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 ممخص:
حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس"  العبلقة بينناول ىذه الدراسة موضوع تت

حركة المقاومة اإلسبلمية  مى وجو التحديد موقفوع، منظمة التحرير الفمسطينيةو 
- 1987)خبلل الفترة ما بين عامي  منظمة التحرير الفمسطينيةمن "حماس" 
مشعب ل ياوتمثيم تأسيس منظمة التحريرءة لاسة ابتداًء قر اقدم الدر ، وتم(2017

م، 1987حركة حماس عام نشأة  الضوء عمىالدراسة تسمط ، كما الفمسطيني
ًا ووحيدًا شرعي باعتبارىا ممثبلً  التحرير وموقفيا من منظمة، ءتيا لمواقع السياسياوقر 

منظمة، الالحركة من النيج السياسي الذي قادتو  ، وكذلك موقفلمشعب الفمسطيني
كان من تبعاتو  والذيالمنظمة،  مشروع التسوية السياسية الذي انخرطت فيومن و 

مساعي ، أىم العوائق التي تواجو اسةكما تبرز ىذه الدر تأسيس السمطة الفمسطينية، 
 فوزت التي حصمت عقب ابعد المتغير تحديدًا  لمنظمة التحرير حركة حماس ضم

الوثيقة  ياوعقب تقديم ،م2006الثاني عام  الحركة انتخابات المجمس التشريعي
 منظمة سس صيانةأل وتقدم الدراسة تحميبًل لرؤية الحركة، م2017عام  السياسية
 "."إطار عمل وطني لمفمسطينيينإلييا باعتبارىا  واالنضمام ،التحرير

Abstract: 

This study deals with the issue of the relationship between 

the Islamic Resistance Movement “Hamas” and the Palestine 

Liberation Organization, and specifically the position of the 

Islamic Resistance Movement “Hamas” towards the Palestine 

Liberation Organization during the period between 1987-2017 

AD, and the study provides, in the beginning, a reading of the 

establishment of the Liberation Organization and its 

representation of the people The study also sheds light on the 

emergence of the Hamas movement in 1987 AD, its reading of 

the political reality, and its position on the PLO as the sole 

legitimate representative of the Palestinian people, as well as 

the movement’s position on the political approach led by the 
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organization, and on the project of political settlement in which 

the organization was involved, which was one of the 

Consequences of the establishment of the Palestinian Authority, 

as this study highlights, the most important obstacles facing the 

efforts to annex Hamas to the PLO, specifically after the 

changes that occurred after the movement’s victory in the 

second Legislative Council elections in 2006 AD, and after 

presenting the political document in 2017, The study provides 

an analysis of the movement’s vision for the foundations of 

maintaining an organization Liberation, and joining it as a 

"national framework for the Palestinians." 

 مقدمة:

م، 1987شيدت الساحة الفمسطينية منذ اندالع االنتفاضة الفمسطينية عام 
تنامي دور جماعة االخوان المسممين في النضال الوطني التحرري الذي يخوضو 
الشعب الفمسطيني تحت قيادة منظمة التحرير الفمسطينية ضد المشروع الصييوني، 

ركة حماس"، وقد جاء م، أعمنت جماعة االخوان عن تأسيس "ح1987وفي ديسمبر 
تأسيسيا تعبيرًا عن تنامي ذلك الدور النضالي، وتمكنت حماس من لعب دورىا 

، حيث انتيجت سياسة منظمة التحرير الفمسطينيةالنضال منفردًا وبعيدًا عن اطار 
محددة في معالجة القضية الفمسطينية، وغير منسجمة مع توجيات منظمة التحرير 

خبلل ىذه الدراسة التعرف عمى قضية أثارت جداًل واسعًا الفمسطينية، وسأحاول من 
من منظمة  "حماسداخل الساحة الفمسطينية وىي موقف حركة المقاومة اإلسبلمية "

التحرير الفمسطينية، حيث بقي موقف حماس من المنظمة خبلل الفترة الممتدة ما 
التنافس و  من التباعدمتعّددة  أشكالم(، يراوح بين 2017و 1987بين عامي )

، واإلقرار بصعوبة التبلقي والتقارب، وبعدم االنخراط الطروحات والرؤىالتباين في و 
  في المنظمة إال بعد تجاوز الصعوبات التي تعترض ىذا االنخراط.
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 أهمية الدراسة:

تكمن أىمية ىذه الدراسة، بتناوليا موضوعًا حيويًا يتصل بمستقبل الشعب 
األحزاب والفصائل الفمسطينية، أال وىو موضوع "موقف حركة الفمسطيني، وتيتم بو 

، ويتمثل أيضًا، في "المقاومة اإلسبلمية "حماس" من منظمة التحرير الفمسطينية
التعرف عمى األثر الذي أحدثو موقفيا عمى مسيرة الحركة الوطنية الفمسطينية، 

موضوع، قام الكثير من وتداعياتو عمى الوحدة الوطنية الفمسطينية، ونظرًا ألىمية ال
المؤرخين والباحثين والميتمين بدراستو وتحميمو، وعمى الرغم من كثرتيا، إال أنو تبقى 
الحاجة إلى دراسة ىذا الموضوع، دراسة عممية متخصصة، حاجة ماسة وضرورية، 
وأخيرًا أرجو من اهلل أن تكون ىذه الدراسة مساىمة تصب في اتجاه تسميط الضوء 

تاريخ الحركة الوطنية الفمسطينية، وأن يكون فييا نفٌع لمن أراد أن عمى جانب من 
 يبحث في ىذا الميدان.

 

 منهج الدراسة:

استخدم الباحث منيج البحث الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى تجميع 
المعمومات البلزمة لمدراسة من مصادرىا المختمفة، ويخضعيا بعد ذلك لمتمحيص 

تائج، وأما التوثيق، فاتبع الباحث النظام الفرنسي في والتحميل وصواًل إلى الن
التوثيق، الذي يكتفي بذكر اسم المؤلف واسم الكتاب، ورقم الصفحة، وأما البيانات 

 التفصيمية لمكتاب فتكتب في قائمة المصادر والمراجع في نياية البحث.
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  سيتم تقسيم الدراسة إلى المحاور التالية:محاور الدراسة: 
 .منظمة التحرير الفمسطينية، وتمثيل الشعب الفمسطينياألول:  المحور

حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس"، وموقفيا من منظمة  المحور الثاني:
 التحرير باعتبارىا ممثبًل شرعيًا ووحيدًا لمشعب الفمسطيني.

موقف حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" من مساعي ضميا  المحو الثالث:
 ر.لمنظمة التحري

موقف حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" من أسس صيانة  المحور الرابع:
 منظمة التحرير، واالنضمام إلييا.

 النتائج والتوصيات.
 المصادر والمراجع. 
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 المحور األول: منظمة التحرير الفمسطينية، وتمثيل الشعب الفمسطيني.

م، نقطة 1964أيار )مايو(  28شكل تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية في 
تحول تاريخي في حياة الشعب الفمسطيني، إال أنيا عانت عند تأسيسيا من ضعف 

لم تستوعب المنظمات الفمسطينية المسمحة، ولم تنجح في توحيد  فيي تنظيمي خطير،
إن إىمال البعد التعددي في تكوين القوى الفمسطينية العاممة في الساحة الفمسطينية، 

المنظمة، تمخض عنو نمط سمطوي في إدارتيا وممارستيا الداخمية، ال يبتعد كثيرأ 
، (1)عن التقميد العشائري الذي ىيمن عمى أداء القوى السياسية السابقة عمى النكبة

الذي أبقى  األمرجوبتمك الطريقة لم تتمكن قيادة المنظمة من اجتذاب القوى الفمسطينية،
كثيرين خارج إطارىا، تحمل برامجيا المستقمة، وتمارس نشاطيا المستقل، بل وجدت 

ف، حين أعمنت مباشرة الكفاح المسمح ت.بعض القوى ضرورة بالخروج عن خط م.
انقسامًا حادًا في الموقف  يعني وكان ذلك م،1965في األول من كانون الثاني )يناير( 

قوى تعّد الخط السياسي والعسكري الذي تبّنتو ىو شرط الفمسطيني، وكانت تمك ال
 . (2)الوحدة مما أثر عمى شرعية تمثيل منظمة التحرير لمشعب الفمسطيني

الفمسطيني مرحمة نزاع  ومنذ تأسيس منظمة التحرير دخمت قضية تمثيل الشعب
سطين تؤكد انيا الممثل الوحيد والشرعي لشعب فم التي المنظمة جدي، كان قطبو االول

والناطقة باسمو والمجسدة لكيانو الوطني، وقطبو اآلخر أطراف متعددة، مختمفة 
الدوافع، متناقضة احيانا، ترفض دعوى المنظمة، وتسعى الى انتزاع حق تمثيل 

 .(3)الشعب الفمسطيني من يدىا

في وجيات النظر، فالييئة  فقد استقبل الشارع الفمسطيني آنذاك اإلعبلن بتباين
العميا، الكيان الفمسطيني القائم آنذاك، ىاجمت مؤتمر القدس وما نتج عنو، العربية 

وربما يعود ذلك الى خشيتيا من أن تحل المنظمة الوليدة محل الييئة العربية العميا، 
                                                           

 .27( األزعر، محمد خالد: التعددية السياسية الفمسطينية، ص1)
 .98-97( شفيق، منير: م. ت. ف. وتجربة الوحدة الوطنية، ص2)
 .23عصام: تمثيل الشعب الفمسطيني، ص( سخنيني، 3)
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سواء بقيادة الشعب الفمسطيني أو في المحافل العربية والدولية، بينما أيدتو 
مة في ذلك الوقت كاتحاد الطمبة والعمال والمرأة التنظيمات النقابية الفمسطينية القائ

، ومن جية أخرى ىاجمت حركة القوميين العرب مؤتمر (1)والكتاب الفمسطينيين
القدس، واعتبرت أن المنظمة غير قادرة عمى تحقيق تنظيمًا عسكريًا لمفمسطينيين، 

وعمى القدرة عمى وغير قادرة عمى التمتع بالقيادة الجماعية، وبالقدرة الثورية الجادة، 
الوجود المستقل، وشددت الحركة عمى أن تمك المنظمة لم تستطع تحقيق الحد 

 .(2)األدنى المقبول من قبل الجماىير الفمسطينية

وقد دعا حزب البعث العربي االشتراكي في قطاع غزة إلى تشكيل الكيان 
ا من أن الفمسطيني عمى أسس ثورية، وتحفظوا من نشاطات أحمد الشقيري، وحذرو 

يصبح الكيان الفمسطيني اصطبلحًا ثوريًا ولفظيًا، ومؤامرة إلجياض الضغط الثوري، 
وطالبوا بأن يتمتع الكيان بالسيادة عمى ما ال تحتمو إسرائيل من أرض فمسطين 
)الضفة الغربية وقطاع غزة(، وارتبط ذلك الموقف بالموقف العام لمنظام السوري 

 . (3)انشاء الكيان الفمسطيني أجل من ت الشقيري ونشاطوالذي لم يكن راضيًا عن تحركا

ونظرت جماعة اإلخوان المسممين إلى تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية 
ف(، وتعامموا مع ت.م وجود موقف معمن لمجماعة من )م.من عد بإيجابية رغماً 

 قيادتيا بوصفيم ممثمين لمشعب الفمسطيني، واعتبروا وجودىا خطوة في الطريق
، واتسم موقف حركة فتح من المنظمة بالشك والتحفظ في البداية، ومع (4)الصحيح

ذلك حاولت التنسيق مع الرئيس المعين لممنظمة أحمد الشقيري قبل انعقاد المؤتمر 
التأسيسي، ومع ذلك شارك عدد من قادة حركة فتح في ذلك المؤتمر، وكان منيم 

 .(5)خميل الوزير

                                                           

 .16( الجندي، إبراىيم: منظمة التحرير: اليوية والكيانية الفمسطينية، ص1)
 .303( باروت، محمد جمال: حركة القوميين العرب، ص2)
 .124( توما، اميل: منظمة التحرير الفمسطينية، ص3)
 .٢( الحروب، خالد: حماس الفكر والممارسة السياسية، ص4)
 . 108، ص1967-1948( أبو عمرو، زياد: أصول الحركات السياسية في قطاع غزة 5)
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قاد المجمس الوطني في القدس، وتأسيس منظمة وبعد أشير قميمة من انع
التحرير الفمسطينية، أعرب الحزب الشيوعي الفمسطيني في قطاع غزة عن تأييدىم 
نشاء منظمة التحرير، وكان موقفيم  ومساندتيم لبعث كيان الشعب الفمسطيني، وا 
مشتقًا من توجييم العام في تمك الفترة لدعم السياسة التي كانت تنتيجيا مصر 

 .(1)بزعامة الرئيس عبد الناصر في مجال إحياء الكيان الفمسطيني

وإلقرار شرعية تمثيل المنظمة لمشعب الفمسطيني يجب توفر شرطان، األول: 
الرسمي بيا، والثاني: اعتراف الشعب الفمسطيني بأنيا ممثمة وحيدة إلرادتو   االعتراف

يًا بعد قيام المنظمة مباشرة وناطقة باسمو، اما االعتراف الرسمي بيا فقد جاء عرب
عندما تمثمت م، ت، ف، في االجتماع الذي عقد في دمشق لبحث شؤون اقامة 

م، وقد تكرس 17/6/1964البلجئين الفمسطينيين في إطار الجامعة العربية بتاريخ 
ىذا االعتراف بترحيب مؤتمر القمة الثاني بقيام المنظمة، ومنذ ذلك التاريخ، بدأت 

ك في اعمال الجامعة العربية عمى مختمف مستوياتيا بما فييا المنظمة تشار 
 .(2)مؤتمرات القمة بصفتيا ممثمة لمشعب الفمسطيني

م، منعطفًا تاريخيًا 1974وتعتبر القمة العربية التي عقدت في الرباط عام 
ميمًا لمنظمة التحرير ولمقضية الفمسطينية عمومًا، فقد صدر قرار من القمة باعتبار 

التحرير الفمسطينية الممثل الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطيني"، وجاء  "منظمة
اعتراف الجماىير الفمسطينية بتمثيل المنظمة ليا من خبلل اعتراف قوى الجماىير 
المنظمة الفاعمة بيذا التمثيل، وقوى الشعب الفمسطيني المنظمة مثل: االتحادات 

من الشعب والتي ىي مراكز تجمع الشعبية التي تمثل القطاعات الفئوية والمينية 
استقطابي لمعناصر النشطة الفاعمة من قطاعات العمال والطبلب والمرأة والمعممين 

                                                           

 . 62( الشريف، ماىر: الشيوعيون وقضايا النضال الوطني الراىن، ص1)
 .28( سخنيني، عصام: تمثيل الشعب الفمسطيني، ص2)
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والكتاب والصحفيين وذوي المين الطبية والحقوقيين والفنانين والرياضيين، ومنظمات 
 . (1)المقاومة التي تجسد حركة الشعب السياسية والقتالية

الفمسطينية تطورات أثرت تأثيرًا مباشرًا وكبيرًا عمى وجود وشيدت الساحة 
المنظمة وفعالية تمثيميا لمشعب، وعمى دورىا من أجل القضية الفمسطينية، منيا: 

م، التي أحدثت تغييرًا 1968تولي فصائل العمل المسمح قيادة منظمة التحرير عام 
ة بقيادة حركة فتح ليكون أساسيًا في بنيتيا التنظيمية، وبدأ دور الفصائل المسمح

،  الحاسم في تقرير سياسات م. ت. ف بما في ذلك أسس الوحدة الوطنية الفمسطينية
واكسب اشتراك فصائل المقاومة في األجيزة التشريعية والتنفيذية لـ م. ت. ف، 
وموافقتيا عمى ميثاقيا الوطني، قوة تمثيمية لجماىير الشعب الفمسطيني تستمدىا من 

 . (2)ا التمثيل وممارستو فعبل من جانب القوى المنظمة ليذه الجماىيراقرار مبد

وعمى اثر التراجع العسكري الذي منيت بو المقاومة في االردن بعد مجازر 
م، اصبحت مسألة تمثيل الفمسطينية قضية خبلفية بين 1970ايمول )سبتمبر( 

ز الكيان الفمسطيني المنظمة واألردن الذي وقف منذ البداية موقفًا معارضًا إلبرا
م، وذلك 1972واحياء الشخصية الفمسطينية المستقمة، وقد وصل الخبلف قمتو عام 

عندما اعمن الممك حسين عن مشروعو الرامي الى ما سماه المممكة العربية المتحدة 
بإقميمييا االردني والفمسطيني بيدف تكريس تمثيل النظام الياشمي لمفمسطينيين 

فمسطيني )من بين الفمسطينيين المتعاونين مع الممك(  الذي يكون وايجاد المفاوض ال
قادرا بحكم تمثيمو الرسمي لمفمسطينيين عمى الدخول في ميدان المساومات الدولية 

 ومن ثم تقديم التنازالت المطموبة عمى طريق تصفية القضية الفمسطينية. 

منذ خروجيا من كذلك، أثرت األزمة الحادة التي تعرضت ليا منظمة التحرير 
م، عمى شرعية تمثيل م. ت. ف. لمشعب الفمسطيني، وعمى 1982بيروت عام 

                                                           

 .32-31( سخنيني، عصام: تمثيل الشعب الفمسطيني، ص1)
 .98-97( شفيق، منير: مرجع سابق، ص2)
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حقيا في النطق باسمو والتعبير عن طموحاتو الوطنية، فقد انشقت حركة فتح عمى 
نفسيا، فقد أعمنت مجموعة من الضباط في حركة فتح رفضيا نيج المجنة المركزية 

سياسية ومسمحة عن حركة  ق حركة انشقاقية لمحركة، ليشكل الشرارة األولى النطبل
أمام منعطف سياسي  -وألول مرة  -فتح، وبداية لحركة تمرد في البقاع، وضعتيا 

وتنظيمي خطير ال تزال آثاره تتفاعل عمى صعيد خياراتيا السياسية وعمى صعيد 
ل إن بنيتيا التنظيمية وعبلقاتيا بالمحيط الجماىيري في مناطق االحتبلل والمجوء، ب

ىذه األثار تخطت الوضع الفمسطيني لتشمل الساحة العربية برمتيا، ولتحدث ارتباكا 
 .(1)سياسيا ممحوظا في الصف الوطني العربي العريض

وأدت الظروف الناشئة عمى الساحة الفمسطينية إلى زيادة حدة االنقسام، وزيادة 
ي: األول ضم حركة االستقطاب داخميا، وأدى إلى نشوء ثبلث تيارات متمايزة، وى

القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، وجبية  -فتح االنتفاضة، والجبية الشعبية 
النضال، والحزب الشيوعي الثوري، والتي انطويت تحت لواء "التحالف الوطني"، 
وانظم إليو خالد الفاىوم رئيس المجمس الوطني، والثاني ضم حركة "فتح" وجبية 

ضم: الجبية الشعبية، والجبية الديمقراطية، والحزب التحرير العربية، والثالث 
الشيوعي الفمسطيني، وجبية التحرير الفمسطينية، التي انضوت في إطار التحالف 
الديمقراطي، وقد انقسمت جبية التحرير عمى نفسيا إلى مجموعتين، األولى برئاسة 

حمد عباس طمعت يعقوب وارتبطت بالتحالف الديمقراطي، وأما الثانية فتزعميا م
 .(2))أبو العباس( وتحالفت مع حركة "فتح"

وتفاقمت األزمة السياسة في الساحة الفمسطينية في ظل التحرك األردني 
م(، وأخذت مؤسسات 1985شباط/فبراير  11الفمسطيني المشترك )اتفاق عمان 

منظمة التحرير التي شكمت الممثل الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطيني في التبلشي 
اب، وُأفرغت من وظيفتيا التمثيمية والسياسية، وقد انكمشت المنظمة بحيث لم والغي

                                                           

 . 10( بمقزيز، عبد اإللو: أزمة منظمة التحرير الفمسطينية، ص1)
 .325( الشريف، ماىر: البحث عن كيان، ص2)
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يعد ليا دور بارز، وقد القى اتفاق عمان معارضة شديدة من الفصائل والقوى 
والشخصيات الوطنية الفمسطينية، التي رأت فيو خسارة فمسطينية، وأن األردن ىو 

ي، وبالتالي فان االتفاق يعد الرابح الوحيد عمى حساب مصالح الشعب الفمسطين
انحرافًا سياسيًا، ورسخ االنقسام في الساحة الفمسطينية، وأصبحت قضية تمثيل 

 .(1)منظمة التحرير لمشعب الفمسطيني غير فاعمة مؤثرة ولم تؤخذ عمى محمل الجد

م، حدثًا من أضخم 1994-1987وتمثل االنتفاضة الفمسطينية األولى 
"اإلسرائيمي" منذ حرب حزيران )يونيو(  –اع العربي األحداث التي عرفيا الصر 

م، وكان ليا األثر الكبير في 1948م، واألضخم فمسطينيًا منذ حرب عام 1967
مسألة تمثيل الشعب الفمسطيني، فاالنتفاضة الفمسطينية أعادت تسميط األضواء عمى 

فشل فكرة  منظمة التحرير، وتفعيل دورىا السياسي، الذي كان قد تجمد عمميًا إثر
فمسطيني مشترك عمى قاعدة "اتفاق  -إجراء حوار بين اإلدارة األمريكية ووفد أردني

، وكرست االنتفاضة انتقال مركز الثقل في النضال الوطني الفمسطيني (2) عمان"
نيائيًا من الخارج إلى الداخل، فاتحة أمام منظمة التحرير، موضوعيًا، أفق التحرر 

ة المختمفة من جية، واالستنكاف عن التدخل في الشؤون من ضغط المحاور العربي
الداخمية لؤلنظمة العربية واالنخراط كطرف في أحد المحاور العربية من جية 

 .(3)ثانية

وقد خمق تخمي األردن رسميًا عن المسؤولية عن أرض الضفة الغربية وعن 
الرغبة في تمثيل، أو المشاركة في تمثيل، سكانيا الفمسطينيين تحديًا سياسيًا كبيرًا 
أمام قيادة منظمة التحرير، التي سارعت فور صدور قرار فك االرتباط األردني، إلى 

لفمسطينية وتكفميا بالمترتبات المالية ا -إعبلن مسؤوليتيا عن الضفة الغربية
واإلدارية إزاء الموظفين الفمسطينيين المرتبطين باإلدارات األردنية، وأشارت "القيادة 

م، إلى أن 1988آب  5( الصادر في 23الوطنية الموحدة" في ندائيا رقم )
                                                           

 .4( الكيبلني، ىيثم: االنتفاضة في إطارىا االستراتيجي، ص1)
 .359( الشريف، ماىر: البحث عن كيان، مرجع سابق، ص2)
 .357( المرجع نفسو، ص3)
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كأحد  اإلجراءات األردنية بفك االرتباط القانوني واإلداري مع الضفة الغربية "جاءت
أىم انجازات االنتفاضة الشعبية الكبرى وكخطوة عممية باتجاه تنفيذ مقررات قمة 
الجزائر ]العربية[ لتعزيز مكانة منظمة التحرير الفمسطينية ووحدانية تمثيميا لشعبنا، 
باعتبارىا الجية الوحيدة المخولة بتحمل كافة المسؤوليات تجاه شعبنا في الوطن 

 .(1)والشتات"

وموقفها من منظمة التحرير  ،لثاني: حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"المحور ا
 باعتبارها ممثاًل شرعيًا ووحيدًا لمشعب الفمسطيني.

ساىمت االنتفاضة الفمسطينية في األراضي المحتمة في إعادة رسم الخريطة 
السياسية والحزبية الفمسطينية: حيت شيدت الساحة الفمسطينية نمو لقوى التيار 

كانون أول )ديسمبر(  8اإلسبلمي، فبعد أيام من انطبلق االنتفاضة األولى في 
م، نشأت حركة المقاومة اإلسبلمية حماس امتدادًا لحركة اإلخوان المسممين 1987

وجناح من أجنحتيم الممتدة في المنطقة العربية واإلسبلمية لدعم ساحة المقاومة 
ومة الفمسطينية، كما شيدت قبل ذلك والجياد، ولتصبح فصيبًل فعااًل في المقا

م، إضافة إلى ذلك، شيدت الساحة 1982انطبلق حركة الجياد اإلسبلمي عام 
الفمسطينية انحسار لبعض القوى الفمسطينية، وانقسام بعض الفصائل األخرى، مثل 
الجبية الديموقراطية لتحرير فمسطين، حيث انقسمت إلى فصيمين، وكذلك جبية 

 . (2)وجبية التحرير العربيةالنضال الشعبي، 

وحركة "حماس" حركة فمسطينية وطنية إسبلمية، أعمن عن تأسيسيا في 
وقامت حماس بدور أساسي رئيس في  م،1987كانون األول )ديسمبر(  14

االنتفاضة الفمسطينية، وكانت حماس حركة دينية واجتماعية بدون أي برنامج 
س، مثل منظمة التحرير الفمسطينية، سياسي قبل بداية االنتفاضة، وقد سعت حما

                                                           

نداء المبعدين"؛ نداءات االنتفاضة. الممحمة النضالية الفمسطينية من خبلل نداءات القيادة (: 23( نداء رقم )1)
 م.1988آب  5اإلعبلم الموحد،  -الوطنية الموحدة لبلنتفاضة، تونس، منظمة التحرير الفمسطينية

 .325( الشريف، ماىر: البحث عن كيان، ص2)
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ألن تصبح القوة الدافعة لبلنتفاضة، وبقيت حركة حماس تعمل خارج إطار القيادة 
، ولكن بمرور الوقت برز نزاع تدريجي بين القيادة الموحدة وحركة (1)الوطنية الموحدة

عن  حماس بشأن تأثير كل منيما عمى االنتفاضة، وادعاءاتيما المتنافسة المسؤولية
المكاسب التي تحققت، وكان التمايز يزداد بين مع تقدم مراحل االنتفاضة، وقد تفاقم 

 . (2)التمايز والتباين في المراحل األخيرة من االنتفاضة

وبيدف تعزيز شرعيتيا، عمى المستوي الكفاحي، ربطت الحركة الماضي 
في مواجية  بالحاضر مؤكدة في "ميثاقيا"، كون حماس " حمقة من حمقات الجياد

خوانو  الغزوة الصييونية، تتصل وترتبط بانطبلقة الشييد عز الدين القسام وا 
م، وتمضي لتتصل وترتبط بحمقة أخرى 1936المجاىدين من اإلخوان المسممين عام

والعمميات الجيادية  1948تضم جياد الفمسطينيين وجيود وجياد اإلخوان في حرب
 . (3)وما بعده" 1968لئلخوان المسممين عام

ومنذ تأسيسيا نظرت حركة حماس إلى القضية الفمسطينية باعتبارىا "قضيتيا 
المركزية" وبإعطائيا األولوية لمنضال ضد االحتبلل "اإلسرائيمي" سعت الحركة إلى 
المزج بين الدين والوطنية، وآمنت بالكفاح المسمح كاستراتيجية لنشاطيا اليادف إلى 

بادة "إسر  ائيل"، وقد كان تشكيل حركة حماس، وانخراط محاربة الصييونية وا 
أعضائيا في فعاليات االنتفاضة الميدانية، أىم خطوة اتخذتيا جماعة اإلخوان 

 .(4)المسممين عمى طريق اكتساب الشرعية السياسية

م، وزعت حركة حماس "ميثاقيا"، 1988من شير آب )أغسطس(  18وفي 
وموقفيا من القوى األخرى الفاعمة عمى الذي حدد منطمقات الحركة الفكرية وأىدافيا 

الساحة الفمسطينية، فعمي صعيد المنطمقات الفكرية، أكد "ميثاق" حركة حماس أنيا 
                                                           

 .7مأزق حركة وطنية فاشمة، ص ( غانم، أسعد: السياسة الفمسطينية بعد عرفات:1)
 .25-24( األشيب، نعيم: بعض أوجو التشابو والتمايز في االنتفاضتين، ص2)
 .375( الشريف، ماىر: البحث عن كيان، مرجع سابق، ص3)
 .     84-70( الجرباوي، عمي: حماس. مدخل اإلخوان المسممين إلى الشرعية السياسية، ص4)
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"جناح من أجنحة اإلخوان المسممين بفمسطين وحركة اإلخوان المسممين تنظيم 
عالمي وىي كبرى الحركات اإلسبلمية في العصر الحديث"، وأنيا "حركة فمسطينية 

زة تعطي والئيا هلل، وتتخذ من اإلسبلم منيج حياة، وتعمل عمي رفع راية اهلل متمي
عمي كل شبر من فمسطين"، معتبرًا أنو "في ظل اإلسبلم يمكن أن يتعايش إتباع 
الديانات جميعًا في أمن وأمان عمي أنفسيم وأمواليم وحقوقيم؛ وفي غياب اإلسبلم 

 .(1)د وتقوم المنازعات والحروب"ينشأ الصراع ويستشري الظمم وينتشر الفسا

أما عمي صعيد األىداف، فقد حددىا " ميثاق " حركة حماس " منازلة الباطل 
وقيره ودحره، ليسود الحق وتعود األوطان وينطمق من فوق مساجدىا اآلذان معمنًا 
قيام دولة اإلسبلم "، معتبرًا أن أرض فمسطين "أرض وقف إسبلمي عمى أجيال 

وم القيامة، ال يصح التفريط بيا أو بجزء منيا أو التنازل عنيا أو المسممين إلي ي
عن جزء منيا "، وأن ال حل لمقضية الفمسطينية " إال بالجياد"، وأن تحرير فمسطين 
"فرض عين عمي كل مسمم حيثما كان"، وأن ىذا التحرير يتعمق "بدوائر ثبلث: 

سبلمية، وكل دائرة من ىذه الدوائر ليا الدائرة الفمسطينية والدائرة العربية والدائرة اإل
 . (2)دورىا في الصراع مع الصييونية، وعمييا واجبات"

وعن نظرتيا إلى الحركات اإلسبلمية األخرى، أشارت حركة حماس، في 
ميثاقيا، إلى أنيا تنظر إلى ىذه الحركات "نظرة احترام وتقدير"، وىي "إن اختمفت 

في جوانب وتصرفات "، وال يفوتيا " أن تبقي معيا في جانب أو تصور اتفقت معيا 
 .  (3)رافعة لراية الوحدة وتسعى جاىدة إلي تحقيقيا عمى الكتاب والسنة"

وبعد تأسيس حماس، انشغمت الساحة الفمسطينية بموضوع العبلقة بين منظمة 
التحرير وحركة حماس، فبعد سنين طويمة من قيادة المنظمة لمعمل الوطني 

يميا القائد حركة التحرير الوطني الفمسطيني )فتح(، ظيرت حركة الفمسطيني، وفص

                                                           

 .114-113تفاضة الفمسطينية الكبرى، ص( النشاش، عبد اليادي: االن1)
 ( ميثاق حركة حماس.2)
 ( ميثاق حركة حماس.3)
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سياسية لدييا مشروعيا، حيث اعتقد البعض بأن مشروعيا جاء لييّدد تفّرد المنظمة 
بتمثيل الشعب العربي الفمسطيني في الداخل والشتات، وقد أخذت العبلقة بين حركة 

من التنافس واألطروحات والرؤى  حماس ومنظمة التحرير الفمسطينية أشكااًل ُمتعّددة
 .(1)والتباينات واإلشكاليات

وقد اتسمت العبلقة بين حماس وفصائل منظمة التحرير بالتنافس وعدم الثقة 
واالقتتال أحيانًا، عممًا أن كبلىما كانا يعمبلن في أجواء االنتفاضة ومقاومة الشعب 

مجين مختمفين لكبل الطرفين الفمسطيني لبلحتبلل "اإلسرائيمي"، وقد أسيم وجود برنا
في زيادة الخبلفات بينيما، فجوىر الخبلف بين حماس ومنظمة التحرير قائم عمى 
أساس وجود تناقض بين مشروعين، ولو عبلقة بالمرجعية األيدلوجية لكبل الحركتين، 
واستناد كل منيما إلى منطمقات أيدلوجية وفكرية مختمفة، فحماس تنطمق من 

وبأن فمسطين من البحر إلى النير ىي أرض وقف إسبلمي، بينما  مرجعية إسبلمية،
تبنت فتح حمول التسوية الداعية إلى خيار الدولتين في فمسطين، والعيش جنبًا إلى 
جنب مع "إسرائيل" في سبلم شامل، وحماس تصر عمى استمرار المقاومة والجياد، 

 .(2)رائيل"بينما أعمنت قيادة فتح نبذ العنف والعمل المسمح ضد "إس

ومما أثار المخاوف لدى قيادة المنظمة من أن تشكل حركة حماس منافسًا 
حقيقيًا ليا، أنيا لم تقر حماس في ميثاقيا، بأن م. ت. ف، ىي الممثل الشرعي 
والوحيد لمشعب الفمسطيني، بل اشترطت حماس عمى المنظمة التخمي عن 

وىو موقف لم يكن سوى مناورة  "أيديولوجيتيا العممانية" مقابل االنضمام إلييا،
ببلغية ولفظية تكفل لمحركة تجنب االعتراف بالصفة التمثيمية لمنظمة التحرير 

 .(3)الفمسطينية

                                                           

 م.2015أيمول )سبتمبر(  2( بدوان، عمي: حماس ومنظمة التحرير الفمسطينية، صحيفة الوطن الفطرية، األربعاء 1)
 .4ص ( نوفل، أحمد سعيد ؛ صالح، محسن محمد: موقف حماس من منظمة التحرير الفمسطينية،2)
 ( ميثاق حركة حماس.3)
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وفي محاولة لطمأنة الفصائل الوطنية الفمسطينية أكد الميثاق أن حركة حماس 
فييا،  تبادل ىذه الفصائل "االحترام، وتقدر ظروفيا والعوامل المحيطة بيا والمؤثرة

وتشد عمى يدىا ما دامت ال تعطي والءىا لمشرق الشيوعي أو الغرب الصميبي، 
ناظرًا إلى منظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا "من أقرب المقربين إلى حركة 
المقاومة اإلسبلمية؛ ففييا األب أو األخ أو القريب أو الصديق، وىل يجفو المسمم 

فوطننا واحد، ومصابنا واحد ومصيرنا واحد،  أباه أو أخاه أو قريبو أو صديقو،
وعدونا مشترك"، وفي نفس المادة تبين الحركة بأنيا ال يمكن ليا أن تستبدل إسبلمية 
فمسطين الحالية والمستقبمية لتتبنى الفكرة العممانية، وىذا يعني بأن حماس ال يمكن 

 . (1)ت إسبلميةأن تقبل بمنظمة التحرير ممثبًل لمشعب الفمسطيني إال إذا أصبح

غير أن " ميثاق " حماس ما لبث أن رسم الحد الفاصل بين حركة المقاومة 
اإلسبلمية ومنظمة التحرير الفمسطينية حين نص عمي: " وتأثرًا بالظروف التي 
أحاطت بتكوين المنظمة، وما يسود العالم العربي من بمبمة فكرية، نتيجة الغزو 

لم العربي منذ اندحار الصميبين وعززه االستشراق الفكري الذي وقع تحت تأثيره العا
والتبشير واالستعمار وال يزال، تبنت المنظمة فكرة الدولة العممانية...، والفكرة 
العممانية مناقضة لمفكرة الدينية مناقضة تامة، وعمى األفكار تبنى المواقف 

وما -الفمسطينيةوالتصرفات وتتخذ القرارات. ومن ىنا، ومع تقديرنا لمنظمة التحرير 
"اإلسرائيمي"، ال  –وعدم التقميل من دورىا في الصراع العربي -يمكن أن تتطور إليو

يمكننا أن نستبدل إسبلمية فمسطين الحالية والمستقبمية لنتبنى الفكرة العممانية، 
 .(2)فإسبلمية فمسطين جزء من ديننا، ومن فرط في دينو فقد خسر

حتيا في ميثاقيا وبياناتيا الدورية، إلى الدور واستنادًا إلى األفكار التي طر 
المتزايد األىمية التي صارت تمعبو في إطار االنتفاضة الشعبية، برزت حركة 
حماس باعتبارىا المعبر األبرز عن تيار "الرفض" عمى الساحة الفمسطينية ومركزًا 

                                                           

 ( ميثاق حركة حماس.1)
 ( ميثاق حركة حماس.2)
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السياسية من ، وسعت جاىدة لزيادة قوتيا (1)الستقطاب التعبيرات األخرى ليذا التيار
أجل الحصول عمى أكبر قدر من الفاعمية التأثيرية عمى القرار الفمسطيني، وبعد ان 
نجحت "حماس" ميدانيًا في تثبيت نفسيا أمام فمسطينيي األرض المحتمة كقوة 
لى حد ما متكافئة، لمقوى الوطنية، أرادت استثمار نجاحيا في إحداث  موازية، وا 

ة إلييا لكسب المزيد من المؤيدين، كي تتمكن من منافسة تحوُّل في النظرة الجماىيري
حداث التغيير البلزم بحسب نظرىا في الطبيعة العممانية لمنظمة  القوى الوطنية وا 
التحرير، أي إن "حماس" أرادت لنفسيا موقعًا متميزًا ومؤثرًا داخل خريطة القوى 

 .(2)السياسية الفمسطينية

فمسطينية، بادرت حركة حماس إلي اقتراح وعشية تبني "مبادرة السبلم" ال 
تشرين الثاني )نوفمبر(  10برنامج بديل لبرنامج منظمة التحرير، فوجيت في 

م، نداء إلى أعضاء الدورة التاسعة عشرة لممجمس الوطني الفمسطيني، أشارت 1988
فيو إلى أنيا "قد انطمقت واضعة نصب عينييا الجياد الشامل حتى تحرير كل 

م، 1987ديسمبر )كانون األول(  8اتخذت قرار تفجير االنتفاضة في فمسطين، و 
من أجل تحقيق ىذا اليدف"، وذلك من منطمق اعتقادىا "أن أرض فمسطين ممك 
ألجيال المسممين الي يوم القيامة، ال يصح التفريط بيا أو بجزء منيا...، وال يممك 

ة "، وأن المعركة " مع ذلك منظمة أو كل المنظمات سواء كانت فمسطينية أو عربي
الصياينة ليست معركة عمى اقتسام حدود وال خبلفًا عمى قطعة أرض، ]بل ىي[ 
معركة وجود ومصير، مؤكدة أن مشروع مايسمي بـ " الحكومة المؤقتة " أو " وثيقة 
االستقبلل " أو "حكومة المنفي"، وما يتضمنو ذلك من مشروع لمتسوية، ليس إال 

 .  (3)و طعنة إلنجازات االنتفاضةاستدراجًا ىدفو توجي

                                                           

 .376( الشريف، ماىر: البحث عن كيان، مرجع سابق، ص1)
 .     74( الجرباوي، عمي: مرجع سابق، ص2)
، (؛ من وثائق االنتفاضة المباركة10/11/1988( انظر:" نداء إلى المجمس الوطني الفمسطيني التاسع عشر " )3)

وثائق حركة المقاومة اإلسبلمية، سمسمة بيانات الحركة، السنة األولى لبلنتفاضة، المكتب اإلعبلمي، 
 .183-179ص
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تشرين  12وفي نداء آخر، وجيتو في يوم افتتاح دورة المجمس الوطني في 
م، خاطبت حركة حماس أعضاء المجمس الوطني بقوليا: 1988الثاني )نوفمبر( 

"وال نذيع سرًا إذا أعمنا لكم أن انعقاد دورتكم ىذه في ظل التراجع العربي وضغوطو 
فمسطينية يراد منو انتزاع شرعية الكيان الييودي باسمكم، وقد تتمثل عمى القيادة ال

( 242أو ) 1947( لعام 181الشرعية باالعتراف بقرار األمم المتحدة رقم )
( أو غيرىما من القرارات والمشاريع التي تؤكد حق الكيان الييودي في 338أو)

رة السياسية التي كانت العيش بسبلم وأمان فوق أرضنا المقدسة"، وفي مقابل المباد
تعد ليا قيادة منظمة التحرير اقترحت حركة حماس، في النداء نفسو، عمى أعضاء 

 المجمس الوطني تبني برنامج آخر يقوم عمى أساس:

حق لمشعب الفمسطيني -كاممة غير منقوصة-التأكيد عمى أن أرض فمسطين -1
نيا، سواء ما ولؤلمة العربية كميا، وأن الوجود الصييوني عمييا أو جزء م

، ال يبطل ىذا الحق بأي حال من 1967أو  1948احتل في عام 
 األحوال.

التخمي عن مسيرة الحمول السممية والمؤتمرات والقرارات الدولية، والوقوف  -2
أمام تيار الواقعية السياسية وكل المنادين بالتفاوض مع العدو واالعتراف بو 

 ميما كمف ذلك من ثمن.
عادة البندقية الفمسطينية المقاتمة اعتماد الجياد  -3 طريقًا وحيدًا لمتحرير وا 

حياء العمميات االستشيادية المنتخبة داخل  الستئناف العمل الفدائي وا 
 فمسطين المحتمة.

ربط القضية الفمسطينية بعمقيا اإلسبلمي والعمل عمي حشد طاقات األمة  -4
مكانياتيا اليائمة لمعركة تحرير المسجد األ  قصى.اإلسبلمية وا 

االلتفات الصادق إلي الشعب الفمسطيني داخل فمسطين وخارجيا وتبني  -5
 .(1)آمالو وآالمو، والعمل عمى تخفيف معاناتو وتثبيت وجوده عمى األرض"

                                                           

 ( وثيقة لمتاريخ من حركة المقاومة اإلسبلمية )حماس( مقدمة إلى المجمس الوطني الفمسطيني التاسع عشر"1)
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وقد فرض الحضور المتنامي لمتيار اإلسبلمي، عمى صعيدي الفعل والفكر، 
التيار ومن كيفية عمى فصائل منظمة التحرير المختمفة أن تحدد موقفيا من ىذا 

التعامل معو، وال سيما بعد أن صار يشكل تيارًا موازيًا ومنافسًا داخل المناطق 
الفمسطينية المحتمة، وفي ىذا السياق، عبرت الفصائل المعارضة لمنيج الذي 
انتيجتو قيادة منظمة التحرير، والتي بقيت متمسكة بمواقف "الرفض"، عن ترحيبيا 

ادت بالدور المتنامي الذي يمعبو في مناىضة االحتبلل ببروز ىذا التيار، وأش
اإلسرائيمي؛ واعتبرت أن "القوى الدينية الموجودة تحت االحتبلل ىي قوى نامية 

 . (1)وتمعب دورًا بطوليًا ومشرفًا"

أما الفصائل المنضوية في إطار "القيادة الوطنية الموحدة" لبلنتفاضة، فقد 
أىمية دور التيار اإلسبلمي في االنتفاضة الشعبية  سعت، في البدء، إلى التقميل من

وتأثيره عمى سكان المناطق الفمسطينية المحتمة، ثم صارت تحذر، وال سيما حركة 
فتح، من مخاطر بروز ىذا التيار كمنافس لمنظمة التحرير، مع تأكيد الحرص عمى 

صفوف نسج عبلقات التحالف الميداني معو ودعوة تعبيراتو إلى االنخراط في 
 . (2)المنظمة

وبعد عام تقريبًا عمى صدور ميثاق حماس، وفي مقابمة صحافية مع مجمة 
فمسطيني المسممة، وردًا عمى سؤال جول اعتراف حماس بالمنظمة كممثل لمشعب 
الفمسطيني، ميز الشيخ أحمد ياسين، ما بين المنظمة كإطار وطني، والمنظمة 

طار وطني كما ورد في الميثاق من حيث كتوجو سياسي وبنية قائمة، فالمنظمة كإ
األىداف والتشكل مقبولة من "حماس"، وأما المنظمة كتوجو سياسي "حالي يعترف 
بـ "إسرائيل" وبقرارات الشرعية الدولية فيي مرفوضة"، بمعنى أن الخبلف لم ُيعد قائمًا 

الخبلف  عمى أساس أن المنظمة عممانية فقط، بل بسبب اعترافيا بـ "إسرائيل"، وبات
                                                                                                                                                

المقاومة اإلسبلمية، سمسمة بيانات الحركة، السنة  (؛ من وثائق االنتفاضة المباركة، وثائق حركة12/11/1988)
 .190-184األولى لبلنتفاضة، المكتب اإلعبلمي، ص

 .377-376( الشريف، ماىر: البحث عن كيان مرجع سابق، ص1)
 .377( المرجع السابق، ص2)
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أوسع من قبل بين مشروعين فمسطينيين مختمفين ومتنافسين، مشروع التسوية الذي 
تبنتو منظمة التحرير، ومشروع حركة حماس القاضي بتحرير فمسطين من النير إلى 

 .(1)البحر

وكانت حركة "حماس" قد أخذت تركز، بعد تعاظم ثقميا السياسي وتزايد حدة 
مة التحرير، عمى االنتخابات باعتبارىا الوسيمة الوحيدة الخبلف بينيا وبين قيادة منظ

لتمكين الشعب الفمسطيني من اختيار قيادتو بحرية، وبعد أن أثبتت قوتيا االنتخابية 
عمى ىذا الصعيد من االنتخابات القطاعية، أصبحت "حماس" بناء عمى ذلك 

المجمس % من مقاعد  ٠٤تطالب، كشرط لدخوليا منظمة التحرير، الحصول عمى 
 . (2)الوطني الفمسطيني، إضافة إلى تغيير التوجيات والسياسات الفمسطينية

"اإلسرائيمية" التي انطمقت بعد انعقاد  –وعمى خمفية المفاوضات الفمسطينية 
م، شيدت 1991مؤتمر مدريد لمسبلم في الثبلثين من تشرين األول )أكتوبر( 

، وانقسامًا سياسيًا بين فصائميا أثر الساحة الفمسطينية حالة غياب الوحدة الوطنية
عمى مسألة تمثيل المنظمة لمشعب الفمسطيني، فقد برز خبلف كبير بين الفصائل 
الفمسطينية في تقويم المشاركة الفمسطينية في مؤتمر مدريد، بين المؤيدين لممشاركة 
 في المؤتمر ومعارضييا، وقد كان االنقسام والخبلف حوليا حادًا، اتجاه يعارض
األسس والقواعد التي قامت عمييا عممية التسوية، ويعارض المشاركة الفمسطينية 
فييا، أما االتجاه األخر فيو مع المشاركة في العممية وتقوده حركة "فتح" رغم 
مبلحظاتو عمى األسس والقواعد التي انطمقت منيا، فالجانب الفمسطيني المشارك 

ر حماسًا لمواصمة المفاوضات، ومواصمة في المؤتمر، قد قيم األوضاع، وأصبح أكث
العمل من داخميا لتحسين أسس وشروط مشاركتو فييا، خاصة لجية انتزاع الحق 
في أن تكون م. ت. ف. طرفًا مباشرًا في المفاوضات، وجاءت ميرجانات االستقبال 

                                                           

 .6( نوفل، أحمد سعيد ؛ صالح، محسن محمد: مرجع سابق، ص1)
 .     77، عمي: مرجع سابق، ص( الجرباوي2)
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ومسيرات أغصان الزيتون الجماىيرية الحاشدة في غزة والضفة التي استقبمت الوفد 
 .(1)ئد من مدريد لتزيد من اندفاع الوفد والقيادة عمى متابعة المفاوضاتالعا

وكانت الفصائل والقوى الفمسطينية المعارضة لمبدأ المشاركة الفمسطينية في 
مؤتمر مدريد، والتي صارت تتعاون في ما بينيا من خبلل أشكال وأطر عديدة 

يام من انعقاد المؤتمر لمتنسيق داخل األرض المحتمة وخارجيا، قد أكدت، قبل أ
المذكور، أن نتائجو لن تكون ممزمة لمشعب الفمسطيني، وفي بيان أصدرتو عشرة 

تشرين األول، دعيت قيادة منظمة التحرير الفمسطينية إلى التراجع  24فضائل، في 
عن قرارىا بالمشاركة في مؤتمر مدريد" اليادف إلى تصفية قضيتنا وبيت المقدس " 

 . (2)ات الفمسطينية التي اختيرت ليذه المشاركة إلى االنسحابكما دعيت الشخصي

وتركزت جدلية المعارضة عمى أن المؤتمر يتجاوز الثوابت الفمسطينية 
المنصوص عمييا في الميثاق الوطني الفمسطيني، دون أي مقابل أو وعد حقيقي ال 

ائيل" تجران العرب من قبل الواليات المتحدة، وال من قبل "إسرائيل"، وأن أمريكا و"إسر 
نحو مواقفيما، ولن يقرا بالحقوق الثابتة لمشعب الفمسطيني، ولن يقدما شيئا حقيقيا 
باتجاه إقامة دولة فمسطينية، وكذلك تجاىل مؤتمر مدريد بحث القضايا الجوىرية 

 .(3)والصعبة في الصراع، وركز عمى القضايا الفرعية الناجمة عن ذلك الصراع

م، نقطة انعطاف نوعية في مسار 1993اتفاق أوسمو عام ومثل التوقيع عمى 
الحركة الوطنية الفمسطينية، وأدخميا في مرحمة جديدة أدت إلى انييار الوحدة 
الوطنية الفمسطينية، فقد أدي اتفاق "إعبلن المبادئ" الفمسطيني _ "اإلسرائيمي"، 

 ين و"اإلسرائيميين"مفاوضات السبلم بين الفمسطينيواالتفاقات التي تمتو، واستمرار 
ضمن تحرك اإلدارة األميركية، إلى توليد استقطاب حاد في الساحة الفمسطينية بين 
حركَتي ''فتح'' و''حماس''، وساىم في تعميق االنقسام بين مؤيد ومعارض، وتراشق 

                                                           

 . 106واشنطن، ص –( ممدوح، نوفل: االنقبلب المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية مدريد 1)
 .410( الشريف، ماىر: البحث عن كيان، مرجع سابق، ص2)
 .79-78( قاسم، عبد الستار: الطريق إلى اليزيمة، ص3)
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التُّيم ووقوع صراعات واقتتال بينيا، وأصبح من الصعب العمل ضمن برنامج 
يو، األمر الذي أدى إلى غياب اإلجماع الوطني، وبذلك سياسي مشترك ومتفق عم

 .(1)تعرضت الوحدة الوطنية لمتصدع

وبعد اتفاق أوسمو، رفضت حماس حق المنظمة في أن تكون ممثمة 
لمفمسطينيين، واشترطت حماس لبلعتراف بالمنظمة كممثل لمشعب الفمسطيني عدم 

أجل التحرير، ويتضح ذلك من االعتراف بـ "إسرائيل"، وعدم التخمي عن الكفاح من 
م، "ادعت 1993تصريح الشييد القائد عبد العزيز الرنتيسي في أيمول )سبتمبر( عام 

منظمة التحرير أنيا تمثل الشعب الفمسطيني عندما كانت تسعى لتحرير فمسطين، 
فبأي حق تدعي اآلن أنيا تمثل الشعب الفمسطيني بعد أن اعترفت بـ "إسرائيل" 

، وقد أعمن المتحدثون باسم حماس في أكثر من مناسبة عن ”سطينوأعطتيا كل فم
 .(2)الشعب الفمسطيني قد أصبح ببل قيادة"”الحاجة إلى قيادة جديدة ألن 

"اإلسرائيمية" التي  –من جانب آخر، ىيأ اتفاق أوسمو واالتفاقيات الفمسطينية 
ا، انتياء دور تمتو، لتحوالت واسعة في النظام السياسي الفمسطيني، ولعل أبرزى

نشاء السمطة  منظمة التحرير الفمسطينية، فقد كان لعودة قيادة م. ت. ف لمداخل، وا 
الفمسطينية، وتركيز الجيود عمى بنائيا ووظائفيا، والمراىنة غير المحسوبة عمى 
تحوليا إلى دولة سيادية خبلل أعوام معدودة، ساىما في تيميش مقصود لمؤسسات 

ة الحط من مكانتيا باعتبارىا الوعاء الحاضن والموحد منظمة التحرير، ولعممي
لمشعب الفمسطيني في فمسطين والشتات، وقد وّلد تيميش دور مؤسسات المنظمة، 
واالنقسام العمودي الجاري في الحركة السياسية الفمسطينية، وشمل مؤسساتيا 

العتراف التشريعية المنتخبة، أزمة تمثيل لمشعب الفمسطيني عمى الرغم من بقاء ا

                                                           

 .79( الجرباوي، عمي: مرجع سابق، ص1)
قل: منظمة التحرير وسيمة حماس لتحقيق أىدافيا السياسية، موقع الكتروني: ( صبلح، ع2)

http://www.watan.ps/ar/?Action=Details&ID=25745 
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الدولي والعربي بالمنظمة كممثل لمشعب الفمسطيني، لكن ىذا التمثيل يتحول مع 
 .(1)بقائيا مغّيبة، إلى تمثيل شكمي تماماً 

"اإلسرائيمية" التي تمتو،  –وكذلك، شكل اتفاق أوسمو واالتفاقيات الفمسطينية 
تحرري، واختزالو  تحديًا خطيرًا وتيديدًا مباشرًا لممشروع الوطني الفمسطيني كمشروع

 في مشروع التسوية اليادف إلى إقامة حكم ذاتي ناقص في الضفة والقطاع،

ويخضع لمييمنة "اإلسرائيمية"، فالمشروع الكياني يتعارض بأسسو وميماتو مع 
المشروع التحرري، بل إنو يقوم بالنتيجة عمى حسابو ال إلى جانبو، فالمشروع 

المشروع التحرري، ويستمد قوتو وشرعيتو من الكياني الحالي، يشكل تراجعًا عن 
ن  صفقة بائسة، لكن ممزمة، تمت بين طرفين غير متكافئين عمى اإلطبلق، وا 
الدعوة إلى التكامل بين المشروعين )الكياني والتحرري( تصبح ضربًا من األوىام، 
ليس ذلك فحسب، بل إن محاولة الجسر بين المشروعين، فضبًل عن التكامل 

بدو أبعد عن المنطق، وأقرب إلى المستحيل، األمر الذي أدى إلى حدوث بينيما، ت
تصدع في اإلجماع الوطني حول ىذا المشروع، وأصبح التناقض بين المشروعين 

 .(2)عائقًا أمام تحقيق الوحدة الوطنية لدى الشعب الفمسطيني

ورغمًا من ذلك، تطورت العبلقات التنسيقية بين حركة "حماس" والفصائل 
معارضة، وكانت حركة "حماس" المبادرة إلى تطوير جبية الفصائل العشرة بعد ال

م، إلى تحالف القوى بيدف إسقاط االتفاق 1993توقيع المنظمة اتفاق أوسمو عام 
، وأّما (3)بالمواجية السياسية واإلعبلمية، وعبر إطار القوى الوطنية واإلسبلمية

الخبلفات العميقة القائمة بين أطراف  صعوبة إسقاط اتفاق "أوسمو" فإنيا تكمن في
المعارضة الفمسطينية، من حيث التشخيص والحمول، وعدم قدرتيا عمى بمورة برنامج 
سياسي وتنظيمي وعسكري لمتصدي لبلتفاق، وبروز تباينات بين مختمف الطروحات 
الصادرة عن تجمعات تمك الفصائل، وقد دعت "حماس" إلى إنشاء جبية أو تحالف 

                                                           

 .33( ىبلل، جميل: إشكاليات التغيير في النظام السياسي الفمسطيني، ص1)
 .141( مجمة الدراسات الفمسطينية: ندوة مثقفون فمسطينيون في سورية، ص2)
 .143الحسيني، سنية: االنقسام وحدود التباين الفكري بين "فتح" و"حماس"،.ص( 3)
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سبلمي عريض ذي برنامج سياسي موحد، يضم في عضويتو فصائل وطني إ
ومستقمين من مختمف االتجاىات، ويسعى إلسقاط االتفاق بالمواجية السياسية 

 .(1)واإلعبلمية

وفي إطار سعى الحركة لتطوير وتجديد فكرىا السياسي، أصدرت "حماس" في 
ت العامة"، بعد تكينات م، ما أسمتيا "وثيقة المبادئ والسياسا2017األول من أيار 

استمرت سنوات، بأن الحركة تعكف إما عمى تغيير ميثاقيا األصمي الذي أصدرتو 
م، أو عمى صياغة وثيقة سياسية جديدة تعيد من خبلليا الحركة تقديم 1988عام 

نفسيا وفكرىا في ضوء خبرتيا المتراكمة ونضج تجربتيا، وتعّبر وثيقة "حماس" 
"اإلسرائيمي" في  –كة من القضايا الجوىرية لمصراع العربي الجديدة عن مواقف الحر 

ديباجة واثنتين وأربعين فقرة مرقمة ومصاغة بحذر وعناية ومن دون رطانة لغوية 
فائضة. وفيما تؤكد الوثيقة التزام الحركة بمبادئيا األساسية، فإنيا تبدي قسطًا وافرًا 

من المناورة السياسية في من المرونة عبر ترك مساحات رمادية تمكن "حماس" 
 .(2)المستقبل

وتناولت الوثيقة قضية شائكة طالما واجيتيا "حماس" وىي الموقف من منظمة 
التحرير الفمسطينية وصفتيا التمثيمية، "حماس" قدَّرت دائمًا أن أي اعتراف بمنظمة 
التحرير كممثل شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني يحرم الحركة من فرصة طرح نفسيا 

ديل، رغم ذلك، تجنبت الحركة أي رفض عمني وصريح لتمك الصفة التمثيمية كب
لممنظمة ألنيا تدرك الكمفة الباىظة ألي رفض من ىذا النوع عمى شعبيتيا وسط 
األغمبية الفمسطينية التي تعتبر المنظمة مظمتيا الوطنية السياسية، لكن "حماس" 

نية األخرى تحت تمك المظمة، برفضيا االنضمام إلى الفصائل السياسية الفمسطي

                                                           

 .34( الحروب، خالد: حماس واتفاق غزة أريحا أوالً ، ص1)
(، جريدة األيام 2من  1« )األسممة»عمى حساب « الفمسطنة»الجديد: « حماس»( الحروب، خالد: ميثاق 2)

 م.18/11/2017الفمسطينية، رام اهلل، 
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لطالما أثارت الشكوك حول مكانة المنظمة كـ "ممثل شرعي ووحيد لمشعب 
 .(1)الفمسطيني"

وتقر "حماس" في الوثيقة الجديدة بأن منظمة التحرير ىي "إطار عمل وطني" 
عادة ىيكمتو لتصبح المنظمة إطارًا جامعًا بحق  لمفمسطينيين وتدعو إلى إصبلحو وا 

يد طريق انضمام "حماس" إلى صفوفيا، وحسب تعبيرات الوثيقة الجديدة، وبما يم
فإن "منظمة التحرير الفمسطينية إطار وطني لمشعب الفمسطيني في الداخل والخارج 
عادة بنائيا عمى أسس  يجب المحافظة عميو، مع ضرورة العمل عمى تطويرىا وا 

سطيني، وبما يحافظ ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفم
عمى الحقوق الفمسطينية"، كما يممح ىذا الجزء من الوثيقة أيضًا إلى ضرورة بناء 
المؤسسات الديمقراطية لتكون أساسًا لمشراكة الوطنية؛ ويشدد عمى أن دور السمطة 
الفمسطينية "يجب أن يكون في خدمة الشعب الفمسطيني وحماية أمنو وحقوقو 

 . (2)ومشروعو الوطني"

من مساعي ضمها  المحور الثالث: موقف حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"
 التحرير: لمنظمة

حدثت عدة محاوالت إلدخال حركة حماس إلى المجمس الوطني الفمسطيني، 
وبعض المؤسسات القائمة في منظمة التحرير، لكن الحركة كانت تخشى أن ال 
ُتعطى النسبة التي تمّثميا في الشارع الفمسطيني، وتكون مجّرد )ديكور( لمزاعم 

احد تتبناه القيادة أو الفصيل التعددية داخل المنظمة، فبل تستطيع أن تغّير في قرار و 
المييمن داخل المنظمة، ولما ُدعيت حماس إلى االنضمام لممجمس الوطني 

م، تمّخصت شروطيا بضرورة وقف مسمسل التنازالت، 1990الفمسطيني في عام 
وعدم اإلقرار بالوجود الصييوني عمى أي جزء من فمسطين، وتحقيق صدقية التمثيل 

                                                           

(، جريدة األيام 2من  1« )األسممة»عمى حساب « الفمسطنة»الجديد: « حماس»حروب، خالد: ميثاق ( ال1)
 م.18/11/2017الفمسطينية، رام اهلل، 

 .2017أيار/مايو 1، البند التاسع والعشرين، ”المبادئ والسياسات العامة“( وثيقة حماس الجديدة وثيقة 2)
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اميا الحقيقية، وممارسة الديمقراطية الحقيقية، سواء لمختمف الفصائل بحسب أحج
في إبداء الرأي أم في تسّمم المسؤوليات القيادية. ورأت حماس في مناسبات عديدة 
أن تمثيميا الشعبي يتجاوز األربعين بالمئة، من ىنا وجب تمثيميا بالنسبة نفسيا في 

 .(1)مؤسسات منظمة التحرير

تمك المشكمة، حددت حماس شروطيا معينة وفي إطار السعي المتبادل لحل 
النضماميا إلى منظمة التحرير ومشاركتيا في عضوية المجمس الوطني الفمسطيني، 
فردًا عمى الدعوة التي وجيت إلييا لممشاركة في أعمال المجنة التحضيرية إلعادة 

م، 1990نيسان 6تشكيل المجمس الوطني الفمسطيني، وجيت حركة حماس في 
الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجمس، عرضت عميو فييا تصوراتيا مذكرة إلي 

ألسس تشكيل المجمس الوطني وشروطيا لممشاركة في عضويتو، فبخصوص 
األسس، أكدت المذكرة أن "االنتخاب وليس التعيين ىو الوسيمة األساسية المعتمدة 

ذا تعذر إجراء االنتخابات "فيج ب أن يعكس الختيار أعضاء المجمس الوطني، وا 
التشكيل أوزان القوى السياسية الموجودة عمي الساحة بأعداد تتناسب وأحجاميا"، 
عمي أن يجري "تخفيض عدد أعضاء المجمس الوطني" و"تعديل الميثاق الوطني 

 . (2)الفمسطيني بما ينسجم مع عقيدة الشعب الفمسطيني المسمم وتراثو األصيل"

قد طرحت حماس شروط لممشاركة في أما في ما يتعمق بشروط المشاركة، ف
المجمس الوطني، وىي: اعتبار فمسطين من البحـر إلي النيـر وحدة ال تتجزأ، وىي 
حق لمشعب الفمسطيني، ورفض التفريط بأي جزء من أرض فمسطين، ورفض كل 
القرارات الدولية، والتأكيد عمى الخيار العسكري، واعتبار قضية فمسطين قضية األمة 

إلسبلمية جمعاء، والتأكيد عمى أىمية استمرار االنتفاضة وتطويرىا، العربية وا
وتمثيل حماس في المجمس بعدد يساوي ويكافئ ثقميا في الساحة، والذي يتراوح بين 

% من مجموع أعضاء المجمس، والتخمي عن كافة التراجعات والتنازالت 40-50
                                                           

 .115نية وحركة "حماس"، ص( حيدري، نبيل: منظمة التحرير الفمسطي1)
 .379( الشريف، ماىر: البحث عن كيان، مرجع سابق، ص2)
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تضحياتو، التي كان واالعترافات التي تتناقض مع حقوقنا ومع تطمعات شعبنا و 
 .(1)م1988آخرىا قرارات الدورة التاسعة عشرة في الجزائر في تشرين ثاني 

وقد جوبو عرض حماس بالرفض من قبل قيادة المنظمة وحركة فتح التي 
كانت تسيطر عمى المنظمة ومؤسساتيا، والتي رأت في عرض حماس مبالغة كبيرة، 

يض نسبة التمثيل التي عرضتيا لو وقد كان من الممكن أن توافق حماس عمى تخف
كانت حماس مطمئنة تمامًا إلى المسار السياسي والنضالي لممنظمة وقيادتيا، إال أن 
المنظمة كانت معنية بتوسيع دائرة تمثيميا الشعبي من خبلل استيعاب حركة حماس 
ضمن حجم ضئيل يسيل التحكم بو، وال يؤثر فعميًا عمى صناعة القرار 

 .(2)الفمسطيني

بيد أن ىذه التحفظات الرسمية لم تمنع القيادة الفمسطينية، في تمك الفترة، من 
البحث عن قواسم مشتركة مع حماس، لكن الود المعمن تضاءل في ضوء اندالع 

م، التي أضافت بعدًا جديدًا لمنزاع بين ٠٩٩٤أزمة الخميج، في آب )أغسطس( 
كان أبرزىا المقاء الذي تم  الطرفين، وحصمت حوارات ومفاوضات بين فتح وحماس،

م، وفي ذلك المقاء طرحت عدة 1991في الخرطوم في شير آب )أغسطس( 
قضايا، منيا دخول حركة حماس في منظمة التحرير، وقد انتيى المقاء دون تحقيق 

 .(3)أي اتفاق

جاءت نتائج اجتماعات الخرطوم مخيبة آلمال الطرفين، وىو ما دعا الطرف 
لى القول إن مطالب حماس شروط "تعجيزية، بعيدة عن الفمسطيني الرسمي إ

% التي تطالب حماس بيا  ٠٤المنطق وغير واقعية، وعمَّل ذلك بالقول إن نسبة ال 
من تشكيمة المجمس الوطني ال تتوافق مع الحجم الطبيعي ليا، واتيميا بمحاولة 

عدة المعمول "اشتقاق" معايير خاصة، في تحديد نفوذىا وحجم تمثيميا تتعارض والقا
                                                           

 .319-318( الحروب، خالد: مرجع سابق، ص1)
 .8( نوفل، أحمد سعيد ؛ صالح، محسن محمد: مرجع سابق، ص2)
 .9( المرجع السابق، ص3)
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بيا بين المنظمات الفمسطينية القائمة عمى مبدأ "التوافق" في شأن الحجوم ونسبة 
التمثيل في المجمس، كما الحظ أن المناداة باالنتخابات الختيار األعضاء "غير 
مجدية، ألن حماس تعرف، تمامًا، أنو ليس من المسموح إجراء انتخابات في أصغر 

عربية، من جيتيا، أبدت حماس مرونة حيال مطمب مخيم فمسطيني في الدول ال
التمثيل، وأعمنت الموافقة عمى "حل وسط"، لكنيا ربطت ذلك بإلغاء قرارات الدورة 
التاسعة عشرة لممجمس الوطني، متجاوزة، في الظاىر، إشكالية التمثيل إلى إشكالية 

ء طريق البرامج السياسية لممنظمة، األمر الذي وضع الطرفين، من جديد، إزا
 .(1)مسدود

م، سعت منظمة التحرير، التي 1992وفي منتصف تشرين األول )أكتوبر( 
تخشى استمرار تصاعد نفوذ حماس، لترتيب لقاء مصالحة في الخرطوم، بعد 
وساطة األمين العام ل"الجبية اإلسبلمية القومية" السوداني حسن الترابي، بيد أن 

ت، بعد أن رفضت قيادة حماس حضور الجيود التي ُبذلت في ىذا االتجاه فشم
اجتماع مع عرفات قبل أن يقدم "اعتذارًا عمنيا "عمى ما اعتبرتو الحركة "تصريحات 
ميينة" ضدىا، وىذا تمميح ضمني إلى ما قالو عرفات، خبلل اجتماعو إلى أعضاء 
المجمس الوطني الفمسطيني المقيمين في عمان، والتي وصف فييا أعضاء الحركة 

فراد قبيمة الزولو". طبعًا، رفض عرفات االعتذار، مع تأكيده التزام المنظمة بأنيم "أ
 .(2)ضرورة ضمان الوحدة الوطنية الفمسطينية

غير أن عنصرًا جديدًا طرأ عمى العبلقة وشّجع منظمة التحرير عمى بذل مزيد 
من الجيد لمتحرك باتجاه حماس وقد انبثق ىذا العنصر عن القرار "اإلسرائيمي" 

مواطنًا فمسطينيًا من األرض المحتمة، ينتمي معظميم إلى  ٠٠٤القاضي بإبعاد 
لى تونس وفد منيا ضم، الحركة، ولّبت حماس الدعوة، عمى عجل، وتوجو إ

باإلضافة إلى رئيس الوفد الدكتور موسى أبو مرزوق، كبًل من إبراىيم غوشة ومحمد 
                                                           

 .125-124( حيدري، نبيل: منظمة التحرير الفمسطينية وحركة "حماس"، ص1)
 .126( المرجع السابق، ص2)
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نزال )ممثميا في األردن( وعماد العممي، وقدمت حماس إلى اجتماع القيادة 
الفمسطينية مذكرة من خمس نقاط كررت فييا مطالبيا باالنسحاب الفوري من 

المسمح خيارًا استراتيجيًا لممواجية، والدعوة إلى حوار  المفاوضات، واعتماد الكفاح
وطني شامل لمقوى الفمسطينية كافة من أجل إنياء حالة االنقسام عمى الساحة 
جماع عمى  الفمسطينية، وأسفرت اجتماعات تونس عن "تفّيم" لموقف حماس، وا 

لكفاح موقف فمسطيني بالنسبة إلى المبعدين، وموافقة عمى تصعيد االنتفاضة وا
المسمح. كما نوقش موضوع الحوار الوطني الشامل، لكن لم يؤخذ أي قرار ممزم 

 . (1)بشأنو

وفي وقت الحق، تم في الخرطوم عقد اجتماع بين ممثمي فتح وممثمي حماس 
م بدعوة من رئيس المؤتمر الشعبي 1993كانون الثاني )يناير(  4و 3و 2أيام 

ؤد االجتماع إلى بمورة موقف موحد، وبعد اإلسبلمي الدكتور حسن الترابي، ولم ي
ثبلثة ايام من االجتماعات بين فتح، التي ترأس وفدىا ياسر عرفات،، وحماس، التي 
ترأس وفدىا الدكتور موسى أبو مرزوق، صرح حسن الترابي في مؤتمر صحافي أن 
الحركتين اتفقتا عمى رسم الطريق الذي سيؤدي، عاجبًل أو آجبًل، إلى انضمام 

س إلى منظمة التحرير الفمسطينية، وأكد "أن الخبلفات عمى اقتسام المناصب حما
داخل منظمة التحرير الفمسطينية أمكن تجاوزىا، وىي أصبحت مسألة إجرائية 

 . (2)اآلن"

وشيدت اجتماعات الخرطوم خبلفات حادة بين وفدي الحركتين، وال سيما في 
ي البيان الختامي أصرت فتح عمى شأن منظمة التحرير كممثل لمشعب الفمسطيني فف

أن يتضمن البيان التشديد عمى أن منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثل الشرعي 
الوحيد لمشعب الفمسطيني، بينما رأى وفد حماس أن االعتراف بمنظمة التحرير 
الفمسطينية يعني، من وجية نظره، أن حماس توافق، من حيث المبدأ، عمى 

                                                           

 .9( نوفل، أحمد سعيد ؛ صالح، محسن محمد: مرجع سابق، ص1)
 م.4/1/1993 – 2( محظر لقاء الخرطوم بين ممثمين عن حركتي "فتح"  و "حماس" 2)
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ا اقترح صيغة توفيقية بديمة، نصت عمى اعتبار منظمة مفاوضات السبلم؛ لذ
التحرير الفمسطينية إطارًا يجمع الفصائل الفمسطينية المنضوية تحت رايتيا، إال إن 
ىذا الطرح "التوفيقي" لم يقبل وفد فتح بو، فظل الخبلف قائمًا، وىو ما يفسر 

 . (1)تضمين البيان المشترك موقف كل من الحركتين

من تيميش وتغييب منظمة التحرير، اتفقت الفصائل واألحزاب وبعد سنوات 
الفمسطينية عمى فتح ممف منظمة التحرير، والعمل عمى إعادة بنائيا، ففي مؤتمر 

في القاىرة بمشاركة  17/3/2005-15الحوار الفمسطيني المنعقد، خبلل الفترة 
، ناقشوا فيو الرئيس محمود عباس، وبحضور اثني عشر تنظيمًا وفصيبًل فمسطينياً 

األوضاع الداخمية الفمسطينية وموضوع التيدئة مع "إسرائيل"، كما بحث المؤتمر 
عقد االنتخابات المحمية والتشريعية، وأكد عمى الحوار كوسيمة وحيدة لمتعامل، أما 
فيما يخص منظمة التحرير فقد ذكرت الوثيقة بأنو "وافق المجتمعون عمى تفعيل 

الفمسطينية وفق أسس يتم التراضي عمييا، بحيث تضم وتطوير منظمة التحرير 
جميع القوى والفصائل الفمسطينية بصفة المنظمة الممثل الشرعي الوحيد لمشعب 
الفمسطيني، ومن أجل ذلك تم التوافق عمى تشكيل لجنة تتولى تحديد ىذه األسس 

واألمناء  وتتشكل المجنة من رئيس المجمس الوطني وأعضاء المجنة التنفيذية لممنظمة
العامين لجميع الفصائل وشخصيات وطنية مستقمة، ويدعو رئيس المجنة التنفيذية 

 .(2)ليذه االجتماعات

لقد شكل إعبلن القاىرة وألول مرة صيغة أجمعت عمييا كافة الفصائل 
والتنظيمات، تطالب بتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية كمخرج لؤلزمة 

وضاع الفمسطينية، وكانت تداعيات وضع السمطة الشاممة التي تعصف باأل
الفمسطينية، ومواجياتيا مع "إسرائيل" )السياسية والعسكرية(، تستدعي حوارات 

                                                           

 م.4/1/1993( بيان صادر عن لقاء الخرطوم بين ممثمين عن حركتي "فتح"  و "حماس" 1)
(: "إعبلن القاىرة" الصادر عن الفصائل 2005عن مؤتمر الحوار الفمسطيني )القاىرة ( البيان الختامي الصادر 2)

 .17/3/2005الفمسطينية في 
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داخمية لضبط الموقف السياسي، دار معظميا في القاىرة، وتوصموا إلى تفاىمات 
ىدفيا دخول "حماس" وحركة الجياد اإلسبلمي في إطار منظمة التحرير 

ة، واستدعى ذلك الحديث عن ضرورة "تفعيل المنظمة" أو إعادة بنائيا، الفمسطيني
م، إذ 2006وتجدد ىذا الحديث بقوة بعد نجاح حركة "حماس" في االنتخابات عام 

"اكتشفت" حركة "فتح" أن التمسك بشعار المنظمة يشكل ورقة رابحة في صراعيا مع 
ظمة، ورّدت "حماس" عمى حركة "حماس"، فدعت حركة "حماس" إلى االعتراف بالمن

الدعوة بضرورة تنفيذ قرارات الحوار في القاىرة، وبدء البحث في كيفية تفعيل منظمة 
 . (1)التحرير الفمسطينية

م، 2006وأما الحوارات التي تمت فوز حماس في االنتخابات التشريعية عام 
وفاق الوطني فرغم تعددىا ونقاشاتيا الطويمة المتسفيضة، ورغم توصميا إلى وثيقة ال

لى اتفاق مكة في 27/6/2006في  م، فإن نتائجيا ما لبثت أن 8/2/2007م، وا 
ذرتيا رياح الممارسات عمى األرض واالنفبلت األمني واالغتياالت، والراصد لمسيرة 
الحوار الوطني؛ يمحظ أن الساحة الفمسطينية شيدت عدة محاوالت لمحوار 

ة حادة عبرىا النضال الوطني الفمسطيني، الفمسطيني والمصالحة، فأمام كل انعطاف
وأمام كل أزمة كبيرة داخمية أو خارجية واجيتيا الحركة الوطنية الفمسطينية، اعتادت 
القوى والتنظيمات والشخصيات الوطنية الفمسطينية أن تمتقي، وتدخل في حوارات 

 .(2)وطنية شاممة أو مصغرة

ة "حماس" من أسس صيانة منظمة حركة المقاومة اإلسالمي موقف المحور الرابع:
 التحرير، واالنضمام إليها:

تمثل منظمة التحرير الفمسطينية نظريًا المرجعية السياسية لمسمطة الفمسطينية، 
أما عمميًا فقد أصبحت السمطة الفمسطينية ىي القاعدة المسيطرة، وتحولت منظمة 

                                                           

 .38( الحسن، ببلل: لماذا يحاصر العالم حكومة "حماس"؟، ص1)
ع م، موق17/05/1997في مدينة نابمس، ” الشامل“نوفل، ممدوح: آفاق الحوار الوطني الفمسطيني ـ الفمسطيني  (2)

 ./http://www.mnofal.ps/arالكتروني:    
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اجة إليو فقط. وعممت التحرير إلى مجرد غطاء يتم استذكاره، أو استعمالو عند الح
السمطة عمى استيعاب مؤسسات منظمة التحرير في داخميا: تم دمج جيش التحرير 
في األجيزة األمنية، وتم استيعاب الدائرة السياسية في وزارة الخارجية، وتم إلحاق 
الصندوق القومي بوزارة المالية، وىكذا لم يبق من مؤسسات منظمة التحرير إاّل 

 . (1)لذي تحول إلى مؤسسة ىبلميةالمجمس الوطني ا

واكتسب موضوع اإلصبلح السياسي أىمية خاصة بين أوساط الشعب 
الفمسطيني، بمختمف فئاتو وفصائمو وأطيافو السياسية، وأثير موضوع اإلصبلح منذ 
سنوات طويمة من خبلل دعوات فمسطينية طالبت بضرورة إصبلح النظام السياسي 

مرحمة ما بعد أوسمو، واستدراك األخطاء، ومواطن القصور الفمسطيني الذي نشأ في 
، وقد شكمت إخفاقات النظام السياسي دافعًا إلى المطالبة فمسطينيًا بإصبلح (2)فيو

عادة بناء مؤسساتيا، وفق رؤى تباينت  صبلح منظمة التحرير، وا  السمطة الوطنية، وا 
والضغوطات الخارجية في اليدف من ىذا اإلصبلح وآلياتو، وتزامنت مع الدعوات 

عمى السمطة الوطنية، والربط بين ىذا اإلصبلح وتحريك مسار التسوية، وأصبح 
تنفيذه التزامًا فمسطينيًا تجاه األسرة الدولية والمجنة الرباعية بموجب "خارطة الطريق"، 
التي جاءت لتعير عن رؤية أمريكية ـ إسرائيمية، استيدفت إحداث التغيير في القيادة 

 . (3)سطينيةالفم

واإلصبلح حسب مبرراتو ودوافعو، ال يمكن تحقيقو دون وجود برنامج 
إصبلحي تتفق عميو كافة الفصائل الفمسطينية، مع استعدادىا لممساىمة في تحقيقو، 
ولكن بالنظر إلى الواقع الفمسطيني الراىن، نجد انو من الصعب التوصل إلى مثل 

ر حول إصبلح منظمة التحرير، حيث ال ىذا البرنامج في ظل تباين وجيات النظ
زالت الفصائل الفمسطينية ومنيا فتح تتمسك بالشرعية الدولية، وباالتفاقيات الموقعة 
والتزامات منظمة التحرير، وتطرح تفعيل مؤسسات المنظمة كمرادف لمفيوم إعادة 

                                                           

 .38( الحسن، ببلل: لماذا يحاصر العالم حكومة "حماس"؟، ص1)
 .113( يوسف، أيمن طبلل: اإلصبلح السياسي، ص 2)
 .30( أبو مطر، محمد عبد اهلل: إصبلح النظام السياسي الفمسطيني، ص3)
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البناء، وليس التفعيل كمعطى إلعادة البناء، وبذلك يكون اإلصبلح من خبلل 
وير مؤسساتيا، وتفعيل دورىا وترسيخ مكانتيا كممثل شرعي ووحيد لمشعب تط

 .(1)الفمسطيني

في مقابل ذلك، ترى حركة حماس أن إعادة بناء مؤسسات المنظمة يجب أن 
تستند إلى الواقع الجديد في بنية النظام السياسي الفمسطيني عمى ضوء تنامي دور 

وفصائل منظمة التحرير، كما عكستو حركات اإلسبلم السياسي، وتراجع دور قوى 
م(، وبذلك تتمثل عممية اإلصبلح في 2006نتائج االنتخابات التشريعية الثانية )

استيعاب القوى اإلسبلمية في النظام السياسي، وفتح المجال أماميم لممشاركة في 
دارة العمل الوطني، وما يمميو ذلك من ضرورة إحداث  عممية اتخاذ القرار الوطني، وا 

 .(2)تغييرات عمى برنامج المنظمة

ىو السعي لتصحيح  -ومازال -لقد كان الخيار الُمؤكد أمام حركة "حماس" 
مسار منظمة التحرير الفمسطينية، والسعي لدخوليا بعد االتفاق بين فصائميا 
الرئيسية عمى إعادة بنائيا وتفعيميا، وقد َظَيَر ىذا االتجاه ُمبكرًا في البيانات 

لرسمية الصادرة عن حركة حماس، ففي مذكرة تعريفية صادرة عن الحركة والوثائق ا
حركة حماس ليست بديبًل ألحد، وترى أن منظمة »م، جاء فييا 1993في عام 

التحرير الفمسطينية إنجاز وطني ينبغي الحفاظ عميو، وال مانع لدييا من الدخول في 
حرير فمسطين، وعدم إطار المنظمة، عمى أساس التزام المنظمة بالعمل عمى ت

عطائو شرعية الوجود عمى أي جزء من أرض  االعتراف بالعدو الصييوني وا 
 .(3)«فمسطين

وأما إذا كانت منظمة التحرير وجيًا لتنظيم آخر فإن الحديث عن إعادة البناء 
ال مجال لو، بل إن المنطقي عندىا أن يتحدث ىذا التنظيم عن حقو في صياغة 

                                                           

 .113ر الفمسطينية، ص( برىم، عبد اهلل أحمد محمود: إصبلح منظمة التحري1)
 .189( حمدان، أسامة: إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفمسطينية، ص2)
 ( بدوان، عمي: مرجع سابق.3)
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وجو لو، ومن الطبيعي أن نسمع ونرى رفض ىذا التنظيم  وجيو اآلخر أو أكثر من
أي حق لآلخرين في انتزاع ىذا الوجو منو، وعمييم إن أرادوا ذلك أن يدخموا في 
ذا كانت جبية تحالفية، فإننا نعتقد  صراع معو وىو سيدافع عن حقو ىذا باستماتة، وا 

لمصمحة أن من حق أي مجموع من الفصائل أن يشكل أي جبية يرى أن من ا
تشكيميا، ومن حقو أن يرى أن جبية ما قد انتيت أو انتيى دورىا، وعندىا ال نكون 

 .(1)بحاجة لكثير من الصيغ القائمة اآلن

أما إذا كانت كيانًا سياسيًا معنويًا لمشعب الفمسطيني، فإن من الضروري 
ل وغياب الحديث عن إعادة البناء العتبارات عديدة، من أبرزىا حالة الفساد والترى

المؤسسة عن م. ت. ف، ومنيا كذلك االنييار السياسي الذي عانتو القضية 
الفمسطينية جراء قرارات كثيرة اتخذتيا قيادة م. ت. ف، ومن األسباب الوجيية 
حدوث تطورات جوىرية في التركيبة السياسية الفمسطينية منذ ىيمنت فتح عمى م. 

ادة البناء تطول ويكفي أن يتفق الجميع ت. ف وحتى اآلن، والقائمة لذكر أسباب إع
 .(2)في إعبلن القاىرة عمى ضرورة إعادة بنائيا 2005في آذار من العام 

حركة حماس ما تزال تطالب بإعادة بناء المنظمة، وتفعيل إعبلن القاىرة 
 :(3)م، عمى قاعدة األىداف الكمية لشعبنا، التي يمكن تمخيصيا بالتالي2005

ة القضية الفمسطينية شعبًا وأرضًا، وتحرير األرض . الحفاظ عمى وحد1
 الفمسطينية كاممة.

 . عودة البلجئين الفمسطينيين إلى أرضيم وديارىم.2
 . إقامة الدولة الفمسطينية عمى كامل التراب الفمسطيني وعاصمتيا القدس.3

 ومن خبلل آليات أساسية يمكن تمخيصيا فيما يمي:
 ديد.أ. صياغة ميثاق وطني فمسطيني ج

                                                           

 .189( حمدان، أسامة: مرجع سابق، ص1)
 .189( حمدان، أسامة: مرجع سابق، ص2)
 .189( حمدان، أسامة: مرجع سابق، ص3)
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لمسياسات الفمسطينية، تتولى ب. وضع إطار ومرجعية وطنية تنظيمية لؤلداء و 
 برنامج سياسي، يقوم عمى أساس الحفاظ عمى الحقوق الوطنية وال يفرط بيا. وضع

 ت. تشكيل قيادة فمسطينية تعبر عن الشعب وتدافع عن مصالحو.
وقد لعبت حركة حماس وانطبلقًا من وزنيا عمى األرض في فمسطين، 
خصوصًا في قطاع غزة، دورًا محوريًا في كل الحوارات الفمسطينية التي جرت من 
عادة تصحيح أوضاعيا بشكل جذري،  أجل تعبيد الطريق أمام إصبلح المنظمة وا 

قيقية، واعتماد وتوسيع إطارىا ليتسع الجميع عمى أساس المشاركية الوطنية الح
قاعدة انتخابية ديمقراطية بانتخابات عامة لمجمس وطني فمسطيني توحيدي، بحيث 
تتمثل القوى السياسية والمجتمعية في فمسطين والشتات وفقًا لوزنيا في الشارع 
الفمسطيني، وبالتالي مغادرة منطق المحاصصة القديم، ولذلك شاركت حركة حماس 

حوارات الفمسطينية، وقدمت رؤيتيا داخل المجنة المعنية بكل المجان المتفرعة عن ال
بأوضاع المنظمة وبإعادة تشكيميا، وقد تمخض عن تمك االجتماعات التي عقدت 
ما بين القاىرة وعمان تشكيل اإلطار القيادي المؤقت لممنظمة والذي َيُضُم حركتي 

ني بما في حماس والجياد اإلسبلمي وباقي القوى دون استثناء ألي طرف فمسطي
ذلك قوى التحالف المعارض، لكن ولؤلسف فإن الجيود المبذولة بيذا الصدد توقفت 

 .(1)عند حدودىا بفعل اإلشكاليات الُمتراكمة عن عممية االنقسام

إن انخراط جميع الفصائل الفمسطينية في مشروع اإلصبلح السياسي، وتوسيع 
يعمق مشاعر االنتماء لدييم، قاعدة المشاركة الشعبية، يعزز الوحدة الوطنية، و 

حياء مؤسسات  وحجر األساس في ىذا المشروع اإلصبلحي، ىو إعادة بناء وا 
منظمة التحرير، لتقوم بدورىا الحقيقي والتاريخي كحركة تحرر وطني، وبتمثيل 
الشعب الفمسطيني في كل أماكن تواجده، وبتأكيد وحدة الشعب الفمسطيني ووحدة 

وعمبًل كمرجعية لمشعب الفمسطيني، وكمرجعية عميا مسؤولة أرضو، واعتمادىا قواًل 
عن السمطة الفمسطينية، وتوسيع إطارىا االئتبلفي ليضم إلييا حركتي حماس 

                                                           

 ( بدوان، عمي: مرجع سابق.1)
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والجياد اإلسبلمي إلى مجموع القوى التي تشكل اآلن ائتبلف المنظمة، والوصول 
دارة دف ة العمل السياسي إلى المشاركة الحقيقية والتامة في صياغة القرار الوطني، وا 

 ببعده التكتيكي واالستراتيجي.
 النتائج والتوصيات.

احتمت مسألة تمثيل منظمة التحرير الفمسطينية لمشعب الفمسطيني في فكر 
وأدبيات التنظيمات الفمسطينية عمى اختبلف مواردىا الفكرية ومشاربيا السياسية، 

األكمل لتكون أداة فعالة وأكدت حرصيا عمى متابعة الجيود لتحقيقيا عمى الوجو 
في تصعيد النضال الفمسطيني وتطويره، إال أن مسيرة منظمة التحرير كممثل 
لمشعب الفمسطيني قد تعرضت إلى عثرات وصعوبات، تحديدًا بعد تأسيس حركة 

م، فالحركة الوطنية الفمسطينية تعيش ىاجس انفراط عقد 1987"حماس" عام 
 –ًا بين فصائميا عمى خمفية المفاوضات الفمسطينية الوحدة الوطنية، وانقسامًا سياسي

م، وُتعد تمك المفاوضات، السبب الرئيس 1991"اإلسرائيمية" التي انطمقت عام 
واألساس في ذلك االنقسام، بل وتشكل، المعضمة الرئيسة واألساسية أمام تحقيق 

حرير الوحدة الوطنية الفمسطينية التي تعد شرطًا أساسيًا إلصبلح منظمة الت
واستيعاب جميع القوى الفاعمة في الساحة الفمسطينية، وفشمت القوى الوطنية 
يجاد رؤية  الفمسطينية في إصبلح المنظمة، وفي خمق إطارًا وطنيًا جامعًا، وا 
استراتيجية موحدة، والتوافق عمى أولويات العمل الوطني في المرحمة الراىنة، 

اومة والتسوية، إلى جانب تشتت مراكز واستمرار حالة التنازع بين برنامجي المق
صناعة القرار الفمسطيني، األمر الذي وضع األساس النفراط العقد الوطني والوحدة 

 الوطنية الفمسطينية، مما كان األثر الكبير عمى مسألة تمثيل الشعب الفمسطيني.
 وفي نهاية البحث، خمص الباحث إلى عدة نتائج، يمكن إيجازها فيما يمي:
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 عــــاد منظمــــة التحريــــر الفمســــطينية عــــن دورىــــا كحركــــة تحــــرر وطنــــي، إن ابت
واالبتعاد عن الثوابت الوطنية والتنازالت المستمرة يفقد شعار الممثل الشرعي 

 والوحيد لمشعب الفمسطيني أىم أساساتو وحوافزه. 

  إن االنقسام في الحركة السياسية الفمسطينية ليس جديًدا ووليد االنتخابات
نما نتيجة لغياب 2006ثانية )التشريعية ال م(، ومشاركة حركة حماس بيا، وا 

ىدف وطني جامع لمفمسطينيين، وغياب المؤسسات الوطنية الجامعة ليم، 
والتمايز في الرؤى والبرامج، مما يفاقم من تمزق الشعب الفمسطيني، ولو 

 األثر الكبير عمى مسألة تمثيل الشعب الفمسطيني.

 منظمة كممثبًل شرعًيا ووحيًدا لمشعب لم تعترف حركة "حماس" بال
 الفمسطيني، بل ممثبًل لجزء من الشعب الفمسطيني. 

  حاولت حركة "حماس" منذ نشأتيا منافسة منظمة التحرير، ولكنيا لم تفرض
 نفسيا بديبًل عنيا.

  ترى حركة "حماس" أن منظمة التحرير الفمسطينية إطار وطني لمشعب
يجب المحافظة عميو، مع ضرورة العمل الفمسطيني في الداخل والخارج 

عادة بنائيا عمى أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع  عمى تطويرىا وا 
 مكونات وقوى الشعب الفمسطيني، وبما يحافظ عمى الحقوق الفمسطينية

  ال مانع لدى حركة "حماس" من الدخول في إطار المنظمة، عمى أساس
، وعدم االعتراف بالعدو التزام المنظمة بالعمل عمى تحرير فمسطين

عطائو شرعية الوجود عمى أي جزء من أرض فمسطين.   الصييوني وا 

  باءت كل محاوالت انضمام حركة "حماس" لممنظمة بالفشل، فمعوقات
تقوم عمى ثبلثة ركائز،  –من وجية نظرىا  –انضمام الحركة لممنظمة 

مي، والثانية األولى نيج المنظمة العمماني وعدم التزاميا بالنيج اإلسبل
برنامجيا السياسي المتعمق بالتسوية مع االحتبلل، والثالثة نسبة تمثيميا 
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بالمنظمة، فقد اشترطت الحركة أن تمثل بنسبة تتراوح بين أربعين وخمسين 
 بالمائة.

  "ىو السعي لتصحيح  -ومازال -لقد كان الخيار الُمؤكد أمام حركة "حماس
السعي لدخوليا بعد االتفاق بين فصائميا مسار منظمة التحرير الفمسطينية، و 
 الرئيسية عمى إعادة بنائيا وتفعيميا.

 كما خمص الباحث في نهاية البحث إلى عدة توصيات، يمكن إيجازها فيما يمي:

  إعــادة بنــاء وتنظــيم المنظمــة باعتبارىــا حركــة تحــرر وطنــي تقــود صــراعًا
االنتصــــار ضـــد مشـــروع صـــييوني اســـتيطاني كولونيـــالي، وتيـــدف إلـــى 

 عميو، وتصفيتو، وليس الوصول إلى حل وسط معو.
  إعـادة االعتبـار لممشــروع الـوطني الفمسـطيني باعتبــاره مشـروعا فمســطينيًا

شـــامبل يعنـــي أن يكـــون لجميـــع التجمعـــات الفمســـطينية فـــي الشـــتات وفـــي 
الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، والقـدس، ولمفمسـطينيين فـي األرض المحتمـة 

 ىذا المشروع تفعيل قيادة فمسطينية شاممة. م، ويفرض1948عام 
  تعزيــــز وحـــــدة الشــــعب الفمســـــطيني عمــــى أســـــاس وحــــدة الثـــــورة ومقاومـــــة

االحــتبلل، واالرتقــاء بيــا إلــى المســتوى الــذي يمكنيــا مــن القيــام بواجباتيــا 
وميماتيا الوطنية، لتكون القاعدة التي تؤدي إلى تصعيد الكفاح المسـمح 

 ضد االحتبلل الصييوني.
 يــــــف الجيــــــود عمــــــى الصــــــعيد الفمســــــطيني والعربــــــي، لبلتفــــــاق عمــــــى تكث

الصـييوني، تقـوم عمـى  –العربي  استراتيجية وطنية موحدة تجاه الصراع
فيم مشترك لطبيعة الصراع، واالتفاق عمى طرق مواجيتو، وترتكز عمى 
التعامــل مــع الخيــارات المتاحــة فــي إطــار المصــمحة الوطنيــة الفمســطينية 

 العميا.
 يرة المقاومـــة مــــن خــــبلل تحقيـــق جبيــــة عريضـــة مــــن القــــوى تطـــوير مســــ

المقاومة المناىضة لبلحتبلل، تعمل عمى تعزيز سياسة رفض االحـتبلل 
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عربيــًا، ومقاطعتــو، ومواجيــة المفــاىيم الجديــدة التــي نشــأت عــن اتفاقيــات 
ــــوذ  ــــق طــــوق حــــول "إســــرائيل"، ومواجيــــة دور ونف ــــة خم الســــبلم، ومحاول

 فيا مدخبًل صحيحًا وأساسيًا لعزل االحتبلل."إسرائيل" في المنطقة، بوص
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 المصادر والمراجع:
 الوثـائق: أواًل:
ـــاىرة  .1 ـــامي الصـــادر عـــن مـــؤتمر الحـــوار الفمســـطيني )الق (: 2005البيـــان الخت

 م.17/3/2005"إعبلن القاىرة" الصادر عن الفصائل الفمسطينية في 
"حماس"  بيان صادر عن لقاء الخرطوم بين ممثمين عن حركتي "فتح" و .2

 م.٠٩٩١، شتاء 13م. مجمة الدراسات الفمسطينية، العدد4/1/1993
 – 2محضر لقاء الخرطوم بين ممثمين عن حركتي "فتح" و "حماس"  .3

 م.٠٩٩١، شتاء 13م، مجمة الدراسات الفمسطينية، العدد4/1993
(؛ مـن 10/11/1988نداء إلى المجمس الوطني الفمسـطيني التاسـع عشـر " ) .4

ة المباركــة، وثــائق حركــة المقاومــة اإلســبلمية، سمســمة بيانــات وثــائق االنتفاضــ
 الحركة، السنة األولى لبلنتفاضة، المكتب اإلعبلمي.

ــــم ) .5 ــــداء رق ــــداءات االنتفاضــــة. الممحمــــة النضــــالية 23ن ــــداء المبعــــدين"؛ ن (: ن
الفمســـطينية مـــن خـــبلل نـــداءات القيـــادة الوطنيـــة الموحـــدة لبلنتفاضـــة، تـــونس، 

 م.1988آب  5اإلعبلم الموحد،  -سطينيةمنظمة التحرير الفم
، البند التاسع ”المبادئ والسياسات العامة“وثيقة حماس الجديدة وثيقة  .6

 .2017أيار/مايو 1والعشرين، 
وثيقــة لمتـــاريخ مــن حركـــة المقاومـــة اإلســبلمية )حمـــاس( مقدمــة إلـــى المجمـــس  .7

 (؛ مـن وثـائق االنتفاضــة12/11/1988الـوطني الفمسـطيني التاسـع عشـر"، )
المباركـــة، وثـــائق حركـــة المقاومـــة اإلســـبلمية، سمســـمة بيانـــات الحركـــة، الســـنة 

 األولى لبلنتفاضة، المكتب اإلعبلمي.
 ثانيًا: المصادر:  

 ثالثُا: الرسائل الجامعية:
إصالح منظمة التحرير الفمسطينية إشكالية برىم، عبد اهلل أحمد محمود:  .9

نشورة، نابمس، جامعة النجاح "، رسالة ماجستير غير م"الهيكمية والبرنامج
 م.2007الوطنية، 
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 الوحدة الوطنية ومشكمة األقميات في إفريقيا،بغدادي، عبد السبلم إبراىيم:  .9
(، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  3سمسمة أطروحات الدكتوراه ) 

 م. 1993
ـــة عرفـــات، حنـــان ظـــاىر محمـــود:  .71 أثـــر اتفـــاق أوســـمو عمـــى الوحـــدة الوطني

رسالة ماجستير غير منشـورة،  الفمسطينية وانعكاسُه عمى التنمية السياسية،
 م.2005جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين، 

إشــكالية العالقــة بــين حركــة فــت  وحركــة عــوده، عــواد جميــل عبــد القــادر:  .77
 -7114حمـــاس وأثرهـــا عمـــى عمميـــة التحـــول الـــديمقراطي فـــي فمســـطين 

منشـــورة، نـــابمس، جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة،  رســـالة ماجســـتير غيـــر م،7171
 م.2011

 ثالثُا: المراجع بالمغة العربية:
فمســطين،  بعــأ أوجــه التشــابه والتمــايز فــي االنتفاضــتين،األشــيب، نعــيم:  .12

 دار التنوير لمنشر والترجمة والتوزيع، د. ت.
 -التطور  -النشأة  -حركة القوميين العرب باروت، محمد جمال:  .13

 م.1997دمشق، المركز العربي لمدراسات اإلستراتيجية ،  المصائر،
، حيفا، 4األعمال الكاممة، مج منظمة التحرير الفمسطينية،توما، إميل:  .14

معيد إميل توما لؤلبحاث السياسية واالجتماعية، حيفا، دار االتحاد لمطباعة 
 م.1985والنشر، 

ؤسســــة بيــــروت، م حمــــاس الفكــــر والممارســــة السياســــية،الحــــروب، خالــــد:  .15
 م.1996، 1الدراسات الفمسطينية، ط

إعــادة بنــاف وتفعيــل منظمــة التحريــر الفمســطينية )منظمــة حمــدان، أســامة:  .16
عادة البناف تحرير: محسن صـال (،  -التحرير الفمسطينية: تقييم التجربة وا 
 م.2007بيروت، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، 

نيقوسيا، مركز  الوطني الراهن، الشيوعيون وقضايا النضالر: ھالشريف، ما .17
 م.1988األبحاث والدراسات االشتراكية في العالم العربي، 
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قبرص، مركز األبحاث والدراسات االشتراكية  -نيقوسيام، 7819-7881

 م.1995في العالم العربي، 
وتجربة الوحدة الوطنية الفمسطينية )منظمة : م. ت. ف. شفيق، منير .19

عادة البناف  تحرير: محسن صال (، -التحرير الفمسطينية: تقييم التجربة وا 
 م.2007بيروت، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، 

 م.1998نيسان، الطريق إلى الهزيمة، قاسم، عبد الستار:  .20
 –سرائيمية مدريد االنقالب المفاوضات الفمسطينية اإلممدوح، نوفل:  .21

 م. 1996عمان، دار الشروق لمنشر والتوزيع،  واشنطن،
دمشــق، دار الينــابيع  االنتفاضــة الفمســطينية الكبــر ،النشــاش، عبــد اليــادي:  .22

 م.1994لمطباعة والنشر والتاوزيع، 
موقـــف حمـــاس مـــن منظمـــة نوفـــل، أحمـــد ســـعيد ؛ صـــالح، محســـن محمـــد:  .23

لزيتونــــة لمدراســــات واالستشــــارات، مركــــز ا التحريــــر الفمســــطينية وفصــــائمها،
 م.2014بيروت، 
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