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()1
المقــدمـــات
مع مطلع القرن العشرين كانت الرأسماالة العالاةم مخ ت لمت مرالالما العلةما ةا" ةمرة امرالم اةم ريالةم ا ،ةتاةمت همذه
الارال باااخام ةتفا م ا"زم الاي يعماني مهلما الهممام الرأسماالي العمالاي فقمخ حم ت تطماإل اةم ريالةم اشماخات الاها ضما
ةالصمرا الط قمي
بةن الخةل الرأساالة الك رى ةتفا م الاهافس بةهلا للسةطرة على الاسماعارا  ،للمى نانمت ااامخام الاهما
تا ل ال لمخان الرأسماالة نفسملا ةأتى تصماعخ االسماالل ةالهلمت االسماعااإلا لل لمخان الاسماعارة ةالاابعم للمى تسماإل ناما
ال رك الاطهة الثاإلي لشعاب هذه ال لخان ةالاعاظم الاضطرت لهضاللا الاهاه لإلم ريالة ةاللاتف للى الا مرإل الماطهي
ةالااخة القامة ةالاطاإل االناااعي ةالاخلص من بقايا ال هى ما ل الرأساالة
شكلت اةم راطاإلي العثاانة بهماملا ش ه اة طماعي الااخلمو ةالاافسم ممن نلم  ،ةبااالكاتلما الشاسمع ةالاهةم بسسماا لا
ةثرةاتلا ةما علا االساراتةجي من نل أ رى ،م م أنمماإل المخةل الرأسماالة ا"ةإلةبةم ةأامخ الا ماةإل الر ةسمة للاهمافس
ةالصرا فةاا بةهلا ال اسام الهفما ةاللةاهم فمي همذه ال لمخان الامي كانمت تهما بمالهةر اة طماعي العثاماني اآليمل للمى االنلةماإل
ةكانمت ال لممخان العربةم ةفلسمطةن بشممكل مما  ،ممن أبممرز الااا ممع الاممي شملخ حممراعا ل عهةفما ل ممن ممل الممخةل االسماعااإلي
الك رى ل س نفا ها فةلا ةالاالةخ لفرض هةاهالا الكامل علةلا
نشس ال رك الصلةانة في القرن الااسع عشر كاع ةر سةاسي امي زا و عن طاما ال اإلناازيم الاااسمط ةالصماةرة
الةلاتي  ،ال رفة ةالصةرفة  ،للى تفماتا االنمخماف فمي الاجااعما الرأسماالة القامةم الهاهضم  ،الامي كانمت تلمخت بسسمقاطلا
للى مصاف ال رةلةااإليا ةفي ظل الا ال اةم ريالي للرأساالة العالاة ةنمخ ال ركم الصملةانة فرحمالا الجخيم ا"ةلمى
لا مال أالملمما الطاباةيم الرنعةم للمى ة مما ع اسماةطانة علممى أإلض فلسمطةن ،اةممم تاافقمت هممذه الاخططما االسمماةطانة
للارة ا"ةلى مع مصالح الرأساال ا"ةإلةبمي الك ةمر ،ةاانامه الكاسماب ماا مع ةتماانا أفضمل فمي الاهافسم علمى اامالل
مممااطق ممخم للسمماثااإل ةالاصممخير للممى الاسمماعارا  ،كامما تاافقممت أيض ما ل مممع اانمما الممخةل االسمماعااإلي ةبشممكل مما
بريطانةا ،ل ها ااعخ لساراتةجة ثابا تاكن من حةان مشاإليعلا االساعااإلي في الاهطق
كانمت ال مرب العالاةم ا"ةلمى الاع ةمر المخإلامي ا"كثمر عهفما ل عمن تفما م أزمم الرأسماالة العالاةم  ،ةأت ال مرب للمى ت ممال
الهمممام الرأسمماالي عصممرا ل مممن االن طمماط ةالافس م الااسمماإل علممى نطمماد تةلممي ،ةافاا ممت عصممر بممتةر فجممر االشمماراكة ،
ةالهلاض الاضطرت لهضال الشعاب الاهاهض لإلم ريالة فقخ أسفر ال مرب عمن اناصماإل الثماإلة االشماراكة فمي إلةسمةا
القةصري  ،ةتعتز نضال الط قما العاملم ا"ةإلةبةم تمخ باإلناازياتلما اةم ريالةم  ،ةاكاسمت أشمكاالل انافاتمة ماصماعخة،
ةاباخأ ال ركا الاطهة في كثةر من ا" طاإل الاساعارة ةالاابع تهاما ةتمهل فمي تةماإل عماإلم ن ما الا مرإل القمامي ةلمم
تكن مهطقاها العربة باهسى عن مجاا هذه الاطاإلا  ،فلقخ شلخ سهاا ال رب ةالسهاا القلةل الاي س قالا يقم امة
ةاسع الهطاد ،اسالخفت الاخلص من الهةر العثاماني ةلنجماز اسماقلل ال لمخان العربةم ةةامختلا لال أن القةماتة ا"إلسماقراطة
العشمما ري الاااثلم با"سممرة اللاشمماة الاممي فرتممت زعامالمما علممى ال ركم القامةم الهاش م لممم تل ممم أن اتتل ما للممى اةا مماط
ةاالناكاس ،ةت خيخ ا"ماني القامة  ،بانالانلا سةاس الا الو مع بريطانةا االساعااإلي
ففي عام  1917بخأ بريطانةا االساعااإلي الاي ت لت بجةاشلا للى مشر ها العربي ت ت سمااإل الا مالو ممع الثماإلة العربةم
الك رى تخ االسا خات العثاماني ،تلةمق الشمرةط لاهفةمذ مخططما اامالل الاشمرد العربمي ةتجت م ةاختمه القامةم  ،ةا اسمام
الهفا فةه مع الةفالا فرنسا
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لقخ خمت ثاإلة أكاابر االشاراكة خمالا ا"ةلى للى الهضال الاطهي ةالقامي لشعابها العربة اةهذاك ،بس خاملا علمى فضمح
إليا ال لو اةم ريالي ال ريطاني ـ الفرنسي ة خاعه ةاقةق ةعاته الاعسال بهشرها كاف الاعاهخا السري الاي كانمت مخ
عقختلا لل ال رب العالاة ا"ةلى أطراف الا الو اةم ريالي ،من أنل ا اسمام العمالم ةفمرض هةاهالما االسماعااإلي علةمه
ةكان من أبرز معاهخا الضااإلا اةم ريالةةن تلك االتفا ة الاشؤةم الاعرةف باسم سايكس ـ بةكا ،ةالاي تضاهت تقسمةم
الاشممرد العربممي للممى مهطقاممي ااممالل ةفق ما ل لخ م يس ممذ بعممةن االعا مماإل مصممالح ال لةفاممةن االسمماعااإلياةن بريطانةمما ةفرنسمما،
ةياجاهل اقا ق الااخة ةالاكامل القامي ،ةال ان للى االسماقلل ةالاطماإل لمخى شمعاب ةأ طماإل مهطقاهما العربةم ةباانمت
هذا االتفاد اةنرامي الذا تكرس في مؤتار سان إلياا فرتت بريطانةا سةطرتلا على فلسمطةن ةشمر ي ا"إلتن ةالعمراد،
بةهاا ااالت فرنسا ساإليا ةل هان ،مسافةختةن من تعو ال رك القامة ةتفككلما ة ضماعلا للتعامم الامي فرتمالا ا"سمرة
اللاشاة بخطلا القا م على اسااراإل الا الو مع االساعااإليةن اةنجلةت
ةفي  2تشمرين الثماني  ،1917مل أيمام لةلم ممن ان ثماد فجمر العصمر المخةلي الجخيمخ ،عصمر اناصماإل الثماإلة االشماراكة فمي
إلةسةا القةصري الاي ةنلمت تمرب اسمة للمى الهممام الرأسماالي ـ اةم ريمالي العمالاي ،أعلهمت بريطانةما نااياهما العخةانةم
بالهس لاساق ل بلتنا فلسطةن ،بسحخاإلها ةعخ بلفاإل الذا تعلمخ لل ركم الصملةانة العالاةم بس امم اةطمن مامي يلماتاا
على أإلض فلسطةن ةفي السهاا اللاق اساكالت السةاسم االسماعااإلي ال ريطانةم مخططاتلما الرامةم للمى ت خيمخ الانمات
الاطهي لشعت فلسطةن ،ةلالل الكةان الصلةاني االساةطاني على أإلته ،بمخعالا لنشما لمماإلة شمر ي ا"إلتن ككةمان أُإليمخ

له أن يسااعت عرب فلسطةن ،ةيتيو هايالم الاطهة  ،ةيشكل حاام أمان تاإليخي للانات الصلةاني االساةطاني ▪
()2
مرحلة االنتداب البريطاني  ...في النضاا الوطني التحرري

تابعت بريطانةا في ظل اكم االناخاب المذا فرتماه علمى بلتنما بمالر م ممن لإلاتة الشمعت الفلسمطةهي ةمطام مه الاطهةم فمي
االساقلل ةالااخة ،اساكاال ةتهفةذ مخططلا بالا الو ممع ال ركم الصملةانة ةبمالاااطؤ ممع اللاشماةةن المذين نصم اا علمى
إلأس ال كممم فممي ا"إلتن ةالعممراد ،ةمهممذ لممك ال ممةن بممرز الممخةإل اةم ريممالي للااليمما الاا ممخة ا"مريكة م فممي إلعاي م ةتعممم
الاشرة ال ريطاني ـ الصلةاني
لقخ نرى تشجةع اللجرة الةلاتي على نطاد ةاسمع ،ةاالسماةل علمى أإلاتمي الفلامةن ةطمرتهم مهلما ةل امم الاسماعارا
الةلاتي علةلا ،ةإلعاي ناا ا اصات يلاتا مالق باساثااإل إلؤةس أماال أنه ة حلةانة على اساب تمخمةر ةاااجماز ناما
اال اصات الاطهي الفلسطةهي ،ةت شجةع بها الاؤسسا العسكري الصلةانة في ظل سلطا االناخاب ةت ت إلعايالا
اات مع مصالح كاف ط قا شع ها :مع الفلاةن الذين اناتعت أإلتلم ةأن رةا علمى اللجمرة
ت لت هذه السةاس في تها
مهلا لةهضااا للى نةش ال طال في الاخن ،مع ال اإلناازي ال رفة الااطلع للى الهاا ةالاي اسمت ممن مهافسم إلأس الامال
الصملةاني ةتمممر حممهاعاتلا الهاشم مممع الط قم العاملم الهامةم الامي أن ممر أةسممع طاعاتلمما علممى ال طالم بسم ت سةاسم
االعال الع راا الصلةانة  ،مع الاطامح القامة لشع ها بكامله المذا ةنمخ فمي السةاسم االناخابةم ةالامتة الصملةاني تلخيمخا ل
بس اب ةناته القامي ،ةتشريخه من ةطهه ،ةانالاكا ل ل قه في تقرير الاصةر ةاالساقلل
لقخ اةم شع ها الفلسطةهي هذه الاخططا االساعااإلي ـ الصلةانة مهذ بخاي علخ االناخاب ةت لاإل مقاةمامه فمي انافاتما
مااالة تانت بسعلن الثاإلة الاسل الشامل الاي اساار من  1936ااى عام  ،1939ةلكن التعام اة طاعةم ـ الخيهةم
الاي تالت ةاتة هذا الهضمال لمم تل مم أن أت بمه للمى اللتيام ةالفشمل بسم ت ممن سةاسم الاسماةم ةالاااطمؤ الضماهي الامي
انالجلا مع االناخاب ةبس ت ممن تذبمذبلا ةتخافلما ممن لمكمان الا مرك الاسماقل للفلامةن ةالعامال ةسما ر الجاماهةر الشمع ة
الكاتا ة خ لع ت ا"نما الااالة للساعااإل في ا" طاإل العربة الا ةطم بفلسمطةن ،ةبشمكل ما الهممام ا"إلسماقراطي
العشا را في شر ي ا"إلتن ،تةإلا ل ك ةرا ل في الاطاةل على اساقلل ال رك الاطهة الفلسطةهة ةتعم أنه الا ا"كثمر إلنعةم
ةتسلة الضا علةلا من أنل للقا السل ةةتع مصةر فلسطةن الاطهي بةن أيخا اال لةف بريطانةاا
لقخ لع مت الط قم العاملم الهامةم ةناماهةر الفلامةن الفقمرا تةإلا ل هامما ل فمي همذا الهضمال الماطهي اللماتف للمى نةمل االسماقلل
ةلا اط الاشرة الصلةاني ،ةعلى أكاافلا ام اةتراب العام الشلةر الذا اساار سا أشلر ةالثاإلة الاسمل ال اسمل لعمام
 1936ـ  1939لال أن تعو ةتفكك الط ق العامل العربة الفاة  ،ناةج اخاث نشا لا ةاناشاإل ال طال الااسع في حفافلا
بفعل الاهافس الصلةانة  ،ةافاقاإل ال تب الشمةاعي الفلسمطةهي للمى الاانمه ال رنمامجي الااتمح ةالال مم ةلهامال ةاتتمه فمي
فارا ااسا للاانةلا الصا لألماة الثالث بشسن أةلاي الاسسل القامة العربة ةمعالم اللا الخياقراطي ،ةما أتى للةه
لك من عتلاه عن الجااهةر العاالة ةالفلاةم الكاتام  ،مجاما همذه العااممل االمت تةن تقمخم الط قم العاملم لامالي ةماتة
الثاإلة الاطهة  ،ةتخلةصلا من تذبذب ةإلنعة زعامالا اة طاعة ةتاان تطاإلها ن ا الهصر
بانخال ال رب العالاة الثانة  ،ةبالر م من اإلتاا التعام اة طاعةم فمي أاضمان الا ماإل الهمازا ،ة فمت ناماهةر الشمعت
الفلسطةهي للى نانت الهضال العالاي من أنل تار الفاشة  ،ةتعات بقماة كفما الشمع ةن الل هماني ةالسماإلا ممن أنمل لل ماد
اللتيا بقاا اكام فةشي الفرنسمة الااالةم للفاشمة  ،ةممن أنمل انامتا االسماقلل ةالا مرإل الماطهي ةةاحمل شمع ها فمي
الا ممت نفسممه الهضممال مممن أنممل االسمماقلل ةال فمماظ علممى اقممه فممي ةطهممه ،مممن أنممل فضممح ةلا مماط الخسمما س االسمماعااإلي
ةالصلةانة الاي أإلات أن تساال ظرةف ال رب لا رير مااحل االاالل ال ريطاني ،ةتصعةخ ةتةرة اللجرة الةلاتي
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()3
 15أيار  1948و أفوا الحركة الوطنية الفلسطينية المستقلة
فمي أعقماب ال مرب العالاةم الثانةم  ،بةهاما كانمت شماس االشماراكة تسمطع علمى بقما تاسمع باسمااراإل فمي عالاهما فمي أةإلةبما
ةآ سةا ،ةبةهاا شقت شعاب عخيخة طريقلا للى االساقلل ةالا رإل ،ةان سر ظملل االسماعااإل ةاةم ريالةم عمن الكثةمر ممن
أ طماإل ا"إلض ،سمماإلعت ال ركم الصمملةانة ت مت إلعايم ةتااتممي سملطا االناممخاب ةفمي ت الفلمما الهاشمق مممع اةم ريالةم
ا"مريكة  ،الاي اباخأ شلةالا االساعااإلي الجخيخة تخط اللالمام الاشمرد العربمي ،سماإلعت ممن ةتةمرة اسماعخاتاتلا لااماي
مشرةعلا االساةطاني باقسةم الاطن الفلسطةهي ةا اصاب الجت ا"ك ر مهه ةتشريخ شع ها من تياإله ةل ام تةلالا الةلاتيم
الاالق على أإلته الاسلاب
كان لعلن تةل لسرا ةل في  15أيماإل  1948إلةة الاشمرة الصملةاني المذا ياعماكس ممع إلة العصمر ةمجمرى الاماإلي
فلقخ أ ةات الخةل الةلاتي على أنقاض الكةان الاطهي للشعت الفلسطةهي ،ةاإلتلن بقاؤها باسااراإل ت خيخ شخصمةاه ةا العمه
من أإلته ،ةحاات لك اال حلةانة ةاسمع ممن أنمل طمرت الفلسمطةهةةن العمرب ممن ا"إلاتمي الخاتمع للامالل باما
يضممان ا اصممابلا بشممكل كامممل ،ةأنجممت هكممذا عالة م تشممريخ نصممو الشممعت الفلسممطةهي مماإلف أإلض ةطهممه ةتازعممه فممي
ا" طاإل العربة الا ةط
ةاساالت لسرا ةل ال رب الاسمراة الامي شمهالا الرنعةم العربةم اةهمذاك ،ت مت سمااإل ت ريمر فلسمطةن ،فاجماةز ال مخةت
الاي إلساالا للا راإلا ا"ممم الاا مخة ،ةاسماالت علمى مسمااا ةاسمع نخيمخة ممن ا"إلض الفلسمطةهة العربةم  ،ةإلفضمت
بسحراإل تهفةذ القراإلا الخةلة الااكرإلة القاتة بسعاتة اللن ةن الفلسطةهةةن للى تياإلهم
ساهات ا"نما الرنعة العربة مساها ك رى في فاح أبااب الهجا أمام هذه الخطاة الصلةانة  ،فقخ اةمت تلك ا"نمام
أي م اةل لاساعخة شعت فلسطةن على اال ضةاه الاطهة بهفسه ،ةأا طمت نضماله ممن أنمل بهما نةشمه الماطهي الثماإلا
الخا لاقاةم االناخاب ةاللجا الصلةانة  ،ةإلفضمت لممخاته بمالعان الاماتا ةالاسملة ي ،ةأحمر بمخالل ممن لمك ةت مت
طا الشعاإلا القامة الجافا بشسن ت رير فلسطةن ،على لت ال نةاشلا ت ت ةاتة الالك ع خ هللا باااطؤه الافضا ممع
ال ريطانةةن ةالصلايه  ،لا اإلب في لطاإل اخةت االاقسةما ،ثم لااةح الفرح ةسرا ةل لاجاةز تلك ال خةت
اساكالت الرنعة ا"إلتنة الخط اةم ريالة ـ الصلةانة الرامةم للمى تصمفة الانمات الماطهي الاسماقل للشمعت الفلسمطةهي،
بس خاملا على تم الجت الشر ي الاا قي ممن فلسمطةن للمى الاالكم ا"إلتنةم اللاشماة ةفمي ظمل همذه الاامخة اةل ا ةم الامي
فرتت على الشعت الفلسطةهي؛ ماإلست الرنعة ا"إلتنة تةإلها في خم اةساراتةجة اةم ريالة في الاهطق  ،ممن ملل
مصاتإلة ال قاد الاطهة لشعت فلسطةن ،ةطاس شخصةاه الاطهة الاساقل  ،ة اع نضماله اللماتف للمى اسماعاتة اقا مه فمي
أإلته الاااص  ،ةل ضاعه للااةةت ةاالتطلات اة لةاي
لقممخ ترتممت علممى ةممام تةلم لسممرا ةل ةتممم ا"نممتا الشممر ة ةممر الا ال م مممن فلسممطةن للممى ا"إلتن ةتممع الاسممسل الاطهة م
الف لسطةهة في لطاإل نخيخ م اإله الهضمال ممن أنمل اسماعاتة اللايم الاطهةم الاااةمتة لشمعت فلسمطةن ،ةأعاتتمه للمى أإلتمه،
ةتاان اقه في تقرير مصةره ،باا يكفل لعاتة تااةخ ةطهه في ظل تةل تياقراطة مساقل
ةلكن تعو ال رك الاطهة الفلسطةهة ةتشاالا ةتفس ةاتتلا ش ه اة طاعة ـ ال اإلناازي لم ياكن ممن اسما هاف الهضمال
فاإلا ل من أنل هذا ال ل الخياقراطي الجذإلا للاسسل الفلسطةهة  ،فقخ تم تشاةت م ا ا"لاف من أبها الشعت الفلسمطةهي بمةن
الضممف الاربة م ة طمما ممتة ةا"إلتن ةل هممان ةسمماإليا ةالعممراد ة ةرهمما مممن ال لممخان ةفممي مهممافي الشمماا عاشممت نا ماهةر
اللن ةن في ظل شرةط ا اصاتي ةاناااعة با س  ،ةأ ضعت تجاعا شع ها لممرةف سةاسمة ة انانةم ما ايهم  ،ةارممت
فممي معمممم ال مماال مممن اقمماد الاااطه م ةالعاممل ةالاهقممل ةأتى ةا ممع الامماز الجارافممي هممذا للممى تاتيممق مماس للاجااممع
الفلسطةهي ،ةل لل ةت اين في تكايهه الط قي ةتفاة في أنااطه في تجاعاته الاخالف
طماال فامرة لةسمت صمةرة أتى همذا الاا ممع للمى ةبمان كاممل لل ركم الاطهةم الفلسممطةهة فمي لطماإل ال ركم القامةم العربةم
الهاهض آنذاك ،ا"مر الذا كات يساكال بشكل نلا ي عالة طامس اللايم الاطهةم الفلسمطةهة ففمي ا"إلتن ةالضمف الاربةم
تكةفممت ال قمماى الاطهةم الفلسممطةهة مممع الاا ممع اة لةاممي الجخيممخ ،ةفقممخ هايالمما الفلسممطةهة الاااةممتة ،ةانممخمجت فممي ال رك م
الاطهة ا"إلتنة ةشكلت نت ا ل هاما ل من اعختلا الجااهةري في الهضال من أنل الا رإل ةالخياقراطةم فمي ا"إلتن ةبمالر م
مممن تممرةإلا هممذا الاانممه مممن اةممم الا ممخأ ،فقممخ عجممت تلممك القمماى الاطهةم الفلسممطةهة  ،بامما فةلمما الاهمةامما الامي تهااممي
ليخيالانةا ل للى الط ق العامل  ،عن لتإلاك الضرةإلة الاقابل لل فاظ على شخصمةالا الاطهةم الفلسمطةهة  ،ةتضماةن برنامجلما
الاالل للاسسل الاطهة الفلسطةهة  ،باا هي أةالل حرا تخ الاتة ةاالساةطان الصلةاني ،للمى نانمت االنخمراط فمي الهضمال
تخ الرنعة ا"إلتنة كجت عضاا من ال رك الاطهة في ا"إلتن
ةفممي ا" طمماإل العربةم ا" ممرى اسمماطاعت ال اإلناازيم القامة م الهاهضم أن تممخم فممي لطمماإل اركاتلمما الاطهةم القطري م أة
القامة العام كمل القماى ال ةم ةالفاعلم بمةن ناماهةر شمعت فلسمطةن مرةنم للهممرة القامةم الاثالةم الامي تلقمي ملام امل
الاسسل الاطهة الفلسمطةهة علمى عماتق ا"نمام ال اإلناازيم الهاشم الامي ممأل المخنةا حمخ ا ل ةشمعاإلا امال اسماعخاتاتلا
الافارت م لاعركمم ت ريممر االمماطن السمملةتا ةلزا إلةاف هممذه الهمريمم اةتكالةمم ةاالناماإليمم الاممي زإلعممت فممي أ هممان
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الجااهةر الفلسطةهة الاشرتة ،نمرى لهامال تمرةإلة تاكمةن شمعت فلسمطةن ممن أ مذ ضمةاه الاطهةم بسيخيمه ةحمةان هايامه
ةاركاه الاطهة الاساقل

▪

()4
انبثاق الحركة والكيانية الفلسطينية

لال أن مسزد العجت الذا عانت مهه الط قا ال اكا العربة في حراعلا ممع لسمرا ةل ،ةمما أتى للةمه ممن افاضما ماسماإل
لألفكاإل ال اإلناازي القامة بشسن اناماإل اساكاال ا"نما العربة العخاتهاا للاعرك  ،باةتماف للمى االناصماإلا ال ماهرة
الاي اققالا الشعاب الاي أ ذ زمام نضاللا الا رإلا بسيخيلا ،لم يل م أن ات للمى يقمم نخيمخة للماعي الماطهي الفلسمطةهي،
ةان عاث نخيخ لشعاإله باالنااا الاطهي الاااةت ةنلاض مجخت ل ركاه الاطهة الاساقل ت ت تا همذه الةقمم  ،ةتجاةبما ل
معلما ممن نلم  ،ةسمعةا ل للمى تطايقلما ممن نلم أ ممرى ،حمات ت المخةل العربةم علمى لنشما مهمام الا ريمر الفلسمطةهة عممام
 ،1964ةبفعل هذه الةقم بخأ في مطلع عام  1965الاقاةم الفلسطةهة الاسل
لقخ تاافقت هذه الةقم الاطهة الفلسطةهة مع مرال من الهلاض الااسمع ل ركم الا مرإل الماطهي العربةم فمي ظمل القةماتا
ال اإلناازيم القامةم الجخيممخة ،فقممخ اااممخم الصممرا تممخ اللةاهم اةم ريالةم ا"مريكةم بسم هةاهالمما الكاملم علممى الاهطق م ،
ةأ نجت العخيخ من ال لخان العربة اساقلللا السةاسي ةةطخته ،ةنر تصفة نس ة لهفا الط قما الرنعةم شم ه اة طاعةم
ةالرأساالة الاقلةخي  ،ةأنجت ت اال اناااعة تياقراطة ةاسع الهطاد في ال لخان العربة الاا مرإلة ةإل مم أن مجاما
هذه الا اال بقةت أسةرة ال مخةت الامي فرتمالا الط ةعم ال اإلناازيم للقةماتا القامةم الهاهضم آنمذاك ،لال أنلما مات للمى
ةالصمرا مممع االسماعااإل الجخيمخ ،ةفمي طلةعاممه اةم ريالةم ا"مريكةم ةتصمعةخ اانالمما للمى هجمام عممخةاني
اشماخات الاهما
يضان ليقاف مجاا هذه الاطاإلا

▪

()5
حزيران  ... 1967المسألة الوطنية في إطار استراتيجي مرحلي جديد
تل ة للذه ال ان اةم ريالة  ،ةلزا تصاعخ ةعي الشعاب العربة ل قةق الاطامح الااسعة اةسرا ةلة كاا تاثلت في أزمم
ت اي مل مجممرى نلممر ا"إلتن ،مارافق ما ل مممع تصمماعخ العالةمما الاسممل للاقاةم م الفلسممطةهة  ،ةناةج م تفمما م ا"زممم الخا لةمم
اال اصاتي ةاالناااعة اةسرا ةلة  ،انخفعت لسمرا ةل للمى شمن عمخةانلا تمخ ال لمخان العربةم الا ةطم فمي اتيمران ،1967
بلممخف الااسممع فممي ا"إلض العربة م  ،ةفممرض اممل اساسمملمي للصممرا العربممي ـ اةسممرا ةلي يضممان تصممفة نلا ة م للقضممة
الفلسطةهة  ،للى نانت ترب ةلتعاف ارك الا رإل العربةم ةليقماف تطاإلهما الهماه آنمذاك ،ةالعماتة بالاهطقم للمى فلمك
الهفا اةم ريالي
نج ت لسرا ةل في هذه ال رب في ااالل ما ت قى من أإلض فلسمطةن للمى نانمت أإلاض عربةم أ مرى ،ةأت اللتيام للمى
االنلةاإل الهلا ي لإلتعا ا ال اإلناازي بشسن ااةعخات للاعرك ا ةفض ت عجت ال اإلناازيما الاطهةم العربةم عمن تل ةم
ماطل ا مجابل اقةقة ةااسا مع اةم ريالةم ةالعمخة اةسمرا ةلي الاافماد ،بسم ت لاجمام همذه القةماتا ال اإلناازيم عمن
لنجمماز تع م تياقراطة م ةاسممع لجامماهةر الشممعاب العربة م  ،ةعجتهمما عممن اسمماكاال ملامما الثمماإلة الاطهة م الخياقراطة م ،
ةترتتهما فممي لنجم از تصممفة نلا ةم للاصمالح اةم ريالةم فممي الاهطقم  ،ةافاظلمما علمى ةشمما ماصممل ممع الرنعةمما الا لةم
ةالعربة
أت هتيا  5اتيران  1967للى ا الل ةاسع فمي مةمتان القماى فمي الاهطقم لصمالح لسمرا ةل ةاةم ريالةم العالاةم عامم
ةا"مريكة اح  ،ةطرات للامرة ا"ةلمى مهمذ عمام  1948طمر الااحمل للمى امل تصمفاا حملةاني ـ لم ريمالي للاسمسل
الاطهة الفلسطةهة  ،ياضان الاكريس الهلما ي لعالةم تمذةيت ةت خيمخ الشخصمة الاطهةم للشمعت الفلسمطةهي ،ةللاما اقمه فمي
ةطهه ،كاا هخت بفرض الاطامع الااسعة اةسرا ةلة على سا ر الشعاب ةا" طاإل العربة الا ةطم بفلسمطةن لقمخ أحم ح
الطاا الااسعي ـ اةل ا ي اةسرا ةلي ،ةم اةال فرض الاصفة الهلا ة للانمات الماطهي الفلسمطةهي هما الخطمر الا اشمر
الخاهم الذا يه اي تجهةخ كل القاى من أنل تاره ةلا اطه
ممرة أ ممرى ةتمعت اممرب اتيممران  1967الاسمسل الاطهةم الفلسمطةهي فممي لطمماإل لسماراتةجي مرالممي نخيمخ ،يالممي كالام
م اشرة الهضال من أنل ت رير الاهاطق الا ال ةاناتا ال ق في االساقلل الاطهي ةتقرير الاصةر ،ةبها الخةلم الاسماقل
للشعت الفلسطةهي ةناةج لمذلك تاطمخ الامراب أكثمر فمسكثر بمةن نضمال الشمعاب العربةم فمي ا" طماإل الا ةطم  ،اللماتف للمى
اساعاتة أإلتلا الا ال ةلا اط الاساعي الااسعة اةسرا ةلة  ،ةبةن نضال الشمعت الفلسمطةهي الراممي كخطماة مرالةم للمى
لا مماط الاخط م الاصممفاا اةم ريممالي ـ اةسممرا ةلي ،ةتاممر االاممالل ةلعمماتة تسسممةس الكةممان المماطهي لشممعت فلسممطةن علممى
أإلته في لطاإل تةل مساقل ا سةاتة تكان الخطاة ا"ةلى على طريق الخار الكامل للاشرة الصلةاني
أت نامما ال ممرب بامما فض م اه مممن عجممت الط قمما ال اكا م العربة م ال اإلناازي م ةالرنعة م  ،للممى فممتة ناعة م فممي الةقم م
الاطهة الفلسطةهة ةنلاض نااهةرا ةاسع لل رك الاطهة الفلسطةهة الاساقل الاي ةنخ فمي فصما ل الاقاةمم الاسمل
تع ةرهمما الس ةاسممي الجخيممخ ،ةالاممي سممرعان ممما انخرطممت فممي مهمام الا ريممر الفلسممطةهة كسطمماإل سةاسممي يجسممخ ةاممخة الكةممان

الاطهي الفلسطةهي ةاساقلل هاياه ▪
10/5

()6
نمو حركة المقاومة الفلسطينية بين حربي ( 1967ـ )1973
نات ارك الاقاةم الفلسطةهة ةاكاس ت أاجاما ل عال في أعقاب امرب المـ  ،67ةإلسمخت نمذةإلها فمي أعاماد الجاماهةر
الشممع ة الفلسممطةهة  ،ةلع ممت تةإلا ل هامما ل فممي تهمةالمما ةتع المما ةتسمملة لا ةزنلمما بشممكل مسمماقل فممي الاعركم تممخ االاممالل
ةتعاقممت شممة ا ل فشممة ا ل الاضممامةن االناااعة م الخياقراطة م لل رك م باتايممخ الممخةإل الممذا لع اممه الط قمما الكاتا م ةتهممامي ثقللمما
االن ااماعي تا مل حممفافلا ،ةبفعمل الهفمما الااتايمخ للاةماإل الممخياقراطي الثماإلا فممي الاقاةمم ةلألفكماإل الةسمماإلي الجذإليم فممي
أةساط الجااهةر
ةاكاس ت الاقاةم الفلسطةهة ااارامما ل عاةقما ل فمي حمفاف الجاماهةر العربةم  ،ةلع مت تةإلا ل هامما ل فمي ل كما نضماللا ممن أنمل
الخياقراطة ةالا رإل الاطهي ةالااخة القامةم ةبفضمل لمك شمكلت الاقاةمم عماملل هامما ل فمي مقاةمم اال مالل الااسمع فمي
مةتان القاى الذا أاخثاه ال رب لصمالح لسمرا ةل ،ةعر لمت م ماةال فمرض تسماي تصمفاي علمى اسماب شمعت فلسمطةن
ةاقا ه الاطهة الثابا
ةفي ا"إلتن شكلت الاقاةم تع ةرا ل ماقخما ل عمن نضمال الجاماهةر الفلسمطةهة الراممي للمى االنعاماد ممن نةمر الرنعةم ا"إلتنةم
ةاتطلاتها اة لةاي ةسةاسالا في مصاتإلة الشخصة الاطهةم لشمعت فلسمطةن ةبمالر م ممن ا"ةهمام ال اإلناازيم السما خة
في بع الصفاف القةاتي للاقاةم الفلسطةهة بشسن عخم الاخ ل في الشؤةن الخا لة لألإلتن ،فسن الاخا ل الااتاعي بمةن
ملاا الا رإل الاطهي الفلسطةهي ةبةن سا ر معضل الثاإلة الاطهة الخياقراطة في ا"إلتن ،خ فمرض نفسمه عفايما ل علمى
ةنات ةملاا الاقاةم في الم لت ،اةمم أحم ت تشمكل تع ةمرا ل عمن الاصمالح الا اشمرة الاطهةم ةالط قةم لاخالمو شمرا ح
الجااهةر الفلسطةهة في ا"إلتن
ة خ أتى هذا الاطاإل العفاا للى انخراط معممم القماى ةالعهاحمر الاطهةم ال ةم ا"إلتنةم فمي لطماإل اركم الاقاةمم  ،ا"ممر
الذا ات للى لهامال الاامايت الااتماعي القما م فعملل ،بمالر م ممن الامخا ل الاثةمق ،بمةن ملاما الا مرإل الماطهي المخياقراطي
ا"إلتني ،ةبةن ملاا الاقاةم على حعةخ الهضال تمخ االامالل فمر م حم الاانمه الا مخ ي القا مل بضمرةإلة اتمطل
مهماا الاقاةم في ا"إلتن بالاا الخفا عن الاصالح ال ةايم الا اشمرة لجاماهةر الشمعت الفلسمطةهي ههماك ،ةمسماهاالا
بالاالي في الهضال من أنل نمام ةطهي تياقراطي يهلي السةاس اة لةاة اةل ا ةم ا"إلتنةم الرنعةم  ،لال أن همذا الاانمه لمم
يكمن يه اممي أن يقممات للمى لامملل الاقاةمم م ممل ال ركم الاطهةم ا"إلتنةم  ،بمل للممى بهمما ن لم ةطهةم ما ممخة تع ممق الط قمما
الاطهة من كمل الشمع ةن ةنجماز ملاما الا مرإل الماطهي المخياقراطي لمألإلتن ،ةللاما سةاسم الهممام اة لةاةم ـ اةل ا ةم ،
ةتع طا ا ا"إلتن للخعم ةللاساها في الهضال الفلسطةهي الاهاه للاالل
لقخ ةفر ظرةف ازتةانة السلط في ا"إلتن فرح ه ة لهجا الهضمال ممن أنمل نممام ةطهمي تياقراطمي يشمكل إلكةمتة
هام للثاإلة الاطهة الفلسطةهة الاهاهض للاالل ةأكخ ا"اخاث ح برنام الهضال ممن أنمل امل ازتةانةم السملط
لصالح ل ام سلط ةطهة تياقراطة ت رإل ا"إلتن من أ لل الاال لإلم ريالة  ،ةتلاي الخةإل ا"إلتني اةل ا ي فمي القضمة
الفلسطةهة
لال أن نل القةاتا ال اإلناازيم الاطهةم للاقاةمم  ،لمك المهل الااذبمذب الاامرتت اة لةامي ،الاامسإلنح بمةن لاملل الاقاةمم
عالةا ل بخيلل لل رك الاطهة ا"إلتنة  ،ةبةن ترةي أةهام عخم الاخ ل في الشؤةن الخا لة  ،أتى للى تاكمةن الرنعةم ا"إلتنةم
ةبخعم ممن اةم ريالةم ا"مريكةم ةلسمرا ةل ،ممن تمافةر الممرةف لهجما هجاالما الخمايم ل مل ازتةانةم السملط لصمال لا،
ةتصفة الانات العلهي للاقاةم في ا"إلتن ،ةاساعاتة الخةإل ا"إلتني الرنعي اةل ا ي في تتيةمو شخصمة شمعت فلسمطةن،
ةانا ال اق تاثةله ةمصاتإلة اقا ه الاطهة
إل م االنعطاف العام ن ا الةاةن الذا سات الاهطق العربة على أثر مؤامرة تصفة الاقاةم الفلسمطةهة فمي ا"إلتن ،ةتا مو
ا م رب االسمماهتاف علممى الج لمما العربة م فممي أعقمماب مشممرة إلةنممرز ،ة ةمماب ع ممخ الهاحممر ،لال أن الاقاةم م الفلسممطةهة
ةانلت هذا االن ساإل الاؤ ت بهضال تفاعي عهةخ ةطايل الهفس ،اسماطاعت ع مره أن تضمان ال فماظ علمى ال مخ ا"تنمى ممن
مكاست شعت فلسطةن ةت

م اةال الاصفة الكامل ل ركاه ةشخصةاه الاطهة الاساقل

()7
حرب تشرين 1973

▪

بممةن الاصممالح الاطهة م للشممعاب العربة م  ،ةبممةن الاطممامع الااسممعة
سمماعخ فممي نجمما هممذا الهضممال االااممخام الشممخيخ للاهمما
اةل ا ة للعخة اةسرا ةلي ةالاسيةخ اةم ريمالي ا"مريكمي الااسمع للمذه الاطمامح الامي أسمفر عمن ةنللما بعهجلةم بالام فمي
ظرةف الصات على الج لا العربة
الا اخم للى نشاب ارب تشرين /أكاابر الاطهة ( )1973الاي شهالا مصر ةساإليا ةالثماإلة الفلسمطةهة
أتى هذا الاها
ةإل م ا"هخاف السةاسة الا خةتة الاي إلساالا القةاتا ال اإلناازي للذه ال رب ،لال أن اسا سال الشعاب العربة ة ااتلما
الاسل خ أل ق بال لو اةم ريالي ـ الصلةاني سا ر فاتا اطات أسطاإلة اتفاد الجةش اةسمرا ةلي المذا ال ياكمن أن
يقلرا ،ةزعتعت أإلكان نمري ا"من ةالرت اةسرا ةلة ةةلخ أزم سةاسة ةا اصاتي ةاناااعة ةأمهة مافا ام تا مل
الكةمان الصملةاني ،ةأكممخ أهاةم الاضمامن العربممي علمى أسمس الاجابلم الاطهةم الجماتة للاممالل ةلإلم ريالةم  ،ةأظلممر
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القخإلة العربة علمى تسمخيخ تمربا هامم للهفما ةالاصمالح اةم ريالةم فمي الاهطقم  ،ةأث امت فعالةم الا مالو ةالصمخا بمةن
ارك الا رإل الاطهي العربة ةبةن معسكر الخةل االشاراكة ةفي الاقخم االت ات السافةةاي
لقخ أت ارب تشمرين للمى ت سمةن نت مي لاماازين القماى الامي ت كمم الصمرا العربمي ـ اةسمرا ةلي لصمالح اركم الا مرإل
الاطهي العربة  ،ةأإلست اةمكانة الااتاعة ةنلاض الهضال من أنل لن اإل العخة على االنسم اب الكاممل ممن ا"إلاتمي
العربةم ةالفلسممطةهة الا ال م  ،ةاناممتا اممق تقريممر الاصممةر ةاالسمماقلل المماطهي للشممعت الفلسممطةهي فممي لطمماإل تةل م ةطهة م
مساقل كامل السةاتة ،ةر أن تلالك الرنعة العربة ة احم ال اإلناازيم ال اكام فمي مصمر علمى اسماثااإل ناما ال مرب
لصالح ال أزمالا الخا لة ع ر ت الفلا ة ضاعلا لإلم ريالة ا"مريكة  ،سلل لللجا اةم ريالة ـ الصملةانة الامي أعق مت
ال رب ت قةق عمخت ممن أهمخافلا ع مر ال لمال الجت ةم ةالثها ةم ةحماالل للمى اتفا ما كاممت تيفةمخ (أيلمال  )1978ةالاعاهمخة
الاصري ـ اةسرا ةلة االساسلمة

(آ اإل ▪ )1979

()8
اتفاقيات كامب ديفيد ()1978

نا اتفا ةا كامت تيفةخ لكي تجسخ بشكل ت ةق أسس ةمعالم ال ل االساسلمي الذا سعت ةتسمعى اةم ريالةم ا"مريكةم
ةلسرا ةل للى فرته على الشعاب العربة  ،ةها ال ل الذا يااثل في تصفة القضة الاطهة الفلسطةهة ةتكمريس االامالل
اةسرا ةلي لاعمم ا"إلاتي الا ال عام  ،1967ةاتط ةعا العل ا العربة ـ اةسمرا ةلة ة متة الاهطقم العربةم عسمكريا ل
ةا اصاتيا ل ةثقافةال ،ةبذلك يص ح العال من أنل لسقاط اتفا ةا كامت تيفةخ ةالاعاهخة الاصمري ـ اةسمرا ةلة  ،ةلا ماط كافم
الاشاإليع الاكال للا ها الق إل ةسة في نضال شع ها الفلسطةهي ةعاام ارك الا رإل الاطهي العربة
لقخ تاكهت ارك الاقاةم الفلسطةهة في الفارة الاي أعق ت امرب تشمرين ممن لنجماز اناصماإلا سةاسمة ةتبلاماسمة بماإلزة
علممى الصممعةخين العربممي ةالممخةلي ،سمماهات فممي فممرض متيممخ مممن العتلم علممى العممخة اةسممرا ةلي ةالفا ممه ،ةأت للممى كس مت
االعاممراف شم ه الشممامل بممال قاد الاطهةم الفلسممطةهة كامما اممختها ال رنممام الارالممي ،ةكرسممت االعاممراف باهمام الا ريممر
الفلسطةهة كااثل شرعي ةةاةخ للشعت الفلسطةهي ،كاا تصاعخ الكفا الفلسمطةهي الاسملح ةالهضمال الجاماهةرا المذا اتخمذ
في بع ا"اةان طابع االنافات الشع ة الشامل  ،ةتعاقت ةاخة ا"إلض الا الم ة اإلنلما تمان لطماإل مهمام الا ريمر،
ةازتات االلافماف امال فصما ل الاقاةمم الاطهةم ةالاقخمةم  ،ةاالنخمراط فمي حمفافلا ةلعمت الهلماض الماطهي الااعماظم فمي
ا"إلاتي الا ال في ماانل ناما اتفا ةما كاممت تيفةمخ تةإلا ل ااسماا ل فمي لا ماط ال لقم الثانةم ممن همذه االتفا ةما الاااثلم
باشرة ال كم الذاتي الاصفاا ،ةةتع هذه االتفا ةا في مسزد حاإلم
ةلااانل م هممذا الصمماات المماطهي الفلسممطةهي مممن نل م  ،ةلتممعاف ن ل م الااانل م العربة م للاخططمما اةم ريالة م  ،تفعممت
اةم ريالة م ا"مريكة م للممى تفجةممر ال ممرب ا"هلة م فممي ل هممان مراهه م  ،للممى نانممت اسمماكاال عالة م اسمماهتاف مماى الاقاةم م
الفلسطةهة الاي بخأ في ا"إلتن فمي أيلمال  ،1970علمى اسمم مسمسل السملط فمي ل همان لصمالح القماى الاسماعخة للسمةر علمى
طريممق الممال كامممت تيفةممخ  ،لكممن هممذه ا"هممخاف لممم تا قممق ،ة لممك بفعممل الممالام الهضممالي بممةن الشممع ةن الل همماني ةالفلسممطةهي
ة ااهاا الاطهة
لن ال صاإل الذا فرض على اتفا ةا كامت تيفةخ يخفع اةم ريالة ا"مريكة ةالفا لا لل مم عمن مخماإلف لإلفمراف عمن همذه
االتفا ةمما  ،ة لممك ع ممر م مماةال تفاةممت الصممو العربممي الاهمماه للمما ،ةلشممعال الاتيممخ مممن ال ممرةب الا لة م ةاة لةاة م ،
ةمااحل هجا الاصفة العسكري على الشعت الفلسطةهي ة ااه الاهاتل في ا"إلض الا ال ةفي ل هان ،ةالسمعي للمى نمر
أنما عربة أ رى للى تا رة الصفقا االساسلمة مع العخة اةسرا ةلي
إل م لك فقخ فرتت اةنجازا الهضالة الاي اققالا الاقاةم الفلسطةهة االعاراف على أةسع نطاد ،بكان ضة فلسمطةن
تشكل م اإل الصرا الخا ر في الاهطق تخ العخة اةسرا ةلي ةاةم ريالة ا"مريكةم  ،ةعلمى المر م ممن ترانعما الرنعةم
العربةم  ،فممسن اركم الاقاةمم الفلسمطةهة تابعمت كفاالما فممي سمما ر الاةماتين ،ةت المت للمى مماة اسماقطاب للجامماهةر العربةم
ة ااها الاطهة الاعاتي لل لال الاارانع عن ال قاد القامة ةالاطهة ةبخاح ال قاد الاطهة
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لشعت فلسطةن ▪

