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مقدمة الطبعة األوىل
ثالثون سنة من عمر الحياة السياسية الفلسطينية ،هي املساحة الزمنية التي تتالحق
عليه��ا ،ومتيض عربه��ا ،مادة هذه الكتاب وفصوله الخمس��ة .واختي��ار هذه الفرتة من
العمر الس��يايس الفلسطيني ،الواقعة بني عامي  1947و ،1977مل يكن اختيارا ً مجردا ً ،أو
انتقا ًء تحكمياً متحيزا ً .فالثالثون س��نة ،ش��هدت بعض اهم التطورات الخاصة بالشعب
الفلس��طيني ،إن مل نقل أهمها عىل اإلطالق ،والس��ياق التاريخي لهذه السنوات ما يزال
متصالً بال انقطاع ،وإيقاع األحداث فيها مرتاتب الخطوات إىل اآلن.
واس��تلزم س�بر غور جانب واحد م��ن تطورات ه��ذه املرحلة ،التوق��ف طويالً أمام
إش��كاليات عديدة ،يف طليعتها اإلرصار عىل عملية التناول التاريخي ،بشموليته املديدة،
ملجموعة من الوقائع واألحداث واملواقف ،ال تزال تش��كل يف جوهرها الناصع جزءا ً من
املرحلة السياسية الراهنة ،إن مل نقل املوقف السيايس الراهن.
واملس��ؤولية السياس��ية والتاريخية العميقة ،التي أثقلت كاهل الباحث ،إزاء العديد
م��ن موضوعات هذا الكتاب .وعناوينه الداخلية والفرعية ،حملته ،إضافة إىل مطالعاته
الكث�يرة ،عىل إجراء حوارات واس��عة ،مع عديدين من ش��هود ه��ذه املرحلة ،الذين ما
يزالون عىل صلة بكل تداعيات تطوراتها الجارية .ومن بني هؤالء قادة ومفكرون وكتاب،
بعضه��م طلب عدم ذكر اس��مه ،والبعض اآلخر مل يطلب ذلك ،وقس��م من هؤالء قدم
أفكارا ً ومعلومات ووثائق ،وقس��م آخر ع ّمق مفاهي��م ،وثالث غيرّ أو ّعدل بعض اآلراء
التي كانت لدى الباحث .ويف املحصلة النهائية ،كان للحوارات املنهجية هذه ،أثر عميق
فيام جاءت عليه مادة الكتاب واستقرت.
وإزاء اإلحساس باالمتنان العميق لكل من تقدمت اإلشارة إليهم ،فإنه ال يسع الباحث
كذلك ،إال أن يش��كر مركز األبحاث ومديره العام ،الذي تحمل مسؤولية نرش مادة هذا
الكت��اب ،وعددا ً م��ن موظفي املركز يف كل من املكتبة واألرش��يف والرتجمة (من اللغة
العربية) والطباعة وما إىل ذلك من خدمات عديدة.
وأخريا ً ،فإن الباحث ،عرب مادة كتابه هذا ،قد اختار موقفاً دون أن يفقد رؤية املواقف
األخ��رى ،واختط منهجاً تحليالً توثيقياً بعد أن أس��قط املناهج األخرى ،وتناول موضوعاً
مل يتم تناوله بعد .وبالنتيجة ،فقد اس��تخلص نتائج ،وأبدى وجهات نظر ما تزال تحتمل
املزيد من الفحص واملراجعة ،وبذلك كذلك كانت مساهمة هذا الكتاب.
عيىس الشعيبي
بريوت ،حزيران 1979
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املدخل
ليس ملفهوم «الكيان الفلسطيني» معنى متفق عليه بني سائر املتعاطني به ،ومل يحمل
املضمون ذاته يف مختلف املراحل والتطورات التي مرت بها القضية الوطنية الفلسطينية،
منذ أن بدأ ش��عارا ً مبهامً يف أواخر الخمسينات ،وتحول إىل تعبري سيايس أكرث وضوحاً يف
أواسط الستينات ،وانتهى موازيا لتعبريات االستقالل الوطني يف السبعينات.
ويرجع ذلك االختالف يف مفهوم الكيان الفلس��طيني ،وه��ذا التدرج يف مضامينه ،إىل
استثنائية الظروف الذاتية التي عاشها الشعب الفلسطيني ،والتي حكمت تطور قضيته
الوطنية .فمفهوم الكيان هذا ،تعبري غريب عن الحياة السياس��ية ،وال سابق له يف تاريخ
األمم والش��عوب التي كافحت لتحقي��ق وحدتها القومية ،أو لنيل حريتها واس��تقاللها
الوطني .فلم يعرف تاريخ الكفاح االس��تقاليل للش��عوب العربية ،عىل سبيل املثال ،شيئاً
اسمه الكيان املرصي أو العراقي أو الجزائري الخ .ويرجع ذلك إىل أن هذه الشعوب التي
ابتليت باالس��تعامر ،وظفرت باستقاللها الس��يايس ،كانت مستقرة يف أوطانها ،ومتمتعة
بإدارتها الخاصة ،يف حدود سياسية أو طبيعية معرتف بها ومحافظ عليها.
أما بالنس��بة للشعب الفلس��طيني ،الذي مل يظفر كغريه من شعوب املنطقة العربية
باالس��تقالل الس��يايس ،فقد انعكس��ت ظروف تهجريه واقتالعه م��ن أرضه عىل مجمل
التطورات التي مر بها .ومختلف التعبريات السياس��ية التي نادى بها ،وس��ائر املفاهيم
الت��ي تدرج عليها ،ومن بني ذلك كله ،جاء اش��تقاق «الكيان» ،تعبريا ً فلس��طينياً خاصاً،
وشعارا ً تفرد به الفلسطينيون.
ولذلك يكاد تعبري «الكيان» ،يكون مفردة فلس��طينية ،واصطالحا سياسياً فلسطينياً ال
نظري له يف مجرى تاريخ الكفاح االس��تقاليل لدى الشعوب األخرى .فالعالقات الدولية مل
تواجهه من قبل حالة تنطبق معطياتها عىل حالة الشعب الفلسطيني ،الذي انتقل كيانه
الوطن��ي ،من وضع دولة ناقصة الس��يادة يف عهد االنتداب الربيطاين ،إىل وضع فقد فيه
الكيان ذات��ه ،بعد ان قامت إرسائيل عام  ،1948وانهارت وحدة املجتمع الفلس��طيني،
ومتزق بنيانه ،وخضعت أرضه لس��يادات دول كاملة الس��يادة ،والغيت مواطنية معظم
أبنائه ،وكُ ّيفت جنسياتهم عىل نحو غري متجانس.
ونالح��ظ أيضاً أن القان��ون الدويل العام ،الذي عرف أش��خاصه العامني ،مل يتطرق إىل
تعري��ف «الكيان» ،باعتبار األخري من غري أش��خاص األرسة القانوني��ة ،املعتمدين دولياً.
فالدولة بحسب هذا القانون ،هي مؤسسة سياسية مقننة ،تنشأ حيث تقطن جامعة من
الناس بصفة دامئة ،يف حدود أقليم معني ،وتخضع لس��لطة متارس السيادة .والدولة من
حيث طبيعتها ،إما أن تكون بس��يطة أو مركبة .والبسيطة منها هي التي متارس سيادتها
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يف إطار وحدة إقليمية محددة ،وتنهج سياسة خارجية مستقلة عن غريها من الدول .أما
الدولة املركبة فتش��مل الدول الفيدرالي��ة والكونفدرالية ،التي لها الحقوق ذاتها وعليها
الواجبات نفسها.
وتتعدد أش��خاص القانون الدويل العام ،لتش��مل أيضاً الدولة الناقصة الس��يادة ،التي
تتمتع مبختلف اختصاصات الدولة البسيطة ،باستثناء ما تحجره عنها دولة أو عدة دول
أخرى من صالحيات ،حيث تصبح دولة ناقصة الس��يادة أو يف حالة تبعية لدولة أو دول
أخ��رى .ومع ذلك تبقى هذه متمتع��ة بوصف دولة ،األمر الذي يرت��ب عليها واجبات
ويخلق لها حقوقاً يقر بها القانون الدويل ،بالرغم من عدم اكتامل سيادتها ،وبالتايل عدم
كاملية شخصيتها الدولية.
لذلك كله ،فإن الكيان الفلس��طيني هو تعبري س��يايس ،أكرث مام ه��و اصطالح قانوين
مح��دد .ومع ذلك ف��د فهم ،دامئاً ،عىل أنه ش��عار كفاحي ضد واقع اللجوء والتش��تت
الفلس��طيني ،وعنوان تجدد بعث الشعب ،وش��خصيته الوطنية املوحدة املستقلة .وقد
اتخذ هذا االشتقاق ،فيام بعد ،معنى إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني ،وبناء مؤسساته
السياس��ية ،ومنظامته النقابية والشعبية ،والحفاظ عىل وجوده ،وإبراز قضيته الوطنية،
واعت�ماد ممثل�ين رشعيني ل��ه ،يف نطاق جامعة ال��دول العربية وغريه��ا من املنظامت
اإلقليمية والدولية.
إال أن الحركة الوطنية الفلس��طينية ،التي تصلب عودها فيام بعد ،وحققت منجزات
سياس��ية ومادية ملموسة ،عىل طريق بعث الكيان الفلس��طيني ،مبنظامته ومؤسساته
املختلف��ة ،أخذت تعيد يف الس��نوات األخ�يرة ،تعريف أهدافها بدق��ة ،وتحديد غاياتها
بوضوح كامل ،األمر الذي أسقط من تداولها مفهوم «الكيان الفلسطيني» ،ملصلحة شعار
أكرث تحديدا ً ،وأوضح صياغة قانونية ،ونعني بذلك شعار «الدولة الفلسطينية املستقلة».
وقد متت هذه النقلة الفارقة ،يف إطار املعركة الطويلة والشاقة ،التي خاضتها املؤسسة
الفلس��طينية ،لنيل مرشوعية وجودها العلني ،وأهلية مركزها التمثييل ،عىل قاعدة حق
تقرير املصري وهدف االستقالل الوطني.
ومنذ ذلك الوقت ،أخذ مفهوم الكيان الفلسطيني ،مدلوالً قانونياً محددا ً ،وتعبريا ً دولياً
شائع االستخدام ،ونعني بذلك صيغة «الدولة الفلسطينية املستقلة» ،التي تم اعتامدها
عىل هذا النحو ،يف عدد من املؤمترات الفلسطينية والعربية والدولية.
ناضلت الحركة الوطنية الفلس��طينية ،منذ نش��أتها ضد االنت��داب الربيطاين والحركة
الصهيونية ،تحت رايات قومية ،يف بعديها السوري الكبري ،والعرويب الشامل .وبالرغم من
امتالك هذه الحركة لكل الس�مات الوطنية الخاصة ،ظل برنامجها الفلسطيني متقاطعاً،
ط��وال العهد االنتدايب ،مع مختل��ف برامج حركات التحرر الوطن��ي العربية ،خاصة يف
األقطار املجاورة لفلسطني.
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لق��د وعت الحرك��ة الفلس��طينية ،يف ذلك الوقت ،كرب وش��دة األخط��ار التي تهدد
فلسطني ،عىل يدي االنتداب والصهيونية ،مام عمق اتجاهاتها العروبية ،وزاد انشدادها
إىل ش��قيقاتها يف حركة التحرير الوطني العربية ،فكانت العروبة ،بالنس��بة لها ،املعادل
املوضوعي لجبهة األعداء املتعددين واملرتبصني مبستقبل فلسطني.
وكان طبيعي��اً أن يظ��ل الربنامج الوطني الفلس��طيني متقاطعاً مع غ�يره من الربامج
العربية .فقد أوىل العرب اهتامماً كبريا ً ملجريات الرصاع عىل أرض فلس��طني ،وتحسسوا
أخطاره مبكرا ً ،وعملوا عىل درء نتائجه املنظورة بإسهامات متفاوتة .وكان طبيعياً كذلك،
أن يش�ير التاريخ الواحد ،والتحديات الكبرية املتش��ابهة ،واملصري املش�ترك لكل شعوب
املرشق العريب ،ومن بينها الش��عب الفلس��طيني ،إىل عمق وم��دى والء النضال الوطني
الفلسطيني للش��عارات القومية ،التي رفرفت طويالً يف سامء كيانات ،ومشاريع كيانات
وطنية ،يف عموم املنطقة العربية.
وحني فازت كافة حركات التحرير العربية ،ما عدا الحركة الفلسطينية ،بإنجاز برامجها
االس��تقاللية ،وبناء كياناتها الوطنية ،مل تجد األخ�يرة أية غضاضة يف اللجوء إىل العروبة،
واالنخراط يف صفوف مؤسس��اتها السياس��ية واالقتصادية واالجتامعية ،بعد أن خرست
وحدها ،من بني كافة شقيقاتها ،معركتها االستقاللية وبناء كيانها الوطني.
وكانت العروبة ،هذه املرة ،تعويضاً كبريا ً للفلس��طينيني من ناحية ،وعامالً رديفا لهم،
ورصيدهم االحتياطي الهائل لدى تجدد معركتهم الوطنية من ناحية ثانية .ولذلك توزع
الفلس��طينيون ،بعدئذ ،كافة ال��والءات القومية ،عرب األح��زاب واملنظامت واالتجاهات
القومية املعروفة ،وعرب مس��اهامتهم املختلفة يف معارك توطيد استقالل بعض الكيانات
العربية ،واملشاركة البارزة يف تنمية وتطوير البنى االجتامعية لبعضها اآلخر.
وغاب الربنامج الفلس��طيني ،يف واحدة من املفارق��ات التاريخية ،بعد نجاح املرشوع
الصهي��وين يف إقام��ة إرسائيل عىل ج��زء من أرض فلس��طني .وفقدت الحرك��ة الوطنية
الفلس��طينية كل مالمحه��ا الخاصة ،بعد أن ولجت بقوة ب��اب العروبة املرشع لها عىل
مرصاعيه.
وس��اعد عىل غي��اب الحركة الوطنية الفلس��طينية وبرنامجها الخ��اص ،عدم احتفاظ
األجزاء التي مل يشملها املرشوع الصهيوين ،يف ذلك الوقت ،بتسميتها ورايتها الفلسطينية
الخاصة ،فأخذ بعض فلس��طني الوس��طى والرشقية ،اس��م الضفة الغربي��ة لنهر األردن،
وغ��دت جزءا ً من الكي��ان األردين .والقى لواء غزة يف جنوب فلس��طني املصري ذاته ،مع
بعض الفوارق غري الجوهرية.
وكان الره��ان االس��تعامري والصهي��وين قامئ��اً ليس فق��ط عىل تغيي��ب بقية األرض
الفلسطينية ،بل كذلك عىل طمس الهوية الخاصة لكافة أبناء فلسطني .فبعد أن ذهبت
التسمية الفلسطينية عن الجغرافيا ،السياسية والطبيعية معاً ،جرت املحاوالت العديدة
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لتغييب الفلس��طينيني أنفسهم ،عرب الهويات العربية الش��قيقة .وكان املثال األردين هو
األبرز عىل هذا الصعيد.
وتأس��س املوقف االس��تعامري واإلرسائييل ،بع��د ذلك ،يف مواجهة مش��كلة الالجئني
الفلسطينيني ،الذين حملوا معهم إىل املنفى الذكريات والال مواطنية ،عىل كتف املنطق
القائ��ل برضورة توطينه��م يف األقطار العربي��ة .وكان للرؤية االس��تعامرية واإلرسائيلية
ه��ذه ،يف هذا املجال ،وفق منطوقها ذاته ،ما يربرها م��ن الناحيتني ،العملية والنظرية،
فالفلسطينيون الالجئون يشاطرون أشقاءهم ومضيفيهم العرب ،اللغة والدين والتاريخ
املش�ترك ،األمر الذي لن يحول ،آجالً ،دون اس��تيعابهم يف املجتمعات العربية الواسعة.
وج��اءت املش��اريع االس��تيطانية العديدة ،بعد إقام��ة إرسائيل ،لتحث عىل اس��تيعاب
الالجئني ،وإلغاء الرافعة املوضوعية لكل أسباب التوتر واإلدعاءات املحتملة فيام بعد.
ولقد س��قط الرهان االس��تعامري اإلرسائييل ،بعد حني ،ولكن دون أن يسقط املوقف
ذاته حيال مش��كلة الالجئني ،فلقد عجزت املجتمعات العربية عن اس��تيعاب هؤالء ،أذ
نجم ذلك عن أس��باب تتعل��ق بضعف بنيتها االقتصادية وتخلفه��ا الحضاري ،أو نتيجة
لبع��ض التوازنات الطائفية ومش��تقاتها ،وإما لعوامل هي من صل��ب املوقف الوطني
والقوم��ي ،الراف��ض لنتائج الهزمية والعامل عىل وقف نارها يف هش��يمه .ولذلك جاءت
مق��ررات جامع��ة الدول العربية ،يف ذل��ك الوقت ،تحرم عىل دولها منح الفلس��طينيني
جنسياتها ،وتحد من حرية متلكهم وتنقلهم ،وما إىل ذلك.
ومل يذب الالجئون الفلس��طينيون يف مجتمعاتهم الجدي��دة» ،وظلوا يختزنون آالمهم
وتطلعاته��م ،ويحافظون عىل جنني وعيهم بتفرد الهوية واملضارع الخاص .إال أن ذلك مل
يرتق إىل مس��توى اإلمساك بربنامج خاص والتقاط مهام وطنية خاصة .ومل يكن التمسك
بشعار العودة ،طوال الفرتة الالحقة ،يحمل أية مراهنة عىل الذات املستقلة ،وعىل حركة
وطنية وبرنامج وطني مس��تقل ،أو حتى متم��م للربنامج العريب العام ،الذي صدق عىل
هذا الشعار ومهره بخاتم الوقت واالنتظار.
إال أن الحياة السياس��ية الفلسطينية أخذت تشهد بعد حني ،بفضل عوامل موضوعية
وذاتي��ة عديدة ،بع��ض اإلرهاص��ات الكيانية ،التي أش��ارت يف وقت مبك��ر ،إىل تطلع
الفلسطينيني نحو إعادة تأسيس حركة وطنية مستقلة ،وصياغة برنامج وطني خاص ،يف
إطار التزامهم العميق ،مببادئ وأهداف حركة التحرر الوطني العربية.
وبعد سنوات عدة من املخاض الكياين الفلسطيني ،ظهرت منظمة التحرير الفلسطينية
(م.ت.ف ،).مشكلة بذلك أول مؤسسة فلسطينية جامعة ،معتمدة عىل الصعيد العريب،
من��ذ الع��ام  .1948وترافق قي��ام م.ت.ف .مع البدايات األوىل النط�لاق تجربة الكفاح
الفلس��طيني املس��لح ،الذي اعتمد خارج نطاق الرشعية العربية ويف اس��تقالل كيل عن
مؤسساتها املعتمدة ،ونعني بذلك جامعة الدول العربية.
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ويف ظروف مواتيه ،استوىل املقاتلون الفلسطينيون عىل املؤسسة الفلسطينية الرشعية،
فعززوا من مركزها السيايس عىل الصعيد اإلقليمي ،ومن أهلية متثيلها للشعب الفلسطيني
ع�لى كاف��ة األصعدة ،ومنذ ذلك الوق��ت ،بدأ عهد جديد من التط��ورات الكيانية ،عىل
قاعدة حق تقرير املصري وبناء الكيان السيايس الفلسطيني املستقل.
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الفصل األول
التجربة الكيانية املهيضة
1950-1947
شهدت الفرتة التي واكبت انتهاء االنتداب الربيطاين ( )1948ودخول الجيوش العربية
إىل فلس��طني ،محاولتني متزامنتني ومتضادتني معاً ،لتقرير املس��تقبل الكياين للش��عب
الفلسطيني .فمن جهة أوىل ،كانت جامعة الدول العربية ،تعرتف مبحاولة الهيئة العربية
العليا إلقامة كيان فلس��طيني معتمد لديها ويف املحافل الدولية .ومن جهة ثانية ،كانت
الدولة األردنية تضع يديها عىل جزء من األرض الفلس��طينية ،وتحسم مستقبل تطورها
الكياين ملصلحة الكيان األردين ذاته.
وبالرغ��م من تفاوت مدل��ول هاتني املحاولتني وأثرهام عىل املس��تقبل الفلس��طيني
برمته ،فقد كانت كل منهام ترتبط أش��د االرتباط مبجمل التطورات واألحداث والوقائع،
السياسية والعسكرية ،التي اختتمت املقلب األول من تطور القضية الفلسطينية .ولذلك
ف��إن وضع كل منهام ،يف املجرى األس��ايس ملجمل التطورات الت��ي عربت بها تلك الفرتة،
يعد أمرا ً ال مفر منه ،لدى إعادة قراءة النش��أة الكيانية وتطوراتها الالحقة ،يف ميدانيها،
الفلسطيني والعريب ،وما اتصل بذلك من ساحات فرعية وأقل أهمية.
وعىل قاعدة كش��ف الحقائق الكيانية الفلسطينية واس��تقصائها ،فإن اإلمساك برأس
الحب��ل ومتابعة تعرجاته ،يقود إىل الوقائع واألحداث املتصلة باملس��ألة الكيانية ،والتي
كان لها ،أكرث من غريها ،أثر ملموس يف التطورات الكيانية الالحقة .ولذلك ميكن اإلشارة
إىل قرار تقس��يم فلسطني ،الذي أصدرته األمم املتحدة يف التاسع والعرشين من ترشين
الثاين  ،1947كفاتحة كربى لكل التطورات الفلس��طينية الالحقة ،ومن ضمنها ،بل وعىل
رأسها ،التطورات الكيانية التي هي موضوع دراستنا هذه.
جاء قرار التقسيم ،يف أحد وجوهه ،مبثابة إقرار دويل بحق الشعب الفلسطيني بإقامة
كيان وطني مس��تقل .وبغض النظر عن الغنب الذي تضمنته تلك الوثيقة الدولية ،فإنها
أك��دت ،للم��رة األوىل ،ويف وقت مبكر من تاريخ الحياة االس��تقاللية لش��عوب املنطقة
العربية ،مع ختام مرحلة مضطربة وطويلة مرت بفلس��طني ،حق الفلس��طينيني العرب
بإقام��ة دولة مس��تقلة ،يف إطار جغ��رايف محدد ،ويف صيغة قانونية حاس��مة ،لها هوية
سكانية واضحة ،وتعبريات سياسية كاملة.1
وإذا كانت الحركة الصهيونية قد قبلت بقرار التقس��يم ،وأعلنت عن قيام دولتها ليلة
انته��اء االنتداب الربيط��اين يف الخامس عرش من أيار  ،1948ف��إن الهيئة العربية العليا،
التي كانت عىل رأس العمل الوطني الفلس��طيني طوال الفرتة الس��ابقة ،رفضت – ومن
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خلفها الدول العربية – ذلك القرار ،وناهضته بكل الوسائل ،ومن بينها التدخل املسلح.
وم��ع ذلك فإن قيادة العمل الوطني الفلس��طيني مل تدر ظهرها نهائياً لقرار التقس��يم،
بالرغ��م من رفضها له .وتدلنا القراءة املتأنية لسياس��ات ومواقف الهيئة العربية العليا،
طوال الفرتة التي تلت الخامس عرش من أيار  ،1948عىل متسكها بصيغة كيانية مستقلة،
للمناط��ق العربية التي مل تصلها يد الحركة الصهيوني��ة حتى ذلك التاريخ ،والتي كانت
تقل مساحة عن تلك التي خصصها قرار التقسيم للدولة العربية الفلسطينية.
صحي��ح أن الصيغة الكيانية التي طرحتها الهيئة العربية العليا يف ذلك الوقت ،ونعني
بها اإلعالن عن حكومة لعموم فلس��طني ،كانت تشمل نظرياً كافة األرايض الفلسطينية،
إال أن��ه من الصحيح أيضاً أن عوامل عديدة ،وعىل رأس��ها املداخالت واملواقف العربية،
هي التي حالت دون الحكومة الفلس��طينية واألرايض التي كانت تحت سيطرة الجيوش
العربية من فلسطني يف ذلك الوقت .ففي اليوم الذي أعلن فيه عن قيام حكومة عموم
فلسطني كانت األرايض الفلسطينية ،عموماً ،قد أصبحت إما تحت سيطرة الدولة العربية
الناشئة ،وإما تحت سيطرة الجيوش العربية ،التي كان وضعها الرسمي يف فلسطني ،وضع
القوات املحتلة ،والتي راحت تدير مناطقها بواسطة األحكام العسكرية .ولذلك كان من
الطبيعي أن تشمل س��يادة الحكومة الفلسطينية ،رغام عن عموميتها النظرية ،األرايض
املحتلة مؤقتاً من قبل الجيوش العربية فقط ،وأن تستمر مطالبتها بالسيادة عىل عموم
فلس��طني يف وضع مش��ابه ملطالبة حكومة أملانيا االتحادية بالسيادة عىل عموم األرايض
األملانية.
وبالعودة إىل مواقف قيادة العمل الوطني الفلسطيني وسياساتها يف ذلك الوقت ،نجد
أن الهيئ��ة العربية العليا قد طالبت ،بلس��ان وفدها إىل األم��م املتحدة ،بـ «إعالن دولة
عربية فلسطينية عقب إعالن نهاية االنتداب وزحف الجيوش العربية عىل غرار ما فعله
اليهود» .2إال أن هذه املطالبة مل تجد أذناً صاغية ،خاصة من جانب الدولة العربية ،التي
أصبحت بحكم وجودها العس��كري يف فلس��طني ،اآلمرة واملقررة يف الشأن الفلسطيني
كله .وبالتايل ،فإن أياً من هذه الدول مل يرحب بقيام دولة فلسطينية عىل غرار ما فعله
اليهود .غري أنه يف نطاق االستجابة لهذه املطالبة ،التي عكست إرادة فلسطينية ،سيتضح
مداها فيام بعد ،قررت اللجنة السياس��ية التابعة لجامعة الدول العربية ،يف العارش من
متوز  ،1948إقامة إدارة فلس��طينية مؤقتة لتسيري ش��ؤون األقسام التي تحتلها الجيوش
العربية ،أس��وة مبا أقدمت عليه الحركة الصهيونية ،وقد نص قرار اللجنة عىل أن اإلدارة
املدني��ة هذه «لن يكون من اختصاصها يف الوقت الحارض الش��ؤون السياس��ية العليا...
وتش��مل صالحي��ات مجلس اإلدارة املدني��ة هذه جميع املناطق املحتل��ة اآلن من قبل
الجيوش العربية أو التي تحتل إىل ان تشمل فلسطني العربية ...وتحدد من قبل مجلس
الجامعة وحكومات البالد العربي��ة املختصة صالحيات هذا املجلس وأعضائه ...ويصدر
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مجل��س الجامعة قرارا ً بتأليف الجه��از اإلداري وتعيني أعضائه ويطلب إىل جميع أهايل
فلس��طني تأييد وتسهيل مهمته ...واللجنة السياسية إذ تعلن هذا القرار ترجو أن يكون
فاتحة عهد يتمكن الفلس��طينيون فيه من توليّ ش��ؤونهم بأنفسهم ومقدمة ملامرستهم
خصائص استقاللهم».3
إال أن قرار اللجنة السياسية هذا مل يخرج إىل حيز التنفيذ ،إذ جاء عشية تجدد القتال
ومضاعفاته ضد مصلحة الجيوش العربية« .ولكن رضورة تقديم ممثلني رسميني للشعب
الفلس��طيني أمام الجمعي��ة العامة يف دورتها يف باريس ،يف أوائ��ل  ،1949جعل اللجنة
السياس��ية تبحث ،يف أيلول  ،1948فكرة إقامة كيان فلس��طيني سيايس ومدين معاً عىل
أرض فلسطني .وتعرثت الفكرة بسبب معارضة اململكة األردنية».4
ومل تح��ل املعارضة األردني��ة ،داخل الجامع��ة العربية وخارجه��ا ،دون إقدام الهيئة
العربية العليا عىل مواصلة التمس��ك بفكرة بعث الكيان الفلسطيني ومحاولة تحقيقه.
ولذلك دعت يف األول من ترشين األول « 1948إىل عقد مؤمتر يف غزة ،أقر فيه تش��كيل
حكومة عموم فلسطني تتألف من رئيس وعدد من الوزراء ،وتشكيل مجلس وطني يضم
«ممثيل» (األقواس يف األصل) الش��عب الفلسطيني .وأصبح الحاج أمني الحسيني رئيساً
للمجلس الوطني ،كام أصبح أحمد حلمي عبد الباقي رئيس��اً للحكومة .وأعلن املجلس
استقالل فلسطني استقالالً تاماً ،وإقامة دولة حرة دميقراطية ذات سيادة ،واعرتفت دول
الجامعة العربية بهذه الحكومة باستثناء األردن».5
ويف تل��ك االثناء كان الكونت برنادوت ،الوس��يط الدويل ال��ذي أوفدته األمم املتحدة
للتوفي��ق بني األط��راف املعنية يف القضية الفلس��طينية .قد ق��دم مقرتحاته األوىل لحل
القضي��ة .يف الس��ابع والعرشين من حزي��ران  .1948ولدى اقرتاب عق��د دورة الجامعة
العامة لألمم املتحدة يف باريس ،رفع برنادوت تقريره إىل املرجع الدويل متضمناً ما يفيد
«إنه مل تبدر بادرة تدل عىل رغبة يف إنش��اء حكومة عربية فلس��طينية أس��وة باليهود.
واتخاذه ذلك ذريعة إىل اقرتاح دمج القسم العريب من فلسطني برشق األردن مرة ثانية»،
وذل��ك بالرغم من معارضة الهيئة العربية العلي��ا ،وبعض الحكومات العربية ،ملثل هذا
االقرتاح الذي يرمي إىل إذابة الفلسطينيني وجغرافيتهم الوطنية عىل نحو مبكر.6
كام كان قد سبق إعالن حكومة عموم فلسطني ،يف الثالث والعرشين من أيلول ،انشغال
اللجنة السياسية التابعة ملجلس جامعة الدول العربية ،طوال عدة أسابيع ،بكيفية إيجاد
متثيل فلس��طيني يف دورة األمم املتحدة املقبلة ،يف ظل املعارضة الحادة لذلك من قبل
األردن .ويف س��بيل تذلي��ل العقبات العربية يف وجه إقامة كيان ومتثيل فلس��طيني ،قام
جامل الحس��يني ،عضو الهيئة العربية العليا ،بجولة عىل عواصم الدول العربية مبا فيها
عامن ،القناع حكوماتها بالفكرة« .وقد وافقت الحكومات العربية باستثناء األردن عليها،
ومن ثم وافقت عليها اللجنة السياسية (ملجلس الجامعة العربية) ،حتى كاد األمر ينتهي
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وتعلن أس�ماء الوزراء الفلسطينيني بقرار رسمي منها يف األسبوع الثالث من شهر أيلول.
وقد رددت الصحف أسامء الوزراء املختارين يف هذا التاريخ» 7إال أن امللك عبد الله ،ملك
األردن ،ظل عىل موقفه املعارض لفكرة قيام كيان فلس��طيني «يستنكر وينذر بالربقيات
والترصيحات .وقامت يف القسم العريب يف فلسطني الذي كان تحت سيطرة األردن حركة
احتج��اج واس��تنكار ضد الفكرة ،وأخ��ذت الصحف تنرش مئات الربقيات االس��تنكارية.
وحاولت اللجنة السياس��ية اقناع امللك وتهدئته حتى أنها أوفدت اليه رياض الصلح فلم
يفد ذلك ش��يئاً ...فرتاجعت (اللجنة السياس��ية) بعض اليشء فيام خطت أو اعتزمت أن
تخطو (عىل صعيد التنفيذ) ،واكتفت بإقرار وجاهة الفكرة ومرشوعيتها ورضورتها وإنها
حق طبيعي ألهل فلس��طني ،وقررت أن تنفيذها منوط بإرادتهم ورغبتهم ،فإذا نفذوها
اعرتفت الحكومات العربية بها وساعدتها مادياً وأدبياً.8
ع�لى ه��ذه األرضية انعقد مؤمتر غ��زة يف األول من ترشي��ن األول  ،1948بدعوة من
الهيئ��ة العربية العليا ،حيث أقر فيه تش��كيل حكومة عموم فلس��طني .وبعد أن نالت
الحكوم��ة ثقة املؤمتر ،الذي اعترب هيئة ترشيعية ،قام رئيس الحكومة أحمد حلمي عبد
الباقي بإبالغ الحكومات العربي��ة ،واألمني العام للجامعة العربية ،بقرار املؤمتر الوطني
الفلس��طيني ،عرب مذكرة جاء فيها« :أترشف بإحاطة معاليكم علامً بأنه بالنظر ملا ألهل
فلس��طني من حق طبيعي يف تقرير مصريهم ،واس��تنادا ً إىل مقررات اللجنة السياس��ية
ومباحثاته��ا ،تقرر إعالن فلس��طني بأجمعه��ا وحدودها املعروفة قب��ل انتهاء االنتداب
الربيطاين عليها ،دولة مس��تقلة ،وإقامة حكومة فيها تعرف بحكومة عموم فلسطني عىل
أسس دميقراطية ،وإين انتهز هذه املناسبة لإلعراب ملعاليكم عن رغبة حكومتي األكيدة
يف توطي��د عالقات الصداقة والتعاون بني بلدينا» 9أذاعت الحكومة بياناً طلبت فيه من
الشعب الفلسطيني «االلتفاف حول حكومته الجديدة» ،ووعدته ببذل الجهود يف سبيل
تحرير الوطن السليب.
وكان املجلس الوطني الفلس��طيني ،الذي دعي إىل حضوره نحو مئة وخمسني شخصاً
م��ن الفئات التمثيلية ،كرؤس��اء البلديات وأعضاء املجال��س البلدية أو اتحادات الغرف
التجاري��ة ،وأعضاء اللجان القومي��ة ،والوفود والبعثات السياس��ية واألحزاب والهيئات
األخرى ،والتي اس��تجاب منها نحو تسعني ش��خصاً ،قد أصدر قرارا ً جاء فيه« -:بناء عىل
الحق الطبيعي والتاريخي للشعب العريب الفلسطيني يف الحرية واالستقالل ...فإننا نحن
أعضاء املجلس الوطني املنعقد يف مدينة غزة نعلن هذا اليوم الثامن والعرشين من ذي
القعدة لس��نة  1367املوافق  1ترشين األول لس��نة  1948اس��تقالل فلسطني كلها التي
يحدها شامالً سورية ولبنان ورشقا سورية ورشق األردن وغربا البحر األبيض وجنوباً مرص
اس��تقالالً تاماً وإقامة دولة حرة دميقراطية ذات سيادة يتمتع فيها املواطنون بحرياتهم
وحقوقهم وتس�ير هي وش��قيقاتها الدول الغربية متآخية يف بن��اء املجد العريب وخدمة
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الحضارة اإلنس��انية مستلهمني يف ذلك روح األمة وتاريخها املجيد ومصممني عىل صيانة
استقاللنا والذود عنه والله عىل ما نقول وكيل».
وقد تش��كلت الحكومة من أحمد حلمي عبد الباقي رئيس��اً وجامل الحسيني ورجايئ
الحسيني وعوين عبد الهادي وأكرم زعيرت والدكتور حسني الخالدي وعيل حسنة وميشيل
أبكاريوس ويوس��ف صهيون وأمني عقل وزراء .وق��ررت الحكومة كذلك أن يكون علم
فلسطني هو علم الثورة العربية األصيل.10
وب��ادرت الحكوم��ات العربية وجامعة ال��دول العربية إىل االع�تراف بحكومة عموم
فلس��طني فور اإلعالن عنها (وقد شذت عن ذلك الحكومة األردنية ،التي كان لها موقف
مغاير ترجمته يف سلسلة من اإلجراءات السياسية املناهضة لتلك الحكومة الوليدة األمر
الذي سنعرضه فيام بعد) .وكرست الجامعة العربية اعرتافها بهذه الحكومة حينام دعت
أحم��د حلمي عبد الباقي رئيس الحكومة ووزي��ر خارجيتها ،لحضور اجتامعات مجلس
الجامعة يف الثالثني من ترشين األول  ،1948ومل ميض شهر بعد عىل قيام الحكومة .إال أن
الحامس الذي ابدته الدول العربية تجاه هذه الحكومة أخذ يخبو رويدا ً رويدا ً ،فامتنعت
الجامعة العربية عن دعوتها لحضور اجتامعاتها الالحقة ،كام امتنعت الحكومة املرصية،
وهي العقد الرئييس لها ،عن السامح لها مبامرسة مهامتها يف قطاع غزة الذي كان يحتله
الجيش املرصي يف ذلك الوقت.11
املوقف األردين
ثابر األردن ،كام أرشنا ،عىل معارضته إلنشاء كيان فلسطيني وقيام ممثلني فلسطينيني
معتمدين له ،وكان موقفه من قيام حكومة عموم فلس��طني س��بباً أساس��ياً من أسباب
موته��ا املبكر .وقد منح��ت القوات األردنية التي دخلت فلس��طني ،ومتركزت يف الجبهة
الوس��طى منها ،للموق��ف األردين من التطورات الفلس��طينية ق��درة الفعل املؤثر عىل
األحداث ،باتجاهاتها الفلسطينية.
فعندما انعقد املجلس الوطني الفلس��طيني يف غزة ،يف األول من ترشين األول ،1948
بهدف تكريس متثيل س��يايس للش��عب الفلس��طيني ،كان األردن يف موقف يس��مح له
بالقدرة عىل عقد «مؤمتر فلس��طيني» آخر يف عامن ،ويف اليوم ذاته ،والخروج مبقررات
متوازي��ة م��ع مؤمتر غزة .فقد صدر ع��ن مؤمتر عامن ،ويف مناخ س��يايس جرى إعداده
بإحكام ،قرار جاء فيه« :نظرا ً للصالت الوطنية والروابط القومية بني فلس��طني واململكة
األردنية الهاش��مية ،فإن املؤمتر يعلق عىل صاحب الجالل��ة امللك عبد الله املعظم أكرب
اآلمال يف حفظ حقوق عرب فلس��طني وصيانة عروبتها ومقدس��اتها ،واملؤمتر واثق كل
الثقة من أن جاللته لن يقبل أن تفرض عىل عرب فلسطني حلول من قبل تلك الفئة من
متزعمي فلس��طني سابقاً الذين ضج الشعب الفلسطيني خالل الثالثني عاماً املاضية من
س��وء ترصفاتهم وأنانيتهم .واملؤمتر يفوض جاللته تفويضاً تاماً يف أن يتحدث باسم عرب
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فلسطني ويفاوض عنهم ويعالج مشكلتهم بالشكل الذي يراه .وهو الوكيل عنا يف جميع
ش��ؤون مس��تقبل فلس��طني كام أن املؤمتر يؤيد جاللته يف كل خطوة يخطوها يف سبيل
حل قضية فلس��طني ويعتربه املرجع الوحيد لعرب فلس��طني الذي��ن منحوه كل ثقتهم
واخالصهم وأكيد والئهم ووفائهم».12
ومل تقت�صر قرارات مؤمت��ر عامن عند حدود منح امللك عبد الله حق متثيل الش��عب
الفلس��طيني والتح��دث باس��مه ،بل تج��اوزت ذل��ك إىل العمل عىل س��حب الرشعية
الفلسطينية عن مؤمتر غزة ،املعقود تحت رعاية الهيئة العربية العليا .فقد أصدر املؤمتر
قرارا ً آخر جاء فيه أنه «يقرر إرس��ال برقية للهيئة العربية العليا يش��عرها بأنه نزع منها
ثقة عرب فلس��طني فهي ال متثلهم وال يحق لها أن تنطق باسمهم أو تعرب عن رأيهم ألن
الحكومات العربية قد احتضنت قضية فلس��طني ،وهي أصبحت وديعة بني يدي امللوك
العرب الذين يطمنئ الشعب الفلسطيني إىل مساعيهم يف سبيل صيانة عروبتها وتحقيق
حريتها».13
وتبع مؤمتر عامن مؤمتر آخر ،أكرث خطورة واهمية يف تاريخ التطور الكياين الفلسطيني،
وهو مؤمتر أريحا الشهري ،الذي التأم يف األول من كانون األول  ،1948أي بعد انقضاء فرتة
شهرين عىل مؤمتر عامن.
وقب��ل أن نعرض أهم ما جاء يف مق��ررات املؤمتر ،فإنه ال بد من عرض أهم املداوالت
والوقائع التي واكبت املؤمتر وصحبته ،والتي أفرد بها عبد الله التل ،الحاكم العس��كري
األردين ملنطقة القدس ،جانباً من مذكراته عن حرب فلسطني.14
إذ أن مناط��ق الق��دس ورام الل��ه والخليل التي كانت خاضعة للجي��ش األردين ،إبان
انعق��اد املؤمت��ر ،كان يرسي عىل س��كانها «قانون الدفاع عن رشق األردن لس��نة 1935
واألنظم��ة الصادرة مبقتضاه» .وكان عمر مطر حاكامً عس��كرياً عام��اً (بدالً من إبراهيم
هاش��م الذي كان أول حاكم عس��كري أردين لجزء من فلس��طني) وقد خوله ذلك حق
إصدار القرارات السياس��ية والعس��كرية واإلدارية ،التي هيأت جميعها النعقاد املؤمتر
برتكيبته السياسية والبرشية التي سييل ذكرها.
من جهة أخرى كان غلوب باش��ا ،القائد العسكري الربيطاين للجيش األردين ،قد تجول
قبل يومني من انعقاد املؤمتر عىل كتائب الجيش األردين يف فلس��طني ،واجتمع بالضباط
العرب واإلنجليز «وأطلعهم عىل أهمية هذا املؤمتر بالنس��بة لسياس��ة عامن التي ترمي
إىل إنهاء مشكلة فلسطني يف أرسع وقت ممكن» .وطلب غلوب من ضباطه تأييد املؤمتر
والقيام بالدعاية الالزمة له بني الس��كان« ،وأن يس��اعدوا كل من يرغب يف الس��فر إىل
أريحا يف ذلك اليوم ويقدموا الس��يارات العسكرية لنقل الوفود» .وما قام به غلوب قام
به الحاكم العسكري العام.
بعد ذلك كله «اس��تدعت الحكومة األردنية الشيخ محمد عيل الجعربي رئيس بلدية
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الخلي��ل ومن كب��ار املوالني لجاللة امللك عبد الله ،واعطت��ه تفاصيل الخطة والغاية من
عقد املؤمتر ،ثم عينته رئيس��اً للمؤمتر ووضعت له باالش�تراك مع امللك يف الشونة املواد
التي س��يعلن املؤمتر أنه قررها باإلجامع .وعندما علمنا يف القدس بهذه الرتتيبات اتفقنا
مع الدكتور موىس (الحسيني) أن يقدم يف املؤمتر بعض املقرتحات التي تتعلق باستفتاء
الشعب الفلس��طيني لتقرير مصريه ثم الدعوة الس��تئناف القتال إلنقاذ فلسطني» .ويف
صب��اح يوم األول م��ن كانون األول عام  »1948أخذت الوفود من جميع أنحاء القس��م
العريب يف فلس��طني تفد إىل أريحا ...وكان أكرب الوفود وفد الخليل ،ألن الش��يخ الجعربي
اس��تطاع أن يحش��د عددا ً كبريا ً من املس��افرين الذين ال ميانعون يف قضاء عطلة يوم أو
يومني عىل حساب الحكومة ...وراح الحاكم العام ونديم السامن حاكم رام الله يتجوالن
ب�ين الوفود ويدربان رؤس��اءها عىل تأييد الش��يخ الجعربي وع��دم معارضة املواد التي
س��يقرتحها .يف متام الس��اعة العارشة والنصف نهض سكرتري املؤمتر السيد عجاج نويهض
وألق��ى كلمة وجيزة عن أهداف املؤمتر واقرتح انتخاب الجعربي رئيس��اً للمؤمتر فوافق
الجمي��ع ألنهم أدركوا أن الس��يد الجعربي كان معيناً من قبل الس��لطات األردنية ...ثم
نهض رئيس املؤمتر وألقى كلمة عن حالة فلسطني وإخفاق الدول العربية يف معالجتها،
ث��م انهى كلمته بتقديم املقرتح��ات املوضوعة فوافق عليها الجميع ما عدا وفد رام الله
ووف��د القدس الذي اقرتح زيادة بعض املواد .وقد قدم مقرتحات القدس الدكتور موىس
الحس��يني فوافق الجميع عليها ولكن عندما قدم��ت املقررات للحكومة األردنية خلت
من بعض مقرتحات القدس وخاصة مادة االستفتاء الحر».
وق��در عارف العارف أن عدد الذين حرضوا املؤمتر بلغ نحو ألف ش��خص أكرثهم من
الالجئني الذين نزحوا عن ديارهم يف فلس��طني إىل الضفة الرشقية .وقال أن رجال امللك
عبد الله والحكام العس��كريني «اتخذوا كلام ميكن م��ن تدابري لنقل املخاتري واملوظفني،
ومن مل يحرض املؤمتر أو يؤيده من املوظفني أقالوه من عمله أو أرغموه عىل االستقالة».15
«وبعد أن خطب رؤس��اء الوفود واس��تعرضوا مراحل القضية وذك��روا جهاد العاملني
وصربهم وإخالصهم ،اتخذ املؤمتر القرارات التالية:
 .1يش��كر املؤمت��ر الدول العربية عىل م��ا بذلته من جهود وتضحي��ات ،ويطلب منها
جميعها مواصلة القتال إلنقاذ فلسطني.
 .2القول بالوحدة الفلسطينية األردنية ،ويعترب املؤمتر فلسطني وحدة ال تتجزأ وكل حل
يتناىف مع ذلك ال يعترب حالً نهائياً.
 .3ال ميكن للبالد العربية أن تقاوم االخطار التي تجابهها فلسطني إال بالوحدة القومية
الشاملة .ويجب البدء بتوحيد فلسطني مع رشق األردن مقدمة لوحدة عربية حقيقية.
 .4يبايع املؤمتر جاللة امللك عبد الله ملكاً عىل فلس��طني كلها ،ويحييه ويحيي جيش��ه
الباسل والجيوش العربية التي حاربت ،وال تزال ،دفاعاً عن فلسطني.
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 .5التشديد برضورة اإلرساع بإرجاع الالجئني إىل بالدهم والتعويض عليهم.
 .6يق�ترح املؤمتر عىل جاللته اإلش��ارة بوضع نظام النتخ��اب ممثلني رشعيني من عرب
فلسطني يستشارون يف أمورها.
 .7تبل��غ ه��ذه املقررات إىل منظمة األمم والجامعة العربي��ة والدول العربية وممثيل
الدول األخرى”.16
وبع��د انتهاء املؤمتر ذهب أعضاء الوفود إىل بلدة الش��ونة ،حيث كان امللك عبد الله
يقيض فصل الش��تاء يف قرصه املص�لى ،وقدموا له املقررات .وألقى الش��يخ محمد عيل
الجع�بري رئيس املؤمتر كلمة ،طالب يف ختامه��ا امللك أن يتبنى ما صدر عن املؤمتر من
مق��ررات .ف��رد عليه امللك عبد الله بقوله «إنه يعترب املق��ررات منة من املوىل عز وجل
وإنها عبء ثقيل حمله وأنه باذل جهده يف سبيل أداء هذه األمانة يف عنقه حقها .ووعد
أن يعرض املقررات عىل الحكومة لتتخذ بشأنها ما تراه من اإلجراءات».17
بع��د ذلك ،ع��رض مجلس ال��وزراء األردين مق��ررات املؤمتر ،التي كانت ق��د تبلغتها
الحكوم��ات العربية وجامعة الدول العربية وهيئة األم��م املتحدة ،ثم أصدر بالغاً جاء
فيه« :أن الحكومة األردنية تقدر حق التقدير رغبة س��كان فلس��طني املمثلني يف مؤمتر
أريحا فيام يتعلق بتوحيد البلدين الش��قيقني رشق األردن وفلسطني ،وهي رغبة متفقة
متاماً مع رغبات الحكومة األردنية ،وستبادر إىل اتخاذ اإلجراءات الدستورية لتحقيقها».18
وبالفعل ،اجتمع مجلس األمة األردين يف الثالث عرش من كانون األول  ،1948فاستعرض
مق��ررات مؤمت��رات أريحا ،وأيد الحكوم��ة يف موقفها منها ،ثم اتخذ الق��رار التايل« :إن
مجل��س األمة األردين يرى يف قرارات أريحا في�ما يتعلق بتوحيد رشق األردن التي تتجه
نحو توحيد عريب أوسع نطاقاً ،وقد رأى مجلس األمة األردين املبادرة بتنفيذ هذا التوحيد
واتخاذ الخطوات الدستورية والدولية الالزمة.19»...
وقب��ل أن يتخذ مجلس األمة األردين الخطوات الدس��تورية إلجراء عملية الضم ،بادر
مجلس الوزراء األردين باتخاذ خطوة عملية ،تش�ير إىل عزم األردن القاطع عىل مواصلة
إجراءاته التي بدأها منذ وقت مبكر ،وس��ط معارضة عربية قوية ،ومعارضة فلسطينية
جزئية ومقموعة ،فلدى إعادة تشكيل الوزارة األردنية التي كان يرأسها توفيق أبو الهدى،
يف الس��ابع من أيار ،ثم تعيني ثالثة وزراء فلسطينيني فيها هم روحي عبد الهادي وزيرا ً
للخارجي��ة وخلويص الخريي للتجارة والزراع��ة وموىس نارص للمواصالت .ثم عني يف آب
من العام نفسه وزير فلسطيني رابع هو راغب النشاشيبي لوزارة الالجئني املستحدثة.20
إىل جانب ذلك ،واصل��ت الحكومة األردنية إجراءاتها اإلدارية املختلفة متهيدا ً لعملية
الض��م القانونية .ففي الفرتة الت��ي تلت مؤمتر أريحا أواخر الع��ام  ،1948وحتى تاريخ
إجراء االنتخابات العامة الختيار مجلس نواب الضفتني ،اتخذت الحكومة عدة إجراءات
إدارية ،مهدت جميعها لعملية الضم .وميكن تلخيص أبرز هذه اإلجراءات فيام ييل:21
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 .1الغ��اء نظ��ام الحكم العس��كري ال��ذي كان معموالً به منذ دخ��ول الجيش األردين
إىل فلس��طني ،واس��تبداله بنظام الحكم اإلداري يف آذار  ،1949الذي ألغى مبوجبه نظام
الحكام العسكريني يف فلسطني عىل أن يتوىل أعامل اإلدارة فيها موظفون مدنيون.
 .2الغ��اء نظ��ام الحكم اإلداري اعتبارا ً من منتص��ف األول  ،1949وربط إدارة املنطقة
مبارشة بوزير الداخلية األردين ،حيث أصبح مرجع مديري الدوائر الوزراء املختصون ،بعد
أن أنيطت الصالحيات التي كان يتمتع بها املندوب الس��امي بوزير الداخلية ،وس��ميت
فلسطني مبوجب هذا القرار “املنطقة الغربية”.
 .3اعتبار الدينار األردين وحدة النقد يف اململكة األردنية ،مبوجب القانون رقم  35لسنة
 1949الصادر يف متوز من العام نفسه ،العملة القانونية يف “املنطقة الغربية” اعتبارا ً من
األول من كانون الثاين .1950
 .4الب��دء بتحصيل رضيبة األمالك يف “املنطق��ة الغربية” مبوجب إرادة ملكية صدرت
يف متوز .1949
 .5إغالق القنصلية األردنية يف القدس ،اعتبارا ً من الس��ادس من متوز “ ،1949بعد أن
أصبحت القدس تابعة لإلدارة األردنية”.
 .6رب��ط دار اإلذاعة الفلس��طينية ب��وزارة الخارجية األردني��ة ،مبوجب قرار صادر عن
مجلس الوزراء األردين يف أيار .1949
 .7الغاء إجراءات الجامرك بني الضفتني ،بدءا ً من الثاين عرش من كانون األول .1949
 .8تجنيس الفلس��طينيني بالجنس��ية األردنية ،حيث متت هذه العملية عىل مرحلتني.
ففي ش��هر شباط  1949كانت املرحلة األوىل من هذه العملية ،حيث صدر ذيل مؤقت
لقانون جوازات الس��فر رقم  5لسنة ( 1942وعرف باسم القانون رقم  )1949/11نصت
املادة الثانية منه عىل أنه “يجوز ألي ش��خص عريب فلسطيني يحمل جنسية فلسطينية
االس��تحصال عىل جواز س��فر أردين مبوجب قانون جوازات الس��فر املؤقت رقم  5لسنة
 .”1942أم��ا املرحلة الثانية فقد كانت يف ش��هر كانون األول  ،1949حيث صدر “قانون
إضايف لقانون الجنس��ية األردنية رقم  56لس��نة  ،”1949نصت املادة الثانية منه عىل أن
“جميع املقيمني عادة عند نفاذ هذا القانون يف رشق األردن أو يف املنطقة الغربية التي
تدار من قبل حكومة اململكة األردنية الهاش��مية ممن يحملون الجنس��ية الفلسطينية
يعت�برون أنهم ح��ازوا الجنس��ية األردنية ويتمتع��ون بجميع ما لألردني�ين من حقوق
ويتحملون ما عليهم من واجبات”.
وبص��دور هذه اإلجراءات اإلدارية – السياس��ية ،كانت عملية الضم الفعلية قد متت،
قب��ل أن يعلنها مجلس نواب الضفتني ،األمر الذي مكن رئيس الوزراء األردين من إصدار
بي��ان يف مطلع  1950يعلن فيه أنه «مبناس��بة رفع الحواجز في�ما بني الضفتني الرشقية
والغربية من اململكة األردنية الهاش��مية ،أصبح ال مجال العتبار البالد الواقعة يف الضفة
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الغربية بالدا ً أجنبية ...وتعترب البالد الواقعة يف الضفتني املذكورتني وحدة واحدة».
وقب��ل أن ينرصم العام  ،1949صدرت إرادة ملكية بحل مجلس النواب األردين ،اعتبارا ً
م��ن األول من كانون الث��اين  ،1950متهيدا ً إلجراء انتخابات جديدة “تش��مل الضفتني”.
وع��دل قانون االنتخابات“ ،فضوعف عدد أعضاء مجل��س النواب وعدد أعضاء مجلس
األعيان ،وعني يوم  11نيسان موعدا ً النتخاب أعضاء املجلس النيايب الجديد”.22
ولدى إجراء عملية االنتخابات ،كانت األجواء السياس��ية تش�ير إىل ان هذه هي آخر
خط��وات عملية الض��م ،خاصة وأن كافة اإلجراءات اإلدارية – السياس��ية ،التي صدرت
خالل  ،1949كانت قد مهدت الطريق أمام تقنني عملية الضم املنظورة .ومع ذلك فقد
تزاحم خمسة وستون شخصاً ،من أبناء منطقة الضفة الغربية ،عىل العرشين مقعدا ً من
مقاعد مجلس النواب املخصصة لهم يف الربملان األردين املنتظر.
وبنتيجة االنتخابات تلك ،أعلن يف العرشين من نيس��ان عن تش��كيل مجلس النواب
ال��ذي وزع مناصفة بني أبناء الضفتني .وكانت نتيجة االنتخابات ،يف الضفة الغربية ،فوز
عرشين نائباً توزعوا عىل سبعة أقضية عىل الشكل التايل:23
 -1قض��اء القدس :عبد الله نع��واس ،كامل عريقات ،أنور نس��يبة -2 .قضاء بيت لحم:
توفيق قطان ،عبد الفتاح درويش -3 .قضاء الخليل :عبد الله بشري عمر ،رشاد الخطيب،
رش��اد مسودي ،سعيد العزة -4 .قضاء نابلس :فدوى طوقان ،حكمت املرصي ،مصطفى
بش��ناق ،عبد املجيد أبو حجلة –5 ،قضاء جنني :عبد الرحيم جرار ،تحسني عبد الهادي.
 -6قض��اء طولكرم :ك�مال حنون ،حافظ الحم��د الله -7 .قضاء رام الل��ه :موىس نارص،
خلويص الخريي ،عبد الله الرمياوي.
وم��ا أن الت��أم مجلس األمة األردين الذي افتتحه امللك عب��د الله ،واملكون من مجلس
ن��واب وأعيان جديدين ،يف الرابع والعرشين من نيس��ان  ،1950حتى تقدمت الحكومة
األردنية مبرشوع قرار الوحدة بني الضفتني ،فوافق عليه املجلس بصيغته ،وقرر رفعه إىل
امللك ،وقد نص القرار عىل ما ييل« :تأكيدا ً لثقة األمة واعرتافاً مبا لحرضة صاحب الجاللة
عبد الله بن الحس�ين ملك اململكة األردنية الهاشمية من فضل الجهاد يف سبيل تحقيق
األم��اين القومية ،واس��تنادا ً إىل حق تقري��ر املصري ،وإىل واقع ضفت��ي (األردن) الرشقية
والغربي��ة ووحدتهام القومية والطبيعي��ة والجغرافية ،ورضورات مصالحهام املش�تركة
ومجاله�ما الحيوي ،يقرر مجلس األمة األردين املمثل للضفتني يف هذا اليوم الواقع يف (7
رجب سنة  1369املوافق لتاريخ  24نيسان سنة  )1950ويعلن ما يأيت:
أوالً :تأيي��د الوح��دة التامة بني ضفتي األردن الرشقي��ة والغربية واجتامعهام يف دولة
واحدة يف (اململكة األردنية الهاش��مية) وعىل راس��ها حرضة صاحب الجاللة الهاش��مية
امللك عبد الله بن الحس�ين املعظم وذلك عىل أساس الحكم النيايب الدستوري والتساوي
يف الحقوق والواجبات بني املواطنني جميعاً.
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ثانياً :تأكيد املحافظة عىل كامل الحقوق العربية يف فلسطني ،والدفاع عن تلك الحقوق
بكل الوس��ائل املرشوعة ،ومبلء الحق وعدم املساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة
يف نطاق األماين القومية ،والتعاون العريب ،والعدالة الدولية.
ثالثاً :رفع هذا القرار الصادر عن مجلس األمة بهيئتيه :األعيان والنواب ،املمثل لضفتي
األردن إىل ح�ضرة صاحب الجاللة املعظم واعتباره ناف��ذا حال اقرتانه بالتصديق املليك
السامي.
رابعاً :إعالن وتنفيذ هذا القرار من قبل حكومة اململكة األردنية الهاشمية حال اقرتانه
بالتصديق املليك الس��امي وتبليغه إىل الدول العربية الشقيقة والدول األجنبية الصديقة
بالطرق الدبلوماسية املرعية”.24
وع�لى أثر صدور ه��ذا القرار ،قام أعضاء املجلس�ين ،بعد ظهر اليوم نفس��ه ،بحمل
«وثيقة الق��رار التاريخي بوحدة الضفتني إىل قرص رغ��دان وعرضوها عىل جاللة امللك.
فقال لهم :أش��كر ملجلس األم��ة ثقته .أما وقد صدر القرار ،فال يس��عني إال قبول إرادة
األمة .وتم التوقيع يف الساعة الخامسة بني هتاف األعيان والنواب .وإيذانا باكتساب هذا
القرار صفته التنفيذية أطلق��ت املدافع إحدى وعرشين طلقة ،ثم توىل وزير الخارجية
تبليغه إىل الدول العربية الشقيقة والدول األجنبية الصديقة».25
املوقف الفلسطيني
بتصدي��ق امللك عب��د الله عىل قرار مجلس األمة األردين ،انته��ت آخر إجراءات الضم
العملي��ة والقانونية ،للمنطقة التي دخلها الجيش األردين يف فلس��طني ،وأصبحت تعرف
فيام بعد باس��م «الضفة الغربية» .ودخلت املسألة الكيانية الفلسطينية بعد ذلك كله،
يف ط��ور من الركود الكامل ،جاء نتيجة عاملني أساس��يني ،أولهام ع��دم احتفاظ األجزاء
الت��ي مل تصلها يد الحركة الصهيونية عام  ،1948مبدلول التس��مية الفلس��طينية ،حيث
أخذ بعض فلسطني الوس��طى والرشقية أسم «الضفة الغربية لنهر األردن» ،وأخذ بعض
املنطقة الجنوبية من فلس��طني اس��م «قطاع غزة» .وأما العامل الثاين فهو عدم احتفاظ
الجزء األكرب من الش��عب الفلسطيني بهويته الخاصة .ويس��توي يف ذلك الفلسطينيون
الذين بقوا يف ديارهم أو أقاموا يف الضفة الغربية ،وأولئك الذين هاجروا منها إىل الضفة
الرشقية.
ونج��م عن هذي��ن العاملني املهمني ،وتأسس��ت عليه�ما ،أوضاع قانونية وسياس��ية
جديدة ،حكمت الفلس��طينيني وتطورهم الكياين س��نوات طويلة .وفوق ذلك كله ،أدت
األوضاع الجديدة هذه إىل تكيف فلس��طني م��ع الواقع بكل معطياته وافرازاته ،فغابت
الحركة الوطنية الفلس��طينية ،وفقدت كل سامتها الخاصة ،وفقد معها الربنامج الوطني
الفلسطيني الخاص واملتميز.
ولكن كيف اس��تجاب الفلسطينيون إىل واقعهم الجديد وكيف تكيفوا معه؟ ثم كيف
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جابهوا عملية الضم تلك؟ وكيف كانت مواقف األطراف األخرى املعنية واملتأثرة ،بشكل
أو بآخر ،من جراء الخطوة األردنية؟
فيام يتعلق بـ«االستجابة» الفلسطينية لعملية الضم ،فإن وقائع األحداث التي امتدت
ط��وال الفرتة الالحقة عىل دخول الجيوش العربية إىل فلس��طني يف منتصف أيار ،1948
تش�ير إىل محدودية تلك االس��تجابة ،أو عدم ش��موليتها .فهي قد اش��تملت فقط عىل
فلس��طينيي الضف��ة الغربية والالجئني إليه��ا ،وأولئك الذين لج��أوا إىل الضفة الرشقية،
وأع��داد قليلة أخرى من الفلس��طينيني يف األقطار العربية املج��اورة .وبالطبع ،ال ميكن
التهوي��ن من حجم وفاعلية ومركزية هؤالء جميعاً ،يف املجرى األس��ايس للتطور الكياين
الفلس��طيني ،أو يف إطار عملية اإلعراب عن الحدث الس��يايس الفلسطيني أو تشكيله،
عىل وجه اإلطالق.
وليس من الصعب فهم عملية االس��تجابة الفلس��طينية تلك لواقعة الضم ،يف ظروف
النكبة الكربى ومعطياتها السياسية واالجتامعية والجغرافية والعسكرية ،بقدر الصعوبة
التي ميكن رؤيتها واس��تيعابها اآلن ،بعد سلسلة من التطورات الكيانية الفلسطينية عىل
امتداد العرشين س��نة املاضية ،ويف ظل معطيات النهوض الوطني الفلسطيني الراهنة،
املتمسكة بشعارات االستقالل الوطني.
ولذلك فإن اس��تعادة املعطيات الفلس��طينية التي واكبت عملية الضم ال متكن املرء
من القول بأنه كانت هناك عملية مجابهة فلس��طينية لإلجراءات األردنية حيال الضفة
الغربية ،بل ميكن اعتب��ار ما حدث عىل هذا الصعيد اعرتاضات جزئية ومحدودة فقط.
وق��د اقترصت مجابهة عملية الضم ،يف نطاق رشوط غري مكتملة وعىل قاعدة سياس��ية
غري متكافئة ،عىل حكومة عموم فلسطني برعاية الهيئة العربية العليا.
ونج��د أبرز التعب�يرات عن عملية االعرتاض تلك يف املوقف الذي اتخذه الش��يوعيون
الفلسطينيون من عملية إجراءات االنتخابات النيابية لربملان الضفتني .فقد وصفت قرارات
اللجن��ة املركزية لعصب��ة التحرر الوطني (التي اتخذتها عش��ية إعالنها عن قيام الحزب
الش��يوعي األردين يف أواسط  ،)1950بإس��هاب ،مظاهر االعرتاضات «ومقاومة الجامهري
الش��عبية للمحتلني اإلنكلو – هاش��ميني يف النضال البطويل إلحب��اط مؤامرة االنتخابات
االنكلو – هاش��مية ...التي اس��تهدفت تزييف إرادة الشعب العريب الفلسطيني إلضفاء
صفة رشعية عىل إلحاق القس��م العريب باملس��تعمرة الربيطاني��ة رشق األردن» .وذكرت
ق��رارات العصب��ة أنه يف الحادي والثالث�ين من آذار « ،1950أي قب��ل موعد االنتخابات
بأس��بوع ،قامت يف نابلس مظاهرة شعبية جبارة بقيادة حزبنا اشرتك فيها حوايل أربعة
آالف ش��خص ،أعلن��ت فيها الجامه�ير الش��عبية مقاومتها إللحاق وطنها باملس��تعمرة
الربيطانية رشق األردن ،كام أعلنت عن تصميمها عىل مواصلة النضال لتحرير وطنها من
نري املحتلني وإقامة دولتها الدميقراطية املستقلة والصديقة للشعب اليهودي .وقد لجأت
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س��لطات االحتالل (األردنية) إىل قمع مقاومة الجامهري الشعبية لهذه املؤامرة بوحشية
وفظاعة متناهيتني ،فقد اعتقلت مئات الشباب ونكلت بهم وساقت أكرث من ثالثني شاباً
منهم ،من نابلس وقضائها ،بعد أن ربطتهم جميعاً يف حبل واحد متصل ،من نابلس إىل
عامن مشياً عىل األقدام وتحت الرضب الوحيش مانعة عنهم الطعام واملاء .وقد استشهد
يف أثناء الطريق الش��اب الدميقراطي روحي زيد الكيالين ،كام ش��ارف عدد من األحرار
ع�لى املوت .وقد جيء بقوات كب�يرة من الجيش العريب إىل فلس��طني لقمع كل حركة
تق��اوم بها الجامه�ير وأعلنت يف أنحاء البالد حالة الط��وارئ» .ووصفت العصبة عملية
االنتخاب��ات ذاتها ،فقالت أنه «يف ظ��ل حالة الطوارئ وتحت اإلرهاب الوحيش واعتقال
مئات الشباب أجرت سلطات االحتالل عملية االنتخابات ،وكان الجنود والرشطة وجميع
عمالء االستعامر وجواسيسه يرغمون الجامهري عىل الذهاب إىل صناديق االقرتاع .ولكن،
عىل الرغم من جميع أساليب اإلرهاب والقمع الوحشية التي اتبعتها السلطات املحتلة
قاطعت الجامهري هذه املؤامرة وأفشلتها ،إذ مل يشرتك يف االنتخابات أكرث من  20باملائة
من الذين لهم حق االنتخاب .قد وجد داخل صناديق االقرتاع مئات البطاقات إما بيضاء
أو مكتوب عليها ش��عارات ضد االستعامر وتابعه امللك عبد الله» .وقالت العصبة كذلك
أن��ه «كان من بني املوافقني عىل ذلك» نواب جامعة البعث» (األقواس يف األصل) .هذه
الجامع��ة التي قامت ب��دور تخريبي كبري يف نضال الجامهري إلحب��اط هذه املؤامرة ،إذ
تولت هي الرتويج للمؤامرة تحت س��تار مقاومة امللك عبد الله واالس��تعامر الربيطاين،
وكانت تزعم أنها لن توافق عىل املعاهدة العسكرية اإلنكلو – هاشمية».26
وباس��تثناء ذل��ك ،مل يعرث عىل موق��ف له مدلوله اإلعرتايض الج��اد ،بل ظهر أن بعض
املواطنني الفلس��طينيني ،املش��هود له��م بوطنيتهم ،قد اخذوا باالس��تجابة لألمر الواقع،
واملطالب��ة بتطويره ودفعه إىل األمام ،بعد أن س��لموا به عىل مض��ض .فقد كتب كامل
نارص ،أحد األعضاء املؤسس�ين لحزب البعث العريب االش�ترايك يف األردن ،يف مجلته التي
كانت تصدر يف ذلك الوقت باس��م «الجيل الجديد» ،عشية االنتخابات تلك ،مقاالً يقول
فيه« :وزعت يف البالد خالل األس��ابيع األخرية منش��ورات س��وداء خط�يرة تدعو دعوة
مش��بوهة إىل مقاطعة االنتخابات النيابية يف البلد .ومل تقترص هذه املناشري عىل الدعوة
إىل املقاطع��ة وإمنا تعدته��ا إىل التهديد والوعيد ...يقول��ون إن القضية مل تنته بعد وأن
دخولنا املعركة النيابية معناه االعرتاف باألمر الواقع يف البالد وإن فلس��طني بهذا تكون
قد ضاعت لألبد .وأنا أقول هل نقف مكتويف األيدي لتحل قضيتنا األيام ،وهل نرتك غرينا
يترصف بش��ؤوننا وقد نخرس بذلك كثريا ً ...وهل دخولنا الربملان يعني بأننا سنسلم بقية
البالد؟ إن دخول عنارص قوية إىل الربملان عىل أكتاف الش��عب معناه أن الشعب له حق
تقرير مصريه ومصري بالده ونحن ندخل عىل هذا األساس لنعرف ماذا يدور من حولنا ...
إن دخولنا مجلس النيابة معناه أننا سنش�ترك يف تكييف املجتمع الذي نعيش فيه ،فإن
23

استطعنا ذلك وهو باإلمكان بقينا ،وإال فال يشء يقوى عىل العمل ضد رغبتنا نحن أهل
البلد ...دعوين أطرق املوضوع من ناحية ثانية ...إن االنتخابات يف حد ذاتها أمر واقع وال
بد منها ،ولنفرتض جدالً أننا ال نرىض عنها وال نريدها ،ومع ذلك فاالنتخابات ستجري إن
شئنا أم أبينا ،ويف هذه الحالة هل نرتك امليدان للصعاليك تصول وتجول وتترصف بأمور
الشعب عن غري فهم أو معرفة ،أم نحاول إبراز عنارص قوية مخلصة طيبة نستفيد منها
ونستطيع مواجهة التيار».27
هذه هي إذن املعادلة الصعبة التي حاول القوميون الفلس��طينيون حلها ،عرب الحوار
الذي دار بني مختلف الوطنيني حول املوقف من آخر إجراءات الضم العملية والقانونية.
والعربة األساس��ية التي ميكن استخالصها من ذلك الحوار هي أنه يف الوقت الذي اعرتض
فيه بعض الفلس��طينيني عىل عملية الضم ،اس��تنادا ً إىل اعتبارات ومربرات وطنية ،فإن
البعض اآلخر منهم قبل بعملية الضم وس��لم بها ،اس��تنادا ً إىل اعتبارات ومربرات وطنية
كذل��ك .وما مقالة كامل نارص وموقف الش��يوعيني األنف الذكر إال تعبريا ً ملموس��اً عن
اتجاهي أطراف الحوار.
وإذا كان هذا هو حال الفلس��طينيني إزاء عملية تتوي��ج الضم ،فإنه ميكن القول بأن
املوقف الفلسطيني إزاء أوىل خطوات الضم وأهمها ،مل يكن متبايناً عام كان عليه األمر يف
آخرها ،فعندما أخذت الحكومة األردنية باإلعداد ملؤمتر أريحا ،يف أواخر  ،1948وأوعزت
إىل الحكام العس��كريني األردنيني يف فلس��طني بالعمل عىل إنجاح املؤمتر ،كان االجتهاد
الفلسطيني الوطني منسجامً مع ما توصل إليه الوطنيون الفلسطينيون يف أوائل .1950
فق��د ذكر ،مثالً ،عبد الله التل ،الحاكم العس��كري للق��دس ،يف مذكراته ،أنه عندما تبلغ
األمر بالعمل عىل إنجاح املؤمتر املزمع اجتمع إىل «نخبة من الش��باب ورجاالت القدس
املخلصني للوطن ال لعامن ،وأطلعهم عىل نوايا عامن بشأن املؤمتر .وبعد أن تبادلنا اآلراء
أقر الجميع أن يس��افر عن القدس وفد ينتخ��ب لغايتني :األوىل ،للتظاهر بأن القدس مل
تش��ذ عن أمر عامن ،والثاني��ة ليحاول هذا الوفد التأثري يف املؤمت��ر بإدخال بعض املواد
الهامة يف املقررات .وقد انتخب الوفد برئاس��ة الدكتور موىس عبد الله الحس��يني ومن
جملة األعضاء الس��يد عيل الدجاين واألستاذ يحيى حمودة .وكان انتخاب الدكتور موىس
الحس��يني مقصودا ً القناع امللك وحكومته بأن أحد أقطاب الحس��ينيني قد حرض املؤمتر
واشرتك يف إعالن البيعة (التشديد من عندنا) ،وبهذه الطريقة نضمن سكوت جاللته عن
قوات الجهاد املقدس ومحاوالته العديدة للفتك بها».28
وهكذا ،فإنه من املمكن القول ،أنه مل تحدث عملية مجابهة فلسطينية لخطوة الضم
ذاتها ،وإمنا حدثت اعرتاضات جزئية ومتفرقة ،مل تستطع إحراز اجامع فلسطيني حولها،
بحكم عوامل موضوعية عديدة .وإال فام معنى أن يتنافس خمس��ة وستون مرشحاً عىل
عرشي��ن مقعدا م��ن املقاعد املخصصة ألول مجلس نيايب للضفتني ،وما معنى مامرس��ة
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الحكوم��ة األردنية لضغوطاتها من أجل الحيلولة دون إقدام بعض املرش��حني املعروفني
بوطنيتهم عىل ترش��يح أنفسهم لالنتخابات ،كام حدث عندما تدخل الشيخ محمد عيل
الجعربي» تدخالً مبارشا ً يف االنتخابات واستعمل الضغط يف أكرث من مناسبة ضد املحامي
الشاب عبد الخالق يغمور».29
ويف اعتقادنا أن جذر عملية التس��ليم بخطوة الضم نجم يف تلك الفرتة عن مجموعة
من العوامل ،يف طليعتها عدم تجذر الوعي واملفهوم الكياين لدى الفلسطينيني ،الذين مل
ميارسوا ،يف تاريخهم الحديث ،حكمهم ألنفسهم وبالتايل فإنهم عندما سلموا باإلجراءات
األردنية ،مل يكن يساورهم الشعور بأنهم مقدمون عىل التنازل عن تجربة كيانية منفصلة،
لها تراثها االس��تقاليل ،ولها امتيازاتها الس��لطوية ،املادية منها واألدبية .وإىل جانب ذلك،
فلقد كانت معركة عروبة األرض الفلس��طينية ،تتقدم ع�لى غريها من املعارك ،ذلك أن
مؤمتر أريحا وما تاله من إجراءات أردنية ،قد جاء يف س��ياق اجتياح القوات اإلرسائيلية
ملنطقة النق��ب ،ومحارصة القوات املرصية وامتداد الرقعة املحتلة من فلس��طني .وكان
م��ن الطبيعي ،يف هذه الحالة ،أن ينرصف االهتامم الفلس��طيني نحو العمل عىل وقف
التقدم اإلرسائييل ،أكرث منه عىل مس��تقبل األوضاع القانونية للفلسطينيني .وقد ضاعف
من خطورة الحالة هذه ،يف فلسطني إبان فرتة الضم ازدياد عدد الالجئني واشتداد حالة
الفقر واالضطراب االجتامعي ،ويف الضفة الغربية عىل وجه التحديد .وكان من الطبيعي
والحال��ة هذه أال تجد اإلج��راءات األردنية نحو الضفة الغربية ،مجابهة ش��عبية كافية
لوقفه��ا عن��د حدود معينة أو احباطه��ا نهائياً .ولذلك كله ،مل يظهر لدى الفلس��طينيني
املقيمني يف الضفة الغربية س��وى اعرتاضات جزئية ،مل تشكل يف نهاية املطاف قيدا عىل
حرية الترصف األردين مبس��تقبل الشعب الفلسطيني ومبستقبل أرضه .وإذا كانت العربة
بالنتائج ،فإن انخراط الفلس��طينيني يف قاعدة املجتمع األردين ،فيام بعد ،وإس��هامهم يف
عملي��ة تطوره ومن��وه االقتصادي واالجتامعي ،واندماجهم يف حركت��ه الوطنية ونضالهم
تحت ش��عاراتها جميع��اً ،يؤكد أن الفلس��طينيني ،بحكم كل املقدمات املش��ار إليها ،مل
يجابهوا عملية الضم ذاتها ،وإن كانوا قد اشرتكوا مع اشقائهم األردنيني ،طوال السنوات
الالحقة ،يف مجابهة سياسات الحكم األردين ذاته.
ويف إطار ما تقدم ،ميكن اإلش��ارة إىل حالة مجابهة فلس��طينية واحدة ،لعملية الضم
األردين هذه ،ناجمة عن «وجود» حكومة عموم فلسطني .إال ان «املجابهة» كانت تفتقد
ال�شروط الوافية ،لتصعيد التجابه والوصول به إىل غاياته املرجوة .فتلك الحكومة ،ومن
خلفها الهيئة العربية العليا ،مل تكن يف موقف يسمح لها بخلق رشوط املجابهة ،إذ كانت
رموزها السياس��ية البارزة خارج فلس��طني وبعيدة عن صفوف الجامهري الفلس��طينية،
وحي��ث كانت بنتاً رشعية للوضع العريب املحكوم بالعجز والتمزق ،واملرتهن إىل ش��بكة
عالق��ات دولية يف غري مصلحة تق��دم العرب ووحدتهم ،لذلك كل��ه ،مل تتمكن حكومة
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عموم فلسطني من دعوة مجلس الجامعة العربية للنظر يف اإلجراء األردين ،إذ نابت عنها
الحكوم��ة املرصية ،كام مل تتمكن الهيئة العربية العليا من عمل أي يشء س��وى إصدار
بيان بهذه املناسبة .وكان البيان ،الذي حددت فيه الهيئة موقفها من اإلجراء األردين ،قد
ذكر «أن هذه االنتخابات الصورية التي تعتزم الس��لطة األردنية إجراءها يف فلسطني ،ما
هي إال تنفيذ للمؤامرة التي حاكتها السياس��ة الربيطانية لتصفية قضية فلسطني تصفية
نهائية وإعادة ما بقي من فلسطني تحت نري استعامرها عن طريق رشق األردن ،والتخيل
عن القسم اآلخر لليهود لينشئوا فيه دولة إرسائيل  ...ثم إن الربملان الذي تدعو السلطة
األردنية أهل فلسطني إىل دخوله ليس إال برملاناً صورياً فريدا ً يف بابه ال يقوم عىل أساس
متثييل صحيح وال يتمتع باي حق من حقوق الربملانات يف العامل ،فالوزارة غري مس��ؤولة
امام��ه وال ميلك حق نزع الثقة منه��ا وال اإلرشاف عىل يشء من أعاملها .وما االنتخابات
التي س��تجريها حكومة رشق األردن يف القسم العريب من فلس��طني إلاّ انتخابات باطلة
ألنه��ا تقوم عىل تزييف إرادة الش��عب وانتزاع الصفة التمثيلية منه بأس��اليب الضغط
واإلكراه يف أقىس الظروف وأشدها».30
ومن املالحظ أن بيان الهيئة العربية هذا يش�ير ،من جملة إش��اراته ،إىل عدم اكتامل
الوعي الكياين الفلسطيني بش��كل عام .فعوضاً عن التذكري بخطورة اإلجراء األردين عىل
مستقبل الكيان الفلسطيني ،ومدى ما سيلحق باالستقالل الفلسطيني من مخاطر كبرية،
والتش��ديد عىل حق الش��عب يف تقريره مصريه ،وبناء مس��تقبله السيايس بحرية ،جرى
الرتكي��ز يف بي��ان الهيئة عىل صوري��ة االنتخابات ،وعىل عدم ق��درة الربملان األردين عىل
محاسبة الحكومة.
وم��ع ذلك فإن املحاكمة النقدية لبيان الهيئ��ة العربية ،وغريه من البيانات واملواقف،
تتم اآلن يف ظروف اكتامل الوعي الكياين الفلسطيني ،وبعد حصيلة من التجارب القاسية
التي عرب بها الش��عب الفلس��طيني ،كام أنه ليس من الس��هل الحكم ،مبقاييس الحارض،
عىل مجموع خربات املايض وتجاربه ومواقفه .ولذلك فإن وعينا لهذه الحقيقة هو الذي
ميكننا من القول بأن الفلس��طينيني ،يف ذلك الوق��ت ،مل يجابهوا خطوات الضم األردنية،
بس��بب عدم تجذر الوعي الكياين لديهم ،ولنقص يف التجربة السياس��ية ،وملرورهم «يف
أقىس الظروف وأشدها» ،عىل حد تعبري بيان الهيئة العربية العليا.
موقف الجامعة العربية
بدأت الجامعة العربية يف التداول بش��أن إقامة ممثلية فلس��طينية يف االجتامع الذي
عقدته اللجنة السياس��ية التابعة لها ،خالل ش��هر أيلول  .1948وكان حادى الجامعة يف
ذل��ك اقرتاب موعد انعقاد الجمعي��ة العامة لألمم املتحدة يف باري��س يف أوائل .1949
واس��تقر رأى الدول العربية عىل رضورة تقديم ممثلني لحكومة عربية فلس��طينية أمام
الجمعية العامة ،خاصة وأن الوس��يط الدويل الكونت برنادوت كان قد أش��ار ،يف تقرير
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رفع��ه إىل املنظمة الدولي��ة ،إىل أنه مل تبدر أية بادرة تدل عىل رغبة يف إنش��اء حكومة
عربية فلسطينية ،يف منطقة التقسيم املخصصة للعرب ،اسوة مبا أقدم عليه اليهود.
إال أن ممثيل الحكومة األردنية وقفوا يف اللجنة السياس��ية معرتضني عىل هذا التوجه
الع��ريب .وبالرغم من ذلك وافقت اللجنة السياس��ية عىل قرارها ه��ذا ،وأوفدت رياض
الصل��ح رئيس وزراء لبنان إىل املل��ك عبد الله يف عامن لتهدئت��ه وإقناعه بالفكرة التي
وافق��ت عليها الدول العربية ،مبا فيها حكومة اململك��ة العراقية .غري أن امللك عبد الله
ظ��ل عىل موقفه ،مام دف��ع الجامعة العربي��ة إىل الرتاجع عن موقفها الس��ابق ،حيث
اكتف��ت بإقرار وجاهة الفكرة ومرشوعيتها ورضورتها وإنها حق طبيعي ألهل فلس��طني
وق��ررت أن تنفيذها منوط بإرادتهم ورغبتهم ،فإذا نفذوها اعرتفت الحكومات العربية
بها وساعدتها مادياً وأدبياً.
عىل هدي املوقف العريب هذا ،أعلن عن تش��كيل حكومة عموم فلس��طني يف الثالث
والعرشين من شهر أيلول ذاته ،فرد امللك عبد الله عىل ذلك بعقد مؤمتري عامن وأريحا
قبل أن ينرصم العام  ،1948مكرس��اً بذلك سياسته تجاه املناطق التي كان يتموضع فيها
الجيش األردين يف فلس��طني .ولذلك تتالت ردود الفعل العربية املناهضة لسياسة الضم،
داخل الجامعة العربية وخارجها.
ويف إط��ار ردود الفع��ل العربية هذه ،كان موقف الحكومة املرصية أش��دها اعرتاضاً،
خاصة وأن اإلجراءات األردنية جاءت يف أعقاب تطور املوقف العس��كري يف النقب لغري
مصلحة الجيش املرصي ،وعزوف الجيشني األردين والعراقي ،اللذين كانا تحت إمرة امللك
عبد الله ،عن تقديم املس��اعدة للجيش املرصي الذي حورص يف نهاية املطاف ومنع عنه
اإلمداد والتموين.
فعىل أثر انعقاد مؤمتر أريحا ،استدعى رئيس الديوان املليك املرصي ممثيل الحكومات
العربية يف القاهرة ،وأبلغهم رس��الة ش��فوية من امللك فاروق جاء فيها «إن كلمة الدول
العربي��ة مجمعة عىل تحرير فلس��طني ألهله��ا وأن الجيوش العربي��ة قد نهضت بهذه
الرس��الة السياس��ية يف ظل عهد واضح املعامل والحدود وقطعته عىل نفس��ها ...إن امللك
تلقى أنباء تفيد أن مؤمترا ً عقد يف أريحا وش��هده الالجئون ،وقد اتخذ هؤالء املجتمعون
قرارات طالبوا فيها بضم فلسطني إىل مملكة األردن ...وأن الذين شهدوا املؤمتر هم قلة
بالنسبة ملجموعة عرب فلسطني املوزعني بني األقطار العربية والباقي يف فلسطني وأنهم
ليس��وا يف وضع وظ��روف متكنهم من إبداء آرائهم بحرية واختي��ار كاملني» .وندد بيان
املل��ك باملؤمتر واملؤمترين ،وقال أن عملهم «اس��تبداد باألكرثية ،وقد أهملوا رأي الدول
العربية يف حني أنهم يطالبونها مبواصلة تحرير فلسطني ،وإن مرص مل تضح بدماء أبنائها
ليلقى مبستقبل فلسطني بني أيدي املجتمعني يف أريحا».31
وم��ن جهة أخرى ،ندد عبد الرحمن ع��زام األمني العام للجامعة العربية مبؤمتر أريحا،
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وأعل��ن رفضه لقراراته ،وأنكر حقه بالتكلم باس��م الش��عب الفلس��طيني .كام أصدرت
«جامعة كب��ار العلامء وعلامء األزه��ر» بياناً نددت فيه باملؤمت��ر ووصفته بأنه «متثيل
مسهم الرض والبأساء ،وال يعرب عن رأى العرب والدول العربية».
خيايل ووليد إكراه أفراد ّ
وتب��ع ذلك موجة من االحتجاج��ات املرصية ،برزت يف العديد م��ن البيانات والربقيات
والتعليقات التي أصدرتها هيئات وش��خصيات وصحف مرصية «ثم مل تلبث أن شاركتها
سورية يف ذلك».32
وقد حمل هذا التباين يف مواقف الدول العربية ،العراق وسوريا فيام بعد عىل القيام
مبسعى وساطة مع امللك عبد الله .ووصل يف تلك األثناء إىل عامن وفد عراقي ،مؤلف من
نوري الس��عيد وجميل املدفعي« ،فأدت هذه املس��اعي إىل اقناع امللك بتأجيل الخطوة
حيث نرش ترصيح عن لس��انه يعلن فيه رغبت��ه يف مواصلة التكاتف مع الدول العربية،
وموافقته ع�لى الرتيث يف الخطوة النهائية» .ثم أعلن توفي��ق أبو الهدى رئيس الوزراء
األردين يف مؤمت��ر صح��ايف» أن حكومته ق��ررت عدم تنفيذ قرارها وق��رار الربملان بتبني
ق��رارات مؤمت��ر أريحا يف الوقت الحارض مع اتفاق هذه القرارات مع سياس��ة الحكومة
األردنية كل االتفاق».33
وكان من نتيجة املوقف األردين األخري عدول الدول العربية بدورها عن دعم حكومة
عموم فلس��طني ،التي كانت قد دعيت يف الثالثني م��ن ترشين األول  ،1948إىل اجتامع
مجلس الجامعة وحرضها رئيسها ووزير خارجيتها أحمد حلمي عبد الباقي بصفته هذه،
وكانت تلك الدعوة هي آخر مرة يحرض فيها عبد الباقي مجلس الجامعة ،بصفته رئيساً
للحكومة الفلس��طينية ،حيث أخذ حضوره الالحق ،فيام بعد ،صفة ممثل فلسطني لدى
الجامعة العربية فقط.
وطوال الفرتة التي انقضت عىل عقد مؤمتر أريحا وحتى موعد اإلعالن عن ضم الضفة
الغربية رس��مياً إىل األردن ،يف نيس��ان  ،1950مل يصدر أي موقف رسمي ألي من الدول
العربي��ة ،تج��اه اإلجراءات العملي��ة والقانونية التي كانت متهد به��ا الحكومة األردنية
لعملية اإلعالن عن الخطوة األخرية.
وهك��ذا ،فإن ردود الفع��ل العربية ،تزامنت مرة أخرى ،م��ع اإلعالن عن حل مجلس
النواب األردين ،متهيدا ً إلجراء انتخابات نيابية يف الضفتني ،يف أوائل  .1950فدعي مجلس
الجامع��ة إىل عقد دورة خاصة لبحث املوقف ،كام دعي األردن إىل إرس��ال وفده لرشح
حقيقة األمر .وقد أعلن األردن عن تشكيل وفد لحضور الدورة ،إال أنه عدل عن إرساله
يف أخط��ر لحظة ،واكتفى بوزيره املفوض لدى القاه��رة ،الذي قدم إىل مجلس الجامعة
نسخة عن برقية بعث بها أبو الهدى إىل وزير الخارجية املرصية ،جاء فيها أن األردن لن
يجري صلحاً أو تسوية ولن يربم أي معاهدة مع إرسائيل ،وذكر ممثل األردن أن حكومته
التي ترشف عىل إجراء االنتخابات» ترصح بأنها لن تعمل أي يشء إىل أن تس��تقيل بعد
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االنتهاء من االنتخابات النيابية يف منتصف شهر  ...نيسان».34
وبالرغم من شدة وضوح الفقرة األخرية يف رسالة أبو الهدى ،التي عرضت عىل مجلس
الجامع��ة ،فإن املجلس مل يتخ��ذ موقفا إزاء عزم الحكومة األردني��ة الواضح عىل إجراء
عملي��ة الض��م يف وقت الح��ق ،وانتظرت هذه القضي��ة موعد ال��دورة العادية ملجلس
الجامعة ،املقرر عقده يف نيسان  ،1950حيث تقرر إحالة املسألة إىل اللجنة السياسية.
وبالفعل ،اجتمعت اللجنة السياس��ية وأصدرت يف الثالث عرش من نيس��ان قرارا ً ،نال
اج�ماع مجلس دول الجامعة ،باس��تثناء املندوب األردين ،الذي س��جل مخالفته له ،كام
أعلن أنه س��جلها كذلك يف اللجنة السياس��ية .وقد نص القرار عىل ما ييل« :نظر املجلس
يف موقف الدول العربية من املس��ألة الفلسطينية يف وضعها الراهن وقرر باإلجامع فيام
عدا مندوب اململكة األردنية الهاشمية اآليت:
أوالً :تأكيد القرار الذي اتخذته اللجنة السياس��ية بإجامع الدول األعضاء يف  12إبريل
(نيس��ان) س��نة  1948وهو القرار الذي ينص عىل أن دخول الجيوش العربية فلس��طني
إلنقاذه��ا يج��ب أن ينظر إليه كتدب�ير مؤقت خال من كل صفة م��ن صفات االحتالل
والتجزئة لفلسطني ،وأنه بعد إمتام تحريرها تسلم إىل أصحابها ليحكموها كام يريدون.
ثاني��اً :اعتب��ار هذا القرار نافذا ومعربا عن السياس��ية الحالية لل��دول العربية يف هذا
الشأن.
ثالث��اً :اعتبار هذا القرار نافذا ومعربا ً عن السياس��ة الحالية لل��دول العربية وألحكام
ميث��اق جامعة الدول العربية وذل��ك وفقاً للفقرة األوىل من امل��ادة الثانية من امليثاق
وللملحق الخاص بفلسطني.
رابع��اً :عند وقوع هذا اإلخالل تدعى اللجنة السياس��ية لالجتامع واتخاذ ما يلزم من
إجراء وفقاً ألحكام امليثاق.35
وم��ع أن هذا القرار جاء بعد يومني فقط عىل إجراء أول انتخابات عامة ملجلس نيايب
ميثل ضفتي نهر األردن ،فإن الجامعة مل تس��تطع ،مرة أخرى ،اتخاذ موقف متقدم عىل
التذكري بسياساتها إزاء فلسطني.
ورد املل��ك عبد الله مرة أخرى عىل قرار الجامعة العربية ،الذي اتخذ وس��ط حمالت
صحافي��ة ومطالبات بفصل األردن عن الجامعة ،بقيامه بجولة يف مناطق الضفة الغربية
عش��ية اجتامع برملان الضفتني يف الرابع والعرشين من نيس��ان ،وألقى كلمة يف الخليل
أكد فيها عن قرب إعالن الضم دستورياً ،وندد بالجامعة العربية لتجاهلها لوقائع األمور،
معلناً أنه لن يبايل بإجراءاتها« .وإذا كانوا يتوعدون األردن بالفصل فمرحبا به يف س��بيل
توحي��د البالد» .36ثم اجتمع الربملان األردين يف التاريخ املحدد وأصدر قراره الذي صادق
عليه امللك عبد الله بعد ظهر اليوم نفسه.
بعد هذا اإلجراء ،الذي كان تنويجاً لسلسلة إجراءات الضم السابقة ،تحركت الجامعة
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العربية ،وسط مظاهر غضب عربية متفاوتة ،واتخذت قرارا ً بفصل األردن من عضويتها.
وكانت الحكومة املرصية ،التي عاد إىل رئاس��تها مصطفى النحاس يف ذلك الوقت ،أش��د
الحكومات العربية «حنقاً وغضباً» فدعت اللجنة السياسية للجامعة إىل االجتامع ،وفقاً
لقرارها الذي اتخذته يف الثالث عرش من نيس��ان .وبالفعل اجتمعت اللجنة يف الحادي
ع�شر من أي��ار ،بحضور وفد أردين ،ج��اء «لإلقناع والتربير والتهدئ��ة» .وقد بذل الوفد
جهودا ً عديدة عىل هذا الصعيد ،مبؤازرة من الوفد العراقي الذي قال رئيسه إن املصلحة
تقيض بتفادي انهيار الجامعة بإقصاء األردن عنها .إال أن الوفد املرصي الذي كان برئاسة
مصطفى النحاس ،ظل متش��ددا ً يف وجوب اتخاذ إجراء عقايب ضد األردن ،وقد آزرته يف
ذل��ك غالبية الوفود العربية ،وهكذا ص��در يف الخامس عرش من أيار  1950قرار الفصل
عىل النحو التايل:37
بناء عىل القرار الذي أصدره مجلس جامعة الدول العربية يف  13نيس��ان  1950وبناء
عىل طلب الحكومة املرصية اجتمعت اللجنة السياس��ية للنظر يف املوقف املرتتب عىل
ما أقدمت عليه حكومة اململكة األردنية الهاش��مية من ضم رشق فلس��طني إىل ارضها.
وبعد مناقشة املوضوع من جميع نواحيه سجلت اللجنة باجتامع اآلراء ما عدا املندوب
األردين أن ما وقع من حكومة اململكة األردنية الهاشمية هو إخالل بقرار الجامعة املؤرخ
يف  14إبريل (نيسان) سنة  1950السابقة اإلشارة إليه.
ث��م نظرت اللجن��ة يف اإلجراء ال��ذي يتخذ مع حكوم��ة اململكة األردنية الهاش��مية
وفقاً إلحكام ميثاق الجامعة ،فوافق مندوبو الجمهورية الس��ورية واململكة الس��عودية
والجمهوري��ة اللبنانية واململك��ة املرصية عىل توصية مجل��س الجامعة بفصل اململكة
األردني��ة من عضوية مجلس الجامعة تطبيق��اً للفقرة الثانية من املادة ( )18من ميثاق
الجامع��ة .أما مندوباً اململك��ة العراقية واململك��ة املتوكلية اليامنية فق��د طلباً تأجيل
االجتامع حتى يتمكنا من الرجوع إىل حكومتيهام من هذا الشأن .وبناء عليه تقرر دعوة
مجل��س جامعة الدول العربية لالجتامع يف أج��ل أقصاه يوم اإلثنني  12يونيه (حزيران)
سنة  1950لعرض األمر عليه».38
إال أن رئي��س الوفد األردين أذاع بياناً بعد هذا القرار ،دافع عن موقف حكومته ،وقال
أن��ه ليس مخالفاً مليثاق الجامعة العربية ،باعتب��ار أن األردن مل يوافق عىل قرار اللجنة
السياسية الذي سبق أن أصدرته يف نيسان املنرصم.
وكان املوق��ف األردين ق��د تعزز ،يف مواجهة الجامعة بعد إق��دام الحكومة الربيطانية
ع�لى االعرتاف بواقعة الضم .وبذل��ت الجهود من قبل كل من العراق ولبنان مع األردن
يف س��بيل التوصل إىل حل للمسألة .وعرض العراق صيغة حل وسط وافق عليها األردن.
ك�ما عرض لبنان صيغة أخرى ،فوافق األردن عليها كذل��ك .وكانت الصيغة العراقية قد
نص��ت ع�لى «أن ما قامت به الحكومة األردنية من توحي��د ضفتي األردن كان لرضورة
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الدفاع عن املنطقة باجمعها وألسباب اقتصادية وسياسية وقومية تتصل به مبارشة .ومع
ذلك فالحكومة األردنية تعلن بأن هذا التوحيد سوف ال يؤثر بوجه من الوجوه يف سبيل
التس��وية النهائية للقضية الفلسطينية» .أما الصيغة اللبنانية فقد نصت بدورها عىل أنه
«ملا كانت الدول العربية قد أعلنت إستمس��اكها بعروبة فلس��طني واس��تقاللها وسالمة
اقليمه��ا تحقيقاً لرغائب س��كانها الرشعيني ورفضت كل حل يقوم عىل أس��اس تجزئتها
تعترب أن الجزء الذي ضم إىل اململكة األردنية الهاش��مية ما زال تابعاً للتس��وية النهائية،
ينظر يف مصريه مع مصري الجزء اآلخر من فلسطني عند تحريره وبذلك تكون قد تحققت
األهداف التي س��عت إليها الدول العربية يف مقرراتها الس��ابقة الرامية إىل حفظ كيان
فلسطني يف حدودها قبل العدوان».39
غ�ير أن الحكومة املرصية رفضت الصيغتني باعتب��ار أنهام غري كافيتني ،ولذلك اجتمع
مجل��س الجامعة يف موعده املحدد ،الثاين عرش من حزيران  ،1950بغياب األردن ،الذي
بعث وزير خارجيته بربقية إىل املجلس ،اعترب فيها ،قضية الوحدة الشاملة لضفتي األردن
أمرا ً منتهياً» .ومع ذلك فقد توصل الوس��طاء العرب إىل صيغة تسوية جديدة للموقف،
عرضت عىل اللجنة السياس��ية يف الخامس عرش من الش��هر نفسه .فاعتربت مقبولة من
الجميع .وقد كان نصها عىل النحو التايل:40
«ملا كانت الدول العربية قد أعلنت استمس��اكها بعروبة فلسطني واستقاللها وسالمة
اقليمها تحقيقاً لرغبات سكانها الرشعيني ورفضت كل حل يقوم عىل أساس تجزئتها فإن
اململكة األردنية الهاش��مية تعلن أن ضم الجزء الفلس��طيني إليها ،إمنا هو إجراء اقتضته
ال�ضرورات العملية وإنها تحتفظ به��ذا الجزء وديعة تحت يدها ع�لى أن يكون تابعاً
للتس��وية النهائية لقضية فلس��طني عند تحرير أجزائها األخرى بكيانها الذي كانت عليه
قبل العدوان ،وعىل أن تقبل يف ش��أنه ما تقرره باإلجامع دول الجامعة األخرى .وبذلك
تكون قد تحققت األهداف التي س��عت إليها الدول العربية يف قراراتها السابقة الرامية
إىل حفظ كيان فلسطني قبل العدوان».
إال أن ه��ذه الصيغة مل تعرض عىل مجلس الجامعة ،ومل يبت فيها ،حتى تتاح الفرصة
لعرضه��ا عىل الحكومة األردنية والحصول عىل موافقتها عىل نص مرشوع القرار .ولذلك
فإن الق��رار الذي أصدره مجلس الجامعة ،رق��م /323د/12ج ،1950/6/12-7نص فقط
عىل أخذ العلم مبا جرى من أبحاث وما يتوقعه من وس��اطة ،عىل النحو التايل« :أحيط
املجلس علامً بأبحاث اللجنة السياسية يف موضوع ضم رشق فلسطني إىل اململكة األردنية
الهاشمية وينتظر نتيجة الوساطة.41
ومرت السنني ،ومل يوافق األردن عىل هذه الصيغة ،وكان عامل الزمن هو العالج الشايف
ألزم��ة الجامعة العربية ،التي مل يدم قرار فصلها لعضوية اململكة األردنية س��وى أربعة
أس��ابيع فقط ،ثم عادت وتناست كافة قراراتها السابقة ،وسلمت باألمر الواقع إىل حني.
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وبانقض��اء تلك التجربة الكيانية املهيضة الجناحني ،جناح الواقع الذايت الفلس��طيني،
وجناح الواقع العريب والدويل ،أسدل الستار عىل أول محاولة سياسية فلسطينية ،باتجاه
خلق تعبري كياين مس��تقل ،وسط تعقيدات شديدة ،عىل كال الواقعني .إال أنه بالرغم من
كل تلك التعقيدات ،فقد كان ينقص تلك التجربة التصميم القوي واملثابرة املبدعة عىل
أقل تقدير.
وقد كان لتفرق ش��مل قيادة العمل الوطني الفلس��طيني ،وتوزع والءاتها العربية يف
ذل��ك الوقت ،أثر حاس��م بدوره ،يف إجه��اض تلك التجربة وهي عىل وس��ادة الجامعة
العربي��ة بع��د ،إذ أن بعض أعضاء الحكومة الفلس��طينية رسعان ما ارت��دوا عليها .وما
فعل��ه أعضاء الحكومة ،كان قد س��بقهم إليه أعضاء الهيئ��ة العربية العليا .وقد احتوت
املؤسس��ات السياسية األردنية فيام بعد ،أسامء العديدين من رموز القيادة الفلسطينية،
الذي��ن تم اس��تيعابهم نهائياً ملصلحة تط��ور الكيان األردين ،عىل حس��اب تطور الكيان
الفلسطيني الذي دعوا من أجله ،وعملوا يف سبيله ردحاً طويالً من الوقت.
وعليه ،فلقد كانت حكومة عموم فلسطني هي آخر التجارب التي اختتمت بها القيادة
التقليدية للشعب الفلسطيني حياتها السياسية .وكان فشل تلك التجربة ،املسامر األخري
يف نع��ش تلك «الصفوة» ،التي قادت الكفاح الوطني الفلس��طيني طويالً ،وأوصلته إىل
الب��اب املوصد بإح��كام ،يف وجه تطوراته الكيانية الالحقة ،وإذا كان الفلس��طينيون قد
اعادوا فتح هذا الباب مؤخرا ً ،فقد اقتىض ذلك منهم تضحيات جسيمة وعذابات طويلة،
عىل مدى سنوات عديدة وقاسية.
وانطوت بذلك التجربة الكيانية الفلسطينية ،وانقطع التطور الكياين الفلسطيني ذاته،
الفتق��اره لكل مقومات التطور املادية .فاألرض الفلس��طينية ،الت��ي مل تصلها يد الحركة
الصهيونية ،فقدت هويتها التاريخية ،وتم اقتالع الشعب الفلسطيني وتجزئته ،وفرضت
علي��ه قيود التنقل واإلقامة والعمل ،ومنع من حرية التعبري والتنظيم ،وفقد مؤسس��اته
السياس��ية وكافة تعبرياته املس��تقلة ،وزادت ظ��روف اللجوء محنته السياس��ية ،محنة
اجتامعية ،وغدا فوق ذلك كله اسري واقع التخلف والتجزئة والضعف العريب.
وع�لى هذه األرضية املفتعلة من س��ياق التطور الطبيعي يف حياة الش��عوب ،تركزت
تطلعات الفلسطينيني عىل هدف مركزي هو هدف العودة ،دون أن يرتبط هذا الهدف
بتصور كياين محدد لديهم ،ومع ذلك ،فقد حافظوا عىل وعيهم بفلسطينيتهم ،دون أن
يبلوروا ذلك يف تعبريات سياس��ية ومؤسس��ات خاصة ،بل أنه حتى جرى تكييف بعض
مؤسس��اتهم الحزبي��ة التي حملوها معهم إىل واقع ما بعد النكب��ة ،مع الواقع الجديد،
بكل سامته وخصائصه العربية الصارمة ،وليس أدل عىل ذلك ،يف هذا املجال ،من إقدام
الش��يوعيني الفلسطينيني ،الذين كانوا منضوين تحت مؤسستهم املعروفة باسم “عصبة
التح��رر الوطني” ،عىل تغيري تس��مية مؤسس��تهم هذه ،عىل نحو مس��تجيب للواقعني
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الس��يايس والقان��وين ،اللذين حكام الضفة الغربية والش��عب الفلس��طيني فيهام .ولقد
كان لحمل الش��يوعيني الفلسطينيني ،ومببادرة منهم ،اس��م “الحزب الشيوعي األردين”،
داللة تتعدى الش��كل إىل جوهر العملية السياس��ية .فلقد نص الربنامج التأسييس األول
للحزب الش��يوعي األردين عىل “النضال يف س��بيل تنفيذ قرار هيئة األمم املتحدة بتاريخ
 1947/11/29ويف سبيل عودة املرشدين إىل ديارهم ومن أجل عقد صلح دميقراطي مع
إرسائيل عىل أساس هذا القرار ،صلح يكون يف مصلحة السلم العاملي ويف مصلحة الحرية
والدميقراطية لدولتي األردن وإرسائيل”.42
وقد جاء تخيل الفلس��طينيني عن حركتهم الوطنية الخاصة ،ومؤسس��اتهم السياسية،
متزامناً مع الصعود الصارم الذي ش��هدته الحركة القومية ،التي وجد الفلس��طينيون يف
تياراتها وأحزابها الرئيس��ية مكاناً واسعاً لهم ،واتخذوا من بعضها موقع القلب ،واسهموا
يف بعضها اس��هاماً متميزا ً وفريدا ً ،وكان للمركز املرموق ،ولألولوية النضالية التي احتلتها
القضية الفلس��طينية يف كافة األحزاب والحركات العربية هذه ،حافزا ً كبريا ً عىل انخراط
الفلس��طينيني فيها ،وصقل وعيهم النضايل عرب معاركها الوطنية والقومية .43وهكذا كان
طبيعياً أن تتكون لدى الغالبية العظمى من الفلسطينيني ،قناعة راسخة ،تعرب عن نفسها
بالش��عار الذي س��اد طويالً «الوحدة طري��ق العودة» .وقد وصف أح��د قادة املقاومة
الفلس��طينية ،فيام بعد ،الحركة السياس��ية للفلس��طينيني يف تلك الحقبة بأنها كانت قد
«تفاعلت مع األحداث والتطورات يف األرض العربية عىل طول الوطن العريب ،وش��اركت
يف كثري منها باندفاع عن اعتقاد منها أنها جزء من معركتنا يف فلس��طني وبدرجة جعلت
التزامها العريب الواس��ع يشغلها عن التزامها الفلس��طيني املحدد ،حتى أصبح كل تطور
وتغ�ير تصنعه العنارص النش��طة يف الوطن العريب محطة انتظ��ار تقف عليها تتطلع إىل
األمل القادم بعدها .ومل يكن ش��عبنا يرتدد يف أن يض��ع كل امكانيته كأفراد وكمجموع
يف خدم��ة التطورات التي غريت من معامل الحياة يف املرشق العريب ،حتى أننا ،وبش��كل
مطلق ،كنا نربط مصرينا مبصري هذه التغريات واألحداث وانش��غلنا بها نرفع ش��عاراتها
فوق شعاراتنا .نوقعها ونحميها عىل انها مراحل رضورية عىل طريق التحرير».44
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الفصل الثاين
البدايات الكيانية األولى
1963 – 1957
بقيت األوضاع الفلس��طينية ،طوال فرتة الخمسينات تقريباً ،محكومة بكل املقدمات
السياس��ية واالجتامعية والقانونية التي افرزتها املرحلة الس��ابقة .فمن جهة أوىل خرج
نحو مليون فلس��طيني من ديارهم إىل عامل اللجوء والقهر االجتامعي والس��يايس ،ومن
جه��ة أخرى ت��م تغيري املركزين ،الس��يايس والقانوين ،لبقية األرض الفلس��طينية التي مل
تخضع لسلطة الدولة العربية.
وكان من أبرز النتائج التي ترتبت عىل ذلك ،عدم امتالك الفلس��طينيني لحق السيادة
ع�لى أي بقعة من أرض وطنهم التاريخية .فأصبح��ت املنطقة ،التي أخذت تعرف منذ
ذلك التاريخ باس��م «قطاع غزة» ،تحت س��لطة الحاكم العس��كري ث��م الحاكم اإلداري
املرصي .وغدت املنطقة التي عرفت منذ ذلك التاريخ ايضاً باسم «الضفة الغربية» ،جزءا ً
من اململكة األردنية الهاشمية ،وسكانها كاميل املواطنية األردنية.
بنتيجة ذلك كله ،ش��هدت تلك الفرتة خبو النفس الكياين لدى الفلس��طينيني ،وانهال
فوق الذاكرة الفلس��طينية ركام الواقع العريب املدج��ج بالعجز والتخلف والتجزئة .وقد
عزز ذلك كله غياب الحركة الوطنية الفلس��طينية ،ومن ثم غياب الربنامج الفلس��طيني
الخاص.
ومع ذل��ك ،فقد حافظ الفلس��طينيون عىل وعيهم بفلس��طينيتهم ،وتحسس��وها يف
مناسبات عديدة حفلت بها تلك الفرتة ،كان أبرزها اغتيال امللك عبد الله يف القدس عام
 ،1951واحتالل إرسائيل لقطاع غزة عام  .1956فقد أث ّر هذان الحدثان ،وما اس��تدعياه
من ردود فعل ،يف صقل الوعي الفلس��طيني عىل ال��ذات املختزنة باآلالم ،التي هي غري
آالم اش��قاء ،من حيث الدرجة عىل األقل .فغداة مرصع امللك عبد الله ،تعرض الالجئون
الفلس��طينيون يف رشق األردن إىل ردات فعل انتقامية ،حال دون تفاقمها نزول الجيش،
بن��اء عىل أوامر رئي��س الحكومة األردنية زيد الرفاعي ،إىل امل��دن وأحاطته باملخيامت،
وإذا كان لحادث االغتيال مدلوالته الفلس��طينية الكاملة ،فلقد كان لردود الفعل عليه،
ذات املدلوالت بكل تفاصيلها الدقيقة .ويف عام  ،1956عندما اقتضت رضورات عسكرية
رصفة س��حب الجيش املرصي من سيناء وقطاع غزة ،وجد الفلسطينيون هناك أنفسهم،
أمام عدوهم التاريخي ،وجهاً لوجه ،يتعرضون للقتل والتدمري وسياسة االنتقام الجامعي.
ويف الوقت ذاته ،اكتش��ف الفلسطينيون يف حأمة املواجهة املبارشة مع املحتلني ،دورهم
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الخاص ،والهمتهم التجربة القاسية ومعاناتها الشديدة دروساً خاصة حفظوها عن ظهر
قلب.
وم��ن خ�لال الرتاكم البطيء ،ش��ق الوعي الفلس��طيني طريقة ،ونف��ض عنه رسيته
وقوانينها الخاص��ة ،كام أخذ من خالل عملية البحث عن الذات ،يبحث عن دور خاص
ويتلم��س قوانني الخصوصية يف العمل والربنامج املس��تقلني .ومل يكن ذلك باألمر الهني،
كام مل يحدث ذلك دفعة واحدة ،إذ اس��تغرقت عملية التفاعل مع قوانني الواقع العريب،
سنوات مل تكن بدورها قصرية .فكيف كان ذلك كله؟
تركز تطلع الفلس��طينيني ،أساس��اً ،خالل تلك الفرتة ،عىل أمل العودة إىل ديارهم ،ومل
يكن ذلك األمل مقرتناً بالرضورة ،يف الوعي الفلس��طيني العام ،مبعنى العودة إىل الوطن
الس��يد املس��تقل ،بل يف أرقى حاالته ،كان أمل العودة هذا يقرتن بفلس��طني ،دون أية
اش�تراطات كيانية نظرية محددة مثل فلس��طني دولة عربية مستقلة ،أو دولة مستقلة،
أو ثنائي��ة القومية ،أو علامنية دميقراطية ،أو أي من التحديدات السياس��ية والقانونية.
ومن جهة أخرى ،فإن هؤالء املتطلعني إىل العودة أخذوا يفتقدون ش��خصيتهم الوطنية،
وغ��دا مركزهم القانوين الجئني يتمتعون برعاية دولية .وإن ظل هؤالء الالجئون ،يف نظر
أنفس��هم ،جزءا ً من شعب اقتلع من وطنه ،فقد كانت مواطنية بعضهم قد تغريت ،كام
حدث يف األردن ،وعزل بعضهم اآلخر وحورص يف املخيامت وقهرته قوانني األمن اإلقليمي
والداخ�لي ،كام حدث يف لبنان ،وانخرط بعضهم يف قاع��دة املجتمع ومنح فرص العمل
والتملك واإلقامة ،كام حدث يف س��وريا ،وسعى بعضهم وراء العمل والوظيفة بعيدا ً عن
مهاجرهم األوىل ،كام حدث يف دول الخليج وغريها.
إزاء ذل��ك كله أصبحت فلس��طني ،يف نظر هؤالء وأولئك ،مج��رد بيت وبيارة وحقل
وذكريات طفولة .ومل َ
يرق اإلحس��اس بالوطن إىل ما هو أكرث من ذلك ،إذ مل يتح ضغط
الواقع املوصوف ،وهموم الحياة اليومية القاس��ية اش��د ما تكون الحياة ،اس��تدعاء أكرث
م��ن «عز» املايض القريب وحل��و أيامه .ولذلك كان من الطبيع��ي ،أال تجري يف الوعي
الفلسطيني العام ،املرتاوح يف املدى ذاته عملية املزاوجة بني العودة – التطلع من جهة،
وكيان له مؤسساته ونظامه االجتامعي ومركزه الدويل وغري ذلك من جهة أخرى .وهكذا
تركز معنى اللجوء ،يف البعد عن الدار واألرض واملمتلكات.
ومل تستطع قسوة اللجوء وظروفه املادية املريرة أن تطلق يف الوعي الفلسطيني العام،
ما هو أكرث من تلك املحسوس��ات غري املجردة .إضافة إىل ذلك ،فإن لجوء الفلس��طينيني
العرب إىل العروبة ،يف بعديها الجغرايف واأليديولوجي ،منحهم أدبياً الشعور بعدم الغربة
يف أرض العرب وبني أش��قائهم .وكان اللج��وء إىل العروبة ،يف معنى من معانيه ،تعويضاً
للفلس��طينيني ع��ن حرمانهم الوطن الكي��ان ،إال أنه مل يش��كل ،يف كل األحوال ،معادالً
لخسارة األرض والبيت واملمتلكات والذكريات.
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وهكذا تركز تطلع الفلسطينيني إىل فلسطني التي كانت تعني البيت والشاطئ والجبل،
وليس إىل فلس��طني الكيان والدولة واملؤسسات .وقد كان عدم امتالك الفلسطينيني ،من
قبل ،تجربة كيانية مس��تقلة بتعبرياتها السياس��ية ،عامالً مهامً يف خفوت الوعي الكياين
وخبوه إىل ح�ين .ثم جاء االحتالل اإلرسائييل لقطاع غزة  ،1956فكان ذلك الحجر الذي
وق��ع يف الربكة الراكدة ،وحرك من عىل مركزه دوائر ظلت تتس��ع ،وتهز ما يف القاع من
مكنونات .فقد كانت مواجهة االحتالل ومقاومته ،وما سبقها من عمليات فدائية ،كانت
ق��د نظمت تحت إدارة ضباط مرصيني ،فاتحة عهد من الش��عور بالجدارة الش��خصية
والوطني��ة معاً ،مام كان يعن��ي ايضاً التخلص من حالة االس��تالب وفقدان املنزلة ،التي
اعتادها الفلس��طينيون فيام س��بق من عهد اللجوء .ومل يعد الفلس��طينيون «كتلة من
الالجئني مصابة بضعف معايري الس��لوك وضعف اإلميان وغري راغبة يف العمل لتحس�ين
أوضاعه��ا» 45وتوقفت حالة الرتاجع واالنس��حاب العام إىل ال��ذات املنكرسة بني جدران
املخيم ووحشته .وقد عكست كتابات الفلسطينيني ،منذ ذلك التاريخ ،االختالف العظيم
ب�ين األفكار واملعاي�ير التي تبنوها فيام بينه��م ،وبني تلك التي س��بق أن نرشها الجيل
السابق ،عىل مدى مرحلة اللجوء السابقة.
صحي��ح أن احت�لال قط��اع غزة مل يح��دث انقالب��اً فوري��اً ،يف املفاهي��م ويف الواقع
الفلس��طيني ،إال أنه كان مبثاب��ة الصدمة العنيفة ،التي أحدثت خل�لاً وارباكاً يف قوانني
املرحلة السابقة ،سوف يتضح مداها فيام بعد .فلقد وصفت حركة «فتح» الفلسطينية،
الت��ي تكون��ت ع��ام  ،1958أي بعد عام واحد ع�لى رحيل االحتالل ع��ن قطاع غزة ،يف
بيانها السيايس األول إىل أعضائها ،املعروف باسم « بيان حركتنا» ،الوضع الفلسطيني يف
مرحلة اللجوء األوىل فقالت« :إن شعبنا يعيش الهزمية الوطنية ...ويقايس نكبتها األليمة
منذ نش��أتها ...اس��تمرت أوضاع ش��عبنا تسري من يسء إىل أس��وأ ومتزق شعبنا وتفرقت
صفوفه وتعددت به الس��بل ...أصبح الجو مليئاً بأصوات الخيانة وترصيحات املتخاذلني
ووجدت هذه من يدافع عنها ...واختنق شعبنا برائحة اليأس والخيانة  ...ورائحة البؤس
واملرض ورائحة الضياع املر ،والشقاء األليم (التشديد يف األصل) ...ونتيجة لذلك تبلبلت
األفكار وطغ��ى يف النفوس التخاذل واليأس ...وانترشت الالمب��االة ...وظهرت الفردية...
واس��تبدت االنهزامية واضحت فلس��فتها الحط من قدر أي عم��ل وطني والتنديد بكل
رأى ثوري».46
ووصف��ت «فت��ح» مرحل��ة ما بعد احت�لال قطاع غزة ،يف س�يرة «امليالد واملس�يرة»،
بقوله��ا« :وبس��قوط غ��زة يف ايدي االحت�لال يف أكتوب��ر  1956ب��دأت مرحلة جديدة
وجد ش��عبنا نفس��ه فيها وجه��اً لوجه أمام مس��ؤولياته وأمام قس��وة املواجهة وتحت
ضغط الرصاص املوجه إىل صدور هذا الش��عب ...تبل��ورت أفكاره واكتمل تصوره لنوع
املعرك��ة واحتياجاته��ا .وولدت من خ�لال وحدة الرصاص املرحل��ة الجديدة يف التفكري
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الفلسطيني».47
وقد عاد أحد قادة فتح فوصف تلك املرحلة ،فيام بعد ،بقوله «إن املؤرخني لن يجدوا
مف��را ً عندما يؤرخون لفرتة الخمس��ينات من تاريخ املنطقة م��ن أن يقدروا بأن طريق
دايان إىل غزة والقويصمة وس��يناء ع��ام  1956كان طريق عبد النارص إىل كرس االرتباط
التاريخي بالغرب ،وطريق الفلس��طينيني إىل اكتش��اف دورهم الخ��اص ومن ثم التمرد
فالثورة ،وقد اكتشف الفلسطينيون دورهم الخاص اثناء االحتالل اإلرسائييل األول لقطاع
غزة  ،1956وأنهم يستطيعون أن يقاتلوا حتى يف أسوأ ظروف االحتالل .وأن االنسان إذا
ما أراد يستطيع النضال حتى ولو كان عىل حافة املوت ،وأن سيطرة العدو عىل األرض ال
تعني الهزمية النهائية .فالهزمية هي سقوط اإلرادة .باختصار لقد الهمت حرب السويس
من خالل التمرس يف مواجهة االحتالل طليعة من الفلسطينيني مبا ميكن فعله وما ميكن
تجنبه».48
( )1البدايات عىل الصعيد الفلسطيني
مل يكن االحتالل اإلرسائييل لقطاع غزة ( ،)1957–1956درساً خاصاً بفلسطيني القطاع
وحدهم ،كام مل تكن نتائجه السياسية حكرا ً عىل منطقة القطاع دون غريها من مناطق
التجمعات الفلسطينية األخرى ،وتشهد السنوات القليلة التالية عىل وقوع االحتالل ،أن
الحياة السياس��ية الفلسطينية التي ظلت طوال فرتة الخمسينات األوىل ،راكدة ومعطلة،
قد أخذت تشهد بدايات حركة جديدة ،تكاد ال متت بصلة لكل ما سبقها من تحرك عىل
هذا الصعيد.
فب��دال من التحرك للبحث عن تأمني س��بل العيش ،خارج مخي�مات الالجئني ،باتجاه
دول الخلي��ج واألمريكتني وغريهام ،أخذت بع��ض الطالئع تتحرك إليجاد قواعد تنظيمية
جديدة ،بهدف بلورة عمل فلس��طيني منظم ،وخلق وجود س��يايس فلس��طيني خاص.
ويف تتبعنا ملراحل التطور الكياين لدى الفلس��طينيني ،نجد يف السنوات القليلة التي تلت
انسحاب إرسائيل من قطاع غزة عام  ،1957ما ميكن تسميته باإلرهاصات األوىل للكيانية
الفلس��طينية ،بعد طول غي��اب .ويف هذا املجال ،نجد عىل الصعيد الفلس��طيني ،خالل
الس��نوات األخرية من حقبة الخمس��ينات والس��نوات األوىل من حقبة الستينات ،عددا ً
من الظواهر الكيانية الفلس��طينية ،التي عربت عن نفس��ها من خالل مؤسسات عديدة،
بعضها اس��تطاع أن يجتاز آالم الوالدة ويحافظ عىل استمراريته ،وبعضها اآلخر عجز عن
ذلك وأصبح جزءا ً من التاريخ.
وفيام ييل س��نتعرض لعدد من أهم املؤسس��ات الكيانية الفلس��طينية ،التي نش��أت
جميعها يف مدى زمني متقارب ،ويف ظروف سياس��ية مختلفة ،ويف خدمة غايات وطنية
متشابهة.
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حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»
تعترب حركة التحرير الوطني الفلس��طيني «فتح» أول حركة فلس��طينية بحرص املعنى
من��ذ الترشد عام  49»1948وقد أكد عىل املعنى ذاته خليل الوزير (أبو جهاد) ،أحد أبرز
أعض��اء النواة األوىل لحركة «فتح» ،بقوله أنه «يف النص��ف األخري من العام  ،1957كان
اللق��اء األول لحركة فتح ،لق��اء مجموعة من املناضلني» .ويف الوق��ت الذي مل يكن فيه
عدد أعضاء «املجموعة األوىل (يزيد عن) خمس��ة مناضلني جاءوا من مناطق فلسطينية
مختلف��ة ،وم��ن مناطق ترشد متع��ددة ،كل يحمل تراث تجربة نضالي��ة يف ميدان من
امليادين وكل يحمل معه حلقة ،وتنظيامً قطع ش��وطاً عىل هذا الدرب» ،كانت الكويت
ع�لى الخليج العريب هي «موقع اللق��اء األول» .وما أن تم عقد هذا اللقاء «بعد مرحلة
م��ن الحوارات الثنائية أو الثالثية ،حتى «تعاه��د أولئك املناضلون عىل أن يعملوا ،معاً،
يف طري��ق النضال ويف حركة تحرير وطني فلس��طيني ،يتخطون بتنظيمها كل ما يحيط
بش��عبهم من آالم وجراح .وهكذا كانت هذه القاعدة التنظيمية األوىل عىل ارتباط مع
امت��دادات تنظيمية يف كل من مرص وغزة واألردن وس��وريا ولبنان والس��عودية وقطر
والعراق».50
بهذا التحديد القاطع ،بينّ أبو جهاد أن البدايات التنظيمية األوىل لحركة «فتح» ،كانت
قد بدأت يف العام  ،1957أي يف العام الذي شهد رحيل االحتالل اإلرسائييل عن قطاع غزة.
وإضاف��ة إىل ذلك ،تدل دوريات «فتح» وأدبياتها املختلفة ،عىل أن التش��كيالت الفعلية
له��ذه الحركة ،كان��ت قامئة بالفعل يف قط��اع غزة بعد حوايل عام م��ن رحيل االحتالل
اإلرسائي�لي .وتؤك��د مص��ادر عديدة ،اعتمدت ع�لى املقابالت الش��خصية مع عدد من
قادة «فتح» ،وعىل عدد من النرشيات الخاصة ،أنه «بعد تجربة مقاومة الفلس��طينيني
مبختلف اتجاهاتهم السياس��ية (اخوان مسلمون ،شيوعيون ،بعثيون ،وغريهم) لالحتالل
اإلرسائي�لي لقطاع غزة عام  ،1956اقتنع قطاع ال ب��اس به من هؤالء املقاومني بإمكانية
اس��تمرار التعاون والعمل بينهم حتى بعد زوال االحت�لال ...وخالل عام  1958تكونت
الخلية األوىل يف تنظيم فتح الرسي».51
ومل تتوق��ف أهمية حركة «فتح» عند كونها أول حركة فلس��طينية بحرص املعنى ،بل
كذلك من حيث وزنها النوعي يف الحركة الوطنية الفلس��طينية ،الذي حققته فيام بعد.
كام أن أس��لوب الكفاح ،الذي برشت به «فتح» طويالً ،ومارسته فيام بعد ،أصبح الشكل
األس��ايس واملعتمد ،من قبل كافة فصائل الحركة الوطنية الفلس��طينية وقواها ،ومن ثم
معي��ار جديتها واخالصها له��دف التحرير .ونعني بذلك خيار الكفاح املس��لح والحرب
الوطنية الطويلة األمد.
وسنتتبع فيام ييل التطور الفكري لحركة فتح خالل السنوات األوىل عىل قيامها باعتبار
أن هذه الفرتة مل تش��هد تطورات ملموس��ة ،وذات ش��ان ،يف الحركة السياس��ية والبنية
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التنظيمية لحركة فتح ،باس��تثناءات محدودة .فقد ظلت «فتح» ،طوال س��نوات النشأة
األوىل ،تتأثر بالتطورات السياس��ية الرئيسية التي شهدتها عموم املنطقة ،دون أن تحرز
بدورها أي تأثري عىل ذلك.
ومن الزاوية الخاصة ،التي يعني بها هذا البحث ،فأننا سوف نتقىص الضوابط الكيانية
يف فكر هذه الحركة ،واملدى الذي بلغه الوعي الكياين لديها ،يف الس��نوات السابقة عىل
قي��ام منظمة التحرير الفلس��طينية ،معتمدين يف ذلك ع�لى اول وأهم مرجع مكتوب،
ظهر يف تلك املرحلة عىل هذا الصعيد ،ونعني به فلس��طيننا ،التي كانت تصدر ش��هرياً
يف ب�يروت ،واتضح فيام بع��د أن يارس عرفات وخليل الوزير كانا يرشفان عليها .ويف هذا
املجال ،فإن افتتاحيات «فلسطيننا» ،التي صدرت يف إعداد املجلة منذ ترشين األول عام
 ،1959وطوال العامني التاليني ،52تشري إىل اهتامم خاص وبارز بفكرة الكيان ونرش الوعي
الكياين الفلسطيني .وإذا كانت األعداد األوىل من «فلسطيننا» مل تطرح مبارشة ،وبشكل
واض��ح ،الدعوة إىل الكيان الفلس��طيني ،فإنها ق��د طرحت ،باملقاب��ل ،الدعوة إىل دور
خاص ومتميز للفلس��طينيني ،وإىل استقالل العمل الوطني الفلسطيني ،يف إطار النضال
العريب الش��امل من أجل فلسطني .ففي العدد األول من املجلة خاطبت «فتح» «شباب
النكبة» ودعتهم إىل «قيادة ش��عبنا للتعبري عن إرادتنا بش��كل واضح» .وأكدت «فتح»
عىل أن النكبة قد وقعت واستمرت ألنّا مل نكن عنرصا ً اساسياً يف قيادة املعركة ،وستبقى
النكبة ما دمتم يا ش��باب فلس��طني مبنأى عن قضية فلس��طني .فطريق الحياة الكرمية
لش��عبنا واضح ال غموض فيه فإىل األمام يا ش��باب النكبة وحدوا صفوفكم وانتظموا».
ورشح��ت املجلة ،بإيج��از ،عالقة النضال الوطني الفلس��طيني بالنضال العريب العام من
أجل فلسطني ،فقالت« :آن لكم شباب النكبة أن تقودوا شعبكم لتكونوا طليعة الشعب
العريب يف الكفاح العريب من أجل اسرتداد أرضنا املباركة».53
وبقيت «فلسطيننا» توايل طرحها هذا ،خالل األعداد الثالثة التالية .إال أنها منذ العدد
الرابع ،راحت تؤكد عىل فهمها الس��يايس لدور فلسطيني خاص ،فتلمس الفكرة الكيانية
وتعي��د طرحها بني الحني واآلخر .فعندم��ا عادت لجنة التوفيق الدولي��ة التابعة لألمم
املتح��دة إىل االتصال ثاني��ة مع الدول العربية وإرسائيل ،يف مطلع الس��تينات ،خاطبت
«فتح» أبناء فلس��طني ودعتهم إىل إحباط مؤامرة «لجنة التوفيق الدولية االستعامرية»،
إذ قد «عيل صربنا يا أبناء فلسطني فال صوت لنا يسمع وال كيان ...قد آن لصوتكم يا أبناء
فلسطني أن يرتفع ...لقد آن لكم يف أن يكون لكم ممثل فلسطيني يحمل آراءكم ويدعو
لتنفيذها باس��مكم» ،وختمت املجلة دعوتها للفلس��طينيني قائل��ة« :نحن الذين انتزع
كيانن��ا فالنفري النفري يا أبناء فلس��طني ...فإىل النضال من أجل بع��ث كرامتكم وكيانكم
املندثر».54
ويف الع��دد التايل ،خاطبت «فتح» الفلس��طينيني املنضوي��ن يف إطار األحزاب القومية
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والعربية ،عىل أمل التحرير ،والمتهم قائلة« :س��ار أبناء فلسطني يف تكتالت عديدة أمال
يف حل عن طريق التكتالت التي انتظموا فيها ...فس��اهمت هذه التكتالت بش��كل غري
مب��ارش يف إبعاد نظر أبناء النكبة ع��ن قضيتهم املبارشة .فبدال من أن يحول أبناء النكبة
نظر اآلخرين إىل قس��وة النكبة تحولوا هم  ...وحملوا مختلف الش��عارات الصالح منها
والطالح  ...ونتيجة ذلك تفتت جهود أبناء النكبة وتوزع عزمهم بل واصطدموا معاً وفقاً
لطبيعة تلك الشعارات املختلفة» .ثم ارتدت مخاطبة الفلسطينيني جميعاً بقولها إننا يف
العام الثالث عرش للنكبة نتس��اءل «أين نحن يا أبناء فلس��طني؟ هل لنا كيان أو كرامة؟
وهل أفادنا تكتل من التكتالت الس��ابقة؟ لقد جربتم يا أبناء النكبة العديد من أش��كال
التكتالت وخضتم ش��تى أنواع املعارك فحصدتم نكبة ي��زداد امتدادها  ...وفقدتم كياناً
وأذل ش��عبكم يف الخيام واملعس��كرات  ...كلكم بائس مرشد مهدور الكرامة والكيان...
فوحدوا صفوفكم لتربزوا شخصيتكم وكيانكم فام مل تكن لكم شخصية وما مل يكن لكم
كيان فإن قضيتكم ستبقى كام هي ولن تتقدم قيد أمنلة».55
وأخذت «فتح» ،فيام بعد ،تقرتب من تحديد مفاهيم أولية للكيان الفلس��طيني ،عرب
األعداد الالحقة من «فلسطيننا» .فعش��ية انتصار الثورة الجزائرية ،كتبت «فلسطيننا»:
«نحن ال نقبل غري حرية وطننا فلس��طني بتحريرها من اليه��ود الغاصبني وإقامة حكم
وطن��ي فيها .أما أرضنا فلس��طني فلن نقبل بتقرير مصريه��ا قبل أن تتحرر» .ثم أوردت
املجلة إش��ارة كيانية هي األوىل من نوعها حني قالت «إنا نحن عرب فلس��طني ال نزال
منل��ك جزءا ً من وطننا املغتصب وهذا الجزء صال��ح كقاعدة انطالق لنا لتحرير وطننا...
واملس��تعمرون خالقوا إرسائيل ال يريدون أن يكون لنا كيان إذ أن الش��عب الفلسطيني
املغل��وب عىل أمره ال يس��تطيع أن يثور عىل اليه��ود ما دام ليس له كي��ان ...وحكامه
يحاربون كيانه ويكبتون ثورته!!.56
ومضت «فتح» تطرح الكيان الفلسطيني ،فيام بعد ،بعبارات أقوى ومضامني تعرب عن
وعي كياين متنام باستمرار .فقبل انرصام العام  ،1960خصصت «فلسطيننا» افتتاحيتها،
املوقعة دامئا باس��م «فتح» ،ملوضوع الكيان الفلسطيني ،وقالت« :الكيان مطلب أسايس
من مطالبنا نحن عرب فلسطني املرشدين ...والكيان حق رشعي لنا فكافة شعوب األرض
تسعى للحرية ونحن لن نتأخر يف طلب الحرية  ...إن هناك أقساماً عربية من فلسطني
وعىل هذه األقس��ام ينبغي أن نش��هد رصح حكم وطني فلسطيني ثوري قيادي يعمل
بالتعاون مع الدول العربية إلنقاذ فلس��طني م��ن املجرمني اليهود .إن هذا الحكم الذي
نطمح بالحصول عليه يتمثل بكيان نابع من ضمري شعبنا ونكبته .وهذا الكيان كفيل لرد
االعتب��ار والكرامة ملن فقدوها» .ثم أضاف��ت املجلة ،وهي تدعو وتبرش بالثورة ،مؤكدة
أن طريق التحرير «واضح وكل ما يحتاجه العرب لتحرير فلسطني هو جرأة تتيح للكيان
الفلسطيني الظهور ،عىل أن يكون هذا الكيان ممثال إلرادة شعب فلسطني .وهذا الكيان
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س��يحقق انطالقة الثورة فتحمي الدول العربية حدوده وتقدم املساعدة للحكم الوطني
املتمثل بهذا الكيان ...إن هذا الحل مل يكن غائباً يوماً عن املخلصني يف دنيا العرب ولكن
ظروف املنطقة حالت دون تحقيق هذا الطريق» .ثم رش��حت املجلة ،فيام يبدو قطاع
غزة كأرض محتلة لذلك الكيان الذي سيس��اعد عىل قيام الحكم الوطني الفلسطيني ،إذ
قالت «أما اآلن فالقوى املعادية لالس��تعامر ازدادت يف منطقتنا والسالح مل يعد محتكرا ً
فهال أرانا الح��كام اخالصهم لقضيتنا فريفعون أيديهم عنا ويوافقون عىل بعث الكيان...
واأليام القادمة خري ش��اهد عىل هذا اإلخالص» .57وتعترب هذه إشارة واضحة إىل الفكرة
الت��ي كانت ق��د اطلقتها الجمهورية العربية املتحدة ،يف أروق��ة جامعة الدول العربية،
حول رضورة تنظيم الشعب الفلسطيني وبعث كيانه .والدليل عىل ذلك أن «فلسطيننا»
واصلت الدعوة إىل بعث الكيان الفلسطيني ،مؤكدة عىل رضورة رفض الوصاية العربية
ورضورة التخلص منها ،إذ كتبت « إننا نحن الفلسطينيني ،عانينا سلب حريتنا يف العمل
م��ن أجل وطننا  ...ونح��ن حينام نطالب بكياننا فنحن بالفع��ل نطالب بحريتنا للعمل
بحرية من أجل اسرتداد وطننا .فنحن مل نعط الوصاية ألحد علينا وال نريد أن يفرض أحد
ما وصايته علينا .لقد كبلنا بأغالل الوصاية هذه بأس�ماء وشعارات وأضاليل أثبت تاريخ
النكبة الطويل زيفها ودجلها  ...إننا عرب فلس��طني نعلن بأننا ال نقبل عن الكيان بديال
ليكون منطلقاً لنا للثورة من أجل العودة إىل فلس��طني ...وإننا عرب فلسطني نعلن بأننا
نرفض الوصاية فنحن أحق الناس بحكم أنفس��نا  .»...ثم ذكرت املجلة مبرشوع تقس��يم
فلسطني ،وتس��اءلت «ماذا فعل العاجزون؟ إال إذا اعتربنا س��لب كياننا عمالً خالدا ً من
أعاملهم ...فيا أبناء فلس��طني انتظموا يف وحدة وطني��ة تؤجج الثارات والفداء .انتظموا
صف��اً واح��دا ً وطالبوا بالكيان النابع م��ن ضامئركم ...الكيان غري الخاض��ع وال التابع ...
الكي��ان الح��ر الرشيف الذي يعد للثورة يف بطاح فلس��طني وجباله��ا .وها هم الزعامء
ع�لى املحك .واملحك هو بعث الكيان الفلس��طيني الثوري القيادي الفاعل وأي معارض
لك��م  ...فالطري��ق الصحيح إلزالة دول��ة اليهود هو هذا الكيان ال�لا منفعل بل الفاعل
فاستعدوا للثورة يا أبناء فلسطني» .58إلاّ أن «فتح» عادت ،بعد قليل ،لتؤكد أنها مل تقصد
بحديثه��ا ع��ن الوصاية ،املس بعبد الن��ارص ،وإن ما توارد يف األذهان حول اش��ارتها إىل
قطاع غزة ،كأرض ومنطلق للكيان الفلس��طيني ،مل يكن صحيحاً .فقد قالت «فلسطيننا»
إن األمل يف اس��تعادة الحقوق الفلس��طينية قد تعزز« ،خصوصاً وهناك قلعتان للحرية
والعروبة هام الجمهورية العربية املتحدة والجمهورية العراقية» .ثم أضافت أن هذين
البلدين «إن خلص��ت فيهام النيات قادرتان عىل بعث الكيان الحر الثوري هذا وتأييده
يف تحري��ر الوطن .والدول العربية األخرى س��تقف معنا حتام يف معركة العرب الكربى.
ومعركة فلس��طني هذه ستكون عربية شاملة تتخذ الوجه الفلس��طيني اإلقليمي ستارا ً
لها يف س��بيل تصفية االس��تعامريني اليهود م��ن وطننا» .ثم دعت الفلس��طينيني قائلة:
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«تبن��وا فكرة بع��ث كيانكم الح��ر الثوري ولن يط��ول موعد انطالق��ة رصاصة الحرية
والتحرير والعودة ،ذلك ألن خلق الكيان الفلس��طيني سيكون أحد العوامل املوضوعية
املس��اعدة عىل ب��دء عملية التحري��ر العربية لفلس��طني» فال ظروف مالمئة وانس��ب
للح��رب هذه من االعرتاف بكيان فلس��طيني غري تابع أو خاضع أو موجه عىل أن يعترب
هذا الكيان فلس��طني املحتلة ج��زءا ً مغتصباً من وطنه ويتب��ع الطريق الثوري العصايب
الس�ترداده يف وقت تحتش��د الجيوش العربية عىل الحدود لحامية أرضها والجزء العريب
املتبقي من وطننا».59
ودخلت «فتح» طرفا يف الحوار الذي كان دائرا يف الجامعة العربية حول مس��ألة إبراز
الكيان الفلس��طيني .وكان هذا الحوار ،الذي تم مبعزل عن الشعب الفلسطيني ،قد بدأ
من��ذ ع��ام  ،1959إال أنه ظل يصطدم باملوقف األردين ،الرافض ألي ش��كل من أش��كال
الكيانية الفلسطينية.
ويف الوق��ت الذي كانت «فتح» تعي فيه العقبات العربية املثارة يف وجه هذا الكيان.
كانت تبدي ،كذلك ،تخوفها من أن يأيت ذلك ش��كالً سياسياً فارغاً من أي مضمون ثوري،
وأن يكون تابعاً وخاضعاً لإلرادات الرس��مية العربية .فقد أش��ارت «فلسطيننا» إىل ذلك
كل��ه حني قالت« :والفئات الحاكمة العربية تجتمع دون أن تس��أل الفلس��طينيني رأياً،
ودون أي اعتبار للفلس��طينيني أصحاب األرض الذين س�يرفضون بالطبع كافة مش��اريع
االستعامر واليهود ...وقد فطنوا أخريا ً إىل رضورة إبراز الشخصية الفلسطينية عىل املرسح
الس��يايس وإحياء الكيان الفلس��طيني  ...هذا الكيان الذي دمروه بأنفسهم وبجيوشهم
الت��ي دخلت فلس��طني ففعلت بالضبط ما فعلته قوات األم��م املتحدة بالكونغو  ...بل
وقادت الشعب الفلسطيني إىل مصري أشد حلكة وظلمة ،إذ اقتسمت دولة عربية معينة
مع اليهود وبرضاء االس��تعامر االنكلو أمرييك قس�ماً كبريا ً من األرض الفلسطينية ومحت
اس��م فلسطني عنها ونكلت بش��عب فلس��طني واتخذت من أعوان االستعامر الربيطاين
القدماء يف فلس��طني متحدثني رس��ميني لها ينطقون بوحي االس��تعامر واليهود» .وبعد
إش��ارتها ه��ذه إىل مصري الضفة الغربية ع�لى وجه التحديد ،ع��ادت املجلة وأكدت أن
الش��عب الفلس��طيني قد طالب «بكيان له» ،وأنه يش�ترط لذلك «كياناً غري تابع وغري
خاضع وغري موج��ه  ...كياناً ثورياً يعيد األمل والطأمنينة والثقة والروح الثورية الواعية
 ...كياناً نابعاً من صميم الشعب الفلسطيني وبؤسه ونكبته وضمريه الحي ...إما أن يقوم
كي��ان ترتأيه دولة عربية معينة أو أن يت��م اتفاق بني بعض الجبهات العربية عىل بعث
كيان مس��خ قميء يس��لم فلس��طني لليهود ويتخلصون هم من التبعة فهذا لن يكون!!
فالش��عب الفلس��طيني واع وهو يعرف طريقه» .ثم حذرت املجلة أولئك الفلسطينيني
الذين قد ينجرون إىل «مسايرة الفئات الحاكمة» ،وتوعدت من «تسول له نفسه بذلك،
من أن الش��عب الفلسطيني» سيحاسبه حساباً عس�يرا ً .وقالت مؤكدة عىل كل ما سبق
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أن طرحته« :إن هذا الش��عب لن يخضع ألحد ومطاليب��ه واضحة وعادلة وطريقه بينّ !
إن هذا الش��عب يطالب بكيانه الحر غري املنحاز وغري املوجه ليستطيع أن يهيء نفسه
لدخ��ول معركة الحرية» .وختم��ت «فتح» حوارها ،مع املرشوع العريب الرس��مي حول
الكيان ،بالتوجه إىل الفلس��طينيني قائلة« :قولوا ماذا فعلوا لكم!! لقد مسحوا جنسيتكم
وأزالوا اسم فلسطني عن وطنكم واألوصياء مل يحرتموكم  ...ثوروا عىل أوضاعكم فانتم ال
ميثلكم إال أبناء النكبة األحرار الذين عاشوا النكبة وأقسموا عىل محو أثارها فتكتلوا ولنا
معكم قريباً لقاء واي لقاء !!» .60
وهكذا ،يتضح عرب قراءة األفكار واملناقشات واآلراء التي طرحتها «فتح» ،خالل سنوات
النش��أة األوىل ،أن هذه املنظمة التي كانت تس��بح ضد التيار ،برشت إىل جانب الدعوة
بالعنف الثوري ،بأفكار متفاوتة حول الكيان والتمثيل الفلس��طيني ،يف وقت مبكر جدا ً،
ويف ظروف سياس��ية غري مواتية .وهذا ما يفرس البطء الش��ديد ،لس��نوات عدة ،يف منو
الحركة ،ويف عزلتها ش��به التامة عن الش��عب الفلس��طيني ،يف أماكن تجمعاته .فالفكرة
الكيانية التي أطلقها عبد النارص نفس��ه .يف ذروة صعوده الشعبي ،بعد تحقيق الوحدة
مع س��وريا ،مل تلق استجابة ملموسة ،سواء عىل الصعيد الرسمي العريب ،أو عىل الصعيد
الفلسطيني ذاته ،وانطالقاً من هذا التقدير ،فإنه ميكن القول بأن أفكار «فتح» الكيانية
مل تكن استجابة للدعوة النارصية ،التي أرادت الكيان ،كام أتضح فيام بعد ،شكالً سياسياً
مفرغ��اً من مضامينه الش��عبية واملادية (األمر الذي س��نعرض له في�ما بعد ،لدى بحثنا
ملوضوع الكيان ،يف إطار الرس��مية العربية ،ومن ضمنه الجامعة العربية) .وما املخاوف
العدي��دة الت��ي أبدتها «فتح» حول تبعية وخضوع هذا الكي��ان ،للوصايات العربية ،إال
دلي�لاً عىل اس��تقاللية األفكار الكيانية لدى «فتح» ،عن الطرح العريب الرس��مي يف ذلك
الوق��ت ،ولقد جاءت أفكار «فتح» الكيانية هذه يف وقت كان فيه الحديث عن الوحدة
العربية قد بلغ ذروته.
خاصة عىل الصعيد الفلس��طيني ،ويف هذا اإلطار ،مل يكن طرح الفلسطينية أمرا ً سهالً،
ك�ما مل تكن الفلس��طينية ،والحالة ه��ذه ،متتلك جاذبية وقدرة كبرية عىل االس��تقطاب
الشعبي .وهكذا «ظهر اسم فتح ألول مرة عام  ،1959لكن عزلة النواة األوىل كانت تامة،
إذ كان نارص ميثل األفق الوحيد يف اعني الجامهري الفلسطينية».61
لك��ن ،وقع حدثان كان��ا ذا داللة ،بعد ذلك التاريخ ،ومنحا للفلس��طينية فرصة كبرية
للبق��اء والنمو رسيعاً .وكان الحدث األول انهي��ار تجربة الوحدة يف أيلول  ،1961والثاين
اس��تقالل الجزائ��ر يف ترشين الثاين  .1962وبقدر ما مث��ل الحدث األول صدمة عاطفية
وسياس��ية للجامهري الفلس��طينية عىل وج��ه التحديد ،مثل الحدث الث��اين أمالً حقيقياً
بإمكانية االنتصار ،عرب برنامج فلس��طيني خاص ،يعتم��د النموذج الجزائري ،حيث كان
للجزائريني ممثلوهم ومؤسساتهم السياسية ودورهم الخاص واملميز.
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تأسيس االتحاد العام لطلبة فلسطني
يف أواخر  1959تأس��س االتحاد العام لطلبة فلسطني ،يف القاهرة ،بدعوة من الروابط
الطالبية الفلسطينية التي كانت منترشة يف بريوت ودمشق والقاهرة واإلسكندرية .وكان
هذا االتحاد أول مؤسس��ة فلس��طينية علنية ،كام كان اإلعالن عن��ه« ،كمنظمة طالبية
تس��عى لضم جميع الطلبة الفلس��طينيني يف الوطن العريب» ،62مبثابة كرس فعيل لواحد
من أهم القوانني العامة ،التي حكمت العمل الوطني الفلسطيني ،وتحكمت به طويالً،
ونعن��ي بذلك قانون التمزق الس��كاين ،الناجم بدوره ع��ن حقائق اللجوء يف عدة أقطار
عربي��ة ،منعت قوانينها واعتباراتها األمنية الخاصة التحرك والتنقل الفلس��طيني بحرية،
عرب حدودها املش�تركة املتباعدة ،ومل يكن االتحاد العام لطلبة فلس��طني منظمة نقابية
رصفة ،بالرغم من الطابع العام لتكوينه واهتامماته املطلبية العديدة ،إذ كان ،شأنه شأن
كل املؤسس��ات النقابية الفلس��طينية التي ظهرت فيام بعد ،تعبريا ً عن حركة سياس��ية،
زاوجت دامئاً بني عملها عىل كال الصعيدين ،وإن كان طابعها السيايس يغلب عىل النقايب.
استمد االتحاد أهميته ،خالل تلك الفرتة ،ليس فقط من خالل إفرازه لعدد من القادة
السياسيني الفلسطينيني ،الذين تصدروا الحركة الوطنية الفلسطينية فيام بعد ،بل كذلك
من اعتباره أحد مقومات الشخصية الوطنية الفلسطينية املستقلة ،ودعامة من دعامات
بنائها ،ومرشدا ً أميناً عىل إعادة تكوينها وصقلها يف وقت مبكر من عملية البناء الوطني،
التي بدأت فيام بعد .فقد نص دس��تور االتحاد لدى تأسيس��ه عىل أن طلبة فلس��طني،
إمياناً منهم «بأن التنظيم الشعبي الدميقراطي هو الطريق السليم للعودة املظفرة ،وبأن
االعرتاف بش��خصية فلسطينية مستقلة دعامة أساس��ية لنضال شعبنا يف سبيل العودة،
(التش��ديد من عندنا) وبقوة الرتابط بني الوحدة العربية الشاملة وتحرير فلسطني التي
متثل قلب األمة العربية وبالدور الطليعي الذي يجب عىل الطالب الفلسطيني أن يقوم
به يف قيادة ش��عبه :يعلنون عن تأسيس اتحاد وطني لطلبة فلسطني يكون نواة لتنظيم
ش��عبي فلسطيني ،ويعمل من أجل العودة للوطن السليب بكافة الوسائل التي تخولها
له مواد الدستور».63
وبذلك مثل اتحاد طالب فلس��طني أول مؤسس��ة كيانية علنية للش��عب الفلسطيني،
وفوق ذلك ،فقد كان أول املؤسسات الفلسطينية التي تقوم عىل حق االنتخاب املبارش،
الذي حرم منه الفلس��طينيون وم��ا يزالون ،وقد حاز االتح��اد لصفته هذه عىل اعرتاف
الجامعة العربية وهيئات رس��مية أخرى ،عرب متثيله لطالب فلسطني ،يف عدة مؤسسات
طالبية عاملية ،ويف طليعتها اتحاد الطالب العاملي.64
وال يتس��ع املجال هنا لدراس��ة تجربة االتحاد العام لطلبة فلس��طني عىل املس��توى
الش��امل .ولذلك ،فإننا سنس��عى لرتكيز مراحل التكوين والنشأة ،التي مر بها االتحاد ،يف
إطار الفرضيات العامة لهذه الدراسة.
44

كان من الطبيعي أن يكون وقع أحداث عام  1948أكرث عمقاً لدى جيل الشباب الحائز
عىل قس��ط من التعليم ،أكرث منه لدى قطاعات الش��عب الفلس��طيني األخرى ،بحكم
قدرت��ه عىل إدراك الواق��ع وتحليله ،ووعيه ملركبات الضعف الذايت الفلس��طيني ،خالل
س��نوات الكفاح السابقة ،حيث أدى غياب القيادة الواعية والتنظيم الواسع ،إىل خسارة
فلسطني الوطن والكيان ،وعليه ،فقد وصل هذا القطاع ،مبكرا ً إىل رضورة تنظيم الشعب
الفلس��طيني ،ورفع درجة وعيه السيايس ،يف إطار الحث عىل تغيري الواقع ،وإعادة بنائه
عىل أسس متكن من خوض غامر معركة التحرير.
وعىل هذه الخلفية فقط ،ميكن متابعة نشأة وتطورات االتحاد العام لطلبة فلسطني،
ليس بصفته منظمة نقابية ،وإمنا باعتباره إطارا سياس��ياً ينظم قطاع الطالب الجامعيني
الفلس��طينيني .ومن خالل هذا الفهم ،والتأكيد عليه مج��ددا ً ،فإنه ميكن فقط مالحظة
الجان��ب النقايب من عمل االتح��اد ،دون التوقف عنده ،أو األخذ ب��ه كركيزة من ركائز
نش��اطه يف مختلف مراحل تطوره .ويبدو هذا جلياً إذا نظرنا إىل األهداف التي أعلنتها
الحركة الطالبية الفلسطينية ،يف سنواتها األوىل ،وهي تحدد غاياتها وطرائق عملها ،ففي
القانون األس��ايس «لرابطة الطالب العرب الفلس��طينيني» ،التي كانت تتخذ من دمشق
مقرا ً لها ،نجد أنها تش��دد عىل «رفع املستوى الثقايف لعرب فلسطني ،واالهتامم بأعضاء
الرابطة من الناحية االجتامعية ،واملس��اهمة يف األعامل الخريية والسعي إىل توفري سبل
العلم مبختلف مراحله ...للطالب الفلس��طيني ،والس��عي لتكتيل الطالب لالستفادة من
جهودهم من أجل فلس��طني .دراسة مشاكل الطلبة الفلس��طينيني واملساهمة يف حلها،
وتنمية الوعي لدى النازحني واالتصال بهم ورفع روحهم املعنوية ،وتنمية وعي ش��عبنا
لقضية فلسطني ورشحها بشكل قومي صحيح ،اشرتاك باملؤمترات الطالبية العاملية ورشح
قضية فلسطني للرأي العام العاملي ،وإعداد الشباب العريب الفلسطيني ملعركة العودة».65
من خالل هذا الفهم ،مارس الطالب الفلسطينيون نشاطهم ،عرب تشكيل روابط لهم يف
العواصم العربية ،حيث كانوا يواصلون دراستهم .فقد تأسست ،خالل فرتة الخمسينات،
عدة روابط طالبية فلس��طينية ،كان من أهلها رابطة الطلبة الفلس��طينيني يف القاهرة،
التي تأسس��ت عام  ،1951ورابطة الطالب الفلس��طينيني العرب يف دمش��ق ،وأخرى يف
بريوت.66
ويف نهاية الخمس��ينات ،حيث تداعت الروابط الطالبية األربع املش��ار إليها ،لتأسيس
االتحاد العام لطلبة فلسطني ،كانت حركة التحرر الوطني العربية يف أوج انتصارها ،حني
تحققت الوحدة بني كل من مرص وسوريا عام  .1958وكان هذا الحدث ملهامً لقطاعات
واس��عة من جامهري الشعب الفلس��طيني عىل وجه الخصوص ،حيث مكنها من التطلع
بثق��ة إىل أمل العودة املنش��ودة ،ويف غمرة االبتهاج الع��ارم بتحقق أول منوذج للوحدة
العربي��ة يف تاري��خ العرب الحديث ،عق��دت الروابط األربع يف التاس��ع والعرشين من
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ترشين الثاين ( 1959ذكرى تقس��يم فلس��طني) ،يف عاصمة الجمهورية العربية املتحدة،
املؤمتر الوطني األول ،حيث أعلن املؤمترون عن تأس��يس االتحاد العام لطلبة فلس��طني
«كمنظمة طالبية تسعى لضم جميع الطلبة الفلسطينيني يف الوطن العريب.
وعند هذه املرحلة ،ميكن مالحظة سمتني أساسيتني ،واكبتا مراحل نشأة وتطور الحركة
الطالبية الفلسطينية ،وهام:
 -1تركز نشاط الحركة يف مراحلها األوىل ،أساساً ،يف الجامعات املرصية وجامعة القاهرة
عىل وجه الخصوص ،حيث تس��لمت قيادتها عنارص فلس��طينية التوجه ،من خارج إطار
األح��زاب واملنظامت القومية ،التي كانت تس��تقطب معظم الفعالي��ات الطالبية وغري
الطالبية يف ذلك الوقت ،وإذا ما اتخذنا رابطة الفلسطينيني يف القاهرة كمقياس عىل هذا
الصعي��د ،فإننا نجد أن قيادتها كانت معقودة ط��وال الفرتة املمتدة ما بني عامي 1952
و ،1956لطالب كلية الهندس��ة يف جامعة فؤاد األول ،ومن ثم جامعة القاهرة ،أال وهو
ي��ارس عرفات ،وكان يعاون عرف��ات يف قيادة الرابطة عدد من أقرانه ،كان أبرزهم صالح
خلف .وقد ش��كل هذان الطالبان ،مع غريهام فيام بعد ،أول منظمة سياسية فلسطينية
مستقلة.
 -2يف ظل صعود الحركة القومية ،واكتسابها جامهري واسعة ،يف أعقاب معركة السويس
ع��ام  ،1956وإقامة الجمهورية العربية املتحدة ع��ام  ،1958صعدت إىل قيادة االتحاد
يف املرحل��ة الثانية ،عنارص فلس��طينية قومية االتجاه .وكانت ه��ذه العنارص هي التي
ب��ادرت إىل تأس��يس االتحاد وظلت مرتبع��ة عىل قيادته طوال س��نوات عديدة ،إىل أن
عادت العنارص الفلسطينية ،ذات االتجاه األول ،إىل الرتبع مجددا ً عىل قيادة االتحاد ،يف
أعقاب صعود الحركة الوطنية الفلس��طينية ،وانحسار املد القومي يف صفوف الجامهري
الفلسطينية ،إثر انطالق الكفاح املسلح عام  ،1965ثم وقوع هزمية حزيران عام .1967
اس��تنادا ً إىل هاتني املالحظتني ،فإنه ميكن القول بأن الحركة الطالبية الفلس��طينية ،يف
مرحلتها األوىل (مرحلة الروابط الطالبية) ،كانت أكرث التصاقاً بهموم الواقع الفلس��طيني
وبإفرازاته االجتامعية والسياس��ية املبارشة منها يف املرحلة الثانية التي بدأت مع تأسيس
االتح��اد عام  .1959وانس��جاماً مع ذلك كله ،فقد ركزت الحرك��ة يف عهدها األول ،عىل
إرس��اء مفاهيم عمل فلس��طينية ،وتكوين ش��خصية مميزة ،وهيئ��ات كيانية محدودة
العم��ق واالتس��اع .وفوق ذلك كل��ه ،فقد اتضح في�ما بعد أن ه��ذه املرحلة من عمر
الحركة الطالبية قد أس��همت إسهاماً بعيد املدى يف تشكيل النوى األساسية ألول منظمة
فلسطينية مستقلة.
ومع ذلك فقد استطاعت الحركة ،يف مرحلتها الثانية ،أن تنجر بشكل مبارش وملموس
أول منظم��ة كيانية علنية ميتلكها الفلس��طينيون ،غداة تأس��يس االتح��اد العام لطلبة
فلس��طني .وقد كان إلنجازها الكبري هذا ،الذي جاء حصيلة نضال استمر سنوات عديدة،
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أكرب األثر يف فتح مجاالت التطور الكياين الفلس��طيني فيام بعد .فلم تنقض إال س��نوات
قليلة حتى تم تأسيس االتحاد العام لعامل فلسطني عام  ،1963ومن بعده االتحاد العام
للمرأة الفلس��طينية عام  ،1965وتىل ذلك تأس��يس العديد م��ن املنظامت واالتحادات
الشعبية الفلسطينية.
إال أن املرحل��ة الثانية من عمر الحرك��ة الطالبية ،وبحكم طبيعة قيادتها ذات االتجاه
القوم��ي ،تأثرت بش��كل كيل مبجريات تطور العالقات الداخلي��ة بني فصائل واتجاهات
الحركة القومية العربية .ففي ظل الوحدة ،اس��تطاعت تلك القيادة ،املكونة يف غالبيتها
من عنارص بعثية ،تأس��يس االتحاد العام وظلت ترتب��ع عىل قيادته طوال الفرتة التالية.
أما بعد انهيار الوحدة ،فقد تم اس��قاط رموز القيادة املؤسسة ملصلحة تيار قومي آخر،
غالبيته من عنارص “حركة القوميني العرب” ،ظل هو اآلخر يرتبع بدون منازع ،عىل سدة
االتحاد ،إىل أن انطلق الكفاح املسلح عام .1965
وهك��ذا ،اكتس��ب االتحاد العام لطلبة فلس��طني ،يف مختلف مراح��ل تطوره ،أهمية
خاصة ،يف إطار إعادة بناء املؤسسة الكيانية وتطوير الوعي الكياين الفلسطيني .فهو أول
مؤسس��ة فلسطينية تجسد الكيان الفلسطيني بعد العام  ،1948وهو إطار عمل سيايس
تعدى دوره كمنظمة نقابية ،حني لعب دورا ً بارزا ً يف تعبئة وتجنيد الطاقات والفعاليات
السياس��ية الفلس��طينية ،وقدم جهودا ً حثيثة يف مجال طرح القضية الفلس��طينية عىل
الصعيد الطاليب ،وعىل صعيد الرأي العام العاملي.
وف��وق ذلك كل��ه ،فقد كان لرواب��ط االتحاد ال��دور امللحوظ يف تكوي��ن حركة فتح
الفلس��طينية ،التي أرس��ت مفاهي��م عملها األوىل ع�بر رابطة الطلبة الفلس��طينيني يف
القاهرة ،ومن خالل عمل عنارصها املؤسسة يف صفوف الطلبة الفلسطينيني هناك .ولقد
ملس يارس عرفات ابن الحركة الطالبية الفلس��طينية ،وزعيم الش��عب الفلس��طيني بعد
ذلك بس��نوات ،الدور املميز والخاص لالتحاد العام لطلبة فلس��طني ،حيث بعث بربقية
إىل املؤمت��ر الخامس لالتحاد الذي افتتح يف عامن ،يوم الحادي والثالثني من متوز ،1969
يقول فيها“ :إن اتحاد الطلبة كان وال يزال البؤرة الثورية التي تعلمنا منها معنى التمرد
والتحدي ،ومارس��نا من خالله��ا النضال الثوري العنيد .والتحادك��م أن يفخر بأن النواة
األوىل التي فجرت ثورة ش��عبنا يف يناير (كانون الثاين) من عام  1965ترعرعت يف رحابه
واتخ��ذت ثوريتها وصالبتها من خالل��ه .67”...وقال عرفات يف مناس��بة أخرى ،مخاطباً،
أعضاء املجلس اإلداري لالتحاد« :لقد كان طلبة فلس��طني دوماً يف مس��توى الثورة فحني
قامت منظمة التحرير الفلس��طينية وقفوا بأرضية أساس��ية لبنائها .وحني أش��عل فتيل
الث��ورة يف يناير عام  1965كان الطلبة ش��علة من ش��علها ...وال أملك إال أن أقف وقفة
االحرتام والتقدير والعزة ملوقفهم بعد الخامس من يونيو (حزيران) حني تركوا جامعاتهم
وأتونا ليلتحقوا بالثورة  ...وكان هذا عامالً كبريا ً يف تصعيد ثورتنا».68
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حركة األرض
عىل الجانب اآلخر ،ويف املدى الزمني ذاته ،برزت إىل الحياة الفلسطينية حركة سياسية،
مختزنة بنبض كياين مميز ،واتخذت من األرض إس�ما ،ومن مدلول التس��مية هذه مربر
وجود .فاألرض هي الرمز والقضية ،يف مايض الفلسطينيني وحارضهم ومستقبلهم ،وليس
أكرث من األرض تواصالً مع الكيانية.
ففي نيس��ان من عام  ،1959أعلن عن قيام «حركة األرض» بني العرب الفلس��طينيني
الذي��ن ظل��وا يف وطنهم ،بعد نكبة  ،1948متمس��كني باألرض ،وعرفوا فيام بعد باس��م
«العرب اإلرسائيليني».
وبالرغم من انش��غال هذه الحركة ،أساس��اً ،بالهموم الوطني��ة والحياتية ،لواحد من
تجمعات الشعب الفلسطيني األساسية ،واتخاذها شكالً نضالياً يختلف باختالف الواقعني،
املادي والسيايس ،لذلك التجمع ،وعزلها لنفسها (وعزلتها) عن الحركة السياسية الناشطة
بني تجمعات الش��عب الفلسطيني األخرى ،اتقاء آللة البطش اإلرسائيلية ،فإنها كانت يف
كل األحوال ،جزءا ً من الحركة السياسية العامة للشعب الفلسطيني ،واستجابة ملموسة
لحالة نهوض وطنية ،عربت عن نفس��ها ،بأش��كال عديدة ،داخل فلسطني وخارجها .ويف
اس��تعراضنا هذا ،لنش��أة حركة األرض ،وملجمل التطورات السياس��ية التي عربتها ،فإننا
س��نظل معنيني فقط ،بالتقاط املالمح الكياني��ة لديها ،دون الدخول إىل تقييم برنامجها،
وطرائق نضالها ،أو الخوض يف تفاصيل األوضاع السياسية لدى العرب يف إرسائيل ،حيث
انطلقت هذه الحركة ،ونشطت بني صفوفهم.
ففي معرض رواية حبيب قهوجي ،أحد مؤس�سي حركة «األرض» للظروف التي ولدت
فيها الحركة ،شدد عىل القول بأن األقلية العربية يف إرسائيل ،التي كان عددها يقارب الـ
 300ألف نس��مة يف ذلك الوقت ،مل يكن لديها تنظيمها الخاص ،أو مؤسستها السياسية
املس��تقلة ،وأن «األرض» نشأت يف وقت «مل يكن يف األرض املحتلة حركة عربية مستقلة
متث��ل النضال العريب» .ولكن الحزب الش��يوعي اإلرسائييل ،الذي يضم يف صفوفه أغلبية
عربية ،هو الذي يتجاوب «مع الرغبات اليومية لعرب األرض املحتلة وأصبح يناضل ضد
الحكم العسكري ويطالب مبساواة العرب باليهود وبالكف عن مصادرة األرايض العربية،
ولكنه مل يعرب عن مطامح عرب األرض املحتلة من وجهة نظر قومية ،أي بوصفهم أقلية
قومية».69
هكذا حدد قهوجي جوهر التاميز السيايس ،بني «األرض» من جهة ،والحزب الشيوعي
م��ن جهة أخ��رى ،فبالرغم من اتفاق الطرفني عىل املطال��ب اليومية ذاتها لعرب األرض
املحتل��ة ،فإنهام كانا مختلفني يف إطار األماين الوطنية .فالحزب الش��يوعي مل يكن حزب
العرب يف إرسائيل ،بالرغم من الطابع العريب الذي يظلل صفوفه ويكسو نضاله السيايس.
ولذل��ك ،فإن الحزب مل يطرح ،يف ذلك الوقت عىل األق��ل ،حق األقلية العربية يف تقرير
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املصري ،ومن ضمن ذلك حقها يف االنفصال .ومع ذلك فإن «األرض» مل تطرح يف برنامجها
ه��ذا الحق مبارشة ،ومل تدع ل��ه .إال أن طبيعة تكوينها ،ونبض حركتها السياس��ية ،كان
مختزناً بذلك التطلع الوطني ،األمر الذي توضح فيام بعد.
لكن ،كان الحزب الش��يوعي اإلرسائييل يستقطب األقلية العربية ،ويرفع شعاراتها ضد
مصادرة األرايض ،ومن أجل تحقيق املس��اواة وإلغاء الحكم العسكري ،واستطاع الحزب
أن يجد أش��كاالً مختلفة ،للتعاون والنضال املش�ترك ،ضد السياس��ات اإلرسائيلية تجاه
العرب ،مع مختلف العنارص والقوى الوطنية والقومية العربية ،عىل قاعدة برنامج الحد
األدىن من األهداف املشرتكة ،وكان من أبرز أشكال ذلك التعاون ،قيام «الجبهة العربية»
يف متوز  ،1957حيث تضمن برنامجها املعلن ،كافة املطالب اليومية – السياس��ية للعرب
يف إرسائيل ،إضافة «إىل املطالبة بعودة الالجئني الفلسطينيني إىل أمالكهم» .إال أنه عندما
طلبت «الجبهة» من الس��لطات اإلرسائيلية املختص��ة ،الرتخيص لها ،رفضت هذه طلب
الرتخيص ،اس��تنادا ً إىل قانون عثامين يقيض مبنع تس��جيل جمعيات أو أحزاب عنرصية،
إشارة إىل تسميتها العربية.70
ومل تكن إرسائيل ،وأجهزتها املختصة ،بحاجة إىل قانون عثامين لرفض تس��جيل الجبهة
باسمها ذلك ،لوعيها عىل مدى الداللة الكيانية ،التي تشري إليها التسمية ،وللصفة األثنية
ملؤسس��يها ،الذين كانوا من العرب الفلسطينيني فقط ،إذا أن الجبهة «مل تكن إال تجمعاً
من العرب ،قوميني وش��يوعيني ،هدفه أساس��اً العمل ملعالجة املشكالت الداخلية التي
تواجه العرب يف إرسائيل».71
التق��ط دافيد بن – غوريون ،رئي��س الحكومة اإلرسائيلية يف ذلك الوقت ،مغزى داللة
التس��مية ،وطبيعة التكوين الب�شري للجبهة العربية ،فقال ،مخاطباً أعضاء الكنيس��ت
اإلرسائييل« :إن إقامة الجبهة العربية بهذا االسم ،كانت محاولة أوىل من نوعها (التشديد
من عندنا) الس��تغالل الغطاء الس��يايس والتنظيمي للحزب الش��يوعي ،بحالة من تأثري
مع�ين يف بعض الدوائر بني الع��رب .وجاءت هذه املحاولة بعد أن قرر الش��طر العريب
يف الحزب الش��يوعي بعد ع��ام 1948م دون علم أعضاء الح��زب اليهودي ،التامثل علناً
م��ع بعض الح��ركات العربية املعادية لدولة إرسائيل» .وأض��اف بن – غوريون ،موضحاً
رأيه ،أنه «بحس��ب املرشوع األصيل للجبهة العربية كان عىل العاملني العرب يف الحزب
الشيوعي اإلرسائييل الوقوف عىل رأس املبادرين إىل إقامة حركة عربية «للتحرر القومي»
(األق��واس يف األص��ل) ،وللتغطية حاولوا إدخ��ال بعض الوجهاء الذين ليس��وا أعضاء يف
الحزب الشيوعي».72
إال أن الخالف الذي دب يف أوساط الجبهة ،بني القوميني والشيوعيني ،نتيجة األحداث
التي وقعت يف العراق ذلك العام ،وفر عىل السلطات اإلرسائيلية إجراءاتها االنتقامية ضد
الجبهة ،التي كانت قد غريت ،يف وقت س��ابق ،تس��ميتها إىل «الجبهة الشعبية» لتجاوز
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محذورات القانون العثامين ،الذي س��بقت اإلشارة إليه .فعىل خلفية ذلك الخالف ،الذي
س��اد العامل العريب ،بني فصائل حركة التحرر الوطني العربية ،وعكس نفس��ه بحدة عىل
الفلس��طينيني العرب داخل إرسائيل «بدأ التفكري يف إنش��اء حركة قومية عربية مستقلة
داخل األرايض املحتلة» .وقد دعا الجناح القومي يف «الجبهة الشعبية» إىل عقد اجتامع
له ،يف نيس��ان  ،1959ضم بعض القوميني والنقابيني الذي��ن مل يكونوا أعضاء يف الجبهة،
حي��ث قرر هؤالء املب��ادرون إصدار بيان ،يرشح��ون فيه آراءهم يف مختل��ف القضايا،
ويح��ددون فيه أهدافهم .ورأى املؤمترون أن واجبه��م األول يتمثل يف إصدار «صحيفة
مس��تقلة تعرب عن رأيهم يف مختلف القضايا ،تنرش الوع��ي يف صفوف املواطنني العرب
وتبرصهم فيام يحاك ضدهم ويراد بهم ومن ثم إقامة تنظيم س��يايس تلتقي فيه القوى
العربي��ة املبع�ثرة لتقف صفاً واحدا ً يف وجه كل مح��اوالت اإلذابة والترشيد .وملا كانت
األرض هي رمز الوجود العريب يف البالد ،وملا كانت سياسة الحكومة تتجه إىل مصادرة ما
ميتلكه العرب منها نهائياً للقضاء عىل أوثق رابطة تشدهم إىل وطنهم ،وملا كانت املعركة
األساسية بني الحركة الصهيونية وبني حركة التحرر العربية تقوم عىل األرض الفلسطينية
العربي��ة ،فقد قرر املجتمعون أن يطلقوا عىل صحيفتهم اس��م «األرض» ،رمزا ً لتمس��ك
العريب بأرضه وتعبريا ً عن تصميمه عىل الدفاع عن وجوده يف وطنه».73
وبالفعل ،أصدر أولئك املبادرون بياناً رشحوا فيه أهدافهم ،ثم تقدموا إىل الس��لطات
املختص��ة بطلب الحصول عىل ترخيص لصحيفته��م .وكان أهم ما جاء يف البيان« :نحن
الجناح القومي يف الجبهة الش��عبية الدميقراطية نعلن أننا جزء من الشعب الفلسطيني
ال��ذي هو جزء م��ن األمة العربي��ة ،واننا نناضل من أجل املس��اواة التام��ة بني جميع
املواطن�ين يف البالد ومن أجل إلغ��اء جميع القوانني العنرصي��ة واالضطهادية كاألحكام
العس��كرية ومص��ادرة األرايض العربية وإرجاع الالجئني م��ن كان منهم خارج البالد ،أو
داخله��ا إىل قراهم وإعادة ممتلكاتهم املصادرة إليه��م» .ثم طالب البيان قادة إرسائيل
بانتهاج سياس��ة الحياد اإليجايب والتعايش السلمي ،وقطع الصلة مع الحركة الصهيونية،
واالعرتاف بحركة القومية العربية وبقوتها املقررة يف املنطقة .كام دعاهم إىل «أن يعرتفوا
بحق تقرير مصري الشعب الفلسطيني ويعملوا عىل إرجاعه لوطنه بالسامح بالعودة ملن
تركوا هذه البالد بالقوة عام .74»1948
ورشحت الصحيفة ،التي أخذت تصدرها جامعة األرض ،طبيعة األهداف التي تتوخاها،
وح��ددت مالمح أصحابها وهوية أفكارهم السياس��ية .فقد حملت األعداد الثالثة عرش
التي أصدرتها «الجامعة» تحت أس�ماء مختلفة ،مثل «األرض» و«شذى األرض» ،و«نداء
األرض» والتي كانت تحمل يف كل مرة اس��م أحد افرادها ،نقدا ً عنيفاً للحركة الصهيونية
والسياسة اإلرسائيلية ،كام تضمنت دعوة رصيحة ،للعرب الفلسطينيني يف إرسائيل « إىل
أخذ زمام األمور بأيديهم ،وأكدت أن القامئني عليها «ليس��وا إال فئة من القوميني العرب
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ال تختلف كثريا ً عن ذلك الطراز من القوميني الذي كان منترشا ً يف العامل العريب وقتها».75
وهكذا ،كانت دعوة «األرض» إىل العرب يف إرسائيل لتنظيم أنفسهم بأنفسهم ،انطالقاً
م��ن وجهة نظر قومي��ة ،محاولة لكرس قيود الحركة الوطنية الفلس��طينية عىل الجانب
اآلخر ،وإطالق عقالها من املهجع الذي رقدت فيه سنوات طويلة .وليس من معنى آخر،
غري الذي أرشنا إليه ،لدعوة العرب «إىل أخذ زمام أمورهم بأيديهم» بعد عرش سنوات مل
يظهر فيها ،ألسباب عديدة ،تنظيم سيايس عريب مستقل يف إرسائيل.
فخالل السنوات األوىل لقيام إرسائيل ،مل يفكر يف هذا االتجاه سوى أفراد قليلون ،بينام
مل يحرز السكان العرب عامة ،أي تقدم يف هذا املجال ،بسبب انعدام التجربة السياسية
من جهة ،واملراقبة الش��ديدة واإلجراءات القمعية التي اتخذتها الس��لطات اإلرسائيلية
ضد الذين عملوا يف هذا االتجاه من جهة أخرى وهكذا ،فإن الفئات التي أرادت القيام
بنشاط سيايس معني أو التعبري عن آرائها مل تجد أمامها سوى سبيل االنضامم إىل الحزب
الش��يوعي أو التعاون معه ،أو مع أحزاب سوى سبيل االنضامم إىل الحزب الشيوعي أو
التعاون معه ،أو مع أحزاب أخرى بحس��ب الظروف ،وقد متيز النش��اط السيايس العريب
«املس��تقل» خالل هذه الفرتة ،عادة ،بعقد االجتامعات أو مؤمترات االحتجاج ضد هذا
أو ذاك م��ن إجراءات الحكومة اإلرسائيلية التي متس العرب من حني إىل آخر ،باش�تراك
مختلف العنارص والفئات السياسية ،يهودا وعربا ،وإقامة لجان متابعة لتتوىل التوصيات
وتنفيذها .ومع مرور الزمن ،ومنذ الخمسينات ،أصبح هذا النشاط مقترصا ً عىل العنارص
القومي��ة العربية والحزب الش��يوعي اإلرسائييل ،خصوصاً بعد ازدي��اد العالقات بينهام
76
وثوقاً ،بينام كانت بعض الفئات اليهودية الصغرية تؤيدهم من حني إىل آخر
ع�لى خلفية هذا ال�تراث ،نش��أت «األرض» يف تزام��ن فريد يف إيقاع��ه ،بني معظم
التجمعات األساس��ية للشعب الفلسطيني .وبالرغم من أن أهداف «األرض» كام عرضها
برنامجها املعلن يف نيس��ان عام  ،1959كانت خاضعة لصفة النضال املطلبي اليومي ،إال
أن هذه املطالب ،هي يف جوهرها ،مطالب سياس��ية رصفة ،بالنظر إىل طبيعة السياس��ة
اإلرسائيلي��ة تج��اه األقلية العربية ،إذ تنتظ��م املطالبة بوقف مص��ادرة األرايض ،وإلغاء
الحكم العس��كري ،وتحقيق املساواة بني العرب واليهود ،يف عقد واحد ،واسطته حرمان
العرب من حقوقهم السياسية ،ويف مقدمتها حق تقرير املصري.
وبالرغم من أننا ال نجد يف برنامج «األرض» ما يشري إىل تقديم حق تقرير املصري عىل
غ�يره من حقوق العرب يف إرسائيل ،أو إىل مركزية هذا املطلب يف نضاالتها الالحقة ،إال
أن هذه املطالبة ،كانت كامنة بوضوح يف طبيعة تش��كيل «األرض» ،ويف حيوية تحركها
السيايس الذي امتد ما يقارب خمس سنوات.
وبالطبع ،ال يتسع املجال هنا لعرض مختلف التطورات التي عربت بها تجربة «األرض»،
وليس��ت مهمتنا هنا تقييم نتائجها أو استخالص العرب من كل ذلك .إال ان فشل جامعة
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األرض املتكرر بالحصول عىل ترخيص إلصدار صحيفتها ،بالرغم من نجاحها بعد ألي ،يف
تس��جيل رشكة حملت اس��م «رشكة األرض املحدودة» ،دفع بها أخريا ً إىل الحائط ،حينام
لجأت إىل األمم املتحدة ،يف خطوة انتقامية ،لفضح السياس��ات اإلرسائيلية تجاه األقلية
القومي��ة العربية يف إرسائيل .فقد اتخذت إرسائي��ل من املذكرة ،التي بعثت بها جامعة
األرض ،يف الثال��ث والعرشي��ن من حزيران  ،1964إىل األمم املتحدة وش��خصيات دولية
عديدة ،ذريعة للتشهري بالجامعة ،وتلفيق التهم ضدها.
ويف خط��وة ،يب��دو أنه��ا كانت األخرية ،لج��أت جامعة األرض ،بعد أس��بوع من ذلك
التاريخ ،إىل محاولة يائسة ،للحصول عىل ترخيص بإقامة مؤسسة حزبية عربية مستقلة،
ففي الثالثني من حزيران  ،1964قامت جامعة األرض ،بإعالم وزارة الداخلية اإلرسائيلية،
عن تأس��يس «حركة األرض» سعياً وراء جملة من األهداف اليومية لعرب إرسائيل ،منها
رفع املستوى الثقايف والصحي واالقتصادي ،وتحقيق املساواة و»إيجاد حل عادل للقضية
الفلس��طينية» باعتبارها وحدة ال تتجزأ ،يتفق مع رغبات الش��عب العريب الفلسطيني،
ويتجاوب مع مصالحه وأمانيه ،ويعيد له كيانه ويضمن حقوقه التامة واملرشوعة واعتباره
صاحب الحق األول يف تقرير مصريه بنفس��ه يف نطاق األماين العليا لألمة العربية» .77إلاّ
أن الحركة مل تحصل عىل الرتخيص من قبل السلطات املختصة ،ومل متض سوى أيام قليلة،
حتى بعث حاكم لواء حيفا برسالة إىل مؤسيس «األرض» ،أعلمهم فيها مبنع إقامة الحركة
التي قصد منها «املس بكيان دولة إرسائيل وسالمتها».78
ومع أن مؤسيس األرض ،تعرضوا بعد ذلك ،للتوقيف واملطاردة واملحاكمة عدة مرات،
إال أن مثابرته��م الدؤوب��ة عىل تركيز موقع نضايل لهم ،يف إط��ار «الرشعية اإلرسائيلية»،
جعله��م يقدم��ون ،بعد نحو عام من ذلك ،عىل محاولة فاش��لة أخ��رى ،عندما تقدموا
لرتشيح أنفسهم ،النتخابات الكنيست عام  ،1965تحت اسم «قامئة االشرتاكيني» .وبذلك
«انتهت حركة األرض عام  1965تنظيامً مادياً ملموساً وبقيت أفكارا ً ورموزا ً».79
وبانتهاء تجربة «األرض» ،بني العرب الفلس��طينيني يف إرسائيل ،كان نهوض املؤسس��ة
السياس��ية الفلسطينية قد اكتمل عىل الجانب اآلخر ،بني تجمعات الشعب الفلسطيني
يف املنفى ،ومع أن هذه التجربة كانت يف معزل تنظيمي عن شقيقاتها األخريات ،إال أنها
كانت ،ويف املدى الزمني ذاته ،جزءا من الحركة السياسية الناهضة للشعب الفلسطيني.
وبالرغم من الفش��ل املتك��رر يف تجربة «األرض» «السياس��ية ،فإنها أس��همت بفعالية
ملموسة ،يف إعادة تأس��يس الوعي الكياين الفلسطيني لدى أحد تجمعات الفلسطينيني
املهمة .وقد ظهر ذلك جلياً بعد سنوات قليلة ،حينام اتضح «أن السرية الشخصية لعدد
غري قليل ممن لهم عالقة ،بصورة أو بأخرى (بالنشاط الفدايئ) تشري إىل عالقات بجامعة
«األرض» قبل حرب األيام الستة».80
ويس��جل تاريخ التطور الكياين لدى الشعب الفلس��طيني ،بأن حركة األرض كانت يف
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طليعة املنظامت السياسية للفلس��طينيني ،التي أكدت بصورة خاصة عىل رضورة إقامة
دولة عربية فلسطينية» .81وقد أكد عىل مركزية هذا الهدف يف «األرض» منصور كردوش،
أح��د القادة املؤسس�ين ،حني ذك��ر أن «العرب يف إرسائيل ،حقاً ،ليس��وا أم��ة ،ولكنهم،
قطع��ا ودون جدل ،ج��زء من أمة كبرية ،فعرب ه��ذا البلد كانوا وس��يبقون دامئاً جزءا ً
من الش��عب العريب الفلس��طيني الذي يش��كل جزءا ً ال يتجزأ من العامل العريب  ...ولكن
حقهم الرشعي يف إقامة دولة عربية فلس��طينية سلب منهم بالقوة» .82كان كردوش قد
أك��د عىل هذا املعنى ،بالعبارات ذاتها ،يف وقت س��ابق ،عرب مقابلة مع مجلة «هاعوالم
هازيه» اإلرسائيلية ،حيث قال أنه إذا كان لليهود حق يف إقامة دولة مستقلة» فللشعب
الفلس��طيني أيضاً حق يف إقامة دولة مس��تقلة  ...إننا نعيش ضمن حدود هدنة  ...وال
يج��ب أن نق��رر أن كل عريب يعيش يف هذه املنطقة ه��و إرسائييل» .ثم أضاف كردوش
قائ�لاً« :أن ما هو موجود ليس خط حدود هبط من الس�ماء .ومن املمكن تعديله إىل
هنا أو إىل هناك».83
فوج التحرير الفلسطيني
بعد سقوط النظام املليك يف العراق عام  ،1958بفرتة وجيزة ،حدث خالف علني وحاد
بني جامل عبد الن��ارص ،الذي كان يقود املعركة القومية ،ويصنع أول وحدة بني قطرين
عربي�ين يف التاريخ الحديث ،وبني عبد الكريم قاس��م الزعي��م العراقي الراحل .ويف تلك
األثناء ،نقل الحاج أمني الحس��يني رئيس الهيئة العربية العليا ،مقر إقامته من القاهرة،
يف ظل انباء مفادها وقوع خالف بينه وبني عبد النارص.
عىل هدي هذين الحدثني ،ميكن فهم ظاهرة نش��وء «فوج التحرير الفلس��طيني» يف
الع��راق ،يف آذار  ،1960يف الوقت ال��ذي كانت فيه الجامعة العربية تحاول ،مببادرة من
عب��د النارص ،إع��ادة بعث الكيان الفلس��طيني ،ويف وقت كانت في��ه حكومة الوحدة،
املرصية – الس��ورية ،تقيم منظمة جامهريية فلسطينية ،عرفت باسم «االتحاد القومي
العريب الفلسطيني» ،تشمل الفلسطينيني يف مرص وسوريا وقطاع غزة.
ففي حزيران من عام  ،1959كان عبد الكريم قاسم قد دعا إىل تشكيل فوج عسكري
من الفلس��طينيني املقيمني يف العراق ،أطلق عليه اسم «فوج التحرير»« .وخالل األشهر
األربع��ة األوىل من تش��كيل الف��وج انضم إليه ه��و نحو  300جن��دي و 50ضابطاً من
الفلسطينيني .ونسبة كبرية من هؤالء الضباط كانوا من قطاع غزة».84
وتشري املعلومات املستقاة من مقابالت شخصية أجراها الباحث ،إىل أن هذا «الفوج»
قد تشكل عىل يدي الحكومة العراقية ،برعاية كاملة من جانب الهيئة العربية العليا .فقد
نظمت «الهيئة» تطوع والتحاق معظم ضباط «الفوج» والتحاقهم باملعاهد العس��كرية
العراقية ،ونشطت مكاتبها ورسلها ،عىل وجه الخصوص ،بني الفلسطينيني يف لبنان ودول
الخليج ،إضافة إىل العراق .ولذلك فقد جاء معظم ضباط «الفوج» من فلسطينيي قطاع
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غزة العاملني يف دول الخليج ،ومن فلسطينيي لبنان والعراق ،وعدد قليل من األردن .أما
جنود «الفوج» فقد كانوا جميعاً من فلسطينيي العراق.
وتربز الس�يرة الشخصية لبعض ضباط فوج التحرير ،الذين استطاع الباحث مقابلتهم،
املناخ الس��يايس الذي كان يعيشه الفلسطينيون يف تلك األثناء ،وتدلل عىل اختامر حالة
وعي بالفلس��طينية أخذت تعرب عن نفسها يف شتى االتجاهات ،إذ يذكر ،مثالً ،مصطفى
ديب أسعد خليل (أبو طعان) ،أحد ضباط الدفعة الثالثة من فوج التحرير الفلسطيني.85
والذي يحمل اآلن رتبة مقدم ،ويش��غل منصب قائد «الكفاح املس��لح الفلسطيني» يف
لبن��ان ،أنه حينام كان طالباً يف املدرس��ة الثانوية يف مدينة طرابل��س اللبنانية ،صدر يف
أواخر الخمس��ينات قرار يقيض بأن يطبق عىل ط�لاب املدارس الثانوية قانون التدريب
العس��كري اإللزامي ،وذلك ملدة يوم أو يومني خالل الش��هر الواحد .إال أن هذا الطالب
فوجئ ،مع غريه من زمالئه الفلس��طينيني يف املدرس��ة ،أنهم مستثنون من هذا القانون،
مام دفعهم إىل تش��كيل وفد عنهم ،ملقابلة القائد العس��كري ملنطقة شامل لبنان ،حيث
مدرس��تهم ،وذلك ليك يطالبوه بأن يرسي عليهم م��ا يرسي عىل زمالئهم اللبنانيني ،فيام
يتعلق مبوضوع التدريب العس��كري .غري أن مفاجأة هؤالء الطالب كانت كبرية ،عندما
حقرهم القائد العسكري لطلبهم هذا.
ويب��دو أن هذا الحادثة ظلت تعمل يف وجدان الطال��ب فيام بعد ،فام أن تخرج من
مدرس��ته وذهب ليعمل مدرس��اً يف أحد م��دارس منطقة عكار اللبناني��ة ،حتى وصلته
الدعوة إىل االلتحاق «بالفوج» ،عن طريق نشاط الهيئة العربية العليا ،األمر الذي دفعه
إىل ترك التدريس عىل أمل االلتحاق «بالفوج» يف العراق.
غري أن طريق الفلسطيني املقيم يف لبنان باتجاه األرايض العراقية مل تكن سهلة .فام أن
تق��دم أبو طعان بطلب االلتحاق ،وأجرى الفحوص الطبية الالزمة عن طريق أحد أطباء
الهيئ��ة العربية العليا ،من العاملني يف «وكالة غوث وتش��غيل الالجئني الفلس��طينيني»،
حتى علم بذلك جهاز الش��عبة الثانية يف الجيش اللبناين ،األمر الذي سبب مضايقات ،مل
يذللها إال تدخل «الهيئة» ،التي استطاعت استصدار جواز مرور لحوايل أثني عرش طالباً
فلس��طينياً من املقيمني يف لبنان .ويذكر أبو طعان واقعة بالغة الداللة ،حني أكد أن مثن
الحصول عىل جوازات املرور إىل بغداد عرب األرايض الس��ورية ،كان توقيع تعهد من قبل
هؤالء الطالب ،بعدم العودة بتاتاً إىل األرايض اللبنانية.
وبالفعل ،س��افر اثنا عرش فلس��طينياً من لبنان ،بعد توقيعهم التعهد إىل دمش��ق يف
أواخ��ر الع��ام  ،1961حيث التقوا هناك عرشة طالب آخرين ،كلهم إما من فلس��طينيي
قطاع غزة العاملني يف س��وريا ،التي كانت تعيش عهد االنفصال عن الجمهورية العربية
املتحدة ،وإما من األردن.
ويش�ير أبو طع��ان إىل واقعة صك عدم العودة إىل لبنان ،م��رة أخرى ،حينام يذكر أن
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زوجته التي التحقت به العام  ،1963أجربت عىل التوقيع عىل صك مامثل مقابل السامح
لها بااللتحاق بزوجها.
ويف إط��ار معلوماته حول تركيبة ضباط «الفوج» ،يذكر أبو طعان أن أعىل نس��بة من
هؤالء الضباط ،كانت من أبناء قطاع غزة ،ثم تليهم النس��بة من العراق ثم لبنان .وكان
املتطوع��ون من أبناء القطاع يعملون كمدرس�ين يف العراق ودول الخليج ،أو من الذين
يخرجون من غزة تحت ستار البحث عن عمل يف الدول العربية.
ويذكر املرجع الوحيد ،الذي أمكن التوصل إليه ،حول إنشاء وتكوين الفوج الفلسطيني،
أن دافع املتطوعني لاللتحاق بهذا «الفوج» كان «ظنهم أنه سيكون نواة لحركة مسلحة
فلس��طينية تأخذ دورا طليعيا يف معركة التحرير»« .غري أن األيام القادمة خيبت ظنهم.
فف��ي عهد قاس��م مل تزد مهامت الفوج عن اثنتني :االس��تعراضات أثن��اء زيارات الوفود
العربي��ة إىل العراق .والتدريب املتكرر املعاد يف معس��كر الرش��يد القريب من بغداد.
لذا فال عجب إذا توقف س��يل املتطوعني من الجنود وأخذوا ينس��لخون منه تدريجياً،
ع�لى الرغم من تكاثر عدد الضباط الذي وصل عام  1963إىل  150ضابطاً ،مع أن املالك
االعتي��ادي للفوج هو  32ضابطاً فقط 86وأوضح املصدر يف إش��ارة تعرب ،مرة أخرى ،عن
داللة خاصة أن قيادة «الفوج» كانت دامئاً يف عهدة أحد الضباط العراقيني .وكذلك كان
مساعد قائد «الفوج» وقادة الرسايا« .ومل يصل ضابط فلسطيني يف الفوج إىل رتبة أعىل
من رتبة مالزم».87
وهك��ذا ظل «الفوج» محاولة عربية جزئية ،إلبراز كيانية فلس��طينية مبتورة وناقصة
األهلية ،إىل الحد الذي مل ترتك معه ،طوال س��نوات وجودها ،أي ملمح كياين اس��تقاليل
للفلس��طينيني .فقد متت املحاولة تحت الرعاية الرس��مية ،وظل��ت يف كنفها ،محكومة
بكل الس�مات الخاصة للحكم العراقي يف ذلك العه��د ،األمر الذي عزلها عن التفاعالت
املحتمل��ة مع التجمعات الفلس��طينية األساس��ية .ومام كرس هامش��ية تل��ك املحاولة
محدودي��ة التجمع الفلس��طيني يف العراق ،الذي مل يكن عدد أف��راده يزيد آنذاك ،عن
االثني عرش ألف نسمة.
«وبانقالب  8شباط ( 14رمضان)  ،1963الذي أطاح بحكم عبد الكريم قاسم ،وضعت
وزارة الدف��اع العراقية ثالثية خيارات امام ضباط الف��وج :الترسيح ،النقل إىل الوحدات
العراقية ،البقاء يف الفوج .ثم يف عام  1964الحق الفوج بالوحدات العس��كرية العراقية
العاملة يف ش�مال الع��راق ،حيث كانت الحركة الكردية املس��لحة بقيادة املال مصطفى
الربزاين مستعرة ،وأعطي مهامت قتالية يف تلك املنطقة ،وأبدل اسمه من فوج التحرير إىل
«الفوج األول – اللواء  65املستقل «وعىل أثر ذلك طلب قسم كبري من الجنود ترسيحهم،
وت��م ذلك بالفعل .وقد اس��تمر ضب��اط الفوج يف الجيش العراقي حتى تش��كيل جيش
التحرير الفلس��طيني ،إذ التحق عدد كبري منهم بالعمل فيه»( .88انظر أيضاً شهادة عبد
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الفتاح رمضان ،أحد ضباط الدفعة الثانية يف فوج التحرير الفلسطيني ،يف امللحق رقم .)4
االتحاد القومي العريب الفلسطيني.
إذا كان الع��راق هو موطن «فوج التحرير الفلس��طيني» ،ف��إن قطاع غزة هو موطن
«االتح��اد القوم��ي العريب الفلس��طيني» .وإذا كانت تجربة «الف��وج» قد متت عىل يد
الحكوم��ة العراقية ،فإن «االتحاد» الذي بدأ تش��كيله ع��ام  1958قد جاء نتيجة تجدد
حركة االنبعاث الفلس��طينية بعد العام 1956م ،ومل يزد دور الحكومة املرصية فيه عن
عملية التصديق عىل هذه الصيغة ،وفتح الطريق أمامها.
فبعد تويل اإلدارة املرصية لشؤون قطاع غزة عام  ،1948نشطت من جديد حركة إقامة
النقابات املهنية املختلفة (املحامون ،األطباء ،املهندسون) ،والنوادي الثقافية واالجتامعية
والرياضية ،التي حملت جميعها اس��م فلسطني .وقد س��اعد عىل اضطراد هذه الحركة
واتساعها ،عدم وقوف اإلدارة املرصية ،بالرغم من بعض سلبياتها العديدة ،يف وجه هذه
النزعة إىل الفلسطينية ،وذلك النتفاء نزعتي الضم واإللحاق يف سياسة مرص الفلسطينية،
فمن��ذ أن وضعت الحكومة املرصية يدها عىل قطاع غ��زة ،بقي القضاء والقانون املدين
والقوانني األخرى ،التي كانت سائدة يف عهد حكومة االنتداب ،سارية يف قطاع غزة ،ومل
تجر عىل هذه القوانني أية تعديالت ،إال فيام يتعلق بقرارات الحكم العس��كري وبعض
التعدي�لات يف قان��ون الجزاء ،وذلك ليك تتامىش مع قانون الجزاء املرصي .فعىل س��بيل
املث��ال بقي قان��ون الرشطة قامئاً بدون أية تعديالت ،وكذل��ك قوانني الهجرة والجوازات
والجامرك وغريها ،بحيث بقي وضع قطاع غزة مبثابة فلس��طني الصغرية ،باستثناء حلول
مندوب مرصي بدل السكرتري الربيطاين يف اإلدارة الفلسطينية هذه.
ع�لى هذه األرضية ،أبرزت صدم��ة االحتالل اإلرسائييل لقطاع غزة عام  ،1956الحاجة
إىل إيجاد صيغة سياسية فلسطينية جامعة عىل مستوى القطاع ،يفوق أداؤها وتعبرياتها
أداء وتعب�يرات حركة النوادي والنقابات يف مرحلة م��ا قبل االحتالل ،خاصة وأن تجربة
املقاومة القصرية أفرزت تشكيالت سياسية وعسكرية ،انقطعت كلياً إىل مقاومة االحتالل
ورفضه .وكان من أبرز تلك التش��كيالت «الجبهة الوطنية» و«املنظمة الشعبية» ،اللتني
حافظتا عىل بقائهام بعد االنس��حاب اإلرسائييل ،وعملتا عىل اتس��اعهام بقوى سياس��ية
جديدة.
إذن ،بدأ التطلع ،يف مرحلة ما بعد االنس��حاب اإلرسائييل ،إىل حياة سياس��ية جديدة،
تتس��م مبزيد من الحري��ات الدميقراطية ،ومن ضمنها حريات العمل الس��يايس والنقايب
والن�شر والتعبري ،ويف الوقت ذات��ه افعمت اآلمال الفلس��طينية ،وخاصة يف قطاع غزة،
بقي��ام الجمهورية العربية املتح��دة يف أوائل العام  ،1958م�ما ضاعف التحرك إليجاد
صيغة سياسية فلس��طينية فاعلة ،توازي ،عىل صعيد قطاع غزة ،حجم العمل الوحدوي
املحقق.
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بنتيجة هذا كله ،ش��هدت الحياة السياسية يف قطاع غزة ،تطورا ً جديدا ً وكبريا ً ،حني تم
تشكيل أول مجلس ترشيعي ومجلس تنفيذي ،وصدر دستور للقطاع ،وذلك عام ،1958
وبالرغ��م من أن أعضاء املجلس الترشيعي كانوا معين�ين ،وكان الحاكم اإلداري املرصي
ه��و رئيس املجل��س ،وبالرغم من أن أعض��اء املجلس التنفيذي كان��وا بدورهم معينني
وأعض��اء طبيعيني يف املجلس الترشيع��ي ،وغالبيتهم من ضب��اط اإلدارة املرصية ،فلقد
مثل قيام س��لطتني – ترشيعية وتنفيذية – متنفس��اً سياسياً مهامً ،لواحد من التجمعات
الفلس��طينية ،التي منعت ،عىل مدى عرش س��نوات س��ابقة ،من مامرسة أي شكل من
أشكال الحياة السياسية العلنية.
وتزامن قيام املجلس الترشيعي مع قيام صيغة تنظيم شعبي سيايس واسع ،عرف منذ
ذلك التاريخ باسم «االتحاد القومي العريب الفلسطيني» .وقد روى جامل الصوراين ،عضو
املجل��س التنفيذي «لالتحاد» يف ذلك الوقت ،يف مقابلة خاصة ،أنه يف نطاق االس��تجابة
املرصية لضغوطات س��كان قطاع غزة باتجاه إيجاد تعبري سيايس فلسطيني شامل ،جرى
لقاء بني عدد من س��كان القطاع مع كامل رفع��ت ،أحد أبرز رجاالت العهد النارصي يف
م�صر ،اتفق يف نهايته عىل الدعوة إىل اجتامع واس��ع ،تبحث فيه مس��ألة كيفية إعادة
تنظيم الش��عب الفلس��طيني وإبراز كيانه .وبنتيجة ذلك ،عق��د يف القاهرة ،عام ،1958
لقاء فلس��طيني ضم عددا ً من الش��خصيات الفلس��طينية ،حرضه كامل رفعت وكل من
الحاج أمني الحسيني رئيس «الهيئة العربية العليا» ،وأحمد حلمي باشا رئيس «حكومة
عموم فلس��طني» ،وع��دد من أبناء قطاع غ��زة ،وغريهم من الفلس��طينيني املقيمني يف
مرص وس��وريا ،نجم عنه تشكيل لجنة تحضريية مهمتها اإلعداد لقيام تنظيم فلسطيني،
عىل غرار «االتحاد القومي العريب» ،الذي ش��كل يف كل من اقليمي الجمهورية العربية
املتحدة ،بعد حل األحزاب السياسية ،خاصة يف سوريا.89
ومن جهة أخرى ،روى الدكتور أس��امة النقيب ،90أمني ع��ام اللجنة التنفيذية لالتحاد
القوم��ي العريب الفلس��طيني ،ال��ذي أقيم يف س��وريا أوائل ع��ام  ،1960أن الحاج أمني
الحس��يني كان معرتض��اً يف ذلك الوقت عىل التوجه الفلس��طيني وامل�صري ،نحو إقامة
تنظيم فلسطيني ،باعتبار أن الهيئة العربية العليا ،التي يرأسها ،هي التنظيم الفلسطيني
املعرتف به ،وأن االتجاهات األخرى تستهدف نسف هذا التنظيم أو استبداله .وأكد كل
م��ن الدكت��ور النقيب وجامل الصوراين ،أن اعرتاض الحاج أم�ين عىل فكرة إقامة تنظيم
فلسطيني ،هي السبب الجوهري الكامن وراء مغادرته القاهرة محتجاً عىل سياسة مرص
الفلسطينية هذه.
وقد جاءت تشكيالت االتحاد القومي يف قطاع غزة ،بتنسيب من لجنة محلية خاصة،
واعتامد إدارة الحاكم لألعضاء املنس��بني .وهكذا أنشئ «االتحاد» بعد أن صدر له نظام
أس��ايس والئحة داخلية ،نظمت عمل هيئاته املختلفة ،من مس��توى اللجنة املحلية إىل
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مس��توى لجنة املنطقة إىل اللجنة التنفيذية العليا لقطاع غزة ،ويؤكد جامل الصوراين أن
املرصيني مل يشرتكوا يف تعيني أي من أعضاء هذه اللجنة ،وأن املهمة هذه كانت منوطة
بلجنة غزية قوامها كل من منري الريس وعبد الله أبو ستة والصوراين نفسه.
عومل «االتحاد» ،بعد قيامه ،كممثل شعبي لسكان قطاع غزة ،ودرجت اإلدارة املرصية
عىل ذلك حيث أصبح لالتحاد ميزانية خاصة ومكاتب وموظفون وأعضاء منس��بون ،ثم
بدأ أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد ينشطون عىل املستوى السيايس ،خاصة وأنهم كانوا
يجمعون بني صفتهم يف االتحاد وصفتهم كأعضاء مجلس ترشيعي.
وكمحصل��ة لكل ما تقدم ،بدأت الحكومة املرصي��ة تطرح يف ذلك الوقت ،عن طريق
جامعة الدول العربية ،مسألة إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه واملحافظة
عىل شخصيته .وكان أبرز ما حدث ،عىل هذا الصعيد ،اجتامع مجلس الجامعة العربية يف
بلدة ش��تورا اللبنانية عام  ،1960والذي حرضه بعض أعضاء اللجنة التنفيذية «لالتحاد»
بصفة غري رسمية .وكان وفد االتحاد مكوناً من عبد الله أبو ستة وداوود الصايغ وجامل
الصوراين.
ويف ع��ام  1960ذاته ،أعيد النظر يف وض��ع االتحاد القومي يف قطاع غزة ،حيث جرت
انتخابات عامة من القاعدة إىل القمة .كام جرت يف تلك االثناء انتخابات مشابهة لهيئات
االتحاد املختلفة يف االقليمني :املرصي والسوري من الجمهورية العربية املتحدة .وبذلك
امتلك الفلسطينيون املشمولني بس��لطة الجمهورية املتحدة ،ألول مرة يف تاريخهم منذ
عام  ،1948هيئة سياس��ية منتخبة ،ومارسوا عربها حق االقرتاع املبارش الذي حرموا منه
طويالً .إال أن هذه الهيئة السياس��ية – الش��عبية املنتخبة مل متارس دورا ً يذكر يف الحياة
السياس��ية للفلسطينيني .ذلك أن ش��كلية الدور واملهام التي كانت مناطة أصالً بهيئات
االتحاد القومي العريب يف كل من مرص وس��وريا ،عكس��ت نفس��ها عىل االتحاد القومي
الفلس��طيني ،وتركت��ه بناء خاويا وبغ�ير مضامني عمل حقيقية .ويف ه��ذا اإلطار مل يزد
دور «االتحاد» ،س��واء يف س��وريا أو قطاع غزة ،عن االضطالع ببعض الش��ؤون الحياتية
واليومية للفلسطينيني مع السلطات الحكومية ،وعن تقديم بعض الخدمات للمخيامت
الفلسطينية مثل املياه واإلنارة وما إىل ذلك.
كام أن هيئات «االتحاد» التنفيذية ،يف كل من مرص وسوريا وقطاع غزة ،مل تشهد أية
عالقات تنس��يقية أو عقد مؤمترات عامة .ومل ينجم عن تش��ابه أدوارها صيغة تنفيذية
عليا ب�ين لجانها املتباعدة .وقد جاء انفصال س��وريا عن الجمهوري��ة العربية املتحدة،
عام  ،1961ليقيض نهائي��اً عىل تجربة «االتحاد القومي العريب» واالتحاد القومي العريب
الفلس��طيني» يف س��وريا ،دون أن ترتك تجربته أية آثار ملموس��ة يف الحياة السياس��ية
للفلسطينيني يف القطر.
وبالرغ��م من بق��اء تجربة االتح��اد قامئة يف كل م��ن مرص وقطاع غ��زة ،بعد وقوع
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االنفص��ال ،فإن التجربة مل تعمق يف كليهام .ومل يس��جل «لالتحاد» منذ ذلك الوقت أي
دور س��يايس ملموس ،باس��تثناء س��فر وفد عنه إىل األمم املتحدة أواخ��ر العام ،1961
لحضور اجتامعات اللجنة السياس��ية التابعة للجمعية العمومي��ة لهيئة األمم املتحدة.
وظهر االتحاد يف مناس��بة أخرى ،حني دعي وفد عنه لحضور املؤمتر التأس��ييس ملنظمة
التضامن اآلس��يوي – االفريق��ي يف القاهرة ،وبقي عضوا مش��اركاً يف املنظمة حتى قيام
منظمة التحرير الفلسطينية.
وم��ع قي��ام م .ت .ف .ع��ام  ،1964نظر إليها ،قطاع غزة ،عىل أنها التنظيم الس��يايس
الشامل لكافة الفلسطينيني خارج النطاق الجغرايف املحدد يف القطاع ،األمر الذي ينسجم
مع أحد التطلعات الرئيسية لالتحاد القومي ،ويلبي أحد أهدافه املركزية التي مل يتمكن
م��ن تحقيقه��ا ،ولذلك كان الرتحيب عظي�ماً بقيام املنظمة التي اس��تفادت من تجربة
االتح��اد القومي ،ونقلت عن��ه تجربة اللجان التحضريية ،التي ت��م عربها اختيار أعضاء
املؤمتر التأسييس واملجلس الوطني الفلسطيني األول.
( )2البدايات عىل الصعيد العريب
«كانت الجامهري الفلس��طينية يف قلب الحركة القومي��ة أينام وجدت ،مل تكن بعيدة
عنها وال متفرجة عليها ،بل مش��اركة فيها ويف محورها ،س��اعدها عىل ذلك ،فوق نكبتها
املبارشة ،ترشدها فوق كل أرض عربية وتحلل مجتمعها التقليدي بهذا الترشد ،ونش��وء
ق��وى جامهريية متطهرة مام يش��دها إىل الوراء ،متطلعة فقط إىل أمام ،ناش��دة تحرير
األرض الفلسطينية املغتصبة ،من خالل الثورة العربية .ويف أحضان هذه املرحلة ولد من
جديد العمل الفدايئ املنطلق من مرص واألردن وسوريا عام  1955و 1956بتشجيع من
الدول العربية نفسها وبدعم منها».91
بهذه الكلامت القليلة ،وعىل نحو يعكس تجربة وتقييم أحد القادة املؤسسني يف حزب
البعث العريب االشرتايك ،لخص الدكتور منيف الرزاز عالقة الفلسطينيني بالحركة القومية،
التي تزامنت نهضتها الجامهريية مع انهيار الكيان وخبو الوعي الكياين الفلسطيني فكان
طبيعيا أن يجد الفلس��طينيون يف العروبة وأحزابها القومية ،متنفسهم الوطني ،وأداتهم
النضالية ،بعد أن «اتضح أن الطريق إىل تحرير فلسطني كان من خالل تحرير الجامهري
العربية ووحدتها».92
إال أن وق��وع العدوان اإلرسائييل ،مبش��اركة كل من بريطانيا وفرنس��ا ،عىل قطاع غزة
واألرايض املرصي��ة عام  ،1956أفرز بدوره مجموعة من املعطيات السياس��ية مثلت ،يف
معنى من معانيها ،اس��تجابة لغايات العدوان واش�تراطاته لالنسحاب من سيناء وقطاع
غزة عام  .1957وإذا كان العدوان الثاليث قد خلف يف قطاع غزة ،بعد رحيله ،بداية وعي
عىل الذات الفلسطينية ،ونوى تأسيسية أوىل ،لحالة كيانية واعدة ،فإنه ترك عىل الجانب
العريب مجموعة مؤثرات ،اثقلت السياسات العربية والقومية تجاه القضية الفلسطينية،
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بالرغ��م من بعض اإلنجازات القومية املؤقت��ة ،ففي األردن ،جرى رضب الحركة الوطنية
عىل نحو مل تستطع معه النهوض من كبوتها لسنوات طويلة ،ويف مرص ،تم وقف العمل
الف��دايئ ال��ذي كان يرعاه ،قبل وقوع الع��دوان ،عدد من ضب��اط الجيش املرصي ،ويف
الوق��ت الذي كانت إرسائيل تحول روافد نهر األردن ،كانت األنظمة العربية يف س��بيلها
إىل تكري��س مصادرتها لحريات جامهريها ،إما بالقمع أو باالحتواء .وفوق ذلك كله ،تم
تداول قضية فلس��طني من��ذ ذلك الوقت ،كقضية الجئني فقط ،س��واء عىل صعيد األمم
املتحدة ،أو حتى عىل صعيد الجامعة العربية.
يف إطار ذلك كله ،طفت املصالح اإلقليمية والقطرية عىل املصلحة القومية الش��املة،
واشتد نزاع الدول العربية فيام بينها .وتراجعت القضية الفلسطينية ،يف سلم االهتاممات
والسياس��ات العربية ،بعد أن «أصبحت فلس��طني موضوعاً يف منتهى الخطورة ،املس به
ق��د يعني عدوانا جديدا وتأديباً جديدا ً ،والس�لامة الس�لامة يف تجنب الخوض جدياً يف
موضوعاتها».93
وإذا كان ه��ذا الوضع قد أدى إىل بدايات وعي فلس��طيني ،عىل دور خاص وبرنامج
متميز ،ع�ما لدى فصائل حركة التحرير الوطني العربية ،وم��ن بينها األحزاب القومية،
فإن األخرية هذه ،قد بدأت بدورها تتحسس دورا خاصاً للفلسطينيني يف اإلطار القومي
الشامل ،وس��نحاول فيام ييل رصد الوعي القومي وتحليله باتجاه خلق أطر فلسطينية،
ذات مه��ام مح��ددة ،ومختلفة عن الربام��ج الكلية لألحزاب القومية .وس��نتوقف عند
إس��هام كل من حزب البعث العريب االش�ترايك ،وحركة القوميني العرب ،يف عملية البناء
الكياين الفلس��طيني ،باعتبارهام أوس��ع منظمتني قوميتني عىل الساحة العربية ،وأكرثها
التصاقا وتأثرا ً بالقضية الفلس��طينية ،وفوق ذلك ،فقد اتسعت صفوف هاتني املؤسستني
القوميتني لفلسطينيني عديدين ،أسهموا يف نضاالتهام ،وأثروا تأثريا ً ملموساً ،ومتفاوتاً ،يف
ترتيب سلم األولويات النضالية لكل منهام.
حزب البعث
دأب ح��زب البعث عىل إصدار بيانات سياس��ية س��نوية ،إزاء القضية الفلس��طينية،
يف مناس��بات ب��ارزة عىل الصعيد الفلس��طيني ،وهي ذكرى قرار التقس��يم لعام ،1947
وقي��ام إرسائيل يف الخامس ع�شر من أيار  ،1948ووعد بلفور يف الثاين من ترشين الثاين
 ،1917وقد اتس��مت بيانات الحزب ،وترصيحات قادته ،ومواقف منظامته الجامهريية،
خالل الس��نوات العرش التالية عىل عام  ،1948بالدعوة إىل النضال القومي ضد التخلف
االجتامعي ،والتجزئة السياس��ية ،عىل طريق الوحدة من أجل تحرير فلس��طني ،دون ان
يلح��ظ أي دور خاص بالفلس��طينيني عىل هذا الصعيد .ويف ه��ذا اإلطار ،أصدر الحزب
بياناً يوم التاسع والعرشين من ترشين الثاين  ،1950يف الذكرى الثالثة لتقسيم فلسطني،
جاء فيه أن «اس�ترداد فلس��طني ال يتم إال بقيام حكم ش��عبي  ...وأن الحكم االقطاعي
60

يقيد الش��عب ،ويساعد الصهيونية واالس��تعامر  ...ولنئ أفادت تجربة فلسطني يف يشء،
فه��ي أنها علمت كل واحد من أبناء الش��عب أن خالصه ل��ن يكون إال بإحداث انقالب
حقيقي يف حياته يزيل طبقة الحكام املس��تبدين ،ويفتح له الطريق إىل أهدافه وأمانيه.
أن الحرية التي ينشدها لن تكون إال بالتحرر من مستغليه ،والوحدة العربية التي يحن
إليه��ا لن تتحقق إال بالقضاء عىل الحاكمني املتفرقني املتخاصمني  ...عىل الش��عب الذي
مل الكالم أن يعمل موحدا من أجل هذه الغاية ،فالنضال الشعبي يف الداخل هو الجزء
الهام من معركة فلسطني .94»...
وفيام يخص الذكرى الس��ابعة والثالثني لوعد بلفور ،أصدر الحزب يف دمشق ،يف الثاين
من ترشين الثاين  ،1954بياناً أكد فيه «أن الش��عب العريب مطالب باالقتناع بأن مأس��اة
فلسطني عىل هولها وخطورتها ليست إال إحدى النتائج الطبيعية لوضع املجتمع العريب
القائم عىل الظلم والجهل واالس��تثامر واالس��تعباد ،وأن الحل الوحيد ملشاكل العرب –
ومن جملتها مش��كلة فلسطني – هو يف انطالق الحركة الشعبية يف طريق ثورى تقدمي
منظ��م ،يجرف الظلم الداخيل والخارجي يف آن واحد ،ويضع حياة العرب يف تيار العرص
الحديث والقيم اإلنسانية الخالدة».95
عىل هذا النسق السيايس ،توالت بيانات حزب البعث ومواقفه طوال السنوات العرش
التالية عىل وق��وع نكبة  ،1948تحرض العرب عىل واقعهم املجزأ واملتخلف ،وتدعوهم
إىل اإلطاحة بحكامهم املرتبطني باالس��تعامر ،وتحثهم عىل النضال من أجل الوحدة عىل
طري��ق تحرير فلس��طني .غري أنه يف الذك��رى الحادية عرش لوق��وع النكبة ،لحظ حزب
البعث ،للمرة األوىل ،دورا ً خاصاً بالشعب الفلسطيني ،يف إطار املعركة ،القومية الشاملة،
ضد االس��تعامر والتجزئة ،يف الخامس عرش من أيار  ،1959أصدر الحزب يف لبنان ،حيث
كان فرعه يف سوريا قد حل نفسه يف زمن الوحدة ،بيانا طالب فيه املنظامت والحكومات
الوطنية العربية «أن تزيد من جهودها لتحرير فلسطني» .ويتم ذلك عن طريق «تأمني
رشوط حياتية كرمية للنازحني وإعدادهم املتواصل للمشاركة الجدية يف النضال القومي
من أجل اس�ترجاع أرضنا وبناء مس��تقبلنا» .وأضاف البيان مؤكدا ً ان «مشاركة املناضلني
النازحني عن فلسطني (الحظ التعبري .يف معارك شعبنا كلها نضال قومي يساهم يف زيادة
انتصارات الحركة العربية التحررية ويعجل يف تحضريها ملعركة فلس��طني الحاس��مة».96
واعقب الحزب بيانه هذا ،ببيان أصدره يف حزيران من العام نفسه ،ندد فيه مبرشوعات
توطني الالجئني واس��كانهم يف الدول العربية ،وخص اقرتاح داغ همرش��ولد األمني العام
لألمم املتحدة يف ذلك الوقت ،عىل هذا الصعيد ،بهجوم ش��ديد ،ووصفه بأنه «ليس إال
صورة جديدة من مشاريع االستعامر» .إال أن أهم ما يف هذا البيان من زاوية بحثنا هذا،
هو توجهه إىل الفلس��طينيني ،الذين خاطبهم مرة «يا أبناء شعب فلسطني» ومرة أخرى
«يا رفاق العودة» ومرة ثالثة «أيها العائدون يا أبناء ش��عبنا» ،األمر الذي خلت منه ،يف
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الس��ابق ،حول دور الفلس��طينيني يف املعركة القومية .فقد خاطب البيان الفلس��طينيني
عىل وجه التحديد قائالً« :لتكن فلسطني جزائرنا الثانية وليكن إرصارنا عىل إعداد شباب
فلس��طني يف نطاق جيش تحرير ش��عبي هو ردنا عىل مرشوع همرشولد .إن حل قضية
فلس��طني ال ميكن إال أن يكون ثوريا ش��امالً .لقد أصبح من املحتم أن نبدأ تحضري هذا
الحل الثوري منذ اآلن .لرنفع مستوى فهمنا لقضية فلسطني ونعالجها ثورياً يف مستوياتها
السياسية واالقتصادية والعسكرية ،ونختار الوقت املناسب للمعركة الجديدة الحاسمة.
إن هذا التحضري الجدي لحل قضية فلسطني ،ال ميكن أن تؤمن به أو تؤمن عليه إال قيادة
واعي��ة ثورية» .كام دعا البيان يف ختامه إىل خلق أطر كيانية فلس��طينية ،للمرة األوىل،
معلناً« :والنازحون عن فلس��طني ،العائدون إليها ،مدعوون الختيار قيادة جديدة تنظم
موقفهم وتسهر عىل مشاكلهم وتعرب عن صمودهم االشرتايك وإرصارهم عىل حل قضية
فلسطني بشكل ثوري والعمل ألهداف األمة العربية يف الوحدة والحرية واالشرتاكية».97
إال أن الح��زب عاد يف ذك��رى الخامس عرش من أيار  ،1960فأكد عىل فهمه الس��ابق
للدور الفلسطيني ،من خالل صيغ وتعابري أكرث عمومية وأقل وضوحاً ،عام كان عليه يف
بيانيه السابقني خالل العام السابق .فقد أصدرت القيادة القومية للحزب بياناً أكدت فيه
مفاهيمها السابقة حول السبيل إىل تحرير فلسطني ،قائلة« :إن قضية العرب يف فلسطني
كانت وما تزال يف أساسها هي قضية تحرير األمة العربية من التجزئة والتخلف والظلم
االجتامع��ي والنظم القدمية والحكوم��ات املتآمرة .وبعبارة موج��زة هي قضية تحقيق
االنقالب عىل هذا الواقع الفاسد انقالبا جذرياً شامالً  .»...وحول الدور الفلسطيني عىل
هذا الصعيد ،الحظ بيان « القيادة القومية» أن قضية فلسطني هي قضية األمة العربية
بأرسه��ا وأن النازحني يكونون دعامة أساس��ية وطاقة نضالية كربى يف معركة اس�ترجاع
الجزء السليب من فلسطني وأن املصلحة القومية تقيض بأن يتقدموا الصفوف يف املعركة
وه��ذا يفرض عىل الحكوم��ات العربية واجبا ال يجوز التنصل منه .وهي يف ذلك تتحمل
مس��ؤولية الدفاع عن حقوقهم وتهيئة الس��بل أمامهم ليستطيعوا النهوض مبسؤولياتهم
النضالية واملعاشية  ...إن الواجب القومي يفرض عىل الحكومات العربية العمل الجدي
املخلص لتنظيم نضال النازحني طليعة املعركة وتنمية قواهم الثورية واالرتفاع بالقضية
إىل مس��تواها القومي بعيدة عن مالبسات السياسيات القطرية وتنازعاتها» .وشدد بيان
«القي��ادة القومية» كذلك عىل «النضال يف س��بيل تنظيم كفاح عرب فلس��طني وتعبئة
جهوده��م ضمن التعبئ��ة القومية التحرري��ة واالرتفاع بالقضية إىل مس��تواها القومي
الصحيح وتجنيبها منازعات ومالبسات السياسات القطرية ومناوراتها».98
يف تلك األثناء ،كان��ت الجمهورية العربية املتحدة قد طرحت ،منذ العام  ،1959عىل
مجلس جامعة الدول العربية رضورة تنظيم الش��عب الفلسطيني وإبراز كيانه .وبالرغم
من أن مجلس الجامعة ناقش هذا االقرتاح ،وأعاد مناقش��ته يف الس��نوات التالية ،إال أن
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الجامعة مل تتوصل إىل أية نتيجة عملية ،بس��بب املوق��ف األردين الرافض إلبراز الكيان
الفلس��طيني ،ولتحقيق هذه الغاية ،أجتم��ع وزراء الخارجية العرب يف الحادي والثالثني
م��ن كانون الث��اين  ،1961يف بغداد ،حيث تدارس��وا هذا االق�تراح ،إىل جانب غريه من
املوضوعات العربية ،دون التوصل إىل نتيجة حاسمة.
وعرب الحوار العريب الذي كان دائرا يف ذلك الوقت ،حول دور الفلسطينيني ومتطلباته،
يف إطار املواجهة مع إرسائيل ،تقدم حزب البعث مبذكرة إىل مؤمتر وزراء الخارجية العرب
يف بغداد ،99أكد فيها عىل «رضورة إطالق حرية ش��عب فس��طني بتنظيم نفسه يف جبهة
تحرير فلس��طينية ،وعدم زج قضية فلسطني يف السياس��ات اإلقليمية» .وقالت املذكرة،
تحت بند «قضية الكيان السيايس لشعب فلسطني» ،إن جامهري الشعب الفلسطيني قد
«عربت مرارا ً عن رغبتها امللحة يف إنشاء كيان نضايل يجمع أبناء فلسطني وينظم كفاحهم
لتحرير فلس��طني ،وينظم ويقود جهود مختلف الحكومات واملنظامت العربية الشعبية
يف سبيل تحرير األرض املغتصبة».
«إال أن بعض الحكومات العربية قد اس��تغلت ه��ذه الرغبة الحيوية املرشوعة ألبناء
فلس��طني يف س��بيل خدمة أغراضها السياس��ية الخاصة فخلقت البلبلة يف صفوف أبناء
فلسطني والصعوبات يف وجه إقامة كيان نضايل حقيقي:
«أوالً :إن مب��ادرة دول��ة أو مجموع��ة دول إلقامة أجهزة فلس��طينية تابعة لها وأداة
لدعايتها وسياس��تها القطرية والعربية والدولية ،عمل خطري يؤدي إىل زج قضية ش��عب
فلس��طني العريب – وقضية الع��رب القومية الكربى يف مع��ارك جانبية ملصلحة حاكم أو
نظ��ام ،بش��كل يضعف الحامس الش��عبي يف مختلف األقطار العربية لقضية فلس��طني
ويؤدي إىل بعرثة جهود أبناء فلسطني وإقامة خالفات مصطنعة بني قواهم الشعبية.
«ثانيا :إن الس��بيل السليم إلقامة كيان نضايل لش��عب فلسطني هو يف إطالق الحرية
ألبناء فلس��طني من أجل إقامة «جبهة ش��عبية لتحرير فلس��طني» توحد كافة العنارص
الثوري��ة بينهم وتعتمد ع�لى نقابات قوية للع�مال واملهنيني واملثقفني ،يس��مح ألبناء
فلس��طني يف مختلف األقطار العربي��ة بتأليفها بحرية .وهذه الجبهة الش��عبية لتحرير
فلس��طني وحدها ميكن أن تحقق ،بنضالها املستقل ،تنظيم كفاح أبناء فلسطني يف سبيل
الع��ودة وتوجيه جهود املنظامت الش��عبية العربية والحكوم��ات ،أداة نضالية حقيقية
لتحرير األرض املغتصبة.
«لذلك فإن حزب البعث العريب االش�ترايك يطالب مؤمتركم باتخاذ قرارات تلزم جميع
الحكومات العربية بـ:
« -1إطالق الحريات ألبناء فلسطني املقيمني يف جميع األقطار العربية وإفساح املجال
أمامه��م لتنظيم صفوفهم يف جبهة لتحرير فلس��طني ،وتقديم كافة املس��اعدات املادية
والقانوني��ة التي تكفل لهذه الجبهة مامرس��ة عملها النض��ايل ،واعتبارها ذات اختصاص
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مبارش يف جميع الشؤون املتعلقة بقضية فلسطني.
« -2االمتناع عن استغالل قضية فلسطني يف املعارك السياسية الخاصة بكل نظام حكم
أو حاكم ومنع إقامة أجهزة فلسطينية تابعة فعليا ألنظمة الحكم هذه».
لقد كانت مذكرة حزب البعث هذه أنضج التصورات املطروحة يف اإلطار العريب ،ذلك
الوقت ،يف سبيل إعادة القضية إىل أصحابها املبارشين .ومن املعتقد أن الثورة الجزائرية،
التي كانت متوهجة يف ذلك الوقت ،قد الهبت الحس العريب العام برضورة إتاحة الفرصة
أمام الش��عب الفلسطيني لتكرار األمثولة الجزائرية .وكانت بيانات سابقة لحزب البعث
قد طالبت ،يف األعوام الس��ابقة .بقيام «جزائر ثانية يف فلس��طني» .أما فيام يخص انتقاد
املذكرة ملبادرة بعض الدول العربية «إلقامة أجهزة فلس��طينية تابعة لها» ،فمن املعتقد
أن املقصود بذلك هو «الفوج الفلس��طيني» الذي أنش��أه عبد الكريم قاسم يف العراق،
بتنس��يق مع الهيئة العربية العليا .فقد كان س��ائر القوميني العرب ،ومن ضمنهم حزب
البعث ،يف خالف ش��ديد مع الزعيم العراقي السابق ،حول سياساته الداخلية والعربية،
حينام تحالف مع الحزب الش��يوعي العراقي ،وقام بحمالته ضد القوميني .وعىل خلفية
ذلك الصدام فقط ،ميكن فهم انتقاد املذكرة البعثية لتلك األجهزة الفلسطينية.
ومنذ ذلك التاريخ ،واصل حزب البعث طرح تصوره للكيان الفلسطيني وواصل الدعوة
ل��ه بوضوح وتصميم ملحوظني .ففي الخامس عرش من أي��ار  ،1961أصدر الحزب بياناً
آخر ،ش��دد فيه عىل «أن مقاومة العرب للمؤامرة الصهيونية االستعامرية يف فلسطني مل
تكن مقاومة شعبية .وقد تجىل ذلك يف حرمان الشعب العريب وخاصة أبناء فلسطني من
املشاركة يف املعركة ويف تجريدهم بل ويف منعهم من الدفاع عن ديارهم».
ومنذ ذلك التاريخ ،واصل حزب البعث طرح تصوره للكيان الفلسطيني وواصل الدعوة
ل��ه بوضوح وتصميم ملحوظني .ففي الخامس عرش من أي��ار  ،1961أصدر الحزب بياناً
آخر ،ش��دد فيه عىل «أن مقاومة العرب للمؤامرة الصهيونية االستعامرية يف فلسطني مل
تكن مقاومة شعبية .وقد تجىل ذلك يف حرمان الشعب العريب وخاصة أبناء فلسطني من
املشاركة يف املعركة ويف تجريدهم بل ويف منعهم من الدفاع عن ديارهم».
كام دعا البيان إىل «تعبئة قوى النازحني يف سائر األقطار يف تنظيم شعبي تتجسد فيه
إرادته��م الحقيقية ويتمكنون من خالله يف املس��اهمة بقيادة النضال القومي سياس��ياً
وعسكرياً السرتجاع الوطن السليب».100
بعد ذلك بس��نوات قليلة ،توصل حزب البعث إىل الس��لطة يف كل من العراق وسوريا
عام  .1963وتبع ذلك ،من ناحية أخرى ،إنش��اء منظمة التحرير الفلسطينية عام ،1964
إثر قرار مؤمتر القمة العريب األول ،برضورة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه .ويف
هذا اإلطار واصل حزب البعث ،ومن موقع الفاعلية الرس��مية هذه املرة ،طرح تصوراته
للكيان الفلسطيني ،األمر الذي سوف نعرض له بالتحليل يف فصل الحق ،عند تطرقنا إىل
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بحث مسألة البناء الفلسطيني ،غداة قيام منظمة التحرير الفلسطينية.
وبالنتيجة ،فإنه ميكن القول بأن حزب البعث العريب االشرتايك قد ساهم يف نرش الوعي
الفلس��طيني بالكيانية ،وناضل من أجلس تجس��يد الكيان الفلسطيني يف اإلطار القومي
املتكامل .وقد جاء بعد مرحلة طويلة غيبت فيها الفلسطينية ،مؤسسة ،حركة وبرنامجاً.
وأهمي��ة موقف حزب البعث ه��ذا ،أنه جاء مرتافقاً مع حالة تك��ون جنيني بالوعي
عىل الفلس��طينية ،يف إطار الشعب الفلسطيني املفتت ،س��واء عرب االتحاد العام لطلبة
فلس��طني ،أو حركة األرض أو حركة التحرير الوطني الفلس��طيني «فتح» ،كام س��بق أن
أسلفنا.
حركة القوميني العرب
بالرغ��م من أن «حرك��ة القوميني العرب» تعترب واحدة من أهم املؤسس��ات الحزبية
العربية ،وتنظيامً ش��ديد الش��به بحزب البعث العريب االش�ترايك ،عىل صعيدي العقيدة
واألهداف األساسية ،لكنها متيزت عن نظائرها من التنظيامت القومية بسامت فلسطينية
واضحة ومركزة ،سواء لجهة النشأة ،أو لجهة برنامج العمل أو الغايات األساسية.
لقد قامت «الحركة» كرد فعل مبارش ألحداث العام  ،1948وما سببته من آالم ومتزق
ش��ديدين يف نفوس الش��باب العريب ،والشباب الفلس��طيني عىل وجه الخصوص .ويدل
تاريخها عىل أن العنرص الفلس��طيني كان محور االس��تقطاب الرئييس يف صفوفها ،وعىل
يدي��ه متت عملي��ة بناء النويات التأسيس��ية األوىل لها ،وتحت قيادت��ه املبارشة ترعرت
فروعها املختلفة ،وفوق ذلك ،شكل الفلس��طينيون ،حيث تواجدوا ،املادة الرئيسية من
جسم «الحركة» وصبغوا اهتامماتها بهمومهم األساسية.
وبالرغ��م من أن برنامج عم��ل «الحركة» كان معنوناً بالش��عارات القومية العريضة،
فق��د احتلت القضية الفلس��طينية ،من باب أنه��ا قضية قومية ،مرك��ز القلب يف عمل
الحركة ونش��اطاتها ،فام أن نج��ح روادها يف إقامة حلقاتهم الرسي��ة األوىل عام ،1951
حتى انرصفوا مبارشة ،ملعالجة القضايا الفلس��طينية .وهكذا اعلنوا ،يف العام  ،1952عن
قي��ام منظمتهم هذه ،تحت اس��م «هيئ��ة مقاومة الصلح مع إرسائي��ل» ،التي أصدرت
نرشة أس��بوعية اسمتها «الثأر» .وكام تشري هاتان التسميتان ،فإن درجة انشغال الحركة
بالهموم الفلسطينية كانت عىل قدر كبري من الوضوح والرتكيز.
ومل تط��غ أهداف الوحدة العربية والخالص من األنظمة العربية الحاكمة واملس��ؤولة
عن هزمية العام  ،1948عىل هدف «الحركة» يف العمل من أجل تحرير فلسطني ،والثأر
ألهلها مام حل بهم عىل يد إرسائيل .وميكن القول أنه بالنظر إىل تركز العنرص الفلسطيني
يف نش��أة وبناء «الحركة» فإن الغايات الفلس��طينية األساس��ية ،كانت هي الطاغية عىل
أهدافه��ا ،ومركز اهتاممها الرئييس واملبارش .ويكفي يف هذا املجال اس��تعادة الذكريات
املري��رة ،الت��ي كان يحملها الدكتور جورج حب��ش ،وهو عمود الوس��ط يف بناء الحركة
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وملهمه��ا التاريخي ،لتأكيد النزعة الفلس��طينية الكامنة ،وراء هذا البناء برمته .ذلك أن
حب��ش ،وهو الالجئ الفلس��طيني من مدينة اللد ،ظل يش��عر ب��ـ «اإلهانة» كلام تذكر
أح��داث العام  1948وظلت صورة تل��ك الليلة املفزعة التي غادر فيها اللد متأل قلبه أملاً
وحزناً« :لقد أىت اإلرسائيليون إىل اللد وأجربونا عىل الفرار .إنها صورة لن تغيب عن ذهني
وال ميكن أن أنساها .ثالثون ألف شخص يسريون ...يبكون ...يرصخون من الرعب ...نساء
يحملن الرضع عىل أذرعهن واألطفال ميسكون بأذيالهن ...الجنود اإلرسائيليون يشهرون
الس�لاح يف ظهورهن ...بعض الناس سقط عىل قارعة الطريق ،وبعضهم مل ينهض ثانية.
لقد كان أمرا ً فظيعاً .ما أن ترى ذلك حتى يتغري عقلك وقلبك ...فام الفائدة من معالجة
الجس��م املريض عندما تحدث مثل هذه األمور؟ يجب عىل اإلنس��ان أن يغري العامل ،أن
يعمل ش��يئاً ما ،يجب أن يقتل إذا اقتىض األمر .يقتل ولو أدى ذلك إىل أن نصبح بدورنا
غري إنسانيني”.101
وإذا كان له��ذه الذكريات أن تؤكد أمرا ً ما ،فإنها تش�ير إىل م��دى تأثر أحد أبرز بناة
«حركة القوميني العرب» باإلثارة املادية والنفس��ية الناجمة عن قيام إرسائيل ،فقد أكد
أيضاً أحمد اليامين ،أحد القادة البارزين «للحركة» ،102أن حبش منذ أن كان نائباً لرئيس
اللجنة التنفيذية لـ«جمعية العروة الوثقى» يف الجامعة األمريكية عام  ،1951كان شديد
االهتامم بأوضاع مخيامت الالجئني الفلس��طينيني يف لبنان ،وأنه كان عىل رأس جمعيته
ينظم التربعات العينية لالجئني يف فصل الش��تاء ،كتعبري عن رغبته يف عمل يشء ما من
أجل فلس��طني والفلس��طينيني .وذكر الي�ماين ،وهو آنذاك أحد النش��طاء يف مخيم عني
الحلوة القريب من صيدا ،أنه التقى حبش وجامعته يف أحد مواسم الشتاء واقرتح عليه
تقديم تربعاته عىل ش��كل نقدي ،وذلك الس��تغاللها ،يف إطار الفرق الكشفية املنترشة يف
م��دارس مخيامت الالجئني ،يف مجال بناء وإعداد مقاتلني مدربني مس��تقبالً .ورسعان ما
تلقف حبش هذه الفكرة ،ثم أخذ يقيم عالقات تنسيقية بني زمالئه يف الجامعة األمريكية
من جهة ،وبعض نش��طاء املخيامت الفلس��طينية من جهة أخرى .وكان هؤالء منضوين
تحت أس�ماء منظامت وهمية مثل «التنظيم العريب الفلسطيني» و«املنظمة العسكرية
لتحرير فلس��طني» .ومل مير وقت طويل حتى غدت العالقة التنسيقية بني الطرفني عالقة
تنظيمية ،يف إطار ما عرف منذ ذلك الوقت باسم «حركة القوميني العرب».
ومنذ ذلك الوقت أيضا ،انصب اهتامم «حركة القوميني العرب» عىل االهتامم بالشؤون
الحياتي��ة لالجئني ،مثل التعليم والتطبيب والتموي��ن وما إىل ذلك ،كام اقترص اهتاممها
الس��يايس ،عىل هذا الصعيد ،برفض مشاريع التوطني ورفض مبدأ التعويضات وما تفرع
عنها.
ومن جهة أخرى ،نش��طت «الحركة» يف مجال بن��اء فروعها التنظيمية ،بعد أن تخرج
طالب الجامعة األمريكية ،وعاد أعضاء النويات التأسيس��ية األوىل إىل أقطارهم ،يف سوريا
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والع��راق والكويت واألردن عىل وجه الخصوص ،واس��تمرت عملية «الحركة» ،تنظيمياً،
طوال السنوات التالية .وخالل تلك الفرتة بدأت تلح عىل برامج فروع الحركة واهتامماتها،
بعض القضايا ذات الطبيعة القطرية ،املتصلة متاماً بالظروف السياسية واالجتامعية لكل
قطر من تلك األقطار العربية.
ويف نطاق تعدد الهموم والتحديات القطرية أمام فروع «الحركة» يف األقطار العربية،
بدأ الفلسطينيون يف «حركة القوميني العرب» يطرحون عىل أنفسهم السؤال :ما هو دور
الفلس��طينيني الخاص بهم يف نطاق االلتزام بالعمل القومي الشامل؟ وأخذ هذا السؤال
يطرح نفسه بحدة ،بعد قيام دولة الوحدة بني مرص وسوريا أوائل العام .1958
بنتيجة ذلك ،تشكلت من بني العنارص الفلسطينية القيادية يف «الحركة» لجنة سميت
«لجنة فلس��طني» وذلك يف العام  1958ذاته .وقد تكونت هذه اللجنة ،كام ذكر اليامين،
من كل من الدكتور جورج حبش ،الدكتور وديع حداد ،أس��امة النقيب (من فلسطينيي
س��وريا) ،زاهي قمحاوي (من فلسطينيي األردن) ،أحمد اليامين وعبد الكريم حمد (من
فلسطينيي لبنان) .ويف إطار األبحاث واملناقشات الطويلة ،خلصت هذه اللجنة إىل طرح
مجموعة من التصورات هي 1- :تحرير فلس��طني من خالل حرب نظامية تش�ترك فيها
دول الجامعة العربية 2- .تحرير فلس��طني من قبل الفلس��طينيني أنفس��هم 3- .تحرير
فلسطني من خالل دولة الوحدة ،أي الجمهورية العربية املتحدة 4- .تحرير فلسطني من
خالل الفلسطينيني واعتامدا ً عىل دولة الوحدة.
وقد اس��قطت «لجنة فلس��طني» ،بنتيجة أبحاثها ،الخيارات الثالثة األوىل ،واعتمدت
الخيار الرابع ،الذي يلقي عىل الفلس��طينيني مس��ؤولية طليعية وواجبات مبارشة ومهام
مح��ددة ،وذلك كله بدع��م الجمهورية العربية املتحدة ،وق��د وضع هذا الخيار موضع
التنفيذ العميل ،فاتصلت «اللجنة» بدولة الوحدة ،وقابلت الرئيس جامل عبد النارص يف
إحدى زياراته لدمش��ق عام  ،1959وطالبته بحضور نائبه السوري عبد الحميد الرساج،
بتدريب الفلس��طينيني وإعدادهم ،وتوفري السالح لهم .وقد وافق عبد النارص عىل هذه
الطلبات التي قدمت باسم «النازحون الفلسطينيون يف لبنان» .وبالفعل تم تدريب عدد
من الفلس��طينيني يف س��وريا ،عىل يد بعض الضباط املتعاطفني مع «الحركة» ،ومبوافقة
األجهزة الرسمية .وتم فيام بعد إرسال ثالثني قطعة سالح كدفعة أوىل للمدربني ،وصلت
إىل األرايض اللبنانية قبل أيام قليلة من وقوع االنفصال عام .1961
يف غضون ذلك عرفت «حركة القوميني العرب» ،ألول مرة يف تاريخها السيايس ،تكوين
جهاز فلس��طيني خاص عرف باس��م «إقليم فلس��طني» ،أس��وة ببقية أقاليم «الحركة»،
وذلك ع��ام  .1960وفرز إىل كادرات هذا اإلقليم الفلس��طينيون املنتمون إىل «الحركة»
يف مختل��ف مناطق تواجدهم .ونظرا إىل مركزية الفلس��طينيني ،بش��كل عام ،يف أجهزة
وف��روع «الحركة» فقد اس��تغرقت عملية الفرز هذه وقتاً طوي�لاً ،وذلك حتى ال تحرم
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مختلف الفروع العربية من بع��ض أهم كادراتها وقياداتها الحركية ،التي كانت تتحمل
مس��ؤوليات تنظيمية يف تلك الف��روع .وهكذا كان «إقليم فلس��طني» يف الحركة ،يضم
والحالة هذه ،ما عرف باسم «الساحات» الفلسطينية ،التي تنتظم جميعها تحت قيادة
األقاليم الفلسطيني يف الحركة ،وكان من أبرز تلك الساحات ،ساحة األردن ،لبنان ،سوريا،
الكويت ،العراق ومرص.
ومل متض مدة س��نتني عىل تش��كيل «اإلقليم الفلس��طيني» هذا ،حتى عقد أول مؤمتر
قطري فلسطيني لألعضاء الفلسطينيني يف «الحركة» ،وذلك يف العام  .1962وقد حرض إىل
هذا املؤمتر ،مندوبو «الساحات» املختلفة يف إقليم فلسطني ،أي مندوبو ساحات األردن
ولبنان ومرص وس��وريا والعراق والكويت .وق��د قرر مؤمتر اإلقليم هذا ،يف ختام أعامله،
اس��تمرار التدريب واإلعداد للعمل املس��لح ،وتخزين السالح ،واالتصال بالسكان العرب
يف فلسطني املحتلة.
وهك��ذا ميكن القول ،إن فلس��طينية «حرك��ة القوميني العرب» التي كمنت س��نوات
طويلة ،يف وجدان مؤسس��يها األوائل ،قد أخذت باإلفصاح عن نفس��ها ،وبلورة س�ماتها
الخاصة ،بتعبريات سياس��ية فلسطينية ناجزة – لجنة فلسطني وإقليم فلسطني – وذلك
بإيقاع زمني متوافق ،مع حالة املخاض الكياين الش��امل ،التي كان يعيشها الفلسطينيون
يف ذلك الوقت ،إال أنه من الجدير بالقول ،أن «حركة القوميني العرب» شأنها شأن غريها
من األحزاب واملؤسس��ات العربية والفلس��طينية ،لحظت دورا خاصا للفلس��طينيني يف
صفوفها ،ومهامت محدودة لهم ،دون أن يعني ذلك تخليها عن أي من شعاراتها القومية
ومفاهيمها العربية الشمولية ،ودون أن تسقط يف اإلقليمية واالنفصالية الضيقة.
الجامعة العربية
انشغلت الجامعة العربية منذ تأسيس��ها بالقضية الفلسطينية ،من مختلف جوانبها،
ويف كافة مراحل تطورها ،فقد نص «بروتوكول اإلسكندرية» الذي وقعته الدول العربية،
من أجل إقامة الجامعة ،عىل أن «فلسطني ركن مهم من أركان البالد العربية ،وأن حقوق
العرب ال ميكن أن متس من غري إرضار بالسلم واالستقرار يف العامل العريب ،وأن التعهدات
التي ارتبطت بها الدولة الربيطانية ،والتي تقيض بوقف الهجرة اليهودية واملحافظة عىل
األرايض العربية والوصول إىل استقالل فلسطني (يقصد الكتاب األبيض لسنة  )1939هي
من حقوق العرب الثابتة» .وبعد قيام الجامعة عام  ،1945قرر مجلسها أن يختار بنفسه
مندوب فلس��طني لالش�تراك يف أعامله .ويف أيار  ،1946وعندما عقد أول مؤمتر للملوك
والرؤس��اء العرب يف نطاق الجامعة ،يف أنش��اص ،قرب القاهرة ،قرر هؤالء «أن فلسطني
ه��ي القلب يف املجموعة العربية ،وأن مصريها منوط مبصري دول الجامعة كافة ،وأن ما
يصيب عرب فلس��طني يصيب الش��عوب العربية ذاتها» ،كام قرر املؤمتر «أن عىل دول
العرب وشعوبها صيانة عروبة فلسطني».103
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ومنذ ذلك الوقت ،ظلت الجامعة عىل متاس مبارش مع القضية الفلسطينية ،فأسهمت
بفاعلية ملحوظة يف مختلف التطورات التي شهدتها فلسطني فيام بعد .وكان لسياسات
الجامعة وقراراتها الفلسطينية ،منذ ذلك التاريخ ،األثر املبارش يف كل ما آلت آليه األوضاع
الفلس��طينية ،وكان قرارها بإدخال الجيوش العربية إىل فلسطني ليلة الخامس عرش من
أيار  ،1948األبرز عىل هذا الصعيد.
وبالرغم من أن الجامعة العربية ،بقيت طوال الفرتة التالية لعام  ،1948تتذاكر سنويا
حول القضية الفلس��طينية ،وتصدر القرارات املتتالية بش��أنها ،فقد بقي الواقع السيايس
الذي آلت إليه قضية فلسطني وشعبها عىل حاله ،غري مستجيب لتوصيات الجامعة وغري
متصل مع قراراتها.
وبعد انقضاء عدة س��نوات ،عاودت الجامعة االهتامم بالقضية الفلسطينية ،عىل نحو
أكرث جدية من ذي قبل ،حني بدأت الدعوة ،عرب أروقتها ،لتنظيم الش��عب الفلس��طيني،
يف الع��ام  .1959وقد جاء توقيت ه��ذه الدعوة التي أطلقها وف��د الجمهورية العربية
املتحدة لدى الجامعة ،يف وقت كان فيه جامل عبد النارص يخوض معركة قومية شاملة،
ويحقق نجاحات باهرة عىل مختلف صعدها .وبناء عىل مبادرة من وفد ج .ع .م ،.قرر
مجلس الجامعة ،يف التاسع من آذار  ،1959املوافقة عىل توصية لجنة الشؤون السياسية
املتفرعة عن املجلس ،بالطلب إىل الدول العربية «أن يعقد اجتامع عىل مستوى عال يف
أقرب وقت ملراجعة املراحل التي مرت بها قضية فلسطني» .كام أوىص املجلس ،بناء عىل
توصية اللجنة ،أن يدرس االجتامع املقرتح موضوع» إعادة تنظيم الش��عب الفلسطيني،
وإبراز كيانه ش��عباً موحدا ً ال مجرد الجئني ،يسمع العامل صوته يف املجال القومي ،وعىل
الصعيد الدويل بواس��طة «ممثل�ين يختارهم» ،وعىل أن تبحث يف ذل��ك االجتامع أيضاً
مسألة «إنشاء جيش فلسطيني يف الدول العربية».104
غري أن مجلس الجامعة ،الذي عقد يف الدورة التالية يف الدار البيضاء ،وعىل مس��توى
وزراء الخارجي��ة ،بتاريخ التاس��ع من أيلول  ،1959مل يتوص��ل إىل اية نتيجة فيام يتعلق
باالقرتاح املوضوع أمامه من الدورة الس��ابقة« ،ملعارضة الوفد األردين الذي كان يرأس��ه
ه��زاع املج��ايل» .105إال أن املجلس عاد وبحث ،يف دورته التالي��ة ،موضوع إعادة تنظيم
الش��عب الفلسطيني ،أوائل العام  ،1962حيث توصل هذه املرة إىل نتيجة أفضل ،نسبة
إىل ما كان عليه األمر يف الدورة الس��ابقة .فقد «تدارس مجلس الجامعة موضوع إعادة
تنظيم الش��عب العريب الفلس��طيني وإبراز كيانه ش��عباً موحدا ال مجرد الجئني ،يسمع
الع��امل صوته يف املجال القومي وعىل الصعيد الدويل بواس��طة ممثلني يختارهم .واطلع
املجلس عىل وجهات النظر املتعلقة به .وقرر استكامل بحثه يف الدورة القادمة».106
وبع��د أن توصل مجلس الجامعة إىل ه��ذه النتيجة امللزمة له ،مبتابعة بحث موضوع
الكيان الفلسطيني ،قرر املوافقة يف التاسع من نيسان  ،1960خالل دورة انعقاده التالية،
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عىل توصية لجنة الشؤون السياسية ،الخاصة بإعادة تنظيم الشعب العريب الفلسطيني،
وإنش��اء جيش فلس��طيني يف الدول العربية املضيف��ة .وأوىص املجلس ،يف الوقت ذاته،
بأرج��اء بحث هذين املوضوعني «إىل الدورة االس��تثنائية ملجلس الجامعة املقرر عقدها
مبس��توى وزراء الخارجية يف يوم  30من إبريل (نيس��ان) س��نة  ،1960يك يتابع السادة
وزراء الخارجية يف املوضوعني ما بدأوه يف اجتامعات فرباير (شباط) سنة .»1960
ومع أن موعد انعقاد الدورة االس��تثنائية قد تأخر إىل ش��هر آب من العام نفسه ،فقد
اجتم��ع وزراء الخارجي��ة العرب يف إط��ار تلك الدورة ملجلس الجامعة ،يف بلدة ش��تورا
اللبنانية ،حيث بحث املجتمعون موضوعي :إعادة تنظيم الش��عب الفلسطيني وإنشاء
جيش فلس��طيني .وقد وافقوا عىل ما أكدته اللجنة السياس��ية مجددا ً من «أن الشعب
الفلس��طيني العريب هو صاحب الحق الرشعي يف فلس��طني ،له أن يعمل السرتاد وطنه
مبؤازرة ومش��اركة الدول والش��عوب العربية» .كام وافق وزراء الخارجية عىل سلس��لة
م��ن توصيات اللجنة السياس��ية ،التي أك��دت «أن عىل الدول العربي��ة أن تحافظ عىل
الش��خصية الفلسطينية ،وتجانب كل ما يؤدي إىل إذابة هذه الشخصية  ...وكذلك تؤكد
وجوب متكني الش��عب الفلس��طيني من خدمة قضيته ،والدفاع عن حقوقه بصورة أكرث
فاعلي��ة» .وكان القرار األبرز الذي اتخذه مجل��س الجامعة يف دورته هذه ،عىل الصعيد
الفلس��طيني ،املوافقة عىل توصية اللجنة السياس��ية ،التي ارتأت «أن الظروف أصبحت
أك�ثر مالءمة لقيام األمني العام بتش��كيل اللجنة التي قرر املجلس تش��كيلها ،بجلس��ته
املعقودة ي��وم  1960/2/29وترجو أن يقوم األمني العام بذلك ،وأن تبارش اللجنة عملها
فتضع مخططاً ش��امالً الس�ترداد فلسطني ،مبا يف ذلك املوضوعات س��الفة الذكر ،وتقدم
تقريرها إىل املجلس يف أقرب وقت».107
يف تلك الفرتة ،ش��هدت األوضاع السياسية العربية جملة من التغيريات األساسية ،كان
يف طليعتها انفصام عرى الوحدة بني مرص وسوريا ،واغتيال هزاع املجايل رئيس الحكومة
األردنية الذي شارك يف مؤمتر شتورا ،حيث متت املوافقة عىل بعث لجنة الخرباء ،لدرس
مسألة إعادة تنظيم الش��عب الفلسطيني وإقامة جيش فلسطني ...ولذلك ،فإن مجلس
الجامع��ة الذي انعقد يف مطلع نيس��ان  ،1961وجد أن لجنة الخرباء مل تنته من أعاملها
بعد ،مام دفعه إىل التوصية» بتأجيل بحث املوضوع ،إىل حني إمتام الدراسة التي تعدها
اللجنة يف شأنه.108
واسرتاح مرشوع بعث الكيان الفلسطيني يف إدراج الجامعة العربية ،نتيجة ذلك ،مدة
غري قصرية ،أما لجنة الخرباء التي كان قد ش��كلها األمني العام للجامعة ،من ممثلني عن
كل من الجمهورية العربية املتحدة ولبنان واألردن والسعودية ،فقد وصلت يف اجتامعها
الذي عقد يف ش��هر حزيران  ،1961إىل نتيجة غري منس��جمة مع كافة توصيات مجلس
الجامعة ،وقراراته يف دوراتها املتتالية منذ العام  ،1959ورأت لجنة الخرباء «بدال من أن
70

تنشئ كياناً فلسطينياً جديدا ً أن تويص بدعم حكومة عموم فلسطني مادياً وسياسياً».109
غ�ير أن هذه التوصية مل تح��ز عىل موافقة املمثل األردين .لذل��ك واصلت لجنة الخرباء
اجتامعاتها يف صوفر وبحمدون وشتورا» يف محاوالت مستمرة إلقناع الوفد األردين بقبول
موضوع الكيان الفلسطيني ،من حيث املبدأ ،ولكن تلك الجهود كانت تصطدم مبعارضة
قوية من األردن».110
وبنتيج��ة ذلك كله ،توقف مرشوع الجامعة العربية حول بعث الكيان الفلس��طيني،
عن��د حدود املعارض��ة األردنية ،التي أوص��دت يف وجهه كل فرص االنعت��اق .أما لجنة
الخ�براء ،الت��ي واصلت عملها بالرغم من كل ذلك ،فق��د وافقت يف متوز  ،1962عىل أن
مرشوع الكيان الفلس��طيني «يقوم عىل أس��اس الدعوة ملجلس وطني ميثل التجمعات
الفلسطينية ،تنبثق عنه جبهة وطنية لقيادة الشعب الفلسطيني ،تكون لها اختصاصات
عس��كرية وسياسية وتنظيمية وإعالمية ومالية ،وتحدد صلتها بالجامعة العربية» .إال أن
اللجنة مل تستطع أن تتقدم بهذا املرشوع ملجلس الجامعة ،وذلك ملعارضة الوفد األردين
الحازمة.
وبقي أمر الكيان الفلس��طيني معلقاً ع�لى املوافقة األردنية ،دون أن تتوصل الجامعة
العربية ،بعد س��نوات عدة من املناقش��ات ،إىل نتيجة عملية عىل ه��ذا الصعيد ،حتى
موع��د انعقاد الدورة األربعني ملجلس��ها ،يف أيلول  .1963فعىل أث��ر وفاة أحمد حلمي
عبد الباقي ممثل فلس��طني لدى الجامعة ،قرر املجلس اختيار مندوب آخر يتوىل مقعد
فلسطني الشاغر ،طبقاً مللحق ميثاق الجامعة الخاص بفلسطني ،وإىل أن يتمكن الشعب
الفلسطيني من اختيار ممثليه ،بحسب امليثاق.
ومل تكن تس��مية املندوب الفلس��طيني ملجلس الجامعة أمرا ً ش��كلياً هذه املرة ،بعد
سلس��لة التطورات التي شهدتها الساحة الفلس��طينية ،طوال السنوات القليلة السابقة،
حيث كان الش��عب الفلس��طيني يف مرحلة مخاض كياين ،برزت مالمحها يف ظهور عدد
من التنظيامت الفلسطينية .كام أن تسمية املندوب الفلسطيني هذه املرة ،ايضاً ،جاءت
عقب مناقشات عديدة شهدتها الجامعة العربية حول رضورة إبراز الكيان الفلسطيني.
ولذلك ،كان اختيار الجامعة ألحمد الشقريي ،يف التاسع عرش من أيلول  ،1963يف ظل
تلك الظروف ،محطة هامة عىل طريق بعث الكيان الفلسطيني .فإىل جانب قرار املجلس
بتعيني الشقريي مندوبا عن فلسطني ،عهد إليه بتأليف وفد فلسطيني إىل األمم املتحدة،
يكون برئاس��ته «ليتوىل الدفاع عن القضية الفلس��طينية» .كام عهد إليه القيام بسلسلة
زيارات إىل الدول العربية ،بعد انتهاء دورة األمم املتحدة« ،لبحث القضية الفلس��طينية
من جميع جوانبها والوس��ائل التي تؤدي إىل دفعها إىل ميدان الحركة والنش��اط» .وقد
س��جل الوفد األردين ،يف منت القرار ،عدم موافقة الحكومة األردنية عىل ذلك ،كام أبدى
رئيس الوفد السعودي «عدم املوافقة عىل املبدأ الذي بني عليه القرار».111
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غ�ير أن املامنع��ة األردنية ،مل تحل ه��ذه املرة ،دون صدور أول ق��رار جدى للجامعة
العربية ،حول بعث الكيان الفلسطيني ،بعد أربع سنوات من األخذ والرد بني الحكومات
العربية .ففي الدورة األربعني ذاتها ،اتخذ مجلس الجامعة يف جلسته الثانية ،القرار رقم
 1933بتاريخ  ،1963/9/19القايض مبوافقة املجلس عىل توصية اللجنة السياس��ية التي
تنص عىل:
«(أ) التأكيد عىل أن الش��عب الفلسطيني هو صاحب الحق الرشعي يف فلسطني ،وأن
من حقه أن يسرتد وطنه ويقرر مصريه وميارس حقوقه الوطنية الكاملة.
(ب) التأكيد عىل أن الوقت قد حان ليتوىل أهل فلسطني أمر قضيتهم ،وأن من واجب
الدول العربية أن تتيح لهم الفرصة ،وأن متكنهم من مامرسة ذلك بالطرق الدميقراطية.
(ج) تؤي��د اللجنة املبادئ العامة الت��ي تضمنتها املذكرة العراقية ،وتويص بإحالتها مع
جميع املقرتحات واملذكرات املقدمة منذ عام  1959من الدول العربية وأهل فلس��طني
إىل حكومات الدول األعضاء الس��تيفاء بش��مول ،متهيدا ً لبحثها يف اجتامع خاص تعقده
اللجنة السياس��ية عىل مس��توى وزراء الخارجية يف ش��هر ش��باط (فرباير)  .»1964وقد
تضم��ن منت القرار رفض رئيس الوفد األردين لهذه التوصية ،عارضاً اس��تبدالها بالتوصية
التالية:
«التأكيد عىل أن الش��عب العريب يف فلسطني (ليس الشعب الفلسطيني) هو صاحب
الحق الرشعي يف فلس��طني ،وأن تحرير فلس��طني يجب أن يتم مبؤازرة ومشاركة الدول
والشعوب العربية الشقيقة وبعد أن يتم تحرير فلسطني من إرسائيل يقرر أهل فلسطني
(ليس شعب فلسطني) مستقبلهم السيايس وفق إرادتهم ومشيئتهم».112
وكان��ت مذكرة الحكومة العراقية ،التي تبناه��ا مجلس الجامعة العربية ،قد تضمنت
مرشوعاً إلبراز الكيان الفلسطيني .وقد نرشت الحكومة العراقية مرشوعها يف ذلك الحني
متضمناً النقاط الرئيسية التالية.113:
 -1يقس��م الفلس��طينيون املقيمون يف كل من قطاع غزة ،الضفة الغربية ،سوريا ،لبنان
والعراق ،وحيثام توافر عدد كاف من الفلس��طينيني إىل دوائر انتخابية ،تنتخب كل منها
ممثالً عنها.
 -2يجتم��ع املمثل��ون الفلس��طينيون يف مجلس وطني فلس��طيني وينتخبون حكومة
فلسطني.
 -3تقيم حكومة فلسطني عالقات سياسية مع كافة األقطار العربية التي ستعرتف بها،
وتك��ون مهمة ممثليات هذه الحكومة تنس��يق العمل مع كافة الحكومات العربية من
أجل تحرير فلسطني.
 -4توضع خطة عربية الس��تعادة فلس��طني ،تش��ارك فيها الحكومة الفلسطينية وكافة
الدول العربية املهتمة بتحرير فلسطني.
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 -5تت��وىل حكومة فلس��طني وممثلوها خارج الوطن العريب ،الدعوة لقضية فلس��طني
ومتثيل شعبها يف كافة املؤمترات واملحافل واملناسبات الدولية.
 -6تقوم حكومة فلس��طني بتأليف جيش التحرير الفلسطيني ،الذي تتعهد الحكومات
العربية مبس��ؤولية تدريبه وتس��ليحه ،ضمن خطة تعبوية موحدة تس��تهدف استعادة
فلسطني وتحريرها.
 -7يكون مقرر حكومة فلس��طني يف أي قطر عريب تراه مناس��باً ،ومبوافقة حكومة ذلك
القطر.
وقد سبق تبني مجلس الجامعة ملذكرة الحكومة العراقية ،اعرتاض عبد الله الزريقات،
رئيس الوف��د األردين لدى الجامعة ،عىل إدراج املذكرة يف جدول اعامل املجلس «بحجة
أنه مل يتس��لم صورة منها من حكومته» .114وتبعاً لذلك ،فقد ساد اجتامع لجنة الشؤون
السياس��ية ،التابعة للمجلس اتجاهان :األول يفصل بني متثيل الش��عب الفلس��طيني يف
الجامعة» وبني قضية إبراز الكيان الذايت لفلسطني ،بحيث يجري انتخاب ممثل لفلسطني
أوال .واالتجاه الثاين :أن قضية املعالجة الجدية ملوضوع إبراز الكيان الفلس��طيني وقيام
ال��دول العربية مبنع إرسائيل م��ن تحويل مجرى نه��ر األردن ،يوجبان حضور من ميثل
فلسطني يف جامعة الدول العربية».115
ويب��دو أن الجزائر املس��تقلة حديثاً ،كانت من ب�ين دول الجامعة التي تدعم االتحاد
الذي يدعو إىل بعث الكيان الفلسطيني .ولهذا ،فقد حرصت جريدة الشعب الجزائرية،
وق��ت انعقاد اللجنة السياس��ية ،عىل الدع��وة للكيان الفلس��طيني ،بقولها «إن وجود
حكومة لفلسطني متارس حقوقها املرشوعة يف األجزاء الحرة من فلسطني ،ميكن أن يؤدي
إىل تقوية القضية العربية يف امليدان الدويل».116
ويف محاولة أخرية من مجلس الجامعة لتذليل العقبة األردنية ،س��افر الش��قريي ،قبل
يوم�ين من صدور ق��رارات الجامعة تلك إىل عامن بصحبة عب��د الله الزريقات ،عىل أن
يع��ودوا إىل القاهرة يف اليوم التايل ،بهدف «اقناع الحكومة األردنية بقبول مرشوع إبراز
الكيان الفلس��طيني» .وعندما عاد الزريقات والشقريي يف اليوم التايل رصح األخري «بأنه
بالرغم من املحاوالت الكثرية التي بذلها إلقناع األردن بس�لامة موقف الجامعة العربية
بالنسبة ملوضوع إبراز الكيان الفلسطيني فإن موقف الحكومة األردنية مل يتغري من هذا
املوضوع».117
إزاء ذلك كله ،صدر قرار الجامعة املشار إليه ،ممهدا ً بذلك الطريق أمام قيام منظمة
التحرير الفلس��طينية يف العام التايل ،ذلك العام الذي شهد انعقاد أول مؤمتر قمة عربية
ش��امل ،بدعوة من جامل عبد النارص ،ملواجهة مرشوعات إرسائيل الخاصة بتحويل مياه
نهر األردن ،فقد نصت قرارات املؤمتر عىل «أن يس��تمر الس��يد أحمد الش��قريي ممثل
فلس��طني لدى الجامعة العربية يف اتصاالته بالدول األعضاء والش��عب الفلسطيني بنية
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الوصول إىل إقامة القواعد الس��ليمة لتنظيم الش��عب الفلس��طيني ومتكينه من القيام
بدوره يف تحرير وطنه وتقرير مصريه».118
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الفصل الثالث
البناء الكياني الفلسطيني
1967 – 1964
بعد سلس��لة التطورات الكيانية ،عىل املس��تويني الفلس��طيني والعريب ،طوال الفرتة
املاضية ،ش��هدت أواسط الس��تينات مرحلة البناء الفعيل للكيان الفلسطيني ،وكان قيام
منظمة التحرير الفلس��طينية عام  ،1964إيذاناً ببدء هذه املرحلة الهامة واألساس��ية يف
الحياة السياس��ية للشعب الفلس��طيني ،ونقطة االنعطاف األهم يف مسرية البناء الكياين
هذه .فاملنظمة ،إىل جانب كونها املؤسسة الكيانية املعرتف بها للفلسطينيني ،كانت أيضاً
فاتح��ة عهد من التط��ورات الكيانية يف مراحل الحقة ،ومركز حاس�ماً يف كل التطورات
الكيانية ،التي أخذت تعبرياتها السياس��ية املحددة فيام بعد ،ويف كل التحوالت النوعية
التي طرأت عىل الوضعني ،الس��يايس والقانوين للفلسطينيني ،ويف كل التبدالت الجذرية
األخرى التي جدت عىل عالقاتهم ،ويف موقعهم ،بني أطراف الرصاع الرئيس��يني ،بش��كله
الس��يايس والعسكري ،بل إنه ميكن القول ،أن تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية بكليته
كان تاريخ النضال الكياين للشعب الفلسطيني.
ومل يكن قيام منظمة التحرير الفلس��طينية ،يف إطار الرس��مية العربية وبرتحيب منها،
أكرث من استجابة عملية لحاله قامئة يف الواقع الفلسطيني ذاته ،فقد كانت كل الحقائق
الحسية ،القامئة آنذاك يف الحياة السياسية الفلسطينية ،تنذر بالبشارة الكيانية ،وتشري إىل
قرب انعتاقها من تحت س��طح رقابة الجامعة العربية .وكل ما أرشنا إليه من إرهاصات
كياني��ة ،يف الفصل الس��ابق ،يل��وي ذراع املقولة املترسعة ،حول مركزي��ة دور الجامعة
العربية يف قيام منظمة التحرير ،وعاء الكيان التنظيمي وحصنه املكني.
ويف بحثنا هذا س��وف نتناول منظمة التحرير الفلس��طينية ،من خالل الرؤية الكيانية
لها ،يف ظروف النش��أة والبناء ،والسياس��ات واألهداف التي أعلن��ت عنها ،وفهم القوى
السياس��ية العربية والفلسطينية لها .وسوف نتوقف ،بش��كل خاص ،أمام فهم الرسمية
األردنية ملاهية املنظمة ودورها ،ملا لذلك من أهمية استثنائية ،يف عملية البناء ومن ثم
عملية الوعي الكياين الفلس��طيني ،طوال املرحلة املمتدة ما بني عام  1964وحتى نهاية
العام .1966
( )1النشأة والبناء
مل يختت��م مؤمت��ر القمة العريب األول ،الذي عقد يف الش��هر األول م��ن عام  ،1964يف
القاه��رة ،اعامله حت��ى نرشت جريدة األه��رام املرصية خربا ً صغريا ً ،ج��اء فيه أن أبناء
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فلس��طني يف البالد العربية أرسلوا برقيات إىل املؤمتر ،طالبوا فيها امللوك والرؤساء العرب
بأن «ترتك لهم حرية العمل للقيام بالدور الطليعي الفعال يف معركة العودة».119
وبغ��ض النظر عن صحة هذه الربقيات ،فإن ما أش��ارت إليه «األهرام» يعكس ،عوضاً
عن رغبة فلس��طينية واسعة ،االتجاه الذي كان يقوده الزعيم املرصي جامل عبد النارص
داخ��ل أروقة جامعة الدول العربية ،منذ عدة س��نوات .ومع ذل��ك ،فإن زحام املواقف
العربية املتضادة ،حول الكيان الفلسطيني ،حالت دون عبد النارص وتحقيق رغبته هذه،
يف أول مؤمتر قمة عريب ش��امل كان يف ضيافته .ولذلك فإن البيان الختامي الذي أصدره
املؤمتر مل يأت عىل ذكر الكيان الفلس��طيني ،بالرغم من النقاش��ات الواسعة التي دارت
حوله ،فقد جاء يف البيان املطول عن أعامل القمة ،أن امللوك والرؤساء العرب قرروا «أن
يس��تمر الس��يد أحمد الشقريي ممثل فلس��طني لدى جامعة الدول العربية يف اتصاالته
بالدول األعضاء بغية الوصول إىل إقامة القواعد الس��ليمة لتنظيم الش��عب الفلسطيني
ومتكينه من القيام بدوره يف تحرير وطنه وتقرير مصريه» .120وأوضح الشقريي سبب خلو
البيان الختامي من ذكر عبارة «الكيان الفلس��طيني» وأن تأيت فقرة» تقرير مصريه» بعد
فقرة «تحرير وطنه» .121وقد أضاف الش��قريي إىل ذلك أسباباً غري مبارشة ،وأقل أهمية،
يف ذكرياته حول تلك املرحلة من العمل العريب ،بقوله أن امللوك والرؤساء العرب ،الذين
مل يقرروا قيام الكيان الفلس��طيني ،كانوا مختلفني حول معانيه وتحديداته السياس��ية.
ففي الوقت الذي كان فيه امللك حسني ،يرص عىل أن ال يأيت بيان القمة عىل ذكر الكيان
الفلس��طيني ،كان الرئيس الس��وري أمني الحافظ يطالب بأن تعطى للكيان أرض الضفة
الغربي��ة وقطاع غزة ،ويف الوقت الذي كان فيه امللك س��عود ملك العربية الس��عودية
األس��بق ،يقرتح قيام حكومة فلسطينية ،كان الرئيسان ،الجزائري أحمد بن بال والتونيس
الحبيب بورقيبة ،يقرتحان قيام جبهة تحرير وطنية.122
لقد كان قرار امللوك والرؤس��اء العرب ،يف مؤمتر قمتهم األول ،ال يكاد يتجاوز مقررات
مجلس الجامعة العربية واللجنة السياس��ية التابعة له ،خالل الس��نوات األربع السابقة،
لدى بحثها مسألة إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه .إال ان الحالة املوضوعية
الت��ي كانت قامئة يف الحياة السياس��ية الفلس��طينية .خارج أروقة املؤمت��ر ،وبعيدا عن
توازناتها ،كانت تس��مح بتجاوز قرار القمة هذا ،ومتيض به إىل حيث مل يقرر املؤمترون.
وقد ساعد عىل ذلك عملية دفع سياسية عربية ،كان عبد النارص ميسك بناصيتها ،باتجاه
إيجاد مؤسس��ة فلسطينية ،تكون رديفا له يف معركته عىل الصعيد العريب إزاء املزايدات
الكالمية ،وسالحاً سياس��ياً يف مواجهة إرسائيل وحلفائها ،الذين قالوا بعدم وجود شعب
فلس��طيني ،وبافتعال العرب مشاكل حدودية مع جارتهم الصغرية ،ولهذا ،كان التنسيق
كامالً بني الشقريي ،الذي ثبتته القاهرة كممثل لفلسطني يف الجامعة العربية ،رغم بعض
االعرتاضات العربية عليه ،وبني ممثيل الحكومة املرصية ،يف مختلف املراحل التي قطعها
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الش��قريي يف عملية اإلعداد لقيام املؤسسة الكيانية الفلسطينية .فقبل أن يبدأ الشقريي
جولته املقررة ،بحس��ب مؤمتر القم��ة ،عىل العواصم العربية ،اجتم��ع إىل الرئيس عبد
النارص وعرض عليه مرشوع الكيان الفلس��طيني ،ومراحل الخطة العملية إلنشائه «وقد
أعرب سيادة الرئيس عن تأييده وتشجيعه لجميع الخطوات التي تؤدي إىل قيام الكيان
الفلس��طيني» .123كام اجتمع بالدكتور محمود ف��وزي وزير خارجية الجمهورية العربية
املتحدة آنذاك« ،وعرض عليه الخطوط العريضة ملرشوع الكيان الفلس��طيني وما يتعلق
بجوانبه السياسية والعسكرية واملالية .»124وقدمت لسيادته امليثاق القومي الفلسطيني
والنظام األس��ايس ملنظمة التحرير الفلس��طينية فوجدت استجابة كاملة» .125كام عززت
القاهرة من جانب الشقريي حني أذنت ،ألول مرة ،ملندوب فلسطني يف الجامعة العربية،
بالتحدث يف قطاع غزة ،ووضعته يف موضع املرجع الس��يايس األعىل للفلسطينيني هناك،
وفتحت له معس��كرات كتائب الجيش الفلس��طيني ،وفوضته بإع��داد قانون التدريب
العس��كري اإلجباري لكل فلس��طيني من أبناء القطاع ،126وذلك كل��ه قبل قيام منظمة
التحرير الفلس��طينية ،وحصولها عىل الرشعية العربية يف مؤمتر القمة العريب الثاين الذي
عقد يف اإلسكندرية ،أواخر العام .1964
إذن ،فقد تضافرت ،موضوعيا ،الحالة السياسية الفلسطينية ،التي كانت تشهد مخاضاً
كيانياً منذ س��نوات ،مع التوجيهات الرس��مية لحكومة عبد النارص ،ذات الثقل املميز يف
س��احة العمل العريب ،عىل عملية كرس قرار القمة العربية األوىل ،ملصلحة قيام مؤسسة
متثيلية للش��عب .وقد مكن ذلك الشقريي من تجاوز قرار القمة ،كام ذكر بنفسه حيث
قال« :قرار امللوك والرؤس��اء العرب مل يخولني إنش��اء الكيان الفلس��طيني إطالقا  ...كل
ما خولني إياه أن اتصل وأن أدرس بغية الوصول إىل القواعد الس��ليمة لتنظيم الش��عب
الفلس��طيني .فقد كانت مهمتي يف الواقع االتصال وال��درس ،ومن ثم تقديم تقرير إىل
مؤمتر القمة الثاين املزمع عقده يف اإلس��كندرية يف ش��هر أغس��طس (آب)  .1964127إال
أن الش��قريي ،من جهته ،مل يكن ينقصه التصميم عىل إيجاد مؤسسة كيانية فلسطينية،
ما دامت هذه العملية ،يف محصلتها ،اس��تجابة للواقع الس��يايس الفلس��طيني ولتوجه
الجمهورية العربية املتحدة .فعشية بدء جولته العربية املقررة ،وجه الشقريي عن طريق
اإلذاعة ،بياناً إىل الش��عب الفلسطيني ،يف الرابع عرش من شباط  ،1964قال فيه« :نحن
ش��عب من غري كيان ،وقضية من غري قيادة  ...من أجل هذا علينا أن نتنادى إىل تنظيم
شامل ،إىل تعبئة كاملة لكافة فئات األمة» .وأضاف مؤكدا ً عىل االتجاه الفلسطيني الذي
س��بق مؤمتر القمة العربية األوىل« :لقد كنا نتنادى إلنشاء الكيان الفلسطيني منذ زمان
طوي��ل فه��ا قد الحت الفرصة وهي اآلن أمام أعيننا ويف قبض��ة أيدينا .إن مؤمتر امللوك
والرؤس��اء قد فتح الطريق أمام الشعب الفلس��طيني ،أمام كيان الشعب الفلسطيني».
ثم عرف الكيان بأنه وسيلة ال غاية ،وبأنه يعني «قيادة وطنية جامعية مناضلة قاعدته
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الكربى هي الشعب بأرسه» ،وبأنه «أجهزة ومعسكرات تدريب وقوات نظامية».128
وبقي الش��قريي ممس��كاً بالهدف املركزي ،إال وهو إنش��اء الكيان الفلسطيني ،خالل
جولته عىل الدول العربية ،حيث التقى كبار املس��ؤولني فيها .كام عقد عدة لقاءات مع
التجمعات الفلس��طينية فيها ،ومع مختلف القوى السياس��ية الفلس��طينية .ولهذا فقد
اتخذت جولته هذه صفة اإلعداد ملؤمتر فلس��طيني واسع ،يتم عقده قبل انعقاد مؤمتر
القمة العربية الثاين ،إلقرار مرشوعه الكياين الذي س��بق عرضه عىل وزير خارجية ج .م.
ع .وبالفعل ،فقد هيأ الشقريي للمؤمتر الفلسطيني ،عرب جولته تلك ،حيث أخذ موافقة
امللك حس�ين عىل افتتاحه يف الق��دس ،كام نال تأييد معظم املس��ؤولني العرب لخطته
الكياني��ة تلك ،عرب ترصيحات صحافية عديدة ،أكد فيها أن الكيان هذا لن يأخذ ش��كل
حكومة ،ولن ميارس أية سيادة عىل األرض.
يف ظل هذا املناخ ،الذي كان يشيعه بريق العمل العريب الجامعي ،وسياسات مؤمترات
القمة ،عقد الشقريي املؤمتر القومي الفلسطيني يف الرابع عرش من أيار  ،1964يف القدس،
بحضور  350مندوباً فلس��طينياً ،حيث عرض برنامجه لقيام املؤسسة الفلسطينية ،التي
عرفت منذ ذلك التاريخ باسم «منظمة التحرير الفلسطينية» .ورشح الشقريي يف خطابه
االفتتاح��ي ما تم يف جولته عىل الدول العربية ،ثم تحدث عن االش��تقاق اللغوي لتعبري
«الكيان الفلسطيني» الذي قال «إنه تعبري غريب عىل الحياة العربية والدولية ،إنه تعبري
جديد ال سابق له يف تاريخ األمم ،وكل الشعوب التي كافحت لنيل حريتها ال تعرف هذا
التعبري ،مل يعرف تاريخ الكفاح العريب شيئاً اسمه الكيان السوري واملرصي  ...وواضح أن
الس��بب يف ذلك أن كل الشعوب التي ابتليت باالستعامر بقيت مستقرة يف وطنها» .ثم
أخ��ذ يعرف هذا الكيان بأنه «ليس كياناً انفصاليا فنح��ن دعاة وحدة ،وال كياناً انعزالياً
فنحن رس��ل تضامن وإخاء» .وبعد ذلك قدم الهيكل الع��ام للكيان يف مرشوعني ،األول
هو امليثاق القومي ،والثاين النظام األس��ايس ملنظمة التحرير .ويف ظهر اليوم نفسه عقد
املؤمتر جلس��ة عمل ،انتخب الشقريي فيها رئيساً للمؤمتر ،حيث أعلن بنفسه عن والدة
منظمة التحرير الفلسطينية ،مبيناً أن موجبات إقامتها هي اإلميان بحتمية تحرير الجزء
املغتصب من فلسطني ،وإرصار الشعب الفلسطيني عىل إنشاء كيانه وتعبئة قواه املادية
واملعنوية ،ثم تال الشقريي برقية وجهها إىل األمني العام لهيئة األمم املتحدة يشعره فيها
بقيام املنظمة.129
وهك��ذا انبثق��ت منظم��ة التحري��ر الفلس��طينية ،كأول مؤسس��ة متثيلي��ة جامعة
للفلسطينيني ،يف ظل اجامع شعبي فلسطيني ملموس ،ورشعية عربية واسعة .وإذا كان
االجامع الفلس��طيني مل يتأكد مداه يف مرحلة النشأة والبناء ،فإن الرشعية العربية كانت
حاس��مة يف تلك املرحلة من عمر املنظمة .وقد كان كس��ب املنظمة للموافقة الرسمية
األردني��ة ،عىل وجه التحديد ،نقطة الكس��ب األهم من نقاط الرشعي��ة العربية ،إذ أن
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املامنعة التاريخية للحكم األردين ،يف وجه عملية ابراز الكيان الفلس��طيني ،عىل النطاق
الرسمي ،كانت هي العائق الحقيقي ،وبالتايل فإن تذليلها ،عرب كثري من التنازالت ،كانت
بداي��ة االنطالق الحقيقي نحو عملية بناء الكيان .وعليه ،فقد كان ترحيب مؤمتر القمة
العريب الثاين ،الذي عقد يف اإلس��كندرية ،يف أيل��ول  ،1964بقيام منظمة التحرير «دعامً
للكي��ان الفلس��طيني وطليعة للنضال العريب الجامعي لتحرير فلس��طني» ،130تكريس��ا
لرشعية املنظمة عىل الصعيد العريب ،وواحدا من املكاس��ب الرئيس��ية املهمة ،التي نالها
الشعب الفلسطيني يف مراحل مبكرة من نضاله الكياين.
مل يكن ترحيب القمة العربية الثانية ،عىل أهميته ،بقيام املؤسسة الكيانية الفلسطينية،
أكرث من اعرتاف بأمر واقع ،والتصديق عىل حقيقة قامئة بالفعل ،األمر الذي دفع ببعض
الدول العربية إىل طي اعرتاضاتها السابقة ،وتسابقها جميعاً عىل تأييدها إلقامة منظمة
التحرير .ولقد أوضح ذلك كله أحمد الش��قريي ،الذي حرض القمة الثانية بصفته رئيس��اً
للهيئ��ة التنفيذية للمنظمة ،وليس كمندوب فلس��طني ،كام كان علي��ه الحال يف القمة
األوىل ،حني خاطب قمة اإلس��كندرية بقوله« :أمامكم أيها الرؤساء كيان شعب فلسطني
كحقيقة واقعة ،بل أمامكم ش��عب فلس��طني بأرواحه وأمواله نذرها لفلسطني وتحرير
فلس��طني ،وقد بقي عىل الدول العربية ،الدول العربية جميعها ،أن متد ش��عبنا الباسل
البطل بكل أسباب النرص والتأييد».131
يف إط��ار ذلك كله ،غدت منظمة التحرير الفلس��طينية معنى مرادف��اً ملفهوم الكيان
الفلس��طيني ،كام أصبحت رديفاً لعملية بناء الش��خصية الوطنية الفلسطينية املستقلة،
بتعبريها امللم��وس املحدد ،وكان قيام املنظمة ،بحد ذاته ،مبثابة تجذير فعيل لتداعيات
الوعي الكياين ،وتصليب عميل ملشاعر االنتامء إىل الفلسطينية ،التي عربت عنها املعادلة
القائلة بأن منظمة التحرير الفلسطينية مساوية للشعب الفلسطيني .وهكذا نص البند
الخامس من املقررات السياس��ية ،الصادرة عن املجلس الوطني الفلسطيني األول ،عىل
قيام املنظمة «بتمثيل فلس��طني لدى جامعة الدول العربي��ة ومكاتب املقاطعة واألمم
املتحدة ومنظامتها ووكاالتها املختلفة واملؤمترات الرسمية والشعبية ،وهي متلك وحدها
حق متثيل الفلسطينيني وتنظيمهم والنطق باسمهم».132
وتوازت هذه اإلش��ارة الكيانية ،التي اتضحت درج��ة أهميتها فيام بعد ،بفقرة أخرى
من امليثاق القومي الفلس��طيني ،تشري إىل هامش��ية عملية التمثيل هذه ،عند الحدود
التي يتقاطع فيها الواقعان ،السيايس والقانوين للفلسطينيني ،باألرض الفلسطينية .ومتت
عملية تفريغ املحتوى التمثييل هذا ،اس��تجابة لقيود الواقع العريب آنذاك ،عندما نصت
املادة الرابعة والعرشون من امليثاق ،عىل أن املنظمة «ال متارس اية س��يادة إقليمية عىل
الضفة الغربية يف اململكة األردنية الهاش��مية وال قطاع غزة وال منطقة الحمة .وسيكون
نش��اطها عىل املس��توى القومي الش��عبي يف امليادين التحريرية والتنظيمية والسياسية
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واملالية.133
ومن ناحية ثانية ،شهدت الفرتة التي قامت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بدايات
عمل فلس��طيني مس��لح ،يعرب هو اآلخر عن درجة أخرى من درجات منو الوعي الذايت
الفلس��طيني عىل كيانيته الخاصة ،ومنهاج خاص يف العمل لتحرير فلسطني ،خارج إطار
الرشعية العربية التي حظيت بها املنظمة ،ويف إطار مستقل عن التزاماتها العربية.
كان لهذي��ن العامل�ين ،قيام املنظمة وبداية عمل فلس��طيني مس��لح ،يف الفرتة التي
سبقت حرب حزيران  ،1967االسهام األشد أثرا ً يف تداعي كل التطورات الكيانية الالحقة.
وامتلك��ت «الفلس��طينية» رس انعتاقها وتبلورها ،فيام بعد ،ع�لى قاعدة اهم رشط من
رشوط وجوده��ا واس��تمرارها ،ونعني بذلك وج��ود حركة وطنية فلس��طينية ،بربنامج
فلس��طيني خاص ،وج��اءت كل التطورات الالحق��ة ،لتعزز من مكان��ة الحركة الوطنية
الفلس��طينية ،وبالتايل انحياز أعرض قطاعات الش��عب الفلسطيني لربنامجها ،الذي عرب
عنه امليثاق الوطني الفلسطيني يف دورة انعقاد املجلس الوطني األوىل.
القوى الفلسطينية والوعي الكياين
راوحت مواقف القوى السياسية الفلسطينية املنظمة ،بني معارض ومتحفظ عىل قيام
منظمة فلسطينية جامعة .وكانت الفرتة التي سبقت قيام املنظمة قد شهدت والدة عدة
تنظيامت سياسية فلسطينية .قدر عددها غسان كنفاين رئيس تحرير ملحق «فلسطني»
الذي كانت تصدره جريدة املحرر اللبنانية ،يف ذلك الوقت ،بنحو أربعني منظمة وجبهة
وحركة فلس��طينية ،قس��م منها ضم بضع مئات من األشخاص ،وقسم آخر ضم أقل من
ذلك بكثري.134
وعليه ،فقد كان طبيعياً أن تزخر الحياة السياسية الفلسطينية ،وهي عىل عتبة تحول
هام ،بشتى املواقف واالتجاهات ،األمر الذي عكسته بيانات عدد من هذه التنظيامت،
غداة صدور قرار مؤمتر القمة العريب األول ،وخالل جولة الش��قريي عىل الدول العربية،
وإبان انعقاد املؤمتر الوطني الفلسطيني األول ،وبعده.
ومن ب�ين كافة التنظيامت السياس��ية الفلس��طينية هذه ،احتفظ��ت الهيئة العربية
العليا لفلس��طني مبوقف يتس��م بالثبات من قيام املنظمة .وقد عكس��ت بيانات الهيئة
وترصيحات رئيس��ها الحاج أمني الحس��يني ،مخاوف عملية ك�سر احتكارها «التمثييل»
للفلس��طينيني ،وإقام��ة بديل جديد لها .وبالرغم م��ن أن الهيئة مل تكن ذات تأثري يذكر
يف الحياة السياس��ية الفلسطينية منذ زمن بعيد ،فإنها كانت أشد املنظامت الفلسطينية
اعرتاض��اً ع�لى قيام منظمة التحرير ،من خالل متس��كها برضورة إج��راء انتخابات عامة
للفلسطينيني ،متهيدا ً الختيار ممثليهم وإقامة مؤسستهم الكيانية الجامعة.
فغ��داة صدور ق��رارات القمة العربية األوىل ،رحبت الهيئ��ة يف بيان لها ،بقرار املؤمتر
الخاص بتنظيم الشعب الفلس��طيني .كام أوضحت الهيئة أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق
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ذلك هي «إنش��اء الكيان الفلسطيني الش��عبي الذي يجب أن ينبثق من صميم اإلرادة
الحرة للش��عب العريب الفلسطيني عىل أسس دميقراطية سليمة ،بحيث يضم املنظامت
والنقابات الفلس��طينية واملجاهدين والعنارص العامل��ة يف ميدان القضية وذوي الصفة
التمثيلية من الفلسطينيني يف جميع أنحاء البالد العربية».135
ويف غم��رة الجولة التي كان الش��قريي يقوم بها عىل ال��دول العربية ،ويلتقي أثناءها
بالفلس��طينيني ،أصدرت الهيئة بياناً آخر أكدت فيه متس��كها مببدأ إجراء انتخابات عامة
إلنش��اء الكيان ،معلنة أنها «موقنة أن جمهرة الش��عب الفلس��طيني الواعية تؤيد هذا
املبدأ وترفض كل تعيني أو فرض من أية جهة» .وكانت الهيئة ترد بذلك عىل ما كان يقوم
به الش��قريي من تهيئة لعقد املؤمتر الوطني الفلس��طيني ،عرب تشكيله لجاناً تحضريية.
فقد أعربت الهيئة يف بيانها املذكور عن اعتقادها أن «ليس من حقه (الشقريي) البت يف
موضوع إنشاء الكيان وتأليف لجنة تحضريية يعني هو أعضاءها ،وال عقد مؤمتر يف شهر
أيار املقبل ،إذ أن ذلك كله من صميم الش��ؤون الفلس��طينية التي للشعب الفلسطيني
دون سواه الكلمة الفاصلة فيها».136
وبعد سلس��لة أخرى من البيانات املش��ابهة ،عقد الحاج أمني الحسيني رئيس الهيئة،
مؤمت��را ً صحافياً يف بيت��ه يف بريوت ،تحدث فيه عن الكيان الفلس��طيني فقال أن الهيئة
كانت أول من طالب الدول العربية بإنشاء الكيان الفلسطيني .وأضاف «مرشوع الكيان
كام قدمه السيد الشقريي يسهل تصفية قضية فلسطني ،وأن أمريكا والدول االستعامرية
األخ��رى ترشف ع�لى تنفيذ هذه القضية» .وأكد الحاج أمني وجه��ة نظر الهيئة ،القائلة
بأن الطريقة الوحيدة إلنش��اء الكي��ان هي إجراء انتخابات عامة تج��ري وفقا للقوانني
االنتخابية املعمول بها يف كل بلد عريب .137وأتبع الحاج أمني مؤمتره ذلك ،بأن س��افر إىل
دمشق ،حيث اجتمع إىل املسؤولني فيها ،الذين كانوا متحفظني بدورهم عىل الخطوات
التي كان يتبعها الشقريي من أجل إقامة الكيان.
وعىل أثر انتهاء أعامل املؤمتر الوطني الفلس��طيني يف القدس وإذاعة قراراته ،أصدرت
الهيئ��ة بياناً وصفت فيه املؤمت��ر بأنه «مؤامرة صهيونية اس��تعامرية تهدف إىل تصفية
القضية الفلس��طينية» ،وأن نتائجه جاءت «مصدقة لصواب وجهة نظر الهيئة وس�لامة
موقفه��ا» .واعتربت الهيئة اجتامع القدس «اجتامعاً غري مرشوع وباطال من أساس��ه وال
ميثل الش��عب الفلس��طيني وأهدافه بأي حال» .وأعلنت عدم اعرتافها باملؤمتر وبكل ما
نجم عنه من مقررات وإجراءات ،وناش��دت األمة العربية ودولها التدخل فورا ً للحيلولة
دون فرض هذا الكيان املصطنع عىل الشعب العريب الفلسطيني».138
وواصلت الهيئة حملتها عىل الكيان الفلسطيني املجسد مبنظمة التحرير الفلسطينية،
فأذاعت قبيل عقد مؤمتر القمة العريب الثاين مرشوعاً خاصاً بها إلنشاء الكيان الفلسطيني
الش��عبي ،وذلك بحكم اضطالعها «بواجباتها الوطنية واملس��ؤولية الواقعة عىل عاتقها،
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وتلبية ملطالب الشعب العريب الفلسطيني وتحقيقاً للحاجة املاسة لقيام كيان فلسطيني
شعبي س��ليم» .وتضمن املرشوع املبادئ األساس��ية للكيان الفلسطيني الشعبي ،وهي
قامئة عىل اعتبار الكيان كياناً جديدا ً بقيادة جامعية منبثقة عن انتخابات حرة ،وعىل أن
يتفرغ هذا الكيان بكليته للقضية الفلس��طينية ،حيث يكون للشعب الفلسطيني وحده
أن يق��رر بعد تحرير وطنه ،وباس��تفتاء عام ،مصري وطنه ومس��تقبله .وتضمن املرشوع
اه��داف هذا الكيان ،واهمها تحرير فلس��طني .كام تضمن تحدي��دا ً ألجهزة الكيان من
قاعدة شعبية أساسية تش��كل من تنظيامت شعبية ونقابات واتحادات ومجلس وطني
منتخ��ب هو الهيئة الترشيعية التخطيطية العليا للكي��ان ،ومكتب تنفيذي يتوىل تنفيذ
قراراته عىل أساس التفرغ التام ،إىل جيش التحرير الفلسطيني بقيادة فلسطينية مستقلة
ممثلة يف القيادة العربية املوحدة ،أما بالنس��بة لتنفيذ هذا املرشوع ،فإن الهيئة وجدت
أن املنطلق الوحيد لذلك هو أن يقوم رئيس الهيئة العربية العليا ورئيس املجلس الوطني
الفلس��طيني املنعقد يف غزة ،يف خريف  ،1948حيث «كان أهم مؤمتر فلس��طيني مثل
الشعب العريب الفلسطيني متثيالً صحيحاً ،وحيث أقرت الدول العربية «بالصفة التمثيلية
له» ،بتأليف لجنة تحضريية من الفلسطينيني يف الدول العربية ،تعاونه يف توجيه الدعوة
إىل عقد مؤمتر فلس��طيني عام يدعى إليه أعضاء املجلس الوطني املذكور ،وممثلون عن
املنظ�مات والنقابات ومخيامت الالجئني وقيادات املجاهدين يف الثورات الفلس��طينية،
وعن الضباط املتقاعدين ،وأعضاء الوفود السياسية الفلسطينية التي ساهمت يف الدفاع
عن قضية فلسطني ،وممثلون عن الجاليات الفلسطينية يف املهاجر.139
وتب��ع ذلك كله ،بيان آخر أصدره الحاج أمني ،توجه فيه إىل مؤمتر القمة العريب الثاين
بطلب عدم االعرتاف مبنظمة التحرير «بس��بب األسلوب الذي قامت عىل أساسه ،وألن
من ش��أن ذلك أن يعترب انتهاكاً لحقوق الشعب الفلس��طيني وازدراءه ملطالبة ورغائبه،
وتسهيالً ملهمة تزييف إرادته ومتهيد السبيل لتصفية قضيته».140
أم��ا حرك��ة القوميني الع��رب ،فقد أصدرت م��ع مجموعة من املنظ�مات والحركات
السياس��ية الفلس��طينية ،املوالية لفكر الحركة ورؤيتها السياسية ،بيانات عدة ،أوضحت
فيها موقفها من إنش��اء منظمة التحرير الفلسطينية ،وعربت من خالل ذلك ،عن درجة
وعيها الكياين ،يف تلك املرحلة من عمر التطور الكياين الفلس��طيني ،فلدى قيام الشقريي
بجولته ع�لى البلدان العربية ،حيث كان يلتقي بالتجمعات الفلس��طينية ،متهيدا ً لعقد
املؤمتر الوطني الفلس��طيني األول ،أصدرت حركة القوميني العرب ،واالتحاد العام لطلبة
فلس��طني ،وجبهة التحرير الفلس��طينية – طريق العودة ،والش��باب العريب الفلسطيني
يف لبنان ،بياناً مش�تركا حول تصورها للكيان الفلس��طيني ،طالبت فيه بأن يكون الكيان
منبثق��اً عن انتخابات حرة «تعرب عن إرادة الش��عب الثورية يف أن متثل يف مؤمتر وطني
ع��ام تدعو إليه لجنة تحضريية متث��ل فيها جميع املنظامت الثورية والقوى العاملة .كام
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يجب أن يكون هذا الكيان مستقالً من الناحيتني املعنوية واملادية» .وطالب البيان أيضاً
بتجنيد الفلس��طينيني يف البلدان العربية «يف وحدات عسكرية نظامية» ،تخضع للجهاز
التنفي��ذي للكيان« ،وأن تكون قيادتها ممثلة متثي�لاً فعلياً يف القيادة العربية املوحدة»،
«وأن ترتبط هذه الوحدات يف تحركاتها بتلك القيادة أيضاً».141
وكان االتحاد العام لطلبة فلس��طني ،قد أص��در بياناً غداة اختتام أعامل مؤمتره العام،
ال��ذي عقد يف غزة يف ش��باط  ،1964أعلن فيه أن الكيان الفلس��طيني «الذي نريد هو
تنظي��م ثوري دميقراط��ي  ...وال بد لهذا الكيان أن يس��تند إىل قاع��دة ثورية تنظيمية
تؤم��ن اندفاعه بالجدية والتصميم املطلوبني تحقيقاً ألهدافه» .وأضاف البيان قائالً بأنه
«ال يكفي أن تكون قاعدة التمثيل للكيان عددية أو رمزية أو ش��كلية رصفة ،بل يجب
أن تعك��س هذه القاعدة  ...القوى النضالية املنظمة يف مؤسس��ات ثورية مختلفة ،من
اتح��ادات ونقابات وجبهات وحركات طالبية وعاملية وجامهريية وغريها ،بحيث تلعب
هذه العنارص دورها الالئق مبس��توى األح��داث ،وتواجه املس��تقبل وتحدياته بذهنية
ديناميكية واعية جديدة ،تنفض عن النضال الفلس��طيني س�مات الزعامات املتوارثة».
وطال��ب البيان كذل��ك بأن تتوافر لهذا الكي��ان ميزات خاصة تؤمن ل��ه ظروف العمل
املناس��ب ،ومن بينها أن تكون له «صفة ذاتية مس��تقلة ،تس��توي عىل الصعيد الرمزي
املعنوي بالصفة التي تتمتع بها الكيانات السياسية العربية األخرى ،فتكون بالتايل لفروع
الكيان يف البالد العربية الحصانة الدبلوماس��ية التي تضم��ن للموظفني الحد األدىن من
الحري��ة للقيام بأعباء وظائفهم» .وش��ارك بيان االتحاد بيان حرك��ة القوميني العرب يف
اشرتاطاتها األخرى لقيام الكيان بواجباته النضالية.142
وبع��د صدور ق��رارات املجلس الوطني الفلس��طيني األول ،أص��درت حركة القوميني
الع��رب بيان��اً منفصالً ،حول املؤمتر ووليدت��ه منظمة التحرير الفلس��طينية ،ذكرت فيه
باملوق��ف اإليجايب للعنارص والقوى الفلس��طينية إزاء قرار مؤمت��ر القمة العريب الخاص
بالكيان الفلس��طيني .وأعلن البيان أن هذه القوى عملت عىل توفري األسباب التي تعزز
الكيان وتجعل منه كياناً جدياً «محاولة بذلك اس��ناد الش��قريي أمام الضغوط العديدة
الت��ي يتعرض له��ا من الرجعية ،التي ال تريد من الكيان أن يكون أكرث من كيان ش��كيل
يجهض العمل الثوري الحقيقي الفلس��طيني» .وأضاف البيان ،معددا ً تنازالت الش��قريي
أم��ام الضغوط العربية ،بقوله أن مؤمتر القدس «جاء لي�برز متاماً الصورة العاجزة التي
كان ال بد أن ينتهي إليها الرضوخ املتواصل للقوى الرجعية وااللتجاء إىل الحلول الوسط
والعم��ل عىل تفتيت ورضب وعزل التجمع الث��وري» .وذكّر البيان بضغوطات الحكومة
األردنية عىل املؤمتر وح ّمل الش��قريي مس��ؤولية ذل��ك لقبوله بعق��د املؤمتر يف مدينة
الق��دس .وأضاف بيان القوميني العرب قائالً :لقد «لفلفت بصورة فاضحة كل التوصيات
التي طالبت بتنظيم عس��كري واضح وفعال وطويت كل املحاوالت التي بذلت إلخراج
83

منظمة تحرير ذات وجود حقيقي منظم معتمد عىل الجامهري» ،وقد أدى كل ذلك «إىل
قيام منظمة ال عالقة لها بالجامهري ،وإىل إلغاء قاعدة ال ميكن ملنظمة تحرير حقيقية أن
تقوم بدونها ،وهي قاعدة التنظيم العس��كري ،وإىل الحيلولة دون إنشاء مجلس وطني
قابل عملياً للمناقش��ة والتخطيط والتقري��ر واملراقبة ،وإىل تأليف لجنة تنفيذية ال متثل
الجامهري بل تعني من عنارص ال يحكم قدرتها الفعلية عىل العمل إال الشقريي» .وأضاف
البيان أيضاً أن مثل هذه املنظمة» مس��تحيلة عملياً» ،ألن هناك دالئل واضحة تشري إىل
اعتزام الشقريي «مواصلة عزل املنظامت الثورية التي أخذت عىل عاتقها يف السنوات الـ
 16املاضية ،العمل يف صفوف الفلسطينيني تنظيامً وتثقيفياً وإعدادا ً».143
ك�ما أص��در ،يف الوقت ذاته ،االتحاد العام لطلبة فلس��طني بيان��اً هاجم فيه مرشوع
الش��قريي ،ووصفه بأنه «أعد بوحي عقلية مس��اومة حاولت أن تشق طريقها للعمل يف
ظل رضاء قوى ال يهمها من أمر فلسطني يشء» .كام هاجم البيان الشعارات «الخطرية»
الت��ي انبثق��ت عن مؤمتر القدس ،ومنها «احصل عىل ما تس��تطيع ث��م أعمل للحصول
ع�لى الباقي» وكيف أن الخضوع «له��ذا املنطق يجعلنا نرىض بالهياكل الش��كلية التي
وجدت لعرب فلس��طني بع��د النكبة ،ونقبل بالزعامات التقليدي��ة التي كانت موجودة
عىل املرسح» .وأخذ البيان عىل املؤمتر فش��له يف خلق منظمة قامئة عىل قاعدة ش��عبية
منظمة ،وقيادة جامعية ،وخطة لبناء الجيش الفلسطيني.144
وعشية انعقاد مؤمتر القدس ،صدر أيضاً عن «املكتب السيايس للقوى الثورية الفلسطينية
للعمل املوحد» ،بيان يحدد املبادئ األساسية للحركات السياسية الفلسطينية املمثلة فيه
وهي :جبهة التحرير الفلس��طينية (ج .ت .ف) ،الجبهة الثورية لتحرير فلسطني ،جبهة
التحرير الوطني الفلسطينية ،تكتل الفدائيني املستقلني ،جبهة التحرير العربية لفلسطني
واملنظمة القومية للتحرير .وقد تضمنت هذه املبادئ النص عىل عروبة فلسطني ووجود
الش��عب الفلس��طيني .كام طالبت بتحرير األرض ،وأكدت أن ذلك واجب األمة العربية
كلها ويف طليعتها شعب فلسطني« ،وأن العمل الثوري الفلسطيني للتحرير كيان للقضية
وليس نزعة إقليمية» .وذكر البيان «أن املكتب السيايس يضم ممثالً واحدا ً عن كل حركة
من الحركات املش�تركة فيه ،الت��ي «تعتمد عىل تجربتها الثوري��ة الصامتة» ،وكانت قد
منت رسا ً وسط الخيام السوداء» ومترست عىل العمل الكفاحي الصامت بخطاه الهادفة
املحددة» .وجاء يف البيان ايضاً «أنه مل يقصد من إنشاء هذا املكتب السيايس الوقوف يف
وجه ما يقوم به الشقريي من محاوالت لبناء كيان فلسطيني ،ثوري فعال ،إمياناً منه بأن
كياناً رسمياً يقوم عىل اتصاالت فردية لن ينجح إذا تم مبعزل عن املنظامت الثورية».145
وقامت األمانة العامة للمكتب الس��يايس املذكور برفع مذكرة إىل مؤمتر القمة العريب
الثاين ،ناشدت فيها الدول العربية أن تزيل املصاعب والعقبات من أمام اللجنة التنفيذية
«ألن خذالن هذه اللجنة وعدم التجاوب معها وتركها يف امليدان نكسة للتجربة الجديدة
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الت��ي متر بها القضية الفلس��طينية» .وقد تضمنت املذكرة ع��دة اقرتاحات يف املجاالت
العسكرية والسياسية.146
أم��ا موقف حزب البعث العريب االش�ترايك ،فقد لخصته مذك��رة مؤرخة يف الثالث من
أيل��ول  ،1964بعثت بها إحدى واجهات الحزب السياس��ية ونعني بها «الجبهة الثورية
الفلس��طينية» إىل مؤمتر القمة العريب الثاين ونرشتها صحيفة البعث الس��ورية .وقد جاء
يف املذك��رة أن الكيان الفلس��طيني ال ميكن أن يحقق أهداف��ه «إال إذا كان اإلطار الذي
يتفتح فيه التنظيم الثوري للش��عب الفلس��طيني ،ذلك التنظي��م الذي يكون قادرا ً عىل
توحيد وقيادة نضال الشعب ،ودفعه ثورياً ضمن املجرى التاريخي الكبري للثورة العربية
التحريرية املعارصة ،واصطفاء القادة من صفوف املناضلني الحقيقيني» .وأضافت املذكرة
قائلة أن «التنظيامت الش��عبية التي تستطيع أن تكون ثورية وفعالة ال تصنع من أعىل،
وال تخل��ق بقرارات» .كام خصت منظمة التحري��ر بحديثها قائلة أن الكيان الذي انبثق
عن مؤمتر القدس يفتقر إىل أهم مقومات التنظيم الثوري ،وهي عدم التبعية واالنبثاق
التلق��ايئ من صفوف الجامهري وتوفر الطليع��ة الثورية القادرة عىل تحمل أعباء النضال
يف صفوف قادته».147
وكان��ت القي��ادة القومية لحزب البعث قد أصدرت يف الخامس م��ن آذار  1964بياناً
أعلنت فيه« :أن مطلب الكيان الفلس��طيني قد تجاوز مرحلة التبش�ير منذ أمد طويل،
واس��تطاع أبناء فلسطني بنضالهم املس��تمر العنيد وصمودهم البطويل الفذ أن يجعلوا
مطل��ب الكيان قضية جميع أبناء فلس��طني يف مختلف دي��ار اقامتهم» .وأضاف البيان،
مس��تعرضاً قرارات الجامعة العربية الخاصة بإبراز الكيان الفلس��طيني ،أنه نتيجة ذلك
كله «مل يجد الرؤساء وامللوك العرب يف مؤمترهم األخري بالقاهرة سبيالً إال اإلقرار مجددا ً
برضورة الكيان الفلسطيني» ،وذلك «هو اعرتاف بحقيقة نضالية» .وطالب بيان القيادة
القومية بتوفري املقدمات األساس��ية للكيان وهي املحتوى النضايل والجيش الفلسطيني
والدعم العريب املادي.148
وعش��ية انعقاد املؤمتر الوطني الفلس��طيني األول يف القدس ،نرشت القيادة القومية
لحزب البعث ،مرشوعاً للكيان الفلس��طيني ،مؤكدة أن هذا الكيان «يجب أن توفر فيه
املقومات األساس��ية لكل كيان حقيقي وهي األرض والش��عب والس��لطة فبدونها يفقد
الكيان ،أي كيان ،وجوده الفعيل ومقومات بقائه واستمراره» .ونص املرشوع عىل وجوب
قي��ام هيئتني للكيان هام :املجل��س الوطني ،واللجنة التنفيذي��ة العليا .وحدد املرشوع
كيفي��ة انتخاب املجلس واختصاصاته ،وطالب الدول العربية برفع القيود املفروضة عىل
تنقالت الفلس��طينيني ،وااللتزام بالدفاع عن الكيان ،وتقديم موازنة س��نوية له( 149أنظر
ملحق رقم.)3
أما حركة التحرير الوطني الفلس��طيني «فتح» ،فقد ح��ددت رؤيتها ملنظمة التحرير
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الفلس��طينية من خالل بعض االفتتاحيات التي نرشتها مجلة «فلس��طيننا» ،الصادرة يف
تلك الفرتة ،ففي خضم النقاش الفلسطيني حول مسألة الكيان ومنظمة التحرير ،عقب
جولة الشقريي العربية ،كتبت «فلسطيننا» ،عشية مؤمتر القدس ،أنها تلتقي مع الجميع
يف إرصاره��م عىل أن يكون الكيان ثورياً وذا مضمون ثوري» .وأضافت أنها تتفق كذلك
«مع من ينادي بأن يكون الكيان مرتكزا ً للثورة املس��لحة وليس بديالً عنها» .وش��ددت
عىل أهمية الجانب العس��كري يف الكيان املزمع إقامته ،واعتربت ذلك» ،أساس��اً للكيان
الفلس��طيني» .إال ان مجلة «فتح» ،رغم ترحيبه��ا املتحفظ بفكرة إجراء انتخابات عامة
لعق��د املؤمتر الوطني التأس��ييس ،حذرت م��ن نتائج هذه االنتخاب��ات التي «قد تكون
مستحيلة عدا عن أنها ستنبش األحقاد والتحزب األعمى ستبعد العنارص الثورية األصيلة
ألنه��ا ال متلك أدوات التأثري املادية» .وأضافت املجلة يف تحفظاتها قائلة« :وكذلك هناك
محظور آخر هو اكس��اب الرشعية ملمثلني قد يخرجون عىل املرسح الس��يايس وينفذون
قرارات يرفضها الشعب الفلسطيني قطعاً ويحتمون بالرشعية».150
وكان طبيعي��اً أن تتخ��ذ «فتح» موقفاً متحفظاً من منظم��ة التحرير ومقررات مؤمتر
القدس ،انس��جاماً منها م��ع رؤيتها الكيانية ،املعرب عنها بالدعوة إىل العمل العس��كري.
ولذلك نجد «فلس��طيننا» تكتب غداة صدور قرارات مؤمتر القدس قائلة« :لقد حققت
كافة الش��عوب التي اغتصبت بالدها من قبل املس��تعمرين أماله��ا وأهدافها بالثورات
املس��لحة التي قادتها طالئع الش��عوب ض��د أعداء حري��ة أوطانها .والش��عب العريب
الفلسطيني أشد إمياناً اليوم من أي وقت مىض بالثورة الفلسطينية املسلحة حالً ال بديل
له الس��تعادة وطن��ه املغتصب» .وتؤكد عىل حتمية اللقاء الفلس��طيني يف أرض املعركة
وليس خارجها .فقد كتبت «فلسطيننا» يف افتتاحيتها تلك« :أن وحدة الجهد الفلسطيني
س��تقوم مع الرصاصة األوىل للثورة املس��لحة ضد االغتصاب الصهيوين وأن أحرار العرب
مدعوون لتش��كيل الجبهة العربية املس��اندة للثورة الفلس��طينية املسلحة لتكون درعاً
خلفياً ورشياناً حيوياً ميد ثورة العرب الكربى بالقوى واملنعة» .151وعادت «فلس��طيننا»،
وهي تبرش بقرب انطالقة الثورة لتؤكد ،بعد مؤمتر القمة العريب الثاين الذي رحب بقيام
منظمة التحرير ،عىل أن املؤسس��ات الثورية هي التي ستكون البديل ملا هو غري ثوري.
وأوضحت« :أن شعبنا البطل يرى يف كافة مؤسساته الثورية دعامة وضامنة لعدم وقوع
القضية الفلس��طينية فريسة س��هلة يف متناول األفواه القذرة التي حاولت عبثاً منذ عام
 1948تصفية القضية وبيع الالجئني الفلس��طينيني لالستعامر والصهيونية!! .ولن يتصدى
ملؤسس��اته الثورية س��وى الخونة املجرم�ين» .وخلصت «فلس��طيننا» ،يف تعقيبها عىل
قرارات مؤمتري القمة العربيني ،إىل نتيجة مفادها أن الش��عب الفلس��طيني وصل «إىل
النقطة الحرجة من الوعود والعهود ومل يعد  ...يؤمن إال بنفس��ه وأمته وحتامً سينطلق
هذا الشعب يف خط الثورة الذي سيقلب موازين القوى راساً عىل عقب» .وسبب وصول
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«فتح» إىل هذه النتيجة هو أن «املعالجات السياسية للقضية الكربى  ...مهرتئة وبالية أو
سلبية جامدة وشاهدنا عىل ذلك هو عدم الجهر بالحق العريب يف فلسطني أكان يف منرب
األمم املتحدة أو غريها من املحافل».152
وهك��ذا ،ومن خالل كل ما تقدم ،نرى أن كافة القوى السياس��ية الفلس��طينية ،التي
كان��ت قامئة يف ذل��ك الوقت ،أجمعت ع�لى رضورة بعث الكيان الفلس��طيني ،بالرغم
م��ن تع��ارض الرؤية فيام بينها ،وأن دل ذلك عىل يشء فإمن��ا يدل عىل وجود درجة من
الوعي الكياين ،النازع إىل تجس��يد ذاته يف ش��كل مؤس�سي جامع .عىل أنه من الجدير
باملالحظة كذلك ،أن كافة الحركات السياس��ية الفلس��طينية تلك مل تس��تخدم يف أي من
بياناتها ومذكراتها املنش��ورة حول الكيان الفلس��طيني ،غري مفاهي��م كيانية عامة .كام
أن رؤيته��ا الكياني��ة مل تصل إىل حدود ط��رح أو تداول مفردات سياس��ية ذات مدلول
كياين انضج ،مثل «الش��خصية الوطنية الفلسطينية» أو «األرض الفلسطينية» أو «الدولة
الفلس��طينية» ،وم��ا إىل ذلك .وق��د ارتبط مفهوم تل��ك القوى للكيان بأن��ه مواز فقط
للمؤسس��ات ،وكيفية أدائها لواجباتها الكفاحية .ومل تش��ذ منظمة التحرير الفلسطينية
ذاته��ا ع��ن ذلك كله ،كام أنه��ا مل تتقدم عىل غريه��ا من الحركات السياس��ية يف درجة
النضج الكياين .فاملادة الخامس��ة والعرشون من امليثاق القومي الفلسطيني ،أكدت عىل
أن املنظمة «مس��ؤولة عن حركة الش��عب الفلس��طيني يف نضاله من أجل تحرير وطنه
يف جمي��ع امليادين التحريرية والتنظيمية والسياس��ية واملالية» .153إال انها مل تتطرق إىل
مسألة متثيل الشعب الفلسطيني أو النطق باسمه أو ما إىل ذلك من تعابري سياسية أكرث
تحديدا ً .وقد لخص الش��قريي فهمه هذا للكيان حينام خاطب مؤمتر القدس ،يف كلمته
االفتتاحية ،قائالً« :الكيان الفلس��طيني صندوق فلسطيني يجبي األموال بأمانة وينفقها
بأمانة  ...الكيان الفلس��طيني مكاتب يف جميع أنحاء العامل لكس��ب األصدقاء والتامس
العون واملدد أينام وجدناه .الكيان الفلس��طيني تنظيم فلسطيني لجميع فئات الشعب
الالجئ واملقيم .154»...غري أن منظمة التحرير باعتبارها مؤسس��ة كيانية جامعة ،متيزت
عىل ما عداها من مؤسسات وحركات سياسية فلسطينية ،بأن حرصت عىل أن يكون لها
«علم وقس��م ونشيد» ،حس��ب ما نص عىل ذلك امليثاق القومي ،وهي تعبريات كيانية
مهمة يف تلك املرحلة .إضافة إىل ذلك ،فقد أنش��أت املنظمة وحدات عسكرية نظامية،
عرفت فيام بعد باسم «جيش التحرير الفلسطيني».
غ�ير أن منظمة التحري��ر الفلس��طينية ،باعتبارها املنظمة السياس��ية الفلس��طينية
الوحيدة املرخص لها بالعمل ،مضت مس��تفيدة من الجو الذي أش��اعته روح سياس��ات
القمة العربية ،يف ترس��يخ بنائها املؤسيس ،مغايرة بذلك دعوات كل الحركات السياسية
الفلس��طينية ،التي نادت وعملت عىل تحويل املنظمة إىل حزب س��يايس ثوري أو حركة
فدائية مسلحة .واس��تطاعت املنظمة ،خالل الفرتة القصرية التالية ،أن تنجز بناء الكيان
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املؤسيس املعرتف به عربياً ،وأن تضع قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني يف أجواء
جديدة من العمل الوطني ،مام دفع القوى السياس��ية الفلس��طينية املنظمة إىل اتخاذ
مواقف مغايرة ،بش��كل أو بآخر من املؤسسة الفلس��طينية الجامعة .فبعض املنظامت
الفلس��طينية الصغرية وجدت نفس��ها ،بعد قيام منظمة التحرير ،يف حكم من تجاوزتها
الظروف املوضوعية التي أدت إىل قيامها ،مام دفعها إىل االنخراط الكيل والتاليش يف إطار
منظمة التحرير .ومن بني هذه املنظامت االتحاد القومي العريب الفلس��طيني وغريه من
القوى الفلسطينية النارصية .وقد دفع تبني مرص الكيل ملنظمة التحرير حركة القوميني
العرب إىل االقتداء بغريها من املنظامت النارصية .فقد ذكر صالح ش��بل ،أحد القوميني
البارزي��ن يف تلك الفرتة ،يف محارضة له أمام النادي الثقايف العريب يف بريوت ،أنه «مل يعد
رسا ً أن البادرة اإليجابية التي قام بها الجهاز الفلس��طيني يف حركة القوميني العرب حني
انخ��رط يف صفوف املنظمة وانضوى تحت رايتها ،مل تقابل بالصدى املطلوب لدى بعض
املسؤولني يف املنظمة».155
أما حزب البعث فقد تبنى ،يف مؤمتره القومي الثامن ،التقرير املقدم إليه من ش��عبة
فلس��طني يف لبنان ،والذي رأى أن منظمة التحرير «ليست األداة النضالية التي تستطيع
أن تتحمل أعباء معركة تحرير فلسطني وأن الظروف التي أنشأتها والقوى التي تدعمها،
والعن��ارص الت��ي تقودها ،تعرب جميعها ع��ن الغاية غري الثورية التي دفعت إىل إنش��اء
املنظمة .وأن هذه النظرة توجب عىل الحزب السعي والنضال من أجل إقامة كيان ثوري
قادر عىل تعبئة شعب فلسطني وقيادته يف معركته من أجل العودة».156
إال أنه من الجدير بالذكر أن موقف الحزب هذا مل يكن متطابقاً مع السياسة الفلسطينية
لحكومة حزب البعث يف س��وريا ،التي قدمت تس��هيالت ملموسة ملنظمة التحرير ،ويف
طليعتها تشكيل وحدات عسكرية فلسطينية وافتتاح مكتب رسمي للمنظمة يف دمشق.
وكان موقف «فتح» بدوره قريباً من موقف ش��عبه فلس��طني يف ح��زب البعث ،إزاء
املنظم��ة طوال الفرتة التالية عىل قيامها .إال أن الذي ميز موقف «فتح» بصورة جذرية،
عام عداها من مواقف أخرى ،هو انتهاجها طريق الكفاح املس��لح ،بعد أشهر فقط ،من
قيام منظمة التحرير الفلس��طينية ذاتها ،األمر ال��ذي أعطى ملواقفها وزنا نوعياً مختلفاً،
اتضحت درجة أهميته فيام بعد ،وكانت «فتح» ،يف سياق موقفها االنتقادي من منظمة
التحرير ،قد وزعت بياناً عىل أعضاء املجلس الوطني الفلسطيني ،الذي انعقد يف دورته
الثاني��ة ،يف القاهرة ،بتاريخ الحادي والثالثني من أيار  ،1965ووقعت بيانها ذلك باس��م
«العاصف��ة» .وقد دعا البيان منظمة التحرير إىل س��لوك درب «العاصفة» ،ألن األصالة
الثورية «تتطلب مامرس��ة هذه الثورية يف الواقع» .وأش��ار بيان «فتح» أيضاً إىل وجود
فئ��ات ثورية خ��ارج إطار املنظمة ،وأض��اف «إن الرشعية التي منحته��ا الدول العربية
للمنظم��ة مل متن��ح لها (أي العاصفة) ب��ل زج برجالها يف غياهب الس��جون واملعتقالت
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 ...يف ح�ين أنهم ميثلون الطالئع االنتحارية يف الحركة الثورية الفلس��طينية املس��لحة».
وانتقدت «فتح» اتجاه املنظمة إلقامة جيش تحرير فلس��طيني ،واعتربت ذلك «خطيئة
كربى» ألنه سيحقن الجامهري «بحقن تخديرية» .إال أن أهم ما جاء يف بيان «فتح» هذا،
تل��ك الدرجة املتميزة من الوعي الكياين ،والذي عرب عنه البيان بلغة ومفاهيم سياس��ية
جدي��دة من نوعها .فقد فهمت «فتح» أن قيام املنظمة «ال بد وأن يقرتن بإنهاء مرحلة
الوصاي��ة عىل العمل الفلس��طيني  ...وال بد م��ن أن تترصف املنظمة مب��ا يتفق وهذه
الحقيقة» .كام طالبت بـ «إبراز دور الشعب الفلسطيني يف خوض مبارش ملعركة اسرتداد
وطنه» .والعمل لدى األوس��اط العربية للترصيح «بحق الش��عب الفلسطيني باسرتداد
وطنه بالقوة» ،والعمل أيضاً عىل «إبراز الشخصية الفلسطينية باعتبارها الطرف األصيل
يف النزاع العريب الصهيوين ،وأن الش��عب العريب الفلس��طيني هو صاحب الحق يف تقرير
مصريه وأسلوب كفاحه».157
وعادت «فتح» مرة أخرى ،وأكدت عىل مفاهيمها الفلس��طينية تلك ،يف مذكرة بعثت
بها إىل مؤمتر القمة العريب الثالث ،الذي عقد يف أيلول  ،1965يف الدار البيضاء .وجاء يف
تلك املذكرة أن عمل منظمة التحرير ال يتوافق مع عمل «فتح» الذي أصبح واقعاً عملياً
يف بطاح فلسطني» .ومع ذلك أعربت «فتح» عن استعدادها للتعاون مع املنظمة ،مشرية
إليها بأنها ليس��ت أكرث من «جهة فلسطينية» ،واش�ترطت لذلك التعاون «إبقاء القيادة
بيد الشعب الفلس��طيني» .وأشارت إىل املوقف العريب الرسمي املعادي لعملياتها ،وإىل
موجات االعتقاالت التي تعرض لها رجال العاصفة «يف مختلف القطاعات الفلس��طينية
التي تسيطر عليها الدول العربية».158
إال أن منظم��ة التحرير الفلس��طينية مضت ،بالرغم من ذل��ك ،يف بنائها الكياين ،دون
التوق��ف عن��د بعض االنتق��ادات الفلس��طينية ،مس��تفيدة من دعم الق��وى النارصية
الفلس��طينية ،ومن دعم حكومة عبد النارص ذاتها ،فش��كلت يف تلك الحقبة مزيدا ً من
كتائب جيش التحرير يف كل من قطاع غزة وسوريا والعراق ،وافتتحت مزيدا ً من املكاتب
يف مختل��ف العواصم العربية وعدد من العواصم األجنبية .وعقدت ،بعد عام عىل قيام
املنظم��ة ،الدورة الثانية للمجلس الوطني الفلس��طيني يف القاه��رة ،الذي افتتحه هذه
املرة الرئيس جامل عبد النارص ،كام أعلن االتحاد العام لطلبة فلسطني ،إثر انتهاء مؤمتره
العام الذي عقده يف غزة ،أواخر  ،1964أنه قرر اعتبار نفسه قاعدة من قواعد املنظمة.
كذلك قرر االتحاد العام لعامل فلسطني الذي عقد مؤمتره األول يف غزة ،يف نيسان ،1965
اعتبار املنظمة املمثلة الوحيدة لش��عب فلس��طني والقائدة لنضاله .كام تأسس ،يف ظل
املنظمة ،االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،الذي عقد مؤمتره األول يف القدس عام ،1965
واتحاد الكتاب الفلسطينيني العرب ،الذي عقد مؤمتره كذلك يف الثالثني من ترشين الثاين
 ،1966يف القاهرة.
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ويف أواخر هذه الحقبة ،من سنوات البناء الكياين ،واجهت منظمة التحرير الفلسطينية
متاع��ب حقيقية ،نجمت أساس��اً عن انف��راط عقد التضامن العريب م��ن جهة ،وتعزيز
الحض��ور املادي لحركة «فتح» من جه��ة أخرى .وبنتيجة ذل��ك ،خاضت املنظمة ،عىل
الصعيد العريب ،رصاعاً حادا ً ومريرا ً وس��جاالً سياس��ياً مكش��وفاً مع الحكم األردين ،األمر
الذي سنعرض له فيام ييل.
( )2فهم الرسمية األردنية للكيانية الفلسطينية
كان م��ن جمل��ة الحقائ��ق املهمة الت��ي ترتبت عىل إزال��ة الكيان الوطني للش��عب
الفلس��طيني ،تعزيز الكيان األردين وتطور بنيت��ه االجتامعية ،وكام بيّنا يف الفصل األول،
فإن تبدي��د الهوية الوطنية الفلس��طينية ومصادرة اس��تقالليتها ،وبالتايل وقف التطور
الكياين للش��عب الفلسطيني ،تم يف جزء أس��ايس منه عىل يد األنظمة العربية .ويف هذا
املج��ال لعب الحكم األردين الدور املركزي ،العتب��ارات كثرية ،أهمها ضم الضفة الغربية
وإلغاء صفة املواطنية الفلسطينية عن جزء كبري من الشعب الفلسطيني.
إىل جان��ب ذلك ،متس��ك األردن ،عرب الجامعة العربية ،مبوقف��ه التاريخي الرافض ألي
تعبري سيايس فلسطيني مستقل كام أوضحنا آنفاً ،وعليه ،فقد كانت موافقة األردن عىل
قي��ام منظمة التحرير الفلس��طينية ،التي كانت فاتحة عهد م��ن التطور والبناء الكياين،
انعطافاً مهامً يف مسرية الكيانية الفلسطينية.
وس�نركز ،فيام ييل ،عىل ماهي��ة الفهم األردين للكيان الفلس��طيني ومنظمة التحرير.
كام س��نعرض تاريخ الرصاع الس��يايس بني األردن واملنظمة ،من الزاوي��ة الكيانية ذاتها،
يف محاولة لرصد تطور الكيانية الفلس��طينية ومتابعته يف اإلطارين القانوين والس��يايس،
للمملكة األردنية الهاش��مية من جهة ،وجوهر االعرتاض��ات األردنية إزاء ذلك من جهة
ثانية.
فمنذ أن أصدر مؤمتر القمة العربية األول ،الذي عقد يف مطلع العام  ،1964يف القاهرة،
قراراته حول إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني ،أدرك أحمد الشقريي ممثل فلسطني لدى
جامعة الدول العربية ،الذي عهدت إليه القمة القيام باالتصال مع الشعب الفلسطيني
من أجل تحقيق ذلك ،حساس��ية املوقف األردين وأهميته ،يف آن معاً ،من مس��ألة إبراز
الكيان الفلس��طيني .ولذلك فقد ح��رص يف أول مؤمتر صحايف يعق��ده يف القاهرة ،بعد
ص��دور قرارات القمة ،بأن يؤكد عىل أن التنظيم الفلس��طيني لن يأخذ ش��كل حكومة،
ولن ميارس س��يادة إقليمي��ة عىل الضفة الغربية أو قطاع غ��زة ،ولن يتعارض قيامه مع
وجود الكيان األردين ،الذي هو «كيان رس��مي ودويل والكيان الفلسطيني شعبي يعتمد
عىل النضال القومي» .وأوضح الش��قريي بأن التنظيم الفلسطيني املقرتح سوف يتعاون
مع الحكومة األردنية ،ملا لهذا التعاون من «طابع خاص ألن معظم الشعب الفلسطيني
موجود يف األردن ،وكذلك األرض الفلسطينية».159
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م��ن جهته ،كان امللك حس�ين ،وهو أول من قبل الدع��وة لحضور مؤمتر القمة األول،
يرشح يف خطاب له يف القدس ،مفهومه إلعادة تنظيم الش��عب الفلسطيني ومتكينه من
القي��ام بدوره يف تحرير وطنه ،ويف خطابه ذلك ،أجاب امللك عىل تس��اؤالت البعض عن
«املفهوم الحقيقي ألسلوب تنظيم الشعب الفلسطيني» ،وعن «األبعاد الحقيقية للكيان
الفلس��طيني املقرتح ومضمون هذا الكيان» ،بقوله أنه يؤمن بأن ذلك الكيان» لن ميس
يف لحظ��ة من اللحظات وحدة أرستنا األردنية الواحدة بس��وء  ...وإمنا هو عىل العكس
من ذلك سيقوي تلك الوحدة ويعمقها ويضاعف من قدرتها عىل النمو واالنطالق».160
انطالق��اً م��ن املفهوم األردين هذا للكيان الفلس��طيني ،وافق امللك حس�ين عىل عقد
املؤمتر الوطني الفلس��طيني األول يف مدينة القدس ،وافتتحه بخطاب أشاد فيه باملؤمتر
الذي «يشكل يف ذاته حادثة فريدة يف سجل النكبة بأرسه .ففيه يلتئم ألول مرة ويجتمع
عقد الشعب الفلسطيني املكافح البطل ،منذ أن أريد له أن يتفرق يف األرض رشقاً وغرباً
ويتوزع يف املعمور ،ذات اليمني وذات اليسار» .161وكرد عىل التحية امللكية مبا هو أجمل
منها ،وقف الش��قريي يف جلس��ة االفتتاح تلك معلناً» أن انبثاق الكيان الفلس��طيني يف
مدينة القدس ال يهدف إىل سلخ الضفة الغربية من اململكة األردنية الهاشمية وال قطاع
غزة وال منطقة الحمة».162
اس��تطاع تعريف املنظمة هذا لنفسها أن يكس��ب املوقف األردين إىل جانبها .ولذلك
اتخ��ذت من القدس مقرا ً رس��مياً له��ا ،ورفعت عليه العلم الفلس��طيني وحصلت عىل
حرية نس��بية ،هي األوىل من نوعها يف األردن ،ملامرس��ة جانب من عملها الفلس��طيني
ب�ين مواطني اململكة ،وعقدت لجنتها التنفيذية عدة اجتامعات يف مدينة القدس ذاتها،
وشكلت الوفود ،وأذاعت البيانات ،ومارست عمالً دعاوياً وإعالمياً منها.
إال أن ذل��ك كل��ه مل يكن هو غاي��ة ما انتدبت منظمة التحرير نفس��ها ل��ه ،بل كان
البدايات األوىل ملسرية كيانية شاقة وطويلة تنتظرها ،وعليه ،فإن سياسة املامألة ،وطرح
الش��عارات الحذرة ،ما كانت لتمد يف اش��هر العس��ل القليلة من عمر عالقات املنظمة
باألردن ،وذلك أن أياً من مطالب منظمة التحرير كان ال بد لها من االصطدام ،موضوعياً،
بالسياسة األردنية القامئة أساساً عىل نفي الهوية الوطنية الخاصة للشعب الفلسطيني.
فبع��د مرور ع��ام واحد عىل قيام منظم��ة التحرير ،انفجر الخ�لاف علنياً بني األردن
واملنظم��ة ،بعد أن تس�تر علي��ه الطرفان ش��هورا ً عديدة ،فقد رصح مصدر رس��مي يف
املنظم��ة ،تعقيباً عىل ترصيح أدىل ب��ه وصفي التل رئيس الحكوم��ة األردنية .معلناً أن
األردن يدع��م املنظمة ويؤيده��ا ،أن املنظمة ترحب بدع��م األردن «إال أن هناك فرقاً
ب�ين األفعال واألقوال» .وذكر املصدر أن الحكومة األردنية بس��لوكها قد حولت منظمة
التحري��ر يف األردن» إىل بناء من ثالثة طوابق» فقط ،وأن رئيس املنظمة قدم إىل األردن
مشاريع تتصل بالتنظيم الشعبي والعسكري والجباية املالية وتحصني القرى األمامية ،إال
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أنه��ا «قوبلت جميعا بالرفض» .وقال أيضاً أن املنظمة ال تفهم كيف يكون هناك جيش
فلس��طيني يف غ��زة وال يكون هناك جيش يف األردن ،واختت��م املصدر ترصيحه قائالً أن
املنظمة تعترب األرايض األردنية» أرضاً فلسطينية متاماً كام هي أرايض غزة».163
مل يرث ترصيح املصدر الفلس��طيني هذا ،س��وى ردا ً محدودا ً من جانب األردن ،حيث
أعلن قاس��م الرمياوي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة وعضو مجلس النواب األردين ،أن
ترصيح املصدر « ال ميثل املنظمة» التي مل تطلب منه اإلدالء بأية ترصيحات أو أحاديث
حول هذا املوض��وع .164ويظهر أن املنظمة قد طوت ،من جانبها ،ذلك الترصيح ،خاصة
وأنها كانت تتهيأ لعقد الدورة الثانية للمجلس الوطني الفلسطيني يف القاهرة .فقد عاد
الش��قريي إىل سياسة املامألة لألردن ،ومحاولة طأمنته تجاه الهواجس التي بدأت تنتابه
إزاء تعزيز الكيانية الفلسطينية .وأكد يف الخطاب االفتتاحي للمجلس الوطني الثاين ،من
جدي��د ،أن املنظمة ترفض تجزئة األردن “لضف��ة غربية وأخرى رشقية ألن الوطن واحد
والشعب واحد والجيش واحد” ،وحيا الجيش األردين واعتربه جيشاً فلسطينياً.165
ومع ذلك ،فإن سياس��ة التهدئة هذه مل تجد نفعاً ،ما دام أي انبعاث كياين للش��عب
الفلسطيني ،ال بد وأن يصطدم بالسقف األردين .فقد اتخذ املجلس الوطني الفلسطيني
ذات��ه مجموعة من املقررات ،كان ال بد لها أن ترتطم مجددا ً بالتحفظات األردنية .ومن
هذه املقررات :تحصني القرى األمامية وفرض التجنيد االجباري عىل جميع الفلسطينيني
أينام كانوا ومطالبة الدول العربية بسن ترشيع لفرض الرضيبة عىل الفلسطينيني ملصلحة
الصندوق القومي للمنظمة .وهكذا سافر الشقريي إىل عامن ،بعد أيام قليلة من صدور
هذه القرارات ،ليعلن فيها ،بعد مقابلة امللك حسني ورئيس وزرائه ،أنه تم االتفاق عىل
تش��كيل لجنتني ،عس��كرية ومدنية ،لوضع خطة مفصلة تتناول ه��ذه املواضيع ،متهيدا ً
لتنفيذها.166
ويف محاولة فريدة من نوعها ،الخرتاق املوقف األردين حيال فلسطينية مواطنيه ،أعلن
الش��قريي يف مؤمتر صحايف ،عقده يف عامن ،أنه اختار نجيب ارش��يدات نقيب املحامني
األردنيني لعضوية اللجنة التنفيذية الجديدة ،كام عني عيل الحياري رئيس األركان األردين
األسبق ،مديرا ً عاماً للدائرة العسكرية للمنظمة ،وهام من أصل رشق األردن .كام أعلن أن
مقر الدائرة العس��كرية سيكون يف القدس .167ودافع الشقريي عن خطواته تلك ووصفها
بأنه��ا «تط��ور ثوري يف هذه املرحلة من حياة املنظم��ة» ،وأضاف أن األردن» هو وطن
املنظمة وش��عب األردن هو ش��عبها» .وأعاد للذاكرة ما أصاب» فلس��طني الكربى» حني
سلخت عنها الضفة الرشقية عام « ،1919وأن عودة الضفة الرشقية إىل الوطن األم عقالً
وضمريا ً وروحاً وجس��دا ً هو خطوة أساسية نحو عودة الوطن السليب» .وذكر الشقريي
أيضاً ،يف معرض تأكيده عىل فلس��طينية الضفة الرشقية ،أن املنظمة لن تذوب يف الكيان
الرس��مي األردين ،وأن الحكومة واملنظمة يف األردن ،جهازان مستقالن ،يعمل األول عىل
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الصعيد الرس��مي ،والثاين عىل الصعيد الشعبي» ،وطالب األردن أن يفتح أمام املنظمة»
جميع آفاق العمل الجدي يف امليادين العسكرية والسياسية والتنظيمية واملالية».168
ومل تف��ض ه��ذه املطالب إىل يشء عميل ،مام دفع الش��قريي لحملها إىل مؤمتر القمة
الع��ريب الثالث الذي عقد يف الدار البيضاء يف أيلول  .1965وملا مل تتحقق هذه املطاليب
مرة أخرى ،يف مؤمتر القمة ،اندفع الش��قريي إىل تقديم استقالته ،وعاد إىل بريوت ليدعو
منه��ا اللجنة التنفيذية لعقد اجتامع ط��ارئ يف القاهرة .وذكر مكتب املنظمة يف بريوت
«أن موقف األردن الس��لبي هو يف مقدمة األسباب التي حملت الشقريي عىل االستقالة،
فق��د رفض األردن التجنيد االجباري والتنظيم الش��عبي .وبه��ذا أصبح عمل املنظمة يف
األردن مش��لوالً ألن أكرثية الشعب الفلس��طيني واألرض الفلسطينية هي يف األردن».169
وأك��د الش��قريي أن املعارض��ة األردنية ملطالي��ب املنظمة هي التي دفعت��ه للتفكري يف
االس��تقالة ،إذ أعلن يف خطاب له من راديو املنظمة الذي كان يبث آنذاك من القاهرة،
أن الح��وار يف مؤمتر قمة الدار البيض��اء قد تركز بالدرجة األوىل مع األردن »،وإذا كانت
لدى بعض الدول العربية أس��باب تحول دون التجني��د ،ومنظمة التحرير ال تقرها ،فإن
موقف األردن ليس له ما يربره ،ففي األردن بقية وطننا أو بقية شعبناً .وخلص من ذلك
إىل نتيجة مفادها أن «تحرير إرادة اإلنسان الفلسطيني» هي رشط الزم «لتحرير األرض
السليبة» .كام دعا الفلس��طينيني إىل البحث عن مخرج لتحقيق مطاليبهم هذه «خارج
مؤمتر القمة».170
ومن جهته ،أماط امللك حس�ين ،بعد عودته من مؤمتر قمة الرباط ،اللثام عن حقيقة
املوق��ف األردين ،إزاء مطالب��ات منظمة التحرير ،وذكر يف ه��ذا الصدد ما مل يقله يف أي
وق��ت مىض منذ قيام املنظمة .ففي خطاب القاه يف قرصه أمام النواب واألعيان ،تحدث
امللك عن وحدة األردن وفلس��طني عرب التاريخ ،وقال «إننا لن نفرق يف األردن بني أردين
رشقي وأردين غريب» .وأضاف ،مشريا ً إىل ما تقوم به املنظمة من تأسيس وحدات عسكرية
يف قطاع غزة وغريها ،قائالً «وإذا كان أبناء فلس��طني من العائدين قد بدأ منذ زمن غري
بعيد يف تنظيم صفوفهم يف غري األردن ،فقد بدأنا ذلك نحن قبل سنوات وسنوات .وكل
ما سمعناه ونسمعه أخريا ً من نزوات مريبة ونغامت نشاز ال يقصد بها إال تفتيت البناء
الواحد ومتزيق الكيان الواحد وهو ما ال نسمح به بأي حال من األحوال» .ثم أعلن امللك
رفضه أي تجنيد ألحد» من غري صفوف قواته املسلحة».171
ثم رشح امللك حس�ين ،بعد ذلك ،ويف مناسبة أخرى ،سبب مامنعات حكومته لتنفيذ
مطالي��ب املنظمة بقوله ،إن واقع األردن» البرشي والجغرايف قد انصهر انصهارا ً كامالً يف
القضية الفلسطينية منذ النكبة» ،وإن الجيش األردين «كان طليعة هذا االنصهار الكامل
بالواق��ع وبالقل��ب وبالروح» .172وكان امللك حس�ين بذلك يضع يده عىل لب املش��كلة
الحقيقية يف عالقته مع منظمة التحرير ،التي تريد إعادة بعث مؤسسات فلسطينية ،يف
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إطار نظام حكم ،صهر منذ النكبة ما كان قامئاً من مؤسس��ات ،كام صهر أيضاً مواطنيه
ممن اجتذبتهم تلك املؤسسات ،وخاصة املؤسسة العسكرية.
وهكذا ،فعندما أمثرت الوس��اطة العربية يف وقف الحمالت اإلعالمية بني الطرفني ،قام
رئيس املنظمة بزيارة إىل عامن قبيل انرصام العام  ،1965وعقد عدة اجتامعات مع امللك
حس�ين ورئيس وزرائه .إال أن الشقريي قفل عائدا ً من عامن ،ليعلن عن فشل مفاوضاته
مع املس��ؤولني األردنيني .بس��بب رفضهم « تلبية أي من مطالب املنظمة» 173وقد رشح
حازم نس��يبة وزير الخارجية األردين آنذاك ،يف بيان صادر عنه ،بش��كل عميل وملموس
العقب��ات التي تحول دون ذل��ك ،والتي تربز الرفض األردين .فام قاله امللك حس�ين عن
«االنصهار البرشي والقومي» أوضحه نس��يبة بكلامت مبارشة ،وأورد العديد من األمثلة
الحسية عن عملية «الصهر» تلك .فقد أوضح نسيبة ،مثالً ،أن رئيس املنظمة قدم اقرتاحاً
إلقامة التنظيم الشعبي الفلسطيني ،إال أن الحكومة األردنية أكدت استمرارها يف إقامة
التنظيم الش��عبي دون تفريق« ،إن التنظيامت الشعبية األساسية يف األردن والتي تنظم
كاف��ة املواطنني ب�لا تفريق نازحني أو مقيم�ين رشقيني أو غربيني قامئ��ة يف األردن منذ
نش��أة اململكة .ويش�ترك كل املواطنني يف هذه التنظيامت األساس��ية ،يف مجلس النواب
واألعي��ان ،ويف الحكومة وأجهزة الدول��ة ،ويف الجيش والقوات املس��لحة ،ويف املجالس
البلدي��ة والقروية والغرف التجارية والصناعية والنقابات املهنية والعاملية ،والتعاونيات
والجمعيات الخريية واألندية واملدارس واملعاهد» .وقال نس��يبة يف بيانه أيضاً ،أن طلب
رئيس املنظمة إنش��اء كتائب مس��تقلة لجيش التحرير الفلس��طيني يف األردن ،وإنشاء
معسكرات خاصة لهذه الغاية ليست يف محلها ،ذلك أن الحكومة قد أوضحت أن أبواب
التجنيد بتش��كيل كتائب جديدة تابعة للجيش األردين ،تراب��ط عىل الخطوط األمامية،
ومتول من املخصصات العس��كرية املرصودة يف املنظمة ،عىل أن تقوم الحكومة األردنية
بتس��ليحها تسليحاً كامالً بدون مقابل .أما بالنسبة للتدريب الشعبي ،فإن الحكومة ،كام
قال نس��يبة ،أعادت إىل ذه��ن رئيس املنظمة أنها «وزعت ع�لى املواطنني يف الخطوط
األمامية السالح الفعال والكايف».174
لذلك كله ،فإن كافة الوس��اطات العربية لحل أزم��ة العالقات بني األردن واملنظمة مل
تثمر عن نتائج حقيقية .وحتى عندما دخلت الجامعة العربية طرفاً واشرتكت يف الحوار
ب�ين الجانبني ،يف ش��باط  ،1966فإن املنظم��ة مل تقبض غري الري��ح ،بالرغم من املذكرة
اإليضاحي��ة التي كانت قد تقدمت بها إىل الوفد األردين املفاوض ،والتي أكدت فيها أنها
«ال تعتزم أن متارس أية سلطة إقليمية يف األردن بضفتيه ،وال أن تقيم حكومة فلسطينية
ال يف األردن وال يف املنفى» ،وأنها أيضاً «ال تفكر يف سلخ الضفة الغربية  ...وال تفرق بني
املواطنني يف األردن».175
ومن��ذ ذلك الوقت بدأت املنظمة تخوض رصاعها الس��يايس م��ع األردن ،عىل قاعدة
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تحقيق مطالبها األساس��ية .وكانت املنظمة يف رصاعها هذا مكش��وفة الظهر ،خاصة وأن
روح سياس��ات القم��ة العربية قد بدأت بالتاليش ،بينام مل تك��ن لدى املنظمة ،باملقابل،
أي��ة ورقة فعلية تضغط به��ا عىل األردن لتحقيق مطاليبها تلك ،بعد أن قامت الحكومة
األردنية يف نيس��ان  ،1966بتجريد حملة اعتقاالت واس��عة ش��ملت البعثيني والقوميني
العرب والشيوعيني.
إال أن م��ا يلف��ت النظر يف هذه املرحلة ،ويكش��ف بدوره عن حقيقة فهم الرس��مية
األردنية ملاهية الكيان الفلسطيني ،هو ما بدر عن األردن من تدخالت علنية يف طريقة
ونس��ب تشكيل أعضاء املجلس الوطني الفلس��طيني الثالث ،الذي عقد يف غزة ،يف أيار
 .1966فقد رصح س��عد جمعة ،وزير البالط األردين ،إثر عودته من مؤمتر ممثيل امللوك
والرؤس��اء العرب ،بأن��ه اعرتض عىل ما جاء يف تقرير رئيس منظم��ة التحرير املقدم إىل
املؤمتر ،من أنه خصص لألردن س��تني مقعدا من أصل مئة وخمس�ين مقعدا ً يف املجلس
الوطني الفلسطيني املقرر انتخابه ،وقال أن لحكومته رأياً يف هذا املوضوع ستبحثه مع
رئيس املنظمة عند قدومه إىل االردن .176وقد سارع رئيس الحكومة األردنية إىل الكشف
عن وجهة النظر األردنية حيال هذا املوضوع ،عندما قال يف مؤمتر صحايف عقد يف عامن،
«أن األغلبي��ة العظم��ى يف األردن يعتقدون بأن ثلثي أعض��اء املجلس الوطني يجب أن
تكون من نصيبهم».177
وبالرغم من أن هذه املالحظات العلنية مل تؤد إىل أي تغيري يف تركيب املجلس الوطني،
فإنها مثلت بحد ذاتها ،مغزى عميقاً للسياس��ات األردنية تجاه املؤسسات الفلسطينية.
وتكتس��ب هذه املالحظ��ات مدلوالتها من خ�لال الصفة التمثيلي��ة للمجلس الوطني،
الذي س��عى األردنيون لزيادة «حصتهم» منه ،ووضعه يف خدمة سياس��تهم الفلسطينية
اإللحاقية.
وملا مل تفلح كل املناورات ،واملناورات املضادة ،حدد امللك حسني موقفه من املنظمة،
يف مستوى أكرث وضوحاً منه يف أي وقت مىض ،فأعلن يف خطاب شهري له يف بلدة عجلون
األردني��ة ،أن القضية الفلس��طينية» زالت عنها طبيعتها الفلس��طينية منذ اللحظة التي
دخل��ت فيه��ا الجيوش العربية أرض فلس��طني» .وأضاف امللك ب��أن «كل يد متتد لهذه
الوحدة (بني الضفتني)  ...بسوء سنقطعها».178
عىل هذه األرضية الحادة من التنازع عىل البقاء ،افتتحت كل من املنظمة والحكومة
األردني��ة مواقفهام السياس��ية املتبادلة واملتضادة .فقد رد الش��قريي عىل خطاب امللك
حس�ين ذلك قائالً «أن امللك حس�ين يريد أن يصفي قضية فلس��طني» ،179ثم رصح بعد
ذلك ،يف سياق حملته عىل األردن ،بأن املنظمة طلبت من الوزراء الفلسطينيني االستقالة
من الحكومة األردنية فورا ً .180ورد امللك حسني عىل ذلك بأن اقرتح عىل امللوك والرؤساء
العرب ،عرب رس��ائل تم تس��ليمها إليهم« ،حل منظمة التحرير الفلس��طينية ،وتش��كيل
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منظم��ة أخرى وفق أس��س جدي��دة» 181ثم أعل��ن ممثله يف اجتامع��ات لجنة املمثلني
الش��خصيني للملوك والرؤساء العرب ،التي اجتمعت يف تلك األثناء ،بأن األردن «ال ميكن
أن يتعامل مع منظمة التحرير الفلس��طينية بشكلها الحايل» .182وأعقب ذلك كله ،مؤمتر
صح��ايف عقده رئيس الحكوم��ة األردنية يف عامن ،قال فيه أن بالده س��وف تطلب من
مؤمتر القمة العريب املقبل» وضع مخطط واضح للكيان الفلس��طيني» .ثم قدم تعريفه
ملنظمة التحرير بحسب املفهوم األردين قائالً« :يجب العودة إىل تعريف منظمة التحرير
الفلس��طينية يف النطاق املدروس الصحيح الذي فرضته الخطة العربية املوحدة بإنش��اء
كيان فلس��طيني ،عىل أن يضع هذا التعريف حدودا ً للكيان الفلس��طيني بحيث يصبح
عام�لاً إيجابياً يوضع بالحش��د ال أن يصدعه ويربكه» .183ثم ألق��ى خطاباً أمام مجلس
األمة األردين ،أوضح فيه ايضاً أن «الش��خصية الفلس��طينية رضورة دبلوماسية ملساعدة
املجه��ود العريب الدبلومايس يف املج��االت الدولية» ،وأن أي خ��روج عىل هذا املفهوم»
يعني بعرثة للجهد وتعطيالً للحش��د» .وقد دفع موقف الحكومة األردنية هذا ،مجلس
األمة ،إىل اإلعالن عن التأييد التام لسياس��ة األردن تجاه املنظمة ،من خالل تأكيده عىل
أن «الوحدة األردنية وحدة مقدس��ة» ،وأن «الكيان الفلسطيني ال يجب أن يكون بديالً
منافساً للكيان األردين».184
ومع تصاعد الخالف واس��تحكامه بني األردن ومنظمة التحرير ،كانت سياسات القمة
تلفظ أنفاسها األخرية ،لجملة من التطورات العربية ،كان أقلها أهمية الخالف بني األردن
واملنظمة .ومعنى ذلك ،أن الوس��اطات العربية ،التي اس��تنفذها اساس��اً الرفض األردين
ملطال��ب املنظمة ،مل تعد قامئة ،مام فتح الباب واس��عاً أمام األردن واملنظمة معاً ،ليعيد
كل منهام تحديد مفاهيمه السياسية األساسية بعضها تجاه بعض.
قرشة السموع الكيانية
يف غض��ون ذلك ،كان��ت عوامل كيانية فلس��طينية أخرى تفعل فعله��ا املوضوعي يف
عالق��ات املنظمة ب��األردن ،بالرغم من احتفاظ تل��ك العوامل باس��تقالليتها التنظيمية
واملادي��ة ع��ن املنظمة ،كانت عمليات «فتح» قد بدأت تس��تدعي ردود فعل إرسائيلية
متصاعدة وأكرث خطورة ،مام كانت عليه يف عام االنطالقة األول .ومن أخطر ما ش��هدته
الضفة الغربية من ردود فعل إرسائيلية ،كانت الغارة االنتقامية الواسعة ،التي قامت بها
القوات اإلرسائيلية ضد قرية السموع بالقرب من مدينة الخليل يف جنويب الضفة الغربية
يف أواخر  .1966وبحس��ب تقرير األمم املتحدة ،فإن حصيلة ه��ذا العدوان اإلرسائييل،
بلغت ثالثة قتىل وس��بعة عرش جريحاً من املدنيني ،وس��بعة عرش قتيالً وسبعة وثالثون
جريحاً من العسكريني ،إضافة إىل تهديم مئتني وخمسة وعرشين منزالً ومدرسة ومشغالً
وعيادة طبية وجامعاً.185
يف وهج العدوان اإلرسائييل هذا ،وما نجم عنه من ردود فعل شعبية عميقة ،نضجت
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فوق ركام س��نوات أردنة ارض الضفة الغربية وس��كانها ،وتحت قرشة الوعي عىل ذات
كيانية منفصلة ومتميزة ،حالة فلس��طينية ،كان مقدرا ً لها أن تفيض إىل واقع موضوعي
أكرث صالبة وجذرية ،فيام لو مل يقع االحتالل اإلرسائييل الشامل للضفة الغربية يف حزيران
 ،1967أي بعد نحو سبعة أشهر فقط عىل أحداث السموع املهمة والخطرية.
وقد اكتس��بت أحداث السموع هذه أهميتها لكونها جاءت يف ختام مرحلة من البناء
الكياين ،املعرب عنه بجملة من املؤسسات الكيانية الناجزة ،ويف أعقاب مرحلة قصرية من
العمل الس��يايس الفلسطيني العلني يف األردن ،هو األول من نوعه ،تحت يافطة منظمة
التحرير الفلس��طينية ولجنتها التنفيذية ومجلسها الوطني .إضافة إىل ذلك ،فإن سلسلة
العملي��ات الفدائية ،التي ش��هدتها إرسائيل ،عرب حدود الضف��ة الغربية ،والتي أطلقتها
أساس��اً حركة فتح ،س��اهمت بدورها يف عملية متييز جزئية للذات الوطنية الفلسطينية
عن مجموع ما لحق بها من عمليات تغييب ومصادرة.
عىل ضوء هذا الفهم ،وصفت أحداث السموع تلك بأنها كانت «انتفاضة فلسطينية»،
ذل��ك أنه «إذا كان��ت االنتفاضات الجامهريية عمالً مميزا ً يف تاري��خ الحركة الوطنية يف
األردن ،كرث تكرارها س��ابقاً ،فإن الهبة التي أعقبت الس��موع ومتي��زت بكونها جزءا ً من
الثورة الكيانية الفلس��طينية )1( :ألول مرة يف تاري��خ االنتفاضات الجامهريية يف األردن
تنحرص التظاه��رات يف «الضفة الغربية» الفلس��طينية وال تتعداها إىل الضفة الرشقية.
فالتظاه��رات الجامهريية ،وبالتايل الصدام مع أجهزة الرشطة والجيش ،قامت يف الخليل
ونابل��س وطولك��رم والقدس وجنني حيث الفلس��طينيون هم العن�صر الوحيد )2( .أن
املطال��ب التي تقدم بها املتظاهرون هي مطالب فلس��طينية بحتة .ففي الخليل طالبوا
«برضورة تس��ليح كافة أبناء الش��عب للدفاع عن حدودهم وكرامته��م» .ويف نابلس ...
قدم ممثلون عن املتظاهرين بياناً إىل املس��ؤولني يف قي��ادة املنطقة طالب بـ «التعاون
مع م .ت .ف .ومتكينها من االتصال بالشعب والعمل يف األردن وعدم التعرض للفدائيني
الفلس��طينيني وعدم وقوف الحكومة يف وجه الش��عب عندما يبحث قضاياه املصريية».
ولدى مقارنة املطاليب التي تصدرت مظاهرات الس��موع ،والتي أسميت بـ «املطاليب
الفلس��طينية» ،بالهموم واملطالب التي حركت مظاهرات سابقة يف األردن ،أعوام 1956
و ،1963يتضح «أن انتفاضة  1966كانت عالمة بارزة عىل النمو الفلس��طيني الذي كان
قد تحقق حتى ذاك الوقت».186
وبالرغم من أن القراءة املش��ار إليها كانت صحيحة من منظور تاريخي ،ميكننا القول
أن درجة الوعي عىل الذات ال تس��مح لنا باالستنتاج أن مظاهرات السموع كشفت عن
وعي كياين واضح ومبلور .فبالعودة إىل مجموع البيانات التي اذاعتها القوى السياس��ية
الفلس��طينية ،خالل مظاهرات الس��موع ،ال نجد أي منها يتحدث عن شعب فلسطيني
يف األردن ،أو ما هو أدىن ضمن السلس��لة الكيانية املرتابطة .ومع ذلك فإنه ميكن القول
97

أن األدب السيايس الفلسطيني قد بدأ يتداول مفردات جديدة ذات دالالت كيانية ،وإن
كانت فقرية املضامني.
ففي املنش��ورات التي وزعتها حرك��ة فتح خالل مظاهرات الس��موع ،نجد أن البيان
األول ال��ذي وزع يف القدس ،يف الث��اين والعرشين من ترشين الثاين  ،1966يتحدث فقط
عن «ثورة ش��عبنا يف األردن» ،دون أن يس��مي األشياء مبسمياتها ،كام ينسجم البيان مع
التس��مية األردنية السائدة ،ملا بقي من األرض الفلس��طينية ،فيذكر أن «الضفة الغربية
قلعة الثورة الفلسطينية املسلحة» .أما البيان الثاين الذي وزعته «فتح» يف مدينة الخليل،
فإنه يحذر من مالحقة الفدائيني ،ويتوجه إىل عموم س��كان األردن ،يف القدس والخليل
ونابلس ،وإربد وعامن والكرك ومعان ،عىل الس��واء ،طالباً الدعم والتأييد .وكذلك الحال
يف البيان املوزع يف نابلس يف الرابع والعرشين من الشهر ذاته ،والذي يخاطب «جامهري
ش��عبنا الثائرة يف الضفتني» .أما البيان الرابع واألخري ،املذاع يف تلك املناسبة ،يف العاصمة
األردني��ة عامن ،فإنه يحدد عىل وجه قاطع ،أن األردن هو «قاعدة الثورة الفلس��طينية
املسلحة والشعب فيها جيش الوحدة».187
ومل يكن رئيس منظمة التحرير يتقدم «فتح» يف مفاهميه السياسية والكيانية ألحداث
السموع ،إذ نجد يف الرسالة التي بعث بها إىل امللك حسني ،عرب إذاعة املنظمة التي كانت
تبث من القاهرة ،دعوة إىل «إنش��اء فرق ش��عبية للمقاومة الوطنية» ،وتدريب األفراد،
وتس��ليح القرى األمامية ،كام أبدى استعداده لنقل «جميع وحدات جيش التحرير من
غزة وسوريا والعراق إىل أرض الوطن يف األردن ،لتتخذ مراكزها يف املواقع التي تخصصها
القيادة العربية املوحدة» .188واتسقت مع مطالب منظمة التحرير ،مطالب املؤمتر الذي
عق��ده» الوطنيون ورجاالت مدينة نابلس» خ�لال املظاهرات ،وقرروا تقدميها إىل امللك
حس�ين ،حيث أكدوا عىل وجوب تسليح القرى األمامية ،والسامح لوحدات من الجيوش
العربي��ة بالتمرك��ز يف األردن ،والتعاون الكام��ل مع منظمة التحري��ر ،و»عدم التعرض
للفدائيني الفلس��طينيني» .189وهكذا نجد يف أحداث الس��موع إش��كالية كيانية ،خافتة
النربة ،هالمية الس�مات .إال أنها إىل ذلك كانت متتلك قوة دفع ذاتية ،قادرة عىل تجاوز
تلك املس��احة الضيقة ،التي راوحت عليها بني الجغرافية الفلسطينية ،والتاريخ األردين،
فيام لو استمرت مدة أطول.
وبه��ذا الق��در املتواضع من التط��ور الكياين ،انرصم عام آخر من أع��وام البناء الكياين
املؤسيس للش��عب الفلس��طيني ،الذي اس��تقبل عام  ،1967بأحداثه الكبرية ومفارقاته
الخطرية.
وغني عن البيان القول بأن املؤسس��ة الكيانية الش��املة للشعب الفلسطيني وضعت
قدميها بقوة ،يف الحياة السياسية للفلسطينيني ،خالل السنوات الثالثة ،التي امتدت من
تاريخ ميالدها الرشعي أواسط العام  ،1964وحتى وقوع حرب حزيران عام  .1967وكان
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من املمكن القول أن منظمة التحرير نجحت حيث أجازت لها الرس��مية العربية العمل
يف الصفوف الفلس��طينية ،وأنها مل تنجح حيث منعت عنها الرسمية ذلك ،كام حدث يف
األردن .إال أن أحداث السموع ،وبفعل عامل موضوعي آخر ،هو النشاط الفدايئ ،كرست
مثل ذلك القول ،حيث دفعت بأعرض الجامهري الفلسطينية إىل حضن مطالب املنظمة.
وعرب س��نوات البناء هذه ،نرى أن منظمة التحرير الفلسطينية ،التي صممت سياستها
إزاء األردن ،مبا ال ميس األوضاع القانونية للفلس��طينيني ،وال الوضعية السياس��ية لألرض
الفلس��طينية ،وجدت نفسها يف تصادم حتمي ،مل تسع إليه وجهدت لتجنبه ،مع الحكم
األردين ،لس��بب أس��ايس هو أن أي بعث كياين للفلس��طينيني يف األردن ،مل يتم إال عىل
حس��اب الكيان األردين ذاته .ولهذا الس��بب وحده مل تنجح أي من الوس��اطات العربية
يف العثور عىل قاس��م مش�ترك بني الطرفني ،مام حتم القطيع��ة الكلية ،واجج الحمالت
املتبادل��ة ،إىل الف�ترة التي بدأت فيها نذر حرب حزيران تلوح يف األفق .ففي تلك االثناء
وصل امللك حسني إىل القاهرة ،بعد قطيعة سياسية ،ووقع اتفاق دفاع مشرتك مع جامل
عب��د النارص ،وعاد إىل عامن ومعه عىل الطائ��رة رئيس منظمة التحرير ،لتنتهي مرحلة،
وتبدأ مرحلة جديدة ،يف ظروف جديدة ،يف الحياة الكيانية الفلسطينية.
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الفصل الرابع
االختمارات الكيانية
1972-1967
مل تضعف نتائج حرب العام  ،1967من البناء الكياين املؤس�سي للش��عب الفلسطيني،
وذل��ك عىل عك��س ما أدت إليه نتائج حرب العام  ،1948التي ذهبت بكل املؤسس��ات
الفلسطينية ،وقوضت أسس البناء الكياين الفلسطيني ذاته .بل إنه ،وبالرغم من النتائج
املدمرة لحرب العام  ،1967ازدادت أهمية منظمة التحرير الفلسطينية ،وهي املؤسسة
الكيانية املعرتف بها ،وتعززت مكانتها ،يف الحياة السياسية الفلسطينية.
وترجع أسباب احتفاظ البناء الكياين الفلسطيني لعافيته السياسية ،بالرغم من النتائج
املدم��رة لتلك الحرب ،إىل انطالق الكفاح املس��لح الفلس��طيني بق��وة بعد الحرب ،عرب
مؤسس��ات عسكرية (فدائية) جامهريية ،استقطبت أوسع القطاعات الشعبية والوطنية
الفلس��طينية .كام أدى انخراط املؤسس��ات العس��كرية والجامهريية ه��ذه يف الصيغة
االئتالفي��ة ،ضمن إطار املؤسس��ة الفلس��طينية املعرتف بها ،إىل اكت�مال صحة منظمة
التحرير ،وإىل بقاء املؤسس��ة الكيانية الفلس��طينية قامئة ،وس��ط النتائ��ج املدمرة لتلك
الحرب .وعليه ،فقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية مرشحة ،بعد حرب العام ،1967
ألن تلقى املصري ذاته الذي آلت إليه حكومة عموم فلسطني بعد حرب العام  ،1948لوال
انطالق الكفاح املسلح الفلسطيني.
وفوق ذلك ،فق��د أدت نتائج حرب العام  ،1967ويف مقدمتها احتالل إرسائيل للضفة
الغربي��ة وقط��اع غزة ،إىل إرس��اء حجر الزاوية لبناء كياين فلس��طيني ش��امل ،دون أن
يرتف��ع به مدماكاً واحدا ً فيام بعد .فلق��د وحد االحتالل نحو مليون ونصف املليون من
الفلسطينيني ،الذين حال قيام إرسائيل عام  1948دون اتصال تجمعاتهم الثالثة الكبرية،
يف الضفة الغربية ،قطاع غزة ،ويف املثلث والجليل شامل فلسطني .كام هيأ االحتالل ذاته
كل الظروف املوضوعية واملسوغات األدبية واملادية النطالق الكفاح املسلح وسط تأييد
ش��عبي عارم .عىل هذه األرضية ،انطلق الكفاح املس��لح ،ع�بر منظامت حركة املقاومة
الفلس��طينية التي اتخذت ،خارج إطار األرايض املحتلة ،أشكاالً علنية وتداعيات كيانية،
تعزز من دور املؤسسة الكيانية الفلسطينية املعرتف بها ،ومكانتها.
وم��ن جانب آخر ،ويف داخل األرض املحتلة ،منعت إرسائيل قيام أية مؤسس��ة كيانية
فلسطينية بالرغم من القابلية الكيانية الجزئية التي ابداها نفر من السكان هناك .ولقد
ظلت إرسائيل عىل موقفها هذا وحافظت عليه خطاً ثابتاً يف مجمل سياستها الفلسطينية
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وتفاصيلها ،بالرغم من كل ما قيل عن مش��اريع فلسطينية ،كانت إرسائيل ترعى إقامتها
يف األرايض املحتلة.
إال أنه من الجدير باملالحظة ذات الداللة الفارقة ،أن تعزيز البناء الكياين الفلسطيني
خارج األرايض املحتلة ،مل يصحبه وعي كياين فلسطيني مواز ،سواء داخل األرايض املحتلة
هذه ،أو لدى التجمعات الفلس��طينية خارجها .حتى أن التنظيامت الفلس��طينية ذات
ال�تراث الكياين ،مثل حركة فت��ح ،غيبت يف املرحلة الالحقة عىل ح��زب حزيران ،وعيها
بالكيان الذايت الخاص ،الذي كانت قد دعت له ،منذ تأسيسها وطوال الفرتة السابقة عىل
تلك الحرب (كام رشحنا آنفا).
ويرجع عدم انسجام منو الوعي الكياين مع وترية البناء الكياين الفلسطيني ذاته إىل عدة
أس��باب ،منها :حداثة سن املؤسسة الكيانية الفلسطينية ،وفقر الرتاث الكياين االستقاليل
للفلس��طينيني .وإىل جانب ذلك ،فلقد لعبت ثالثة عوامل موضوعية أخرى دورا ً مهامً يف
تخلف درجة الوعي الكياين ،عن مستوى البناء الكياين ذاته:
األول :التمس��ك بحل صحيح ملعادلة العروبة والفلس��طينية .فالفلسطينيون مل يلجأوا
إىل العروب��ة ،هذه املرة ،ويحتموا بها .كام أنه��م مل يجروا دورة تعويض لعملية االنتامء
الوطن��ي باالنتامء القومي ،مثلام فعلوا يف املرة الس��ابقة ع��ام  .1948ويف الوقت ذاته،
مل يرتد الفلس��طينيون إىل اإلقليمية الكيانية ،بعد أن مرت عرشون س��نة أخرى يف عمر
الكيان��ات العربية ،التي ازدادت فيها رس��وخاً ،وتباعدت فيها هموم��اً ،ومصالح أحياناً،
فالنضال العريب الش��امل ضد إرسائيل والصهيونية وقوى االس��تعامر الجديد يتسع أيضاً
لدور فلس��طيني خاص ،وبرنامج فلس��طيني متمي��ز .كام أن النض��ال القومي ال يلغي
بالرضورة أشكاالً متعددة من النضال الوطني ،فاألخري رافد من روافد األول.
من هنا وصفت الثورة الفلسطينية نفسها بأنها جزء من الثورة العربية وفصيل وطني
م��ن فصائل حركة التحرير الوطني العريب .وما الش��عار ال��ذي أطلقته حركة «فتح» ،يف
بداي��ة انطالقتها الثانية ع��ام  ،1967والقائل بأن «الثورة هي فلس��طينية الوجه عربية
القلب» ،إال تلخيصاً ش��ديدا ً لتلك املعادلة غري الصعبة .وبذلك فإن الفلسطينية ،يف ضوء
الفهم ،مل تكن ردة إقليمية بل كانت تطبيقاً وطنياً ملعركة قومية شاملة.
وعىل هدى هذا الفهم أيضاً ،اس��توعبت املؤسس��ة الوطنية الفلسطينية كل املناضلني
الفلسطينيني الذين اختاروا ،طوال الفرتة التالية عىل حرب العام  ،1948املؤسسات الحزبية
القومية طريقاً إىل تحرير فلسطني والعودة إليها (واستوعبت معهم كذلك مناضلني عرباً
من مختلف األقطار) وكان األبرز ،عىل هذا الصعيد ،املناضلون الفلس��طينيون يف حركة
القوميني العرب الذين أطروا كفاحهم بعد حرب العام  1967ضمن مؤسس��ة فلسطينية
خاصة ،هي الجبهة الش��عبية لتحرير فلس��طني ،وما انطبق عىل القوميني العرب انطبق
بدوره عىل الفلس��طينيني يف حزب البعث ،الذين أسس��وا منظمة طالئع حرب التحرير
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الشعبية – قوات الصاعقة ،وجبهة التحرير العربية.
الثاين :االنتصار ملعركة عروبة األرض والحيلولة دون تهويدها ،فلقد قفزت إىل مقدمة
الوعي السيايس والوطني الفلسطيني مخاطر تهويد األرض املحتلة ،وتفريغها من سكانها
األصليني ،وإقامة املستوطنات اإلرسائيلية فيها .واحتلت هذه املسائل وكل ما اتصل بها،
االهتامم األس��ايس واألولوية املطلقة عىل غريها من قضايا النضال العديدة .ولقد كان ما
ح��ل مبدينة القدس العربية ،التي ضمت رس��مياً إىل إرسائي��ل بعد فرتة وجيزة جدا ً من
حرب حزيران ،الهاجس الوطني الفلسطيني األكرب.
يف تل��ك األثناء ،كان أي اجتهاد آخر مبثابة تفريغ للنضال ،ومتزيق للقوى ،والتلهي عن
واجبات الكفاح املسلح ضد املحتلني ،مام أوجد نوعاً من التأليه للبندقية ،وبعض الرتفع
عن العمل الس��يايس ،يف الفرتة القصرية التالية عىل حرب العام  ،1967ولذلك ،فقد كان
طبيعياً أن تتدىن درجة الوعي الكياين الفلسطيني ،تحت وطأة االحتالل واشتداد حمالت
قمع��ه واضطه��اده .وكان طبيعياً ،والحالة هذه ،أن تلقى مقرتح��ات غامضة حول قيام
دولة فلس��طينية ،من غري صنع الفلسطينيني ،ومن دون إرادتهم الوطنية ،معارضة شبه
إجامعية ،عىل اعتبار أن التمس��ك بعروبة األرض هو الواجب الفلسطيني األول واألخري
يف هذه املرحلة.
الثال��ث :ضخامة برنامج التحرير الفلس��طيني وصعوبة إنجازه يف املدى املنظور .ففي
الوقت الذي كانت الرس��مية العربية تتبنى ش��عار إزالة أثار عدوان العام  ،1967كانت
منظمة التحرير الفلس��طينية ومنظامت املقاومة الفلس��طينية تتبنى ،عرب ش��عار حرب
الشعب الطويلة األمد ،مفهوم التحرير الشامل لكل أرض فلسطني التاريخية .وملا كانت
الرس��مية العربية ،طوال هذه الفرتة ،يف وضع بدت غري قادرة فيه عىل تحقيق برنامجها
التحريري ،بينام األهداف الفلسطينية تتطلب وقتاً «طويل األمد» ،إلزالة آثار العدوانني
القديم والجديد ،فإن أياً من األفكار الكيانية كانت ،والحالة هذه ،س��ابقة ألوانها ،عوضاً
عن عدم جديتها ،مام أرجا تلقائياً أي بحث كياين وأوقف بالتايل عملية الوعي عىل كيان
فلسطني خاص.
وهكذا توقف الوعي الذايت بالكيانية الخاصة واملتميزة ،واقترص منوه عىل أتون معركة
اسرتداد عروبة فلسطني وبناء الشخصية الوطنية الفلسطينية ،دون أن يعني هذا توقف
البن��اء الكياين ذاته ،ب��ل عىل العكس من ذلك ،فلقد لعبت عملية تغييب الوعي الكياين
الالإرادية دورا ً مهامً يف اكتساب تطور البناء الكياين الفلسطيني مرشوعية عربية ،وقدرة
عىل النمو املضطرد دون اعرتاضات جدية ،ما دام هذا التطور املؤسيس ال يهدد األوضاع
القانونية والسياس��ية ،التي عاشها الفلس��طينيون منذ العام  .1948وعليه ،شكل احتالل
إرسائي��ل عام  1967للضفة الغربية وقط��اع غزة ،إىل جانب غريهام من األرايض العربية
األخرى ،انعطافاً آخر جديدا ً يف الحياة السياس��ية الفلسطينية .كام أثر وقوع نحو مليون
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فلس��طيني جديد ،تحت الحكم املبارش لقوة إرسائيل العسكرية ،يف كل التطورات التي
مر بها الوعي الكياين الفلسطيني ،يف مختلف مراحلة الالحقة.
ولذل��ك ،فإننا س��نعنى هنا ،بدرج��ة أوىل ،بتتبع تطور الوعي الكياين الفلس��طيني يف
ه��ذه املرحل��ة املمتدة بني حرب الع��ام  1967وحرب الع��ام  ،1973ومالحقة أثر كافة
األحداث والتطورات األساس��ية التي ش��هدتها هذه الفرتة (ست سنوات) يف التأثري عىل
الوعي الكياين لدى فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة ،وسائر التجمعات الفلسطينية
األخرى ،وخاصة فلس��طينيي الضفة الرشقية ،عىل اعتبار أن الكتلة الرئيسية من الشعب
الفلس��طيني ،التي عاش��ت عىل جانبي نه��ر األردن بعد الع��ام  ،1948عارصت أوضاعاً
كيانية ،ظلت تأثراتها تتحكم مبجمل املس��ار الكياين للش��عب الفلسطيني بأرسه ،وتقرر
بش��كل مركزي ومبارش ،املس��تقبل الس��يايس ملجموع الفلس��طينيني يف مختلف أماكن
تواجده��م .ولذلك فإن متابعة أثر االحتالل ،مبا أفرزه من عنارص جديدة وتوازنات قوى
الحق��ة ،يف الوعي الكياين لدى س��كان الضفة الغربية وقطاع غزة ،وكذلك فلس��طينيي
الضف��ة الرشقية ،يعني يف معنى من معانيه املبارشة ،متابعة أثر االحتالل اإلرسائييل عىل
الوعي الكياين الفلسطيني مبجمله.
وانطالقاً م��ن فهمنا للتطورات التي حفلت بها الفرتة الواقعة بني حرب  1967وحرب
الع��ام  ،1973ومدى تأثريها يف عملية تغييب الوعي الكياين الفلس��طيني ،وإعادة بعثه،
فإنه ميكن تقسيم هذا البحث إىل قسمني هام:
غيبة الوعي الكياين ( ،)1970 - 1967والدعوة إىل التكافؤ الكياين (.)1973 - 1970
( )1غيبة الوعي الكياين ()1970- 1967
من بني جملة النتائج املهمة ،التي رتبها االحتالل اإلرسائييل عىل كل من الضفة الغربية
وقط��اع غزة عام  ،1967انهيار اإلدارة األردنية يف الضفة ،واملرصية يف القطاع .وبدالً من
هذه ،أقامت سلطات االحتالل حكومة عسكرية مكونة من مثاين عرش دائرة مختلفة ،ترمز
كل منها إىل وزارة عادية .وقد ضمت هذه الدوائر ،أغلب موظفي اإلدارتني الس��ابقتني.
وق��در مصدر إرسائييل عدد املوظف�ين العاملني يف اإلدارات التابعة للحكم العس��كري،
يف الضف��ة الغربية وحدها ،بـ 6769موظفاً مدني��اً ،يتوزعون عىل الدوائر التالية :املالية،
الزراع��ة ،التعليم ،الرشط��ة ،الصحة ،العدل ،التجارة ،الصناعة ،العمل ،النقل ،اإلس��كان،
الربيد ،السياحة ،الشؤون االجتامعية ،الشؤون البلدية.190
ومن ب�ين النتائج األخ��رى ،ذات األهمية الخاصة ،التي ترتبت ع�لى وقوع االحتالل،
انحسار سيادة الدولة األردنية عن الضفة ،واإلدارة املرصية عن القطاع .وقد تحقق هذا
االنحس��ار بقوة الحراب اإلرسائيلية ،منذ دخول القوات الغازية أرايض هاتني املنطقتني،
يف الخام��س من حزيران  .1967إال أن الحكومة اإلرسائيلية قررت ،يف أوائل العام ،1968
تقنني حالة األمر الواقع ،واضفاء الصبغة القانونية عىل تعامل األفراد واألشخاص املعنويني
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اإلرسائيليني مع هاتني املنطقتني املحتلتني .ففي آخر ش��باط  ،1968أصدر وزير الداخلية
اإلرسائيلي��ة قررا ً ،أعلن مبوجبه أن الضفة الغربية وقطاع غزة ،وكذلك مرتفعات الجوالن
وصحراء س��يناء ،مل تعد مناطق «تقع تحت س��يطرة العدو» ،بل أصبحت من «الناحية
العملي��ة مناطق إرسائيلية» .كام أعل��ن الوزير اإلرسائييل ،يف قراره ذلك ،أن جرس اللنبي
ع�لى نه��ر األردن أصبح «منطقة دخول وخروج رس��مية إلرسائي��ل» ،وأن نقاط جامرك
وتفتي��ش إرسائيلية س��تقام عليه .ورشح ناطق باس��م وزارة الداخلي��ة اإلرسائيلية هذه
اإلج��راءات بقول��ه «إن ذلك ال يهدف إىل ضم األرايض إىل إرسائيل بل إىل إضفاء الصبغة
القانوني��ة عىل تنقل األش��خاص بني إرسائي��ل وهذه املناطق» .وأض��اف أيضاً أن جميع
األش��خاص الذين اجتازوا» حدود م��ا قبل الحرب معرض��ون للمحاكمة مبوجب قانون
منع التس��لل» ،وأن اإلجراءات الجديدة تضفي «صفة رشعية عىل دخول اإلرسائيليني إىل
املناطق املحتلة ،ودخول سكان تلك املناطق إىل إرسائيل».191
إال أن��ه بالرغ��م من انهيار اإلدارتني العربيتني ،وانحس��ار ظل الس��لطتني ،عن كل من
الضفة الغربية وقطاع غزة ،احتفظ الحكم األردين اساس��اً ،والحكم املرصي بدرجة أقل،
بنفوذهام الس��يايس يف الضفة والقطاع ،وحرص الحكم األردين ،من جانبه ،عىل التمسك
بحقه يف الس��يادة عىل الضفة الغربية وعىل اعتبار أرضها جزءا ً من أراضيه وسكانها من
مواطنيه.
وانس��جاماً مع التمسك بحق الس��يادة هذا ،الذي ظل ثابتاً يف السياسة األردنية طوال
الس��نوات الالحقة ،وافقت حكومة ع�مان عىل اعتامد الجس��ور املفتوحة مع املناطق
املحتلة ،وواظبت عىل دفع رواتب موظفي إدارتها السابقة يف الضفة الغربية ،واعتمدت
املخصصات املالية الس��نوية واالستثنائية ،ملختلف املؤسس��ات االقتصادية واالجتامعية
والبلدية ،املسجلة حسب اللوائح والقوانني األردنية.
ومن ناحية أخرى ،أبقت س��لطات الحكم العس��كري اإلرسائييل عىل القوانني األردنية
سارية يف الضفة الغربية ،وكذلك عىل الدينار كعملة معرتف بها .وقد ساعد هذا املوقف
اإلرسائييل الحكومة األردنية يف انتهاج سياسة ذات مغزى يف املناطق املحتلة ،وخاصة يف
الضفة الغربية ،فحافظت عىل النفوذ األردين فيها ،وكرسته يف مواقف عملية ملموسة.
ومل تك��ن مح��اوالت الحكم األردين ،الس��تعادة نف��وذه ،وتكريس حضوره الس��يايس،
تصطدم باعرتاضات جدية ،س��واء من قبل إرسائيل أو س��كان املناطق املحتلة ،وخاصة
الضف��ة الغربية .فإرسائيل ،من جانبه��ا ،كانت ترى يف الحكم األردين محاورا ً ال بديل له،
يف أية مفاوضات محتملة ،وتبدي اس��تعدادها للتوصل معه التفاقية حل وسط إقليمي.
ولذلك فإنها مل تجد بدا ً من اإلبقاء عىل بعض الصالت السياس��ية األردنية بسكان الضفة
الغربية عىل وجه الخصوص ،بعد أن برزت عوامل سياس��ية فيام بعد ،هددت بتقويض
املركز التقليدي للحكم األردين فيها ،ونعني بذلك حركة املقاومة الفلسطينية ،التي بدأت
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بالتنامي ،سياسياً وعسكرياً ،منذ ذلك الوقت.
وهك��ذا ،مل تج��د إرسائيل يف محافظ��ة األردن عىل نفوذه يف الضف��ة الغربية ،بل ويف
تعزي��ز هذا النفوذ وامتداده إىل قطاع غزة ،ما يثلم سياس��تها القامئة عىل اعتبار األردن
الرشيك النهايئ يف تقرير املس��تقبل السيايس لس��كان هاتني املنطقتني .كام أن محافظة
األردن عىل تلك الصالت ،ومتس��كه الثابت بحقه بتمثيل السكان يف الضفة الغربية عىل
األق��ل ،منع إرسائي��ل نظرياً من اإلقدام عىل اتخاذ خطوات ضم رس��مية ونهائية لهاتني
املنطقتني ،أسوة مبا كانت قد اتخذته يف الجليل عام  ،1948حينام مل يكن بحوزة أي من
الدول العربية حق بإدعاء السيادة عىل تلك املناطق التي احتلتها الدولة العربية ،خارج
إطار ما خصص لها من مرشوع تقسيم فلسطني للعام .1947
وال يعني ذلك أن التمس��ك األردين بالس��يادة عىل الضفة الغربي��ة ،حال دون ضمها
إىل إرسائي��ل ،إال أنه كان أحد العوامل الهامة التي قيدت الترصف اإلرسائييل مبس��تقبل
األرايض املحتل��ة ،م��ن جانب واحد ،طامل��ا أن هذه األرايض مح��ل إدعائني ،عىل األقل،
بالسيادة عليها.
أما سكان الضفة الغربية ،فقد كانوا بدورهم غري معرتضني عىل استعادة األردن ملركزه
السابق بني ظهرانيهم ،ومتس��كه بحق التفاوض باسمهم والنيابة عنهم سياسياً .بل أنهم
سعوا من جانبهم إىل تعزيز النفوذ األردين وتكريسه ،عرب مختلف املواقف والترصيحات،
الت��ي كانت تديل بها أبرز الرموز السياس��ية لهؤالء الس��كان .وق��د تأكد ذلك من خالل
املذكرات وعرائض االحتجاج ،التي رفعتها املجالس البلدية إىل سلطات الحكم العسكري
اإلرسائييل ،احتجاجاً عىل ضم القدس رس��مياً إىل إرسائي��ل .فقد تضمنت تلك املذكرات
والعرائض ،إىل جانب االحتجاج ضد إجراء الضم اإلرسائييل ،متس��كاً قوياً بالحكم األردين
وتأكيد الوالء له.
ففي مذكرة زعامء الضفة الغربية املسلمني ،مثالً ،املرفوعة إىل الحاكم العسكري للضفة
الغربي��ة حول ضم القدس ،أعلن هؤالء «أن أهايل القدس العربية وضواحيها قد س��بق
لهم ومارس��وا حق تقرير مصريهم بحرية تامة مع باقي أهايل الضفة الغربية ،بالوحدة
م��ع الضفة الرشقية ،فكونوا بذلك اململكة األردنية الهاش��مية مبوجب اإلقرار اإلجامعي
ملجلس األمة األردين بتاريخ  .192»1950/4/24وقد كان من بني املوقعني عىل هذه املذكرة
بعض من تقلدوا ،فيام بعد ،أعلن املناصب السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية.
كذلك ف��إن مذكرة أطباء ومحام��ي ومهنديس وصيادلة الضف��ة الغربية املرفوعة إىل
الش��يخ عبد الحميد الس��ائح ،رئيس املجلس اإلسالمي يف القدس قبل إبعاده إىل األردن،
حول إجراء الضم ،تضمنت لغة ش��بيهة باملذكرة الس��ابقة .فقد أكد موقعو املذكرة عىل
متس��كهم باألوضاع القانونية ملؤسس��اتهم النقابية ،املوصوف��ة باألردنية .193ويف عريضة
نقابيي القدس إىل السائح ،أعلن املوقعون عن نقابات العامل» التمسك بعروبة القدس
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التي هي جزء ال يتجزأ من اململكة األردنية الهاش��مية» .194وهكذا نجد ،مثالً ،أن معظم
الوثائ��ق حول مقاومة الضفة الغربية لالحتالل اإلرسائييل ،خالل النصف الثاين من العام
 ،1967تشرتك جميعاً يف األعراب عن التمسك بالصيغة األردنية السابقة ،وتعكس مئات
األسامء املذيلة لها تلك الوثائق مدى اتساع قاعدة هذا التيار الجارف ،يف الضفة الغربية
عىل األقل.
ويف الوقت الذي كان س��كان الضفة الغربية يعلنون عن متسكهم بالصيغة األردنية ،مل
تعرتض حركة املقاومة الفلسطينية ،التي غدت بعدئذ ذات نفوذ كبري يف األردن ،بدورها
ع�لى املرك��ز القانوين للحكم األردين تجاه س��كان الضفة الغربية .فقد كان املس��ؤولون
األردني��ون يس��تقبلون غونار يارنغ ،وس��يط األمم املتحدة ،ويفاوضونه حول مس��تقبل
املناط��ق املحتلة ،وتنفيذ قرار مجلس االمن الدويل رقم  ،242من دون أدىن اعرتاض من
حرك��ة املقاومة ،التي ظلت من جانبها ترفض قرار مجل��س األمن املذكور ،وتعارض كل
التسويات السياسية القامئة عىل أرضيته.
وق��د اختارت حركة املقومة ،بعموم فصائلها ،ه��ذا املوقف الهرويب ،بالرغم من ثقلها
املادي والس��يايس بني الجامهري الفلس��طينية ،خاصة بع��د أن اجتازت يف أعقاب معركة
الكرامة الش��هرية يف إذار  ،1968عتبة الوجود الرسي املعزول عن حركة الجامهري .ففي
الوق��ت الذي كانت املقاومة تؤك��د وجودها املادي وحضورها الس��يايس ،تحت عنوان
الشخصية الوطنية الفلسطينية ،وعرب مؤسس��ات جامهريية وفدائية فلسطينية ،مل يجر
من جانبها أي تشكيك يف رشعية متثيل الحكم األردين ملواطنيه يف الضفتني ،كام مل تنتقص
م��ن حقوقه عليهم أو واجباته��م تجاهه .ومل يجد الحك��م األردين باملقابل ،بالرغم من
حساسيته املتناهية ،يف تطور املؤسسة الكيانية الفلسطينية (منظامت ،أحزاب ،فدائيون،
جيش تحرير ،الخ) تقويضاً ملركزه القانوين تجاه الضفة الغربية ،وال مساً بأردنية مواطنيه
الرسمية .وقد شهدت أيضاً السنوات القليلة الالحقة عىل معركة الكرامة ،أشكاالً تنسيقية
بني املؤسس��ة الفلس��طينية وب�ين الدولة األردني��ة ،بالرغم من وقوع بع��ض الحوادث
واالصطدام��ات املتفاوتة الخط��ورة خالل تلك الفرتة .فلق��د كان موقف حركة املقاومة
هذا ،الذي مل يحمل أية س�مات انفصالية أو عقائدية اس��تقاللية ،يتيح هامش��اً عريضاً
للتعايش مع الحكم األردين ،ويؤسس نوعاً من العالقات السلمية الرقيقة البطن بينهام.
ومل تك��ن حركة املقاومة تصطنع لنفس��ها هذا املوق��ف «األيديولوجي» يف معزل عن
الجامه�ير الفلس��طينية ذاتها .فقد كانت ه��ذه الجامهري ،التي مل متتلك أساس��اً ثقافة
كيانية راس��خة فيام م�ضى ،تقدم طوال س��نوات االحتالل األوىل مس��ألة عروبة األرض
عىل غريها من املس��ائل .فأمام إجراءات الضم والتهويد واملصادرة ،وإقامة املستوطنات
والقمع واإلبعاد ،والسلسلة الطويلة املالزمة لقوة احتالل عسكرية ،استلزم درء الهجمة
اإلرسائيلية ،بالرضورة ،التمسك بالصيغ القانونية واألوضاع السابقة ،التي تحظى باعرتاف
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دويل ما ،وتشكل قيدا ً نسبياً عىل حرية الترصف اإلرسائييل.
عىل هدي هذه الخلفية الالكيانية لجامهري الضفة الغربية ،والسياس��ات الالاستقاللية
لحرك��ة املقاوم��ة الفلس��طينية ،توافقت مصال��ح ومواقف أطراف الرصاع ،األساس��يني
واملبارشين ،حيال مسألتني منفضلتني يف الضفة الغربية وعموم املناطق املحتلة ،أوالهام
بروز قيادة سياس��ية محلية يف الضفة والقطاع ،فقد عملت إرسائيل والحكومة األردنية
وحركة املقاومة الفلسطينية ،كل بحسب ذرائعها الخاصة ،عىل منع تبلور قيادة سياسية
محلية لسكان الضفة والقطاع ،الذين يبلغون نحو مليون نسمة.
فحرك��ة املقاومة من ناحيتها ،كانت ترى بح��ق ،أن تبلور أية قيادة محلية يف املناطق
املحتلة ،س��يخلق قضيت�ين منفصلتني ،إحداهام للفلس��طينيني الواقعني تحت االحتالل،
وثانيتهام ملن غادروا إىل املنفى .وعوضاً عام تجسده مثل هذه التجزئة من مخاطر بالغة
عىل القضية الفلسطينية برمتها ،فإن وجود قيادة محلية كان من شأنه ،يف ظل معطيات
تلك املرحلة ،أن يقود إىل التفريط باألهداف األساسية والكربى التي كانت ترفعها قيادة
املقاومة ،والتي متثلت يف تحرير فلسطني من الوجود اإلرسائييل الصهيوين.
وع�بر معارضة حركة املقاوم��ة لظهور «قيادة بديلة» ،اس��تطاعت أن تنتزع بالكفاح
والتضحي��ات املريرة وحدانية قيادة النضال الفلس��طيني ،وأن متركز بيدي مؤسس��اتها
املختلفة النش��اطات السياسية التمثيلية للشعب الفلسطيني ،بدون منازع جدي ،سواء
من جانب بعض االنفصاليني املحليني يف الضفة الغربية ،أو الوحدويني األردنيني عىل كال
الضفت�ين .وقد احتفظت حركة املقاومة مبوقفها هذا ،ب��دءا من أطالقها الصواريخ عىل
بيت الدكتور حمدي التاجي الفاروقي يف رام الله عام  ،1967وحتى إىل ما بعد تنديدها
بإجراء االنتخابات البلدية عام  ،1972مرورا ً بكل هجامتها السياسية واملادية ضد الرموز
الخطرة ملثل تلك القيادة ،كالشيخ محمد عيل الجعربي ،رئيس بلدية الخليل طوال الفرتة
التالية عىل حرب عام  ،1967والحاج رشاد الشوا رئيس بلدية غزة يف الفرتة ما بني عامي
 1970و.1973
أما الحكم األردين فقد عمل ضد قيام قيادة محلية سياس��ية للضفة الغربية ،انسجاماً
مع موقفه التاريخي عىل هذا الصعيد ،منذ العام  ،1948وضم الضفة الغربية إىل اململكة
األردنية عام .1950
وباعتبار أن س��كان الضفة الغربية كانوا مشمولني بالتمثيل األردين ،سواء عرب مجلس
النواب واألعيان أو املؤسسات الرسمية والشعبية املنتخبة ،فقد كانت املحافظة عىل هذا
الواقع هي إحدى املهامت املركزية يف سياس��ة الحكم األردين تجاه الضفة الغربية .وقد
ترتب عىل ذلك العمل مركزة التمثيل الس��يايس ،ومواصلة التمسك بالسيادة ،والتحدث
باس��م س��كان الضفة الغربية ،مام يتطلب بالرضورة عدم قيام قيادة محلية ،ترش��حها
ظ��روف االحتالل املوضوعية للع��ب دور الرشيك ،مع الحك��م األردين ،يف إمالء رشوط
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التس��وية املمكنة ،وصياغة املوقف الس��يايس تجاه القضايا املركزية يف الرصاع العريب –
اإلرسائييل.
ويف الوقت الذي كان الحكم األردين ميركز نفوذه ويكرس نفسه كممثل رسمي لسكان
الضف��ة الغربية ،كان هؤالء الس��كان يحرص��ون ،من جانبهم ،عىل تأكي��د صفة األردن
التمثيلي��ة تجاهه��م ،يف كل املواق��ف والترصيحات واملذكرات السياس��ية ،طوال الفرتة
الواقع��ة بني عام��ي  1967و .1970وإذا كان قد اعرتى املرك��ز األديب والصفة التمثيلية
للحكم األردين بعض الصدأ ،يف الفرتة ما بني العام  1970وحتى العام  ،1973كام سنوضح
ذلك أدناه ،فإن املوقف األردين من مس��ألة قيام قيادة محلية منافسة يف الضفة الغربية
ظل ثابتاً طوال السنوات التالية عىل حرب العام  ،1967دون اعرتاض فعيل ومهم ،سواء
من جانب حركة املقاومة الفلسطينية أو من جانب إرسائيل ذاتها.
أم��ا املوقف اإلرسائييل حيال قيام قي��ادة محلية يف املناطق املحتل��ة ،فقد كان مركباً
بعناية فائقة ،ومتضمناً ثوابت السياس��ة اإلرسائيلية بأرسها تجاه الش��عب الفلسطيني.
ولذلك ،فإن الكشف عن هذا املوقف ،وتشخيصه بدقة ،يستلزمان بحثاً متأنياً ومراجعة
تاريخي��ة ،األمر الذي مل يك��ن بحاجة إليه موقف كل من حركة املقاومة والحكم األردين
حيال هذه املسألة.
وعلي��ه ،فإن إرسائيل وجدت يف املناطق املحتل��ة ،وخاصة يف الضفة الغربية« ،قيادة»
محلي��ة من خاصية معين��ة ،تحددت مالمحها وبنيتها األساس��ية يف عهد الحكم األردين،
والتي أوجدت لديها فهامً نفعياً «لوظيفتها القيادية» .فكل الذين أوصلهم الحكم األردين
إىل هذه املواقع ،مجردين من هويتهم السياسية ،استطاعوا الحصول عىل منافع معيشية
ومس��اعدة اقتصادي��ة ،لهم وملحيطهم ،عرب قيامهم بدور الوس��يط ب�ين أبناء مناطقهم
والس��لطة املركزية يف ع�مان .وإىل جانب ذلك ،فإن القي��ادة املحلية هذه ،توصلت إىل
وظيفتها السياسية عرب مركزها االقتصادي املتميز ،أو من خالل موقفها العائيل املتمدين.
وملا كان أبرز رموز هذه القيادة ينتمون إىل عائالت ذات مصالح تجارية واقتصادية ،فقد
ازداد تعلقهم النفعي بعامن ،التي كرس��ت قيادة كل منطقة لعائلة ،أو مجموع عائالت
بعينه��ا ،م�ما أضعف أي قيادة عىل مس��توى الضفة الغربية بأكملها ،أو عىل مس��توى
املناطق الفلسطينية كافة.
عىل هذه األرضي��ة ،بدأت إرسائيل يف صياغة موقفها من بروز قيادة محلية للمناطق
املحتلة بسلس��لة من اإلج��راءات اإلدارية – السياس��ية ،كان يف طليعتها املحافظة عىل
القوى والعالقات السياس��ية واالقتصادية والطبقية ،التي كانت س��ائدة يف تلك املناطق
قبل احتاللها ،ابتداء من تثبيت سلطة املخاتري والوجهاء يف الريف والقرى عموماً ،وانتهاء
برؤساء املجالس البلدية والغرف التجارية وأعضائها يف املدن.
ث��م اتخذت إرسائيل الخطوة الثانية واملتممة لخطوتها األوىل ،حني منحت املؤسس��ة
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البلدية ،إىل جانب الغرف التجارية ،الحق بالبقاء واالستمرار ،رغم انهيار كافة املؤسسات
اإلدارية األخرى .وفوق ذلك منحت البلديات صالحيات واس��عة وجديدة ،تتعدى حجم
ونط��اق مس��ؤولياتها التقليدية ،حني غدت صل��ة الوصل الوحيدة ،واملع�ترف بها ،بني
سلطات الحكم العسكري وبني السكان ،يف كل ما يتعلق بشؤون حياتهم اليومية.195
إال أن إرسائي��ل ،يف موقفها ذلك ،حاولت الفصل بدقة بني دور القيادة املحلية املمثلة
باملؤسس��ة البلدي��ة عىل وجه العموم ،يف مجال العمل املح�لي ،وبني دورها عىل صعيد
التمثيل الس��يايس .فقد كش��ف عن ه��ذا التحديد ،يف وقت مبكر م��ن وقوع االحتالل،
مويش دايان وزير الدفاع اإلرسائييل آنذاك ،خالل زيارة قام بها إىل مدينة جنني ،حني قال:
«إذا جاء الوجهاء العرب ورؤس��اء املجالس والبلديات يف يهودا والس��امرة إىل الحكومة
اإلرسائيلية ،وطلبوا منها تسليم عبء املسؤولية وإدارة األعامل ،فمن املحتمل أن نوافق
عىل ذلك ،رشيطة أن يكونوا مسؤولني عن ذلك بكل معنى الكلمة» .196وبحسب مصدر
آخر أعلن دايان يف املناس��بة ذاته��ا «أن جميع مهام الحكم باس��تثناء الدفاع املوجودة
الي��وم بيد اليهود ،م��ن املمكن أن تنتقل إىل أي��دي العرب املحليني ،حت��ى اعتبارا من
الغ��د» .197وحني س��ئل دايان عن أقواله هذه يف الكنيس��ت اإلرسائي�لي رد قائالً« :كان
املقصود (بأقواله) إدارة األعامل يف املجال املحيل وليس الحكومي» .وأضاف شارحاً« :أن
هذا املوقف يعرب عن سياس��ة الحكومة يف املناطق املحتلة ،املعروفة بالنسبة إىل رؤساء
البلديات العرب ،وبقدر ما يجوز يل أن أحكم ،فإنها مقبولة لديهم».198
يف ظ��ل محدودية ال��دور القيادي املحيل هذا ،جعلت الحكوم��ة األردنية ،إىل جانب
س��لطات االحت�لال اإلرسائييل ،من املؤسس��ة البلدي��ة ،املفرغة م��ن أي محتوى متثييل
سيايس ،مرجعاً محلياً أعىل لسكان املناطق املحتلة ،حني اعتمدت تصديقها عىل الوثائق
والش��هادات املختلف��ة التي تصدره��ا الدوائر املدني��ة األخرى املدارة م��ن قبل ضباط
إرسائيليني ،مثل دوائر الصحة ،والرتبية والتعليم ،والش��ؤون االجتامعية وغريها .وأوكلت
إىل املؤسس��ات البلدية هذه اعتامد الشهادات والسجالت والوثائق املختلفة ،إضافة إىل
الشؤون التجارية واملالية ،التي تدخل ضمن نطاق مسؤوليات هذه املؤسسة.199
وهكذا ،فإنه ميكن القول أن إرسائيل أبقت عىل القيادة املحلية املوروثة ،ورسمت لها
بدق��ة حدود الدور االقتصادي – االجتامعي ال��ذي كان عليها أن تلعبه ،األمر الذي كان
يعني أن االشتغال بدور سيايس يؤدي للطرد إىل األردن يف أغلب األحيان.
وقد أوجد هذا التحديد اإلرسائييل لدور القيادة املحلية ارتياحاً لدى هذه القيادة ،قبل
غريها من األطراف املعنية ،بأبعاده لها عن رضورات الحس��م ،يف مسائل عديدة ،تخلق
لها خطر معاداة الحكم األردين ،أو االحتالل اإلرسائييل ،أو حتى حركة املقاومة نفس��ها.
ويف الوق��ت ذات��ه لقي هذا التحديد تش��جيع كل من األردن وحرك��ة املقاومة .وحينام
كانت تظهر بعض التعارضات ،اس��تثنائياً ،بني مواقف األطراف املختلفة ،كانت تحديات
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تس��ويات خاصة تقبلها األطراف املتعارضة يف آن واح��د .فبعد إبعاد نديم الزرو رئيس
بلدية رام الله ،مثالً ،اس��تمرت الحكومة األردنية يف اعتبار القائم باألعامل ،خليل موىس
خليل ،نائباً لرئيس البلدية ،بينام اعتربته إرسائيل رئيس��اً للبلدية بكل معنى الكلمة ،أما
خليل نفس��ه ،فقد كان يظهر أمام الس��لطة اإلرسائيلية كرئيس للبلدية ،وأمام الس��لطة
األردنية كنائب لرئيس البلدية فقط.
ويف بعض الحاالت التي مل يستطع فيها بعض رموز هذه القيادة الوصول إىل تسويات
مقبولة من جميع األطراف ،كانوا يتنحون جانباً ويخرسون «وظيفتهم القيادية» ،هذا ما
حدث مع حمدي كنعان رئيس بلدية نابلس األسبق ،الذي حاول أن يخرق سقف الدور
االقتص��ادي – االجتامع��ي للبلدية ،حينام دعا إىل تحويل بلدي��ة نابلس إىل إطار ملوقع
زعام��ة إقليمية .فقد طالب كنعان ،بعد وقوع االحتالل ،بضم ش��خصيات محلية ،ذات
تأثري سيايس عىل نطاق أوسع من منطقة نابلس ،إىل مجلس بلدية املدينة ،مثل حكمت
املرصي وقدري طوقان وراش��د النم��ر وغريهم .وقد أثار كنع��ان مببادرته هذه كال من
إرسائيل واألردن وحرك��ة املقاومة ،إىل جانب جزء من القيادة املحلية يف املدينة .وعليه
وجد نفسه وحيدا ً خارج الرسب ،األمر الذي دفعه إىل تقديم استقالته ،وتحول إىل داعية
سياسية من أجل إجراء انتخابات بلدية جديدة ،للقيام فيام بعد مبهام سياسية ومتثيلية
تخرج عن النطاق املحيل.200
أما املس��ألة الثانية فتتعلق بالدعوات إىل قيام دولة فلس��طينية ،ففي مفارقة فريدة
أخ��رى ،توافق��ت مصالح أطراف ال�صراع املبارشين ومواقفهم ،كل م��ن رؤيته الخاصة
وفهمه املس��تقل ،عىل وأد بعض الدع��وات الكيانية ،التي تم ترويجها يف الضفة الغربية
ع�لى وجه التحديد ،من قبل بعض أبنائها ،ومبباركة مكاتب الحكم العس��كري يف بعض
األحيان.
فحركة املقاومة الفلسطينية ،التزاماً منها بهدف التحرير الشامل لألرايض الفلسطينية،
من براثن إرسائيل الصهيونية ،قصفت بالصواريخ ،يف وقت مبكر من تاريخ إطالق هذه
الدع��وة ،بيت الدكتور حمدي التاجي الفاروقي الواقع يف مدينة رام الله يف كانون األول
 ،1967وذل��ك باعتب��اره أحد دعاة دولة فلس��طينية تقام عىل جزء من أرض فلس��طني،
وتس��لم بالواقع اإلرسائييل وتتعايش معه .وقد حافظت املقاومة عىل موقفها هذا حتى
أواخر الفرتة التي نعالجها ،أي العام  .1970فقد رفض مثالً ،ناطق باسم منظمة التحرير
الفلسطينية دعوة الشيخ محمد عيل الجعربي إلنشاء كيان فلسطيني ،بقوله «إننا نرفض
ونقاوم أي حل يضمن بقاء الحركة الصهيونية متجسدة ،ألن هدفنا هو التحرير الشامل
ل�لأرايض الفلس��طينية» .وكان الجعربي قد دع��ا إلقامة كيان فلس��طيني وانتقد حركة
املقاومة لوقوفها يف وجه دعوته.201
أما الحكم األردين ،متسكاً منه باستمرار سيادته عىل الضفتني .فقد عاجل من جانبه كل
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أصحاب هذه الدعوات بحمالت اعالمية منددة مبراميها وبالقامئني عليها .وكان يف طليعة
من استهدفتهم حملة األردن هذه الشيخ محمد عيل الجعربي ذاته.
وع�لى العموم ،فإنه ليس من العس�ير فهم سياس��ات كل من املقاوم��ة واألردن ،إزاء
مس��ألة قيام دولة فلسطينية ،اس��تنادا ً إىل موقفهام املتقاطع حيال تبلور قيادة سياسية
محلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
أم��ا فيام يتعلق باملوق��ف اإلرسائييل فإنه ،عىل العكس من ذلك ،أكرث غموضاً وأش��د
تعقي��دا ً ،األمر الذي يس��تلزم ملرة أخرى ،قراءة متأنية واس��نادا ً تاريخياً مكثفاً .فموقف
إرسائيل من قيام كيان فلس��طيني ما يف املناطق املحتلة ،مل يكن واضحاً يف األشهر األوىل
من االحتالل ،للمراقب الس��يايس عىل األقل .وبالرغم من ش��يوع أفكار عديدة ،يف ذلك
الوقت ،حول نوايا إرسائيلية إلقامة كيان سيايس ما يف املناطق الفلسطينية املحتلة ،فإنه
من املرجح أن إرسائيل مل يكن لديها سياس��ة فلس��طينية رس��مية محددة ،تنال اجامع
االئتالف الحكومي الواسع الذي كان قامئاً آنذاك.
إىل جانب ذلك ،فإن إرسائيل التي مل تطرح عىل نفس��ها يف أي وقت آخر سابق تصورا ً
لكيان فلس��طيني خاص ،ضمت إليه��ا القطاع الرشقي من مدين��ة القدس ،دون غريها
م��ن األرايض املحتلة ،مام كان يعني مصريا ً مختلف��اً ينتظر هذه األرايض ،يف يوم ما ،غري
ضمها إىل إرسائيل .وبالتايل فإن سياس��ة التجاهل القوم��ي التي تم اتباعها حيال األقلية
العربي��ة يف األرايض املحتلة عام  ،1948مل يكن أمامها فرصة للتتابع هذه املرة ،لتش��مل
مليون فلس��طيني جديد .ولذلك كان��ت إرسائيل ،والحالة ه��ذه ،مطالبة باإلجابة عىل
الس��ؤال املتعلق مبصري س��كان املناطق املحتلة عام  ،1967وه��و األمر الذي دعا بعض
رس��مييها إىل البحث عن أشكال كيانية للفلسطينيني ،تستجيب ملعطيات الواقع القائم،
مبا يخدم املصالح األساسية اإلرسائيلية .ومن هنا ميكن فهم االتصاالت التي قام بها بعض
املسؤولني اإلرسائيليني ،يف مكاتب ضباط الحكم العسكري ،للبحث مع القادة املحليني يف
مسألة قيام دولة فلسطينية ما.
ويبدو أن هذه االتصاالت قد متت ،مع سكان املناطق املحتلة ،دون أن تلزم الحكومة
اإلرسائيلية نفس��ها بنتائجها ،أو حتى دون تبنيها رسمياً ،األمر الذي يفرسه اقتصار هذه
املباحثات عىل بعض املوظفني املختصني يف الشؤون العربية ،دون غريهم من الوزراء أو
املس��ؤولني يف أحزاب االئتالف الحاكم .فق��د روى عبد الجواد صالح رئيس بلدية مدينة
البرية ،املبعد عن الضفة الغربية يف أواخر العام  ،1973يف مقال له حول السنوات السبع
التي قضاها تحت االحتالل ،أنه خالل الس��نوات الثالثة األوىل جرت محاوالت إرسائيلية
عدي��دة ،لعرض ما أس�ماه نوعاً من أن��واع اإلدارة الذاتية .وذكر أن��ه التقى يف تاريخ مل
يحدده ،مع مويش ساس��ون ،مستشار رئيس الحكومة اإلرسائيلية للشؤون العربية ،الذي
حدثه عن إمكانية قيام ش��كل من أش��كال اإلدارة املحلية .وقد نقل صالح عن ساسون
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قوله« :إننا نعرض عليكم تويل أموركم بأنفس��كم وإدارة شؤونكم ،إنك ستصبح مسؤوالً
ع��ن التعليم والصحة والرشطة واملحاكم يف مدينتكم  ...وس��نقدم لكم الحامية والدعم
االقتصادي الفني .بتعاوننا س��وية س��نحقق معجزة التقدم العريب واليهودي» . 202وذكر
رئيس البلدية املبعد أن الكولونيل ديفيد فرحي ،مستشار وزير الدفاع للشؤون العربية
يف املناطق املحتلة ،واس��تاذ تاريخ الرشق األوس��ط يف الجامعة العربية قد أعاد عليه ،يف
وقت الحق ،طرح فكرة اإلدارة املحلية التي كان قد طرحها ساس��ون .وأضاف أن فرحي
الذي اجتمع به يف مقر قيادة الحكم العسكري قال« :إننا نطرح عليك قبول فكرة إدارة
ش��ؤونكم بأنفس��كم ،ونحن صادقون تجاهكم .إننا أول حكوم��ة يف املنطقة تتيح لكم
حريات مل تنعموا بها من قبل».203
وقد أكد هذا االتجاه اإلرسائييل حمدي كنعان رئيس بلدية نابلس األس��بق ،يف مقابلة
صحافي��ة جرت معه أواخر العام  ،1968إذ أيد ما ذكره عبد الجواد صالح ،من أن بحث
مسألة الدولة الفلسطينية أو اإلدارة الذاتية ،قد اقترص عىل الجانب اإلرسائييل ،يف حدود
املستش��ارين والضباط والصحافيني ال أكرث .إذ رد كنعان عىل س��ؤال حول ما أش��يع يف
ذلك الوقت عن دولة فلس��طينية» تردد أن إرسائيل تعتزم إنشاءها يف الضفة الغربية»،
يل هذا املرشوع يف الي��وم الثالث لدخول الق��وات اإلرسائيلية
بقول��ه أنه قد «ع��رض ع ّ
مدينة نابلس ،وقد رفضته عىل الفور دون الرجوع إىل املسؤولني يف املدينة .وبعد خروج
يل املرشوع ،دعوت املجلس البلدي ووجهاء املدينة إىل االجتامع
الضباط الذين عرضوا ع ّ
يف منزيل حيث أبلغتهم ما سمعت  ...وقد تكرر البحث معي وسؤايل من قبل الصحافيني
األجانب واإلرسائيليني».204
وباس��تثناء ذلك ،فإن الدعوة إىل كيان فلس��طيني قد طرحت فقط خالل مناقش��ات
الكنيست اإلرسائييل ،من جانب إحدى قوائم املعارضة الهامشية ،التي جوبهت مبعارضة
كافة أحزاب الكنيس��ت ،مبا فيها راكاح غري الصهيوين .فقد ذكر أوري افنريي ،النائب عن
قامئة هاعوالم هازيه ،وهو يجيد باسم كتلته املكونة من شخصني ،رأيه يف رشوط السالم
مع العرب ،أنه يجب «إقامة جمهورية عربية فلس��طينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة،
وأن ينضم إليها رشق األردن ،إذا كانت لديه رغبة يف ذلك».205
وإذا كانت الدعوة إىل كيان فلسطيني ما قد أخذت جانباً من اهتاممات بعض املوظفني
اإلرسائيليني املتخصصني ووقتهم ،فإنها مل تجد ،من جانب الرسميني اإلرسائيليني أنفسهم
غ�ير الرفض القاطع وحده .ويف هذا املجال ،ميكن اعتبار الترصيح الذي أدىل به أبا أيبان
وزي��ر الخارجية اإلرسائييل ،يف ش��باط  ،1969خري معرب عن املوقف الرس��مي اإلرسائييل
حيال مس��ألة الدولة الفلس��طينية ،حني أعلن أنه يرفض فكرة إقامة دولة فلسطينية يف
الضف��ة الغربي��ة ،ألن خلقها إىل جان��ب كل من األردن وإرسائيل» يس��بب االزدحام يف
املنطقة» .ولكن من حق الفلسطينيني ،الذين يسكنون عىل ضفتي نهر األردن ،أن يقرروا
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هويتهم.206
وقد متت صياغة هذا املوقف اإلرسائييل ،الرافض يف جوهره ملسألة قيام دولة فلسطينية
أو أي تعبري مش��ابه ،يف وقت كانت تنش��ط فيه بعض القي��ادات املحلية ،خاصة يف رام
الل��ه والقدس ،بالدعوة إىل إقامة دولة فلس��طينية عرب الح��وار واملفاوضة مع إرسائيل.
ومن املؤكد أن هذه الدعوة التي اقترصت عىل بعض املثقفني ،قد اس��تفادت من املناخ
الحواري الذي كان يجريه خرباء الش��ؤون العربية يف الدوائر اإلرسائيلية املختصة .ورمبا
وجد أصحابها ايضاً ،بعض التشجيع من جانب دوائر خاصة ،بهدف زرع البلبلة وإظهار
ع��دم االجامع العريب ،وراء موق��ف األردن عىل األقل ،املطالب بانس��حاب إرسائيل من
األرايض املحتل��ة ،خاصة أن املظاهرات واالرضابات واالحتجاجات الش��عبية الواس��عة،
كان��ت تع��م مختلف مدن املناطق املحتل��ة ،مبا فيها القدس ورام الل��ه ،موطن الدعوة
االنفصالية املبكرة.
وقد لخص عيل الخطيب ،رئيس تحرير صحيفة الش��عب املقدسية ،املبعد عن الضفة
الغربي��ة عام  ،1974النش��اطات املحلية باتجاه دولة فلس��طينية ،بقوله أن «أول طرح
عميل لفكرة قيام دويلة يف الضفة الغربية ش��جعتها س��لطات االحتالل إىل جانب بعض
موظفي الس��فارة األمريكية ،وش��ارك فيها مجموعة من الفلسطينيني يف رام الله ونابلس
والخلي��ل» .ومن املالحظ «أن طرح هذا املرشوع جاء بعد معركة الكرامة يف آذار 1968
وامت��د حت��ى عام  ،»1970ثم يوض��ح «أن االحتالل مل يكن جادا ً يف ط��رح الفكرة وإمنا
استعمل األشخاص الذين قاموا بها واستغلها استغالالً واستهالكاً كبريين».207
وهك��ذا نجد أن الرتويج ملرشوع قيام دولة فلس��طينية يف املناطق املحتلة قد تم من
جانب تيارات سياس��ية معزولة ،هامش��ية وعدمية األثر يف مجريات األحداث األساسية،
س��واء عىل الجانب اإلرسائييل أو من جهة س��كان الضفة الغربية .فعىل الجانب األول،
اقت�صرت الدعوة إلقامة مث��ل هذا املرشوع عىل أوري افنريي وكتلت��ه الربملانية املكونة
من ش��خصني ،فيام كان املوظفون املختصون يناقش��ون الفكرة ويقيسون ردود الفعل.
أما من جهة س��كان الضفة الغربية ،فإنها مل تنل س��وى تأييد بع��ض املثقفني واملهنيني،
أمثال الدكتور حمدي التاجي الفاروقي وعزيز ش��حادة ومحمد أبو شلباية وغريهم .كام
حظي��ت الدعوة االنفصالية ه��ذه بتأييد كبري من جانب الش��يخ محمد عيل الجعربي،
صاحب الرتاث «الوحدوي» املميز يف مؤمتر أريحا عام .1950
وم��ع ذلك ،فقد تكفل طرح بعض اإلرسائيليني ملرشوع دولة فلس��طينية ،باس��تنهاض
معارضة فلس��طينية واسعة وعميقة ،تجاوزت حدود الضفة الغربية إىل الفلسطينيني يف
قط��اع غزة وكاف��ة مناطق اللجوء .ومنذ ذلك الوقت عرف مرشوع الدولة الفلس��طينية
بتس��ميات ومرتادفات لفظية ظلت عالقة به إىل حني ،مثل الدويلة الفلسطينية والدولة
املسخ والكيان الهزيل ،الخ.
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ك�ما تالزمت مقاومة االحتالل برفض مرشوع الدولة الفلس��طينية .واقرتن هذا وذاك
بإجامع فلس��طيني واسع يف الضفة الغربية ،عىل التمسك باألوضاع السياسية والقانونية
التي كانت س��ائدة قبل وق��وع االحتالل .وكان ذلك يعني ،بالرضورة ،التمس��ك بوحدة
الضفتني بقوة ،يف إطار اململكة األردنية الهاشمية ،دفاعاً عن عروبة األرض ودرءا ً ألخطار
الضم والتهويد التي تتهددها .وقد عربت عن هذا التيار «الوحدوي» كافة أشكال النضال
الوطني الس��لبية ،الت��ي عمت مختلف مدن ومناطق الضف��ة الغربية ،حيث نادت كل
الش��عارات التي اطلقها املتظاهرون ،وكافة مذك��رات االحتجاج التي بعثت بها الهيئات
والشخصيات واملؤسسات الوطنية إىل املراجع الدولية ،يف أعقاب اإلعالن عن ضم مدينة
القدس رس��مياً إىل إرسائيل ،بتمس��ك عرب املدينة املقدس��ة والضفة الغربية بهويتهم
القومية األردنية وبوحدة ضفتي نهر األردن ،يف إطار اململكة األردنية.
أما خارج الضفة الغربية ،فقد وقع الفلسطينيون ،كغريهم ،تحت هول النتائج املادية
والعاطفي��ة التي أس��فرت عنها حرب حزيران ع��ام  .1967وبالرغم م��ن أن نتائج تلك
الحرب كانت تخاطب الش��عوب العربية جميعها ،فقد كان الفلس��طينيون هم أول من
اس��تجاب لتحدياتها الكبرية ،األمر الذي رصفهم إىل الكفاح املس��لح ،واقتصار برنامجهم
الوطني عىل رفض الهزمية ،والدعوة إىل اعتامد حرب الش��عب الطويلة ،مع إبراز أهمية
العامل الذايت الفلسطيني يف حرب التحرير الوطنية.
وعلي��ه ،ميكن الق��ول أنه يف ظ��ل املناخات الفكري��ة املوصوفة آنف��اً ،توقف الوعي
الفلس��طيني عىل ال��ذات الخاصة ،كام غاب��ت ،يف أتون معركة اس�ترداد عروبة األرض،
واالنخراط الشامل يف الكفاح املسلح ،الدعوات الكيانية الفلسطينية ،حتى لدى منظريها
األوائل يف صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية .وعندما كان يروج لبعض تلك الدعوات،
يف ظل هذا املناخ الس��ائد ،كانت تتم محارصتها وعزلها ومقاطعة مروجيها .فقد حرص
املجل��س الوطني يف دوراته الخمس ،التي عقدها بني ح��رب عام  1967وأحداث أيلول
عام  ،1970عىل ش��جب فك��رة الكيان أو الدولة الفلس��طينية يف املناطق املحتلة ،وندد
بأصحابها وتوعدهم وإقام الحجر الوطني عليهم.208
( )2الدعوة إىل التكافؤ الكياين ()1973-1970
م��ا أن انرصم العام  1969حتى كانت حركة املقاومة الفلس��طينية قد أرس��ت دعائم
البناء الكياين الفلسطيني .فقد اتسعت صفوف منظامت املقاومة ،مبؤسساتها العسكرية
وشبه العسكرية واملدنية ،إىل املزيد من الفدائيني ورجال امليليشيا واألعضاء .كام تطورت
املنظامت الش��عبية الفلس��طينية تطورا ً كبريا ً ،ع�بر اتحادات الع�مال والطالب واملرأة
والش��بيبة واألشبال والزهرات ومؤسس��ات الخدمة االجتامعية ،التي اخذت كل سامتها
الفلس��طينية الخالصة ،خالل عملها بني السكان واملواطنني الذين غيبت مواطنيتهم ،عرب
املؤسسات واألجهزة األردنية.
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وأدى ه��ذا الوض��ع ،الذي اكتمل إىل ح��د بعيد يف أوائل الع��ام  ،1970إىل انقطاع يف
الصيغة الفلس��طينية – األردنية عىل املستوى املؤس�سي ،وإىل خلق وضعني متجاورين
عىل أرض واحدة ،األمر الذي خلق ازداجية س��لطوية ،بني حركة املقاومة ذات الس��لطة
غري املعلنة ،والحكومة األردنية ذات الس��لطة املعلنة .وقد أدى وجود هاتني السلطتني،
بدوره ،إىل خلق والءات ش��عبية متضاربة ،وإىل قي��ام ممثليتني متناقضتني عىل الصعيد
السيايس واملادي املبارش.
إال أن ذلك البناء الكياين كله ،قد تم يف ظل غياب الوعي برضورة قيام كيان فلسطيني
منفصل .وكان أبعد ما دعت إليه تلك املؤسس��ات الكيانية هو املحافظة عىل الشخصية
الفلس��طينية أو إعادة بعثها من جديد .ومل تدل أي من السياس��ات أو الش��عارات التي
اتبعتها حركة املقاومة ،خالل تلك الفرتة ،عىل توجه ملموس نحو إعالن سلطة فلسطينية
خاصة بالفلسطينيني يف الضفة الرشقية .وان من أبرز الشعارات التي ظلت سائدة ،طوال
تلك املرحلة ،ش��عار عدم التدخل يف الش��ؤون الداخلية للدول العربية ،مبا فيها األردن،
حيث املقاومة وجامهريها.
ومع ذلك ،فإن عملية الرتاكم يف البناء املؤس�سي ،أمثرت مع بداية العام  ،1970بعض
السياس��ات اإلقليمية لدى حركة املقاومة وركزت ،من جهة أخرى ،املزيد من السلطات
الفعلية بني يدي س��لطتها غري املعلنة ،مام دف��ع الحكومة األردنية إىل محاوالت عديدة
الس��تعادة الكثري من س��لطتها املفقودة .فكانت أحداث العارش من شباط ،والسابع من
حزيران ،وأخريا ً الصدام الشامل يف السابع عرش من أيلول عام .1970
وف��وق ذلك ،رعت حركة املقاومة املطالبات الش��عبية ب�ضرورة قيام حكومة وطنية،
وتبنت أحياناً مثل هذه املطالبات ،األمر الذي اعترب من قبل األردن ،خروجاً عىل ش��عار
املقاومة القائل بعدم التدخل يف الش��ؤون العربية .ك�ما رفعت بعض فصائل املقاومة،
يف تلك الفرتة ،ش��عارات تدفع إىل االنقضاض واإلجهاز عىل ما بقي من س��لطة الحكومة
األردني��ة .وكان األبرز عىل ذلك الش��عارين الذين رفعتهام الجبه��ة الدميقراطية لتحرير
فلسطني ،وهام «ال سلطة تعلو فوق سلطة املقاومة» ،ثم «كل السلطة للمقاومة».
غري أن مثل هذه التوجهات السلطوية ،التي ال تحمل بدورها سامت كيانية انفصالية،
مل تكن معربة عن الخط الرئييس أو االتجاه الرسمي لحركة املقاومة .فقد أجرت املقاومة
ذاتها مراجعة نقدية لبعض سياس��اتها اإلقليمية ،ودعت نفس��ها إىل الرتاجع العميل عن
بعض تطبيقات هذه السياسات ،وذلك حني قرر املجلس الوطني الفلسطيني ،الذي عقد
يف دورة اس��تثنائية يف آب  1970يف عامن ،إىل إلغاء االتحادات والنقابات الفلس��طينية
الرصفة.
إال أن الحكم األردين اندفع يف أيلول  1970إىل حس��م املوقف ،تحت تربيرات عديدة،
كان من بينها اإلش��ارة إىل املخاطر التي أصبح��ت تحيق بالكيان األردين ذاته ،نتيجة منو
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املؤسس��ات الكيانية الفلسطينية ،ومامرساتها لبعض السياسات اإلقليمية حيناً ،وسلوكها
بعض االتجاه��ات املغامرة أحياناً أخرى .فتميزت حملة التعبئة األردنية ،التي س��بقت
الصدام الش��امل يف أيلول ،بالرتكيز عىل إثارة النعرة اإلقليمية – الكيانية لدى أبناء رشق
األردن ،وتخويفهم والتهويل عليهم باملخاطر الفلس��طينية املحدقة بهم ،وهي سابقة مل
تصدر عن أي من األجهزة األردنية طوال الس��نوات الت��ي تلت ضم الضفة الغربية عام
.1950
فقد قامت الحكومة األردنية ،خالل األش��هر القليلة الس��ابقة ع�لى صدام أيلول ،إىل
عقد عدة مؤمترات للعشائر األردنية ،كان أبرزها ذلك الذي عقد يف آب يف بلدة صويلح
القريبة من عامن ،وتقرر فيه الدعوة إىل عقد مؤمتر عام للعش��ائر األردنية .وقد تضمن
البيان الذي صدر عن مؤمتر صويلح اتهام حركة املقاومة بأنها تس��عى إىل االستيالء عىل
الكيان األردين ،ودمجه يف كيان فلس��طيني أوس��ع .وقال البيان أنه «يطرح يف الس��احة
الدولية مرشوع مبتكر يش��كل حلقة جديدة من حلقات املسلسل التآمري عىل العروبة
ومصريها أال وهو التلويح بإقامة دولة فلسطينية تتألف من بقية أرض فلسطني الذبيحة
مضافة إىل تراب الوطن األردين  ...إن الوطن األردين ليس ملكاً لغري الشعب األردين وملن
يرضاه وطناً ،فهو ليس س��لعة تعرض يف س��وق املزايدات السياس��ية ودهاليز املؤامرات
االس��تعامرية وس��تظل إرادة األردني�ين كفيلة وق��ادرة يف كل وقت عىل تجس��يد هذه
الحقيق��ة وصيانتها من كل عبث وتآمر» ،وأن املؤامرة تس��تهدف «تدمري األردن ش��عباً
وكياناً ورس��الة» ،والتشكيك بـ«األردنيني والنظام والجيش  ...يف بلد ليس فيه بيت واحد
مل يقاتل أو يقتل أو يصاب فرد من أفراده من أجل فلسطني».209
واستمر الحكم األردين ،خالل صدام أيلول وما بعده ،يف إثارة النعرة الكيانية األردنية،
واس��تثامر تداعياتها العصبية ،يف مواجهة الفلسطينيني وحركتهم الوطنية املمثلة بحركة
املقاوم��ة .وخالل عمليات اإلثارة تلك ،جرى التأكيد ع�لى أن «األردن بلد األردنيني ،أما
الفلس��طينيون فدخالء ،وهم ال يش��عرون باالنتامء لألردن وهم أس��اس البالء وس��بب
الخ��راب والدم��ار» .210وإضافة إىل العش��ائر ،فقد كان الجيش ه��و املخاطب يف حملة
التعبئة اإلقليمية ضد الفلس��طينيني ،باعتباره األداة الضاربة بيد الس��لطة ومالذ نفوذها
األخ�ير .ففي أعقاب صدام أيلول صدرت صحيفة «األق�صى» التي كان يصدرها الجيش
تح��رض ضد« :من أطف��أ النور يف عامن؟ من قتل الحركة يف بعض ش��وارع العاصمة؟»،
وتلعن «أبناء الظالم الذين خططوا ورس��موا يف رساديب جمهورياتهم» .وهكذا «فالذين
جذورهم ضاربة يف أعامق تربة هذا البلد منذ فجر التاريخ عرب جهدهم وعرقهم لبنائه
ل��ن تطاوعهم قلوبهم ع�لى كرس قنديل زهرة يف أرض هذا البلد  ...ألنهم من تراب هذا
البلد جبلوا ومن مائه رشبوا وتحت حرارة شمسه نضجوا وترعرعوا».211
وبقدر ما أش��اعت هذه التعبئة الكيانية رشاس��ة وعنفاً وحش��يني لدى قوات الحكم
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األردين ض��د حركة املقاومة وجامهريها الفلس��طينية ،فقد عمم��ت باملقابل ردود فعل
كيانية ،هي األكرث ش��موالً واتساعاً ،منذ ضم الضفة الغربية كذلك .فأمام هول ما أحدثه
ص��دام أيلول من قتل وتروي��ع ،فيام بدا أنه عملية قتل منظم وجامعي للفلس��طينيني
يف الضف��ة الرشقية ،نهضت من غفوتها الطويلة كل مش��اعر التفرد والوحدانية والغربة
واالستالب ،التي كابر الفلسطينيون طويالً ،عرب عملية اللجوء إىل العروبة واالحتامء بها.
وإن مل تستطع الصحوة الفلسطينية هذه التعبري عن نفسها كثريا ً بني فلسطينيي الضفة
الرشقي��ة ،فإنها قد وجدت تعبريها الكبري والعميق معاً بني فلس��طينيي الضفة الغربية،
خاص��ة بعد أن أكمل الحكم األردين معركته ضد حرك��ة املقاومة يف صيف  .1971وكان
أبرز ما عربت به الفلس��طينية عن نفس��ها ،يف الضفة الرشقية ،تزايد طلبات العودة إىل
الضفة الغربية ،ليس للمواطنني العاديني فحسب ،بل كذلك لبعض رموز القيادة املحلية
التي سبق أن أبعدتها سلطات االحتالل يف أوقات سابقة .فقد قدم رؤساء خمس بلديات
ينتمي إليها خمسة وجهاء يريدون العودة إىل الضفة الغربية ،كفاالت مببلغ مثانية آالف
جنيه إس�ترليني لكل واحد منه��م ،بعد أن وافق مويش دايان ،وزي��ر الدفاع اإلرسائييل،
عىل طلباتهم دفعة واحدة .212كام أرس��ل عرشون ش��خصاً من املبعدين بطلبات عودة
إىل الضف��ة املحتلة ،ع��ن طريق الحاج معزوز املرصي رئيس بلدي��ة نابلس ،التي قدمها
بنفسه إىل سلطات الحاكم العسكري يف البلدية .213كذلك قدم حلمي حنون رئيس بلدية
طولكرم طلباً إىل الحاكم العس��كري بعودة ثالمثائة عائلة فلس��طينية كانت قد غادرت
الضفة الغربية بعد حرب حزيران .1967
أم��ا يف الضف��ة الغربية ،فقد كان��ت ردة الفعل أكرث حدة وتعقيدا ً .بل تس��بب عمق
الصدمة العاطفية التي تلقتها جامهري الضفة الغربية ،من جراء أحداث أيلول ،يف إرساء
بعض األسس املهمة ،التي منت فوقها فيام بعد تيارات انفصالية جادة ،وتوجهات كيانية
كامنة.
وقب��ل أن نعرض ملا نجم عن صدام أيلول وتداعياته العس��كرية من آثار انفصالية يف
الضفة الغربية ،ال بد من اإلش��ارة إىل عمق ردة الفعل الفلسطينية تجاه الحكم األردين،
م�ما مكن لبع��ض تلك الدعوات االنفصالية من إيجاد قاعدة ش��عبية متس��امحة معها
بع��ض ال�شيء ،عىل عكس م��ا كانت تواجهه من عزلة ش��عبية يف الفرتة الس��ابقة عىل
أيل��ول .وعكس بعض النصوص القليلة املتوفرة لدينا عن ردة الفعل الفلس��طينية هذه،
واملنش��ورة يف بعض الصحف املحلية التي تصدر يف القدس املحتلة ،خطورة ما عكس��ه
أيلول يف وعي الش��عب الفلسطيني ،وعمق ما أحدثه من أثار كيانية – إقليمية عميقة.
فق��د أوردت صحيف��ة االنباء اإلرسائيلي��ة ،وصفاً للحالة الش��عبية يف بعض مدن الضفة
الغربية ،إبان أحداث أيلول ،عىل النحو التايل« :مر يوم أمس عىل مدينة نابلس والقضاء،
وهو اليوم الس��ابع للمعارك الدموية الطاحنة التي تجري فوق أرايض الضفة الرشقية ...
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والحزن واألىس ظاهر عىل الجميع  ...وقد توالت االس��تنكارات من جميع الفئات معلنة
عن غضبها ملا يحدث .ونتيجة لهذا القرار فقد أعلن السيد حكمت املرصي عضو مجلس
األعيان األردين حالياً ورئيس مجلس النواب األردين س��ابقاً ،وكذلك الس��يد عبد الرؤوف
الف��ارس عضو مجلس النواب األردين حالياً ،عن اس��تقالتهام اعتب��ارا ً من يوم أمس من
مجلس األعيان والنواب احتجاجاً عىل ما جرى يف األردن  ...وقد قام صباح أمس س��بعة
أش��خاص من مدينة نابلس والقرى التابعة لها بوضع جوازات سفرهم األردنية يف إحدى
الس��احات وصبوا عليه��ا البنزين واحرقوها  ...ويف نفس الوق��ت ازدادت نقمة وغضب
ط�لاب وطالبات امل��دارس يف املدينة عىل أحداث عامن ،وح��اول الطالب والطالبات يف
س��اعات الصباح القيام مبظاهرات  ...وقد قامت دوريات من رجال األمن وقرى الحدود
بتفري��ق املظاهرات .وأعلنت جميع امل��دارس بعد ذلك االرضاب عن الدراس��ة والتزام
الط�لاب منازلهم  ...واعتقل��ت الرشطة عددا ً من الطالب والطالبات الذين اش�تركوا يف
املظاه��رات للتحقيق معهم» .إىل جانب ذلك واصلت الهيئات العامة والهيئات الطالبية
توجيه نداءاتها واستنكاراتها لرؤساء الدول العربية املجتمعني يف القاهرة وللملك حسني
وحكومته لوقف إراق��ة الدماء .ففي مدينة اريحا ،دعا عبده صالح رئيس بلدية املدينة
«إىل عقد اجتامع كبري يف دار البلدية  ...وقرر املجتمعون إرس��ال برقية إىل مؤمتر امللوك
والرؤس��اء العرب إىل القاهرة ،وهيئة األمم املتحدة ،ومؤسس��ة الصليب األحمر الدويل
(يس��تنكرون فيها) املجزرة الرهيبة والدامية» .ويف مدينة الخليل عقد يف قاعدة البلدية
«اجتامع ش��عبي» اتخذ فيه املجتمعون قرارا ً بتقديم العون الفوري إلخوانهم يف الضفة
الرشقية حال توفر س��بل الوص��ول إليهم  ...وقد وجه املجتمع��ون برقيات احتجاج إىل
الزعامء العرب واملسلمني».214
من ناحية أخ��رى ،اجتمع ممثلو الغرف التجارية العربية يف الضفة الغربية ،واصدروا
بياناً أكدوا فيه «أن الغرف التجارية يف الضفة الغربية وهي تتابع بكل أمل وحزن ومرارة
ودهش��ة واس��تنكار ،أنباء املجزرة الوحش��ية الحاقدة يف عامن ،والتي يتربأ منها الخلق
والضمري اإلنساين الحي ،واملوجهة ضد األطفال والنساء والشيوخ والرجال املدنيني األبرياء
العزل يف الضفة الرشقية ،مام مل يش��هد التاريخ ومل يس��جل له مثيالً من قبل ،أن الغرف
التجاري��ة قد بحثت يف اجتامعها  ...تط��ور الحوادث املخزية واملروعة وتدهور األوضاع
املذهلة يف الضفة الرشقية ،واس��تمرار الس��لطات العس��كرية هناك يف متاديها يف أعامل
القمع والبطش والتعذيب والتنكيل الوحيش واإلبادة الجامعية ،وبعد أن اس��تمعت إىل
تقرير اللجنة العربية للملوك والرؤس��اء ،التي حرضت إىل عامن بهذا الخصوص ،والذي
أدان بصورة فاضحة ترصفات هذه الس��لطات وكش��ف تصميمها عىل تنفيذ مخططاتها
اآلمثة الرشيرة ،قد قررت ما ييل:
« -1الطلب من النواب واألعيان واملمثلني الدبلوماس��يني لألردن ،املعتمدين لدى دول
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العامل االس��تقالة فورا ً من مناصبهم ،احتجاجاً عىل هذه املج��ازر الرببرية املريعة وعىل
ترصفات سلطات عامن املخزية.
« -2الطل��ب من الدول العربية تجميد عالقاتها مع األردن ،إىل أن يتغري الحكم الحايل
فيه.
« -3تهي��ب الغرف التجارية يف الضف��ة الغربية باملواطنني بصورة عامة والتجار بصفة
خاصة ،باملبادرة الرسيعة إىل التربع بس��خاء إىل لجان الغوث املحلية التي ستش��كل يف
مدنهم ،وذلك مس��اهمة رسيعة منا يف إنقاذ ما بقي من أهلنا من هذه املحنة الحاقدة
والرشيرة.
« -4مناشدة هيئة الصليب األحمر الدولية واملؤسسات اإلنسانية الدولية األخرى العمل
عىل تسهيل نقل الجرحى إىل مستشفيات الضفة الغربية ملعالجتهم فيها ،ومناشدة هذه
الهيئات تسهيل نقل مواد اإلغاثة املختلفة إىل الضفة الرشقية بأرسع وقت ممكن».
واختتمت الغرف التجارية بيانها بدعوة البلديات واملؤسسات العامة يف الضفة الغربية
وكافة الرجاالت فيها «أن يتالقوا كل يف مدينته ،ليعملوا يف هدوء وس��كينة عىل تشكيل
لجان الغوث املحلية ،لتبارش عملها فورا ً» ،وأعلنت أن مكاتب غرفها وامكانياتها س��وف
توضع بترصف هذه اللجان.215
يف هذا الجو املشحون مبشاعر «األمل والحزن واملرارة والدهشة واالستنكار» ،كام وصفه
بيان الغرف التجارية ،وجدت بعض العنارص الفلس��طينية مناخاً مواتياً إلطالق دعواتها
االنفصالي��ة مجددا ً ،عن الصيغة األردنية .إذ أنه إب��ان أيام أيلول الدامية ،وحني «كانت
الضفة والقطاع حتى الجليل كاملرجل تغيل ثورة وحقدا ً عىل املؤامرة الصهيونية األمريكية
الت��ي تنفذها الرجعية العربية يف األردن ،واملظاهرات متأل ش��وارع وقرى األرض املحتلة
تندد باملؤامرة واملتآمرين» ،دعا الشيخ محمد عيل الجعربي إىل عقد مؤمتر يف بيت زوج
ابنت��ه أنور الخطيب ،محافظ القدس الس��ابق .لبى دعوة الجعربي ع��دد من الوجهاء،
منهم املحامي عزيز شحادة وحمدي كنعان وأنور نسيبة وحكمت املرصي وعبد الرؤوف
الف��ارس وحافظ الحمد الله ومحمود أبو الزل��ف وفايق بركات ونهاد أبو غربية وخليل
م��وىس خليل وحافظ طوقان والياس فريج .ومام دار يف ذلك االجتامع الذي أريد له أن
يكون «عىل غرار مؤمتر أريحا الش��هري» .ق��ول الجعربي« :لقد انتهى كل يشء بيننا وبني
امللك حس�ين .إن الدم ال ميكن أن يتح��ول إىل ماء .يجب أن نقف موقف الرجال الذين
ال ينامون عن ثأرهم .لقد قطع امللك الش��عرة التي تربطه معنا .ثم تكلم حمدي كنعان
رئيس بلدية نابلس الس��ابق فذكر مبا الحقته السياسات األردنية من إفقار القتصاديات
الضفة الغربية ،وأش��ار إىل س��حب الس��فارات من القدس إىل عامن ،وختم« :إنني مع
الشيخ الجعربي فيام اقرتح».216
وأكد رئيس بلدية البرية املبعد ،أن الصيحات كانت تتعاىل يف االجتامع منادية« :سنعلن
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االنفصال»« ،االستقالل مرة أخرى» ،مام حمل الجعربي عىل تقديم اقرتاح مفاده تشكيل
لجنة تحضريية من املجتمعني ،لعقد مؤمتر يف األسبوع التايل ،بعد االتصال بوجهاء قطاع
غزة .إال أن معارضة عبد الجواد صالح نفس��ه وأنور نس��يبه وزير الدفاع األردين األسبق،
واالحتجاجات التي أثارها مجلس بلدية نابلس ضد رئيس��ه الذي أجرب عىل االس��تقالة،
فرطت عقد املؤمترين وذهبت باملؤمتر وأهدافه املبيتة.217
ومل يكن هذا االجتامع ،الذي ش��كل أخطر املحاوالت االنفصالية جدية ،فاتحة الدعوة
إىل قي��ام كي��ان أو دولة فلس��طينية مس��تقلة ،ك�ما مل يكن خامتة مط��اف االنفصاليني
الفلسطينيني .فالشيخ الجعربي كان قد واصل ،خالل السنوات السابقة عىل صدام أيلول،
دعوته إىل قيام دولة انفصالية .كام كان قد دعا لها عدد آخر من املثقفني اليائسني .ففي
شباط  ،1970دعا الجعربي إلقامة كيان فلسطيني يف الضفة الغربية ،لتمثيل الفلسطينيني
يف كال ضفتي األردن .218ويف الش��هر ذاته أدىل محمود أبو الزلف ،رئيس تحرير صحيفة
القدس ،بحدي��ث إىل صحيفة الجويش كرونيل قال فيه« :إن الدولة الفلس��طينية التي
تتأل��ف م��ن الضفة الغربية ل�لأردن وقطاع غزة مع ممر عرب إرسائي��ل ،هي أفضل حل
للتس��وية ،ويحب أن يكون لهذه الدولة س��يطرة عىل القدس م��ع إعطاء فرصة لبحث
التدوي��ل» ،حيث أن «معظم زعامء الضف��ة الغربية يعتقدون بذلك ولكنهم ال يجرؤون
عىل البوح بآرائهم حول هذا املوضوع».219
وتواصلت الدعوة بعد أحداث أيلول عىل يد أنش��ط دعاتها ،وهو الش��يخ محمد عيل
الجع�بري ،الذي دع��ا يف مقابلة له مع صحيف��ة إرسائيلية« ،املجال��س البلدية والغرف
التجاري��ة والوجه��اء إىل انقاذ املوقف بإع��داد اجتامع نتبادل فيه ال��راي ونتدارس أمر
مصرينا» ،حيث سيتقرر مستقبل العالقة بني الضفتني« ،فاألكرثية هي التي ستقرر ذلك.
فإما أن تقرر ربط الضفة الغربية باألردن يف اتحاد فيدرايل ،وإما أن نطالب بوصاية دولية
ملدة خمس س��نوات يجري خاللها اس��تفتاء يقرر الشعب يف ما يريد» .فالفرصة الحالية
«أفض��ل من غريها لعقد مؤمتر زعامء الضفة ،فالوقت قد حان لتقرير مصرينا» .220واتبع
الجعربي دعواته املتواصلة إلقامة دولة فلسطينية ،فيام بدا أنه محاولة ثأر شخصية من
دوره يف مؤمتر أريحا الشهري ،بزيارته األوىل إىل بلدية قطاع غزة التي يرئسها الحاج رشاد
الشوا .واعتربت مصادر صحافية إرسائيلية زيارة الجعربي تلك «خطوة بالغة األهمية من
221
أجل التنسيق السيايس بني عرب املناطق املحتلة»
وإىل جان��ب الجعربي ،واصل عدد م��ن املثقفني الدعوة إىل الكي��ان ،مثل محمد أبو
ش��لباية ،وأحمد الس��يد وعثامن الحالق وعزيز ش��حادة ومحمود أبو الزلف ،وعدد من
املحرري��ن يف جريديت القدس والفجر ،اللتني تصدران باللغ��ة العربية يف مدينة القدس
املحتل��ة .222إال أن أك�ثر املثابرين ع�لى تلك الدعوة كان أبو ش��لباية ،الذي أصدر خالل
العام  1971كتاباً بعنوان «ال س�لام بغري دولة فلسطينية حرة» ،يدعو فيه إىل قيام دولة
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فلسطينية يف املناطق املحتلة عام  ،1967تعمل عىل «عقد سالم متكافئ وحر وقائم عىل
نيل كل ذي حق حقه مع إرسائيل» .223كام أصدر أبو ش��لباية كتاباً آخر يف العام ،1972
بعن��وان «الطريق إىل الخالص والحرية والس�لام» ،دعا فيه هذه املرة إىل إنش��اء حزب
س��يايس يف املناطق املحتلة .ونقل داين روبنشتاين املحرر يف صحيفة «دافار» اإلرسائيلية
عن كتاب أبو ش��لباية ما نصه« :ال يستطيع مليون فلسطيني العيش عدة سنوات تحت
الحكم اإلرسائييل دون أية حقوق سياس��ية» .ودعا أبو ش��لباية إىل إنشاء حركة سياسية
يف املناطق تعنى بش��ؤون السكان أمام دولة إرسائيل .ونسب روبنشتاين إىل أبو شلباية
قول��ه« :أن مطالي��ب هذا الحزب لن تتضمن انس��حاب إرسائيل أو أية قضايا سياس��ية
مش��ابهة ،بل ستقترص عىل ش��ؤون محلية ،كربامج التعليم يف املناطق والقدس الرشقية،
وقضاي��ا دف��ع الرضائب إىل إرسائيل ،وتغي�ير القوانني يف املناطق وما ش��ابه ذلك» ،وأن
هذا الحزب «لن يحمل يف يده قنبلة ،بل غضن زيتون» .وهاجم أبو ش��لباية املنظامت
الفدائية الفلسطينية ،وذلك يف إشارة واضحة إىل املنظامت الفدائية التي عليها «أن تقنع
إرسائيل والعامل بأنها إنسانية ،وتريد السالم ،وأن تقلع عن كل الشعارات التي تدعو إىل
القضاء عىل إرسائيل ،وأن تتطلع إىل حقوق سياسية يف ظل الحكم اإلرسائييل ،ويف نهاية
األمر إىل إقامة دولة فلسطينية إىل جانب دولة إرسائيل».224
ويب��دو أن الدع��وة إىل االنفصال عن الكيان األردين ،قد أخ��ذت تخيل مكانها ملحاولة
إقامة حزب س��يايس يف املناطق املحتلة ،بعد أن بردت االنفعاالت الشديدة التي أفرزتها
أحداث أيلول ،ويف ظل املعارضة الصارمة من قبل حركة املقاومة الفلس��طينية ملثل تلك
الدعوة.
فعىل أثر دعوة أبو ش��لباية تلك ،قام أحد منظمي الدعوة إىل الحزب الس��يايس ،وهو
س��ليم الخوري ،األس��تاذ املساعد يف قس��م العلوم السياس��ية يف الجامعة العربية ومن
سكان القدس الرشقية املحتلة ،بكتابة رسالة إىل مويش دايان ،يطلب فيها مقابلته وذلك
«لنرشح له عن الحزب وأفكاره ،وليعرف أننا جامعة من املثقفني املس��لمني واملسيحيني
نريد تنظيم حزب يسعى إلقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية ،تحافظ عىل عالقات
س��لمية بدولة إرسائيل» .وحددت الرس��الة الخطوات األوىل لهذا الحزب بعد إنش��ائه،
عىل النحو التايل« :أ -إجراء اس��تفتاء يف أوس��اط سكان القدس الرشقية والضفة :سنسال
الش��عب إذا كان يريد دولة فلس��طينية ،أم أنه يريد الحك��م األردين ،أم أنه يوافق عىل
الحكم اإلرسائييل .ب – إيفاد بعثة من الحزب إىل األمم املتحدة لنعرض أهدافنا وأمالنا
ولنطلب دعم األمم املتحدة إلقامة دولة فلسطينية .ج -انتخاب مؤسسات الحزب» .مع
التأكيد عىل أن هذا الحزب «لن يش�ترك يف انتخابات الكنيست ،وأنه ال يسعى لالندماج
يف الحياة السياسية يف دولة إرسائيل».225
إال أن الدعوة إىل إقامة حزب س��يايس مل تر النور هي األخرى ،ش��أنها شأن الدعوة إىل
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دولة فلس��طينية .فقد تحطم��ت الدعوتان عىل صخرة املوق��ف اإلرسائييل الرافض ألي
تعبري س��يايس فلسطيني مستقل ،وعىل موقف حركة املقاومة الفلسطينية املناهض ألي
حركة سياس��ية فلس��طينية ،تقبل باي «حل يضمن بقاء الحركة الصهيونية متجس��دة»،
أو تنادي بهدف يقل عن هدف «التحرير الش��امل لألرايض الفلس��طينية» ،عىل حد ما
ذكره ناطق باس��م منظمة التحرير الفلس��طينية يف رده عىل الدعوات التي كان يطلقها
الجعربي» .226واملوقف األردين ،بدوره ،تقاطع مع كال املوقفني الس��ابقني ،انس��جاماً مع
سياسته القامئة عىل التمسك بالسيادة األردنية عىل كال الضفتني ،واملحافظة عىل الصالت
السابقة بينهام.
وق��د صاغ كل طرف من األط��راف املتصارعة ،موقفه من التح��ركات والدعوات التي
نشطت يف املناطق املحتلة ،ويف الضفة الغربية عىل وجه الخصوص ،من أجل قيام دولة
فلسطينية ،عىل نحو سنفصله تباعا.
حركة املقاومة الفلسطينية
إضاف��ة إىل ح��رص حركة املقاومة عىل تحقيق برنامجها املعل��ن بتحرير كافة األرايض
الفلسطينية ،ورفضها ملبدأ بقاء دولة إرسائيل الصهيونية ،هيمنت عىل مواقفها وسياساتها
املعلنة ،خالل أحداث أيلول وما بعدها ،مخاطر الردة وش��يوع األفكار االنعزالية ،تحت
وطأة أيل��ول ومخلفاته املادية والعاطفية .فقد كانت مس��ايرة حركة املقاومة لدعوات
االنفصال والعزلة تعني تخليها الطوعي عن أهدافها السياسية والتاريخية ،وفتح الطريق
أمام اللج��وء إىل اإلرسائيلية ،بدالً من العروبة ،هذه امل��رة (خصوصاً بعد لجوء عرشات
الفدائي�ين الفلس��طينيني ،إبان معارك األحراش وجرش صيف الع��ام  ،1971إىل إرسائيل
واستس�لامهم لقوات االحتالل ،يف واحدة من مظاه��ر اليأس الخطرية واملميزة يف تاريخ
الرصاع الفلسطيني ضد إرسائيل).
إال أن الوقوف يف وجه مظاهر الردة واالنعزالية ،التي س��ادت األوس��اط الفلسطينية
ع�لى ضفت��ي نهر األردن مل تحل ،بالرضورة ،دون ظهور م��ا أحدثه أيلول يف غور النفس
الفلس��طينية ،من آثار عىل فكرة حركة املقاومة وسياس��اتها خالل تلك املرحلة .ولذلك
ج��اء موقف حركة املقاومة خالل أحداث أيلول ،وطوال الفرتة التالية ،مركباً عىل ثوابت
الربنامج التاريخي الفلسطيني من جهة ،واملتغريات الوافدة مع أحداث أيلول وتداعياتها
من جهة أخرى .وظهر ذلك يف كافة بيانات املس��ؤولني الفلسطينيني وترصيحاتهم ،التي
أعادت التأكيد مجددا ً عىل وحدة الجامهري الفلس��طينية – األردنية و»وحدة الش��عب
األردين» ،ويف الوقت ذاته مخاطبة الش��عب الفلسطيني والتوجه إليه يف بعض البيانات
والترصيحات املهمة ،يف لغة ومفردات سياسية جديدة وخاصة.
انطالقاً من ذلك كله ،ميكن فهم املواقف املناهضة لقيام دولة فلس��طينية ،التي عربت
عنها مواقف حركة املقاومة وسياس��اتها ط��وال تلك الفرتة ،فقد ذكر يارس عرفات رئيس
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اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،يف مقابلة له مع مجلة «املصور» القاهرية،
يل عقد مؤمتر يف األرض
أنه جاء إىل عامن عدد من شخصيات الضفة الغريبة ،ليعرضوا ع ّ
املحتل��ة يعلن��ون فيه فصل الضف��ة الغربية عن األردن بعد االح��داث األخرية (أحداث
أيل��ول) ،وبعد تصورهم أن الس��لطة ق��د نجحت يف اإلجهاز علينا .وس��ألتهم أين يعقد
ه��ذا املؤمتر فأجاب��وا يف األرض املحتلة ،قلت علينا أن نفكر ما هي مصلحة الس��لطات
اإلرسائيلية يف عقد هذا املؤمتر وإىل أي حد يخدم مخططاتهم وملاذا يسمحون بعقده ...
بلغوا أهايل الضفة الغربية أنه إذا ارتفع رأس مطالب بالدولة املسخ فسنقطعه .فالقضية
أكرث من ردود فعل آنية وحامس ينسينا معركتنا الرئيسية».227
وق��د أكد هذه الواقعة صالح خلف (أبو إياد) عضو اللجنة املركزية لحركة «فتح»،228
يف حني أوضح أنه قد حرض إىل عامن عدد من الش��خصيات الوطنية يف الضفة الغربية،
وطرح��وا عىل قيادة املقاومة يف عامن ،فكرة إع�لان انفصال الضفة الغربية عن األردن.
وأشار إىل أن هذه الشخصيات معروفة بوطنيتها وإخالصها ،وأنها مل تكن تنتمي إىل تلك
االتجاهات االنفصالية املعروفة يف الضفة الغربية والقدس ،التي كان يرمز إليها الش��يخ
محمد عيل الجعربي.
ول��دى التوقف عن��د هذا التأكي��د ،فإنه ميكن االس��تنتاج أن الدع��وة إىل قيام كيان
فسلطيني خاص يف الضفة الغربية ،كانت موزعة عىل اتجاهني :أحدهام انعزايل انفصايل
يتحرك تحت تأثريات اليأس ،واآلخر وطني اس��تقاليل يتحرك تحت تأثريات صدمة أيلول
ومضاعفاتها املادية والعاطفية .كام أنه يجوز االس��تنتاج أيضاً أن موقف حركة املقاومة،
املناهض أساساً لدعوة الدولة الفلسطينية ،مل يساعد عىل ظهور التيار الثاين وتبلوره ،بل
حرمه شعبية متوقعة ،وبالتايل حجر عليه وطنياً وحكم مبوته مبكرا ً.
وقد عادت حركة املقاومة وأكدت عىل شمولية موقفها من مسألة الدولة الفلسطينية،
خ�لال ال��دورة الثامنة للمجلس الوطني الفلس��طيني الذي عق��د يف القاهرة ،يف الفرتة
م��ن  1971/2/28إىل  .1971/3/5فقد نص برنامج العمل الس��يايس ،الذي أقره املجلس،
عىل ضوابط العالقة مع الكيان األردين عىل النحو التايل« :أن ما يربط األردن بفلس��طني
ه��و عالقة وطنية ووحدة قوية صنعها التاري��خ والثقافة واللغة منذ أقدم العصور ،وأن
خل��ق كيان س��يايس يف رشق األردن وآخر يف فلس��طني ال يس��تند إال إىل عملية التجزئة
الت��ي مزق بها االس��تعامر وحده أمتنا العربية  ...ولكن ه��ذه التجزئة مل متنع الجامهري
غريب النهر أو رشقه من أن تحس بأنها جامهري ش��عب واحد ،ومن أن تظل متحدة ضد
مؤامرة االمربيالية والصهيونية .إن الثورة الفلس��طينية التي رفعت شعار تحرير فلسطني
وطرحت قضية الثورة الفلسطينية مل تستهدف الفصل بني رشقي النهر وغربه ،وال كانت
تؤمن بأن نضال الش��عب الفلسطيني ميكن أن ينفصل عن نضال الجامهري يف األردن ...
إن حرصنا عىل وحدة الجامهري الش��عبية األردنية ،ومعرفتنا بالدور الذي تس��تطيع أن
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تؤديه يف سبيل معركة التحرير يؤكد إمياننا مبا ييل:
أ -إن وحدة فلس��طني ورشق األردن وحدة قومية نحن مطالبون بحاميتها وتوثيقها
ومبحاربة كل املحاوالت الرامية إىل اضعافها وتفكيكها.
ب -أن هذه الوحدة القطرية ال بد أن تتمثل بوحدة نضالية يف صيغة جبهة وطنية
أردنية ،من مهامها األساس��ية إقامة حكم وطني يف األردن يس��اهم يف تحرير فلس��طني
ويس��ند القوى الفلس��طينية املقاتلة بكل امكانياته ،وهذا ب��دوره جزء من نضال األمة
العربية يف سبيل تحررها ووحدتها”.229
وكانت كل من الحكومة األردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية قد وقعتا ،غداة توقف
أحداث أيلول الدامية ،اتفاقية عرفت باس��م اتفاقية عامن ،وذلك لتنظيم العالقات فيام
بينه��ا .وقد نص��ت االتفاقية التي وقعها كل من امللك حس�ين وي��ارس عرفات والباهي
األدغ��م رئيس «اللجن��ة العربية العليا للمتابعة» ،عىل «أن الش��عب األردين متمس��ك
بوحدت��ه مخل��ص لقضيته ،عازف عن الش��قاق والفرقة» ،ولذلك فق��د تم االتفاق عىل
أن «األردن بضفتيه أرضاً وش��عباً وحدة واحدة ال تتجزأ ،وهو القاعدة األساس��ية للثورة
الفلسطينية وللنضال من أجل تحرير فلسطني» .وبعد أن ضمنت االتفاقية نصاً يشري إىل
أن «الشعب الفلسطيني وحده متمثالً يف الثورة الفلسطينية هو صاحب الحق يف تقرير
مصريه» ،أوضحت كيفية «تعميق الوحدة الش��عبية والوطنية مبامرس��ة املساواة التامة
يف الحقوق والواجبات بني كل أبناء الش��عب يف كافة ميادين الحياة ومؤسس��ات الدولة
املدنية والعسكرية والسياسية واالقتصادية بدون أي نوع من أنواع التمييز».230
ويف الوق��ت الذي كان الحكم األردين يخوض آخ��ر معاركه ضد الوجود العلني لحركة
املقاوم��ة يف أحراش عجل��ون واألغوار ،كان املجلس الوطني الفلس��طيني يختتم أعامل
دورته التاس��عة يف القاهرة ،مبقررات سياس��ية تنادي بإقامة «الجبهة الوطنية األردنية»
التي س��تعمل من أجل «إقامة حكم وطني دميقراط��ي» وكان البيان الختامي للمجلس
يؤكد أن حركة املقاومة وهي تدافع عن «الحقوق الوطنية الراهنة لش��عبنا يف األردن»،
ته��دف من جملة ما تهدف إليه «تدعيم وحدة الضفتني» .وأكد بيان املجلس أيضاً «أن
تدعيم هذه الوحدة ال يتم عن طريق مامرس��ات السلطة األردنية التي تغذي النزعات
اإلقليمية واالنفصالية ،بل عىل أس��س وطنية دميقراطية تعزز التالحم بني أبناء الشعب
وتوحيد جهودهم من أجل التحرير».231
وبالرغ��م من كل ما يف ه��ذه البيانات واملقررات واالتفاقيات من تأكيدات حاس��مة
عىل متس��ك حركة املقاومة بوح��دة الضفتني ،كانت أجهزة الحكم األردين تتبع سياس��ة
إقليمي��ة متييزية واضحة ضد الفلس��طينيني يف الضفتني ،وخاصة يف الضفة الرشقية .وقد
وجدت هذه السياس��ة تعبرياتها الصارخة يف عمليات الرصف وإنهاء الخدمة للمواطنني
الفلسطينيني من األجهزة واملؤسس��ات األردنية ،مام حمل الحاج معزوز املرصي ،رئيس
124

بلدية نابلس ،عىل إرس��ال مذكرة إىل وصفي التل رئيس الحكومة األردنية آنذاك ،يقول
فيها« :مبزيد من الدهش��ة واألمل ،تلقينا أنباء اإلحالة واالس��تغناء عن خدمات أعداد من
مواطن��ي الضفة الغربية الذي��ن يعملون يف الدوائر الحكومية واملؤسس��ات يف كل من
الضفت�ين» .وقد طالب الحاج مع��زوز بإعادة النظر يف هذه اإلجراءات» بش��كل يدعم
الوحدة الوطنية بني مواطني الضفتني» ذلك «أن عودة الوحدة لش��عب الضفتني آتية ال
ريب فيها».232
ولك��ن ه��ل كان من املمكن أن تق��ع كل تلك األحداث الدامي��ة ،وأن متارس األجهزة
األردني��ة سياس��ة إقليمية متييزية ضد الفلس��طينيني ،دون أن ت�ترك أي آثار فعلية عىل
عملية التطور الكياين الفلسطيني ،ودون أن تؤثر يف تشكل الوعي الكياين ذاته؟
من الواضح ،عرب عملية مراجعة نقدية للبيانات والنصوص الرسمية الصادرة عن حركة
املقاوم��ة بع��د معارك األحراش واألغوار يف متوز  ،1971أن املقاومة اس��تجابت بش��كل
جزيئ ،للنتائج املادية والعاطفية التي أسفرت عنها أحداث أيلول  1970ومتوز  .1971ويف
إطار عملية متابعة التطور الكياين الفلس��طيني ،ميكن القول أن س��قف ما وصلت إليه
الدعوة الكيانية الفلسطينية ،التي تم تبنيها رسمياً من قبل حركة املقاومة ،هي املطالبة
بإعادة تصحيح وحدة الضفتني ،وبنائها عىل أسس ندية ومتكافئة ،دون أن تصل إىل حد
املطالبة بفسخ هذه الوحدة ،أو التنصل منها ،بالرغم من حمالت التصفية الشاملة التي
مارس��ها الحكم األردين خالل تلك الفرتة ،فغداة انته��اء معارك األحراش واألغوار نرشت
صحيفة «فتح» ،التي أخذت تصدر من دمش��ق ،نص مذكرة حملها إىل امللوك والرؤساء
الع��رب مبعوثون خاصون من قبل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلس��طينية ،وقد
تضمنت تلك املذكرة ،مطالبة امللوك والرؤساء العرب بعدة مطالب منها «اإلقرار بوثيقة
رس��مية بأن ش��عب فلسطني ال متثله إال الثورة الفلس��طينية بقيادتها املتمثلة يف اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ومجلس��ها الوطني الفلسطيني ،وإبالغ مضمون
ه��ذه الوثيقة إىل كافة الدول واملؤسس��ات العربية والدولية» .وج��اء يف مطالبة أخرى
«اإلقرار بحق الثورة الفلس��طينية ومس��اندة الجامهري العربية لها لتصحيح وبناء وحدة
الضفتني عىل األسس التالية:
 -1حق الش��عب الفلسطيني يف االس��تمرار يف ثورته ومتابعة كفاحه املسلح ضد العدو
الصهيوين عىل طريق تحرير كل الرتاب الوطني الفلسطيني.
 -2الحرية الكاملة لقوات الثورة الفلسطينية يف الحركة ضد العدو الصهيوين.
 -3حق الش��عب الفلسطيني الكامل يف األردن يف حمل الس�لاح ملقاتلة العدو والدفاع
عن الثورة.
 -4حق الجامهري يف األردن يف التعبئة الجامهريية والتنظيمية حول الثورة.
 -5حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه بنفسه وعىل أرضه.
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 -6قي��ام حكم وطني دميقراطي يحمي وحدة الش��عب والضفتني ،يضمن كل الحقوق
الوطنية للشعب الفلسطيني”.233
وكان��ت اللجنة التنفيذية ملنظم��ة التحرير قد أصدرت ،خالل مع��ارك األحراش تلك،
نداء خاطبت فيه الش��عب الفلس��طيني واألم��ة العربية ،وقالت «أن هدف الس��لطة
األردني��ة هو تصفية الثورة والقض��اء عليها باعتبارها املمثل الرشعي والوحيد لش��عبنا
الفلس��طيني» .وأضاف النداء قائالً« :أن الس��لطة األردنية التي نصبت نفسها وصياً عىل
ش��عبنا الفلسطيني تترصف مبصريه كام يريد االمربياليون والصهاينة» .وأكد «أن السلطة
األردنية التي متارس الوصاية عىل شعبنا بالقهر واإلرهاب ال ميكن أن تقبل بالتعايش مع
الثورة ،كام ال ميكن أن تقبل بربوز الش��خصية الفلسطينية التي عربت عن نفسها بالثورة
والكفاح املس��لح ،ألن ظهور الشعب الفلس��طيني كطرف يف الرصاع الدائر ،معناه زوال
الركيزة األساسية التي تدعم االمربيالية سلطة عامن من أجلها ،وهذه الركيزة هي تفتيت
وحدة الشعب الفلسطيني حتى يظل شعباً تائهاً ضائعاً ،تتاجر به سلطة عامن يف سوق
اإلمربيالية الدولية» .وختمت اللجنة التنفيذية بيانها قائلة« :أن الثورة الفلسطينية التي
تدافع اآلن عن نفسها ،وعن شعبنا الفلسطيني يف األردن ،تعلن لألمة العربية أن أخطار
الهجوم الشامل عىل قواعدنا وجامهرينا يف األردن لن تقترص آثارها عىل الساحة األردنية
الفلسطينية بل ستمتد لتشمل املنطقة العربية كلها واملستقبل العريب أيضاً».234
وإذا كان��ت الدع��وة إىل التكافؤ الكي��اين ،أو إعادة تجديد وحدة الضفتني ،مل تش��كل
خطاً ثابتاً يف سياس��ات حركة املقاومة يف تلك الفرتة ،فإن اطالقها عقب معارك األحراش
واالغوار صيف العام  ،1971قد فتح الطريق أمام تعاط جديد وتعامل س��يايس مختلف
مع الوضع الفلس��طيني يف األردن ،شكل بحد ذاته درجة متقدمة نسبياً يف عملية تراكم
الوع��ي الكياين الفلس��طيني برمته .فقد تبن��ى املجلس الوطني الفلس��طيني يف دورته
العارشة ،التي عقدت يف القاهرة يف الفرتة من  1972/10/4إىل  ،1972/10/6ما صدر عن
املؤمتر الش��عبي الفلس��طيني الذي عقد يف القاهرة أيضاً ،قبل أن يبدأ املجلس جلساته،
من توصيات سياس��ية تتعل��ق بالعالقة مع األردن .وقد تحدثت تل��ك التوصيات ،ألول
مرة ،عن ش��عبني شقيقني ،وليس عن «شعب فلسطيني» كام جرت العادة يف مثل هذه
املناس��بة .فقد ورد يف نص الربنامج الس��يايس عن الوضع الفلسطيني يف األردن «أن 40
يف املائة من ش��عبنا الفلس��طيني يقيم منذ زمن يف رشق األردن ،وميثل  60يف املائة من
مجموع سكان الضفة الرشقية ،ويسهم اسهاماً رئيسياً يف الحياة االجتامعية واالقتصادية
والسياس��ية فيها  ...كل ذلك يتطلب تالحم ودمج نضال الشعبني يف جبهة تحرير وطنية
أردنية – فلس��طينية» .وأشار النص إىل «أن هذه الجبهة مطالبة بتوجيه نضال الشعبني
نحو األهداف االسرتاتيجية التالية:
 .1اإلطاحة بالنظام العميل يف األردن ،وتحرير فلس��طني من االحتالل الصهيوين وإقامة
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دولة دميقراطية عىل أرض فلس��طني واألردن تؤمن صون الس��يادة الوطنية للش��عبني،
وتؤم��ن التطور الوطني املش�ترك لهام اقتصادي��اً واجتامعياً وحضاري��اً ،وتعزيز عالقات
االخوة واملساواة بني الشعبني عن طريق وضع موارد كل من اإلقليمني برشياً واقتصادياً
وحضارياً يف خدمة منو اإلقليم اآلخر.
 .2لحم نضال الشعبني الفلسطيني واألردين بنضال األمة العربية من أجل التحرر وضد
املشاريع االمربيالية.235”...
ويذكر أن انعقاد املؤمتر الش��عبي واملجلس الوطني الفلسطيني جاء يف أعقاب إعالن
امللك حسني عن مرشوع جديد إلعادة تنظيم العالقة بني الضفتني ،عرف باسم «مرشوع
اململكة العربية املتحدة» ،كام جاء هذا االنعقاد مرتافقاً كذلك مع إعالن سلطات الحكم
العسكري اإلرسائييل عن نيتها بإجراء انتخابات للمجالس البلدية يف الضفة الغربية.
وعلي��ه ،فقد رفض املجلس الوطني الفلس��طيني مرشوع اململكة املتحدة ،وأعلن “أن
منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الرشعي الوحيد للشعب الفلسطيني ،املعرب عن
امانيه وارادته ،وأنه ال يحق ألي كان أن يقرر بش��ان فلسطني ،أرضاً وشعباً غري ما يقرره
الش��عب الفلسطيني ممثالً مبنظمة التحرير الفلس��طينية ،وفقاً مليثاقها والتزاماً بتحرير
كامل الرتاب الفلس��طيني .وإن أي إجراء أو ترتي��ب أو اتفاق يصدر عن أي مصدر آخر
إمن��ا هو خال من الرشعية كلياً ،ويظل كذلك دوماً .وأوىص املجلس بإذاعة” هذا اإلعالن
عىل املأل بجميع الوس��ائل” ،وبأن يبل��غ “إىل جميع الدول واملنظامت والهيئات الوطنية
والدولي��ة التي يهمها األم��ر” .وطالب املجلس ايضاً بط��رد األردن من عضوية الجامعة
العربية” وذلك انسجاماً مع روح قرارات املجلس الخاصة بضم الضفة الغربية إىل رشق
األردن يف إطار اململكة األردنية الهاش��مية عام  ”1950كام طالب املجلس “املس��ؤولني
الفلس��طينيني واألردنيني يف النظام الهاشمي االستقالة إعراباً عن شجبهم ملرشوع امللك،
ورفض أي شكل من أشكال التعاون العسكري أو السيايس معه”.236
أم��ا البيان الختامي للمؤمتر الش��عبي الفلس��طيني ،الذي عقد ع�لى هامش الدورة
الع��ارشة للمجلس الوطني الفلس��طيني ذاك .فق��د تحدث رصاحة عن مس��ألة إعادة
تجدي��د وتصحيح وحدة الضفت�ين ،وهو األمر الذي مل يتطرق إلي��ه املجلس الوطني يف
دورته تلك ،فقد جاء يف البيان الختامي للمؤمتر الشعبي «أن املهامت الراهنة للجامهري
الفلس��طينية واألردنية يف الضفتني تتحدد عىل أس��اس إعادة تصحيح وحدة الضفتني ...
وتجديدها ضمن نظام وطني دميقراطي يقوم عىل اآليت :املس��اواة اإلقليمية الكاملة يف
الحقوق والواجب��ات يف إطار حكم وطني دميقراطي يوفر قاعدة آمنة رئيس��ية للثورة،
وحق الش��عب الفلسطيني يف حمل السالح والتعبئة وااللتفاف حول الثورة  ...وحصول
الجامهري الفلسطينية واألردنية عىل كامل حرياتها الدميقراطية واالجتامعية واالقتصادية،
وحق الجامهري األردنية يف االنخراط يف الكفاح املس��لح للش��عب الفلسطيني من أجل
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استعادة حقوقه املغتصبة».
ومل يطل الوقت حتى تبنى املجلس الوطني الفلس��طيني ،رس��مياً ،الدعوة إىل التكافؤ
بني الكيانني األردين والفلسطيني ،وذلك حينام تحدث البيان السيايس الذي أقره املجلس
يف دورته الحادية عرشة ،التي عقدت يف القاهرة يف الفرتة يف  1972/1/6إىل ،1972/1/12
عن رضورة «إقامة حكم وطني دميقراطي يف األردن يخلق املناخ املالئم ملواصلة النضال
من أجل تحرير كامل الرتاب الفلسطيني ،ويؤمن صون السيادة الوطنية للشعبني األردين
والفلس��طيني ،ويضمن تجديد وتصحيح وحدة الضفتني عىل أس��اس املس��اواة الوطنية
الكاملة بني الش��عبني مبا يؤمن كامل الحقوق الوطنية التاريخية للش��عب الفلس��طيني
والحق��وق الوطنية الراهنة للش��عبني ،ويؤم��ن التطور الوطني املش�ترك لهام اقتصادياً
واجتامعياً وحضارياً ،ويعزز عالقات األخوة واملس��اواة بني الش��عبني عن طريق الحقوق
املتس��اوية دستورياً وقانونياً وثقافياً واقتصادياً ،وعن طريق وضع موارد أي من الشعبني
برشياً واقتصادياً يف خدمة منوها املشرتك».237
األردن واالستجابة الكيانية املحدودة
كان متس��ك الحكم األردين بالصيغة الدستورية للمملكة الهاشمية هو الثابت األسايس
يف كل السياس��ات الت��ي انتهجها منذ ح��رب العام  .1967وإذا كان��ت الدعوة األردنية،
ضمن هذه السياس��ة ،باستمرارية الس��يادة عىل الضفة الغربية أو متثيل سكانها مل تجد
اعرتاضات جدية من قبل سكان الضفة أو من قبل حركة املقاومة ،طوال السنوات الثالثة
التالية عىل حرب العام  ،1967فإنها مل تدم كذلك بدون أية اعرتاضات ملموس��ة ،خاصة
بني سكان الضفة الغربية ،وذلك بعد أحداث أيلول .1970
وكان م��ن الطبيعي أيضاً أن يناه��ض الحكم األردين كافة الدع��وات االنفصالية التي
اش��تدت وتريتها يف الضف��ة الغربية ،بعد أح��داث أيلول ،وأن يواصل التمس��ك مبوقفه
التاريخي يف الضفة ،وهكذا حرص امللك حس�ين عىل أن تنص اتفاقية عامن ،التي وقعها
م��ع منظم��ة التحرير الفلس��طينية ،يف الثال��ث عرش من ترشي��ن األول  ،1970عىل أن
«الش��عب األردين متمس��ك بوحدته مخلص لقضيته» ،وأن تنص كذلك عىل أن «األردن
بضفتيه أرضاً وشعباً وحدة واحدة ال تتجزأ».238
عىل خلفية موقفه التاريخي ،شن الحكم األردين حملته السياسية املركزة ضد الدعوة
إىل دولة فلس��طينية ،التي كان يتم الرتويج لها يف الضفة الغربية .فقد أكد وصفي التل،
يف البي��ان الذي ألقاه أم��ام مجلس النواب األردين ،بعد ثالثة أش��هر من أحداث أيلول،
عىل رفض األردن ملرشوع الدولة الفلسطينية واستنكاره له ،موضحاً «أن األردن سيعمل
بكل قوته إلحباط املرشوع ألنه رضبة ملعنى الوحدة املقدس��ة» .239وطالب امللك حسني
من جهته ،يف خطاب ألقاه أمام وفود فلس��طينية يف عامن ،مبقاومة فكرة إنشاء «دويلة
فلسطينية».240
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وعندم��ا دخلت عالق��ات األردن بحركة املقاومة مرحلة االنقط��اع الكامل ،يف أعقاب
معارك األحراش واألغوار عام  ،1971أخذت مسألة التمثيل السيايس للشعب الفلسطيني
تظهر عىل س��طح العالقات ب�ين األردن واملقاومة ،كمحرك أس��ايس لكل مراحل الرصاع
وأشكاله بينهام ،خالل الفرتة التالية .فبعد أن وجهت اللجنة التنفيذية مذكرة إىل امللوك
والرؤس��اء العرب تطالبهم فيها «اإلقرار بوثيقة رس��مية بأن ش��عب فلسطني ال متثله إال
الثورة الفلسطينية بقيادتها  ...وإبالغ مضمون هذه الوثيقة إىل كافة الدول واملؤسسات
العربي��ة والعاملي��ة» ،241قام مجلس الن��واب األردين من جهته ،بإرس��ال بيان إىل امللوك
والرؤس��اء العرب ،ورؤساء مجالس النواب العربية ،واألمني العام لجامعة الدول العربية،
رشح فيها مخاوف األردن من حملة حركة املقاومة واألهداف الكامنة يف مذكرتها السالفة
الذك��ر .وق��د جاء يف البيان ،فيام بدا أنه رد فعل غري مبارش ع�لى بيان اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير ،أن «الدعوة املريبة إلنش��اء حكومة فلس��طينية يف املنفى ،أو يف الضفة
الغربي��ة ،أو يف أي مكان آخر ،ال تعدو أن تكون الهيئة التي يطرحها العدو وقوى الرش،
لرصف األنظار عن هدف التحرير ،ولزيادة الفرقة بني األشقاء .فالشعب الفلسطيني قد
وجد يف األردن وطناً مس��تقرا ً ،وهو ال ينشد س��وى تحرير بلده ،والعودة إىل أرضه ،وال
متل��ك أية فئة مهام كانت قوة س�لاحها (املقاومة) أو دعم الع��دو لها (انفصاليو الضفة
الغربية) ان تنطق باس��م هذا الش��عب أو تترصف بحقوقه املرشوعة عىل غري إرادته».
وختم مجلس النواب األردين بيانه قائالً «أن الوحدة املقدس��ة بني الش��عبني عىل ضفتي
األردن ،س��تبقى األصل يف التعبري عن آمال الش��عب الفلس��طيني ومطامحه وأهدافه،
ولهذا فإننا نشجب أية دعوة مشبوهة لتأسيس دولة فلسطينية ،ألن ذلك سيكون بداية
التصفية للقضية الفلسطينية ،وتخيل الكثريين عن مسؤولياتهم نحو هذه القضية».242
وكان مجلس النواب األردين قد بعث إىل امللوك والرؤساء العرب ،وإىل رؤساء املجالس
العربية ،بنص قرار اتخذه بعد نحو أربعة أشهر من وقوع أحداث أيلول ،يحذر فيه من
االس��تجابة لدعوة الدولة الفلسطينية ،التي اشتد الحديث عنها يف تلك األثناء .وقد نص
ذلك القرار عىل أن مجلس النواب األردين «يشجب فكرة إقامة الدولة الفلسطينية التي
يدور البحث حولها وراء الكواليس يف بعض العواصم األجنبية والعربية» .وبعد أن أعلن
املجلس عن «اس��تنكاره الش��ديد لهذه الفكرة» ،حذر العرب من مرشوع الدولة هذه،
ال��ذي «ما هو إال مخطط صهيوين بش��ع يهدف أول ما يه��دف إىل القضاء عىل حقوق
الش��عب الفلس��طيني» .ووجه املجلس يف قراره ايضاً نداء خاص��اً إىل كل من الحكومة
األردنية ومنظمة التحرير الفلس��طينية ،ناش��دهام فيه مقاومة «م�شروع إقامة الدولة
الفلس��طينية بكل قوة» .فاملجلس نفس��ه هو الذي «ميثل الشعب عىل ضفتي األردن»،
والش��عب «الواحد الذي عاش الوحدة أكرث من اثنني وعرشين عاماً ،لن يقبل االنفصال
وسيبقى شعباً واحدا ً تربطه وحدة الدم واملصري».243
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ولكن مقابل هذا التمس��ك الش��ديد بوحدة الضفتني وبقدس��يتها وبخلودها ،كانت
األجه��زة األردنية متارس سياس��ة متييز إقليمية ضد الفلس��طينيني يف الضفتني .وظهر أن
الرشخ اإلقليمي قد تعمق بني جامهري الش��عبني ،بفعل بعض السياس��ات التعبوية ضد
املقاومة ،والسياسات االقتصادية ضد املواطنني الفلسطينيني.
وهك��ذا ،فإن ما ح��دث يف أيلول ،وما تاله من معارك انته��ت بتصفية الوجود املادي
لحركة املقاومة يف األردن صيف العام  ،1971وما نجم عن ذلك من ردود فعل فلسطينية
بلغ��ت ذروته��ا يف عملية اغتيال وصف��ي التل يف القاهرة ،أواخر العام  ،1971أش��ار يف
مجموع تفاصيله ،إىل أن عالقة الفلسطينيني باألردن ،وخاصة الضفة الغربية ،قد دخلت
مرحلة جديدة ،ميكن وصفها باختصار شديد ،بأنها لن تكون كام كانت عليه فيام مىض،
خاصة يف ظل اشتداد الدعوة إىل قيام دولة فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن هنا ميكن فهم مرشوع «اململكة العربية املتحدة» الذي أعلن عنه امللك حسني يف
الخامس عرش من آذار  ،1972كجزء من عملية االستجابة الرسمية األردنية املعلنة لواقع
العالق��ات بني الفلس��طينيني واألردن ،يف ظل معطيات ما بعد أح��داث أيلول .وقد ركز
امللك حسني عىل هذا املعنى يف الخطاب الذي أعلن فيه عن املرشوع الذي اقرتن باسمه،
حني قال أن مرشوعه قد جاء «وس��ط حالة موضوعية ومس��تجيباً لظروف فلس��طينية
وعربي��ة منها الحديث عن دولة فلس��طينية» .وبعد أن اس��تعرض تاريخ العالقات بني
الضفتني ،قال امللك حسني« :ولكن األوضاع التي أخذت تسود العامل العريب ،وما يحركها
من قوى وتيارات ،قد أخذت تقفز من فوق هذه الحقائق وتتجاهلها ،انسياقاً مع حالة
التخبط التي تعيش��ها األمة ،وانس��جاماً مع وضع التفكك الذي ابتليت به منذ س��نني.
واش��تد زخم تلك األوضاع املفتعلة وتفجريها املتالحق ،عرب ما نشاهده ونسمع عنه من
مؤمترات ،وحمالت ،ومخططات ،وكأمنا يراد لإلنس��ان الفلسطيني أن يحمل نفسه بعيدا ً
عن انتامءاته الوطنية والقومية ،ليحرشها يف قمقم صغري ،يس��هل فيام بعد تحطيمه يف
اية لحظة .وكأمنا هي خطة جديدة تدبر ضد ذلك الشعب ،إن مل تكن حلقة يف السلسلة
الطويل��ة للمؤام��رة عليه وعىل األم��ة العربية جمعاء .والتحرك املري��ب هذا ال يكتفي
بالتوج��ه إىل تلك القلة من أبناء الش��عب الفلس��طيني خارج الضفت�ين ،وإمنا هو أيضاً
يس��تهدف كرثتهم هنا ،طمعاً يف الوصول باألهل يف الضفة الغربية إىل حالة ال تفيض إال
إىل وضع انفصايل عن كل ما يتصل به ويقوم حوله».244
وإذا أضفنا إىل واقع العالقات الفلس��طينية – األردنية هذه ،ما أعلنت عنه إرسائيل يف
أوائل الع��ام  ،1972من عزمها عىل إجراء انتخابات ألعض��اء املجالس البلدية يف الضفة
الغربية ،يف ظل أجواء مليئة بالنوايا الغامضة ،امكن لنا أن ندرك أن مرشوع امللك حسني
ذلك ،كان استجابة عملية لحالة كيانية فلسطينية ،هي األوىل من نوعها منذ ضم الضفة
الغربية عام  .1950فاملرشوع الذي اقرتح تغيري اسم اململكة ،أعاد للضفة الغربية بعضاً
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من مدلول االس��م التاريخي ،حني اقرتح تسميتها بـ «قطر فلسطني» ،وإىل القدس بعضاً
من مركزيتها ،حني اقرتحها عاصمة لذلك القطر.
وهك��ذا ،ف��إن مرشوع اململكة املتحدة حاول ،عرب اس��تجابته تل��ك ،أن يعزل منظمة
التحري��ر الفلس��طينية وأن يجردها من صفته��ا التمثيلية ،وأن يقط��ع ،يف الوقت ذاته،
الطري��ق عىل كل من املحاوالت االنفصالية الداعية إىل إقامة دولة فلس��طينية ،والنوايا
املبيتة من وراء عملية إجراء االنتخابات البلدية يف الضفة الغربية.
لق��د كان مرشوع امللك حس�ين ،والحالة هذه ،ح�لاً كيانياً ناقص��اً ومرفوضاً من قبل
الفلسطينيني ،وخاصة من قبل مؤسستهم الكيانية الشاملة ،منظمة التحرير الفلسطينية،
التي أكدت رفضها للمرشوع وإدانتها له ،عرب مقررات املؤمتر الشعبي واملجلس الوطني
الفلس��طيني ،اللذين عقدا اجتامعاتهام يف نيس��ان  .1972ولقد جاء الرفض الفلسطيني
للمرشوع بالرغم من األجواء النفسية والسياسية التي كان من املقدر لها أن تساعد عىل
متريره ،وحصوله عىل قبول فلسطيني واسع .ولقد لخص تلك األجواء بدقة ،خالد الحسن
رئي��س الدائرة السياس��ية ملنظمة التحرير ،يف املذكرة التي قدمه��ا إىل اللجنة التنفيذية
للمنظمة حول مرشوع اململكة املتحدة .فبعد أن أش��ار الحس��ن إىل أحداث أيلول وما
نجم عنها من خس��ائر برشية فلس��طينية ،قال« :وبذلك حقق امللك حسني انفصاالً قامئاً
عىل الحقد والثأر بني الفلس��طينيني ،زاد يف تكثيفه وتوس��يع شقته مبذابح جرش األوىل،
ثم مذابح جرش وعجلون يف ش��هر يوليو (متوز)  ،1971ثم يف عمليات اإلرهاب والسجن
واالعتقال والتعذيب والقتل غري املعلن وإصدار أحكام اإلعدام العفوية لكل من تعاطف
مع الثورة الفلس��طينية يف الضفة الرشقية» .كل ذل��ك إىل جانب «عجز عريب كامل عن
ردع امللك حس�ين وبطانته عن مامرس��ة هذه املذابح ،باإلضافة إىل إعالم بذيء وحاقد
مارس��ته إذاعة عامن ضد الشعب الفلس��طيني والثورة الفلس��طينية ،األمر الذي خلق
جوا ً فلس��طينياً عفوياً بالغ األمل يكاد يصل بهم إىل الي��أس من املوقف العريب تجاههم،
وإىل التح��ول باتج��اه تفكري ذايت لحامية أنفس��هم وحل مش��اكلهم مبع��زل عن الجهد
الع��ريب والتعامل العريب» .وهكذا ،ويف مث��ل هذا الجو أخذت أجهزة املخابرات األردنية
واألمريكية تطرح فكرة «الدولة الفلس��طينية» (األقواس يف األصل) كمخرج يتجاوب مع
الواقع النفيس الفلسطيني العفوي البالغ األمل ،ليوهم الفلسطينيني بأن هذه الدولة هي
املخرج من واقعهم وامللجأ من ظامليهم» ،مام يؤكد أن امللك حس�ين جاد مبرشوعه هذا
«ليوهم الفلس��طينيني بأنه يتجاوب مع مش��اكلهم ورغباتهم العفوية ،من خالل حكم
ذايت تحت سيطرته».245
وفيام كانت املقاومة وجامهريها تواجه املأزق السيايس – النفيس الذي أفرزته أحداث
أيلول واألحراش ،استطاعت أن ترفض بحزم مرشوع اململكة املتحدة ،وأن تتبني مخاطره
املصريي��ة الكبرية ،بالرغ��م من بعض مضامين��ه الكيانية املتقدمة ع�لى صيغة اململكة
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األردنية الهاشمية.
وانقىض الع��ام  1972ومعظم العام  ،1973دون أن يحظ��ى مرشوع اململكة العربية
املتح��دة بتأييد أو دعم أي من االتجاهات الفلس��طينية ،س��واء داخ��ل الضفة الغربية
أو خارجها ،باس��تثناء بعض الفلس��طينيني من أعضاء مجلس النواب واالعيان األردنيني،
وغريهم من العاملني يف أجهزة ومؤسسات الدولة األردنية ذاتها .بل أنه حدث ،يف أواخر
هذه الفرتة التي انتهت مع وقوع حرب ترشين األول  ،1973نهوض فلسطيني ،عزز من
تأثري وفاعلية منظمة التحرير الفلسطينية ،وأضعف من النفوذ والتأثري األردين التقليدي
بني صفوف املواطنني الفلس��طينيني يف الضفة الغربية ع�لى وجه الخصوص ،األمر الذي
حرم مرشوع اململكة املتحدة من أي موقف أو بيان مؤيد له ،سواء عىل صعيد املناطق
املحتل��ة ،أو ع�لى الصعيد العريب أو الدويل .وبوقوع ح��رب ترشين األول ،دفن مرشوع
اململك��ة املتحدة وانقضت معه مرحلة من مراحل التطور والوعي الكياين الفلس��طيني،
لتبدأ مرحلة أخرى جديدة ،يف ظل معطيات حرب ترشين ونتائجها اإليجابية.
املدرسة الفلسطينية يف إرسائيل
كنا قد بينا ،س��ابقاً ،كيف سعت بعض الدوائر اإلرسائيلية إىل تنشيط الحوار مع بعض
القي��ادات املحلي��ة ،يف األرايض املحتلة ،حول فكرة إدارة محلية أو دولة فلس��طينية أو
أي تعبري كياين مش��ابه .وقد اتضح لنا عرب املتابعة املتأنية ملجمل املواقف والترصيحات
واالتصاالت اإلرسائيلية ،طوال الثالث سنوات التالية عىل حرب  ،1967أن جوهر املوقف
الرس��مي اإلرسائييل كان مبنياً عىل رفض فكرة قيام كيان فلس��طيني خاص ومنفصل عن
األردن ،بالرغم من كل املظاهر التي كانت توحي بعزم سلطات االحتالل العسكري عىل
تشجيع بلورة قيادة محلية شاملة عىل مستوى املناطق املحتلة ،أو االهتامم بخلق تعبري
سيايس فلسطيني ،رغامً عن بعض املساعي واملحاوالت التي قام بها نفر من أبناء الضفة
الغربية من أجل تحقيق هذه الغاية.
وهكذا فإن الرتويج لقيام دولة فلس��طينية يف املناطق املحتلة ،يضعف ويشتد ،طوال
تلك الفرتة ،حس��ب مقتضيات التطورات املحلية والتطورات اإلقليمية املصاحبة ،ولذلك
كان من الطبيعي ان يكرث الحديث اإلرسائييل عن قيام دولة فلسطينية ،يف ظل التطورات
الكب�يرة واملهمة التي رافقت أحداث أيل��ول وتلتها ،إىل حد بدا معه املوقف يف املناطق
املحتل��ة عىل أب��واب مرحلة جديدة ،متهد لقيام دولة فلس��طينية ،بعد أن انفرط توازن
الق��وى فيها ،بني كل من إرسائيل واألردن واملقاوم��ة ،ضد مصلحة األخرية .وعليه ،جدد
اإلرسائيليون نقاش��هم حول الكيان الفلس��طيني بعد أحداث أيل��ول مبارشة ،وامتد هذا
النق��اش ليصل إىل مجلس الوزراء اإلرسائييل ،الذي عرض عليه اقرتاحان محددان ،أولهام
من جانب يغئال ألون وزير املع��ارف اإلرسائييل ،ويتضمن مرشوعاً بإقامة «إدارة ذاتية
يف املناطق اآلهلة بالس��كان يف الضفة الغربية ،ورمبا يف قطاع غزة ،تكون مس��ؤولة عن
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الش��ؤون البلدية واالقتصادية والصحة والتعليم وما ش��ابه ذل��ك ،وتتوىل إقامة عالقات
اقتصادي��ة وثقافي��ة مع الدول العربية» .أما االقرتاح الث��اين فقد قدمه مويش كول وزير
الس��ياحة ،ويتضمن قيام «زعامة محلية يف الضفة الغربية ،تش��ارك الحكم العسكري يف
إدارة املؤسسات الصحية والتعليمية والزراعية».246
ويبدو أن رئيسة الحكومة اإلرسائيلية ،غولده مئري «مالت يف البداية إىل تشكيل لجنة
وزارية لدرس االقرتاحني ،ولكن سلس��لة من املشاورات عىل املستوى الحكومي ،أظهرت
أن موق��ف أكرثية الوزراء هو ضد أي اقرتاح بإقام��ة إدارة ذاتية يف املناطق ،ألنها ميكن
أن ت��ؤدي إىل ضغوط جديدة إلقامة دولة ثالثة عىل ضفتي النهر ،وهذا مخالف ملوقف
الحكومة الواضح ،والقائل أنه ال مكان لدولتني بني البحر والصحراء .وهكذا ألغيت فكرة
تشكيل اللجنة الوزارية وأعيد تأكيد املوقف السابق».247
وكان النقاش اإلرسائييل حول الكيان الفلس��طيني قد تم أيضاً يف مستوى رسمي آخر،
وهو الكنيس��ت ،وذلك ح�ين نجحت بعض الكت��ل املعارضة ،قبل أش��هر معدودة من
أح��داث أيلول ،يف حمل الهيئة الترشيعية اإلرسائيلية عىل إجراء نقاش علني حول هذه
املسألة ،ففي آذار  ،1970اس��تطاعت كتلة هاعوالم هازيه ،والقامئة الشيوعية الجديدة
(راكاح) أن ت ّجرا الكنيست ملناقشة موضوع الكيان الفلسطيني ،ألول مرة ،بعد محاوالت
عدي��دة ،كان ن��واب االئتالف الحكومي ينجحون خاللها يف ش��طب ه��ذا املوضوع عن
ج��دول األعامل ،وتحويله إىل لجن��ة الخارجية واألمن ،التي ال تتمثل فيها تلك القامئتان،
وال يترسب يف العادة عن مداوالتها أي يشء.
ويف تلك الجلس��ة طلب اوري افنريي ،الذي ميثل قامئة هاعوالم هازيه ،الكلمة لتربير
طلب إدراج املوضوع الفلسطيني يف جدول األعامل مشريا ً إىل « 1-أن الكيان الفلسطيني
مث��ل روح والد هاملت ،ما زال��ت ترفرف وتحوم حول منطقة الرشق األوس��ط بارسها
من��ذ اثن�ين وعرشين عاماً ،وأن هذه الروح ال تضعف وال تس�تريح وال ترتك ألحد فرصة
الراحة .إن روح الكيان الفلس��طيني هي وراء كل األحداث والقالقل الكربى التي هزت
املنطقة طوال ربع القرن األخري 2- .إن اهامل أو تجاهل الحقوق املرشوعة – ومنها حق
تقرير املصري – للشعب الفلسطيني هو العقبة الحقيقية أمام اتفاق السالم بني إرسائيل
وجريانها 3- .أن مش��كالت األمن والتصعيد العس��كري بعد النرص اإلرسائييل الحاسم يف
حرب األيام الستة ،يثبت أن هذا النرص وغريه لن يؤدي إىل الهدوء الدائم يف املنطقة ما
دام الفلس��طينيون مظلومني 4- .أن القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة يف
ترشي��ن الثاين  ،1947معطياً إرسائيل الحق الرشعي يف الوجود ،قد نص هو نفس��ه عىل
إنشاء دولة عربية .وإذا كانت الظروف املؤسفة والحروب املتعددة قد حالت دون تنفيذ
ه��ذا الجزء م��ن القرار ،فام هو املانع اآلن ،خصوصاً وأرض فلس��طني كلها تحت الحكم
اإلرسائييل 5- .أن هناك العديد من الشخصيات والهيئات داخل إرسائيل وخارجها ،وهي
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تتزايد كل يومن تعطف عىل فكرة إنشاء كيان فلسطيني يف الضفة والقطاع  ...وتعطف
عىل الفكرة خارج إرسائيل املنظمة العاملية للطالب اليهود املرتبطة باملنظمة الصهيونية
ورابطة الس�لام ذات الفروع يف الداخل والخارج .إن ألوف اإلرسائيليني واليهود يناقشون
ويطرحون أفكارا ً حول هذا املوضوع كل يوم ،وخاصة مع استمرار القلق وسفك الدماء.
 6إن ط��رح الفكرة وأخذ زمام املبادرة يف حل القضية الفلس��طينية ،من خالل إنش��اءكيان فلس��طيني هو تجسيم ملعظم اآلمال الوطنية لشعب مرشد ،وهو يشء ينبغي عىل
إرسائيل – وهي املنترصة عس��كرياً – أن تس��ارع إليه .إنها لن تخرس ش��يئاً ،ويف املقابل
رمبا تكرس الجليد والجمود ،وتثبت حس��ن نيتها ورغبتها الحقيقية يف السالم 7- .تناقش
الكثري من اإلرسائيليني ،العاطفني عىل فكرة كيان فلسطيني مع قادة فلسطني يف املناطق
املحتلة ،ووجدوا أن لدى هؤالء القادة استعدادا ً طيباً لتلقي الفكرة ،ولالشرتاك يف إعداد
مرشوع مفصل حول هذا املوضوع».248
إال أن جوه��ر املوقف اإلرسائييل من مس��ألة الكيان الفلس��طيني ،ذلك املوقف الذي
ظ��ل ثابت��اً دون أي تغيري ملموس ،طوال الفرتة التالية ع�لى أحداث أيلول وحتى وقوع
حرب ترشين األول  ،1973رشحه أبا ايبان وزير الخارجية اإلرسائييل ،يف معرض رده عىل
افنريي ،مؤكدا ً عىل النقاط التالية:
« -1إن موقف إرسائيل منذ حرب األيام الس��تة هو محاولة الوصول إىل صلح وس�لام
تعاقدي مع الدول املجاورة يضمن لكل منها الس��يادة والحدود اآلمنة .ويف هذا املجال
هن��اك فقط أربع دول محددة هي التي ينبغي أن نتعامل معها ،لبنان ،س��وريا ،األردن
ومرص .هذا هو الواقع السيايس والتاريخي والقانوين والدويل ،وال واقع غريه -2 .أن عرب
أرض – إرسائي��ل قد ش��اركوا يف حياة اململكة األردنية الهاش��مية ،ومل يقبلوا أبدا ً وجهة
نظر عضو الكنيست افنريي أنهم لن يسرتيحوا إال إذا تحقق لهم كيان قومي فلسطيني
محدد ورس��مي  ...وعىل أي حال مل يكن للفظ «فلس��طني» أي محتوى س��يايس يف أي
وق��ت من األوقات بعد االحتالل الروم��اين القديم .منذ نهاية احتالل روما ،وإىل أن جاء
االنتداب الربيطاين عام  ،1922مل يكن للفظ «فلس��طني» (األقواس يف األصل) أي محتوى
س��يايس  ...وحتى حينام بدأ اس��تخدام هذا اللفظ يف عهد االنت��داب فقط كان الهدف
الرصيح من هذا االس��تخدام هو إقامة الوطن القومي اليهودي -3 .إن الش��عب العريب
الذي كان يعيش يف ارض إرسائيل قاوم كل مجهود يرمي إىل اعتباره وحدة منفصلة عن
الش��عب العريب بشكل عام ،وسوريا بشكل خاص .وقد أعلن الشقريي يف أيار  ،1965أن
فلس��طني ليست إال جنوب سوريا .وقد رفض عرب هذه املنطقة عام  1947إقامة دولة
منفصلة وحس��موا األمر لصالح مصري واحد م��ع اخوانهم يف اللغة والقومية عىل جانبي
نهر األردن .واختفى –بذلك– االسم مبوافقة عامة من جانب املواطنني أصحاب العالقة،
الذين صوت  80باملائة منهم ليك يكونوا جزءا ً من س��كان مملكة األردن -4 .مل تش��ارك
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إرسائيل –كام هو معروف– يف اتخاذ القرارات التي أدت إىل هذه التغيريات والتخبطات
االس��مية والقانونية .لق��د كانت قرارات وتخبطات عربية محض��ة .وهناك اآلن حقيقة
ال تقب��ل الجدل وهي أربع دول ال خمس ،وأربعة ش��عوب عربي��ة مجاورة إلرسائيل ال
خمس��ة -5 .أن عضو الكنيس��ت افنريي يدعو إىل فلسطني املكملة إلرسائيل ...ولكن كل
عريب يتحدث عن فلس��طني فإنه يدعو إليها كبديل إلرسائيل .هناك من يدعو إىل تصفية
إرسائي��ل مب��ارشة ...وهناك من يدعو إىل تصفية إرسائيل ع��ن طريق إخراجها من إطار
يهوديتها ،أي عن طريق ابتالعها يف إطار س��يايس أوس��ع وإغراقها بقوة س��كانية عربية
حاس��مة ...واس��تبدال لفظ دولة يهودية بلفظ طائفة يهودية تصبح كأقلية يف مجتمع
متع��دد الطوائف -6 .إن كل الدول العربية منصوص يف دس��اتريها ،إما أنها «عربية» أو
«إس�لامية» أو كليهام ،فلامذا ال يثري التقدميون واليس��ار الجديد االعرتاضات عىل هذه
األوصاف؟ وملاذا يعربون عن س��خطهم حني نعلن أن إرسائيل دولة يهودية فقط؟  -7إن
عضو الكنيست افنريي يدعو إىل إقامة دولة عربية فلسطينية خارج املجال الذي يعرتف
بأنه إرسائييل  ...ولكن هل ميلك هو ،أو أي عضو كنيس��ت آخر ،صالحية تحديد التطلع
أو اله��دف القومي ألمة أخرى  ...؟ إن مثل هذا األمر يضع وجود إرسائيل نفس��ه محل
تس��اؤل يف املس��تقبل .إن من يهتم بحق تقرير املصري يف هذا املجلس عليه أن يركز أوال
عىل حق تقرير املصري للش��عب اليهودي -8 .إن إقامة دولة فلس��طني غريب نهر األردن
تؤدي إىل ضغط إرسائيل إقليمياً ،وتؤدي إىل صعوبة تخطيط السياسة األمنية والدفاعية
إلرسائي��ل يف املس��تقبل .كام أن الفكرة ميك��ن أن تفتح احت�ماالت املطالبة بالعودة إىل
ح��دود التقس��يم التي أقرتها األمم املتحدة يف س��نة  ،1947وهو األم��ر الذي يؤدي إىل
تقلص إرسائيل -9 .إذا كان الشعب العريب ،الذي كان يعيش يف أرض – إرسائيل ،مل يرض
بالتعبري عن امانيه القومية من خالل اململكة األردنية الهاش��مية ،فام الذي يؤكد لنا أنه
س��يكون راضياً عن التعبري عنها يف دولة تقوم غريب األردن -10 .إن دولة كهذه س��تكون
قليلة املوارد ،وضعيفة اقتصادياً ،مام يؤدي إىل قالقل وخلخلة وفوىض يف املنطقة .إننا ال
نرفض حق تقرير املصري الي شعب كان ،ما دام ذلك ليس عىل حساب إرسائيل والشعب
اليه��ودي .إن الدول العربية ه��ي التي رفضت ،وما زالت ،حق تقرير املصري للش��عب
اليهودي برفضها االعرتاف بإرسائيل كدولة يهودية ذات سيادة ،إن هذا هو عائق السالم
الرئييس يف املنطقة».249
اس��تنادا ً إىل هذا التوضيح الحاس��م للموقف اإلرسائييل الرس��مي من مس��ألة الكيان
الفلس��طيني ،مل يكن مقدرا ً ل��كل الحوارات التي أدارها رس��ميون إرسائيليون ملحقون
بأجهزة الحكم العس��كري ،مع القيادات املحلية يف املناطق املحلية ،أن تثمر عن سياسة
إرسائيلية عملية باتجاه خلق واقع كياين فلس��طيني ،أو أي تعبري يعيد للفظة فلس��طني
مدلولها التاريخي والس��يايس واالجتامعي معاً .واس��تنادا ً إىل ه��ذا املوقف أيضاً ،حالت
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إرسائيل دون تبلور قيادة محلية فلس��طينية عىل مس��توى الضف��ة الغربية بأجمعها أو
عىل مستوى املناطق املحتلة ،بالرغم من االستعدادات العلنية لبعض رموز هذه القيادة
ومحاوالته��ا الدؤوبة لبلورة هيئة معرتف بها من قب��ل إرسائيل .وعليه ،فإنه ميكن فهم
الرف��ض اإلرسائييل الدائم ،ويف ش��تى املراح��ل التي قطعها االحت�لال ،لبعض املحاوالت
التي جرت عىل نطاق الضفة الغربية ،بهدف عقد اجتامع لرؤس��اء كافة البلديات فيها،
تحس��باً لخ��روج مثل ذلك االجتامع مبقررات سياس��ية أو لجان وهيئ��ات دامئة .ووصل
التحس��ب اإلرسائييل ،حيال احتامل بروز قيادة محلية ش��املة ،حد رفضها لطلب تقدم
به الش��يخ الجعربي ،أوائل العام  ،1970لعقد اجتامع عام يف آذار من العام نفسه ،يضم
وجه��اء الخليل وبيت لحم وأريحا ،أي املنطقة الجنوبية من الضفة الغربية فقط ،وذلك
لبحث «موضوع مس��تقبل الفلسطينيني يف املناطق املحتلة .فسلطات الحكم العسكري
«انس��جاماً مع سياسة الحكومة بعدم تشجيع قيام زعامة سياسية فلسطينية يف املناطق
مهام كان لونها ،رفضت السامح بعقد االجتامع وطوي املوضوع».250
ويذك��ر أن امل��رة الوحيدة التي وافق فيها الحكم العس��كري عىل عق��د اجتامع عام
لرؤس��اء بلديات الضفة الغربية ،كان��ت يف آب  ،1971حيث أدرجت نقطة واحدة عىل
ج��دول أعامل االجتامع ،أال وهي اقرتاح بعض ال��دول العربية ملكتب مقاطعة إرسائيل،
بفرض مقاطعة اقتصادية عىل منتوجات املناطق املحتلة».251
وهكذا ،ميكن القول أن املناقشات اإلرسائيلية حول الكيان الفلسطيني ظلت محكومة
باملوقف الحاس��م الذي أجمعت عليه الحكومة اإلرسائيلية ،ك�ما أوضحه أبا ايبان أمام
الكنيست ،والقايض بعدم بلورة أي تعبري سيايس فلسطيني منفصل ومستقل عن الواقع
السيايس والقانوين ملا كان عليه الوضع عشية حرب العام  .1967إال أن ذلك مل مينع ظهور
بعض األفكار واملقرتحات التي تم طرحها من قبل رسميني إرسائيليني ،دون أن يتم تبنيها
رسمياً من قبل الحكومة اإلرسائيلية أو أي من أجهزتها املعنية.
فف��ي أواخ��ر العام  ،1971وقبل أن تق��دم إرسائيل عىل خطوة إج��راء أول انتخابات
للمجال��س البلدي��ة يف الضف��ة الغربية ،لخص الدكت��ور اهرون بن -عمي ،أس��تاذ علم
االجتامع يف جامعة حيفا ،املوقف اإلرسائييل حيال املوضوع الفلس��طيني ،بقوله «هناك
اختياران يجوالن اآلن يف مخيالت املبادرين اإلرسائيليني :األول ،اإلعالن عن الضفة الغربية
كمنطقة ذات استقالل ذايت يف اتحاد أردين – إرسائييل ،مع موطئ قدم إلرسائيل يف الجزء
الغريب (الوزير مويش كول ،هآرتس ،)1971/8/29 ،والثاين ،الفصل التام بني الفلسطينيني
يف الضفة الغربية وبني مملكة األردن ،واالرتباط الفدرايل مع إرسائيل (الوزير ش��معون
ب�يرس ،يديعوت احرونوت .»)1971/9/28 ،وإذا كانت هذه هي الخيارات التي يقدمها
اإلرسائيلي��ون ،ف�ما هي ردة الفعل املتوقع��ة من جانب الفلس��طينيني والعرب إزاء أي
م��ن هذه املقرتح��ات؟ إذ أنه« :بالرغم م��ن التصدع يف الوحدة العربي��ة ،وبالرغم من
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الس��باب والش��تائم املتبادلة عرب موجات األثري ،هناك اتفاق عام يف العامل العريب ،القادر
عىل استخدام األجس��ام املضادة للقضاء عىل ظواهر تعترب خيانية ،إن من يتقدم لعرب
الضفة الغربية بنصيحة س��يئة لعقد س�لام منفرد مع إرسائيل ،يقامر مبصرينا ومصريهم،
وباس��تمرار الح��روب والخراب ويحط من كرامتهم  .»...واس��ند وجهة نظره إىل تحليل
مفاده ،أنه «بالنس��بة إىل القومية العربية ،فإن والدة كيان فلسطيني يف حضن إرسائيل،
أو يف الحضن املش�ترك لكل م��ن إرسائيل واألردن ،هي قذارة .لي��س هناك عريب يحرتم
نفس��ه إال ويعمل عىل اس��قاط الجنني قبل أن يرى النور .ويف الحقيقة ،أن النزاع الكبري
بني األردن والفلس��طينيني هو الذي يكبل ،أكرث فأكرث ،أيدي الفريقني ،ويحول دون صنع
السالم املنفرد مع إرسائيل» .وهكذا ،فإن «عىل أعضاء املدرسة الفلسطينية يف إرسائيل أال
يسرتسلوا وراء األفكار والتأمالت الصادرة عن القلب ،خوفاً من أن يكون حجم السقوط
موازياً لحجم املسافة عن الواقع».252
إال أنه يف ظل املوقف اإلرسائييل الش��امل من مسألة الكيان الفلسطيني ،ظلت القامئة
الش��يوعية الجديدة ،يف إرسائيل ،متيز موقفها عىل س��ائر مواقف األحزاب واملؤسس��ات
اإلرسائيلية ،باعتبارها مؤسس��ة إرسائيلية غري صهيونية .وإضافة إىل موقف الش��يوعيني
اإلرسائيلي�ين ،كان اوري افنريي ممثالً لكتلة هاعوالم هازيه ،التي مل يزد عدد ممثليها يف
الكنيس��ت عن عضوين اثنني ،يطرح موقفاً مس��تقالً عن املوقف اإلرسائييل العام ،حيال
هذه املس��ألة .فقد كتب افنريي يف أواخر  ،1971مق��االً يف صحيفة هآرتس اإلرسائيلية،
خل��ص فيه إىل اس��تنتاجات ،قال أنها نتيج��ة لقاءات له مع وجهاء فلس��طني يف الضفة
الغربي��ة .وقد تضمنت تلك االس��تنتاجات اعتق��اده بأن األغلبية الكربى من الش��عب
الفلس��طيني ،يف املناط��ق املحتفظ بها ،ملتقية اآلن م��ع زعامئها حول عدة مبادئ منها
أن «عىل الش��عب الفلس��طيني وحده أن يقرر مصريه وينبغي أن يتم هذا  ...من خالل
الس�لام مع إرسائيل  ...وأن يؤدي  ...إىل إقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع
غزة تكون عاصمتها القدس الرشقية».253
ع�لى أن التطور امللحوظ يف املوقف اإلرسائييل خالل تل��ك الفرتة ،بالرغم من جزئيته
وعدم فاعليته ،هو املوقف الذي اتخذه حزب مبام ،الذي كان الرشيك األس��ايس لحزب
العمل اإلرسائييل يف االئتالف الحاكم .فقد اتخذت اللجنة السياسية للحزب قرارا ً أعلنت
فيه «ع��ن تأييدها حق تقرير املصري لعرب الضفة الغربي��ة» ،وأعربت «مرة أخرى عن
معارضته (الحزب) لالستيطان املدين يف املناطق املحتلة» .وارجعت صحيفة عل همشامر
اإلرسائيلية موقف مبام هذا إىل «فش��ل املنظامت» الفدائية ،نتيجة للرضبة التي حلت
به��ا يف األردن .كام أن من أس��باب ذلك املوق��ف ،تقدير مبام اإليج��ايب «ليقظة الفكر
السيايس الجديد يف الضفة الغربية خصوصاً بني الشبان املثقفني ،لذلك مثة ما يربر حرية
التنظيم وحرية التعبري عن الرأي يف الضفة الغربية ،رشط أال تيسء إىل أمن إرسائيل».254
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غ�ير أن املوقف اإلرسائييل الرس��مي مل يتأث��ر من هذه املواقف ،وظ��ل محافظاً عىل
الثوابت التاريخية يف سياس��ة إرسائيل الفلس��طينية ،وحتى عندم��ا بدا أن إرسائيل تعد
ألمر ما ،خالل االنتخابات البلدية عام  ،1972مثرية بذلك حفيظة العرب والفلس��طينيني
داخل األرض املحتلة وخارجها ،كان اإلرسائيليون يش�يرون رصاحة إىل الثابت يف موقفهم
التقليدي .ففي الوقت الذي كانت فيه التفس�يرات يف املناطق املحتلة وخارجها ،ملغزى
عملية االنتخابات البلدية ،ترتاوح بني اعتبار هذه االنتخابات» خطوة لرتس��يخ االحتالل،
أو بداية الدولة الفلس��طينية املستقلة» .255كانت صحيفة معاريف اإلرسائيلية ،تؤكد أن
سلطات االحتالل مل تكن تهدف من وراء تلك االنتخابات «إىل خلق زعامة سياسية تنطق
باس��م الضفة الغربية ،بل كانت تس��عى ،يف ظل شعار دايان« :إرسائيل حكومة دامئة يف
املناطق» ،لجعل الحياة املدنية لس��كان املناطق تبدو كأنها طبيعية ،إىل جانب السامح
ألهل الضفة بإدارة منطقتهم رشط عدم االنزالق إىل النشاط السيايس».256
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الفصل الخامس
اكتمال الوعي الكياني
1977-1973
اجتاز التط��ور الكياين الفلس��طيني واحدة من أهم حلقات تطوره األساس��ية ،خالل
املرحل��ة الت��ي تلت حرب ترشين األول  .1973وعرب س��نوات ه��ذه املرحلة تحقق من
اإلنجازات الكيانية الفلس��طينية ما يفوق كل ما انجزه الفلسطينيون عىل هذا الصعيد،
خالل سنوات نضالهم الكياين السابقة.
صحيح أن النضال الكياين الفلسطيني مل يفز باالستقالل الوطني يف غضون هذه املرحلة،
كام أنه مل يس��تطع إقامة الس��لطة السياسية الفلسطينية أو يؤسس الدولة املستقلة .إال
أنه من الصحيح أيضاً أنه انجز بناء الش��خصية الوطنية الفلس��طينية املس��تقلة ،وأرىس
دعائ��م حضورها الدائم ،وفوق ذلك ،بلور أهداف��اً كيانية أكرث وضوحاً وتحديدا ً من ذي
قبل ،واقرتبت مفاهيمه الكيانية من محددات الكيان األساس��ية ،ونعني بذلك الس��لطة
األرض والشعب.
فف��ي غضون هذه املرحلة ت��م ألول مرة يف تاريخ النضال الكياين الفلس��طيني ،تبني
ش��عار إقامة سلطة وطنية فلسطينية مستقلة ،كهدف نضايل مركزي ،عندما أقر املجلس
الوطني الفلسطيني الثاين عرش ،املنعقد يف حزيران  1974هذا األمر.
ويف ه��ذه املرحل��ة كذلك جرى الحديث عن الضفة الغربية ألول مرة بش��كل مبارش،
كأرض فلس��طينية تخص الشعب الفلسطيني ومرشوع سلطته السياسية ،وليست كأرض
أردنية التابعية والس��يادة واملستقبل النهايئ .فقد تركز النضال السيايس ملنظمة التحرير
ع�لى هدف من��ع عودة الحك��م األردين للضفة الغربي��ة ،وجرى تبني ه��ذا الهدف يف
املظاهرات واإلرضابات واالعتصامات التي قامت يف الضفة ذاتها ،عرب الش��عارات الثالثة
الشهرية« :ال لالحتالل»« ،ال للعودة للحكم األردين»« ،نعم ملنظمة التحرير الفلسطينية».
وإىل جانب ذلك ،حسمت بش��كل كيل مسألة التمثيل السيايس للشعب الفلسطيني،
وتم اعتامد منظمة التحرير الفلس��طينية ،عىل املستويني العريب والدويل ،كممثل رشعي
وحي��د غري من��ازع ،وكان قرار القمة العربي��ة ،التي عقدت يف الرب��اط عام  .1974هو
املفصل األهم عىل هذا الصعيد ،حني س��لم الحكم األردين ،ألول مرة ،للمؤسسة الكيانية
الرشعية للفلسطينيني ،بحق متثيلهم ،والتحدث باسمهم ،كطرف وحيد.
ويف وق��ت الحق من ه��ذه الفرتة خطا النض��ال الكياين الفلس��طيني خطوته الكربى
واألساس��ية ،عندما تبنى مؤمتر القمة العريب املحدود ،الذي عقد يف الرياض عام ،1976
ش��عار الدولة الفلس��طينية املس��تقلة ،وأقر املجلس الوطني الفلس��طيني الثالث عرش
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بدوره ،املعقود يف القاهرة يف آذار  ،1977صيغة الدولة الفلس��طينية هذه ،يف واحد من
أهم القرارات الكيانية التي أصدرتها املجالس الوطنية الفلسطينية كلها.
( )1النهوض مرة أخرى
إذا كانت السنوات الثالث ،التي أعقبت أحداث أيلول  ،1970هي من أصعب سنوات
النضال الفلس��طيني كله ،فلقد كان العام  .1972هو أصعب س��نوات هذه الفرتة .ففي
أعقاب سلس��لة النكس��ات والهزائم التي مني��ت بها الحركة الفلس��طينية عامي 1970
و ،1971دخل��ت ه��ذه الحركة يف مرحلة ركود ش��ديدة ،وبدت يف حالة تراجع ش��امل،
خاصة عىل املستوى السيايس.
وقد ش��هد العام  ،1972عىل وج��ه التحديد ،أصعب التحدي��ات التي واجهت حركة
املقاومة الفلس��طينية .فهي من جهة ،كانت تعاين أزمات ذاتية قاسية ،عربت عن نفسها
يف بع��ض ظواهر االنش��قاق واالقتتال الداخليني ،ومن جهة أخرى ،اش��تدت يف صفوفها
ظواهر التطرف واملغامرة اليائس�ين ،وقد أوجزت ذلك سلس��لة م��ن عمليات اختطاف
الطائرات وحوادث املطارات والسفارات يف الخارج .وفوق ذلك ،أخذت تعاين مؤسساتها
ووجودها ،الذي تركز يف لبنان منذ ذلك الوقت ،املضايقات وعمليات املحارصة واملصادرة
عىل يد السلطات اللبنانية.
وق��د لخص صالح خلف ،أحد أبرز قادة املقاومة ،الوضع الذي كانت متر به املقاومة،
أواس��ط العام  ،1972بقوله – ردا ً عىل س��ؤال حول «سبب الصمت الذي يلف عمليات
الفدائيني هذه األيام» :-لقد كان األردن «هو الجبهة العريضة التي ميكن االنطالق منها
إىل األرض املحتلة لتأدية الدور التاريخي والواجب القومي ،ولكن بعد املجازر البش��عة
التي خاضتها الس��لطة العميلة ضد ش��عبنا أصبحت املهمة صعبة  ...بالنس��بة للجبهة
الس��ورية ،تضطر الثورة مراعاة ظروفها ،طبقاً لظروف املعرك��ة .وضعنا يف لبنان واضح
متاماً ،فالثورة مل تتوقف عن عملياتها إال بعد الهجوم اإلرسائييل عىل العرقوب يف جنوب
لبنان .وس��بب التوق��ف أن الوضع اللبناين ال يحتم��ل هجوماً ارسائيلياً  ...أما بالنس��بة
للجبهة املرصية ،فال توجد لنا عمليات انطالق منها».257
وإذا كان الوضع عىل حدود فلسطني عىل هذا النحو ،فإن الوضع داخل األرض املحتلة
مل يكن بأفضل منه .ذلك أن «الشكل العام للثورة داخل األرض املحتلة محدود .ففي غزة
اس��تعملت إرسائيل مختلف الوس��ائل لتطويق عنق النشاط الثوري ،مستخدمة يف ذلك
أبش��ع الترصفات الهمجية ،ويف الضفة الغربية انعدم تناسق الوجود الثوري مع القطاع
ألسباب عدة اجتامعية واقتصادية الخ».258
لقد بدا أمر الحركة الفلس��طينية عام  ،1972ش��ديد التأثر بسلس��لة نكسات وهزائم
العامني الس��ابقني ،وظهر أن كل أعدائها وخصومها التاريخيني قد بدأوا يحاولون اإلجهاز
عليها نهائياً ،فإرسائيل ،من جانبها ،جردت سلس��لة غارات وعمليات مطاردة عس��كرية
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واسعة ،شملت معظم مراكز تواجد حركة املقاومة يف سوريا ولبنان .وكان أخطر عمليات
إرسائيل تلك اجتياحها ملنطقة جنوب لبنان يف الس��ادس عرش من أيلول من العام ذاته.
ك�ما قام الجيش اللبناين من جانبه مبحاولة رضب هذه الحركة والس��يطرة عليها يف أيار
من العام التايل.
عىل أن أخطر ما تعرضت له الحركة الفلسطينية من محن ،يف العام  ،1972كان طرح
مرشوع اململكة العربية املتحدة يف س��وق التداول السيايس ،من جانب امللك حسني ،يف
الخامس عرش من آذار ،وقيام إرسائيل بإجراء أول انتخابات بلدية يف الضفة الغربية ،يف
النصف األول من ذلك العام.
وأمام كال التحديني ،مل تجد الحركة الفلسطينية ما تجيب به غري الرفض اللفظي ،الذي
مل يحل دون إجراء إرسائيل النتخاباتها ،وغري التطواف يف العواصم العربية الذي مل يحل
دون استمرار امللك حس�ين يف التعاطي مع مرشوعه ،عىل الصعيد السيايس والدستوري
يف األردن ،وبني الفلسطينيني هناك.
إال أن لي��ل ذلك الع��ام الطويل بدأ ينجيل «أوائل الع��ام  ،1973فبقدر ما مثلت ليلة
العارش من نيسان من ظلمة حالكة ،عندما اغتالت إرسائيل ثالثة من قادة حركة املقاومة
الفلسطينية يف بريوت ،بدأت يف الوقت ذاته تباشري الفجر األوىل تطلع من جديد.
لق��د كانت حادثة اغتيال الق��ادة الثالثة يف بريوت نقطة الب��دء يف مرحلة االنعطاف
الجديد الذي شهدته مسرية الحركة الفلسطينية منذ ذلك الوقت .فعرب ردود الفعل التي
نجمت عن هذه الحادثة ،بدأت حال نهوض وطني ،افتقدتها س��احة العمل الفلسطيني
منذ العام .1970
ففي الوقت الذي كانت فيه حركة املقاومة الفلس��طينية تفك بعض أس��ارها وتوقف
حركة الحصار واملطاردة حولها ،يف معقل وجودها الس��يايس والعسكري يف لبنان ،وذلك
عقب دحر هجمة الجيش اللبناين عليها يف أيار  ،1973كانت الضفة الغربية وقطاع غزة
تنفض عنها حالة الركود السيايس التي أملت بهام منذ العام .1970
فف��ي أعقاب حادثة اغتيال ثالثة م��ن قادة حركة املقاومة يف نيس��ان  ،1973توالت
سلس��لة من ردود الفعل الفلسطينية ،شكلت يف محصلتها الرئيسية حالة نهوض وطني،
اكتملت ذروتها مع حرب ترشين األول  ،1973ويف أعقابها .فلقد أدت هذه الحادثة إىل
خل��ق حالة تفاعل وطني ،اتخذت من الضفة الغربية أساس��اً مركزها الرئييس ،وامتدت
لتشمل الحقاً الشعب الفلسطيني يف قطاع غزة وخارج األرض املحتلة.
ويف هذا اإلطار ،فإنه ميكن تسجيل أربع محطات رئيسية عربتها حالة النهوض الوطني
الفلسطيني خالل تلك املرحلة ،املمتدة من نيسان وحتى ترشين األول  ،1973واسهمت
كل منها يف إيقاف حالة الرتاجع السابقة من جهة ،وبلورة الشخصية الوطنية الفلسطينية
ب��كل تداعياتها الكيانية من جهة ثانية .وميك��ن ترتيب محطات النهوض الوطني هذه،
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حسب تسلسلها الزمني ،عىل النحو التايل:
 -1ردود الفعل عىل حادثة فردان يف الضفة والقطاع.
 -2الذكرى السادسة لحرب حزيران يف الضفة الغربية.
 -3مذكرة الهيئات والش��خصيات الوطنية إىل فالدهايم مبناس��بة اجتامع مجلس األمن
الدويل.
 -4تشكيل الجبهة الوطنية الفلسطينية.
أ -ردود الفعل عىل حادثة فردان.
الدهش��ة والغضب اللذان ميزا أحاديث وترصيحات املسؤولني اإلرسائيليني ،إزاء ردود
الفع��ل التي حدث��ت يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،إثر اغتي��ال قوة إرسائيلية لكل من
محمد يوس��ف النجار وك�مال عدوان وكامل نارص ،اتضحت أهميته��ا فيام بعد ،عندما
اتسعت النار التي احدثتها رشارة الحادثة يف هشيم األرض املحتلة.
فمند أحداث أيلول  ،1970والضفة الغربية تش��هد حالة من الركود الس��يايس ،وذلك
مبوازاة حالة الرتاجع العامة التي عاش��تها منظامت حركة املقاومة يف الخارج .وما كانت
عليه الضفة الغربية منذ ذلك الوقت ،كان عليه قطاع غزة منذ أواخر العام  ،1971حني
أخمدت سياسة “القبضة الحديدة” اإلرسائيلية جذوة املقاومة املسلحة يف القطاع.
غري أنه اتضح صبيحة العارش من نيسان  ،1973وبعد سنوات من حديث اإلرسائيليني
عن التعايش بسالم مع سكان املناطق املحتلة ،أن الجذوة ما زالت تحتفظ تحت الرماد
ببع��ض وهجها ،ولقد كانت الحادث��ة ،يف واحد من جوانبها ،بداي��ة النهيار الوهم عند
اإلرسائيليني ،ومقدمة لش��حذ الوعي بالفلس��طينية عند س��كان املناط��ق املحتلة .وقد
عكس��ت كتابات اإلرسائيليني وتعقيباتهم عىل ردود الفع��ل الناجمة عن الحادثة هاتني
الحقيقتني ،بكثري من الوضوح.
فقد اكتش��ف بنحاس س��ابري وزير املالية يف حكومة غولده مئري آنذاك “أن الكالم عن
التقارب التدريجي بني إرسائيل وعرب املناطق املحتلة ،خالل الس��نوات الست األخرية،
أخ��ذ يتبدد إزاء الواقع القايس” .وبينت له الوقائع كيف “كانت ردود الفعل يف املناطق
غاضب��ة ومش��بعة بالكراهية إلرسائيل وجيش��ها” ،وكيف أنها “مل تكن ه��ذه إال الحياة
“املش�تركة” املزعومة التي ليس بإمكانها التخفيف من العداء إلرسائيل ،التي ينظر إليها
العرب بالرضورة كسلطة محتلة”.259
لقد دهش اإلرسائيليون إزاء ردود الفعل هذه التي كانت بالنسبة لهم «مفاجئة سيئة.
فقد كانوا يؤمن��ون حقاً بأن مكوثنا يف املناطق املحتلة باإلضافة إىل االزدهار االقتصادي
واملعاملة الليربالية ،سيؤديان إىل تغيري موقف العرب منا ،وكان أولئك يقولون يف املايض
بأن «عالقات جديدة تتولد يف الضفة الغربية بني العرب واليهود» .وكان البعض قد اعترب
العالق��ات الجديدة املتولدة ،مبثابة أمر مهم إلحراز الس�لام  ...إن الذين حدثونا قصصاً
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خرافية عن العالقات الجديدة املزعومة التي تتكون يف الضفة  ...يقفون اآلن ،لألس��ف،
أمام وعاء مكسور .فقد أدركوا أن املوقف العدايئ مل يتغري ،حتى لو مل يتخذ اليوم صورة
املعارضة الفعلي��ة .ووجهة النظر التي كانت تعمل إلقناعنا بأن اليهود ،وعددا ً كبريا ً من
العرب ،يس��تطيعون العيش يف إطار واحد عىل مدى األيام ،قد أفلس��ت .واثبت الواقع،
مرة أخ��رى ،أن األماين القومية أق��وى من العوامل االقتصادية» .وهكذا فإن «املس��ألة
الجوهرية هي أن الكالم عن العالقات الجديدة خرافة ،وأن الحياة املشرتكة غري ممكنة،
وال مفر من االنفصال».260
وكان دايان قد اعرتف «بأنه كان هناك متاثل ال بأس به من جانب الس��كان» مع قادة
الفدائيني الذي��ن اغتيلوا .وقال أن «لهذا األمر مغزى كبريا ً ،ويدل عىل أن عرب املناطق،
أو بعضهم ،يعتربون زعامء منظامت اإلرهاب زعامءهم من الناحية النفسية ،وميثلونهم
ويقاتلون من أجلهم» .ومع أن دايان مل يرغب يف اس��تخالص النتائج من هذا الوضع إال
أنه اعرتف بأن «هذا األمر يجب أن يعلمنا ويرشدنا».261
إىل جان��ب ردة الفعل اإلرسائيلية هذه ،كانت ردة فعل س��كان املناطق املحتلة ،التي
مثل��ت بداية حالة م��ن النهوض الوطني .إذ ما ان تلقى املواطن��ون يف املناطق املحتلة
نب��أ الغارة اإلرسائيلي��ة «حتى أقفلت معظم املدن ومحالتها التجارية وخلت ش��وارعها
م��ن املواطن�ين الذين الزم��وا بيوتهم يتابعون من خ�لال أجهزة الراديو أنب��اء العملية
اإلرسائيلية» .كام امتنع طالب املدارس يف اليوم التايل عن الدخول إىل صفوفهم ،وس�يروا
مظاهرات يف س��احات مدارسهم أطلقوا خاللها هتافات ضد إرسائيل« ،كام هتفوا بحياة
فلس��طني والثورة الفلسطينية» مام دفع بسلطات االحتالل إىل مهاجمة تلك املدارس يف
نابل��س ورام الله وبيت لحم وجنني وطولكرم بالقنابل املس��يلة للدموع ،واعتقال عدد
من الطالب.
أم��ا يف بريزيت ،وهي املدينة التي عاش فيها ك�مال نارص ،فقد «تدفقت عىل املدينة
يف اليوم الذي جرى فيه تش��ييع الش��هداء يف بريوت ،مئات السيارات من مختلف املدن
يف الضف��ة الغربية وقطاع غزة لتس�ير يف جنازة رمزية للش��هداء» .وبالرغم من املوانع
والحواجز التي وضعتها س��لطات االحتالل أمام السيل املتدفق من السيارات واملواطنني،
فق��د قام نحو ثالثة آالف مواطن باملس�يرة الرمزية داخل بريزي��ت ،حيث «كان يتقدم
«املس�يرة» العلم الفلس��طيني  ...وعندما تقدمت قوة من جيش االحتالل النزال العلم
الفلسطيني تعاركت معها الجامهري باأليدي ومنعتها من تحقيق ذلك وظل علم فلسطني
مرفوعاً.262
وهك��ذا ،فإن ما انطوت عليه ردود الفعل عىل الغ��ارة اإلرسائيلية مل يكن بداية حالة
نهوض وطني فحسب ،وإمنا حملت أيضاً بعض السامت الكيانية الواضحة ،ليس أقلها رفع
العلم الفلسطيني يف املسرية الرمزية ،يف مواجهة سلطات االحتالل العسكري اإلرسائييل.
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ومل يكن رفع العلم الفلس��طيني ،يف مناس��بة وطنية ،إال تعبريا ً ع��ن حالة وعي كياين
ب��دأت تش��ق طريقها منذ ذلك الوق��ت ،حيث تكرر رفع العلم من��ذ ذلك التاريخ ،ويف
مناس��بات عديدة ،بع��د أن كان العلم األردين ،طوال الفرتة التالي��ة عىل حرب حزيران،
يتصدر املظاهرات ،ويعلو فوق مقابر الجنود واملواطنني الذين سقطوا إبان تلك الحرب.
ولقد كان رفع العلم الفلسطيني ،إذن ،وليد حالة من اإلحساس بالتمييز ،وعنوان شعور
عام ومبهم بالخصوصية الوطنية الفلسطينية ،وبالنكوص عن التبعية األردنية.
وفوق ذلك ،فقد بينت ردود الفعل تلك ،يف واحدة من املناسبات الفريدة ،عمق االنتامء
ووحدانية املش��اعر واألهداف الوطنية ،بني مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني .فقد
عمت مظاهر الحزن واالستنكار مختلف مدن ومناطق الضفة والقطاع ،يف الوقت الذي
كان فيه نحو ربع مليون فلسطيني وعريب ،يسريون وراء نعوش القادة الثالثة يف بريوت.
وبذلك اتضح أن الش��عب الفلس��طيني داخ��ل الوطن املحتل وخارجه ،ميتلك مش��اعر
الوحدة ذاتها ،وآالم الحارض نفس��ه ،والتطلع إىل املصري املشرتك .فقد بينت الحادثة وما
نجم عنها أن «هؤالء الذين يتس��اقطون مثرات من أغصان الش��جرة املقدس��ة التي متتد
جذورها يف أعامق األرض هنا ،إن بكاهم الناس فمن خالل العواطف التي تفرضها وشائج
النس��ب الواحد .س��يكون وهامً زائدا ً يف ذهن الذين يظنون أنهم قطعوا أوصال الناس،
ي��وم ألقوا بها جزءا ً هن��ا وجزءا ً هناك وأجزاء يف مكان ثال��ث ورابع وخامس ،أن هؤالء
يتعاطفون بالدم ،بالقرىب ،وبالتزاوج ،بالصداقات ،باملواطنة ،باالنتامء لألرض التي درجوا
فوقها».263
ب -الذكرى السادسة لحرب حزيران
ظل س��كان املناطق املحتلة يحيون ذكرى الخامس من حزيران ،خالل السنوات األوىل
من االحتالل اإلرسائييل ،عن طريق اإلرضاب والتظاهر ،وما إىل ذلك من مظاهر االحتجاج
العلنية عىل اس��تمرار االحتالل األجنبي ،إال أنه يف الس��نوات الالحق��ة ،عندما تعرضت
الحركة الفلسطينية ملجموعة من االنتكاسات ،مل تعد املناطق املحتلة تشهد يف مثل تلك
املناسبة أكرث من توزيع املنشور الرسي ،يف أحسن األحوال ،كمظهر من مظاهر استمرار
رفض االحتالل والحض عىل مقاومته.
غري أن الذكرى السادسة لحرب حزيران ،وهي إحدى محطات النهوض الوطني ،جاءت
تختلف عن س��ابقاتها املامثلة .فقد عادت ش��وارع القدس وغريها من املدن املحتلة إىل
ع��ادة إغالق املحالت التجارية ،وط�لاب املدارس إىل عادة االمتناع عن دخول صفوفهم.
وبالرغ��م من أن إحياء هذه الذكرى مل يتع��د االرضاب إىل مظاهرات أو غريها ،وبالرغم
من عدم ش��موليته ملختلف م��دن الضفة الغربية وقطاع غزة ،فق��د كان مجرد العودة
إىل االحتفال بهذه املناس��بة ،بش��كل علني واحتجاجي ملموس ،ومن قطاعات ش��عبية
مختلفة ،مؤرشا ً عىل مناخ سيايس جديد ،بدأ يهب عىل املناطق املحتلة مجددا ً.
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لقد اتخذ االحتجاج عىل اس��تمرار االحتالل ،بهذه املناس��بة ،مظاهر عديدة وأش��كاالً
متنوعة ،تش�ير مبجموعها إىل تعزيز حالة النهوض الوطن��ي ،بنقلها خطوة أخرى مهمة
إىل األم��ام ،فمدينة القدس بدت صبيحة الذكرى “مقف��رة ومغلقة عىل أثر قيام التجار
ب��اإلرضاب” .ك�ما أن بعض العامل العرب تخل��وا عن التوجه إىل مراك��ز أعاملهم بهذه
املناس��بة .إىل جانب ذلك “قام عدد من الش��بان والشابات والهيئات يف القدس العربية
بزيارة مقابر ش��هداء الخامس من حزيران ووضعوا أكاليل الزهور عىل األرضحة وخاصة
النصب التذكاري” .أما مدينة نابلس فقد شهدت بدورها بعض مظاهر االحتجاج ،حيث
ألقيت يف ش��وارع املدينة “كميات كبرية من املسامري مام أدى إىل تفجري إطارات العديد
من السيارات التي كانت تحاول العمل داخل املدينة” .ومع أن املدارس مل تغلق أبوابها
ذلك اليوم يف الضفة الغربية” فإن الطالب بدوا وكأنهم يتجاهلون الدروس وبقوا داخل
مالعب مدارسهم طوال أمس ومل ترد أنباء عن وقوع مظاهرات”.264
إىل جانب مظاهر االحتجاج هذه ،تكررت حادثة رفع العلم الفلسطيني للمرة الثانية
خالل أقل من ش��هرين ،فيام يعترب إش��ارة بالغة الداللة لخاصية وطنية تحاول اإلفصاح
عن هويتها املحددة .فعشية الذكرى السادسة هذه «رفع أشخاص مجهولون أمس العلم
الفلسطيني عىل سور القدس القدمية قرب مغارة سليامن أمام موقف الباصات .وقد ظل
العلم الفلس��طيني مرفوعاً فوق السور عدة ساعات حتى حرضت قوات الرشطة وانزلته
من هناك .ومن جهة ثانية «وزعت نرشات يف الكثري من مدن وقرى الضفة الغربية خالل
اليومني املاضي�ين .وكذلك ظهرت كتابات عىل الجدران تدعو املواطنني إىل اإلرضاب غدا ً
مبناس��بة الذكرى السنوية السادس��ة لليوم الخامس من حزيران .وقد وقعت املنشورات
«جبهة املقاومة الشعبية يف الضفة الغربية» .265إضافة إىل ذلك كله ،ظهرت شعارات عىل
بعض الس��يارات وهي تحمل الشعارات ذاتها ،كام شوهدت نفس الشعارات يف شعفاط
وبيت حنينا وقلنديا» .266ويبدو أن رفع العلم الفلسطيني قد وجد استجابة لدى صحف
الضفة الغربية ،التي حاولت ،عرب الرتكيز عىل هذه األنباء وابرازها ،إيقاظ الحس الكياين
وتنميته لدى الس��كان هناك .فصحيفة الش��عب التي ذكرت تحت عن��وان بارز يقول:
«العلم الفلسطيني فوق سور القدس» .267حاولت بذلك إثارة العواطف ،وبعث ذكريات
املايض ،واس��ترشاف املس��تقل أيضاً .إال أن ما ميكن اعتباره اكرث داللة يف رفع العلم هذا،
هو ما ذكرته صحيفة القدس ،حني أكدت رفعه مرة أخرى ،ويف مكان آخر ،سبق أن تعدد
رفع العلم األردين عليه يف مثل هذه املناسبة ،خالل األعوام األوىل من عمر االحتالل .إذ
أنه «ش��وهد العلم الفلس��طيني مرفوعاً قرب نصب الجندي العريب املجهول قرب باب
األسباط ،وكذلك قرب مخفر رشطة بيت حنينا وصور باهر».268
وم��ع ذلك كله ،فإن��ه ال ميكن القول أن مجم��وع هذه الظواهر تش�ير إىل منو حالة
كياني��ة مح��ددة املالمح .ففي هذه املرحل��ة املبكرة من حالة النه��وض الوطني ،ميكن
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وصف املظاهر الكيانية املصاحبة بأنها ليست أكرث من ومضات قليلة ومتفرقة ،تعرب عن
مكونات وطنية خاصة ومبهمة ،تحاول التعرف عىل نفسها وشق طريقها ،يف ظل ظروف
موضوعية مواتية .فالبيان الذي وزع عشية ذكرى حرب حزيران السادسة يشري إىل تلك
املضامني الكيانية املبهمة ،ولكنه يف الوقت ذاته ال يدل عىل تبني القوى السياسية القامئة
يف الواق��ع الس��يايس للضفة الغربية ،لخط اس��تقاليل ما .إذ أن البي��ان موقع من جانب
«جبهة املقاومة الش��عبية يف الضفة الغربية» التي تش��كلت منذ حل «لجان» التوجيه
الوطن��ي» بعد العام  .1970وبالرغم من التس��مية املحاي��دة لتلك «الجبهة» من وجهة
النظر الكيانية ،فإن البيان املذكور يتحدث عن الش��عب الفلسطيني وشخصيته ،ويشيد
مبقاومت��ه البطولية وصموده ،ويحض ع�لى جعل ذكرى الخامس م��ن حزيران «حافزا ً
جديدا ً لنا جميعاً لتعزيز وحدتنا الوطنية يف أوس��ع جبهة وطنية فلسطينية للنضال من
أجل تحرير أرضنا املحتلة وانتزاع حقوق ش��عبنا الفلس��طيني  ...إن شعبنا الفلسطيني
هنا ،ما زال قامئاً شوكة يف حلق الذين يريدون أن يبتلعوه ،أو يتنكرون لوجوده».269
وأهمية ظاهرة رفع العلم الفلس��طيني ،يف مثل تلك املالبس��ات ،كانت مدركة بقوة،
يف كتابات بعض الصحافيني اإلرسائيليني ،الذين تابعوا ش��ؤون وشجون املناطق املحتلة،
لسنوات عديدة .فقد تبني لهؤالء ،يف الذكرى السادسة لتلك الحرب ،أنه «مع اقرتاب يوم
 5حزيران لوحظ نشاط غري عادي يف القدس الرشقية والضفة الغربية ،وزعت منشورات
تدعو إىل تظاهرات وارضاب عام ،وعلقت خفية إعالم فلسطينية يف أماكن عدة ،وظهرت
كتابات بالدهان عىل الجدران والسيارات من منط «فلسطني عربية» الخ».270
واس��تنتج البعض اآلخر م��ن مثل هذه املظاهر ،أنه «ما زال��ت الرغبة يف خلق صورة
من عدم التعاون مع إرسائيل ومعارضتها ،حتى خالل الس��نة الس��ابعة بعد حرب األيام
الستة ،أحد الدوافع الرئيسية يف حياة مجموعة كبرية جدا ً من النخبة العربية يف القدس
الرشقية والضفة الغربية وقطاع غزة .وهي تفعل ذلك مبس��اعدة الرسوم الكاريكاتورية
واملقاالت العنيفة املعادية إلرسائيل يف الصحف ،ودواوين الش��عر ،واملرسحيات ،ورسائل
االحتج��اج ،والعرائض ،ومحاوالت االرضاب التج��اري ،كاإلرضاب الذي وقع يف القدس يف
حزيران املايض» .ومع أن هذه الظواهر ال ميكن أن متس نظام الحكم العسكري ،بحسب
ذلك االستنتاج ،إال «انها تعطي السكان اإلحساس بأنهم مل يتنازلوا عن امانيهم القومية،
وأن كربياءه��م ال ته��ان وال تداس ،حتى ولو أن التعاون يف الحي��اة اليومية العملية مع
إرسائي��ل يكاد يك��ون كامالً .والخالصة النهائية إذن هي أن «ش��بكة العالقات املحافظة
عىل الوالء للحمولة والقرية والقبيلة تخيل مكانها تدريجياً للنظرة القومية العرصية ،ويف
الوقت ذاته يتبنون (العرب) اإليديولوجية القومية املعادية إلرسائيل .فالتعاون والتسليم
بإرسائي��ل يف الحياة اليومية هام فقط جزء من الصورة ،التي أساس��ها التمس��ك بفكرة
النضال ضد إرسائيل ،تلك الفكرة التي ستخرج إىل حيز الوجود يف يوم من األيام».271
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ج -املطالبة بحق تقرير املصري والسيادة
درج��ت الهيئ��ات املهنية واالجتامعية يف الضفة الغربية وقط��اع غزة عىل التعبري عن
معارضتها لالحتالل ،وإجراءاته املختلفة ،عن طريق ارسال مذكرات االحتجاج واالستنكار
إىل مختل��ف املراجع املعنية ،ومنها املنظامت الدولية .وقد كانت هذه املذكرات تأيت يف
العادة ،وطوال س��نوات االحتالل الس��ابقة ،إثر مناس��بات محددة ،مثل ضم القدس ،أو
إحراق املس��جد األقىص ،أو االعتداء عىل الح��رم اإلبراهيمي ،أو غري ذلك من اإلجراءات
واملحاوالت اإلرسائيلية.
غ�ير أن املذكرة التي بعث بها إىل رئيس مجلس األمن الدويل ،والس��كرتري العام لهيئة
األم��م املتحدة ،يف مطلع ش��هر متوز من ع��ام  ،1973ممثلو الهيئات الرس��مية واملهنية
واالجتامعي��ة يف القدس والضفة الغربية وقطاع غ��زة ،ال ميكن اعتبارها واحدة يف عداد
تل��ك املذكرات العديدة ،فمن جه��ة أخرى ،مل تأت هذه املذك��رة رد فعل عىل محاولة
أو موق��ف إرسائييل بعينه ،كام مل تكن تنديدا ً بإج��راء إرسائييل محدد .ومن جهة ثانية
تضمنت ،وألول مرة ،مطالب سياسية رصفة ،وتعبريات كيانية هي األكرث وضوحاً وتحديدا ً
حتى ذلك التاريخ .وإىل جانب ذلك ،فقد جاءت تلك املذكرة مبناس��بة االجتامع الش��هري
ال��ذي عقده مجلس األم��ن الدويل ،يف ذلك الوقت ،بناء عىل طلب مرصي ،لبحث قضية
ال�شرق األوس��ط من جميع جوانبها .وبالت��ايل ،فقد كانت ،به��ذا التوقيت ،محاولة من
جان��ب القيادة املحلية للضفة الغربية وقطاع غزة ،للتدخل يف مجرى النقاش ،واس�ماع
صوتها إىل هيئة األمم املتحدة.
وكانت تلك املذكرة قد نصت عىل أن سكان القدس والضفة والقطاع يعلنون “رفضهم
لالحت�لال اإلرسائي�لي لبالدهم  ...ولجميع اإلج��راءات التي اتخذتها الس��لطات املحتلة
لتغيري معامل البالد وكيانها الس��كاين والجغرايف ،ويطالبون بإنهاء االحتالل بجميع صوره...
وبحقهم يف تقرير مصريهم وس��يادتهم عىل أراضيهم ،هذه الحقوق التي أكدتها قوانني
ورشعة قرارات األمم املتحدة وأجهزتها املختلفة”.272
وق��د جاء ن�شر هذه املذكرة يف وقت أصب��ح فيه الحديث ع��ن رضورة إقامة «دولة
فلس��طينية» سياس��ة رس��مية معلنة ،من جانب بعض الدول العربية .فخالل مناقشات
مجل��س األمن تلك ،تحدث وزي��ر الخارجية املرصي آنذاك ،محمد حس��ن الزيات ،عن
الفلس��طينيني بوصفه��م «أمة يجب أن يكون لها صوته��ا ومكانها عند الحديث عن أية
تس��وية الزمة الرشق األوس��ط» .كام تحدث الزيات عن رضورة احرتام حقوق الشعب
الفلس��طيني وفقاً ملا جاء يف قرار التقس��يم الصادر عن األمم املتحدة عام  ،1947وأكد
عىل أنه يقع عىل عاتق أعضاء مجلس األمن التي اعرتفت دولتهم بإرسائيل ،التزام مامثل
باالعرتاف بالفلسطينيني ،وبحقهم يف العيش بسالم داخل حدود التقسيم املشار إليه.273
وتل��ت حديث الزيات ذلك ،الترصيحات التي أدىل بها الرئيس التونيس الحبيب بورقيبة،
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خالل مناقش��ات مجلس األمن ،وإعالنه عن رضورة إقامة دولة فلسطينية .تضم ضفتي
نهر األردن ،رشط أن يقبل الفلسطينيون بقرار التقسيم لعام .1947274
وبالتايل ،فإن الس��ياق الس��يايس العريب الذي جاءت فيه املذكرة ،وما أفرزه من ردود
فعل فلسطينية مسترتة ،وردود فعل أردنية علنية وغاضبة ،يبني أهمية املضامني الكيانية
الت��ي تضمنتها مذك��رة ممثيل هيئات القدس والضفة والقط��اع ،خاصة مطالبتهم بحق
تقرير مصريهم وبالسيادة عىل أراضيهم.
فعىل الصعيد الفلس��طيني ،وجدت ه��ذه الترصيحات ترحيباً صامتاً من جانب قيادة
حرك��ة املقاومة ومنظم��ة التحرير .وإذا كان من الصعب العثور عىل ترصيح يش��يد أو
يرحب بتلك الترصيحات ،فإن مراجعة كافة البيانات الفلسطينية الرسمية الصادرة خالل
تلك الفرتة من قيادة حركة املقاومة ،تكش��ف عن عدم وجود أي تنديد أو اس��تنكار ملا
جاء يف ترصيحي الزيات وبورقيبة املشار إليهام آنفا .وعىل العكس من ذلك يبني تعقيب
أوردته وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) ،املعتمدة من قبل منظمة التحرير ،عن ال موقف
فعيل ،عكس ما كان يحدث يف مناس��بات س��ابقة ومامثلة .فقد ج��اء يف التعليق الذي
كتبه املحرر الس��يايس للوكال��ة أنه «كرث الحديث مؤخرا ً عن مش��اريع واقرتاحات حول
كيان فلسطيني أو دولة فلسطينية ضمن ما يسمى بحل سلمي ملشكلة الرشق األوسط.
وخالل األس��ابيع املاضية تناقلت وكاالت االنباء ومراسلو الصحف واإلذاعات التحليالت
والتكهنات واالس��تنتاجات ح��ول القضية حتى أن بعضها يوحي مب��ارشة ملوقف الثورة
الفلس��طينية وفصائلها وعدد من رجاالتها « .إزاء ذلك كله فإن الثورة هي التي «أعلنت
منذ انطالقتها أن تحرير كامل أرض فلس��طني ث��م إقامة دولة حرة دميقراطية عليها هو
هدفها وأن الكفاح املس��لح هو الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف» .275أي أن الوكالة
الفلسطينية املعتمدة رسمياً ،قالت كل يشء ومل تقل شيئاً محددا.
أم��ا عىل الجانب األردين ،فقد عكس��ت ترصيح��ات املس��ؤولني ومواقفهم ردة فعل
غاضب��ة ،إزاء املوقف املرصي «املفاج��ئ» و»املنحرف» ،واملتناقض م��ع التصور األردين
ملس��تقبل الفلس��طينيني وفق مرشوع اململكة املتحدة ،الذي أعلن عنه امللك حسني يف
العام السابق .276كام عكست ردة فعل أشد وأكرث غضباً ،إزاء ترصيحات الرئيس التونيس،
التي اعتربها ناطق أردين رس��مي ،تنسجم «مع موقف إرسائيل ،الذي يهدف إىل تكريس
احت�لال األرايض العربية ويدعو إىل إقامة دولة فلس��طينية خارج األرض الفلس��طينية،
كبديل النسحاب إرسائيل من األرايض العربية املحتلة» .وعليه «فقد قرر مجلس الوزراء
األردين قطع العالقات السياسية بني اململكة األردنية الهاشمية وتونس».277
ع�بر كل ما تقدم ،ميكن فهم املوقع ال��ذي احتلته مذكرة ممثيل الرأي العام يف الضفة
والقطاع والقدس ،ضمن الس��ياق الس��يايس الع��ام لتلك املرحلة .فتوقي��ع مئة ومثانية
أش��خاص م��ن ذوي الصفة التمثيلي��ة ،يف عموم املناط��ق املحتلة ،ع�لى وثيقة تطالب
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بالس��يادة ع�لى األرض ،وبحق تقري��ر املصري ،يؤكد أن حالة النه��وض الوطني كانت ما
تزال ماضية يف تبلورها عىل أس��س سياس��ية ،تواكب امليل العام نحو العودة إىل الصيغة
السابقة للعالقة مع األردن ،وتستجيب لبعض تداعيات الشخصية الوطنية الفلسطينية،
ورموزها التمثيلية املعتمدة.
د -تشكيل الجبهة الوطنية الفلسطينية
أول رد فعل ش��عبي واس��ع ومنظم ،ش��هدته املناط��ق املحتلة ضد س��لطات الحكم
العس��كري اإلرسائييل وإجراءاتها التوسعية واالنتقامية ،كان ظهور ما عرف باسم «لجان
التوجيه الوطني» يف الضفة الغربية ،و»الجبهة الوطنية املتحدة» يف قطاع غزة .ويف حني
شملت لجان التوجيه كافة القوى ومختلف الشخصيات ،مبن فيهم أركان الحكم األردين،
ضمت الجبهة يف قطاع غزة الشيوعيني وحلفاءهم فقط.
ولعبت لجان التوجيه يف الضفة الغربية دورا ً رئيسياً يف تحريك الجامهري ضد سياسات
االحتالل ،كام نش��طت يف مج��ال عقد املهرجانات وكتابة املذك��رات االحتجاجية ،ورفع
الربقيات االس��تنكارية لكافة املراجع املعنية ،يف محاولة إلبراز املعارضة الشعبية لسلطة
الحكم العس��كري واس��تمرار االحتالل .وحتى العام  ،1969ح�ين انفراط عقدها تحت
رضبات االحتالل التي وجهت إىل أبرز نشطائها ،تركز يف كافة تحركاتها وبياناتها ومذكراتها
عىل الصفة األردني��ة للضفة الغربية ،وعىل التأكيد عىل وحدة الضفتني يف إطار اململكة
األردنية الهاش��مية .غري أن س��لطات االحتالل اإلرسائييل ،التي ضاقت ذرعاً بالنشاطات
العلني��ة املعارضة لهذه اللجان ،أقدم��ت طوال عامي  1968و 1969عىل ابعاد عدد من
اه��م رموزها البرشية إىل الضفة الرشقي��ة ،مام دفع بأعضاء اللجان اآلخرين إىل االبتعاد
عنه��ا ،وقطع الصالت بها ،اتقاء إلج��راءات االحتالل االنتقامية ،ودفع��اً ملخاطر اإلبعاد
املامثلة للعيان .وهكذا انفرط عقد لجان التوجيه الوطني يف الضفة الغربية عام ،1969
وانته��ت معها تجربة وطنية ضمت مختلف القوى السياس��ية والش��خصيات والهيئات
القامئة يف الضفة الغربية ،لتحل محلها بعد العام “ 1970جبهة املقاومة الشعبية” ،التي
اقترصت عىل الشيوعيني وحلفائهم ،كام هو الحال يف “الجبهة الوطنية املتحدة” يف قطاع
غزة.
إال أن ابتعاد منظامت حركة املقاومة عن املشاركة يف جبهة املقاومة جعل من األخرية
الفتة سياس��ية للح��زب الش��يوعي األردين يف الضفة الغربية ،األمر ال��ذي ال ميكن معه
اعتباره��ا تجربة جبهوية يف العمل الوطني .وقد أدى هذا األمر بدوره إىل حرمان جبهة
املقاومة الشعبية هذه من فاعلية أكرث ،يف الحياة السياسية والوطنية يف الضفة الغربية،
باعتامده��ا ع�لى واحدة فقط من الق��وى الوطنية العديدة القامئة يف الواقع الس��يايس
للضفة الغربية املحتلة.
ومع تطور ونضج حركة املقاومة الفلس��طينية خارج األرض املحتلة ،ومجابهتها ملزيد
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من التحديات السياس��ية واملادية الصعبة ،طوال الفرتة التالية عىل أحداث أيلول ،1970
بدأت منظامت املقاومة تبدي املزيد من االهتامم بالعمل السيايس داخل األرض املحتلة،
وترى للنضال والكفاح ضد املحتلني أش��كاال أخرى غري العمل املسلح ،خاصة وأن تجربة
القوى السياس��ية الفلسطينية األخرى قد اثبتت ،طوال سنوات االحتالل السابقة ،أهمية
مقاومة املحتلني بكافة اش��كال النضال املتاحة ،ومع انعقاد املجلس الوطني الفلسطيني
الح��ادي عرش ،يف كان��ون الثاين  ،1973كانت عمليات املراجع��ة الداخلية قد متت لدى
مختلف منظامت حركة املقاومة ،مام دفعها إىل اإلعالن عن رضورة مامرسة كافة أشكال
النض��ال الوطن��ي يف األرض املحتلة ،وهكذا أقر املجلس الوطني الفلس��طيني ،يف دورته
ه��ذه“ ،الخطة املرحلية ملنظمة التحرير الفلس��طينية” يف األرايض املحتلة ،التي أكدت
عىل “رضورة إجراء االتصاالت الالزمة لتش��كيل الجبهة الوطني��ة املتحدة يف الداخل ...
وتنس��يق العمل العس��كري والنضال الجامهريي الذي يكتس��ب أهمية بالغة يف تعبئة
طاق��ات الجامه�ير ومضاعفتها بالتصدي الث��وري ملجمل املؤامرات ،وكش��ف وتطويق
العنارص واملؤسسات املتعاونة مع االحتالل الصهيوين واملنادين مبشاريع االستسالم”.278
ع�لى أرضية هذا القرار ،تواصلت االجتامع��ات واللقاءات بني مختلف القوى الوطنية
الفلس��طينية العامل��ة يف الضف��ة الغربي��ة ،إىل أن توصلت يف منتص��ف آب  ،1973إىل
اإلعالن عن قيام «الجبهة الوطنية الفلس��طينية» التي اعتربت نفسها جزءا ً ال يتجزء من
الحركة الوطنية الفلسطينية املتمثلة يف منظمة التحرير الفلسطينية والتي هي جزء من
حركة التح��رر العربية» .وتبنت الجبهة برنامجاً من ثالث عرشة نقطة ،من بينها «تأمني
الحقوق املرشوعة لش��عبنا العريب الفلس��طيني ويف مقدمتها حقه يف تقرير مصريه عىل
أرضه والعودة إىل دياره» .كام رفضت الجبهة يف نقطة أخرى «جميع املش��اريع التآمرية
التي تس��تهدف تصفية قضية شعبنا العريب الفلس��طيني والتفريط بحقوقه ،سواء منها
املش��اريع الصهيونية مثل الكيان الفلس��طيني واإلدارة املدنية والحكم الذايت ومرشوع
ألون ،أو مرشوع امللك حس�ين ،والحلول األمريكية ،وما ش��اكلها من التسويات التصفوية
االستس�لامية» .ك�ما أكدت الجبه��ة يف نقطة أخرى عىل «وحدة الش��عبني الش��قيقني
الفلس��طيني واألردين ،وتعلن تحويل األردن إىل قاعدة متينة يستند إليها النضال العريب
والفلسطيني ضد العدوان الصهيوين واالستعامري».279
واض��ح أن تجرب��ة العمل الجبهوي هذه التي جاءت يف ظ��روف عودة الوعي الكياين
الفلس��طيني بعد أحداث أيلول ،وبعد ثبات أركان املؤسس��ة التمثيلية الفلسطينية رغم
كل النكس��ات ،متتلك بعض السامت الكيانية غري املكتملة ،ش��أنها يف ذلك شأن الحركة
الفلس��طينية خ��ارج األرض املحتلة .فمن جهة ،مثلت التس��مية انحيازا ً كيانياً حاس�ماً،
بالقياس إىل التسميات التي اقرتنت بها تجارب العمل الوطني السابقة .ومن جهة مقابلة،
ج��اء برنامج الجبهة ه��ذه حائرا ً بني الوحدة وبني االس��تقالل ،ومحايدا ً بني خط الضفة
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الواحدة أو الضفتني الش��قيقتني .وقد تجسد ذلك كله يف تبني الجبهة للحقوق الوطنية
املرشوعة ولحق تقرير املصري من جهة ،والتمس��ك بوحدة الشعبني الفلسطيني واألردين
من جهة أخرى .وإذا مل يكن لتعبري الحقوق الوطنية املرشوعة مضامني سياسية محددة
حتى ذلك الوقت ،ومل يتم رشحه فلس��طينياً طوال تلك الفرتة ،فإنه ميكن االس��تنتاج ،أن
الجبهة الوطنية كانت ترجح الوحدة بني الش��عبني ،وبالتايل الضفتني ،عىل الدعوة لحق
تقرير املصري ومدلوالته االستقاللية أو االنفصالية.
وبالنتيج��ة فإن درجة التطور الكياين ،الذي بلغه برنامج الجبهة الوطنية داخل األرض
املحتلة ،كان متوازياً مع الدرجة ذاتها التي بلغتها منظمة التحرير خارج األرض املحتلة،
إذ أن املجلس الوطني الفلسطيني ذاته ،الذي دعا إىل قيام الجبهة الوطنية ،كان قد دعا
أيضاً يف مقرراته ،إىل إعادة تجديد وحدة الضفتني عىل أسس من الندية والتكافؤ .وبالتايل
فقد كان من الطبيعي أن تتمس��ك الجبهة بوحدة الش��عبني األردين والفلس��طيني ،وأن
تحتفظ يف الوقت نفس��ه بخمرية كيانية كبرية ،هي محصلة الثبات عىل أرض فلسطينية،
وضعف االنتامء للمؤسسة األردنية.
( -)2الذكرى السادسة لحرب حزيران.
وجدت الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها بعد حرب ترشين األول  ،1973أمام حالة
تواجهه��ا للم��رة األوىل يف تاريخها الحديث ،حيث صار مطلوب��اً منها ،أن تحدد يف أطر
واقعية :ماذا تريد؟ وإذا كان هذا الس��ؤال الزمة من لوازم الكفاح الوطني الفلسطيني،
طوال املرحلة الس��ابقة ،فإن اإلجابة عليه ،بع��د حرب ترشين ،كانت تقتيض درس كافة
النتائج التي ترتبت عىل هذه الحرب ،ويف مقدمتها إمكانية تحقيق تس��وية سياس��ية ملا
سمي بأزمة الرشق األوسط ،ومن ضمنها قضية األرايض العربية املحتلة عام  ،1967األمر
الذي مل تفرزه أي من محطات الرصاع العريب – اإلرسائييل الس��ابقة ،يف الس��نوات 1948
و 1956و.1967
أمام هذه اإلمكانية املفتوحة ،كان عىل الحركة الفلسطينية أن تحدد مطالبها الرئيسية
املمكن��ة يف ضوء معطيات املرحلة ،ويف مقدمتها فرض وجود وطني مس��تقل للش��عب
الفلس��طيني ،مام فتح حوارا ً واس��عاً وعميق��اً يف صفوف حركة املقاوم��ة وعموم أبناء
الش��عب الفلس��طيني يف مختلف مناطق تواجدهم .ويف الوقت ال��ذي كان فيه الحوار
جارياً بحدة ،مارست قيادة حركة املقاومة ومنظمة التحرير ،سياسة الالموقف ،واتقنت
إىل حني ،تكتي��كات التأجيل واملراوحة عىل املوقف ذاته .إال أن زخم الحدث الذي وقع
يف ترشين ،وما خلقه من وقائع سياسية ومادية ال ميكن إدارة الظهر لها ،حتم عىل قيادة
العمل الوطني الفلس��طيني اإلمس��اك رسيعاً بجانب من دفة الرصاع ،يف مياه جديدة مل
تبحر فيها من قبل.
ويف غمرة تلك التطورات التي صاحبت الحرب ولحقتها ،اقرتب الفلسطينيون ،أكرث من
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أي وقت مىض ،من حتمية اإلجابة عىل أسئلة مل يكن من املمكن دفعها أو تأجيلها ،مثل
هل تعود الضفة الغربية إىل أوضاعها الس��ابقة تحت الس��يادة األردنية؟ ومن يتحدث
باسم الفلسطينيني ويتفاوض عنهم يف إطار عملية التسوية املحتملة؟ وما هي مطالبهم
الواقعية واملمكنة التحقيق ،يف ضوء معطيات تلك الحرب الوطنية؟
وبالرغم من االجتهادات والخيارات املتضادة ،التي س��ادت األوس��اط الفلسطينية يف
ذلك الوقت ،فإن الخط الرس��مي الذي نادت به حركة املقاومة ،وكرس��ته قيادة منظمة
التحرير الفلسطينية ،س��ارع إىل اإلجابة عىل معظم األسئلة املطروحة ،مبا ميكن اعتباره
تحوالً سياسياً يف التفكري الكياين الفلسطيني .فقد كشف ،مثالً ،صالح خلف ،عضو اللجنة
املركزية لحركة فتح ،يف خطاب القاه يف بريوت عشية انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر جنيف
الخاص بالتسوية يف الرشق األوسط ،أن املجلس املركزي الفلسطيني الذي عقد يف وقت
الحق عىل حرب ترشين ،أقر «عدم عودة الضفة الغربية وقطاع غزة إىل امللك حسني».280
كام كان مؤمتر القمة العريب الس��ادس الذي عقد يف الجزائر قد أجاب عىل س��ؤال آخر،
حين�ما قرر ،بالرغم من التحفظ األردين» االلتزام باس��تعادة الحقوق الوطنية للش��عب
الفلسطيني وفق ما تقرره منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها املمثل الوحيد».281
ويف الوقت الذي كان فيه الحوار يشتد داخل أوساط حركة املقاومة ومنظمة التحرير
الفلس��طينية ،لتقرير اإلجابة عىل األس��ئلة األكرث أهمية ،واملتصلة بالتحديدات الكيانية،
كان فلسطينيو املناطق املحتلة يسارعون يف تقديم اجوبتهم عىل تلك األسئلة امللحاحة،
ويتقدمون بذلك خطوة عىل أشقائهم يف املنفى .إال أنه ما أن انتصف العام  ،1974حتى
كانت منظمة التحرير قد تبنت ألول مرة ،عرب مؤسستها الترشيعية ،برنامجاً إلقامة سلطة
فلسطينية ،يف حدود املناطق التي يتم دحر االحتالل عنها .وهكذا اختتم الفلسطينيون،
يف ظل مناخات حرب ترشين الس��ائدة آنذاك ،حواراتهم املضنية حول محددات الكيان
األساسية ،ونعني بها األرض والسلطة والشعب ،لتتلخص يف أول برنامج سلطوي يف تاريخ
الكفاح الكياين الفلسطيني الحديث.
غري أن الفلسطينيني ،إذا كانوا قد حسموا من جانبهم خيارهم الكياين املحدد بالنضال
إلقام��ة الس��لطة الوطنية ،فإن ذلك مل يكن يعني أن األط��راف ذات العالقة املبارشة قد
سلمت لهم بذلك ،وقبلت مبا قررته مؤسساتهم الرشعية واملعرتف بها عىل نطاق واسع.
بل أنه ميكن القول أن ما حدث طوال الفرتة التالية كان عىل العكس من ذلك ،حيث فتح
الحكم األردين باب التمثيل الفلس��طيني عىل مرصاعيه ،وحيث واصلت إرسائيل سياسة
رفض االعرتاف بالحقوق الوطنية املرشوعة للش��عب الفلس��طيني ،ومن ضمنها حقه يف
إقامة دولته الوطنية الخاصة.
وسنتناول ،فيام ييل ،مسألة التمثيل الفلسطيني ،باعتبارها واحدة من أهم اإلنجازات
الكيانية الفلسطينية يف املرحلة التالية عىل حرب ترشين ،ويف غضون ذلك سوف نعرض
152

ملا أقره املجلس الوطني الفلس��طيني يف دورته الثانية عرشة ،عام  ،1974حول موضوعة
السلطة الوطنية الفلسطينية املستقلة ،باعتبارها املحطة األهم واألبرز يف التطور الكياين
الفلس��طيني بكليته ،منذ العام  .1947فألول مرة يف تاريخ الكفاح الوطني الفلس��طيني
الحديث ،وتحديدا ً يف مس��ار منظمة التحرير الفلسطينية ،يتم تبني هدف إقامة سلطة
فلسطينية فوق أرض فلسطينية ،األمر الذي أرىس قيامً نضالية جديدة ،وأهدافاً كفاحية
ملموسة ،وبرامج عمل سيايس واقعية .كام سنتناول ،أيضاً ،مظاهر ومحطات متاثل سكان
الضف��ة الغربية مع برنامج منظمة التحرير ،س��تكون محل عناية خاصة ،باعتبارها أبرز
مظاهر التعبري عن ذلك التامثل السيايس ،وأهمها.
الربنامج املرحيل ملنظمة التحرير الفلسطينية
درجت الحركة الفلس��طينية ،يف كافة بياناتها ،ومختلف مناظراتها ،عىل القيام بتحديد
دقي��ق لجانب من خياراتها الوطنية ،دون الدخول يف محددات الجانب اآلخر ،واملكمل،
لتلك الخيارات .وبكالم آخر ،فقد ظلت الحركة الفلسطينية ،منذ نشأتها ،تكتفي باإلعالن
عن رفض هذا وذاك ،وش��جب واس��تنكار ه��ذه وتلك ،دون أن تفص��ح مرة عام تريده
ه��ي ،وما تقب��ل به ،يف مواجهة أي من تلك الخيارات .فبعد قيام إرسائيل ،ظلت الحركة
الفلس��طينية ،طوال فرتة الخمس��ينات ،ترفض مرشوع التوطني ،ويف الفرتة السابقة عىل
حرب حزيران عام  ،1967ترفض التس��وية وتنعتها بكل األوصاف غري الحميدة ،وتقرنها
بكل املسميات املستنكرة ،سواء تلك التي اقرتحها قرار مجلس األمن الدويل رقم  ،242أو
وليم روجرز وزير الخارجية األمريكية األسبق ،أو امللك حسني ،أو غريه.
ومنذ حرب العام  ،1967ويف مناس��بات عديدة ،اعتقدت حركة املقاومة الفلس��طينية
أن هن��اك «مؤامرة» امربيالية صهيونية ،إلقامة دولة فلس��طينية ما ،بهدف القضاء عىل
الحركة الفدائية ،ذات الهدف االسرتاتيجي الشمويل ،والربنامج الجذري ،واالداة الكفاحية
الشعبية الطويلة األمد ،ويف مواجهة ذلك ،حفلت بيانات حركة املقاومة ،وأدبيات منظمة
التحرير الفلسطينية بنعوت الشجب واالستنكار واإلدانة ملثل تلك «املؤامرة» ،من طراز
«الدولة املس��خ» و»الدويلة» و»الدولة الهزيلة» ،وما إىل ذلك من مرتادفات وصفية .ومل
تشذ دورة من دورات املجلس الوطني الفلسطيني ،منذ العام  1970تحديدا ً ،عن شجب
ورفض الدع��وات الهادفة إىل إقامة «دويلة فلس��طينية» وكان آخر قرار اتخذه مجلس
وطني فلس��طيني ،هو ما تضمنه الربنامج الس��يايس املقر يف الدورة الحادية عرش ،التي
عقدت يف مطلع عام  ،1973والذي نص عىل أن منظمة التحرير تحدد إحدى مهامتها بـ
«النضال ضد عقلية التس��وية وما تفرزه من مرشوعات تستهدف قضية شعبنا يف تحرير
وطنه أو مس��خ هذه القضية مبرشوعات الكيانات أو الدولة الفلس��طينية عىل جزء من
أرض فلسطني والتصدي لهذه املرشوعات بالكفاح املسلح وبالنضال السيايس الجامهريي
املرتبط به».282
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غ�ير أنه بعد ح��رب ترشين األول  ،1973التي تقرر يف أعقابها عقد مؤمتر للس�لام يف
الرشق األوس��ط ،طبقاً ملا جاء يف قرار مجلس األمن ال��دويل رقم  ،338ووجهت منظمة
التحرير الفلس��طينية مبش��كلة ذات طبيعة عملية ،باعتبار أن التسوية املقرتحة ،سوف
تش��مل ضم��ن قضايا عديدة ،مس��ألة األرايض التي احتلتها إرسائيل ع��ام  ،1967والتي
بسببها املبارش خيضت حرب ترشين تحت شعار «إزالة آثار عدوان .»1967
يف ظل تلك اإلمكانيات املفتوحة آنذاك ،وجدت منظمة التحرير نفس��ها أمام إشكالية
مل تعهدها من قبل .فهل تس��تطيع املنظمة ،الت��ي كانت تؤكد دامئا عىل حقها يف متثيل
الش��عب الفلسطيني والنطق باسمه ،أن تقرر سلفاً تخليها عن ارض فلسطينية أو تجيز
لغريها حق إدارة هذه األرض ومامرسة السيادة عليها؟ ثم عىل أي نحو ستترصف منظمة
التحرير يف قطعة من أرض فلسطني سوف يتم اسرتدادها؟ وإىل أي مصري سيؤول هدف
إقام��ة الدولة الدميقراطية العلامنية يف كل أرض فلس��طني ،إذا ما قبلت املنظمة بإقامة
سيادة فلسطينية عىل جزء من البلد؟ ثم ما هو الثمن الذي تستطيع املنظمة أن تقدمه
يف مقابل ذلك كله؟
لقد كانت مثل هذه األسئلة والتساؤالت من طبيعة عملية ،كام أنه مل يكن من املمكن
تأجي��ل األجوبة ع�لى بعضها ،أو دفع صيغها التقريرية ،وله��ذا وجدت منظمة التحرير
نفسها يف مأزق عميل هذه املرة ،فأخذت تبحث عن طريق للخروج منه .ويف خضم تلك
التداعيات بدأت املنظمة تبحث ألول مرة عن سياس��ة فعلها ،بدالً من سياسة رد فعلها،
وأخذت بالتايل تقرتب من تحديد أهداف سياسية مرئية وملموسة ،وتبتعد رويدا ً رويدا ً
عن الشعارات املطلقة ،واألهداف الشمولية ،والصيغ التاريخية.
وبالطبع ،فإن ذلك كله مل يكن ليتم بني ليلة وضحاها .فقد ش��هدت أوس��اط منظمة
التحرير ومنظامت الحركة الفدائية ،ومختلف القوى واملنتديات الفلسطينية ،مناظرات
ومناقش��ات واختالفات ش��ديدة ،عربت عنها مختلف وس��ائط ن�شر املنظمة وفصائلها
املختلفة .وبالنظر إىل أن برنامج منظمة التحرير مل يتضمن ،يف أي من املراحل والتطورات
الت��ي اجتازتها املنظمة ،أهدافاً اس��تقاللية أو مق��ررات ذات طبيعة انفصالية ،فقد كان
أمرا ً منطقياً أن يش��وب خطاها ،نحو إقرار برنامج س��لطوي ،الكثري من الرتدد واملداورة
والتسويف إىل حني.
غ�ير أن املناخات التي أخذت تس��ود يف العواصم العربية املعنية ،ويف بعض العواصم
واملحاف��ل الدولي��ة ،وقبلها يف الضفة الغربية وقطاع غزة املحتلني ،واملزاحمة الش��ديدة
من قبل الحكم األردين عىل تقرير مس��تقبل األرض الفلس��طينية ،عجلت يف دفع الحوار
الداخيل الفلس��طيني نح��و إقرار أول برنامج يتضمن هدف إقامة س��لطة فلس��طينية
مستقلة ،فوق جزء من أرض فلسطني التاريخية.
وضم��ن ذلك كله ،كانت اإلطارات القيادية يف حركة املقاومة ومنظمة التحرير تواصل
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اجتامعاتها املوس��عة ،بهدف صياغة موقف فلسطيني موحد ،عىل قاعدة برنامج وطني
محدد .وبنتيجة هذه الحوارات ،كان أمام اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،أواسط شهر
ش��باط  ،1974ورقة عمل تم االتفاق عليها بني ثالث من منظامت حركة املقاومة ،وهي
فتح والجبهة الدميقراطية والصاعقة ،لدراستها ومن ثم رفعها إىل املجلس املركزي ملنظمة
التحري��ر ،ال��ذي كان مقررا ً عقده يف تلك األثناء ،إال أن الخالفات التي س��ادت أوس��اط
املقاوم��ة ،حول مضامني تلك الورقة ،دف��ع اللجنة التنفيذية للمنظمة إىل «تأجيل بحث
ورقة العمل بناء عىل طلب جبهة التحرير العربية والجبهة الش��عبية لتحرير فلس��طني،
إلعطائهام الفرصة لدراسة ورقة العمل» .283والجدير بالذكر أن ورقة العمل الفلسطينية
هذه ،التي ظلت محل أخذ ورد بني اتجاهني سادا أوساط املقاومة ،طوال الفرتة الالحقة،
ارتكزت عىل هدف مامرس��ة الشعب الفلسطيني لسيادته الوطنية ،وذلك قبل أن يصبح
مطلب السلطة الوطنية ،الهدف املركزي املرحيل ملنظمة التحرير فيام بعد.
وتضمن��ت ورقة العمل هذه عددا ً م��ن البنود واملبادئ العامة ،التي تش�ير جميعها
إىل بدء س��يادة خط العمل املرح�لي يف صفوف االتجاهات الرئيس��ية ملنظمة التحرير
الفلس��طينية .وبحسب ما أوردته «فلسطني الثورة» ،الصحيفة املركزية ملنظمة التحرير،
فقد تضمنت الورقة البنود واملبادئ التالية:
«أوالً – أن املهم��ة املركزية للثورة الفلس��طينية يف هذه املرحل��ة ويف ضوء معطيات
الوض��ع الراهن – عربياً ودولي��اً – إىل جانب اإلرصار عىل اس��تمرار الثورة ،هي النضال
العني��د لطرد االحتالل الصهيوين من األرايض الفلس��طينية املحتلة يف العام  ،1967ومنع
النظ��ام األردين م��ن العودة إىل ه��ذه األرايض ليامرس دوره التاريخ��ي لطمس الوجود
الوطني املستقل للشعب الفلسطيني.
«ثانياً – إن بديل االحتالل والوصاية األردنية هو الس��يادة الوطنية الفلس��طينية عىل
هذه األرايض وإعالن االس��تقالل الوطني فوق أية رقع��ة أرض يجري تحريرها وانتزاعها
من االحتالل.
«ثالثاً – ميارس الشعب الفلسطيني سيادته الوطنية فوق هذه األرض ويعلن استقالله
الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الرشعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
«رابعاً – أن مامرس��ة الش��عب الفلسطيني لسيادته الوطنية واس��تقالله الوطني هو
انج��از وطني هام عىل طريق النضال املس��تمر واملتواصل لتحري��ر كامل تراب الوطن
الفلس��طيني من أجل مامرسة الشعب الفلس��طيني حقه الكامل يف تقرير مصريه فوق
كامل أرضه وبناء الدولة الدميقراطية الفلسطينية.
«خامس��اً – أن الثورة الفلس��طينية جزء عض��وي من حركة التح��رر الوطني العربية
ويرتبط نضال الثورة لتحرير فلس��طني وبن��اء الدولة الدميقراطية الفلس��طينية ارتباطاً
عضوي��اً وجدلياً بنضال فصائل التح��رر العريب ضمن اإلطار العام للنضال العريب املعادي
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لالمربيالية والصهيونية والرجعية.
«سادس��اً – أن الثورة الفلسطينية تحرص اش��د الحرص عىل توطيد عالقات التضامن
الكفاحي مع البلدان االشرتاكية وقوى التقدم والحرية يف العامل».284
وهكذا تهيأت األجواء الفلسطينية لحسم خيار االستقالل الوطني ،يف مواجهة احتامالت
االنسحاب اإلرسائييل من الضفة الغربية وقطاع غزة .فقد متت مناقشة معطيات املرحلة
عىل نطاق واس��ع ،وبالتايل تم طرح الربنامج املرحيل من عىل مختلف وس��ائط اإلتصال
الفلس��طينية .غري أنه يف ظل ظروف الحركة الفلس��طينية ،وظروف عالقاتها التنظيمية
وارتباطاته��ا العربي��ة ،أصبحت مهمة صياغة برنامج مرحيل يحظى بإجامع فلس��طيني
كامل ،عملية صعبة وشاقة .ومع ذلك ،فقد تصدت بعض منظامت حركة املقاومة وعىل
راسها فتح والجبهة الدميقراطية لعملية صياغة وتصميم شعارات املرحلة ،محطمة بذلك
صنمية الش��عارات العامة ،ذات الطابع االس�تراتيجي بعيد املدى ،األمر الذي وضع عىل
بساط البحث مس��ألة إعادة النظر بالربنامج السيايس الفلس��طيني ،مبا يف ذلك الصيغة
التي أقرها آخر اجتامع للمجلس الوطني الفلسطيني ،الذي عقد قبل حرب ترشين.
بالرغ��م من أن ذل��ك الربنامج ،الذي أق��ره املجلس الوطني الفلس��طيني أوائل العام
 ،1973احتوى عىل أهداف أكرث وضوحاً من ذي قبل ،فقد ظل أسريا ً لالعتبارات التاريخية
ذاتها ،من حيث التحديد الدقيق واملفصل للمهامت املرحلية .ولذلك ،ويف ضوء معطيات
وتحديات مرحلة ما بعد حرب ترشين ،مل يعد من املمكن مخاطبة الشعب الفلسطيني
بش��عارات عام��ة وتاريخية ،دون النظر إىل طبيعة املرحلة الجدي��دة التي يجتازها بعد
الح��رب ،واالس��تمرار يف تعبئته حول أه��داف غري قابلة لالنجاز يف م��دى زمني منظور
ومحدد.
عىل قاعدة هذا الفهم ،عقد املجلس الوطني الفلسطيني دورته الثانية عرشة يف األول
من حزيران  ،1974ودرس «الظروف السياس��ية التي اس��تجدت يف الفرتة ما بني الدورة
الس��ابقة والحالية للمجلس ،وقرر إعادة رفض قرار مجلس األمن الدويل رقم  .»242كام
أكد أن منظمة التحرير الفلس��طينية وإقامة سلطة الش��عب الوطنية املستقلة املقاتلة
عىل كل جزء من األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها».285
وبصدور هذا القرار ،حس��مت منظمة التحرير الفلسطينية توجهها الرسمي ،وعقدت
مختلف عالقاتها العربية والدولية ،باتجاه املش��اركة يف الجهود السياس��ية املبذولة لحل
أزمة الرشق األوس��ط ،ومن ضمنه��ا قضية األرايض العربية املحتل��ة عام  ،1967يف ظل
مجموعة من االش�تراطات والقيود ،املق��ررة يف امليثاق القومي الفلس��طيني ،والربنامج
السيايس املقر يف الدورة الحادية عرشة للمجلس الوطني ،املنعقد يف أوائل العام .1973
االنشقاق الداخيل وقيام جبهة الرفض
من��ذ أن وضعت حرب ترشي��ن األول  1973أوزارها ،وصدر ق��رار مجلس األمن ،رقم
156

 ،338الداع��ي إىل دخول األطراف املعنية يف مفاوضات فورية لتطبيق قرار املجلس رقم
 ،242برز عىل سطح الحياة السياسية الفلسطينية اتجاهان رئيسيان ،عرب كل منهام عن
نفس��ه يف سلس��لة من املواقف والبيانات والتكتيكات املختلفة .ويف حني انتظم االتجاه
األول يف قي��ادة منظمة التحرير الفلس��طينية ،وظل قابضاً عىل زم��ام األمر فيها ،انتظم
االتجاه اآلخر يف أطر وتعبريات مستقلة عن منظمة التحرير ،وأطلق عىل نفسه فيام بعد
اسم «جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول االستسالمية».
وكان اتج��اه جبهة الرفض ه��ذا ،قد أخذ يعرب عن مواقفه وسياس��اته من داخل أطر
ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ،قبل أن يبدأ بالتبلور خارجها يف أطر ومؤسسات
موازية ،يف الشكل ،عىل الصعيد التنفيذي ،وكانت إحدى تعبرياته املبكرة ،قد جاءت بعد
نحو ثالثة اش��هر عىل حرب ترشين األول ،ح�ين اضطرت قيادة منظمة التحرير ،املؤلفة
أساس��اً من تحالف منظامت فتح والجبه��ة الدميقراطية والصاعقة ،إىل تأجيل رفع ورقة
عمل اتفقت عليها إىل املجلس املركزي الفلسطيني ،املقرر عقده يف شباط  ،1974وذلك
تحت ضغ��ط تحالف آخر ،من داخل املنظمة ،قوامه الجبهة الش��عبية وجبهة التحرير
العربية .ومل متض س��وى أس��ابيع قليلة حتى عرب تحالف الرفض هذا عن نفسه ،بشكل
علني ،حني أصدرت ثالث منظامت فلس��طينية ،معاً ،بياناً انتقدت فيه ترصيحاً منس��وباً
إىل ف��اروق القدوم��ي ،رئيس الدائرة السياس��ية يف منظمة التحري��ر ،يؤكد فيه «اتفاق
كافة املنظامت الفلسطينية حول موضوع السلطة الوطنية» .وحددت منظامت الجبهة
الش��عبية وجبهة التحرير العربية والجبهة الشعبية – القيادة العامة ،املوقعة عىل هذا
البي��ان ،موقفها عىل نح��و مخالف ملا جاء يف ترصيح القدوم��ي ،الذي يرص مع غريه يف
املنظمة «عىل االستمرار يف هذا الخط املنحرف».286
وم��ع ذلك ،فقد ظل اتج��اه الرفض قادرا ً عىل التعايش مع غ�يره يف مختلف إطارات
منظمة التحرير الفلسطينية ،إىل أن حسمت الجبهة الشعبية موقفها إزاء هذه املسألة،
وقررت االنس��حاب من اللجنة التنفيذية للمنظمة ،ومن املجلس املركزي فيها ،يف أواخر
أيلول  ،1974وذلك «ليك ال تتحمل مس��ؤولية االنحراف التاريخي الذي تسري فيه قيادة
املنظم��ة ،وليك تبقى تناضل يف صفوف الجامهري لتصحي��ح هذا االنحراف والتعبري عن
إرادة الجامهري وفرض الخط الس��يايس الثوري الس��ليم عىل القي��ادات التي باتت ذيالً
لألنظمة الرجعية واملستس��لمة» .وأمام هذا االس��تنتاج مل يعد أمام الجبهة الش��عبية»
سوى طريق واحد :طريق فصل خطها السيايس بشكل واضح وقاطع عن الخط السيايس
املستس��لم الذي تس�ير عىل أسس��ه قيادة منظمة التحرير ،وأن تناض��ل من أجل هذا
الخ��ط يف صفوف الجامهري» .ومن بني جملة األس��باب التي أوردتها الجبهة يف س��ياق
تربيرها لالنسحاب ،بقاء «املنظمة يف موقف الالموقف» ،وتفسري األخرية لربنامج النقاط
العرش (الس��لطة الوطنية) عىل نحو يناقض امليثاق القومي ومقررات املجالس الوطنية،
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وتصوير قيادة املنظمة لـ «إمكانية حضورها ملؤمتر جنيف «املؤامرة» وكأنه انتصار كبري
تحققه عىل الرجعية األردنية وإرسائيل» ،وتأكد الجبهة من حدوث «اتصاالت رسية مع
أمريكا  ...مبعزل عن الجامهري» .وبعد أن أكدت الجبهة انس��حابها من اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير ،أكدت أنها ستبقى يف إطار املجلس الوطني الفلسطيني ،ويف االتحادات
واملنظامت الجامهريية ،ويف اللجان الشعبية للمخيامت.287
وكانت الجبهة الش��عبية ،التي هي مح��ور جبهة الرفض وأكرث منظامت هذا التحالف
أهمية ،قد بدأت تتحس��س طريقها إىل االنشقاق عن اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،منذ عدة أشهر سابقة عىل تاريخ إعالنها لذلك .فخالل انعقاد الدورة الثانية
عرشة للمجلس الوطني الفلسطيني ،يف األسبوع األول من حزيران  ،1974وزعت الجبهة
بيان��اً عىل أعضاء املجلس ابلغتهم فيه حرصها «عىل موقف فلس��طيني موحد «وإمياناً»
بأهمية وحدة الساحة الفلسطينية  ...وبإمكانية بقائها موحدة لفرتة أطول».288
وم��ا أن أنقىض نحو ش��هر عىل تبني املجل��س الوطني الفلس��طيني للربنامج الوطني
املرحيل ،حتى أصدرت الجبهة الش��عبية بياناً اس��مته« :بيان سيايس رقم واحد» املحت
في��ه مرة أخرى إىل إمكانية اتخاذها موقفاً مس��تقالً عن منظمة التحرير الفلس��طينية.
ومن بني جملة التحذي��رات التي اطلقتها الجبهة يف بيانها هذا ،التحذير من «محاوالت
الخ��روج عىل امليثاق الوطني الفلس��طيني وتجاوز الربنامج الس��يايس وقرارات املجلس
الوطن��ي يف دوراته املتتالية ومحاوالت التضليل والتزييف» ،األمر الذي يدعو «إىل مزيد
من التنبه واليقظة ومنع االنحراف الذي تحاول بعض القيادات أن تجر مسريتنا النضالية
يف طريقه».289
وما مل تقله الجبهة الشعبية يف بيانها السيايس رقم واحد ،قالته يف بيانها السيايس «رقم
اثن�ين» الذي اذاعته بع��د بيانها األول بأيام معدودة .فالجبهة «التي ارتضت املش��اركة
بعضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،حرصاً منها عىل الوحدة الوطنية الفلسطينية،
(يهمها) أن تعلن بكل رصاحة ووضوح ،أن هذه الوحدة معرضة من قبل بعض القيادات
إىل الخطر  ...ومن يخالف قرارات املجلس الوطني الفلسطيني يضع نفسه أمام املسؤولية
التاريخي��ة ويتحمل وحده نتائجها» .290وهكذا هيأت الجبهة الش��عبية النس��حابها من
اللجن��ة التنفيذية ،وس��ط حملة إعالمية عنيفة ضد قي��ادة منظمة التحرير ،ومن خالل
سلسلة من االتهامات القاس��ية لهذه القيادة ،وكان مقررا ً لخطوة الجبهة الشعبية تلك،
أن تكون فاتحة لسلس��لة من االنس��حابات املامثلة ،وأن تفيض إىل انش��قاق عمودي يف
البناء املؤس�سي الفلس��طيني ،إال أن خطوة الجبهة ظلت يتيمة بعد أن امتنع حلفاؤها،
م��ن داخل منظمة التحرير ،عن االقتداء بها ،أو انتهاج نهج مامثل ،وقد تأكد ذلك ،بعد
أن أصدرت جبهة التحرير العربية بياناً وحددت فيه موقفاً سياسياً يتامىش وخط الجبهة
الش��عبية دون أن يق�ترن مبوقف عميل مش��ابه .إذ «أن الوحدة الوطنية عىل الس��احة
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الفلس��طينية ال تبني إال من خالل املش��اركة الجدية والفاعلة ضمن إطار ومؤسس��ات
منظمة التحرير الفلس��طينية» .من هذا املنطلق فهم��ت جبهة التحرير العربية خطوة
الجبهة الش��عبية ،وحدت موقفها من منظمة التحرير «التي تخلت عن دورها الطليعي
يف النض��ال العريب واكتفت بدور التابع لألنظمة العربية القابلة للتس��وية» ،وعليه فإن
املوقف منها «خاضع العتبارات عديدة ليقرر كل فصيل من الفصائل عىل ضوئها موقفه
منها».291
أما الجبهة الش��عبية – القيادة العامة ،فقد التزمت الصمت حيال الخطوة االنشقاقية
للجبهة الش��عبية ،ومتس��كت بعضويتها يف اللجنة التنفيذية ملنظم��ة التحرير واملجلس
املرك��زي فيه��ا ،وواظبت عىل حضور االجتامعات املقررة واملش��اركة يف اتخاذ القرارات.
ومع ذلك فقد اتسمت سياسة هذه الجبهة ،طوال فرتة السنوات الثالث الالحقة ،ببعض
االزدواجية والغموض يف التزاماتها تجاه منظمة التحرير .ففي حني امتنعت هذه الجبهة
ع��ن االنس��حاب من اللجنة التنفيذية ظل��ت تظهر ميالً قاعدياً واس��عاً ملحاكاة الجبهة
الش��عبية واالقتداء مبواقفها وتكتيكاتها السياسية ،وذلك عىل غرار ما كانت عليه جبهة
التحرير العربية.
وقد س��اعد املوقف املتزن واملسؤول الذي انتهجته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية
حيال خطوة الجبهة الش��عبية ،عىل احتفاظ البناء املؤس�سي الفلسطيني بكامل عافيته
السياس��ية .فغداة انش��قاق الجبهة الش��عبية ،اجتمع املجلس املركزي ملنظمة التحرير،
ودرس بي��ان الجبهة و»خطورة توقيته» ،وناق��ش ما تضمنه من مفاهيم ووقائع «تثبت
أنها وقائع غري صحيحة وال تنسجم مع املنطق  ...وأنها ال ميكن أن تشكل تهمة ضد أحد
 ...وبناء عليه ،أكد املجلس عىل رضورة محاورة الجبهة الشعبية ومناقشة تلك القناعات
معه��ا .وكلف املجل��س لجنة خاصة من أعضائ��ه للقيام بهذه املهم��ة ،من أجل عودة
الجبهة الش��عبية إىل الصف الوطني املوحد» .292وبالرغم من أجواء االنقس��ام العميقة
التي احدثتها البيانات السياسية ،واالتهامات التي تضمنتها ،والتوترات التي نجمت عنها،
فق��د ظل املوقف مس��يطرا ً عليه من قبل قيادة منظمة التحري��ر ،ومنعت ببعد نظرها
وتحسس��ها العميق باملسؤولية انتش��ار رشارة اقتتال داخيل كانت تنطلق أحياناً كثرية،
ومبناسبات متعددة ،ويف مناطق متباعدة.
وبالنتيجة ،فإن جبهة الرفض ،بالرغم من تعبريها عن تيار تاريخي عميق لدى الحركة
الوطنية الفلس��طينية ،فإنها مل تستطع أن متثل ،يف مرحلة التطلع الواسع نحو االستقالل
الوطني ،بديالً عن املؤسس��ة الكيانية الرشعية املعرتف بها عىل نطاق واس��ع .إذ بقيت
منظمة التحرير الفلسطينية محتفظة مبركزها عىل الصعيدين العريب والدويل ،وبرشعية
متثيلها للشعب الفلسطيني ،وبنفوذها السيايس الواسع يف مختلف القطاعات واألوساط
الفلس��طينية داخل األرض املحتلة وخارجها .وهكذا اس��تمرت جبهة الرفض قامئة فوق
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قرشة الحياة السياس��ية الفلسطينية ،من دون أن تستطيع اخرتاقها لنيل التأييد الشعبي
امللموس من بحر الجامهري الفلس��طينية ،خاص��ة يف الضفة الغربية وقطاع غزة والضفة
الرشقي��ة لنهر األردن .واقترص مجمل نفوذها وتأييده��ا املحدود ،عىل بعض القطاعات
الفلس��طينية يف لبنان وغريه ،خاصة يف مخيامت الالجئني ،وعليه فقد بهتت املؤسس��ات
واألطر املوازية التي حاولت جبهة الرفض اقامتها يف الفرتة الالحقة ،مثل القيادة اليومية،
واملجلس املركزي ،واللجنة العس��كرية ،واللجنة اإلعالمية ،ولجنة ش��ؤون األرض املحتلة
وغريه��ا من أجهزة مش��ابهة ملا هو قائ��م يف نطاق الرشعية الفلس��طينية .وقد عملت
اختالف��ات وجه��ات النظر التفصيلية بني منظامت جبهة الرفض ،حول مس��ائل عديدة،
عىل بقاء مؤسساتها مفرغة من مضامني فعلية وحقيقية .ورويدا ً رويدا ً اختفى الحامس
من قبل منظامت الرفض ملؤسس��اتها هذه ،خاصة بعد جملة التطورات السياس��ية التي
عربت بها الحركة الفلس��طينية ،فلم تعد اجتامعاتها منتظمة وبياناتها متسقة وتعبرياتها
التنس��يقية متواترة .وقد ش��هدت املراحل الالحقة ،انتظام منظامت حركة املقاومة ،مبا
فيه��ا منظامت جبهة الرفض ،يف أطر وتعبريات جامعية ش��املة .فخالل الحرب اللبنانية
وما تالها ،عرفت س��احة العمل الس��يايس الفلس��طيني هيئة غري رس��مية عرفت باسم
القيادة الفلسطينية التي والت اجتامعاتها عىل مستوى األمناء العامني ملختلف منظامت
املقاومة ،وذلك لتدارس املواقف وإصدارها ،رسمياً ،عرب مؤسسة اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير ،واملجلس املركزي.
األردن ومعركة التمثيل الفلسطيني
م��ن بني جمل��ة التداعيات ،التي افرزته��ا حرب ترشي��ن األول  ،1973اتضاح مركزية
الضفة الغربية املحتلة يف تقرير املس��تقبل الكياين للشعب الفلسطيني بأرسه .كام اتضح
أن الش��كل الذي س��يتقرر عليه مس��تقبل الضفة ،لن يؤثر عىل املجرى الرئييس للتطور
الفلس��طيني فحسب ،وإمنا يف حياة وتطور عدد من الكيانات السياسية يف املنطقة ،ويف
طليعتها الكيان األردين.
ولذلك ،جاء التحرك الس��يايس للحكم األردين ،ط��وال الفرتة التالية عىل حرب ترشين،
فائضاً بكثري من املتغريات التفصيلية التي تش��كل يف مجموعها العام الجهد األكرث إثارة
وخطورة ،يف آن معاً ،لصياغة وتقرير املس��تقبل الس��يايس للضف��ة الغربية ،مبا يتعارض
واألهداف املرحلية للحركة الوطنية الفلس��طينية ،ويهدد مجمل مكتس��باتها وانجازاتها
التي تحققت طوال سنوات كفاحها السابقة .وعليه ،فقد تحدد التحرك السيايس للحكم
األردين ،بعد حرب ترشين األول ،باآلفاق السياسية التي حكمت العمل العسكري العريب
خالل الحرب ،وترس��مت خطواته السياسية يف املجالني العريب والدويل .غري أن املساهمة
األردنية الرمزية ،واملتأخرة ،يف حرب ترشين وضعت الطرف األردين وراء عجلة التسوية
السياس��ية ،وليس يف موضع املش��اركة الندية يف إدارة دفتها ،قياس��اً إىل وضع الرشيكني
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الرئيسني يف الحرب ،وهام الطرفان املرصي والسوري.
ترتيب��اً عىل ذلك ،جاءت املبادرة السياس��ية األوىل من جان��ب الحكم األردين ،يف هذا
الصدد ،خالل األيام األخرية من حرب ترشين األول لتعلن عن انس��جام املوقف السيايس
األردين مع املوقف العريب العام ،الذي حدد مالمحه األوىل الرئيس املرصي أنور السادات،
حني دعا يوم الس��ادس عرش من ترشين األول  ،1973إىل وقف إطالق النار عىل أس��اس
التزام إرسائيل باالنس��حاب الف��وري والكامل من األرايض العربي��ة املحتلة عام ،1967
وعودة الحقوق املرشوعة للش��عب الفلسطيني ،وجاء اإلعالن املبكر عن تطابق املوقف
األردين م��ع املوق��ف املرصي العام ،من خ�لال ما أعلنه امللك حس�ين يف مؤمتر صحايف
عقده يف اليوم التايل لخطاب الرئيس السادات ،استهدف بالدرجة األوىل تغطية التخلف
العس��كري األردين عن املش��اركة املبكرة يف حرب ترشين وإعطاء األردن موقعاً تفاوضياً
متوازياً يف عملية التس��وية السياسية ،يتيح له ،اعتامدا ً عىل تجانسه مع املوقف العريب،
استثامر جانب من إنجازات حرب ترشين بفاعلية سياسية كبرية.
إال أن التح��رك األردين ه��ذا ،واجه منذ بداياته ،مأزقاً سياس��ياً متث��ل يف ظهور أهلية
فلس��طينية ،تتك��رس بتعبريها الس��يايس املحدد ،منظم��ة التحرير الفلس��طينية ،التي
اس��تطاعت يف أوقات س��ابقة أن تح��وز عىل صفة متثيلية لدى ع��دد من الدول وبعض
املؤمت��رات الدولية ،مثل مؤمتر قمة دول عدم االنحي��از ،والقمة االفريقية ،وقمة الدول
اإلسالمية وغريها.
أم��ام هذه املعضل��ة ،وجد الحكم األردين نفس��ه أمام خيارين :إما التس��ليم ملنظمة
التحرير بصفتها التمثيلية تلك ،وبالتايل االنس��حاب من املسألة الفلسطينية والعودة إىل
ما كانت عليه حدود الدولة الرشق أردنية قبل العام  ،1948أو التمس��ك مبعطيات واقع
ما قبل حرب العام  ،1967واإلرصار عىل مامرس��ته للدور الفلسطيني ،وكان إقدامه عىل
أي من هذين الخيارين ،سوف يفيض به إىل مجموعة من النتائج السياسية واالقتصادية
واالجتامعية التي تنعكس مبارشة عىل بنية وتطور الكيان األردين ذاته.
ويف عملية مفاضلة مرشوطة ،قبل الحكم األردين بالخيار الثاين ،من منطلق أن األردن
«دولة احتلت أراضيها يف حزيران  ،1967وهذه األرض مشمولة بقرار مجلس األمن رقم
 ،»242بحس��ب ما قاله امللك حس�ين ،يف أعقاب حرب ترشين مبارشة .ولتكريس ذلك،
ش��هدت العواصم العربية والدولية تحركاً نش��طاً ،بهدف تأكيد وحدانية التمثيل األردين
لس��كان الضفة الغربية والشعب الفلسطيني ،غري أنه ظهر ،عرب نتائج جوالت املبعوثني
األردنيني ،عدم إمكانية الحصول عىل إقرار عريب ،أساساً ،بهذا الطرح.
تأسيساً عىل ذلك ،أخذ األردن يخوض معركة التمثيل الفلسطيني من مواقف دفاعية
وتراجعية ،عربت عن نفس��ها من خالل طرح املس��ؤولني األردنيني ملعادلة جديدة ،تركز
عىل مبدأ اقتس��ام متثيل الش��عب الفلس��طيني .فقد أشار امللك حس�ين يف خطاب له،
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عش��ية مؤمتر القمة العريب السادس يف الجزائر ،أنه «يف نفس الوقت الذي ندعي فيه ...
بأننا منثل كافة أبناء فلس��طني أو ندعي حق متثيلهم ،فسرنفض من جهة أخرى ،أو بأقل
تعديل ،لن نكون طرفاً يف اية عملية تس��تهدف بعد التحرير فرض وضع معني عىل أبناء
القضية أبناء فلس��طني ،نحن مع حقهم يف تقرير مصريهم يف جو من الحرية وس��نقبل
مب��ا يختارونه ،وس��نكون دامئاً وأبدا ً عىل هذه األرض إىل جانبهم ومعهم وس��نظل أرسة
واحدة».293
لقد كان خطاب امللك حسني هذا موجهاً ،فيام يبدو ،إىل مؤمتر وزراء الخارجية العرب،
الذي كان يس��تعد لعقد جلساته األوىل ،متهيدا ً ملؤمتر قمة الجزائر ،وذلك للحيلولة دون
خروج الوزراء بتوصيات محدودة ،حول مسألة التمثيل الفلسطيني ،تخل بتوازن املوقف
التفاويض األردين .ولقد لخصت هذه الفقرة من خطاب امللك حس�ين املالمح األساس��ية
واملبل��ورة للموقف األردين ،من مس��ألة التمثيل الفلس��طيني ،يف تلك الفرتة ،عىل النحو
التايل:
 -1أن األردن يتعام��ل م��ع القضية الفلس��طينية من نطاق متثيله لجزء من الش��عب
الفلس��طيني وليس كله .ويفهم من هذا أن حدود املسؤوليات األردنية ال تتعدى حدود
الضفة الغربية ،بحسب ما نص عليه قرار مجلس األمن الدويل رقم .242
 -2أن حقوق الش��عب الفلس��طيني الواقعة خارج نطاق الضفة الغربية ،واملش��مولة
بقرار مجلس األمن املش��ار إليه ،تخرج عن دائ��رة التمثيل األردين كام هي مثبتة دولياً.
وه��ذا يعني أن منظمة التحرير الفلس��طينية ،إذا ما حازت ع�لى إقرار عريب من مؤمتر
قمة الجزائر ،بحقها يف متثيل الش��عب الفلس��طيني ،فإن حدود مس��ؤولياتها السياسية
املب��ارشة ،تنحرس عن نطاق الس��يادة األردنية عىل الضفة الغربي��ة ،وتبقى ضمن إطار
املطالبة بالحقوق القومية والتاريخية للشعب الفلسطيني ،مثل املطالبة بعودة الالجئني
الفلسطينيني إىل ديارهم ،والتعويض عليهم وما إىل ذلك.
 -3إن ابداء االس��تعداد ملنح الشعب الفلسطيني ،فيام بعد ،حق تقرير املصري واختيار
ش��كل الحكم ،ينطلق م��ن املوقف األردين املش��كك بأهلية منظم��ة التحرير يف متثيل
الش��عب الفلسطيني ،باعتبار أن هذه مل تنتخب ،بحس��ب ذلك االدعاء أطرها القيادية
من خالل عملية اقرتاع حر ومبارش.
لق��د كان الط��رح الس��يايس األردين هذا ،الذي راف��ق انعقاد مؤمت��ر القمة العريب يف
الجزائر ،يهدف بشكل رئييس إىل ترتيب عنارص املوقف العريب العام من مسألة التمثيل
الفلس��طيني ،مبا يؤمن عودة الضفة الغربية إىل الس��يادة األردني��ة .إلاّ أن مؤمتر وزراء
الخارجي��ة العرب أجاب عىل هذا املوق��ف ،الذي حمله الوفد األردين إىل مؤمتر الجزائر،
وعلق بنتيجة حضور األردن ملؤمتر القمة ،عىل نحو ينسجم مع التوجه العريب العام الذي
كان قد ملس��ه املبعوثون إىل مؤمتر القمة ،واعتمد مرشوع قرار ينص عىل اعتبار منظمة
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التحرير املمثل الرشعي للشعب الفلسطيني .وإزاء ذلك ،قاطع امللك حسني اعامل قمة
الجزائ��ر بالفعل ،احتجاجاً عىل توصي��ة وزراء الخارجية العرب ،إال أنه ،يف محاولة أخرية
لثن��ي مؤمتر القم��ة عن إقرار النص الوارد آنفا ،أعلن رئي��س الحكومة األردنية عن عزم
بالده مقاطعة أعامل مؤمتر الس�لام املزمع عقده ،إذا ما اقرت القمة تلك التوصية .فقد
أعلن زيد الرفاعي رئيس الحكومة آنذاك ،أن األردن «غري مس��تعد لحضور مؤمتر السالم
إذا تقرر إنش��اء حكومة فلسطينية يف املنفى تطالب بالسيادة عىل الضفة الغربية وغزة
عىل أس��اس أنها أراض فلس��طينية ومن اختصاص الحكومة الفلس��طينية» .وأن األردن
لن يحرض مؤمتر الس�لام كذلك إذا اعترب مؤمتر القمة ،الذي كان يواصل اعامله ،منظمة
التحري��ر ممثالً وحيدا ً للش��عب الفلس��طيني .وأعلن «أننا ال منان��ع يف حضور وفد عن
فلس��طني يف مؤمتر الس�لام ولكن يجب أن يك��ون واضحاً للجميع بأننا غري مس��تعدين
للمشاركة مبؤمتر السالم إذا مل يوافق األخوة العرب عىل منح الشعب الفلسطيني حقه يف
تقرير مصريه» .ونقل الرفاعي عن امللك حسني قوله لسفريي االتحاد السوفيايت والواليات
املحتدة ،اللذين س��لامه الدعوة لحضور مؤمتر الس�لام يف جنيف« :إما أن يكون األردن
هو الدولة املعنية بانسحاب إرسائيل من الضفة الغربية مبشاركة مرص وسوريا  ...ويتبع
ذلك اس��تفتاء الشعب الفلسطيني ،أو أن يتقرر تحميل هذه املسؤولية ملنظمة التحرير
أو الحكومة الفلس��طينية يف املنفى .وعندها نصبح نحن يف األردن يف حل من كل التزام
ومس��ؤولية» .294غري أن مؤمتر قمة الجزائر مل يأخذ بوجه��ه النظر األردنية وأصدر ،بعد
مناقشات طويلة ،قرارا ً يتضمن «االلتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني
وفق ما تقرره منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها املمثل الوحيد للشعب الفلسطيني»،
وذلك رغامً عن اعرتاض رئيس الوفد األردين الذي سجل تحفظ بالده عىل ذلك القرار.295
من الواضح هنا ،أن احتدام معركة التمثيل الفلس��طيني ،عىل هذا النحو ،كان بسبب
املس��اعي الدولية املبذول��ة ،يف ذلك الوقت ،لعقد مؤمتر الس�لام الخاص بقضية الرشق
األوس��ط ،والذي عرف فيام بعد باسم «مؤمتر جنيف» .فقد كان دافع كل من الحكومة
األردنية ،ومنظمة التحرير الفلس��طينية ،الحصول عىل اجامع عريب ،يسبق انعقاد مؤمتر
جنيف ،ويس��بق تحدي��د أطرافه واملس��ؤوليات امللقاة عىل عات��ق كل منهم ،مبا يدعم
االدعاءات املتناقضة حول أهلية الطرفني التمثيلية.
وم��ع ذلك ،فإن منظمة التحرير الفلس��طينية التي عملت بقوة عىل حس��م مس��ألة
التمثي��ل لصالحها ،وحارصت ،عىل الصعيد العريب ،كل صيغ التمثيل األردين الس��ابقة ،مل
تعلن عن موقفها من مسألة حضور مؤمتر جنيف ،وارتأت يف ظل عدم تلقيها الدعوة أن
تحتفظ مبوقفها حتى اللحظة األخرية.
يف غض��ون ذل��ك ،وأمام التفاعالت اإليجابي��ة التي أحدثها قرار قم��ة الجزائر ،خاصة
يف الضفة الغربية ،قرر األردن س��حب اشرتاطاته الس��ابقة ،فجأة ،وقبل الدعوة لحضور
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مؤمتر جني��ف ،عىل قاعدة مفهوم أردين جديد ملس��ألة التمثيل الفلس��طيني ،أوضحها
بهج��ت التلهوين رئي��س الديوان املل�كي األردين بقوله أن األردن «يعن�بر األمة العربية
بأرسها مس��ؤولة عن متثيل الشعب الفلسطيني ،فهو يعترب كل دولة عربية متثل القضية
الفلسطينية والدفاع عن حقوق الش��عب الفلسطيني حتى يتمكن من اسرتداد حقوقه
وتحرير أرضه وارادته ،ويختار املمثل الحقيقي إلرادته املستقلة».296
وأوضح أن املوقف األردين ظل ،بالرغم من التغري الجديد الذي مثله قرار قمة الجزائر،
يتعاط��ى مع مس��ألة التمثيل الفلس��طيني يف إط��ار مفهومه الس��ابق .وأوضح كذلك،
أن الره��ان األردين يف تلك املرحل��ة ،اعتمد مجموعة من العنارص غ�ير الثابتة واملمكن
تطويرها يف املوقف الس��يايس العام يف املنطقة ،وخاصة يف موقف إرسائيل الرافض الية
صيغة فلسطينية متثيلية مستقلة ،ويف موقف الواليات املتحدة األمريكية ،إحدى الدولتني
الراعيت�ين ملؤمت��ر جنيف ،التي عملت عىل اس��تبعاد منظمة التحرير الفلس��طينية عن
املشاركة يف أعامل املؤمتر املذكور.
من خالل هذا الفهم ملوقف كل من إرسائيل والواليات املتحدة ،اخذت الصيغ السياسية
األردنية ،حول مسألة التمثيل الفلسطيني ،تعمل عىل االنخراط يف أطر تطبيقية ،متكنها
من اخرتاق جدار االجامع العريب عىل أهلية منظمة التحرير التمثيلية .ولقد تجسد ذلك
من خالل مطالبة زيد الرفاعي ،رئيس الوفد األردين إىل مؤمتر جنيف ،بإجراء عملية فك
ارتباط للقوات عىل الجبهة األردنية ،أس��وة مبا حدث ع�لى الجبهة املرصية ،األمر الذي
ينق��ل صيغة التمثيل األردنية إىل عملية إجرائية ملموس��ة عىل صعيد األرض ،يكون لها
قوة الفعل املادي واملبارش عىل التوجهات املختلفة ألطراف الرصاع ،وحجم التأثري الكيل
عىل إحدى الركائز املادية القوية لقاعدة املوقف والفعل الفلسطيني ،فقد تلخص جوهر
املطالبة األردني��ة هذه يف محاولة مفتوحة االحتامالت ،الس��تباق إمكانية تبلور حضور
س��يايس متميز ملنظمة التحرير يف الضفة الغربية .وهك��ذا اتضح أن العملية برمتها لها
«عالقة مبس��ألة» من ميثل الشعب الفلسطيني» ،بل لعلها عملية التفاف مسبقة وذكية
ومدروس��ة لإليحاء بأن م��ن تعطى له األرض أو يضع اليد عليها ه��و صاحبها وممثلها،
قطعاً للطريق عىل املالك الفعيل واملمثل الرشعي الحقيقي».297
ويف خضم معركة التمثيل املفتوحة بني منظمة التحرير والحكم األردين ،كانت منظامت
حركة املقاومة واألطر القيادية يف منظمة التحرير متيض إىل حس��م موقفها من مس��ألة
مس��تقبل األرض الفلس��طينية ،التي س��يجلو عنها االحتالل اإلرسائييل من خالل تسوية
سياس��ية محتملة .وقد حتم مثل هذا املوقف ،ال��ذي كان قامئاً بقوة إبان تلك املرحلة،
رضورة صياغة هدف بناء سلطة سياسية فوق تلك األرض التي مل تعرف قبالً شكل سلطة
سياسية فلسطينية مستقلة.
م��ن جهة أخرى ،وع�لى هامش إق��رار الربنامج الس��يايس املرحيل ملنظم��ة التحرير
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الفلس��طينية ،ويف خضم معركة التمثيل املفتوحة من جانب الحكم األردين ،أخد األخري
يعم��ل عىل حمل بع��ض الحكومات العربية ع�لى الرتاجع عن مق��ررات قمة الجزائر،
وق��د نج��ح األردن يف جر الحكومة املرصي��ة إىل وجهة نظره ،عندما قام امللك حس�ين
بزيارة إىل اإلس��كندرية يف نيسان  ،1974حيث التقى الرئيس السادات وأصدر معه بياناً
مشرتكاً ،تناول العالقات بني البلدين ،كام «شملت املباحثات حقوق الشعب الفلسطيني
املرشوع��ة وحق هذا الش��عب يف تقرير مص�يره ،والدفاع عن قضيت��ه يف كافة املحافل
الدولية ،وكذلك االش�تراك يف مؤمتر جنيف بصورة مس��تقلة» .298وقد رشح امللك حسني
مغزى هذا االتفاق الذي يش�ير إىل أن بالده س��تذهب «إىل جني��ف كدولة يهمها قرار
مجل��س األمن ،ولها أراض احتلته��ا إرسائيل منذ العام  ،1967وس��يذهب بعد ذلك إىل
جنيف وفد منظمة التحرير الفلس��طينية ليتحدث عن حقوق ش��عب فلس��طني ،وهي
299
مسألة تتجاوز مسؤولياتنا املبارشة»
ومع ذلك ،فإن الحكم األردين الذي مل يس��تطع التأثري يف موقف سكان الضفة الغربية
تج��اه منظمة التحرير ،بالرغم من كافة أش��كال التحرك الت��ي اعتمدها يف تلك الفرتة،
نجح ،ليس فقط يف تثبيت املوقف الس��يايس املرصي ،الذي انبثق عن زيارة امللك حسني
لالسكندرية ،بل كذلك يف جره إىل تراجع كامل عن مقررات قمة الجزائر الخاصة مبسالة
التمثيل الفلس��طيني .فأثر زيارة أخرى قام بها امللك حس�ين إىل اإلس��كندرية يف ش��هر
مت��وز من ذلك العام ،صدر بيان أردين – مرصي مش�ترك ،أعل��ن فيه الجانبان أن منظمة
التحرير الفلس��طينية» هي املمثل الرشعي للفلسطينيني ،باستثناء الفلسطينيني املقيمني
يف اململكة األردنية الهاش��مية» .كام اتفق الجانبان «عىل وجوب ارشاك منظمة التحرير
الفلس��طينية مس��تقلة يف أعامل مؤمتر جنيف يف املرحلة املناسبة ،تأكيدا ً لحق الشعب
الفلسطيني يف تقرير مصريه».300
غري أن منظمة التحرير ،التي رأت يف هذا املوقف ما ميس بوحدة الشعب الفلسطيني
ووحدة متثيله ووحدة قيادته ،أكدت أن البيان املرصي – األردين ميثل خروجاً عىل قرارات
قم��ة الجزائر ،األمر ال��ذي يوجب التعجيل بعقد مؤمتر قمة ع��ريب «حفاظاً عىل وحدة
الصف العريب ،ولقطع الطريق عىل كل محاولة لتمزيق هذه الوحدة» .وكان من نتيجة
الجهود السياس��ية املكثفة الت��ي بذلتها املنظمة عىل أكرث من صعي��د ،تراجع الحكومة
املرصية عن موقفها الس��ابق ،ويف بيان صدر عن اجتامع ثاليث ،حرضه وزيرا خارجية كل
من مرص وسوريا ،ورئيس الدائرة السياسة يف املنظمة ،واتفق فيه املجتمعون عىل «تأكيد
إقامة الس��لطة الوطنية الفلسطينية املستقلة عىل األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها
سياس��ياً أو عس��كرياً واالس��تمرار يف تقديم الدعم ملنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها
املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،ومساعدتها من أجل ضامن الصمود داخل
املناطق املحتلة».301
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وبصدور هذا البيان أس��قط بي��د الحكومة األردنية ،التي أعلنت يف بيان رس��مي لها
تجميد نش��اطها السيايس يف إطار الجهود املبذولة الس��تئناف عقد مؤمتر جنيف ،وذلك
بس��بب ما اش��تمل عليه البيان الثاليث من «قرارات خطرية ال ميل��ك ازاءها إال أن يتخذ
موقف��ه املذكور» ،وبس��بب أن ما تقرر يف االجتامع الث�لايث يعني إعفاء األردن «من كل
مس��ؤولية سياس��ية وعالقة مبارشة خاصة بالقضية ،وس��تتحمل مس��ؤولية هذا القرار
ونتائجه والتبعات املرتبة عليه مجموعة الدول العربية الشقيقة».302
ويف ظل التباين الشديد يف موقف كل من األردن ومنظمة التحرير من مسألة التمثيل
الفلس��طيني ،انعقد مؤمتر القمة العريب السابع يف الرباط ،وسط أجواء فلسطينية تريد
حسم هذه املس��ألة نهائياً ،وبالفعل ،تقدم املندوب الفلسطيني مبرشوع قرار إىل مؤمتر
وزراء الخارجي��ة الع��رب ،العت�ماده ورفعه إىل مؤمت��ر القمة ،ويتضم��ن النص عىل أن
منظمة التحرير «هي املسؤولة عن مستقل األرض الفلسطينية املحتلة يف إطار االلتزام
العريب بالقضية الفلسطينية ،تأكيدا ً إلرادتها يف النهوض مبسؤولياتها بهذا الخصوص عىل
جميع املس��تويات العربية والدولية وتأكيد حق الش��عب الفلسطيني يف إقامة السلطة
الوطنية املستقلة عىل األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها سياسياً أو عسكرياً ،وبكافة
الوسائل».303
وهكذا فتح الطريق واسعاً لصدور قرارات قمة الرباط الشهرية يف أواخر ترشين األول
 ،1974ومل يبق أمام منظمة التحرير الفلس��طينية س��وى التغلب ع�لى العقبة األردنية
للفوز برشعية متثيلها للش��عب الفلس��طيني ،كطرف وحيد وغري منازع .فعشية انعقاد
قم��ة الرباط ،وفيام كان يارس عرفات رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة يوزع عىل امللوك
والرؤس��اء العرب نص وثيقة موقعة من قبل عرشات الش��خصيات التمثيلية يف املناطق
املحتلة ،تدعو املؤمتر إىل التأكيد عىل أن املنظمة «هي املمثل الرشعي الوحيد لش��عبنا
العريب الفلس��طيني حيثام وج��د ،ورفض إدعاء أية جهة أخرى ح��ق متثيل أي جزء من
هذا الشعب الواحد أو التحدث باسمه» ،304كان امللك حسني ينهض يف قاعة اجتامعات
املؤمتر ليبسط وجهة نظره الكاملة يف موضوعة التمثيل الفلسطيني .فاملسألة ،من وجهة
نظره« ،أدخلت عىل القضية العامة يف غري أوانها» ،مع أن بالده مل تكن «يف يوم من األيام
ضد بناء الش��خصية الفلس��طينية ،أو ضد قيام التمثيل الفلسطيني املستقل» .وبالرغم
م��ن ذلك ،فإن حكومته ال تس��تطيع «التس��ليم بأن منظمة التحرير الفلس��طينية متثل
جموع الفلسطينيني الذين تواجدوا يف اململكة األردنية الهاشمية ،واصبحوا من مواطني
الدولة وجزا ً كبريا ً من ش��عبها يف الضفتني ،وحملوا جنس��يتها ،واندمجوا اندماجاً عضوياً
يف كل مناحي الحياة ودوائرها وميادينها ومؤسس��اتها ،ال نس��تطيع أن نقبل أن حكومة
هؤالء املواطنني ال متثلهم ،وال تنطق باس��مهم ،وال تتوىل قضيتهم  ...ثم ،من هم هؤالء
املواطنون الذين سيفرزون من االنتامء للدولة التي اصبحوا هم من عنارص أبنائها؟ هل
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هم الفلس��طينيون الذين وف��دوا من غريب النهر إىل رشقيه ع��ام  1924عندما تحددت
الرعويات وش��اركوا يف تأسيس الدولة؟ أم هم الذين لجأوا عام  ،1948واختاروا مقامهم
بني أهلهم واخوتهم ،واسس��وا وش��يدوا ورفعوا البنيان؟ أم هم الذين نزحوا عام 1967
أو أخرج��وا تحت عس��ف االحتالل وطغيانه؟ أم هم املواطنون الذين يس��كنون الضفة
الغربية فحس��ب ،وليس الضفة الرشقية؟ أم هم الفلسطينيون الذين تشملهم الجنسية
األردني��ة خارج حدود اململكة األردنية الهاش��مية؟» .وإزاء ذلك كله فإن األردن يعرتف
باملنظمة «ممثالً رشعياً للشعب الفلسطيني ،ولكن ليس املمثل الوحيد».305
غ�ير أن يارس عرفات ،الذي كان��ت رياح االجامع العريب مواتية له متاماً ،اس��تطاع أن
يحمل القمة عىل تأكيد مقررات قمة الجزائر حول مسألة التمثيل الفلسطيني ،عىل نحو
أك�ثر وضوحاً وتحديدا ً من ذي قبل ،ومن دون تحفظ اململكة األردنية الهاش��مية هذه
املرة ،وبحض��ور العراق وليبيا اللتني تغيبتا عن قمة الجزائر .فقد قرر امللوك والرؤس��اء
العرب «بعد االستامع إىل البيانات التي عرضها جاللة امللك حسني ملك اململكة األردنية
الهاش��مية ،وس��يادة األخ يارس عرفات رئيس منظمة التحرير الفلس��طينية ،يف جو من
الرصاحة والصدق واملس��ؤولية الكاملة ،وتقديرا ً من الق��ادة العرب مبا يرتتب عليهم يف
الوق��ت الراهن يف مواجهة العدوان وواجبات التحرير من مس��ؤوليات قومية مش�تركة
تفرضها وحدة القضية العربية ووحدة النضال يف سبيلها ،وإدراكاً منهم جميعاً للمحاوالت
واملخططات الصهيونية التي ما زالت تستهدف إلغاء الوجود الفلسطيني ،ومحو الكيان
الفلس��طيني الوطني ،وإمياناً منهم برضورة إحباط هذه املح��اوالت واملخططات والرد
عليها بدعم هذا الكيان وتقويته وااللتزام مبتطلبات منوه وزيادة قدرته الستعادة الشعب
الفلسطيني لحقوقه الكاملة ،وتحمله مسؤولياته ضمن االلتزام العريب الجامعي للتعاون
الوثيق مع اش��قائه ،وانطالقاً من االنتصارات التي حققها النضال الفلسطيني يف مواجهة
العدو الصهيوين وعىل املستويات العربية والدولية يف األمم املتحدة ،وما يستوجبه ذلك
من مواصلة العمل العريب املش�ترك لتنمية هذه االنتصارات وتجسيمها ،وبعد أن تالقت
قناعات الجميع عىل ما تقدم ،واستطاع املؤمتر انهاء الخالفات بني االخوة يف إطار تعزيز
التضام��ن العريب ،فإن مؤمتر القمة العريب الس��ابع يقرر ما ييل )1 :تأكيد حق الش��عب
الفلس��طيني يف العودة إىل وطنه وتقرير مصريه )2 .تأكيد حق الش��عب الفلسطيني يف
إقامة الس��لطة الوطنية املس��تقلة بقيادة منظمة التحرير الفلس��طينية بوصفها املمثل
الرشعي الوحيد للش��عب الفلس��طيني ،عىل أية أرض فلس��طينية يتم تحريرها .وتقوم
الدول العربية مبس��اندة هذه الس��لطة عن��د قيامها ،يف جميع املج��االت ،وعىل جميع
املستويات )3 ،دعم منظمة التحرير الفلسطينية يف مامرسة مسؤولياتها عىل الصعيدين
القوم��ي والدويل ،يف إطار االلتزام العريب )4 .دعوة كل من اململكة األردنية الهاش��مية،
والجمهورية العربية الس��ورية ،وجمهورية مرص العربية ،ومنظمة التحرير الفلسطينية،
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لوضع صيغة لتنظيم العالقات بينها يف ضوء هذه املقررات ومن أجل تنفيذها )5 .تلتزم
جميع ال��دول العربية بالحفاظ ع�لى الوحدة الوطنية الفلس��طينية ،وعدم التدخل يف
الشؤون الداخلية للعمل الفلسطيني».306
وبذل��ك فق��د كان قرار قمة الرب��اط محطة هامة وب��ارزة يف تاريخ التط��ور الكياين
الفلسطيني ،حيث تم حسم مسألة التمثيل الفلسطيني ،نهائياً ،ملصلحة منظمة التحرير،
مبوافق��ة األردن هذه امل��رة ،وبقدر ما كانت موافق��ة األردن حيوية عىل صيغة منظمة
التحرير الفلسطينية لدى قيامها عام  ،1964فقد كانت موافقته عىل قرارات قمة الرباط
عام  1974حيوية كذلك ،إذ أن املوقف األردين ظل ،بحكم حقائق عديدة ،يتحكم مبسرية
التطور الكياين الفلس��طيني ،ويقبض بش��كل جزيئ ،لكنه مهم ،ع�لى دفة اندفاعها نحو
آفاقها النهائية.
وعلي��ه ،فلم يكن مس��تغرباً أن يطري ي��ارس عرفات ،بعد صدور ق��رارات الرباط بأيام
مع��دودة ،إىل األم��م املتح��دة ،ويس��تقبل بحفاوة ش��ديدة من قبل أعض��اء الجمعية
العمومية فيام كان س��كان الضفة الغربية يحتفلون بهذه املناسبة ،عن طريق اإلرضاب
والتظاهر ،تحت ش��عارات التأييد ملنظمة التحرير ،قائدة الكفاح الوطني الفلس��طيني،
املعرتف برشعيتها عربياً ودولياً عىل نطاق واس��ع .وكان مفهوماً كذلك أن يطري عرفات،
بع��د أيام معدودة أيضاً ،من إلقائه خطابه الش��هري يف الجمعي��ة العامة لألمم املتحدة،
إىل العاصمة الس��وفيايت ،وأن يس��تقبل ألول مرة من جانب رئيس مجلس وزراء االتحاد
السوفيايت الكيس كوسيغني ،ثم وزير الخارجية السوفياتية اندريه غروميكو ،حيث صدر
بيان س��وفيايت – فلس��طيني مش�ترك ،رحب فيه الجانب الس��وفيايت بقرار قمة الرباط،
وبقرار املجلس الوطني الفلسطيني املتخذ يف الدورة الثانية عرشة «بصدد إقامة السلطة
الوطنية الفلس��طينية تحت قيادة منظمة التحرير الفلس��طينية يف أرايض فلسطني التي
س��وف تحرر بانس��حاب القوات اإلرسائيلية من األرايض العربي��ة املحتلة وفقاً لقرارات
األمم املتحدة املعروفة».307
متاثل الضفة الغربية مع منظمة التحرير الفلسطينية
كان��ت الضفة الغربية املحتلة قد ش��هدت ،عش��ية حرب ترشي��ن األول  ،1973حالة
نهوض وطني متثلت ذروتها بقيام «الجبهة الوطنية الفلسطينية» ،التي ضمت املنظامت
السياسية ،ومنظامت حركة املقاومة ،واملنظامت املهنية والعاملية والشعبية ،والشخصيات
الوطنية .عرب تلك املرحلة ،اكتشف اإلرسائيليون ،مرات عدة ،حاالت متاثل سيايس لسكان
املناطق املحتلة مع منظمة التحرير الفلسطينية ،إال أنه بعد حرب ترشين ،مبا أفرزته من
نتائج سياسية وعسكرية ملموسة ،أصبحت حاالت التامثل هذه ،حالة متصلة ،تعرب عن
نفسها بنفسها من خالل مختلف التعبريات العلنية ،وقد انعكس ذلك ،عىل وجه الدقة،
يف الصحافة املحلية التي تصدر يف القدس الرشقية ،ويف البيانات والترصيحات واملواقف
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السياسية للشخصيات واملؤسسات التمثيلية ،ومختلف الفئات والطبقات االجتامعية.
وما أن أخذت منظمة التحرير الفلس��طينية بإنجاز بعض االنتصارات السياسية ،حتى
التهب املناخ الس��يايس العام يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وأخذ انحياز الس��كان هناك
لجانب منظمة التحرير أش��كاالً متعددة ،من بينها املنشورات الرسية والبيانات العلنية،
والرسائل الخطية التي بعثوا بها إىل قيادة املنظمة يف الخارج.
وق��د كان فاتحة هذا التأييد العلني والواس��ع الذي حظي��ت به منظمة التحرير لدى
س��كان الضفة الغربية ،صدور قرار مؤمتر القمة العريب السادس يف الجزائر ،أواخر العام
 ،1973والق��ايض باعتب��ار املنظمة املمثل الرشعي للش��عب الفلس��طيني .فبعد صدور
ه��ذا الق��رار ،أعلنت «الهيئة اإلس�لامية» يف القدس يف بيان لها ،ع��ن «تأييدها لالجامع
الع��ريب واملواقف املرشف��ة املتضامنة التي تجلت يف مواقف وأعامل الش��عوب العربية
وملوكها ورؤس��ائها ،التي اس��تهدفت الحرص عىل عروبة الرتاب الفلسطيني ،تعلن عن
تأييده��ا ملقررات مؤمتر القمة العريب يف الجزائر الذي جس��د وح��دة األمة العربية».308
ك�ما أصدرت هيئة «تجمع النقابات املهنية» يف الق��دس بياناً أعلنت فيه عن «تأييدها
الت��ام لق��رارات مؤمتر قمة الجزائ��ر ،وخاصة البند الذي يؤكد ع�لى أن منظمة التحرير
الفلس��طينية هي املمثل الرشعي الوحيد للشعب الفلسطيني» .وجاء يف بيان لـ «رابطة
الطالب الفلس��طينيني يف الضف��ة الغربية» أن «منظمة التحرير الفلس��طينية وطالئعها
الثورة املقاتلة هي املمثلة الرشعية الوحيدة للتحدث باسم جامهري الشعب الفلسطيني
يف داخل وخارج فلسطني املحتلة».309
إال أن أح��د أهم دالئل االنحياز الواس��ع يف الضفة الغربية ملصلحة اس��تعادة الهوية
الذاتية الخاصة لس��كانها ،واملتقاطعة كلياً مع برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ،متثل
يف موقف الجبهة الوطنية الفلس��طينية ،التي أعلنت عن نفس��ها ذراعاً ملنظمة التحرير
الفلس��طينية يف األرايض املحتل��ة .ومن��ذ صدور ق��رارات قمة الجزائر ،أخ��ذت الجبهة
الوطنية متحض تأييدها العلني ملنظمة التحرير ،عرب مختلف الوسائل ،ويف شتى املواقف
واملهرجانات والحمالت السياس��ية املحلية .كام أس��همت الجبهة ،عرب رسائلها العديدة
لقيادة منظمة التحرير ،يف عملية الحوار الفلسطيني الذي كان محتدماً يف ذلك الوقت،
حول أي الخيارات التي يجب عىل املنظمة أن تتبناها ،عىل ضوء معطيات حرب ترشين
األول ،يف ظل مناخ التسوية السياسية السائد آنذاك.
فقد أصدرت «الجبهة الوطنية الفلس��طينية» يف مطلع العام  1974بياناً قالت فيه أن
الش��عب الفلس��طيني قادر عىل بناء «مجتمعه» .وأن «الش��عب الفلسطيني من خالل
تجاربه العميقة عىل مدى خمسني عاماً ،ميلك كل اإلمكانيات املادية والبرشية واملقدرة
والخربة والوعي العميق بقدرته ،وارتباطاته العربية واإلنسانية ،وتفهمه العميق ألهمية
عالقات��ه مع قوى التحرر العاملي  ...ما يضمن له إنش��اء مجتمع تتحقق فيه قيم العدل
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والدميقراطية والس�لام واملش��اركة والتوحيد» .ومع ذلك كله ،فقد وق��ف بيان الجبهة
الوطنية عند حدود العالقة بني الضفتني ،ليؤكد «أن حصول الش��عب الفلس��طيني عىل
حقوقه املرشوعة ال يعني ،بل ال يجوز أبدا ً أن يقطع عالقاته مع األردن ،بل بالعكس من
ذلك ،فإن هذا الش��عب ،ومن منطلقه القومي الوحدوي ،بل ومن مصلحته وارتباطاته،
أن ينش��ئ أفضل العالقات مع األردن وبقية ال��دول العربية ،تتجاوز عالقات املودة بني
األشقاء إىل عالقات مشاركة وتعاون ومصري مشرتك».310
إال أن��ه عندما فتح األردن باب املطالب��ة بفك االرتباط عىل نهر األردن ،عادت الجبهة
الوطنية الفلس��طينية ،واتخذت يف رس��الة بعثت بها إىل منظمة التحرير أوائل ش��باط
 ،1974موقفاً مختلفاً عن سابقه ،حني ذكرت أن محاولة إجراء عملية الفصل تهدف «إىل
اإليحاء بأن القوات اإلرسائيلية تنس��حب من أرض تعود لنظام الحكم يف عامن ،يف حني
أن الواقع والحقيقة ،أن تلك األرض هي أرض فلس��طينية ،لها ش��عبها وقيادتها ،وترفض
أن تعود لنظام التآمر يف عامن .إن الس��لطة األردنية ،تود من خالل هذا اإليحاء ،اعطاء
نفس��ها مركزا ً أقوى يف مؤمتر جنيف لتفويت الفرصة عىل منظمة التحرير الفلس��طينية
للقيام بدورها كممثل رشعي وحيد لشعبنا الفلسطيني».311
وبقيت الجبهة ع�لى اتصال حثيث بقيادة منظمة التحري��ر ،وبالحوارات التي كانت
تدور يف ذل��ك الوقت ،للدفع باتجاه إقرار برنامج عم��ل مرحيل للمنظمة ،يبتعد بعض
اليشء عن األهداف الشمولية واملطلقة .وبالرغم من الرضبة التي انزلتها قوات االحتالل
العس��كري اإلرسائييل بصفوف الجبهة وبكادراتها الرئيسية يف نيسان  ،1974فقد بعثت
هذه برسالة أخرى إىل قيادة املنظمة تحث فيها عىل إقرار الربنامج املرحيل ذلك .فعشية
انعق��اد الدورة الثانية عرشة للمجلس الوطني الفلس��طيني ،ن�شرت الصحيفة املركزية
ملنظمة التحرير «فلس��طني الثورة» ،رسالة كانت قد بعثت بها الجبهة الوطنية إىل يارس
عرفات رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ،تؤكد فيها« ،أن املرحلة تستوجب االتفاق عىل
برنامج عمل  ...يؤكد س��لطة الثورة مجس��دة مبنظمة التحرير الفلسطينية عىل كل شرب
يندحر عنه الوجود الصهيوين» .كام طالبت الرسالة «بكشف وإدانة العنارص التي تحاول
التمهيد لعودة النظام األردين إىل الضفة الغربية وقطاع غزة عرب االستفادة من التشكيك
باستحالة اتفاق فصائل املقاومة عىل موقف موحد».312
وبعد أن حسم املجلس الوطني الفلسطيني الحوارات الفلسطينية الطويلة واملضنية،
بتبني برنامج مرحيل يؤكد عىل أن الهدف املركزي الفلسطيني ،يف ظل معطيات الواقعني
العريب والدويل ،هو إقامة «س��لطة الش��عب الوطنية املستقلة» ،عادت الجبهة الوطنية
لتؤكد عرب رسالة بعثت بها إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أنها «تؤيد
الربنام��ج املرحيل ال��ذي أقره املجلس الوطني الفلس��طيني يف دورته األخرية بالقاهرة».
وكان أكرث ما يلفت النظر يف رسالة الجبهة هذه ،التي أرسلت بعد نحو شهرين من تاريخ
170

إقرار الربنامج املرحيل ،ونرشت يف بريوت يف مطلع شهر أيلول عام  ،1974ما تضمنته من
دعوة لقيادة منظمة التحرير إلعالن قيام الحكومة الفلسطينية املؤقتة.313
ومعلوم أن بعض املس��ؤولني املرصيني ،ويف مقدمتهم الرئيس أنور السادات ،كانوا قد
دعوا منظمة التحرير ،ويف مناس��بات عدة ،إلعالن تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة ،إال
أن املنظمة ظلت متتنع عن اإلقدام عىل مثل هذه الخطوة اعتقادا ً منها بأن ذلك سوف
يزيد من االنقس��ام يف صفوفها ،دون أن يعود عليها بنتائج سياس��ية ملموسة ،ولذلك مل
تجد الدعوة املرصية وغريها من الدعوات العربية إلعالن الحكومة املؤقتة أي اس��تجابة
من جانب املنظمة أو القوى املنضوية تحت لوائها.
وعليه ،فإن رس��الة الجبهة الوطني��ة هذه ،التي جاءت بعد ص��دور البيان املرصي –
األردين املشرتك حول اقتسام التمثيل الفلسطيني ،ويف ظروف اشتداد الرصاع بني األردن
ومنظمة التحرير حول مسألة التمثيل عشية مؤمتر القمة العريب السابع يف الرباط ،تعد
أول وثيقة تصدر عن جهة فلس��طينية معتمدة من قبل منظمة التحرير ،تطالب بإعالن
حكومة فلسطينية مؤقتة .ويبدو أن هذه املطالبة من قبل الجبهة الوطنية كانت تنطلق
من عدة اعتبارات ،يف مقدمتها تعزيز املؤسسة التمثيلية للشعب الفلسطيني ،بنقلها من
إطار حركة تحرر وطني إىل إطار حكومي مؤقت ،مام يساعد عىل كسب معركة التمثيل
ضد الحكم األردين ،ويخلق قواعد عمل واقنية تنس��يق جديدة ،بني املؤسس��ة التمثيلية
(الحكوم��ة) الجديدة ،وبني بقية الحكومات العربية ويف مقدمتها حكومة األردن .إذ أنه
«ليس من املتوقع لقيادة وطنية ش��عبية كمنظمة التحرير  ...أن تتمكن من إيجاد قدر
من التنس��يق مع الحكومة األردنية بتوجهها الحايل» ،وعليه فإن «األمر يختلف لو كان
التنس��يق بني النظام األردين وحكومة فلس��طينية مؤقتة ،ملا سيش��كله هذا الوضع من
إجبار النظام األردين عىل االعرتاف الواضح من طرفه بأنه ال ميثل الش��عب الفلس��طيني
جزئياً أو كلياً.314
وذهبت هذه الدعوة ،كغريها من الدعوات العربية والدولية لقيام حكومة فلسطينية،
من دون أن تجد صدى ملموساً لدى منظمة التحرير ،التي كانت منرصفة يف ذلك الوقت
لحس��م مسألة التمثيل الفلسطيني يف مؤمتر قمة الرباط .فقد اعتمدت املنظمة سياسة
الالموقف من هذه املس��ألة .ويف واحدة من املناس��بات القليلة التي أعلنت فيها قيادة
املنظمة عن حدود موقفها من مس��ألة إعالن الحكومة ،كانت عىل لس��ان يارس عرفات
ال��ذي لخص املوقف الفلس��طيني إزاء هذه املس��ألة ،عىل نحو يش�ير إىل مدى ارتباط
«مقتضي��ات إعالن الحكومة» بـ «موقف الدول العربي��ة ،وموقف الدول الصديقة ،ثم
ه��ي قضية مرتبطة باألرض ،كام أن األرض مرتبط��ة بالحكومة ،لو ضمنت لنا الحكومة،
بالفع��ل ،أن هناك أمكانية إقامة الس��لطة الوطنية ف��وق األرض ،نعلنها عىل الفور .إذا
كان إعالن الحكومة رشطاً لفك االش��تباك والحصول عىل أرض ،ال نتأخر ،إننا نضطر إليها
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كأداة ،كوسيلة».315
إال أن مثل هذه الدعوة مل تتكرر فيام بعد ،سواء من جانب الجبهة الوطنية ،أو غريها
م��ن املؤسس��ات التمثيلية ،ففي املذك��رة التي قدمها يارس عرف��ات إىل مؤمتر القمة يف
الرباط ،والتي تحمل عرشات التوقيعات من جانب ش��خصيات وهيئات شعبية متثيلية،
ع��اد توج��ه القيادات املحلية يف الضف��ة الغربية إىل الرتكيز مج��ددا ً ،حول حق منظمة
التحرير بتمثيل الشعب الفلسطيني ،يف مواجهة دعوة اقتسام حق التمثيل هذا ،بحسب
ن��ص البي��ان املرصي – األردين الذي صدر يف وقت س��ابق عىل عق��د مؤمتر القمة .فقد
حملت املذكرة تأكيدا ً عىل «أن ش��عبنا الفلس��طيني الصامد يف أرضنا املحتلة ،إمياناً منه
بحق��ه يف تقرير مصريه ،عىل أرضه الفلس��طينية ،وإمياناً منه يف إقامة س��لطته الوطنية
املس��تقلة عىل كل األرايض التي ينحرس عنها االحت�لال الصهيوين كخطوة أوىل نحو حل
شامل وعادل لقضيته ،فإننا  ...نؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الرشعي
الوحيد لشعبنا العريب الفلسطيني حيثام وجد داخل األرض املحتلة وخارجها».316
وبع��د أن صدرت قرارات قمة الرباط ،التي اعرتفت عربه��ا جميع الدول العربية ،مبا
فيها األردن ،بالصفة التمثيلية الش��املة والحرصية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،حدثت
سلس��لة من التطورات العميقة والش��املة ،يف الحياة السياس��ية لسكان الضفة الغربية
وقطاع غزة.
وإذا ما اعتمدت تحقيقات ومراس�لات الصحافيني اإلرسائيلية ،دون غريهم ،لكش��ف
مدى التغريات الجذرية التي أحدثتها مقررات الرباط ،يف التوجهات السياسية واملواقف
امللموس��ة لدى س��كان املناطق املحتلة ،لوجدنا ذلك كله مصحوباً بتعبريات الدهش��ة
واالس��تغراب ،التي اعتربت أن حصول برنامج منظمة التحرير ،الداعي يف معناه الرئييس
إىل إقامة كيان وطني منفصل للش��عب الفلسطيني ،عىل اجامع الدول العربية ،مبا فيها
األردن ،مبثابة نذير شؤم ،يهدد مرتكزات املوقف السيايس اإلرسائييل والساعي إىل اعتامد
الحكومة األردنية كرشيك وحيد يف املفاوضات حول مستقبل الضفة الغربية.
لق��د كان املوقف العام يف الضف��ة الغربية وقطاع غزة ،بعد ص��دور قرارات الرباط،
يشري بوضوح كيل إىل أنه« :لو جرى يف هذه األيام استفتاء عام بني سكان الضفة الغربية
والقدس الرشقية بالنسبة ملستقبلهم السيايس ،وكان عليهم االختيار بني منظمة التحرير
الفلس��طينية واألردن ،فم�ما ال ش��ك فيه أن منظم��ة التحرير كانت س��تحظى بأغلبية
حاسمة» .ذلك «أن هؤالء الذين شكلوا «األغلبية الصامتة» يف الضفة الغربية قبل حرب
يوم الغفران ،والعامل والفالحني الذين مل يجرؤوا يف املايض عىل إبداء آراء سياس��ة سواء
إىل هنا أم لهناك ،مييلون اليوم بوضوح العتبار زعامء منظمة التحرير الفلسطينية بأنهم
أبطالهم».317
ومل يكن االنحياز إىل جانب منظمة التحرير مقترصا ً عىل ما سمي «باألغلبية الصامتة»
172

وحده��ا ،إذ «أن كل م��ن يتح��دث يف هذه األيام م��ع وجهاء الضفة الغربية ورؤس��اء
البلديات فيها يشعر بتغري الجو .مل يبق تقريباً يشء من اإلحساس برضورة العيش سوية
مع إرسائيل .فقد تغري الجو بصورة كبرية منذ حرب يوم الغفران .وأنه ال حاجة لالبتعاد
كث�يرا ً من أج��ل جميع االثباتات ،إذ يكف��ي النظر إىل الصحافة العربي��ة التي تصدر يف
القدس  ...وإذا ما س��نحت لك الفرصة وزرت مدن الضفة الغربية وحاولت التحدث إىل
الوجهاء ورؤس��اء البلديات فإنهم ال يرتددون (يف الحديث) عن ذلك .ففي املايض كانوا
يحاولون التقليل من الكالم ،وأما االتجاه اليوم فهو عكس ذلك .إنهم مس��تعدون للكالم
والقول حازمني ،أن املمثلني الحقيقيني للفلسطينيني يف الضفة ،هم رجال منظمة التحرير
وأنه بدونهم لن تتحقق التسوية».318
وأكرث من ذلك كله ،فقد كان بوسع أي زائر أجنبي ،أن يسمع من رجل الشارع العادي
يف املناط��ق املحتلة ،عبارات الرتحيب والرسور مبق��ررات الرباط تلك ،من طراز «نفتخر
بذلك ،ألنها املرة األوىل منذ  27عاماً ،التي يتقرر فيها أن الشعب الفلسطيني قائم كسائر
الش��عوب»« .أنه انتصار للشعب الفلسطيني وألول مرة يشعر الشعب الفلسطيني بأن
له كلمة يف العامل» .وهكذا فإن «الحامس يف الضفة الغربية ال حد له ،وأن اللغة السائدة
هنا هي لغة املنظامت الفدائية .املواطنون يريدون دولة فلسطينية مستقلة ودميقراطية
وعلامنية».319
وكان من الطبيعي ،يف خضم مثل هذه الحالة السياس��ية السائدة يف املناطق املحتلة،
أن تجد االنتصارات السياس��ية والدبلوماسية ،التي احرزتها منظمة التحرير الفلسطينية
فيام بع��د ،ترحيبا عميقاً لدى س��كان هذه املناطق ،الذين اخ��ذوا يظهرون مزيدا ً من
التامث��ل العلني مع املنظمة وقيادتها السياس��ية ،وبرنامجها ،الداعي إىل إقامة س��لطة
فلسطينية مستقلة .وكانت أرقى درجات التامثل هذه قد عربت عن نفسها لدى صعود
أول زعيم فلس��طيني عىل منرب األمم املتحدة ،يوم الثالث عرش من ترشين الثاين ،1974
ليفت��ح أول نقاش تجريه الجمعية العامة لقضية فلس��طني ،بعد أن أدرجت عىل جدول
أعاملها كبند منفصل عن أزمة الرشق األوسط.
لق��د كان ي��وم صعود يارس عرفات منرب األمم املتحدة ،بدع��وة من مئة وخمس دول
أعضاء يف الجمعية العمومية ،يوم فرح وغبطة لدى س��ائر الفلسطينيني ،الذين احتفلوا
به يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،عن طريق مظاهرات االبتهاج والتأييد الواس��عة .فقد
خلد س��كان املناطق املحتلة هذه املناس��بة بأن أعلنوا «إرضاباً عاماً شمل معظم مرافق
الحياة  ...كام شلت الحركة التجارية واملدرسية» .وإىل جانب ذلك قام نحو ألف متظاهر
انطلقوا يف نابلس إىل س��احة املدينة» .وهم يطلقون الهتافات والشعارات املؤيدة ليارس
عرفات رئيس منظمة التحرير الفلس��طينية» .320كام علقت الصحف العربية التي تصدر
يف القط��اع الرشقي من القدس ،عىل خطاب عرفات يف األم��م املتحدة ،بعبارات متاثلية
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تظه��ر للمرة األوىل يف الصحافة العربية التي تص��در يف املناطق املحتلة ،ومن ذلك عىل
س��بيل املثال ما جاء يف إحدى االفتتاحيات الرئيسية يف اليوم التايل لخطاب عرفات ،من
مفردات ومعان ترد للمرة األوىل عىل هذا النحو التامثيل الرصيح «باسم فلسطني ،وقف
يارس عرفات ينقل من فوق .أعىل منرب دويل دعوة ش��عب فلس��طني لس�لام العامل كله،
وليضع حقائق كاملة واضحة عن قضية هذا الشعب ...كان رئيس منظمة التحرير وقائد
الث��ورة صادقاً واضحاً عن غصن الزيتون م��ع بندقية الثائر داعياً دول العامل إىل االختيار
بينهام ...هذا الوجه الفلسطيني يقف أمام العامل ألول مرة وجهاً لوجه ويرسم له صورة
واضحة ...ولقد أصغى العامل إىل الرئيس الفلس��طيني باهتامم وصفق له طويال تصفيق
املعجب املؤيد املتفهم.321
ومل يتوق��ف متاثل الضفة الغربية مع منظمة التحري��ر عند حدود الرتحيب واالبتهاج
بخطاب عرفات يف األمم املتحدة .فقد كان ذلك اليوم بداية انتفاضة شعبية ضد سلطات
االحتالل ،استمرت أشهرا ً طويلة ،وظلت تتعمق يوماً بعد يوم ،كلام سقط فيها شاب أو
فتاة ،أو أبعدت إرسائيل مدرساً أو طبيباً أو عامالً ،أو فرضت حكامً بالسجن أو بالغرامة
املالية.
ودخلت الضفة الغربية ،عام  ،1975يف طور االنتفاضة الشاملة ،فرد عليها اإلرسائيليون
مبزي��د من إجراءات القم��ع ،املتمثلة يف االعتق��االت والتوقي��ف اإلداري وإبعاد بعض
الشخصيات إىل الدول العربية وما إىل ذلك .إال أن أخطر ما تبدى يف الترصفات اإلرسائيلية
ردا ً عىل « املوجة الفلسطينية» التي اعرتت سكان املناطق املحتلة ،ووصلت إىل السكان
العرب يف إرسائيل ،كان تنظيم عمليات اس��تيطان عديدة يف مناطق ذات كثافة سكانية
عربية ،مل تقم فيها من قبل مثل تلك املحاوالت.
ومن ناحية أخرى ،بدأ بعض الرس��ميني اإلرسائيليني ،ويف مقدمتهم شمعون برييز وزير
الدفاع يف حكومة اسحق رابني ،بتنظيم اتصاالت رسية مع وجهاء املناطق املحتلة ،للعمل
عىل إيجاد بديل ملنظمة التحرير ،عن طريق «خلق قيادة سياس��ية» تستطيع يف الوقت
املناسب أن تتفاوض مع إرسائيل بدالً من منظمة التحرير الفلسطينية» .322وقد تبلورت
خطة برييس فيام بعد مبا أسمته املصادر اإلرسائيلية «مرشوع اإلدارة الذاتية» التي ترتكز
عىل منح س��كان املناطق صالحيات إدارية ،وإقامة هيئة مركزية تكون صالحياتها أعىل
م��ن صالحيات البلديات .غري أن��ه اتضح فيام بعد أن برييس مل يس��تطع إقناع الزعامء
املحلي�ين ،ومل ينل موافقة أعضاء الحكومة اإلرسائيلي��ة عىل خطته .323وبالرغم من ذلك
فقد واصل جهوده واتصاالته دون أية نجاحات تذكر ،وبقيت املحاوالت اإلرسائيلية هذه
م��ن جهة ،والرفض الش��عبي لها من جهة أخرى ،يف أواخر ه��ذا العام ،عىل نحو أعمق
وأشمل من سابقتها أواخر العام .1974
فعشية الذكرى السنوية األوىل لخطاب يارس عرفات يف األمم املتحدة ،حدث ما يشبه
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العصيان املدين ،حني عمت املظاهرات واالعتصامات واالحتجاجات مختلف مدن الضفة
الغربية ،واستمرت عدة أشهر يف أواخر العام  1975وأوائل العام .1976
يف تل��ك األثناء ،أقدمت س��لطات الحكم العس��كري اإلرسائييل عىل إج��راء انتخابات
املجالس املحلية والقروية ،يف سبع وخمسني قرية من قرى الضفة الغربية ،وسط عملية
ترويج جديدة ملرشوع برييس حول اإلدارة الذاتية ،خاصة بعد أن كسب الوزير اإلرسائييل
تأيي��دا ً لخطته من جانب وزراء آخرين بارزين يف الحكومة اإلرسائيلية ،مثل يغئال الون
وزير الخارجية ،الذي اعتزم أن يطرح يف إحدى جلسات الحكومة « مرشوعاُ لنقل اإلدارة
الذاتية يف يهودا والس��امرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة ،إىل أيد فلس��طينية من سكان
هذه املناطق ،يحوزون عىل مكانة توازي مكانة مدير عام يف وزارة حكومية ،وس��يتمتع
هؤالء بالصالحيات املطلقة يف املجاالت التي يعينون فيها ...باستثناء الجيش والرشطة».
وكانت دوافع ألون من وراء هذه الخطة ،تكمن يف استبعاد التفاوض مع األردن يف تلك
املرحلة ،ورفض إرسائيل لالعرتاف مبنظمة التحرير الفلسطينية ،ولذلك فإن ألون «يعتقد
أن الح��ل الوحيد هو منح س��كان الضفة الغربي��ة حكامً ذاتياً ،وبل��ورة زعامة من بني
صفوفهم يكون باإلمكان التفاوض معها بشأن التسوية ،عندما يحني الوقت.324
وفي�ما كان اإلرسائيلي��ون يتجاهلون بعناد ش��ديد جوهر املوضوع الفلس��طيني ،عرب
مش��اريعهم واقرتاحاتهم ،كان س��كان الضفة الغربية يواصلون انتفاضتهم التي تحولت
يف ربي��ع  ،1976إىل منعط��ف جديد ،حني خ��رج االف املصلني من املس��جد األقىص يف
الق��دس ومن مختلف مس��اجد مدن الضفة الغربية ،يوم التاس��ع عرش من اذار .1976
يحملون سعف النخيل ويرفعون شعارات منظمة التحرير ،ويهتفون بالشعارات املعادية
لالحت�لال ،ومنذ ذلك التاريخ بدأ ص��وت الضفة الغربية يدوي يف العواصم العربية ،من
خالل ما نقلته وكاالت األنباء ورشكات التلفزيون األجنبية ،من مظاهر املواجهة العنيفة
بني السكان وجنود االحتالل .وقد دفع هذا التطور بحكومتي ليبيا والباكستان إىل الطلب
من رئيس مجلس األمن ال��دويل عقد اجتامع عاجل للمجلس ،لبحث املوقف املتوتر يف
مدينة القدس والضفة الغربية.
ع�لى خلفية ذلك كله جرت ثاين انتخابات للمجال��س البلدية يف مدن الضفة الغربية
تحت ظل س��لطات االحتالل ،يوم الثاين عرش من نيس��ان  ،1976إال أن هذه االنتخابات
متيزت عن س��ابقتها بعدم دعوة منظمة التحرير لسكان الضفة الغربية مبقاطعتها ،كام
كان عليه املوقف عام  .1972وبنتيجة هذا املوقف حققت القوائم امللتزمة بخط املنظمة
فوزا ً س��احقاً يف ه��ذه االنتخابات التي ج��رت يف أربع وعرشين مدينة .فقد س��يطرت
العنارص املؤيدة للمنظمة سيطرة كاملة عىل مقاعد عدة بلديات ،خاصة يف املدن الكبرية
كالخلي��ل ونابل��س ورام الله وطولكرم ،وحازت عىل أغلبي��ة املقاعد يف املجالس البلدية
األخرى.
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وبقدر ما اعتربت منظمة التحرير هذا الفوز مبثابة استفتاء جديد عىل شمولية متثيلها
للش��عب الفلس��طيني ،وجد اإلرسائيلي��ون يف نتائج تلك النتخابات م��ا يدعو إىل الندم
واألس��ف املريرين .فمع صدور النتائج النهائي��ة ،اتضح أن هذه « االنتخابات فضالً عن
أنها مؤسفة فإننا وضعناها بأيدينا ،لقد أردنا أن نضعف الشيوعيني وننشئ قوة سياسية
تقف يف وجه منظمة التحرير الفلسطينية ولكننا فشلنا.325
وهكذا فقد انقلب الس��حر عىل الس��احر نتيجة هذه االنتخابات .فعوضاً عن أن تأيت
نتائجه��ا لتصب يف طاحون��ة مرشوع اإلدارة املحلية .أو تخ��دم نظريات إرسائيلية حول
«الفراغ» يف الضفة الغربية ،جاءت لتش��هد عىل التحول العميق نحو الوطنية املمثلة يف
منظمة التحرير الفلس��طينية .لقد كان التقدير اإلرسائييل العام ،قبل إجراء االنتخابات،
قامئاً عىل أس��اس أنه ال يوجد ش��ك يف أن «القوائم الوطنية س��تحقق انتصارا ً يف جميع
امل��دن ،ولكن الحقيقة أنها اس��تطاعت إنجاح جميع أعضائها ،وهي حقيقة تش�ير أوالً،
وقبل كل يشء ،إىل أن االنتخابات كانت سياس��ية يف األساس ،وذلك تعبريا ً عن االحتجاج،
وتضامن��اً مع منظم��ة التحرير الفلس��طينية» .إذن مل يكن الجمه��ور اإلرسائييل وحتى
الذي��ن قرروا إجراء االنتخاب��ات ،يتوقعون أن تكون إنجازات الق��وى الوطنية كبرية إىل
ه��ذا الحد» .ولو كان األمر عكس ذلك ،أو «اعتقد املس��ؤولون اإلرسائيليون بأن النتائج
س��تكون بهذا الشكل ما أجروا االنتخابات» .وعليه ،فإنه « إذا كانت إرسائيل استخدمت
يف العامل حتى اآلن ش��عار أن منظمة التحرير الفلس��طينية ال متثل الشعب الفلسطيني،
ألن الش��عب الفلسطيني مل يتم استفتاؤه ،فإن منظمة التحرير تستطيع أن تقول اليوم،
أنه تحت الحكم اإلرسائييل جرى استفتاء للسكان ،وأظهرت النتيجة تأييدا ً للمنظمة أكرث
من منافسيها ...ومن الواضح إن االدعاء اإلرسائييل الذي كان قامئاً حتى اليوم والقائل أن
منظمة التحرير ال متثل الشعب الفلسطيني ،قد انتهى ...فبعد هذه االنتخابات إذا قلنا
بهذا االدعاء ،سنواجه بسخرية العامل من أقوالنا».326
من السلطة الوطنية إىل الدولة الفلسطينية
بصدور قرارات الدورة الثانية عرشة للمجلس الوطني الفلس��طيني ،يف حزيران ،1974
دخلت الحركة الوطنية الفلسطينية ،بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،منعطفاً جديدا ً
ومهامً ،متيز بتبني هذه الحركة مطلباً س��لطوياً ،هو األول يف تاريخها السيايس منذ العام
 .1948وع�لى قاعدة هذا املطلب ،حققت منظمة التحرير كافة إنجازاتها الدبلوماس��ية
والسياس��ية فيام بعد ،واس��تطاعت أن تخلق من رموزها القيادية زعامة وطنية طاغية
النفوذ يف صفوف الش��عب الفلس��طيني .كام وح��دت من خلفها ،وعىل نحو حاس��م،
الفلس��طينيني عىل مختلف انتامءاتهم ومناطق تجمعهم ،وغدت بذلك كله متتلك تأثريا ً
واسعاً وكلمة مسموعة لدى معظم عواصم املنطقة العربية.
وكان طبيعياً يف مثل هذه األجواء املواتية كلياً ،أن تتقدم منظمة التحرير الفلسطينية
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خط��وة أخرى إىل األمام ،نحو توضيح أهدافها الكيانية ،وغاياتها السياس��ية األساس��ية.
وبالفع��ل فقد تقدمت املنظمة م��ن هذه الخطوة ،يف ظل ظروف فلس��طينية وعربية
معقدة ،وأقرت أوائل العام  ،1977برنامجاً وطنياً من خمس عرشة نقطة ،تضمن هدف
إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة.
إال أن املس�يرة الكيانية ملنظمة التحرير الفلس��طينية ،بني حزيران  1974وآذار ،1977
كانت مليئة باآلالم واالنتكاس��ات ،بقدر ما كانت حافل��ة باالنتصارات .وإذا كان صعود
منظم��ة التحري��ر ،إىل منرب األمم املتحدة يف ترشين الث��اين  ،1974هو ذروة االنتصارات
السياسية للمنظمة ،فقد كان سقوط مخيم تل الزعرت يف اب  ،1976هو ذروة انتكاساتها.
وما بني هذا وذاك ،حفلت سنوات هذه الفرتة بعدد من املؤرشات الكيانية املهمة.
املنظمة الفلسطينية واملنظمة الدولية
عش��ية انعق��اد مؤمتر القم��ة الع��ريب الس��ابع يف الرباط ،كان��ت منظم��ة التحرير
الفلسطينية توايل اس��تعداداتها الحثيثة ،لتكريس صفتها التمثيلية عىل الصعيد الدويل.
واخت��ارت املنظمة لتحقيق هذه الغاية منظمة األم��م املتحدة ،بصفتها مرجع الرشعية
الدولي��ة وقاعدتها االتفاقية .غ�ير أن طريق املنظمة الدولية كان مغلقاً يف وجه املنظمة
الفلس��طينية ،التي مل تكن حت��ى ذلك الوقت قد حازت عىل صفته��ا التمثيلية املطلقة
يف إطار الرشعية العربية .كام أن القضية التي متثلها املنظمة الفلس��طينية وتس��عى إىل
طرحها دولياً ،كانت قد س��قطت من جدول أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة ،منذ
سنوات عديدة ،وأصبحت واحدة من البنود الفرعية يف قضية الرشق األوسط.
ولذل��ك فقد كانت الخط��وة األوىل ملنظمة التحرير عىل طريق منظمة األمم املتحدة،
متر عرب الرشعية العربية املمثلة يف جامعة الدول العربية .ويف ظل االجامع العريب الذي
كان قامئ��اً يف ذل��ك الوقت ،ويف أجواء عربية مواتية ملنظم��ة التحرير ،أصدرت الجامعة
العربية يف الثاين من أيلول  ،1974قرارا ً يقيض بالعمل عىل إدراج قضية فلس��طني ،كبند
مستقل يف جدول أعامل الدورة التاسعة والعرشين للجمعية العامة لألمم املتحدة .وقد
نص قرار الجامعة العربية الذي اعتربه الناطق الرس��مي ،باس��م منظمة التحرير ،أخطر
قرار اتخذته الجامعة العربية منذ ربع قرن» عىل ما ييل:
« .1املوافقة عىل طلب إدراج قضية فلس��طني بندا ً مستقالً يف جدول أعامل الجمعية
العامة لألمم املتحدة يف دورتها التاسعة والعرشين.
« .2التأكيد عىل املبادئ اآلتية يف أي مرشوع قرار يقدم يف املوضوع:
أ) تأكيد الحقوق اإلنس��انية الثابتة للش��عب الفلسطيني ورفض أي إهدار أو اغتصاب
لها.
ب) تأكيد حق الش��عب الفلس��طيني يف تقرير مصريه ،دون أي تدخل خارجي وتأمني
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استقالله الوطني وحقه يف العودة.
ج) تأكيد حق الش��عب الفلس��طيني يف العمل بجميع الوسائل لنيل حقوقه األساسية
طبقا ألهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.
 .3أن تعمل الوفود العربية لدى األمم املتحدة عىل دعوة منظمة التحرير الفلسطينية
لعرض وجهة نظر الش��عب الفلس��طيني أثناء بحث القضي��ة يف الجمعية العامة لألمم
املتحدة».327
وبالفع��ل فقد نجحت منظم��ة التحرير ،مش��فوعة بالدعم العريب أساس��اً ،يف حمل
مئ��ة وخمس دول من ال��دول األعضاء يف األمم املتحدة ،ع�لى التصويت يف الرابع عرش
م��ن ترشين األول  ،1974إىل جان��ب قرار ينص عىل “ أن الجمعي��ة العمومية ،إذ ترى
الش��عب الفلسطيني هو الطرف األسايس املعني بقضية فلسطني ،تدعو منظمة التحرير
الفلسطينية املمثلة للشعب الفلسطيني ،إىل االشرتاك يف مداوالت الجمعية العامة بشأن
قضية فلسطني يف الجلسات العامة.328
وبعد نحو ش��هر من ص��دور هذه الدعوة التي عارضتها فق��ط أربع دول أعضاء ،من
بينه��ا إرسائي��ل والواليات املتحدة األمريكية ،كان يارس عرف��ات يدخل إىل األمم املتحدة
وسط ترحيب وتصفيق ممثيل دول العامل ،كأول زعيم لحركة تحرر وطني ،تدعوه األمم
املتحدة إىل رشح قضية شعبه ،أمام الهيئة العامة ،وذلك يف يوم مشهود من أيام الكفاح
الوطني الفلسطيني ،حني بدأت املؤسسة الكيانية الفلسطينية تفرض رشعية متثيلها عىل
املستوى الدويل ،وتنال دعامً متزايدا ً من قبل دول العامل لصفتها هذه.
وقد جاء اس��تقبال املنظمة العاملية ليارس عرفات تتويجاً لسلس��ة من القرارات التي
اتخذتها يف س��نوات سابقة ،حول الشعب الفلس��طيني وحقوقه املرشوعة .وكان فاتحة
هذه القرارات اعرتاف الجمعية العامة يف دورتها الخامسة والعرشين عام « ،1970لشعب
فلسطني بالتس��اوي يف الحقوق املدنية وحق تقرير املصري ،وفقا مليثاق األمم املتحدة».
كام أعلنت «أن االحرتام التام لحقوق ش��عب فلس��طني غري القابلة للترصف ،هو عنرص
ال غنى عنه يف إقامة س��لم عادل ودائم يف الرشق األوس��ط» .329وعززت الجمعية العامة
قرارها هذا يف دورتها الالحقة ،خاصة يف الدورة الثامنة والعرشين عام  ،1973حني أكدت
من جديد «أن لش��عب فلسطني الحق يف حقوق متس��اوية ويف حق تقرير املصري وفقاً
مليثاق األمم املتحدة» وأعربت «مرة أخرى ،عن قلقها الشديد من أن إرسائيل قد حرمت
ش��عب فلس��طني التمتع بحقوقه غري القابلة للترصف ،ومامرس��ة حقه يف تقرير املصري
«وأعلنت « أن االحرتام التام لحقوق ش��عب فلس��طني غري القابلة للترصف ،وتحقيقها،
وخصوصاً حقه يف تقرير املصري ،ال بد منها لتوطيد سالم عادل ودائم يف الرشق األوسط،
وأن متتع الالجئني العرب الفلسطينيني بالحق يف العودة إىل ديارهم وأمالكهم ذلك الحق
الذي اعرتفت الجمعية العامة يف القرار ( 194الدورة  )3يف  11كانون األول (ديس��مرب)
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 ،1948والذي أعادت الجمعية العامة تأكيده مرارا ً منذ ذلك التاريخ ،ال بد منه لتحقيق
تسوية عادلة ملشكلة الالجئني ،وملامرسة شعب فلسطني حقه يف تقرير املصري.330
غري أنه منذ العام  ،1974وبعد دعوة منظمة التحرير إىل االشرتاك يف املداوالت الخاصة
بقضية فلسطني ،بدأت الجمعية العامة تتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني ،بوصفها
قضية منفصلة عن قضية الرشق األوس��ط ،واتخذت بش��أنها عددا ً من املقررات ،أهمها
اإلقرار بحقوق الش��عب الفلس��طيني ومنح منظمة التحرير الفلس��طينية مركز العضو
املراقب يف الجمعية العامة ،وهو القرار الذي مل متنحه من قبل ألي حركة تحرر وطني.
فف��ي الدورة التاس��عة والعرشين قررت الجمعية العامة ،ع��ام  ،1974أن «تؤكد من
جديد أيضاً حق الفلس��طينيني ،غري القاب��ل للترصف ،يف العودة إىل ديارهم وممتلكاتهم
الت��ي ط��ردوا منها واقتلعوا منه��ا ،وتطالب بإعادتهم» .كام ش��ددت « عىل أن االحرتام
الكيل لحقوق الش��عب الفلس��طيني هذه ،غري القابلة للترصف ،وإحقاق هذه الحقوق،
أمران ال غنى عنهام لحل قضية فلس��طني» .واعرتفت «بأن الش��عب الفلسطيني طرف
رئييس يف إقامة سلم عادل ودائم يف الرشق األوسط» .كام اعرتفت كذلك «بحق الشعب
الفلس��طيني يف اس��تعادة حقوقه بكل الوس��ائل وفقاً ملبادئ وميث��اق األمم املتحدة»،
وناش��دت «جميع ال��دول واملنظامت الدولية أن متد بدعمها الش��عب الفلس��طيني يف
كفاحه السرتداد حقوقه ،وفقاً للميثاق» ،وطلبت « إىل األمني العام أن يقيم اتصاالت مع
منظمة الحرير الفلسطينية يف كل الشؤون املتعلقة بقضية فلسطني».331
ك�ما قررت الجمعية العامة ،يف دورتها ذاتها ،أن «تدعو منظمة التحرير الفلس��طينية
إىل االش�تراك يف دورات الجمعي��ة العام��ة ويف أعاملها بصفة مراق��ب» ،وكذلك دعوتها
إىل «االش�تراك يف دورات كل املؤمترات الدولية التي تعق��د برعاية الجمعية العامة ويف
أعاملها بصفة مراقب» .واعتربت أيضاً أن من حق منظمة التحرير االشرتاك بصفة مراقب
«يف دورات ويف أع�مال كل املؤمت��رات الدولية التي تعق��د برعاية هيئات األمم املتحدة
األخرى».332
وبع��د نحو عام عىل صدور تلك املقررات ،كانت منظمة التحرير الفلس��طينية تجتاز
مرحل��ة أخرى عىل صعي��د تركيز وضعها الدويل ،يف نطاق املنظم��ة العاملية ،وخاصة يف
الجمعية العامة ،التي اعرتفت بالصفة التمثيلية للمنظمة ومنحتها صفة املراقب لحضور
دوراته��ا الالحقة .ففي الدورة الثالثني للجمعية العامة ،عام  ،1975اس��تطاعت منظمة
التحري��ر حمل الجمعية العامة ع�لى إصدار قرار تدعوها فيه اىل االش�تراك يف الجهود
الدبلوماس��ية الخاصة بأزمة الرشق األوسط ،املعقودة تحت إرشاف األمم املتحدة .وكان
املغ��زى الحقيق��ي لهذا القرار فتح الطري��ق أمام منظمة التحرير للمش��اركة يف أعامل
مؤمتر جنيف الخاص بالرشق األوسط .فقد طالبت الجمعية العامة ،بعد أن أكدت عىل
قرارها رقم « ،3236بدعوة منظمة التحرير الفلس��طينية ،ممثلة الش��عب الفلسطيني،
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اىل االش�تراك يف جميع الجهود واملداوالت واملؤمترات التي تعقد بش��أن الرشق األوسط
تحت رعاية األمم املتحدة ،عىل قدم املساواة مع سائر األطراف ،عىل أساس القرار 3236
(د .« )-29ك�ما طلب��ت من األمني الع��ام لألمم املتحدة» إبالغ الق��رار الحايل إىل رئيس
مؤمتر السالم بشأن الرشق األوس��ط ،واتخاذ كل الخطوات الالزمة لكفالة دعوة منظمة
التحرير الفلسطينية إىل االشرتاك يف أعامل املؤمتر وكذلك يف كل الجهود األخرى من أجل
السالم».333
ويف قرار آخر منفصل ،قررت الجمعية العامة « إنش��اء لجنة معنية مبامرس��ة الشعب
الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف ،تتكون من عرشين دولة عضوا ً تعينها الجمعية
العامة يف الدورة الحالية « عىل أن تقدم اللجنة تقريرها إىل األمني العام ،قبل األول من
حزيران  ،1976ليقوم األمني العام ،بدوره ،بتحويل التقرير إىل مجلس األمن الدويل.334
مجلس األمن يدعو منظمة التحرير إىل اجتامعاته
يف الوقت الذي كانت فيه الحرب اللبنانية تبلغ مراحل جديدة من التفجري واالتس��اع،
وفي�ما كانت املظاهرات واالرضابات الش��املة تتجدد يف الضف��ة الغربية املحتلة ،وبعد
سلس��لة اإلنجازات الدبلوماس��ية والسياس��ية التي حققتها منظم��ة التحرير يف الدورة
الثالث�ين للجمعية العامة لألمم املتحدة ،جاءت مناس��بة تجديد م��دة مرابطة القوات
الدولية يف الجوالن ،ملدة س��تة أشهر أخرى ،ابتداء من ش��هر كانون األول  ،1975فرصة
جديدة أمام منظمة التحرير الفلسطينية ،لتأكيد مكانتها الدولية ورشعية متثيلها للشعب
الفلسطيني ،عرب مجلس األمن الدويل.
فعىل خلفية اتفاقية سيناء الثانية التي تم التوصل اىل إبرامها يف أيلول  ،1975بني كل
م��ن مرص وإرسائيل ،وما أدت اليه من متزق يف صف الدول العربية وضعف يف املوقف
الس��يايس العريب العام ،وجدت الحكومة الس��ورية نفس��ها أمام حتمي��ة التجديد مرة
أخ��رى للقوات الدولية املرابطة يف الجوالن .إال أنه بالرغم من ذلك كله ،خاضت معركة
دبلوماس��ية عىل صعيد مجلس األم��ن ،تحقق بنتيجتها توجي��ه املجلس دعوة ملنظمة
التحرير الفلس��طينية ،لحضور اجتامعات خاصة تعقد يف إطاره ،ملناقش��ة قضية الرشق
األوسط ،مبا فيها قضية فلسطني.
فف��ي األول م��ن كانون األول  ،1975ق��رر مجلس األمن متديد م��دة مرابطة القوات
الدولية يف الجوالن ،ويف الوقت ذاته قرر أن يعود اىل االجتامع مرة أخرى ،يف الثاين عرش
من كانون الثاين  ،1976الس��تكامل مناقش��اته حول قضية الرشق األوس��ط ،مبا يف ذلك
قضية فلس��طني ،آخذا ً بعني اإلعتبار جميع القرارات الص��ادرة عن هيئة األمم املتحدة.
وتىل جاكوب ماليك ،رئيس الوفد الس��وفيايت ورئيس مجلس األمن يف ذلك الوقت ،بياناً
ملحقاً بالقرار ،نص عىل أنه «من املتفق عليه بالنسبة ألغلبية أعضاء مجلس األمن» ،أنه
عندم��ا يعود املجلس إىل اجتامعاته يف التاريخ املحدد ،فإن ممثلني عن منظمة التحرير
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الفلسطينية» سوف يدعون اىل االشرتاك يف املناقشات».335
غري أنه بعد أربع وعرشين ساعة كانت الطائرات اإلرسائيلية تقوم بغارة جوية ،ترضب
فيها بعض املخيامت الفلس��طينية شاميل لبنان ،وتوقع يف صفوف سكانها عرشات القتىل
والجرحى ،كرد عىل قرار مجلس األمن .ومع ذلك ،فقد جاءت النتيجة السياسية املبارشة
لهذه الغارة ،لتمنح منظمة التحرير الفلس��طينية فرصة أخ��رى جديدة ،لتأكيد أهليتها
التمثيلي��ة ع�بر مجلس األمن ذاته .فخالف��اً لجميع التقاليد قرر مجل��س األمن ،يف قرار
إجرايئ ،دعوة منظمة التحرير إىل االش�تراك يف املناقش��ات التي س��يعقدها ،يف الخامس
من كانون األول من العام نفس��ه ،حول العدوان اإلرسائييل .وبالفعل ،فقد حرض ممثلو
منظم��ة التحرير اجتامعات مجلس األمن ،ألول مرة منذ قيام املنظمة عام  .1964وكان
الحدث األكرب داللة هو انسحاب الوفد اإلرسائييل احتجاجا عىل هذا الحضور الفلسطيني
الساطع ،يف أروقة أهم هيئة دولية.
وظل حضور منظمة التحرير الجتامعات مجلس األمن ،حدثاً مميزا ً يف الحياة السياسية
للمنظم��ة ،بالرغم من عدم توص��ل املجلس إىل قرار محدد ،نتيجة اس��تخدام الواليات
املتح��دة لحق النقض ض��د مرشوع قرار نال ثالثة عرش صوتاً ،من بينها أصوات فرنس��ا
وبريطانيا وإيطاليا والسويد ،وتضمن إدانة إرسائيل لقيامها بغاراتها املتعمدة يف األرايض
اللبناني��ة .ولقد كان موقف الواليات املتحدة يف اجتامعات مجلس األمن هذه مؤرشا ً ملا
س��يكون عليه موقفه��ا يف االجتامعات املخصصة لبحث قضية الرشق األوس��ط ،وقضية
فلس��طني ،بعد أيام معدودة .ومع ذلك ،فلقد وجدت منظمة التحرير يف مناسبة انعقاد
املجلس مرة أخرى ،وبحض��ور ممثلني عنها ،فرصة كبرية إليجاد أرضية تفاوضية جديدة
لها ،عىل غري األس��اس الذي عقد عليه مؤمت��ر جنيف ،وهو قرار مجلس األمن رقم .242
ولهذه الغاية ،أجرت منظمة التحرير اتصاالت عربية ودولية عديدة ،وأرسلت عنها وفدا ً
كبريا ً إىل نيويورك ،برئاسة فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية فيها ،الذي ألقى لدى
افتت��اح اجتامعات مجلس األمن خطاباً مط��والً نيابة عن الوفود العربية .336إال أنه بعد
أس��بوعني من النقاشات واملداوالت التي ش��هدتها أروقة مجلس األمن اصطدم مرشوع
الق��رار الذي تقدمت به دول عدم االنحياز مبامرس��ة الواليات املتحدة لحق النقض مرة
أخرى.
وكان مرشوع القرار الذي أيدته تسع دول ،وامتنعت عن التصويت عليه ثالث ،وتغيبت
ع��ن التصوي��ت عليه كل من الصني وليبيا ،وصوت ضده من��دوب الواليات املتحدة ،قد
نص عىل أن مجلس األمن «بعد االستامع إىل ممثيل األطراف املعنية ،مبا يف ذلك منظمة
التحرير الفلس��طينية ممثل الشعب الفلس��طيني» ،قد اقتنع «بأن مسألة فلسطني هي
جوهر الرصاع يف الرشق األوسط» وأكد عىل:
أ) وجوب متكني الشعب الفلسطيني من مامرسة حقه الوطني الثابت يف تقرير مصريه
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بنفسه ،مبا يف ذلك حقه يف إقامة دولة مستقلة يف فلسطني طبقاً مليثاق األم املتحدة.
ب) ح��ق الالجئ�ين الفلس��طينيني الراغبني يف الع��ودة إىل ديارهم والعيش بس�لام مع
جريانهم .وكذلك حق الذين ال يرغبون يف العودة يف استالم التعويض عن أمالكهم.
ج) رضورة انسحاب إرسائيل من جميع األرايض التي احتلتها منذ حزيران .1967
د) وجوب اتخاذ اإلجراءات املناسبة لضامن سيادة وسالمة األرايض واالستقالل السيايس
ضم��ن حدود آمنة ومع�ترف بها من قبل كل دول املنطقة وذل��ك مبوجب ميثاق األمم
املتحدة”.337
ومع أن مرشوع القرار هذا مل يأخذ رقامً ما ،يف سلسلة قرارات املجلس فإن النقاشات
التي س��بقته ،وتلته أيضاً ،أوضحت عمق البعد الفلس��طيني ملش��كلة الرشق األوس��ط.
وبالقدر نفس��ه اتضح أن مجلس األمن س��وف يدعى يف مناس��بة ما ،وبحضور منظمة
التحرير الفلس��طينية ،لكرس القرار الذي أصدره عام  ،1967يف وقت مل يكن فيه النضال
الكياين الفلس��طيني قد أرىس دعامئه الثابتة بعد ،ويف وقت مل تكن فيه منظمة التحرير
ذات حضور معرتف به ،وفاعلية سياسية ،وأهلية متثيلية حاسمة.
تعديل الدستور األردين ،محاولة للفرز
في�ما كانت منظم��ة التحرير تحقق إنجازاتها السياس��ية هذه ،كان��ت حكومة امللك
حس�ين التي وافقت عىل قرارات قمة الرباط ،تضع موضع التطبيق العميل جانباً منها.
فبعد عودته إىل عامن إثر اختتام املؤمتر ،دعا امللك حس�ين إىل تعديل املادتني  34و73
من الدس��تور األردين ،أقر مجلس األعيان والنواب تعديل املادة  34من الدس��تور ،التي
تعط��ي امللك حق حل مجلس الن��واب ،بحيث أضيفت اليها فقرة جديدة ،أعطت امللك
أيض��اً الحق يف « أن يحل مجلس األعي��ان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية» .كام أقر
املجلس تعديل املادة  73من الدس��تور التي تنص الفقرتان األوىل والثانية منها عىل أنه
« 1-إذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع املجلس الجديد يف
دورة غري عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أش��هر عىل األكرث 2- ...إذا مل يتم االنتخاب عند
انتهاء الش��هور األربعة يستعيد املجلس املنحل كامل س��لطته الدستورية ويجتمع فورا ً
وكأن الح��ل مل يكن ويس��تمر يف أعامله إىل أن ينتخب املجل��س الجديد» .وبالفعل فقد
ت��م تعديل هذه املادة كام تقدمت به��ا الحكومة عىل النحو التايل »:بالرغم مام ورد يف
الفقرت�ين  1و 2م��ن هذه املادة للملك أن يؤجل إجراء االنتخاب العام ملدة ال تزيد عىل
سنتني (وافق الربملان عىل سنة واحدة) إذا كانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس
الوزراء أن إجراء االنتخابات أمر متعذر».338
ومتابعة لتنفي��ذ مقررات قمة الرباط ،اجتمع يف مقر جامعة الدول العربية يف مطلع
ع��ام  1975وزراء خارجية كل من س��وريا ومرص واألردن ورئيس الدائرة السياس��ية يف
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منظمة التحرير «لتنظيم العالقات بني قوى املواجهة يف ضوء مقررات مؤمتر القمة العريب
السابع ،ومن أجل تنفيذها ...وقد أخذ املجتمعون علامً بإجراءات الحكومة األردنية من
أج��ل إعطاء قرار مؤمتر القمة العريب الس��ابع يف الرباط معناه ومضمونه ،مع املحافظة
عىل الحقوق املكتسبة للفلسطينيني ،فضالً عن االلتزام تجاه املناطق املحتلة.339
وقد كشف يارس عبد ربه رئيس دائرة االعالم والتوجيه القومي يف منظمة التحرير «أن
القضايا األساسية التي كان يفرتض أن يبحثها االجتامع الرباعي تنفيذا ً ملقررات الرباط مل
تبحث» وتم استبعادها» .كام ذكر أن رئيس الوفد الفلسطيني قد تقدم خالل االجتامع
مبرشوع قرار يتامىش مع مقررات الرباط ،ينص عىل «اس��تمرار التس��هيالت وااللتزامات
م��ن قب��ل الحكومة األردنية تجاه ش��عبنا يف املناطق املحتلة ،وعدم املس��اس بالحقوق
املكتسبة للفلسطينيني يف األردن ،مثل حق العمل والجنسية والتنقل».340
وهذا م��ا يفرس قرار املجتمعني باملحافظة عىل الحقوق املكتس��بة للفلس��طينيني يف
األردن ،وهو ما عناه رئيس الحكومة األردنية بعد ذلك ،حني أكد عىل « :إن ما جرى حتى
اآلن ،ومن��ذ قرار الرباط ،من تعدي�لات وتنظيامت وتغيريات يف الوضع الداخيل األردين،
وما ميك��ن أن يحدث عىل مدى الفرتات القادمة من مثل ه��ذه التغريات والتنظيامت،
إمنا يستهدف إعطاء قرار الرباط معناه ومضمونه عىل الساحتني الفلسطينية واألردنية».
ومب��ا أن ذلك كله لن يتع��ارض مع «الحفاظ عىل الحقوق األساس��ية للمواطنني جميعاً
«فإنه لن يتم أي تجاوز» عىل حقوقهم املدنية كالجنسية والهوية والعمل وما إىل ذلك».
والنتيجة ،ويف «مدى غري بعيد ستجرى االنتخابات للمجلس النيايب الجديد».341
إال أن هذه االنتخابات مل تجر بالرغم من انقضاء مهلة السنة املحددة بحسب تعديل
الدستور .األمر الذي دفع الحكومة األردنية إىل الطلب من مجليس الربملان األردين إعادة
تعديل الدس��تور مرة أخرى ،ألن إجراء االنتخابات يف ظل ظروف تعقد آفاق التس��وية
السياس��ية كان «يس��تدعي من اإلجراءات القانونية ما يس��قط م��ن عملية االنتخابات
محافظ��ات الضفة الغربية» .وعليه ،فقد اقرتح اجراء تعديل آخر عىل الدس��تور ،يجيز
للملك دعوة الربملان اىل االنعقاد « للنظر يف أية تعديالت محتملة عىل الدستور».342
أثار هذا التعديل الجديد لغطا ش��ديدا ً يف أوساط منظمة التحرير الفلسطينية ،عربت
عنه العديد من بيانات املنظامت الفدائية والش��عبية ،التي استنكرت الخطوة واعتربتها
تراجعاً عن مقررات الرباط .إال أن زهري محسن ،عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة وأمني
رس منظمة الصاعقة ،كشف مالبسات هذه املسألة ،وكشف أيضاً عن معضالت املوقف
الداخيل الفلس��طيني ،وعدم قدرته عىل اإلجابة عىل معضالت املس��ألة الفلسطينية يف
األردن ،حني أكد أنه »:مل يكن املوضوع احياء الربملان األردين بش��كله القديم ،أي الربملان
ال��ذي ميثل الضفتني ...ولكن املوضوع إج��راء انتخابات نيابية يف األردن ،أو تأجيل هذه
العملي��ة إىل وقت أنس��ب» .وهك��ذا كان موقف املنظمة ينطلق م��ن «معارضة إجراء
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انتخابات نيابية يف األردن يف الوقت الحارض ،قبل أن يزول االحتالل عن الضفة الغربية».
ومبا أن هذه املس��ألة ،ظل��ت مطروحة منذ أواخر العام  1975عىل بس��اط البحث بني
املس��ؤولني األردنيني والسوريني ،وبني املس��ؤولني السوريني والفلس��طينيني ،فقد «كان
املخ��رج الوحيد بالنس��بة للجميع هو تأجيل عملية االنتخابات ملدة س��نة أخرى ،األمر
الذي يتطلب ش��كليات معينة ،منها دعوة الربملان الس��ابق املنحل لالجتامع يف جلس��ة
واح��دة ألخذ هذا القرار» .وهك��ذا يتضح أن قيادة منظمة التحري��ر كانت «عىل علم
مسبق بذلك ومل يكن مثة يشء مفاجئ ...كان قرارنا أال نعارض وال نوافق ،مع القناعة أن
ما جرى هو الخيار الوحيد.
مرشوع دعوة املنظمة إىل مؤمتر جنيف
يف أوائ��ل العام  ،1975وبعد سلس��لة االنتص��ارات التي حققتها منظم��ة التحرير يف
األمم املتحدة ،كانت الحكومة املرصية تستعجل عقد دورة أخرى ملؤمتر جنيف الخاص
بالرشق األوسط ،إثر انقضاء مدة تزيد عىل سنة عىل انعقاد دورته األوىل.
وس��عت مرص يف ذلك الوقت ،مس��تفيدة من االعرتاف الدويل مبنظم��ة التحرير ،إىل
تذليل املامنعة األمريكية حول اشرتاك املنظمة يف أعامل مؤمتر جنيف ،عىل أساس القرار
ال��ذي اتخذته الجمعية العام��ة لهيئة األمم املتحدة يف أواخر الع��ام  ،1974تحت رقم
 ،3236الداعي إىل اش�تراك املنظمة يف املؤمتر بصفة مس��تقلة ،وعىل قدم املس��اواة مع
األطراف األخرى .ففي أوائل ش��باط من الع��ام  ،1975وجهت الحكومة املرصية مذكرة
رس��مية إىل كل من حكومتي االتحاد الس��وفيايت والواليات املتحدة ،بشأن دعوة منظمة
التحرير لحضور مؤمتر جنيف .343ثم كش��ف إس�ماعيل فهمي وزير الخارجية املرصي،
أمام مجلس الشعب يف القاهرة ،أن هناك تفهام فلسطينياً من قبل العنارص «التي تتمتع
بالرؤية الثاقبة وبعد النظر» ،وأكد أن حكومته اتصلت باألشقاء السوريني والفلسطينيني
لالتفاق عىل اس�تراتيجية نضمن به��ا الحصول عىل دعوة منظمة التحرير لالش�تراك يف
املؤمتر .كام قمنا باتصاالت مع االتحاد السوفيايت والواليات املتحدة ،يف هذا الشأن ،وهي
اتصاالت ستتضح آثارها يف املستقبل القريب».344
وبالفع��ل ،فق��د نرش ،بعد بضعة أيام ع�لى ذلك الترصيح ،نص م�شروع القرار الذي
اقرتحت��ه الحكومة املرصية عىل كل من االتحاد الس��وفيايت والواليات املتحدة ،لتبنيه يف
مؤمت��ر جنيف حال انعقاده ،وبالتايل دعوة منظمة التحرير لالش�تراك يف أعامل املؤمتر.
وجاء يف نص مرشوع الدعوة املرصية أن «مؤمتر الس�لام» ،إذ يس��تذكر قرارات مجلس
األمن والجمعية العامة بشأن مشكلة الرشق األوسط ،وإذ يعترب أن املسألة الفلسطينية
ه��ي ج��زء ال يتجزأ من عملية إقامة الس�لام العادل والدائم يف الرشق األوس��ط ،يدعو
منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها املمثل لشعب فلسطني ،وفقاً لقرار الجمعية العامة
رقم  3236بتاريخ  22نوفمرب (ترشين الثاين)  ،1974لالش�تراك يف املؤمتر بصفة مس��تقلة
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وعىل قدم املساواة يف الحقوق مع بقية األطراف املشرتكة فيه( .و) يكلف املؤمتر رئيسه
باالتصال باملنظمة ودعوتها بصفتها هذه لتعيني ممثليها يف املؤمتر».345
يف تل��ك األثناء ،كان وزير الخارجية األمريكية هرني كيس��نجر يقوم مبحاوالت جديدة
لتحقيق اتفاق جزيئ آخر يف سيناء ،ضمن سياسة الخطوة خطوة التي انتهجها منذ حرب
ترشين األول  .1973وقد أدى تقدم كيس��نجر يف محاوالته تلك ،ومش��ارفته عىل إنجاز
تس��وية جزئية بني مرص وإرسائيل ،إىل مش��اعر تخوف وقلق لدى كل من الفلسطينيني
والس��وريني .وعبرّ الفلس��طينيون عن قلقهم إزاء ذلك ببيان أصدرت��ه اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير ،حملت فيه بش��دة عىل السياس��ة األمريكية ،ونبه��ت فيه إىل املخاطر
الناجمة عنها ،األمر الذي اعتربه الرئيس املرصي أنور الس��ادات مبثابة تقريع له ،فأعلن
عن رفضه استقبال وفد كانت منظمة التحرير قد قررت إرساله إىل القاهرة ،للتشاور مع
املسؤولني املرصيني حول األوضاع العربية.
إال أن العالقات املرصية  -الفلس��طينية عادت إىل طبيعتها ،بعد فرتة قصرية ،دون أن
يتب�ين مصري املرشوع املرصي ،خاص��ة وأن مؤمتر جنيف مل يعقد ،وإن كل ما تحقق كان
اتفاقية جزئية مرصية -إرسائيلية أخرى ،يف أيلول .1975
الوحدة النضالية الفلسطينية -السورية
في�ما كانت منظمة التحرير الفلس��طينية تتغلب عىل التده��ور املفاجئ يف عالقاتها
مع الرئيس الس��ادات ،وتلتقط أنفاس��ها من جراء االخفاق املؤق��ت الذي أصاب مهمة
وزي��ر الخارجية األمريكية هرني كيس��نجر إلنجاز اتفاقية س��يناء الثاني��ة ،أعلن الرئيس
الس��وري حافظ األسد ،يف خطاب له ،مبناسبة الذكرى الثانية عرشة الستالم حزب البعث
زمام الس��لطة يف س��وريا »:إننا مس��تعدون إلقامة قيادة سياس��ية س��ورية -فلسطينية
واحدة .وواضح ماذا يعني ذلك .مس��تعدون إلقامة قيادة سياس��ية سورية -فلسطينية
تقود السياس��ة السورية – الفلس��طينية .وقيادة عسكرية واحدة تقود القوات املسلحة
الس��ورية – الفلس��طينية .مس��تعدون لكل ذلك ،إذا رأى األخوة الفلسطينيون أن ذلك
يتجاوب مع متطلبات النضال الفلس��طيني ،ويعزز الكفاح الفلسطيني ...عىل أنني أريد
أن أوضح أن أية صيغة قد نعمل من خاللها اآلن أو يف املستقبل ،ينتهي العمل بها عندما
تتحرر األرض الفلسطينية ،ويقوم الكيان الفلسطيني ،ذلك أن تصوراتنا االن تتعلق فقط
بوحدة النضال من أجل التحرير».346
واتض��ح أن هذه الدعوة من جانب الرئيس األس��د جاءت بدون مش��اورات مس��بقة
مع منظمة التحرير ،بحس��ب ما أوضحه األسد نفسه ،يف مقابلة مع التلفزيون الفرنيس
س��جلت بعيد القائه الخطاب مب��ارشة ،ونرشت فيام بعد ،فقد تب�ين من هذه املقابلة
أنه مل يدرس «هذا املوضوع مع الس��يد يارس عرفات ،أو مع اللجنة التنفيذية للمنظمة
الفلسطينية» .وأنه بدعوته هذه أراد أن يطمنئ القادة الفلسطينيني إىل مستقبل نضالهم
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وإىل شد أزرهم وإىل «أن نجسد واقعا نعيشه عرب التاريخ ،وهو أننا شعب واحد ونعمل
م��ن أجل قضية واحدة .ومن هنا ،مل أجد حاجة لدراس��ة ه��ذا املوضوع مع األخ يارس
عرف��ات ،لكن هذه تصورات مطروحة .نحن جاه��زون لتنفيذها يف الوقت الذي تقرره
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية».347
عىل كل حال فقد رحبت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير بهذه الدعوة .ورصح عبد
املحس��ن أبو ميزر ،الناطق الرس��مي باس��مها ،بعد اجتامع عقدته يف دمشق ،أن اللجنة
بحثت الدعوة ،وق��ررت «الرتحيب الكامل بهذه املب��ادرة ،وأعربت عن تقديرها الكبري
للس��يد الرئيس حافظ األس��د عىل مبادرته القومية هذه ،التي تجس��د االلتزام القومي
والوحدة النضالية بني س��وريا الشقيقة والثورة الفلسطينية عىل طريق التحرير والعودة
وتعميق التضامن العريب».348
ثم ع��ززت منظمة التحرير الفلس��طينية ترحيبه��ا بالدعوة إىل إقامة قيادة س��ورية
– فلس��طينية .من خالل املجل��س املركزي للمنظمة ،الذي اجتمع يف دمش��ق بناء عىل
طلب اللجنة التنفيذية ،للبحث يف هذه املس��ألة .فقد صدر بيان املجلس املركزي مرحبا
بالدعوة ،ومؤكدا ً «عىل املعاين التي أبرزها الرئيس الس��وري يف خطابه ،من أجل الوحدة
املقرتح��ة وهي وحدة نضالية من أجل التحرير ...ومن خالل هذه املعاين ،يعلن املجلس
املركزي اس��تجابته لهذه املبادرة القومية ،ويبارك هذه الوحدة النضالية التي سوف يأيت
قيامها تجس��يدا ً رس��مياً ملا هو قائم فعال من��ذ انطالقة الثورة الفلس��طينية من التحام
عضوي بني س��وريا وفلس��طني» .ثم قرر املجلس أن تبارش اللجن��ة التنفيذية للمنظمة
«االتصال بالقيادة الس��ورية ،وإجراء املباحثات الالزمة لبلورة صيغة متكاملة ومناسبة،
لوضع هذه املبادرة موضع التنفيذ».349
لق��د جاء طرح ه��ذه الدعوة من قبل الرئيس األس��د ،يف وقت كان��ت فيه العالقات
الس��ورية  -األردنية تش��هد تنامياً ملحوظاً عىل كافة املستويات دون أن يقرتن ذلك بأي
تقدم عىل مستوى العالقات األردنية -الفلسطينية .كام جاءت عشية تجدد الحديث عن
إمكاني��ة عقد دورة أخرى ملؤمتر جني��ف ،وضمن محاوالت عربية متباينة لفتح الطريق
أمام منظمة التحرير الفلسطينية لحضور ذلك املؤمتر .وكان من بني االقرتاحات املتداولة
آنذاك أن يقوم األردن بالتفاوض حول مس��ألة االنس��حاب اإلرسائييل من الضفة الغربية
نياب��ة عن املنظمة .فلام رفض��ت املنظمة إنابة األردن عنها ،طرحت يف س��وق التداول
السياس��ية إمكاني��ة حضور ممثلني ملنظمة التحرير جلس��ات مؤمت��ر جنيف من خالل
عضويتهم يف وفد عريب موحد.
إزاء ذلك كله ،أثارت الدعوة السورية هذه بعض الهواجس الصامتة يف أوساط منظمة
التحرير .وظلت هذه األوس��اط تطرح تس��اؤالتها العديدة حول مغ��زى هذه الدعوة،
دون أن تعرب عن نفس��ها عالنية ،خاصة وأن األزمة اللبنانية كان قد انفتح بابها لدورات
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عدي��دة ومتصلة من العنف ،الذي اس��تهدف منظمة التحرير والفلس��طينيني يف لبنان
بشكل مبارش.
ويف واح��دة من املرات القليلة التي عربت فيها أوس��اط منظمة التحرير عن مخاوف
غامض��ة ،من نتائج مرشوع الوح��دة النضالية ،ما ذكره ف��اروق القدومي رئيس الدائرة
السياس��ية يف املنظمة ،لدى إجابته عىل س��ؤال صحايف حول إمكانية قبول الفلسطينيني
بالذهاب إىل جنيف ،ضمن وفد س��وري ،بعد أن قبلوا بقيادة موحدة مع سوريا من أنه
« إذا قرر املجلس الوطني الفلسطيني ملنظمة التحرير ،بعد توافر كل الرشوط املطلوبة،
أن يحرض الفلسطينيون مؤمتر جنيف ،فال بد أن يحرضوا هذا املؤمتر كوفد مستقل ميثل
منظمة التحرير .لقد عمل الفلسطينيون طويال من أجل أن تصبح لهم شخصية مستقلة
وكيان دويل معرتف به ،فال يجوز أن متثل الفلس��طينيني اال منظمة التحرير ،يف أي مجال
أو محفل دويل».350
غري أن هذه املخاوف مل تعكس عىل السطح أي تردد من جانب منظمة التحرير تجاه
وضع مسألة الوحدة النضالية موضع التنفيذ ،خاصة وأن الجانب السوري كان يف البداية
عىل األقل ،جادا ً يف دعوته ،وساعياً إىل تحقيقها .فبعد نحو شهر من انطالق رشارة الحرب
يف لبنان ،كانت منظمة التحرير تتلقى من الحكومة السورية أسامء الوفد السوري الذي
خول بإجراء املباحثات مع الوفد الفلس��طيني حول هذه املس��ألة .ك�ما كانت القيادة
العسكرية السورية  -الفلسطينية تعقد أول اجتامع لها لبحث تطورات األوضاع يف لبنان
واتخاذ القرارات املناس��بة ملعالجة األوضاع القامئة .351ومل متض سوى أيام معدودة ،حتى
كانت منظمة التحرير قد س��مت ،بدورها ،وفدها اىل االجتامعات مع الجانب السوري،
األمر الذي أمكن معه عقد دورتني من املباحثات ،أواخر شهر أيار من العام .1975352
ويذكر أن الوفد الس��وري كان عىل مستوى عال ،يربز إىل حد كبري الجدية التي تعامل
بها الجانب الس��وري مع الدعوة اىل الوحدة النضالية ،فقد تش��كل الوفد من عبد الله
األحم��ر األمني العام املس��اعد للقيادة القومي��ة لحزب البعث ،محم��ود األيويب رئيس
مجل��س الوزراء ،محمد عيل الحلبي رئيس مجلس الش��عب ،محمد جابر بجبوج األمني
العام املساعد للقيادة القطرية لحزب البعث ،عبد الحليم خدام وزير الخارجية ،محمد
حيدر نائب رئيس مجلس الوزراء للش��ؤون االقتصادية ،باقر ياسني وفواز صباغ وسهيل
س��كرية أعضاء القيادة القومية لحزب البعث ،اللواء مصطفى طالس وزير الدفاع ،عبد
الغني قنوت عضو القيادة املركزية للجبهة الوطنية التقدمية .ويف املقابل تش��كل الوفد
الفلس��طيني من :خالد الفاهوم رئيس املجلس الوطني الفلسطيني رئيساً ،وعضوية عبد
العزيز الوجيه ،حامد أبو ستة ،يارس عبد ربه ،زهري محسن ،عبد املحسن أبو ميزر ،محمد
زهدي النشاش��يبي ،أعضاء اللجنة التنفيذية .353ويالحظ من تش��كيل الوفد الفلسطيني
أن��ه مل يكن م��ن بني أعضائه ممثلني ع��ن حركة فتح ،أهم منظ�مات املقاومة وأكربها،
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األمر الذي الحظه الس��وريون وطرحوا معه عالمات اس��تفهام صامتة حول ندية الوفد
الفلس��طيني وطبيعة تكوينه .ولهذا الس��بب ،فقد انضم إىل االجتامع األول بني الجانبني
عدد آخر من القياديني الفلسطينيني ،ضم اثنني من قيادة حركة فتح ،هام محمود عباس
(أبو مازن) ،وخليل الوزير (أبو جهاد) ،إضافة إىل غريهام من األعضاء الرسميني.354
وبالرغ��م م��ن أن االجتامعات قد تواصلت فيام بعد عىل صعيدي القيادة السياس��ية
والقيادة العسكرية السورية -الفلسطينية ،فإنها مل تسفر عن أية نتيجة ملموسة ،لجهة
توحيد القيادتني .ثم اتضح فيام بعد ،أن هذه االجتامعات قد توقفت دون إبداء األسباب
أو اإلفص��اح ع��ن يشء .فقد تبني من ترصي��ح أدىل به خالد الفاهوم إث��ر اختتام أعامل
املجلس املركزي ،الذي انعقد يف أواسط آب  ،1975أن املباحثات السورية – الفلسطينية
مل تكن قد اس��تكملت بعد .وذكر أن املجلس املركزي قرر «استكامل املباحثات السورية
الفلس��طينية بأقىص رسعة ممكنة ،من أجل تش��كيل القيادة الس��ورية -الفلس��طينية
والعس��كرية املشرتكة ،بغية تنسيق املوقف السوري الفلس��طيني بالنسبة لكافة األمور
والتطورات السياسية الراهنة”.355
واتض��ح ،م��رة أخرى ،أن مصري م�شروع الوحدة النضالية هذه ق��د ظل غامضا ،حني
اجتم��ع املجل��س املركزي يف آخر دورة له للعام  ،1975دون أن يأيت يف بيانه عىل ذكر ملا
كان قد أوىص به يف دورة سابقة.356
م�ما يش�ير إىل أن مرشوع الوح��دة مل يعد قامئ��اً ،ومل يعد يحظى برعاي��ة أو اهتامم
املؤسسة الفلسطينية التي كانت تواصل التذكري به بني حني وآخر.
ويعتقد أن انفجار الحرب اللبنانية ،عىل نحو واس��ع يف تلك األثناء ،قد ش��غل الجانب
الفلس��طيني عن مواصل��ة العمل عىل بلورة أفكاره حول مثل ه��ذه الوحدة .كام أدت
اتفاقية سيناء الثانية إىل ابتعاد فرص انعقاد مؤمتر جنيف ،وبالتايل فتور االهتامم العريب
بإيجاد صيغة ما تحرض بها املنظمة جلسات ذلك املؤمتر.
إال أن تعارض املوقفني الفلس��طيني والس��وري ،إزاء قضايا الحرب اللبنانية ،بدءا من
أوائ��ل العام  ،1976وتصاعد هذا التعارض إىل مرتبة الخالف الس��يايس يف النصف الثاين
من ذلك العام ،وما أدى اليه من صدام عس��كري مبارش بني الطرفني ،قد أجهز كلياً عىل
مرشوع الوحدة النضالية ،وقوض املناخات التي كانت تسمح بتواصل التعاطي معها.
الحرب اللبنانية واملفاهيم الكيانية
بعد أن حققت املؤسسة الفلسطينية بعضاً من إنجازاتها األساسية ،طوال العامني 1974
و ،1975أخ��ذت تتعرض طوال النصف الثاين من  ،1976لبعض الرتاجعات امللموس��ة يف
محيط تواجدها الرئييس خارج األرض الفلس��طينية املحتلة ،ويف معقل وجودها األسايس
يف لبنان ،وبفعل ذلك ،تقلصت الرقعة الجغرافية التي كانت متارس عليها هذه املؤسسة
حري��ة ارادتها واس��تقاللية قرارها .وكان س��قوط مخيم تل الزع�تر ،يف ضواحي بريوت
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الرشقية ،نذير عملية الرتاجع تلك وذروة انحسار نفوذها الكبري.
وبالرغم من ذلك كله ،فإن املركز التمثييل للمؤسس��ة الفلس��طينية مل ميسه الضعف،
ومل تعرته الش��كوك ،وظلت وحدانية متثيلها للش��عب الفلسطيني بغري منازع ،فوق كل
الشبهات العربية ،وخارج إطار معركتها الدامية .ويف الوقت نفسه ،بقي الربنامج الكياين
الفلس��طيني ،الذي تم إرس��اء معامله األساس��ية عام  ،1974ثابت املالمح األساس��ية ومل
يتع��رض ألي تراج��ع أو أي اهتزاز .بل عوضا عن ذلك .قفزت هذه املؤسس��ة بربنامجها
الكياين خطوة أساس��ية وواس��عة إىل األمام ،حني طورت هدفها املركزي املحيل ،من بناء
الس��لطة الوطنية إىل إقامة الدولة الفلس��طينية ،وانتزعت مج��ددا ً تأكيد دول الجامعة
العربي��ة لصفتها التمثيلية الحرصية ،من خالل مؤمتري القم��ة اللذين عقدا يف الرياض
والقاهرة ،يف غضون ترشين األول .1976
ويعود احتفاظ املؤسسة الفلسطينية مبركزها التمثييل ،وبربنامجها الكياين ،رغم انحسار
نفوذها يف أواخر العام  ،1976إىل جملة من األس��باب ،تش��كل يف مجموعها مفتاح فهم
تطور الربنامج الكياين الفلسطيني واإلضافات املهمة التي لحقت به فيام بعد .ومن جهة
ثانية ،تفرس هذه األسباب أيضاً ملاذا مل تكن الحرب اللبنانية ،مبختلف فصولها ،ذات تأثري
انقاليب يف املفاهيم الكيانية الفلسطينية ،كام كانت عليه أحداث أيلول  1970يف األردن.
وأول هذه األس��باب يعود إىل اختالف جوهر الرصاع عىل الس��احة اللبنانية ،عام كان
عليه عىل الس��احة األردنية فيام مىض .فبالرغم من األط��وار العديدة التي دخلت فيها
الح��رب اللبنانية ،فإن أياً م��ن خصوم منظمة التحرير الفلس��طينية مل يدخل يف عملية
التنافس عىل من ميثل الفلس��طينيني ،ومل يس��ع إىل تقرير مس��تقبلهم عىل نحو موائم
ملقتضيات مصالحه الكيانية ،كام كان يحدث يف األردن .فبالنس��بة ملنظمة التحرير ،كان
نزوعها عن التفكري بإقامة ش��كل من أشكال الس��لطة املؤسساتية الفلسطينية يف لبنان،
حاس�ماً إىل أبعد الحدود ،بالرغم من نفوذها السيايس الواسع الذي احتفظت به معظم
مراحل الحرب اللبنانية .ومن جهة اليمينيني اللبنانيني ،والسوريني ،فإنهام خاضا حربيهام
ضد منظمة التحرير ،كل بش��عاراته وكل بأس��بابه ،دون أن يكون بني تلك الشعارات أو
تلك املس��ببات ما يذهب إىل ح��د الطعن يف رشعية األهداف الكيانية الفلس��طينية أو
التنافس عىل املركز التمثييل للمنظمة.
وهكذا باإلم��كان أن يطلق عىل جوهر الرصاع عىل األرايض اللبنانية خالل تلك الفرتة
ع��دد من املس��ميات ،إال أن يكون رصاع��اً كيانياً ،وهو عكس م��ا كان عليه يف األرايض
األردنية خالل فرتة سابقة ،حيث احتفظ بجوهره الكياين بالرغم من مسمياته العديدة.
لهذا ،فإن جوهر الرصاع ،يف سنتي الحرب اللبنانية ،اتخذ شكل النضال من أجل الحفاظ
عىل اس��تقاللية القرار الفلس��طيني ،أو الحفاظ عىل الوجود الفلسطيني ،أو انتزاع مزيد
م��ن حرية الحركة وحرية العمل الس��يايس والعس��كري وما إىل ذل��ك .ومل تدر معركة
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سياس��ية أو عس��كرية واحدة حول أهلية القيادة السياسية الفلسطينية أو حول رشعية
أهدافها املعلنة .وبقيت مسائل األرض وهوية الشعب والنظام السيايس ،يف لبنان ،خارج
موضوعات الرصاع ،وفوق رؤوس كل املتحاربني عىل أرضه.
وثاين هذه األسباب ،أن مرحلة الجزر والرتاجع ،التي أملت بنفوذ املؤسسة الفلسطينية،
خالل الفرتة املتأخرة من الحرب اللبنانية ،جاءت يف أعقاب إحراز هذه املؤسسة لسلسلة
من اإلنجازات السياسية الحاسمة طوال العامني  1974و .1975وعليه ،فإن تلك املرحلة
مل تس��تطع أن تستنفد الرصيد الكبري الذي حققته املنظمة ،عىل صعيد الجامعة العربية
ومنظم��ة األم��م املتحدة ،وعىل صعيد متاثل الش��عب الفلس��طيني يف مختلف مناطق
تواجده ،خاصة األرايض املحتلة ،مع قيادة منظمة التحرير ومع أهدافها املعلنة.
لقد وقعت الحرب اللبنانية ،بعد أن كان التطور الكياين الفلسطيني قد امتلك مالمحه
األساسية .وجاءت محنة هذه الحرب بعد تجربة كفاحية ووطنية فلسطينية عمرها أكرث
من عرش س��نوات متصلة .وكان هذا بالذات أحد األس��باب التي جعلت خواتم الحرب
اللبنانية تختلف يف محصلتها السياس��ية عن خواتم أحداث أيلول يف األردن عام .1970
فقد جاءت تلك املرحلة بعد أن كانت منظمة التحرير الفلس��طينية قد انتزعت قرارات
الرباط الش��هرية حول مسألة التمثيل .وبعد أن دخلت املنظمة إىل هيئة األمم املتحدة،
ونالت رشعي��ة دولية بصفتها التمثيلية تلك ،وحازت ع�لى اعرتاف عدد كبري من الدول
يف الع��امل .واألهم من ذلك ،أن تلك املرحلة وقع��ت يف أعقاب موجات التأييد والتامثل
العلني يف املناطق املحتلة مع قيادة منظمة التحرير وبرامجها ،طوال العامني الس��ابقني،
وخالل مرحلة الجزر تلك ،وبعدها أيضاً .ولذلك كان من الطبيعي ،وبالرغم من الخسائر
التي لحقت بنفوذ املؤسس��ة الفلسطينية ،يف رئة تنفسها األساسية يف لبنان ،أن تستطيع
تخطي املأزق ،والعبور من بوابته الضيقة نحو إعادة تأكيد قدراتها السياس��ية واملادية،
وتطوير برنامجها ،وتوطيد مركزها االعتباري من جديد.
وثالث هذه األس��باب هو أن الحركة الفلس��طينية ،يف لبنان ،مل تخض معركتها وحيدة
ومنفردة ،كام كان حالها يف األردن .وكان هذا السبب وحده كفيال بتخليص تلك الحركة
من مركبات الش��عار الفلس��طيني الش��هري «يا وحدنا» .فبالرغم من تفاوت اإلمكانيات
والق��درات ،وجد الفلس��طينيون يف لبنان ،ويف مختلف مراحل الح��رب اللبنانية ،حلفاء
يقاتل��ون يف خنادقه��م وميوتون معهم .ووج��دوا يف معظم املناط��ق اللبنانية مواطنني
يتلق��ون واياهم عنف الح��رب وويالتها ،دون أن يقوم هؤالء ب��أي حركة احتجاجية أو
استنكارية ملا يتعرضون له مع الفلسطينيني ،وبسببهم أحياناً.
وبالقياس إىل ما كان عليه الوضع يف األردن ،فإن الحركة الفلسطينية تواجدت يف لبنان
يف ظ��ل صعود ملم��وس للحركة الوطنية اللبنانية ،نتيجة ع��دد من العوامل االقتصادية
واالجتامعية والتاريخية .وبالتايل ،فإن إقامة تحالف فلسطيني مع هذه الحركة كان يعني
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تغريا ً أساسياً يف املعادالت السياسية القامئة يف لبنان .أما يف األردن ،فقد كان التحالف مع
حركة وطنية أردنية هو نوع من التحالف الوهمي ،مع طرف غري قائم بالفعل ،وتختلط
ظروف تطوره االقتصادي والسيايس واالجتامعي مع الحركة الفلسطينية ذاتها.
ونتيجة له��ذا كله ،فإن خواتم الحرب اللبنانية ،بالرغ��م من فجيعة مخيم تل الزعرت،
مل تحفر يف مجرى التطور الكياين الفلس��طيني ما صنعته أحداث أيلول  1970يف األردن.
فبينام تعرفت الحركة الفلسطينية ،خالل أحداث أيلول ،عىل عذابات خاصة وآالم خاصة
أيضاً ،فإنها يف الحرب اللبنانية مل تستشعر مثل تلك العذابات واآلالم ،التي تقاسمتها مع
الحركة الوطنية اللبنانية ،ومع قسم كبري من الشعب اللبناين.
منظمة كفاحية تساوي دولة فلسطينية
متي��زت الحرب يف لبنان عن غريها من معارك الحركة الوطنية الفلس��طينية ،وحروبها،
بانتف��اء الج��ذر الكياين لهذه الحرب ،وابتع��اد مقدماتها ونتائجه��ا املبارشة عن أي من
املفاهيم الكيانية .وباختصار ش��ديد ،فإنها مل تكن حربا من أجل كيان .وباملحصلة ،فقد
افتقرت هذه الحرب ،إىل متنافسني مع املنظمة التمثيلية الفلسطينية ،عىل صفتها هذه.
لقد كمنت هذه املعطيات جميعها وراء س��بب صدور قرارات عربية جديدة باعتامد
منظمة التحرير الفلس��طينية ممثلة رشعية ووحيدة للش��عب الفلسطيني ،بالرغم من
حالة الرتاجع املادي التي أملت بها ،يف معقل تواجدها الرئييس يف لبنان يف أعقاب حرب
طويلة ومضنية .فمنظمة التحرير الفلس��طينية مل تقاتل تحت أي ش��عار كياين .كام أن
خصومه��ا بدورهم مل يقاتلوها ح��ول مثل ذلك ،ومل يدعوا ألنفس��هم صفتها التمثيلية.
ف��كان من الطبيعي والحالة هذه ألاّ تجد منظمة التحرير أي اعرتاض عىل تأكيد صفتها
التمثيلي��ة ومركزه��ا القيادي ،يف أعقاب التوصل إىل وقف إط�لاق النار ،الذي تحقق يف
مؤمتر القمة العريب السدايس يف الرياض ،أواسط ترشين األول .1976
وبالفعل ،فقد أصدر مؤمتر القمة الس��دايس ق��رارا ً بوقف إطالق النار يف لبنان ،وبيانا
حول وجوب إنهاء األزمة اللبنانية ،تضمن حرص املؤمترين عىل «صيانة السيادة اللبنانية
واستمرار الصمود الفلسطيني» .كام أكد املؤمتر «التزامه مبقررات (مؤمتر) القمة العريب
الس��ابع يف الرب��اط ،باعتامد منظمة التحرير الفلس��طينية ممثالً رشعياً وحيدا ً لش��عب
فلس��طني ،وتعهد جميع الدول العربية األعضاء يف جامعة الدول العربية بدعم منظمة
التحرير الفلسطينية وعدم التدخل يف شؤونها.357
وإذا كان مفهوم��اً أن يعيد مؤمتر القمة الس��دايس تأكيد الصف��ة التمثيلية الحرصية
ملنظمة التحرير الفلس��طينية لعدم وجود منافس�ين لها عىل ه��ذه الصفة ،فإنه مل يكن
مفهوماً للوهلة األوىل كيف نص مؤمتر القمة االستثنايئ الذي عقد يف القاهرة ،بعد نحو
أس��بوع من انتهاء مؤمتر القمة الس��دايس ،عىل تأكيد حق الش��عب الفلسطيني بإقامة
دولته املستقلة عىل تراب وطنه ،358خارقاً بذلك سقف قرارات مؤمترات دوراته السابقة،
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ومتج��اوزا ً به مق��ررات املجلس الوطني الفلس��طيني ،الداعي اىل إقامة س��لطة وطنية
فلسطينية عىل أية أرض يتم تحريرها؟
إال أنه بالعودة اىل حصيلة اإلنجازات السياس��ية والدبلوماس��ية التي حققتها منظمة
التحري��ر الفلس��طينية ،خ�لال الفرتة الواقع��ة بني ص��دور مقررات املجل��س الوطني
الفلس��طيني الثاين عرش يف حزيران  ،1974وصدور قرار مؤمتر القمة العريب االس��تثنايئ
يف ترشين األول  ،1976نجد أن املنظمة قد عززت مكانتها العربية والدولية ،بش��كل ال
رجعة فيه ،وأنها اس��تعادت املس��ؤولية الكاملة فيام يتعلق مبصري الشعب الفلسطيني
واألرض الفلس��طينية ،وعززت القناعة الدولية بأن قضية فلس��طني هي مشكلة الرشق
األوسط ،مام جعل برنامج السلطة الوطنية الفلسطينية برنامجا عموميا وغامضا ،بالنظر
اىل مجموع اإلنجازات السياس��ية الحاس��مة .وعليه ،فلقد كان الدف��ع بهذا الربنامج اىل
درجة أكرث دقة وأوضح مدلولاً سياس��ياً وقانونياَ ،أمرا ً يس��تجيب إىل مجموع اإلنجازات
املحققة.
ولقد بني تقرير اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،الذي قدمته إىل الدورة
الثالث��ة عرشة للمجلس الوطني الفلس��طيني أوائل عام  ،1977ح��ول حصيلة منجزاتها
السياس��ية عرب العامني الس��ابقني ،األرضية الصلبة التي تأس��س عليها قرار مؤمتر القمة
العريب االستثنايئ ،وبالتايل مقررات املجلس الوطني الفلسطيني فيام بعد .وأوجز التقرير
مجمل النتائج التي حققتها منظمة التحرير خالل تلك الفرتة عىل النحو التايل:
«أوال :تأك��دت مكان��ة منظمة التحرير الفلس��طينية عىل املس��تويني العريب والدويل
بارتقائها اىل العضوية الكاملة يف كل من جامعة الدول العربية وحركة دول عدم االنحياز
ودخولها األم املتحدة كعضو مراقب يف جميع أجهزتها ومؤمتراتها وذلك باعتبارها املمثل
الرشعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
«ثانياً :التأكيد الدويل عىل أن الحل العادل ملش��كلة الرشق األوس��ط لن يتحقق ما مل
يشتمل عىل حل عادل للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر مشكلة الرشق األوسط.
«ثالث��اً :النج��اح يف جعل األمم املتحدة هي املجال الس��يايس ال��دويل ملعالجة قضية
فلسطني بدال من أي مكان أو مؤمتر آخر.
«رابعاً :النجاح يف اس��تصدار قرار من األمم املتحدة يحدد الحقوق الوطنية للش��عب
الفلس��طيني يف فلس��طني مقابل قرار مجلس األمن رقم  242الذي يشكل أساس ومحور
النشاطات األمريكية يف التسوية املزعومة.
«خامساً :النجاح بتحديد األساس الذي ينبغي أن يكون أرضية لبحث قضية فلسطني يف
أي مجال دويل وهو قرار األمم املتحدة رقم  3236الذي أكد حقوق الشعب الفلسطيني
يف فلسطني.
«سادس��اً :االعرتاف الدويل برضورة مش��اركة منظمة التحرير الفلسطينية يف أي جهد
192

دويل تح��ت إرشاف األمم املتحدة معني بحل قضية فلس��طني باعتبارها املمثل الرشعي
الوحيد للشعب الفلسطيني.
س��ابعاً :النجاح يف تعزيز عزلة العدو الصهي��وين يف املحافل الدولية وإدانة الصهيونية
كشكل من أشكال التمييز العنرصي.
« ثامناً :النجاح يف تبني املجتمع الدويل (لجنة العرشين التابعة لألمم املتحدة) لربنامج
عميل لتنفيذ مامرسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف».359
وبالنتيج��ة ويف وهج هذه اإلنج��ازات ،مل يكن أمام الدورة الجديدة للمجلس الوطني
الفلس��طيني ،التي عقدت بعد أش��هر قليلة من وقف إطالق النار يف لبنان ،إال أن تثني
عىل قرار مؤمتر القمة العريب االس��تثنايئ حول موضوعة الدولة الفلس��طينية املس��تقلة.
وهكذا اجتمعت الهيئة االش�تراعية األساسية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،يف شهر آذار
 1977يف القاه��رة ،وتبنت يف إعالنها الس��يايس املكون من خمس��ة عرش نقطة ،قرارا ً بـ
«مواصلة النضال من أجل استعادة الحقوق الوطنية لشعبنا ويف مقدمتها حقه يف العودة
وتقرير املصري وإقامة دولته الوطنية املس��تقلة ف��وق ترابه الوطني» .كام أكدت الهيئة
عىل «حق منظمة التحرير يف االش�تراك بش��كل مس��تقل ومتكافئ يف جميع املؤمترات
واملحافل واملس��اعي الدولية املعنية بقضية فلس��طني وبالرصاع العريب الصهيوين بغرض
تحقي��ق حقوقنا الوطنية غري القابلة للترصف وهي الحقوق التي أقرتها الجمعية العامة
لألمم املتحدة منذ سنة  1974وخاصة القرار رقم .360»3236
وبه��ذا القرار ،امتلكت حركة التحرر الوطني الفلس��طينية كل مالمح الحركة الوطنية
االستقاللية ،وأصبح لدى منظمة التحرير الفلسطينية ،ألول مرة منذ تأسيسها عام ،1964
برنامج استقاليل معرب عنه مبطلب الدولة الفلسطينية املستقلة.
لقد أرىس هذا القرار ،بوضوح قاطع ،املحددات األساس��ية للسياسة الفلسطينية ،وظل
املرش��د العام لتطبيقاتها الدبلوماس��ية والعس��كرية طوال الفرتة الالحقة .فقد أجمعت
كافة البيانات واملواقف الفلس��طينية فيام بعد ،عىل مطلب االس��تقالل الناجز ،يف إطار
سيايس وقانوين محدد ،تعبريه الدولة الفلسطينية املستقلة.
وفضال عام بينه هذا القرار ،الذي أضحى املدماك األسايس ملختلف املواقف والبيانات
الفلسطينية ،فقد أطر مختلف نضاالت منظمة التحرير الفلسطينية فيام بعد ،سواء عىل
صعيد وضعها الذايت ،أو عىل صعيد عالقاتها العربية والدولية ،باتجاه مركزة هذا املطلب
االستقاليل ،وتعزيزه مبختلف أشكال الدعم واملساندة.
ومنذ أن صدر هذا القرار ،أَضحت منظمة التحرير الفلس��طينية مبثابة جهاز الس��لطة
السياس��ية الفلس��طينية املقننة بأوضاع اللجوء والظروف االنتقالي��ة املوحدة ،وانتقلت
بذلك عىل الصعيد الفلس��طيني والعريب ،من منظمة تس��اوي حركة وطنية ،إىل منظمة
تساوي دولة ومرجعا قاطعا يف كل الشؤون والتفاصيل الفلسطينية.
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ملحق رقم 1
بيان الحكومات العربية
بني يدي زحف الجيوش العربية عىل فلسطني
بتاريخ /15مايس 1948
 -1كانت فلس��طني جزءا ً م��ن اإلمرباطورية العثامنية الس��ابقة خاضعاً لنظامها وممثالً
يف برملانها ،وكانت األغلبية الس��احقة لس��كان فلس��طني من العرب ،وفيها قلة يهودية
ضئيلة تتمتع مبا يتمتع به بقية السكان من حقوق وتتحمل ما يتحملونه من أعباء ،ومل
تكن محل أي معاملة مجحفة بس��بب عقيدتها الدينية ،وكانت األماكن املقدسة مصونة
وحرية الوصول إليها مكفولة.
 -2ولقد كان العرب يطالبون دامئاً بحريتهم واس��تقاللهم ،وملا نش��بت الحرب العاملية
األوىل وأعل��ن الحلفاء أنهم يحاربون لتحرير الش��عوب انضم الع��رب إليهم وحاربوا يف
صفوفه��م لتحقيق أمانيهم القومية ونيل اس��تقاللهم ،وقطع��ت إنكلرتا عهدا ً باالعرتاف
باس��تقالل البالد العربية يف آس��يا ومنها فلس��طني فكان للعرب أث��ر ملحوظ اعرتف به
الحلفاء يف إحراز النرص النهايئ.
 -3ولقد أصدرت انكلرتة يف عام  1917ترصيحاً أبدت فيه عطفها عىل إنشاء وطن قومي
لليهود يف فلسطني .وملا علم العرب به احتجوا عليه ،فطأمنتهم انكلرتة مؤكدة لهم أنه ال
ميس حق بالدهم يف الحرية واالستقالل وال يؤثر يف الوضع السيايس للعرب يف فلسطني.
ورغم بطالن هذا الترصيح من الناحية القانونية فقد فرسته انكلرتة بأنه ال يرمي إىل أكرث
من إنش��اء مركز روحي لليهود يف فلس��طني وأنه ال يخفي وراءه مقاصد سياسية كإنشاء
دولة يهودية .وبهذا أيضاً رصح زعامء اليهود.
 -4ومل��ا انتهت الح��رب مل تف انكلرتة بوعدها بل وضع الحلفاء فلس��طني تحت نظام
االنتداب وعهدوا به إىل انكلرتة مبقتىض صك نص عىل إدارة البالد ملصلحة أهلها وتهيئتها
لالستقالل الذي اعرتف ميثاق عصبة األمم أن فلسطني أهل له.
 -5ولقد س��ارت انكلرتة بفلس��طني س�يرا مكن اليهود من إغراقها بس��يول املهاجرين
وساعدتهم عىل االستقرار يف البالد ،رغم أنه ثبت أن كثافة السكان يف فلسطني تجاوزت
مقدرة البالد االقتصادية عىل اس��تيعاب املزيد من املهاجرين ،ومل ترع للس��كان العرب
مصال��ح وال حقوقاً وه��م أصحاب البالد الرشعي��ون ،فكانوا يتبعون مختلف الوس��ائل
لإلع��راب عن قلقهم وغضبهم من ه��ذه الحالة الضارة بكيانهم ومصريهم ولكنهم كانوا
يقابلون باإلعراض والسجن والترشيد.
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 -6ومل��ا كانت فلس��طني قطرا ً عربياً واقعاً يف قلب الب�لاد العربية تربطه بالعامل العريب
روابط عديدة روحية وتاريخية واس�تراتيجية فقد اهتمت الب�لاد العربية بل والرشقية
حكومات وشعوباً بأمر فلسطني وأثارت قضيتها يف املحافل الدولية ولدى انكلرتة مطالبة
بحلها وفق العهود املقطوع��ة واملبادئ الدميقراطية .ولقد عقد بلندن عام  1939مؤمتر
املائدة املس��تديرة لبحث قضية فلسطني واستنباط الحل العادل لها واشرتكت حكومات
الدول العربية فيه وطالبت باملحافظة عىل عروبة فلسطني وإعالن استقاللها .وقد انتهى
هذا املؤمتر بإصدار كتاب أبيض حددت فيه إنكلرتا سياستها تجاه فلسطني واعرتفت فيه
باس��تقاللها وتعهدت بوضع النظم املفضية إىل مامرس��ة خصائصه وأعلنت أن التزاماتها
الخاصة بإنشاء الوطن القومي اليهودي قد استنفذت ألن هذا الوطن قد أنشئ بالفعل.
ولكن السياس��ة التي رس��مها هذا الكتاب مل تنفذ مام أدى إىل ازدياد الحالة س��وءا ً وإىل
تفاقم األمور ضد مصلحة العرب.
 -7ويف الوق��ت الذي كانت الحرب العاملية الثانية دائ��رة الرحى فيه اخذت حكومات
الدول العربية تتش��اور يف توثيق تعاونها وزيادة أس��باب تضامنها وضم صفوفها تأميناً
لحارضها ومستقبلها ،ومساهمة منها يف إقامة رصح العامل الجديد عىل أسس ثابتة ،وكان
لفلس��طني يف هذه املباحثات مكانها من االهتامم والعناية .وقد انتجت هذه املباحثات
إنش��اء جامعة ال��دول العربية أداة لتعاون ال��دول العربية عىل ما فيه أمنها وس��لمها
وخريها ،وأعلن ميثاق جامعة الدول العربية أن فلس��طني بلد مس��تقل منذ انسلخ عن
اإلمرباطورية العثامنية ولكن مظاهر استقالله ظلت محجوبة ألسباب خارجة عن إرادة
أهله .وكان من املصادفات التي علقت عليها الدول العربية أكرب اآلمال أن أنشئت األمم
املتحدة بعد قليل وقد ساهمت يف إنشائها ويف عضويتها إمياناً باملثل العليا القامئة عليها
هذه املنظمة.
 -8ومنذ ذلك الحني مل تدخر الجامعة العربية وحكوماتها وسعاً يف ولوج كل سبيل سواء
مع الدولة املنتدبة أو مع األمم املتحدة الس��تنباط حل عادل لقضية فلسطني قائم عىل
األسس الدميقراطية الصحيحة ومتفق مع ميثاق عصبة األمم واألمم املتحدة ،ويكتب له
البقاء ويكفل األمن والسلم يف البالد ويفتح أمامها سبيل التقدم والرخاء .ولكن الوصول
إىل مث��ل هذا الحل كان يرتطم دامئ��اً مبطالب الصهيونيني الذين جاهروا بإنش��اء دولة
يهودية بعد ان اس��تعدوا بالقوات املسلحة وبالحصون واالس��تحكامات ملقابلة كل من
يقف يف سبيلهم بالقوة.
 -9ومل��ا أص��درت الجمعية العام��ة لألمم املتحدة يف  29ترشين الث��اين  1947توصيتها
الخاصة بحل قضية فلسطني عىل أساس إنشاء دولة عربية وأخرى يهودية فيها مع وضع
مدين��ة الق��دس تحت وصاية األمم املتح��دة نبهت الدول العربي��ة إىل ما ينطوي عليه
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هذا الحل من مجافاة لحق ش��عب فلسطني يف االستقالل الناجز وللمبادئ الدميقراطية
وألح��كام ميثاق��ي عصبة األمم واألمم املتح��دة وأعلنت رفض العرب ل��ه وأنه ال ميكن
تنفيذه بالوس��ائل السلمية وأن فرضه بالقوة يهدد السلم واألمن يف هذه الساحة .ولقد
صح ما توقعته الدول العربية وأنذرت به .فإن االضطرابات ما لبثت أن عمت فلس��طني
فاصطدم العرب واليهود وأخذوا يف التطاحن والتقاتل وس��الت دماؤهم وعندئذ أخذت
األمم املتحدة تتنبه إىل خطأ التوصية بالتقسيم وهي ال تزال تبحث عن مخرج من هذه
الحالة.
 -10واآلن وقد انتهى االنتداب الربيطاين عىل فلس��طني من غري أن تنشأ يف البالد سلطة
دس��تورية رشعية تكفل ص��ون األمن واحرتام القان��ون وتؤمن الس��كان عىل أرواحهم
وأموالهم فإن حكومات الدول العربية تعلن ما يأيت:
أوالً :أن حكم فلس��طني يعود إىل س��كانها طبق��اً ألحكام ميثاق عصب��ة األمم واألمم
املتحدة ولهم وحدهم حق تقرير مصريهم.
ثاني��اً :لقد اضطرب حبل األم��ن واختل النظام يف فلس��طني وأدى العدوان الصهيوين
إىل نزوح ما ينوف عىل ربع مليون من س��كانها العرب عن ديارهم والتجائهم إىل البالد
العربية املجاورة وكش��فت األحداث الواقعة يف فلسطني عن نوايا الصهيونيني العدوانية
ومآربهم االستعامرية مام ارتكبوا من فظائع ضد السكان العرب اآلمنني ال سيام يف قرية
دير ياس�ين وطربيا وغريهام كام أنهم مل يرعوا حرمة القناصل فقد اعتدوا عىل قنصليات
الدول العربية يف القدس وبعد أن انتهى االنتداب الربيطاين مل تعد السلطات الربيطانية
مس��ؤولة عن أمن البالد إال بالقدر الذي ميس قواتها املنس��حبة ويف الجهات التي تكون
فيها هذه القوات وقعت االنسحاب كام أعلنت ذلك .وهذا الوضع يجعل فلسطني خالية
من كل جهاز حكومي قادر عىل إعادة النظام وحكم القانون إىل البالد وتأمني الس��كان
عىل أرواحهم وأموالهم.
ثالثاً :تهدد هذه الحالة باالنتشار إىل البالد العربية املجاورة حيث الشعور ثائر بسبب
االحداث الواقعة يف فلس��طني .وحكومات الدول األعضاء يف الجامعة ويف األمم املتحدة
يساورها شديد القلق وبالغ االهتامم بهذه الحالة.
رابع��اً :كان��ت هذه الحكومات ترجو ل��و أن األمم املتحدة وفقت يف اس��تنباط الحل
الس��لمي العادل لقضية فلس��طني وفق املبادئ الدميقراطية وميثاق عصبة األمم واألمم
املتحدة فيسود هذا الجزء من العامل األمن والسلم والرخاء.
خامس��اً :إن حكومات الدول العربية مس��ؤولة عن حفظ األمن والس��لم يف س��احتها
بوصفها أعضاء يف الجامعة العربية وهي منظمة إقليمية باملعنى الوارد يف أحكام الفصل
الثامن من ميثاق األمم املتحدة .وهذه الحكومات ترى يف األحداث الواقعة يف فلسطني
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تهديدا ً للسلم واألمن يف ساحتها عموماً وبالنسبة لكل منها بالذات.
سادساً :لذلك ونظرا ً ألن أمن فلسطني وديعة مقدسة يف عنق الدول العربية ،ورغبة يف
وض��ع حد لهذه الحالة ويف منعها من أن تتفاقم وتتحول إىل فوىض ال يعلم مداها أحد،
ورغبة يف منع امتداد االضطراب والفوىض يف فلسطني إىل البالد العربية املجاورة ويف سد
الفراغ الحادث يف الجهاز الحكومي بفلس��طني نتيجة لزوال االنتداب وعدم قيام سلطة
رشعية تخلفه رأت حكومات الدول العربية نفسها مضطرة إىل التدخل يف فلسطني ملجرد
مس��اعدة س��كانها عىل إعادة الس��لم واألمن وحكم العدل والقانون إىل بالدهم وحقنا
للدماء.
س��ابعاً :تعرتف حكومات الدول العربية أن اس��تقالل فلس��طني الذي حجبه إىل اآلن
االنت��داب الربيطاين قد أصبح حقيقة واقعة لس��كان فلس��طني الرشعيني ،وهم وحدهم
أصح��اب الح��ق يف تزوي��د بالدهم بالنظ��م واملؤسس��ات الحكومية مبطلق س��يادتهم
وس��لطانهم ،وهم الذين ميارسون خصائص استقاللهم بوسائلهم الخاصة دون أي تدخل
خارجي من أي نوع كان مبجرد أن يعود إىل البالد األمن والسلم وحكم القانون .وعندئذ
يقف تدخل الدول العربية وتتعاون دولة فلس��طني املستقلة مع دول الجامعة العربية
عىل كل ما فيه أمن وسلم ورخاء هذا الجزء من العامل.
وتؤكد حكومات الدول العربية يف هذه املناسبة ما سبق لها أن أعلنته أمام مؤمتر لندن
واألمم املتحدة من أن الحل الوحيد العادل لقضية فلس��طني هو إنشاء دولة فلسطينية.
موحدة وفق املبادئ الدميقراطية يتمتع س��كانها باملس��اواة التامة أمام القانون وتكفل
لألقليات فيها جميع الضامنات املقررة يف البالد الدميقراطية الدس��تورية وتصان األماكن
املقدسة وتكفل حرية الوصول إليها.
ثامن��اً :تعل��ن الدول العربي��ة مبا ال يقبل مزيدا ً م��ن التأكيدات أن ه��ذه االعتبارات
واأله��داف هي وحدها التي اقتضاها التدخل يف فلس��طني وأنه��ا ال يحدوها إال مجرد
وضع حد لألحوال الس��ائدة فيها .ولهذا فهي وطيدة الثقة يف أن يلقى عملها هذا تأييد
األمم املتحدة باعتباره رامياً إىل تحقيق أهدافها وإعالء مبادئها كام نص عليه ميثاقها.
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ملحق رقم « 2أ»
فلسطيننا
العدد( :ترشين الثاين «نوفمرب» سنة .)1960
رأينا
الكيان مطلب أسايس من مطالبنا نحن عرب فلسطني املرشدين وقد طال علينا الزمن
ونحن نعيش حياة الذل والهوان والترشد  ...والكيان حق رشعي لنا فكافة شعوب األرض
تس��عى للحرية ونحن لن نتأخر يف طلب الحرية ومل نعد نس��تطيع االنتظار طويال حتى
منن��ح الحرية .فالحري��ة ال مينحها أحد بل تؤخذ ببذل املهج والدماء .ان هناك أقس��اماً
عربية من فلس��طني وعىل هذه األقس��ام ينبغي أن نشهد رصح حكم وطني فلسطيني
ث��وري قيادي يعمل بالتعاون مع الدول العربية إلنقاذ فلس��طني م��ن اليهود املجرمني
 ...إن ه��ذا الحك��م ال��ذي نطمح بالحصول علي��ه يتمثل بكيان نابع من ضمري ش��عبنا
ونكبت��ه  ...وهذا الكيان كفيل برد االعتبار والكرام��ة ملن فقدوها  ...إن منطقاً ال يثبت
أمام واقع النكبة واملنكوبني فأهل فلس��طني الذين ترشدوا انتظروا طويالً تحرير وطنهم
ولكن انتظارهم كان عبثاً ففتك السل والجوع والربد بهم وانتزعت كرامتهم وآراؤهم ...
ودفع��وا ألن يكونوا ظالالً تابعني أما آراؤهم فق��د أرادوها ألن تكون صدى آلراء معينة
 ...وإال فهم خونة  ...مأجورون إذا ما ك ّونوا رأياً واقعيا يقود إىل سهول فلسطني وجبالها
يف ثورة عارمة تؤيت أكلها حرية وخريا ً لألمة العربية .فعرب فلس��طني مل يعودوا يؤمنون
بانتظ��ار الظروف الدولي��ة  ...التي يقول بها العاجزون فطري��ق التحرير واضح وكل ما
يحتاجه العرب لتحرير فلسطني هو جرأة تتيح للكيان الفلسطيني الظهور عىل أن يكون
هذا الكيان ممثالً إلرادة ش��عب فلس��طني وهذا الكيان سيحقق انطالقة الثورة فتحمي
الدول العربية حدودها وتقدم املس��اعدة للحكم الوطني املتمثل بهذا الكيان .هذا هو
الحل الصحيح الذي يبعث الحيوية والنشاط والثورة األصيلة املتمثل يف منطقتنا .إن هذا
الح��ل مل يكن غائباً يوماً عن املخلصني يف دنيا العرب ولكن ظروف املنطقة حالت دون
تحقيق هذا الطريق  ...أما اآلن فالقوى املعادية لالستعامر ازدادت يف منطقتنا والسالح
مل يع��د محتكرا ً ف ّهال أرانا الحكام إخالصهم لقضيتن��ا فريفعوا أيديهم عنا ويوافقون عىل
بعث الكيان  ...واأليام القادمة خري شاهد عىل هذا اإلخالص.
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ملحق رقم « 2ب»
فلسطيننا
العدد( 15 :آذار «مارس» سنة )1961
رأينا
إن ظن املجرمون اليهود بأن ش��عب فلسطني تخاذل واستكان فهم واهمون وإن ظن
الح��كام الذين عملوا جاهدين يف إبعادنا عن املعركة بأننا انتهينا ورضخنا فهم واهمون
كذلك فالش��عب الفلسطيني لن يس��تكني ولن يرضخ ولن تزعزع السجون والسياط من
عزميته وإميانه بوطنه والش��عب الفلس��طيني س��يبقى صامدا يف وجه مؤامرات اليهود
واالس��تعامريني والجالدين العبيد وس��يبقى هذا الشعب يعد نفس��ه إلشعال نار الثورة
املقدس��ة التي س��تعيده حرا ً كرمياً إىل وطنه الحبيب ولن يثني شعبنا جوعه أو فقره أو
بؤس��ه أو س��جون العبيد عن س��لوك طريق الثورة العظيم .لقد كفر شعبنا بالسياسات
ورجاالتها لقد آمن شعبنا بطريق واحد للعودة وهو طريق الثورة مهام كانت املصاعب
والعقبات .إن شعبنا األيب سيجمع صفوفه يف وحدة وطنية فلسطينية ثورية تقود شعبنا
للحري��ة من أوس��ع أبوابها  ...باب الثورة املس��لحة الجتثاث الكي��ان اليهودي اللئيم ...
لقد طالب ش��عبنا العظيم بكيان فلس��طيني له  ...كيان نابع من ضمري ش��عبنا ونكبته
وخيمت��ه البالية .وش��عبنا رفض وال يزال يرفض كافة أن��واع الوصايات أكانت من الدول
العربية أو غريها لقد شب القارصون  ...هذا ما يجب أن يفهمه املتحكمون .إن الشعب
الفلسطيني يؤمن ببعث هذا الكيان الحر غري التابع وغري الخاضع وغري املوجه وسيعمل
الش��عب املنكوب عىل تحقيق أهداف��ه بإبراز كيانه لتفجري الث��ورة ،والكيان هذا ليس
مطلباً عفوياً اقليمياً بل هو مطلب حيايت متليه ظروف النكبة ورضورة إزالة ما يس��مى
بدولة املجرمني اليهود.
وعىل كل حاكم يود العمل لفلس��طني أن يتنازل عن ش��ق الوحدة الوطنية يف صفوف
هذا الش��عب وأن يعمل بإخالص لتس��ليم املبادرة لشعب فلسطني إذ أن الزمن ليس يف
صالح أمة العرب ما دام لليهود دولة عىل أرض فلسطني.
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ملحق رقم « 2ج»
فلسطيننا
العدد( 18 :متوز «يوليو» سنة )1961
رأينا
يقولون اليوم بأن مؤامرة تحاك عىل فلس��طني وشعبها ،ويتحدثون عن رسائل العميل
الصهي��وين كنيدي لبعض الح��كام العرب ...والعامل العريب يف حي��ص بيص! وهذا يرصخ
مه��ددا ً وتلك صحيفة تخىش الضغط األم�يريك وذاك رأي ذليل جبان خائن يقول بقبول
مش��اريع أمريكا والوجود اليهودي يف وطننا العريب فلس��طني .والفئات الحاكمة العربية
تجتمع دون أن تس��أل الفلس��طينيني رأياً دون أي اعتبار للفلس��طينيني أصحاب األرض
الذين سريفضون بالطبع كافة مشاريع االستعامر واليهود  ...وقد فطنوا أخريا ً إىل رضورة
إبراز الش��خصية عىل املرسح السيايس وإحياء الكيان الفلس��طيني  ...هذا الكيان الذي
دمروه هم بأنفس��هم وبجيوشهم التي دخلت فلسطني ففعلت بالضبط ما فعلته قوات
األمم املتحدة بالكونغو  ...بل وقادت الش��عب الفلسطيني إىل مصري أشد حلكة وظلمة
إذ اقتس��مت دولة عربية معينة مع اليهود وبرضاء االستعامر االنكلو أمرييك قسامً كبريا ً
من األرض الفلس��طينية ومحت اسم فلس��طني عنها ونكلت بشعب فلسطني واتخذت
من أعوان االس��تعامر الربيطاين القدماء يف فلسطني متحدثني رسميني لها ينطقون بوحي
االس��تعامر واليهود .لقد تحولت قضية فلسطني إىل مهزلة وتصفية فهؤالء الذين فرضوا
أنفس��هم عىل شعب فلسطني ليس��وا اكرث وطنية منا بل وإنا نتهم الكثريين بالتآمر عىل
قضيتنا الوطنية ودوالرات أمريكا وجنيهات بريطانيا خري شاهدين عىل صحة ما نقول.
لقد طالب الش��عب الفلسطيني بكيان له واش�تراطه كياناً غري تابع وغري خاضع وغري
موجه  ...كياناً ثوري��اً يعيد األمل والطأمنينة والثقة والروح الثورية اإليجابية الواعية ...
كياناً نابعاً من صميم الشعب الفلسطيني وبؤسه ونكبته وضمريه الحي الذي ال يقبل إال
بسحق دولة اليهود وإلقاء الصهاينة يف البحر األبيض املتوسط.
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ملحق رقم 3
مرشوع الكيان الفلسطيني
الذي أصدرته القيادة القومية لحزب البعث العريب
االشرتايك
الكيان الفلسطيني الحقيقي
 يجب أن تتوفر يف الكيان الفلس��طيني املقومات األساس��ية ل��كل كيان وهي األرضوالشعب والسلطة.
 الكيان ليس غاية بذاته وإمنا هو وسيلة تقتضيها معركة تحرير الوطن السليب. جيش فلس��طيني مستقل يرتبط بالس��لطة العليا للكيان ويخضع لها وله ممثلون يفالقيادة العربية املوحدة.
 هيئات الكيان :مجلس وطني منتخب ولجنة تنفيذية عليا.التزامات الدول العربية
 تلت��زم الدول العربية برف��ع القيود املفروضة عىل تنقالت الفلس��طينيني وتوفر لهمالحرية الالزمة.
 كل اعتداء عىل الكيان الفلسطيني يعترب اعتداء عىل الدول العربية مجتمعة ومنفردة. تلتزم الدول العربية وتتعهد بتجنيب الكيان الفلسطيني أي خالف قد ينشأ بينها.مقدمة
غرقت قضية فلسطني يف الس��ابق يف جو من املزايدات الدعائية واملناورات السياسية
والتس��ويات الحكومية وكان مصري شعب فلس��طني أداة للمساومة والتضليل يتاجر بها
كل رجعي وكل عميل ،أما شعب فلسطني بالذات ،صاحب الكلمة األوىل يف تقرير مصري
قطره املغتصب ،فإن دوره ورأيه مل يدخال يف حسابات الحاكمني العرب ،فلم يطلب إليه
يف يوم من األيام أن ميارس مسؤولياته بشكل فعيل ومل يفسح له املجال ليأخذ عىل عاتقه
رشف اإلسهام الجدي يف تحرير الجزء املغتصب من وطنه ،بل كان دوره ينحرص يف حرية
التأمل وكبت االنتظار.
إن قضي��ة فلس��طني مرتبطة ارتباط��اً وثيقاً مبعرك��ة العرب القومية ضد االس��تعامر
وبنضال الطبقات الش��عبية وحلفائها ضد التجزئة والتخلف واالستغالل ،فاعتصاب جزء
من فلس��طني كان نتيج��ة تحالف الحركة الصهيونية مع االس��تعامر وتداخلهام وما زال
االس��تعامر حتى اآلن الركيزة األساس��ية الس��تمرار “إرسائيل” وتحديها إلرادة الجامهري
العربية ولذلك فإن محاربة االستعامر والقضاء عىل آثاره السياسية واالقتصادية يف وطننا
العريب جزء من املعركة من أجل فلسطني إذ أنها وسيلة فعالة إلضعاف صنيعته ومنفذة
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خططه يف الوطن العريب.
إن معركة فلس��طني هي معركة قومية بكل ما يف هذه الكلمة من معنى ،وليس ذلك
ألن االغتصاب مس ش��عباً عربياً فحس��ب بل ألن إقامة “إرسائيل” موجهة ضد الشعب
الع��ريب بكامل��ه .فهي من حيث أنها مخطط اس��تعامري تش��مل اقط��ارا ً عربية أخرى
باإلضافة إىل فلس��طني ومن حيث أنها مخطط اقتصادي وسيايس تبغى إىل شطر الوطن
العريب ووضع حاجز برشى بني آسيا العربية وافريقيا العربية من جهة وإىل القضاء عىل
إمكانات العرب يف النهوض عىل املستويني االقتصادي واالجتامعي من جهة ثانية.
فاألقط��ار العربية ال تحارب فقط من أجل تحرير فلس��طني ولكنه��ا يف معركتها ضد
الصهيوني��ة واالس��تعامر تدافع أيضاً ع��ن الوجود العريب مبفهومه الوح��دوي التقدمي.
فتحرير فلس��طني هو تحرير للعرب واس��تمرار إرسائيل هو ترسيخ للوجود االستعامري
وتثبي��ت للتجزئ��ة ولألنظمة الرجعي��ة .ولذلك ف��إن التخلف عن تحمل املس��ؤوليات
العس��كرية واملادية كافة وما يرتتب عليه من اس��تمرار الخطر الصهيوين ال يعترب خيانة
للقضية الفلس��طينية وحدها وإمنا لقضية العروبة كلها .ولقضية فلسطني القومية وجه
آخر متميز ميس الش��عب العريب الفلس��طيني بالذات ضحية الع��دوان املبارش والجزء
املرشد من الشعب العريب .فإذا كانت مأساة فلسطني قد هزت الضمري القومي وايقظت
العرب إىل أهمية الخطر الذي يهدد مس��تقبلهم وأمانيهم فإن هذه املأس��اة قد أصابت
ش��عب فلسطني يف حارضه وتركت آثارا ً يف لحمه ودمه ،فهي بالنسبة إليه ليست تصورا ً
عقلياً وتصويرا ً علمياً محضاً للتوس��ع االس��تعامري الصهيوين وإمن��ا هي واقع مؤمل متثل
بالترشد والتقتيل والحرمان.
واإلدراك الح�سي للنكبة والش��عور الجس��دي بالرضبات دافعان اساس��يان للمعركة
وحاف��زان عىل النهوض واملقاومة ،فش��عب فلس��طني العريب هو صاح��ب الحق األول
وصاح��ب املصلح��ة األوىل يف معركة تحرير فلس��طني ،واملش��اركة القومي��ة يف محاربة
الصهيونية ليس��ت بديالً للدور الطليعي الذي يضطلع به الش��عب العريب الفلسطيني.
ولذلك فإن أي خطة لتحرير فلسطني ال تنطلق من رضورة إعطاء شعب فلسطني الدور
الطليعي والقيادي ومتكنه من تحمل مس��ؤولياته الكاملة يف تحرير الجزء املغتصب من
وطن��ه س��تؤدي يف النتيجة إىل تحويل معركة فلس��طني إىل مب��ارزات كالمية ومناورات
سياس��ية تنقل التناقضات الحكومية يف األقطار العربية إىل ساحة املعركة وتجمد بالتايل
أي إمكانية لعمل جدي من أجل فلسطني.
وإعط��اء أبناء فلس��طني ال��دور الطليعي يف معرك��ة الحرب ضد االس��تعامر وربيبته
الصهيونية يعني تحرير الش��عب العريب الفلسطيني من القيود املفروضة عليه من قبل
الحكوم��ات العربي��ة واالعرتاف العميل بكيانه وبحرية العم��ل والتخطيط يف إطار هذا
الكيان.
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والكيان الفلس��طيني الذي أقره مؤمتر امللوك والرؤس��اء العرب ليس مطلباً حديثاً أو
تعبريا ً عفوياً عن ظروف مرحلية بل إن فكرة الكيان ولدت يوم ولدت النكبة وترعرعت
يف أذهان أبناء فلسطني وغذتها يف قلوبهم التجربة الثورية التي خاضتها الجزائر وظلت
هذه الفكرة تنمو حتى فرضت نفس��ها عىل الحكومات وأصبحت قرارا ً اجامعياً .وليك ال
يصبح هذا الكالم اصطالحاً لفظياً فارغاً ومؤامرة إلجهاض الضغط الثوري الذي ميارس��ه
أبناء فلس��طني ال بد وأن يكون هذا الكيان واقعاً حقيقياً أي أن تتوفر فيه أس��س الكيان
الفعيل الثالثة وهي “األرض ،والشعب ،والسلطة”.
لذلك،
فإن حزب البعث العريب االشرتايك شعورا ً منه مبسؤوليته القومية وبواجبه تجاه شعب
فلس��طني بالذات يتقدم باملرشوع التايل ليكون أساس��اً ملناقشة الحركات القومية وأبناء
فلسطني.
** املبادئ األساسية
 -1إن الكيان الفلس��طيني املنشود ليك يحقق املهمة التحررية املرشح من أجلها .ال بد
أن يكون كياناً حقيقياً يستطيع النهوض مبسؤولياته ،ال تجمعاً شكلياً يجهض فكرة الكيان
ويجرده من كل أثر فعال.
 -2إن الكيان الفلس��طيني املنش��ود يجب أن تتوفر فيه املقومات األساس��ية لكل كيان
حقيقي وهي األرض والشعب والسلطة  ...فبدونها يفقد الكيان أي كيان وجوده الفعيل
ومقومات بقائه واس��تمراره ،ويصبح عاجزا ً عن أداء دوره كأداة فعالة من أجل اسرتداد
الوطن السليب.
 -3إن الش��عب العريب الفلس��طيني جزء من األمة العربية املكافحة يف س��بيل وحدتها
وحريتها وتقدمها ولذلك فإن الكيان الفلسطيني املنشود ليس غاية يف حد ذاته ،وإمنا هو
وسيلة تقتضيها معركة التحرير وطبيعة الظروف املحيطة بها لتعبئة الشعب الفلسطيني
وتنظيمه بش��كل ميكنه من تحمل مسؤولياته كاملة ومن القيام بدوره الطليعي بصورة
فعلية باالشرتاك مع قوى األمة العربية يف جميع أقطارها.
 -4أن الش��عب العريب الفلس��طيني هو صاحب الحق الرشعي يف وطنه بحدوده التي
كان��ت قامئة يف عهد االنتداب الربيطاين عىل فلس��طني  ...وهو وح��دة إقليمية ال تتجزأ
تش��مل املنطقة املحتلة من فلس��طني وقطاع غزة والضفة الغربية من األردن ،ومنطقة
الحمة جنوب سوريا.
ولذلك فإن الكيان الفلس��طيني املنش��ود يجب أن ميارس س��يادته كاملة عىل وطنه،
وتنبثق عن إرادة شعبه سلطته العليا.
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 -5إن الكيان الفلس��طيني املنش��ود يجب أن يكون له محتوى نضايل يتجسد يف تنظيم
ش��عبي ألبناء فلس��طني يعرب عن إرادتهم الحرة ،وله جيش فلسطيني التكوين والقيادة
يرتبط بالس��لطة العليا املنبثقة عن الكيان الفلسطيني ويخضع لها ،ويكون أداة الكيان
العسكرية يف معركة التحرير وله ممثلون يف القيادة العربية املوحدة شأنه يف ذلك شأن
جميع الجيوش العربية األخرى.
 -6إن احتالل جزء من فلس��طني من قبل الصهيونية ودعم القوى االستعامرية العاملية
لهذا االحتالل هو اعتداء مس��تمر عىل حرية واس��تقالل الش��عب العريب يف فلس��طني،
وجمي��ع األقط��ار العربية وهو انتهاك ص��ارخ ملبادئ األمم املتحدة وحق الش��عوب يف
الس��يادة والحرية ،وتهديد السالم العاملي  ...ولذلك فإن الكيان الفلسطيني املنشود هو
تجس��يد لثورة الشعب العريب عىل قوى االستعامر الصهيوين والعاملي يفرض عىل جميع
األقطار العربية االلتزام مبس��اندته مادياً ومعنوياً وعسكرياً ،كام يتطلع إىل كل عون من
قوى التحرر يف العامل اجمع.
** هيئات الكيان
يكون للكيان هيئتان :املجلس الوطني ،واللجنة التنفيذية العليا.
أ.أاملجلس الوطني :كيفية انتخابه ،جلساته:
 -1املجلس الوطني هو أعىل س��لطة للكيان ويتم تشكيله عن طريق االنتخاب املبارش
الذي يبارشه الفلس��طينيون يف فلس��طني وبقية األقطار العربية ويك��ون مركزه القدس
عاصمة الكيان.
 -2يت��م انتخ��اب أعضاء املجلس مبوج��ب نظام انتخايب موحد يوض��ع من قبل اللجنة
التحضريية التي متهد إلقامة الكيان.
 -3ينتخب أعضاء املجلس رئيساً له ونائبني للرئيس وأميناً للرس ويضعون نظاماً داخلياً له.
 -4ميارس املجلس س��لطاته املستمدة من سيادة الش��عب العريب الفلسطيني يف وطنه
بكامله.
 -5يعقد املجلس دورات عادية يحددها نظامه الداخيل ،كام ميكن أن يجتمع بناء عىل
طلب ربع أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية العليا للكيان.
 -6يتمتع أعضاء املجلس بالحصانة وال يجوز بالتايل إلقاء القبض عىل أحدهم إال بأغلبية
ثلثي األعضاء وبسبب جرمية أو خيانة.
** اختصاص املجلس :يختص املجلس مبا ييل:
 -1يحدد السياسة العامة للكيان الفلسطيني يف جميع امليادين ويناقش املوازنة ويصوت
عليها ويحدد موارد الكيان.
 -2ينتخ��ب من ب�ين أعضائه رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا وال يقل عدد أعضاء
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هذه اللجنة عن  15عضوا ً مبن فيهم الرئيس.
 -3يضع امليثاق القومي الفلسطيني.
 -4يقرر إنش��اء جيش وطني فلس��طيني ترتبط قيادته باللجنة التنفيذية العليا للكيان
ويخضع لتوجيهاته ويكون له ممثلون يف القيادة العربية املوحدة.
 -5إعالن الثورة أو الهدنة.
 -6للمجلس الوطني وحده حق تش��كيل حكوم��ة يف الوقت الذي يراه رضورياً ومالمئاً
ملعركة التحرير وتنتقل إىل هذه الحكومة تلقائياً صالحيات اللجنة التنفيذية العليا.
 -7للمجلس أن يعني من بني أعضائه لجنة أو لجاناً لبحث ودراسة األمور التي يرتئيها.
 -8تكون قرارات املجلس باألغلبية املطلقة لألعضاء إال ما استثني من ذلك بنص خاص.
ب.باللجنة التنفيذية العليا
 -1ه��ي أعىل س��لطة تنفيذية يف الكيان الفلس��طيني وتنتخب م��ن املجلس الوطني
باالقرتاع الرسي ويرأسها رئيس املجلس الوطني.
 -2تنفيذ املقررات والسياسة العامة التي يقررها املجلس الوطني للكيان الفلسطيني.
 -3متثل الكيان الفلسطيني وتنطق باسمه عىل الصعيدين العريب والدويل.
 -4تكون مسؤولة أمام املجلس الوطني عن أعاملها.
 -5تتخذ اللجنة التنفيذية مقرراتها باألغلبية املطلقة.
 -6تقوم بجميع اإلجراءات التي تكفل وضع مقررات املجلس الوطني موضع التنفيذ.
 -7للجن��ة التنفيذية العليا أن تدعو النعقاد املجلس الوطني يف الزمان واملكان اللذين
تقررهام.
 -8متارس اللجنة التنفيذية جميع السلطات الفعلية للكيان الفلسطيني واملستمدة من
سيادته الكاملة.
 -9تجتمع اللجنة التنفيذية العليا اجتامعاً اس��بوعياً دورياً وتجتمع بصورة اس��تثنائية
بناء عىل دعوة من رئيسها أو خمسة من أعضائها يف املكان والزمان املحدد يف الدعوة.
 -10يح��دد املجل��س الوطني الفلس��طيني طريقة مامرس��ة اللجن��ة التنفيذية العليا
لصالحيات الكيان عىل املواطنني الفلس��طينيني واألرض الفلس��طينية مبا يتفق ومصلحة
النضال الفلسطيني وطبيعته ،وإقامة الفلسطينيني يف عدة أقطار عربية.
** اللجنة التحرضية
تقوم بالتحضري إلبراز الكيان الفلسطيني لجنة مؤقتة تسمى اللجنة التحضريية ،مهمتها
االع��داد واإلرشاف عىل انتخابات املجلس الوطني الفلس��طيني .وفيام ييل اختصاصاتها
وكيفية تشكيلها وكيفية عملها:
 -1تش��كل اللجنة التحضريية من مجموع رؤس��اء أعىل هيئة قضائية يف كل قطر عريب
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ومندوب عن كل بلد عريب.
 -2يساعد اللجنة التحضريية لتأدية مهمتها موظفون ولجان تقوم هي باختيارهم.
 -3تضع الدول العربية قوة أمن مش�تركة تحت ترصف اللجنة التحضريية تس��تعني بها
عند الحاجة وبالطريقة التي تضمن النزاهة والحياد التام.
 -4تقوم الدول العربية بتسديد كامل النفقات الالزمة ألعامل اللجنة التحضريية.
 -5تصدر اللجنة نظاماً موحدا ً النتخابات املجلس الوطني.
 -6تنظ��ر وتبت بجميع الش��كاوى التي تقدم إليها من املرش��حني النتخابات املجلس
الوطني.
**التزامات الدول العربية
 -1تقوم الدول العربية برفع القيود املفروضة عىل تنقالت الفلسطينيني.
 -2تلتزم الدول العربية بتوفري الحرية الالزمة ملامرسة الفلسطينيني حقوقهم وواجباتهم
يف إبداء اآلراء ومناقشة كل ما يتعلق بالكيان الفلسطيني.
 -3تلت��زم ال��دول العربي��ة بالدفاع عن الكي��ان ويعترب كل اعتداء علي��ه اعتداء عليها
مجتمعة ومنفردة.
 -4تقدم الدول العربية إىل الكيان باإلضافة إىل املساعدات املعنوية والعسكرية موازنة
س��نوية يلتزم كل منها مببالغ معينة حس��ب إمكاناتها  ...وذلك وفقاً التفاق مسبق فيام
بينها دون أن تحول هذه املوازنة دون ترتيب التزامات مالية إضافية عليها إذا ما اقتضت
الظروف واملسؤوليات التي تتطلبها معركة التحرير ذلك.
 -5تلتزم الدول العربية وتتعهد بتجنيبه أي خالف قد ينشأ بينهام.
دمشق يف 20 :أيار .1964

القيادة القومية
حزب البعث العريب االشرتايك.
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ملحق رقم 4
شهادة عبد الفتاح رمضان ،أحد ضباط الدفعة الثانية يف
«فوج التحرير الفلسطيني» ،حول تشكيل هذا الفوج عىل األرايض العراقية.
أول نواة لوحده عس��كرية نظامية فلس��طينية تش��كلت يف الجمهورية العراقية بعد
تسلم الزعيم عبد الكريم قاسم زمام السلطة يف العراق بعد ثورة  14متوز  1958بحوايل
الس��نتني وبالتقريب يف أحد أيام آذار من عام  1960صدر نداء موجه من وزارة الدفاع
العراقية معلناً فتح أبواب الكليات العسكرية العراقية ألبناء فلسطني من الحاصلني عىل
شهادة إنهاء الدراسة الثانوية بالقبول يف هذه الكليات – طبعا – بعد الفحوصات الالزمة
وإجراء اختبارات اللياقة الكاملة وتلقي التدريب ملدة  4ش��هور بعدها يتخرج الطالب
حامالً «رتبة نائب ضابط تلميذ حريب» عىل أن تعقد له دورات خاصة يف معظم مدارس
الجيش العراقي ليكون مؤهالً للقيادة بعد  3سنوات من تاريخ دخوله الكلية حيث مينح
يف نهايتها رتبة املالزم ،وهكذا تقدم اثنان وستون طالباً اصبحوا فيام بعد ضباطاً.
كان النداء يتضمن أيضاً قبول أبناء فلس��طني جنودا ً متطوعني ،فتقدم لهذا قرابة 300
شاب جرى تدريبهم يف معسكر «أبو غريب» ملدة أربعة شهور.
مل نكن عىل علم مبا سيجري من تجميع لهذه القوة ،إىل أن أبلغنا من قبل أحد الضباط
العراقيني ونحن نتابع دراس��تنا وبعد دخولنا كلية ضباط االحتياط بحوايل الثالثة ش��هور
– أن الزعيم عبد الكريم قاس��م قرر تشكيل فوج التحرير الفلسطيني من هذه العنارص
التي أصبحت منتظمة يف تدريباتها من الضباط والجنود.
هكذا جرى تش��كيل فوج التحرير الفلس��طيني بعد أربعة ش��هور وبع��د انتهاء فرتة
التدريب األوىل ،وكان مقره معس��كر الرشيد بالقرب من كلية ضباط االحتياط العراقية،
فتم تشكيل الفوج من  3رسايا مشاة ورسية اسناد وعني العميد عبد الرزاق الشيخ أول
قائد لهذا الفوج وجرى عرض عسكري أمامه عىل أرض تدريب كلية اإلحتياط.
رافق تش��كيل الفوج وبعده حملة إعالمية كان الص��دى املحيل فيها أبرز من الصدى
الخارج��ي ،ففي ي��وم التخرج من الكلية وقبل االنضامم للمعس��كر الدائم للفوج حرض
الزعيم عبد الكريم قاس��م حف��ل التخرج وكان معه الزعيم الك��ردي مصطفى البارزاين
وألقى العميد الركن صربي النعيمي قائد الكلية والعقيد س��عيد الصيقيل املس��ؤول عن
الطلبة يف الكلية كلامتهم بهذه املناس��بة – وكان لألخري احرتام من نوع خاص يف قلوب
الجميع – وأش��اد بأبناء فلسطني من الخريجني وشكرهم عىل ما بذلوه من جهد وعرق
وبأنهم فعالً كانوا قدوة أمام طلبة الكلية حيث أنها كانت تضم ما يقرب من  500طالب
عراقي أيضاً وجرى تدريبنا معهم ولكن كنا نشكل وحدة مستقلة بني الطلبة ضمن رسايا
الكلية العرشة وكان ترتيبنا الرسية الرابعة وقائدها هو املالزم أول زهري عبد الله – هذه
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رتبته يف ذلك التاريخ – وكان فخورا ً جدا ً بنا بني سائر الطلبة يف الكلية.
وتخرجنا من الكلية ضمن الدورة الثانية من الوجبة الرابعة عرشة يف يوم 1960/8/16
لالنضامم إىل فوج التحرير الفلس��طيني يف معسكر التدريب ،وتم تدريب عنارص الفوج
عىل جميع أس��لحة الفوج وج��رى القيام بالتدريب كمش��اريع تدريبية عىل األرض من
مس��توى الجامعة والفصيلة والرسية .يف مكان قرب معسكر الحبانية وملدة شهرين كل
عام.
زار الف��وج وف��ود عربي��ة وصحافيون أجان��ب وكان من ضمن الش��خصيات العربية
الحاج أمني الحس��يني والزعيم أحد بن بلة ووفد س��وداين وكنا نق��وم أمامهم مبختلف
أن��واع التدريبات .وبقي الفوج عىل حاله دون أن يتقدم جندي متطوع ،ولكن الكليات
العس��كرية كانت تخرج دورات متتالية من الضباط الفلس��طينيني الذين كانوا ينضمون
بالتايل إىل قوة الفوج بعد تخرجهم.
جرى تدريب الدفعة األوىل من الضباط والجنود عىل دورة حرب عصابات ملدة ش��هر
واحد يف ش�مال العراق ويف املنطقة الجبلية وبالتحديد يف منطقة «زاويته» وكان تدريباً
مركزا ً ،وقائد الدورة هو ضابط كردي برتبة عقيد يدعى طه البامرين .وقد استفاد الجميع
من هذه الدورة سواء من ناحية التكتيك يف نصب الكامئن والقيام بأعامل اإلغارة أو يف
رفع اللياقة البدنية وكانت جملته املشهورة والتي كررها أكرث من مرة «سيحصل الشعب
الفلسطيني عىل استقالله وإرجاع ارضه لو بعد حني من أيدي الصهاينة».
..........
يف  8شباط وبعد مقتل عبد الكريم قاسم يف عام  1963أقول بعد هذا التاريخ بحوايل
األربعة ش��هور جرى توزيع الضباط الفلسطينيني الزائدين عن مالك الفوج إىل مختلف
قطعات الجيش العراقي – كانت حرب األكراد يف شامل العراق عىل أشدها – وتغري اسم
فوج التحرير الفلس��طيني وأصبح يحمل اسم الفوج األول من اللواء الخامس والعرشين
املس��تقل ونقل من معس��كره الدائم يف معسكر الرش��يد إىل منطقة دربندخان يف لواء
السلامنية.
..........
واعداد كبرية من ضباط هذا الفوج ومن خريجي الكليات العسكرية العراقية شاركوا
يف حرب يونيه  1967ويف حرب االس��تنزاف ع�لى الجبهة املرصية وحرب أكتوبر ترشين
 1973عىل الجبهتني السورية واملرصية ويف مختلف مواقع الثورة الفلسطينية.
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ملحق رقم 5
مذكرة ممثيل الهيئات الرسمية واملهنية واالجتامعية يف الضفة الغربية وقطاع غزة إىل
رئيس مجل��س األمن الدويل واألمني العام لألمم املتحدة ،ح��ول رفضهم لواقع االحتالل
اإلرسائييل.
(الحرية ،العدد  ،632بريوت  ،1974/8/13ص.)10
مطلع متوز (يوليو) 1973
السيد رئيس مجلس األمن،
السيد سكرتري عام هيئة األمم املتحدة،
يعلن سكان الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة رفضهم لالحتالل اإلرسائييل لبالدهم،
ويؤكدون رفضهم لجميع اإلجراءات التي اتخذتها الس��لطات املحتلة لتغيري معامل البالد
وكيانها الس��كاين والجغرايف ،ويطالبون بإنه��اء االحتالل بجميع صوره ،ويطالبون بحقهم
يف تقرير مصريهم وس��يادتهم عىل أراضيهم ،ه��ذه الحقوق التي أكدتها قوانني ورشعية
وقرارات األمم املتحدة وأجهزتها املختلفة.
ومبناسبة بحث قضيتنا يف جلسة مجلس األمن الجارية ،نؤكد مطالبتنا بحقوقنا ونناشد
الضمري العاملي الوقوف إىل جانب الحق والعدل.
التواقيع
أ -منطقة القدس:
-1حلمي املحتس��ب ،رئيس الهيئة اإلسالمية -2 .س��عد الدين العلمي ،مفتي القدس،
 -3د .إبراهي��م طلي��ل ،أمني القدس بالوكالة وأمني رس نقابة األطباء -4 .س��ليم معتوق،
رئيس جميعة الهالل األحمر -5 .املهندس إبراهيم الدقاق ،رئيس نقابة املهندسني – فرع
الضفة الغربية -6 .عارف العارف ،رئيس بلدية س��ابق ،عضو الهيئة اإلس�لامية ،ومؤرخ.
 -7عيل الخطيب ،رئيس تحرير جريدة «الش��عب» -8 .حس��ن طهبوب ،مدير األوقاف،
وعضو الهيئة اإلس�لامية -9 .فهم��ي الحموري ،تاجر -10 .أن��ور الخطيب ،عضو الهيئة
اإلس�لامية -11 .فؤاد عبد الهادي ،عضو الهيئة اإلسالمية -12 .املحامي عبد املحسن أبو
ميزر ،عضو الهيئة اإلس�لامية -13 .غس��ان طهبوب ،كاتب صحفي -14 .محمود ش��قري،
كاتب -15 .املحامي عمر ياسني عيل -16 .فريد الطويل ،مدرس – 17 .سعيد عالء الدين،
عضو الهيئة اإلس�لامية – 18 .توفيق أبو الس��عود ،عضو الهيئة اإلس�لامية – 19 .حازم
محمود الخالدي -20 .محمد اسحق درويش.
ب -منطقة نابلس وجنني وطولكرم:
-1معزوز املرصي ،رئيس بلدية نابلس -2 .عادل الش��كعة ،نائب رئيس بلدية نابلس.
 -3حلمي حنون ،رئيس بلدية طولكرم -4 .نائب رئيس بلدية ،جنني -5 .ش��وكت كامل،
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نقي��ب صيادل��ة األردن -6 .محمود غيام ،األمني العام التح��اد نقابات العامل يف الضفة
الغربية -7 .حس�ين عبد الله صربي ،رئيس بلدية قلقيلية سابقاً -8 .حافظ طوقان ،عضو
البلدي��ة والغرفة التجارية ،بنابلس -9 .د .وليد قمحاوي -10 .فايزة عبد املجيد ،الناطقة
باس��م االتحاد النس��ايئ العام ،للقدس وللضف��ة الغربية -11 .عندليب العميد ،رئيس��ة
جمعية االتحاد النسايئ العريب بنابلس -12 .توفيق محمود جرار ،مفتي جنني -13 .سليم
الس��لامن ،امني رس نقابة عامل املؤسس��ات العامة بطولك��رم -14 .النائب عبد الرؤوف
الف��ارس -15 .حمدي كنع��ان ،رئيس بلدية نابلس س��ابقاً -16 .نعيم عبد الهادي ،وزير
س��ابق -17 .راشد النرس ،وزير سابق -18 .د .حاتم أبو غزالة ،نائب سابق -19 .خلدون
عب��د الح��ق -20 .د .جامل الخياط -21 .د .نظام باك�ير -22 .د .فرحان أبو ليل -23 .د.
جامل أبو حجلة -24 .د .فيصل الس��بع -25 .د .هاش��م محمد عبد الهادي -26 .د .نبيل
شاهني -27 .د .غازي القاسم -28 .د .فائق املرصي -29 .د .جودت تفاحة -30 .د .خليل
طوق��ان -31 .الصيديل يارس كامل -32 .الصيديل حس��ن الشخش�ير -33 .الصيديل حاتم
مس�مار -34 .الصيديل عمر املرصي -35 .املحامي حسن الجاغوب -36 .املحامي وصفي
امل�صري -37 .الصيديل حلمي الشخش�ير -38 .املهندس وائل أب��و غزالة -39 .املهندس
عب��د العفو العالول -40 .املهندس فاروق حمدي العالول -41 .نش��أت الش��عار ،تاجر.
 -42فتحي ش��ديد -43 .أحمد املرصي -44 .عالء عب��ده مدرس -45 .يرسي صباح-46 .
محمد الخامش -47 .املحامي أحمد الدمنهوري -48 .د .عبد الرحمن ش��نار -49 .محمد
مرسوجي -50 .يارس أصالن -51 .كامل القرنب -52 .محمود حس��ان عودة -53 .فتحية
سعيد ،مدرسة.
ج -منطقة غزة:
-1د .حيدر عبد الش��ايف -2 ،محمود نجم ،رئيس املجلس الترشيعي س��ابقاً -3 .قاسم
الفرا ،عضو املجلس الترشيعي الفلسطيني األول -4 .املحامي إبراهيم أبو ستة -5 .الحاج
فريح املصدر -6 .س��ليامن األس��طل ،رئيس بلدية خان يون��س -7 ،فتحي صالح ،رئيس
بلدية رفح.
د -منطقة رام الله والبرية:
 -1عبد الجواد صالح ،رئيس بلدية البرية -2 .كريم خلف ،رئيس بلدية رام الله -3 .زياد
يعق��وب ،رئيس بلدية بري زيت -4 .الفرد طوبايس ،عضو بلدية رام الله -5 .حرب حرب،
عضو بلدية رام الله -6 .س��ميحة خليل ،رئيسة جمعية إنعاش األرسة -7 .بديعة خلف،
رئيس��ة جمعية النهضة النس��ائية -8 .ضمني حس�ين عودة ،أمني رس نقابة عامل البناء
واملؤسسات العامة -9 .د .حنا نارص ،رئيس كلية بري زيت -10 .فريد مجج ،نائب رئيس
بلدية بريزيت -11 .أمني رس الغرفة التجارية برام الله -12 .نبيه جغب ،عضو بلدية رام
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الله -13 .عوين جربيل ،عضو بلدية البرية -14 .عادل س�مارة ،مدير املوجهني التعاونيني.
-15جريس الخوري-16 .عبد الحميد أبو الحمص ،تاجر.
هـ -منطقة الخليل وبيت لحم:
 -1رجب بي��وض التميمي ،قايض الخليل الرشعي وعضو الهيئة اإلس�لامية -2 .الصيديل
حكم��ت الحموري -3 .الدكتور أحمد حمزة النتش��ة -4 .الدكتور مصطفى ملحم ،نائب
رئيس بلدية حلحول -5 .املحامي جودة ش��هوان -6 .املهندس حس��ني حداد -7 .جورج
حزبون ،سكرتري نقابة عامل بيت لحم -8 .جورج حنا عطا الله ،رئيس النادي األرثوذكيس
يف بيت س��احور -9 .الدكتور اس�ماعيل الطل -10 .فؤاد رزق ،رئيس النادي األرثوذكيس
العريب يف بيت جاال -11 .الدكتور زكريا الحموري.
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ص.1
 339وفا.1975/1/7 ،
 340الدستور.1975/2/6 ،
 341املصدر نفسه.1976/2/6 ،
 342الوثائق العربية الفلس��طينية لعام  ،1975مصدر س��بق ذكره ،ص ،58نقال عن الطالئع،
 ،1976/3/2ص.5
 343األهرام.1975/2/9 ،
 344املصدر نفسه.1975/2/19 ،
 345املصدر نفسه.1975/2/23 ،
 346البعث.1975/3/9 ،
 347املصدر نفسه..1975/3/21 ،
 348البعث.1975/3/16 ،
 349وفا.1975/3/21 ،
 350النهار.1975/4/3 ،
 351وفا.1975/5/24 ،
 352املصدر نفسه 25 ،و.1975/5/27
 353املصدر نفسه.1975/5/23 ،
 354املصدر نفسه.1975/5/24 ،
 355فلسطني الثورة.1975/8/24 ،
 356وفا.1975/11/15 ،
 357الوثائق الفلسطينية العربية لعام  ،1976بريوت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1978 ،
ص ،169نقالً عن البعث .1976/10/19
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 358املصدر نفسه ،ص ،177نقال من البعث.1976/10/27 ،
 359منظمة التحرير الفلس��طينية ،املجلس الوطني الفلسطيني ،الدورة الثالثة عرشة (دورة
الشهيد كامل جنبالط) من  22 -12آذار ،1977 ،ص.107-105
 360املصدر نفسه.
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