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  : الملخص

، فال بد من  من المحالالثّبات على مبدأ واحد أو البقاء ضمن دائرة سياسية أو أيديولوجية واحدةإن 

التجديد، أن يأتي يوم تتبدل فيه بعض الثوابت وبعض المبادئ، والتبديل والتغير يحمل في طياته 

  .فالتجديد يكون بالفكرة والمبدأ، ويقابل هذا ردود فعل مختلفة، بين مؤيد ورافض

وفي رسالتنا هذه سنتناول االستقالل واتفاقية السالم، وما نتج عنها من تغيير على األرض 

سطيني الفلسطينية، والمسبب الرئيس لهذا التغيير لم يكن فراغاً، بل كان عمالً نضالياً من الشعب الفل

 وتدمير البنية العسكرية لمنظمة التحرير 1982 على اثر االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام المقاوم،

 يوم إال أنها اضطرت للخروج 88رغم الصمود األسطوري الذي سجلته منظمة التحرير على مدى 

  االنتفاضةمن بيروت إلى المنافي والشتات وبهذا فقدت قدرتها وتأثيرها العسكري المباشر فكانت

، وهي المحطة العظيمة في تاريخ الشعب الفلسطيني الحالي، تبعها مباشرة إعالن فك 1987في عام 

ستقالله، أنه االرتباط من قبل المملكة األردنية الهاشمية، ليبدأ الحلم الفلسطيني في إعالن دولته وا

  ة قادر على بناء دولة استجابة للمتغيرات المحلية واإلقليمية والدولي

  .كانهيار االتحاد السوفيتي وحرب الخليج وهيمنة الواليات المتحدة األمريكية عالميا

وفي أحداث سابقة وكثيرة كانت تشير إلى تطلع الشعب الفلسطيني إلى استقالله، منها إنـشاء إدارة                

ية، العرب الجامعة مجلس في ممثليها تعيين في الحق لها مدنية في فلسطين مكونة من عشرة أعضاء، 

 يتعلـق  قرارا اتخذت 1963 عام العربية الدول جامعة والثالثين لمجلس الواحدة الدورة انعقاد وخالل

 ال – موحـدا  كيانـه  وإبراز الفلسطيني الشعب تنظيم إعادة إلى فيه الدعوة الفلسطيني، تمت بالشعب

 يختارهم، ممثلين سطةبوا الدولي الصعيد وعلى القومي، المجال في العالم صوته يسمع -الجئين مجرد

  .المضيفة العربية الدول في فلسطيني جيش إنشاء على كذلك العمل .القرار في جاء كما

أما منظمة التحرير الفلسطينية فكان لها الظهور األبرز، وتكاد تكون هـي صـاحبة الـدور األول                 

ة، أن الكفـاح    واألخير في إبراز كيان وهوية الشعب الفلسطيني، فكان من أهم توجهاتهـا الـسياسي             



 

 ح 
 

 انطالقا من ان الكفاح المسلح      المسلح والخيار العسكري هو أحد األدوات لتحقيق األهداف الفلسطينية        

 عـشرة  الثانية ، لكن في الدورةوسيلة وليس غاية لتحقيق الهوية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية

 ما المرحلي، أو  أقرت البرنامج 1974عام  من حزيران في القاهرة في عقدت التي الوطني للمجلس

 التحرير لمنظمة السياسية في اإلستراتيجية حقيقي تحول بداية لتعلن )العشرة النقاط برنامج( عرف ِبـ

 غـزة  وقطـاع  الغربية الضفة أرض فلسطينية على دولة إلقامة المرحلية مبدأ واستبدال الفلسطينية،

 داخـل  الفلسطينية الوطنية الجبهة تمثيل األولى يتم مرةولل الفلسطيني، للتراب الكامل التحرير بهدف

 وهـم  اإلسرائيلي االحتالل قبل من المبعدين الناشطين السياسيين من ثالثة خالل من المحتلة األراضي

  . التميمي ومحمد ملحمبيوض فهد القواسمة ومحمد رجب 

يل كأحد أطـراف الـصراع أو       هذه األحداث مرتبطة تمام االرتباط بالمناخ السياسي الدولي، فإسرائ        

، فهي تريد أن تقوم عملية السالم بتغيير الصورة الحقيقيـة لدولـة          أولوياتكأحد أطراف السالم لها     

إسرائيل، من دولة محتلة ألرض فلسطين، إلى دولة تشارك في عمليات السالم، ومع ذلـك فهنـاك                 

  . طرف إسرائيلي يريد الحفاظ على دولة إسرائيل كدولة يهودية بحتة

أما مواقف السياسية األمريكية فقد كانت متنوعة، فبداية كانت قد منعت الرئيس الراحل الشهيد ياسر               

عرفات من دخول األراضي األمريكية إللقاء كلمة في األمم المتحدة، ثم ما لبثت أن طلبت من قيادة                 

ـ               ي الوجـود   منظمة التحرير الفلسطينية أن تنبذ اإلرهاب، واإلقرار الـصريح بحـق إسـرائيل ف

 بمعزل عن أية مواقف أو مطالب، وتوالت أحـداث وتغييـرات إلـى أن               242وباالعتراف بالقرار   

  . أصبحت الواليات المتحدة أحد راعيي السالم في المنطقة

شكّلت مبادرة السالم الفلسطينية مرحلة جديدة في       تي  ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ال       

ي مثّلت استجابة للرغبات الفلسطينية والعربية في تقديم إستراتيجية نـضالية           النضال الفلسطيني، فه  

جديدة، وتعاملت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بحكمة في الظروف التي أحاطت بمبادرة الـسالم              
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الفلسطينية، سواء قبلها أو أثنائها أو بعدها، فقد تعاملت بذكاء مع األطراف العربية، وفتحت حـواراً            

 .اإلدارة األمريكية، وفوق ذلك عالجت الوضع الداخلي الفلسطيني بأقل عدد من الخسائرمع 

ولقد أبرزت مبادرة السالم الفلسطينية االختالفات بين الفصيل الفلسطيني الواحد، فرغم كثرة الجهود             

التي قامت بها قيادة منظمة التحرير في تحسين الوضع الـداخلي الفلـسطيني إال أن وجـود تلـك                   

 .  لفصائل على أجندة عربية حال دون تحقيق ذلكا
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Abstract: 

There is no doubt that the change of the ways of human beings, and permanence of the 

status of the Creator, and stability on the principle of one or stay within the circle of 

political or ideological one, of the rare cases mentioned by the history, it must be that one 

day changed when some constants and some of the principles, and switch and change a 

with it the renewal, Valtjdid be the idea and principle, and this corresponds to different 

reactions, between supporters and dismissive.  

In our letter we will address the independence and the peace agreement, and the resulting 

change in the Palestinian territory, causing the president of this change was not a vacuum, 

but rather was an act of a fighting of the Palestinian resistance, began staged their uprising 

in 1987, a station of the great history of the Palestinian people present, followed by directly 

Declaration disengagement by the Hashemite Kingdom of Jordan, the Palestinian dream to 

start in the declaration of state independence, it is capable of nation-building.  

In past events, many pointed to the aspiration of the Palestinian people to independence, 

including the establishment of civil administration in Palestine, consisting of ten members, 

has the right to appoint their representatives to the Arab League Council, and during the 

session of the thirty-one of the Council of the League of Arab States in 1963 adopted a 

resolution concerning the Palestinian people , was the invitation to the reorganization of 

the Palestinian people and to highlight the consolidated entity - not just for refugees - the 

world would hear his voice in the field of national and international level by chosen 

representatives, as stated in the resolution. As well as to create a Palestinian army in the 

Arab host countries.  

The PLO was her appearance the most prominent, and is almost the author the first round 

and the latter to highlight the entity and the identity of the Palestinian people, was one of 

the most important political orientation, the armed struggle and the military option is one 

of the tools to achieve the objectives of the Palestinians, but at the twelfth session of the 

National Council held in Cairo in June 1974 approved the phased program, or what was 

known as (the program points of ten) to announce the beginning of a real shift in the 

political strategy of the PLO, and the replacement of the principle of progress for the 

establishment of a Palestinian state on the West Bank and Gaza Strip to the complete 

liberation of Palestinian territory, and once The first is represented by the Palestinian 

National Front in the occupied territories through three political activists deported by the 

Israeli occupation.  



 

 ك 
 

These events linked to fully link the political climate of international, Israel as one of the 

parties to the conflict or as one of the parties to the peace with their views, they want to 

make the peace process to change the true picture of the state of Israel, the occupying 

country to the land of Palestine, to the countries participating in peace operations, however, 

there is an Israeli party wants to maintain the state of Israel as a Jewish affair.  

The positions of the U.S. policy has been varied, a start had prevented the late President 

Yasser Arafat from entering the U.S. to speak at the United Nations, and was soon asked 

the leadership of the PLO to renounce terrorism, and the explicit recognition of Israel's 

right to exist and the recognition of resolution 242 isolation from any positions or 

demands, rolled events and changes to the United States became one of the sponsors of the 

peace in the region.  

The main findings of the study Alchuklt Palestinian peace initiative, a new phase in the 

Palestinian struggle, it is represented in response to the wishes of the Palestinian and Arab 

in providing strategic struggle new, and dealt the PLO leadership wisely in the 

circumstances that took the initiative of Palestinian peace, either before or during or after 

have dealt intelligently with the Arab parties, and opened a dialogue with the U.S. 

administration and, above all dealt with the internal Palestinian situation with minimal 

losses.  

Have highlighted the Palestinian peace initiative, the differences between one Palestinian 

faction, while many efforts undertaken by the PLO leadership in improving the internal 

Palestinian situation but that the presence of those groups on the agenda of an Arab event 

without realizing it.  
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  الفصل األول

_____________________________________________________  

  خلفية الدراسة

  لمقدمةا 1.1

 هو اإلعـالن    1988 تشرين الثاني    15كان إعالن استقالل دولة فلسطين في الجزائر العاصمة في          

 من قبل حكومـة     1948الثاني الستقالل دولة فلسطين، حيث كان اإلعالن األول في تشرين األول            

  . والذي لم ينفذعموم فلسطين في غزة في اجتماع مؤتمر المجلس الوطني

حيـث   ر عن استقالل دولة فلسطين هذه المرة في ظروف مختلفة عن سابقتها،           وجاء إعالن الجزائ  

حاولت منظمة التحرير الفلسطينية استثمار اإلنجاز السياسي الذي حققته جماهير األرض المحتلة في             

انتفاضتها األولى التي بدت للعالم بوضوح أنها ثورة شعب أعزل ضد االحتالل اإلسرائيلي الغاشم،              

  .شجيع من بعض الدول العربية وبتحفظ من البعض اآلخروكان ذلك بت

ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم حصلت تطورات سياسية دولية وإقليمية ومحلية كبـرى أثـرت علـى                 

القضية الفلسطينية بشكل خاص؛ مثل انهيار اإلتحاد السوفيتي والحرب األمريكيـة ضـد العـراق               

سيرة السالم في الشرق األوسط فـي مـؤتمر         واإلطاحة بنظام صدام حسين، وانطالق ما يسمي بم       

 وإقامة السلطة الوطنيـة     1993، وتوقيع اتفاق أوسلو في أيلول       1991مدريد للسالم في تشرين أول      

 الحركة ومجمل الفلسطينية، التحرير فقد دخلت منظمة اتفاقية أوسلو تعثر، ونتيجة على ارض الوطن

 التـي  السياسية واألزمة ، 1982 بيروت عام من منظمةال خروج منذمأزقاً حاداً  الفلسطينية الوطنية

 لبنان في األساسية انطالقها لقاعدة بفعل فقدانها التمثيلية وبشرعيتها ومواردها المنظمة بمكانة عصفت

  .وماليا سياسيا المنظمة دعم عن عربي ملحوظ تراجع ظل في والعسكرية اإلدارية بناها وتشتت
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، 2000ضة األقصى، وحصلت أحداث الحادي عـشر مـن أيلـول            ونتيجة لذلك فقد انفجرت انتفا    

وفي هذه األثناء   . واجتاحت القوات اإلسرائيلية أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وأعادت احتاللها        

وتسلم مقاليد السلطة الرئيس محمـود      . غاب ياسر عرفات عن مسرح األحداث بظروف دراماتيكية       

  .ية كخيار استراتيجيعباس الذي أعلن إستراتيجية التفاوض

 الزمنيـة  هذه الحقبة وخالل عاما، أربعين من أكثر الفلسطينية التحرير منظمة تأسيس على مضى لقد

 يجعـل  الذي الفلسطينية، األمر القضية على ودولية وإقليمية محلية وجوهرية كثيرة تطورات طرأت

 األهميـة،  بالغة لقاتها وأهدافها عمليةمنط تحديد وأيضا وتطويرها، وتفعيلها المنظمة هياكل بناء إعادة

 التحريـر  منظمة أطر زالت خارج ال والجماهيري السياسي الثقل ذات اإلسالمية التيارات أن السيما

 التحريـر  منظمـة  مظلـة  المنضوية تحـت  الفلسطينية للقوى المستمرة المطالبة وكذلك الفلسطينية،

  .الفلسطينية

فلسطينية في الجزائر والشعب الفلسطيني يراقب تلك األحـداث         منذ اإلعالن عن استقالل الدولة ال     و

متسلحا باألمل بان تواتيه الظروف ليحقق حلمه بالحرية واالستقالل، ولكن بعد قرابة العشرين عاما              

على انطالق المسيرة السلمية والمفاوضات المباشرة وبعد اثنين وعشرين عاما من إعالن الجزائـر              

  . لمنالالزال هذا المطلب بعيد ا

فمن هذا المنطلق وهذه الرؤيا يرى الباحث إن أهمية دراسـة وتحليـل إعـالن اسـتقالل الدولـة                   

 وتطور األحداث منذ ذلك الوقت وعدم إنجازه        1988الفلسطينية في الخامس عشر من تشرين الثاني        

ظمـة  ، حول مجموع المحطات واألزمات التي أدارتها من       حتى اليوم مسألة تستحق الدراسة والبحث     

التحرير الفلسطينية للوصول إلى صيغ مقبولة سياسيا وقانونيا وإداريا لقـرار إعـالن االسـتقالل               

  .وتداعياته
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  مشكلة الدراسة 2.1

نظراً للتغيرات الدولية التي تتفاعل يوميا، وتلقي بظاللها على المنطقة، وعلى العالقات المتبادلة بين              

هذه التغيرات في التسويات السياسية، والتجاذبات التي        في الشرق األوسط، وقد تجلت       أطراف عديدة 

تحدث بين منظمة التحرير والكيان اإلسرائيلي، مما دعا إلى وجود انعطافات حادة في مسيرة منظمة               

 المشكلة البحثيـة مـن خـالل          تكمن  التحرير الفلسطينية، وأهمها مبادرة السالم الفلسطينية، لذلك        

  .لسالم الفلسطينيةمبادرة اآفاق وأبعاد دراسة 

  

  أسئلة الدراسة 3.1

  :تحاول الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة اآلتية 

  ؟ الفلسطينية المرجوة  المسلح األهداف الوطنية  الكفاح هل حقق -1

  ؟1988ما دوافع إعالن البرنامج المرحلي عام  -2

  ما هي أبعاد البرنامج المرحلي على الصعيد الفلسطيني واإلسرائيلي ؟ -3

  أبعاد البرنامج المرحلي على الصعيد اإلقليمي والدولي؟ما هي  -4

   تطور الفكر السياسي الفلسطيني ؟ ما أثر االنتفاضة األولى على -5

  ؟كيف انعكس إعالن االستقالل على واقع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة -6

ـ             -7 ا منظمـة التحريـر     إلى أي مدى حققت المبادرة الفلسطينية و المساعي السياسية التـي قادته

  ؟الفلسطينية األهداف الوطنية
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  مبررات الدراسة 4.1

  :يستند الباحث على مجموعة من المبررات أهمها 

تطور الفكر السياسي الفلسطيني من الكفاح المسلح إلى الحل السياسي وظهر ذلك من خالل وثيقـة                 1

  .االستقالل والبرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية

  .الت المحلية واإلقليمية والدولية والوضع اإلسرائيليالتحو 2

 والقانوني مع األردن فتح المجال أمام منظمة التحريـر الفلـسطينية لتغطـي              اإلداريفك االرتباط    3

    .الفراغ السياسي

      .االنتفاضة األولى وأثرها السياسي 4

  

   أهمية الدراسة 5.1

  :تستمد الدراسة أهميتها من 

تي تركتها المبادرة الفلسطينية على المجتمـع الـدولي وبالتحديـد الواليـات           إظهار اآلثار ال   -1

  .المتحدة األمريكية راعية العملية السياسية في المنطقة

  .إبراز أهمية إعالن وثيقة االستقالل في رسم معالم الدولة الفلسطينية العتيدة -2

  . على الصعيد اإلسرائيلي فتح أفاق للحوار مع اليهود في أوروبا -3

 .بين مدى التوافق بين وثيقة االستقالل والثوابت الفلسطينيةت -4

الدور المؤثر الذي قام به الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعرب             بيان مدى    -5

  .قرار إعالن االستقاللعلى القيام بخطوة  1948
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    الدراسة أهداف 6.1

  :لدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتيةتهدف هذه ا

 التـي أدت     للمسيرة النضالية لمنظمة التحرير الفلسطينية     على المحطات التاريخية  التعرف   -1

  .1988إلى قرار إعالن االستقالل عام 

   . أهمية دخول القضية الفلسطينية كقضية عادلة في المحافل الدوليةبيان -2

  .توضيح الظروف التي مهدت إلعالن االستقالل -3

  .م معالم الدولة الفلسطينية العتيدة إبراز أهمية إعالن وثيقة االستقالل في رس -4

  .الذي أوقعه المجتمع الدولي وبعض األطراف العربية على الشعب الفلسطيني  الظلمإدراك -5

 تحقيق أولويـات بـرامج منظمـة التحريـر          في المقاومة الفلسطينية المسلحة     تقصي دور  -6

  .الفلسطينية و الشعب الفلسطيني

  .مام الشعب الفلسطيني وثورتهأ محدودية الخيارات السياسيةاإللمام ب -7

  

  :فرضية الدراسة 7.1

هنالك عالقة ما بـين إعـالن مبـادرة الـسالم           تتبع الفرضية القائلة بأن     تجتهد الدراسة الحالية في     

، حيال القضية الفلسطينية والحقوق     التحوالت المحلية واإلقليمية والدولية   واثر   1988  عام الفلسطينية

  .الوطنية للشعب الفلسطيني

  

  :منهجية الدراسة  8.1

من خالل دراسة الباحث للوثـائق والدراسـات ذات         ،  اعتمد في الدراسة المنهج التاريخي التحليلي     

  :الصلة فالمنهج التاريخي يقتضي 
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   الرجوع للوثائق و القرارات الفلسطيني حول تطور الفكر السياسي الفلسطيني -1

ة في معالجة القضية الفلسطينية المتعلقـة بـالفكر          االعتماد على الدراسات الفلسطينية و العربي      -2

  السياسي الفلسطينية

  باالعتماد على المنهج اعلمي في التحليـل لهـذه الوثـائق        دراسة و تحليل المحطات التاريخية     -3

  و القرارات المتعاقبة الفلسطينية والدراسات

  

  :حدود الدراسة 9.1

  :أجريت هذه الدراسة ضمن

  :الحدود المكانية*

  . األراضي الفلسطينية-أ

  :الحدود الزمنية*

   1991-1988  الواقعة ما بين الفترة الزمنية-1

  :حيث شهدت هذه المرحلة

   1987االنتفاضة الفلسطينية األولى عام -أ

  . في الضفة الغربيةوالقانوني  فك االرتباط األردني اإلداري-ب

  . الحوار الفلسطيني األمريكي-ج

  . لمجلس الوطني الفلسطيني الدورة التاسعة عشر ل-د
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

يستعرض الباحث تسلسالً تاريخياً مختصراً لنشأة منظمة التحرير، وأهم المراحل التي مـرت بهـا               

التـسوية  احث إلى عدد من الدراسات التي تناولت        حتى الوصول إلى إعالن االستقالل، ويتطرق الب      

  .منظمة التحرير أو فتحالسياسية والمراحل التي مرت بها 

  

  اإلطار النظري: المبحث األول

 الدول جامعة لمجلس والثالثين الواحدة الدورة انعقاد خالل فلسطيني كيان إلبراز العربية الدعوة جاءت

 الشعب تنظيم إعادة إلى الدعوة فيه تمت الفلسطيني بالشعب يتعلق قرارا اتخذ عندما 1963 عام العربية

 وعلـى  القـومي،  المجال في صوته العالم يسمع  -الجئين مجرد ال – موحدا كيانه وإبراز الفلسطيني

 فلسطيني جيش إنشاء على العمل كذلك. القرار في جاء كما ،"يختارهم ممثلين بواسطة الدولي الصعيد

  ).2004صالح، ( المضيفة العربية الدول في

 اتخـذت  وفيه 1963  عام الجامعة لمجلس األربعون الدورة انعقدت أن إلى متالحقة الدعوات وظلت

 الـدول  بزيارة وتكليفه الجامعة لدى لفلسطين ممثال الشقيري أحمد السيد بتعيين قرارا العربية الجامعة

 الذي الناصر عبد جمال الزعيم من مباشرا ادعم الفكرة هذه والقت الفلسطينية، القضية لبحث العربية

 القـضية  لتـصفية  إسرائيل نشاط مواجهة في والمتمثل الفلسطيني الكيان إنشاء من الغرض عن عبر

 حقـوق  عن الدفاع منه فالغرض الفلسطيني الجيش أما الفلسطيني، الشعب حقوق وإضاعة الفلسطينية

  .)2007حمدان،  (فلسطين شعب
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 فـي  الترحيـب  تمثـل  الفلسطيني، الكيان إلقامة والمعارضة الترحيب بين ما لفعلا ردود تباينت وقد

 والقريبة القومية االتجاهات في المتمثلة الحزبية األوساط وفي غزة، قطاع في خاصة الشعبية األوساط

 أمـين  والحـاج  الفلـسطينية  التحرير وجبهة فتح حركة فكانت الرافضة الجهات لكن .الناصريين من

 الدول أما الوليدة، الفلسطينية الثورية الحركة ضرب شأنه من المنظمة تشكيل أن اعتبار على الحسيني

 هيئة مناقشة في 1963 عام العرب الخارجية وزراء سلمج في مداوالتها أثناء مترددة فكانت العربية

 حكومـة  إنـشاء  فكرة إلى دعا من فهناك العربية الرؤى تنوعت حيث .الفلسطينيين تمثيل على قادرة

 وتـونس  الجزائـر  مثـل  فلسطينية جبهة بإنشاء مشروعا  اقترح من وهناك السعودية، مثل فلسطينية

  ).1986زعيتر، (

 الفلسطينية التحرير منظمة مسيرة في هامة محطة الفلسطيني الوطني للمجلس الرابعة الدورة شكلتو

 عـام  العربيـة  األنظمة هزيمة عدب الفلسطينية، التحرير منظمة على الفدائية المنظمات سيطرت حيث

 سـيناء  صـحراء  مثـل  أخرى عربية وأراضي غزة وقطاع الغربية الضفة إسرائيل واحتالل 1967

 وأكدت القومي، العدو مواجهة عن وعجزها العربية األنظمة هشاشة الحرب وأكدت الجوالن، وهضبة

 الجمـاهير  ونفيـر  الكرامة ةمعرك في النصر نشوة وبعد الشعبية، الجماهير مع األنظمة تناقض عمق

 الـسيد  بزعامة القاهرة في الرابعة دورته الفلسطيني الوطني المجلس عقد المسلح الكفاح إلى والقوى

 الكفـاح  نهج سيادة تأكيد جرى حيث عضو، مائة بحضور المنظمة ألمور مسيرا بصفته حموده يحيى

 األرض كافة لتحرير النضال في األمثل بواألسلو ، الشعب اختيار باعتبارها المسلحة والقوة المسلح

 وإعادة الفلسطينية التحرير لمنظمة الهيكلية البنية في تغيير جرى أن األخرى القرارات ومن المحتلة،

 يعنـي  ما وهو الفلسطيني، الوطني الميثاق ليصبح الفلسطيني القومي الميثاق اسم وتغيير أجهزتها بناء

 المنظمـة  وصف من للتخلص خطوة وفي الفلسطينية، بالشخصية المتمسكة الفلسطينية النزعة إبراز

 الـشعب  أن باعتبـار  والتبعيـة  الوصـاية  أشكال كل ورفض الرسمي، العربي النظام صنيعة بأنها
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 حيث االنتقالية المرحلة بمثابة الدورة هذه وتعد وطنه، تحرير في األول الدور صاحب هو الفلسطيني

 والثانيـة  التنفيذية باللجنة ممثلة األولى الثورية، والشرعية فلسطينيةال الشرعية بين الربط على عملت

 الكفـاح  اعتمد حيث المنظمة، وهياكل بنى إلى ودخلت األمور، زمام تسلمت التي الفدائية بالمنظمات

 الميثـاق  مـن  النص حذف تم الدورة هذه وفي فلسطين، لتحرير وحيد كطريق الدورة هذه في المسلح

 الحمـة  ومنطقـة  غـزة  وقطـاع  الغربية الضفة على السيادة تمارس لن المنظمة بأن يوالداع القومي

  .)1999البحيري وآخرون،  (السورية

  1974 عـام  مـن  حزيـران  في القاهرة في عقدت التي الوطني للمجلس عشرة الثانية الدورة أقرتو

 اإلسـتراتيجية  فـي  قيقيح تحول بداية لتعلن العشرة، النقاط ببرنامج عرف ما أو المرحلي البرنامج

 الضفة أرض على فلسطينية دولة إلقامة المرحلية مبدأ واستبدال الفلسطينية، التحرير لمنظمة السياسية

 الوطنية الجبهة تمثيل يتم األولى وللمرة الفلسطيني، للتراب الكامل التحرير بهدف غزة وقطاع الغربية

 االحتالل قبل من المبعدين السياسيين الناشطين من ثالثة خالل من المحتلة األراضي داخل الفلسطينية

 . عشرة نقاطعلى يشتمل المرحلي والبرنامج اإلسرائيلي،

أن البرنامج المرحلي يمثل انعطافاً ونقلة في مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية، فقـد             ومن الواضح   

جـدت قيـادة منظمـة    كانت األجواء العربية مهيأة لحدوث تقارب عربي إسرائيلي، ومن هنا فقد أو           

  .التحرير توليفة تجعل األبواب مفتوحة أمام كل الخيارات المتاحة

 عام الثاني تشرين من التاسع في المصري البرلمان أمام السادات أنور المصري الرئيس إعالن جاءو

 قـضية  بشأن جارية كانت التي والمبادرات المداوالت لكل حدا ليضع القدس لزيارة واستعداده 1977

 الـسادات  لخطاب السابقة األشهر في جرت التي النقاشات لجميع معنى هناك يعد ولم األوسط، لشرقا

 علـى  جديـد  عامل قفز فقد واإلسرائيليين؛ والروس واألمريكان العربية والحكومات الفلسطينيين بين

  . )2010األشهب،  (وإسرائيل مصر بين المباشر التقارب وهو األوسط الشرق ميزان
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 والعربي الفلسطيني والمشهد 1983 عام الفلسطيني الوطني للمجلس عشرة السادسة الدورة جاءتثم 

 للـشعار  المعلنة الصيغة في الجوهري التغيير بمرحلة وصفها يمكن حتى الحرجة، باألحداث زاخرا

 توجـه  عـن   1982 عام فاس في العربية القمة مؤتمر أعلن حيث الرسمي؛ وقراره العربي السياسي

 بيروت من الخروج إن اإلسرائيلي، العربي الصراع لحل كمقدمة وآلياتها السياسية التسوية مبدأ لقبول

   .)2006السهلي،  (الرسمي الفلسطيني السياسي القرار حقائق في جديدة لمرحلة أسس قد

 جميع بمقاطعة 1984  عام ثاني تشرين في عمان في الوطني للمجلس عشرة السابعة الدورة ونظمت

 الـوطني  المجلـس  دورة افتـتح  أن له سبق الذي حسين الملك وافتتحها تقريبا، الفلسطينية يماتالتنظ

 .)2007نوفل وآخرون،  (عاما عشرين قبل األولى

 الملـك  مع الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس عرفات ياسر عقد 1985 عام شباط وفي

 دولـي  مؤتمر إطار في سالم مفاوضات إلى مشترك فدو تشكيل على نص الذي  )عمان اتفاق( حسين

 مجمل مع قطيعة عمان اتفاق وشكل األمن، مجلس قرارات فيها بما المتحدة األمم قرارات قاعدة على

 األردن قبـل  مـن  تجميده وتم يدم، لم عمان اتفاق لكن موسكو، مع العالقات وفتور الفلسطيني اليسار

 .)2004بلقريز وآخرون، (

 الفلـسطيني،  الوطني بالميثاق التمسك هو الوطني للمجلس عشرة السابعة الدورة قررته ما أبرز ولعل

 هـدف  أن بينت الالحقة التطورات لكن جديدة، أسس على البناء إعادة ومحاولة الجذور، إلى والعودة

  .)1992رائف،  (فقط الشمل لجمع ومحاولة الفلسطينية الساحة على االحتقان تخفيف القرار

 عدديـة  أغلبية  هو المطلوب وأصبح العددية، الديمقراطية ترسخت الالحقة عشر الثامنة لدورةا وفي

 التحرير منظمة دأبت لقد الفلسطينية التحرير لمنظمة الرئيسية الهيئات في ملزمة قرارات إلى للتوصل

 مثـل  اعاتالجم لبعض كان وإذا الوسط، الحلول إلى للوصول وسيلة والحوار النقاش إلى الفلسطينية

 بنفـسها  تنأى كانت فإنها جماعية بقرارات االلتزام تريد وال معينة قرارات على تحفظًا الشعبية الجبهة
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الحمـد،   (عليهـا  الموافقة تستطيع ال بقرارات تلتزم ال حتى الفلسطينية للسياسة التنظيمي اإلطار عن

2006(.  

ر من األزمات الـصعبة والمواقـف        أن منظمة التحرير الفلسطينية، قد تعرضت لكثي       ومن الواضح 

المحرجة، مما دعاها إلى تغيير استراتيجياتها في كل أزمة وكل موقف، ولعل تلك المرونة البالغـة                

هي من سبب االختالفات التي ظهرت لدى العديد من الفصائل الفلسطينية، حيث يبدو واضحاً عـدم                

  . المناسبات والمواقفاالتفاق الفصائلي على توجهات منظمة التحرير في عدد من 

  

لغايـة مبـادرة الـسالم       محطات مهمة في مسيرة منظمة التحريـر الفلـسطينية        : المطلب األول 

  :الفلسطينية

ولتسليط الضوء على مراحل تطور منظمة التحرير الفلسطينية، فالعرض اآلتـي يفـصل تسلـسل               

لفـصائل الفلـسطينية والـدول      منظمة التحرير حتى مبادرة السالم الفلسطينية، والمواقف المختلفة ل        

  .العربية

 ألبنـاء  تمثيلـي  شكل أول 1919األول والذي عقد في القدس عام  الفلسطيني العربي المؤتمر كان

 تشبه وطنية مؤسسة  المؤتمر هذا لشكّ فقد ، لذا السياسية حقوقهم الذين حرموا من ممارسة فلسطين

  .)1998أبو بكر،  (النيابي المجلس

 المؤسـسات  تدمير وإنما الشعب، وتشتيت األرض فقدان فقط تليس والتي  "النكبة" وبعد ذلك كانت 

 علـى  الحفاظ مسؤولية تتحمل تمثيلية سياسية مؤسسة أية يبق لم حيث إضعافها أو الفلسطينية السياسية

 ذيال الحسيني أمين محمد الحاج القدس مفتي بقيادة العليا العربية الهيئة سوى الفلسطيني الشعب وحدة

 حكومة تشكيل عن وأسفر غزة، مدينة في النكبة بعد ينعقد فلسطيني وطني مجلس أول عقد على أشرف

 .)1999األيوبي،  (باشا حلمي أحمد برئاسة فلسطين عموم
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 عودته على يصر وظل بهويته والتمسك والتوطين التشريد لواقع رفضه عن الفلسطيني الشعب عبرو

 عقـب  وتيرتـه  زادت مقاوم كفاحي ثوري بفعل الرفض هذا وترجم ،قسرا منها اقتلع التي أرضه إلى

 سـيناء  وصـحراء  غـزة  لقطاع إسرائيل احتالل عن ليسفر ، 1956 عام مصر على الثالثي العدوان

 .)2002صايغ، (

 مـن  العديـد  فـالتحق  الفلسطيني، للعمل مواتيه سياسية أجواء العربي الوطن سادت الفترة تلك وفي

 الـسياسية  الرؤى وتعددت األممية، أو الدينية أو القومية سواء السياسية والقوى اراتبالتي الفلسطينيين

 الفلـسطينيون  أغلـب  فالتحق الساحة على فاعلية األكثر هو كان القومي التيار أن إال واأليدولوجيات،

 الجـدل  مـن  حالـة  أحدث1961  عام وسوريا مصر بين الوحدة عرى انفكاك أن إال وقواه، بأحزابه

 وبخاصـة  القومية والقوى األحزاب تطرحها التي السياسية والرؤى البرامج صالحية مدى في لشكوا

 .)1987نصر اهللا،  (فلسطين وتحرير العربية الوحدة بجدلية يتعلق فيما

 بـسبب  الـشتات  فـي  المستقلة الوطنية الشخصية ظهور بمكان الصعوبة من كان األجواء تلك وفي

السـتالب الشخـصية الوطنيـة     المحمومة الوحدة دعوات ظل في لسطينيف كيان نشوء أمام العراقيل

 .)2002هالل،  (الفلسطينية على الساحة العربية

 المعركـة  وشمولية النضال بقومية والتمسك والتجزئة، اإلقليمية برفض المرحلة تلك في الفكر وتميز

 العربـي  الصف في انقسام أي أن " زريق قسطنطين العربي الكاتب ذكر الصدد هذا وفي والتحرير،

 إلـى  تكـون  أن يجـب  حيث األولى المرتبة من القضية وينزل فلسطين قضية عن االهتمام يصرف

  ."المستوى األدنى

 أن التفكير في إنشاء جسم يمثل الشعب الفلسطيني، كان لحمايـة القـضية الفلـسطينية،                وبناء عليه 

واألجندة العربية والدولية، ومن هنا فقد تـوفر     وصيانتها من التمزق واالندثار والتبعثر بين األوراق        

  .سعي حثيث للشخصيات الوطنية الفلسطينية في تشكيل هيئة منظمة للقضايا الفلسطينية
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 :التأسيس مرحلة: المطلب الثاني

 عـام  المعركـة  فـي  قاسية هزيمة العربية القوات تلقي بعد العربية الدول جامعة وزراء مجلس وافق

 عـضو  باشا حلمي أحمد برئاسة أعضاء عشرة من مكونة فلسطين في مدنية دارةإ إنشاء على  1948

 ومقرهـا  فلسطين عموم حكومة لتصبح بعد فيما توسعت وقد للقدس، العسكري والحاكم العربية الهيئة

 عن وأعلن بالتعيين، أعضائه اختيار تم وطني، لمجلس جلسة تشكيلها إبان الحكومة هذه وعقدت غزة،

 .)1978توما،  (فلسطين كل على سيادة ذات مقراطيةدي دولة قيام

 منـع  الحكومة إنشاء من الهدف وكان العربية، الجامعة مجلس في ممثليها تعيين في الحق لها وأصبح

 . فلسطين أواسط في قواته عليها تسيطر التي األراضي ضم من اهللا عبد الملك

 إلقامة اعليهم وفرضت مصر، إلى ووزرائه حلمي أحمد نفي تم حيث طويالً تعمر لم الحكومة هذه لكن

 مؤيدو عقد بينما ،رمزياً تمثيلها وبقي العربية الدول جامعة مجلس اجتماعات تحضر تعد ولم الجبرية،

 الجعبري اهللا عبد محمد برئاسة 1948 عام أريحا مدينة في مؤتمرهم الفلسطينيين الوجهاء من األردن

 بـالحكم  الغربيـة  الـضفة  وألحقت فلسطين، على ملكًا اهللا عبد لكالم فيه وبايعوا الخليل، بلدية رئيس

 الوطنية واالنتماءات الوالءات وتوزعت قيادتين بين الفلسطيني الكيان تشتت قد يكون وبذلك األردني،

  ).2004أبو غربية،  (القومية أو الماركسية أو اإلسالمية سواء العربية األحزاب مختلف على

مؤيدي األردن لمؤتمرهم، شكّل المفصل األول في تشتيت االنتماءات نحـو           ويعتقد الباحث أن عقد     

 .أكثر من مصدر، والسماح بتدخل عربي مباشر في القضية الفلسطينية

 الدول جامعة لمجلس والثالثين الواحدة الدورة انعقاد خالل فلسطيني كيان إلبراز العربية الدعوة جاءت

 تنظـيم  إعـادة " إلى الدعوة فيه تمت الفلسطيني بالشعب يتعلق قرارا اتخذ حينما 1963 عام العربية

 القـومي،  المجـال  في صوته العالم يسمع -الجئين مجرد ال – موحدا كيانه وإبراز الفلسطيني الشعب
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 جـيش  إنشاء على العمل كذلك القرار،  في جاء كما يختارهم، ممثلين بواسطة الدولي الصعيد وعلى

  .المضيفة العربية الدول في فلسطيني

 الدول جامعة دعوة وجاءت ومؤسساتها، الفلسطينية التحرير منظمة إلنشاء األرضية القرار هذا لشكّ

 الوطنيـة  ونهـوض  األردن ميـاه  تحويل إسرائيل قرار منها واعتبارات، عوامل تأثير تحت العربية

 تنظيمات إنشاء في تجلي ةمختلف مظاهر عبر الفلسطينية الوطنية الهوية الستعادة النكبة بعد الفلسطينية

 المختلفـة  االهتمامـات  عـن  لتعبـر  والنقابات والجمعيات االتحادات وتأسيس وسرية علنية سياسية

  ).1987أبو عفيفة،  (الفلسطينية للتجمعات

 اتخذت وفيه، (1963) عام الجامعة لمجلس األربعون الدورة انعقدت أن إلى متالحقة الدعوات وظلت

 الـدول  بزيارة وتكليفه الجامعة لدى لفلسطين ممثالً الشقيري أحمد السيد بتعيين اقرار العربية الجامعة

 الذي الناصر عبد جمال الزعيم من مباشرا دعما الفكرة هذه والقت الفلسطينية، القضية لبحث العربية

 القـضية  لتـصفية  إسرائيل نشاط مواجهة في والمتمثل الفلسطيني الكيان إنشاء من الغرض عن عبر

 حقـوق  عن الدفاع منه فالغرض الفلسطيني الجيش أما الفلسطيني، الشعب حقوق وإضاعة الفلسطينية

  .)1999األيوبي وآخرون،  (فلسطين شعب

 بهم، خاص كيان إلنشاء الفلسطينيين حماسة ومن المصري الدعم من مستفيدا جوالته الشقيري واصل

 القـومي  الميثـاق " بوضع الجوالت خالل قامو الفلسطينية، التجمعات مناطق في جولة ثالثين فعمل

 الترحيب بين ما الفعل ردود تباينت وقد ."الفلسطينية التحرير لمنظمة األساسي والنظام" "الفلسطيني

 وفي غزة، قطاع في خاصة الشعبية األوساط في الترحيب تمثل الفلسطيني، الكيان إلقامة والمعارضة

 فكانت الرافضة الجهات لكن .الناصريين من والقريبة القومية تاالتجاها في المتمثلة الحزبية األوساط

 شـأنه  من المنظمة تشكيل أن اعتبار على الحسيني أمين والحاج الفلسطينية التحرير وجبهة فتح حركة

ـ مج في مداوالتها أثناء مترددة فكانت العربية الدول أما الوليدة، الفلسطينية الثورية الحركة ضرب  سل
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 تنوعـت  حيـث  .الفلـسطينيين  تمثيل على قادرة هيئة مناقشة في 1963 عام العرب الخارجية وزراء

 اقتـرح  مـن  وهنـاك  السعودية، مثل فلسطينية حكومة إنشاء فكرة إلى دعا من فهناك العربية الرؤى

  ).1986زعيتر،  (وتونس الجزائر مثل فلسطينية جبهة بإنشاء مشروعا

 الفترة، تلك في المنظمة تشكيل موضوعة على العربية اتوالتجاذب واالنقسامات المماحكات طغت لقد

 بـسبب  المنظمـة  إنشاء من التيارات اإلسالمية والقومية األخرى موقف غياب وقتها يالحظ ما ولكن

 .)1999الحمد وآخرون، (العربية  األنظمة قبل من حالة الضعف واالستهداف

 الكيـان  طبيعة حول واالستفهامات األسئلة من العديد فراودتها الشأن صاحبة الفلسطينية التجمعات أما

 .أهدافه تحقيق ووسائل عمله وآليات

 الفلسطينيون والالجئون فتح، حركة تتزعمها كانت التي االعتراضات كل رغم عمله الشقيري واصل

 بإجراء طالبت التي العليا العربية والهيئة فلسطين، لطلبة العام واالتحاد لبنان، في

 االتـصال  أمـر  تولى الشقيري لكن تجمع كل عن ممثلين الختيار الفلسطينية جمعاتالت في انتخابات

 والعـائلي  العشائري الطابع تراعي معايير وفق المؤتمر أعضاء اختيار عليه ُأخذ أنه إال بالتجمعات،

 أساس على األعضاء اختيار وتم العاملة، السياسية األحزاب لواقع مراعاة دون تقليدية شخصيات وضم

 والعـشرين  الثامن في القدس مدينة في أعماله وباشر انعقد المؤتمر أن إال والفردية الشخصية تهمصف

 مـؤتمر  إيـاه  خوله ما تخطى الشقيري لكن أعضاء، وعشرة أربعمائة وبحضور1964  عام أيار من

 أن علينـا  هذا أجل من قيادة غير من وقضية كيان، غير من شعب نحن بقوله به يقوم ما وشرح القمة،

 .)1996خوري،  (شامل تنظيم إلى نتنادى

 1964 مـارس  28 األول الذي عقد في القدس بتاريخ الفلسطيني المؤتمر أمام االفتتاحي خطابه وفي

 الفلـسطيني  الكيـان  تعبير أنأحمد الشقيري  أوضح وعرف المجلس باسم المجلس الفلسطيني األول

 فلسطين ولكن األمم، تاريخ في له سابقة ال جديد تعبير وهو والدولية، العربية الحياة عن غريبتعبيراً 
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 لن الكيان هذا أن على شدد ولكنه ووحيد غريب وضع من لها بد ال فكان الفاجعة وحيدة الكارثة فريدة

 الـسورية  الحـدود  على الحمة منطقة على وال غزة وقطاع الغربية الضفة على إقليمية سيادة له يكون

 .)1987نصر اهللا، (

 إال – المنطقـة  في العربية الدول إلرضاء السياسي الصعيد على ضروريا كان وإن - الخطاب ذاه إن

 االتجـاه  بـين  الالحـق  التـوتر  عن وكشف الفلسطينية الوطنية الهوية ازدواجية استمرار عكس أنه

ـ  وبخاصـة  الفلسطينيين تمثيل حق إشكالية أثار وقد العربية، الدول تلك مصالح وبين الفلسطيني  عم

 .األردن

 القـومي  الميثـاق  علـى  المـصادقة  وتمت التنفيذية، للجنة رئيسا الشقيري انتخاب تم المؤتمر وفي

 وطنـي  مجلس ألول أعضاء المؤتمر أعضاء واعتبر القومي، للصندوق األساسي والنظام الفلسطيني

 عملهـا  سـة ممار فـي  الفلسطينية التحرير منظمة واستمرت الفلسطينية، التحرير لمنظمة فلسطيني

 العـرب  القوميين حركة انتقادات من وبالرغم الفلسطيني، التحرير جيش وتشكيل واإلعالمي السياسي

 كان إذ الفلسطيني، الكيان ينشئ أن الشقيري من مطلوبا يكن لم أنه إال المؤتمر ألعمال أخرى وجهات

 تجاوز الشقيري لكن الثاني، العربي القمة مؤتمر إلى وتوصياته مقترحاته وتقديم باالتصال فقط مكلفًا

 تعـود  أن خـشية  الواقـع،  أرض على التحرير منظمة وأنشأ المصري الدعم من مستفيدا صالحياته

 العربـي  القمة مؤتمر رحب فقد الكثيرة، الصعوبات من وبالرغم العربية، الجامعة أدراج إلى القضية

 للكيـان  دعما الفلسطينية التحرير منظمة بقيام1964  عام أيلول في اإلسكندرية في انعقد الذي الثاني

 وعلى الفلسطيني للشعب تمثيالً األوسع الجهة وأصبحت  مؤسساتها تثبيت استطاعت والتي الفلسطيني،

 الفلـسطينية  التحرير منظمة إلى فتح حركة وبخاصة الفلسطينية الفدائية المنظمات نظرت آخر صعيد

 الفلـسطينية،  الساحة على للهيمنة العربية األنظمة بيد أداة المنظمة تكون أن خشية وتوجس شك نظرة

 في ويالحظ يجري بما إطالع على ولتكون قدم كموطئ الوطني المجلس في رمزي بتمثيل فتح واكتفت
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 كآليـة  الديمقراطية االنتخابات أشكال من شكل أي غياب الفلسطينية التحرير منظمة مؤسسات تشكيل

 أعضائها بتعيين الشقيري فلّكٌ التي التنفيذية اللجنة ذلك في بما نيةالفلسطي المؤسسات تشكيل آليات من

 .)2002هالل، (

 ومنذ الفلسطينية، الوطنية للشخصية شامل مؤسساتي تعبير أول هو األول الفلسطيني المؤتمر  أنويبدو

  .الوجود حيز إلى الفلسطينية التحرير منظمة اسم خرج التاريخ ذلك

 فتح حركة ومن العربية األنظمة بعض قبل من قاسية انتقادات شقيريال واجه ذلك من وبالرغم 

 العربة أترك أنا"  قائالً 1967 عام هزيمة بعد لالستقالة دعاه الذي األمر للمنظمة إدارته طريقة على

  .النهاية حتى خطوة خطوة بالسقوط ستستمر واآلن تهوي، بدأت وقد

ياً ووطنياً عن أداء الشقيري، الذي يختلف فكريـاً         ويستنتج الباحث وجود حالة من عدم الرضا عرب       

عن كثير من التوجهات الداعية إلى االنفصال الحقيقي عن الدول العربية من باب عدم السماح لهـا                 

 .باقتحام الشأن الفلسطيني والتدخل فيه

 الهوية على زوالتركي القومي بالبعد االهتمام مدى تبرز األول الفلسطيني القومي الميثاق بنودقراءة  إن

 بالفكر متأثرا بدايته في كان الفلسطيني السياسي الفكر أن ذلك ومرد الفلسطيني، للشعب العربية القومية

 وبخاصة والمعركة، التحرير وشمولية ، النضال بقومية والتمسك والتجزئة، اإلقليمية ورفض ،القومي

 القـضية  علـى  الحفـاظ  هدفـه  كان لقوميا البعد فإضفاء بداياته، في كان اإلسرائيلي االستيطان أن

 يؤدي متكامالن هدفان العربية الوحدة وتحقيق ،فلسطين تحرير أن ُأعتبر وقد أولى، كقضية الفلسطينية

 باألنظمـة  الفلـسطينية  التحرير منظمة ارتباط بدرجة سياسيا فسر ما وهو، اآلخر تحقيق إلى أحدهما

 جاء كما فلسطين تجاه العرب مسؤولية إلى القومي لميثاقا أشار حيث صر،م وتحديدا الرسمية العربية

 تقع قومي واجب هو عربية ناحية من فلسطين تحرير إن " القومي الميثاق من عشرة الرابعة المادة في

 وشعوبا حكومات بأسرها العربية األمة على كاملة مسؤوليته
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 األنظمة حاجة عن تعبير هو ما بقدر ةبحت فلسطينية حاجةكان نتاجاً ل المنظمة تشكيل أن ويمكن القول

 رغبة هو فلسطين عموم حكومة تشكيل وراء الدافع كان مثلما الفلسطينية، القضية عبء من التحلل إلى

 مـن  جيوشـها  انسحاب يبرر غطاء وتوفير جهة، من أصحابها إلى القضية إسناد العربية الحكومات

  .أخرى جهة من شعبي احتجاج إثارة دون فلسطين

 الفلسطينية التحرير منظمة مسيرة في هامة محطة الفلسطيني الوطني للمجلس الرابعة الدورة تشكلو

 عـام  العربيـة  األنظمة هزيمة بعد الفلسطينية، التحرير منظمة على الفدائية المنظمات سيطرت حيث

 سـيناء  صـحراء  مثـل  أخرى عربية وأراضي غزة وقطاع الغربية الضفة إسرائيل واحتالل 1967

 وأكدت القومي، العدو مواجهة عن وعجزها العربية األنظمة هشاشة الحرب وأكدت الجوالن، ةوهضب

 الجمـاهير  ونفيـر  الكرامة معركة في النصر نشوة وبعد الشعبية، الجماهير مع األنظمة تناقض عمق

ـ  بزعامة القاهرة في الرابعة دورته الفلسطيني الوطني المجلس عقد المسلح الكفاح إلى والقوى  سيدال

 الكفـاح  نهج سيادة تأكيد جرى حيث عضو، مائة بحضور المنظمة ألمور مسيرا بصفته حموده يحيى

 األرض كافـة  لتحرير النضال في األمثل واألسلوب الشعب، اختيار باعتبارها المسلحة والقوة المسلح

 وإعادة الفلسطينية التحرير لمنظمة الهيكلية البنية في تغيير جرى أن األخرى القرارات ومن المحتلة،

 يعنـي  ما وهو الفلسطيني، الوطني الميثاق ليصبح الفلسطيني القومي الميثاق اسم وتغيير أجهزتها بناء

 المنظمـة  وصف من للتخلص خطوة وفي الفلسطينية، بالشخصية المتمسكة الفلسطينية النزعة إبراز

 الـشعب  أن باعتبـار  بعيـة والت الوصـاية  أشكال كل ورفض الرسمي، العربي النظام صنيعة بأنها

 حيـث  االنتقالية المرحلة بمثابة الدورة هذه وتعد وطنه، تحرير في األول الحق صاحب هو الفلسطيني

 والثانيـة  التنفيذية باللجنة ممثلة األولى الثورية، والشرعية الفلسطينية الشرعية بين الربط على عملت

 الكفـاح  اعتمد حيث المنظمة، وهياكل ىبن إلى لتودخ األمور، زمام تسلمت التي الفدائية بالمنظمات

 الميثـاق  مـن  النص حذف تم الدورة هذه وفي فلسطين، لتحرير وحيد كطريق الدورة هذه في المسلح
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 الحمـة  ومنطقـة  غـزة  وقطـاع  الغربية الضفة على السيادة تمارس لن المنظمة بأن والداعي القومي

 .)2005بدوان والسهلي،  (السورية

 العالميـة  والـصهيونية  إسرائيل هي قوى ثالث من يتكون والذي العدو هوية على أكيدالت جرى كما

 المـشبوهة  الدعوات الدورة قرارات ورفضت األمريكية، المتحدة الواليات بقيادة العالمي واالستعمار

  . )2003صالح،  (إلسرائيل والديمومة الشرعية إعطاء أساس على يقوم مزيف فلسطيني كيان إلنشاء

رر الباحث ردة الفعل الكبيرة لدى منظمة التحرير في حسم أمور التمثيل وجهات الصراع، فـي                ويب

رغبة قيادة منظمة التحرير في تثبيت صورتها في العالم العربي، وعدم االنجرار وفـق معطيـات                

 .مختلفة عربية ودولية

 الـذين  اليهود باعتبار ) 1970رشيد، (الوطني الميثاق عنها عبر فقد اليهودية المسألة يخص فيما أما

 الدورة وفي فلسطينيين يعتبرون لها الصهيوني الغزو بدء حتى فلسطين في عادية إقامة  يقيمون كانوا

 ياسر انُتِخبو المنظمة على السيطرة المقاومة فصائل استكملت 1969 عام الوطني للمجلس الخامسة

 الثـورة  لقـوات  عامـا  وقائـدا  فلسطينيةال التحرير لمنظمة رئيسا فتح باسم الرسمي الناطق عرفات

 الديمقراطيـة  الجبهة انشقاق أهمها وانشقاقات انقسامات المنظمة شهدت المرحلة هذه وفي الفلسطينية،

 علـى  اعتراضـها  بـسبب  الدورة هذه أعمال في المشاركة األخيرة رفضت التي الشعبية الجبهة عن

  المنظمة على واحد فصيل ةسيطر إلى تؤدي ألنها المقاعد؛ وتوزيع التشكيالت

 دعوتهم، تم والتي والمنظمات الهيئات لجميع كممثلين أعضاء 105 بحضور الخامسة الدورة وعقدت

 الجبهة حصلت بينمااً مقعد 33 على حصلت إذ المقاعد من األكبر النصيب على فتح حركة حصلت وقد

 للصاعقة، قعدام 12 و للتنفيذية، للجنة مقعدا 11 و مقعدا، 12 على الشعبية

 حصل فيما القومي، للصندوق واحدا ومقعدا الشعبية لالتحادات مقاعد 3 و التحرير، لجيش مقاعد 5 و

 .)1986الحوت،  (مقعدا 28 على المستقلون
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 منظمـة  علـى  المقاومة سيطرة ورضا بارتياح تلقت كافة العربية البلدان أن خلف صالح يذكر وهنا

 .التنفيذية واللجنة الوطني المجلس في فتح حركة وهيمنة نفوذ ظل في وخاصة التحرير

 فـي  عرضـته  والذي االستراتيجي فتح حركة هدف عاتقه على الوطني المجلس أخذ الدورة هذه وفي

 فلسطين في ديمقراطية دولة بإنشاء والقاضي 1968 عام األول تشرين من العاشر في صحفي مؤتمر

 ).1978خلف،  (كامل وتكافؤ تامة مساواة في ودواليه والمسيحيون المسلمون فيها يعيش

 أعادت إحياء فكرة الدولة المستقلة التي نادى بها من قبل الحزب الـشيوعي  فتح حركة تكون وبهذا

 فـي  والـسير  المنظمة دخول من الشكوك فتح قادة بعض راود وقد ،الفلسطيني والجبهة الديمقراطية

 منظمـة  إلـى  1968 عـام  فتح دخول إن " اًالحق هبقول خلف صالح ذلك عن وعبر الرسمي، العمل

 يثيـر  كـان  ومـا  حينذاك نخشاه كنا ما أكثر إن إذ الثوري، طابعها عليها أفسد قد الفلسطينية التحرير

 فقد:"اإلقدام" في ربحته ما النضالية من وخسرت البيروقراطية عليها غلبت فحركتنا: حدث قد تحفظاتنا

 ولخـشيتنا  االعتبار، بعين وتمنياتهم آراءهم ونأخذ السلطة ورجال تالحكوما مع التفاوض نتذوق بتنا

 "باإلرهابيـة " ذاك أو الحـوار  هذا إلىالحسنة  النواياذوي  المحترفون، الدبلوماسيون يتهمنا أن من

 روحيـة "و "ومرونتنـا " "اعتدالنا" كان، ثمن بأي لنثبت نسرع كنا فإننا "والمغامرة"،" والتطرف"

 ورسالتنا دعوتنا في األولوية مرتبة المبدأ، حيث من يمثل ال ذلك أن ناسين لدينا، "  والمصلحة التفوق

  ). 2003أبو بكر، (

 أن االختالفات داخل حركة فتح لم تصل إلى حد الخالف، وإنما هدفت إلى بيان عـدد                 ومن الواضح 

 .رير الفلسطينيةكبير من االستراتيجيات التي من الممكن أن تتبناها الحركة في سياق منظمة التح

 مشروع وبخاصة السياسية الحلول لمواجهة جاءت فقد 1970 عام الوطني للمجلس السابعة الدورة أما

 رفعت الداخلية المستويات على الوطنية الوحدة ولتأكيد  ،)روجرز ويليام( األمريكي الخارجية وزير

 فـي  الفلسطينية المقاومة وتيرة ازدادت الفترة هذه وفي المعركة، أرض على االلتقاء شعار فتح حركة
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 اإلسـرائيلية  الطـائرات  اختطـاف  عمليات في ذلك وتجلى واألمريكية، اإلسرائيلية المصالح ضرب

 ممـا  األردنية السلطات قبل من بحزم جوبه الذي األمر األردنية، األراضي في وتفجيرها واألمريكية

 فيمـا  عرفت وعجلون جرش في خاصة ةالفلسطيني الثورة قوات مع ودموية عنيفة صدامات إلى أدى

 ." األسود أيلول" أو "أيلول مجازر" باسم بعد

 تلـك  وفي هناك، وتمركزت ولبنان سوريا إلى الفلسطينية الثورة قوات خرجت الصدامات أثر وعلى

 وأجهـضت  الفلـسطيني  للـشعب  التمثيليـة  صفتها على الفلسطينية التحرير منظمة أصرت األجواء

  .القضية حساب على إقليمية مكاسب وتحقيق القضية طمس تهدفتس التي المشاريع

 بالتحديد حركة فتح والتي تستمد أهميتها التاريخية وتأثيرها المنظمة وتمسك إصرار أن ويمكن القول

النابع من عوامل متعددة أهمها قيادتها للكفاح المسلح وتمسكها بالهوية الفلسطينية وتنوعهـا بعـدم               

 تحوالتهـا  في بارزمكنها من القيام بدور  كرية محددة وعالقتها بالمحيط العربي  فةتبنيها أيديولوجي

 بعد وخاصة – عمان مجازر بعد " قال حين خلف صالح تأكيد من يستشف وهذا والسياسية، الفكرية

 تـستطيع  ال الفلـسطينية  الثـورة  أن للعيان واضحا كان - الهاشمية األراضي من الفدائيين آخر طرد

 لنا بد ال قدما نمضي ولكي إسرائيل، ضد للعمليات قاعدة أو ملجأ تعطيها عربية دولة أي على االعتماد

  ).2005بدوان والسهلي،  (فلسطين من واحد شبر على ولو بنا خاصة دولة من

 لعـل  بقـرارات  جاءت فقد 1971 عام القاهرة في انعقد الذي الوطني للمجلس الثامنة الدورة في أما

 إلـى  يسعى فلسطين شعب وأن مذهب، أي أو اليهود ضد ليس المسلح فلسطين شعب كفاح أن أبرزها

 فـي  الراغبون فيها يعيش ديمقراطية دولة لكنها الصهيوني، االستعمار من حرة فلسطينية دولة إقامة

 يتعلـق  فيما تحوالً القرار هذا ويعتبر. الواجبات نفس وعليهم الحقوق ذات ولهم جنب إلى جنبا السالم

 فلـسطين،  فـي  العيش حق يملك لمن السابق الفلسطيني اليهودي وبتحديد وبتعريف فلسطين، نبسكا

  .بسالم فيها العيش في يرغبون الذين ليشمل
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 أجواء في عقدت فإنها 1971 عام تموز في القاهرة في عقدت التي الوطني للمجلس التاسعة الدورة أما

 التـسوية  إقامـة  حول الحديث ظل وفي األردنية، والحكومة الفلسطينية القوى بين ومتردية مضطربة

هـالل،   (األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  قبل من وخاصة المنظمة على الضغوط واستمرار السلمية

2002.( 

 فـي  وحقـه  الفلسطيني الشعب حقوق بكافة التمسك أكدت التي القرارات من العديد المجلس اتخذ وقد

 التـي  والمشاريع، السلمية بالحلول الرفض تجديد إلى افةإض المسلح، الكفاح طريق عن أرضه تحرير

  .روجرز ومشروع 242 رقم األمن مجلس قرار وخاصة الثابتة للحقوق تتعرض

 ضـد  النـضال  علـى  التأكيـد  تم القاهرة في 1972 عام - االستثنائية - للمجلس العاشرة الدورة في

 الكيانات ورفض وطنه تحرير في ينيالفلسط الشعب قضية تصفية إلى تهدف التي التسوية مشروعات

 فلـسطيني  وبين 1948 عام فلسطيني بين الوحدة روابط زيادة إلى الدعوة الدورة وتضمنت الجزئية،

 هـذه  وفـي  هويتهم، على حفاظا 1948 فلسطيني من المواطنين بأوضاع واالهتمام والقطاع، الضفة

 .)2003صايغ،  (المتحدة المملكة شروعم رفض أيضا الدورة

 الثـورة  قـوات  وبمـشاركة  والسوري المصري الجيشان وخاض 1973 عام رمضان حرب اندلعت

 النـار  إطالق وقف إلى والداعي  338 رقم األمن مجلس قرار صدر توقفها وعند الحرب، الفلسطينية

 الحـرب  توقفـت  حيـث  األوسط الشرق في عادل سالم إقامة بهدف 242 األمن مجلس قرار وتنفيذ

 ).2007صالح، (

 عـام  الـوطني  للمجلس عشرة الحادية الدورة في الفلسطينية التحرير منظمة بنية على تطور وحصل

 واللجنـة  الوطني المجلس بين وصل كحلقة المركزي المجلس تأسيس تقرر حيث القاهرة، في 1973

 وشـهدت  والمستقلين، المنظمات كافة بين الحصص نظام بموجب أعضائه اختيار جرى إذ التنفيذية،
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 عام عضو وثمانون مئة إلى 1968  عام عضو مئة من الوطني المجلس أعضاء عدد زيادة الدورة هذه

 .ات الفدائيةالمنظم أنشطة في واسعة أوساط مشاركة هو السبب وكان 1973

 في فمثالً باستمرار، أيضا تتزايد والنقابات المهنية الجمعيات يمثلون الذين المستقلين حصص وكانت

 العام في أما  .للمستقلين مقعدا وعشرون وتسعة المختلفة، للجمعيات مقاعد ثالثة اكهن كان 1968 عام

خلف،  (للمستقلين وأربعون وتسعة ، والنقابات للجمعيات مقعدا وعشرون ستة هناك فأصبح  1971

1991.(  

ـ    وبناء عليه فا   ي ن الحروب العربية ضد إسرائيل، قد أثرت في كثير من السياسات والتـشكيالت الت

قامت بها منظمة التحرير، وذلك من شأنه تكييف منظمة التحرير لنفسها وفق التغيرات التي حـدثت                

 .إقليمياً

 1974 عـام  مـن  حزيـران  في القاهرة في عقدت التي الوطني للمجلس عشرة الثانية الدورة أقرتو

ـ  حقيقي تحول بداية لتعلن العشرة، النقاط ببرنامج عرف ما أو المرحلي البرنامج  اإلسـتراتيجية  يف

 فلسطينية دولة إلقامة المرحلية مبدأ واستبدال الفلسطينية، التحرير لمنظمة السياسية

 يـتم  األولى وللمرة الفلسطيني، للتراب الكامل التحرير بهدف غزة وقطاع الغربية الضفة أرض على

 الـسياسيين  اشـطين الن من ثالثة خالل من المحتلة األراضي داخل الفلسطينية الوطنية الجبهة تمثيل

  ).2004بلقريز وآخرون،  (اإلسرائيلي االحتالل قبل من المبعدين

 والعربـي  الفلـسطيني  والمشهد 1983 عام الفلسطيني الوطني للمجلس عشرة السادسة الدورة جاءت

 للـشعار  المعلنة الصيغة في الجوهري التغيير بمرحلة وصفها يمكن حتى الحرجة، باألحداث زاخرا

 توجـه  عـن  1982 عام فاس في العربية القمة مؤتمر أعلن حيث الرسمي؛ وقراره عربيال السياسي

 . اإلسرائيلي العربي الصراع لحل كمقدمة وآلياتها السياسية التسوية مبدأ لقبول

 .الرسمي الفلسطيني السياسي القرار حقائق في جديدة لمرحلة أسس قد بيروت من الخروج إن



 

24 
 

 السياسي للتحرك األدنى الحد باعتباره فاس مشروع عشرة السادسة ورةالد فيه قبلت الذي الوقت ففي

 واكتفـت  والـرفض،  القبول بين معلقًا )ريغان( األمريكي الرئيس مشروع أبقت فإنها ،العربية للدول

 .الفلسطيني للشعب المشروعة األهداف يخدم ال إنه :بالقول

 األساسـي  الـدافع  وأن ،)ريغان (مشروع ابعةمت في متحمسة تكن لم األمريكية المتحدة الواليات لكن

ـ  أكثر كانت فرنسية مبادرة استباق هو باألساس المشروع إعالن وراء  الجهـود  وانـصبت  ،اًطموح

 أيـار  17 باتفاق استعاضت توفق لم وحين وإسرائيل، لبنان بين معاهدة لعقد الوقت ذلك في األمريكية

 .السوريين لحمصا تجاهل بسبب انهار ما سرعان الذي 1983 عام

 فقد الفلسطيني؛ الوطني الميثاق عن انزالقًا شكلت الوطني للمجلس عشرة السادسة الدورة قرارات إن

 السياسية البيانات في ثوابت تشكل كانت عبارات السياسية الصياغات عن غاب

 لثابتـة ا الوطنيـة  الحقـوق  استعادة" عبارة في تحول وبرز .المسلح والكفاح التحرير مثل الفلسطينية

 قـرارات  ومـن  المصير، تقرير في حقه فيها بما "المشروعة الوطنية الحقوق إلى "الفلسطيني للشعب

 اإلسـرائيلية  الديمقراطية بالقوى سمي ما مع الحوار مبدأ وإقرار األردن، مع كونفدرالية إقامة الدورة

 ).2004البحيري وآخرون، (

 خاصة الفلسطينية االنشقاقات حدوث إلى عشرة ادسةالس الدورة عن الصادرة القرارات تبني أدى وقد

 القيـادة  أمام الصمود يستطيعوا لم  المدعومين من أطراف عربيةاالنشقاق قادة لكن فتح، حركة داخل

 رفض وأخيراً الفلسطيني، القرار استقاللية ورفض المرحلية الحلول بإلغاء مطالبهم وتسويق التاريخية

 المجلس في الخارجية الشؤون لجنة رئيس الحسن خالد أن إال عشر السادس الوطني المجلس مقررات

 باإلصالح له عالقة ال لعمٍل كقناع اإلصالح فيها ُأستغل فتح في حدثت التي المشكلة أن يؤكد الوطني

 مـن  نـوع  هـو  وبالتـالي  الفلسطينية، التحرير ومنظمة فتح حركة على االستيالء منه الهدف وكان

 جـنس  مـن  وسيلة الهدف هذا لتحقيق يستعمل أن له بد ال حقًا اإلصالح يريد من أن ويرى االنقالب،
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 إن طيبة نتائج تحقق ال الفاسدة الوسائل ألن فاسد؛ بأسلوب اإلصالح تحقيق يمكن ال . وبالتالي الهدف،

 متحركًـا  أم سـاكنًا  كان سواء إصالح إلى يحتاج شيء وكل اإلصالح، أهمية نكران يستطيع ال أحدا

 حتمـي  أمر اإلصالح وممارسة النقد فعملية األزمات، أو االنتصارات بسبب الخمول، أو الفعل نتيجة

 جهـات  من ومسلحا مموالً كان حصل الذي االنشقاق لكن الداخل، من ينبع عندما خاصة وضروري

 كهنـا  ألن داخليا، إداريا أو إصالحيا موقفاً وليس سياسي موقف إلى تحول الموضوع أن و خارجية،

 اللجنة أو الفلسطيني الوطني المجلس سواء داخلها من اإلصالح ويمكن الفلسطينية، الشرعية تمثل أطر

 .)2003صالح،  (األخرى الحركية المؤسسات أو التحرير لمنظمة التنفيذية

 :القول إلى شولتز جورج أمريكيا خارجية وزير دعا مما وأمريكيا إسرائيليا ترحيبا االنشقاق هذا لقي

 دور لها يعد لم  الفلسطينية التحرير منظمة وإن التحرير، لمنظمة تفويضهم يسحبوا أن العرب على إن

  ).2007نوفل وآخرون،  (بيروت من خروجها بعد العسكري دورها فقدت أن بعد أساسي

 أن أي اختالف بسيط بين مكونات منظمة التحرير، يقابل بكثير من السعادة من قبل الواليات                ولوحظ

المتحدة األمريكية وإسرائيل وأطراف عربية أخرى، نظراً ألن شق الجسد الفلسطيني من داخله هو              

  .األكثر تأكيداً في الخالص من منظمة التحرير الفلسطينية

 الميثاق أن العلم مع الميثاق، تخالف كانت وقراراته الوطني المجلس نصوص أن في تكمن المشكلة إن

 يتطلـب  الميثـاق  في  تعديل أي وأن للمجلس، خاصة جلسة يتطلب لتعدي أي أن على ينص الوطني

  .)2004البحيري وآخرون،  (الثلثين أغلبية

 موضوع الفلسطيني- األردني الكونفدرالي االتحاد إلى واإلشارة األردن مع الحوار إحياء إعادة وشكل

 التقارب هذا ياسور وصفت حيث أخرى جهة من العربية الدول وبعض جهة، من الفصائل بين خالف

 منظمـة  بـأن  1974 عام العربي االعتراف إلى إشارة في العربية القمم لقرارات واضح انتهاك بأنه
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 تحريـر  منظمة بتشكيل نيتها عن وصرحت الفلسطيني، للشعب والوحيد الشرعي الممثل هي التحرير

 .)1996لكباريتي، ا (دمشق في لها مقر بإقامة المنشق نضال أبو لجماعة وسمحت بديلة، فلسطينية

 الفلـسطينية،  والقضية الفلسطينية التحرير لمنظمة تصفية التقارب هذا اعتبرت فقد الشعبية الجبهة أما

 اعتبـرت  حين في وسوريا، المنظمة بين توتر وخلق التحرير، منظمة داخل الوحدة نسف إلى ويؤدي

 عنه أعلن الذي المتحدة العربية ملكةالم مشروع إحياء إلعادة محاولة المشروع هذا الديمقراطية الجبهة

 . )1995البدري،  (1972  عام حسين الملك

 الملك وافتتحها ،1984  عام ثاني تشرين في عمان في الوطني للمجلس عشرة السابعة الدورة ونظمت

 .عاما عشرين قبل األولى الوطني المجلس دورة افتتح أن له سبق الذي حسين

 الملـك  مع الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس عرفات ياسر عقد 1985 عام شباط وفي

 دولـي  مؤتمر إطار في سالم مفاوضات إلى مشترك وفد تشكيل على نص الذي )عمان اتفاق (حسين

 مجمل مع قطيعة عمان اتفاق وشكل األمن، مجلس قرارات فيها بما المتحدة األمم قرارات قاعدة على

 األردن قبـل  مـن  تجميده وتم يدم، لم عمان اتفاق لكن موسكو، مع العالقات وفتور الفلسطيني اليسار

 .)1998الخاليلة، (

 الفلسطيني، الوطني بالميثاق التمسك هو الوطني للمجلس عشرة السابعة الدورة قررته ما أنويالحظ 

 هـدف  أن تبين الالحقة التطورات لكن جديدة، أسس على البناء إعادة ومحاولة الجذور، إلى والعودة

  .فقط الشمل لجمع ومحاولة الفلسطينية الساحة على االحتقان تخفيف القرار

  

  :1987االنتفاضة الفلسطينية األولى : المطلب الثالث

 التحريـر  منظمـة  لهـا  تعرضت التي الطويلة االستقطابات عملية وبعد الفلسطينية الجماهير أدركت

 األمـور،  زمـام  مـسك  في الذاتية قواها على االعتماد من بد ال أنه العربية الدول قبل من الفلسطينية
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 ضـد  الفلـسطيني  النضال محطات من محطة أعظم بمثابة كانت والتي المشهورة انتفاضتها فخاضت

 )2004عبد اهللا، (1936  عام منذ االستعمار

 فعاليـات  فـي  الفلـسطيني  الشعب معظم انخرط حيث المنطقة في عنيفة هزة االنتفاضة أحدثت وقد

 مكنـت  مما النطاق واسعة سياسية تحركات عكس بما المحتلين، مقاومة في عملها وبرامج النتفاضةا

 والقاضـي   1988 عام تموز في األردن قرار بعد وبخاصة السياسية، الميادين أوسع القتحام المنظمة

 بدون جاء رالقرا أن من الرغم وعلى .غزة وقطاع الغربية الضفة مع واإلداري القانوني االرتباط بفك

 فـي  الفلـسطينيين  ألماني استجابة جاء انه أكد األردن أن إال الفلسطينية، التحرير منظمة مع التشاور

  ).1992صالح،  (األردن عن االستقالل

 عـشرة  التاسعة دورته الوطني المجلس عقد اإلسرائيلي االحتالل ضد المشتعلة االنتفاضة خضم وفي

 وانتخب ،"االستقالل يوم 1988 عام الثاني تشرين عشر الخامس يوم المجلس أعلن حيث الجزائر في

 . فلسطين لدولة رئيس أول عرفات ياسر المجلس

 والثالثين الحادي في الغربية بالضفة األردني االرتباط فك خلفه الذي الفراغ سادا الدولة إعالن وجاء

 فعـال  دولـي  مؤتمر إلى ودعا اإلرهاب، فيه أدان سياسيا بيانًا المجلس أصدر1988  عام تموز من

 .الفلـسطينية  الحقوق يضمن بما 338 و 242 القرارات وفق الدولي األمن مجلس إشراف تحت للسالم

 سـنة  المتحدة  األمم عن الصادر 181 رقم التقسيم قرار على الفلسطيني الوطني المجلس صادق كما

  .ئيلإسرا دولة جانب إلى فلسطينية دولة في القبول يعني مما   1947

  

  

  

  



 

28 
 

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

تناول الباحث عددا من الدراسات ذات العالقة بالمراحل السياسية التي مرت بها منظمـة التحريـر                

  .الفلسطينية أو حركة فتح

 التـسوية  إلى المسلحة المقاومة السياسية من ف.ت.م تجربة" بعنوان ) 2008(دراسة الصمادي 

  )2006 – 1964(السلمية 

 عـام  إنـشائها  منذ ف.ت. م على طرأت التي والفكرية السياسية التغيرات طبيعة فيالدراسة  تبحث

 حـدد  الـذي  الفلسطيني الوطني المشروع على التعديالت والمقصود .م 2006 العام وحتى م 1964

 نتيجتهـا  مـن  كان وموضوعية، ذاتية لظروف استجابة وذلك .م 1968 عام الوطني الميثاق معالمه

 المفاوضـات  إلـى  الكامل، للتحرير كأسلوب الشعبية التحرير وحرب المسلح الكفاح عن أوال تحولال

 على الديمقراطية الدولة إقامة هدف عن ثانيا والتحول .السياسية للتسوية كأسلوب إسرائيل مع المباشرة

 قرار حدود على مستقلة دولة إلى ثم فلسطين، من جزء على وطنية سلطة إلى الفلسطيني، التراب كامل

 .م 1993 عـام  غزة وقطاع الغربية الضفة في انتقالي ذاتي بحكم القبول إلى ومنه ، 181 رقم التقسيم

 إلـى  ، 1948 عـام  منها هجروا التي وأراضيهم بيوتهم إلى الالجئين عودة هدف عن ثالثا والتحول

 كدولة بإسرائيل االعتراف ضرف من رابعا والتحول .لقضيتهم إسرائيل مع عليها ومتفق مقبولة تسوية

 رفـض  مـن  خامسا والتحول .وبكيانها بوجودها الرسمي الفلسطيني االعتراف إلى لفلسطين، محتلة

 كانـت  تحوالت، من هنالك ما والى به، الصريح االعتراف إلى ، 242 األمن مجلس بقرار االعتراف

 هـذه  طالتـه  الذي التحرير منظمة قلميثا والعقائدية، السياسية، المنطلقات على انقالبا مجموعها في

 .أيضا التغيرات

 الفلـسطينية  السياسية القوى من فقسم .الفلسطينية الساحة في لالنقسام سببا معروف هو كما ذلك شكل

 معهـا  وتعامل إسرائيل، مع الصراع تحكم التي األساسية المبادئ عن وانحرافا تنازال جرى ما اعتبر
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 ونجاحا سياسية واقعية اعتبرها اآلخر والقسم .الفلسطيني للشعب يخيةوالتار الوطنية بالحقوق كتفريط

 االسرائيلي واالستفراد الصهيوني، التوسع منطق اختراق في

 والعربية الفلسطينية القدرة ومحدودية العربي، العجز على التفاف أنها عن عدا .الدولية بالساحة

 .إسرائيل مع عسكريا المعركة حسم في

 الـسياسي  بـالواقع  التعقيـد  هـذا  الستيعاب طريقة أفضل فإن الفريقين، كال ججح عن النظر بغض

 الظروف وقراءة بدايتها، من الفلسطينية التحرير منظمة تجربة مراجعة إلى بالعودة كانت وتداعياته،

 مصر دور إلى الباحث فتطرق .م 1964 عام نشأتها واكب الذي والفلسطيني العربي والوضع السياسية

 الفلـسطيني  الكيـان  فكـرة  بلورة في العربية الدول وجامعة الناصر عبد جمال الراحل الرئيس بقيادة

 .األساسي ونظامها القومي ميثاقها وصياغة م، 1964 عام ف.ت.م وإنشاء

 دور تزايد ثم م، 1967 حزيران حرب في العربية الجيوش هزيمة بعد ما نوعا العربي الدور وتراجع

 حركة مقاتلي أمام م 1968 عام الكرامة معركة في اإلسرائيلي الجيش مةهزي بعد خصوصا المقاومة

 العمـل  وفـصائل  فـتح  حركة النضمام ذلك مهد .األردني والجيش الفلسطينية المقاومة وفصائل فتح

 الـسياسي،  قرارهـا  وعلى ف.ت.م على فتح هيمنة ثم ومن م، 1969 عام للمنظمة الفلسطيني المسلح

 القـومي  الميثـاق  تعـديل  شهد الذي العام، ذاك في للمنظمة رئيسا عرفات سريا ممثلها انتخاب عقب

 فـتح  مبـادئ  بـين  تداخل حدث أنه القول يمكن يومها ومن .الفلسطيني الوطني الميثاق إلى وتحويره

 .ف.ت.م وسياسات وأهداف

 عتباراتواال الفلسطيني، السياسي القرار صناعة محددات عن للحديث الباحث انتقل المدخل، هذا من

 األطـراف  وطبيعة صياغته، في المتبعة واآلليات اتخاذه، عند مراعاتها يتم التي والخارجية الداخلية

 المفردات، هذه تحليل وبعد .ومخرجاته صناعته، في المتخصصة والمؤسسات فيه، المشاركة السياسية

 باإلسـتراتيجية،  االلتـزام  مـن  أكثر التكتيك على لالعتماد يميل الفلسطيني القرار أن الباحث استنتج
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 أهـم  أن إلى الباحث وأشار .الجماعية القيادة سمات من أكثر الكرزماتية القيادة بصمات عليه وتغلب

 القـوى  قبـل  مـن  طويلة لسنوات عليه حقيقي تأثير أي وغياب الرفض، جبهة والدة كانت مخرجاته

 .ة غز وقطاع الغربية الضفة وجماهير الوطنية

 في بما ومقوماتها، ف.ت.م.ل السياسية الشرعية مدلول في للبحث الثالث بالفصل اتببالك دفع ما وهو

 غايـة  فـي  مـسألة  وهي .ودوليا عربيا، فلسطينيا، اكتسابها، وآليات الشرعية هذه مصدر رصد ذلك

 بدائل خلق محاولة في جهدا تدخر لم لنهجها، المعارضة وأحيانا للمنظمة المعادية القوى ألن األهمية،

 نجحت ف.ت.م قيادة أن إلى هنا، الباحث توصل .مسيرتها طوال لها ياسيةس

 شـرعيتها  لتكـريس  التاريخيـة،  والشرعية الكاريزماتية، والشرعية الثورية، الشرعية بين المزج في

 م، 1988 عـام  األمريكية المتحدة للواليات الفتة سياسية تنازالت تقديم) اضطرارها (رغم .السياسية

 بالكاتب حدت التنازالت وهذه .الفلسطيني للشعب تمثيلها بشرعية لالعتراف م، 1993 معا وإلسرائيل

 الدوليـة  الـسياسية  التسوية مشاريع من ف.ت.م موقف مراجعة إلى األطروحة من الرابع الفصل في

 وتحدث .م 1991 عام للسالم مدريد مؤتمر انطالق وحتى م، 1967 العام منذ طرحت التي واإلقليمية

 ومرتكزاتـه،  الفلسطيني، الوطني المشروع منطلقات حول التفصيل من بشيء السياق هذا في بالكات

 برنـامج  إلـى  ثم مرحلي، برنامج إلى المشروع هذا فيها تحول التي الكيفية الباحث وتناول .وأهدافه

 نم مجموعة مساهمة درجة الكاتب وبين .م 1988 عام للسالم بادرةم إلى ومنه ، 1979 عام سياسي

 فـي  األهليـة  الحـرب  بينها ومن المشروع، هذا على طرأت التي التحوالت في واألحداث الظروف

 إسرائيل، مع م 1982 و م 1973 العام وحربي م، 1975 و م 1970 عام التوالي على ولبنان األردن

 .م 1987 عام األولى الفلسطينية واالنتفاضة

 الفلـسطينية  التحريـر  منظمـة  بـين  السياسية المفاوضات مراحل الباحث تناول الخامس الفصل في

 وبـين  .برمته الفلسطيني الوضع على السلبي وتأثيرها ونتائجها، م، 1991 عام منذ إسرائيل وحكومة
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 وغرضـها  المفاوضات، هذه سبقت التي السياسية المتغيرات المنظمة قيادة بها استوعبت التي الكيفية

 الرسمية السياسة مسار من ثبت كما للتسوية، اإلسرائيلية دةالقيا جاهزية عدم رغم فيها، المشاركة من

 وجود إلى األطروحة هذه من األخير الفصل في الكاتب توصل لقد .بعدها الفلسطينيين تجاه اإلسرائيلية

 أولها ف،.ت.م مشروع على طرأت التي والفكرية السياسية التغيرات خلف وقفت رئيسة أسباب خمسة

 واالنشقاقات الفصائل تعدد في مظاهره تمثلت الذي للمنظمة، والبنيوي يمي،والتنظ السياسي، الضعف

 دور وتهميش لها، البدائل خلق ومحاوالت قرارها، على الفرد وهيمنة المؤسسة دور وغياب التنظيمية،

 . الداخل وقيادة تنظيم

 اآلمنـة،  اعدةالق وغياب المقاومة، لفصائل العسكرية الوحدة ترهل في تمثل عسكري، ضعف وثانيها

 واللبنانيـة،  األردنية الساحتين في الداخلية الميدانية الهزائم وتكرار فلسطين، حدود خارج من والعمل

 الـدول  مصالح وارتباط الفلسطينية، القضية تدويل وثالثها .إسرائيل مع المواجهة في الهزيمة إضافة

 المقاومة من العربية لألنظمة المتذبذب الموقف ورابعها .مستقبلها في يتعلق حل بأي العالم في الكبرى

 ظهـور  فـي  تمثـل  وخامسها. إسرائيل مع الصراع من وأيضا وأهدافها، برامجها ومن الفلسطينية،

 عن البحث والى السياسي، والتكتيك السياسية، الواقعية إلى تدعو المنظمة داخل وفكرية سياسية تيارات

 أوضـح  النهايـة،  وفـي  .معها الصراع تحكم التي ىالقو موازين إهمال وعدم إسرائيل، مع تسويات

 وإتباعها وأهدافها، برامجها تحقيق في كنهج السياسي التجريب إلى الفلسطينية القيادة لجوء أن الكاتب

 وتوصل .الوطني مشروعها انجاز على قدرتها من أضعف معالجتها، من بدال األزمات إدارة لسياسة

 ودسـتورية،  ديمقراطيـة  أسس على المنظمة بناء إعادة أهمها عالساب بالفصل التوصيات من عدد الى

 أي ومحاربـة  .الفلسطينية القضية شهدتها التي التطورات كل بعد السياسي برنامجها في النظر وإعادة

 مع والتعامل .شرعيتها لتعزيز كمقدمات الوطنية الوحدة وتعزيز مؤسساتها وتقوية فيها، للفساد مظاهر

 التخلـي  وعدم الوطنية، األهداف لتحقيق السياسي النضال أشكال من كشكل ئيلإسرا مع المفاوضات
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 توجيه إعادة للمنظمة يمكن النهائية التسوية فشل حال وفي .المستقلة الدولة مشروع النجاز كآلية عنها

  .التاريخية فلسطين في القومية ثنائية بدولة ينادي شعبي لكفاح الفلسطيني النضال

  

أثر تطورات قضية فلسطين في العالقات األردنية الفلسطينية في الفتـرة           ) 1998(دراسة الخاليلة   

  1995 – 1985من 

 الفلسطينية، ما بـين     –على العالقات األردنية    تتناول هذه الدراسة أثر تطورات القضية الفلسطينية        

أحياناً أخـرى،   م، حيث أن هذه العالقات قد اتسمت بالتعاون أحياناً، وبالتباعد           1985الفترة من عام    

  . وذلك بفعل التأثيرات الخاصة بتطورات القضية الفلسطينية على المستويات كافة

وتبرز أهمية هذه الدراسة، نظراً لتطورات القضية الفلسطينية، والتي أثرت على مـسار العالقـات               

ت التـي    الفلسطينية، خاصة بعد التوجه نحو تسوية القضية سياسياً، كذلك لقلـة الدراسـا             -األردنية

  ). م1995 -1985(تناولت هذا الموضوع، خاصة خالل الفترة 

وقد أثارت الدراسة العديد من التساؤالت التي تعلقت بأثر تطورات قضية فلسطين علـى العالقـات                

وبالتالي على اتسام هذه العالقات بالتعاون والتقارب أحياناً، وتميزها بعـدم           .  الفلسطينية –األردنية  

د أحياناً أخرى، إضافة إلى التساؤل حول الظروف والمحددات التي أثرت في هـذه              التعاون والتباع 

  . العالقات بشكل عام

 الفلسطينية وتفاوتها ما بين فترات وأخـرى،        –كما أن الدراسة افترضت تذبذب العالقات األردنية        

  : س أننتيجة لتأثير تطورات القضية الفلسطينية على العالقات بين الطرفين، وذلك على أسا

مواقف األردن تجاه قضية فلسطين أدت إلى تحسين أو تراجع العالقة بين الجانبين األردني               •

 . والفلسطيني

  .  الفلسطينية–أن تطورات القضية أدت إلى تحسن أو توتر العالقات األردنية  •



 

33 
 

مدركات صانع القرار تجاه الدور المركزي لألردن في عملية السالم، لعبـت دوراً هامـاً                •

 . في التأثير على العالقة بين الطرفين) اً أو إيجاباًسلب(

 الفلسطينية، منـذ عهـد      –وقد جاءت هذه الدراسة في فصل تمهيدي، يبين تاريخ العالقات األردنية            

  . وأربعة فصول وخاتمة.  م1985االنتداب البريطاني وحتى عام 

 وأثره على العالقات الثنائيـة،      م،1985 الفلسطيني عام    -االتفاق األردني : وقد تناول الفصل األول   

: ويتناول مضمون االتفاق وأهدافه، والمبحث الثاني     :  المبحث األول  -:وذلك من خالل أربعة مباحث    

أثـر االتفـاق علـى      : ويتناول: ويبين ردود الفعل على االتفاقات العربية والدولية، والمبحث الثالث        

ة من خالل هذا المبحـث، دور االتفـاق فـي            الفلسطينية، وقد أبرزت الدراس    –العالقات األردنية   

االهتمام بقضية السالم في الشرق األوسط، كما أوضح المبحث، دور االتفاق في تميـز العالقـات                

م، أما المبحث الرابع واألخير، فقـد بـين       1985 الفلسطينية بالتقارب والتعاون خالل عام       -األردنية

ف كل من الواليات المتحدة األمريكية، ومنظمـة        م، والذي جاء بفعل مواق    1986إخفاق االتفاق عام    

كما بينت الدراسة من خالل هذا المبحث، أثر إخفاق االتفاق علـى العالقـات              . التحرير الفلسطينية 

  . الثنائية، والتي عادت لتتسم بالجمود والتباعد

 الفلسطينية وقد   -م، والعالقات األردنية  1987أما الفصل الثاني، فقد تناول االنتفاضة الفلسطينية عام         

ويبين أسباب االنتفاضـة، حيـث بينـت الدراسـة أن االنتفاضـة             : المبحث األول . تضمن مبحثين 

أمـا المبحـث    . الفلسطينية قد جاءت بفعل عوامل  تعلقت بالجانب الفلسطيني وبالجانب اإلسرائيلي          

وبينت الدراسة،  . ينية الفلسط –فقد تناول الموقف األردني من االنتفاضة والعالقات األردنية         : الثاني

أثر الموقف األردني الداعم لالنتفاضة رسمياً وشعبياً وإعالمياً، في التأثير على العالقـات الثنائيـة،     

  . والتي امتازت أيضاً بالتقارب والتعاون خالل هذه الفترة
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م، 1988أما الفصل الثالث، فقد بحث قضية فك االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية عام               

ويبين التطورات الخاصة بالقـضية     : األول: وتطور العالقات الثنائية، وذلك من خالل ثالثة مباحث       

أما المبحث الثاني،   . الفلسطينية قبيل فك االرتباط، والتي كان أبرزها مبادرة شولتز ومؤتمر الجزائر          

االرتبـاط هـو قـرار      وقد بينت الدراسة أن قرار فك       . فقد بين أسباب قرار فك االرتباط ومحدداته      

استراتيجي مهم، جاء بفعل مدركات صانع القرار األردني تجاه القضية الفلسطينية، وجـاء نتيجـة               

للرغبة الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جاء تنفيذاً لمقررات القمم العربية، خاصـة              

 فقد بين آثار ونتائج فـك االرتبـاط         أما المبحث الثالث واألخير،   . مؤتمرات الرباط وفاس والجزائر   

 الفلسطينية، وقد بينت الدراسة من خالل هذا المبحث، أهمية القرار وأثـره             –على العالقة األردنية    

على القضية الفلسطينية، حيث جاء كمقدمة لالستقالل الفلسطيني، إذ أعلن في العام نفسه عن وثيقـة                

ولة فلسطين في األردن، الذي كان من أوائل الدول التي          استقالل الدولة الفلسطينية، وإقامة سفارة لد     

اعترفت بدولة فلسطين، كما عمل القرار على إنهاء الحـساسية بـين األردن ومنظمـة التحريـر                 

  . الفلسطينية

أما الفصل الرابع واألخير، فقد تناول عملية السالم في الشرق األوسط، وأثرهـا علـى العالقـات                 

األول، وقد تناول التطورات الخاصة بالقضية      : ك من خالل أربعة مباحث     الفلسطينية، وذل  -األردنية

م، والتي كان لها أكبر األثـر فـي المـسيرة           1990م، وحتى نهاية عام     1988الفلسطينية منذ عام    

  . السلمية وعلى تسوية القضية الفلسطينية

 الفلسطينية، وقـد    -األردنية اإلسرائيلي والعالقات    -أما المبحث الثاني، فقد تناول االتفاق الفلسطيني      

بينت الدراسة من خالل هذا المبحث أثر االتفاق في التأثير على تطورات القضية الفلسطينية، وعلى               

 اإلسرائيلي، وبشكل عام، فقد أنهى االتفاق حالة الصراع والحـرب مـع             –مسار الصراع العربي    

ما المبحث الثالث، فقد تناول المعاهـدة       وأ. إسرائيل لتحل محلها التسوية السياسية للقضية الفلسطينية      
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وبينـت  .  الفلـسطينية  –م، وانعكاساتها على العالقات األردنيـة       1994 اإلسرائيلية، عام    -األردنية

الدراسة أسباب ابرام المعاهدة ودوافعها، ومضمون المعاهدة، والموقف منها في األردن، إضافة إلى             

وق الفلسطينية بشكل خاص، حيث أن المعاهدة حققـت         آثار ونتائج المعاهدة على األردن وعلى الحق      

تقدماً فيما يخص موضوع الالجئين والنازحين من خالل ربط حـل مـشكلتهم بالقـانون الـدولي                 

 -وإضافة إلى ذلك، فقد بينت الدراسة آثار المعاهدة على العالقات األردنيـة           ). التعويض أو العودة  (

خاوف من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد رد         الفلسطينية والتي امتازت بالتباعد ووجود م     

  . من االتفاق) الثالثة(الفعل السلبي من قبل المنظمة بشأن المادة 

وقد أوضحت الدراسـة مـن      .  الفلسطينية -أما المبحث الرابع، فقد تناول مستقبل العالقات األردنية       

  : وهيخالل هذا المبحث وجود تصورات واحتماالت مستقبلية للعالقة 

 منظومة سياسية   -جـ.  فلسطينية – قيام فيدرالية أردنية     -ب.  فلسطينية - قيام كونفدرالية أردنية   -أ

 االستقالل التام المنفرد لكل مـن األردن        -د. تضم إسرائيل واألردن وفلسطين ضمن تعاون مشترك      

 تحقـق فـي      فلسطينية على غرار نمط الوحدة الـذي       - قيام وحدة اندماجية أردنية    -هـ. وفلسطين

كما بينت الدراسة، من جهة ثانية، خيار الكونفدرالية الذي طـرح وال زال مطروحـاً               . الخمسينات

حتى اآلن، كشكل من أشكال العالقة الثنائية، وتصور كل من األردن وفلـسطين وإسـرائيل لهـذا                 

طبيعـة  : اكما بينت وجود عوامل مؤثرة ومهمة على شكل العالقة في المستقبل، لعل أبرزه            . الخيار

الحل النهائي للضفة الغربية والقطاع، ومستقبل مدينة القدس، ومصالح الدول العربيـة وإسـرائيل،              

ورؤية الواليات المتحدة األمريكية لمستقبل الشرق األوسط، إضافة إلى مواقف كـل مـن الـشعب                

 األردني والشعب الفلسطيني، ووجود المخاوف لدى الطرفين، وكذلك مواقـف بعـض األطـراف             

  . العربية المؤثرة
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 الفلـسطينية   -وتعتقد الباحثة أن جميع تلك العوامل سوف تؤثر على شكل العالقة المستقبلية األردنية            

وبينـت  . اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية من جهة أخـرى      -من جهة، وعلى مسار الصراع العربي     

ضية التـي أدت إلـى تميـز         الفلسطينية تأثرت بتطورات الق    -الدراسة كذلك، أن العالقات األردنية    

العالقات في كل مرحلة وضمن ظروف معينة بالتعاون والتقارب أحياناً، وبعدم التعاون والتباعـد،              

  . أحياناً أخرى

  

 فك االرتباط دراسة تحليلية ألسبابه وآثاره علـى العالقـات األردنيـة             )1996 (دراسة الكباريتي 

  الفلسطينية

سطينية حديث عن جزئين منفصلين شكالً لكن في الحقيقة كيانـاً            الفل –الحديث عن العالقة األردنية     

واحداً مرتباً بأواصر ثقافية واجتماعية وجغرافية ال يمكن الفصل بينهما، إذ ال يمكن الحـديث عـن                 

تلك العالقات كانت وال زالت قائمـة       . الكيان الفلسطيني دون ذكر الجانب األردني والعكس صحيح       

فالتـاريخ كـل    .  بفتور، ثم تعود العالقة مستقرة     - في بعض األحيان   -تمرمنذ آالف السنين ولكنها     

متكامل، لو نظرنا إلى شكل الكيانين وجدناهما أنهما كالسنبلة يفصل بينهما نهر األردن الذي يغـذي                

الطرفين ويشكل الوحدة والتواصل لتصبح قوة حقيقية، أو كما وضعها الملك عبـد اهللا بـأن األردن                 

  .  الضفتان جناحيه وال يستطيع الطيران بجناح واحدمثل الطير تشكل

 1953نادى األمير عبد اهللا بالوحدة بين الشعبين، ولما تسلم الملك الحسين سلطاته الدستورية عـام                

فعقـد  . شهدت البالد أربعة عقود تميزت بالرغبة األكيدة إلقامة عالقة أردنيـة فلـسطينية متميـزة              

 بالتطورات واألحداث على مستوى الساحة العربية والدولية وكـان          الخمسينات وعقد الستينات تميزاً   

أبرزها مالمحهما على الصعيد الدولي تطور الثنائية القطبية بـين الواليـات المتحـدة األمريكيـة                

من أجل تحسين عالقاتهـا     . فاتجهت الدول بأنظارها إلى الشرق األوسط     ) سابقاً(واالتحاد السوفييتي   
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 اتجه االتحاد السوفييتي إلى     1956الحها فبعد العدوان الثالثي على مصر عام        مع المنطقة دعماً لمص   

كسب تأييد الدول العربية، فأقام عالقات صداقة مع سورية ومصر، وقدم المـساعدات العـسكرية               

بينما لجأت الواليات المتحدة األمريكية إلى السعودية، ومنطقة الخليج العربي، وإيران، خوفـاً             . لهما

  . الشيوعي في المنطقةمن المد 

وانتقل الصراع إلى منطقة الشرق األوسط في الستينات بعد أن انتهت الثنائية القطبية وبدأت سياسية               

، وبرز مـا يـسمى      1972المرونة واالنفراج الدولي تبرز في أعقاب لقاء بريجينيف ونيكسون عام           

  . بالوفاق الدولي بين البلدين

سينات والستينات والسبعينات يمر بمرحلـة االسـتقالل وتعريـب       وبينما كان األردن في عقود الخم     

، وإنـشاء منظمـة التحريـر       1957، وإلغاء المعاهدة األردنية البريطانية عـام        1956الجيش سنة   

الفلسطينية من خالل مؤتمر القمة األول كان موقف األردن مؤيداً إلبراز الهوية الفلسطينية وتـرك               

 تقرير المصير نتيجة الرغبة الفلسطينية والرغبة العربية، وجـاء          الخيار للشعب الفلسطيني في حق    

 1967تأييد الملك الحسين منسجماً مع الرغبة العربية في المحافل الدولية اإلقليميـة إال أن حـرب                 

تركت لها آثاراً بعيدة على الوضع األردني، مما أدى إلى ضياع الضفة الغربية إضافة إلى أجـزاء                 

  . ردنية، وأجزاء من سيناء المصرية ومرتفعات الجوالن السوريةمن منطقة الغور األ

 على الساحة العربية بين مصر وسورية واألردن مـن          1973وفي السبعينات حدثت حرب أكتوبر      

 والذي اعترفت فيه الـدول  1974جهة، وإسرائيل من جهة أخرى وتال حرب أكتوبر مؤتمر الرباط        

أمـا فـي    . اعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني     العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية و    

ــك  عقد السبعينات تم توقيع معاهدة كامب ديفيد الذي كان له أثر واضح على األردن إذ رفض  المل

حسين التوقيع على المعاهدة بشكل منفرد على الرغم من الضغوط التي تعرض لها مـن الجانـب                 
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لعربية، والتمسك بالحل الشامل للقضية الفلسطينية، وتجسيداً       األمريكي، وفضل البقاء ضمن الوحدة ا     

  .  الفلسطينية قوية ومتميزة–لحرصه وتمسكه ببقاء العالقة األردنية 

 – 338 و   242والتزام األردن بتنفيذ قرارات مجلس األمن المتعلقـة بالقـضية الفلـسطينية رقـم               

ة التحرير الفلسطينية الممثـل الـشرعي،       وإقراره، بحق الشعب الفلسطيني بالتمثيل، واعتبار منظم      

والوحيد للشغب الفلسطيني، على الصعيدين المحلي والدولي، جعل الفتـرة الواقعـة فـي أواخـر                

  .  العربية–الثمانينات والتسعينات ذات أثر بارز على مستقبل العالقات الدولية والعربية 

مستقبل العالقة األردنيـة الفلـسطينية،       اتخذ الملك حسين قراراً تاريخياً يتعلق ب       1988/ 31/9وفي  

وهو قرار فك االرتباط القانوني واإلداري بين األردن والضفة الغربية الذي جـاء وفـق الرغبـة                 

فكان قرار فـك    . 1988العربية والفلسطينية مما هيأ الظروف ونتج إلعالن قيام دولة فلسطين عام            

الفلسطيني، واختيار شكل العالقة الجديـدة      االرتباط رغبة من الملك حسين في ترك الخيار للشعب          

وكانت العالقة القانونية واإلدارية مع الضفة الغربية قد خلقت ازدواجية أمـام حـل              . دون ضغوط 

فجاء القرار دعمـاً    . القضية الفلسطينية بين األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية في الحلول السلمية         

  . استمرار العالقة بين الكيانين الفلسطيني واألردنيلالنتفاضة ولمنظمة التحرير، وحرصاً على 

وكان أن عصفت بالمنطقة أزمات كانت لها آثارها السلبية على األردن بشكل خـاص وبالمنطقـة                

 ، وحرب الخلـيج     1982، والحرب اللبنانية اإلسرائيلية     1988 اإليرانية   –فالحرب العراقية   . عامة

 -ه، كما أدت إلى ازدياد التوتر فـي العالقـات العربيـة            أنهكت اقتصاديات األردن وإمكانات    1992

العربية مما أدى إلى نتائج برزت في بداية التسعينات وهو العقد الذي كان له مالمح مميزة بـالنظر                  

 نقطة تحول في المسار الصحيح حين بدأت        1991فجاء مؤتمر مدريد عام     . إلى السالم في المنطقة   

يل ومنظمة التحرير الفلـسطينية وانتهـت بمرحلـة المفاوضـات           عملية السالم بين األردن وإسرائ    

  .  بين الملك حسين ورابين فيما بعد1994اإلسرائيلية األردنية سنة 
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  التوجهات السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  

   أحد أدوات تحقيق األهداف الفلسطينيةالكفاح المسلح: المبحث األول

الحقوق، ذلـك إن الحركـة الوطنيـة     مجرد وسيلة لتحرير األرض واستعادة لم يكن الكفاح المسلح

السياسي، وهيمن على عالقاتهـا الداخليـة    الفلسطينية اتخذت منه شكال لها، بحيث أنه احتل وعيها

  .عملها والخارجية، وطغى على مجمل بناها وأشكال

الفلسطينية، التي    بين مسيرتي الكفاح المسلح والحركة     نسجامليس غريبا هذا اال   ، فإنه   على ذلك اء  وبن

-1987 ( مـا بـين  االنتفاضـة األولـى    حالةآخر، إذا ُأستثنيتلم تحاول اشتقاق أي شكل نضالي  

هكـذا، يـصح   . الفـصائلية  وتراكمية للتجربةشعبية حالة التي كانت حالة شعبية، نشأت   و؛  )1993

ينطبق أيضا على واقع الحركة الوطنية؛       القول بأن تعثر، وباألحرى تأزم، مسيرة الكفاح المسلح إنما        

أي حركـة  ال من قبل والشكل ال في الضفة وال في غزة،         التي بات متعذّرا عليها اليوم استخدام هذا      

  ) .2007مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، (فلسطينية 

الفلـسطيني   ق الكفاح المسلح باعتباره الشكل الذي يمكّن من استنهاض الشعبالتبرير إلطال قد تمو

  ).1998عدوان،  (وتوحيده، وفرض كيانه الوطني على الخريطتين السياسية والجغرافية

" المخلّص"األولى، وبمشهد الفدائي      المغالطة نفي هكذا فرضية، إذ ألهب الكفاح المسلح بعملياته         ومن

، مخيلة الفلـسطينيين    )وبطوالته وشهدائه ومعتقليه  ،  اته وأناشيده وأزيائه وراياته   كما برموزه وخطاب  (
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تحرير الوطن، وسهل عمليات إعادة انصهارهم كشعب، واستنهاضـهم مـن    العاطفية، بإمكان قرب

   .هويتهم الوطنية واقع النكبة، وصياغة

لمسلح بحد ذاته لم يكـن كافيـا،        الكفاح ا ، فإن   هذه التجربة المريرة والصعبة   فإن مراجعة   مع ذلك   و

األولى، حيث لم تلبث هذه التجربة أن أجهضت، لـيس   للحفاظ على قوة الدفع التي خلقها في سنواته

تفوق إسرائيل من الناحية العسكرية، فحسب، وإنما أيـضا          بفعل عوامل خارجية فقط، وليس بسبب     

ني، وعدم ارتباط المقاومة المـسلحة       إدارة الوضع الفلسطي   سوءمثال،   بفعل عوامل داخلية، ضمنها،   

بـرهم،   (سياسية وعسكرية واضحة، وسيادة الفوضى والمزاجية في انتهاج هذا الشكل          بإستراتيجية

2007(.  

 ذلك فقد كان من شأن المبالغة بهذا الشكل طغيانه على الحياة السياسية، إذ تحول العمـل  فوق كلو

الميليـشيات محـل األطـر        السياسي، وحلت  غيربين جماهير المخيمات، إلى نوع من االستقطاب        

وفي ذلك باتـت مكانـة      . السلطة الحزبية، ما أدى إلى تحول العمل المسلح إلى نوع من          و التنظيمية

). التنظيمية أو الفكرية أو الصدقية المـسلكية  ال(المنظمات تتحدد بمدى حيازتها على قوة عسكرية 

 غير مواجهة العدو، أي باتجاه تكريس السيطرة علـى  آخرين، وباتت هذه القوة تستخدم في اتجاهين

االنحراف اآلخر، في تجربة الكفاح و .بشأن ترتيب المنظمات الفدائية التجمعات الفلسطينية، والحسم

 فتح وبعـدها قلـدتها الفـصائل   (، حيث بات للفصائل "التجييش"في تحوله إلى نوع من  المسلح كان

هـذه   ، مـا أخـرج    "ثقيلـة "، وبات لديها أسلحة     )ردن ولبنان في األ (قواعد عسكرية ثابتة    ) األخرى

وجـود   وبالصلة مع هذا التحول فقـد أدى      . التجربة عن مفهوم حرب الشعب، أو حرب العصابات       

، حيث اعتبر )لبنان األردن ثم(قواعد عسكرية ثابتة إلى خلق حساسيات وصدامات مع البلد المعني 

الذي اسـتنزف القـوى الفلـسطينية        لتوازنات الداخلية، األمر  ذلك مسا بالسيادة الوطنية، وإخالال با     

  .)2004مركز دراسات الوحدة العربية،  (، وصرفها عن مواجهة عدوهاقوتهاضعف أو
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 أن خيار الكفاح المسلح كان خياراً فطرياً باألساس، كونته حالـة االحـتالل والقهـر                ويمكن القول 

 أنه خياراً فلسطينياً خالصاً، ولذا لم يرتبط في بدايته          والكبت المتزامنة له، ورغم كثرة الحسابات إال      

  .بالحسابات السياسية

كانت تدرك حدود النظام الرسمي العربي، والسقف المسموح لها به، عدا عن   الحركة الفلسطينيةإن

اشتطت كثيرا في تحدي السيادة والسياسة في هذين البلدين، في األردن ربما بـسبب             أن هذه الحركة  

مؤسسة  (لتجربة والممارسة، وفي لبنان بسبب استدراجها لالنخراط في الصراعات الداخليةا ضعف

   ).1992عيبال، 

التوترات إلى اإلضرار بالفلسطينيين في عديد من البلدان العربيـة، بحيـث    بالنتيجة فقد أدت هذهو

ة وسياسية، إذ   حركتهم وأشكال عيشهم، وحيث تحولوا إلى مشكلة أمنية وديمغرافي         وضعت قيود على  

 ، وإنما من منظور امني؛ وتبـع )أو قومي(التعامل مع الفلسطيني ليس من منظور إنساني  بات يتم

  .)2005خليفة،  (الشتات ذلك تقييد عالقة القيادة الفلسطينية بجماهيرها في مخيمات الالجئين في

تفاضة الثانية، وإنما هـي  االن الحركة الوطنية الفلسطينية لم تحدث مع" عسكرة"ويستنتج من ذلك أن 

ومعنى العسكرة، طغيـان    ،  الفلسطينية حدثت قبل ذلك بكثير، فهي الشكل الذي تمظهرت به الحركة         

 العمل الفلسطيني، واستغراقها في خطاباتـه، دون        ةعلى بني  األجهزة األمنية، وأجهزة حيازة القوة،    

ل النضال األخرى، أي االستهتار     ومعنى العسكرة أيضا نبذ أشكا    . إسرائيل صلة بمدى تأثيرها على   

، )على الصعيد الدولي وعلى صعيد التـأثير فـي المجتمـع اإلسـرائيلي    (السياسي  بأشكال النضال

أهميـة   ، والتقليـل مـن  تميليشياال واالكتفاء بنمط عالقات ،الطوعي/بالتأطير الحزبي واالستخفاف

حركات نقديـة أو     الثورية كونها وهي من أولى مهمات الحركات      (الوعي السياسي والنقد السياسي     

الشعبية، أو جعلها ملحقـا     ومعنى العسكرة أخيرا، وهو ينتج عنها أيضا، تهميش المشاركة        ). تغييرية

حكرا على المنـضوين فـي الفـصائل     أو ديكورا، حيث المشاركة في السياسة، والعملية الوطنية،
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بدوان،  ( الفلسطينية بحركتها الوطنيةالتجمعات ش عالقةالمسلحة، وخصوصا المتفرغين فيها؛ ما هم

2005(.  

المحافظة على قوة الدفع الالزمة لتعزيز وحـدة الـشعب    المحصلة لم تستطع الحركة الفلسطينيةوب

ألسباب داخلية، نابعة من طريقتها في العمل وشـكل صـلتها            الفلسطيني، ألسباب خارجية، وأيضا   

 الفلسطينيين وحركتهم الوطنيـة، السـيما فـي    صلة أو توسطات بين هكذا ليس اليوم. بجماهيرها

التي نهـضت مـع إنـشاء منظمـة     (فقد تم تقويض المؤسسات الجامعة  تجمعات اللجوء والشتات،

أبـو   ()الطالب والكتاب والصحفيين والعمال والمرأة وغيرها     (الشعبية   ، وحتى االتحادات  )التحرير

  ).2003بكر، 

بـين فـتح   (السياسي  ديات كبيرة، ليس بسبب االنقسام   أكثر من ذلك فإن وحدة الشعب تتعرض لتح       و

واالجتماعية والقانونيـة التـي     ،  ، وإنما أيضا بسبب تباين الظروف السياسية واالقتصادية       )وحماس

لى مجرد سلطة فـي الـضفة والقطـاع،     إيخضع لها الفلسطينيون، وبسبب اختزال الحركة الوطنية  

لوطنية الجامعة، وأفول العناصر المكونـة       ا ألهدافوتهميش منظمة التحرير، وأيضا، بسبب غياب ا      

  .)2008الصمادي،  (للمخيلة الشعبية الجمعية

ويمكن القول انه كان مطلوبا من منظمة التحرير الفلسطينية مواجهة كل هـذه التحـديات بتفعيـل                 

 المشاركة السياسية على أسس وقواعد سليمة، والعمل على تثبيت صمود الشعب الفلسطيني بالعمـل             

على تدعيم االقتصاد الوطني والتنمية الحقيقية التي من شأنها تعزيـز الـصمود الـوطني للـشعب                 

  .الفلسطيني بمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجة المشروع الوطني

هذه الحركة أعادت للشعب الفلسطيني عزته وكرامته، وحولت قضيته من قضية إنـسانية              أما كون 

األول، وباتت قضية فلسطين أقرب إلى قـضية   اد الوضع إلى المربععوقضية سياسية وطنية،  إلى
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بـشارات،   ()بحسب اتفاق أوسلو  (تنازع عليها    م إنسانية، وقضية مساعدات خارجية، ومجرد أراض     

2009.(  

 الفلسطينيين أن يراجعوا أيـضا  فعلى والتسوية، اتنهج المفاوض  ثمة دعوات لمراجعةورغم وجود

ومـساراتها   بالكفاح المسلح، أشكالها) إن جاز التعبير(يتفحصوا مليا تجربتهم النضالية، وان  أشكالهم

عمليـات التفجيريـة   ال وجدواها؛ من خطف الطائرات والبواخر إلى امتشاق الطائرات الشراعية إلى

   )2009عوده، (والقصف الصاروخي 

لذي انتهجـه الـشعب     النضالي األرقى واألنسب واألكثر جدوى ا      ولعل االنتفاضة األولى هي الشكل    

الكفـاح المـسلح    المقارنة بين الوسائل النضالية التي اعتمـدتها، وتجربـة           ا يفرض مالفلسطيني، م 

  .)1995العلمي، (

 أن االنتفاضة األولى مثلت شكالً جماهيريا ووسعت قاعدة الكفاح الشعبي، مما جعلهـا              ومن المؤكد 

لة كفاحية جديدة تختلف عن الكفاح المسلح       أنموذجاً للنضال الجماهيري الواسع، وفرضت نفسها وسي      

  .الذي اقترن الكفاح بالسالح
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  البرنامج المرحلي: لمبحث الثانيا

 1974 عـام  مـن  حزيـران  في القاهرة في عقدت التي الوطني للمجلس عشرة الثانية الدورة أقرت

 اإلسـتراتيجية  فـي  يقيحق تحول بداية لتعلن العشرة، النقاط ببرنامج عرف ما أو المرحلي البرنامج

 الضفة أرض على فلسطينية دولة إلقامة المرحلية مبدأ واستبدال الفلسطينية، التحرير لمنظمة السياسية

 الوطنية الجبهة تمثيل يتم األولى وللمرة الفلسطيني، للتراب الكامل التحرير بهدف غزة وقطاع الغربية

 االحتالل قبل من المبعدين السياسيين الناشطين نم ثالثة خالل من المحتلة األراضي داخل الفلسطينية

  . اإلسرائيلي

 والـشروع  تسوية، إلبرام الدعوات ظل وفي 1973 عام رمضان حرب بعد التحوالت هذه جاءت لقد

 بأن اإليحاء عبر والشامل العادل السالم إقامة إلى التوصل أجل من الصراع أطراف بين مفاوضات في

 فـي  الـدولي  المـؤتمر  ستحضر التي أو المفاوضة األطراف أحد ستكون الفلسطينية التحرير منظمة

  .)2007نوفل وآخرون،  (مفاوضات أية في المنظمة تشارك لم األمر حقيقة وفي .جنيف

 فقـد  العبـارات  حدة من وللتخفيف الوطني، المجلس في المرحلية ألنصار مواتيا يكن لم المناخ وألن

 وال "اآلمنة والحدود والصلح لالعتراف المؤدية المشاريع ضد" مثل بعبارات المجلس قرارات جاءت

 أسلوب في التغيير ذلك الفتًا كان فقد المسلح بالكفاح يتعلق فيما أيضا المفارقات ومن ،" 242 للقرار"

 أن علـى  التأكيـد " التالي السياق في فجاءت عشر، الثاني للمجلس السياسية القرارات ضمن إنشائها

 الفلسطينية األرض لتحرير المسلح الكفاح رأسها وعلى الوسائل بكل الفلسطينية حريرالت منظمة تناضل

 الوطنيـة  للمجـالس  السابقة السياسية األدبيات إلى وبالرجوع المقاومة، الوطنية الشعب سلطة وإقامة

  .)2009أبو هاني،  (الدورة هذه في إال "الوسائل كل" عبارة تظهر فلم الفلسطينية

 الذي المستوى إلى بها واالرتقاء الوطنية الوحدة تقرير أجل من النضال إلى المرحلي امجالبرن دعا كما

 هو المرحلي البرنامج إقرار بعد حصل الذي لكن والقومية، الوطنية ومهامها بواجباتها القيام من يمكنها
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 أن العلم عم بخاصة، فتح حركة بعامة الفلسطينية والساحة المنظمة جسد الشروخ أصابت فقد العكس؛

 الـذي  للحركة الرابع العام المؤتمر على تفرضه أن تستطع لم المرحلي البرنامج تبنت التي فتح قيادة

 .)2010قنديل،  (إقراره على سنوات ست مرور بعد أي 1980 عام أيار في عقد

 أما ة،الصاعق وقوات الديمقراطية والجبهة فتح حركة هم المرحلي للحل المؤيدين أن ذكره الجدير ومن

 تجميـد  حـبش  جورج أعلن إثرها وعلى فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة أبرزهم كان المعارضون

 جبهـة  تـشكيل  وتـم  الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة من فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة

 في نظرهم هةوج عن بالدفاع تمسكوا الديمقراطية والجبهة فتح لكن .المعارضة التنظيمات من الرفض

 منظمـة  مـن  كبيـرا  وفدا عرفات ياسر ترأس ذلك غضون وفي الفلسطينية، والمواقع المناسبات كل

 حـصلت  وهنـاك  1974 عـام  من أول تشرين في الرباط في العربية القمة إلى الفلسطينية التحرير

أبـو  ( المستقل الفلسطيني الوطني القرار شعار وانطلق بها العربي، الرسمي االعتراف على المنظمة

 .)2009نحل وأبو سعدة، 

 عبـر  قد بأشهر1973  عام رمضان حرب وقبل الديمقراطية للجبهة العام األمين حواتمة نايف وكان

صالح،  (عدمي اتجاه هو إنما استراتيجي كموقف الفلسطيني التراب كامل تحرير بهدف التمسك أن عن

2007.( 

 في الفلسطينية التحرير منظمة قيادة رغبة أبرزها من عديدة عوامل إلى التسوية جذور إرجاع ويمكن

 عـن  عبـرت  وإن الفلـسطينية  الكيانية نحو النزوع أن كما فلسطيني، سياسي برنامج ضمن التعامل

 تحريـر  معركة في الفلسطيني للشعب والمباشر الريادي الدور وإعطاء الفلسطينية الوطنية الشخصية

 لتحريـر  قـومي  جهد بلورة وعدم العربي، الوطن في اإلقليمية التجزئة واقع عن عبر أنه إال وطنه،

 بتحريـر  الخـاص  هدفها إنجاز تستطيع ال القومي البعد غياب في الفلسطينية النزعة وألن فلسطيني،

 والـصدامات  الهزائم وتركت .التسوية إلى الداعية اإلقليمية األنظمة برنامج إلى ستتجه فإنها فلسطين،
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 قـرار  على العرب وافق 1967 عام حزيران حرب فبعد السياسي، البرنامج على بالغًا أثرا العسكرية

 رمضان وحرب األردن في العسكرية الهزيمة الفلسطينية رةالثو واجهت أن وبعد ، 242 األمن مجلس

 داخـل  وخالفًـا  انقـساما  أحدث الذي العشر النقاط ذو الفلسطيني التسوية برنامج وطرح 1973 عام

 .)2005مركز دراسات الشرق األوسط،  (الفلسطينية تحريرال منظمة

 ويعكـس  يمثله برنامجا لها ويريد بها متمسكًا الجميع وظل المنظمة، شرعية إلى يصل لم الخالف لكن

 منظمـة  أجل من الوطني والحوار اإلصالح دعوات أولى صدرت هنا ومن الصراع، إلدارة تصوره

 تـدخالت  إلى الفصائل بين الخالفات رد مرة كل في السهل من وكان األصلي، وميثاقها اسمها تعكس

 ).2005خرطبيل،  (العربية األنظمة

 إن للـصراع،  القـومي  البعد أربك مما مساندة ودول مواجهة دول إلى العربي الوطن بلدان وانقسمت

 بأنهـا  إليهـا  ينظرون جعلهم العرب من الرسمي االعتراف على الفلسطينية التحرير منظمة حصول

  .التحرير معركة في العربية األمة طليعة باعتبارها وليس الفلسطينية، بالقضية المعني الطرف

يرى الباحث أن كثرة االختالفات وحدتها بين الفصائل الفلسطينية إال أن ذلك لم يخرج المنظمة عن                

 .أهدافها، وبقيت الثوابت هي الثوابت

 وكانـت  التسوية نهج عن المعبرة القيادة مواقف بالضبط تعكس تكن لم الوطنية المجالس مقررات إن

 المجلـس  تـضع  ثم واالتصاالت، العالقات وبناء التحالفات وإقامة والمواقف بالقرارات تنفرد القيادة

 الوقـائع  تكـريس  يـتم  الوطنية الوحدة على الحفاظ شعار وتحت الواقع، األمر أمام ذلك بعد الوطني

 في االستمرار مبرر إلعطائها المعارضة؛ قبل من الهامشية افاتاإلض أو التعديالت بعض مع الجديدة

 الفلـسطيني،  الوطني الموقف في التنازلي العد بداية هو المرحلي البرنامج وكان المنظمة، مؤسسات

 .)2006أيوب،  (المواقف هذه تكريس الوطنية للمجالس الالحقة الدورات وعززت
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 .المتحـدة  العربية المملكة مشروع في أوالً تمثلت يةتصف محاوالت إلى التحرير منظمة تعرضت لقد

 المشروعين كال لكن والقطاع، الضفة في للفلسطينيين تمثيلية هيئة إليجاد اإلسرائيلي التحرك في وثانيا

 للتكيف التفكير بداية شكال لكنهما لهما، والدولي العربي اإلسناد وعدم لهما، الشعبي الرفض بفعل سقطا

 .)2006الحمد،  (الرسمية إلى الثورية من والعودة مثيلالت مقتضيات مع

 بمواصلة التنفيذية للجنة تفويضا 1977 عام آذار في الوطني للمجلس عشرة الثالثة الدورة أعطت لقد

 الشعبية الجبهة حلفاء جميع عزل المنظمة فصائل كبرى فتح حركة واستطاعت التسوية، نحو سياساتها

 تـسيطر  التي التنفيذية للجنة االنتخابية الالئحة على مقاعد بقبول اعهمإقن خالل من الرفض جبهة في

 حـول  حادة مناقشات شهدت الدورة هذه لكن الشعبية، للجبهة مقعد أي يخصص لم وحينها فتح، عليها

 حـسين  الملـك  مـصالحة  نحو والتحرك والديمقراطية، اليهودية القوى مع والتنسيق العالقات أهمية

 .)2008كيالي، (

 ممثلة تكن لم أخرى فلسطينية تجمعات ليشمل الوطني المجلس أعضاء زيادة أيضا الدورة هذه شهدتو

 عن الحديث :مثل الفلسطيني، السياسي الفكر في موجودة تكن لم مصطلحات وبرزت كما المجلس، في

 جديـدة ال الصيغ ومن للتصرف، قابلةاً حقوق هناك أن ضمنًا يعني مما للتصرف، القابلة غير الحقوق

  .)2007الطناني،  (العربي التضامن بصيغة العربي الجماهيري النضال عبارة استبدال أيضا

يرى الباحث أن شمل فئات فلسطينية في المجلس الوطني يزيد التنوع فيه، وبعيدا عـن الحـسابات                 

الفرديـة  السياسية فإن بقاء المجلس الوطني ممثالً لكافة أطياف الشعب الفلسطيني، يجعله سداً لمنع              

  .في القرار الفلسطيني
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  رابعالفصل ال

___________________________________________________  

  التحوالت الداخلية واإلقليمية والدولية التي أدت إلى إعالن قرار االستقالل

  

  1987االنتفاضة : المبحث األول

 التحريـر  منظمـة  لهـا  تعرضت التي الطويلة االستقطابات عملية وبعد الفلسطينية الجماهير أدركت

 األمـور،  زمـام  مـسك  في الذاتية قواها على االعتماد من بد ال أنه العربية الدول قبل من الفلسطينية

 ضـد  الفلـسطيني  النضال محطات من محطة أعظم بمثابة كانت والتي المشهورة انتفاضتها فخاضت

 الـشعب  معظم انخرط حيث المنطقة في عنيفة هزة االنتفاضة أحدثت وقد، 1936 عام منذ االستعمار

 سياسـية  تحركـات  عكس بما المحتلين، مقاومة في عملها وبرامج االنتفاضة فعاليات في الفلسطيني

 تموز في األردن قرار بعد وبخاصة السياسية، الميادين أوسع القتحام المنظمة مكنت مما النطاق واسعة

 الـرغم  وعلى .غزة وقطاع الغربية الضفة مع داريواإل القانوني االرتباط بفك والقاضي،  1988 عام

 اسـتجابة  جاء انه أكد األردن أن إال الفلسطينية، التحرير منظمة مع التشاور بدون جاء القرار أن من

  .)2004بلقريز وآخرون،  (األردن عن االستقالل في الفلسطينيين ألماني

 ووحيـد  أصـيل  شـرعي  كممثل عليتهاوفا الفلسطينية التحرير منظمة حضور تعزز القرار هذا ومع

 إليهـا  الحاجـة  بـأمس  المنظمة كانت بشرعية االنتفاضة وجاءت لنضاله، وقائدة الفلسطيني للشعب

 علـى  الحفـاظ  في صعوبات بروز إلى أدى مما أرضية كقاعدة اللبنانية الساحة خسارة بعد وبخاصة

  ).2003صالح،  (منها بيرك عدد واندثار وتماسكها التحرير منظمة مؤسسات وفعالية حيوية
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 أن انطالق االنتفاضة الشعبية قد زاد من أسهم منظمة التحرير الفلسطينية فـي كونهـا                ومن المؤكد 

 منظمـة التحريـر بـشكل كبيـر     تهممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، هذا األمر الذي احتاج    

  .وعاجل في وسط الظروف السياسية التي سادت في تلك الفترة
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  1978اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل : المبحث الثاني 

/  تـشرين الثـاني    19قام الرئيس المصري أنور السادات بزيارة مفاجأة إلى الكيان اإلسرائيلي في            

وبدأت بعد ذلك ألول    . ودعا إلى تسوية سلمية   " اإلسرائيلي" وألقى خطاباً في الكنيست      1977نوفمبر  

وقد نتج عنها توقيع اتفاقيات كامب ديفيد فـي         . مباشرة وعلنية " إسرائيلية"– مصرية   مرة مفاوضات 

، والكيـان   )ويمثلهـا أنـور الـسادات     ( بين مصر    1978سبتمبر  / أيلول   17الواليات المتحدة في    

وقد دخلت االتفاقية حيز    . ، برعاية الرئيس األمريكي جيمي كارتر     )ويمثلها مناحيم بيجن  (اإلسرائيلي  

  ).2002كامل،  (1979مارس / آذار26يذ في التنف

واالتفاقية مقسومة إلى وثيقتين األولى تتناول أسس عالقة الكيان اإلسرائيلي مـع الـبالد العربيـة                

ومستقبل الضفة الغربية والقطاع، وأما الثانية فتحدد أسس معاهدة الـسالم بـين مـصر والكيـان                 

قية أرض سيناء وفق شـروط تـضبط تواجـد          وقد استرجعت مصر بموجب هذه االتفا     . اإلسرائيلي

ووافقت مصر على إقامة عالقة سالم دائم، وتطبيع العالقات سياسياً واقتصادياً وثقافيـاً             . قواتها فيها 

  ). 2005عبد المحسن، (مع الكيان اإلسرائيلي 

وفيما يتعلق بالشعب الفلسطيني فقد دعت إلى مشاركة ممثلي الشعب الفلسطيني فـي المفاوضـات،               

اقترحت حكماً ذاتياً فلسطينياً في الضفة والقطاع بحيث تشترك فـي المفاوضـات بـشأنه وشـأن                 و

وممثلون عن الضفة والقطاع يضمهم في البداية وفـداً         " والكيان اإلسرائيلي "مستقبله مصر واألردن    

أي بمعنـى أن للكيـان      " وفقاً لما يتفـق عليـه     "وقد يضم الوفد فلسطينيين آخرين      . مصر واألردن 

  : كما تضمنت التصورات التفصيلية التالية. إلسرائيلي حق رفضهم أو قبولهما

تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة لمـدة ال تتجـاوز               .1

  . خمس سنوات
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وإدارتها المدنية بمجرد أن يـتم انتخـاب        " اٍإلسرائيلية"تنسحب الحكومة العسكرية     .2

 . لسكان عن طريق االنتخاب الحرسلطة الحكم الذاتي من قبل ا

) مصر، األردن، ممثلو الضفة والقطاع، الكيـان اإلسـرائيلي        (تتفاوض األطراف    .3

 . بشأن اتفاقية حدد مسؤوليات الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة والقطاع

سيكون هناك إعادة توزيع للقوات اإلسرائيلية التي سـتبقى فـي مواقـع معينـة،                .4

 .ترتيبات لتأكيد األمن الداخلي والخارجي والنظام العاموستتضمن االتفاقية 

وستعالج .  بكافة أجزائه  242ستتم المفاوضات وفق قرار مجلس األمن الدولي رقم          .5

 . موضوع الحدود، وطبيعة اإلجراءات األمنية– من بين أمور أخرى –المفاوضات 

 الفلسطيني  يجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب          .6

 . ومطالبه العادلة

 : سيشرك الفلسطينيون بتقرير مستقبلهم من خالل .7

واألردن وممثلي الـسكون فـي      " وإسرائيل"يتم االتفاق في المفاوضات بين مصر        - أ 

الضفة والقطاع على الوضع النهائي للضفة والقطاع والمسائل البارزة األخرى بحلول نهاية            

  . المرحلة االنتقالية

 .ق على ممثلي الضفة والقطاع المنتخبين للتصويت عليهيعرض االتفا  - ب 

تتاح الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة وغزة لتحديد الكيفية التـي              - ج 

 . سيحكمون بها أنفسهم تمشياً مع نصوص االتفاق

والكيـان  "المشاركة في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السالم بين األردن             -د 

 ". اإلسرائيلي
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سيتم تشكيل قوة شرطة محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين، وستـشترك قـوات               .8

  .وأردنية في دوريات مشتركة، وفي العمل على ضمان أمن الحدود: إسرائيلية"

ستبدأ المرحلة االنتقاليـة مـن      " مجلس إداري "وعندما يتم إنشاء سلطة الحكم الذاتي        .9

يد عن السنة الثالثة من بدء هـذه المرحلـة،          وستتم بأسرع ما يمكن، وبما ال يز      . خمس سنوات 

المفاوضات النهائية لتقرير الوضع النهائي للضفة والقطاع وعالقتها بغيرها، والوصـول إلـى             

 . وبين األردن مع نهاية المدة االنتقالية" اإلسرائيلي"معاهدة سالم بين الكيان 

 .وجيرانها" إسرائيل"سيتم اتخاذ كل اإلجراءات التي تضمن أمن  .10

خالل المرحلة االنتقالية تتشكل لجنة من األردن ومصر وممثلي الـضفة والقطـاع              .11

لالتفاق على مدى السماح بعودة النازحين المطرودين من الـضفة والقطـاع سـنة              " إسرائيل"و

واألطراف األخرى المهتمة لوضع إجـراءات متفـق عليهـا    " إسرائيل"وستعمل مصر  . 1967

 ). 2006العطار، (شكلة الالجئين لتحقيق حل عاجل وعادل ودائم لم

ويعتقد الباحث أن اتفاقية كامب ديفيد شكلت سيفاً قاصماً للشعب الفلسطيني وقيادة منظمة التحريـر               

الفلسطينية، فقد كان انقساماً كبيراً في الموقف العربي تجاه الصراع العربي واإلسرائيلي، وباعتبـار              

  .نتهاء جبهة من جبهات الكفاح بشكل كاملأن مصر دولة مجاورة إلسرائيل، فذلك يعني ا
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  فك االرتباط األردني الفلسطيني: المبحث الثالث 

، وكـان مـن أبـرز       1974 التاريخية لقرار فك االرتباط إلى مؤتمر قمة الرباط عام           الخلفيةتعود  

لسطيني مقررات ذلك المؤتمر اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الف           

 كانت فترة تمهيدية لـصدور فـك        1988 -1974فالفترة ما بين    . على األرض التي يتم تحريرها    

إذ كانت الرغبة الفلسطينية والرغبة العربية تؤكدان حق قرار الشعب الفلسطيني في تقرير             . االرتباط

. ن األردنـي مصيره واختيار شكل هذا المصير مستقالً عن الكيان األردني، وبشكل مستقل عن الكيا   

الكبـاريتي،  (وتمكن منظمة التحرير الفلسطينية من تمثيل الفلسطينيين وتطالب بحقوقهم الـشرعية            

1998.(  

  

  ؟ماهية قرار فك االرتباط: المطلب األول

 في أعقاب خطـاب الملـك       31/7/1988القرار الصادر عن حكومة المملكة األردنية الهاشمية في         

تباط وإنهاء العالقة قانونية واإلدارية بـين حكومـة المملكـة           حسين الذي تضمن قراره بفكك االر     

األردنية الهاشمية والضفة الغربية مع إبقاء بعض األجزاء من األماكن المقدسـة تحـت الوصـاية                

  .األردنية كالقدس واألماكن الدينية

  : ووصف أحمد اللوزي رئيس مجلس األعيان القرار بقوله

ب الفلسطيني في إبراز هويته وشخصيته كشعب صاحب حق فـي           جاء قرار فك االرتباط لدعم الشع     "

وطنه، وأرضه، ومقدساته، وتتساوى حقوقه مع حقوق شعوب العالم بما فيها شعوب األمة العربيـة،               

  . "والشعب اإلسرائيلي، وهو حق تاريخي قائم منذ آالف السنين

  : كما وصف القرار بقوله
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كان نتيجته إعالن تأسيس منظمة التحرير الفلـسطينية         1964إن قرار فك االرتباط في أعقاب عام        "

 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثـل       1974نتيجة لمؤتمر القمة العربي السابع في الرباط عام         

وكان قرار فك االرتباط ومؤتمر أوسلو عوامـل ألغـت قـرار            . الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني   

الخاليلـة،   (."ية النظرية العالقة الخاصة بين األردن وفلـسطين       الوحدة بين الضفتين وأنهت من الناح     

1998 .(  

  

  : أسباب قرار فك االرتباط: المطلب الثاني

وبعد ستة أعوام من قـرار      . وقد جاء قرار فك االرتباط بعد أربعة عشر عاماً من قرار قمة الرباط            

فة الغربيـة وقطـاع غـزة       كلها على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الـض        . قمة فاس التي أجمعت   

  . المحتلين كأساس من أسس التسوية السلمية ونتيجة لها

  . جاء القرار منسجماً أيضاً مع الرغبة الفلسطينية والعربية في حق التمثيل المستقل

 الفلسطينية قائمة، فقد أقر الملك حـسين        –وحرص الملك الحسين على بقاء أواصر العالقة األردنية         

لفلسطيني وحقه في إبراز الهوية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة حيـث            بمشروعية الشعب ا  

  : نجم عن القرار

 أقـر   1974إنهاء الوحدة القائمة بين الضفتين؛ ألن قرار مؤتمر القمة العربي الذي عقد عام               -1

  . باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

 1967 دولة فلسطينية مستقلة على األراضي التي احتلتها إسـرائيل سـنة             ي إقامة المساهمة ف  -2

 ). 1994مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، (وذلك بعد انسحاب العدو منها 
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  : أبرز االعتبارات التي أدت إلى اتخاذ فك االرتباط: المطلب الثالث

  : خطاب الملك حسين أبرزهاجاء قرار فك االرتباط نتيجة ظروف واعتبارات بينها 

اعتبار فلسطيني متمثالً في رغبته لدى منظمة التحرير الفلـسطينية وموقفهـا فـي التمثيـل                : أوالً

 10مـن   (المستقل، مما أكد على فصل الضفتين بعد وحدة استمرت أكثر من ثمانية وثالثين عامـاً                

 فـي المنـاطق     -ادة االنتفاضة قي–وأيدت القيادة الفلسطينية    ) . 1988 تموز   31 حتى   1950نيسان  

في المنظمـة عـن     – وهو الرجل الثاني     –) أبو إياد (المحتلة القرار، وتحدث المرحوم صالح خلف       

  : القرار قائالً في هذه السياق

على الرغم من كل ما قيل فإن الخطوة األردنية بفك االرتباط مع الضفة الغربيـة كانـت خطـوة                   "

إنها الخطوة التي حققـت طلبـاً للـشعب         ...سطيني ونضاله شجاعة، وكانت في مصلحة الشعب الفل     

للمـرة األولـى    : "الفلسطيني، ودفعت باألمور في الشرق األوسط إلى منحى جديد وأضاف أبو إياد           

نرى اعترافاً أردنياً بالهوية الفلسطينية من قبل الملك الحسين، واعترافاً بحق تقرير المصير للشعب              

  ".الفلسطيني

باستعادة تعزيز شرعية منظمة التحرير في تمثيل الشعب الفلسطيني         تباط دوره في    كان قرار فك االر   

  :  فبرزت الرغبة األكيدة لدى الشعب في استعادة حقوقه والتي ومنها242حقوقه في أعقاب قرار 

  

  :  حق العودة-أ

 وهو حق اإلنسان الفلسطيني الالجئ في العودة إلى دياره، وهو حق طبيعي مـن مظـاهر الحيـاة                 

اليومية، حيث يلقى حق العودة قبوالً من الناحية الدولية وجاءت الدعوة إلى حق اإلعادة إلى الوطن                

  . في حالة النزاع المسلح دعوة إنسانية ومطلباً دولياً
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  :  حق التعويض-ب

على عدم تجريد أحد مـن      ) 2(، فقرة   )17(من خالل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنص المادة         

  . داً تعسفياً ومن هنا برز حق التعويض وفق قرارات األمم المتحدةملكه تجري

على الرغم من رفض إسرائيل لهذا الحق وهو منح التعويضات للفلسطينيين، إال أن المجتمع العربي               

  .لعب دوراً كبيراً في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

  

  :  حق تقرير المصير-جـ

 بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ممـا يعنـي االعتـراف            1970 عام   اعترفت األمم المتحدة  

بحقوق هذا الشعب، جاء أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ال يتم علـى حـساب حـق                   

إسرائيل في تقرير مصيرها، ألن الشعب الفلسطيني يستطيع ممارسة ذلك من خالل اندماجـه فـي                

  . وطنه

وقرارات مؤتمر القمة العربي مـؤتمر الربـاط        ) 1964(طينية عام   إن إنشاء منظمة التحرير الفلس    

لعبا دوراً كبيراً في إبراز القضية الفلسطينية والتعبير عن أن منظمة التحرير الفلـسطينية              ) 1974(

  : هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مما أدى إلى تحقيق بعض اآلمال الكبيرة، ومنها

  . لسطيني في المحافل الدولية تمثيل الشعب الف-أ 

  . إقامة دولة فلسطينية مستقلة-ب

  . إبراز الهوية الوطنية الفلسطينية-جـ

  ).1997هوليس، ( استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأبرزها حق العودة -د
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  :  الفلسطينية–آثار قرار فك االرتباط ونتائجه على العالقات األردنية : المطلب الرابع

لقد أوضح خطاب الملك حسين األسباب الكامنة وراء قرار فك االرتبـاط اإلداري والقـانوني مـع                 

الضفة الغربية، فكان الهدف هو دعم التوجه الوطني الفلسطيني وإبراز الهوية الفلسطينية، كما كـان              

  . القرار تحقيقاً للرغبة الفلسطينية والعربية التي عبرت عنها القمم العربية

 لمنظمة التحرير الفلسطينية بدراسة اإلجراءات الالزمـة والمترتبـة          ي المجلس المركز  وقد أوصى 

على القرار وعلى القيام باالتصاالت المطلوبة مع األردن ومع باقي الدول العربية، حيث يوفر ذلك               

 وطالـب، . مزيداً من القوة والمنعة والقدرة للشعب الفلسطيني والنتفاضته ضد االحتالل اإلسرائيلي          

كذلك بعدم السماح بإبداء التصريحات خارج األطر الشرعية وتركيزها في اإلطار القيادي ورئـيس              

  . اللجنة التنفيذية

كما أكدت القيادات الفلسطينية على أهمية وضرورة اسـتمرار العالقـات الفلـسطينية مـع األردن                

ى االتحاد الكونفـدرالي    وقد ألمح بعض قادة المنظمة إل     . واعتبار ما حدث فرصة لبدء مرحلة جديدة      

  . مع األردن

 الفلـسطينية   - القول أنه كان لقرار فك االرتباط أثر مهم على تطور العالقات األردنية            يمكنوبذلك،  

  : فقد ساهم القرار بشكل خاص فيما يلي. وعلى تطور القضية الفلسطينية بشكل عام

  . اً للشعب الفلسطيني إبراز منظمة التحرير الفلسطينية ممثالً وحيداً وشرعي:أوالً

 كان القرار الخطوة األولى لالستقالل في األمور القانونية واإلداريـة بـين األردن والـضفة                :ثانياً

الغربية، كما كان مقدمة إلقامة دولة فلسطينية مستقلة على األرض المحتلة، كما كان له أكبر األثـر                 

  . 338 و 242راري مجلس األمن رقم في تغير موقف منظمة التحرير الفلسطينية التي اعترفت بق

 عمل القرار على إنهاء الحساسية بين األردن وبين منظمة التحريـر الفلـسطينية، حيـث أن                 :ثالثاً

 الفلسطينية شكلت نسيجاً معقداً وشهدت خطأ بياناً متعرجاً مليئـاً بالـصراعات             -العالقات األردنية 
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 لسواء الظن والشكوك من قبل الجانب الفلسطيني        السياسية أحياناً، وبذلك يكون القرار قد وضع حداً       

  . بأن لألردن مطامع في الضفة الغربية

وذلك من أجل تحديد شـكل      .  لقد ساهم القرار في بروز عدة خيارات أمام الشعب الفلسطيني          :رابعاً

  : وكان أبرزها. العالقة التي تربط الدولة األردنية بالكيان الفلسطيني

  . وحدة بين األردن وفلسطين كذلك التي كانت في الخمسيناتخيار العودة إلقامة ال -1

 . بعد استقاللهاخيار إقامة اتحاد كونفدرالي يضم دولتي األردن وفلسطين -2

 . االستقالل المنفرد للشعب والدولة الفلسطينية -3

ويعتقد الباحث أن قرار فك االرتباط قد شحن منظمة التحرير باستقاللية كبيرة، وأراح األردن مـن                

بء ثقيل، ويجدر الذكر أن فك االرتباط مهد بشكل كبير إلى إعالن االسـتقالل وطـرح مبـادرة                  ع

 .السالم الفلسطينية
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م، والعالقـات   1988إعالن وثيقة استقالل الدولة الفلـسطينية عـام         :  الرابع المبحث

   الفلسطينية–األردنية 

ور قليلة من قرار إعالن فك االرتباط القـانوني         جاء إعالن وثيقة استقالل الدولة الفلسطينية بعد شه       

وقد مهد إعالن فك االرتباط لقيام الدولة الفلـسطينية المـستقلة التـي             . واإلداري مع الضفة الغربية   

  . أكدت عليه قرارات مؤتمري قمة فاس والجزائر

 الخامس   في وتعتبر قرارات الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة في الجزائر،          

م، تاريخية وحاسمة في مسيرة النضال الفلسطيني، فقد كانـت          1988نوفمبر  /  تشرين الثاني    /عشر

هي الدورة األولى التي أخرجت الحلم الفلسطيني في الحربة واالستقالل الوطني إلـى طـور مـن                 

  : وقد كانت هناك عدة أسباب وراء عقد هذه الدورة، أهمها. أطوار التحقق

اجة إلى اإلجابة سياسياَ عن مطالب االنتفاضة، حيث أنها قطعت شوطاً كبيراً انتقلت فيـه                الح :أوالً

بشعاراتها من مطالب حياتية سياسية ومدنية، إلى مطلب تقريـر المـصير واالسـتقالل الـوطني                

باإلضافة إلى استثمار التعاطف الدولي مع االنتفاضة والمطالب الوطنية الفلسطينية، بصفتها عامـل             

  .  استراتيجياً النتزاع حقوق الشعب الفلسطينيضغط

.  الحاجة إلى ملء الفراغ القانوني الذي خلقه قرار فك االرتباط القانوني واإلداري مع األردن              :ثانياً

م، فـي   1988 تشرين الثاني، نـوفمبر      15 وحتى   13وعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلساته بين       

  : الجزائر، حيث تم

عضواً، وصوت  ) 253( فوافق عليهما    :338 و   242ى القرارين رقمي    التصويت عل : أوالً

وقد دعا المجلس إلـى عقـد       ). عشرة أعضاء (عضواً، وتغيب وامتنع عن التصويت      ) 46(ضدهما  

مؤتمر دولي على أساس القرارين سالفي الذكر، وضمان الحقـوق الوطنيـة المـشروعة للـشعب                
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روع البيان من الجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين         وكان معظم األعضاء الرافضين لمش    . الفلسطيني

  . وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطيني

باسم اهللا وباسم الشعب العربـي      "نوفمبر، أعلن ياسر عرفات     / وفي الخامس عشر من تشرين الثاني     

  :  وجاء في اإلعالن كما يلي". الفلسطيني، أعلن قيام دولة فلسطين

الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلـسطيني فـي وطنـه فلـسطين             استناداً إلى الحق    "

وتضحيات أجياله المتعاقبة، دفاعاً عن حرية وطنهم واستقاللهم، وانطالقاً من قرارات القمم العربية،             

فـإن المجلـس    .. م  1947ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات األمم المتحدة منذ عـام             

 باسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها            الوطني يعلن 

  . وستكون الدولة الفلسطينية عاصمة للفلسطينيين. القدس الشريف

كما ستحمي الدولة حقوق اإلنـسان      . مواطنون أحراراً في معتقداتهم الدينية والسياسية     .. أينما كانوا 

والعدالـة  .. راطي يقوم على حرية الرأي وحرية تشكيل األحـزاب        وكرامته في نظام برلماني ديمق    

االجتماعية والمساواة وعدم التمييز في الحقوق المدنية على أساس العرق أو الدين أو اللون في ظل                

، وكان األردن من    "دستور يؤكد على حكم القانون واستقالل القضاء والتسامح والتعايش بين األديان          

  . ترفت بالدولة الفلسطينية المستقلةأوائل الدول التي اع

دولة وهم عـدد الـدول      ) 160(من أصل   ) 93(وقد اعترفت بالدولة الفلسطينية حال اإلعالن عنها        

  . األعضاء في األمم المتحدة، بما في ذلك األقطار العربية باستثناء سوريا

تحاد السوفيتي والصين، كما    كما أيد إعالن قيام الدولة الفلسطينية عدد من دول أوروبا الشرقية واال           

  . أبدت إيطاليا واليونان وأسبانيا موافقتها المبدئية

بإجماع الفصائل والقوى الرئيسية فـي منظمـة التحريـر          ) إعالن االستقالل (وقد حظي موضوع    

الفلسطينية، كما لم يتعرض اإلعالن إلى التشهير من قبل األطراف األخرى المعارضة، الفلـسطينية              
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ستثناء بعض الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لها، حيث أعلنـت رفـضها               والعربية با 

  ". كارثة"قرارات المجلس الوطني الفلسطيني معتبرة إياه 

 أن النجاح األكبر في إعالن االستقالل ومبادرة السالم الفلسطينية تمثل فـي اإلجمـاع               ويمكن القول 

ن قوة منظمة التحرير وقلص من االختالفات التي حدثت         الوطني والفصائلي الكبير، وقد عزز هذا م      

  .داخلها

أما إسرائيل، فقد تباينت ردود الفعل اإلسرائيلية على القرارات التي أصـدرها المجلـس الـوطني                

فعلى الصعيد الرسمي، اتسمت غالبية ردود الفعل اإلسرائيلية برفض قرار إعالن الدولة            . الفلسطيني

أننا نعارض  : يس الحكومة اإلسرائيلية، اسحق شامير، رفضه للقرار وقال       الفلسطينية، حيث أعلن رئ   

 في أرض إسرائيل، وأنه على إسرائيل االستعداد لخوض حرب سياسية ضـد             -قيام دولة فلسطينية  

االعتراف بقرارات الجزائر، وأننا سوف نعمل على إقناع العالم بـأن االعتـراف بـالقرار معنـاه                 

  .  على إسرائيلالمساعدة في عملية القضاء

كما بدأت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بهجوم إعالمي على كافة الدول إلقناعها بأن إعالن االستقالل              

ومن ناحيـة   . الفلسطيني ال يتضمن أي جديد وأن المجلس الوطني الفلسطيني لم يقرر نبذ اإلرهاب            

ل، باستثناء مواقف، الليكـود     أخرى، فقد تباينت ردود فعل األحزاب والتيارات السياسية في إسرائي         

فقد كانت هناك تيارات وأحزاب وجـدت فـي القـرار           . والمعراخ اللذين أجمعا على رفض القرار     

أصدر بياناً دعا من خالله الحكومة إلى عـدم         ) مبام(خطوة إيجابية من جانب المنظمة، فمثالً حزب        

 الفلـسطيني نحـو     - اإلسرائيلي الرد المتسرع الرافض للقرار، حيث رأى في القرار مدخالً للحوار         

، في حين أجمعت األحزاب الدينية علـى        )راتس(كما أيد ذلك حركة     . إجراء مفاوضات سالم شاملة   

  .رفض القرار وشككت في مصداقيته
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وقد جاءت هذه المبادرة في الوقت الذي ظهرت فيـه          : طرح مبادرة السالم الفلسطينية   : ثانياً

نظمة بأن تقدم تنازالت متعلقة باالعتراف بإسرائيل، والقبـول         مؤشرات أوروبية وأمريكية تدعو الم    

وأنه في حالـة    . بقرارات األمم المتحدة ذوات الصلة، وبإدانة اإلرهاب وإسقاط خيار الكفاح المسلح          

  . قيام المنظمة بذلك، فإن الواليات المتحدة ستقوم بدعم هذا التوجه

م، في الجمعيـة العامـة لألمـم        1988سمبر  دي/  كانون األول  13وقد طرح عرفات في خطابه يوم       

  : المتحدة في جنيف مبادرة السالم الفلسطينية، التي تألفت من ثالثة عناصر هي

  . عقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي للسالم -1

إشراف مؤقت لألمم المتحدة على األراضي الفلسطينية، ووضع قوات دولية تشرف            -2

 . على انسحاب القوات اإلسرائيلية

تعمل المنظمة للوصول إلى تسوية شاملة سلمية بين أطراف النزاع، بما في ذلـك               -3

إسرائيل ودولة فلسطين والدول المجاورة األخرى في إطار المؤتمر الدولي للـسالم، بمـا يحقـق                

المساواة وتوازن المصالح، خاصة حق الشعب الفلسطيني في التحرير واحتـرام العـيش والـسالم               

 . 338، 242الصراع وفقاً للقرارين رقمي واألمن لجميع أطراف 

م، 1988ديـسمبر   / كانون األول  15وعلى أثر هذا الخطاب، أعلنت الواليات المتحدة األمريكية يوم          

بدء الحوار المباشر مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث عقد اجتماع فـي تـونس بـين الـسفير                  

وكان قبل ذلك من أوائل الـدول       . لفلسطينيةكما رحب األردن بالمبادرة ا    . األمريكي ووفد فلسطيني  

  .  إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية- كما تقدم-التي سارعت

 أن إعالن وثيقة استقالل الدولة الفلسطينية، قد جاءت نتيجة لعوامل متعددة ومتتابعـة،              ويمكن القول 

دن والـضفة الغربيـة،     حيث االنتفاضة الفلسطينية وقرار فك االرتباط القانوني واإلداري بين األر         

 . وتحقيقاً لقرارات القمم العربية
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  الرؤية اإلسرائيلية حول الدولة الفلسطينية: الخامسالمبحث 

 وهي التحول إلى كيان     ا، في التسوية السلمية على قضية جوهرية تؤرق قادته         إسرائيل رغبةترتكز  

وخطـر  " سـرطاني "ن كيان    وتحويل النظرة إلى الكيان الصهيوني م      ،في المنطقة " طبيعي"سياسي  

طبيعية ألن الجانب الصهيوني يدرك تماماً أن ال مستقبل لـه           " ظاهرة صحية "إلى  يجب استئصاله،   

وأنه ما دامت حالة العداء موجودة  وما دامـت المعركـة معركـة أجيـال                . في المنطقة دون ذلك   

قوة والدمار الشامل، كما     أدوات ال  – مهما طال    –متواصلة، فإن العرب والمسلمين سيملكون يوماً ما        

لن تبقى الظروف السياسية العربية واإلسالمية والدولية على حالها إلى األبد، وبالتـالي فـإن هـذا                 

  . الكيان سيبقى مهدداً بالزوال لحظة تغير موازين القوى

 -N, Goldman) 1956لقد دفع هذا الشعور رئيس المنظمة الصهيونية العالمية ناحوم جولـدمان  

ال يوجد إلسرائيل مـستقبل علـى       " وهي المنظمة التي أنشأت الكيان الصهيوني إلى القول          ،)1968

الذي قام علـى أكتافـه   (بل واعترف أن بن جوريون ". المدى الطويل دون تسوية سلمية مع العرب    

، وقال  1963إنشاء الكيان الصهيوني، وكان أول رئيس وزراء له والشخصية األولى فيه حتى نحو              

 إن الدولة اليهودية ستستمر في العشر أو الخمس عشر سنة القادمة ولكن احتمـاالت               1965له سنة   

  ). 1997سيد علي، % (50وجودها بعد ذلك هي 

وأفضل وقت يمكـن عقـد      . وعلى هذا فإن الجانب الصهيوني بحاجة ماسة إلى تسوية تضمن بقاءه          

تمع في ظرف تـاريخي واحـد       تسوية فيه هو هذا الوقت الذي اجتمعت فيه خمسة عناصر قلما تج           

  : وهي

 .قوة الكيان الصهيوني بحيث يستطيع هزيمة البالد العربية مجتمعة .1

قوة النفوذ اليهودي الصهيوني الدولي، وبلوغه درجة كبرى من العلو فـي األرض              .2

  . تمكنه من الضغط والتأثير على القرار السياسي في الواليات المتحدة ومعظم الدول الكبرى
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مع الكيان الصهيوني، وتحالفهـا     " الواليات المتحدة " األقوى في العالم     وقوف الدولة  .3

 .بقيادة الواليات المتحدة وحدها" أحادي القطبية"وخضوع العالم حالياً لوضع . االستراتيجي معه

 .حالة ضعف وعجز وانهزام عربي وإسالمي عام .4

ـ            . ت  . إن م  .5 شروع ف وهي الطرف الذي يمثل الفلسطينيين قد دخلت بقوة فـي م

مـن  % 77التسوية، وقبلت باالعتراف بالكيان الصهيوني، وحقه في العيش ضمن حدود آمنة على             

 ). 1998ثابت، (أرض فلسطين التاريخية 

  : لكن اإلسرائيليون ينقسمون إلى مدرستين تجاه التسوية السلمية، وشكل تحقيقها

ي للكيـان اإلسـرائيلي،     مدرسة تركز على الحفاظ على الطابع اليهود      : المدرسة األولى   . 1

هي بالتالي ال تضع في هذه المرحلـة        . وتسعى بشكل أكبر إلى التحول إلى كيان طبيعي في المنطقة         

عملية التوسع الجغرافي على رأس أولوياتها، ألنها تدرك أن ضم أراض جديدة يسكن عليها ماليين               

إلـى فقـدان الكيـان هويتـه        سيؤدي  .. العرب، في الوقت الذي نضبت فيه ينابيع الهجرة اليهودية        

اليهودية، كما سيشغله بمصاعب أمنية واقتصادية كبيرة، ولذلك تسعى هذه المدرسة لتحقيق مخططها             

الصهيوني في هذه المرحلة من خالل الهيمنة االقتصادية على المنطقة، وتحولها إلى كيان طبيعـي               

والمنظر الـرئيس   . ل ذلك التصور  من خالل إيجاد أوضاع سياسية وثقافية وإعالمية وأمنية تخدم مث         

  ). 2003العثمان، " (شرق أوسط جديد"له اآلن هو شمعون بيريز الذي طرح أفكاره من خالل كتابه 

مدرسة حزب الليكود، وهو الحزب الذي يتداول السلطة مع حزب العمل           : المدرسة الثانية . 2

خدام القوة، وتؤكد على فكرة     وهي مدرسة تمجد است   ..)  شارون - نتنياهو - شامير -بيغن (1977منذ  

أنا قاتـل، إذن أنـا      "وكان مؤسس الحزب ورئيسه بيغن يقول       . الحدود التاريخية للكيان اإلسرائيلي   

  .  وهو وحزبه يعدان األردن أرضاً إسرائيلية محتلة)2007آغا، (،"موجود
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سـرائيلية   أن هذه المدرسة مستعدة للتعاطي مع العمل السياسي وفق ما يخدم المـصلحة اإل              ولوحظ

لكن هذه المدرسة ال تثق بأن العرب والمسلمين سيتحولون يوماً ما إلى أصدقاء، وهي ليست               . تكتيكاً

مطمئنة إلى فكرة التحول إلى كيان طبيعي، وإن كانت ترغب بذلك، كما أنها ال تـرى فـي ظـل                    

نـازالت  األوضاع وموازين القوى التي تمثل إلى صالحها بشكل صارخ ما يجبرها علـى تقـديم ت               

وترى أن األفضل هو العمل الحثيث على استجالب مزيد من اليهود وتهويـد             . للفلسطينيين والعرب 

الضفة والقطاع، وبناء حقائق على األرض يستحيل التنازل عنها، وخـالل ذلـك الـزمن إمـا أن                  

حكم ذاتي علـى الـسكان ولـيس علـى          (يستجيب العرب والفلسطينيون للتصور الليكودي للتسوية       

كما يأمل بعض المحسوبين على هذه المدرسة بتحقيـق         . ، أو أن يكون قد تم تهويد األرض       )رضاأل

..  والضفة الغربية وقطاع غزة    1948تهجير طوعي أو قسري للفلسطينيين من األرض المحتلة سنة          

  . ويجيبون على مسألة تحدي بقاء الدولة اليهودية" يحلون المشكلة من جذورها" وبذلك

  

  : ن إشكالية التسوية عند إسرائيل مرتبطة بعملية المزاوجة بين مثلثوعلى ذلك، فإ

  . الحفاظ على األمن .1

 . الحفاظ على األرض .2

 .الحفاظ على الهوية اليهودية للدولة .3

وقد تختلف أضالع المثلث وزواياه عند جهة دون أخرى بناء على ترتيـب األولويـات أو تحليـل                  

ة األطراف الصهيونية من أقصى يمينهـا إلـى أقـصى           لكن هناك قواسم مشتركة بين كاف     . األمور

  : شمالها

  .من أرض فلسطين% 77 أي نحو 1948ال تنازل عن األرض المحتلة سنة  .1



 

66 
 

، ألنـه يعنـي     1948ال لحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى األرض المحتلة عام           .2

ينـه، وهـو بنـاء      عملياً فقدان اليهود لألغلبية السكانية وفقدان المشروع الصهيوني ألساس تكو         

الالجئون الفلسطينيون الذين ينتمون إلى مدن وقرى وباديـة األرض المحتلـة            . (الدولة اليهودية 

 يقدرون بخمسة ماليين ومائة ألف حالياً، فلو عاد هؤالء وانـضموا إلـى إخـوانهم    1948سنة  

 1948  ألف فلسطيني ال يزالون يعيشون تحت حكم الكيان اإلسرائيلي في أرض           150المليون و   

إذ يقدر عدد اليهـود فـي فلـسطين     . ألصبح عددهم أكبر من مجموع الكلي لليهود في فلسطين        

 ). 2000بخمسة ماليين حسب إحصاءات سنة 

ال تزال األغلبية الساحقة لكافة التيارات الصهيونية ترفض التنازل عن السيادة عن             .3

 ". ل المعبدجب"القدس الشرقية، وخصوصاً منطقة المسجد األقصى، باعتبارها 

توافق كافة األطراف الصهيونية أن الدولة الفلسطينية إذا ما قامـت فـي الـضفة                .4

والقطاع فيجب أال تكون مكتملة السيادة بالمفهوم المتعارف عليه سياسيا ودوليـاً، كـأن تكـون                

 ). 2003شبيب، (منزوعة من السالح الثقيل، وأن تضمن األمن الصهيوني من جهتها 

الفلسطينيين الذين ال تعجبهم القواسم الصهيونية المشتركة، أن يبحثوا عـن حـل             وأن على العرب و   

وقد يوافق الصهاينة على عودة رمزية لنسبة ضـئيلة مـن الالجئـين، وقـد          . غير التسوية السلمية  

يوافقون على بعض الترتيبات الحدودية بتبادل بعض األراضي، بشرط أال يغير ذلك مـن جـوهر                

  ). 2002الباقوري، (األوضاع 

وما يهم اإلشارة إليه هنا اآلن هو أن التيار المعادي للتسوية السلمية، وفق الحد األدنى الفلـسطيني،                 

بل ووفق الحد الذي طرحه حزب العمل هو تيار واسع قوي يمكن أن يتسبب في إسقاط التـسوية أو    

 في الحكم بل وينفرد بـه  تعطيلها، وهو ليس تياراً معارضاُ بعيداً عن السلطة، وإنما هو تيار يشارك           
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وبالتالي فهو ليس مجرد تيار معارض يمكـن        . أحياناً عديدة، كما حدث خالل الثالثين سنة الماضية       

  . قمعه وإسكاته كما يحدث في البالد العربية

  : إن سلوك المجتمع الصهيوني النفسي العام يتأثر أساساً بقضيتين أو عقدتين اثنتين

  .األمن: األولى

  .الوضع االقتصادي: والثانية

لكن عقدتا األمن والمال    . وال شك أن هناك عوامل أخرى تلعب دورها كالجوانب الدينية والتاريخية          

وقد أشار إلى جانب منهمـا القـرآن        . هما جزء من التكوين التراثي الديني التاريخي اليهودي نفسه        

وذكر اهللا تعالى قـول  ، "و يعمـر ألـف سـنة     ولتجدهنم أحرص الناس على حياة يود أحدهم ل       : "الكريم إذ قال تعالى   

  ". إن ا فقري وحنن أغنياء: "اليهود

وفـي  " اإلسرائيلي" أن هاتين القضيتين لهما دورهما الجوهري في صناعة الرأي العام            ويمكن القول 

وعادة ما يتعامل المجتمع الصهيوني     . العادي" اإلسرائيلي"صناعة القرار السياسي، وفي سلوك الفرد       

ولذلك فإنهم لم يتعاملوا معها بروح      .  مشروع التسوية حسب ما يمكن أن يوفر له من أمن ومنافع           مع

  . الشريك السياسي المكافئ

إن فكرة المشروع الصهيوني نفسه قائمة على إقناع اليهود بتوفير األمن لهم والذي فقـدوه بـسبب                 

وألن . يم األلمـاني هتلـر لهـم      ظهور المشكلة اليهودية في شرق أوروبا، وتداعيات اضطهاد الزع        

فإن المشاكل األمنية تؤدي عادة إلى أزمات اقتصادية، وهروب المال وأصـحابه            " رأس المال جبان  "

وهذا يفسر جانباً من الهجرة اليهودية المعاكسة إلى أوروبا وأمريكا بأعداد ضخمة إثر             . طلباًً للسالمة 

  . اندالع انتفاضة األقصى
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يتجه عادة إلى التشدد والتصلب والقسوة في أثناء األزمات فـي           " إلسرائيليا"وعلى ذلك فإن السلوك     

وهذا مـا   . لكنه ال يستطيع تحمل مشاكل وتحديات أمنية حقيقية ودائمة        . سبيل المحافظة على األمن   

لكن المقاومة إذا صبرت وصمدت واسـتمرت       . يفسر قسوته في الرد لمحاولة حسم األمور بسرعة       

أعلى من المكاسب، فإنه سيرتد ليحـاول أن        " اإلسرائيلية" جعلت التكاليف    في ضربها الموجع بحث   

وطبيعـة المجتمـع    . يجد األمن في التسوية أو االنسحاب بعد أن فشل في إيجاده عبر آلة الحـرب              

. الصهيوني ال تميل إلى التضحية والموت في سبيل المبادئ، وال تتحمل الخسائر البـشرية كثيـراً               

وهي التي أدت في النهاية إلى انـسحاب        . يهم، هي نقطة القوة لدى المسلمين     ونقطة الضعف هذه لد   

  .الكيان الصهيوني من جنوب لبنان دون قيد أو  شرط

علـى تـشدده وأن تـستمر الـسياسات         " المجتمع اإلسرائيلي "وبشكل عام، فمن المتوقع أن يستمر       

وازين القوى تميل إلـى صـالحها،       على تصلبها وفظاظتها، طالما ال تزال م      " اإلسرائيلية"الحكومية  

  .وطالما لم تفقد أملها في سحق االنتفاضة
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  مبادرة السالم الفلسطينيةالرؤية األمريكية حول : السادسالمبحث 

جاء الرد األمريكي سريعاً على مبادرة السالم الفلسطينية بمنع الزعيم ياسر عرفات من الحـصول               

األمريكية إللقاء خطاب أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، ولـم          على فيزا بدخول الواليات المتحدة      

" تجد الوساطات العربية والدولية أي تجاوب من قبل اإلدارة األمريكية، مما دعا عرفات إلى القول                

، فرغم االعتراف الدولي المتعاظم إال أن اإلدارة األمريكية بقيـت           "سأطلب نقل الدورة من واشنطن    

  ).2007نوفل وآخرون، (حرير على أنها منظمة إرهابية تنظر لمنظمة الت

وبينت التطورات الالحقة أن إيجابية قرارات المجلس الوطني في دورته التاسعة عشرة غير كافيـة               

من وجهة نظر اإلدارة األمريكية، فقد طالبت اإلدارة األمريكية قيادة منظمة التحرير الفلسطينية نبذ              

ل التباس لغوي أو سياسي، واإلقرار الصريح بحق إسرائيل فـي           اإلرهاب بنص واضح يخلو من ك     

 بمعزل عن أية مواقف أو مطالب، وكل ذلك في سبيل بدء حوار             242الوجود وباالعتراف بالقرار    

  .رسمي بين قيادة منظمة التحرير والحكومة األمريكية لم تكن نتائجه مضمونه

  .لتمكين الزعيم الفلسطيني من إلقاء خطابه أمامهاوانتقلت الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى جنيف، 

وقد مهد الخطاب الطريق أمام الحوار مع اإلدارة األمريكية، فبعد الخطاب مباشرة أجرت أكثر مـن          

جهة فلسطينية وعربية ودولية منها الرئيس المصري والسعوديون وحسيب الـصباغ، وأندرسـون             

ارة األمريكية وطالبوها تنفيذ الـشق المتعلـق بهـا          وزير خارجية السويد اتصاالت مع أركان اإلد      

  .استجابة لما تضمنه الخطاب

وبعد ساعات قليلة من الخطاب وافق شولتس على أن ياسر عرفات قد أوفى بالمطالب األمريكيـة،                

وأعلن الناطق باسم الخارجية األمريكية عن استعداد واشنطن لفتح حـوار مـع منظمـة التحريـر                 

  .الفلسطينية
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 موعداً لعقد الجلسة    18/12/1988ل اتصاالت مع الحكومة الفلسطينية اقترح شولتس يوم         ومن خال 

  .األولى، وفي المقابل فقد أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عن ترحيبها بالقرار األمريكي

ورحبت دول المجموعة األوروبية بالحوار الفلسطيني األمريكي وتوافد ممثلوها إلى تونس، وقـدم             

 منهم نصائح لوفد منظمة التحرير إلى الحوار منها االندفاع دون تردد، والتفاعل أكثر وأكثـر             الكثير

  .مع التوجهات األمريكية، ودفع عجلة السالم إلى األمام بسرعة

وقد ترأس ياسر عبد ربه وفد منظمة التحرير، بينما ترأس روبرت بيللترو وفد اإلدارة األمريكية إذا                

  .يات المتحدة في تونسكان يعمل سفيراً للوال

وقد وجدت منظمة التحرير الفلسطينية في الحوار فرصة كبيرة لتوسيع االعتراف بالدولـة، ونـشر               

مبادرة السالم على مدار واسع، ولذلك فقد سعت منظمة التحرير إلى تكبير دائرة الحوار وتنويعـه                

 األمريكي في تونس، ذلـك أن       بين العلني والسري، فقد اجتمع رئيس منظمة التحرير سرياً بالسفير         

  .الحوار العلني أمام عدسات الكاميرات لم يكن يصل إلى الدرجة التي أرادتها قيادة منظمة التحرير

ولكن كالمتوقع فإن الحوارات مع اإلدارة األمريكية لم تؤتي شيئاً، فقد أعلنت الواليات المتحدة وعلى               

 غير قادرة على فـرض حـل علـى األطـراف            لسان بيللترو أنها لن تضغط على إسرائيل، وأنها       

  .المتنازعة في الشرق األوسط

ورغم ذلك فقد عرضت الواليات المتحدة األمريكية إمكانات تخفيف التوتر فـي الـضفة الغربيـة                

وقطاع غزة، إال أنها موقف الواليات المتحدة الداعم إلسرائيل بخصوص تشكيل الوفـد الفلـسطيني           

  .ارج أو من القدس، قد أنهى الحوار الفلسطيني األمريكيوعدم تضمينه أفراداً من الخ

 أن اإلدارة األمريكية لم تغير طبيعتها المنحازة إلى إسرائيل، وعدم الضغط عليها فـي أي                ويالحظ

شيء يتعلق بتغيير موافقها، واعتبارها االبن المدلل، فقد كانت الواليات المتحـدة األمريكيـة تبلـغ                

  .يحدث على الصعيد الفلسطينياإلسرائيليين في أي تطور 
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

   االختالفات واالتفاقات :إعالن االستقالل

  

حياة، وعمقت ثقـة    مظهر  بعد أكثر من نصف عام على انطالقتها، كانت االنتفاضة قد تحولت إلى             

وواصلت بث شـحنات    . م وقدرتهم على مواجهة االحتالل    الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه بأنفسه    

وأرسلت القيادة الوطنية الموحدة أكثـر مـن رسـالة للقيـادة            . قوية من توجهاتها السياسية الواقعية    

الفلسطينية تضمنت المطالبة بتوفير الحماية السياسية لالنتفاضة، ودفع النضال الفلسطيني من أجـل             

الصعيد الدولي، وطالبتها بتبني موقـف واقعـي يقـوم علـى            حقوقه الوطنية خطوات جديدة على      

، وربط هـذا االعتـراف      1967االعتراف الرسمي بوجود دولة إسرائيل ضمن حدودها قبل حرب          

بتسليم إسرائيل ودول العالم بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة              

  )1993الديك،  (1967التي احتلت منذ العام 

إلى ذلك، فتحت القيادة الفلسطينية، تحت ضغط االنتفاضة، ورشة حوار داخلي حـول عقـد دورة                

جديدة للمجلس الوطني استمرت ما يقارب ثالثة أشهر، شارك فيها أعضاء اللجنة التنفيذية والقيـادة               

ة والمنـشقين   ضافيون عن كل الفصائل باستثناء منظمة الصاعقة والقيادة العام        إالفلسطينية وممثلون   

كان هدف الحوار محاولة الوصول إلى اتفـاق بـشأن تعـديل            ). االنتفاضة(و موسى   بمن جماعة أ  

البرنامج المرحلي للمنظمة وتوضيحه بصورة ملموسة، والوصول إلى قاسم مشترك حـول صـيغة              

، واالعتراف بحق إسرائيل في الوجود، كما تطالـب         338 و   242بالقرارين  . ف. ت  . اعتراف م 

  . )1995الشريف،  (ك االنتفاضة الدول العربية والدول الكبرىبذل
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على أبواب انعقاد دورة المجلس الوطني، عقدت القيادة الفلسطينية العديد من االجتماعات الموسـعة              

 كان أهم تلك االجتماعات، حيث تم تلخيص المناقشات التـي           6/10/1988ويمكن القول أن اجتماع     

فبعد عودته من رحلته إلى الـصين       . االستخالصات السياسية األساسية  سبقته، وتمت بلورة عدد من      

وكان واضحاً أن حـصيلة اتـصاالته       ،  والهند وبنغالدش دعا أبو عمار القيادة الفلسطينية لالجتماع       

عمار االجتماع بعرض نتائج     يومها، بدأ أبو  . العربية والدولية األولية شجعته على البت في الموقف       

أن الوضع الدولي يتجه نحو الوفاق، وإلى أن سمة المرحلة الجديـدة هـي حـل                رحلته وأشار إلى    

النزاعات الدولية بالطرق السلمية وعبر المفاوضات، وأن فرصة دولية مواتية حالياً لحـل المـسألة               

على أهميـة أن ال يكـون       . شدد كل من زرناهم والتقيناهم، وكلهم أصدقاء      : "وقال. الفلسطينية سلمياً 

وذكّر أبو عمار المجتمعين بالوفـاق      ".  الدولي الجارف على حسابنا وعلى حساب قضيتنا       هذا الوفاق 

الدولي الذي حصل لفترة محدودة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيـة حـول خلـق دولـة يهوديـة                   

وكانت نتيجته تكريس ضياع األرض الفلسطينية      . فلسطينية، وكيف تعامل العرب والفلسطينيون معه     

إن الحرب الباردة التي اشـتعلت، مطلـع الخمـسينات، بـين            : "وقال. ود دولة إسرائيل  وتثبيت وج 

المعسكرين كانت بمثابة حرب عالمية ثالثة، استمرت على نار خفيفة قرابة أربعة عقـود، وشـملت                

وكل من قابلناه نصح باستثمار االنتفاضة بأسـرع        . أوشكت اآلن على االنتهاء   . معظم بقاع األرض  

ونقل إلى االجتماع نصائح القيـادة الـصينية        . "دم تضييع الفرصة التاريخية السائحة    وقت ممكن وع  

الصديقة وموافقتها على الدورات العسكرية التي طلبناها، وتشديدهم على المحافظة على أمن القيادة             

ت وأكد أبو عمار توفر معلومـا     . الفلسطينية في هذه الفترة بالذات، والشيء ذاته قاله قادة عراقيون         

. مؤكدة بأن مجموعات االغتيال تحركت من اسرائيل وسوريا الغتيال بعض القيـادات الفلـسطينية             

وأكـد أن   . بعد االجتماع يمكن اطالع األخوة اآلخرين على القائمة التي وردت أسماؤهم فيها           : "وقال

بعـدها، وأن   االنتفاضة حررت القيادة الفلسطينية من االبتزاز، وهي لم تخضع قبلها ألحد فما بالكم              
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الحيط الفلسطيني ليس واطياً كما يتوهم البعض، كما أن المناضلين قادرون على ضرب الـرؤوس               

ولدينا مقاتلون مستعدون للموت دفاعاً عن قيادتهم وقضيتهم، سامح اهللا إخـواني            . المتآمرة والحاقدة 

 على القتال على أكثر من      وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية مجبرة     ". العرب أما أعدائي فأنا كفيل بهم     

. جبهة، وأن كل الدالئل تشير إلى احتمال نجاح حزب الليكود في االنتخابات اإلسـرائيلية القادمـة               

ومثل هذا التطور يطرح سؤاالً، ما العمل بعد فوز الليكود؟ وأكـد علـى أن اسـتمرار االنتفاضـة      

رص عليهـا، باعتبارهـا الورقـة       واالنتقال بها مرحلة لألعلى هي الورقة األساسية التي يجب الح         

وأبلغ إلى االجتماع أن اللجنة العليا لالنتفاضة والمجلس العسكري األعلـى           . الوحيدة القوية المتوفرة  

ماضون في برنامج تصعيدي وفق مراحل متفق عليها، وأن مرحلة العصيان المدني آتيـة، تليهـا                

  . )2001نوفل،  ("نحن ال نكدس السالح لتزيين المنازل: "مرحلة أقسى، وقال

 أن شخصية عرفات لعبت دورا كبيرا في سد الفجوات بين المواقف العربية، فقد عمل               ويمكن القول 

على احتواء كثير من الضغوطات وسحب القضية باتجاهات مختلفة، واسـتطاع تجييـر المواقـف               

فـي  المتصلبة إلى صالح القضية، وعمل على عدم حدوث أي خالف مع أي دولة عربية، خاصـة                 

  . ظل التوجه نحو إعالن االستقالل ومبادرة السالم

ال بد من برنامج سياسي معقـول ومقبـول مـن           : وعن التوجهات الفلسطينية الجديدة قال أبو عمار      

ولخص الخيارات التي تم التوصل إليها في المناقشات السابقة وهي          . إخوانكم في الداخل ومن العالم    

أو الموافقة على الحكم الذاتي، وهذا أيـضاً        .  ويرفضه الجميع  العودة لألردن، وهذا الخيار مشطوب    

هناك فكـرة إعـالن دولـة       : "وعن الدولة والحكومة قال   . "مرفوض باإلجماع في الداخل والخارج    

 بدون حكومة، وفكرة أخرى تطالب إعالن دولة وتشكيل حكومة مؤقتة فـي الوقـت               1967بحدود  

أما بشأن خيار اإلشـراف واالنتـداب       ." ون إعالن دولة  ذاته، وأيضاً فكرة تشكيل حكومة مؤقتة بد      

ووصف أبو عمار هـذا الخيـار بالخيـار         . الدولي على الضفة والقطاع، فاعتبره أفضل الخيارات      
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نه مرفوض أمريكياً وإسرائيلياً، ويحتاج إلى قرار من مجلس األمن          الصعب إن لم يكن المستحيل، أل     

واعتبر فكرة  .  الراهن، والفيتو األمريكي جاهز للتعطيل     الدولي وهذا غير ممكن التحقيق في الظرف      

إشراف دولي تشترك فيه دول السوق األوروبية المشتركة خياراً جديداً، لكنه حتماً مرفـوض بقـوة          

وخـتم حديثـه بالتأكيـد علـى حاجـة          . أمريكياً وإسرائيلياً، ألن كالهما ال يريد أي دور ألوروبا        

ن إلى حيز الوجود، وإعادة تثبيتها على خريطة المنطقة الـسياسية           الفلسطينيين إلى إعادة اسم فلسطي    

وأكد أهمية تنشيط الحركة السياسية الفلسطينية ومتابعة االتصاالت والمشاورات العربية          . والجغرافية

  . )1994عباس،  (والدولية، قبل وضع التصور الفلسطيني النهائي

قُبيل إعالن االستقالل كان شغله الشاغل للزعيم        فلسطيني   - ويعتقد الباحث أن خلق توافق فلسطيني     

ياسر عرفات، فقد كان يسعى إلى عدم انشقاق الفصائل الفلسطينية عن نفسها، وطرح برنامج يالقي               

  .أكبر عدد من المتفقين عليه

  

  اتفاق إعالن الدولة

ب دولة إسرائيل،   في نهاية المناقشات تم تثبيت توجه باإلعالن عن قيام دولة فلسطين مستقلة إلى جان             

واتفـق علـى    . ، وهو األساس الدولي ذاته الذي قامت عليه دولة إسرائيل         181باالستناد إلى القرار    

تكليف الشاعر محمود درويش عضو المجلس الوطني، ومن يريد االستعانة بـه، إعـادة صـياغة                

فلسطيني، أو وضع   صيغة إعالن االستقالل التي أعدها رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني ال           

صيغة أخرى جديدة، باعتبار الصيغة المقدمة طويلة وجامدة وغير مناسـبة وتطغـى عليهـا لغـة                 

وهناك . ومن باب المجاملة لبعض األعضاء قيل يترك لمحمود أن يستعين بمن يراه مناسباً            . القانون

القانونيـة الفاشـلة    من قال، بصوت خافت، إن صيغة اللجنة القانونية طويلة، وأقرب إلى المرافعة             

 خالية من حيوية االنتفاضة والمنتفضين وال عالقة لها بأحاسيس          ،حول تاريخ فلسطين والفلسطينيين   
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آخرون قالوا أن على قضيتنا السالم إذا كانت رئاسة اللجنـة القانونيـة             . الناس ومشاعرهم الوطنية  

ي ذلك االجتماع أيـضاً، علـى       واتفق ف . ستتولى الدفاع عن حقوق شعبنا في محافل القانون الدولي        

استكمال االتصاالت العربية والدولية الالزمة بشأن أسس وعناصر المبادرة السياسية التي سيطرحها            

وأقر المجتمعون تأجيل انعقاد المجلس الوطني إلى مـا بعـد           . المجلس لشعبنا وعلى العرب والعالم    

خم حركة االنتفاضـة ومـصادماتها مـع        االنتخابات األمريكية واإلسرائيلية، والعمل على تصعيد ز      

االحتالل في األيام واألسابيع القادمة، باعتبار ذلك مسألة حيوية جداً لتعزيز التوجهـات الفلـسطينية      

  .)1996نوفل،  (الجديدة

ومع اقتراب موعد االنتخابات اإلسرائيلية وجهت القيادة الفلسطينية رسالة للناخبين العرب واليهـود             

ف رؤيتهـا   .ت.وطرحت قيـادة م   . نتخاب السالم، وإعطاء أصواتهم لدعاة السالم     دعتهم فيها إلى ا   

الحقاً علق ناطق رسمي باسم الخارجية السوفيتية علـى البيـان           . للسالم بين الشعبين وسبل تحقيقه    

ف .ت.وجاء في التعليق السوفييتي أن البيان الذي أصدرته م        . الفلسطيني ووجده فرصة لطرح رأيه    

ت اإلسرائيلية يؤكد صدق توجه منظمة التحرير من أجل التسوية السلمية للـصراع             بصدد االنتخابا 

 اإلسرائيلي، واستعدادها للمشاركة في المفاوضات مع حكومة إسرائيل، في إطار المـؤتمر             -العربي

فهم ما جاء في بيان المنظمة على أنه تحرك فلسطيني باتجاه اتخاذ قـرارات موزونـة                يو... الدولي

ولكن لألسف فإن هذه السياسة الفلسطينية الموزونة، ال        .. ي دورة المجلس الوطني القادم      وواقعية ف 

تجد صدى حتى اآلن لدى القيادة اإلسرائيلية، حيث ال يزال هناك من يعول على التعامل بأسـلوب                 

إنسانية بالـسكان    وتصل موسكو من األراضي المحتلة كل يوم أخبار عن أعمال التنكيل الال           . القوة

واالتحاد السوفييتي يرى أنه ال بد من كـسر         . المدنيين، وعن االستعمال الواسع للرصاص المطاطي     

الحلقة المفرغة من العنف والقهر والعدوان في الشرق األوسط، وأن نبدأ عملياً بالحلحلة الـسياسية               

  . )1992رياض،  (للنزاع العربي اإلسرائيلي
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الجمهور اإلسرائيلي، يعكس نية قيادة منظمة التحريـر         أن توجيه خطاب فلسطيني إلى       ويمكن القول 

  .الفلسطينية في فتح أبواب ومسارب جديدة في نشر القضية الفلسطينية، والرغبة في السالم العادل

ف باستطالع واسع لمواقف الدول العربية والقوى الدولية الصديقة بشأن          .ت.إلى ذلك، قامت قيادة م    

فـي  . حركت وفود عديدة إلى العديد من البلدان العربية والـصديقة         التوجهات السياسية الجديدة، وت   

حينه، رحب االتحاد السوفييتي ودول السوق األوروبية المشتركة بالتوجهـات الـسياسية الواقعيـة              

الفلسطينية، ونصح بتأجيل خطوة اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية، باعتبارها خطـوة تـصعيدية              

ولم يتردد السوفييت في طرح تحفظهم مباشرة مع قيادة         . م في المستقبل  تعقد عملية البحث عن السال    

 1988المنظمة، بل وأبلغوا الوفد الفلسطيني الذي زار موسكو في النصف األول من تـشرين أول                

برئاسة أبو مازن أن االتحاد السوفييتي يقدر الدوافع الفلسطينية لإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية،              

 صدور هذا القرار عن المجلس الوطني تعقيداً لعملية السالم في المستقبل، وقد تتخـذه               لكنه يرى في  

إسرائيل واإلدارة األمريكية مادة للتشويش على مبادرة السالم والتهرب من االستحقاقات التي تمليها             

 242رين  ونصح السوفييت الوفد بتأجيل إعالن قيام الدولية واالكتفاء باالعتراف بالقرا         . على الجميع 

، وبحق إسرائيل في الوجود، وتجنب اإلقدام على مغامرة تشكيل الحكومة المؤقتة، باعتبارها             338و  

خطوة غير مضمونة النجاح، وقد تلحق أضراراً بمنظمة التحرير وتفقدها بعض االعتراف الـدولي              

  . )1996هيكل،  (الذي تتمتع به

د درويش وضعها كوثيقة للتـاريخ، وصـاغها        كانت وثيقة إعالن االستقالل جاهزة، فالشاعر محمو      

بصيغة ترضي جميع الوطنيين الفلسطينيين الحريصين على انتزاع حقوق الشعب طـال الـزمن أو               

قصر، ونزع منها كل جملة أو كلمة قدر بأنها قد تقف حجر عثرة في طريـق األجيـال الالحقـة                    

 القواسم الوطنية المشتركة المتفـق      بناها على . الستكمال النضال من أجل األهداف الوطنية السامية      

وهـو، بمعرفتـه    . عليها بين الجميع، وترك المسائل المختلف حولها لنصوص القرارات الـسياسية          
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الدقيقة بمواقف المستقلين والفصائل ومشاكلها الداخلية ومشاكل بعضها مع بعـض، حـرص علـى       

وبما ال يمس جوهر النص كمـا       تجنب كل ما من شأنه توتير العالقات الوطنية وتأجيج المشكالت،           

  .يراه هو

  :يقرر المجلس الوطني في دورته التاسعة عشر غير العادية، دورة االنتفاضة

  . تشكل لدولة فلسطين حكومة مؤقتة في أقرب وقت ممكن وطبقاً للظروف وتطور األحداث )1

لـف  يفوض المجلس المركزي اللجنة التنفيذية بتحديد موعد تشكيل الحكومة المؤقتـة، وتك            )2

ويعـد المجلـس    . اللجنة التنفيذية بتشكيلها، وتعرض على المجلس المركزي لنيـل ثقتـه          

المركزي النظام المؤقت للحكم إلى حين ممارسة الشعب الفلسطيني لسيادته الكاملـة علـى              

 . األرض الفلسطينية

يتم تشكيل الحكومة المؤقتة من القيادات والشخصيات والكفاءات الفلـسطينية مـن داخـل               )3

 . طن المحتل وخارجه، وعلى أساس التعددية السياسية وبما يجسد الوحدة الوطنيةالو

تحدد الحكومة المؤقتة برنامجها على قاعدة وثيقة االستقالل والبرنامج الـسياسي لمنظمـة              )4

ويكلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذيـة بـصالحيات        . التحرير وقرارات المجالس الوطنية   

 . تة لحين إعالن تشكيل الحكومةومسؤوليات الحكومة المؤق

وقبل مغادرة الجزائر، عقد أبو عمار مؤتمراً صحفياً عقب فيه على موقف الخارجية األمريكية من               

صباح هذا اليوم أصدرت الخارجية األمريكية بياناً علقت فيه على قرارات           "قرارات المجلس، وقال    

وادعت . إلى القضاء على دولة إسرائيل    مجلسنا الوطني، وادعت بأن هذه القرارات غامضة وتدعو         

 242كذلك بأن بياننا السياسي غامض ويتحدث بلغتين وأن أي مباحثات يجب أن تعتمد على قـرار                 

كان مجلسنا  : "وأضاف. وأن المجلس الوطني والبيان السياسي الذي صدر يدعو إلى تدمير إسرائيل          
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أنا أريد  . الدولة وحقنا في تقرير المصير     مصحوباً بحقنا في     242الوطني واضحاً عندما قال بقبول      

   مع حقنا في دولة؟ 242أن أسأل أين الغموض في بياننا السياسي عندما نقول نقبل بالقرار 

حقاً هذه الدورة هي دورة االنتفاضة، ولكنهـا فـي          . إن بياننا يتضمن االعتدال والمرونة والواقعية     

وفـي  . الواليات المتحدة وإسرائيل ترغبان في ذلك     الوقت نفسه دورة من أجل السالم، هذا إذا كانت          

 بأنـه يتجـه     ريغنمعرض رده على أسئلة الصحفيين، وصف أبو عمار موقف الرئيس األمريكي            

ونفى أن  ". على الجميع أن يدرك أنه ال سالم في المنطقة دون مشاركة الفلسطينيين           : لإليجابية وقال 

مريكيـة حـول قـرارات المجلـس الـوطني          ف واإلدارة األ  .ت.تكون ثمة مشاورات جرت بين م     

 ولكـن   ،أنا مستعد أن أبدأ حواراً مع الواليات المتحدة من أجـل شـعبي            . الفلسطيني، لكنه أضاف  

المؤتمر الصحفي الذي عقده أبو عمار       (بل استجابة لمبدأ السالم   . قراراتنا لم تتخذ استجابة لواشنطن    

   ).بعد إعالن االستقالل

ن داخل القيادة الفلسطينية وداخل كل فصيل مـن فـصائل الثـورة دون              في حينه ظهرت حالة تباي    

وكان أوضحها وأخطرها ما ظهر في الجبهة الديمقراطية من خالفـات فكريـة وسياسـية               . استثناء

  . وتنظيمية خرجت من األطر الداخلية إلى األطر الوطنية داخل وخارج الوطن

 الصدع الحاصل في مختلـف صـفوف الفـصائل    أن القيادة الفلسطينية سعت إلى رأب وبناء عليه ف  

الفلسطينية، لكن وجود ضغوطات خارجية على بعض الفصائل، جعل رأب الصدع مهمة مـستحيلة              

  .في بعض األحيان

  

  :موقف الجبهة الديمقراطية

 عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية دورة اجتماعات لتحديـد موقـف            1988في آب أغسطس    

في تلك الدورة تقدم    . لوطنية تمهيداً النعقاد دورة المجلس الوطني التاسعة عشرة       الجبهة وتوجهاتها ا  
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عدد من األعضاء بمشروع سياسي يحدد وجهة عمل الجبهة وهيئاتها المركزية في إطار مؤسـسات               

تضمن المشروع اقتراحات محددة    . منظمة التحرير وفي االجتماعات القيادية الفلسطينية التحضيرية      

 على صدور مبادرة سياسية فلسطينية تتضمن التأكيد على إقامة دولـة فلـسطينية فـي                العمل: منها

الضفة والقطاع وعاصمتها القدس إلى جانب دولة إسرائيل، وإن تبدي الدولة الفلسطينية اسـتعدادها              

وتؤكد المبـادرة   . لاللتزام بجميع ترتيبات األمن التي يقرها المؤتمر الدولي بين جميع دول المنطقة           

حق الـشعب   لمقترحة على أن االعتراف المتبادل يمكن أن يتم على قاعدة التكافؤ وضمان احترام              ا

 وحـق تقريـر     242 وعلى أن ينعقد المؤتمر الدولي على قاعـدة قـرار            الفلسطيني في االستقالل،  

 وأدخل األمين العام، باالعتماد علـى     . الخ.. المصير للشعب الفلسطيني وفق اختياره الحر والمستقل      

واقتـرح ضـوابط    . أغلبية في المكتب السياسي، تعديالت أساسية على المقترح تنسفه من أساسـه           

أن ال تتناول كلمة الجبهة     : "لموقف الجبهة في الحوار الوطني قيدت حركة المكتب السياسي، أبرزها         

لجماعيـة  ، وفي الحوارات الثنائية وا )"فلسطينية ويهودية (في المجلس الوطني مسألة دولتين للشعبين       

فـي  ". ال نتصدر الدعوة إلى دولتين على أرض فلسطين       "مع كافة الفصائل والقوى والشخصيات أن       

المكتب السياسي اقتراحات األمين العام وضوابطه، وقدمت اقتراحـاً بـدعوة           " أقلية"حينه، رفضت   

ظيمي مستقل  اللجنة المركزية الجتماع لبت الموقف، مع منح األقلية الحق ف تقديم تقرير سياسي تن             

وافق المكتب السياسي باإلجماع على االقتراح، علماً بأنه المـرة األولـى فـي              . عن تقرير األغلبية  

وبعـد الفـشل فـي      . تاريخ الجبهة التي يتم فيها الموافقة على تقديم أكثر من تقرير للجنة المركزية            

الالزمة مـع كـوادر     التوفيق بين الموقفين راح كل طرف يعد تقريره الخاص، ويجري االتصاالت            

. التنظيم داخل الوطن وخارجه لتعزيز مواقفه في اللجنة المركزية وفي صفوف الكـادر الـسياسي              

  . وصار شبه مؤكد أن األزمة داخل الجبهة الديمقراطية مرشحة للتفاقم والدخول للمجهول
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  :موقف الجبهة الشعبية

عام للجبهة الشعبية، أبرز المتحدثين     ، كان الدكتور جورج حبش، األمين ال      1988/ 6/10في اجتماع   

. 338 و   242الذين عبروا، بدقة، عن رأي المعارضين والمتحفظين حول االعتـراف بـالقرارين             

تابعت تفاصيل مناقشاتكم الـسابقة مـن       : "وقدم مداخلة طويلة ومتماسكة حول الموضوع، قال فيها       

بهة الشعبية، ومن واجبي أخذ مـا دار        خالل ما نقله الرفيق أبو علي مصطفى نائب األمين العام للج          

وبالرغم من أهمية الموضوعات المطروحة علينا اآلن، أود لفت نظر األخ أبـو             . فيها بعين االعتبار  

وأكـد أهميـة    . عمار واألخوة اآلخرين إلى ضرورة الوقوف أمام موضوعات االنتفاضة وقضاياها         

التي يحدث االلتزام بها تصعيداً حقيقياً فـي        إجراء تقييم عام، وتحديد المهمات المباشرة والملموسة        

ورأى أن تحديد الخيار الفلسطيني يجب أن يتم بناء على تحليـل سياسـي دقيـق                . حركة االنتفاضة 

، فرضـت   "كما هو واضح للجميع   "للوضع الذي تمر به القضية الوطنية، وأشار إلى أن االنتفاضة،           

وبين . على الدولتين، وتزامن ذلك مع الوفاق الدولي      القضية الوطنية بقوة على الرأي العام العالمي و       

أن هدف الواليات المتحدة األمريكية، في هذه المرحلة، هو انتزاع تنازالت مجانيـة مـن القيـادة                 

لو كنا أمام تنازالت مقابل تنازالت، أي أمـام         : "وقال. الفلسطينية تمس باالنتفاضة وأهدافنا الوطنية    

 معينة نقدمها إلسرائيل الستطعت، بغض النظر عن موقفي الشخصي،          دولة فلسطينية مقابل تنازالت   

 و  242واعتبر االنجرار اآلن وراء المطالب األمريكية واالعتـراف بـالقرارين           ." تفهم الموضوع 

أما بشأن بقية النقاط التي لخصها رئـيس        .  واإلقرار بوجود دولة إسرائيل خطأ سياسياً جسيماً       338

الن االستقالل وتكليف اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي بتشكيل الحكومـة          اللجنة التنفيذية، أي إع   

نحن معها من حيث المبدأ، فنحن نرى ضرورة توضـيح كامـل لوثيقـة              : "الفلسطينية المؤقتة، قال  

أظـن  : "وحول توقيت تشكيل الحكومة المؤقتة قال     ." إعالن االستقالل، وأن ال يكون فيها أي التباس       
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وبدون ذلـك نقـع فـي إشـكالية         . سياسي جديد غير الوضع الذي نمر فيه اآلن       أنه مرتبط بوضع    

 ."ازدواجية القيادة بين اللجنة التنفيذية والحكومة المؤقتة

ويعتقد الباحث أن موقف الجبهتين الديمقراطية والشعبية كان طبيعياً، وذلك لالختالف المبدئي الـذي     

  .ينيةيتعارض مع فكر حركة فتح وبعض الفصائل الفلسط

  

  دولياالعتراف ال

وقرار المجلس  . فكرة الدولة المستقلة حلم راود القيادة الفلسطينية وجميع الفلسطينيين سنوات طويلة          

إعالن االستقالل وقيام الدولة على أرض الضفة والقطاع والقدس، حدد هدف االنتفاضة وهدف كل              

 مرحليـاً، آخـرون قـالوا أنـه         بعض أعضاء المجلس اعتبروه هدفاً    . الشعب في الداخل والخارج   

وهناك من قال أنه ليس مفيداً اآلن، وبالحد األدنـى          . استراتيجي نهائي وتحقيقه انجاز تاريخي كبير     

قـرارات المجلـس    . لجيل أو جيلين، الخوض في نقاش عقيم حول تصنيف هذه الخطوة التاريخية           

 تقـديم   1948 – 1947 عام   تضمنت تنازالً صريحاً عن أراضي فلسطينية، رفض اآلباء واألجداد        

وقرارات المجلس ومبادرة السالم فيهـا اعتـراف        . أقل منه بكثير مقابل دولة على نصف فلسطين       

ضمني بدولة إسرائيل، رفضت القيادة ذاتها تقديم ما هو أقل منه أبان مفاوضات كامب ديفيد عـام                 

اوضات مباشـرة مـع     ف في مف  .ت. مقابل عالقة مع اإلدارة األمريكية ومشاركة م       1979 -1978

 وما أقدمت عليه القيادة وقبلته بقيت عقدين من الزمن ترفضه ومترددة في اإلقـدام عليـه               . إسرائيل

  . )1996نوفل، (

شعب فلسطين في الداخل كان صاحب المبادرة، وكل أصدقائه وخـصومه وأعدائـه يـدركون أن                

ف على حسم أمرها والـسير      .ت.ماالنتفاضة المجيدة، عبر قيادتها الموحدة، هي التي شجعت قيادة          

وجميع القوى الوطنية الفلسطينية تقر بهذه الحقيقة، وتعترف بأن         . في هذا االتجاه الواقعي دون تردد     
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االنتفاضة هي التي أنضجت األوضاع الداخلية واإلقليمية والدولية باتجاه اإلقدام على هـذا الفعـل               

 بأنفسهم وعززت استقاللية القـرار الفلـسطيني        فهي التي عززت ثقة الفلسطينيين    . التاريخي الكبير 

  . )1995الشريف،  (ومكنت القيادة من التصرف بعيداً عن الضغط واالبتزاز

جميع أعضاء المجلس الوطني انطلقوا من وحي االنتفاضة عندما رفعوا أيديهم موافقين على إعالن              

اصلها عشرة شهور كاملة لكـان      ولوال االنتفاضة وتو  . االستقالل وعلى القرارات السياسية األخرى    

الجميـع  . من المستحيل التفكير بالموضوع، ولما أمكن توفير إجماع وطني حول إعـالن الدولـة             

دامة االنتفاضة وضمان استمرارها، وبناء المؤسسات الوطنية       إصوتوا مع القرار وهم مقتنعون بأن       

الـخ،  .. اته وتحـديها والتمـرد علـى سـلط   . على األرض، ومواصلة التصادم مع جيش االحتالل 

ضرورات عملية ال غنى عنها النتزاع اعتراف العالم بحق الشعب الفلسطيني في تحقيق هذا الهدف               

يلحـق أذى كبيـراً     " ال قدر اهللا  "وكانوا مقتنعين أيضا أن توقف االنتفاضة       . الواقعي المقدس والنبيل  

  . )2003إبراش، ( بالتوجه واألهداف الوطنية ويعري القيادة أمام شعبها وأعدائها

إلى ذلك، كان ال بد من فتح ورشات عمل متنوعة في الخارج ينخرط فيها جميع الفلـسطينيين، وال                  

ولم يكـن   . بد من تطوير زخم نضاالت االنتفاضة وتصعيدها وضمان تواصلها فترة ليست قصيرة           

لة كحقيقـة   خالف حول ضرورة الشغل جدياً، في مختلف المجاالت والساحات، لتكريس إعالن الدو           

سياسية، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للحصول، بأسرع وقت ممكن، على اعتـراف دول             

فاالعتراف السريع بالمولود الجديد بمثابة الغذاء المعنـوي للدولـة الجديـدة،            . العالم بدولة فلسطين  

ه من إثبات حضوره    واالنتفاضة هي الغذاء المادي لنمو هذا المولود الذي خلق وسط أزمة، ولتمكين           

  . )1990علي،  (على األرض وفي العالقة بالعالم

 أعلن الرئيس ريغان أن الحكومة األمريكية على استعداد لالجتماع مع عرفات            10/12/1988وفي  

عندما يتضح بشكل قاطع أن عرفات مستعد لالعتراف يحق إسرائيل في الوجود كدولة والتفـاوض               
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معظم الدول األوروبية لم تعترف، في البدايـة، رسـمياً          .  األساس معها باسم الفلسطينيين على هذا    

بالدولة الفلسطينية، وواجه بعضها إشكاالت قانونية حقيقية تتعلق باالعتراف بحركة وطنية تحرريـة   

لكنها جميعها قدرت للقيادة الفلسطينية خطواتها السياسية الواقعيـة الجديـدة،           . كدولة ال حكومة لها   

وأعلنـت الحكومـة    . مستوى التمثيلي االعتباري لمنظمة التحريـر فـي بلـدانها         وأرضتها برفع ال  

وراح بعضها يتعامل مع ممثلي     .  أنها تقيم الموقف الفلسطيني إيجاباً     1988/ 18/11البريطانية يوم   

ونشطت جهودها، وبخاصة فرنـسا، باتجـاه       . المنظمة كما يتعامل رسمياً مع سفراء الدول األخرى       

 للسالم في الشرق األوسط، تحضره الدول الكبرى، وجميع أطراف الصراع فـي             عقد مؤتمر دولي  

  . )1996الناطور،  (المنطقة وضمنهم منظمة التحرير الفلسطينية

 اإلعالن األمريكي عن الحوار مع منظمة التحرير معركة سياسية دبلوماسية حاميـة بـين               وقد ولّد 

وتــأججت نيران االنتفاضـة، وتعامـل      . لدوليالمنظمة وحكومة إسرائيل، حول كسب الموقف ا      

الناس داخل األراضي المحتلة وخارجها، مع الخطوة األمريكية باعتبارها إنجازاً وثمرة أنـضجتها             

ورفع الجيش اإلسرائيلي، بناء على أوامر شامير، مستوى القمع واإلرهـاب وحمـالت             . االنتفاضة

 اإلغالق والحصار وسقط جرحى وشـهداء       االعتقاالت، وتمديد فترات منع التجول، وتوسيع مناطق      

كثيرون في كل المناطق المحتلة، وعلت أصوات دوليـة أوروبيـة وأمريكيـة تطالـب إسـرائيل                 

 بالخروج  11/1988/ 28ونصح هنري كيسنجر إسرائيل في      . باالستجابة لبعض مطالب االنتفاضة   

  ).2001نوفل، (بسرعة من قطاع غزة من جانب واحد 

األمريكـي فـي    –رائيلي على عقد الجلسة األولى مـن الحـوار الفلـسطيني            وجاء رد الفعل اإلس   

وأعلن شامير واستنكاره لقرار اإلدارة األمريكية فتح الحـوار مـع           .  سريعاً ومنفعالً  18/12/1988

واعتبر ما جاء في خطاب أبـو عمـار أمـام    . منظمة إرهابية ما زالت تسعى لتدمير دولة إسرائيل       

الزمن كفيل بـأن    : "وقال". مره الصحافي الالحق في جنيف مناورة مكشوفة      الجمعية العامة وفي مؤت   
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ولم يتوقـف رد    ". تكتشف اإلدارة األمريكية حقيقة نوايا عرفات وطبيعة مواقفه التضليلية المخادعة         

فعل القيادة اإلسرائيلية عند هذا الحد، فقد استنفرت اللوبي الصهيوني األمريكـي، وبخاصـة فـي                

إلى ذلك، أجبر تـصاعد     .  األمريكي -باتجاه تخريب الحوار الفلسطيني   ".  اإليباك الكونغرس ومنظمة 

الحركة الشعبية في الضفة والقطاع والقيادة اإلسرائيلية السياسية والعسكرية على االعتراف بأن مـا              

للمنتفـضين  " جزرة صغيرة "هو انتفاضة شاملة، وأن موقفها يتطلب تقديم        " أحداث شغب "يجري من   

  ). 2004مركز دراسات الوحدة العربية، (عصا الغليظة بجانب ال

 - خطة اعتراضية للحوار الفلسطيني    14/5/1989والحقاً، طرح شامير رئيس وزراء إسرائيل في        

األمريكي، ولمطالب االنتفاضة، ومبادرة السالم الفلسطينية التي أعلنها أبو عمار في اجتماع الجمعية             

من حيث المبـدأ، إلعطـاء      . مير بمبادرة سياسية أبدى فيها استعداده     وتقديم شا . العامة لألمم المتحدة  

. سكان الضفة الغربية وقطاع غزة حكماً ذاتياً محدوداً، وإجراء انتخابات محلية لسلطة الحكم الذاتي             

وكان اقتراحه مجرد إحياء مشروع الحكم الذاتي للفلسطينيين الذي طرحه بيغن علـى المـصريين               

وقوبلت مقترحات شامير برفض قاطع     . يفيد، ورفضه الفلسطينيون في حينه    خالل مفاوضات كامب د   

صـالح،  (من قبل القيادة الفلسطينية والقيادة الموحدة لالنتفاضة، وخارجياً لم تتبناها أطراف دوليـة              

2001 .(  

إلى ذلك، حاول شامير التأثير على توجهات اإلدارة األمريكية، فطالبها بتوظيف حوارهـا باتجـاه               

ء االنتفاضة وكل أشكال العنف والعمل العسكري الفلسطيني، كما طالبها بالضغط على المنظمـة              إنها

وأعلن رفضه المطلق مشاركة منظمة التحرير بأية صورة فـي          . إللغاء الميثاق الوطني الفلسطيني   

أعلـن  ، و "الذي كان يرفضه سابقاً   " وتنبي حل المسألة الفلسطينية عبر الخيار األردني      . عملية السالم 

عدم ممانعته إشراك شخصيات فلسطينية من داخل األرض المحتلة في البحث عن حلـول سياسـية                

للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، شريطة أن ال يكون أي منهم من سكان القـدس، وأن ال يكـون ألي                  
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مركز دراسات الـشرق    (منهم صلة بمنظمة التحرير التخريبية، وأن ال يسعى لتدمير دولة إسرائيل            

  ). 1998األوسط، 

 األمريكي عبرت عن أهمية النـشاط فـي الـساحة           – أن جوالت الحوار الفلسطيني      ومن الواضح 

األمريكية للنضال الوطني الفلسطيني، وأهمية ترطيب األجواء مع اإلدارة األمريكية وتحسين العالقة            

احة األمريكيـة،  وألجل ذلك فقد برزت ضرورة تنظيم أوضاع الجالية الفلسطينية فـي الـس         .  معها

وإذا كان لـيس بالمـستطاع منافـسة        . وتفعيل دورها جنباً إلى جانب مع الجاليات العربية األخرى        

اللوبي الصهيوني في إطار الكونغرس، فباإلمكان إثبات الوجود وفضح أطروحاتـه التـي تـشوه               

  . الحقوق العربية والفلسطينية

ية في الصحف األمريكية وتمويل عمل مـدروس        وأكد أبو عمار استعداده لتمويل حملة إعالمية قو       

وشكلت القيادة مكتباً خاصاً مـساعداً للوفـد المفـاوض          .  فلسطيني في أمريكا   -لتشكيل لوبي عربي  

هذا المكتب أسندت له مهمة متابعة القـضايا المتعلقـة بالعالقـات            . متخصصاً بالشؤون األمريكية  

إلى ذلك، رأت القيادة في فتح واشنطن الحوار مع         .  األمريكية، الرسمية وغير الرسمية    -الفلسطينية

 اإلسـرائيلي،   –المنظمة مؤشراً على بدء تحول نوعي في السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي             

كأساس لحل القضية الفلسطينية، وإشارة إلى بداية تراجعها        " الخيار الفلسطيني "ودليالً على اعتمادها    

ورأت القيـادة فـي     .  اإلسـرائيلي  -ل العربي للصراع الفلسطيني   عن اعتماد الخيار األردني، والح    

واعتبـرت اسـتمرار    . االنتفاضة ضمانه قوية للحفاظ على ما تحقق من إنجازات عربيـاً ودوليـاً            

 األمريكية وتكريس الدور الفلسطيني     –وتصاعد فعالياتها عامالً حاسماً في تطوير العالقة الفلسطينية         

  ). 2003األشعل، (المستقل 

، يلتقون الوفد الفلسطيني قبل وبعد كل جولة من         "المطبخ المصغر "كانت القيادة الفلسطينية خصوصاً     

وكان أبو عمار يحرص، أيضاً، علـى عقـد         . جوالت الحوار، لسماع التفاصيل، وتحديد التوجهات     
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كان يؤكـد   و. اجتماعات متواصلة للجنة االنتفاضة، والتدقيق في مسارها وتلبية احتياجاتها األساسية         

على أنه يراهن على االنتفاضة وليس على ما يقوله األمريكـان فـي االجتماعـات، وأن توقـف                  

وكان . االنتفاضة يعني توقف الحوار، وضعف االنتفاضة يعني ضعف الموقف الفلسطيني التفاوضي          

 الوفد الفلسطيني للحوار يكرر على مسامع القيادة طرح ما دار في كل جلسة من جلـسات الحـوار                 

أما محضر اللقاء الرسمي فكان يتم تسليمه ألبي عمار، وكان يقال له أنها النسخة              . دون كلل أو ملل   

الوحيدة، في وقت كان أعضاء الوفد المحاور يحتفظون بنسخهم الخاصة، ومنها كانت تستنسخ لهـذا     

سخة منـه،   وكان يتم التأكيد على كل من يطلع على المحضر أو يحصل عل ن            . القائد أو ذاك التنظيم   

  ). 2001نوفل، (عل سرية الموضوع، وضرورة عدم تسليم نسخ لآلخرين 

وفي إطار الحركة الفلسطينية الستثمار االنتفاضة في تكريس االعتراف بدولة فلـسطين وتوضـيح              

مبادرة السالم الفلسطينية ونيل الدعم الدولي لها، قام أبو عمار بجوالت واسعة، ولم يكـن يـرفض                 

فالمهم تكريس اسم فلسطين    . لة صغيرة كانت أم كبيرة، بل كان يسعى لتأمين الدعوة         دعوة من أية دو   

العالقة المباشرة مع الرؤساء والزعمـاء لهـا        : "وكان يقول . مع اآلخرين . ف.ت.وتوطيد عالقة م  

في الوقت نفسه كانت الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق تصدر          ". مفعول كبير في تحديد المواقف    

، "اليمـين الفلـسطيني   "ت الرنانة تباعاً وتكثر من عقد المؤتمرات الصحفية، وكلها تهاجم قيادة            البيانا

في حينه قرر أبو مازن التصدي للحملة، علناً، علماً أنه          . وتتهمه بصورة تصاعدية بتقديم التنازالت    

 14/3/1989ووجـه يـوم     . سياسية ضارة كهذه، على حد تعبيره     " مهاترات"امتنع عن الدخول في     

عبر الصحافة، رسالة مفتوحة إلى الدكتور جورج حبش، فنّد فيها مواقف الجبهة الشعبية، ودافع عن               

  . التوجهات الفلسطينية

 المـصرية، وكثـرت     – األمريكي، تطورت العالقات الفلسطينية      –ومع تواصل الحوار الفلسطيني     

وسـعت القيـادة    .  وخارجها زيارات أبو عمار للقاهرة للتشاور حول ما يطرح في جلسات الحوار          
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. المصرية إلى تحسين العالقات الفلسطينية األردنية، وترطيب األجواء بين أبي عمار والملك حسين            

وأبـدى تجاوبـاً فـي      . إلى ذلك، أولى أبو عمار اهتماماً خاصاً لتطوير عالقته مع القيادة المصرية           

ا سبباً خر في رفـع وتيـرة تـوتر    وكان توجهه هذ. االنفتاح على األردن وفق أسس سياسية جديدة      

العالقات الفلسطينية الداخلية، وخصوصاً مع قيادتي الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وبعض أركـان            

وكـان  . قيادة فتح الذين لم يكونوا مرتاحين لهذه العالقة وكانوا ينظرون لها بعين الـشك والريبـة               

 فلسطيني دور في تأجيج     – أردني   – عراقي   -للموقف السوري المتخوف من تشكل محور مصري      

الخالف الفلسطيني الداخلي حول هذه المسألة، وزادت المعارضة الفلسطينية بياناتهـا ومؤتمراتهـا             

  ). 2004صالح، (الصحفية 

 أن تحسين العالقات الفلسطينية العربية، رافق الحوار الفلسطيني األمريكي، وهذا يبرز            ويمكن القول 

، ويعكس بعضاً من أسبابه المتمثلة في إرضاء أطـراف          لتمثيل الفلسطيني  في تكريس ا   أهمية الحوار 

  .عربية
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  النتائج والتوصيات

لقد ركزت الدراسة الحالية الضوء على لحظات تاريخية مهمة في النـضال الفلـسطيني ومـسيرته         

  .ن األحيانالمتعاظمة والمتنوعة عبر مراحل فرضتها متغيرات وطنية وإقليمية ودولية في كثير م

 ولتصوغ القضية   لكشف مستوى الضعف العربي   ،  1988ولقد برزت مبادرة السالم الفلسطينية عام       

  . الكثير من الصعوبات والمعيقاتاظهارالفلسطينية في مرحلة جديدة، ولتكون مقدمة في فك 

  

  : النتائج

  :وفيما يلي النتائج التي أظهرتها الدراسة الحالية 

الفلسطينية مرحلة جديدة في النضال الفلسطيني، فهي مثّلـت اسـتجابة           شكّلت مبادرة السالم     - 

 .للرغبات الفلسطينية والعربية في تقديم إستراتيجية نضالية جديدة

تعاملت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بحكمة في الظروف التي أحاطت بمبـادرة الـسالم               - 

لت بذكاء مع األطراف العربية، وفتحـت       الفلسطينية، سواء قبلها أو أثنائها أو بعدها، فقد تعام        

حواراً مع اإلدارة األمريكية، وفوق ذلك عالجت الوضع الداخلي الفلسطيني بأقل عـدد مـن               

 .الخسائر

 عمقت منظمة التحرير الفلسطينية من كونها ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وتجلى             - 

ية في محافل دولية وإيجاد حلفاء وشركاء       ذلك في االعتراف الدولي، وإبراز القضية الفلسطين      

 .جدد في أوروبا أو أمريكا الجنوبية

لقد كانت مبادرة السالم الفلسطينية استثماراً وتتويجاً لالنتفاضة الشعبية الباسلة في فلـسطين،              - 

وتوسيعاً لسيادة منظمة التحرير في ظل االختالف العربي، ومحاولة جر القضية الفلسطينية أو             

 .مضمونها العربيفصلها عن 
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لقد أبرزت مبادرة السالم الفلسطينية االختالفات بين الفصيل الفلسطيني الواحد، فرغم كثـرة              - 

الجهود التي قامت بها قيادة منظمة التحرير في تحسين الوضع الـداخلي الفلـسطيني إال أن                

 .وجود تلك الفصائل على أجندة عربية حال دون تحقيق ذلك
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 :ياتالتوص

  :الدراسة من نتائج، فإن الباحث يوصي بما يلي وفي ضوء ما توصلت اليه 

ضرورة إجراء العديد من الدراسات تركز على محاور منفصلة وردت في هذه الدراسة، فمن               - 

الضروري بمكان إجراء دراسة على الوضع العربي الذي صاحب إعـالن مبـادرة الـسالم               

درجة كبيرة من التركيز، وكذلك الحـال بالنـسبة للوضـع    الفلسطينية، وبيان الحالة العربية ب   

 .الداخلي الفلسطيني أو الموقف األمريكي

في مبادرة الـسالم    الزعيم الراحل ياسر عرفات كصاحب دور رئيسي        ضرورة توضيح دور     - 

أنه من األهمية أن يبرز بصفته الشخصية في تجاوز كثير مـن األزمـات              حيث  الفلسطينية،  

 .ي سبيل الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية جسماً فلسطينياً مستقالًوالمواقف الصعبة ف
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  المراجع والمصادر

  القرآن الكريم

  : الكتب-1

  ثاني تشرين ،( 25 )ع رؤية، مجلة الفلسطيني، الدستور مشروع في الهوية :إبراهيم أبراش،

.http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/25/page3.html .2003 

   فلسطين، اهللا، رام والنشر، للطباعة عناة نريد، الذي والتنظيم فتح حركة )2003(أبو بكر، بكر 

 25 العدد / الفلسطينية السياسة مجلة ،الفلسطيني السياسي الفكر تطور). 1998(أبو بكر، توفيق 

  الفلسطينية، والدراسات البحوث مركز منشورات :نابلس

. 1987 -1917 الفلـسطينية   الساحة في واالستراتيجية لوماسيةالديب ) 1987(أبو عفيفة، طالل 

  .والنشر للصحافة عرفة أبو وكالةالقدس، 

 الدراسات  مركز 1494-1919الفلسطيني  العربي النضال خضم في ). 2004(أبو غربية، بهجت 

  3 ط بيروت، الفلسطينية،

 , 30 :العدد, مجلة القدس   , يلي  القدس في المنظورين العربي واإلسرائ     )2003(األشعل، عبد اهللا    

  .مركز اإلعالم العربي

  .رام اهللا. مركز فؤاد نصار. من تاريخ القضية الفلسطينية. )2010 (، نعيماألشهب

 العالقـة   إشكالية: آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني      ). 2006(أيوب، حسن   

  .نابلس. جامعة النجاح الوطنية.  غير منشورةرسالة ماجستير. التحرير الفلسطينية بين منظمة

فلسطين  منشورات : لندن ،1 ط ،قرن نصف في الفلسطينية القضية )1999(األيوبي، أحمد وآخرون 

   .المسلمة

  .دار الفكر الحديث. رباعية فلسطينية). 2002(الباقوري، عبد العال 
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 عمان، األوسط، الشرق ز دراساتمرك ،الفلسطينية القضية إلى المدخل). 1999(البحيري وآخرون 

  .5 ط

كتائـب   إلـى  العاصفة من فتح حركة الفلسطينية، االنعطافات ).2005(بدوان، نبيل، والسهلي، علي 

  .1ط والتوزيع، للنشر األوائل ،األقصى

رسـالة  .  الهيكلية والبرنـامج إشكاليةالتحرير الفلسطينية   منظمةإصالح). 2007(برهم، عبد اهللا 

  .نابلس. جامعة النجاح الوطنية.  منشورةماجستير غير

المتغيـرات الدوليـة ومـستقبل القـضية        : المؤتمر الـسنوي الثالـث    ) 2009(بشارات، سليمان   

  .، نابلسالمركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات. الفلسطينية

الـدار   ،   اإلنفاق واآلفاق ، رؤية مستقبلية للصراع العربي اإلسرائيلي        ).2004(بلقريز وآخرون   
 .البيضاء ، أفريقيا الشرق

 ابن دار : دمشق ،2 ط ،الفلسطينية العربية القومية الحركة على عاما ستون) 1978(توما، أميل 

  .الفلسطينية التحرير منظمة واإلعالم، الثقافة دائرة رشد،

لبلدان ا بعض في الحكم ونظم المعاصرة الرئيسية للنظم دراسة:السياسية النظم) 1998(ثابت، عادل 

  .اإلسكندرية للنشر، الجديدة الجامعة دار ،العربية

  عمان  ،، دار الشرق للنشر والتوزيع، الطبعة العربية األولىتاريخ فلسطين ).1998 (تيسيرة، جبار

  .6 ط األوسط، ق الشر دراسات مركز ،الفلسطينية القضية إلى المدخل ). 2006(الحمد، جواد 

مركـز   . بنيوي سياسي  إلصالحنحو مشروع   : تحرير الفلسطينية منظمة ال ). 2006(الحمد، جواد   

  عمان. األوسطدراسات الشرق 

الـشرق   دراسات مركز : األردن -عمان ،5 ط ،الفلسطينية القضية). 1999(الحمد، جواد وآخرون 

  .األوسط
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دراسة موضوعية في ضوء القـرآن الكـريم        :  المباركة األرضفلسطين  ) 2007(حمدان، حمدان   

  .، مركز اإلعالم العربي، الجيزةالمطهرةوالسنة 

 -1964 ذكريـات،   أحاديـث  ،الفلـسطينية  التحريـر  منظمة في عاما عشرون ). 1986(الحوت 

  . بيروت -والنشر للدراسات االستقالل ، دار1984

  .بيروت. دار الرواد. فلسطين والمؤرخون العرب القدماء) 2005(خرطبيل، جميل 

ظم السياسية الحديثة والسياسات العامـة، دراسـة معاصـرة فـي            الن). 2004(الخزرجي، تامر   

  .عمان، األردن.دار مجدالوي للنشر والتوزيع. إستراتيجية إدارة السلطة

 الفلـسطينية فـي     - األردنيةأثر تطورات قضية فلسطين في العالقات       ). 1998(الخاليلة، يسرى   

  .المفرق. معة آل البيتجا. رسالة ماجستير غير منشورة. 1995إلى  1985الفترة من 

  عمان الجليل، دار. 1 ط،هوية بال فلسطيني. )1978(خلف 

  عمان الجليل، دار. 2 ط،هوية بال فلسطيني .)1991(خلف، صالح 

. 1993-1939منذ الحرب العالمية الثانية     ) 4ج(الشرق االوسط الحديث    ). 1996(خوري، فيليب   

  . دمشق. دار طالس

  .وجيا االنتفاضةسوسيول ).1993(الديك، أحمد 

  .1ط بيروت، للماليين، العلم دار ،مجددا النكبة معنى .)1967(قسطنطين  زريق،

سـات واألبحـاث     ، دار الجليـل للنـشر والدرا       3 ، ط  القضية الفلسطينية  )1986(زعيتر، أكرم   
  .الفلسطينية ، عمان

  .دمشق. ار األوائلد.  حقائق ودالالت–لقد سرقوها القضية الفلسطينية . )2006 (، نبيلالسهلي

 األزمـة،  بعـد  مـا  فـي  ،والخارج الداخل بين الفلسطيني السياسي النظام ) 2003(شبيب، سميح 

  1 ط اهللا، رام مواطن، العمل، وآفاق الفلسطينية السياسية الحياة في التغيرات البنيوية
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 علـى  ةيسالم اإلالتجربةدراسة تاريخيه في رصيد :القدس  إلىالطريق . )1992 (، محسنصالح

  .الخليل. دار المستقبل للنشر والتوزيع. ارض فلسطين

المركـز  . 2001القضية الفلسطينية خلفياتها و تطوراتها حتـى سـنة          ). 2004(صالح، محسن   

  .الفلسطيني لإلعالم

مركـز الزيتونـة    .الفلسطينية القضية في األربعون الحقائق :صالح) 2003 (محمد محسن ،صالح

  للدراسات واالستشارات

  ف.ت. م.نحو فلسطين ديمقراطية، مركز األبحاث )1970(محمد ، رشيد

 رحلة الكفاح المسلح والبحث عن      1993-1949الحركة الوطنية الفلسطينية    ) 2002(صايغ، يزيد   

  مؤسسة الدراسات الفلسطينية. الطبعة األولى. الدولة

ى التسوية الـسلمية    ف السياسة من المقاومة المسلحة إل     .ت.تجربة م . )2008 (، حمزه الصمادي

  .نابلس. جامعة النجاح الوطنية. رسالة ماجستير غير منشورة. )1964-2006(

  1ط بيروت، والنشر، للتوزيع المطبوعات شركة ،أوسلو طريق )1994(عباس، محمود 

دراسة تحليلية مقارنة ما بـين انتفاضـتي عـام          : االنتفاضة الفلسطينية   ) 2004(عبد اهللا، أحمد    

  .القاهرة. جامعة الدول العربية. 2000 وعام 1987

  القاهرة. مكتبة مدبولي.  التيهإلىكامب ديفيد خروج مصر ). 2005(عبد المحسن، رباب 

مؤسـسة  . واإلسـالمية نقد نظرية المؤامرة في تفسير الهزائم القومية        ). 2003(العثمان، عثمان   

  دمشق. سندباد

  سرائيلجذور ثقافة اإلرهاب في إ) 2007 (رياض نعسان، آغا

  1968 -1958 فتح  الفلسطيني الوطني التحرير حركة : )  1998 (علي محمد عصام عدوان،
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الحكم الـذاتي فـي الـضفة       : مصر والقضية الفلسطينية في كامب ديفيد      .)2006(العطار، حسين   

  .دار االتحاد، القاهرة. والقطاع

  القدس. الفلسطينية اإلعالممنشورات وزارة . يوميات االنتفاضة) 1995(العلمي، أحمد 

 علـى المـشروع الـوطني       وتأثيرها في قطاع غزة     2007 حزيران   أحداث). 2009(عوده، كفاح   

  .نابلس. جامعة النجاح الوطنية.  رسالة ماجستير غير منشورة.وتكتيكياً الفلسطيني استراتيجيا

  .، المركز الثقافي العربي1999 1ط ،العرب ومعركة السالم ).1999 (غليون، برهان

 على العالقات   وآثارهدراسة تحليلية ألسبابه     :1988فك االرتباط سنة    ). 1996(الكباريتي، سحر   

  . عمان.األردنيةجامعة ال. رسالة ماجستير غير منشورة. الفلسطينية األردنية

 ، المؤسـسة العربيـة للدراسـات        12  ، ط  تاريخ فلسطين الحديث   ) 2008(الكيالي، عبد الوهاب    

   .والنشر ، بيروت

 الديمقراطيـة  الجبهـة  رؤيـة  – الفلسطينية التحرير منظمة بناء إعادة ). 1996(الناطور، سهيل 

 الزيتونة للدراسات مركز البناء، وإعادة التجربة تقييم الفلسطينية التحرير منظمة :في لتحرير فلسطين

  .بيروت واالستشارات،

 منظمـة  الثقافة،دائرة . فلسطينية ثائقو ،الفلسطينية التحرير منظمة). 1987(نصر اهللا، نصر اهللا 

  .الفلسطينية التحرير

مركـز  .  تقييم التجربـة وإعـادة البنـاء       –منظمة التحرير الفلسطينية    ). 2007(نوفل وآخرون   

  بيروت. الزيتونة للدراسات واالستشارات

الطبعة . إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي). 1996(هيكل، محمد حسنين 

  .رام اهللا. مواطن. ألولىا
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 للنشر، األهلية ،" أوسلو طبخة" الكاملة الحقيقية الرواية -أوسلو اتفاق قصة ). 1996(نوفل، ممدوح 

  .1ط عمان، والتوزيع،

للدراسـات،   الجديد األردن مركز اهللا، رام مواطن، ،الفلسطينية النخبة تكوين ) 2002(هالل، جميل 

  1 ط عمان، ،

  

  :تمرات المجالت والمؤ-2

  .1988 بعد إعالن االستقالل ياسر عرفاتالمؤتمر الصحفي الذي عقده 

  الفلسطينية التحرير منظمة بناء إعادة .)2007(مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

 دراسات مجلة جديد، سياسي نظام تأسيس نحو -الفلسطيني القاهرة إعالن .أحمد ) 2001(نوفل، أحمد 

 األردنيـة  الشرق األوسـط والمؤسـسة   دراسات مركز العاشرة، السنة ، 31 العدد ،شرق أوسطية

  .عمان ،1 ط والمعلومات، للبحوث
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  :  في الجزائر1988إعالن االستقالل عام ) 1(ملحق رقم 

 تشرين 15تاريخ  تم فيالذي ) للمرة الثانية(وثيقة إعالن االستقالل هو إعالن استقالل دولة فلسطين 
علما بأن . الصنوبر تحديداً تم اإلعالن في مدينة الجزائر العاصمة في قاعة قصر. 1988ثاني 

قبل حكومة عموم فلسطين في غزة   من1948اإلعالن األول لالستقالل تم في تشرين األول عام 
  .خالل إنعقاد مؤتمر المجلس الوطني

فلسطين على أرض فلسطين وحدد القدس عاصمة أبدية لهذه تحقيق استقالل دولة  نص اإلعالن على
 105قامت . نهاية اإلعالن عزفت موسيقات الجيش الجزائري النشيد الوطني الفلسطيني مع. الدولة
  سفيراً فلسطينياً في عدد من الدول المعترفة70باالعتراف بهذا االستقالل، وتم نشر  دول

 .باالستقالل

الفلسطيني الراحل  يش هو من كتب وثيقة االستقالل، وبأن الرئيسيذكر أن الشاعر محمود درو
 .ياسر عرفات هو من قرأها

 في الجزائر 1988 تشرين ثاني 15وثيقة إعالن االستقالل الصادرة يوم : وثيقة إعالن االستقالل

العربي الفلسطيني، نما  على أرض الرساالت السماوية إلى البشر، على أرض فلسطين ولد الشعب"
وال انقطاع، بين الشعب  تطور وأبدع وجوده اإلنساني عبر عالقة عضوية، ال انفصام فيهو

  .واألرض والتاريخ

شعب فلسطين هويته الوطنية، وارتقى بصموده في  بالثبات الملحمي في المكان والزمان، صاغ
عها الحيوي الرغم مما أثاره سحر هذه األرض القديمة وموق الدفاع عنها إلى مستوى المعجزة، فعلى

من مطامح ومطامع وغزوات كانت ستؤدي إلى ... والحضارات على حدود التشابك بين القوى
استقالله السياسي، فإن ديمومة التصاق الشعب باألرض هي التي  حرمان شعبها من إمكانية تحقيق

ت، ونفخت في الشعب روح الوطن، مطعما بسالالت الحضارة، وتعدد الثقافا منحت األرض هويتها،
تراثه الروحي والزمني، وأصل الشعب العربي الفلسطيني، عبر التاريخ، تطوير  مستلهما نصوص

 التواجد الكلي بين األرض واإلنسان على خطى األنبياء المتواصلة على هذه األرض ذاته في

 المباركة، على كل مئذنة صالة الحمد للخالق ودق مع جرس كل كنيسة ومعبد ترنيمة الرحمة

 .والسالم

وطنه ولقد كانت  ومن جيل إلى جيل، لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني عن الدفاع الباسل عن
ففي الوقت الذي كان فيه العالم  .الوطني ثورات شعبنا المتالحقة تجسيدا بطوليا إلرادة االستقالل

سطيني من موازين القوى المحلية والعالمية تستثني الفل المعاصر يصوغ نظام قيمه الجديدة كانت
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وهكذا انفتح الجرح  .أن العدل وحده ال يسير عجالت التاريخ المصير العام، فاتضح مرة أخرى
فالشعب الذي حرم من االستقالل وتعرض وطنه الحتالل من : مفارقة جارحة الفلسطيني الكبير على

وعلى ، "إن فلسطين هي أرض بال شعب"تعرض لمحاولة تعميم األكذوبة القائلة  نوع جديد، قد
  من ميثاق عصبة األمم لعام22هذا التزييف التاريخي، فإن المجتمع الدولي في المادة  الرغم من

الشعوب   قد اعترف بأن الشعب العربي الفلسطيني شأنه شأن1923، وفي معاهدة لوزان لعام 1919
اريخي الذي الظلم الت ومع .العربية األخرى، التي انسلخت عن الدولة العثمانية هو شعب حر مستقل

المصير، إثر قرار الجمعية العامة  لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير
عربية ويهودية، فإن هذا القرار ما زال يوفر  م الذي قسم فلسطين إلى دولتين1947 عام 181رقم 

 .ستقالل الوطنيالعربي الفلسطيني في السيادة واال شروطًا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب

األرض الفلسطينية وأجزاء من األرض العربية واقتالع غالبية  إن احتالل القوات اإلسرائيلية
ديارهم، بقوة اإلرهاب المنظم، وإخضاع الباقين منهم لالحتالل  الفلسطينيين وتشريدهم عن

ية ولميثاق األمم تدمير معالم حياتهم الوطنية، هو انتهاك صارخ لمبادئ الشرع واالضطهاد ولعمليات
تقرير  ولقراراتها التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، بما فيها حق العودة، وحق المتحدة

   .المصير واالستقالل والسيادة على أرضه ووطنه

المنافي القريبة والبعيدة، لم يفقد الشعب العربي الفلسطيني إيمانه  وفي قلب الوطن وعلى سياجه، في
العودة، وال إيمانه الصلب بحقه في االستقالل، ولم يتمكن االحتالل والمجازر   فيالراسخ بحقه

  ولقد واصل نضاله الملحمي، وتابع بلورة شخصيته- من طرد الفلسطيني من وعيه وذاته والتشريد

منظمة  وصاغت اإلرادة الوطنية إطارها السياسي،. الوطنية من خالل التراكم النضالي المتنامي
الدولي، متمثال بهيئة  لفلسطينية، ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، باعتراف المجتمعالتحرير ا

األخرى، وعلى قاعدة اإليمان بالحقوق  األمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات اإلقليمية والدولية
حرير وعلى قاعدة الشرعية الدولية قادت منظمة الت الثابتة، وعلى قاعدة اإلجماع القومي العربي،

المنصهر في وحدته الوطنية المثلي، وصموده األسطوري أمام  الفلسطينية معارك شعبها العظيم،
وتجلت ملحمة المقاومة الفلسطينية في الوعي العربي . وخارج الوطن المجازر والحصار في الوطن

 .بصفتها واحدة من أبرز حركات التحرر الوطني في هذا العصر وفي الوعي العالمي،

الكبرى، المتصاعدة في األرض المحتلة مع الصمود األسطوري في المخيمات  نتفاضة الشعبيةإن اال
 الوطن، قد رفعا اإلدراك اإلنساني بالحقيقة الفلسطينية وبالحقوق الوطنية الفلسطينية داخل وخارج

ن التزييف وم إلى مستوى أعلى من االستيعاب والنضج، وأسدلت ستار الختام على مرحلة كاملة من
إلى الخرافة واإلرهاب  خمول الضمير وحاصرت العقلية اإلسرائيلية الرسمية التي أدمنت االحتكام

  .في نفيها الوجود الفلسطيني



 

100 
 

الثوري النضالي لكل مواقع الثورة يبلغ الزمن الفلسطيني إحدى لحظات  مع االنتفاضة، وبالتراكم
 يني، مرة أخرى حقوقه الثابتة وممارستهاالتاريخي الحادة وليؤكد الشعب العربي الفلسط االنعطاف

  .فوق أرضه الفلسطينية

العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين  واستنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب
واستقالله وانطالقا من قرارات القمم العربية،  وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم

، ممارسة من الشعب 1947قرارات األمم المتحدة منذ عام  التي تجسدهاومن قوة الشرعية الدولية 
 .تقرير المصير واالستقالل السياسي والسيادة فوق أرضه العربي الفلسطيني لحقه في

فلسطين فوق أرضنا  باسم اهللا وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فإن المجلس الوطني يعلن،
  .لشريفوعاصمتها القدس ا الفلسطينية

هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون  إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون
معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، في ظل  بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها

ورعاية األغلبية على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب  نظام ديمقراطي برلماني يقوم
األقلية قرارات األغلبية، وعلى العدل االجتماعي والمساواة وعدم التمييز في  حقوق األقلية واحترام

 العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن الحقوق

والحضاري في  فلسطين الروحيبسيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث 
  .التسامح والتعايش السمح بين األديان عبر القرون

دولة عربية هي جزء ال يتجزأ من األمة العربية، من تراثها وحضارتها، ومن  إن دولة فلسطين
 وهي إذ تؤكد. الحاضر إلى تحقيق أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة طموحها

تناشد أبناء   جامعة الدول العربية، وإصرارها على تعزيز العمل العربي المشترك،التزامها بميثاق
الجهود إلنهاء االحتالل  أمتها مساعدتها على اكتمال والدتها العملية، بحشد الطاقات وتكثيف

 .اإلسرائيلي

نسان، المتحدة وأهدافها وباإلعالن العالمي لحقوق اإل وتعلن دولة فلسطين التزامها بمبادئ األمم
   .االنحياز وسياسته والتزامها كذلك بمبادئ عدم

التعايش السلمي، فإنها ستعمل مع  وإذ تعلن دولة فلسطين أنها دولة محبة للسالم ملتزمة بمبادئ
على العدل واحترام الحقوق، تتفتح في ظله  جميع الدول والشعوب من أجل تحقيق سالم دائم قائم

على إبداع الحياة وعدم الخوف من الغد، فالغد ال  فيه التنافسطاقات البشر على البناء، ويجري 
  .إلى العدل يحمل غير األمان لمن عدلوا أو ثابوا
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دولة فلسطين باألمم  وفي سياق نضالها من أجل إحالل السالم على أرض المحبة والسالم، تهيب
تهيب بشعوب العالم ووطنه، و المتحدة التي تتحمل مسئولية خاصة تجاه الشعب العربي الفلسطيني

أهدافها، ووضع حد لمأساة شعبها، بتوفير األمن  ودولة المحبة للسالم والحرية أن تعينها على تحقيق
  .اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية له، وبالعمل على إنهاء االحتالل

فقا لميثاق المشاكل الدولية واإلقليمية بالطرق السلمية و كما تعلم في هذا المجال، أنها تؤمن بتسوية
وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو اإلرهاب، أو باستعمالها ضد سالمة  األمم المتحدة وقراراتها

 واستقاللها السياسي، أو سالمة أراضي أي دولة أخرى، وذلك دون المساس بحقها الطبيعي أراضيها

  .في الدفاع عن أراضيها واستقاللها

 ونحن نقف على عتبة عهد جديد، 1988الثاني   عشر من تشرنوفي هذا اليوم الخالد، في الخامس
وشهداء األمة العربية الذين أضاءوا بدمائهم الطاهرة  ننحني إجالال وخشوعا أمام أرواح شهدائنا

ونرفع قلوبنا على أيدينا لنمألها بالنور . واستشهدوا من أجل أن يحيا الوطن شعلة هذا الفجر العتيد،
 اضة المباركة، ومن ملحمة الصامدين في المخيمات وفي الشتات وفي المهاجر،وهج االنتف القادم من

المرابطين على التراب  أطفالنا وشيوخنا وشبابنا، أسرانا ومعتقلينا وجرحانا: ومن حملة لواء الحرية
الشجاعة، حارسة بقائنا وحياتنا،  المقدس وفي كل مخيم وفي كل قرية ومدينة، والمرأة الفلسطينية

األبرار، وجماهير شعبنا العربي الفلسطيني وأمتنا  ونعاهد أرواح شهدائنا. ة نارنا الدائمةوحارس
العالم على مواصلة النضال من أجل جالء االحتالل، وترسيخ  العربية وكل األحرار والشرفاء في

به والدفاع ندعو شعبنا العظيم إلى االلتفاف حول علمه الفلسطيني واالعتزاز  السيادة واالستقالل إننا،
 ."أبدا رمزا لحريتنا وكرامتنا في وطن سيبقى دائما وطننا حرا لشعب من األحرار عنه ليظل
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  ) 2(ملحق رقم 
  : بنود مبادرة السالم الفلسطينية

  
   :  خمسة بنود هي1988تضمنت مبادرة السالم الفلسطينية عام 

شرق األوسط وجوهرها القضية المؤتمر الدولي الفعال الخاص بقضية ال ضرورة انعقاد -1
إشراف األمم المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي  الفلسطينية تحت

 أطراف الصراع في المنطقة بما فيها منظمة التحرير الفلسطينة الممثل الشرعي والوحيد وجميع

قاعدة   الدولي ينعقد علىللشعب الفلسطيني وعلى قدم المساواة آخذين باالعتبار أن المؤتمر
الفلسطيني   ، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب338 و242قراري مجلس األمن رقم 

وأحكامه بشأن حق  ، وفي مقدمتها حق تقرير المصير ، عمال بمبادئ ميثاق األمم المتحدة
لعسكري ، أو بالغزو ا تقرير المصير للشعوب وعدم جواز االستيالء على أراضي الغير بالقوة

   . ووفق قرارات األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية
   بما فيها القدس العربية1967من جميع األراضي التي احتلتها منذ العام  ( إسرائيل( انسحاب   -2

في ) إسرائيل ( اإللحاق والضم ، وإزالة المستعمرات التي أقامتها  إلغاء جميع إجراءات -3
  . 1967ربية منذ العام والع األراضي الفلسطينية

  . حل قضية الالجئين وفق قرارات األمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن  -4

الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس العربية تحت إشراف األمم المتحدة  السعي لوضع األراضي  -5
ى لحماية شعبنا وتوفير مناخ مؤات إلنجاح أعمال المؤتمر الدولي ، والوصول إل لفترة محدودة

 سياسية شاملة ، وتحقيق األمن والسالم للجميع بقبول ورضى متبادلين ، ولتمكين الدولة تسوية

  . الفلسطينية من ممارسة سلطاتها الفعلية على هذه األراضي
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  )3(ملحق رقم 
  :)النقاط العشرة (البرنامج المرحلي

  
 الوطنية الحقوق يطمس الذي 242 رالقرا من السابق الفلسطينية التحرير منظمة موقف تأكيد. 1

 األساس من القرار هذا في التعامل يرفض ولذا الجئين، كمشكلة قضيته مع يتعامل أو للشعب، والقومية

 .جنيف مؤتمرك ذل في بما والدولية العربية التعامل مستويات من مستوى أي في

 لتحريـر  المـسلح  فـاح الك رأسها وعلى الوسائل بجميع الفلسطينية التحرير منظمة تناضل .2

 مـن  تحريـره  يـتم  جزء كل على المقاومة المستقلة الوطنية الشعب سلطة وإقامة الفلسطينية األرض

 .الشعب لصالح القوى ميزان في التغيير من المزيد إحداث يستدعي وهذا الفلسطينية، األرض

 والصلح، افاالعتر ثمنه فلسطيني كيان مشروع أي ضد الفلسطينية التحرير منظمة تناضل .3

 تقريـر  فـي  وحقه العودة في حقوقه من شعبنا وحرمان الوطني، الحق عن والتنازل اآلمنة، والحدود

 .الوطني ترابه فوق مصيره

 الفلسطينية التحرير منظمة إستراتيجية تحقيق لمتابعة حلقة هي تتم تحريرية خطوة أية إن .4

 .السابقة الوطني المجلس قرارات في يهاعل المنصوص الديمقراطية الفلسطينية الدولة إقامة في

 حكم إقامة هدفها فلسطينية أردنية وطنية جبهة إلقامة األردنية الوطنية القوى مع النضال. 5

  .والنضال الكفاح نتيجة يقوم الذي الفلسطيني الكيان مع يتالحم األردن في ديمقراطي وطني

 كافة العربي التحرير حركة وقوى عبينالش بين نضالية وحدة إلقامة التحرير منظمة تناضل . 6

 .البرنامج حول المتفقة

 بها واالرتقاء الوطنية، الوحدة تقرير أجل من البرنامج هذا ضوء في التحرير منظمة تناضل. 7

 .والقومية الوطنية ومهامها بواجباتها القيام من يمكنها الذي المستوى إلى
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 سـبيل  فـي  المواجهـة  أقطار اتحاد أجل من هاقيام بعد الفلسطينية الوطنية السلطة تناضل. 8

 .الشاملة العربية الوحدة طريق على كخطوة الفلسطيني التراب كامل تحرير استكمال

 والتقدم التحرر وقوى االشتراكية البلدان مع تضامنها تقرير أجل من التحرير منظمة تناضل. 9

 .ليةاإلمبريا الرجعية الصهيونية المخططات كافة إلحباط العالمية

 مـن  ويمكـن  األهداف، هذه يحترم الذي التكتيك البرنامج هذا ضوء في الثورة قيادة تضع .10

  .)2003صالح،  (تحقيقها

  
  
  
  
  
  
  
  


