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 الفصل السادس

 

 منظمة التحرير الفلسطينية

 

م ناضجة لقيام تنظيمات وأحزاب فلسطينية 1948لم تكن مرحلة ما بعد الهجرة، أو المرحلة التي أعقبت حرب عام 

فتلك كانت مرحلة لعق . تسعى نحو حشد الشعب الفلسطيني وتوجيه طاقاته نحو استعادة حقوقه وتحرير وطنه

لم .  تساعد على توفير االحتياجات المعيشية، ومرحلة تحسس طريق نحو المستقبلالجراح والبحث عن أعمال

تساعد األوضاع النفسية واالجتماعية واالقتصادية على التفكير الجدي في العمل الجماعي ولم الشمل وتأسيس 

عن الذات لقد كانت مرحلة شتات ذات خصوصية قاسية لم تأذن في البحث . حركة أو تنظيم جماهيري أو عسكري

 .واستجماع القوى والطاقات
 

لكن الفلسطينيين لم يكونوا بعيدين عن التنظيمات واألحزاب وحاولوا أن ينخرطوا في بعض ما هو قائم أو 

فمثالً أسس الشيخ تقي الدين النبهاني وهو من قرية إجزم قضاء حيفا حزب . المساهمة فيها أو صناعة بعضها

لكن الحزب لم يكن مقتصرا على فلسطين وإنما إسالمياً يعمل على إقامة . مسينياتالتحرير اإلسالمي في بداية الخ

وحاول بعض الشباب الفلسطينيين من غزة تنظيم أنفسهم بمساعدة السلطات المصرية في . الخالفة اإلسالمية

عة من وقامت مجمو. 1956-1955هجمات فدائية ضد مواقع إسرائيلية، ونفذوا بعض العمليات الجريئة عامي 

 أطلقوا عليه اسم جبهة التحرير الفلسطينية بهدف العمل على 1959الشباب الفلسطيني على تشكيل تنظيم عام 

وهذه الجبهة هي األم للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة . تحرير فلسطين بوساطة حرب العصابات

. 1966 و 1965ة ضد القوات اإلسرائيلية عامي قامت هذه الجبهة ببعض األعمال العسكري. الموجودة حالياً

وشكل آخرون من حركة القوميين العرب والتي تعتبر األم للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنظيماً عسكرياً أسموه 

 .أبطال العودة

 

ة لم تستطع المحاوالت المختلفة أن تتجاوز الحيز الذي وجدت فيه، ولم تمتد لتصبح جماهيرية قادرة على تغطي

كانت الطموحات عالية لكن إمكانيات القائمين عليها . الساحة الفلسطينية وتحريك الشارع الفلسطيني نحو التحرير

في آن واحد مع هذه .كانت محدودة وال تؤهلهم لالندفاع بقوة نحو تحفيز الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده

 إحداهما ذات طابع قومي واألخرى ذات طابع قطري المحاوالت، كان هناك محاولتان تنضجان على نار هادئة

 .منظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الفلسطيني ـ فتح: وهما على التوالي

 نشأة منظمة التحرير الفلسطينية
 

اهتم الرئيس جمال عبد الناصر منذ أواخر الخمسينات بإيجاد كيان فلسطيني يأخذ على عاتقه تمثيل الشعب 

دعا عبد الناصر . قيادته ولكن دون أن يكون خارج رؤيته هو لترتيب األوضاع في المنطقة العربيةالفلسطيني و

إلى الوحدة العربية ومقاومة االستعمار وإسقاط األنظمة العربية التي كان يصفها بالرجعية مثل النظاميين السعودي 

وقد اهتم أن يبقى الفلسطينيون ضمن . ئدهاواألردني، وكان يعتبره الشارع العربي بصورة عامة بطل القومية ورا
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ولهذا بدأ . رؤيته القومية والمناهضة لألنظمة التي تتمترس خلف التجزئة العربية وتؤيد بقاء الدولة القطرية

وال . بالتفكير جدياً بإنشاء أو التشجيع على إقامة منظمة فلسطينية ضمن المنطق الذي كان يصفه بالتقدمية والثورية

 الناصر كان قادراً على الدفع بهذا االتجاه لما كان يتمتع به من شعبية واسعة في أوساط الشعب شك أن عبد

 .الفلسطيني

 

ممثالً لفلسطين في ) في بداية الستينيات(أثمرت اتصاالت عبد الناصر مع أحمد الشقيري الذي كان يعمل آنذاك 

على ثقافة عالية وسعة اطالع، وسجله يسمح له بدور فقد كان الشقيري شخصية فلسطينية بارزة و. الجامعة العربية

 .سياسي ريادي
 

ولد أحمد الشقيري في قرية تبنين حيث عاش والده العكاوي أسعد الشقيري فترة من الزمن منفيا من قبل السلطان 

معي في تلقى تعليمه الثانوي في مدينة القدس والجا. وعاش فترة من الزمن في مدينتي طولكرم وعكا. عبد الحميد

تابع . الجامعة األمريكية في بيروت والتي طرد منها من قبل االستعمار الفرنسي بسبب مشاركته في مظاهرة

دراسته بالرغم من ذلك في معهد الحقوق في القدس ومارس مهنة المحاماة، منحته الحكومة السورية الجنسية 

وقد . لك أميناً مساعداً للجامعة العربية في القاهرةوعينته ممثالً لها في هيئة األمم المتحدة، وتم تعيينه بعد ذ

في ذات . 1963استعانت المملكة العربية السعودية بخبرته وعينته سفيراً لها لدى هيئة األمم المتحدة حتى عام 

ذلك السنة حل الشقيري محل أحمد حلمي عبد الباقي الذي مثل الهيئة العربية العليا الفلسطينية في الجامعة العربية و

 .بسبب وفاة األخير

 

 1964يناير عام / شهر كانون ثاني/ 13استغل عبد الناصر فرصة انعقاد مؤتمر القمة العربي األول الذي عقد في 

كانت مسألة تحويل مياه نهر األردن من قبل إسرائيل هي المحرك األول للقادة العرب نحو القمة، لكن . في القاهرة

لكن مؤتمر القمة لم يذهب في قراراته إلى . لى جزء كبير من مداوالت المؤتمرقضية فلسطين برمتها استحوذت ع

ما أراد عبد الناصر بصورة تامة، وإنما وافق على تحسس الرغبات الفلسطينية واستمزاج مختلف القطاعات 

 .    وقد أنيطت هذه المهمة إلى أحمد الشقيري. بخصوص إنشاء كيان يمثل الفلسطينيين
 

قام .  بعد القمة وكأنه حصل على تفويض عربي إلنشاء كيان فلسطيني وتجاوز مهمة جس النبضتصرف الشقيري

بالتحضير لمؤتمر فلسطيني يضم عدداً من الفلسطينيين الذين يحملون صفة تمثيلية مثل رؤساء مجالس أو أعضاء 

في مدينة القدس في الفترة وفعالً عقد المؤتمر الفلسطيني األول . نقابات واتحادات أو ذوي شخصيات اعتبارية

وقد خرج المؤتمرون بعدد من القرارات صدروها بالعبارات . 1964/ حزيران، يونيو/2ـ1964/ أيار، مايو/ 28

 ـ: التالية

 

إيماناً بحق الشعب العربي الفلسطيني في وطنه المقدس في فلسطين، وتأكيداً لحتمية معركة تحرير الجزء " 

راز كيانه الثوري الفعال وتعبئة طاقاته وإمكانياته وقواه المادية والعسكرية المغتصب منه وإصراره على إب

والروحية، وتحقيقاً ألمنية أصيلة من أماني األمة العربية ممثلة في قرارات جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة 
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نعقد بمدينة القدس في العربي األول، نعلن بعد االتكال على اهللا باسم المؤتمر العربي الفلسطيني األول الم

28/5/1964:" 

تقرر في هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تعبئة الطاقات الفلسطينية واالستعداد لتحرير الوطن 

وتم إقرار الميثاق القومي الفلسطيني الذي أكد على عروبة فلسطين المصادقة على اعتبار المؤتمرين . المغتصب

وكذلك تم اختيار أحمد الشقيري رئيساً للمنظمة وخّول بتعيين . المجلس الوطني الفلسطيني أعضاء 397وعددهم 

 .أعضاء لجنة تنفيذية للمنظمة وعددهم مع الرئيس خمسة عشر عضواً

 

 على إنشاء منظمة 1964/ أيلول، سبتمبر/ 5اعترضت دول عربية في مؤتمر القمة العربي الثاني الذي عقد في 

نظر النظام األردني إلى هذه الخطوة كتهديد للمسؤولية التي يظن أنها موكلة . ية وبخاصة األردنالتحرير الفلسطين

اعتبر النظام نفسه ممثالً لهؤالء الفلسطينيين وال يجوز ألحد أن . إليه بخصوص الفلسطينيين في ضفتي نهر األردن

زء ال يتجزأ من المملكة األردنية الهاشمية ينازعه هذا التمثيل أو أن يشكك فيه على اعتبار أن الضفة الغربية ج

وهذا ما دعا الملك حسين إلى االنزعاج من عقد المؤتمر الفلسطيني . وأن الفلسطينيين عبارة عن مواطنين أردنيين

 .األول في القدس، لكن الظروف التي كانت سائدة لم تسمح له بمنع عقد المؤتمر واضطر إلى افتتاحه

 

 مسألة إقامة كيان فلسطيني عبارة عن شأن داخلي فلسطيني وال يجوز ألحد أن يعترض جادل أحمد الشقيري بأن

وقال بأنه من المتوقع أن تتخذ الدول العربية إجراءات ومواقف تسهل على الفلسطينيين القيام . عليه أو يتدخل فيه

لة التجنيد واالستعداد وأثار الشقيري مسأ. بهذا األمر انطالقاً من الحرص على تحرير األرض وطرد الغزاة

لكن اعتراض بعض الدول العربية . العسكري وطلب من مؤتمر القمة الموافقة على إقامة جيش التحرير الفلسطيني

وأقر المؤتمر تخصيص بعض األموال لدعم منظمة . بخاصة األردن أنهى المسألة بإقرار تشكيل كتائب فلسطينية

 . وفي نشاطاتها العسكرية الخاصة بالكتائبالتحرير في أعمالها اإلدارية واإلعالمية

 

أنشأت منظمة التحرير مكاتب لها خاصة في القاهرة وغزة، وكذلك أنشأت مكاتب فرعية في عدد من الدول 

وأنشأت صندوقاً لجمع التبرعات والجباية ولتنظيم عملية . العربية واألوروبية، وأسست مكتبا لها في األمم المتحدة

دوق القومي الفلسطيني، وعملت على إقامة مركز للبحث العلمي في بيروت ليجعل من القضية اإلنفاق سمي بالصن

الفلسطينية مادة للدراسة والنشر مما يساعد في بعث الوعي العربي بأبعادها ولتعريف العالم بالمأساة التي حلت 

اصاً بها ضمن إحدى محطات البث بالشعب الفلسطيني، وبإذن من الحكومة المصرية أقامت المنظمة قسماً إذاعياً خ

وعكفت على تشكيل الكتائب المقاتلة وهي القادسية وعين جالوت وحطين في كل من العراق ومصر . المصرية

وسوريا على التوالي، والتي تحولت إلى جيش التحرر الفلسطيني بعد أن قرر ذلك المجلس الوطني الفلسطيني في 

 . في مدينة غزة1966/ ودورته الثالثة المنعقدة في أيار، ماي

 

 التحول من القومي إلى القطري
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 لهزة عنيفة على التوازي مع األنظمة العربية 1967تعرضت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بعد حرب عام 

هزمت مصر بقيادة جمال عبد الناصر وسوريا بقيادة حزب البعث، وحيث أن القيادتين كانتا ضمن . المهزومة

سعيان إلى تحقيق الوحدة العربية فإن صورة القومية العربية قد اهتزت ومعها صورة القوميين اتجاه قومي وت

 ضربة قوية للفكرة القومية وأدت إلى تراجعها بشكل كبير وتراجع حاملوها 67/ كانت هزيمة حزيران. العرب

يدهم بإنهاء الوجود الصهيوني مأل القوميون الوطن العربي صراخاً بتهديداتهم ضد إسرائيل ووع. والمدافعون عنها

لكن الهزيمة كانت ساحقة إلى . في فلسطين وصنعوا آماالً لدى الجماهير العربية بأن التحرير قاب قوسين أو أدنى

 .درجة فقدان الثقة بالطروحات الرسمية الصادرة عن األنظمة العربية

 

يري شارك في الصراعات العربية التي كانت لم تسلم قيادة منظمة التحرير من النقد الشديد خاصة أن أحمد الشق

سائدة قبل الحرب وحمل أفكار وسياسات الرئيس جمال عبد الناصر، واستعمل اإلذاعة لتهييج الجماهير دون أن 

. لقد كان جزءاً من السياسة الخطابية التي لم تأت على العرب والفلسطينيين بالنفع. يكون مرتكزاً على أرض صلبة

بدأ الفلسطينيون .  نفسه في وضع حرج إثر ظهور البندقية الفلسطينية بشكل بارز على الساحةوقد وجد الشقيري

بقيادة حركة فتح القيام بعمليات عسكرية ومهاجمة الدوريات والمواقع اإلسرائيلية خاصة في الضفة الغربية على 

ن يقدم استقالته ويفسح المجال أمام لم يعد للكالم مكان بعد البندقية ووجد الشقيري أن عليه أ. طول نهر األردن

 .الفئات المقاتلة لتقود الشعب الفلسطيني
 

، فقبلتها واختارت أحد 1967/ ديسمبر/ استقال الشقيري أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في كانون أول

رر ما يناسب أعضائها وهو يحيى حمودة ليقوم بأعمال الرئيس ريثما يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني ليق

وعلى الفور بدأت الرئاسة الجديدة بإجراء اتصاالتها مع القوى الفلسطينية الفاعلة لتشكيل مجلس وطني . المرحلة

وقد تكثفت تلك االتصاالت مع فصائل وقوى المقاومة ألنها أصبحت سيدة الساحة الفلسطينية وعنواناً للبندقية . جديد

ونجحت في تشكيل مجلس من مائة عضو وعقدت له اجتماعاً عرف . لكرامة وا العربية التي تحمل استعادة العزة

 عضواً وارتفع الرقم 397من الجدير ذكره أن المجلس الفلسطيني األول عّد . 10/7/1968بالدورة الرابعة بتاريخ 

 . في الدورة الثالثة500في الدورة الثانية، وقفز عن 
 

لمجلس الجديد، وكان واضحاً أنه مجلس مقاتلين وليس مجلس تمثلت جميع فصائل المقاومة الفلسطينية في ا

تركزت الجهود على عمل إصالحات إدارية وتنظيمية ووضع أسس . سياسيين، وذلك انسجاماً مع ظروف المرحلة

تم التمديد ليحيى حمودة في رئاسة . العمل المستقبلي الذي كان من المتوقع أن يولي عناية كبيرة بالكفاح المسلح

مة لعدة أشهر، وسحبت من يد الرئيس صالحية تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية لتصبح من صالحيات المجلس، المنظ

واتخذ المجلس عدداً من القرارات السياسية كان أهمها التمسك . 11 عضواً إلى 15وخفض عدد أعضاء اللجنة من 

حشد كل الطاقات الفلسطينية نحو هذا بتحرير األرض الفلسطينية بأكملها وذلك بالكفاح المسلح والعمل على 

وعلق المجلس على دعوات بشأن إقامة حكم ذاتي فلسطيني أو عودة اإلدارة األردنية إلى أغلب األراضي . الهدف

 قائالً بأنها مشبوهة وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ورفض المجلس قرار مجلس األمن 1967المحتلة عام 

 . بصورة قاطعة242
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م القرارات السياسية تمثل باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية المظلة التي تحتضن كل القوى الفلسطينية لكن أه

والتي تعمل على تحرير األرض الفلسطينية، وإحالل الميثاق الوطني الفلسطيني محل الميثاق القومي الفلسطيني 

طوة سياسية رسمت معالم جديدة في التوجهات وقد كان في تعديل الميثاق القومي خ. والتمسك به كدستور للمنظمة

وهذا توجه ينسجم مع توجه حركة فتح، . الرسمية الفلسطينية أهمها االبتعاد عن البعد القومي لصالح البعد القطري

كبرى فصائل المقاومة الفلسطينية حينئذ وأكثرها نفوذاً، فالحركة ذات توجه قطري على الرغم من تأكيدها على 

 . العربية وأكدت باستمرار على البعد الفلسطيني في عملية التحريرأهمية الوحدة

 

 في القاهرة وانتخب لجنة تنفيذية جديدة 1969/شباط، فبراير/4-1عقد المجلس الوطني دورته الخامسة في الفترة 

 .لكتابانتخبت اللجنة ياسر عرفات رئيسا لها، والذي ما يزال يرأس المنظمة حتى ساعة إعداد هذا ا. للمنظمة

بناء على التوجه القطري، حرصت منظمة التحرير على وضعها التمثيلي أمام الدول بخاصة الدول العربية وعلى 

التعامل بندية مع الحكومات المختلفة من حيث أن الفلسطينيين عبارة عن شعب على قدم المساواة مع الشعوب 

ا ما يفسر اهتمام منظمة التحرير المتواصل عبر وهذ. العربية التي حققت االستقالل وأقامت دوالً خاصة بها

السنوات بنيل اعتراف الدول بها وبحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة، وقد طغى هذا االهتمام على 

 .االهتمام بالتحرير الذي كان الهدف المعلن األول لكل من حركة فتح ومنظمة التحرير

 

 المجلس المركزي

 

مرة في العام رأى أعضاؤه أن يتم تشكيل مجلس ) حسب النظام المكتوب(المجلس الوطني الفلسطيني نظراًَ النعقاد 

. وسيط بين اللجنة التنفيذية للمنظمة، والمجلس الوطني ليبت في القضايا الطارئة الخاصة بتطور القضية الفلسطينية

اجة إلى اتخاذ قرارات، وليس فالقضية تشهد تطورات سريعة وبين يوم وآخر تنشأ معضالت ومستجدات بح

باإلمكان دعوة المجلس الوطني الفلسطيني في كل مرة تطرأ الحاجة إلى ذلك بسبب كثرة عدد األعضاء المنتشرين 

ولهذا نصت الالئحة . وقد أطلق على المجلس الجديد اسم المجلس المركزي. في أماكن عدة وبسبب انشغالهم

 شهرين على األقل، ويجتمع أيضاً بناء على طلب من أعضاء اللجنة الداخلية على أن يجتمع المجلس مرة كل

 .التنفيذية ومن خمسة عشر من أعضائه اآلخرين

 

 . عضوا150ً 2000وقد بلغ عام .  عضواً واستمر العدد في االرتفاع33بدأ المجلس المركزي بـ 

لوطني الفلسطيني الذي أنشأه، ومن المالحظ أن عدد أعضاء المجلس المركزي قد أصبح أكبر من عدد المجلس ا

تمثل الدافع وراء إنشائه في كبر العدد وانشغال األعضاء، لكن العدد . وبهذا انتفت الفلسفة التي دعت إلى تشكيله

ومن المالحظ أيضاً أن . استمر في االرتفاع بحيث أخذ يواجه المجلس نفس المشاكل التي دعت إلى تشكيله

خلية التي تدعوه إلى االجتماع مرة كل شهرين وأن اجتماعاته أخذت تتباعد مع مرور المجلس لم يلتزم بالالئحة الدا

 .األيام
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المجلس المركزي عبارة عن هيئة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني ومسؤولة أمامه وهو جزء من المجلس، 

كيله من أعضاء اللجنة أي أن أعضاءه أعضاء في المجلس الوطني، وقد نصت الالئحة الداخلية على أن يتم تش

أما . التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من األعضاء يساوي على األقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية

االلتزام بمقررات المجلس الوطني وأال يخرج عنها في قراراته بشأن : بخصوص المهام فقد نصت الالئحة على

لتي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية ومتابعة تنفيذ اللجنة لما قرره المجلس األمور الطارئة، وإقرار الخطط التنفيذية ا

ونصت الالئحة أيضاً على تشكيل لجان تهتم بعمل الدراسات العلمية واألبحاث وتطلع على عمل دوائر . الوطني

 .المنظمة وتقوم سيرها

 

 دوائر منظمة التحرير

 

حرير الفلسطينية تكون مسؤولة أمام اللجنة التنفيذية للمنظمة من الناحية اإلدارية، تم تشكيل دوائر منظمة الت

لم يستقر عدد . وبالتالي أمام المجلس الوطني وذلك لمتابعة مختلف النشاطات واالهتمامات على الساحة الفلسطينية

 :تتلخص هذه الدوائر فيما يلي. هذه الدوائر على مدى أيام منظمة التحرير وتعددت حسب االحتياجات

تقوم على حفظ الملفات وإعداد محاضر اللجنة التنفيذية وجدول األعمال وتنسيق مختلف : ة السرأمان .1

 .القضايا الواجب طرحها أمام اللجنة

يقوم على شؤون اإليرادات والنفقات ويراقب مصروفات كل مؤسسات : الصندوق القومي الفلسطيني .2

 .المنظمة ويدققها

حرير الفلسطيني وتقوم على شؤون التعبئة والتدريب والتنظيم مسؤولة عن جيش الت: الدائرة العسكرية .3

 .والتسليح وتوفير االحتياجات التموينية للمقاتلين سواء على مستوى الجيش أم فصائل المقاومة

تشرف على العالقات الخارجية للمنظمة سواء على مستوى الدول أو األحزاب أو : الدائرة السياسية .4

م المتحدة، وهي تشرف على ممثليات منظمة التحرير في الخارج وتنسق المنظمات الدولية مثل األم

 .نشاطاتها وتوجيهها

تقوم على متابعة النشاطات الثقافية وتشرف على الجهود اإلعالمية بهدف : دائرة اإلعالم والثقافة .5

و الوصول إلى أوسع القطاعات عالمياً بهدف دعم قضية الشعب الفلسطيني وذلك من خالل النشرات أ

 . الثقافية والبحثيةتالبث اإلذاعي أو المؤتمرا

تعمل على تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين الذين يعانون الفاقة وضنك : دائرة الشؤون االجتماعية .6

العيش في مختلف تجمعاتهم في البالد العربية، وتقوم على رعاية أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين 

 .اء الشهداءوتوفير التعليم الالزم ألبن

تهتم بقضايا التمثيل الشعبي والتنظيم الثقافي من حيث اإلشراف على االنتخابات : دائرة التنظيم الشعبي .7

 .لمختلف االتحادات والنقابات والمشاركة في مؤتمراتها العامة

/ مسؤولة عن دراسة األوضاع االقتصادية واالجتماعية في األرض المحتلة: دائرة شؤون الوطن المحتل .8

 بهدف تطويرها بطريقة ترفع من مستوى الناس التعليمي والمادي وتعزز صمودهم في مواجهة 67
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 على إثر قرار مؤتمر القمة العربي تخصيص أموال لدعم 1979وقد تأسست هذه الدائرة عام . االحتالل

 .67/ صمود الشعب في األراضي المحتلة

للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بهدف تشرف على الوضع التعليمي : دائرة التربية والتعليم .9

الرقي بالعملية التعليمية من خالل بناء المدارس وتحسين ظروفها وكذلك من خالل إبعاد الطالب 

 .الفلسطينيين إلى الخارج للتحصيل الجامعي

تنسق العالقات مع المنظمات واألحزاب العربية ومع جمعيات الصداقة : دائرة العالقات القومية .10

 .وهي دائرة لم يتضح لها انفصال عن الدائرة السياسية. التضامن الدوليةو

هي أشبه ما تكون بديوان الموظفين الذي يعني بشؤون العاملين بمختلف دوائر : الدائرة اإلدارية .11

 . ومؤسسات المنظمة
 

بية وغزة حيث لم يعد هذا وقد تم إلغاء بعض هذه الدوائر بعد قيام السلطة الفلسطينية في أجزاء من الضفة الغر

 .لوجودها ضرورة

 

 منظمة التحرير على الساحة الدولية

 

اعتبرت . القت منظمة التحرير الفلسطينية قبوالً واسعاً لدى دول العالم الثالث ودول العالم الشيوعي في حينه

غالل وتسعى المنظمة من قبل شعوب كثيرة ودول عديدة على أنها حركة تحرر عالمي تناهض االستعمار واالست

ولهذا سارعت دول عظمى مثل االتحاد السوفيتي إلى . نحو ترسيخ حق الشعوب في الحرية وتحقيق المصير

ولم تتخلف الصين ففتحت أبوابها لتدريب بعض . التعامل معها وتقديم الدعم السياسي وبعض الدعم العسكري

في ( كان شأن دول أخرى مثل فياتنام الشمالية وكذلك. الفلسطينيين عسكرياً وتقديم الخبرات العسكرية المختلفة

 .وكوريا الشمالية وكوبا وألمانيا الشرقية وبولندا ويوغوسالفيا وغيرها) حينه
 

لكن منظمة التحرير لم تكن تكتف بتأييد الدول المناهضة لالستعمار والمؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في استرداد 

اتساعاً يتيح لها مجال لعب دور على المستوى الديبلوماسي الباحث عن حقوقه، وإنما سعت إلى تواجد دولي أكثر 

لقد كانت المنظمة مرتاحة لتأييد الدول التي كانت تصف نفسها بالثورية، . مستقبل الصراع بين العرب وإسرائيل

 المتحدة لكنها أرادت خوض غمار الساحة التي بإمكانها التنسيق لحل وفق األطر الدولية والتي تتصدرها األمم

ومن حيث أن الواليات المتحدة العبة رئيسة في أواخر ، والدول الكبرى التي تحدد اتجاه التيارات السياسية

الستينيات وأوائل السبعينيات، تطور لدى المنظمة طموح بالتحدث مع الواليات المتحدة عّل األخيرة تعترف بمأساة 

م تكن المنظمة حينئذ متفائلة بضغط أمريكي من أجل استعادة ول. الشعب الفلسطيني وتؤيد استعادته لبعض حقوقه

كامل الحقوق الفلسطينية لكنها كانت ترى في العالقات المتبادلة أو المحادثات معها إنجازاً قد يؤدي إلى حالة جديدة 

ي تقييمها فقيادة المنظمة لم تكن تختلف ف. تقود إسرائيل إلى التفكير في االعتراف بالشعب الفلسطيني وبحقوقه

للدور األمريكي عن تقييم القيادات العربية على الرغم من أن قرارات المجالس الفلسطينية دأبت على التأكيد على 

 .الدور األمريكي المنحاز إلسرائيل وعلى المشاريع األمريكية المشبوهة
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حدة ولتصبح العباً سياسياً  فرصة أمام منظمة التحرير الفلسطينية للدخول إلى األمم المت1973أتاحت حرب عام 

كسبت الدول . يتم أخذه بعين االعتبار على صعيد المداوالت والقرارات التي يمكن اتخاذها داخل األقبية العالمية

، وكان لها تأثير على العديد من دول العالم الثالث 1973العربية مدا مؤيدا على الساحة العالمية بعد حرب عام 

وكذلك تمتع االتحاد . لتي قطع عدد منها العالقات مع إسرائيل خاصة اإلفريقية منهاودول المؤتمر اإلسالمي ا

وبحشد قوى التأييد استطاع العرب . السوفيتي بتأييد عدد ال بأس به من الدول بخاصة الدول االشتراكية والشيوعية

 نص على أن 14/10/1974خ  بتاري3210واالتحاد السوفيتي اتخاذ قرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

ترى أن الشعب الفلسطيني هو الطرف األساسي المعني بقضية فلسطين وتدعو منظمة التحرير  "الجمعية العامة

الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني إلى االشتراك في مداوالت الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية في 

 اعترف بالحقوق الثابتة 22/11/1974 الصادر بتاريخ 32 36رار رقم أتبعت الجمعية هذا بق". جلساتها العامة

 في ذات التاريخ والذي منحت به منظمة التحرير الفلسطينية صفة 3237وأصدرت القرار رقم . للشعب الفلسطيني

ودعت الجمعية منظمة التحرير إلى . مراقب وأصبح للمنظمة حق في االشتراك في دورات الجمعية بهذه الصفة

شتراك في دورات جميع المؤتمرات الدولية التي تعقدها الجمعية وأكدت حق المنظمة في االشتراك بصفة اال

وفي سنوات تالية أكدت الجمعية . مراقب في مختلف المؤتمرات والدورات العالمية التي تتم برعاية األمم المتحدة

م حول القضية الفلسطينية على قدم المساواة العامة على حق المنظمة في االشتراك في مختلف المداوالت التي تت

وأصرت الجمعية على أن أي حلول للقضية يجب أن تتم من خالل األمم المتحدة . مع مختلف األطراف المعنية

حق العودة والحق في "وميثاقها وقراراتها التي تقوم على أساس نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه ومن ضمنها 

 ". الوطنية في فلسطين، وباشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في هذه االتفاقياتاالستقالل الوطني والسيادة

 

من الجدير ذكره أن دول أوروبا الغربية والواليات المتحدة وإسرائيل صوتت ضد هذه القرارات، وأحياناً كانت 

 .يتتقف إسرائيل وأمريكا وحدهما في المعارضة وتلوذ أوروبا الغربية إلى االمتناع عن التصو

 

هذا وقد قامت الجمعية العامة بتوجيه دعوة لياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية لزيارتها وإلقاء خطاب 

وبذلك يكون عرفات هو أول رئيس . 13/11/1974وبالفعل توجه عرفات إلى نيويورك وألقى خطابه في . أمامها

متحدة، وأصبحت منظمة التحرير أول حركة تحرر حركة تحرر وطني يلقى خطاباً في الجمعية العامة لألمم ال

وقد كان هذا حدثاً هاماً اعتبره العديد من الفلسطينيين والعرب انتصاراً . تدخل األمم المتحدة كعضو مراقب

ديبلوماسياً كبيراً للقضية الفلسطينية ودحراً للمخططات الصهيونية ـ الغربية لتصفية القضية وتجاهلها في مختلف  

 .الدوليةالمحافل 

 

هذا وقد أشار عرفات بخطابه إلى عدد من النقاط الحيوية منها مراجعته لتاريخ الغزو الصهيوني لفلسطين وتهجيره 

وأوضح أبعاد اغتصاب األرض وعدم أحقية الصهاينة . للشعب الفلسطيني والمعاناة التي لقيها وما زال يلقاها

ليهودية إلى فلسطين وحول سبب تحمل الشعب الفلسطيني واليهود في فلسطين وتساءل حول مشروعية الهجرة ا
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وقد أكد عرفات على شرعية النضال الفلسطيني ضد الغزو . لعبء المشاكل التي القاها اليهود في أوروبا

وقد رد التهمة باإلرهاب على الذين يواجهون . واالحتالل وهاجم الذين يتهمون منظمة التحرير وفصائلها باإلرهاب

. خاصة الكيان الصهيوني الذي قال عنه أنه يهدم الحضارة ويعادي اإلنسان ويعيش على آالم اآلخريناالتهامات ب

وقد أثنى على النضال الفلسطيني باعتباره ثورة ضد الظلم واالضطهاد ومن أجل إقامة الحق والعدل، واعتبره 

لدى الفلسطينيين أمل في اإلنصاف وقال بأنه كان . ثمرة لجهود فلسطينية متواصلة الستعادة الحقوق المغتصبة

وتفاءل بإمكانية قيام المجتمع الدولي بعمل ما من أجل تصحيح األمور، إال أن التفاؤل تضاءل مما اضطر الشعب 

وأضاف بأن هذا النضال قد تعزز باعتراف الدول الغربية بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد . إلى حمل السالح

إقامة سلطة وطنية فلسطينية على كل األراضي الفلسطينية التي يتم تحريرها، للشعب الفلسطيني وبحقها في 

 .وباعتراف حركات التحرر في العالم والدول الصديقة

 

وطالب عرفات المنظمة الدولية باالعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبحق الالجئين في العودة إلى 

وطالبها بدعم إقامة السلطة . تم المحافظة عليها كقبلة لكل األديانبيوتهم وممتلكاتهم وبخاصة القدس التي ست

لقد جئتكم بغصن : "وختم خطابه بالقول. الوطنية الفلسطينية، وتأسيس كيان وطني فلسطيني على أرض فلسطين

 ".          الزيتون مع بندقية الثائر، فال تسقطوا الغصن األخضر من يدي

      

 المتحدة ليست الجهة التي تحسم األمور بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأن كل القرارات اتضح مع الزمن أن األمم

الدولية الخاصة، إن لم تكن مقبولة أمريكيا وإسرائيليا، ال ترتقي في النهاية إال إلى نص قانوني يمكن التغني به في 

ونتيجة للسعي . مع الواليات المتحدةولهذا سعت منظمة التحرير إلى البحث عن وسيلة للتحدث . المحافل الدولية

المنظمة أنها على استعداد لالعتراف بها إن هي اعترفت بإسرائيل وبقراري 1975الحثيث أبلغت أمريكا عام 

ونبذت ) 1973 و 1967يجد القارئ القرارين نصا ضمن الجزأين الخاصين بحربي  ( 338 و 242مجلس األمن 

على الرغم . ، كما سيرد فيما بعد1988 تلب المنظمة هذه الشروط إال عام لم تكن الظروف مواتية، ولم. اإلرهاب

من أن المنظمة تحدثت عبر سنوات عن المقاومة وشرعية مقاومة المحتل بالسالح، وعلى الرغم من تنازلها عن 

ة المفاوضات هذا الطرح لصالح المناداة بالشرعية الدولية، إال أنها لم تستطع أن تحقق شيئا حتى اآلن خارج طاول

إنها تعد بالتمسك بالثوابت والحقوق . 1968مع إسرائيل أو أكثر مما عرضته إسرائيل على العرب منذ العام 

الفلسطينية وأنها ستصر في المفاوضات على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى 

 . 194ية العامة لألمم المتحدة رقم بيوتهم وممتلكاتهم حسب القرار الصادر عن الجمع

 

 فصائل المقاومة الفلسطينية
 

أشرت سابقا أن الشعب الفلسطيني حاول منذ البدء تشكيل تنظيمات وأحزاب من أجل تحرير وطنه، لكن الظروف                 

ب حاول بعض الشبا  . القاسية التي مر بها الشعب عقب التهجير كانت تحول دون نضوج الفكرة وتطبيقاتها العملية             

وكذلك كان األمر في    . في غزة تشكيل تنظيمات ونظموا هجمات فدائية ضد إسرائيل وأوقعوا في صفوفها الخسائر            
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 على نمو العمل الفدائي، أما فـي        1956ساعدت الظروف السياسية التي سادت في غزة قبل عام          . الضفة الغربية 

وظف جيشه لمراقبة خط وقف إطـالق النـار         حريصا على أمن إسرائيل و    " الهاشمي"الضفة الغربية فكان النظام     

وقد أصبح المنع سياسة النظام في مصر بعد حرب السويس إذ وضـعت إسـرائيل مسـألة                 . ومنع تسلل الفدائيين  

 . مراقبة خطوط وقف إطالق النار ومنع تسلل الفدائيين ضمن شروطها لالنسحاب من سيناء

 

ألرض وإنما عملت أيضا على إشاعة الـذعر فـي منـاطق            لم تكن إسرائيل من جهتها مكتفية بما اغتصبته من ا         

كانت معنية إسرائيل بإثبات تفوقهـا  . الجوار من أجل أن يستسلم العرب ويسيروا نحو الصلح معها واالعتراف بها           

. العسكري على العرب من أجل أن يقتنعوا أن ال مفر أمامهم سوى الجلوس على طاولة المفاوضـات لالستسـالم                  

 خطوط وقف إطالق النار مرارا بخاصة في الضفة الغربية ونفذت عمليات قتـل وتـدمير مثـل          اجتازت إسرائيل 

عبرت قواتها خط وقف إطالق النـار  . وكانت مذبحتا قبية وغزة أبرز ما نفذته. تدمير اآلبار االرتوازية في قلقيلية 

اتها عشرات البيوت وقتلت    هدمت قو .  ودخلت قرية قبية القريبة من القدس      1953/ تشرين أول،أكتوبر  15-14في  

 شخصا وعادت دون أن تلقى مقاومة جادة من قبل الجيش األردني، علـى الـرغم مـن أن المفـرزة                     70حوالي  

ودخلت إسـرائيل   . األردنية التي تواجدت بقيادة محمود عبد العزيز قد تصدت للمهاجمين واستشهد أغلب أفرادها            

 40ن مواقع الجيش المصري مما أسفر عن استشهاد حـوالي   وهاجمت العديد م  1955/ شباط، فبراير  28غزة في   

 .شجعت هذاه األعمال العديد من الفلسطينيين على التفكير باالستعداد للرد على إسرائيل وتحرير الوطن. جنديا

 

 حركة فتح

 

ينيين في ذات الوقت الذي كانت تجري فيه االستعدادات لتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، دأب عدد من الفلسـط                

قاد هذا التفكير عدد    . على التفكير بإنشاء منظمة فلسطينية تقوم على تحرير الوطن باستقاللية عن األنظمة العربية            

من الطالب النشطاء في اتحاد طلبة فلسطين في القاهرة كان على رأسهم ياسر عرفات وخليل الـوزير وصـالح                   

رفات وزمالؤه بفلسطينيين وافدين من فلسـطين ولبنـان         لم ينضج هذا التفكير إال في الكويت حيث التقى ع         . خلف

 .نشطت االتصاالت بين الفلسطينيين أوائل الستينيات، وأخذت الفكرة تتبلور بشكلها النهائي. واألردن وسوريا

 

لم يكن هؤالء الفلسطينيون على جهل بنوايا جمال عبد الناصر في تبني منظمة فلسطينية، ولم يكن الشقيري علـى                   

جرت اتصاالت بين الطرفين محاوال كل طرف إقناع اآلخر بوجهة نظره، إال أن             . ية بما يخطط له هؤالء    عدم درا 

تمثلت وجهة نظر الشباب في أنه ال خير في األنظمة العربية التي تستمر             . أحدا لم يقتنع وسار كل منهما في طريق       

عربية، بالنسبة لهم، تسـتعمل قضـية فلسـطين         األنظمة ال . في تقديم الوعود دون القيام بعمل حقيقي يدعم األقوال        

كورقة لتدعيم سلطانها لكنها غر جادة في االستعداد من أجل التحرير؛ وهي أنظمة تغرق في خصوماتها الخاصـة                  

وعليه فإن على الشعب الفلسطيني أن يحذَر الدخول في المشاكل الداخلية لألنظمة            . والتي تستهلك الجهود بال طائل    

على الشعب الفلسطيني أن يركز على تحرير وطنه وأن يحشد مختلـف  . طّوع نفسه أداة بيد أي نظام العربية وأال ي  

 .الطاقات من أجل تحقيق هذا الهدف
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كانـت سـوريا مهتمـة      . استمرت الحركة الجديدة غير المعلنة بالتبلور ووجدت لها نصيرين في سوريا والجزائر           

اما بيد عبد الناصر فأذنت للحركة بإقامة معسكرات تدريب على األرض           بالورقة الفلسطينية وأال تدع األمور تقع تم      

وكانت رائدة فـي مقاومـة االسـتعمار        ) 1962استقلت عام   (أما الجزائر فكانت حديثة االستقالل      . تحت سلطانها 

 .وموقع إعجاب الجماهير العربية فسمحت للحركة بالنشاط على أراضيها

 

قـرر  . 1964/عد انعقاد مؤتمر القمة العربي المنعقد في كانون ثاني، ينـاير          اختارت الحركة أن تعلن عن نفسها ب      

مؤتمر القمة من جملة ما قرر أن يحشد الطاقات من أجل التحرير وأن يتم البحث في إمكانية إلقامة منظمة تمثـل                     

مـل عسـكري   حتى تستبق الحركة الحدث قررت أن تقوم بع      . الفلسطينيين وأن يصار إلى تحويل مياه نهر األردن       

-28فزرعـت قنبلـة فـي ليلـة     . يحمل رسائل إلى الدول العربية وإلى منظمة التحرير وإلى العدو الصـهيوني    

ثم أعقبت ذلك ببيان يعلن والدة حركة التحرير        . شرق فلسطين وفجرتها  - في نفق عيلبون في شمال     29/12/1964

 ).فتح(الوطني الفلسطيني 

 

بالنسبة لحجم النفق، إال أن الحدث كان هاما بحيث لفت أنظـار الصـديق              على الرغم من أن التفجير كان صغيرا        

أكدت الحركة أن األفعال يجب أن تسـبق        . وقد كرست فتح هذا األمر ببيانها وبرنامجها المعلنين فيما بعد         . والعدو

أيـدي  األقوال، وأنها قررت أن تخوض المعركة من أجل تحرير الوطن وقالت أن هدفها هو تحرير فلسطين من                  

وقالت بأنها حركة الجماهير الفلسـطينية وأبوابهـا   . الصهاينة الغزاة وأن هذا التحرير ال يتحقق إال بالكفاح المسلح   

وأكدت الحركة أنهـا ال تعمـل علـى         . مفتوحة أمام كل الفلسطينيين لالنضمام وممارسة حقهم في تحرير وطنهم         

وعلـى  . لوقت تدخل الدول العربية في الشؤون الفلسطينية      التدخل في الشؤون الداخلية العربية، وترفض في ذات ا        

الرغم من توجهها نحو األمة العربية وتأكيدها على أهمية الوحدة العربية إال أن الحركة لبسـت ثـوب القطريـة                    

 .باعتبار القضية الفلسطينية قضية الفلسطينيين أوال

 

اح المسلح، وأبوابها بقيت مفتوحة أمام كل من أراد         حركة فتح لم تكن حركة عقائدية وإنما حركة تحرير تعتمد الكف          

بقيت الحركة تحت نقد الحركات اإلسالمية بأنها حركة علمانية، إال          . القتال بغض النظر عن آيديولوجيته أو عقيدته      

لكن الحركة أخذت تتجاوز ما أعلنت عنـه        . أن هذا النقد ال مكان له بسبب حركية الحركة والتزامها بهدف محدد           

يقول خصومها أنها تخلت عن مبادئها،      .  الزمن إلى حد قيادة منظمة التحرير نحو توقيع االتفاقات مع إسرائيل           عبر

 .  وهي تقول أنها تناور من أجل تحقيق أهدافها
 

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 

 سـلبيا علـى     1967أثرت هزيمة عام    . انبثقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أساسا عن حركة القوميين العرب         

الفكر القومي واألحزاب القومية، فعمل األعضاء الفلسطينيون في حركة القوميين على رأسهم جورج حبش ووديع               
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اجتمع التنظـيم المسـلح لحركـة       ، حداد على تشكيل فصيل فلسطيني مقاتل من أجل رد العدوان وتحرير األرض           

ينية وعدد من الناصريين والمستقلين وشكلوا الجبهة الشعبية        وجبهة التحرير الفلسط  ) أبطال العودة (القوميين العرب   

وقد حصل خـالف مبكـر داخـل        . 1967/ كانون أول، ديسمبر  /11لتحرير فلسطين، وأصدروا بيانهم األول في       

 .   القيادة العامة-صفوفها أدى إلى انسحاب جبهة التحرير الفلسطينية والتي شكلت الجبهة الشعبية

 

 المسلح واهتمت منذ اللحظة األولى بتدريب عناصرها وتثقيفهم إلى الدرجـة التـي يتطلبهـا                تبنت الجبهة الكفاح  

وقـد  . النضال الفلسطيني انطالقا من أن الذي ال يعرف ماهية الصراع يصعب عليه توجيه البندقية بشـكل سـليم              

. لفلسطيني والعربـي  استطاعت الجبهة أن تستقطب العديد من العناصر وأن تحصل على تأييد واسع في الشارع ا              

لكن الجبهة استهلكت الكثير من جهدها في القضايا األيديولوجية وعالقاتها مع حركات التحرر العالمية بحيث طفت                

 . وقد أدى ذلك إلى انشقاقها مما أضعفها. على قضايا الصراع ضد االحتالل الصهيوني

 

وقد اكتسبت شهرة   .  األردن وفي ساحل غزة    خاضت الجبهة الشعبية معارك ناجحة ضد االحتالل بخاصة عبر نهر         

ونظرا لردود الفعل السلبية التي واكبت عمليات الخطف رأت الجبهة أن تغير            . جراء سياستها في خطف الطائرات    

لقـد حققـت    . هذا وقد تأثرت الجبهة سلبيا على مستوى المد الجماهيري بعد تبنيها الخط الماركسي            . من سياستها 

 .لمظلة القوميةنجاحا أكبر وهي تحت ا

 

انضوت الجبهة تحت منظمة التحرير الفلسطينية، لكنها كانت تصطدم بين الحين واآلخر بسياسـات فلسـطينية ال                 

 والتي في نظرهـا     1983 وزيارة عرفات لمصر عام      1974تتوافق مع طروحاتها مثل برنامج النقاط العشرة لعام         

. اطعة النظام المصري ما دام يتمسك باتفاقيات كامب ديفيـد         خالفت مقررات المجالس الفلسطينية التي دعت إلى مق       

انسحبت الجبهة أكثر من مرة من منظمة التحرير وعادت إليها دون زوال األسـباب التـي كانـت تـؤدي إلـى                      

 .   االنسحاب

 

 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 

بقيادة نايف حواتمة إثـر انشـقاق فـي          1969/شباط، فبراير /22تأسست الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في       

اللينينية ووجدوا أنهم يستطيعون    -تبنى جناح في الجبهة الشعبية الفكرة الماركسية      . الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   

ركزت الجبهة على الطبقة العاملة على اعتبار أنها رائـدة التحـرر   . تنفيذها خارج إطار الجبهة ذات البعد القومي    

صراع ضد المستعمرين والمحتلين، وبنت آمالها على الكـادحين والفالحـين وعمـوم جمـاهير               وحاملة شعلة ال  

 .البروليتاريا التي ستنتصر حتما

 

الجبهة الديمقراطية فصيل فلسطيني مقاتل، وقد قامت عبر تاريخها الطويل بالعديد من العمليات العسـكرية كـان                 

اركسية اللينينية خالل مسيرتها ولم تركز على إسقاط األنظمـة          لكنها لم تصر على البعد الثوري للم      . بعضها ناجحا 
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أي . البرجوازية المتحالفة مع أعداء البروليتاريا واتجهت نحو االعتراف بالواقع والتعامل معه من منطلقات ممكنة             

ـ   . أنها اتبعت القول بأن السياسة عبارة عن فن الممكن وليس اإلصرار على ما هو ممكن               ات ولهذا أيدت الطروح

السلمية ورأت أنه من الممكن إقامة سالم مع إسرائيل على أساس دولتين لشعبين وبناء على قرارات مـا يعـرف                    

 .بالشرعية الدولية

 

 القيادة العامة-الجبهة الشعبية

 

 عندما تشكلت جبهة التحرير الفلسطينية والتي دعت إلى حـرب  1959القيادة العامة إلى عام   -تعود الجبهة الشعبية  

امتلك القائمون على الجبهة وعلى رأسهم أحمد جبريل الرغبة القويـة فـي             . حرير الشعبية أو حرب العصابات    الت

لكن الجبهة أعلنت عن عدد من المبادئ على رأسها أن الشـعب العربـي              . العمل إال أن اإلمكانيات كانت ضعيفة     

 تحرير فلسطين؛ وأن الوصاية على الشعب       الفلسطيني يتحمل بسند من جماهير األمة العربية المسؤولية األولى عن         

 . الفلسطيني مرفوضة كما أن الحلول التصالحية للقضية مرفوضة أيضا

 

رفضت الجبهة فكرة إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية من قبل القمة العربية واعتبرتها محاولة المتصاص حمـاس                

تالية مثل مجموعة المجاهد عز الـدين القسـام،         وفي المقابل عملت على تشكيل مجموعات ق      . الجماهير الفلسطينية 

 مثل مهاجمة مستعمرة ديشوم التي سقط فيها أول شهداء الجبهة وهو            1966وقامت ببعض األعمال العسكرية عام      

 . خالد األمين

 

 إلى جانب حركة القوميين وشكلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنها ما لبثـت أن               1967انضمت الجبهة عام    

تؤمن الجبهة بالعمل المسلح ضد إسرائيل وأن فلسطين لن تتحرر إال           . القيادة العامة -ت وشكلت الجبهة الشعبية   انشق

وهي تؤمن بعروبة القضية وإسالميتها، وتـرى أن حصـره          . بالقتال، ولهذا ركزت على الدقة في البناء العسكري       

 .  ركات السلمية وما نجم عنها من اتفاقياتولهذا ترفض الجبهة التح. بالفلسطينيين عبارة عن خطأ استراتيجي

 

 سمات سلبية للفصائل الفلسطينية

 

من المالحظ أن عدد الفصائل الفلسطينية ذات البعد الوطني أو القومي متعددة، وأن منها من هو تابع لدول عربيـة   

ين تشـكيل تنظيمـات     حاولت الدول العربية المجاورة لفلسط    . وممول مباشرة منها من أجل أن تبقى ضمن دائرتها        

أغلب هذه الفصائل ال تقوم بأعمال قتالية ضد إسـرائيل إال           . فلسطينية تابعة لتسهيل تدخلها في الشؤون الفلسطينية      

 .عملها محصور في أغلب األحيان في إصدار البيانات. على الورق أو على الجدران

 

 :وفيما يخص الفصائل عموما، يالحظ التالي

 .ن انشقاقات داخلية متعددة إلى درجة أنه حصل انشقاق في االنشقاق عانت الفصائل م:أوال
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 . لم تلتزم أغلب الفصائل بما أعلنته من مبادئ وأخذت تتنازل عنها تدريجيا:ثانيا

 طورت الفصائل عقلية التبرير من أجل أن تواجه االنتقادات التي وجهت إليها بسبب تنازالتها عـن مبـدئها                   :ثالثا

 .وشعاراتها

 طورت أغلبها الوالء السياسي على حساب الوالء الوطني وجعلت الفصيل فوق الـوطن، كمـا وضـعت                  :رابعا

 .الشخص القائد فوق الفصيل

 .    قادة هذه الفصائل شبيهون بالقادة العرب من حيث التمسك بالكرسي:خامسا

كثر من أربعـين، وعلـى      بلغ عدد الفصائل في وقت ما أ      .  عدد الفصائل أكبر من حجم الشعب الفلسطيني       :سادسا

 .الرغم من تقلص العدد مع الزمن إال أن العدد ما زال كبيرا

 

 الفصائل اإلسالمية
 

علمـا أن عـددا مـن       . 1986لم تبدأ القوى اإلسالمية صراعها العسكري كفصائل مسلحة ضد إسرائيل إال عام             

وقد تشكلت  .  العسكري من خاللها   المتدينين انخرطوا في صفوف فصائل فلسطينية مثل حركة فتح ومارسوا العمل          

. داخل حركة فتح فرقة من المتدينين حملت اسم سرايا الجهاد والتي قامت بعدد من األعمال العسكرية ضد إسرائيل     

 انضوت تحـت إمـرة الجـيش المصـري      1948وال ننسى أيضا أن حركة اإلخوان المسلمين جندت كتائب عام           

داخل صفوف الشعب الفلسطيني كان بحاجة إلى وقت حتى ينضج علـى            لكن التيار الديني    . للمشاركة في الحرب  

هناك فرق بين التدين بمعنى ممارسة الشعائر وبين التدين بمعنى ممارسة           . الرغم من أن الناس يميلون نحو التدين      

ة فكـرة   ضمن التطور التاريخي المعاصر، سبقت الفكرتان القومية والوطني       . العبادات على اتساعها بما فيها الجهاد     

 .التنظيم الديني الهادفة إلى إقامة اإلسالم كمنهج حياة

 

انتصـار الثـورة اإليرانيـة      : انتعشت الفكرة اإلسالمية في األرض المحتلة إبان الثمانينات وذلك لعدة أسباب منها           

. لنهج اإلسالمي وانحدار الحركة الوطنية بسبب انشقاقاتها وعدم قدرتها على إنجاز أهدافها وتقبل المزيد من الناس ل              

 .شجع المد اإلسالمي على االنطالق في تشكيل أذرع عسكرية تقوم على مقاومة االحتالل

 

 حركة الجهاد اإلسالمي

 

أتت المبادرة أوال من قبل بعض الشباب الفلسطيني المؤمن باإلسالم كمنهج حياة والـذين عـانوا مـن االعتقـال                    

ومنهم من ُأبعد من قبل العدو مثل فتحي الشقاقي وعبد العزيـز            فر عدد من هؤالء الشباب من السجن        . الصهيوني

بدأت انطالقة الحركة بمعركة جرت بين الفارين مـن         . عودة، واستطاعوا االلتئام وتشكيل حركة الجهاد اإلسالمي      

 .المعتقل وبين قوات االحتالل سقط خاللها الشهداء وسقط القتلى في صفوف العدو
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ي تعزيز صفوفها داخل الوطن من خالل العمل العسكري، وكذلك في لبنان، لكنهـا              حاولت حركة الجهاد اإلسالم   

ركزت الحركة بصورة كبيرة علـى      . بقيت مقيدة بضعف اإلمكانات المادية وبضعف برامجها االجتماعية والثقافية        

تاحهـا علـى    إال أنها تميـزت فكريـا بانف      . القتال ولم تستطع مجاراة الطروحات الفكرية ألحزاب إسالمية أخرى        

وتعتبر الحركة  . التنظيمات الوطنية والقومية وباستعدادها للتعاون في مختلف المجاالت من أجل خدمة الهدف العام            

 .ريادية في رفض التعصب الديني وفي السعي نحو توحيد المسلمين على اختالف مشاربهم

 

وجهـت ضـربات    . 2000تي بدأت عـام     اشتهرت الحركة بأعمالها االستشهادية والتي تكثفت خالل االنتفاضة ال        

استشهادية موجعة ضد العدو الصهيوني مما أكسبها هيبة وشعبية على الساحة الفلسطينية وجعلهـا محـط أنظـار            

ولهذا ما تزال تتعرض الحركة لحملة واسعة من التشهير والوعيد من قبل إسرائيل والواليات المتحدة على                . عالمية

 .  حركة إرهابيةاعتبار، حسب منطلقاتهم، أنها 

 

فلسطين أرض إسالمية مقدسة والتنازل عن أي جـزء منهـا           . تقف الحركة ضد القبول بإسرائيل واالتفاقيات معها      

ال تؤمن الحركة بالمبادرات السياسية وترى فيها خداعا يقصد منـه تحويـل             . يتناقض مع الفكر والفقه اإلسالميين    

 .إنها مع الجهاد حتى تحرير األرض. ي تحرير فلسطينأنظار العرب والمسلمين عن واجبهم األساسي ف

 

 حركة حماس

 

 على يـد    1987 مباشرة بعيد بدء االنتفاضة لعام       1987في نهاية عام    ) حماس(تأسست حركة المقاومة اإلسالمية     

وهي الذراع العسكري لحركة اإلخوان المسلمين وهدفها مقاومة االحتالل بمختلـف الوسـائل             . الشيخ أحمد ياسين  

من المنظور التاريخي، يعتبر ظهور الحركة متأخرا ألنها تنبثق عن حزب عريق وله امتدادات عالميـة                . المتاحة

كان من األمور الخارجة عن النسق التاريخي أن تستمر حركة أو حزب يحمـل اإلسـالم                . وعضوية واسعة جدا  

 .ة االحتالل الصهيونيكعقيدة ومنهج حياة لفترة طويلة دون أن يكون لها ذراع عسكري في مواجه

 

على عكس الفصائل الفلسطينية المختلفة، انطلقت حركة حماس قوية بسبب العضوية الواسعة وتوفر التمويل وقوة               

لم تكن الحركة بحاجة للبحث عن أعضاء ألن أعضاء جماعة اإلخـوان المسـلمين              . االلتزام المنبثق عن اإليمان   

ولهذا لم يكن من الغريب أن تنفذ أول إضراب يتم باسمها في الضـفة              . منتشرون في كل مكان من فلسطين والعالم      

 .الغربية وغزة بنجاح على الرغم من محاولة فصائل فلسطينية إفشاله

 

شاركت حماس بداية في أعمال االنتفاضة والتي كانت احتجاجية مثل وضع الحواجز وحرق إطارات السـيارات                

ولت إلى العمل العسكري مثل خطف جنود إسرائيليين وزرع عبـوات           لكنها سرعان ما تح   . والكتابة على الجدران  

وقد استطاع يحيى عياش تطوير عبوات ناسفة وإعداد استشهاديين وأصاب اإلسرائيليين بذعر لم يخبـروه               . ناسفة

. وعلى الرغم من استشهاده إال أنه ترك خلفه تالميذ طوروا ما بدأه واستمروا في العمليات االستشـهادية                . من قبل 
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وعلى الرغم من أن أهل لبنان قد سبقوا أهل فلسطين إلى األعمال االستشهادية إال أن حركة حماس وكذلك حركـة       

الجهاد حولتا األمر إلى ظاهرة أصبحت تبهر العالم، واصطحبت معها فصائل أخرى قامـت بأعمـال عسـكرية                  

عسكري إسرائيلي استشهاديا، وحركة فتح التي      استشهادية مثل الجبهة الديمقراطية التي قام مقاتلوها بمهاجمة موقع          

 . نجحت في هذا المجال وأدخلت فيه العنصر النسائي

 

حركة حماس حركة قوية وذات امتداد جماهيري واسع، وربما تكون من الناحية الجماهيرية هـي أكبـر فصـيل                   

 متعددة لشق الحركة إال أنها      جرت محاوالت . فلسطيني على الرغم من أنها قد ال تكون كذلك من الناحية التنظيمية           

السبب واضح وهو أن الحركة عبـارة       . استعصت وكانت بذلك الفصيل الفلسطيني الوحيد الذي لم يبتلى باالنشقاق         

استطاعت الحركـة أن    . عن امتداد لحركة عالمية وال يؤثر فيها أي انشقاق محلي سواء كان في هذا البلد أو ذاك                

الخدمة االجتماعية، وتمكنت من كسب االنتخابـات فـي مواقـع كثيـرة مـن               تقيم المؤسسات الجماهيرية وذات     

 . المؤسسات األهلية

 

على الرغم من قوة الحركة إال أنها ما زالت غير قادرة على القيام بالمبادرات السياسية واالجتماعية المتناسبة مع                  

الجماهيري، ومن الواضح أن القيـادة      من الوارد أن ثقل حماس السياسي أقل بكثير من ثقلها العسكري أو             . وزنها

فضال عن أن الحركة تعـاني      . السياسة للحركة غير قادرة على ترجمة طاقات الحركة السياسية إلى واقع سياسي           

من نوع من التعصب يحجب عنها التفاعل السلس مع اآلخرين سواء كانوا من المستقلين أو من الفصائل األخرى،                  

 . ا عن المجتمع الذي تطمح إلى توجيهه إسالمياوهي بذلك تعزل نفسها إلى حد م

 

أرض فلسطين  . ترفض حماس االتفاقات مع العدو وتعتبر أن التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين حرام شرعا               

 .   أرض مقدسة وهي أرض وقف إسالمي كبقية أرض الشام، وال يحق ألي إنسان أن يتنازل عن ذرة تراب منها


