مكثػؼ كممحػكظ لتجييػػز المتطػكعيف كتػدريبيـ ،حيػػث تػـ إعػػداد

العشرات منيـ لمقتاؿ خبلؿ أشير معدكدة ،ككاف معظػـ المتطػكعيف مػف ثػكار الثػكرة الفمسػطينية الكبػرل التػي

كقعت  1936كالمقاتميف في حػرب  1948ـ ،حيػث كانػت ليػـ الد اريػة الكافيػة بمسػالؾ الطػرؽ لمكصػكؿ إلػى

األىػػػداؼ الحيكيػ ػػة لمعػ ػػدك اإلس ػ ػرائيمي (أبػ ػػك قاسػػػـ ،2009 ،ص  ،)40ككانػ ػػت ن ػ ػكاة القػ ػػكة الفدائيػ ػػة الجديػ ػػدة
المعركفػػة شػػعبينا " الفػػدائييف " مجمكعػػة مػػف الفمسػػطينييف الػػذيف اسػػتخدمتيـ االسػػتخبارات العسػػكرية المصػرية
فػػي تنفيػػذ عمميػػات اسػػتطبلع غيػػر مسػػمحة داخػػؿ إس ػرائيؿ منػػذ العػػاـ 1949ـ ،فقػػد تسػػارعت عمميػػة تجنيػػد

الفػػدائييف ،كجػػرل التػػدريب األساسػػي لعناصػػر " الفػػدائييف " فػػي غػزة ،كاسػػتكمؿ بتػػدريب متقػػدـ فػػي معسػػكرات

الحرس الكطني في مصر(مقابمة مع ،عبد اهلل األفرنجي.)2015/11/29،

كتمت تسمية عدد مف الضباط النظامييف كمف ضباط الصؼ مػف الجػيش المصػرم كػي تتػكلي قيػادة

" الف ػػدائييف ،كق ػػد ت ػػـ تح ػػكؿ الف ػػدائييف إل ػػى الكتيب ػػة  ،141كبع ػػد ت ػػأليؼ الكتيب ػػة  ،141تص ػػاعدت العممي ػػات
الفدائيػػة تصػػاعدان كبيػ انر ،فأحصػػى الجػػيش اإلسػرائيمي  180ىجكمػان (إطػػبلؽ نػػار ،زرع ألغػػاـ ،نصػػب كمػػائف)

كقػػد تكصػػمت إس ػرائيؿ إلػػى اسػػتنتاج أنيػػا عمػػى كشػػؾ ىجػػكـ كشػػيؾ ،فػػي ضػػكء صػػفقة السػػبلح المص ػرية –

التش ػػيكية (ص ػػاي  ،2002 ،ص ،)121كلق ػػد اتخ ػػذ العم ػػؿ الف ػػدائي ف ػػي تم ػػؾ الفتػ ػرة المرحم ػػة اليام ػػة أش ػػكاالن
متعػددة ،ففػي بعػػض األحيػاف كػػاف االنطػبلؽ يػػتـ جماعيػان ،كأحيانػػا أخػرل فػػي شػكؿ ضػربات متفرقػة ،كأحيانػان

كاف يتـ دخكؿ فدائييف إلى األرض المحتمة لمجػرد االسػتطبلع عمػى مكاقػع العػدك ،كقػد اعترفػت إسػرائيؿ فػي
مناسػػبات عديػػدة بخطػػكرة األعمػػاؿ الفدائيػػة عمػػى إس ػرائيؿ ،كبم ػ األمػػر حػػد الشػػككل لمجمػػس األمػػف الػػدكلي،

كمف جية أخرل استطاعت أعماؿ الفدائييف أف تشكؿ خط انر كبي انر عمى األنشطة االسػتيطانية اإلسػرائيمية فػي

النقػػب ،كأصػػبحت قضػػية العمػػؿ الفػػدائي إحػػدل قضػػايا إس ػرائيؿ اليكميػػة ،كردت اسػرائيؿ عمػػى ىػػذه العمميػػات
الفدائيػػة بشػػف العديػػد مػػف الغػػارات الجكيػػة عمػػى مخيمػػات البلجئػػيف فػػي قطػػاع غ ػزة ،التػػي اكقعػػت العديػػد مػػف

الشيداء كالجرحى.

كخ ػػبلؿ الس ػػنكات األكل ػػى أدت العمميػ ػػات الفدائيػػػة المنطمقػػػة مػ ػػف قط ػػاع غػ ػزة إلػ ػػى سػػػقكط عػػػدد مػ ػػف

اإلسػرائيمييف ،ففػػي عػػاـ 1951ـ ،قتػػؿ 26مسػػتكطف إسػرائيمي ،كفػػي 1952ـ ،قتػػؿ  ،48كفػػي عػػاـ 1953ـ،
قتػػؿ  ،38كفػػي عػػاـ 1954ـ قتػػؿ  50إسػرائيمي ،كبػػذلؾ يكػػكف قػػد قتػػؿ  162مسػػتكطف إسػرائيمي خػػبلؿ أربػػع

بل سػنكينا ،ىػذا فػي مقابػؿ  500شػييد مػف المتسػمميف كالفػدائييف سػنكينا (السػنكار،
سنكات ،بمعدؿ  41-40قتي ن
 ،2003ص .)33كقػػد استشػػيد "مصػػطفي حػػافظ" يػػكـ1956/7/11ـ ،نتيجػػة انفجػػار طػػرد ممغػػكـ أرسػػمتو

المخابرات اإلسرائيمية عف طريؽ عميؿ مزدكج (صالح ،2012 ،ص.)76
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المطمب الثالث :حركة القوميين العرب (كتائب الفداء العربي)
أسس جكرج حبش كىاني اليندم مع آخركف" كتائب الفداء العربي " في آذار/مارس1949ـ ،بيػدؼ

االنتقػػاـ ليزيمػػة 1948ـ فػػي فمسػػطيف كخػػبلؿ ىػػذه الفتػرة تمكػػف جػػكرج حػػبش كبعػػض أنصػػاره مػػف الفػػكز فػػي

انتخابػػات المجنػػة التنفيذيػػة لجمعيػػة العػػركة الػػكثقى فػػي الجامعػػة األمريكيػػة فػػي بيػػركت ،ككانػػت قػػد تأسسػػت
كجمعيػػة أدبيػػة فػػي أكائػػؿ الثبلثينػػات ،ثػػـ تحكلػػت إلػػى سياسػػية قكميػػة ،كاقتػػرح عمػػى أعضػػاء المجنػػة التنفيذيػػة

إنشاء منظمة قكمية سرية فأنشؤكا حركة القكمييف العرب عاـ (1951عدكاف ،2010 ،ص .)19

كتيعتبػػر حركػػة القػػكمييف العػػرب مػػف أىػػـ المنظمػػات الحزبيػػة العربيػػة ،التػػي تميػػزت عػػف نظائرىػػا عمػػى
الصػػعيد الفكػػرم كاألىػػداؼ السياسػػية ،حيػػث اسػػتحكذت القضػػية الفمسػػطينية عمػػى النصػػيب األكبػػر مػػف فكػػر
كممارس ػػة الحرك ػػة (الفقع ػػاكم ،2011 ،ص ،)31كأنش ػػأت حرك ػػة الق ػػكمييف الع ػػرب بع ػػد ذل ػػؾ ىيئ ػػة مقاكم ػػة

الصػػمح مػػع " إس ػرائيؿ " ككانػػت الخطػػكة التاليػػة فػػي النشػػاط الجمػػاىيرم بعػػد (العػػركة الػػكثقى ككتائػػب الفػػداء

العربػػي) ،كالتػػي حػػددت ميمتيػػا فػػي مسػػألة الص ػراع مػػع العػػدك الصػػييكني كمسػػألة مركزيػػة مػػف خػػبلؿ نشػػر
مجمة جماىيرية تناضؿ ضد االعتراؼ بالعػدك كالصػمح معػو ،كضػد تػكطيف أك إسػكاف البلجئػيف الفمسػطينييف

كتػدعك إلػػى التمسػػؾ بعػكدتيـ لػػكطنيـ (مصػػطفي ،2000 ،ص ،)217كتعتبػػر كتائػب الفػػداء العربػػي منظمػػة
س ػرية شػػبة عسػػكرية تابعػػة لحركػػة القػػكمييف العػػرب ،نػػذرت نفسػػيا لتحريػػر فمسػػطيف ،كامتمػػؾ أعضػػاؤىا فك ػرة

الثأر كاالنتقاـ (أبك عمرك،1987 ،ص.)128

كأعمنػػت حركػػة القػػكمييف العػػرب عػػف أكلػػى عممياتيػػا العسػػكرية داخػػؿ فمسػػطيف المحتمػػة ،كذلػػؾ عبػػر

منظمة " أبطاؿ العكدة " الفدائية الممكلة كالمدربة مف قبؿ جيش التحرير الفمسطيني ،كدعػت الحركػة منظمػة
التحرير إلى تبني العمؿ الفدائي كدعمو ،كباعتبارىا الجية الفمسػطينية الكحيػدة القػادرة عمػى االضػطبلع بيػذا

الدكر (ابراش ،1987 ،ص  ،)1969ككاف الكفاح المسمح كشعار الثأر ىمػا الحمػـ الػذم ظػؿ يػراكد الحركػة
خ ػػبلؿ منيجي ػػا المرك ػػزم من ػػذ نش ػػأتيا ،كل ػػذلؾ جن ػػدت طاقاتي ػػا كجيكدى ػػا لمحف ػػاظ عم ػػى القض ػػية الفمس ػػطينية

،كأسػيمت نشػرات الثػأر كالػرأم كالكحػػدة كالحريػة ،كالكتػػب كالك ارسػػات التػي كانػػت تصػػدر عػف حركػػة القػػكمييف

العرب في بمكرة الشػعكر القػكمي ،فالعمػؿ فػي دائػرة الكفػاح المسػمح كالعمػؿ فػي مجػاؿ النضػاؿ السياسػي كانػا

يسػػيراف فػػي خطػػيف متكػػامميف ،ككانػػت الكممػػة الداعيػػة كالمقالػػة السياسػػية تعػػانؽ البندقيػػة كتتقػػدـ عمييػػا مػرات،
ككانػػت حركػػة القػػكمييف العػػرب تػػزداد انتشػػا انر إلػػى جانػػب انتشػػار األفكػػار الناص ػرية فػػي األقطػػار العربيػػة(
شبلش ، 2004،ص.)249

كعميػػو يمكػػف القػػكؿ أف رغػػـ النكبػػة كالتشػػتت كالم ػؤامرة التػػي تعػػرض ليػػا الشػػعب الفمسػػطيني بعػػد ق ػرار

التقسػػيـ رقػػـ  181كطػػرده مػػف أرضػػو ككطنػػو ،إال أف الشػػعب الفمسػػطيني حػػاكؿ تنظػػيـ نفسػػو فػػي مجمكعػػات
عسػ ػػكرية صػ ػػغيرة ،بيػ ػػدؼ مقاكمػ ػػة االحػ ػػتبلؿ اإلس ػ ػرائيمي ،تمثمػ ػػت فػ ػػي مجمكعػ ػػات الفػ ػػدائييف تحػ ػػت قيػ ػػادة

االسػػتخبارات العسػػكرية المصػرية بقيػػادة الضػػابط "مصػػطفى حػػافظ" التػػي نفػػذت العديػػد مػػف العمميػػات الفدائيػػة
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ضػػد المصػػالح كاألىػػداؼ اإلسػػرائيمية التػػي ك ػػاف ليػػا أثػػر كبيػػر عمػػى ضػػرب األمػػف كاالسػػتقرار فػػي الكي ػػاف
اإلسرائيمي الجديد ،كباإلضافة إلى دكر مجمكعات الفداء العربي التابعة لحركة القػكميف العػرب ،حيػث كانػت
سػباقة فػػي الكفػاح المسػػمح كمقاكمػػة االحػتبلؿ اإلسػرائيمي بعػد النكبػػة ،ككانػػت تنطمػؽ مػػف أفكػار قكميػػة عربيػػة

كالتي نفذت العديد مف العمميات المسمحة.
خالصة

بعػد أف استعرضػت الد ارسػػة خػبلؿ ىػذا الفصػػؿ مفيػكـ المقاكمػػة فػي القػانكف الػػدكلي كالمكاثيػؽ الدكليػػة،

كمفيػػكـ االسػػتقبلؿ الػػكطني كأشػػكاؿ كأسػػاليب المقاكمػػة الفمسػػطينية لبلحػػتبلؿ البريطػػاني كالغػػزك الصػػييكني،
كتناكلت أيضنا أشكاؿ كأساليب المقاكمة الفمسطينية بعد النكبة ،كفي ضكء ما سػبؽ يمكػف أف نخمػص لمنتػائج

التالية:

أف أف ػراد المقاكمػػة المسػػمحة أك األنصػػار ىػػـ عناصػػر ال ينتمػػكف إلػػى أف ػراد الق ػكات المسػػمحة النظاميػػة،

لكػػنيـ يأخػػذكف عمػػى عػػاتقيـ القيػػاـ بالمقاكمػػة كالػػدفاع عػػف المصػػالح الكطنيػػة أك القكميػػة ضػػد أم قػػكل أجنبيػػة
محتمة ،كيقصد بالمقاكمة كالحركات المنضمة ليا بأنيا عبارة عف منظمات شعبية ،أخذت عمى عاتقيػا ميمػة

تحرير شعكبيا كأكطانيا مف االحتبلؿ األجنبي.

تعت ػػرؼ أحكػػػاـ الق ػػانكف الػػػدكلي المعاص ػػر بحػػػؽ كػػػؿ الش ػػعكب ف ػػي مقاكم ػػة العػػػدكاف كاالح ػػتبلؿ ،كأف

المقاكمة لبلحتبلؿ األجنبي ىي عمؿ مشركع ،كفؽ ميثاؽ األمـ المتحدة كمبادئ القانكف الدكلي ،كحػؽ تقريػر

المصػير ىػك حػػؽ شػرعي مكفػكؿ حسػػب ميثػاؽ األمػػـ كقكاعػد القػانكف الػػدكلي العػاـ ،حيػث تػػنص الفقػرة الثانيػػة
مف المادة األكلى مف ميثاؽ األمـ المتحدة "انماء العبلقات الكدية بيف األمـ عمى أسػاس مبػدأاحتػراـ كتسػاكم

الشعكب كحقيا في تقرير المصير".
لػػـيػػدخر الشػػعب العربػػي الفمسػػطينيجيػػدان فػػي مقاكمػػة االحػػتبلؿ البريطػػاني كالمشػػركع الصػػييكني فػػي

فمسػػطيف ،فقػػد مػػارس كػػؿ أشػػكاؿ كأسػػاليب المقاكمػػة فػػي سػػبيؿ الػػدفاع عػػف أرضػػو كحقكقػػو الميػػددة بػػالخطر

بسبب كعد بمفكر المشئكـ كاليجرة الييكدية لفمسطيف.

اتخذت المقاكمة الفمسطينية في البدايػة الطػابع الشػعبي السػممي ،كمػف ث ٌػـ انتقمػت لمعمػؿ العسػكرم بعػد
فشؿ الجيكد السممية فػي تغييػر السياسػة الرسػمية البريطانيػة ،كأف المػؤامرة الدكليػة عمػى فمسػطيف قػد أحكمػت

مف خبلؿ قرار التقسيـ الصػادر عػف الجمعيػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة رقػـ ،181القاضػي بتقسػيـ فمسػطيف إلػى

دكلت ػػيف ،عربي ػػة كييكديػػػة ،كأف بريطاني ػػا العظم ػػي تتحم ػػؿ المس ػػؤكلية المباشػ ػرة كالكامم ػػة عػػػف نكب ػػة الشػػػعب

الفمسطيني كتشريده مف أرضو كمعاناتو المستمرة منذ  1917كحتى الكقت الراىف.
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تتحمؿ األنظمة العربية المكجكدة في ذلؾ الكقت جزء مف المسػؤكلية السياسػية كاألخبلقيػة عػف ضػياع
فمسطيف كتشػريد شػعبيا ،رغػـ محػاكالتيـ التظػاىر بالػدفاع عػف فمسػطيف مػف خػبلؿ إرسػاؿ بعػض القػكات فػي

عػػاـ 1948ـ ،كمػػف جيػػة أخػػرل تركػػت حػػرب  1948الشػػعب الفمسػػطيني بػػدكف قيػػادة سياسػػية ،كرغػػـ ذلػػؾ
ظيرت بعض المجمكعػات الفمسػطينية الفدائيػةخػبلؿ الفتػرة مػف  1965 -1948مثػؿ" مجمكعػات مصػطفى

حافظ" ،كتائب الفػداء العربػي" التػي حاكلػت العمػؿ عمػى عػدـ تمكػف المشػركع الصػييكني مػف االسػتقرار ،مػف

خػػبلؿ القيػػاـ بعمميػػات تسػػمؿ لؤل ارضػػي المحتمػػة عػػاـ  1948كالقيػػاـ بعمميػػة عسػػكرية ،مػػف زرع ألغػػاـ ،كنسػػؼ
مبػػاني ،كاقامػػة كمػػائف ،نػػتج عنيػػا قتػػؿ العديػػد مػػف الجنػػكد كالمسػػتكطنيف الييػػكد ،كتكبيػد االقتصػػاد اإلسػرائيمي

خسائر فادحة.
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انفصم انثاني:

مفهىو املقاومة يف انفكس انسياسي ندي منظمة
انتحسيس انفهسطينية

المبحث األول :مفيوم المقاومة لدى منظمة التحرير الفمسطينية

المبحث الثاني :مفيوم المقاومة لدى التنظيمات اليسارية الفمسطينية
المبحث الثالث :مفيوم المقاومة لدى التنظيمات القومية البعثية الفمسطينية
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الفصل الثاني:
مفيوم المقاومة في الفكر السياسي لدى منظمة التحرير الفمسطينية
ال يختمػؼ تصػكر الفكػر السياسػي الػكطني الفمسػطيني العػاـ لمصػراع الػدائر فػي المنطقػة العربيػة – مػػف

المنظكر االستراتيجي الشمكلي  -عف التصكر القكمي العربػي ،باعتبػار الصػراع ىػك صػراع كجػكد بػيف األمػة

العربيػػة كالمشػػركع الصػػييكني اإلس ػرائيمي فػػي المنطقػػة ،كرغػػـ ذلػػؾ نجػػد فػػي الفكػػر السياسػػي الفمسػػطيني ثبلثػػة
تيارات رئيسية ،يمتمؾ كؿ منيا تصكره الخاص لمصراع في إطار التصكر العاـ:

التيففار األول :ىػػك التيػػار القػػكمي كتمثمػػو منظمػػة الصػػاعقة كجبيػػة التحريػػر العربيػػة ،كىػػذا التيػػار يمثػػؿ
امتدادنا لمفكر القكمي لحزب البعث العربي االشتراكي في الساحة الفمسطينية.
التيففار الثففاني :كىػػك التيػػار الػػكطني الفمسػػطيني ،كالػػذم تمثمػػو تحديػػدنا حركػػة فػػتح ،كقػػد بنػػى تصػػكراتو

باعتبار المرحمة مرحمة تحرر كطني ،كنأل بنفسو عف الخكض في متاىات الصػراعات المذىبيػة أك الحزبيػة،
كأعطى األكلكية لمنضاؿ الكطني الفمسطيني ،دكف أف يقطع صمتو بالنضاؿ القكمي العربي.

والتيففففار الثالففففث :كيمثػػػؿ كجيػػػة النظػػػر الماركس ػػية المينينػػػة ،كيجسػػػده ف ػػي الس ػػاحة الفمسػػػطينية عمػ ػػى
الخصػػكص الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف ،كالجبي ػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف ،كرغػػـ أف ىػػذا التي ػػار
يعتبر أف المرحمة مرحمة تحرر كطني ،إال أنػو يثيػر قضػايا الصػراع الطبقػي كالمجتمعػي كيػرفض الفصػؿ بػيف
قضايا النضاؿ الفمسطيني كقضايا النضاؿ التحررم العربي.

باإلضافة إلى التيار الديني ،كالذم يعتبر التيػار ال اربػع مػف تيػارات الفكػر السياسػي الفمسػطيني ،كالػذم
ال ينظر إلػى الصػراع لػيس كصػراع سياسػي أك عسػكرم كحسػب ،كانمػا كصػراع حضػارم بكػؿ معنػى الكممػة،
صػراع بػػيف المسػػمميف كالييػػكد ،كىػػك مػػف كجيػػة نظػػر ىػػذا التيػػار امتػػداد لمحػػركب الدينيػػة كالغػػزكات الصػػميبية،
كي ػػرل أصػػػحاب ىػػػذا التي ػػار أف الصػ ػراع أزل ػػي إل ػػى أف يػػػرث اهلل األرض كمػػػف عميي ػػا ،كيمثمػػػو فػػػي الس ػػاحة
الفمسطينية ،كؿ مف حركتي حماس كالجياد االسبلمي.

كستس ػػتعرض الد ارس ػػة ف ػػي ى ػػذا الفص ػػؿ مفي ػػكـ المقاكم ػػة ل ػػدل منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية ،كمفي ػػكـ
المقاكمة لدم التنظيمات اليسارية كالقكمية الفمسطينية ،لبياف عكامؿ االتفاؽ كاالختبلؼ حػكؿ مفيػكـ المقاكمػة
في الفكر السياسي لدل منظمة التحرير الفمسطينية كفصائميا.
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املبحح األول:
مفهىو املكاومة لدى ميظنة التحرير الفلصطًيًة
المطمب االول :نشأة منظمة التحرير الفمسطينية.
المطمب الثاني :مفيوم المقاومة في الفكر السياسي.
لدى منظمة التحرير الفمسطينية.
المطمب الثالث :التشكيالت العسكرية التابعة لممنظمة.
وأبرز العمميات العسكرية.
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المبحث األول:

مفيوم المقاومة لدى منظمة التحرير الفمسطينية
شػػكمت كالدة منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،انعطافػػو ىامػػة فػػي مسػػيرة القضػػية الفمسػػطينية ،كفػػي الحيػػاة

السياسػػية لمشػػعب الفمسػػطيني (الشػػعيبي ،1975 ،ص ،)208كتمثػػؿ منظمػػة التحريػػر إحػػدل حركػػات التحػػرر
المعاصرة التي ارتقت بالمقاكمة المسػمحة الفمسػطينية ضػد االحػتبلؿ اإلسػرائيمي ،حتػى أصػبحت ىػذه المنظمػة
رم انز لئلصرار كالصمكد ،خاصػةن أنيػا نشػأت خػارج أ ارضػييا المحتمػة ٌممػا شػكؿ منيػا شػكبلن فريػدان كمتميػ انز بػيف
حركات التحرر الكطني في العالـ (فرج ،1998 ،ص.)9

المطمب االول :نشأة منظمة التحرير الفمسطينية
كلػػدت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػي إطػػار رسػػمي عربػػي ،كجػػاءت نشػػأتيا صػػعبة كعسػػيرة كتظػػافرت

فييػػػا عػ ػػدة عكامػ ػػؿ مكضػ ػػكعية متعػػػددة مكنػ ػػت المنظمػ ػػة أف تنطمػ ػػؽ بالنيايػػػة ،كال شػ ػػؾ أف النضػ ػػاؿ الػ ػػكطني

الفمسطيني لـ يبدأ بقياـ منظمة التحرير الفمسطينية ،كاف كػاف قػد تجػذر بكجكدىػا ،فقػد شػيدت فمسػطيف خػبلؿ
األع ػكاـ الممتػػدة بػػيف  1919عػػاـ  1936سػػبعة مػػؤتمرات كطنيػػة ،سػػميت بأرقاميػػا األكؿ كالثػػاني  ...حتػػى

السػػابع (كريشػػاف ،1986 ،ص .)13كلػػـ يكػػف مػػيبلد المنظمػػة أم ػ انر مفاجئ ػان ألف جممػػة مػػف القػػكل كاألحػػداث
كانت تدفع في ىػذا االتجػاه ،كذلػؾ بيػدؼ تمكػيف الشػعب الفمسػطيني مػف المسػاىمة فػي تحريػر أرضػو ،كبنػاء

كيانو السياسي (المكسكعة الفمسطينية ،ؽ ،2ج ،3ص.)916

كجػػاءت فكػرة إنشػػاء منظمػػة التحريػػر خػػبلؿ عقػػد مػػؤتمر القمػػة العربيػةالػػذم دعػػا إلييػا الػرئيس جمػػاؿ

عبػػد الناصػػر عػػاـ 1964ـ ،لبح ػػث األخطػػار التػػي تكاجػػو األمػػة العربيػػة عامػػة ،كلمكاجيػػة مشػػركع إسػػرائيؿ

بتحكيػػؿ مي ػػاه نيػػر األردف ،كف ػػي أثنػػاء انعق ػػاد ى ػػذا المػػؤتمر  ،كم ػػؼ مجمػػس المم ػػكؾ كالرؤسػػاء الع ػػرب أحم ػػد

الشػػقيرم* ممثػػؿ فمسػػطيف لػػدل جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة -،بنػػاء عمػػى تكصػػية مػػف العػراؽ كمصػػر ،-باالتصػػاؿ
بالشعب الفمسطيني كالدكؿ العربيةبغية إقامة القكاعػد السػميمة إلنشػاء الكيػاف الفمسػطيني ،كذلػؾ بيػدؼ تمكػيف

الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني مػ ػػف تحريػ ػػر أرضػ ػػو ككطنػ ػػو كتقريػ ػػر مصػ ػػيره(جبػ ػػارة ،1998 ،ص ،)340كفػ ػػي الثػ ػػامف
كالعش ػريف مػػف شػػير أيػػار/مػػايك 1964ـ ،عقػػد المجمػػس الػػكطني الفمسػػطيني األكؿ الػػذم أعمػػف قيػػاـ منظمػػة

التحرير الفمسطينية "ـ .ت .ؼ" بحيث تككف ىذه المنظمػة مسػئكلة عػف حركػة الشػعب الفمسػطيني فػي نضػالو

مػػف أجػػؿ تحريػػر ككطنػػو ،كذلػػؾ فػػي جميػػع الميػػاديف التنظيميػػة كالسياسػػية كالماليػػة ،كسػػائر مػػا تتطمبػػو قضػػية

فمسطيف عمى الصعيديف العربي كالدكلي ،كبحيث يككف الفمسطينيكف جميعنا أعضاء طبيعييف فػي" ـ .ت .ؼ

" كالش ػػعب الفمس ػػطيني ىػػػك القاع ػػدة الكبػػػرل لي ػػذه المنظمػػػة (س ػػخنيني ،1972 ،ص .)19كقػػػد أعم ػػف أحمػػػد
*أحمدالشقٌري(25-0918فبراٌر)0981سٌاسًفلسطٌنًبارز،أولرئٌسلمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌة،كماارتبطأسمهبتكوٌنجٌش
التحرٌرالفلسطٌنً،والدههوأسعدالشقٌريمفتًالجٌشالرابعالعثمانً.اختٌرفًالمملكةالعربٌةالسعودٌةلٌشؽلمنصبوزٌرالدولةلشؤون
األممالمتحدة،ثمعٌنسفٌرادائماللسعودٌةفًاألممالمتحدة.وكاننشاطالشقٌريأثناءفترةعملهباألممالمتحدةمركزاحولالدفاععنالقضٌة
الفلسطٌنٌةوقضاٌاالمؽربالعربً.تمتكلٌؾالشقٌريمنمؤتمرالقمةالعربً(0964القاهرة)باالتصالبالفلسطٌنٌٌنوكتابةتقرٌرعنذل ٌقدم
لمؤتمرالقمةالعربًالتالً،فقامأحمدالشقٌريبجولةزارخاللهاالدولالعربٌةواتصلبالفلسطٌنٌٌنفٌها،وأثناءجولتهتموضعمشروعًالمٌثاق
القومًوالنظاماألساسًلمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌة.
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الش ػػقيرم قي ػػاـ المنظم ػػة م ػػف خ ػػبلؿ التصػ ػريح الت ػػالي" :أعم ػػف بع ػػد االتك ػػاؿ عم ػػى اهلل ،كبس ػػـ الم ػػؤتمر العرب ػػي
الفمس ػػطيني األكؿ المنعق ػػد ف ػػي مدين ػػة الق ػػدس ف ػػي ي ػػكـ الس ػػادس عش ػػر م ػػف مح ػػرـ 1384ى ػ ػ المكاف ػػؽ الث ػػامف
كالعشػػركف مػػف مػػايك 1964ـ قيػػاـ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية قيػػادة معبئػػة لقػػكل الشػػعب الفمسػػطيني لخػػكض
معركة التحرير ،كدرعنا لحقكؽ شعب فمسطيف كأمانيو كطريقنا لمنصر"(كريشاف ،1986 ،ص .)12

كىنػا يمكػف لمباحػث تسػجيؿ مبلحظػة :أف ىػذا المػػؤتمر الػذم أعمػف فيػو الشػقيرم قيػاـ منظمػة التحريػػر

الفمسػػطينية لػػيس المػػؤتمر الػػكطني الفمسػػطيني األكؿ ،كانمػػا ىػػك المػػؤتمر الثػػامف ،ألف ىنػػاؾ سػػبع مػػؤتمرات
كطنية فمسطينية عقدت في الفترة ما بػيف عػاـ ،1936-1919كىػذا خطػأ تػاريخي كقعػت فيػو قيػادة المنظمػة

بتسمية ىذا المؤتمر األكؿ.

كىنا يتضح أف إعبلف قياـ منظمة التحريػر الفمسػطينية مػف قبػؿ أحمػد الشػقيرم رئػيس المػؤتمر ،جػاء
فػػي ظػػؿ فت ػرة عػػانى فييػػا الشػػعب الفمسػػطيني مػػف غيػػاب القيػػادة السياسػػية بعػػد النكبػػة ،كالػػذم أكػػد مػػف خبللػػو

الشقيرم أف ىذا الكياف يأتي إيمانان بحؽ الشعب الفمسطيني في كطنو كتحقيقػان إلرادتػو كتصػميمو عمػى خػكض
معركة تحرير كطنو ،كتمتعػت منظمػة التحريػر الفمسػطينية منػذ نشػأتيا بتأييػد الشػعب الفمسػطيني ،كاسػتطاعت

بفضؿ جيكدىا السياسية كالعسكرية أف تحظػى بػاعتراؼ العػالـ كممثػؿ شػرعي ككحيػد لمشػعب الفمسػطيني عػاـ
.1974
المطمب الثاني :مفيوم المقاومة لدى منظمة التحرير الفمسطينية

كانػػت فك ػرة إنشػػاء منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،تعبي ػ انر عػػف فك ػرة الصػػمكد التحػػدم ،كتجسػػيدان لممقاكمػػة

كالنضػاؿ الػكطني الفمسػطيني ،بيػدؼ إيجػاد كيػاف سياسػي فمسػطيني ألكؿ مػرة يعبػر عػف آالـ كطمػكح الشػعب
الفمسطيني ،في مكاجية محاكالت إسرائيؿ كبعض األقطار العربية انكار اليكية الكطنية لمشعب الفمسطيني.
أوالً :مفيوم المقاومة والتحرير في الميثا القومي

أقر المؤتمر الفمسطيني األكؿ "بعد النكبة" الذم انعقد في مدينة القدس ،في الثػامف كالعشػريف مػف أيػار

1964ـ إع ػػبلف منظم ػػة التحري ػػر الفمسػػطينية ،كص ػػادؽ عم ػػى الميث ػػاؽ القػػكمي الفمس ػػطيني كالنظ ػػاـ األساس ػػي
لمنظمػة التحريػر ،كاحتػػكل الميثػاؽ القػكمي عمػػى مقدمػة كتسػع كعشػريف مػادة متسمسػمة ،كاسػػتيؿ الميثػاؽ ،كمػػا
جػرت العػػادة عمػػى آيػػة " بسػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ " كبعػػد االسػتيبلؿ كردت عبػػارة " نحػػف الشػػعب الفمسػػطيني "

كلػػيس " نحػػف ممثمػػي الشػػعب الفمسػػطيني السػػميب،كتحػػدثت مػكاد قميمػػة فيػػو عػػف عػػزـ الشػػعب الفمسػػطيني عمػػى
ككرمتػػو ،اسػػتنادنا إلػػى حػػؽ
متابعػػة النضػػاؿ ،الػػذم آمػػف بعركبتػػو كبحقػػو فػػي اسػػتخبلص كطنػػو كتحقيػػؽ حريتػػو ا

الدفاع عف النفس كاسترداد الكطف الفمسطيني (حػكراني ،1980 ،ص  ،)37:28كأكػدت المػكاد السػبع األكلػى
مف ىذا الميثاؽ ،عمى عركبة فمسػطيف كحػؽ تقريػر الشػعب الفمسػطيني فػي تقريػر مصػيره ،كأصػالة الشخصػية

الفمسػػطينية ،كتناكلػػت الم ػكاد الثامنػػة كحتػػى الثانيػػة كالعش ػريف" العقيػػدة السياسػػية لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية"
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الت ػػي أك ػػدت أف الفمس ػػطينييف جبي ػػة كطني ػػة كاح ػػدة لي ػػـ ثبلث ػػة ش ػػعارات :الكح ػػدة الكطني ػػة ،كالتعبئ ػػة القكمي ػػة،
كالتحرير ،كأكد الميثاؽ عمى اإليماف بالكحدة العربية مػف أجػؿ التحريػر ،كاعتبػر تحريػر فمسػطيف كاجػب قػكمي

(فرج ،1998 ،ص.)85

ككاف أىـ ما كرد في الميثاؽ القكمي ،ىك تحديد سمطات المنظمة الناشئة عمى األ ارضػي الفمسػطينية.
فقػد جػاء فػػي المػادة الرابعػػة كالعشػركف مػػف الميثػاؽ" أال تمػػارس ىػذه المنظمػػة أم سػيادة إقميميػػة عمػى الضػػفة

الغربيػػة كال قطػػاع غ ػزة ،كال منطقػػة الحمػػة ،كسػػيككف نشػػاطيا عمػػى المسػػتكل القػػكمي الشػػعبي فػػي الميػػاديف
التحريرية كالتنظيمية كالمالية ،كقد خبل الميثاؽ القكمي تمامنا مف أم نص عمػى االسػتقبلؿ الفمسػطيني أك أم

إشارة إليػو ،كقػد أغفػؿ الميثػاؽ القػكمي االسػتقبلؿ الػكطني ،كأغفػؿ حتػى اسػتقبلؿ منظمػة التحريػر (أبػك نحػؿ،
آخركف ،2012 ،ص  ،)44:46أمػا عمػى الصػعيد الػدكلي فقػد أكضػحت المػادة السادسػة عشػر " إف تحريػر
فمسػػطيف مػػف ناحيػػة دكليػػة ىػػك عمػػؿ دفػػاعي تقتضػػيو ضػػركرة الػػدفاع الشػػرعي عػػف الػػنفس كمػػا يػػنص عميػػو

ميث ػػاؽ األمػػػـ المتح ػػدة " كأكػػػد الميثػػػاؽ عم ػػى رفػ ػػض الش ػػعب الفمسػػػطيني لقػ ػرار التقس ػػيـ 181الصػػػادر عػػػاـ

1947ـ ،ككعد بمفكر ،كصؾ االنتداب البريطاني الذم أقرتو عصبة األمـ كما ترتب عمييما.

أما بخصكص الحركة الصػييكنية فقػد اعتبػر الميثػاؽ القػكمي :أف الحركػة الصػييكنية حركػة اسػتعمارية
فػػي نشػػكئيا كعدكانيػػة كتكسػػعية فػػي أىػػدافيا ،كعنص ػرية فػػي تككينيػػا ،أنانيػػة بمرامييػػا ككسػػائميا ،كأف إس ػرائيؿ

بالتػػالي ركيػػزة لبلسػػتعمار الغربػػي ،كمصػػدر دائػػـ لمقمػػؽ كاالضػػطرابات فػػي الشػػرؽ األكسػػط خاصػػة كلؤلسػػرة

الدكلية عامة (الحمد ،كآخركف ،1999 ،ص .)328

كىنا نبلحظ أف الميثاؽ القكمي خبل مف التأكيػد عمػى االسػتقبلؿ الػكطني ،أك القػرار الػكطني المسػتقؿ،

فمػػـ يؤكػػد الميثػػاؽ عمػػى الكفػػاح المسػػمح أك النظريػػة الثكريػػة التػػي يتبناىػػا فػػي طريقػػو لتحريػػر فمسػػطيف ،فقػػد تػػـ
االتفػػاؽ عمػػى أف تتػػكلى القيػػادة العربيػػة مسػػؤكلية تحريػػر فمسػػطيف ،عمػػى أف تكػػكف منظمػػة التحريػػر جػػزءان مػػف

االستراتيجية العربية كليسػت منفصػمة عنيػا ،ممػا فػتح البػاب أمػاـ الفصػائؿ كحركػات المقاكمػة الفمسػطينية بػأف
تشػف ىجكميػا عمػػى منظمػة التحريػر كرئيسػػيا "أحمػد الشػقيرم"  ،عمػػى اعتبػار أف المنظمػة بيػػذا الميثػاؽ كىػػذه

القيػػادة ىػػي جػػزء مػػف النظػػاـ السياسػػي العربػػي المتقػػاعس عػػف تحريػػر فمسػػطيف ،كالػػذم كػػاف سػػببنا فػػي تمكػػيف

المشركع الصييكني مف السيطرة الكاممػة عمػى كػؿ األرض الفمسػطينية ،األمػر الػذم سػاىـ فػي تقػديـ الشػقيرم

اسػػتقالتو كت ػػكلي فصػػائؿ المقاكم ػػة الفمس ػػطينية قيػػادة المنظم ػػة ،كتغييػػر ميث ػػاؽ المنظم ػػة مػػف الميث ػػاؽ الق ػػكمي
لمكطني الذم أكد عمى البعد الكطني لمنضاؿ الفمسطيني.

ثانياً :مفيوم المقاومة في الميثا الوطني الفمسطيني
تزٌعم ػػت حرك ػػة ف ػػتح المطالب ػػة بتجدي ػػد منظم ػػة التحري ػػر ف ػػي أعق ػػاب ىزيم ػػة1967ـ كتنحي ػػة الش ػػقيرم،
كرفعت شعار إبداؿ " ثكار المكاتب " بقادة " الكفاح المسمح " كأضحت تمػؾ الفكػرة تنػاؿ مكافقػة كدعػـ الػرئيس
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جمػاؿ عبػػد الناصػػر ،الػػذم أعتبػػر حركػػة فػػتح أقػػدر الحركػػات الفمسػػطينية كأخمصػػيا لتػػكلى قيػػادة المنظمػػة (أبػػك
نحػ ػػؿ ،آخػ ػػركف ،2012 ،ص ،)145كعقػ ػػب سػ ػػيطرة فصػ ػػائؿ المقاكمػ ػػة الفمسػ ػػطينية عمػ ػػى منظمػ ػػة التحريػ ػػر

الفمسطينية ،تـ تغيير ميثاقيػا فػي االجتمػاع ال اربػع لممجمػس الػكطني الفمسػطيني فػي عػاـ 1968ـ ،كذلػؾ لكػي

ينسػػجـ مػػع اإلجمػػاع الػػكطني كمذىبػػو الثػػكرم ،السػػاعي إلػػى تحريػػر فمسػػطيف مػػف خػػبلؿ حػػرب الشػػعب طكيمػػة
األمد (المكاد  ،)10-8كغدت المنظمة بيذا الشكؿ كالتككيف مستقمة إلى و
حد كبيػر عػف السػيطرة المباشػرة مػف
ٌأي ػة حككمػػة عربيػػة ،كعمػػى العكػػس مػػف الميث ػػاؽ القػػكمي ،جػػاء الميثػػاؽ الػػكطني لكػػي يؤكػػد عمػػى االسػػتقبلؿ
الكطني ،فقد أبرز الميثاؽ الكطني اليكية الكطنية لمشعب الفمسػطيني ،باعتبػاره شػعبان يناضػؿ مػف أجػؿ حقػكؽ
سياسية ،كيتمتع بكافة المقكمات التػي تؤىمػو لكػي يحصػؿ عمػى الحريػة كاالسػتقبلؿ ،دكف إغفػاؿ البعػد القػكمي

لمقضية الفمسطينية.

كيعتبر الميثاؽ الكطني الذم صدر عف الدكرة الرابعة لممجمس الكطني عاـ ،1968ميثاقان جديػدان ،فيػك

لػػيس مجػػرد تعػػديؿ عمػػى الميثػػاؽ القػػكمي ،فقػػد حػػذفت منػػو مػكاد كأضػػيفت عميػػو مػكاد أخػػرل ،كتغيػػرت أسػػاليب

كاستراتيجية الكفاح الفمسطيني ،فنصػت المػادة التاسػعة مػف الميثػاؽ الػكطني نصػنا صػريحنا بػأف الكفػاح المسػمح
ىػك الطريػػؽ الكحيػد لتحريػػر فمسػطيف ،كىػػك بػذلؾ اسػػتراتيجية كلػيس تكتيكػػا ،كأكػدت المػػادة السادسػة كالعشػػركف

عمػػى أف منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية ممثم ػػة لق ػػكل الثػػكرة الفمسػ ػطينية ،كمس ػػؤكلة ع ػػف حرك ػػة الش ػػعب العرب ػػي
الفمسطيني في نضالو مف أجؿ تحرير كطنو ،كالعكدة إليو ،كحػؽ تقريػر المصػير(فرج ،1998 ،ص.)86كقػد

ترافؽ ذلؾ مػع تغميػب حضػكر الطبقػات الشػعبية كالتيػارات السياسػية عمػى تكػكيف المجمػس الػكطني الفمسػطيني

بعػد صػػعكد فػتح كفصػػائؿ المقاكمػػة لممنظمػة ،بعػػد مػػا كػاف يسػػطر عميػو الكجيػػاء األعيػػاف مػف أبنػػاء العػػائبلت

الكبرل ،األمر الذم أدل إلى تغيير البنية االجتماعية كالسياسية لممجمس الكطني.

كنصػػت المػػادة السادسػػة عمػػى اعتبػػار الييػػكد الػػذيف كػػانكا يقيمػػكف إقامػػة عاديػػة فػػي فمسػػطيف كحتػػى بػػدء

الغػػػزك الصػ ػػييكني ليػ ػػا أنيػ ػػـ فمسػ ػػطينيكف ،كنصػ ػػت المػ ػػادة الثامنػ ػػة عمػ ػػى أف المرحمػ ػػة التػ ػػي يعيشػ ػػيا الشػ ػػعب

الفمسطيني ىي مرحمة الكفػاح الػكطني لتحريػر فمسػطيف ،لػذلؾ فػنف التناقضػات بػيف القػكل الكطنيػة الفمسػطينية

ىػ ػػي نػ ػػكع مػ ػػف التناقضػ ػػات الثانكيػ ػػة التػ ػػي يجػ ػػب أف تتكقػ ػػؼ لصػ ػػالح التنػ ػػاقض األساسػ ػػي ،بػ ػػيف الصػ ػػييكنية
كاالسػػتعمار مػػف جيػػة ،كبػػيف الشػػعب الفمسػػطيني مػػف جيػ وػة ثانيػػة (أبكقاسػػـ ،2009،ص ،)314:315كأكػػدت

المػادة العاشػرة :عمػى أف العمػػؿ الفػػدائي يشػكؿ نػكاة حػػرب التحريػر الشػػعبية الفمسػػطينية كىػذا يقتضػػي تصػػعيده
كشػػمكليتو كحمايتػػو كتعبئتػػو مػػف كافػػة الطاقػػات الجماىيريػػة ،كنصػػت المػػادة الحاديػػة عش ػرة :عمػػى أف يكػػكف

لمفمس ػػطينييف ثبلثػػة ش ػػعارات :الكحػػدة الكطنيػػة كالتعبئ ػػة القكميػػة كالتحري ػػر ،كىػػي نفػػس الش ػػعارات التػػي كان ػػت
مكجكدة بالميثاؽ القكمي.

كأكدت المادة الخامسة عشرة عمى أف تحرير فمسطيف مف الناحيػة العربيػة ىػك كاجػب قػكمي لػرد الغػزكة
الصييكنية كاالمبرياليػة عػف الػكطف العربػي ،كتصػفية الكجػكد الصػييكني فػي فمسػطيف ،كتقػع مسػؤكلياتو كاممػة
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عمى األمة العربية شعكبان كحككمات كفي طميعتيا الشعب العربػي الفمسػطيني (كريشػاف ،1986 ،ص

.)108

كأكد الميثػاؽ المعػدؿ عمػى االسػتقبلؿ الػكطني فػي المػادة  28منػو التػي تقػكؿ " إف الشػعب العربػي الفمسػطيني

يصػ ػ ػػر عمػ ػ ػػى أصػ ػ ػػالة ثكرتػ ػ ػػو الكطنيػ ػ ػػة كاسػ ػ ػػتقبللو ،كيػ ػ ػػرفض أم شػ ػ ػػكؿ مػ ػ ػػف التػ ػ ػػدخؿ كالكصػ ػ ػػاية كالتبعيػ ػ ػػة"
ال مػف الميثػاؽ القػكمي،
(فرسكف ،2003،ص ،)376كقد جاء تغيير اسـ الميثاؽ ،ليصبح الميثاؽ الػكطني بػد ن

لكي يؤكد عمى خصكصػية القضػية الفمسػطينية ،ألف كممػة كطنػي تعنػي فمسػطيف ،ككممػة قػكمي تعنػي عربػي،
كالميثػػاؽ فمسػػطيني كلػػيس عربػػي مػػع التركيػػز عمػػى أف فمسػػطيف جػػزء ال يتج ػ أز مػػف األمػػة العربيػػة (أبػػك نحػػؿ،

آخركف ،2012 ،ص .)149

كىكذا يتبيف أف الظركؼ السياسية كالعسكرية التػي تمخضػت عنيػا ىزيمػة حزيػراف 1967ـ قػد أجبػرت

السػػيد "أحمػػد الشػػقيرم" عمػػى االسػػتقالة مػػف رئاسػػة منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،كذلػػؾ بعػػد بػػركز الحرك ػػات
الكطنيػػة الفمسػػطينية التػػي تبنػػت الكفػػاح المسػػمح ،كسػػيمة لتحريػػر فمسػػطيف ،كأىميػػا حركػػة فػػتح ،ممػػا مكنيػػا مػػف

تتكلي قيادة منظمة التحرير الفمسطينية كالشعب الفمسطيني عقب تػكلي "ياسػر عرفػات" رئاسػة المجنػة التنفيذيػة
لمنظمة التحرير الفمسطينية ،ككاكب ىذا التغيير في قيادة المنظمػة تغييػر جػكىرم أيضػنا فػي ميثػاؽ المنظمػة،

كتغييػر اسػمو مػف الميثػاؽ القػكمي إلػى الميثػاؽ الػػكطني ،كالػذم أصػبح يؤكػد عمػى اليكيػة الكطنيػة كالشخصػػية

المس ػػتقمة لمش ػػعب الفمس ػػطيني ،كيح ػػافظ عم ػػى اس ػػتقبلؿ القػ ػرار ال ػػكطني الفمس ػػطيني ،م ػػع التأكي ػػد أف فمس ػػطيف
كالشعب الفمسطيني جزءان ال يتج أز مف األمة العربية.
كيمكػػف القػػكؿ أف الميثػػاؽ الػػكطني جػػاء متطابق ػان إلػػى حػ وػد كبيػػر مػػع أىػػداؼ كمبػػادئ فصػػائؿ المقاكمػػة

الفمسطينية التي ٌتبنت الكفاح المسمح منيجػان ككسػيمة لتحريػر فمسػطيف ،كذلػؾ مػف خػبلؿ تبنييػا الكفػاح المسػمح
كالحرب الشعبية طكيمة األمد كخيار استراتيجي ،كاالبتعػاد عػف الحػرب التقميديػة كالتػي كانػت تػؤمف بيػا الػدكؿ
العربية كمنظمة التحرير أثناء فترة تكلي الشقيرم رئاسة المنظمة.
المطمب الثالث :التشكيالت العسكرية وأبرز العمميات العسكرية
كاف الشقيرم يرل أنو ال قيمة لمنظمة التحرير الفمسطينية مف دكف كجكد قػكة عسػكرية تابعػة ليػا ،ألنػو

ال معنػػي لمقػػكؿ بػػأف ىػػدؼ المنظمػػة ىػػك تحريػػر فمسػػطيف إذ لػػـ تتػػكفر ليػػا أداه لتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ (الحمػػد،

كآخػػركف ،1999 ،ص ،)334كاقػػر مػػؤتمر القمػػة العربػػي الثػػاني ،الػػذم يعقػػد فػػي 1964/9/5ـ باإلسػػكندرية
ميزاني ػػة منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية كتنظيماتي ػػا ،كاعتم ػػد القػ ػرار إنش ػػاء ج ػػيش التحري ػػر الفمس ػػطيني ،كاغت ػػنـ

الشقيرم فرصة مكافقة ممكؾ كرؤساء الدكؿ العربية عمى تأسيس كحدات عسػكرية فػي الػدكؿ العربيػة المحيطػة
بفمسطيف ككذلؾ العراؽ كالككيت ،لذلؾ رصد الشقيرم  % 90مف ميزانية المنظمة ليذه الميمػة ،كعػيف المػكاء

كجيػو المػدني* الػذم كػػاف يعمػؿ ضػابطنا فػػي الجػيش الكػكيتي قائػػدنا لجػيش التحريػر ،كقػػاـ المػدني بتسػميـ العمػػـ
*ولداللواءوجٌهالمدنً"أبوطلعت"فًمدٌنةعكاعام،0920وتشاءقدرةهللاأنتتوفىوالدتهوهولمٌبلػمنالعمرثالثسنوات،ثمٌتوفى
والدهوعمرهسبعسنٌن،فنشأفًرعاٌةشقٌقه،ولمتمضمدةحتىلحقشقٌقهبأمهوأبٌهفعاشمعأبناءأخٌهالذٌنهمأكبرمنهسنا.تدرجوجٌه
المدنًفًالرتبالعسكرٌةوالمناصبالقٌادٌةفًالجٌشالكوٌتًمنمالزمثممساعدقائدمالزمأول،0954/6/0ثمكانفًاللواءالخامسعشر
رئٌسثان،0955/4/0ثمرئٌسأولفً.0957/4/0
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الفمسػػطيني إلػػى أكؿ كتيبػػة مػػف قػكات جػػيش التحريػػر كىػػي كتيبػػة حطػػيف ،كقػػد تشػػكمت فػػي سػػكريا كفػػي العػراؽ
قكات القادسية كفي غػزة قػكات عػيف جػالكت ،لكػف ىػذه القػكات كانػت تتبػع سياسػيان كعسػكريان لقيػادة قػكات البمػد

المضيؼ (جبارة ،1998،ص ،)343ككانت الخطة التي قدمتيا ـ .ت .ؼ .إلػى مػؤتمر القمػة العربػي تػدعك

إلى تشكيؿ خمسة ألكية مشاة ك 6كتائب قكات خاصة ،بحيث يككف المجمكع الكمػي ألفػراد الجػيش 16.100
جنػػدم ،كمػػا نصػػت الخطػػة عمػػى افتتػػاح 35معسػػكر تػػدريب فػػي دكؿ عربيػػة متعػػددة لتقػػديـ التػػدريب العسػػكرم

األساس ػػي ،كطال ػػب مجم ػػس الجامع ػػة العربي ػػة م ػػف القي ػػادة العربي ػػة المكح ػػدة ،إب ػػداء مبلحظاتي ػػا بش ػػأف الخط ػػة
الفمسػػطينية المقترحػػة ،فاقترحػػت القيػػادة تشػػكيؿ عشػػر كتائػػب قػكات خاصػػة مجمػػكع عناصػػرىا  5000جنػػدم،
كتػػدريب 32.000فمسػػطيني سػػنكينا ،كخصصػػت الػػدكؿ العربيػػة  8.5مبليػػيف جنيػػة إسػػترليني لتغطيػػة تكػػاليؼ

التأسػػيس ك 2مميػػكف جنيػػو إسػػترليني سػػنكينا لممصػػركفات الجاريػػة ،كرفضػػت األردف كلبنػػاف تمركػػز كحػػدات مػػف
أرضػػييا ،ككافقػػت مصػػر عمػػى استضػػافة لػكاء مشػػاة ككتيبػػة قػكات خاصػػة ،كقبمػػت سػػكريا
جػػيش التحريػػر عمػػى ا

تمركز ثبلث كتائب قكات خاصة ،بينما كافؽ العراؽ عمى كتيبة كاحدة فقط (صاي ،2002 ،ص .)186

ويمكن تحديد أبرز الكتائب والتشكيالت العسكرية التابعة لجيش التحرير الفمسطيني ،التابع لمنظمفة

التحرير الفمسطينية ،في التشكيالت التالية:
كانت المجنة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر قػد قػررت تشػكيؿ ثبلثػة قػكات لجػيش التحريػر الفمسػطيني :عػيف
جػػالكت فػػي مصػػر كغػزة ،كحطػػيف فػػي سػػكرية كالقادسػػية فػػي العػراؽ ،ككانػػت المجنػػة التنفيذيػػة قػػد شػػكمت لجنػػة

عسكرية مف أعضػائيا برئاسػة بيجػت أبػك غربيػة ،كعضػكية قصػي العبادلػة كالمػكاء كجيػو المػدني ،كتػـ تكميػؼ

المجنة بتكقيع اتفاقيات مع الدكؿ التي يتـ تككيف قكات فييا (اليحيى.)2013،136،
أوالً :قوات القادسية

أنشػػئت قػكات القادسػػية عمػػى األ ارضػػي العراقيػػة بتػػاري  24تشػريف أكؿ/أكتػػكبر 1965ـ ،كىػػي عبػػارة

عػػف كتيبػػة ص ػػاعقة  ،421غالبيػػة ككادرىػػا م ػػف فمس ػػطينيي الشػػتات ،المقيم ػػيف فػػي األردف كالككيػػت

كالعػ ػراؽ

كلبنػػاف ،تحػػت قيػػادة المقػػدـ "أيػػكب عمػػار" قائػػد الكتيبػػة ،كالمقػػدـ "بيجػػت عبػػد األمػػيف" رئػػيس أركػػاف الكتيبػػة،
حيث تـ تدربييا كتجييزىا كتسميحيا عمى حساب ك ازرة الدفاع العراقيػة ،كشػاركت قػكات القادسػية ضػمف المػكاء

الثامف العراقي في حرب 1967ـ عمى الجبية األردنية ،ككما شػاركت ىػذه الكتيبػة مػع الكتيبػة  422صػاعقة
في عمميات فدائية مع قكات التحرير الشػعبية ،منيػا عمميػة الحػزاـ األخضػر* ،كشػاركت أيضػان قػكات القادسػية
فػػي حػػرب تش ػريف/أكتػػكبر1973ـ فػػي القطػػاع الجنػػكبي مػػف الجبيػػة السػػكرية مػػع الفرقػػة الخامسػػة مػػف الجػػيش

السكرم ،كعػاـ  1982خاضػت القػكات معركػة بيػركت ،كمنعػت القػكات اإلسػرائيمية ،بالتعػاكف مػع قػكات الثػكرة

الفمسػػطينية كالحركػػة الكطنيػػة المبنانيػػة ،مػػف التقػػدـ كاحػػتبلؿ العاصػػمة بيػػركت (أبػػك قاسػػـ ،2009 ،ص،)66
يمنػنا بمعركػة القادسػية التػي كقعػت فػي العػراؽ بػيف قػكات المسػمميف بقيػادة
كسميت ىذه القكات باسػـ القادسػية تى ٌ
سعد ابف أبي كقاص كقكات الفرس ،كالتي انتيت بانتصار المسمميف (اليحيى.)136،2013،

*نفذتعملٌةالحزاماألخضرعام،0968وفٌهاتمالسٌطرةعلىمستعمرةوزرعالعلمالفلسطٌنًبهاقبلتدخلالجٌشاإلسرائٌلًبكاملعتاده
لٌسقطأفرادالمجموعةشهداءبعدأنألحقواالدماروالتخرٌببالمستعمرةوقتلواوجرحواالعدٌدمنالصهاٌنة .
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ثانياً :قوات عين جالوت

ب ػػدأ تشػػػكيؿ قػ ػكات عػ ػػيف ج ػػالكت بكتيبػػػة الح ارس ػػات الفمسػػػطينية ف ػػي قطػػػاع غػ ػزة ،كالتػػػي تش ػػكمت فػػػي

عاـ ،1953ثـ جرل بعد ذلؾ تشكيؿ كتائب فمسطينية أخرل ،كقد احتفؿ ألكؿ مرة بننشاء قكات عيف جػالكت

فػػي ،1965/9/1كذلػػؾ بحضػػكر الحػػاكـ العسػػكرم المصػػرم لقطػػاع غ ػزة ،الفريػػؽ أكؿ "يكسػػؼ العجػػركدم"،
كبحضػػكر القائػػد العػػاـ لجػػيش التحريػػر الفمسػػطيني المػكاء كجيػػو المػػدني(اليحيػػى ،)136،2013،كتعتبػػر ق ػكات
ع ػػيف ج ػػالكت إح ػػدل أف ػػرع ج ػػيش التحري ػػر الفمس ػػطيني الرئيس ػػية ،كتمرك ػػزت ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ع ػػاـ 1965ـ،

كتشكمت في البداية مف لكاءيف مػف المشػاة  108/107ككتيبػة صػاعقة كلػكاء مدفعيػة ثقيمػة كلػكاء مػدرعات،T

كق ػػد تمرك ػػزت كتائ ػػب المدفعي ػػة كالم ػػدرعات ف ػػي منطق ػػة العػ ػريش ع ػػاـ  ،1965كت ػػـ إض ػػافة إل ػػى التش ػػكيبلت
السػػابقة ،لػػكاء حػػرس كطنػػي ،كتكاجػػدت ق ػكات ع ػػيف جػػالكت فػػي منطقػػة الفايػػد العسػػكرية عمػػى ضػػفاؼ قنػػاة

السػكيس بعػد ىزيمػة حزيػراف 1967ـ ،كشػاركت فػي حػرب االسػتنزاؼ إلػى جانػب القػكات المصػرية ،كشػاركت

أيضان بقكة في معاركة العبكر عاـ 1973ـ ،ككانت مكمفة بالدفاع عػف قػاطع كبيػر مػف قنػاة السػكيس كقػدمت
العديد مػف الشػيداء كالجرحػى ،باإلضػافة إلػى تقػديـ معمكمػات اسػتخبارية كعسػكرية ميمػة ،أسػيمت فػي نجػاح
مع ػػارؾ الج ػػيش الثػػػاني كالثال ػػث المي ػػداني المصػػػرم ،كش ػػاركت قػ ػكات عػ ػػيف ج ػػالكت ف ػػي الػػػدفاع ع ػػف الثػػػكرة

الفمسػػطينية بض ػراكة فػػي لبنػػاف ،كعػػادت ىػػذه الق ػكات إلػػى قطػػاع غ ػزة بعػػد تكقيػػع اتفػػاؽ أكسػػمك كانشػػاء السػػمطة

الفمسػطينية عػػاـ 1994ـ ،لكػػي تسػػتكمؿ مياميػػا الكطنيػػة ضػػمف قػكات األمػػف الػػكطني الفمسػػطيني (أبػػك قاسػػـ،
 ،2009ص.)67

ثالثاً :قوات حطين

بدأ تشكيؿ ىذه القكات في سكرية بكتيبة الفػدائييف الفمسػطينييف ،كالتػي كانػت مكجػكدة قبػؿ إنشػاء جػيش

التحريػػر الفمسػػطيني ،كجػػرل االحتفػػاؿ بتشػػكيؿ أكؿ كتيبػة مػػف ىػػذه القػكات فػػي حرسػػتا ،عػػاـ  ،1965بحضػػكر
رئيس الجميكرية السكرم األسبؽ "أمػيف حػافظ" ،كالقائػد العػاـ لجػيش التحريػر الفمسػطيني المػكاء كجيػو المػدني،

يمنػ ػنا بمعرك ػػة حط ػػيف الت ػػي كقعػػػت ب ػػيف جػػػيش ص ػػبلح ال ػػديف األي ػػكبي
كس ػػميت ىػػػذه القػ ػكات باسػ ػػـ حط ػػيفتى ٌ
كالصمبييف ،في تاري 1187/7/4ـ ،كالتي انتصر فييا المسممكف كتـ فييا اسػتعادة القػدس( .اليحيػى،2013،
)137

رابعاً :قوات التحرير الشعبية

تػػذكر العديػػد مػػف الم ارجػػع أف ق ػكات التحريػػر الشػػعبية قػػد انطمقػػت فػػي شػػباط/فب اريػػر1968ـ ،كػػذراع

عمؿ فدائي يتبع جيش التحرير الفمسطيني ،إال أف "نمػر يكسػؼ حجػاج" أحػد مؤسسػي قػكات التحريػر الشػعبية

فػػي القطػػاع ،أكػػد أف ق ػكات التحريػػر الشػػعبية قػػد تشػػكمت فػػي القطػػاع بعػػد ح ػكالي ثبلثػػة أسػػابيع مػػف احػػتبلؿ
القطاع عاـ 1967ـ(السػنكار،2003 ،ص ،)95كقػد أقػرت منظمػة التحريػر الفمسػطينية ،رسػمينا فػي منتصػؼ
تشريف الثاني/نكفمبر1967ـ تشكيؿ قكة فدائية ممحقة بجيش التحريػر الفمسػطيني ،ككانػت القػكة بنشػراؼ لجنػة
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مككنػػة مػػف أربػػع قيػػادات ىػػـ " قائػػد جػػيش التحريػػر الفمسػػطيني الم ػكاء كجيػػو المػػدني ،كرئػػيس ىيئػػة األركػػاف
صبحي الجابي ،كقائػد الكتيبػة (421قػكات القادسػية) كنائػب قائػد الكتيبػة التػي اتخػذت مػف األردف مكقعػان ليػا،

ككانػػت المجنػػة تتػػكلي شػػؤكف االتصػػاؿ كاإلمػػداد ،ككػػاف الشػػقيرم كالمػػدني يػػأمبلف بػػأف يصػػبح ق ػكات التحريػػر
الشػػعبية التػػابعكف لجػػيش التحريػػر الفمسػػطيني ،قكيػػة إلػػى ح ػ ود يكفػػي إلعػػبلف الثػػكرة المسػػمحة داخػػؿ األ ارضػػي
المحتمة (صاي  ،1992 ،ص.)62

كتعتب ػػر قػ ػكات التحري ػػر الش ػػعبية ف ػػرع م ػػف ف ػػركع ج ػػيش التحري ػػر الفمس ػػطيني الت ػػابع لمنظم ػػة التحري ػػر

الفمسطينية ،فقد جاءت بعد ىزيمة 1967ـ ،كفشػؿ نظريػة الحػركب الكبلسػيكية فػي تحقيػؽ نتػائج إيجابيػة فػي
الصراع مع إسرائيؿ ،لذلؾ اتجيػت قيػادة منظمػة التحريػر ،تحػت تػأثير الضػغط السياسػي كاإلعبلمػي مػف قبػؿ
فصػائؿ المقاكمػة الفمسػطينية ،إلػى تبنػى خيػار الحػرب الشػػعبية طكيمػة األمػد ،مػف خػبلؿ تكػكيف قػكات التحريػػر

الشعبية ،التي تعتمد عمى تشػكيبلت حػرب العصػابات ،كلػيس التشػكيبلت العسػكرية الكبلسػيكية ،لػذلؾ جػاءت
ىذه القكات بيدؼ تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ ،كاف أىميا ما يمي(السنكار ،2003 ،ص:)97

 -التأثير عمى اقتصػاد العػدك ،كافشػاؿ المخطػط الصػييكني لجمػب ميػاجريف ييػكد جػدد إلػى فمسػطيف،

كعدـ تمكيف المشركع الصييكني في فمسطيف.

 -إعادة الثقة إلى نفكس الشعب الفمسطيني ،كاعطائو دكر الطميعة في المعركة.

ػرد مػف أرضػو كمػازاؿ يناضػؿ
 إظيار لمرأم العاـ العالمي بأف ىناؾ شعبان ىك الشعب الفمسػطيني ،يش ٌمف أجؿ استعادة حقكقو السياسية.

كقػػد أقػػرت المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية خطػػة القيػػادة الفدائيػػة ،التػػي نصػػت عمػػى أف

يقػػكـ عش ػرة ضػػباط فػػي البدايػػة بننشػػاء قيػػادات س ػرية لمعمميػػات فػػي الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غػػزة بعػػد حػػرب
عاـ ،1967ككاف يتعػيف عمػى ضػباط قػكات التحريػر الشػعبية فػي ىػذه الفتػرة تجنػب المعػارؾ كػي يتمكنػكا مػف

التجنيد كالتدريب كمف تخزيف األسمحة لحيف إعبلف الثكرة المسمحة (صاي  ،2002 ،ص.)266

كىكػػذا يتبػػيف أف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية سػػعت إلػػى تشػػكيؿ جػػيش التحريػػر الفمسػػطيني التػػابع ليػػا

لكي يعمؿ بالتعاكف مػع الجيػكش العربيػة ،مػف أجػؿ تػدريب كتسػميح الشػعب الفمسػطيني ،لكػي يكػكف جػزءان مػف

االسػػتراتيجية العربيػػة لتحريػػر فمسػػطيف ،فقػػد اسػػتطاع جػػيش التحريػػر الفمسػػطيني تشػػكيؿ فػػرؽ ككتائػػب عسػػكرية
نظاميػػة كشػػعبية تابعػػة لػػو ،عمػػى كفػػاءة عاليػػة مػػف القػػدرة كالميػػارة العسػػكرية فػػي فت ػرة محػػدكدة ،بالتعػػاكف مػػع

الػدكؿ العربيػػة كالػػدكؿ الصػػديقة ،كيتبػيف أيضػان أف منظمػػة التحريػػر كجػيش التحريػػر الفمسػػطيني كقػكات التحريػػر
الشػعبية التابعػػة ليػا قػػد شػاركت فػػي العديػد مػػف المعػارؾ العربيػػة كالفمسػطينية ضػػد االحػتبلؿ االسػرائيمي ،عمػػى
مختم ػ ػػؼ جبي ػ ػػات القتػ ػ ػاؿ ،سػ ػ ػكاء عم ػ ػػى الجبي ػ ػػة الس ػ ػػكرية كاألردني ػ ػػة أك المبناني ػ ػػة أك المصػ ػ ػرية خ ػ ػػبلؿ ح ػ ػػرب

أكت ػػكبر1973ـ ،مم ػػا يعن ػػي أف منظم ػػة التحري ػػر ق ػػد مارس ػػت المقاكم ػػة قػ ػكالن كفعػ ػبلن داخ ػػؿ كخ ػػارج األ ارض ػػي
الفمسطينية المحتمة.
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خامساً :المجنة المركزية العسكرية*( ىيئة الكفاح المسمح)

بع ػػد انتي ػػاء ال ػػدكرة الخامس ػػة لممجم ػػس ال ػػكطني الفمس ػػطيني ،كالت ػػي انعق ػػدت ف ػػي الق ػػاىرة ب ػػاألكؿ م ػػف

شػباط/فبراير1969ـ ،بػػدأت المجنػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػر نشػػاطاتيا فػي ضػػكء خطػػة العمػؿ التػػي صػػدرت
عػػف المجمػػس الػػكطني ،خاص ػ نة فيمػػا يتعمػػؽ بتكحيػػد الكفػػاح المسػػمح الفمسػػطيني ،كحػػؿ الخبلفػػات الداخميػػة بػػيف

فصػػائؿ المقاكمػػة ،حيػػث اتخػػذت المجنػػة التنفيذيػػة ق ػ ار انر بتشػػكيؿ ىيئػػة باسػػـ" قيػػادة الكفػػاح المسػػمح الفمسػػطيني"

تشػ ػػارؾ فيػ ػػو كافػ ػػة فصػ ػػائؿ المقاكم ػ ػػة ،كلكػ ػػف لػ ػػـ تشػ ػػارؾ فييػ ػػا كافػ ػػة فصػ ػػائؿ المقاكمػ ػػة الفمسػ ػػطينية (عب ػ ػػد

الػػرحمف ،1987،ص ،)162كأصػػدرت القيػػادة المكح ػػدة لحركػػة المقاكمػػة الفمسػػطينية بيانػ ػان فػػي  6مػػايك ع ػػاـ
 ،1970دعػػت فيػػو كافػػة فصػػائؿ حركػػات المقاكمػػة الفمسػػطينية ،إلػػى المشػػاركة فػػي اجتمػػاع المجمػػس الػػكطني
القػػادـ ،كالمؤسسػػات المنبثقػػة عػػف المنظمػػة ،كأف يػػتـ تشػػكيؿ لجنػػة مركزيػػة ،بقػرار مػػف المجمػػس الػػكطني ،لكػػي
تمارس جميع الفصائؿ فييا دكرىا القيادم ،عمى أف يتـ تشكؿ المجنة المركزيػة لقػكل المقاكمػة الفمسػطينية مػف

أعضػػاء المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر ،كرئػػيس المجمػػس الػػكطني ،كممثمػػيف عػػف كافػػة الفصػػائؿ الفدائيػػة،
كقائد جيش التحرير الفمسطيني ،كبعض المستقميف (خكرشيد ،1971 ،ص.)33

كبالفعػػؿ صػػادؽ المجمػػس الػػكطني فػػي دكرتػػو السػػابعة فػػي مػػايك ،1970عمػػى تشػػكيؿ المجنػػة المركزيػػة،
عمى أف يككف لممستقميف بالمجنة ثبلثة أعضاء تنتخبيـ المجنػة التنفيذيػة ،كمػا قػرر المجمػس الػكطني أف يكػكف

بالمجنػػة المركزيػػة منػػدكب قيػػادم عػػف كػػؿ فصػػيؿ ،عمػػى أف يكػػكف مفػػكض بكافػػة الصػػبلحيات البلزمػػة ،كخػػكؿ

المجمس الكطني أيضان رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة المجنة المركزيػة العسػكرية ،كذلػؾ بيػدؼ
تنسيؽ أعماؿ المقاكمة ،كحؿ الخبلفات كالمنازعات التي قد تنشػأ بػيف فصػائؿ المقاكمػة الفمسػطينية ،مػف أجػؿ

تكحيد الجيكد كتصكيب األخطاء التي ممكف أف تحدث.

كحػػدد المجمػػس الػػكطني اختصاصػػات المجنػػة المركزيػػة العسػػكرية (لجنػػة الكفػػاح المسػػمح) باعتبارىػػا"

القيػػادة العميػػا لمنضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني ،فػػي األمػػكر التػػي تطػػرح عمييػػا ،عمػػى النحػػك التػػالي(:فرج،1998،

ص)90

 .1البػػت فػػي األمػػكر كالقضػػايا العاجمػػة كالطارئػػة ،كأف تكػػكف ق ارراتيػػا بمػػا ال يتعػػارض كأحكػػاـ الميثػػاؽ
الكطني كالنظاـ االساسي لمنظمة التحرير كق اررات المجمس الكطني.

 .2العمؿ عمى إيجاد صي أكثر تقدمنا كأكثر عمقنا كأتساعنا لمكحدة الكطنية.
 .3متابعة تنفيذ ق اررات المجمس الكطني الفمسطيني.

 .4مناقشػػة األمػػكر المطركحػػة عمييػػا مػػف المجنػػة التنفيذيػػة أك أحػػد أعضػػائيا كاتخػػاذ الق ػ اررات البلزمػػة
كفؽ النظاـ الداخمي ،الذم تقرره المجنة المركزية.

* مالحظة:اللجنةالمركزٌةالعسكرٌة،أوهٌئةالكفاحالمسلح،أوالقٌادةالموحدةللكفاحالمسلح،كلهذهاالسماءتستخدمبنفسالمعنً،وتعنًقٌادة
موحدةللنضالالوطنًالفلسطٌنً،التًصدرتعنالمجلسالوطنًعام 0971
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 .5يحػػؽ لمجنػػة المركزيػػة تجميػػد أك تعميػػؽ عضػػكية أم تنظػػيـ أك اتخػػاذ أم عقكبػػات بشػػأنو ،عمػػى أف
يعرض األمر عمى أكؿ دكرة لممجمس الكطني الذم لو القرار الفاصؿ.
كقد أعمنت المجنة المركزية عف تشكيؿ أكؿ أمانة عامة ،ضمت رئيس المجنة التنفيذيػة ياسػر عرفػات،

كج ػػكرج ح ػػبش ،كعص ػػاـ الس ػػرطاكم ،كن ػػايؼ حكاتم ػػة ،ككم ػػاؿ ناص ػػر ،كض ػػافر جميع ػػاني ،كأعط ػػت المجن ػػة
المركزيػػة ألمانتيػػا العامػػة صػػبلحية تنفيػػذ ق ػ اررات المجنػػة فػػي القضػػايا السياسػػية كالعسػػكرية كاالعبلميػػة التػػي

تككف ممزمة لمجميع (اليكميات الفمسطينية ،ج ،1971،1ص.)541

كىنا نبلحظ أف القيادة الجماعية لمثػكرة الفمسػطينية كالتنسػيؽ كالتعػاكف بػيف فصػائؿ المقاكمػة الفمسػطينية
كان ػػت س ػػمة رئيس ػػية م ػػف س ػػمات النض ػػاؿ ال ػػكطني الفمس ػػطيني ،كذل ػػؾ بي ػػدؼ االتف ػػاؽ عم ػػى القػ ػرار السياس ػػي

كالعسػػكرم كاالعبلمػػي لممقاكمػػة الفمسػػطينية ،كعػػدـ الخػػركج عػػف اإلطػػار العػػاـ لمثػػكرة الفمسػػطينية ،األمػػر الػػذم
تعػاني منػػو الحالػة الفمسػػطينية الكقػػت الحػالي ،نتيجػػة غيػاب التكافػػؽ الػػكطني عمػى قػرار الحػرب كالسػػمـ ،بسػػبب

التنػػاحر الحزبػػي كالفكػػرم كالسياسػػي ،كقػػد تشػػكمت المجنػػة المركزيػػة العسػػكرية بيػػدؼ تعزيػػز التعػػاكف السياسػػي
كالعسػكرم كاإلعبلمػي بػيف فصػائؿ المقاكمػة الفمسػطينية ،مػف أجػؿ تنسػيؽ الجيػكد كتصػكيب األخطػاء ،األمػر

الػذم انعكػس بش و
ػكؿ إيجػػابي عمػى قػدرة المقاكمػػة الفمسػطينية بتنفيػذ عمميػات نكعيػػة ضػد االحػتبلؿ اإلسػرائيمي،
اعتبػػرت فت ػرة ذىبيػػة فػػي تػػاري المقاكمػػة الفمسػػطينية .األمػػر الػػذم يطالػػب التأكيػػد عمػػى عػػكدة التكافػػؽ
كالتػػي ي
الػػكطني كاالتفػػاؽ عمػػى برنػػامج عمػػؿ كطنػػي ،يحػػدد قكاعػػد كأسػػس التحػػرؾ السياسػػي كالعسػػكرم ،بمػػا يضػػمف
الشراكة السياسية في قرار الحرب كالسمـ ،بيف كافة الفصائؿ الكطنية كاإلسبلمية في الساحة الفمسطينية.

63

املبحح الجاىٌ:
مفهىو املكاومة لدى التيظًنات الًصارية الفلصطًيًة
المطمب األول :مفيوم المقاومة في الفكر السياسي

لدى الجبية الشعبية لتحرير فمسطين

المطمب الثاني :مفيوم المقاومة في الفكر السياسي

لدى الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين

المطمب الثالث :مفيوم المقاومة في الفكر السياسي

لدى الجبية الشعبية القيادة العامة لتحرير فمسطين
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المبحث الثاني:
مفيوم المقاومة لدى التنظيمات اليسارية الفمسطينية
تمثػؿ الحركػػة الشػػعبية العربيػػة بقكاىػا السياسػػية عمػػى اخػػتبلؼ اتجاىاتيػا القكميػػة كالديمقراطيػػة كاليسػػارية

كالكطنية ،حمقة مف حمقات المشركع القكمي العربػي ،كجػزهء ال يتجػ أز مػف مشػركع المقاكمػة ضػمف خصكصػييا
ف ػػي محيطي ػػا المحم ػػي ،عب ػػر آلي ػػات تض ػػعيا ى ػػذه الق ػػكل لنفس ػػيا ،كتأخ ػػذ بع ػػيف االعتب ػػار انخراطي ػػا ف ػػي بن ػػاء

المشػػركع القػػكمي العربػػي ،كرغػػـ جػػكد تكافػػؽ فكػػرم كأيػػديكلكجي بػػيف القػػكل اليسػػارية فػػي السػػاحة الفمسػػطينية،
باعتبػػار أف كػػؿ ىػػذه القػػكل اعتنقػػت االشػػتراكية المينينيػػة ،كنظريػػة سياسػػية كثكريػػة ككمػػنيج لمعمػػؿ السياسػػي
كالعمؿ العسكرم ،إال أف ىذا التكافػؽ الفكػرم ،لػـ يمنػع كجػكد اخػتبلؼ حػكؿ مفيػكـ المقاكمػة بػيف ىػذه القػكم،

األمر الذم سكؼ تحاكؿ الد ارسة خبلؿ ىذا المبحث تكضيحو كبيانو.

المطمب األول :الجبية الشعبية لتحرير فمسطين
أوالً :ظروف وعوامل النشأة

ارتبط تأسيس الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،بمكقفيف فكرييف محػكرييف :المكقػؼ األكؿ ىػك احتػداـ

الص ػراع داخػػؿ فػػركع حركػػة القػػكمييف العػػرب ،بػػيف خػػط يحػػاكؿ المحافظػػة عمػػى برنػػامج الحركػػة العػػاـ ،كخػػط
تبني الماركسػية – المينينيػة ،كالمكقػؼ الثػاني :ىػك اسػتبداؿ ىيئػات حركػة القػكمييف العػرب المركزيػة
يدعكا إلى ٌ
بمكتب تنسيؽ بيف أقاليـ الحركة كفركعيا عمى امتػداد المنطقػة العربيػة (عمػكش ،المكسػكعة الفمسػطينية ،ؽ،2

ج ،3ص ،)924كم ػ ػػف جي ػ ػػة أخ ػ ػػرل ج ػ ػػاءت نش ػ ػػأة الجبي ػ ػػة الش ػ ػػعبية لتحري ػ ػػر فمس ػ ػػطيف ك ػ ػػرد فع ػ ػػؿ ليزيم ػ ػػة
حزيػراف1967ـ ،كالػػدركس النظريػػة كالسياسػػية كالتنظيميػػة التػػي أفرزتيػػا كبمكرتيػػا اليزيمػػة ،كمػػا يػرتبط تأسػػيس

الجبية بحركة القكمييف العرب كفرعيا الفمسطيني كتجربتو النضػالية منػذ النكبػة عػاـ 1948ـ ،كالػدركس التػي
اكتسبيا مف تمؾ التجربة التي قادت منذ بداية الستينيات إلى اإلعداد لمبدء بالكفاح المسمح (مقابمػة مػع جميػؿ
مزىر .)2015/6/16،

كتككنػػت الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف فػػي  11ديسػػمير 1967عمػػى آثػػر انػػدماج ثػػبلث منظمػػات

فدائية كانت تنشط قبؿ حرب حزيراف 1967ـ ،إلى جانب عناصر مستقمة كمجمكعة مف الضػباط الكحػدكييف

الناص ػرييف ،كىػػذه المنظمػػات ىػػي :منظمػػة أبطػػاؿ العػػكدة ،كالجبيػػة القكميػػة لتحريػػر فمسػػطيف المعركفػػة باسػػـ
شباب الثأر -تحت قيادة حركة القكميف العرب ، -كجبية التحرير الفمسطينية التػي ستصػبح فيمػا بعػد الجبيػة

الشػػعبية القيػػادة العامػػة ،-كجػػاء فػػي البيػػاف السياسػػي األكؿ لمجبيػػة أف اليػػدؼ مػػف االنػػدماج ىػػك " تحقيػػؽ

كحػػدة جميػػع تمػػؾ القػػكل كالتػػي تػػدرؾ طبيعػػة تمػػؾ المعركػػة كأبعادىػػا كالقػػكل المناىضػػة ليػػا ،كت ػيحتـ تظػػافر كػػؿ
الجيػ ػػكد كرص صػ ػػفكؼ الحركػ ػػات الثكريػ ػػة ألجػ ػػؿ معرك ػ ػة الشػ ػػعب الطكيمػ ػػة كالمري ػ ػرة ضػ ػػد أعدائػ ػػو(كريشػ ػػاف،
،1980ص ،)63كأذاع ػػت الجبي ػػة الش ػػعبية بياني ػػا التأسيس ػػي األكؿ ،ف ػػي الح ػػادم عش ػػر م ػػف ك ػػانكف األكؿ/
ديس ػػمبر 1967ـ ،حيػ ػػث أك ػػدت فيػػػو ع ػػف فمسػػػفتيا ،كنش ػػكئيا كضػػػركرة تكحي ػػد الكفػػػاح الفمس ػػطيني المسػػػمح،

كأكضحت الجبية في بيانيا األكؿ رؤيتيا النضالية كفؽ المبادئ التالية (ؾ ،مسيرة الجبية،2014،ص:)61
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 العنؼ الثكرم المغة الكحيدة التي يفيميا العدك اإلسرائيمي. -القتاؿ العنيؼ ضػد العػدك فػي كػؿ مكػاف ،كفػي كػؿ أرض تطؤىػا أقػداـ جنػكده ،ىػي الػنيج التػاريخي

الذم تسير عميو.

 -المقاكم ػػة المس ػػمحة ى ػػي األس ػػمكب الكحي ػػد الفع ػػاؿ ال ػػذم الب ػػد أف تمج ػػأ إلي ػػو الجم ػػاىير الش ػػعبية ف ػػي

تصدييا لمعدك الصييكني.

 -إف الجمػػاىير ىػػي مػػادة المقاكمػػة كقيادتيػػا ،كاف تعبئػػة قكاىػػا الفاعمػػة ال يمكػػف أف تػػتـ إال مػػف خػػبلؿ

التنظيـ الثكرم الشعبي.

ثانياً :الفكر السياسي لمجبية الشعبية

يػػرل األسػػتاذ "جميػػؿ مزىػػر" مسػػؤكؿ الجبيػػة الشػػعبية فػػي غ ػزة "أف الجبيػػة تخمػػت عػػف الفكػػر القػػكمي

كتبنت الفكر الماركسي كنظريػة سياسػية أساسػية كرئيسػية لمعمػؿ السياسػي لمكاجيػة االحػتبلؿ اإلسػرائيمي ،بعػد
ما رأت أف الفكر القكمي لـ يعد قاد انر عمى االنتصار كاعػادة الحقػكؽ الكطنيػة الفمسػطينية ،خاصػة بعػد ىزيمػة

1967ـ" (مقابمػة مػع جميػؿ مزىػر  ،)2015/6/16،حيػث رأت الجبيػة الشػعبية أف التنػاقض األساسػي الػػذم

يحكـ مرحمة التحرر الكطني ،يتمثؿ في التناقض التناحرم القائـ بيف الشعب الفمسػطيني عمػى أرض فمسػطيف

كجميػػع مكاقػػع الشػػتات ،كبػػيف الكيػػاف الصػػييكني المغتصػػب كالمحتػػؿ لفمسػػطيف ،باإلضػػافة إلػػى التنػػاقض بػػيف

األمػػة العربيػػة كقػػكل التحػػرر كالتقػػدـ فػػي العػػالـ مػػف جيػػة ،كالكيػػاف الصػػييكني كحمفائػػو مػػف جيػػة أخػػرل ،مػػع
ضركرة حؿ التناقض بيف الشعب الفمسطيني كاالحتبلؿ بكؿ تجمياتو (المجدالكم ،2000 ،ص.)540

ككتنظيـ يسارم ماركسي آمنت الجبية الشعبية بأف تناقضيا ليس فقط مع االحػتبلؿ اإلسػرائيمي فقػط،
كانمػػا مػػع مػػا أسػػمتو القػػكل الرجعيػػة العربيػػة التػػي تعتبػػر جػػزءنا مػػف المعسػػكر الغربػػي االمبريػػالي ،كمػػا آمنػػت

الجبية بأف الكطف العربي يمثؿ يبعدنا طبيعيان لمثكرة الفمسطينية ،كلـ تعتبر الجبية الصراع مػع إسػرائيؿ صػراعان
ديني ػان بػػؿ اعتبرتػػو ص ػراعان سياسػػيان ييػػدؼ إلػػى إقامػػة دكلػػة فمسػػطينية ديمقراطيػػة شػػعبية ،يتسػػاكل فيي ػا العػػرب
كالييػ ػػكد بػ ػػنفس الحقػ ػػكؽ كالكاجبػ ػػات (البرغػ ػػكثي ،2012 ،ص .)67:68لػ ػػذلؾ اعتبػ ػػرت الجبيػ ػػة الشػ ػػعبية أف

إس ػرائيؿ جػػزهء ال يتج ػ أز مػػف االمبرياليػػة العالميػػة ،بػػؿ ىػػي فػػي حقيقػػة األمػػر نتػػاج ليػػاٌ ،ممػػا دفعيػػا لتبنػػي خػػط
العمميات بالخارج كاستيداؼ كافة المصالح الغربية في المنطقة العربية ،األمػر الػذم أدل إلػى كجػكد اخػتبلؼ

حػػكؿ مفيػػكـ المقاكمػػة كآلياتيػػا كأسػػاليبيا بػػيف الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمس ػػطيف مػػف جيػػة ،كبعػػض فصػػائؿ
المقاكمة الفمسطينية مف جي وػة أخػرل ،كمػف بينيػا الجبيػة الديمقراطيػة كحركػة فػتح ،كمػا آمنػت الجبيػة الشػعبية

لتحريػػر فمسػػطيف أف الكحػػدة الكطنيػػة أم ػ انر أساسػػيان لتعبئػػة كافػػة قػػكل الثػػكرة لمتصػػدم لمعسػػكر الخصػػـ ،حيػػث
تتمثؿ فييا كافة طبقات الثكرة ،مف العماؿ كالفبلحيف كالبرجكازية الصغيرة.
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كأعمنت الجبية الشػعبية أنيػا ال تػرفض منظمػة التحريػر كاسػـ لمكحػدة الكطنيػة ،لػذلؾ شػاركت الجبيػة
الشػعبية فػي الػدكرة السػابعة لممجمػس الػكطني مشػاركة رمزيػة ،بعػد أف رفضػت المشػاركة فػي الػدكرات السػابقة،
ككاف سبب المشاركة في ىذه الدكرة الدعكة لتككيف القيادة المكحدة (المجنة المركزية) ،أما فػي الػدكرة التاسػعة،
فقد شاركت مشاركة عادية (عمكش ،ـ الفمسػطينية ،ؽ ،2ج ،3ص ،)939 :938كقػد اتسػمت عبلقػة الجبيػة

الشعبية بمنظمة التحرير بالتكتر ،كذلؾ بسبب الخبلفات حكؿ المكاقؼ السياسػية التػي تتبناىػا المنظمػة ،كآليػة
اتخ ػػاذ القػ ػرار داخ ػػؿ المجن ػػة التنفيذي ػػة ،كق ػػد كص ػػمت الخبلف ػػات ذركتي ػػا ،بع ػػد تبن ػػى منظم ػػة التحري ػػر البرن ػػامج
المرحمػػي ،كأثنػػاء زيػػارة ياسػػر عرفػػات لمقػػاىرة 1983ـ بعػػد الخػػركج مػػف بيػػركت ،كعنػػد التكقيػػع عمػػى البيػػاف

األردن ػػي الفمس ػػطيني المش ػػترؾ1985ـ ،كبع ػػد التكقي ػػع عم ػػى اتف ػػاؽ أكس ػػمك1993ـ ،كما ازل ػػت عبلق ػػة الجبيػػػة
الش ػػعبية بمنظمػػػة التحري ػػر تسػػػكدىا بع ػػض التػػػكتر بس ػػبب قض ػػايا المفاكض ػػات ،كآليػػػة اتخ ػػاذ القػ ػرار بالمجنػػػة

التنفيذيػػة ،األمػػر الػػذم جعػػؿ الجبيػػة الشػػعبية تعمػػؽ مشػػاركتيا فػػي المجنػػة التنفيذيػػة عػػدة م ػرات خػػبلؿ الفتػػرة

األخيرة.

كعمى الرغـ مف تأكيد الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف فػي سػنكاتيا األكلػى عمػى البعػد القػكمي ،كأخػذىا

بالصػراع الطبقػػي فكريػنا ،إال أف متطمبػػات الكطنيػػة الفمسػػطينية ،حتمػػت عمييػػا اتخػػاذ سياسػػات كمكاقػػؼ فكريػػة،

مثمػػت خركج ػنا عػػف الفكػػر السػػائد فػػي حركػػة القػػكمييف العػػرب ،األمػػر الػػذم أدل إلػػى كجػػكد أزمػػة التكفيػػؽ بػػيف

المنطمؽ الفمسطيني في النضاؿ كالمنطمػؽ القػكمي األممػي ،الػذم أنتيػى لصػالح تبنػى الجبيػة الشػعبية سياسػة
تقكـ عمى عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخميػة لمػدكؿ العربيػة ،كعػدـ الػزج بالعمػؿ الفػدائي فػي منزلقػات التكػتبلت

العقائدية (ابراش ،1987 ،ص .)170

ثالثاً :مفيوم المقاومة والفكر العسكري لمجبية الشعبية
انطمقػػت الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف باعتبارىػػا حركػػة تحػػرر كطنػػي فمسػػطينية ،كتبنػػت الجبيػػة

المقاكمة المسمحة كالكفاح المسمح كخيار استراتيجي ،مف أجؿ التحرير كاقامة دكلة فمسػطينية ديمقراطيػة عمػى
كامػػؿ الت ػراب الػػكطني الفمسػػطيني (مقابمػػة مػػع ،جميػػؿ مزىػػر ،)2015/6/16 ،كتنطمػػؽ الجبيػػة مػػف تحريػػر

فمسػػطيف التاريخيػػة كيػػدؼ اسػػتراتيجي لمثػػكرة الفمسػػطينية كاقامػػة دكلػػة ديمقراطيػػة كطنيػػة عربيػػة ثنائيػػة القكميػػة

يتعايش فييا العرب كالييكد معا ،كيتمتعكف فييا بالمساكاة ،كيأتي تصكر الجبية لشكؿ الدكلػة الفمسػطينية بعػد
التحريػػر امت ػػدادنا لفيمي ػػا لحركػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية باعتبارىػػا حرك ػػة ليس ػػت عنصػػرية عدكاني ػػة ض ػػد اليي ػػكد
كأصػػحاب ديانػػة سػػماكية ،كانمػػا بيػػدؼ تحطػػيـ دكلػػة إس ػرائيؿ ككيػػاف عسػػكرم كسياسػػي اقتصػػادم قػػائـ عمػػى

العدكاف كالتكسع كاالرتباط العضكم بمصالح االستعمار الغربي في فمسطيف (فرحات ،2005،ص.)133

كتبمكر الفكر العسكرم لمجبية الشػعبية فػي أعقػاب حػرب 1967ـ ،كالتػي اعتبرتيػا الجبيػة االنطبلقػة
الحقيقيػػة لمثػػكرة الفمسػػطينية المعاص ػرة ،كقػػد تعػػززت مكانػػة األ ارضػػي المحتمػػة  -الػػداخؿ – فػػي نظريػػة الجبيػػة
الشعبية التي أطمقت شعار" الداخؿ ىك األساس كالخارج ىك الرديػؼ" كتابعػت ذلػؾ بنرسػاؿ الجػزء األكبػر مػف
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مقاتمييػػا كأسػػمحتيا إلػػى المنػػاطؽ المحتمػػة ،بيػػدؼ خمػػؽ بػػؤر ثكريػػة (أحمػػد ،2010 ،ص ،)233كتميػػز الفكػػر
العسكرم لمجبية الشعبية منذ نشأتيا بسمات خاصة ،تمثمت السمة األكلى بنصػرارىا الػدائـ عمػى التمييػد ألم
عمػػؿ عسػػكرم بطريقػػة منيجيػػة ميمػػا اسػػتغرؽ ذلػػؾ مػػف كقػػت ،كالتمسػػؾ بػػالمقكالت الفكريػػة العسػػكرية بدقػػة

كصرامة ،كتجنػب الصػداـ المباشػر مػع الجػيش اإلسػرائيمي ،كركػزت الجبيػة الشػعبية فػي الفتػرة الكاقعػة مػا بػيف
1968ـ1970 -ـ ،عمى بناء خبلياىا السرية داخؿ األرض المحتمة ،بيػدؼ تنفيػذ أكبػر عػدد مػف العمميػات،

كقد استطاعت الجبية تنفيذ العديد مػف العمميػات المػؤثرة فػي الكيػاف الصػييكني ،ككػاف نشػاط الجبيػة الشػعبية
في قطاع غزة عمى مستكل عالي مف الحيكية الدائمة (أبك قاسـ ،2009 ،ص .)124:125

كمػػف ناحيػ وة أخػػرل ،مثمػػت العمميػػات المسػػمحة إحػػدل اآلليػػات الرئيسػػية إلدارة الصػراع لػػدل الجبيػػة فػػي
ضكء الخمؿ الشديد في الميزاف العسكرم بيف إسػرائيؿ كالفمسػطينييف ،فقػد شػيدت عقػكد السػتينيات كالسػبعينات

اعتمػػاد الجبيػػة بشػ و
ػكؿ مكثػػؼ عمػػى المقاكمػػة المسػػمحة باألسػػاس ،كمػػا أدل انطبلقػػة الجبيػػة مػػف مفيػػكـ كاسػػع

لمعدك كنطاؽ الصراع إلى تنفيذ الجبية عدد مف العمميات داخؿ حدكد  ،1948باإلضافة إلػى تنفيػذ عػدد مػف

العمميات الخارجية ضد أىداؼ أمريكية كغربية ،بما يؤكد اخػتبلؼ مفيػكـ المقاكمػة لػدل الجبيػة الشػعبية عػف

بعض فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية ،فمف بيف إجمالي عدد  852عممي نة قامت بيػا الجبيػة خػبلؿ الفتػرة

مػػف منتصػػؼ عػػاـ  1967إلػػى النصػػؼ األكؿ مػػف السػػبعينيات ،نفػػذت الجبيػػة  91عمميػػة داخػػؿ حػػدكد عػػاـ

 ،1948باإلضافة إلى  98عمميةن في األغكار ،ك130عمميػةن فػي الجػكالف ،ك11عمميػ نة خارجيػة ضػد مصػالح
كشػػركات غربيػػة (فرحػػات ،2005 ،ص .)142وتنقسففم االسففتراتيجية العسففكرية لمجبيففة الشففعبية لتحريففر
فمسطين إلى ثالثة أقسام ىي:
أوالً :داخل األرض المحتمة

استأثرت قضية األرض المحتمة بمكانة رئيسػية فػي سػمـ أكلكيػات الجبيػة الشػعبية ،منػذ انطبلقػة الثػكرة

الفمسػػطينية المعاص ػرة ،فقػػد أكلػػت الجبيػػة أىميػػة خاصػػة لمعمػػؿ داخػػؿ األرض المحتمػػة لعػػدة اعتبػػارات ،يمكػػف
تمخيصيا في النقاط التالية:

 .1إنيا الساحة األكلى التي تكاجو فييا الجماىير الفمسطينية يكميان االحتبلؿ كاالصطداـ معو.
 .2كجكد كثافة سكانية عالية.

 .3إبقاء صكت الجماىير الفمسطينية عالينا لقطع الطريؽ عمى حالة الصمت العربي.
 .4تطبيؽ قكانيف حرب العصابات كذلؾ بتأسيس مجمكعات صغيرة متنقمة.
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ثانياً :خارج األرض المحتمة (المحيط العربي)
اسػػتنادنا الس ػػتراتيجية الجبيػػة العس ػػكرية كنظريتي ػػا ألىميػػة ت ػػأميف "ى ػػانكم العربيػػة" الت ػػي تىم ػػد األرض
المحتمػػة بك ػػؿ مسػػتمزمات القت ػػاؿ ،كتش ػػكؿ العمػػؽ الجغ ارف ػػي كالبشػػرم لح ػػرب التحري ػػر الشػػعبية طكيم ػػة األم ػػد،
باشػػرت الجبيػػة الشػػعبية بنقامػػة قكاعػػد عسػػكرية كمعسػػكرات تػػدريب ليػػا ،فػػي كػػؿ مػػف األردف كلبنػػاف ،بيػػدؼ
تقػػديـ الػػدعـ كاإلسػػناد لقكاتيػػا فػػي الػػداخؿ ،كتكجيػػو الضػػربات لمعػػدك مػػف خػػبلؿ المجمكعػػات العسػػكرية ذات

الكفاءة العالية ،كفي ىذا السياؽ ال تختمؼ الجبية الشعبية عف باقي الفصائؿ الفمسػطينية التػي حاكلػت إنشػاء
قكاعػػد ارتكازيػػة ليػػا سػكاء فػػي داخػػؿ األرض المحتمػػة أك فػػي الجػكار العربػػي لفمسػػطيف بيػػدؼ االنطػػبلؽ لتنفيػػذ
عمميات عسكرية ضد العدك االسرائيمي.

ثالثاً :خط العمميات الخارجية
يعتبػر ىػػذا الخػػط فرعيػان ضػػمف الخػػط العػػاـ لمجبيػة الشػػعبية ،كربمػػا كانػت الجبيػػة الفصػػيؿ الفمسػػطيني

األكؿ الػػذم اتبػػع أسػػمكب نقػػؿ المعركػػة ضػػد األىػػداؼ اإلس ػرائيمية خػػارج األرض المحتمػػة ،مػػف خػػبلؿ خطػػؼ
الطػػائرات ،لػػذلؾ اتخػػذت الجبيػػة شػػعار " ضػػرب العػػدك أينمػػا كجػػد " كتسػػمى الجبيػػة ىػػذا النػػكع مػػف النشػػاط "
بالعمميات الخارجية ".

ففػػي يكليػػك 1968ـ ،تػػـ خطػػؼ طػػائرة " العػػاؿ االس ػرائيمية " إلػػى الج ازئػػر كتػػـ اإلف ػراج عػػف  16سػػجينان

فمسػػطينيان مقابػػؿ اإلف ػراج عػػف الطػػائرة كالركػػاب ،كفػػي سػػبتمبر  1970قامػػت الجبيػػة بعمميػػة تحكيػػؿ مدىشػػة،

حيث خطفت أربع طائرات نسفت منيا طػائرة البكينػ  747فػي مطػار القػاىرة ،فيمػا نقمػت البقيػة إلػى األردف،

آخذة معيا  500رىين نة مف ركاب الطائرات ،كقد اتخػذت السػمطات األردنيػة ىػذه العمميػة مبػر نار لمجػزرة أيمػكؿ

األسػػكد ضػػد الفمسػػطينييف عػػاـ ( 1971كريشػػاف ،1980 ،ص ،)69كبػػررت الجبيػػة الشػػعبية ىػػذا النػػكع مػػف
المقاكمة الفمسطينية بقكليا :أف التجربة الفمسطينية ليست الكحيدة التػي اختطػت لنفسػيا ىػذا الخػط مػف أسػمكب
المقاكمػػة فػػي ضػػرب امتػػدادات العػػدك خػػارج مجالػػو ،ألف ىػػذا الخػػط يتماشػػى مػػع طبيعػػة العػػدك الصػػييكني
الممتحـ مع اإلمبريالية ،كأكدت أف حركات التحرر في العالـ عرفت مثؿ ىذا الخط مف النشاط " الضػرب فػي

الخارج " أثناء تجربتيا الطكيمة مع االحػتبلؿ كاالسػتعمار األجنبػي ،كأكػدت الجبيػة أيضػنا عمػى أف المؤسسػات
الص ػػييكنية ف ػػي الخ ػػارج ى ػػي ن ػػكع آخ ػػر م ػػف اإلمبريالي ػػة العالمي ػػة كالت ػػي يج ػػب ضػ ػربيا كمحاربتي ػػا بك ػػؿ ق ػػكة

(خكرشيد ،1971 ،ص.)135

كعميػو يمكػػف القػػكؿ إف الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف ،فصػػيؿ فمسػػطيني مقػػاكـ ،تككنػػت نتيجػػة تكحػػد

عػػدة منظم ػػات قكمي ػػة ،كىػػي تنظ ػػيـ يس ػػارم يتبنػػى الفك ػػر الماركس ػػي رغػػـ ج ػػذكرىا القكمي ػػة ،أمػػا فيم ػػا يتعم ػػؽ

بالمقاكمػػة كالجانػػب العسػػكرم ،فقػػد تبنػػت الجبيػػة الشػػعبية الحػػرب الشػػعبية طكيمػػة األمػػد كالعنػػؼ الثػػكرم كسػػيم نة

لمقاكمػػة المشػػركع الصػػييكني فػػي فمسػػطيف ،كاعتبػػرت أف االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي جػػزء مػػف اإلمبرياليػػة العالميػػة،
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كأقػػػرت الجبيػ ػػة الشػ ػػعبية اسػ ػػتراتيجية عسػ ػػكرية تقػ ػػكـ عمػ ػػى تركيػ ػػز مقاكمػ ػػة االحػ ػػتبلؿ داخػ ػػؿ األرض المحتمػ ػػة
باعتبارىا الحمقة األكلى ،مف حمقات المكاجية بيف الشعب الفمسطيني قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي.

كتميػػزت الجبيػػة الش ػػعبية بخػػط العممي ػػات بالخػػارج ،كشػػكؿ م ػػف أشػػكاؿ المقاكم ػػة الفمسػػطينية،بي ػػدؼ

ضػػرب المصػػالح االس ػرائيمية كاإلمبرياليػػة فػػي كػػؿ مكػػاف ،كنقػػؿ المعركػػة خػػارج األرض المحتمػػة ،كنشػػط ىػػذا

األسمكب فترة الستينيات كالسبعينيات مف القػرف الماضػي ،كمػف ث ٌػـ تخمػت عنػو الجبيػة الشػعبية تحػت الضػغط
الدكلي كالعربي ،بعد أف أصبح يكظؼ مف قبؿ اسرائيؿ بيدؼ كصـ المقاكمة الفمسطينية باإلرىاب.
المطمب الثاني:الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين
أو ًال :نشأة الجبية الديمقراطية

جاءت نشأة الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف نتيجة الصػراع الػذم دار فػي صػفكؼ الجبيػة الشػعبية

لتحريػػر فمسػػطيف كالػػذم يرجػػع جػػذكره إلػػى الصػراع داخػػؿ حركػػة القػػكمييف العػػرب بػػيف" الجنػػاح اليمينػػي " الػػذم
يتزعمو الجيػؿ المؤسػس لمحركػة بزعامػة جػكرج حػبش* ،ك"الجنػاح اليسػارم" الػذم يمثػؿ جيػؿ الشػباب كيتزعمػو

نايؼ حكاتمة† ،حيث أصر جيػؿ الشػباب عمػى االنتقػاؿ بالحركػة إلػى االلتػزاـ باألطركحػات الماركسػية ،إال أف
و
بشكؿ كاضح بيف الفريقيف عقػب المػؤتمر الػكطني لمجبيػة الػذم انعقػد فػي آب 1968ـ ،حيػث
الصراع انفجر

تبنػػى المػػؤتمر برنامجػػنا سياسػػينا يسػػارينا يسػػعى لتحكيػػؿ الجبيػػة الشػػعبية لمنظمػػة يسػػارية ،كتػػـ انتخ ػػاب لجنػػة
تنفيذيػػة جديػػدة سػػيطر عمييػػا تيػػار الشػػباب بنسػػبة (10أعضػػاء مػػف الشػػباب إلػػى 5مػػف الحػػرس القػػديـ) ،كقػػد

اس ػػتمر ى ػػذا الصػ ػراع ع ػػدة أش ػػير إل ػػى أف تمك ػػف الجن ػػاح اليس ػػارم - ،ال ػػذم يتمث ػػؿ ف ػػي جي ػػؿ الش ػػباب -م ػػف

االنشػ ػػقاؽ كتشػ ػػكيؿ الجبيػ ػػة الديمقراطيػ ػػة لتحريػ ػػر فمسػ ػػطيف فػ ػػي 1969/2/22ـ (الحمػ ػػد ،كآخػ ػػركف،1999 ،
ص.)364:365

لذلؾ تبمكرت كالدة الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ،كنتاج لؤلزمة العميقة التي عانػت منيػا الحركػة

القكمية العربية كالتػي بػدأت معالميػا تظيػر عمػى السػطح مػع مطمػع السػتينيات ،ىػذه األزمػة كانػت تعبيػ انر عػف

عجز النخب الكطنية عمى تكفير متطمبات النجاح لممشركع النيضكم القكمي العربي ،كالتقدـ نحػك طمكحاتيػا

المعمنػػة فػػي الػػتخمص مػػف قيػػكد التبعيػػة كالتخمػػؼ ،كاسػػتكماؿ ميػػاـ التحػػرر الػػكطني كالكحػػدة القكميػػة كالتقػػدـ

االجتمػاعي (عبػػد الكػريـ ،2000 ،ص ،)237كقػػد عرفػػت الجبيػة الديمقراطيػػة نفسػػيا بأنيػػا ،حػػزب ديمق ارطػػي
ثػػكرم ،كىػػي اتحػػاد لمك ػكادر مػػف العمػػاؿ كالفبلحػػيف ،كالمثقفػػيف ،كسػػائر الكػػادحيف مػػف أجػػؿ تحريػػر فمسػػطيف،
مسترشدة بالماركسية "المينينيػة " كمػنيج عممػي لتحميػؿ الكاقػع االجتمػاعي ،كدليػؿ لمعمػؿ التنظيمػي كالسياسػي،

كتعتبػػر الجبيػػة الديمقراطيػػة التنظػػيـ حمقػػة كصػػؿ ب ػػيف النظريػػة كالممارسػػة ،كبػػيف البرنػػامج السياسػػي كالتنفيػػذ
*جورجحبشمناضلفلسطٌنًولدفًمدٌنةاللد2(،أؼسطس-0926وتوفًٌ26ناٌرٌ،)2118عتبرمنمؤسسًحركةالقومٌٌنالعرب
والجبهةالشعبٌةلتحرٌرفلسطٌنوأحدأبرزرموزالحركةالوطنٌةالفلسطٌنٌةٌ،لقبهأنصارهبالحكٌم(لكلثورةحكٌمولثورتناالفلسطٌنٌةحكٌمواحد
وهوجورجحبش)،شؽلمنصباألمٌنالعامللجبهةالشعبٌةحتىعام.2111
†ناٌؾحواتمة(ولدفًنوفمبر0935فًالسلط،شرقاألردن)سٌاسًفلسطٌنًٌشؽلمنصباألمٌنالعامللجبهةالدٌمقراطٌةلتحرٌرفلسطٌن
التًأسسهاسنة.0969وواحدمنأبرزقادةالرعٌلاألولفًالثورةالفلسطٌنٌةالمعاصرة،وفًمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنًٌ،عتبرمنأبرز
المناهضٌنالتفاقٌةأوسلو.
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العممػػي ليػػذا النضػػاؿ ،لػػذلؾ كانػػت الجبيػػة حريصػػة عمػػى تنظيميػػا الػػداخمي كتعزيػػز الػػنيج الػػديمقراطي بداخمػػو
(دلكؿ ،2014،ص.)16:17

كطرحت الجبية الديمقراطية نفسيا عمى أنيا تمثؿ اليسار العربي الجديد ،كنيجا ثكرينا أكثر جذريػة فػي

معالج ػػة الكض ػػع العرب ػػي عام ػػة كالفمس ػػطيني خاص ػػة ،كأعمن ػػت الديمقراطي ػػة مكقفػ ػنا متميػ ػ ناز ف ػػي رؤيتي ػػا ليزيم ػػة

حزي ػراف 1967ـ ،معتب ػرةن أف ىػػذه اليزيمػػة ليسػػت ىزيمػػة عسػػكرية فحسػػب ،بػػؿ أنيػػا ىزيمػػة لمجمػػكع التكػػكيف
الطبقي كاالقتصادم كالعسكرم كاإليديكلكجي لحركة التحرر الكطني الفمسػطينية كالعربيػة ،كىػذا األمػر يتطمػب
فػػي رأم الجبيػػة إسػػقاط الطبقػػة البرجكازيػػة لحركػػة التحػػرر العربيػػة لصػػالح طبقػػات العمػػاؿ األكثػػر جذريػػة فػػي

نيجي ػػا الث ػػكرم (ابػ ػراش ،1987،ص .)171ل ػػذلؾ س ػػعت الجبي ػػة الديمقراطي ػػة لمص ػػداـ م ػػع األنظم ػػة العربي ػػة

الحاكمػة فػي ذلػؾ الكقػت كاإلطاحػػة بيػا ،كبػاألخص النظػاـ األردنػي( ،تحػػت شػعار كػؿ السػمطة لممقاكمػة) فقػػد
ميدت تمؾ الطركحات إلى أحداث أيمكؿ األسكد كخركج الثكرة الفمسطينية مف األردف.
ثانياً :الفكر السياسي لمجبية الديمقراطية

تبنت الجبية الديمقراطية نفس البرنامج السياسػي كالعقيػدة األيديكلكجيػة التػي تبنتيػا الجبيػة الشػعبية فػي

أغسػػطس  ،1968بػػؿ إنيػػا كانػػت أكثػػر" تشػػددان " فػػي تبنػػي الماركسػػية المينينيػػة ،كقػػد عبػػرت عػػف نفسػػيا مػػف
خػػبلؿ مجمػػة اليػػدؼ ،كيتيميػػا الػػبعض بأنيػػا السػػبب الرئيسػػي كراء جػػر الثػػكرة الفمسػػطينية إلػػى الصػػدمات مػػع

الس ػػمطات األردنيػػػة ،إذ رفعػ ػػت ش ػػعار " كػػػؿ السػػػمطة لممقاكم ػػة قبػػػؿ معػػػارؾ أيم ػػكؿ /س ػػبتمبر 1970بأس ػػابيع

(صالح ،2003 ،ص .)402كتبنت الجبيػة الديمقراطيػة شػعار" دكلػة فمسػطيف الديمقراطيػة " كحػؿ ديمق ارطػي
بل بكافػػة مؤسس ػػات
" لممسػػألة الفمسػػطينية كاإلس ػرائيمية " الػػذم يقػػكـ عمػػى ركي ػزة إ ازلػػة الكيػػاف الصػػييكني ممػػث ن

الدكلة (الجيش ،اإلدارة ،البكليس ،ككافة المؤسسػات السياسػية كالنقابيػة الصػييكنية) كقيػاـ دكلػة فمسػطينية لكػؿ
مكاطنييا ،كىذا الشعار قد تبنتو منظمة التحرير كحركة فتح بعد عاـ1969ـ.

كأكدت الجبية الديمقراطيػة عمػى االرتبػاط التػاريخي كالمصػيرم بػيف فمسػطيف كاألمػة العربيػة ،لػذلؾ فػاف

دكلة فمسطيف الديمقراطية الشعبية ستصبح جزءنا ال يتجػ أز مػف دكلػة اتحاديػة عربيػة ،دكلػة ديمقراطيػة المحتػكل

كالمضػػمكف ،كمعاديػػة لبلسػػتعمار كاالمبرياليػػة كالصػػييكنية كالرجعيػػة العربيػػة (خكرشػػيد ،1971 ،ص،)151

كناضػػمت الجبيػػة الديمقراطيػػة مػػف أجػػؿ اعتمػػاد كافػػة أشػػكاؿ النضػػاؿ ،سػكاء منيػػا السياسػػي أك الجمػػاىيرم أك
االقتصادم ،باإلضافة إلى الكفاح المسمح ،كاعتبرت أف الكفاح المسمح لكحده غيػر قػادر عمػى تحقيػؽ أىػداؼ

الشعب الفمسطيني في تمػؾ الفتػرة (مقابمػة مػع صػالح زيػداف ،)2015/6/16 ،كاتفقػت الجبيػة الديمقراطيػة مػع
الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،عمى الترابط ما بيف النضاؿ الكطني التحررم كالنضػاؿ االجتمػاعي ،كأكػدت

عمػػى الت ػرابط الحاصػػؿ بػػيف الص ػراع مػػع إس ػرائيؿ كالص ػراع االجتمػػاعي ،حيػػث تػػرل الديمقراطيػػة بػػأف طبيعػػة

الصػراع ىػػك صػراع مػػع إسػرائيؿ كاالمبرياليػػة العالميػػة ،كىػػك مسػػألة سياسػػية كماديػػة مممكسػػة (اب ػراش،1987،

ص،)188كأسػػػيمت الجبيػ ػػة الديمقراطيػػػة فػ ػػي تحريػ ػػؾ المبػػػادرات السياسػ ػػية الفمسػ ػػطينية باتجػػػاه يقتػ ػػرب مػ ػػف
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أطركحاتيػػا " الكاقعيػػة " إذ دع ػػت إل ػػى برنػػامج مرحمػػي لتحريػػر فمس ػػطيف عػػاـ 1973ـ ،كالػػذم تبنتػػو منظم ػػة
التحريػ ػػر الفمسػ ػػطينية رسػ ػػميان بعػ ػػد ذلػ ػػؾ عػ ػػاـ ،1974الػ ػػذم يعػ ػػرؼ ببرنػ ػػامج النقػ ػػاط العش ػ ػرة ،كقامػ ػػت الجبيػ ػػة
الديمقراطية في مرحمة مبكرة منذ عاـ  1969باالتصاؿ بقكل " اليسار اإلسرائيمي " ثـ تبعتيػا حركػة فػتح بعػد
ذلؾ ،ثـ تبنتو ـ .ت .ؼ ،رسمينا عاـ 1977ـ (صالح ،2003 ،ص.)403

ثالثاً :الفكر العسكري ومفيوم المقاومة لدى الجبية الديمقراطية

شكمت انطبلقة الجبية الديمقراطية منعطفنا تاريخينا بأبعاده المختمفة ،حيػث أشػيرت منػذ البدايػة التزاميػا

باليسػػار مػػف مكق ػػع تبنػػي الكفػػاح المس ػػمح ضػػد االح ػػتبلؿ لتحريػػر األرض الفمسػػطينية ،كاس ػػتندت الجبيػػة ف ػػي

انطبلقتيػػا التاريخيػػة إلػػى تحميػػؿ جػػرمء فكري ػان كسياسػػيان ،كأجػػادت الجبيػػة الديمقراطيػػة بخمفيتيػػا الفكريػػة تقػػديـ

الح ػػؿ السياس ػػي ،كأح ػػد اش ػػكاؿ النض ػػاؿ ال ػػكطني الفمس ػػطيني عم ػػى الحم ػػكؿ األخ ػػرل (عب ػػد الكػ ػريـ ،آخ ػػركف،
 ،2011ص ،)156كلػػـ تعتػػرؼ الجبيػػة عنػػد نشػػأتيا بالدكلػػة الييكديػػة " إس ػرائيؿ" شػػأنيا شػػأف بقيػػة الفصػػائؿ

ال
الفمسػطينية األخػػرل ،فقػػد جػػاء فػػي بيانيػػا التأسيسػػي أنيػػا سػػتقاتؿ مػػع جميػػع فصػائؿ المقاكمػػة الفمسػػطينية قتػػا ن
طكيػػؿ األمػػد ،كعمػػى طريػػؽ حػػرب تحريػػر شػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف ،كحػػؿ معضػػبلت التحػػرر الػػكطني فػػي ظػػؿ
دكلػػة فمسػػطينية ديمقراطيػػة شػػعبية يتمتػػع فييػػا الجميػػع بكافػػة حقػػكقيـ الثقافيػػة كالدينيػػة ،كبالمسػػاكاة االجتماعيػػة

كالدستكرية (غالي ،2005 ،ص ،)177كاعتبرت الديمقراطية أف حػرب الشػعب ليسػت مسػألة تكتيػؾ عسػكرم
فقػػط ،كانمػػا ىػػى بالدرجػػة األكلػػى مسػػألة تعبئػػة سياسػػية ،لجمػػاىير الشػػعب بكافػػة طبقاتػػو الكطنيػػة ،فالجمػػاىير

تنتفض عفكينا ضد أعدائيا ،كميمة القكل الثكرية ىػي تنظػيـ التمػرد العفػكم ،كأف عمميػة التنظػيـ ىػذه تتضػمف

تشػػخيص المصػػالح الكطنيػػة المباش ػرة لمجمػػاىير كربطيػػا باألىػػداؼ االسػػتراتيجية البعيػػدة األمػػد (عبػػد الك ػريـ،
كسميماف ،2001 ،ص .)38
كاعتبػػرت الجبيػػة الديمقراطيػػة الكفػػاح المسػػمح أحػػد أبػػرز أشػػكاؿ النضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني ،كال ػػذم

يسػػتند إلػػى حػػرب التحريػػر الشػػعبية طكيمػػة األمػػد ،كاعتبػػرت أف التنػػاقض الرئيسػػي مػػع االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي

كاإلمبريالية العالمية ،لذلؾ سعت إلى أف تقكد الثػكرة الفمسػطينية الطبقػة العاممػة ،بيػدؼ إقامػة دكلػة ديمقراطيػة

اشتراكية عمى كامؿ التراب الكطني الفمسطيني (مقابمة مع صػالح زيػداف ،)2015/6/16 ،كعمػى العكػس مػف

الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف؛ رفضت الجبية الديمقراطيػة لتحريػر فمسػطيف خػط العمميػات بالخػارج ،كقالػت

إف بعض فصػائؿ المقاكمػة تمجػأ إلػى حػؿ " ذاتػي كارىػابي " بيػدؼ تكسػيع جبيػة الصػداـ مػع العػدك ،كمعبػرة
ع ػػف ذل ػػؾ بش ػػعار " مبلحق ػػة الع ػػدك أينم ػػا كج ػػد" ككض ػػعت ى ػػذا الش ػػعار مكض ػػع الممارس ػػة بش ػػف سمسػ ػمة م ػػف

اليجمػػات "اإلرىابيػػة " عمػػى الطػػائرات كالمؤسسػػات اإلس ػرائيمية فػػي الخػػارج ،كاعتبػػرت الجبيػػة الديمقراطيػػة أف
ىػذا الخػط مػػف العمميػات الخارجيػة ال يػػؤثر جػديان عمػى اقتصػػاد العػدك ،كانمػا يعطػػي مبػر انر لمدعايػة الصػػييكنية

بتصػػكير فصػػائؿ المقاكمػػة الفمسػػطينية بػػأنيـ جماعػػة مػػف القتمػػة المجػػرميف ،كدعػػت الديمقراطيػػة إلػػى تركيػػز
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المقاكمة كفؽ منطػؽ العمػؿ الجمػاعي كلػيس الفػردم ،كيعتبػر ىػذا المكقػؼ مػف الجبيػة الديمقراطيػة حػكؿ خػط
العمميات بالخارج ،يشكؿ أحد مظاىر االختبلؼ حكؿ مفيكـ المقاكمة بيف فصائؿ الثكرة الفمسطينية.

كانطمػػؽ الفكػػر العسػػكرم لمجبيػػة الديمقراطيػػة فػػي البدايػػة باعتمادىػػا عمػػى المجمكعػػات الصػػغيرة ،ممػػا

يتناسػب مػػع الحجػػـ البشػػرم كالتسػػميحي المتػػكفر ليػػا ،كاتبعػت أسػػمكب حػػرب العصػػابات بالتسػػمؿ عبػػر الحػػدكد،

كلكف بعد الخركج مف األردف اتبعت نمطان آخر ،كقررت الجبية إعادة بناء قكاتيا عمى أسس جديػدة تضػمنت

التشكيبلت العسكرية الكبيرة كاألسمحة الثقيمة ،كشممت الكتائب كالسرايا ،كلجأت إلػى إنشػاء الكحػدات كالكتائػب
المتخصصػػة مػػف أجػػؿ اسػػتيعاب األسػػمحة المتكسػػطة كالثقيمػػة ،كقسػػمت الجبيػػة قكاتيػػا إلػػى قػكات شػػبو نظاميػػة
كق ػكات األمػػف الػػكطني كالميمشػػيا(أبػػك قاسػػـ،2009 ،ص  ،)139كاتسػػـ العمػػؿ العسػػكرم لمجبيػػة الديمقراطيػػة

بمجمكعػػػة مػ ػػف الخصػ ػػائص كاإلنجػ ػػازات فػ ػػي الػ ػػدفاع عػ ػػف الثػ ػػكرة الفمسػ ػػطينية ،كػ ػػاف أىميػ ػػا مػ ػػا يمػ ػػي(:ـ ،ج،
ديمقراطية ،2015 ،ص)13

• اعتمػ ػػاد تكتيػ ػػؾ خطػ ػػكط المكاجيػ ػػة المركبػ ػػة الممتػ ػػدة عمػ ػػى مسػ ػػافة كيمػ ػػكمترات لعمميػ ػػات االشػ ػػتباؾ

كالمكاجية متعددة األنماط عمى جبيات التماس مع العدك.

• العمميات الخاصة في العمؽ المحتؿ ،انطبلقنا مف نقاط ارتكاز في األردف كالجكالف كلبناف.
• المعارؾ التي خاضتيا في مكاجية االجتياح اإلسرائيمي لمبناف في العاـ .1982

• العمميات التي شاركت فييػا قػكات الجبيػة الديمقراطيػة فػي فتػرة التسػعينيات فػي الشػريط المحتػؿ مػف

جنكب لبناف.

• العمميات القتالية النكعية التي قامت بيا كتائب المقاكمة الكطنية في االنتفاضة الثانية.
كىكػػذا نخمػػص أف الجبيػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف ىػػي فصػػيؿ يسػػارم فمسػػطيني مقػػاكـ ،تككنػػت

نتيجػػػة انشػػػقاؽ مجمكعػػػة الكػ ػكادر عػػػف الجبيػػػة الشػ ػػعبية لتحريػػػر فمسػػػطيف ،فقػػػد تبنػ ػػت الديمقراطيػػػة النظريػ ػػة

الماركسػػية المينينيػػة فػػي الطػػرح كالتحميػػؿ لمختمػػؼ القضػػايا السياسػػية ،ككػػاف لمجبيػػة الديمقراطيػػة دك انر مػػؤث انر فػػي

الحػكار الفكػػرم كالسياسػػي بػػيف مختمػػؼ الفصػػائؿ كالقػػكم الكطنيػػة الفمسػػطينية منػػذ نشػػأتيا ،فيػػي لػػـ تغػػادر أبػػدان

اجتماع ػ ػػات المجن ػ ػػة التنفيذي ػ ػػة لمنظم ػ ػػة التحري ػ ػػر أك مؤسس ػ ػػات منظمػ ػػة التحريػ ػػر المختمف ػ ػػة ،كق ػ ػػدمت الجبي ػ ػػة
الديمقراطيػػة الحػػؿ السياسػػي عمػػى الحمػػكؿ األخػػرل ،عبػػر طرحيػػا لمدكلػػة الديمقراطيػػة كالبرنػػامج المرحمػػي رغػػـ
تبنييػػا اسػػتراتيجية الكفػػاح المسػػمح ،كرفضػػت الجبيػػة الديمقراطيػػة خػػط العمميػػات بالخػػارج الػػذم تبنتػػو الجبيػػة
الش ػػعبية لتحري ػػر فمس ػػطيف ،كاعتبرت ػػو عم ػػؿ " إرى ػػابي " يعط ػػي مب ػػر انر لمدعاي ػػة الص ػػييكنية بتص ػػكير المقاكم ػػة

الفمسطينية عمى أنيا عمؿ إرىابي.
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المطمب الثالث :الجبية الشعبية /القيادة العامة
أوالً :النشأة والتأسيس

نشأت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف (القيادة العامة) في  24أبريؿ/نيساف  1968إثر انشػقاؽ عػف

الجبي ػػة الش ػػعبية لتحري ػػر فمس ػػطيف ،كق ػػد تزعمي ػػا من ػػذ نش ػػأتيا "أحم ػػد جبري ػػؿ" ،كترج ػػع ج ػػذكر تش ػػكيؿ الجبي ػػة

الشعبية القادة العامة إلى سنة 1959ـ ،عنػدما أنشػأ "أحمػد جبريػؿ"* حركػة فدائيػة صػغيرة تحػت اسػـ " جبيػة

تحري ػػر فمس ػػطيف " كف ػػي منتص ػػؼ الع ػػاـ  1965ب ػػدأت عممي ػػا العس ػػكرم بع ػػد أف تمكن ػػت م ػػف تش ػػكيؿ ث ػػبلث
مجمكعػػات مقاتمػػة ،كسػػقط أكؿ شػػييد ليػػا " خالػػد األمػػيف " فػػي ىجػػكـ عمػػى مسػػتعمرة " ديشػػكف " فػػي الجميػػؿ

األعمػػى ،كبعػػد ذلػػؾ تكحػػدت (جبيػػة تحريػػر فمسػػطيف) مػػع " منظمػػة أبطػػاؿ العػػكدة " كمنظمػػة " شػػباب الثػػأر "
لتشكؿ الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف في ديسمبر 1967ـ بزعامة جكرج جبش.

ككانػػت فكػرة إقامػػة تنظػػيـ فمسػػطيني ينػػتيج أسػػمكب حػػرب العصػػابات فػػي التصػػدم لمكيػػاف اإلسػرائيمي

تبمكرت ببف مجمكعة مف الشػباب الفمسػطيني منػذ عػاـ 1959ـ ،كانطمػؽ ىػذا التنظػيـ الػذم أطمػؽ عمػى نفسػو

أسػػـ " جبيػػة تحريػػر فمسػػطيف" (خكرشػػيد،1971،ص ،)197ككانػػت القيػػادة العامػػة أعمنػػت فػػي مبادئيػػا النقػػاط
التالية (عمكش ،المكسكعة الفمسطينية ،ؽ ،2ج ،3ص:)957

 الشعب الفمسطيني ىك المسئكؿ األكؿ عف قضيتو ،كمف خمفو الشعكب العربية. -رفػػض الكصػػاية عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني ،مػػف أم جيػػة سػكاء كانػػت نظامػنا أك حكمػنا أك حزب ػنا أك

أم جية أخرم كقضية فمسطيف ىي قضية قكمية ،كمف كاجب كؿ عربي دعميا.

 -رفػػض أنصػػاؼ الحمػػكؿ كالحمػػكؿ الكسػػطي لمقضػػية الفمسػػطينية أك أم مشػػركع تسػػكية القصػػد منػػو

تصفية القضية الفمسطينية.

 -يرحؿ ٌشكؿ الحكـ ككؿ ما يتعمؽ بو لما بعد التحرير ،عمى أف يقره مجمس كطني فمسطيني.

ثانياً :الفكر السياسي لمجبية الشعبية /القيادة العامة

مثؿ كؿ فصائؿ المقاكمة الفمسطينية تبنت الجبيػة الشػعبية/القيادة العامػة ،منػذ نشػأتيا حػرب التحريػر

الشعبية كالكفاح المسمح مف أجؿ تحرير كامؿ فمسطيف ،كرفضت قػ اررات الشػرعية الدكليػة ،كرفضػت الكصػاية
العربيػػة عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني ،كأنصػػاؼ الحمػػكؿ التػػي تحػػاكؿ تصػػفية القضػػية الفمسػػطينية ،كالتعػػاطي مػػع

كاقع االحتبلؿ اإلسرائيمي.

كأكدت القيادة العامة عبر برنامجيا السياسػي الصػادر عػف المػؤتمر األكؿ المنعقػد فػي نيايػة 1968ـ
عػػف ركح قكميػػة عربيػػة ،كلكػػف فػػي مؤتمرىػػا الثػػاني فػػي سػػبتمبر1969ـ ،غيػػرت مػػف فكرىػػا كتبنػػت باإلجمػػاع

االشػػتراكية العمميػػة (الماركسػػية) كتبنػػت برنامجػنا سياسػػينا منطمقػنا منيػػا ،كعبػػرت عػػف نفسػػيا مػػف خػػبلؿ مجمػػة "

إلػػى األم ػػاـ"  ،كشػػاركت القي ػػادة العامػػة ف ػػي منظم ػػة التحريػػر الفمس ػػطينية مػػف أكؿ مجم ػػس كطنػػي ينعق ػػد بع ػػد
*أحمدجبرٌل(ولدسنة)0938الملقببأبوجهاد.أسسسنة0965جبهةالتحرٌرالفلسطٌنٌةوفًالعام0968انضمتجبهةالتحرٌربقٌادةأحمد
جبرٌلمعحركةالقومٌٌنالعربوزعٌمهاجورجحبشوابطالالعودةبقٌادةودٌعحدادتحتاسمموحدوهوالجبهةالشعبٌةلتحرٌرفلسطٌنوبعد
عامانفصلعنهمأحمدجبرٌلألسبابلوجستٌةدونأينزاعداخلًلٌحملاسمالجبهةالشعبٌةلتحرٌرفلسطٌن-القٌادةالعامة،تربطهبالقٌادة
السورٌةعالقةوطٌدةعلىعكسعالقتهمعفتحورئٌسهاالراحلٌاسرعرفات.
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انفص ػػاليا ع ػػف الجبي ػػة الش ػػعبية (ص ػػالح،2003 ،ص .)405كرغ ػػـ تحالفي ػػا االس ػػتراتيجي م ػػع س ػػكريا تعتب ػػر
الجبيػػة الشػػعبية القيػػادة العامػػة ،نفسػػيا تنظيم ػان لػػيس لػػو انتمػػاء إال لمقضػػية العربيػػة الفمسػػطينية ،التػػي تسػػتمد

بل عف أم حزب أك حركة سياسية أخػرل ،كأكػدت عمػى
طاقتيا مف الجماىير العربية ،كتنظيمنا جماىيرينا مستق ن
احتراـ القكانيف كاألنظمة المكضكعة في كؿ بم ود عربي ،كعقدت الجبية الشعبية/القيادة العامػة مؤتمرىػا ال اربػع

ف ػػي آب/أغس ػػطس 1973ـ ،كأك ػػدت في ػػو عم ػػى كح ػػدة الش ػػعب الفمس ػػطيني كاالش ػػتراكية العممي ػػة ،كانش ػػؽ ع ػػف

الجبيػػة تنظيمػػاف األكؿ :باسػػـ جبيػػة التحريػػر الفمسػػطينية بقيػػادة مجمكعػػة "أبػػك العبػػاس" كالثػػاني باسػػـ منظمػػة
فمسػػطيف العربيػػة تزعميػػا " أحمػػد زعػػركر " فػػي أغسػػطس 1969ـ ،ككانػػت ىػػذه المنظمػػة مسػػتندة عمػػى الفكػػر

القكمي الناصرم (أبك قاسـ ،2009 ،ص.)130 :129

كعمػػى عك ػػس كػ ػ ٌؿ م ػػف الجبي ػػة الش ػػعبية كالديمقراطي ػػة ،رفض ػػت الجبي ػػة الش ػػعبية/القي ػػادة العام ػػة الدكل ػػة

الديمقراطيػػة؛ كرأت إف الحمػػكؿ التػػي تطػػرح لمقضػػية الفمسػػطينية كدكلػػة الديمقراطيػػة أك الدكلػػة العممانيػػة كغيرىػػا
مف قبؿ بعض فصائؿ المقاكمة الفمسطينية ،تتجاكز إرادة الشعب الفمسطيني ،ألف المخػكؿ الكحيػد بطػرح مثػؿ

بل عػػف اإلرادة الكطنيػػة الفمسػػطينية ،مػػف خػػبلؿ مشػػاركة فعالػػة لقػػكل
ىػػذه األمػػكر ىػػك مجمػػس كطنػػي منبثػػؽ فعػ ن

الثػػكرة الفمسػػطينية ،كأف المحتػػكل االجتمػػاعي كالسياسػػي لمرحمػػة مػػا بعػػد الثػػكرة أمػػكر يجػػب أف تمارسػػيا الثػػكرة
كت ػػدركيا ،بش ػػرط أف تك ػػكف منطمق ػػة م ػػف اتف ػػاؽ عم ػػى خط ػػكط عريض ػػة يقرى ػػا مجم ػػس كطن ػػي يمث ػػؿ الشػػػعب

الفمسطيني.

لذلؾ فػي عػاـ 1974ـ ،كمػع بػدء التسػكيات السػممية لقضػية الشػرؽ األكسػط كخاصػة المػؤتمر الػدكلي

فػػي جنيػػؼ ،عبػػرت القيػػادة العامػػة عػػف رفضػػيا لكػػؿ مشػػاريع التسػػكية ،منضػػمة فػػي الكقػػت نفسػػو إلػػى جبيػػة
الرفض المتككنة مف (الصاعقة ،الجبية الشعبية ،جبية التحرير العربية ،جبية النضاؿ الشػعبي) رغػـ أنيػا لػـ
تجمػػد عضػػكيتيا فػػي المجنػػة التنفيذيػػة لتحريػػر فمسػػطيف ،عمػػى غ ػرار الجبيػػة الشػػعبية ،كقػػد اسػػتمرت الجبيػػة

الشعبية /القيادة العامة في رفضيا التعاطي مع المشاريع السممية (كريشاف ،1980،ص.)82:83

كعميػػو يمكػػف القػػكؿ إف الجبيػػة الشػػعبية/القيادة العامػػة ،تبنػػت التكجػػو الػػكطني القػػكمي اليسػػارم ،كآمنػػت

بالعمػؿ بكػؿ السػبؿ مػف أجػؿ تحريػر كامػؿ فمسػطيف ،كأكػدت أف نضػاليا جػزء مػف النضػاؿ العػالمي ضػد كػػؿ
أشػكاؿ االسػتعمار كالعنصػرية كاإلرىػاب ضػد الشػعكب ،كىػي تعػارض أم تسػكية سياسػية مػع إسػرائيؿ ،كىػػي
تؤمف بأف الثكرة المسمحة ىي السبيؿ لتحرير فمسطيف الذم ترل أنو كاجب كطنػي كقػكمي ،ممػا جعميػا تضػـ

إلى صفكفيا عناصر مف أقطار عربية مختمفة كصؿ بعضيـ إلى مراكز قيادية في الجبية.
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ثالثاً :مفيوم المقاومة والفكر العسكري لمقيادة العامة

اتفقت الجبية الشعبية القيادة العامة مع الجبية الشػعبية لتحريػر فمسػطيف عمػى خػط العمميػات بالخػارج،

حيػػث آمنػػت القيػػادة العامػػة بضػػركرة قتػػاؿ العػػدك الصػػييكني أينمػػا كجػػد ،كبكػػؿ الكسػػائؿ المتاحػػة ،كبػػررت ذلػػؾ

كػػكف أف العػػدك ال يتمثػػؿ فػػي إسػرائيؿ كحػػدىا ،بػػؿ أيضػنا فػػي االسػػتعمار الػػذم يحمييػػا كيػػدعميا ،كاعتبػػرت أف

ك ػبلن منيمػػا يكمػػؿ اآلخػػر كك ػبلن منيمػػا بػػديؿ عػػف اآلخػػر ،كاعتبػػرت أف النضػػاؿ فػػي سػػبيؿ التحريػػر ال يعنػػي

بالض ػػركرة حص ػػر ى ػػذا النض ػػاؿ ض ػػمف البقع ػػة المحتم ػػة ،إنم ػػا أيضػ ػان يتع ػػداىا بالض ػػركرة لض ػػرب ك ػػؿ نافػػػذة

لمصييكنية ،ككؿ مؤسسػة يسػتفيد منيػا فػي تمكينػو مػف ديمكمػة احتبللػو ،فػي أم مكػاف كجػدت ىػذه النافػذة أك
أقيمت ىذه المؤسسة (خكرشػيد ،1971 ،ص  ،)206كأكػدت الجبيػة الشػعبية/القيػادة العامػة عمػى بنػاء جبيػة

ثكري ػػة عربي ػػة " تق ػػكد النض ػػاؿ ال ػػكطني العرب ػػي ،ض ػػد اإلمبريالي ػػة كالص ػػييكنية كالرجعي ػػة ،كض ػػد االض ػػطياد

الطبقػػي ،كتعمػػؿ عمػػى قيػػاـ جبيػػة كطنيػػة عربيػػة عريضػػة تضػػمف كحػػدة كافػػة فصػػائؿ حركػػة التحػػرر الػػكطني
العربية ،كتعمؿ عمى تحقيؽ ثبلث مياـ (عمكش ،المكسكعة الفمسطينية ،ؽ،2ج ،3ص:)957

 النضاؿ بجميع األساليب كاألشكاؿ كأىميا الكفاح المسمح ،بيدؼ تصفية االمبريالية كالصييكنية. -تأييد مشاركة الشعب الفمسطيني في نضالو المسمح ضد الصييكنية ككيانيا االستيطاني.

 تكطيػ ػػد العبلقػ ػػة مػ ػػع الػ ػػدكؿ االشػ ػػتراكية ،كحركػ ػػات التحػ ػػرر الػ ػػكطني كالطبقػ ػػة العاممػ ػػة فػ ػػي الػ ػػدكؿالرأسمالية.

كتميزت القيادة العامة ،بأمريف مترابطيف ىما :االحتراؼ العسػكرم ،كالنػزكع نحػك نمػط القػكات الخاصػة

النظامية ،ككانت الجبية تشدد عمى نمط القدرات الفنية مف أجؿ ضماف تنفيذ العمميات العسػكرية عمػى أكمػؿ

كج ػػو ،كك ػػذلؾ كن ػػت مص ػػممة عم ػػى ارتب ػػاط النش ػػاط العس ػػكرم المسػػػمح الفمس ػػطيني بالجي ػػد العرب ػػي الكاسػػػع،
خصكصػنا جيػػد الجيػػكش العربيػػة النظاميػػة كىػػذا يعنػػي االكتفػػاء بمػػنح العمػػؿ الفػػدائي دك نار ثانكيػنا ،كىػػك السػػبب

الذم جعؿ "أحمد جبريؿ" ينسحب مع عناصره مف معركة الكرامة (أبك قاسـ ،2009 ،ص.)131

كىنػا يمكػػف أف نسػػتخمص أف الجبيػػة الشػػعبية القيػػادة العامػػة قػد تبنػػت فػػي البدايػػة الفكػػر القػػكمي العربػػي

الذم عبر عنػو برنامجيػا السياسػي الصػادر عػف المػؤتمر األكؿ المنعقػد فػي نيايػة 1968ـ ،كالػذم عبػر عػف

ركح قكميػػة عربيػػة ،كالػػذم كػػاف سػػببنا فػػي االنشػػقاؽ عػػف الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف نتيجػػة ميكليػػا نحػػك

اليس ػػار .كلك ػػف نتيج ػػة لت ارج ػػع الفك ػػر الق ػػكمي بع ػػد ىزيم ػػة  1967غي ػػرت القي ػػادة العام ػػة م ػػف فكرى ػػا ،كتبن ػػت

باإلجماع االشػتراكية العمميػة (الماركسػية) فػي مؤتمرىػا الثػاني فػي سػبتمبر1969ـ ،كاتفقػت القيػادة العامػة مػع

الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف عمػػى خػػط العمميػػات بالخػػارج ،كأكػػدت عمػػى ضػػركرة قتػػاؿ العػػدك الصػػييكني

أينما كجد ،كاعتبرت القيادة العامة ،أف العدك ال يتمثؿ في إسرائيؿ كحدىا بؿ أيضػان باالسػتعمار الػذم يحمييػا

كيدعميا ،ك أكػدت القيػادة العامػة أف تحريػر فمسػطيف ىػي مسػؤكلية عربيػة تقػع عمػى كاىػؿ الػدكؿ العربيػة فػي
المقاـ األكؿ ،كأف الجيكد الفمسطينية يجب أف تككف جزءنا في ىذا السياؽ كليس بديمة عنو.
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المبحث الثالث:

مفيوم المقاومة لدى التنظيمات القومية البعثية الفمسطينية
حددت المنطمقػات القكميػة لمحركػة القكميػة العربيػة كشػمكلية رؤيتيػا لقضػايا النضػاؿ العربػي كتصػكراتيا
لطبيعػػة الص ػراع العربػػي -الصػػييكني ،باعتبػػار أف التصػػكرات الفرعيػػة مرتبطػػة بالتصػػكر الكمػػي أك باألسػػاس

الفكرم الذم تعتمد عميػو كيحػدد ليػا مفاىيميػا ،فقػد انطمقػت مػف أسػاس قػكمي كحػدكم ،كركػزت عمػى الجانػب

الق ػػكمي الت ػػاريخي المص ػػيرم لمصػ ػراع ،م ػػع كج ػػكد تف ػػاكت ب ػػيف تي ػػار كآخ ػػر داخ ػػؿ الحرك ػػة ،كاعتب ػػرت حرك ػػة

القػػكمييف العػػرب أف الص ػراع الػػدائر فػػي المنطقػػة كالػػذم تعتبػػر فمسػػطيف سػػاحتو األساسػػية ىػػك صػراع يضػػرب
جذكره في التاري كييدد األمة بأكمميا ،لذلؾ رفضت منطؽ القطرية فػي النضػاؿ الفمسػطيني كأكػدت عمػى أف
تحريػػر فمسػػطيف مسػػؤكلية عربيػػة ،يجػػب أف يكػػكف ضػػمف اسػػتراتيجية عربيػػة شػػاممة كلػػيس كفػػؽ رؤيػػة قطريػػة،

لذلؾ اخذت عمى حركة فتح منطمقاتيا الفكرية الداعية لمتأكيد عمى اليكية الكطنية كالقرار الكطني المستقؿ.

ستستعرض الدراسة في ىذا المبحث مفيكـ المقاكمة لدل التنظيمات البعثية القكميػة ،كىػي الصػاعقة،

كجبيػػة التحري ػػر العربي ػػة ،كجبي ػػة النض ػػاؿ الش ػػعبي ،باعتب ػػارىـ مك ػػكف أساس ػػي م ػػف مككن ػػات الفك ػػر السياس ػػي
الكطنيالفمسطيني داخؿ إطار منظمة التحرير الفمسطينية.

المطمب األ ول :منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة)
أوالً :النشأة والتكوين

جػاء تأسػيس منظمػة الطبلئػع تجسػيدان عمميػان مػف حػزب البعػث العربػي االشػتراكي السػكرم لبلسػػتراتيجية

التػػي أقرىػػا المػػؤتمر التاسػػع لمحػػزب المنعقػػد فػػي أيمػػكؿ /سػػبتمبر  1966بدمشػػؽ ،كالتػػي جػػاء فييػػا أف حػػزب
البعػػث العربػػي االشػػتراكي الت ازمػػنا منػػو بمسػػؤكليتو التاريخيػػة ،عميػػو أف يطػػرح فػػي ىػػذه المرحمػػة االسػػتراتيجية
العممية كالثكرية لمنضاؿ العربي ،كأف يساىـ في قيادة المعركة كفي تكفير األدكات المكضكعية ليػا (خكرشػيد،

ػاء عمػ ػػى ىػ ػػذه االسػ ػػتراتيجية ،تػ ػػـ تأسػ ػػس منظمػ ػػة " طبلئػ ػػع حػ ػػرب التحريػ ػػر الشػ ػػعبية،
 ،1971ص ،)85كبنػ ػ ن
المعركفػػة باسػػـ " الصػػاعقة " ،فػػي سػػكريا تحػػت قيػػادة الرفيػػؽ زىيػػر محسػػف ،كالتػػي أعمنػػت التزاميػػا بمقػػررات
حػػزب البعػػث العربػػي االشػػتراكي الحػػاكـ فػػي سػػكريا فػػي أكاخػػر عػػاـ 1966ـ ،كخاضػػت جميػػع المعػػارؾ التػػي
خاضػػتيا سػػكريا ،ككانػػت تقػػؼ إلػػى جانبيػػا فػػي صػػراعاتيا مػػع منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،أك مػػع البمػػداف

العربية األخرل ،كظير ذلؾ جميان في لبناف عاـ 1976ـ ،ككذلؾ عاـ 1982ـ (ابراش ،1987 ،ص.)163

كفػ ػػي المػ ػػؤتمر التأسيسػ ػػي الػ ػػذم عقػ ػػد فػ ػػي مػ ػػايك  ،1968أعمػ ػػف الصػ ػػاعقة أف الحركػ ػػة مفتكحػ ػػة لكػ ػػؿ

البركليتارييف العرب المؤمنيف بالفكر البعثػي (كريشػاف  ،1980 ،ص ،)87كاعتمػدت الصػاعقة عنػد تأسيسػيا

عمى الككادر الفمسطينية في حػزب البعػث فػي سػكريا ،كتػـ اختيػار عػدد مػف الحػزبييف كالمػكاطنيف الفمسػطينييف

كالعرب لتدربييـ عسكرينا في إبريؿ 1967ـ ،كنفذت الصاعقة أكلى عممياتيػا العسػكرية فػي  8يكنيػك ،1967
كانضػػـ ليػػا بتػػاري  27ديسػػمبر  :1968جبيػػة التحريػػر الشػػعبية كق ػكات الجميػػؿ الشػػعبية – كىػػى منظمػػات
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فدائية صػغيرة نشػأت فػي سػكريا -أثػر اجتمػاع المنظمػات الفدائيػة فػي القػاىرة فػي 9أغسػطس  1968لبلتفػاؽ
عمى جسـ يضـ فصػائؿ المقاكمػة الفمسػطينية( لجنػة الكفػاح المسػمح) ،كأصػبح الفػرع الفمسػطيني لحػزب البعػث

ىك العمكد الفقرم لمنظمة الطبلئع (فرج.)153 :152 ،1998 ،
ثانياً :الفكر السياسي لمصاعقة

أكؿ مػػا تطرحػػو د ارسػػة كثػػائؽ الطبلئػػع ىػػك عبلقػػة العمػػؿ القطػػرم الفمسػػطيني بالعمػػؿ القػػكمي العربػػي،

فحزب البعث العربي االشتراكي كاف يرل حتى عاـ 1959ـ ،أف الكحدة العربية ىػي طريػؽ تحريػر فمسػطيف.

كبشكؿ عاـ تنسجـ المكاقؼ النظرية لمطبلئع مع المكقؼ النظرم لحزب البعث العربي االشتراكي ،لػذلؾ فيػي

تمتزـ بعقيدة الحزب كأسمكبو التنظيمػي ،كمنػذ بدايػة انطبلقتيػا أعمنػت منظمػة طبلئػع حػرب التحريػر الشػعبية "

الصاعقة " أف اليدؼ االستراتيجي ىػك تحريػر فمسػطيف باعتمادىػا عمػى الكفػاح المسػمح كحػرب الشػعب ،كمػف

ىػ ػ ػػذا المنطمػ ػ ػػؽ رأت أف الطريػ ػ ػػؽ السػ ػ ػػميـ الػ ػ ػػذم يجعميػ ػ ػػا تحقػ ػ ػػؽ ذلػ ػ ػػؾ ىػ ػ ػػك الكحػ ػ ػػدة العربيػ ػ ػػة (أبػ ػ ػػك قاسػ ػ ػػـ،

،2009ص .)150كبػػذلؾ لػػـ تختمػػؼ الصػػاعقة عػػف بػػاقي فصػػائؿ المقاكمػػة الفمسػػطينية األخػػرل ،فػػي طريقػػة

كأسػمكب تحريػػر فمسػػطيف التػػي اعتمػػدتيا مػػف خػػبلؿ حػرب الشػػعب طكيمػػة األمػػد كالكفػػاح المسػػمح .رغػػـ ايمانيػػا
بالكحدة العربية طريؽ التحرير.

كانتقػػدت منظمػػة " الصػػاعقة " اسػػتقبللية الثػػكرة الفمسػػطينية الػػذم كانػػت تطرحػػو حركػػة فػػتح ،كاعتبػػرت

أف المطالبػ ػػة باسػ ػػتقبللية الثػ ػػكرة الفمسػ ػػطينية بحجػ ػػة التمييػ ػػز بػ ػػيف قضػ ػػايا التحػ ػػرر الػ ػػكطني كقضػ ػػايا التحػ ػػرر

االجتم ػ ػػاعي كاالقتص ػ ػػادمفمس ػ ػػفة برجكازي ػ ػػة كافع ػ ػػاؿ تعس ػ ػػفية ،كعب ػ ػػرت الص ػ ػػاعقة ع ػ ػػف إخبلص ػ ػػيا كالتزامي ػ ػػا
باأليديكلكجية القكمية لحزب البعث العربي االشتراكي ،كارتباطيا بػالفيـ العربػي لمكقػع كدكر الثػكرة الفمسػطينية
عمػػى مسػػتكل األداء السياسػػي كالعسػػكرم لبلسػػتراتيجية السياسػػية العربيػػة (ابػراش ،1987 ،ص  .)164كرغػػـ

ذلؾ دخمت منظمة الصاعقة فػي صػفكؼ منظمػة التحريػر الفمسػطينية كاشػتركت فػي كافػة مؤسسػاتيا القياديػة،

كك ػػاف لي ػػا دكر مباش ػػر ف ػػي أح ػػداث األردف ف ػػي الس ػػبعينيات ،ككان ػػت مكاقفي ػػا بش ػػكؿ ع ػػاـ متفق ػػة م ػػع الخ ػػط

السياسي لمنظمة التحرير الفمسطينية ،كتكلت مسؤكلية الدائرة العسكرية ،كترتيب العبلقة مع سكريا.
ثالثاً :مفيوم المقاومة والفكر العسكري لمصاعقة

انطمق ػػتالطبلئ ػػع كمػػا ب ػػاقي الفصػػائؿ الفمس ػػطينية ،مػػف فكػ ػرة أف الكفػػاح المس ػػمح ىػػك الكس ػػيمة الكحي ػػدة

الس ػػترجاع فمس ػػطيف ،كأك ػػدت عم ػػى حتمي ػػة التحري ػػر الكام ػػؿ لمتػ ػراب ال ػػكطني الفمس ػػطيني ع ػػف طري ػػؽ الكف ػػاح
المسػػمح ،كاتفقػػت مػػع الجبيػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف عمػػى أىميػػة العمػػؿ السياسػػي كشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ

النضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني ،كأقػػرت الطبلئػػع أف محػػكر ىػػذه المكاجيػػة ،يتمركػػز فػػي االعتمػػاد عمػػى الكفػػاح

المسػػمح أساسػ ػان إل ازل ػػة الكي ػػاف الص ػػييكني ،كق ػػد تبنػػى الم ػػؤتمر االس ػػتثنائي لطبلئ ػػع ح ػػرب التحري ػػر الش ػػعبية "
الصػػاعقة " كالػػذم عقػػد بعػػد حػػرب حزي ػراف /يكنيػػك 1967ـ المنطمقػػات التاليػػة (عمػػكش ،ـ ،فمسػػطينية ،ؽ ،2

ج ،3ص:)953 :952

 الشعب الفمسطيني ىك طميعة الكفاح المسمح.79

 القضية الفمسطينية ىي القضية القكمية األكلى. حرب التحرير الشعبية ليست مجرد شعار تكتيكي عارض.كاعتمػػدت ق ػكات الص ػػاعقة منػػذ بدايػػة عمميػػا عمػػى سػػكريا لتػػكفير مختمػػؼ االحتياجػػات ،مػػف األسػػمحة

كاإلمدادات األخرل ،كىذا األمر أتاح ليا تكحيد التجييزات كالتسميح ،بؿ كتكحيد الزم العسكرم إلى حػد كبيػر
 ،كقد تمقى مقاتمي الصاعقة التدريب في معسػكرات الجػيش السػكرم فػي أكؿ األمػر ،كمػف ثػـ فتحػت المنظمػة

معس ػػكرات لي ػػا ف ػػي األردف ،كبع ػػد الخ ػػركج م ػػف األردف فتح ػػت لي ػػا معس ػػكرات ف ػػي لبن ػػاف ،كك ػػاف ض ػػباط م ػػف

الص ػػاعقة يتمقػػكف دكرات تدريبيػػة بالخػػارج (صػػاي  ،2002 ،ص ،)61كتميػػزت قػػكات الص ػػاعقة عمػػى ال ػػدكاـ
بػػالتركيز عمػػى الجكانػػب العسػػكرية لمنشػػاط ،مقارنػػة بالجكانػػب النقابيػػة كالجماىيريػػة ،كطبقػػت نمػػط قتػػاؿ "حػػرب

العصابات" ،كارتبط ذلؾ بميكؿ الطبلئع إلى التنسػيؽ مػع األطػراؼ الرئيسػية فػي السػاحة الفمسػطينية ،كخاصػ نة

حركػػة فػػتح كفصػػائؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،خػػبلؿ الفت ػرة مػػف1972-1968ـ ،كسػػاعدىا فػػي ذلػػؾ أف

منظمػػة الطبلئػػع كانػػت تتػػكلى الػػدائرة العسػػكرية فػػي منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،باإلضػػافة إلػػى التنسػػيؽ مػػع

الجػػيش العربػػي السػػكرم (أبػػك قاسػػـ ،2009،ص  .)152كفيمػػا بعػػد حػػدث تطػػكر ميػػـ فػػي المكاقػػؼ السياسػػية
لػػدل الطبلئػػع ،تمثػػؿ بضػػركرة المزاكجػػة بػػيف العمػػؿ العسػػكرم كالعمػػؿ السياسػػي بيػػدؼ عػػدـ انحسػػار حركػػة

المقاكمة الفمسطينية بالبندقية فقط.
كفػي ىػػذا السػػياؽ رأت الطبلئػػع أف ظػػركؼ نشػػأة كانطبلقػة المقاكمػػة الفمسػػطينية خمقػػت لػػدل التنظيمػػات

الفمسػػطينية أكىام ػنا حػػكؿ إمكانيػػة نجػػاح الكفػػاح المسػػمح كطري ػ و
ؽ كحيػػد ،حيػػث قػػاد ىػػذا المكقػػؼ إلػػى أف تفقػػد

المقاكمػػة مكاسػػب سياسػػية كبي ػرة عمػػى الصػػعيد العربػػي كالػػدكلي ،حيػػث دعػػت الطبلئػػع إلػػى " اسػػتخداـ كافػػة
أشكاؿ المقاكمة كالجمع بينيما ،كعدـ اعتبار البندقية كحدىا أساسان لكؿ نضاؿ ،ألف ىذه السياسػة دفعػت إلػى

ن ػػكع م ػػف االنحس ػػار ف ػػي الحرك ػػة ،كال ػػذم دفع ػػت ثمن ػػو الث ػػكرة الفمس ػػطينية (عم ػػكش ،ـ ،فمس ػػطينية ،ؽ ،2ج،3
ص.)954

ىكذا نخمص أف منظمة طبلئع حرب التحريػر الشػعبية " الصػاعقة" ىػي فصػيؿ فمسػطيني تككنػت كفػؽ

رؤية حزب البعث العربي االشتراكي السكرم ،لكي تعمػؿ ضػمف اسػتراتيجية الحػزب كمفيكمػو لمصػراع العربػي
االس ػرائيمي ،التػػي تنطمػػؽ مػػف فك ػرة الكحػػدة العربيػػة طريػػؽ لتحريػػر فمسػػطيف كلػػيس العكػػس .كتبنػػت الصػػاعقة
الكف ػػاح المس ػػمح ككس ػػيمة لتحري ػػر فمس ػػطيف ،كأك ػػدت عم ػػى أىمي ػػة العم ػػؿ السياس ػػي كالجم ػػع ب ػػيف كاف ػػة أش ػػكاؿ

المقاكمػػةوعييدم

اعتبػػار البندقيػػة كحػػدىا أساسػان لمنضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني ،كأكػػدت عمػػى التػرابط بػػيف النضػػاؿ

الػكطني كالنضػػاؿ االجتمػػاعي الطبقػػي .كمػػا تميػػزت الصػاعقة بػػالتركيز عمػػى النشػػاط العسػػكرم ،كاالبتعػػاد عػػف

العمؿ الجماىيرم كالنقابي ،كقد استفادت الصاعقة كثي نار مف عبلقاتيا االستراتيجية بالنظاـ السكرم الػذم كفػر
لي ػػا كاف ػػة االمكاني ػػات العس ػػكرية كالمكجس ػػتية كالمادي ػػة ،باعتب ػػار الص ػػاعقة ف ػػرع م ػػف ف ػػركع ح ػػزب البع ػػث ف ػػي

فمسطيف.
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المطمب الثاني :جبية التحرير العربية
أو ًال:نشأة جبية التحرير العربية

انبثقػت جبيػة التحريػر العربيػػة أثػر مبػادرة أطمقيػػا حػزب البعػث العربػي االشػػتراكي" الع ارقػي" فػي مػػؤتمره

القكمي التاسع الذم عقد/30كانكف أكؿ عػاـ 1968ـ ،كالػذم دعػا إلنشػاء منظمػة فدائيػة ذات طػابع جبيػكم
كتركي ػػب ق ػػكمي كفك ػػر ث ػػكرم ،اس ػػتنادان إل ػػى تحمي ػػؿ عمم ػػي لكق ػػائع األم ػػة ف ػػي مكاجيتي ػػا لمع ػػدكاف الص ػػييكني

االستعمارم الرجعي الذم يستيدؼ كجكدىا (خكرشػيد ،1971 ،ص ،)173ككفػؽ ىػذه الرؤيػة تأسسػت جبيػة

التحريػر العربيػػة فػػي أبريػػؿ  1969عػػف طريػػؽ حػػزب البعػث الع ارقػػي  ،بقيػػادة "شػػاكر يكسػػؼ" -،مفكػػر ع ارقػػي
م ػػف أص ػػؿ فمس ػػطيني -كك ػػاف لي ػػا ص ػػدل طي ػػب ف ػػي لبن ػػاف كاألردف كالعػ ػراؽ ب ػػيف 1969ك ،1970ككان ػػت
ممنكعة مف العمؿ في سكريا ،كىي تعتبر مف األساس رد العراؽ عمػى تأسػيس " الصػاعقة " مػف قبػؿ سػكريا،

كأكضػػحت الجبيػػة فكرىػػا السياسػػي كاأليػػديكلكجي فػػي أكؿ بيػػاف سياسػػي صػػدر عنيػػا ،حػػيف قالػػت بػػأف الخطػػر

الػذم تكاجيػػو الثػػكرة الفمسػطينية ىػػك " محاكلػػة حصػرىا فػػي نطاقيػػا القطػرم كقطػػع شػرياف الحيػاة الػػذم يصػػميا
بمنابع القكة كالقدرة في جماىير الثكرة العربية في فمسطيف (كريشاف،1980 ،ص.)91

العرقػػي ،ردنا عمػػى إنشػػاء سػػكريا منظمػػة
كجػػاءت نشػػأة جبيػػة التحريػػر العربيػػة مػػف قبػػؿ حػػزب البعػػث ا

الصاعقة ،كارتباطيا بفكر كرؤية حزب البعث السكرم ،كرغـ ذلؾ اتفقت جبيػة التحريػر العربيػة مػع الصػاعقة
عمى نقد استقبللية الثكرة الفمسطينية ،كأكدت فػي فكرىػا كعقيػدتيا القكميػة الثكريػة ،أف القضػية الفمسػطينية ىػي

قضػػية العػػرب المركزيػػة لػػذلؾ يجػػب عمػػى العػػرب الػػدفاع عنيػػا كالمسػػاىمة فػػي تحريرىػػا ،كرفعػػت شػػعار الكفػػاح

الشعبي المسمح طريؽ األمة العربيػة لتحريػر فمسػطيف ،كتعتبػر جبيػة التحريػر العربيػة الفػرع الفمسػطيني لحػزب
البعث العربي االشتراكي في العراؽ.
ثانياً :الفكر السياسي لجبية التحرير العربية

بل قكمينا يراكد العديد مف المناضميف الفمسطينييف الثػكرييف ،كطريقػنا رحبػنا
كانت جبية التحرير العربية أم ن

أمػاـ الشػػباب الثػػكرم العربػػي لممشػػاركة الكاممػة فػػي النضػػاؿ المسػػمح مػػف أجػؿ تحريػػر فمسػػطيف ،كطميعػػة لمثػػكرة

العربية في طكر المجابية الساخنة الشاممة ،مف قكل الثكرة المضادة مف خبلؿ التكجػو المركػزم نحػك القضػاء
عمػػى القاعػػدة االمبرياليػػة الصػػييكنية فػػي فمسػػطيف (الكيػػالي ،1973 ،ص ،)162لػػذلؾ أكػػدت جبيػػة التحريػػر
العربيػػة عمػػى أف الحركػػة الكطنيػػة كدكرىػػا كرؤيتيػػا فػػي استش ػراؼ المسػػتقبؿ ،تنطمػػؽ مػػف نظ ػرة حػػزب البعػػث
العرب ػػي االش ػػتراكي الع ارق ػػي ،كفيم ػػو لطبيع ػػة الصػ ػراع العرب ػػي الص ػػييكني ،كنض ػػالو م ػػف أج ػػؿ تكحي ػػد األم ػػة
كاسػػتخداـ إمكانياتيػػا كطاقتيػػا ،فػػي مكاجيػػة الخطػػر اإلمبريػػالي الػػذم يسػػتيدؼ الػػكطف العربػػي كلػػيس فمسػػطيف
فحسب (إسماعيؿ ،2000 ،ص.)581
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فاألرضية الفكرية كالنظريػة التػي انطمقػت منيػا جبيػة التحريػر العربيػة ،ىػك فكػر الحركػة الثكريػة الػذم
يؤكد الترابط بػيف النضػاؿ القػكمي كاالشػتراكي كالتحػررم ،مػع التأكيػد عمػى رفػض النظػرة الجامػدة التػي تفصػؿ
ىػذه النضػػاالت ،غيػػر كاعيػػة بالػػدافع الػػذم يعطيػػو كػػؿ نضػػاؿ لآلخػػر ،فكػػاف ىػػذا الفكػػر معبػ نار عػػف أيديكلكجيػػة

كاضػحة رسػمت الخطػػكط االسػتراتيجية العريضػػة لمعمػؿ القػكمي (خكرشػػيد ،1971 ،ص ،)173لػذلؾ رفضػػت

الجبية منذ بداية نشأتيا -بسبب فيميا الخاص لمنضاؿ مف أجؿ فمسطيف -أف تشارؾ في المجمػس الػكطني
الفمسطيني ،ألنيا رأت فيو إطا انر لمنظمة قطرية ،بينما تركيب الجبية قكمي ،كرغـ ذلػؾ شػاركت بكفػد م ارقػب،
لبلطبلع عمى تطكر العمؿ الفمسطيني فػي إطػار المنظمػة ،كلرغبتيػا فػي الكقػكؼ مكقفػان إيجابيػان مػف محػاكالت

بع ػػض حركػ ػػات المقاكمػػػة الراميػػػة إل ػػى تطػػػكر المنظمػػػة باتجػػػاه تحقيػػػؽ الكحػػػدة الكطنيػػػة (كريشػ ػػاف،1980 ،
ص.)91

كعمػػى ىػػذه القاعػػدة رفضػػت جبيػػة التحريػػر العربيػػة اإلقػرار بكجػػكد خصكصػػية فمسػػطينية ،أك معطيػػات

فمسطينية تختمؼ عف الكاقع العربي ،كتبرر اسػتقبللية العمػؿ الفمسػطيني ،ألنيػا تػرل أف الكاقػع الفمسػطيني ىػك

جزء مف الكاقع العربي ،كعميو فنف تحرير فمسطيف كحؿ القضػية الفمسػطينية ال يػتـ بػأدكات فمسػطينية خاصػة؛
بػػؿ ضػػمف الرؤيػػة العربيػػة الشػػاممة ،كرفضػػت أيض ػنا اسػػتقبللية الثػػكرة الفمسػػطينية فػػي ممارسػػتيا النضػػالية كفػػي
تحديػد أىػدافيا ،كانتقػدت شػعار الدكلػة الديمقراطيػة الػذم رفعتػو الثػكرة الفمسػطينية (ابػراش ،1987 ،ص)165

كك ػػذلؾ رفض ػػت جبي ػػة التحري ػػر العربي ػػة ،ك ػػؿ قػ ػ اررات األم ػػـ المتح ػػدة ،كأص ػػرت عم ػػى رف ػػض جمي ػػع الص ػػي

كالم ػػؤتمرات الت ػػي تس ػػعى إل ػػى اس ػػتدراج أم فص ػػيؿ م ػػف فص ػػائؿ المقاكم ػػة الفمس ػػطينية إل ػػى المش ػػاركة فييػ ػا،

كاعتبرت الحمكؿ السميمة ىي محاكلة لتصفية لمقضية الفمسطينية عبر حمكؿ استسبلميو.

كاعتبػػرت أف أم حمػػكؿ سياسػػية سػػكؼ تػػؤدم إلػػى تثبيػػت الكيػػاف الصػػييكني كالػػى كأد النضػػاؿ العربػػي،

حيث رفضت القرار  ،242كمشركع ركجرز كباقي الق اررات التي تدعكا إلى االعتػراؼ بدكلػة إسػرائيؿ ،كعنػدما

قبمػػت بعػػض األنظمػػة العربيػػة مشػػركع ركجػػرز أصػػدرت الجبيػػة بيانػان رقػػـ  ،186قالػػت فيػػو إف قبػػكؿ األنظمػػة

العربية التي ىزمت في يكنيك 1967ـ لشركط االستسبلـ األمريكية ىي بمثابػة االعتػراؼ باليزيمػة ،كاعتبػرت

أف مشػػركع "ركجػػرز" مػػا ىػػك إال محاكلػػة لتحجػػيـ العمػػؿ الفػػدائي ،كفػػرض الكصػػاية عميػػو (الكتػػاب السػػنكم،
 ،)43:44 ،1970كطرحػػت جبيػػة التحريػػر العربيػػة منػػذ انطبلقتيػػا القضػػايا الرئيسػػية التاليػػة :أنيػػا جبيػػة ألف
األمػ ػػة فػ ػػي حاجػ ػػة إلػ ػػى تكتػ ػػؿ صػ ػػفكفيا كتجميػ ػػع قكاىػ ػػا كتحريػ ػػؾ طاقاتيػ ػػا ،كىػ ػػذا مػ ػػا أثبتتػ ػػو ىزيمػ ػػة حزي ػ ػراف
يكنيػػك ،1967إذ أف كػػؿ فئػػة عػػاجزة " بمفردىػػا عػػف القيػػاـ بمتطمبػػات المكاجيػػة مػػع العػػدك " باإلضػػافة إلػػى أف

الطػػابع الجبيػػكم ىػػك كحػػده القػػادر عمػػى االسػػتفادة مػػف جميػػع طاقػػات األمػػة ،كعمػػى إفسػػاح المجػػاؿ أمػػاـ كػػؿ
مكاطف لممشاركة الجدية في الكفاح كالنضاؿ العربي (عمكش ،ـ ،الفمسطينية ،ؽ ،2ج ،3ص.)955
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ثالثاً :مفيوم المقاومة والفكر العسكري

مػػف حيػػث المبػػدأ ال تختمػػؼ جبيػػة التحريػػر العربيػػة فػػي مفيػػكـ المقاكمػػة كالفكػػر العسػػكرم مػػع الفصػػائؿ

كالقكم الكطنية الفمسطينية األخرل ،فقد تبنت الحرب الشعبية كالكفاح المسمح كأسمكب لتحرير فمسطيف.

حيػػث تػػرل الجبيػػة أف الحػػرب الشػػعبية المسػػمحة ىػػي الطريػػؽ الكحيػػد لتحريػػر األرض ،كعنػػدما أعمنػػت

صػػيغة الكفػػاح المسػػمح (المجنػػة المركزيػػة العسػػكرية) تميم ػػت الجبيػػة قبػػؿ أف تشػػارؾ فييػػا ،باعتبارىػػا تش ػػكؿ
أرضػػية مشػػتركة يقػػؼ عمييػػا فصػػائؿ الثػػكرة الفمسػػطينية ،لػػذلؾ انضػػمت الجبيػػة عػػاـ 1970ـ ،عمػػى القيػػادة
المكحدة( ،المجنة المركزية العسكرية) كاشػترطت مجمػس كطنػي لمثػكرة يكػكف المرجعيػة النيائيػة لمقيػادة المكحػدة

(كريشاف ،1980 ،ص .)91:92

كمػػا طرحػػت الجبيػػة كجيػػة نظػػر مغػػايرة فيمػػا يتعمػػؽ بالكفػػاح المسػػمح ،إذ يقػػكؿ األمػػيف العػػاـ السػػابؽ

لمجبيػة "عبػد الكىػاب الكيػالي" فػي مقػاؿ لػو فػي مجمػة فمسػطيف الثػكرة بمناسػبة الػذكرم الثامنػة النطبلقػة الثػػكرة

الفمسػػطينية " أف مسػػؤكلية الكفػػاح المسػػمح فػػي فمسػػطيف ىػػي مسػػؤكلية كػػؿ قػػكل التحػػرر كالتقػػدـ فػػي الػػكطف
العربػي ،كمػف الخطػأ إلقػػاء الميمػة المركزيػة فػػي النضػاؿ العربػي المعاصػر عمػػى المقاكمػة الفمسػطينية كحػػدىا،
كمػف التضػميؿ أف تحاسػب المقاكمػة كفصػائميا كحػدىا عمػى الػنقص القػائـ ،إذ بػدكف تكحيػد قػكل الثػكرة العربيػػة
كاندفاعيا عمى طريػؽ التحريػر بتكحػد قػكل المقاكمػة ال يمكػف أف نرتفػع كأمػة إلػى مسػتكل التحػدم كالمصػيرم

فػػي فمسػػطيف"( الكيػػالي ،1973 ،ص  ،)166كأكػػدت الجبيػػة أنيػػا تخػػكض العمػػؿ الفػػدائي تحػػت اريػػة العقيػػدة

العربية الثكرية ،كبتنظيـ قكمي يضـ مقاتميف عربان مف جميع أطراؼ الكطف العربػي ،كأكػدت عمػى التػرابط بػيف
تحرير فمسطيف كالكحدة العربيػة ،كقالػت أف القػكل المعاديػة لمثػكرة العربيػة تحػاكؿ حصػر الثػكرة الفمسػطينية فػي
نطاقي ػ ػػا القط ػ ػػرم ،كقط ػ ػػع شػ ػ ػرياف الحي ػ ػػاة ال ػ ػػذم يص ػ ػػميا بمن ػ ػػابع الق ػ ػػكة العربي ػ ػػة (الكت ػ ػػاب الس ػ ػػنكم،1969 ،

ص.)121:122

كانطبلق ػان مػػف ىػػذا التصػػكر نفػػذت الجبيػػة العديػػد مػػف العمميػػات العسػػكرية الناجحػػة ،حيػػث بم ػ عػػدد

العمميات التي نفذتيا قكات الجبية في الفتػرة الكاقعػة مػف شػير يكليػك عػاـ 1969ـ كحتػى عػاـ  1970حػكالي

 225عمميػ ػةن ،كاش ػػتركت م ػػع منظم ػػات فمس ػػطينية أخ ػػرل ف ػػي تنفي ػػذ عممي ػػات عس ػػكرية فدائي ػػة داخ ػػؿ األرض

المحتمػ ػػة (أبػ ػػك قاسػ ػػـ ،)146 ،2009 ،كاتفقػ ػػت مػ ػػع الجبيػ ػػة الشػ ػػعبية لتحريػ ػػر فمسػ ػػطيف فػ ػػي خػ ػػط العمميػ ػػات
الخارجي ،كرأت بخط العمميات الخارجية جػزءنا أساسػينا مػف اسػتراتيجية المكاجيػة الجبيػة ضػد مصػالح الحركػة

الصػػييكنية فػػي كػػؿ كػػاف بالعػػالـ ،لكنيػػا كانػػت تػػرل إف اختيػػار األىػػداؼ كتكقيػػت العمميػػات يجػػب أف يحظػػى
بأىمية نظ انر لما تمثمو ىذه العمميات مف انعكاس عمى الرأم العاـ العالمي.

كدعػت جبيػػة التحريػػر العربيػػة لمكفػػاح الشػػعبي المسػػمح ألنػو يم ٌكػػف العػػرب مػػف اسػػتخداـ تفػػكقيـ العػػددم

فػػي كج ػػو التف ػػكؽ التكنكل ػػكجي ل ػػدل الع ػػدك ،كيخم ػػؽ األجػػكاء الثكري ػػة كالمن ػػاخ الج ػػدم المبلئ ػػـ لتفجي ػػر طاق ػػات

الشعب العربي (عمكش ،ـ ،الفمسطينية ،ؽ ،2ج ،3ص.)956
83

كىكػػذا يتبػػيف أف جبيػػة التحريػػر العربيػػة ىػػي تنظػػيـ فمسػػطيني جػػاءت فػػي نشػػأتيا كتككينيػػا كفػػؽ رؤيػػة
كاسػػتراتيجية حػػزب البعػػث العربػػي االشػػتراكي "الع ارقػي" لمصػراع العربػػي االسػرائيمي ،حيػػث تعتبػػر الجبيػػة الفػػرع
الفمسػطيني لحػػزب البعػث الع ارقػػي ،كجػاءت كػػرد فعػؿ عػػف تأسػػيس الصػاعقة مػػف قبػؿ حػػزب البعػث فػػي سػػكريا

فػػي إطػػار الصػراع كالتنػػافس السياسػػي بينيمػػا ،كتبنػػت الجبيػػة الكفػػاح المسػػمح أسػػمكبنا لتحريػػر فمسػػطيف،كأكػػدت

أنيػػا تخػػكض العمػػؿ الفػػدائي تحػػت اريػػة العقيػػدة العربيػػة الثكريػػة التػػي تػػرل أف الكحػػدة العربيػػة طريػؽ التحريػػر،

كطالبػػت بتشػػكيؿ إطػػار مكحػػد لمنضػػاؿ العربػػي ضػػد المشػػركع الصػػييكني فػػي فمسػػطيف ،ألفمسػػؤكلية الكفػػاح

المسػػمح فػػي فمسػػطيف ىػػي مسػػؤكلية كػػؿ قػػكل التحػػرر كالتقػػدـ فػػي الػػكطف العربػػي ،كرفضػػت اسػػتقبللية الثػػكرة
الفمسطينية كمنطؽ النضاؿ القطرم الذم كانت تتمسؾ بو بعض الحركات الفمسطينية ،كخاصة حركة فتح.

المطمب الثالث :جبية النضال الشعبي الفمسطيني
أوالً :نشأة جبية النضال

عمى عكس كؿ الحركات كالتنظيمات الكطنية الفمسطينية التي نشأت كتككنػت خػارج فمسػطيف المحتمػة،

جاءت نشأة جبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني في فمسطيف المحتمة ،ثـ امتدت بشػكؿ طبيعػي إلػى األردف ،ثػـ

انطمقػػت إلػػى عػػدة أقطػػار عربيػػة ،كشػػاركت فػػي المػػؤتمر األكؿ لحركػػة المقاكمػػة المنعقػػد فػػي القػػاىرة 1968
كانضػػمت لقيػػادة الكفػػاح المسػػمح الفمسػػطيني فػػي1969ـ ،كتككنػػت جبيػػة النضػػاؿ الشػػعبي بعػػد حػػرب حزي ػراف

/يكنيك 1967ـ ،حيث آخذت العديد مف المنظمات الثكرية الفمسطينية المسمحة تعمف عف انطبلقتيا ،فأعمنػت

جبية النضاؿ الشػعبي الفمسػطيني فػي منتصػؼ تمػكز /يكليػك  1967عػف انطبلقتيػا عبػر مجمكعػة مػف أبنػاء

الضػػفة الغربيػػة (أبػػك قاسػػـ ،2009 ،ص  .)153كبػػذلؾ تكػػكف جبيػػة النضػػاؿ أكؿ تنظػػيـ فمسػػطيني ينطمػػؽ
بشػكؿ كامػؿ مػف الػداخؿ الفمسػػطيني ،عمػى عكػس بػاقي الفصػائؿ الفمسػػطينية التػي انطمقػت مػف خػػارج األرض

المحتمة.

ثانياً :الفكر السياسي لجبية النضال الشعبي

جبي ػػة النض ػػاؿ الش ػػعبي ى ػػي منظم ػػة كطني ػػة ديمقراطي ػػة ،تم ػػارس الكف ػػاح المس ػػمح ف ػػي صػ ػراعيا م ػػع

اإلمبريالي ػػة كالص ػػييكنية كالرجعي ػػة ،كتسترش ػػد ب ػػالفكر االش ػػتراكي العمم ػػي " فك ػػر الطبق ػػة العامم ػػة " الماركس ػػية
المينيني ػػة كم ػػنيج كدلي ػػؿ عم ػػؿ لنش ػػاطيا المس ػػمح كنض ػػاليا السياس ػػي ض ػػد أع ػػدائيا كالطبقي ػػيف ،ل ػػذلؾ رفض ػػت

الجبية ،عزؿ الصراع الطبقي عف النضاؿ الػكطني ،كمػا أكػدت الجبيػة أف الثػكرات المعاصػرة التػي اسػتميمت
الماركسية المينينة كمنيج كدليؿ عمؿ ىػي مػف أنجػح الثػكرات ،كػالثكرة الركسػية كالصػينية كالفيتناميػة (عمػكش،

ـ  ،فمسػػطينية ،ؽ  ،2ج ،3ص ،)960كح ػػددت جبي ػػة النض ػػاؿ الش ػػعبي ىكيتيػػا م ػػف خ ػػبلؿ رؤيتي ػػا لطبيع ػػة

النضاؿ لتحرير فمسطيف ،حيث الخطاف األساسياف ليذا النضػاؿ ىمػا :النضػاؿ الثػكرم كالنضػاؿ الػديمقراطي،

فالنضاؿ الثكرم ىك ما يحمؿ إرادة التغيير لمكاقع االستعمارم الصييكني االستغبللي القػائـ ،مػف خػبلؿ تػرابط

الثكرة الفكرية كالثكرة المسمحة ،ألنو الثكرة الفكريػة تبمػكر الػكعي العقائػدم كتجعػؿ الجمػاىير تػدرؾ أبعػاد الكاقػع
القائـ ،كاما الثكرة المسمحة فبلبد منيا لتػدمير قػكة العػدك العدكانيػة كالتػي ال بػد منيػا لحسػـ الصػراع القػائـ ،أمػا
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النضػػاؿ الػػديمقراطي فيقػػكـ عمػػى اإليمػػاف بالجمػػاىير كغايػػة ككسػػيمة كىػػدؼ ،فيػػي صػػاحبة السػػيادة لكػػؿ سػػمطة
كلكؿ ثكرة (خكرشيد ،1971 ،ص.)215
ثالثاً :مفيوم المقاومة والفكر العسكري

أصػرت جبيػػة النضػػاؿ منػػذ انطبلقتيػػا عمػػى مفػػاىيـ حػػرب العصػػابات كالحػػرب الشػػعبية ،كأكػػدت عمػػى

مركزيػة الكفػاح المسػمح فػي اسػتراتيجية النضػاؿ الفمسػطيني ،كاعتبػرت أف األسػمكب النػاجح لمتغمػب عمػى تفػػكؽ
العػدك التكنكلػػكجي ،يكمػػف فػػي ممارسػػة حػػرب العصػػابات بيػػدؼ اسػػتنزافو باسػػتمرار ،كيمػػي ذلػػؾ تقػػكيض تفكقػػو
بكاسػػطة الػػزخـ البشػػرم (المكسػػكعة الفمسػػطينية ،ج ،1984، 5ص  .)414كتبمػػكر فكرىػػا العسػػكرم انطبلق ػان

مػػف قضػػية الحريػػة كالكفػػاح ضػػد المعسػػكر االسػػتعمارم الصػػييكني باعتبارىػػا قضػػية كاحػػدة فػػي جميػػع أنحػػاء

العػػالـ ،ألف نقطػػة انطبلقػػة الثػػكرة الفمسػػطينية فػػي مػػداىا الكاسػػع عربيػػة ،كفػػي مػػداىا األكسػػع ىػػي جػػزء مػػف
حركػػات التحػػرر الػػكطني العالميػػة ،لػػذا يجػػب أف تتفاعػػؿ الثػػكرة مػػع جميػػع القػػكل كحركػػات التحػػرر فػػي العػػالـ،

كاف ضرب المصالح االمبريالية كالصييكنية أينمػا كجػدت ،فيػي حػؽ مشػركع ،إذ أنػو يكسػع رقعػة الصػداـ مػع

العػػدك كيشػػتت ق ػكاه ،كمػػا يجػػب تفعيػػؿ السػػبلح االقتصػػادم بمػػا فػػي ذلػػؾ سػػبلح البتػػركؿ العربػػي (خكرشػػيد،
.)223 ،1971

كبذلؾ تككف قد اتفقتجبية النضاؿ الشعبي مع الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،كالقيػادة العامػة عمػى

خط العمميات بالخارج ،حيث اعتبرت أف ضرب المصالح اإلمبريالية في العالـ ىك جػزء اساسػي مػف النضػاؿ

الفمسػػطيني ضػػد المصػػالح الصػػييكنية بسػػبب تكامػػؿ األدكار بيػػنيـ ،لػػذلؾ يػػنص ميثػػاؽ الجبيػػة عمػػى ضػػركرة
تكجيػ ػػو الض ػ ػربات إلػ ػػى الصػ ػػييكنية العالميػ ػػة داخػ ػػؿ األرض الفمسػ ػػطينية كخارجيػ ػػا ،مػ ػػف أجػ ػػؿ تكسػ ػػيع سػ ػػاحة

المعرك ػػة ،بي ػػدؼ تش ػػتيت ق ػػكل الع ػػدك كاس ػػتنزافو ،كأك ػػدت فػػػي ميثاقي ػػا كمبادئي ػػا عمػػػى أف ض ػػرب المصػػػالح

األمريكي ػػة كالص ػػييكنية ى ػػك م ػػف اس ػػتراتيجيات جبي ػػة النض ػػاؿ ،ل ػػذلؾ قام ػػت الجبي ػػة ف ػػي أكاخ ػػر ع ػػاـ 1969
بػاليجكـ عمػػى مكاتػػب شػػركة " العػػاؿ " اإلسػرائيمية فػػي قمػػب أثينػػا ،كنفػػذ العمميػػة شػػاب ارمنػػي األصػػؿ يقػػيـ فػػي
عماف ىك " الياس برج " كرافقو طالب عربي ىك " منصكر مراد " كقد أسفر اليجػكـ عػف إصػابة  32شخصػان

بجػػركح بي ػػنيـ ثبلثػ ػة أمػ ػريكييف ،كت ػػكفي طفػػؿ م ػػف جػ ػراء الح ػػادث ،كب ػػذلؾ تكػػكف جبي ػػة النض ػػاؿ ث ػػاني تنظ ػػيـ
فمسطيني يقكـ بعمميات خارجية (الكتاب السنكم ،1969 ،ص.)126

كىكػػذا نخمػػص أف جبيػػة النضػػاؿ الشػػعبي الفمس ػػطيني تأسس ػػت عػػاـ 1969ـ  ،كىػػي أكؿ تنظػػيـ فمس ػػطيني
يتأسس داخؿ األراضي المحتمة بعػد النكبػة ،ك بػذلؾ تكػكف قػد اختمفػت فػي مكػاف النشػأة عػف بػاقي التنظيمػات

الفمسطينية الذيف نشؤا كتككنكا خػارج األرض المحتمػة ،كقػد اتفقػت مػع معظػـ فصػائؿ المقاكمػة الفمسػطينية فػي
تبن ػػي ح ػػرب الش ػػعب كالكف ػػاح المس ػػمح كس ػػيمة لتحري ػػر فمس ػػطيف ،كاتفق ػػت جبي ػػة النض ػػاؿ الش ػػعبي م ػػع الجبي ػػة

الشػػعبية كالجبي ػػة الش ػػعبية القي ػػادة العامػػة عم ػػى خ ػػط العممي ػػات الخ ػػارجي الػػذم يؤك ػػد عم ػػي ض ػػرب المص ػػالح
الصييكني كاالمبريالية أينما كجد ،مع التركيز عمى حرب العصابات باعتبارىا أسػمكب نػاجح فػي مكاجيػة قػكة
العدك المادية كالبشرية.
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خالصة
بع ػػد أف استعرض ػػت الد ارس ػػة خ ػػبلؿ ى ػػذا الفص ػػؿ مفي ػػكـ المقاكم ػػة ل ػػدل منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية،

كمفيػػكـ المقاكمػػة لػػدل الحركػػات اليسػػارية الفمسػػطينية ،كتناكلػت أيضػان مفيػػكـ المقاكمػػة لػػدل الحركػػات القكميػػة

البعثية الفمسطينية ،كفي ضكء ما سبؽ يمكف التأكيد عمى النتائج التالية:

شكمت نشأة منظمة التحرير الفمسطينية في نياية مايك  1964مكانة الصدارة بػيف أبػرز أحػداث مسػيرة

الشػػعب الفمسػػطيني كقضػػيتو الكطنيػػة غػػداة نكبػػة 1949-1948ـ .حيػػث تمتعػػت المنظمػػة منػػذ نشػػأتيا بتأييػػد

الشعب الفمسطيني داخؿ كخارج األراضي الفمسطينية ،كاستطاعت بفضػؿ جيكدىػا أف تحظػى بػاعتراؼ العػالـ
كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني.

شػػارؾ جػػيش التحريػػر الفمسػػطيني كقػكات التحريػػر الشػػعبية التابعػػة لػػو ،فػػي العديػػد مػػف المعػػارؾ العربيػػة

كالفمسطينية التي كانػت تخكضػيا الجيػكش العربيػة كالثػكرة الفمسػطينية ،عمػى كافػة جبيػات القتػاؿ ،األمػر الػذم
بل داخؿ كخارج األرض الفمسطينية.
ال كفع ن
يعني أف منظمة التحرير قد مارست المقاكمة قك ن

جاءت نشأة كتككيف كؿ فصائؿ المقاكمة الفمسطينية الكطنية كاليسػارية كالبعثيػة بيػدؼ تحريػر فمسػطيف

م ػػف االح ػػتبلؿ االسػ ػرائيمي ،حي ػػث انطمق ػػت ك ػػؿ الفص ػػائؿ كالحرك ػػات الكطني ػػة الفمس ػػطينية كأعمن ػػت أف ح ػػرب

التحرير الشعبية طكيمة األمد ىي األسمكب لتحرير فمسطيف كاف الكفاح المسمح ىػك الكسػيمة لتحريػر فمسػطيف،
كاقامة الدكلة الفمسطينية عمى ترابيا.

يكجػػد بعػػض االختبلفػػات حػػكؿ مفيػػكـ المقاكمػػة الفمسػػطينية ،بػػيف بعػػض التنظيمػػات كالحركػػات الكطنيػػة

الفمس ػػطينية ،حي ػػث تبن ػػت الجبي ػػة الش ػػعبية لتحري ػػر فمس ػػطيف خ ػػط العممي ػػات بالخ ػػارج ،كأك ػػدت عم ػػى ض ػػرب
المصالح االمبريالية أينما كجػدت ،كاف المشػركع الصػييكني ىػك جػزءان ال يتجػ أز مػف االمبرياليػة العالميػة ،بينمػا

رفضػػت الديمقراطيػػة ىػػذا الخػػط كاعتبرتػػو عمػػؿ إرىػػابي ،كأكػػدت الجبيػػة العربيػػة كالصػػاعقة عمػػى أف الكحػػدة
العربية طريؽ التحرير ،كرفضكا استقبللية الثكرة الفمسطينية.

أثر تبعية بعض الفصائؿ الفمسطينية لؤلنظمػة العربيػة عمػى النضػاؿ الػكطني الفمسػطيني ،كجعػؿ القػرار

الفمسػػطينية عرضػػة لتجاذبػػات سياسػػية كاقميميػػة بػػيف عػػدد مػػف الػػدكؿ العربيػػة ،فأصػػبحت السػػاحة الفمسػػطينية
ساحة تصفية حسابات بيف عػدد مػف الػدكؿ ،انعكسػت تمػؾ القضػايا عمػى العبلقػات الكطنيػة الفمسػطينية كعمػى

اجتماعات المجنة التنفيذية كالمجمس الكطني الفمسطيني.
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انفصم انثانث:

مفهىو املقاومة ندي حسكة انتحسيس انىطني
انفهسطيني – فتح

المبحث األول :أىداف ومبادئ حركة فتح ونظريتيا السياسية
المبحث الثاني :الكفاح المسمح واالستراتيجية العسكرية لحركة فتح
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الفصل الثالث:
مفيوم المقاومة لدى حركة التحرير الوطني الفمسطيني – فتح 
لػػـ يكػػف مػػيبلد حركػػة فػػتح مػػف ف ػراغ ،بػػؿ جػػاءت كالدة فػػتح تعبي ػ نار عػػف معانػػاة شػػعب عػػانى الضػػياع

كالتشتت ،فبعد سبعة عشر عامػان مػف الضػياع الػذم عاشػو الشػعب الفمسػطيني فػي أعقػاب نكبػة عػاـ ،1948
جاء اليكـ األكؿ مف كانكف الثاني/يناير  ،1965ليككف نقطة البداية في أكؿ تحرؾ جماىيرم فمسػطيني عمػى

الطريػػؽ السػػميـ ،فانطمقػػت حركػػة التحريػػر الػػكطني الفمسػػطيني "فػػتح" لتمثػػؿ التنظػػيـ الفمسػػطيني الػػذم ارتبطػػت

الث ػػكرة الفمس ػػطينية باس ػػمو ،باعتب ػػار أف انطبلق ػػة "ف ػػتح" ف ػػي الع ػػاـ  1965مثم ػػت االنبع ػػاث الحقيق ػػي لمكطني ػػة
الفمسطينية ،حيث ٌشكؿ انطبلؽ حركة فػتح بالكفػاح المسػمح ،فػي ينػاير  ،1965كالدة حقيقيػة لحركػة المقاكمػة
الفمس ػػطينية المعاصػ ػرة بع ػػد النكب ػػة ،لتعي ػػد مع ػػو حرك ػػة ف ػػتح االعتب ػػار ليكي ػػة الش ػػعب الفمس ػػطيني كشخص ػػيتو
الكطنية ،كتمفت كؿ األنظار إلى القضية الفمسطينية كعدالتيا كمكانتيا بيف حركات التحرر فػي أرجػاء العػالـ،

كتستند حركة فتح في مبادئيا عمى أف فمسطيف أرض لمفمسطينييف جميعان ،كىي أرض عربيػة يجػب عمػى كػؿ

أبناء العركبة المشاركة في تحريرىا.

ستستعرض الدراسة في ىذا الفصؿ نشأة كأىداؼ مبادئ حركة فتح ،كمؤسسػات صػنع القػرار السياسػي
كالعسكرم ،كالنظاـ األساسي كالييكمية التنظيمية ،كالنظرية السياسية كالعسكرية لبياف األىػداؼ كالمبػادئ التػي

انطمقت مف أجميا حركة فتح ،كتكضيح أىـ األسس الفكرية كالسياسية التي ارتكز عمييا البنػاء الفكػرم لحركػة
فتح كاالستراتيجية العسكرية التي اتبعتيا الحركة في كفاحيا مف أجؿ تحقيؽ أىدفيا.
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املبحح األول:
أهداف ومبادئ حركة فتح وىظريتها الصًاشًة
المطمب األول :ماىية فتح وأىدافيا ومبادئيا
المطمب الثاني :الييكمية التنظيمية ودوائر
صنع القرار السياسي والعسكري
المطمب الثالث :الفكر السياسي لحركة فتح
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المبحث األول:
أىداف ومبادئ حركة فتح ونظريتيا السياسية
عكس ػػت حرك ػػة ف ػػتح ف ػػي بناى ػػا الكاس ػػعة كالمرن ػػة كمنطمقاتي ػػا السياس ػػية العام ػػة م ػػف خ ػػبلؿ ع ػػدـ تبنيي ػػا

أيديكلكجيػة سياسػػية محػػددة ،كاقػػع التنػػكع كالتعدديػػة السياسػية كالفكريػػة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني ،كبػػدأت ككأنيػػا
بمثابػة تجمػع لجميػع التيػارات كاالتجاىػات الفكريػة كالسياسػػية فػي المجتمػع الفمسػطيني،كاسػتطاعت حركػة فػػتح
منذ انطبلقتيا الحفاظ عمي القػرار الػكطني المسػتقؿ ،كاعػادة االعتبػار لميكيػة الكطنيػة الفمسػطينية رغػـ محاكلػو

تذكيبيا ،فقػد تمكنػت حركػة فػتح مػف تعزيػز مكانتيػا فػي قيػادة الشػعب الفمسػطيني كحركتػو الكطنيػة بػالرغـ مػف

ميزتيػا
الظركؼ الفمسطينية كالعربية كالدكلية الصػعبة المعقػدة التػي مػرت فييػا ،كذلػؾ لتمتعيػا بسػمات خاصػة ٌ
عف غيرىا مف الحركات كالتنظيمات السياسية الفمسطينية المكجكدة عمى الساحة الفمسطينية.

المطمب األول :ماىية فتح
أو ًال :تعريف حركة فتح

حركػػة التحريػػر الػػكطني الفمس ػػطيني" ف ػػتح*" ،حركػػة كطنيػػة فمسػػطينية ثكريػػة لعضػػكيتيا صػػفة السػػرية،

كتؤمف حركة فتح بأف الثكرة لمشعب بكؿ جماىيره التي تخكض الثكرة كتمارسيا ،كالحركة ىػي التنظػيـ الثػكرم

صاحب الحؽ في تكجيو الثكرة.

كتأسسػػت حركػػة فػػتح ،تحػػت مسػػمى " حركػػة تحريػػر فمسػػطيف " كالتػػي تصػػبح األحػػرؼ األكلػػى منيػػا إذا

ػالبنى كاألنظمػة كالقيػادة
قمبت (فتح) ،كلـ يتـ استخداـ ىذا االسـ إال في عاـ  ،1959بعد أف زكدت الحركػة ب ي
المركزيػ ػ ػػة ،كى ػ ػػي ميمػ ػ ػػة قػ ػ ػػد اسػ ػ ػػتكممتيا ف ػ ػػي عػ ػ ػػاـ  ،1959ف ػ ػػي اجتماعػ ػ ػػات سػ ػ ػرية عقػ ػ ػػدت ف ػ ػػي الككيػ ػ ػػت

(المصػػرم ،2008،ص ،)54كحسػػب المػػادة العاشػرة مػػف المبػػادئ :حركػػة التحريػػر الػػكطني الفمسػػطيني " فػػتح

"حركة كطنية ثكرية مستقمة ،كىي تمثؿ الطميعة الثكرية لمشعب الفمسطيني .كيعرؼ عثماف أبػك غربيػة† حركػة
فتح عمى أنيا " حركة تغير سياسي لكاقع االحػتبلؿ ،كتنظػيـ سياسػي فػي ظػركؼ العػالـ الثالػث ،كثػكرة شػعبية

مسػػمحة تكػػافح مػػف أجػػؿ التحػػرر الػػكطني" (أبػػك غربيػػة،1995،ص ،)26كاختػػارت حركػػة فػػتح لنفسػػيا اسػػـ "

حركة " باعتبارىا تجمعػنا كطنيػنا ليػدؼ محػدد ىػك تحريػر فمسػطيف كاسػتعادة ىكيتيػا العربيػة ،كلمػا كػاف تحريػر
فمسػػطيف يعنػػي تحريػػر الػػكطف الفمسػػطيني الػػذم ىػػك جػػزء مػػف الػػكطف العربػػي ،كتحريرىػػا مػػف الصػػييكنية يعنػػي
مكاجيػة الخطػر القػكمي الػذم تمثمػو الحركػة الصػييكنية عمػى األمػة العربيػة ،كلمػا كانػت طبيعػة التنػاقض ىػػي

طبيعػة قكميػة كليسػػت مجتمعيػة ،تكػػكف حركػة فػػتح ،حركػة تحريػػر كطنػي ،كليسػػت حركػة تحريػػر كطنيػة ،كمػػف

ىنػػا جػػاءت كممػػة فمس ػػطيني ال فمسػػطينية ،فأصػػبح اسػػميا :حركػػة التحريػػر الػػكطني الفمسػػطيني مػػف منطم ػػؽ

*سوؾٌشارإلٌهاعبرالدراسةباستمرارب(حركةفتح،أوفتح)اإلإذادلتالقرٌنةعلًؼٌرذل .
†أحدقٌاداتحركةفتحوعضواللجنةالمركزٌةالحالٌةللحركة،ولدفًالقدسعام،0946التحقعام0968بالكلٌةالعسكرٌةفًمدٌنة"نانكٌن"
بجمهورٌةالصٌنالشعبٌةوتخرجمنهاعام،0969وأصبحبرتبةمالزمأول·.تقلدعددامنالمهامالعسكرٌةفًأعقابتخرجه منها:ضابطإدارة
القٌادةالعامةلقواتالعاصفة،مساعدآمرقطاع"كتٌبة"210فًمنطقتًجرشواألؼوار،ومفوضاسٌاسٌافًالقطاع.بعدإعادةتشكٌلالتوجٌه
السٌاسًعام0972استمرفًتولًمهامهآمرالمدرسةالكوادرونائباللمفوضالسٌاسًالعام.
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تحرير فمسطيف ىك كاجب قػكمي عربػي كلػيس فمسػطيني فحسػب ،كمػف ىػذا المنطمػؽ رفعػت فػتح شػعار الثػكرة
فمسطينية المنطمؽ عربية العمؽ(الحسف ،المكسكعة الفمسطينية ،ؽ ،2ج  ،3ص.)1002
ثانياً :نشأة حركة فتح

اختمفت اآلراء كتباينت حكؿ تاري نشػأة حركػة فػتح ،كأصػبح مػف المسػائؿ الشػائكة البحػث فػي التػاري

الػػذم نشػػأت فيػػو الحركػػة ،كاألمػػر الػػذم يزيػػد األمػػكر تعقيػػدان ىػػك أف فك ػرة تأسػػيس الحركػػة بػػدأت ت ػراكد أذىػػاف

الػػبعض منػػذ عػػاـ1955ـ ،كأف مؤسسػػي الحركػػة لػػـ يتكاجػػدكا فػػي مك ػػاف كاحػػد فػػي ذات الكقػػت (أبػػك قاسػػـ،
 ،2009ص ،)22ككانػػت نػكاة حركػػة فػػتح األكلػػى كالبدايػػة الفعميػػة لمتأسػػيس قػػد بػػدأت خػػبلؿ فتػرة الخمسػػينات
عنػدما بػدأ عػػدد مػف الطمبػػة الفمسػطينييف الػػذيف كػانكا يدرسػػكف فػي مصػػر بػالتجمع فػػي إطػار مػػا يسػمى" اتحػػاد
طمبة فمسطيف" في القاىرة ،حيث مثػؿ ىػذا االتحػاد نقطػة تجمػع لمطػبلب الفمسػطينييف الػذيف شػردىـ االحػتبلؿ

عاـ 1948ـ (أحمد ،2007 ،ص ،)13كمف الناحية التاريخية يظيػر أف فكػرة فػتح نشػأت كسػط رابطػة طمبػة
فمسطيف الدارسيف في مصر سنة  ،1956كعندما تخرج ىؤالء عممكا فػي أمػاكف عمميػـ الجديػدة عمػى إيجػاد

تنظػػيـ مػػا ،تمثػػؿ فػػي إنشػػاء أنكيػػة لمحركػػة ،ككػػاف أف أكؿ كأنشػػط ىػػذه األنكيػػة كػػاف فػػي الككيػػت حيػػث ترجػػع

بدايػػة نشػػأتو إلػػى أكتػػكبر  1957كتحديػػدان فػػي منطقػػة الصػػميبيخات ،ككػػاف مػػف أكائػػؿ مؤسسػػي ىػػذه النػكاة أبػػك

جيػاد ،كياسػر عرفػػات ،كيكسػؼ عميػرة ،كسػميماف حمػػد ،كعػادؿ عبػد الكػريـ ،كغيػرىـ ،كقػػد أصػدرت مجمكعػػة
لمتعرؼ كالتكاصػؿ مػع أكلئػؾ
الككيت مجمة "فمسطيننا" في لبناف في نكفمبر  1959كقد كاف ذلؾ كسيمة جيدة ٌ
الذيف يحممكف نفس األفكػار فػي البمػداف األخػرل ،كدعػكتيـ لبلنضػماـ لمحركػة ،كحسػب صػبلح خمػؼ أبػك إيػاد
فػ ػػنف أكؿ اجتمػ ػػاع تأسيسػ ػػي لممثمػ ػػي الحركػ ػػة كػ ػػاف فػ ػػي الككيػ ػػت فػ ػػي  10أكتػ ػػكبر ( 1959صػ ػػالح،2003،

ص.)204
كيشار غالبان في أدبيات حركة "فتح" أف نشأة الحركة كانت في أكاخػر العػاـ  1957كبدايػة لتأسػيس

الحركة ،حيث عقد لقاء ضـ ستة أشخاص ىـ :ياسػر عرفػات ،كخميػؿ الػكزير كعػادؿ عبػد الكػريـ ،كعبػد اهلل

الػػدناف ،كيكسػػؼ عميػرة ،كتكفيػػؽ شػػديد ،حيػػث اعتبػػر ىػػذا المقػػاء بمثابػػة المقػػاء التأسيسػػي األكؿ لحركػػة فػػتح،
كصاغ المؤسسكف ما سمي "ىيكؿ البناء الثكرم" ك"بياف حركتنا" ،كاتفقكا عمػى اسػـ الحركػة لؤلحػرؼ األكلػى

لمتنظيـ مقمكبة مف "حتكؼ" ثـ "حتؼ" إلى "فتح" ،كتبع ذلؾ انضػماـ أعضػاء جػدد منػذ  1959كػاف أبػرزىـ
صػػبلح خم ػػؼ كخالػػد الحس ػػف ،كعبػػد الفت ػػاح حمػػكد ،ككم ػػاؿ عػػدكاف ،كمحم ػػد يكسػػؼ النج ػػار ،كعبػػد الفت ػػاح

إسماعيؿ ،كمحمكد عباس (بياف انطبلقة فتح  ،2011،47ص.)1

كحاكلت ىػذه المجمكعػات الشػبابية مدفكعػة باالنتمػاء لمػكطف تكػكيف تنظػيـ سياسػي كطنػي فمسػطيني

يضػػـ كافػػة أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني بغػػض النظػػر عػػف انتم ػػاءاتيـ الفكريػػة ،يعمػػؿ عمػػى تحريػػر فمس ػػطيف

كمكاجيػػة االحػػتبلؿ اإلسػرائيمي ،بعػػد فشػػؿ الػػدكؿ العربيػػة فػػي مكاجيػػة اسػرائيؿ عبػػر الكسػػائؿ الرسػمية ،لػػذلؾ
جاءت انطبلقة حركة فتح بالكفاح المسمح كجرس إنذار لكؿ العالـ بيدؼ إثبػات اليكيػة الكطنيػة الفمسػطينية
فػػي محاكلػػة لتغيي ػر المعادلػػة التػػي حاكلػػت التعامػػؿ مػػع الشػػعب الفمسػػطيني كالقضػػية الفمسػػطينية عمػػى أنيػػا
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قضػػية إنسػػانية أك قضػػية الجئ ػػيف( مقابمػػة م ػػع زكريػػا األغػػا ،)2016/1/20،كجػػاءت انطبلقػػة حركػػة ف ػػتح
كفصائؿ أخرل بعد أف استعاد الشعب الفمسطيني القدرة البلزمة لتكليػد نشػاطو السياسػي العمنػي الخػاص بػو،

كلػػدعـ حركػػة كطنيػػة مسػػتقمة ،فػػي محاكلػػة لمػػرد عمػػى نتػػائج التطييػػر العرقػػي الػػذم قػػذؼ أكثػػر مػػف نصػػؼ

الش ػػعب الفمس ػػطيني إل ػػى دكؿ الط ػػكؽ المحيط ػػة بفمس ػػطيف ،كت ارف ػػؽ بن ػػاء الحرك ػػة م ػػع بداي ػػة انيي ػػار األم ػػؿ
الفمسػػطيني المعمػػؽ عمػػى القكميػػة العربيػػة التػػي اعتػػرؼ زعيميػػا عبػػد الناصػػر أنيػػا ال تممػػؾ خطػػة لتحريػػر

فمسطيف (عبد الحميد ،2015،ص.)42

كلػػـ تكػػف انطبلقػػة حركػػة فػػتح كليػػدة المحظػػة ،أك حػػدثان عػػاب انر فػػي مجػػرل تػػاريخي لقضػػية متشػػابكة

الخطكط كالمعالـ ،كلكنيا كانت انطبلقػة ليػا جػذكرىا كارىاصػاتيا كسػيركرتيا ،كأسػبابيا المكضػكعية كالذاتيػة

المتمثمػػة فػػي كاقػػع عربػػي رسػػمي يحمػػؿ التنػػاقض فػػي الخطػػاب السياسػػي كالممارسػػة الفعميػػة تجػػاه القضػػية

الفمس ػػطينية ،فالخط ػػاب السياس ػػي العرب ػػي ك ػػاف حماس ػػيان كيظيػػػر في ػػو الرغب ػػة كالنيػػػة لتحري ػػر كام ػػؿ التػ ػراب

الفمسػػطيني ،كلكنػػو فػػي كاقػػع الممارسػػة خسػػر حػػرب  1948كلػػـ يسػػتطع الصػػمكد فػػي المعركػػة مػػع الحركػػة
الصييكنية ،فجاءت ىذه االنطبلقة لكي تؤشر عمى ضركرة قيػاـ اإلنسػاف الفمسػطيني بأخػذ زمػاـ المبػادرة
كاالنفكػػاؾ مػػف سػػيطرة النظػػاـ الرسػػمي العربػػي ،كالقيػػاـ بػػدكره فػػي معركػػة تحريػػر األرض الفمسػػطينية ،أم أنػػو
يج ػػب عم ػػى ال ػػذات الفمس ػػطينية الخاضػػعة لمتش ػػتت كالتيجي ػػر كالقت ػػؿ ،عػػبلكة عم ػػى إحساس ػػيا باإلحب ػػاط م ػػف
تجاىؿ النظاـ الرسمي العربي ،القياـ ،استبلـ زمػاـ المبػادرة (مخيمػر ،)2015،لػذلؾ كانػت انطبلقػة الحركػة

تعبي ػ انر عػػف رفػػض حالػػة العجػػز العربػػي فػػي مكاجيػػة االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي كمحاكلػػة بعػػض األنظمػػة العربيػػة
فرض الكصاية عمى الشعب الفمسطيني ،كالقضاء عمى ىكيتو الكطنية كحقكقو السياسية.

أسس ػػت ف ػػتح نفس ػػيا باعتبارى ػػا حرك ػػة كطني ػػة تت ػػكخى اس ػػتنياض الش ػػعب الفمس ػػطيني
كمن ػػذ انطبلقتي ػػا ٌ
كتنظيمو في كياف سياسي ،كقيادة النضػاؿ الػكطني مػف أجػؿ تحريػر فمسػطيف ،مؤكػدةن عمػى تكاجػدىا فػي كػؿ
س ػػاحات العم ػػؿ السياس ػػي كالعس ػػكرم كاالجتم ػػاعي الفمس ػػطيني ،باعتبارى ػػا حرك ػػة متميػ ػزة ع ػػف ب ػػاقي األحػ ػزاب

الطبقية كالعقائدية في السػاحة الفمسػطينية ،كذلػؾ فػي سػعييا ألف تكػكف بمثابػة حركػة الشػعب الفمسػطيني كمػو،
لذلؾ عكست فتح في بناىا الكاسعة كالمرنة كمنطمقاتيا السياسية كاقع التنكع كالتعدد فػي المجتمػع الفمسػطيني،

كن ػػأت بنفس ػػيا عػ ػف اعتن ػػاؽ أيديكلكجي ػػة فكري ػػة مح ػػددة ،كب ػػدأت ككأني ػػا بمثاب ػػة تجم ػػع لكاف ػػة التي ػػارات الفكري ػػة

كالسياسػيةفػػي المجتمػػع الفمسػػطيني (كيػػالي ،2015،ص ،)27كىػػذا األمػر م ٌكػػف الحركػػة مػػف اسػػتيعاب اعػػدادنا
كبيرةن مف أبناء الشعب الفمسطيني ،بسبب عػدـ كجػكد ضػكابط فكريػة أك تنظيميػة تحػكؿ دكف انضػماـ أفػراد أك
ػار إسػبلميةن أك يسػاريةن أك قكميػةن أك بعثيػةن ،األمػر الػذم جعػؿ الحركػة إطػار جػامع لمكحػدة
جماعات تحمػؿ افك ان

الكطنية الفمسطينية.

كلع ٌؿ أىـ إبداع قامت بو الحركة في بداية تككينيا ىك إصدار مجمػة فمسػطيننا – نػداء الحيػاة -كتكمػف

أىميػػة ىػػذه المجمػػة فػػي أنيػػا م ٌكنػػت الحركػػة مػػف التعبيػػر عػػف آرائيػػا كطػػرح أفكارىػػا قبػػؿ االنطبلقػػة الرسػػمية،

ككان ػػت الجامع ػػة العبريػػة كالمخ ػػابرات اإلسػػرائيمية تق ػػكـ بد ارسػػة المجم ػػة ،كتكصػػمكا إل ػػى أف ىنػػاؾ ش ػػيئنا جدي ػػدنا
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فمسػػطينيان يمػػكح فػػي األفػػؽ (الحسػػف ،المكسػػكعة ،ؽ ،2ج ،3ص ،)990:991كقػػاـ "خميػػؿ الػػكزير" باإلش ػراؼ

عمػػى األعػػداد األكلػػى مػػف ىػػذه المجمػػة بعػػد أف انتقػػؿ لمسػػكف فػػي بيػػركت ،ككػػاف اليػػدؼ مػػف ىػػذه المجمػػة ،ىػػك

تذكير الفمسطينييف بأنفسيـ ،كما ىك كاضػح مػف عنكانيػا ،كدعػكتيـ السػتعادة اليكيػة الكطنيػة كىػدفيـ المفقػكد

(المصرم ،2008،ص.)57

كفي ضكء ما تقدـ يمكف القػكؿ أف نشػأة حركػة فػتح جػاءت عمػى أيػدم مجمكعػة مػف الشػباب الػكطني

الثػػائر ،فػػي إطػػار اتحػػاد طمبػػة فمسػػطيف ،بيػػدؼ تكػػكيف تنظػػيـ كطنػػي بعيػػد عػػف النظػػاـ العربػػي الرسػػمي ،مػػع
التأكيػػد عمػػى اليكيػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية ،بيػػدؼ تغييػػر المعادلػػة القائمػػة التػػي حاكلػػت التعامػػؿ مػػع القضػػية

الفمسػػطينية كقض ػػية الجئ ػػيف ،خاص ػػة عق ػػب حالػػة التش ػػتت الت ػػي تعػػرض لي ػػا الش ػػعب الفمسػػطيني بع ػػد نكب ػػة

العاـ ،1948كغياب القيادة الكطنية لمشعب الفمسطيني ،كمحاكلة إلحاؽ ما تبقى مف أرض فمسػطينية بالنظػاـ
السياس ػػي العرب ػػي ،كمن ػػذ انطبلقتي ػػا طرح ػػت ف ػػتح نفس ػػيا باعتبارى ػػا حرك ػػة كطني ػػة تت ػػكخى اس ػػتنياض الش ػػعب

الفمسػػطيني كتنظيمػػو فػػي كيػػاف سياسػػي ،باعتبارىػػا إطػػا نار جامعػنا لمشػػعب الفمسػػطيني يسػػتكعب كافػػة التكجيػػات

الفكريػػة كالسياسػػية ،ممػػا مكنيػػا مػػف سػػرعة االنتشػػار كاسػػتيعاب أعػػدادنا كبي ػرةن مػػف أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني،
كجعميا كتبدك ككأنيا إطا انر جامعان لمكحدة الكطنية الفمسطينية.
ثالثاً :مبادئ حركة فتح

تعتبػر مبػػادئ حركػػة فػػتح األساسػػية ىػػي المضػػمكف الػذم ترتكػػز عميػػو نظريػػة الحركػػة التنظيميػػة ،كمنيػػا

تسػػتميـ عمميػػة بنػػاء التنظػػيـ القػػادر عمػػى أف يكػػكف طميعػػة الشػػعب الفمسػػطيني كاألمػػة العربيػػة ،كقائػػد معركػػة

المؤسسػػة فػػي ىيكػػؿ البنػػاء
عرفػػت األفكػػار السياسػػية
ٌ
التحرير(أبػػك غربيػػة،1995،ص ،)71ككانػػت الحركػػة قػػد ٌ
الثػػكرم كبات ػػت تكررىػػا كبلزم ػػة فػػي مجم ػػؿ أدبياتيػػا كخطاباتي ػػا ،كالسػػيما ف ػػي مقدمػػة النظ ػػاـ األساسػػي ،كق ػػد
ػؽ
انطمقت ىػذه المبػادئ مػف اعتبػار فمسػطيف جػزءنا مػف الػكطف العربي(المػادة)1؛ كأف شػعبيا ىػك صػاحب الح ٌ
فػػي تقريػػر مصػػيره كصػػاحب السػػيادة عمػػى جميػػع أ ارضػػيو ،كأف جميػػع القػ اررات التػػي صػػدرت عػػف ىيئػػة األمػػـ

المتحػػدة ،كالتػػي تيػػدر حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي كطنػػو باطمػػة كمرفكضػػة(المادة)6؛ ألف الكجػػكد الصػػييكني
في فمسطيف ىك غزك عدكاني كقاعدة استعمارية تكسعية (كيالي،2015،ص.)33

كتستند حركة "فتح" في مبادئيا عمى أف فمسطيف أرض لمفمسػطينييف جميعػان ،كىػي أرض عربيػة يجػب

عم ػػى كػػػؿ أبنػ ػػاء العركب ػػة المشػػػاركة ف ػػي تحريرىػػػا ،كبم ػػكرت برنامجيػػػا النضػػػالي ال ػػذم اى ػػتـ بتعبئػػػة الشػػػعب

الفمسطيني بكؿ فئاتػو كطبقاتػو كأمػاكف تكاجػده ،كتجنػب الصػراع الطبقػي كالفئػكم كالطػائفي كاإلقميمػي ،كركػزت

عمػ ػػى العمػ ػػؿ عمػ ػػى اسػ ػػتعادة اليكيػ ػػة الفمسػ ػػطينية لػ ػػؤلرض كالشػ ػػعب ،كعمػ ػػى أىميػ ػػة ترسػ ػػي اسػ ػػتقبلؿ اإلرادة

الفمسػػطينية ،كتعظػػيـ ارتباطيػػا باألمػػة العربيػػة ،كاسػػتقطاب دعميػػا كحمايتيػػا ،كبػػدأت فػػتح بعػػدىا فػػي اإلعػػداد
النطبلؽ الكفاح المسمح مف خبلؿ قكات العاصفة.
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كتـ في المؤتمر الثاني لمحركة عاـ  1968صياغة كثيقة " مبادئ كأىداؼ كأساليب حركة فػتح " كىػي
ٌ
أقرىػا المػؤتمر الثالػث عػاـ  1971كال اربػع عػاـ 1980
كثيقة فكرية كسياسية ،تعد دستكر فػتح األساسػي ،كقػد ٌ
ـ ،كالى جانب ىذه الكثيقة أصدرت أجيػزة حركػة فػتح الكثيػر مػف البيانػات السياسػية ،كالكتػب ،كالكثػائؽ ،التػي

تناقش مختمؼ القضايا الفكريػة كالسياسػية ،عمػى السػاحة الفمسػطينية كالعربيػة كالدكليػة (المكسػكعة الفمسػطينية،

ج ،1984 ،2ص  ،)205:206كأك ػػدت ف ػػتح ف ػػي مبادئي ػػا عم ػػى أف الث ػػكرة الش ػػعبية المس ػػمحة ى ػػي الطري ػػؽ
الحتمػ ػػي الكحيػ ػػد لتحريػ ػػر فمسػ ػػطيف(المادة ،)17كأف الكفػ ػػاح المسػ ػػمح لػ ػػف يتكقػ ػػؼ إال بالقضػ ػػاء عمػ ػػى الكيػ ػػاف
الصػػييكني كتحري ػػر فمس ػػطيف (المػػادة )19كأك ػػدت الحرك ػػة أيضػػان عم ػػى مقاكم ػػة الحمػػكؿ السياس ػػية المطركح ػػة

كبػػديؿ عػػف تصػػفية الكيػػاف الصػػييكني(المادة ،)22األمػػر الػػذم تػػـ تأكيػػده فػػي المػػؤتمر الثالػػث عػػاـ ،1971

كالػػذم أكػػد عمػػى رفػػض كػػؿ الحمػػكؿ التصػػفكية كاألستسػػبلمية كافػ نة بػػدءنا مػػف كعػػد بمفػػكر مػػرك نار بقػرار التقسػػيـ،
ككافة المشاريع المشبكىة الرامية إلى إقامة كياف فمسطيني مرتبط بالصييكنية (كيالي ،2015،ص.)34

وتؤكد حركة فتح في مبادئيا عمى النقاط التالية:
 -فمسػػطيف جػػزء مػػف الػػكطف العربػػي كالشػػعب الفمسػػطيني جػػزء مػػف األمػػة العربيػػة ككفاحػػو جػػزء مػػف

كفاحيا.

 -الشػػعب الفمسػػطيني ذك شخصػػية مسػػتقمة كصػػاحب الحػػؽ فػػي تقريػػر مصػػيره كلػػو السػػيادة المطمقػػة

عمى جميع أراضيو.

 -نضػػاؿ الشػػعب الفمسػػطيني جػػزء مػػف النضػػاؿ المشػػترؾ لشػػعكب العػػالـ ضػػد الصػػييكنية كاالسػػتعمار

كاإلمبريالية العالمية.

 معركػػة تحريػػر فمسػػطيف كاجػػب قػػكمي تسػػيـ فيػػو األمػػة العربيػػة بكافػػة إمكانياتيػػا كطاقاتيػػا الماديػػةكالمعنكية.

 -الصييكنية حركة عنصرية استعمارية عدكانية في الفكر كاألىداؼ كالتنظيـ كاألسمكب.

رابعاً :أىداف حركة فتح

جاء اليدؼ األساسيلحركة فتح متمثؿ في إنقاذ الكطف كتحريره مف الغزاة ،كمف ىػذا اليػدؼ انبثقػت

األى ػػداؼ األخ ػػرل المتطمع ػػة إل ػػى بع ػػث الحري ػػة كالك ارم ػػة الكطني ػػة كتعبئ ػػة الش ػػعب الفمس ػػطيني ماديػ ػان كمعنكيػ ػان
كاعػػداده ثكريػنا كعسػػكرينا ليييػ النطبلقػػة الثػػكرة المسػػمحة لتحريػػر الػػكطف ،كآمنػػت الحركػػة بضػػركرة الحيػػاد فػػي
طريقيػػا لتحقيػػؽ ذلػػؾ اليػػدؼ ،كأكػػدت أنيػػا سػػتككف بالمرصػػاد ألم جيػػة تضػػر بمصػػالح الشػػعب الفمسػػطيني

كالقضية الفمسطينية.

كأتمػػت فػػتح فػػي مؤتمرىػػا الثػػاني عػػاـ 1968ـ ،صػػياغة كثيقػػة " مبػػادئ كأىػػداؼ كأسػػاليب حركػػة فػػتح"

كأيقرت في المؤتمر الثالث عاـ 1971ـ ،كالرابع عاـ 1980ـ ،مع بعض التعديبلت ،غير أف حركة فتح منػذ
نش ػػأتيا رك ػػزت عم ػػى فكػ ػرة تحري ػػر فمس ػػطيف ،كالتأكي ػػد عم ػػى اليكي ػػة الكطني ػػة ،كاس ػػتقبللية القػ ػرار الفمس ػػطيني،
كاسػػتبعاد األيػػديكلكجيات مػػف ىكيػػة الحركػػة ليتكحػػد الجميػػع فػػي معركػػة التحريػػركمػػف خػػبلؿ اسػػتقراء مجمػػؿ
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أدبيػػات الحركػػة عمػػى مػػدل سػػنكات عديػػدة (صػػالح ،2002،ص )206كركػػزت حركػػة فػػتح فػػي أىػػدافيا عمػػى
ضػػركرة تحريػػر األرض الفمسػػطينية ،تحريػ انر كػػامبلن كاقامػػة الدكلػػة عمػػى كامػػؿ التػراب الػػكطني (الشػػي عبػػد اهلل،
 ،2013ص .)41

كيكضح صبلح خمؼ في كممػة لػو خػبلؿ اجتماعػات المجمػس الػكطني ،فمسػفة الحركػة كأىػدافيا ،حيػث
يقكؿ" لقد جاءت انطبلقة فتح عبر ىذه الرصاصػات – التػي كنػا نػدرؾ أنيػا لػف تػدمر إسػرائيؿ -مػف أجػؿ أف
تصؿ رسػالة لمعػالـ العربػي نكضػح فييػا مكػامف الضػعؼ كعكامػؿ الخمػؿ ،فجػاءت انطبلقػة فػتح بيػدؼ تحريػر

إرادة اإلنساف الفمسطيني مف أم ضغكط ،كلػذلؾ عنػدما انطمقػت الحركػة لػـ تسػتأذف أيػنا مػف أجيػزة المخػابرات

العربيػػة ،التػػي كانػػت ت يعػػد عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني أنفاسػػو"(يكتيكب،)2015/12/31،لػػذلؾ تبنػػت حركػػة فػػتح
الكفػػاح المسػػمح أسػػمكبان لتحريػػر فمسػػطيف ،باالعتمػػاد عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني كطميعػػة كأسػػاس ،كعمػػى األمػػة
العربيػػة كعم ػ و
ؽ اسػػتراتيجي ،مػػع التأكيػػد عمػػى أف الكفػػاح المسػػمح اسػػتراتيجية كلػػيس تكتيك ػان ،كالسػػعي لمقػػاء كػػؿ

القكل الكطنية عمى أرض المعركة لتحقيؽ الكحػدة الكطنيػة ،كمقاكمػة كػؿ الحمػكؿ السياسػية التػي تطػرح كبػديؿ

عػػف تصػػفية الكيػػاف الصػػييكني المحتػػؿ فػػي فمسػػطيف ،مػػع العمػػؿ عمػػى إبػراز الشخصػػية الفمسػػطينية بمحتكاىػػا

النضالي الثكرم في الحقؿ الػدكلي (خكرشػيد ،1971 ،ص ،)28:29كأكػدت الحركػة فػي ىيكػؿ البنػاء الثػكرم

أف" اليػػدؼ الرئيسػػي لمثػػكرة الفمسػػطينية ىػػك العمػػؿ عمػػى تحريػػر أرض فمسػػطيف تحري ػ انر كػػامبلن كتصػػفية الغػػزك
الصييكني االستعمارم لكطننا السميب ،حتى تعكد فمسػطيف بكامميػا جػزءان حػ انر مػف الػكطف العربػي الكبير"(أبػك

غربية ،1999،ص.)19

وتؤكد حركة فتح في أىدافيا عمى النقاط التالية:
 -تحرير فمسطيف تحري ار كامبلن كتصفية المشركع الصييكني سياسيان كعسكريان كاجتماعيان كفكريان.

 -إقامة دكلة ديمقراطية مستقمة ذات سيادة تحفػظ لممػكاطنيف األصػمييف حقػكقيـ الشػرعية دكف تمييػز

في الديف أك العقيدة كتككف القدس عاصمة ليا.

 -بناء مجتمع تقدمي يضمف حقكؽ اإلنساف كيكفؿ الحريات العامة لكافة المكاطنيف

 -المشػػاركة الفعالػػة فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ األمػػة العربيػػة ،كمسػػاندة الشػػعكب المضػػطيدة فػػي كفاحيػػا

و
أسس عادلة.
لتحرير أكطانيا كتقرير مصيرىا مف أجؿ بناء السبلـ العالمي عمى

كتجػدر اإلشػػارة ىنػػا أف حركػػة فػػتح أكػدت عمػػى ىػػذه المبػػادئ كاألىػػداؼ فػي كػػؿ مؤتمراتيػػا الحركيػػة ،كلػػـ تقػػـ
بتغييػر أم مػػف ىػػذه المبػػادئ كاألىػػداؼ رغػػـ التحػكالت كالتغي ػرات الحاصػػمة فػػي السػػاحة السياسػػية الفمسػػطينية
منذ الخركج مف بيركت ،كالتي ساىمت فييا الحركة عبػر مؤسسػات منظمػة التحريػر المختمفػة ،بحكػـ كجكدىػا

فػ ػػي مكقػ ػػع القيػ ػػادة ،كالتػ ػػي تجسػ ػػدت فػ ػػي البرنػ ػػامج المرحمػ ػػي عػ ػػاـ  ،1974كالقبػ ػػكؿ بدكلػ ػػة فمسػ ػػطينية عمػ ػػى

حدكد 1967مع إعبلف االسػتقبلؿ عػاـ  ،1988كالقبػكؿ بقػ اررات الشػرعية الدكليػة ،كالػدخكؿ فػي نيػج التسػكية
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كالتكقيع عمى اتفاقية أكسمك ،األمر الذم أدل إلى ظيكر أزمة فكرية حكؿ التسكية كالمقاكمة فػي داخػؿ حركػة
فتح.
المطمب الثاني :الييكمية التنظيمية ودوائر صنع القرار السياسي والعسكري
تعتبػػر المسػػألة التنظيميػػة فػػي حركػػة "فػػتح" القاعػػدة األكلػػى لركائزىػػا (المبػػادئ ،المنطمقػػات ،األىػػداؼ)،
ككاف مف أكلكيات البنػاء التنظيمػي فػي حركػة فػتح اعتمادىػا عمػى خبلصػة التجربػة النضػالية لمحركػة الكطنيػة

ص ػػكدرت كينكنتي ػػا كالحاقي ػػا ب ػػالمحيط العرب ػػي،
الفمس ػػطينية كمأزقي ػػا الت ػػاريخي الس ػػتخبلص ال ػػدركس ،حينم ػػا ي
كخاصة بعد نكبة  ،1948بضـ الضػفة الغربيػة إلػى المممكػة األردنيػة كاخضػاع قطػاع غػزة لػئلدارة المصػرية،
فظػؿ اإلنسػاف الفمسػطيني غيػػر قػادر عمػى تجػاكز كاقعػػو الصػعب ،رغػـ كػؿ المػرار الػذم تجرعػو ظػؿ محصػػنان

بنرادتػػو كتصػػميمو كمكاجيتػػو التحػػديات كالتمسػػؾ بأىدافػػو ،لػػذلؾ اعتبػػرت حركػػة فػػتح أف التنظػػيـ ىػػك اإلنسػػاف
الفمسػػطيني الػػذم يجػػب أف يكػػكف معػػافى كسػػميمان كقػػاد انر عمػػى حمػػؿ عػػبء المسػػؤكلية النضػػالية كقيػػادة الرحمػػة
(عكدة.)2013 ،

كلـ تت ٌشكؿ فتح كغيرىا مف الكيانات السياسية المكجػكدة باعتبارىػا حزبػنا سياسػينا ،كانمػا باعتبارىػا حركػة
الشعب كمو .ليذا جاءت عمى شكؿ حركة سياسية كاسػعة كمرنػة كمفتكحػة أمػاـ الجميػع ،ممػا سػيؿ االنضػماـ

متنكعػة ،تضػـ اليمينػي كاليسػارم كالكسػطي كالقػكمي كالشػيكعي كاإلسػبلمي
إلييا ،ككنيا حركة شعبية ٌ
كتعدديػة ٌ
كالكطني ،كفػكؽ كػؿ ذلػؾ جػاءت بمثابػة حركػة كاسػعة متشػعبة تنضػكم فػي كيانيػا تشػكيبلت عسػكرية كأجيػزة

خدميػػة متعػػددة كىيئػػات مختمفػػة ،أمػػا التنظػػيـ فػػي حركػػة فػػتح فقػػد كػػاف يعػػرؼ كجيػػاز ،أم باعتبػػاره كاحػػدنا مػػف

يترسػو عضػك بالمجنػة المركزيػة لمحركػة
األجيزة التي تغطػي مجمػؿ قطاعػات الحركػة ،تحػت مسػمى مفكضػية أ

(كيػػالي،2015،ص ،)28كقام ػػت ف ػػتح عمػػى أربػػع قكاع ػػد تنظيميػػة أسػػماىا خمي ػػؿ الكزير(أبػػك جيػػاد) القكاع ػػد

الذىبية األربع لحركة فتح كىي قكاعد العمؿ الخاصة بالحركػة؛ كتتمثػؿ األكلػى فػي تبنػي الكحػدة الكطنيػة مػع
اتسػػاع الصػػدر كرحابػػة األفػػؽ ،كالثانيػػة ىػػي تكظيػػؼ كػػؿ الطاقػػات لتحقيػػؽ حػػرب الشػػعب طكيمػػة األمػػد ،التػػي

تحتػػاج إلػػى الصػػبر كالػػنفس الطكيػػؿ ،كالثالثػػة العمػػؿ عمػػى تفتيػػت جبيػػة األعػػداء ،كتمثمػػت القاعػػدة الرابعػػة فػػي

استقبللية القرار الكطني ،الذم ال ينبػع مػف إقميميػة ضػيقة مغمقػة ،بػؿ تنبػع مػف منطمقػات الحركػة ذات األبعػاد

القكمية استنادان إلى أف صاحب الجرح ىك األكثر إحساسان باأللـ كاألكثػر إحساسػان بحجػـ المعانػاة ،كلػذلؾ البػد
أف يككف ىك األكثر تفاعبلن كاندفاعان لمعالجة جرحو (أبك بكر.)2016،

كاتبع ػػت حرك ػػة ف ػػتح ف ػػي بداي ػػة نش ػػأتيا أس ػػمكب التنظ ػػيـ العم ػػكدم "الخيط ػػي" ف ػػي أغم ػػب األحي ػػاف ،ث ػػـ

اعتمدت أسمكب الخبليا عمى النحك التالي :الخمية( 5-3أعضاء) ثػـ الحمقػة (4-2خبليػا) ،ثػـ الجنػاح (4-2
حمقػ ػػات) ،ثػػػـ الشػػػعبة ( 4-2أجنحػػػة) ،ثػػػـ المنطقػػػة ( 7-4شػػػعب) ،كتنػػػاقش قض ػػايا المنطقػػػة عبػػػر مػ ػػؤتمر

المنطقة ،الػذم يقػدـ تكصػياتو كتقريػره إلػى لجنػة اإلقمػيـ التػي تقػرر سياسػتيا عبػر مػؤتمر اإلقمػيـ ،كالػذم يفػرز
عدد مف قياداتو بطمب مف المجنة المركزية لممشاركة في المجمس الثكرم لمحركة ،كالذم يعتبػر بمثابػة مجمػس

قي ػػادم مكس ػػع يض ػػـ أعض ػػاء م ػػف لج ػػاف المن ػػاطؽ كاألق ػػاليـ كالمجن ػػة المركزي ػػة كالكف ػػاءات الثكري ػػة كالسياس ػػية
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كالعسكرية ،كتعتبر المجنة المركزية العميا ىي السػمطة التنفيذيػة فػي تنظػيـ حركػة فػتح (عػدكاف ،ؾ،2010، 2
ص)24
كما يؤخذ عمى الحركة أنيا اعتمدت في أكج صعكدىا عمػى عقيػدة تنظيميػة ،اسػتبعدت دمػج الجمػاىير

فػػي بنػػى سياسػػية منظمػػة قػػادرة عمػػى تمكػػيف الحركػػة مػػف إش ػراؾ القطاعػػات الكاسػػعة كالعريضػػة فػػي صػػناعة
الق اررات كالرقابة كالتصكيت ،لقد اندفعت حركة فتح نحػك بنػاء األجيػزة العسػكرية كاإلداريػة كالماليػة ذات البنػى

البيركقراطيػػة ،ممػػا سػػاىـ فػػي غمػػؽ األبػكاب أمػػاـ المشػػاركة الجماىيريػػة الكاسػػعة ،األمػػر الػػذم أدل لنشػػأة بنػػى
تنظيميػػة مركزيػػة تقػػكـ عمػػى احتكػػار القػرار ،كترتػػب عمػػى ذلػػؾ نشػػكء نمػػط أبػػكم جديػػد يتػػكلى اإلدارة السياسػػية

بشكؿ فردم ،كافتقدت حركة فتح صيغة تنظيمية تستكعب الطاقات المتدفقة ،كباتت فتح تنظيمان يكحده الرمػز

األب الػػذم يمسػػؾ بجميػػع الخيػػكط التنظيميػػة كالماليػػة (مخيمػػر ،2013 ،ص .)52كىػػذا األمػػر سػػاىـ فػػي
ظيكر أزمة تدافع األجياؿ داخؿ الحركة ،بعد أف عجزت أطر الحركة كىياكميػا التنظيميػة عػف اسػتيعاب الكػـ

الجماىيرم اليائؿ ،الذم تتمتع بو الحركة في الساحة الفمسطينية ،بعد أف أضحت فتح تمثػؿ طريػؽ الخػبلص
لمشعب الفمسطيني .كمف و
جية أخرل أخذت البنية التنظيميػة لحركػة فػتح شػكؿ البنيػة التنظيميػة لمحػزب الكاحػد
في الدكؿ االشتراكية ،كجاءت عمى النحك التالي:

أو ًال :المؤتمر العام
السػػمطة العميػػا فػػي حركػػة فػػتح لممػػؤتمر العػػاـ الػػذم ينعقػػد م ػرة كػػؿ ثبلثػػة أع ػكاـ ،كال تػػذكر البيانػػات

كالكثائؽ تاري المؤتمر األكؿبالضبط ،كانعقد المؤتمر الثاني عاـ  1968فػي دمشػؽ ،كانعقػد المػؤتمر الثالػث
فييا عاـ  ،1971ثـ انعقد المؤتمر الرابع في دمشؽ عاـ  1980بعػد تسػع سػنكات ،كحظػي بتغطيػة إعبلميػة

فمسػػطينية كعربيػػة كدكليػػة كاسػػعة (المكسػػكعة الفمسػػطينية ،ج ،1984 ،2ص ،)207كمػػف ثػػـ انعقػػد المػػؤتمر
الخػػامس فػػي تػػكنس عػػاـ 1989؛ كانعقػػد المػػؤتمر السػػادس فػػي مدينػػة بيػػت لحػػـ بفمسػػطيف ،2009كىػػك أكؿ
مػػؤتمر لحركػػة فػػتح ينعقػػد داخػػؿ الػػكطف بعػػد تكقيػػع اتفاقيػػة أكسػػمك كانشػػاء السػػمطة الفمسػػطينية ،كمثٌ ػؿ انعقػػاد

ػر أمػػاـ حركػػة فػػتح خاصػػة بعػػد الغيػػاب القسػػرم لياسػػر عرفػػات ،كتػػـ فيػػو انتخػػاب
المػػؤتمر السػػادس تحػػدينا كبيػ نا
لجنة مركزية جديدة كمجمس ثكرم غمب عمييـ جيؿ الشباب.

كيعتبػر المػػؤتمر العػػاـ أكؿ األجيػزة القياديػػة فػػي الحركػػة كأىميػا ،فيػػك أعمػػى سػمطة قياديػػة فػػي الحركػػة،

كم ػػف المفت ػػرض أف ينعق ػػد الم ػػؤتمر الع ػػاـ مػ ػرة ك ػػؿ س ػػنتيف أك ثبلث ػػة ب ػػدعكة م ػػف المجن ػػة المركزي ػػة ،أك نص ػػؼ

أعض ػػاء المجم ػػس الث ػػكرم ،كيض ػػـ الم ػػؤتمر :أعض ػػاء المجم ػػس الث ػػكرم كالمجن ػػة المركزي ػػة ،كممثم ػػي األق ػػاليـ،
كأعضاء المجمس العسكرم ،ككفاءات حركيػة ،كعػددان مػف العػامميف فػي أجيػزة الحركػة المختمفػة ،كاالتحػادات،
ثػـ أضػيؼ إليػػو :ممثمػي األقػػاليـ التػي ال تسػػمح ظركفيػا بعقػػد مؤتمراتيػا ،كمعتمػػدم األقػاليـ ،ككػكادر مػف فػػتح

العػػامميف فػػي منظمػػة التحريػػر ،كلممػػؤتمر كػػؿ الصػػبلحيات ،عػػدا إجػراء تعػػديؿ عمػػى مبػػادئ كأىػػداؼ كأسػػمكب

97

الحرك ػػة المنص ػػكص عميي ػػا ف ػػي بداي ػػة النظ ػػاـ األساس ػػي كالت ػػي أق ػػرت ع ػػاـ 1968ـ (ع ػػدكاف ،ؾ،2010 ،2
ص.)45

ثانياً :المجمس الثوري
المجمس الثكرم – في حاؿ انعقػاده  -سػمطة أعمػى مػف المجنػة المركزيػة (المكسػكعة الفمسػطينية ،ج2

 ،1984،ص  ،)204كىػك الييئػػة القياديػة الثانيػػة لحركػة فػػتح التػي تتكسػػط مػا بػػيف المجنػة المركزيػػة كالمػػؤتمر
العػاـ ،كيتكػػكف المجمػس الثػػكرم مػػف حػكالي  150عضػكنا ،كحسػب مػػا كرد فػػي إحػدل أدبيػػات حركػة فػػتح التػػي

بينػ ػػت دكر المجمػ ػػس الثػ ػػكرم كأىميتػ ػػو ،عمػ ػػى أنػ ػػو يعػ ػػد أعمػ ػػى سػ ػػمطة فػ ػػي الحركػ ػػة  -فػ ػػي حػ ػػاؿ انعقػ ػػاده –

(أحمػػد ،2007،ص ،)81كيتػػألؼ المجمػػس الثػػكرم ،مػػف أعضػػاء المجنػػة المركزيػػة ،كعش ػرة أعضػػاء ينتخػػبيـ
المػػؤتمر العػػاـ ،ثػػـ زاد العػػدد إلػػى خمسػػة كعشػػركف ،كأعضػػاء المجمػػس العسػػكرم ،ككفػػاءات حركيػػة تختػػارىـ

المجنة المركزية ،كصبلحيات المجمس ىي صبلحيات المؤتمر العاـ في حاؿ عدـ انعقاده ،فمػف حقػو مناقشػة

المجنػػة المركزيػػة كمراقبػػة أعماليػػا كأعمػػاؿ األقػػاليـ كالشػػؤكف العسػػكرية ،كمتابعػػة تنفيػػذ ق ػ اررات المػػؤتمر العػػاـ
كالتقرير بشأف تجميد أعضاء مف المجنػة المركزيػة أك المجمػس الثػكرم كفػؽ النظػاـ ،كأضػاؼ النظػاـ األساسػي

اعتبػػار المجمػػس الثػػكرم ىػػك المرجػػع لتفسػػير نصكصػػو ،كاق ػرار الم ػكائح الداخميػػة لمؤسسػػات كأجي ػزة كمكاتػػب

الحركة (عدكاف ،ؾ  ،2010 ،2ص.)53

كلعػػب المجمػػس الثػػكرم دك انر ميمػػا فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي لحركػػة فػػتح ،حيػػث خػػرج منػػو معظػػـ أعضػػاء

المجنػػة المركزيػػة ،كشػػكؿ حقمػػة الكصػػؿ مػػا بػػيف القكاعػػد التنظيميػػة كالجماىيريػػة كالقيػػادة العميػػا لمحركػػة ،كحػػاكؿ
المجمس الثكرم القياـ بدكره الرقابي عمػى الحركػة خاصػة فػي الشػؽ التنظيمػي كالمػالي ،إال أف ابػك عمػار كػاف

لدية القدرة عمي التأثير في ق اررات كمكاقػؼ المجمػس الثػكرم ،خاصػة بعػد استشػياد أبػك جيػاد كأبػك إياد(مقابمػة

مػػع محمػػد البطػػؿ* ،)2015/5/11،كأضػػاؼ المجمػػس الثػػكرم لحركػػة فػػتح بعػػد حػػرب  1973مبػػدأ يقػػكؿ إف

لمشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني كحػ ػػده حػ ػػؽ ممارسػ ػػة السػ ػػيادة الكطنيػ ػػة عمػ ػػى أم جػ ػػزء مػ ػػف أرض فمسػ ػػطيف يػ ػػتـ تحري ػ ػره
(صالح،2002،ص .)205كىذا األمر يشكؿ بدايػة لقبػكؿ المرحميػة فػي النضػاؿ الػكطني الفمسػطيني الػذم تػـ
اعتمػػاده بشػػكؿ رسػػمي فػػي المجم ػػس الػػكطني عػػاـ ،1974مػػف خػػبلؿ اعتم ػػاد الػػدكرة الثانيػػة عشػػر لممجم ػػس

الكطني برنامج النقاط العشر أك البرنامج المرحمي.
ثالثاً :المجنة المركزية

لحركة فتح قيادة مركزيػة تتمثػؿ فػي المجنػة المركزيػة ،التػي ينتخػب المػؤتمر العػاـ ثمثػي أعضػائيا ،كيػتـ
تعييف الثمث الباقي بعد االنتخابات مػف قبػؿ المجنػة المركزيػة نفسػيا ،كتتػكزع المسػؤكليات السياسػية كالتنظيميػة
* محمدالبطل،ابوبٌسان،عضوومدٌرعامالمجلسالثوريالسابقبؽزةفًالفترةمن2118-0999
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كاإلعبلميػػة كالماليػػة كاألمنيػػة كاالجتماعيػػة كالعبلقػػات الخارجيػػة كشػػؤكف األرض المحتمػػةعمػػى أعضػػاء المجنػػة
المركزيػ ػػة لمحرك ػ ػػة (المكس ػ ػػكعة الفمس ػ ػػطينية ،ج ،1984، 2ص ،)207كتعتبػ ػػر المجنػ ػػة المركزي ػ ػػة ىػ ػػى األداة
التنفيذية لممؤتمر العاـ ،كليا كؿ الصػبلحيات التػي تمكنيػا مػف إدارة الحركػة كأجيزتيػا ،كتقػرر الػدعكة النعقػاد

المػؤتمر العػػاـ ،ككانػػت تتػػألؼ مػػف مػػف 15-11عضػكنا ،ثػػـ زيػػد أعضػػاؤىا لتتػراكح عػػددىـ مػػا بػػيف مػػف – 15
 18عضكان ممف انقضى عمى عضكيتيـ عشرة سنكات عمى األقؿ ،بعػد أف كانػت خمػس سػنكات (عػدكاف ،ؾ

 ،2010 ،2ص ،)49كتعتبػػػر المجنػ ػػة المركزيػ ػػة ى ػػي القيػ ػػادة المركزيػ ػػة لمحركػ ػػة ف ػػي غيػ ػػاب المػ ػػؤتمر العػ ػػاـ،

كأصػػبحت اآلف تتكػػكف مػػف  23عض ػكان بعػػد المػػؤتمر السػػادس ،كتتػػكلى المجنػػة المركزيػػة تعيػػيف القيػػادة العامػػة

لمقكات العسكرية لمحركة المعرفة باسـ قكات العاصفة (ياسيف ،كجمعة ،2005 ،ص.)27

كقػػد استشػػيد معظػػـ أعضػػاؤىا التػػاريخييف مػػف الجيػػؿ األكؿ المؤسػػس لحركػػة فػػتح ،أمثػػاؿ عبػػد الفتػػاح
حمكد ،كمحمد يكسؼ النجار ،ككماؿ عدكاف ،كخميػؿ الػكزير ،كصػبلح خمػؼ ،كىائػؿ عبػد الحميػد أبػك اليػكؿ،

كخالػػد كىػػاني الحسػػف ،كقػػد استشػػيد ياسػػر عرفػػات أبػػك عمػػار فػػي العػػاـ  2004نتيجػػة اغتيالػػو بالسػػـ مػػف قبػػؿ

المخابرات اإلسرائيمية.

وتتمخص أبرز ميام المجنة المركزية بالتالي:
 .1تنفيػػذ ق ػ اررات المػػؤتمر العػػاـ كالمجمػػس الثػػكرم ،كالخطػػط التنظيميػػة كالسياسػػية كالعسػػكرية كالماليػػة

التي يضعيا المؤتمر ،كتنفيذ البرنامج السياسي المقر مف المؤتمر العاـ.

 .2قيادة الحركة في كافة المجاالت الكطنية العربية كالدكلية الشعبية منيا كالرسمية.

 .3قيػػادة العمػػؿ اليػػكمي ،كتكجيػػو سياسػػيات الحركػػة الداخميػػة كالخارجيػػة كالسياسػػية العسػػكرية كالماليػػة
كممارسة مسؤكليات القيادة في مختمؼ المجاالت.
 .4الػػدعكة الجتمػػاع المػػؤتمر العػػاـ ،كاعػػداد جػػدكؿ أعمالػػو ،كتقػػديـ تقػػارير خطيػػة كافيػػو لػػو عػػف ك ػػؿ

النشاطات.

 .5تعييف الكفاءات مف األعضاء كالمراقبيف في المجمس الثكرم بأغمبية الثمثيف.
 .6تسمية أعضاء حركة فتح في المجمس الكطني الفمسطيني.

رابعاً :المجمس االستشاري

تـ تشكيؿ المجمس االستشارم لحركة فتح بقرار مف المؤتمر العاـ السادس لمحركة الذم عقد في أب/

أغسطس عاـ  2009في مدينة "بيت لحـ" بالضفة الغربية ،كتعتبر مياـ المجمس استشارية ،يتـ تقديميا
لمجنة المركزية كرئيس الحركة ،كتكصيات المجمس غير ممزمة.

كيػػأتي المجمػػس االستشػػارم مػػف بػػاب الكفػػاء ألبنػػاء حركػػة فػػتح ،الػػذيف سػػبؽ كأف قػػادكا الحركػػة ،بيػػدؼ األخػػذ
بتجػ ػربتيـ كخبػ ػرتيـ ،كرغ ػػـ ذل ػػؾ ل ػػيس لممجم ػػس االستش ػػارم أي ػػة ص ػػفة تنفيذي ػػة ب ػػؿ ينحص ػػر دكره ف ػػي تق ػػديـ

االستشػػارات إذا طمبػػت منػػو فػػي قضػػية مػػا ،كلممجمػػس االستشػػارم رئػػيس كمقػػرر كىيئػػة مكتػػب،كتػػـ انتخػػاب
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عضػػك المجنػػة المركزيػػة السػػابؽ السػػيد" أحمػػد قريػػع" أمػػيف سػػر لممجمػػس عػػاـ 2011ـ ،كيضػػـ المجمػػس 63
عضػكا ،مػػف القيػػادات السػػابقة لمحركػػة ،كيضػػـ الجيػػؿ المؤسػػس ،كقػػدامى المناضػػميف ،كأبنػػاء الحركػػة الحكمػػاء،
ككػ ػػاف اليػ ػػدؼ مػ ػػف إنشػ ػػاء المجمػ ػػس االستشػ ػػارم ىػ ػػك االسػ ػػتفادة مػ ػػف حكمػ ػػة كخب ػ ػرة الجيػ ػػؿ المؤسػ ػػس ككبػ ػػار

كرف ػػد ألط ػػر الحرك ػػة المختمف ػػة بالنص ػػيحة كالتجرب ػػة ،خاصػ ػ نة م ػػف أبن ػػاء الحرك ػػة
المناض ػػميف ،بي ػػدؼ إعط ػػاء ا
الحكمػػاء ،الػػذيف سػػاىمكا فػػي قيػػاـ ىػػذه الحركػػة ،عمم ػكا فػػي كػػؿ السػػاحات ،عبػػر تػػاري طكيػػؿ مػػف العطػػاء
كاالنتماء ،سقط خبللو منيـ الكثير مف الشيداء كالجرحى كاألسرل( .الشاتي)2010،
كيرل األسػتاذ "محمػد البطػؿ" مػدير عػاـ المجمػس الثػكرم السػابؽ أف المجمػس االستشػارم لحركػة فػتح مؤسسػة

حركية كباقي مؤسسات الحركة يضـ نخبة مف الرعيؿ األكؿ المؤسس ،باإلضافة لكفاءات حركية مشػيكد ليػا

بالكفاءة ،كتدكر داخؿ اجتماعاتو حكار كنقػاش جػدم كعميػؽ يسػعى لتصػكيب كاقػع الحركػة كمسػتقبميا ،كلكػف
لؤلسؼ ال أحد يؤخذ بيذه المناقشات كالحكارات مف أجػؿ تطػكير كاقػع الحركػة كمسػتقبميا ،بيػدؼ الخػركج مػف

أزم ػػة الحرك ػػة كالنظ ػػاـ السياس ػػي الفمس ػػطيني كذل ػػؾ نظػ ػ نار لمكف ػػاءات الفكري ػػة كالسياس ػػية الت ػػي ب ػػداخؿ المجم ػػس
االستشارم( .مقابمة مع محمد البطؿ ،بتاري .)2016/6/9
خامساً :المجمس العسكري األعمى

تعرؼ القكات العسكرية لحركة فػتح باسػـ " قػكات العاصػفة " التػي تكلػت قيادتيػا المجنػة المركزيػة ،كقػد

أقر المؤتمر الرابع لمحركة ياسر عرفات " أبك عمار " القائد العػاـ لقػكات العاصػفة كنائبػو خميػؿ الػكزير " أبػك

جيػػاد " ،ثػػـ أقػ ٌػرت المجنػػة المركزيػػة أف تضػػـ القيػػادة العامػػة لق ػكات العاصػػفة مجمػػس عسػػكرم أعمػػى يمػػارس
بعػض الصػػبلحيات اإلداريػػة ،باإلضػػافة إلػى كاجباتػػو العسػػكرية ،كيضػػـ إلػػى جانػب القيػػادة العامػػة قػػادة القػكات

كنكابيـ كلقكات العاصفة أيضان مجمس عسكرم مكسع يضـ إلى جانب المجمػس األعمػى قػادة الكتائػب كنػكابيـ

(أبػك قاسػػـ ،2009 ،ص ،)26كعمػى صػػعيد األرض المحتمػػة أنشػأت حركػػة فػػتح جيػاز القطػػاع الغربػػي إلدارة
شئكف األرض المحتمة بكؿ تككيناتو كمؤسساتو ،كما أنشأت األجيزة العسػكرية كاألمنيػة البلزمػة لمقيػاـ بالعمػؿ

المسػػمح ضػػد إس ػرائيؿ ،باإلضػػافة إلػػى المج ػػاف السياسػػية كالنقابيػػة كالشػػعبية المختمفػػة ،كالتشػػكيبلت التنظيميػػة
القاعدية كاليرمية التفصيمية (ياسيف ،كجمعة ،2005 ،ص.)27

كىكػذا يتضػح أف حركػة فػتح اعتمػػدت عمػى الديمقراطيػة المركزيػة فػػي ىيكميػا كبنائيػا الػداخمي ،كأقامػػت

أجيزة كمؤسسات تحاكي التجارب الثكرية العالمية ،كخاصة التجارب الماركسية ،مف خبلؿ كجػكد بنػاء ىرمػي
تتػػكزع فيػػو السػػمطة بػػيف ثبلثػػة أجي ػزة رئيسػػية ىػػي المػػؤتمر العػػاـ الػػذم يشػػكؿ أعمػػى سػػمطة فػػي حالػػة انعقػػاده،
كالمجمس الثكرم الذم يعتبر بمثابة البرلماف في الدكؿ ،ككنو حمقة كصؿ بيف المؤتمر العػاـ كالمجنػة المركزيػة

كالتػي تعتبػر بمثابػة الحككمػة كالجيػاز التنفيػذم فػي حركػة فػتح ،كالجػدير بالمبلحظػة أف المػؤتمر العػاـ أصػبح
ينعقد عمى فترات متباعدة ،بمعدؿ دكرة كؿ عقد مف الزمف ،األمر الذم أدل إلى عػدـ ضػ دمػاء جديػدة فػي
ىياكؿ كمؤسسات الحركة كبركز أزمة تدافع األجياؿ.
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المطمب الثالث :الفكر السياسي لحركة فتح
الحديث عف الفكر السياسي لحركػة فػتح يحمػؿ بعػض الصػعكبة كػكف الحركػة ال تسػتند إلػى رؤيػة أيديكلكجيػة
محددة ،حيث لـ تضع الحركة نفسيا في قكالب كىياكؿ فكرية جامدة ،كمف ىنا جاءت فكرة فتح الرئيسية مػف

خبلؿ تجميد التناقضات الحزبية كالفكرية لمصمحة التناقض الرئيسي مع العدك الصييكني ،فػي البدايػة عبػرت

حركػػة فػػتح عػػف فكرىػػا السياسػػي كالػػذم كػػاف عكػػس التكجػػو القػػكمي الكحػػدكم العربػػي "الكحػػدة العربيػػة " مػػف

خبلؿ مجمة فمسطيننا (نداء الحياة) التػي كانػت تصػدر مػف بيػركت تحػت إشػراؼ خميػؿ الػكزير ،حيػث حاكلػت

الحركػػة رسػػـ خػػط سياسػػي مختمػػؼ تمامػان عػػف اآلراء كالتكجيػػات التػػي كانػػت سػػائدة فػػي تمػػؾ الفتػرة ،مػػف خػػبلؿ

التركيز عمى اليكية الكطنية لمشعب الفمسطيني كالبعد عف التناقضات الفكرية كالعقائدية.
أوالً :جذور وأبعاد الفكر السياسي لحركة فتح

لـ تمىؽ األفكار األساسية التػي طرحتيػا حركػة فػتح فػي البدايػة ظركفػان تسػاعدىا عمػى االنتشػار السػريع،

إذ ج ػػاءت أفكارى ػػا مخالف ػػة لمط ػػرح الس ػػائد ف ػػي تم ػػؾ الفتػ ػرة ،حي ػػث دع ػػت إل ػػى انتي ػػاج الكف ػػاح المس ػػمح أس ػػمكبان
لمتحرير ،كالى االستقبللية التنظيمية عف أم تنظيـ أك نظاـ عربي كالى نكع مػف الكيانيػة الفمسػطينية ،كجػاءت

ىػػذه األفكػػار مناقضػػة لبلتجػػاه العػػاـ الػػداعي إلػػى الكحػػدة كالقكميػػة العربيػػة ،كاعتبػػرت حركػػة القػػكمييف العػػرب

حركة فتح كبرنامجيا ،نكعنا مف التكريط لعبد الناصػر ،فػي تكقيػت خػاط  ،كمػا طالػب الجنػاح الفمسػطيني فػي

حزب البعث في سكريا بعدـ التعاكف مع حركة فتح ،كما اتييمت حركة فتح بانتماء قادتيا إلى حركػة اإلخػكاف
المسمميف(ياسيف ،كجمعة ،2005 ،ص .)21
كتعتبر األحزاب كالمؤسسات السياسية عمى الساحة العربية كالفمسطينية التي سػبقت تأسػيس حركػة فػتح
خ ػػبلؿ الفتػ ػرة "م ػػف  "1958- 1948ذات عبلق ػػة كطي ػػدة بنش ػػأة كتبم ػػكر الحرك ػػة ،فق ػػد أف ػػرزت ى ػػذه األحػ ػزاب

كالمؤسسػػات السياسػػية البيئػػة المناسػػبة لظيػػكر األفكػػار الثكريػػة الكطنيػػة التػػي دعػػت إليي ػا حركػػة افػػتح ،حيػػث

ال ليػػا أك
انطمقػت أفكػار فػػتح قريبػة أك بعيػػدة مػف أفكػػار كتكجيػات تمػؾ األحػزاب كالمؤسسػات ،فجػػاءت اسػتكما ن
تشػػديدان عمييػػا ،فيمػػا يتعمػػؽ بالشخصػػية الفمسػػطينية (عػػدكاف ،2010 ،ص،)9لػػذلؾ نجػػد أف بعػػض قيػػادات

حركة فتح كرمكزىا األكائؿ شخصيات ذات خمفيات إخكانية ،أك مف حزب التحرير مثاؿ ،خالد الحسػف ،كنمػر
صػػالح أبػػك صػػالح ،كمحمػػكد مسػػكدة " أبػػك عبيػػدة " ،أك مػػف حػػزب البعػػث مثػػؿ فػػاركؽ القػػدكمي ،كسػػميح أبػػك
ككيؾ " قدرم " ،كخالد الشرطي ،كمحمد أبك ميزر " أبك حاتـ " ،أك ذك خمفيات يسارية مثؿ ماجد أبػك شػرار،
ػدر ع و
كرغـ ذلؾ حافظ الصؼ األكؿ عمػى ق و
ػاؿ مػف التماسػؾ كالػكالء التنظيمػي لحركػة فػتح ،كاسػتطاع تكظيػؼ

الخمفيات الفكرية المختمفة ألفراده في تطكير العبلقات كاالستفادة مف اتجاىات كأنظمة متناقضػة ،بػؿ الػبعض

يػرل أف فػتح تقػكـ بتنفيػذ لعبػة تبػادؿ األدكار ،عنػػدما يجػنح الػبعض لمتنػازؿ أك التسػاىؿ فيقػكـ آخػركف بالتشػػدد
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كتعمػػك صػػرخاتيـ بالنقػػد(صػػالح ،2003 ،ص.)385كيمكػػف مبلحظ ػة األبعػػاد المختمفػػة فػػي الفكػػر السياسػػي
لحركة فتح مف خبلؿ العرض

التالي :

 )1البعد القومي في الفكر السياسي لحركة فتح
التػػزـ الفك ػػر السياس ػػي لحرك ػػة ف ػػتح كحرك ػػات المقاكم ػػة الفمس ػػطينية بالتعامػػؿ م ػػع القض ػػية الفمس ػػطينية
باعتبارىا قضية قكمية تيـ الشعب العربي بأسػره ،إال أنػو مػف داخػؿ ىػذا االلتػزاـ حػاكؿ أف يبػرز الخصكصػية

الفمسػػطينية كيضػػع الصػراع المباشػػر بػػيف الشػػعب الفمسػػطيني كالعػػدك الصػػييكني فػػي مكاجيػػة الحػػدث كيعطػػي

لمفمس ػػطينييف دك نار مميػ ػ ناز ف ػػي الصػ ػراع كالمكاجي ػػة م ػػع إسػ ػرائيؿ (ابػ ػراش ،1987،ص ،)180كل ػػـ تك ػػف الث ػػكرة
الفمسػػطينية فػػي تاريخيػػا المعاصػػر ثػػكرة فمسػػطينية منفصػػمة عػػف ارتباطيػػا القػػكمي ،بػػؿ كانػػت فػػي الكاقػػع ثػػكرة
عربية يتقدميا الشعب الفمسطيني ،كال يزاؿ ىذا الكاقع المكضكعي يتحكـ بمسيرة الثكرة الفمسػطينية خاصػةن فػي

مراحميا األكلى (مقصكد ،1972 ،ص ،)5كحاكلت حركة فتح أف تكازف بػيف تكجياتيػا الكطنيػة ذات الصػبغة

االسػػتقبللية ،كبػػيف عمقيػػا القػػكمي العربػػي ،باعتبػػار أف فمسػػطيف ليسػػت قضػػية الشػػعب الفمسػػطيني فحسػػب بػػؿ
قضػػية األمػػة العربيػػة كاإلسػػبلمية ،كمنػػذ تأسػػيس حركػػة فػػتح كىػػي تضػػع فػػي مخططاتيػػا كبرامجيػػا ىػػذا العمػػؽ

القػػكمي العربػػي لمعمػػؿ الفمسػػطيني (عػػدكاف ،2010 ،ص  ،)108كفػػي "بيػػاف حركػػة فػػتح عػػاـ "1959أكػػدت

الحركػػة أنيػػا تيػػدؼ لخمػػؽ الشخصػػية العربيػػة الفمسػػطينية فػػي الكجػػكد العربػػي كالػػدكلي ،كتسػػعى لتعبئػػة الشػػعب
الفمسػػطيني ليقػػكد ثػػكرة تحريػػر فمسػػطيف مػػف الصػػييكنية كاالسػػتعمار ،كأنيػػا بعيػػدة عػػف اإلقميميػػة كتػػؤمف بػػأف
فمسطيف جزء ال يتج أز مف الكطف العربي الكبير.

كيزيد أبػك إيػاد فػي ذلػؾ قػائبل " :بػيف صػفكفنا مقػاتمكف كمناضػمكف عػرب ،كبيننػا حتػى فػي التنظيمػات
الفمسطينية األخرل إخكة عرب ،كىـ معنان دائمان كليس بيننػان أم افتكػاؾ ،أمػا التنظػيـ العػاـ عمػى مسػتكم األمػة

العربيػػة كميػػا ،فيػػك بحاجػػة إلػػى كقػػت كبحاجػػة إلػػى فت ػرة مػػف الػػزمف ،كسػػيأتي الكقػػت الػػذم يمػػتحـ فيػػو الشػػعب
العربي في المعركػة ،كحينيػا سػكؼ تكػكف الثػكرة الحقيقيػة الثػكرة العربيػة الكبػرل" (عمػكش ،1978 ،ص ،)54
كرغػػـ أف حركػػة فػػتح تعتبػػر مػػف أكثػػر التنظيمػػات الفمسػػطينية دفاع ػان عػػف القطريػػة كالكطنيػػة الفمسػػطينية ،مػػف
منطؽ خصكصية القضية الفمسطينية ،إال أف ذلػؾ ال يعنػي التنكػر لبلنتمػاء القػكمي لػدييا ،كلكنػو البحػث عػف

الخػػاص فػػي إطػػار العػػاـ القػػكمي ،مػػع ضػػركرة كجػػكد عبلقػػة جدليػػة ترابطيػػة بػػيف الخػػاص كالعػػاـ ،كمػػا أرجعػػت
حركػة فػػتح القطريػػة الفمسػػطينية إلػى اعتبػػارات عمميػػة ليػػا عبلقػػة بػالكاقع الػػدكلي كبتحديػػد المسػػؤكليات (ابػراش،
 ،1987ص.)192:193

كلػػـ يكػػف مكقػػؼ حركػػة فػػتح ىػػذا رافض ػنا لشػػعار الكحػػدة طريػػؽ العػػكدة ،كانمػػا رأت أف الكحػػدة العربيػػة

المنشكدة غير قابمة لمتحقيؽ بكجكد الكياف الصييكني ،لذلؾ اعتبرت الحركة أف تحرير فمسطيف يػؤدم لمكحػدة

العربيػػة كلػػيس العكػػس ،كىنػػا يتضػػح أف الفكػػر السياسػػي لحركػػة فػػتح التػػزـ بالتعامػػؿ مػػع القضػػية الفمسػػطينية
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باعتبارىػػا قضػػية قكميػػة تيػػـ الشػػعب العربػػي بأس ػره ،عمػػى الػػرغـ مػػف محػػاكالت إب ػراز الخصكصػػية الفمسػػطينية
كاليكية الكطنية

الفمسطينية .

 )2البعد الديني في الفكر السياسي لحركة فتح
تقاطعػػت حركػػة فػػتح مػػع اإلسػػبلـ السياسػػي كاأليديكلكجيػػة الدينيػػة كخرجػػت إلػػى الفضػػاء الػػكطني العػػاـ
المفتكح دكف سقؼ؛ فكانت ممتقػى جميػع االنتمػاءات الفكريػة ،كدمجػت الحركػة اليكيػة الدينيػة باليكيػة الكطنيػة
مف غير أف تفتعؿ تعارضنا بينيما ،كفصػمت بػيف الػديف كالسياسػة ،رغػـ تػديف قياداتيػا أك الجػزء األكبػر مػنيـ،

كرفعػت الحركػػة شػػعار دكلػػة عممانيػػة تتعػػايش فييػػا جميػػع المككنػػات الدينيػػة دكف تمييػػز (عبػػد الحميػػد،2015،

ص ،)44كيظير البعد الديني في الفكر السياسي لحركػة فػتح بكضػكح فػي المػادة ( )9مػف المبػادئ األساسػية

لمحركػػة ،حيػػث تػػنص المػػادة أف تحريػػر فمسػػطيف كالػػدفاع عػػف مقدسػػاتيا كاجػػب عربػػي كدينػػي كانسػػاني ،ألف

حركة فتح لـ تذكر أف تحرير فمسطيف ىػك كاجػب إسػبلمي فقػط ،بػؿ قالػت كاجػب دينػي ،كىػي بػذلؾ المبػدأ ال
تريػػد أف تفػػرط بالمسػػيحييف الػػذيف يقدسػػكف ميػػد السػػيد المسػػيح فػػي فمسػػطيف،كبػػذلؾ لػػـ تقػػؼ حركػػة فػػتح عنػػد

الحدكد القكمية لمقضية الفمسطينية ،بؿ أكدت عمى بعدىا الديني أيضنا.

كباإلضافة لذلؾ فػنف معظػـ قيػادات فػتح فػي البدايػة كػانكا فػي األصػؿ مػف جماعػة اإلخػكاف المسػمميف،
بل بالعناصر التي كانت مػف اإلخػكاف كأصػبحت مػف قيػادات حركػة فػتح،
حيث ضرب الشي "أحمد ياسيف" مث ن

كمنيـ خميؿ الكزير ،كأبك يكسؼ النجار ،كسميـ الزعنكف ،كرياض الزعنكف ،كصبلح خمػؼ ،كفتحػي البمعػاكم،

كأعػػداد أخػػرل شػػاركت فػػي قتػػاؿ الييػػكد تحػػت قيػػادة أحمػػد عبػػد العزيػػز فػػي عػػاـ 1948ـ ،باإلضػػافة إلػػى أف

ياسر عرفات زعػيـ حركػة فػتح كػاف متػدينان عمػى المسػتكل السياسػي كالشخصػي" ،كيقػكؿ صػاحب كتػاب ياسػر
عرفات" إف عرفات كاف يظيػر قػد انر مػف التػديف كيػؤدم الصػمكات الخمسػة ،كىػك كػاف يمجػأ لمػديف لكػي يػتمكف

مف التعاطي مع القضايا المصيرية ،ككاف عرفات عمى الدكاـ يصػؼ نفسػو بالرجػؿ المتػديف ،ككػاف قػد اعتقػؿ

فػػي مصػػر عػػاـ  1954بسػػبب انتمائػػو لئلخػكاف المسػػمميف ،كغالبػنا مػػا كػػاف يسػػتخدـ عرفػػات الػػديف ألغ ػراض

سياسية كذلؾ لمتأكيد عمى أىمية األمػاكف المقدسػة فػي القػدس بالنسػبة لمشػعب الفمسػطيني(الصػميبي،2007 ،
ص ،)7:8كتسػتند اسػتراتيجية حركػة فػػتح فػي التعامػؿ مػع قضػػية األديػاف السػماكية ،أف فمسػطيف ىػػي األرض

المقدسػػة لؤلديػػاف السػػماكية الثبلثػػة ،اإلسػػبلـ ىػػك ديػػف األغمبيػػة مػػف أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني ،كىػػك الرسػػمي
لمسػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية ،كلممسػػيحية كالسػػامرية نفػػس القدسػػية كاالحتػراـ ،كال تسػػمح حركػػة فػػتح بػػأم تمييػػز
بيف الفمسطينييف عمى أساس دينيـ كعقيدتيـ أك إيمانيـ ،كتحترـ الحركة حريػة العبػادة لمجميػع (بيػاف فػتح فػي

االنطبلقة  ،2011 ،47ص.)3

كفي ضكء ما تقدـ يمكف القكؿ إف الفكر السياسي لحركة فػتح ،جػاء مػف عػدة مشػارب كتيػارات مختمفػة

كمتناقضة أحيانػا ،فيػك مسػتمد مػف الحركػات كالتيػارات الفكريػة التػي كانػت سػائدة كمكجػكدة قبػؿ نشػأة كتكػكيف
حركة فتح ،مثؿ حركة القكمييف العرب كحزب البعث العربي االشتراكي ،كحركػة اإلخػكاف المسػمميف التػي كػاف
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ينتمي ليا بعض قادة حركة فتح األكائؿ ،كيتبيف أيضان كجكد عدة أبعاد داخؿ البناء الفكرم لحركة فػتح ،منيػا

البعد القكمي الذم حاكلت الحركػة التأكيػد عميػو فػي أىػدافيا كمبادئيػا باعتبػار اف فمسػطيف جػزءان ال يتجػ أز مػف
الكطف العربي ،باإلضافة إلى البعد الديني الذم تؤكػد عميػو الحركػة بػأف تحريػر فمسػطيف كاجػب عربػي كدينػي

يجػب عمػػى كػػؿ أبنػػاء األمػػة العربيػة كاإلسػػبلمية المشػػاركة فيػػو ،كرغػػـ كجػكد خمفيػػات فكريػػة مختمفػػة كمتناقضػػة

أحيان ػان؛ إال أف الصػػؼ األكؿ كالرعيػػؿ المؤسػػس مػػف قػػادة حركػػة فػػتح حػػافظكا عمػػى قػ و
ػدر كبيػ وػر مػػف التماسػػؾ
كالػكالء لمػػكطف كلمحركػػة ،األمػػر الػػذم سػػاىـ فػػي سػػرعة انتشػػار الحركػػة كتغمبيػػا عمػػى كثيػػر مػػف األزمػػات التػػي

كاجيتيا.

ثانياً :النظرية السياسية لحركة فتح

الثػػكرة تعبيػػر عممػػي عػػف التصػػدم لمكاقػػع الفاسػػد بػػالقكة ،كمحاكلػػة تغييػره ،كال تنطمػػؽ الثػػكرة انطبلقػان عػػف
و
لظركؼ مكضكعية محددة ،يعيشيا مجتمػع
رغبة مجمكعة أك حركة ثكرية فحسب ،كانما تأتي انطبلقتيا تمبية
مػػا (د ارسػػات ثكريػػة ،ص  ،)129كاألص ػكات التػػي تحػػاكؿ أف تػػتيـ حركػػة فػػتح بأنيػػا ال تمتمػػؾ نظريػػة ثكريػػة

تيػدؼ إلػى الطعػف فػػي ثكريػة فػتح نفسػػيا ،عمػى أسػاس -ال حركػػة ثكريػة بػدكف نظريػػة ثكريػة -كمػف المػػؤلـ أف

الػذيف يتحػػدثكف عػػف النظريػػة يفيمكنيػػا بأشػػكاؿ مختمفػػة كيخمطػػكف بينيػػا كبػػيف األيدكلكجيػػة حينػان ،كبػػيف برنػػامج
و
و
جامد محػدد ،دكف ارتبػاط بالمرحمػة التاريخيػة التػي تتصػدل ليػا
بشكؿ
العمؿ أحيانان أخرل ،كما أنيـ يفيمكنيا

بأنيػػا تحػػدد
الحركػػة الثكريػػة (بمبيسػػي ،2011 ،ص ،)1كتنبػػع أىميػػة النظريػػة الثكريػػة لمرحمػػة التحػػرر الػػكطني ٌ

بل،
األكلكيػػات فػػي جػػدكؿ األعمػػاؿ "،فاليػػدؼ الرئيسػػي لمثػػكرة ىػػك العمػػؿ عمػػى تحريػػر فمسػػطيف المحتمػػة كػػام ن
كتصفية الغزك الصييكني االستعمارم لكطننا الحبيب حتى تعكد فمسطيف بكامميا جزءنا عربينا ح نار مػف الػكطف

العربي الكبير" (دراسات ثكرية ،ص  .)52:53

وإف نظريػػة أم ثػػكرة ىػػي رؤيتيػػا لكاقعيػػا ،كلمق ػكانيف الخاصػػة التػػي تحكػػـ حركػػة ىػػذا الكاقػػع ،كلمجمػػكع

التػػأثيرات المتبادلػػة بػػيف الكاقػػع كالكاقػػع المحػػيط بػػو ،كلػػذلؾ طرحػػت حركػػة فػػتح التسػػاؤالت التاليػػة "مػػاذا نريػػد؟
ككيؼ؟ كبمف؟ كمف أيف؟ كمتى؟ " ،كمف خبلؿ اإلجابة عمى ىػذه التسػاؤالت ،تكصػمت الحركػة إلػى العناصػر

األساسية لنظريػة فػتح السياسػية؛ كالتػي تتكػكف مػف األىػداؼ االسػتراتيجية(التحرير) ،كاألداة (الكفػاح المسػمح)،
ثـ قاعدة االنطبلؽ(المكاف) ،كليذا كمو أىمية خاصة لدل فتح ،كمف اإلجابة عمى التساؤالت الخمسػة تككنػت
نظرية حركة فتح السياسية"(عدكاف ،1973 ،ص

 .)47:48

ػامج محكػـ
كلػـ تتعامػؿ حركػة فػتح مػع نفسػيا كفػؽ رؤيػة الحػزب الشػمكلي الػذم يتقيػد بفك وػر كاحػد كببرن و

الصػػنع كبتسمسػػؿ تنظيمػػي دقيػػؽ ،كانمػػا طرح ػػت نفسػػيا كحركػػة جماىيريػػة تشػػبو الشػػعب الفمسػػطيني بتنكعػػو
كتعػػدده ،كتناقضػػاتو ،كبعفكيتػػو ،ككصػػؿ بيػػا األمػػر لتعريػػؼ العضػػكية أنيػػا تنطبػػؽ عمػػى كػػؿ ناشػػط ثػػكرم أك

كطني غير منظـ في إطار سياسي كتنظيمي آخػر ،كليػذا السػبب أطمقػت الحركػة عمػى نفسػيا حركػة التحريػر

الػكطني ،كلػػيس حزبػان ،أك تنظيمػان مغمقػان ،بػػؿ فتحػػت أبكابيػػا لجميػػع المناضػميف كالمناضػػبلت مػػف أبنػػاء الشػػعب
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الفمسطيني (عبد الحميد،2015 ،ص،)44كفػي ىػذا السػياؽ يقػكؿ خالػد الحسػف* "مػف يعػرؼ أيػف يقػؼ كمػاذا
يريػد ،يعػرؼ فػػي النيايػة حتميػان أيػف سيصػػؿ ،كىػذه الصػػفات الثبلثػة كانػػت متػكفرة لػػدل حركػة فػػتح فػي مرحمػػة

كالدتيػػا ،كحتػػى عػػاـ 1968ـ ،عػػاـ معركػػة الك ارمػػة ،كيبػػرز مسػػتكل الكضػػكح فػػي الفكػػر السياسػػي الفتحػػاكم

النقيض لمتفكير العربي ،مف خػبلؿ منظكمػة الشػعارات التػي طرحتيػا الحركػة منػذ بدايػة نشػأتيا ،فشػعار الثػكرة

الشػػعبية المسػػمحة طريػػؽ تحريػػر فمسػػطيف ىػػك نقػػيض كرفػػض لمفيػػكـ الحػػرب الخاطفػػة أك النظاميػػة ،كشػػعار
تحريػػر فمسػػطيف طريػػؽ الكحػػدة العربيػػة ،نقػػيض كرفػػض لمفيػػكـ الت ػكالي اليػػادؼ إلػػى تأجيػػؿ معركػػة التحريػػر

بانتظار الكحدة العربية أكالن ،كشعار غير خاضعة كال تابعة كال مكجية رفض لمحاكلػة األنظمػة العربيػة فػرض

كصايتيا عمى الفمسطينييف"(الحسف ،1972 ،ص .)12 :11

لذلؾ ثمة فركؽ جكىرية بػيف مػنيج إنتػاج الفكػر ،الػذم حاكلػت فػتح التركيػز عميػو ،مػف خػبلؿ التركيػز
عمػػى اليكيػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية ،كالقػرار الػػكطني المسػػتقؿ ،كتبنػػي اسػػتراتيجية الفكػػر ينبػػع مػػف فكىػػة البندقيػػة،

كبيف تبني قالب فكرم جاىز ،نشأ كتتطكر فػي بيئػة كظػركؼ سياسػية كاجتماعيػة مختمفػة عػف كاقعنػا العربػي
كاإلسبلمي ،فجػاءت نظريػة فػتح السياسػية تجسػيدان لمخصكصػية الفمسػطينية ،ذات األبعػاد العربيػة كاإلسػبلمية،
التػػي زاكجػػت خبلليػػا الحركػػة بػػيف ككنيػػا حركػػة ثكريػػة فػػي المقػػاـ األكؿ كحركػػة سياسػػية كاقعيػػة مرنػػو لشػػعب

م ٌشتت يكاجػو عػدكنا فريػدنا ،بػالتركيز عمػى الكفػاح المسػمح بيػدؼ تحريػر إرادة اإلنسػاف الفمسػطيني حتػى يصػبح
قاد نار عمى تحرير كطنو ،كأكدت الحركػة عمػى العمػؿ السياسػي كالدبمكماسػي ،باإلضػافة لمكفػاح المسػمح ،كعػدـ
الخكض في تناقضات ىامشية ،كاحتكت النظرية السياسية لحركة فتح عمى العناصر التالية:
 )1العنف الثوري.

†
لقد تأثرت أفكار قادة حركة فتح األكائؿ بأفكػار " لف ارنػز فػانكف " حػكؿ العنػؼ الثػكرم باعتبػاره عمػبلن

خبلق ػان ،إضػػافة إلػػى تػػأثرىـ بتجػػارب الثػػكرات فػػي الصػػيف كفيتنػػاـ كالج ازئػػر ،كمػػف ىػػذه التجػػارب بنػػى أيض ػان

اليسػػار الفمسػػطيني تصػػكراتو لحػػرب الشػػعب ،مسػػتميمان قػػكانيف ىػػذه الحػػرب كقكاعػػدىا ،كمتطمع ػان إلػػى حػػرب
تحرير شعبية في المنطقة مشابية لمنمػكذج الفيتنػامي أك الكػكبي (ابػراش،1987،ص ،)214كعمػى الػرغـ أف

*ولدخالدمحمدسعٌدالحسن(أبوالسعٌد)فًقرٌة"إجزم"جنوبًمدٌنةحٌفاعام.0928وهوابنألسرةوطنٌةومتدٌنةٌ،عتبرخالد
الحسنمنرموز"حركةالتحررالوطنًالفلسطٌنً-فتح"وأحدقادةالنضالالوطنًالفلسطٌنً.وفًعام0961أصبحعضوافًحركةفتح،
وشار فًأعمالالمجلسالوطنًالتأسٌسًاألولفًالقدسعام،0964الىجانبٌاسرعرفاتكممثلٌنعنالجالٌةالفلسطٌنٌةفًالكوٌت.تولً
خالدالحسنالدائرةالسٌاسٌةلمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌةبٌنعامً(،)0974-0968ومفوضاللتعبئةوالتنظٌمبٌنعامً(،)0974-0970ورئاسة
لجنةالعالقاتالخارجٌةفًالمجلسالوطنًالفلسطٌنًمنذعام،0968فضالعنكونهعضوافًاللجنةالمركزٌةلحركةفتحمنذعام،0967كما
تولىمسؤولٌةاإلعالمالموحدفًحركة"فتح"حتىوافتهالمنٌةفًالمؽربعام.0994أصدرخالدالحسنأكثرمنعشرٌنكتابافًالسٌاسة
والفكر .

†فرانزفانون(ٌ21ولٌو6-0925دٌسمبر)0960طبٌبنفسًوفٌلسوؾاجتماعًأسود،منموالٌدفرنسا،عرؾبنضالهمنأجلالحرٌة
وضدالتمٌٌزوالعنصرٌة،عملفًالجزائركطبٌبعسكري،ومعالوقتأصبحمنالمنادٌنباستقاللالجزائرثمانضملجبهةالتحرٌرالجزائرٌة،
فقدقلبهذاالمفكرالماركسً،الذيجمعبٌنالتنظٌروالممارسةالعدٌدمنٌقٌنٌاتالماركسٌةاللٌنٌنٌة.التًتجاوزفٌهاثنائٌةاالستعمار
والخاضعٌنلالستعمار.وتكمنهذهاإلضافة،فًأنهرفض"الجدل"الذياعتبرمروردولالعالمالثالثمناالستعمارضرورةتارٌخٌةللحداثة
واالشتراكٌة،بالنسبةلفانون،فانأحدهذٌنالطرفٌنزائدوٌجبأنٌزول.وهذاالزوالعلٌهأنٌكونتاماوشامالوبالرجعة.
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العنػؼ الثػكرم ظػاىرة جديػدة نسػػبيان فػي النظريػة السياسػية- ،عمػى األقػػؿ فيمػا يتعمػؽ بتفحصػيا كمجػاؿ بحػػث
مستقؿ ،-إال أف ىذه الظاىرة قد لعبت دك انر عظيمان في الشؤكف اإلنسانية ،ألف جماعات كحركات عػدة عمػى
بل مش ػػركعنا كطريقػ ػ نة فعالػ ػ نة إلح ػػداث تغيػ ػر و
ات اجتماعيػ ػ وة كسياس ػػي وة
امت ػػداد الع ػػالـ ق ػػد اس ػػتخدمتو كاعتبرت ػػو عمػ ػ ن
كاقتصػػادية (نحمػػو ،1971 ،ص ،)21كالعنػػؼ كحػػده الػػذم ينجػزه شػػعب مػػا ،ىػػك العنػػؼ الػكاعي المػػنظـ مػػف

جانب قادتو ،ىك الذم يجعؿ الجماىير تفيـ الحقائؽ االجتماعية ،ىك أيضان الذم يقػدـ ليػا المفتػاح ،كالعنػؼ

الثكرم عمى مستكل األفراد يمثؿ قكة مطيرة ،فػبل ريػب أف" فػانكف " نفسػو سػكؼ يتفػؽ مػع الػرأم القائػؿ :بػأف

العنؼ الفمسطيني المنظـ المكجو نحك تحقيؽ أىداؼ سياسية محددة فػي سػياؽ االسػتراتيجية العامػة لمحركػة،
يمكػػف تصػػنيفو عنػػؼ ثػػكرم (شػػديد ،1979 ،ص ،)192كفػػي ىػػذا السػػياؽ يقػػكؿ "صػػبلح خمػػؼ" فػػي كتػػاب

فمسػػطيني بػػبل ىكيػػة :تمكنػػا مػػف عػػرض عقيػػدتنا أمػػاـ الجميػػكر الكاسػػع بكاسػػطة مجمػػة بػػدأنا نحررىػػا كنطبعيػػا

بصكرة سرية مف العاـ  1959تحت اسـ "فمسػطيننا" ،ككانػت تشػمؿ مقػاالت مكقعػو بأسػماء مسػتعارة كنعػالج

فييػػا بعبػػارات بسػػيطة كمبػػادئ أساسػػية مثػػؿ العنػػؼ الثػػكرم الػػذم اعتبرنػػا الطريػػؽ الكحيػػد المػػؤدم إلػػى تحريػػر
فمسطيف.

ككضػعت فػػتح عنػػد انطبلقتيػػا أىميػة العنػػؼ الثػػكرم بالنسػػبة لمشػعكب الكاقعػػة تحػػت االسػػتعمار ،كػػكف
العم ػػؿ العني ػػؼ – الكف ػػاح المس ػػمح – يص ػػبح حتمي ػػة س ػػتطمبيا كتفرض ػػيا الظ ػػركؼ الت ػػي تم ػػر بي ػػا القض ػػية

الفمسػػطينية ،فالكفػػاح المسػػمح لػػيس اختيػػا انر ذاتيػان ،بػػؿ ىػػك ضػػركرة ممحػػة يفرضػػيا الكاقػػع ،ذلػػؾ أف الرصاصػػة
فػػي ظػػركؼ تاريخيػػة معينػػة تعنػػي ظػػركؼ التحريػػر كىػػي التػػي تفعػػؿ كتقػػرر كتقػػكض الظمػػـ كتبنػػي األكطػػاف

(ابػراش ،1987 ،ص  ،)218كارتكػػز التصػػكر النظػػرم لحركػػة فػػتح ،أك بػػاألحرل لنكاتيػػا األكلػػى ،ارتكػػز فػػي
البػػدء عمػػى مبػػدأ رئيسػػي ىػػك العنػػؼ الثػػكرم ،باعتبارىػػا حركػػة كطنيػػة ضػػد احػػتبلؿ عنصػػرم ،كقػػد أكػػد عمػػى
بعػػض المبػػادئ ،التػػي صػػاغتيا لجنػػة عامػػة  ،1958فػػي ىيكػػؿ البنػػاء الثػػكرم ،يمكػػف إيجازىػػا فػػي مػػا

(الشريؼ  ،1995ص :)113
-

العنؼ الثكرم ىك السبيؿ الكحيد لتحرير فمسطيف.

-

ييدؼ العنؼ الثكرم لتصفية اليكية الصييكنية بجميع أشكاليا السياسية كالعسكرية.

-

يمػػي

يجب أف تمارس الجماىير العنؼ الثكرم بجميع فئاتيا.

 يجب أف يبقى ىذا العمؿ الثكرم الفمسطيني غير مرتبط برقابة أحزاب أك دكؿ. الثكرة ستككف فمسطينية في األصؿ ،عربية في تطكرىا.كىنػػا يتبػػيف أف حركػػة فػػتح تبنػػت العنػػؼ الثػػكرم المػػنظـ كالمػرتبط بتحقيػػؽ أىػػداؼ سياسػػية ،فقػػد شػػكؿ

مرحميػا األكلػى ،كالتػي حاكلػت مػف خػبلؿ
العنؼ الثكرم الركيزة السياسية في الفكر السياسي لحركة فػتح فػي ا
الحركة تصفية المشػركع الصػييكني كتقطيػع أكصػالو ،كعػدـ إعطائػو الكقػت الػذم يسػعى إليػو لتمكػيف تكاجػده

ف ػػي أرض فمس ػػطيف ،فق ػػد ت ػػأثرت الث ػػكرة الفمس ػػطينية كحرك ػػة ف ػػتح بالتجرب ػػة الجزائري ػػة ،كالفيتنامي ػػة ،كحرك ػػات
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التحػػرر ف ػػي العػػالـ ف ػػي اسػػتخداميا العن ػػؼ الثػػكرم ،ككس ػػيمة لمتحػػرر م ػػف االحػػتبلؿ اإلسػ ػرائيمي ،مػػف خ ػػبلؿ
استخداـ العنؼ السياسي الذم يسعى لتحقيؽ أىداؼ سياسية مف الحرية كحؽ تقرير المصير.
 )2الحرب الشعبية طويمة األمد.

اعتبػػرت حركػػة فػػتح أف المبػػرر األساسػػي لكجكدىػػا يكم ػف فػػي الحػػرب الشػػعبية طكيمػػة األمػػد ،كالكفػػاح

المسػػمح باعتبػػاره األسػػمكب الكحيػػد القػػادر عمػػى تحريػػر فمسػػطيف ،كرأت أف الحػػرب النظاميػػة ليس ػػت لصػػالح
العػػرب بسػػبب التفػػكؽ التقنػػي اإلسػ ػرائيمي ،كالػػدعـ الػػذم تحصػػؿ عميػػو إسػ ػرائيؿ مػػف الػػدكؿ الكبػػرل ،الس ػػيما

الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كرأت الحركػػة فػػي حػػرب التحريػػر الشػػعبية ،التػػي يخكضػػيا الفمسػػطينيكف عامػػؿ
تحريض لمنظـ العربية لبلقتداء بالفمسطينييف مف أجؿ تحرير فمسطيف (ياسيف ،كجمعة ،2005 ،ص.)23

كتهعبر حرب التحرير الشعبية عف المكقؼ الثػكرم إلرادة الجمػاىير ،كمػا أنيػا تفػرض النضػاؿ كالتعبئػة
كالتنظػػيـ السياسػػي بػػيف صػػفكؼ أصػػحاب المصػػمحة فػػي الثػػكرة ،فتػػرل حركػػة فػػتح بػػأف الفصػػؿ بػػيف المكقػػؼ

الثػػكرم كالمكقػػؼ السياسػػي ييػػدد مصػػالح الجمػػاىير ،كتنطمػػؽ فػػتح لتصػػفية المشػػركع الصػػييكني مػػف خػػبلؿ

الثكرة المسمحة الذم يعبػر عنػو المكقػؼ الثػكرم ،كىػك لػيس اتجاىػنا عاطفيػنا ،ألنػو يسػتند إلػى القػكانيف العمميػة

لمثكرة ،كأف الثػكرة ال تنكػر النضػاؿ السياسػي ،فالنضػاؿ المسػمح نضػاؿ سياسػي فػي قمػة العنػؼ ألنػو يػؤدم
إل ػػى إح ػػداث نت ػػائج سياس ػػية (خكرش ػػيد، 1971،ص  ،)15:16كت ػػرل ف ػػتح أف الح ػػرب الش ػػعبية ى ػػي ح ػػرب
الجم ػػاىير المناض ػػمة المقاتم ػػة كى ػػي الطري ػػؽ الكحي ػػد لمخ ػػبلص ،كأف س ػػمكؾ ى ػػذا الس ػػبيؿ تفرض ػػو ض ػػركرات
مكضكعية ،أىميا ككف الشعب الفمسطيني ىػك شػعب أعػزؿ ،مضػطيدان ال يممػؾ جيشػان نظاميػان ،أك إمكانيػات

لبناء جيش حديث ،كمع ذلؾ فنننػا نكاجػو عػدكان منظمػان كمسػمحان كمتفكقػان ،كعمػى الػرغـ مػف ذلػؾ فنننػا قػادركف
عمى االنتصار بانتياج سبيؿ الحرب الشعبية كالتي تضمف ما يمي (عمكش ،1978 ،ص:)84

 -أف يككف النضاؿ عامة ،كالقتاؿ خاصة ،عمؿ الجماىير الكاعية المصممة عمى التحرير.

 -أف تككف الجماىير كميػا معبػأة ،كأف تكػكف مسػمحة ،كىػذا يتطمػب تعمػيـ التػدريب كتػكفير السػبلح،

كانشاء المميشيات كالجيش الشعبي.

 -مكاجيػ ػػة تفػ ػػكؽ العػ ػػدك عسػ ػػكريان كتكنكلكجي ػ ػان بتفػ ػػكؽ سياسػ ػػي ،يقػ ػػكـ عمػ ػػى كعػ ػػي الطبلئػ ػػع القائػ ػػدة

كالجمػاىير بعدالػػة القضػية ،كالعمػػؿ عمػى تحقيػػؽ كحػػدة كطنيػة مػػف خػبلؿ جبيػػة كطنيػة متماسػػكة تخمػػؽ
تبلحمنا جماىيرينا مع القادة كالمقاتميف.
كال ش ػػؾ أف مب ػػادرة حرك ػػة ف ػػتح بتبنػ ػي ح ػػرب التحري ػػر الش ػػعبية طكيم ػػةاألم ػػد (الكف ػػاح المس ػػمح) ض ػػد

االحتبلؿ اإلسػرائيمي ،قػد لعبػت دك انر كبيػ انر فػي إيقػاظ الشػعكر الػكطني عنػد الفمسػطينييف ،كأجػج ركح المقاكمػة
التحدم لدل الشػعب الفمسػطيني ،حيػث عممػت الحركػة عمػى تقكيػة الشػعكر باألمػؿ بقػرب اسػتعادة األ ارضػي
ك ٌ
المحتمػػة ،لػػذلؾ ٌشػػكؿ الكفػػاح المسػػمح عامػػؿ السػػحر الػػذم نقػػؿ اإلنسػػاف الفمسػػطيني مػػف مجػػرد الجػػيء يتمقػػى
مس ػػاعدات إل ػػى مقات ػػؿ مػػف أج ػػؿ الحري ػػة كحق ػػكؽ سياسػػية ،فق ػػد س ػػاعد الكف ػػاح المسػػمح الحرك ػػة عم ػػى س ػػرعة
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االنتشار ،خاصة بعد معركة الكرامة 1968ـ ،كالتي تعتبر نقطة تحكؿ رئيسية فػي تػاري الثػكرة الفمسػطينية،
كالتػػي ميػػدت لتػػكلي حركػػة فػػتح قيػػادة منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،كسػػاعدت عمػػى تجنيػػد عػػدد كبيػػر مػػف
المقاتميف العرب كالفمسطينييف في صفكفيا.
 )3المضمون االجتماعي لمصراع

انطمقت حركة فتح مف فكرة أف الحركة الكطنية الفمسػطينية ،فػي إطارىػا القطػرم ،تمثػؿ مرحمػة تحػرر

لشػ و
ػعب فقػػد كيانػػو االجتمػػاعي كالسياسػ وػي ،كلػػـ تعػػد عنػػده مشػػكمة طبقػػات اجتماعيػػة ،ألف فبلحيػػو كعمالػػو لػػـ
يعػػكدكا جػػزءان مػػف اليػػرـ الطبقػػي الػػذم تحطػػـ بتشػػردىـ ،لػػذلؾ ركػػزت الحركػػة عمػػى الصػػفة الكطنيػػة لمص ػراع،

كىك الصراع المعادم لمصييكنية كاإلمبريالية العالمية ،كىك صراع عمى الكجكد كليس عمى مبدأ اجتماعي.

لذلؾ رأت الحركة عمى أف المجتمع المنشكد في مرحمة التحرير الكطني ىػك مجتمػع قػكمي ،كأنػو بعػد

تحقيؽ ىذا اليدؼ يمكف لمفمسػطينييف أف يقػرركا نػكع المؤسسػات السياسػية كاالجتماعيػة التػي يرتضػكنيا ،أم

أف فتح أقامت فاصبلن بيف التحرر الكطني كالتحرر االجتمػاعي ،ألف المرحمػة ىػي مرحمػة اسػتقبلؿ كطنػي ال
عبلقػػة ليػػا بالصػػراع الطبقػػي كمفاىيمػػو (الحمػػد ،آخػػركف  ،1999،ص  ،)352كحػػكؿ طبقيػػة الثػػكرة؛ تػػرل

حركػػة فػػتح بأنػػو كثيػػر مػػف يقػػكؿ كيػػدعي أف طبقػػة الفبلحػػيف كالعمػػاؿ كالطبقػػة البرجكازيػػة ىمػػا الطبقتػػاف التػػي
تسػػتند عمييمػػا الثػػكرة الفمسػػطينية ،كىػػذا يجػػافي الحقيقػػة ،ألنػػو الطبقػػة الجديػػدة التػػي لػػـ يفطػػف ليػػا كثيػػر مػػف

المفكػ ػريف ى ػػي طبق ػػة البلجئ ػػيف ،الت ػػي تعتم ػػد عميي ػػا الث ػػكرة الفمس ػػطينية كتمثمي ػػا ف ػػتح ،ف ػػبل يكج ػػد مص ػػانع أك

أص ػػحاب رؤكس أمػ ػكاؿ كعم ػػاؿ حت ػػى نتح ػػدث ع ػػف طبق ػػة برجكازي ػػة ،كالث ػػكرة تحت ػػاج إل ػػى اإلع ػػداد العس ػػكرم
كالنفسي لمشعب الذم سكؼ يككف عرضو لمتضحيات (خكرشيد ،1971 ،ص.)16

كفي مقابؿ تصكر فتح لطبيعة المرحمة كمرحمة تحرر كطني ال مجػاؿ فييػا إلثػارة الصػراع الطبقػي أك

الثكرة االجتماعية ،برزت اتجاىات األيديكلكجية لفصػائؿ اليسػار الفمسػطيني؛ كالتػي تقػكـ عمػى رفػض الفصػؿ
ب ػػيف النضػػاؿ التح ػػررم كالنضػػاؿ الطبقػػي االجتم ػػاعي ،حي ػػث أك ػػدت كػػ هؿ مػػف الجبي ػػة الشػػعبية كالديمقراطي ػػة

لتحرير فمسطيف عمى ضركرة أف تكاكب الثكرة االجتماعية الثكرة التحررية الكطنية ،مػع أىميػة أف تقػاد الثػكرة

الفمسػػطينية مػػف قبػػؿ الطبقػػات الثكريػػة مػػف عمػػاؿ كفبلحػػيف كلػػيس مػػف الطبق ػة البرجكازيػػة (اب ػراش،1987 ،
ص،)187كرغػـ ذلػؾ فالحركػة ،التػي كصػػمت مػف الػبعض بأنيػا يمينيػة مػػف الناحيػة السياسػية ،كبأنيػا أقػػرب

لمبرجكازيػػة فػػي التعبيػػر الطبقػػي ،ضػ ٌػمت فػػي صػػفكفيا الفئػػات األكثػػر فقػ نار ككػػدحنا فػػي المجتمعػػات كالمخيمػػات
الفمسطينية (كيالي ،2015 ،ص .)27
كفػػي ضػػكء مػػا تقػػدـ يمكػػف القػػكؿ أف حركػػة فػػتح رفضػػت التعػػاطي مػػع المضػػمكف االجتمػػاعي لمثػػكرة

الفمسطينية ،كالتأكيد عمى اعتبار أف المرحمة مرحمة تحػرر كطنػي ،يجػب االبتعػاد فييػا عػف التنػاقض الفكػرم

كاأليديكلكجي ،كاعطاء األكلكية لمكفاح المسمح ،كفضمت الحركة عدـ الخكض في القضػايا اليامشػية بعػد أف
أصبح الشعب الفمسطيني كمو طبقػة كاحػدة ىػي طبقػة البلجئػيف ،كرأت الحركػة أف الحػديث عػف شػكؿ النظػاـ
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السياس ػػي كاالجتم ػػاعي لمدكل ػػة الفمس ػػطينية العتي ػػدة ى ػػك ح ػػديث س ػػابؽ ألكان ػػو ،ألن ػػو يعط ػػي الفرص ػػة لتمك ػػيف
االحتبلؿ الصييكني مف البقاء كاالستمرار.
 )4اليوية الفمسطينية والقرار الوطني المستقل
أكػػدت حركػػة فػػتح عمػػى اليكيػػة كالكيانيػػة الفمسػػطينية كاسػػتقبلؿ الق ػرار الفمسػػطيني ،مؤكػػدةن أف اليكيػػة
الكطنيػػة الفمسػػطينية ليسػػت تكريس ػان لئلقميميػػة المسػػيطرة عمػػى الػػكطف العربػػي ،بػػؿ ىػػي ىكيػػة نضػػالية اليػػدؼ
منيا إبراز قضػية الشػعب الفمسػطيني ككجػكده المػادم كالمعنػكم ،كأف الكيانيػة سػتؤدم إلػى نقػؿ إدارة المعركػة

أليػػدم أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني كالػػى األرض الفمسػػطينية نفسػػيا ،كأف اسػػتقبلؿ الق ػرار الفمسػػطيني يعنػػي أال
يكػكف ىػػذا القػرار بيػػد بمػ ود عربػػي ميمػػا كػػاف درجػة قكميتػػو ،كىػػي ال تعنػػي االنفصػػاؿ عػػف جسػػد األمػػة العربيػػة
(الحمد ،كآخركف ،1999 ،ص  ،)352كحاكلت الحركة الربط بيف اليكية الفمسػطينية كالكفػاح المسػمح ،كفػي

ىذا السياؽ يقكؿ "صبلح خمؼ أبك اياد " في عاـ 1965ـ ،عندما انطمقػت حركػة فػتح لػـ يكػف العػدد كبيػ نار،

كلكف كانت الفكرة في نظرنا كبيرة جدان ،ألننا كنا نعتقد أف الرصاصػات التػي سػتنطمؽ فػي األ ارضػي المحتمػة
مردكىػا عمػى نفسػية اإلنسػاف الفمسػطيني ،الػذم البػد أف
ال يمكف أف تعيد لنا فمسطيف ،إنما ىذه الرصاصات ي
ال "(خمؼ،1992 ،ص.)67
يشعر أنو مكجكد أك ن

ل ػػذلؾ أص ػػرت الحرك ػػة عن ػػدما كض ػػعت برنامجػ ػان لتحقي ػػؽ أى ػػدافيا ،عم ػػى مب ػػدأيف أساس ػػييف :أكليمػػػا

االسػػتقبلؿ المطمػػؽ لمتنظػػيـ كصػػنع الق ػرار الفمسػػطيني بعيػػدان عػػف الحككمػػات العربيػػة ،كالثػػاني أكلكيػػة الكفػػاح
المسمح ككسيمة لتحرير فمسطيف ،كقد شرحت الحركػة سػبب إصػرارىا عمػى االسػتقبللية الفمسػطينية مػف خػبلؿ
إدانة شاممة لمسياسة العربية ،فأشارت إلى أف دخكؿ الجيكش العربيػة إلػى فمسػطيف عػاـ  1948بػاء بالفشػؿ؛
ألف ال ػػدكؿ العربي ػػة أس ػػقطت م ػػف حس ػػاباتيا الق ػػكل الفمس ػػطينية الفاعم ػػة ف ػػي المعرك ػػة بتجمي ػػدىا ى ػػذه الق ػػكل

كالفعالي ػػات الثكريػػػة (ص ػػاي  ،2002 ،ص ،)155كتضػػػمنت أىػػػداؼ الحركػػػة إيمانيػػػا بضػػػركرة الحيػػػاد ف ػػي
طريقيػػا ،كعػػدـ انحيازىػػا ألم جيػ وػة ضػػد األخػػرل فػػي الصػراع الػػدائر فػػي المنطقػػة العربيػػة ،كلػػـ تفصػػؿ حركػػة
فػتح بػيف النضػاؿ الفمسػطيني كالنضػػاؿ العربػي ،بػؿ إنيػا اعتبػرت أف كفاحيػػا المسػمح يػدعـ النضػاؿ السياسػػي

العربي مف أجؿ استرداد األراضي العربية المحتمػة ،كقػد رأت فػتح فػي انطبلقتيػا قػكة كحدكيػة لمتحريػر ،فيػي
رأس حربػػة لمجمػػاىير العربيػػة التػػي ليػػا دكر أساسػػي فػػي التحريػػر(.اب ػراش ،198 ،ص )203لػػذلؾ شػػاركت
الحركة في كؿ الحركب التي خاضتيا الجيكش العربية ضد االحتبلؿ االسرائيمي ،بدايػةن مػف معركػة الك ارمػة،

مػػرك انر بحػػرب أكتػػكبر ،1973كاالجتيػػاح االسػرائيمي لجنػػكب لبنػػاف عػػاـ  ،1982مؤكػػدةن عمػػى ىػػذا المبػػدأ قػكالن
كعمبلن.
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كفػػي ىػػذا السػػياؽ يقػػكؿ كمػػاؿ عػػدكاف* فػػي لقػػاء مػػع مجمػػة شػػؤكف فمسػػطينية عػػاـ  "1973ىنػػاؾ أمػ هػر
كضػػعناه صػػكب أعيننػػا منػػذ البدايػػة ،كىػػك شخصػػية الثػػكرة ،فمكػػي تكػػكف ىػػذه الثػػكرة المسػػمحة قػػادرة عمػػى أف

تفػػرض نفسػػيا عمػػى خارطػػة الثػػكرة العالميػػة مػػف أجػػؿ العدالػػة كالحريػػة كالسػػبلـ ،ك ػػاف يجػػب أف نؤكػػد عمػػى
فمسػػطينية الثػػكرة ،فػػي أرضػػيا كقيادتيػػا كتخطيطيػػا ،كبيػػذه الشخصػػية الفمسػػطينية نسػػتطيع أف نسػػترد لمقضػػية

في المجاؿ الدكلي كجييػا العػادؿ كصػراع مػف أجػؿ الحريػة كالعدالة"(عػدكاف ،1973 ،ص ،)48 49 :كمػف
جي وة أخرل تفصؿ فتح ما بيف عدـ التػدخؿ فػي الشػؤكف الداخميػة العربيػة ،كبػيف حريػة الثػكرة فػي التحػرؾ فػي

األ ارضػي العربيػة الػػذم يقػكـ عمػػى أسػاس مفيػكـ األمػػف القػكمي الػػذم تسػعى إليػو الثػػكرة الفمسػطينية ،كبالتػػالي
فيي ترل أف األمف اإلقميمي الذم تتمسػؾ بػو الػدكؿ العربيػة المجػاكرة لفمسػطيف المحتمػة ،يتنػاقض مػع قكميػة

المعركػػة كمػػع المفيػػكـ القػػكمي العركبػػي (ابػػراش ،1987،ص ،)203لػػذلؾ رأت الحركػػة ب ػػأف التركيػػز عمػػى
الشخصػية الفمسػػطينية لمثػكرة ال يمكػػف أف ينفػي عنيػػا شخصػيتيا العربيػػة ،فيػي تػؤمف أف معركػة التحريػػر فػػي
فمسطيف ىي قضية عربية مصيرية يقكـ فييا الفمسطينيكف بدكر الطميعة (دراسات ثكرية ،ص

 .)41



كعمػى الػػرغـ مػػف أف حركػػة فػػتح قػػد كرسػػت الكطنيػة الفمسػػطينية فػػي حقػػؿ العمػػؿ السياسػػي الفمسػػطيني،

إال أنيػػا لػػـ تمغػػي البعػػد القػػكمي لمقضػػية الفمسػػطينية ،باعتبارىػػا قضػػية العػػرب األكلػػى ،ل ػذلؾ حاكلػػت الحركػػة

المكازن ػػة ب ػػيف اس ػػتقبللية القػ ػرار ال ػػكطني الفمس ػػطيني كب ػػيف أبع ػػاد القض ػػية العربي ػػة ،ف ػػي محاكل ػػة مني ػػا لكق ػػؼ
محاكالت النظاـ السياسي العربي فرض الكصاية عمى الشعب الفمسطيني خاص نة بعد النكبة.
 )5الوحدة الوطنية واألرض لمسواعد التي تحررىا
من ػػذ بداي ػػة نش ػػأتيا اتخ ػػذت ف ػػتح مكقفػ ػان س ػػمبيان م ػػف الحزبي ػػة كطرح ػػت نفس ػػيا ب ػػديبلن ع ػػف ك ػػؿ األحػ ػزاب

العقائدية التػي انضػكل تحػت لكائيػا الفمسػطينيكف ،كاسػتندت الحركػة فػي تبريػر دعكتيػا إلػى نبػذ الحزبيػة عمػى
عدة حجج ،كاف في مقدمتيا ،حاجة الشعب الفمسطيني إلى الكحدة الكطنية ،كفشؿ الحركػات كاألحػزاب التػي

كانػػت مكجػػكدة قبػػؿ نشػػأتيا فػػي دفػػع الشػػعب الفمسػػطيني لمث ػكرة عمػػى ىػػذا الكاقػػع بيػػدؼ التحريػػر ،كعمػػى ىػػذا

األساس طالبت فتح بتجميػد العمػؿ الحزبػي ،كدعػت الحػزبييف الفمسػطينييف إلػى التخمػي عػف انتمػائيـ الحزبػي

كاالنضكاء تحت اريػة فػتح ،باعتبارىػا حركػة جماىيريػة كتنظػيـ طميعػي يسػمك عمػى الحزبيػة كاألىػكاء كالميػكؿ

لتش ػػمؿ جمي ػػع الش ػػعب (الشػ ػريؼ ،1995 ،ص  ،)119:120كأكػػػدت ف ػػتح عم ػػى الكح ػػدة الكطني ػػة لتحقيػػػؽ
أىدافيا ،فجاءت المادة  20مف النظاـ الػداخمي " السػعي لمقػاء القػكل الكطنيػة كالتقدميػة عمػى أرض المعركػة
مػػف خػػبلؿ العمػػؿ المسػػمح لتحقيػػؽ الكحػػدة الكطنيػػة ،كقػػد دعػػت مجمػػة فمسػػطيننا إلػػى الكحػػدة الكطنيػػة كاالبتعػػاد

عػف الصػراعات الحزبيػة كالتكػػتبلت الجانبيػػة التػي تػػكزع طاقػات شػػباب فمسػػطيف الثكريػة ،كاعتبػػرت أف الكحػػدة
*ولدكمالعدوانفًقرٌةبربرةالقرٌبةمنمدٌنةعسقالن.ولجأمععائلتهإلىقطاعؼزةبعدحربٌ،0948عتبرمنأوائلالمؤسسٌنلحركة
فتح،واختٌرعضوافًأولمجلسوطنًفلسطٌنًعام،0964تفرغللعملالثوريفًفتحاختارتهالقٌادةالفلسطٌنٌةلتسلممكتباإلعالمفً
منظمةالتحرٌرواستطاعبجهودكبٌرةأنٌقٌمجهازاإعالمٌامتمٌزا،ان ُتخبكمالعدوانفًعام0970عضوافًاللجنةالمركزٌةلحركةفتح
التًكلفتهباإلشراؾعلىالقطاعالؽربًإلىجانبمهمتهاإلعالمٌةحتىاستشهادهفًمنزلهبشارعفردانفًالعملٌةاإلجرامٌةالتًنفذهاجهاز
المخابراتاإلسرائٌلًالموسادفًببٌروت،0973والتًاستشهدفٌهاالقادةالشهداءكمالعدوانوكمالناصروأبوٌوسؾالنجار.
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الكطنية ىي طريؽ الشعب الفمسطيني إلى كطنو ،كأنيا شعار مرحمة ما قبؿ العكدة ،كاعتبرت حركػة فػتح أف
الكحدة الكطنية كسيمة ضركرية لتحرير فمسطيف".
كطرحت حركة فتح أيضنا نظرية العمكد الفقرم في إطار المناقشات التمييدية لقيػادة منظمػة التحريػر؛

تعبي انر منيا عف قناعة الحركة بأف الكحدة الكطنية بحاجة دائمة إلى عمػكد فقػرم قػادر عمػى أف يحمػؿ كافػة
مسؤكلياتيا ،عندما يتخمى عنيا اآلخركف ،كاختػارت فػتح المنظمػة كأرضػية تمتقػي عمييػا كػؿ الفصػائؿ ،عمػى

أف تكػػكف حركػػة فػػتح بمثابػػة العمػػكد الفقػػرم ،ألنيػػا قػػكة رئيسػػية بػػيف فصػػائؿ المقاكمػػة الفمسػػطينية ،تحممػػت
مس ػػؤكلية ب ػػدء الث ػػكرة كمس ػػؤكلية اس ػػتم ارريتيا(ف ػػرج ،1998 ،ص ،)140كرفع ػػت حرك ػػة ف ػػتح ش ػػعار األرض

لمسكاعد الثكرية التي تحررىا " إف شعارنا في البداية ىك األرض لمف يحررىا ،تمؾ السكاعد الثكريػة المسػمحة
الت ػػي تجس ػػد آم ػػاؿ الش ػػعب ف ػػي تحري ػػر األرض كالع ػػكدة الكريم ػػة إل ػػى ال ػػكطف الس ػػميب" (.الشػ ػريؼ،1995 ،
ص )122:123لقػد حاكلػت حركػة فػتح مػػف خػبلؿ طػرح ىػذه الشػػعارات اسػتقطاب التيػارات الفكريػة المختمفػػة
لبلنض ػػماـ إليي ػػا كالػػػدخكؿ ف ػػي إطػػػار الث ػػكرة الفمسػػػطينية الت ػػي أعمنػػػت عني ػػا عػ ػػاـ 1965ـ ،خاصػ ػةن التيػػػار

الشػػيكعي اليسػػارم الػػذم كػػاف يركػػز عمػػى الص ػراع الطبقػػي كاأليػػديكلكجي ،بػػالقكؿ أف األرض لمس ػكاعد التػػي
تشارؾ كتساىـ في تحريرىا.

كفي المحصمة يمكف القكؿ إف لكؿ ثكرة نظرية سياسية ثكرية ،كالنظرية السياسية لحركة فتح تنبػع مػف

طبيعة المرحمة كالتي ىػي مرحمػة تحػرر كطنػي ،فاسػتندت نظريػة فػتح السياسػية عمػى العنػؼ الثػكرم باعتبػاره

أداة لتحريؾ األمكر ككسر الجمكد ،فالعنؼ الثكرم لػدل فػتح ىػك أكثػر مػف مجػرد كسػيمة تسػتخدميا الحركػة،
بؿ ىك المنطؽ الذم يفرض نفسو في ظػؿ الكاقػع العربػي كالػدكلي المحػيط بالقضػية الفمسػطينية ،الػذم سػعت

مف خبللو الحركة كضع القضية الفمسطينية عمى األجندة الدكلية ،باعتبارىػا قضػية عادلػة ،تسػتحؽ االىتمػاـ

كالخركج مف أدراج النسياف العالمي.

كتػػأثرت حركػػة فػػتح فػػي ىػػذا المجػػاؿ بتجػػارب الثػػكرات العالميػػة األخػػرل كخاصػػة التجربػػة الفيتناميػػة
كالككبيػة كالصػينية ،التػي اسػتخدمت العنػؼ الثػكرم كسػيم نة لتحقيػؽ أى و
ػداؼ سياسػية ،كحاكلػت الحركػة االبتعػاد
عػػف الخػػكض فػػي قضػػايا الص ػراع الطبقػػي ،معتب ػرة المرحمػػة مرحمػػة تحػػرر كطنػػي يجػػب االبتعػػاد فييػػا عػػف

الخبلفػػات الفكريػػة كالقضػػايا اليامشػػية ،مػػع ضػػركرة التركيػػز عمػػى المقاكمػػة بيػػدؼ تحريػػر فمسػػطيف كتصػػفيو
المشػػركع الصػػييكني ،لػػذلؾ ابتعػػدت الحركػػة عػػف الخػػكض فػػي قضػػايا الصػراع االجتمػػاعي كاعتبرتػػو مضػػيعو

لمكقػػت ألف الشػػعب الفمسػػطيني أص ػػبح فػػي معظمػػو مػػف طبقػػة كاحػػدة كىػػي طبقػػة (البلجئػػيف) ،التػػي تعتبػػر
العم ػػكد الفق ػػرم لمث ػػكرة الفمس ػػطينية ،كرك ػػزت حرك ػػة ف ػػتح عم ػػى اليكي ػػة الكطني ػػة الفمس ػػطينية كابرازى ػػا ف ػػي ظ ػػؿ
محػػاكالت شػػطبيا عػػف السػػاحة السياسػػية ،باعتبػػار أف الشػػعب الفمسػػطيني ىػػك صػػاحب القضػػية كراس الحربػػة
فػػي مكاجيػػة المشػػركع الصػػييكني ،كتبنػػت الحركػػة شػػعار األرض لمس ػكاعد التػػي تحررىػػا بيػػدؼ تجنيػػد كػػؿ
مناضميف العالـ لممساىمة في تحرير فمسطيف.
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المطمب الثالث :التشكيالت العسكرية وأىم العمميات الفدائية.
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المبحث الثاني:
الكفاح المسمح واالستراتيجية العسكرية لحركة فتح
ركػػزت حركػػة فػػتح عمػػى الكفػػاح المسػػمح فػػي مبادئيػػا كأسػػمكب عمميػػا كأدبياتيػػا التنظيميػػة كالتعبكيػػة ،ثػػـ

تطكر شعار الكفاح المسمح ليشػمؿ كػؿ أنػكاع القػكة المرتبطػة بػو ،فجػاءت انطبلقػة الحركػة مػف خػبلؿ الكفػاح

المسػػمح فػػي1965/1/1ـ ،كصػػدر البيػػاف العسػػكرم األكؿ بعػػد سػػبعة أيػػاـ ،ليؤكػػد عمػػى أف الطبلئػػع الثكريػػة

المؤمنػػة " بػػالثكرة المسػػمحة  ،طريقػػةن لمع ػػكدة كالحريػػة ،التػػي انبثقػػت مػػف ش ػػعبنا الصػػامد عمػػى الحػػدكد كم ػػف
ضػمائر أمتنػا المجاىػدة لتثبػت لبلسػتعمارييف كالصػييكنية العالميػة كممكليػا أف الشػعب الفمسػطيني مػازاؿ فػػي

الميػػداف"(المكسػػكعة الفمسػػطينية ،ؽ ،2ج ،3ص .)928كعمػػى الػػرغـ مػػف أف حركػػة فػػتح لػػـ تكػػف ىػػي خالقػػة
لفكػرة الكفػػاح المسػػمح ضػػد إسػرائيؿ ،إال أف الحركػػة كانػػت أكؿ مػػف جعمػػت ىػػذه الفك ػرة المجػػردة ميمػػة عمميػػة
كشعبية تجد صداىا لدل كؿ أبناء الشعب الفمسطيني (الحسف ،ىاني ،1972 ،ص.)20

ستستعرض الدراسة في ىذا المبحػث الفكػر العسػكرم لحركػة فػتح ،كاسػتراتيجية الكفػاح المسػمح ،كأىػـ

النتائج التي استطاع الكفاح المسمح تحقيقيا ،خاصػةن فػي السػنكات األكلػى النطبلقػة الثػكرة الفمسػطينية ،لبيػاف
أىمية الكفاح المسمح في التأكيد عمى اليكية الكطنية لمشعب الفمسطيني ،كتكضيح مػدل االخػتبلؼ بػيف فتػرة

االنطبلقة كالكاقع الحالي.
المطمب األ ول :الفكر العسكري ومفيوم الكفاح المسمح
كانت فكرة الثكرة كالكفػاح المسػمح لػدل حركػة فػتح ،كالتكأمػة بيػنيـ مػا يجمػع بػيف مختمػؼ االتجاىػات الفكريػة

داخػػؿ الحركػػة ،كحسػػب ىػػذا المنظػػكر لػػـ تكػػف الثػػكرة نتيجػػة عقيػػدة سياسػػية أك فمسػػفة اجتماعيػػة خاصػػة ،كانمػػا
كانػػت تعبيػػ نار عػػف اإلرادة المسػػتقمة كاثباتػػنا لكجػػكد شػػعب تعػػرض لمحاكلػػة شػػطب ىكيتػػو الكطنيػػة كشخصػػيتو

القانكنية منذ صدكر كعد بمفكر عاـ.1917

أوالً :مفيوم الكفاح المسمح لدى حركة فتح

تعتبر حرب الشعب طكيمة األمػد أك حػرب التحريػر الشػعبية مػف حيػث المبػدأ ،ىػي الحػرب التػي تمجػأ

إلييػا الشػػعكب المسػػتعمرة لمكاجيػة عػػدك متفػػكؽ عمييػا فػػي القػػكة ،كألف الشػعب الضػػعيؼ المسػػتعمر ال يمكنػػو
أف يجػػارم العػػدك مػػف حيػػث القػػكة العسػػكرية كالتقػػدـ التكنكلػػكجي كالتقنػػي كضػػخامة اآللػػة العسػػكرية ،فننػػو يمجػػأ

إلػػى اسػػتعماؿ مصػػدر آخػػر مػػف مصػػادر القػػكة ،التػػي ال تنضػػب كىػػي قػػكة الشػػعب ،قػػكة الجمػػاىير كايمانيػػا
بعدالة قضيتيا ىي المصدر األساسي لقكة الشعب (ابراش ،1987،ص  ،)228كىناؾ حقيقتاف حػكؿ حػرب

الشعب طكيمة األمد :أكالن أف الكفاح المسمح ال يمكف أف يبدأ مػف فػراغ ،كألبػد مػف خمػؽ حالػة نفسػية ،كخمػؽ

أجكاء الثكرة منذ البدايػة ،كثانيػنا أف أجػكاء الثػكرة ال يمكػف أف تػتـ بطريقػة ميكانيكيػة ،كلكػف مػف خػبلؿ التعبئػة
الجماىيرية ،فالنضاؿ السياسي فييا أساسي ،كبالتالي فنف الكفاح المسمح منيج ،كحرب الشعب طكيمػة األمػد

األسمكب الكحيد القادر عمى تغيير قكاعد المعادلة (عدكاف ،1973 ،ص.)37
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كعميػػو فقػػد شػػرعت حركػػة فػػتح فػػي مطمػػع كػػانكف ثػػاني سػػنة  1965فػػي ممارسػػة الكفػػاح المسػػمح مػػف
خبلؿ جناحيا المسمح " قكات العاصفة " طارحة استراتيجية كفاحية تقكـ عمى مبدأ التحرؾ العسػكرم الفػكرم

لمحمػػكؿ دكف تحقيػػؽ العػػدك أىدافػػو االسػػتراتيجية ،كحتػػى ال يصػػبح األمػػر الكاقػػع حقيقػػة أزليػػة ،كقػػد كضػػعت
الحرك ػػة اس ػػتراتيجيتيا الكفاحي ػػة القائم ػػة عم ػػى مب ػػدأ التح ػػرؾ العس ػػكرم الف ػػكرم ،بي ػػدؼ تجمي ػػد حرك ػػة الكج ػػكد

اإلسػرائيمي كصػكالن إلػػى تقطيػػع أكصػالو ،ثػػـ تصػػفيتو فػػي مكاجيػػة االسػتراتيجية العربيػػة الرسػػمية القائمػػة عمميػان
عمػػى أسػػاس الحفػػاظ عمػػى الكضػػع ال ػراىف ،كااللت ػزاـ بخػػط اليدنػػة التػػي تمػػت فػػي عػػاـ  1949كخػػط دفػػاعي

ثابت(الشريؼ.)124:125 ،1995 ،

ككػػاف لحركػػة فػػتح شػػرؼ تفجيػػر الثػػكرة الفمسػػطينية المعاصػرة فػػي ليمػػة األكؿ مػػف ينػػاير1965ـ ،حيػػث
معبػ انر عػػف ركح كطنيػػة إسػػبلمية ،كممػػا جػػاء فيػػو " اتكػػاالن منػػا عمػػى اهلل كايمانػان منػػا بحػػؽ
صػػدر البيػػاف األكؿ ٌ
شعبا في الكفاح السػترداد كطنػو المغتصػب ،كايمانػان منػا بكاجػب الجيػاد المقػدس ،كايمانػان منػا بمكقػؼ العربػي

الثائر مف المحيط إلي الخميج ،كايمانان منا بمؤازرة شرفاء العالـ ،تحركػت أجنحػة مػف قكاتنػا الضػاربة فػي ليمػة
الجمعػػة  1964/12/13ـ كقامػػت بتنفيػػذ العمميػػات المطمكبػػة منيػػا كاممػػة ضػػمف األرض المحتمػػة ،كعػػادت
جميعيا إلى معسكراتيا بسبلـ (.بياف االنطبلقة األكؿ)1965،

كقد يبني الفكر العسكرم الفمسطيني الفتحػاكم عمػى قناعػة مميػزة حػكؿ العمػؿ العسػكرم ،كأىدافػو عمػى
أف يبدأ بالعمميات الصغيرة كتتطكر كتتقدـ لتصؿ إلى حرب شػعبية ،كقػد عبػرت الحركػة عػف ذلػؾ بطرحيػا "

الثػػكرة الشػػعبية المسػػمحة ىػػي الطريػػؽ الحتمػػي الكحيػػد لتحريػػر فمسػػطيف ،كالكفػػاح المسػػمح اسػػتراتيجية كلػػيس
تكتيك ػنا" ،ككػػاف لتجربػػة الثػػكرتيف الجزائريػػة كالككبيػػة أثػػر كاضػػح فػػي الفكػػر العسػػكرم الفمسػػطيني كممارسػػاتو

الميدانيػة ،كمػا فتحػت حػرب 1967ـ ،آفاقػنا جديػدة أمػاـ الفكػر العسػكرم الفمسػطيني الػذم مػر بػثبلث م ارحػؿ
جديدة ىي (أبك قاسـ ،2009 ،ص:)256
•
•

إقامة القكاعد االرتكازية في الضفة كالقطاع.

بنػػاء التنظػػيـ السػػرم ال ارفػػد لمعمػػؿ العسػػكرم فػػي المػػدف كالقػػرل كالمخيمػػات لتنفيػػذ العمميػػات كيػػنظـ

العصياف المدني.
•

إنشاء المجمكعات المتحركة في الجباؿ.

ثانياً :أسباب تبني حركة فتح الكفاح المسمح

كانػػت حركػػة فػػتح منػػذ بياناتيػػا األكلػػى العمنيػػة المنشػػكرة فػػي مجمػػة "فمسػػطيننا " قػػد تمكنػػت مػػف شػػؽ

مجرل جديػد لتيػار جػارؼ مػف الكطنيػة الفمسػطينية ،عبػرت خبلليػا عػف ثػبلث مرتكػزات أساسػية ،االسػتقبللية

الفمس ػػطينية ،كالكياني ػػةكاالعتم ػػاد عم ػػى ال ػػذات ،كالكف ػػاح المس ػػمح (حمػ ػزة ،1989 ،ص  ،)306كج ػػاء م ػػيبلد
حركػة فػػتح معبػ نار عػػف معػػاف أسياسػية ،منيػػا إرادة الػػرفض التػػاـ لمكاقػػع الرسػمي العربػػي كالتمػػرد عميػػو ،ككانػػت
ىذه اإلرادة تعكس أقدس ما في أعماؽ الجيؿ الجديد مػف تطمعػات كأمػؿ ،ككػاف ىنػاؾ رفػض جػذرم لتصػكر

القضػػية كمجمكعػػة مػػف القضػػايا الجزئيػػة ،قضػػية الجئػػيف ،أك قضػػية إنسػػانية ،بػػؿ يجػػب كضػػع القضػػية فػػي
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إطارىا الصحيح كقضية تحرر كطني ،كبذلؾ يعدلت كضعية القضية ،مػف قضػية حػدكد جغرافيػة إلػى قضػية
حقكؽ كطنية كسياسية ،ككاف ىناؾ رفض لمتصكر الذم ساعدت الدبمكماسية الدكلية عمى تركيجػو ،باعتبػار

أف القض ػػية الفمس ػػطينية ى ػػي نػ ػزاع ب ػػيف "دكل ػػة إسػ ػرائيؿ" كال ػػدكؿ العربي ػػة ،كغ ػػاب ع ػػف ى ػػذا التص ػػكر الش ػػعب

الفمسطيني كطرؼ رئيسي كصاحب حؽ ،لذلؾ جاء ميبلد فتح "بالكفاح المسػمح" كضػعنا لؤلمػكر فػي نصػابيا
الصحيح (عدكاف ،1973 ،ص .)46

كمػػف الناحيػػة االسػػتراتيجية العسػػكرية المرتبطػػة بم ػكازيف القػػكل ،رأت حركػػة المقاكمػػة الفمسػػطينية فػػي

حرب الشعب كالكفاح المسمح األسمكب األجدل لمكاجية تفكؽ العػدك ،فالعػدك اختػار أسػمكب القتػاؿ المناسػب

لو كىك الحرب الخاطفة ،كىذا عائد لما تمتاز بو قكاتو المسمحة مف قدرات فنية كحركية تمكنو مػف الػزج بقػكة
تفػػكؽ القػػكل العربيػػة المييػػأة لمقتػػاؿ فػػي سػػاحة المعركػػة ،إضػػافة إلػػى أسػػمكب القتػػاؿ المتميػػز لمعػػدك كتفكقػػو

االسػػتراتيجي ،يحػػتـ انتيػػاج األسػػمكب القتػػالي الكفيػػؿ بتحطػػيـ ىػػذا التفػػكؽ ،كمػػف ىػػذا المنطػػؽ رفضػػت الثػػكرة
الفمسطينية أساليب القتاؿ النظامية ،لعدـ قػدرتيا تحقيػؽ االنتصػار عمػى العػدك المتفػكؽ ،كرغبتيػا فػي تصػفية

الكجػػكد الصػػييكني ،عبػػر حػػرب شػػعبية طكيمػػة األمػػد(ابػراش ،1987 ،ص  ،)222كلػػـ يكػػف الكفػػاح المسػػمح
كمػػا ت ػراه فػػتح اختيػػا نار ذاتي ػنا ،كلكػػف ضػػركرة يفرضػػيا الكاقػػع ألف الرصاصػػة فػػي ظػػركؼ تاريخيػػة معينػػة ،ىػػي

الت ػػي تفعػػػؿ كتقػػػرر كتقػػػكض الظمػػػـ كتبن ػػي األكطػ ػػاف ،لػػػذلؾ أعطػ ػػت الحركػػػة اىتمامػ ػان خاصػ ػان بجمػػػع شػ ػػمؿ

الفمسػطينييف اجتماعيػان كسياسػيان كالحيمكلػة دكف ذكبػانيـ فػي مجتمعػات أخػرل ،كاعتبػرت الكفػاح المسػمح كفيػػؿ
بكضع حد لحالة التشرذـ التي يعيشيا الشعب الفمسطيني (ياسيف ،كجمعة ،2005 ،ص.)30

كعميػو يمكػػف القػػكؿ أف حركػة فػػتح حاكلػػت فػػرض الكجػكد السياسػػي الفمسػػطيني مػف خػػبلؿ تبنػػي الكفػػاح

المسمح ،بيدؼ تغيير قكاعد المعادلة كاجبار العالـ التعامؿ مع القضية الفمسطينية ،كقضػية شػعب لػو حقػكؽ
سياس ػ ػية كلػ ػػيس مجػ ػػرد مجمكعػ ػػة مػ ػػف البلجئػ ػػيف ،كمػ ػػف جي ػ ػ وة أخػ ػػرل أجبػ ػػر التفػ ػػكؽ العسػ ػػكرم كالتكنمػ ػػكجي
كاالستراتيجي لمعدك االسرائيمي ،اتباع الثػكرة الفمسػطينية أسػمكب حػرب الشػعب طكيمػة األمػد ،كذلػؾ لبلسػتفادة
مف قكة الجماىير في مكاجية تفكؽ العدك.

المطمب الثاني :استراتيجية ومراحل الكفاح المسمح
لـ يكف الكفاح المسمح لدل حركة فتح يعنػي العمػؿ العسػكرم فقػط ،كانمػا كػاف عبػارة عػف عمميػة متكاممػة مػف
النشاط السياسي كالعسكرم كالجماىيرم ،ىدفت مف خبللػو الحركػة إلثبػات أف ىنػاؾ شػعب حػي ،يمتمػؾ كافػة

المقكمات السياسية كاالجتماعية لنيؿ استقبللو السياسي أسكةن بباقي شعكب العالـ.
أو ًال :استراتيجية الكفاح المسمح

حاكلت حركة فتح في دفاعيا عف استراتيجيتيا الكفاحية ،تفنيد كؿ الحجج التي طرحت إلثبػات خطػأ

الشػركع الفػكرم فػي ممارسػة الكفػاح المسػمح الفمسػطيني ،ففػػي ردىػا عمػى مػف نػادل بضػركرة تعبئػة الجمػػاىير
كتييئتيػا مسػبقان قبػؿ خػكض المعركػة ،اعتبػرت الحركػة أف التعبئػة الجماىيريػة ال يمكػف أف تػتـ بش و
ػكؿ حسػػف
005

بدكف نضاالت ثكرية يكمية ،كاستندت إلى تجربػة الثػكرة الككبيػة لتثبػت خطػأ مػف يشػعر بالحاجػة إلػى انتظػار
الظػػركؼ المكضػػكعية كالذاتيػػة لمثػػكرة ،كنظػػرت فػػتح لمكفػػاح المسػػمح باعتبػػاره سػػيركرة متكاصػػمة ،تمػػر بػػثبلث
مراحؿ رئيسية ىي ،مرحمة العمؿ الفدائي ،كمرحمػة حػرب العصػابات ،كمرحمػة الحػرب الشػعبية ،كاعتبػرت أف

لكػػؿ مرحمػػة مػػف ىػػذه الم ارحػػؿ سػػمات كخصػػائص كأىػػداؼ كنتػػائج خاصػػة بيػػا(الش ػريؼ،1995 ،ص 125

 ،)126:كعمػى الػػرغـ مػػف قمػؽ الػػبعض مػػف مػدل نحػػاج الخطػػكة األكلػى ،فػػي ظػػؿ االسػتراتيجية العربيػػة التػػي

كان ػػت تعم ػػؿ عم ػػى الحف ػػاظ عم ػػى خ ػػط اليدن ػػة ،أص ػػر الرعي ػػؿ األكؿ المؤس ػػس لمحرك ػػة عم ػػى انط ػػبلؽ الث ػػكرة

الفمسطينية رغـ عػدـ تػكفر الظػركؼ المناسػبة لنجاحيػا كلػذلؾ بيػدؼ كسػب كالكقػت ،كعػدـ إعطػاء االحػتبلؿ

اإلسػرائيمي الفػرص كالكقػت الػبلزـ لمبقػاء كاالسػتمرار ،فػي محاكلػة منػو لفػرض كجػكد الشػعب الفمسػطيني عمػػى
المعادلة العربية كالدكلية ،كالتذكير بالقضية الفمسطينية كقضية سياسية بالدرجة األكلى.

كتستمد استراتيجية الحرب الشعبية التي اعتمػدتيا الحركػة مػف حيػث الجػكىر خطكطيػا األساسػية مػف

الحرب الكبلسيكية ،كتعتمد استراتيجية الحرب الشعبية عمى اعتبار الشعب قكة أساسية تقػكـ بالػدكر الرئيسػي

لكسػب الحػرب ،إذا تػدرب تػدريبنا ماديػنا كنفسػينا ،كتكعيػة الشػعب كػأكؿ ضػػركرات لمحػرب الشػعبية كتعطػي ليػػا
نفس أىمية التعبئة المادية ،باإلضافة إلى تكجيو كؿ اإلمكانيػات الماديػة كالمعنكيػة لمػببلد كتنسػيقيا مػف أجػؿ

الكصكؿ لميدؼ السياسي (الشاعر ،1967 ،ص ،)19كقػد اسػتمدت حركػة فػتح الكثيػر مػف تجػارب حركػات

التحرر الػكطني الدكليػة ،كخاصػة التجربػة الجزائريػة فػي حػرب االسػتقبلؿ ،لتؤكػد أف التجربػة الجزائريػة ال ارئػدة

أثبتت صحة اعتقادىا أف الكفاح المسمح ىك الطريؽ الذم يحدد القاعدة الشػعبية ،كينظميػا فػي كػكادر ثكريػة

كاعيػػة فعالػػة ،كيصػػبح العامػػؿ األساسػػي الػػذم يكحػػد الجيػػد العربػػي ،كأف الفعػػؿ يسػػبؽ النظريػػة ،كالممارسػػة
تتطػػكر عبػػر التجربػػة كالخطػػأ ،ككان ػػت الحركػػة متأكػػدة مػػف حقيقػػة اسػػتراتيجية كاحػػدة دكف سػػكاىا ،كىػػي أف

السػػبيؿ الكحيػػد إلطػػبلؽ العمميػػة التاريخيػػة يتمثػػؿ فػػي " انطبلقػػة الثػػكرة المسػػمحة فػػي الجػػزء المغتصػػب مػػف
فمسطيف (صاي  ،2002 ،ص.)196

كحددت بعض التصػريحات الصػادرة عػف حركػة فػتح لمعمػؿ الفػدائي أربػع م ارحػؿ ىػي :مرحمػة اضػرب

ػاء عمػػى ىػػذا التبسػػيط
كاىػػرب ،كمرحمػػة المكاجيػػة المحػػدكدة ،كالسػػيطرة المؤقتػة ،كمرحمػػة السػػيطرة الكاممػػة ،كبنػ ن
لؤلمكر اعتبػر الػبعض أف الثػكرة الفمسػطينية قػد أنجػزت المرحمػة الثانيػة ،أم المكاجيػة المحػدكدة ،بعػد معركػة
الك ارمػػة(مػػارس  )1968كأنجػػزت المرحمػػة الثالثػػة مػػع سػػيطرتيا عمػػى قريػػة " الحمػػو " فػػي شػػماؿ فمسػػطيف فػػي
مػػايك  ،1969كأنػػو لػػـ يتبػػؽ سػػكل المرحمػػة األخي ػرة ،كىػػي مرحمػػة التحريػػر الكامػػؿ ،إال أف خػػركج الثػػكرة مػػف

األردف كلبناف ،اظير حقيقة ما في ىذا التصكر مف تبسيط (ياسيف ،كجمعة  ،2005ص.)33
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ثانياً :مراحل الكفاح المسمح وحرب التحرير الشعبية

قسػػمت حركػػة فػػتح الحػػرب الشػػعبية إلػػى مػػرحمتيف :مرحمػػة تفػػادم المعػػارؾ الحاسػػمة ،كمرحمػػة المعػػارؾ

الحاسمة ،كيتخمؿ كؿ مرحمة مف المراحؿ ،عدد مف المراحؿ الفرعية:
 .1مرحمة تفادي المعارك الحاسمة

 مرحمة ما قبل1967

كىػػي مرحم ػػة الػػكالدة كالنم ػػك كم ػػد الجػػذكر ،كنجاحي ػػا يعنػػي أف ىزيم ػػة الع ػػدك أصػػبحت مس ػػألة كق ػػت،

كتتمثػػؿ ىػػذه المرحمػػة باتبػػاع أسػػمكب العمػػؿ الفػػدائي ،كحػػرب العصػػابات كصػكالن إلػػى إيجػػاد القاعػػدة العسػػكرية

اآلمن ػػة لي ػػا ،كى ػػي مرحم ػػة المش ػػرديف الي ػػائميف الت ػػي يعش ػػقيا مق ػػاتمك الحرك ػػة ،كتي ػػدؼ لتط ػػكير ال ػػذات ،أم
مضػػاعفة القػػكل البش ػرية كالماديػػة لمحركػػة ،مػػف أجػػؿ إنيػػاؾ العػػدك ،كمػػا تيػػدؼ إلػػى تحريػػؾ الكجػػكد العربػػي

كالفمسطيني ،فتشكؿ منو جيشنا شعبينا يتككف مف ثبلث قكات (عدكاف ،2010 ،ص:)173

• قكة األنصار ،لشف حرب إرىاؽ بعناصر مبعثرة كقيادة المركزية كأسمكب خاطؼ.

• القكة المحمية ،إلرىاؽ كتفكيؾ قكات العدك الكبيرة كتكزيعيا إلبقاء العدك في حالة دفاع كشمؿ.
• قكة استراتيجية متحركة ،كىي قكة رئيسية بقيادة مركزية لتحقيؽ نصر استراتيجي رئيسي.

كعممت حركة فتح خبلؿ ىذه المرحمة في ظركؼ صعبة ،كسط أجكاء اإليمػاف باالسػتراتيجية الرسػمية

العربية ،لذلؾ اتيمت الحركة مف قبؿ األنظمة العربية بمحاكلة تكريطيا كجرىا إلى المعركة مػع إسػرائيؿ قبػؿ

ػاء عمػػى ذلػؾ أمػػرت القيػػادة العربيػػة المكحػػدة التػػي شػػكمتيا
مكعػدىا ،كقبػػؿ اسػػتكماؿ االسػػتعدادات البلزمػػة ،كبنػ ن
الحككمػػات العربيػػة لمتجييػػز لتحريػػر فمسػػطيف فػػي مػػارس  1965بنيقػػاؼ أنشػػطة حركػػة فػػتح ،كحاكلػػت دكؿ
الطكؽ القبض عمييـ ،كمنعيـ مف العمؿ.
 مرحمة ما بعد حرب 1967م

سػاىمت ىزيمػػة الجيػكش العربيػػة أمػػاـ اسػرائيؿ فػػي حػرب يكنيػػك ،1967فػػي إضػعاؼ النظػػاـ السياسػػي

العربػػي ،كت ارجػػع المػػد القػػكمي لحسػػاب الكطنيػػة القطريػػة ،األمػػر الػػذم انعكػػس بشػ و
ػكؿ إيجػػابي عمػػى فصػػائؿ

المقاكمػة الفمسػطينية ،لػذلؾ مثمػت مرحمػة مػا بعػػد حػرب  ،1967مرحمػة ازدىػار حقيقػي كنمػك متسػارع لحركػػة
فتح ،فقد اخترؽ ياسر عرفات الحدكد إلى الضفة الغربية المحتمة ،كنظـ خبليا المقاكمػة ،كعمػؿ عمػى تفجيػر

بل فػي تػاري حركػة فػتح ،إذ فتحػت البػاب أمػاـ
الثكرة الفمسطينية مف الداخؿ ،كتعد معركة الك ارمػة حػدثنا فاصػ ن
تػػدفؽ جمػػاىيرم حاشػػد ،فخػػبلؿ  48سػػاعة فقػػط تقػػدـ لعضػػكيتيا خمسػػة آالؼ ،قبمػػت مػػنيـ  900العتبػػارات

الكفػاءة (ياسػػيف ،كجمعػة ،2005 ،ص ،)35ككػػاف لصػعكد حركػػة فػػتح عمػى مسػػرح المقاكمػة المسػػمحة تػػأثير
كبيػر فػي المجػػاؿ العربػي كاإلسػرائيمي كالػػدكلي ،فقػد حركػت ىػػذه الثػكرة ركح المقاكمػة مػػف جديػد كأشػعمتيا فػػي

بل جديػدنا فػي جػك قػاتـ كمظمػـ ،عنػدما اسػتطاعت المقاكمػة العربيػة أف
المناطؽ المحتمة ،كمػا أنيػا أعطػت أمػ ن

تثبت مرة أخػرل فػي أصػعب الظػركؼ أصػالتيا كمقػدرتيا عمػى النيػكض رغػـ كػؿ المآسػي التػي حمػت باألمػة

العربية (أبك قاسـ ،2009 ،ص.)183
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لػػذلؾ مثمػػت مرحمػػة مػػا بعػػد حػػرب  1967ازدىػػار حقيقػػي كنمػػك متسػػارع لحركػػة فػػتح ،إذ أف ىزيمػػة
األنظمػػة العربيػػة كضػػياع مػػا تبقػػي مػػف فمسػػطيف ،أفقػػد الشػػارع العربػػي كالفمسػػطيني الثقػػة بيػػذه األنظمػػة ،التػػي

اضطرت لفتح المجاؿ لمعمؿ الفدائي الذم اكتسب شعبية كبرل فمسطينينا كعربينا ،كمنذ ذلػؾ الكقػت أصػبحت
حركة فتح العمكد الفقرم لمثكرة الفمسطينية (صالح ،2003 ،ص.)390

لقػػد أكجػػد الصػػعكد المثيػػر لمحركػػة الفدائيػػة بعػػد معركػػة الك ارمػػة أسػػطكرة جديػػدة ،كأصػػبح ىػػذا الحػػدث

باعث ػان لمفخػػر كاالعت ػزاز ،كتحػػكؿ الكفػػاح المسػػمح مصػػد انر لمشػػرعية السياسػػية ،كرمػػ انز لميكيػػة الكطنيػػة ،كمػػادة
جديدة لممجتمع الفمسطيني ،خاصػةن عقػب فشػؿ االسػتراتيجية العربيػة الرسػمية القائمػة عمػى الحػركب التقميديػة

فػػي مكاجيػػة اس ػرائيؿ ،لػػذلؾ مثمػػت المرحمػػة التػػي أعقبػػت ىزيمػػة يكنيػػك  ،1967فت ػرة ذىبيػػة لحركػػة المقاكمػػة

الفمسػػطينية ،انعكسػػت بشػػكؿ إيجػػابي عمػػى قػػدرتيا عمػػى اسػػتقباؿ أعػػدادنا كبيػرةن مػػف المقػػاتميف ،كتنفيػػذ عمميػػات
فدائية في العمؽ اإلسرائيمي ،األمر الػذم سػاىـ فػي سػرعة التحػرؾ الػدكلي كاإلسػرائيمي ،لمضػغط عمػى الػدكؿ
العربية بيدؼ كضع قيكد عمى حركة فتح الثكرة الفمسطينية.
 .2مرحمة خوض المعارك الحاسمة
رأت حركػػة فػػتح أف خػػكض المعػػارؾ الحاسػػمة بقصػػد فنػػاء العػػدك يتطمػػب نكعػنا متقػػدمنا مػػف النضػػاؿ

أكثر تطك انر مف حرب العصابات ،بحيػث تصػبح ىػذه المرحمػة عػامبلن مسػاعدان لكسػب الحػرب كليسػت العامػؿ

األساس ػػي ،كى ػػذا الن ػػكع الجدي ػػد م ػػف الح ػػرب الش ػػعبية النظامي ػػة ،كالت ػػي تم ػػارس فيي ػػا القػ ػكات ح ػػرب الحرك ػػة
كالمكاقع ،ألف تحقيؽ فناء العدك كابادتو يتطمب نكعان مف حرب أنصارية مف مستكل أعمى مف حرب نظاميػة

شػػعبية ،كالتصػػكر الفمسػػطيني لمعركػػة التحريػػر ،سػػكؼ تمتػػاز بسػػمتيف ،األكلػػى ،أنيػػا معركػػة عربيػػة ،فػػأداة

التحريػػر ىػػي الجمػػاىير العربيػػة مػػف المحػػيط إلػػى الخمػػيج ،ألف المعركػػة لػػف يكػػكف ليػػا حػػدكد ،كانمػػا سػػكؼ
تتكسع لتشمؿ الساحة العربية كميا ،كالثانية أنو خبلؿ معركة التحرير ستصنع الكحدة العربية ،كمف ىنػا كػاف

شعار الثكرة الفمسطينية كخاصة حركة فتح ،أف التحرير طريؽ الكحدة (ابراش ،1987 ،ص.)243:244

كفػي ضػػكء مػا تقػػدـ يمكػػف القػكؿ أف حركػػة فػتح تبنػػت اسػػتراتيجية عسػكرية لمكفػػاح المسػمح ،تقػػكـ عمػػى

أساس تفػادم المعػارؾ الحاسػمة فػي البدايػة ،بيػدؼ تجنػب القػكة القتاليػة الكبيػرة لمعػدك اإلسػرائيمي ،مػف خػبلؿ
اعتمادىػا عمػػى حػػرب العصػػابات ،بيػػدؼ إرىػاؽ العػػدك كعػػدـ تمكػػيف كجػػكده فػػي األرض الفمسػػطينية ،انتظػػا نار
لمفرصة المناسبة سياسيان كعسكريان لمقضاء عمى التكاجد االسرائيمي في فمسػطيف بش و
ػكؿ كامػؿ ،كسػاىمت ىػذه
االسػػتراتيجية فػػي إرى ػػاؽ قػ ػكات االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي ،كأعطػػت الفرص ػػة المناسػػبة لمجيػػكش العربيػػة لمت ػػدريب
كاالستعداد لخكص حرب أكتكبر المجيدة 1973ـ
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المطمب الثالث :التشكيالت العسكرية وأىم العمميات الفدائية
أوالً :القوات التابعة لحركة فتح

تركػػت حػػرب حزيػراف /يكنيػػك1967ـ ،أثػ نار مثيػ نار فػػي قػػدرة حركػػة فػػتح ،إذ كضػػعتيا عمػػى طريػػؽ أدت

بيا إلى احتبلؿ مكقع القيادة الرسمية لمحركة الكطنية الفمسطينية في شباط/فبراير 1969ـ ،فمػـ يكػف الفصػؿ

ممكن ػان فػػي اسػػتراتيجية التػػكريط الػػكاعي ،كمػػع ذلػػؾ رأت حركػػة فػػتح أف أماميػػا فرصػػة ذىبيػػة لئلفػػبلت مػػف

السيطرة العربيػة ،فاليزيمػة كانػت تعنػي " إضػعاؼ قػدرة القمػع العربيػة " كرأل عػدد مػف قػادة فػتح أف الفرصػة
سانحة أخي انر لتأسيس كياف فمسطيني مستقؿ ،ككانكا يأممكف ،اسػتنادان إلػى تجربػة الصػيف كفيتنػاـ بػأف يقيمػكا "
سمطة ثكرية " عمى أرض محػددة ليػا عبلقػات دكليػة ،مػف دكف أف تقػكـ تمػؾ السػمطة بالمسػاكمة مػع إسػرائيؿ

أك التفاكض معيا ( صاي  ،2002 ،ص.)243
لػػذلؾ شػػيدت ق ػكات العاصػػفة الجيػػاز المسػػمح لحركػػة فػػتح تقػػدمان ممحكظ ػان كتكسػػعان كبي ػ انر بعػػد معركػػة

الكرامة 21مارس 1968ـ ،سػكاء مػف حيػث األعػداد ،أك التسػميح أك التشػكيبلت العسػكرية ،فقػد قفػزت أعػداد

المقاتميف في حركة فتح مف حكالي خمسػمائة مقاتػؿ مطمػع عػاـ 1968ـ ،إلػى مػا يزيػد عمػى ألفػي مقاتػؿ فػي

صيؼ 1968ـ ،كقد تشكمت قيادة قكات العاصفة في األردف في الفترة 1971-1968ـ مف :ياسػر عرفػات
كخميؿ الكزير كممدكح صيدـ كأبك عمى إياد ،كفي المرحمػة التاليػة كنتيجػة الستشػياد أبػك عمػى إيػاد ككفػاة أبػك

صػ ػ ػػبرم  ،تشػ ػ ػػكمت قيػ ػ ػػادة العاصػ ػ ػػفة مػ ػ ػػف :ياسػ ػ ػػر عرفػ ػ ػػات قائػ ػ ػػدان عام ػ ػ ػان ،كخميػ ػ ػػؿ الػ ػ ػػكزير لشػ ػ ػػئكف األرض

المحتم ػػة(القط ػػاع الغرب ػػي) كنم ػػر ص ػػالح أب ػػك ص ػػالح لمش ػػئكف العس ػػكرية ،ك"محم ػػد غن ػػيـ أب ػػك م ػػاىر" لمش ػػئكف

اإلدارية كالقكات (عدكاف ،ؾ ،2010 ،2ص.)130:131

كلقػ ػػد أدل التكسػ ػػع الس ػ ػريع فػ ػػي أعػ ػػداد الق ػ ػكات كتسػ ػػميحيـ ،كفػ ػػتح جبيػ ػػات قتاليػ ػػة جديػ ػػدة مػ ػػع العػ ػػدك

اإلس ػرائيمي ،إلػػى تصػػاعد مثيػػر فػػي عػػدد ىجمػػات الحركػػة ضػػد إس ػرائيؿ ،إذ ازداد معػػدؿ العمميػػات الفدائيػػة

لمحركػػة عمػػى إس ػرائيؿ انطبلق ػان مػػف األردف إلػػى الضػػعفيف أك أكثػػر خػػبلؿ ثبلثػػة أشػػير مػػف معركػػة الك ارمػػة،
ككصؿ إلى  90عممية في حزيراف /يكنيك 1967ـ ،ثـ ارتفع إلى معدؿ شيرم قدره  203عممي وة خػبلؿ عػاـ
 ،1969كال ػػى  231عمميػ ػ وة ش ػػيرينا ع ػػاـ 1970ـ ،كم ػػا زاد النش ػػاط الف ػػدائي عم ػػى الجبي ػػة الس ػػكرية م ػػف 4
عمميػػات فػػي ينػػاير عػػاـ  1969إلػػى 21عمميػ وة فػػي مػػايك ،ثػػـ إلػػى  60عمميػػة فػػي أيػػار/مػػايك 1970ـ ،أمػػا
عم ػػى الجبي ػػة المبناني ػػة فق ػػد ارتف ػػع ع ػػدد العممي ػػات م ػػف 4عممي ػػات ف ػػي ين ػػاير  ،1969إل ػػى  32عممي ػ وػة ف ػػي

أغسػػطس ،ثػػـ إلػػى  91عمميػػة فػػي أغسػػطس  ،1970كاذا أضػػفنا عمميػػات المقاكمػػة فػػي األ ارضػػي المحتمػػة
يكػػكف المتكسػػط اإلجمػػالي لمعممي ػػات الفدائيػػة  294عمميػ وػة شػػيريان عػػاـ  1969ك 374عمميػ وػة شػػيريان خػػبلؿ

األشير الثمانية األكلػى مػف عػاـ ( 1970صػاي  ،2002 ،ص ،)370كقػد تػـ تنظػيـ القػكات التابعػة لمحركػة

منػػذ صػػيؼ عػػاـ 1968فػػي األردف إلػػى ثبلثػػة قطاعػػات عسػػكرية ،أقيمػػت ليػػا قكاعػػد ارتكازيػػة عمػػى طػػكؿ

الحدكد مع إسرائيؿ كىي عمى النحك التالي(:عدكاف ،ؾ  ،2010 ،2ص)131
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• القطػػاع الجنػػكبي بقيػػادة مكسػػى عرفػػات كنائبػػو إسػػماعيؿ جبػػر ،كضػػـ ح ػكالي  8/6قكاعػػد ( 30إلػػى
 100عنصر في القاعدة)

• القط ػػاع األكس ػػط بقي ػػادة ال ارئ ػػد خال ػػد (أردن ػػي) ،ث ػػـ ت ػػكلى ب ػػادم عػ ػكاد ،مرك ػػز مدين ػػة الس ػػمط ،كض ػػـ

ضـ لو قطاع جرش.
حكالي 8/6قكاعد ،ثـ ه

• القط ػػاع  201الػ ػػذم ضػػػـ منطقػ ػػة األحػ ػراش (دبػ ػػيف) كضػػػـ ح ػ ػكالي ( 7/6قكاعػػػد) تسػ ػػمى بأسػ ػػماء

أماكنيـ ،بقيادة أبك ىاني كنائبو عبد العزيز فضو ،ككاف ليػـ معسػكر تػدريب فػي كادم الزرقػاء جنػكب
غرب جرش ،كبم عدد عناصر القطاع األكسط كجرش حكالي ألؼ كخمسمائة فدائي.

• القطاع الشمالي ،بقيادة ال ارئػد رعػد ،كممثػؿ القيػادة السياسػية فيػو معػاذ عابػد ،كمػف قكاعػده :الطيبػة،

أـ قيس ،كفر أسػد ،تػؿ األربعػيف ،كادم العػرب ،كيضػـ حػكالي ( 10/8قكاعػد) عسػكرية باإلضػافة إلػى
معسكرات التدريب ،كألحؽ بو قطاع منطقة عجمكف بقيادة أبك الييجاء ،كضػـ حػكالي  7/6قكاعػد ،كقػد

اسػػتكعب القطػػاع الشػػمالي ح ػكالي ألفػػي فػػدائي فػػي عػػاـ 1969ـ ،باإلضػػافة إلػػى معسػػكرات التػػدريب
بقيادة عارؼ خطاب " أبك العبد " كمعسكرات األشباؿ في مخيـ البقعة بقيادة صخر حبش.

كبرزت الصيف كمصدر رئيسي يمد الحركة باألسػمحة ،تمييػا الج ازئػر كمصػر التػي قػدمت بنػادؽ آليػة

"كبلشػػينككؼ" كقػػذائؼ صػػكاري مضػػادة لمػػدبابات طػػراز  ،RBGكمػػدافع ىػػاكف عيػػار  60ممػػـ 82 ،ممػػـ،

كم ػػدافع ص ػػاركخية عي ػػار 130مم ػػـ بكمي ػػات تكف ػػي لتس ػػميح  2000مقات ػػؿ ع ػػاـ 1968ـ ،كبكمي ػػات تكف ػػي

7000مقاتػػؿ عػػاـ  ،1969ككانػػت شػػحنات األسػػمحة تصػػؿ بالطػػائرات إلػػى دمشػػؽ ،كمػػف ثػ ٌػـ لقاعػػدة الجكيػػة
الحبانيػػة العراقيػػة ،كتنقػػؿ ب ػ انر كبح ػ انر إلػػى المقػػاتميف ،كفػػي عػػاـ  1969شػػكمت حركػػة فػػتح " القػػكة المحمكلػػة "
المؤلفة مف  600رجؿ كقكة احتياط كقكة تعزيز سريع ،ككاف لدل ىػذه القػكة نحػك  80سػيارة جيػب عسػكرية،
ك 130منصة إطبلؽ صكاري عيار  130ممـ ،ك 27مدفع رشاش عيار  12.7ممػـ ،ك 20مػدفع آلػي ،ك6
مػػدافع عديمػػة االرتػػداد ،ككػػاف لػػدل الحركػػة أيض ػنا ثػػبلث كحػػدات مدفعيػػة صػػاركخية عرفػػت بألقػػاب " الػػدكرة

الخاصة " ك" المجمكعة  " 17كسحب الجحيـ  ،كأنشأت حركة فتح كحػدات جديػدة منيػا الكتيبػة  404أمػف،
كالقكة  " 201إمداد  ،كمفرزة لمشرطة العسكرية(صاي ، 2002 ،ص.)280

كقػػدرت المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح بصػػكرة غيػػر مباش ػرة عػػدد األعضػػاء المنتسػػبيف إلػػى أجي ػزة فػػتح

شبو العسكرية ككحداتيا العسكرية لحػكالي عشػرة آالؼ شػخص خػبلؿ 1981-1980ـ ،ككػاف معظميػـ فػي
بيػركت ،كمػف جيػة أخػػرل أكػد خميػؿ الػػكزير" أبػك جيػاد" أنػػو كػاف لػدل حركػػة فػتح  15.000مقاتػؿ مسػػجميف
عمػػى جػػداكؿ الركاتػػب بمػػف فػػييـ اإلداريػػكف كعناصػػر اإلسػػناد ،إلػػى جانػػب  25.000عنصػػر ميميشػػيا يتمقػػى

الكثيػػر مػػنيـ ركاتػػب رمزيػػة (صػػاي  ،2002 ،ص،)648كقػػد أدل زيػػادة اعػػداد الق ػكات إلػػى تغييػػر تشػػكيؿ
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القكات التابعة لمحركة ،فتـ تشكيؿ الكحػدات بحيػث تضػـ كػؿ كحػدة عػددان مػف القكاعػد ،كأصػبح القطػاع يضػـ

أكثر مف كتيبة كأقػؿ مػف لػكاء ،كأصػبحت الكحػدة تػكازم فػي تشػكيميا السػرية ،كالقاعػدة تػكازم الفصػيؿ ،كلكػف

أسػػماء القكاعػػد كالقطاعػػات جػػاءت اجتيػػادات مػػف القيػػادة ممػػا دفعيػػا إلػػى إحػػداث التطػػكر العسػػكرم السػػميـ
كالػػدخكؿ فػػي مرحمػػة تشػػكيؿ القػكات بػػدمج القطاعػػات ،فػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تكػػكيف ثػػبلث قػكات أساسػػية ىػػي:
قكات القسطؿ ،قكات الكرامة ،كقكات اليرمكؾ ،كىذه التشكيبلت ضمت جميع مقاتمي قػكات العاصػفة الجنػاح

العسكرم لحركة فتح الفصيؿ الرئيس في الثكرة الفمسطينية (أبك قاسـ ،2014 ،ص.)15:16
وتمت إعادة تشكيل قوات العاصفة عمى النحو التالي:

 )1قػكات اليرمػػكؾ :تشػػكمت قػكات اليرمػػكؾ مػػف العسػػكرييف الػػذيف تركػكا الجػػيش األردنػػي فػػي أيمػػكؿ ،1970

كالتحق ػكا بحركػػة فػػتح ،كتمركػػز الم ػكاء فػػي سػػكريا كقػػد بم ػ تعػػداده  3500جنػػدم ،كفػػي يكليػػك عػػاـ 1971ـ،
ازداد ليصؿ إلى  5000جندم كمع نياية عاـ 1971ـ ،استقر عمى أربعة آالؼ جنػدم نتيجػة مغػادرة عػدد
مف أفراده ليمتحقكا بتنظيمات فمسطينية أخرم (عدكاف ،ؾ  ،2010 ،2ص.)134

 )2قكات الكرامة :كقد ضـ لكاء الكرامة كىك عبارة عف ثبلث كتائب تضـ حكالي  2000فدائي.

 )3قػكات القسػػطؿ :كضػػمت حػكالي 700-500فػػدائي فػػي القطػػاع الجنػػكبي مػػف لبنػػاف ،كتشػػكمت مػػف ل ػكاء،

يتكػػكف مػػف أريػػع كتائػػب ،كىػػي كتيبػػة بيػػت المقػػدس ،ككتيبػػة شػػيداء أيمػػكؿ ،ككتيبػػة القطػػاع األكسػػط ،ككتيبػػة
الجرمؽ.

 )4الميميشيا :نشأت الميميشيا مع بداية تمركػز قػكات الحركػة فػي األغػكار ،كخاصػة مخػيـ الك ارمػة ،كلػـ تكػف

الميميشيا مفصػكلة عػف المقػاتميف فػي البدايػة ،كلكػف اليجػكـ الػذم شػنتو إسػرائيؿ عمػى الك ارمػة قػاد إلػى اتسػاع
قكاعد الثكرة مف جية كالى زيادة التعاطؼ الجماىيرم معيا ،كبدأت األسمحة تنتشر مع انتشار التنظيـ ،كمػا

أف االىتمػ ػػاـ بتك ػ ػػكيف الميميش ػ ػػيا ل ػ ػػـ يكػ ػػف مركزيػ ػ ػنا ،كعن ػ ػػدما ح ػ ػػدث أكؿ صػ ػػداـ مػ ػػع الس ػ ػػمطة األردني ػ ػػة ف ػ ػػي
1968/11/4ـ ،لػػـ تكػػف ىنػػاؾ ميميشػػيا بػػالمعني المتعػػارؼ عميػػو ،مػػع ذلػػؾ فػػنف القمػػة المسػػمحة مػػف أعضػػاء

التنظيـ كالجماىير المسمحة لعبت دك انر ميمان في إحباط مؤامرة التصفية األكلي (عمكش  ،1973،ص.)16

 )5ق ػكاتأجنػػاديف :شػػكمت حركػػة فػػتح ثػػبلث كتائػػب جديػػدة خريػػؼ عػػاـ  1976ىػػي :صػػقكر التػػؿ ،كرأس

العػػيف ،كالجرمػػؽ ،كقامػػت فػػي عػػاـ " 1977بػػدمج صػػقكر التػػؿ كرأس العػػيف" فػػي ل ػكاء جديػػد سػػمتو " ق ػكات
أجنػػاديف ،كاعتبرتػػو احتياطيػنا كاسػػتراتيجينا .كتطػػكرت كحػػدة حػػرس ياسػػر عرفػػات ،القػػكة  ،17مػػف كتيبػػة كاحػػدة
عػػاـ 1977ـ ،إلػػى ل ػكاء مؤلػػؼ مػػف سػػبع كتائػػب ،معػػززة بالػػدبابات كالمدفعيػػة كالص ػكاري المكجيػػة المضػػادة

لمدبابات كلمطائرات بحمكؿ عاـ ،1980األمر الذم رفع قكة حركة فتح إلى خمسة ألكية تتألؼ مػف 26كتيبػة

(صاي  ،2002 ،ص.)636

ىكػػذا يتبػػيف أف النتػػائج التػػي تمخضػػت عنيػػا حػػرب حزي ػراف 1967ـ ،التػػي تمثمػػت فػػي ىزيمػػة النظػػاـ

السياسػػي العربػػي ،قػػد سػػمحت لحركػػة فػػتح حريػػة العمػػؿ العسػػكرم ،نتيجػػة حالػػة الصػػدمة التػػي تركتيػػا ىزيمػػة
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الجيػػكش العربيػػة أمػػاـ إسػرائيؿ ،األمػػر الػػذم سػػيؿ لفصػػائؿ المقاكمػػة الفمسػػطينية ،كخاصػةن حركػػة فػػتح سػػيكلة

الحركػػة كالعمػػؿ العس ػػكرم ،ممػػا س ػػاىـ فػػي زي ػػادة العمميػػات الفدائيػ ػة كمػػان كنكعػ ػان ضػػد إسػ ػرائيؿ انطبلق ػان م ػػف
األراضي العربية المجاكرة ،كالتي كصػمت لمعػدؿ 374عمميػ وة شػيرينا ،ممػا أدل إلػى زيػادة شػعبية حركػة فػتح

كفصػػائؿ المقاكمػػة الفمسػػطينية ،كانضػػماـ أعػػدادنا كبي ػرة ليػػا مػػف العػػرب كالبلجئػػيف الفمسػػطينييف بالخػػارج ممػػا
سػػاىـ فػػي تكسػػع كبيػػر فػػي أعػػداد الق ػكات المسػػمحة التابعػػة لمحركػػة ،التػػي سػػاىمت فػػي كػػؿ المعػػارؾ التػػي

خاضػتيا الثػػكرة الفمسػػطينية كاألمػة العربيػػة سػكاء فػي معركػػة الك ارمػػة1968ـ ،أك فػي حػػرب أكتػكبر1973ـ،

أك في المكاجيات التي خاضتيا الثكرة الفمسطينية مع إسرائيؿ انطبلقان مف لبناف.

ثانياً :نتائج الكفاح المسمح

أدت مبػادرة فػػتح فػػي إطػبلؽ الكفػػاح المسػػمح ،ضػػد إسػرائيؿ دك نار كبيػ نار فػػي إيقػاظ الشػػعكر الػػكطني عنػػد

الفمسػطينييف كتػأجيج ركح المقاكمػػة كالتح ٌػدم عنػػدىـ كتغذيػة آمػػاليـ فػي اسػػتعادة األرض كالػكطف ،كتخصػػيب
مخيمػػتيـ فػػي العػػكدة كالتحريػػر (كيػػالي ،2016،ص ،)25ففػػي الػػذكرل الثانيػػة لحػػرب حزي ػراف (يكنيػػك) قالػػت
منظمػ ػػة التحريػ ػػر الفمسػ ػػطينية أف الكفػ ػػاح المسػ ػػمح حػ ػػرـ العػ ػػدك الصػ ػػييكني كاإلمبريػ ػػالي مػ ػػف تحقيػ ػػؽ فػ ػػرض

االستسبلـ عمى األمة العربية ،نتيجة االنتصار العسػكرم الػذم حققػو العػدك فػي ىزيمػة الخػامس مػف حزيػراف
 ،1967كدعػػت القػػكل التقدميػػة فػػي العػػالـ إلػػى تقػػديـ مزيػػدنا مػػف الػػدعـ كالتأييػػد لمثػػكرة الفمسػػطينية (الكت ػػاب

السػػنكم ،1969 ،ص ،)57كعمػػى الصػػعيد الفمسػػطيني ك ػػاف لمعمػػؿ الفػػدائي مفعػػكؿ المنبػػو القػػكم كالمحػػرؾ
الػػدافع كالمحفػػز لجميػػع اليمػػـ ،فقػػد بػػرىف الشػػعب الفمسػػطيني أنػػو مػػازاؿ حيػان بػػالرغـ مػػف محػػاكالت اإلماتػػة لػػو
عم ػػى ك ػػؿ األص ػػعدة ،أم ػػا عم ػػى الص ػػعيد العرب ػػي فق ػػد كان ػػت نتائج ػػو جي ػػدة ف ػػي كش ػػؼ زي ػػؼ ال ػػذيف ي ػػدعكف

الكطنية(منطمقات العمؿ الفدائي ،1966 ،ص.)18
كبمناسػػبة الػػذكرل الرابعػػة لبلنطبلقػػة حركػػة ف ػػتح ،كفػػي1ينػػاير1969ـ عػػددت حركػػة ف ػػتح إنجازاتيػػا

العسكرية ،كأكدت عمى تطكر قدراتيا العسكرية ماديا كبشػريا(كمان ككيفػان) حتػى أصػبح بنمكانيػا مكاجيػة كافػة

أسػػمحة العػػدك كالتغمػػب عمييػػا ،كعممػػت عمػػي تكعيػػة مقاتمييػػا سياسػػيان ،عبػػر التثقيػػؼ السياسػػي فػػي معسػػكرات
التدريب ،كحققت تبلحمان شعبيان كبي انر مع مقاتمييا ،كعممت عمػى إشػغاؿ العػدك كارباكػو معطيػة الفرصػة لمػدكؿ

العربيػػة إلعػػادة بنػػاء قكاىػػا ماديػنا كبشػرينا ،كمػػا أصػػابت العػػدك فػػي معنكياتػػو بعػػد انتصػػاره فػػي حػػرب ،1967
كأربكت اقتصاد العدك كعطمت مشاريعو اإلنمائية بسبب انتشار جيشو الدائـ مع انخفاض اليجرة الصػييكنية

إلى فمسطيف كنشاط اليجرة المعاكسة كىبكط معػدؿ السػياحة كىػركب رأس المػاؿ األجنبػي (عػدكاف،2010 ،
ص .)210

لذلؾ كاف لمكفاح المسمح ،كلمعركة الكرامة بش و
ػكؿ خػاص نتػائج إيجابيػة عمػى المنطقػة العربيػة بأسػرىا،
ألنيا جاءت بعد ىزيمة حزيراف بعاـ كاحد فقط ،فقد أسػقطت المعركػة أسػطكرة الجػيش الػذم ال يقيػر كأكػدت

أف إرادة القتػػاؿ كالصػػمكد إف تػػكفرت فننيػػا تحقػػؽ المعج ػزات ،كأكػػدت نتػػائج ىػػذه المعركػػة أيضػػا أنيػػا أعػػادت
022

الثقة بالنفس إلى المكاطف الفمسطيني كالعربي (النػاطكر ،2007 ،ص ،)13فقػد محػت ىػذه المعركػة الصػكرة
الس ػ ػػمبية لممقات ػ ػػؿ العرب ػ ػػي ،كأك ػ ػػدت عم ػ ػػى ق ػ ػػدرة مق ػ ػػاتمي الث ػ ػػكرة الفمس ػ ػػطينية ،كالثب ػ ػػات ف ػ ػػي مكاجي ػ ػػة الع ػ ػػدك

اإلس ػرائيمي(خمػػؼ ،1992 ،ص،)63كيعتبػػر تبنػػي حركػػة ف ػػتح لمكفػػاح المسػػمح كاسػػتراتيجية نضػػالية عامػػؿ
مميػز لمحركػة ،ميزىػا عػف بػػاقي التنظيمػات كالحركػات التػي كانػت مكجػػكدة فػي ذلػؾ الكقػت ،فيػي أكؿ حركػػة

تعمػػف بشػ و
ػكؿ رسػػمي تبنييػػا لمكفػػاح المسػػمح كاسػػتراتيجية نضػػالية بيػػدؼ تحريػػر فمسػػطيف ،األمػػر الػػذم سػػاعد
الحرك ػػة عم ػػى س ػػرعة االنتش ػػار كالتكس ػػع ،خاص ػػة بع ػػد معرك ػػة الك ارم ػػة الت ػػي تعتب ػػر نقط ػػة تح ػػكؿ ف ػػي العم ػػؿ
النضالي الفمسطيني ،كالتػي فتحػت البػاب أمػاـ قيػادة حركػة فػتح لتػكلي قيػادة منظمػة التحريػر كالكصػكؿ لكػؿ

زعمػػاء الػػدكؿ العربيػػة ،بعػػد مػػا كػػاف ىنػػاؾ تشػػكيؾ فػػي البدايػػة مػػف قبػػؿ النظػػاـ السياسػػي العربػػي فػػي أىػػداؼ

كمساعي الحركة (مقابمة مع زكريا األغا.)2016/1/20 ،

ويمكن حصر نتائج الكفاح المسمح في النقاط التالية (أحمد ،2007 ،ص :)75
-

صػػاغ الكفػػاح المسػػمح أسػػاس كن ػكاة اليكيػػة الفمسػػطينية المغيبػػة كالمفقػػكدة ،فقػػد أكػػدت حركػػة فػػتح

عب ػػر الكف ػػاح المس ػػاح كالنض ػػاؿ بكاف ػػة أش ػػكالو عم ػػى الشخص ػػية الفمس ػػطينية كالكياني ػػة كاليكي ػػة الكطني ػػة

الفمسطينية كعمى استقبللية القرار الكطني ،مقابؿ السعي العربي الحميـ لمييمنػة كالسػيطرة عمػى الشػعب
الفمسطيني.

 -عػػزز الكفػػاح المسػػمح منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،لتكػػكف الكيػػاف كاإلطػػار الرسػػمي المعبػػر عػػف

اليكيػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية ،كالتػػي حظيػػت بػػاالعتراؼ الرسػػمي مػػف العربػػي كالػػدكلي ،باعتبارىػػا الممثػػؿ
الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني.
-

لقػػد أدل الكفػػاح المسػػمح إلػػى زيػػادة شػػعبية حركػػة فػػتح ،كانضػػماـ أعػػداد كبي ػرة مػػف الفمسػػطينييف

إلييا.

 -أحدث الكفاح المسمح نقمة نكعية في مضمكف الجميكر الفمسطيني المشػرد كمككناتػو ،حيػث انتقػؿ

ىػػذا الفمسػػطيني مػػف صػػيغة الفػػرد الفقيػػر البلج ػ الػػذم ال يممػػؾ مػػف أم ػره شػػيئان إلػػى إنسػػاف ذك كي ػػاف

كمضػػمكف ثػػكرم ،كبػػدأ يشػػعر بقد ارتػػو عمػػى تحقيػػؽ أىدافػػو كطمكحاتػػو فػػي التحػػرر كالعػػكدة إلػػى أرضػػو

المحتمة.

خالصة
استعرضػػت الد ارسػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ ،نشػػأة كتكػػكيف حركػػة فػػتح كأىػػدافيا كمبادئيػػا ،كمؤسسػػات صػػنع

الق ػرار السياسػػي كالعسػػكرم كالنظريػػة السياسػػية ،الرئيسػػيةكالكفػػاح المسػػمح كاالسػػتراتيجية العسػػكرية ،تكصػػمت
الدراسة إلى النتائج التالية:

023

جػػاءت نشػػأة حركػػة التحريػػر الػػكطني الفمسػػطيني فػػتح ،عمػػى يػػد مجمكعػػة مػػف الشػػباب الػػكطني الثػػائر،
مف أجؿ تحرير األرض الفمسطينية كاقامة الدكلة الفمسطينية الديمقراطية عمييػا ،كتصػفية المشػركع الصػييكني

اإلمبريالي مف فمسطيف.

جػػاءت نشػػأة الحركػػة كػػردة فعػػؿ عػػف نكبػػة الشػػعب الفمسػػطيني كتيجي ػره كطػػرده مػػف أرضػػو عمػػى يػػد
الجماعات كالعصػابات الصػييكنية كاقامػة الكيػاف اإلسػرائيمي عمييػا .كلػـ تتبنػى حركػة فػتح أيديكلكجيػة سياسػية
محػددة كبػػاقي الفصػػائؿ كالحركػػات الفمسػػطينية ،كبػػدأت ككأنيػا بمثابػػة إطػػار جػػامع لمكػػؿ الفمسػػطيني ،كعكسػػت

فػػتح فػػي بناىػػا الكاسػػعة كالمرنػػة كمنطمقاتيػػا السياسػػية العامػػة ،كاقػػع التنػػكع كالتعدديػػة السياسػػية كالفكريػػة فػػي

المجتمع الفمسطيني ،كبدت ككأنيا بمثابة تجمع لجميع التيارات الفكرية كالسياسية في المتجمع الفمسطيني.

انطمقت حركة فتح مف فرضية الكفػاح المسػمح ىػك الطريػؽ الكحيػد لتحريػر فمسػطيف ،لػذلؾ جػاءت كػؿ

األىداؼ المبادئ التي آمنت فييا الحركة كرسختيا في أديباتيا معبرة عف فكػرة الكفػاح المسػمح ىػك األسػمكب

األمثػػؿ لتحريػػر فمسػػطيف كتصػػفية المشػػركع الصػػييكني كاقامػػة الدكلػػة المسػػتقمة الديمقراطيػػة عمييػػا .كقػػد نجػػح
الكفاح المسػمح كشػكؿ ميػيمف مػف أشػكاؿ النضػاؿ الػكطني الفمسػطيني فػي ترسػي الكيػاف الفمسػطيني كاليكيػة

الكطنية الفمسطينية ،كأحدث نقمػة نكعيػة فػي مضػمكف الشػعب الفمسػطيني المشػرد كمككناتػو ،حيػث انتقػؿ ىػذا

الفمسػػطيني مػػف صػػيغو الفػػرد الفقيػػر البلج ػ الػػذم ال يممػػؾ مػػف أم ػره شػػيئا إلػػى إنسػػاف ذك كيػػاف كمضػػمكف
ثػػكرم ،كادم الكفػػاح المسػػمح إلػػي زيػػادة شػػعبية حركػػة ف ػػتح خػػبلؿ سػػنكات قميمػػة فأصػػبحت كبػػرم الحرك ػػات

كالتنظيمات الفمسطينية.

أمنػت حركػػة فػػتح بػأف تحريػػر فمسػػطيف يػؤدم إلػػى الكحػػدة العربيػة كلػػيس العكػػس ،كأعمنػت بػػاف الشػػعب

الفمسػػطيني ذك شخصػػية مسػػتقمة ،كأعمنػػت الحيػػاد الكامػػؿ فػػي عبلقاتيػػا مػػع الػػدكؿ العربيػػة ،كرأت أف تحريػػر
فمسػػطيف ىػػك اجػػب عربػػي كاسػػبلمي مقػػدس ،يجػػب عمػػى األمػػة العربيػػة كاإلسػػبلمية تقػػديـ الػػدعـ كالمسػػاندة

لتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ ،كأخػػذت البنيػػة التنظيميػػة لحركػػة فػػتح شػػكؿ البنيػػة التنظيميػػة لمحػػزب الكاحػػد فػػي الػػدكؿ
االشتراكية ،التي ترتكز عمى ثبلثة مؤسسات رئيسية ىي المؤتمر العاـ ،كالمجمس الثكرم كالمجنة المركزية،

كتبنػػت الحركػػة الديمقراطيػػة المركزيػػة كقاعػػدة لمعمػػؿ التنظيمػػي ،التػػي اسػػتمدتيا مػػف األفكػػار الماركسػػية

كتجػارب حركػات التحػػرر الػكطني عبػر العػػالـ ،مػف خػبلؿ إجػراء انتخابػات لممؤسسػات الحركيػػة كالقياديػة مػػف
قبؿ ممثميف عف القاعدة العريضػة لمحركػة.كأنشػئت حركػة فػتح مػف أجػؿ تحقيػؽ اىػدفيا تنظػيـ سياسػي كأخػر

عسػػكرم ،كأجي ػزة إداريػػة كعسػػكرية كسياسػػية ككضػػعت نظامػػا داخمي ػان تتصػػؼ قكاعػػده بالص ػرامة كاالنضػػباط

الكامػػؿ .رفض ػػت حركػػة ف ػػتح أعضػػاء مضػػمكف اجتمػػاعي لمثػػكرة كالنضػػاؿ الفمسػػطيني ،باعتبػػار أف الشػػعب
الفمسػػطيني أصػػبح مػػف طبقػػة كاحػػدة ىػػي طبقػػة البلجئػػيف ،كحاكلػػت االبتعػػاد عػػف الخػػكض فػػي الصػػراعات

الفكري ػػة كاأليديكلكجي ػػة كاعتب ػػرت أف المرحم ػػة مرحم ػػة تح ػػرر كطن ػػي.اس ػػتطاعت حرك ػػة ف ػػتح أف تق ػػكد العم ػػؿ
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الػػكطني الفمسػػطيني منػػذ تكلييػػا مسػػؤكلية قيػػادة منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية عػػاـ  ،1969رغػػـ تعرضػػيا لعػػدد
ػار س ػ ػػمبيةن عمػ ػػى الحرك ػ ػػة كالث ػ ػػكرة
مػ ػػف الص ػ ػػعكبات االغتي ػ ػػاالت كاالنقس ػ ػػامات كاالنش ػ ػػقاقات الت ػ ػػي ترك ػ ػػت آثػ ػ ان

الفمسطينية.
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انفصم انسابع:

املقاومة انفهسطينية وانشسعية اندونية:
من االفرتاق إىل انتعايش

المبحث األول :موقف حركة فتح من قرارات الشرعية الدولية ومشاريع التسوية
المبحث الثاني :التحوالت في البيئة العربية والدولية وتحديات الكفاح المسمح
المبحث الثالث :تطور الفكر السياسي لحركة فتح تجاه التسوية السياسية
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الفصل الرابع:
المقاومة الفمسطينية والشرعية الدولية :من االفت ار إلى التعايش
عمػػى الػػرغـ مػػف أف القضػػية الفمسػػطينية ىػػي قضػػية سياسػػية دكليػػة بامتيػػاز ،إال أف الشػػعب الفمسػػطيني

كقيادتػػو السياسػػية رفض ػكا منػػذ بدايػػة المشػػركع الصػػييكني كاالنتػػداب البريطػػاني ككػػؿ الق ػ اررات الدكليػػة ،التػػي
اعتبركىػػا مجحفػة بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني ،ككػػانكا مػػدركيف أيضػان لطبيعػػة المنحػػدر الػػذم تيػػكم إليػػو القضػػية
الفمسطينية كقضػية قكميػة عربيػة ،كاتسػاع اليػكة يكمػا بعػد يػكـ مػا بػيف اليػدؼ االسػتراتيجي " تحريػر فمسػطيف"
كالكسائؿ كاألدكات المتاحة إلنجاز ىذا اليدؼ ،كما كانكا يستشػعركف باالنفصػاؿ المتػكالي كالمتباعػد المخطػط

كالممنيج لؤلنظمة العربية عف التزاميا بالقضية الفمسػطينية ،كغيػاب أم إرادة رسػمية لمقتػاؿ ،كصػعكبة تطبيػؽ

اسػتراتيجية حػػرب التحريػر الشػػعبية لتحريػػر فمسػطيف ،فكػػؿ ىػػذه القناعػات كانػػت كراء تغمغػػؿ فكػر التسػػكية إلػػى
الفكر السياسي لقيادة منظمة كحركة فتح.
ال بع ػػامميف
كم ػػف جي ػ وػة أخ ػػرل ارتبط ػػت مكاق ػػؼ حرك ػػة ف ػػتح م ػػف ني ػػج التس ػػكية السياس ػػية رفضػ ػنا أك قبػ ػك ن

أساسػػييف ،تمثػػؿ العامػػؿ األكؿ فػػي مػػدل تػػأثير المتغي ػرات كالمسػػتجدات السياسػػية عربيػنا كدكليػنا عمػػى القضػػية
الفمسػػطينية ،األمػػر ال ػػذم يظيػػر بكض ػػكح فػػي المكاق ػػؼ الفمسػػطينية لمفص ػػائؿ تحػػت عنػ ػكاف "نجػػاح أك س ػػقكط

الرىػػاف عمػػى التسػػكية" ،كيتمثػػؿ العامػػؿ الثػػاني فػػي مػػدل قػػدرة حركػػة فػػتح عمػػى ال ػربط بػػيف متطمبػػات التسػػكية
السياسية مف جية ،كالنظرة الضمنية لمدكلة الفمسطينية عمى الضفة الغربية كقطاع غزة باعتبارىػا ىػدفان ممكػف
دكر بػ و
التحقيػػؽ ،ككسػػيمة لمحػػد مػػف أم و
ػديؿ عػػف منظمػػة التحريػػر مػػف جيػػة ثانيػػة ،لػػذلؾ أدركػػت الحركػػة مػػدل

انعكاس التحكالت كالمتغيرات الدكلية كاإلقميمية عمى القضية الفمسطينية كعممت عمػى إيجػاد نػكع مػف التعػايش

بػػيف منطػػؽ المقاكمػػة كمتطمبػػات المجتمػػع الػػدكلي ،الػػذم بػػات ي ػرفض نظريػػة المقاكمػػة المسػػمحة كيػػدعكا لحػػؿ

المنازعات الدكلية بالطرؽ السممية.
كستسػػتعرض الد ارسػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ،المتغيػرات كالتحػكالت الدكليػػة كاإلقميميػػة التػػي أثػػرت عمػػى الفكػػر

السياسػػي لحركػػة فػػتح ،كجعمػػت حركػػة فػػتح كمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية تنتقػػؿ مػػف مربػػع الكفػػاح المسػػمح إلػػى
مربػػع التس ػػكية السػػممية ،باإلض ػػافة إلػػى تكض ػػيح مكق ػػؼ حركػػة ف ػػتح مػػف قػ ػ اررات الشػػرعية الدكلي ػػة ،كمش ػػاريع

التسكية السممية ،كذلؾ لبيػاف كيػؼ تطػكر الفكػر السياسػي لحركػة فػتح مػف الكفػاح المسػمح إلػى القبػكؿ بقػ اررات

الشرعية الدكلية ،كالتسكية السياسية كفؽ مبادئ عممية السبلـ.
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املبحح األول:
مىقف حركة فتح مً قرارات الشرعًة الدولًة
ومشاريع التصىية الصلنًة
المطمب االول :موقف حركة فتح من ق اررات الشرعية الدولية ()338 :242
المطمب الثاني :موقف حركة فتح من مشاريع التسوية الدولية
المطمب الثالث :موقف حركة فتح من مشاريع التسوية العربية
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المبحث األول:
موقف حركة فتح من ق اررات الشرعية الدولية ومشاريع التسوية السممية
نشأت القضية الفمسطينية كقضية دكلية مف خبلؿ كضع فمسػطيف تحػت االنتػداب البريطػاني بقػرار مػف

عص ػػبة األم ػػـ ع ػػاـ1922ـ ،ب ػػؿ إف فمس ػػطيف بح ػػدكدىا الحالي ػػة تش ػػكمت ف ػػي إط ػػار اتفاقي ػػة س ػػايكس – بيك ػػك
كتفاىمات الحػرب العالميػة األكلػى ،باإلضػافة إلػى أف إسػرائيؿ قامػت نتيجػة قػرار دكلػي كىػك قػرار التقسػيـ رقػـ
 181الصادر بتاري  ،1947/11/ 29كىك نفس القرار الذم طالػب بقيػاـ دكلػة عربيػة ككضػع القػدس تحػت

الكصػ ػػاية الدكليػ ػػة ،كبعػ ػػد حػ ػػرب  1948مباش ػ ػرة صػ ػػدر ق ػ ػرار رقػ ػػـ  194الخػ ػػاص بعػ ػػكدة البلجئػ ػػيف بتػ ػػاري

 ،1948/12/11كبع ػػد ذل ػػؾ ص ػػدرت عشػ ػرات القػ ػ اررات الدكلي ػػة الت ػػي تعب ػػر ع ػػف االىتم ػػاـ ال ػػدكلي بالصػ ػراع

الفمسػػطيني اإلس ػرائيمي كآخرىػػا االعت ػراؼ بفمسػػطيف دكلػػة م ارقػػب فػػي األمػػـ المتحػػدة عػػاـ 2012ـ ،كرفػػع عمػػـ
فمسػػطيف عمػػى مقػرات االمػػـ المتحػػدة (2015ابػراش ،2015،ص .)2كيعتبػػر الكقػكؼ عنػػد مكقػػؼ حركػػة فػػتح
ػر البػد منػو ،عمػى اعتبػار أف حركػة
مف ق اررات الشرعية الدكلية كمبادرات التسكية السياسية الدكلية كالعربية أم ان

فػػتح أص ػػبحت تت ػػكلى قي ػػادة الش ػػعب الفمس ػػطيني من ػػذ ع ػػاـ  ،1969كحت ػػى الكق ػػت الػ ػراىف ،باإلض ػػافة لمعرف ػػة

التح ػػديات الت ػػي كاجي ػػت الكف ػػاح المس ػػمح كأب ػػرز المتغيػ ػرات الدكلي ػػة كالعربي ػػة الت ػػي أث ػػرت ف ػػي الفك ػػر السياس ػػي
الفمسػطيني ،كسػاعدت عمػى التحػكؿ مػػف الكفػاح المسػمح لمنضػاؿ السياسػي كالدبمكماسػػي كنػكع مػف التطػكر فػػي
مفيكـ المقاكمة.

المطمب األ ول :موقف حركة فتح من ق اررات الشرعية الدولية ()338 :242
أوالً :موقف حركة فتح من ق اررات الشرعية الدولية
منػػذ أف انطمق ػػت حركػػة فػػتح أعمنػػت بشػ و
ػكؿ كاضػػح رفضػػيا الصػػريح لقػػرار التقسػػيـ رق ػػـ  ،181ككافػػة

الق ػ اررات الصػػادرة عػػف األمػػـ المتحػػدة ،كاعتبػػر أف ىػػذه الق ػ اررات م ػؤامرة دكليػػة تسػػتيدؼ الشػػعب الفمسػػطيني،
كحقكقو السياسية ،كاعتبرت أف ىذه الق اررات تسعى لتثبيت الكجكد اإلسرائيمي عمى األرض الفمسطينية.

كعقب عدكاف  1967أعنت الحركة رفضيا الحاسـ لمقػرار ،242كاعتبػرت أف الشػعب الفمسػطيني غيػر
ممػزـ بمػػا يصػػدر عػػف المنظمػػة الدكليػة مػػف قػ اررات تتنكػػر لحقكقػػو ،كاعتبػرت أف القػرار يصػػفي مظيػػر العػػدكاف

الجديد بانسحاب إسرائيؿ مف األراضي المحتمة ،لكنو يبقي عمى مصدره جاثمان عمى األرض العربيػة (عػدكاف،

ؾ ،2010 ،2ص ،)227كاعتبرت فتح أف التنازؿ األساسي كالرئيسي الذم عممػت أمريكػا كالعػدك اإلسػرائيمي

عمػى انت ازعػػو مػػف معظػـ األنظمػػة العربيػػة ىػك االعتػراؼ بنسػرائيؿ كالقبػكؿ بيػػا كدكلػػة قائمػة ذات سػػيادة كاممػػة

كذات حق ػػكؽ ف ػػي الكجػػػكد كالس ػػبلمة كاالس ػػتقبلؿ السياس ػػي (شػػػعت ،1973 ،ص ،)6كف ػػي البيػ ػػاف السياس ػػي
الصػػادر عػػف حركػػة فػػتح بمناسػػبة الػػذكرل الرابعػػة النطبلقتيػػا ،جػػددت " فػػتح " رفضػػيا المطمػػؽ لكػػؿ مشػػاريع

ػداء مػف قػرار
التسكية السياسية ،كاعتبرتيا "حمػكؿ تصػفكية استسػبلميو تيػدؼ لتصػفية القضػية الفمسػطينية " ابت ن
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انتياء بقرار مجمس األمف رقـ 242الصادر فػي عػاـ  ،1967كأعمنػت رفضػيا ألم مشػاريع أمريكيػة
التقسيـ ك ن
أك سكفيتية " ألنيا تعالج المظير كتترؾ الجكىر ،كألنيا جميعان تتجاىؿ حقكؽ الشعب الفمسطيني.
كرفض ػػتأيضػ ػان فص ػػائؿ المقاكم ػػة الفمس ػػطينية قػ ػرار مجم ػػس األم ػػف رق ػػـ  ،242كاعتب ػػرت أن ػػو يس ػػعى

لتصػػفية القضػػية الفمسػػطينية تصػػفية نيائيػػة؛ فيػػك لػػـ يػػذكر شػػيئان عػػف الشػػعب الفمسػػطيني أك حقكقػػو أك مصػػيره
كىك يعترؼ بحؽ إسرائيؿ في الكجكد داخؿ حدكد آمنة ثابتة كمعترؼ بيا ،كفػي مقابػؿ ذلػؾ أكػدت المنظمػات

الفمسػػطينية عمػػى اسػػتراتيجياتيا القائمػػة عمػػى تحريػػر كامػػؿ التػراب الفمسػػطيني بأسػػمكب حػػرب التحريػػر الشػػعبية
(سيسػػالـ ،2005 ،ص ،)121ككػػاف مجمػػس األمػػف قػػد أصػػدر ق ػ ارره الشػػيير رقػػـ  ،242الػػذم أصػػبح يمثػػؿ
المرجعية السياسية كالقانكنية لحؿ الصراع العربي بمػا فيػو القضػية الفمسػطينية ،كيقػكـ ىػذا القػرار عمػى مبػادئ
منيػا "االعتػراؼ بكحػدة أ ارضػي الػدكؿ كعػدـ جػكاز اكتسػاب األ ارضػي بػالقكة ،كانسػحاب إسػرائيؿ مػف األ ارضػػي

الت ػػي احتم ػػت ف ػػي الصػ ػراع األخي ػػر " كى ػػذه المب ػػادئ بات ػػت تع ػػرؼ بص ػػيغة" األرض مقاب ػػؿ الس ػػبلـ "(فرس ػػكف،
 ،2003ص.)416

كيعتبػػر ىػػذا الق ػرار محػػكر عمميػػة التسػػكية السياسػػية لمص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي ،فقػػد تمحػػكرت حكلػػو

جيكد كافة االطراؼ الدكلية كاإلقميمية كالعربية التي تسعى إلنياء الصػراع كاقامػة السػبلـ الػدائـ فػي المنطقػة،

فقػػد أكػػد عميػػو ك ػؿ رؤسػػاء الػػدكؿ أثنػػاء خطابػػاتيـ فػػي الجمسػػة االفتتاحيػػة لمػػؤتمر مدريػػد لمسػػبلـ عػػاـ 1991

باعتبار القرار  242يمثػؿ األسػاس القػانكني كالسياسػي الػذم تقػكـ عميػو عمميػة التسػكية بػيف إسػرائيؿ كجيرانيػا

العػ ػػرب .حيػ ػػث أكػ ػػد ال ػ ػرئيس جػ ػػكرج بػ ػػكش األب أثنػ ػػاء خطابػ ػػو فػ ػػي الجمسػ ػػة االفتتاحيػ ػػة لممػ ػػؤتمر" أف عمميػ ػػة

المفاكضات سكؼ تسػتمر عمػى نطػاقيف بػيف إسػرائيؿ كالػدكؿ العربيػة ،كبػيف إسػرائيؿ كالفمسػطينييف كسػكؼ تػتـ
المفاكضات عمى أساس الق ارريف  242ك".338

كينص القرار عمى :أف مجمس األمف :إذ يعرب عف قمقو المتكاصؿ بشأف الكضع الخطػر فػي الشػرؽ

األكسػػط ،كاذ يؤكػػد عػػدـ القبػػكؿ باالسػػتيبلء عمػػى أراض بكاسػػطة الحػػرب ،كالحاجػػة إلػػى العمػػؿ مػػف أجػػؿ سػػبلـ
دائػػـ كعػػادؿ تسػػتطيع كػػؿ دكلػػة فػػي المنطقػػة أف تعػػيش فيػػو بػػأمف ،كاذ يؤكػػد أيضػنا أف جميػػع الػػدكؿ األعضػػاء

بقبكليا ميثاؽ األمـ المتحدة قد التزمت بالعمؿ كفقنا لممادة ( )2مف الميثاؽ (كثائؽ فمسطينية ،ص :)321

 -1يؤكػػد أف تحقيػػؽ مبػػادئ الميثػػاؽ يتطمػػب إقامػػة سػػبلـ عػػادؿ كدائػػـ فػػي الشػػرؽ األكسػػط ،كيسػػتكجب

بل المبدأيف التالييف:
تطبيؽ ك ن

أ  -سحب القكات المسمحة مف أراض (األراضي*) التي احتمتيا في النزاع.

*الفرقبٌنأراضًواألراضًٌعودلالختالؾبٌننصالقرارباللؽةالفرنسٌةالتًجاءفٌهااألراضًوالنصباللؽةاإلنجلٌزيالذياقتصرعلى
أراضًمماسمحإلسرائٌلبالمراوؼةفًعدمتطبٌقالقرارباعتبارانالنصاإلنجلٌزيالٌؤكدعلىاالنسحابمنكلاألراضًالعربٌةالتً
احتلتهاإسرائٌلعام0967م 
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ب -إنيػػاء جميػػع ادعػػاءات أك حػػاالت الحػػرب ،كاحت ػراـ كاعت ػراؼ بسػػيادة كحػػدة أ ارضػػي كػػؿ دكلػػة فػػي
المنطقػة ،كاسػتقبلليا السياسػػي ،كحقيػا فػي العػػيش بسػبلـ ضػمف حػػدكد آمنػة ،كمعتػرؼ بيػػا ،كحػرة مػف التيديػػد
كأعماؿ القكة.

 -2يؤكد أيضان الحاجة إلى:
أ -ضماف حرية المبلحة في الممرات المائية الدكلية في المنطقة.
ب -تحقيؽ تسكية عادلة لمشكمة البلجئيف.
ج -ضماف المناعة اإلقميمية ،كاالستقبلؿ السياسي لكػؿ دكلػة فػي المنطقػة ،عػف طريػؽ إجػراءات بينيػا

إقامة مناطؽ مجردة مف السبلح.

كيطالػػب القػرار مػػف السػػكرتير العػػاـ أف يعػػيف ممػػثبلن خاصػان إلػػى الشػػرؽ األكسػػط؛ إلقامػػة اتصػػاالت مػػع

ال ػػدكؿ المعني ػػة؛ بي ػػدؼ المس ػػاعدة ف ػػي الجي ػػكد الدكلي ػػة لمكص ػػكؿ إل ػػى تس ػػكية س ػػممية كمقبكل ػػة ،عم ػػى أس ػػاس

النصػػكص كالمبػػادئ الػكاردة فػػي ىػػذا القػرار ،كيطمػػب مػػف السػػكرتير العػػاـ أف يبمػ المجمػػس بمػػدل تقػػدـ جيػػكد
المبعكث الخاص ،في أقرب كقت ممكف.

كانطبلق ػنا مػػف ىػػذا الق ػرار كخاصػػة الػػنص االنجميػػزم اعتبػػرت إس ػرائيؿ اف الق ػرار  242ال يممػػؾ صػػفة

اإللزاـ كأنيػا ممزمػة باالنسػحاب الكامػؿ مػف األ ارضػي المحتمػة لمكفػاء بشػركطو ،كأف القػرار ينطبػؽ عمػى الػدكؿ
كلػػيس عمػػى التنظيمػػات ألنػػو يتحػػدث عػػف حػػدكد آمنػػو كمعتػػرؼ بيػػا لجميػػع دكؿ المنطقػػة ،كأف الحػػدكد اآلمنػػة

تعني حدكد جديدة غير تمؾ التي كانت قائمة قبؿ الحرب (األسطؿ ،2011 ،ص.)257

كىنػػا يتبػػيف أف الق ػرار الػػدكلي الصػػادر عػػف مجمػػس األمػػف رقػػـ  242يؤكػػد عمػػى عػػدـ ج ػكاز االسػػتيبلء

عم ػػى األ ارض ػػي ب ػػالقكة كعم ػػى الحف ػػاظ عم ػػى االس ػػتقبلؿ السياس ػػي لم ػػدكؿ ،كف ػػؽ مب ػػادئ ميث ػػاؽ األم ػػـ المتح ػػدة

كالقانكف الدكلي ،رغـ محاكالت إسرائيؿ استغبلؿ االختبلؼ في نص القػرار بػيف الػنص الفرنسػي كاالنجميػزم،

كيؤكد القرار أيضان عمى ضػركرة انسػحاب القػكات اإلسػرائيمية مػف األ ارضػي التػي احتمتيػا عشػية حػرب حزيػراف
1967ـ ،كيعتبػػر ىػػذا الق ػرار  ،242الصػػادر عػػف مجمػػس األمػػف الػػدكلي األسػػاس القػػانكني كالػػدكلي لمتسػػكية

السياسية بيف العرب كاسرائيؿ كالذم انطمؽ عمى أساسو مؤتمر مدريد لمسبلـ عاـ 1991ـ.
ثانياً :تطور موقف حركة فتح من الق اررات الدولية
فػػرض الخػػركج مػػف لبنػػاف عمػػى الثػػكرة الفمسػػطينية "كحركػػة فػػتح " أف تتعػػاطى إيجابي ػان مػػع نيػػج التسػػكية

كمبادرات السبلـ ،ليس إيمانان منيا بأف ىذه المبادرات صادقة كفعالة ،كأف مجرد القبػكؿ بيػا سػيؤدم إلػى قيػاـ
بل منيػا
دكلة فمسطينية ،كانما مف أجؿ الحفاظ عمى كجكدىا كتجسيد لمكيانية كاليكية الكطنيػة الفمسػطينية ،كأمػ ن

بػػأف القبػػكؿ بػػنيج التسػػكية حمايػػة ليػػا مػػف محػػاكالت شػػطبيا كالغػػاء كجكدىػػا مػػف الخريطػػة السياسػػية ،لقػػد كػػاف
030

الخػػركج مػػف بيػػركت بمثابػػة الخػػركج مػػف سػػاحة المكاجيػػة العسػػكرية كالػػدخكؿ فػػي سػػاحة المكاجيػػة السياسػػية
كالدبمكماسػية (ابػراش ،2003 ،ص ،)26كنشػػرت ككالػػة األنبػػاء الفمسػطينية( كفػػا) فػػي  22يكليػػك ،1982بيانػان
جػػاء فيػػو أف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية تمتػػزـ بكػػؿ ق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة كالسػػيما القػرار رقػػـ ،181الصػػادر

عف الجمعيػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة عػاـ 1947ـ  ،كبعػد أيػاـ مػف شػير يكليػك نفسػو عػاـ  1982كقػع ياسػر
عرفػػات عمػػى كثيقػػة كتبيػػا النائػػب العػػاـ األمريكػػي "بػػكؿ ماكمكسػػكي" بخػػط يػػده " اعتػػرؼ فييػػا ياسػػر عرفػػات

بجمي ػػع قػ ػ اررات األم ػػـ المتح ػػدة الخاص ػػة بالقض ػػية الفمس ػػطينية ،غي ػػر أف اإلدارة األمريكي ػػة رفض ػػت مض ػػمكف

الكثيقػػة ،كأعمنػػت أنيػػا لػػف تعتػػرؼ بمنظمػػة التحريػػر كتتفػػاكض معيػػا قبػػؿ أف تعتػػرؼ المنظمػػة بكضػػكح بحػػؽ

إسرائيؿ في الكجكد كبقرارم مجمس األمف (338/242المصرم ،2008 ،ص.)183

كنتيجػػة لتطػػكر األحػػداث السياسػػية المتسػػارعة خاصػػة بعػػد تفجػػر انتفاضػػة الحجػػارة عػػاـ1987ـ ،فبعػػد
أقؿ مف عػاـ مػف ظيػكر اآلثػار السياسػية لبلنتفاضػة عمػى منظمػة التحريػر ،عقػد المجمػس الػكطني الفمسػطيني
عاـ1988ـ ،اجتماعنا -لعمو يعد مف أىـ االجتماعات التي عقدىا المجمس الكطني منذ تأسيسو ،-أعمػف فيػو

قيػاـ الدكلػػة الفمسػػطينية عمػػى حػػدكد ،1967كاعتػػرؼ فيػو المجمػػس الػػكطني الفمسػػطيني باإلجمػػاع بقػرار مجمػػس

األمػػف الػػدكلي رقػػـ  242كق ػ ارره  ،338المػػذاف كضػػعا شػػركط التسػػكية السياسػػية فػػي الشػػرؽ األكسػػط " صػػيغة

األرض مقابػؿ السػػبلـ" ،كبعػػد عػػاـ مػػف ذلػػؾ أكػػد المػػؤتمر العػاـ الخػػامس لحركػػة فػػتح المنعقػػد فػػي تػػكنس عػػاـ
 ،1989تمسػػؾ الحركػػة بمبػػادئ كميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة كق ارراتيػػا التػػي أكػػدت الحقػػكؽ الكطنيػػة الثابتػػة كغيػػر

القابمػػة لمتصػػرؼ لمشػػعب الفمسػػطيني ،كحػػؽ كػػؿ الشػػعكب المضػػطيدة التػػي تخضػػع لبلحػػتبلؿ فػػي أف تسػػتخدـ
كػػؿ أش ػػكاؿ النض ػػاؿ م ػػف أجػػؿ تحريرى ػػا كاس ػػتقبلليا ال ػػكطني ،كى ػػذا األمػػر يؤك ػػد أف التط ػػكرات السياس ػػية ف ػػي

السػاحة الفمسػػطينية تػػأتي أكالن مػف خػبلؿ مؤسسػػات منظمػػة التحريػر كمػػف ثػ ٌػـ يػػتـ تمريرىػا فػػي مؤسسػػات حركػػة
فتح التنظيمية.
كبػػالرغـ مػػف أف قبػػكؿ المنظمػػة لمق ػرار رقػػـ  242كػػاف يمثػػؿ تطػػك انر أساسػػيان فػػي مكاقفيػػا ،فػػنف الكاليػػات

المتحػػدة لػـ تكتػػؼ بػػذلؾ ،بػػؿ طالبيػػا "جػػكرج شػػكلتز" كزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي ،بالمكافقػػة عمػػى صػػيغة محػػددة
تشمؿ كافة الشركط األمريكية ،كمف خػبلؿ كزيػر الخارجيػة السػكيدية أندرسػكف ،تػـ التكصػؿ إلػى ىػذه الصػيغة

كتض ػػمنيا خطػ ػػاب ياسػػػر عرفػ ػػات أمػػػاـ الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ المتحػػػدة ف ػػي 12ديسػػػمبر ،1988كالمػػػؤتمر

الصحفي الذم عقده بعد ذلؾ (شاش ،1999 ،ص .)38
كلعػؿ التطػكرات فػي السػاحة الفمسػطينية التػي تمثمػػت فػي خػركج الثػكرة الفمسػطينية مػف األردف فػي العػػاـ
 ،1971كفق ػػدانيا قاع ػػدتيا االرتكازي ػػة بع ػػد أح ػػداث أيم ػػكؿ األس ػػكد ،كث ػػـ خركجي ػػا م ػػف لبن ػػاف بع ػػد االجتيػػػاح

ػر أمػػاـ الثػػكرة الفمسػػطينية ،أدت فػػي النيايػػة لت ارجػػع دكر العمػػؿ
اإلس ػرائيمي لمبنػػاف ٌ ،1982شػػكؿ تحػػدينا كبيػ نا
العسكرم لصالح العمؿ السياسي كالدبمكماسي ،كتطكر مكقؼ حركػة فػتح مػف قػ اررات الشػرعية الدكليػة كالقبػكؿ
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بالحػػؿ السػػممي كالقبػػكؿ بق ػ اررات الشػػرعية الدكليػػة ،كبخاصػػة الق ػرار  242ك 338التػػي كان ػت ترفضػػيا الحركػػة
سابقان ،كتعتبرىا ال يمبي الحد األدنى مف الحقكؽ الكطنية الفمسطينية القرار ،كالقبكؿ بالحؿ السممي.
المطمب الثاني :موقف حركة فتح من مشاريع التسوية الدولية
مشاريع التسكية السياسية لمصراع العربي االسرائيمي كثيرة ككثيػرة جػدا؛ لكػف سػكؼ تركػز الد ارسػة عمػى
بعض المشاريع األمريكية كمنيػا ،مشػركع ركجػرز 1970كمشػركع ريغػاف ،1982ألنيػا مشػاريع أمريكيػة أتػت

بعد حػركب عربيػة إسػرائيمية مػف أجػؿ تيدئػة الكضػع المشػتعؿ فػي المنطقػة العربيػة ،فقػد جػاء مشػركع ركجػرز

عقػػب حػػرب1967ـ ،كجػػاء مشػػركع ريغػػاف بعػػد االجتيػػاح اإلسػرائيمي لجنػػكب لبنػػاف كخػػركج الثػػكرة مػػف بيػػركت
.1982

أوالً :مشروع روجرز1970
طػػرح كلػػيـ ركجػػرز كزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي ،مشػػركعنا عمػػى األردف كمصػػر كالكيػػاف اإلسػرائيمي يسػػتند

أساسان إلػى تنفيػذ قػرار  ،242كاقامػة مباحثػات لمتكصػؿ إلػى اتفػاؽ سػبلـ "عػادؿ كدائػـ" عمػى أسػاس االعتػراؼ

بالسػيادة كسػبلمة الكيػاف اإلقميمػي لكػؿ طػرؼ كاسػتقبللو السياسػي( .اليػاس )2014 ،فقػد تقػدـ كزيػر الخارجيػة

األمريكػػي فػػي 1970/5/25ـ ،بمبػػادرة لكقػػؼ إطػػبلؽ النػػار فػػي الشػػرؽ األكسػػط لمػػدة تسػػعيف يكم ػان مػػف أكؿ
تمػكز /يكليػػك كحتػػى أكؿ تشػريف أكؿ/أكتػػكبر  1970نشػػط خبلليػػا مبعػػكث مجمػػس األمػػف جكنػػار يػػارين لتنفيػػذ
قرار ،242كالتكصؿ التفاؽ سبلـ عادؿ كدائػـ بػيف دكؿ المنطقػة ،تنسػحب خبللػو إسػرائيؿ مػف األ ارضػي التػي

احتمتيا في حرب 1967ـ ،مقابػؿ االعتػراؼ بنسػرائيؿ (عػدكاف ،2010 ،ص ،)234كقػد جػاء المشػركع عمػى
شكؿ رسالة مكجية مف ركجرز إلى محمكد رياض كزيػر الخارجيػة المصػرم ،نصػت عمػى مػا يمػي" :فػي رأينػا

أف أكثػػر الكسػػائؿ فعاليػػة لمكصػػكؿ لتسػػكية ،ىػػي تمكػػيف الفرقػػاء أف يعممػكا تحػػت إشػراؼ الػػدكتكر يػػان

*

بيػػدؼ

أيجاد الخطكات التفصيمية البلزمة لتنفيذ قرار مجمس األمف رقـ( 242عبد اليادم.)506:507،1975 ،
ثانياً :موقف حركة فتح من مبادرة روجرز

فػػي بدايػػة انطبلقتيػػا رفضػػت حركػػة فػػتح كػػؿ المشػػاريع السياسػػية التػػي تبنتيػػا ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة التػػي
تسػػببت فػػي ترس ػػي معانػػاة الشػػعب الفمسػػطيني ،فقػػد رفض ػػت الحركػػة ق ػرار التقسػػيـ كلجنػػة التكفيػػؽ كمشػػاريع
تػػكطيف البلجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي الػػببلد العربيػػة كغيرىػػا ،كاعتبػػرت كػػؿ المشػػاريع السػػممية م ػؤامرة اسػػتعمارية

صػػييكنية تيػػدؼ إل ػػى تصػػفية قض ػػية فمسػػطيف كتثني ػػت االغتص ػػاب اليي ػػكدم ليػػا ،كمحاكل ػػة فػػرض أنص ػػاؼ

الحمكؿ .كعمى أثر مبػادرة ركجػرز التػي تسػتثني الطػرؼ الفمسػطيني نيائيػنا مػف المعادلػة ،بػرز أكؿ تػكتر شػديد
بيف المكقؼ الفمسطيني كالمكقؼ المصرم ،بقيادة عبد الناصر.

*هوالسفٌرجونارٌانجالمبعوثالخاصللسكرتٌرالعاملألممالمتحدة،تمتكلٌفهبتنفٌذقرارمجلساألمنرقم242الصادرفى22فبراٌرمنسنة
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فعبػػد طػػرح مبػػادرة "ركجػػرز" عمػػى مصػػر كمبػػادرة أمريكيػػة لحػػؿ الصػراع العربػػي – اإلسػرائيمي ،كبعػػد
إعبلف الرئيس عبد الناصر في  /1970/7/22قبكلػو ليػا ،أثػار ذلػؾ مكجػة شػديدة مػف الغضػب داخػؿ حركػة

المقاكمة الفمسطينية ،كأعمف متحدث باسـ منظمة التحرير في " 1970/7/24إف الثػكرة الفمسػطينية لػف تسػمح
أليػػة جيػ وة كانػػت بػػأف تكػػكف كصػػية عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني ،كأف تتصػػرؼ بقضػػيتو ،كأف الثػػكرة سػػتقاتؿ بكػػؿ

الكسػائؿ ضػػد جميػع الحمػػكؿ كاالقت ارحػات االنيزاميػػة" (عبػد الػػرحمف ،1987 ،ص ،)218كأعمػف خالػػد الحسػػف
عضػػك المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح أيضػػان لمجمػػة " فػػرم بالسػػتايف" الصػػادرة فػػي كاشػػنطف أف قبػػكؿ كتنفيػػذ
مبادرة " ركجرز " يعني تصفية القضية الفمسطينية ،كأشػار إلػى أف ىنػاؾ تناقضػات أساسػية قائمػة بػيف حركػة

المقاكم ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية ،الت ػ ػػي ى ػ ػػدفيا تحري ػ ػػر فمس ػ ػػطيف كخم ػ ػػؽ دكل ػ ػػة ديمقراطي ػ ػػة كمبػ ػػاردة ركج ػ ػػرز(اليكمي ػ ػػات
الفمسػػطينية،ج، 1971 ،13ص ،)9كقػػد كػػاف السػػبب الػػذم دعػػا منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية لػػرفض مشػػركع
ركجػ ػػرز ،أنػ ػػو يمثػ ػػؿ اعت ارف ػ ػان بنس ػ ػرائيؿ كخركج ػ ػان عػ ػػف الءات مػ ػػؤتمر الخرطػ ػػكـ* ،كيقػ ػػدـ تنػ ػػازالن عػ ػػف الحقػ ػػكؽ

الفمسػػطينية ،كيحظػػر العمػػؿ الفػػدائي ،كيػػدعكا إلػػى االصػػطداـ بػػيف الػػدكؿ العربيػػة كالمقاكمػػة الفمسػػطينية .حيػػث
كػػاف ىػػدؼ مبػػادرة ركجػػرز تحقيػػؽ تسػػكية سياسػػية بػػيف األردف كاس ػرائيؿ كتتجاىػػؿ المقاكمػػة الفمسػػطينية (أبػػك

نحؿ ،كآخركف ،2012 ،ص ،)191 :190كفي بياف لمنظمة التحرير الفمسطينية بتػاري  25تمػكز1970ـ،
أعمنػػت فيػػو المنظمػػة مكقفيػػا بشػ و
ػكؿ رسػػمي مػػف مبػػادرة "ركجػػر " حيػػث جػػاء فػػي البيػػاف التأكيػػد عمػػى مكاقػػؼ
المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،الناطقػػة باسػػـ الشػػعب العربػػي الفمسػػطيني كالمعب ػرة عػػف أىػػداؼ
نضػػالو ،تعمػػف عػػف رفػػض الشػػعب الفمسػػطيني لقػرار مجمػػس األمػػف ككػػؿ صػػي تنفيػػذه ،كمنيػػا مشػػركع ركجػػرز

(عبد اليادم ،1975 ،ص.)513

كىك ػػذا يتض ػػح أف منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية كحرك ػػة ف ػػتح ق ػػد رفض ػػتا مب ػػادرة ركج ػػرز المبني ػػة عم ػػى

القرار ،242الصادر عف مجمس األمف الػدكلي ،عقػب حػرب 1967ـ ،كالػذم يتعامػؿ مػع القضػية الفمسػطينية
كمشكمة الجئيف ،كيتجاىؿ الحقكؽ السياسية كالكطنية لمشعب الفمسطيني ،كيصػفي القضػية الفمسػطينية تمامػان،

فقػػد تجاىػػؿ ىػػذا المشػػركع ،بتعمػػد مػػف اإلدارة األمريكيػػة اإلشػػارة إلػػى منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية باعتبارىػػا

طػػرؼ مػػف أطػراؼ الصػراع العربػػي االسػرائيمي ،أك كضػػعية األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة

كقطاع غزة في عاـ  1967مف قبػؿ إسػرائيؿ ،لػذلؾ رفضػت حركػة فػتح كمنظمػة التحريػر الفمسػطينية مشػركع

ركجػػرز رفضػ ػان تامػ ػان ،كاعتب ػػرت التع ػػاطي مع ػػو ي ػػأتي فػػي س ػػياؽ محاكل ػػة تص ػػفية القض ػػية الفمس ػػطينية ،كخم ػػؽ

أكصياء عمى الشعب الفمسطيني.

*

قمةالالءاتالثالثةأوقمةالخرطومهًمؤتمرالقمةالرابعالخاصبجامعةالدولةالعربٌة،عقدتالقمةفًالعاصمةالسودانٌةالخرطومفً29
أؼسطس0967علىخلفٌةهزٌمةعام0967أوماعرؾبالنكسة.وقدعرفتالقمةباسمقمةالالءاتالثالثةحٌثخرجتالقمةبإصرارعلى
التمس بالثوابتمنخاللالءاتثالثة:الصلحوالاعتراؾوالتفاوضمعالعدوالصهٌونًقبلأنٌعودالحقألصحابه.حضرتكلالدول
العربٌةالمؤتمرباستثناءسورٌا.
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ثالثاً :مشروع ريغان 1982
ترؾ االجتياح اإلسرائيمي لمبناف  1982تػأثي نار كبيػ نار عمػى منظمػة التحريػر الفمسػطينية كحركػة فػتح ،إذ

أنيػػا فقػػدت القاعػػدة الجغرافيػػة التػػي قامػػت عمييػػا "دكلػػة المنفػػى" ،كخسػػرت مقػػار قيادتيػػا ،كالقسػػـ األعظػػـ مػػف
بنيتيػػا التحتيػػة كالعسػػكرية كاإلعبلميػػة (مقابمػػة ،محمػػد البطػػؿ ،)2015/5/ 11،كفرضػػت حػػرب لبن ػػاف عمػػى

الثػػكرة الفمسػػطينية أف تتعػػاطى إيجابي ػان مػػع نيػػج التسػػكية ،كمبػػادرات السػػبلـ ،لػػيس إيمان ػان منيػػا أف المبػػادرات
صػػادقة كفاعمػػة ،كأف مجػػرد القبػػكؿ بيػػا سػػيؤدم إلػػى قيػػاـ دكلػػة فمسػػطينية ،بػػؿ مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى كجكدىػػا
كتجسيد لمكيانية كلميكية الكطنية الفمسطينية ،لذلؾ استشػعرت الكاليػات المتحػدة األمريكيػة ،صػعكبة مكقػؼ ـ.

ت .ؼ ، .كتخاذؿ المكقؼ العربي ،فسارعت بعد الخركج مباشرةن مػف بيػركت إلػى طػرح مبػادرة " ريغػاف " فػي
سػبتمبر  ،1982كىػػي المبػادرة التػػي يعتقػد أنيػػا كانػػت كمػا تػزاؿ األسػاس لمتصػػكر األمريكػي لمتسػػكية( ابػراش،
 ،2003ص.)27: 26
كك ػػاف كاض ػػحان لقي ػػادة منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية ،أف الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة تح ػػاكؿ بمبادرتي ػػا

"ضػػرب حديػػد المنطقػػة كىػػك سػػاخف" كاسػػتثمار انتصػػار إسػرائيؿ فػػي الحػػرب كضػػعؼ مكقػػؼ منظمػػة التحريػػر،

كاستغبلؿ تراجع معنكيات الشػارع العربػي ،كفػرض رؤيتيػا لحػؿ الصػراع الفمسػطيني– اإلسػرائيمي ،كقػد أعطػت

المبػ ػػادرة زخم ػ ػنا جديػ ػػدنا "لمخيػ ػػار األردنػ ػػي" كأشػ ػػارت بكضػ ػػكح إلػ ػػى أف اإلدارة األمريكيػ ػػة تػ ػػرل أف حكػ ػػـ ذاتػ ػػي

لمفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع غزة ،مرتبط باألردف ،يكفر أفضؿ فرصػة لسػبلـ عػادؿ كثابػت ،كأكػدت
المبادرة أف الحرب ضد ـ .ت .ؼ .تدخؿ في سياؽ ردع السػكفييت كعمبلئيػـ فػي المنطقػة( .نكفػؿ،2000 ،
ص )63:64كتضػػمنت مب ػػادرة ريغ ػػاف ( )7الءات تنسػػؼ الحق ػػكؽ الكطني ػػة الفمسػػطينية كالقض ػػية الفمس ػػطينية

جممػػة كتفصػػيبلن "ال لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،ال لمدكلػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة ،ال لحػػؽ تقريػػر المصػػير ،ال
إلزالة المستكطنات ،ال لعكدة القدس لمسيادة العربية ،كال النسحاب إسرائيؿ الكامؿ.

ككانػػت الظػػركؼ التػػي طيرحػػت فييػػا مبػػادرة ريغ ػػاف محرجػػة كدقيقػػة بالنسػػبة لقيػػادة "ـ .ت .ؼ ".فقػػد

جػاءت بعػػد الخػركج مػػف بيػركت كقبػػؿ أشػير قميمػػة مػف طػػرح مبػادرة فػػاس الثانيػة ،كاف كانػػت المنظمػة كأغمبيػػة

الفصائؿ أصػدرت بيانػات رفػض لمبػادرة ريغػاف ،إال أف ىػذا الػرفض لػـ يكػف قاطعػنا (ابػراش ،2003،ص)28
لػػذلؾ اتسػػـ رد منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية بالحػػذر الشػػديد عمػػى مشػػركع ريغػػاف ،بسػػبب التضػػاؤؿ الكبيػػر فػػي
قدرتيا عمى المقايضة ،في ظؿ الظركؼ العربية كالدكلية التي كانت سائدة في تمؾ الفترة.
كىكػػذا نبلحػػظ أف النتػػائج الكارثيػػة التػػي تمخضػػت عػػف االجتيػػاح اإلس ػرائيمي لمبنػػاف 1982ـ ،كخػػركج

الثػػكرة الفمس ػػطينية منيك ػػة م ػػف بي ػػركت ،أدت إل ػػى طػػرح اإلدارة األمريكي ػػة مب ػػادرة باس ػػـ الػ ػرئيس ريغ ػػاف ،الت ػػي
تسػػتخؼ بػػالحقكؽ السياسػػية كالكطنيػػة الفمسػػطينية ،كنتيج ػةن ليػػذه الظػػركؼ لػػـ تسػػتطع قيػػادة منظمػػة التحريػػر
كحركػػة فػػتح رفػػض مبػػادرة ريغػػاف رفضػان صػريحان كمػػا فعمػػت مػػع مبػػادرة ركجػػرز ،فقػػد حاكلػػت منظمػػة التحريػػر
عدـ التصادـ مباشرة مع اإلدارة األمريكية كسعت إلى تطػكير مكقػؼ عربػي يكػكف مضػاد قػكم لممبػادرة ،كمػف
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جانػ و
ػب آخػػر حاكلػػت منظمػػة إعػػادة ترتيػػب العبلقػػة مػػع األردف مػػف جديػػد تحسػػبان لفػػرض المبػػادرة عمػػى الكاقػػع.
كعمى الرغـ مف ذلؾ بقيت األفكار التي كردت في مبادرة ريغف ىػى األسػاس الػذم قامػت عميػو اتفاقيػة أكسػمك
مع بعض االختبلفات.

المطمب الثالث :موقف حركة فتح من مشاريع التسوية العربية
تط ػػكرت المكاق ػػؼ العربي ػػة م ػػف الصػ ػراع العرب ػػي الص ػػييكني تبعػ ػان لتط ػػكر األح ػػداث كالتحػ ػكالت الدكلي ػػة

كاإلقميميػػة ،فكانػػت فػػي معظميػػا ردات فعػػؿ عػػف مبػػادرات غربيػػة أك حػػركب عربي ػة إس ػرائيمية ،أك جػػاءت فػػي

أحسف األحكاؿ لمحاكلة فرض كصاية عمى الشعب الفمسطيني كق ارره الكطني .لػذلؾ سػكؼ تسػتعرض الد ارسػة
في ىذا المطمب مشركع المممكة المتحدة الذم طرحو الممؾ حسػيف ،مشػركع األميػر فيػد ،كىمػا مػف المشػاريع

آثار سياسية عمى الساحة الفمسطينية كالعربية كالدكلية.
العربية الميمة التي تركت نا
أوالً:مشروع المممكة العربية المتحدة 1972م

أعمف الممؾ حسيف في  15آذار 1972ـ ،في مؤتمر عقد في القصر الممكي بعمػاف مشػركعان لمتسػكية
مػػع إس ػرائيؿ ييػػدؼ إلػػى صػػياغة " الكحػػدة األردنيػػة – الفمسػػطينية " عمػػى أسػ و
ػس جديػػدة تحػػت اسػػـ " المممكػػة

العربية المتحدة "(عبد اليادم ، 1975،ص )405ككاف الممػؾ حسػيف قػد أرسػؿ رسػالة إلػى الػرئيس المصػرم
أنػػكر الس ػػادات فػػي1972/3/13ـ ،ع ػػرض فييػػا مش ػػركعنا لمكح ػػدة بػػيف قطػ ػريف" قطػػر األردف كيض ػػـ الض ػػفة
الشػػرقية لنيػػر األردف ،كقط ػػر فمسػػطيف كيضػػـ الض ػػفة الغربيػػة " كأي ػػة أ ارضػػي فمسػػطينية أخ ػػرل يػػتـ تحريرى ػػا
كيرغػػب سػػكانيا فػػي االنضػػماـ إلييػػا(في إشػػارة لقطػػاع غ ػزة) عمػػى أف تكػػكف القػػدس عاصػػمة قطػػر فمسػػطيف،
كعمػػاف عاصػػمة قطػػر األردف كالعاصػػمة المركزيػػة لبلتحػػاد الػػذم سيت أرسػػو الممػػؾ حسػػيف ،كالػػذم يمسػػؾ بزمػػاـ

السػػمطتيف التشػػريعية المركزيػػة كالتنفيذيػػة المركزي ػػة ،باإلضػػافة إلػػى القػػكات المسػػمحة (ع ػػدكاف ،ؾ،2010 ،2
ص ،)238كك ػػاف ط ػػرح مش ػػركع المممك ػػة العربي ػػة المتح ػػدة ف ػػي س ػػاحة الت ػػداكؿ السياس ػػي م ػػف جان ػػب العاى ػػؿ

األردني ،كقياـ إسرائيؿ بنجراء أكؿ انتخابات بمدية في الضفة الغربية يشكؿ تحػدم كبيػر أمػاـ حركػة المقاكمػة
الفمسطينية (أبك نحؿ ،كآخركف ،2012 ،ص.)201

كج ػػاء ىػ ػػذا المشػػػركع بعػ ػػد ضػ ػػـ األردف لمضػػػفة الغربيػ ػػة ،حيػ ػػث كػػػاف قػ ػػد أعمػ ػػف المم ػػؾ عبػ ػػد اهلل فػ ػػي

ػاء عمػى تكصػيات مػؤتمر أريحػا* ،الػػذم
1950/4/24ضػـ الضػفة الغربيػة إلػى المممكػة األردنيػة الياشػمية ،بن ن
عػػزز المسػػاعي األردنيػػة لفػػرض كصػػاية سياسػػية عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني فػػي الضػػفة الغربيػػة ،كالتػػي كانػػت

األردف تعتبرىا جزء مف األراضي االردنية حتى اعبلف فؾ االرتباط بيف األردف كالضفة الغربية عاـ1988ـ.

*مؤتمرأرٌحاهوالمؤتمرالذيضمزعاماتفلسطٌنٌةعام0949طالبتبوحدةالضفةالؽربٌةمعالمملكةاألردنٌةالهاشمٌةٌ.عتبرمؤتمرأرٌحا
منأهماألحداثبعدحرب،0948حٌثتمتالوحدةعام0951وأجرٌتانتخاباتمناصفةبٌنالضفةالؽربٌةوالضفةالشرقٌة.وأصبحمواطنو
الضفةالؽربٌةمواطنٌنأردنٌٌنواندمجوافًمؤسساتالدولة.ولمتعترؾالدولالعربٌةآنذا بهذهالوحدةواعتبرتهااحتالال.
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ثانياً :موقف حركة فتح من مشروع المممكة العربية المتحدة
تميزت عبلقة المنظمة بالسػمطات األردنيػة طػكاؿ فتػرة عػاـ 1970ـ  -كمػا بعػدىا – بدرجػة عاليػة مػف

التػ ػػكتر كالص ػ ػراع المتفػ ػػاقـ باسػ ػػتمرار ،حيػ ػػث كػ ػػاف األردف يشػ ػػكؿ القاعػ ػػدة الرئيسػ ػػية لتكاجػ ػػد ق ػ ػكات المقاكمػ ػػة
الفمسطينية كتنظيميا السياسي كمكاتبيػا كجماىيرىػا (عبػد الػرحمف ،1987 ،ص ،)223كقبػؿ أف يعمػف الممػؾ
حسػػيف مشػػركعو الػػداعي إلػػى إقامػػة" مممكػػة عربيػػة متحػػدة " ،كانػػت كثيػػر مػػف األكسػػاط الفمسػػطينية كالعربيػػة
تتكقػػع حػػدثنا سياسػػينا خطيػػر مصػػدره األردف ،بسػػبب المعمكمػػات التػػي تناقمتيػػا كسػػائؿ اإلعػػبلـ عػػف اجتماعػػات

سرية جرت كتجرم بيف مسئكليف أردنييف كاسرائيمييف في القدس (الحسف ،1972 ،ص.)247

لذلؾ لـ يتأخر الرد الفتحاكم عمى مشركع المممكة المتحدة :فقد نشرت جريػدة حركػة فػتح فػي منتصػؼ

آذار  1972تصػريحنا لػرئيس المجنػػة السياسػػية العميػػا لشػػؤكف الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف" ،محمػػد يكسػػؼ النجػػار "
"أبك يكسؼ " يصؼ مشركع المممكة المتحدة بيف الضفة الشرقية كالغربية كقطاع غزة بأنيا " عمميػة إجيػاض

لحركة الثكرة الفمسطينية " كفي  16آذار1972ـ ،أصػدرت المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر بيانػان سػجمت فيػو
"رفػػض" مشػػركع المممكػػة العربيػػة المتحػػدة " كقالػػت " أف الشػػعب الفمسػػطيني ىػػك الػػذم يقػػرر مسػػتقبمو كمسػػتقبؿ

قضيتو" (عبد اليػادم ،1975 ،ص ،)413كعقػدت المجنػة المركزيػة كالمجمػس الثػكرم لحركػة فػتح اجتماعػات

ميمة لتدارس المكقؼ ،كأصدرت بيانػنا سياسػينا عػف " مشػركع المممكػة المتحػدة " صػدر فػي 1972/3/17ـ،

كأعمنػت فيػػو رفضػان صػريحان لممشػركع ،كادانػػة أم شػػخص أك طػػرؼ فمسػطيني يحػػاكؿ المشػػاركة فػػي المشػػركع
مػػف قريػػب أك بعيػػد ،كاعتبػػرت أم تجػػاكب مػػع المشػػركع مػػف أم طػػرؼ يعتبػػر خارج ػان عػػف الصػػؼ الػػكطني

كخائنػ ػان لطمكحػ ػػو القػػػكمي ،كأكػ ػػدت أنػػػو ال يحػ ػػؽ لممم ػػؾ أك أم طػ ػػرؼ التحػػػدث باسػ ػػـ الشػػػعب الفمسػ ػػطيني أك

التبلعب بمصيره أك أف يقرر نيابة عنو (الحسف ،ببلؿ ،1972 ،ص.)249

كيعتبػػر مشػػركع المممكػػة العربيػػة المتحػػدة ،الػػذم طرحػػو الممػػؾ حسػػيف عقػػب خػػركج الثػػكرة الفمسػػطينية

مباش ػرة مػػف األردف كفقػػدانيا القاعػػدة اآلمنػػة بػػاألردف ،محاكل ػةن لتصػػفية القضػػية الفمسػػطينية كاليكيػػة الكطنيػػة

الفمس ػػطينية ،كدمجي ػػا ف ػػي المك ػػكف السياس ػػي كالثق ػػافي كالس ػػيادم لمنظ ػػاـ الممك ػػي األردن ػػي ،م ػػف خ ػػبلؿ ط ػػرح

المشركع الذم ينص عمى إقامة اتحاد بيف الضفة الشرقية كالضػفة الغربيػة لنيػر األردف تحػت السػيادة الكاممػة

لمممؾ حسيف ،الذم سكؼ يخكؿ بجميع السمطات كالصبلحيات التشريعية كالتنفيذية ،كقد صاحب إعػبلف ىػذا

المشػػركع رفض ػان تام ػان مػػف كػػؿ القػػكل كالفصػػائؿ الكطنيػػة الفمسػػطينية ،فقػػد تػػـ رفضػػو بشػػكؿ ص ػريح مػػف قبػػؿ
منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية كالمجن ػػة المركزي ػػة كالمجم ػػس الث ػػكرم لحرك ػػة ف ػػتح ،كك ػػؿ الشخص ػػيات كالفعالي ػػات

بل فػػي العػػرض كالنقػػاش ،فقػػد جػػاءت حػػرب أكتػػكبر 1973بحقػػائؽ
الكطنيػػة ،كلػػـ يسػػتمر ىػػذا المشػػركع طػػكي ن
ال جديػػدنا أمػػاـ التسػػكية السػػممية عمػػى
جديػػدة عمػػى األرض أنيػػت كػػؿ المشػػاريع السػػممية السػػابقة كفتحػػت مجػػا ن
قكاعد مختمفة.
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ثالثاً :مبادرة األمير فيد األولى والثانية
فػي ظػؿ الظػركؼ كاألجػكاء التػي كانػت سػائدة فػي تمػؾ الفتػرة ،بسػبب التػكتر السياسػي كالعسػكرم القػػائـ

بػػيف الثػػكرة الفمسػػطينية كاسػرائيؿ ،كالػػذم أخػػذ شػػكؿ حػػرب المدفعيػػة كالصػكاري كالغػػارات الجكيػػة ،عقػػدت القمػػة

العربيػة مؤتمرىػا الثػػاني عشػر يػكـ  ،1981/11/25فػػي مدينػة فػػاس بػالمغرب ،كسػبؽ القمػػة اجتمػاع تمييػػدم
لػػكزراء خارجيػػة الػػدكؿ العربيػػة ،تنػػاكلكا فيػػو مػػذكرة تقػػدمت بيػػا المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،عرفػػت الحقػػا باسػػـ
مشركع األمير فيد ،حيث جاء ىذا المشركع كػأكؿ مبػادرة عربيػة كسػعكدية لحػؿ القضػية الفمسػطينية كالصػراع

العربي اإلسرائيمي.

كطػرح األميػػر فيػػد كلػي العيػػد السػػعكدم آنػػذاؾ خطػة سياسػػية لحػػؿ القضػية الفمسػػطينية تسػػتيدؼ انتبػػاه

الكاليات المتحدة األمريكية كأكركبا مف خػبلؿ ثمػاني مبػادئ طرحيػا عمػى الصػحافة فػي  7أغسػطس ،1981

تضػػمنت انسػػحاب إسػرائيؿ كا ازلػػة مسػػتعمراتيا فػػي أ ارضػػي  ،1967كتأكيػػد حػػؽ العػػكدة لبلجئػػيف الفمسػػطينييف،
كضماف إتاحة األماكف المقدسة لجميػع األديػاف ،ككضػع الضػفة الغربيػة كالقطػاع تحػت إشػراؼ األمػـ المتحػدة

لبضعة أشير ،كقياـ دكلة فمسطينية عاصمتيا القدس " كتأكيد حؽ دكؿ المنطقة في العيش بسػبلـ " كضػماف
األمـ المتحدة أك الدكؿ الكبػرل تنفيػذ تمػؾ المبػادئ(عػدكاف ،ؾ ،2010 ،ص ،)249:250كأدل طػرح األميػر
فيػػد مبادرتػػو السياسػػية األكلػػى فػػي عػػاـ1981؛ إلػػى تفػػاكت ردكد األفعػػاؿ العربيػػة كالفمسػػطينية ،بػػيف مؤيػػد ليػػا
كمش و
ػكؾ فييػا ،أك رفضػيا كادانتيػػا ،فقػد أدل طػرح ىػذه المبػػادرة إلػى بػركز خبلفػات بػػيف الػدكؿ العربيػة ،حيػػث

أيدىا البعض عبلنية ،فيما عارضػت دكؿ جبيػة الصػمكد كالتصػدم ىػذا المشػركع ضػمنان ،ككانػت األردف مػف
بػػيف الػػدكؿ التػػي أيػػدت المشػػركع ،كلػػـ تحػػدد منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية مكقفيػػا بشػ و
ػكؿ نيػػائي ،كاكتفػػى رئػػيس
المجنة التنفيذية ياسر عرفات "بقكلو بأف الخطة السعكدية تيقػدـ بدايػة حسػنة لسػبلـ دائػـ فػي المنطقػة " كأعػرب
عف تشاؤمو بكجو عاـ إزاء احتماؿ تحقيقييا.

كانطكل المكقؼ الفمسطيني الحقان عمى رفض المبػادرة ،كذلػؾ مػف خػبلؿ التنسػيؽ الػذم ظيػر بػيف دكؿ

جبيػة الصػمكد كالتصػدم فػي القمػة العربيػة فػي فػاس1981/11/25ـ ،حيػث عقػد مػؤتمر القمػة جمسػة كاحػػدة

كفشؿ في أف يحقؽ إجماعنا عربينا لجيػة مناقشػة مبػادرة األميػر فيػد (عبػد الػرحمف،1987 ،ص،)293:294

كأعمػػف ف ػػاركؽ الق ػػدكمي رئ ػػيس ال ػػدائرة السياس ػػية فػػي منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية رف ػػض المنظم ػػة ألم قػ ػرار
يعترؼ بنسرائيؿ سكاء كاف في مػؤتمر كزراء الخارجيػة العػرب أك فػي مػؤتمر القمػة العربيػة ،كصػرح القػدكمي
رفضػان
ن
قائبل" :إف الظركؼ غير مناسػبة لحػؿ سػممي ،كاف الفمسػطينييف يرفضػكف النقطػة السػابعة فػي المشػركع ن

قاطعنا" (مركز المعمكمات الكطني كفاء  ،)2011،كلكف عقب العػزك اإلسػرائيمي لجنػكب لبنػاف عػاـ 1982تػـ
ن
اعادة طرح المبادرة عمى القمة العربية ،مرة أخرل.
كدعػػت مبػػادرة فيػػد -التػػي اعتمػػدت بشػ و
ػكؿ كبيػػر عمػػى قػرار مجمػػس األمػػف رقػػـ  -242إلػػى إقامػػة دكلػػة

أرضػػييا ،كقػػد اصػػطدمت
فمسػػطينية عاصػػمتيا القػػدس الشػرقية التػػي ضػػمتيا إس ػرائيؿ رسػػمينا بعػػدىا بعػػاـ إلػػى ا
038

المبادرة عندما طرحت عمى قمة فػاس األكلػى فػي نػكفمبر /تشػريف الثػاني مػف عػاـ  1981بالخبلفػات العربيػة

حيث اسػتمرت القمػة لمػدة أربػع سػاعات فقػط لتنتيػي بفش وػؿ كبيػر كػاف مػرده إصػرار دكؿ مثػؿ سػكريا كالج ازئػر

كليبيا كالعراؽ إضافة إلى منظمة التحرير الفمسطينية ،عمػى حػذؼ البنػد السػابع مػف الخطػة الػذم يتحػدث عػف

اعتػراؼ ضػػمني بنسػرائيؿ ،لكػػف أعيػػد طػػرح المبػػادرة مػرة أخػػرل مػػف جديػػد ،عمػػى قمػػة عربيػػة ثانيػػة عقػػدت فػػي

مدينة فاس بالمغرب أيضان بعد ذلؾ بعدة أشير في عاـ  ،1982عقب الغزك اإلسرائيمي لجنكب لبناف ،حيػث

تـ إقرارىا رسميان مف قبػؿ القمػة العربيػة ،بعػد أف رأل المشػارككف فػي القمػة خاصػة سػكريا أنيػا ال تتضػمف أم
تنػػازؿ عػػف الحقػػكؽ العربيػػة كأنيػػا تتفػػؽ مػػع قػػرار مجمػػس األمػػف (242الجزيػػرة نػػت ،)2002،كك ػػاف تػػداكؿ
مشػػركع ريغػػاف فػػي عػػدد مػػف العكاصػػـ العربيػػة باعتبػػاره أحػػد العكامػػؿ الرئيسػػية التػػي عجمػػت بعقػػد قمػػة فػػاس

الثانيػػة ،1982/9/9-6كعمميػػا شػػكمت ق ػ اررات فػػاس ردنا كتطػػكي نار لمبػػادرة " ريغػػاف " كالتقػػاطع معيػػا ،ككمفػػت
القمػػة الممػػؾ الحسػػف الثػػاني أف يحمػػؿ القػ اررات التػػي سػػمتيا " مشػػركع الممػػؾ فيػػد " إلػػى كاشػػنطف ،كأف يقػػدميا
بنفسو إلي الرئيس ريغاف(.حكاتمة ،1998 ،ص)17

كىكػػذا نخمػػص أف معظػػـ المبػػادرات الدكليػػة كالعربيػػة ،قػػد جػػاءت بيػػدؼ تصػػفية القضػػية الفمسػػطينية،

االلتف ػػاؼ عم ػػى الحق ػػكؽ الكطني ػػة الفمس ػػطينية ،عب ػػر مجمكع ػػة م ػػف المب ػػادرات ،الت ػػي ص ػػيغت بي ػػدؼ ض ػػماف
اس ػػتمرار االح ػػتبلؿ اإلسػ ػرائيمي ،كف ػػرض الكص ػػاية عم ػػى الش ػػعب الفمس ػػطيني ،كتيم ػػيش دكر منظم ػػة التحري ػػر
الفمس ػ ػػطينية ،كالقض ػ ػػاء عمييػ ػػا ،كغ ػ ػػـ خط ػ ػػكرة ى ػ ػػذه المبػ ػػادرات عم ػ ػػى الحقػ ػػكؽ السياسػ ػػية كالتاريخي ػ ػػة لمش ػ ػػعب

الفمسطيني ،إال اف كاف مصيرىا الفشؿ كالتراجع بسبب إصػرار الشػعب الفمسػطيني كقيادتػو السياسػية التصػدم
بكؿ قكة ليذه المشاريع التي تعتبر مشبكىة في تكجياتيا كاىدفيا.

كرغـ ذلؾ شكمت ىذه المشاريع األرضية السياسػية كالقانكنيػة النطػبلؽ عمميػة التسػكية ،التػي بػدأت مػع
مؤتمر مدريد عاـ1991ـ ،التي أنتجت في نياية المطاؼ أتفاؽ أكسمك.
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املبحح الجاىٌ:
التحىالت يف البًئة العربًة والدولًة وحتديات
الكفاح املصلح
المطمب االول :أزمة الكفاح المسمح والخروج من األردن ولبنان
المطمب الثاني :تأثير المتغيرات العربية عمى المقاومة الفمسطينية
المطمب الثالث :تأثير المتغيرات الدولية عمى المقاومة الفمسطينية
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المبحث الثاني:
التحوالت في البيئة العربية والدولية وتحديات الكفاح المسمح
تشػػكؿ تفػػاعبلت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػي البيئػػة الرسػػمية العربيػػة ،كخاص ػ نة دكؿ الطػػكؽ ،أبػػرز

األبعػػاد فػػي عمميػػة النض ػػاؿ السياسػػي كالعسػػكرم الفمس ػػطيني ،نظػػ نار إلػػى المزيػػد م ػػف التشػػابكات القائمػػة ب ػػيف
المنظمػػة كتشػػتت قيادتيػػا كككادرىػػا كقكاعػػدىا بػػيف الػػدكؿ العربيػػة المحيطػػة .فينػػاؾ التقاطعػػات السياسػػية بػػيف
منظمة التحرير الفمسطينية كبعض األنظمة العربية ،كتقابميا تنافر بينيػا كبػيف أنظمػة أخػرل ،كبشػكؿ يصػعب
معو القكؿ ،أف استقبللية المنظمة مرىكنة بالتحالفات مع الدكؿ العربية فحسب .بؿ كعبػر الصػراع مػع بعػض

سياسػػاتيا (شػػبيب ،1988،ص ،)9كلػػذلؾ فػػاف قيػػاـ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية عػػاـ 1964ـ ،لػػـ يكػػف أكثػػر
مف استجابة لتطمع الشعب الفمسطيني إلى أخذ دكره الخاص بػو لتحقيػؽ شػعار المرحمػة :التحريػر كالعػكدة ،إال
أف ذلؾ لـ يعني أف النظاـ الرسمي العربي قد سمـ لمشعب الفمسطيني بدكره الخاص في حقو في التعبيػر عػف
ذاتو الكطنية (الشعيبي.)209 ،1975 ،

المطمب األ ول :أزمة الكفاح المسمح والخروج من األردن ولبنان
أو ًال :أحداث أيمول األسود والخروج من األردن
شػػ ٌكمت الس ػػاحة األردني ػػة ركيػ ػزةن أساس ػػية لحرك ػػة المقاكمػػة الفمس ػػطينية ف ػػي مكاجيتي ػػا إلسػ ػرائيؿ؛ حي ػػث

ركزت كجكدىا العمني السياسي كالعسكرم فييا ،كتمكنت مف إقامة قكاعد آمنة كالحصػكؿ عمػى امتيػازات شػبو

سػيادية ،كفرضػت كجكدىػا فػػي األردف كثػكرة فاعمػة فػي المجػػاؿ العسػكرم كالسياسػي كاالجتمػاعي كالجمػػاىيرم
نظ نار لحجـ التكاجد السكاني الفمسطيني باألردف.
كلعؿ اتجاه الدكلنة* ،كالنزكع الكطني القطرم ،قد تجسد في أشكاؿ مممكسة في مخيمػات البلجئػيف فػي

سكرية ،كلبناف ،إال أنيما كانا أقكل كثي نار في األردف ،حيث شكؿ ارتفاع نسبة التكاجػد الفمسػطيني إلػى % ٥٦

مػػف مجمػػكع السػػكاف ،إلػػى جانػػب الكجػػكد الفػػدائي ،تحػػدينا أساسػػينا لبنيػػة الدكلػػة األردنيػػة كىكيتيػػا ،كلػػـ تتػػكاف

السمطات األردنية في ردىا عمى ىذا النػزكع الفمسػطيني ،الػذم تجسػد بالشػعارات التػي رفعتيػا فصػائؿ الحركػة

الكطنيػػة الفمسػػطينية إبػػاف تمػػؾ المرحمػػة ،مثػػؿ "كػػؿ السػػمطة لممقاكمػػة" ،كمػػا دعػػت الجبيػػة الديمقراطيػػة لتحػػرر
فمسػػطيف ،أك إيجػػاد" قاعػػدة آمنػػة" كمػػا كانػػت تػػدعك حركػػة فػػتح ،فيمػػا أرت الجبيػػة الشػػعبية ضػػركرة أف تتحػػكؿ
عم ػػاف إل ػػى "ى ػػانكم العربيػػػة"( الفقعػػػاكم ،2011 ،ص ،) 85كاعتبػػػرت الجبيػػػة الشػػػعبية أف مس ػػتقبؿ حركػػػة

المقاكمة الفمسطينية كقدرتيا عمى تحقيؽ أىػدافيا يرتبطػاف ،ارتباطػنا كثيقػنا بنشػر المقاكمػة الجماىيريػة المسػمحة
عمػػى امتػػداد األرض العربيػػة ،كفػػتح جبيػػة عريضػػة مػػع االسػػتعمار كالصػػييكنية كالقػػكل المتحالفػػة معيػػا ،رأت

*الدولنةمصطلحٌعنً االهتمامبتأسٌسمؤسساتالدولةككٌانسٌاسً،وٌعطًاألهمٌةلتكوٌنمؤسساتشبٌهبمؤسساتالدولةفًالنظمالسٌاسٌة،
السٌاسٌة،
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الجبيػػة فػػي حينػػو ،أف اختيػػار طريػػؽ الصػػداـ مػػع إس ػرائيؿ يتطمػػب تحكيػػؿ الػػببلد العربيػػة ،كالسػػيما المحيطػػة
بفمسػػطيف إلػػى" فيتنػػاـ ثانيػػة " كأف تطػػكير العمػػؿ الفػػدائي إلػػى حػػرب شػػعبية يحتػػاج إلػػى تػػكفير ثبلثػػة عكامػػؿ

أساسية :أكليا األرض المستقمة التي ال سمطة ألم حككمة عربيػة عمييػا ،نشػر الػكعي السياسػي كالطبقػي بػيف

المحػاربيف ،كاالسػتقبلؿ المطمػؽ لمثػكرة ،كرفػض أم تنسػػيؽ مػع الحككمػة العربيػة المكجػكدة (الشػريؼ،1995 ،
ص.)194

كعنػػد ذلػػؾ بػػدأت األمػػكر تسػػير نحػػك الصػػداـ مػػف جديػػد بػػيف النظػػاـ األردنػػي كالمقاكمػػة الفمسػػطينية،

فبدأت القكات الخاصة تبػرز تػدريجينا كقػكة مسػمحة ،يعػدىا النظػاـ لمحاربػة المقاكمػة عمػى امتػداد األردف ،كبػدأ

النظػاـ بتعبئػة البػدك كتسػػميحيـ عمنػان ضػد المقاكمػػة كتشػكيو صػكرتيا معتمػدة عمػػى سػذاجتيـ كتقاليػدىـ القبميػػة،
كاستمر تعبئة في صفكؼ القكات المسػمحة األردنيػة كاسػتعدائيا لممقاكمػة (ىنػدم ،كآخػركف ،1971،ص،)65

كانفجػػرت األزمػػة بػػيف النظػػاـ األردنػػي كمنظمػػة التحريػػر ،بعػػد أف أذاعػػت الحككمػػة األردنيػػة فػػي بيانػان أصػػدرتو
ك ازرة الداخمية عف كجكد تنظيـ مسمح خارج عػف القػانكف ،يقػكده شػخص اسػمو " طػاىر دبػبلف" ،يقػكـ بأعمػاؿ

اعتداء عمى األىالي ،كليػذا السػبب تقػكـ قػكات األمػف بػنجراءات أمنيػة لػردع ىػذه الحركػة ،كفجػأة بػدأت قػكات

الباديػة بقطػػع الطػػرؽ المؤديػػة إلػى مخػػيـ الكحػػدات كمحاصػرتو كبقصػػؼ مػدفعي عمػػى مكاتػػب منظمػػة التحريػػر
داخ ػػؿ المخ ػػيـ ،كتص ػػدت قػ ػكات م ػػف الجبي ػػة الش ػػعبية لي ػػذا القص ػػؼ ،كيعتق ػػد ال ػػبعض أف ى ػػذه األزم ػػة كان ػػت
مصطنعة لضرب عبلقة الشعب األردني بقكات الثكرة الفمسطينية (أحمد ،سامي ،2010 ،ص.)475
كاس ػػتغؿ "كص ػػفي الت ػػؿ" رئ ػػيس كزراء األردف بع ػػض التص ػػرفات الطائش ػػة ،الت ػػي ص ػػدرت ع ػػف بع ػػض

التنظيمات الفمسطينية مف أجؿ اليجكـ عمى فصػائؿ المقاكمػة الفمسػطينية بػاألردف ،مثػؿ تكقيػؼ سػيارة األميػرة
"منػػى" زكجػػة الممػػؾ "حسػػيف" ،كتعػػرض الممػػؾ "حسػػيف" لمحاكلػػة اغتيػػاؿ فاشػػمة ،كقيػػاـ مجمكعػػة مػػف الجبيػػة

ػرح زمبلئيػـ
الشعبية باختطػاؼ طػائرات لمكاليػات المتحػدة األمريكيػة كسكيسػرا ،كمطالبػة الخػاطفكف بػنطبلؽ س ا

فػي سػجكف أكركبػػا الغربيػة ،كعنػدما لػػـ تػتـ االسػتجابة قػػامكا بتفجيػر الطػائرات عمػػى أرض المطػار ،كعنػد ذلػػؾ

اندلعت الحرب التي عرفت فيما بعد باسـ "أيمكؿ األسكد"(.المسحاؿ ،1994 ،ص)155

فاس ػػتيقظت عمػ ػػاف عم ػػى دكم االنفجػػػارات المركعػػػة كالم ػػدافع الرشاشػػػة كالصػ ػكاري  ،كاس ػػتمر القتػػػاؿ

الدامي بيف الجيش األردني كالمقاكمة الفمسطينية ،في أحياء العاصمة األردنية ثـ امتػدت المعػارؾ إلػى معظػـ

مػػدف األردف ،كتحركػػت الػػدبابات األردنيػػة ،فػػي الش ػكارع تطمػػؽ نيرانيػػا عمػػى معاقػػؿ المقاكمػػة فػػدمرت قػػذائؼ

الجػػيش األردن ػػي مئ ػػات المن ػػازؿ ،كتحكل ػػت عم ػػاف – حس ػػب م ارس ػػمي الصػػحؼ -إل ػػى ح ارئػػؽ كقتم ػػى كجرح ػػى
كدخػػاف أسػػكد ،كأغمقػػت الم ػكان كالمطػػارات كانقطػػع االتصػػاؿ بػػاألردف ،كدارت لمػػدة عش ػرة أيػػاـ حػػرب أىميػػة
شرس ػػة حكل ػػت األردف إل ػػى ش ػػعمة تحت ػػرؽ (دركي ػػش ،كتكم ػػك ،1974 ،ص ،)128كحاكل ػػت الجامع ػػة العربي ػػة
التدخؿ في األزمة ،كذلؾ مف خبلؿ إرساؿ كفد برئاسة الرئيس السكداني األسبؽ "جعفر النميػرم" لمتحقيػؽ فػي

األحداث ،كتكصؿ الكفد إلى اتفاؽ أعمف مف راديك عماف ،كلكف قبؿ مغادرة الكفػد عمػاف كػاف صػكت المػدافع
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يتػػردد ثاني ػةن فػػي كػػؿ أنحػػاء األردف ،كاسػػتمع الممػػكؾ كالرؤسػػاء إلػػى تقريػػر عػػف حقيقػػة المكقػػؼ ،الػػذم أعطػػى

انطباع ػان بػػأف ىنػػاؾ مخطػػط إلبػػادة المقاكمػػة الفمسػػطينية ،كبعػػد جيػػكد مػػف التفػػاكض كالعمػػؿ المركػػز ،تكصػػؿ

الرؤساء إلى اتفاؽ بيف حككمة األردف كالمقاكمة كقع عميو كؿ مف جماؿ عبػد الناصػر ،الممػؾ فيصػؿ ،الممػؾ

حسػػيف ،كمعمػػر القػػذافي ،كياسػػر عرفػػات ،كبػػاقي الرؤسػػاء العػػرب ،عػػرؼ ىػػذا االتفػػاؽ باسػػـ " اتفػػاؽ القػػاىرة "

كل ػػـ ي ػػدـ ى ػػذا االتف ػػاؽ ط ػػكيبلن ،إذ س ػػرعاف م ػػا تفاقم ػػت األح ػػداث ب ػػيف الحككم ػػة األردني ػػة المقاكم ػػة ،كانتي ػػت
بالتخمص مف عناصر المقاكمة الفمسطينية الذيف كانكا يتمركزكف في األردف كخػركج البػاقي (دركيػش ،كتكمػك،
 ،1974ص.)129:128

ثانياً :انعكاس الخروج من األ ردن عمى المقاومة الفمسطينية
لقػػد اس ػػتغمت الحككم ػػة األردني ػػة قض ػػية خط ػػؼ الطػػائرات كقام ػػت بش ػػف حمم ػػة عس ػػكرية دمكي ػػة كاس ػػعة
النطاؽ في أيمكؿ  ،1970كأسفرت ىذه الحممة عف تصفية الكجػكد العسػكرم لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية فػي

األردف ،كب ػػذلؾ فق ػػدت المنظم ػػة قاع ػػدتيا االرتكازي ػػة الرئيس ػػية ف ػػي الض ػػفة الشػ ػرقية لني ػػر األردف ،كق ػػد ترك ػػت
أحداث أيمكؿ الدمكية آثا انر عميقة عمى ساحة الفكر السياسي الفمسػطيني ،حيػث اىتػزت القناعػات حػكؿ قكميػة

المعركة (المصػرم ،2008،ص ،)74كأدل خػركج المقاكمػة مػف األردف كالحػاجز الػذم أقامػو النظػاـ األردنػي
بػػيف المقاكمػػة كشػػعبيا فػػي األرض المحتمػػة ،إلػػى إخ ػراج جبيػػة األردف مػػف المعركػػة ،كتعػػذر اسػػتخداـ الجبيػػة

األردنيػػة فػػي التسػػمؿ إلػػى األرض المحتمػػة ،كمػػا أدل إلػػى تفػػرغ العػػدك لتصػػفية قكاعػػد المقاكمػػة فػػي الػػداخؿ،
كالسػػيما فػػي غ ػزة،لقػػد مثػػؿ خػػركج الثػػكرة مػػف األردف ض ػربة مكجعػػة السػػتراتيجية الثػػكرة الفمسػػطينية العسػػكرية
كالسياس ػػية بع ػػد فق ػػدانيا قاع ػػدة ارتك ػػاز ميم ػػة ف ػػي مكاجي ػػة الع ػػدك الص ػػييكني كفق ػػدانيا العدي ػػد م ػػف المق ػػاتميف

كاألسمحة نتيجة أحداث أيمكؿ األسكد.
فقػػد انتيػػت مجػػزرة أيمػػكؿ إلػػى كضػػع أبقػػى عمػػى التكاجػػد الفمسػػطيني فػػي حػػدكده الضػػيقة ،ككػػرس كجػػكد

النظاـ األردني كسيادتو ،كلـ يكف ىذا الكضع الذم يعكسػو اتفػاؽ القػاىرة سػكل تعبيػر عمػا آلػت إليػو مػكازيف

القكل بيف المقاكمة كالنظاـ األردني ،كعما أسفرت عميو تكازنات الكضع العربػي ،الػذم يتطمػب مػف جيػة بقػاء
ال لمحػؿ السػممي ،كمػف جيػة أخػرل يعتبػر
المقاكمة الفمسطينية لتمعب دكرىا ككرقة ضغط عمى االحتبلؿ كصػك ن
بقػػاء النظػػاـ األردنػػي مصػػمحة عربيػػة ،ألف اإلطاحػػة بػػو تعنػػي انفػػراط عقػػد األنظمػػة العربيػػة الس ػػاعية نحػػك

التسكية السممية (ىندم ،1971،ص ،)255كبخركج المقاكمة الفمسطينية ميزكمػة مػف األردف دخمػت الحركػة

الكطني ػػة الفمس ػػطينية مرحم ػػة جدي ػػدة ف ػػي تطكرى ػػا ،كاس ػػتمرت حت ػػى ان ػػدالع الح ػػرب العربي ػػة – اإلسػ ػرائيمية ف ػػي

أكتػػكبر1973ـ ،كعاشػػت خبلليػػا المقاكمػػة فػػي ظػػؿ حالػػة االنحسػػار الثػػكرم " ىػػاجس الحصػػار كالخػػكؼ مػػف
التصفية الكشيكة " كقد تميزت تمؾ المرحمة باندفاع حركػة المقاكمػة فػي عمميػة ىػركب إلػى األمػاـ بعػد اىتػزاز

اآلماؿ الكبيرة التي عمقت عمى حرب التحريػر الشػعبية طكيمػة األمػد ،إلػى ممارسػة اإلرىػاب الثػكرم كالعمميػات
الخارجية عمى نطاؽ كاسع (الشريؼ ،1995 ،ص.)205
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كفي ضكء ما تقدـ يمكػف القػكؿ أف أحػداث أيمػكؿ األسػكد شػكمت تحػديان مصػيريان أمػاـ الثػكرة الفمسػطينية

بعػد أف فقػػدت قاعػػدتيا االرتكازيػة الرئيسػػية مػػع العػدك االسػرائيمي ،حيػػث أظيػرت أحػػداث أيمػػكؿ األسػػكد1970

حالة مف عدـ التكافؽ بيف أىداؼ كأساليب الثكرة الفمسطينية كبيف أىػداؼ األنظمػة العربيػة التػي كانػت تسػعى

إلػػى تسػػكية سػػممية ،فقػػد أدل الخػػركج مػػف األردف إلػػى ضػػعؼ قػػدرة المقاكمػػة الفمسػػطينية عمػػى ضػػرب العمػػؽ

اإلسرائيمي بعد خركجيا مف األردف ،كفقداف خط المكاجية عمى طكؿ الحػدكد األردنيػة الفمسػطينية التػي كانػت

تعطي فرصة كبيرة لمعمؿ الفدائي نظ انر لطكؿ مسافة الحدكد ،كتكفر عدد كبير مف الفػدائييف فػي األردف ،ممػا

شكؿ تحديان قكيان أماـ استمرار المقاكمة الفمسطينية ،كفتح الباب أماـ المبادرات السممية.
ثالثاً :الخروج من لبنان وتحديات الكفاح المسمح

كاجيت فصائؿ حركة المقاكمة الفمسطينية ،بعد الخركج مف األردف ميتميف صػعبتيف :األكلػي ضػماف
اسػػتمرار الحضػػكر عمػػى سػػاحة الفعػػؿ العسػػكرم ،كالثانيػػة ىػػي انت ػزاع حػػؽ تمثيػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني سياسػػيان
(الشػريؼ  ،1995ص ،)218فبعػػد أف خسػػرت الثػػكرة قاعػػدتيا الخمفيػػة فػػي األردف ،تمػػؾ السػػاحة التػػي تؤىميػػا
عكامؿ كثيرة ألف تككف أىـ ساحة صداـ رئيسية ،بسبب امتػداد الجبيػة األردنيػة مػع العػدك عمػى طػكؿ 360
كمػػـ ،كغي ػػاب الحػػكاجز الطبيعي ػػة ب ػػيف الض ػػفة الغربي ػػة كاألرض المحتمػػة قب ػػؿ حزيػػراف  ،1967ككج ػػكد مج ػػاؿ

حي ػػكم لمث ػػكرة ف ػػي النق ػػب كاي ػػبلت ،كض ػػعؼ الكثاف ػػة الس ػػكانية اإلسػ ػرائيمية عم ػػى الجان ػػب اآلخ ػػر م ػػف الح ػػدكد،

كاالتصاؿ البشرم بػيف ضػفتي نيػر األردف (السػنكار ،2003،ص ،)363كلػذلؾ صػار الجنػكب المبنػاني أكثػر

الجبيػػات العربيػػة اشػػتعاالن ،كتحػػكؿ فػػي العقػػكد الثبلثػػة األخيػػرة ،إلػػى ميػػداف عسػػكرم كحيػػد لمصػػراع اليػػكمي
كالمتكاصؿ مف دكف انقطاع بيف جبيات الدكؿ العربية كاسرائيؿ (القصاص.)41 ،2007 ،

كمف العمميات النكعية التي انطمقػت مػف لبنػاف ،كالتػي تجػدر اإلشػارة إلييػا عمميػة سػافكم* التػي قامػت
بيػػا فػػتح فػػي تػػؿ أبيػػب فػػي  6مػػارس  1975كأدت إلػػى مقتػػؿ كجػػرح خمسػػيف جنػػديان كخمسػػيف مػػدنيان ،كعمميػػة
كماؿ عدكاف التي قامت بيا فتح أيضان بقيادة دالؿ المغربػي فػي  11مػارس  ،1978ممػا أدل إلػى مقتػؿ 37

كجػػرح  82مػػف الصػػياينة ،كقػػاـ أف ػراد مػػف الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف  -بالتعػػاكف مػػع الجػػيش األحمػػر

الياباني  -باليجكـ عمى مطار المد في  30مايك  ،1972مما أدل إلى مقتؿ  31كجرح  80آخػريف .كنفػذت

الجبيػػة الشػػعبية  -القيػػادة العامػػة عمميػػة الخالصػػة فػػي  11إبريػػؿ  1974ممػػا أدل إلػػى مقتػػؿ  18إس ػرائيميان
كجػػرح  15آخ ػريف ،كمػػا نفػػذت الجبيػػة نفسػػيا عمميػػة الطػػائرة الش ػراعية فػػي نػػكفمبر  .1987كنفػػذت الجبيػػة

الديمقراطية عمميات ميمة مثؿ عممية ترشيحا فػي  15مػايك  1974التػي أدت إلػى مقتػؿ  27إسػرائيميان كجػرح

الكثير ،كعمميات بيساف كطبرية كعيف زيؼ كالقدس (صالح.)2007 ،

*عملٌةسافويتعتبرمنأكبروأضخمالعملٌاتالنوعٌةلقواتالعاصفةالجناحالعسكريلحركةفتحوالتًقتلفٌهاالعشراتمنالضباطحٌثال
ٌوجدرقمدقٌقللقتلىإالأنالرقمٌتراوحمابٌن(51إلى)011منالجانباإلسرائٌلًمابٌنجنديوضابطوجرحماٌزٌدعن051جندي
وضابطومنضمنالقتلىالعمٌدفًالجٌشعوزيٌثٌريأحدأكبرضباطاالستخباراتالذيقادعملٌةفردانوأدتإلىاؼتٌالالقادةالثالثة.
وكانتالعملٌةانتقاماالؼتٌالالقادةكمالعدوانوكمالناصروأبوٌوسؾالنجار .
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كلقػػد بػػدأت التحضػػيرات عمػػى الجانػػب اإلس ػرائيمي الجتيػػاح لبنػػاف ،منػػذ أف جػػاء " أرييػػؿ شػػاركف " إلػػى
قيادة ك ازرة الدفاع اإلسرائيمية في عاـ 1981ـ ،كىك يحاكؿ تطكير الرد عمى العمميػات الفمسػطينية مػف لبنػاف،
فمػػـ يكتػػؼ شػػاركف الػػرد عمػػى العمميػػات الفدائيػػة كاقامػػة الشػريط العػػازؿ بػػيف المسػػتعمرات اإلسػرائيمية الحدكديػػة

كالمقاكمػ ػػة الفمسػ ػػطينية ،بػ ػػؿ سػ ػػعى إلػ ػػى إخ ػ ػراج المقاكمػ ػػة الفمسػ ػػطينية مػ ػػف لبنػ ػػاف بالكامػ ػػؿ( كمػ ػػكب،2013 ،
ص ،)64ككان ػػت القيػػػادة الفمس ػػطينية تػػػدرؾ تمامػ ػان أف إسػ ػرائيؿ ل ػػف تسػػػكت عم ػػى االنتصػػػارات الت ػػي حققتيػػػا

المقاكمة الفمسطينية عمى جميع محاكر القتاؿ في جنكب لبنػاف ،خاصػةن بعػد عمميػة " الشػييد كمػاؿ عػدكاف*"،
فقامت قكة عسكرية إسػرائيمية قكاىػا  20.000مػف الجنػكد كالضػباط بشػف عمميػة كاسػعة ،أطمقػت عمييػا اسػـ "

عممية الميطاني " استمرت  7أياـ ،كاحتؿ فييا الجيش اإلسرائيمي 20كمػـ 2مػف األ ارضػي المبنانيػة (أبػك قاسػـ،

 ،2014ص.)116

كقد أدلى السيد "ياسػر عرفػات" لمجمػة" فكػر" بحػديث صػحفي قػاؿ فيػو" كانػت معمكماتنػا االسػتطبلعية

كالعسػػكرية كاالسػػتخبارية ،تؤكػػد بػػاف الغػػزك يمكػػف أف يصػػؿ إلػػى الػػدامكر ،كمػػا كػػاف لػػدينا معمكمػػات دقيقػػة مػػف
داخػػؿ األرض المحتمػػة ،كمػػف داخػػؿ جسػػـ الكيػػاف الصػػييكني تتحػػدث عػػف عمميػػة كبي ػرة أطمق ػكا عمييػػا أسػػماء

عديػػدة منيػػا " سػػبلمة الجميػػؿ " (القصػػاص ،2007 ،ص ،)136كفػػي السػػادس مػػف حزي ػراف /يكنيػػك،1982

قام ػػت ق ػػكة إسػ ػرائيمية تق ػػدر بنح ػػك  40.000جن ػػدم ،تس ػػاندىا غ ػػارات جكي ػػة كثيف ػػة كقص ػػؼ م ػػدفعي كبح ػػرم
كدبابات كمركبات مدرعة ،باجتياح الحدكد التػي تفصػؿ إسػرائيؿ عػف الجنػكب المبنػاني عمػى امتػداد  33مػيبل.

كما كصمت القكات اإلسرائيمية إلى بيركت في غضػكف أربعػة أيػاـ ،كعنػدما بػدأتعمميػة "سػبلمة الجميػؿ" كػاف

التبريػر المطػػركح ىػػك أنيػػا أتػػت ردنا عمػػى محاكلػػة اغتيػػاؿ السػػفير اإلسػرائيمي فػػي لنػػدف ،التػػي زعمػكا أنيػػا تمػػت
عمػػى يػػد عناصػػر مػػف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،كأف اليػػدؼ منيػػا ىػػك إقامػػة شػريط كقػػائي بعمػػؽ 25ميػػؿ

يحػػرر سػػكاف المسػػتعمرات اإلسػرائيمية فػػي الجميػػؿ مػػف خطػػر ىجمػػات الصػكاري التػػي تشػػنيا قػكات العاصػػفة.
(اسبينكزا ،1983 ،ص  ،)8ككاف شاركف قػد كضػع خطػة "أكرنػيـ" أك الخطػة الكبػرل ،بػدعـ كمشػاركة رئػيس
ىيئ ػػة األرك ػػاف العام ػػة الجنػ ػراؿ رفائي ػػؿ إيت ػػاف ،كق ػػد تض ػػمنت الخط ػػة ع ػػدة أى ػػداؼ كى ػػي(:المص ػػرم،2008 ،

ص)173

 تحطػيـ القػكة العسػكرية لمنظمػة التحريػر فػي لبنػاف ،كطػرد الفػدائييف مػف بيػركت (احػتبلؿ بيػركتيتـ بنشراؾ المسيحييف الكتائب)
 طرد السكريف مف لبناف ،كالعمػؿ عمػى خمػؽ زعامػات فمسػطينية بديمػة فػي الضػفة الغربيػة كقطػاعغزة.
*عملٌةكمالعدوان،هًمنأكبرالعملٌاتالخاصةالتًنفذتهاحركةفتحرداعلىاؼتٌالالقادةالثالثةداخلفلسطٌنالمحتلة.ففًالساعة6441
منمساءٌومالسبت0978/0/00قامتمجموعةدٌرٌاسٌنالمكونةمنثالثةعشرفدائٌا–تحتقٌادةالشهٌدةداللالمؽربً–بتنفٌذعملٌةالشهٌد
كمالعدوانفًالمنطقةالساحلٌةبٌنمدٌنتًحٌؾوتلأبٌب.واسفرتالعملٌةعناستشهادأحدعشرفدائٌا،ومقتل37إسرائٌلٌاوجرح ،82
هزتعملٌةالشهٌدكمالعدوانالمجتمعاإلسرائٌلٌةبشكللمٌسبقلهمثٌلوأشتعلالرعببٌنالمستوطنٌناإلسرائٌلٌٌنلمدةٌومٌنكاملٌنفًكل
أنحاءفلسطٌن .
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كبعػػد أف بػػدأ اليجػػكـ البػػرم كالبحػػرم كالجػػكم ،أعمنػػت إس ػرائيؿ أف عمميتيػػا سػػكؼ تكػػكف كاسػػعة ،كأنيػػا
مكجيػة ضػد .ـ .ت .ؼ .فقػط ،كىػدفيا تػدمير البنيػة التحتيػة العسػكرية لمنظمػة التحريػر ،كعمػى مػدار األيػػاـ

الثبلثة األكلى مف اليجػكـ ،كاجيػت قػكات المشػاة كالػدركع اإلسػرائيمية مقاكمػة فمسػطينية شػديدة ،كتكبػد الجػيش

اإلس ػرائيمي فييػػا خسػػائر كبيػػرة ،كخصكصػػنا عمػػى محػػاكر القتػػاؿ المحيطػػة بمخيمػػات مػػدينتي صػػكر كصػػيدا
كسػػاحؿ الػػدامكر ،كقاتمػػت قػكات الثػػكرة الفمسػػطينية قتػػاالن محترفػان بػػرغـ قمػػة االمكانيػػات أمػػاـ القػكات االسػرائيمية
المجيزة ،األمر الذم انعكس عمى طبيعة المفاكضات بيف المبعكث األمريكي كالقيػادة الفمسػطينية حػكؿ كيفيػة

خركج الثكرة الفمسطينية مف لبناف.

كدفػػػع الجػ ػػيش اإلس ػ ػرائيمي فػ ػػي ىجكمػػػو عمػ ػػى لبنػ ػػاف مػ ػػا مجمكعػػػو ثمػ ػػاني فػ ػػرؽ مدرعػ ػػة كميكانيكيػ ػػة،

كاستخدمت القكات اإلسرائيمية أسػمكب عػزؿ المنػاطؽ عػف بعضػيا الػبعض كالقيػاـ بعمميػات تفتػيش كػؿ منطقػة
عمػى حػػدة ،مػػع اإلسػراؼ فػػي حجػػـ كقػػكة النيػراف المسػػتخدمة ،كأثبتػػت القػكات المشػتركة الفمسػػطينية أنيػػا تمتمػػؾ
قدرة عالية مف اإلرادة القتالية في كؿ المكاقع التي قاتمت فييػا ،كارتكػز أسػمكب القتػاؿ لقػكات الثػكرة الفمسػطينية

عمػػى نقطتػػيف :األكلػػى ىػػي القتػػاؿ المتحػػرؾ الػػدائـ لمجمكعػػات صػػغيرة فػػي كػػؿ المنػػاطؽ التػػي دخميػػا العػػدك،

كالثانية ىي التمسؾ ببعض النقاط الحاكمة كالدفاع عنيا(صايؿ ،1982 ،ص.)18:19

كفػػي  11حزيػػراف/يكنيػػك1982ـ ،نجػػح فمي ػػب حبي ػػب* مبعػػكث ريغ ػػاف فػػي التكصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ لكقػػؼ

إطػبلؽ النػػار بػيف سػػكريا كاسػرائيؿ دكف عمػػـ القيػػادة الفمسػطينية ،كبػػدأ حبيػب مفاكضػػاتو مػع القيػػادة الفمسػػطينية
بطمػػب االستسػػبلـ ،ثػػـ أبدلػػو بفكػػر الخػػركج مػػف بيػػركت ،بعػػد اقتناعػػو اسػػتحالة مكافقػػة القيػػادة الفمسػػطينية عمػػى

االستسبلـ ،حيث دارت مفاكضات طكيمة كشػائكة حػكؿ طبيعػة الخػركج كشػكمو ،كتمػت المكافقػة عمػى الخػركج
بعد نصيحة قدميا السفير السكفيتي في بيركت لمقيادة الفمسطينية بضركرة الخركج ،كخػبلؿ المفاكضػات طػرح

فميب حبيب ،مسألة اعتراؼ منظمة التحرير الفمسػطينية بػالق ارريف  ، 242ك ،338كحػؽ إسػرائيؿ فػي الكجػكد،

كخ ػػبلؿ الفتػ ػرة ذاتي ػػا ،كاف ػػؽ أب ػػك عم ػػار عم ػػى مش ػػركع فرنس ػػي – مص ػػرم مش ػػترؾ ،يتض ػػمف دع ػػكة الج ػػانييف

الفمسطيني كاإلسرائيمي إلى كقؼ فكرم إلطبلؽ النار كمعالجة الكضع في بيركت ،كحؿ أزمػة الشػرؽ األكسػط
(نكفؿ ،200 ،ص ،)50:52ككاف التنسيؽ األمريكي االسرائيمي خػبلؿ األزمػة عمػى أعمػى المسػتكيات بيػدؼ

القضاء عمى منظمة التحرير الفصائؿ الفمسطينية ،التي كانت تعتبر جزء مف التحػالؼ السػكفيتي فػي مكاجيػة

التحػػالؼ الغربػػي بقيػػادة الكاليػػات المتحػػدة االمريكيػػة ،كالتػػي كػػاف مطمػػكب القضػػاء عمييػػا كتصػػفيتيا بيػػدؼ،
التمييد لفرض حكـ ذاتي فمسطيني بعيدان عف منظمة التحرير الفمسطينية ،كىك ما تـ تأكيده في كؿ المشػاريع

األمريكية كاإلسرائيمية التي أعقبت اجتياح جنكب لبناف عاـ.1982

كيػذكر شػاركف فػػي مذك ارتػو أف فميػػب حبيػب قػػدـ لمجانػب االسػرائيمي عرضػنا أمريكػنا يتضػػمف تسػع نقػػاط

لتسػػكية شػػاممة ،لػػـ يختمػػؼ ىػػذا االقتػراح عػػف اقتراحاتنػػا المطركحػػة ،باسػػتثناء نقطػػة كاحػػدة ليػػا مػػدلكؿ كبيػػر" ،
*سٌاسًأمٌركًمنأصوللبنانٌة،برزاسمهمعبداٌةالثمانٌنٌاتإبانالؽزواإلسرائٌلًللبنانحٌننجحفًإقناعإسرائٌلومنظمةالتحرٌر
الفلسطٌنٌةبإبراماتفاقلوقؾإطالقالنار،وخروجالثورةالفلسطٌنٌةمنلبنان.0982
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تتمثػػؿ فػػي السػػماح لمنظمػػة التحريػػر ممارسػػة العمػػؿ السياسػػي فػػي لبنػػاف ،كيؤكػػد شػػاركف أف إس ػرائيؿ كانػػت
مسػػتعدة لقبػػكؿ كػػؿ نقػػاط المبػػادرة مػػا عػػدا تمػػؾ النقطػػة (شػػاركف، 1992 ،ص  ،)640كرغػػـ ذلػػؾ نجػػح فميػػب

حبيػػب المبعػػكث األمريكػػي فػػي تنفيػػذ خطتػػو بكػػؿ تفاصػػيميا ،كبعػػد أف مػػارس األمريكيػػكف ضػػغكط ىائمػػة عمػػى

تػػكنس لقبػػكؿ نسػػبة كبيػرة مػػف المقػػاتميف كقبػػكؿ قػػادة المنظمػػة ،حيػػث رضػ التكنسػػيكف لؤلمػػر الكاقػػع فػػي نيايػػة

األمر بقبكؿ قيادة المنظمة كمكاتبيا كبعض مقاتمييا ،كبعد قدر مماثؿ مف المراكغة كافؽ ياسػر عرفػات عمػى

ال ػػذىاب إل ػػى ت ػػكنس (أب ػػك قاس ػػـ ،2014 ،ص ،)244ككان ػػت مرحم ػػة الخ ػػركج م ػػف بي ػػركت بالنس ػػبة لمجمي ػػع

أصعب أياـ الحرب ،ككانت أكثر المحظػات تػأثي نار ،بعػد الصػمكد األسػطكرم لقػكات الثػكرة الفمسػطينية فػي ظػؿ
الصػػمت العربػػي كال ػػدكلي المشػػيكد ،كتػػـ التكص ػػؿ فػػي ي ػػكـ  13آب  1982إلػػى اتفػػاؽ لكق ػػؼ إطػػبلؽ الن ػػار
كالفصؿ بيف القكات ،كنػاؿ االتفػاؽ مكافقػة القيػادة الفمسػطينية كضػمف انسػحابنا مشػرفنا لمقيػادات كمقاتمييػا تحػت

إشػ ػراؼ قػ ػكات متعػػػددة الجنسػػػيات ،أمريكيػػػة كفرنس ػػية كايطاليػ ػػة ،ككػػػذلؾ المكافقػػػة عم ػػى أمػػػف كس ػػبلمة أبنػ ػػاء
المخيمات بعد خركج المقاتميف (كمكب ، 2013 ،ص.)105

رابعاً :تداعيات الخروج من بيروت عمى المقاومة الفمسطينية
إف كاف الخركج مف األردف قد فتح الباب أماـ اعتمػاد المرحميػة فػي النضػاؿ الػكطني الفمسػطيني ،فػاف
الخركج مف بيركت بعد معارؾ طاحنة مع الجيش اإلسرائيمي كالصػمكد األسػطكرم لمثػكرة الفمسػطينية ،قػد فػتح
البػػاب أيضػان أمػػاـ التسػػكية السياسػػية كالقبػػكؿ الفمسػػطيني بالحػػؿ السػػممي كفػػؽ قػ اررات الشػػرعية الدكليػػة كخاصػػة

القرار  ،242الذم يعتبر األساس السياسي كالقانكني لمتسكية السممية لمصراع العربي اإلسرائيمي.

فقد مثؿ الخركج مف لبناف نقطة تحكؿ تاريخية في مسيرة النضاؿ الػكطني الفمسػطيني ،حيػث أدل
ىذا الخركج إلى فقداف ساحة العمؿ السياسية كالثقافية كاإلعبلمية كالعسكرية لمثػكرة الفمسػطينية كحركػة فػتح،
كنػتج عػف ذلػػؾ تركيػز كافػػة الصػبلحيات فػي يػػد الػرئيس الشػػييد ياسػر عرفػات بسػػبب تشػتت القػكات بػيف عػػدد
مف الدكؿ العربية ،كضعؼ المؤسسات التنظيميػة خاصػةن بعػد غيػاب القػادة األكائػؿ بسػبب سياسػة االغتيػاالت

اإلس ػرائيمية(.مقابمػػة مػػع محمػػد البطػػؿ )2015/5/11 ،فقػػد شػػكمت الحػػرب إحػػدل أىػػـ المحطػػات فػػي تػػاري

الصراع – اإلسرائيمي ،إف لـ يكف أىميا كأعمقيا أثػ نار  ،فقػد كضػع الغػزك الصػييكني الثػكرة الفمسػطينية كلبنػاف
كمجمػػؿ حركػػة النضػػاؿ العربػػي أمػػاـ أكضػػاع جديػػدة صػػعبة كمعقػػدة ،فػػالحرب كشػػفت عػػف مػكاطف الخمػػؿ فػػي

بنيػػة كبػرامج كسياسػػات كػػؿ ىػػذه األطػراؼ ،ممػػا يطمػػب مراجعػػة صػػارمة لمتجربػػة الماضػػية ،كعمػػى ضػػكء ذلػػؾ
يمكننا أف نسجؿ أبرز النتائج التالية (حكاتمة ،1983 ،ص:15

:)16

 -تمقػػت الثػػكرة الفمسػػطينية كمنظمػػة التحريػػر ضػربة قاسػػية بفقػػدانيا قاعػػدة أساسػػية مػػف قكاعػػد الص ػراع

عمػػى خطػػكط التمػػاس ضػػد االحػػتبلؿ ،كأدت إلػػى تش ػريد مئػػات األلػػكؼ مػػف أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني
كالمبناني ،ككشفت عف المجازر الكحشية التي ارتكبت في صب ار كشاتيبل بحؽ الشعب الفمسطيني.
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 كشػػفت الحػػرب عػػف عػػدـ التعكيػػؿ عمػػى السياسػػية األمريكيػػة تجػػاه الص ػراع العربػػي – اإلسػػرائيمي،فالحرب لـ تفضح التأييد األمريكي فحسب ،بؿ أيضان التنسيؽ المتقػدـ بشػأف الخطػط المشػتركة لمعػدكاف
اإلسرائيمي عمى لبناف بيدؼ القضاء عمى الثكرة الفمسطينية كمنظمة التحرير.

 كأكػػدت الحػػرب عمػػى فشػػؿ الغػػزك فػػي تحقيػػؽ أىدافػػو السياسػػية المتمثمػػة بتصػػفية منظمػػة التحريػػرالفمسػػطينية كابػػادة قكاتيػػا ،مػػف أجػػؿ فػػتح الطريػػؽ أمػػاـ مػؤامرة الحكػػـ الػػذاتي ،الػػذم يتمحػػكر حػػكؿ إلغػػاء
دكر منظمػػة التحريػػر ،كتبديػػد الحقػػكؽ الكطنيػػة الفمسػػطينية كمنيػػا حػػؽ تقريػػر المصػػر ،كاقامػػة الدكلػػة

المستقمة فكؽ ترابو الكطني.

ككاف مف نتائج خركج منظمة التحرير مف لبناف فػي سػنة  1982أيضػنا كتشػتيت قكاىػا كابعادىػا عػف

فمسػػطيف المحتمػػة كعػػف قاعػػدتيا الجماىيريػػة (المخيمػػات) ت ارجػػع قػػدرتيا التعبكيػػة ،كمػػا أثػػر فػػي االتجػػاه نفسػػو
االنشػػقاؽ الػػذم شػػيدتو حركػػة «فػػتح» عػػاـ  ،1983كالخػػبلؼ السياسػػي الحػػاد داخػػؿ منظمػػة التحريػػر بشػػأف
التكجي ػػات كالتحالف ػػات السياس ػػية لقيػػادة المنظم ػػة ،كلػػـ ي ػػتـ تجػػاكز ى ػػذا الخػػبلؼ إال ف ػػي العػػاـ  1987عق ػػب
انػػدالع انتفاضػػة الحجػػارة .كمػػا شػػيدت مرحمػػة مػػا بعػػد الخػػركج مػػف لبنػػاف حركب ػان عمػػى عػػدد مػػف المخيمػػات

الفمسطينية في لبناف أشغمت المنظمة عف ميماتيا االساسية في األراضي المحتمة (ىبلؿ ،)2011،فقد ٌشػكؿ
خركج المنظمة مف بيركت ،كدخكؿ العرب في نيج التسػكية السياسػية ،بعػد تكقيػع مصػر اتفػاؽ كامػب ديفيػد،

استعدادان لبلعتراؼ بنسرائيؿ مقابؿ دكلة فمسطينية عمى أم جزء مف التراب الفمسطيني كيػدؼ نيػائي لمنضػاؿ

الفمسػػطيني ،كىػػك األمػػر الػػذم يستشػػؼ مػػف ق ػ اررات المجمػػس الػػكطني الفمسػػطيني فػػي عمػػاف ،كالػػذم تحفظػػت
عميو الفصائؿ الفمسطينية (ابراش ،2015 ،ص.)11

كىكػػذا يتبػػيف أف خػػركج الثػػكرة الفمسػػطينية مػػف لبنػػاف عػػاـ  1982قػػد أنيػػى بشػ و
ػكؿ فعمػػي نظريػػة حػػرب
التحريػػر الشػػعبية ككضػػع قيػػكد عمػػى ممارسػػة الكفػػاح المسػػمح المنطمػػؽ مػػف الػػدكؿ العربيػػة المجػػاكرة إلسػرائيؿ،

األمر الذم أدل إلى تشتت قكات الثكرة الفمسطينية كتكزعيا عمى عػدد مػف الػدكؿ العربيػة البعيػدة عػف الحػدكد

الفمسطينية " اإلسرائيمية "ممػا أدل إلػى صػعكبة االسػتمرار بالكفػاح المسػمح بفضػؿ اإلجػراءات العربيػة كالدكليػة
التػػي حػػدت مػػف قػػدرة فصػػائؿ المقاكمػػة الفمسػػطينية عمػػى القيػػاـ بعمميػػات عسػػكرية ضػػد إس ػرائيؿ انطبلق ػنا مػػف

الخػػارج ،كفػػي ضػػكء تمػػؾ التحػكالت كالتطػػكرات الدراماتيكيػػة حػػدث تحػػكؿ اسػػت ارتيجي فػػي فكػػر منظمػػة التحريػػر
الفمسػطينية ،حيػث قبمػت التسػكية السػممية كفػؽ قػ اررات الشػرعية الدكليػة بيػدؼ الحفػاظ عمػى الحػد األدنػى مػف
الحقكؽ الكطنية الفمسطينية كالحفاظ عمى كجكد المنظمة ككياف سياسي لمشعب الفمسػطيني فػي ظػؿ محػاكالت

شطبيا عف الخريطة السياسية.
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المطمب الثاني :تأثير المتغيرات العربية عمى المقاومة الفمسطينية
رغـ صغر مساحة فمسطيف إال أنيا تؤثر كتتأثر بكػؿ التحػكالت كالمتغيػرات العربيػة كاإلقميميػة كالدكليػة،

باعتبػار القضػػية الفمسػطينية قضػػية مركزيػة لؤلمػػة العربيػػة كاإلسػبلمية ،كأم حػػدث سياسػي أك اقتصػػادم سػكاء

كاف سمبيان أك إيجابيان فأنو يؤثر كيتأثر بالقضية الفمسطينية.

كستس ػػتعرض الد ارسػػػة ف ػػي ىػػػذا المطم ػػب ،المتغيػ ػرات العربيػػػة الت ػػي تركػػػت أثػ ػ انر كبيػ ػ انر عم ػػى القضػػػية

الفمسػػطينية ،خاصػػة حػػرب اكتػػكبر كتػػداعياتيا السياسػػية كالعسػػكرية عمػػى المقاكمػػة الفمسػػطينية ،كتكقيػػع اتفاقيػػة
كام ػػب ديفي ػػد ،كح ػػرب الخم ػػيج الثاني ػػة كم ػػا ترتب ػػت عميي ػػا م ػػف انقس ػػاـ عرب ػػي ،كخ ػػركج العػ ػراؽ بثقم ػػو السياس ػػي

كالعسػػكرم مػػف دائ ػرة الص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي ،باإلضػػافة إلػػى المتغي ػرات الدكليػػة التػػي تمثمػػت فػػي سػػقكط
االتحاد السكفيتي كتككيف النظاـ الدكلي الجديد تحت قيادة الكاليات المتحدة األمريكية.

أوالً :حرب أكتوبر وبداية العممية السممية
لـ تكف حرب أكتػكبر لعػاـ 1973ـ سػكل أحػد أىػـ المتغيػرات عمػى السػاحتيف اإلقميميػة كالدكليػة التػي

تركت أبعد األثر عمى الصراع العربي – اإلسرائيمي ألنيا فتحت الباب أماـ نيج التسػكية السػممية ،كأكضػحت
قدرة العرب السياسية كالعسكرية ،أماـ اسرائيؿ كالمجتمع الدكلي.

فمػػع بدايػػة حػػرب السػػادس مػػف أكتػػكبر1973ـ ،كجػػدت الثػػكرة الفمسػػطينية نفسػػيا فػػي تبلحػػـ مصػػيرم ال
مثيؿ لو ،مع انطبلقة الحرب ،كمف و
جية أخػرل أثبتػت حػرب أكتػكبر المجيػدة مقاربػة الحمػكؿ السػممية فػي ظػؿ
ميػزاف القػػكل الػراىف ،كلػػك كػػاف األمػػر غيػػر ذلػػؾ لمػػا خرجػػت الجيػػكش العربيػػة إلػػى القتػػاؿ ،كلمػػا كانػػت الحػػرب
ىػػي الحػػؿ الكحيػػد المتبقػػي (حمػػكد ،1973 ،ص  ،)4:5كعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ تعتبػػر حػػرب أكتػػكبر المجيػػدة

أكؿ مكاجيػػة عسػػكرية فعميػػة بػػيف العػػرب كاسػرائيؿ ،فقػػد تركػػت بصػػمات إيجابيػػة ،كأكػػدت عمػػى أف العػػرب فػػي
ح ػػاؿ تع ػػاكنيـ كتض ػػامنيـ كاس ػػتثمار إمكان ػػاتيـ بش ػ و
ػكؿ معق ػػكؿ ،يس ػػتطيعكف االنتص ػػار عم ػػى إسػ ػرائيؿ ،كخم ػػؽ
ظػػركؼ سياسػػية كمنػػاخ إقميمػػي كدكلػػي لمصػػمحتيـ فػػي الصػراع معيػػا ،األمػػر الػػذم انعكػػس فػػي سػػعي الػػدكؿ

الكبػػرل لمتأكيػػد عمػػى أىميػػة السػػبلـ فػػي "الشػػرؽ األكسػػط (حسػػيف ،2012 ،ص ،)453كمػػع بدايػػة تػػكلي إدارة
الرئيس األمريكي جيمي كػارتر مقاليػد السػمطة فػي ينػاير ،1977بػدأت األمػكر تتحػرؾ مػرة أخػرل فػي الشػرؽ

األكسػػط ،كانتي ػػت فتػػرة الرك ػػكد الطكيمػػة الت ػػي أعقب ػػت التكقي ػػع عمػػى اتفاقي ػػة فػػؾ االش ػػتباؾ الثػػاني ب ػػيف مص ػػر
كاسػرائيؿ ،فقػػد جػػاءت اإلدارة بشخصػػيات جديػػدة كنظ ػرة جديػػدة ،كمػػا جػػاءت بعػ و
ػزـ حقيقػػي عمػػى إح ػراز بعػػض

التقػػدـ فػػي جيػػكد إحػػبلؿ السػػبلـ (فيمػػي،1985 ،ص  .)283لػػذلؾ تعتبػػر حػػرب أكتػػكبر عػػاـ  1973حػػرب
تحريؾ كليس حرب تحرير ،ألنيا فتحت الباب اماـ التسكية السياسية كالحؿ السممي كالمرحمية في النضاؿ.
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ثانياً :تداعيات اتفاقية كامب ديفيد عمى القضية الفمسطينية
رسمت حرب أكتكبر 1973بيف مصر كسكرية بدعـ عربي مػع إسػرائيؿ ،مبلمػح الفتػرة المقبمػة ،ككػاف

اليدؼ الرئيسي مف تمؾ الحرب ىك تغيير األكضاع في الشػرؽ األكسػط مػف حالػة الركػكد إلػى حالػة التفػاكض

السػػممي الفعػػاؿ(الخطي ػػب  ، 2014 ،ص ،)54كتعتب ػػر اتفاقيػػة" كامػػب ديفيػػد" م ػػف أكثػػر المكضػػكعات الت ػػي
اختمؼ عمييا المحممكف كالنقاد ،كالتي اتفقت فييا مصػر مػع إسػرائيؿ عمػى كقػؼ حالػة الحػرب ،كارسػاء السػبلـ
بيف الطرفيف ،كذلؾ برعاية أمريكية ،فقد انقسـ العرب بيف مؤيد لبلتفاقية كمعارض ليا ،األمر الػذم أدل إلػى
فرض مقاطعة عربية لمصر بعد التكقيع عمى المعاىدة كنقؿ مقر الجامعة العربية مف القاىرة إلى تكنس.

فمنذ أف بدأت مصػر فػي عيػد السػادات تطبيػؽ مػا يعػرؼ بسياسػة االنفتػاح كالخصخصػة ،ابتػداء مػف
عاـ ،1975كاف ذلؾ التكجو إيذاننا بنلغاء نيج الرئيس جماؿ عبد الناصر كثكابتو الكطنيػة كالقكميػة فػي إطػار

الصػ ػراع العرب ػػي اإلسػ ػرائيمي ،كبداي ػػة مرحم ػػة نقيض ػػو لكاف ػػة مكاق ػػؼ كسياس ػػات عب ػػد الناص ػػر ،بحي ػػث تتكاف ػػؽ
سياسػػيات االنفتػػاح االقتصػػادية مػػع المتطمبػػات السياسػػية ،بالنسػػبة لعمميػػة التفػػاكض كاالعت ػراؼ بدكلػػة إس ػرائيؿ

(أبػػك نح ػػؿ ،آخػػركف،2012 ،ص ،)298كح ػػررت ىػػذه المعاى ػػدة فػػي كاش ػػنطف فػػي  26آذار  ،1979ككق ػػع
عمييػػا كػػؿ مػػف ال ػرئيس المصػػرم "أنػػكر السػػادات" كمنػػاحيـ بػػيغف عػػف حككمػػة "إس ػرائيؿ" كال ػرئيس األمريكػػي

"جيمػػي كػػارتر" ،كقػػد احتػػكت المعاىػػدة عمػػى ديباجػػة أشػػارت إلػػى اقتنػػاع ك ػ هؿ مػػف الطػػرفيف مصػػر ك"إس ػرائيؿ"

بالضركرة الماسة إلقامة سبلـ عادؿ كدائـ كشػامؿ فػي" الشػرؽ األكسػط "كفقػان لقػرارم مجمػس األمػف رقػـ 242

ك ،338كالتزاميما بنطػار العمػؿ لمسػبلـ فػي "الشػرؽ األكسػط" المتفػؽ عميػو فػي كامػب ديفيػد ،الػذم اعتمػد أف

يككف أساسان لمسبلـ ،كما دعت المعاىدة األطراؼ األخرل في الصراع لبلشتراؾ في عممية السبلـ ،كاشػتممت

المعاىدة عمى تسع مكاد كألحؽ بيا بعض الكثائؽ األخرل (حسيف ،2012 ،ص.)416 :460

ككػػاف قػػد أعمػػف ال ػرئيس المصػػرم األسػػبؽ "أنػػكر السػػادات" أنػػو عمػػى اسػػتعداد الػػذىاب إلػػى الكنيسػػت

اإلسرائيمي ليتحدث مع اإلسرائيمييف ،فبدأ السادات بيػذه الكممػات مغػام انر مػف أجػؿ السػبلـ ،كجعمػت عبػكره فػي
أكتكبر يضمحؿ لصبح غير ذم شأف )Hirst, 2003,p529(.لػذلؾ ٌشػكؿ خػركج مصػر مػف دائػرة الصػراع،
بعد التكقيع عمى معاىدة السبلـ مع إسرائيؿ عػاـ  1979ضػربة قكيػة لممشػركع الػكطني الفمسػطيني ،حيػث تػـ

كضع الشعب الفمسطيني منػذ ذلػؾ الكقػت أمػاـ خيػار الحكػـ الػذاتي فػي قطػاع غػزة كالضػفة الغربيػة ،المػرتبط

باألردف ،األمر الذم يعني إخراج منظمة التحرير الفمسطينية مف معادلة التسكية لمقضية الفمسطينية.
كنتج عف ىذه االتفاقية حدكث تغييرات عمى سياسػة العديػد مػف الػدكؿ العربيػة تجػاه مصػر بسػبب مػا

كصػفو الػػبعض بتكقيػع السػػادات عمػى اتفاقيػػة السػبلـ دكف المطالبػػة بتنػازالت إسػرائيمية دكف المطالبػة بػػاعتراؼ

إسرائيؿ بحؽ الشعب الفمسطيني فػي تقريػر مصػيره ،كتػـ تعميػؽ عضػكية مصػر فػي جامعػة الػدكؿ العربيػة مػف
عاـ  1979إلى عاـ  1989ـ نتيجة ليذه االتفاقية ،كمف جي وة أخػرل حصػؿ الزعيمػاف المصػرم كاإلسػرائيمي
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عمى جائزة نكبؿ لمسػبلـ مناصػفةن عػاـ  1978ـ ،حسػب مػا جػاء فػي مبػرر المػنح لمجيػكد الحثيثػة فػي تحقيػؽ

السبلـ في منطقة الشرؽ األكسط( .عامر)2008 ،

كىنػػا يتبػػيف أف تكقيػػع مصػػر عمػػى معاىػػد كام ػػب ديفيػػد مػػع كاسػػرائيؿ منفػػردة ،قػػد تػػرؾ آثػ ان
ػار سػػمبيةن

كبيرةن عمػى الصػراع العربػي اإلسػرائيمي ،فقػد نػتج عنيػا خػركج مصػر بكػؿ ثقميػا السياسػي كالعسػكرم مػف دائػرة
الصراع ،كتفرد اسرائيؿ باألطراؼ األخرل ،كبلن عمى حدة ،كخاصػةن منظمػة التحريػر التػي كجيػت ليػا إسػرائيؿ

ضػربة مكجعػة فػػي عػاـ ،1982كفتحػت البػػاب أمػاـ تسػكية سياسػػية تقػكـ عمػى أسػػاس قػرار ،338، 242كفػػؽ

الرؤية األمريكية كاإلسرائيمية التي تستند إلى عدـ االنسحاب الكامؿ مف األراضي التػي احتمػت عػاـ 1967ـ،

كدفعػت منظمػة التحريػر لتقػديـ تنػازالت سياسػية لضػماف دخكليػا فػي عمميػة التسػكية ،كلضػماف بقائيػا كطػػرؼ
في المعادلة.

ثالثاً :تداعيات حرب الخميج الثانية عمى القضية الفمسطينية
ارتبط ػػت القض ػػية الفمس ػػطينية تاريخيػ ػنا بمحيطي ػػا العرب ػػي كاإلس ػػبلمي ،كأف الفمس ػػطينييف أكث ػػر الش ػػعكب

حساسي نة لما يجرم مف حكليـ مف تحكالت سياسية كثقافيػة (ابػراش ،)2013 ،ففػي كػؿ الػنظـ اإلقميميػة ىنػاؾ

قضػػية مركزيػػة أك قضػػية تركيبػػة ،تشػػكؿ أحػػد القػػكل الدافعػػة كراء نشػػأة كتطػػكر النظػػاـ ،كالتػػي تصػػكغ أك تكجػػو

خطابػػو السياسػػي ،كتعتبػػر حجػػر الزاكيػػة فيػػو ،كقػػد شػػغمت القضػػية الفمسػػطينية عمػػى امتػػداد الصػراع العربػػي –

اإلسػػرائيمي ىػػذا الػػدكر فػػي النظػػاـ اإلقميمػػي العربػػي ،فينػػدر أف نجػػد كثيقػػةن كاحػػدة مػػف كػػؿ الكثػػائؽ الكبػػرل،

الصػػادرة عػػف الجامعػػة العربيػػة أك النظػػاـ العربػػي دكف أف تػػدخؿ القضػػية الفمسػػطينية ،أك الص ػراع العربػػي –

بل كمضمكننا ،ابتداء مػف معاىػدة الػدفاع العربػي المشػترؾ  ،1950مػرك ار باتفاقيػة
اإلسرائيمي في صياغتيا شك ن

إنشاء السكؽ العربية المشتركة عاـ1964ـ ك حتى ميثاؽ التضامف االقتصػادم القػكمي عػاـ (.1980سػعيد،
 ،1992ص)194
كال شؾ أف الغػزك الع ارقػي لمككيػت فػي الثػاني مػف أغسػطس عػاـ1990ـ ،ىػك أكثػر القػ اررات حمقػنا فػي

التاري العربي الحػديث ،حيػث مثمػت النتػائج اإلنسػانية كالتػداعيات السياسػية ليػذا الغػزك تجربػة كارثيػة كاممػة
ال تقػ ػػارف آالميػ ػػا فػ ػػي الكجػ ػػداف العربػ ػػي سػ ػػكل آالـ كأكجػ ػػاع خسػ ػػارة فمسػ ػػطيف عػ ػػاـ (1948سػ ػػعيد،1992 ،
ص ،)13فمف المؤكد أف كارثة حرب الخميج الثانية التي انفجرت في الثػاني مػف أغسػطس عػاـ  1990إثػر

احتبلؿ العراؽ لدكلة الككيت ،كما ترتب عمى ذلػؾ مػف تػداعيات معركفػة ،قػد شػكمت إحػدل العبلمػات الفارقػة

عمػػى الصػػعيديف العربػػي كالػػدكلي ،كذلػػؾ نظ ػ نار لعمػػؽ ككثافػػة التػػأثيرات التػػي أفرزتيػػا الكارثػػة ،كالتػػي كػػاف ليػػا

انعكاساتيا المباشرة كغير المباشرة عمى تطكر النظاـ العربي كالقضػية الفمسػطينية مػف جيػة ،كالنظػاـ الػدكلي
مػػف جي ػ وة ثانيػػة (محمػػد، 2013،ص ،)116فقػػد جػػاء غػػزك الع ػراؽ لمككيػػت ،كالتحػػالؼ الػػذم قادتػػو الكاليػػات
المتح ػػدة األمريكي ػػة ف ػػي ح ػػرب الخم ػػيج الثاني ػػة ض ػػد العػ ػراؽ 1991ـ ،يلي ػػدخؿ بع ػػدان دراميػ ػان ف ػػي ش ػػؤكف الش ػػرؽ
بل اسػتراتيجينا ،فسػرعاف مػا أدت تمػؾ الحػرب إلػى تحكيػؿ االىتمػاـ
األكسط ،كانت لو آثار حكلػت األمػكر تحػكي ن
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م ػػف االنتفاض ػػة الفمس ػػطينية األكل ػػى إل ػػى ميػ ػزاف الق ػػكل السياس ػػية اإلقميمي ػػة الجدي ػػد ،ال ػػذم أعي ػػد في ػػو تركي ػػب
التحالفػ ػػات فػ ػػي المنطقػ ػػة كالتػ ػػي جػ ػػاءت فػ ػػي معظميػ ػػا عمػ ػػى حسػ ػػاب القضػ ػػية الفمسػ ػػطينية (زخريػ ػػا،2003 ،
ص.)462

لذلؾ ظيرت مجمكعة مف التحكالت السياسية كاالسػتراتيجية التػي أحػدثيا احػتبلؿ العػراؽ لمككيػت ،مػف
خػػبلؿ تػػكفر إمكانيػػة محػػددة لتسػػكية الص ػراع العربػػي – اإلس ػرائيمي كالقضػػية الفمسػػطينية  ،فػػي أعقػػاب حػػرب

الخميج الثانية ،باإلضافة إلى التحكالت العاصفة في النظاـ الدكلي عمكمنا مع قػرب سػقكط االتحػاد السػكفيتي،
كيمكف القكؿ أف األزمة قد كثفت كعجمت مف تأثير عكامؿ كانت قائمة مف قبؿ تدفع في اتجاه إحداث تحػكؿ

كيفي في دبمكماسية تسكية الصراع العربي اإلسرائيمي ،كأبػرزت األزمػة اسػتحالة تسػكيف المنطقػة العربيػة كنػزع

حالػػة عػػدـ االسػػتقرار الممتػػدة فييػػا بػػدكف تسػػكية الص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي ،لػػذلؾ كػػاف أحػػد أىػػـ نتػػائج تمػػؾ
األزمة طرح مبادرة مؤتمر مدريد لمسبلـ عاـ.1991
كرغـ أف دبمكماسية تسكية الصراع العربي – اإلسرائيمي ،التي ظيرت في أعقاب حػرب الخمػيج مباشػرةن
كتبمكرت بعقد مؤتمر مدريد لمسبلـ في الشرؽ األكسط في نكفمبر 1991ـ ،ىي عممية صعبة لمغايػة كطكيمػة
كمعرضػة لبلنييػػار-كمػػا أثبػت الكاقػػع ذلػػؾ ،-غيػر أنيػػا تشػػكؿ أكؿ محاكلػة جػػادة إلنشػػاء آليػة سياسػػية لتسػػكية

الصراع العربي اإلسرائيمي كالقضية الفمسطينية(.سػعيد ،1992 ،ص  )186كترتػب عمػى نتػائج حػرب الخمػيج
الثانيػػة أيض ػان تغيػػر مكاقػػؼ العػػرب مػػف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كمػػف حػػؿ المشػػكمة الفمسػػطينية ،لقػػد كػػاف
كعمػاف  ،1987كالج ازئػػر 1988؛
المكقػؼ العربػي " المكحػد " كاضػحان فػػي قمػـ الربػاط ،1974كفػاسٌ ،1982
ففي كؿ القمـ شددت الحككمات العربية عمى ضركرة االعتػراؼ بمنظمػة التحريػر كانيػاء االحػتبلؿ اإلسػرائيمي
كالتكصػػؿ إلػػى حػػؿ لمشػػكمة البلجئػػيف بمقتضػػى قػرار األمػػـ المتحػػدة  ،194كعمػػى أسػػاس مػػؤتمر دكلػػي لمسػػبلـ
كآليػػة لتحقيػػؽ سػػبلـ عػػادؿ ،غيػػر أنػػو بعػػد حػػرب الخمػػيج بػػات كاضػػحنا الت ارجػػع عػػف ىػػذه المكاقػػؼ مػػع كجػػكد

انشقاقات في المكاقؼ العربية( الخطيب ،2014 ،ص)75

لػػذلؾ ٌشػػكؿ االخػػتبلؿ فػػي الت ػكازف اإلقميمػػي فػػي المنطقػػة بفعػػؿ حػػرب الخمػػيج الثانيػػة كانييػػار التضػػامف
العربي الرسمي ،فرصة انتيازية لكاشنطف لبلندفاع نحػك إقامػة نظػاـ إقميمػي شػرؽ أكسػطي جديػد يشػكؿ ركيػزة
مػػف ركػػائز النظػػاـ الػػدكلي الػػذم تسػػعى إلػػى فرضػػو عمػػى العػػالـ (عبػػد الك ػريـ ،كآخػػركف ،1999 ،ص،)16
كأدخمػػت دبمكماسػػية التسػػكية األمريكيػػة فػػي أعقػػاب نيايػػة الحػػرب ضػػد الع ػراؽ تعػ و
ػديبلت كبي ػرةن عمػػى المكاقػػؼ

العربية مف التسكية في جانبيا المبدئي كالتنفيذم ،فنجح كزير الخارجيػة األمريكػي "جػيمس بيكػر" بعػد ثمانيػة
جػكالت مكككيػػة بػػيف العكاصػػـ العربيػػة كاسػرائيؿ فػػي ضػػع حزمػػة كاممػػة مػػف األفكػػار كالترتيبػػات اإلجرائيػػة لبػػدء

المفاكضات الفعمية لتسكية الصراع ،تضمنت تمؾ الحزمة ثبلثة أطر تفاكضية(:سعيد ،1992 ،ص)192

أ -إطار مؤتمر دكلي افتتاحي برئاسة الكاليػات المتحػدة كاالتحػاد السػكفيتي ،كعقػد ىػذا المػؤتمر فػي
مدريد بنسبانيا في نياية أكتكبر عاـ 1991ـ.
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ب -إطػػار مفاكض ػػات ثنائيػػة تػػتـ فػػي لج ػػاف ب ػػيف إسػػرائيؿ ككػػؿ مػػف سػػكريا كلبن ػػاف ،ككفػػد فمسػػطيني
أردني .كبدأت أكلي جمسات ىذه المجاف في كاشنطف في 7ديسمبر1991ـ.

ت -إطػػار متعػػدد األط ػراؼ لمناقشػػة المسػػائؿ ذات البعػػد اإلقميمػػي كيشػػارؾ فييػػا ممثمػػكف لنحػػك 30
دكلة مف الشرؽ األكسط كالعالـ.

كفي ضكء ما تقدـ يمكف القكؿ أف التػداعيات االسػتراتيجية السػمبية التػي أعقبػت حػرب الخمػيج الثانيػة،

بعد احتبلؿ العراؽ لمككيت ،كما نػتج عنيػا مػف خػركج العػراؽ بثقمػة السياسػي كالعسػكرم مػف معادلػة الصػراع
فػػي المنطقػػة ،كانقسػػاـ المكقػػؼ العربػػي بػػيف مؤيػػد كمعػػارض ليػػذه الحػػرب ،كضػػعؼ التضػػامف العربػػي كفػػرص
حصػػار مػػالي كسياسػػي عمػػى منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية بسػػبب مكاقفيػػا السياسػػة مػػف األزمػػة ،قػػد سػػاىـ فػػي

سػػرعة اسػػتعجاؿ الحػػؿ السػػممي كالػػدخكؿ فػػي اطػػار التسػػكية السياسػػية كفػػؽ قكاعػػد الكاليػػات المتحػػدة االمريكيػػة
الطرؼ المنتصر في الحرب ،خاصة في ظؿ تصدع االتحاد السكفيتي كظيكر عبلمات عمى قرب انيياره.
المطمب الثالث :تأثير المتغيرات الدولية عمى المقاومة الفمسطينية
أو ًال :انييار االتحاد السوفيتي
شيدت المنطقة في أكائؿ التسعينيات مجمكعة مف التحكالت االستراتيجية ذات األىمية البالغػة نتيجػة
لمتغيرات الجذرية التي طرأت عمى المنظكمػة العالميػة ،كالتػي نتجػت عػف انييػار نظػاـ الثنائيػةالقطبيػة كانتيػاء

الح ػػرب الب ػػاردة كانيي ػػار االتح ػػاد الس ػػكفيتي (محم ػػد ،2013 ،ص ،)120كج ػػاءت التحػ ػكالت الكاس ػػعة ،الت ػػي
ش ػػيدتيا المنطق ػػة كالع ػػالـ بع ػػد انيي ػػار االتح ػػاد الس ػػكفيتي كح ػػرب الخم ػػيج الثاني ػػة لتح ػػدث انقبلبػ ػان ف ػػي الكض ػػع

الفمسطيني ،حيث ترؾ ىذا االنقبلب تػداعيات كأضػرار عمػى األكضػاع فػي منظمػة التحريػر الفمسػطينية كعمػى
اسػتراتيجية العمػػؿ الػػكطني الفمسػػطيني (عبػػد الكػريـ ،كآخػػركف،1999 ،ص ،)59كتعػػد منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط
مف أكثر المناطؽ تأث نار بالتحكالت االستراتيجية في النظاـ السياسي الػدكلي ،كمػف ىػذا المنطمػؽ جػاءت عمميػة

الػربط بػػيف د ارسػػة التحػكالت التاريخيػػة التػػي ط ػرأت عمػػى السػػاحة الدكليػػة منػػذ أكاخػػر عقػػد الثمانينيػػات ،كالتػػي

أسفرت في نياية األمر عف تفكؾ االتحاد السكفيتي أحد قطبي النسؽ العالمي ،كبيف التطػكرات التػي حصػمت
عمػػى صػػعيد منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط ،كمػػف ضػػمنيا المنطقػػة العربيػػة ،فقػػد ارتبطػػت المنطقػػة منػػذ نيايػػة الحػػرب

العالمية الثانية بعبلقة تأثير متبادؿ مع النظاـ الدكلي ،فمف الطبيعي أف يمقى حدث انييػار االتحػاد السػكفيتي

بظبللو عمى منطقة الشرؽ األكسط كعمػى التفػاعبلت السياسػية التػي تجػرم فييػا ،كخاصػة القضػية الفمسػطينية

(محمد ،2013 ،ص.)121

كقػػد ترت ػػب عمػػى انييػػار االتحػػاد السػػكفيتي كالمعس ػػكر االشػػتراكي الػػذم ك ػػاف يسػػيطر عميػػو كيق ػػكده،

تغيػرات عديػػدة عمػػى المسػػتكل الػػدكلي ،كمػػف ثػ ٌػـ عمػػى المسػػتكيات اإلقميميػػة ،كترتػػب عمػػى انتيػػاء نظػػاـ الثنائيػػة
القطبيػػة كانف ػراد الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بقيػػادة العػػالـ كمػػو ،كتحػػكؿ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة كأجيزتيػػا إلػػى
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قانكف كأدكات مفركضة عمى الدكؿ كالشعكب ،فالعالـ أصبح محككمػان بمجمكعػة مػف القػكانيف كالمكاثيػؽ يطمػؽ

عمييػػا اسػػـ "الشػػرعية الدكليػػة" كالػػذم يحػػدث فػػي الكاقػػع أف مػػف يممػػؾ القػػكة ىػػك الػػذم يصػػنع الق ػكانيف كينفػػذىا

(محجكب ،1994 ،ص ،) 81كلـ يكف االختبلؿ في ميزاف القكل الػدكلي كاإلقميمػي ىػك الػذم كضػع الشػعب
الفمسػطيني أمػاـ خيػػار إجبػارم كحيػد ،كىػػك خيػار االنخػراط فػػي عمميػة التسػكية األمريكيػػة بشػركطيا المجحفػػة،
فػػرغـ الخمػػؿ فػػي مي ػزاف القػػكل الػػدكلي كاإلقميمػػي ،ف ػنف الحركػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية بقيػػت تحػػتفظ بعامػػؿ قػػكة

رئيسػػي ينبثػػؽ مػػف قػػدرتيا عمػػى تعطيػػؿ مسػػار الحػػؿ اإلس ػرائيمي األمريكػػي ،مػػا لػػـ تسػػتجب لمحقػػكؽ الكطنيػػة

المشػػركعة لمشػػعب الفمسػػطيني ،فبػػدكف حػػؿ لمقضػػية الفمسػػطينية ال سػػبيؿ إلػػى فػػتح الطريػػؽ لحمػػكؿ (عربيػػة –

إسرائيمية) يرتكز عمييا النظاـ الشرؽ األكسطي الجديد(عبد الكريـ ،كآخركف ،1999 ،ص.)17

رغـ ذلؾ كاف ليذه التحكالت الدكلية كاإلقميمية بال التأثير عمى منظمة التحرير الفمسػطينية ،فقػد أدت
ىذه التحكالت أف تفقد المنظمة حمفاءىا اإلقميميػيف كالػدكلييف كمصػادر تمكيميػا الرئيسػة ،كمػا أضػعفت سػيطرة

المنظمػة عمػػى الحقػػؿ السياسػػي الفمسػػطيني .كأدل اإلحسػػاس بالضػعؼ إلػػى درجػػة تشػ ٌكؿ مخػػاكؼ لػػدل القيػػادة

الفمسػػطينية فػػي الخػػارج مػػف قيػػاـ قيػػادة بديمػػة فػػي الػػداخؿ (الضػػفة كالقطػػاع) ،كضػػاعؼ ىػػذا اإلحسػػاس اقتحػػاـ
قػػكل جديػػدة مػػف خػػارج المنظمػػة فػػي الحقػػؿ السياسػػي الفمسػػطيني (حركتػػا حمػػاس ،كالجيػػاد اإلسػػبلمي) المتػػيف

باتتػػا تشػػكبلف تيديػػدان لقيػػادة المنظمػػة كلبرنامجيػػا كلنظرتيػػا كبرامجيػػا النضػػالية (ىػػبلؿ ،)2013 ،األمػػر الػػذم
أجبر قيادة منظمة التحرير عمى القبكؿ بنيج التسكية كالقبكؿ بشركط مؤتمر مدريد المجحفة.

كف ػػي ض ػػكء م ػػا تق ػػدـ يمك ػػف الق ػػكؿ أف التحػ ػكالت الدكلي ػػة كاإلقميمي ػػة ترك ػػت أث ػػر كبيػ ػ انر عم ػػى القض ػػية

ػار سػػمبية عمػػى
الفمسػػطينية كمنظمػػة التحريػػر ،فسػػقكط االتحػػاد السػػكفيتي كالكتمػػة االشػػتراكية عمكمػان ،قػػد تػػرؾ أثػ ان
المنطقػػة العربيػػة كعمػػى القضػػية الفمسػػطينية بشػ و
ػكؿ خػػاص ،فمػػف جانػػب كشػػؼ ىػػذا االنييػػار ظيػػر المقاكمػػة
الفمس ػػطينية ،باعتب ػػار أف االتح ػػاد السػػػكفيتي ك ػػاف الحمي ػػؼ االس ػػتراتيجي لمنظمػػػة التحري ػػر كمعظ ػػـ الفص ػػائؿ

الكطنيػة الفمسػطينية كالمصػػدر األكؿ لمسػبلح كالتمكيػؿ ،كمػػف جان و
ػب آخػػر أدل ىػذا السػقكط إلػػى تفػرد الكاليػػات
المتحدة األمريكية بالساحة الدكلية كالقرار الدكلي بعد انييػار نظػاـ الثنػائي القطبيػة كظيػكر القطػب الكاحػد فػي

زعامة العالـ ،مما دفع منظمة التحرير إلى القبكؿ بالحؿ السممي كفؽ ق اررات الشرعية الدكليػة كمبػادئ مػؤتمر
مدريد.

ثانياً :النظام العالمي الجديد والقضية الفمسطينية
فػػي الحػػادم عش ػػر مػػف شػػير س ػػبتمبر لسػػنة  1991كف ػػي أجػػكاء انييػػار االتح ػػاد السػػكفييتي كنياي ػػة

الحػػرب البػػاردة ،كبمناسػػبة نيايػػة حػػرب الخمػػيج الثانيػػة كمػػا تبلىػػا مػػف انتشػػار مكثػػؼ كحاشػػد لمقػكات األمريكيػػة
بمنطقة الخميج ،أعمف الرئيس األمريكي األسػبؽ جػكرج بػكش األب ،أف العػالـ يشػيد بػركز "نظػاـ دكلػي جديػد"

مبنػػي عمػػى التعػػاكف كاإلخػػاء كاحتػراـ الديمقراطيػػة كحقػػكؽ اإلنسػػاف كمكاجيػػة األخطػػار المحدقػػة بالسػػمـ كاألمػػف
الدكلييف ،و
ال" ،كيكػكف العػالـ فيػو أقػكل فػي البحػث
كخاؿ مف "اإلرىاب" تمعب فيو األمـ المتحدة دك نار بار ناز كفعػا ن
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عف العدالة ،كأكثؽ في نشر السبلـ ،عصر تككف فيو أمـ العػالـ شػرقان كغربػان جنكبػان كشػماالن ،تحيػا فػي رفاىيػة

كانسػػجاـ ( لكرينػػي ،2005 ،ص ،)7فكانػػت ىػػذه الثغ ػرات كالممارسػػات التػػي اقترنػػت بظيػػكر مفيػػكـ النظػػاـ

الػػدكلي الجديػػد ىػػي التػػي جعمػػت الكثي ػريف ال يؤمنػػكف بػػو ،بػػؿ ك يصػػفكنو بحػػؽ باالسػػتعمار الجديػػد(.قجػػالي،
 ،2008ص)162

كيستخدـ مصطمح "النظاـ الدكلي الجديد" في سػياؽ اإلشػارة إلػى محصػمة التطػكرات التػي حػدثت فػي
ي
بنية النظاـ الدكلي ،عقب انتياء الحػرب البػاردة كانييػار االتحػاد السػكفيتي ،كمػف ثػـ التحػكؿ مػف نظػاـالثنائيػة

القطبية إلى نظاـ دكلي جديد ،تسيطر عميو الكاليات المتحدة االمريكية .كفى كؿ األحكاؿ ،تظػؿ أبػرز سػمات

ىذا النظاـ الدكلي الجديد ىي صعكد الكاليات المتحدة كقكة عظمى كحيدة كمييمنة عمى بنيػة النظػاـ العػالمي

ما بعد الحرب الباردة حتى أصبحت تمثؿ شرطي العالـ.

سجؿ عمى النظاـ الػدكلي الجديػد مػف عيػكب مسػتمدة مػف الممارسػة األمريكيػة الرسػمية ،خاصػة
كما يي ٌ
مف ازدكاجية المعػايير فػي التعامػؿ مػع الصػراع العربػي اإلسػرائيمي ،كعػدـ إنصػاؼ القضػية الفمسػطينية بالقػدر

الػػذم أنصػػفت فيػػو الككيػػت ،بػػؿ تعػػدت ذلػػؾ إلػػى االعتػػداء عمػػى الع ػراؽ ك احتبللػػو ممػػا كلػػد قضػػية أك ن ازع ػان
جديػدنا فػي العبلقػات الدكليػة عػرؼ بحػرب الخمػيج الثانيػة بػيف العػراؽ كأمريكػا(.قجػالي ،2008،ص )165كقػػد

شػػكؿ ىػػذا الزل ػزاؿ الػػذم غيػػر كجػػو العػػالـ بفعػػؿ ىػػذه التح ػكالت ،كالػػذم أدل إلػػى تغي ػرات عميقػػة فػػي خارطػػة

اصػػطفاؼ القػػكل اإلقميميػػة كالطبقيػػة فػػي المنطقػػة العربيػػة ،كانعكػػس بػػدكره عمػػى تكازنػػات القػػكل داخػػؿ الحركػػة
الكطنيػػة الفمسػػطينية ،ممػػا دفػػع بقيػػادة منظمػػة التحريػػر إلػػى االنخ ػراط فػػي الترتيبػػات األمريكيػػة الجديػػدة لنظػػاـ
إقميمػػي جديػػد ،كالبحػػث لنفسػػيا عػػف مكقػػع – ميمػػا يكػػف متكاضػػعا كتابعػان – فػػي إطػػار ىػػذه الترتيبػػات الجديػػدة

(عبػد الكػريـ ،كآخػػركف،1999 ،ص ،)16كفػي ىػػذا السػياؽ أكػػد البيػاف السياسػػي الصػادر عػػف مػؤتمر حركػػة
السػػادس عػػاـ  ،2009التػػأثير الكبيػػر لممتغي ػرات كالتحػػكالت الدكليػػة كاإلقميميػػة كالعربيػػة عمػػى الق ػرار الػػكطني

الفمسػػطيني كالتكجيػػات المسػػتقبمية " حيػػث أعتبػػر البيػػاف أف المتغيػرات الدكليػػة كاإلقميميػػة كانػػت ليػػا آثػػار كبيػرة
فػػي تغيػػر نيػػج كفكػػر الحركػػة ،إذ يؤكػػد البيػػاف " كجػػاءت حػػرب الخمػػيج فػػي أغسػػطس  1990كانييػػار االتحػػاد

السػػكفيتي كخسػػارتنا لصػػديؽ كػػاف دائم ػان إلػػى جانبنػػا ،كخسػػارتنا العربيػػة فػػي العػراؽ بعػػد حػػرب الخمػػيج ،كبػػركز
القطػب األمريكػػي األكحػد فػػي العػػالـ ،فكػاف ل ازمػنا عمينػا إعػػادة النظػػر فػي اسػػتراتيجيتنا المرحميػة كاغتنػػاـ فرصػػة

التحرؾ نحك السبلـ".
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المبحث الثالث:
توجيات الفكر السياسي لحركة فتح نحو التسوية السياسية
يتسـ الفكر السياسي الفمسطيني الكطني بالكاقعية كالبراغماتية كالنظرة المستقبمية ،فعمى مدار مراحؿ

تطكر الثكرة الفمسطينية ،منذ انطبلقتيا ،تطكر الفكر السياسي الكطني الفمسطيني لكي يكاكب األحداث

كالتطكرات العربية كالدكلية ،كانعكس ذلؾ في اجتماعات المجمس الكطني الفمسطيني ،مف خبلؿ تبني

مجمكعة مف الق اررات كالبرامج السياسية ،كانت تيدؼ لسحب الحجج كالذرائع مف القكل الدكلية اإلقميمية
التي كانت تحاكؿ الضغط عمى المقاكمة الفمسطينية مف خبلؿ اتياميا بعدـ الكاقعية ،كرفع شعارات ال يمكف

تحقيقيا في الكقت الراىف " ،كتدمير دكلة إسرائيؿ" ،لذلؾ سكؼ تستعرض الدراسة في ىذا المبحث تطكر
الفكر السياسي لحركة فتح تجاه عممية التسكية ،مف خبلؿ الكقكؼ عند أىـ المحطات الفاصمة في مسيرة
الفكر السياسي لمنظمة التحرير كحركة فتح ،مثؿ الدكلة الديمقراطية كالبرنامج المرحمي كانتفاضة ،1987

كاعبلف الدكلة في عاـ  ،1988كمبادرة السبلـ الفمسطينية.

المطمب األ ول :الدولة الديمقراطية والمسألة الييودية في فمسطين
أو ًال :جذور الفكرة
عندما طرحت حركة المقاكمة الفمسطينية ىدؼ الدكلة الديمقراطية في أعقاب حػرب  ،1967لػـ تكػف

ىػػذه أكؿ م ػرة تطػػرح فييػػا ىػػذه الفك ػرة كحػػؿ لممشػػكمة الفمسػػطينية ،فمػػف الثابػػت أف ىػػذا الحػػؿ ،يعتبػػر مػػف أقػػدـ

الحمػكؿ العربيػػة مػػف الناحيػػة التاريخيػػة ،فقػػد كػػاف الفمسػػطينيكف فػػي ثبلثينيػػات القػػرف العشػريف يػػأممكف فػػي إقامػػة
دكلػة فمسػػطينية كقيػػاـ حككمػػة كطنيػة تمثػػؿ األغمبيػػة العربيػػة مػع بقػػاء الييػػكد كأقميػػة تتمتػع بكافػػة الحقػػكؽ التػػي
كفميػػا القػػانكف ،ككػػاف ىػػذا المطمػػب كاضػػحان أمػػاـ لجنػػة "بيػػؿ" عػػاـ 1937ـ ،كفػػي المػػذكرة التػػي رفعتيػػا المجنػػة

العربيػػة العميػػا إلػػى لجنػػة التحقيػػؽ األنجمػػك – أمريكيػػة (لجنػػة مػػكريس) عػػاـ 1946ـ كتػػـ طػػرح ىػػذه الفكػرة مػرة
أخ ػػرل ع ػػاـ  1948خ ػػبلؿ كس ػػاطة المبع ػػكث ال ػػدكلي برن ػػا دكت -ال ػػذم اغتي ػػؿ عم ػػى ي ػػد جماع ػػة ص ػػييكنية

متطرفػة ،-كعػػادت فكػرة الدكلػػة الديمقراطيػػة فػػي الفكػػر السياسػػي الفمسػػطيني مػرة أخػػرل فػػي أكائػػؿ عػػاـ 1968

(عبد المجيد ،1994 ،ص.)100:101
ثانياً :شكل الدولة الديمقراطية وماىيتيا

يمكػػف التمييػػز بػػيف تيػػاريف رئيسػػييف فػػي الفكػػر السياسػػي الفمسػػطيني تجػػاه ىػػذه القضػػية :أكليمػػا كػػاف

يتجنب الخكض في ىذا المكضكع ،كيػرل أنػو مػف الصػعب تحديػد طبيعػة النظػاـ االجتمػاعي لمدكلػة المنشػكدة
في ىذه المرحمة ،انطبلقنا مف أنو ليس ثمة حاجة ضركرية لمدخكؿ فػي جػدؿ فكػرم أك متاىػات نظريػة حػكؿ

الشػكؿ السياسػػي أك النظػػاـ االجتمػاعي ليػػذه الدكلػػة ،كالتيػػار الثػاني :انطمػػؽ مػػف ضػركرة تحديػػد طبيعػػة النظػػاـ
االجتماعي لمدكلة الديمقراطية ،كأف ىذا النظاـ سيككف بالضػركرة اشػتراكيان ،حتػى يكػكف المجتمػع الجديػد قػاد انر
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عمى تكفير الحؿ لمشكبلت الفقر كالتخمؼ كاالضطياد كاالستغبلؿ ،التي يعاني منيا اإلنساف في ىػذا الػكطف
المنشكد ،كعمى مكاجية ألكاف االستغبلؿ الطبقي أك القير القػكمي بػيف العػرب كالييػكد (عبػد المجيػد،1994 ،
ص  ،)110كحػػكؿ رؤيػػة حركػػة فػػتح لمدكلػػة الديمقراطيػػة ،كضػػع "نبيػػؿ شػػعث" تصػػك نار محػػددنا ليػػذه الدكلػػة عػػاـ
 ،1971يمكف تحديدىا في النقاط التالية (شعث ،1971 ،ص:)8 :7

 -تتركػػز فك ػرة الدكلػػة الديمقراطيػػة عمػػى فمسػػطيف ككػػؿ ،أم عمػػى األج ػزاء التػػي احتمػػت عػػاـ 1948

ككذلؾ التي احتمت عاـ .1967

المقنعػػة ،إ ٍذ ينبغ ػػي أف تك ػػكف دكلػػة تقدمي ػػة ال عرقي ػػة كال
 فمسػػطيف الجدي ػػدة ليس ػػت مج ػػرد إسػ ػرائيؿ ٌطائفيػػػة ،كتشػػػكؿ جػ ػػزنء ال يتجػ ػ أز مػ ػػف الحركػػػة الثكريػ ػػة العربيػػػة ،كمػ ػػف األ ارض ػػي العربيػ ػػة المتحػػػدة فػ ػػي

المستقبؿ.

 -مف أجؿ تتحقػؽ فمسػطيف الجديػدة ىػذه ،يجػب أف يسػتمر التحريػر حتػى تػدمير الدكلػة الصػييكنية،

بل عنو ،أك نتيجة تسكية مع إسرائيؿ.
أم أف فمسطيف الجديدة ىي نتيجة لمتحرير كليست بدي ن

 -ستشػ ػػمؿ فمسػ ػػطيف الجديػ ػػدة كػ ػػؿ المسػ ػػتكطنيف الييػ ػػكد كالفمسػ ػػطينييف المنفيػ ػػيف أك ال ػ ػكاقعيف تحػ ػػت

االحتبلؿ ،الذيف يختاركف العػيش فػي فمسػطيف كيقبمػكف منزلػو متسػاكية كفمسػطينييف متسػاكييف دكف أم
حقكؽ خاصة أك امتيازات.

ثالثاً :موقف حركة فتح من الدولة الديمقراطية
أعمنػػت حركػػة فػػتح فػػي مػػؤتمر صػػحفي بتػػاري 1968/10/10ـ عمػػى لسػػاف صػػبلح خمػػؼ"أبػػك إيػػاد"

كلممرة األكلى ،بأف اليدؼ االستراتيجي لمكفاح المسمح يتمثؿ في إقامة دكلػة فمسػطينية ديمقراطيػة عمػى امتػداد

فمسػ ػػطيف التاريخيػ ػػة يعػ ػػيش فييػ ػػا الفمسػ ػػطينيكف بط ػ ػكائفيـ كاف ػ ػ نة مسػ ػػممكف ،كمسػ ػػيحيكف ،كييػ ػػكد ،فػ ػػي مجتمػ ػػع
بقدر و
اطي يسكده الكفاؽ ،كيتمتعكف و
كامؿ مف الحقكؽ بالتساكم ،األمر الػذم يؤكػد أف حركػة فػتح ليسػت
ديمقر و

ضد الييكد باعتبارىـ طائفة دينية ،بؿ ضد الصييكنية االستعمارية.

كرأت فػػتح أف الدكلػػة الديمقراطيػػة ،لػػف تحػػرر الفمس ػػطينييف فقػػط ،بػػؿ كػػذلؾ الييػػكد ،الػػذيف اعتبػػرتيـ

الحركة ضحايا دعت إلػى مسػاعدتيـ ،كعرضػت فػتح عمػييـ فمسػطيف آمنػة كمتسػامحة بػدالن مػف انعػداـ األمػف
فػػي دكلػػة ييكديػػة معرضػػة دائم ػان لمتيديػػد مػػف جيرانيػػا(  ،)Hirst1977،p470كفػػي ىػػذا السػػياؽ أكػػد كمػػاؿ
عػػدكاف :أف الدكلػػة الديمقراطيػػة مػػف كجيػػة نظػػر فػػتح "ليسػػت مشػػركعنا نطرحػػو ضػػمف المشػػركعات المطركحػػة

لمتسػػكية ،أك النقػػاش عمػػى مائػػدة المفاكضػػات ،كلكنػػو مشػػركع يجػػرم كضػػعو فػػي التطبيػػؽ مػػف خػػبلؿ عمميػػة
نضػػالية طكيمػػة األم ػػد ،تعيػػد ص ػػياغة عقػػؿ اإلنس ػػاف عمػػى أرض فمسػػطيف ،م ػػف خػػبلؿ القت ػػاؿ كتنميػػة الجي ػػد

النضالي المشترؾ في اتجاه مفيكـ ديمقراطي ،لكي يمغػي عقميػة المؤسسػة الصػييكنية ،كيػرفض نظاميػا كيقػيـ
الدكل ػػة الديمقراطي ػػة ب ػػديبلن لي ػػا ،كأف االنتم ػػاء لي ػػده الدكل ػػة س ػػيككف انتم ػػاء فرديػ ػان ،أم انتم ػػاء مػ ػكاطنيف كل ػػيس
جماعػػات أك طكائػػؼ ،كجميػػع الم ػكاطنيف فييػػا متسػػاكيف فػػي الحقػػكؽ كالكاجبػػات دكف تمييػػز عمػػى الجػػنس أك
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الديف أك العقيػدة"(.عػدكاف ،1973 ،ص  )56لػذلؾ رأت حركػة فػتح أف الدكلػة الديمقراطيػة لػف تػأتي إال عبػر
الكفػػاح المسػػمح كالنضػػاؿ السياسػػي ،كىػػذه الدكلػػة غيػػر قائمػػة عمػػى أسػػاس عرقػػي أك طػػائفي ،كالمكاطنػكف فييػػا
يتمتعكف بنفس الحقكؽ كالكاجبات دكف أم تمييز عمى أساس الديف أك العرؽ أك الجنس ،كفضػمت حركػة فػتح

عػػدـ الخػػكض فػػي النظػػاـ االجتمػػاعي كاالقتصػػادم الػػذم سػػكؼ يحكػػـ النظػػاـ السياسػػي ليػػذه الدكلػػة باعتبارىػػا

أمػػكر سػػابقة ألكانيػػا ،رغػػـ أف ىػػذه الفك ػرة القػػت معارضػػة شػػديدة مػػف الفمسػػطينييف أنفسػػيـ كالعػػرب باعتبارىػػا
تنازالن مجانان لمعدك الصييكني.
رابعاً :تحديات الدولة الديمقراطية
الدكلة الديمقراطية عمى كامؿ فمسطيف ىي فكرة صحيحة ،كلكف لػـ تكػف تمتمػؾ األدكات التػي تمكنيػا

مف ترجمة ىذه الشعارات إلى كاقع ،مف خبلؿ ممارسات عمى األرض ،لػذلؾ كصػكؿ فكػرة الدكلػة الديمقراطيػة
إلػػى مػػأزؽ أدل إلػػى تبنػػي خيػػار المرحميػػة فػػي النضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني ،مػػف خػػبلؿ برنػػامج النقػػاط العش ػرة

(مقابم ػ ػػة م ػ ػػع ص ػ ػػالح زي ػ ػػداف ،)2015/6/16 ،كل ػ ػػـ تن ػ ػػؿ الدكل ػ ػػة الديمقراطي ػ ػػة قبػ ػ ػكالن فكريػ ػ ػان أك جماعيػ ػ ػان م ػ ػػف
الفمسطينييف ،فعارض بعضيـ الفكرة كميا معارضةن تامة؛ إذ كانت بالنسػبة إلػييـ تنػازالن ال يمكػف احتمالػو أمػاـ

الع ػ ػ ػػدك ،كاعتبرى ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػػبعض األخ ػ ػ ػػر مج ػ ػ ػػرد دعاي ػ ػ ػػة تكتيكي ػ ػ ػػة تي ػ ػ ػػدؼ إل ػ ػ ػػى إث ػ ػ ػػارة إعج ػ ػ ػػاب الػ ػ ػ ػرأم الع ػ ػ ػػاـ

الدكلي) (Hirst،1977p470كقد أدل طرح فكرة الدكلة الديمقراطية إلى ردكد فعػؿ ىامػة ،كفػتح نقػاش داخػؿ
صػػفكؼ المقاكم ػػة الفمس ػػطينية كب ػػيف الحرك ػػات الثكري ػػة العربيػػة ،كب ػػيف اليي ػػكد فػػي إسػ ػرائيؿ كخارجي ػػا ،كيمك ػػف
ػكؿ خػاص كالعػػرب بش و
عػرض الصػػعكبات التػي كاجيتيػػا فكػرة الدكلػػة الديمقراطيػة بػػيف الفمسػطينييف بشػ و
ػكؿ عػػاـ
في النقاط التالية (شعث ،1971 ،ص :)8:10

و
بشكؿ كامؿ عمى اعتبار أنيا تنازؿ كامؿ لمعدك.
 رفض فريؽ الفكرة فريػػؽ آخػػر لػػـ يفيػػـ ىػػذه الفك ػرة كمضػػامينيا أبػػدنا ،كخمط ػكا بينيػػا كبػػيف الدكلػػة العممانيػػة ظ ػانييف إنيػػابديؿ عف التحرير ،كحاكؿ بعض ىؤالء تشكيو الحقائؽ عمدنا خدم نة ألغر و
اض حزبي وة خاصة.
 -كىنػ ػػاؾ فصػ ػػيؿ آخػ ػػر مػ ػػف النقػ ػػاد يػ ػػرفض الكجيػ ػػة الدينيػ ػػة لمدكلػ ػػة الديمقراطيػ ػػة ،كدكلػ ػػة لممسػ ػػمميف

كالمسػػيحييف كالييػػكد ،كى ػؤالء النقػػاد العػػرب يصػػركف عمػػى تفسػػير عممػػاني ،كيقكلػػكف إف لػػـ تكػػف الدكلػػة

و
أسس اشتراكية فننيا لف تككف مقبكلة منيـ.
الجديدة عمى

كرغـ كؿ ذلؾ التبايف كالتنػاقض فػي المكقػؼ العربػي كالفمسػطيني مػف الدكلػة الديمقراطيػة ،قػاكـ الكيػاف

الصػػييكني فك ػرة الدكلػػة الديمقراطيػػة فػػي فمسػػطيف مقاكم ػ نة شػػديدة ،كاعتبرىػػا تسػػتيدؼ تقػػكيض دكلػػة إس ػرائيؿ،
تمامػان كمػػا قػػاكـ فكػرة إقامػػة دكلػػة فمسػػطينية عمػػى جػػزء مػػف فمسػػطيف كاعتبرىػػا تيديػػدان ألمػػف إسػرائيؿ ،كالنقػػيض

لدكلة إسرائيؿ (الدجاني ،1986 ،ص.)18

059

كعميػو يمكػػف القػكؿ أف طػػرح فكػرة الدكلػة الديمقراطيػػة يعتبػػر أكؿ مظيػر مػػف مظػػاىر التغييػر فػػي الفكػػر
السياسػػي لحركػػة ف ػػتح ،مػػف خػػبلؿ القبػػكؿ بالتكاجػػد الييػػكدم فػػي الدكلػػة الفمسػػطينية كجػػزء مػػف رعايػػا الدكلػػة
الجديدة ،عمى اعتبار أف ىذه الدكلة سكؼ يتمتع فييا كؿ المكاطنيف بػنفس الحقػكؽ دكف أم تمييػز ،كلػـ تكػف
ىػػذه الفكػرة جديػػدة عمػػى الفكػػر السياسػػي الفمسػػطيني بشػ و
ػكؿ عػػاـ ،بػػؿ كانػػت فكػرة مطركحػػة فػػي زمػػف االنتػػداب

البريطاني عمى فمسطيف كقبؿ قرار التقسيـ رقـ  ،181كأف الدكلػة الديمقراطيػة فػي الفكػر السياسػي لػدل حركػة
فتح تعنػي دكلػة ديمقراطيػة عمػى كامػؿ التػراب الػكطني الفمسػطيني كتشػمؿ األ ارضػي التػي احتمػت عػاـ 1948

كعاـ 1967ـ.

المطمب الثاني :المرحمية في الفكر السياسي الفمسطيني
بقيػت حركػػة المقاكمػػة الفمسػطينية ،رغػػـ اىتػزاز اآلمػػاؿ التػي كانػػت عمقٌتيػػا عمػى حػػرب التحريػػر الشػػعبية
طكيمػػة األمػػد ،تػػرفض أم تفكيػػر فػػي تبنػػي نيػػج المرحميػػة فػػي النضػػاؿ ،كتصػػر عمػػى أف الحػػؿ الكحيػػد لمقضػػية

ػرب الفمسػػطيني -غيػػر أف المرحميػػة فػػي النضػػاؿ أصػػبحت كاقعػان البػ ٌػد من ػو،
الفمسػػطينية -ىػػك تحريػػر كامػػؿ التػ ا
نتيجػة االخػػتبلؿ الكبيػػر الػػذم طػ أر عمػػى مػكازيف القػػكل فػي غيػػر صػػالح حركػػة المقاكمػػة الفمسػػطينية بعػػد حػػرب

أكتكبر1973ـ ،خاص نة بعد كضكح محدكدية القكة السياسية كالعسكرية العربية.
أوالً :ظروف طرح البرنامج المرحمي

ال شػ ػػؾ أف ح ػ ػػرب اكتػ ػػكبر 1973كان ػ ػػت حػ ػػدثنا ىامػػ ػنا تػ ػػرؾ آثػ ػػاره عمػ ػػى مجػ ػػاالت الص ػ ػراع العربػ ػػي

الصييكني كميا ،كمف بيف نتائجيػا المباشػرة أنيػا فتحػت البػاب مػف جديػد لممسػاعي الناشػطة فػي اتجػاه تسػكية

لمص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي ،حتػػى أف مجمػػس األمػػف الػػدكلي كالػػذم كػػاف فػػي حالػػة انعقػػاد شػػبو دائػػـ فػػي أيػػاـ
القتػاؿ تكصػػؿ إلػى إصػػدار القػرار 338باإلجمػػاع ،كالػذم يػػدعكا إلػػى التعجػؿ فػػي إبػراـ تسػػكية ،كىػك قػرار يعيػػد
التأكيد عمى األسس الذم تضمنيا القرار (242حكراني ، 1980 ،ص،)183كذكرت صحيفة الػرأم الككيتيػة

أف صبلح خمؼ تحدث في لقاء شعبي بالككيت كأعمػف" أف مكقػؼ ـ .ت .ؼ .مػف إقامػة دكلػة فمسػطينية فػي

ضػػكء معطيػػات حػػرب تش ػريف األكؿ /أكتػػكبر ،كقػػاؿ إف الثػػكرة سػػتتحرؾ فػػي اتجػػاه يقضػػي بػػأف يكػػكف ىنػػاؾ

كطنيكف تدعميـ منظمة التحرير الفمسطينية ،سكؼ يقيمكا حكمان كطنيان عمػى مػا تبقػى مػف أرض فمسػطيف فػي
ظػػؿ ثبلثػػة شػػركط ىػػي :عػػدـ االعتػراؼ بنسػرائيؿ كعػػدـ التفػػاكض معيػػا ،كعػػدـ التعػػاكف ،مػػع اسػػتم اررية الثػػكرة

الفمسطينية حتى تحرير كامؿ تراب فمسطيف (اليكميات الفمسطينية،1974 ،

ص .)166

كتعتبػػر الػػدكرة الثانيػػة عشػػر لممجمػػس الػػكطني نقطػػة انعطػػاؼ فػػي مسػػيرة منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية

كتكجياتيػػا نحػػك التسػػكية السياسػػية ،كذلػػؾ بعػػد حػػرب  ،1973كقػرار القمػػة العربيػػة فػػي الربػػاط بػػالمغرب الػػذم

اعتبػػر منظمػػة التحريػػر الممثػػؿ الشػػرعي كالكحيػػد لمشػػعب الفمسػػطيني ،حيػػث أقػػرت الػػدكرة البرنػػامج المرحمػػي "

النقػػاط العش ػرة (حسػػيف ،1993،ص ،)161ك أرت الجبيػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف صػػاحبة المبػػادرة فػػي
061

طرح البرنامج منذ أكائؿ السػبعينيات أف خطػتيـ "تنطمػؽ مػف نقػد المفيػكـ المثػالي الماركسػي ،الػذم يحػاكؿ أف
يجعػػؿ ليػػدؼ "التحريػػر الكامػػؿ" ،برنػػامج حػػد أدنػػى لمثػػكرة الفمسػػطينية ،قابػػؿ لمتطبيػػؽ كفػػؽ المعطيػػات الدكليػػة

كاإلقميمية (الفقعاكم ،2011،ص ،)88ككانت الجبية الديمقراطية لتحريػر فمسػطيف قػد رفعػت شػعار المرحميػة
فػ ػػي النضػ ػػاؿ قبػ ػػؿ حػ ػػرب عػ ػػاـ 1973ـ بقميػ ػػؿ (أبػ ػػك نحػ ػػؿ ،آخػ ػػركف ،2012 ،ص ،)227كعػ ػػددت الجبيػ ػػة

الديمقراطية ،األسباب التػي دفعتيػا ليػذا الطػرح الجديػد ،كأرجعتيػا ليزيمػة المقاكمػة الفمسػطينية فػي أيمػكؿ عمػى
يػػد النظػػاـ األردنػػي ،كالخسػػائر التػػي لحقػػت بيػػا نتيجػػة الخػػركج مػػف األردف كفقػػداف "القاعػػدة اآلمنػػة" ،كال ػػتأكيد

عم ػػى أف ىزيمػػػة المقاكم ػػة ف ػػي األردف فتحػ ػػت الطري ػػؽ أمػػػاـ تس ػػكية عربيػػػة إسػ ػرائيمية كف ػػؽ مشػػػركع ركجػػػرز

(حكاتمة ،كعبد الكريـ ،2002 ،ص .)44:49
ثانياً :النقاط العشرة وبداية التغيير

أسفرت الدكرة الثانية عشر لممجمس الكطني يكنيك1974ـ ،بعد مناقشات اسػتغرقت أسػبكعان مػف الشػد

كالجػػذب بػػيف فصػػائؿ المقاكمػػة الفمسػػطينية ،عمػػى المصػػادقة عمػػى البرنػػامج السياسػػي المرحمػػي لممنظمػػة كالػػذم
فػتح الطريػؽ لممشػاركة الفمسػػطينية فػي جيػكد التسػكية السياسػػية ،ككػاف أبػرز مظػاىر التغييػػر التػي جػاءت فػػي
ىذا البرنامج كالتي تؤثر عمى مفيكـ المقاكمة في الفكر السياسي الكطني الفمسطيني .ما يمي:

تػػرفض النقطػػة األكلػػى مػػف برنػػامج النقػػاط العش ػرة ق ػرار مجمػػس األمػػف رقػػـ  242ألنػػو يطمػػس الحقػػكؽ

الكطنية لمشعب الفمسطيني ،كيتعامؿ مع قضيتو كمشكمة الجئيف ،حيث كطالبت منظمة التحريػر الفمسػطينية

م ار نار كتك ار نار إجراء بعض التعديبلت عميو لقبكلو ،كقد جرت بعػض المحػاكالت لكػف اإلدارة األمريكيػة كاسػرائيؿ

رفضػػت إدخػػاؿ أم تعػػديبلت عميػػو (حسػػيف ،1993 ،ص ،)171كيتفػػؽ الباحػػث مػػع فصػػيؿ حػػكراني كعصػػاـ
فػػرج حػػكؿ تحميمػػييـ لمنقطػػة الثانيػػة التػػي تظيػػر فييػػا معػػالـ التغييػػر فػػي الفكػػر السياسػػي الفمسػػطيني كأىػػداؼ
الكفػػاح المسػػمح بكضػػكح ،حيػػث تػػنص" :تناضػػؿ منظمػػة التحريػػر بكافػػة الكسػػائؿ ،كعمػػى أرسػػيا الكفػػاح المسػػمح

لتحرير األرض الفمسطينية كاقامة سمطة الشعب الكطنية عمى أم جزء مػف األرض الفمسػطينية سػيتـ تحريػره".
كالجديد في ىذه الصياغة ىك استبداؿ اليدؼ الػذم صػاغو الميثػاؽ القػكمي كالػكطني مػف " تحريػر فمسػطيف "

إلى تحرير األرض الفمسطينية ،حيث تؤكد النقطة الثانيػة عمػى :أف كسػائؿ النضػاؿ الفمسػطيني كعمػى أرسػيا "

ليس الكحيد " الكفاح المسمح لتحرير األرض الفمسػطينية " كلػيس كػؿ فمسػطيف " كبػذلؾ أكػد البرنػامج المرحمػي
عمى الكفاح المسمح كأداة ليست كحيدة مع استخداـ كافة الكسائؿ األخرل (فرج ،1998 ،ص )204

كتحػػدثت النقطػػة الثالثػػة عمػػى أف "تناضػػؿ منظمػػة التحريػػر ضػػد أم مشػػركع أك كيػػاف فمسػػطيني ثمنػػو

االعت ػراؼ كالصػػمح كالحػػدكد اآلمنػػة مػػع إس ػرائيؿ كالتنػػازؿ عػػف الحػػؽ الػػكطني كحرمػػاف شػػعبنا مػػف حقكقػػو فػػي
الع ػػكدة كحق ػػو ف ػػي تقري ػػر مص ػػيره ف ػػكؽ ت ارب ػػو ال ػػكطني" ،كنص ػػت النقطػػػة الرابع ػػة عم ػػى أف "منظم ػػة التحريػػػر

الفمس ػػطينية تعتب ػػر أم خط ػػكة تحريري ػػة ت ػػتـ ى ػػي لمتابع ػػة تحقي ػػؽ اس ػػتراتيجيتيا ف ػػي إقام ػػة الدكل ػػة الفمس ػػطينية
الديمقراطية المنصكص عمييػا فػي قػ اررات المجػالس الكطنيػة السػابقة (الشػي عبػد اهلل ،2013 ،ص ،)88كلػـ
060

تػػأت النقطػػة الخامسػػة كالسادسػػة بجديػػد ،فنصػػت الخامسػػة عمػػى النضػػاؿ مػػع القػػكل الكطنيػػة األردنيػػة إلقامػػة
جبيػػة كطنيػػة " أردنيػػة – فمسػػطينية " ىػػدفيا إقامػػة حكػػـ كطنػػي ديمق ارطػػي فػػي األردف ،أمػػا النقطػػة السادسػػة :

تناضؿ منظمة التحرير إلقامة كحػدة نضػالية بػيف الشػعبيف ،كبػيف كافػة قػكل حركػة التحػرر العربػي المتفقػة
مع ىذا البرنامج (حكراني ،1980 ،ص.)213 : 212

كفػي ضػػكء مػػا سػػبؽ يمكػػف القػػكؿ إف البرنػػامج المرحمػػي يعتبػػر نقطػػة تحػػكؿ رئيسػػية فػػي الفكػػر السياسػػي

الكطني الفمسطيني ،بعػد اعتمػاد المرحميػة فػي النضػاؿ السياسػي الفمسػطيني بقبػكؿ قيػاـ سػمطة فمسػطينية عمػى

أم جػػزء يػػتـ تحري ػره مػػف فمسػػطيف التاريخيػػة مػػع الت ػكازف فػػي الطػػرح السياسػػي بعػػدـ القبػػكؿ النيػػائي بق ػ اررات

الشرعية الدكلية كخاصة القرار  ،242الذم اعتبرتو كثيقة البرنامج المرحمي ال يمبػي الحػد األدنػى مػف الحقػكؽ

الكطنيػػة ،كيتعامػػؿ مػػع الشػػعب الفمسػػطيني كقضػػية الجئػػيف ،كمػػف جيػػة أخػػرل يعتبػػر البرنػػامج المرحمػػي ثػػاني
تطػكر فػي الفكػػر السياسػي الفمسػػطيني ،بعػد تبنػػي الدكلػة الديمقراطيػػة فػي السػػابؽ كػنيج سياسػػي مقػاكـ تطرحػػو

القيادة الفمسطينية ،كالذم يميػد لػدخكؿ المنظمػة فػي عمميػة التسػكية كالقبػكؿ بقػ اررات الشػرعية الدكليػة فػي ظػؿ
الكضع العربي كالدكلي الراىف.

ثالثاً :تأثير البرنامج المرحمي عمى منظمة التحرير والمقاومة الفمسطينية
يعتبر اعتماد البرنامج المرحمي " النقاط العشر" ،نياية مرحمة تاريخيػة مػف الفكػر السياسػي الفمسػطيني

كانػػت تػػرفض "المرحميػػة النضػػالية" رفض ػان قاطع ػان ،كبدايػػة مرحمػػة جديػػدة تؤسػػس لبنػػاء سػػمطة الشػػعب الكطنيػػة

المسػػتقمة عمػػى قاعػػدة الحفػػاظ عمػػى الحػػد األدنػػى مػػف الحقػػكؽ الكطنيػػة الفمسػػطينية فػي ظػػؿ المتغيػرات الدكليػػة
كالعربية ،عمى أف تككف العكدة كفؽ القرار 194الجسر الذم يربط الحؿ المرحمي بالحاؿ االستراتيجي الدائـ.

كيعتبػػر البرنػػامج المرحمػػي بدايػػة التغيػػر فػػي الفكػػر السياسػػي الػػكطني الفمسػػطيني نحػػك الكاقعيػػة ،التػػي

جػػاءت انعكاس ػنا لنتػػائج حػػرب تشػػريف الثانيػػة /أكتػػكبر ،1973كالتػػي تركػػت آثػػا نار سياسػػي نة كبي ػرةن عمػػى الحالػػة
الفمسػػطينية ،ككػػاف البرنػػامج المرحمػػي يقػػكـ عمػػى أسػػاس حػػؽ العػػكدة كتقريػػر المصػػير كاقامػػة سػػمطة فمسػػطينية
نتيجػػة لمتح ػكالت السياسػػية التػػي أحػػدثتيا حػػرب  1973فػػي الكاقػػع العربػػي كاإلقميمػػي كالػػدكلي (مقابمػػة ،احمػػد

المج ػػدالني ،)2015/6/15 ،كبع ػػد مكافق ػػة المجم ػػس ال ػػكطني الفمس ػػطيني عم ػػى البرن ػػامج المرحم ػػي ،تكجي ػػت
المنظمة إلي مؤتمر القمة العربيػة السػابع فػي الربػاط فػي تشػريف األكؿ  ،1974كمعيػا النقػاط العشػر كاجمػاع

الفصػػائؿ الفدائيػػة عمييػػا ،كاتخػػذ مػػؤتمر القمػػة القػرار التػػالي " :تأكيػػدنا عمػػى حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي إقامػػة
السػ ػػمطة الكطنيػ ػػة المسػ ػػتقمة بقيػ ػػادة منظمػ ػػة التحريػ ػػر الفمسػ ػػطينية ،بكصػ ػػفيا الممثػ ػػؿ الشػ ػػرعي الكحيػ ػػد لمشػ ػػعب

الفمسػػطيني ،عمػػى أم أرض فمسػػطينية يػػتـ تحريرىػػا " كىكػػذا تكػػكف جميػػع الػػدكؿ العربيػػة قػػد اعترفػػت لمنظمػػة

التحرير بأنيا الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني (حسيف ،1993 ،ص.)163
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كعقػػب ذلػػؾ تكجػػو "ياسػػر عرفػػات" رئػػيس المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػي  11تش ػريف
الثاني /نكفمبر عاـ 1974ـ ،إلى الػدكرة التاسػعة كالعشػريف لؤلمػـ المتحػدة ،متسػمحان بمكافقػة المجمػس الػكطني

في دكرتػو الثانيػة عشػرة عمػى البرنػامج السياسػي المرحمػي ،كبػاعتراؼ جميػع الػدكؿ العربيػة فػي قمػة الربػاط أف

منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية ى ػػي الممثػػػؿ الشػػػرعي كالكحيػػػد لمشػػػعب الفمسػػػطيني (الشػ ػػي عبػ ػػد اهلل،2013 ،

ص ،)89كش نكؿ خطاب 'أبك عمػار' فػي األمػـ المتحػدة تحػكالن تاريخيػان لصػالح فمسػطيف كالقضػية الفمسػطينية،
مػػع تجسػػيد منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ممػػثبلن شػػرعيان ككحيػػدان لمشػػعب الفمسػػطيني فػػي أىػػـ ىيئػػة دكليػػة ،إلػػى

جانػػب تأكيػػده عمػػى أف الشػػعب الفمسػػطيني يسػػعى لتحقيػػؽ السػػبلـ كمػػا يسػػعى لتحريػػر فمسػػطيف ،كطػػرح أمػػاـ

الجمعية العامة لؤلمػـ المتحػدة ،فكػرة القبػكؿ بالحػؿ السػممي عنػدما رفػع غصػف الزيتػكف فػي يػده كبندقيػة الثػائر

في اليد األخرل ،مرددنا عبارتو الشييرة" ،لقػد جئػتكـ يػا سػيادة الػرئيس بغصػف الزيتػكف فػي يػدم كبندقيػة الثػائر

فػػي يػػدم األخػػرل ،فػػبل تسػػقطكا الغصػػف األخضػػر مػػف يػػدم ،فػػالحرب تنػػدلع مػػف فمسػػطيف كالسػػبلـ يبػػدأ مػػف
فمسطيف".

كمػػف جيػ وػة أخػػرل كنتيجػػة إلق ػرار البرنػػامج المرحمػػي؛ أعمنػػت الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف رفضػػيا

لمنقاط العشرة كانسحابيا مف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،كجاء في البيػاف الػذم أصػدرتو بيػذا

الخصػػكص مػػا يمػػي" تعمػػف الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف انسػػحابيا مػػف المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر،
لكي ال تتحمؿ مسؤكلية االنحراؼ التاريخي الػذم تسػير فيػو قيػادة المنظمػة ،إف الجبيػة الشػعبية لػـ تتخػذ ىػذه

الخطػػكة إال بعػػد تفكيػػر طكيػػؿ كمسػػئكؿ ،مػرتبط بػػأعمؽ درجػػات الشػػعكر بالمسػػؤكلية ،تػػكفرت لػػدييا مػػف خػبلؿ
القناعة بأف التسكية التي يجرل اإلعداد ليػا فػي المنطقػة ال يمكػف أف تكػكف إال تسػكية إمبرياليػة تصػفكية ،لػف
ينتج عنيا سكم تثبيت تكاجد إسرائيؿ في المنطقة كضماف أمنيا كمستقبميا(حسيف ،1993 ،ص.)65

كفػػي أكتػػكبر مػػف  1974تكجػػو كفػػد إلػػى الع ػراؽ مػػف الجبيػػة الشػػعبية برئاسػػة جػػكرج حػػبش ،كالجبيػػة

الشعبية القيادة العامػة ،كجبيػة التحريػر العربيػة " المكاليػة لمعػراؽ " كجبيػة النضػاؿ الشػعبي ،حيػث أعمػف باسػـ

ىذه التنظيمات كباسـ القيادة القكميػة لحػزب البعػث الحػاكـ ،بيانػان مشػتركان جػاء فيػو " :أف الجػانبيف الفمسػطيني

كالع ارقػػي يشػػجباف االتجاىػػات االنحرافيػػة عمػػى السػػاحة الفمسػػطينية ،كجػػر القػػكل الفمسػػطينية إلػػى المشػػاركة فػػي
مشاريع التسكية التصفكية ،كاتفقا عمى معارضة ىذه المقترحات كمقاكمتيا ،كعدـ السماح بتمريرىػا ،كمػا اتفقػا

عمػ ػػى إقام ػ ػػة جبي ػ ػػة مكح ػ ػػدة تض ػ ػػـ قطاع ػ ػػات المقاكم ػ ػػة كجمي ػ ػػع التنظيم ػ ػػات كالشخصػ ػػيات الرافض ػ ػػة لمحم ػ ػػكؿ

االستسبلمية (أحمػد ،2010 ،ص )310 : 309كنتيجػة ليػذه التجاذبػات السياسػية كالحزبيػة حػديث مجمكعػة
مػػف االغتيػػاالت فػػي صػػفكؼ الحركػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية ،اسػػتيدفت بعػػض القيػػادات الفمسػػطينية كالفتحاكيػػة

التي كانت محسكبة عمى تيار التسكية السياسية ،مثؿ الدكتكر عصاـ السرطاكم كغيره.

كىكذا نخمص أف البرنامج المرحمي أك برنامج النقاط العشرة ،جاء كتطكر لمفكر السياسػي لػدل منظمػة
التحريػػر كحركػػة فػػتح ،التػػي تبنػػت خيػػار المرحميػػة فػػي النضػػاؿ ،بعػػد ضػػغكط كنصػػائح سياسػػية مػػف األصػػدقاء
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كالحمفػػاء ،فقػػد سػػاعد البرنػػامج المرحمػػي منظمػػة التحريػػر كحركػػة فػػتح عمػػى الخػػركج مػػف عنػػؽ الزجاجػػة التػػي
كصػػمت إليػػو ،كنػػتج عنػػواعتبػػار القمػػة العربيػػة فػػي الربػػاط  ،1974منظمػػة التحريػػر الممثػػؿ الشػػرعي كالكحيػػد

لمشعب الفمسطيني ،كساعد البرنامج المرحمي حركة فتح كرئيس منظمة ياسػر عرفػات بنلقػاء خطػاب تػاريخي
أماـ الجمعية العامة لؤلمػـ المتحػدة عػاـ  ،1974الػذم أكػد خبللػو عمػى الحقػكؽ الكطنيػة لمشػعب الفمسػطيني
كعمػػى رغبػػة الشػػعب الفمسػػطيني فػػي السػػبلـ العػػادؿ كالػػدائـ مػػف خػػبلؿ كممتػػو المشػػيكرة " لقػػد جئػػتكـ يػػا سػػيادة

الرئيس بغصف الزيتكف في يد كبندقية الثائر مف اليد األخرل فبل تسقطكا غصف الزيتكف مف يدم.
المطمب الثالث :انتفاضة الحجارة واعالن االستقالل
أو ًال :انتفاضة الحجارة 1987م
ػداء مػف1987/12/9ـ ،منعطفػان جديػػدان
شػكمت األحػداث التػي شػيدتيا األ ارضػي الفمسػػطينية المحتمػة ابت ن
في المسيرة النضالية لمشعب الفمسطيني ،كتطك انر نكعيػان لثكرتػو المعاصػرة ،لقػد ىػب الشػعب العربػي الفمسػطيني
في مختمؼ أماكف تكاجده في الضفة الغربية كقطاع غزة كفي فمسػطيف المحتمػة عػاـ  ،1948ىبػة رجػؿ كاحػد

ال كفبلحػػيف كطمبػػة مسػػمميف كمسػػيحييف ،ىبػػة زعزعػػت األرض مػػف
ػاء ،تجػػا نار كعمػػا ن
شػػبابنا كشػػيكخنا كأطفػػا ن
ال كنسػ ن
تحػػت أقػػداـ المحتػػؿ الصػػييكني (اب ػراش ،2003 ،ص ،)38ككان ػت قػػد انػػدلعت ش ػ اررة االنتفاضػػة الفمسػػطينية
عمػػى أثػػر حػػادث سػػير كقػػع فػػي غ ػزة ،أدل إلػػى مقتػػؿ أربعػػة عمػػاؿ فمسػػطينييف ،كاصػػابة سػػبعة آخ ػريف نتيجػػة

اصطداـ السيارة التي كانت تقميـ بشاحنة عسػكرية إسػرائيمية ،حيػث انتشػرت إشػاعة تقػكؿ أف االصػطداـ كػاف

متعمػػدنا ،قػػاـ بػػو أحػػد الجنػػكد اإلس ػرائيمييف انتقامػنا لمقتػػؿ جنػػدم إسػرائيمي (المصػػرم،2008 ،ص ،)331فبعػػد

بل
عشريف عامنا مف االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربيػة كقطػاع غػزة ،أضػاؼ الفمسػطينيكف إلػى صػمكدىـ شػك ن

آخر مف المقاكمة أكثر بيانان ىك " االنتفاضة " (زخريا ،2003 ،ص)410

كفرضت أحداث االنتفاضة نفسيا عمى مسار القضية الفمسػطينية كعمػى كافػة المسػتكيات  ،فمسػطينينا،

عربيػنا كعالميػنا ،كأصػػبحت إسػرائيؿ تعػػيش فػػي مػػأزؽ سػكاء فػػي مكاجيتي ػا لمػرأم العػػاـ العػػالمي الػػذم نػػدد بقػػكة
بػػاإلجراءات التعسػػفية اإلس ػرائيمية ،كذلػػؾ عنػػدما أذىمتػػو السػػيادية اإلس ػرائيمية فػػي تصػػدييا لمشػػعب الفمسػػطيني

الع ػػزؿ م ػػف الس ػػبلح ،أك ف ػػي مكاجيتيػ ػا لقػ ػ اررات مجم ػػس األم ػػف ال ػػدكلي المن ػػددة ب ػػالقمع اإلسػ ػرائيمي (ابػ ػراش،
،2003ص ،)38كفتحػػت انتفاضػػة الحجػػارة جبيػػة جديػػدة عمػػى إس ػرائيؿ كشػػكمت مفاجػػأة ليػػا ،بعػػد أف كانػػت

تعتقد أنيػا تكاجػو جبيتػيف فقػط ،جبيػة الحػرب النظاميػة مػع الجيػكش العربيػة ،كجبيػ نة المقاكمػة الفمسػطينية فػي

الخػػارج ،مػػف خػػبلؿ العمميػػات التػػي تشػػنيا الثػػكرة الفمسػػطينية ،فع ػف طريػػؽ االنتفاضػػة فػػتح الفمسػػطينيكف فػػي

األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة جبيػػة جديػػدةن ،لػػـ يكػػف الجػػيش اإلس ػرائيمي عمػػى اسػػتعداد لمكاجيتيػػا ،ال عمػػى
مستكل انتشاره أك تنظيمو ،أك أساليب عممو (المصرم، 2008،ص.)332
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كاسػػتغمت القيػػادة الفمسػػطينية االنتفاضػػة ،كسػػجمت عػػكدةن كحضػػك انر قكي ػان سػػكاء عمػػى المسػػتكل الشػػعبي

الفمسطيني الذم كاف تحت تأثير الخركج مػف بيػركت ،أك االنشػقاقات كالصػراعات الفمسػطينية ،تمثػؿ ذلػؾ فػي

عػػكدة التفاعػػؿ بػػيف منظمػػة التحريػػر كفصػػائميا لتتمػ ٌػدد جماىيريػػنا كشػػعبينا ،كتشػػكؿ قاعػػدة ارتكػػاز صػػمبة فػػي
األراضي المحتمة ،كبػديؿ لقاعػدة االرتكػاز الخارجيػة التػي فتٌتيػا عمميػة التػذكيب فػي الشػتات كالتمػزؽ ،كحسػب
جيمػػي كػػارتر ال ػرئيس األمريكػػي األسػػبؽ :فػػنف انػػدالع االنتفاضػػة لػػـ تيػػدىش القيػػادة الفمسػػطينية فحسػػب ،كانمػػا
أدىشػ ػػت اإلس ػ ػرائيمييف أنفسػ ػػيـ (أبػ ػػك نحػ ػػؿ ،كآخػ ػػركف ،2012 ،ص ،)416:417كتعتبػ ػػر انتفاضػ ػػة الحجػ ػػارة

الفمسطينية التي انطمقت في 1987ـ ،حمقة مف حمقات النضاؿ الػكطني الفمسػطيني ،كشػكمت منعطفػان سياسػيان
كبيػ ػ نار عم ػػى الس ػػاحة الفمس ػػطينية كالعربي ػػة كالدكلي ػػة ،فأع ػػادت االعتب ػػار إل ػػى منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية بع ػػد

الخ ػػركج م ػػف بي ػػركت ،مم ػػا أعط ػػى زخمػ ػنا جدي ػػدنا لمث ػػكرة الفمس ػػطينية ف ػػي مكاجي ػػة التح ػػديات العربي ػػة كالدكلي ػػة
كاإلسػرائيمية ،كأدت لفػػتح جبيػة جديػػدة مػع االحػػتبلؿ اإلسػرائيمي بعػػد مػا شػػعر أنػو أغمػػؽ جبيػة األردف كلبنػػاف،
فػػنذ بػػو يكاجػػو تحػػديان كبيػ انر متمػػثبلن فػػي انتفاضػػة الحجػػارة التػػي عجػػز فػػي التعامػػؿ معيػػا عمػػى المسػػتكم األمنػػي

كالسياسي كاإلعبلمي.

ثانياً :نتائج االنتفاضة
تميزت االنتفاضة عما سبقيا مف أعمػاؿ المقاكمػة بأنيػا حظيػت بتأييػد دكلػي ،فقػد انطمقػت مظػاىرات

التضػػامف التػػي شػػارؾ فييػػا اآلالؼ مػػف أرجػػاء العػػالـ ،فػػي ألمانيػػا كايطاليػػا ككنػػدا كالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
كىكلندا كالياباف (زخريا ،2003 ،ص ،)455كالقػت االنتفاضػة مػف خػبلؿ تطػكر فعالياتيػا ،كتصػاعد نضػاليا
كاألىداؼ التي طرحتيا كػؿ االىتمػاـ الػدكلي ،فأعػادت القضػية الفمسػطينية مجػددان كقضػية رئيسػية مػف قضػايا

الصراع الدكلي ،فشيدت المنطقة نشاطان كتحركػات سياسػية دكليػة مػف قبػؿ الكاليػات المتحػدة األمريكيػة بيػدؼ
تحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط.

فبعد أقؿ مف ثبلثة شيكر عمى انطبلقة االنتفاضة ،تحػرؾ كزيػر الخارجيػة األمريكػي شػكلتز فػي أكاخػر

شباط /فبراير 1988ـ ،الستطبلع األكضاع فييا ،كاستكشاؼ الخطكات الدبمكماسية الممكنة ،ككػاف قػد طػرح
مبادرة سياسية جديدة لحؿ الصراع قبؿ كصكلو ،رفضتيا منظمة التحرير ،كمارسػت ضػغكط عمػى شخصػيات

كطنيػػة مػػف الػػداخؿ لعػػدـ االلتقػػاء معػػو (نكفػػؿ ،2000 ،ص ،)128أمػػا عمػػى صػػعيد األمػػـ المتحػػدة ،كرغػػـ
المكقػػؼ الضػػعيؼ مػػف األمػػـ المتحػػدة فػػي التعػػاطي مػػع قضػػية االنتفاضػػة ،بالتعامػػؿ معيػػا باعتبارىػػا قضػػية

إنسانية ،إال أف مجمس األمف الدكلي أصدر ق ار انر في  ،121987/22أعرب فيو عف أسفو الشػديد لممارسػات

إسػرائيؿ كسياسػتيا فػي المنػاطؽ المحتمػة ،ثػـ كمػؼ مجمػس األمػف مسػاعد األمػيف العػاـ لؤلمػـ المتحػدة" ،مػػارؾ
غكلدين " ،لمقياـ بجكلة فػي مخيمػات البلجئػيف لمتعػرؼ عػف كثػب عمػى تصػرفات قػكات األمػف اإلسػرائيمية مػف

أجؿ فرض النظاـ في المناطؽ المحتمة" (ؾ ،فمسطيف الثكرة ،ج ،1988،4ص.)414

065

كعم ػػى المس ػػتكل اإلسػ ػرائيمي اس ػػتطاعت االنتفاض ػػة الفمس ػػطينية ،بم ػػا أحدثت ػػو م ػػف تراكم ػػات ف ػػي س ػػياؽ
السياسػػة اإلس ػرائيمية لمكاجيتيػػا ،مػػف ردكد فعػػؿ فػػي كسػػائؿ اإلعػػبلـ الدكليػػة ،فقػػد بػػرز مكقػػؼ بعػػض ييػػكد
الع ػػالـ ،ال ػػذيف أص ػػبحكا ألكؿ مػ ػرة يؤيػ ػدكف إجػ ػراء مفاكض ػػات م ػػع منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية ،كيعارض ػػكف
ممارس ػػات إسػػرائيؿ ضػػد السػػكاف العػػرب (ؾ ،فمسػػطيف الثػػكرة ،ج،1988 ،4ص ،)413كضػػعت االنتفاض ػػة

الفمسػػطينية ،قػػادة إس ػرائيؿ فػػي كضػػع حػػرج بسػػبب كػػـ التأييػػد كالتعػػاطؼ الػػدكلي مػػع الشػػعب الفمسػػطيني ،بعػػد

فشػػؿ العنػػؼ اإلس ػرائيمي فػػي مكاجيػػة االنتفاضػػة ،ألف قػػادة إس ػرائيؿ لػػـ يخسػػركا مكقعػػة كاحػػدة ،بػػؿ خسػػركا

المعرك ػػة كمي ػػا (يكئي ػػؿ م ػػارككس ،ى ػػآرتس  ،)1988/1/29،كك ػػاف لبلنتفاض ػػة الفمس ػػطينية انعكاس ػػات كبيػ ػرة
كاتجاىات مختمفة عمى الصعيد العربػي ،فقػد أعيػدت القضػية الفمسػطينية إلػى مركػز االىتمػاـ العربػي ،بعػد أف
كاف مؤتمر القمة العربية في عماف قػد تجاىميػا ،بسػبب التركيػز عمػى الحػرب العراقيػة اإليرانيػة ،فعقػدت القمػة

العربيػػة الطارئػػة بػػالجزائر1988ـ ،التػػي أتفػػؽ الممػػكؾ كالرؤسػػاء العػػرب عمػػى عقػػدىا تحػػت ضػػغط االنتفاضػػة
المتكاصػمة ،بيػدؼ البحػػث عػف أفضػػؿ السػبؿ لػػدعـ االنتفاضػة الفمسػطينية ،كأصػػدرت القمػة قػ ارريف حػكؿ دعػػـ

االنتفاضة الفمسطينية ،كعقد مؤتمر دكلي لمسبلـ تحت رعاية األمـ المتحدة.

كأدل اش ػ ػػتعاؿ االنتفاض ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية كتمس ػ ػػؾ قادتي ػ ػػا بالمنظم ػ ػػة كممث ػ ػػؿ ش ػ ػػرعي ككحي ػ ػػد لمش ػ ػػعب

الفمسطيني إلى تكجيػو ضػربو قاسػمة لكػؿ المحػاكالت العربيػة كالدكليػة لمقفػز عمػى منظمػة التحريػر الفمسػطينية،

كالتػػي زادت بعػػد الغػػزك اإلسػرائيمي لمبنػػاف عػػاـ  ،1982كالحػػركب التػػي يشػػنت عمػػى المخيمػػات الفمسػػطينية فػػي

لبن ػػاف ع ػػامي 1986/1985ـ ،كفرض ػػت االنتفاض ػػة عم ػػى ك ػػؿ الق ػػكل اإلقميمي ػػة كالدكلي ػػة إع ػػادة النظ ػػر ف ػػي
سياسػاتيا تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية ،كأفسػحت المجػػاؿ أمػػاـ ظيػػكر مبػػادرات دكليػة جديػػدة لتسػػكية الصػراع فػػي

الش ػ ػػرؽ األكس ػ ػػط (نكف ػ ػػؿ  ،1995ص ،)16كفػ ػػي السػ ػػياؽ السياسػ ػػي المشػ ػػحكف الػ ػػذم أحدثتػ ػػو االنتفاض ػ ػػة،
استطاعت خبلؿ أقؿ مف عاـ عمى اندالعيا ،أف تقمب عبلقات القػكة فػي إسػرائيؿ كخارجيػا أرسػان عمػى عقػب،

ففي  31يكليك  ،1988ألقى الممؾ حسيف خطابان تاريخيػان ،أعمػف فيػو فػؾ االرتبػاط مػع الضػفة الغربيػة ،كألغػى

بل عػف منظمػة التحريػر
فيو ما كاف يقكلو األردف ،بأنو يمثؿ الفمسطينييف مف سكاف الضفة الغربيػة بصػفتو بػدي ن
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كىكػػذا يتبػػيف أف االنتفاضػػة لػػـ تحػػدث مػػف ف ػراغ سياسػػي أك اجتمػػاعي ،كانمػػا كانػػت تتكيج ػنا لنضػػاؿ

ال مختمف ػ نة ،ردنا عمػػى أعمػػاؿ القمػػع اإلس ػرائيمية بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني
طكيػػؿ لمشػػعب الفمسػػطيني اتخػػذ أشػػكا ن

سكاء في الداخؿ أك في الخارج ،كتعد انتفاضة الحجارة بمثابة تراكـ تػاريخي لكافػة الجيػكد السػابقة التػي بػذليا
الشػعب الفمسػطيني دفاعػان عػف حقكقػو المشػػركعة فػي الحريػة كاالسػػتقبلؿ ،كفػؽ مبػدأ حػػؽ تقريػر المصػير ،كقػػد

تركػػت انتفاضػػة الحجػػارة أثػػا انر سياسػػية عظيم ػةن عمػػى منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،التػػي أخرجتيػػا مػػف عزلتيػػا

المفركضػة عمييػا بعػد الخػركج مػف بيػركت ،حيػث اسػػتطاعت تجنيػد الػرأم العػاـ الػدكلي لمتضػامف مػع القضػػية
الفمس ػػطينية م ػػف جدي ػػد فأص ػػبحت القض ػػية الفمس ػػطينية عم ػػى س ػػمـ أكلكي ػػات اإلدارة األمريكي ػػة كاألم ػػـ المتح ػػدة
كاجتماعات القمة العربية ،بعد فترة مف الرككد السياسي.
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ثالثاً :إعالن االستقالل وقيام الدولة الفمسطينية
انعكسػػت انتفاض ػػة الحج ػػارة  ،1987عمػػى المش ػػيد الفمس ػػطيني بك ػػؿ مككناتػػو ،كأدت إل ػػى ط ػػرح نق ػػاش

معمؽ فػي السػاحة الفمسػطينية فػي إطػار مؤسسػات منظمػة التحريػر الفمسػطينية ،كبعػد نقػاش طكيػؿ فػي ضػكء
المعطيات الدكلية كالعربية التػي اسػتطاعت انتفاضػة الحجػارة تحقيقييػا فػي ظػؿ مػكازيف القػكل كضػعؼ الحالػة

الفمسطينية خاصةن عقب الخركج مف بيركت ،لذلؾ نجحت االنتفاضة في طبع بصماتيا الكاقعيػة عمػى قػ اررات
المجمس الكطني في دكرتو التاسعة عشر التي انعقدت في الجزائر.

ففي  15نكفمبر عاـ 1988ـ ،أعمػف المجمػس الػكطني الفمسػطيني فػي اجتماعػو فػي الج ازئػر قيػاـ دكلػة

فمسطيف المستقمة الجديدة ،كفي مساء اليكـ نفسو ،كبعد انتياء الصػبلة فػي المجسػد األقصػى فػي القػدس ،تػـ

ق ػراءة إعػػبلف االسػػتقبلؿ أمػػاـ حشػػد مػػف النػػاس تأكيػػدنا عمػػى أف الق ػدس الش ػريؼ ىػػي عاصػػمة لدكلػػة فمسػػطيف

(بكيػػؿ، 2004 ،ص ،)25كلقػػد كػػاف ق ػرار المجمػػس الػػكطني الفمسػػطيني بػػنعبلف اسػػتقبلؿ دكلػػة فمسػػطيف فػػكؽ

األرض الفمسطينية كعاصمتيا القدس الشريؼ ،ثمرة مف ثمػرات االنتفاضػة الفمسػطينية فػي األ ارضػي المحتمػة،

كبدايػ ػ ػػة لمرحمػ ػ ػػة جديػ ػ ػػدة مػ ػ ػػف م ارحػ ػ ػػؿ نضػ ػ ػػالو الممتػ ػ ػػد منػ ػ ػػذ عػ ػ ػػاـ  1920مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ التحػ ػ ػػرر كاالسػ ػ ػػتقبلؿ

(صالح،1992،ص ،)185حيث تـ اإلعبلف في 15نكفمبر 1988عف ميبلد الدكلة الفمسػطينية عمػى أسػاس
القػرار  ،181كىػػك الق ػرار الػػذم مػػنح إس ػرائيؿ شػػرعية كجكدىػػا الػػدكلي ،كت ارفػػؽ إعػػبلف االسػػتقبلؿ الػػكطني مػػع
مكافقػػة المجمػػس ال ػػكطني عمػػى االعتػػراؼ ب ػػالقرار 242كالقػػرار ،338كدعػػا إل ػػى دكلتػػيف لشػػعبيف عم ػػى أرض
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كحدد إعبلف االستقبلؿ شكؿ الدكلة الكليدة " فنص عمى قياـ دكلػة فمسػطيف فػكؽ األرض الفمسػطينية
كعاصمتيا القدس الشريؼ ،حيػث أف دكلػة فمسػطيف ىػي دكلػة عربيػة ،كىػي جػزء ال يتجػ أز مػف األمػة العربيػة،
مػ ػػف تراثيػ ػػا كحضػ ػػارتيا ،إلػ ػػى تحقيػ ػػؽ أىػ ػػدافيا فػ ػػي التحػ ػػرر ،كالتطػ ػػكر كالديمقراطيػ ػػة كالكحػ ػػدة ،لتكػ ػػكف دكلػ ػػة

لمفمس ػػطينييف أينمػػا كػػانكا فيي ػػا يطػػكرف ىػػكيتيـ الكطني ػػة كالثقافيػػة ،كيتمتعػػكف بالمس ػػاكاة الكاممػػة فػػي الحق ػػكؽ،
ككرمتيـ اإلنسانية".
كتصاف فييا معتقداتيـ الدينية كالسياسية ا

كفي مجاؿ السياسػية الخارجيػة كالعبلقػات الدكليػة؛ أكضػح المجمػس الػكطني طبيعػة تمػؾ العبلقػات :فقػد
حػػدد إعػػبلف االسػػتقبلؿ سياسػػة دكلػػة فمسػػطيف الخارجيػػة فػػي االلتػزاـ بمبػػادئ األمػػـ المتحػػدة كاإلعػػبلف العػػالمي

لحقػػكؽ اإلنسػػاف ،كأنيػػا دكلػػة غيػػر منحػػازة تمتػػزـ بسياسػػة كمبػػادئ عػػدـ االنحيػػاز ،كأنيػػا دكلػػة محبػػة لمسػػبلـ،
كتمتزـ بمبادئ التعايش السممي ،كلكف عبر المجمس عف كعيػو بضػركرة التفرقػة مػا بػيف العنػؼ "اإلرىػاب" مػف
ناحية كاستخداـ الكفاح المسمح لتحريػر األ ارضػي المحتمػة ،فأكػد عمػى حػؽ دكلػة فمسػطيف الطبيعػي فػي الػدفاع

عػػف حقكقيػػا (صػػالح،1992 ،ص ،)189:190ككانػػت صػػياغة إعػػبلف االسػػتقبلؿ تعبػػر عػػف رؤيػػة منظمػػة

التحريػػر لطػػابع الدكلػػة السياسػػي كاالجتمػػاعي كاالقتصػػادم كالػػديمقراطي ،كانطمقػػت منػػو مبػػادرة فمسػػطينية تقػػكـ
عمػػى أسػػاس القبػػكؿ بق ػرارم  242ك ،338مػػع ضػػماف حػػؽ العػػكدة كتقريػػر المصػػير( المجػػدالني .)2015 ،
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كرغـ ذلؾ قيكبؿ إعبلف الدكلة في الجزائر كما تضػمنو مػف اعتػراؼ منظمػة التحريػر الفمسػطينية بقػ اررات األمػـ
المتحػػدة ،كبالتػػالي" االعتػراؼ بنسػرائيؿ " اسػػتجابة حػػذرة كمشػػككة مػػف الكاليػػات المتحػػدة التػػي بػػدأت اتصػػاالت
س ػرية كعمنيػػة شػػاقة مػػف المنظمػػة كعبػػر كسػػطاء معتمػػديف ،كػػاف اليػػدؼ منيػػا أف تعتػػرؼ المنظمػػة بالشػػركط

األمريكيػة (ابػراش ،2003 ،ص .)55كبيػدؼ دفػع جيػكد التسػػكية السياسػية فػي المنطقػة ،دعػا رئػيس منظمػػة

التحريػػر الفمسػػطينية فػػي الخطػػاب الػػذم ألقػػاه أمػػاـ الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة فػػي جنيػػؼ فػػي13كػػانكف
االكؿ1988ـ ،إلػػى عقػػد لجنػػة تحضػػيرية لممػػؤتمر الػػدكلي لمسػػبلـ فػػي الشػػرؽ األكسػػط ،تحػػت إش ػراؼ األمػػيف
العاـ لؤلمـ المتحدة ،كدعا إلى " أف يتـ العمؿ إلشػراؼ مؤقػت لؤلمػـ المتحػدة عمػى األرض الفمسػطينية كنشػر

ق ػكات دكليػػة لحمايػػة الشػػعب الفمسػػطيني ،تشػػرؼ فػػي الكقػػت نفسػػو عمػػى االنسػػحاب اإلس ػرائيمي مػػف األ ارضػػي

الفمسػػطينية ،كأكػػد ياسػػر عرفػػات أف منظمػػة التحريػػر سػػتعمؿ لمكصػػكؿ إلػػى تسػػكية سػػممية شػػاممة بػػيف أط ػراؼ
الصراع العربي – اإلسرائيمي(.الشريؼ ،1995 ،ص)373
كفي مؤتمر صػحفي بجنيػؼ عقػب خطابػو بػاألمـ المتحػدة ،أكػد "عرفػات" عمػى القبػكؿ بػالق ارريف 242
ك ،338كأكد عمى حؽ إسرائيؿ في العيش في أمػف كسػبلـ ،كأعمػف "أننػا ننبػذ تمامػنا بش و
ػكؿ مطمػؽ كػؿ صػكر

اإلرىػاب ،بمػا فػي ذلػػؾ إرىػاب الدكلػة كاألفػراد كالجماعػػات" ،كبيػذا التصػريح يكػكف السػػيد " عرفػات " قػد أكفػػي
مف الناحيػة الفنيػة بكػؿ الشػركط التػي كضػعتيا الكاليػات المتحػدة األمريكيػة حتػى تبػدأ المفاكضػات مػع منظمػة

التحرير الفمسطينية (بكيؿ  ،2004،ص ،)91كيعتبر قبكؿ منظمة التحريػر الفمسػطينية باالحتكػاـ إلػي قػ اررات
ال اسػػتراتيجينا فػػي مسػػيرة الثػػكرة الفمسػػطينية ،كتجػػاك ناز كاضػػحنا لمميثػػاؽ الػػكطني كلمعديػػد مػػف
األمػػـ المتحػػدة تح ػك ن

الثكابػت الفمسػطينية بػالرغـ الغمػػكض الػذم شػاب قػ اررات دكرة الج ازئػر كتصػريحات قػػادة المقاكمػة حػكؿ عبلقػػة
الحقػػكؽ التاريخيػػة بػػالحقكؽ المنصػػكص عمييػػا فػػي مقػػررات الشػػرعية الدكليػػة ،فكػػؿ تمػػؾ التح ػكالت يبػػدك أنيػػا

كانػػت مدفكعػػة التحػكالت الدكليػػة التػػي كانػػت تمػػكح فػػي األفػػؽ " انييػػار االتحػػاد السػػكفيتي " كالضػػغكط العربيػػة

كالدكلية عمى المنظمة التي كانت سببان في التكجيات الفمسطينية الجديدة (ابراش ،2003 ،ص.)58
كعميػػو يمكػػف القػػكؿ أف االنتفاضػػة الفمسػػطينية األكلػػى قػػد لعبػػت دك انر ميمػػا كرئيسػػيان فػػي تكحيػػد الصػػؼ

الػػكطني الفمسػػطيني ،باالتفػػاؽ عمػػى إعػػبلف الدكلػػة كالقبػػكؿ بػػالق اررات الدكليػػة منيػػا القػرار  ،181كالقػرار ،242

كالقرار ،338حيث يعتبركا األساس السياسي كالقػانكني لمعمميػة السػممية التػي انطمقػت فػي مدريػد  ،1991كأف

إع ػػبلف الدكل ػػة ف ػػي ع ػػاـ 1988ـ ج ػػاء لك ػػي يجس ػػد النض ػػاؿ ال ػػكطني الفمس ػػطيني عب ػػر مراحم ػػو المختمف ػػة ف ػػي
مؤسسة الدكلة التي طاؿ انتظارىا ،كأف ىذه الدكلة جاءت كفؽ األفؽ السياسػي المسػمكح بػو عربيػان كدكليػان فػي

حػػدكد األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة 1967ـ ،كأف االسػػتناد إلػػى الق ػرار  181كػػاف مػػف بػػاب السػػند القػػانكني

باعتب ػػاره القػ ػرار األمم ػػي الص ػػادر ع ػػف الجمعي ػػة العام ػػة 1947ـ ،كال ػػذم اس ػػتندت إلي ػػو إسػ ػرائيؿ عن ػػد قيامي ػػا
1948ـ.
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خالصة
استعرضت الدراسة في ىذا الفصؿ ،مكقؼ حركة فتح مػف قػ اررات الشػرعية الدكليػة ،كمشػاريع التسػكية

السممية ،كتحديات الكفاح المسمح المتمثؿ في خركج الثػكرة الفمسػطينية مػف األردف بعػد أحػداث أيمػكؿ األسػكد
عاـ  ،1971كبعد االجتياح اإلسرائيمي لمبناف عػاـ 1982ـ ،كتناكلػت التحػكالت كالمتغيػرات الدكليػة كاإلقميميػة

التػػي كانػػت سػػببان فػػي تغيػػر الفكػػر السياسػػي لػػدل حركػػة فػػتح مػػف الكفػػاح المسػػمح لمقبػػكؿ بالتسػػكية ،كتناكلػػت

أيضػػا ،محطػػات تطػػكر الفكػػر السياسػػي لػػدل حركػػة فػػتح ،مػػف خػػبلؿ مناقشػػة الدكلػػة الديمقراطيػػة ،كالبرنػػامج

المرحمي ،كاعبلف الدكلة  ،1988كفي ضكء ما سبؽ يمكف التأكيد عمى القضايا التالية:

منػػذ بدايػػة انطبلقتيػػا أعمنػػت حركػػة ف ػػتح رفضػػيا المطمػػؽ لكػػؿ ق ػ اررات الشػػرعية الدكليػػة ،كالمشػػاريع

ػداء م ػػف قػػرار التقس ػػيـ رقػػـ 181كانتي ػػاء بقػ ػرار
التصػػفكية كالحم ػػكؿ االستسػػبلمية المطركح ػػة فػػي المنطق ػػة ابتػ ن
مجمػػس األمػػف 242الصػػادر فػػي عػػاـ  ،1967كأعمن ػػت رفضػػيا ألم مشػػاريع دكليػػة ،ألنيػػا تعػػالج المظيػػر
كتترؾ المصدر ،كبسبب تجاىؿ الق اررات كالمشاريع الدكلية حقكؽ الشعب

الفمسطيني  .

يعتبر تبني خيار الدكلة الديمقراطية أكؿ تطكر في الفكر السياسػي لػدل منظمػة التحريػر كحركػة فػتح،

بع ػػد م ػػا أض ػػحت الدكل ػػة الديمقراطي ػػة كي ػػدؼ لمنض ػػاؿ ال ػػكطني الفمس ػػطيني ،يرتك ػػز عم ػػى تص ػػفية المش ػػركع

الصييكني كاقامة دكلة لكؿ مكاطنييا ،يتمتع العرب كالييكد فييا بالمساكاة في الحقكؽ كالكجبات.

يعتبر البرنامج المرحمي " النقاط العشر" ،نياية لمرحمػة تاريخيػة مػف الفكػر السياسػي الفمسػطيني كانػت

ترفض "المرحمية النضالية" رفضان قاطعان ،كبداية مرحمػة جديػدة تؤسػس لبنػاء سػمطة الشػعب الكطنيػة المسػتقمة
عمى قاعدة الحفػاظ عمػى الحػد األدنػى مػف الحقػكؽ الكطنيػة الفمسػطينية فػي ظػؿ المعطيػات الدكليػة كالعربيػة،

التػػي جػػاءت عمػػى أثػػر التحػكالت فػػي المشػػيد العربػػي كالػػدكلي ،خاصػةن بعػػد كضػػكح محدكديػػة القػػكة السياسػػية

كالعسكرية العربية عقب حرب أكتكبر ،1973بالمكافقة عمى إقامة سمطة كطنية فمسطينية عمى أم شػبر يػتـ

تحريػره مػف األ ارضػي الفمسػػطينية ،كتسػتند المرحميػة فػػي النضػاؿ الػكطني الفمسػطيني عمػػى أسػاس حػؽ العػػكدة

كاقامػػة الدكلػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة كعاصػػمتيا القػػدس الش ػريؼ ،عمػػى حػػدكد ،1967عمػػى أف تكػػكف العػػكدة
الجسر الذم يربط الحؿ المرحمي بالحاؿ االستراتيجي

الدائـ .

ٌشكؿ خركج الثكرة الفمسطينية مف بيػركت عػاـ 1982نيايػة فعميػة لنظريػة حػرب التحريػر الشػعبيةعقػب
فقداف القاعدة األخيرة لمثكرة الفمسػطينية فػي ممارسػة الكفػاح المسػمح ،ممػا اضػطر منظمػة التحريػر الفمسػطينية

لمقبكؿ بالحؿ السممي كاالعتػراؼ بقػ اررات الشػرعية الدكليػة ،كبخاصػة القػرار  242ك 338التػي كانػت ترفضػيا
كتعتبرىا ال تمبي الحد األدنى مف الحقكؽ الكطنية

الفمسطينية .
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ٌشكؿ خركج المنظمػة مػف بيػركت ،كدخػكؿ العػرب فػي نيػج التسػكية السياسػية ،بعػد تكقيػع مصػر اتفػاؽ

كامب ديفيد ،استعدادان لبلعتراؼ بنسرائيؿ مقابػؿ دكلػة فمسػطينية عمػى أم جػزء مػف التػراب الفمسػطيني كيػدؼ

نيائي لمنضاؿ الفمسطيني ،كىك األمر الذم قاد إلى قبكؿ منظمة التحرير لشػركط مػؤتمر مدريػد كالػدخكؿ فػي
مفاكضات سرية مع إسرائيؿ إلنجاز اتفاؽ أكسمك.

تعتبر انتفاضة الحجارة عاـ 1987ـ ،تحكالن رئيسيان في النضاؿ الكطني الفمسػطيني ،حيػث اسػتطاعت

االنتفاضػػة أف تعيػػد االعتبػػار إلػػى القضػػية الفمسػػطينية كمنظمػػة التحريػػر بعػػد محػػاكالت شػػطبيا ،كمػػف جيػػة

أخرل لعبػت االنتفاضػة الفمسػطينية دك نار ميمػنا كرئيسػينا فػي تكحيػد الصػؼ الػكطني الفمسػطيني ،باالتفػاؽ عمػى
إعػػبلف الدكلػػة كالقبػػكؿ بػػالق اررات الدكليػػة ،التػػي أصػػبحت تعتبػػر األسػػاس السياسػػي كالقػػانكني لمعمميػػة السػػممية

التي انطمقت في مدريد.1991

كيعتبر إعبلف الدكلة في عاـ 1988ـ تجسػيدان لمنضػاؿ الػكطني الفمسػطيني عبػر مراحمػو المختمفػة فػي

مؤسسػػة الدكلػػة التػػي طػػاؿ انتظارىػػا ،كأف ىػػذه الدكلػػة جػػاءت كفػػؽ األفػػؽ السياسػػي المسػػمكح بػػو عربيػنا كدكليػنا

في حدكد األراضي الفمسطينية المحتمة 1967ـ ،كأف االستناد إلى القرار  181كاف مف بػاب السػند القػانكني

باعتبػػار الق ػرار  181الصػػادر عػػف الجمعيػػة العامػػة 1947ـ ،ىػػك نفػػس السػػند القػػانكم الػػذم اسػػتندت إليػػو

إسرائيؿ عند قياميا 1948ـ.
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انفصم اخلامس:

تطىز مفهىو املقاومة ندي حسكة فتح
بعد انتسىية انسياسية

المبحث األول :تطور مفيوم المقاومة من الكفاح
المسمح إلى المقاومة الشعبية بعد أوسمو
المبحث الثاني :النضال السياسي والدبموماسي
في األمم المتحدة والمنظمات الدولية
المبحث الثالث :المقاطعة االقتصادية والثقافية
إلسرائيل واآلثار المترتبة عمييا
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الفصل الخامس:
تطور مفيوم المقاومة لدى حركة فتح بعد التسوية السياسية
المقاكمػػة الفمسػػطينية ليسػػت مقاكمػػة عدميػػة ،كانمػػا ىػػي حركػػة مقاكمػػة شػػاممة كمتنكعػػة بيػػدؼ تحقيػػؽ

أىػػداؼ سياسػػية كمنيػػا حػػؽ تقريػػر المصػػير كاقامػػة الدكلػػة الفمسػػطينية كعاصػػمتيا القػػدس الش ػريؼ ،كتتطػػكر
المقاكمػػة الفمسػػطينية حسػػب كػػؿ مرحمػػة تاريخيػػة لكػػي تكاكػػب الظػػركؼ السياسػػية كالدكليػػة التػػي قػػد تفػػرض فػػي

بعػػض األحيػػاف نػػكع محػػدد مػػف كسػػائؿ المقاكمػػة بيػػدؼ تجنػػب كصػػـ المقاكمػػة الفمسػػطينية كمسػػيرة النضػػاؿ

ال ػػكطني الفمس ػػطيني باإلرى ػػاب ،خاصػ ػةن ف ػػي ظ ػػؿ انتش ػػار ظ ػػاىرة اإلرى ػػاب الت ػػي أص ػػبحت تع ػػاني مني ػػا ك ػػؿ
المجتمعات الدكلية.

فعقػب تكقيػػع منظمػػة التحريػر الفمسػػطينية عمػػى اتفػاؽ أكسػػمك كانشػػاء السػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية كتغيػػر

بعػض بنػػكد الميثػػاؽ الػكطني التػػي تػػدعكا لتػدمير دكلػػة إسػرائيؿ ،انتقمػت حركػػة المقاكمػػة الفمسػطينية نتيجػػة ىػػذا

االتف ػػاؽ كالتحػ ػكالت الدكلي ػػة كالعربي ػػة لتبن ػػي اس ػػتراتيجية جدي ػػدة لممقاكم ػػة الفمس ػػطينية تش ػػمؿ المقاكم ػػة الش ػػعبية
بمفيكميػػا السػػممي الشػػعبي ،كالنضػػاؿ السياسػػي كالدبمكماسػػي فػػي األمػػـ المتحػػدة كالمنظمػػات الدكليػػة األخػػرل

لتعرية المكقؼ اإلسرائيمي فػي السػاحة الدكليػة ،باإلضػافة لتبنػي المقاطعػة االقتصػادية كالثقافيػة عمػى المسػتكل
المحمػي كالػدكلي بيػدؼ تكبيػد االحػػتبلؿ اإلسػرائيمي خسػائر سياسػية كاقتصػػادية كالضػغط عميػو إلنيػاء احتبللػػو

لؤلراضي الفمسطينية.

ستسػػتعرض الد ارسػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ تطػػكر مفيػػكـ المقاكمػػة الفمسػػطينية بعػػد تكقيػػع اتفػػاؽ أكسػػمك ،مػػف
خبلؿ دراسة المقاكمة الشعبية كالنضاؿ السياسي كالدبمكماسي في األمػـ المتحػدة كالمنظمػات الدكليػة األخػرل،

كالمقاطعػػة االقتصػػادية كالثقافيػػة ،كشػ و
ػكؿ مػػف أشػػكاؿ النضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني باإلضػػافة لمكفػػاح المسػػمح
الكسيمة التي انطمقت بيا الحركة منذ ستينيات القرف الماضي.
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املبحح األول:
تطىر مفهىو املكاومة مً الكفاح املصلح إىل
املكاومة الشعبًة بعد أوشلى
المطمب األول :اتفا أوسمو وانشاء السمطة الفمسطينية
المطمب الثاني :فمسفة المقاومة الشعبية وتجاربيا الدولية
الطمب الثالث :المقاومة الشعبية في فمسطين بعد أوسمو
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المبحث األول:
تطور مفيوم المقاومة من الكفاح المسمح إلى المقاومة الشعبية بعد أوسمو
كاجػػػو الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني فػ ػػي نيايػ ػػة القػ ػػرف العش ػ ػريف مجمكعػ ػػة مػ ػػف التح ػ ػكالت بالغػ ػػة األىميػ ػػة عمػ ػػى

الصػػعيديف ال ػػدكلي كاإلقميمػػي ،فالت ػػدىكر الػػذم ش ػػيده الكضػػع ال ػػدكلي كاإلقميمػػي ف ػػي أعقػػاب انيي ػػار االتح ػػاد

السػػكفيتي كالنتػػائج الكارثيػػة التػػي تمخضػػت عنيػػا حػػرب الخمػػيج الثانيػػة ،كالتػػي تركػػت تػػداعيات عمػػى القضػػية
الفمسػػطينية ما ازلػػت مسػػتمرة حتػػى الكقػػت ال ػراىف ،كىػػذا التػػدىكر بم ػ حػػده األقصػػى بتفػػرد الكاليػػات المتحػػدة
األمريكي ػػة بزعام ػػة الع ػػالـ ف ػػي إط ػػار م ػػا ب ػػات يع ػػرؼ بالنظ ػػاـ الع ػػالمي الجدي ػػد ،ال ػػذم اتس ػػـ ب ػػالتفرد كالييمن ػػة
األمريكيػػة عمػػى العػػالـ أجمػػع ،األمػػر الػػذم انعكػػس بشػ و
ػكؿ سػػمبي عمػػى المقاكمػػة الفمسػػطينية كالحركػػة الكطنيػػة
برمتيا.

المطمب األول:اتفا أوسمو وانشاء السمطة الفمسطينية
أوالً :إرىاصات أتفا أوسمو

تكػػكف كضػػع دكلػػي جديػػد ف ػي بدايػػة فت ػرة التسػػعينيات إثػػر انييػػار م ػكازيف القػػكل عقػػب سػػقكط االتحػػاد

الس ػػكفيتي ،كح ػػدكث انقس ػػاـ ف ػػي المكق ػػؼ العرب ػػي بع ػػد أزم ػػة اح ػػتبلؿ العػ ػراؽ لمككي ػػت كتأيي ػػد منظم ػػة التحري ػػر

الفمسطينية لممكقؼ العراقي ،كما نتج عنيا مف ضعؼ لمتضامف العربي ،كفرض حصار مالي كسياسػي عمػى
منظمػػة التحريػػر بسػػبب مكاقفيػػا مػػف األزمػػة ،حيػػث انعكسػػت كػػؿ المتغي ػرات الدكليػػة كاإلقميميػػة عمػػى القضػػية

الفمسطينية كعمى منظمة التحرير كجعمتيا تسير في ركب التسكية.

فقػػد أتاح ػػت سػػنة 1991ـ ،فرصػػة جديػػدة لمكالي ػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمتابعػػة خطتيػػا المتعمقػػة ببػػدء

عمميػ ػػة سػ ػػبلـ ناجحػ ػػة فػ ػػي الشػ ػػرؽ األكسػ ػػط ،كفػ ػػي ىػ ػػذا الشػ ػػأف جػ ػػاء فػ ػػي تقريػ ػػر لمعيػ ػػد كاشػ ػػنطف لمد ارسػ ػػات

االستراتيجية ،في أعقاب عاصفة الصحراء تمكنت الكاليات المتحدة األمريكية حيازة نقػاط قػكة فريػدة ،منتصػرة

ف ػ ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػ ػػرب الخم ػ ػ ػ ػػيج الثانيػ ػ ػ ػ ػػة مكنتي ػ ػ ػ ػػا كق ػ ػ ػ ػػكة عظمػ ػ ػ ػ ػػى كحي ػ ػ ػ ػػدة أف تحق ػ ػ ػ ػػؽ أكثػ ػ ػ ػ ػػر مم ػ ػ ػ ػػا حققت ػ ػ ػ ػػو فػ ػ ػ ػ ػػي

الماض ػػي(.الخطي ػػب،2014،ص )79ل ػػذلؾ اس ػػتغمت الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة الفرص ػػة الذىبي ػػة ،كنظم ػػت
مػؤتم انر دكليػان لمسػػبلـ فػػي مدريػػد عػػاـ ،1991كفػػي ىػػذا المػػؤتمر تحػػدثت إسػرائيؿ فيػػو مػػع جيرانيػػا العػػرب ألكؿ

مرة ،كقد حضر الفمسطينيكف أيضان كلكف مقابؿ تنازالت ىائمة ). (Hirst,1977, p34

ككانػػت رؤيػػة اإلدارة األمريكيػػة لعمميػػة السػػبلـ فػػي الشػػرؽ األكسػػط مبنيػػة عمػػى ضػػركرة إيجػػاد حػػؿ مػػا
لمصراع العربي -اإلسػرائيمي ،بعػد أف فقػدت إسػرائيؿ قيمتيػا االسػتراتيجية كدكلػة مركزيػة فػي المنطقػة ،كتحػكؿ
ثقميػػا بالكامػػؿ لعػػبء عمػػى الميزانيػػة األمريكيػػة ،خاصػ نة كأف منظمػػة التحريػػر التػػي حممػػت لػكاء الكفػػاح المسػػمح

ضػػد إس ػرائيؿ لعقػػديف كنيػػؼ مػػف الػػزمف ،تػ ٌػـ تركيضػػيا كالحاقيػػا فػػي عربػػة التسػػكية السػػممية التػػي انطمقػػت فػػي
مدريػػد عػػاـ ( 1991أبػػك نحػػؿ ،كآخػػركف ،2012 ،ص ،)485كعمػػى الػػرغـ مػػف إدراؾ "عرفػػات" أف الكاليػػات
المتحدة األمريكية محاكر رئيسي كليست كسيطان نزييان ،فننو لـ يكػف يػرفض التعامػؿ مباشػرةن مػع إسػرائيؿ ،فقػد
نشط في إقامة عدة قنكات متكازية ،كتكصؿ في نياية 1992إلى استنتاج ىاـ أف (ـ .ت .ؼ ).سػكؼ تتػكلى
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المسػػؤكلية الكاممػػة فػػي النيايػػة عػػف الحكػػـ الػػذاتي فػػي األ ارضػػي المحتمػػة ،ككػػذلؾ آمػػف عرفػػات بػػأف حػػؿ كيػػذا
غيػػر ممكػػف تحقيقػػو إال عبػػر التفػػاكض السػػرم ،لػػذلؾ كػػاف رده إيجابي ػان عنػػدما أبمغػػو "عبػػاس كقريػػع " أف قنػػاة

خمفيػة فتحػت بكسػاطة نركيجيػة فػي كػانكف األكؿ/دسػيمبر(1992صػاي  ،2002،ص ،)914كمػع فػكز حػزب

العمؿ في االنتخابات العامة اإلسرائيمية ،ككصػكؿ اربػيف إلػى سػدة الحكػـ فػي مػايك ،1992شػعر الفمسػطينيكف

باالرتياح؛ فقد كاف برنامج حككمة رابيف االنتخابي مشجعان ،كمػا أف االتصػاالت التػي سػبؽ أف أجرتيػا القيػادة

الفمسػػطينية مػػع حػػزب العمػػؿ ،كانػػت قػػد أقنعػػت اربػػيف بػػأف الكقػػت حػػاف لمتعامػػؿ المباشػػر مػػع منظمػػة التحريػػر

(شاش ،1999،ص.)54

كفي ىذا السياؽ أجبرت قيادة منظمة التحرير الفمسطينية الكفد الفمسطيني المفاكض في كاشػنطف عمػى

اتبػػاع سياسػػة أكثػػر تشػػددان فػػي المفاكضػػات مػػع الجانػػب اإلس ػرائيمي ،بيػػدؼ إجبػػار إس ػرائيؿ عمػػى التعامػػؿ مػػع

منظمة التحرير مباشرةن،كىذا ما يؤكده "أكرم سبير" -مدير عػاـ ك ازرة الخارجيػة اإلسػرائيمية السػابؽ ،-كرئػيس
الكفػػد اإلس ػرائيمي المفػػاكض بأكسػػمك ،حيػػث يقػػكؿ " :أصػػبح لػػدينا قناعػػة أف مفاكضػػات كاشػػنطف قػػد تسػػتغرؽ
شػيك نار طكيمػػة ،كلػف تػػؤدم فػي نيايػػة المطػاؼ إلػػى نتػائج مممكسػػة ،باإلضػافة إلػػى ذلػؾ ،أف " أحمػػد قريػع " قػػد

حػػدد مبػػدأيف ميمػػيف مػػف مبػػادئ المحادثػػات السػرية الجاريػػة فػػي أكسػػمك ،قػػد نػػالكا إعجابنػػا الشػػديد ىمػػا :التقػػدـ

بصػػكرة عمميػػة مػػف القضػػايا السػػيمة إلػػى القضػػايا الصػػعبة ،كتعػػاكف فمسػػطيني إسػػرائيمي بصػػكرة خاصػػة فػػي
المجػاؿ االقتصػػادم" .لػذلؾ يؤكػػد "سػػبير" "لقػد أثػػار التنػػاقض الكاضػح بػػيف نمطػػي مفاكضػات كاشػػنطف ،كأسػػمك
لػدينا انطباعػا ،يشػػير إلػى أف عرفػات يممػػح إلينػا بكضػكح إلػػى أف محادثػات كاشػنطف ال تعػػدك ككنيػا " محاكلػػة

لطحف المياه "(سبير ،1998،ص.)11
ثانياً :توقيع اتفا أوسمو

كانت قيادة منظمة التحريػر الفمسػطينية تػدرؾ جيػدنا حػدكد اتفػاؽ أكسػمك ،لكنيػا رأت أف ال خيػار أماميػا

إال القبكؿ بو ،فقػد ضػعؼ كضػعيا كثيػ نار فػي عصػر مػا بعػد الحػرب البػاردة كحػرب الخمػيج الثانيػة ،فتصػالحت

عػػف كعػػي ت ػاـ مػػع إس ػرائيؿ كضػػمنت لنفسػػيا مػػكط قػػدـ فػػكؽ الت ػراب الفمسػػطيني قبػػؿ أف يتع ػرض كضػػعيا

اإلقميمػي كالػػدكلي لمزيػػد مػف الضػػعؼ كالتػػردم (صػاي  ،2002 ،ص ،)920كبعػػد عػػدة جػكالت مػػف التفػػاكض

السػػرم المباشػػر ،كالغيػػر مباشػػر ،كقعػػت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػي الثالػػث عشػػر مػػف أيمػػكؿ 1993عمػػى
اتفػػاؽ " إعػػبلف المبػػادئ الفمسػػطيني – اإلس ػرائيمي "أكسػػمك" ،فػػي حديقػػة البيػػت األبػػيض بكاشػػنطف (الش ػريؼ،
 ،1995ص ،)419ككقػ ػػع االتفػ ػػاؽ عػ ػػف الجانػ ػػب الفمسػ ػػطيني محمػ ػػكد عبػ ػػاس " أبػ ػػك مػ ػػازف " كعػ ػػف الجانػ ػػب

اإلسػرائيمي كزيػػر الخارجيػػة شػػمعكف بيػريس ،كمػػا كقعػػو بصػػفتيـ شػػاىديف – كزي ػ ار خارجيػػة الػػدكلتيف ال ػراعيتيف
لعممية السبلـ" ،أندريو ككزيريؼ" عف ركسيا االتحادية" ،كاريف كريستكفر" عف الكاليات المتحدة ،ككػاف ي ارقػب
م ارسػػـ التكقيػػع مػػف خمػػؼ المنصػػة ،كمػػ هؿ مػػف ال ػرئيس األمريكػػي "بيػػؿ كمينتػػكف" ،كالػػرئيس الفمسػػطيني" ياسػػر

عرفات" ،كرئيس الكزراء اإلسرائيمي "إسحاؽ رابيف" (المسحاؿ،1994 ،ص.)182
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كيعتب ػ ػػر اتف ػ ػػاؽ أكس ػ ػػمك ،أكؿ اتفاقي ػ ػػة سياسػ ػػية ي ػ ػػتـ تكقيعيػ ػػا بحضػ ػػكر دكلػ ػػي ،بػ ػػيف منظم ػ ػػة التحري ػ ػػر
الفمسػػطينية ،الممثػػؿ الشػػرعي كالكحيػػد لمشػػعب الفمسػػطيني ،كبػػيف حككمػػة إسػرائيمية ،كتبػػع ىػػذا التكقيػػع ،االتفػػاؽ

عمػػى بركتككػػكؿ بػػاريس ،كىػػك االتفػػاؽ االقتصػػادم الػػذم كقػػع فػػي29نيسػػاف /ابريػػؿ 1994ـ؛ كمػػف ثػػـ اتفػػاؽ "

غ ػزة أريحػػا" الػػذم كقػػع فػػي القػػاىرة بتػػاري 5أيػػار /مػػايك 1994؛ فاالتفػػاؽ التمييػػدم بشػػأف " نقػػؿ السػػمطات

كالمس ػػؤكليات " المكقػػػع عن ػػد ح ػػاجز "أيػػػرز" ب ػػيف غػ ػزة كاسػ ػرائيؿ ،كقػػػد تػػػألؼ إع ػػبلف المبػػػادئ الفمسػػػطيني –
اإلسرائيمي(أكس ػػمك) م ػػف س ػػبعة عش ػػر م ػػادة ،كأربع ػػة مبلح ػػؽ " إض ػػافة إل ػػى محضػ ػريف تفس ػػيرم ل ػػبعض مػ ػكاد
اإلعػبلف ،كحػػدد فػػي مادتػػو األكلػػى ،ىػدؼ المفاكضػػات فػػي إقامػػة " سػػمطة ذاتيػة انتقاليػػة فمسػػطينية فػػي الضػػفة
الغربية كقطاع غزة لفترة انتقالية ال تتجػاكز الخمػس سػنكات ،تػؤدم إلػى تسػكية دائمػة تقػكـ عمػى أسػاس قػرارم

مجمػػس األمػػف 242ك .338كبػػذلؾ تكػػكف اتفاقيػػة اكسػػمك قػػد أكػػدت المرجعيػػة القانكنيػػة كالسياسػػية التػػي تقػػكـ
عمييا أسس التسكية السياسية بيف الجانبيف.

ثالثاً :نتائج وتداعيات اتفا أوسمو

يعتبػػر التكقيػػع عمػػى اتفػػاؽ أكسػػمك نيايػػة مرحمػػة كبدايػػة لمرحمػػة جديػػدة مػػف النضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني،

اعتمػػد فيػػو النضػػاؿ السياسػػي كالدبمكماسػػي ،محػػؿ الكفػػاح المسػػمح ،حيػػث نػتج عػػف االتفػػاؽ انيػػاء بشػػكؿ فعمػػي

انتفاضة الحجارة الفمسطينية التي انطمقت في نياية  ،1987كالتػي أعػادة االعتبػار لمنظمػة التحريػر كلمقضػية
الفمسػػطينية ،خاص ػ نة أنيػػا جػػاءت بعػػد فت ػرة شػػيدت مجمكعػػة مػػف التح ػكالت السياسػػية كاألمنيػػة التػػي عصػػفت
بالمنطق ػػة كالمنظم ػػة مع ػػا ،فق ػػد ت ػػرؾ اتف ػػاؽ أكس ػػمك مجمكع ػػة م ػػف النت ػػائج كالت ػػداعيات عم ػػى الس ػػاحة المحمي ػػة
الفمسطينية كالعربية كالدكلية.

فقػػد ىيػػأ اتفػػاؽ أكسػػمك كاالتفاقػػات الفمسػػطينية  -اإلسػرائيمية التػػي تمتػػو ،كمػػا سػػبقو مػػف مفاكضػػات عمنيػػة

كسرية ،لتحكالت كاسعة في الحقؿ السياسي الفمسطيني ،لعؿ أبرزىػا قيػاـ سػمطة كطنيػة عمػى جػزء مػف إقميميػا
الفمسطيني ،كتمخض عف قياـ سمطة فمسطينية تغييػرات فػي العبلقػات الفمسػطينية اإلقميميػة كالدكليػة ،كتحديػدنا

مػع إسػرائيؿ كالكاليػات المتحػدة األميركيػة ،كبػات حػؿ الصػراع الفمسػطيني ػ اإلسػرائيمي ،بعػد اتفػاؽ أكسػمك ،يػتـ

عبػػر عمميػػة تفػػاكض تحكميػػا بنػػكد ىػػذا االتفػػاؽ ال ق ػ اررات الييئػػات الدكليػػة ،كيػػتـ تحػػت إش ػراؼ (كضػػغكط)

الكاليات المتحدة بعػد أف اسػتيبعدت منظمػة األمػـ المتحػدة كاالتحػاد األكركبػي كجامعػة الػدكؿ العربيػة كالييئػات
الدكليػػة األخػػرل مػػف أم و
دكر فػػي العمميػػة ،كمػػف أبػػرز التغييػرات التػػي دخمػػت الحقػػؿ السياسػػي الفمسػػطيني بعػػد

اتفاؽ أكسمك ،انتياء و
دكر" ـ .ت .ؼ" التي ىيمنػت عمػى ذلػؾ الحقػؿ ،كتػكلي السػمطة الفمسػطينية التػي قامػت،
كفق ػان لبلتفػػاؽ المػػذككر ،بػػدكر محػػكرم فػػي ترتيػػب األكضػػاع الداخميػػة لمحقػػؿ (ىػػبلؿ،1998 ،ص ،)79كمػػف

جية أخرلشكؿ اتفاؽ أكسمك الركيزة السياسية لبناء نظػاـ إقميمػي شػرؽ أكسػطي تمعػب فيػو إسػرائيؿ دكر القػكة

اإلقميمية الكبرل المييمنة عمى المنطقة بالتحالؼ مع الكاليات المتحدة األمريكيػة (أبػك حجمػة ،كخمػة،1996 ،
ص.)12
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كاعتمػػد المفيػػكـ السياسػػي التفاقيػػة أكسػػمك عمػػى االفتػػراض بأنػػو لػػيس باإلمك ػػاف إيجػػاد حػػؿ متكامػػؿ
لجميع القضايا السياسية المختمؼ عمييا ،كذلؾ لتشابكيا مع مسػائؿ قكميػة مؤلمػة كحساسػة بالنسػبة لمطػرفيف،
بل جزئي ػنا كممػػر يميػػد الطريػػؽ لمحػػؿ الػػدائـ ،المتمثػػؿ بػػدكلتيف لشػػعبيف (بركديػػت،
فاقترحػػت اتفاقيػػة أكسػػمك ح ػ ن

 ،2002ص ،)57كيرل الرئيس الفمسطيني محمكد عبػاس باعتبػاره أحػد ميندسػي أكسػمك" أف اتفاقيػة أكسػمك

التي تـ تكقيعيا في 1993/9/13ـ ،فػي البيػت األبػيض لػـ تػأتي عبػر الصػدفة ،كلػـ تكػف نتيجػة المفاكضػات

التػػي جػػرت فػػي أمريكػػا أك أكسػػمك فحسػػب ،بػػؿ جػػاءت نتيجػػة تراكمػػات كثيػرة ،سػػاىمت فييػػا الثػػكرة الفمسػػطينية
العسػكرية كالسياسػية كاإلعبلميػة ،كسػاىمت فييػا االنتفاضػة الفمسػطينية المباركػة ،ككػذلؾ كػاف النتيػاء الحػػرب

البػ ػ ػػاردة كسػ ػ ػػقكط المنظكمػ ػ ػػة االشػ ػ ػػتراكية ،كحػ ػ ػػرب الخمػ ػ ػػيج المػ ػ ػػدمرة ،نتػ ػ ػػائج صػ ػ ػػبت فػ ػ ػػي طاحكنػ ػ ػػة العمميػ ػ ػػة
السياسية"(.عباس،1994،ص )33كتعد اتفاقية أكسمك بمثابة محصمة مكضػكعية لميػزاف قػكل ،ذاتيػة ،إقميميػة
حي ػػز الجغرافي ػػا ،كخمقػ ػت اتفاقي ػػة أكس ػػمك ث ػػبلث حق ػػائؽ
كدكلي ػػة ،تق ػػدـ الفمس ػػطينيكف عبػ ػره عتب ػػة الت ػػاري إل ػػى ٌ
مكضػػكعية ميمػػة ،يمكػػف عػ ٌػدىا عمػػى النحػػك التػػالي األكلػػى :أني ػا مكنػػت الشػػعب الفمسػػطيني مػػف إقامػػة كيانػػو

السياسػػي ألكؿ م ػرة عمػػى أرض فمسػػطينية ،ككضػػعت بػػيف يديػػو سػػمطات كصػػبلحيات سياسػػية كمدنيػػة كاداريػػة
كاقتصػػادية كأمني ػػة كتشػػريعية كقض ػػائية ال حص ػػر ليػػا ،الثاني ػػة :أنيػػا أكج ػػدت أرض ػػية مبلئمػػة إلدام ػػة الكف ػػاح

الكطني الفمسػطيني ،بعػد غمػؽ األبػكاب كالحػدكد كالعكاصػـ ،كانسػداد السػبؿ كالػدركب أمػاـ الشػعب الفمسػطيني،
الثالثػػة :إني ػا خمق ػت أم ػبلن لشػػعب كػػاد يفقػػد األمػػؿ بػػأف االحػػتبلؿ سػػكؼ يتزحػػزح يكمػػا مػػا مػػف مكانػػو(:.قريػػع،
 ،2006ص)376

و
اعتبػػر
كمػػف جيػػة أخػػرل يػػرل "قػػيس عبػػد الك ػريـ" نائػػب األمػػيف العػػاـ لمجبيػػة الديمقراطيػػة" ،أف االتفػػاؽ ي

تكجػت اتفاقيػات أكسػمك جيػكد الكاليػات المتحػدة عمػى امتػداد
تتكيجان لجيكد الكاليات المتحػدة فػي المنطقػة ،فقػد ٌ
عقػديف مػػف الػػزمف الحتػكاء الحركػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية ،كجػذب اليمػػيف كيمػيف الكسػط بزعامػػة القيػػادة الرسػػمية
لمنظمة التحرير الفمسطينية بعد " تأىيميا " إلى التسميـ بالعناصر الرئيسية لمرؤية اإلسػرائيمية – األمريكيػة فػي

حػػؿ المسػػألة الكطنيػػة الفمسػػطينية فػػي ظػػرؼ شػػيد انييػػار االتحػػاد السػػكفيتي كاخػػتبلؿ التػػكازف اإلقميمػػي ف ػػي

المنطق ػػة ،بفع ػػؿ ح ػػرب الخم ػػيج الثاني ػػة كانيي ػػار التض ػػامف الرس ػػمي العرب ػػي" (عب ػػد الكػ ػريـ ،كآخ ػػركف،1999 ،
ص،)13ككانػػت الفصػػائؿ الفمسػػطينية المعارضػػة لمشػػركع الحكػػـ الػػذاتي كلمػػنيج الػػذم اتبعتػػو قيػػادة منظمػػة

التحرير ،منذ اتخاذىا قرار المشاركة في مؤتمر مدريد ،ىي األسرع في التعبير عف مكاقفيا الرافضة التفػاؽ "

أكس ػػمك" ،فم ػػا إف يكش ػػؼ النق ػػاب ع ػػف مش ػػركع االتف ػػاؽ حت ػػى أص ػػدرت الفص ػػائؿ الفمس ػػطينية العشػ ػرة " جبي ػػة

ػاع عقػػده أمناؤىػػا العػػامكف فػػي دمشػػؽ عقػػب التكقيػػع عمػػى "أكسػػمك" ،بيانػنا اعتبػػر أف مشػػركع
الػػرفض" إثػػر اجتمػ و

االتفػػاؽ كممحقاتػػو "مػػا ىػػك إال انصػػياع كامػػؿ لممقترحػػات األمريكيػػة كاإلسػػرائيمية المعبػػر عنيػػا منػػذ سػػنكات،
بالحػػؿ عبػػر الحكػػـ اإلدارم الػػذاتي المتجػػاكز كمي ػان لمحػػد األدنػػى مػػف الحقػػكؽ الكطنيػػة الفمسػػطينية(.الشػػريؼ،
 ، 1995ص) 422
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ككاف الرئيس الراحؿ "ياسر عرفات" يدرؾ تمامان بعػد تكقيػع اتفػاؽ أكسػمك ،أنػو أمػاـ تح وػد كبيػر كمختمػؼ

تمامػان عػػف مػا سػػبؽ أف عرفػو فػػي حياتػو السياسػػية ،فشػػركط االتفػاؽ ال تسػػمح ألحػد بالػػدفاع عنيػا ،فأكسػػمك لػػـ
يكػػف ممكن ػنا التكصػػؿ إليػػو إال بتأجيػػؿ كػػؿ القضػػايا األساسػػية حتػػى مفاكضػػات المرحمػػة النيائيػػة – بعػػد ثػػبلث

سنكات عمى األقؿ – كالقضايا المعمقة ليست بسػيطة كسػيمة– فيػي " القػدس التػي أعمنػت عنيػا إسػرائيؿ أنيػا
عاصمة أبدية كغير قابمة لمتقسيـ ،ككػذلؾ حػؽ العػكدة ،كتأجيػؿ قضػية المسػتكطنات ،كفػي نفػس الكقػت ىنػاؾ

عكامؿ مكضكعية كاف يرل فييا "ياسر عرفات" أنيا السػبب التػي دفعتػو إلػى القبػكؿ بيػذا االتفػاؽ ،كمػف تمػؾ

العكامػؿ :انييػار االتحػػاد السػكفيتي ،كدخػػكؿ الػدكؿ العربيػة كميػػا فػي إطػػار التسػكية عقػب تكقيػػع مصػر اتفاقيػػة

كام ػػب ديفيػػػد ،باإلضػ ػػافة إل ػػى سػػػكء األكضػ ػػاع السياس ػػية كاالقتصػػػادية فػ ػػي األرض المحتمػػػة ،بعػػػد كصػ ػػمت

االنتفاضة إلى حافة الفكضى (ىيكؿ ،ج.)296: 295، 1996 ،3

كرغـ كؿ ما ييقاؿ عف اتفاؽ أكسمك ،يظؿ ىذا االتفاؽ ىػك اإلطػار القػانكني الكحيػد الػذم جسػد الكينكنػة
الفمسطينية كسمح لمشعب الفمسطيني أف يحكـ نفسو عمى جزوء مف األراضي الفمسطينية ،كسػمح أيضػنا بننشػاء

أكؿ سػػمطة كطنيػػة فمسػػطينية بعػػد عقػػكد مػػف الكصػػاية االسػػبلمية كالدكليػػة كالعربيػػة ،التػػي تمثمػػت فػػي الحكػػـ
العثماني كاالنتداب البريطاني كالكصاية العربيػة كاالحػتبلؿ اإلسػرائيمي ،فقػد حقػؽ اتفػاؽ أكسػمك رغػـ مػا يعتريػو

م ػػف أزم ػػات ج ػػزءان م ػػف الع ػػكدة ،م ػػف خ ػػبلؿ ع ػػكدة اآلالؼ م ػػف المق ػػاتميف كأبن ػػاء الث ػػكرة الفمس ػػطينية إل ػػى أرض

الكطف.

كعمػػى الػػرغـ مػػف كػػؿ التناقضػػات ،فقػػد طػػكر اتفػػاؽ أكسػػمك الػػكعي المتنػػامي لػػدل الشػػعبيف اإلس ػرائيمي

كالفمسػػطيني ،نحػػك الحاجػػة إلػػى حػػؿ الػػدكلتيف (ىيرشػػفميد ،2002 ،ص ،)35حيػػث كانػػت الغايػػة مػػف اتفاقيػػات

أكسمك إطبلؽ مسيرة تؤدم إلى االتفػاؽ الػدائـ بػيف إسػرائيؿ كمنظمػة التحريػر الفمسػطينية ،كالػى سػبلـ كتعػايش

كتقمػػيص لممكاجيػػة كالحػػركب(بكنػػداؾ،2002،ص ،)21كرغػػـ كػػؿ مػػا يعتريػػو مػػف نقػػاط ضػػعؼ ،أدل اتفػػاؽ

أكسػمك إلػى اعتػراؼ إسػرائيؿ بمنظمػة التحريػر الفمسػػطينية كممثػؿ شػرعي ككحيػػد لمشػعب الفمسػطيني ،كاعترفػػت
كػػذلؾ بحقػػكؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي الحريػػة كاالسػػتقبلؿ كفػػؽ ق ػ اررات الش ػرعية الدكليػػة ،بعػػد مػػا كانػػت تنكػػر

أص ػبلن كجػػكد شػػعب فمسػػطيني ،كمػػا كانػػت تقػػكؿ "جكلػػدا مػػائير" رئيسػػة كزراء إسػػرائيؿ السػػابقة ( مقابمػػة مػػع
الدكتكر زكريا األغا.)2016/1/20 ،

ككانت قيادة منظمة التحرير الفمسطينية ،التي كقٌعت اتفػاؽ "أكسػمك" ،قػد رأت فػي ذلػؾ االتفػاؽ" ،إنجػا انز
عظيمان" لمشعب الفمسطيني ،يخمؽ أكؿ مرة في التاري كجكدان قكميان ليذا الشعب فكؽ جزء مف أرضػو ككطنػو،
معتبػػرة أف عكام ػػؿ الس ػػيادة الفمس ػػطينية يمك ػػف أف تتجم ػػع بالت ػػدريج ،كأف ف ػػي كس ػػع الحك ػػـ ال ػػذاتي ف ػػي الض ػػفة

الغربيػة كقطػاع غػزة أف يتطػكر ،بعػد انتيػاء المرحمػة االنتقاليػة ،إلػى دكلػة فمسػطينية مسػتقمة ،مػف الصػػحيح أف
قيادة المنظمة لـ تتجاىؿ صعكبة المفاكضات التي ستدكر في شأف قضايا الحؿ النيػائي ،كالقػدس كالبلجئػيف

078

كالحػػدكد كالميػػاه ،إالٌ أنيػػا قػ ٌػدرت أف قبػػكؿ الحككمػػة اإلس ػرائيمية ،فػػي نيايػػة األمػػر ،بػػندراج ىػػذه القضػػايا فػػي
جدكؿ أعماؿ المفاكضات يمكف أف يرسـ مبلمح المرحمة النيائية (الشريؼ ،2007 ،ص.)1
كفي ضكء ما تقدـ يمكف القكؿ أف اتفاقيػة أكسػمك جػاءت محصػمة لمجمكعػة مػف التحػكالت كالمتغيػرات

الدكليػػة كاإلقميميػػة كالعربيػػة التػػي تركػػت تػػداعيات كبي ػرة عمػػى منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كحركػػات المقاكمػػة
الفمسطينية ،كالتي أجبرت المنظمة فػي نيايػة األمػر عمػى السػير فػي ركػب عمميػة التسػكية بعػد كصػكؿ الكفػاح

المسمح لطريؽ مسدكد بعد الخركج مف لبناف ،األمر الذم اعتبره الػبعض تتكيجػنا لجيػكد الكاليػات المتحػدة فػي
التضييؽ عمى منظمة التحرير كدفعيا باتجاه القبكؿ بالحؿ السػممي كالتخمػي عػف المقاكمػة المسػمحة ،كقػد رأت

منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػي اتفػػاؽ أكسػػمك بدايػػة جيػػدة لتحقيػػؽ االسػػتقبلؿ الػػكطني الفمسػػطيني مػػف خػػبلؿ
اعتماد المرحمية في النضػاؿ كممػر لمحػؿ الػدائـ كىػك األمػر الػذم تػـ اعتمػاده فػي عػاـ ،1974فقػد رأت قيػادة

منظمة التحرير الفمسطينية ،في ذلؾ االتفػاؽ" ،إنجػا انز عظيمػان" لمشػعب الفمسػطيني ،يخمػؽ أكؿ مػرة فػي التػاري

كجكدنا قكمينا ليذا الشعب فكؽ أرض كطنو ،معتبرة أف عكامؿ السيادة الفمسطينية يمكف أف تتجمع بالتدريج.
رابعاً :إنشاء السمطة الوطنية الفمسطينية

كػػاف مػػف نتػػائج التكقيػػع عمػػى اتفاقيػػة أكسػػمك إنشػػاء السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية ،كجسػػر ينقػػؿ الشػػعب

الفمسػػطيني مػػف مرحمػػة التحريػػر لمرحمػػة الدكلػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة ،كفػػؽ ق ػ اررات الشػػرعية الدكليػػة كالبرنػػامج

السياس ػ ػػي الص ػ ػػادر ع ػ ػػف اجتم ػ ػػاع المجم ػ ػػس ال ػ ػػكطني عق ػ ػػب إع ػ ػػبلف اس ػ ػػتقبلؿ دكل ػ ػػة فمس ػ ػػطيف ف ػ ػػي الج ازئ ػ ػػر
عاـ1988ـ.

كشػكؿ البػدء بترتيبػات الحكػـ الػذاتي المؤقػت فػي غػزة كأريحػا فػي أيػار/مػايك 1994ـ ،ككصػكؿ الػرئيس

"عرفات" في تمكز/يكليك لئلمسػاؾ مباشػرةن بزمػاـ السػمطة الكطنيػة حديثػة النشػأة ،إشػارة إلػى انتيػاء مرحمػة مػف

التػػاري الفمسػػطيني الحػػديث ،بػػدأت بػػاالقتبلع كالتشػػتت الجمػػاعي عػػاـ  ،1948كبدايػػة لمرحمػػة جديػػدة (صػػاي

 ،2002،ص ،)925كح ػػددت كظيف ػػة الس ػػمطة الفمس ػػطينية "س ػػمطة الحك ػػـ ال ػػذاتي المؤق ػػت " حس ػػب اتفاقي ػػات
السػػبلـ المرحميػػة فػػي المػػادة الثالثػػة مػػف إعػػبلف المبػػادئ" ،بأنيػػا سػػمطة منتخبػػة مػػف أجػػؿ أف يػػتمكف الشػػعب

الفمس ػػطيني ف ػػي الض ػػفة الغربي ػػة كقط ػػاع غػ ػزة م ػػف حك ػػـ نفس ػػو كفقػ ػان لمب ػػادئ ديمقراطي ػػة" ،كب ػػذلؾ ت ػػـ تحديػػػد
صبلحياتيا كقصرىا عمى النكاحي اإلداريػة ،فضػبل عػف تحديػد تمثمييػا لمشػعب الفمسػطيني فػي الضػفة الغربيػة
و
و
كبشكؿ شرعي ،باعتبارىا منبثقة عف اتفاقية دكلية( .مينا ،2013،ص)20:21
بشكؿ حصرم،
كقطاع غزة

ككػػاف أمػػاـ نػػاظرم "إسػػحاؽ اربػػيف" عنػػد تكقيعػػو عمػػى اتفاقيػػات أكسػػمك ثبلثػػة أىػػداؼ اسػػتراتيجية لدكلػػة

إسرائيؿ ،يتمثؿ األكؿ في ضماف كجكدىا كدكلة لمشعب الييػكدم ،كالثػاني تأسػيس أمػف إسػرائيؿ لػيس اعتمػادنا

عمى قكتيا فحسب بؿ عمى اتفاقيات سبلـ مع الفمسطينييف ،كاألخيػر يتمثػؿ فػي تعزيػز معاىػدات إسػرائيؿ مػع

الكاليات المتحدة كمع دكؿ عظمػى أخػرل ،لػذلؾ كانػت إقامػة السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية فػي  ،1994بمثابػة

انتيػػاء حك ػػـ إسػ ػرائيؿ العس ػػكرم كالمػػدني ف ػػي األ ارض ػػي الفمس ػػطينية ،كنيايػػة لفكػ ػرة " أرض إسػ ػرائيؿ الكب ػػرل".
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(ىيرشفميد ،2002 ،ص )35ككاف اليدؼ الرئيسي مػف إنشػاء السػمطة الفمسػطينية ىػك أف تكػكف ىػذه السػمطة
جسر ينقؿ الشػعب الفمسػطيني مػف االحػتبلؿ اإلسػرائيمي باتجػاه الدكلػة الفمسػطينية المسػتقمة كعاصػمتيا القػدس

الشريؼ ،لذلؾ حاكؿ أبك عمار تجاكز بنكد االتفاؽ كسعى لكجكد مؤسسات سياسية كتشػريعية كقضػائية عمػى
غرار الدكؿ كاألنظمة السياسية ،بيدؼ تمكػيف الشػعب الفمسػطيني مػف ممارسػو حػؽ تقريػر المصػير فػي نيايػة

الفترة االنتقالية (مقابمة الدكتكر مع زكريا األغا ،)2016/1/20 ،ككاف المجمػس المركػزم الفمسػطيني قػد قػرر
إنشاء السمطة الكطنية الفمسطينية في ق ارره الصادر عف المجمػس المركػزم الفمسػطيني فػي دكرتػو المنعقػدة مػف
 1993/10/12-10في تكنس ،حيث قرر:

أكالن :تكمؼ المجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفمسطينية بتشكيؿ مجمس السمطة الكطنيػة الفمسػطينية فػي

المرحمة االنتقالية ،مف عدد مف أعضاء المجنة التنفيذية ،كعدد مف الداخؿ كالخارج.

ثانيػان :يكػػكف السػػيد ياسػػر عرفػػات رئػػيس المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،كرئيس ػان لمجمػػس

السمطة الكطنية الفمسطينية.

كمػػف جي ػ وػة أخ ػػرل ع ػػزز امػػتبلؾ الس ػػمطة الفمس ػػطينية لقاع ػػدة جغرافيػػة كاداري ػػة كمالي ػػة مميػ ػزة ،مكانتي ػػا

الدكلية ،كساعدىا عمى بناء التأييد الدبمكماسي كالحصكؿ عمػى معكنػة خارجيػة لميزانيتيػا كاقتصػادىا (صػاي ،
 ،2002ص ،)922مػػع قيػػاـ السػػمطة الفمسػػطينية انتقمػػت عمميػػة صػػناعة الييمنػػة فػػي الحقػػؿ السياسػػي الجديػػد
مف أطر منظمة التحرير الفمسطينية إلى أطر سمطة فمسطينية تسعى لمتحػكؿ إلػى دكلػة عمػى إقمػيـ فمسػطيني.

لػػذلؾ باشػػرت فػػكر قياميػػا بمػػنح نفسػػيا رمػػكز دكلػػة حديثػػة ،فػػي المجػػاالت المتاحػػة ليػػا كفق ػنا التفػػاؽ أكسػػمك
كاالتفاقات البلحقة ،لقد انتقمت السمطة مػف حقػؿ يخػيـ عميػو خطػاب التحريػر كالمقاكمػة ،كفػؽ ائػتبلؼ فصػائؿ
مسػػمحة ،كيتسػػـ بالتعدديػػة السياسػػية كالفكريػػة كاإلعبلميػػة ،كيػػدير تحالفػػات عربيػػة كدكليػػة عمػػى أسػػاس المكقػػؼ
مف حقكؽ الشعب الفمسطيني ،إلى و
حقؿ تسيطر عميو سمطة مركزية (ىبلؿ،1998 ،ص)80

كىكػػذا يتبػػيف أف إنشػػاء السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية جػػاءت بق ػرار مػػف المجمػػس المركػػزم كجسػػر ينقػػؿ

الشػعب الفمسػطيني مػف حالػة االحػػتبلؿ لحالػة االسػتقبلؿ الكامػؿ ،بعػد تكقيػػع منظمػة التحريػر الفمسػطينية عمػػى

اتفاقيػػة إعػػبلف المبػػادئ " أكسػػمك " لكػػي تكػػكف الجيػػاز السياسػػي كاإلدارم المسػػئكؿ عػػف تنظػػيـ حيػػاة الشػػعب
الفمسػطيني فػػي الضػػفة العربيػة كقطػػاع غػزة خػبلؿ الفتػرة االنتقاليػػة التػي حػػدد ليػػا  5سػنكات منػػذ تكقيػػع إعػػبلف
المبػادئ ،إال أف ىػذه المرحمػة ما ازلػت مسػتمرة بسػػبب التسػكيؼ كالمماطمػة اإلسػرائيمية فػي المفاكضػات كالتنكػػر
لعممية السبلـ.

خامساً :انتفاضة األقصى والعودة لمبندقية

حػاكؿ الػرئيس الفمسػػطيني ال ارحػػؿ ياسػػر عرفػػات نتيجػػة انسػػداد األفػػؽ السياسػػي ككصػػكؿ عمميػػة السػػبلـ لطريػػؽ
مسدكد- ،خاصة بعد صعكد اليمف اإلسرائيمي لسدة الحكػـ عقػب اغتيػاؿ إسػحاؽ اربػيف عػاـ1995ـ ،-حػاكؿ
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الضػػغط عمػػى إسػرائيؿ مػػف خػػبلؿ إصػ ارره عمػػى إطػػبلؽ انتفاضػػة األقصػػى كدعميػػا بالمػػاؿ كالسػػبلح بعػػد زيػػارة
شاركف لممسجد األقصى المبارؾ عاـ 2000ـ

كنتيجة ألزمة أكسمك التػي تمخػض عنيػا دخػكؿ الحركػة الكطنيػة برمتيػا فػي أزمػة بعناصػرىا األربعػة–

القيػػػادة كالمؤسسػ ػػات كاليػ ػػدؼ كاالس ػػتراتيجية – كمػ ػػع تػػػأزـ مسمسػػػؿ التسػ ػػكية كتيػػػرب إس ػ ػرائيؿ مػػػف التزاماتيػ ػػا
كخصكصػا ،ثػػـ مػع انتفاضػػة األقصػى 2000ـ حػػاكؿ النظػػاـ السياسػػي الفمسػطيني أف يعػػكد لمرتك ازتػػو القديمػػة

كيرمرـ السفف التي أحرقتيا اتفاقية أكسمك ،سػكاء مػف حيػث دعػـ أك السػككت عػف ممارسػي العمميػات الفدائيػة،

أك مػػف خػػبلؿ التأكيػػد عمػػى حػػؽ العػػكدة كعػػدـ التف ػريط بالثكابػػت أك إحيػػاء مؤسسػػات منظمػػة التحريػػر كخاصػػة

المجنػػة التنفيذيػػة كالمجمػػس المركػػزم كالمؤسسػػات القيػػادة لحركػػة فػػتح الحػػزب الحػػاكـ فػػي النظػػاـ القػػديـ كالنظػػاـ
الجديد(ابراش،

 .)2008

كلـ يتعرض ياسر عرفات كمنظمة التحرير لمكاقؼ أصعب مما تعرض لو أثنػاء انعقػاد قمػة كػاـ ديفيػد

عػػاـ  2000ـ ،ففػػي تمػػؾ القمػػة تعػػرض الرجػػؿ إلػػى مػػا يمكػػف تسػػميتو لم ػؤامرة مزدكجػػة مػػف ال ارعػػي األمريكػػي
كالطػػرؼ اإلسػرائيمي ،فقػػد كػػاف اليػػدؼ مػػف إتيػػاف بعرفػػات لمقمػػة ىػػك حشػره فػػي الزاكيػػة كممارسػػة أقصػػى أنػكاع

الضػػغكط عميػػو ،لمقبػػكؿ بػػاإلمبلءات كالشػػركط اإلس ػرائيمية التػػي حػػددىا رئػػيس الػػكزراء اإلس ػرائيمي أنػػذاؾ ييػػكد
بػػاراؾ ،لكػػف ال ػرئيس ياسػػر عرفػػات لػػـ يتزحػػزح عػػف مكاقفػػو قيػػد أنممػػة ،خاصػػة فػػي مسػػالة السػػيادة عػػف مدينػػة

القدس (أبك نحؿ ،كأبك سعدة ،2011،ص.)199
فبعػػد فشػػؿ مفاكضػػات كامػػب ديفيػػد فػػي تمػػكز مػػف العػػاـ 2000ـ التػػي شػػكمت نقطػػة تحػػكؿ فػػي فكػػر

كمسػػيرة الشػػييد ياسػػر عرفػػات ،كتحديػػدان فػػي مسػػيرة السػػبلـ التػػي انطمقػػت فػػي أعقػػاب مػػؤتمر مدريػػد كتكجػػت
بتكقيػػع اتفػػاؽ أكسػػمك ،فقػػد أدرؾ ياسػػر عرف ػػات عبرىػػا حػػدكد كسػػقؼ التنػػازالت اإلسػػرائيمية ،كالػػذم ك ػػاف دكف
طمكح الشعب الفمسطيني كىك مػا دفعػو لػرفض ىػذه العػركض فػي ظػؿ ظػركؼ أشػبو باالنتحاريػة ،كىنػا تبمػكر

التحػػكؿ فػػي فكػػر ياسػػر عرفػػات حػػيف اكتشػػؼ أف اكتفػػاءه بػػاثنيف كعش ػريف بالمائػػة لػػيس كارد الحصػػكؿ عمييػػا
نتيجة المفاكضػات أك العمػؿ الدبمكماسػي أك مػا سػماه بسػبلـ الشػجعاف ،حيػث أدرؾ أف الحككمػات اإلسػرائيمية

المتعاقبػػة ليػػا نفػػس األىػػداؼ كاألطمػػاع .فالكصػػكؿ إلػػى اتفػػاؽ معيػػـ بحاجػػة إلػػى مفاكضػػات جديػػدة لتفسػػير

االتفاؽ ،ناىيؾ عف إدراكو في مفاكضات كامػب ديفيػد مػدل األطمػاع اإلسػرائيمية فػي القػدس مػع رفػض لحػؽ

الع ػػكدة ،كرؤي ػػتيـ لمدكل ػػة الفمس ػػطينية المزم ػػع إقامتي ػػا .فك ػػؿ ى ػػذه األس ػػباب دفع ػػت عرف ػػات إل ػػى اإلدراؾ ب ػػأف
المجتمع اإلسرائيمي غير جػاىز السػتحقاؽ السػبلـ ،فالتسػميـ إلسػرائيؿ بثمػاني كسػبعيف فػي المائػة مػف األرض

اتضح أنو غير كاؼ لدفع اإلسرائيمييف لبلنسػحاب ممػا تبقػى مػف فمسػطيف التاريخيػة إلقامػة الدكلػة الفمسػطينية

حمػػـ ياسػػر عرفػػات المنشػػكد عمييػػا .كىػػك مػػا دفػػع عرفػػات إلػػى أف يبػػدؿ مػػف اسػػتراتيجيتو كالمجػػكء إلػػى الخيػػار

العسكرم مرة أخرل مػع عػدـ إىمالػو الخيػار السػممي كىػك مػا اتضػحت معالمػو خػبلؿ انفجػار األكضػاع عقػب
زيارة شاركف لؤلقصى( .أبك ختمة ،2011،ص)160
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لػػذلؾ حػػاكؿ الػػزعيـ ال ارحػػؿ ياسػػر عرفػػات اسػػتخداـ أسػػمكب تحريػػؾ األكضػػاع عبػػر انطػػبلؽ انتفاضػػة
شػػعبية بيػػدؼ الضػػغط عمػػى إس ػرائيؿ عبػػر انتفاضػػة األقصػػى عػػاـ2000ـ ،بيػػدؼ تحريػػؾ الكضػػع السياسػػي

كممارسػة ضػغكط عمػى إسػرائيؿ كالكاليػات المتحػػدة األمريكيػة لمرضػكخ لمحقػكؽ المشػركعة لمشػعب الفمسػػطيني،

إال أف فصػػائؿ المقاكمػػة الفمسػػطينية -كخاصػػة حركػػة حمػػاس كالجيػػاد -قػػد اسػػتممت زمػػاـ األمػػكر كصػ ٌػعدت

األحػػداث ضػػد إس ػرائيؿ فخرجػػت األكضػػاع عػػف السػػيطرة كتحكلػػت لمكاجيػػة مفتكحػػة مػػع االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي
الػػذم قػػاـ بعمميػػة السػػكر ال ػكاقي عػػاـ ،2002التػػي جػػاءت بنتػػائج كارثيػػة عمػػى المسػػتكل السياسػػي كالشخصػػي

بالنسػػبة لمػػزعيـ ال ارحػػؿ ياسػػر عرفػػات كحركػػة فػػتح كالسػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية ،فقػػد ميػػدت ىػػذه االنتفاضػػة

لقياـ إسرائيؿ باجتياح كامؿ لمضفة العربية كفػرص حصػار عمػى الػرئيس ياسػر عرفػات حتػي اغتيالػو ،فػدخمت
السػمطة كمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كحركػػة فػػتح مرحمػػة جديػػدة مػػف العمػػؿ السياسػػي كالدبمكماسػػي كباإلضػػافة

لبػػركز المقاكمػػة السػػممية كالمقاطعػػة االقتصػػادية ،عقػػب ىػػذه المرحمػػة ضػػمف مفيػػكـ المقاكمػػة الشػػامؿ ،بيػػدؼ
تجنب إجراءات االحتبلؿ اإلسرائيمي كممارسة نفس الضغكط كلكف بطريقة مختمفة.

المطمب الثاني :فمسفة المقاومة الشعبية وتجاربيا الدولية
لـ تنفصؿ المقاكمة بمختمؼ أشػكاليا يكمػنا عػف حيػاة الشػعب الفمسػطيني كنيجػو فػي الػدفاع عػف أرضػو

ككطنػػو ،كتنكع ػػت حرك ػػة المقاكمػػة الفمس ػػطينية كأس ػػاليبيا حس ػػب كػػؿ مرحم ػػة بم ػػا يتكافػػؽ م ػػع الكض ػػع العرب ػػي

كالدكلي ،فأحيانان يتـ التركيز عمى المقاكمة المسمحة لرفض كاقػع معػيف ،أك محاكلػة كسػر كضػع قػائـ ،كأحيانػان
أخػػرل يػػتـ التركيػػز عمػػى المقاكمػػة الشػػعبية بمفيكميػػا السػػممي لتجنػػب ظػػركؼ دكليػػة كعربيػػة قػػد تضػػع حركػػة

المقاكمة الفمسطينية في إطار الحركات اإلرىابية.

أو ًال :تعريف المقاومة الشعبية وفمسفتيا

لػػـ يتفػػؽ البػػاحثكف كالكتٌػػاب حػػكؿ تسػػمية كاحػػدة لممقاكمػػة السػػممية ،فقػػد تعػػددت المفػػردات المغكيػػة س ػكاء
أكانت عربية أـ أجنبية في تكصيؼ مقاكمة الشعكب لمستعمرييا ،فالبعض أطمؽ عمى المقاكمػة السػممية اسػـ

أف العم ػػؿ الجم ػػاىيرم
المقاكمػػة الش ػػعبية أك المقاكمػػة البلعنفي ػػة أك المقاكم ػػة المدنيػػة أك العم ػػؿ الجمػػاىيرم ،ك ٌ
يعني" :الدفاع البلعنفي أك الدفاع المدني أك المقاكمة البلعنفية أك المقاكمة المدنيػة كيعػكد االسػتخداـ المتنػكع
لمثػػؿ ىػػذه التسػػميات إلػػى فمسػػفة العمػػؿ البلعنيػػؼ المسػػتكحاة مػػف ت ػراث "المياتمػػا غانػػدم" أثنػػاء نضػػالو ضػػد

االحتبلؿ البريطاني في اليند (عكدة ،2012 ،ص ،)47كالعمػؿ البلعنيػؼ ىػك "مصػطمح" عػاـ كيشػمؿ عػددنا
كبي انر مف أساليب االحتجاج ،كعدـ التعاكف كالتدخؿ كالتي فييػا يػدير الناشػطكف الصػراع عػف طريػؽ أف يفعمػكا

أشياء محددة بدكف اسػتخداـ العنػؼ المػادم (بنػي نمػره ،2014 ،ص .)12كيمػارس
أك يرفضكا ،أك أف يفعمكا
ن
اإلنس ػػاف الفع ػػؿ المق ػػاكـ بع ػػدة أش ػػكاؿ كلك ػػف جميعي ػػا تنقس ػػـ إل ػػى أس ػػمكبيف رئيس ػػييف ،كىم ػػا األس ػػمكب العنف ػػي
كاألسػػمكب البلعنفػػي ،فاألسػػمكب األكؿ ىػػك األسػػمكب الكػػامف فػػي فط ػرة جميػػع الكائنػػات الحيػػة ،كلكػػف بصػػكر
ككسػػائؿ مختمفػػة كمتفاكتػػة فػػي درجػػة العنػػؼ ،فمكػػؿ ك ػػائف كسػػائمو الدفاعيػػة التػػي يقػػاكـ بيػػا محيطػػو العػػدائي
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ليحافظ عمى سبلمتو كسبللتو ،كمف أبسط األمثمة عمى ذلؾ ،أف معظـ أنػكاع الػكركد تمتمػؾ أشػكاكان تػدافع بيػا
عف بقائيا كاستمرارىا (مكسي ،2013 ،ص.)22

كيمػػارس اإلنسػػاف فػػي طبيعتػػو المقاكمػػة بجميػػع صػػكرىا كأشػػكاليا ،لمكاجيػػة أم تيديػػد قػػائـ أك محتمػػؿ

لمصػػالحو ،ككممػػة مقاكمػػة فػػي أساسػػيا تػػدلؿ عمػػى طبيعػػة ممارسػػتيا ،فػػنذا أرجعنػػا كممػػة مقاكمػػة إلػػى أصػػميا

الثبلثي (قكـ) كجدنا في معجـ ابف فارس أنو :أصؿ يدؿ عمى معنييف :أحدىما يػدؿ عمػى "انتص و
ػاب أك ىعػزـ"

(ابف فػارس ،1979 ،ص  )43كفػي لسػاف العػرب جػاءت "كتقػاكمكا فػي الحػرب أم قػاـ بعضػيـ لػبعض"(أبػف

ضػو.
منظكر( ،ب .ت) ،ص  )8522أما في القامكس المحيط فقػد جػاءت كممػة "قى ىاك ىمػو" مػرادؼ لكممػة " ،ى
ناى ى
ًً
كمبػػػارز اس ػ هػـ "(آبػػػادم2005 ،ص ،)657
كمنػػػا ًى ه
كتناىضػ ػكا ف ػػي الحػػػرب :ىن ىيػػ ى
ض ،ي
ػض كػ ػ هؿ إل ػػى صػػػاحبو ،ي
"المقاكمة لغة ىي الممانعة كعدـ الرضكخ لتغيرات كقكل مفركضة مف الخارج"(شقكر،2009،ص.)16

كالمقاكمة الشعبية في أقرب تعريؼ ليا يمكػف أف تمثػؿ" جميػع األعمػاؿ االحتجاجيػة أك العصػياف التػي

تقكـ بيا جماعات تحت كطأة كضع غير مرضي فاسد" أك أنيػا ممارسػات تػدلؿ عمػى عػدـ االستسػبلـ كتؤكػد

عمى الثبات كالصمكد كالمكاجية ،كقد تككف مجمؿ الجيكد المبذكلة مف أجػؿ الكقػكؼ فػي كجػو القمػع كمناكئػة

لبلحػػتبلؿ ،لػػذلؾ فػػنف جميػػع مػػا سػػبؽ مػػف مصػػطمحات تعبػػر عػػف فعػػؿ ال عنيػػؼ ييػػدؼ لمقاكمػػة فعػػؿ غيػػر
ػاء
ػداء م ػػف المقاكم ػػة الس ػػمبية البلعنفي ػػة كانتي ػ ن
مرغ ػػكب ب ػػو ،كلك ػػف ب ػػدرجات متفاكت ػػة م ػػف الفع ػػؿ البلعنف ػػي ابت ػ ن
بالحرب ،كبذلؾ يمكف اعتبار مصطمح (المقاكمة الشعبية) مصطمح جامع لكؿ أشكاؿ كأسػاليب البلعنػؼ فػي
مكاجية الظمـ بكافة أشكالو.

ثانياً :أبعاد المقاومة الشعبية

تنشػػأ نتيجػػة المقاكمػػة عبلقػػة كطيػػدة مػػا بينيػػا كبػػيف الػػدفاع عػػف الػػذات كالػػكطف بكػػؿ مككناتػػو األصػػمية،

كيمكف تحديد أىـ أبعاد المقاكمة الشعبية في النقاط التالية (عكدة ،2015 ،ص:)9 :8

• البعففد العففاطفي :اإلنسػػاف بفطرتػػو يكلػػد محب ػان لكطنػػو كبمػػده كىػػك يتعمػػؽ بػػو مػػف خػػبلؿ بيئتػػو كمدرسػػتو

كعائمتػػو ،ينتمػػي إليػػو كيػػدافع عنػػو ،لمحفػػاظ عمػػى بقائػػو ككجػػكده .فالمكػػاف كالبقعػػة الجغرافيػػة لئلنسػػاف يعتب ػراف
بمثابػػة كطػػف يتكامػػؿ مػػع مجتمعػػو كدكلتػػو بحػػدكدىا المعتػػرؼ بيػػا دكلي ػان ،كبالتػػالي كحػػدة التكػػكيف النفسػػي فػػي

الطمكح كاآلماؿ كاألىداؼ.

• البعد االجتماعي :مف خبلؿ العبلقات اإلنسانية التػي تنشػأ ضػمف البقعػة الجغرافيػة الكاحػدة ،تتضػمف
منظكم ػػة م ػػف الق ػػيـ االجتماعي ػػة ،القائم ػػة عم ػػى المحب ػػة كالتس ػػامح كالعدال ػػة كال ػػذكريات االجتماعي ػػة كاالحتػ ػراـ
المتبادؿ ،كبالتالي االلتزاـ ما بػيف أفػراد المجتمػع ،كىػذا يػؤدم إلػى تطبيػؽ مفيػكـ الكاجػب الػكطني فػي مقاكمػة

االحتبلؿ.
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• البعد التاريخي والثقافي:المقاكمة السممية ليست مجرد ردكد أفعاؿ عاطفية أك اجتماعيػة أك تاريخيػة
ضد اآلخريف كىي ليست اعتداء عمى ىكية اإلنساف كثقافتو ككطنو ،بؿ إنيا تحمؿ في مككناتيػا بعػدان إنسػانيان

كحضارينا ،عندما يمارس اإلنساف الدفاع عف كطنو كأمتو.

•البعد القومي والوطني :الفعػؿ الػكطني ىػك تعبيػر عػف ظػكاىر سياسػية كحػكادث اجتماعيػة ،كىػك فعػؿ
تاريخي يعبر عف ركح كثقافة األمة ،كمف خبللو يتمسؾ الفرد بيكيتو الثقافية كيؤكد انتمائو الكطني كالقكمي.
ثالثاً :أىم التجارب الدولية لممقاومة الشعبية

ارتبطت العديد مف حركات التحرر العالمية بتراث غاندم ،خاصةن فيما يتعمؽ بالعمػؿ السػممي .فتجربػة

جنكب إفريقيا ،كالتجربة المكثرية ،كالتجربة الفمسطينية عاـ ،1987التي أحدثت نقمة متميػزة فػي ثقافػة الشػعكب
نحك المقاكمة الشعبية ،كاف كانت أشكاؿ النضاؿ الكطني ترتبط بالعكامػؿ اإلقميميػة كالدكليػة عػدا عػف العكامػؿ

الذاتية مف حيث اإلمكانيات كالتحػديات التػي تقػؼ أمػاـ مثػؿ ىػذا التكجػو الجمػاىيرم ،فالعمػؿ الشػعبي المقػاكـ

ضػػد االحػػتبلؿ لػػيس دعػػكة تبشػػيرية فػػي إطػػار العمػػؿ السياسػػي ،بػػؿ عمػػؿ كفػػؽ اسػػتراتيجيات كأىػػداؼ كاضػػحة
كمحػػددة ،يتنػػاغـ مػػف خبلليػػا العمػػؿ الشػػعبي مػػع العمػػؿ الدبمكماسػػي لمكصػػكؿ إلػػى اليػػدؼ المنشػػكد (عػػكدة،
 ،2012ص .)47كيمكف تناكؿ أىـ التجارب الدكلية لممقاكمة الشعبية بشيء مف التبسيط في النقاط التالية:
 )1التجربة اليندية

تعتبر التجربػة الينديػة مػف أىػـ التجػارب البلعنفيػة فػي مقاكمػة االحػتبلؿ كالظمػـ ،كىػي كضػعت مبػادئ

االحتجاجيػػة فػػي نضػػاليا ضػػد الػػدكتاتكرٌيات
البلعنػػؼ االسػػتراتيجي ،التػػي اعتمػػدتيا الحقػنا كثيػػر مػػف الحركػػات
ٌ
*
بالغانديػػة" ،نسػػب نة إلػػى مقاكمػػة "غانػػدم
كجيػػكش االحػػتبلؿ ،لػػذا يطمػػؽ عمػػى كصػػؼ المناضػػميف البلعنفيػػيف "
ٌ
البلعنفية" كىك يش ٌكؿ حاليان أيقكنػة لممػؤمنيف بػالبلعنؼ كطريػؽ لمحرٌيػة (العكيصػي ،2013 ،ص ،)56كيقػكؿ
غاندم في إطار العمؿ السممي البلعنفي " كاف ىذا الصكت الجديد مختمفان عف غيػره كػاف ىادئػان رزينػان ،لكنػو
يطغػػى عم ػػى أصػ ػكات الغكغ ػػاء ك ػػاف ص ػػكت العم ػػؿ ال ص ػػكت الق ػػكؿ (ع ػػكدة ،2012 ،ص ،)47كق ػػد أطم ػػؽ
غانػدم عمػى برنػامج المقاكمػة البلعنفيػة الجماىيريػة ،القػػادر عمػى اسػتعادة الحقيقػة،كالحقيقػة بنظػر غانػدم لػػـ

تكف مطمقنا مجردنا مبيمنا ،بؿ مبدأ ينبغي اكتشافو اختبارينا فػي كػؿ حالػة عمػى حػدة .الحقيقػة ،فػي خبرتػو ،ىػي

ػتعممة لبمػػكغ الغايػػة ،مؤكػػدان أف الكسػػائؿ
الغايػػة كالبلعنػػؼ ىػػك كسػػيمتيا ،كاىػػتـ بصػػفة خاصػػة بالكسػػائؿ المسػ ى
تص ػػنع الغايػػػة بالضػػػركرة .لػػػذا يتخػػػذ البلعنػػػؼ ع ػػدة أسػػػاليب لتحقيػػػؽ أغ ارضػػػو ،منيػػػا الصػػػكـ ،كالمقاطعػػػة،
كاالعتص ػػاـ ،كالعص ػػياف الم ػػدني ،كالترحي ػػب بالس ػػجف إذا حص ػػؿ ،كرباط ػػة الج ػػأش أم ػػاـ الم ػػكت ،ص ػػحيح أف

*موهانداسكرمشاندؼاندي(2أكتوبرٌ31-0869ناٌر)0948كانالسٌاسًالبارزوالزعٌمالروحًللهندخاللحركةاستقاللالهند.كانرائدا
للساتٌاؼراهاوهًمقاومةاالستبدادمنخاللالعصٌانالمدنًالشامل،والتًأدتإلىاستقاللالهندوألهمتالكثٌرمنحركاتالحقوقالمدنٌة
والحرٌةفًجمٌعأنحاءالعالم.ؼانديمعروؾفًجمٌعأنحاءالعالمباسمالمهاتماؼاندي(بالسنسكرٌتٌةالمهاتماأي'الروحالعظٌمة'.قامؼاندي
باستعمالالعصٌانالمدنًالالعنفًحٌنماكانمحامٌامؽتربافًجنوبأفرٌقٌا،فًالفترةالتًكانخاللهاالمجتمعالهنديٌناضلمنأجلالحقوق
المدنٌة.بعدعودتهإلىالهندفًعام،0905قامبتنظٌماحتجاجاتمنقبلالفالحٌنوالمزارعٌنوالعمالفًالمناطقالحضرٌةضدضرائب
األراضًالمفرطةوالتمٌٌزفًالمعاملة.بعدتولٌهقٌادةالمؤتمرالوطنًالهنديفًعام،0920قادؼانديحمالتوطنٌةلتخفٌؾحدةالفقر،
وزٌادةحقوقالمرأة،وبناءوئامدٌنًووطنً،ووضعحدللنبذ،وزٌادةاالعتمادعلىالذاتاقتصادٌا .

084

غانػػدم يشػػترط لنجػػاح ىػػذا الػػنيج تمتػػع الخصػػـ ببقيػػة مػػف ضػػمير كحريػػة تمكنػػو فػػي النيايػػة مػػف فػػتح ح ػكار
مكضكعي مع خصمو ،لكنو لـ يفقد لحظو إيمانو بأنو ال يكجػد إنسػاف كاحػد عمػى األرض يعػدـ ىػذه الصػفات

تمامنا (أفيرنيكس.)2003 ،

 )2تجربة لوثر كينج
طالب "مارتف لكثر كينج"* طػكاؿ حياتػو بننيػاء التمييػز العنصػرم ضػد بنػي جنسػو ،إلػى أف دفػع حياتػو

ثمنػان لػػذلؾ .كىػػك حاصػػؿ عمػػى جػػائزة نكبػػؿ لمسػػبلـ فػػي عػػاـ  .1964كتػػـ اغتيالػػو فػػي ال اربػػع مػػف نيسػػاف/ابريػػؿ
عاـ  ،1968حيث اعتبر مػارتف لػكثر مػف أىػـ الشخصػيات التػي دعػت إلػى الحريػة كحقػكؽ اإلنسػاف(.مكسػي

 ،2013ص )45كيشػ ػ ٌكؿ نضػػػاؿ حركػػػة الحقػػػكؽ البلعنفيػػػة فػ ػػي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة ضػػػد التمييػ ػػز

يقيػػة ،التػػي قادىػػا القػػس "مػػارتف لػػكثر كينػ " ،أبػػرز التجػػارب الحديثػػة
العنصػػرم تجػػاه األميركػػي مػػف أصػػكؿ أفر ٌ
ػممية فػي العػالـ ،حيػث كػاف األفارقػة األميػركييف ييعػانكف
التي ش ٌكمت نمكذجػان ييحتػذل بػو مػف قبػؿ الحركػات الس ٌ
م ػػف التميي ػػز العنص ػػرم ف ػػي باص ػػات م ػػكنتغمرم ،المدين ػػة الت ػػي ق ػػدـ إليي ػػا كينػ ػ ع ػػاـ  1954ـ ،فق ػػد كان ػػت

الخمفي ػػة ل ػػذكم البشػ ػرة الس ػػكداء ،ف ػػي ح ػػيف ال تس ػػمح لغي ػػر ذكم البشػ ػرة البيض ػػاء بالمقاع ػػد
تخص ػػص المقاع ػػد
ٌ
األمامية (العكيصي ،2013 ،ص.)57
ٌ
كك ػػاف م ػػف ح ػػؽ س ػػائؽ الحافم ػػة أف ي ػػأمر الرك ػػاب األفارق ػػة بت ػػرؾ مقاع ػػدىـ لنظػ ػرائيـ م ػػف ذكم البشػ ػرة

االحتجاجيػة عبػر مقاطعػة الشػركة
البيضاء ،ىذا التمييز العنصرم في باصات المدينة جعؿ كين يبدأ حركتو
ٌ
المالكػػة ليػػذه الباصػػات ،لعػ وػاـ كامػػؿ ممػػا جعميػػا عمػػى كشػػؾ اإلفػػبلس ،خصكصػنا كأف  % 70مػػف رٌكػػاب ىػػذه
الباصات يىـ مف األفرقة األميركييف ،كأصدرت المحكمػة االتحاديػة حكميػا بعػد طمػب تقػدمت بػو  4مكاطنػات
مػف أصػػؿ أفريقػػي ،مػػف أجػػؿ إلغػاء التمييػػز فػػي الحػػافبلت بعػػدـ قانكنيػة ىػػذه التفرقػػة العنصػرية .عنػػدىا ،طمػػب

أف كين ػ كػػاف
لػػكثر كيػػنج مػػف األفارقػػة األميػػركييف أف يني ػكا المقاطعػػة كيعػػكدكا إلػػى اسػػتخداـ الحػػافبلت .كمػػا ٌ
كاضػحان منػذ البػػدء ،أف حركػة االحتجػاج لػػف تكتفػي فقػط بمطالبػػة إ ازلػة التمييػز العنصػػرم الحاصػؿ فػي كسػػائؿ

النقؿ فقط ،بؿ ستطالب بنزالتو مف المجتمع بأسره (ىنبعؿ.)2011 ،
 )3تجربة جنوب أفريقيا

كان ػػت سياس ػػات التمييػػز العنص ػػرم التػػي مارسػػتيا بريطانيػػا –حككم ػػة جنػػكب أفريقيػػا البيض ػػاء – إب ػػاف

الخمسينيات مف القرف العشريف سببان في قيػاـ حركػة مناىضػة ليػذه السياسػات ،حيػث أعمػف المػؤتمر اإلفريقػي

ف ػػي ع ػػاـ 1952ـ ع ػػف ب ػػدء حمم ػػة لمقاكم ػػة التميي ػػز العنص ػػرم ف ػػي مج ػػاؿ التعم ػػيـ1953/ 1955ـ ،كحرك ػػة

*مارتنلوثركٌنػجونٌور(ولدفًٌ05ناٌرعام،0929تماؼتٌالهفً4أبرٌل)،0968زعٌمأمرٌكًمنأصولإفرٌقٌة،وناشطسٌاسًإنسانً،
منالمطالبٌنبإنهاءالتمٌٌزالعنصريضدالسّودفًعام0964محصلعلىجائزةنوبلللسالم،وكانأصؽرمنٌحوزعلٌها.اؼتٌلفًالرابع
مننٌسان/أبرٌلعام،0968اعتبرمارتنلوثركنجمنأهمالشخصٌاتالتًناضلتفًسبٌلالحرٌةوحقوقاإلنسان.أسسلوثرزعامةالمسٌحٌة
الجنوبٌة،وهًحركةهدفتإلىالحصولعلىالحقوقالمدنٌةلألفرقةاألمرٌكٌٌنفًالمساواة،وراحضحٌةقضٌته.رفضكٌنجالعنؾبكل
أنواعه،وكانبنفسهخٌرمثاللرفاقهوللكثٌرٌنممنتورطوافًصراعالسودمنخاللصبرهولطفهوحكمتهوتحفظهحتىأنهملمٌؤٌدهقادة
السودالحربٌٌن،وبدواٌتحدّونهعام0965م.
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مقاطعػػة الحػػافبلت احتجاجػان عمػػى انخفػػاض أجػػكر العمػػؿ ،كقػػد تعػػرض العمػػاؿ خػػبلؿ حركػػة المقاطعػػة لمعديػػد

مف المضايقات المستمرة كاالعتقاالت كالضرب ،كقد خمؽ نجاح حركػة مقاطعػة الحػافبلت التػي حققػت نجاحػان
كبي نار امتد ألغمب المػدف ،مناخػنا مػف المقاكمػة الكطنيػة كأبػرز قػادة أكفػاء ،كمػا دعػا المػؤتمر الػكطني اإلفريقػي

إلى مقاطعة الشركات القكمية كمنتجاتيا(العكيصي ،2013 ،ص.)58

كاتجػػو النظػػاـ السياسػػي فػػي جنػػكب أفريقيػػا إلػػى تحسػػيف صػػكرتو الداخميػػة كالدكليػػة؛ نظػ انر الشػػتداد حركػػة

المقاكمة اإلفريقية في أكاخر الستينيات كأكائؿ السبعينيات؛ كذلؾ بػنجراء تعػديبلت صػكرية فػي بعػض القػكانيف

كالتشػريعات العنصػرية لتكحيػد العنصػر األبػيض فػي الحكػـ كتقكيتػو كلمسػيطرة عمػى األكضػاع الداخميػة اآلخػذة
في التدىكر ،كمف جية أخرل قاـ النظاـ العنصرم بنصبلحات ،استيدفت احتكاء الجماعات الممكنػة كالينديػة
فػػي النظػػاـ السياسػػي؛ ألف الجمػػاعتيف تضػػامنتا كشػػاركتا األفارقػػة فػػي النشػػاطات المقاكمػػة ،كحػػدثت تطػػكرات

عم ػػى الص ػػعيد ال ػػدكلي كاإلقميم ػػي كالمحم ػػي من ػػذ منتص ػػؼ الثمانيني ػػات أدت ف ػػي تفاعبلتي ػػا إل ػػى ب ػػدء الحػ ػكار

كالتفػػاكض بػػيف الحػػزب الحػػاكـ كحػػزب المػػؤتمر الػػكطني بزعامػػة منػػديبل (مكسػػي ،2013 ،ص ،)56كقػػد نػػتج
عن ػػو إط ػػبلؽ سػ ػراح كاف ػػة الس ػػجناء السياس ػػييف عم ػػى أرس ػػيـ نيمس ػػكف مان ػػديبل* ،كرف ػػع الحظ ػػر ع ػػف الحرك ػػات

السياسية المحظكرة كالسماح لمسكد بممارسػة النشػاط السياسػي دكف أم قيػكد ،حيػث قػاـ برلمػاف جنػكب أفريقيػا

عػػاـ  1990بػػاإلعبلف عػػف إلغػػاء ق ػكانيف السياسػػة العنص ػرية ،كتػػـ إقػرار الدسػػتكر االنتقػػالي الػػذم تمثمػػت أىػػـ
مبلمحو في اتخاذ الحكـ الذاتي اإلقميمي المكسع أساسان إلدارة الببلد ،كتـ إنشػاء مجمػس نيػابي كآخػر لمشػيكخ،

كبالفعؿ في إبريؿ عاـ  1994أعمف قيػاـ االنتخابػات العامػة التػي أحػرز فييػا المػؤتمر الػكطني أغمبيػة سػاحقة

أىمتو لتشكؿ الحككمة بقيادة مانديبل (المبيض ،2012 ،ص.)154
رابعاً :أساليب المقاومة الشعبية

يقترح "جيف شارب"  -كىك أستاذ لمعمكـ السياسية كأحد منظرم المقاكمة السممية فػي العػالـ ، -أسػمكب

المقاكمػػة البلعنفي ػػة " النضػػاؿ الس ػػممي" ككسػػيمة تغيي ػػر بديم ػػة إلنيػػاء الصػ ػراعات الدكليػػة ،خاص ػػة كأف نت ػػائج
عمميػػة التف ػػاكض س ػػتعتمد إل ػػى ح ػػد بعيػػد عم ػػى مػ ػكازيف الق ػػكل ب ػػيف أطػػراؼ الصػ ػراع ،ى ػػذا باإلض ػػافة إل ػػى أف

المفاكضات قد تقكد إلى حؿ كاتفاؽ بيف طرفػي الصػراع  ،كقػد تقػكد إلػى تصػعيد الصػراع مػف جديػد فػي حالػة

فشػػميا ،أك التكصػػؿ إلػػى اتفاقيػػات مجحفػػة كغيػػر عادلػػة بحػػؽ أحػػد طرفػػي الصػراع  ،نتيجػػة الخمػػؿ فػػي مػكازيف

القكل( ،نزاؿ  ،2010،ص )33كيمكف حصر أساليب المقاكمة الشعبية في النقاط التالية:

*نٌلسونرولٌهالهالماندٌال؛(ٌ08ولٌو5-0908دٌسمبر،)2103سٌاسًمناهضلنظامالفصلالعنصريفًجنوبأفرٌقٌاوثوريشؽل
منصبرئٌسجنوبأفرٌقٌا.0999-0994وكانأولرئٌسأسودلجنوبأفرٌقٌا،انتخبفًأولانتخاباتمتعددةوممثلةلكلاألعراق.ركزت
حكومتهعلىتفكٌ إرثنظامالفصلالعنصريمنخاللالتصديللعنصرٌةالمؤسساتٌةوالفقروعدمالمساواةوتعزٌزالمصالحةالعرقٌة.سٌاسٌا،
هوقومًأفرٌقًودٌمقراطًاشتراكً،شؽلمنصبرئٌسالمؤتمرالوطنًاألفرٌقً()African National Congress : ANCفًالفترةمن
0990إلى.0997كماشؽلدولٌا،منصباألمٌنالعاملحركةعدماالنحٌاز.0999-0998
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 )1األساليب واألشكال الرمزية لالحتجاج بال عنف
ينطػػكم تحػػت ىػػذا األسػػمكب مػػا يزيػػد عمػػى  50كسػػيم نة نضػػالية ،مكرسػػت مػػف قبػػؿ الحركػػات كالثػػكرات

البلعنفية ،كلعؿ ىذا األسمكب مف أكثر األساليب بساطة كأكثرىا شيكعان إنػو يتطمػب مشػاركة كاسػعة كعريضػة
مف قبؿ الجماىير كمختمؼ فئات المجتمع ،كقد يستخدـ أكثر مف كسػيمة كأشػكاؿ رمزيػة عديػدة فػي آف كاحػد،

ففػي المسػػيرة الجماىيريػػة قػػد ترفػع األعػػبلـ كيرتػػدم المتظػػاىركف مبلبػػس مكحػدة يطبػػع عمييػػا شػػعارات كصػػكر

تمجػد الشػيداء كالمعتقمػػيف السياسػييف ،كمػػا قػد يتخمميػػا الخطابػات كتكزيػع البيانػػات ،كقػد تنتيػػي بعمػؿ كأسػػمكب

آخػػر مػػف أسػػاليب التػػدخؿ النفسػػي أك الجسػػدم(.نػزاؿ،2010،ص)59باإلضػػافة إلػػى المظػػاىرات الرمزيػػة مثػػؿ
المسػػيرات أك كاالعتصػػامات أك تكزيػػع النش ػرات ،أك كضػػع أل ػكاف معينػػة تعبػػر عػػف قضػػية محػػددة (.شػػارب،
 ، 2004ص)4

 )2رفض التعاون
يرفض المتظاىركف االستمرار فػي التعػاكف أك التعامػؿ مػع أشػخاص أك جيػات معينػة ،سػكاء كػاف ىػذا

بل عنػػدما يفػػرض المحتجػػكف مقاطعػػة اجتماعيػػة
التعػػاكف أك التعامػػؿ سياسػػينا أك اقتصػػادينا أك اجتماعي ػنا ،فمػػث ن
عم ػػى خص ػػكميـ أك يرفض ػػكف المش ػػاركة ف ػػي االحتف ػػاالت أك المق ػػاءات أك ال ػػذىاب إل ػػي الم ػػدارس الت ػػي تؤي ػػد

خصكميـ ،أك عندما يرفض المحتجكف التعاكف االقتصادم مع خصكميـ مف خبلؿ عػدـ تزكيػدىـ بالبضػائع

كالخػػدمات (.شػػارب ،2004 ،ص )4كىنػػاؾ نػػكع آخػػر مػػف عػػدـ التعػػاكف السياسػػي مػػف خػػبلؿ إنكػػار شػػرعية

الحككمػة أك رئيسػيا ،فمػدل األفػراد كمػا ىػك الحػاؿ مػػع الجماعػات مجمكعػة مػف الخيػارات فيمػا يتعمػؽ بنطاعػػة

القكانيف( شارب،1988 ،ص)12
 )3التدخل الالعنفي

الػػذم يعنػػي التػػدخؿ فػػي المكقػػؼ كزعزعتػػو أك تغييػره تغييػ انر جػػذريان بطريقػػة أك بػػأخرل (شػػارب،1988 ،

ص )17كيتضمف  42كسيمةن مقسمةن عمى خمس فئات رئيسية مف العمؿ المقاكـ البلعنفي كالتػالي( :شػارب،
 ،2004ص )24:23

أكالن :التدخؿ النفسي ،مف خبلؿ ،االنكشاؼ أماـ العناصر الطبيعية ،اإلضػراب عػف الطعػاـ ،المحاكمػة

المعككسة ،التحرش باستخداـ البلعنؼ.

ثانيػ ػان :الت ػػدخؿ الجس ػػدم مث ػػؿ ،االعتص ػػامات ،االقتح ػػاـ ،الطػ ػكاؼ ،الص ػػبلة اقتحام ػػا ،غ ػػزك البلعن ػػؼ،

االعتراض البلعنيؼ ،الحاجز البلعنيؼ ،االحتبلؿ البلعنيؼ.

ثالثػ ػان :الت ػػدخؿ االجتم ػػاعي ،مث ػػؿ ،تأس ػػيس نم ػػاذج اجتماعي ػػة جدي ػػدة ،إرى ػػاؽ التس ػػييبلت ،المماطمػػػة،

المقاطعة الكبلمية ،مؤسسات اجتماعية بديمة ،نظاـ اتصاالت بديؿ.
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 )4العصيان المدني
العصػػياف المػػدني يعنػػي أف المقاكمػػة قػػد كصػػمت إلػػى مرحمػػة الػػدخكؿ فػػي مكاجيػػة مفتكحػػة مػػع السػػمطة

القائمػػة .يؤكػػد" إبيػػرت" إف العصػػياف المػػدني باعتبػػاره عم ػبلن تخريب ػان كسػػمبيان ،يتضػػمف امتنػػاع الجميػػكر عمػػى
نطاؽ كاسع مف عف إطاعة القكانيف السائدة أك المكائح كاألنظمػة المرعيػة ،بيػدؼ إلغائيػا أك قػد يكػك ثػكرة كمػا
ىك الحاؿ عندما تتصدل المقاكمة لمنظاـ القائـ ككؿ( .خمؼ  ،1988،ص)154
 )5تكوين مؤسسات بديمة
تتمثػػؿ ىػػذه الخطػػكة فػػي انت ػزاع السػػمطة كاقامػػة مؤسسػػات ثكريػػة جديػػدة لتػػكلي الميمػػات األساسػػية التػػي

تكاجػو المقاكمػة ،كتشػريع القػكانيف كاقامػة األجيػزة ،كرفػػض الن ازعػات كحفػظ النظػاـ ،مػف خػبلؿ مخطػط ييػػدؼ
إلػى إقامػة أجيػزة قػادرة عمػى تسػيير المتجمػع ،كالسػيطرة عمػى كسػائؿ اإلنتػاج كاألعػبلـ بيػدؼ انتػزاع المقاكمػػة
المدنية بالكامؿ لمسمطة (خمؼ ،1988،ص.)154:155

ىكػػذا يتبػػيف أف المقاكمػػة الشػػعبية أك البلعنفيػػة ليػػا عػػدة تجػػارب عبػػر التػػاري  ،كتميػػزت بمجمكعػػة مػػف

األسػػاليب كالكسػػائؿ التػػي يمكػػف مػػف خػػبلؿ ممارسػػة ىػػذا الشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ المقاكمػػة بيػػدؼ تحقيػػؽ أىػػداؼ
سياس ػػية أك اقتص ػػادية أك اجتماعي ػػة ف ػػي مكاجي ػػة اس ػػتبداد س ػػمطة االح ػػتبلؿ ،كتنكع ػػت ى ػػذه الكس ػػائؿ فش ػػممت

المسػ ػػيرات كالمظػ ػػاىرات كرفػ ػػع األعػ ػػبلـ ،عػ ػػدـ التعػ ػػاكف كالمقاطعػ ػػة مػ ػػع السػ ػػمطة أك الحككمػ ػػة المكجػ ػػكدة ،أك

االعت ػراض كاالعتصػػاـ ،كالصػػبلة كالط ػكاؼ ،أك العصػػياف المػػدني ،فكػػؿ ىػػذه الكسػػائؿ تنػػدرج ضػػمف كسػػائؿ
المقاكمػػة الشػػعبية السػػممية التػػي حقق ػػت نت ػػائج سياسػػية كبي ػرة فػػي كثيػػر مػػف التجػػارب الدكليػػة كمػػا أكضػػحت
الدراسة ،كباإلضافة لذلؾ أف معظـ ىذه الكسػائؿ قػد اسػتخدميا الشػعب الفمسػطيني فػي مسػيرة نضػالو الػكطني

الممت ػػد من ػػذ بداي ػػة االح ػػتبلؿ البريط ػػاني كاليجػ ػرات الص ػػييكنية إل ػػى فمس ػػطيف ،فق ػػد تنكع ػػت أش ػػكاؿ كأس ػػاليب

النضاؿ الكطني الفمسطيني كشممت جميع ىذه الكسائؿ.
الطمب الثالث :المقاومة الشعبية في فمسطين

عمػػى الػػرغـ مػػف تقػػديس حركػػة فػػتح فػػي بدايػػة األمػػر لمعمػػؿ العسػػكرم عمػػى األشػػكاؿ األخػػرل لمنضػػاؿ الػػكطني

بل ،لػػذلؾ سػػعت منػػذ بدايػػة
بل متكػػام ن
الفمسػػطيني ،إال أف الحركػػة كانػػت تػػؤمف بػػأف نضػػاؿ الشػػعب الفمسػػطيني كػ ن
تكػػكيف الخبليػػا األكلػػى االىتمػػاـ بالعمػػؿ السياسػػي كاالجتمػػاعي كالثقػػافي كجػػزء مػػف مفيػػكـ المقاكمػػة الكفػػاح

كالكفاح المسمح.

أوالً :موقف السمطة الفمسطينية وحركة فتح من المقاومة الشعبية

تعتبػػر المقاكمػػة مػػف الحقػػكؽ التػػي كفمتيػػا األعػػراؼ كالقػػكانيف الدكليػػة ،كالمقاكمػػة الشػػعبية ىػػي إحػػدل

كسػػائؿ تحػػدم الظمػػـ كاالسػػتبداد كالقيػػر ،كعمػػى الصػػعيد الفمسػػطيني كعقػػب االجتمػػاع األكؿ لئلطػػار القيػػادم
المؤقت لمنظمة التحرير الفمسطينية بتاري 22كػانكف أكؿ 2011ـ ،كالػذم عقػد فػي القػاىرة ظيػرت حالػة مػف
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اإلجمػػاع لػػدل فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر عمػػى قبػػكؿ كتبنػػي أسػػمكب المقاكمػػة الشػػعبية لبلحػػتبلؿ اإلسػرائيمي مػػع
عدـ إنكار حؽ الشػعب الفمسػطيني فػي المقاكمػة بكافػة أشػكاليا (صػكافطة ،201 ،ص .)62كتػاري المقاكمػة

لحركة فتح التي تعتبر رائدة النضاؿ الكطني الفمسطيني ،ال يخمك مف الكسػائؿ السػممية البلعنفيػة التػي لطالمػا
دعػػت إلييػػا الجميػػكر الفمسػػطيني كاإلض ػرابات كالمسػػيرات كالمظػػاىرات كاالعتصػػامات كالمقاطعػػات منػػذ عػػاـ

 1969مرك انر بانتفاضة  1987ـ كانتفاضة األقصى الثانيػة  2000ـ ،كتبنػى الػرئيس "محمػكد عبػاس" رئػيس

السػمطة الكطنيػة الفمسػػطينية كرئػيس حركػة فػػتح خيػار المقاكمػة البلعنفيػػة ،إضػافة إلػى ذلػػؾ فقػد تبنػى المػػؤتمر
الس ػ ػ ػػادس لحرك ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػتح اس ػ ػ ػػتراتيجيتو النض ػ ػ ػػالية المقاكم ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػعبية البلعنفي ػ ػ ػػة كأح ػ ػ ػػد خي ػ ػ ػػارات النض ػ ػ ػػاؿ

الفمسطيني(.العكيصي، 2013،ص)119

كقد أعمف رئيس الحككمة السابؽ "سبلـ فياض" "إف المقاكمة السممية ،مثمت إلى جانػب الجيػد الػكطني

المبػػذكؿ ،كعمػػى كافػػة المسػػتكيات الرسػػمية كاألىميػػة ،لتعزيػػز كتعميػػؽ الجاىزيػػة الكطنيػػة إلقامػػة دكلػػة فمسػػطيف
كاالنخراط الشعبي الكاسػع فػي تحقيقيػا ،مسػاريف متبلزمػيف عضػكيان ،دعمػان لمسػيرة شػعبنا النضػالية كالكفاحيػة،

كالنضػػاؿ السياسػػي الػػذم تقػػكده منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية الممثػػؿ الشػػرعي كالكحيػػد لمشػػعب الفمسػػطيني ،فػػي
كافػػة المحافػػؿ الدكليػػة مػػف أجػػؿ إنيػػاء االحػػتبلؿ كاقامػػة الدكلػػة المسػػتقمة كعاصػػمتيا القػػدس الش ػريؼ"(فيػػاض،

 )2012ككانػػت المقاكمػػة الشػػعبية االسػػتراتيجية المسػػتقبمية التػػي اتفقػػت عمييػػا حركتػػا فػػتح كحمػػاس فػػي اتفػػاؽ
مكة سػنة  ،2007كالتػي تبنتيػا حركػة فػتح فػي مؤتمرىػا السػادس فػي بيػت لحػـ سػنة  ،2009كمػا أنيػا شػعار

ترفعػو فصػػائؿ اليسػػار كبعػػض قػػكل السػاحة الفمسػػطينية مثػػؿ المبػػادرة الشػػعبية ،كىػذا مػػا يمػػنح ىػػذا الشػػكؿ مػػف

المقاكمة مشركعية كاسعة ،عمى الرغـ مف أف تبنييا في كاقػع األمػر كػاف مخرجػان مػف مػأزؽ ثنائيػة (المقاكمػة،

بل اس ػ ػػتخداميا(.تقريػ ػ ػػر
المفاكضػ ػ ػػات) ،أكثػ ػ ػػر ممػ ػ ػػا كانػ ػ ػػت أداة اسػػ ػػتراتيجية قصػ ػ ػػدت مختمػػ ػػؼ األطػ ػ ػراؼ فعػ ػ ػ ن

اسػػتراتيجي )2014 ،73لػػذلؾ يبػػدع الشػػعب الفمسػػطيني فػػي كػػؿ مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ النضػػاؿ الػػكطني ،كسػػيمتو
النض ػػالية في ػػي" ث ػػكرة بمككني ػػا العس ػػكرم كالجم ػػاىيرم كطكيم ػػة كض ػػد الكاق ػػع الفاس ػػد مم ػػثبلن ب ػػاالحتبلؿ ،كى ػػي

انتفاضػػة شػػعبية احتجاجيػػة تمرديػػة تشػػتمؿ عمػػى مككنػػات العصػػياف كالتظػػاىر كغيرىػػا ،كىػػي " حػػرب الشػػعب"
ك"كفاح" كىي "عصياف " كىي " حرب فدائييف" كىي "مقاكمة شعبية" بالمفيكـ الجديد(أبك بكر.)2015،

كفػػي ىػػذا السػػياؽ أكػػد عضػػك المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح كمفػػكض التعبئػػة كالتنظػػيـ بالضػػفة الغربيػػة "
محمكد العالكؿ" "م ً
ضي حركة فتح كمعيا جماىير الشػعب الفمسػطيني فػي تصػعيد المقاكمػة الشػعبية فػي كجػو
ي
ممارسػػات االحػػتبلؿ العنصػرية ،كعدكانػػو المسػػتمر عمػػى أ ارضػػي دكلػػة فمسػػطيف ،كعمميػػات القتػػؿ التػػي يرتكبيػػا
جنػكد االحػػتبلؿ ،كشػ ٌػدد عمػػى ضػػركرة تنكيػػع أشػػكاؿ المقاكمػة الشػػعبية لتعزيػػز صػػمكد الشػػعب الفمسػػطيني عمػػى
أرضػو الميػددة باالسػػتيطاف ،كخاصػة فػي المنطقػػة المصػنفة " "E1كاألغػكار الفمسػػطينية ككػذلؾ تعزيػز صػػمكد

أبناء شعبنا مف البدك الذيف تستيدفيـ سياسات االحتبلؿ االستيطانية"( .العالكؿ )2015 ،كحددت حركة فػتح
أشكاؿ كأساليب المقاكمة بكافة أشكاليا في البياف السياسي الصادر عف المؤتمر السادس 2009ـ كما يمي:
 )1تحرير الكطف كانياء استيطانو كالكصكؿ إلى الحقكؽ الثابتة لمشعب الفمسطيني.
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 )2التأكيد عمى حػؽ العػكدة كالتعػكيض ،اسػتنادان إلػى ميثػاؽ األمػـ المتحػدة ،كقػرار الجمعيػة العامػة رقػـ
.194

 )4ينطمػػؽ النضػػاؿ مػػف حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي مقاكمػػة االحػػتبلؿ ،كفػػي النضػػاؿ ضػػد االسػػتيطاف

كالطرد كالترحيؿ ،كالتمييز العنصرم ،كىك حؽ تكفمو الشرائع كالقكانيف الدكلية.

 )5التأكيػػد عمػػى حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي ممارسػػة الكفػػاح المسػػمح ضػػد االحػػتبلؿ المسػػمح ألرضػػو

يبقى حقان ثابتان أكدتو الشرائع كالقانكف الدكلي.

كىنػػا يمكػػف مبلحظ ػة مػػدل التطػػكر الػػذم ط ػ أر عمػػى مفيػػكـ المقاكمػػة فػػي الفكػػر السياسػػي لحركػػة فػػتح،

كذلػؾ بالمقارنػة بػيف البرنػامج السياسػي كالنضػالي الصػادر عػف المػؤتمر السػادس لحركػة فػتح الػذم أكػدت فيػػو

الحركػػة عمػػى المقاكمػػة الشػػعبية كالنضػػاؿ السياسػػي كالدبمكماسػػي ،كمػػا بػػيف المػػؤتمرات الحركيػػة السػػابقة -مػػف

األكؿ كحت ػػى الخ ػػامس -الت ػػي كان ػػت تؤك ػػد فيي ػػا الحركػػػة عم ػػى أف الكف ػػاح المسػػػمح كس ػػيمة كحي ػػدة لتحريػػػر
فمسػطيف ،حيػث أكػػد البرنػامج السياسػي الصػػادر عػف المػؤتمر السػػادس لحركػة فػتح عمػػى النضػاؿ بكػؿ الطػػرؽ

الكس ػػائؿ كاألسػػػاليب بم ػػا فييػػػا الكف ػػاح المسػػػمح كالمقاكم ػػة الشػػػعبية كالتص ػػدم لمجػػػدار كاالس ػػتيطاف كالنضػػػاؿ
السياسػػي كالدبمكماسػػي ف ػي األمػػـ المتحػػدة كالمنظمػػات الدكليػػة األخػػرل بمػػا يؤكػػد تطػػكر مفيػػكـ المقاكمػػة لػػدل
حركة فتح.

ثانياً :المقاومة الشعبية الفمسطينية بعد أوسمو

تعتبر المقاكمة الكطنية الفمسطينية مف أعػرؽ كأطػكؿ النضػاالت التحرريػة المعاصػرة ،كمػا أف التجربػة

النضػػالية الفمسػػطينية تعتبػػر مػػف أكثػػر التجػػارب صػػعكبة كتعقيػػدنا ،نظػ نار لطبيعػػة االحػػتبلؿ اإلحبلليػػة التكسػػعية
االستيطانية ،فمسيرة الشعب الفمسطيني في العطاء كالتضحية تمتػد لمػا يزيػد عػف ق و
ػرف مػف الػزمف ،بػدأت مػع
بدايػػة المشػػركع الصػػييكني كىج ارتػػو األكلػػى لفمسػػطيف عػػاـ  ،1881كلػػـ تتكقػػؼ مػػع قيػػاـ الدكلػػة الصػػييكنية
عمػػى أرض فمسػػطيف عػػاـ  ،1948بػػؿ دخمػػت مرحم ػةن جديػػدةن ضػػرب الفمسػػطينيكف خبلليػػا أمثمػػة بػػارزة عمػػى

رفػػض اليزيمػػة كاالنػػدثار كالتصػػفية قبػػؿ قيػػاميـ بػػنعبلف كجػػكدىـ الثػػكرم كالمقاكمػػة المسػػمحة(.نػزاؿ،2010 ،
ص )99كالمقاكم ػػة الش ػػعبية ف ػػي فمس ػػطيف حرك ػػة تي ػػدؼ إل ػػى حرم ػػاف نظ ػػاـ االح ػػتبلؿ م ػػف ممارس ػػة س ػػيطرة

سياسية أك اجتماعية ،كتنقسـ إلي ثبلثة مجاالت ىي (قمصية ،1998 ،ص:)39

 .1المقاكمة المدنية ،مف خبلؿ اإلضرابات كالمظاىرات كاالعتصامات عند نقػاط التمػاس مػع الجػيش

اإلسرائيمي

 .2المقاكمة المنظمة ،مف خبلؿ تشكيؿ المجاف كالحركات السياسية مف أجؿ تقرير المصير

 .3كالمقاكم ػ ػػة م ػ ػػف أج ػ ػػؿ التنمي ػ ػػة ،مػ ػػف خ ػ ػػبلؿ بن ػ ػػاء الق ػ ػػدرات االقتصػ ػػادية كاالجتماعي ػ ػػة ،كاالكتف ػ ػػاء

كاالستقبلؿ في جميع مجاالت الحياة.
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باإلضػػافة لػػذلؾ تمتمػػؾ المقاكمػػة الشػػعبية فػػي فمسػػطيف عػػدة أىػػداؼ كطنيػػة تحػػاكؿ تحقيقيػػا مػػف خػػبلؿ
االنطبلؽ مف االعتبارات التالية (عطية ،2013 ،ص:)203
 -ممارسػػة الضػػغط عمػػى االحػػتبلؿ ،عبػػر إعػػادة تفعيػػؿ العنصػػر الشػػعبي الػػذم يشػػكؿ عامػػؿ إزعػػاج

كبيػػر لسياسػػة كمخططػػات االحػػتبلؿ كالػػذم مػػف شػػأنو أف يربػػؾ يكميػػات المحتػػؿ كيثقػػؿ عميػػو احتبللػػو
كممارساتو القمعية.

 -التغطيػػة عمػػى فشػػؿ المشػػركع التفاكضػػي ،عبػػر فػػتح خيػػارات كطنيػػة كفاحيػػة بديمػػة ،كالتػػي تشػػمؿ

أيضا المتابعة القانكنية.

 .1أساليب المقاومة الشعبية في فمسطين
تنكعػت أسػػاليب المقاكمػػة الشػػعبية الفمسػطينية ،فالتجربػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية غنيػة بالعديػػد كالعديػػد مػػف
األس ػػاليب النض ػػالية الس ػػممية ،عم ػػى م ػػدار مس ػػيرة النض ػػاؿ ال ػػكطني الفمس ػػطيني الممت ػػد من ػػذ بداي ػػة المش ػػركع
الص ػػييكني ف ػػي فمس ػػطيف كحت ػػى الكق ػػت الػ ػراىف ،كيمك ػػف تحدي ػػد بع ػػض أس ػػاليب كأش ػػكاؿ المقاكم ػػة الش ػػعبية
الفمسطينية في النقاط التالية:

 .Aالمسفففيرات الحاشفففدة ففففي المناسفففبات الوطنيفففة :تنطم ػػؽ ف ػػي المناس ػػبات الكطني ػػة م ػػف ك ػػؿ ع ػػاـ

المس ػػيرات كالفعالي ػػات الس ػػممية المناىض ػػة لبلح ػػتبلؿ اإلسػ ػرائيمي ،ككان ػػت م ػػف أبرزى ػػا م ػػف حي ػػث المش ػػاركة
الجماىيريػػة ،كف ػػي المكاجي ػػة مػػع قػ ػكات االح ػػتبلؿ ،ف ػػي تمػػؾ الحقب ػػة (ب ػػيف االنتفاضػػتيف) ،كان ػػت ذك ػػرل ي ػػكـ

األرض ف ػػي 30 /1م ػػف آذار/م ػػارس ـ ك ػػؿ ع ػػاـ تخ ػػرج المس ػػيرات المن ػػددة ب ػػاالحتبلؿ اإلسػ ػرائيمي لؤل ارض ػػي
الفمسطينية .حيث تنظـ مسيرات كاعتصػامات طبلبيػة كجماىيريػة إلحيػاء الػذكرل فػي داخػؿ منػاطؽ 48كفػي

األ ارضػػي الفمس ػػطينية بالض ػػفة الغربيػػة كقط ػػاع غػ ػزة ،كك ػػاف أىميػ ػا االعتص ػػاـ الػػذم نظمت ػػو المجن ػػة الكطني ػػة
كاإلسبلمية لمقاكمة االستيطاف عند مفترؽ الشيداء" نتساريـ" في بداية انتفاضة األقصػى شػاركت فيػو العديػد
مف الفعاليات كالشخصيات كحشد مف المكاطنيف كذكم األسرل (مكسي ،2013 ،ص.)82

 .Bنضال األسرى في السجون:يعتبر نضػاؿ األسػرل فػي السػجكف اإلسػرائيمية ،مػف خػبلؿ اإلضػراب

عػػػف الطعػػػاـ ،جػػػزءنا مػػػف حركػ ػػة المقاكمػػػة الشػػػعبية بش ػ و
ػكؿ عػػػاـ ،التػ ػػي تيػػػدؼ لتحسػ ػػيف ظػػػركؼ اعتقػ ػػاليـ

المأسػاكية ،فقػػد انخػرط اآلالؼ مػػف األسػػرل فػي السػػجكف اإلسػرائيمية فػي اإلضػراب عػػف الطعػاـ الػػذم اسػػتمر
م ػػف  15آب إل ػػي  2أيم ػػكؿ ع ػػاـ  ، 2004كأعرب ػػت  13ككال ػػة تابع ػػة لؤلم ػػـ المتح ػػدة العامم ػػة ف ػػي المن ػػاطؽ

ػتج الفمسػطينيكف كالمتضػامنكف كعممػكا بج ٌػد لنشػر
المحتمة عف قمقيا حياؿ ىذا األمر ،كخارج السػجكف فقػد أح ٌ
مطالػػب األسػػرل فػػي سػػجكف االحػػتبلؿ ،كقػػد تظػػاىركا أمػػاـ مكاتػػب الصػػميب األحمػػر كأعمن ػكا اإلض ػراب عػػف

الطعػػاـ ،كسػػممكا رسػػالة إلػػي ممثػػؿ األمػػيف العػػاـ السػػباؽ لؤلمػػـ المتحػػدة "كػػكفي عنػػاف" تطالبػػو بالضػػغط عمػػى

إسرائيؿ لممكافقة عمى مطالب األسرل(قمصية ،1998 ،ص.)258

 .Cمقاومة جدار الفصل العنصري :تعتبر مقاكمة جدار الفصؿ العنصرم ،أحد أىػـ أشػكاؿ المقاكمػة

الشػػعبية فػػي فمسػػطيف ،نظ ػ انر لكػػكف الجػػدار مػػف أىػػـ مشػػاريع التكسػػع كاالسػػتيطاف التػػي قامػػت بػػو سػػمطات
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االحػػتبلؿ اإلسػرائيمي ،فقػػد اتخػػذت حككمػػة االحػػتبلؿ برئاسػػة "شػػاركف" قػ ار انر فػػي 2002/4/14ـ ببنػػاء" جػػدار
الفص ػػؿ العنص ػػرم" ب ػػيف الض ػػفة الغربي ػػة كاسػ ػرائيؿ ،بحج ػػة حماي ػػة س ػػكانيا كتحص ػػيف أمني ػػا م ػػف اليجم ػػات
كالعمميػػات الفمسػػطينية فػػي األ ارضػػي المحتمػػة عػػاـ ،1948غيػػر أف كاقػػع الحػػاؿ يشػػير إلػػى االسػػتيبلء عمػػى

المزيد مف األراضي الفمسػطينية ،إذ أف معظػـ مسػار ىػذا الجػدار ينحنػي مػا بػيف  30/20كمػـ داخػؿ أ ارضػي

الضفة الغربية ،كيعزؿ عدد كبير مف القرل كالتجمعات السكانية الفمسطينية تشمؿ نحك 92قريػة ،كتضػـ مػا

يزيػػد عمػػى  360ألػػؼ نسػػمة منيػػا قػػرل معزكلػػة نيائيػػا كمغمقػػة ببكابػػات  ،250فيمػػا سػػيبم (ن ػزاؿ،2010 ،
ص)105

ػر مػػف أشػػكاؿ المقاكمػػة الشػػعبية كالنضػػاؿ
بل آخػ نا
 .Dقطففف الزيتففون :يعتبػػر مكسػػـ قطػػؼ الزيتػػكف ش ػ ٌك ن

الكطني الفمسطيني ضد االحتبلؿ االستعمارم اإلسرائيمي ،الذم يحاكؿ تدمير كؿ سػبؿ العػيش لمفمسػطينييف،
حيػػث تعتبػػر شػػجرة الزيتػػكف الدعامػػة األساسػػية لبلقتصػػاد الفمسػػطيني .كيعتبػػر مكسػػـ قطػػؼ الزيتػػكف مناسػػبة
ىامػ ػػة لقكافػ ػػؿ المتضػ ػػامنيف األجانػ ػػب لمتضػ ػػامف مػ ػػع الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني كالتظػ ػػاىر ضػ ػػد ق ػ ػكات االحػ ػػتبلؿ

كممارسات المستكطنيف.

 .Eنضال القرى الفمسطينية ضد الجدار :أصبحتتجربة المقاكمػة الشػعبيةفيًبعمػيف كنعمػيف تشػكؿ

إلػػى جانػػب الجيػػد المبػػذكؿ إلكمػػاؿ الجاىزيػػة الكطنيػػة إلقامػػة الدكلػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة كاالنخ ػراط الشػػعبي
الكاسػػع فػػي تحقيقيػػا ،مسػػاريف متبلزمػػيف لمنضػػاؿ السياسػػي الػػذم تقػػكده منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػي كافػػة
المحاف ػػؿ لحش ػػد ال ػػدعـ ال ػػبلزـ لعدال ػػة القض ػػية الفمس ػػطينية كحق ػػكؽ الش ػػعب الفمس ػػطيني كف ػػي مق ػػدمتيا إني ػػاء

االحػتبلؿ كاالسػتقبلؿ ،يمثػؿ نمػكذج المقاكمػة الشػعبية المعركػة المسػتدامة فػي منطقػة بمعػيف كنعمػيف كالتفاعػؿ
الفمسػػطيني الػػدكلي الشػػعبي فػػي كمتػػا الحػػالتيف اسػػتخدامان ذكي ػان لمطاقػػات المحػػدكدة بش ػريان بػػنردة ح ػرة لئلعػػبلـ
كامكانيات االتصاؿ التي تعظـ دكرىا (العكيصي ، 2013 ،ص.)161

كفػػي ضػػكء مػػا تقػػدـ نخمػػص أف المقاكمػػة الشػػعبية الفمسػػطينية اسػػتخدمت مجمكعػػة مػػف االسػػاليب

كالكسائؿ في نضاليا ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كأف ىذه المقاكمة الشعبية ىػي جػزء مػف اسػتراتيجية منظمػة
التحرير الفمسطينية لمكاجية االجراءات االسرائيمية فػي إقامػة جػدار الفصػؿ العنصػرم كالتكسػع االسػتيطاني،
كأف ىػػذه المقاكمػػة مزجػػت مػػا بػػيف مجمكعػػة مػػف األسػػاليب المتنكعػػة كالتػػي شػػارؾ فييػػا معظػػـ أبنػػاء الشػػعب

الفمسطيني ،حيث تنكعت ىذه األساليب كشػممت المسػيرات الشػعبية ،كاضػراب األسػرل عػف الطعػاـ ،كقطػؼ
الزيتكف ،كمقاكمة الجدار كاالستيطاف مف خبلؿ العمؿ الشعبي السممي.

092

 .2نتائج المقاومة الشعبية
أوالً :عمى الصعيد الفمسطيني

نجحػػت المقاكمػػة البلعنفيػػة فػػي ترسػػي كتثبي ػػت فك ػرة أف الشػػعب الفمسػػطيني ال يمكػػف أف يتنػػازؿ عػػف

حقكقػو حتػػى فػػي ظػؿ اإلرىػػاب كالعنػػؼ اإلسػرائيمي ،فقػد كسػػر الفمسػػطينيكف فػي تجػػاربيـ البلعنفيػػة كخصكصػنا

تجربتػي بمعػيف كنعمػيف حػاجز الخػػكؼ مػف مكاجيػة قػكات االحػتبلؿ ،حيػػث ٌشػكمت تجربػة قريتػي نعمػيف كبمعػػيف
نمكذجان لقدرة المقاكمة الشعبية كالجماىيرية الفمسطينية عمى تحدم إجراءات سمطات اإلحػتبلؿ اإلسػرائيمي فػي

مص ػػادرة األ ارض ػػي كبن ػػاء ج ػػدار الفص ػػؿ العنص ػػرم ،كالت ػػي ش ػػاركت فيي ػػا جمي ػػع أطي ػػاؼ الش ػػعب الفمس ػػطيني

بمختمػؼ تكجياتػػو الفكريػػة كالتنظيميػػة ،كمػػا تمكػػف الفمسػطينيكف باسػػتخداـ مبػػدأ البلعنػػؼ مػػف اسػػتقطاب العديػػد
م ػػف المتض ػػامنيف األجان ػػب كاإلسػ ػرائيمييف (العكيص ػػي ، 2013 ،ص،)62كتمك ػػف الفمس ػػطينيكف خاصػ ػ نة ف ػػي

السػػنكات األخي ػرة ،مػػف إجبػػار سػػمطات االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي عمػػى التخمػػي عػػف بعػػض مخططاتيػػا التكسػػعية،
كمصادرة آالؼ الدكنمات مف أر ً
اضي الضػفة الغربيػة كاالسػتيبلء عمييػا ،كػاف مػف أبرزىػا تجربػة قريػة "بػدرس"
غػػرب مدينػػة ارـ اهلل التػػي تمكػػف أىميػػا فػػي نيسػػاف عػػاـ  2004مػػف اسػػتعادة نحػػك  1200دكنػػـ مػػف أر ً
اض ػي
القرية .ككذلؾ تجربة قرية بمعيف (نزاؿ ،2010،ص.)170
ثانياً :عمى الصعيد الدولي

نجحت المقاكمة البلعنفية الفمسطينية في التػأثير عمػى الػرأم العػالمي فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة

كاالتحػػاد األكركبػػي ،كالتػػي نػػددت بسياسػػة االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي معمنػػة دعميػػا لمشػػعب الفمسػػطيني فػػي نضػػالو

(العكيصػػي ،2013 ،ص ،)63كقػػد انتقػػد مبعػػكث األمػػـ المتحػػدة إلػػى منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط األسػػبؽ " تيػػرم

بل "مػػف حػػؽ إس ػرائيؿ أف تبنػػي جػػدا نار
ركد الرسػػف" إس ػرائيؿ بشػػدة لمكاصػػمتيا بنػػاء جػػدار الفصػػؿ العنصػػرم قػػائ ن
عمى أرضيا ،لكف ليس عمى أراضي اآلخريف ،الجدار في مساره الحػالي يفصػؿ بػيف قػرل فمسػطينية ،كيفصػؿ

بػػيف التبلميػػذ كمدارسػػيـ " .كأفػػاد تقريػػر لؤلمػػـ المتحػػدة نشػػر فػػي جنيػػؼ فػػي  ،2003/9/30أف قيػػاـ إس ػرائيؿ

ببناء "سياج أمني" عمى طكؿ الضفة الغربيػة ،سػينطكم عمػى ضػـ جػزء كبيػر مػف األ ارضػي الفمسػطينية ،كىػك
ما يتعارض مع ميثاؽ األمـ المتحدة (دراسة ،المكتب الكطني لمقاكمة الجدار.)2015 ،
كيعتبػػر ق ػرار محكمػػة العػػدؿ الدكليػػة فػػي الىػػام الصػػادر بتػػاري

 ،2004-7-9أف جػػدار العػػزؿ،

الػػذم تقيمػػو إسػرائيؿ فػػكؽ األ ارضػػي الفمسػػطينية مخػػالؼ لمقػػانكف الػػدكلي ،أكبػػر اإلنجػػازات الفمسػػطينية فػػي ىػػذا

المجاؿ ،حيث طالبت المحكمة إسرائيؿ بكقؼ البناء فيو كىدـ ما تـ بناؤه ،كبدفع تعكيضات لكػؿ المتضػرريف
بما في ذلؾ القاطنكف فػي القػدس الشػرقية كمػا حكليػا ،كطالبػت المحكمػة أيضػان كػؿ الػدكؿ ال تعتػرؼ بالكضػع
غيػػر القػػانكني النػػاجـ عػػف بنػػاء "الجػػدار" ،كدعػػت األمػػـ المتحػػدة كمجمػػس األمػػف الػػدكلي ،إلػػى النظػػر فػػي أم

إجػراءات أخػػرل إلنيػػاء الكضػػع غيػػر القػػانكني لمجػػدار ،ككانػػت الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة ،طمبػػت أكاخػػر
العاـ  ،2003مف محكمة العدؿ الدكليػة فػي الىػام أريػان استشػاريان بخصػكص "جػدار الفصػؿ العنصػرم" ،بعػد
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أف حاكلت إسرائيؿ كمف يدعميا في األمـ المتحدة ،إعاقة إصػدار قػرار إدانػة ،بػدعكل أف الجػدار أقػيـ بػدكافع
أمنية ال تخالؼ قكاعد القانكف الدكلي.
كفػػي ضػػكء مػػا تقػػدـ يمكػػف القػػكؿ أف المقاكمػػة الشػػعبية ىػػي أحػػد كسػػائؿ النضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني ،

كأنيػػا لسػػت شػػكبلن جديػػدان عمػػى الكفػػاح كالنضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني بػػؿ كانػػت مكجػػكدة منػػذ بدايػػة االحػػتبلؿ

البريطػػاني عمػػى فمسػػطيف ،كأف المقاكمػػة الشػػعبية اسػػتطاعت أف تحقػػؽ مجمكعػػة مػػف النتػػائج عمػػى المسػػتكل
المحمػ ػػي كالػ ػػدكلي ،مػ ػػف خػ ػػبلؿ حشػ ػػد ال ػ ػرأم العػ ػػاـ الػ ػػدكلي لمتضػ ػػامف مػ ػػع الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني ضػ ػػد الجػ ػػدار
كاالستيطاف ،كعمى المستكم اإلسرائيمي مف خبلؿ ق اررات محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمي بتغير مسػار الجػدار

كارجاعو لمخمؼ ،كعمى المستكم الفمسطيني فقد عممت المقاكمة الشعبية عمى تكحيد الجيػكد الكطنيػة الرسػمية
كالشػػعبية فػػي مكاجيػػة الجػػدار كاالسػػتيطاف بعػػد حالػػة االنقسػػاـ السياسػػي كالجغ ارفػػي التػػي شػػيدتيا األ ارضػػي

الفمسطينية بعد سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة.

لذلؾ يجب عمى منظمة التحرير كالسمطة الفمسطينية ،كحركة فتح العمؿ عمػى تطػكير كتفعيػؿ المقاكمػة

الشػػعبية ،ض ػػد اإلجػ ػراءات اإلسػ ػرائيمية فػػي األ ارض ػػي الفمس ػػطينية ،بي ػػدؼ ممارسػػة مزي ػػد م ػػف الض ػػغكط عم ػػى

حككمػػة دكلػػة االحػػتبلؿ مػػف جانػػب ،كتجنيػػب الشػػعب الفمسػػطيني اإلج ػراءات العقابيػػة اإلس ػرائيمية مػػف جانػػب
آخر ،خاصة في ظؿ الظركؼ العربية كالدكلية التي تمر فييا منطقة الشرؽ األكسط.
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املبحح الجاىٌ:
اليضال الصًاشٌ والدبلىماشٌ يف األمه املتحدة
وامليظنات الدولًة
المطمب األول :التحرك الفمسطيني في األمم المتحدة
المطمب الثاني :انضمام فمسطين لمحكمة الجنايات الدولية
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المبحث الثاني:
النضال السياسي والدبموماسي في األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى.
أدت اإلخفاقػػات السياسػػية المتكػػررة لمكصػػكؿ إلػػى تسػػكية لمقضػػية الفمسػػطينية ،خاصػػة فػػي ظػػؿ فػػرض

إسػرائيؿ سياسػػة األمػػر الكاقػػع التػػي تسػعى إلػػى تصػػفية حػػؽ الشػػعب الفمسػطيني فػػي تقريػػر مصػػيره كبنػػاء دكلتػػو

المسػػتقمة ،إلػػى ضػػركرة تكجػػو القيػػادة الفمسػػطينية لؤلمػػـ المتحػػدة ،لػػيس لنيػػؿ العضػػكية الكاممػػة لدكلػػة فمسػػطيف
فقط ،بؿ لتفعيؿ كافة القضايا في المنظمػات الدكليػة كاسػتراتيجية مػف اسػتراتيجيات النضػاؿ الفمسػطيني ،ك ارفػد

إضافي ليا ،مما يعطي قكة أكبر لمسياسة الفمسطينية في فرض رؤيتيا تجاه القضايا المصيرية.

ككاف الزعيـ الراحؿ "ياسر عرفات" قد تحدث عف أىمية النضاؿ السياسي كالدبمكماسي حيث قػاؿ فػي
خطابو التاريخي بػاألمـ المتحػدة عػاـ  "1974مػف خػبلؿ حركػة التحػرر الػكطني الفمسػطيني المناضػمة ،نضػج

نضػاؿ شػعبنا الفمسػػطيني كتعػددت أسػاليبو ،فشػػمؿ النضػاؿ السياسػي كاالجتمػػاعي باإلضػافة لمنضػاؿ المسػػمح،

كانن ػػا ح ػػيف ن ػػتكمـ م ػػف عم ػػى ى ػػذا المنب ػػر ال ػػدكلي ،ف ػػنف ذل ػػؾ يعتب ػػر تأكي ػػدنا عم ػػى إيمانن ػػا بالنض ػػاؿ السياس ػػي
كالدبمكماسي كالذم يعتبر مكمؿ كمعزز لنضالنا المسمح " كيعتبػر النضػاؿ السياسػي كالدبمكماسػي الفمسػطيني
فػػي األمػػـ المتحػػدة كالمنظمػػات الدكليػػة األخػػرل ،أسػػمكب مػػف أسػػاليب المقاكمػػة الفمسػػطينية بعػػد انسػػداد األفػػؽ

السياسي ككصكؿ عممية السبلـ إلى طريؽ مسدكد.
المطمب األول :التحرك الفمسطيني تجاه األمم المتحدة
أوالً :أسباب ومسارات التحرك الدولي

المخػ ىػرج لممفاكضػػات كالحػػؿ مػػع الكيػػاف الصػػييكني ،قػػررت القيػػادة الفمسػػطينية التكجػػو إلػػى
مػػع غيػػاب ى
األمـ المتحدة لمحصكؿ عمى االعتراؼ بالدكلػة الفمسػطينية عمػى حػدكد عػاـ  ،1967كاالنضػماـ إلػى عضػكية

بل
األس ػرة الدكليػػة ،اسػػتنادنا إلػػى ق ػ اررات الشػػرعية الدكليػػة الخاصػػة بالقضػػية الفمسػػطينية منػػذ عػػاـ  ،1947كعم ػ ن
بحػػؽ تقريػػر المصػػير لجميػػع الشػػعكب كفػػؽ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة .كقػػد دعػػت السػػمطة الفمسػػطينية جميػػع دكؿ

الع ػػالـ م ػػف دكف اس ػػتثناء إل ػػى دع ػػـ ى ػػذا التكج ػػو ،خ ػػبلؿ ال ػػدكرة الس ػػنكية لمجمعي ػػة العام ػػة لؤلم ػػـ المتح ػػدة ف ػػي
سبتمبر( 2011مبركؾ.)2011 ،

كجػػاء ىػػذا التكجػػو الفمسػػطيني نحػػك األمػػـ المتحػػدة كمجمػػس األمػػف الػػدكلي فػػي ظػػؿ حالػػة التػػكتر الشػػديد

التػي تشػػيدىا المنطقػػة العربيػػة ،خاصػػة بعػػد بػػركز مػػا يسػػمى "بػػالربيع العربػػي" ،الػػذم أدل لتفكػػؾ دكؿ كسػػقكط

أنظمػػة ،حيػػث تشػػيد المنطقػػة العربيػػة مجمكعػػة تحػكالت سياسػػية عميقػػة أصػػبحت تمقػػي بظبلليػػا عمػػى القضػػية
الفمسطينية ،كترافؽ ىذا التكجػو لممجتمػع الػدكلي مػع سػكء األكضػاع فػي األ ارضػي الفمسػطينية المحتمػة ،بسػبب

االنقسػػاـ ككصػػكؿ مشػػركع التسػػكية كالمقاكمػػة لطريػػؽ مسػػدكد ،ففػػي ظػػؿ ىػػذا الكضػػع كىػػذه المفارقػػة أصػػرت
القيادة الفمسطينية عمى الذىاب لؤلمـ المتحدة النتزاع اعتراؼ دكلي بفمسطيف دكلة ،كىي تحت االحتبلؿ.
096

حيث بات ما كاف يسمى "استحقاؽ أيمػكؿ" الشػغؿ الشػاغؿ لمقيػادة الفمسػطينية كعنػكاف الحػراؾ السياسػي
كالدبمكماسػي الفمسػطيني كالعربػي فيمػا يخػص الصػراع فػػي الشػرؽ األكسػط بحيػث طغػى ىػذا الحػراؾ السياسػػي
عمػػى غيػره مػػف التحركػػات سػكاء كانػػت مفاكضػػات أك مقاكمػػة بػػؿ تػػـ تعميػػؽ المصػػالحة الكطنيػػة لحػػيف اتضػػاح
مصير استحقاؽ أيمكؿ (ابراش ،)2011 ،ككانػت المجنػة الرباعيػة الخاصػة بعمميػة السػبلـ فػي الشػرؽ األكسػط

قػػد دعم ػػت خطػػة الس ػػمطة الفمسػػطينية الت ػػي أعمنتيػػا ف ػػي آب مػػف الع ػػاـ  2009لبنػػاء الدكل ػػة الفمسػػطينية ف ػػي
غضكف  24شي نار .كمنذ ذلؾ الحيف كثفت إسرائيؿ مف جيكدىا التكتيكية لتعطيػؿ أك تػأخير سػير تمػؾ الخطػة

ػدخؿ يػػذكر مػػف قبػػؿ المجنػػة الرباعيػػة ،ككانػػت المجنػػة الرباعيػػة قػػد عارضػػت كأبػػدت اسػػتغرابيا مػػف
دكف أم تػ ٌ
المسػػعى الفمسػػطيني لمحصػػكؿ عمػػى عضػػكية دكلػػة فمسػػطيف فػػي األمػػـ المتحػػدة (دم فػػارت ،)2010 ،كلجػػأت
منظمة التحرير الفمسطينية إلػى آليػة التحػرؾ فػي األمػـ المتحػدة بعػد أف فقػدت األمػؿ فػي أف تقػدـ ليػا حككمػة

الكياف الصييكني أم شيء يسمح بالعكدة إلى آلية التفاكض ،في البدء كاف الرفض الصػييكني الحػازـ لكقػؼ

االستيطاف كشرط الستئناؼ المفاكضات ،كالحقػان كػاف الػرفض أيضػان مػف نصػيب أسػاس التسػكية الػذم طرحػو

الػ ػ ػرئيس األمريكػ ػػي "بػ ػػاراؾ اكبام ػ ػػا" فػ ػػي خطاب ػ ػػو بت ػ ػػاري  19مػ ػػايك  ،2011كىػ ػػك الع ػ ػػكدة إلػ ػػى ح ػ ػػدكد ع ػ ػػاـ
(1967مبركؾ.)2011 ،

كجػػاء التحػػرؾ الػػدكلي الفمسػػطيني ،فػػي ظػػؿ انتيػػاؾ إس ػرائيؿ لق ػ اررات الشػػرعية الدكليػػة العامػػة كالق ػ اررات
األممية الخاصة بقضػية فمسػطيف ،كعػدـ تجاكبيػا مػع مبػادرة السػبلـ العربيػة ،كجيػكد المجنػة الرباعيػة الدكليػة،
كعػػدـ انتياجيػػا سػػمككنا يػػكحي بقناعتيػػا بحػػؿ الػػدكلتيف الػػذم سػػعت إليػػو مختمػػؼ المبػػادرات ،بمػػا فييػػا رؤيتػػي

الرئيسػػيف األم ػريكييف "جػػكرج بػػكش األبػػف"" ،كب ػراؾ أكبامػػا" ،كعػػدـ رغبتيػػا فػػي تحقيػػؽ السػػبلـ كقػػؼ المفيػػكـ

النسػػبي لمتسػػكية العادلػػة ،كاالعت ػراؼ بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي دكلػػة مسػػتقمة قكاميػػا األ ارضػػي الفمسػػطينية
المحتم ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػاـ  ،1967مم ػ ػ ػػا دف ػ ػ ػػع المف ػ ػ ػػاكض الفمس ػ ػ ػػطيني إعم ػ ػ ػػاؿ الش ػ ػ ػػرعية الدكلي ػ ػ ػػة لمكص ػ ػ ػػكؿ ألىداف ػ ػ ػػو

(ابػ ػراش .)2011،كترتك ػػز االس ػػتراتيجية الفمس ػػطينية ف ػػي التح ػػرؾ عم ػػى المس ػػتكم ال ػػدكلي عم ػػى ع ػػدة مس ػػارات
(مقابمة مع الدكتكر أحمد مجدالني:)2015/6/15 ،

المسفففار الدبموماسفففي :الػػذم يعمػػؿ عمػػى تجنيػػد المزيػػد مػػف االعت ارفػػات الدكليػػة بدكلػػة فمسػػطيف كرفػػع
التمثيؿ الدبمكماسي مف قبؿ الدكؿ مف خبلؿ العبلقات الثنائية بيف دكؿ العالـ كدكلة فمسطيف.
المسار السياسفي :فػي األمػـ المتحػدة كالمنظمػات الدكليػة األخػرل ،بعػد رفػع مكانػة فمسػطيف فػي األمػـ
المتحػػدة كحصػػكليا عمػػى دكلػػة م ارقػػب غيػػر عضػػك .األمػػر الػػذم ميػػد الطريػػؽ أمػػاـ انضػػماـ فمسػػطيف لكافػػة

الككاالت كالمنظمات الدكلية المختمفة.

المسففار القففانوني :مػػف خػػبلؿ التكقيػػع عمػػى ميثػػاؽ ركمػػا كاالنضػػماـ لمحكمػػة الجنايػػات الدكليػػة كالػػذم
يكفر آليػة لمبلحقػة مجرمػي الحػرب اإلسػرائيمييف كتقػديميا لممحاكمػة عمػى الجػرائـ التػي ارتكبكىػا بحػؽ الشػعب

الفمسطيني سكاء بغزة أك في الضفة الغربية.
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ثانياً :المبررات القانونية لالعتراف الدولي بدولة فمسطين في األمم المتحدة

يعتبر حؽ الشعب الفمسػطيني فػي تقريػر المصػير كاقامػة دكلػة ذات سػيادة عمػى حػدكد العػاـ ،1967

حق ػنا معترف ػنا بػػو مػػف المجتمػػع الػػدكلي .فخػػبلؿ العقػػديف السػػابقيف لػػـ تػػأ يؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،الممثػػؿ
الشػػرعي كالكحيػػد لمشػػعب الفمسػػطيني ،جيػػدنا بغيػػة تحقيػػؽ ىػػذه التطمعػػات الكطنيػػة عبػػر التفػػاكض مػػع إسػرائيؿ،
كمع ذلؾ ،فنف رفض إسرائيؿ االلتػزاـ بالقػانكف الػدكلي ككقػؼ إجراءاتيػا غيػر القانكنيػة فػي األرض الفمسػطينية

كمػػف ضػػمنيا كقػػؼ األنشػػطة االسػػتيطانية يعػػرض لمخطػػر إمكانيػػة البقػػاء عمػػى حػػؿ الػػدكلتيف ممػػا يػػدفعنا إلػػى

الس ػ ػ ػػعي لمحص ػ ػ ػػكؿ عمػ ػ ػػى اعتػ ػ ػ ػراؼ دكلػ ػ ػػي بالدكل ػ ػ ػػة الفمس ػ ػ ػػطينية عم ػ ػ ػػى ح ػ ػ ػػدكد  1967بعاص ػ ػ ػػمتيا الق ػ ػ ػػدس
الشػ ػرقية(عريقػ ػػات ،2011،ص ،)1فبعػ ػػد تكقػ ػػؼ المفاكضػ ػػات الفمسػ ػػطينية اإلس ػ ػرائيمية رسػ ػػميا نيايػ ػػة سػ ػػبتمبر
 2010انيمػػؾ العقػػؿ السياسػػي الفمسػػطيني الرسػػمي بالبحػػث عػػف مخػػارج ألزمػػة التسػػكية كالمقاكمػػة ،فػػي ظػػؿ

حالػة االنقسػػاـ التػػي تػػؤدم لمػػنح فرصػػة إلسػرائيؿ لتكاصػؿ عمميػػات االسػػتيطاف كالتيكيػػد .ككػػاف الػػذىاب لؤلمػػـ

المتحػػدة أحػػد الخيػػارات التػػي طرحيػػا ال ػرئيس الفمسػػطيني "محمػػكد عبػػاس" فػػي أكتػػكبر مػػف نفػػس العػػاـ لمحفػػاظ
عم ػػى حيكي ػػة القض ػػية سياس ػػيان كلتكظي ػػؼ حال ػػة الكراىي ػػة كال ػػرفض م ػػف ط ػػرؼ الػ ػرأم الع ػػاـ الع ػػالمي لمسياس ػػة

اإلس ػرائيمية (اب ػراش .)2011 ،ويمتمففك الشففعب الفمسففطيني الحفف فففي تقريففر المصففير ،ويعتففرف المجتمففع
الدولي بيذا الح من خالل النقاط(:عريقات ،2011 ،ص)2:4
ال عمػػى حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي تقريػػر المصػػير كالسػػيادة قبػػؿ تسػػعة
 -أكػػد المجتمػػع الػػدكلي أك ن

عقكد تقريبان بمكجب معاىدة عصبة األمـ.

 -أع ػػادت األم ػػـ المتح ػػدة مػ ػ ار انر كتكػ ػ ار انر التأكي ػػد عم ػػى ح ػػؽ الش ػػعب الفمس ػػطيني ف ػػي تقري ػػر المص ػػير

كالسيادة ،بما يتفؽ كميثاؽ األمـ المتحدة كاإلعػبلف العػالمي لحقػكؽ اإلنسػاف ،كاعت ارفػان بػالظمـ التػاريخي

الذم لحؽ بالشعب الفمسطيني.

 -اعترفػػت إس ػرائيؿ بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي تقريػػر المصػػير فػػي إعػػبلف المبادئ(أكسػػمك) بشػػأف

ترتيبات الحكـ الذاتي خػبلؿ المرحمػة االنتقاليػة لمعػاـ  1993كأيضػان فػي االتفػاؽ المرحمػي بشػأف الضػفة

الغربية كقطاع غزة لمعاـ .1995

ثالثاً :حصول فمسطين عمى صفة دولة (عضو مراقب) في األمم المتحدة

بعد فشؿ منظمة التحرير الفمسطينية ،مف الحصكؿ عمى عضػكية كاممػة لفمسػطيف فػي األمػـ المتحػدة

في  ،2011نتيجة عدـ قدرة الدبمكماسية الفمسطينية عمى تكفيير  9أصكات فػي مجمػس األمػف الػدكلي لكضػع

الطمب الفمسطيني عمى جدكؿ أعماؿ مجمس األمف ،ذىبت المنظمة فػي العػاـ التػالي لؤلمػـ المتحػدة لممطالبػة
بدكلة مراقب في األمـ المتحدة.

ككػػاف قػػد تمكنػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف حػػث ك ػ هؿ مػػف فرنسػػا كبريطانيػػا كككلكمبيػػا كالبكسػػنة

ككن ػػدا عم ػػى ع ػػدـ التص ػػكيت عم ػػى مش ػػركع قػ ػرار عض ػػكية فمس ػػطيف ،ف ػػي المرحم ػػة األكل ػػى داخ ػػؿ لجن ػػة قب ػػكؿ

العضػػكية ،كبػػذلؾ تػػـ ضػػماف عػػدـ رفعػػو لممجمػػس كعػػدـ التصػػكيت عميػػو فػػي مجمػػس األمػػف(ثاب ػػت2014 ،
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،ص .)64كتمحػكرت الخطػكة الفمسػطينية بالتكجػو بشػكؿ مباشػر إلػى الجمعيػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة مػف أجػػؿ
استصدار قرار يكصي بأف تككف فمسطيف دكلة غير عضػك ليػا صػفة الم ارقػب ،Non Member Stateمػف
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،كيتطمب النجاح في ىػذه الخطػكة أغمبيػة بسػيطة  %1+50مػف أصػكات الػدكؿ

األعضاء في الجمعية العامة لؤلمػـ المتحػدة (النظػاـ الػداخمي لمجمعيػة العامػة ،ـ )18ككانػت الجمعيػة العامػة

لؤلمػػـ المتحػػدة قػػد أصػػدرت مجمكعػػة مػػف الق ػ اررات التػػي تتعمػػؽ برفػػع مكانػػة فمسػػطيف داخػػؿ المنظمػػة الدكليػػة
كمنيا ما يمي (سميماف ،كآخركف،2015 ،


ص:)137

فػػي /10/14ك1974/11/22ـ ،كبمكجػػب الق ػ ارريف (3210د  )29-ك(3227د  ،)29-يدعيػػت

منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية بصػػفتيا ممثػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني إلػػى المشػػاركة فػػي مػػداكالت الجمعيػػة

كمنحت مركز مراقب.
العامة لؤلمـ المتحدة ،ي
 فػي 1988/12/15ـ ،كبمكجػػب القػرار  43/177اعترفػػت الجمعيػة العامػػة بجممػة أمػػكر ،بػػنعبلف
دكلػة فمسػػطيف الصػادر عػػف المجمػس الػػكطني الفمسػطيني بتػػاري  ،1988/11/15كقػررت أف ييسػػتعمؿ

ال مػػف اسػػـ " منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية " دكف المسػػاس بمركػػز الم ارقػػب لمنظمػػة
اسػػـ " فمسػػطيف " بػػد ن
التحرير ككظائفيا في األمـ المتحدة.


في 1998/7/7ـ ،كبمكجب القرار  250/25قػررت الجمعيػة العامػة أف تمػنح فمسػطيف ،بكصػفيا

مراقبػان حقكقػان كامتيػػازات إضػػافية لممشػػاركة فػػي دكرات الجمعيػػة العامػػة كىيئػػات األمػػـ المتحػػدة األخػػرل،

ككذلؾ في مؤتمرات األمـ المتحدة.


فػ ػػي2012/11/29ـ ،كانطبلق ػ ػنا مػ ػػف ىػ ػػذه المحطػ ػػات ،اتخػ ػػذت الجمعيػ ػػة العامػ ػػة لؤلمػ ػػـ المتحػ ػػدة

الق ػرار 67/19بتطػػكير مركػػز فمسػػطيف فػػي األمػػـ المتحػػدة الػػذم بمكجبػػو قػػررت الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ
المتحدة " أف تمنح فمسطيف مركز دكلة غير عضك ليا صفة مراقب في األمـ المتحدة.

كعمى الرغـ مف أف قرار الجمعية العامة بقبكؿ دكلة فمسطيف "دكلة غير كاممة العضكية" في الجمعية

العامة يعتبر انجا ناز تاريخيان في مسيرة العمؿ الكطني الفمسطيني ،إال أنو يندرج ضمف الق اررات الكاشفة
حسب تعريؼ القانكف الدكلي ،الذم يؤكد بأف االعتراؼ بالدكلة الجديدة ىك عمؿ اختيارم لمدكؿ ،بمقتضاه
تشيد دكلة أك مجمكعة دكؿ بكجكد جمع مف الناس يقيـ عمى إقميـ جغرافي محدد يخضع لنظاـ أساسي
مستقؿ عف جميع الدكؿ ،كقادر عمى االلتزاـ بالكاجبات التي ينص عمييا القانكف الدكلي (مينا،

،2013ص ،)6ككاف قد شارؾ بالتصكيت 188دكلة ،بما فييا إسرائيؿ ،كجاءت نتائج التصكيت عمى
المشركع الفمسطيني المقدـ بمنح فمسطيف مركز " دكلة مراقب" في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  ،كما
يمي(:سميماف ،كآخركف ،2015 ،ص)157
 )1مع القرار138 :دكلة %73
 )2ضد القرار 9 :دكؿ %5
 )3امتناع  41:دكلة %22
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كعميو يمكف القكؿ أف حصكؿ فمسطيف عمى دكلة م ارقػب بػاألمـ المتحػدة تكػكف الدبمكماسػية الفمسػطينية
حققػػت نص ػ انر كبي ػ انر فػػي مسػػيرة النضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني ،مػػف خػػبلؿ رفػػع مكانػػة فمسػػطيف إلػػى دكلػػة غيػػر
عضك باألمـ المتحدة مما يمنحيػا العديػد مػف االمتيػازات القانكنيػة كالسياسػية فػي مكاجيػة غطرسػة الحككمػات

اإلسػرائيمية المتعاقبػػة ،كيفػػتح ليػػا كػػؿ أبػكاب المنظمػػات كالمعاىػػدات الدكليػػة النضػػماـ دكلػػة فمسػػطيف إلييػػا فػػي
سبيؿ تحقيؽ الحقكؽ الكطنية لمشعب الفمسطيني.

رابعاً :نتائج حصول فمسطين عمى دولة (عضو مراقب)

عزز حصكؿ فمسطيف عمى صػفة (دكلػة م ارقػب) فػي األمػـ المتحػدة أك تحسػيف كضػعيا القػانكني فػي

الجمعي ػػة العام ػػة م ػػف (عض ػػك م ارق ػػب إل ػػى دكل ػػة م ارق ػػب) ،ع ػػزز الكض ػػعية القانكني ػػة لدكل ػػة فمس ػػطيف ف ػػي أم
مفاكضػػات سػػبلـ قادمػػة مػػع االحػػتبلؿ اإلسػرائيمي مػػف جيػػة ،كمػػا أنيػػا ستؤسػػس لؤلبػػد ،بػػأف تعريػػؼ األ ارضػػي

الفمسطينية ال يعتمد عمى مدل سخاء إسرائيؿ ،بؿ تشتمؿ عمى و
كؿ األراضي كالكاقعة فػي قطػاع غػزة كالضػفة
الغربية بما فييا القدس الشرقية المحتمة مف قبؿ إسرائيؿ منذ العاـ (1967دم فارت.)2010 ،

كثمػػة م ازيػػا أخػػرل لق ػرار الجمعيػػة العامػػة  19/67تتمثػػؿ بفػػتح مسػػار العضػػكية لدكلػػة فمسػػطيف فػػي 3

منظمػػات دكليػػة ك 18ككالػػة متخصصػػة لؤلمػػـ المتحػػدة (نالػػت فمسػػطيف العضػػكية فػػي إحػػداىا عػػاـ ،2011
كىػػي منظمػػة اليكنسػػكك) ،كمػػا كاالنضػػماـ إلػػى  56اتفاقيػػة كمعاىػػدة دكليػػة ،بػػدكف المسػػاس بالمكانػػة السياسػػية
كالقانكني ػ ػػة لمنظم ػ ػػة التحري ػ ػػر الفمس ػ ػػطينية كص ػ ػػفتيا التمثيمي ػ ػػة باعتبارى ػ ػػا الممث ػ ػػؿ الش ػ ػػرعي كالكحي ػ ػػد لمعش ػ ػػب

الفمسطيني(سميماف ،كآخػركف ، 2015 ،ص ،)138كتأخػذ خطػكة رفػع مكانػة دكلػة فمسػطيف أىميػة ذات شػأف
كبير ،الستعادة القضية الفمسطينية في إطارىا الدكلي ،القادر في ىذه المرحمػة عمػى اجتػراح حػؿ متػكازف ليػا،

كتمثؿ ىذه الخطكة أىمية كبيرة عمى طريؽ التدكيؿ ،فقد جاء مػف أىػـ نتائجيػا المباشػرة تمكػيف دكلػة فمسػطيف
مف االنضماـ إلى كيانات دكلية تقع ضمف منظكمة األمـ المتحدة.

كيمك ػػف حصػػػر اآلثػػػار السياس ػػية كالقانكنيػػػة ،عمػػػى المس ػػتكل الػػػدكلي ،حيػ ػػث تحص ػػؿ فمسػػػطيف عم ػػى

مجمكعة مف الفكائد نتيجة ىذا االنضماـ ،كيمكف تحديدىا في النقاط التالية (:الغندكر)2012،

 .1م ٌك ػف رفػػع تمثيػػؿ فمسػػطيف لدكلػػة غيػػر عضػػك" م ارقػػب "بػػاألمـ المتحػػدة ،الحصػػكؿ عمػػى عضػػكية
كاممة في كؿ الككاالت المتخصػصة كالمنػظمات التػابعة لؤلمـ المتحدة مثؿ :منظمة الصػحة العالميػة،

كاليكنسكك ،كاليكنيسيؼ  ....إل

 .2أدل حصكؿ فمسطيف عمى دكلة غيرعضك " مراقب" باألمـ المتحػدة ،إلػى االنضػماـ لبلتفاقيػات

كالمكاثيؽ الدكلية المتعمقػة بحقػكؽ اإلنسػاف ،كخاصػة المعاىػدات التعاقديػة منيػا ،كمػف شػأف ذلػؾ تعزيػز
حالة حقكؽ اإلنساف في فمسطيف.
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 .3عزز حصكؿ فمسطيف عمى دكلػة غيػر عضػك" م ارقػب " فػي المنظمػة الدكليػة مػف فػرص مبلحقػة
مجرمي الحرب ،حيث أف ذلؾ سمح بانضماـ فمسطيف إلػى النظػاـ األساسػي لممحكمػة الجنائيػة الدكليػة

كفقنا لما ينص عميو نظاـ ركما األساسي.

 .4حصػػكؿ فمسػػطيف عمػػى دكلػػة غيػػر عضػػك" م ارقػػب " فػػي األمػػـ المتحػػدة مػػف شػػأنو االنضػػماـ إلػػى

النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية ،األمر الذم يمكنيا مف طمب التحكيـ الدكلي.

 .5إف حصػكؿ فمسػػطيف عمػى الدكلػػة غيػػر العضػك" م ارقػػب " مػف شػػأنو المسػػاىمة فػي التعػػاكف الػػدكلي

القػػائـ كالمتمثػػؿ فػػي إنيػػاء االحػػتبلؿ ،كمػػف شػػأنو تكػريس حػػؽ تقريػػر المصػػير كنيػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني

لحقكقو المشركعة.

 .6إف حصػػكؿ فمسػػطيفعمػػى دكلػػة غيػػر عضػػك مػػف شػػأنو تعزيػػز مكانتيػػا مػػف حيػػث المسػػاكاة بػػيف

الػػدكؿ ،حيػػث إف انضػػماـ فمسػػطيف يجعميػػا تتمتػػع بحػػؽ التصػػكيت فػػي الككػػاالت المتخصصػػة التابعػػة
لؤلمـ المتحدة.

 .7يضع ذلؾ حدان لممزاعـ اإلسرائيمية بأف األرض الفمسػطينية ىػي أرض متنػازع عمييػا ،كتأكيػد جديػد

لكػؿ قػ اررات األمػـ المتحػدة السػابقة عمػى أنيػا أرض فمسػطينية محتمػة منػذ عػاـ  1967بمػا فييػا القػدس

الشريؼ.

 .8يحقػػؽ لفمسػػطيف التمتػػع بالم ازيػػا كالحصػػانات الدبم ػػكماسية الت ػػي يقررىػػا القػػانكف الػػدكلي ألشخاصػػو

كأىمي ػػا الحص ػػانة الدبمكماس ػػية.يحػػػؽ فمس ػػطيف ف ػػي إنش ػ ػػاء عبلقػ ػػات دبمػ ػػكماسية خػ ػػارجية مػػػع ال ػ ػػدكؿ

األعػضاء كغير األعضاء كالمنظمات األخرل.

كفي ضكء ما تقدـ يمكف القكؿ أف تكجو القيادة الفمسطينية لؤلمػـ المتحػدة لتطػكير مكانػة فمسػطيف فػي

المنظمػػة الدكليػػة جػػاء نتيجػػة انسػػداد األفػػؽ السياسػػي ،خاصػػة بعػػد فشػػؿ عمميػػة التسػػكية فػػي الحصػػكؿ عمػػى
الحقكؽ الكطنيػة لمشػعب الفمسػطيني ،كقػد تمخػض عػف ىػذه الخطػكة حصػكؿ فمسػطيف عمػى دكلػة غيػر عضػك
بػػاألمـ المتحػػدة ،الػػذم منحيػػا العديػػد مػػف الم ازيػػا السياسػػية كالقانكنيػػة ،فػػي ظػػؿ تنكػػر الحككمػػات اإلس ػرائيمية

لعممية السبلـ ،فقد سػمح حصػكؿ فمسػطيف عمػى دكلػة م ارقػب إمكانيػة انضػماميا لكػؿ المنظمػات الدكليػة التػي
تشترط انضماـ الدكؿ إلييا فقط ،األمر الذم أدل إلى تكقيع الرئيس في 31ديسمبر 2014عمػى  15معاىػدة
كمنظمة دكلية كاف أىما ميثاؽ ركما المنش لمحكمة الجنايات الدكلية.
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المطمب الثاني :انضمام فمسطين لمحكمة الجنايات الدولية
أوالً :تعريف بالمحكمة

ظيػػرت المحكمػػة إلػػى الكجػػكد بصػػفة قانكنيػػة فػػي  1تمػػكز 2002ـ ،لػػذلؾ فيػػي ال يمكنيػػا النظػػر فػػي

الجػرائـ المرتكبػػة قبػػؿ ذلػػؾ .كبمػ عػػدد الػػدكؿ المكقعػػة عمػػى قػػانكف إنشػػاء المحكمػػة  121دكلػػة حتػػى  1يكليػػك
2012ـ .كفػػي عػػاـ 2002ـ ،سػػحبت أمريكػػا كاسػرائيؿ تكقيعيمػػا عمػػى قػػانكف المحكمػػة ،كأشػػارتا إلػػى أنيمػػا ال

ترغباف بعد اآلف بالعضكية كبذلؾ لـ يعػد ىنػاؾ مػا يحمميمػا عمػى تنفيػذ مػا يترتػب عمييمػا مػف الت ازمػات تجػاه

المحكمة .كتختص المحكمة الجنائية الدكلية بمتابعة األفراد المتيميف (ك ازرة الخارجية الفمسطينية:)2013 ،

أكالن :جرائـ اإلبادة الجماعية ،كتعني حسػب تعريػؼ ميثػاؽ ركمػا ،القتػؿ أك التسػبب بػأذل شػديد بغػرض
إىبلؾ جماعة قكمية أك أثنية أك عرقية أك دينية إىبلكا كميا أك جزئيان.

ثانينا :الجرائـ ضد اإلنسانية ،كىي أم فعؿ مف األفعاؿ المحظػكرة المنصػكص عمييػا فػي نظػاـ ركمػا،

إذا ارتك ػػب بش ػػكؿ م ػػنظـ كمم ػػنيج ض ػػد مجمكع ػػة م ػػف الس ػػكاف الم ػػدنييف ،مث ػػؿ القت ػػؿ العم ػػد كاإلب ػػادة
كاالغتصاب كاإلبعاد كالنقؿ القسرم كالتفرقة العنصرية كاالسترقاؽ.

ثالثػػان :جػ ػرائـ الح ػػرب ،كتعن ػػي ك ػػؿ الخركق ػػات المرتكبػػة بح ػػؽ اتفاقي ػػة جني ػػؼ لس ػػنة 1949ـ ،كانتي ػػاؾ

قكانيف الحرب في نزاع مسمح دكلي أك داخمي.
ثانياً :انضمام فمسطين لمحكمة الجنايات الدولية

ثم ػػة م ازي ػػا سياس ػػية كبيػ ػرة لقػ ػرار الجمعي ػػة العام ػػة لؤلم ػػـ المتح ػػدة رق ػػـ  ،67/19تتمث ػػؿ بف ػػتح مس ػػار

العضػكية لدكلػػة فمسػطيف فػػي  3منظمػػات دكليػة ك 18ككالػػة متخصصػة تابعػػة لؤلمػػـ المتحػدة ،باإلضػػافة إلػػى
االنضماـ إلى  56اتفاقية كمعاىدة دكلية تتكزع عمى سبع عنكانيف رئيسػية مػا بػيف اتفاقيػة كبرتككػكؿ كمعاىػدة

كميثػ ػػاؽ دكلػ ػػي .كقػ ػػد حاكلػ ػػت منظمػ ػػة التحريػ ػػر الفمسػ ػػطينية ،االنضػ ػػماـ إلػ ػػى محكمػ ػػة الجنايػ ػػات الدكليػ ػػة فػ ػػي

أبريػػؿ/نيس ػػاف 2009ـ ،لك ػػف محاكلتي ػػا تم ػػؾ أيحبط ػػت عنػػدما رف ػػض الم ػػدعي الع ػػاـ لممحكم ػػة آن ػػذاؾ" ،ل ػػكيس
مكرينك أككامبك" ،طمبا النضماـ فمسطيف بحجة أف فمسطيف ليست دكلة .كبعػد حصػكؿ فمسػطيف عمػى عضػك

م ارقػػب فػػي األمػػـ المتحػػدة نػػكفمبر  2011طالبػػت مجمكعػػة مػػف األصػكات الفمسػػطينية بضػػركرة انضػػماـ دكلػػة

فمسػػطيف إلػػى محكمػػة الجناي ػػات الدكليػػة المسػػئكلة عػػف النظػػر فػػي الجػػرائـ أك الجنايػػات الدكليػػة (مكقػػع ك ازرة

الخارجيػة الفمسػػطينية .)2013 ،كقػرر الػرئيس الفمسػطيني محمػػكد عبػػاس بػدء عمميػػة االنضػماـ إلػػى المحكمػػة

نياية عاـ  ،2014بعد فشؿ الجيكد لتمرير مشركع قرار دكلػي عبػر مجمػس األمػف يضػع جػدكال زمنيػا إلنيػاء

االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي .طػػرؽ الفمسػػطينيكف بػػاب المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة عمػػى مػػدل سػػنكات ،بيػػدؼ إطػػبلؽ
تحقيؽ في جرائـ الحرب المرتكبة مف قبؿ إسرائيؿ في األراضي المحتمة.

ككقػػع رئػػيس دكلػػة فمسػػطيف "محمػػكد عبػػاس" ،عمػػى كثيقػػة لبلنضػػماـ إلػػى  20منظمػػة كمعاىػػدة كاتفاقيػػة

دكليػػة ،أبرزىػػا محكمػػة الجنايػػات الدكليػػة .كقػػاؿ ال ػرئيس خػػبلؿ تكقيعػػو عمػػى المكاثيػػؽ "،إف عػػدـ قبػػكؿ مشػػركع
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القرار الفمسطيني العربي في مجمػس األمػف لػف يمنعنػا مػف محاسػبة كمحاكمػة الدكلػة التػي تعتػدم عمينػا كعمػى
أ ارضػػينا ،كمػػا قػػدمناه ىػػك حقنػػا بنقامػػة دكلػػة فمسػػطينية عمػػى الحػػدكد المحتمػػة عػػاـ  ،1967كعاصػػمتيا القػػدس

الش ػ ػرقية ،ككػ ػػؿ مػ ػػا طمبنػ ػػاه كفػ ػػؽ القػ ػػانكف الػ ػػدكلي" (كفػ ػػاء ،)2014/12/31 ،كتػ ػػـ التكقيػ ػػع عمػ ػػى االنضػ ػػماـ
لممنظمات كاالتفاقات الدكلية العشريف مع بدء اجتماع طارئ عقدتو القيادة الفمسػطينية كبعػد أف كافػؽ أعضػاء

القيػػادة الفمسػػطينية باإلجمػػاع عمػػى ذلػػؾ ،ففػػي بػػث حػػي كمباشػػر عبػػر شاشػػة تمفزيػػكف فمسػػطيف كقػػع ال ػرئيس
"عباس" بداية عمى انضػماـ فمسػطيف لمحكمػة الجنايػات الدكليػة ،باإلضػافة إلػى أربعػة عشػر منظمػة كمعاىػدة

أخػػرل (جري ػػدة الق ػػدس ،)2014/12/ 31،كيعتب ػػر انض ػػماـ فمس ػػطيف لمحكم ػػة الجناي ػػات الدكلي ػػة كالمنظم ػػات
األخرل ،جزءنا ال يتج أز مف المقاكمة الفمسطينية بمفيكميػا الشػامؿ كالنضػاؿ الػكطني الفمسػطيني الػذم أصػبح

أكثر شمكلية عف السابؽ ،حيث يعد االشتباؾ السياسػي كالقػانكني مػع االحػتبلؿ فػي المنظمػات الدكليػة ،جػزءنا
مف استراتيجية المقاكمة الفمسطينية الجديدة ،التي تتبناىػا القيػادة الفمسػطينية ،كالػرئيس "محمػكد عبػاس" ،كالتػي

تقػػكـ عمػػى تعريػػة االحػػتبلؿ فػػي كافػػة المؤسسػػات الدكليػػة كاالقميميػػة ،بيػػدؼ إجبػػار إس ػرائيؿ ع ػف التخمػػي عػػف

األرض الفمسطينية ،كاقامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس الشريؼ.

ثالثاً :اآلثار السياسية والقانونية النضمام فمسطين لمحكمة الجنايات الدولية

ي ٌشػػكؿ انضػػماـ فمسػػطيف إلػػى اتفاقيػػة ركمػػا كخاصػةن بعػػد حصػػكليا عمػػى صػػفة دكلػػة غيػػر غضػػك بػػاألمـ

المتحػػدة انتصػػا انر سياسػػيان كقانكنيػان كقضػػائيان ،فقػػد حقػػؽ إنجػػا انز كبيػ انر لمقضػػية الفمسػػطينية عمػػى مسػػتكم الشػػرعية

الدكليػػة كاإلقميميػػة ،كبيػػذا يكػػكف لدكلػػة فمسػػطيف الحػػؽ فػػي مناقشػػة جميػػع القضػػايا كالػػرد عمػػى االدعػػاءات التػػي
تثػػار بخصػػكص القضػػية الفمسػػطينية أك أم قضػػية أخػػرل مػػف قبػػؿ أم عضػػك فػػي الجمعيػػة العمكميػػة كخاصػػة
دكلػػة االحػػتبلؿ الصػػييكني (شػػبير ،)2014 ،كأعتبػػر نائ ػػب نقي ػػب المحػػاميف الفمس ػػطينييف" سػػبلمة بسيسػػك"،

ػاز لمشػػعب الفمسػػطيني" ،كاعتبػػر " أف إيجابيػػات التكقيػػع
التكقيػػع ميثػػاؽ ركمػػا لمحكمػػة الجنايػػات الدكليػػة " إنجػ ان
عميػػو تفػػكؽ سػػمبياتو بكثيػػر .كأكضػػح بسيسػػك أف الشػػعب الفمسػػطيني يقػػع تحػػت احػػتبلؿ كأف مػػا تفعمػػو المقاكمػػة

رد عمى جػرائـ االحػتبلؿ اإلسػرائيمي كدفاعػنا عػف الػنفس ،لػذلؾ يمكػف محاسػبتيا كفقػنا لمقػانكف الػدكلي الػذم
ىك ه
أتاح لمدكلة التي تقع تحت االحتبلؿ استخداـ كافة الكسائؿ لمدفاع عف نفسيا" (بسيسك.)2014 ،

كأكػػد عضػػك المجنػػة الكطنيػػة لمتابعػػة المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة "عصػػاـ يػػكنس" " أف انضػػماـ فمسػػطيف
لمحكمة الجنايات الدكلية يفتح أفاقان جديدة أماـ الشعب الفمسطيني ،كقاؿ إف انضماـ فمسػطيف لمجنايػة الدكليػة
يتػػيح الفرصػػة لدكلػػة فمسػػطيف عبػػر المحكمػػة الدكليػػة تكثيػػؽ مػػا ارتكبػػو االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي مػػف ج ػرائـ حػػرب

بحػػؽ الفمسػػطينييف .كأضػػاؼ ،أف دكلػػة فمسػػطيف تحػػاكؿ مػػف انضػػماميا لمحكمػػة الدكليػػة ممارسػػة شػػكؿ مػػف

أشػكاؿ الرغبػػة بػػأف تكػػكف فمسػػطيف جػػزء مػػف الجماعػػة الدكليػػة كىػػك حػػؽ مشػػركع لمشػػعب الفمسػػطيني" .كأكضػػح
"يػػكنس"" ،أف مػػف أىػػـ األىػػداؼ المتكقعػػة مػػف االنضػػماـ لمحكمػػة ىػػك البػػدء بمحاكمػػة قػػادة إس ػرائيؿ كقيادتي ػا

العسػػكرية كالسياسػػية كمقاضػػاتيـ قانكنيػان فػػي محاكلػػة لمناصػرة الضػػحايا الػػذيف سػػقطكا جػراء كحشػػية االحػػتبلؿ
213

كىػػك مػػا فس ػره قيػػاـ إس ػرائيؿ بارتكػػاب  3حػػركب متتاليػػة فػػي أقػػؿ مػػف  4سػػنكات" (يػػكنس ،)2015 ،بانضػػماـ
فمسػطيف إلػى محكمػػة الجنايػات الدكليػة ،فننيػػا تكػكف أمػاـ جممػػة مػف الفكائػد ،أبرزىػػا( :د ارسػة ،ك ازرة الخارجيػػة،

)2014

 .1إمكانيػػة دعػػكة ىػػذه األطػراؼ المكقعػػة عمػػى اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة لبلنعقػػاد إللػزاـ إسػرائيؿ بتطبيػػؽ
قكاعػػد القػػانكف الػػدكلي عمػػى األ ارضػػي الفمسػػطينية باعتبارىػػا أ ارضػػي دكلػػة تحػػت االحػػتبلؿ بمػػا يشػػمؿ

األسرل ،كاعتبارىـ أسرل حرية.

 .2محاكمػػة قػػادة إسػرائيؿ السياسػػييف كالعسػػكرييف أماميػػا عمػػى الجػرائـ التػػي ارتكبكىػػا كتحريػػؾ دعػػكل

جنائية ضد قادة إسرائيؿ كجنكدىا كمحققييا كتحديدان في ممؼ الشييد "ياسر عرفات".

كىكػػذا يتبػػيف أف انضػػماـ فمسػػطيف إلػػى محكمػػة الجنايػػات الدكليػػة كعػػدد مػػف المعاىػػدات الدكليػػة جػػاء
ضػػمف اسػػتراتيجية القيػػادة الفمسػػطينية فػػي تعزيػػز االشػػتباؾ السياسػػي كالقػػانكني بػػاألمـ المتحػػدة كالمنظمػػات
الدكلية األخرل ،نتيجة انسداد األفؽ السياسي كعجز الكاليػات المتحػدة األمريكيػة كالعػالـ عػف التػدخؿ كاجبػار

إسرائيؿ عمى االلتزاـ بالعممية السممية ،كمف جية أخرل عززت ىذه الخطكة الميمة مكانػة فمسػطيف كالقضػية
الفمسػػطينية عمػػى السػػاحة الدكليػػة باعتبارىػػا قضػػية دكليػػة ،نشػػأت نتيجػػة ظػػركؼ دكليػػة كيجػػب عمػػى العػػالـ
التػػدخؿ إلنيػػاء تمػػؾ القضػػية .كجػػاءت ىػػذه الخطػػكة بانضػػماـ فمسػػطيف إلػػى محكمػػة الجنايػػات بعػػد أف قامػػت

الكاليات المتحدة األمريكية بنفشاؿ الجيكد الفمسطينية إلصدار قرار مػف مجمػس األمػف الػدكلي يكضػع جػدكؿ
زمني إلنياء االحتبلؿ كاقامة الدكلة الفمسطينية.

كتعتبر خطكة انضماـ فمسطيف إلى محكمة الجنايات الدكلية كعػدد كبيػر مػف المعاىػدات كالمنظمػات

الدكليػػة خطػػكة ميمػػة مػػف أجػػؿ تػػكفير الحمايػػة الدكليػػة لمشػػعب الفمسػػطيني ضػػد ج ػرائـ الحػػرب التػػي ارتكبتيػػا
كترتكبياإسرائيؿ بشكؿ يكمي بحػؽ الشػعب الفمسػطيني ،سػكاء فػي الضػفة الغربيػة أك قطػاع غػزة ،حيػث سػؼ

تساىـ ىذه الخطكة في تقديـ قادة االحتبلؿ اإلسرائيمي لممحاكمات الدكلية عمى جػرائميـ التػي ارتكبكىػا بحػؽ

الشعب الفمسطيني عمى مدار السنكات

األخيرة.
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املبحح الجالح:
املكاطعة االقتصادية والجكافًة إلشرائًل
واآلثار املرتتبة علًها
المطمب األول :المقاطعة االقتصادية المحمية لمبضائع اإلسرائيمية
المطمب الثاني :المقاطعة االقتصادية الدولية إلسرائيل
المطمب الثالث :المقاطعة الثقافية واألكاديمية إلسرائيل
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المبحث الثالث:
المقاطعة االقتصادية والثقافية إلسرائيل واآلثار المترتبة عمييا
قاد اتفاؽ أكسػمك إلػى مجمكعػة مػف التحػكالت فػي أنمػاط السػيطرة االسػتعمارية عمػى فمسػطيف ،فقػد أنػتج

ىػػذا االتفػػاؽ تغيػرات أساسػػية عمقػػت العبلقػػة االسػػتعمارية التػػي يمكػػف مبلحظتيػػا فػػي البنيػػة السياسػػية الجديػػدة
كالػػكعي السياسػػي كالثق ػػافي فػػي االقتصػػاد السياسػػي ،كقػػد أثػػرت ىػػذه التح ػكالت فػػي مشػػركع التحػػرر الػػكطني
كالمقاكمػػة الشػػعبية تحديػػدان (طبػػر ،كالع ػزة ،2014 ،ص ،)35كجػػذكر حركػػة المقاطعػػة ضػػاربة فػػي عقػػكد مػػف

الكفاح الشعبي الفمسطيني منذ بداية االسػتعمار البريطػاني عمػى فمسػطيف ،مػرك انر بثػكرة  1936كنضػاؿ شػعبنان
في 48ضد األسػرلة كسػرقة األرض كاالنتفاضػة األكلػى كغيرىػا ،كمػا أنيػا تستحضػر المبػادئ العالميػة لمحريػة

كالعدال ػػة كالمس ػػاكاة ف ػػي الحق ػػكؽ الت ػػي رفعتي ػػا حرك ػػة مناىض ػػة الفص ػػؿ العنص ػػرم ف ػػي جن ػػكب أفريقي ػػا كحرك ػػة
ػطر
الحق ػ ػػكؽ المدنيػ ػ ػػة ف ػ ػػي الكالي ػ ػػات المتحػ ػ ػػدة كغيرىمػ ػ ػػا الكثي ػ ػػر (البرغػػ ػػكثي ،2013 ،ص ،)223فقػ ػ ػػد اض ػ ػ ٌ
الفمسطينيكف م ار انر كتك ار انر لمعكدة إلى طرؽ مختمفة لبلعتماد عمػى أنفسػيـ مػف أجػؿ إحػداث تغييػر فػي ظػركؼ
حياتيـ عف طريؽ استخداـ أساليب المقاكمة الشعبية ،التػي مػف بينيػا حمػبلت المقاطعػة كسػحب االسػتثمارات

كانتفاضة الحجارة  ، 1987كالتي كانت جكىريػة فػي تفعيػؿ ىػذا النػكع مػف المقاكمػة منػذ البيػاف الثالػث لمقيػادة
المكحدة لبلنتفاضة في  ،1988/1/18فكاف ليذه االنتفاضة أثر سػمبي كبيػر عمػى االقتصػاد اإلسػرائيمي ،فػي

مجػػاالت الز ارعػػة كالسػػياحة كالبنػػاء ،باإلضػػافة إلػػى النفقػػات العسػػكرية الكبي ػرة (قمصػػية ،1998 ،ص.)274

كتعتبػػر المقاطعػػة االقتصػػادية كالثقافيػػة جػػزء مػػف المفيػػكـ الشػػامؿ لمنضػػاؿ الػػكطني كالمقاكمػػة الفمسػػطينية بعػػد
عممية التسكية ،كالتي يمكف تكضيح أبرز كسائميا كنتائجيا مف خبلؿ العرض التالي.

المطمب األول :المقاطعة االقتصادية المحمية لمبضائع اإلسرائيمية
أو ًال:تعريف مفيوم المقاطعة
المقاطعػػة كسػػيمة بػػارزة فػػي الفكػػر السياسػػي اإلنسػػاني بصػػفة عامػػة كالفكػػر السياسػػي بشػػكؿ خػػاص،
كىنػػاؾ الكثيػػر مػػف الػػدكؿ كالشػػعكب التػػي اسػػتخدمت ىػػذه الكسػػيمة سػكاء كػػاف ذلػػؾ عمػػى حػػؽ أـ عمػػي باطػ وػؿ (
مقابمػػة مػػع الػػدكتكر مػػازف العجمػػة ،)2015/6/7 ،كتعتبػػر المقاطعػػة أسػػمكبنا نمكذجيػػنا كأحػػد أكجػػو المكاجيػػة

كالمقاكمػػة المشػػركعة ضػػد االحػػتبلؿ لكػػي تنػػاؿ الشػػعكب حريتيػػا كاسػػتقبلليا (مقابمػػة مػػع الػػدكتكر سػػمير أبػػك
مػػدهلل ،)2015/6/14 ،كانطمقػػت حركػػة مقاطعػػة إس ػرائيؿ عػػاـ  ،2005كىػػي اسػػتراتيجية سػػممية قائمػػة عمػػى

احتراـ القانكف الدكلي كمبادئ حقكؽ اإلنساف ،كتسعى لعزؿ إسرائيؿ محميا كعربيػا كدكليػا فػي شػتى المجػاالت

(تقري ػػر مكق ػػع االقتص ػػادم ،)2015 ،كتي ػػدؼ حرك ػػة مقاطع ػػة إسػ ػرائيؿ( )BDSإل ػػى إني ػػاء نظ ػػاـ االض ػػطياد

اإلسػرائيمي المريكػب ضػد الشػػعب الفمسػطيني لتحقيػؽ العدالػػة كالحريػة كالمسػاكاة فػػي الحقػكؽ ،كتعتبػر المقاطعػػة
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كشػػػكؿ مػػػف أشػػػكاؿ المقاكمػػػة الشػػػعبية متجػػػذرة منػػػذ عقػػػكد مػػػف كفػػػاح الشػػػعب الفمسػػػطيني ضػػػد االس ػػتعمار
االستيطاني كالتطيير العرقي كاالحتبلؿ (البطمة ،كالبرغكثي ،2014،ص.)2
كتعتبػ ػػر حركػ ػػة المقاطعػ ػػة جػ ػػزءان مػ ػػف الحركػ ػػة الكطنيػ ػػة الفمسػ ػػطينية .كتعنػ ػػي المقاطعػ ػػة(االقتصػ ػػادية)

بمفيكميا العاـ ،إيقاؼ التبادؿ السمعي كالخدماتي بشكؿ كمي أك جزئي مع الطرؼ المراد مقاطعتو ،بمػا يخػدـ

مصػػالح كأىػػداؼ الطػػرؼ الػػداعي لممقاطعػػة ،كيشػػمؿ التعامػػؿ االقتصػػادم كالخػػدماتي بكافػػة أشػػكالو أم كقػػؼ

التبػػادؿ السػػمعي كالخػػدماتي مػػع الطػػرؼ المطمػػكب مقاطعتػػو كخاصػػة فػػي أكقػػات األزمػػات بيػػدؼ التػػأثير عميػػو
سياسينا أك إضعافو عسكرينا كاقتصادينا.

ثانياً :استراتيجية المقاطعة االقتصادية الفمسطينية
ييعبر نداء المقاطعة ،كالػذم يحمػؿ تكقيػع أكثػر مػف 170منظمػةن كحزبػان سياسػي كاتحػادان نقابيػان كحركػة
جماىيرية فمسطينية في الكطف كالشتات ،عف التطمعات الجماعيػة لمشػعب الفمسػطيني مػف خػبلؿ التأكيػد عمػى

أف تحقيػؽ المطالػب األساسػية الثبلثػة التػي يػدعك ليػا النػداء ،كالتػي تشػ ٌكؿ الحػد األدنػى مػف متطمبػات الشػػعب
الفمسطيني ،ليتمكف مف ممارسة حقو غيػر القابػؿ لمتصػرؼ فػي تقريػر المصػير .كيتجنػب نػداء المقاطعػة تبنػى

أم صػػيغة سياسػػية معينػػة ،كىػػذا النػػداء بمثابػػة منبػػر يكحػػد الفمسػػطينييف فػػي كػػؿ مكػػاف فػػي مكاجيػػة التفتيػػت
المتسػػارع كيناشػػد أصػػحاب الضػػمائر الحيػػة حػػكؿ العػػالـ لتحمػػؿ المسػػؤكلية األخبلقيػػة فػػي كقػػؼ تكاطػػؤ دكليػػـ
كمؤسس ػػاتيـ كش ػػركاتيـ (البرغ ػػكثي ،عم ػػر ،2013 ،ص ،)224كيع ػػد الس ػػكؽ الفمس ػػطيني ث ػػاني أكب ػػر س ػػكؽ

لممنتجػػات اإلس ػرائيمية ،كىػػذا يعنػػي أف مقاطعػػة منتجاتػػو مػػف المفتػػرض أف تػػؤدم لنتػػائج كارثيػػة عمػػى الجانػػب

اإلسرائيمي إذا تـ االلتزاـ بالمقاطعة (تقرير مكقع االقتصادم.)2015،

فقػػد عممػػت حممػػة المقاطعػػة الفمسػػطينية عمػػى استحضػػار نمػػكذج مقاطعػػة جنػػكب أفريقيػػا ،مػػف خػػبلؿ

اعتمػػاد معػػايير فمسػػطينية لشػػكؿ التضػػامف المطمػػكب مػػف العػػالـ ،أم مطالبػػة الضػػمائر الحيػػة بمقاطعػػة دكلػػة

االحػػتبلؿ كمؤسسػػاتيا ،باعتبارىػػا حالػػة غيػػر طبيعػػة كدكلػػة اسػػتعمارية ،مػػف أجػػؿ تكػػكيف حالػػة كعػػي سياسػػي
جديػػد بعػػد أكسػػمك فيمػػا يخػػص عبلقػػة الفمسػػطينييف بالعػػالـ (طبػػر ،كالع ػزة ،2014 ،ص ،)74كتتكػػكف المجنػػة

الكطني ػ ػػة لمقاطع ػ ػػة إسػ ػ ػرائيؿ كس ػ ػػحب االس ػ ػػتثمارات كف ػ ػػرض العقكب ػ ػػات عميي ػ ػػا ( )BDSمػ ػػف الق ػ ػػكل الكطني ػ ػػة
كاإلسػػبلمية العاممػػة فػػي فمسػػطيف كالشػػتات ،باإلضػػافة إلػػى مجمكعػػة مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني ،كمؤسسػػات
حقكؽ االنساف ،بمشاركة مؤسسات المرأة الفمسطينية.

كيحدد نداء المقاطعة الحقكؽ األساسية الخاصة باألجزاء الرئيسية الثبلثة المككنة لمشػعب األصػمي فػي

فمسػػطيف .كعمػػى أسػػاس القػػانكف الػػدكلي كالمبػػادئ العالميػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف ،كيحػػث النػػداء عمػػى اتبػػاع أشػػكاؿ

بل اللتزاماتي ػػا بمكج ػػب الق ػػانكف ال ػػدكلي ع ػػف طري ػػؽ:
ال كػػام ن
مختمفػػة م ػػف مقاطع ػػة إسػ ػرائيؿ ،حت ػػى تمتث ػػؿ امتث ػػا ن

(البرغكثي ،عمر ،2013 ،ص)223
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 إنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لكؿ األراضي العربية المحتمة عاـ  1967كتفكيؾ الجدار. -االعتراؼ بالحؽ األساسي بالمساكاة الكاممة لمكاطنييا العرب الفمسطينييف.

 -احتراـ كحماية كدعـ حقكؽ البلجئيف الفمسطينييف في العكدة إلػى ديػارىـ .كاسػتعادة ممتمكػاتيـ ،كمػا

ىك منصكص عميو في قرار األمـ المتحدة رقـ .194

ثالثاً:نتائج المقاطعة المحمية عمى المستوى الفمسطيني واالسرائيمي
لممقاطعة تأثيرات عديدة ،مف أىميا التأثير االقتصادم؛ كالتأثير عمى صكرة إسػرائيؿ فػي العػالـ التػي

أصبحت مشكىو بفضؿ حركة المقاطعة ،كالتأثير عمى الجانب الثقػافي كاألكػاديمي ،ألف االقتصػاد اإلسػرائيمي
يعتمد عمى حركة التجارة العالمية ،رغـ أف االقتصاد اإلسرائيمي يعد مف أقكل اقتصاديات المنطقة.

رغ ػػـ ذلػػػؾ ىن ػػاؾ العديػػػد مػػػف الد ارسػ ػػات الت ػػي تؤكػػػد أف المقاطعػػػة االقتصػػػادية كالثقافيػػػة كاألكاديميػػػة

أصبحت تشكؿ قمقان متزايدان لدل الحككمة اإلسػرائيمية بعػد النتػائج التػي حققتيػا حممػة القاطعػة الفمسػطينية عمػى

المستكل المحمي كالدكلي في التأثير عمى االقتصاد اإلسرائيمي بما يخدـ المصالح العميػا لمشػعب الفمسػطيني(.

مقابمة مع الدكتكر مازف العجمة )2015/6/7 ،باإلضافة إلى تقميص استفادة إسرائيؿ مػف احتبلليػا لؤل ارضػي

الفمسػ ػػطينية ،فػ ػػنف مقاطعػ ػػة الشػ ػػركات كالبنػ ػػكؾ اإلس ػ ػرائيمية يمعػ ػػب دك انر ميمػ ػػا فػ ػػي تقمػ ػػيص التبعيػ ػػة التجاريػ ػػة

الفمسػ ػػطينية إلس ػ ػرائيؿ ،كيسػ ػػاىـ فػ ػػي دعػ ػػـ القطاعػ ػػات اإلنتاجيػ ػػة الفمسػ ػػطينية ،خاصػ ػػة فػ ػػي المجػ ػػاؿ الز ارعػ ػػي
كالصناعي ،مما يعكد بالنفع عمى االقتصاد الفمسطيني (البطـ ،كالبرغكثي  ،2014،ص.)5

كحسػػب كرقػػة عمػػؿ أعػػدىا معيػػد "مػػاس" لمد ارسػػات االقتصػػادية ،حػػكؿ تػػأثير حركػػة مقاطعػػة إس ػرائيؿ

كسحب االستثمارات منيا كفرض العقكبات عمييا ،فأف المقاطعة االقتصادية قػد سػاىمت فػي دعػـ القطاعػات
اإلنتاجية الفمسطينية ،ممػا سػاىـ فػي رفػع دخػؿ الضػرائب الفمسػطينية كخفػض معػدؿ البطالػة .كتشػير البيانػات
إلػػى اعتمػػاد الفمسػػطينييف عمػػى التجػػارة الخارجيػػة بشػػكؿ كبيػػر ،ففػػي عػػاـ  2012اسػػتكردت منػػاطؽ السػػمطة

الفمسػطينية مػػا يعػادؿ  4.7مميػػار دكالر سػنكينا مػػف الخػػدمات كالبضػائع ،منيػػا  4.3مميػار دكالر مػػف إسػرائيؿ،

أم  %91مف مجمؿ المسػتكردات ،بعػض النظػر عػف أف كانػت ىػذه المسػتكردات منتجػات إسػرائيمية أك تػأتي

عبر إسرائيؿ .كتقدر الفائدة مف مقاطعة البضػائع اإلسػرائيمية بمػا يعػادؿ مميػار دكالر ،التػي يمكػف مػف خبلليػا

تػػكفير مػػا يقػػارب  90.000فرصػػة عمػػؿ فمسػػطينية ،أك مػػا يعػػادؿ  %11.5مػػف حجػػـ التشػػغيؿ الحػػالي فػػي

الض ػػفة كالقط ػػاع ( )781.000كيقم ػػص االعتم ػػاد عم ػػى إسػ ػرائيؿ ،كبالت ػػالي ق ػػدرتيا عم ػػى تركي ػػع الفمس ػػطينييف
سياسينا كفرض تسكية مجحفة عمى الفمسطينييف" (تقرير ماس االقتصادم.)2014 ،

كتع ٌػد مقاطعػة منتجػات المسػتكطنات اإلسػرائيمية كسػيمة مػف الكسػائؿ التػي تنتيجيػا المقاكمػة الفمسػطينية
الشػعبية ضػػد االسػػتيطاف ،الػذم يقضػػي عمػػى آمػاؿ السػػبلـ كفػػرص تحقيقػو عبػػر مػػا يقػكـ بػػو المسػػتكطنكف مػػف
أعمػػاؿ القتػػؿ كالتػػدمير كالسػػرقة كاإلرىػػاب بحػػؽ شػػعب حرمػػو االحػػتبلؿ مػػف كافػػة حقكقػػو كمػػف أبسػػط مقكمػػات
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الحي ػػاة (.ككال ػػة كف ػػاء )2011 ،كباإلض ػػافة إل ػػى أف المػ ػكارد الت ػػي ي ػػتـ الحص ػػكؿ عميي ػػا م ػػف خ ػػبلؿ مقاطع ػػة
البضائع اإلسرائيمية كاعادة استثمارىا في االقتصاد ،سكؼ يػؤدم إلػى زيػادة النػاتج المحمػي اإلجمػالي الحقيقػي
بالػػدكالر "بأسػػعار  "2004بمػػا قيمتػػو  630مميػػكف دكالر أك  %11مػػف حجػػـ النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي عػػاـ
 ،2010أم  165دكالر لمفػػرد سػػنكيا .كتتػػرجـ ىػػذه الزيػػادة فػػي القاعػػدة اإلنتاجيػػة إلػػى مػػا يقػػارب 45,000
فرصة عمؿ محمية (البطمة ،كالبرغكثي.)2014 ،

كتشػػير د ارسػػة معيػػد "مػػاس" أف  %80مػػف المنتجػػات اإلس ػرائيمية ليػػا بػػديؿ كطنػػي فمسػػطيني كبجػػكدة

عالي ػػة ،كأف المقاطع ػػة تعن ػػي ت ػػكفير أكث ػػر م ػػف ثبلث ػػيف أل ػػؼ فرص ػػة عم ػػؿ لمفمس ػػطينييف مني ػػا س ػػتة آالؼ ف ػػي

التصنيع الغذائي ،إضػافة إلػى زيػادة مسػاىمة الصػناعات الفمسػطينية ب ػ  %17مػف النػاتج المحمػي .كمػا تشػير
تقػارير إعبلميػة إسػرائيمية إلػى انخفػػاض بيػع منتجػػات االحػتبلؿ فػي الضػػفة إلػى نحػػك  %50نتيجػة المقاطعػػة،

بينمػػا أكػػدت شػػركات فمسػػطينية عمػػى زيػػادة منتجاتيػػا ال سػػيما األلبػػاف كغيرىػػا مػػف المنتجػػات الغذائيػػة .كيمكػػف

لمفمس ػػطينييف كنتيجػػػة "المقاطع ػػة" كفقػ ػنا ل ػػنفس الد ارس ػػة تقمػ ػيص قيم ػػة البض ػػائع اإلسػ ػرائيمية الت ػػي تػػػرد لمسػػػكؽ
الفمسػػطينية مػػف أربعػػة مميػػارات دكالر إلػػى ثبلثػػة مميػػارات خػػبلؿ السػػنة األكلػػى فقػػط ،كأف تصػػؿ إلػػى مميػػاريف
خبلؿ عاميف إذا ما تـ االعتماد عمى االستيراد المباشػر لمبضػائع ،كخاصػة الرئيسػية منيػا كػالقمح ألف %60

مػف السػمع معػاد تصػديرىا إسػرائيميان كبػالرغـ مػف أف حجػـ صػػادرات إسػرائيؿ لمفمسػطينييف ال يتعػدل  % 8مػػف

صػػادراتيا العالميػػة المقػػدرة 100مميػػار دكالر -فننػػو يمكػػف التػػأثير فػػي بعػػض الصػػناعات اإلسػرائيمية ،كخاصػػة
تمؾ التي ال يمكنيا المنافسة العالمية.

كفي ىذا السياؽ يؤكد الخبير كالمحمؿ االقتصػادم "مػاىر الطبػاع" أف مقاطعػة المنتجػات "اإلسػرائيمية"

تعتبػػر كاجػػب كطنػػي كىػػي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ المقاكمػػة السػػممية ضػػد االحػػتبلؿ الػػذم يسػػمب األ ارضػػي كيقتػػؿ
األطفاؿ كالنساء كالشيكخ كيدمر المقدرات الفمسطينية مف خبلؿ الحركب التي يشػنيا عمػى قطػاع غػزة كالضػفة

المحتمة .كأكد أف نجاح حمبلت المقاطعة بنمكانيػا تكبيػد االحػتبلؿ خسػائر ماديػة فادحػة خاصػة عمػى صػعيد

المحم ػػي كال ػػدكلي ،داعيػ ػان لتركي ػػز حم ػػبلت المقاطع ػػة المحمي ػػة كاألكركبي ػػة (طب ػػاع .)2014 ،كتعتب ػػر حم ػػبلت
المقاطعة االقتصادية الداخمية لمبضائع اإلسػرائيمية( ،)BDSجػزءان مػف النضػاؿ الػكطني الفمسػطيني ،كالمقاكمػة

الشػػعبية التػػي يخكضػػيا الشػػعب الفمسػػطيني سػكاء فػػي داخػػؿ الػػكطف أك فػػي الشػػتات ،مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى
حقكقػػو المشػػركعة فػػي إنيػػاء االحػػتبلؿ كتقريػػر المصػػر كاقامػػة الدكلػػة الفمسػػطينية .كأف ىػػذه المقاطعػػة بػػدأت

تحقػػؽ مكاس ػػب سياسػػية كاقتصػػادية األم ػػر الػػذم أدل إلػػى تقم ػػيص اس ػػتفادة إسػػرائيؿ مػػف احتبلليػػا لؤل ارض ػػي
الفمسطينية ،كجعؿ االحتبلؿ االسرائيمي أكثر كمفة ،كيقمص تبعية االقتصاد الفمسطيني لبلقتصاد اإلسرائيؿ.
كفػػي سػػياؽ اإلج ػراءات االسػػرائيمية لمحػػد مػػف التػػأثيرات السػػمبية لممقاطعػػة االقتصػػادية عمػػى االقتصػػاد

االسػرائيمي شػػارؾ الػرئيس اإلسػرائيمي الحػػالي " رؤكفػػيف ريفمػػيف" فػػي مػػؤتمر يرمػػي إلػػى محاربػػة حممػػة مقاطعػػة
إسرائيؿ ( ،(BDSكانعقد المؤتمر الذم نظمتو صحيفة "يديعكت احركنكت" في القدس الغربية ،بمشػاركة عػدد
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مػػف الػػكزراء اإلس ػرائيمييف كشخصػػيات أمنيػػة كسياسػػية كاقتصػػادية كأكاديميػػة .كمػػا يشػػارؾ فػػي المػػؤتمر سػػفير
االتح ػػاد األكركب ػػي ف ػػي ت ػػؿ أبي ػػب "الرس أندرس ػػكف" ،كك ػػذلؾ ممثم ػػكف ع ػػف الم ػػكبي الص ػػييكني ف ػػي الكالي ػػات
المتحػػدة .كييػػدؼ المػػؤتمر إلػػى إيجػػاد آليػػة عمػػؿ لمحاربػػة حركػػة المقاطعػػة( ،)BDSكالحػػد مػػف تأثيرىػػا عمػػى

كثقافي ػػا ،حيػػث شػػيدت الفتػ ػرة الماضػػية تصػػاعدنا ممحكظ ػػا فػػي دعػػكات المقاطع ػػة
ػاديا
ن
إسػػرائيؿ سياسػ نػيا كاقتصػ ن
الدكليػػة إلسػرائيؿ خصكصػػا فػػي أكركبػػا ،كسػػط تكقعػػات بػػأف تخسػػر إسػرائيؿ نحػػك ثمانيػػة مميػػارات دكالر سػػنكيا
بسبب المقاطعة األكركبية لمنتجات المستكطنات (الجزيرة نت.)2016،
المطمب الثاني:المقاطعة الدولية االقتصادية إلسرائيل
أوالً :حممة المقاطعة الدولية

ال تعتبر حممة ( )BDSحزبان سياسيان كال حركة أيديكلكجية ،كانما ىي حركػة حقػكؽ إنسػاف عالميػة ذات

قيػػادة كمرجعيػػة فمسػػطينية ،كىػػي تعتمػػد عمػػى الجيػػكد الطكعيػػة كالمبدعػػة لؤلف ػراد كالمؤسسػػات المؤيػػدة لحقػػكؽ

اإلنسػػاف كاعػػبلء شػػأف القػػانكف الػػدكلي (البرغػػكثي ،2014 ،ص .)20ككانػػت أبػػرز حمػػاالت المقاطعػػة الدكليػػة
خبلؿ الصراع العربي اإلسرائيمي ،حممة المقاطعة العربية ،التي قامت بيا الدكؿ العربيػة بتنسػيؽ مػف الجامعػة

العربيػػة ضػػد الشػػركات العالميػػة التػػي كانػػت تعامػػؿ مػػع إس ػرائيؿ ،كالتػػي كبػػدت االقتصػػاد اإلس ػرائيميخسػػائر
بالمميػػارات مػػف الػػدكالرات ،نتيجػػة ىػػذه المقاطعػػة س ػكاء بصػػكرة مباش ػرة أك غيػػر مباش ػرة ،بعػػد أف قامػػت الػػدكؿ

العربية بتصنيؼ الشركات العالمية التي تتعامؿ مع إسرائيؿ كضعيا في قكائـ سػكاء لمقاطعتيػا نتيجػة تعامميػا

مػػع إسػرائيؿ (مقابمػػة مػػف الػػدكتكر مػػازف العجمػػة.)2015/6/7 ،كرغػػـ أف ىػػذه المقاطعػػة كانػػت فرديػػة لػػبعض

الدكؿ العربية إال إنيا أثرت عمى االقتصاد اإلسرائيمي ،كساىمت فػي ت ارجػع االسػتثمارات األجنبيػة فػي السػكؽ

اإلسرائيمية ،حتى تكقيع اتفاؽ أكسمك (مقابمة مع الدكتكر سمير أبك مدهلل.)2015/6/14 ،

ككانػػت الػػدعكات الدكليػػة لمقاطعػػة منتجػػات المسػػتكطنات دفعػػت المفكضػػية األكربيػػة لكػػي تػػدعك إلػػى

مقاطعة جميع المنتجات المستكردة مف المسػتكطنات اإلسػرائيمية ،األمػر الػذم جعػؿ رئػيس الػكزراء اإلسػرائيمي

ييدد باستبعاد أكركبا مف جيكد عممية السبلـ؛ إذا ما اتٌخػذ االتحػاد األكركبػي أيػة إجػراءات لمقاطعػة منتجػات
المسػ ػػتكطنات اإلس ػ ػرائيمية( ،)Hirbawi,1998كجػ ػػاءت الخطػ ػػكة األكركبيػ ػػة فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بمقاطعػ ػػة منتج ػ ػػات
المسػػتكطنات اإلس ػرائيمية كاالمتنػػاع عػػف اسػػتيرادىا باعتبارىػػا منتجػػات ال تخضػػع التفاقيػػة التجػػارة الح ػرة بػػيف
"إسرائيؿ" كاالتحاد األكركبي عممنا بأنو في العادة يتـ تزييؼ شيادات المنشأ لمنتجػات المسػتكطنات عمػى أنيػا

منتجة بنسرائيؿ كليػذا اعتمػدت المجمكعػة األكركبيػة إطػا نار قانكنيػنا خاصػنا بمنػع تسػريب منتجػات المسػتكطنات

اإلسرائيمية إلى المستيمؾ األكركبي باعتبارىا مستكطنات غير قانكنيػة كغيػر شػرعية(عبػد اهلل )2014 ،كيػأتي
قػرار المقاطعػة األكركبيػة لممسػتكطنات ،نتيجػة حكػـ المحكمػة الدكليػة فػي الىػام فػي العػاـ  ،2004كالقاضػػي

بأف المستكطنات اإلسرائيمية غير شرعية ،كتخرؽ البند  49مف ميثاؽ جنيؼ ،الذم يحظػر عمػى دكلػة محتمػة
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أف تكطف سكانيا في المنػاطؽ التػي احتمتيػا(ككالػة األنبػاء كالمعمكمػات كفػاء  ،)2011كتقػكـ مجمكعػة تسػمى
"ألكيػػة ثػػكب الحمػػاـ" ( )Bathrobe Brigadesبأعمػػاؿ احتجػػاج ضػػد النظػػاـ الصػػييكني مػػف خػػبلؿ تنظػػيـ
مظػػاىرات خػػارج المحػػبلت التجاريػػة التػػي تبػػاع فييػػا منتجػػات  ،AHAVAكذلػػؾ ضػػمف حممػػة بعن ػكاف "جمػػاؿ

مسػػركؽ" ( )Stolen Beautyكمػػا تحػػاكؿ ىػػذه المجمكعػػة منػػع شػػركة "اىافػػاه" مػػف تطػػكير شػػبكة مػػف نقػػاط

البيع في ىكلندا .كقد بدأت ىذه الحممة تؤتي ثمارىا عندما كافؽ كزيػر الخارجيػة اليكلنػدم "ماكسػيـ فيرىػاخف"
عمى البدء في تحقيؽ حكؿ استيراد منتجات "أىافاه" لمتجميؿ (تقرير مكقع البديؿ.)2009 ،

كقالػػت صػػحيفة "ىػػآرتس" إف "إس ػرائيؿ" تتخػػكؼ مػػف اتسػػاع رقعػػة المقاطعػػة االقتصػػادية الدكليػػة ليػػا،

كربما تطاؿ ىذه المقاطعة العديد مف المشاريع "اإلسرائيمية" ،كال تقتصر عمى منتجات المسػتكطنات ،كأشػارت

الصػػحيفة إلػػى تصػريحات كزيػرة العػػدؿ السػػابقة "تسػػيبي ليفنػػي" ،التػػي حػػذرت فييػػا مػػف أف المقاطعػػة األكركبيػػة
لمبضػػائع "اإلس ػرائيمية" ،سػػتطاؿ "إسػرائيؿ" بأسػػرىا ،كلػػيس المسػػتكطنات فقػػط ،كذلػػؾ فػػي ظػػؿ عػػدـ كجػػكد تقػػدـ
سياسي في عممية التسكية مع الفمسطينييف (.ىآرتس)2013/7/14 ،وكانت حركة المقاطعة قد كسبت عػدة

جكالت ضد عدد مف الشركات العالمية المتكرطػة فػي االنتياكػات اإلسػرائيمية لحقػكؽ اإلنسػاف ،فػالقفزة النكعيػة

القادمػة فػي المقاطعػة االقتصػػادية إلسػرائيؿ تسػتكجب تفعيػػؿ كنشػر حركػة  BDSعربيػان ،كذلػؾ ألىميػة السػػكؽ

العربية لمعظـ الشركات العالمية الضخمة(.البطمة ،كالبرغكثي) 2014 ،

كقد أجبرت حممة المقاطعة أصػحاب المصػانع فػي المسػتكطنات عمػى إغبلقيػا؛ أك انتقاليػا إلػى داخػؿ

إسرائيؿ؛ كفي كمتا الحالتيف النتيجة في غير صالح السياسة االستيطانية اإلسرائيمية؛ كلعػؿ ىػذا مػا يفسػر قمػؽ

تػػؿ أبيػػب المت ازيػػد حيػػاؿ حمػػبلت المقاطعػػة ،خاص ػةن فػػي أكركبػػا التػػي تعتبػػر مػػف كبػػار المسػػتكرديف لبضػػائع

عمما بأف صادرات المستكطنات اإلسرائيمية ألكركبا تبم قيمتيا  220مميكف يػكرك " 294.4مميػكف
إسرائيؿ؛ ن
دكالر سػػنكينا ،كىػػك رقػػـ كبيػػر مقارنػػة بصػػادرات الفمسػػطينييف لؤلس ػكاؽ األكركبيػػة ،التػػي ال تتجػػاكز  15مميػػكف
يكرك " 20مميكف دكالر" كػؿ عػاـ؛ لػذلؾ سػارعت الحككمػة اإلسػرائيمية إلػى تخصػيص مبمػ مئػة مميػكف شػيكؿ

(نحػػك  30مميػػكف دكالر) لمقيػػاـ بحممػػة دعائيػػة مضػػادة كمناىضػػة لمشػػركات األكركبيػػة كاألميركيػػة التػػي تعمػػف
المقاطعة(ككالة كفاء .)2011

ثانياً :نتائج المقاطعة الدولية االقتصادية
تعتبػػر أكركبػػا أكبػػر شػػريؾ تجػػارم إلسػػرائيؿ بحسػػب الجيػػاز المركػػزم لئلحصػػاء فػػي إسػػرائيؿ ،حيػػث

ص ٌػدرت إسػرائيؿ ألكركبػا فػػي العػػاـ2013ـ مػا يعػػادؿ ،24,028مقارنػػة ب 20,830مميػار دكالر مػػع أمريكػػا،
األمػػر الػػذم يعنػػي أىميػػة األس ػكاؽ األكركبيػػة بالنسػػبة لممنتجػػات اإلس ػرائيمية(.بدر ،2015،ص )62كفػػي ىػػذا

السياؽ أكد "مصػطفي البرغػكثي" عضػك حممػة ( )BDSأف حركػة المقاطعػة كبػدت إسػرائيؿ خسػائر اقتصػادية
كسياس ػػية كأخبلقي ػػة مممكس ػػة ،كق ػػد نجح ػػت ف ػػي كص ػػـ إسػ ػرائيؿ بأني ػػا دكل ػػة "أبارتياي ػػد" كنظ ػػاـ فص ػػؿ كتميي ػػز
عنصػرم ،.لػػذلؾ عمػػى جميػػع المسػػئكليف كالييئػػات الفمسػػطينية ضػػركرة تبنػػي المقاطعػػة كالتخمػػي عػػف أيػػة أكىػػاـ
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بالمفاكضػػات  ،كتنفيػػذ ق ػ اررات المجمػػس المركػػزم لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية  ،التػػي طالبػػت بتبنػػي المقاطعػػة
االقتصػ ػػادية ككقػ ػػؼ التنسػ ػػيؽ األمنػ ػػي كتصػ ػػعيد المقاكمػ ػػة الشػ ػػعبية ( البرغػ ػػكثي .)2015 ،ككشػ ػػفت صػ ػػحيفة
ي ػػديعكت أحرن ػػكت العبري ػػة :ع ػػف كثيق ػػة “إسػ ػرائيمية” سػ ػرية تح ػػذر م ػػف تن ػػامي مقاطع ػػة “إسػ ػرائيؿ” خ ػػبلؿ ع ػػاـ
 ،2015ممػػا قػػد يمػػس باقتصػػادىا كبمنظكمتيػػا األمنيػػة ،محػػذرة ممػػا أسػػمتو” المػػد السياسػػي ضػػدىا” كحػػذرت

الكثيقػة التػي أعػػدتيا ك ازرة خارجيػة االحػػتبلؿ ،ككزعػت عمػػى السػفارات اإلسػرائيمية فػػي كافػة أنحػػاء العػالـ ،التػػي
تحػػػذر فييػػػا مػ ػػف تكاصػػػؿ كتفػ ػػاقـ المػػػد السياسػ ػػي ضػػػد إس ػ ػرائيؿ الػػػذم يػ ػػنعكس ف ػػي ت ازيػ ػػد االعتػ ػراؼ بالدكلػ ػػة

الفمسػػطينية ،كتنػػامي المقاطعػػة بكػػؿ أشػػكاليا نتيجػػة لمجمػػكد السياسػػي .كأشػػارت الكثيقػػة إلػػى أف أكركبػػا التػػي
تعتب ػ ػػر الشػ ػ ػريؾ االقتص ػ ػػادم الكبي ػ ػػر لبلح ػ ػػتبلؿ ،أص ػ ػػبحت تػ ػ ػربط م ػ ػػا ب ػ ػػيف العبلق ػ ػػات السياس ػ ػػية كالعبلق ػ ػػات

االقتصادية ،لذلؾ فنف خطكات كتشديد العقكبػات عمػى منتجػات المسػتكطنات مػف شػأنيا أف تضػر باالقتصػاد
اإلسرائيمي بشكؿ كبير (يديعكت أحرنكت.)2015/1/13 ،

ككػػاف مػػف ضػػمف أىػػـ النتػػائج التػػي اسػػتطاعت حممػػة ))BDSتحقيقيػػا خػػبلؿ فت ػرة كجي ػزة فقػػد أعمنػػت

ش ػػركة صكداس ػػتريـ المس ػػتيدفة م ػػف حرك ػػة المقاطع ػػة أف أس ػػيميا ق ػػد خس ػػرت  %14م ػػف قيمت ػػو خ ػػبلؿ ع ػػاـ
2014؛ كخسػػرت شػػركة ميكػػكركت اإلسػػرائيمية لمميػػاه عقػػدان كبيػػ انر قيمتػػو  170مميػػكف دكالر فػػي األرجنت ػػيف،

كأنيػت شػػركة " فيتنػز" اليكلنديػػة لمميػػاه عقػدىا مػػع شػركة ميكػػكركت بسػػبب تػكرط الشػػركة اإلسػرائيمية فػػي دعػػـ
االسػػتيطاف فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة ،كأعمنػػت الحككمػػة األلمانيػػة أنيػػا سػػكؼ سػػتثني جميػػع الشػػركات
كالييئػ ػ ػػات اإلس ػ ػ ػرائيمية المكجػ ػ ػػكدة فػ ػ ػػي األ ارضػ ػ ػػي الفمسػ ػ ػػطينية مػ ػ ػػف اتفاقيػ ػ ػػة التعػ ػ ػػاكف العممػ ػ ػػي كالتقنػ ػ ػػي مػ ػ ػػع

ػنعا داخػؿ المسػتكطنات فػي
إسرائيؿ(البرغكثي ، 2014 ،ص )22كتشير التقديرات إلى كجػكد نحػك  250مص ن
شػػتٌى مجػػاالت اإلنتػػاج؛ فضػػبل عػػف مػػا يقػػارب  3000منشػػأةن أخػػرل مػػف م ػزارع كشػػركات كمحػػبلت تجاريػػة
متنكعػػة؛ فالمسػػتكطنات تنػػتج أكثػػر مػػف  146عبلم ػةن تجاريػػة فػػي كافػػة القطاعػػات اإلنتاجيػػة؛ منيػػا نحػػك 40

عبلم ػةن تجاريػػة غذائيػػة ،كق اربػػة  50عبلمػػة تجاريػػة منزليػػة ،كنحػػك 56عبلمػػة تجاريػػة ،لمنتجػػات كصػػناعات
متنكعة(ككالة األنباء كالمعمكمات كفاء.)2011 ،

ويمكن تحديد أبرز النتائج الجديدة لحممة المقاطعة االقتصادية عمى المستوى الدولي:


ق ػرار ك ازرة التجػػارة الككيتيػػة كقػػؼ التعامػػؿ مػػع  5شػػركات أكركبيػػة بسػػبب نشػػاطيا فػػي األ ارضػػي

المحتمة ،كقياـ بمدية الككيت استثناء شركة" فيكليا" مف عقد بقيمة  750مميكف دكالر.



استبعاد إسرائيؿ مف المناكرات الحربية في إيطاليا بعد حممة مف ناشطي BDS

أعمنػ ػػت شػ ػػركة" أك ارنػ ػػج" الفرنسػ ػػية  2016/1/7إنيػ ػػاء شػ ػراكتيا مػ ػػع شػ ػػركة "بػ ػػارتنر لبلتصػ ػػاالت"

اإلس ػرائيمية ،مؤكػػدة اإلعػػبلف السػػابؽ لحركػػة مقاطعػػة إس ػرائيؿ " "BDSفػػي العػػاـ الماضػػي حػػكؿ ذات
المكضكع.
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سحب بيؿ غيتس استثماراتو بالكامؿ مػف شػركة  G4Sاألمنيػة (كتبمػ  182مميػكف دكالر) بسػبب

تكرطيػػا فػػي انتياكػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف ،كمػػف ضػػمنيا االنتياكػػات اإلس ػرائيمية ،ككػػذلؾ فعمػػت الكنيسػػة

الميثكديػػة (Church

Methodist

 ،)Unitedإح ػػدل أكبػػر الكنػػائس البركتس ػػتانتية فػػي الكالي ػػات

المتحدة .اقرت الكنيسة األميركية سػحب اسػتثماراتيا مػف الشػركات  HPك Caterpillarك Motorola
 ،Solutionsلتكرطيا جميعا في انتياكات االحتبلؿ اإلسرائيمي لمقانكف الدكلي.



قاـ بنؾ "دانسكو" الدنماركي قطع عبلقاتو ببنؾ "ىبكعاليـ" لتكرط األخير في االحتبلؿ .كانسػحبت

شػػركات أكركبيػػة ضػػخمة مػػف عطػػاء بنػػاء مػكان إسػرائيمية خاصػػة فػػي أسػػدكد كحيفػػا "خكفػان مػػف تنػػامي

المقاطعة".


خسػػرت شػػركة "السػػتكـ" الفرنسػػية عقػػدنا يفػػكؽ  9مميػػارات دكالر فػػي مشػػركع "قطػػار الحػػرميف" فػػي

المممكة العربية السعكدية بسبب تكرط الشركة في مشاريع استعمارية كتيكيد في مدينة القدس.

 نصػػحت" بعػػض الحككمػػات األكركبيػػة ،شػػركاتيا كمكاطنييػػا بعػػدـ التػػكرط فػػي مشػػاريع إس ػرائيمية فػػي
األرض المحتمػػة .كتػػأتي كػػؿ ىػػذه الخط ػكات الرسػػمية األكركبيػػة نتيجػػة ضػػغكط شػػعبية كمػػف المجتمػػع

المدني األكركبي كحممة المقاطعة BDS


ألغت شركة حككمية أرجنتينية العاـ المنصرـ ،اتفاقنا مع شركة المياه اإلسػرائيمية" مكػكركت" بقيمػة



كأظيرت بيانات ك ازرة المالية اإلسرائيمية الصادرة في عػاـ  2014أف قيمػة صػادرات المسػتكطنات

 170مميكف دكالر بداعي "سرقة إسرائيؿ" المياه مف األراضي الفمسطينية المحتمة.

اإلس ػرائيمية إلػػى أكركبػػا بمغػػت نحػػك  294.4مميػػكف دكالر سػػنكيان ،فيمػػا بم ػ إجمػػالي الخسػػائر السػػنكية

لبلقتص ػػاد اإلسػ ػرائيمي نح ػػك  20ممي ػػار دكالر ،نتيج ػػة المقاطع ػػة الت ػػي أفق ػػدت الس ػػكؽ اإلسػ ػرائيمية ق ارب ػػة
 9980كظيفة سنكينا ،كأدت إلى إغبلؽ أكثر مف  30شركة.

كفػ ػػي ضػ ػػكء مػ ػػا تقػ ػػدـ يمكػ ػػف القػ ػػكؿ أف حمػ ػػبلت المقاطعػ ػػة االقتصػ ػػادية الدكليػ ػػة إلس ػ ػرائيؿ كمنتجػ ػػات

المسػػتكطنات كبػػدت االقتصػػاد اإلسػرائيمي خسػػائر ىائمػػة ،حيػػث تقػػدر بعػػض التقػػارير أف االقتصػػاد اإلسػرائيمي
تكبػػد خسػػار تفػػكؽ 20مميػػار دكالر خسػػائر مباش ػرة كغيػػر مباش ػرة خػػبلؿ السػػنكات الماضػػية ،نتيجػػة لحم ػبلت

المقاطعة ،األمر الذم يعتبر نص انر كبي انرلمشػعب الفمسػطيني فػي المجػاؿ السياسػي كاالقتصػادم ،باعتبػار أف
مقاطعة منتجات المستكطنات جاءت بقرار رسمي مػف المفكضػية األكركبيػة ،كبعػض الدكلػة األكركبيػة كالغيػر

أكركبيػة ،األمػػر الػػذم أصػػبح يشػكؿ ىػػاجس لػػدل الحككمػػة االسػرائيمية ،بسػبب قػػدرة حمػبلت المقاطعػػة الدكليػػة
عمػى التػأثير فػي االقتصػاد اإلسػرائيمي ،باإلضػافة إلػى التػأثير المػالي كاالقتصػادم لحمػبلت المقاطعػة المحميػة

عمى مستكل الداخؿ في إسػرائيؿ ،لػذلؾ حاكلػت إسػرائيؿ التصػدم لحمػبلت مقاطعػة المنتجػات اإلسػرائيمية مػف

خبلؿ رصد مكازنات مالية كبيرة بيدؼ التصدم لخطر حممة المقاطعة المحمية كالدكلية.
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المطمب الثالث :المقاطعة الثقافية واألكاديمية إلسرائيل
أو ًال :تعريف حممة المقاطعة الثقافية واالكاديمية
لكػػؿ أم ػػة تراثي ػػا الحض ػػارم كالثق ػػافي ال ػػذل يمث ػػؿ ذاكراتي ػػا التاريخيػػة أك س ػػجميا الح ػػى ال ػػذل أكدعت ػػو

تجاربيا كخبراتيا في حياة ممتدة بامتداد العصكر ،كينتقػؿ بػالتعميـ فػي شػكؿ عقائػد كلغػة كعمػكـ كآداب كفنػكف

كتقالي ػػد ،لكن ػػو ال ينتق ػػؿ إرثػ ػان جام ػػدان ثابتػ ػان ،ب ػػؿ ينتق ػػؿ ف ػػي ص ػػيركرة ،حي ػػث يخض ػػع ل ػػركح العص ػػر كيس ػػتجيب

لمتطمبات ػػو ف ػػالتراث ى ػػك المخ ػػزكف الثق ػػافي كالمعرف ػػي ،كى ػػك الرص ػػيد الفك ػػرم كاألي ػػديكلكجي لمعطي ػػات العق ػػؿ
كالس ػػمككيات لمف ػػرد كالجماع ػػة ،كي ػػدخؿ ض ػػمف ى ػػذا المخػػػزكف كالرص ػػيد ك ػػؿ أش ػػكاؿ الثقاف ػػة كالحض ػػارة عبػػػر

العصكر ،كتعتبر العكامؿ الثقافية كالتراثية أحد أىـ مظاىر النضاؿ الػكطني الفمسػطيني ،حيػث تأخػذ المقاكمػة
شكميا كمضمكنيا ،كدكافعيا كأىدافيا مف المحيط االجتماعي الذم تنشأ فيو ،بجميع ما يتصؼ مػف تعقيػدات
كمف تشػابؾ العبلقػات االجتماعيػة السػائدة بػالمجتمع ،كبجميػع العكامػؿ المػؤثرة فيػو تككينػو كتطػكره ،كمػف أىػـ
تمػػؾ العكامػػؿ المػػؤثرة أنمػػاط الثقافػػة كالػػكعي السػػائدة بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػا يسػػتند إلػػى الت ػراث الشػػعبي كالمػػكركث

االجتماعي.

كانطمقػػت الحممػػة الفمسػػطينية لمقاطعػػة إس ػرائيؿ ثقافي ػان كأكاديمي ػان فػػي نيسػػاف  2004فػػي أعقػػاب بيػػاف

أص ػ ػػدره األك ػ ػػاديميكف كالمفك ػ ػػركف الفمس ػ ػػطينيكف ف ػ ػػي تشػ ػ ػريف األكؿ  ،2003نظػ ػ ػ ار لبلض ػ ػػطياد االس ػ ػػتعمارم
اإلس ػرائيمي لمشػػعب الفمسػػطيني الػػذم يسػػتند إلػػى األيػػديكلكجيا الصػػييكنية ،كالتػػي تنكػػر مسػػؤكليتيا عػػف النكبػػة
كالبلجئػػيف الفمسػػطينييف ،كرفػػض قبػػكؿ الحقػػكؽ الكطنيػػة الفمسػػطينية كالتفرقػػة العنص ػرية التػػي تتعامػػؿ بي ػا مػػع

كثقافيػة
المكاطنيف العرب داخؿ إسرائيؿ(قمصية ،1998 ،ص ،)287كارتكزت الحممة إلى مقاطعة اقتصػادية
ٌ
ػاديميكف كمثقٌفػكف فمسػطينيكف فػي األ ارضػي المحتمٌػة كالشػتات حثٌػكا فيػو
ك
أكاديمية إلسرائيؿ إلى بياف أصػدره أك ٌ
ٌ
عمى مقاطعة
المؤسسات األكاديمية اإلسرائيمية في أكتكبر  ،2003كفي تمكز  ،2004أصػدرت الحممػة بيانػان
ٌ

ػاديميي المجتم ػػع ال ػػدكلي ي ػػدعكىـ إل ػػى مقاطع ػػة ش ػػاممة كمس ػػتديمة لممؤسس ػػات
كتكج ػػو إل ػػى أك ػ ٌ
ض ػ ٌػـ مبادئي ػػا ٌ
األكاديميػػة كالثقافيػػة اإلس ػرائيمية حتػػى تنسػػحب إس ػرائيؿ مػػف األ ارضػػي المحتمػػة عػػاـ  ،1967بمػػا فييػػا القػػدس

الش ػر ٌقية ،كنػػزع مسػػتكطناتيا فػػي تمػػؾ األ ارضػػي كاالنصػػياع إلػػى ق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة المتعمقػػة بحػػؽ عػػكدة
البلجئيف الفمسطينييف كتفكيؾ نظاـ األبارتيايد.
ثانياً :أىداف الحممة
تؤكد الحممة الفمسطينية لممقاطعػة األكاديميػة كالثقافيػة إلسػرائيؿ أنػو مػف كاجػب المثقفػيف كاألكػاديمييف
الع ػػرب كاألجان ػػب ك ػػأفراد كمؤسس ػػات ،المس ػػاىمة ف ػػي مقاكم ػػة الص ػػييكنية كتجمياتي ػػا ب ػػرفض التطبي ػػع بجمي ػػع

أش ػػكالو كااللتػ ػزاـ بالمب ػػادئ التالي ػػة ،المس ػػتميمة م ػػف تجرب ػػة النض ػػاؿ الت ػػاريخي ف ػػي جن ػػكب أفريقي ػػا ض ػػد نظ ػػاـ
األبارتيايد ،كتطبيقيا بالدقة الممكنة كبانسجاـ مع الذات (مكقع الحممة :)2007 ،BDS
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.1عػ ػػدـ االشػ ػػتراؾ فػ ػػي أيػ ػػة مشػ ػػاريع أك أنشػ ػػطة مقامػ ػػة فػ ػػي إس ػ ػرائيؿ أك برعايػ ػػة إس ػ ػرائيمية أك بتمكيػ ػػؿ
إسرائيمي ،كبدكف استثناء.
.2عدـ االشتراؾ فػي مػؤتمرات أك لقػاءات أك معػارض أك مناسػبات أكاديميػة أك ثقافيػة/فنيػة (سػكاء فػي

الكطف العربي أك في الخارج

 .3كرفػض التعامػػؿ مػػع مؤسسػػات أك جامعػػات مقامػػة فػي الػػكطف العربػػي كتقػػيـ عبلقػػات تعػػاكف كعمػػؿ
مع مؤسسات إسرائيمية

.4الضػػغط عمػػى الحككم ػػات العربيػػة مػػف أجػػؿ إلغ ػػاء جميػػع اتفاقيػػات التعػػاكف مػػع إسػػرائيؿ فػػي شػػتى

المجاالت األكاديمية كالثقافية.

ثالثاً :نتائج حممة المقاطعة الثقافية واالكاديمية
نشػطت "الحممػة الفمسػػطينية لممقاطعػة األكاديميػة كالثقافيػػة إلسػرائيؿ" عمػى جبيػػات ع ٌػدة ،كقػد أحػػرزت

عالميػػة عػ ٌػدة ،ففػػي  9تمػػكز ،2005
جمعيػػات
تقػ ٌػدمنا الفت ػنا منػػذ انطبلقتيػػا عػػاـ  2004كتضػػامنت مػػع نػػدائيا
ٌ
ٌ
كفي الػذكرل السػنكية األكلػى لقػرار محكمػة العػدؿ الدكليػة فػي الىػام بندانػة الجػدار االسػتعمارم بػؿ االحػتبلؿ
برمتو ،ىكقٌع أكثر مف  170اتحادان كمنظمة فمسػطينية فػي فمسػطيف التاريخيػة كالشػتات "عمػى أرسػيا
اإلسرائيمي ٌ
ػداء
الييئػػة التنسػػيقية لمقػػكل الكطنيػػة كاإلسػػبلمية التػػي تشػػمؿ أىػ ٌػـ القػػكل السياسػػية عمػػى السػػاحة الفمسػػطينية" ،نػ ن
ً
كسحب االستثمارات منيػا كف ً
ػرض
ضد إسرائيؿ ،عف طريؽ مقاطعتيا
مدنية عالمية ٌ
يخيان يدعك إلى مقاكمة ٌ
تار ٌ
كبير مف اتحادات الطمبة في جامعػات الغػرب
تبنى عددنا نا
العقكبات عمييا (مكقع حممة ،)2009 ، BDSكقد ٌ

تبن ػػت اتح ػػادات الطمبػػػة ف ػػي عػػػدد م ػػف الجامعػػػات األميركي ػػة كالكنديػػػة سػػػحب
ن ػػداء المقاطعػػػة  ،BDSبينم ػػا ٌ
االستثمارات مػف شػركات متكرطػة فػي االحػتبلؿ اإلسػرائيمي حممػة لمقاطعػة شػركة "فيكليػا" كىػي شػركة فرنسػية
متكرطػػة فػػي مشػػاريع إسػػرائيمية فػػي األرض المحتمػػة ،كقػػد خسػػرت عقػػكدان ،أك اضػػطرت تحػػت ضػػغط حممػػة

المقاطعػػة ،إلػػى أف تنسػػحب مػػف مناقص ػػات بقيمػػة  20مميػػار دكالر تقريب ػان فػػي العػػالـ ،فػػي بريطانيػػا كالسػػكيد
كايرلندا كمدينتىي سانت لكيس كبكسطف األميركيتيف ،كغيرىا(البرغكثي.)2014 ،

كفػػي عػػاـ  2013تبنػػت أربػػع جمعيػػات أكاديميػػة فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مقاطعػػة أكاديميػػة

شػػاممة إلسػ ػرائيؿ ،كم ػػف بيني ػػا جمعي ػػة الد ارس ػػات األمريكيػػة ،كتبن ػػى اتح ػػاد المعمم ػػيف االيرلن ػػدييف ،كى ػػك ممث ػػؿ
معممػػي المػػدارس كالجامع ػػات فػػي ايرلنػػدا فػػي مػػؤتمره الػػكطني العػػاـ عػػاـ  2013مقاطعػػة شػػاممة إلسػػرائيؿ،

ككذلؾ في نفس العاـ تبنى اتحاد الطمبػة البمجيكيػيف مقاطعػة شػاممة إلسػرائيؿ(.البرغػكثي ، 2014 ،ص)21

كم ػػف جيػػػة أخ ػػرل قػػػرر اتح ػػاد مجػػػالس طمب ػػة بريطانيػػػا العظم ػػى االس ػػتجابة القتػ ػراح منظمػػػة "ب ػػي دم أس"

كالتصػكيت لصػالح مقاطعػة االحػػتبلؿ اإلسػرائيمي لمعاقبتػو عمػػى جرائمػو كتنصػمو مػػف حقػكؽ اإلنسػاف كاحػػتبلؿ

الشػػعب الفمسػػطيني .كيضػػـ االتحػػاد مئػػات مجػػالس الطمبػػة كنحػػك  7مميػػكف طالب ػان كطالبػةن كقػػد صػػكت لصػػالح
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الق ػرار  19صػػكتان مقابػػؿ  14صػػكتان كقفػػت ضػػد االقت ػراح ،كأبػػدت إس ػرائيؿ مػػف جانبيػػا ذع ػ انر شػػديدان مػػف ىػػذه
الخطكة كرأت فييا "تيديدان استراتيجيا خطيػ انر " فعبػر كسػائؿ اإلعػبلـ اإلسػرائيمية ،قػاؿ محممػكف "إسػرائيميكف" إف
كضع إسرائيؿ يتجػو نحػك الخطػر ،كاألمػر لػـ يعػد مجػرد تيديػد بعيػد (ككالػة معػا اإلخباريػة ،)2015 ،كيشػكؿ

إعػػبلف اتحػػاد الطمبػػة البريطػػانييف بمقاطعػػة إس ػرائيؿ يعنػػي انضػػماـ  7مميػػكف طالب ػنا بريطاني ػنا إضػػافة إلػػى اؿ7
مميكف عامؿ الذيف أعمنكا سابقا مف خبلؿ النقابات العمالية انضماميـ لحممػة المقاطعػة ،دليػؿ قػاطع عمػى أف

حركة المقاطعة كفرض العقكبات عمى إسرائيؿ مستمرة كتتصاعد ،كلف يؤثر عمييػا كػؿ المحػاكالت اإلسػرائيمية

لكقفيا أك إضعافيا.

كىكػػذا يتبػػيف أف حممػػة المقاطعػػة الثقافيػػة كاألكاديميػػة إلس ػرائيؿ ىػػي جػػزء مػػف المقاكمػػة الشػػعبية التػػي

يخكضيا الشعب الفمسطيني في كؿ أماكف تكاجده ،كىي حممة يقكـ بيا مجمكعة مف الناشػطيف الفمسػطينييف
ب ػػدعـ كتع ػػاكف م ػػع المتض ػػامنيف ال ػػدكلييف ،كحقق ػػت العدي ػػد م ػػف االنج ػػازات كالنجاح ػػات الفعمي ػػة عم ػػى مس ػػتكل

المقاطعػػة الثقافيػػة كاألكاديميػػة إلس ػرائيؿ المؤسسػػات التعميميػػة فييػػا مػػف قبػػؿ الجامعػػات كالمركػػز العمميػػة فػػي

أكركبا كأمريكا مما يعني ،أنيا بدأت تأتي ثمارىا في سبيؿ دعـ الحقكؽ المشػركعة لمشػعب الفمسػطيني ،حيػث
أعمن ػ ػت العديػ ػػد مػ ػػف الجامعػ ػػات كالمؤسسػ ػػات األكاديميػ ػػة الدكليػ ػػة مقاطعػ ػػة الجامعػ ػػات كالمؤسسػ ػػات التعميميػ ػػة
اإلسػ ػرائيمية ،بيػ ػػدؼ دعػ ػػـ الحقػ ػػكؽ الكطنيػ ػػة الفمسػػػطينية ،كالتنديػ ػػد باسػ ػػتمرار االح ػػتبلؿ اإلس ػ ػرائيمي لؤل ارضػ ػػي

الفمسطينية.
خالصة
استعرضػػت الد ارسػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ تطػػكر مفيػػكـ المقاكمػػة فػػي الفكػػر السياسػػي الػػكطني الفمسػػطيني،
كأضحت الكسائؿ الجديدة التي انطكت تحت مفيكـ المقاكمة ،مف خبلؿ تناكؿ المقاكمة الشػعبية فػي فمسػطيف
بعػػد تكقيػػع اتفػػاؽ أكسػػمك ،كالنضػػاؿ السياسػػي كالدبمكماسػػي فػػي األمػػـ المتحػػدة كالمنظمػػات الدكليػػة األخػػرل،

باإلضافة لممقاطعة االقتصادية كالثقافية كاألكاديمية .كفي ضكء ما تقدـ يمكف التأكيد عمى النتائج التالية:

يعتبػػر اتفػػاؽ أكسػػمك نيايػػة لمرحمػػة طكيمػػة مػػف تػػاري النضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني اعتمػػد فييػػا الكفػػاح

المس ػػمح كس ػػيمة رئيس ػػية لمنضػػػاؿ ال ػػكطني الفمسػػػطيني ،كبداي ػػة لمرحمػػػة جدي ػػدة تقػػػكـ عم ػػى الس ػػبلـ كالتسػػػكية
السياسية كالتعايش السممي ،كفؽ ق اررات الشرعية كالدكلية كمشركع التسكية السممية.

بػرزت المقاكمػة الشػعبية فػػي الحالػة الفمسػطينية ،خاصػػة عقػب أكسػمك ،كتعتبػػر المقاكمػة الشػعبية فعػػؿ

اع كمسػػئكؿ لمحفػػاظ عمػػى الكجػػكد كالعػػيش بك ارمػػة كحريػػة ،كالمقاكمػػة المدنيػػة أك الشػػعبية أك
إنسػػاني إرادم ك و
البلعنفيػػة نضػػاؿ شػػاؽ كطكيػػؿ تخكضػػو الشػػعكب ضػػد االحػػتبلؿ .كىػػذا النضػػاؿ السػػممي يقػػكـ عمػػى االبتكػػار
ف ػػي مكاق ػػع المكاجي ػػة كفي ػػو الق ػػدرة عم ػػى الص ػػمكد كالص ػػبر ،بي ػػدؼ جع ػػؿ االح ػػتبلؿ اإلسػ ػرائيمي أكث ػػر كمف ػػو،

كنجحت المقاكمة الشعبية الفمسطينية في التأثير عمى الرأم العالمي في الكاليات المتحػدة األمريكيػة كاالتحػاد

األكركبي ،كالتي نددت بسياسة االحتبلؿ اإلسرائيمي معمنة دعميا لمشعب الفمسطيني في نضالو.
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شكمت خطكة حصكؿ فمسطيف عمى عضكية "دكلة مراقب " في األمـ المتحدة ،أىمية ذات شأف كبير

السػػتعادة القضػػية الكطنيػػة إطارىػػا الػػدكلي ،القػػادر فػػي ىػػذه المرحمػػة عمػػى اجت ػراح حػػؿ مت ػكازف ليػػا ،كمثمػػت
خطػكة ميمػػة عمػى طريػػؽ التػػدكيؿ ،حيػث مكنػػت دكلػػة فمسػطيف مػػف االنضػماـ إلػػى كيانػػات دكليػة تقػػع ضػػمف
منظكمػػة األمػػـ المتحػػدة .كػػاف أىميػػا انضػػماـ فمسػػطيف إلػػى اتفاقيػػة ركمػػا كمحكمػػة الجنايػػات الدكليػػة ،الػػذم

يعتبػػر نص ػ انر سياسػػيان كقانكنيػان كبي ػ انر لمشػػعب الفمسػػطيني ،يميػػد لتقػػديـ مجرمػػي الحػػرب اإلس ػرائيمييف لممحاكمػػة

الدكلية.

تعتبػػر المقاطعػػة االقتصػػادية ،أسػػمكبا نمكذجي ػنا كشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ المقاكمػػة الفمسػػطينية ،تعطػػي خيػػار

أخػػر لمشػػعب الفمسػػطيني غيػػر ثنائيػػة (المفاكضػػات المقاكمػػة) ،كالتػػي تعنػػي إيقػػاؼ التبػػادؿ السػػمعي كالخػػدماتي

بش ػػكؿ كم ػػي أك جزئ ػػي م ػػع االح ػػتبلؿ االسػ ػرائيمي ،بي ػػدؼ إجب ػػار إسػ ػرائيؿ عم ػػى الرض ػػكخ لمحق ػػكؽ الكطنيػػػة

الفمسػػطينية .كأثٌػػرت المقاطعػػة الدكليػػة االقتصػػادية بشػػكؿ سػػمبي عمػػى االقتصػػاد اإلس ػرائيمي؛ فقػػد بػػرز ت ارجػػع
مجمػػؿ صػػادرات االسػػتيطاف الصػػناعية كالتجاريػػة فػػي  2013بنحػػك %14؛ فيمػػا سػػجمت المنتجػػات الزراعيػػة

اجعػػا بحػكالي  ،%50بعػػد أف كصػؿ حجػػـ أربػاح الصػػادرات الزراعيػة فػػي 2012
مػف الخضػػركات كالفكاكػو تر ن
إلى حكالي  650مميكف دكالر.
تعتبػػر "الحممػػة الفمسػػطينية لممقاطعػػة األكاديميػػة كالثقافيػػة إلس ػرائيؿ" التػػي نشػػطت عمػػى جبيػػات عػ ٌػدة،

ج ػػزء م ػػف النض ػػاؿ ال ػػكطني كالمقاكم ػػة الش ػػعبية الفمس ػػطينية ،الت ػػي أح ػػرزت تق ػ ٌػدمان الفتػ ػان من ػػذ انطبلقتي ػػا ع ػػاـ
 ،2004كالتي تسعى لمقاطعة دكلة االحتبلؿ ثقافينا كأكاديمينا بيدؼ الحصكؿ عمػى الحقػكؽ الكطنيػة لمشػعب

الفمسطيني ،كحققت حممة المقاطعة الثقافية نتائج إيجابية فيمػا يتعمػؽ بمقاطعػة إسػرائيؿ ثقافيػنا كاكاديميػنا عمػى
مستكل العالـ.

تطكر مفيكـ المقاكمة تطك انر ممحكظان ،كأصبح أكثر شمكلية عف السابؽ ،كأصبح يشػمؿ كافػة الكسػائؿ

األدكات ،مف المقاكمة الشعبية كالنضاؿ السياسي كالدبمكماسي ،كالمقاطعة االقتصادية كالثقافية ،بعد مػا كػاف
يركز في السابؽ عمى الكفاح المسمح ككسيمة رئيسية لتحرير فمسطيف.
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خفففففاتمففففففة
النتائج والتوصيات:
الحمد هلل الذم بو تتـ النعـ ،كتكتمؿ الصالحات ،أما بعد.
تناكلػػت ىػػذه الرسػػالة تطػػكر مفيػػكـ المقاكمػػة فػػي الفكػػر السياسػػي الػػكطني الفمسػػطيني كقػػدمت تأصػػيبلن

لمفيػػكـ المقاكمػػة فػػي القػػانكف الػػدكلي كأكضػػحت جػػذكر المقاكمػػة الفمسػػطينية ضػػد االحػػتبلؿ البريطػػاني ،كبينػػت
أى ػػـ األس ػػاليب كالكس ػػائؿ التػػػي اس ػػتخدميا الش ػػعب الفمس ػػطيني فػػػي مكاجي ػػة االح ػػتبلؿ البريط ػػاني كالمشػػػركع

الصػػييكني فػػي فمسػػطيف قبػػؿ النكبػػة ،حيػػث أكضػػحت الد ارسػػة أىػػـ األسػػاليب كاألدكات السياسػػية كالجماىيريػػة
كالعسكرية التي اتبعيا الشعب الفمسطيني في مكاجية اليجرات االسرائيمية كاالنتػداب البريطػاني عمػى فمسػطيف

قبؿ النكبة.
كفس ػػرت الد ارس ػػة مفي ػػكـ المقاكم ػػة ل ػػدل منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية ف ػػي الميث ػػاؽ الق ػػكمي كال ػػكطني،
ٌ
كأكضػ ػػحت عكامػ ػػؿ االخػ ػػتبلؼ كاالتفػ ػػاؽ حػ ػػكؿ مفيػ ػػكـ المقاكمػ ػػة لػ ػػدل الفصػ ػػائؿ الكطنيػ ػػة كاليسػ ػػارية كالبعثيػ ػػة

المنضػػمة تحػػت لػػكاء منظم ػػة التحريػػر ،حيػػث أك ػػدت الد ارسػػة أف ىنػػاؾ اخػػتبلؼ ح ػػكؿ مفيػػكـ المقاكمػػة ف ػػي
الس ػػاحة الفمس ػػطينية ،ف ػػبعض التنظيم ػػات الفمس ػػطينية تنظ ػػر لممقاكم ػػة الفمس ػػطينية عم ػػى اني ػػا مقاكم ػػة كطني ػػة
يتقػػدميا الش ػػعب الفمس ػػطيني ،كىن ػػاؾ م ػػف ينظ ػػر لممقاكم ػػة الفمسػػطينية عم ػػى أني ػػا ج ػػزء م ػػف النض ػػاؿ الع ػػالمي

لمقاكمػػة االمبرياليػػة العالميػػة ،كىنػػاؾ مػػف ينظػػر ليػػا عمػػى أنيػػا جػػزء مػػف المقاكمػػة العربيػػة كالتػػي تتطمػػب كحػػدة
عربية قبؿ البدء بمعركة التحرير

كرك ػػزت عم ػػى مفي ػػكـ المقاكم ػػة ل ػػدل حرك ػػة ف ػػتح كاالس ػػتراتيجية العس ػػكرية لمكف ػػاح المس ػػمح كالتح ػػديات
كالمتغيػرات العربيػػة كاإلقميميػػة كالدكليػػة التػػي أثػػرت عمػػى المقاكمػػة الفمسػػطينية كجعمػػت مفيػػكـ المقاكمػػة يتطػػكر

كيصبح أكثر شػمكلية عػف السػابؽ ،كأكضػحت الد ارسػة الكسػائؿ كاألدكات الجديػدة التػي أصػبحت جػزء مفيػكـ

المقاكمػػة الفمسػػطينية ،حيػػث أصػػبح مفيػػكـ المقاكمػػة فػػي الفكػػر السياسػػي الػػكطني الفمسػػطيني ،يضػػـ النضػػاؿ
السياسي كالدبمكماسي في األمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية األخرل ،كالمقاكمة الشػعبية بكػؿ اسػاليبيا كأدكاتيػا
السػػممية كالجمػػاىيرم كالمقاطعػػة االقتصػػادية كالثقافيػػة كاألكاديميػػة إلس ػرائيؿ عمػػى المسػػتكل المحمػػي كالػػدكلي
كالتي أصبحت تحقؽ نتائج إيجابيػة فػي تكبيػد االقتصػاد اإلسػرائيمي الكثيػر مػف الخسػائر االقتصػادية كالماليػة،

كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات التالية:
أوالً :النتائج:

 .1تعتػػرؼ أحكػػاـ القػػانكف الػػدكلي المعاصػػر بحػػؽ كػػؿ الشػػعكب فػػي مقاكمػػة العػػدكاف كاالحػػتبلؿ ،كأف مقاكمػػة
االحػػتبلؿ األجنبػػي ىػػي عمػػؿ مشػػركع كفػػؽ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة كمبػػادئ القػػانكف الػػدكلي .كأف حػػؽ تقريػػر
المصػير ىػك حػػؽ شػرعي مكفػكؿ حسػػب ميثػاؽ األمػػـ كقكاعػد القػانكف الػػدكلي العػاـ ،حيػث تػػنص الفقػرة الثانيػػة
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مف المادة األكلي مف ميثاؽ األمـ المتحدة" انماء العبلقات الكدية بيف األمـ عمى أساس مبدأ احتػراـ كمسػاكاة
الشعكب كحقيا في تقرير المصير.
 .2انطمق ػػت حرك ػػة التحري ػػر ال ػػكطني الفمس ػػطيني ف ػػتح م ػػف أج ػػؿ تص ػػفية المش ػػركع الص ػػييكني كاقام ػػة الدكل ػػة
الفمسػطينية المسػػتقمة عمػي كامػػؿ التػػراب الػكطني ،كتبنػػت الحػػرب الشػعبية طكيمػػة األمػػد كالكفػاح المسػػمح كسػػيمة
لتحرير فمسطيف ،كعكسػت حركػة فػتح فػي بناىػا الكاسػعة كالمرنػة كمنطمقاتيػا السياسػية العامػة مػف خػبلؿ عػدـ
تبنييػػا أيديكلكجيػػة سياسػػية محػػددة ،كاقػػع التنػػكع كالتعدديػػة السياسػػية كالفكريػػة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني ،كبػػدأت

ككأنيا بمثابة تجمع لكافة التيارات الفكرية كالسياسية في المتجمع الفمسطيني.

 .3أدل تبني حركة فتح الكفاح المسمح ككسيمة لتحرير فمسػطيف ،إلػى تأكيػد اليكيػة الكطنيػة الفمسػطينية ،بعػد
أف أصرت الحركة عمى الربط بيف الكفػاح المسػمح اليكيػة الكطنيػة الفمسػطينية .فكػاف مػف نتػائج تفجيػر الكفػاح

المسمح عاـ  1965مع انطبلقػة حركػة فػتح ترسػي مفيػكـ اليكيػة الكطنيػة الفمسػطينية عمػى السػاحة السياسػية
كانتيػػاء الكصػػاية العربيػػة ،كالتأكيػػد عمػػى الحقػػكؽ السياسػػية لمشػػعب الفمسػػطيني كشػػعب يمتمػػؾ كافػػة مقكمػػات

الحرية كاالستقبلؿ.

 .4حاكل ػػت حرك ػػة ف ػػتح أف تػ ػكازف ب ػػيف تكجياتي ػػا الكطني ػػة ذات الص ػػبغة االس ػػتقبللية ،كب ػػيف عمقي ػػا الق ػػكمي
العربػػي ،باعتبػػار أف فمسػػطيف ليسػػت قضػػية الشػػعب الفمسػػطيني فحسػػب بػػؿ قضػػية األمػػة العربيػػة كاالسػػبلمية،
لذلؾ منذ تأسيس الحركة كىي تضػع فػي مخططاتيػا كبرامجيػا ىػذا العمػؽ القػكمي العربػي لمعمػؿ الفمسػطيني،

كرغـ ذلؾ استطاعت حركة فتح منذ انطبلقتيا الحفاظ عمى القرار الػكطني المسػتقبؿ ،كاعػادة االعتبػار لميكيػة

الكطنيػػػة الفمسػػػطينية رغػػػـ محػػػاكالت تػػػذكيبيا ،كتمكنػ ػػت حركػػػة فػ ػػتح مػػػف تعزيػػػز مكانتيػػػا ف ػػي قيػػػادة الشػػػعب

الفمسطيني كحركتو الكطنية بالرغـ مف الظركؼ الفمسطينية كالعربية كالدكلة الصػعبة المعقػدة التػي مػرت فييػا،

ميزتيػػا عػػف غيرىػػا مػػف الحركػػات كالتنظيمػػات السياسػػية الفمسػػطينية المكجػػكدة
كذلػػؾ لتمتعيػػا بسػػمات خاصػػة ٌ
عمى الساحة الفمسطينية.

 .5في بداية انطبلقتيػا حاكلػت حركػة فػتح االبتعػاد عػف التناقضػات الفكريػة كاأليديكلكجيػة ،كأعمنػت المرحمػة
مرحم ػػة تح ػػرر كطن ػػي ،كأف تحري ػػر فمس ػػطيف كاج ػػب كطن ػػي كدين ػػي كانس ػػاني ،يج ػػب عم ػػى ك ػػؿ أحػ ػرار الع ػػالـ

المشاركة فيو ،كرفضت الحركة الخكض فػي المضػمكف االجتمػاعي لمثػكرة،كآمنػت بػأف تحريػر فمسػطيف يػؤدم
إل ػػى الكح ػػدة العربي ػػة كل ػػيس العك ػػس ،كأعمن ػػت ف ػػتح أف الش ػػعب الفمس ػػطيني يتمت ػػع بشخص ػػية مس ػػتقمة ،كأك ػػدت
الحركة عمى الحياد الكامؿ في عبلقاتيا مع الدكؿ العربية كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة العربية.

 .6تمتعػ ػػت منظمػ ػػة التحريػ ػػر الفمسػ ػػطينية منػ ػػذ نشػ ػػأتيا بتأييػ ػػد الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني داخػ ػػؿ كخػ ػػارج األ ارضػ ػػي
الفمسطينية ،كاستطاعت بفضؿ جيكدىا أف تحظى بػاعتراؼ العػالـ كممثػؿ شػرعي ككحيػد لمشػعب

الفمسػطيني.

المعبػػر الحقيقػػي عػػف اليكيػػة الكطنيػػة
كقػػد أدل قيػػاـ منظمػػة التحريػػر إلػػى ترسػػي الكيػػاف الفمسػػطيني ،لتكػػكف ي
الفمسػػطينية ،كشػػاركت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية عبػػر جػػيش التحريػػر الفمسػػطيني كق ػكات التحريػػر الشػػعبية
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التابعػػة ليػػا ،فػػي العديػػد مػػف المعػػارؾ العربيػػة كالفمسػػطينية التػػي خاضػػتيا الجيػػكش العربيػػة كالثػػكرة الفمسػػطينية،
عمى كافة جبيات القتاؿ ،األمر الذم يعني أف منظمة التحرير قػد مارسػت المقاكمػة قػكالن كفعػبلن داخػؿ كخػارج

األرض الفمسطينية.

 .7انطمقػػت معظػػـ الفصػػائؿ كالحركػػات الكطنيػػة الفمسػػطينية كأعمنػػت أف حػػرب التحريػػر الشػػعبية طكيمػػة األمػػد
ىػػي األسػػمكب كالكفػػاح المسػػمح ىػػك الكسػػيمة لتحريػػر فمسػػطيف ،كبيػػدؼ القضػػاء عمػػى المشػػركع الصػػييكني فػػي

فمسػػطيف كاقامػػة الدكلػػة الفمسػػطينية عمػػى كامػػؿ الت ػراب الػػكطني ،كرغػػـ ذلػػؾ يكجػػد بعػػض االختبلفػػات الفكريػػة

حػػكؿ مفيػػكـ المقاكمػػة داخػػؿ إطػػار الفكػػر السياسػػي الػػكطني ،فحركػػة فػػتح تنظػػر لممقاكمػػة عمػػى أنيػػا مقاكمػػة

كطني ػ ػػة فمس ػ ػػطينية كأف المرحم ػ ػػة مرحم ػ ػػة تح ػ ػػرر كطن ػ ػػي ال مج ػ ػػاؿ لمح ػ ػػديث فيي ػ ػػا ع ػ ػػف التناقض ػ ػػات الفكري ػ ػػة

كاأليديكلكجيػ ػػة ،بينمػ ػػا تنظػ ػػر التنظيمػ ػػات الفمسػ ػػطينية اليسػ ػػارية مثػ ػػؿ الجبيػ ػػة الشػ ػػعبية كالديمقراطيػ ػػة لممقاكمػ ػػة
الفمسطينية عمى أنيا جزء مػف النضػاؿ العػالمي لمناىضػة االمبرياليػة العالميػة ،كتصػر عمػى إعطػاء مضػمكف

اجتمػػاعي لمص ػراع ،عمػػى اعتبػػار الحركػػة الصػػييكنية ىػػي كجػػزء مػػف االمبرياليػػة العالميػػة ،كمػػف جيػػة أخػػرل
تنظر التنظيمات القكمية الفمسطينية لممقاكمة الفمسطينييف جػزء مػف االسػتراتيجية العربيػة لتحريػر فمسػطيف كأف
تحرير فمسطيف يمر عبر الكحدة العربية.

 .8شػكمت حػػرب تشػريف الثػاني/اكتػػكبر1973ـ ،نقطػػة تحػكؿ فػػي الصػراع العربػي اإلسػرائيمي ،بعػػد أف أثبتػػت
الحػػرب محدكديػػة القػػكة العسػػكرية كالسياسػػية العربيػػة ،حيػػث أدت الحػػرب إلػػى خػػركج مصػػر بثقميػػا السياسػػي
كالعسػػكرم مػػف دائػرة الص ػراع العربػػي اإلسػرائيمي ،عقػػب بتكقيعيػػا اتفاقيػػة كامػػب ديفيػػد .1979كجػػاء البرنػػامج

المرحمي ،منسجمان مػع ىػذه التحػكالت فػي المشػيد العربػي ،كالػذم أعتبػر نقطػة تحػكؿ رئيسػيةفػي تػاري حركػة

التحػػرر الفمسػػطينية ،حيػػث جػػاء انعكػػاس لمتح ػكالت فػػي المشػػيد العربػػي كالػػدكلي ،بعػػد حػػرب أكتػػكبر،1973

كخػػركج الثػػكرة مػػف األردف ،مػػف خػػبلؿ تبنػػي خيػػار المرحميػػة فػػي النضػػاؿ الػػكطني بالمكافقػػة عمػػى إقامػػة سػػمطة
كطنية فمسطينية عمى أم شبر يتـ تحريره مف األراضي الفمسطينية.

 .9أدل تبنػػي المرحميػػة فػػي النضػػاؿمػػف خػػبلؿ طػػرح البرنػػامج المرحمػػي عػػاـ  ،1974لتطػػكر الفكػػر السياسػػي
الكطني الفمسطيني ،مف المطالبة بتحرير كامػؿ تػراب فمسػطيف كتصػفية المشػركع الصػييكني إلػى القبػكؿ دكلػة
فمسػػطينية فػػي حػػدكد ال اربػػع مػػف حزي ػراف  1967كعاصػػمتيا القػػدس الش ػريؼ ،مػػع عػػكدة كتعػػكيض البلجئػػيف

كفػػؽ القػرار رقػػـ  ،194كنػػتج عػػف تبنػػي المجمػػس الػػكطني الفمسػػطيني لمبرنػػامج المرحمػػي ظيػػكر أزمػػة سياسػػية

كانقساـ في المكقؼ السياسي في منظمة التحرير الفمسطينية ،خاصة مػع تشػكيؿ جبيػة الػرفض بقيػادة الجبيػة
الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف ،بػػدعـ مػػف العػراؽ كليبيػػا ،كقػػد ظػػؿ ىػػذا االنقسػػاـ فػػي المكقػػؼ السياسػػي الفمسػػطيني
يمقي بظبللو الثقيمة عمى الحالة الفمسطينية حتي الكقت الراىف.

 .10أسفر الغزك اإلسرائيمي لجنكب لبناف كجبلء منظمػة التحريػر الفمسػطينية عػف بيػركت صػيؼ  1982عػف
إنيػػاء فعمػػي لنظريػػة حػػرب التحريػػر الشػػعبية طكيمػػة األمػػد كالكفػػاح المسػػمح الفمسػػطيني ،ممػػا سػػاىـ فػػي تكجػػو
منظمة نحك التسكية السػممية السياسػية كالقبػكؿ بكػؿ القػ اررات الدكليػة .فقػد شػكمت ىػذه التحػديات التػي كاجيػت

الكفػػاح المسػػمح سػػببان فػػي تحػػكؿ مفيػػكـ المقاكمػػة كاالنتقػػاؿ مػػف الكفػػاح المسػػمح كاالتجػػاه إلػػى العمػػؿ السياسػػي
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كالدبمكماس ػػي عم ػػى الس ػػاحة العربي ػػة كالدكلي ػػة ،بع ػػد مػػػا أص ػػبح ممارس ػػة الكف ػػاح المس ػػمح ش ػػبو مس ػػتحيؿ بعػػػد
الض ػربات التػػي تمقتيػػا حركػػة المقاكمػػة الفمسػػطينية بعػػد الخػػركج مػػف األردف كبيػػركت عمػػى يػػد النظػػاـ العربػػي
كالجيش اإلسرائيمي.

 .11أجبػػرت التحػكالت الدكليػػة كاإلقميميػػة الناتجػػة عػػف انييػػار االتحػػاد السػػكفيتي كحػػرب الخمػػيج الثانيػػة ،القيػػادة
الفمسػػطينية إلػػى التعػػاطي بنيجابيػػة مػػع المسػػاعي الدكليػػة إلنيػػاء الص ػراع العربػػي االس ػرائيمي ،كالقبػػكؿ بعمميػػة

التسػكية السياسػية كفػؽ قػ اررات الشػػرعية الدكليػة كمبػدأ األرض مقابػؿ السػبلـ .فقػػد أبػرزت حػرب الخمػيج الثانيػػة
نقاط الضعؼ في المكقؼ العربي كالفمسطيني ،ككضعت منظمة التحرير الفمسػطينية فػي أزمػة سياسػية كماليػة
كبي ػرة فػػي سػػبيؿ الحفػػاظ عمػػى كجكدىػػا كطػػرؼ إقميمػػي محػػاكر فػػي عمميػػة التسػػكية السياسػػية ،بعػػد أف فقػػدت

المنظمػػة تأثيرىػػا العسػػكرم كالسياسػػي بعػػد الخػػركج مػػف بيػػركت ،ممػػا سػػاىـ فػػي بػػركز قيػػادات فمسػػطينية مػػف
داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة ،كالتي شكمت خط انر عمى قيادة منظمة التحرير بالخػارج ،األمػر الػذم دفػع

قيادة المنظمة باالستعجاؿ في التكقيع عمى اتفاؽ أكسمك.

 .12يعتبػػر اتفػػاؽ أكسػػمك نيايػػة لمرحمػػة طكيمػػة مػػف النضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني اعتمػػد فييػػا الكفػػاح المسػػمح

كس ػػيمة رئيس ػػية لمنض ػػاؿ ال ػػكطني الفمس ػػطيني ،كبداي ػػة لمرحم ػػة جدي ػػدة تق ػػكـ عم ػػى الس ػػبلـ كالتس ػػكية السياس ػػية
كالتعايش السممي ،كفؽ ق اررات الشػرعية الدكليػة كمبػدأ األرض مقابػؿ السػبلـ كمشػركع التسػكية السػممية برعايػة

الكاليات المتحدة األمريكية .ككاف اتفاؽ أكسمك بمثابة محصمة مكضػكعية لميػزاف القػكل اإلقميمػي كالػدكلي بعػد

انييػار االتحػػاد السػكفيتي كانقسػػاـ النظػاـ السياسػػي العربػػي بعػد حػػرب الخمػيج الثانيػػة ،فتقػدـ الفمسػػطينيكف عبػره

حي ػػز الجغرافيػػػا السياس ػػية بأنش ػػاء أكؿ سػػػمطة كطنيػػػة فمسػػػطينية عم ػػى جػػػزء مػػػف األرض
عتب ػػة التػػػاري إل ػػى ٌ
تكجػػت
الفمسػػطينية ،كمػػف جيػػة أخػػرل ك ي
اعتبػػر اتفػػاؽ أكسػػمك تتكيج ػنا لجيػػكد الكاليػػات المتحػػدة فػػي المنطقػػة فقػػد ٌ

اتفاقيات أكسمك جيكد الكاليات المتحدة عمى امتداد عقديف مف الزمف الحتكاء الحركة الكطنية الفمسطينية.

اع كمسػػئكؿ لمحفػػاظ عمػػى الكجػػكد كالعػػيش بك ارمػػة كحريػػة،
 .13تعتبػػر المقاكمػػة الشػػعبية فعػػؿ إنسػػاني إرادم ك و
كالمقاكمػػة الشػػعبية نضػػاؿ شػػاؽ كطكيػػؿ تخكضػػو الشػػعكب ضػػد االحػػتبلؿ .كىػػذا النضػػاؿ السػػممي يقػػكـ عمػػى

االبتكار فػي مكاقػع المكاجيػة كفيػو القػدرة عمػى الصػمكد كالصػبر ،بيػدؼ جعػؿ االحػتبلؿ أكثػر كمفػة ،كنجحػت
المقاكمػػة الشػػعبية الفمسػػطينية التػػي ىػػي أحػػد كسػػائؿ النضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني ك التػػي كانػػت مكجػػكدة منػػذ
بداية المشركع الصييكني في فمسطيف  ،في تحقيؽ بعض النتائج عمى المسػتكم المحمػي كالػدكلي ،مػف خػبلؿ

حشػ ػػد ال ػ ػرأم العػ ػػاـ الػ ػػدكلي لمتضػ ػػامف مػ ػػع الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني ضػ ػػد الجػ ػػدار كاالسػ ػػتيطاف ،كعمػ ػػى المسػ ػػتكل

اإلس ػرائيمي مػػف خػػبلؿ ق ػ اررات محكمػػة العػػدؿ العميػػا اإلس ػرائيمي بتغيػػر مسػػار الجػػدار كارجاعػػو لمخمػػؼ ،كعمػػى
المسػػتكم الفمسػػطيني ،كعممػػت المقاكمػػة الشػػعبية عمػػى تكحيػػد الجيػػكد الكطنيػػة الرسػػمية كالشػػعبية فػػي مكاجيػػة
الجػػدار كاالسػػتيطاف بعػػد حالػػة االنقسػػاـ السياسػػي كالجغ ارفػػي التػػي شػػيدتيا األ ارضػػي الفمسػػطينية بعػػد سػػيطرة
حركة حماس عمى قطاع غزة.
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ٌ .14شكؿ حصكؿ فمسطيف عمى عضكية "دكلة مراقبة " في األمػـ المتحػدة ،خطػكة ذات شػأف كبيػر السػتعادة
القضػػية الكطنيػػة إطارىػػا الػػدكلي ،القػػادر فػػي ىػػذه المرحمػػة عمػػى اجت ػراح حػػؿ مت ػكازف ليػػا ،كقػػد مثػػؿ حصػػكؿ

فمسطيف عمى دكلة غير عضػك خطػكة ميمػة عمػى طريػؽ التػدكيؿ ،حيػث مكنػت دكلػة فمسػطيف مػف االنضػماـ

إلى كيانات دكلية تقع ضمف منظكمة األمـ المتحدة .كاف أىميا انضماـ فمسػطيف إلػى اتفاقيػة ركمػا كمحكمػة

الجنايػػات الدكليػػة ،الػػذم يعتبػػر نصػ انر سياسػػيان كقانكنيػان كبيػ انر لمشػػعب الفمسػػطيني ،يميػػد لتقػػديـ مجرمػػي الحػػرب

اإلسرائيمييف لممحاكمة الدكلية.

 .15تعتبر المقاطعة االقتصادية ،أسػمكبنا نمكذجيػنا كشػكؿ مػف أشػكاؿ المقاكمػة الفمسػطينية ،تعطػي خيػار أخػر

لمشػعب الفمسػطيني غيػر ثنائيػة (المفاكضػات ،المقاكمػة) ،كتعنػي المقاطعػة االقتصػادية إيقػاؼ التبػادؿ السػػمعي
كالخ ػػدماتي بش ػػكؿ كم ػػي أك جزئ ػػي م ػػع االح ػػتبلؿ االسػ ػرائيمي ،بي ػػدؼ إجب ػػار إسػ ػرائيؿ عم ػػى الرض ػػكخ لمحق ػػكؽ

الكطني ػػة الفمس ػػطينية .كأثٌػػرت المقاطع ػػة الدكلي ػػة االقتص ػػادية بش ػػكؿ س ػػمبي عم ػػى االقتص ػػاد اإلسػ ػرائيمي .حي ػػث
حققػت حركػػة المقاطعػػة  BDSقفػزة نكعيػػة ككبػػدت االقتصػاد اإلسػرائيمي خسػػائر كبيػرة تقػػدر بحػكالي 20مميػػار
دكالر ،بعد تنامي حماالت المقاطعة إلسرائيؿ في المجاؿ األكاديمي كالثقافي كاالقتصادم.

 .16اتسػػع مفيػػكـ المقاكمػػة كتطػػكر تطػػك انر ممحكظ ػان كأصػػبح أكثػػر شػػمكلية عػػف السػػابؽ ،كأصػػبح يشػػمؿ كافػػة
أشكاؿ النضاؿ السياسي كالدبمكماسػي كالمقاكمػة الشػعبية كالمقاطعػة االقتصػادية كالثقافيػة كاألكاديميػة ،بعػد مػا
كػػاف يركػػز فػػي السػػابؽ عمػػى الكفػػاح المسػػمح كالعمػػؿ العسػػكرم بصػػكرة رئيسػػية منػػذ بدايػػة الثػػكرة الفمسػػطينية

المعاصرة مع انطبلقة حركة فتح ،مػع التأكيػد عمػى البندقيػة كالعمػؿ المسػمح مػازاؿ كجػزء مػف مفيػكـ المقاكمػة
في الفكر السياسي الكطني الفمسطيني.

ثانياً :التوصيات
 -تكصػػي الد ارسػػة بنعػػادة جمػػع ككتابػػة التػػاري السياسػػي كالعسػػكرم لحركػػة فػػتح فػػي مجمػػدات ككتػػب رسػػمية

تصػػدر عػػف الحركػػة ،كفػػي ىػػذا الشػػأف تكصػػي الد ارسػػة ال ػرئيس "محمػػكد عبػػاس"؛ باعتبػػاره رئػػيس حركػػة فػػتح،
ار بتش ػػكيؿ مرك ػػز د ارس ػػات متخص ػػص ت ػػابع لمحرك ػػة ،يعم ػػؿ عمػػى إع ػػادة تجمي ػػع ككتاب ػػة الت ػػاري
بنصػػدار قػ ػر ان

السياسػػي كالعس ػػكرم لمحركػػة كيق ػػدـ التكصػػيات كالد ارس ػػات العممي ػػة ،حػػكؿ كاق ػػع الحركػػة كمس ػػتقبميا السياس ػػي
كالتنظيمي كيعالج األزمات التي تعاني منيا الحركة.

 -تكصػػي الد ارسػػة السػػمطة الفمسػػطينية كمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية بالعمػػؿ عمػػى تطػػكير كتفعيػػؿ المقاكمػػة

الشػػعبية كالمقاطعػػة االقتصػػادية كالثقافيػػة إلس ػرائيؿ ،مػػف خػػبلؿ كضػػع اسػػتراتيجية كطنيػػة شػػاممة بالتعػػاكف مػػع

المؤسسػػات األىميػػة ذات العبلقػػة بيػػدؼ تفعيػػؿ المقاكمػػة الشػػعبية كحمػػبلت المقاطعػػة  ،BDSبيػػدؼ الضػػغط
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عمػػى حككمػػة االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي كتكبػػدىا مزيػػدان مػػف الخسػػائر ،إلجبارىػػا عمػػى االعت ػراؼ بػػالحقكؽ الكطنيػػة

الفمسطينية كانياء االحتبلؿ إقامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس الشريؼ.

 -تكصػػى الد ارسػػة بالعمػػؿ عمػػى عقػػد مػػؤتمر كطنػػي شػػامؿ يجمػػع كافػػة التنظيمػػات كالحركػػات الفمس ػػطينية

الكطنية كاإلسبلمية كالشخصيات الكطنية كالمؤسسات األىمية بيدؼ:


إعبلء اريػة الكطنيػة الفمسػطينية ضػمف برنػامج كحػدة كطنيػة شػامؿ ،يقػكـ عمػى أسػاس الشػراكة فػي

القػػرار السياس ػػي ،زم ػػف الح ػػرب كالس ػػمـ م ػػف خ ػػبلؿ التكاف ػػؽ عم ػػى برن ػػامج سياس ػػي كاس ػػتراتيجية لمتح ػػرر
الكطني.


االتفػػاؽ عمػػى قيػػادة كطنيػػة مكحػػدة ،فػػي إطػػار منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،بعػػد تفعيميػػا كتطػػكير



معالجػػة أزمػػة االنقسػػاـ الفمسػػطيني ككضػػع آليػػات جديػػدة لتنفيػػذ المصػػالحة الكطنيػػة عمػػى األرض



كضػػع آليػػات جديػػدة بيػػدؼ إعػػادة تفعيػػؿ كتطػػكير مؤسسػػات منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية البيػػت

مؤسساتيا لكي تستكعب الكؿ الفمسطيني.

بيدؼ الخركج مف أزمة االنقساـ الفمسطيني كتحقيؽ الكحدة الكطنية الفمسطينية.

الجامع لمكؿ الفمسػطيني ،بيػدؼ تمكػيف الشػعب الفمسػطيني مػف إعػادة بنػاء كحدتػو الكطنيػة ،مػف خػبلؿ
االتف ػػاؽ عم ػػى ميث ػػاؽ ش ػػرؼ كطن ػػي يح ػػرـ االقتت ػػاؿ كالتخ ػػكيف كالتكفي ػػر ،كيعم ػػؿ عم ػػى إع ػػادة القض ػػية

الفمسطينية في سمـ االىتماـ العربي كالدكلي.


االتفػػاؽ عمػػى اسػػتراتيجية عمػػؿ كطنيػػة شػػاممة لممرحمػػة المقبمػػة ،تكػػكف بمثابػػة برنػػامج عمػػؿ كطنػػي

شػػامؿ بيػػدؼ التحػػرؾ المسػػتكم السياسػػي كالدبمكماسػػي كاالقتصػػادم بمػػا يضػػمف االسػػتفادة مػػف كافػػة

الطاقػػات العربيػػة كالدكليػػة ،كتسػػخرييا فػػي مكاجيػػة الحككمػػة اإلس ػرائيمية فػػي األمػػـ المتحػػدة كالمنظمػػات
الدكلية األخرل بيدؼ ضماف حؽ تقرير المصير كعكدة البلجئيف كاقامة الدكلة الفمسػطينية كعاصػمتيا
القدس الشريؼ.
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المصادر والمراجع
أو ًال :القران الكريم
ثانياً :الوثائ
 -البياف الصادرة عاـ ،1959عف حركة التحرير الكطني الفمسطيني – فتح.

 -البياف السياسي الصادر عف مؤتمر حركة فتح العاـ المنعقد في تكنس بتاري 1989/8/8ـ.

 -الببلغ العسكرم األكؿ ،الصادر عف قكات العاصفة الجناح المسمح لحركة فتح في 1965/1/1ـ.

 -البيػاف السياسػي الصػادر عػف مػؤتمر حركػة فػػتح العػاـ الثالػث المنعقػد مػف تػاري  31آب  1971إلػػى 6

أيمكؿ .1971

 -البياف السياسي الصادر عف مؤتمر حركة فتح العاـ الرابع في سكريا عاـ 1981ـ

 -البرنامج السياسي الصػادرة عػف المػؤتمر العػاـ السػادس لحركػة فػتح ،المنعقػد فػي مدينػة بيػت لحػـ بتػاري

.14-10-2009

 -المذكرة التي قدمتيا الحككمة البريطانية عاـ 1947ـ إلى لجنة األمـ المتحدة الخاصة بفمسطيف.

 النظاـ األساسي لحركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح ،مكتب الشؤكف الفكرية كالدراسات1980 ، -اعبلف االستقبلؿ عاـ  1988الصادرة عف اجتماع المجمس الكطني الفمسطيني.

 الكتاب السنكم ،لمقضية الفمسطينية ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ف بيركت 1969ـ. -الكتاب السنكم ،لمقضية الفمسطينية ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ف بيركت 1970ـ.

 -اليكميات ،الفمسطينية ،المجمد التاسع ،مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 1969ـ.

 اليكميػ ػػات الفمسػ ػػطينية ،المجمػ ػػد الثالػ ػػث عشػ ػػر ،مركػ ػػز األبحػ ػػاث منظمػ ػػة التحريػ ػػر الفمسػ ػػطينية ،بيػ ػػركت1971ـ.

 -اليكميػ ػػات ،الفمسػػػطينية ،المجمػ ػػد التاسػػػع عشػ ػػر ،مركػػػز األبحػ ػػاث منظمػػػة التحريػ ػػر الفمسػػػطينية ،بيػ ػػركت

1974ـ.

 بياف االنطبلقة  ،47الصادرة عف حركة التحرير الكطني الفمسطيني – فتح عاـ 2011ـ. خطاب الرئيس محمكد عباس أماـ الجمعية العامة األمـ المتحدة ،عاـ 2012ـ. -خطاب الرئيس ياسر عرفات في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ1974ـ.

 دراسات ثكرية ،حركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح ،منشكرات الثكرة طريقنا إلي الحرية. -دراسات ثكرية ( ،)1حركة التحرير الكطني الفمسطيني – فتح ،منشكرات الثكرة طريقنػا لمحريػة بػدكف سػنة

أك مكاف نشر.

 مبادرة السبلـ الفمسطينية الصادرة عف المجمس الكطني الفمسطيني 1988ـ. ميثاؽ األمـ المتحدة الصادرة عف االجتماع التأسيسي لممنظمة الدكلية .1945224

 كثيقة مفيكـ اإلرىاب كالمقاكمة رؤية عربية – إسبلمية ،مركز دراسات الشرؽ األكسط ،عماف 2003 -قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  ،67/19الصادر عاـ 2012ـ ،القاضػي بترقيػة مكانػة فمسػطيف

مف عضك مراقب لدكلة مراقب.

 -قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  ،70/225الصػادر عػاـ ،2015القاضػي بتأكيػد السػيادة الكاممػة

لمشػػعب الفمسػػطيني فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة بمػػا فييػػا القػػدس الشػرقية كلمسػػكاف العػػرب فػػي الجػكالف
عمى مكاردىـ الطبيعة.

 -كتػػاب فمسػػطيف الثػػكرة ،المجمػػد  ،4مؤسسػػة بيسػػاف لمصػػحافة كالنشػػر ،األعػػبلـ المكحػػد منظمػػة التحريػػر

الفمسطينية ،ط ،1نيقكسيا –قبرص 1988ـ.

 -كتػػاب فمسػػطيف الثػػكرة ،المجمػػد  ،13مؤسسػػة بيسػػاف لمصػػحافة كالنشػػر ،األعػػبلـ المكحػػد منظمػػة التحريػػر

الفمسطينية ،ط ،1نيقكسيا –قبرص 1989ـ.

 -كتػػاب فمسػػطيف الثػػكرة ،المجمػػد  ،17مؤسسػػة بيسػػاف لمصػػحافة كالنشػػر ،األعػػبلـ المكحػػد منظمػػة التحريػػر

الفمسطينية ،ط ،1نيقكسيا –قبرص 1990ـ.

 كتاب االستراتيجية السياسية كالتنظيمية ،الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،بدكف دار كال سنة نشر. -كتاب المسيرة التاريخية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،الدائرة الثقافية المركزية ،غزة 2014ـ.

 -ىيكػػؿ البنػػاء الثػػكرم كالتنظيمػػي لحركػػة فػػتح ،الصػػادرة عػػف اجتماعػػات قػػادة الحركػػة قبػػؿ االنطبلقػػة فػػي

الككيت عاـ 1962ـ.
ثالثاً :المراجع العربية
أ-المجمدات:

 أبف فارس ،أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا 395( .ق) :معجـ مقاييس المغة .بتحقيػؽ كضػبط عبػدالسبلـ محمد ىاركف .دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،لبناف.

 أبػف منظػكر ،محمػػد بػف مكػػرـ بػف عمػػي أبػك الفضػػؿ جمػاؿ الػػديف ( 711ق) :معجػـ لسػػاف العػرب .تحقيػػؽعبد اهلل الكبير ،محمد حسب اهلل ،ىاشـ الشاذلي .دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،لبناف

 المكسكعة الفمسطينية ،القسـ العاـ ،المجمد الثاني ،الطبعة األكلي 1984 ،ـ. المكسكعة الفمسطينية ،القسـ الثاني ،المجمد الخامس ،الطبعة األكلي 1984 ،ـ. المكس ػػكعة الفمس ػػطينية ،الحس ػػف ،خال ػػد ،فك ػػر حرك ػػة التحري ػػر ال ػػكطني الفمس ػػطيني – ف ػػتح ،القس ػػـ الث ػػاني،المجمد الثالث ،الطبعة األكلي بيركت 1990ـ.
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 المكسكعة الفمسطينية ،عمكش ،نػاجي ،فكػر حركػة المقاكمػة الفمسػطينية ( ،)1987- 1948القسػـ الثػاني،المجمد الثالث ،الطبعة األكلي بيركت 1990ـ.
 المكسػػكعة الفمسػػطينية ،محافظػػة ،عمػػي ،الفكػػر السياسػػي الفمسػػطيني مػػف  ،1948/ 1918القسػػـ الثػػاني،المجمد الثالث ،الطبعة األكلي بيركت 1990ـ.

 المكسكعة السياسية ،الكيالي ،عبد الكىاب ،كآخركف ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر 1979 ،ـ. المكسكعة السياسة الكيالي ،ماىر ،الجزء الخامس ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت1986 . مكسكعة المصطمحات السياسية كاالقتصادية،باكر ،أحمد ،بدكف دار نشر2008 ،ب-المقابالت الشخصية
 مقابمػػة مػػع األسػػتاذ ،محمػػد البطػػؿ ،مػػدير عػػاـ المجمػػس الثػػكرم لحركػػة فػػتح مػػف الفت ػرة مػػف 1990كحتػػى2008ـ ،حكؿ صناعة القرار السياسي كالعسكرم في حركة فتح ،بتاري 2015/5/11ـ.

 مقابم ػػة م ػػع ال ػػدكتكر ،م ػػازف العجم ػػة ،الخبي ػػر االقتص ػػادم كالمحاض ػػر ف ػػي جامع ػػة األزى ػػر ،ح ػػكؿ ج ػػدكلالمقاطعة االقتصادية األكاديمية الفمسطينية ضد إسرائيؿ ،بتاري 2015/6/7ـ
 مقابمة مع الدكتكرة ،مريـ أبك دقة حػكؿ دكر المػرأة الفمسػطينية فػي المقاطعػة االقتصػادية إلسػرائيؿ ،بتػاري2015/6/14ـ

 مقابمػػػة مػ ػػع الػ ػػدكتكر سػػػمير أبػ ػػك مدلمػ ػػة ،الخبيػػػر االقتصػ ػػادم كالمحاضػ ػػر بجامعػػػة األزىػ ػػر ،حػ ػػكؿ حممػ ػػةBDSالمقاطعة االقتصادية إلسرائيؿ .بتاري .2015/6/14
 مقابمػػة عبػػر اليػػاتؼ مػػع الػػدكتكر احمػػد المجػػدالني ،أمػػيف عػػاـ جبيػػة النضػػاؿ الشػػعبي ،كعضػػك المجنػػةالتنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،حػػكؿ تػػأثير المتغي ػرات الدكليػػة كالعربيػػة عمػػى الفكػػر السياسػػي كالتحػػكؿ
فػ ػ ػػي مفيػ ػ ػػكـ المقاكمػ ػ ػػة ،كدكر النضػ ػ ػػاؿ السياسػ ػ ػػي كالدبمكماسػ ػ ػػي الفمسػ ػ ػػطيني فػ ػ ػػي األمػ ػ ػػـ المتحػ ػ ػػدة ،بتػ ػ ػػاري

2015/6/15ـ.

 مقابمة مع األستاذ ،صالح زيداف ،مسئكؿ الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف في قطػاع غػزة ،حػكؿ الفكػرالسياسي لمجبية الديمقراطية كدكر الجبية الديمقراطية في البرنامج المرحمي2015/6/16 ،ـ

 مقابمػػة مػػع األسػػتاذ /جميػػؿ مزىػػر ،مسػػئكؿ الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف فػػي قطػػاع غ ػزة ،حػػكؿ خػػطالعمميػػات بالخػػارج كدكر الجبيػػة الشػػعبية فػػي أحػػداث أيمػػكؿ األسػػكد ،كالخػػركج المتكػػرر لمجبيػػة الشػػعبية مػػف

منظمة التحرير.2015/6/16 .
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 مقابم ػػة ال ػػدكتكر م ػػع عب ػػد اهلل االفرنج ػػي ،عض ػػك المجن ػػة المركزي ػػة الس ػػابؽ لحرك ػػة ف ػػتح ،كمف ػػكض التعبئ ػػةكالتنظيـ السابؽ في قطاع غزة ،حكؿ المتغيرات الدكلية كاالقميمية كتأثيرىا عمى الفكػر السياسػي لحركػة فػتح،

بتاري 2015/11/24ـ.

 مقابمة مػع الػدكتكر زكريػا األغػا ،عضػك المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح كمسػؤكؿ الييئػة القياديػة العميػا لحركػةفػػتح بقطػػاع غػزة ،لمحػػديث عػػف تطػػكر الفكػػر السياسػػي لحركػػة فػػتح بتجػػاه التسػػكية السياسػػية .فػػي مكتبػػو بغػزة

بتاري .2016/1/1/20

 -مقابم ػػة م ػػع االس ػػتاذ محم ػػد البط ػػؿ م ػػدير ع ػػاـ المجم ػػس الث ػػكرم الس ػػابؽ ،كالعض ػػك الم ارق ػػب ف ػػي المجم ػػس

االستشارم لحركة فتح ،حكؿ دكر المجمس االستشارم لحركة فتح ،بتاري 2016/6/16ـ
ج :الكتب العربية

 .1أبك الكفا ،احمد ،الكسيط في القانكف الدكلي العاـ ،ط  ،1دار النيضة العربية القاىرة .1996

 .2أبػػك غربيػػة ،عثمػػاف ،مفػػاىيـ كآليػػات فػػي العمػػؿ التنظيمػػي ،دار خميػػؿ الػػكزير لمطباعػػة كالنشػػر ،راـ اهلل
فمسطيف1999،ـ.

 .3أبك غربية ،بيجت ،صفحات مف تاري الفضية الفمسػطينية حتػى عػاـ  1949الرؤيػة التاريخيػة كمبلمػح

تجربو ذاتية ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت 1989ـ.

 .4أب ػػك غربي ػػة ،عثم ػػاف ،التنظ ػػيـ ب ػػيف النظري ػػة كالتطبي ػػؽ ف ػػي تجرب ػػة حرك ػػة ف ػػتح ،دكاف دار نش ػػر ،راـ اهلل
1995ـ.

 .5أبػػك قاسػػـ ،سػػبلمة ،زيػػداف( ،المػػكاء مػػازف عػػز الػػديف) العسػػكرية الفمسػػطينية مػػف  1948إلػػى ،1973
مطابع دار األيتاـ اإلسبلمية الصناعية 2009ـ.
 .6أبػػك قاسػػـ ،سػػبلمة ،زيػػداف (الم ػكاء مػػازف عػػز الػػديف) قتػػاؿ العمبلقػػة العسػػكرية الفمسػػطينية مػػف -1973
 ،1994اإلدارة العامة لممطبكعات ،ك ازرة األعبلـ ،فمسطيف 2014ـ.

 .7أبػ ػػك نجػ ػػؿ ،أسػ ػػامة ،كآخػ ػػركف ،مسػ ػػيرة المتغي ػ ػرات السياسػ ػػية كأثرىػ ػػا عمػ ػػى سياسػ ػػيات منظمػ ػػة التحريػ ػػر

الفمسطينية ،دار الجندم لمنشر كالطباعة ،القدس 2012ـ.

 .8أبك حجمة ،إبراىيـ ،كخمة ،سالـ ،اتفاقية أكسمك المسيرة المتعثػرة كمنعطفاتيػا الجديػدة ،دار التقػدـ العربػي

لمصحافة كالنشرة ،ط ،1بيركت 1996ـ.

 .9أبك النصر ،عبد الحميد ،محمكد ،ثكرة الكؼ األخضر ،أكؿ كفاح مسمح فمسػطيني فػي القػرف العشػريف،
مؤسسة بيت المقدس لمدراسات كالبحث الفمسطينية ،غزة 2015ـ.

 .10أب ػػك عم ػػرك ،زي ػػاد ،أص ػػكؿ الحرك ػػات السياس ػػية ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة  ،1967-1948دار األسػ ػكار ،ط،1

القدس 1987ـ.

 .11إسػػماعيؿ ،محمػػكد (أبػػك إسػػماعيؿ) جبيػػة التحريػػر العربيػػة ،النػػدكة الفكػػرم كالسياسػػية ،المركػػز القػػكمي

لمدراسات كالتكثيؽ ،غزة 2000ـ.
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 .12األزعر ،محمد ،خالد ،منظمة التحرير الفمسطينية التجربة كاآلفاؽ المستقبمية ،النػدكة الفكريػة السياسػية،
مركز القكمي لمدراسات كالتكثيؽ ،غزة 2000ـ.

 .13ابراش ،إبراىيـ ،البعد القكمي لمقضية الفمسطينية ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت .1987

 .14ابراش ،إبراىيـ ،فمسطيف في عالـ متغير ،المؤسسة العربية لئلرشاد القكمي ،راـ اهلل فمسطيف2003 ،ـ
 .15النػػاطكر ،محمػػكد ،ابػػك الطيػػب ،حركػػة فػػتح بػػيف المقاكمػػة كاالغتيػػاالت ،المجمػػد الثػػاني ،االىميػػة لمنشػػر

كالتكزيع ،عماف 2014ـ.

 .16الناطكر ،محمكد ،أبك الطيب ،القاطع الثالث مف زالزؿ بيركت ،دار الشيماء لمنشر كالطباعة،

الطبعة السادسة ،راـ اهلل فمسطيف 2007ـ.
 .17أحمػػد ،سػػامي ،يكسػػؼ ،الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف (الجػػذكر ،التكػػكيف ،المسػػارات) ،مكتبػػة جزي ػرة

الكرد ،القاىرة 2010ـ.

 .18البرغػػػكثي ،إيػػػاد ،الػػػديف كالسياس ػػية العممانيػػػة السياسػ ػػية كالمسػػػألة الدينيػػػة فػػػي فمسػػػطيف ،مركػ ػػز راـ اهلل

لدراسات حقكؽ اإلنساف ،راـ اهلل 2012ـ.

 .19السػػيد ،مصػػطفي ،كامػػؿ ،البػػدائؿ المتاحػػة أمػػاـ المقاكمػػة الفمسػػطينية فػػي الكقػػت الػراىف ،دار المسػػتقبؿ

العربي ،القاىرة 1982ـ.

 .20السحار ،جميؿ عبد الرحيـ ،فمسطيف بػيف العنصػرية الصػييكنية كالحقػد الصػميبية ،جامعػة اإلسػكندرية،
2008ـ

 .21الشريؼ ،ماىر ،البحث عف كيػاف ،د ارسػة فػي الفكػر السياسػي الفمسػطيني  ،1993/1908شػركة f .

 k . aالمحدكدة لمنشر  ،نيقكسيا قبرص  1995ـ.

 .22الزعنػػكف ،سػػميـ ،السػػيرة كالمسػػيرة مػػذكرات سػػميـ الزعنػػكف (أبػػك األديػػب) ،األىميػػة لمنشػػر كالتكزيػػع ،ط ،1
عماف2013ـ.

 .23الحمد ،جكاد ،كآخركف ،المدخؿ لمقضية الفمسطينية ،مركز دراسات الشرؽ األكسط ،عماف 1999ـ.
 .24الشاعرم ،صالح ،يحيى ،تسكية المنازعات الدكلية سميمنا ،مكتبة مدبكلي ،القاىرة 2006

 .25األسػ ػػطؿ ،ريػ ػػاض ،محمػ ػػكد ،تػ ػػاري فمسػ ػػطيف الحػ ػػديث كالمعاصػ ػػر ،الطبعػ ػػة الثانيػ ػػة ،بػ ػػدكف دار نشػ ػػر
2000ـ.

 .26المسحاؿ ،سعيد ،خميؿ ،ضياع امة ،الرافديف لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلي ،لندف .1994

 .27الحسػ ػػف ،ىػ ػػاني ،حركػ ػػة فػ ػػتح المسػ ػػيرة كالجػ ػػذكر ،النػ ػػدكة الفكريػ ػػة السياسػ ػػية ،خب ػ ػرات الحركػ ػػة السياسػ ػػية
الفمسطينية في القرف العشريف ،المركز القكمي لمدراسات كالتكثيؽ ،غزة 2000ـ.

 .28الشاعر ،محمد ،الحرب الفدائية في فمسطيف عمى ضػكء تجػارب الشػعكب فػي قتػاؿ العصػابات ،مطبعػة
الغريب ،بيركت 1967ـ.
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 .29المصػػرم ،زىيػػر ،إب ػراىيـ ،اتجاىػػات الفكػػر السياسػػي الفمسػػطيني بػػيف الكفػػاح المسػػمح كالتسػػكية ،مكتبػػة
اليازجي غزة فمسطيف 2008ـ.

 .30الكي ػػالي ،عب ػػد الكى ػػاب ،ت ػػاري فمس ػػطيف الح ػػديث ،المؤسس ػػة العربي ػػة لمد ارس ػػات كالنش ػػر ،ط ،9بي ػػركت
1985ـ.

 .31الكيػ ػػالي ،عب ػ ػػد الكى ػ ػػاب ،المقاكم ػ ػػة الفمسػ ػػطينية كالنضػ ػػاؿ العربػ ػػي ،1973-1969المؤسس ػ ػػة العربي ػ ػػة
لمدراسات كالنشر ،بيركت 1973ـ.

 .32الكيبلني ،ىيثـ ،اإلرىاب يؤسس دكلة إسرائيؿ نمكذج ،دار الشركؽ ،ط ،1القاىرة 1997

 .33بف طبلؿ ،الحسف ،حؽ الفمسطينييف في تقر المصير (دراسة لمضفة الغربيػة كقطػاع غػزة) ،مطبكعػات
كككرنيت ،لندف 1981ـ.

 .34ت ػكاـ ،رشػػاد ،دبمكماسػػية التحػػرر الػػكطني ،التجربػػة الفمسػػطينية ،منتػػدل بيرزيػػت لمد ارسػػات االسػػتراتيجية
معيد أبك لغد لمدراسات الدكلية ،جامعة بيرزيت ،راـ اهلل 2013ـ.

 .35جػػرار ،أدىػػـ ،حس ػػني ،شػػعب فمس ػػطيف أم ػػاـ التػػأمر البريط ػػاني كالكيػػد الص ػػييكني ،دار الفرقػػاف لمطب ػػع

كالنشر ،عماف 1992ـ.

 .36جبارة ،تسير ،تاري فمسطيف ،دار الشركؽ ،الطبعة االكلي ،عماف.1998
 .37حسيف ،غازم ،الفكر السياسي الفمسطيني ،مف ( 1988/1963بدكف دار نشر )1993ـ.

 .38حسكنة ،خميػؿ ،إبػراىيـ ،الثػكرات الشػعبية الفمسػطينية – ثػكرة  1936نمكذجػا ،المركػز القػكمي لمد ارسػات

كالتكثيؽ ،غزة 2001ـ

 .39ح ػ ػػكراني ،فيص ػ ػػؿ ،الفكػ ػ ػػر السياس ػ ػػي الفمس ػ ػػطيني  ،1974/1964مركػػ ػػز األبح ػ ػػاث منظم ػ ػػة التحريػ ػ ػػر

الفمسطينية ،ط ،1بيركت 1980ـ

 .40حمزة ،محمد ،أبك جياد أسرار حياتو كأسباب اغتيالو ،مكتبة القدس غزة فمسطيف .1989

 .41حكاتمػ ػػة ،نػ ػػايؼ ،أكسػ ػػمك كالسػ ػػبلـ األخػ ػػر المت ػ ػكازف ،دار األىػ ػػالي لمطباعػ ػػة كالنشػ ػػر كالتكزيػ ػػع ،بيػ ػػركت
1998ـ.

 .42حكاتمػػة ،نػػايؼ ،عبػػد الكػػريـ ،قػػيس ،البرنػػامج المرحػػؿ م 1974-1973ـ ،دار التقػػدـ العربػػي ،ط،1

بيركت 2002ـ

 .43خمػة ،كامػػؿ ،محمػػكد ،فمسػػطيف كاالنتػػداب البريطػاني ،1939-1922 ،المنشػػأة العامػػة لمنشػػر كالتكزيػػع،
ط ،2طرابمس .1982

 .44خكرشػػيد ،غػػازم ،دليػػؿ حركػػة المقاكمػػة الفمسػػطينية مركػػز األبحػػاث منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،بيػػركت
1971

 .45خمػػؼ ،صػػبلح ف فمسػػطيني بػػبل ىكيػػة ،لقػػاءات مػػع الكاتػػب الفرنسػػي اريػػؾ ركل ػك ،ترجمػػة نصػػر مػػركة،
إصدار مؤسسة الشيداء بدكف سنة نشر.
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 .46خمػؼ ،عبػد اليػػادم ،المقاكمػة المدنيػة (مػػدارس العمػؿ الجمػاىيرم كأشػػكالو) ،مؤسسػة األبحػاث العربيػػة،
بيركت 1988ـ.

 .47دركزه ،محمد ،عزة ،القضية الفمسطينية في مختمؼ مراحميا (الجزء األكؿ) منظمة التحريػر الفمسػطينية،
دائرة األعبلـ كالصحافة ،بيركت

1984ـ.

 .48دركزه ،محم ػ ػػد ،عػ ػ ػزة ،القض ػ ػػية الفمس ػ ػػطينية ف ػ ػػي مختم ػ ػػؼ مراحمي ػ ػػا (الج ػ ػػزء الث ػ ػػاني) منظم ػ ػػة التحري ػ ػػر
الفمسطينية ،دائرة األعبلـ كالصحافة ،بيركت 1984ـ.

 .49دركيش ،عبد الكريـ ،تكمك ،ليمي ،حرب  6ساعات ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة 1974ـ.

 .50سعيد ،محمد ،السيد ،مستقبؿ النظاـ العربي بعد أزمة الخميج ،المجمس الػكطني لمثقافػة كالفنػكف اآلداب،

الككيت 1992ـ.

 .51سػػعد اهلل ،عم ػػر ،إس ػػماعيؿ ،تقري ػػر المص ػػير السياس ػػي لمشػػعكب ف ػػي الق ػػانكف ال ػػدكلي الع ػػاـ المعاص ػػر،

المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر 1986ـ.

 .52سػػبلمة ،محمػػد ،عبػػد السػػبلـ ،الصػراع الفمسػػطيني اإلسػرائيمي كقضػػايا الحػػؿ النيػػائي بػػيف قكاعػػد القػػانكف
الدكلي كاختبلؿ مكازيف القكل ،شبكة المعمكمات الجامعية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة .2003

 .53سميماف ،فيد ،كآخركف ،في تدكيؿ القضية الفؿ سػطينية ،2014/2011سمسػة الطريػؽ إلػى االسػتقبلؿ،
مركز الحرية لؤلعبلـ ،غزة فمسطيف2015،ـ.

 .54شػػبيب ،سػػميح ،منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كتفاعبلتيػػا فػػي البيئػػة الرسػػمية العربيػػة (دكؿ الطػػكؽ) شػػرؽ

برس ،نيقكسيا –قبرص 1988ـ

 .55شفيؽ ،منير ،مكضكعات مف تجربة الثكرة الفمسطينية ،دار الطميعة ،بيركت 1974ـ.

 .56شػػاش ،طػػاىر " السػػفير " مفاكضػػات التسػػكية النيائيػػة كالدكلػػة الفمسػػطينية بػػيف اآلمػػاؿ كالتحػػديات ،دار
الشركؽ ،ط ،1القاىرة 1999ـ.

 .57شاش ،طاىر إسرائيؿ " السفير " كالشرعية الدكلية ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،،القاىرة 2009ـ.

 .58شػ ػػارب ،جػ ػػيف ،البػ ػػدائؿ الحقيقيػ ػػة ،مؤسسػ ػػة ألبػ ػػرت أينشػ ػػتايف ،منشػ ػػكرات المركػ ػػز الفمسػ ػػطيني لد ارسػ ػػات

البلعنؼ ،القدس 2004ـ.

 .59شػػارب ،جػػيف ،كفػػاح البلعنػػؼ كسػػيمة فعالػػة لمعمػػؿ السياسػػي ،مقابمػػة مػػع عفيػػؼ صػػافية ،ترجمػػة دكتػػكر
احمد العممي ،منتديات لمبناف لؤلبد ،بيركت 1988ـ.
 .60شػػبلش ،سػػعد ،ميػػدم ،حركػػة القػػكمييف العػػرب كدكرىػػا فػػي التطػػكرات السياسػػية فػػي العػػراؽ -1958
 ،1966مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت 2004ـ.

 .61صػػالح ،محسػػف ،محمػػد ،القضػػية الفمسػػطينية خمفيتيػػا التاريخيػػة كتطكراتيػػا المعاص ػرة ،مركػػز الزيتكنػػة

لمدراسات ،بيركت 2012ـ.

 .62ص ػػالح ،محس ػػف ،محم ػػد ،فمس ػػطيف ،د ارس ػػات منيجي ػػة ف ػػي القض ػػية الفمس ػػطينية ،دار األع ػػبلـ العرب ػػي،

القاىرة .2003
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 .63صػػالح ،سػػميماف ،االنتفاضػػة الفمسػػطينية ثػػكرة الػػذات الحضػػارية ،الزىػػراء لؤلعػػبلـ العربػػي ،ط ،1القػػاىرة
1992ـ.

 .64صاي  ،يزيد ،الكفاح المسمح كالبحػث عػف الدكلػة ،الحركػة الكطنيػة الفمسػطينية مػف  1949إلػى ،1993
مؤسسة الدراسات الفمسطينية بيركت .2002

 .65طعمو ،جكرج ،المنعطفات الكبرل في قضية فمسطيف في األمـ المتحدة ،مركز د ارسػات الكحػدة العربيػة
1989،ـ.

 .66طبر ،ليندا ،العزة ،عبلء ،المقاكمة الشعبية الفمسطينية تحػت االحػتبلؿ (قػراءة نقديػة كتحميميػة) ،مؤسسػة

الدراسات الفمسطينية ،بيركت 2014ـ.

 .67عباس ،محمكد( ،أبك مازف) طريؽ أكسمك ،شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،بيركت 1994ـ.

 .68عمػكش ،نػػاجي ،خػػط النضػػاؿ كالقتػػاؿ ،كخػػط التسػكية كالتصػػفية ،دار الطميعػة لمطباعػػة كالنشػػر ،بيػػركت
1976ـ.

 .69عريقػػات ،صػػائب ،فمسػػطيف مػػا بعػػد ق ػ اررات الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة ،دائ ػرة شػػؤكف المفاكضػػات،
منظمة التحرير الفمسطينية ،راـ اهلل فمسطيف 2012ـ.

 .70عبد المجيد ،كحيد ،القضية الفمسطينية مف الكفاح المسمح إلػى غػزة أريحػا ،دار القػارئ العربػي ،القػاىرة،
الطبعة األكلي1994 ،ـ.
 .71عبد اليادم ،ميدم ،المسالة الفمسطينية كمشاريع الحمػكؿ السياسػية  ،1974-1934منشػكرات المكتبػة

العصرية ،ط ،1بيركت1975ـ.

 .72عبد الرحمف ،اسعد ،منظمة التحرير الفمسطينية (جذكرىا ،تأسيسيا ،مسػاراتيا) ،مركػز األبحػاث منظمػة

التحرير الفمسطينية .1987

 .73عبػػد الك ػريـ ،قػػيس ،الجبيػػة الديمقراطيػػة الجػػذكر كالمسػػيرة( ،النػػدكة الفكريػػة كالسياسػػية) ،المركػػز القػػكمي

لمدراسات كالتكثيؽ ،غزة 2000ـ.

 .74عمكش ،ناجي ،الثكرة الفمسػطينية قضػاياه كأبعادىػا ،سمسػمة المفكػر العربػي ،ط 2دار الطميعػة ف بيػركت
1978ـ.

 .75عمػكش ،نػػاجي ،نحػك اسػػتراتيجية جديػدة لمثػػكرة الفمسػػطينية ،مركػز األبحػػاث منظمػة التحريػػر الفمسػػطينية،
بيركت .1971

 .76عبد الكػريـ ،قػيس ،آخػركف ،اسػتراتيجية فمسػطينية بديمػة ،المركػز الفمسػطيني لمتكثيػؽ كالمعمكمػات ممػؼ،

راـ اهلل 2011ـ.

 .77عبد الكريـ ،كآخركف ،خمس سنكات عمى اتفػاؽ أكسػمك ،شػركة التقػدـ العربػي لمصػحافة كالنشػر ،بيػركت
1999ـ.
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 .78عػػدكاف ،عصػػاـ ،محمػػد عمػػي ،حركػػة التحريػػر الػػكطني الفمسػػطيني فػػتح م ػف ( ،1968-1958الكتػػاب
األكؿ) مكتبة مدبكلي ،القاىرة .2010

 .79عػػدكاف ،عصػػاـ ،محمػػد عمػػي ،حركػػة التحريػػر الػػكطني الفمسػػطيني فػػتح مػػف ( ،1983-1968الكتػػاب

الثاني) مكتبة مدبكلي ،القاىرة .2010

 .80غػالي ،إبػراىيـ ،الفصػائؿ الفمسػػطينية مػف النشػػأة إلػى حػكارات اليدنػة ،مركػػز األىػراـ الد ارسػػات السياسػػية

كاالستراتيجية ،القاىرة .2005

 .81فػػرج ،عصػػاـ الػػديف ،منظمػػة التحريػػر مػػف  ،1993/1964مركػػز المحركسػػة لمبحػػث كالتػػدريب ،القػػاىرة
1998ـ.

 .82فيمػػي ،إسػػماعيؿ( ،كزيػػر الخارجيػػة المصػػرم األسػػبؽ) التفػػاكض مػػف أجػػؿ السػػبلـ فػػي الشػػرؽ األكسػػط،
مكتبة مدبكلي ،القاىرة 1985ـ

 .83فرحػػات ،محمػػد ،فػػايز ،الفصػػائؿ الفمسػػطينية مػػف النشػػأة إلػػى ح ػكارات اليدنػػة ،مركػػز األى ػراـ الد ارسػػات

السياسية كاالستراتيجية ،القاىرة .2005

 .84قريع ،احمد (أبك عبلء) الركاية الفمسػطينية الكاممػة لممفاكضػات ،مػف أكسػمك إلػى خريطػة طابػا ،مؤسسػة

الدراسات الفمسطينية ،ط ،2بيركت  2006ـ.

 .85قمص ػػية ،م ػػازف المقاكم ػػة الش ػػعبية ف ػػي فمس ػػطيف ت ػػاري حاف ػػؿ باألم ػػؿ كاالنج ػػاز ،المؤسس ػػة الفمس ػػطينية

لدراسات الديمقراطية (مكاطف) ،راـ اهلل فمسطيف 2011ـ

 .86قػيس ،عبػد الكػريـ ،كسػميماف ،فيػد ،الجبيػػة الديمقراطيػة النشػػأة كالمسػيرة ،شػركة التقػػدـ العربػي لمصػػحافة

كالطباعة كالنشر ،بيركت 2001ـ.

 .87منطمقات العمؿ الفدائي تحرير األقطار المحتمة ،حركة التحرير الكطني الفمسطيني – فػتح ،مطػابع دار

القبس ،الككيت بدكف سنة نشر.

 .88محجكب ،عمر االختراؽ " اتفاؽ غزة – أريحا أكالن ،دار جياد لمنشر كالتكزيع ،ط  ،1القاىرة 1994ـ.

 .89مصػػطفي ،أبػػك عمػػي ،الخبػػرات السياسػػية لحرك ػػة القػػكمييف العػػرب كالجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمس ػػطيف،

المركز القكمي لمدراسات كالتكثيؽ ،غزة 2000ـ.

 .90نكف ػػؿ ،مم ػػدكح ،البح ػػث ع ػػف الدكل ػػة ،المؤسس ػػة الفمس ػػطينية لد ارس ػػة الديمقراطي ػػة (مػ ػكاطف) ط ،1راـ اهلل
2000ـ.
 .91نكفػػؿ ،ممػػدكح ،قصػػة اتفػػاؽ أكسػػمك الركايػػة الحقيقيػػة الكاممػػة (طبخػػة أكسػػمك) األىميػػة لمنشػػر كالتكزيػػع،
عماف 1995ـ.

 .92لكرين ػػي ،إدري ػػس ،الت ػػداعيات الكب ػػرل ألح ػػداث 11س ػػبتمبر  ،2001م ػػف غ ػػزك أفغانس ػػتاف إل ػػى اح ػػتبلؿ

العراؽ ،المطبعة كالكراقة الكطنية ،مراكش 2005ـ.

 .93كريش ػػاف ،محمػػد ،منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية (التػػاري كاليياكػػؿ الفصػػائؿ كاإليديكلكجيػػة) ،دار البػػراؽ
1986ـ.
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 .94كم ػػكب ،ع ارب ػػي ،محم ػػد ،المػ ػكاء ال ػػركف س ػػعد ص ػػايؿ (جنػ ػراؿ بي ػػركت) ،مرك ػػز ص ػػخر ح ػػبش لمد ارس ػػات
كالتكثيؽ 2013ـ.

 .95ىيكػػؿ ،محمػػد ،حسػػنيف ،سػػبلـ األكىػػاـ المفاكضػػات الس ػرية بػػيف العػػرب كاس ػرائيؿ ،أكسػػمك مػػا قبميػػا كمػػا

بعدىا ،ط ،1دار الشركؽ ،القاىرة  1996ـ.

 .96ىػػبلؿ ،جميػػؿ ،النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني بعػػد أكسػػمك ،د ارسػػة تحميميػػة ،المؤسسػػة الفمسػػطينية لد ارسػػات

الديمقراطية (مكاطف) ،ط ،1راـ اهلل1998ـ.

 .97ىنػػدم ،خميػػؿ ،آخػػركف( ،إش ػراؼ نبيػػؿ شػػعت) المقاكمػػة الفمسػػطينية كالنظػػاـ األردنػػي ،مركػػز األبحػػاث
منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 1971ـ.

 .98ياس ػػيف ،عبيػػر ،كجمعػػة ،محمػػد ،منظمػػة فػػتح مػػف منظػػكر التسػػكية السػػممية ،مركػػز األىػػراـ لمد ارسػػات
السياسية كاالستراتيجية ،القاىرة  2005ـ.

 .99ياسيف ،عبد القادر ،تاري الطبقػة العاممػة الفمسػطينية  ،1948-1918مركػز األبحػاث منظمػة التحريػر

الفمسطينية ،بيركت 1980ـ.

د -الرسائل العممية الغير منشورة
 .1أحمد ،محمد يكسؼ ،حركة التحرير كالكطني الفمسطيني فتح كأثارىا عمى التنمية السياسػية فػي فمسػطيف،

رسالة ماجستير غير منشكرة مف جامعة النجاح فمسطيف .2007

 .2أبػك قػػكس ،سػميماف ،المقاكمػػة ،اإلرىػػاب رؤيػة تاريخيػػة لمحالػة الفمسػػطينية ،رسػػالة ماجسػتير غيػػر منشػػكرة،
مف كمية الدراسات العميا جامعة بير زيت فمسطيف .2006
 .3المبػيض ،أشػرؼ ،المقاكمػػة المدنيػة فػي فمسػػطيف فػي ضػكء تجربػػة جنػكب أفريقيػا  ،2012-1987رسػػالة
دكتكراه غير منشكرة ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة 2012ـ

 .4العكيصػػي ،صػػبلح ،مصػػطفي ،المقاكمػػة البلعنفيػػة بعػػد اتفػػاؽ إعػػبلف المبػػادئ أكسػػمك( ،نعمػػيف كبمع ػػيف

نمكذجان) رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة األزىر ،غزة فمسطيف 2013ـ.

 .5الس ػػنكار ،زكري ػػا ،إبػ ػراىيـ ،العم ػػؿ الف ػػدائي ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة م ػػف  ،1973-1967رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر
منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة فمسطيف 2003ـ.

 .6الشػي عبػد اهلل ،خالػػد ،مفيػكـ الدكلػػة فػي الفكػػر السياسػي الفمسػػطيني ،2012- 1988 ،رسػالة ماجسػػتير
غير منشكرة جامعة األزىر غزة  2013ـ.

 .7الشراقة ،محمد ،حمداف ،العنػؼ بػيف اإلرىػاب الػدكلي كالنضػاؿ مػف أجػؿ التحػرر كتقريػر المصػير ،رسػالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة المدرسة الكطنية لئلدارة العمكمية ،الرباط المغرب 1990ـ

 .8القصػػاص ،أشػػرؼ ،إب ػراىيـ ،دكر المقاكمػػة الفمسػػطينية لمتصػػدم لعػػدكاف اإلس ػرائيمي عمػػى لبنػػاف -1978
 ،1982رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة فمسطيف 2007ـ.
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 .9الفقعاكم ،كساـ ،إسماعيؿ ،إشكالية القكمي كالكطني في الفكر السياسي لمجبية الشػعبية لتحريػر فمسػطيف
( )2000/1967رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة األزىر ،غزة 2011ـ.

 .10بني نمره ،ليمي ،ياسر عبد الغني ،المقاكمة الشعبية مف كجية نظر التنظيمات الفمسػطينية كأثارىػا عمػى

التنمية السياسية (حركة فتح نمكذجنا) رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح الكطنيػة ،نػابمس فمسػطيف
)2014

 .11ثابػػت ،أمجػػد محمػػكد سػػعكد ،بػػدائؿ دبمكماسػػية فمسػػطينية لمكاجيػػة التحػػديات السياسػػية لبلعت ػراؼ بدكلػػة
فمسطيف في األمـ المتحدة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة فمسطيف 2014ـ.

 .12دلكؿ ،فيميو ،كماؿ ،تطكر الفكر السياسي لمجبيػة الديمقراطيػة لتحريػر فمسػطيف ،رسػالة ماجسػتير غيػر
منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة 2014ـ.

 .13ذياب ،محمػد ،خضػر ،فصػائؿ العمػؿ الػكطني كدكرىػا فػي النضػاؿ التحػررم لمشػعب الفمسػطيني (جبيػة

النضاؿ الشعبي الفمسطيني نمكذجان) رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة القدس ،القدس 2009ـ.

 .14سيسػػالـ ،سػػمير ،حممػػي سػػالـ ،المشػػاريع األمريكيػػة لتسػػكية القضػػية الفمسػػطينية  ،1977-1947د ارسػػة

تاريخية تحميمية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية فمسطيف غزة 2005ـ.

 .15صػ ػكافطة ،أش ػػرؼ ،مح ػػي ال ػػديف ،المقاكم ػػة الش ػػعبية الفمس ػػطينية كامكاني ػػة تحكليي ػػا الس ػػتراتيجية عم ػػؿ

كطني ،2013-2005رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة النجاح الكطنية ،نابمس فمسطيف 2015ـ.

 .16قجالي ،محمد ،حرب الخميج الثانية بػيف أحكػاـ القػانكف الػدكلي كتػداعيات النظػاـ الػدكلي الجديػد ،رسػالة

دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة ،جامعػػة األخػػكة منتػػكرم قسػػنطنية ،كميػػة الحقػػكؽ العمػػكـ السياسػػية ،الج ازئػػر -2008

 2007ـ.

 .17محمد ،رسمية ،انييار االتحاد السكفيتي كانعكاساتو عمى المنطقة العربية ،رسػالة دكتػكراه غيػر منشػكرة،
األكاديمية العربي المفتكحة ،الدنمارؾ  2013ـ.

 .18مكسػػي ،ارئػػد ،أسػػامة ،المقاكمػػة البلعنفيػػة لمكاجيػػة االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي (قطػػاع غ ػزة نمكذج ػان) رسػػالة
ماجستير غير منشكرة ،قسـ العمكـ السياسية جامعة األزىر ،غزة فمسطيف2013 ،ـ

 .19مخيمػر ،عمػػاد مصػباح ،ممارسػػة السػمطة كالفعػػؿ الثػكرم د ارسػػة مقارنػة بػػيف حركػة فػػتح كحركػة حمػػاس،
رسالة ماجستير غير منشكرة جامعة األزىر غزة  2013ـ.

 .20نػزاؿ ،حسػػباف ،شػػكرم خميػػؿ ،النضػػاؿ السػػممي فػػي الصػراعات الدكليػػة ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة،
كمية الدراسات الدكلية جامعة بيرزيت ،راـ اهلل فمسطيف 2010ـ.
ه -الدراسات والتقارير:
 .1األسػػطؿ ،ريػػاض ،جدليػػة العبلقػػة بػػيف قػرار مجمػػس األمػػف رقػػـ  242كبػػيف اعػػبلف االسػػتقبلؿ الفمسػػطيني
عاـ1988ـ ،مؤتمر الشييد ياسر عرفات (تاري كذاكرة) ،جامعة األزىر بغزة2011،ـ.
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 .2أبك ختمة ،صبلح ،كامب ديفيد 2التحكؿ الكامؿ ليسار عرفات تجاه عممية التسكية ،مؤتمر ياسر
عرفات (تاري كذاكرة) ،جامعة األزىر بغزة2011،ـ.
 .3أبك نحؿ ،أسامة ،أبك سعدة ،مخيمر المكقؼ التفاكضي لمرئيس ياسر عرفات في قمة كاد ديفيد،مؤتمر
الشييد ياسر عرفات (تاري كذاكرة) ،جامعة األزىر بغزة2011،ـ.
 .4ابػراش ،إبػراىيـ ،المفاكضػػات كالخيػػارات البديمػػة كمسػػتقبؿ السػػمطة الفمسػػطينية ،ممتقػػي الثقافػػة اليكيػػة ،غػزة
فمسطيف 2011ـ.

 .5ابراش ،ابراىيـ ،ما ىك االرىاب ،ممتقي الثقافة كاليكية الكطنية الفمسطينية ،فمسطيف2008،

 .6ابػػراش ،ابػػراىيـ ،كرقػػة عمػػؿ بعنػػكاف التػػدكيؿ ف ػػي إطػػار اسػػتراتيجية كطنيػػة شػػمكلية ،مركػػز الفمس ػػطيني

ألبحاث السياسات كالدراسات االستراتيجية(مسارات) ،راـ اهلل 2015ـ.

 .7ابراش ،ابراىيـ ،النظاـ السياسي الفمسطيني بيف مرحمتيف،ممتقي الثقافة اليكية ،غزة فمسطيف2008 ،ـ
 .8البطم ػػة ،س ػػامية ،البرغ ػػكثي ،عم ػػر ،ت ػػأثير حرك ػػة مقاطع ػػة إسػ ػرائيؿ كس ػػحب االس ػػتثمارات مني ػػا كف ػػرض

العقكبات عمييا ،معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني (ماس) ،راـ اهلل 2014ـ.

 .9المجػػدالني ،أحمػػد ،كرقػػة عمػػؿ بعنػكاف دكر منظمػػة التحريػػر فػػي التحػكالت السياسػػية ،منتػػدل غػزة الثػػامف
لمدراسات السياسية كاالستراتيجية ،مركز التخطيط الفمسطيني منظمة التحرير الفمسطينية ،غزة 2015ـ.

 .10الغندكر ،يعقكب( ،مدير عاـ ديكاف الفتكل كالتشريع بك ازرة العػدؿ) ،د ارسػة قانكنيػة حػكؿ خطػكة حصػكؿ
فمسطيف عمى صفة (دكلة غير عضك) بصػفة م ارقػب لػدل األمػـ المتحػدة ،ككالػة الػرأم الفمسػطينية لئلعػبلـ،

2012ـ.

 .11المص ػػرم ،ش ػػفيؽ ،انض ػػماـ فمس ػػطيف إل ػػى محكم ػػة الجناي ػػات الدكلي ػػة مػ ػكازيف الػ ػربح كالخس ػػارة كالس ػػبؿ

األفضؿ لمتعامؿ معيا ،مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت 2014ـ.

 .12العراقي ،سيؼ الديف ،احمد ،المقاكمة المسمحة في القانكف الدكلي ،شبكة ذم قار ،بغداد 2011ـ.

 .13الفػرا ،عبػػد الناصػػر ،قاسػػـ ،حػػؽ تقريػػر المصػػر لمشػػعب الفمسػػطيني فػػي ضػػكء الشػػرعية الدكليػػة ،د ارسػػة

جامعة القدس المفتكحة ،بدكف سنة نشر.

 .14ال ػ ػػدجاني ،احم ػ ػػد ،ص ػ ػػدقي ،مس ػ ػػيرة الش ػ ػػعب الفمس ػ ػػطيني كآف ػ ػػاؽ الصػ ػ ػراع العرب ػ ػػي – اإلسػ ػ ػرائيمي ف ػ ػػي

الثمانينيات ،أكراؽ كمؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت 1986ـ.

 .15السػػيد ،منيػػر ،محمػػكد بػػدكم ،االتجاىػػات الحديثػػة فػػي د ارسػػة النظػػاـ الػػدكلي منػػذ انتيػػاء الحػػرب البػػاردة

بحث مقدـ إلى المجنة الدائمة لمعمكـ السياسية كمية التجارة – جامعة أسيكط ،بدكف سنة نشر.

 .16الشي عبد اهلل ،خالد ،الدكلػة فػي الفكػر السياسػي لػدل حركػة فػتح ،مركػز التخطػيط الفمسػطيني ،منظمػة

التحرير الفمسطينية ،غزة 2014ـ.

 .17المكتب الكطني لمدفاع عف األرض كمقاكمة االستيطاف ،د ارسػة خاصػة حػكؿ جػدار الفصػؿ العنصػرم،
منظمة التحرير الفمسطينية ،راـ اهلل 2015ـ.
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 .18أفييرين ػػكس ،ديمت ػػرم ،ب ػػيف القداس ػػة كالسياس ػػة ،د ارسػػػة ف ػػي المنحن ػػى الشخص ػػي لحي ػػاة "مث ػػالي عمم ػػي"
سكريا2003ـ.

 .19ب ػػدر ،أش ػػرؼ ،حرك ػػة المقاطع ػػة العالمي ػػة ((BDSب ػػيف التيكي ػػؿ كالتي ػػكيف ،المرك ػػز الفمس ػػطيني ألبح ػػاث

السياسات كالدراسات االستراتيجية ،راـ اهلل 2015ـ

 .20تقرير استراتيجي ،آفاؽ المقاكمة الشعبية في الضفة الغربية ،مركز الزيتكنة ،بيركت 2014ـ.
 .21جرغ ػػكف ،زي ػػاد ،د ارس ػػة ح ػػكؿ ،العض ػػكية المراقب ػػة لدكل ػػة فمس ػػطيف ف ػػي األم ػػـ المتح ػػدة ،جري ػػدة الص ػػباح

2013،ـ.

 .22شبليؿ ،عمر ،محمكد ،منظمة التحرير الفمسطينية النشأة كالسيرة ،بدكف دار نشر 2013ـ

 .23عريقات ،صائب ،األسػس القانكنيػة الداعمػة لبلعتػراؼ بالدكلػة الفمسػطينية كقبػكؿ عضػكيتيا الكاممػة فػي
األمـ المتحدة ،راـ اهلل فمسطيف2011ـ.

 .24عريقات ،صائب ،كاقع المفاكضػات كافاقيػا ،كرقػة عمػؿ فػي إطػار مػؤتمر اسػتراتيجية المقاكمػة ،المركػز

الفمسطيني ألبحاث السياسات كالدراسات االستراتيجية (مسارات) راـ اهلل 2014،ـ

 .25عبػػد الطيػػؼ ،بػراء ،منػػذر ،اإلرىػػاب كالمحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة ،كميػػة الحقػػكؽ جامعػػة تكريػػت ،الع ػراؽ،

بدكف سنة نشر.

 .26عػػكض اهلل ،ربػػي ،دكر الشػػباب الفمسػػطيني فػػي المقاكمػػة السػػممية الشػػعبية ،المبػػادرة الفمسػػطينية لتعميػػؽ

الحكار العالمي كالديمقراطية( ،مفتاح) راـ اهلل 2012ـ.

 .27مين ػػا ،مج ػػد ،الكجي ػػو ،الس ػػمطة الفمس ػػطينية – دكل ػػة فمس ػػطيف منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية – العبلق ػػات

السياسية كالقانكنية بعد إعبلف الدكلػة ،قػراءات اسػتراتيجية ،العػدد الحػادم عشػر ،مركػز التخطػيط الفمسػطيني
منظمة التحرير الفمسطينية ،غزة فمسطيف 2013ـ.

و -المجالت والصحف
 )1أحم ػػد ،مص ػػمح ،حس ػػف ،اإلرى ػػاب كح ػػؽ ال ػػدفاع الش ػػرعي ف ػػي الق ػػانكف ال ػػدكلي ،مجم ػػة م ػػداد اآلداب الع ػػدد
الثامف ،كمية الحقكؽ الجامعة العراقية ،بدكف سنة نشر.

 )2ابراش ،إبراىيـ ،المشركع الكطني التباسػات التأسػيس كتحػديات التطبيػؽ ،مجمػة سياسػات ،العػدد  ،8معيػد
السياسات العامة ،راـ اهلل 2009ـ.
 )3اب ػ ػراش ،إب ػ ػراىيـ ،حركػ ػػة فػ ػػتح كالسػ ػػمطة تحػ ػػديات االنتقػ ػػاؿ مػ ػػف الثػ ػػكرة لمدكلػ ػػة ،مجمػ ػػة شػ ػػؤكف فمسػ ػػطينية
العدد ،259مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،راـ اهلل 2015ـ

 )4البرغكثي ،عمر ،حركة مقاطعة إسرائيؿ  ،BDSمجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد ،99بيركت 2014ـ
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 )5المصػػرم ،رفيػػؽ مسػػتكم الػػكعي السياسػػي لػػدم أعضػػاء حركػػة التحريػػر الػػكطني الفمسػػطيني فػػتح ،مجمػػة
جامعة األقصى  2007غزة.
 )6الحسػ ػػف ،بػ ػػبلؿ ،األىػ ػػداؼ الحقيقيػ ػػة لمغػ ػػزك اإلس ػ ػرائيمي ،مجمػ ػػة شػ ػػؤكف فمسػ ػػطينية اؿ عػ ػػدد ،128بيػ ػػركت
1982ـ.

 )7الحسػػف ،بػػبلؿ ،المقاكمػػة الفمسػػطينية كالػػرد عمػػى مشػػركع الممػػؾ حسػػيف ،مجمػػة شػػؤكف فمسػػطينية ،العػػدد ،9
مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 1972ـ.

 )8الحسف ،ىاني ،فتح بيف النظريػة كالتطبيػؽ ،مجمػة شػؤكف فمسػطينية العػدد السػابع ،مركػز األبحػاث منظمػة
التحرير الفمسطينية ،بيركت 1972ـ.

 )9الشػػعيبي ،عيسػػى ،عشػػر سػػنكات مػػف الص ػراع بػػيف الحكػػـ األردنػػي كمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،مجمػػة
شؤكف فمسطينية ،العدد  ،41مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 1975ـ.

 )10الشػ ػريؼ ،م ػػاىر ،إش ػػكاليات م ػػا بع ػػد فش ػػؿ مس ػػار أكس ػػمك ،كقف ػػة عن ػػد بع ػػض الس ػػجبلت الفكرية/مجم ػػة
الدراسات الفمسطينية ،المجمد ،18العدد ،70بيركت 2007ـ.

 )11الػػدباغ ،صػػبلح ،حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي أرضػػو كالعػػكدة إلييػػا انطبلق ػنا مػػف شػػرعية حقػػكؽ اإلنسػػاف
كحؽ تقرير المصير ،مجمػة شػؤكف فمسػطينية ،العػدد ،41مركػز األبحػاث منظمػة التحريػر الفمسػطينية ،بيػركت

1975ـ.

 )12البطمػة ،سػامية ،كعمػػر البرغػكثي ،مقاطعػػة البضػائع اإلسػرائيمية تػػكفر  90ألػؼ فرصػػة عمػؿ فمسػػطينية،
جريدة الحياة الجديدة ،العدد ،6638راـ فمسطيف 2014ـ.
 )13البرغػػكثي ،عمػػر ،حممػػة ( )BDSلمقاطعػػة "إسػػرائيؿ" المسػػتكطنات خسػػرت  %35م ػػف قيمػػة منتجاتيػػا
بسبب الحممة ،جريدة الحياة الجديدة ،العدد  ،6705راـ اهلل فمسطيف 2014

 )14البرغكثي ،مصطفي ،كاقع المقاكمة المدنية في فمسطيف( ،كرقة عمؿ ضمف نػدكة حػكؿ المقاكمػة المدنيػة
في فمسطيف) ،مجمة شؤكف فمسطينية العػدد  ،254-253مركػ از ألبحػاث منظمػة التحريػر الفمسػطينية ،راـ اهلل

2013ـ.

 )15البرغكثي ،عمر ،المقاطعة االقتصادية ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي (كرقة عمؿ ضػمف نػدكة حػكؿ المقاكمػة
المدنية في فمسطيف) مجمة شؤكف فمسطينية العػدد  ،254-253مركػز األبحػاث منظمػة التحريػر الفمسػطينية،

راـ اهلل 2013ـ.
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 )16الجبية ،الديمقراطية ،محطات في المسار ،1969-2015 ،أمانة السر مكتب مجمة التثقيؼ المركػزم،
2015ـ.
)17القػػدكمي ،فػػاركؽ ،النضػػاؿ السياسػػي الفمسػػطيني أبعػػاده كمضػػامينو ،مجمػػة شػػؤكف فمسػػطينية ،العػػدد،39
مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 1974ـ.

 )18الكيالي ،عبد الكىاب ،ثكرة أمؿ ،مجمة فمسطيف الثكرة العدد ،42قبرص 1985ـ.
اليحيى ،عبد الرازؽ ،انشاء جيش التحرير الفمسطيني ،مجمة شؤكف فمسطينية ،العدد ،252راـ اهلل2013،ـ.
 )20بمبيسي ،حممي ،حتمية النصر ،قضايا منيجية فكرية ،مجمة المعركة ،راـ اهلل فمسطيف2010ـ.
 )21دم فػ ػػارت ،بػ ػػكؿ ،حػ ػػكؿ عضػ ػػكية فمسػ ػػطيف فػ ػػي األمػ ػػـ المتحػ ػػدة ،مجمػ ػػة العػ ػػكدة ،العػ ػػدد  ،74المركػ ػػز
الفمسطيني لمصادر حقكؽ المكاطنة كالبلجئيف (بديؿ) بيت لحـ 2010ـ.

 )22جري ػػدة الق ػػدس ،عب ػػاس يكق ػػع عم ػػى انض ػػماـ فمس ػػطيف ل ػ ػ  20منظم ػػة أبرزى ػػا الجناي ػػات الدكلي ػػة ،راـ اهلل
2014ـ.

 )23حػػكراني ،فيصػػؿ ،حػػرب الشػػيكر الثبلثػػة كالػػرقـ الػػذم اسػػتحاؿ شػػطبو ،مجمػػة شػػؤكف فمسػػطينية ،العػػدد
 ،129مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 1982ـ.

 )24حمػػكد ،س ػػعيد ،حػػرب تشػ ػريف المجيػػدة كالث ػػكرة الفمس ػػطينية ،مجمػػة ش ػػؤكف فمسػػطينية ،الع ػػدد  ،28مرك ػػز
األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 1973ـ.

 )25حكاتمػػة ،نػػايؼ ،ميمػػات الثػػكرة بعػػد غػػزك لبنػػاف كمعركػػة بيػػركت ،مجمػػة شػػؤكف فمسػػطينية ،العػػدد ،135
1983ـ.

 )26حسيف ،السيد ،حسيف ،معاىدة السبلـ المصرية اإلسرائيمية ،مجمة د ارسػات تاريخيػة ،العػدد،/118/117
كانكف ثاني يناير 2012ـ ،بدكف مكاف صدكر.

 )27سػ ػػخنيني ،عصػ ػػاـ ،الكيػ ػػاف الفمس ػ ػػطيني  ،1974-1964مجمػ ػػة شػ ػػؤكف فمسػ ػػطينية ،العػ ػػدد ،41مرك ػ ػػز
األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 1975ـ.

 )29س ػػخنيني ،عص ػػاـ ،تمثي ػػؿ العش ػػب الفمس ػػطيني كمنظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية ،مجم ػػة ش ػػؤكف فمس ػػطينية
العدد ،15مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 1972ـ.

 )30شػػديد ،محمػػد ،العنػػؼ الثػػكرم الفمسػػطيني كعامػػؿ فػػي السياسػػية األمريكيػػة لمشػػرؽ األكسػػط ،مجمػػة شػػؤكف
فمسطينية العدد  ، 91منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت  1979ـ.
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 )31شعث ،نبيؿ ،فمسطيف الغد ،مجمة شؤكف فمسطينية العدد الثاني ،أيار مايك1971 ،ـ.
 )32ش ػػعت ،نبي ػػؿ ،الث ػػكرة كالتس ػػكية السياس ػػية ،مجم ػػة ش ػػؤكف فمس ػػطينية الع ػػدد  ،23مرك ػػز األبح ػػاث منظم ػػة
التحرير الفمسطينية ،بيركت 1973ـ

 )33شػػفيؽ ،مني ػػر ،منطمق ػػات أساس ػػية الس ػػتراتيجية الثػػكرة الفمس ػػطينية ،مجم ػػة ش ػػؤكف فمس ػػطينية ،الع ػػدد ،17
مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 1973ـ.
 )34صػػاي  ،فػػايز ،مبلحظ ػػات عمػػى ق ػرار مجمػػس األمػػف  ،242مجمػػة شػػؤكف فمسػػطينية ،العػػدد ،15مركػػز
األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 1972ـ.

 )35صايؿ ،سعد ،مقابمة مع مجمة شؤكف فمسطينية العدد  ،128بيركت 1982ـ.
 )36طعمػػو ،جػػكرج ،القضػػية الفمسػػطينية كالص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي فػػي األمػػـ المتحػػدة (.)1974-1965
مجمة شؤكف فمسطينية ،العدد ،41مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 1975ـ.

 )37عبد الحميد ،ميند ،تجربػة حركػة فػتح فػي الحكػـ مػا ليػا كمػا عمييػا،مجمػة شػؤكف فمسػطينية العػدد،259
مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،راـ اهلل فمسطيف2015

عدكاف ،كماؿ ،فتح الميبلد كالمسيرة ،مجمة شؤكف فمسطينية العدد  17مركز األبحاث التابع لمنظمػة التحريػر
الفمسطينية ،بيركت 1973ـ.

)38عطيػة ،سػػامية ،األسػػس القانكنيػػة لممقاكمػػة المدنيػػة فػػي فمسػطيف( ،كرقػػة عمػػؿ ضػػمف نػػدكة حػػكؿ المقاكمػػة
المدنية في فمسطيف) مجمة شؤكف فمسطينية العػدد  ،254-253مركػز األبحػاث منظمػة التحريػر الفمسػطينية،

راـ اهلل 2013ـ
 )39عػ ػػكدة ،أحمػ ػػد ،ف ػ ػراس ،المقاكمػ ػػة السػ ػػممية :تػ ػػاري كآفػ ػػاؽ فمسػ ػػطيف نمكذج ػ ػان ،مجمػ ػػة شػ ػػؤكف فمسػ ػػطينية،
العدد ،250-249مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،راـ اهلل 2012ـ.

 )40عمػػكش ،نػػاجي ،حركػػة التحريػػر الػػكطني الفمسػػطيني فػػتح كالعمػػؿ الجمػػاىيرم ،مجمػػة شػػؤكف فمسػػطينية،
العدد ،17مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 3 197ـ.
 )41نخمػػو ،إميػػؿ ،التركيػػب النبػػكم لمعنػػؼ خ ػكاطر نظريػػة فػػي المقاكمػػة الفمسػػطينية ،مجمػػة شػػؤكف فمسػػطينية
العدد  ،3بيركت 1971ـ

 )42قاسميو ،خيرية ،عبػد القػادر الحسػيني فػي ذكػراه الخمسػة كالعشػركف ،مجمػة شػؤكف فمسػطينية العػدد ،20
مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت 1972ـ.
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 )43كيػالي ،ماجػد ،بعػد خمسػكف عامػان مراجعػة نقديػة لممسػيرة الفتحاكيػػة ،مجمػة شػؤكف فمسػطينية العػػدد،259
مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ،راـ اهلل فمسطيف 2015ـ.

 )44مقصكد ،كمكفيس ،معالـ المشاركة العربية في الثكرة الفمسطينية ،مجمة شؤكف فمسػطينية ،العػدد العاشػر،
بيركت 1972ـ.

ي -مواقع االنترنت
 .1أبك بكر ،بكر ،المقاكمة الشعبية تكامؿ القيادة مع الجماىير ،3/2مكقع بكر أبػك بكػر ،راـ اهلل 2015ـ

تاري المشاىدة 2015/4/20ـ.

http://www.bakerabubaker.info/index.php?action=show&pageID=85
 .2أبػػك بكػػر ،بكػػر ،حركػػة فػػتح كالبحػػث عػػف الغيمػػات المػػاطرة ( ،)6/5ككالػػة أمػػد لؤلعػػبلـ ،2016،تػػاري

المشاىدة2016/1/11

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=106326
 .3ابػراش ،إبػراىيـ ،تغيػرات اليكيػػة فػي المشػيد السياسػػي العربػي كتػأثيره عمػى خيػػارم المقاكمػة التسػكية فػػي

فمسػ ػ ػ ػ ػ ػػطيف  ،مكقػ ػ ػ ػ ػ ػػع حػ ػ ػ ػ ػ ػػزب الشػ ػ ػ ػ ػ ػػعب الفمسػ ػ ػ ػ ػ ػػطيني  ، 2013 ،تػ ػ ػ ػ ػ ػػاري المشػ ػ ػ ػ ػ ػػاىدة 2015/5/18ـ /

http://www.ppp.ps/atemplate.php?id=6036

 .4اب ػراش ،إب ػ ارىيـ ،اسػػتحقاؽ الدكلػػة الفمسػػطينية كلػػيس اسػػتحقاؽ أيمػػكؿ ،مكقػػع الح ػكار المتمػػدف 2011،ـ.

تاري المشاىدةhttp://www.ahewar.org/DEBAT/show.art.asp?aid=273740 ،

 .5العمػػكؿ ،محمػػكد  ،تص ػريح بعن ػكاف (ماضػػكف فػػي تصػػعيد المقاكمػػة الشػػعبية فػػي كجػػو عػػدكاف االحػػتبلؿ
عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعبنا كأرض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنا ،مكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع دينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكطف  ،راـ اهلل فمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطيف 2015

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/05/30/721937.html#ixzz3bcc7

KdXr

 .6البرغػػكثي ،مصػػطفي ،بعػػد مقاطعػػة  ٧مميػػكف عامػػؿ  ٧مميػػكف طالػػب ينضػػمكف لممقاطعػػة فػػي بريطانيػػا،

دينا الكطف ،راـ اهلل فمسطيف 2015ـ  /بتاري 2015/6/5
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/06/04/724157.html#ixzz3c5Ir

C32v
.7

البرغكثي ،مصطفي ،لقد نجحت المقاطعة في تغير ميزاف القكل ،مكقع دينا الكطف ،فمسطيف

 /2015بتاري 2015/6/5ـ.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/06/04/724661.html
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 .8السبليمي ،محمد ،معذبك األرض" لفرانز فانكف :حيف تجسػد معانػاة الفػبلح معانػاة األمػة بأسػرىا ،مدكنػة
الشعب يريد2013 ،ـ.بتاري 2015/6/25ـ
http://slailymohammed.blogspot.com/2012/02/blog-post_10.html
 ---------- .9الحق ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؽ الثابت ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمش ػ ػ ػ ػ ػ ػػعب الفمسػ ػ ػ ػ ػ ػػطيني ،المكسػ ػ ػ ػ ػ ػػكعة الفمسػ ػ ػ ػ ػ ػػطينية ،ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري
المشاىدة2015/6/25
http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D
 ------ .10بيف فاس كبيركت مبادرتاف سعكديتاف لمسبلـ ،الجزيرة نػت ،2002 ،عمػى الػرابط التػالي

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/3/25/%D8%A8%D9%8A%D

 .11الجزيػ ػ ػرة نػ ػ ػػت ،مػ ػ ػػؤتمر إس ػ ػ ػرائيمي لمكاجيػ ػ ػػة حمم ػ ػػة المقاطعػػ ػػة ،الدكحػػ ػػة  ،2016تػػ ػػاري المشػ ػ ػػاىدة،

http://www.aljazeera.net/news/international/2016/3/28/%D9%85

 .12مكق ػ ػ ػػع مفكض ػ ػ ػػية الثقافي ػ ػ ػػة كاألع ػ ػ ػػبلـ حرك ػ ػ ػػة التحري ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػكطني الفمسػ ػ ػػطيني فػ ػ ػػتح ،راـ اهلل/بت ػ ػ ػػاري

2015/6/5ـ http://www.fatehmedia.ps/page-89.html

 .13أب ػػك عيس ػػي ،ش ػػادم ،حسػػػاـ ،المقاكمػػػة ف ػػي مفيػػػكـ الق ػػانكف الػػػدكلي ،منتػػػدل كمي ػػة الحقػػػكؽ جامعػػػة

المنصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرة ،المنصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرة  ،2009تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري المشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىدة http://www.f-2015/4/5
-law.net/law/threads/25898

 .14المجنػػة الكطنيػػة الفمسػػطينية لمقاطعػػة إس ػرائيؿ ،كسػػحب االسػػتثمارات منيػػا ،كفػػرض العقكبػػات عمييػػا،

المركز الفمسطيني لمصادر حقكؽ المكاطنة كالبلجئيف (بديؿ) ،بيت لحـ 2009ـ.بتاري 2015/6/3
http://www.badil.org/es/al-majdal/item/1326-ar
 .15بسيسػػك ،سػػبلمة ،االنضػػماـ لمحكمػػة الجنايػػات" المخػػاطر كااليجابيػػات ،ككالػػة فمسػػطيف اليػػكـ ،غ ػزة

( 2014تاري المشاىدة )2015/6/2

http://paltoday.ps/ar/post/213538/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
 .16تقري ػػر اقتص ػػادم ،المقاطع ػػة كج ػػع إسػ ػرائيؿ الص ػػامت ،مكق ػػع االقتص ػػادم ألعم ػػاؿ كري ػػادة الش ػػباب،

فمسطيف 2015ـ

http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=1031c4y1061316Y1031c4
 .17خمؼ ،صبلح ،فمسفة انطبلقة حركة فتح ،مكقع يكتيكب ،تاري النشر في 2015/12/31
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تاري المشاىدةhttp://www.youtube.com/watch?v=U2-2yFiXC- 2016/1/1
 .18ديػػب ،جػػكرج ،حػػؽ المقاكمػػة فػػي القػػانكف الػػدكلي ،منتػػدل كميػػة الحقػػكؽ جامعػػة المنصػػكرة ،المنصػػكرة

 ،2008تاري المشاىدة 2015/4/5

http://www.f-law.net/law/threads/20876-%D8%AD%D9%8
 .19شػػبير ،عبػػد الكػػريـ ،كامػػؿ ،األثػػار القانكنيػػة كالسياسػػية المتربػػة عمػػى انضػػماـ فمس ػػطيف إلػػى اتفاقيػػة

ركما ،دينا الكطف ،غزة فمسطيف 2014

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/20/621463.htm
 .20صػالح ،محسػف ،المقاكمػة المسػمحة ضػد المشػركع الصػييكني فػي فمسػطيف  ،2001-1920منػػديات

ستارز ،2007 ،تاري المشاىدة 2015/5/10

http://www.startimes.com/f.aspx?t=4529937
 .21عب ػػاس ،خض ػػر ،مفي ػػكـ المقاكم ػػة الفمس ػػطينية ،مدكن ػػة ال ػػدكتكر خض ػػر عب ػػاس ،غػ ػزة  ،2013ت ػػاري
المشاىدة 2015/4/10
https://drabbass.wordpress.com/2013/03/01/%D9%85%D9%
 .22عػػامر ،عػػادؿ ،أثػػار اتفاقي ػػة كامػػب ديفيػػد عم ػػى مصػػر كالعػػرب ،مكق ػػع الجمعيػػة الدكليػػة لممت ػػرجميف

كالمغكييف العرب2008 ،ـ تاري المشاىدة 2015/5/12

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?83217
 .23عبػػاس ،شػريؼ ،شػػعباف ،المكقػػؼ االمريكػػي مػػف عضػػكية فمسػػطيف فػػي األمػػـ المتحػػدة ،مكقػػع الحممػػة

العالمية لمقاكمة العدكاف ،قاكـ لتككف،

http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8096
 .24عزاـ ،ماجد ،نتنياىك بيف حزيراف كأيمكؿ ،مكقػع شػبكة اإلنترنػت لئلعػبلـ العربػي (أمػيف)( 29 ،تػاري

المشاىدة http://amin.org/articles.php?t=opinion&id=14989 )2015/5/25

 .25ش ػػاىيف ،محم ػػد ،مص ػػطفي ،فمس ػػطيف كاالنض ػػماـ لمحكم ػػة الجناي ػػات الدكلي ػػة ،فػ ػراس ب ػػرس2014 ،
(تاري المشاىدة 2015/6/2ـ) http://fpnp.net/site/news/41909
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 .26ككالػػة األنبػػاء كالمعمكمػػات الكطنيػػة (كفػػاء)  39عامػػا عمػػى خطػػاب 'أبػػك عمػػار' التػػاريخي فػػي األمػػـ
المتحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ،فمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطيف راـ اهلل  ،2013تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري المشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىدة 2015/5/10ـ
http://wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=163293

 .27عػكدة ،يكسػػؼ ،ماىيػػة حركػة فػػتح كالفكػػر السياسػي ،مكقػػع مجمػػة فمسػطيننا2011 ،ـ تػػاري المشػػاىدة

2015/5/1ـ

http://www.falestinona.com/OurPalWebSite/ArticleDetails.aspx?ArticleId=5444
 .28شػػاكر ،حسػػاـ" ،إسػرائيؿ" عػػاجزة عػػف تطكيػػؽ المقاطعػػة العالميػػة ،مكقػػع دنيػػا الػػكطف( 2015 ،تػػاري

المشاىدة 2015/6/4ـ)

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/06/06/725303.html
 .29يػػكنس ،عصػػاـ ،نتػػائج انضػػماـ فمسػػطيف لمحكمػػة الجنايػػات الدكليػػة ،ككالػػة س ػكاء لؤلعػػبلـ2015 ،

تاري المشاىدة 2015/6/2

-http://palsawa.com/post/26838/%D8%B9%D8%B6%D9%88
 .30فياض ،سبلـ ،المقاكمػة السػممية كتعميػؽ الجاىزيػة الكطنيػة مسػاراف متبلزمػاف ،البيػادر السياسػي ،راـ

اهلل 2012ـ .تاري المشاىدة2015/6/25

http://www.al-bayader.org/showdetails.php?Article=13012

 .31مكقػػع عبػػاس ذكػػي ،حركػػة التحريػػر الػػكطني الفمسػػطيني "فػػتح" ديمكمػػة الثػػكرة كالعاصػػفة شػػعمة الكفػػاح
المسمح منذ  1957كحتى اليكـ( .تاري المشاىدة )2015/4/15
http://www.abbaszaki.plo.ps/fateh/masertfateh.htm
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رابعاً :المراجع األجنبية المترجمة
 .Aمراجع انجميزية مترجمة
 .1الخطيػػب ،غسػػاف ،السياسػػة الفمسػػطينية كعمميػػة السػػبلـ الشػػرؽ األكسػػط (اإلجمػػاع كالتنػػافس ضػػمف الكفػػد
الفمسطيني المفاكض) ترجمة عارؼ حجاكم ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ـ ،1بيركت  2014ـ.

 .2اسبينكزا ،كلػيـ ،دفػاع أـ عػدكاف االجتيػاح اإلسػرائيمي لمبنػاف كالقػكانيف األمريكيػة لضػبط صػادرات السػبلح،
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 .3بكي ػػؿ ،فرانس ػػيس ،فمسػػػطيف " الفمس ػػطينيكف كالق ػػانكف الػػػدكلي " ترجم ػػة الس ػػفير عبػػػد اهلل األش ػػعؿ ،مكتبػػػة
الشركؽ الدكلية ،القاىرة .2004

 .4تػػاري فمسػػطيف السياسػػي تحػػت اإلدارة البريطانيػػة (المػػذكرة التػػي قػػدمتيا الحككمػػة البريطانيػػة سػػنة 1947
إلى لجنة األمـ المتحدة الخاصة بفمسطيف ،ترجمة فاضؿ حسيف ،دار العالميف بغداد 1956ـ.

 .5فرس ػػكف ،س ػػميح ،فمس ػػطيف كالفمس ػػطينيكف ،ترجم ػػة ،عط ػػا عب ػػد الكى ػػاب ،مرك ػػز د ارسػ ػات الكح ػػدة العربي ػػة،
بيركت 2003ـ.

الدرسػات الفمسػػطينية،
 .6صػاي  ،يزيػد ،الكفػػاح المسػمح كالبحػػث عػف الدكلػػة ،ترجمػة ،باسػػـ سػرحاف ،مؤسسػػة ا
بيركت 2002ـ.

 .7زخريا ،كرستسينا ،المقاكمة الفمسطينية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي " االنتفاضة " مركػز د ارسػات الكحػدة العربيػة،
بيركت2003

 .8ىيكد ،انػدرك ،مػدخؿ إلػى األيػديكلكجيات السياسػية ،ترجمػة محمػد صػفار ،ط ،1المركػز القػكمي لمترجمػة،
القاىرة 2012ـ.
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 .Bمراجع عبرية مترجمة
 .1إيتاف ،رفائيؿ ،مذكرات رفائيؿ إيتاف ،ترجمة غازم السعدم ،دار الجميؿ ،عماف 1986ـ

 .2بكنػػداؾ ،ركف( ،أحػػد ميندسػػي أكسػػمك) مػػف أكسػػمك حتػػى طابػػا – سػػيركرة منقطعػػة ،ترجمػػة محمػػد حم ػزة
غنايـ ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) راـ اهلل 2002ـ.

 .3بركديػػت ،ديفيػػد (مينػػدس اتفػػاؽ بػػاريس االقتصػػادم) ،أكسػػمك كبػػاريس التنفيػػذ كالعبػػر ،ترجمػػة محمػػد حمػزة
غنايـ ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) راـ اهلل 2002ـ.

 .4س ػػبير ،أكرم " ،كبي ػػر المفاكض ػػيف اإلسػ ػرائيمييف " المس ػػيرة حكاي ػػة أكس ػػمك م ػػف األل ػػؼ لمي ػػاء ،ترجم ػػة ب ػػدر
عقيمي ،دار الجميؿ ،عماف 1998ـ

 .5شيؼ ،زئيؼ ،كيعارم ،ييكدا ،االنتفاضة ،ترجمة دار الخميؿ ،عماف .1990
 .6شاركف ،أرئيؿ ،مذكرات شاركف ،ترجمة أنطكف عيد ،دار الجميؿ بيركت 1992ـ.

 .7مارككس ،يكئيؿ ،االضطرابات في المناطؽ ،صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية1988/1/29 ،ـ.

 .8ىيرشفيمد ،يئير(،احد ميندسي أكسػمك) أكسػمك االنجػازات اإلخفاقػات ،ترجمػة محمػد حمػزة غنػايـ  ،المركػز
الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) راـ اهلل 2002ـ.

 .9صحيفة ىآرتس ،إسرائيؿ تخشى مف اتساع المقاطعة االقتصادية2013/7/14 ،ـ
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تـ بحمد اهلل
كفي الختاـ ال يسع الباحث إال أف يسير عمى خطى مف سبقو ،فيذا ما أمكف مف دارستو كجمعو
و
قصكر فمف نفسو كمف الشيطاف...
ككتابتو ،فنف أحسف فمف اهلل ،كاف كاف مف
كأسأؿ اهلل الرضا كالتكفيؽ كالقبكؿ .إنو نعـ المكلى كنعـ النصير...
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