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الهمخص
هػػدفت الد ارسػػة إلػػى بيػػاف طبيعػػة ال ح ػكالت السياسػػية ف ػ ممػػؿ معظمػػة ال حريػػر الفلسػػطيعية
سػػبلؿ الف ػرة  ،2017 –1987ك قػػكـ الد ارسػػة ملػػى فرض ػية رييسػػة مفادهػػا :أف هعػػاؾ مبلقػػة بػػيف
الم غيػ ػرات فػ ػ البيي ػػة المحلي ػػة كاإلقليمي ػػة كالدكلي ػػة ب ػػيف ال حػ ػكالت السياس ػػية فػ ػ معظم ػػة ال حري ػػر

الفلسػػطيعية سػػبلؿ الف ػرة س ، 2017-1987كام مػػدت الد ارسػػة المػػعهل الكاػػف ال حليل ػ كالمػػعهل
المق ػػارف فػ ػ

حقي ػػؽ اه ػػدافها  ،كسلا ػػت الد ارس ػػة ال ػػى ع ػػرض معظم ػػة ال حري ػػر الفلس ػػطيعية فػ ػ

مسػػير ها ال اريسيػػة إلػػى حػػدكث غييػػر سياس ػ مػػر يف ،اعػػت األكلػػى بعػػد أف هيمعػػت ف ػ

مليهػػا

كقامت ب عديؿ ميثاقها الكطع  ،أما ال غيير الثاع فقد اف معد هيمعة الحلػكؿ السياسػية ملػى فػ

كبال ػػال حػػدث غييػػر ف ػ المسػػار السياس ػ للمعظم ػػة ،حيػػث شػػمؿ ال غييػػر كال ارجػػة ف ػ الحال ػػة
الثاعي ػػة ف ػػر كسياس ػػات معظم ػػة ال حري ػػر الفلس ػػطيعية ،فق ػػد م ػػرت معظم ػػة ال حري ػػر الفلسػػطيعية مع ػػذ
عش ػػأ ها ،بع ػػدة مععطف ػػات كم ارح ػػؿ مهم ػػة ك اريسي ػػة جعل ه ػػا عي ػػد العظ ػػر فػ ػ اي ػػديكلكجي ها كف ره ػػا

كسياس ها فاألحداث ال

مافت بها فػ الف ػرة مػا بػيف س 1991- 1978شػهدت أحػداث مهمػة

للغايػػة ،ملػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ا فاقيػػة السػػبلـ االحاديػػة بػػيف ماػػر كاس ػراييؿ كالحػػرت االهليػػة اللبعاعيػػة
كح ػػرت لبع ػػاف كاج ي ػػاح بي ػػركت كاالع فاض ػػة األكل ػػى كح ػػرت العػ ػراؽ كايػ ػراف كغ ػػزك ال كي ػػت كح ػػرت
السليل االكلى كالثاعية ،مف أحداث اقليمية كدكلية.
الكمهات الدالة :ال حكالت السياسية ،معظمة ال حرير الفلسطيعية.
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Abstract
The study sought to explain the nature of political changes in the
Palestinian Liberation Organization work during the period (1987-2017). The
study is based on the main hypothesis that there is a relationship between the
variables in the local, regional and international environment and the political
changes within the Palestinian Liberation Organization during the period
(1987-2017). The study adopted the analytical descriptive approach in addition
to the comparative approach in achieving its objectives.
The study concluded that the Palestinian Liberation Organization (PLO)
was exposed to two political changes in its history. The first was after Fatah
dominated it and amended its national charter. As for the second change, it
happened when political solutions dominated Fatah's policy and therefore a
change occurred in the Organization's political path. The change and regression
in the second case included the intellect and policies of the Palestinian
Liberation Organization. Since its' establishment PLO has undergone several
important and historic stages that have made it reconsider its ideology, intellect
and policy; the events that took place between 1978 and 1991 witnessed very
important events. Some of those events are the unilateral peace agreement
between Egypt and Israel, the Lebanese civil war, Lebanon war, and the
invasion of Beirut, the First Intifada, the Iraq and Iran war, the invasion of
Kuwait, in addition to the first and second Gulf wars, which are some of the
regional and international events.
Keywords: Political Changes, Palestinian Liberation Organization
(PLO)
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هقدهة:
أيعشػػيت معظمػػة ال حريػػر الفلسػػطيعية ف ػ مػػاـ  ،1964أم بعػػد ق ػرار أاػػدر ه القمػػة العربيػػة
األكلػػى كال ػ اععقػػدت فػ القػػاهرة ،كجػػاء أسػػيس هػػذه المعظمػػة بهػػدؼ السػػماح للشػػعت الفلسػػطيع

ال عبيػػر مػػف إراد ػػه كالػػدفاع مػػف حقكقػػه كمكاجهػػة السياسػػيات االس ػراييلية كاالج ػراءات ال ػ قامػػت
ك قكـ بها ضد الشعت الفلسطيع  ،فمعػذ عشػأت هػذه المعظمػة كاالم ػراؼ بهػا؛ اعػت هػذه المعظمػة

معظم ػػة سياس ػػية سمسػ ػ رية ه ػػدؼ إل ػػى ال ف ػػاح المس ػػل ل حري ػػر فلس ػػطيف ش ػػعبان كأرضػ ػان ،ك ق ػػكـ

المعظمة ملى ثبلث م كعات أساسػية هػ  :المجلػس الػكطع  ،كالمجلػس المر ػزم كاللجعػة ال عفيذيػة

للمعظمة كال

يبلب مدد أمضايها  18مضكان .ك كف هػذه المعظمػة مػف  15دايػرة شػرؼ ملػيهـ

اللجعػػة ال عفيذيػػة بمػػا يشػػمؿ :أماعػػة سػػر اللجعػػة ال عفيذيػػة ،كالػػدايرة السياسػػية س شػػمؿ األمػػف كالحمايػػة
السارجيػػة ،كالم ا ػػت ال مثيليػػة كالسػػفارات  ،كدايػ ػرة الػػكطف المح ػػؿ ،كالػػدايرة االج ماميػػة ،كالػػدايرة

االق اػػادية ،كداي ػرة الثقافػػة كاإلمػػبلـ ،كداي ػرة العبلقػػات القكميػػة .ك عرضػػت المعظمػػة سػػبلؿ مسػػيرة
مملها للعديد مػف ال حػكالت كالمععطفػات ال ػ

ػاف مػف أبرزهػا فػ قمػة الربػاط ،حيػث أقػرت القمػة

العربية "بػأف معظمػة ال حريػر الفلسػطيعية هػ الممثػؿ الشػرم كالكحيػد للشػعت الفلسػطيع " ،األمػر
الذم أ اح لها الكاكؿ إلى األمـ الم حدة كبهذا ا سبت المعظمة الشرمية العربية كالدكلية.
ػاريخ المعظمػة،

كش ٌ ؿ امبلف الجزاير بقبكلػه حػؿ الػدكل يف فػ مػاـ  1988عقطػة حػكؿ فػ
م ػػا كشػ ػ ؿ م ػػا مر مدري ػػد للس ػػبلـ كم ػػف بع ػػده سأكس ػػلك ال ح ػػكؿ الحقيقػ ػ كالج ػػكهرم فػ ػ مكق ػػؼ
المعظمػػة حػػيف كقعػػت كثيقػػة امػػبلف المبػػادة حػػكؿ ر يبػػات الح كمػػة الذا يػػة االع قاليػػة عيابػػة مػػف

الشػػعت الفلسػػطيع للكاػػكؿ إلػػى حػػؿ سياس ػ مػػادؿ كشػػامؿ .بيعمػػا ف ػ م ػاـ  1993كملػػى إثػػر
كقيػػة ا فاقيػػة امػػبلف المبػػادة سأكسػػلك ػػـ ش ػ يؿ السػػلطة الكطعيػػة الفلسػػطيعية ،حيػػث جػػاءت هػػذه
اال فاقية بػيف معظمػة ال حريػر الفلسػطيعية كاسػراييؿ فػ إطػار سػكية مرفكضػة مػف قبػؿ العديػد مػف
ال عظيم ػػات الفلس ػػطيعية س ػ ػكاء المعض ػػكية حػ ػػت إط ػػار المعظمػ ػػة مث ػػؿ :الجبهػ ػػة الش ػػعبية كالجبهػ ػػة

الديمقراطيػػة ،أك لػػؾ ال ػ

قػػؼ سارجه ػػا مثػػؿ :حمػػاس كالجهػػاد اإلس ػػبلم الل ػػاف لػػـ ػػدسبل فػ ػ

العظاـ السياس الذم مثله معظمة ال حرير الفلسطيعية.

كمليه جاءت هػذه الد ارسػة ل سػليط الضػكء ملػى ال حػكالت السياسػية فػ ف ػر معظمػة ال حريػر

الفلسػػطيعية كمعػػذ عشػػكت االع فاضػػة الفلسػػطيعية األكلػػى "اع فاضػػة الحجػػارة " مػػاـ 1987ـ ،كالػػذم
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بػػرز مػػف سػػبلؿ ال حػػكؿ مػػف اس ػ ار يجية ال فػػاح المسػػل كحػػرت ال حريػػر إلػػى سيػػار السػػبلـ لحػػؿ
الاراع الفلسطيع اإلسراييل  .كال حكؿ مف هدؼ إقامة الدكلة ملى امؿ ال ػرات الفلسػطيع إلػى
إقام ػػة س ػػلطة كطعي ػػة فلس ػػطيعية .كال ح ػػكؿ م ػػف رف ػػض االم ػ ػراؼ بإسػ ػراييؿ دكل ػػة إل ػػى االم ػ ػراؼ

الاري بكجكدها .كال حكؿ مف رفض االم راؼ بالقرار  242إلى االم راؼ الاري به.

هشكمة الدراسة وأسئمتيا:
دفع ػػت الم غيػ ػرات فػ ػ العظ ػػاـ ال ػػدكل كاإلقليمػ ػ بع ػػد م ػػاـ  1990با ج ػػاه إجػ ػراء مفاكض ػػات
مربيػػة – اس ػراييلية ف ػ محاكلػػة لل كاػػؿ إلػػى ا فاقيػػات سػػبلـ بػػيف الػػدكؿ العربيػػة كاس ػراييؿ بش ػ ؿ
مػػاـ ،كبػػيف اس ػراييؿ كفلسػػطيف بش ػ ؿ سػػاص ممػػا فػػرض ملػػى معظمػػة ال حريػػر الفلسػػطيعية ل بع ػ

سيػػار السػػبلـ كالمفاكضػػات مػػة اس ػراييؿ .مػػف هعػػا جػػاءت ف ػرة هػػذه الد ارسػػة لمحاكلػػة االجابػػة مػػف

السااؿ الرييس:
ها طبيعة التحوالت السياسية التي شيدتيا هنظهة التحرير الفمسطينية هنذ عاـ ،1987
ولهاذا حدثت التحوالت في فكر هنظهة التحرير الفمسطينية؟
كي فرع مف هذا السااؿ الرييس االسيلة الفرمية ال الية:
 -1ما طبيعة ال حكالت السياسية لمعظمة ال حرير الفلسطيعية؟
 -2ما هك أثر ال حكؿ ف ف ر المعظمة ملى إدارة المفاكضات كالدسكؿ ف مرحلة ال سكية؟

فرضية الدراسة:

قكـ الدراسة ملػى فرضػية رييسػة مفادهػا :أف هعػاؾ مبلقػة بػيف الم غيػرات فػ البييػة المحليػة
كاإلقليمية كالدكلية بػيف ال حػكالت السياسػية فػ معظمػة ال حريػر الفلسػطيعية سػبلؿ الف ػرة س-1987

. 2017

أىداؼ الدراسة:
ه ػػدفت الد ارس ػػة ا لحالي ػػة إل ػػى بي ػػاف طبيع ػػة ال حػ ػكالت السياس ػػية فػ ػ مم ػػؿ معظم ػػة ال حري ػػر

الفلسطيعية سبلؿ الف رة .2017 –1987
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أىهية الدراسة:
عبػػة أهميػػة الد ارسػػة الحاليػػة مػػف كعهػػا عػػاقش مكضػػكمان مهم ػان س ػكاء ملػػى المس ػ كل الػػداسل

الفلسػػطيع بام بػػار معظمػػة ال حريػػر الفلسػػطيعية ه ػ الممثػػؿ الشػػرم كالكحيػػد للشػػعت الفلسػػطيع

كبي ػػدها قري ػػر ما ػػيره ،ككض ػػة السط ػػكط كأساس ػػيات الحل ػػكؿ لمرحل ػػة الح ػػؿ العه ػػاي فػ ػ الاػ ػراع

العرب ػ الفلسػػطيع االس ػراييل كملػػى المس ػ كل السػػارج فػػإف المعظمػػة مثػػؿ الشػػعت الفلسػػطيع

ك عب ػػر مع ػػه فػ ػ المحاف ػػؿ الدكلي ػػة كاإلقليمي ػػة .ل ػػذا س ػػي كف م ػػف المه ػػـ كض ػػي مع ػػالـ كسياس ػػات

المعظمة ،فيما مف األهمية العلمية لهذه الدراسة ف أعها س سهـ ف إثراء الم بة العربيػة باػفة
مام ػػة كالم بػ ػػة األردعيػ ػػة كالفلسػ ػػطيعية ملػ ػػى كجػ ػػه الساػ ػػكص بهػ ػػذا العػ ػػكع مػ ػػف الد ارسػػػات كافػػػادة
المس اػ ػػيف كالمه مػ ػػيف كالبػ ػػاحثيف كذلػ ػػؾ ب ػ ػػكفير مػ ػػادة بحثيػ ػػة للقػ ػػارة العرب ػ ػ المه ػ ػ ـ بالقض ػ ػية

الفلسطيعية ك كفير معلكمات مكضكمية لم سذم القرار حكؿ مكضكع الدراسة.

هنيجية الدراسة:
ام مدت الدراسة ملى المعاهل ال الية ف
الهني الهقارف  :كهك مف المعاهل ال

حقيؽ أهدافها:

ي ـ اس سدامها ف الدراسات االج مامية كالسياسية مما

يسامد الباحث ف الكاكؿ كالحا كؿ ملى معارؼ أدؽ كأكض ل

ي ـ فهـ الظاهرة مكضكع

الد ارسػة ،كهػذه الظػاهرة محػددة بزماف كم اف ساص بالظاهرة ك ذلؾ اريسها ،يم ف أف
يفية قابلة لل حليؿ أك مية ل حكيلهػا إلػى ػـ قابػؿ للحسات ك مف أهمي ها ف

كف

مييز الظاهرة

مكضكع البحث مف المكضكمات األسرل  ،أف المعهل المقارف يعع إجراء مقارعة بيف ظاهر يف
بقاد الكاكؿ إلى ح ػـ معػيف ي علؽ بكضة الظاهرة ف المج مة كالح ـ هعا مر بط باس سداـ
معاار ال شػابه أك ال بػايف بػيف الظاهر يف محؿ الدراسة أك بيف مراحؿ طكر ظاهرة ماس، 1

ك مف أهمية هذا المعهل ف هذه الدراسة إلى ما يل :
 -1س عد المقارعة إلى دراسة مس لؼ أكجه الشبه كاالس بلؼ بيف م غيرات الد ارسػة معظمة
ال حرير الفلسطيعية كال حكالت السياسية كالف رية.

س 1سضر ،مجد س . 2016اساليت ال عليـ .عقبل مف الرابط.http://mawdoo3.com : :
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عسلط الضكء ملى الظاهرة مكضكع الدراسة سي ـ جمة المعلكمات حكؿ مكضكع

الدراسة كذلؾ مف سبلؿ المعهل المقارف ك حليؿ هذه المعلكمات.
الهني التحميمي والوصفي:

مف أهمية المعهل ف

قديـ كاؼ للظاهرة إما باكرة عكمية أك

مية كالمػعهل يهدؼ إلى راد ظاهرة أك قضية أك مش لة محددة بهدؼ فهـ مضمكعها كأبعادها،

كيبعى هذا المعهل ملى ال حليؿ المر ز ملى ظاهرة أك مكضكع ما سبلؿ ف رة زمعية معيعة،
كسي ـ االس عاعة بالماادر كالمراجة الم علقة بمكضكع البحث مباشرة ك ذلؾ الدراسات السابقة
ك ؿ ما ي علؽ بمكضكع البحث لئلفادة به ف
ال غير الف رم كالسياس
كلل معهل ال حليل
ال

ف

هذا البحث كاثرااه ،للكاكؿ إلى حليؿ مراحؿ

معظمة ال حرير الفلسطيعية بش ؿ ماـ كحر ة ف

بش ؿ ساص،

أهمية بيرة كعه يش ؿ المظلة ال بيرة لعدد مف المعاهل كاألساليت الفرمية

يح كيها مثؿ المسكحات االج مامية كالميداعية كغيرها ،ما أعه يسامد ف
س2

ال شؼ مف

الحقيقة كراء الظكاهر المدركسة .
م ػػا س ػػي ـ ال ط ػػرؽ كاالسػ ػ عاعة ب ػػبعض الما ػػادر الثاعكي ػػة م ػػف ا ػػريحات كمق ػػاالت ل ػػبعض

قيػػادات معظمػػة ال حريػػر بساػػكص مكضػػكع الد ارسػػة ،كبعػػض الكثػػايؽ ال ػ

ػػـ كقيعهػػا ك كثيقهػػا

سػػبلؿ م ارحػػؿ طػػكر مػػـ المعظمػػة ال حريػػر كاإلطػػبلع ملػػى اال فاقيػػات المحليػػة كاإلقليميػػة كالدكليػػة
ال

ـ كقيعها مة المعظمة ك أثيرها ملى المعظمة كما ه ردكد األفعاؿ ملى هذه اال فاقيات.

هحددات الدراسة:
أوالً :الحدود الزهانية :كه الف رة المم دة معذ العاـ س ، 2017 – 1987كما رافقها مف أحداث
داسلية كاقليمية كدكلية ،مة األسذ بعيف االم بار ال طكر ال اريس لمعظمة ال حرير كما رافقها مف
غيرات ك حكالت ف رية كسياسية.
ثانياً  :الحدود الهكانية  :ق ار الدراسة ملى فلسطيف ال اريسية كبعض الدكؿ العربية ،كأما ف
كاجد الفلسطيعييف ف الكطف العرب كالش ات.

هصطمحات الدراسة:
أوالً :التحوؿ السياسي :هعاؾ العديد مف ال عريفات كالمفاهيـ لعفس الماطل "ال حكؿ السياس "
ف العلكـ اإلعساعية االج مامية كالسياسية:

س 2الفرماكم ،محمد س . 2011عكلكجيا ال عليـ .عقبل مف الرابط.kenanaonline.com/:
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 : 1التحوؿ السياسي عندها يكوف سموكاً :كهك ال غير مف حالة إلى حالة كاالع قاؿ مف حالة
اج مامية كسياسية أك ايديكلكجية إلى كضة اسر ،مثؿ غيير االع ماءات ،كال حكؿ مف

كضة اق اادم س ء إلى كضة أفضؿ ،أك ام عاؽ مقيدة أك ايديكلكجية أسرل س لؼ مف
العهل كال عقيدة السابقة مما ي ر ت ملى ذلؾ إلى كضة غير مس قر كاح ماالت ياعت ال عبا
بع ايجها سكاء ايجابية أـ سلبيةس. 3

 : 2التحوؿ السياسي عندها يكوف أسموباً :أف عريؼ ال حكؿ السياس
العكم

ف

ش ؿ العظاـ السياس

كطبيع ه كال

ببساطة هك االع قاؿ

يقكـ بها عست أك أحزات سيطر ملى

الح ـ ك ش ؿ األغلبية ،كي كف لها مالحة مش ر ة ف ال غيير ،بغض العظر مف األسلكت

الذم أدل إلى ال حكؿ بطرؽ معيفة أـ سلمية ،فال حكؿ عا ل مف ماثرات كمكامؿ داسلية
كسارجية

س. 4

كيشير مفهكـ ال حكؿ ف هذه الدراسة إلى ال حكالت الجذرية كال غيرات ملى المسػ كل الف ػرم
ال عظيػػرم كالمس ػ كل السياس ػ الػػذم شػػهد ه معظمػػة ال حريػػر الفلسػػطيعية ،حيػػث أف الظػػركؼ ال ػ
مػ ػػرت بهػ ػػا معظمػ ػػة ال حريػ ػػر كال غي ػ ػرات الدكليػ ػػة كاإلقليميػ ػػة ،جعل هػ ػػا بػ ػػؿ فرضػ ػػت مليهػ ػػا ال ف يػ ػػر
كاالس جابة للظركؼ كالبيية المحيطة بها ،كاع هجت العظريػة الكاقعيػة ل بريػر ال حػكالت ال ػ طػ أرت
مليها كملى سياسا ها كعظامها الداسل كاأل ثر مف ذلؾ مػا حاػؿ مػف غييػر جػذرم فػ الميثػاؽ

القكم كالحقان الميثاؽ الكطع .

خاهساً :حركة فتح
جاءت ف رة حر ػة فػ

مػف بعػض الطػبلت كراسػاء مجػالس الطلبػة فػ الجامعػات الماػرية

ك ػػاعكا أغلػػبهـ مػػف األس ػكاف ألمسػػلميف كممػػا مػػزز اعطبلقهػػا ع بػػة  ،1948كالعػػدكاف الثبلث ػ ملػػى
ماػػر س ، 1956كفػ أاػػلها سح ػػكؼ كبمػػا اعهػػا بػػبل مععػػى حػػذؼ حػػرؼ الػكاك فأاػػبحت ح ػػؼ
كمدلكؿ ال لمة سلب يعع المكت كالهزيمة ،فقلبت ال لمػة ل اػب فػ

ك ععػ العاػر كالف كحػات،

ك ػػاف عكا هػػا س ػ ة أف ػراد هػػـ " ،سليػػؿ الػػكزير ،مػػادؿ مبػػد ال ػريـ ،مبػػد ا﵀ الػػدعاف ،ياسػػر مرفػػات

يكسؼ مميره ،كفيػؽ شػديد " ػاف ػاريخ العشػأة س 1957كاعضػـ الحقػان إلػى ال عظػيـ ك حديػدان مػاـ
س 3الجابرم ،محمد مبد س . 2000اشكالية الديهقراطية والهجتهع في الوطف العربي .بيركت :مر ز دراسات الكحدة العربية.
س 4هيية المكسكمة الفلسطيعية س . 1984الهوسوعة الفمسطينية .مل  ،4دمشؽ ،ص .313
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س 1959اػ ػػبلح سلػ ػػؼ ،كسالػ ػػد الحسػ ػػف ،كمبػ ػػد الف ػ ػػاح حمػ ػػكد ك مػ ػػاؿ مػ ػػدكاف كمحمػ ػػد يكسػ ػػؼ
العجارس. 5

سادساً :هنظهة التحرير
جاءت معظمة ال حرير الفلسػطيعية أثػر المػا مر الػذم مقػد فػ  28ايػار سمػايك  ،1964فػ
القػػدس كحض ػره الملػػؾ ال ارحػػؿ الحسػػيف كمشػػار ة كزراء السارجيػػة العػػرت مػػا مػػدا الممل ػػة العربيػػة
السػػعكدية ،ألعهػػا عارضػػه ،كأملػػف مػػف كالدة معظمػػة ال حريػػر الفلسػػطيعية ل ػػكف ال يػػاف الشػػرم

الذم ي حدث كيػدافة مػف القضػية الفلسػطيعية ،ك ػـ ام مػاد ميثاقهػا القػكم  ،كمجلػس كطعػ ي ػألؼ
مف  419مضكان ،كمجلس كطع  ،كلجعة عفيذية ،كاعدكؽ قكم كيرمز لها س ـ  .ت .ؼ

س6

نظرية التحوالت الفكرية
اف الف ر السياس الفلسطيع كساكاان بعد الع بػة ف ػ انر قكميػان ك حػت مبايػة العػالـ العربػ

كبػػاألسص دكؿ سػػط ال مػػاس مػػة فلسػػطيف .ػػاف الػػدمـ أكالن ل ش ػ يؿ ال يػػاف الفلسػػطيع بػػدمـ مػػف

ما ػػر كاألردف كب ػػدمـ م ػػف المل ػػؾ ال ارح ػػؿ الحس ػػيف ،أم ػػا ب ػػاق ال ػػدكؿ العربي ػػة ف ػػاف مكقفه ػػا بعػ ػان
لما ػػالحها العليػ ػػا أمػ ػػا الفلسػ ػػطيعيكف فقػ ػػد اعقسػ ػػمكا فيم ػػا بيػ ػػعهـ ،ممػ ػػا أدل إلػ ػػى كجػػػكد العديػػػد مػ ػػف

االيدكلكجيا ك بايف الف ر الفلسطيع بيف مايد للف ػر المسػل الػذم اع هج ػه المعظمػة ،كطػرؼ اسػر
م ردد كمكافؽ ،كبيف طرؼ معارض بالمطلؽ .كلقػد ػاف لهزيمػة حزيػراف  1967السػبت كالاػدمة
الاامقة ال ػ مػف سبللهػا بػدا الف ػر السياسػ الفلسػطيع ي حػكؿ كي غيػر ،قبػؿ هػذا ال ػاريخ اعػت

المعظمة عهل عهجان قكميان مربيان ك حت مباية القكمية العربية ،أجبر "احمػد الشػقيرم" ملػى ال عحػ

بعد ا هامه بالعمؿ ألجعػدات بعػض الػدكؿ العربيػة ،كاسػ بلـ ياسػر مرفػات الحقػان لرياسػة المعظمػة،
ك عػػديؿ الميثػػاؽ القػػكم إلػػى ميثػػاؽ كطع ػ  ،كبق ػ الف ػػر السياس ػ الفلسػػطيع ي ػػأرج

ػػارة بػػيف

ال فػػاح المسػػل كطػػرح الحلػػكؿ السػػلمية ك ػػؿ م ػرة ي ػ ـ فيهػػا طػػرح حلػػكؿ بسػػقؼ أقػػؿ ،كذلػػؾ كفق ػان

5

س

سلؼ ،ابلح سد .ت  .فمسطيني بال ىوية .لقاءات هع الكاتب الفرنسي إريؾ رولو ،رجمة :مركة عاير ،د.ف،

ص.54

س 6الشقيرم ،أحمد س . 2005هف القهة إلى اليزيهة هع الهموؾ والرؤساء العرب .الماسسة العربية الدكلية للعشر كال كزية،

ص .76
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للظػػركؼ الدكليػػة كال ح ػكالت االقليميػػة ،حيػػث ػػاف شػػعار المعظمػػة حيعهػػا البعدقيػػة ف ػ يػػد كغاػػف
الزي كف ف يد كهذا يشبه المثؿ القايؿ "العاا

كالجزرة"س7

جػػاءت أحػػداث مهمػػة بعػػد هػػذا الطػػرح الػػذم رفض ػ ه اس ػراييؿ ،معاهػػدة السػػبلـ بػػيف اس ػراييؿ
كماػػر كرفػػض المعظمػػة الطػػرح الػػذم قدمػػه ال ػرييس الماػػرم ال ارحػػؿ أعػػكر السػػادات بإقامػػة ح ػػـ
ذا ػ ػ ملػ ػػى حػ ػػدكد س ، 1967اج يػ ػػاح بيػ ػػركت مػ ػػاـ س ، 1977كاج يػ ػػاح كحاػ ػػار بيػ ػػركت مػ ػػاـ

س 1982؛ بعػػد هػػذا ال ػػاريخ ااػػب ال حػػكؿ الف ػػرم للمعظمػػة ير ػػز ملػػى غاػػف الزي ػػكف فقػػط أم
المب ػػادرات الس ػػلمية فق ػػط ،كالبح ػػث م ػػف إط ػػار مربػ ػ ي بع ػػى المب ػػادرة الس ػػلمية ،فع ػػادت العبلق ػػات
الفلسطيعية مة مار ،ال

بدكرها كسطت لدل العاهؿ األردع الملؾ الراحؿ الحسيف لي ػكف مػة

الكف ػػد الفلس ػػطيع لمب ػػادرة الس ػػبلـ كالمفاكض ػػات السػ ػرية .كمع ػػدما اع ػػدلعت اع فاض ػػة م ػػاـ س1987
مملػػت ملػػى اع شػػاؿ معظمػػة ال حريػػر مػػف مزل هػػا الدكليػػة كاإلقليميػػةس ، 8لػػـ سػ غؿ المعظمػػة الػػزسـ

الشػػعب الػػذم كلد ػػه االع فاضػػة الشػػعبية ،فبػػدالن مػػف رفػػة سػػقؼ المطالػػت ،بػػدأت عسػػاؽ ك هافػػت
كراء كهـ الحؿ السلم  ،كهعا بدأ مرحله جديدة مف ال حػكؿ الف ػرم كالسياسػ للمعظمػة ،فػ العػاـ

س 1988ب ػ ػػاالم راؼ الاػ ػ ػري ب ػ ػػالقرار س 242أم االم ػ ػ ػراؼ بكج ػ ػػكد اسػ ػ ػراييؿ .كأ س ػ ػػذ الف ػ ػػر
السياس ػ الفلسػػطيع معح ػان سطي ػ انر ،كذلػػؾ با سػػاذ ق ػ اررات ماػػيرية للشػػعت الفلسػػطيع دكف العظػػر

إلػػى مػػا يحاػػؿ ف ػ األ ارض ػ المح لػػة كاالع فاضػػة العارمػػة ال ػ

ع ظػػر السػػبلص كحل ػكالن مشػػرفة،

كدكف ام بػػار لكجػػكد معظمػػات أسػػرل سػػي كف هػػدفها افشػػاؿ ػػؿ هػػذه المسططػػات ،ػػاف ملػػى قػػادة

المعظمة أف عمؿ ملى لملمة الفرقاء ف أم م اف كال شػاكر ككضػة القضػايا الماػيرية لبلسػ ف اء
العاـ كالشعب  ،لي كف لها قامدة جماهيرية كاسعة ،ل دافة مف ف رها كسياس ها الجديدةس. 9

ك ػػاف الف ػػر الفلسػػطيع معػػذ البػػدايات كمعػػذ حػػرت العػػاـ س 1948يػػدمـ الدكلػػة الديمقراطيػػة،
كممادهػػا كأساسػػها إرادة الشػػعت ،كحمايػػة الحريػػات العامػػة كالحقػػكؽ المدعيػػة ،كحريػػة االديػػاف .كبمػػا
أف حر ة ف

الفايؿ األ بر ف

عظامهػػا األساس ػ

ش يلة معظمة ال حرير فقػد طرحػت ف ػرة الدكلػة الديمقراطيػة فػ

ف ػ المػػادة س " 13اقامػػة دكلػػة فلسػػطيعية ديمقراطيػػة مس ػ قلة ،ذات سػػيادة ملػػى

س 7مبد الرحمف ،أسعد س . 1987هنظهة التحرير الفمسطينية .عيقكسيا ،الماسسة العربية الدكلية للعشر كال كزية ،ص .76
8

قاسمية ،سيرية س . 1987أحهد الشقيري زعيهاً فمسطينياً ورائداً عربياً .ال كيت :لجعة سليد ذ رل المجاهد أحمد

9

أبك عحؿ ،أسامة س . 2012هسيرة ا لهتغيرات السياسية وأثرىا عمى سياسات هنظهة التحرير الفمسطينية هف النشأة

س

الشقيرم ،ص .69
س

إلى أوسمو ،القدس :دار الجعدم للعشر كال كزية ،ص .23
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امػػؿ ال ػرات الفلسػػطيع  ،حفػػظ للم ػكاطعيف حقػػكقهـ الشػػرمية ملػػى أسػػاس العػػدؿ كالمسػػاكاة دكف
مييز بسبت الععار أك الديف أك العقيدة ،ك كف القدس ماامة لها س. 10
كسػػعت معظمػػة ال حريػػر إلػػى االم ػراؼ اإلقليمػ بمعظمػػة ال حريػػر الفلسػػطيعية ممثػػؿ شػػرم
ككحيد للشعت الفلسطيع  ،كبعد حاكلها ملى االم راؼ مف الػدكؿ العربيػة ،بػدأت مرحلػة ال ف يػر
الجػ ػػدم بػ ػػاالم راؼ بػ ػػالقرار  ،242ضػ ػػمف عظريػ ػػة ال يػ ػػؼ كالعمػ ػػؿ ملػ ػػى اع ػ ػزاع ام ػ ػراؼ دكل ػ ػ

بالمعظمة ،حيث ام بر االم راؼ بالمعظمة اقليميان ام ارفػان اػريحان كقاعكعيػان ،إال اعػه ام ارفػان عاقاػان
بػػدكف االم ػ ػراؼ ال ػػدكل  ،كال ح ػػكؿ ض ػػمف العط ػػاؽ االقليمػ ػ يعطػ ػ المعظم ػػة فراػػة ال ػ ػزاكج بػػيف
الحػػرت ال ي يػػة كالمقاكمػػة .كأف دسكلهػػا ف ػ مرحلػػة ال يػػؾ السياس ػ بدايػػة الػػكهف ،كاالس ػ عداد

للرض ػػكخ للش ػػركط الدكلي ػػة كاإلسػ ػراييلية ،ك اع ػػت قػ ػ اررات المجل ػػس ال ػػكطع م ػػاـ  ،1974كاق ارره ػػا
العقػػاط العشػػر مرحلػػة مراكغػػة سياسػػية كام بر هػػا اشػػارات الس ػ عدادها قبػػكؿ الق ػرار  ،242إال أعهػػا

ام بػػرت أف االم ػراؼ بػػالقرار ف ػ

لػػؾ الف ػرة ،ي ػػكف لاػػال األردف ،ألف الضػػفة الغربيػػة اع ػػت

حػػت سػػيطرة األردف ،لػػذلؾ سػػعت إلػػى االم ػراؼ الػػدكل ل ػػكف بػػديبلن مػػف األردف فػ أم حػػؿ أك

مفاكضات مس قبلية .كأدرؾ ياسر مرفات أعه أماـ ق ارريف اعبيف إما القبكؿ باػيغة مدريػد أك أف

ي ػػكف ب ػػديبلن م ػػف معظم ػػة ال حريػػر ،ألف الح ػػديث ػػاف مل ػػى ر يػػت اع ساب ػػات فلس ػػطيعية الس ي ػػار
ممثليف مف الشعت الفلسطيع كال حدث كال فاكض باسػمه ،كمػف الما ػد أف ال حػكؿ السياسػ

لػيس للحػؿ كاعػه مرحلػة اكلػى لقبػكؿ الػدسكؿ فػ

ػاف

سػكية مبػر المفاكضػات ك بػادؿ االم ػراؼ ،كمػػا

يا ػػد ملػػى ذلػػؾ أف اس ػراييؿ كالكاليػػات الم حػػدة كضػػعت شػػرطان بػػأف المبػػادرة ال حػػدث مػػف دكلػػة
فلسطيعية أعما سقفها االملى ح ـ ذا

فلسطيع فلسطيع .

دراسات سابقة
بهػػدؼ إثػراء هػػذه الد ارسػػة ك غػػذي ها بالمعلكمػػات الحقيقيػػة ذات العبلقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة ػػاف

ال بػػد مػػف الرجػػكع كاإلطػػبلع ملػػى بعػػض الد ارسػػات كاألبحػػاث ال ػ أيمػػدت ملػػى غ ػرار مكضػػكع
الدراسة كمعها:

10

س

مدكاف ،مااـ محمد مل س . 1998حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح"  ،1968-1958رسالة ماجس ير غير

معشكرة ،جامعة اليرمكؾ ،اربد ،االردف ،ص ص .135-134
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دراسة (أحهد )2011 ،بعنواف الهواقؼ السياسية الفمسطينية الهتباينة وأثرىا عمى

هشاريع الدولة الفمسطينية الهقترحة في إطار التسوية ((1967 – 1993س ، 11وهدفت ملى
عدد المكاقؼ كا راء الفلسطيعية كالعربية ،كاألطراؼ المععية حياؿ مسألة إقامة الدكلة
الفلسطيعية ،كأساليت حقيؽ الحؿ السياس إلقام ها ،حيث راكحت لػؾ المكاقؼ ما بيف الرفض
كالقبكؿ جاه أساليت ك حقيقات ال سكية لهذه القضية المػايرية ؛ ال ػ

ش ؿ قضية محكرية

لؤلم يف العربية كاإلسبلمية معان .ك هدؼ الدراسة إلى محاكلة إظهار حقيقة أف العظاـ العرب ،
كالعظاـ السياس

المشركع الػكطع
السياس

الفلسطيع

الفلػسطيع

معػذ عشأ ه ي حمبلف جزءان مف مساكلية الفشؿ ف

الفلػسطيع  ،كاف االعقسامات كال جاذبات السياسية ال

حقيؽ أهداؼ

مر فيها العظاـ

اف لها اعع اسا ها السلبية ملى مجمؿ مشارية الدكلة ال

طرحت ف

مس لؼ المراحؿ .كسلات الدراسة إلى أف الدكلة الفلسطيعية مثؿ الهدؼ العهاي للعمؿ الكطع

الفلسطيع  ،كأف ال راجة مف االس ار يجيات إلقامة الدكلة جاء حت ضغط ردم كاقة العالـ
العرب

كالعظاـ السياس

الفلسطيع

كال شرذـ حكؿ يفية ال حرؾ ف

ألمأزكـ الذم ساد ف

معظـ مراحله السياسية االعقساـ

ا جاه إقامة الدكلة الفلسطيعية المس قلة .كاس سدـ الباحث ف

دراس ه المعهل ال اريس ال حليل مع مدان ملى أهـ الماادر كالمراجة ال
حليؿ المعلكمات إف أم ف ذلؾ كال عليؽ مليها.

عاكؿ ألمكضكع مة

دراسة (الشريؼ ،)2005 ،بعنواف :خهسوف عاهاً عمى قياـ هنظهة التحرير

ألفمسطينية ،هؤسسة الدراسات الفمسطينيةس ، 12ر ز الباحث ف دراس ه ملى العدكاف االسراييل

ملى قطاع غزة كما رافقه مف ا فاؽ الماالحة كح كمة الكفاؽ الكطع  23عيساف/أبريؿ ،2014
كيأ

ش يؿ ح كمة ال كافؽ ألكطع

كهذه الح كمة عع فيما ععيه مف

كالكحدة مف اجؿ ال ادم للعدكاف الغاشـ ملى القطاع،
ريس لشرمية معظمة ال حرير ك أ يد أعها الممثؿ الشرم

كالكحيد للشعت الفلسطيع  .كهذا م ا مزز مكقفها بعد ف رة طكيلة مف ال هميش مقابؿ السلطة
الكطعية الفلسطيعية مما أمطاها زسمان كقكة دفة أسرل ،كالسطكة األكلى ملى هذه الطريؽ قد
ا فاؽ

كف ف دمكة اإلطار القيادم الماقت لمعظمة ال حرير ألفلسطيعية الذم ا يفؽ مليه ف
القاهرة ف أيار/مايك  ،2011حيث اععقد الما مر بحضكر فايليف مهميف " الجهاد االسبلم ،

س 11أحمد ،سام يكسؼ س . 2011المكاقؼ السياسية الفلسطيعية الم بايعة كأثرها ملى مشارية الدكلة الفلسطيعية المق رحة
ف إطار ال سكية س .(1967 – 1993هجمة جاهعة األزىر بغزة 13 ،س.1290-1253 ، 1

س 12الشريؼ ،ماهر س ، 2005خهسوف عاهاً عمى قياـ هنظهة التحرير الفمسطينية ،بيركت :ماسسة الدراسات الفلسطيعية.
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كحر ة المقاكمة االسبلمية حماس" ،كمف األمكر المهمة ال
اس مرت أل ثر مف مشريف مامان ما ه

ال

ا فؽ مليها الفرقاء أف المفاكضات

إال مفاكضات مبثية كمضيعة للكقت ،كأمطت

االح بلؿ ذريعة باح بلؿ كاب بلع المزيد مف األراض  ،كال هكيد كالق ؿ كالدمار ،ك كسية اس يطاعها
ملى أرضعا كزيادة كحشية ام داءا ها ملى شعبعا.

دراسة (الهصري ،)2008 ،بعنواف :اتجاىات الفكر السياسي الفمسطيني بيف الكفاح

الهسمح والتسوية س ، 13ر ز ال ا ت ف
شامؿ للف ر السياس
الفلسطيع
معطق

الفلسطيع

دراس ه ملى القضية الفلسطيعية ،كقدـ سرد اريس

ك يؼ حكؿ مف ف رة الهكية الكطعية ال

رسمت للشعت

حيث اعت الهكية الفلسطيعية البعدقية أم  :ال فاح المسل  ،كبيف ال ا ت بسرد

يؼ اار هذا ال حكؿ ف

المكضكمية الماثرة ف

الهكية مف فاح إلى سكية ،مة راد ؿ الظركؼ

طكر الف ر السياس الفلسطيع ك حكله مف ال فاح المسل إلى العضاؿ

السياس  ،كمراحؿ هذا ال طكر كأساليبه كعليا ه ،كأشار ال ا ت إلى ا ثار ال

ر بت مف جراء

اج ياح بيركت ماـ  ،1982كاف اعدالع اع فاضة العاـ  1987اف لها األثر ال بير ملى
مجريات األحداث محليان كاقليميان كدكليان ،كمعا انر قكيان ف

حكؿ الف ر السياس

للمعظمة،

كسلات الدراسة إلى أف سطر ال حكؿ الف رم لدل المعظمة أدل إلى اس بداؿ ف رة الكطف بف رة

أضيؽ أال كه

الدكلة ،كالحؽ ال اريس

الثكرية بال يؾ السياس

المقدس إلى العدؿ المم ف ،كاس بداؿ االس ار يجية

.كاألسطر مف ذل ؾ له حكؿ الاراع مف مرب

فلسطيع

اسراييل

إلى فلسطيع اسراييل  ،ك اعت األاكات دايمان عادم بف رة االس قبلؿ بالقرار السياس  ،م عاسيف

أف الاراع دكل

رس بدسؿ الكاليات الم حدة االمري ية ف

اراع اس عمارم امبريال

رأسمال  ،هدفه دمـ ال ياف االسراييل

لت الاراع ،ملى ام بار أعه
بالماؿ كالسبلح كحماية أمعة

ضد العرت أكالن ،ف اف مف السطأ ابعاد الععار االقليم العرب مف دايرة الاراع ،كالمطالبة

دايمان باس قبللية القرار الفلسطيع مف أم دسؿ مرب .

13

س

المارم ،زهير إبراهيـ س ، 2008اتجاىات الفكر السياسي الفمسطيني بيف الكفاح الهسمح والتسوية ،غزة :م بة

اليازج للطبة كالعشر كال كزية.
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دراسة (الشريؼ )1995 ،بعنواف  :البحث عف كياف – دراسة في الفكر السياسي

الفمسطيني 1993 - 1908س ، 14كهدفت الدراسة للكقكؼ ملى حيثيات غير ك حكؿ الف ر
السياس الفلسطيع

كذلؾ معذ عشكء معظمة ال حرير الفلسطيعية كام مادها البعدقية هكية ،إلى

اععقاد الدكرة ال اسعة مشر للمجلس الكطع

الفلسطيع  ،ما اضاؼ ال ا ت حليبلن مس فيض نا

مف جذكر ال حكؿ كجذكر الف ر السياس الفلسطيع  ،ام با انر مف العاـ س 1908ـ عقطة بداية
كهك ماـ ادكر احيفة ال رمؿ كه

أكؿ احيفة فلسطيعية مبرت مف الكم

لدل الشعت

الفلسطيع  ،إلى كاكله مرحلة ال سكية كال سل مف سيار ال فاح المسل ف ماـ  1993كهك

اريخ ال كاؿ إلى ا فاؽ أكسلك ،كالذم بمكجبه اف كالدة السلطة الكطعية الفلسطيعية ،إضافة

ال ر يز ملى طكر الف ر السياس الفلسطيع ب عظيما ه المس لفة ،كدسكؿ اإلسبلـ السياس إلى
الساحة الفلسطيعية حت مظلة االع فاضة.سلات الدراسة إلى مدة ع ايل اف أبرزها :شهد الف ر
مثؿ ف قياـ معظمة ال حرير

السياس الفلسطيع العديد مف ال حكالت ،إبراز ال ياف الفلسطيع

ف العاـ  ، 1964بلها معظمات الكطعية القطرية الفلسطيعية كاعطبلقة حر ة ف  ،كأ ت حرت

س 1967ـ ل كف الدمامة األساسية الم ماد ال فاح المسل

سيار كحيد الس عادة األرض

المح لة كبالقكة كهك الشعار الذم ردد دايمان حت شعار القكمية العربية " ما اسذ بالقكة ال يس رد

اال بالقكة " ،كبعد حرت شريف  /أ كبر  1973ساهمت مكامؿ مديدة إلى بع سيارات سلمية،
إضافة إلى طكرات إقليمية كمالمية أسرل أدت إلى الكاكؿ ف

عهاية المطاؼ إلى ا فاؽ

أكسلك.
دراسة (هصالحة )1994 ،بعنواف :السالـ الهوعود – الفمسطينيوف هف النزاع إلى

التسوية

س15

هدفت الدراسة إلى القاء المزيد مف الضكء ملى العكامؿ ال

مف العزاع المسل إلى ال سكية السلمية ،ب بة المراحؿ المفالية ال

أدت إلى حكؿ الف ر
اف لها الدكر األساس

ف الكاكؿ إلى إعشاء معظمة ال حرير الفلسطيعية ،ك حليؿ كابراز بعض العكامؿ المهمة مثؿ:
الحرت األهلية اللبعاعية كاج ياح بيركت ك افية الكجكد المسل الفلسطيع ملى سطكط ال ماس
األردف كلبعاف كسكريا ،كأثر ؿ ذلؾ ملى الف ر السياس الفلسطيع كاع قاله مف العزاع المسل
14

س

الشريؼ ،ماهر س . 1995البحث عف كياف – دراسة في الفكر السياسي الفمسطيني  ،1993 - 1908عيقكسيا:

مر ز األبحاث كالدراسات االش ار ية ف العالـ العرب  ،شر ةA.K.F المحدكدة للعشر ،قبرص.
15

س

ماالحة ،ممر س . 1994السالـ الهوعود – الفمسطينيوف هف النزاع إلى التسوية ،رجمة كدية اسطفاف كمارم

طكؽ ،بيركت :دار الساق .
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إلى ال سكية السلمية ،كهدفت هذه الدراسة أيضان إلى الدراسة القاعكعية لكضة الدكلة الفلسطيعية
كمضكي ها ف المعظمات الدكلية.

الدراسات األجنبية:

(Al-Smadi, 2008) PLO Political Experience From The Armed Resistance to
(the Peaceful Settlement (1964-2006) )16

بعع ػ ػكاف جربػ ػػة معظمػ ػػة ال حريػ ػػر الفلسػ ػػطيعية مػ ػػف المقاكمػ ػػة المسػ ػػلحة إلػ ػػى ال سػ ػػكية السػ ػػلمية
س ، 2006 - 1964كر ز ال ا ت ملى طبيعة ال غيرات ال

حالت ف ف ػر المعظمػة معػذ أف

أسسػت فػ العػػاـ  ،1964إلػػى العػػاـ  ،2006كر ػػز ملػى ال عػػديبلت ال ػ حاػػلت ملػػى الميثػػاؽ
الػػكطع كق ػ اررات المجلػػس الػػكطع كبػػرر هػػذه ال عػػديبلت باس ػ جابة المعظمػػة لظػػركؼ مكضػػكمية
كذا ي ػػة ،ػػاف م ػػف أه ػػـ ه ػػذه ال غيػ ػرات ال ػػدسكؿ فػ ػ مفاكض ػػات مباشػ ػرة أس ػػلكت ك ي ػػؾ ل س ػػكية

القضػػية ،بػػدالن مػػف الحػػرت الشػػعبية كالمقاكمػػة المسػػلحة ،كالقبػػكؿ المرحل ػ بإقامػػة سػػلطة فلسػػطيعية
بػػدالن مػػف اقامػػة الدكلػػة الديمقراطيػػة ملػػى امػػؿ فلسػػطيف ،كدكلػػة مسػ قلة مرحلػػة عهاييػػة ملػػى جػػزء
مػػف فلسػػطيف كفق ػان لق ػرار ال قسػػيـ  ،181كاس ػ ع ل الباحػػث أف الق ػرار الفلسػػطيع

ي ي ػان أ ثػػر مػػا

ي ػػكف اسػ ار يجيان ،كق ار ار ػػه فرديػػة ،كمػػف ع ػػايل ذلػػؾ ظهػػكر معظمػػات الػػرفض ع يجػػة طبيعيػػة .مػػا
اسػ ػ ع ل الباحػ ػػث أف المعظمػ ػػة اس ػ ػ طامت أف مػ ػػزج بػ ػػيف مػ ػػدة مقكمػ ػػات للشػ ػػرمية مثػػػؿ ال اريسيػ ػػة
كال ريزما يػػة ال اريسيػػة ،كالثكريػػة ،كهػػذه عقطػػة ف ػ غايػػة األهميػػة كألف المعارضػػة اعػػت ال ػػدسر

جهدان ف ايجاد بديؿ شرم للمعظمة ،إال أف ال ا ت يػرل أف المعظمػة اسػ طامت المحافظػة ملػى
شرمي ها بالرغـ مف ال عازالت المهمة كالسطيرة ال

قدم ها المعظمة لكاشعطف كاسراييؿ .

ها يهيز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة :
عاكلػت الد ارسػػات السػػابقة مكضػػكمات مس لفػػة ػر بط بشػ ؿ مباشػػر أك غيػػر مباشػػر بمكضػػكع

الدراسة الحالية ،كل عها لػـ عػاكؿ بشػ ؿ حليلػ مكضػكع ال حػكالت السياسػية كالف ريػة فػ معظمػة
ال حرير الفلسطيعية سبلؿ الف رة .2017 –1987

16

) Hamzeh, Abdul Hameed Mahmoud (2008). PLO Political Experience From The Armed

Resistance to the Peaceful Settlement (1964-2006) .An-najah National University,
Nablus-Palestine.
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أوال  :نبذة عف هنظهة التحرير الفمسطينية:
يعاير /اعكف

الرسمية إلعشاء المعظمة بعد قرار جامعة الدكؿ العر ٌبية ف
بدأت الجهكد
ٌ
الثاع  ،1964ب ليؼ أحمد ال َشقيرم ،ممثٌؿ فلسطيف لدل الجامعة العر ٌبية ،بال كااؿ مة
مس لؼ مرٌ بات الشعت الفلسطيع ف مس لؼ أما ف كجكده .اعت مار كبعض الدكؿ العر ٌبية
راغبةن بإعشاء و
مهمة ضبط إيقاع حر ة الفلسطيعييف بما ي كافؽ مة الماال
ياف سياس ٌ ييسهٌؿ ٌ
عظيمات فلسطيعي وة مس و
و
لفة ،األمر الذم
المسلٌ قد اعطلؽ حيعذاؾ مف قبؿ
ٌ
العر ٌبية .اف العمؿ ي
س17
ً
و
ش ٌ ؿ لدل البعض هديدنا أمعيان ،فجاءت ف رةي أسيس و
الضبط
المراقبة ك ٌ
ياف يممثٌؿ ،عكوع مف ي
كقد اعضكت ف المعظمة معذ أسيسها ٌؿ مف :حر ة ال حرير الكطع الفلسطيع “ف ”،
كالجبهة الشعبية ل حرير فلسطيف ،كالجبهة الديمقراطية ل حرير فلسطيف ،كطبلية حرت ال حرير

الشعبية “الاامقة” ،كالجبهة العربية الفلسطيعية ،كجبهة ال حرير الفلسطيعية ،كجبهة العضاؿ
الشعب  ،جبهة ال حرير العربية الفلسطيعية ،كالحزت الديمقراط

الفلسطيع

“فدا” ،كحزت

العامة ،فيما بقيت الفاايؿ اإلسبلمية،
الشعت ،كالجبهة الشعبية ل حرير فلسطيف – القيادة
ٌ
الجهاد اإلسبلم  ،كحر ة حماس ،سارج المعظمة.
كقاـ أحمد الشقيرم ،مس فيدان مف الدمـ المارم ،كمف حماسة الفلسطيعييف إلعشاء ياف

ساص بهـ ،بعمؿ ثبلثيف جكلة ف

معاطؽ ال جمعات الفلسطيعية .كقاـ سبلؿ الجكلة بكضة

"الميثاؽ الكطع الفلسطيع " كالعظاـ األساس "لمعظمة ال حرير الفلسطيعية" ،كأجرل ر يبات مقد
ما مر فلسطيع

ماـ ف

القدس ،كالذم اععقد ف

 28مايك  2 -يكعيك  ،1964كقاـ الملؾ

األردع الراحؿ الحسيف باف احه .كس َم هذا المجلس "المجلس الكطع األكؿ" كهك الذم أملف

إعشاء "معظمة ال حرير الفلسطيعية" ،كاع ست أحمد الشقيرم رييسان لها ،كأقر الميثاؽ القكم
الفلسطيع  ،ما قرر إمداد الشعت الفلسطيع مس ريان للقياـ بدكره ف

حرير كطعه ،ما كافؽ

ملى إعشاء الاعدكؽ القكم الفلسطيع .

كقد أ د الميثاؽ القكم الفلسطيع ملى مركبة فلسطيف ،كحؽ أبعاء فلسطيف ف أرضهـ،
كرفض المشركع الاهيكع  ،كرفض االم ارؼ بالدكلة اليهكدية الاهيكعية ،كرفض قرار قسيـ
فلسطيف .كأ د اميـ الشعت الفلسطيع
17

س

ملى المض

أبك عحؿ ،اسامة ،مرجة سابؽ ،ص .23
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ي حقؽ له العار العهاي  ،كام بر أف حرير فلسطيف ك حقيؽ الكحدة العربية هدفاف م امبلف
يادم أحدهما إلى حقيؽ ا سر ،كيجت أف يسي ار جعب نا إلى جعت .كقد ا سـ هذا الميثاؽ بركح
قكمية ملماعية م ست الكاقة السياس كاأليديكلكج العرب كالفلسطيع ف ذلؾ الكقت

س18

ىيكمية هنظهة التحرير الفمسطينية:
يعم د ممؿ معظمة ال حرير الفلسطيعية ملى أساس قسيمها الى:

أ .الهجمس الوطني الفمسطيني:
كيمثؿ أملى سلطة ف سـ ت ؼ  ،كي كلى كضة السياسات العامة ،كالسطط ،ك ابة أداء

قيادة المعظمة ك حاسبها .كي كف مف معدكب
كالطبلبية كالمس قليف ،ك اف يف رض ف
جهات مضيفة سم

الفاايؿ الفلسطيعية ،كممثل

اال حادات العقابية

هذا المجلس أف يععقد مرة ؿ سعة ،ل ف مدـ كجكد

له بحرية القرار كلقياد ه بحرية الحر ة ،كمدـ سهكلة جمية الممثليف

ىض ىعؼ مف فرص اج ماما ه .كمعذ السبعيعيات أسذ
المش يف ملى مكاطف الش ات الفلسطيع  ،أ ٍ
يععقد مرة ؿ  5 -3سعكات ،كلـ عد قيادة المعظمة دمك هذا المجلس إال ل مرير ق اررات

سياسية ـ إمدادها سابقان .ما أثرت ماداقية المجلس ال مثيلية للشعت الفلسطيع بش ؿ بير
معدما أسذت قيادة المعظمة يدسؿ معاار ثيرة مكالية حت بعد المس قليف .ك ضسمت أمداد
أمضاء المجلس مف ماية سعة  1968إلى أ ثر مف سمسماية ف الثماعيعيات ،ككاؿ ف

الما مر الػ 21المععقد ف

غزة ف

مايك  1996إلى  604أمضاء .كفقد المجلس مة الزمف

قدر ه ملى الرقابة كالمحاسبة كالم ابعة ،ك حكلت اج ماما ه إلى مظاهر اح فالية أ ثر معها
ممارسات شريعية .ك حمؿ قيادة المعظمة مسيكلية حكيؿ المجلس إلى هذه الحالة ال

معه أداة بيدها كليس الع س .كهذا مف أسبات اس ع اؼ ال يار اإلسبلم
المجلس

س19

جعلت

مف المشار ة ف

ك اف مف أهـ محطات هذا المجلس مجلسه الكطع الػ 12سالقاهرة  1ػ  9يكليك 1974

الذم أقر البرعامل السياس المرحل سبرعامل العقاط العشر الذم أقر ألكؿ مرة أف ي كف ال فاح
س 18حكراع  ،فياؿ س . 2000نشأة ا لحركة الوطنية الفمسطينية وتطوراتيا حتى نياية القرف العشريف .غزة :المر ز

القكم للدراسات كال كثيؽ ،ص 37ػ
19

س

هيية المكسكمة الفلسطيعية ،مرجة سابؽ ،مل ،4ص .98
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المسل كسيلة رييسية لل حرير كليس الكسيلة الكحيدة .كالمجلس الكطع الػ 19سالجزاير  12ػ 15
عكفمبر  1988الذم أملف دكلة فلسطيف ،كام رؼ ألكؿ مرة بق اررات األمـ الم حدة 242

ك .338كالمجلس الكطع الػ 21الذم اععقد ف غزة ف مايك  1996كقرر حذؼ جمية البعكد
المعادية لل ياف الاهيكع مف الميثاؽ الكطع الفلسطيع .

ب .الهجمس الهركزي:
ف

س 6ػ  12يعاير 1973

الدكرة الحادية مشر للمجلس الكطع

مر زم بحيث ي كف هيية كسيطة بيف المجلس الكطع
ال شريع

كال كجيه

بسبت بامد المدل الزمع

قرر ش يؿ مجلس

كاللجعة ال عفيذية .كذلؾ ِّ
لسد الفراغ

للقاءات المجلس ،كي كلى ا ساذ القرارات ف

قر يسططها ال عفيذية ،كي ابة عفيذها لق اررات
القضايا ال
طرحها مليه اللجعة ال عفيذية ،ي
كي ٌ
المجلس .كقد ش ؿ المجلس المر زم األكؿ مف  32مضكان معاافة بيف المعظمات الفدايية
كال فاءات الفلسطيعية غير المع مية كاال حادات الشعبية .ك اف يف رض أف يجلس مرة ؿ شهريف

فعالة ف مراقبة ك طكير أداء معظمة ال حرير الفلسطيعية،
ملى األقؿ ،كأف ي كف أداة ديعامي ية ٌ
كل ف ماير هذا المجلس لـ يس لؼ ثي انر مف المجلس الكطع  ،إذ مت مضامفة أمداد
أمضاءه سكاؿ سعة  1990مدد أمضايه إلى  ، 108ك" رٌهؿ" جسمه ،كماعى بال ال

مف

ماامت االج ماع كا ساذ القرار ،فبقيت القدرة ملى المبادرة ،كا ساذ القرار بيد اللجعة ال عفيذية،
كباألحرل شسص رييسها

س20

ج .المجنة التنفيذية:
شبه اللجعة ال عفيذية الح كمة أك السلطة ال عفيذية ف األعظمة السياسية ،كه أملى سلطة
عفيذية ف معظمة ال حرير الفلسطيعية ك كف دايمة االععقاد كأمضااها م فرغكف للعمؿ .ك كلى
عفيذ السياسات كالسطط كالبرامل ال

قرها المجلس الكطع  .ك كلى مهاـ مثؿ الشعت
يي َ

الفلسطيع  ،كاإلشراؼ ملى ماسسات معظمة ال حرير كاادار اللكاي كال عليمات كالق اررات ال
عظـ أممالها ،كيعفذ السياسة المالية لػلمعظمة ،كي ًع َد ميزاعي ها .كف المجالس الكطعية الثبلث
األكلى اف العظاـ يق ض أف يقكـ المجلس باع سات رييس اللجعة ال عفيذية ،ثـ يقكـ هك باس يار

باق
20

س

أمضاء اللجعة .كمعذ الما مر الرابة أاب العظاـ يق ض
هيية المكسكمة الفلسطيعية ،المرجة عفسه ،مل ،4ص ص .322 -321
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اللجعة ال عفيذية ،ك قكـ ه باس يار الرييس مف بيف أمضايها .كمادة ما اف مدد أمضاء اللجعة
ال عفيذية  15مضكان سثماعية مف الفاايؿ الفلسطيعية كسبعة مف المس قليف  ،ل ف العدد زاد ف
المجالس األسيرة إلى  18مضكانس. 21

كمف العاحية العملية ،فإف اللجعة ال عفيذية قكـ و
بدكر محكروم ف
الفلسطيعية ،كه

كلى السلطات الفعلية ف

ممؿ معظمة ال حرير

المعظمة ،كمادة ما فرض سياسة "األمر الكاقة"

ملى المجلس المر زم كالمجلس الكطع  ،إذ فعؿ ما شاء ثـ عكد ألسذ المكافقة ك"البر ة" مف
هذيف المجلسيف .كيمسؾ رييس اللجعة ال عفيذية بزماـ األمكر ،كمادة ما يفرض ملى "ال عفيذية"
كجها ه كق ار ار ه.
س22
عص ملى هدؼ
كقد عشأت معظمة ال حرير ملى مبدأ “الميثاؽ القكم الفلسطيع "
الذم ٌ
“ال حرير” ،بام بار “فلسطيف كطف الشعت العرب الفلسطيع ” س ، 23كأعها “بحدكدها .ف مهد

االع دات كحدة إقليمية ال ج أز” س . 24كأف “الشعت الفلسطيع

هك ااحت الحؽ الشرم

ف

كطعه” س. 25كأف “ ال فاح المسل هك الطريؽ الكحيد ل حرير فلسطيف ،كهك بذلؾ إس ار يجية كليس
ي ان ”..س ، 26كأف “العمؿ الفداي يش ٌ ؿ عكاة حرت ال حرير الشعبية الفلسطيعية ،كهذا يق ض

س27
عب انر مف ذا ه بالثكرة الفلسطيعية
اعيده كشمكله كحماي ه”  ،كأف “الشعت العرب الفلسطيع م ٌ

المسلحة يرفض ؿ الحلكؿ البديلة مف حرير فلسطيف حري انر امبلن ،كيرفض ؿ المشارية

الرامية إلى افية القضية الفلسطيعية أك دكيلها ”.س ، 28كأف “ قسيـ فلسطيف الذم جرل ماـ
21

س

22

هيية المكسكمة الفلسطيعية ،المرجة عفسه  ،مل ،4ص ص .321 -318

س   ف الدكرة الرابعة للمجلس الكطع الفلسطيع  ،كبعد دسكؿ الفاايؿ إلى المعظمة ،ـ غيير اسـ “الميثاؽ القكم ” إلى
“الميثاؽ الكطع ”  ،بعد أف أدسلت مليه عديبلت مديدة أهمها العص ملى ال فاح المسل
العايف“ ،الميثاؽ القكم ” ،ف

طريؽ ل حرير فلسطيف .لمراجعة

مكقة ماسسة الدراسات الفلسطيعية ف :www.palestine-studies.org/gaza/

ك”الميثاؽ الكطع ” مر ز األعباء كالمعلكمات الفلسطيع ػ “كفا” ف  ،http://www.wafainfo.ps/كال عدادات الم ضمعة
ف المادة ه مف “الميثاؽ الكطع ”.
س 23الميثاؽ الكطع المادة س. 1
س24الميثاؽ الكطع المادة س. 2
س25الميثاؽ الكطع المادة س. 3
س26الميثاؽ الكطع المادة س. 9

س27الميثاؽ الكطع المادة س. 10
س28الميثاؽ الكطع المادة س. 21
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 1947كقياـ “إسراييؿ” باطؿ مف أساسه ،مهما طاؿ مليه الزمف لمغاير ه إلرادة الشعت

الفلسطيع كحقٌه الطبيع ف كطعه” س. 29

كقد أ دت ق اررات دكرات المجلس الكطع الفلسطيع  ،سبلؿ الف رة س - 1968س، 1972

س30
غير العكم
ملى هذه المبادة  ،ف مجمؿ مقر ار ها ،بيد أف ال ٌ
كالسيارات الكطعية الفلسطيعية ،بدأ مف الدكرة س 12للمجلس الكطع سالقاهرة  ، 1974أم بعد

ال ف ير السياس ،

ف

حرت شريف األكؿ سأ كبر  ،1973كب أثير العبلقة مة اال حاد السكفيي  ،كهك ما مثؿ بقبكؿ
ال عاط مة الجهكد السياسية الم علقة بال سكية ،ف ما ام بر بمثابة عكع مف الع كص مف هدؼ

ال حرير كال حكؿ إلى هدؼ إقامة دكلة فلسطيعية ف األراض المح لة س ، 1967كفؽ ما بات
األهداؼ السياسية ،كف

يعرؼ بػ”البرعامل المرحل ” بأف ال حكؿ ف

عريؼ مععى الحقكؽ

الكطعية ،اعع س أيضان ،ملى عريؼ كسايؿ حقيؽ هذه األهداؼ كاس عادة لؾ الحقكؽ .فبيعما

عص “الميثاؽ الكطع ”ملى أف “ال فاح المسل هك الطريؽ الكحيد ل حرير فلسطيف ،كهك بذلؾ
ٌ
س31
إس ار يجية كليس ي ان ، ”.كهك ما أ دت مليه ق اررات المجلس الكطع الم عاقبة ح ى الدكرة

يعد أحد أش اؿ العضاؿ ،كبعد اعدالع االع فاضة الشعبية
س ، 11بات ال فاح المسل بعد ذلؾ ٌ
حدث مف المقاكمة الشعبية
األكلى س 1993-1987أسذت ق اررات المجلس الكطع
كالجماهيرية ب افة أش الهاس. 32
فف

الدكرة السابعة للمجلس الكطع

سالقاهرة 1970

ـ ال قرير بأف “ال فاح الشعب

المسل هك الحؿ الكحيد للاراع القايـ بيععا كبيف إسراييؿ ،كأف حرت الشعت الثكرية ه الطريؽ

األساس

ل حرير فلسطيف” .ما مت ال كاية بػ”العمؿ ملى سلي جماهير شعبعا الفلسطيعية

كالعربية ف األقطار العربية المجاكرة لؤلرض الفلسطيعية المح لة لحماية المقاكمة مف محاكالت
مجابهة أم غزك اهيكع

ضربها ك افي ها كالمساهمة الق الية الفعالة ف

إمبريال

لؤلرض

العربية المحيطة بفلسطيف” .كقد أ دت الق اررات الاادرة مف الدكرة الثامعة سالقاهرة1971 ،
س29الميثاؽ الكطع المادة س. 19
30

س

بالعسبة إلى مجمؿ عاكص ق اررات دكرات المجلس ل كطع

الكاردة ف

المادة ،فه

مأسكذة مف مكقة مر ز األعباء

كالمعلكمات الفلسطيع "كفا"http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3237

س31الميثاؽ الكطع المادة س. 3
32

س

ركحاعا ،عديـ س . 2014المشركع الكطع

الفلسطيع

عحك اس عادة اإلطار ال كلكعيال

الفمسطينية ،بيركت ،مدد س ، 97ص ص .20-19
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ملى أف“ :ال فاح الشعب المسل هك الحؿ الكحيد للاراع القايـ بيععا كبيف إسراييؿ ..كاف حرت
الشعت الثكرية ه الطريؽ األساس ل حرير فلسطيف”.

س33

مقابؿ ذلؾ فقد جاء العص ملى ذلؾ ف ق اررات الدكرة س 12ملى الش ؿ ا

 “ :عاضؿ

معظمة ال حرير ب افة الكسايؿ ،كملى رأسها ال فاح المسل ل حرير األرض الفلسطيعية ،كاقامة
سلطة الشعت الكطعية المس قلة المقا لة ملى ؿ جزء مف األرض الفلسطيعية ال

ي ـ حريرها”.

كف الدكرة  13سالقاهرة  1977ـ العص ملى“ :مكاالة ال فاح المسل كما ي رافؽ معه مف

أش اؿ العضاؿ السياس كالجماهيرم ل حقيؽ الحقكؽ الكطعية الثاب ة للشعت العرب الفلسطيع ”.

كأف “العضاؿ بجمية أش اله العس رية كالسياسية كالجماهيرية ف األراض المح لة يش ٌ ؿ الحلقة
المر زية ف برامل المجلس الكطع  .كملى هذا األساس عاضؿ معظمة ال حرير الفلسطيعية مف

أجؿ اعيد ال فاح المسل ف األراض المح لة ،ك اعيد افة أش اؿ العضاؿ األسرل الم رافقة
معه ،ك قديـ جمية أش اؿ الدمـ المال كالمععكم لجماهير شعبعا ف األرض المح لة مف أجؿ
اعيد هذا ال فاح ك عزيز امكدها لدحر االح بلؿ ك افي ه ”.كف الدكرة  14سدمشؽ 1979

جاء القرار ا

 “ :ال اميـ الثابت ملى مكاالة ك اعيد ال فاح المسل ك افة أش اؿ العضاؿ

السياس كالجماهيرم ،كال سيما داسؿ األرض المح لة بام بارها ميداف الاراع الرييس مة العدك
الاهيكع  ”.كه ذا لـ يعد ال فاح المسل ش بلن كحيدان أك رييسيان أك أساسيان كبات إلى جاعبه

أش اؿ أسرلس. 34

كبعد االع قاؿ مف ال فاح المسل

إلى المقاكمة الشعبية حالت العقلة األسرل الم علقة

ب عزيز العمؿ السياس كالدبلكماس  ،كالبحث مف حلكؿ سلمية ك فاكضية ،كذلؾ مة الدكرة 18
للمجلس الكطع

سالجزاير  1987الذم عص ف

بممارسة ال فاح المسل

ف

أحد ق ار ار ه ملى اق راف الحؽ “المشركع

مكاجهة االح بلؿ الاهيكع ” ..بػ”رغبة الشعت الفلسطيع

ف

حقيؽ سبلـ دايـ كمادؿ ،يس عد إلى حقكقه الكطعية الثاب ة غير القابلة لل ارؼ ،بما فيها حؽ
العكدة ك قرير الماير ،كاقامة الدكلة الفلسطيعية المس قلة فكؽ ال رات الكطع  ،كذلؾ ،ف إطار

33

حكراع  ،فياؿ س . 1980الفكر السياسي الفمسطيني 1964 :ػ  :1974دراسة لمهواثيؽ الرئيسية لهنظهة التحرير

34

ركحاعا ،عديـ ،مرجة سابؽ ،ص .21

س

الفمسطينية .بيركت :مر ز األبحاث سـ.ت.ؼ  ،ص  37ػ
س
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ما مر دكل فامؿ شارؾ فيه الدكؿ األمضاء دايمة العضكية ف مجلس األمف الدكل  ،ك افة
األطراؼ المععية بما فيها معظمة ال حرير الفلسطيعية ملى قدـ المساكاة مة األطراؼ األسرل”.

التحوالت السياسية في فكر هنظهة التحرير الفمسطينية:
ش ٌ ؿ ال حكؿ الف رم كالسياس

اريخ معظمة ال حرير الفلسطيعية المععطؼ المهـ

ف

كالسطير لديها ،حيث سرج اج ماع الدكرة الثاعية مشر كالذم أععقد ف القاهرة ب اريخ 6/8-6/1

–  1974ـ بمجمكمة مف ع ايل مف أبرزها الماادقة ملى مشرة عقاط ش ٌ لت ف انر جديدان كعهجان

سياسيان لدل المعظمة يس لؼ مف الف ر السياس السابؽ ،كملى أثر لؾ العقاط ـ قبكؿ المرحلية
كال سكية السياسية ،كاقامة الدكلة ملى أم جزء محرر ،كاألكلكية أمطيت للدبلكماسية كالعمؿ
السياس  ،كلـ يعد العمؿ العس رم هك األداة مف أجؿ ال حريرس. 35

تأثير البرناه الهرحمي عمى هنظهة التحرير والهقاوهة الفمسطينية
ال

ش ٌ ؿ البرعامل المرحل

بداية ال غير ف

جاءت ع يجة حرت ا كبر  ،1973كال

ك اف يقكـ البرعامل المرحل

الف ر السياس الكطع الفلسطيع

عحك الكاقعية،

ر ت عثا انر سياسية بيرة ملى الحالة الفلسطيعية،

ملى أساس كمبدأ حؽ العكدة ك قرير الماير كاقامة سلطة

فلسطيعية ع يجة لل حكالت السياسية ال

أحدث ها حرت  ،1973كبعد مكافقة المجلس الكطع

الفلسطيع ملى البرعامل المرحل  ،شار ت المعظمة ف ما مر القمة العربية السابة كالذم أععقد
ف الرباط ف شهر شريف األكؿ مف العاـ  ،1974كالذم سرج بع يجة االم راؼ بالمعظمة أعها
الممثؿ الشرم كالكحيد للشعت الفلسطيع .

س36

كملى أثر ذلؾ ،ألقى الرييس الفلسطيع الراحؿ ياسر مرفات لمة أماـ الجمعية العاـ لؤلمـ
ا ٌدؽ حيعها ملى القرار رقـ  3236كالذم ضمف االم راؼ بحقكؽ الشعت
الم حدة ،كالذم ي
الفلسطيع  ،باإلضافة إلى القرار رقـ  2337الذم أمطى معظمة ال حرير مر ز مراقت ف األمـ
الم حدة ،كالحؽ ف
35

س

قرير مايره كاالس قبلؿ كالسيادة ،كمف ثـ أادر مجلس األمف لؤلمـ

اال  ،محسف محمد س . 2013ازهة الهشروع الوطني الفمسطيني واالفاؽ الهحتهمة .بيركت :مر ز الزي كعة للدراسات

كاالس شارات .ص .63
36

س

حسيف ،مدعاف السيد س . 1990عصر التسوية سياسة كاهب ديفيد وابعادىا اإلقميهية والدولية .بيركت :دار العفايس

للطبامة كالعشر كال كزية ،ص163
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الم حدة ب اريخ  1975/11/10القرار رقـ  3379كالذم أشار إلى أف " الاهيكعية ش ؿ مف
أش اؿ الععارية ،كال مييز الععارم" ،كل ف ـ الغايه بعد كقية ا فاؽ اكسلك.

س37

كف ظؿ ظركؼ اس ثعايية ،أ سمت بالسبلفات بيف أمضاء ال عظيمات كالفاايؿ ،ـ ب اريخ

 1988 /11/15ـ اععقاد الما مر الكطع

للدكرة ال اسعة مشر ف

الجزاير ،ك اف المجلس

يعاقش ق اررات سطيرة كمايرية حدد معالـ المرحلة القادمة ،كال هيا لعهل كف ر سياس

جديد

س . 38ك اف البياف السياس للما مر كاضحان كاريحان ب بع الف ر السياس السلم  ،بهدؼ إيجاد
سكية للاراع مهمبلن بذلؾ الق اررات السابقة بإعهاء االح بلؿ كاقامة الدكلة المس قلة املة

شجة ملى ا ساذ
السيادة ،لقد حاؿ البياف ملى أاكات غالبية أمضاء المجلس ،األمر الذم ٌ
قرارات أسرل علؽ بالقضية الفلسطيعية .بالرغـ مف ذلؾ ،إال أف المجلس اعقسـ إلى ا جاهيف؛
ا جاه مايد للق ارريف  242ك 338مة بعض الشركط ،كا جاه رافض للق ارريف ،مكضحان بأف القرار

ال يع بر القضية الفلسطيعية قضية شعت ،إعما قضية مكدة كالجييف ،كأعه ي جاهؿ الحؽ

الفلسطيع ب قرير الماير.
طكر الف ر السياس لمعظمة ال حرير بعد السركج مف بيركت فقد اف ملى قياد ها أف جد
لها طريق نا ،ك اف هعاؾ مف يرل أف مجمؿ الظركؼ كالمكاقؼ بات يفرض ملى المعظمة ال كجه

إلى اسراييؿ رأسان ،ك اف الرييس الفلسطيع الراحؿ ياسر مرفات ال زاؿ يعلؽ عماله ملى اإلدارة
األمري ية ،كيظف أف ام راؼ لؾ اإلدارة بمعظم ه قد يجعبه االم راؼ بإسراييؿ قبؿ الحاكؿ

ملى ثمف معاست لذلؾ االم راؼ ،بيعما رأل عسركف أف ذلؾ لف ي حقؽ ،ألف اسراييؿ قادرة ملى
بديده بما لها مف أثير ملى اعة القرار ف

كاشعطف ،فف

جلسة حضيرية لما مر كطع

فلسطيع أكاسر ماـ  1982كقؼ مااـ السرطاكم ،أبرز المايديف لحكار فلسطيع اسراييل ،
معب انر مف ذلؾ الرأم اراحة ف

جلسة مغلقة بقكله " إف الكقت قد حاف ل

ال حرير باال ااؿ رسميان كفعليان بإسراييؿ ،كأف هذه المكاقؼ لـ عد

قكـ معظمة

ف  ،كأعه لـ يعد ثمة مفر

أماـ المعظمة سكل االم راؼ بالقرار س 242ح ى قبلها الكاليات الم حدة كاسراييؿ طرفان مسيكالن
ف مملية ال فاكض" ،ش ٌ ؿ بلـ السرطاكم أم انر سطي انر للغاية ،األمر الذم دما بعض الحضكر
37

ابك حليكة ،زهراء س . 2016هنظهة التحرير الفمسطينية ،التاري ،،التحوالت .العالقات .بيركت :مر ز باحث للدراسات

38

السكل  ،لطف س . 1988االنتفاضة والدولة الفمسطينية .القاهرة :مر ز االهراـ لل رجمة كالعشر .ص .239

س

الفلسطيعية كاالس ار يجية .ص .281
س
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للثكرة ضده ،فاضطر للقكؿ " إععا طردعا مف لبعاف كألق بعا ف

كعس ،كما لعا أف عسارع إلى

االل حاؽ بالعملية السلمية ،فإععا سكؼ عجد أعفسعا كااليف إلى مب ك سماامة مال

إلى كعس فقط" س. 39
كف

ظؿ الكاكؿ إلى مكقؼ عهاي

كليس

مف مسألة المشار ة ف

مملية السبلـ ،دمت قيادة

معظمة ال حرير إلى مقد اج ماع للمجلس المر زم الفلسطيع  ،اف

ب اريخ  16شريف األكؿ

1991ـ ف العاامة ال كعسية ،كالذم شهد ارامان حاميان بيف أعاار المشار ة الفلسطيعية ف

ما مر السبلـ كمعارضيها ،كع ل مف االج ماع ادكر قرار القى أييد أغلت أمضاء المجلس
كالذم ضمف مكافقة معظمة ال حرير ملى حضكر ما مر السبلـ ،مة أ يد حقها ف

ش يؿ

كفدها إلى هذا الما مر كضركرة الكقؼ الفكرم لبلس يطاف مة بدء مملية السبلـ ،كأبدل اس عداد
المعظمة لقبكؿ ف رة الكفد األردع – الفلسطيع المش رؾ.

س40

شهدت السبلفات الفلسطيعية الداسلية طكر بير ،كذلؾ بعد أع هاء المفاكضات األمري ية
الفلسطيعية ،لقد كالت حدة لؾ السبلفات إلى ش يؾ المعارضة الفلسطيعية بشرمية القيادة
الفلسطيعية ،كشرمية أية ق اررات سذها ،كلذلؾ كجدت القيادة الفلسطيعية عفسها أماـ ضركرة دمكة
المجلس لبلععقاد بهدؼ الماادقة ملى المشار ة الفلسطيعية ف

ما مر السبلـس ، 41كقد برز

سبلؼ بير بيف لؾ الفاايؿ حكؿ قكيـ المشار ة الفلسطيعية ف

ما مر مدريد ،ما بيف

المعارض كالمايد ،كقد اف االعقساـ كالسبلؼ حكلها حادان ،ا جاه يعارض األسس كالقكامد ال

قامت مليها مملية ال سكية ،كيعارض المشار ة الفلسطيعية فيها ،أما اال جاه ا سر فهك مة

المشار ة ف
معها.

س42

العملية ك قكده حر ة "ف " رغـ مبلحظا ها ملى األسس كالقكامد ال

اعطلقت

39

هي ؿ ،محمد حسعيف س . 2001الهفاوضات السرية بيف العرب واسرائيؿ :سالـ األوىاـ ،أوسمو ها قبميا وها بعدىا،

40

عكفؿ ،ممدكح س . 2000البحث عف الدولة .راـ ا﵀ :الماسسة الفلسطيعية لدراسة الديمقراطية ،ص .56

س

ط ،7القاهرة ،دار الشركؽ ،ص ص.147-146
س

41

س

42

س

عكفؿ ،ممدكح ،المرجة عفسه ،ص.61
عكفؿ ،ممدكح س . 1996االنقالب الهفاوضات الفمسطينية االسرائيمية هدريد  -واشنطف ،مماف :دار الشركؽ للعشر

كال كزية ،ص.106
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كأ دت الفاايؿ المعارضة لمبدأ المشار ة الفلسطيعية ف الما مر ،بأف ع ايل الما مر لف
بياف أادر ه مشرة فاايؿ س الجبهة الشعبية ل حرير

كف ملزمة للشعت الفلسطيع  ،كف

فلسطيف ،الجبهة الشعبية ل حرير فلسطيف – القيادة العامة ،جبهة العضاؿ الشعب الفلسطيع "
جعاح سالد مبدالمجيد" ،معظمة الاامقة ،الحزت الشيكم
الديمقراطية ل حرير فلسطيف ،حر ة ف

األشقر" إضافة لحر

الفلسطيع

الثكرم ،الجبهة

االع فاضة ،جبهة ال حرير الفلسطيعية " جعاح أبكعضاؿ

حماس كالجهاد االسبلم

قبؿ أياـ مف اععقاد الما مر ف  24شريف

األكؿ سأ كبر 1991ـ ،دمت فيه قيادة معظمة ال حرير الفلسطيعية إلى ال راجة مف ق ارراها

بالمشار ة ف " ما مر مدريد" الهادؼ إلى افية القضية الفلسطيعية ،ما دميت الشسايات

الفلسطيعية ال

اس يرت لهذه المشار ة إلى االعسحات.

س43

كف اإلطار عفسه ،مقد المجلس المر زم للمعظمة اج مامان ف مديعة كعس ب اريخ -15

 18شريف أكؿ  1992ـ ،بهدؼ قكيـ مسار العملية ال فاكضية معذ أف أعطلقت ،كقد اس جابت
ؿ القكل الدمكة لحضكر االج ماع ،كقد ظهر سبلؿ المعاقشات أف الهكة بيف اال جاهيف قد

ا سعت أ ثر مف السابؽ ،ك اف كاضح نا أف أغلبية أمضاء المجلس يايدكف االس مرار ف

المفاكضات رغـ مدـ حقيؽ أم قدـ يذ ر.

س44

شهدت األكضاع الداسلية الفلسطيعية ،مة اع هاء أمماؿ المجلس ،دهك انر بي نار ،أمربت

ملى أثره الفاايؿ الفلسطيعية المعارضة مف قعام ها بأف مكاالة العملية السياسية كفؽ األسس
كالشركط األمري ية – االسراييلية بات يلحؽ الضرر ال بير بالقضية الفلسطيعية .كمليه ،دمت
الكفد الفلسطيع المفاكض لمقاطعة المفاكضات ،كامبلف االعسحات معهاس ، 45باإلضافة إلى قياـ
حكار كطع شامؿ بيف قيادة المعظمة كبيف الفاايؿ كالقكل الكطعية المعارضة ،بهدؼ بلش

حدكث اعقساـ بير بيف لؾ الفاايؿس ، 46كش ٌ ؿ ف

إطار ذلؾ ،ال كقية ملى ا فاؽ " امبلف

المبادة الفلسطيع – االسراييل " عقطة اععطاؼ عكمية ف مسار الحر ة الكطعية الفلسطيعية ،إذ
43

س

44

س

45

س

46

س

الشريؼ ،ماهر ،مرجة سابؽ ،ص .48
عكفؿ ،ممدكح ،مرجة سابؽ ،ص.197
الشريؼ ،ماهر ،مرجة سابؽ ،ص .52
حكا مة ،عايؼ س . 1993عحرص ملى

يؼ أكسة معارضة مم عة مة إبقاء قعكات الحكار مف كحة مة "ف " -حكارات

فلسطيعية ف السارج كالداسؿ مكقؼ المعارضة كايغة مدريد ،هجمة الدراسات الفمسطينية ،مدد س ، 13ص124
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أدل اال فاؽ ،كاال فاقات ال

ل ه ،إلى كليد اس قطات حاد ف الساحة الفلسطيعية بيف حر

"ف " ك"حماس" األمر الذم ساهـ ف

عميؽ االعقساـ بيف مايد كمعارض ،كاكالن إلى حد

اعكبة العمؿ ضمف برعامل سياس مش رؾ كم فؽ مليه.
كف

س47

جاعت عسر ،ش ٌ ؿ ا فاؽ أكسلك كاال فاقات الثعايية بيف فلسطيف كاسرييؿ مهيدان

ل حكالت جديدة ككاسعة ف العظاـ السياس الفلسطيع  ،مف أبرزها اع هاء دكر معظمة ال حرير
الفلسطيعية ،حيث اف لعكدة قيادة معظمة ال حرير الفلسطيعية ،كاعشاء السلطة الفلسطيعية،
ملى الرغـ مف بقاء

ك ر يز الجهكد ملى بعايها ككظايفها ،أزمة مثيؿ للشعت الفلسطيع

االم راؼ الدكل كالعرب بالمعظمة ممثؿ للشعت الفلسطيع  ،ل ف هذا ال مثيؿ ي حكؿ مة بقايها
مغيبة ،إلى مثيؿ ش ل

مامانس ، 48كبفقداف معظمة ال حرير افة كحداعية ال مثيؿ للشعت

الفلسطيع  ،اع هت الماشرات السارجية ملى كحدة الشعت الفلسطيع  ،كبات كجكد المعظمة

كجكدان رمزيان ليس أ ثر ،إذ حكلت المعظمة كهيي ها القيادية األكلى المسماة اللجعة ال عفيذية إلى
مجرد أداة ككسيلة فقط ي ـ اس حضارها معد الضركرة ل مرير ق اررات ك كجهات سياسية محددة،

فاإلش الية هعا

مف ف

غيات ال عبير الماسسا

الكطعية ،كماالحة الكطعية مف جاعت ،كف

مف كحدة الشعت الفلسطيع  ،كهكي ه

غيات دكلة فلسطيعية ذات سيادة لجمية

الفلسطيعييف أيعما اعكا ملؾ القدرة ملى مثيلهـ ،كالدفاع مف ماالهـ مف جاعت و
ثاف.
اف للماال الدككليةة كاالقليمية كالمحلية الدكر الهاـ كالحاسـ ف
قبؿ أم سكية ي ـ مرضها ملى األطراؼ ،فالمبادرات الدكلية ،ال
الم حدة األمري ية ف

أغلت األحياف ،ي ـ مرضها ف

س49

أمر فرض الشركط

اعت ادر مف الكاليات

البداية ملى الجاعت االسراييل

للمكافقة

مليها أك ال عديؿ ملى بعض البعكد ،أما المبادرات اإلقليمية العربية ببل شؾ رام ماالحها مة

الكاليات الم حدة كعها دكلة اق اادية كمس رية مظمى ،كمالح ها ف

اس عادة االراض

العربية المح لة كفلسطيف كالمقدسات االسبلمية .بيعما اعت المبادرات المحلية ف أغلت األحياف
47

س

الجرباكم ،مل س . 1993حماس مدسؿ اإلسكاف المسلميف إلى الشرمية السياسية ،هجمة الدراسات

الفمسطينية ،مدد س . 13ص.79
48

س

هبلؿ ،جميؿ س2011ػ  .إش اليات ال غيير ف

العظاـ السياس

الفلسطيع  ،بيركت ،هجمة الدراسات الفمسطينية،

مددس ، 87ص.33
49

س
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ال لقى اه ماـ ،كال رقى ح ى للرد مليها أك ال عليؽ مليها بععـ أك ال .مف هعا فأف ال حكالت
السياسية ف

معظمة ال حرير قد جاءت باكرة دريجية كفق نا للظركؼ الدكلية كاإلقليمية

كف

هذا السياؽ ،اعت المعظمة ال عيش بمعزؿ مف محيطها العرب كاإلسبلم  ،إذ

كالم غيرات العالميةس. 50

اعت الدكؿ العربية ه مف يضخ ف

ياف المعظمة الدماء كم عها مف الكقكؼ ك مثيؿ الشارع

الفلسطيع  ،ك اعت ال عظيمات األسرل اليسارية ال ابعة لدكؿ مربية أسرل ،عارض ال سكية

السلمية ،كل ف دكف طرح سيارات افضؿس. 51ال شؾ أف المبادرات السلمية جاءت مرحلة عهايية
بعد الكسايؿ الثكرية كال فاح المسل  ،ك ظؿ المفاكضات كسيلة مف الكسايؿ المشركمة
كالحضارية.

الخاتهة:
عرضت معظمة ال حرير الفلسطيعية ف مسير ها ال اريسية إلى حدكث غيير سياسػ مػر يف،
اعػػت األكلػػى بعػػد أف هيمعػػت فػ

مليهػػا كقامػػت ب عػػديؿ ميثاقهػػا الػػكطع  ،أمػػا ال غييػػر الثػػاع فقػػد

ػاف معػد هيمعػػة الحلػكؿ لسياسػػية ملػى فػ

كبال ػال حػدث غييػػر فػ المسػػار السياسػ للمعظمػػة،

حيػػث شػػمؿ ال غييػػر كال ارجػػة ف ػ الحالػػة الثاعيػػة ف ػػر كسياسػػات معظمػػة ال حري ػر الفلسػػطيعية ،ك ػػـ
بال دريل كفؽ راية ف
ػب جمػاح فػ

كبرعامجها السياس  ،كقد شلت هذه الهيمعة قػدرة المعارضػة اليسػارية ملػى

فػ جميػة المبػػادرات ال ػ قامػػت بهػا الحر ػة ،بمػػا فػ ذلػؾ ال كقيػػة ملػى ا فاقػػات

اكسلك ،ما أف البعية ال عظيمية لف

أ احت المجاؿ لهذا الحراؾ السياس باالسػ مرار كالعمػك ملػى

المسػ ػ كل ال ػػذا  ،ث ػػـ مل ػػى الا ػػعيد ال ػػكطع الع ػػاـ ،بفع ػػؿ السع ػػكع السياسػ ػ الق ػػايـ فػ ػ داسله ػػا،
كال عدديػػة ال ػ بػػرزت ملػػى ش ػ ؿ يػػارات ،ثػػـ اعشػػقاقات مػػف الحر ػػة ف ػ مػػدة محطػػات ،ك عػػكد

أسػػبات ال غييػػر ف ػ ف ػ

إلػػى أسػػبات ذا يػػة كمكضػػكمية أدت إلػػى اعحرافهػػا مػػف أهػػدافها كمباديهػػا

كمعطلقا ها كعظامها ،كيعكد ذلؾ إلى عمك يارات داسؿ الحر ة ،اسػ كلت ملػى مقاليػد القػرار كربمػا
حرف هػػا مػػف مسػػارها جبهػػة مقاكمػػة ضػػد االح ػ بلؿ ،كي عػػاقض هػػذا ال اػػكر مػػة ماقالػػه ال ػرييس

الفلسػطيع محمػكد مبػػاس سأبكمػازف بعػػد ال كقيػة ملػى ا فاقيػػات أكسػلك مػػاـ  1993مباشػرة  ":لػػك
50

س

51

س

هبلؿ ،جميؿ ،مرجة سابؽ.
بريما كؼ ،يفغيع س . 1980الوليات الهتحدة والنزاع العربي السمرائيمي ،سالمجلد  . 2بيركت :دار الفاراب .
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اس ػ سدمعا العقػػؿ كالمعطػػؽ كالحسػػابات الهاديػػة ف ػ ا ػرامعا مػػة اس ػراييؿ الس لفػػت الاػػكرة ثيػ ػ انر
كألحدثعا العديد مف االس راقات معذ زمف مب ر" ،كهذا ماشر ملى اس سداـ ملػى اسػ مرار االم قػاد
كاع قػػاالن إلػػى داسػػؿ ـ.ت .ؼ

بأهميػػة ال غييػػر السياس ػ اعطبلق ػان مػػف أكسػػاط حر ػػة ف ػ

ػريس

للكاقعيػػة السياسػػية ،كبحجػػة ال عػػرؼ ملػػى العػػدك مػػف قػػرت ،كأحياع ػان ػػاف الهػػدؼ اح ػراج اس ػراييؿ
دكل ػػة م ػػارس العع ػػؼ كال س ػػعى إل ػػى الس ػػبلـ أك إل ػػى س ػػكيات سياس ػػية م ػػة الفلس ػػطيعييف كقل ػػت

الاػػكرة ال ػ سػػادت لسػػعكات فػ أكسػػاط الػرأم العػػاـ الػػدكل كح ػػى العربػ أرسػان ملػػى مقػػت ،فقػػد

شػػاع أف معظمػػة ال حريػػر كالحر ػػات الفداييػػة ػػرفض ال فػػاكض أك االم ػراؼ باس ػراييؿ مهمػػا اعػػت
الظركؼ ،مدا مف سع المقاكمة للقضاء مليها ،كفػ هػذا السػياؽ يبػرر مفػكض ال عبيػة فػ فػ

مثمػػاف أبكغربيػػة ،ال غيػػر كال حػػكؿ ف ػ ف ػػر معظمػػة ال حريػػر الفلسػػطيعية ال ػػال  :ػػاف ال بػػد مػػف
اسػػقاط الػػذراية ك شػػؼ حقيقػػة أكراؽ العػػدك ك غليػػت ال عػػاقض الرييسػ ملػػى ال عاقضػػات الثاعكيػػة أك
الداسلي ػػة كه ػػك األه ػػـ ،زهي ػػر محس ػػف ري ػػيس معظم ػػة الا ػػامقة الفلس ػػطيعية ياي ػػد ال حػػرؾ السياسػ ػ

للمعظمة ل عه يعارض أف يادم ذلؾ إلى ال عازؿ مف المطالت األساسية".

النتائ
هف أىـ النتائ التي توصمت الييا الدراسة ها يمي:
 مرت معظمة ال حرير الفلسطيعية معذ عشأ ها ،بعدة مععطفات كمراحؿ مهمة ك اريسية جعل هاعيد العظر ف

ايديكلكجي ها كف رها كسياس ها فاألحداث ال

مافت بها ف

الف رة ما بيف

س 1991- 1978شهدت أحداث مهمة للغاية ،ملى سبيؿ المثاؿ ا فاقية السبلـ االحادية بيف

مار كاسراييؿ كالحرت االهلية اللبعاعية كحرت لبعاف كاج ياح بيركت كاالع فاضة األكلى
كحرت العراؽ كايراف كغزك ال كيت كحرت السليل االكلى كالثاعية ،مف أحداث اقليمية كدكلية.

 -إف البرعامل المرحل يع بر عقطة حكؿ رييسية ف

الف ر السياس

الكطع

الفلسطيع  ،بعد

ام ماد المرحلية ف العضاؿ السياس الفلسطيع بقبكؿ قياـ سلطة فلسطيعية ملى أم جزء ي ـ
الطرح السياس

حريره مف فلسطيف ال اريسية مة ال كازف ف

بعدـ القبكؿ العهاي

بق اررات

الشرمية الدكلية كسااة القرار رقـ  ،242الذم ام بر ه كثيقة البرعامل المرحل ال يلب الحد
األدعى مف الحقكؽ الكطعية ،كي عامؿ مة الشعت الفلسطيع

يع بر البرعامل المرحل

ثاع

طكر ف

الف ر السياس
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الديمقراطية ف

السابؽ عهل سياس

مقاكـ طرحه القيادة الفلسطيعية ،كالذم يمهد لدسكؿ

المعظمة ف مم لية ال سكية كالقبكؿ بق اررات الشرمية الدكلية ف ظؿ الكضة العرب

الراهف.

كالدكل

 ساهمت ال طكرات الدكلية كاالقليمية كالداسلية الفلسطيعية ف امادة العظر ف الف ر السياسالفلسطيع

مف أجؿ حؿ القضية الفلسطيعية ،كال حكؿ مف مرحلة ال فاح المسل إلى مرحلة

جريية كمس عقة مظلـ عحك فاح سياس

كدبلكماس

يقكـ ملى ف رة قبكؿ حؿ الدكل يف،

كالقبكؿ بحؿ سياس  .هذا ال حكؿ المفاجئ أدل إلى االعقسامات كالسبلفات السياسية،
كالاراع بيف المعظمات الفلسطيعية ،مما أدل إلى ظهكر معظمات الرفض ،كظهكر ال يار

اإلسبلم الم مثؿ بالجهاد اإلسبلم كحر ة حماس ،مما أضعؼ معظمة ال حرير الفلسطيعية،
كسلؽ حالة مف السسط ف الشارع الفلسطيع الذم اعقسـ بيف مايد كمعارض.
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