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امللخ�س

حتاول هذه الورقة درا�شة تاأثري نتائج حرب حزيران 1967 على امل�رضوع 

التوجهات  على  احلرب  نتيجة  تاأثري  مدى  ومعرفة  الفل�شطيني,  الوطني 

العربية جتاه الق�شية الفل�شطينية, من خالل ا�شتخدام منهج التحليل النقدي 

التاريخي, وب�شكل خا�ش فيما يتعلق بامل�رضوع الوطني الفل�شطيني, وعالقة 

فوكو  مي�شال  منهجية  ا�شتخدام  اإىل  باالإ�شافة  املختلفة,  باالأطراف  املنظمة 

Michel Foucault يف حتليله للخطاب, بهدف حتليل كالً من امليثاق القومي 

امليثاق  على  حدثت  التي  اجلذرية  والتغريات  الوطني,  وامليثاق  الفل�شطيني 

القومي بعد هزمية حزيران/ يونيو. 

التحرير  منظمة  يتناول  اأولهما  اأ�شا�شيني  مبحثني  اإىل  الورقة  ق�شمت 

الفل�شطينية منذ التاأ�شي�ش اإىل نهاية احلرب )1964-1967(, وثانيهما امل�رضوع 

الوطني الفل�شطيني بعد حرب �شنة 1967. وتكمن اأهمية الورقة يف املو�شوع 

يومنا  حتى  زالت  ما  التي   ,1967 �شنة  حرب  تاأثريات  وهو  تعاجله  الذي 

القومي  للميثاقني  املعرفية من خالل حتليلها  االإ�شافة  احلا�رض تتفاعل, ويف 

والوطني. خرجت الورقة بعدة ا�شتنتاجات من اأهمها, ت�شبب احلرب بتغريات 

على امل�رضوع الوطني الفل�شطيني, الذي متثل برت�شيخ الكيانية الفل�شطينية, 

الفل�شطيني وما  اأمام مع�شلة تعريف من هو  بعد  نف�شها فيما  والتي وجدت 

هي فل�شطني, املفرت�ش حتريرها. 

كلمات مفتاحية:

امليثاق القومي الفل�شطيني منظمة التحرير الفل�شطينية حرب 1967

االحتالل االإ�رضائيلي الكفاح امل�شلح امليثاق الوطني الفل�شطيني

الدول العربية
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تداعيات حرب �سنة 1967 على امل�سروع الوطني 

الفل�سطيني

1
حمدي اأحمد علي ح�شني واأ�رضف عثمان بدر

املقدمة:

العربي  املوؤمتر  يف  )م.ت.ف(  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  قيام  عن  اأعلن 

الفل�شطيني الذي عقد يف القد�ش يف 1964/3/28, عقب موؤمتر القمة العربية الذي 

اجلامعة  يف  �شكلياً  متثيالً  ممثلة  �شابقاً  فل�شطني  كانت  حيث  القاهرة,  يف  عقد 

ال�شقريي,  اأحمد  جهود  بعد  ذلك  وجاء   ,1945 �شنة  تاأ�شي�شها  منذ  العربية 

الذي تنقل يف عدد من التجمعات الفل�شطينية املنت�رضة يف الدول العربية, حيث 

الت�رضيعية  ال�شلطة  الذي يعّد مبثابة  الفل�شطيني,  الوطني  انتخاب املجل�ش  مّت 

الفل�شطيني  القومي  امليثاق  على  املوؤمتر  خالل  امل�شادقة  ومتت  للمنظمة, 

للمنظمة  التنفيذية  للجنة  رئي�شاً  ال�شقريي  وانتخب  االأ�شا�شي,  ونظامها 

“العودة  م�رضوع  حتقيق  بهدف  م.ت.ف  اأن�شئت   .
2
اأع�شائها باختيار  وكلف 

احلركة  مع  للتعامل  نظري  كاإطار  اجلزائري  بالنموذج  وتاأثرت  والتحرير”, 

حركة  بني  يدور  ال�رضاع  اأّن  اعتبار  على  “اإ�رضائيل”؛  وربيبتها  ال�شهيونية 

حترر وطني وا�شتعمار كولونيايل ا�شتيطاين.

يف  املاج�شتري  درجة  على  حا�شل  الفل�شطيني.  ال�شاأن  يف  باحث  ح�سني:  علي  اأحمد  حمدي   
1

الدرا�شات الدولية من جامعة بريزيت, وطالب ماج�شتري �شيا�شات عامة يف معهد الدوحة يف قطر, 

وُن�رضت له عدة درا�شات.

اأ�رشف عثمان بدر: باحث فل�شطيني, واأ�شري حمرر. حا�شل على درجة املاج�شتري يف الدرا�شات   

االإ�رضائيلية من جامعة القد�ش يف �شنة 2014, ويتقن اللغة العربية. �شارك بالعديد من املوؤمترات, 

وُن�رضت له عدة مقاالت يف �شحف وجمالت حمّكمة.

مركز املعلومات الوطني الفل�شطيني - وفا, ن�شاأة منظمة التحرير الفل�شطينية, 2011, انظر:  
2

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3748  
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 ,1967 حزيران  حرب  يف  “اإ�رضائيل”  يد  على  العربية  اجليو�ش  هزمية 

و�شمود ف�شائل م.ت.ف يف معركة الكرامة �شنة 1968؛ عالوة على انخراط 

م.ت.ف,  اأطر  يف  ر�شمي  ب�شكل  )فتح(  الفل�شطيني  الوطني  التحرير  حركة 

الفل�شطيني  لالإطار  العربي  اإطارها  من  الفل�شطينية  الق�شية  حتول  يف  اأ�شهما 

اأبعاداً   1967 حرب  لنتائج  تكن  مل  الفل�شطينية.  بالكيانية  يعرف  ما  ون�شوء 

اأ�شا�شي يف حتوالت على  اأ�شهمت ب�شكل  وحتوالت عربية واإقليمية فقط, بل 

�شبه  نقلة  اإىل  اأدت  خمتلفة  جوانب  من  الفل�شطيني  الوطني  امل�رضوع  �شعيد 

وتبعات  اآثاراً  لها  وكان  خا�ش,  ب�شكل  التحرير  منظمة  عمل  م�شار  يف  كاملة 

اأدت االأحداث التاريخية املتعاقبة  على الق�شية الفل�شطينية ب�شكل عام, حيث 

اإىل حتول جذري يف ميثاق املنظمة التي اتبعت نهج الكفاح امل�شلح انطالقاً من 

اخلارج, ومن ثم اتبعت احلل ال�شيا�شي بجانب العمل الع�شكري الحقاً.

يحفز تبني م.ت.ف للميثاق القومي ومن بعده امليثاق الوطني الفل�شطيني 

على درا�شة بنية خطابها, ذلك اأّن اأي خطاب ال يقت�رض على كونه بنية لغوية 

بل ميتد لي�شبح كل �شيء, حيث يرى مي�شال فوكو اأّن مفهوم اخلطاب عبارة 

عن “جمموعة من االأدلة من حيث هي عبارات.. والتي تنت�شب اإىل نف�ش نظام 

الت�شكيلة  ذات  اإىل  تنتمي  بو�شفها  العبارات  من  جمموعة  هو  اأو   ,
التكون”3

اخلطابية, فهو لي�ش وحدة بالغية اأو �شورية قابلة الأن تتكرر اإىل ما ال نهاية, 

اإذا  تف�شريه  مع  التاريخ  خالل  وا�شتعمالها  ظهورها  على  الوقوف  ميكن 

ن�شتطيع  التي  العبارات  من  حم�شور  عدد  عن  عبارة  هو  بل  احلال,  اقت�شى 

. ويرى فوكو اأن:
4
حتديد �رضوط وجودها

العربي,  الثقايف  املركز  )بريوت:   2 ط  يفوت,  �شامل  ترجمة  املعرفة,  حفريات  فوكو,  مي�شال   
3

1987(, �ش 100.

املرجع نف�شه, �ش 108.  
4
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يتم  فالقوة  القوة,  �رضاع  من  فعلي  عامل  داخل  تنتج  اخلطابات 

الو�شول اإليها بوا�شطة اخلطاب �شواء يف ال�شيا�شة اأو الفن اأو العلم, 

املو�شوعية  دعاوي  اأما  االأ�شياء,  على  منار�شه  عنف  هو  واخلطاب 

اإذ لي�ش  ُتقال حل�شاب خطابات معينة, فهي دعاٍو زائفة دائماً,  التي 

هناك خطابات �شادقة باملعنى املطلق, بل اأن كل ما هنالك خطابات 

.
5
قوية بدرجة اأو باأخرى

 ,)1998 قباء,  دار  )القاهرة:  املعا�رشة, ترجمة جابر ع�شفور  الأدبية  النظرية  رامان �شلدان,   
5

�ش 156.
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منذ  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  الأول:  املبحث 

التاأ�سي�س اإىل نهاية احلرب )1967-1964(

1948 بنتائج وخيمة يف فل�شطني, حيث ُهّجر ال�شعب  ت�شببت حرب �شنة 

واالأردن,  ولبنان,  )�شورية,  املجاورة  للدول  املحتلة  املناطق  من  الفل�شطيني 

لذلك  نتيجة  الغربية.  ال�شفة  اإىل  اآخرين  بنزوح  وت�شببت  والعراق(؛  وم�رض, 

االنتداب  �شد  الن�شال  قادت  التي  الفل�شطينية  الوطنية  احلركة  من  يتبقَّ  مل 

الربيطاين والع�شابات ال�شهيونية, �شوى “الهيئة العربية العليا لفل�شطني”, 

يف  ن�شاطها  وا�شلت  حيث  احل�شيني,  اأمني  حممد  احلاج  يرتاأ�شها  كان  التي 

القاهرة اأوالً, ومن ثم بريوت, ولكن ت�شتت احلركة الوطنية الفل�شطينية جعل 

الفل�شطينيني ين�شمون اىل اأحزاب قومية اأو اإ�شالمية اأو �شيوعية عربية, ومن 

اللذان  العرب”,  القوميني  و“حركة  العربي”,  البعث  “حزب  االأحزاب  هذه 

ا�شتقطبا اأكرب عدد من الفل�شطينيني. وقد اأجمعت هذه االأحزاب على اأن الوحدة 

اأو�شاط  يف  �شعبيتها  من  زاد  ما  وهذا  فل�شطني,  حترير  اأ�شا�ش  هي  العربية 

الفل�شطينيني والعرب, اإ�شافة اإىل “جماعة االإخوان امل�شلمني” التي ا�شتقطبت 

. كان 
6
اآخرين, وراأت اأن وحدة االأمة االإ�شالمية هي ال�شبيل لتحرير فل�شطني

هنالك فهم �شائد يف التيارات املوجودة )القومية واالإ�شالمية( قائم على اأّن حل 

التبعية  من  التخل�ش  بدون  يتم  لن  فل�شطني  وحترير  الفل�شطينية”  “امل�شاألة 
اإ�شالمي(,  اأم  اأ�شا�ش قومي  اأكان على  )�شواء  ثانياً  والتوحد  اأوالً,  للم�شتعمر 

طريق  “الوحدة  هو  رواجاً  القى  والذي  اآنذاك  مطروحاً  كان  الذي  فال�شعار 

التحرير”.

ماهر ال�رضيف, “خم�شون عاماً على قيام منظمة التحرير الفل�شطينية,” موقع موؤ�ش�شة الدرا�شات   
6

http://www.palestine-studies.org/sites/default/ :الفل�شطينية, بريوت, 2014/11/13, انظر

 files/uploads/files/Sharif%20final.pdf
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اأولً: ن�ساأة منظمة التحرير الفل�سطينية:

الفل�شطينية,  للكيانية  وانعدام  للهوية  طم�ش  من  النكبة  خلفته  ما  ظّل  يف 

اآخر حتت �شيادة  مّت فيها احتالل جزء كبري من فل�شطني, وبقاء جزء  والتي 

االأردن, وقطاع غزة يتبع  الغربية تتبع  ال�شفة  دولتني عربيتني, حيث كانت 

م�رض.

م�رض يف  االأحرار  ال�شباط  ثورة  من  بدءاً  االإقليمية  االأحداث   ت�شارعت 

النا�رض,  العربية على يد جمال عبد  القومية  1952, حيث وجدت بذور  �شنة 

وخيبة  االإحباط  حالة  بعد  الفل�شطيني  لل�شعب  االعتبار  الثورة  هذه  واأعادت 

التحرير”, والذي القى  اأداة  “الوحدة  التي عا�شها حينما رفعت �شعار  االأمل 

�شعبية كبرية يف االأو�شاط الفل�شطينية بجانب �شعار “فل�شطني ق�شية قومية 

وحتريرها واجب عربي”. 

لتاأ�شي�ش  تاريخياً  منعطفاً   1956 �شنة  م�رض  على  الثالثي  العدوان  �شّكل 

القومية العربية, حيث �شّكل جورج حب�ش حركة القوميني العرب التي عّدت 

وغزة  الغربية  ال�شفة  يف  �شا�شعاً  مّداً  و�شهدت  االأ�شا�ش,  الق�شية  فل�شطني 

وخميمات ال�شتات, و�شكلت اأمالً لل�شباب الفل�شطيني, لكنها ركزت جهودها 

يف تلك املرحلة على مواجهة كميل �شمعون يف لبنان �شّد م�رضوع “ايزنهاور 

االأنظمة  يف  تغيريات  الإحداث  عربية  “ثورات”  يف  و�شاركت   ,”Eisenhower

بعدم  ات�شم  ولكنه  فدائي,  بعمل  للقيام  عديدة  حماوالت  جرت  وقد  العربية, 

.
7
التنظيم الأنه يتطلّب موافقة االأنظمة العربية

1958؛  فرباير  �شباط/  يف  حدثت  التي  ال�شورية  امل�رضية  الوحدة  خلّفت 

�شفوف  توحيد  ب�رضورة  الفل�شطينيني  من  وا�شعة  قطاعات  لدى  �شعوراً 

قناة اجلزيرة الف�شائية, برنامج حكاية ثورة – فل�شطني, موقع يوتيوب, 2008/10/10, انظر:   
7

  https://www.youtube.com/watch?v=J48p-k21MBk&list=PL20493CACE6A47563  
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دولة  اإىل  باال�شتناد  التحرير  ملرحلة  لال�شتعداد  وذلك  الفل�شطيني,  ال�شعب 

الوحدة. وبناء على ذلك طرح الرئي�ش الراحل جمال عبد النا�رض على جمل�ش 

اإىل  يدعو  اقرتاحاً   1959 مار�ش  اآذار/  يف  انعقد  والذي  العربية,  الدول  جامعة 

ال�شعب  تنظيم  اإعادة  على  املجل�ش  ووافق  فل�شطيني,  كيان  واإبراز  ت�شكيل 

ممثلني  بوا�شطة  ودولياً  اإقليمياً  با�شمه  موحد  كيان  واإبراز  الفل�شطيني 

بتحويل  متثلت  التي  الت�شعيدية  االإ�رضائيلية  االإجراءات  ظّل  ويف  يختارهم. 

جمرى مياه نهر االأردن نهاية �شنة 1963, تاأججت اخلالفات العربية ب�شبب 

“اإ�رضائيل”,  جتاه  العربية  الدول  �شت�شلكه  الذي  الرد  طبيعة  على  االختالف 

فدعا عبد النا�رض ملوك وروؤ�شاء الدول العربية حل�شور موؤمتر القمة العربية 

امل�شاركون  فيه  دان  والذي   ,1963/1/16–13 الفرتة  خالل  القاهرة  يف  االأول 

ودعوا  االأردن,  نهر  ملجرى  حتويل  من  االإ�رضائيلي  االحتالل  عليه  اأقدم  ما 

ات�شاالته  اإجراء  اإىل  اآنذاك  العربية  ال�شقريي ممثل فل�شطني يف اجلامعة  اأحمد 

بالدول االأع�شاء وال�شعب الفل�شطيني, من اأجل الو�شول اإىل القواعد ال�شليمة 

لتاأ�شي�ش كيان ينظم ال�شعب الفل�شطيني, فتجاوز ال�شقريي ذلك, وقام بعقد 

امللك  برعاية   1964/5/28 يف  القد�ش  مدينة  يف  الفل�شطيني  الوطني  املوؤمتر 

بعدم  االأردين  النظام  ب�رضوط  ملتزماً  طالل,  بن  ح�شني  الراحل  االأردين 

الفل�شطينيني  الغربية, ومنع ت�شليح  ال�شفة  اأي متثيل فل�شطيني على  �شيادة 

يف االأردن, ومب�شاركة 400 مندوب معظمهم م�شتقلني مّت اختيارهم من خالل 

جلنة حت�شريية �شكلها ال�شقريي بنف�شه, وانتهى املوؤمتر يف 2 حزيران/ يونيو 

باإعالن قيام منظمة التحرير الفل�شطينية, واعتمد امليثاق القومي الفل�شطيني 

.
8
مرجعية للمنظمة

واجه ال�شقريي العرب بتاأ�شي�ش كيان فل�شطيني �شبيه بالدولة واأجهزتها 

الفل�شطيني  القومي  وامليثاق  التحرير  وجي�ش  ودوائر  والتنفيذية  الت�رضيعية 

املرجع نف�شه.   
8
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�رضائب  بفر�ش  �شيطرتها  ب�شط  بدايتها  يف  املنظمة  وا�شتطاعت  ذلك,  وغري 

وجتنيد داخل قطاع غزة بالتعاون مع امل�رضيني, وبالرغم من ذلك مل ت�شتطع 

اأن حتقق توقعات اجلماهري بحكم خ�شوعها للمنظومة العربية, وعجزها عن 

مببادرة  تاأخذ  مل  اأنها  كما  اجلماهري,  مل�شاركة  هادفة  �شيا�شية  قنوات  تاأمني 

.
ع�شكرية �شّد “اإ�رضائيل”9

واجهت بع�ش الف�شائل الفل�شطينية قرار ت�شكيل املنظمة بالرف�ش, فمنها 

من راأت باأن املنظمة بهذه الهيكلية مل تكن موؤهلة لقيادة معركة التحرير, فيما 

املنظمة,  عمل  على  الن�شالية  التحررية  ال�شبغة  باإ�شفاء  فتح  حركة  طالبت 

بينما اختلفت جهات اأخرى مع فكرة املنظمة احتجاجاً على �شخ�ش ال�شقريي 

واأحقية اآخرين بقيادتها, ويعود هذا التباين يف االآراء يف اأن امل�شاركني يف املوؤمتر 

ممثلني  يكونوا  ومل  �شخ�شية  ب�شفة  �شاركوا  قد  االأول,  الفل�شطيني  الوطني 

.
10

لف�شائلهم ب�شكل ر�شمي

ثانياً: انطالقة حركة فتح وعالقتها باملنظمة:

على الرغم من اعرتا�شهم على ال�شيغة التي اأن�شئت من خاللها م.ت.ف, 

اإال اأّن موؤ�ش�شي حركة فتح �شاركوا يف املوؤمتر الوطني االأول ب�شفة �شخ�شية, 

والذي مهد الحقاً لدخول احلركة وتغلغلها يف املنظمة. وكانت فتح قد توا�شلت 

الكيان  تاأ�شي�ش  اأهمية  على  موؤكدين  العربية  القمة  قرار  عقب  ال�شقريي  مع 

الفل�سطينية,  الدرا�سات  جملة  الفل�شطينية,”  الدولة  وتكوين  امل�شلح  “الكفاح  �شايغ,  يزيد   
9

انظر:   ,10 �ش   ,1997 خريف   ,32 العدد   ,8 املجلد  بريوت,  الفل�شطينية,  الدرا�شات  موؤ�ش�شة 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf- articles/%D8%A7%D9%84

%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B

3%D9%84%D8%AD.pdf

قناة اجلزيرة الف�شائية, برنامج حكاية ثورة – فل�شطني, يوتيوب, 2008/10/10.   
10
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الفل�شطيني, وذلك من اأجل التعاون امل�شرتك يف العمل الع�شكري الذي تقوده 

اأّن ال�شقريي رف�ش هذا التحالف بحجة عدم االإ�رضار با�شرتاتيجية  فتح, اإال 

اجلامعة العربية. وكانت فتح قد نظرت للمنظمة يف البداية بعني ال�شك, وعدَّتها 

باأنها نتجت عن حالة التمزق العربي, وخ�شية من الهيمنة العربية مل ت�شرتك 

اإال ب�شكل رمزي متثل بح�شور جل�شات املجل�ش الوطني, واختلفت مع  فيها 

ال�شقريي يف ت�شكيل جي�ش التحرير الفل�شطيني وراأته حقناً تخديرية لل�شعب 

بداية يف  الع�شكري  العمل  �رضارة  اأطلقت  التي  احلركة  واأعلنت   الفل�شطيني, 

الو�شاية  ا�شتمرار  خ�شية  الع�شكري  االإعداد  مرحلة  اإلغاء  عن   ,1965 �شنة 

اأّن  وراأت  فل�شطني,  لتحرير  وحيداً  نهجاً  امل�شلح  الكفاح  واعتمدت  العربية, 

.
11

املنظمة اأداة بيد من �شّكلها

من  مرحلة  بعد   ,1965/1/1 يف  امل�شلحة  انطالقتها  عن  فتح  حركة  اأعلنت 

يف  للمخيمات  التابعة  املع�شكرات  يف  املقاتلني  وتدريب  الع�شكري  التجهيز 

�شورية ولبنان واالأردن التي جرت �شنة 1964, معتربة اأن انطالقتها جاءت 

نتيجة تخلي الدول العربية عن فل�شطني, وجاء ذلك على ل�شان يا�رض عرفات, 

 ,
12

حيث راأى املناخ العربي البعيد عن فل�شطني اآنذاك هو الذي اأوجد فكرة فتح

فتح  موؤ�ش�شو  حققتها  التي  واالنت�شارات  اجلزائرية  الثورة  و�شجعت  كما 

على اإعالن انطالقة احلركة, وجاء ذلك يف جملة “فل�شطيننا” التابعة للحركة, 

حركة  لت�شبح  خطاها,  على  و�شارت  اجلزائرية  بالثورة  فتح  اقتدت  حيث 

العربية  امل�شالح  بني  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  “ن�شاأة  �شعدة,  اأبو  وخميمر  نحل  اأبو  اأ�شامة   
11

غزة,  االإن�شانية,  العلوم  �شل�شلة  الأزهر,  جامعة  جملة  جديدة,”  قراءة  الفل�شطيني:  والطموح 

جملد 11, عدد خا�ش, حزيران/ يونيو 2009, �ش 70-68.

 2 1958-1968,ط  فتح:   - الفل�سطيني  الوطني  التحرير  حركة  عدوان,  علي  حممد  ع�شام   
12

)فل�شطني: جامعة القد�ش املفتوحة, 2005(, ج 1, �ش 31.



تداعيات حرب �سنة 1967 على امل�سروع الوطني الفل�سطيني

15

فدائية فل�شطينية جتمعها العقيدة وتوحدها الفكرة, وتوجد قياداتها من اأر�ش 

.
13

املعركة

القت فتح عقب انطالقتها مالحقات من نظام عبد النا�رض يف م�رض, واتهم 

 الذي 
14

قيادتها بعالقتهم مع تنظيم االإخوان امل�شلمني من جهة, وحلف ال�شنتو

كانت تعده م�رض موؤامرة عربية غربية عليها, والقت مالحقات من ال�شلطات 

اللبنانية اأي�شاً, وقد عار�شت حركة القوميني العرب التحرك الع�شكري لفتح 

حركة  حتالفت  هنا  ومن  النا�رض,  عبد  نظام  لتوريط  حماولة  باأنها  واتهمتها 

القوميني العرب مع ال�شقريي من منطلق نا�رضي �شّد فتح, واتبع هذا التحالف 

منطلقاً عملياً بت�شكيل “منظمة اأبطال العودة” بتحالف حركة القوميني وجي�ش 

.
15

التحرير الفل�شطيني التابع للمنظمة

جاءت انطالقة حركة فتح قبل حرب 1967 التي اأدت اإىل هزمية اجليو�ش 

الدول  و�شعي  جهة,  من  االإقليمية  القوى  موازين  يف  تغري  وتبعها  العربية, 

من  احلرب  تلك  يف  “اإ�رضائيل”  احتلتها  التي  اأرا�شيها  ال�شتعادة  العربية 

الق�شية  غياب  اإىل  اأدى  مما  اأخرى,  جهة  من  واحلرب  ال�شلم  و�شائل  خالل 

التي  املبادئ  يف  ذلك  وظهر  واأولوياتها,  الدول  تلك  اأجندة  عن  الفل�شطينية 

من  الفل�شطيني  الن�شال  مركزية  اإىل  فيها  دعت  والتي  احلركة,  عليها  قامت 

 1993-1908 الفل�سطيني  ال�سيا�سي  الفكر  يف  درا�سة  كيان:  عن  البحث  ال�رضيف,  ماهر   
13

)قرب�ش: مركز الدرا�شات واالأبحاث اال�شرتاكية يف العامل العربي للن�رض, 1995(, �ش 91. 

 1955 اإن�شاوؤه �شنة  اأحد االأحالف التي �شهدتها حقبة احلرب الباردة, حيث مت  حلف بغداد هو   
14

من  املتحدة  اململكة  جانب  اإىل  يتكون  وكان  االأو�شط,  ال�رضق  يف  ال�شيوعي  املد  بوجه  للوقوف 

العراق وتركيا واإيران وباك�شتان.

قناة اجلزيرة الف�شائية, برنامج حكاية ثورة - الكفاح امل�شلح, يوتيوب, 2008/10/17, انظر:  
15

https://www.youtube.com/watch?v=zUqBrWYhQEI&list=PL20493CACE6A475  

    63&index=2
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يقود  واأن  والعمل,  والقول  الفكر  يف  حرة  اإرادة  ذات  فل�شطينية  قيادة  خالل 

االأمة  الن�شال يف طليعة  امل�شري, هذا  تقرير  الفل�شطيني �شاحب حق  ال�شعب 

العربية واالإ�شالمية, من خالل االعتماد على النف�ش والوحدة الوطنية ورف�ش 

الو�شاية اأو التبعية الأحد؛ دون اإهمال اأهمية العمق العربي يف ح�شد جماهري 

االأنظمة.  وم�شايقات  مالحقات  اأمام  للحركة  حا�شنة  قاعدة  ت�شكل  موؤيدة 

امل�شلح, حيث متيزت  العمل  انتهاج  القائمة من خالل  املعادلة  وقد قلبت فتح 

�شعبياً  اأعطاها زخماً  الوحدة”, مما  “حترير فل�شطني طريق  باإطالقها �شعار 

يطرحان  كان  اللَذْين  واالإ�شالمي  القومي  التيار  بعك�ش  جماهريياً.  وتاأييداً 

.
فكرة “الوحدة طريق التحرير”16

ا�شتمرت فتح يف حماوالتها الرامية لل�شيطرة على املنظمة من خالل �شعيها 

اجلناح  هي  فتح  تكون  بحيث  امل�شرتك,  التعاون  ب�رضورة  ال�شقريي  الإقناع 

الع�شكري ال�رضي للمنظمة لكنه رف�ش, وهذا ما اأكده �شالح خلف عندما قال:

املنظمة  اأن  نعتقد  ملاذا  ال�شقريي(,  )الأحمد  له  نف�رض  اأن  حاولنا 

غري  منظمة  �شتكون  العربية(,  االأنظمة  )بيد  فوق  من  تت�شكل  التي 

فّعالة, اإذا مل تتمتع بدعم “القاعدة ال�شعبية” الفّعالة, وعر�شنا عليه 

التن�شيق ال�رضي بني ن�شاطاته العلنية, وبني عمل نخو�شه ب�شورة 

�رضية, وبهذا ت�شبح منظمة التحرير الفل�شطينية �رضباً من الوكالة 

اليهودية, ونوعاً من املواجهة ال�رضعية للكفاح امل�شلح, الذي يقوم به 

.
17

منا�شلون, على اأن يتم تاأمني االت�شال بيننا وبني منظمة التحرير

,1993-1908 الفل�سطيني  ال�سيا�سي  الفكر  يف  درا�سة  كيان:  عن  االبحث  ال�رضيف,  ماهر   
16 

�ش 117-113.

واالأبحاث  والدرا�شات  للن�رض  اجلليل  دار  )بريوت:  هوية  بال  فل�سطيني  خلف,  �شالح   
17

الفل�شطينية, 1978(, �ش 40.
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العربية, وخ�شيته  االأنظمة  ال�شقريي رف�ش ذلك بحجة عالقته مع  اأن  اإال 

اأيامي  “ق�شيت  قال:  حيث  العربية,  اجلامعة  با�شرتاتيجية  االأ�رضار  من 

واأعوامي يف منظمة التحرير, ويف عنقي ثالثة ع�رض حبالً, مي�شكها ثالثة ع�رض 

.
ملكاً ورئي�شاً”18

 ,)1993 للن�رض,  دانية  دار  )دم�شق:   1988-1963 الفل�سطيني  ال�سيا�سي  الفكر  غازي,  ح�شني   
18

�ش 119.
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بعد الفل�سطيني  الوطني  امل�سروع  الثاين:   املبحث 

حرب 1967

امل�رضوع  على  متعددة  حتوالت  اإحداث  يف   1967 حرب  نتائج  اأ�شهمت 

العربي  االهتمام  زيادة  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  اأدت  حيث  الفل�شطيني,  الوطني 

تراجع  التي  الفل�شطينية  الق�شية  ح�شاب  على  احلرب  نتائج  من  بالتعايف 

ر�شيدها, ونتج عن ذلك تغريات جذرية يف بنية منظمة التحرير الفل�شطينية 

ف�شائل  عليها  �شيطرت  املطاف  نهاية  ويف  فل�شطينياً,  �شعبيتها  تراجع  بعد 

فل�شطني,  لتحرير  ا�شرتاتيجي  كخيار  امل�شلح  الكفاح  نهج  حملت  فل�شطينية 

باالعتماد على الداخل الفل�شطيني املحتل والالجئني يف الدول العربية, وجاء 

العمل  من  خال  الذي  ودورها  توجهاتها  حول  قيادتها  مع  خالفات  بعد  ذلك 

الع�شكري, و�شيغ امليثاق الوطني الفل�شطيني اجلديد مبا يتالئم مع املرحلة 

التحوالت  عن  ناجتة  وعوامل  اأ�شباب  اإىل  التحوالت  هذه  وتعود  اجلديدة, 

ا�شرتاتيجيات  وتغري  ع�شكرياً,  العربية  اجليو�ش  بهزمية  املتمثلة  االإقليمية 

مقابل  اأرا�شيها  وا�شتعادة  العدوان  اآثار  اإزالة  اإىل  �شعت  التي  العربية  الدول 

على  اخلا�شة  ب�شوؤونها  الدول  اهتمام  اإىل  اإ�شافة  بـ“اإ�رضائيل”,  االعرتاف 

ح�شاب القومية العربية. 

�شيتناول هذا املبحث هذه التحوالت وما تبعها من اأحداث متثلت ب�شعود 

التنظيمات الفل�شطينية التي �شيطرت على املنظمة, وما اأحدثته هذه التنظيمات 

الحقاً من تغيريات يف بنية املنظمة, وميثاقها, واآلية عملها, وعالقاتها, وما نتج 

عنه على االأر�ش على ال�شعيدين الع�شكري وال�شيا�شي منذ نهاية حرب 1967 

مع  املنظمة  خلالفات  اإ�شافة  الع�رضين,  القرن  من  ال�شبعينيات  اأوائل  وحتى 

املتمثل بحركة فتح,  الع�شكري  للعمل  الداعي  التيار  العربية, و�شعود  الدول 

واجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني, واأبرز هذا التحوالت: 
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اأولً: تراجع اهتمام الأنظمة العربية بالق�سية الفل�سطينية:

امل�شتوى  على  عديدة  حتركات  حزيران  حرب  تبعت  التي  الفرتة  �شهدت 

ب�شدور  متثلت  دولية  وحتركات  اخلرطوم,  قمة  اأهمها  وكان  العربي, 

قرارات دولية اأهمها القرار 242, وحماوالت ت�شوية متثلت مببادرات ويليام 

روجرز William Rogers, اأ�شهمت يف اإحداث حتوالت عربية جتاه الق�شية 

اإىل �رضاع  اإ�رضائيلي  الفل�شطينية لتحول ال�رضاع تدريجياً من �رضاع عربي 

فل�شطيني اإ�رضائيلي, كما انتهجت املنظمة العمل امل�شلح كنهج لتحرير فل�شطني 

انطالقاً من الدول العربية. 

1. قمة اخلرطوم:

نوعية  نقلة  و�شكلت   ,1967/9/1-8/29 الفرتة  يف  اخلرطوم  قمة  عقدت 

“اإ�رضائيل”.  مع  ال�رضاع  اإدارة  اأ�شاليب  ويف  العربية,   - العربية  العالقات  يف 

بـ“اإ�رضائيل”(؛  اعرتاف  ال  تفاو�ش,  ال  �شلح,  )ال  ب�شعار  القمة  خرجت 

وقرارات اأهمها دعم الق�شية الفل�شطينية, وحق ال�شعب الفل�شطيني يف تقرير 

من  “اإ�رضائيل”  مواجهة  يف  �رضيكاً  الفل�شطينية  املقاومة  وراأت  م�شريه, 

اإىل توحيد  املرحلة حتركات عربية �شعت  تبع هذه  االأر�ش, وقد  اأجل حترير 

ال�شفوف واإزالة اخلالفات بني الدول, ولكن �رضعان ما وافقت م�رض واالأردن 

الثاين/ ت�رضين  يف  الدويل  االأمن  جمل�ش  عن  �شدر  الذي   242 القرار   على 

.
نوفمرب 1967 19

“الالء”  ان�شحبت خالل القمة منظمة التحرير الفل�شطينية ب�شبب �شقوط 

الرابعة, التي نادت بعدم التفرد باأي حل للق�شية الفل�شطينية دون العودة اإىل 

قمة عربية ت�شارك بها منظمة التحرير, وحاول �شفيق احلوت ممثل املنظمة يف 

حممد فوزي, الإعداد ملرحلة التحرير 1967-1970 )القاهرة: الكرمة للتوزيع والن�رض, 1999(.  
19
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املوؤمتر بجانب ال�شقريي اإدخال مقرتحات املنظمة يف قرارات املوؤمتر النهائية, 

متمثلة بالتاأكيد على حق ال�شعب الفل�شطيني يف تقرير م�شريه, وال �شلح وال 

بالق�شية  م�شا�ش  فيه  حّل  اأي  ورف�ش  “اإ�رضائيل”,  مع  تفاو�ش  وال  تعاي�ش 

الفل�شطينية, وال تنفرد اأي دولة عربية باأي حّل متعلق بالق�شية الفل�شطينية, 

واأن ال يقبل اأي حّل اإال بعد مناق�شته يف قمة عربية بح�شور منظمة التحرير. 

اإال اأن القرارات النهائية وبعد التداول خلت من �رضطي “عدم ال�شلح” و“عدم 

التابع  الوفد  ان�شحب  عليه  وبناء  ذلك,  على  ال�شقريي  واعرت�ش  االنفراد”, 

.
20

للمنظمة من املوؤمتر

“قمة  عدَّتها  فـ“اإ�رضائيل”  اخلرطوم,  قمة  حول  النظر  وجهات  اختلفت 

اأطلقوا عليها  الثالث”, واآخرين  “الالءات  العرب من عّدها قمة  حرب”, ومن 

العربي بحلول ت�شويات �شيا�شية,  القبول  العدوان”, وبداية  اآثار  “اإزالة  قمة 

حرب  اإىل  و�شورية  م�رض  خالله  من  عربت  الذي  اجل�رض  عّدها  من  ومنهم 

للجندي  االعتبار  اإعادة  فيها  متت  والذي   ,1973 اأكتوبر  االأول/  ت�رضين 

مع  ال�شادات  وّقعه  الذي  ال�شالم”  “اتفاق  اأر�شية  عّدها  من  ومنهم  العربي, 

.
21ً

“اإ�رضائيل” الحقا

على عربية  دول  مبوافقة  واملتمثلة  القمة  تبعت  التي  االحداث  اأّن   اإال 

القرار 242, الذي اأ�شار يف م�شمونه اإىل ان�شحاب “اإ�رضائيل” من اأرا�شٍ احتلتها 

مقابل توقيع “اتفاق �شالم” مع هذه الدول, ومنها م�رض واالأردن, وكان ذلك 

مبثابة بدء مرحلة جديدة من الت�شوية العربية مع “اإ�رضائيل”, والتي توجت 

الحقاً باتفاَقي وادي عربة وكامب ديفيد. 

الذكريات اأحاديث  الفل�سطينية:  التحرير  منظمة  يف  عاماً  ع�رشون  احلوت,  �شفيق   
20 

)1964-1984( )بريوت: دار اال�شتقالل للدرا�شات والن�رض, 1986(, �ش 175-168.

املرجع نف�شه, �ش 176.   
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2. القرار 242 وم�ساريع روجرز: 

�شدر قرار جمل�ش االأمن الدويل 242 بتاريخ 1967/11/22, وذلك يف جل�شة 

بناء  عقدت  قد  اجلل�شة  وكانت  االأ�شوات,  باإجماع   1382 رقم  االأمن  جمل�ش 

على  م�شمونه  يف  القرار  وركز  يونيو,  حزيران/  نك�شة  بعد  م�رض  طلب  على 

 ,1967 اأرا�ٍش عربية احتلتها خالل حرب  “اإ�رضائيل” من  �رضورة ان�شحاب 

واإنهاء جميع حاالت احلرب مع االعرتاف بوحدة اأرا�شي كل دولة يف املنطقة 

وا�شتقاللها ال�شيا�شي وعي�شها ب�شالم �شمن حدود اآمنة ومعرتف بها.

على الرغم من تناوله ملو�شوع عودة الالجئني مل يركز القرار يف م�شمونه 

وعدم  م�شريه,  تقرير  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  وحق  فل�شطني  ق�شية  على 

واالأمريكيون  فالربيطانيون  “اأرا�شٍ”,  كلمة  يخ�ش  مبا  تف�شريه  و�شوح 

واالإ�رضائيليون راأوا باأن االن�شحاب من بع�ش االأرا�شي, فيما يرى التف�شري 

العربي باأن االن�شحاب يجب اأن ي�شمل جميع االأرا�شي, على الرغم من موافقة 

االأردن وم�رض على القرار بحجة اإيجاد فر�شة الإعادة تاأهيل القوات امل�شلحة 

الفل�شطينية قد رف�شتا  التحرير  الفل�شطينية ومنظمة  التنظيمات  اأن  اإال  لهما, 

القرار, وقد اأ�شدرت املنظمة بياناً رف�شت فيه القرار جملة وتف�شيالً العرتافه 

ال�شعب  حق  متجاهالً  لها,  ثابتة  حدود  وو�شع  الوجود  يف  “اإ�رضائيل”  بحق 

لالأمة  خميباً  جاء  باأنه  وراأت  الجئيه,  وعودة  م�شريه  تقرير  يف  الفل�شطيني 

العربية  ال�شعوب  ودعت  للقرار  رف�شها  عن  اأعلنت  فقد  �شورية  اأما  العربية, 

, وقد �شكلت 
22

اإىل اال�شتناد للقوة يف تقرير م�شريها وعدم التنازل للمعتدين

الالحقة  املفاو�شات  من  جلوالت  مقدمة  القرار  على  وم�رض  االأردن  موافقة 

التي اعتمدت على القرار وم�شاريع ت�شوية ُقدِّمت من الواليات املتحدة. 

درا�شة   :1977-1947 الفل�شطينية  الق�شية  لت�شوية  االأمريكية  “امل�شاريع  �شي�شامل,  �شليم   
22

التاريخ,  ق�شم  االآداب,  كلية  غزة,  االإ�شالمية,  اجلامعة  ماج�شتري,  ر�شالة  حتليلية,”  تاريخية 

 http://library.iugaza.edu.ps/thesis/64096.pdf :2005/2/14, �ش 115-122, انظر
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اإطار املحاوالت الإيجاد ت�شوية بني الدول العربية و“اإ�رضائيل”, قامت  يف 

االأمريكي اخلارجية  وزير  من  مبادرة  بطرح  االأمريكية  املتحدة   الواليات 

وليام روجرز يف 1969/12/9, خل�شت يف فحواها مقرتحات حلل ال�رضاع يف 

ال�رضق االأو�شط, وتقوم هذه املبادرة على ان�شحاب “اإ�رضائيل” من االأرا�شي 

العربية التي قامت باحتاللها يف حرب حزيران/ يونيو 1967, مقابل �شمانات 

احلدود  على  تعديالت  واإدخال  لـ“ال�شالم”,  اتفاق  اإبرام  اإىل  للو�شول  عربية 

ت�شمل اأمنية  �شمانات  اإىل  اإ�شافة  املفاو�شات,  خالل  من  عليها  االتفاق   يتم 

ترتيبات  وو�شع  �شيناء,  يف  ال�شالح  معزولة  مناطق  واإقامة  ال�شيخ”  “�رضم 
االأرا�شي من  االإ�رضائيلي  اجلي�ش  الن�شحاب  متهيداً  غزة  لقطاع   نهائية 

الثالث,  للديانات  القد�ش  يف  املقد�شة  للمناطق  العبور  وتاأمني  امل�رضية, 

والتو�شل اإىل ت�شوية عرب مفاو�شات جتري على طريقة املفاو�شات العربية 

على  روجرز  م�رضوع  وقدم   .1949 �شنة  رود�ش  يف  متت  التي  االإ�رضائيلية 

اآخر �شيغة من امل�رضوع  1970 و1971, وكانت  اأخرى خالل �شنتي  مراحل 

بتاريخ  ريا�ش  حممود  امل�رضي  اخلارجية  وزير  اإىل  روجرز  من  قدمت  قد 

1970/6/19, والتي ن�شت مبحتواها على �شعي الواليات املتحدة اإىل الو�شول 

.
اإىل “�شالم” يقوم على القرار 242 23

انتهت مبادرة روجر مبوافقة كالً من م�رض واالأردن و“اإ�رضائيل” عليها, 

من  الرغم  وعلى   ,1970 اأغ�شط�ش  اآب/  يف  النار  اإطالق  وقف  تطبيق  وبداأ 

“اإ�رضائيل”,  الهجمات �شد  تنفيذ  الفل�شطينيني عن  الفدائيني  جناحها يف جلم 

م�رضوع روجرز, 1969/12/9, موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, انظر:  
23

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/%D9%85%D8%B4%D8%B1  

%D9%88%D8%B9%20%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B2.pdf
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, وقد رف�شت 
24

“اإ�رضائيل” وم�رض اأنها مل تطرح حلوالً تنهي االأزمة بني  اإال 

منظمة التحرير الفل�شطينية القرارات العربية باملوافقة على مبادرة روجرز, 

ووجدت يف ذلك تنازالً عربياً عن قرارات موؤمتر اخلرطوم بعدم التفاو�ش مع 

“اإ�رضائيل”, وتنازالً عن حق ال�شعب الفل�شطيني يف وطنه, وعدَّت وقف اإطالق 
.
25

النار مبثابة وقف لعمليات املقاومة الفل�شطينية

3. املوقف العربي من الفدائيني الفل�سطينيني بعد احلرب: 

يف  تواجدوا  الذين  الفل�شطينيني  الفدائيني  يونيو  حزيران/  هزمية  منحت 

الدول العربية اآنذاك نفوذاً متزايداً, واأتاح ذلك لهم الظهور كقوة اإقليمية يف ظّل 

الدعم العربي الذي متثل بال�شماح للمقاومة الفل�شطينية بالتواجد وا�شتخدام 

التي  العربية  الدول  بني  الع�شكري  التن�شيق  اأ�شهم  كما  العربية.  االأرا�شي 

�شاركت يف احلرب يف تعزيز الوجود الع�شكري الفل�شطيني, وكانت فتح هي 

بعد  والفل�شطينيني  العرب  بني  اجلديد  العالقات  ميزان  من  االأكرب  امل�شتفيد 

, ب�شبب تراجع املنظمة ورف�ش ا�شرتاتيجيتها �شعبياً, 
حزيران/ يونيو 1967 26

اإ�شافة اإىل �رضاع جهات خمتلفة مع ال�شقريي ب�شبب �شيا�شاته, وعلى راأ�ش 

هذه اجلهات حركة فتح. 

درا�شة   :1977-1947 الفل�شطينية  الق�شية  لت�شوية  االأمريكية  “امل�شاريع  �شي�شامل,  �شليم   
24

.137 تاريخية حتليلية,” �ش 

روجرز )م�رضوع(, موقع املو�شوعة الفل�شطينية, انظر:  
25

https://www.palestinapedia.net/%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8  

 %B2-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/

يزيد �شايغ, رف�س الهزمية: بدايات العمل امل�سلح يف ال�سفة الغربية والقطاع 1967 )بريوت:   
26

موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, متوز/ يوليو 1992(, �ش 54.
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اأ. م�رش و�سورية والعراق:

عدَّت م�رض حركة فتح يف بداياتها جمرد فرع تابع لالإخوان امل�شلمني, اأو 

اأو عميلة لال�شتخبارات االأمريكية يف ظّل  ال�شعودية,  العربية  واجهة للمملكة 

خالفات عبد النا�رض مع االأطراف املذكورة, وراأت م�رض والتيارات الفل�شطينية 

املوؤيدة لها من حركة القوميني وجبهة التحرير قرار فتح ببدء العمل الع�شكري 

�شنة 1965, ما هو اإال حماولة لتوريط م�رض يف حرب ع�شكرية مع “اإ�رضائيل”, 

حرب  نتيجة  بعد  لكن  غزة.  قطاع  يف  احلركة  يف  وقيادات  اأع�شاء  فاعتقلت 

الفدائي  العمل  من  موقفها  تغري  بعد  فتح  مع  �شيا�شتها  م�رض  غرّيت   1967

“اإ�رضائيل”  اإىل فتح جبهات جديدة مع  الفل�شطيني ككل, وذلك حلاجة م�رض 

من داخل فل�شطني املحتلة, واحل�شول على معلومات ا�شتخبارية من الفدائيني 

جهة  من  العرب  املفاو�شني  موقف  ولتقوية  جهة,  من  م�رض  قوة  ال�شتعادة 

كانت  والتي   ,141 الكتيبة  بحل  م�رض  قامت  االأهداف  هذه  ولتحقيق  اأخرى. 

1956, وال�شماح لهذه الكتيبة بالتطوع  تعمل ل�شالح م�رض يف غزة منذ �شنة 

يف �شفوف فتح يف االأردن وال�شفة الغربية, واأ�شبحت م�رض ت�شتقبل قيادات 

فتح يف القاهرة كغريهم من حلفائها يف حركة القوميني العرب والهيئة العامة 

لتحرير فل�شطني, وعينت �شباط ات�شال بهم يف عّمان واأر�شلت طائرتني من 

.
27

االإمدادات الع�شكرية

اأما �شورية فقد كان موقفها غام�شاً جتاه الفدائيني, وذلك ب�شبب ارتباك 

ال�شيا�شة الداخلية لنظام نور الدين االأتا�شي الذي كان يرفع �شعارات حترير 

فل�شطني, وبداأ يواجه �رضاعاً على ال�شلطة وتبادالً للتهم, مما اأدى اإىل حدوث 

ت�شييق من جهة وانفراجات من جهة اأخرى جتاه العمل الفدائي, وعلى الرغم 

مع�شكرات  اإدارة  يف  وا�شعة  حرية  على  ح�شلت  فتح  اأن  اإال  القيود  هذه  من 

املرجع نف�شه, �ش 56-54.  
27
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وقت  يف  املتطوعني  من  كبري  عدد  ا�شتقبال  اإىل  اأدى  مما  لها,  التابعة  التدريب 

قيا�شي, وقدموا لها عربات ع�شكرية وت�شهيالت حلركة االأفراد واالإمدادات 

اأحمد  يتزعمها  كان  التي  الفل�شطينية  التحرير  جبهة  ومنحت  احلدود,  عرب 

جربيل ت�شهيالت مماثلة, و�شمح حلركة القوميني العرب مبوا�شلة ن�شاطها يف 

�شورية, الذي متنع منذ �شنة 1963, بعد الوفاق الذي ح�شل بني عبد النا�رض 

ال�شوريني  ال�شباط  م�شاعدة  من  احلركة  وا�شتفادت  احلرب,  بعد  و�شورية 

.
28

لها

عالقاتها  تاأرجح  ظّل  يف  العراق  مع  العالقات  بتوطيد  فتح  حركة  اهتمت 

حزيران/ تلت  التي  االأ�شهر  ففي  وهبوطاً,  �شعوداً  ال�شوري  النظام   مع 

االأردن  يف  العراقية  القوات  قائد  النقيب  ح�شن  اللواء  قدَّم   ,1967 يونيو 

اأذونات عراقية للمرور  اإعطائهم  الفل�شطينية, تتمثل يف  للمنظمات  م�شاعدات 

نهر  اإىل  توجههم  خالل  االأردين  اجلي�ش  و�شعها  التي  التفتي�ش  نقاط  عرب 

االأردن, وغ�ش النظر عن عدد كبري من الفارين من جي�ش التحرير الفل�شطيني 

فتح  واأن�شاأت  الفدائيني,  اإىل  خمازنهم  من  الع�شكرية  االإمدادات  حتويل  وعن 

يحمل  كان  الذي  عارف  ال�شالم  عبد  للرئي�ش  املعار�شة  القوى  مع  عالقات 

جتاه فتح موقفاً عدائياً �شبيهاً مبوقف عبد النا�رض قبل �شنة 1967, قادت هذه 

لي�شتخدمها  العراق  يف  ال�شعبية  الثورة”  م�شاندة  “جلان  تاأ�شي�ش  اإىل  العالقة 

.
نظام البعث الحقاً يف انقالبه على احلكم يف اآذار/ مار�ش 1968 29

ب. الأردن ولبنان:

ح�شولهم  اإىل  و�شورية  والعراق  م�رض  يف  للفدائيني  املتزايد  النفوذ  اأدى 

على حرية يف اأداء ن�شاطهم يف لبنان واالأردن بعد معاناتهم الناجتة عن القيود 

املرجع نف�شه, �ش 56.  
28

املرجع نف�شه, �ش 57.  
29
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التي فر�شت عليهم قبل �شنة 1967, ومع ن�شوب احلرب اأطلق االأردن �رضاح 

التحرير  ومنظمة  العرب  القوميني  وحركة  فتح  وعنا�رض  اأع�شاء  من  مئات 

و�شباطه,  جنوده  لرغبة  وا�شتجابة  ال�شعبي  ال�شغط  وبعد  الفل�شطينية, 

تنامي  وبعد  الفل�شطينيني,  الالجئني  ع�رضات  بتدريب  اللبناين  اجلي�ش  با�رض 

قيود  فر�ش  اإىل  ولبنان  االأردن  حكومتا  �شعت  االأخرى,  واملنظمات  فتح  قوة 

على الفدائيني, وذلك من خالل مالحقتهم واعتقالهم, وجاء ذلك يف ت�رضيح 

اأي ن�شاط ع�شكري ال يكون �شمن  1967/9/5 باأنه يعار�ش  للملك ح�شني يف 

من  عدد  اإن�شاء  ا�شتطاعت  الفل�شطينية  املنظمات  اأن  اإال  �شاملة,  عربية  خطة 

القواعد وامل�شتودعات ال�رضية يف غور االأردن والتي اأ�شبحت معروفة الحقاً 

و�شباط  جنود  ان�شياع  عدم  الفل�شطينيني  املقاتلني  قوة  من  وزاد  للجميع. 

فتح  ا�شتطاعت  اأي�شاً  لبنان  ويف  الفل�شطينية.  التنظيمات  �شّد  للعمل  اأردنيني 

وحركة القوميني العرب فتح مكاتب �رضية للن�شاط الع�شكري, اإال اأّن الن�شاط 

.
30ً

الع�شكري ظّل حمظورا

تغريت العالقة مع لبنان واالأردن بعد �شيطرة فتح على منظمة التحرير, 

حيث جرى التن�شيق مع الدولتني من قبل جمال عبد النا�رض, ففي 1969/11/3, 

اللبناين  اجلي�ش  قائد  الب�شتاين  اإميل  العماد  بني  القاهرة”  “اتفاقية  توقيع  مّت 

الفل�شطينية  التحرير  منظمة  بني  العالقات  تنظيم  بهدف  عرفات,  ويا�رض 

واجلي�ش اللبناين يف مناطق جنوب لبنان بح�شور ر�شمي م�رضي. ومبوجب 

االتفاقية بداأت القوات الفل�شطينية باالنت�شار يف حمورين رئي�شيني على احلدود 

اجلبهة  وحمور  اجلبهات,  اأطول  وهي  االأردن  جبهة  حمور  فل�شطني,  مع 

جهات  ثالث  من  بـ“اإ�رضائيل”  الفل�شطينية  املقاومة  اأحاطت  وهكذا  اللبنانية. 

املرجع نف�شه, �ش 58.  
30
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هي �شورية واالأردن ولبنان, وبداأت بتنفيذ عملياتها باإ�رضاف القيادة العامة 

.
31

يف القاهرة

لبنان  يف  الفل�شطيني  الوجود  تنظيم  على  اأي�شاً  القاهرة”  “اتفاقية  ن�شت 

العمل, واأن�شاأت  اأعطتهم احلق يف  مدنياً وع�شكرياً يف جماالت خمتلفة, بحيث 

مبوجبها جلان فل�شطينية لرعاية م�شالح الفل�شطينيني يف املخيمات بالتعاون 

داخل  الفل�شطينية  للمقاومة  ع�شكرية  نقاطاً  واأن�شاأت  اللبنانية,  ال�شلطات  مع 

املخيمات تتعاون مع هذه اللجان لتاأمني ح�شن العالقة مع ال�شلطات اللبنانية, 

الثورة  يف  بامل�شاركة  لبنان  يف  املقيمني  للفل�شطينيني  اأي�شاً  مبوجبها  و�شمح 

و�شالمته,  لبنان  مبادئ  مع  يتعار�ش  ال  ب�شكل  امل�شلح  والكفاح  الفل�شطينية 

واأعطيت  احلدود,  على  وا�شتطالعاً  مرور  ت�شهيالت  الفدائي  للعمل  وقدمت 

ال�شوؤون  يف  تدخلهم  عدم  ل�شمان  اأع�شائها  على  لالإ�رضاف  �شالحيات 

الطرفان  امل�شادرة, واتفق  املعتقلني واالأ�شلحة  اإ�شافة لالإفراج عن  اللبنانية, 

.
32

على اأن الكفاح امل�شلح يعود نفعاً عليهما

الكفاح و�سعود  فل�سطينياً  التحرير  مبنظمة  الثقة  تراجع   ثانياً: 

     امل�سلح:

اأحمد  مع  خالفات  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �شهدت 

اإىل  الدعوة  حول  اخلالفات  هذه  حيثيات  دارت   ,1967 �شنة  بعد  ال�شقريي 

ت�شكيل اأطر �شعبية تنظم اجلماهري وتعرب عنها, بينما راأى ال�شقريي �رضورة 

رف�ش  وكذلك  االإذاعات,  عرب  ال�شعب  وخماطبة  الوطني  باملجل�ش  االكتفاء 

ال�شقريي مقرتحات باإن�شاء قوات حترير �شعبية تختلف عن جي�ش التحرير 

حممد فوزي, الإعداد ملرحلة التحرير 1970-1967.   
31

املرجع نف�شه.  
32
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ال�شقريي كان  اأن  اأي�شاً,  نقاط االختالف  يف مناطق تواجدها ومهامها, ومن 

االآخرون  يرى  بينما  االأثر,  وقليلة  ب�شيطة  ولو  ع�شكرية  بعمليات  يطالب 

�رضورة التخطيط للعمليات, مع االنتظار ملدة ثالثة �شهور مّت االتفاق عليها 

عن  �شدر  قراراً  التنفيذية  اللجنة  اأع�شاء  ا�شتهجن  اإعداد.  كفرتة  بينهم 

ال�شقريي يفو�شه بتثوير جي�ش التحرير الفل�شطيني, والذي اأ�شدر يف اأعقابه 

“جمل�ش  وت�شكيل  الفدائي  العمل  منظمات  كافة  توحيد  عن  فيه  اأعلن  بياناً 

قيادة الثورة لتحرير فل�شطني”, اإ�شافة اإىل حّل قيادة قوات التحرير ال�شعبية 

وت�شكيل قيادة لها برئا�شته مع تركيزه على �شباط جي�ش التحرير املناه�شني 

فيما  فردياً,  عمالً  ذلك  التنفيذية  اللجنة  وعّدت  فيها,  كاأع�شاء  املدين  للواء 

واأعماله,  بال�شقريي  تربطها  عالقة  اأّي  ونفت  باالأمر,  علمها  فتح  حركة  نفت 

وقد اأدت هذه اخلالفات الحقاً بعد عقد اجتماع للجنة التنفيذية يف القاهرة اإىل 

ال�شعبية  واجلبهة  فتح  حركة  منها  جهات,  عدة  من  بطلب  ال�شقريي  ا�شتقالة 

اأعقاب ذلك  التحرير, وُعنيِّ يحيى حمودة يف  لتحرير فل�شطني وقيادة جي�ش 

.
33

رئي�شاً للجنة التنفيذية للمنظمة

االأفعال  ردود  نتيجة  ال�شقريي  مع  الفل�شطينية  الف�شائل  خالف  جاء 

و�شخط الفل�شطينيني على هزمية حزيران/ يونيو, واأعزى هوؤالء ذلك اإىل دور 

ب�شبب  اجلماهري  منه  ا�شتاءت  والذي  بـ“ال�شعيف”,  و�شفوه  الذي  املنظمة 

وب�شبب  “مهزومة”,  بنظرهم  اأ�شبحت  التي  العربية  لالأنظمة  املطلقة  تبعيته 

�شعف دور جي�ش التحرير الفل�شطيني التابع للمنظمة خالل احلرب, اإ�شافة 

�شميح حمودة, “يحيى حمودة ومنظمة التحرير الفل�شطينية يف الفرتة االنتقالية 24 كانون االأول   
33

)دي�شمرب( 1967-1 �شباط )فرباير( 1969،” جملة �سوؤون فل�سطينية, مركز االأبحاث, منظمة 

التحرير الفل�شطينية, العدد 253-254, �ش 49-83, انظر:

http://www.shuun.ps/page-155-ar.html  
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اإىل رغبة فتح يف ال�شيطرة على العمل الوطني كف�شيل جديد ي�شعى اإىل اإيجاد 

زيادة  يف  وت�شهم  نفوذه,  من  وتزيد  ودولياً  اإقليمياً  متثله  فل�شطينية  مظلة 

ح�شده ال�شعبي. وقد اأ�شهم �شغط التيارات الفل�شطينية, اإ�شافة اإىل ان�شحاب 

عدد من قيادات وعنا�رض جي�ش التحرير وان�شمامهم للمنظمة يف ظّل ان�شغال 

اإىل تقدمي  ال�شقريي مما دفعه  ال�شغط على  ازدياد  اإىل  النك�شة,  بنتائج  عربي 

ا�شتقالته. 

1. �سيطرة فتح على املنظمة:

اتبعت حركة فتح عقب انطالقتها نهجاً ع�شكرياً يف الن�شال �شّد االحتالل 

ال�شغط  بهدف  اإ�رضائيلية  الأهداف  املوجهة  العمليات  خالل  من  االإ�رضائيلي, 

العمل  باأهمية  تعرتف  اأن  اإال  املنظمة  اأمام  يكن  ومل  التحرير,  منظمة  على 

الفل�شطيني,  التحرير  جي�ش  تو�شيع  اأجل  من  باإجراءات  وقامت  الع�شكري, 

 كما فر�شت التجنيد االإجباري جلميع الفل�شطينيني يف لبنان واالأردن, وذلك

واجهت   .
34

فتح حركة  �شعبية  زيادة  ظّل  يف  ال�شعبي  التاأييد  ك�شب  بهدف 

على  اعتداء  فيها  االإجراءات  هذه  اأن  راأت  التي  االأردن  من  معار�شة  املنظمة 

هذا  واأ�شهم  واالأردن,  املنظمة  بني  اخلالف  تفجري  اإىل  اأدى  مما  �شيادتها, 

التغلغل م�شتغلة  ا�شتطاعت  املنظمة, حيث  اخلالف يف زيادة نفوذ فتح داخل 

العمليات  ظّل  يف  �شعبيتها  وازدياد  جهة,  من  املنظمة  قيادات  بني  اخلالف 

امل�شلحة التي تنفذها من جهة اأخرى, يف حني ف�شلت منظمة التحرير يف اإر�شاء 

القاعدة ال�شعبية القادرة على حمايتها. وكان جي�ش التحرير الفل�شطيني ينتظر 

.
االأوامر من االأنظمة العربية للتحرك, وترجم ذلك يف هزمية حرب 1967 35

ماهر ال�رضيف, االبحث عن كيان: درا�سة يف الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني 1908-1993, �ش 140.  
34

البناء  واإعادة  التجربة  تقييم  الفل�سطينية:  التحرير  منظمة  )حمرر(,  �شالح  حممد  حم�شن   
35

)بريوت: مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات, 2007(, �ش 29. 
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عقب ا�شتقالة ال�شقريي من قيادة املنظمة يف كانون االأول/ دي�شمرب 1967, 

الفرتة االنتقالية, و�شيطرت حركة فتح الحقاً  توىل يحيى حمودة قيادتها يف 

اخلام�شة  الوطني  املجل�ش  دورة  يف  التنفيذية,  اللجنة  مقاعد  غالبية  على 

للجنة  رئي�شاً  عرفات  يا�رض  وانتخب   ,1969 فرباير  �شباط/  يف  عقدت  التي 

, وعربت فتح عن موقفها جتاه املنظمة بعد االن�شمام لها وللمجل�ش 
36

التنفيذية

واأن  ال�رضية,  وتنظيماتها  امل�شتقلة  �شخ�شيتها  على  �شتحافظ  باأنها  الوطني 

هذا االن�شمام ال يعني قبولها بالطريقة التي اأخرجت فيها �شمن قمة عربية, 

تناق�شاتها  تعك�ش  التي  الر�شمية  العربية  للمواقف  خا�شعة  يجعلها  مما 

مواد  باإدخال  الفل�شطيني  القومي  امليثاق  تعديل  اإىل  الحقاً  فاجتهت   ,
37

عليها

جديدة وتعديل بع�ش املواد القائمة, اإ�شافة اإىل تغيري ا�شمه اإىل امليثاق الوطني 

الفل�شطيني بهدف اإبراز ال�شخ�شية الفل�شطينية, وقيادة الن�شال الوطني. بعد 

ا�شتقالة ال�شقريي اأ�شبحت املنظمة متثل ائتالفاً من قوى وف�شائل فل�شطينية 

متعددة ي�شريها املجل�ش الوطني الفل�شطيني, بعد اأن كانت متثل جمموعة من 

ال�شخ�شيات واالأفراد. 

2. تاأ�سي�س اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني وانق�سام الي�سار:

من  الرغم  على  اإن�شائها  عقب  املنظمة  العرب  القوميني  حركة  انتقدت 

م�شاركتها يف اجتماع املجل�ش الوطني االأول, وراأت باأنها لي�ش البديل الثوري 

الذي انتظره ال�شعب الفل�شطيني طويالً, ويف جل�شة املجل�ش الوطني الثانية يف 

بتحويل  فيها  طالبت  مذكرة  العرب  القوميني  حركة  اأعدت   ,1965 مايو  اأيار/ 

املنظمة اإىل منظمة ثورية تقوم على تنظيم �شعبي يجمع كل املنظمات الثورية 

�شالح خلف, فل�سطيني بال هوية, �ش 64.  
36

,1968-1958 فتح:   - الفل�سطيني  الوطني  التحرير  حركة  عدوان,  علي  حممد  ع�شام   
37 

�ش 246-245.
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الفل�شطينية, ويكون لها جي�شاً نظامياً واآخر �شعبياً, وقد وّقعت على مقرتحها 

.
38

ثمانية تنظيمات با�شتثناء حركة فتح

باأنها   1967 �شنة  هزمية  على  العرب  القوميني  حركة  فعل  ردة  كانت 

بقيادة  احلركة  فيه  ناق�شت  تقرير  وهو  متوز”,  بـ“تقرير  عرف  ما  اأ�شدرت 

اإىل  فيه  ودعت  املطلوبة,  املواجهة  واأ�ش�ش  الهزمية,  تداعيات  حب�ش  جورج 

�رضورة انتقال الثورة امل�شلحة للطبقات الكادحة عربياً, و�شّكل هذا التقرير 

ي�شارياً,  وجتذيرها  العرب  القوميني  حركة  ت�شكيل  الإعادة  النظري  البناء 

اإىل  الحقاً  اأدى  مما  احلركة,  قيادة  يف  اخلالفات  احتدام  اإىل  اأدى  الذي  االأمر 

ان�شحاب  بعد  ال�شعبية  انحدرت اجلبهة  العربية, ومنها  االأقطار  يف  انق�شامها 

.
39

جبهة التحرير العربية وبع�ش النا�رضيني

 ,1967 �شنة  بهزمية  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  ت�شكيل  يرتبط 

وجاءت بعد الدرو�ش املبنية على ف�شل االأنظمة العربية, واأعلنت االنطالقة يف 

بيان �شدر عن اجلبهة يف 1967/12/11, كما ويرتبط ن�شووؤها بتجربة حركة 

القوميني العرب وخ�شو�شاً منظمتا “�شباب الثاأر” و“اأبطال العودة”, واأكدت 

يف بيانها االأول على لغة العنف الثوري بوجه االحتالل, وعلى القتال العنيف 

الفل�شطيني بن�شال  �شّد االحتالل والثورة امل�شلحة, وربطت ن�شال ال�شعب 

بتاأ�شي�ش  اجلبهة  وبداأت  العربي,  الوطن  يف  اال�شتعمار  �شّد  الثورية  القوى 

يف  املقاومة  بعمليات  وبا�رضت  االأردن,  غور  منطقة  يف  الع�شكرية  قواعدها 

.
40

ال�شفة الغربية وقطاع غزة

“م�شرية اجلبهة ال�شعبية من حركة القوميني العرب حتى املوؤمتر ال�شاد�ش متوز 2000 )قراءة   
38

وعر�ش لوثائق موؤمترات اجلبهة(,” الدائرة الثقافية املركزية, اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني, 

متوز/ يوليو 2010, �ش 29, انظر:

 https://harakawahida.files.wordpress.com/2011/02/pflp_10072543.pdf  

املرجع نف�شه, �ش 31.   
39

املرجع نف�شه, �ش 37-34.   
40
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الفل�شطينية من  التحرير  1968 جبهة  اأكتوبر  االأول/  ان�شحبت يف ت�رضين 

القيادة   - ال�شعبية  “اجلبهة  با�شم  الحقاً  عرف  ما  لت�شكل  ال�شعبية,  اجلبهة 

العامة” بقيادة اأحمد جربيل, ون�شبت الحقاً خالفات بني قيادات اجلبهة حول 

العربية واالأنظمة  الربجوازية  االأيديولوجية من جهة, واملوقف من  الق�شايا 

املوؤمتر  عقد  اإىل  اجلبهة  بادرت  امل�شاكل  هذه  وحلل  اأخرى.  جهة  من  الوطنية 

اآب”  بـ“وثيقة  ما عرف  1968, الإعداد  اأبريل  ني�شان/  اأوائل  االأول يف  الوطني 

التح�شريية ملوؤمتر اآب/ اأغ�شط�ش 1968 الذي عقد يف ظّل غياب جورج حب�ش 

ب�شبب اعتقاله يف �شجون النظام ال�شوري, اإال اأّن املوؤمتر مل ينجح يف ا�شتعادة 

النقاط  بع�ش  على  اخلالف  وب�شبب  والقيادات,  لالأع�شاء  الداخلية  الوحدة 

حزيران  هزمية  بعد  االأو�شاع  بالتف�شيل  تناولت  التي  اآب”,  “وثيقة  حول 

وال�شيا�شة التي �شتنتهجها اجلبهة يف ظّل املعطيات اجلديدة, اإ�شافة اإىل خالف 

واأعلنوا  اجلبهة  من  تيار  ومعه  حوامتة  نايف  ان�شحب  وفكري,  اأيديولوجي 

.
ت�شكيل اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�شطني يف �شباط/ فرباير 1969 41

خالل تلك الفرتة بداأت اجلبهة ال�شعبية بتنفيذ عمليات يف الداخل واخلارج 

�شّد اأهداف اإ�رضائيلية, ومنها عمليات خطف طائرات كجزء من الن�شال الذي 

مار�شته ف�شائل منظمة التحرير الفل�شطينية االأخرى, ولكن االن�شقاقات التي 

حلت باجلبهة جعلتها الف�شيل الثاين يف املنظمة بعد فتح. 

3. �سعود الكفاح امل�سلح انطالقاً من ال�ستات:

خلالفات  ونتيجة  العربية,  اجليو�ش  وهزمية   1967 �شنة  حلرب  نتيجة 

ال�شقريي مع الدول العربية بعد قمة اخلرطوم, ح�شلت التنظيمات الفل�شطينية 

الظروف  م�شتغلة  العربية,  االأنظمة  قبل  من  والن�شال  التحرك  حرية  على 

املرجع نف�شه, �ش 29-41.  
41
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وخ�شو�شاً  م�شرتك,  قا�شم  وجود  ظّل  يف  الهزمية  بعد  الدول  عا�شتها  التي 

اأجل  ومن  ولبنان,  وم�رض  �شورية  يف  عربية  اأرا�شٍ  احتلت  “اإ�رضائيل”  اأّن 

املجال  العربية الإف�شاح  العربي ا�شطرت احلكومات  ال�شعبي  ال�شخط  تفادي 

اأمام املقاومة الفل�شطينية ملمار�شة عملها يف الدول العربية, وا�شتطاع الفدائي 

الفل�شطيني فيها بناء قواعد قوية ووا�شعة يف االأردن ولبنان.

وخ�شو�شاً  امل�شلح,  الفدائي  بالن�شاط   1970-1967 الفرتة  امتازت 

بحكم  واالأردن  لبنان  من  كل  يف  الفل�شطينية,  التنظيمات  قواعد  من  ال�شادر 

طول احلدود مع فل�شطني املحتلة, وتطور العمل الفدائي من 12 عملية �شهرياً 

199 عملية  اإىل  ثم و�شل  1968, ومن  �شنة  �شهرياً  52 عملية  اإىل   1967 �شنة 

.
�شهرياً �شنة 1969, و279 عملية �شهرياً �شنة 1970 42

ردع  “اإ�رضائيل”  حاولت  املحتلة,  االأرا�شي  يف  فتح  هجمات  ازدياد  بعد 

احلدودية,  الكرامة  بلدة  اإىل  فتوجهت  االأردن  غور  يف  الفل�شطينيني  الفدائيني 

كان  والذي  االإ�رضائيلي,  اجلي�ش  بني   1968/3/21 يف  معركة  حدثت  وهنالك 

تقودها  كانت  التي  الفل�شطينية  والتنظيمات  جهة,  من  جندي  األف   15 قوامه 

الفدائيون  اأحلق  وقد  اأخرى,  جهة  من  االأردين  اجلي�ش  من  ومب�شاندة  فتح 

واجلي�ش االأردين خ�شائر فادحة يف اجلي�ش االإ�رضائيلي, الذي طلب هدنة من 

االأردن الإخالء قتاله وجرحاه, و�شحب مركباته التي �شحقها اجلي�ش االأردين 

.
43

بقذائفه

املعا�رشة  وتطوراتها  التاريخية  خلفياتها  الفل�سطينية:  الق�سية  �شالح,  حممد  حم�شن   
42

)بريوت: مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات, 2012(, �ش 89.

قناة اجلزيرة الف�شائية, برنامج حكاية ثورة - الكرامة, يوتيوب, 2008/10/24, انظر:   
43

https://www.youtube.com/watch?v=mOXCJvQg0iE&index=3&list=PL20493CACE  
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اأ�شهم الن�رض الذي حققه الفدائيون الفل�شطينيون مب�شاندة اجلي�ش االأردين 

يف معركة الكرامة بتزايد ان�شمام الفدائيني للتنظيمات الفل�شطينية يف االأردن, 

معنويات  رفع  الذي  يونيو  حزيران/  هزمية  بعد  االأول  االنت�شار  كونه 

بع�ش  من  زائداً  دعماً  الفل�شطينية  التنظيمات  والقت  الفل�شطينيني,  الفدائيني 

للفدائيني  انت�شاراً  التو�شع  هذا  عن  ونتج  م�رض,  وخ�شو�شاً  العربية  الدول 

يف مناطق جبلية داخلية قريبة من املخيمات والقرى االأردنية, مما اأدى الحقاً 

اإىل ن�شوء خالفات مع اأطراف على ال�شاحة االأردنية, تو�شعت هذه اخلالفات 

واجلي�ش  التحرير  منظمة  بني  �شداماً  لين�شاأ  و1971   1970 �شنتي  خالل 

االأردين عرفت بـ“اأيلول االأ�شود”, واأدى هذا ال�شدام اإىل اإخراج قوات املنظمة 

من االأردن, وبذلك فقد فقدت اأهم �شاحاتها وانتقلت اإىل لبنان, وا�شتطاعت اأن 

اللبناين  لنفوذها هناك, وا�شطرت خلو�ش �رضاع مع اجلي�ش  تر�شخ قاعدة 

 ,1969 نوفمرب  الثاين/  ت�رضين  يف  القاهرة  باتفاق  ذلك  وانتهى  ذلك,  لتحقيق 

.
44

والذي خولها حّق العمل امل�شلح عرب لبنان

4. ال�سعب الفل�سطيني يف املناطق التي احتلت بعد الهزمية:

بعد حرب �شنة 1967 التي نتج عنها احتالل ال�شفة الغربية وقطاع غزة, 

االإ�رضائيلي  االحتالل  حكم  حتت  جغرافياً  موحدون  الفل�شطينيون  اأ�شبح 

كما مل يحدث من قبل يف الفرتة منذ �شنة 1948, فزاد االحتالل من ارتباطهم 

, وجاء ذلك بعد فرتة حكم االأردن لل�شفة الغربية وم�رض 
45

بالهوية الوطنية

املعا�رشة, وتطوراتها  التاريخية  خلفياتها  الفل�سطينية:  الق�سية  �شالح,  حممد  حم�شن   
44 

�ش 90.

زينة,  اأبو  عالء  ترجمة  الداخل,  يف  العدو  الفل�شطينية:  التحرير  منظمة  احل�شن,  عفيف  ح�شن   
45

�شحيفة الغد, عّمان, 2015/9/8, انظر:

http://www.alghad.com  
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لقطاع غزة, والتي تبع فيها الفل�شطينيون الدول احلاكمة قانونياً واإدارياً, وقد 

الفرتة  تلك  االإ�رضائيلي, و�شاد يف  التبعية من �شعورهم باالحتالل  قللت هذه 

الكبري  االأمل  الفل�شطينية, يف ظّل  الهوية  العربية على ح�شاب  القومية  �شعور 

الذي حمله الفل�شطينيني بداخلهم جتاه القيادات العربية وجيو�ش العرب ظناً 

منهم باأن مرحلة التحرير قادمة. 

كنتيجة لنك�شة حزيران/ يونيو, احتلت “اإ�رضائيل” ال�شفة الغربية البالغة 

بذلك  واأجربت   ,
2
كم  363 م�شاحته  البالغة  غزة  وقطاع   

2
كم  5878 م�شاحتها 

, ومنهم من مّت تهجريه 
46

اأكرث من 300 األف فل�شطيني اإىل النزوح عن ديارهم

للمرة الثانية, واأغلب هوؤالء النازحني انتقلوا اإىل ال�شفة ال�رضقية لنهر االأردن 

)االأردن(, وقد اأ�شهم ذلك يف �شّخ دماء جديدة اإىل منظمة التحرير ومع�شكراتها 

التدريبية يف االأردن. 

اندمج فل�شطينيو ال�شفة الغربية وقطاع غزة يف الن�شال الفل�شطيني الذي 

قادته التنظيمات الفل�شطينية يف اخلارج, فبعد الت�شهيالت التي ح�شلت عليها 

املحتلة  املناطق  اإىل  توجهت  فل�شطني,  لتحرير  ال�شعبية  واجلبهة  فتح  من  كالً 

الإن�شاء خاليا �رضية تابعة لها, وقد قامت هذه اخلاليا بتنفيذ بع�ش الهجمات 

قبل  من  وت�شفيات  واعتقال  مالحقة  وواجهت  االإ�رضائيلي,  االحتالل  �شّد 

االحتالل, وبالرغم من ذلك فقد �شكل الفل�شطينيون يف االأرا�شي املحتلة قاعدة 

داخلية حا�شنة للعمل امل�شلح واملقاومة �شّد االحتالل, فقادت هذه اجلماهري 

حراكات �شعبية خالل ال�شبعينيات والثمانينيات انتهاء بانتفا�شة �شنة 1987.

حممد عبد العاطي, اأهم النتائج امليدانية حلرب 67, موقع اجلزيرة.نت, 2007/6/4, انظر:  
46

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/34a500f6-428e-4c29-aee9-19e663c99c4b  
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 ثالثاً: حتول فكري يتمثل يف تغيري امليثاق القومي الفل�سطيني اإىل

    ميثاق وطني:

من  وبعدها   1967 �شنة  حرب  قبل  م.ت.ف  خطاب  حتليل  ميكن 

 ,
47

)القومي( الفل�شطيني  القومي  امليثاق  ن�ش  بني  املقارن  التحليل  خالل 

القد�ش يف  عقد  الذي  الفل�شطيني  العربي  املوؤمتر  يف  عليه  امل�شادقة  مّت   الذي 

مّت  الذي   ,
49

)الوطني( الفل�شطيني  الوطني  امليثاق  ون�ش   ,
48 1964/8/28 يف 

امل�شادقة عليه يف الدورة الرابعة للمجل�ش الوطني املنعقد يف القاهرة يف الفرتة 

يتكون  القومي  اأّن  جند  امليثاقني  بني  باملقارنة   .
50 1968/7/17-10 بني  ما 

33 مادة بعد حذف املقدمة,  من مقدمة و29 مادة, بينما الوطني فيتكون من 

باالإ�شافة اإىل تعديل وزيادة مواد اإ�شافية على القومي, حيث مّت حذف املقدمة 

ومادتي )22+24( واإ�شافة 7 مواد للوطني )9+10+17+21+28+29+30(؛ 

10+9+8+7+5+3+1( اأرقامها  القومي مع تغيري  20 مادة يف  تعديل  مع 

بقيت  بينما   ,)26+25+23+21+20+19+18+17+16+15+14+13+12+

املادتني  ودجمت  )2+6+12+27+28+29(؛  تتغري  ومل  هي  كما  مواد  �شتة 

)3+4( يف مادة واحدة بعد تعديلهما.

قطع  بهدف  جاء  حذفها  اأّن  املحذوفة,  املواد  على  االطالع  بعد  ي�شتنتج 

ح�رض  رف�ش  اإىل  باالإ�شافة  ال�شلمي”,  “التعاي�ش  بفكرة  املناداة  على  الطريق 

امليثاق القومي الفل�شطيني, موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, 1964, انظر:  
47

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/28-5-1964b.pdf  

الرابع, املجلد   ,)1984 الفل�شطينية,  املو�شوعة  هيئة  )دم�شق:  الفل�سطينية  املو�سوعة   
48 

�ش 313–326. 

مركز املعلومات الوطني الفل�شطيني - وفا, امليثاق الوطني الفل�شطيني 1968/10/7, انظر:   
49

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4921  

في�شل حوراين, الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني 1964-1974 )رام اهلل: 2014(, �ش 199.  
50
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عمل املنظمة يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة, بذريعة احرتام ال�شيادة االأردنية, 

باجتاه  دفعت   ,1967 �شنة  حرب  اأّن  على  يداّلن  املحذوفني  البندين  كال 

امل�شلح, بوا�شطة تو�شيع �شاحة عمل املنظمة, بهدف  الكفاح  املطالبة بانتهاج 

اجلديد  الواقع  قبول  فكرة  رف�ش  على  التاأكيد  مع  التحرير,  عملية  اإجناز 

عالقات  يعك�ش  اخلطاب  هذا  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�شفة  باحتالل  املتمثل 

الفل�شطينية,  املقاومة  و�شعود  العربية,  االأنظمة  هزمية  عقب  النا�شئة  القوة 

وخ�شو�شاً بعد معركة الكرامة �شنة 1968, فهزمية االأنظمة و�شمود املقاومة 

يف معركة الكرامة, ر�شخ ا�شت�شعار املنظمة حتررها من �شطوة االأنظمة العربية 

وبالتايل  التحرير,  معركة  خلو�ش  توؤهلها  التي  القوة,  متتلك  كونها  املنهزمة 

اأّنها كتنظيم ال  فاإن هذا يعطيها احلق للحديث با�شم ال�شعب الفل�شطيني, مبا 

يوجد لديها اأي التزامات دولية حتد من حركتها, بعك�ش االأنظمة العربية التي 

تخ�شع يف قراراتها ملوازين القوى واملواثيق الدولية. 

حرب اأّن  اإىل  املعدلة,  املواد  اإىل  باالإ�شافة  للميثاق  امل�شافة  املواد   ت�شري 

�شنة 1967 دفعت باجتاه تبني املنظمة للكفاح امل�شلح كا�شرتاتيجية للتحرير, 

وهذا جاء كنتيجة لتبني املنظمة الإطار ال�رضاع, مبني على كونه �رضاع بني 

حركة حترر وطني وا�شتعمار كولونيايل, �شبيه بالنموذج اجلزائري, وبالتايل 

فاإّن النموذج االأمثل حلل مثل هذا ال�رضاع يكون عرب حتقيق منوذج التحرير 

ثنايا  يف  ذلك  يظهر  ال�شلمية,  باحللول  القبول  دون  امل�شتعمر,  وطرد  ال�شامل 

املواد التي مّت اإ�شافتها والتي اأكدت على انتهاج الكفاح امل�شلح, ورف�ش احللول 

ال�شلمية, مع التاأكيد على الكيانية الفل�شطينية وا�شتقالل القرار. 

ي�شتنتج من املواد التي مّت تعديلها التاأكيد على تبني املنظمة الإطار ال�رضاع 

تعد  املنظمة  وباأن  الوطني,  البعد  على  الرتكيز  يف  جنده  ما  وهذا  الكولونيايل, 

عن  االبتعاد  باجتاه  امليثاق  نحا  ذلك  يتحقق  وحتى  الثورة,  لف�شائل  ممثلة 

بعد  ملا  فل�شطني  دولة  هوية  عن  احلديث  وتاأجيل  االأيديولوجية,  اخلالفات 
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لل�رضعية  ت�شري  ن�شو�ش  اإدراج  عدم  من  وي�شت�شف  التحرير,  عملية  اإمتام 

الدولية, ما ذكر �شابقاً من تبني املنظمة الإطار ال�رضاع الكولونيايل, فال�رضعية 

الدولية تبنت قرار التق�شيم, الذي ي�شم بني ثناياه االعرتاف بحق “اإ�رضائيل” 

بالوجود, وهذا يعني �شمناً باأن ال�رضاع لي�ش بني م�شتعَمر وم�شتعِمر, واإمنا 

بني حركتَْي حترر وطني, احلركة ال�شهيونية واحلركة الوطنية الفل�شطينية, 

واأن اخلالف بينهما ينح�رض بتق�شيم االأر�ش بينهما.

يف اجلداول التالية, �شيتم التطرق بالتف�شيل للتعديالت التي مّت اإجراوؤها:

1. املواد التي مّت حذفها من امليثاق القومي:

اإىل  باالإ�شافة  اإن�شائية  عبارات  حتتوي  التي  املقدمة  حذف  مّت  اأنه  يالحظ 

املادة 22 واملادة 24, كما هو مو�شح باجلدول التايل:  

الدللةن�س املادة املحذوفةاملادة

22

“يوؤمن ال�شعب الفل�شطيني بالتعاي�ش 
ال�شلمي على اأ�شا�ش الوجود ال�رضعي 

اإذ ال تعاي�ش مع العدوان وال �شلم مع 

االحتالل واال�شتعمار”.

يوؤ�رض اإىل رف�ش ذكر فكرة 

التعاي�ش ال�شلمي, رمبا حتى ال 

تتهم املنظمة خطاأً باأنها ت�شعى 

للتعاي�ش مع االحتالل.

24

“ال متار�ش هذه املنظمة اأية �شيادة 
اإقليمية على ال�شفة الغربية يف اململكة 

االأردنية الها�شمية. وال قطاع غزة وال 

منطقة احلمة و�شيكون ن�شاطها على 

امل�شتوى القومي ال�شعبي يف امليادين 

التحريرية والتنظيمية وال�شيا�شية 

واملالية”.

يوؤ�رض اإىل رف�ش تقييد عمل املنظمة 

يف ال�شفة الغربية واالأردن وغزة 

بذريعة احرتام ال�شيادة االأردنية, 

فبعد حرب 67 ن�شاأ واقع جديد 

اأ�شبح فيه ال�شفة الغربية وقطاع 

غزة حتت االحتالل املبا�رض.
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2. املواد التي متت اإ�سافتها:

دللتهان�س املادةاملادة

9

“الكفاح امل�شلح هو الطريق الوحيد لتحرير 
فل�شطني, وهو بذلك ا�شرتاتيجية ولي�ش تكتيكاً, 

ويوؤكد ال�شعب العربي الفل�شطيني ت�شميمه املطلق 

وعزمه الثابت على متابعة الكفاح امل�شلح, وال�شري 

قدماً نحو الثورة ال�شعبية امل�شلحة, لتحرير وطنه 

والعودة اإليه, وعن حقه يف احلياة الطبيعية فيه 

وممار�شة حق تقرير م�شريه فيه وال�شيادة عليه”.

الرتكيز على اأهمية 

انتهاج الكفاح امل�شلح 

كا�شرتاتيجية.

10

“العمل الفدائي ي�شكل نواة حرب التحرير ال�شعبية 
الفل�شطينية, وهذا يقت�شي ت�شعيده و�شموله 

وحمايته, وتعبئة كافة الطاقات اجلماهريية 

والعلمية الفل�شطينية وتنظيمها واإ�رضاكها يف الثورة 

الفل�شطينية امل�شلحة, وحتقيق التالحم الن�شايل 

الوطني بني خمتلف فئات ال�شعب الفل�شطيني, 

وبينها وبني اجلماهري العربية �شماناً ال�شتمرار 

الثورة وت�شاعدها وانت�شارها”.

الرتكيز على اأهمية 

انتهاج الكفاح امل�شلح 

كا�شرتاتيجية, واإيجاد 

احلا�شنة العربية 

والفل�شطينية لدعمه.

17

“حترير فل�شطني من ناحية اإن�شانية يعيد اإىل 
االإن�شان الفل�شطيني كرامته وعزته وحريته, لذلك, 

فاإن ال�شعب العربي الفل�شطيني يتطلع اإىل دعم 

املوؤمنني بكرامة االإن�شان وحريته يف العامل”.

التاأكيد على البعد 

االإن�شاين للق�شية 

الفل�شطينية.
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الدللةن�س املادة يف الوطنياملادة

21

“ال�شعب العربي الفل�شطيني معرباً عن ذاته 
بالثورة الفل�شطينية امل�شلحة يرف�ش كل احللول 

البديلة عن حترير فل�شطني حتريراً كامالً, 

ويرف�ش كل امل�شاريع الرامية اإىل ت�شفية الق�شية 

الفل�شطينية اأو تدويلها”.

رف�ش احللول ال�شلمية

28

“يوؤكد ال�شعب العربي الفل�شطيني اأ�شالة ثورته 
الوطنية وا�شتقالليتها, ويرف�ش كل اأنواع التدخل 

والو�شاية والتبعية”.

التاأكيد على الكيانية 

واال�شتقاللية 

الفل�شطينية.

29

“ال�شعب العربي الفل�شطيني هو �شاحب احلق 
االأول واالأ�شيل يف حترير وا�شرتداد وطنه, ويحدد 

موقفه من كافة الدول والقوى على اأ�شا�ش مواقفها 

من ق�شيته, ومدى دعمها له يف ثورته لتحقيق 

اأهدافه”.

التاأكيد على الكيانية 

واال�شتقاللية 

الفل�شطينية.

30

“املقاتلون وحملة ال�شالح يف معركة التحرير, هم 
نواة اجلي�ش ال�شعبي الذي �شيكون الدرع الواقي 

ملكت�شبات ال�شعب العربي الفل�شطيني”.

التاأكيد على خيار 

الكفاح امل�شلح كطريق 

لتحرير فل�شطني.
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3. املواد التي مّت تعديلها:

الدللةن�س املادة يف الوطنين�س املادة يف القومي

املادة 1: “فل�شطني وطن 

عربي جتمعه روابطه 

القومية العربية ب�شائر 

االأقطار العربية التي 

توؤلف معها الوطن 

العربي الكبري”.

املادة 1: “فل�شطني وطن ال�شعب 

الفل�شطيني, وهي جزء ال يتجزاأ 

من الوطن العربي الكبري, وال�شعب 

الفل�شطيني جزء من االأمة 

العربية”.

التاأكيد على البعد 

الوطني وتر�شيخه 

مع التقليل من 

االعتماد على اخلطاب 

القومي.

املادة 3: “ال�شعب 

العربي الفل�شطيني هو 

�شاحب احلق ال�رضعي 

يف وطنه وهو جزء ال 

يتجزاأ من االأمة العربية 

ي�شرتك معها يف اآمالها 

واآالمها ويف كفاحها من 

اأجل احلرية وال�شيادة 

والتقدم والوحدة”؛ 

واملادة 4: “�شعب 

فل�شطني يقرر م�شريه 

بعد اأن يتم حترير وطنه 

ووفق م�شيئته ومبح�ش 

اإرادته واختياره”.

املادة 3 التي مّت تعديلها ودجمها 

باملادة 4 لت�شبح: “ال�شعب 

العربي الفل�شطيني هو �شاحب 

احلق ال�رضعي يف وطنه, ويقرر 

م�شريه بعد اأن يتم حترير وطنه 

وفق م�شيئته, ومبح�ش اإرادته 

واختياره”.

التاأكيد على البعد 

الوطني اأو تر�شيخه, 

مع التقليل من 

االعتماد على اخلطاب 

القومي.



درا�سات علمية حمكمة )6(

42

الدللةن�س املادة يف الوطنين�س املادة يف القومي

املادة 5: “ال�شخ�شية 

الفل�شطينية �شفة 

اأ�شيلة الزمة ال تزول 

وهي تنتقل من االآباء اإىل 

االأبناء”.

املادة 4: “ال�شخ�شية الفل�شطينية 

�شفة اأ�شيلة الزمة ال تزول, وهي 

تنتقل من االآباء اإىل االأبناء, واإن 

االحتالل ال�شهيوين وت�شتيت 

ال�شعب العربي الفل�شطيني نتيجة 

النكبات التي حلت به ال يفقدانه 

�شخ�شيته وانتماءه الفل�شطيني 

وال ينفيانها”.

تعريف من هو 

الفل�شطيني, 

وماهية ال�شخ�شية 

الفل�شطينية. االإ�شارة 

اإىل متثيل م.ت.ف 

لف�شائل الثورة.

املادة 7: “اليهود الذين 

هم من اأ�شل فل�شطيني 

يعتربون فل�شطينيون اإذا 

كانوا راغبني باأن يلتزموا 

العي�ش بوالء و�شالم يف 

فل�شطني”.

املادة 6: “اليهود الذين كانوا 

يقيمون اإقامة عادية يف فل�شطني 

حتى بدء الغزو ال�شهيوين لها, 

يعتربون فل�شطينيني”.

تعريف من هو 

الفل�شطيني.

املادة 25: “تكون 

هذه املنظمة م�شئولة 

عن حركة ال�شعب 

الفل�شطيني يف ن�شاله 

من اأجل حترير وطنه يف 

جميع امليادين التحريرية 

والتنظيمية وال�شيا�شية 

واملالية و�شائر ما تتطلبه 

ق�شية فل�شطني على 

ال�شعيدين العربي 

والدويل”.

املادة 26: “منظمة التحرير 

الفل�شطينية املمثلة لقوى الثورة 

الفل�شطينية م�شوؤولة عن حركة 

ال�شعب العربي الفل�شطيني يف 

ن�شاله من اأجل ا�شرتداد وطنه 

وحتريره والعودة اإليه وممار�شة 

حق تقرير م�شريه, يف جميع 

جماالت امليادين الع�شكرية 

وال�شيا�شية واملالية, و�شائر 

ما تتطلبه ق�شية فل�شطني على 

ال�شعيدين العربي والدويل”.

االإ�شارة اإىل متثيل 

م.ت.ف لف�شائل 

الثورة.
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الدللةن�س املادة يف الوطنين�س املادة يف القومي

املادة 8: “اإن تن�شئة 

اجليل الفل�شطيني تن�شئة 

عربية قومية واجب 

قومي رئي�شي, ويجب 

اتخاذ جميع و�شائل 

التوعية والتثقيف 

لتعريفه بوطنه تعريفاً 

روحياً عميقاً ي�شده على 

الدوام اإىل وطنه �شداً 

وثيقاً را�شخاً”.

املادة 7: “االنتماء الفل�شطيني 

واالرتباط املادي والروحي 

والتاريخي بفل�شطني حقائق ثابتة, 

واإن تن�شئة الفرد الفل�شطيني 

تن�شئة عربية ثورية واتخاذ كافة 

و�شائل التوعية والتثقيف لتعريف 

الفل�شطيني بوطنه تعريفاً روحياً 

ومادياً عميقاً, وتاأهيله للن�شال 

والكفاح امل�شلح, والت�شحية مباله 

وحياته ال�شرتداد وطنه حتى 

التحرير واجب قومي”.

الرتكيز على التن�شئة 

الوطنية الثورية. 

املادة 9: “املذاهب 

العقائدية �شيا�شية 

كانت اأو اجتماعية اأو 

اقت�شادية ال ت�شغل اأهل 

فل�شطني عن واجبهم 

االأول يف حترير وطنهم, 

والفل�شطينيون جميعاً 

جبهة وطنية واحدة 

يعملون لتحرير 

وطنهم بكل م�شاعرهم 

وطاقاتهم الروحية 

واملادية”.

املادة 8: “املرحلة التي يعي�شها 

ال�شعب الفل�شطيني هي مرحلة 

الكفاح الوطني لتحرير فل�شطني, 

ولذلك, فاإن التناق�شات بني القوى 

الوطنية هي نوع من التناق�شات 

الثانوية التي يجب اأن تتوقف 

ل�شالح التناق�ش االأ�شا�شي فيما 

بني ال�شهيونية واال�شتعمار 

من جهة, وبني ال�شعب العربي 

الفل�شطيني من جهة ثانية, وعلى 

هذا االأ�شا�ش, فاإن اجلماهري 

الفل�شطينية �شواء من كان منها يف 

اأر�ش الوطن اأو يف املهاجر, ت�شكل 

منظمات واأفراداً جبهة وطنية 

واحدة, تعمل ال�شرتداد فل�شطني 

وحتريرها بالكفاح امل�شلح”.

البعد عن اخلالفات 

االأيديولوجية 

الفكرية, وتاأجيل 

هوية الدولة 

الفل�شطينية ملا بعد 

اإمتام التحرير.
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الدللةن�س املادة يف الوطنين�س املادة يف القومي

املادة 10 : “يكون 

للفل�شطينيني ثالثة 

�شعارات: الوحدة 

الوطنية, والتعبئة 

القومية, والتحرير. 

وبعد اأن يتم حترير 

الوطن يختار ال�شعب 

الفل�شطيني حلياته 

العامة ما ي�شاء عن النظم 

ال�شيا�شية واالقت�شادية 

واالجتماعية”.

املادة 11: “يكون للفل�شطينيني 

ثالثة �شعارات: الوحدة الوطنية, 

والتعبئة القومية, والتحرير”.

البعد عن اخلالفات 

االأيديولوجية 

الفكرية, وتاأجيل 

هوية الدولة 

الفل�شطينية ملا بعد 

اإمتام التحرير.

املادة 14: “اإن حترير 

فل�شطني من ناحية 

عربية هو واجب قومي 

تقع م�شئولياته كاملة 

على االأمة العربية 

باأ�رضها حكومات 

و�شعوباً, ويف طليعتها 

ال�شعب العربي 

الفل�شطيني. ومن اأجل 

ذلك فاإن على االأمة 

العربية اأن تعبئ جميع 

طاقاتها الع�شكرية 

واملادية والروحية يف 

�شبيل حترير فل�شطني, 

وعليها ب�شورة خا�شة 

اأن تبذل لل�شعب

املادة 15: “حترير فل�شطني من 

ناحية عربية هو واجب قومي لرد 

الغزوة ال�شهيونية واالإمربيالية 

عن الوطن العربي الكبري, 

ولت�شفية الوجود ال�شهيوين 

يف فل�شطني, تقع م�شوؤولياته 

كاملة على االأمة العربية �شعوباً 

وحكومات ويف طليعتها ال�شعب 

العربي الفل�شطيني, ومن اأجل ذلك 

على االأمة اأن تعبئ جميع طاقاتها 

الع�شكرية والب�رضية واملادية 

والروحية, للم�شاهمة م�شاهمة 

فعالة مع ال�شعب الفل�شطيني 

يف حترير فل�شطني, وعليها 

ب�شورة خا�شة يف مرحلة الثورة 

الفل�شطينية امل�شلحة القائمة

تعريف طبيعة 

ال�رضاع باأّنه �رضاع 

مع االإمربيالية 

واأداتها احلركة 

ال�شهيونية, واأّن 

ال�رضاع هو بني 

م�شتعِمر وم�شتعَمر؛ 

و�رضورة جتنيد 

قوى االأمة العربية 

الب�رضية والع�شكرية 

ل�شالح الثورة 

الفل�شطينية.
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الدللةن�س املادة يف الوطنين�س املادة يف القومي

العربي الفل�شطيني 

العون والتاأييد, وتوفر 

الو�شائل والفر�ش 

الكفيلة لتمكينه من 

القيام بدوره يف حترير 

وطنه”.

االآن اأن تبذل وتقدم لل�شعب 

الفل�شطيني كل العون وكل التاأييد 

املادي والب�رضي, وتوفر له كل 

الو�شائل والفر�ش الكفيلة بتمكينه 

من اال�شتمرار, للقيام بدوره 

الطليعي يف متابعة ثورته امل�شلحة 

حتى حترير وطنه”.

املادة 19: “ال�شهيونية 

حركة ا�شتعمارية 

يف ن�شوئها, عدوانية 

وتو�شعية يف اأهدافها, 

عن�رضية يف تكوينها, 

وفا�ش�شتية مبراميها 

وو�شائلها. واإن اإ�رضائيل 

بو�شفها طليعة هذه 

احلركة الهدامة وركيزة 

لال�شتعمار, م�شدر 

دائم للقلق واال�شطراب 

يف ال�رضق االأو�شط 

خا�شة, ولالأ�رضة 

الدولية ب�شورة عامة, 

ومن اأجل ذلك فاإن 

اأهل فل�شطني جديرون 

بعون االأ�رضة الدولية 

وتاأييدها”.

املادة 22: “ال�شهيونية حركة 

�شيا�شية مرتبطة ارتباطاً ع�شوياً 

باالإمربيالية العاملية, ومعادية 

جلميع حركات التحرر والتقدم 

يف العامل. وهي حركة عن�رضية 

تع�شبية يف تكوينها, عدوانية 

تو�شعية ا�شتيطانية يف اأهدافها, 

وفا�شية نازية يف و�شائلها, واإن 

“اإ�رضائيل” هي اأداة احلركة 
ال�شهيونية وقاعدة ب�رضية 

جغرافية لالإمربيالية العاملية, 

ونقطة ارتكاز ووثوب لها يف قلب 

اأر�ش الوطن العربي, ل�رضب 

اأماين االأمة العربية يف التحرر 

والوحدة والتقدم, واإن “اإ�رضائيل” 

م�شدر دائم لتهديد ال�شالم يف 

ال�رضق االأو�شط والعامل اأجمع, وملا 

كان حترير فل�شطني يق�شي على 

الوجود ال�شهيوين واالإمربيايل 

تعريف طبيعة 

ال�رضاع باأّنه �رضاع 

مع االإمربيالية, 

واأداتها احلركة 

ال�شهيونية, واأّن 

ال�رضاع هو بني 

م�شتعِمر وم�شتعَمر. 

و�رضورة جتنيد 

قوى االأمة العربية 

الب�رضية والع�شكرية 

ل�شالح الثورة 

الفل�شطينية.
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الدللةن�س املادة يف الوطنين�س املادة يف القومي

فيها, ويوؤدي اإىل ا�شتتباب ال�شالم 

يف ال�رضق االأو�شط, لذلك, فاإن 

ال�شعب الفل�شطيني يتطلع اإىل 

ن�رضة جميع اأحرار العامل وقوى 

اخلري والتقدم وال�شالم فيه, 

وينا�شدهم جميعاً على اختالف 

ميولهم واجتاهاتهم تقدمي كل 

عون وتاأييد له يف ن�شاله العادل 

امل�رضوع لتحرير وطنه”.

املادة 16: “اإن حترير 

فل�شطني من ناحية 

دولية هو عمل دفاعي 

تقت�شيه �رضورات 

الدفاع عن النف�ش كما 

ن�ش عليه ميثاق االأمم 

املتحدة. ومن اأجل ذلك 

فاإن ال�شعب الفل�شطيني 

الراغب يف م�شادقة 

جميع ال�شعوب يتطلع 

اإىل تاأييد الدول املحبة 

للحرية والعدل وال�شالم 

الإعادة االأو�شاع 

ال�رضعية اإىل فل�شطني, 

واإقرار االأمن وال�شالم 

يف ربوعها, ومتكني 

اأهلها من ممار�شة 

ال�شيادة الوطنية 

واحلرية القومية”.

املادة 18: حذف عبارة “كما ن�ش 

عليه ميثاق االأمم املتحدة”.

التمل�ش من االإ�شارة 

اإىل ال�رضعية الدولية 

التي تقر بقيام دولة 

“اإ�رضائيل”, وبحقها 
يف الوجود.
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الدللةن�س املادة يف الوطنين�س املادة يف القومي

املادة 21: “يوؤمن 

ال�شعب الفل�شطيني 

مببادئ العدل واحلرية 

وال�شيادة وتقرير 

امل�شري والكرامة 

االإن�شانية, وحق 

ال�شعوب يف ممار�شتهـا, 

ويوؤيد جميع امل�شاعي 

الدولية التي تهدف اإىل 

اإقرار ال�شلم على اأ�شا�ش 

احلق والتعاون الدول”.

املادة 24: “يوؤمن ال�شعب العربي 

الفل�شطيني مببادئ العدل واحلرية 

وال�شيادة وتقرير امل�شري والكرامة 

االإن�شانية, وحق ال�شعوب يف 

ممار�شتها”.

التمل�ش من االإ�شارة 

اإىل ال�رضعية الدولية 

التي تقر بقيام دولة 

“اإ�رضائيل”.

املادة 26: “تتعاون 

منظمة التحرير مع 

جميع الدول العربية 

كل ح�شب اإمكانياتها, 

ال تتدخل يف ال�شئون 

الداخلية الأية دولة 

عربية”.

املادة 27: “تتعاون منظمة التحرير 

الفل�شطينية مع جميع الدول 

العربية كل ح�شب اإمكانياتها, 

وتلتزم باحلياد فيما بينها يف �شوء 

م�شتلزمات معركة التحرير وعلى 

اأ�شا�ش ذلك, وال تتدخل يف ال�شوؤون 

الداخلية الأية دولة عربية”.

فتح الباب اأمام 

التدخل يف �شوؤون 

بع�ش الدول العربية 

اإذا كان ذلك من 

م�شتلزمات عملية 

التحرير.
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4. املواد التي مّت تعديلها من ناحية لغوية:

الوطنيالقومي

املادة 12: “ال�شعب الفل�شطيني يوؤمن بالوحدة العربية 

ولكي يوؤدي دوره يف حتقيقها, يجب عليه يف هذه 

املرحلة من كفاحه الوطني اأن يحافظ على �شخ�شيته 

الفل�شطينية ومقوماتها, واأن ينمي الوعي بوجودها, 

واأن يناه�ش اأياً من امل�رضوعات التي من �شاأنها اإذابتها 

اأو اإ�شعافها”.

مّت اإ�شافة “العربي” 

يف املادة 11 لت�شبح: 

“ال�شعب العربي 
الفل�شطيني”.

املادة 13: “اإن م�شري االأمة العربية بل الوجود العربي 

بذاته رهن مب�شري الق�شية الفل�شطينية. ومن هذا 

الرتابط ينطلق �شعي االأمة العربية وجهدها لتحرير 

فل�شطني, ويكرم �شعب فل�شطني بدوره الطليعي 

لتحقيق هذا الهدف القومي املقد�ش”.

املادة 14: مّت حذف “اإن” 

وتعديل “يكرم” لت�شبح 

“يقوم”.

املادة 15: “اإن حترير فل�شطني من ناحية روحية يهيئ 

للبالد املقد�شة جواً من الطماأنينة وال�شكينة ت�شان يف 

ظالله جميع املقد�شات الدينية, وتكفل حرية العبادة 

والزيارة للجميع, من غري تفريق وال متييز �شواء على 

اأ�شا�ش العن�رض اأو اللون اأو اللغة اأو الدين. ومن اأجل 

ذلك فاإن اأهل فل�شطني يتطلعون اإىل ن�رضة جميع القوى 

الروحية يف العامل”.

املادة 16: مّت حذف “اإن”.

املادة 17: “اإن تق�شيم فل�شطني الذي جرى عام 1947 

وقيام “اإ�رضائيل” باطل من اأ�شا�شه, مهما طال عليه 

الزمن ملغايرته الإرادة ال�شعب الفل�شطيني وحقه 

الطبيعي يف وطنه, ومناق�شته للمبادئ التي ن�ش عليها 

ميثاق االأمم املتحدة ويف مقدمتها حق تقرير امل�شري”.

املادة 19: مّت حذف “اإن”.
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الوطنيالقومي

املادة 18: “يعترب باطالً كل من وعد بلفور و�شك 

االنتداب وما ترتب عليهما, واأن دعوى الروابط 

التاريخية اأو الروحية بني اليهود وفل�شطني ال تتفق 

مع حقائق التاريخ وال مع مقومات الدولة يف مفهومها 

ال�شحيح, واإن اليهودية بو�شفها ديناً �شماوياً لي�شت 

قومية ذات وجود م�شتقل, وكذلك فاإن اليهود لي�شوا 

�شعباً واحداً له �شخ�شيته امل�شتقلة, واإمنا هم مواطنون 

يف الدول التي ينتمون اإليها”.

 املادة 20: مّت تعديل

“وعد بلفور” لت�شبح 
“ت�رضيح بلفور”, 

وتعديل “دعوى 

الروابط التاريخية” 

لت�شبح “دعوى الروابط 

التاريخية”.

املادة 20: “اإن دواعي االأمن وال�شلم ومقت�شيات 

احلق والعدل تتطلب من الدول جميعها, حفظاً لعالقة 

ال�شداقة بني ال�شعوب وا�شتبقاء لوالء املواطنني 

الأوطانهم اأن تعترب ال�شهيونية حركة غري م�رضوعة 

وحترم وجودها ون�شاطها”.

املادة 23: مّت حذف “اإن”.

املادة 23: “حتقيقاً الأهداف هذا امليثاق ومبادئه تقوم 

منظمة التحرير الفل�شطينية بدورها الكامل يف حترير 

فل�شطني وفق النظام االأ�شا�شي لهذه املنظمة”.

مادة 25: مّت حذف “وفق 

النظام االأ�شا�شي لهذه 

املنظمة”.

5. املواد التي مل تتغري:

املادة 2: “فل�شطني بحدودها التي كانت قائمة يف عهد االنتداب الربيطاين 

.” وحدة اإقليمية ال تتجزاأ

هم  “الفل�شطينيون   :5 املادة  لت�شبح  رقمها  تغري  فقط  القومي  يف   6 املادة 

املواطنون العرب الذين كانوا يقيمون اإقامة عادية يف فل�شطني حتى عام 1947, 
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�شواء من اأخرج منها اأو بقي فيها, وكل من ولد الأب عربي فل�شطيني بعد هذا 

التاريخ داخل فل�شطني اأو خارجها هو فل�شطيني”.

املادة 12 يف القومي اأ�شبح رقمها يف الوطني 13 ون�شها: “الوحدة العربية 

االآخر,  حتقيق  منها  الواحد  يهيئ  متكامالن,  هدفان  فل�شطني  وحترير 

اإىل  يوؤدي  فل�شطني  وحترير  فل�شطني,  حترير  اإىل  توؤدي  العربية  فالوحدة 

الوحدة العربية, والعمل لهما ي�شري جنباً اإىل جنب”.

“يكون لهذه املنظمة  31 ون�شها:  27 يف القومي ورقمها يف الوطني  املادة 

علم وق�شم ون�شيد, ويقرر ذلك كله مبوجب نظام خا�ش”.

امليثاق  بهذا  “يلحق  ون�شها:   32 الوطني  يف  ورقمها  القومي  يف   28 املادة 

نظام يعرف بالنظام االأ�شا�شي ملنظمة التحرير الفل�شطينية, حتدد فيه كيفية 

ما  وجميع  منها,  كل  واخت�شا�شات  وموؤ�ش�شاتها  وهيئاتها  املنظمة  ت�شكيل 

تقت�شيه الواجبات امللقاة عليها مبوجب هذا امليثاق”.

املادة 29 يف القومي ورقمها يف الوطني 33 ون�شها: “ال يعدل هذا امليثاق 

اإال باأكرثية ثلثي جمموع اأع�شاء املجل�ش الوطني ملنظمة التحرير الفل�شطينية 

يف جل�شة خا�شة يدعى اإليها من اأجل هذا الغر�ش”.

6. املواد التي مّت دجمها:

الفل�شطيني  العربي  “ال�شعب   :3 مادة  تعديلهما.  بعد   )4+3( املادة  دمج 

العربية  االأمة  من  يتجزاأ  ال  جزء  وهو  وطنه  يف  ال�رضعي  احلق  �شاحب  هو 

ي�شرتك معها يف اآمالها واآالمها ويف كفاحها من اأجل احلرية وال�شيادة والتقدم 

اأن يتم حترير وطنه  “�شعب فل�شطني يقرر م�شريه بعد   :4 والوحدة”. مادة 

 :3 مادة  الوطني  يف  ولت�شبح  واختياره”.  اإرادته  ومبح�ش  م�شيئته  ووفق 

ويقرر  وطنه,  يف  ال�رضعي  احلق  �شاحب  هو  الفل�شطيني  العربي  “ال�شعب 
م�شريه بعد اأن يتم حترير وطنه وفق م�شيئته, ومبح�ش اإرادته واختياره”.
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7. الت�سكيالت اخلطابية يف امليثاقني: 

مّت العمل يف التحليل يف ال�شطور التالية على ح�رض العبارات واملجموعات 

العبارية الواردة يف امليثاقني, من اأجل فرز الت�شكيالت اخلطابية التي يوؤ�ش�شها 

االأيديولوجية  اخلطابية  الت�شكيلة  باأّن  اال�شتنتاج  وميكن  امليثاقني,  كال 

اأن  الوا�شح  ومن  الت�شكيالت,  باقي  على  هيمنتا  قد  ال�شيا�شية  والت�شكيلة 

البعد االأيديولوجي القومي يهيمن على امليثاق القومي, يف مقابل الرتكيز على 

الذي  اإىل مي�شال فوكو  الوطني, وبالرجوع  امليثاق  االإقليمي يف  الوطني  البعد 

يقول: “تتحدد الت�شكيالت اخلطابية من خالل قواعد الت�شكيلة اخلطابية التي 

لتاأ�شي�ش  القومية  االأيديولوجية  وظفت  كيف  يظهر   ,”51
الوجود �رضوط  هي 

نف�شها  م.ت.ف  تطرح  حيث  القومي,  للميثاق  ال�شيا�شية  اخلطابية  الت�شكيلة 

اإ�شارة جلذور  العربية؛ يف  لتحرير فل�شطني كامتداد للقومية  م�رضوعاً قومياً 

م.ت.ف فيتم توظيف اخلطاب القومي/ الوطني الإعطاء امتداد لروؤية م.ت.ف, 

االأيديولوجي  ويتمظهر  االأيديولوجي  �شفة  �شيا�شي  هو  ما  يكت�شب  بحيث 

ك�شيا�شي, عالوة على ذلك جند يف امليثاق القومي اأن م.ت.ف ت�شنف نف�شها 

ال�شيا�شي  اخلطاب  اإ�شدار  �شلطة  ولها  الفل�شطيني,  ال�شعب  با�شم  كناطقة 

القومي  امليثاق  يف  للن�شو�ش  ا�شتح�شار  فهنالك  عليه,  احل�رض  وممار�شة 

ذلك؛ من  باأنها ال متلك احلق يف  تتهم  اأن  اأو خوف من  وتاأويلها دومنا حرج 

وهذا  املقدمة,  يف  الفل�شطيني”  ال�شعب  “نحن  عبارة  ا�شتخدام  تكرار  قبيل 

.
52

يجعلنا ن�شتذكر اأقوال فوكو عن جماعات اخلطاب واملذاهب

مي�شال فوكو, حفريات املعرفة, �ش 48-38.  
51

مي�شال فوكو, نظام اخلطاب, ترجمة حممد �شبيال )بريوت: دار التنوير, 1984(, �ش 25-20.  
52
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ثالثة  هنالك  اأن  جند  اأن  ميكن  امليثاقني,  ن�شّي  على  االطالع  خالل  من 

وال�شيا�شية,  واالأيديولوجية,  الدينية,  وهي:  اأ�شا�شية  خطابية  ت�شكيالت 

وفيما يلي التفا�شيل:

8. الت�سكيلة اخلطابية الدينية:

املجموعة العبارية الفقهية: 

البالد  املقد�ش,  اجلهاد  اخلالدين,  ال�شهداء  الب�شملة,  القومي:  امليثاق 

املقد�شة, ت�شان يف ظالله جميع املقد�شات الدينية, تكفل حرية العبادة.

امليثاق الوطني: البالد املقد�شة, ت�شان يف ظالله جميع املقد�شات الدينية, 

تكفل حرية العبادة.

9. الت�سكيلة اخلطابية الأيديولوجية: 

املجموعة العبارية الرمزية: 

الوطنية  الوحدة  ال�شعارات:  )القومي(,  امليثاق  ت�شمية  القومي:  امليثاق 

والتعبئة القومية والتحرير.

الوطنية  الوحدة  ال�شعارات:  )وطني(,  امليثاق  ت�شمية  الوطني:  امليثاق 

والتعبئة القومية والتحرير. 

املجموعة العبارية القومية والوطنية: 

القومية, فل�شطني وطن عربي,  امل�شوؤولية  اآمن بعروبته,  القومي:  امليثاق 

تن�شئة عربية قومية, واجب قومي, الهدف القومي املقد�ش.

امليثاق الوطني: فل�شطني وطن ال�شعب العربي الفل�شطيني, تن�شئة عربية 

ثورية, الهدف القومي املقد�ش.
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املجموعة العبارية ال�رشدية:

امليثاق القومي: تاآلبت عليه قوى ال�رض والعدوان.

التي  النكبات  نتيجة  الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  ت�شتيت  الوطني:  امليثاق 

حلت به. 

املجموعة العبارية التعبوية ال�سلبية:

الربيطاين,  االنتداب  اال�شتعمار,  العاملية,  ال�شهيونية  القومي:  امليثاق 

اليهود, وعد بلفور, �شك االنتداب.

اليهود,  الربيطاين,  االنتداب  اال�شتعمار,  ال�شهيونية,  الوطني:  امليثاق 

ال�شهيوين,  الغزو  الفل�شطيني,  ال�شعب  ت�شتيت  ال�شهيوين,  االحتالل 

االمربيالية, ت�رضيح بلفور, �شك االنتداب.

املجموعة العبارية الإيجابية:

امليثاق القومي: نحن ال�شعب العربي الفل�شطيني, ا�شرتداد الوطن ال�شليب, 

العربية,  االأمة  الكبري,  العربي  الوطن  والفداء,  والت�شحية  البذل  �شفحات 

حترير وطنهم, جبهة وطنية واحدة, الوحدة العربية, حترير فل�شطني, تعبئ 

جميع طاقاتها الع�شكرية واملادية والروحية.

الوطني  الكفاح  م�شلح,  كفاح  ن�شال,  العربية,  االأمة  الوطني:  امليثاق 

لتحرير فل�شطني, اجلماهري الفل�شطينية, جبهة وطنية واحدة, الثورة ال�شعبية 

الطاقات  الفل�شطينية,  ال�شعبية  التحرير  حرب  الفدائي,  العمل  امل�شلحة, 

طاقاتها  جميع  تعبئ  االأمة,  فل�شطني,  حترير  العربية,  الوحدة  اجلماهريية, 

الع�شكرية والب�رضية واملادية والروحية, االإن�شان الفل�شطيني.

10. الت�سكيلة اخلطابية ال�سيا�سية:

امليثاق القومي: ن�رضة جميع القوى الروحية يف العامل, حترير فل�شطني من 

ناحية دولية هو عمل دفاعي, ميثاق االأمم املتحدة, تاأييد الدول املحبة للحرية 
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والعدل وال�شالم, ممار�شة ال�شيادة الوطنية واحلرية القومية, قيام اإ�رضائيل 

باطل من اأ�شا�شه, حق تقرير امل�شري, اليهودية بو�شفها ديناً �شماوياً لي�شت 

قومية, اليهود لي�شوا �شعباً واحدا له �شخ�شيته امل�شتقلة.

جميع  ن�رضة  فل�شطني,  يف  ال�شهيوين  الوجود  ت�شفية  الوطني:  امليثاق 

وحريته,  االإن�شان  بكرامة  املوؤمنني  لدعم  يتطلع  العامل,  يف  الروحية  القوى 

حترير فل�شطني من ناحية دولية هو عمل دفاعي, تاأييد الدول املحبة للحرية 

والعدل وال�شالم, ممار�شة ال�شيادة الوطنية واحلرية القومية, قيام اإ�رضائيل 

باطل من اأ�شا�شه, ميثاق االأمم املتحدة, حق تقرير امل�شري, اليهودية بو�شفها 

ديناً �شماوياً ولي�شت قومية, اليهود لي�شوا �شعباً واحداً له �شخ�شيته امل�شتقلة.

“ب�شم اهلل الرحمن الرحيم”, بينما ال  الب�شملة  يبداأ امليثاق القومي بعبارة 

جند ذلك يف امليثاق الوطني, ورمبا يعود ذلك اإىل وجود م�شحة دينية اإ�شالمية 

عند القائمني على و�شع بنود امليثاق القومي؛ وهذا نلم�شه با�شتخدام عبارات 

الوطني,  امليثاق  يف  موجودة  غري  املقد�ش  واجلهاد  اخلالدين  كال�شهداء  دينية 

ويظهر يف امليثاَقنْي كيف وّظفت الت�شكيلة اخلطابية )القومية/ الوطنية( لتاأ�شي�ش 

الت�شكيلة اخلطابية ال�شيا�شية للميثاَقنْي, فـمنظمة التحرير الفل�شطينية تطرح 

نف�شها يف امليثاق القومي كامتداد للقومية العربية, وكجزء من امل�رضوع القومي 

لتحرير فل�شطني, بينما يف امليثاق الوطني تتحول م.ت.ف باجتاه تبني البعد 

االإقليمي الوطني وكجزء من حركة حترر وطني, ومن هنا تكت�شب عبارات 

القومية  وامل�شوؤولية  بعروبته  اآمن  قبيل  من  االأيديولوجي؛  �شفة  �شيا�شية 

امليثاَقنْي  بني  االإطار  هذا  يف  الفرق  ونلم�ش  القومي,  امليثاق  يف  قومي  وواجب 

امليثاق  والتحول من عبارات كفل�شطني وطن عربي وتن�شئة عربية قومية يف 

القومي اإىل وطن ال�شعب العربي الفل�شطيني وتن�شئة عربية ثورية يف امليثاق 

الوطني.
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اخلامتة 

امل�رضوع  1967 على  نتائج هزمية حزيران/ يونيو  اأثر  البحث  تناول هذا 

امل�شتوى  على  االأول  اأ�شا�شيني:  بتغريين  ذلك  وتلخ�ش  الفل�شطيني,  الوطني 

العربي الر�شمي؛ حيث تراجع االهتمام بالق�شية الفل�شطينية لدى احلكومات 

“اإ�رضائيل”  احتالل  بعد  احلرب,  خلفته  ما  اإ�شالح  يف  ان�شغلت  التي  العربية 

اخلرطوم  قمة  يف  ذلك  وظهر  واالأردن,  و�شورية  مل�رض  تابعة  عربية  الأرا�ٍش 

على باملوافقة  وانتهاء  )روجرز(,  اأمريكياً  املقرتحة  الت�شوية   وم�شاريع 

ل اأر�شية لتوقيع اتفاقيات �شالم مع “اإ�رضائيل”, وتبعه  القرار 242 الذي �شكَّ

الكفاح  نهج  تبنت  التي  التحرير  ملنظمة  العربية  االأنظمة  وم�شايقة  مالحقة 

امل�شلح �شّد االحتالل االإ�رضائيلي انطالقاً من الدول العربية.

الفل�شطينية  التحرير  مبنظمة  الثقة  تراجعت  الفل�شطيني؛  ال�شعيد  وعلى 

اأداة بيد االأنظمة العربية, واأدى ذلك اإىل  �شعبياً وف�شائلياً, حيث اتُّهمت باأنها 

ال�شقريي  اأحمد  يرتاأ�شها  كان  التي  واملنظمة  فل�شطينية  ف�شائل  بني  خالفات 

انتهت با�شتقالته, وقد �شيطرت حركة فتح الحقاً على املنظمة, واتبعت نهج 

العمل امل�شلح, واأحدثت تغيريات يف ميثاق املنظمة, فقد حتول من ميثاق قومي 

والكفاح  الفل�شطينية  الكيانية  جت�شد  مواداً  عليه  واأ�شيفت  وطني,  ميثاق  اإىل 

تاأ�ش�شت  احلرب,  يف  العربي  لالإخفاق  ونتيجة  اأي�شاً  الفرتة  تلك  ويف  امل�شلح. 

العرب  القوميني  حركة  عن  ان�شقت  التي  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة 

انطالقاً  امل�شلح  الكفاح  نهج  متبعة  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  وان�شمت 

ال�شبعينيات بكرثة  بداية  الفرتة حتى  تلك  الفل�شطيني, وامتازت  ال�شتات  من 

اأما  اخلارج.  من  انطالقاً  املنظمة  ف�شائل  نفذتها  التي  الع�شكرية  العمليات 

احتالل  بعد  بتغيريات   1967 �شنة  هزمية  اأ�شهمت  فقد  الفل�شطيني,  الداخل 

حكم  حتت  موحدين  الفل�شطينيون  اأ�شبح  فقد  غزة,  وقطاع  الغربية  ال�شفة 
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تراجع  بعد  الوطنية  بهويتهم  مت�شكاً  اأكرث  واأ�شحوا  االإ�رضائيلي,  االحتالل 

قادته  الذي  الع�شكري  العمل  يف  اندماجهم  اإىل  ذلك  واأدى  العربية,  القومية 

املنظمة من اخلارج.

اأ�شهمت هزمية حزيران/ يونيو 1967 بتعزيز مكانة “اإ�رضائيل” يف املنطقة 

الع�شكرية, وزادت من ثقة امل�شتوطنني بدولتهم وقدرتها على  ب�شبب قوتها 

حمايتهم وحتقيق حلم ال�شهيونية باإقامة “اإ�رضائيل الكربى”, وهذا ما اأ�شهم 

يف تدفق يهود جدد, واأدى اإىل تثبيت وتعزيز االحتالل بعد رجوح كفة ميزان 

القوى يف ال�رضق االأو�شط ل�شاحلهم. ويف املقابل, اأدت هزمية حزيران/ يونيو 

وما تبعها من اأحداث وتغريات على ال�شعيدين العربي الر�شمي والفل�شطيني, 

نحو  بال�شعي  متثلت  الفل�شطيني,  الوطني  امل�رضوع  على  جذرية  تغريات  اإىل 

الكيانية الفل�شطينية, التي اأحدثت خالفات على القيادة والنهج الذي �شتتبعه 

حترير  يف  الأهدافها  حتقيقاً  خارجها  اأم  املنظمة  مظلة  حتت  �شواء  الف�شائل 

فل�شطني  تعريف  يف  وتفاوت  اختالف  وجود  يف  الحقاً  اأ�شهم  مما  فل�شطني, 

املطلوب حتريرها وحدودها اجلغرافية, اإ�شافة لتعريف من هو الفل�شطيني, 

بحدود  االكتفاء  اأو  التاريخية,  فل�شطني  بتحرير  الوطني  امل�رضوع  واأهداف 

�شنة 1967 الإقامة الدولة. انعك�ش هذا اخلالف وال�رضاع بني املنظمة واالأنظمة 

بعد؛  فيما  “اإ�رضائيل”  مع  �شالم”  “اتفاقيات  وّقعت  التي  امل�شيفة,  العربية 

ُعدَّت  التي   ,1974 �شنة  الرباط  قمة  يف  الع�رض  النقاط  برنامج  املنظمة  بقبول 

الحقاً اأر�شية ملباحثات الت�شوية مع “اإ�رضائيل”, وممهداً لتوقيع اتفاق اأو�شلو, 

الفل�شطيني بدولة االحتالل, واتباع  الر�شمي  الذي �شدر مبوجبه االعرتاف 

متاأخر  اعرتاف  مبثابة  اأو�شلو  اتفاقية  توقيع  اعتبار  وميكن  “ال�شالم”,  نهج 

من املنظمة بنتائج هزمية �شنة 1967, والتي قامت مبوجبه بالتنازل عن نهج 

الكفاح امل�شلح, وتركت قواعدها وعتادها يف اخلارج لت�شكل �شلطة حكم ذاتي 

على جزء من ال�شفة الغربية وقطاع غزة.
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درا�شة علمية حمّكمة )4(, 2017.

الفل�سطينيني من خميمات �سورية خالل  الالجئني  هجرة  حنني مراد,   .5

النزاع امل�سلح  )2011-2016(, درا�شة علمية حمّكمة )5(, 2017.

1967 على امل�رشوع  تداعيات حرب �سنة  حمدي ح�شني واأ�رضف بدر,   .6

الوطني الفل�سطيني, درا�شة علمية حمّكمة )6(, 2017.



درا�سات علمية حمكمة )6(

58

من اإ�سدارات 

مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

ال�شل�شلة هذه  من  �شدر  الفل�سطيني,  ال�سرتاتيجي  التقرير  �سل�سلة   .1 

9 جملدات, تغطي الفرتة 2015-2005.

�سل�سلة الوثائق الفل�سطينية, �شدر من هذه ال�شل�شلة 7 جملدات, تغطي   .2

الفرتة 2011-2005.

جملدات,   3 ال�شل�شلة  هذه  من  �شدر  الفل�سطينية,  اليوميات  �سل�سلة   .3

تغطي الفرتة 2016-2014.

�سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً, �شدر من هذه ال�شل�شلة 13 كتاباً.  .4

�سل�سلة تقرير معلومات, �شدر من هذه ال�شل�شلة 28 كتاباً.  .5

كتب علمية متنوعة )74 كتاباً(.  .6

كتب باللغة الأجنبية )29 كتاباً(.  .7

كتب  من  وف�شول  والدرا�شات  الكتب  من  الكثري  الزيتونة  مركز  يوفر 

االإلكرتوين: الرابط  على  االطالع  يرجى  موقعه,  عرب  املجاين   للتحميل 
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قواعد الن�سر

مة ة حمكَّ يف �سل�سلة درا�سات علميَّ

يرحب مركز الزيتونة بالدرا�شات العلمية التي ُتعنى باملجاالت ال�شيا�شية   .1

يرتبط  وما  فل�شطني  بق�شية  املتعلقة  تلك  وخ�شو�شاً  واال�شرتاتيجية, 

بذلك عربياً واإ�شالمياً ودولياً.

تلتزم  واأن  �شابقاً,  ن�رضت  قد  تكون  اأال  املر�شلة  الدرا�شات  يف  ي�شرتط   .2

مبناهج البحث العلمي املعتمدة.

بحدود  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ملخ�ش  الدرا�شة  مع  الباحث  يرفق   .3

120–150 كلمة.

تخ�شع املواد املر�شلة للتحكيم العلمي االأويل من هيئة التحرير, ثم تر�شل   .4

للتحكيم العلمي اخلارجي, وفق االأعراف العلمية العاملية. ومن حق الهيئة 

رف�ش اأي من الدرا�شات املر�شلة, اأو طلب التعديالت الالزمة قبل اإجازتها 

ا�شتالم  من  �شهرين  خالل  بالقرار  الكاتب  تبليغ  ويتم  للن�رض.  نهائياً 

الدرا�شة.

للدرا�شات  االإلكرتوين  الورقي  الن�رض  حقوق  بكافة  املركز  يحتفظ   .5

وترجمتها,  وال يجوز اإعادة ن�رضها اإال باإذن خطي م�شبق من املجلة.

ُتراَعى يف كتابة الدرا�شات املو�شوعية والدقة, وقواعد التوثيق واالقتبا�ش,   .6

وعمل الهوام�ش بالطرق املتعارف عليها علمياً, والتي تت�شمن:

ا�شم  الن�رض:  )مكان  الطبعة  ورقم  الكتاب,  وعنوان  املوؤلف,  ا�شم  الكتب:   •

النا�رض, تاريخ الن�رض(, واأرقام ال�شفحات.

املجالت: ا�شم كاتب املقال, وعنوان املقال, وا�شم املجلة اأو الدورية, ورقم   •

العدد, وتاريخ العدد, واأرقام ال�شفحات.
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ومكان  ال�شحيفة,  وا�شم  املقال,  وعنوان  املقال,  كاتب  ا�شم  ال�شحف:   •

�شدورها, وتاريخ العدد. 
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Abstract

The Impact of the 1967 War on the Palestinian National Project

This academic article attempts to study the impact of the June 

1967 war on the Palestinian national project and on the Arab 

stances towards the Palestine issue. It has used the historical 

critical analysis method particularly when studying what is 

related to the Palestinian national project, and the relationship 

of the Palestine Liberation Organization (PLO) with the various 

parties. Whereas, Michel Foucault’s discourse analysis was 

utilized to analyze the Palestinian National Pact, the National 

Charter and the radical changes that occurred to the National 

Pact after the June defeat.

The article is divided into two main sections. The first one 

discusses the PLO from its establishment to the end of the war 

(1964–1967), and the second discusses the Palestinian national 

project after the 1967 war. Its importance is in its discussion of 

the effects of the 1967 war, which are still interacting to this 

day, and in its analyses of the national pact and charter. The 

article had many conclusions, most importantly that war was 

the reason for the changes in the Palestinian national project, 

which consolidated the Palestinian entity. These changes faced 

the dilemma of defining who is a Palestinian and what Palestine 

is supposed to be liberated.




