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اإلىداء 

.. إلى الشمعة التي أضاءت لي درب العمـ
إلى والدي العزيز الذي منحني الحناف والعطاء، وكاف سببًا في بزوغ شمس ىذه 

الرسالة 
إلى والدي تقديرًا لو ولتاريخو النضالي الطويؿ في حزب البعث العربي االشتراكي، 

. وفي خدمة قضية شعبو العادلة، قضية العرب القومية قضية فمسطيف
إلى والدتي رمز الصبر والوفاء 

إلى زوجي وأوالدي الذيف تحمموا العناء والبعد عنيـ النشغالي بيذه الدراسة 
إلى كواكب الشيداء الذيف سقطوا دفاعًا عف األمة العربية وكرامتيا 

فرساف تايو 
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أقر أنا معد الدراسة بأنيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، وأنيا نتيجة أبحاثي 
الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما ورد، وأف ىذه الدراسة، أو جزء منيا، لـ يقدـ لنيؿ 

. درجة عميا ألي جامعة أو معيد آخر
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شكر وعرفاف 
أتقدـ بالشكر كعظيـ االمتناف لكؿ الذيف كقفكا إلى جانبي أثناء إعداد دراستي كمنحكني الثقة 

. كالتشجيع منذ البداية
كما كأنني أتقدـ بالكفاء كالتقدير لكالدم كزكجتي كأبنائي الذيف أشعركني بالدعـ كالمساندة كالدعاء 

. لرب العالميف في أف يكفقني في إنجاز الدراسة
كما أقدـ شكرم كتقديرم ألخي العزيز فراس الذم كاف لو الفضؿ في تزكيدم بالكثائؽ كالمصادر 

. الالزمة لمدراسة كتقديمو المشكرة القيمة لي
ككذلؾ أتقدـ بالشكر الجزيؿ ألستاذم المشرؼ عمى الرسالة الدكتكر أحمد أبك دية كالذم أبدل 

. مالحظاتو القيمة كتعديالتو التي أغنت الدراسة كأنجحتيا
كأقدـ شكرم لجميع الذيف قابمتيـ مف رجاالت حزب البعث كقياداتو لما أبدكه مف تعاكف في التحدث 

. عف تجربتيـ الحزبية كالنضالية مما كاف لو األثر في إثراء ىذه الدراسة
كالشكر كالتقدير لزمالئي في المدرسة الفاضمية مديران كمعمميف لما قدمكه مف دعـ كتشجيع كبيريف 

. كتكفير األجكاء المريحة لي داخؿ المدرسة مف أجؿ إنجاز ىذه الدراسة
. ككذلؾ شكرم لزمالئي أساتذة المغة العربية الذيف عممكا عمى المراجعة المغكية ليذه الدراسة

، بمدية نابمس، بمدية البيرة،  كشكر خاص لإلخكة كاألخكات العامميف في مكتبات بمدية طكلكـر
جامعة بيرزيت، مكتبة المدرسة الفاضمية الثانكية الذيف قدمكا لي المساعدة كتزكيدم بالمراجع 

. كالمصادر الالزمة لمدراسة
فرساف تايو 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ج

الممخص 
 

لقد تناكلت الدراسة فترة تاريخية ىامة في حياة إحدل األحزاب كالقكل السياسية القكمية 
، قد 1978-1947كىذه الفترة الممتدة بيف عامي . العربية، أال كىك حزب البعث العربي االشتراكي

لعب فييا الحزب دكرا ىاما في الحفاظ عمى اليكية العربية، كالدفاع عف قضية العرب المركزية 
. قضية فمسطيف

 
كقد انطمقت الدراسة مف ىدؼ رئيس تمثؿ في التعرؼ عمى مكقع القضية الفمسطينية في فكر 

. حزب البعث، كالتعرؼ عمى أكجو الدعـ الذم قدمو الحزب ليذه القضية
 

أما مشكمة الدراسة فقد تمثمت في السؤاؿ الرئيسي كىك ما ىك مكقع القضية الفمسطينية في 
. فكر حزب البعث العربي االشتراكي ككيؼ نظر ىذا الحزب لمقضية الفمسطينية بكؿ جكانبيا

 
كقد استخدمت الدراسة المنيج التاريخي، كالمنيج الكصفي، كتحميؿ المضمكف في التعرؼ 

 تجاه القضية الفمسطينية مف خالؿ االستعانة ببيانات الحزب قعمى نشأة الحزب كتحميؿ استراتيجيات
 . كمنشكراتو كما كتب حكلو

 

 في نشكء حزب البعث حيث تـ استعراض جذكر ةتطرقت الدراسة إلى أثر القضية الفمسطيني
. ىذه القضية كمدل تأثيرىا في نشأة الحزب

 
كقد أظيرت الدراسة حجـ الدعـ المادم كالمعنكم الذم قدمو الحزب لمفصائؿ الفمسطينية في 
أكائؿ الستينيات مف خالؿ إقامة معسكرات التدريب كتسييؿ انطالؽ العمؿ الفدائي مف األراضي 

.  السكرية
 



 

 

 د

كما تـ التطرؽ إلى تأثير الحزب عمى مكاقؼ القكل كاألنظمة السياسية العربية تجاه القضية 
الفمسطينية مف خالؿ التحالؼ مع القكل التقدمية العربية كصكال إلى تحقيؽ التضامف العربي 

. كالكحدة العربية
 

كقد خمصت الدراسة إلى األىمية الكبيرة لشعارات البعث كخطاباتو في بث الكعي القكمي، 
كبث الركح النضالية لدل الجماىير العربية في مقاكمة االستعمار كحميفتو إسرائيؿ، كرفض قرار 

 كذلؾ بالرغـ مف أف ىذه الخطابات 1948التقسيـ كصكال إلى مشاركة الحزب في حرب عاـ  
كالمكاقؼ لمبعث قد غمب عمييا المثالية كالطابع العاطفي في تحريؾ مشاعر الجماىير العربية، 

      .األمر الذم أكجد صعكبة كبيرة في تحقيؽ ىذه المكاقؼ عمى مدار تجربة الحزب
 

براز الشخصية  كأظيرت الدراسة أيضا أف الحزب دعـ فكرة إنشاء الكياف الفمسطيني كا 
الفمسطينية بما يجسد اليكية النضالية كالتحررية لمشعب الفمسطيني، كقياـ منظمة التحرير 

، كانتزاع االعتراؼ بيا عربيان كدكليان شريطة التزاميا بخط الحزب كرؤيتو الثكرية بعيدا عف ةالفمسطيني
. اإلمالءات العربية في حينو

 
 اعتبر الحزب أف حؿ قضية فمسطيف لف يككف إال بخكض حرب التحرير الشعبية، كاعتماد 

الكفاح المسمح أسمكبان لتحقيؽ ذلؾ مف خالؿ إنشاء تنظيمات البعث المسمحة، كرفض مشاريع 
. التسكية المشبكىة التي يركج ليا بيدؼ إحباط الجماىير

 
  كأخيرا فقد أكدت الدراسة عمى أف حزب البعث نظر إلى كحدة القكل التقدمية العربية 
باعتبارىا عامؿ ىاـ في تحقيؽ الكحدة العربية الشاممة نحك تحرير فمسطيف، كأف الصراع مع 

إسرائيؿ يشكؿ قاسما مشتركا بيف جميع ىذه القكل كاألنظمة العربية لمتكحد في مكاجية إسرائيؿ، 
، كأف ىناؾ في الساحة العربية ما يشير إلى تجارب ةكاستعادة الشعب الفمسطيني لحقكقو المشركع
 . الكحدة التي شكمت خطكرة عمى دكلة إسرائيؿ
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The Palestinian Cause in the Thought  of the Arab Baath Socialist 

Party 
 

From 1947 to 1978 

 

 Forsan Tayeh 

 

 

Abstract 

 

The study sheds light on an important historical period in the life of 

one of the parties and political forces of Arab nationalist movement, 

namely, the Arab Ba'ath Socialist Party.  

 

 It's known that from 1947 to 1978  the party has played an important 

role in preserving the Arab identity and in defending  the central cause of 

the Arab people , means, the Palestinian cause.  

 

On the one hand, the main objective of this study is to figure out or identify 

the importance of the Palestinian issue in the Baathist  thought, and to 

identify all aspects of the support provided by the party to the foresaid 

cause.  

 

 

On the other hand, it's important to know that  the study used diachronic 

(the historical stages method ), descriptive approach and content analysis to 

identify the emergence of the party and the analysis of its strategies towards 

the Palestinian cause through the use of statements and publications of the 

party and other material or observations discussed the stance of the Baath 

Party concerning the Palestinian question.  

 

 

Actually, the study deals with the impact of the Palestinian cause 

historically on the emergence of the Baath Party, as well as, the size of 

financial and moral support provided by the party for the Palestinian 

factions in the early sixties through the establishment of training camps and 



 

 

 و

at the same time through facilitating  the launch of guerrilla action from 

Syrian territory. 

 

Moreover, the study has clarified  the impact  of the party on the 

attitudes of the Arab powers and  political systems towards the Palestinian 

cause through its  alliance with  Arab progressive forces  so as to achieve 

Arab solidarity and Arab unity. 

 

On the other hand, the study concludes that  the  slogans and speeches 

of the Ba'ath were of great importance   to revive the national awareness 

and the spirit  of struggle of the Arab masses in order to resist the 

colonialism and its ally Israel, as well as, the  rejection of  " the Partition 

Resolution"  up to the party's participation in 1948 war. 

 

Again, it is essential to remember that the Ba'ath Party has exploited 

the ideal and emotional side to move the national feelings of the Arab 

masses and this of course creates  great difficulty in achieving the above 

mentioned objectives of the party over its long experience in the political 

life. 

 

 

On the other hand,  the party support the idea of creating a Palestinian 

entity by highlighting  the personal identity of the Palestinian people who 

struggle to liberate their  homeland.  Also, it talks about the idea that  the 

party helps  the PLO to gain recognition by all Arab states, as well as 

international community as the sole representative of the Palestinian people 

under the condition that its goals and objectives must meet with the party 

policy and his revolutionary vision away from the Arab dictations during 

that time. 

 

Moreover, The study points  out that the party believes that the only  

way to liberate Palestine is through the adoption of armed struggle, people's 

liberation war and through the establishment of armed groups linked to 

Ba'ath. Also, it shows the rejection of the Ba'ath party of the  suspected 

settlement projects that aimed at spreading out the spirit of frustration 

amongst the Arab masses.  

 



 

 

 ز

Finally,  the study confirms  that the Baath Party considers   the unity 

of Arab progressive forces as an important factor in achieving 

comprehensive Arab unity towards the Liberation of Palestine.  Moreover, 

it  assures that  the conflict with Israel is the cornerstone factor  between all 

these forces and the Arab regimes to unite in the face of Israel and 

jeopardize its existence and to enable  the Palestinian people to restore their 

legitimate rights. 
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الفصؿ األوؿ 
خمفية الدراسة 

 
 المقدمة: أوالً 
 

كىك حزب - تتناكؿ ىذه الدراسة إحدل األحزاب كالقكل السياسية القكمية العربية الميمة
كالذم مارس تأثيرا عمى الساحة العربية  ،1947الذم تأسس في نيساف - البعث العربي االشتراكي

كالكقكؼ في كجو المخططات االستعمارية التي  كلعب دكرا في الحفاظ عمى اليكية العربية ، ،
، 1917استيدفت األمة العربية كالتي تمثمت في اغتصاب فمسطيف بدءا مف كعد بمفكر عاـ 

ـ كقياـ دكلة إسرائيؿ عمى أرض فمسطيف 1948كاليجرة الييكدية إلى فمسطيف مركرا بنكبة عاـ 
 .التاريخية
 

، كىزيمة األنظمة العربية عامال قكيا في ظيكر ىذا 1948لقد شكمت نتائج حرب عاـ 
الحزب كامتداده في فمسطيف في فترة الخمسينيات نتيجة الركح الكطنية التي سادت أكساط 

الجماىير الفمسطينية في تمؾ الفترة كاآلماؿ التي عمقتيا عمى تحقيؽ الكحدة العربية، كالتخمص مف 
 منعطفا 1958آثار اليزيمة التي حمت باألمة العربية، كقد شكمت كحدة مصر كسكريا في عاـ 
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كتنامي قكة التيارات القكمية العربية عمى  ىاما في تطكر فكر حزب البعث العربي االشتراكي،
 .الساحة العربية كالفمسطينية التي رفعت شعار الكحدة العربية كتحرير فمسطيف

 
احتمت القضية الفمسطينية مكقعا ميما في فكر حزب البعث العربي االشتراكي كرؤيتو في 

إدارة الصراع مع المحتؿ اإلسرائيمي، كذلؾ في ظؿ سياسة األحالؼ كمشاريع التسكية التي 
األمر الذم شكؿ تساؤال رئيسيا عمى قدرة حزب البعث في بث الركح  استيدفت ىذه القضية،

 العربية كمقاكمة االحتالؿ، كرفض كؿ أشكاؿ الييمنة كاتخاذ رالجماىي لدلالقكمية كالنضالية 
مكاقؼ مناىضة مف بعض القكل كاألنظمة العربية نتيجة رؤيتيا لمصراع العربي اإلسرائيمي كحؿ 

 .القضية الفمسطينية
 

تعرض حزب البعث العربي االشتراكي لعدة مكاقؼ كىزات داخمية كسياسية أثرت عمى 
، 1961رصيده السياسي في الشارع العربي، فكاف فشؿ الكحدة بيف مصر كسكريا في عاـ 

، كاليزيمة التي حمت باألمة 1966كاالنشقاؽ الذم حدث في صفكؼ التنظيمات الحزبية في عاـ 
 مف بيف القضايا التي أفقدت الجماىير العربية ثقتيا بالحركات كاألحزاب 1967العربية عاـ 

 .القكمية عمى الساحة العربية
 

إف المكاقؼ كاألفكار لدل حزب البعث العربي االشتراكي تطكرت مف األيديكلكجية السياسية 
إلى الممارسة العممية في قضية الصراع مع إسرائيؿ، كالتي تمثمت بتشكيؿ الفصائؿ المسمحة 

كانطالؽ  كبداية الحديث عف الكفاح المسمح خاصة بعد أف تأسست منظمة التحرير الفمسطينية،
 .العمؿ الفدائي الفمسطيني

 
مف ىنا فإف ىذه الدراسة تسعى إلى التطرؽ إلى الظركؼ التي أسيمت في تأسيس حزب 

كمكقفو مف   ،البعث العربي االشتراكي كالمبادئ التي قاـ عمييا، كرؤيتو نحك القضية الفمسطينية
مشاريع حؿ ىذه القضية، ككذلؾ مكقفو مف األنظمة العربية كمكاقفيا مف الكياف الصييكني 

 .كالقضية الفمسطينية
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 : أىمية الدراسة: ثانياً 
 

تأتي ىذه الدراسة كمحاكلة لمتركيز عمى إحدل القضايا الميمة التي شكمت مفصال رئيسيا 
باعتبارىا جكىر الصراع - أال كىي القضية الفمسطينية  -في فكر حزب البعث العربي االشتراكي

العربي اإلسرائيمي كذلؾ نتيجة لمدكر الذم لعبو ىذا الحزب كقياداتو في إبقاء القضية الفمسطينية 
 خاصة كأف قيادات مف ىذا الحزب تكجيت إلى فمسطيف ،عمى سمـ أكلكيات العمؿ العربي القكمي

 كالتحقت بفرؽ جيش اإلنقاذ لممشاركة في ىذه الحرب كمنيـ مف استشيد 1948في حرب عاـ 
 .فييا

 
كما تكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تسمط الضكء عمى قدرة حزب البعث العربي االشتراكي 
في التعاطي مع القضايا القكمية العربية، كمنيا قضية فمسطيف باعتبارىا قضية العرب المركزية، 

 .كاإلبقاء عمى حيكية ىذه القضية
كما تتمثؿ أىمية الدراسة أيضا في ككنيا تكضح مكقؼ الحزب كفكره مف قضية الصراع مع 

 . أـ مكقفا تكتيكياإستراتيجيةإسرائيؿ كىؿ ىي قضية 
 
 :مبررات الدراسة: ثالثاً 

 
 :تمثؿ مبررات الدراسة فيما يميت
 
الجدؿ الذم يثيره دكر حزب البعث العربي االشتراكي في القضية الفمسطينية ككف ىذا الحزب  .1

. يشكؿ تيارا أساسيا في الفكر القكمي العربي
. بركز دكر ىذا الحزب في تحقيؽ أىدافو كأطركحاتو القكمية في المكضكع الفمسطيني .2
 . قمة اىتماـ الباحثيف بتناكؿ ىذا المكضكع كعدـ تكفر الكثير مف الكتابات حكلو .3
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 :أىداؼ الدراسة: رابعاً 
 

التعرؼ عمى موقع القضية الفمسطينية في فكر تنطمؽ ىذه الدراسة مف ىدؼ رئيسي كىك 
 كيتفرع عف ىذا اليدؼ مجمكعة مف األىداؼ الفرعية عمى النحك حزب البعث العربي االشتراكي،

 : اآلتي
 

بياف مدل اىتماـ حزب البعث العربي االشتراكي بالقضية الفمسطينية ككنيا جزءان مف القضايا - 1
. العربية األساسية

التعرؼ عمى مدل إسياـ حزب البعث العربي االشتراكي في معالجة القضية الفمسطينية -  2
. كرؤيتو لممشاريع التي طرحت مف أجؿ ذلؾ

. تحديد أكجو الدعـ الذم قدمو حزب البعث العربي االشتراكي لمقضية الفمسطينية- 3
بياف مدل مساىمة حزب البعث العربي االشتراكي في بعث الركح النضالية في القكل السياسية - 4

 .الفمسطينية
 لدل حزب البعث العربي االشتراكي بيف الفكر كالممارسة فيما التناقض المكجكدبياف مدل - 5

. يتعمؽ بالقضية الفمسطينية
التعرؼ عمى تأثير مكقؼ حزب البعث العربي االشتراكي مف القضية الفمسطينية عمى أفكار - 6

 .كتكجيات القكل السياسية العربية األخرل
 

 :مشكمة الدراسة: خامساً 
 

شكمت القضية الفمسطينية منذ ظيكرىا بدءا مف كعد بمفكر، كبداية اليجرة الييكدية إلى 
، كقياـ دكلة إسرائيؿ عمى 1948فمسطيف كما تبع ذلؾ مف ىزيمة الجيكش العربية في حرب عاـ 

 حزب البعث العربي سكراء تأسياألرض التاريخية لمشعب الفمسطيني، شكمت إحدل الدكافع 
كفي  االشتراكي حيث اعتبرت أفكار الحزب كأطركحاتو القكمية عامال ميما في الكحدة العربية ،
بث الركح النضالية كالكطنية لدل أبناء الشعب العربي في مكاجية االحتالؿ اإلسرائيمي 
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كمف ىنا تتمثؿ مشكمة الدراسة في اإلجابة عف . كالمخططات اليادفة لتصفية القضية الفمسطينية
 .ما ىو موقع القضية الفمسطينية في فكر حزب البعث العربي االشتراكي: السؤاؿ الرئيسي اآلتي 

 

 :أسئمة الدراسة: سادساً 
 

 :إلجابة عف األسئمة الفرعية التاليةؿباإلضافة لمسؤاؿ الرئيسي الذم تطرحو الدراسة فيي تسعى 
 
ما ىك أثر القضية الفمسطينية في نشأة حزب البعث العربي االشتراكي؟  -1
كيؼ تناكؿ فكر حزب البعث العربي االشتراكي مكضكع القضية الفمسطينية؟  -2
ما ىك أثر فكر حزب البعث العربي االشتراكي في بركز الركح النضالية لدل الحركات كالقكل  -3

الفمسطينية؟ 
ما ىك مكقؼ حزب البعث العربي االشتراكي مف المشاريع المطركحة لتسكية القضية  -4

الفمسطينية؟ 
ما ىك حجـ الدعـ الذم قدمو حزب البعث العربي االشتراكي لمقضية الفمسطينية؟  -5
ما ىك مكقع القضية الفمسطينية في الممارسة العممية لحزب البعث العربي االشتراكي؟  -6
كيؼ أثر حزب البعث العربي االشتراكي عمى مكقؼ القكل العربية األخرل فيما يتعمؽ بالقضية  -7

 الفمسطينية؟
 

 :فرضية الدراسة: سابعاً 
 

تنطمؽ الدراسة مف فرضية أساسية كىي أف القضية الفمسطينية مثمت جكىر فكر حزب البعث 
العربي االشتراكي كأطركحاتو، بمعنى أف فكر ىذا الحزب انصب في قسـ كبير منو عمى مكضكع 
القضية الفمسطينية ككيفية معالجتيا كربط ىذه القضية كمعالجتيا بكافة القضايا األخرل المتعمقة 

 .بأطركحات الحزب كأفكاره
 :منيج الدراسة: ثامناً 
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تابعة التطكر الفكرم لحزب ـستعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج التاريخي نظرا ألنيا ستقـك ب

 ثسيعتمد الباحكما . كرؤية ىذا الفكر لمقضية الفمسطينية كمكقعيا فيو البعث العربي االشتراكي ،
منيج تحميؿ المضمكف مف خالؿ تحميؿ المضاميف الكاردة في كثائؽ ك  المنيج الكصفي،عمى

الحزب كخطاباتو كمنشكراتو فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية حيث سيتـ مراجعة خطابات الحزب 
 .ككثائقو ذات الصمة في القضية الفمسطينية ما أمكف

 
 :حدود الدراسة: تاسعاً 

 
 يشمؿ النطاؽ المكاني لمدراسة المنطقة التي تشكؿ الكعاء الذم طرحت :الحدود المكانية -1

 .فيو أفكار الحزب كأطركحاتو التي تشمؿ سكريا كالعراؽ كفمسطيف كاألردف كلبناف
 كىك تاريخ تأسيس حزب 1947 تغطي الدراسة الفترة الممتدة مف العاـ :الحدود الزمانية -2

 كىي المرحمة التي كصؿ 1978البعث العربي االشتراكي كبداية المد القكمي كحتى عاـ 
 .فييا المد القكمي إلى أدنى مستكل لو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الدراسات السابقة:  عاشراً 
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 – 1948)حزب البعث في فمسطيف ودوره في الحركة الوطنية الفمسطينية دراسة عرار،  -1

1982)  ،2001.  
 

تمثمت مشكمة الدراسة لدل الباحث في الدكر الذم لعبو حزب البعث العربي االشتراكي في 
فمسطيف في الحركة الكطنية الفمسطينية، كقد استخدـ الباحث المنيج التاريخي الكصفي في دراستو 
مركزا عمى عكامؿ ظيكر الكعي القكمي العربي في المشرؽ العربي كظركؼ تأسيس حزب البعث 
في سكريا بداية األربعينيات مستعرضا بذلؾ نشكء حزب البعث في فمسطيف كتمدده ، كما تطرؽ 
الباحث إلى تأسيس منظمات البعث كدكرىا في الكفاح الفمسطيني كعالقتيا بالمقاكمة الفمسطينية 

 .1948ككذلؾ المبادرات السممية العربية كالدكلية لحؿ الصراع مع الكياف الصييكني منذ عاـ 
 

 كانت مف دكافع 1948 أف ىزيمة العرب في حرب عاـ ك تكصؿ إليو الباحث قأىـ ماكمف 
 قد شكؿ مدرسة لقادة المقاكمة  ىذا الحزب كأف، البعث كامتداده في فمسطيف حزبظيكر

 .الفمسطينية كرفض الصمح مع الكياف الصييكني
 

  .2002 حزب البعث وقضية فمسطيف ، دراسة كامؿ ، -2
 

تتمثؿ مشكمة الدراسة لدل الباحث في أف فمسطيف ىي قمب الكطف العربي مف الزاكية القكمية 
ىج التاريخي التحميمي فلقد استخدـ الباحث في دراستو الـ. في فكر حزب البعث العربي االشتراكي

الفمسطينيكف في البعثيكف مركزا عمى مكانة القضية الفمسطينية في فكر البعث، كالدكر الذم لعبو 
سكريا في الدفاع عف الحزب أثناء الكحدة بيف مصر كسكريا كبعدىا، ككذلؾ مكقؼ حككمات البعث 

  .1967مف المقاكمة الفمسطينية كدكر حزب البعث في الكفاح المسمح بعد حرب 
 أف عالقة حزب البعث بالمقاكمة الفمسطينية ارتبطت ك تكصؿ إليو الباحث قأىـ ما

بالمصالح السياسية لمحزب كدكره في العالـ العربي، ككيفية إدارة الصراع مع إسرائيؿ عسكريا 
 .كسياسيا
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 - 1940) ، موقؼ ورؤية حزب البعث تجاه القضية الفمسطينيةدراسة عرار  -3
1948)،2000 .  

 
اعتبر الباحث الذم استخدـ في دراستو المنيج التاريخي أف مشكمة الدراسة تتمثؿ في الفترة 

 كىي الفترة التي استطاع فييا حزب البعث أف يحدد رؤيتو تجاه 1948 – 1940بيف عامي 
أيضا كمف القضايا التي ركز عمييا الباحث . القضية الفمسطينية كأف يمعب دكرا في الدفاع عنيا

ىي الخطابات كالبيانات كالكثائؽ التي صدرت عف حزب البعث كمفكريو فيما يخص القضية 
كقد تكصؿ الباحث في دراستو إلى الكعي . 1948الفمسطينية بدءا مف قرار التقسيـ مركرا بحرب 

الحزبي المتقدـ الذم حظي بو أبناء البعث في الدفاع عف القضايا العربية كمكاجية فساد األنظمة 
 .الحاكمة مف أجؿ تحرير فمسطيف

 
حزب البعث العربي  ، مساىمة في نقد الحركات السياسية في الوطف العربي ،دراسة دندشمي -4

 .1979 ، 1963- 1940االشتراكي 
 

اعتبر الباحث الذم استخدـ في دراستو المنيج التاريخي التحميمي أف مشكمة الدراسة تتمثؿ 
في فيـ األيديكلكجيا كالتاريخ السياسي لحزب البعث العربي االشتراكي، كمف القضايا التي تناكليا 
أيضا تاريخ نشكء كتككف حركة البعث العربي كمراحؿ تأسيس حزب البعث في سكريا كالقيادات 

التي أسيمت في ذلؾ كالتي لعبت دكرا في صقؿ فكر حزب البعث نحك القضايا الكطنية كالقكمية 
. كمنيا مكقؼ الحزب مف القضية الفمسطينية عبر مراحؿ نمكه

 
 
 

، دور حزب البعث العربي االشتراكي في العراؽ في الحركة الوطنية منذ تأسيسو دراسة حسف  -5
 .1978 ،1958 تموز 14حتى 
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في فترة نشأة كنمك حزب البعث العربي االشتراكي في تمثمت مشكمة الدراسة لدل الباحث 
العراؽ باعتبارىا أصعب فترات النضاؿ القكمي كالكطني ، كىذه الدراسة ىي أكؿ دراسة جامعية 

 .تتناكؿ مرحمة مف مراحؿ حزب البعث في العراؽ كىي رسالة جامعية
 

استخدـ الباحث في دراستو النيج التاريخي التحميمي لمكقكؼ عمى ظركؼ نشأة حزب البعث 
العربي االشتراكي مف خالؿ التطرؽ لمظركؼ السياسية التي مرت بيا سكريا بعد االستقالؿ  كنشأة 
حزب البعث في العراؽ كأيديكلكجيتو كنشاطو الداخمي ككجية نظره مف القضايا الكطنية كالقكمية 

 . كمنيا قضية فمسطيف كمكاقفو مف سياسة األحالؼ التي استيدفت األمة العربية
 

 أف حزب البعث في العراؽ ظؿ كفيا لمبادئو في الدفاع عف ك إليو الباحث قتكصؿ أىـ ما
 .القضايا العربية كمقاكمة االستعمار كالتمسؾ بسياسة الحياد االيجابي كمقاكمة األحالؼ

 
: التعميؽ عمى الدراسات السابقة 

 
تناكلت الدراسات السابقة في مجمميا تاريخ نشكء حزب البعث العربي االشتراكي كمراحؿ 

 لألمة العربية، إال أنيا اختمفت في تعاطييا مع ةتأسيسو كدكره في معالجة القضايا الداخمية كالقكمي
تفاصيؿ مكقؼ كرؤية حزب البعث مف القضية الفمسطينية، فمنيا مف تناكؿ تاريخ تطكر الحركة 
القكمية العربية كمنيا حزب البعث كنشأتو في سكريا كرؤيتو لمقضية الفمسطينية كمنيا مف تطرؽ 
إلى حزب البعث في فمسطيف كمكقفو مف الكفاح المسمح، كمنيا أيضا مف تناكؿ بشكؿ مختصر 
مكقع القضية الفمسطينية في فكر حزب البعث العربي االشتراكي مف خالؿ البيانات كالخطابات 

. الحزبية التي تناكلت الصراع مع الكياف الصييكني
تأتي معظـ ىذه الدراسات في إطار السرد التاريخي لنشكء حزب البعث العربي االشتراكي 

كرؤيتو مف ناحية عامة لمقضية الفمسطينية كما أنو يؤخذ عمييا أنيا لـ تتعاَط  بشكؿ تحميمي 
لذلؾ لـ تتطرؽ ىذه الدراسات بشكؿ . لمكاقؼ الحزب مف قضية الصراع مع الكياف الصييكني

.  العممية بالنسبة لمقضية الفمسطينيةةمفصؿ لفكر حزب البعث في الممارس
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موقع كتختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أنيا تنطمؽ مف ىدؼ رئيسي كىك 
 كما ىك حجـ الدعـ الذم قدمو حزب  العربي االشتراكيثالقضية الفمسطينية في فكر حزب البع

البعث لمقضية الفمسطينية مف الناحية العممية سكاء عمى صعيد الكفاح المسمح أك مكقفو مف 
مشاريع تسكية القضية الفمسطينية، إال أف الدراسات السابقة تقدـ لمباحث تصكرا جيدا عف مكضكع 
الدراسة التي يريد إعدادىا مف حيث المنيجية المتبعة في طريقة الكتابة كالتحميؿ ككذلؾ القضايا 

. المنكم تناكليا في الدراسة
 

كما تسيـ ىذه الدراسات في تنكير الباحث كتركيزه عمى القضايا الرئيسية التي يريد بحثيا في 
دراستو مف خالؿ االستفادة مف المراجع كالمصادر المكثقة كالتي تعزز مصداقية الباحث 

. كمكضكعيتو في دراستو
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الفصؿ الثاني 
 ونشوء حزب البعث العربي االشتراكي ةالقضية الفمسطيني

 
 ةنبذة تاريخية عف القضية الفمسطيني: المبحث األوؿ

 
تعتبر القضية الفمسطينية ذات خصكصية استثنائية، فقد حممت مف جية طابع صراع ضد 

قكة أجنبية استيطانية عنصرية ال تيدؼ إلى السيطرة عمى البالد كاستغالليا كالحكـ باألغمبية 
نما ىي أقمية عنصرية تحمؿ ىكية دينية جاءت ،المحمية كتحكيميا إلى مكاطنيف مف الدرجة الثانية  كا 

لتحؿ محؿ الشعب الفمسطيني كطرده مف البالد كميان كاالستيالء عمى أرضو كممتمكاتو، بؿ االدعاء 
بامتالؾ الحؽ كالشرعية في ذلؾ، كفي المقابؿ التنكر لشرعية صاحب البالد األصمي كرفض حتى 

. كجكده عمييا
 

إنو امتداد عالمي لحالة عالمية ىي الصييكنية العالمية حيث مثمت ىذه الحالة مجمكعة 
عالمي كسياسي مّكنيا مف دعـ  الحركات الصييكنية المنتشرة دكليان كالتي تمتعت بنفكذ مالي كا 

الكياف الصييكني رغـ الخالفات بيف ىذه الحركات فاستندت عمى دعـ الدكؿ الكبرل متجاكزة الحالة 
. ()االستيطانية العنصرية المحمية

 
: جذور القضية الفمسطينية: أوالً 
 

                                                 
()

منشكرات : ، لندف القضية الفمسطينية األشد تعقيدًا في كتاب القضية الفمسطينية في نصؼ قرفشفيؽ، منير، 
.11، ص1999، 1فمسطيف المسممة ، ط



12 

 

ارتبط نشكء القضية الفمسطينية بالدعكات التي أطمقيا الصياينة الحديثيف غير الييكد الذيف  
مثميـ نابميكف بكنابرت أثناء حممتو عمى بالد الشاـ، كطمبو مف الييكد تشكيؿ مجمس السنيدريف 

كقد  حث نابميكف . الذم يعتبر الييئة القضائية العميا التي كانت قائمة زمف مممكة إسرائيؿ الغابرة
المجمس عمى مساندتو في احتالؿ الشرؽ العربي كاعدا الييكد بمنحيـ فمسطيف، فبدأ الكتاب الييكد 

. ()يكتبكف كممات حماسية تشجع الييكد عمى اليجرة إلى فمسطيف، كتشكيؿ دكلة ليـ فييا
 

 أصدر نابميكف بيانا في أثناء حممتو عمى بالد الشاـ، طمب فيو مف 1799 كفي ربيع عاـ 
 تحت لكائو داعيا إياىـ إلى إحياء كيانيـ السياسي كشعب بيف الشعكب اييكد إفريقيا كآسيا أف يقاتمك

، حيث نجح نداءه في إرساء القكاعد الرئيسة لمحركة "إنيـ الكرثة الشرعيكف لفمسطيف " بقكلو عنيـ 
. الصييكنية

  
كتعكد جذكر القضية الفمسطينية إلى نشكء الحركة الصييكنية التي عقدت مؤتمرىا األكؿ في 

 في مدينة باؿ السكيسرية، حيث دعا ىذا المؤتمر الذم شكؿ نقطة ىامة في 1897 آب 27
الحركة الصييكنية إلى تكجيو أنظار الييكد كمشاعرىـ نحك فمسطيف مف أجؿ دراسة الكسائؿ الكفيمة 

بتأسيس كطف أك كياف لييكد العالـ، حيث تـ في ىذا المؤتمر كضع البرنامج السياسي لمحركة 
الصييكنية الذم يدعك لمكفاح مف أجؿ إنشاء كطف لمشعب الييكدم في فمسطيف يحميو القانكف مف 
خالؿ إيقاظ الكعي القكمي الييكدم، كتشجيع المياجريف مف بيف أعضاء منظمات الشبيبة الييكدية 
قامة المؤسسات التي تيدؼ إلى تكثيؽ  كمف القادريف عمى العمؿ بالزراعة في استعمار فمسطيف كا 

. ()الركابط الييكدية محميان كدكليان 
 

كما دعا مؤتمر باؿ إلى تنظيـ الييكد كافة، كتكحيدىـ بكاسطة إنشاء المؤسسات المحمية 
كالعامة كفقا لمقكانيف السارية في كؿ بمد، كاتخاذ الخطكات التحضيرية لمحصكؿ عمى مكافقة 

                                                 
()

.29، ص(ت.د)المكتبة الشعبية، :، الناصرةجذور القضية الفمسطينية تكما، إميؿ، 
()

.16، منشكرات الطالئع، ص1978إستراتيجية االستيطاف الصييوني في فمسطيف المحتمة قيكجي، حبيب، 
()

، 2008، 3، منشكرات جامعة القدس المفتكحة، طةفمسطيف والقضية الفمسطينيحمداف، محمد سعيد كآخركف، 
. 193-192ص
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كقد كتب ىيرتزيؿ في يكمياتو . الحككمات، التي يجب الحصكؿ عمييا لتحقيؽ ىدؼ الصييكنية
لك شئت اختصار برنامج بازؿ في كممة :  في فيينا 1897 أيمكؿ 3عقب انتياء مؤتمر بازؿ في 

. ()في بازؿ، أنشأت الدكلة الييكدية: لكانت-  سأحاكؿ جاىدا عدـ نشرىا عمنا–كاحدة 
 

كمنذ صدكر برنامج العمؿ الصييكني في باؿ كبينما كانت الحركة الصييكنية تسعى إلى 
خمؽ مؤسساتيا الرئيسية المالية كاإلدارية كالدعائية، كاف مؤسسيا ثيكدكر ىيرتزؿ يقكـ إلى حيف 

كفاتو باالتصاالت السياسية كالدبمكماسية مع شتى الدكؿ سعيان منو لمحصكؿ عمى دعـ حركتو في 
استعمار فمسطيف، حيث تسارعت الدعكات الصييكنية إلى استئناؼ التسمؿ البطيء إلى فمسطيف 

. ()كتنظيمو كمحاكلة الحصكؿ عمى ضمانات لحماية االستعمار الصييكني
 

 :اليجرة الييودية لفمسطيف: ثانياً 
 

 فمسطيف، لـ يكف ىناؾ مف ل عندما ابتدأت طالئع الييكد مف ركسيا القيصرية تصؿ إؿ
كمع . مشركع سياسي محدد في األفؽ، كما أف عدد ىؤالء المياجريف لـ يكف كبيرا عمى اإلطالؽ

، ككاف شبح 1882كؿ الضجة التاريخية التي رافقت المكجة األكلى مف اليجرة، أم سنة 
 الكبرل لميجرة الصييكنية نحك فمسطيف فيناؾ إجماع عمى أف الذيف كصمكا فعال ةاالضطياد الذريع
. () مئات معدكدة، كأما اآلالؼ مف الييكد فقد تكجيكا إلى الكاليات المتحدةاإلى فمسطيف كانك

 
ما لبثت الصييكنية أف انتيت مف بمكرة مؤسساتيا التنظيمية حتى انطمقت بكتيرة عالية مف 
النشاط ىدفيا االستراتيجي ىك إقامة الدكلة العبرية في فمسطيف، كلـ تكف العقبات التي اعترضت 

درب العمؿ الصييكني كفيمة بثنييا عف تحقيؽ ما تصبك إليو، فابتدأت اليجرة الصييكنية إلى 
فمسطيف في نياية الربع األخير مف القرف التاسع عشر كأقيمت أكؿ مستكطنة ييكدية فكؽ أرض 

                                                 
، 1دار االستقالؿ لمدراسات كالنشر، ط: ، بيركتالحضارة- الشعب - القضية - فمسطيفالحكت، بياف، ()

.348، ص1991
()

سرائيؿ في كتاب القضية الفمسطينية السيمي، نبيؿ محمكد،  دور القوى الكبرى في إنشاء الحركة الصييونية وا 
. 52، ص1999، 1منشكرات فمسطيف المسممة ، ط: ، لندف في نصؼ قرف

()
.390، صالحضارة- الشعب - القضية - فمسطيفالحكت، بياف، 
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الصييكني )كتمتيا مستعمرة ريشكف لتصيكف  (بكابة األمؿ)ـ كىي بتاح تكفا 1878فمسطيف في عاـ 
 أم بعد مركر 1897كاستأنفت الحركة الصييكنية نشاطات اليجرة بعد انبثاقيا في عاـ  (األكؿ

تسعة عشر عامان مف تأسيس أكؿ مستكطنة ييكدية في فمسطيف ليشيد الصراع بذلؾ أكلى انطالقتو 
. ()المباشرة
 

: وتذكر الكتب التاريخية أف اليجرة الصييونية إلى فمسطيف مرت في مرحمتيف ىما
 
 كتشير المصادر إلى أف اليجرة األكلى التي تسمى بالعبرية 1904-1881 :اليجرة األولى -1

فقط مف المياجريف كالباقي % 2 كلـ يصؿ فمسطيف منيا سكل 1884-1881، عاـ (عالياه)
 .تكجو ألمريكا

، (الجاعكنو)، كركش بنياه (األكؿ في صييكف)كتـ إنشاء مستعمرات مثؿ ريشيكف ليتسكف 
 (عالياه األكلى)، أما المكجة الثانية مف (مفتاح األمؿ)كبتاح تكفا  (زماريف)كزخركف يعقكب 

 مف ركسيا، كمف أىـ المستعمرات التي قامت ىي رحفكت 1891-1890فكانت خالؿ سنتي 
كالمطمو حيث مكلت ىذه المستكطنات مف أحد أغنياء الييكد  (الخضيرة)كحكراه  (ديراف)

. ركتشيمد
 حيث تأسس مكتب فمسطيف في ىذه 1914-1905في فترة  (عالياه الثانية) :اليجرة الثانية -2

 ككاف مسؤكالن عف االستيطاف كاستطاع إقامة تسع 1908الفترة عمى يد آرثر ركبف عاـ 
 ثـ إنشاء 1909كشيدت في ىذه المرحمة مستعمرة تؿ أبيب عاـ . مستكطنات في ستة أعكاـ

.  بيدؼ حراسة المستعمرات1909عاـ  (الحارس)منظمة ىاشكمير 
 

ككاف مف أبرز نتائج ىذه اليجرات أف برىف الييكد عمى قدرتيـ في أف يككنكا مزارعيف كتطكير 
حياء المغ . () العبرية كالتصميـ عمى البقاء في فمسطيفةالكسائؿ الحديثة في المستعمرات كا 

 

                                                 
()

، راـ اهلل، منشكرات مركز الدراسات تحوالت منيجية في مسار الصراع العربي اإلسرائيميدمج، ناصر، 
. 56، ص2007، 2اإلستراتيجية، ط

. 191-190، صفمسطيف والقضية الفمسطينيةحمداف، محمد سعيد كآخركف، ()
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 :المقاومة الفمسطينية ضد اليجرة الييودية: ثالثاً 

 

تعكد البدايات األكلى لممقاكمة الفمسطينية المسمحة ضد المشركع الصييكني إلى عاـ 
، كذلؾ عندما قاـ الفالحكف الفمسطينيكف الذيف طردكا مف قبؿ الصياينة مف الخضيرة 1886

 إلى فرض 1887كممبس بمياجمة المستكطنيف الييكد، األمر الذم اضطر الحككمة العثمانية عاـ 
قيكد عمى اليجرة الييكدية تسمى بالكثيقة المؤقتة الحمراء، التي تعطى لمييكدم األجنبي القادـ إلى 
فمسطيف في مقابؿ احتفاظ السمطات العثمانية بجكاز سفره ضمانة لخركجو بعد انتياء إقامتو، كما 

أف قطاع التجار كالمينييف كاف لو دكران ميمان في المقاكمة ضد اليجرة الييكدية بعد أف تنبو لنتائجيا 
. ()االقتصادية السمبية

 
كمع تزايد الكعي بمخاطر المشركع الصييكني عمى مقدرات البالد تقدـ كجياء مدينة القدس 
بعريضتيف لمحككمة العثمانية، احتجكا في األكلى ضد متصرؼ القدس لمحاباتو الصياينة، كفي 

. الثانية احتجكا عمى استمرار ىجرة الييكد الركس إلى فمسطيف كطالبكا بمنعيا
 

 شيدت البالد احتجاجات كاسعة ضد شراء الييكد لألراضي الزراعية التي 1900كفي عاـ 
كما بادر الكتاب كالمثقفكف العرب كالفمسطينيكف أمثاؿ . حاكؿ الفالحكف منعيا بمساندة الباب العالي

بخطر المخططات الصييكنية، ككذلؾ  (يقظة األمة العربية)نجيب عازكرم الذم تنبأ في كتابو 
فعؿ الصحفيكف كالنكاب العرب كالفمسطينيكف في مجمس النكاب العثماني، حيث تنبيت صحيفة 

 إلى  الخطر الصييكني، كقد لعبت الجمعيات كاألحزاب 1908الكرمؿ الحيفاكية في عاـ 
 دكران في 1914 كجمعية الشببية النابمسية 1911الفمسطينية مثؿ الحزب الكطني العثماني عاـ 

النضاؿ ضد الصياينة بصفتيـ أصحاب مشركع استعمارم، إال أف ىذه الجمعيات كاألحزاب لـ 
تفمح في الحد مف نشاط الحركة الصييكنية التي استغمت ضعؼ الدكلة العثمانية كتغمغؿ الفساد في 

. ()أجيزتيا كبالتالي رفعت أعداد المستكطنيف في فمسطيف

                                                 
()

.392، صالحضارة- الشعب - القضية - فمسطيفالحكت، بياف، 
، 2009، نابمس، كانكف الثاني، القضية الفمسطينية حتى النكبة في كتاب دراسات فمسطينيةعثماف، عثماف، ()

. 74-72ص
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 :وعد بمفور: رابعاً 

 

 عمى شكؿ كتاب مكجو مف كزير 1917 تشريف الثاني 2جاء صدكر إعالف بمفكر في 
خارجية بريطانيا إلى المكرد الصييكني ركتشيمد، بمثابة تعاكف بيف االمبريالية البريطانية كالحركة 
الصييكنية االستعمارية عمى حساب شعب فمسطيف كمستقبؿ األمة العربية بأسرىا، حيث أبرزت 

الحرب العالمية األكلى أىمية فمسطيف بالنسبة لبريطانيا التي تأتي في مقدمة الدكؿ األكركبية التي 
. ()دعمت الحركة الصييكنية

 
يعتبر حاييـ كايزمف كىربرت صمكئيؿ مف أشير الصياينة الذيف لعبكا دكران فعاالن في لندف 

حتى تـ إصدار كعد بمفكر، كقد ربط ىؤالء مصالح الصييكنية بالمصالح البريطانية، فكاف ىربرت 
صمكئيؿ الذم أصبح أكؿ مندكب سامي بريطاني عمى فمسطيف نشيطان في إقناع الحككمة 

البريطانية بضركرة إصدار كعد بريطاني بتأسيس كطف قكمي لمييكد في فمسطيف، فرفع مذكرة 
 تتعمؽ بمستقبؿ فمسطيف بعد انتياء الحرب العالمية األكلى، ككاف 1915 شباط 5لإلنجميز في 

ييدؼ فييا إلى تشكيؿ دكلة ييكدية في فمسطيف رغـ قمة عدد الييكد، ككاف كايزمف زعيـ الحركة 
الصييكنية نشيطان كذلؾ عندما صّرح أكثر مف مرة بأف فمسطيف الييكدية ستككف حامية لممصالح 

. البريطانية كخاصة فيما يتعمؽ بقناة السكيس
 

 قدـ الصياينة مذكرة مكتكبة إلى كزير خارجية بريطانيا آرثر بمفكر 1917كفي حزيراف عاـ 
 المستقبمية حكؿ فمسطيف، كقد القت ىذه المذكرة قبكالن لدل الخارجية البريطانية ـتتضمف مشاريعو

ثر ذلؾ فكضت بريطانيا كزير . دبمكماسيان كسياسيان بضركرة إصدار كعد يعطؼ عمى آماؿ الييكد كا 
: خارجيتيا بمفكر بإصدار كعد لمصياينة عرؼ بكعد بمفكر كىذا نصو

 
يسرني أف أبمغكـ بالنيابة عف حككمة جاللة الممؾ بأف حككمة " عزيزم المكرد ركتشيمد"

جاللتو تنظر بعيف الرضا إلى إنشاء كطف قكمي لمشعب الييكدم في فمسطيف، كتبذؿ الجيكد في 
                                                 

()
. 80، ص1990المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، : ، بيركتتاريخ فمسطيف الحديثالكيالي، عبد الكىاب، 
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سبيؿ ذلؾ عمى أف ال يجرم شيء يضر بالحقكؽ الدينية كالمدنية لغير الييكد في فمسطيف أك 
. ()تضر بما لمييكد مف الحقكؽ كالمقاـ السياسي في غيرىا مف البمداف األخرل

 

 :االنتداب البريطاني عمى فمسطيف: خامساً 

 

سعت الحركة الصييكنية بكؿ ما أكتيت مف قكة كنفكذ ألف تككف بريطانيا ىي الدكلة التي 
تمثؿ فمسطيف تحت غطاء االنتداب، كذلؾ حتى تضمف لتصريح بمفكر التنفيذ العممي حيث كانت 

 كانكف أكؿ 9  فيفمسطيف كاقعة تحت السيادة العثمانية، كاإلحتالؿ البريطاني لمقدس كاف قد تـ
.  أم بعد أكثر مف شير عمى إعالف تصريح بمفكر1917
 

كاستطاعت الحركة الصييكنية أف تنقؿ تصريح بمفكر مف نطاقو البريطاني إلى نطاقو 
الدكلي، كذلؾ بعرض القضية عمى مؤتمر السالـ الدكلي في باريس مف خالؿ المذكرات التي 

، كاستجابة الحمفاء لممطالب الصييكنية في 1919 شباط 27قدميا الكفد الصييكني لممؤتمر في 
 كالذم قرر كضع فمسطيف تحت االنتداب 1920 نيساف 25االجتماع الذم عقد في ساف ريمك في 
 بتعييف الييكدم الصييكني ىربرت صمكئيؿ أكؿ 1920البريطاني، ثـ قياـ بريطانيا في تمكز

. مندكب سامي ليا في فمسطيف حيث أنيت اإلدارة العسكرية كأفرزت بديالن عنيا اإلدارة المدنية
 

 صادؽ مجمس عصبة األمـ عمى صؾ االنتداب البريطاني مستندان 1922 تمكز 24كفي 
عمى تصريح بمفكر الذم أصبح  كثيقة شبو رسميو صادرة عف عصبة األمـ كأضحت معارضة 

. ()التصريح معارضة لإلجماع كالشرعية الدكلية كليس معارضة لبريطانيا
 

إف أىـ ما جاء في صؾ االنتداب عمى فمسطيف فيما يتعمؽ بالييكد كاف تثبيتا لكعد بمفكر في 
دارية كاقتصادية : المادة الثانية  تككف الدكلة المنتدبة مسؤكلة عف جعؿ البالد في أحكاؿ سياسية كا 

                                                 
()

. 207-204، صفمسطيف والقضية الفمسطينيةحمداف، محمد سعيد كآخركف، 
()

 في كتاب بالقضية 1948-1840دور بريطانيا في تأسيس الدولة الصييونية العكيسي، عبد الفتاح، 
. 65، ص1999، 1منشكرات فمسطيف المسممة ، ط: ، لندف الفمسطينية في نصؼ قرف
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تكفؿ إنشاء الكطف القكمي الييكدم، كما جاء في ديباجة ىذا الصؾ، كضماف الحقكؽ المدنية 
. كالدينية لجميع سكاف فمسطيف بقطع النظر عف األجناس كاألدياف

يجب عمى الدكلة المنتدبة أف تنشط االستقالؿ المحمي :  كما جاء في المادة الثالثة أيضا 
. ()عمى قدر ما تسمح بو األحكاؿ

 
سيطرت بريطانيا بمكجب صؾ االنتداب عمى إدارة فمسطيف كتحكمت في أحكاليا السياسية 

كاالقتصادية، كأعطت التسييالت إلنشاء كطف قكمي لمييكد كاعترفت بالككالة الييكدية كييئة 
عمكمية تساعد في إدارة شؤكف فمسطيف االقتصادية كاالجتماعية كتحسيف كضع الييكد كالمساعدة 

كبذلؾ حكمت بريطانيا فمسطيف كمستعمرة بريطانيو، . في ىجرتيـ إلى فمسطيف كنقؿ األراضي ليـ
كترككا لمييكد حرية االستقالؿ بمدارسيـ، كحماية اإلنتاج الييكدم كالمساعدة في تدريب المنظمات 

.  ()الييكدية كتسميحيا، كسف القكانيف التي تسيؿ شراء األراضي مف العرب كبيعيا لمييكد
 
: مرحمة الصراع بعد وعد بمفور واالنتداب البريطاني عمى فمسطيف: سادساً 

 
لقد قاـك العرب في فمسطيف سياسة االنتداب كاألطماع الصييكنية عف طريؽ النضاؿ  

السياسي كالثكرات الشعبية المسمحة التي تؤكد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في أرضو، كرفضو كعد 
 مف أجؿ اختيار ممثميف مف المدف 1919فبعد انعقاد المؤتمر األكؿ في مدينة القدس في . بمفكر

كالقرل الفمسطينية اندلعت في نفس العاـ انتفاضة جماىيرية عارمة، عندما حضر إلى القدس 
 النبي مكسى، كالتظاىر ضد الكجكد تالمئات مف المدف الفمسطينية المجاكرة لممشاركة في احتفاال

 كسميت 1920الصييكني في فمسطيف حامميف معيـ البنادؽ كاستمرت ىذه االنتفاضة حتى عاـ 
. ()بثكرة العشريف

                                                 
()

، 1986دار اليدل، : ، بيركت1948-1917، القيادة والمؤسسات السياسية في فمسطيف الحكت، بياف
 .128ص

، المجمكعة الفمسطينية لمطباعة 2، جتاريخ العرب الحديث وقضاياه المعاصرةالجالكدم، عمياف كآخركف، ()
. 53-52ص. (ت. د)كالنشر، 

()
-185،ص2،1997مركسدراساثالشرقاألوسط،ط:،عمانالمدخؿ إلى القضية الفمسطينيةالحمد،جواد،

186.
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 كقعت اضطرابات في يافا عمت القضاء بأسره، كحصمت صدامات بيف 1921 كفي أيار 

العرب كالييكد حتى شمؿ القتاؿ شكارع المدينة كميا، كما ىاجـ العرب خالؿ ىذه األحداث مستعمرة 
 سمطات االنتداب تشدد قبضتيا عمى العشائر العربية كزعمائيا كاعتقاليـ، ؿممبس، األمر جع

. ()كمطالبتيـ بإلقاء السالح
  

 شيدت فمسطيف أحداثان دامية بعد إعالف االنتداب البريطاني عمييا، كما 1922كفي آب 
 عندما قاـ الييكد برفع العمـ الصييكني فكؽ حائط البراؽ 1929اندلعت انتفاضة البراؽ في عاـ 
 اندلعت ما عرفت الحقان بثكرة الشيخ عز الديف القساـ كالتي 1935تحديا لمشاعر العرب، كفي عاـ 

أدخمت مسار النضاؿ الكطني منحى متطكران كجديدان في أساليب المقاكمة الفمسطينية، كما شيدت 
 إضرابان تجاريان عامان كشامالن استمر ستة أشير، لكنو تكقؼ بضغط مف 1936فمسطيف في عاـ 

-1935القكل العربية الرسمية ككعكد بريطانيا دكف أف يحقؽ ىدؼ يذكر كأسفرت انتفاضة عاـ 
.  عف سقكط ألؼ شييد فمسطيني كجرح المئات1936

كمع نياية الثالثينيات مف القرف العشريف انتيت ثكرة القساـ كتكقفت انتفاضة الشعب 
.   ()الفمسطيني
 
: تقسيـ فمسطيف: سابعاً 

 

، انعطافا ىاما في 1942 أيار 11 شكؿ مؤتمر بمتمكر الذم عقد في فندؽ بمتمكر في 
كقد . تاريخ الحركة الصييكنية، كحدثا بارزا عمى صعيد عالقات ىذه الحركة بالدكؿ العظمى

 ألكؿ مرة في تاريخ الحركة الصييكنية مطالبة صريحة لمؤسسة صييكنية تمثيمية رتضمف المؤتـ
بقياـ دكلة ييكدية في فمسطيف في الكقت المناسب، كالدعكة إلى تحقيؽ اليدؼ األصمي لكعد بمفكر 

 حكما أكصى المؤتمر بفت.  بيف الشعب الييكدم كفمسطيفة الذم يعترؼ بالعالقة التاريخيبكاالنتدا
أبكاب فمسطيف عمى مصراعييا أماـ الييكد، كأف تمنح الككالة الييكدية حؽ السيطرة عمى اليجرة 

                                                 
()

.147، ص1948-1917، القيادة والمؤسسات السياسية في فمسطيف الحكت، بياف
()

. 61-60، صتحوالت منيجية في مسار الصراع العربي اإلسرائيميدمج، ناصر، 
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إلى فمسطيف، كأف يصار إلى تأسيس فمسطيف كدكلة ككمكنكلث ييكدية، كرفع الظمـ األزلي عف 
.   ()الشعب الييكدم

 
 بانتصار الحمفاء، تحكؿ النشاط 1945كبعد أف كضعت الحرب العالمية األكلى أكزارىا عاـ 

السياسي الصييكني مف االعتماد عمى بريطانيا إلى االعتماد عمى الكاليات المتحدة األمريكية التي 
دخمت بقكة حمبة السياسة الدكلية، كالتي كانت متحمسة جدان لفكرة إقامة الكطف القكمي الييكدم، 
حيث طمب الرئيس تركماف مف بريطانيا السماح ألعداد المياجريف الييكد بالدخكؿ إلى فمسطيف، 

مما جعؿ بريطانيا تفكر بالخركج مف فمسطيف بعد أف أدركت أف اىتماـ الكاليات المتحدة ليس فقط 
نما إقامة دكلة ييكدية في فمسطيف، كجاء مكقؼ بريطانيا ىذا متزامنان  بإقامة كطف قكمي لمييكد كا 

 التي بدأ الييكد بشنيا ضدىا تحت شعار ما أسمكه حرب االستقالؿ معتبريف تمع حرب العصابا
كبعد أف عجزت بريطانيا عف التكصؿ إلى حؿ يرضي . أف بريطانيا دكلة مستعمرة يجب أف ترحؿ

. ()العرب كالييكد عمى حد سكاء لجأت إلى ىيئة األمـ المتحدة ألف تقرر ما تراه مناسبان 
 

 صكت 1947 تشريف ثاني 29عقدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة اجتماعان خاصان في 
 صكتان كامتناع عشرة عف التصكيت 13 صكتان مقابؿ معارضة 32 الذم ناؿ ـعمى مشركع التقسي

. كناؿ ثمثي األصكات التي تطمبيا المسائؿ الميمة
 

نشاء دكلتيف فييا إحداىما عربية كاألخرل ييكدية مع الكحدة  أكصى القرار بتقسيـ فمسطيف كا 
االقتصادية بينيما ككضع مدينة القدس تحت إشراؼ دكلي حيث قكبؿ ىذا القرار برفض األغمبية 

. ()الساحقة مف الشعب الفمسطيني بينما رحب الييكد كثيران بذلؾ
 

                                                 
. 412-411، ص1984، 1، المجمد األكؿ، بيركت، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، طالموسوعة الفمسطينية ()
()

. 128-127، ص في كتاب دراسات فمسطينية1973-1948القضية الفمسطينية بيف قاسـ، عبد الستار، 
()

ىدار كياف فمسطيف في كتاب القضية عبد الحي، أحمد،  دور األمـ المتحدة في تثبيت وجود إسرائيؿ وا 
. 78-77، ص1999، 1منشكرات فمسطيف المسممة ، ط: ، لندف  في نصؼ قرفةالفمسطيني
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لمييكد % 53مف مساحة فمسطيف االنتدابية لمعرب كحكالي % 44خصص التقسيـ حكالي 
 كاف يقدر في حينو بمميكف كنصؼ بينما فكمنطقة دكلية عممان بأف عدد الفمسطينيي% 3كحكالي 

. قدر عدد الييكد بحكالي ستمائة ألؼ
 

فكانت الدكلة الييكدية تشمؿ الجميؿ الشرقي كالسيؿ الساحمي الشمالي كالنقب، كالدكلة 
العربية تشمؿ الجميؿ الغربي كالسيؿ الساحمي الجنكبي كمنطقة الكسط الجبمية كقطاع القدس كبيت 

. ()لحـ كالخميؿ كيافا كالمد كالرممة
 
 
 

 :1948حرب عاـ : ثامناً 

 

 بيف قكات عدة دكؿ عربية كقكات الكياف الصييكني، 1948 أيار 15نشبت ىذه الحرب في 
ثر تمرير قرار تقسيـ فمسطيف في األمـ المتحدة في   تصاعد الصراع في 29/11/1947كا 

 1947األراضي الفمسطينية، كدعت جامعة الدكؿ العربية إلى اجتماع في القاىرة في كانكف األكؿ 
. أعمف في نيايتو أف الحككمات العربية ال تقر ذلؾ القرار كأنيا ستتخذ تدابير كفيمة بإحباطو

 
ككانت الحركة الصييكنية في ذلؾ الكقت قد تمكنت مف بناء قكة عسكرية كبيرة ضمف عدة 
منظمات عسكرية أىميا الياغاناة، كما تمكنت بدعـ مف سمطات االنتداب البريطانية مف تطكير 
نشاء صناعة عسكرية، كبمكاجية القكات الصييكنية كاف يقؼ الثكار الفمسطينيكف كفرؽ  تسمحيا كا 

. ()جيش اإلنقاذ كالمتطكعيف العرب
 

 في متحؼ تؿ 1948 أيار14ككاف مف دكافع ىذه الحرب القرار الذم اتخذه الصياينة في 
 حيث ارتكبت قيادة الجيش الييكدم سمسمة مف 1948 أيار، 15أبيب قياـ دكلة إسرائيؿ في 

                                                 
()

. 130، صالمرجع السابؽقاسـ، عبد الستار، 
()

. 204، ص1989، 2المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، ط: ، بيركتموسوعة السياسةالكيالي، عبد الكىاب، 
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رغاـ الناس عمى اليركب فالمجازر قبؿ الحرب بحؽ الفمسطينيي  في دير ياسيف كحيفا كيافا، كا 
. ()بيدؼ تحسيف سير العمميات العسكرية كتحسيف الكضع القتالي لصالح الييكد

 
حققت الجيكش العربية انتصارات عسكرية في المرحمة األكلى مف الحرب لكف المكقؼ 
العسكرم تحكؿ لصالح الييكد بسبب قبكؿ اليدنة األكلى ككقؼ القتاؿ، كبعد اغتياؿ المبعكث 

السكيدم لألمـ المتحدة لتسكية النزاع الككنت برنادكت استؤنؼ القتاؿ كحقؽ الصياينة انتصارات 
. ()عمى بعض الجبيات مما اضطر مجمس األمف لمتدخؿ كفرض ىدنة جديدة

 
كمع انتياء العمميات القتالية استمر الصراع السياسي حتى تـ عقد اتفاقات مؤقتة في ردكس 

، كلقد نتج عف ىذه الحرب ضياع جزء مف فمسطيف يفكؽ مف حيث المساحة القسـ الذم 1949
. مف فمسطيف بأيدم الصياينة% 78حدده قرار التقسيـ إلنشاء الدكلة الصييكنية ليصبح ما يعادؿ 

كما أدت الحرب إلى ترسيخ الكياف الصييكني في قمب الكطف العربي، كمف ناحية أخرل فمقد قادت 
الحرب إلى تصاعد النقمة الجماىيرية نتيجة ىزيمة األنظمة كتخاذليا كاندالع مجمكعة ثكرات 

. ()كانقالبات كاغتياالت في المنطقة
 

: تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية: تاسعاً 
 

 إيذانان ببدء مرحمة ىامة كأساسية في 1964كاف تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية عاـ 
. الحياة السياسية لمشعب الفمسطيني كنقطة انعطاؼ حاسمة في مسيرة بنائو الكياني كالكطني

 كانت أيضان فاتحة عيد مف ففالمنظمة إلى جانب ككنيا المؤسسة الكيانية المعترؼ بيا لمفمسطينيي
. التطكرات الكيانية في مراحؿ الحقة كمركز استقطاب لمكعي الكياني الفمسطيني فيما بعد

 

                                                 
()

. 136-133، ص في كتاب دراسات فمسطينية1973-1948القضية الفمسطينية بيف قاسـ، عبد الستار، 
()

. 60-59، صتاريخ العرب الحديث وقضاياه المعاصرةالجالكدم، عمياف كآخركف، 
()

. 205 ، صموسوعة السياسةالكيالي، عبد الكىاب، ، 
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كلـ يكف تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية في إطار الرسمية العربية كبترحيب منيا أكثر 
. ()مف استجابة عممية لحالة قائمة في الكاقع الفمسطيني

 
 في القاىرة السيد أحمد 1964 كانكف ثاني 13كمفت القمة العربية األكلى المنعقدة في 

 في كافة األقطار العربية فالشقيرم ممثؿ فمسطيف في الجامعة العربية بإجراء االتصاؿ بالفمسطينيي
بالتجمعات الفمسطينية مف أجؿ تنظيـ كياف لمشعب الفمسطيني يمكنو مف القياـ بدكره الطميعي في 
النضاؿ ضد العدك الصييكني كقد أبدت فئات فمسطينية عديدة تخكفيا مف ىذا الكياف الذم قررت 
الجامعة العربية إنشاءه، إال أنو كاف تعبيران عف رغبة الشعب الفمسطيني، كبعد انتياء الشقيرم مف 

 ككانت أىـ 1964 أيار 28اتصاالتو التحضيرية عقد المؤتمر الفمسطيني األكؿ بمدينة القدس في 
قراراتو ىك اإلعالف عف قياـ منظمة التحرير الفمسطينية كالمصادقة عمى الميثاؽ القكمي 

. ()الفمسطيني
 

 عمى االعتراؼ 1964كقد كافؽ مؤتمر القمة العربي الثاني في اإلسكندرية في أكاخر عاـ 
بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني كعكمؿ الشقيرم حينيا كرئيس 

لممنظمة التي حظيت باعتراؼ عربي كدكلي كفتحت المنظمة مكاتب ليا في الدكؿ العربية كتـ 
. ()إشراكيا بقمة عدـ االنحياز

 
: 1967حرب حزيراف عاـ : عاشراً 

 

 التي سميت بالعدكاف الثالثي عمى مصر كالتي شاركت فييا 1956لـ تكف حرب عاـ 
إسرائيؿ إلى جانب بريطانيا كفرنسا، شافية بالنسبة إلسرائيؿ التي لـ تحقؽ إال القميؿ مف أىدافيا 

كالتي تمثمت في فتح خميج العقبة أماـ المالحة اإلسرائيمية، ككقؼ العمميات الفدائية فضمنت 

                                                 
()

. 420، صفمسطيف والقضية الفمسطينيةحمداف، محمد سعيد كآخركف، 
()

. 250-249، ص2009، 2، جامعة القدس، طمقارنة النظـ السياسيةفارس، أحمد، 
()

. 429، صفمسطيف والقضية الفمسطينيةحمداف، محمد سعيد كآخركف، 
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، كضمنت ىدكءان عمى طكؿ خط اليدنة 1956إسرائيؿ ىدكءان أمنيان في منطقة غزة بعد حرب عاـ 
. مع مصر كتكقفت العمميات الفدائية

 
كفي ضكء تنامي القكة العسكرية المصرية كالعربية بدأت إسرائيؿ بالتحضير لمحرب باعتبار 

 كافية الستيعاب ييكد 1948أف قادة إسرائيؿ لـ يككنكا مقتنعيف بأف المساحة التي اغتصبكىا عاـ 
العالـ أك غالبيتيـ، كليذا تطمعكا لمتكسع عمى كؿ االتجاىات كلضماف األمف في االتجاىيف 
الشمالي كالشرقي، كذلؾ إثر تزايد العمميات المسمحة الفدائية ضد أىداؼ إسرائيمية كظيكر 

. ()تنظيمات فمسطينية راديكالية تيدؼ إلى ضرب إسرائيؿ
 

 1967شنت إسرائيؿ حرب خاطفة عمى الدكؿ العربية في صباح الخامس مف حزيراف 
كتمكنت عبرىا مف تحقيؽ انتصار عسكرم كاستراتيجي، كمف احتالؿ المزيد مف األراضي العربية 
كمف ضمنيا جميع أراضي فمسطيف كقد تحقؽ ىذا االنتصار إلسرائيؿ بفضؿ الضربات الجكية 

لمطيراف اإلسرائيمي ضد القكاعد الجكية المصرية كالعربية األخرل، كتحقيؽ السيطرة لمطيراف 
اإلسرائيمي عمى أجكاء المنطقة األمر الذم سيؿ اندفاع القكات البرية اإلسرائيمية إلى سيناء كالضفة 
الغربية كالجكالف حيث خاضت القكات العربية البرية معركة غير متكافئة اضطرىا لالنسحاب مف 

 بكقؼ إطالؽ النار، كبيذا 242 حزيراف تنفيذان لقرار مجمس األمف 10مكاقعيا كتكقؼ القتاؿ في 
تمكنت إسرائيؿ مف السيطرة عمى شبو جزيرة سيناء كالجكالف كالضفة الغربية كتحسيف كضع إسرائيؿ 

. ()االستراتيجي- عمى الصعيد الجغرافي
 

 (اإلسرائيمية الرابعة- الحرب العربية): 1973حرب عاـ : الحادي عشر

 

كانضـ إلييا العراؽ كغيره مف األقطار العربية ضد - ىي الحرب التي شنتيا مصر كسكريا
 بيدؼ خرؽ الجمكد المييمف عمى 1973أكتكبر - إسرائيؿ في السادس مف شير تشريف األكؿ

.  1967المنطقة منذ حرب 

                                                 
()

. 166-165، ص في كتاب دراسات فمسطينية1973-1948القضية الفمسطينية بيف قاسـ، عبد الستار، 
()

. 208-207، صموسوعة السياسةالكيالي، عبد الكىاب، 
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كتعرؼ الحرب أيضان باسـ حرب تشريف أك حرب أكتكبر أك حرب يكـ الغفراف كما يسمييا 

الييكد، كلقد انتيت الحرب بانتصارات عسكرية عربية كمحاكالت إسرائيمية لتحقيؽ انتصارات 
عسكرية مكازية تؤدم إلى تعديؿ نتيجتيا النيائية، كما رافقيا حظر نفطي عربي كاف لو أثر كبير 

عمى الكضع الدكلي غير أف النتائج السياسية المترتبة عنيا لـ تكازم نتائجيا عمى الصعيد 
. ()العسكرم
 

بدأ اليجـك عمى الجيتيف المصرية كالسكرية في الكقت المحدد كحققت القكات المصرية 
كالسكرية انتصارات كتقدـ عمى الجبيتيف فتمكف الجيش المصرم مف اجتياز القناة كالسيطرة عمى 
خط بارليؼ كالقكات السكرية تمكنت في مطمع الحرب مف التقدـ إلى عمؽ اليضبة قبؿ أف يشف 

 كرغـ صدكر قرار كقؼ إطالؽ النار مف قبؿ األمـ 9/10-8اإلسرائيميكف ىجكمان مضادان في 
 تابعكا تقدميـ  بيدؼ تطكيؽ الجيش المصرم الثالث كقطع ف إال أف اإلسرائيميي22/10المتحدة في 
. خطكط إمداده

 
كيمكف القكؿ بأف الثكرة الفمسطينية لعبت دكران بارزان إباف الحرب عمى الجبية المبنانية حيث 

.  عمميات عسكرية كمشاركة القكات الفمسطينية عمى الجبيتيف المصرية كالسكرية207نفذت حكالي 
 

سقاط  لقد أدت ىذه الحرب إلى دحض نظرية األمف اإلسرائيمي كنظرية الحدكد اآلمنة كا 
نظرية التفكؽ اإلسرائيمي كعجز الجندم العربي عف استخداـ األسمحة المتطكرة كاستحالة تطبيؽ 

الحرب القصيرة الخاطفة بالنسبة لمجانب اإلسرائيمي إذا لـ تكف الظركؼ مكاتية لمثؿ ذلؾ 
. ()التطبيؽ

 
 

                                                 
()

. 208، صالمرجع نفسو
()

. 210، صموسوعة السياسةالكيالي، عبد الكىاب، 
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دور القضية الفمسطينية في نشوء حزب البعث العربي االشتراكي : المبحث الثاني
 

 :نشوء حزب البعث العربي االشتراكي: أوالً 

 

كانت البدايات كليدة تالقي مجمكعة مف األفراد السكرييف الذيف تمكنكا مف  اإلطالع عمى 
قامة  الحضارة األكركبية كمعرفة نكايا السياسات االستعمارية المتجية إلى تقسيـ الكطف العربي كا 

ككاف إسياميـ المشترؾ في إقامة التظاىرات الكطنية مع القكل السياسية العاممة . الكياف الصييكني
. ()في القطر السكرم ضد السمطات الفرنسية الدافع إلى التفكير في تأسيس حزب قكمي عربي

 
كقد ساعد في تأسيس ىذا التيار التككيف القكمي كاالجتماعي لمشعب السكرم كتبمكر بدايات 
برجكازيو كطنيو صناعية كبدء تداعي السيطرة اإلقطاعية في األرياؼ كالصدمة التي بدأ يحدثيا 

في فمسطيف كبكادر الكارثة، كتجذر الفكر القكمي الكحدكم  (الصييكني)الصراع العربي اإلسرائيمي 
في سكريا الذم كاف يشكؿ تياران كبيران خالؿ أياـ االستعمار الفرنسي حيث أدل ذلؾ إلى تأسيس 

. ()1947حزب البعث العربي في السابع مف نيساف 

                                                 
، حزب البعث العربي التحميؿ االجتماعي لظاىرة االنقساـ السياسي في الوطف العربي: دياب، عز الديف()

.217، ص1993، (ـ.د)االشتراكي نمكذجان، مركز البحكث العربية،
.55، ص1997، مايك، 87، العدد  اليسار،حزب البعث خمسوف عامًا عمى تأسيسو: العكدات، حسيف()
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يرجع الفضؿ في تأسيس حزب البعث العربي كقيادتو إلى ميشيؿ عفمؽ كصالح البيطار 

ذا كاف صالح البيطار قد لعب دكران ميمان  ككالىما سكرياف أنييا دراستيما الجامعية في باريس، كا 
في تأسيس حركة البعث إال أف ميشيؿ عفمؽ طبع حزب البعث بطابعو طيمة ربع قرف كأثر فيو 

تأثيران عميقان سكاء مف الناحية األيديكلكجية أك عمى صعيد التنظيـ الحزبي كالعمؿ السياسي كاتخاذ 
. ()المكاقؼ

لـ يكف ىناؾ في البداية تنظيـ سياسي إلى أف ككف ميشيؿ عفمؽ كزميمو صالح البيطار 
. حمقات مف الشباب تطمؽ عمى نفسيا تارة حركة اإلحياء العربي كتارة حركة البعث

 
 بدأ عفمؽ كزميمو بعقد ندكات كحمقات لمجاميع مف الطمبة الذيف تمقكا 1940كمنذ عاـ 

أفكارىـ بحماسة شديدة باعتبارىـ أعضاء طميعييف في المجتمع كاستقطبت تمؾ المقاءات الشباب 
كالطمبة العرب في دمشؽ، ككانت تمؾ الحركة منذ نشأتيا معنية بتكضيح المبادئ األساسية ألىداؼ 

البعث العربي التي تؤكد ضركرة إزالة الحدكد المصطنعة بيف األقطار العربية كىدـ اإلقطاع 
. ()كممارسة الحياد االيجابي في السياسة الخارجية

 
 :أصوؿ حزب البعث العربي االشتراكي والخمفيات التي جاء منيا: ثانياً 

 

تبمكرت المبادئ كاألىداؼ األساسية لحزب البعث العربي االشتراكي في مؤتمر التأسيس 
 كحضره حكالي مائتي عضك مف بينيـ أفراد 1947 نيساف عاـ 6-4الذم انعقد في دمشؽ مف 

. قالئؿ مف األردف كلبناف كالعراؽ كفمسطيف
 

كتعد المرحمة السابقة ليذا التاريخ مرحمة تمييديو اقتصرت عمى تكضيح فكرة القكمية العربية 
كالكحدة العربية كفضح األكضاع السياسية المتردية في سكريا كاألقطار العربية، كمع بداية 

                                                 
مساىمة في نقد الحركات السياسية في الوطف العربي، حزب البعث العربي االشتراكي دندشمي، مصطفى، ()

.19المؤسسات العربية لمدراسات كالنشر، ص: ، بيركت1940-1963
 تموز 14دور حزب البعث العربي االشتراكي في العراؽ في الحركة الوطنية منذ تأسيسو حتى حسف، ىادم، ()

.25-24، ص1978، جامعة بغداد، 1958
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 (اإلحياء العربي)األربعينيات أصدر حزب البعث العربي نشرات ضد الحكـ في سكريا باسـ 
عمى أثر ثكرة رشيد عالي الكيالني في أيار مف عاـ  (حركة نصرة العراؽ)كنشرات أخرل باسـ 

1941 .
 

أمة عربية كاحدة ذات رسالة " كظير شعاره 1943كاستقرت تسميتو بالبعث العربي في عاـ 
. ()كتحديد أىداؼ الحزب بالكحدة كالحرية كاالشتراكية" خالدة

 اختتـ حزب البعث أعمالو بانتخاب ميشيؿ عفمؽ 1947كفي السابع مف نيساف مف عاـ 
كمنذ ذلؾ التاريخ تحتفؿ قيادات . عميدان لمحزب كاعتبار السابع مف نيساف يكـ التأسيس لمحزب

. ()البعث كقكاعده بيذا اليكـ
 

كلقد عرؼ ىذا المؤتمر التأسيسي بالمؤتمر القكمي األكؿ في تاريخ حزب البعث حيث شكؿ 
قفزة نكعية في طركحاتو السياسية كدعكتو الشعب العربي لمكاجية القكل االستعمارية المعادية 
لغاء الحكاجز بيف األقطار العربية  . ()لطمكحات األمة العربية كتكحيد القكل العسكرية العربية كا 

 
 عدد مف 1947اشترؾ في المؤتمر التأسيسي األكؿ لحزب البعث العربي المنعقد في نيساف 

 في الجامعة السكرية حيث نقمكا أفكار البعث القكمية إلى ف كالعراقييفالطالب األردنييف كالفمسطينيي
بالدىـ، كفي ىذه األثناء فإف أكؿ نكاة لحركة البعث خارج سكريا تأسست في الضفة الشرقية مف 

، كضمت كجكىان بارزة أمثاؿ المحامي سميماف الحديدم كالصيدلي أميف 1948األردف مطمع العاـ 
شقير كحمدم الساكت كغيرىـ، كلكف سرعاف ما كاجيت ىذا التجمع الصغير مف المثقفيف البعثييف 

حرب فمسطيف كالتي شارؾ فييا سياسيان كعسكريان مف الناحية الرمزية عف طريؽ إنشاء طالئع 
صدار جريدة اليقظة األسبكعية، حيث تعرؼ عمى البعث في ىذه األثناء عدد  البعث الفمسطينية كا 

 المناضميف كانتسبكا لمبعث كىـ عبد اهلل الريماكم كبيجت أبك غربية كعبد اهلل فمف الفمسطينيي
                                                 

، 1دار الشركؽ، ط: ، راـ اهلل1982-1857لحركة العربية القومية في مائة عاـ اعمكش، ناجي كآخركف، ()
.314، ص1997

.314 ، ص التحميؿ االجتماعي لظاىرة االنقساـ السياسي في الوطف العربيدياب، عز الديف،()
 تموز 14دور حزب البعث العربي االشتراكي في العراؽ في الحركة الوطنية منذ تأسيسو حتى حسف، ىادم، ()

.34-32، ص1958
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نعكاس، الذيف عممكا عمى إرساء قكاعد حزبية لمبعث في الضفة الغربية كأصدركا جريدة البعث في 
 كأردنييف قامكا بإصدار جريدة الميثاؽ األسبكعية حيث فالقدس إلى جانب معارضيف فمسطينيي

. ()ركزت ىاتاف المجمكعتاف ىجكميما عمى السياسة البريطانية في الشرؽ األكسط
 

لـ تكف فمسطيف مكضع بحث أك دراسة في المؤتمر التأسيسي كلكنيا لـ تختؼ مف سمائو 
طكاؿ أياـ انعقاده، كما تضمف دستكر حزب البعث العربي االشتراكي الذم أقره المؤتمر إشارات 

النضاؿ ضد االستعمار األجنبي : "إلى ذلؾ، حيث نصت المادة السادسة مف ىذا الدستكر عمى
كفمسطيف في ذىف كاضعي الدستكر كمف أقركه جزء ال ". لتحرير الكطف العربي تحريرا مطمقا كامال

: كفي الدستكر أيضا مكاد أكثر مباشرة بالنسبة لقضية فمسطيف، منيا. يتجزأ مف ىذا الكطف العربي
يجمى عف الكطف العربي كؿ مف دعا أك انضـ إلى تكتؿ عنصرم ضد العرب، ككؿ مف ىاجر " 

. ()"إؿ الكطف العربي لغاية استعمارية
 

كانت مشاركة قيادات حزب البعث في فمسطيف في المؤتمر الذم عقده الحزب في السابع 
 بداية تشخيص لألكضاع العربية، كقد أممى ىذا التشخيص عمى حزب البعث 1947مف نيساف 

شف حممة ضارية عمى الحككمات العربية كسياساتيا كما أنتجت مف أكضاع عمى غرار القضية 
 31الفمسطينية حيث استمر ىذا النيج حتى قياـ حسني الزعيـ في سكريا بانقالبو في 

. ()1949آذار
 

: دمج حزب البعث العربي والعربي االشتراكي: ثالثاً 
 

                                                 
 مساىمة في نقد الحركات السياسية في الوطف العربي، حزب البعث العربي االشتراكي دندشمي، مصطفى،( )

. 174-173 ، ص1940-1963
، كذبة صييونية، 1958بوابة مصر الشرقية، البعث وفمسطيف حتى : رباعية فمسطينية الباقكرم، عبد العاؿ، ()

 .78- 77 ، ص1996 ، 1دار الفكر الحديث ، ط: ، بيركتسقوط القدس

.219 ، ص التحميؿ االجتماعي لظاىرة االنقساـ السياسي في الوطف العربيدياب، عز الديف،()
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 أثر كبير في تكحد القكل كاألحزاب السياسية عمى اختالؼ 1948كاف لحرب فمسطيف عاـ 
أىكائيا مف أجؿ مكاجية المستقبؿ المظمـ الذم ينتظر األمة العربية كالتصدم لكؿ أنكاع الطغياف 

. ( )كالممارسات القمعية كمكاقؼ الرجعية كتدخالت االستعمار
 ككاف 1939كمف ىذه القكل الرئيسة الحزب العربي االشتراكي الذم تعكد نشأتو إلى عاـ 

يعرؼ كقتيا بحزب الشباب حيث لعب ىذا الحزب دكران في مساندة ثكرة رشيد عالي الكيالني في 
كبعد . ، ككاف رئيس الحزب أكـر الحكراني عمى رأس المتطكعيف في ىذه الثكرة1941العراؽ عاـ 

إخماد القكات البريطانية لمثكرة عاد المتطكعكف إلى سكريا كاعتقمكا عمى يد الفرنسييف كىناؾ تعرؼ 
أكـر الحكراني عمى جماؿ األتاسي كىك أحد أنصار حركة نصرة العراؽ حيث تعرؼ الحكراني مف 

. خاللو عمى ميشيؿ عفمؽ كصالح البيطار
 

 أصدر أكـر الحكراني جريدة اليقظة التي تنطؽ باسـ حزب الشباب كفي 1946كفي عاـ 
كاف اتجاىيما كاحد تقريبان "كيقكؿ الحكراني . تمؾ الفترة أصدر حزب البعث العربي جريدة البعث

. ()"كحينما تغمؽ إحداىما تنطؽ األخرل باسميا
 

 حارب أكـر الحكراني في فمسطيف ككاف بذلؾ أحد اثنيف مف النكاب 1948كفي أكائؿ عاـ 
السكرييف قاتال ىناؾ رغـ أف عدد النكاب الذيف تعيدكا بالجياد في فمسطيف كاف قد كصؿ إلى 

. ()ثالثيف
 

 اعتبر الحزب في 1950كبعد انعقاد المؤتمر التأسيسي لمحزب العربي االشتراكي في عاـ 
كقد تبيف أف . دستكره بأف العرب أمة كاحدة كعمييـ أف يؤلفكا دكلة كاحدة في كطف عربي كاحد

دستكر الحزب العربي االشتراكي قد تبنى مبادئ حزب البعث العربي نفسيا كجاء دستكره مشابيا 

                                                 
.223 ، ص1982-1857 الحركة العربية القومية في مائة عاـ عمكش، ناجي كآخركف،()
 تموز 14 دور حزب البعث العربي االشتراكي في العراؽ في الحركة الوطنية منذ تأسيسو حتى حسف، ىادم،()

.37 ، ص1958
، 1988المؤسسة العامة لمدراسات كالنشر كالتكزيع، : ، بيركتاألسد الصراع عمى الشرؽ األوسطسيؿ، باتريؾ، ()

.77ص
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لدستكر البعث العربي فكانت كحدة النضاؿ ضد الديكتاتكرية العسكرية التي يمثميا الرئيس أديب 
. ()الشيشكمي تدفع باتجاه التكحيد الحزبية باإلضافة إلى تشابو أىداؼ الحزبيف

 
 عندما اندمج البعث العربي كالعربي االشتراكي في حزب البعث العربي 1952كفي كانكف 

االشتراكي كتابع الحزب طريؽ العمؿ الكحدكم االشتراكي، كاف لمصييكنية بالمرصاد ألنو قاـ أصال 
كقد شيدت السجكف معاناة لـ تنؿ مف أىداؼ . عمى فكرة مشركع يناقض مشركعيا كيناىضو

. ()الحزب كال مف عزيمتو كصالبتو كال مف تطمعات مناضميو كرؤاىـ
 

كيرل الباحث أف تأسيس حزب البعث جاء ليقدـ رؤية سياسية كنضالية جديدة في مكاجية 
الغزك االستعمارم كالصييكني في المنطقة العربية بفضؿ بعض النخب السياسية كاالجتماعية 
المثقفة، كالتي حاكلت نشر أفكارىا القكمية الداعمة لمكحدة العربية كمكاجية االستعمار كتسمط 

األنظمة الحاكمة، في كقت كانت فيو الثكرات العربية تشتعؿ في كجو الغزاة كالمستعمريف، مما كلد 
قناعة لدل قطاعات كبيرة مف الشباب كالطمبة العرب في سكريا كاألردف كفمسطيف كالعراؽ لاللتفاؼ 

. حكؿ أفكار البعث كمبادئو في الحرية كتحدم السياسة االستعمارية في الشرؽ األكسط
 

 :القضية الفمسطينية ونشوء البعث: رابعاً 

 

 بظالليا كتأثيراتيا عمى مجمؿ الحياة السياسية السكرية حيث تجمى ة      ألقت القضية الفمسطيني
كمنذ الحرب .  السكرية بفمسطيف كقضيتيا كأبنائياةىذا في اىتماـ التنظيمات كاألحزاب السياسي

العالمية الثانية كدخكؿ قضية فمسطيف في أخطر مراحميا كقؼ حزب البعث العربي االشتراكي 
كأبرز األحزاب السكرية كالعربية اىتماما بقضية فمسطيف حيث ارتبط نمك الحزب كتطكره بقضية 

. ()فمسطيف مثمما ارتبط بيا اتساع قاعدتو ككصكؿ فركعو إلى أكثر األقطار العربية
                                                 

.40-38، ص المرجع السابؽحسف، ىادم،()
االتحاد العاـ لمكتاب : ، دمشؽ، سوريا القضية القومية ومسار البعث، الفكر السياسيعرساف، عمي عقمة ()

. 24 ، ص2000، شتاء 8العرب في سكريا، العدد 
، كذبة 1958بوابة مصر الشرقية، البعث وفمسطيف حتى :  رباعية فمسطينية  الباقكرم، عبد العاؿ،( )

. 71، صصييونية، سقوط القدس
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كاف البعث قد نشأ تجسيدان لمفكر العربي عندما فقدت حركة القكمييف األكائؿ قكة دفعيا 

العتبارات عدة، ككاف النضاؿ ضد الخطر الصييكني كاحدان مف العكامؿ األساسية في مشركعية 
. ()حزب البعث أك أسباب نشأتو

كبالنسبة لقضية فمسطيف فقد اعتبرتيا حركة البعث العربي إحدل القضايا العربية األساسية 
فأدانت كعد بمفكر، كرفضت اليجرة الييكدية، كنددت بمكقؼ بريطانيا كالكاليات المتحدة منيا 

كطالبت بحؽ فمسطيف في الحرية كاالستقالؿ، كاعتبرت الصييكنية حركة عدكانية ال تمثؿ عالجان 
صحيحان لمشكمة الييكد في العالـ، ىذا ما صدر عف حركة البعث العربي في كانكف أكؿ 

1945() .
 

فمسطيف كانت في بداية : أما عبد اهلل حكراني فقد تحدث في إحدل الندكات الفكرية فقاؿ بأف
 كانكساراتو، في كحدتو كانشقاقو، بؿ كانت مف مككنات قالبعث كمف بداياتو كرافقتو في انتصارات

فكره كسياساتو حتى أف قضيتيا ساىمت بشكؿ أساسي في صياغة مفاىيمو تجاه الحركة 
 كالمشركع االستعمارم الغربي عمكمان كتجاه االتحاد السكفيتي كالمعسكر ةالصييكنية كاالمبريالي

. االشتراكي كحركة التحرر العالمي ككذلؾ تجاه مشركعو العربي الكحدكم
 

كما لعبت قضية فمسطيف دكران في تطكر نظرتو السياسية التي قامت عمى الجانب األخالقي 
كلـ تكف . كالمثالي في البدايات إلى نظرة تقكـ عمى التحميؿ العممي لمكاقع المحمي كالعربي كالدكلي

قضية فمسطيف بعيدة أيضان عف التأثير في إغناء البعد االجتماعي كاالقتصادم في فكر البعث 
. ()كسياستو
 

                                                 
، 2002آذار، - شباط- ، كانكف الثاني127، العدد صامد االقتصادي، حزب البعث وفمسطيفكامؿ، ىياـ، ( )

. 117ص
، 1976، 4دار الطميعة لمطباعة كالنشر، ط: ، بيركت1، ج1949-1943القطر السوري نضاؿ البعث، ( )

. 19ص
خبرات الحركة السياسة - البعث والقضية الفمسطينية في كتاب الندوة السياسية الفكريةحكراني، عبد اهلل، ()

.194-193، ص2000، 1المركز القكمي لمدراسات كالتكثيؽ، ط: ، غزة القرف العشريفيالفمسطينية ؼ
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 8كفي الندكة الحكارية التي أقيمت في قاعة السابع مف نيساف في دمشؽ بتاريخ 
 تحت عنكاف البعث كالقضية الفمسطينية، أشار الدكتكر صباح ىاشـ عضك قيادة 2009نيساف

منظمة حزب البعث في قطر العراؽ إلى أف القضية الفمسطينية لعبت دكران ىامان في مسيرة البعث، 
فالبعث يمثؿ أكلى الحركات العربية التي تجاكزت القكمية المجردة إلى القكمية العربية الشاممة في 

 كاليزيمة التي لحقت 1948حدكد الفكر كالجغرافيا، كقاؿ بأف نتائج الحرب في فمسطيف عاـ 
بالعرب قد أسيمت بشكؿ كبير في ظيكر البعث كسرعة انتشاره، كما يسجؿ التاريخ بماضيو 

كحاضره كمستقبمو لحزب البعث العربي االشتراكي ما لـ يسجمو ألم حزب عربي آخر باعتباره    
 ().بامتياز، كالذم جعؿ مف قضية فمسطيف أكلى أكلكياتو منذ التأسيس (حزب فمسطيف  )

 
كما تحدث حمزة برقاكم رئيس اتحاد الكتاب كاألدباء الفمسطينييف في سكريا في نفس الندكة 

كقاؿ بأف القضية الفمسطينية أثرت بشكؿ كاضح في فكر البعث، كأف البعث أدرؾ منذ بكاكيره 
األكلى أف المشركع الصييكني القائـ عمى التضميؿ كالخداع كالتزييؼ يستيدؼ فمسطيف في أرضيا 

. كشعبيا كعركبتيا كىكيتيا
 

كأشار برقاكم أيضان إلى ارتباط فمسطيف بفكر البعث كمكاقفو كممارستو القكمية كما تجسد 
ذلؾ في دستكره كأىدافو كمنطمقاتو الفكرية كفي البيانات التي أصدرىا حكؿ قضية فمسطيف ككذلؾ 

أم أف الحزب اعتبر منذ بدايتو أف ما حؿ . في نشاطات البعث لحشد الطاقات لمدفاع عف فمسطيف
ضعافو كليذا ركز  بفمسطيف ىك مف صنع االستعمار كمخططاتو لمييمنة عمى الكطف العربي كا 

حزب البعث منذ انطالقتو عمى أف النضاؿ مف أجؿ الكحدة القكمية لشعكب البمداف المستعمرة بما 
. ()فييا العرب ىك نضاؿ ضد االستعمار كضد المصالح العامة االمبريالية

 
اىتـ حزب البعث العربي االشتراكي بالقضية الفمسطينية منذ نشأتو، كتمؾ االىتمامات التي 

 إلى 1944ابتدأت منذ منتصؼ األربعينيات تمثمت في الرسالة التي كجييا في العاشر مف آب 

                                                 
: ، دمشؽ3، ج، ندوة البعث والقضية الفمسطينية حزب البعث العربي االشتراكي، سمسمة ندكات البعث الحكارية()

46، ص2009ىيئة األبحاث القكمية في األمانة العامة لمقيادة القكمية لحزب البعث ، أيمكؿ 

.27-26، صالمرجع نفسو ()
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المعتمد السياسي األمريكي في سكريا كفييا ينتقد البعث قرار الحزب الديمقراطي األمريكي بشأف 
فتح باب اليجرة الييكدية إلى فمسطيف كاتخاذىا كطنان قكميان لمييكد كيرل ىذا المكقؼ حائالن دكف 

. ()التفاىـ كالصداقة بيف العرب كاألمريكاف كال تقؿ خطكرتو عف كعد بمفكر
 

 كجيت قيادة حزب البعث العربي رسالة إلى كزير أمريكا المفكض في 1945 آذار 23كفي 
سكريا يستنكر فييا عـز الرئيس األمريكي ركزفمت فتح أبكاب فمسطيف العربية لميجرة كاالستعمار 

، كىك ما يناقض مبادئ الحرية التي تبناىا الحمفاء كنالكا بيا عطؼ الشعكب المحبة فالييكديي
لمسالـ كقد عبر البعث في رسالتو عف غضب العرب كاستيائيـ مف المكقؼ األمريكي المعادم ليـ 

كحقيـ الصريح في عركبة البالد المقدسة، كأف مكتب البعث العربي في رسالتو ىذه ينطؽ باسـ 
. ()العرب القكمييف

 
أسيـ تدىكر الحالة العربية بعد الحرب العالمية األكلى ككقكع دكؿ المشرؽ كالمغرب العربي 
تحت االستعمار في تنامي الفكر القكمي لدل الشباب العرب في سبيؿ التخمص مف االستعمار 

كتحقيؽ الحرية، ككاف حزب البعث مف ضمف الحركات القكمية العربية التي انتسب إلييا الشباب 
. ()العرب كمنيـ الفمسطينيكف كذلؾ عمى أثر تدفؽ اليجرات الييكدية إلى فمسطيف

 
كفي مقابمة أجريت مع السيد بساـ الشكعة أحد القيادات التاريخية في حزب البعث في 

فمسطيف كرئيس بمدية نابمس األسبؽ ، قاؿ الشكعة إف حزب البعث كلد مف رحـ القضية الفمسطينية 
بشكؿ خاص كالقضية العربية بشكؿ عاـ، كأف ىذا الحزب منذ نشأتو اعتبر قضية فمسطيف قضية 

قكمية كدعا العرب لمنضاؿ كالتكحد في مكاجية االستعمار كالصييكنية، كبث الكعي القكمي 
كالنضالي في صفكؼ أبناء الشعب العربي حيث تمثؿ ذلؾ في مكاقؼ الحزب السياسية كبياناتو 

                                                 
-1948حزب البعث في فمسطيف ودوره في الحركة الوطنية الفمسطينية عرار، عبد العزيز أميف مكسى، ()

.31، ص2008المركز القكمي لمدراسات كاإلعالـ، : ، القدس1982
، 1، جنضاؿ البعث إلى كزير أمريكا المفكض حكؿ فمسطيف، 1945 آذار 23رسالة مكتب البعث العربي في ( )

.50-49ص
مقابمة مع السيد إحساف كامؿ الناطؽ باسـ حزب البعث العربي االشتراكي في فمسطيف أجريت معو في راـ اهلل ()

.18/1/2011بتاريخ 
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التي حركت الشارع العربي بالمظاىرات كاالحتجاجات التي تدعك إلى تكحد العرب في مقاكمة 
. ()االحتالؿ اإلسرائيمي كدحره عف فمسطيف 

 
تكررت البيانات التي صدرت عف حزب البعث العربي كالتي ربطت دكما بيف قضيتو الكطنية 

 دعا البعث إلى اإلضراب بمناسبة 1946 أيار 2كقضايا األمة العربية في فمسطيف، ففي بياف 
أمريكية جاءت إلى فمسطيف كاقترحت إدخاؿ مائة ألؼ مياجر صييكني - قدـك لجنة انجميزية

حزب "كرفض إقامة حككمة عربية في فمسطيف، كقد نجح اإلضراب نجاحان تامان كجاء عنكاف البياف 
أمة عربية كاحدة ذات رسالة خالدة لتكف نصرة فمسطيف أكؿ ! البعث العربي المكتب السياسي

ككاف ىذا البياف إشارة إلى إدراؾ البعث بأىمية العمؿ الشعبي في مقاكمة " امتحاف الستقاللنا
. ()االستعمار كالغزك الصييكني

 
، انتقدت البعث مكقؼ 1946 تمكز 10كفي افتتاحية صحيفة البعث المنشكرة بتاريخ 

الحككمة السكرية مف القضية الفمسطينية التي اقتصرت معالجتيا عمى إرساؿ المذكرات لمحككمة 
البريطانية كالكاليات المتحدة األمريكية، كقد تساءلت البعث عف سبب إىماؿ تطبيؽ المقاطعة 

االقتصادية عمى الصياينة كأف الحككمات العربية ال تمثؿ ىذه المالييف مف العرب كال تستند الى 
. ()تأييدىا
 

 نشر مؤسس حزب البعث ميشيؿ عفمؽ مقالة في جريدة البعث تحت 1946كفي آب عاـ 
فمسطيف ال تنفذىا الحككمات بؿ العمؿ الشعبي، : قاؿ فيو" ال ينتظرف العرب ظيكر المعجزة"عنكاف 

                                                 
()

 .2/4/2011مقابمة مع السيد بساـ الشكعة أجريت معو في مدينة نابمس بتاريخ 

-   1940موقؼ ورؤية حزي البعث في فمسطيف تجاه القضية الفمسطينية عرار، عبد العزيز أميف مكسى ، ()
.201 ، ص2000 ، 21مؤسسة األسكار ، العدد : ، عكا األسوار، 1948

-1948حزب البعث في فمسطيف ودوره في الحركة الوطنية الفمسطينية عرار، عبد العزيز أميف مكسى، ()
 .32، ص 1982
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نقاذ ارض  كدعا إلى تعبئة الجماىير بقكاىا المادية كالمعنكية في الكطف العربي لمقاكمة الغزاة كا 
. ()فمسطيف كشعبيا

 
كيرل الباحث أف تأثر حزب البعث بالقضية الفمسطينية قد نبع مف حجـ الكارثة التي حمت 
قامة دكلة إسرائيؿ عمى أرضو، كىك ما جعؿ الحزب ينتقد سياسات الدكؿ  بالشعب الفمسطيني كا 

العظمى كيحمميا المسؤكلية في ما يحدث عمى أرض فمسطيف، كيركز في خطاباتو كبياناتو عمى 
بث الكعي لدل الجماىير العربية كتصعيد النضاؿ كالعمؿ الشعبي في مكاجية المخططات 

. االستعمارية
 

 كبالرغـ مف إمكاناتو المحدكدة في تمؾ الفترة، فقد استطاع الحزب أف يتنبأ بما سيحدث في 
فمسطيف قبؿ حدكث النكبة، كأف ينبو لخطكرة ما سيحدث مستقبال عمى صعيد ابتالع إسرائيؿ 

لألرض العربية كتعزيز اليجمة االستيطانية في فمسطيف كزيادة أعداد المياجريف الييكد إلييا، كىك 
.  عندما احتمت إسرائيؿ الضفة الغربية كقطاع غزة كسيناء1967بالفعؿ ما حدث في حرب عاـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

خبرات الحركة السياسة -  البعث والقضية الفمسطينية في كتاب الندوة السياسية الفكريةحكراني، عبد اهلل ،()
.194، صالفمسطينية في القرف العشريف
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الفصؿ الثالث 
رؤية حزب البعث العربي االشتراكي لمقضية الفمسطينية 

 
أسباب بروز القضية الفمسطينية في فكر حزب البعث العربي : المبحث األوؿ

االشتراكي 
 

  :نظرة حزب البعث القومية والتاريخية لمقضية الفمسطينية: أوالً 

 

انطمؽ حزب البعث العربي االشتراكي في االىتماـ بقضية فمسطيف مف الزاكية القكمية 
كتممسو لمخصكصية التي تتمتع بيا فمسطيف في األمة العربية بمكقعيا االستراتيجي التي يجعؿ 

منيا قمب الكطف العربي، كاحتالؿ ىذا القمب يؤدم بداىة إلى تحقيؽ المشركع الكحدكم الذم مثؿ 
اليدؼ األسمى لمحركة القكمية العربية بكؿ أطيافيا كفي مقدمتيا حزب البعث، معتبران أف ال خطر 
ييدد سالمة األمة العربية ككحدتيا أكثر مف خطر اجتزاء فمسطيف مف أمتيا ككطنيا العربي، ألف 
ىذا يعني تبديد ذلؾ الحمـ العظيـ الذم ال معنى لحياة العرب إال في الجياد في سبيمو كىك كحدة 

. ()األمة العربية
 

                                                 
.116، صصامد االقتصادي، حزب البعث وقضية فمسطيفكامؿ، ىياـ، ()
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كقد أصدر حزب البعث عدة بيانات سنكية كفي مناسبات تاريخية متعددة متعمقة بالقضية 
الفمسطينية دعا فييا لمنضاؿ ضد التخمؼ االجتماعي كالتجزئة السياسية كالعمؿ لمكحدة العربية مف 

. ()أجؿ تحرير فمسطيف
 

 أصدر مجمس الحزب بيانان أعمف فيو أنو حزب قكمي عربي يؤمف بأف 1947ففي أيمكؿ 
كحدة العرب ال تتجزأ كيربط بيف السياسة السكرية كمصالح األمة العربية العميا، كما استعرض 
مشكالت سكريا الكبرل كأىميا قضية فمسطيف التي تتطمب مف الحككمات تعبئة قكاىا المسمحة 
زالة العقبات التي تقؼ دكف الشعب كتكتمو كتسمحو لمجياد في فمسطيف كالبعث يضع نفسو في  كا 

. () طميعة كتائب الجياد كالفداء إلنقاذ فمسطيف
 

كفي ضكء البيانات التي صدرت عف حزب البعث العربي بشكؿ متعاقب في إطار رؤيتو 
 14لمقضية الفمسطينية كأسباب ظيكرىا، فقد صدر عف المكتب السياسي لحزب البعث العربي في 

 بيانان تناكؿ فيو مشاكؿ العرب السياسية كفيو خالصات عاجمة عف مشكمة كؿ 1945كانكف األكؿ 
قطر كعف الكحدة العربية كالجامعة العربية، كفيو الدعكة إلى إنشاء جامعة عربية شعبية، مطالبان بأف 
تعالج قضية فمسطيف مف أساسيا، كأف تعيد انجمترا النظر في كعد بمفكر نفسو، كأف األمة العربية ال 

 المضطرب الذم أقر استمرار اليجرة الييكدية، كطالب فتقبؿ أم حؿ عمى أساس بياف المستر بيؼ
بحرماف فمسطيف العربية مف حقيا لتشكيؿ دكلة مستقمة كبقائيا تحت الكصاية الدكلية، كما ذكر 

األمريكية إال في حاؿ اقتناعيا - البياف بأف العرب يرفضكف التعاكف مع لجنة التحقيؽ االنجميزية 
بأف كعد بمفكر كاف بمثابة انتياؾ لحقكؽ الشعب العربي في فمسطيف كىك الذم أعطى المبرر 
نجمترا بأف تزيال  لمصييكنية في االعتداء عمى العرب، كاختتـ البياف مطالبتو لمكاليات المتحدة كا 
الظمـ الكاقع عمى العرب كأف الشعب العربي في فمسطيف يجب أف يناؿ استقاللو كحريتو كيحكـ 

. ( )نفسو في اإلطار العربي

                                                 
.417، صفمسطيف والقضية الفمسطينية حمداف، محمد سعيد كآخركف، ()
حزب البعث العربي االشتراكي في فمسطيف ودوره في الحركة الوطنية عرار، عبد العزيز أميف مكسى، ()

.32، ص1982-1948الفمسطينية 
.89-83، ص1، جنضاؿ البعث حكؿ مشاكؿ العرب السياسية، 1945 كانكف األكؿ 14بياف ()
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 تحدث عفمؽ حكؿ مأساة فمسطيف منتقدان 1947 تشريف الثاني 16كفي افتتاحية البعث في 
ىيئة األمـ المتحدة في إنكارىا حؽ العرب السكرييف في االستقالؿ التاـ، كحقيـ الصريح في أرضيـ 

كىي بذلؾ تتنكر لمبادئ العدؿ كالمساكاة التي تأسست مف أجميا ىذه الييئة، كأكدت البعث أف 
العرب يتطمعكف إلى فمسطيف المجاىدة كالميددة كمصممكف عمى االستماتة مف أجميا كدحر 

المعتديف، كأف قضية الحؽ كالحرية كاحدة ال تتجزأ، كأف العرب مصممكف عمى أف يثبتكا لألمـ 
نقاذىا مف خطر الديكتاتكرية لف يككف أقؿ قدران كنفعان في  المتحدة بأف الدفاع عف دستكر سكريا كا 

. ()نظر المصمحة العربية العميا مف الدفاع عف عركبة فمسطيف
 

لقد ربط الحزب في بياناتو التي صدرت في منتصؼ األربعينيات بيف النضاؿ الكطني ضد 
الحككمات العربية كبيف النضاؿ ضد القكل االستعمارية معتبرا إياه عامال ميما في القضاء عمى 

. حالة التجزئة في الكطف العربي، كفي تحقيؽ الكحدة العربية مف اجؿ تحرير فمسطيف
 

: 1948موقؼ حزب البعث العربي االشتراكي مف مشروع تقسيـ فمسطيف وحرب عاـ : ثانياً 
 

 انتقؿ حزب البعث العربي مف مرحمة التعبئة الجماىيرية ليمارس دكران عمميان في التعاطي مع 
 نبو الحزب إلى المراحؿ الخطيرة التي كصمت 1947القضية الفمسطينية، ففي تشريف األكؿ عاـ 

إلييا قضية فمسطيف فخطر قياـ الدكلة الصييكنية ال ينحصر في فمسطيف بؿ يتعداىا إلى الكطف 
لذلؾ فقد أكد الحزب عمى النضاؿ الشعبي كربطو بفكرة الثكرة العربية، كما أنو يضع نفسو . العربي

في طميعة كتائب الجياد كيعمف استعداده لمتعاكف مع الييئات الكطنية المخمصة في سبيؿ الجياد 
.  () إلنقاذ فمسطيف

 

                                                 
نضاؿ البعث، حكؿ مأساة فمسطيف كتعديؿ الدستكر السكرم، ، 1947  تشريف الثاني16 افتتاحية جريدة البعث ()

 .210-208، ص1ج
 تموز 14دور حزب البعث العربي االشتراكي في العراؽ في الحركة الوطنية منذ تأسيسو حتى ىادم،   حسف،()

.233، ص1958
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 اتخذ مجمس حزب البعث قراران قبؿ صدكر قرار التقسيـ يدعك 1947كفي تشريف الثاني عاـ 
أعضاء الحزب لمتطكع لمقتاؿ في فمسطيف كتكجو بنداء لمجماىير يدعكىا لمتطكع في كتائب لإلنقاذ 

. () شكمت لغرض التحرير
 

 صدمة لمشعب السكرم فياجمت 1947 تشريف الثاني 29شكؿ قرار تقسيـ فمسطيف في 
الجماىير السفارات األمريكية كالبمجيكية كالسكفيتية كمقر الحزب الشيكعي كاعتبر الشيكعيكف عمالء 

. () السكفيات لتأييدىـ القرار
 

حزب " بعد صدكر قرار التقسيـ بعنكاف مف 1947 كانكف األكؿ 2كفي بيانو الصادر في 
" البعث العربي االشتراكي إلى األمة العربية دقت ساعة الفصؿ كلف تنقذ فمسطيف إال بالحديد كالنار

طالب الحزب بأف يتقدـ القادركف عمى حمؿ السالح إلى التطكع في كتائب تحرير فمسطيف كاإلقباؿ 
. ( )عمى التبرع بالماؿ كاأللبسة كاألغذية مف أجؿ فمسطيف

 
إنقاذ " بعنكاف 214 في جريدة البعث عدد 1947 كانكف األكؿ 21كفي مقاؿ نشر في 
لك صمـ الزعماء العرب عمى طرح مسألة : كتب صالح البيطار" فمسطيف كالتبعية االجتماعية

مصالح البمداف الغربية التي ال تفيـ غير لغة المصمحة كلك ىددكا بالتالي ىذه البمداف بقطع البتركؿ 
عنيا كقطع العالقات االقتصادية كالثقافية معيا لما حدث التقسيـ كلما كاف العرب يخكضكف معركة 

. () حياة أك مكت
 

                                                 
البعث والقضية الفمسطينية في كتاب خبرات الحركة السياسية الفمسطينية في القرف  حكراني، عبد اهلل، ()

.195، صالعشريف
 حزب البعث العربي االشتراكي في فمسطيف ودوره في الحركة الوطنية  عرار، عبد العزيز أميف مكسى،()

.33، ص1982-1948الفمسطينية 
.216-215، ص1، جنضاؿ البعثدقت ساعة الفصؿ كلف تنقذ فمسطيف إال بالحديد كالنار، :  انظر()
مساىمة في نقد الحركات السياسية في الوطف العربي، حزب البعث العربي االشتراكي دندلشي، مصطفى، ()

.116، ص1963- 1940
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كفي ىذا المقاؿ حدد البيطار أخطار العرب كالحكاـ منيـ خاصة، تجاه قضية فمسطيف في 
، كبيف في تحميؿ عميؽ أخطار قياـ إسرائيؿ قكميان ككطنيان عمى أمؿ العرب في 1947 ك46عامي 

الكحدة كفي تحقيؽ االستقالؿ، كما أكضح خطرىا اجتماعيان كاقتصاديان عندما كصؼ إنشاء الدكلة 
الييكدية كإنشاء قاعدة إستراتيجية يتجمع فييا المالييف مف ييكد العالـ ليغزك أرض العرب كيحكمكا 
أىميا، كفي الجزء األخير مف ىذه المقالة حدد البيطار كاجبات الشعب العربي كالحككمات العربية 
في الجياد في سبيؿ كحدة فمسطيف كعركبتيا باعتباره كاجب لمحيمكلة عمى حد تعبيره دكف تيديد 

. () األقطار العربية جمعاء
 

 كرد عمى قرار 1948 كانكف الثاني 23كما صدر عف حزب البعث العربي بياف آخر في 
تقسيـ فمسطيف كذلؾ في اجتماع مجمس الحزب المنعقد في مدينة حمص في يكمي الخميس 

 كانكف الثاني جاء فيو أف الشعب العربي لف يكتفي بإلغاء مشركع 16 ك 15كالجمعة الكاقعيف في 
التقسيـ بؿ يعتـز القضاء األبدم عمى الصييكنية في فمسطيف، كقرر أيضا تجنيد جميع أعضائو 

لالشتراؾ في المجيكد بالحربي داخؿ البالد العربية في خطكط فمسطيف األمامية، كما  قرر إرساؿ 
. () أكؿ كتيبة إلى الجبية بقيادة لجنة الحزب التنفيذية

 
كقد قاتمت الكتيبة مع قكات الجياد كسقط منيا أعضاء كثيركف في أرض المعركة، كاف مف 

. () محمد جديد، فتحي أتاسي، مأمكف البيطار فساىـ الحزب بذلؾ في معركة فمسطيف: بينيـ
لقد أشار الحزب إلى أف قرار تقسيـ فمسطيف كقياـ دكلة إسرائيؿ قد شكؿ بداية المخطط 

االستعمارم كاإلسرائيمي التكسعي في فمسطيف كاعتبارىا بؤرة التكاجد الصييكني الذم سيغزك العرب 
لذلؾ فإف دعكة الحزب في إحدل بياناتو في القضاء عمى الصييكنية كانت تمثؿ إشعارا . جميعا

. لحجـ الخطر الذم ينتظر العرب جميعا
                                                 

، كذبة صييونية، 1958بوابة مصر الشرقية، البعث وفمسطيف حتى : رباعية فمسطينية الباقكرم، عبد العاؿ، ()
.82-81، صسقوط القدس

، نضاؿ البعث، الشعب العربي لف يكتفي بإلغاء مشركع التقسيـ، 1948 بياف حزب البعث في كانكف الثاني ()
.223-222، ص1ج

دور حزب البعث العربي االشتراكي في العراؽ في الحركة الوطنية الفمسطينية منذ تأسيسو حتى حسف، ىادم، ()
.235، ص1958 تموز 14
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 :دور مكتب فمسطيف الدائـ في حزب البعث : ثالثاً 

 
انطالقان مف فيـ حزب البعث لشعار حرب التحرير الشعبية كالكفاح المسمح فقد رأل الحزب 
ضركرة تشكيؿ مكتب قكمي لتحرير فمسطيف حتى يككف بإمكاف ىذا المكتب بما عنده مف طاقات 
مكانيات أف يخدـ القضية القكمية، مف خالؿ تخصصو في كضع كؿ القدرات كاإلمكانيات في  كا 
خدمة القضية الفمسطينية، كالعمؿ عمى استعادة الحؽ السميب إلى أىمو، كالقضاء عمى اإلستعمار 

. ()كحميفتو إسرائيؿ
 

كفي ىذه األثناء قاـ حزب البعث بتشكيؿ مكتب فمسطيف الدائـ في يناير مف أكائؿ العاـ 
، حيث دأب الحزب عمى إصدار البيانات كالخطابات السياسية المتعمقة بالقضية الفمسطينية 1948

التي كانت ميمتيا " جمعية تحرير فمسطيف"في مناسباتيا المختمفة كذلؾ بعد أف شارؾ عمميان في 
األكلى إرساؿ المتطكعيف المتدربيف إلى فمسطيف كذلؾ في االجتماع الذم عقده مجمس الحزب في 

. ()1947 أيمكؿ 19
 

كقد قاـ مكتب فمسطيف الدائـ بجيكد متكاصمة مف أجؿ تنفيذ قرار مجمس الحزب كمتابعتو، 
 كالذم أنذر بخطر فكات الكقت كأداف 1948 شباط 9كمف بيف البيانات التي صدرت عنو بياف 

سياسة الحككمات العربية في المماطمة كاالنتظار كبالتياكف مع األطراؼ االستعمارية المتكاطئة مع 
الحركة الصييكنية، كتأجيؿ المكاجية الحقيقية لمخطر الصييكني في فمسطيف إلى ما بعد جالء 

قكات االنتداب البريطاني كالتستر كراء شعارات كىمية بأف الكاليات المتحدة األمريكية تختمؼ عف 
بريطانيا كبأف السياسة األميركية ستتراجع عف دعـ الصييكنية كبأنيا نادمة عمى مكقفيا في دعـ 

كقد دعا البياف إلى انتياج مكقؼ جرمء يتناسب مع الخطر الصييكني كيعالج قضية . الصياينة
فمسطيف مف أساسيا كيكاجو المصالح االقتصادية األمريكية بفسخ اتفاقيات البتركؿ المعقكدة بيف 

                                                 
 دراسة تاريخية ،1968 التنظيـ الفمسطيني الموحد منذ البدايات وحتى انعقاد المؤتمر التحضيري شباط ()

.66، ص(ت. د)مكجزة، مكتب الثقافة كاإلعداد الحزبي، 
()

حسبالبعثالعربياالشتراكي،
إصدار حزب البعث العربي الحركة السياسية والوطنية في فمسطيف، 

.165، ص(ت. د)االشتراكي، 
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كما دعا البياف إلى تييئة المجاىديف .  بعض الدكؿ في الجزيرة العربية كبيف الشركات األمريكية
. ( )العرب لتحرير فمسطيف

 
 : وتقييميـ ليا 1948 في حرب عاـ ثمشاركة قيادة حزب البع: رابعاً 

 
 الكضع في فمسطيف فبيف حالة 1948لقد انتقد حزب البعث في الخامس عشر مف شباط 

اليدكء غير العادية التي تخيـ عمى فمسطيف كالتي ال تنسجـ مع ما كصمت إليو قضية فمسطيف مف 
حداث اضطرابات تسير عمى  خطكرة، كما بيف أف حدكث معارؾ بسيطة ال غاية ليا كال ىدؼ، كا 
ىذا الشكؿ ال يفيد العرب مطمقان كيسيء إلى فمسطيف كؿ اإلساءة ألف ذلؾ يظير العرب اضعؼ 

. ()مف أف يقكمكا بعمؿ حاسـ
 

 دخمت الجيكش العربية إلى أرض فمسطيف كتسممت الحككمات 1948 شباط 15كفي 
العربية مقادير المعركة، كلـ يكف باستطاعة حزب البعث العربي كىك في عامو األكؿ أف يؤثر في 
مكازيف القكل السياسية العربية تأثيران فعميان، كلكنو استطاع مف منطمؽ الفكر النضالي العربي أف 
يككف ذلؾ الصكت العقائدم الكحدكم بكجو المؤامرة بدليؿ البرقية التي أرسميا البعثيكف إلى أميف 
الجامعة العربية كالحككمات العربية، كينتقدكف فييا المعاىدة األردنية البريطانية باعتبارىا مخالفة 
لمصالح العرب القكمية كتعد صريح عمى حؽ الشعب العربي في االستقالؿ كالكحدة في تقرير 

 .()مصيره بنفسو

 
 كمنيـ ميشيؿ عفمؽ كصالح 1948تكجو قادة البعث بأنفسيـ إلى حرب فمسطيف عاـ 

البيطار كفيصؿ الركبي كشبمي العيسمي ككىيب الغانـ كآخركف، كذىب قادة البعث إلى فمسطيف 
عمى أنيـ مراسمكف حربيكف لجريدة البعث كتطكع أغمب األعضاء عمى قمة عددىـ في جيش اإلنقاذ 

                                                 
. 9-8، ص1968 التنظيـ الفمسطيني المكحد منذ البدايات كحتى انعقاد المؤتمر التحضيرم شباط ()
.102، ص1964دار الطميعة، : ، بيركتالمسيرة إلى فمسطيفعمكش، ناجي، ()
. 165، صالحركة السياسية والوطنية في فمسطيف  حزب البعث العربي االشتراكي،()
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الذم أشرفت عمى تككينو جامعة الدكؿ العربية ككاف يكجو عممياتيا فكزم القاكقجي الذم اتخذ مف 
. ()سكريا مقران لقيادتو

 
 قدـ فيو 1948 في الثامف مف أيار 223فقد كتب كىيب الغانـ مقاالن في جريدة البعث العدد 

تحميالت لما يجرم في معركة فمسطيف كألسباب ىزيمة العرب كانتصار الصياينة ككيؼ أف الغمبة 
ليست في العدد بؿ في قكة التنظيـ، كاستثمار الكقت كاإليماف بالعمؿ الجماعي، كحذر الغانـ مف 

الكارثة التي ستحؿ بفمسطيف بسبب االعتماد عمى الخطابات كمسرحيات المؤتمرات، كصخب 
التصاريح كىك ما حؿ بمكاء االسكندركف، كأنيى مقالتو بالتأكيد عمى عركبة فمسطيف كأف دماء 
األبطاؿ التي  تسفؾ بسخاء في أرض فمسطيف لف تسمح بأف تنقمب كما ىي العادة أكسمة في 

صدكر الجبناء، كأف دماء الحسيني كجديد كالبيطار كأمثاليـ مف شيداء الحرية األبطاؿ لف تككف 
. ()في ىذه المرة غذاءن ىنيئان لمرجعييف

 
كمف جنيف كتب أميف عاـ حزب البعث إثر مشاىداتو الحية مقاالن في جريدة البعث في 

دعا فيو إلى ضركرة كضع قضية فمسطيف " إنقاذ فمسطيف" بعنكاف 223 عدد 1948الثامف مف أيار 
بيف أيدم المقاتميف كتجييزىـ بمقتضيات الحرب الحديثة، متحديف متضامنيف مع سائر األقطار 

كبإمكاننا اإلثبات لمقكة االستعمارية الغاشمة كالمتمثمة بالعدكاف الصييكني بأننا قادركف كعرب عمى 
الصمكد كأف اإلمكانية متكفرة لجعؿ ىذه المعركة المرتجمة حربان نظامية تتحقؽ فييا عناصر الكعي 

كالتنظيـ المتفتحة في أفراد شعبنا كيمسؾ زماـ التكجيو الشامؿ فييا جميع الذيف يمثمكف اإليماف 
. ()بكحدة األمة العربية ما دامت معركة فمسطيف معركة العركبة الفتية الناىضة

 
 شعارات لـ يستطع تنفيذ أغمبيا ككانت مسؤكلية 1948لقد رفع حزب البعث حتى ىزيمة 

مكاجية الخطر الصييكني أكبر مف قكاه المحدكدة، كأكبر مف قدرة أم قطر عربي منفرد، ككانت 

                                                 
، كذبة صييونية، 1958بوابة مصر الشرقية، البعث وفمسطيف حتى :  رباعية فمسطينيةالباقكرم، عبد العاؿ،()

.83، صسقوط القدس
. 244-241، ص1، جنضاؿ البعث، فمسطيف جزء مف مأساة الكطف العربي، 1948 أيار 8مقاؿ ( )
.241-240، ص1، جنضاؿ البعث، إنقاذ فمسطيف، 1948 أيار 8مقاؿ : انظر()
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ف كاف حزب البعث منذ  الخطط االستعمارية كالصييكنية أكبر مف كؿ القكل الحزبية العربية، كا 
منتصؼ األربعينيات عالج قضية فمسطيف بشكؿ أكثر كعيان كقكمية مف كثير مف القكل العربية 

. ()حزبية كغير حزبية
 

 فقد تحدث الدكتكر نكر الديف األتاسي 1948كفي مكضكع تقييـ قادة حزب البعث لحرب 
 كالتآمر 1948أيار15في ميرجاف خطابي أقامو حزب البعث في ىذه المناسبة عف ظركؼ معركة 

كانت مأساة أكبر مف المأساة أف نغض "كالجيؿ كالفكضى كعدـ االستعداد التي رافقتيا كقاؿ 
كمما قالو في ىذا ". الطرؼ عف المخططيف كالمنفذيف لنخكض معركة خطط مسبقان أف ترتد عمينا

لقد استغمكا حماسة الشعب العربي لخكض المعركة كتطيير األرض المحتمة ليدفعكا "الصدد 
بالجيكش دكف أسمحة، دكف استعداد كبأسمحة فاسدة كقاصرة، دكف تييئة كتحضير لترتد ىذه 

. ()"الجيكش مندحرة كميزكمة حاممة معيا أفكاجان مذعكرة الىثة مف إخكاننا العرب الالجئيف
 

كفي خطاب الدكتكر منيؼ الرزاز األميف العاـ لحزب البعث العربي االشتراكي في ميرجاف 
، يـك تنادت الجماىير 1948لنذكر عاـ :  قاؿ الرزاز1965 حزيراف3أسبكع نصرة فمسطيف في 

العربية في فمسطيف لحمؿ السالح، فمـ يكف ثمة سالح، تنادت لمتنظيـ فمـ يكف ثمة تنظيـ بعكس 
الييكد الذيف كاف ليـ تنظيميـ كزعماؤىـ في قمب المعركة كأف الجماىير العربية بغير تنظيـ كبغير 

، ىك عاـ التآمر العربي الذم يذكرنا باألسمحة الفاسدة كتناحر 1948زعماء، كذكر الرزاز بأف عاـ 
الجيكش العربية، كالمفاكضات المستترة بالميؿ التي سممت مف خالليا المد كالرممة كصفد كالنقب، 

كأف ىذه المعطيات التي حصمت خالؿ الحرب كاف يجب أف تدفع الجماىير العربية لمثكرة ردان عمى 
اليزيمة كلكف ما حصؿ أف الحكاـ األغبياء قاكمكا المكجة كاألذكياء منيـ ركبكىا كانطمقت حركة 

. ()الجماىير كرجع األمر لمحككمات لمحؿ كالربط

                                                 
، كذبة صييونية، 1958بوابة مصر الشرقية، البعث وفمسطيف حتى :  رباعية فمسطينيةالباقكرم، عبد العاؿ، ( )

. 83، صسقوط القدس
.184مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ص: ، بيركت1965سمسمة الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ ()
 خطاب األميف العاـ لحزب البعث العربي االشتراكي الدكتور منيؼ الرزاز في ميرجاف أسبوع نصرة فمسطيف،()

.1965الجميكرية العربية السكرية، كزارة اإلعالـ، 
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كعمى ىذا النحك، حاكلت حركة البعث أف تحمؿ األسباب التي أدت إلى ىزيمة العرب في 
، كأف تتجاكز االتجاىات كالمكاقؼ الغكغائية كالسيمة التي رافقت ىذا 1948فمسطيف عاـ 

لى حد كبير عمى القكل الغربية كعمى . المكضكع " اإلقطاعية كالبرجكازية" لقد ألقت بالطبع التبعة كا 
العربية، كعمى المعسكر الشيكعي الذم اعترؼ بإسرائيؿ كأمر كاقع، كلكنيا أيضان ألقت التبعة عمى 
العرب الذيف أدرككا بشكؿ مباشر محسكس أف السبب األساسي ليزيمتيـ لـ يكف في تآمر الدكؿ 
األجنبية عمييـ كال في نقص استعدادىـ لممعركة فحسب، بؿ ىك في نظاـ مجتمعيـ اإلقطاعي 

. ()"الرجعي 
 

كيرل الباحث أف حزب البعث قد حاكؿ في خطاباتو كبياناتو أف يجمع القكؿ بالفعؿ مف 
كما .  رغـ انتقاده ألداء العرب فييا كتحميميـ مسؤكلية اليزيمة1948خالؿ مشاركتو في حرب 

ُيسّجؿ لمحزب أف مشاركتو في الحرب جاءت في الكقت الذم لـ يكف فيو الحزب في السمطة، 
. كبرغـ إمكاناتو المحدكدة قد عززت نظرة الحزب كمصداقيتو تجاه قضية فمسطيف في تمؾ الفترة

 
 في فكر البعث ومواقفو نياية 1948 التي أحدثتيا نكبة تويمكف تمخيص التأثيرا
:  بما يميتاألربعينيات وبداية الخمسينا

 
 أصبح فكر البعث أكثر تركيزان عمى االستعمار الصييكني االستيطاني في فمسطيف مف تركيزه  -1

.  بشكؿ عاـ في الكطف العربي دكف أف يقمؿ مف عدائو ليذا االستعمارمعمى االستعمار التقميد
 أصبحت فمسطيف في نظر البعث قضية العرب أجمعيف كليست قضية عربية سكرية أكالن ثـ  -2

 .عربية عامة ثانيان كما كانت أطركحاتو في البداية

 أصبحت العالقة بيف الصييكنية كاالستعمار كالرجعية أكثر كضكحان لدل مفكريو مع تعمؽ في  -3
 .التحميؿ لطبيعة الحركة الصييكنية كاألىداؼ االستعمارية في المنطقة العربية

                                                 
 مساىمة في نقد الحركات السياسية في الوطف العربي، حزب البعث العربي االشتراكي  دندلشي، مصطفى،()

.119 ، ص1963- 1940
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االنتقاؿ مف أسمكب مناشدة الدكؿ االستعمارية لمتراجع عف مخططاتيا لمدعكة المباشرة إلى  -4
 .()محاربتيا

 
: 1948مواقؼ حزب البعث مف القضية الفمسطينية بعد نكبة عاـ : خامساً 

 
لـ يفكت حزب البعث العربي االشتراكي مناسبة يمكف فييا تكعية الجماىير عمى أبعاد 

القضية الفمسطينية كخطكرتيا عمى مستقبؿ الثكرة العربية إال استغميا لتكضيح األىداؼ التي أراداىا 
االستعمار مف خمؽ إسرائيؿ، كالدكر الخطير الذم يمكف أف تضطمع بو إلعاقة الشعب العربي عف 

. ()السير في طريؽ التحرر كالكحدة كالتقدـ
 

 في ذكرل كعد بمفكر كمشركع التقسيـ 1954 تشريف الثاني 29 ك 2ففي بياف صدر في 
جدد فيو حزب البعث العيد في استرجاع فمسطيف كذلؾ بعد مركر سبعة كثالثيف عامان عمى الكعد 

الذم قطعتو بريطانيا لييكد العالـ بإنشاء كطف قكمي ليـ في فمسطيف العربية، كأف الدكؿ 
االستعمارية تكاصؿ تآمرىا عمى األمة العربية كنيضتيا حتى تـ ليا أخيران إنشاء دكلة إسرائيؿ عمى 
حساب مميكف مف المكاطنيف العرب قتمكا كشردكا مف ديارىـ ككطنيـ فمسطيف عمى أفظع شكؿ في 

كما دعا البياف إلى االنطالؽ نحك طريؽ ثكرم تقدمي منظـ يقضي عمى الظمـ الخارجي . التاريخ
. ()كالداخمي كيضع حياة العرب في تيار العصر الحديث

 
 تشريف 29 ك 2كما كجيت نساء حزب البعث في سكريا كممة في ذكرل كعد بمفكر يـك 

 مذكرة فييا كؿ مكاطف بالكاجب المفركض عميو، كأف يككف في حالة تأىب كتعبئة 1955الثاني 
دائمة كنضاؿ مستمر لمقضاء عمى ىذه المؤامرة بحؽ األمة العربية، كأف العرب كىـ يستعيدكف ىذه 

الذكرل المشئكمة فإنيـ يدرككف تماـ اإلدراؾ أنيـ مدعككف إلى استعادة حقيـ السميب ضمف 
                                                 

 البعث والقضية الفمسطينية في كتاب خبرات الحركة السياسية الفمسطينية في القرف حكراني، عبد اهلل،()
.196، صالعشريف

دار الطميعة : ، بيركت1958-1949حزب البعث العربي االشتراكي، مرحمة النمو والتوسع العيسمي، شبمي، ()
.79، ص1979، 2لمطباعة كالنشر، ط

.19-18، ص3، جنضاؿ البعث تشريف الثاني، ذكرل كعد بمفكر كمشركع التقسيـ، 29 ك 2بياف ()
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نضاليـ عمى أساس العمؿ المشترؾ كمحاربة القكل االستعمارية، كتقكية البنية الداخمية لمبالد 
. ()العربية لتصبح قادرة عمى انتفاضة كبرل تقتمع جذكر العدك الدخيؿ

 
 بيانان 1961كما أصدر حزب البعث العربي االشتراكي في الخامس عشر مف أيار عاـ 

، كأف ذكرل 1948 أيار 15بمناسبة إنشاء الكياف الصييكني عمى أرض فمسطيف العربية في 
الخامس عشر مف أيار في كؿ عاـ تأتي لتضع شعبنا العربي أماـ ميمتو األساسية في استرجاع 

 قكة العدك الغاصب يحتـ عمينا مضاعفة التحسس بمسؤكلياتنا لفمسطيف كأف كعينا المستمر عؿ
كيدعكنا إلى المزيد مف النضاؿ الشعبي الثكرم حتى نتمكف مف القضاء عمى األخطار التي 

تتيددنا، كقد تعاطى البياف مع مشاعر العرب الفمسطينييف كضركرة بؿ كحتمية عكدتيـ إلى بمدىـ 
فمسطيف كأنو بصمكدىـ ككفاحيـ البطكلي مكنكا الحركة العربية التحررية مف النجاح في حماية 

بقائيا حية . ()قضية فمسطيف مف التصفية كا 
 

 1965 أيار 15كما أصدر حزب البعث العربي االشتراكي فرع فمسطيف في لبناف بيانان في 
ذكر فيو بالكارثة التي حمت في فمسطيف كنجاح "  أيار 15بياف البعث في لبناف بذكرل "بعنكاف 

الصياينة في إقامة دكلتيـ عمى أرض فمسطيف مشيران إلى حالة الفخر العربي كتخاذؿ الحككمات 
العربية كخيانة البعض األمر الذم أدل إلى فرض األمر الكاقع كاالعتراؼ بشرعية االغتصاب 

كما أداف البياف أيضا تمادم بكرقيبة في جرأتو عمى تحدم الشعكر القكمي كخطكرة ذلؾ . الصييكني
. عمى القضية القكمية كفي ظؿ غياب الكعي الشعبي العربي كغياب منظمة ثكرية فمسطينية

 
كاختتـ البياف دعكتو الشعب العربي الفمسطيني إلى تسمـ دكره الطميعي في معركة العكدة مف 

خالؿ التنظيـ الثكرم الكاعي كااللتفات حكؿ راية الكفاح المسمح كأف شباب البعث يعاىد شعب 
. ()فمسطيف عمى النضاؿ مف أجؿ محك عار الخامس عشر مف أيار

                                                 
.33-32، ص2010، تشريف الثاني392، عمجمة المناضؿ كممة نساء البعث في ذكرى وعد بمفور،()
 326، عالمناضؿ  بمناسبة إنشاء الكياف الصييوني،1961 أيار15بياف حزب البعث العربي االشتراكي في ()

.36، ص2004حزيراف - أيار
.179-178، ص11، جنضاؿ البعث،  أيار15بياف البعث في لبناف بذكرى ()
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كما لعبت االتحادات الطالبية كالشعبية الحزبية في سكريا دكران في التذكير بالمناسبات 

 كبمناسبة ذكرل كعد بمفكر، أصدر 1966 تشريف أكؿ2التاريخية المتعمقة بالقضية الفمسطينية، ففي
االتحاد الكطني لطمبة سكريا بيانان بيذه المناسبة حمؿ فيو عمى الدكؿ االستعمارية التي تؤيد إسرائيؿ 
كتمدىا بالمساعدات، كفي ىذا البياف دعا االتحاد إلى تخصيص الحصة األكلى في جميع المدارس 

خطكرة الكجكد الصييكني عمى الكطف "عف القضية الفمسطينية ككاف مكضكع ىذه الدركس 
. ()"العربي
 

لقد كاف لمتنظيمات الفمسطينية القطرية في حزب البعث العربي االشتراكي دكر كاضح في 
تعزيز كتدعيـ الركح النضالية لدل أبناء الشعب العربي فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية ككذلؾ 

. التراجعات التي سجميا الحكاـ العرب في تعاطييـ مع ىذه القضية
 

نكر الديف األتاسي .  أكد د1967 تشريف الثاني29كفي كممة لو بذكرل تقسيـ فمسطيف في 
أميف عاـ حزب البعث العربي االشتراكي عمى أف حزب البعث سيككف دائمان كأبدان الطميعة في 
التضحية كالفداء كااللتزاـ بإرادة الجماىير العربية، كأف قرار التقسيـ الصادر عف األمـ المتحدة 
مخالؼ لمبادئ كمبررات كجكدىا كأثبتت أنيا مطية لمنفكذ االمبريالي بزعامة الكاليات المتحدة 

. () كتابيا األسكدةكاعتبر األتاسي أف كعد بمفكر صفحة افتتحت فييا االمبريالي. كبريطانيا
 

فقد أصدرت القيادة القكمية لحزب البعث العربي االشتراكي في التاسع كالعشريف مف تشريف 
 بمناسبة ذكرل تقسيـ فمسطيف بيانان دعت فيو الجماىير العربية في فمسطيف إلى 1969الثاني عاـ 

إدراؾ الخطر المحدؽ بيا كالتنبيو إلى ضخامة الجريمة التي يراد تنفيذىا عمى حساب أرض 

                                                 
، 1968مؤسسة الدراسات الفمسطينية : ، بيركت1966سمسمة الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ ()

.131-130ص
،  المناضؿ، حوؿ ذكرى التقسيـ29/11/1969نور الديف األتاسي في . كممة أميف عاـ حزب البعث د()

.32-30، ص2010، تشريف الثاني، 392ع



50 

 

الجماىير العربية، كدعا البياف جماىير األمة العربية كالقكل التقدمية العربية لتكحيد نضاليا 
. () التي تحاؾ ضدىاةكاالستجابة لمقتضيات المعركة المصيرية في مكاجية المخططات االمبريالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

موقؼ حزب البعث العربي االشتراكي مف الكياف الفمسطيني : المبحث الثاني
 

: ظروؼ تبمور الدعوة إلى إبراز الكياف الفمسطيني ودور حزب البعث فييا : أوالً 
 

                                                 
، العدد المناضؿ،  حوؿ تقسيـ فمسطيف29/11/1969بياف القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي ()

.2004كانكف أكؿ -  تشريف الثاني329
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:  في النظرة إلى الكياف الفمسطيني بمرحمتيفاستراتيجية البعثلقد مرت 
 

 ركز حزب البعث عمى ضركرة التالحـ المطمؽ 1948 كالتي تمت نكبة المرحمة األولىفي 
بيف الدكر الفمسطيني الخاص كالدكر العربي العاـ مف أجؿ الحفاظ عمى القضية  كمجابية التسمط 
الرجعي عمى مقدرات الجماىير العربية كتحقيؽ النيكض القكمي الكفيؿ بالتخمص مف حالة العجز 

. السائدة
 

 كالتي تمت قياـ الكحدة بيف مصر كسكريا مباشرة دعا الحزب إلى إنشاء المرحمة الثانيةكفي 
كياف سياسي ثكرم ألبناء فمسطيف انطالقان مف الحاجة إلى الحفاظ عمى حيكية القضية الفمسطينية 

يجاد إطار لمتفاعؿ مع مسيرة الكحدة كالتحرير مف جية ثانية، كتجنيب الفمسطينييف تبديد  مف جية كا 
جيكدىـ في الخالفات العربية الجانبية مف جية ثالثة، كتمكيف عرب فمسطيف مف تييئة األرض 

المالئمة لممارسة دكرىـ الطميعي في خكض حرب التحرير الشعبية متى أصبحت إمكانية خكضيا 
. ()قائمة

 
تعكد الدعكة إلى بمكرة الكياف الفمسطيني كالدكر الفمسطيني الخاص لعرب فمسطيف إلى أكاخر 
الخمسينيات، كقد ارتبطت ىذه الدعكة تحديدا كبشكؿ جكىرم بالتطكرات التي شيدىا الكاقع العربي 

: في ذلؾ الحيف، كخاصة التطكرات التالية 
 

 كما خمفتو مف شعكر بإمكانية 1957 – 1956تجربة المقاكمة الشعبية في قطاع غزة عاـ - 1
. إحياء كتعميؽ ىذه التجربة

تجربة الثكرة الجزائرية، كما تركتو مف شعكر عاـ بضركرة بمكرة حركة نضالية فمسطينية عمى - 2
. غرارىا

، كما أثارتو مف تفاؤؿ كمف تممس فمسطيني لمقياـ 1958 مصر كسكريا عاـ فتجربة الكحدة بي- 3
 سبدكر نضالي إيجابي مباشر يستند إلى جدار دكلة الكحدة كتفاعؿ معيا، إضافة إلى تمـ

                                                 
()

حزب البعث العربي االشتراكي القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد، مكتب الثقافة كالدراسات كاإلعداد 
 .19-18، 1978، مطبعة القيادة القكمية، نيساف 5، سمسمة الكثائؽ البعث والكياف الفمسطينيالحزبي، 
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عرب فمسطيف لضركرة تحقيؽ المقاء بينيـ بصيغة أك بأخرل بحيث يتكامؿ دكرىـ النضالي في 
فالكحدة أكجدت . قطاع غزة كسكريا كمصر تمييدا لتحقيؽ التكامؿ مع التجمعات األخرل

. ()الشعكر بإمكانية جمع الكياف الفمسطيني المشتت كلك جزئيا
 

 التي طرحيا حزب البعث لمكياف الفمسطيني في أكاخر الخمسينات التصورات األوليةكمف 
:   كالذم كرد فيو1959 أيار 15البياف الذم صدر عف حزب البعث في لبناف بتاريخ 

 
 أيار أف تزيد مف جيكدىا  15أف شعبنا يطالب منظماتو كحككماتو الكطنية بمناسبة ذكرل - 1

. لتحرير فمسطيف كتصحيح أكضاعنا بالتركيز عمى الكسائؿ الضركرية لذلؾ
تشديد الحصار اإلقتصادم عمى إسرائيؿ كالتضييؽ عمييا بغية زيادة أزمتيا االقتصادية - 2

. الداخمية
فساد مخططات الدعاكة كجمع - 3 زيادة النشاط السياسي العربي في الخارج لتطكيؽ إسرائيؿ كا 

. التبرعات كالمياجريف التي تقكـ عمييا
. محاربة مشاريع اإلسكاف كالخطكات التي تؤدم إلى إضعاؼ أك تصفية قضية فمسطيف- 4
  

 يطرح فيو الحزب 1959كما أصدر حزب البعث في لبناف أيضا بيانا آخر في حزيراف 
ففي مجاؿ التصدم لمشركع ىمرشكلد الرامي . مسألة الدكر الفمسطيني الخاص بشكؿ أكثر كضكحا

إلى إسكاف كتكطيف الالجئيف بغية تصفية القضية الفمسطينية كفيو يكجو الحزب نداءه إلى عرب 
لتكف فمسطيف جزائرنا الثانية كليكف إصرارنا عمى إعداد شباب فمسطيف في نطاؽ "فمسطيف قائال 

جيش تحرير شعبي ىك ردنا عمى مشركع ىمرشكلد، كأف حؿ قضية فمسطيف ال يمكف إال كأف يككف 
. ()"ثكريا شامال

 

                                                 
، سمسمة البعث والكياف الفمسطيني حزب البعث العربي االشتراكي القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد، (  )

 20، ص 5الكثائؽ 
، سمسمة البعث والكياف الفمسطيني حزب البعث العربي االشتراكي القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد، ()

. 23- 22، ص 5الكثائؽ 
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: وقد تجسدت ىذه المواقؼ لدى حزب البعث في عدد مف الخطوات التنظيمية تمثمت بما يمي
 
استمرار التنظيـ الحزبي في  "1959قرار المؤتمر القكمي الثالث لحزب البعث المنعقد في آب  - أ

في كؿ مف القطر السكرم "كالسماح لمفمسطينييف " األقطار العربية، كخارج الجميكرية المتحدة
". كالقطر المصرم، كقطاع غزة، تككيف كحدات تنظيمية مرتبطة بالقيادة القكمية

"  إعادة تنظيـ الحزب في القطر األردني1960 قرار المؤتمر القكمي الرابع، المنعقد في أيمكؿ  - ب
كتشكيؿ جبية شعبية تجمع المنظمات الشعبية الفمسطينية كافة لتمارس نضاليا بيف الجماىير 

 .الفمسطينية كلتككف أداة التحرير

، ضـ ممثميف عف الحزبييف الفمسطينييف اقترح 1962 كاقترح عقد مؤتمر في بيركت  - ت
 .()إستراتيجية لمعمؿ الفمسطيني كنظامان أساسيان لحركة تحرير فمسطينية

إف سعي حزب البعث لتكحيد الجيكد الفمسطينية في جبية نضالية كاحدة كاف ىدفو تطبيؽ 
استراتيجية الحزب في خكض حرب التحرير الشعبية، كإلسناده في كضع تصكر يستطيع  

. الحزب مف خاللو الضغط عمى إسرائيؿ كعزليا اقتصاديا كسياسيا
 
: دور حزب البعث في إنشاء جبيات فمسطينية لمتحرير : ثانياً 

 

 فرصة لمكطنية 1961شكؿ حادث االنفصاؿ في الكحدة السكرية المصرية في أيمكؿ 
الفمسطينية كي تراجع تجربتيا النضالية السابقة كتتكقؼ عند دركس مسيرتيا الثكرية الطكيمة، 

فجاءت ردة الفعؿ عمى االنفصاؿ لتطمؽ شعكران بارزان بأف فمسطيف تحتاج إلى نضاؿ خاص بيا 
جنبان إلى جنب مع النضاؿ القكمي التقدمي العاـ، كانعكس ىذا الشعكر في برامج كتنظيمات 

. ()كجبيات
 

فقد أفرزت األحزاب العربية القكمية أعضاءىا الفمسطينييف في أجيزة قطرية فمسطينية خاصة 
كمنفصمة عف تنظيماتيا القطرية األخرل، كأدخمت ىذه األحزاب في صمب برامجيا الدكر المستقؿ 

                                                 
. 911-910، ص1990، القسـ الثاني، المجمد الثالث، الطبعة األكلى، الموسوعة الفمسطينية ()
. 24، ص1989 نيساف، 122،  عالمستقبؿ العربيالمعوقات الذاتية لدى الوحدوييف العرب، بشكر، معف، ( )
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 القكمية ةلمشعب الفمسطيني في النضاؿ مف أجؿ القضية، كمف ذلؾ القرار الذم اتخذه مؤتمر القياد
 كالذم 1963 تشريف األكؿ 23-5السادس لحزب البعث العربي االشتراكي المنعقد في الفترة مف 

درس المؤتمر بعناية المشكمة العربية في فمسطيف في مرحمتيا الراىنة كآفاؽ تطكرىا، : "نص عمى
 فكرة جبية ءكانتيى إلى ضركرة اعتماد عرب فمسطيف كأداة أكلى في تحرير فمسطيف، كأقر إنشا

تحرير فمسطيف، كىك يدعك الدكؿ العربية بشكؿ عاـ كالسمطة الثكرية في سكريا كالعراؽ بشكؿ 
خاص إلى تقديـ كؿ اإلمكانيات إلقامة ىذه الجبية كتنظيميا كأف تكجد ليا األدكات كالقيادات 

. ()المؤمنة كالثكرية كأف تككف بمنأل عف الخالفات بيف الدكؿ العربية
 

 مقاال 1961 آذار11الناطقة باسـ حزب البعث قد نشرت في " االشتراكي " ككانت جريدة 
: قالت فيو" جبية التحرير الفمسطينية ىي طريؽ العكدة" بعنكاف 
 
بؿ ما تزاؿ ..  عاما مف النكبة ما تزاؿ تتخبط بحثا عف حؿ 12القضية الفمسطينية بعد " 

عاما مف قياـ الدكلة 12كبعد . تجارة رابحة تكصؿ إلى الحكـ كالزعامة في األقطار العربية
الصييكنية المغتصبة يزداد العرب إيمانا باف طريؽ تحرير فمسطيف ىك الشعب العربي الفمسطيني 

ليذا فإف شعب فمسطيف . نفسو، كمف حكلو جماىير الشعب العربي بقيادة منظماتو الشعبية الثكرية
يعمؿ إلقامة كياف سياسي نضالي لو يكحد جيكد أبنائو كيجمع صفكفيـ في جبية لتحرير فمسطيف 
عمى غرار جبية التحرير الجزائرم التي استطاعت أف تنظـ كفاح القطر العربي المناضؿ كتسير بو 

.  ()في طريؽ النصر
 

 2009كيقكؿ حمزة برقاكم رئيس إتحاد الكتاب كاألدباء في سكريا في ندكة السابع مف نيساف
بأنو حيف برزت الحاجة في بداية الستينيات، كبالتحديد في عاـ دكلة الكحدة، كفي مرحمة فرض 

الجزائر معركتيا بقكة في المحيط العربي، كحيف برزت الحاجة إلى ضركرة قياـ الفمسطينييف بأخذ 

                                                 
-  كانكف الثاني41/42، عمجمة شؤوف فمسطينية، 1974-1964الكياف الفمسطيني سخنيني، عصاـ، ( )

. 51، ص1975شباط 
، سمسمة البعث والكياف الفمسطينيحزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد، ( )

. 31-30، ص5الكثائؽ
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زماـ المبادرة لتحريؾ قضية فمسطيف كقضية تحرير، نجد أف البعث كاف سباقا إلى التعامؿ مع 
مسألة إنشاء كياف فمسطيني يتكلى أخذ زماـ المبادرة ىذه عمى أساس الحفاظ عمى حيكية القضية 
يجاد كضع استراتيجي لخكض معركة كتغيير األكضاع كاالعتماد عمى الشعب كتشكيؿ منظمات  كا 

. ()لممقاكمة في سكريا كاألردف
 

 مذكرة لمؤتمر كزراء الخارجية العرب الذم انعقد 1961ككاف حزب البعث قد قدـ في العاـ 
في بغداد أكد فييا ضركرة إطالؽ حرية شعب فمسطيف بتنظيـ نفسو في جبية تحرير فمسطينية 

كعدـ زج قضية فمسطيف في السياسات اإلقميمية بغرض إنشاء كياف نضالي يجمع أبناء فمسطيف 
. ()كينظـ كفاحيـ

 
إف فشؿ الكحدة بيف مصر كسكريا قد جعؿ حزب البعث يفكر في تشكيؿ منظمات قطرية 

خاصة بو كي تأخذ زماـ المبادرة في تنشيط العمؿ الفدائي الفمسطيني كتنظيمو بيدؼ الحفاظ عمى 
حيكية القضية الفمسطينية مستفيدا مف تجربة الثكرة الجزائرية كحركتيا النضالية التي فرضت نفسيا 
عمى الساحة العربية كحركاتيا التحررية، األمر الذم يبقي عمى رؤية الحزب القكمية في النضاؿ 

.  العربي إلى جانب النزعة النضالية الكطنية الفمسطينية ضمف خصكصيتيا
 

: رؤية حزب البعث لمكياف الفمسطيني: ثالثاً 
 

كاف مكضكع إبراز الشخصية الكطنية الفمسطينية المتميزة كالعمؿ عمى إعادة بناء الكياف 
، المكضكع األعـ الذم شغؿ الساحة الفمسطينية في 1948الكطني الفمسطيني الذم زعزعتو نكبة 

تمؾ الفترة، كبالرغـ مف أف حزب البعث قد أيد الدعكة إلى تأسيس جبية لمعمؿ الفمسطيني كأجاز 
الحديث عف الشخصية الفمسطينية، إال أف التيار المؤيد لميشيؿ عفمؽ داخؿ الحزب كرغـ تأييده 

لمكقؼ الحزب، إال أنو أبدل تحفظان عمى أم نشاط فمسطيني مستقؿ عف النشاط القكمي العاـ كلـ 
ينبذ اليكاجس المتصمة بشبية اإلقميمية، كقد أحدث ىذا المكقؼ لمعفميقيف نكعان مف البمبمة في مكقؼ 

                                                 
. 33، ص، ندوة البعث والقضية الفمسطينيةحزب البعث العربي االشتراكي، سمسمة ندكات البعث الحكارية( )
. 418، صفمسطيف والقضية الفمسطينيةحمداف، محمد سعيد كآخركف، ( )
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حزب البعث، كتبيف ذلؾ لدل مكاقؼ البعثييف الفمسطينييف المؤيديف لمكقؼ الحزب الرسمي تجاه 
مشركع الكياف الفمسطيني حيث كانكا يكاجيكف بنكع مف الحرج عندما يطرحكف مكاقفيـ نحك أىمية 

ىذا الكياف كأنيـ يفتقركف إلى المصداقية في خطابيـ المضطرب باعتبار أف ىناؾ تيارا داخؿ 
. ()الحزب غير متحمس لمشركع الكياف الفمسطيني المقترح

 
، كقياـ جامعة الدكؿ 1963أدت كفاة أحمد حممي عبد الباقي رئيس حككمة فمسطيف في عاـ 

العربية بتعييف أحمد الشقيرم مندكبان لفمسطيف في الجامعة، كتكميفو بميمة تشكيؿ منظمة التحرير 
الفمسطينية ككياف سياسي، كنجاح الشقيرم في ذلؾ، إلى جعؿ الحركات كالفصائؿ الفمسطينية 

المكجكدة عمى الساحة الفمسطينية آنذاؾ تقـك بصياغة تحالفاتيا السياسية العربية، فكانت حركة فتح 
مف ضمف ىذه الحركات الفمسطينية التي قامت بتكظيؼ تحالفيا مع القيادة السكرية، فبعض قادة 
حزب البعث العربي االشتراكي في سكريا رأكا في تحالفيـ مع حركة فتح تطبيقان لنظريتيـ القكمية 

معتبريف ذلؾ بداية قذؼ التحدم في كجو أنظمة المنطقة عمكمان كبديؿ إلستراتجيتيا كبالتالي انتزاع 
. ()االعتراؼ بالشعب الفمسطيني كحركتو السياسية الشابة

كقد أصدرت القيادة القكمية لحزب البعث العربي االشتراكي في دمشؽ بيانان حكؿ الكياف 
 قالت فيو إنو يجب أف تتكافر في الكياف الفمسطيني عدة شركط حتى 1964 آذار4الفمسطيني في 

: يتحكؿ القرار الصادر عف مؤتمر القمة العربي بإنشائو إلى حقيقة ثكرية ناجحة
 

أف يككف لمكياف الفمسطيني محتكل نضالي يتجسد في تنظيـ شعبي ألبناء فمسطيف يعبر عف  -1
إراداتيـ الحرة، كلو سمطة فعميو تمارس جميع الحقكؽ المستمدة مف السيادة الكاممة لمشعب 

. العربي الفمسطيني عمى كطنو
أف يككف لمكياف جيش فمسطيني التككيف كالقيادة يرتبط بالسمطة العميا لمتنظيـ الشعبي  -2

الفمسطيني كيخضع ليا كيككف أداة الكياف الثكرية القادرة عمى القياـ بمسؤكلياتيا باالشتراؾ مع 
 .الجيكش العربية في معركة التحرير

                                                 
. 33، ص2001دار التنكير،: ، راـ اهلل4، جدروب المنفىحكراني، فيصؿ، ( )
، 153-152، عمجمة شؤوف فمسطينية، منظمة التحرير الفمسطينية التطور، وصراع اإلراداتشبيب، سميح، ( )

. 31-30، ص1985كانكف األكؿ، / تشريف الثاني
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أف تقكـ الدكؿ العربية بدعـ ىذا الكياف ماديان كمعنكيان كأف تتعيد بالتزامات محددة تكفؿ تمكيف  -3
الكياف الفمسطيني مف أداء ميمتو كتطكير إمكانياتو السياسية كالعسكرية كالمالية دكف أية 

 .() إرادتو أك عرقمة ميماتو أك شؿ قدرتول لمتأثير عؿةمحاكؿ

 

تميز مكقؼ الرئيس السكرم أميف الحافظ في مؤتمر القمة العربي األكؿ الذم عقد في كانكف 
 في القاىرة حكؿ مسألة الكياف الفمسطيني بالمتحفظ كالمشركط، كأنو ال فائدة 1964الثاني في عاـ 

. لمكياف بدكف أرض كأنو يجب إعطاء الضفة الغربية كغزة إلى الكياف
 

كقد أثارت مشاركة سكريا في مؤتمر القمة العربي األكؿ الجدؿ داخؿ حزب البعث ثـ طاؿ 
الجدؿ مسألة المشاركة السكرية في القمة الثانية حيث أيد بعض الحزبييف المشاركة في القمـ 

كعارضيا آخركف، كىذا الجدؿ طاؿ المساعي الجارية لتأسيس المنظمة الفمسطينية فالذيف سمكا 
بالقطرييف داخؿ الحزب عارضكا المشاركة في القمة، أما العفمقيكف  كمنيـ الرئيس الحافظ فكانكا 

. أميؿ إلى المشاركة
 

كمع أف نسبة محسكسة مف البعثييف أيدت الدعكة إلبراز الكياف الكطني الفمسطيني، فإف 
مفيـك البعثييف عف الكياف اختمؼ عف المفيـك السائد في األكساط األخرل، كلـ يرض البعثييف عف 

فقد أخذ البعثيكف عمى الشقيرم ما . تكميؼ الزعيـ الفمسطيني أحمد الشقيرم لميمة تأسيس المنظمة
. ()يعدكنو انحيازان منو لمرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر كعارضو بعضيـ بدكافع يسارية

 
 29الناطقة باسـ حزب البعث في دمشؽ في عددىا الصادر في " البعث"كنشرت جريدة 

 المعتمديف في سكريا يعتبركف أف مشركع السيد أحمد ف أف الحككمة السكرية كالفمسطينيي1964آذار
. ()الشقيرم إلنشاء الكياف الفمسطيني ال يحقؽ الغاية المنشكدة

 
                                                 

. 125، ص1966سمسة الكتاب السنوية لمقضية الفمسطينية لعاـ ( )
 البعث والقضية الفمسطينية في كتاب خبرات الحركة السياسية الفمسطينية في القرف حكراني، عبد اهلل،( )

. 59، صالعشريف
. 125، ص1966 سمسمة الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ ()
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 التكصيات التي أقرىا 1964 حزيراف2كما انتقدت الصحيفة نفسيا في عددىا الصادر في 
لـ تشتمؿ عمى أم تحديد لمكياف "المؤتمر الكطني الفمسطيني في القدس، كقالت إف مقرراتو 

الفمسطيني كمقكماتو الالزمة كتجاىمت ضركرة قياـ جيش فمسطيني مكحد يقؼ عمى قدـ المساكاة 
. ()"مع الجيكش العربية

 
 قد أعمنت مشركعان جديدان 1964 أيار20ككانت القيادة القكمية لحزب البعث في سكريا في 

 28لمكياف الفمسطيني المقترح إنشاؤه لمناقشتو أثناء المؤتمر الفمسطيني المقرر عقده في القدس في 
أيار لمناقشة مشركع الكياف الذم عرضو السيد أحمد الشقيرم، كيقترح مشركع قيادة البعث تشكيؿ 

. ()لجنة تحضيرية مؤقتة تشرؼ عمى انتخاب مجمس كطني فمسطيني
 

كفي ىذا المشركع حدد حزب البعث المقكمات األساسية لمكياف الفمسطيني كالتزامات الدكؿ 
: العربية نحكه كحدد طبيعة الكياف الذم ينبغي إقامتو عمى النحك التالي 

إف الكياف الفمسطيني المنشكد كي يحقؽ الميمة التحررية المرشح مف أجميا ال بد أف يككف - 1
كيانا حقيقيا يستطيع النيكض بمسؤكلياتو ال تجمعا شكميا يجيض فكرة الكياف كيجرده مف كؿ 

. أثر فعاؿ
إف الكياف الفمسطيني المنشكد يجب أف تتكفر فيو المقكمات األساسية لكؿ كياف حقيقي كىي - 2

األرض كالشعب كالسمطة فبدكنيا يفقد أم كياف كجكده الفعمي كمقكمات بقائو كاستمراره كيصبح 
. عاجزا عف أداء دكره كأداة فعالة مف أجؿ استرداد الكطف السميب

إف الشعب العربي الفمسطيني جزء مف األمة العربية المكافحة في سبيؿ كحدتيا كحريتيا - 3
نما كسيمة تقتضييا  كتقدميا، كلذلؾ فإف الكياف الفمسطيني المنشكد ليس غاية في حد ذاتو كا 

 بيا لتعبئة الشعب الفمسطيني كتنظيمو بشكؿ يمكنو ةحركة التحرير كطبيعة الظركؼ المحيط
 مع قكل األمة ؾمف تحمؿ مسؤكلياتو كاممة كمف القياـ بدكره الطميعي بصكرة فعمية باالشترا

. العربية في جميع أقطارىا

                                                 
. 126، صالمرجع نفسو( )
. 126، صرجع نفسوالـ( )
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إف الشعب العربي الفمسطيني ىك صاحب الحؽ الشرعي في كطنو بحدكده التي كانت قائمة - 4
في عيد االنتداب البريطاني عمى فمسطيف كىك كحده كحدة إقميمية ال تتجزأ تشمؿ المنطقة 
. المحتمة مف فمسطيف كقطاع غزة كالضفة الغربية مف األردف كمنطقة الحمة جنكب سكريا

كلذلؾ فإف الكياف الفمسطيني المنشكد يجب أف يمارس سيادتو كاممة عمى كطنو كتنبثؽ عف إرادة 
. (  )شعبو سمطتو العميا

 
لقد اتخذ البعثيكف مكقفان متحفظان مف أحمد الشقيرم كدارت حكؿ الكياف الفمسطيني نقاشات 

مستفيضة حيث عكس مشركع الكياف الفمسطيني الذم اقترحو البعث كبادرت لجنة حزبية لصياغتو 
برئاسة خالد اليشرطي عضك القيادة القكمية لمحزب كعضكية عبد المحسف أبك ميزر رئيس تحرير 

. ()صحيفة البعث، عكس الشككؾ في قيادة الشقيرم
كقد أثارت حككمة العراؽ في مذكرة رفعتيا إلى الجامعة العربية مسألة تمثيؿ فمسطيف في 

الجامعة كمسألة إبراز الكياف الفمسطيني، حيث دافعت صحؼ البعث عف ىذا المشركع الذم يقـك 
عمى أساس إجراء انتخابات عامة حرة الختيار ممثميف حقيقييف ألبناء فمسطيف، إال أف ىذا المشركع 

لـ يكتب لو النجاح بسبب رفض الثكريكف العرب لمكضكع االنتخابات، باإلضافة إلى ظركؼ 
الكضع في الضفة الغربية كغزة الذم ال يسمح بإجراء ىذه االنتخابات ككاف دفاع صحؼ البعث 

عف ىذا المشركع باعتباره يجمع قكل الشعب المبعثرة كيستخمص مناضميو الحقيقييف لقيادة الشعب 
، كبذلؾ لـ تستطع سكريا كالعراؽ الخركج مف دائرة الشعارات كعدـ القدرة عمى رمف أجؿ التحرم

الممارسة العممية، فالتقى كؿ منيما بتأييد الكياف الفمسطيني رسميان كلـ تممس الجماىير الدعـ 
المطمكب لقياـ جبية التحرير الفمسطينية عمى المستكل الشعبي، كلـ يتحقؽ مطمب القضاء عمى 
الحكـ الرجعي في األردف، كما استمر حزب البعث بتكجيو االنتقاد لمرئيس عبد الناصر بأنو ال 

. ()يمتمؾ خطة لتحرير فمسطيف
                                                 

منظمة -  حوؿ الكياف الفمسطينيحزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد، (  )
آذار  ، مكتب الثقافة كالدراسات كاإلعداد الحزبي،2، سمسمة كثائؽ الدولة الديمقراطية- حركة المقاومة- التحرير
 84-83 ، ص1976

حزب البعث العربي االشتراكي في فمسطيف ودوره في الحركة الوطنية عرار، عبد العزيز أميف مكسى، ( )
. 107، ص1982-1948الفمسطينية 

. 125-122، صالمسيرة إلى فمسطيفعمكش، ناجي، ( )
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: رؤية حزب البعث إلنشاء السمطة الوطنية عمى أرض فمسطيف : رابعاً 
 

كفي سياؽ المكاقؼ كالخطابات التي صدرت عف حزب البعث كقيادتو، فقد جاء في خطاب 
 في سكريا كنشر في جريدة البعث في فالفريؽ أميف الحافظ في احتفاؿ لجيش التحرير الفمسطينيي

أصبح مف حؽ ىذا الجيؿ العربي الفمسطيني أف " قاؿ انو 1965 شباط 15عددىا الصادر في 
يتمرد عمى كاقعة القمؽ، كما أصبح مف حقو أف يثكر عمى األساليب العتيقة كأف ال يجعؿ مف نفسو 
حقالن مف حقكؿ التجارب، بؿ أصبح مف حقو أف ينظـ كيانو السياسي عمى أساس ثكرم شعبي، كأف 

لى أيف تنتيي . ()"يعبئ قكاه تعبئة كاممة مسمحة كاعية تعرؼ مف أيف تبدأ ككيؼ كا 
 
 أصدرت القيادة القكمية لحزب البعث نشرة حزبية ركزت مف خالليا عمى 1974 تمكز27كفي 

أىمية المحافظة عمى الشخصية الكطنية الفمسطينية كأف إبراز الشخصية الكطنية الفمسطينية ال 
يعد عمالن قطريان بؿ يعد عمالن قكميان ككطنيان في آف كاحد ألنو يحافظ عمى القضية الفمسطينية 
ذا كاف يبدك ثمة تعارضان قائمان بيف نمك الشخصية الكطنية  بطابعيا الكطني كبعدىا القكمي، كا 

كالحركة القكمية في قطر مستقؿ كسكريا أك مصر فإف ىذا التعارض ال يعد قائمان في قطر 
ميدد مف حيث األساس بمصيره ككجكد شعبو، كليذا يبقى التركيز عمى شخصيتو الكطنية أمران 
ال بد منو لممحافظة عمى انتمائو الكطني كالقكمي في آف كاحد، كمف ىنا فاف حزب البعث يقؼ 
إلى جانب الشعب الفمسطيني كقيادتو المتمثمة بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد 
ليذا الشعب، كما أف برنامج السمطة الكطنية الذم طرحو حزب البعث ىك مرحمة عمى طريؽ 
التحرير كليس بديالن ليدؼ التحرير كىك بيذا استمرارية لمكقؼ الحزب الكاضح كالمحدد مف 

ضركرة الكياف الفمسطيني كميماتو كما طرحيا منذ أكاخر الخمسينات كتابع النضاؿ مف 
. ()أجميا

 

                                                 
. 192، ص1965سمسمة الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ ( )
. 43-41، ص2010، تمكز388، عالمناضؿ، بياف القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي( )
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كقد أكد الرئيس حافظ األسد ىذه المكاقؼ بصفتو أمينان عامان لحزب البعث كذلؾ في خالؿ 
بأنو تاريخيان ليس ىناؾ أم مبرر بأف :  حيث قاؿ1974خطابو في مؤتمر القمة في الرباط في عاـ 

يقكـ كياف سكرم أك كياف لبناني، إننا أمة كاحدة كنسعى أف تصؿ يكمان ما ألف تككف ىذه األمة في 
ىذا الكياف بحد ذاتو سيككف مف "إلى أف يقكؿ كىك يتحدث عف ىذا الكياف الفمسطيني . دكلة كاحدة

أسمحتنا األساسية كسيككف في الطميعة بيف ىذه األسمحة في نضالنا المقبؿ كالمستمر كفي الصراع 
. ()"المرير المقبؿ الذم البد أف نتصكره بيننا كبيف الصياينة

 
 أعاد حزب البعث 1975 الذم عقد في أكاخر تمكز المؤتمر القومي الثاني عشركفي 

قامة السمطة الكطنية، كأف إقامة أية سمطة كطنية ال يتـ إال مف  تأكيده عمى الترابط بيف التحرير كا 
خالؿ إلحاؽ ىزيمة جديدة بالعدك كما حدد التقرير السياسي لممؤتمر أىداؼ النضاؿ الكطني 

: الفمسطيني، كقد انطمؽ الحزب مف مكاقؼ أساسية منيا 
 
أف الكياف ىك إطار لتعبئة الطاقات يحمؿ اسـ فمسطيف ألنيا ىي التي تعرضت لمغزك  -1

. كاالحتالؿ كىذا ما تتطمبو ميمات النضاؿ مف أجؿ تحرير فمسطيف
 

التأكيد عمى كحدة الشعب الفمسطيني أينما كجدت تجمعاتو ألف تحرؾ األعداء يستيدؼ  -2
تصفية القضية الفمسطينية مف خالؿ تصفية الكجكد الكطني لمشعب الفمسطيني، كتمزيؽ 
كحدتو منطمقا في ىذا المكقؼ مف رفض تذكيب الفمسطينييف أينما كجدكا كبخاصة في 

. ( ).األقطار العربية التي يقيمكف فييا كىك الكجو اآلخر لرفض عمميات التكطيف
 

بتاريخ    " رسالة القيادة القكمية لحزب البعث العربي االشتراكي"كفي حديث لرسالة البعث 
 قاؿ فرحاف أبك الييجا األميف القطرم الفمسطيني لحزب البعث العربي االشتراكي 24/11/2010

في سكريا إف حزب البعث دعا إلى بمكرة الكياف الفمسطيني كالدكر الخاص لمشعب العربي 
الفمسطيني مستفيدان مف تجربة المقاكمة الشعبية في قطاع غزة كمف شعكره بإمكانية تعميـ ىذه 

                                                 
. 43، صندوة البعث والقضية الفمسطينيةسمسمة ندكات البعث الحكارية ،  حزب البعث العربي االشتراكي،()
 40، صندوة البعث والقضية الفمسطينيةسمسمة ندكات البعث الحكارية ،   حزب البعث العربي االشتراكي،()
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 كما أكجدتو مف تفاؤؿ 1958التجربة، كمف تجربة الثكرة الجزائرية كتجربة الكحدة بيف مصر كسكريا 
نياء الكياف  كمف تطمع جماىير األمة العربية كشعب فمسطيف العربي إلى انجاز ىدؼ التحرير كا 

. ()الصييكني الغاصب لفمسطيف
 

ىناؾ مبررات دفعت حزب البعث التخاذ مكقؼ سمبي مف الكياف الفمسطيني في فترة ما 
كذلؾ بسبب تخكؼ الحزب مف سيطرة األنظمة العربية عميو كرسـ سياساتو، كىك ما جعؿ أعداء 

الثكرة كالمتضرركف منيا ينفضكف الغبار عنو ليقدمكه كيانان يحتكم الثكرة السيما كأنيا ىي المنظمة 
التي أنشأتيا مجمكعة الكيانات اإلقميمية العربية في مؤتمرات القمة، لتككف في كقت كاحد كيانان 
جديدان عمى شاكمتيا مف جية كمجاالن أماميا لمتراجع كاالنسحاب المتكاصؿ مف أعباء االلتزاـ 

بمعركة التحرير بحجة كجكد مف تقع عمى عاتقو ىذه الميمة مف جية ثانية، األمر الذم أعطى 
. الحزب زخما كبيرا في التمسؾ بمكقفو مف الكياف الفمسطيني كشركط تجسيده

 
لذا فإف حصر الثكرة في كياف إقميمي قد يكفر لمثكرة كثيران مف إمكانيات ذلؾ الكياف كلكف 

. ()بالمقابؿ يجعميا تدفع ثمنان باىظان لذلؾ
 

لقد تككنت نظرة حزب البعث إلى العمؿ الكطني الفمسطيني مف خالؿ مسيرة الحزب كنضالو 
بيف الجماىير كالسيما نضالو بيف الجماىير الفمسطينية، كفي صدد تحديد مكاقؼ الحزب مف الكياف 

: الفمسطيني فال بد مف التأكيد عمى حقيقتيف كالتركيز عمييما 
 

 كالتي ليا دكر في ىذه المرحمة ىي حؽ الشعب العربي الفمسطيني كشعب الحقيقة األولى
. كاحد في تقرير مصيره عمى كؿ جزء مف أجزاء ترابو الكطني

 

                                                 
 8، ص2010 تشريف أكؿ 10، 71،عرسالة البعثحديث فرجاف أبك الييجا لرسالة البعث، ( )
، 1970، نيساف، 1، منشكرات جبية التحرير العربية، طالطريؽ القومي لتحرير فمسطيفجبية التحرير العربية، ( )

. 65-64ص
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 كىي مرتبطة باألكلى، ىي حؽ شعبنا في ممارسة سيادتو التامة كسمطتو الحقيقة الثانية
عمى أم جزء مف التراب الفمسطيني كذلؾ انطالقا مف أف الشعب العربي الفمسطيني ىك جزء مف 

. ()الشعب العربي كلو كامؿ الحؽ في االستقالؿ الكطني عمى أرضو 
 

يمكف القكؿ إف حزب البعث العربي االشتراكي قد ساىـ في نشر الكعي الفمسطيني بالكيانية، 
كأىمية مكقؼ حزب البعث . كناضؿ مف أجؿ تجسيد الكياف الفمسطيني في اإلطار القكمي المتكامؿ

في " الفمسطنة"ىذا في بداية الستينيات نابعة مف أنو جاء مترافقان مع حالة تككف جنيني بالكعي عمى 
. ()إطار الشعب الفمسطيني المتشرد كالمفتت عبر المنظمات كالحركات الفمسطينية

 
كيرل الباحث أف مكقؼ حزب البعث مف الكياف الفمسطيني نابع مف رؤية الحزب نفسو 

 الكياف التي تستند حسب البعث إلى نظرة تحررية تجسد مفيـك الشخصية الكطنية ـلمفيك
الفمسطينية، كىك ما دفع الحزب عبر قيادتو كمؤتمراتو القكمية في المناسبات المختمفة إلى كضع 
تصكرات كشركط تأسيس الكياف الفمسطيني، كلقطع الطريؽ عمى أكلئؾ الذيف يعتقد الحزب أنيـ 
يسيركف في فمؾ الحككمات العربية بعيدا عف النيج الثكرم، كىك ما سيفقد الكياف المقترح قيمتو 

. النضالية مف كجية نظر البعث
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
حوؿ الكياف الفمسطيني، منظمة  حزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد، ()

  .90، صالدولة الديمقراطية- حركة المقاومة- التحرير
. 418، صفمسطيف والقضية الفمسطينية حمداف، محمد سعيد كآخركف، ( )
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رؤية حزب البعث العربي االشتراكي لحؿ القضية الفمسطينية  : المبحث الثالث
 

ال ينتظر ) كالتي نشرتيا جريدة البعث كحممت عنكاف 1946 عفمؽ في آب ؿتعتبر مقالة ميشي     
أكلى أفكار البعث في  (العرب ظيكر المعجزة، فمسطيف ال تنقذىا الحككمات بؿ العمؿ الشعبي

معالجة القضية الفمسطينية حيث أداف عفمؽ في ىذه المقالة سياسة األنظمة العربية بخصكص 
قضية فمسطيف، كطرح عفمؽ طريقتيف لمعالجة ىذه القضية، تمثمت األكلى في تحكيؿ مشكمة 

كندعك  (.....)فمسطيف إلى درجة عاطفية عقيمة بأف ال نرل فييا إال صكرة لغدر الدكؿ الغربية بنا 
إلى الحذر مف ىذه الدكؿ الماكرة كأف شعبنا لـ يكف في يـك مف األياـ إال حذرا منيا، أما الطريقة 
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الثانية فتمثمت في اإلسراؼ في االطمئناف كالتفاؤؿ بعد إسرافنا في االرتياب كالتشاـؤ فتعتمد عمى 
.  () كتصريحات الكزراء ككعكد رؤساء الدكؿ العربيةءخطب الزعما

 
 السياسية االستسالمية كاالنيزامية التي ؼيكشؼ ىذا النص لمقالة عفمؽ عف جذكر المكاؽ

تعزز التآمر عمى القضية المصيرية الكبرل لمعرب في ىذا العصر، فالعقمية السحرية المتردية 
حضاريا، القاصرة منطقيا، المغزكة نفسيا ال تستطيع أف تستكعب أبعاد التناقض القائـ بيف األمة 

العربية كالعدك الصييكني، كىي بالتالي محككمة بالفشؿ فالمكقفاف المتشائـ كالمتفائؿ لـ يعتمدا في 
انطباعييما عمى نظرة عممية كتحميؿ كمنيجي، بؿ كانا تعبيرا عف اتكاؿ عمى القدر كعدـ الثقة 

بالنفس كىرب مف المسؤكلية، كما أف النص المذككر يتطرؽ إلى طبيعة التحدم الصييكني كمدل 
خطكرتو كمستكاه كبالتالي يبرز ما كراء الصييكنية مف عقيدة كمف مساندة كاسعة في أكساط الييكد 

في العالـ، كمف مؤازرة استعمارية، كأف الخطر ىك خطر حضارم كمصيرم كليس مجرد غزك 
اقتصادم أك سياسي، كىذا يعني بأف مقاكمة الحركة الصييكنية مقاكمة ناجحة كظافرة رىف بانتياج 

إستراتيجية ثكرية تجعؿ العرب يمتفتكف إلى العمؿ الشعبي ليصبكا فيو كؿ جيكدىـ بمستكل جديد 
مف التخطيط كالتنظيـ كترؾ العمؿ الرسمي لمحككمات يدكر في فمكو الخاص التابع في معظـ 

الحاالت لممخططات الخارجية، كعندئذ ال يبقى لمحككمات العربية سكل سبيؿ كاحد لكي تبرىف عمى 
أنيا لـ تكجو لخدمة األجنبي كالعمؿ بكحيو، ىك أف ال تضع العقبات كالعراقيؿ في كجو الشعب 

.  ()المتعطش لمجياد
 

ستراتيجيتو في حؿ القضية الفمسطينية ما بيف  :أوالً  : 1967- 1947منيج حزب البعث وا 
 

سرائيؿ ىي التجسيد ةيقـك منياج حزب البعث عمى أف الصييكني  حركة استعمارية غازية كا 
:  السياسي ليذه الحركة، كىما ييدداف الكياف القكمي العربي كىك يرل

                                                 
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، : ، بيركت1، الكتابات السياسية الكاممة، جفي سبيؿ البعثعفمؽ، ميشيؿ، ( )

. 201، ص(ت.د)
، 1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، ط: ، بيركت، قراءة منيجية في كتاب في سبيؿ البعثفرح، إلياس( )

. 182-181، ص1981
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 بإسرائيؿ بشكؿ مباشر أك ؼرفض الصمح مع الييكد بأم شكؿ مف األشكاؿ كرفض االعترا- 1

. غير مباشر كمقاكمة كؿ اتجاه نحك ذلؾ
اإلبقاء عمى القضية الفمسطينية حية كمقاكمة كؿ محاكلة لتصفيتيا، بغير حميا عمى أساس - 2

. القضاء عمى إسرائيؿ كاسترداد الكطف السميب 
رفض تكطيف الالجئيف الفمسطينييف بأم شكؿ مف أشكالو ألف في ىذا محاكلة استعمارية - 3

. لتصفية القضية كاعتبارىا مجرد مشكمة الجئيف إنسانية بينما ىي مشكمة كطف كشعب كقكمية 
رفض مشركع جكنستكف كأمثالو مف المشاريع التي تيدؼ بحقيقتيا إلى اعتراؼ العرب بإسرائيؿ - 4

.  كتكطيف الالجئيف
االستعداد العسكرم كالمادم كالمعنكم كتعبئة القكل القكمية العربية كدفع حركة التحرر كاالتحاد - 5

. العربية إلى األماـ باعتبار ذلؾ مف أىـ شركط النصر
حكاـ المقاطعة حكليا- 6 . استمرار تشديد الحصار االقتصادم عمى إسرائيؿ كا 
قبكؿ المعكنة العربية كبديؿ لممعكنة البريطانية لألردف كتبني االتحاد بيف سكريا كمصر، - 7

كالعمؿ لدخكؿ األردف فيو كالعمؿ لتحقيؽ كحدة الجيكش في الدكؿ العربية المحيطة بإسرائيؿ 
لغاء المعاىدة البريطانية كمقاكمة األحالؼ  .  ()كحدة حقيقية، كا 

كقد عمؿ حزب البعث عمى إصدار البيانات كالخطابات التي تدعك لخكض معركة التحرير 
 اعتبر البعث بأف النضاؿ 1950 تشريف الثاني 29مف أجؿ فمسطيف، ففي بياف صدر عنو في 

الشعبي في الداخؿ ىك الجزء الياـ في معركة فمسطيف كعميو أف ال يستسمـ لضغط الحككمات 
بعاد الشعب عنيا، كعميو أف يقؼ حائال  كتحذيراتيا كنكاياىا اإلجرامية في طي قضية فمسطيف كا 

دكف االعتراؼ بإسرائيؿ كيطالب بحصارىا االقتصادم، كبحشد المكارد كميا مف أجؿ التسمح 
عدادىـ ليككنكا  يجاد أعماؿ ثابتة ليـ كا  كالتجنيد العاـ اإللزامي، عميو أف يطمب تكطيف الالجئيف كا 
طميعة جيش التحرير، كعميو أخيرا أف يرغـ الحككمات العربية عمى مقاطعة االستعمار الذم يرعى 

.  ()الصييكنية كيحمييا

                                                 
. 84-83، ص1958-1949، حزب البعث العربي االشتراكي، مرحمة النمو والتوسع، العيسمي، شبمي( )
 مف الجمعية التأسيسية إلى مقاومة الديكتاتورية العسكرية 1954-1949القطر السوري نضاؿ البعث، ( )

. 116-115، ص1976، 4، ط2دار الطميعة لمطباعة كالنشر، ج: ، بيركتواألحالؼ استعمارية
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بياف إلى " كحمؿ عنكاف 1951كفي بياف آخر صدر عف حزب البعث في دمشؽ في تمكز 

عاد حزب البعث ككرر مكقفو بأف حؿ قضية " الشعب العربي مف مجمس حزب البعث العربي
فمسطيف النيائي لف يككف إال عمى يد حكـ شعبي متحرر متيف، ذلؾ ألف نظاـ الحكـ الرجعي القائـ 
عاجز عف تحرير فمسطيف كالمحاكالت اإلفرادية التي تظير أحيانا لف تؤدم إلى أكثر مف الحد مف 

مطامع الصييكنية المتمكنة في البالد كالمدعكمة مف األجنبي، كأف الشعب يريد اليـك أف تظؿ 
قضية فمسطيف قائمة فال تطكل بتكطيف الالجئيف كمد يد الصمح إلى إسرائيؿ، كىك يطالب بعكدتيـ 

عربا أحرارا في بالدىـ كيطالب بحصار إسرائيؿ كمقاطعتيا اقتصاديا كبزيادة التسمح كمكافحة 
الصييكنية الغربية، كىك يعتبر كؿ اتفاؽ يجرم مع الدكلة الصييكنية دعما ليا كلالستعمار الذم 

.  ()أنشاىا كسير عمى حمايتيا، كاتخذىا سالحا قكيا ضد العرب
 

كفي حديث لميشيؿ عفمؽ األميف العاـ لحزب البعث حكؿ مكقؼ البعث كرؤيتو في معالجة 
القضية الفمسطينية كمكاجية خطر الصييكنية ، قاؿ عفمؽ أماـ النادم الثقافي ببيركت في شباط 

 كاف حزب البعث يطالب 1948 بأنو قبيؿ قرار التقسيـ كبعده كقبيؿ الحرب في سنة 1956
الحككمات العربية باإلعداد الالـز لمكاجو تمؾ المعركة، كأف معركة فمسطيف تستكجب تحرير الشعب 
داخؿ األقطار العربية، ككاف رد الحككمات بأف شغميا الشاغؿ ىك الخطر الصييكني الداىـ األمر 
الذم شكؿ مغالطة في المكقؼ الرسمي العربي طالما ال يكجد االستعداد كاإلمكانيات لذلؾ، ككذلؾ 
الفساد القائـ في األمة العربية كعدـ قدرة الشعب عمى القتاؿ ضد الصييكنية، لذلؾ فإنو كالحديث 

لعفمؽ بدكف نظرة جذرية إلى أكضاع الشعب ال تككف ىناؾ مقاكمة جدية لمخطر الصييكني، كبدكف 
رفع المستكل االقتصادم كبدكف التكحيد الممكف لبعض األقطار العربية ال يمكف الدخكؿ في معركة 

فالمعركة تتطمب مستكل أعمى مف النضاؿ المادم كالمعنكم حتى تتحرر . فعمية مع الصييكنية 
.  ()فمسطيف
 

                                                 
. 171-167، ص2، جنضاؿ البعث، 1951بياف حزب البعث إلى الشعب العربي في تمكز ( )
. 71-70، ص1979، 2المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، ط: ، بيركت، معركة المصير الواحدعفمؽ، ميشيؿ( )
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كفي حديث آخر لعفمؽ لجريدة الجميكر حكؿ ما آلت إليو القضية العربية داخميا كدكليا 
، ربط عفمؽ قضية فمسطيف بالنضاؿ 1957 تمكز 27 في 63كنشرتو جريدة البعث في عددىا 

التحررم الكحدكم االشتراكي كبأفؽ إنساني تقدمي  بقكلو إذا عالجنا مشكمة إسرائيؿ عمى ضكء 
نظرتنا العربية االنقالبية التي ترتبط فييا صكرة المجتمع العربي بصكرة العالـ كالمجتمع الدكلي 

:  كاإلنساني المقبؿ الذم يسيـ العرب في تحقيقو، نصؿ إلى النتائج التالية
 
إف ما يشكؿ خطرا عمى األمة العربية ىك كياف إسرائيؿ كدكلة ال كجكد أقمية ييكدية في "

الكطف العربي، كأف التعجيؿ في النضاؿ التحررم الكحدكم كتحقيؽ خطكات سريعة كجذرية في 
ىذيف المجاليف تقطع الطريؽ عمى أطماع االستعمار في المحافظة عمى إسرائيؿ كتكسيعيا كأف 

إصرار العرب عمى اتجاىيـ اإلنساني في المجاؿ الدكلي كتعاكنيـ مع الشعكب األخرل في سبيؿ 
تكطيد السمـ كالتقدـ االشتراكي لجميع الشعكب كسياسة الحياد االيجابي، كؿ ىذا يساىـ في إزالة 

أسباب التعصب العنصرم كالديني في العالـ كيساعد عمى اندماج األقمية الييكدية في البمداف 
. ()"األكركبية كبالتالي يضعؼ مبررات كجكد إسرائيؿ

 
 األكثر كضكحا بالنسبة لمكقؼ حزب البعث مف حؿ 1954-1949كتعتبر الفترة مابيف 

القضية الفمسطينية حيث تحكلت الدعكة العامة لمنضاؿ الشعبي كلمقاكمة االستعمار إلى شعارات 
:  محددة، لقد ركز الحزب في ىذه الفترة عمى أربعة مبادئ 

 
 إف النضاؿ العربي الشعبي المكحد ىك طريؽ التحرر عامة كطريؽ تحرير فمسطيف خاصة :أوليا

كىك ما يقتضي القضاء عمى اإلقطاعية التي أضاعت فمسطيف األمر الذم يعني أف تحرير 
. فمسطيف مرىكف بتحقيؽ الكحدة 

.  إف فمسطيف لف تتحرر دكف التحرر المطمؽ مف االستعمار :ثانييا
 إف قياـ نظاـ اشتراكي يحقؽ العدالة االجتماعية كاجب قكمي حيث طالب الحزب بإلغاء :ثالثيا

. المؤسسات االستعمارية كتأميف الشركات االستعمارية كمقاطعة البضائع األجنبية 

                                                 
. 184-183، صالمرجع نفسو ()



69 

 

 إف الحياد ىك التعبير العقمي عف سياسة استقاللية تخدـ مصالح الشعب كيعني ىذا الحياد :رابعيا
. ()جالء القكات األجنبية المحتمة كرفض مشاريع الدفاع المشترؾ كالمساعدات األمريكية

 
 1960لحزب البعث الذم انعقد في أكاخر آب وجاء في توصيات المؤتمر القومي الرابع 

عادة األراضي  بخصكص القضية الفمسطينية أف حؿ قضية فمسطيف كالقضاء عمى كياف إسرائيؿ كا 
. المغتصبة إلى أىميا منكط بأحداث انقالب أساسي في حياة الشعب العربي عمى الصعيد القكمي 

 
:  وحتى يتـ ذلؾ يرى المؤتمر ضرورة االضطالع بالمياـ السياسية المرحمية التالية

 
تأليؼ جبية شعبية تضـ كافة التنظيمات الشعبية الفمسطينية القائمة في البالد العربية عمى أف - 1

. تككف ىذه الجبية مستقمة في تنظيميا كعمميا كنضاليا عف أم مف الحككمات العربية
العمؿ عمى منع إسرائيؿ مف تحقيؽ أم مكاسب جديدة كعمى الخصكص منعيا مف تحكيؿ - 2

مجرل نير األردف كمف المركر في المياه العربية كمطالبة الحككمات العربية إلحكاـ الحصار 
االقتصادم كالسياسي عمى إسرائيؿ عف  طريؽ انتياج سياسة حازمة تجاه الحككمات التي 

. تتعامؿ معيا
.  ()الدعاية لقضية فمسطيف في كافة المجاالت الدكلية كالسعي إلعادة الالجئيف إلييا- 3
 

 لحزب البعث العربي المؤتمر القومي التاسعكما جاء أيضا في التقرير السياسي الذم أقره 
 أف حزب البعث كالتزاما منو بمسؤكليتو التاريخية ليدرؾ أف 1966االشتراكي الذم عقد في أيمكؿ 

عميو أف يطرح في ىذه المرحمة اإلستراتيجية العممية كالثكرية لمنضاؿ العربي، كأف يسيـ في قيادة 
المعركة كتكفير األدكات المكضكعية ليا عف طريؽ تكعية الجماىير كتنظيميا  كحشد طاقاتيا في 
ىذه المعركة المصيرية، كىك ما طرحو الحزب عمميا منذ كالدتو محددا الخط السياسي كالعسكرم 
ليذه اإلستراتيجية كالتي تتمثؿ بيدفيف أساسييف يتـ تنفيذىما مرحميا مف خالؿ نمك القكل الفعمية 

: كىما .. لمنضاؿ الشعبي
                                                 

. 103-102، صالمسيرة إلى فمسطيفعمكش، ناجي، ( )
. 101-100، ص4، ج1964-1947المؤتمرات القومية السبعة األولى نضاؿ البعث، (  )
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. الحفاظ عمى حيكية القضية الفمسطينية -1
كيتضح ىذا . النضاؿ مف أجؿ خمؽ الكضع االستراتيجي المالئـ لخكض حرب التحرير الشعبية -2

 حيف 1950الخط االستراتيجي في المقررات التي صدرت عف مجمس الحزب في كانكف األكؿ 
أعمف أف الحزب يناضؿ في سبيؿ إبقاء قضية فمسطيف قائمة إلى أف يصؿ العرب إلى حقكقيـ 

 .()القكمية

 

لـ يستطع حزب البعث أف يقدـ تصكرا عمميا لحؿ القضية الفمسطينية كلـ يحدد آليات لذلؾ، 
كاكتفى بطرح شعارات كخطكط عامة تدعك لمحاربة إسرائيؿ كعزليا دكف الخكض بتفصيالت ىذه 

. الحرب كطريقة خكضيا، كىك ما لـ يقنع المكاطف العربي بمكضكعية تصكره
 
 

: موقؼ حزب البعث مف األحالؼ الغربية الداعمة إلسرائيؿ : ثانياً 
 

 المتعمقة بالقضية ةاتخذ حزب البعث العربي االشتراكي مكقفا مف الخطكات السياسية المرحمي
الفمسطينية حيث كقؼ متشددا كمقاكما لألحالؼ كالمعاىدات االستعمارية المكبمة لحرية العرب 

كالمؤيدة لدعـ الكياف الصييكني كضركرة قياـ خطكات كحدكية كاالعتماد عمى الذات كحشد الطاقات 
العربية كاستخداـ النفط كالكفاح الشعبي المسمح، كما أكد عمى أىمية المقاطعة االقتصادية كرفض 

كؿ المشاريع المؤيدة لتجميد القضية الفمسطينية، كتصفيتيا كمشركع تكطيف الالجئيف كمشركع 
جكنستكف في استثمار مياه نير األردف أك أم مكسب جزئي يقكد إلى الصمح مع الكياف الصييكني 

.  ()أك االعتراؼ بو أك تثبيت كجكده
 

                                                 
، نيساف، 1منشكرات الطالئع، ط: ، دمشؽ، المقاومة الفمسطينية واأليديولوجيا الثوريةغنيـ، عبد الرحمف( )

. 101-99، ص1973
. 82-81، ص1958-1949 حزب البعث العربي االشتراكي، مرحمة النمو والتوسع، العيمسي، شبمي،( )
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فقد خاض حزب البعث معركة عنيفة ضد حمؼ بغداد ككانت معركة متعددة الجبيات في 
سكريا كالعراؽ كاألردف كلبناف كفي كؿ مكاف مف األرض العربية كصمت إليو تنظيمات الحزب حتى 

كنتجت ضراكة ىذه المعركة مف جسامة أخطار الحمؼ عمى أىداؼ النضاؿ العربي . ذلؾ الكقت
" كمد حددىا حزب البعث حيث انو استيدؼ تصفية قضية فمسطيف كفرض الصمح مع إسرائيؿ 
بينما كانت خطة الحزب تقكـ عمى إبقاء قضية فمسطيف حية كتعارض كؿ سياسة تؤدم إلى 

". تصفيتيا
 

 مندريس في – بدأت معركة البعث ضد حمؼ بغداد كىك في بداياتو حيف عقد اتفاؽ السعيد 
، بؿ كقبؿ ىذه الخطكة حيث عارض الحزب التحالؼ مع تركيا ألنيا اقتطعت لكاء 1954عاـ 

.  ()اإلسكندركنة كاعترفت بإسرائيؿ كصادقتيا كتحالفت معيا كصارت سكقيا التجارية األكلى
 
 

: موقؼ حزب البعث مف دعوات التسوية السممية مع إسرائيؿ : ثالثاً 
 

 تصريحات 1956 تشريف األكؿ 14لقد ىاجـ حزب البعث في العراؽ في بيانو الصادر في 
نكرم السعيد التي طالب فييا  بحمؿ إسرائيؿ عمى التفاكض مع العرب عمى أساس قرارات األمـ 

 كالخاصة بفمسطيف لمتكصؿ إلى تسكية دائمة، حيث ذكر البياف 1947المتحدة الصادرة عاـ 
كيأتي تصريح نكرم السعيد حمقة جديدة في سمسمة التصريحات الرامية إلى تصفية قضية "....

عالف الصمح مع  كالشعب العربي يعتبر دعكة نكرم السعيد لمصمح مع ... ،(إسرائيؿ)فمسطيف كا 
إسرائيؿ كتصفية قضية فمسطيف تصفية نيائية بدافع حرصو عمى مصالح االستعمار الغربي، كقمقو 
عمى نفكذه، اعتداء صارخا عمى إرادتو كفي أخطر قضية عربية كىك لف يتسامح في التفريط بيذه 
القضية الكبرل، كيرل أف أم حؿ لمسالة فمسطيف يجب أف يستيدؼ عكدتيا عربية حرة كيحارب 

                                                 
، كذبة صييونية، 1958بوابة مصر الشرقية، البعث وفمسطيف حتى : رباعية فمسطينية الباقكرم، عبد العاؿ، ( )

. 95، صسقوط القدس
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أم مكسب جزئي ينتيي بتصفية ىذه القضية، كتثبيت كياف إسرائيؿ ألف قيمة أم مكسب ستنعدـ 
.  ()أماـ ضياع اليدؼ الرئيسي الذم ال نقبؿ التراجع عنو كىك تحرير فمسطيف

 
 المكجو إلى 1957 شباط 26كما تناكؿ الحزب أيضا في العراؽ في بيانو الصادر في 

إف الشعب العربي إذ يعتبر قضية فمسطيف قضيتو ...الشعب العربي حكؿ تصريحات نكرم السعيد 
الكبرل يرل اليـك أف أم تساىؿ تبديو أية حككمة عربية في ىذا الشأف يعني التفريط بقضية عربية 
ضعاؼ الحصار االقتصادم المضركب عمييا، كسيؤدم  كبرل، كسيؤدم إلى دعـ كياف إسرائيؿ كا 

.  ()إلى فرض حمكؿ أخرل كتشكيؿ نقاط تيديد جديدة
 
 
 
 
 

 لحزب البعث توصيات تتعمؽ 1965كما أصدر المؤتمر القومي الثامف في نيساف 
: بالمرحمة التي تمر بيا القضية الفمسطينية

 
اعتبار قضية فمسطيف قضية العرب األكلى كبالتالي قضية الحزب الرئيسية كااللتزاـ بتحرير  .1

 .فمسطيف كرفض جميع أنكاع التصفية كالتعكيض كالتكطيف

اعتبار قضية فمسطيف المنطمؽ األساسي لتحديد سياسة الحزب كالتصرؼ بمقتضيات ىدؼ  .2
تحرير فمسطيف عمى الصعيد الحككمي كالعربي كالدكلي كذلؾ لإلسياـ في تحكيؿ االستراتيجية 

 .العربية مف استراتيجية دفاعية إلى استراتيجية ىجكمية

إف المؤتمر القكمي أخذ بعيف االعتبار جميع الظركؼ التي سبقت كرافقت كتمت مؤتمر الذركة  .3
األكؿ كالثاني، يرل بأف ما سمي بركح مؤتمر القمة تشكؿ خطرا لممفاىيـ التي يعتبرىا الحزب 

                                                 
. 145-141، ص3، ط5، جنضاؿ البعث، 14/10/1956بياف حزب البعث في ( )
. 171، ص5،ج، نضاؿ البعث1957شباط / 26بياف حزب البعث في العراؽ في ( )
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أساسية في مكضكع تحرير فمسطيف، كىك لذلؾ يكصي القيادة القكمية بالعمؿ عمى فضح 
 .التزييؼ كالتمسؾ بالشعارات الثكرية الصحيحة

إف المؤتمر يرل بأف الحكـ في سكريا باعتباره حكـ الحزب كىك الحكـ الكحيد المعبر عف  .4
أىداؼ الشعب العربي في تحرير فمسطيف، كلذا فإف عمى القيادة القكمية أف تتعاكف مع 

الجيات المختصة لكضع خطة تؤىؿ القطر السكرم لخكض معركة التحرير ضمف أجؿ زمني 
 .محدد

إف الحزب مف كاجبو دعـ كؿ عمؿ كفاحي مسمح تقـك بو فئات فمسطينية ال تقـك حكليا  .5
 .()الشبيات كالعمؿ عمى تسميح شعب فمسطيف كتييئتو ألجؿ معركة التحرير

 

 نيساف 27 لحزب البعث العربي االشتراكي في القيادة القوميةكفي البياف الذم أصدرتو 
 بمناسبة زيارة الرئيس التكنسي الحبيب بكرقييو لعدد مف بمداف المشرؽ العربي، استنكر 1965

الحزب مكقؼ بكرقيبو مف قضية فمسطيف بشدة مف خالؿ دعكتو لألقطار العربية لمتفاكض مع 
الصياينة حكؿ قرار التقسيـ، كأف عمى العرب االنطالؽ مف أف إسرائيؿ كاقع يجب االعتراؼ بو، 

. كىك ما ييدؼ حسب البياف إلى تصفية القضية الفمسطينية
بعادىا عف  كما أكد البياف عمى ضركرة إعادة قضية فمسطيف إلى أصالتيا كحقيقتيا كا 

المساكمات الرخيصة، كأف الحؿ الكحيد ليذه القضية ىك تحرير فمسطيف مف االستعمار الصييكني، 
كذلؾ بالضغط عمى الحككمات العربية مف أجؿ التسمح العسكرم كالسياسي لتحقيؽ ذلؾ باعتبار أف 

.  ()الكجكد الصييكني في فمسطيف غير شرعي
 

 رفضو لكافة الذا فإف حزب البعث يرفض أم حؿ يتعارض مع ىدؼ تحرير فمسطيف، مؤكد
 المشاريع المشبكىة ضالمشاريع التصفكية كاالستسالمية، كمؤكدا عمى كحدة التراب الفمسطيني كرؼ

                                                 
تكصيات القيادة القكمية لحزب البعث العربي االشتراكي حكؿ فمسطيف في المؤتمر القكمي الثامف في نيساف ( )

. 148-147، ص9، جنضاؿ البعث، 1965
-213، ص2، ط10، جنضاؿ البعث، 27/4/65بياف القيادة القكمية لحزب البعث العربي االشتراكي في ( )

216 .
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إلقامة حككمة فمسطينية في المنفى أك تبني مشاريع تيدؼ إلى إقامة الدكلة الفمسطينية ألف ىذه 
 .()المشاريع تقضي عمى آماؿ الجماىير في التحرير الكامؿ كالعكدة

 
كفي ىذا السياؽ رفض حزب البعث بحـز مشاريع التصفية التي طرحت أثناء كبعد مشركع 

 كالتي تبنتيا أنظمة عربية، ككاف مف نتائج ىذا المشركع كقؼ حرب االستنزاؼ عمى 1970ركجرز
كما رفض الحزب كذلؾ كؿ المشاريع . الجبية المصرية كتصفية حركة المقاكمة في األردف

المشبكىة كال سيما إقامة دكلة فمسطينية في ظؿ االحتالؿ أك مف كاقع اليزيمة، ككقؼ إلى جانب 
القكل الكطنية الفمسطينية كحركة المقاكمة، كقد تجمى ذلؾ في مقررات المؤتمر القكمي الحادم 

. ()1971عشر 
 

كفي إطار رده عمى بعض األسئمة حكؿ مؤتمر القمة العربي الثالث كحؿ القضية الفمسطينية 
 أجاب الدكتكر منيؼ الرزاز األميف العاـ لحزب البعث العربي 1965 أيمكؿ 22في دمشؽ 
أف حؿ قضية فمسطيف يعتمد عمى كضع كؿ الطاقات العربية في خدمة ىذه القضية : االشتراكي

 ةبركح ثكرية تتجاكز الحدكد الضيقة التي تفرضيا عكامؿ التجزئة كالتخمؼ كالمصالح العاجؿ
ذا لـ يرتفع مستكل الطاقات . لمكيانات القائمة كأضاؼ الرزاز أف تحرير فمسطيف عمؿ ثكرم، كا 

العربية المجمدة إلى المستكل الثكرم المطمكب فإنيا ستبقى عاجزة عف مكاجية القضية بكؿ أبعادىا 
. ()إف األقطار العربية لف تحؿ أبدا محؿ الجماىير الشعبية في مجابية ىذه القضية. 

 أصدر حزب البعث نشرة داخمية سرية لألعضاء فقط يحدد فييا 1965 أيمكؿ 29كفي 
زالة دكلة إسرائيؿ، كأف اإليماف بالتحرير يعني االستعداد الكامؿ لخكض  رؤيتو لقضية فمسطيف كا 
المعركة عسكرية كسياسية كاقتصادية مع إسرائيؿ كاف الشعب العربي الفمسطيني ىك رأس الحربة 

                                                 
. 113-112، صالمقاومة الفمسطينية وااليدولوجيا الثوريةغنيـ، عبد الرحمف، ( )
حوؿ الكياف الفمسطيني ، منظمة  حزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد،  ))

 .89، صالدولة الديمقراطية- حركة المقاومة- التحرير
أجكبة الدكتكر منيؼ الرزاز األميف العاـ لحزب البعث العربي االشتراكي حكؿ مؤتمر القمة العربي الثالث كحؿ ( )

. 512، ص1965سمسمة الوثائؽ العربية الفمسطينية لعاـ القضية الفمسطينية، 
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في أم منطمؽ لمتحرير حيث البد مف تنظيـ طاقاتو الثكرية في إطار ككياف يمثؿ إرادتو كجيش 
. يحمؿ لكاءه 

 
كما دعا الحزب إلى تعاكف العرب كخصكصا مف ىـ يحيطكف بإسرائيؿ كالقكل الثكرية، كأف 
نما االنتصار  يتحممكا مسؤكلياتيـ في كضع خطة ليس مف أجؿ الدخكؿ في معركة مع إسرائيؿ، كا 

، كأف المطمكب ىك زج كؿ 1948في ىذه المعركة بعد أف أضاع العرب الجكالت األكلى عاـ 
اإلمكانيات كالطاقات الثكرية العربية لتمعب دكرا ىاما داخؿ مؤتمرات القمة العربية كىك يضع سكريا 

. كمصر في مكاجية ىذا الخطر الصييكني
 

كما أف عمى حزب البعث أف يتبنى القضية الفمسطينية تبنيا كامال كأف يطرحيا بكؿ أبعادىا، 
 في منظمات ثكرية، كأف يككف عمى تكاصؿ مع أبناء الشعب العربي أينما تكاجد فكينظـ الفمسطينيي

كيشرح ليـ مكقؼ الحزب كحككمتو مف أجؿ حؿ القضية الفمسطينية، كاختتـ الحزب نشرتو باعتماد 
العمؿ الثكرم كخيار سميـ لحؿ القضية الفمسطينية، كأف مؤتمرات القمة العربية لف تككف بديمة أك 

.  ()معطمة لنيج كسياسة الحزب تجاه ىذه القضية
 

 لحزب البعث المؤتمر القومي الحادي عشر  كقد أشار التقرير السياسي الصادر عف 
 بالقضية الفمسطينية، إلى أف إقامة دكلة أك سمطة فمسطينية ؽ  كالذم يتعؿ1971 في آب دالمنعؽ

في ظؿ االحتالؿ ليس إال أسمكبا مف أساليب االستعمار كالصييكنية الرامية إلى تصفية القضية 
المطركح مرفكض ألنو جزء مف عممية " الدكلة الفمسطينية"الفمسطينية عمى مراحؿ، كأف مشركع 

التسكية االستسالمية، ككؿ المشاريع التي تيدؼ إلى التخمي عف الكفاح المسمح ، كجر حركة 
. المقاكمة إلى طريؽ المساكمات كالحمكؿ التصفكية

 
: وينطمؽ الحزب في ىذا الموقؼ مف معطيات أساسية تتمثؿ في 

 
                                                 

-267، ص10، جنضاؿ البعثنشرة حزب البعث الداخمية حكؿ سياسة الحزب الفمسطينية كمؤتمرات القمة، ( )
277 .
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.  رفض اإلقرار كاالعتراؼ بشرعية الكجكد الصييكني -1
رفض التنازؿ عف الحقكؽ القكمية كالتاريخية في أم جزء مف أرض فمسطيف كغيرىا مف  -2

. األرض العربية المحتمة
إف شعارات الدكلة الفمسطينية كسائر الصيغ كاألشكاؿ المطركحة ىي بمثابة تكريس لالنتصار  -3

(. )العسكرم كالسياسي لمعدك كتمييد لييمنتو عمى المنطقة العربية
 

 ليحدد ىدفا مرحميا 1975 الذم عقد في سكريا في نيساف المؤتمر القطري السادسكجاء 
: لمحزب يتصؿ بمكضكع الصراع مع إسرائيؿ، يمكف كضعو في شقيف

 
 كعدـ التفريط 1967التحرير الكامؿ لجميع األراضي العربية المحتمة منذ عدكاف حزيراف - أ

. بأم مف األرض أك التنازؿ عنو
االلتزاـ باستعادة الحقكؽ الكطنية لمشعب العربي الفمسطيني كحقو في تقرير مصيره عمى - ب
. أرضو

كحدد المؤتمر لذلؾ أسس عمؿ كمنطمقات، ككاف كاضحا أف الحزب حيف يحدد ىدفا مرحميا 
فيك ال ييمؿ اليدؼ االستراتيجي النيائي في ىذه القضية كال يتجاكزه، كلكنو فيما يبدك خضع 

أنو حزب في السمطة ، كأنو البد أف : أكثر مف أم كقت مضى لمعطيات كمتغيرات كحقائؽ منيا
يمارس تكتيكا تقتضيو السياسة الدكلية كتفرضو األكضاع العربية عمى الحككمة السكرية التي ىي 
في النتيجة صاحبة قرار بعثي في جكىره كثقمو كتكجيو ألف البعث يقكد الجبية الكطنية التقدمية 

.  التي شكمتيا الحركة التصحيحية
 

كلـ يغفؿ الحزب اإلشارة في قرارات المؤتمر القطرم السادس إلى استمرارية مكقفو 
االستراتيجي مف القضية الفمسطينية، فأفرد لذلؾ فقرة خاصة في قراراتو تحت العنكاف ذاتو، كثبت 
في ىذا المجاؿ مكقفو المبدئي كسياستو المرحمية أم اإلستراتيجية كالتكتيؾ حيف أعمف في بيانو 

                                                 
، سمسمة البعث والكياف الفمسطينيحزب البعث العربي االشتراكي القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد،  ()

 .101-100، ص 5الكثائؽ
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عف تأييد حؽ الشعب الفمسطيني في إقامة السمطة الكطنية المستقمة عمى األرض الفمسطينية 
. ()التي يتـ تحريرىا، كمكاصمة النضاؿ لتحرير كامؿ التراب الفمسطيني

 
كيرل الباحث أف مكقؼ حزب البعث المتشدد تجاه سياسة األحالؼ الغربية كمشاريعيا 

 بالسياسية قد خدـ مرحمة زمنية معينة كاف فييا الحزب يقكد دفة العمؿ القكمي إلى جانب األحزا
كالحركات القكمية األخرل، كلـ يكف باإلمكاف التعاطي مع الحمكؿ السياسية المطركحة باعتبارىا 

كلكف . تعني االعتراؼ بإسرائيؿ في ذلؾ الكقت، كالتخمي عف البعد القكمي لمقضية الفمسطينية
 عندما قبمت سكريا التفاكض 1973أكتكبر / استراتيجية حزب البعث تغيرت بعد حرب تشريف 

مع إسرائيؿ كضمف مكقؼ عربي مكحد عمى أساس قرارات األمـ المتحدة التي تنص عمى 
كبعد حرب الخميج الثانية عاـ . 1967انسحاب إسرائيؿ مف األراضي العربية المحتمة عاـ 

  كضرب العراؽ، كنتيجة الختالؿ مكازيف القكل في المنطقة، كسيطرة الكاليات المتحدة 1991
األمريكية كقكة عظمى كحيدة في العالـ، فقد كافقت سكريا عمى المشاركة في مؤتمر مدريد لمسالـ 
كالدخكؿ في مفاكضات مباشرة مع إسرائيؿ، إال أف ىذه المفاكضات قد كصمت إلى طريؽ مسدكد 

بسبب تعنت إسرائيؿ في مكاقفيا الرافضة لالنسحاب مف األراضي العربية المحتمة بما فييا 
. ىضبة الجكالف السكرم المحتؿ

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
. 46- 45، ص2000، شتاء 8،عالفكر السياسي، سوريا القضية القومية ومسار البعث عرساف، عمي عقمة، ()
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الفصؿ الرابع 
موقؼ حزب البعث العربي االشتراكي مف القوى والفصائؿ الفمسطينية 

 
موقؼ حزب البعث العربي االشتراكي مف منظمة التحرير الفمسطينية  : المبحث األوؿ

 
لقد أفرزت الحركة الكطنية الفمسطينية عبر نضاليا الطكيؿ ضد االحتالؿ اإلسرائيمي حالة  

مف النشاط الفمسطيني المكثؼ شيدتو فترة الستينيات، تمثؿ في تصعيد المقاكمة ضد المحتؿ، 
كالعمؿ عمى إبراز اليكية الكطنية الفمسطينية كعنكانيا منظمة التحرير الفمسطينية التي جاء تأسيسيا 

 كتجسيدا لنضالو، كليخمؽ حالة مف الفرز عمى الساحة متعبيرا عف تطمعات الشعب الفمسطيف
الفمسطينية كالعربية في استقطاب المكاقؼ باتجاه دعـ ىذه المنظمة في إطارىا العربي الرسمي، أك 

معارضة ىذا التكجو ككنو يفقد المنظمة بعدىا النضالي الحقيقي كىك ما تمثؿ في مكقؼ حزب 
.  البعث عند تأسيس منظمة التحرير

 
اإلسرائيمي نفسو عمى الساحة العربية في - كقد فرض الطابع المصيرم لمصراع العربي

مطمع الستينيات عندما أخذت العناصر الفمسطينية الشابة في إنشاء الخاليا كالتنظيمات الثكرية 
لمتابعة المقاكمة ضد االحتالؿ الصييكني، كفي ىذه األثناء كأماـ عجز األنظمة العربية عف 

 اضطرت ىذه األنظمة إلى خمؽ نظاـ 1964مكاجية إسرائيؿ بتحكيؿ مجرل نير األردف عاـ 
فمسطيني مشابو لألنظمة العربية حسبما كانت تخطط، كتعتقد مف حيث تككينو كقيادتو ليككف أداة 

. ()في يد األنظمة ضد التحرؾ الثكرم الفمسطيني كىك منظمة التحرير الفمسطينية
 

: موقؼ حزب البعث مف منظمة التحرير الفمسطينية : أوالً 
 

                                                 
، جبية التحرير العربية في كتاب خبرات الحركة السياسية الفمسطينية في القرف العشريف إسماعيؿ، محمكد، ( )

. 583ص
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 اتخذ حزب البعث كالقيادة 1964عندما أعمف عف قياـ منظمة التحرير الفمسطينية في أيار 
 التحفظ بأف القيادة السكرية الحزبية اعتبرتيا منظمة االسكرية مكقفان متحفظان منيا، كيمكف تفسير ىذ

تقميدية أك رجعية كفؽ المغة الثكرية التي كانت سائدة كقتيا، أك أنيا اعتبرتيا أداة بيد القيادة 
المصرية لما بيف القيادتيف مف خالؼ، بؿ ربما التشكيؾ في النكايا التي تقؼ كراء إنشاء 

. ()المنظمة
 

كما أف حزب البعث في سكريا بقيادة أميف الحافظ كاف يتشكؾ في ثكرية منظمة التحرير، 
فقد كاف النظاـ . انطالقان مف مكقفو مف أسمكب مؤتمرات القمة العربي التي نشأت المنظمة في ظميا

السكرم آنذاؾ يعتبر أف مؤتمرات القمة قمبت القضية مف تحرير فمسطيف إلى قضية تحكيؿ الركافد 
. ()التي قامت بيا إسرائيؿ لمياه نير األردف، كحكلتيا مف اليجكـ إلى الدفاع

 
كعندما اختير احمد الشقيرم مف قبؿ المؤتمر الكطني الفمسطيني رئيسان لمنظمة التحرير 

تراكح المكقؼ السكرم بيف المعارضة كالتأييد لمرجؿ كميمتو، كاحتدـ الجدؿ بيف البعثييف حكؿ ىذا 
. المكضكع كامتزج بجدليـ المستمر حكؿ مؤتمرات القمة العربية

 
كفي خضـ النقاشات حكؿ مكقؼ الحزب مف قيادة الشقيرم لممنظمة، كاف مكقؼ شعبة 

الرغبة في إعادة بناء : فمسطيف في حزب البعث بأف الساحة الفمسطينية مسيرة بتأيد عامميف ىما
الكياف الكطني كالحماس لمرئيس عبد الناصر، كقد اقترح أعضاء شعبة فمسطيف في اجتماع مع 

الرئيس أميف الحافظ بأف تساند سكرية منظمة التحرير كتضغط عمى الشقيرم كفريقو في اتجاه حثيـ 
. ()عمى المكازنة بيف البعث كعبد الناصر

 

                                                 
البعث والقضية الفمسطينية في كتاب خبرات الحركة السياسية الفمسطينية في القرف  حكراني،عبد اهلل، ( )

. 205،صالعشريف
. 119 ، صصامد االقتصادي، حزب البعث وقضية فمسطيف كامؿ، ىياـ، ( )
. 81-80 ، ص4، جدروب المنفىحكراني، فيصؿ ، ( )
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إف اآللية التي تـ مف خالليا تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية جعمت حزب البعث يتخذ 
منيا مكقفا متشككا كصؿ إلى حد اليقيف بأف السياسة التي ستنتيجيا المنظمة ستككف مرتبطة 

، كىك ما سيفقد القضية الفمسطينية ابإمالءات الحككمات العربية التي كافقت عمى تشكيمتيا كقيادتو
بعدىا القكمي، كبالتالي يضع عالمة استفياـ عمى الدكر النضالي كالثكرم الذم قامت مف أجمو 

. ()منظمة التحرير
 

كفي بداية الستينات بدأت الحركة الكطنية الفمسطينية أحزابان كتنظيمات كبضمنيا حزب 
البعث، تعبر عف ذاتيا كمضمكنيا باالنخراط الكاسع في عممية الكفاح المسمح كالتكسع في مكاجية 
االحتالؿ سكاء مف داخؿ األرض المحتمة أك مف خارجيا، كمف ىنا استطاعت الفصائؿ المنضكية 
تحت عنكاف الثكرة الفمسطينية أف تفرض نفسيا عمى الكاقع العربي ككجكدىا في الشارع العربي بعد 

كفي ظؿ ىذا الزخـ الثكرم دخمت ىذه الفصائؿ إلى . أف أخذت الشرعية الجماىيرية الفمسطينية
منظمة التحرير الفمسطينية لتحكليا مف كرقة بيد األنظمة إلى ممثؿ شرعي ككحيد الشعب 

. ()الفمسطيني
 

 إلى إقامة منظمات بديمة فكبعد أف أنشئت منظمة التحرير الفمسطينية، حفز ذلؾ الفمسطينيي
كقد حظيت ىذه المنظمات بدعـ حزب البعث في سكريا، كال سيما أف . آمميف أف تككف أكثر فعالية

دكالن عربية أخرل كانت تفعؿ ما في كسعيا لمنع الفدائييف مف العمؿ كاالنطالؽ مف أراضييا تحسبان 
لمضربات االنتقامية الصييكنية التي يستفزىا النشاط الفدائي، فكاف تمتع منظمة التحرير الفمسطينية 

التي يرأسيا أحمد الشقيرم بالرعاية المصرية سببان كجييان لجعؿ سكريا تدعـ جماعات فمسطينية 
. ()خاصة بيا
 

                                                 
. 2/4/2011 مقابمة أجريت مع بساـ الشكعة في مدينة نابمس بتاريخ ( )
، جبية التحرير العربية في كتاب خبرات الحركة السياسية الفمسطينية في القرف العشريف إسماعيؿ، محمكد، ( )

. 584ص
. 119-118، صصامد االقتصادي، حزب البعث وقضية فمسطيفكامؿ، ىياـ، ( )
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 في ظؿ الرسمية 1964كقد اعتبر حزب البعث أف قياـ منظمة التحرير الفمسطينية عاـ 
العربية لـ يكف أكثر مف استجابة لتطمع الشعب العربي الفمسطيني إلى أخذ دكر خاص بو لتحقيؽ 

 إال أف ذلؾ لـ يعني أف الرسمية العربية قد سممت لمشعب – التحرير كالعكدة –شعار المرحمة 
الفمسطيني بدكره الخاص كحقو في التعبير عف ذاتو الكطنية، كىك ما أكده مكقؼ شعبة فمسطيف في 
حزب البعث في لبناف الذم اعتبر أف المنظمة ليست األداة النضالية التي تستطيع أف تتحمؿ أعباء 

 .()معركة تحرير فمسطيف
 

كما صدر عف مجمكعة مف الضباط الفمسطينييف البعثييف، الذيف كانكا ينشطكف باسـ الجبية 
 انتقدت فيو منظمة التحرير الفمسطينية بصكرة صريحة 1964 أيمكؿ 3بيانان في "الثكرية الفمسطينية 

االنبثاؽ التمقائي مف "لمدكؿ العربية كبأنيا فرضت مف أعمى بدالن مف أف تنبع مف " بالتبعية"كاتيمتيا 
. ()"، كبأنيا تفتقر إلى الطميعة الثكرية القادرة عمى تحمؿ أعباء النضاؿ"صفكؼ الجماىير

 
كقد حددت سكريا مكقفيا مف منظمة التحرير الفمسطينية بناء عمى اعتقادىا أنيا تابعة 

 عبد الناصر، كتحدل الرئيس السكرم أميف الحافظ نظيره المصرم في أثناء مؤتمر القمة سلمرئي
 بأنو قادر عمى كضع خطة ليزيمة إسرائيؿ ىزيمة كاممة خالؿ 1964العربي الثاني في أيمكؿ 

 لكاءن قتاليان ككانت ىذه المزايدة سببان رئيسيان في قياـ عبد الناصر 40أربعة أياـ إذا كضع في تصرفو 
يضع سيناء كقطاع غزة تحت تصرؼ منظمة التحرير الفمسطينية كي تنشئ "بإبالغ القمة أنو 
.   ()"الجيش الفمسطيني

 
كبعد أف طرح حزب البعث مشركعو الشامؿ لمكياف الفمسطيني كمؤسساتو المختمفة في أيار 

 في التحركات في المؤسسات ف، في ضكء ذلؾ أعطى الحزب دكران بارزان  لمحزبيف الفمسطينيي1964
                                                 

حوؿ الكياف الفمسطيني ، منظمة  حزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد، ()
. 12، ص2، سمسمة كثائؽالدولة الديمقراطية- حركة المقاومة- التحرير

. 170، صالحركة السياسية والوطنية في فمسطيفحزب البعث العربي االشتراكي، : كانظر أيضا   
: ، بيركت1993-1949الكفاح المسمح والبحث عف الدولة، الحركة الوطنية الفمسطينية صايغ، يزيد، ( )

. 174، ص2002، كانكف الثاني، 1مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط
. 174، ص1993-1949الكفاح المسمح والبحث عف الدولة، الحركة الوطنية الفمسطينية  صايغ، يزيد، ( )



82 

 

كعمى الصعيد الحزبي عقدت اجتماعات مكسعة . التي انبثقت عف منظمة التحرير الفمسطينية
لدراسة أساليب العمؿ لتحقيؽ مقررات المؤتمرات القكمية لحزب البعث كلكضع الخطط الكفيمة 

بممارسة الكفاح المسمح خاصة بعد أف اتجيت منظمة التحرير آنذاؾ اتجاىان تقميديان حاكلت فيو 
ممارسة أسمكب الميادنة كالمسايرة لبعض الحككمات العربية التي ضغطت باتجاه إبعاد الجماىير 

. ()عف القياـ بنشاط تنظيمي كعسكرم، كىك ما دفع الحزب إلى اتخذ مكقؼ داعـ لمعمؿ الفدائي
 

كما دعا الحزب إلى إعادة الضباط الفمسطينييف المسرحيف مف الجيش السكرم أمثاؿ عبد 
الرزاؽ اليحيى كمصباح البديرم كمحمد الشاعر السكرم لقيادة جيش التحرير الفمسطيني الذم 

. ()شكمتو منظمة التحرير عندما فاكض قيادة المنظمة بيذا المكقؼ
 

كقد لعب العسكريكف في حزب البعث دكران في مكضكع السيطرة عمى جيش التحرير 
الفمسطيني، فكانت القيادة السكرية تعد عمى أف يتـ تبادؿ المراسالت بيف منظمة التحرير الفمسطينية 

. ()ككحدات جيش التحرير الفمسطيني مف خالؿ االستخبارات العسكرية  السكرية
 

كعمى الصعيد الفمسطيني تحكلت دمشؽ إلى كاحدة مف الساحات الرئيسية لمنشاط الذم ال 
يقتصر عمى نشاطات كنشأة كتطكر منظمة التحرير الفمسطينية كحدىا، بؿ تعداىا إلى المنظمات 
الداعية إلى الكفاح المسمح كىي التي نشأ بعضيا في سكريا كأنشأ بعضيا اآلخر فركعان فييا كراح 

. ()عددىا يتزايد كأخذت نشاطاتيا تبرز لمعياف
 

كفي الكقت الذم ظؿ فيو أحمد الشقيرم يتردد عمى دمشؽ استمرت عالقتو بالحزب كالدكلة 
عمى حاليا األكؿ، مراكحة بيف الجفكة كالمجامالت، بيف االنتقاد كالمساندة دكف أف تصير حميمة 
كلكف ذلؾ لـ يمنع مف أف يتسع نشاط مكتب منظمة التحرير كتقدـ لو التسييالت مف قبؿ الدكلة 

                                                 
. 27-26، ص1968 التنظيـ الفمسطيني المكحد منذ البدايات كحتى انعقاد المؤتمر التحضيرم شباط ( )
. 155، ص4، جدروب المنفى ، فيصؿ، حكراني( )
. 192، ص السابؽرجع الـيزيد،  صايغ،( )
. 153، ص4، ج، دروب المنفىحكراني، فيصؿ( )
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التي تركت المجاؿ لممنظمات الفمسطينية أف تعمؿ مف أراضييا إلى جانب حركة فتح كجبية 
فقد نشأت منظمات فمسطينية كاستمرت لبعض الكقت ثـ انفرط عقدىا . التحرير الفمسطينية

. ()كاندمجت مع بعضيا البعض
 

: انتقاد حزب البعث لدور منظمة التحرير الفمسطينية : ثانياً 
 

 تقييمان عامان ألكضاع 1965قدـ المؤتمر القكمي الثامف الذم عقده حزب البعث في نيساف 
 متطرقا إلى الدكر المشرؼ الذم لعبو عرب فمسطيف في 1948الشعب الفمسطيني بعد نكبة 

نضاليـ ضد االستعمار، كقياـ المنظمات الفدائية السرية التي لعبت دكران باتجاه الدفع نحك التحرر، 
كما تطرؽ المؤتمر إلى كضع المنظمات كالييئات الفمسطينية مف خالؿ التقرير الذم أعدتو شعبة 
فمسطيف لدل حزب البعث في لبناف، حيث بينت ىذه الشعبة في تقريرىا دكر كؿ مف الييئة العربية 

في النضاؿ الفمسطيني نتيجة " فتح"العميا كالمالحظات بشأنيا ككذلؾ دكر حركة تحرير فمسطيف 
الخبرة التي حصؿ عمييا قادة ىذه الحركة في القاىرة بعد عدكاف السكيس، حيث دعكا إلى العمؿ 

الفدائي الفمسطيني كتنظيـ الشباب الفمسطيني المتحمس لذلؾ، كتطرؽ التقرير إلى الكياف السياسي 
لمشعب الفمسطيني المتمثؿ بمنظمة التحرير الفمسطينية كمالحظات الحزب عمى ىذا الكياف الذم 

. يجب أف يتمتع بالصفة الثكرية كالتحرر مف التبعية لمحككمات العربية
 

كمف التكصيات التي قدميا المؤتمر القكمي الثامف لمقيادة القكمية فيما يتعمؽ بمكقؼ البعث 
أف المؤتمر يرل بأف منظمة التحرير الفمسطينية ليست األداة النضالية : مف الكياف الفمسطيني ىي

التي تستطيع أف تتحمؿ أعباء معركة تحرير فمسطيف، كأف الظركؼ التي أنشأتيا كالقكل التي 
تدعميا كالعناصر التي تقكدىا تعبر جميعيا عف الغاية غير الثكرية التي دفعت إلى إنشاء 

كما أف ىذه النظرة تكجب عمى الحزب السعي كالنضاؿ مف أجؿ إقامة كياف ثكرم قادر . المنظمة

                                                 
. 155ص ،نفسو رجعالـ( )
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عمى تعبئة شعب فمسطيف كقيادتو في معركة التحرير مف أجؿ العكدة كيترؾ لقيادة الحزب اتخاذ 
. ()المكاقؼ التفصيمية التي تخدـ ىذا اليدؼ

 
استمر انتقاد حزب البعث لمنظمة التحرير فقد أشار البياف الذيف صدر عف القيادة القكمية 

 إلى منظمة التحرير الفمسطينية بأف ىناؾ تخكفان مف أف تحمؿ 1965 أيار14لحزب البعث في 
تناقضات الكاقع الرسمي العربي كاتيميا بأنيا فاقدة لمثكرية كالقدرة عمى مجابية األخطار كتنظيـ 
عممية التحرير، ذلؾ ألف ظركؼ تأسيس كتشكيؿ ىذه المنظمة كالمكافقة عمييا تأتي في حدكد 
ضيقة كتجعؿ فعاليتو رىنان باستمرار حالة الميادنة العربية كمرتبطة بالحد األدنى مف التفاىـ 

. () التي سمحت بكجكدىاتكالتضامف كتابعة لالعتبارا
 

كانتقد البعث الييكمية الفكقية في مخاطبة الجماىير مف خالؿ األجيزة البيركقراطية الالثكرية 
. لممنظمة كمنطقيا الغكغائي البعيد كؿ البعد عف اإلستراتيجية الثكرية التحريرية

فمف كجية نظر الحزب كرغـ أف المنظمة ظمت تعتبر الممثؿ الرسمي لشعب فمسطيف كلك 
مف الناحية الشكمية إال أنيا كانت عمميان تمثؿ النيج التقميدم الرجعي لمعمؿ السياسي، كبالتالي لـ 
تكف تعبر عف إرادة الشعب الفمسطيني بقدر ما كانت تعبر عف مصالح بعض الحككمات العربية 

. ()التي رأت في المنظمة مالذان لميركب مف تنفيذ  االلتزامات المترتبة عمييا تجاه قضية التحرير
 

كفي خطاب األميف العاـ لحزب البعث الدكتكر منيؼ الرزاز في ميرجاف أسبكع نصرة 
، شكؾ الرزاز في جدكل جامعة الدكؿ العربية كمكقؼ دكؿ الجامعة كتقاعس 1965فمسطيف عاـ 

القيادة العربية المكحدة كقيادة منظمة التحرير كقاؿ بأف سكريا ال تريد أف تدفع الجماىير العربية إلى 
اليأس بؿ تريد أف تقؼ إلى جانب كؿ القكل كتدعميا كتسندىا كتضع يدىا بيدىا، كقاؿ بأف الحزب 

كما في ثكرية منظمة التحرير الفمسطينية . شكؾ في الفعالية الحاضرة لمقيادة العربية المشتركة

                                                 
-139، ص9، ج نضاؿ البعثتقرير حكؿ فمسطيف مقدـ مف شعبة فمسطيف في لبناف لممؤتمر القكمي الثامف،( )

148 .
. 184-183، ص1965سمسمة الكتاب السنوي لموطنية الفمسطينية لعاـ ( )
. 282، ص1968 التنظيـ الفمسطيني المكحد منذ البدايات كحتى انعقاد المؤتمر التحضيرم شباط( )
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كجدكل قيادتيا، كلكف سكريا الحزب كسكريا الثكرة ىي الكحيدة التي فتحت أبكابيا لممنظمة تجنيدان 
كلقد شكؾ الحزب في كسائؿ الجامعة العربية كلكف سكريا الحزب . كدعمان كتنظيمان كعسكريان كماليان 

. كالثكرة ىي التي قادت الركح الثكرية السميمة داخؿ الجامعة
 

كأضاؼ الرزاز في خطابو بأننا في الحزب ال نطمب أف تنتيي القيادة العربية المكحدة، كال 
نطمب أف تنتيي منظمة التحرير كلكنا نطمب مف عبد الناصر بالذات أف يسمح ليا بأف تككف 

. ( )منظمة ثكرة، منظمة تحرير ال منظمة تمثيؿ
 

كفي تصريح لألميف العاـ لمنظمة الصاعقة كعضك المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفمسطينية زىير محسف أثناء جمسات الحكار الديمقراطي كبشأف المكقؼ السياسي الذم يجب أف 

، أكد 1974تتخذه منظمة التحرير لمكاجية التحكالت الجارية عمى الساحة الفمسطينية في عاـ 
محسف أف تككيف منظمة التحرير الفمسطينية منذ البداية دليؿ عمى تبمكر قناعة عند الدكؿ العربية 
بأف ىدؼ التحرير بمعنى إزالة إسرائيؿ ليس ممكنان مف قبؿ القيادات العربية التي كانت مكجكدة 

.  كبديؿ عف االلتزاـ بفكرة التحرير1964آنذاؾ، كلذلؾ عممت عمى تشكيؿ منظمة التحرير في سنة 
 في أف تككف رمزان معبران عف استمرارية الشعب 1967كقد نجحت المنظمة بعد حرب عاـ 

الفمسطيني كاستمرارية نضالو في ظؿ نشكء االلتزاـ األكثر كضكحان مف جانب الدكؿ العربية بتحرير 
، كتخمييا عف االلتزاـ المعمف عمى األقؿ بتحرير فمسطيف بكامميا 1967األراضي التي احتمت عاـ 

. ()الذم اعتبر مسؤكلية كبيرة ممقاة عمى عاتؽ حركة التحرر الفمسطيني نفسيا
 

ىناؾ مبررات دفعت حزب البعث التخاذ مكقؼ سمبي مف الكياف الفمسطيني في فترة ما 
خضاعو إلمالءاتيا، األمر  كذلؾ بسبب تخكفو مف سيطرت الحككمات العربية عمى ىذا الكياف كا 
الذم أعطى الحزب زخمان كبيران في التمسؾ بشركطو نحك تحقيؽ اليدؼ مف الكياف الفمسطيني بما 

                                                 
، خطاب األميف العاـ لحزب البعث العربي االشتراكي الدكتور منيؼ الرزاز في ميرجاف أسبوع نصرة فمسطيف( )

. 19-15ص
، 1، منشكرات مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط1974سمسمة الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ ( )

. 10، ص1977
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يجسد اليكية الكطنية كالقكمية لمشعب العربي في فمسطيف، كىك ما قطع الطريؽ عمى أعداء الثكرة 
الفمسطينية في حصر الكياف الفمسطيني في إطار التكجيات اإلقميمية الضيقة، لذا فإف حصر الثكرة 

في كياف إقميمي قد يكفر لمثكرة كثيران مف إمكانيات ذلؾ الكياف كلكف بالمقابؿ يجعميا تدفع ثمنان 
. ()باىظان لذلؾ

 
: حزب البعث وانتزاع االعتراؼ بمنظمة التحرير كمثؿ شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني : ثالثاً 
 

 شكؿ انتقاؿ قكات الثكرة الفمسطينية مف األردف إلى سكريا كمف ثـ إلى لبناف بعد الصدامات 
رساؿ قكات مف الجيش السكرم إلنقاذ 1970كاألحداث الدمكية مع النظاـ األردني في أيمكؿ   كا 

المقاكمة الفمسطينية المحاصرة كاحتضاف سكريا لمنظمة التحرير كقكاتيا ، بداية الدعـ المادم 
. ()كالمعنكم لممنظمة كالتأكيد عمى تمثيميا لمشعب الفمسطيني

 
كبدكره قاؿ الدكتكر صباح ىاشـ عضك قيادة منظمة حزب البعث في قطر العراؽ في ندكة 

أف سكريا أكدت بقيادة حزب البعث العربي االشتراكي مكاقفيا المبدئية " البعث كالقضية الفمسطينية 
كالثابتة مف الثكرة الفمسطينية في كؿ المقاءات العربية كالدكلية، ككاف ليا في مؤتمر القمة العربي 

 الدكر الياـ كاألساسي النتزاع قرار قمة باعتبار منظمة التحرير الفمسطينية 1974في الرباط عاـ 
الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني عمى الرغـ مف تكتؿ بعض القكل الرجعية لرفض مثؿ 

. ()"ىذا القرار
 

 كفي مكقؼ لحزب البعث العربي االشتراكي في العراؽ، فقد صدر في بغداد في الحادم 
 بياف مشترؾ عف محادثات كفد منظمة التحرير الفمسطينية برئاسة أحمد 1970عشر مف آب 

المرعشمي مع كفد حزب البعث برئاسة عمي غناـ، كقد أكد كفد البعث أف منظمة التحرير 
                                                 

، 1970، نيساف، 1، منشكرات جبية التحرير العربية، طالطريؽ القومي لتحرير فمسطيفجبية التحرير العربية، ( )
. 65-64ص

 مقابمة مع إحساف كامؿ الناطؽ الرسمي باسـ حزب البعث العربي االشتراكي في فمسطيف أجريت معو في كقت ()
. 18/1/2011سابؽ في راـ اهلل  بتاريخ 

. 63، صندوة البعث والقضية الفمسطينيةحزب البعث العربي االشتراكي، سمسمة ندكات البعث الحكارية، ( )
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الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي لمشعب الفمسطيني الذم يقؼ أماـ كؿ المحاكالت التسكية السياسية 
. ()عمى حساب شعب فمسطيف كقضيتو الكطنية

 
كما كاصؿ حزب البعث في سكريا كفي المناسبات السياسية المختمفة التأكيد عمى دعمو 

لمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ  لمشعب العربي الفمسطيني، ففي خطاب لمرئيس حافظ األسد 
:  ، قاؿ 1974األميف العاـ لمحزب في المؤتمر الرابع لمصحفييف العرب في آب 

 
ينبغي أف نؤكد بأف صاحب الرأم األكؿ في تقرير حقكؽ الشعب العربي الفمسطيني ىك 

شعب فمسطيف نفسو ممثال بمنظمة التحرير الفمسطينية التي اعترفنا جميعا كحرصنا عمى أف تأخذ 
دكرىا في المجاالت العربية كالدكلية، كأحب أف يعمـ كؿ مف يرغب في إقرار السالـ في ىذه 

. () المنطقة عميو أف يناقش مسألة الحؽ الفمسطيني مع منظمة التحرير الفمسطينية
 

 أقرت القمة أف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ 1974كفي مؤتمر قمة الرباط 
الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني، كقد قدـ كفد العراؽ الذم كاف يرأسو صداـ حسيف مذكرة يكضح 

أف العراؽ يكافؽ عمى اعتبار منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد )مكقفو كىك 
كيعني ىذا القرار الذم خرجت بو قمة الرباط  (لمشعب الفمسطيني عمى طريؽ تحرير فمسطيف

تفكيض المنظمة بدالن مف الحككمة األردنية بالتعامؿ السياسي كالقانكني كمف ثـ العممي مع قضية 
. ( )(كخاصة الضفة الغربية)فمسطيف 
 

كفي حديث خاص لصداـ حسيف نائب أميف سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي 
االشتراكي كنائب رئيس مجمس قيادة الثكرة العراقي حكؿ الخطكط الثابتة لسياسة العراؽ كذلؾ 

                                                 
، 1، منشكرات مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط1971سمسمة الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ ( )

. 242، ص1975
 منظمة -حوؿ الكياف الفمسطيني حزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد، ()

. 90-89 صالدولة الديمقراطية،- حركة المقاومة-التحرير
بياف القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي حوؿ االتفاؽ بيف منظمة التحرير الفمسطينية والكياف ( )

. 2، ص1993، أيمكؿ الصييوني
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لقد التزمنا بكضكح في مؤتمر قمة : ، قاؿ صداـ حسيف1975 شباط 22لجريدة النيار المبنانية في 
الرباط بأف منظمة التحرير ىي الممثؿ الشرعي كالكحيد عمى طريؽ التحرير كأننا لـ كلف نتخؿ عف 
منظمة التحرير الفمسطينية كنحرص دكمان عمى أف تككف عالقتنا معيا نضالية كأخكية عمى أساس 

. ()الكضكح كالمكضكعية ميما كاف ىناؾ اختالؼ في كجيات النظر
 

كما أكد حزب البعث العربي االشتراكي في العراؽ في إحدل بياناتو أف القضية الفمسطينية 
التي بدأت كقضية قكمية مف حيث الشكؿ كالمضمكف تطكرت مع مركر الزمف كبمشاركة منظمة 

التحرير الفمسطينية نفسيا لتصبح في الكاقع الرسمي العربي قضية فمسطينية مف حيث الشكؿ 
كقضية قكمية مف حيث المضمكف، كأف الحزب كثكرتو في العراؽ ىما الطرؼ العربي الكحيد الذم 
حافظ عمى التكازف الدقيؽ بيف التمسؾ بالقضية الفمسطينية كقضية قكمية كبيف احتراـ إرادة ممثمي 

كعدـ التدخؿ في شؤكنيا كقراراتيا كدعميا  (منظمة التحرير الفمسطينية)الشعب الفمسطيني 
مكانات . ()المتكاصؿ بكؿ ما لدل الحزب كثكرتو في العراؽ مف قدرات كا 

 
، 1973كقد دخؿ االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية مرحمة جديدة بعد حرب تشريف عاـ 

كحققت المنظمة مكاسب سياسية كبيرة في المجاليف العربي كالدكلي، فاستطاعت أف تجعؿ العرب 
كالدكؿ اإلسالمية جميعا يعترفكف بأنيا الممثمة الشرعية الكحيدة لمشعب الفمسطيني، كأكد حزب 

البعث في ىذا الصدد أنو لـ يترؾ مناسبة أك فرصة إال ككاف يشدد عمى أىمية دكر المنظمة في 
الدفاع عف الثكرة الفمسطينية في سبيؿ استعادة الحقكؽ الكطنية كالتحرير، كقد ثبت فيمو الدقيؽ 

 ليذا المكضكع في مقررات مؤتمرات القكمية كالقطرية مف خالؿ الدعـ المادم كالمعنكم ؽكالعمي
. ()لمنظمة التحرير كالثكرة الفمسطينية

 

                                                 
. 55، ص1977، 1، ط1975سمسمة الوثائؽ العربية الفمسطينية لعاـ ( )
بياف القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي حوؿ االتفاؽ بيف منظمة التحرير الفمسطينية والكياف  ( )

. 3-2، ص1993، أيمكؿالصييوني
-92، صحوؿ الكياف الفمسطينيحزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد، (  )

93 . 
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كبالنظر إلى تاريخ العالقة بيف منظمة التحرير الفمسطينية كحزب البعث في سكريا، فإنيا 
 عيد الرئيس حافظ األسد مظمت متكترة بينيما، كقد شيدت سنكات طكيمة مف القطيعة كالعداء ؼ

، ككقكفو إلى جانب القكل االنعزالية 1976بدءا مف التدخؿ العسكرم السكرم في لبناف في العاـ 
، كما نجـ عف ذلؾ مف ةفي مكاجية منظمة التحرير الفمسطينية كحمفائيا في الحركة الكطنية المبناني

حصار لممخيمات الفمسطينية في لبناف كخاصة مخيـ تؿ الزعتر، كىك ما نفتو سكريا آنذاؾ معممة 
 حالة مف التكازف بيف األطراؼ المبنانية كالمنظمات الفمسطينية ضتدخميا في لبناف بأنو جاء لفر

.  كفرض ىيبة الدكلة المبنانية كمنع نشكب الحرب األىمية
 

 لقكات الثكرة الفمسطينية في بيركت كاف ؿ كحصار إسرائي1982كما أف حرب لبناف في عاـ 
سببا رئيسيا في تصعيد التكتر بيف سكريا كالمنظمة، حيث إف المنظمة لـ تعترؼ بدكر سكريا 
كتضحياتيا العسكرية في حرب لبناف، كأنيا تركت الثكرة الفمسطينية كحيدة في مكاجية العدكاف 

كما أحدث حصار طرابمس الذم قادتو سكريا كالفصائؿ الفمسطينية المكالية ليا ضد . اإلسرائيمي
 شرخا إضافيا في العالقة بيف سكريا كالمنظمة األمر الذم 1983ياسر عرفات كقكاتو في العاـ 

جعؿ رئيس منظمة التحرير يرفع شعار التمسؾ بالقرار الفمسطيني المستقؿ كالذم عمميا شكؿ تيديدا 
لحضكر سكريا العربي كاإلقميمي، كىك ما اعتبره الحزب في سكريا بداية النحراؼ المنظمة عف 

ستراتيجية الحزب الذم يرفض الحمكؿ السياسية المنفردة، كذلؾ  الخط النضالي الذم كاف ينسجـ كا 
في إشارة إلى محاكلة ياسر عرفات كالممؾ حسيف التكصؿ إلى صيغة مقبكلة حكؿ تفكيض األخير 

. لمحادثات السالـ المزمع إجراؤىا مع األطراؼ المعنية
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أثر أفكار ومنطمقات حزب البعث العربي االشتراكي عمى القوى : المبحث الثاني
والفصائؿ الفمسطينية 

 
لقد شكمت الساحة السكرية قاعدة رئيسية في انطالؽ العمؿ الفمسطيني المسمح ضد إسرائيؿ  

عبر احتضانيا المنظمات الفدائية الفمسطينية كالتي اتسع نشاطيا في أكائؿ الستينيات، األمر الذم 
 حزب البعث في ممارسة نفكذه عمى ىذه المنظمات مما أدل إلى تبني دشكؿ كرقة رابحة بي

التنظيمات مكاقؼ الحزب المعارضة لقيادة منظمة التحرير الفمسطينية كطريقة تشكيميا كممارسة 
الضغكط عمييا، حيث قاـ حزب البعث بزج أعداد مف ككادره الحزبية في صفكؼ ىذه التنظيمات 
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بيدؼ التأثير عمى تكجياتيا كرسـ سياساتيا قدر استطاعتو بما يخدـ مكقفو مف الصراع مع 
. إسرائيؿ

 
بدأت الساحة الفمسطينية تشيد منذ أكائؿ الستينيات نشاطان متصاعدان في النقاش السياسي 
عف خصكصية القضية الفمسطينية كعف الدكر الخاص لشعب فمسطيف ضمف النضاؿ الكحدكم 

العربي، كنتج عف ىذا المناخ أف شيدت المنطقة ظاىرتيف أساسيتيف األكلى ظيكر عدد مف 
" فتح"التنظيمات الفمسطينية ذات تكجو جماىيرم بضركرة قياـ عمؿ فمسطيني خاص كىك ما مثمتو 

، كالظاىرة الثانية ىي أف األحزاب القكمية التي مثميا حزب البعث العربي "جبية تحرير فمسطيف"ك 
االشتراكي تابعت عممية تنظيـ ككادرىا الفمسطينية بإقامة تنظيمات فمسطينية داخميا كعمى سبيؿ 

.  ()في حزب البعث العربي االشتراكي" فرع العمؿ الفمسطيني"تشكيؿ 
 

:  مع حركات المقاومة الفمسطينية ؼ والتحاؿثحزب البع: أوالً 
 

 كانعقاد المؤتمر القكمي الثامف لحزب 1964بعد قياـ منظمة التحرير الفمسطينية في عاـ 
 الذم قدـ تصكره لمعمؿ النضالي كالكفاح الفمسطيني بما 1965البعث العربي االشتراكي في نيساف 

فيو مف تعبئة لكؿ الطاقات الشعبية كالفمسطينية كّزج الككادر الحزبية في التنظيمات الفمسطينية، 
كانت المشكمة التي تكاجو العمؿ النضالي ىي كجكد قيادة فمسطينية مقاتمة تستطيع الكقكؼ في 
كجو قيادة منظمة التحرير في ذلؾ الكقت التي سمكت مسمكان تقميديان في معالجة قضية فمسطينية 

. ()بعيدة عف الكفاح المسمح
 

في ىذا الكقت كاف حزب البعث قد تحالؼ مع حركة فتح التي أعمنت الكفاح المسمح في 
كلكف الحزب لـ  يجاىر . ، ككاف ىذا خير رد عمى مشركع الشقيرم1965األكؿ مف كانكف الثاني 

المنظمة العداء كال كاجييا بالقطيعة الكاممة، بؿ اتخذ مكقفان عّبر عنو رئيس مجمس الرئاسة الفريؽ 
نحف نقؼ بجانب ىذه المنظمة ألنيا نكاة سميمة يجب أف نحافظ عمييا : "أميف الحافظ بما يمي

                                                 
. 127، ص1990، بيركت، 1، ط5، القسـ الثاني، الدراسات الخاصة، مجالموسوعة الفمسطينية ()
. 29-28، ص1968التنظيـ الفمسطيني الموحد منذ البدايات وحتى انعقاد المؤتمر التحضيري شباط ( )
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كطالب ".  كنحمييا كنقدـ ليا كؿ ما نستطيع كأف نصحح ضمف ىذه المنظمة ما يجب تصحيحو
الحافظ أف تضـ المنظمة ما أمكف الفئات الفمسطينية كبخاصة التقدمية كالمناضمة ألف قضية 

. ()فمسطيف ىي فكؽ الجميع
 

كقد رأت القيادة السكرية في حركة فتح ضالتيا المنشكدة، فيي منظمة ثكرية كفؽ ما تطرحو 
فتح كىك ما ينسجـ مع منظكر قيادة حزب البعث السكرية، فاحتضنتيا كفتحت ليا مراكز التدريب 
كزكدتيا بالسالح كقدمتيا لمعالـ عبر اإلذاعة السكرية التي انطمؽ منيا أكؿ بياف لمعاصفة مطمع 

. ()1965عاـ 
 

ساىـ حزب البعث أيضان في تأثيره عمى الفصائؿ الفمسطينية مف خالؿ العالقة التي ربطت 
ككادر الحزب في بداية الستينيات في الجزائر مع قيادات مف حركة فتح، حيث تعرؼ ككادر الحزب 
براىيـ ماخكس الذيف عممكا كأطباء متطكعيف في جبية  آنذاؾ نكر الديف األتاسي كيكسؼ زعيف كا 

التحرير الكطني الجزائرية إلى ياسر عرفات كخميؿ الكزير ككاف ىذا دافعان لياسر عرفات ليجعؿ مف 
عدادىـ  دمشؽ قاعدتو الرئيسية كتقديـ التسييالت كالككادر العسكرية لحركتو مف أجؿ تدريبيـ كا 

. ()لممعركة
 

 في ظؿ شعاراتيا 1966كأعطت القيادة البعثية الجديدة التي تشكمت بعد حركة شباط 
المتشددة زحمان قكيان لشعار حرب التحرير الشعبية كرأت أف فمسطيف ال تتحرر إال بحرب الشعب 

طكيمة األمد، فقررت القيادة مكاصمة تقديـ الدعـ لممنظمات الفمسطينية كخصكصان منيا فتح حيث 
جرل العمؿ لتعزيز نفكذ حزب البعث داخؿ المنظمات، بؿ كخططت ىذه القيادة إلى ما ىك أبعد 
مف ذلؾ كىك تعزيز كتطكير نفكذ الحزب داخؿ فتح بالتدريج إلى أف يتمكف مف احتكاء المنظمة 
الفمسطينية كالييمنة عمى كامؿ قيادتيا كي يصبح حزب البعث قائد القكل المكحدة، كبيذا شيدت 

                                                 
. 927، ص1990، بيركت، 1، ط3، القسـ الثاني، الدراسات الخاصة، مج الموسوعة الفمسطينية()
خبرات الحركة السياسية في "البعث والقضية الفمسطينية في كتاب الندوة الفكرية السياسية حكراني، عبد اهلل، ( )

. 205، صالقرف العشريف
. 176، ص1993-1949الكفاح المسمح والبحث عف الدولة، الحركة الوطنية الفمسطينية  صايغ، يزيد، ( )
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فتح إقباالن عمى االنتساب إلييا مف قبؿ عدد مف البعثييف كمف أبرز ىؤالء ضابط فمسطيني في 
الجيش السكرم يدعى يكسؼ عرابي حقؽ لنفسو مكانة مرمكقة في داخؿ تنظيـ فتح العسكرم كقد 

.  ()عد البعثيكف نشاط رفيقيـ تكليفان محمكدان بيف عركبتو كفمسطينيتو
 

كقد اعتبر ىذا المكقؼ لمقيادة الجديدة في حزب البعث في العمؿ عمى احتكاء حركة فتح ىك 
ظياره حماسة  استكماالن لمدكر الذم قاـ بو الفريؽ أميف الحافظ عندما أيد تككيف جيش فمسطيني كا 

. ()شديدة بذلؾ أماـ الزعماء العرب
 

، (فمسطيف أكالن )رغـ التناقض الذم يأخذه حزب البعث عمى حركة فتح في مكضكع دعكتيا إلى 
إال أف ىذه الدعكة كجدت صداىا لدل األعضاء الفمسطينييف في حزب البعث الذيف كجدكا أنفسيـ 
خارج الحزب في أياـ الكحدة بيف مصر كسكريا، كىذا ما دفع بيؤالء البعثييف أف يمارسكا ضغكطان 

عمى القيادة القكمية في سكريا لعمؿ إطار سياسي خاص بيـ، ككاف فرع حزب البعث في لبناف مف 
. ()أكائؿ الذيف طالبكا بذلؾ

كفي ىذه األثناء أقامت حركة فتح قكاعد ارتكاز في سكرية، سياسية، كعسكرية نتيجة تأييد 
حزب البعث في سكريا لدعكتيا المؤيدة لمكفاح المسمح، كبذلؾ أقامت مكطئ قدـ ليا في دمشؽ بعد 

ككجد البعثيكف كذلؾ ما يجمعيـ مع الفتحاكييف . أف اعترض األردف كلبناف كمصر عمى كجكدىا
حكؿ الدعكة إلى تحرير فمسطيف بالكفاح المسمح مقابؿ الداعيف إلى حؿ يستند إلى قرارات األمـ 
المتحدة كالداعيف إلى التركم في المجكء إلى السالح، كألف الفتحاكييف آنذاؾ كانكا مناكئيف لنظاـ 

كبفضؿ دعـ البعث في سكريا . الرئيس عبد الناصر فقد اتسع اليامش المشترؾ بينيـ كبيف البعثييف
لفتح دكف سكاىا مف منظمات ناشئة، صار ليذه المنظمة حضكر أكبر مف حجميا كحظيت بدعـ 

. ()إعالمي مف قبؿ كسائؿ اإلعالـ السكرية
 

                                                 
. 184-183ص، 4ج، ، دروب المنفى حكراني، فيصؿ( )
. 186، ص السابؽجع المرصايغ، يزيد، (  )
. 159، صالمرجع السابؽ صايغ، يزيد، ( )
. 153، ص4، جفيصؿ، دروب المنفىحكراني، ( )
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كقد حظيت حركة فتح بتقدير كترحيب التنظيـ الفمسطيني البعثي كذلؾ نظران لتاريخ العالقة 
الرفاقية، كىذا ما أكده البعث في ذكرل انطالقة فتح العاشرة كأف المشاركة الحية في ىذه االنطالقة 

. ()ليست كليد صدفة بؿ كليد اإليماف بالكفاح المسمح الشعبي طريقان لمتحرير
 

إف حزب البعث الذم انفتح بشكؿ كبير عمى المنظمات الفمسطينية المتكاجدة في سكريا، 
 فرض ف المادم كالمعنكم، كنسج مع بعضيا عالقات تحالفيو قد مكف الحزب ــكقدـ ليا الدع

نفكذه عمى ىذه المنظمات كتبني كجية نظره في الصراع مع إسرائيؿ، كفي مكاجية األطراؼ العربية 
التي تنافسو قيادة العمؿ القكمي، إال أف ذلؾ لـ يدـ طكيال بحكـ انقالب مكازيف القكل كتغير 

 عمى الساحة الفمسطينية عبر نضاؿ الثكرة الفمسطينية كتكاجدىا عمى الساحتيف السكرية تالتحالفا
، كأف التفاىـ الذم ساد بيف حزب البعث في سكريا كبيف حركة فتح في بداية انطالقة الثكرة ةكالمبناني

الفمسطينية تحكؿ في أكاسط السبعينيات كفي بداية الثمانينيات إلى حالة مف التكتر كالعداء الشديديف 
جراء التدخؿ السكرم في لبناف كمحاكلة السكرييف دعـ االنشقاؽ في صفكؼ حركة فتح بعد خركج 

. 1983الثكرة الفمسطينية مف بيركت في العاـ 
 

: العالقة بيف حزب البعث وحركة القومييف العرب : ثانياً 
 

لـ يكف حزب البعث ىك الحزب الكحيد الذم نيض فكره كتطكرت رؤيتو تجاه القضية 
 ذلؾ عدد مف م، بؿ شاركو ؼ1948الفمسطينية كالصراع مع إسرائيؿ خصكصا بعد نكبة عاـ 

الحركات العربية كالقكمية التي رفعت شعار الرد عمى اليزيمة التي تتحمؿ األنظمة العربية مسؤكلية 
التي لعبت دكرا ىاما إلى جانب حزب " حركة القكمييف العرب"كمف ىذه الحركات . كبيرة في حدكثيا

البعث في تعميؽ الشعكر القكمي لدل الجماىير العربية في مقاكمة االستعمار كالقضاء عمى 
. إسرائيؿ
 

                                                 
المؤسسة العربية لمدراسات : ، بيركت 1977-1974دراسات ومطالعات ونصوص الكيالي، عبد الكىاب، ( )

. 57، ص1997، أيمكؿ 1كالنشر، ط
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لقد أثر حزب البعث في حركة القكمييف العرب مف خالؿ امتداده التاريخي في ىذه الحركة 
عبر مشاركة عدد مف المناضميف العرب مف البعثييف، كممف صاركا قادة في حركة القكمييف مف 

المناضميف في حركات سياسية أخرل كذلؾ في كتائب الفداء العربي التي ظيرت في سكريا كلبناف 
. ()كفمسطيف
 

 شعار الكحدة كالتحرر كالثار متأثرة 1951كقد تبنت حركة القكمييف العرب عند تأسيسيا عاـ 
بثمثي نظرية حزب البعث عندما اجتزأت مبدأ الكحدة كالحرية كتركت االشتراكية ألنو لـ يكف لدييا 

. ()نظرية قكمية مستقمة منذ بدء ظيكرىا
 

أنو استجابة لرغبة عدد مف رفاقو : جكرج حبش في كتابو الثكريكف ال يمكتكف أبدا.كيقكؿ د
في حركة القكمييف العرب فإنيـ قامكا بفتح حكار مع األحزاب العربية كخصكصا مع البعثييف، 

لماذا ال ينضمكف إلى حزب البعث، كيضيؼ حبش بأف : كىؤالء الرفاؽ كانكا يطرحكف تساؤال
مكضكع فيـ الكحدة العربية كاف أساس الخالفات مع البعثييف، ففي الكقت الذم كانت فيو حركة 

القكمييف تعتقد بكجكد عالقة بيف تحرير فمسطيف كالكحدة العربية الشاممة، فإف حزب البعث لـ يكف 
يعطي األكلكية لتحرير فمسطيف، كىك ما جادؿ بو حبش منظر حزب البعث ميشيؿ مطكال في 

. لقاءاتو معو
 

فالتدريب العسكرم لـ يكف ذا أكلكية بالنسبة إلى البعثييف، كأسمكبيـ في التحرؾ يختمؼ عف 
القكمييف العرب الذيف يستعدكف لمتضحية بأنفسيـ عمى حساب خياراتيـ الشخصية كىك ما دفع 

 بصفكؼ حركة القكمييف العرب بعد أف ؽحسب قكؿ حبش بالكثير مف مناصرم البعث إلى االلتحا
. ()خيبت ظنيـ مكاقؼ حزبيـ بشاف قضية فمسطيف

 

                                                 
. 41، ص1968. دار الطميعة: ، بيركتحركة القومييف العربالكبيسي، باسؿ، ( )
( ) ، ، حركة القومييف العرب ودورىا في الوعي القومي في كتاب تطور الفكر القوميالسامرائي، عبد اهلل سمـك

. 189ص (ت.د)بحكث كمناقشات الندكة الفكرية التي نظميا مركز دراسات الكحدة العربية، 
. 38، ص2009، 1، منشكرات التقدـ، طالثوريوف ال يموتوف أبداً حبش، جكرج، ( )
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 كحركة القكمييف العرب إال أنيما التقيا في مكاقفيما ف كبالرغـ مف حالة التنافس بيف البعثيي
 ضد ةالمعارضة لألنظمة العربية، كخاصة النظاـ األردني الذم اتيميما بالقياـ بمحاكلة انقالبي

، كأف عدد مف البعثييف األردنييف المنفييف إلى سكريا كعدد مف 1957الممؾ حسيف في عاـ 
القكمييف الفمسطينييف قد شكمكا انطالقا مف دمشؽ، جبية كطنية كانت تنكم االنخراط في عمؿ 

. ()عسكرم ضد النظاـ األردني
 

لذا فإنو كبعد تأسيس حركة القكمييف العرب كباعتبارىا كانت حميفا طبيعيا لحزب البعث، 
ككانت بينيما عالقات تقارب كصالت عميقة جمعتيـ بيا جمعية العركة الكثقى، فقد جرت بينيا 
كبيف حزب البعث محاكالت لتكحيدىما، كلكف بسبب شركط كشعارات القكمييف العرب الخاصة 

 الكحدة ة جرل تقارب كبير بينيما إليمانيما بأىمي1958بالكفاح المسمح لـ يتـ االتحاد، كفي عاـ 
 باسـ 1959 المصرية، كبعد عاـ عمى قياـ الكحدة صدر بياف مشترؾ في شير شباط –السكرية 

. ()يؤكد عمى أىمية الكحدة بيف البمديف كيدعك إلى انضماـ األردف إلييا" الكتمة القكمية االشتراكية"
 

المصرية مكانا ميما في عالقة حزب البعث بالقكمييف - فقد احتمت قضية الكحدة السكرية 
 1958 الذم أيدت فيو حركة القكمييف العرب الكحدة بيف مصر كسكريا عاـ  تالعرب، ففي الكؽ

باعتبارىا أساسا لمتحرير الشامؿ لألراضي العربية مف أيدم المحتؿ اإلسرائيمي ، إال أف الحركة 
أدانت أيضا مكقؼ البعث مف االنفصاؿ كحممتو المسؤكلية في ذلؾ باعتباره يشكؿ انتكاسة لمقضية 
العربية كخيبة أمؿ لمفمسطينييف، كىك ما أدل إلى اعتقاؿ زعيـ الحركة جكرج حبش في سكريا لمدة 
شيريف بسبب تأييده لمكحدة كمعاداتو لالنفصاؿ، كما أكد أف ثكرة حزب البعث في سكريا في الثامف 

 كتسممو السمطة خمقت جكا مف التفاىـ بيف البعثييف كالقكمييف لـ يدـ طكيال بالرغـ 1963مف آذار 
مف تشكيميما الجبية القكمية، كمشاركة القكمييف العرب في حككمة حزب البعث كتكلييـ حقائب 

. كزارية
 

                                                 
. 46-45ص المرجع نفسو، ()
، ىيئة 3، سمسمة األبحاث الحزبيةنضاؿ حزب البعث في فمسطيفحزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القكمية، ( )

 .35، ص2011األبحاث القكمية، 
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 استمر الحافظ 1963تمكز27كبعد تسمـ أميف الحافظ رئاسة الجميكرية بصفتو البعثية في 
في معاداتو لمكحدة مع مصر األمر الذم قاده لشف حممة اعتقاالت بحؽ القكمييف العرب الذيف 
استمركا في تأييدىـ لمكحدة بالرغـ مف اآلماؿ التي عمقيا ىؤالء عمى الحكـ في سكريا كاالنقالب 

 .()1963البعثي الذم حدث في العراؽ مف كانكف الثاني 
 

إف العالقة بيف حزب البعث كالقكمييف العرب قد تأثرت في مكاقؼ الطرفيف مف القضايا 
فالقكميكف العرب مف . الجكىرية، كمف ضمنيا مكضكع الكفاح المسمح كالكحدة السكرية المصرية

، ككاف (شباب الثار)المحظة األكلى لمنكبة شكمكا كحدات فدائية ضد إسرائيؿ عرؼ منيـ الطالئع 
ىميـ األكؿ تحرير فمسطيف كرد االعتبار لمعرب بعد اليزيمة، أما البعثيكف فمـ ييتمكا بحمؿ السالح 

. كتبني الكفاح المسمح لتحرير فمسطيف كأكلكية، ككاف ىميـ األكؿ تحقيؽ الكحدة العربية
 

 الكحدة كالحرية 1962ففي مباحثات الكحدة مع مصر تبنى حزب البعث في سكريا في عاـ 
االشتراكية كأساس لتحرير فمسطيف، بينما أصر الناصريكف عمى أنو مف المستحيؿ تحقيؽ الكحدة 

. العربية بغياب التحرر، فطرحكا التحرر أكال كالكحدة ثانيا، كبقي االنفصاؿ عمى حالو
كبالرغـ مف حضكر البعثييف الكبير في تمؾ الفترة عمى صعيد التكجو القكمي العربي كمنافسة 

، إال أف البعثييف يعترفكف بدكر القكمييف ـالقكمييف العرب ليـ كمحاكلة التقميؿ مف شأف أطركحاتو
. العرب كتاريخيـ الكفاحي كحماسيـ نحك العمؿ المسمح كحمـ الكحدة العربية

 
: موقؼ حزب البعث مف الفصائؿ الفمسطينية اليسارية : ثالثاً 
 

انطمؽ حزب البعث في عالقاتو مع الفصائؿ الفمسطينية اليسارية كفقا لرؤيتو مف الصراع مع 
فكاف مكقع سكريا . إسرائيؿ كاالستراتيجية التي يتبناىا الحزب في سبيؿ حؿ القضية الفمسطينية

االستراتيجي بالنسبة إلسرائيؿ ىك إحدل العكامؿ التي جعمت ىذه المنظمات تتكاجد عمى األراضي 

                                                 
. 58-54صالثوريوف ال يموتوف أبدًا، حبش، جكرج،  : أنظر()

. 35، صنضاؿ حزب البعث في فمسطيفحزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القكمية، :    كانظر أيضا
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السكرية لتككف منطمقا لمعمؿ الفدائي ضد إسرائيؿ، األمر الذم دفع بالحزب ألف يمارس نفكذا عمى 
. ىذه المنظمات كربما يتحكـ في حركة نشاطيا داخؿ سكريا

 
 دافعا قكيا لظيكر فصائؿ فمسطينية ذات أصكؿ قكمية 1967كما شكمت ىزيمة حزيراف عاـ 

فرضت نفسيا عمى الساحة الفمسطينية بحكـ تجربتيا التاريخية، فكانت الجبية الشعبية لتحرير 
 أحد أىـ ىذه الفصائؿ 1967 كانكف الثاني عاـ 11فمسطيف بزعامة جكرج حبش كالتي انطمقت في 

التي حاكؿ الحزب أف يقيد حركة فدائيييا مف العمؿ مف داخؿ األراضي السكرية باتجاه إسرائيؿ 
نتيجة لمتيديدات اإلسرائيمية بالقياـ بتحرؾ عسكرم ضد سكريا، كما حدث ذلؾ عندما فتح 

، كىك ما قاد إلى أزمة بيف 1968 ـاإلسرائيميكف نيرانيـ عمى القكات السكرية قرب القنيطرة أكائؿ عا
 سكريا األميف العاـ لمجبية جكرج تحزب البعث كالجبية الشعبية لتحرير فمسطيف بعد أف اعتقؿ

. ()حبش
 

أف الجبية الشعبية " الثكريكف ال يمكتكف أبدا"جكرج حبش في كتابو.كمف جية أخرل يقكؿ د
بعد انطالقيا كفي إطار تحقيؽ أىدافيا فكرت بتكسيع دائرة النضاؿ المسمح انطالقا مف الجبية 

 كذلؾ بحكـ كجكد رفاؽ ليـ في سكريا 1967السكرية في ىضبة الجكالف التي احتمتيا إسرائيؿ عاـ 
كفي الجكالف المحتؿ الذيف كانكا عمى عمـ بطبيعة جغرافيا المنطقة، كلكف ذلؾ لـ يكف ليتحقؽ 
حسب قكؿ حبش بؿ أكدعو السكريكف في السجف بحجة مؤامرة لقمب نظاـ الحكـ، كأف السبب 
. ()الحقيقي كراء اعتقالو كاف يتمثؿ في تصميمو عمى النضاؿ ضد إسرائيؿ في جميع الجبيات

 
 كخركج نايؼ 1969كما أف حالة االنقساـ الداخمي التي عصفت بالجبية الشعبية في العاـ 

حكاتمو منيا ليؤسس فصيال آخر ىك الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف قد ألقى بإصبع االتياـ 
. ()عمى حزب البعث كالصاعقة، ككذلؾ حركة فتح في الكقكؼ كراء االنشقاؽ الذم حصؿ

                                                 
، 2002آذار، - شباط- ، كانكف الثاني827، عصامد االقتصاديحزب البعث وقضية فمسطيف، كامؿ، ىياـ، ( )

. 121ص
. 78-76 صالثوريوف ال يموتوف أبدًا، حبش، جكرج، ( )
. 83 ص،نفسو جعالمر ()



99 

 

 
 حكؿ شككل 1972 آب 10كفي حديث الرئيس السكرم حافظ األسد مع صحيفة األنكار في 

كانت سكريا تشكك : المقاكمة الفمسطينية بأف سكريا ال تسمح ليا بالتحرؾ مف أراضييا، قاؿ األسد
. ()مف أف المنظمات الفمسطينية ال تمارس نشاطا كافيا مف خالؿ الجبية السكرية

 
 أنو إذا 1975جكرج حبش قد صرح أيضا في ميرجاف خطابي في طرابمس في عاـ .ككاف د

كانت القيادة السكرية كالقيادة الفمسطينية تريداف مف الجماىير أف تقؼ كرائيما فعمييما إحباط 
مخططات التسكية الجزئية المطركحة في الجكالف كفمسطيف ضمف ما عرؼ بخطة كيسنجر، كقد 

.  ()جاء ىذا المكقؼ لحبش بحكـ مشاركتو في جبية الرفض الفمسطينية لمحمكؿ االستسالمية
 

يمكف اعتبار التكتر الذم ساد العالقة أحيانا بيف سكريا كحزب البعث مف جية كالفصائؿ 
اليسارية ممثمة بالجبية الشعبية مف جية أخرل، أنيا تأتي في سياؽ الظركؼ التي كاجيت سكريا 
مف ناحية التيديد اإلسرائيمي الذم يفرض بذلؾ قيكدا عمى حركة الفصائؿ كانطالقيا المسمح نحك 

 أف حزب البعث لربما نظر إلى الكجكد الفمسطيني المسمح عمى أرضو أنو رإسرائيؿ، كاألمر اآلخ
. يمثؿ تيديدا لحالة االستقرار الداخمي في سكريا

 
كبالعكدة إلى عالقة حزب البعث بالجبية الشعبية لتحرير فمسطيف كغيرىا مف الفصائؿ 
اليسارية، فإف الحزب كاف دائما يحاكؿ استمالة ىذه الفصائؿ لصالحو مف باب تعزيز حضكره 

. اإلقميمي كالعربي
 

ففي مكاجية زيارة الرئيس السادات إلسرائيؿ كتكقيعو عمى اتفاقيات كامب ديفيد في العاـ 
فمسطيني، ككانت الجبية الشعبية إحدل عناصر ىذا التفاىـ - ، حصؿ تفاىـ سكرم1978

بمكافقتيا عمى االنضماـ إلى جبية الصمكد كالتصدم بيدؼ حماية منظمة التحرير مف التيديدات 

                                                 
، 1976، 1، بيركت، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط1972سمسمة الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ ( )

. 163ص
. 44، ص1978، 1، ط1975سمسمة الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ ( )
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اإلسرائيمية كتعزيز دكر سكريا القكمي في إسقاط المشركع اإلسرائيمي اليادؼ إلى تصفية القضية 
. الفمسطينية
 

 عمى ىامش 1978كقد اعتبر جكرج حبش في ذلؾ الكقت أف لقاءه بالرئيس األسد عاـ 
اجتماعات جبية الصمكد كالتصدم في سكريا قد كلد لديو قناعة باف الرئيس األسد مصمـ عمى 

الكحدة العربية كأنو يشكؿ ضمانة عربية كفمسطينية في الحفاظ عمى الثكابت الفمسطينية مف قضية 
. الصراع مع إسرائيؿ

 
كما رفضت الجبية الشعبية الرضكخ لمطالب العراؽ بالطمب مف سكريا اتخاذ مكقؼ متطرؼ 

مف تشكيؿ جبية الصمكد كالتصدم، األمر الذم اعتبره العرب كالفمسطينيكف غير كاقعي، حيث 
. ()أظير الرئيس األسد مركنة كتفيما لتشكيؿ جبية مكسعة تقؼ في كجو المشركع في المنطقة

 
  :المؤتمر التحضيري لمتنظيـ الفمسطيني الموحد وتأسيس منظمات حزب البعث: رابعاً 

 
لقد أسيـ اىتماـ البعث المتزايد بتقديـ أكلكية شعار تحرير فمسطيف عمى شعار تحقيؽ الكحدة 

 األخرل، ككانت بداية تالعربية أكال إلى االىتماـ ببناء التنظيـ الفمسطيني عمى غيره مف االىتماما
. ()1962  اتخذت في المؤتمر القكمي الخامس الذم عقد في بيركت عاـدىذا التكجو ؽ

 
إف التيار القطرم في حزب البعث ىك الذم أدل إلى خركج البعثييف مف الحركات الفمسطينية 
كمنيا حركة فتح، بسبب عدـ إدراؾ العالقة بيف الكحدة كتحرير فمسطيف، كأف فمسطيف طريؽ الكحدة 

كالكحدة طريؽ فمسطيف، كاعتبركا أف أم فصؿ بيف ىذه الشعارات إنما يسيء إلييما، مع أنيـ 

                                                 
. 160-152الثوريوف ال يموتوف أبدًا، صحبش، جكرج، ( )
 .122، صالمرجع نفسو ( )
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" التقكقع القطرم"أكدكا عمى إبراز الشخصية الفمسطينية بشرط أف ال يؤدم ذلؾ إلى  (البعثيكف)
.  ()كاالنغالؽ كاالبتعاد عف القضية العربية

 
 أجرت 1967 لحزب البعث في أيمكؿ المؤتمر القومي التاسع االستثنائي كبعد انعقاد 

القيادة القكمية اتصاالت مع منظمات الحزب في األردف كالضفة الغربية المحتمة كمنظمة الحزب 
في قطاع غزة كشعبة فمسطيف في دمشؽ لتنفيذ مقررات الحزب القكمية بشأف تشكيؿ قيادة 

فمسطينية، تتكلى قيادة العمؿ السياسي كالكفاحي كالتنظيمي كتطبؽ إستراتيجيتو في المرحمة التي 
. ()1967أعقبت حرب 

 
 يضـ 1968كتقرر عمى ضكء ىذه االتصاالت عقد مؤتمر تحضيرم فمسطيني في شباط 

مختمؼ التنظيمات الحزبية الفمسطينية كاألردنية لمناقشة الكضع السياسي كالكفاحي لمقضية 
الفمسطينية، كقد قّدـ إلى المؤتمر تقرير سياسي كآخر تنظيمي كثالث عف العمؿ الفدائي حدد أسس 
ممارسة الكفاح المسمح كسبؿ نجاحو كعرض الخطكات العممية الكاجب اتخاذىا لتكحيد المنظمات 
الفمسطينية كترسيخ الكحدة الكطنية الفمسطينية، ككاف مف نتائج ذلؾ عقد مؤتمر لممنظمات الفدائية 

. () بحضكر ثماني منظمات فدائية1968 آب 9في القاىرة بتاريخ 
 

كقد انبثؽ عف المؤتمر التحضيرم لمتنظيـ الفمسطيني المكحد قيادة قطرية أصدرت بيانان 
أكدت فيو أف قياـ التنظيـ المكحد جاء انطالقان مف مقررات المؤتمر القكمي التاسع لحزب البعث كأف 

: ىذه الخطكة جزء مف إستراتيجية الحزب العامة كأف القيادة القطرية ستأخذ بعيف االعتبار
 
أف قضية فمسطيف ىي القضية القكمية األكلى التي تتطمب استيعاب جميع الطاقات العربية  -1

. في ىذه المرحمة

                                                 
، 1مركز الضياء لمدراسات الفمسطينية، ط: ، القدس1، ج، الفمسطينيوف والطريؽ إلى فمسطيف دراغمة، عزت()

 . 130،ص1992تمكز 
. 36، ص1968التنظيـ الفمسطيني الموحد منذ البدايات وحتى انعقاد المؤتمر التحضيري شباط ( )
. 115، ص1984، 1، ط3، القسـ العاـ، مجالموسوعة الفمسطينية ( )
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إف مسيرة حرب التحرير الشعبية التي ينادم بيا الحزب كالتي لـ تكف أبدان مجرد شعار  -2
تكتيكي عارض تفرض بالضركرة أف تككف الجماىير العربية الفمسطينية ىي طميعة قكل 

 .التحرير، مما يجعؿ المعركة ىي أكالن كقبؿ كؿ شيء حرب تحرير شعبية فمسطينية

 

قد أصبحت ساحة معركة كاحدة ىي معركة  (األردف)إف فمسطيف كميا كالضفة الشرقية 
 . ()التحرير الشعبية الفمسطينية

 في تبمكر 1966لقد أسيـ االنشقاؽ األفقي العمكدم في صفكؼ حزب البعث أكاخر العاـ 
التنظيـ الفمسطيني لحزب البعث العربي االشتراكي في سكريا بصيغتو الراىنة كالعممية كذلؾ عندما 

أصدرت القيادة القكمية لمحزب بعيد المؤتمر السادس قرارىا بإنشاء إطار حزبي مستقؿ لمقطر 
الفمسطيني كاألردني معا، كسميت قيادة التنظيـ في سكريا بشعبة فمسطيف لمحزب تحت قيادة العديد 

محمد خميفة، لطؼ غنكس، إميؿ صبيح، زىير محسف، : مف األسماء الفمسطينية البعثية كمنيـ 
يكسؼ البرجي كمعيـ قيادات الحزب في األردف كالضفة الغربية ضافي الجمعاني، ىاجـ الينداكم، 

 .()محمكد المعايطة كعدد مف األفراد في قطاع غزة
 
: منظمات حزب البعث ودورىا في الكفاح المسمح: خامساً 

 
 محطة ىامة في حياة حزب البعث ألنيا أظيرت الخالفات 1966 شباط 23تعتبر حركة 

العقائدية في صفكؼ تنظيمات الحزب الداخمية كتياراتو المتصارعة، كىك ما انعكس سمبان عمى دكر 
الحزب القكمي، كخصكصان لدل تنظيماتو عمى الساحة الفمسطينية التي تبنت مبادئ البعث 

. كأيديكلكجيتو
 

 بكجكد صراعات داخؿ الحزب في ما كاف يعرؼ 1966 حتى 1963لقد تميزت الفترة مف 
التي كاف يكجو إلييا إصبع االتياـ بأف ىميا استمرار كصايتيا عميو، كبالتالي " بالعقمية اليمينية"

                                                 
. 953، ص1990، 1، ط3، القسـ الثاني، مجالمصدر نفسو ( )
النشأة : صفحات مف تاريخ الكفاح الفمسطيني، التكوينات السياسية والفدائية المعاصرة بدكاف، عمي، ( )

. 77صفحات لمدراسة كالنشر، ص: ، دمشؽ2008، 1 طوالمصائر،
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فرض مكاقفيا الفكرية كالسياسية كالتنظيمية، كالتي أخذ عمييا أيضا أنيا انقّضت عمى مقررات 
المؤتمر القكمي السادس كمحاكالت تجميدىا، ككذلؾ تعطيؿ دكر الحزب في تطكير عالقاتو مع 

كبيف أكلئؾ الذيف يسمكف أنفسيـ بأنيـ قكاعد الحزب المتطمعة إلى . القكل الكطنية كالتقدمية العربية
 في عالقة الحزب ؽتطكير الحزب، كتخميصو مف الككابح التي تقيد حركتو كتنظيـ ثكرم كاالنطال

العممية كالنظرية كتطكيرىا مع القكل الكطنية كالتقدمية، كىك ما أطمؽ عميو بأصحاب التيار 
. ()الماركسي
 

 التكتالت التي عممت بصمت 1963كأظير المؤتمر القكمي السادس المنعقد في دمشؽ عاـ 
منذ سنكات، حيث حقؽ التيار الماركسي نجاحا في تثبيت منطمقاتو النظرية كتحكؿ حزب البعث 

، كسقطت "يسار بعثي"ك" يميف بعثي"إلى حزب شبو ماركسي، كظيرت في ىذا المؤتمر مقكالت 
كقد ألغى المؤتمر دستكر الحزب كلـ يعد يؤمف بميشيؿ عفمؽ كمميـ . ىيبة القيادة القكمية التاريخية

 راغبيف في إضعاؼ عفمؽ إال أف العسكرييف منيـ كانكا اكقائد، كمع أف القطرييف السكرييف كانك
. ()يشعركف أف الثكنات العسكرية ىي المكاف التي تحسـ فيو المعارؾ

 
 صالح جديد ء شباط الذم قادتو مجمكعة العسكرييف بقيادة المكا23كما كشؼ انقالب حركة 

ضد أعضاء القيادة القكمية في دمشؽ كاعتقاؿ أعضائيا، عف ضعؼ البنى كالخيكط التنظيمية 
كمراتبيا، كالكالء لمقيادة القكمية كلمجناح المدني مف البعث، كأظير ىشاشة االنضباط الحزبي، ككاف 

كمنذ ذلؾ التاريخ . مقدمة لفرض قكة العسكرييف كتصارعيـ المستمر لمسيطرة عمى الحزب كالدكلة
انقسمت قيادة البعث رأسيا كأفقيا، كتككنت قيادتاف قكميتاف، كتبمكر جناحاف متخاصماف في سكريا 
كالعراؽ كسائر األقطار العربية التي يتكاجد فييا حزب البعث، أحدىما يدعـ تيار القيادة القكمية 

 .()برئاسة ميشيؿ عفمؽ، كآخر يؤيد حركة شباط كقادتيا
 

                                                 
، 4، جمنياج التثقيؼ الحزبيالقيادة القكمية، مكتب اإلعداد الحزبي القطرم، -  حزب البعث العربي االشتراكي()

 .  (ت.د)مطبكعات مكتب اإلعالـ كالنشر في القيادة القكمية، 
- 1948 حزب البعث في فمسطيف ودوره في الحركة الوطنية الفمسطينية  عرار، عبد العزيز أميف مكسى،()

. 115 ، ص1982
 .118، ص  المرجع نفسو()
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يأتي تأسيس منظمات البعث الفمسطينية في إطار االستراتيجية التي أقرىا الحزب  كما 
باعتماد الكفاح المسمح كحرب التحرير الشعبية كخيار رئيسي في تحرير فمسطيف، كما أف ازدياد 
عدد المنظمات الفدائية الفمسطينية كتنامي قدرتيا العسكرية في فترة الستينيات، كعدـ قدرة الحزب 
فرض سيطرتو عمى حركتيا كالتحكـ بسياساتيا، إضافة إلى الضربة القكية التي تمقاىا الحزب بعد 

، كفقداف الشارع العربي الثقة بالتيارات كاألحزاب القكمية العربية الحاكمة في 1967ىزيمة حزيراف 
سكريا كمصر، قد ساىـ في إسراع الحزب في اإلعالف عف تأسيس منظمات البعث المسمحة لتككف 

. أذرعا عسكرية لو، كلتتبنى أيديكلكجيتو، كتشكؿ امتدادا لو عمى الساحة الفمسطينية
 
 
 (قوات الصاعقة)منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية - أ
 

 كفصيؿ فدائي مسمح تابع 1967أثناء حرب حزيراف  (الصاعقة  )تأسست منظمة الطالئع 
لمتنظيـ الفمسطيني لحزب البعث العربي االشتراكي في سكريا تجسيدان لمقررات المؤتمر القكمي 

 كدعكتو لحرب التحرير الشعبية في الصراع مع 1966التاسع لحزب البعث المنعقد في أيمكؿ 
 عندما حضرت فركع حزب البعث الفمسطينية في 1968إسرائيؿ، كفي المؤتمر التأسيسي في أيار 

قطاع غزة كالضفة الغربية كاألردف كسكريا كالككيت المؤتمر التحضيرم الذم انبثقت عنو ىذه 
. ()المنظمة التي تعتنؽ مبادئ البعث العربي االشتراكي

 
كقد بدأت الخطكات األكلى في تشكيؿ ىذه المنظمة عندما كمفت القيادة القكمية لحزب البعث 
شعبة فمسطيف لمحزب في دمشؽ باختيار عدد مف الرفاؽ الحزبيف كالمكاطنيف الفمسطينييف كالعرب 

 حيث نفذت مجمكعاتيـ أكلى عممياتيا 1967لتدريبيـ عسكريان كذلؾ في النصؼ األكؿ مف عاـ 
. ()"قكات الصاعقة" تحت اسـ 1967 حزيراف8في 

 

                                                 
النشأة : صفحات مف تاريخ الكفاح الفمسطيني، التكوينات السياسية والفدائية المعاصرةبدكاف، عمي، ( )

. 459، ص فمسطيف والقضية الفمسطينيةحمداف، محمد سعيد كآخركف،  ك.78 صوالمصائر،
. 126، ص، الفمسطينيوف والطريؽ إلى فمسطيفدراغمة، عزت( )
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ألف " قكات الصاعقة"كيعكد سبب تسمية ىذه المنظمة باسـ طالئع حرب التحرير الشعبية 
حزب البعث في دعكتو األكلى إلى حرب التحرير الشعبية استيدؼ أف يتكلى محاربكىا تحرير كؿ 
جزء مف بالد العرب تحتمو قكل أجنبية كليس فمسطيف كحدىا، كليذا كصفت المنظمة التي ستعمؿ 

عمى تحرير فمسطيف بأنيا طالئع ىذه الحرب لإليحاء بأف البقية ستتبع، كميزت باسـ الصاعقة 
إتباعان لتقاليد الغكريال التي سماىا كتاب متحذلقكف حرب الغكار كىذه التقاليد تكجب بأف يتسمى ثكار 

قكات "التحرير كمنظماتيـ بأسماء ترىب أعداءىـ كىك ما أطمقتو فتح عمى جناحيا العسكرم 
. ()"العاصفة
 

جبية التحرير الشعبية كقكات الجميؿ :  كما انضمت منظمتاف فدائيتاف إلى الصاعقة ىما
، ليصبح ىذا التنظيـ 1968الشعبية كذلؾ أثناء انعقاد مؤتمر القاىرة لمفصائؿ الفمسطينية في آب 

العمكد الفقرم لمنظمة طالئع حزب البعث، حيث تـ كضع نظامو الداخمي كاستراتيجيتو لمعمؿ 
السياسي كالكفاح المسمح كتـ تأسيس قكاعد عسكرية لقكات الصاعقة في األردف مما أتاح ليا زيادة 

في " فتح"في حجميا ال سيما إثر عممياتيا العسكرية لتغدك التنظيـ الفمسطيني المسمح الثاني بعد 
. ()تمؾ الفترة
 

كقد أصبح األميف القطرم لمتنظيـ الفمسطيني ىك القائد السياسي كالعسكرم العاـ ليذه 
المنظمة داخؿ األرض المحتمة كخارجيا، كبذلؾ تأسست ليا فركع في كؿ مف سكريا كلبناف كاألردف 
كالضفة الغربية كقطاع غزة كفي عدد مف أقطار الكطف العربي كالعالـ، كدخمت مع منظمة فتح في 

. ()المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو الرابعة كفي المجنة التنفيذية ليذه الدكرة
 

كاعتبرت منظمة الصاعقة ذراعا تنفيذيا لحزب البعث الحاكـ في سكريا، كفي ىذه الخطكة 
، كقامت سكريا بدعـ المنظمة ماليا "جناح العاصفة"أراد الحزب أف يقمد حركة فتح في تأسيسو 

 لجمع التبرعات المالية مف جيات أخرل، كاختير ليا عدد مف ضباط الجيش ءكعسكريا دكف المجك

                                                 
. 320، ص4، جدروب المنفى حكراني، فيصؿ، ( )
. 126، ص، الفمسطينيوف والطريؽ إلى فمسطيف دراغمة، عزت( )
. 460، صفمسطيف والقضية الفمسطينية حمداف، محمد سعيد كآخركف، ( )
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السكرم، كقد حظيت باىتماـ سكرم بالغ مف قبؿ الجناح المدني في حزب البعث بزعامة صالح 
 اعترفت بيا باقي المنظمات 1969 لسكريا، كفي عاـ ةجديد، كتدخمت في األحداث الداخمي

الفمسطينية كمنظمة سريعة التطكر، كبعد الحركة التصحيحية التي قاـ بيا الرئيس حافظ األسد في 
 استبدؿ العديد مف قادتيا بقادة مؤيديف لمرئيس األسد، ككضعت تحت 1970أكتكبر /  تشريف16

. ()إشراؼ ضباط مف الجيش السكرم
 

 في سكريا، فالحزب كاف بحاجة ثكقد حقؽ نشكء الصاعقة العديد مف احتياجات حزب البع
، 1967إلى مقاكمة نشطة تضع حدا لالتيامات المكجية إلى النظاـ في دمشؽ بعد حرب حزيراف 

، كمكف 1968كتمتص النقمة الشعبية التي تجمت باالضطرابات الطالبية كالعمالية في مصر سنة 
مكلد المنظمة الجديدة قيادة الحزب السياسية مف تحكيؿ اىتماـ  الشبيبة عف الشؤكف الداخمية إلى 

.  ()الشؤكف الخارجية
 

ستراتيجية منظمة الصاعقة- 1 : أىداؼ وا 
 

اعتماد الكفاح المسمح كحرب الشعب كليذا كجدت أنو مف خالؿ كحدة كطنية جبيكية في  -1
إطار منظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني يمكف تحقيؽ 

كاستراتيجيتيا الممتزمة بمبادئ  (الطالئع)ذلؾ، كىذا ما يفرضو مبادئ منظمة الصاعقة 
. حزب البعث العربي االشتراكي

مكاصمة النضاؿ المسمح إلى جانب إتباع مختمؼ أشكاؿ النضاؿ مف أجؿ تحرير فمسطيف  -2
كاألراضي العربية المحتمة كاستعادة حقكؽ الشعب العربي في فمسطيف كاممة بما فييا حقو 

في العكدة كتقرير المصير، كأف الصراع العربي الصييكني صراع حضارم يستيدؼ 
 .الكجكد العربي نفسو كأنو ال يمكف إنياء ىذا الصراع إال بإزالة الكياف الصييكني نفسو

                                                 
- 1948حزب البعث في فمسطيف ودوره في الحركة الوطنية الفمسطينية  عرار، عبد العزيز أميف مكسى، ()

 . 123، ص1982
.  95، صنضاؿ حزب البعث في فمسطيف حزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القكمية، ()
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كترل الصاعقة بأف إستراتيجية المنظمة في البرنامج السياسي المرحمي تتفؽ مع إستراتيجية  -3
حزب البعث المرحمية لتصب في النياية في خدمة اإلستراتيجية األساسية كأف أم تحرؾ 

 .سياسي ناجح يجب أف يأتي نتيجة عمؿ عسكرم ناجح

الصييكني كيجب أف تككف - تعتبر الصاعقة قضية فمسطيف ىي جكىر الصراع العربي -4
لذا فإنيا تكلي العمؿ الجماىيرم . قضية العرب المركزية في مكاجية ىذا الصراع

 .()الفمسطيني كالعربي أىمية كبيرة في معركة التحرير إلى جانب الثكرة الفمسطينية

 
:  السياسية ؿ الصاعقة مف الحموةموقؼ منظـ- 2
 

 الحمكؿ 1975 شباط 20رفضت منظمة الصاعقة في بياف صدر عف مجمسيا المركزم في        
 القضية الفمسطينية، كعقد اتفاقيات جزئية كحؿ لمنزاع  ةالسياسية المطركحة التي تستيدؼ تصفي

في الشرؽ األكسط كحذرت مف أية خطكة جزئية تتحقؽ عمى حساب العمؿ لالنسحاب الشامؿ، أك 
كما دعت المنظمة إلى تحقيؽ الكحدة . عمى حساب قضية الشعب الفمسطيني كحقكقو المشركعة

الكطنية لقكل الثكرة الفمسطينية لتتمكف مف التصدم لمحاكالت تمرير الخطكات كالتسكيات 
. ()الجزئية

 
: دور منظمة الصاعقة في إقرار صيغة الجبية المتماسكة لمعمؿ الوطني - 3
 
بخطيف متكازييف في إقرار " قكات الصاعقة" عممت طالئع قكات حرب التحرير الشعبية  

، يقـك األكؿ عمى مستكل منظمة التحرير الفمسطينية كسائر  "*الجبية المتماسكة" صيغة 
مؤسساتيا بما في ذلؾ قيادة الكفاح المسمح كمستكل يحقؽ الحد األدنى مف التحالؼ كالتنسيؽ بيف 

                                                 
. 116-115، ص3، القسـ العاـ، مجالموسوعة الفمسطينية ( )
، 1مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط: ، بيركت 1975سمسة الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ  ( )

. 9، ص1978
 .الجبية المتماسكة تحالؼ قادتو الصاعقة بيدؼ تفعيؿ حركة فصائؿ المقاكمة داخؿ منظمة التحرير الفمسطينية* 
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معظـ فصائؿ حركة المقاكمة، بينما يقـك الثاني عمى مستكل بناء عالقات أكثر تقدما مع بعض 
. فصائؿ المقاكمة التي تتكفر فييا أرضية مشتركة لمقاء

 
كقد اقترحت الصاعقة صيغة لتحقيؽ شكؿ متطكر لمعمؿ الفمسطيني المكحد تكمف في لقاء 

 الحركة الكطنية بأسرىا إلى األماـ كذلؾ ضمف األسس عجبيكم، ضمف برنامج قادر عمى دؼ
: التالية

 
. حتمية التحرير الكامؿ لمتراب الفمسطيني عف طريؽ الكفاح المسمح  : أكال
. تكحيد األداة المقاتمة بما في ذلؾ تكحيد برامج التدريب كالتسميح كبناء القكات المشتركة : ثانيا
. نشر تنظيمات الميميشيا الشعبية في األقطار المحيطة بفمسطيف : ثالثا
. كضع خطة لحماية الحركة الكطنية مف أخطار التآمر الداخمي كالخارجي : رابعا

المشاركة في بناء جبيات شعبية عربية مساندة لمكفاح المسمح تأكيدا لمترابط العضكم بيف  : خامسا
 . حركة التحرير الكطني الفمسطينية كالحركة العربية التحررية

. ()رفض كافة أشكاؿ الحمكؿ االستسالمية كالتصفكية : سادسا
 
 :دور منظمة الصاعقة العسكري- 4

 
عبر مكقؼ قكات الصاعقة مف الكفاح المسمح ضمنيان كعمميان عف ثالثة عناصر مطركحة 

: في الساحة الفمسطينية كالعربية 
 

. بمكاصمة نمط العمؿ الفدائي الشائع المتمثؿ بحرب العصابات كدكر رأس الحربة: تمثؿ أكليا
أف الصاعقة اقتنعت أيضان بمقكالت الحزب الشعبية التي كاف يطرحيا حزب البعث منذ : كثانييا

. أكاسط الستينات كىك الكصكؿ إلى مرحمة التكامؿ مع جيكد الجيكش العربية كالشعبية

                                                 
منظمة -حوؿ الكياف الفمسطيني حزب البعث العربي االشتراكي ، القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد ، ( )

 .32-30 صالدولة الديمقراطية،- حركة المقاومة-التحرير
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االقتناع بضركرة االلتقاء تخطيطان كعمميان ككظيفيان بالعمؽ العربي المؤسسي كالشعبي : كثالثيا
كالعسكرم كتعزز ذلؾ خالؿ السبعينيات مف خالؿ تنفيذ المياـ االستطالعية لصالح الجيش 

. ()1973 كبمشاركة قكات الصاعقة في حرب 1972السكرم عاـ 
 

 1968في الجانب الفدائي العسكرم البد مف القكؿ بأف حجـ الفعاليات الفدائية منذ عاـ 
لى العاـ   تركز ثقميا عمى كاىؿ حركة فتح كالصاعقة كالجبية الشعبية، ثـ قكات التحرير 1973كا 

. الشعبية التابعة لجيش التحرير الفمسطيني
 

كحسب السيد زىير محسف الذم كاف يتزعـ منظمة الصاعقة حتى استشياده فاف ىذه 
 ألؼ شييد كنفذت سبعمائة كخمسة كثمانيف عممية عسكرية 1977 حزيراف8المنظمة قدمت حتى 

فدائية انطالقان مف األغكار كالجكالف كجنكب لبناف، خاصة كأف الصاعقة كانت قد بدأت منذ 
تأسيسيا في االنتشار العسكرم عمى طكؿ غكر األردف كىضبة الجكالف، عدا عف ككنيا كانت أكؿ 

تنظيـ فمسطيني كقبؿ غيرىا أقاـ القكاعد العسكرية الفدائية في جنكب لبناف تحت الغطاء كالدعـ 
 كخصكصان قطاع 1973-1969فقاتمت في قطاعات متعددة في لبناف بيف أعكاـ . السكرم

العرقكب كقدمت الشيداء أمثاؿ أميف سعد كغيره ككذلؾ شاركت في معارؾ األغكار عمى امتداد 
الحدكد الفمسطينية األردنية كفقدت خيرة الضباط الذيف تـ فرزىـ مف الجيش العربي السكرم، إضافة 

 كخصكصان في اليكـ التاسع منو إلى جانب 1973أكتكبر / إلى مشاركتيا في حرب تشريف األكؿ
القكات السكرية الخاصة في إنزاؿ بالحكامات فكؽ مكاقع العدك الصييكني كسط ىضبة الجكالف 

 فدائيان مف الصاعقة كعمى 38بعناية المكاء الطيار عدناف خضر حيث استشيد في ىذه العممية 
رأسيـ الشييد النقيب سميماف طراؼ قائد عممية اإلنزاؿ ككقع تسعة منيـ أسرل بيد الجيش 

. ()اإلسرائيمي
 

                                                 
. 412، ص1990، بيركت، 1، ط5، القسـ الثاني، الدراسات الخاصة، مجالموسوعة الفمسطينية( )
. 83-81، صصفحات مف تاريخ الكفاح الفمسطينيبدكاف، عمي، ( )
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كما نفذت المنظمة عمميات خارجية استيدفت ضرب المكاقع كالمؤسسات اإلسرائيمية في 
التي قصدت تعطيؿ اليجرة "* عممية شناك"أكركبا كالعالـ الخارجي، ككاف أبرز ىذه العمميات 

. ()الصييكنية إلى فمسطيف
 

: قيادات الصاعقة- 5
المكاء ضافي )تناكب عمى قيادة منظمة الصاعقة عضك القيادة القكمية لحزب البعث 

ثـ ( يكسؼ البرجي كىاجـ الينداكم( )الفمسطينية األردنية)، ثـ عضكا القيادة القطرية (الجمعاني
محمكد المعايطة عضك القيادة القكمية لمحزب، ثـ زىير محسف ثـ عصاـ القاضي عضك القيادة 

 محمد خميفة كأميف عاـ لمصاعقة 2006القكمية، كحؿ مكاف عصاـ القاضي بعد كفاتو في تمكز 
. ()فيما تكلى فرحاف أبك الييجاء قيادة التنظيـ الفمسطيني لحزب البعث العربي االشتراكي

 
: جبية التحرير العربية- ب
 

: ظروؼ تأسيس جبية التحرير العربية -1
 

 1968ما إف تكلى حزب البعث العربي االشتراكي الحكـ في بغداد مف جديد، صيؼ عاـ 
بانقالب عسكرم، حتى تكافر نظاـ حكـ عربي يمكف أف يحتضف فصيالن فدائيان يتصدره الفرع 

الفمسطيني لمبعث في مكازاة ذلؾ الفصيؿ الذم أفرزه الفرع الفمسطيني لمبعث الذم يتخذ مف دمشؽ 
. ()المعركفة باسـ الصاعقة" طالئع حرب التحرير الشعبية"مقران لو، كحمؿ فصيمو اسـ 

                                                 

 عندما قاما باحتجاز بعض ركاب القطار الذم كاف 1973ىذه العممية قاـ بيا فدائياف فمسطينياف في أيمكؿ * 
يحمؿ المياجريف الييكد مف االتحاد السكفيتي إلى قصر شناك في النمسا تمييدا إلعطائيـ جكازات سفر إسرائيمية 
يقاؼ ىذه اليجرة كقد استجاب مستشار  كترحيميـ إلى إسرائيؿ ككانت مطالب ىذيف الفدائييف إغالؽ المعسكر كا 

 .النمسا حينيا بركنككرايسكي بإغالؽ المعسكر
.116، ص1984، 3، القسـ العاـ، مجالموسوعة الفمسطينية ()
.80، صصفحات مف تاريخ الكفاح الفمسطيني بدكاف، عمي، ()
.119، ص2009، 1، مركز اإلعالـ العربي، طدليؿ الفصائؿ الفمسطينية ياسيف، عبد القادر، ()
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، تـ اإلعالف 1968أثناء انعقاد المؤتمر القكمي التاسع لحزب البعث في بيركت في شباط 
كذلؾ لترجمة مكاقؼ الحزب " جبية التحرير العربية"عف ضركرة إنشاء منظمة فدائية تحمؿ اسـ 

ستراتيجيتو تجاه القضية الفمسطينية كقد قرب استالـ البعثييف لسدة الحكـ في العراؽ في تمكز . كا 
 كجبية فدائية 1968 كانكف األكؿ عاـ 30 اإلعالف عف كالدة الجبية حيث تـ ذلؾ في 1968

فمسطينية تتبنى الكفاح المسمح أسمكبان في الكفاح كالنضاؿ كاأليديكلكجية القكمية االشتراكية فكران 
. ()1969 نيساف 7كمنيجان حيث نفذت أكلى عممياتيا في 

 
فقد كّلدت حالة التنافس بيف جناحي البعث في سكريا كالعراؽ الدكافع اإلضافية لتأسيس ىذا 
التنظيـ الفدائي الفمسطيني كىي تمتـز بتيار القيادة القكمية لحزب البعث في بغداد كأعمف عف قياميا 

مقاتؿ مف أعضائيا بعد أف خضعكا لتدريبات  (300) عند تخريج دفعة مف 1969رسميا في آب 
. ()مكثفة عمى يد الجيش العراقي

 
كقد نفى حزب البعث في بغداد أف تككف جبية التحرير العربية تابعة لمحزب، أك ذراعا 

ف تطمع الحزب إلى أف يكلد فكره كتنظيمو مف جديد في الجبية . ()عسكريا لو، كا 
 
: الخط الفكري واألىداؼ النضالية لجبية التحرير العربية -2

 
اعتبرت جبية التحرير العربية أنيا منظمة فدائية ذات طابع جبيكم كتركيب قكمي كفكر 

ثكرم، كمع أنيا جاءت بقرار بعثي عربي إال أنيا لـ تعتبر تابعة لحزب البعث أك امتدادان مسمحان لو 
داخؿ الثكرة الفمسطينية، كمع أنيا اتخذت مف بغداد مقران رئيسيان ليا كلقكاعدىا كاستخدمت معسكرات 

. التدريب العراقية منذ تأسيسيا، إال أنيا شكمت قكاعد كبيرة ليا في لبناف منذ بداية السبعينيات
 

                                                 
. 130، صالفمسطينيوف والطريؽ إلى فمسطيفدراغمة، عزت، ( )
. 93-92، صصفحات مف تاريخ الكفاح الفمسطينيبدكاف، عمي، ( )
 .120ص، دليؿ الفصائؿ الفمسطينية ياسيف، عبد القادر، (  )
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كما عبرت الجبية عف تركيبتيا القكمية بالتأكيد عمى أف التركيب القكمي ىك كحده الذم 
يضمف اشتراؾ الجماىير العربية في المعركة كيؤكد كحدة النضاؿ العربي عمى أرض فمسطيف، مف 
ىنا كانت صفكؼ الجبية تضـ مقاتميف عرب مف كافة األقطار العربية باعتبارىا تنظيمان قكميان، أما 
فكرىا الثكرم فيك فكر الحركة العربية الثكرية الذم بدأ بالتحرؾ في األربعينيات، فيما عبر البياف 

السياسي األكؿ لمجبية عمى أف تكجو العرب نحك فمسطيف ىك السبيؿ لصنع الكحدة، كبقدر ما تعيد 
. ()الكحدة إلى فمسطيف حريتيا  بقدر ما تعيد فمسطيف إلى العرب كحدتيـ

 
كما اعتبر تأسيس جبية التحرير العربية أنيا تحمؿ طابع تعريب القضية الفمسطينية، أم 
تشكيؿ جبية تضـ المناضميف مف مختمؼ األقطار العربية، كتضـ الفصائؿ العربية التي تعمؿ 
لتحرير فمسطيف، كأف إنشاءىا قد القى ترحيبا في العالـ العربي باعتبارىا نعمة لحركة المقاكمة، 

كالمحاكلة الجدية األكلى لتعريب القضية الفمسطينية، كيؤكد اسـ الجبية الطبعة العربية األكلى بدال 
. ()مف الطبعة الفمسطينية لحرب التحرير

 
كتؤكد نشرات التنظيـ الفمسطيني لحزب البعث في العراؽ أف جبية التحرير العربية في فترة 
الصراع مع إسرائيؿ كمحاربة كجكدىا عمى أرض فمسطيف، إف الجبية ىي المنظمة الحقيقية التي 
ذا ما تجدد الحزب عمى ساحة فمسطيف تتجدد ينابيع الثكرة العربية  يتجدد الحزب مف خالليا، كا 

كيصبح الحزبيكف الجبيكيكف في قيادة الجبية ىـ قيادة الحزب لكي تتـ الكالدة الجديدة لمحزب عمى 
. ()الساحة الفمسطينية مف خالؿ الجبية كمف خالؿ ممارسة الكفاح المسمح

 
 :الكفاح المسمح في فكر جبية التحرير العربية  -3

 

                                                 
. 131 ، ص الفمسطينيوف والطريؽ إلى فمسطيف دراغمة، عزت،( )
- 1948حزب البعث في فمسطيف ودوره في الحركة الوطنية الفمسطينية  عرار، عبد العزيز أميف مكسى، ) )

 .124، ص1982

 .132-131 ، ص الفمسطينيوف والطريؽ إلى فمسطيف دراغمة، عزت، ( )



113 

 

اعتقدت الجبية أف كالدتيا سدت نقصا قكميا في العمؿ الفدائي الفمسطيني مف خالؿ العمؿ 
عمى تعزيز تالحـ قكل المقاكمة بالقكل الشعبية العربية، كتعميؽ النيج القكمي لحركة المقاكمة 

. ()الفمسطينية
 

: كقد استندت الجبية في دعكتيا إلى الكفاح الشعبي المسمح العتبارات متعددة كىي
 

الكفاح الشعبي ىك األسمكب الكحيد القادر عمى االستفادة مف التفكؽ العددم عند العرب :  أكالن 
. لكضعو أماـ التفكؽ التكنكلكجي عند العدك

ىك األسمكب الكحيد القادر عمى خمؽ األجكاء الثكرية كالمناخ الجدم المالئـ لتفجير طاقات : ثانيان 
. أبناء الشعب العربي أماـ التحدم الكبير المفركض عمييـ

 الكصاية التي فىك األسمكب الكحيد القادر عمى أف يعيد القضية إلى الشعب كأف يبعدىا ع: ثالثان 
. فرضتيا عمييا األنظمة العربية طيمة السنكات السابقة

ىك المعيار الكحيد لكشؼ جدية الحركات كاألنظمة كاألفراد، فأماـ التضحيات الكبيرة التي : رابعان 
. يتطمبيا ىذا الكفاح المسمح لف يصمد إال المناضمكف الحقيقيكف

كىك الطريؽ الكحيد المؤىؿ ألف يخمؽ في األمة مناخان ثكريان حقيقيان يسقط كؿ الطبقات : خامسان 
. ()كالمؤسسات العاجزة عف مكاجية حركة التغيير التي تفرضيا ضركرات المكاجية

 
 في بيانيا السياسي الذم جاء بمناسبة تأسيسيا الصادر في جبية التحرير العربيةكقد أكدت 

:  عمى ما يمي1969آب / 31
 
نبذ أجكاء التنابذ كالعنؼ كالتعصب الفئكم، كىك الجك المالئـ لمعمؿ الفدائي كالصمكد في  -1

. كجو االستعمار العالمي كالصييكنية كطريؽ لمخالص

                                                 
   .121، صدليؿ الفصائؿ الفمسطينية ياسيف، عبد القادر، ()
. 21، منشكرات جبية التحرير العربية، صجبية التحرير العربية الطريؽ القومي لتحرير فمسطيف( )
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 كشؼ عف محاكالت تطكيؽ 1967أكضحت الجبية أف مركر عاميف عمى ىزيمة حزيراف  -2
الثكرة كحصرىا في نطاؽ قطرم ضيؽ كيقطع عنيا شرياف الحياة الذم يصميا بمنابع القكة 

 .كالقدرة كىي الجماىير العربية

براز الشخصية  -3 انتقدت محاكالت القكل المعادية التي تتظاىر بتأييد الخصكصية كا 
الفمسطينية كالتي تدفع في نياية المطاؼ إلى تخمي الفمسطينييف عف القتاؿ كالصمكد 

 .()بذريعة عدـ القدرة كحدىـ عمى تحقيؽ ذلؾ

 
: موقؼ جبية التحرير العربية مف منظمة التحرير الفمسطينية والحموؿ السياسية- 4
 
لقد أبدت جبية التحرير العربية تحفظا تجاه ظركؼ تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية  

كربطت نشكءىا بمطالبة الجماىير باتخاذ مكقؼ تجاه إسرائيؿ التي عممت عمى تحكيؿ ركافد نير 
األردف، كاعتبرتيا صنيع األنظمة العربية، كأبدت خشيتيا مف تسميـ قيادة منظمة التحرير لممنظمات 

الفدائية انتشارا لتيار كياف فمسطيف عمى حساب تيار تحرير فمسطيف كليذا السبب امتنعت عف 
. ()دخكؿ المنظمة

 
 جبية التحرير العربية المشاركة في المجمس الكطني الفمسطيني حيث رأتو إطاران تكقد رفض

ف شاركت الجبية بكفد مراقب منذ الدكرة الخامسة  لمنظمة قطرية، بينما تركيب الجبية قكمي، كا 
كعندما أعمنت صيغة قيادة الكفاح المسمح االئتالفية العسكرية في شباط . 1969لممجمس في عاـ 

 تميمت الجبية أربعة أشير قبؿ أف تنخرط في تمؾ القيادة بعد أف اعتبرتيا المجنة المركزية 1969
. ()لمجبية أرضية مشتركة يقؼ عمييا المقاتمكف

 

                                                 
-1948حزب البعث في فمسطيف ودوره في الحركة الوطنية الفمسطينية عرار، محمد العزيز أميف مكسى، ()

.125ص. 1982
 . 141، ص1982-1948حزب البعث في فمسطيف ودوره في الحركة الوطنية الفمسطينية  عرار، ()

.122، صدليؿ الفصائؿ الفمسطينية ياسيف، عبد القادر، ()
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 حيث دخمت المجنة 1971كلـ تشارؾ الجبية في المنظمة إال في الدكرة التاسعة في تمكز 
 لمنظمة التحرير كمثميا أحمد المرعشمي، كذلؾ بعد أف قدمت مذكرة سياسية حددت فييا ةالتنفيذم

ميمات المرحمة كالتي تتمثؿ بضركرة تشكيؿ قيادة سياسية جبيكية لقيادة مسيرة العمؿ النضالي 
المكحد مف أجؿ تحرير فمسطيف تضـ فصائؿ المقاكمة الرئيسية التي تعتبر الكفاح المسمح الطريؽ 

. ()الكحيد لتحرير فمسطيف كضركرة اعتماد قيادة مركزية كعسكرية مكحدة ليذه الفصائؿ
 

كما شاركت الجبية في تشكيؿ جبية الرفض لمحمكؿ االستسالمية كذلؾ مف خالؿ فيميا 
الثكرم، كمف التزاميا بالمكقؼ المبدئي لحزب البعث مف ىذه الحمكؿ كذلؾ بعد مكافقة المجمس 

. 1974الكطني الفمسطيني عمى البرنامج المرحمي لمنظمة التحرير الفمسطينية في عاـ 
كرفضت الجبية كذلؾ أم حمكؿ سياسية تعطي الشرعية لمكجكد اإلسرائيمي كأف ىدفيا 

 كمشركع ركجرز ككامب ديفيد 242اإلستراتيجي ىك تحرير فمسطيف، كمف ىنا جاء رفضيا لمقرار 
. ()باعتبارىا تيدؼ إلى كأد النضاؿ العربي كتثبيت الكياف الصييكني

 
: نشاط جبية التحرير العربية العسكري -4

 
شاركت الجبية في كافة المعارؾ التي خاضتيا الثكرة الفمسطينية في جنكب لبناف كفمسطيف 
المحتمة كانتشرت قكاتيا في أغكار األردف بعد أف خضعت لتدريب عسكرم مكثؼ مف قبؿ الجيش 
العراقي، كما شاركت أيضا مع قكات الثكرة الفمسطينية كالقكات العراقية كالقكات السكرية في حرب 

 15كما نفذت عمميات فدائية ناجحة مثؿ عممية كفار يكفاؿ التي جرت في صباح .1973تشريف 
 كاستشيد فييا ثالثة فدائييف، ككذلؾ اقتحاـ كيبكتس كفار جمعادم في الجميؿ 1975حزيراف 

 كغيرىا مف العمميات التي 1977 آب4، كعممية طبريا في 1975 تشريف ثاني 10األعمى في 
. ()خاضتيا الجبية ضد إسرائيؿ في تمؾ الفترة

 

                                                 
. 956-955، ص1990، 1، ط3، القسـ الثاني، الدراسات الخاصة، مجالموسوعة الفمسطينية ()
.133-132، صالفمسطينيوف والطريؽ إلى فمسطيف دراغمة، عزت، ()
.93، صصفحات مف تاريخ الكفاح الفمسطيني  بدكاف، عمي، ()
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: قيادات جبية التحرير العربية -5
 

تناكب عمى أمانة سر الجبية أعضاء في القيادة القكمية لحزب البعث في العراؽ، كىـ 
المبناني الدكتكر زياد حيدر، أحمد المرعشمي، الدكتكر عبد الكىاب الكيالي، عبد الرحيـ : بالترتيب

كنشط في صفكفيا عمى الساحة المبنانية العديد مف الرمكز البعثية التي كانت في . أحمد، ركاد سالـ
... معف بشكر، بشارة مرىج، عبد المجيد الرافعي، نقكال الفرزلي: مثؿ (تيار القيادة القكمية)عداد 

كقد غادر معظميـ حزب البعث في سنكات الحقة، مع استمرار نشاطيـ في إطار المنتدل القكمي 
. ()العربي في بيركت

 
كجبية التحرير العربية قد شكؿ حالة فريدة في العمؿ " الصاعقة"إف تأسيس منظمتي البعث 

النضالي الفمسطيني إلى جانب فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية بسبب دكرىما في إظيار البعد 
الكطني الفمسطيني رغـ األيديكلكجية كالتركيبة القكمية لكؿ منيما، كذلؾ بفضؿ الدعـ الذم حصمت 

.  عميو ىاتيف المنظمتيف مف حزب البعث في سكريا كالعراؽ
 

كما أف حالة التنافس بيف جناحي الحزب في سكريا كالعراؽ لربما كانت مف العكامؿ التي 
أسيمت في تأسيس ىاتيف المنظمتيف المتيف خاضتا العمؿ المسمح في صفكؼ الثكرة الفمسطينية مما 
. عزز مف حضكرىما الفاعؿ عمى الساحة األردنية كالمبنانية في أكاخر الستينيات كأكائؿ السبعينيات

 
 كقد لعبت الخالفات الحزبية الداخمية بيف جناحي الحزب إلى تالشي قكتيما العسكرية 

كحضكرىما التنظيمي عمى الساحة الفمسطينية، كما كاف لمخالؼ الفمسطيني السكرم في 
الثمانينيات، كالحرب العراقية اإليرانية أثر في تقمص حضكر ىاتيف المنظمتيف عمى الساحة 

. الفمسطينية كانحسار نشاطيما العسكرم
 
 
 

                                                 
. 94-93، صالمرجع نفسو ()
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الكفاح المسمح لتحرير فمسطيف في فكر حزب البعث العربي : المبحث الثالث
االشتراكي 

 
: الدعـ الذي قدمو حزب البعث لمعمؿ الفدائي الفمسطيني: أوالً 
 

لعبت الساحة السكرية دكران رئيسيان في تييئة ميداف العمؿ النطالقة الرصاصات األكلى لقكات 
 كاستقبؿ مف قبؿ كزير 1963 أيار7العاصفة حيف زار دمشؽ أكؿ كفد رسمي مف حركة فتح في 

الدفاع السكرم المكاء حمد عبيد الذم أعطى تكجيياتو بالمكافقة عمى استخداـ األراضي السكرية في 
اإلعداد العسكرم لمعمؿ الفدائي الفمسطيني المسمح، كشيدت ىذه الفترة اتفاقا بيف القيادة السكرية 

كحركة فتح تكصؿ إليو كؿ مف المكاء أحمد سكيداني مف ىيئة أركاف الجيش العربي السكرم كياسر 
عرفات، حيث تـ رفد حركة فتح بالكفاءات العسكرية كعمى رأسيـ قائد الحرس القكمي المكاء محمد 
إبراىيـ العمي، كبالكفاءات العسكرية المنضكية في إطار الكتيبة الخاصة التي حممت اسـ الكتيبة 

 كادران في قكات العاصفة، كافتتح أكؿ مكتب عمني لحركة فتح في دمشؽ 30 كالتي التحؽ منيا 68
كتـ إنشاء معسكر تدريب لمحركة بإيعاز مف الفريؽ أميف الحافظ كالمكاء صالح جديد رئيس 

. ()األركاف

                                                 
بعنكاف الساحة السكرية حاضنة لممقاكمة حصؿ الباحث - قكات الصاعقة–بياف طالئع حرب التحرير الشعبية ( )

. (ت.د)عمى نسخة منو، 
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 بيدؼ 1964كفي حديثو عف الشباب الفمسطيني المناضؿ الذم قدـ لسكريا في بداية العاـ 

تشكيؿ منظمة فمسطينية تقـك بأعماؿ فدائية داخؿ األراضي المحتمة، كالترحاب الذم حظي بو 
ىؤالء المناضمكف الفمسطينيكف أمثاؿ ياسر عرفات كرفاقو، قاؿ المكاء محمد إبراىيـ العمي في 

مذكراتو إف األكامر صدرت مف القيادة السياسية كالحزبية بتقديـ كؿ اإلمكانات المادية كالمعنكية 
لتدريب كتأىيؿ الفدائييف مف خالؿ معسكرات تدريب كمقرات تنظيمية تشرؼ عمى ذلؾ، كأنو 

شخصيان كاف المشرؼ عمى ذلؾ مف خالؿ اتصاالتو كلقاءاتو مع القيادات الفمسطينية الشابة كأف 
النقاش يدكر حكؿ تسمية الجناح العسكرم لمنظمة فتح حيث اقترح اسـ العاصفة بدالن مف الصاعقة 

. ()الذم اقترحو الفمسطينيكف عمى اعتبار أف الصاعقة تسمية عسكرية بحتو
 

 قد دعا إلى أف تتكلى الحككمة 1956 آب 17ككاف البياف الذم صدر عف حزب البعث في 
السكرية تييئة السالح الكافي لمقياـ بحرب مقاكمة يخكضيا كؿ فرد قادر عمى حمؿ السالح مف 

أبناء الشعب العربي ضد المحتؿ ، كأنو يجب المبادرة إلى تشكيؿ منظمات حرب المقاكمة كتدريبيا 
كاعتبر البياف أف سكريا كاألردف . التدريب الفني الحديث بحيث تككف مييأة لمعمؿ متى كقع العدكاف

ىما مف المراكز األساسية في حركة المقاكمة كفييما إنما يجب أف تبدأ حرب المقاكمة، كىك ما 
اعتبر دعكة صريحة مبكرة مف حزب البعث لحرب التحرير الشعبية طكيمة األمد، كقد ترجمت ىذه 

 حيف قاـ 1957-1956 لمقطاع عاـ مالدعكة جيدا عمميا في قطاع غزة إباف االحتالؿ الصييكف
حزب البعث بتشكيؿ جبية المقاكمة الشعبية التي شرعت في ممارسة الكفاح المسمح ضد العدك 

. ()الصييكني في القطاع 
 

 تشريف أكؿ 10كفي بياف القيادة القكمية لحزب البعث عف أعماؿ المؤتمر القكمي الثالث في 
 ة ذكرت القيادة أف منظمات الحزب مارست نضاال عنيدا مف أجؿ تسميـ الشعب العربي قياد1959

مصيره كتنظيـ كبناء القكة العسكرية في القطر العربي السكرم كفي األردف إلعداد أبناء فمسطيف 

                                                 
. 330-329، ص2003، (ف.د )،2، جحياتي واإلعداـ العمي، محمد إبراىيـ، ()
، سمسمة البعث والكياف الفمسطيني حزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد، ()

 .16- 15 ، ص5الكثائؽ 
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كبقية المكاطنيف لمدفاع عنيا ، كتنظيـ قكل الشباب كالحرس الكطني لمؤازرة الجيش في معاركو 
 معمى مشارؼ األرض المغتصبة ، كما عممت منظمات الحزب عمى تنظيـ حركة الدعاكة العربية ؼ

. ()الخارج لفضح كمقاكمة النشاط الصييكني
 
 
 

: انطالؽ الكفاح المسمح في فكر حزب البعث: ثانياً 
 

 لحزب البعث بمثابة االنطالؽ في تفكير الحزب نحك العمؿ المؤتمر القومي الثامفيعتبر 
: المسمح حيث كاف مف ضمف تكصياتو دعـ كؿ عمؿ كفاحي مسمح كما جاء في التكصية التالية

يرل الحزب أف مف كاجبو دعـ كؿ عمؿ كفاحي مسمح تقـك بو فئات فمسطينية ال تقـك حكليا "
. ()"الشبيات، كأف يتجمى ىذا الدعـ مع خطة الحزب عند كضعيا كمقتضيات السالمة القكمية

 
 كعمى أثر ىزيمة 1967الذم عقد في أيمكؿ القومي التاسع االستثنائي ثـ جاء المؤتمر 

حزيراف، حيث بحث في إستراتيجية حزب البعث في الكفاح المسمح كفي العمؿ مف أجؿ تحرير 
. فمسطيف كاألراضي العربية المحتمة

 
لقد استميـ المؤتمر القكمي التاسع االستثنائي " كجاء في بياف الحزب الصادر عف المؤتمر 

لمحزب إرادة الجماىير العربية كمتطمبات الثكرة فأقر إستراتيجية المستقبؿ عمى أساس الصمكد 
كاستمرار المعركة كانتياج الخط المبدئي كاتباع األساليب التي تنسجـ مع األىداؼ كتكفؿ تحريرىا، 

كأف محكر المكاجية ىذه يرتكز في اعتماد الكفاح المسمح أساسان إلزالة آثار العدكاف كمكاصمة 
: كقد تبنى المؤتمر بالنسبة لمقضية الفمسطينية منطمقيف. طريؽ التحرير

 

                                                 
 . 17، ص نفسوالمرجع  ()

. 29، ص1968 التنظيـ الفمسطيني المكحد منذ البدايات كحتى انعقاد المؤتمر التحضيرم شباط ()
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كلذلؾ داف المؤتمر أية بادرة تشير إلى ". قضية مستقبؿ الثكرة العربية - قضية فمسطيف: " األكؿ
احتماؿ سمكؾ طريؽ التياكف أك المساكمة عمى حساب كجكد الشعب العربي كمصير أجيالو 

".  المقبمة
. ()"الشعب العربي الفمسطيني طميعة الكفاح المسمح: "الثاني

 
 
 

: ىدؼ حزب البعث في دعـ الكفاح المسمح: ثالثاً 
 

انطمؽ حزب البعث في عالقتو مع المنظمات الفمسطينية مف مبدأ الحزب كاستراتيجيتو في 
الكفاح المسمح كضركرة تكحيده، كأف بقاء العمؿ الفدائي مجزأ كمبعثرا بيف شتى الميكؿ كاالتجاىات 

ال يمكف أف يخدـ ىدؼ تحرير فمسطيف أك استراتيجية الكفاح المسمح، فأجرل الحزب تقييما 
لممنظمات الفدائية الفمسطينية مستندان إلى تحميؿ عممي لمنشأ كؿ منظمة كارتباطاتيا كقياداتيا، 
حيث تبنى الحزب في ىذا المجاؿ الدعكة لعقد مؤتمر لممنظمات الفمسطينية كالذم قامت فتح 

.   ()بتكجيو الدعكة لعقده كلـ يحضره سكل ثماف منظمات مف أصؿ اثنتا عشرة منظمة
 

كفي حزب البعث أيضان امتزجت رغبة األعضاء في مجاراة المزاج العاـ بدعكة قيادة الحزب 
إلى حرب التحرير الشعبية حيث اتخذ حزبيكف فمسطينيكف كغير فمسطينييف مبادرات مبكرة إلى 
المساىمة في العمؿ الفدائي، كقد حظيت بعض ىذه المبادرات بمساندة أجيزة األمف السكرية 
ألغراض شتى لعؿَّ أىميا إيجاد مكطئ قدـ داخؿ العمؿ المتسع باضطراد لتراقبو كتؤثر عمى 

كما احتدـ النقاش في الحزب كخصكصان تنظيمو الفمسطيني حكؿ الحاجة إلى إنشاء منظمة . مجراه
فدائية بعثيو، كانتيى األمر إلى إلزاـ أعضاء الحزب الذككر كميـ بالتدريب عمى السالح في 

"  دكرة ممارسة"معسكرات أقيمت ليذا الغرض كصار عمى كؿ حزبي أف يتبع ما أطمقكا عميو اسـ 

                                                 
. 953، ص1990، 1، ط3، القسـ الثاني، الدراسات الخاصة، مجالموسوعة الفمسطينية ()
. 97، ص1968التنظيـ الفمسطيني الموحد منذ البدايات وحتى انعقاد المؤتمر التحضيري شباط ( )
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كىك اسـ اشتؽ مف قرار قيادة الحزب بأف يمارس كؿ عضك بعد تخرجو مف دكرة لمتدريب عممية 
. ()فدائية كاحدة عمى األقؿ

 
 4كفي حديث صحفي لمدكتكر منيؼ الرزاز نشر في جريدة البعث في عددىا الصادر في 

 أف – في معركة فمسطيف – قاؿ أميف عاـ حزب البعث إف مف الميـ جدا 1969تشريف أكؿ 
كقاؿ إف استمرار الصراع في . كلكف أىـ مف ذلؾ أف تتكفر لدينا إرادة استعماؿ السالح . نتسمح

كالسالح أحد مظاىر ىذه القكل، كلكف ليس بديال لإلرادة الشعبية . فمسطيف ىك صراع قكل
. ()كالتصميـ الجماىيرم

 
:  الكفاح المسمح الطريؽ الوحيد لتحرير فمسطيف في فكر حزب البعث: رابعاً 

 
 كالذم احتمت بنتيجتيا أراضي الضفة الغربية 1967برزت عمى أرضية حرب حزيراف  

: كقطاع غزة كسيناء كالجكالف معطيات جديدة أىميا 
 
. تصاعد الكفاح الشعبي الفمسطيني المسمح- 1
 إيجاد بدائؿ تيدؼ إلى ةبركز محاكالت مباشرة ترمي إلى تصفية القضية الفمسطينية كمحاكؿ- 2

 سياسية تنطكم عمى التفريط بحقكؽ تضرب  كتقكيض دكر منظمة التحرير مف خالؿ تمرير تسكيا
 في دعـ كتطكير ةفكاف لحزب البعث مكاقفو الكاضح .شعب فمسطيف الكطنية كتجاىؿ قضيتو

األمريكية الرامية إلى - الكفاح الشعبي المسمح مف جية كفي مجابية المخططات اإلسرائيمية 
 .()تصفية القضية الفمسطينية مف جية أخرل

 

                                                 
. 320-319، ص4، جدروب المنفىحكراني، فيصؿ، ( )
 .190، ص 1965سمسمة الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ  ()

، سمسمة البعث والكياف الفمسطيني حزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد، ()
 .83- 82 ، ص 5الكثائؽ 
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 عمى اعتبار القضية 1966 لحزب البعث في أيمكؿ المؤتمر القومي التاسعلقد أكد  
الفمسطينية ىي المحكر األساسي في إستراتيجيتو النضالية بالنسبة لمحزب في شتى المجاالت 

كما أكد المؤتمر عمى . الداخمية كالعربية كالعمؿ عمى حشد كؿ الجيكد كاإلمكانيات لتحرير فمسطيف
أف حرب التحرير الشعبية لتحرير فمسطيف يجب أف تقكدىا منظمات البعث العربي االشتراكي 

. بصكرة رئيسية في النطاؽ القكمي
 
 
 

: وقد بيف المؤتمر المنطمؽ األساسي الذي وضعو حزب البعث لتحرير فمسطيف
 

الحرب الشعبية ىي الكسيمة الكحيدة لتحرير فمسطيف كىذا يعني اعتماد الجماىير الشعبية  -1
. ألنيا األقدر عمى االستمرار كأكثر استعدادان لمتضحية كالعطاء كأشد ضمانة لمنصر

 . ربط النضاؿ مف أجؿ تحرير فمسطيف بالنضاؿ الكحدكم االشتراكي كجعمو أساسا لو -2

 جعؿ المنطمؽ األساسي ىك تحرير فمسطيف عمى أف ىناؾ امتدادات ليذه الحرب حسب  -3
الضركرات الالزمة إلنجاح ىذه المعركة كتحقيؽ تطمعاتيا شريطة أف يككف ىناؾ انسجاـ 

بيف المنطمؽ األساسي كالمكاقع األخرل، كىذه نقطة غفمت عنيا معظـ الجبيات 
 .()كالمنظمات الفدائية بؿ كقصرت عف استيعابيا

 
 تمكز 7 كأقر مف قبؿ القيادة القكمية بتاريخ مكتب العالقات الخارجيةكفي تقرير كضعو 

 مبمكرا مكقؼ حزب البعث مف القضايا المطركحة عؿ المجمس الكطني الفمسطيني، يدعك 1968
الحزب إلى كضع خطة سياسية لمنظمة التحرير منبثقة عف الميثاؽ الكطني كتؤكد عمى األمكر 

:  التالية 
 
 رفض الحمكؿ السياسية كال سيما المشركع البريطاني أك أم مشركع آخر مشابو مف حيث  -1

. النتيجة
                                                 

. 93-92، ص1968التنظيـ الفمسطيني الموحد منذ البدايات وحتى انعقاد المؤتمر التحضيري شباط ( )
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.  الكقكؼ في كجو تصفية القضية الفمسطينية كفضح كؿ المحاكالت الرامية إلى ذلؾ -2
.  اعتماد الكفاح المسمح أسمكبا لتحرير األرض المحتمة كتحرير فمسطيف -3
.  التأكيد عمى الشخصية الفمسطينية كالكقكؼ في كجو أم محاكلة إلذابتيا -4
 ربط المعركة الفمسطينية بالنضاؿ الجماىيرم العربي ضد االستعمار كالصييكنية  -5

 .كالرجعية

 .() ربط الحركة الفمسطينية بالنضاؿ التحررم كالتقدمي في العالـ -6

 

أيمكؿ ) لحزب البعث في أعماؿ المؤتمر القومي العاشركفي بياف القيادة القكمية عف 
جاء ما يمي حكؿ دكر الحزب في دعـ المقاكمة كاستمرارية النضاؿ مف أجؿ تحرير  (1968

: فمسطيف 
 
إف صمكد شعبنا العربي البطؿ في الضفة الغربية كتصاعد أعماؿ الفداء كالمقاكمة العربية "

إنما يعبراف عمميا عف يقظة الشعب العربي الفمسطيني الذم تمرد عمى جميع مخططات اإلفناء 
التي رسمتيا الدكائر االمبريالية كالصييكنية كالذم يشكؿ اليـك طميعة األمة العربية في كفاحيا 

لقد كانت شعارات العمؿ الفدائي كالمقاكمة العربية . الدائب مف اجؿ تحرير كتكحيد الكطف العربي
كالكفاح تثير االستيجاف كاالستنكار لدل كثير مف الدكؿ العربية قبؿ عدكاف الخامس مف حزيراف، 
سقاط النظاـ الثكرم في القطر العربي  ككاف المسئكلكف الصياينة آنذاؾ ييددكف باحتالؿ دمشؽ كا 

". السكرم بحجة احتضانو كدعمو لمعمؿ الفدائي
 

كما جاء في بياف القيادة القكمية عف أعماؿ ىذا المؤتمر إف مف بيف التكصيات التي اقرىا 
المؤتمر أف قضية فمسطيف ىي ممؾ لمشعب العربي الفمسطيني كلألجياؿ العربية المؤمنة بالكفاح 

المسمح كطميعتو المنظمات الفدائية المقاتمة عمى ارض المعركة، كال يمكف ليذه الجماىير كطالئعيا 

                                                 
، سمسمة البعث والكياف الفمسطيني حزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القطرية لمتنظيـ الفمسطيني المكحد، ()

 .87، ص 5الكثائؽ 
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الثكرية أف تسمح ألم كاف بالمساكمة عمى كطنيا ككرامتيا كاف يتجاىؿ نضاليا كتضحياتيا في 
 .() "سبيؿ تحرير أرضيا مف المغتصبيف الغزاة 

 
 1970 تشريف الثاني 16كقد تكجت الحركة التصحيحية التي قادىا الرئيس حافظ األسد في 

مكقؼ الحزب في سكريا مف الكفاح المسمح حيث بدأت برنامجيا العممي في الدعكة إلى بناء مجتمع 
الصمكد كالتحرير كتحقيؽ شعار الكفاح المسمح لطرد المحتؿ اإلسرائيمي عف األرض العربية، كما 

بناء كتطكير القكات المسمحة مف : " جعمت عمى رأس اىتماماتيا في برنامجيا الداخمي كالعربي 
أجؿ القياـ بكاجبيا عمى الكجو األكمؿ في معركة التحرير كالتحرؾ الكاسع مع الدكؿ كالقكل العربية 

التقدمية في كافة المجاالت التي تعزز إستراتيجية الكفاح المسمح كحشد الطاقات العربية في 
المعركة المصيرية، فكانت حرب تشريف التي استغرؽ اإلعداد ليا كقتا طكيال، كجيدا كطنيا خارقا 

. ()"دليال عمى مكقؼ الحزب االستراتيجي مف الكفاح المسمح كحرب التحرير الشاممة
 

كيرل الباحث أف حزب البعث الذم رفع شعار حرب التحرير الشعبية في كجو االستعمار 
 الفمسطينية، إال ةكحميفتو إسرائيؿ قد مارس الكفاح المسمح مف خالؿ تنظيماتو المسمحة عمى الساح

 بعد النصر الذم حققتو اأف تراجعا قد حدث عمى مكاقؼ الحزب مف ىذا الكفاح المسمح كخصكص
، كاليدكء الذم ساد الجبية السكرية لسنكات 1973 إسرائيؿ في حرب عاـ لسكريا كمصر عؿ

طكيمة مما عرض الحزب في سكريا النتقادات كثيرة، كأخضعيا لمزايدات مف قبؿ فصائؿ منظمة 
 مف دالتحرير الفمسطينية، األمر الذم اعتبره الحزب اليصب في مصمحة المكقؼ العربي المكح

.  الصراع مع إسرائيؿ، كأف سكريا تسير في سياستيا اليادفة إلى تحقيؽ التكازف االستراتيجي معيا
 

 
 
 
 

                                                 
. 84-83، صالمرجع نفسو ()
 .36، ص2000، شتاء 8،ع الفكر السياسي، سوريا القضية القومية ومسار البعث عرساف، عمي عقمة، ( )
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الفصؿ الخامس 
تأثير حزب البعث العربي االشتراكي عمى مواقؼ القوى واألنظمة السياسية 

العربية تجاه القضية الفمسطينية 
 

تأثير فكر حزب البعث العربي االشتراكي عمى مواقؼ القوى القومية : المبحث األوؿ
والثورية العربية مف القضية الفمسطينية 

 
 لقد أكد حزب البعث أف النضاؿ ضد االستعمار كمحاربة إسرائيؿ يستكجباف النظر إلى 

أىمية دكر القكل كاألنظمة العربية التقدمية في تكحيد نضاليا كضركرة التحالؼ معيا عمى أساس 
أف إسرائيؿ تشكؿ التناقض الرئيس في المنطقة، كلما لذلؾ مف أىمية في تعزيز كحدة الصؼ 

مكاناتو كتحقيؽ التكازف المطمكب مف أجؿ خكض حرب تحرير فمسطيف . العربي، كحشد طاقاتو كا 
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رفع حزب البعث شعاره في النضاؿ ضد االستعمار مف أجؿ تحرير الكطف العربي بكاممو 

ككضع أسس لمعالجة المشاكؿ التي يعاني منيا الشعب العربي، كىك الذم بدكره ينطبؽ عمى مكقفو 
فقد كّضح الحزب مكقفو مف قضايا النضاؿ العربي . مف القضية الفمسطينية كمحاربة الصييكنية

كالتحرر مف االستعمار كاألنظمة المتسمطة، كجاءت شعاراتو كأدبياتو تجسد ذلؾ كتربط بيف نضاؿ 
. العرب في كافة أقطارىـ كتعتبره كاحدان 

 
كمف ىنا تأتي دعكة حزب البعث إلى كحدة نضاؿ المنظمات كاألحزاب القكمية في الكطف 

 (العربي الجديد)العربي شرط أف تتخمص مما فرضتو عمييا ظركؼ التجزئة، فقد كتبت جريدة 
أف النضاؿ العربي ممثالن بحركاتو القكمية ىك نضاؿ "الناطقة باسـ حزب البعث في العراؽ ما نصو 

مكحد ضد جبية االستعمار سكاء كاف أمريكيان أـ انجميزيان أـ فرنسيا، كضد جميع الفئات الحاكمة 
. ()"في الكطف العربي

 
 قاؿ 1971كفي ميثاؽ العمؿ الكطني الذم أعمنو الرئيس العراقي أحمد حسف البكر في عاـ 

إف حركة الثكرة العربية عمى مختمؼ فصائميا كعبر مسيرتيا النضالية الطكيمة قد حققت : البكر
انتصارات كثيرة كعظيمة كلكنيا في نفس الكقت منيت بيزائـ كنكسات خطيرة، كأف مف أبرز أسباب 

قدرة الحركات الثكرية العربية عمى تحقيؽ النصر، كعييا لدكر العمؿ المشترؾ كالتحالؼ بيف 
فصائميا، كما أف مف أبرز أسباب ىزائميا كنكساتيا نزكع فصائميا إلى تغميب التناقضات الثانكية 
فيما بينيا عمى التناقض الرئيس القائـ بينيا مف جية كبيف االستعمار كالصييكنية كالرجعية مف 

.  ()جية أخرل
 

: موقؼ حزب البعث مف القوى الثورية والقومية العربية: أوالً 

                                                 
 تموز 14دور حزب البعث العربي االشتراكي في العراؽ في الحركة الوطنية منذ تأسيسو حتى حسف، ىادم، ( )

. 203-202، ص1958
: ، كزارة اإلعالـ1971 تشريف الثاني 10ميثاؽ العمؿ الوطني الذي أعمنو الرئيس أحمد حسف البكر في ( )

. 3مديرية اإلعالـ العامة، ص
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يأتي مكقؼ حزب البعث بضركرة التقائو مع القكل الثكرية كالقكمية العربية مف خالؿ تكفير 

الشركط المكضكعية لذلؾ باعتبار أف ىذه القكل الثكرية كالجماىيرية المنظمة ىي األدكات 
المكضكعية التي تستطيع خكض حرب التحرير الشعبية كتحقيؽ االنتصارات مف خالؿ تكحيد 

فقد أكضح الحزب بأف الجيكد المبذكلة لتحقيؽ لقاء القكل التقدمية . منطمقاتيا كأساليبيا النضالية
كالقكمية كتكحيد نضاليا يجب أف يككف مرتبط باالستعداد كالمساىمة الجدية بمعركة تحرير فمسطيف 
كغيرىا مف المعارؾ القكمية كالتحريرية في كؿ أرجاء الكطف العربي، كأف الحزب إلتزامان منو بدكره 
خضاعيا  الطميعي في ىذه المعركة سيعمؿ عمى االنسجاـ مع ىذه اإلستراتيجية التي يطرحيا كا 

لمتطبيؽ العممي، كىك بالتالي يتحمؿ المسؤكلية القكمية في كحدة ىذه القكل القكمية العربية كتكعية 
الجماىير العربية كحشد طاقاتيا في نطاؽ اإلعداد لحرب التحرير الشعبية كلككف القضية 

الفمسطينية ىي المحكر األساسي في إستراتيجية النضاؿ بالنسبة لحزب البعث كأف المقاكمة ىي 
. ()الرد العممي عمى العدكاف اإلسرائيمي

 
، كاف مطمب إقامة 1971 الذم عقد في سكريا في آب المؤتمر القومي الحادي عشركفي 

ف كانت قد تحققت خطكة متقدمة تتطمبيا اإلستراتيجية  جبية كطنية تقدمية عريضة ال يزاؿ قائمان كا 
كما كاف . الشاممة، مثمما يتطمبيا النضاؿ القكمي االشتراكي كىي قياـ اتحاد الجميكريات العربية

ف كانت قد تحققت . مطمب إقامة جبيات كطنية تقدمية في مختمؼ األقطار العربية ال يزاؿ قائمان  كا 
. الجبية الكطنية التقدمية داخؿ سكريا كإنجاز عمى طريؽ ترتيب الكضع االستراتيجي المالئـ

 
كيرل حزب البعث أف الجماىير العربية مطالبة بتكجيو السؤاؿ إلى فصائؿ المقاكمة كالى 

كلماذا لـ تتحقؽ ! فقكل الثكرة كالتقدـ العربية، لماذا لـ تتحقؽ الجبية المكحدة لممقاتميف الفمسطينيي
كىما سؤاالف يجب أف يشكال جزءان أساسيان مف ! كحدة القكل القكمية كالتقدمية في الكطف العربي

نضاؿ ىذه الجماىير إلى جانب حزب البعث، ألف تحقيؽ كحدة النضاؿ عمى ىذيف المستكييف 
فكريان كعمميان ىي ضركرة أساسية لخكض حرب التحرير الشعبية، كأف الجماىير العربية كالفمسطينية 

                                                 
، نيساف 1منشكرات الطالئع، ط: ، دمشؽالمقاومة الفمسطينية واأليدولوحية الثوريةغنيـ، عبد الرحمف، ( )

. 111-110، ص1973
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يككف حكميا عمى أساس مدل تكجو ىذه القكل المخمص نحك تكحيد أدكات النضاؿ العربي باتجاه 
. ()القضية األساس فمسطيف

 
 1967كما أف اليجمة اإلسرائيمية األمريكية عمى األمة العربية في الخامس مف حزيراف 

رفعت التناقض بيف األمة العربية مف جية كبيف ىذه القكل مف جية أخرل إلى أعمى درجات 
كيؤكد حزب البعث في . الحدة، األمر الذم يتطمب مف جانب األمة أكسع حشد لطاقاتيا الكفاحية

ىذا السياؽ بأف مف أىـ الضركرات في ىذه المرحمة، أف تتممس القكل الكطنية كالتقدمية في كؿ 
جزء مف أجزاء الكطف العربي سبؿ التعاكف فيما بينيا لتحقيؽ أرقى كأمتف األشكاؿ الممكنة لالتحاد 
لتأميف القكة الطميعية الالزمة لقيادة الجماىير في المعركة ككجكاب منطقي كطبيعي عمى التحالؼ 
االستعمارم الصييكني الرجعي الذم بمغ درجات عالية مف التماسؾ كاإلتقاف، كالذم ال يمكف أف 
يكاجو ميما كانت الطاقات كبيرة، كالحماسة عالية إال بتحالؼ مضاد يمثؿ كؿ قكل التحرر كالتقدـ 

سرائيؿ كالقكل الرجعية . ()العربية المعادية ألمريكا كا 
 

:  استراتيجية حزب البعث تجاه القوى واألنظمة التقدمية العربية : ثانياً 
 

ينطمؽ حزب البعث كثكرتو مف الحرص عمى تحقيؽ التكازف المطمكب مع إسرائيؿ كالسعي 
لتعبئة الطاقات العربية كتكطيد عالقات الصداقة كالتعاكف مع القكل التحررية كالثكرية في العالـ 

لتعزيز صمكد كنضاؿ قكل التحرر العربية كتصحيح الخمؿ الناتج في المنطقة نتيجة سياسة كامب 
 كمخططات التآمر كالعدكاف األمريكية اإلسرائيمية، كذلؾ في سبيؿ قيامو ةديفيد كالصفقات االنفرادم

بميامو الكطنية كالقكمية عمى الكجو المطمكب، كلتعزيز إسيامو في معركة تحرر الشعكب كتقدميا، 
: كىك في ىذا يسعى إلى 

 
تعزيز نضاؿ قكل حركة التحرر العربية كتصعيده كتكطيد مكاقعيا كدكرىا، ككذلؾ تعزيز - أ

حياء الجبو  القكمية ةكتطكير عالقات التعاكف كالتنسيؽ مع الدكؿ الكطنية التقدمية العربية، كا 
                                                 

. 5-4 صالمقاومة الفمسطينية واأليدولوحية الثورية،غنيـ، عبد الرحمف،  ()
. 5-4، ص1971 تشريف الثاني 10ميثاؽ العمؿ الوطني الذي أعمنو الرئيس أحمد حسف بكر في  ( )
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لمصمكد كالتصدم كتعزيز دكرىا، كالحرص عمى تطكير فعالية عمؿ القكل الكطنية كالقكمية 
. كالتقدمية كالشعبية العربية لتحقيؽ صيغ أرقى مف التنسيؽ كالعمؿ المشترؾ فيما بينيا

 

إقامة عالقات مف التعاكف الكطيد مع األحزاب كالقكل الكطنية كالقكمية كالتقدمية العربية، كمع - ب
ياىا أجزاء مف حركة كاحدة ىي حركة التحرر  الحركات التحررية في األقطار العربية باعتباره كا 
الكطني العربية، كباعتبار ثكرتو في سكريا تشكؿ أحد أىـ إنجازات ىذه الحركة كقاعدة نضاليا 
سرائيؿ، كمخططاتيما العدكانية الرامية إلى  األساسية في معركتيا العامة المشتركة ضد أمريكا كا 

 .()تصفية قضايا التحرر العربية كخاصة قضيتيا المركزية القضية الفمسطينية

 
كفي مقابمة مع السيد تكفيؽ جراد عضك قيادة التنظيـ الفمسطيني لحزب البعث في سكريا 

إف عمى األحزاب كالقكل القكمية العربية أف تتالقى في األفكار كتتطابؽ في المكاقؼ التي : قاؿ
تأخذ بعيف االعتبار مصالح األمة العربية كقضاياىا المصيرية كتتبنى الدفاع عنيا، كىذا التكافؽ 
الذم كاف كما زاؿ شعارا كمطمبا رفعو حزب البعث بيدؼ العمؿ عمى دعـ نضاؿ الشعب العربي 

الفمسطيني في سبيؿ تحرير كطنو مف براثف االحتالؿ اإلسرائيمي، يعني أف القضية الفمسطينية ىي 
 في عالقات رنقطة االلتقاء األساس مع ىذه القكل كاألحزاب، كىي أيضا تعتبر ذات شأف كبي

. ()كسياسات الحزب الخارجية
 

: رؤية حزب البعث في توحيد نضاؿ القوى القومية العربية تجاه القضية الفمسطينية: ثالثاً 
 

ينطمؽ ىذا الدكر لحزب البعث في تكحيد نضاؿ قكل التحرر العربية كالقكمية مف إدراؾ 
 التناقض مع الصييكنية العالمية فطبيعة المياـ األساسية التي تكاجييا األمة العربية، كمف إدراؾ أ

ككيانيا إسرائيؿ ىك تناقض رئيسي كأساسي يغطي مرحمة تاريخية طكيمة ، كما ينطمؽ مف التحديد 
الدقيؽ لألىداؼ األساسية المرحمية لمنضاؿ العربي، كمف تحديد أىـ القضايا التي تكاجو األمة 

                                                 
سياسة حزب البعث العربي االشتراكي العربية والدولية وعالقاتو مع األحزاب والقوى السياسية في الوطف  ( )

. 15-14ص. مطابع دار البعث: دمشؽ. 1987-1974العربي والعالـ، الذكرى األربعوف لتأسيس الحزب  
. 21/4/2011مقابمة مع السيد تكفيؽ جراد أجريت معو في دمشؽ بتاريخ ( )
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العربية كالمتمثمة بالقضية الفمسطينية بشكؿ أساسي، األمر الذم يتطمب تعزيز تضامف ىذه القكل 
العربية عمى الصعيديف القكمي كالقطرم مما يجعؿ األنظمة السياسية العربية تستجيب لممصالح 

الحقيقية لألمة العربية كحركتيا التحريرية، كمصالح نضاليا في السير عمى طريؽ تحرير األراضي 
. ()العربية المحتمة كاستعادة الحقكؽ المغتصبة

 
كمف ىنا يأتي اعتبار النضاؿ ضد إسرائيؿ بشكؿ مركزم ليؤسس لمضاؿ الثكرم العربي 
العاـ، كليبعد القكل العربية التحررية عف النضاؿ القطرم الداخمي كيشركيا في معركة النضاؿ 

القكمي العاـ مما يفعؿ النضاؿ الفمسطيني كالعربي ضد االحتالؿ اإلسرائيمي كعدـ حصر قضية 
فمسطيف قطريان كترؾ الساحة الفمسطينية بعيدان عف المشاركة الفعمية لمقكل العربية المنظمة في 

كبيذه الكحدة النضالية تستطيع القكل العربية . النضاؿ إلى جانبيا كبمكازاة النضاؿ داخؿ أقطارىا
التحريرية ممارسة الضغكط عمى األنظمة بيدؼ إحداث التغيير الداخمي كتحقيؽ المساىمة الفعمية 

. ()النضالية عمى أرض المعركة إلى جانب الثكرة الفمسطينية
 

كيؤكد حزب البعث عمى أف االتحاد بيف مختمؼ أطراؼ الحركة الكطنية كالتقدمية العربية 
سكاء عمى الصعيد القطرم أك  ( 1967مرحمة ما بعد ىزيمة عاـ  )الذم تتطمبو المرحمة الجديدة 

القكمي يجب أف يقـك عمى أسس تتضمف تشديد الكفاح  ضد االمبريالية كالصييكنية كالرجعية 
كتمكيف الجماىير مف قيادة معركتيا كتكفير كؿ األجكاء الديمقراطية الثكرية ليا، كتصفية كؿ 
مظاىر اضطياد الجماىير كمؤسساتيا السياسية كالنقابية كالثقافية، كتصفية كؿ أشكاؿ النفكذ 

غالؽ األبكاب نيائيان بكجو المحاكالت الخبيثة لمدكؿ االمبريالية الستغالؿ األكضاع  االستعمارم، كا 
. ()الراىنة في الكطف العربي مف أجؿ العكدة الحتالؿ مكاقع  سياسية كاقتصادية جديدة

 

                                                 
أىـ  –حوؿ التضامف العربيحزب البعث العربي االشتراكي، القيادة القكمية، مكتب الثقافة كاإلعداد الحزبي، ( )

، 1992مطابع دار البعث، تمكز : ، دمشؽ17، سمسمة دراساتضروراتو وأىميتو وقضاياه األساسية- عواممو
. 12ص

. 126-125، ص(ت.د)،  (ف.د)، القومية العربية بيف واقع التجزئة وتطمعات الوحدةشفيؽ، منير، ( )
. 6، ص1971 تشريف ثاني 15ميثاؽ العمؿ الوطني الذي أعمنو الرئيس أحمد حسف البكر في ( )
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لذلؾ فإف كحدة القكل الثكرية العربية كالقكمية يجب أف تستند إلى كحدة النضاؿ ضد إسرائيؿ 
كحمفاؤىا بشكؿ حاـز كالكقكؼ بكجو المخططات االستعمارية كالصييكنية التي يرفضيا الشعب 

. العربي رفضان قاطعان 
 

كما أف تبني الكفاح الشعبي المسمح كأسمكب رئيسي مف أساليب الكفاح ضد إسرائيؿ يبقى 
األساس كالجكىر لتحالؼ ككحدة القكل القكمية العربية كالتحررية كىك ما يتطمب التحالؼ بصدؽ 

. ()كفعالية مع القكمية الفمسطينية
 

 لحزب البعث في سكريا في الثامف عشر مف القيادة القوميةكفي البياف الذم صدر عف 
:  أكد الحزب الحقائؽ التالية1971أيمكؿ 

 
أف التناقض الرئيسي في المنطقة العربية ىك بيف جماىيرنا العربية بقيادة فصائميا التقدمية  -1

. كبيف االستعمار الصييكني كالرجعية بقيادة االمبريالية األمريكية
إف لحركة المقاكمة الدكر في النضاؿ لتحرير األرض العربية كىك ما يتطمب قياـ جبية  -2

 .كطنية عربية عريضة كدعامة لخكض معركة التحرير

أف القضية الفمسطينية تظؿ محكر النضاؿ العربي، كأف المكقؼ الذم يتخذه أم نظاـ أك  -3
 .()أية حركة سياسية مف ىذه القضية ىك المعيار الصحيح لاللتزاـ القكمي االشتراكي

 

كفي خطاب الرئيس السكرم حافظ األسد في الذكرل الثانية عشرة لثكرة الثامف مف آذار في 
بأف العرب مطالبكف بالتصدم بحـز كجرأة لكؿ المؤامرات كالمخططات :  قاؿ األسد1975 آذار8

لى تصفية قضية  التي تقكدىا إسرائيؿ كالقكل االستعمارية كالتي تستيدؼ تصفية قضيتنا القكمية، كا 
: كلذلؾ. فمسطيف
 

                                                 
. 7ص ،1971 تشريف ثاني 15 ميثاؽ العمؿ الوطني الذي أعمنو الرئيس أحمد حسف البكر في ()
، 1975، 1، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط1971سمسمة الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ  ( )

. 240ص
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فشاليا  -1 إف عمى القكل الثكرية كالتقدمية كالقكمية أف تقؼ كقفة كاحدة لتطكيؽ المؤامرة كا 
. كالمضي قدمان عمى طريؽ التحرير

إف الجماىير العربية مطالبة بدعـ كمساندة الثكرة العربية الفمسطينية في مسيرتيا الكفاحية،  -2
كأف فصائؿ حركة المقاكمة يجب أف ترتقي إلى مستكل األحداث كالمسؤكلية في تحقيؽ 

كحدتيا كالتصدم لكؿ المؤامرات التي تحاؾ ضدىا بتعزيز الكفاح المسمح داخؿ األراضي 
 .()العربية المحتمة

 
 إف :مف جيتو قاؿ السيد سامي العطارم عضك القيادة القكمية لحزب البعث في دمشؽ

الحزب لعب دكران ىامان في التأثير عمى القكل القكمية العربية مف خالؿ التحالفات التي نشأت مع 
ىذه القكل كالحركات عمى قاعدة النضاؿ ضد الصييكنية كاالستعمار في المنطقة العربية، ككذلؾ 

تصعيد الكفاح الشعبي كالجماىيرم كأف مرحمة ما بعد حرب حزيراف كىزيمة العرب فييا شكمت بداية 
النيكض في دكر ىذه القكل التقدمية في الكقكؼ بكجو اليجمة الصييكنية كالحد مف تكسعيا مف 
خالؿ رص الصفكؼ كتنسيؽ المكاقؼ كتعزيز العمؿ المسمح إلى جانب الثكرة الفمسطينية التي 

   ()احتضنيا البعث كما زاؿ
 

 البعث أف مف أكؿ ميمات أم تحالؼ ينشأ بيف القكل الكطنية كالقكمية بكما كيعتبر حز
العربية كالتقدمية، استنكار كؿ أساليب المناكرة كااللتفاؼ التي تحاكؿ تطكيؽ العمؿ الكطني 

الفمسطيني كانتزاع أسمحة المقاكمة مف أيدييا كتركيضيا كفقان لممخططات االستعمارية كالصييكنية 
كفضح أية محاكلة تستيدؼ تصفية القضية . كالرجعية، كالنضاؿ الحاـز ضد ىذه األساليب

الفمسطينية، سكاء بإقامة دكيمة مصطنعة عمى شطر مف أرض فمسطيف، أك عف طريؽ استبعاد 
الجانب التاريخي كالسياسي كالحقكقي مف المسألة الفمسطينية كتصكيرىا ككأنيا مجرد قضية الجئيف 

كاليدؼ الرئيسي لمنضاؿ . يستحقكف العطؼ كالمعاكنة، كمقاكمة ىذه األساليب بالنضاؿ الشعبي

                                                 
. 77، ص1977، 1، ط1975سمسمة الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ ( )
. 4/4/2011مقابمة أجريت في كقت سابؽ مع السيد سامي العطارم في دمشؽ بتاريخ ( )
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العربي عمى الصعيد القكمي ىك تصفية الكياف الصييكني، كتمكيف الشعب العربي الفمسطيني مف 
. ()تقرير مصيره عمى أرضو المحررة

 
 لحزب البعث العربي االشتراكي في العراؽ في بيانو المؤتمر القطري السابعكقد حدد 

 طبيعة المرحمة ككصفيا بأنيا مرحمة إقامة نظاـ ديمقراطي ثكرم 1969الصادر في كانكف الثاني 
. كحدكم كمرحمة أساسية كمتقدمة مف مراحؿ النضاؿ المشركع لمشعب العراقي كفي الكطف العربي
كقد أكد المؤتمر في بيانو إدراؾ الحزب كقيادة الثكرة ألىمية التعاكف بيف القكل الكطنية كالتقدمية 
العربية في القطر العراقي إلنجاز ميمات ىذه المرحمة التي تستقطب العداء الشرس مف جانب 
الدكائر االستعمارية كالصييكنية كمختمؼ أشكاؿ القكل الرجعية المحمية كالعربية، األمر الذم 

. يستدعي كحدة ىذه القكل قطريان كقكميان 
 

سرائيؿ التي تخكضيا القكل القكمية التحررية  لذا فإف ميمات الكفاح ضد القكل االستعمارية كا 
كالعربية تتطمب تضافر الجيكد كتكحيد الطاقات في إطار عمؿ جبيكم مشترؾ كفقان لظركؼ كؿ 
قطر عربي، كأف حزب البعث العربي االشتراكي كانطالقان مف نظرتو المبدئية كاإلستراتيجية اتجو 
كمنذ اليـك األكؿ لثكرة السابع عشر مف تمكز في العراؽ نحك إعداد المناخ المالئـ لقياـ كحدة 
حقيقية كمتينة بيف كؿ القكل الكطنية كالتقدمية كالقكمية عف طريؽ تحقيؽ الشركط المكضكعية 

. ()لذلؾ
 

كيبقى اإلشارة إلى أف المنطمؽ األساسي لكؿ إستراتيجية كطنية في العمؿ الكطني الفمسطيني 
يجب أف تأخذ بعيف االعتبار الحاجة إلى صيغة جيادية جماعية كصيغ نضالية كحدكية ككف 

الصراع ىك صراع عربي صييكني كىك ما يشكؿ قاعدة لالنطالؽ نحك إستراتيجية مكحدة لمنضاؿ 
. ()الشعبي الجماىيرم كنضاؿ قكل األمة في الكطف العربي لتحرير فمسطيف

                                                 
. 80، ص1971ميثاؽ العمؿ الوطني الذي أصدره الرئيس أحمد حسف البكر في تشريف الثاني ( )
. 80، صالمرجع نفسو ( )
خبرات الحركة السياسية - جبية التحرير العربي في كتاب الندوة السياسية الفكريةإسماعيؿ، محمكد،  ( )

. 592، صالفمسطينية في القرف العشريف
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 مف ةكيرل الباحث أف حزب البعث قد نظر إلى القكل التحررية العربية كاألنظمة السياسي

زاكية رؤيتو في معالجة كحؿ قضية الصراع مع إسرائيؿ، ككف الحزب يشكؿ محكرا ميما في 
ستراتيجيتو القائمة عمى الكفاح المسمح  كحرب التحرير قمكاجية إسرائيؿ كفؽ أطركحات  القكمية كا 

الشعبية التي يعتبرىا أساسا لمقاء مع ىذه القكل بحكـ تجربتيا في مقاكمة االستعمار في المنطقة 
. العربية

 كتأتي ىذه النظرة لمحزب تجاه القكل التحررية كأىمية التحالؼ معيا تطبيقا لسياستو في 
تحقيؽ التكازف مع إسرائيؿ، كإلظيار قكة الحزب كمكانتو عربيا كدكليا مع أنو فشؿ في تحقيؽ كحدة 

. ىذه القكل كتجنيدىا في مكاجية إسرائيؿ كمشاريعيا التكسعية
 

 كمكاجيات سياسية كعسكرية مع إسرائيؿ ؾ مف أف الحزب استطاع أف يخكض معارـ كبالرغ
أكتكبر /  حدث في حرب تشريفاإلى جانب قكل التحرر العربية كمنيا قكل الثكرة الفمسطينية كـ

 كفي تصديو التفاقيات كامب ديفيد، إال أف ىذه المكاقؼ الحزبية لـ تستمر طكيال حيث 1973
طغت عمييا بالدرجة األكلى الخالفات الحزبية الداخمية، ككذلؾ اتساع رقعة الخالؼ في الصؼ 

.  العربي
 
 
 
 
 
 
 

نظرة حزب البعث العربي االشتراكي ألثر الوحدة العربية عمى القضية : المبحث الثاني
. الفمسطينية
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: مفيـو الوحدة العربية في فكر حزب البعث: أوالً 
 

تكتسب الكحدة العربية أىمية خاصة في أيديكلكجية حزب البعث، بؿ ىي مركز الثقؿ في 
ىذه األيدلكجية كفي فكر ميشيؿ عفمؽ، فحركة البعث انبثقت مف قمب العركبة، فيي حركة ليا 

. ()مكقفيا الخاص كليا رسالتيا الحقيقية
 

كقد جاءت دعكة البعث العربي االشتراكي لقضية الكحدة العربية كالنضاؿ في سبيميا انطالقان 
يمانو بكجكد األمة العربية ككاقع مكضكعي كحقيقة ثابتة كمستمرة، ككذلؾ انطالقان مف  مف إدراكو كا 
مبدأ أف العرب أمة كاحدة كليا حقيا الطبيعي في أف تحيا كتعيش في دكلة كاحدة، كأف تككف حرة 

. ()في تكجيو مقدراتيا
 

الكحدة كانت مطمبان لألمة العربية منذ أف طرأت عمييا التجزئة، : "كيؤكد ميشيؿ عفمؽ باف
فالكحدة في نظر البعث فكرة ثكرية كعمؿ ثكرم خالفان لممفيكـ الذم كاف سائدان، فالكطف العربي 

. ()"كطف كاحد، كالشعب العربي شعب كاحد كىك رغـ التباعد كالحكاجز يتفاعؿ بعضو مع بعض
 

": الكحدة العربية ىي الصفة المميزة لمبعث العربي: "، كفي مقاؿ بعنكاف1952كفي عاـ 
يحذر عفمؽ البعثييف مف عدـ إدراؾ األىمية الرئيسية لمكحدة العربية، ألنيـ بذلؾ يجدكف أنفسيـ 

منجرفيف في تيارات عقائدية كسياسية ال عالقة ليا مع تفكير البعث العربي، كأكد عفمؽ أف إيماف 
البعث العربي بالكحدة العربية فكران كعمالن نابع مف إيمانو بأف كؿ نظرة كمعالجة لمشاكؿ العرب 

تككف نظرة خاطئة " كحدة األمة العربية: "الحيكية في أجزائيا كمجمكعيا ال تصدر عف ىذه المسَّممة

                                                 
. 335، ص1982-1875الحركة العربية القومية في مائة عاـ عمكش، ناجي كآخركف، ( )
ممحؽ البعث ، قراءة في فكر حزب البعث العربي االشتراكي ومسألة تطويره في الظروؼ الحاليةالجكدة، عطية، ( )

. 12، ص2004، نيساف 19، قالفكري
. 335، ص السابؽجعالمرعمكش، ناجي كآخركف، ( )
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كما أف التمزؽ السياسي لمعالـ العربي يرجع أساسان إلى فقداف الكحدة الركحية كالى . كمعالجة ضاّرة
. ()الجمكد الذم أصاب الشخصية العربية منذ زمف بعيد

 
كالكحدة العربية أيضان ىي ثكرة بكؿ أبعادىا كمعانييا، كىي الحركة الثكرية الشعبية الطالئعية 

. ()التي يجب أف تتكفر فييا شركط المجتمع الذم يناضؿ البعث مف أجؿ تحقيقو
 

: منطمقات حزب البعث العربي االشتراكي نحو الوحدة العربية
 

: تتمثؿ القضية العربية في فكر البعث عمى النحك التالي
 

إف إصرار الحزب عمى أكلكية الكحدة يعبر عف مصالح الجماىير كمصالح الشعب  -1
. العربي

أعطى حزب البعث الكحدة العربية مضمكنيا الثكرم ، كاعتبرىا عامالن ىامان في تعميؽ كؿ  -2
تغير حقيقي في المجتمع العربي ألف الحرية التي يسعى إلييا كؿ قطر عربي عمى حدة ال 

يمكف أف تبمغ مف العمؽ كالشمكؿ كالمعنى االيجابي ما تبمغو الحرية التي تحققيا األمة 
 .العربية في كحدتيا

الربط بيف النضاؿ القكمي كالنضاؿ االشتراكي كتالزميا كىك ما حكؿ نضاؿ الحركة  -3
القكمية العربية إلى نضاؿ جماىيرم شعبي كجعؿ الكحدة كاقعان حيان تمارسو الجماىير 

 .العربية في نضاليا اليكمي

كىك أيضان دفع بحزب البعث ألف ينظـ نفسو عمى مستكل الكطف العربي كتجسيد لفكرتو التي 
تعتبر البالد العربية كحدة ال تتجزأ كأف الحؿ الجدم لمشاكؿ الكطف العربي ىك العمؿ العربي 

. ()المنظـ المكحد

                                                 
، حزب البعث العربي االشتراكي مساىمة في نقد الحركات السياسية في الوطف العربيدندشمي، مصطفى، ( )

. 89-88، ص1940-1963
 تموز 14دور حزب البعث العربي االشتراكي في العراؽ في الحركة الوطنية منذ تأسيسو حتى حسف، ىادم، ( )

. 56، ص1958
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 وعالقتيا بالقضية 1958موقؼ حزب البعث مف الوحدة المصرية السورية عاـ : ثانياً 

: الفمسطينية
 

ساىـ حزب البعث قكميان بالنصيب األكبر في مسيرة سكريا عمى طريؽ الكحدة مع مصر عبد 
الناصر، فكانت مصر كسكريا ىما البمداف العربياف األكثر تقاربان في اتجاىات السياسة الداخمية 
كالخارجية، كالكحدة بينيما تشكؿ قاعدة كنكاة لجذب أقطار عربية أخرل إلى الكحدة أك االتحاد، 

. كطريؽ العرب نحك االشتراكية كالحرية كنحك تحرير فمسطيف أيضان 
 

المصرم السكرم ىي البياف المشترؾ الذم صدر في - ككانت الخطكة االيجابية في التالقي
 قد 1955 شباط 28 برفض حمؼ بغداد، كما أف العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة في 1955 آذار 2

كصؼ بأنو كاف دفعة لمطرفيف في محادثتيما مف أجؿ التالفي كالتكحد في دفع الخطر 
. ()اإلسرائيمي
 

بداية الطريؽ نحك الكحدة " بعنكاف 1955كفي مقاؿ كتبو صالح الديف البيطار في عاـ 
إف بداية الطريؽ نحك الكحدة العربية اليكـ ىي أكالن في اتحاد مصر كسكريا، البمديف : العربية يقكؿ

األكثر تحرران مف البمداف العربية األخرل، كثانيان في العمؿ كفؽ ىذه النظرة القكمية العربية عمى 
تكفير األكضاع الالزمة في األقطار العربية األخرل لكي تنضـ بأسرع كقت إلى ىذا االتحاد، 

فاتحاد مصر كسكريا ال يمكف أف يرسخ كيقكم كيبقى إال إذا انضمت إليو األقطار العربية األخرل 
مكانياتيا المادية كالمعنكية الزاخرة، كقد اعتبر ما ذكره البيطار ىك خالصة تفكير  بشعبيا العربي كا 

. ()حزب البعث في مكضكع الكحدة في ىذه المرحمة كالتي تبدأ مف كحدة النضاؿ الشعبي
 

                                                                                                                                               
: ، دمشؽ1، جمنياج التثقيؼ الحزبيالقيادة القطرية، - حزب البعث العربي االشتراكي، القطر العربي السكرم( )

. 30، ص(د،ت)منشكرات مكتب اإلعداد الحزبي القطرم، 
. 102-101، صرباعية فمسطينيةالباقكرم، عبد العاؿ، ( )
. 110، صالمسيرة إلى فمسطيفعمكش، ناجي،  ( )
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 طالب فيو 1956 نيساف 17كقد اصدر حزب البعث بيانان سياسيان بمناسبة ذكرل الجالء في 
بالمبادرة إلعالف الكحدة بيف مصر كسكريا، ثـ كتبت صحيفة البعث عمى صدر صفحتيا األكلى 

بعد أسبكع مف صدكر ىذا البياف أف قيادة الحزب تعكؼ عمى دراسة قضية الكحدة بيف سكريا 
ف مشركع الكحدة سيطرح عمى الشعب  كمصر كعمى إعداد مشركع يرسـ الخطكات العممية لذلؾ، كا 
نيا االنطالقة األكلى نحك الكحدة العربية كنحك تحرير الشعب في كافة  ليدعمو بإرادتو كنضالو كا 

. ()أقطاره
 

ككاف حزب البعث يرل أف االستعمار حريص عمى بقاء األمة العربية مجزأة، كأف أم عمؿ 
باتجاه الكحدة ىك عمؿ مف أجؿ التحرر في معركة الدفاع عف النفس ضد االستعمار 

. ()كالصييكنية
 

كقد نظر حزب البعث إلى إمكانية تحقيؽ الكحدة بيف سكريا كمصر مف منطمؽ قكمي 
كتقدمي كأف شعار كحدة اليدؼ بيف البمديف بما يحممو مف مضاميف ديمقراطية كشعبية َكلد القناعة 
لدل البعث في أف ىذه الكحدة المرتقية ىي ضركرة قكمية ككطنية بيدؼ تحدم االحتالؿ كاستعادة 

. ()الحقكؽ الفمسطينية المغتصبة كتحرير األرض العربية
 

لقد اعتبرت الكحدة بيف مصر كسكريا أكؿ تجربة كحدكية جادة في تاريخ العرب السياسي 
. 1952 يكليك 23كذلؾ بالرغـ مف السمبيات التي أخذىا البعث عمى ثكرة 

 
كقد تغيرت نظرة حزب البعث لمثكرة بعد اتخاذىا خطكات حققيا الرئيسي جماؿ عبد الناصر 

عمى : في منتصؼ الخمسينيات، كقد اعتبرت ىذه الخطكات قريبة مف خط حزب البعث كىي
، تبني الرئيس عبد الناصر لسياسة الحياد االيجابي كعدـ االنحياز كمقاكمة الصعيد الخارجي

                                                 
. 111، صالمرجع نفسو ( )
. 111، صالمرجع نفسو ( )
ممحؽ ، قراءة في فكر حزب البعث العربي االشتراكي ومسألة تطويره في الظروؼ الحاليةالجكدة، عطية،  ( )

. 13، ص2004، نيساف 19،عالبعث الفكري
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األحالؼ كخاصة حمؼ بغداد، كدعـ كمساندة حركات التحرر الكطني في العالـ كمجاىرتو في 
دعكة عبد الناصر إلى القكمية كالكحدة العربية كالتحرر : الصعيد القوميمحاربة االستعمار، كعمى 

.  العربي كتعزيز النضاؿ القكمي في مختمؼ األقطار العربية
 

كما كاف لتجاكب حككمة الثكرة في مصر مع فكرة االتحاد بيف سكريا كمصر التي طرحيا 
الحزب ككقكفيا إلى جانب النظاـ  في سكريا في الكقت الذم اشتدت فيو الضغكط الخارجية كحمؼ 

 21بغداد كتركيا عميو، اثر في سرعة اإلعالف عف الكحدة بيف البمديف بعد االستفتاء عمييا في 
. ()1958شباط 

 
: وقد رأى حزب البعث في الوحدة بيف مصر وسوريا

 
عمالن تحرريان دفاعيان يحكؿ دكف تحقيؽ الخطة االستعمارية بالمحافظة عمى التجزئة في  -1

سرائيؿ . البالد العربية كبالتالي بقاء االستعمار كا 
 .بداية الطريؽ نحك الكحدة العربية الشاممة -2

إنقاذا لسكريا مف المؤامرات االستعمارية التي تيدؼ إلى نسؼ الحكـ الكطني فييا كربطيا  -3
 .()بأحالؼ استعمارية

 
كقد اعتبر حزب البعث أف االستعمار حاكؿ التضميؿ في المشاريع التي طرحيا كبديؿ 

لمكحدة العربية، ككاف مشركع سكريا الكبرل كاحدان منيا، كلكنو لـ يفمح في إعطاء ىذا المشركع 
كما أف مشركع االتحاد الياشمي بيف األردف . الزخـ كالقكة التي حظيت بيا كحدة مصر كسكريا

كالعراؽ كاف ييدؼ لمكقكؼ في كجو الكحدة المصرية السكرية، كلكف ىذه المشاريع المصطنعة لـ 
. ()يكتب ليا النجاح

                                                 
 تموز 14دور حزب البعث العربي االشتراكي في العراؽ في الحركة الوطنية منذ تأسيسو حتى  حسف، ىادم،( )

.  225-224، ص1958
. 112-111ص المسيرة إلى فمسطيف، عمكش، ناجي،( )
. 2/4/2011مقابمة مع بساـ الشكعة أجريت معو في مدينة نابمس بتاريخ ( )
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كاحتفظ البعثيكف كبينيـ الفمسطينيكف بحماسيـ لمكحدة السكرية المصرية، كتفاؤليـ بشأف 
النتائج الكبيرة التي تكخكىا بقياميا، كقد كجدكا في قياـ الدكلة الكبيرة التي تحيط بإسرائيؿ مف 

. () كلتحرير فمسطيفؿالشماؿ كالجنكب فرصة لكضع حد إلسرائي
 

السكرية بالتأييد كطالب بتحقيؽ - كما قابؿ حزب البعث في فمسطيف كاألردف الكحدة المصرية
الكحدة االندماجية بيف البمديف، كدعا حككمة األردف إلى التعاكف كاالرتباط الكثيؽ بالدكؿ العربية 
. التي تنادل بسياسة الحياد االيجابي كالتخمص مف االستعمار كعدـ االرتباط باألحالؼ األجنبية

 
كقد نشط قادة البعث في فمسطيف كاألردف نتيجة حماسيـ ليذه الكحدة، في إقامة عالقة مع 
السفارة المصرية في األردف بيدؼ إرساؿ فدائييف لمتسمؿ داخؿ إسرائيؿ كالقياـ بأعماؿ فدائية ضد 

أىداؼ إسرائيمية، ككذلؾ إنشاء عالقة مع زعماء المعارضة في األردف بيدؼ تجنيد خاليا مف 
. ()فالمتسمميف كخصكصان في أكساط الالجئيف الفمسطينيي

 
: أثر الوحدة العربية عمى القضية الفمسطينية مف وجية نظر البعث : ثالثاً 
 

أراد حزب البعث مف انجاز الكحدة بيف سكريا كمصر أف يكسر طكؽ التجزئة الذم فرضو 
االستعمار عمى المنطقة العربية، كما اعتبر ىذه الكحدة بداية لكحدة أكسع كاشمؿ، كفي نفس الكقت 
أف يجعؿ مف دكلة الكحدة األكلى سندان كقاعدة لمنضاؿ العربي في كؿ جزء مف أجزاء الكطف العربي 
الكبير كلنضاؿ الجزائر كفمسطيف خاصة كأرادىا بداية لتحرير فمسطيف كما جاء في بياف صدر عف 

. 1961 شباط 21الحزب في 
 

                                                 
. 56، ص1998دار التنكير، : ، راـ اهلل3، جدروب المنفىحكراني، فيصؿ، ( )
. 90، صحزب البعث في فمسطيف ودوره في الحركة الوطنية الفمسطينيةعرار، عبد العزيز أميف مكسى، ( )
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 كرأل حزب البعث في ىذا السياؽ بأف إسرائيؿ قامت إلبقاء الكطف العربي في حالة تجزئة 
. ()كضعؼ، لذلؾ فإف الكحدة ىي التي ستقضي عمى كياف إسرائيؿ كدكلة

 
كعندما قامت الكحدة بيف مصر كسكريا حؿ حزب البعث تنظيماتو في سكريا كاعتبر 

الحزبيكف في كؿ األقطار العربية أف دكلة الكحدة ىي دكلة البعث كأف مف كاجبيـ حمايتيا كتكسيع 
ككانكا يعتقدكف أف دكلة الكحدة ذات االتجاه االشتراكي . رقعتيا حتى تمتد مف المحيط إلى الخميج

. ()التحررم ىي كحدىا القادرة عمى القضاء عمى االستعمار كقاعدتو إسرائيؿ
 

إف حزب البعث عمؿ : كقاؿ سامي العطارم عضك القيادة القكمية لحزب البعث في سكريا 
عمى تحقيؽ الكحدة العربية منذ اليـك األكؿ لتأسيسو فساىـ في نشر الكعي القكمي كعمؿ عمى 

ككقؼ بكجو المخططات " فمسطيف"استنياض الجماىير العربية في سبيؿ معركة العرب الكبرل 
الصييكنية كعمؿ عمى إفشاليا مف خالؿ التمسؾ بحقكؽ الشعب العربي الفمسطيني كالدفاع عنيا 

. ( )في كؿ المحافؿ العربية كالدكلية
 

انطمؽ الحزب في مكضكع الكحدة مف خالؿ رؤيتو لمقضايا العربية ككيفية عالجيا كبالذات 
قضية فمسطيف التي تزامنت كنشأتو، فالكحدة ىي المحرؾ الرئيسي لمجماىير العربية في تكحيد 
طاقاتيا كنضاليا ضد االحتالؿ اإلسرائيمي في فمسطيف، كفي كؿ األقطار العربية التي احتمت 

 كبعد ىزيمة العرب في الحرب، قيؿ بأف إسرائيؿ استطاعت التغمب عمى 1948أراضييا، كفي عاـ 
سبع دكؿ عربية، ككاف جكاب البعثييف كالعركبييف أف إسرائيؿ ىزمت العرب ألنيـ سبع دكؿ ككاف 

. ()مفركض أف يككنكا دكلة كاحدة قكية تقؼ في كجو الصييكنية كدحرىا
 

                                                 
. 103، صرباعية فمسطينيةالباقكرم، عبد العاؿ،  ( )
. 113صالمسيرة إلى فمسطيف، عمكش، ناجي،  ( )
. 4/4/2011مقابمة أجريت مع سامي العطارم عضك القيادة القكمية لحزب البعث، أجريت معو في دمشؽ  ( )
. 2/4/2011مقابمة أجريت في كقت سابؽ مع السيد بساـ الشكعة في مدينة نابمس بتاريخ  ( )
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كرأل الحزب أف ىجـك االستعمار كالصييكنية يكاد يتركز ضد الكحدة العربية، كاف إسرائيؿ 
لـ تكجد إال لتعطيؿ الكحدة كعرقمتيا، كال حرية كال استقالؿ لمعرب مف دكف الكحدة، كالتحرر مف 

. ()االستعمار
 

كقد نظر البعثيكف إلى الكحدة العربية كضركرتيا القكمية كأمر مقدس ألف أىداؼ حزب 
... أمة عربية كاحدة:" البعث قد مثميا الشعار الذم رفعو البعثيكف كمازاؿ يتردد عمى ألسنتيـ كىك

، كىذا يعني تضافر الجيكد العربية في مكاجية التكسع الصييكني ككبح جماحو "ذات رسالة خالدة 
فالكحدة ال يصنعيا إال . مف خالؿ اإلعداد الجيد لممعركة القكمية الكبرل كىي تحرير فمسطيف

الكحدكيكف ككذلؾ الذيف يمتقكف مع البعث فكرا كممارسة، كما تضحية البعث بكجكده لقاء الكحدة مع 
. ()مصر جماؿ عبد الناصر إال دليؿ عمى ذلؾ

 
كلـ تعد الكحدة العربية في نظر البعث مجرد تحقيؽ لماضي سمؼ، بؿ ىي ضركرة مباشرة 

في معركة الكجكد العربي ضد االستعمار بشكميو القديـ كالجديد، فالطريؽ إلى استعادة األجزاء 
السميبة مف الكطف العربي كسد المنافذ أماـ تسمؿ االستعمار الجديد ال يمكف أف يتـ بصكرة نيائية 

. ()كأكيدة إال عبر النضاؿ الكحدكم
 

كما شكؿ النضاؿ مف أجؿ الكحدة العربية كالعمؿ الكحدكم منطمقا ثابتا كدائما في سياسة 
الحزب الذم أيد كؿ عمؿ كحدكم يستجيب ألماني الجماىير كمقتضيات الصمكد كالنضاؿ ضد 
االمبريالية كالصييكنية كمخططاتيا، كأنو سعى لتحقيؽ أم خطكة كحدكية مع األقطار المؤىمة 

 شكؿ عقبة كأداء في كجو المخططات المعادية، دكما أف ىذا النيج الذم سمكو الحزب ؽ. لذلؾ

                                                 
. 106، صرباعية فمسطينية الباقكرم، عبد العاؿ، ( )
. 21/4/2011 مقابمة مع السيد تكفيؽ جراد أجريت معو في دمشؽ بتاريخ ( )
. 36، ص ، منياج التثقيؼ الحزبي حزب البعث العربي االشتراكي، القطر العربي السكرم، القيادة القطرية( )
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كلمختمؼ أشكاؿ التآمر كالضغكط كاالبتزاز كضد سياسة الييمنة كالعدكاف التي استيدفت األمة 
. ()العربية كحقكقيا كمصالحيا

 
 مف تمسكو بشعار الكحدة العربية كأساس لتحرير فمسطيف، لـ يتمكف ـإف حزب البعث كبالرغ

مف تحقيؽ ىذا الشعار بالرغـ مف التضحيات التي قدميا الحزب مف أجؿ ذلؾ، ففي تجربة الكحدة 
-  إسرائيؿلبيف مصر كسكريا كالتي عمقت الجماىير العربية عمييا آماال كبيرة في تحقيؽ النصر عؿ

عالف  كالتي لـ تستمر طكيال، كبالرغـ مف العكامؿ المكضكعية التي ساقيا الحزب لتبرير فشميا كا 
االنفصاؿ، فإف الحزب تحمؿ المسؤكلية األكلى في الضرر البالغ الذم حصؿ عمي صعيد الكطف 

حباط جماىيره .  العربي كا 
 

كما أف مسمسؿ االنقالبات الذم حصؿ في سكريا بعد االنفصاؿ قد أدل إلى تراجع الدكر 
القكمي لسكريا تجاه قضايا العرب المصيرية كمنيا فمسطيف، مع اإلشارة إلى ضركرة التفريؽ مع 

عدد مف قادة البعث الذيف اختمفكا مع قيادة الحزب في إدارة دفة الصراع كشؤكف الكحدة األمر الذم 
أحدث انقساما داخميا في صفكؼ الحزب كلربما أثر سمبا عمى مصداقيتو أماـ الجماىير العربية في 

 كفقداف الثقة بالمد القكمي الذم 1967 حزيراف ةالتعاطي مع القضايا القكمية كالتي تمثمت بيزيـ
.  ةمثمو البعث في تمؾ الفتر

 
 
 
 
 
 

: التضامف العربي خطوة عمى طريؽ الوحدة العربية وتحرير فمسطيف: المبحث الثالث
                                                 

سياسة حزب البعث العربي االشتراكي العربية والدولية وعالقاتو مع األحزاب والقوى السياسية في الوطف  ( )
 .26، صالعربي والعالـ

 



144 

 

 
: رؤية حزب البعث لمتضامف العربي ومؤتمرات القمة العربية: أوالً 
 

بدأ حزب البعث كمنذ الحركة التصحيحية التي قادىا الرئيس حافظ األسد تحديد مكقفو مف 
التضامف العربي كمؤتمرات القمة العربية بعد أف كاف في البداية يؤكد عمى كحدة النضاؿ العربي 

. دكف أف يعير اىتمامان جديان لمسألة التضامف العربي عمى الصعيد الرسمي
 

 الذم حدد أىـ بنكد 1970 تشريف الثاني 16 بتاريخ القيادة القطرية المؤقتةكجاء في بياف 
الحركة التصحيحية عمى مختمؼ األصعدة، فأكد عمى ضركرة حشد الطاقات العربية، كتعزيز العمؿ 

الكحدكم، كدعت إلى التمسؾ بالتضامف العربي كالعمؿ لتعزيزه انطالقان مف االستجابة المخمصة 
كالمسؤكلة لمصالح النضاؿ الكطني كالقكمي كالتحررم لألمة العربية كتكحيد الجيكد العربية لخدمة 

. ()أىداؼ النضاؿ العربي في تحرير فمسطيف كبقية األراضي العربية المحتمة
 

كما ركز حزب البعث كثكرتو في سكريا جيكده بعد الحركة التصحيحية مف أجؿ تحقيؽ 
تضامف عربي فعاؿ، عمكده الفقرم التنسيؽ كالتعاكف الكطيد بيف سكريا كمصر كاألنظمة الكطنية 
التقدمية العربية األخرل بيدؼ حشد الطاقات كاإلمكانات العربية المادية كالمعنكية في المعركة مع 
إسرائيؿ، كذلؾ بالرغـ مف اىتزاز الكضع في مصر بعد كفاة الرئيس جماؿ عبد الناصر في أيمكؿ 

، حيث لـ يحؿ ذلؾ دكف متابعة العمؿ كاالستعداد في سبيؿ تحقيؽ الظركؼ المكاتية 1970عاـ 
. ( )لمكاجية العدكاف اإلسرائيمي القائـ  كالمستمر عمى األمة العربية كخكض حرب تشريف

                                                 
ضروراتو وقضاياه - أىـ عواممو–  حوؿ التضامف العربيحزب البعث العربي االشتراكي القيادة القكمية،( )

. 11 ، صاألساسية
. 13ص ،المرجع نفسو( )
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 المؤتمر القومي الثاني عشركقد أكضح الرئيس حافظ األسد، األميف العاـ لحزب البعث في 
 فيـ الحزب لمتضامف العربي كمكقفو منو عمى انو صيغة مف صيغ العمؿ تبدأ 1975في تمكز 

. ()بإزالة مظاىر كعكامؿ التكتر كالقطيعة، كتنتيي بشكؿ عاٍؿ مف أشكاؿ التنسيؽ
 

كيعتبر حزب البعث أف المقصكد بالتضامف ىك تضامف القكل الصامدة في كجو الصييكنية 
. التي تستيدؼ األرض كالحقكؽ العربية

 
كالتضامف الذم يريده الحزب أيضان ىك التضامف الذم يمتـز بأف فمسطيف جزء مف الكطف 

لذا فإف التضامف العربي ىك في صميـ الكحدة . العربي كعمى العرب مسؤكلية قكمية تجاىيا
عادة الكرامة المنقكصة لمعرب بعاد العدك كدحره، كا  . ()المنشكدة كنبذ الفرقة كا 

 
 :     الصراع العربي الصييوني ىو أحد قضايا التضامف العربي: ثانياً 

 
اعتبر حزب البعث أف النضاؿ ضد الكياف الصييكني كسياستو العدكانية تجاه الشعب العربي 

الفمسطيني كتحرير األراضي العربية المحتمة ىك محكر كأساس العمؿ العربي المشترؾ، ككانت 
مكاجية الخطر الصييكني الذم يتيدد األمة العربية كميا كحقكقيا كالدفاع عف القضية الفمسطينية 
بمثابة الدافع القكم لرص صفكؼ العرب كتعزيز التضامف بينيـ، كما المعارؾ التي خاضيا العرب 

 إال بمثابة 1973في سبيؿ تحرير أرضيـ كاستعادة حقكقيـ المغتصبة كخصكصان حرب تشريف عاـ 
. تأكيد ألىمية التضامف العربي كضركرتو كحيكيتو كآثاره االيجابية عمى الصعيد العربي

 
كما يؤكد البعث في أدبياتو أف تحقيؽ التضامف كالكحدة العربية ىك جزء مف كحدة المكقؼ 

في المعركة مع الكياف الصييكني، سكاء كانت معركة سياسية أك غيرىا، كىك ضركرة قكمية 
ككطنية في آف كاحد، كىك السبيؿ إلى تشكيؿ مكقؼ ضاغط كقكم كفعاؿ يساعد العرب عمى فرض 

                                                 
سياسة حزب البعث العربي االشتراكي العربية والدولية وعالقاتو مع األحزاب والقوى السياسية في الوطف  ( )

. 23-22، صالعربي والعالـ
. 23، ص2009، شباط 372، عالمناضؿمجددًا التضامف العربي ووحدة المصير، الصّياغ، فكاز، ( )
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الحؿ العادؿ الذم يستجيب لمصالحيـ كحقكقيـ المشركعة في تحرير أرضيـ في فمسطيف كالجكالف 
. ()كسيناء كجنكب لبناف

 
كيرل الحزب في التضامف العربي ضد عدكاف إسرائيؿ سبيال لتعزيز التعاكف كحشد الطاقات 

العربية في خدمة أىداؼ األمة العربية في تحرير األرض كاستعادة الحقكؽ، كفي خدمة أىدافو 
القكمية عمكما ، كخصكصا ىدؼ السير عمى طريؽ تحقيؽ الكحدة العربية كتحقيؽ كؿ ما مف شأنو 
تعزيز النضاؿ العربي كالمكقؼ العربي المكحد ضد المخططات األمريكية كالصييكنية المكجية ضد 

. ()المصالح الجذرية كاألساسية لألمة العربية
 

 لمحزب، أف أم المؤتمر القومي الثاني عشركقد اعتبر الرئيس حافظ األسد في خطابو أماـ 
تقارب بيف قطريف عربييف كال سيما أقطار المكاجية يقيـ الدنيا في إسرائيؿ كيقعدىا، كأف إسرائيؿ 

قامت كخطتيا األبدية تعتمد عمى تمزؽ الصؼ العربي كخصكصان الدكؿ المحيطة بإسرائيؿ كأف ىذه 
اإلستراتيجية اإلسرائيمية في الحرب كما في السمـ،  في السياسة كما في المعركة تقـك عمى التفرقة 

كمف ىنا تأتي أىمية العمؿ الكحدكم العربي . كعمى الثغرات التي يمكف أف تخمؽ أك تخمقيا ىي
. ()كضركرة قيامو

 
 1973كما أكد الرئيس األسد أماـ المؤتمر القكمي الثاني عشر لمحزب أف حرب تشريف عاـ 

قدمت نمكذجان ألىمية االتحاد كالتضامف العربي، كأنو لكال اتحاد الجميكريات العربية الذم ضـ 
. سكريا كمصر كليبيا لما قامت ىذه الحرب

 
لقد فرض اتحاد الجميكريات العربية الثقة التي مكنت سكريا كمصر مف التخطيط لمحرب 

كأف ما نشعر بو مف كبرياء كعرب ىك نتيجة الحرب، كالحرب نتيجة . كخكضيا في كقت كاحد

                                                 
. 18-16، صضروراتو وقضاياه األساسية- أىـ عواممو– حوؿ التضامف العربيحزب البعث العربي، ( )
سياسة حزب البعث العربي االشتراكي العربية والدولية وعالقاتو مع األحزاب والقوى السياسية في الوطف   ()

. 26، صالعربي والعالـ
. 212، ص1، ج، منياج التثقيؼ الحزبيحزب البعث العربي االشتراكي، القطر العربي السكرم( )
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لقد حاربنا معان، أمة كاحدة، شعب كاحد، قيادات كاحدة، لذا فإف ىذا : كأضاؼ األسد. االتحاد
. ()الطريؽ ىك طريؽ الكحدة كالتضامف لمكاجية إستراتيجية إسرائيؿ كالقضاء عمييا

 
كقد لعب حزب البعث في سكريا دكرا ىاما كأساسيا في تحقيؽ تضامف عربي مقبكؿ نسبيا 

 كأثناءىا، كخطت تمؾ الحرب بيذا التضامف خطكة ىامة إلى األماـ 1973قبؿ حرب تشريف عاـ 
حيث عمؿ الحزب عمى ترسيخ كتطكير النتائج االيجابية ليذه الحرب كالتي أدت إلى إحداث 

 اإلسرائيمية لصالح األمة العربية كحركتيا التحررية –تبدالت ىامة في مكازيف القكل العربية 
 إسرائيؿ مف ب المنطقة يقكـ عمى انسحاةكلصالح التقدـ عمى طريؽ تحقيؽ حؿ عادؿ كشامؿ ألـز

. ()األراضي العربية المحتمة كضماف الحقكؽ الكطنية المشركعة لمشعب العربي الفمسطيني
 

كما كقؼ حزب البعث إلى جانب األنظمة الكطنية التقدمية العربية الرافضة كالمستنكرة 
 كامب ديفيد التي كقعيا الرئيس أنكر السادات مع إسرائيؿ، كأقاـ معيا الجبية القكمية تالتفاقيا

 قلمصمكد كالتصدم إلسقاط ىذه االتفاقيات كاآلثار المترتبة عمييا حيث تحمؿ الحزب مسؤكليات
التاريخية كالقكمية في إطار التضامف العربي كالعمؿ العربي المشترؾ، كتكحيد الجيكد العربية في 

اتخاذ المكقؼ المشترؾ ضد اتفاقيات كامب ديفيد كمنع تمريرىا كذلؾ في مؤتمر القمة العربي 
. ()1978التاسع الذم عقد في بغداد في تشريف الثاني 

 
 قفزة نكعية في تكجو حزب البعث نحك تحقيؽ الكحدة العربية 1973لقد أحدثت حرب تشريف 

 التي حققتيا سكريا كمصر في ىذه الحرب عمى تكالتضامف العربي، خصكصا في ضكء االنتصارا
كما أف ىذه الحرب التي خاضتيا سكريا كمصر جاءت لتعيد االعتبار لدل كؿ مف . إسرائيؿ

القيادتيف السكرية كالمصرية، كلتنعش اآلماؿ لدل الجماىير كالقكل التقدمية العربية أف الشرخ الذم 
 لربما أصبح 1961حصؿ في الصؼ العربي نتيجة االنفصاؿ في كحدة مصر كسكريا في العاـ 

                                                 
. 218- 214 ص منياج التثقيؼ الحزبي،حزب البعث العربي االشتراكي، القطر العربي السكرم ،( )
سياسة حزب البعث العربي االشتراكي العربية والدولية وعالقاتو مع األحزاب والقوى السياسية في الوطف  ( )

. 23، صالعربي والعالـ
. 24، صالمرجع نفسو( )
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جزءا مف الماضي كال يمكف تكراره، كىذا ما يمكف تفسيره بأنو ينطبؽ عمى فترة معينة مف تاريخ 
.  تنامي المد القكمي كتصاعد العمؿ الفدائي المسمح ضد إسرائيؿفحزب البعث كالتي كانت تعبر ع

 
كيرل الباحث أف محاكلة حزب البعث إحياء الكحدة كالتضامف العربي قبؿ كبعد حرب 

  قد جاءت في الكقت الذم شعر فيو الحزب بأف الخطر أصبح يتيدد األمة العربية بأسرىا، 1973
كأف .  عمى حساب األرض كالكرامة العربيةةكأف إسرائيؿ ماضية في سياستيا العدكانية كالتكسعي

الحزب في سعيو لتحقيؽ التضامف العربي، إنما يعيد االعتبار لحضكره الميزكز عمى الساحة 
العربية، كذلؾ بإقامة تحالفات سياسية كعسكرية مع المنظمات الفمسطينية كاألنظمة العربية الرافضة 

.   كالحمكؿ التصفكية لمقضية الفمسطينية كما يسميو ذلؾ حزب البعثـلنيج االستسال
 

إف الخالفات العقائدية داخؿ صفكؼ حزب البعث كالذم مثمو طرفي الحزب في سكريا 
 كالدكلية قد أبقت عمى حالة التمزؽ القائمة في الكطف العربي، ةكالعراؽ كلربما حساباتيـ اإلقميمي

كأنيا أيضا قد أثرت بشكؿ سمبي عمى مصداقيتيما في الشارع العربي في ظؿ اعتداءات كحركب 
قامت بيا إسرائيؿ كحمفاؤىا ضد العرب كالفمسطينييف عمى حد سكاء، كما حصار بيركت في عاـ 

، كحرب الخميج 1987، كقمع إسرائيؿ الكحشي النتفاضة الشعب الفمسطيني في العاـ 1982
 إال دليؿ عمى حالة الضعؼ العربي الذم مثمو 1991 عاـ م كالثانية ؼ1980األكلى في عاـ 

الحزب في تمؾ الفترة حيث عكس انقسامو العقائدم عمى قضايا العرب المصيرية كعجز عف 
.  مكاجية التحديات التي تعصؼ باألمة العربية

 
 
 

الخاتمة 
 

يعتبر حزب البعث العربي االشتراكي مف األحزاب كالقكل الميمة في الكطف العربي التي 
تستحؽ االىتماـ كالدراسة مف قبؿ الباحثيف كالمختصيف في القضايا العربية كالحزبية كذلؾ بسبب 
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الجدؿ الكاسع الذم أثاره ىذا الحزب في السياسة العربية كالدكلية في التعامؿ مع قضايا الشعب 
. العربي كتطمعاتو

 
: كبناء عمى ذلؾ كانت النتائج كما يمي

 
  أظيرت الدراسة أف القضية الفمسطينية لعبت دكران ميمان في نشكء كتطكر فكر حزب البعث

العربي االشتراكي، فقد رفع ىذا الحزب منذ تأسيسو شعار الدفاع عف القضايا العربية كعمى 
فكانت شعارات البعث العربي تركز عمى . رأسيا قضية فمسطيف كالنضاؿ مف أجؿ تحررىا

 . مقاكمة االستعمار كالصييكنية

 

  كما أظيرت الدراسة أيضان مكاقؼ الحزب تجاه القضية الفمسطينية كعكامؿ نشأتيا منذ اليجرة
الييكدية إلى فمسطيف ككعد بمفكر مركران بقرار تقسيـ فمسطيف كالبيانات كالمكاقؼ التي حذرت 

 .مف ىذا القرار كعدـ قبكلو ككنو يقيـ جسمان غريبان في قمب المنطقة العربية كييدد مستقبميا

 
  كلك مف الناحية الرمزية كالمعنكية 1948كلعب حزب البعث دكران ىامان في حرب فمسطيف عاـ 

مف خالؿ إرساؿ مقاتميو كقياداتو إلى أرض المعركة لخكض القتاؿ إلى جانب الجيكش العربية 
رغـ قناعة الحزب أف ىذه الحرب لـ تحظ باالستعداد كالتحضير الجيد ليا مف الناحية 

نشاء إسرائيؿ عمى أرض فمسطيف ىي العامؿ  العسكرية، فكانت ىزيمة العرب في ىذه الحرب كا 
الياـ كالحاسـ في نيكض كتطكر فكر البعث كرؤيتو تجاه القضية الفمسطينية كضركرة التنبو 

 .لخطكرة المستقبؿ الذم يكاجو األمة العربية

 
  مف خالؿ تأسيس مكتب 1948كقد أكد حزب البعث اىتمامو بقضية فمسطيف بعد نكبة عاـ 

فمسطيف الدائـ في حزب البعث الذم عمؿ عمى إصدار البيانات المتعمقة بيذه القضية 
باعتبارىا قضية العرب القكمية كالعمؿ عمى تييئة الجماىير لخكض معركة تحرير فمسطيف 

 .كاعتماد الحرب الشعبية كالكفاح المسمح طريقان لذلؾ
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  كرغـ التناقض الذم ظير لدل قيادات البعث في مكاقفيـ نحك الكياف الفمسطيني، إال أف
الدراسة بينت أف الحزب حسـ مكقفو باتجاه ضركرة تأسيس ىذا الكياف كضركرة تجسيد 
المحتكل النضالي لمقضية الفمسطينية مف خالؿ العمؿ عمى إبراز الشخصية الكطنية 

الفمسطينية، كتكحيد كممة الفمسطينييف، كالمحافظة عمى استمرارية نضاليـ مف خالؿ تشكيؿ 
 .جبية نضالية تحررية فمسطينية

 
  كما أكضحت الدراسة طركحات البعث في حؿ القضية الفمسطينية كالتي تمثمت بشكؿ أساسي

في اعتماد حرب التحرير الشعبية ضد إسرائيؿ مف خالؿ خمؽ الكضع االستراتيجي المالئـ 
كأف أم حؿ لقضية فمسطيف ينبغي أف يتضمف انسحاب إسرائيؿ مف . لخكض ىذه الحرب

األراضي العربية المحتمة كاستعادة حقكؽ الشعب الفمسطيني بما فييا حقو في تقرير مصيره، 
كىك ما اتضح مف مكقؼ الحزب ضد مشاريع األحالؼ الغربية التي دعمت إسرائيؿ كمقاكمتيا 

 .بسبب تكجييا لتصفية القضية الفمسطينية كتثبيت الكياف الصييكني عمى أرض فمسطيف

 
  لقد قدمت الدراسة فكرة كاضحة عف حجـ الدعـ المادم كالمعنكم الذم حظيت بو المنظمات

مدادىا بالسالح  الفدائية مف قبؿ الحزب مف خالؿ إقامة معسكرات التدريب ليذه المنظمات كا 
كما أف ىذا . كتسييؿ انطالؽ العمؿ الفدائي مف األراضي السكرية باتجاه فمسطيف المحتمة

الدعـ الذم تمتعت بو المنظمات الفدائية في سكريا جاء في الكقت الذم كاف فيو حزب البعث 
يتحفظ عمى طريقة تشكيؿ منظمة التحرير الفمسطينية كقيادتيا كخضكعيا لإلمالءات العربية 

 .كالتشكيؾ في الخط النضالي الذم ستنتيجو المنظمة

 
  كبينت الدراسة أيضان أف الكفاح المسمح في فكر البعث أخذ طريقو العممي عمى الساحة

الفمسطينية مف خالؿ تأسيس منظمات البعث التي تبنت الكفاح المسمح كطريؽ لتحرير 
فمسطيف، كتدريب ىذه المنظمات باعتبارىا منظمات عقائدية تنتيج خط البعث النضالي 

كالكفاحي حيث أف المؤتمرات التنظيمية الحزبية القكمية كالقطرية أكدت عمى ذلؾ في فترة ما 
 .1967بعد ىزيمة حزيراف عاـ 
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  كأكضحت الدراسة الدكر اإليجابي الذم لعبو حزب البعث عمى صعيد انتزاع االعتراؼ بمنظمة
التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني كالتأكيد عمى ذلؾ في مكاقؼ 
كخطابات الحزب، كفي مؤتمرات القمـ العربية كاعتبار المنظمة صاحبة الحؽ في قبكؿ أك 

 .رفض أم حؿ يتعمؽ بالقضية الفمسطينية

 
  كفيما يتعمؽ بمكقؼ الحزب مف األنظمة السياسية العربية كالقكل القكمية العربية فانو ينطمؽ في

ذلؾ مف مبدأ الصراع مع إسرائيؿ كضركرة تحقيؽ التكازف لخكض المعركة، كأنو يقترب مف 
ىذه األنظمة بقدر اقترابيا مف خط البعث تجاه القضية الفمسطينية، كأف التحالؼ مع ىذه القكل 

 .يتحدد في إطار المكاجية مع إسرائيؿ التي تمثؿ التناقض الرئيسي في المنطقة

 
  ،كفي الكقت الذم سعى فيو حزب البعث لكحدة ىذه القكل عمى أساس التناقض مع الصييكنية

كما . فإنو سعى مف أجؿ الكحدة العربية الشاممة لما ليا مف أىمية بالنسبة لمقضية الفمسطينية
 كرغـ االنتكاسة التي أصابتيا، إال أّف الحزب 1958تجربة الكحدة المصرية السكرية عاـ 

استمر في رفع شعار التضامف العربي كالكحدة العربية باعتبارىا صماـ أماف لمدفاع عف قضايا 
 لـ تكف لتقـ لكال 1973أكتكبر / العرب المصيرية كمنيا قضية فمسطيف كأف حرب تشريف

 .االتحاد بيف مصر كسكريا كليبيا كىك ما اصطمح عمى تسميتو باتحاد الجميكريات العربية

 
  كما يمكف قكلو أف نتيجة ىذه الدراسة تظير أف حزب البعث عمؿ جاىدان مف أجؿ تحقيؽ

أىدافو كمبادئو فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية كلكنو لـ يستطع أف يحقؽ كؿ ما كاف يصبكا 
إليو عبر مسيرتو النضالية كذلؾ بسبب عدـ كجكد خطة إستراتيجية كاضحة تستطيع أف تراعي 

 . متغيرات الكاقع العربي كالدكلي

 
  كمع أف الحزب استطاع إثارة مشاعر الجماىير العربية كتعميؽ الشعكر القكمي لدييا في

خطاباتو كبياناتو السياسية تجاه القضية الفمسطينية، إال أف الخطاب العاطفي طغى عمى 
 أيضان أنو برغـ احتضانو لمعمؿ الفدائي ثالممارسة العممية لمحزب، كما يؤخذ عمى حزب البع

الفمسطيني منذ بداياتو ككقكفو إلى جانب حركة التحرر الكطني الفمسطيني كمنظمة التحرير 
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الفمسطينية فيما بعد كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني، إال أف الحزب حاكؿ التأثير عمى 
ىذه الفصائؿ الفمسطينية كقيادة العمؿ الكطني الفمسطيني عف طريؽ تنظيماتو الحزبية 

 .المسمحة

 
  كبالرغـ مف أف شعار الكحدة العربية كالتضامف العربي الذم رفعو الحزب في كؿ المناسبات

السياسية، إال أف ىذا الشعار لـ يتطكر، كلـ يرتؽ إلى المستكل المطمكب، كذلؾ بعد فشؿ 
 في 1973تجربة الكحدة بيف مصر كسكريا، كرغـ نجاح مصر كسكريا في حرب تشريف عاـ 

تحقيؽ النصر العسكرم عمى إسرائيؿ إال أف ىذا التكجو الكحدكم تراجع بعد ذلؾ بسبب 
الخالفات الحزبية الداخمية التي لعبت دكران في تشتيت تكجو الحزب المركزم نحك الكحدة 
العربية، كبالتالي انعكاس ذلؾ سمبان عمى مجريات القضية الفمسطينية مما افقدىا الثقؿ 

 .المطمكب

 
  يبقى أف أشير كباحث أف ىذه الدراسة لربما أنصفت حزب البعث كتاريخو النضالي تجاه

القضية الفمسطينية كالتي لعبت دكران في نيكض كتطكر فكر البعث الذم أثر في مشاعر 
الجماىير العربية كانتمائيا العركبي كالقكمي، كجعؿ ربما لدييا تصكران لما ستؤكؿ إليو األمكر 

في المستقبؿ، منبيان إلى ضركرة المحافظة عمى الحقكؽ العربية كاستعادة ما اغتصب منيا مف 
 .خالؿ تعزيز عالقاتو بالقكل التقدمية العربية كاألنظمة السياسية الحاكمة
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