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 خصملال

مختلف المراحل  وخصائصها في محددات القيادات السياسية الفلسطينيةما هي  :وهما التاليين عن التساؤلين اإلجابة لىإ الدراسة هدفت

 التي مرت بها القضية الفلسطينية؟

   وأساليبها؟ هاطانمأفي  الفلسطينية أفضت إلى اختالف السياسية أما الثاني فهو: هل التغيرات التي طرأت على محددات القيادات

والظروف التي أحاطت  فيها،البيئة التي نشئوا  إلىبغية التعرف  الفلسطينية،نماذج قيادة المؤسسات  دراسة باستخدام المنهج التاريخي فيوذلك   

  وخصائصها. فلسطينيةال ات السياسيةمستخلصا من سيرهم محددات القياد تصنيفهم،وعوامل ضعفهم ومن ثم  لديهم،لمعرفة أسانيد القوة  بهم،

, فكانت المحددات كالتالي: ةخلصت الدراسة إلى تطور محددات القيادة الفلسطينية, وتنوعها تبعا للمراحل التي مرَّت بها القضية الفلسطيني و 

واالنتماء إلى فصائل المقاومة منذ االنتماء إلى العائالت الكبرى, في عهد االنتداب البريطاني, والمحدد العربي, في الفترة مابين النكبة والنكسة, 

قدمت الدراسة  و. ةين األمريكي والصهيوني ضمن محددات القيادة الفلسطينيل  سلو بدخول العام  و النكسة إلى تنفيذ اتفاق أوسلو, ثم تطورت بعد أ

 األبوي عليها -صائص النمط الرعوي كد انطباق ختؤ  ؛ ةفردية أو انتقادات وجهت للقيادات السياسية الفلسطيني تالعديد من الوقائع والشواهد, كقرارا

ية, االقتراب من القائد كمحدد للتأثير السياسي, الصراع اتوهي خمس سمات: شخصنة السلطة, الالرسمية والالمؤسس , في ممارستها للسلطة

في المراحل  ات القيادات السياسية الفلسطينية؛ددالتغيرات التي طرأـت على مح نَّ أ   إلىوخلصت الدراسة  .المتوازن, االعتماد على الموارد المالية

  .  وخصائصها في نمط القيادات السياسية لم ينتج عنها تغير   الفلسطينية،ة بها القضي ت  رَّ المختلفة التي م  

  خصائص القيادة السياسية. السياسية،محددات القيادة  السياسية، القيادةالدالة: الكلمات 
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 مقدمةال

, اهرة القيـادةظـ الجوانب التي تمس   ع  المنظورات المعرفية التي اهتمت بدراسة القيادة, ويعود ذلك إلى تنو   تتعدد لقد

ــد فــي أبعــاد القيــادة ي  ولعــل هــذا التعــد   ــ د  ع  الظــاهرة إلــى جانــب الخــالف بــين البــاحثين حــول تو ــيف  د  واحــدا مــن مصــادر تعق 

للقيـادة فـي التحليـل السياسـي  مختلفـا   ن تعريفـا  ير د ما يربو على مائة وثالث ر عنهو الخالف الذي أسفو  ،محتوى الظاهرة "

إلــى  ،إلـى واليـة ،إلـى إمامـة ،مـن خالفـة :أدبيـات القيـادة بمفـاهيم عديـدةبالغربـي, فضـال عـن إثـراء التـراث العربـي واإلسـالمي 

 (.43, ص1992 د,)مسعمع مفهوم القيادة" ل  بالتباد   م  ستخد  إلي أمانة ت   ،إلي رعاية ،إمارة

السياسي الغربي الحديث برز تصنيفات القيادات السياسية, ففي الفكر  دت  لالختالف حول مفهوم القيادة تعدَّ  ونتاجا  

اعتمــد علــى  :االتجــاا األول ,لتصــنيف الــنظم والقيــادات السياســيةن بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة يتبنيــان معــايير جديــدة ااتجاهــ

الناميــة فــي مختلــف أرجـــاء والــدول  ،ربـــاتحليــل السياســي بســـبب ظهــور الــدول االشــترا ية فــي شــرق أو المــنهج المقــارن فــي ال

ــ :االتجــاا ارخــرو  ،المعمــورة الســمات و  ،دور القائــد فــي العمليــة السياســية  السياســية طبقــا لعــدة معــايير وهــي: القيــادات ف  نَّ   

 د من قضايا التنمية والتغير.وموقف القائ ،مصدر شرعية القائد ،النفسية والسلوكية للقائد

وطبقــا  ،منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،هــذا المعــايير األربعــةل ا  العديــد مــن التصــنيفات القياديــة وفقــ ون وقــدم البــاحث 

 ،ةوالقيــادة ريــر المتداخلــ ،الديمقراطيــةوالقيــادة  ةاألوتوقراطيــفيــب بــين القيــادة  ز  يَّــالــذي م   تصــنيف "روجبيلــوز"  ،للمعيــار األول

ـــا  ـــار الثـــانيلووفق ـــم   :لمعي ـــة أنمـــا  للقيـــادة ز  يَّ ـــر البيروقراطـــي, والقائـــد  ي:وهـــ ،"ف.ج بيلـــي" بـــين ثالث القائـــد البرجمـــاتي الخبي

وهـي  ،أنمـا  مثاليـة للسـلطة ةتحدث فيب عن ثالثـ افيبر" تصنيف سقدم "ما وطبقا للمعيار الثالث  ،والقائد الوسيطالكاريزمي، 

ودراســـة "جـــيمس بيـــل" و" ـــارل ليـــدن" ، ونمـــط الســـلطة القانونيـــة العقالنيـــة ،نمـــط الســـلطة الكاريزميـــةو  ،نمـــط الســـلطة التقليديـــة

ــع  ت  كافــة القيــادات العربيــة  للسياســة فــي الشــرق األوســط والتــي أ ــدا فيهــا علــى أنَّ  فــي ممارســة الســلطة عــن الحكــم الرعــوي  ر  ب  

 :وهـي ،ثالثـة أنمـا  للقيـادة ياسـية فـي الـدول الناميـة فـيقيـادات الساألبوي, ووفقا للمعيار األخير قدم "مونت بالمر" تصـنيفا لل

,  1987)معـو,, ونمـط القيـادات التدريجيـة المعتدلـة، لتحديثية االشترا ية الكاريزميـةونمط القيادات ا ،نمط القيادات التقليدية

 .  (192ص

، والقائـد البيروقراطـي ،والقائـد الـديمقراطي ،ربيع" بين القائـد الـزعيم دد. حام" فقد ميز ،أما في الفكر العربي الحديث

كمــا أشـار "د مجيــد خــدوري" إلــى أربعــة أنمــا   ،لعقائـدي, والقائــد المثيــر للقالقــلوالقائــد ا ،والقائــد المصــل  ،لوماســيوالقائـد الدب
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 ،(214ص ,1987معـو,,)والقائـد الفكري ، والقائد العقائدي ،التقليدي والقائد، وهم: القائد العسكري  ،للقادة في الوطن العربي

ـــ ،أحمـــد خليـــل" بـــين خمســـة نمـــاذج للقيـــادة السياســـية لد. خليـــفيمـــا  فـــرق " القائـــد و  ،والقائـــد المركـــزي  ،سوهـــي: القائـــد المؤس  

 . (26-28ص,  1981)خليل,والقائد النافذ ،لقائد الملتزم باألعمال القياديةوا، المصطفى أو الشخص المفضل

كل منها بش ا  ى أيالدراسة لن تتبنَّ  نَّ أ   إلى ،ختلفة للقيادات السياسية السابقةنيفات المبد من التنويب بعد سرد التص الو 

 .الحالة الفلسطينية على عوبة تطبيقها  إلى ذلك ويرجع ،دراسةم موضوع الئولكن بشكل جزئي بما يال  امل،

 دراســة عالقاتهــا بمكونــات المجتمــعإمــا باقتراب لدراســة العمليــة السياســية، ويمكــن تنــاول ظــاهرة القيــادة السياســية كــ

ومـدخل  هي: مدخل السمات الشخصية، ومدخل المكانة والموقع، ،ثالثة مداخل لمن خال(, أو 220, ص1987)معو,, 

 .(227ص ,1996المعطيات الموضوعية)شلبي, 

ات الرسـمية دات المؤسسـتنحصـر فـي مناقشـة قيـاف دراسة نماذج القيادات الفلسطينية سـو  سبق، فإنَّ ما  علىوبناء 

، الظروف المحيطـةبـ مأ ، انـت تتعلـق بالبيئـة الداخليـةأسـواء  ؛البيئة التي نشئوا فيها إلىدراستها بهدف التعرف و  ،الفلسطينية

ـــوة ونقـــا  ضـــعف كـــل شخصـــية علـــى حـــدوتحديـــد أســـانيد  ـــم تحليـــل محـــددات القيـــادات  ،ةالق  ـــعود  الفلســـطينية وأســـاليبث

 حتى ما بعد قيام السلطة الفلسطينية. اني على فلسطينتداب البريطاالن دمنذ عهها خصائصو 

 ة الدراسةمشكل

حداث المفصلية العديد من األ   ،السياسية حقوقها نيل   جل  فاحها من أ  شهدت مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية في ك

 االجتماعيــة المتعــددة، امهـونظ اأو تكويناتهــ، ضــد االحـتالل سـواء علــى مســارات نضـالها ثــر،لهــا بـالل األوالزالـت  تالتـي كانــ

ــالمعــالم  واضــحة   حــداث حــدودا  وقــد رســمت تلــك األ  تبــين ظــروف كــل   لقضــية الفلســطينية،  بهــا ات  رَّ للمراحــل التاريخيــة التــي م 

 ومتداخلة في بعض الخصائص.في بعض األ حيان تبدو متشابكة ها نَّ أمن ررم بالو  وخصو يتها، مرحلة

علـى مرحلـة،  حـداث أو بـاختالف مالمـ  كـل   بفعل تلـك األ   أطر ر الذي التغي   حث عنفي البالدراسة تكمن إشكالية و   

 فـي كـل    قيـادة الرسـميةالالعامل الرئيسي فـي تصـعيد  إلىف وذلك بالتعر  وخصائصها،  السياسية الفلسطينية اتالقياد محددات

ط مفي ن ا  ر تغي   قابلبمحددات الر في كان التغي   ذا ماإ كشفو  ونمطها، كل قيادةلى المقارنة بين خصائص باإلضافة إ   ،مرحلة

  :نيسييرئ ينالمشكلة البحثية في سؤال تحديد ويمكن ،وخصائصها القيادات

 ؟بها القضية الفلسطينية ت  ر في مختلف المراحل التي مَّ ها وخصائصمحددات القيادات السياسية الفلسطينية ما هي  :األول
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القيـــادات فـــي نمـــط  ينية أفضـــت إلـــى اخـــتالف  لتـــي طـــرأت علـــى محـــددات القيـــادات الفلســـطرات اهـــل التغي ـــ فهـــو: أماااا اليااااني

  ؟وأساليب

  أهمية الدراسة

ــدت   ــنظم السياســية فــي الــدول الناميــة عــام،لتحليــل الــنظم السياســية بوجــب  مــدخال هامــا  القيــادة السياســية  ع  مــن و  ،وال

والنخبــة  : القائــد السياسـي،التاليـة عنا ــرالجماعيـة تتكــون مـن  والقيـادة السياســية ظـاهرة ضـمنها الـنظم العربيــة بوجـب خــاص،

 .والموقف والقيم

محـددات البحـث فـي  نَّ وعليـب فـإ   محـور العمليـة السياسـية،تنبع أهمية الدراسة من تناولهـا عنصـر القائـد السياسـي باعتبـارا و   

 وفاعليتها واستقالليتها. المؤسسات السياسيةومدى نضج  الفلسطيني، طبيعة البناء االجتماعي يكشف ةالقيادات الفلسطيني

 واإليجابيـــة،رهـــا الســـلبية اثآو دارة القيـــادات للكيانـــات الوطنيـــة وأنماطهـــا. ســـمات إ إلـــىف  مـــا تظهـــر أهميـــة الدراســـة فـــي التعـــر  

  . والمستقبلمال في تالفي سلبياتها في الحاضر أ   تحي ز،دون و بموضوعية وحيادية 

 أهداف الدراسة

  .نماذج القيادات الفلسطينية إلىلى التعرف إ   دراسةلا تهدف 1-

  .ةتحديد آليات التصعيد القيادي في الحياة السياسية الفلسطيني -2

 لمنا بهم.  ةالفلسطيني القيادات ئ العوامل الموضوعية والذاتية المساعدة في تبو  تعرف  -3

 ها.وأنماط أساليب القيادات الفلسطينية إلىف التعر   -4

 ية الدراسةمنهج

 توفَّر ما االعتماد على تمو  وهدفب، البحث لموضوع مالمناسبته والمقارن  تاريخيالين المنهج على دراسةال اعتمدت 

  لجمع المعلومات حول موضوع الدراسة. ومقاالت،  بحوثو كتب  من األدبيات في

 نطاق الدراسة

ـأ   ،الفلسـطينية قيـادات المؤسسـات الرسـمية فـيلدراسـة ل الحدود الموضوعيةتتمثل  عهـد  ذمنـد تـتمف الحـدود الزمنيـةا مَّ

 .م1994عام  ةحتى نشأة السلطة الفلسطينيو م 1917عام البريطاني  باالنتدا

 تقسيم الدراسة
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 نماذج قيادة المؤسسات الرسمية الفلسطينية :المحور األول. 

 محددات القيادة السياسية الفلسطينيةثاني: ال المحور.  

 ئص القيادات السياسية الفلسطينيةخصا ثالث:ال المحور. 

 الدراسات السابقة

 أ(. 1986 بيان, )الحوت, -1

د ألنهـا تناولـت حقبـة هامـة مـن تـاري   عـن القيـادات الفلسـطينية بشـكل عـام،هذا الدراسة من أوائـل الدراسـات التـي تحـدثت  ت ع 

ـب التـي تولَّـ الحركة الوطنية الفلسطينية فـي عهـد  والتـي أنشـئت حركـات السياسـية والمؤسسـات،ال دةت قيـامـن خـالل تتبـع الن خ 

تلـك الحركـة ووجـوا تـأثيرهم فـي مسـارات  والعوامـل التـي تـأثروا بهـا مـن جهـة، ن القـوى بـي   البريطاني علـى فلسـطين, وت   باالنتدا

تـاري  القيـادات  وهـذا األقسـام تناولـتفي دراسة األقسام التسـعة األولـى، المنهج التاريخي  واستخدمت الكاتبة من جهة أخرى،

كمـا اسـتخدمت مـنهج البحـث الميـداني الـذي تناولـت لنكبـة، والمؤسسات منذ جذورها األولـى فـي أواخـر العهـد العثمـاني حتـى ا

بــالتقويم والتحليــل النهــائي لمائــة شخصــية مــن مختلــف  لسياســية فــي القســم العاشــر واألخيــر،مــن خاللــب ســير الشخصــيات ا

د أبرز الصفات السياسية والثقافية والنضالية واالجتماعية التي تمتاز بها كل قيادة.  ,ينهاالمؤسسات السياسية والمقارنة ب  لتحد  

     . ( 1989علي,)الجرباوي,  -2

اسـية الت التـي طـرأت بفعـل ديناميكيـات االنتفاضـة األولـى علـى قـوة القـوى السيهدفت هذا الدراسة إلى تحليل التحـو  

لت الدراسة إلى نتيجـة مفادهـا أنَّ فوذها، الفاعلة على األر, المحتلة ون إلـى إحـداث تغييـر جـذري  ت  هـذا التحـوالت أدَّ  وتو َّ

إنَّ التغيــر الـذي حــدث لـم يخلخــل العالقــات فـلكــن فـي المقابــل  ،علـى تشــكيلة القـوى السياســية فـي الضــفة الغربيـة وقطــاع رـزة

ـل إلـى هـذا الـرأي  ية،، وبين القيادة من جهة ثانالتقليدية القائمة فيما بينها من جهة المقـابالت  علـىواسـتند الكاتـب فـي التو  

 سس التي تستمد منها قوتها ونفوذها.وتحليال لل  تصنيفا للقيادات في الضفة ورزة،  مقدما كثير من القيادات،والنقاشات مع ال

 التعليق على الدراسات السابقة

ثـم البحـث وهـو القيـادات الفلسـطينية،  منهـا موضـوع وانـب،مع الدراسـة الحاليـة فـي عـدة جالدراستان السابقتان  تتفق  

 للقيادات.تقديمها تصنيفا  وأخيرا  في تحديد  فاتهم، وتحليل نقا  الضعف والقوة لديهم، في تناولهما لسير الشخصيات

أثــر  اهفــي تحديــد الثانيــةفيمــا تتفــق  لمــنهج التــاريخي،ل هافــي اســتخدام مــع الدراســة الحاليــة ولــىدراســة األالوتتفــق 

 القيادات وقوتها. نفوذ فيرات التغي  
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ــأ  مـن و  وع القيــادات فــي فتــرة موضـ تناولــت منهمــا كــال   نَّ أ الدراســتين السـابقتين؛و  الدراســة الحاليــة بـين االخــتالف ب  وج 

الضـوء  الدراسـة الحاليـة تسـلطفيمـا  ،همـابحثفي نطاق  القيادات السياسية الفاعلة الدراستان جميع تكما تضمن زمنية محددة،

ـ الفلسـطيني،قيـادة المؤسسـات الممثلـة لشـعب وا تول   ن  أي م   على القائد السياسي فقط، بهـا  ت  ر خـالل المراحـل المختلفـة التـي مَّ

    كما هو موض  سابقا  في مشكلة الدراسة. وهما: المحددات والخصائص، ،في موضوعين رئيسين القضية الفلسطينية،

 .الفلسطينية ؤسسات الرسميةنماذج قيادة الم المحور األول:

 .(1974-1897أمين الحسيني ) أوال: محمد

ــ ،م1897نشــأ محمــد أمــين الحســيني فــي مدينــة القــدا التــي ولــد فيهــا ســنة  ة والثانويــة فــي ى علومــب االبتدائيــوتلقَّ

ــ ،العربيــةبتعليمــب العلــوم الشــرعية واللغــة  ،مفتــي القــدا ،والــدا محمــد طــاهر الحســيني واهــتمَّ  ،مدارســها الحكوميــة لــب  ص  فخصَّ

الفريز لتعليم اللغة الفرنسية، وبعد قضائب عامين فيها أرسلب إلـى القـاهرة  أدخلب مدرسةثم  ،ددا  من العلماء لتدريسب في بيتبع

 وكذلك بدار الدعوة واإلرشاد. ،ب التحق بكلية ارداب في الجامعة المصريةالستكمال دراستب في الجامع األزهر، كما أنَّ 

قامــت الحــرب العالميــة األولــى كــان الحســيني يقضــي إجازتــب فــي القــدا، فلــم يســتطع العــودة إلــى القــاهرة  وعنــدما

 وعمل بالجيش العثماني. ،وتخرج منها برتبة ضابط  ف ،والتحق بالكلية العسكرية ،الستكمال دراستب فسافر إلى اسطنبول

م, 1917فلسطين عقب إعالن وعد بلفـور عـام فيبدأ الحسيني كفاحب ضد االحتالل البريطاني والوجود الصهيوني 

عمل من خاللب على تنظـيم المظـاهرات ضـد االنتـداب البريطـاني، و  ،فأنشأ أول منظمة سياسية فلسطينية وهي النادي العربي

م بعـــد قيامـــب بمظـــاهرة فـــي القـــدا أثنـــاء احتفـــاالت موســـم النبـــي موســـى، واســـتطاع 1920واعتقلتـــب الســـلطات البريطانيـــة عـــام

 .(139, ص 1984المرعشلي,)بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ريبيا   ةوب إلى دمشق، فحكمت عليب المحكمة البريطانيالهر 

العفـو عـن الحـاج أعلـن المنـدوب السـامي الحكـم و  ألغـى ؛البريطانية محل اإلدارة العسـكريةولما حل ت اإلدارة المدنية 

ة أشهر من عودتب توفى أخـوا كامـل الحسـيني مفتـي القـدا، وشـعر والسماح لب بالعودة إلى القدا، وبعد عد ،أمين الحسيني

فرشـــ  نفســـب لتـــولي منصـــب اإلفتـــاء خلفـــا ألخيـــب، وللحفـــاي علـــى مكانـــة آل الحســـيني فـــي  ،أمـــين الحســـيني بجدارتـــب وكفايتـــب

 . 203)أ, ص 1986الحوت,)فلسطين 

كـان يحـق لمتصـرف فقـد ، "هربـرت  ـموئيل"قـب المنـدوب السـامي والـذي طبَّ  ،وفقا لقانون انتخاب اإلفتاء العثمـانيو 

م، 12/4/1920مــن الفــائزين الثالثــة األوائــل لتــولي المنصــب، وتمــت عمليــة االنتخــاب فــي  يختــار واحــدا   مدينــة القــدا أن  

فـي  الحـاجونظـرا  لرربـة المنـدوب فـي تعيـين  ،مما يعنـي اسـتحالة اختيـارا للمنصـبوحصل أمين الحسيني على المركز الرابع 
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 ، فقـد تحايـلرئيسـا لبلديـة القـدا خيـرة األ   زعـيم صـب السـتبقاء التنـافس بـين أسـرتي الحسـينية والنشاشـبية، حيـث كـانهذا المن

 )الحوت,، فــأمر بتعيـين أمــين الحسـيني مفتيــا لمدينـة القــدابنسـحابيعلـن إالمنـدوب السـامي علــى القـانون بجعــل أحـد الفــائزين 

      .204)ص, أ1986

م، وعمل من خـالل منصـبب الجديـد علـى 1922عام جلس اإلسالمي األعلى في فلسطينانتخب الحسيني رئيسا للم

واسـترجع أراضـي الوقــف اإلسـالمي، واإلشـراف عليهـا بعـد أن كانــت  ،ا م الشـرعية، وفــت  عشـرات المـداراإعـادة تنظـيم المحـ

بيـع األراضـي لليهـود  وحـاب المفتـي  ودار األيتـام بالقـدا، ،يطاني، كما أسس الكلية اإلسالميةتحت سيطرة النائب العام البر 

م، 1936جنـة العربيـة العليـا بعـد ثـورة عـام تـم اختيـار المفتـي رئيسـا للَّ و  ،را  فتوى بتحـريم ذلـكصد  للعلماء م   بعقد عدة مؤتمرات

 .(140, ص 1984المرعشلي,)ودعم الثورة باألسلحة ،على تنظيم الشعب الفلسطيني وأشرفبإجماع قادة األحزاب، 

م، بعـد  ـدور قـرار المنـدوب السـامي 1937عـام نان بمركب شراعي عن طريق البحرمفتي فلسطين إلى لبرادر ال

 إلى العراق، ومنها إلى ألمانيا وفرنسا. ا  رَّ اللجنة العليا، ومكث المفتي في لبنان مدة عامين انتقل بعدها س   البريطاني بحل   

جــدد و م بإجمــاع قــادة األحــزاب الفلســطينية, 1946لســطينية عــام ى الحــاج أمــين رئاســة الهيئــة العربيــة العليــا الفتــولَّ 

ــدفابالمفتــي بعــد توليــب المنصــب الجديــد جهــودا  والعمــل علــى إعــادة تنظــيم الحركــة  ،ع عــن فلســطين فــي المحافــل العالميــةال

طيني المنعقـد فـي الوطنية الفلسطينية بإنشاء جيش الجهاد المقـدا، وبعـد النكبـة انتخـب المفتـي رئيسـا للمجلـس الـوطني الفلسـ

فيهــا حتــى العــام  ليبقــى رـزة، وثثــر محاوالتــب تنظــيم المجاهــدين فــي رــزة قبضــت عليــب السـلطات المصــرية ونفتــب إلــى القــاهرة، 

 .(141ص,  1984المرعشلي, )م4/7/1974م، ثم انتقل إلى لبنان وبقي فيها حتى وافتب المنية في 1959

وبفعــل االحتــرام الــذي  ،ا لعائلــة الحســيني فــي القــداؤ انتمــا أولهــا :عــدة عوامــلالحــاج أمــين الحســيني فــي مصــادر قــوة  ل  تتمثَّــ

 نشاطب السياسي مبكـرا   :ثانيها ،ية للمجتمع والقيم السائدة آنذاكوبفعل السمة التقليد ،لمجتمع الفلسطيني لعائلتب ونسبهاب ال  حمَّ 

توليـب  :ثالثهـا ،فـي أوسـا  الشـعب الفلسـطيني واسعا   يدا   سبب تأيأ  والذي  ،والغزو الصهيوني لفلسطينضد االنتداب البريطاني 

العربيــة جنــة العربيــة العليــا والهيئــة وقيادتــب للَّ  ،ورئاســة المجلــس اإلســالمي األعلــى ،عــدة منا ــب هامــة منهــا مفتــي فلســطين

 .(225ص, 2005 ي,)حجاو  كافة اإللقاء والخطابة والتوا ل مع شرائ  المجتمع الفلسطيني نَّ ها امتال ب ف  خر  آو  ،العليا

ـــ إذ ،تتمثـــل فـــي البيئـــة الداخليـــة الهشـــةو  ،دتـــبأمـــا عـــن مـــواطن الضـــعف التـــي أ ـــابت قيا الحركـــة الوطنيـــة  زت  تميَّ

ثــم لــم تكــن الظــروف ، ثلــي العــائالت الكبــرى الفلســطينيةوالصــراع بــين مم ،تالفلســطينية فــي عهــد االنتــداب البريطــاني بالتشــت  

ت القـــوة فضــال عــن تفــاو  ، إذ كانــت الــبالد العربيـــة منشــغلة بالكفــاح لتحقيــق اســـتقاللها هــا،أحوالاإلقليميــة العربيــة فــي أفضـــل 
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" ألمانيـا المفتيهزيمة حلفاء  وأخيرا   ،ر البريطاني والصهيونية العالميةاالقتصادية والعسكرية بين الشعب الفلسطيني واالستعما

,  2003)رنيم,م وضــياع فلســطين1948يــة فــي نكبــة العــام وهزيمــة الجيــوع العرب، ليــا" فــي الحــرب العالميــة الثانيــةيطاثو 

 . (268ص

نخبويـة الحـاج أمـين  نَّ أ  ذلـك بـ علال  م ،فب قائد عقائدي متطر   د. مجيد خدوري الحاج أمين الحسيني بأنَّ  ف  وقد  نَّ 

تحقيــق أهدافــب  الحــاج إلــى ىلبعــد الــوطني فــي شخصــية واحــدة, وســع  وا ،ونمــط قيادتــب جمعــت الشــرف العــائلي والــدور الــديني

, فيمـا و ــفب نـادر السيلســيلي بنمـوذج السياســي (584ص, 2007 )يوسـف, بمـا فيهــا القـوة المســلحةكافــة باسـتخدام الوسـائل 

ب جمـع نَّ أ  الباحث أيمن يوسف في دراستب لسيرة الحاج أمين الحسيني إلى  ل  , كما تو َّ (326ص, 2004 )السيلسيلي,الديني

 علــىإلــى رلبــة الواقعيــة السياســية  نفسـها فــي الدراســة شــيرا  م   ،والبرارماتيــة السياسـية فــي شخصــيتب ،مـا بــين العقائديــة التقليديــة

عليـب الباحـث  لَّ وهـو مـا اسـتد   ،للصـراع مـع االحـتالل البريطـاني والمشـروع الصـهيونيوثدارتـب العقائدية فـي تصـريحات الحـاج 

ن بـاإلدارة البريطانيـة, أو علـى يلمجلس اإلسـالمي األعلـى, والمـرتبطاصبي رئاسة اإلفتاء و الحاج قبل البقاء في من نَّ أ  بالقول ب

                     (.563ص, 2007 )يوسف,مستوى عالقاتب الخارجية مع ألمانيا وايطاليا

 .(1980-1908ثانيا: أحمد الشقيري )

فيهــا لمناهضــتب  ا  يري منفيَّــكــان والــدا الشــي  أســعد الشــقو م, 1908ولــد أحمــد الشــقيري فــي قلعــة تبنــين اللبنانيــة عــام 

انتقـل إلـى منـزل والـدا بمدينـة ، م1916السياسة التركية، ثم انتقل إلى العيش في مدينة طولكم برفقة والدتب، وبعد وفاتها عام 

فـي  م، التحق بالجامعة األمريكية1921فيها دراستب االبتدائية، وبعد أن أتم  دراستب الثانوية في مدينة القدا عام  لينهيعكا 

منهـــا فــي العـــام التــالي بقـــرار مــن ســـلطة االنتــداب الفرنســـي لمشــاركتب فـــي قيــادة مظـــاهرة ضــد االحـــتالل  د  ر  لكنـــب ط ــ ،بيــروت

شــارك و  ،لصــحيفة الشــرق بالمدينــة ا  ر  حــر   تب م  م إلــى معهــد الحقــوق بالقــدا، وعمــل أثنــاء دراســ1927الفرنســي، وانتســب عــام 

المعتقلــين  نشــط فـي الــدفاع عـن حاميـا  لكونــب م   اث الثـورة الفلســطينية الكبـرى،م فـي أحــد1939م و1937الشـقيري بـين عــامي 

 .(35-42ص,  1987اسميب,ق)الفلسطينيين أمام المحا م البريطانية

فــي  ثــم مــديرا  لمكتــب اإلعـالم العربــي فــي القــدا، وظــلَّ  ،عمـل الشــقيري مــديرا  لمكتــب اإلعــالم العربـي فــي واشــنطن

الحكومـة السـورية عضـوا   عينتب, و واستقر فيها مع أسرتب ،م، ثم هاجر إلى لبنان1948في عام  وقعت النكبة منصبب إلى أن  

ـي  ن الشـقيري أمينـا ياسـ(، نظـرا  لخبراتـب فـي مجـال الس1950 -1949)المتحـدة في بعثتهـا إلـى األمـم ة الخارجيـة، وبعـد ذلـك ع 

مة السعودية سفيرا  دائما لها لدى األمم المتحدة حتى العام الحكو  واختارتبم، 1957للجامعة العربية حتى العام  عاما مساعدا  
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، وعقــب وفــاة أحمــد حلمــي ممثــل فلســطين فــي الجامعــة العربيــة اختيــر أحمــد الشــقيري (99ص أ,1984 المرعشــلي,)م1963

 ممثال لفلسطين في الجامعة.

ممثل فلسطين بـإجراء اتصـاالت  م تكليف الشقيري بو فب1964المنعقد في يناير العربية األولر مؤتمر القمة وقرَّ 

ـــدول العربيـــة، مـــع أبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني حـــول كيفيـــة تنظيمـــب وزار التجمعـــات  ،فقـــام الشـــقيري بجـــوالت فـــي عـــدد مـــن ال

 فيــب رئيســا لمنظمــة التحريــرم، وانتخــب 1964فــي مــايوواســتطاع التحضــير لعقــد المــؤتمر الفلســطيني األول ، الفلســطينية فيهــا

 .الفلسطينية

عمـل الشـقيري علـى بنـاء منظمـة التحريـر  ،م على إنشاء المنظمـة5/9/1964وافقة القمة العربية الثانية في بعد مو 

الفلسطينية وثنشاء الدوائر الخا ة بها، وأسس مكاتب تمثلها في العديد من الدول العربية واألجنبيـة، كمـا أشـرف علـى إنشـاء 

م الشـقيري 1967، وفـي العـام (44, صأ2005 الحوت,)ني الفلسطيجيش تحرير فلسطيني، وتأسيس الصندوق القومي  م قـد 

 .(1025ب, ص1969 )مؤسسة الدراسات الفلسطينية,استقالتب للمجلس الوطني

وبعـد توقيـع الـرئيس  ،بعد استقالتب تفرغ الشقيري للكتابة أثناء إقامتب فـي منزلـب بالقـاهرة بجانـب عقـد النـدوات الفكريـة

وبعــد عــدة  ،إلــى تــونس دة الســالم مــع الكيــان الصــهيوني رــادر الشــقيري مصــر متوجهــا  المصــري محمــد الســادات علــى معاهــ

م عـن 1980وتوفي فـي أحـد مستشـفياتها عـام  ،, عضال فانتقل إلى األردن للعالجأشهر من إقامتب في تونس أ يب بمر 

ور حـول القضـايا العربيـة والقضـية خل ف الشقيري وراءا عددا  من الدراسـات والمؤلفـات تـد ،عمر يناهز االثنين والسبعين عاما

 .الفلسطينية

والتــي تفاعلــت مــع الظــروف الموضــوعية المحيطــة  ،وقـد تمتــع أحمــد الشــقيري بالعديــد مــن المواهــب والقــدرات الذاتيــة

شخصـية الشـقيري  زت  فقـد تميَّـ ،مركـزا القيـادي فـي فتـرة رئاسـتب لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ئـبتبو مما ساعد الشقيري فـي  ،بب

فـي شــبابب عنـدما كــان  ،متابعـا للتحركــات السياسـية الفلســطينية فـي كــل مراحـل حياتــب، ب كــان مناضـال فلســطينيا بـال حــدودبأنَّـ

دافــع عــن المناضــلين  وعنــدما أ ــب  محاميــا   ،الكتابــة وســيلة فعالــة مــن وســائل النضــال فقــد كــان يــرى  ،فــي الصــحافة يعمــل

 ،وشـارك فـي إعـداد الكثيـر مـن المـذكرات القانونيـة الخا ـة بالقضـية الوطنيـة ،نيـةالفلسطينيين أمام المحا م العسـكرية البريطا

ــأ  ومــن مزايــا شــخص الشــقيري  ،البــراق التــي جــاءت للتحقيــق فــي قضــية حــائط " شــو" منهــا مــذكرة أمــام لجنــة   ا  ب كــان خطيبــنَّ

ــوم   ،ا  مفوهــ ــ ا  ر حاض  أو مخيمــات  ،واء كانــت فــي الــدول العربيــةث فيهــا ســفــي مســتمعيب فــي جميــع المناســبات التــي تحــدَّ  ا  ر ؤث   م 

والتي أظهرت تفوقب علـى  اإلنجليزية،وسواء كانت باللغة العربية أو  ،وقاعات األمم المتحدة ،أو المؤتمرات العربية ،الالجئين
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الفائقــة وبالمقــدرة  ،بــل بتنوعهــا ورزارتهــا وارتجالهــا ،لــيس بعــدد الخطــب وحســب ،أقرانــب مــن جيلــب دون منــازع فــي فــن الخطابــة

لــب فــي مواقــع ة المعا ــرة, ومــن مقومــات الشــقيري القياديــة عملــى الــدين إلــى التــاري  إلــي السياســعلــى االنتقــال مــن المبــادئ إ

ــ ب   ســب  أ  ممــا  ،دبلوماســية عــدة المنظمــات الدوليــة  أروقــة والتعامــل بحنكــة فــي ،ل مــع الرؤســاء والملــوكخبــرة عاليــة فــي التعام 

 (.71-75ص, ب 2005)الحوت,لمتحدة والجامعة العربيةاألمم االسيما  واإلقليمية،

 ،م1948فهي: هزيمـة الجيـوع العربيـة فـي نكبـة العـام ،أما بالنسبة للعوامل الموضوعية التي ساندت قيادة الشقيري 

تلــك الهزيمــة إلــى أفــول دور  ت  وقــد أدَّ  ،وفشــل القيــادات الفلســطينية التقليديــة فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة ،وضــياع فلســطين

رلـب الناشـطين السياسـيين أ  وانتمـاء  ،كـة الوطنيـة الفلسـطينيةت الحر تشـت   وضـرورة البحـث عـن قيـادة جديـدة فـي ظـل    ،القيادات

 يالعرب ألحمد الشـقيري فـي تـول    ومعب بعض القادة ،باإلضافة إلى دعم الرئيس جمال عبد النا ر ،في أحزاب قومية عربية

ب لـوال الـرئيس جمـال نَّـأ  "ذلك  ،م1964وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام  ،لعربيةمنصب ممثل فلسطين لدى الجامعة ا

لما قامت منظمة التحرير الفلسطينية ...... وللعون السياسي والمادي الذي لقيتب المنظمة من عدد من  ،عبد النا ر بالذات

ت فــي فتــرة رئاســتب لمنظمــة عديــد مــن الصــعوبافيمــا واجــب الشــقيري ال (.279ص,  1972)الشــقيري,الــدول العربيــة األخرى"

 :التحرير

منهـا الهيئــة  ،توجيـب الكثيـر مـن األطــراف الفلسـطينية انتقـادات متعـددة األشـكال والـدوافع علــى إعـالن تأسـيس المنظمـة :أولهاا

ــ ،فلســطينيبرئاســتها كونــب الــزعيم التــاريخي للشــعب ال الحــاج أمــين الحســيني أحــق   نَّ أ  بــ والتــي رأت ،العربيــة العليــا  رت  كمــا عبَّ

عنهـا للثـورة المسـلحة ولـيس بـديال  ا  ومرتكـز  ا  الكيـان ثوريَّـ يكـون   ن  أ  ودعـت بـ ،"فلسـطيننارأيها من خالل مجلتها "حركة فت  عن 

  .(39ص,  1998فرج,)

ت العربيـة تتباطـأ فـي الحكومـا نَّ أ  بـ فقـد شـكا رئـيس مجلـس إدارة الصـندوق القـومي للشـقيري مـرارا   ،ندرة المـوارد الماليـة :ثانيها

فــي إقنــاع رؤســاء الــدول العربيــة  خفــق  أكمــا  ،العربــي الثــاني باإلســكندريةهــا مــؤتمر القمــة قرَّ أ  التــي  ة،وفــاء بالتزاماتهــا الماليــال

, علــى عكــس مــوقفهم (81ص, 1987 قاســميب,)دولهــم ضــريبة التحريــر علــى الفلســطينيين المقيمــين بــداخل  وملــوكهم بفــر,

  .لذي استطاع إقناعهم بفر, الضريبةات ااتجاا خليفتب عرف

ــا   ،م1967هزيمــة الحكومــات العربيــة فــي حــرب يونيــو  :ثاليهااا فــي  ،والتــي ســحبت الكثيــر مــن ر ــيد منظمــة التحريــر عربي

ــــة الفلســــطينية زت  المقابــــل عــــزَّ  ــــة المنظمــــات الفدائي ــــ ،مكان ــــة للمنظمــــة إذ وجــــب ســــبعةوانقســــام أعضــــاء اللجن مــــنهم  ة التنفيذي

 . رئاستها مذكرة للشقيري تطالبب فيها بالتخلي عن منصب 14/12/1967في
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كـــون  ؛أحمـــد خليـــل بالقائـــد المؤســـس لد. خليـــويمكـــن تصـــنيف أحمـــد الشـــقيري وفقـــا للنـــواع القياديـــة التـــي طرحهـــا 

رار مجلـس فقـ الفلسـطينية،ولـوال الشـقيري لمـا كانـت منظمـة التحريـر  الفلسـطينية،ى مهـام تأسـيس منظمـة التحريـر الشقيري تـولَّ 

تصاالت بالدول األعضاء وبالشعب الفلسطيني بغيـة اال"االستمرار في  على ب  ص  ن ن  ما تضمَّ وثنَّ  ذلك،الشقيري  ل  خو   القمة لم ي  

 ")عبد الــرحمن,الو ــول إلــى القواعــد لتنظــيم الشــعب الفلســطيني وتمكينــب مــن القيــام بــدورا فــي تحريــر وطنــب وتقريــر مصــيرا

ـــ .(69ص, 1978 وقـــوات جـــيش  ،وبنـــاء مؤسســـاتها ودوائرهـــا للمنظمـــة،لشـــقيري وحـــدا مـــن  ـــيارة النظـــام الـــداخلي ن اوتمكَّ

ــ الفلســطيني،والصــندوق القــومي  وســفارات،التحريــر ومركــز أبحــاث  ــها الشــقيري للمنظمــة بالد   الهيكليــة التــي وضــع زت  وتميَّ ة قَّ

مول،  ولم يكن لها مثيل على الصعيد الفلسطيني من قبلب.  والش 

 .(2004-1929ا: ياسر عرفات )ثالي

م، ووالـدا تـاجر 1929عرفـات القـدوة الحسـيني المولـود بالقـاهرة فـي أرسـطس  الرؤوفوهو محمد عبد الرحمن عبد 

عرفات تعليمب األساسي بمدارا القاهرة ثم التحق بكليـة الهندسـة بجامعـة  م، أتمَّ 1927فلسطيني هاجر إلى القاهرة في العام 

ا اتحـــــــــاد الطلبـــــــــة الفلســـــــــطينيين م، وخـــــــــالل فتـــــــــرة دراســـــــــتب الجامعيـــــــــة تـــــــــرأَّ 1951نهـــــــــا عـــــــــام الملـــــــــك فـــــــــؤاد، وتخـــــــــرج م

م ســافر عرفــات إلــى الكويــت وعمــل فــي البدايــة مهندســا فــي وزارة 1958، وفــي عــام (15-36ص, 2005)الفــالوجي,بالقاهرة

لتأسيســي األول لحركــة فــت ، وبعــد األشـغال العامــة، ثــم أنشــأ شــركة بنــاء ناجحــة، وأثنــاء إقامتــب فــي الكويــت شــارك فــي اللقــاء ا

هزيمــة الســبعة والســتين انتقــل عرفــات إلــى الضــفة الغربيــة، وأشــرف علــى تكــوين خاليــا حركــة فــت  التــي قامــت بعــدة عمليــات 

عسـكرية ضـد قــوات االحـتالل، ومــع تزايـد حمـالت االعتقــال فـي الضــفة الغربيـة توجـب عرفــات إلـى األردن، وكــون فيهـا قواعــد 

 (.33-36, ص 2005)خوري,يةحركة فت  العسكر 

م عنـدما قـاد قواتـب فـي القتـال دفاعـا عـن بلـدة 1968وقد ا تسب عرفات المزيد مـن الشـهرة كقائـد عسـكري فـي عـام 

عرفات ناطق رسـمي باسـمها،  الكرامة أمام قوات االحتالل الصهيوني، وبعد معركة الكرامة بعدة أشهر أعلنت حركة فت  بأنَّ 

وعقـب أحـداث ، فيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينيةعرفـات رئيسـا للجنـة التنالمجلس الوطني الخامس وفي العام التالي انتخب 

م انتقــل عرفــات مــع مقــاتلي منظمــة التحريــر إلــى بيــروت، فأعــاد ترتيــب  ــفوف المقاومــة الفلســطينية فــي 1970أيلــول عــام 

 من أراضيها. لبنان، وقاد العمل العسكري انطالقا  

دولـة، وأ ـبحت منظمـة التحريـر الفلسـطينية  مـعتمكـن مـن فـت  عالقـات سياسـية للمنظمـة  وعلى الصعيد السياسـي

م ألقى عرفات خطابا هامـا أمـام الجمعيـة العامـة للمـم 1974في األمم المتحدة ودول عدم االنحياز، وفي عام  مراقبا   عضوا  
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"إننـي جئـتكم  ، وفـي ختـام كلمتـب قـالر مصـيراالشـعب الفلسـطيني فـي تقريـ المتحدة طالب فيب ممثلي حكومات العـالم بمسـاندة

, وفــي العــام (118-137ص ,2005 ) ابيلوك,بغصــن الزيتــون مــع بندقيــة الثــائر فــال تســقطوا الغصــن األخضــر مــن يــدي"

م اضطر عرفات للموافقة على الخروج من لبنان مع قواتب تحت الحماية الدولية إثر اجتياح القوات الصهيونية للبنان, 1982

 ها إلى تونس.توج   لبيروت مدة عشرة أسابيع م   وحصارها

المنعقــدة فــي الجزائــر عــام  ةالتاســعة عشــر  الفلســطيني أعلــن عرفــات قيــام دولــة فلســطين فــي دورة المجلــس الــوطني

وعشـــرين عامـــا  ةم وبعـــد ســبع1994وفــي عـــام  ،دولـــة فلســـطين المركـــزي برئاســةالمجلـــس  التـــالي كلفــبم، وفــي العـــام 1988

حصـل نفسـب عاد عرفات إلى رزة رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية عقب تنفيذ اتفاق أوسـلو، وفـي العـام  ،قضاها في المنفى

 عرفات على جائزة نوبل للسالم باالشتراك مع رئيس الوزراء الصهيوني ووزير خارجيتب.

لتـــي جـــرت فـــي وا الفلســـطينية،ل انتخابـــات عامـــة فـــي األراضـــي انتخـــب عرفـــات رئيســـا للســـلطة الفلســـطينية فـــي أوَّ 

ياســر عرفــات فــي منصــبب رئيســا للســلطة، باإلضــافة  ظــلَّ و  ،%مــن أ ــوات النــاخبين83حصــل علــى نســبة و م 20/1/1996

م إثـــر تـــدهور حالتـــب 11/11/2004إلـــى رئاســـة اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر، ورئاســـة دولـــة فلســـطين حتـــى وفاتـــب فـــي 

 تم دفنب في مقر إقامتب بالمقاطعة في رام هللا.لم تعرف أسبابب، و  رامض   عضال   الصحية بسبب مر,  

عرفــات مكانــة كبيــرة لــدى الشــعب الفلســطيني, يصــعب علــى البــاحثين تنــاول شخصــيتب العتبــارات  وبقــدر مــا احتــلَّ 

بسـبب التنـاقض  ،ممـا يجعـل مهمـة الكتابـة عنـب عسـيرة ،مزايـاا وعيوبـب ،عديدة, من بينها كثرة الكتابات حـول شـخص عرفـات

وسـوآء  ،أو مقـاالت ا   انـت كتبـأسـواء  ،ما في عناوينها المثيـرةليس في مضمونها فقط وثنَّ  ،ى عنبواألفكار التي ترو   في ارراء

والتـي نجـ  خاللهـا  ،ى فيها عرفـات قيـادة العمـل الفلسـطينيالفترة التي تولَّ ، باإلضافة إلى طول عرب أو أجانب اب  تَّ  انت لك  

بقـاءا فـي منا ـبب وعلـى هـرم مؤسسـات  كمـا أنَّ  ،نات النظام السياسي الفلسـطينيمكو ر, إيقاعب الخاص على مجمل ي فف

كانت كفيلة باإلطاحة بأي  ،بما مر بب هو والشعب الفلسطيني من ويالت وحرو مررم بالالسلطة والمنظمة وفت  حتى وفاتب 

 خر.آزعيم 

 منها:، ب طوال تلك الفترةئبقا أسهمت فيمواهب الشخصية التي عرفات امتلك العديد من ال في أنَّ  الشكَّ و 

قـــات فقــد تميــزت شخصــيتب بقــدرات وطا ،المفهومــان مــن معــاني لة القيــادة والزعامــة بكــل مــا يحمــ: امتلــك عرفــات موهبــأوال

والقــدرة علــى تحمــل  ،كاالنضــبا  الشخصــي والصــبر والــذكاء ،وقضــيتب رمــزا  لشــعببيصــب   ن  أ  جــدارة وبأتاحــت لــب  متعــددة،
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 ،فلـم ييـأا قـط مـن النصـر ،فب دون التراجع أو التشـاؤمالتحقيق أهد ا  مثابر  المختلفة كافة، ية في الظروفالصعاب واالستمرار 

 (.11ص, 2005خوري,)الوطن دائم الحلم بالرجوع إلى و 

ســواء فــي المــدن والقــرى  الفلســطيني،كبيــرة علــى التوا ــل مــع قطاعــات واســعة مــن الشــعب  عرفــات قــدرةكــان لياســر  ثانيااا:

شـــرف علـــى اإلعـــداد أ  و  القتـــال،قـــاد  المواجهـــة،ي معتـــرك بـــل فـــي الخنـــدق األمـــامي فـــ المعـــارك،، أو فـــي ميـــادين والمخيمـــات

ــ إلــى أن  المــأتم،ي الشــهداء فــي المصــابين فــي المستشــفيات ويعــز    ددائــم الحركــة يعــو  للمعــارك، وكــانط العســكري بنفســب وخطَّ

  (.136ص, 2005,بلقزيز) العائلةأطلق عليب الفلسطينيون لقب " الختيار" أي كبير 

مـــع التغيــرات السياســـية اإلقليميــة والدوليـــة  والــتالؤم،ف يمتلــك القـــدرة علــى التكي ـــ برارمـــاتي،ب قائــد يتصـــف عرفــات بأنَّـــ ثاليااا:

من هذا القرارات علـى سـبيل  فلسطيني،ى بإجماع وال تحظ   ومفاجئة،األحيان قرارات رير متوقعة متخذا  في بعض  المتعددة،

 بوتوقيعـ العربيـة،للمقاطعـة  آنـذاكالخاضـعة و  م،1983 العـام فـي الخروج من لبنـان القاهرة بعدقرار زيارة  الحصر،ال المثال 

رلــب أ  معارضــة مـن ررم بــالمــا تبعـب مــن اتفاقيـات وكــذاك اتفـاق أوســلو و  ,م1985اتفـاق الكونفــدرالي الفلسـطيني األردنــي عـام 

 (.170-175, ص2005)يوسف,الفصائل الفلسطينية لها

 :عدتب في البقاء بموقعب فهي األتيوالتي سا عرفات،في ظهور  أسهمتفيما يتعلق بالعوامل الموضوعية التي و 

ــب الحاضــنة الطبيعيــة لفكــرا وأســلوب  الحركــة،انتمــاء عرفــات إلــى حركــة فــت  وهــو مــن مؤسســي  أوال: وهــي  عملــب،ومثلــت ل

والتي ا تسبت شعبية كبيرة بعد نجاحاتها في العمل  المنصرم،لقرن الحركة التي تبنت الكفاح المسل  في عقد الستينيات من ا

  .المسل  ضد قوات االحتالل

هزيمــة الجيــوع  ء عرفــات منصــب رئاســة منظمــة التحريــر هــي:فــي تبــو  أســهمت التــي  الموضــوعية،مــن أبــرز العوامــل  ثانيااا:

 م،1968الصـهيوني فـي معركـة الكرامـة عـام  قـوات العـدو علـىالمقاومة  فصائل انتصار ثم ،م1967العربية في حرب عام 

 (.132ص أ،2005األزعر,)المنظمة تولى فت  قيادة وأخيرا  التوافق العربي بقيادة عبد النا ر نحو 

 بعـد،ر األموال لعرفات بشكل سم  لب استخدامها في تثبيت سيطرتب على فـت  والمنظمـة والسـلطة الفلسـطينية فيمـا تواف   ثاليا:

% من رواتب الموظفين العـاملين فـي دولهـم 5اخر الستينيات من إقناع زعماء الدول العربية باستقطاع نسبة ن في أو وقد تمكَّ 

  (.230ص, 2004السيلسيلي,)التحرير منظمة  ةصالحمل

وكما و فب الحسن  ،متعددة ا  دوار أ  ب شخص لعب ألنَّ  ،دحدَّ من الصعوبة بمكان وضع ياسر عرفات في تصنيف م  و 

ن نخبويــة ياسـر عرفــات وأل(, 2008 )بن طـالل,بــان "عرفـات شخصــية زئبقيـة" د المملكــة األردنيـة السـابقبـن طـالل ولــي عهـ
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اعتــرا, الــبعض علــى مــن ررم بــالمــا  فهــو شخصــية كاريزميــة إلــى حــد   ، ورمزيتـب وقيادتــب تضــمنت عنا ــر ومكونــات متعــددة

 شـيء برارمـاتي مسـتعد لفعـل أي    ا،سـتحواذ عليهـالسـلطة وخبيـر باال ى تسـلطي ويهـو  ،تقليدي في إدارتب للمؤسسـات، وهو ذلك

 ؛كلفـب ذلـك فقـدان أرلـى مـا يملـك عقائـدي متمسـك بالثوابـت الوطنيـة حتـى إن   ،سـواء بالمقاومـة أو المفاوضـات بتحقيق أهدافـل

عرفــات ال إن ياســر " لتفــريط بهــا,لوريــر مســتعد  ،األمــوال ب يســيطر علــىزاهــد فــي أمــور الــدنيا وملــذاتها لكنَّــ ،حياتــب وســلطتب

ـأ  نظري ليتم إسقاطب على شخصيتب من  إطار إلى يحتاج ب هـو نفسـب يمثـل مدرسـة ؛ ألنَّـوراء خطواتـب السياسـية ر   جل فهم الس  

  (.178ص, 2005 )يوسف,ب النضالي"اشتقت مفرداتها من سيرتب وتاريخ فكرية ونظرية مستقلة

 .الفلسطينية السياسية ةدات القيادحد   م   :يالمحور اليان

 .دات القيادة الفلسطينية قبل أوسلوحد   م    -أ

ـ ر  عب   ت   مات النفسـية والسـلوكية القيادة السياسية في نشأتها عن تفاعل عوامل شخصية واجتماعية، األولى تتعلق بالس  

 مع.وما يتمتع بب من  فات، وتتعلق العوامل االجتماعية بطبيعة البناء االجتماعي والقيم السائدة في المجت ،للقائد

الخــتالف مراحــل  تبعــا  هــا وتأثير منهمــا  دات داخليــة وخارجيــة، اختلــف وزن كــل   حــد   دات القيــادة الفلســطينية إلــى م  حــد   وتنقســم م  

 دات في مرحلة ما قبل أوسلو في العنا ر التالية:حد   ويمكن إجمال أهم الم   ،القضية الفلسطينية والظروف التي أحاطت بها

 .ى بر  الت الك  أوال: االنتماء إلى العائ

دا رئيسـيا لظهـور القيـادة فـي فلسـطين فـي عهـد االنتـداب البريطـاني، حـد  االنتماء إلى إحـدى العـائالت الكبـرى م   ل  ثَّ م  

فـي  ،فب الحكم العثماني، فقد كان المجتمع الفلسطيني طوال فترة السـلطنة العثمانيـةويعود ذلك إلى البناء االجتماعي الذي خلَّ 

إذ أظهـــرت نتـــائج اإلحصـــاء  ،وحتـــى إلـــى عهـــد االنتـــداب البريطـــاني ،تســـودا الحيـــاة الريفيـــة، مجتمعـــا قرويـــا  رالبيتـــب الســـاحقة 

 657% من سكان فلسطين كانوا قرويين يعيشون في 65م أن 1922لطات البريطانية في العام كاني الذي قامت بب الس  الس  

 .(18ص, 1999 )شبيب,بلدة ومدينة 13قرية, والنسبة الباقية يعيشون في 

اإلجـراءات  مهمـة نتيجـةتطـورات اقتصـادية واجتماعيـة  شهد في أواخر العهد العثماني قد وكان المجتمع الفلسطيني

ــ هــا إ ــدار قــانون الملكيــة العثمانيــة العــام أبرز   ولعــلَّ  ،والتــي طالــت مختلــف منــاحي الحيــاة، لطات العثمانيــةالتــي اتخــذتها الس 

وقـد أحجـم العديـد مـن الفالحـين و ـغار المـالك  ،ملكية للراضي المزروعـة وتسـجيلهام، والذي أتاح إ دار  كوك 1858

ــ عــن ى ذلــك إلــى قيــام الــبعض وأدَّ  ،أو لعــدم المقــدرة علــى دفــع مصــاري  التســجيل ،مــن الضــرائب ا خوفــا  تســجيل أراضــيهم إمَّ

مسـجلة وبيعهـا فـي ال ريـرثمانيـة األراضـي أو إلـى مصـادرة السـلطات الع ،ك واألعيانالَّ تسجيل أراضيهم باسم كبار الم  بمنهم 
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ونتيجة لذلك احتكرت حفنة مـن األسـر اإلقطاعيـة مسـاحات واسـعة مـن فلسـطين وخا ـة األراضـي  ،مزاد علني بأثمان زهيدة

حازوا علـى  كبيرا    ا  الَّ م   144 أنَّ  ر  قدَّ وي   ،قرى بأ ملها ،تمتلك في أواخر العهد العثماني سر  وكانت هذا األ  ، الصالحة للزراعة

, (21-24ص,  1999شـبيب,)% مـن مجمـل األراضـي الصـالحة للزراعـة فـي العقـد األول مـن القـرن المنصرم35.5حـوالي 

ـ، وفئـة العامـة، وبلغة العهـد العثمـاني, إلـى فئتـين وهمـا األشـراف، وبالتالي انقسم الفلسطينيون اجتماعيا فقـد  ،ا بلغـة العصـرأمَّ

 (:415ص,  1991)الحوت,وهي ،الحكم العثماني واالنتداب البريطاني :هدينفي الع عوا إلى ثالث طبقات  توزَّ 

 .العمالو لفالحين والبدو مل على اتوكانت تش ،كانبين الس   ا  واأل ثر عدد الطبقة االجتماعية األ ثر فقرا   أوال:

 لتجار.ة وارَّ الح   ن  ه  وذوي الم   الرسمية،فت من موظفي الدوائر تألَّ  قدالطبقة الوسطى و  ثانيا:

مـن السـيطرة علـى الشـؤون  نـت  كَّ م  وهي الطبقة التـي ت   ثراء ، ثر األو  والتي كانت األقل عددا   والمالك،ثالثا: طبقة كبار التجار 

وامتلكــت دعــائم إداريــة ودينيــة، فحــازت بموجبهــا علــى رالبيــة قيــادة  فلســطين،االقتصــادية فــي عهــد االنتــداب البريطــاني علــى 

وكـان علـى  السياسـي،األولـى لنيـل الوظـائف أو النفـوذ  كانـت العائلـة هـي الركيـزة  و  الفتـرة،هويـة فـي تلـك طـر الجباألحزاب واأل  

وهـــو مـــا يمكـــن  ، (27ص, 1995 )األزعـــر, هـــاوالتقـــرب إلـــى زعامات ،بالعـــائالت األقـــوى نفـــوذا   تـــرتبط   العـــائالت الضـــعيفة أن  

 االستدالل عليب بالمؤشرات التالية: 

 األولـى،بعـد نهايـة الحـرب العالميـة  وتحديـدا   العشـرين،تبلورت الحركة الوطنية الفلسطينية مطلع القرن  : عندماالمؤشر األول

والنـــادي  والمســيحية،وهــي: الجمعيــات اإلســالمية  ،تكونــت فــي البدايــة مــن ثــالث مجموعــات سياســية فـــي المــدن الفلســطينية

الك األراضـي كبـار م ـ أي)والوجهاء من طبقة األعيان ثالثة المجموعات الوقد جاء معظم أعضاء  األدبي،العربي، والمنتدى 

 .(57ص,  1987سيان,حاس)التجار وكبار 

م 1934م وحتـى العـام 1919فيمـا بـين العـام  الفلسـطينية،زت المرحلة األولى من تطور الحركة الوطنية ميَّ : ت  المؤشر الياني

فكـان جميـع  السـابق،فـي البنـد  اعـن الجمعيـات والنـوادي المشـار إليهـمن مندوبين  ف  ها كانت تتألَّ وبما أنَّ  مؤتمرات،بعقد سبع 

ـــأعضـــاء المـــؤتمرات والل    وكـــان يـــتم  والوجهـــاء،بع هـــم مـــن فئـــة األعيـــان جـــان التنفيذيـــة المتتاليـــة والمنتخبـــة مـــن المـــؤتمرات السَّ

 يل اللجنة العربية العليا.وكذلك ينطبق الحال على تشك، (104ص,  1985)الكيالي, طبقية وعائلية سس  اختيارهم على أ  

ت وكانـ ،كبيـر جدل   ى بها الحاج أمين الحسيني منصب اإلفتاء بمدينة القدا موضع  : كانت الطريقة التي تولَّ المؤشر اليالث

ـ ،ةدوافع جميع األطـراف عائليـة بحتـ لمـا يحملـب منصـب  ا  لمنصـب كـي يحـافل علـى مكانـة عائلتـب العريقـة نظـر ل  فالحـاج ترشَّ

دراسـتب فــي  ب لـم ينـب  ألنَّـ ،بـالمعنى الصــحي  الحــاج لـم يكـن شـيخا   الررم مـن أنَّ وبـ، لهيبـة والسـلطةكبيـر مــن ا قـدر   مـن اإلفتـاء
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نـب بعـد تحايـل يوتـم تعي ،باالنتخابـات ب لـم يفـز  نَّـأ  إال  ،ن عامـة الشـعب لتـولى المنصـبمـ ا  تأييدوهو أيضا كان األ ثر  ،األزهر

التــي كانــت تحــوز علــى  ،جــل اإلبقــاء علــى التــوازن بــين عــائلتي الحســيني والنشاشــيبيأ  منــدوب البريطــاني علــى القــانون مــن ال

جـل أ  فائز األول بانتخابـات المنصـب مـن فيما كان دعم عائلة النشاشيبى للمرش  حسام الدين جار هللا ال ،رئاسة بلدية القدا

     (.145ص, 1985 الكيالي,) حرمان عائلة الحسيني منب

لجــأ العديـد مــن األعيـان أو العــائالت  ،م1934اللجنـة التنفيذيــة العـام  د وفــاة موسـى كــاظم الحسـيني وحــل   : بعـالمؤشار الراباا 

لمواجهة التحديات التي برزت سواء كانت على  عيد  ،سياسية في النصف األول من الثالثينيات ى إلى تشكيل أحزاب  الكبر  

األحـــزاب  ريـــر أنَّ  ،يد التنـــافس علـــى قيـــادة الحركـــة الوطنيـــةأو علـــى  ـــع ،الصـــراع مـــع االســـتعمارين البريطـــاني والصـــهيوني

ــ ،الرئيســة المشــكلة بخا ــة بالمصــال   وكانــت سياســتها تتــأثر كثيــرا   ،مة التقليديــة للعائلــة واالنتمــاءات للعشــيرةكانــت أســيرة للس  

فلـم ، ظائرها فـي العـالم الغربـيتماما عن ن ةوهي أحزاب مختلف ،واإليديولوجية ،بدال من المصلحة العامة ،الشخصية والعائلية

قرب إلـى النـوادي العائليـة منهـا إلـى أحـزاب ذات أدوات تنظيميـة أ  سترشد بها, وبقيت معظمها تكن لها برامج أو مبادئ ثابتة ت

 .      (20ص,  2002,هالل) تعبوية تعمل على نطاق وطني عام

 يقـم،ولـم  عائليـة، سس  على أ   ا  كان قائم والمعارضة،لمجلسين س على النفوذ السياسي بين االتناف   : وهو أنَّ المؤشر الخامس 

ب لــم يكــن للمعارضـــة أو نَّــأ  بمعنــى  متكاملــة، برنامجيــبعلــى أســاا رؤيــة سياســية أو اجتماعيـــة أو  محــدودة،مــع اســتثناءات 

مـن  ا  ب نابعـكان جل ـ ى إلى كال الطرفين من مجموعات أخر   اال طفاف السياسي نَّ إحتى  أيديولوجية،للمجلسين أية التزامات 

 .     (102ص,  1987سيان,)حاس التنافس العائلي والطبقي البحت ال أ ثر

  .ثانيا: المحدد العربي

 وجههــا م, علــى شــكل دعــوة 1936ثــر انــدالع ثــورة إ  مي مجتمعــا مــع القضــية الفلســطينية ظهــر التفاعــل العربــي الرســ

فيمـا قبـل ذلـك كـان  ،النتـداب، وثنهـاء اإلضـراب العـام فـي فلسـطينملوك العرب للفلسطينيين بوقـف االحتجاجـات ضـد قـوات ا

ــــا   , 1980 )رنيم,منشــــغلة أ ثــــر بشــــأنها الــــداخلي باالســــتقالل مــــن االســــتعمار وكانــــت األمــــة العربيــــة ،التفاعــــل العربــــي فردي

طين ينمو تصاعديا حتى خذ االهتمام العربي بفلسأ  ، مشاورات إنشاء الجامعة العربيةلى بداية ث  , ومنذ ذلك التاري  و (350ص

م وحتــى 1946وتحديـد القيــادة السياسـية الفلسـطينية فـي الفتــرة مـا بـين العـام  ،التـدخل فـي الشــأن الفلسـطيني الـداخلي حـد   إلـى 

ــإزاء فلســطين فــي تلــك الفتــرة، والتــي كانــت ت   هــاوقرارات هــو مــا يتضــ  مــن مواقــف الجامعــة العربيــةو  ،م1968العــام  عــن  ر  عب  
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ق الجامعـة فيمـا علنـي منفـرد خـارج نطـا مـن الـدول العربيـة بقـرار   ثـم لـم تخـرج أي   ،الدول األعضاء فـي الغالـبمجمل إرادات 

 .               راء والنوايا في بعض األحياناختلفت المواقف وار ن  ث  و  ،يتعلق بفلسطين

جنة العربية العليا فعاليتهـا بعـد قدان اللَّ هو ف ،لفي تزايد هذا التدخ   كبير   حد أهم األسباب التي أسهمت بشكل  أ   ولعلَّ 

ممـا  ،تشـديد الحكومـة البريطانيـة علـى حركـة أعضـائها ومالحقـتهم فـي الـدول األوروبيـةل نظـرا   ،اندالع الحـرب العالميـة الثانيـة

ينية وجـود، وبعـد ر عليهم االجتماع، وفي تلـك الفتـرة بـدأت مشـاورات تكـوين الجامعـة العربيـة، فيمـا لـم يكـن للقيـادة الفلسـطتعذَّ 

( تــم التوافــق بيــنهم علــى انتــداب موســى 1946و1945فشــل محــاوالت األحــزاب الفلســطينية فــي تــأليف قيــادة موحــدة ســنتي )

ــم يكــن اختيــار العلمــي إال مؤشــرا   علــى مــدى تباعــد وجهــات النظــر بــين  العلمــي ممــثال للفلســطينيين فــي هــذا المشــاورات، ول

 .(97ص, 1991 )آن سميث, األزمة الداخلية آنذاك عن وتعبيرا   ،القيادات الفلسطينية

 ب  نَّــأ  "بنــودا علــى أحـد  صَّ ن ــ ،جــاء متضــمنا  ملحقـا  خا ــا  بفلســطين ،م12/3/1945فــي عنـدما  ــدر ميثــاق الجامعــة العربيـة 

يتـولى مجلـس الجامعـة أمـر اختيـار  ،هذا القطـر بممارسـة اسـتقاللب فعـال ع  يتمتَّ  لى أن  ث  و  ،إلى ظروف فلسطين الخا ة ونظرا  

وبــالررم مــن عــدم نيــل أرلــب األقطــار العربيــة  ,(157, ص1955 )زعيتر,منــدوب عربــي مــن فلســطين لالشــتراك فــي أعمالــب"

مـن  شـأنا   قـل  أ  ينية السياسـة الفلسـط ا يعنـي أنَّ مـم ،كفلسطين في ميثاق الجامعة فلم يوضع لها ملحٌق خاص   ،آنذاك استقاللها

ــ ،قحــل ــائغي المنظــر  هــةمــن وج ،ى اختيــار ممثلهــا فــي الجامعــةل  تتــو  أن   ا بســبب المخــاطر التــي تواجههــا مــن المشــروع إمَّ

ــ1967اللحظــة وحتــى العــام تلــك  المؤسســة ومنــذالــدول اليــب أو لغايــة مــا كانــت تطمــ   ،الصــهيوني الجامعــة القضــية  ت  م تولَّ

 الفلسطينية بجميع شؤونها الخارجية والداخلية.  

والمشــكلة  الفلســطينية،اللجنــة الداخليـة الخا ــة لدراســة الشــؤون واألوضــاع  ت  أقــرَّ  ،العــام التــالي إلقــرار الميثــاقففـي 

وبموجــب هــذا التو ــية وبعــد مشــاورات  عربيــة،ر فيهــا عــن ضــرورة تــأليف هيئــة فلســطينية تو ــية تعب ــ الجامعــة،مــن مجلــس 

  .(27ص ,ب 1984المرعشلي,)العليا عن إنشاء الهيئة العربية م 1/6/1946أعلن في  ،المجلس مع زعماء الحركة الوطنية

ــ هــو رفــض رالبيــة مطالــب  ،ب التــدخل العربــي فــي الشــأن الفلســطيني قبيــل إعــالن حكومــة عمــوم فلســطينومــن أوج 

علــى  القيـادة الفلســطينية وبخا ـة المناديــة بإقامـة حكومــة فلسـطينية مســتقلة بعــد اإلعـالن البريطــاني عـن عزمــب إنهـاء انتدابــب

الشـــؤون المدنيـــة  ر  م علـــى تشـــكيل إدارة مدنيـــة لتســـي   10/7/1948فـــي بـــل وافقـــت األمانـــة العامـــة للجامعـــةفـــي المقا فلســـطين،

 . (585ص, أ 1986)الحوت,ب وثضعاف باإلضافة لمحاوالت تهميش دور الحاج أمين الحسيني والخدمات،
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اعترفـت الـدول العربيـة  رـزة،لـس الـوطني الفلسـطيني فـي عقـب انعقـاد المج فلسطين،وبعد اإلعالن عن تشكيل حكومة عموم 

حيلـت إليهـا وأ   م،30/10/1948حضور مجلس الجامعة العربية المنعقـد فـي إلىودعيت الحكومة  األردن،بها باستثناء شرق 

لتأييـد إلـى الموقف المصري اتجاا الحكومة مـن االعتـراف وا ل  سرعان ما تبدَّ    رير أنَّ   الحيتها،بعض القضايا لكي تمارا 

فيما لم يسم  مللك األردن للحكومة مـن ممارسـة عملهـا  قسرا ،ونقل أعضائها من رزة إلى القاهرة  عملها،منعها من استمرار 

 .(38-50ص,  1998)األزعر, في الضفة الغربية

التحريـر  والقيـادة المصـرية بخا ـة الـدور األ بـر فـي تأسـيس منظمـة، فيما كان للجامعة العربية على وجـب العمـوم 

على ما سبق فقد" تدرجت السياسة العربية من حق تعيـين منـدوب  وبناء   ،ز ألحمد الشقيري ميَّ الفلسطينية إلى جانب الدور الم  

م, 1946م، إلـــى تشـــكيل القيـــادة الفلســـطينية )الهيئـــة العربيـــة العليـــا( فـــي يونيـــو1946فلســـطين فـــي الجامعـــة فـــي مـــارا عـــام 

، ثـم عـزل (16ص , 1998األزعـر, )م"1948م، فالحكومـة الفلسـطينية فـي سـبتمبر 1948ليـو وثعالن اإلدارة المدنيـة فـي يو 

م 1963للقيــادة الفلســطينية بتعيــين منــدوب فلســطين فــي الجامعــة عــام  دا  حــد   حكومــة عمــوم فلســطين، واســتمر النفــوذ العربــي م  

القضـية الفلسـطينية وشـأنها الـداخلي كـان  نَّ م, ويكفـي للتـدليل الواضـ  بـأ1964وحتى تكوين منظمة التحرير الفلسطينية عام 

بــالنظر إلــى المواقــف المتناقضــة للجامعــة والــدول العربيــة إزاء عــزل  ،مــن اختصــاص الجامعــة العربيــة وحــدها فــي تلــك الفتــرة

 عم  لمنظمة التحرير الفلسطيني .مقابل التجاوب والدَّ  ،حكومة عموم فلسطين

 .مسلحةثاليا: االنتماء إلى فصائل المقاومة ال

م، 1967تراجع النفوذ العربي في السياسة الفلسطينية إثر هزيمة جيوع الحكومات العربية في حزيران عام 

ال بأا بب من العمليات المسلحة ضد  وأخذت شعبية الفصائل الفلسطينية المسلحة تتصاعد عقب نجاحها في تنفيذ عدد  

 .الصهيوني الكيان

 ها للعدوان الصهيوني في معركة الكرامة بمشاركة الجيش األردني.د   بي والفلسطيني بعد    مكانتها في الشارع العر  زت  وتعزَّ  

ظاهرة الكفاح المسل  الفلسطيني الذي انطلق في منتصف الستينيات لم يكن هـو األول مـن نوعـب علـى السـاحة  إنَّ 

 وفـــي النصـــف األول مـــن الخمســـينيات ،بـــةوتوا ـــل خـــالل النك ،م1936 ابتـــدأ فـــي ثـــورة امتـــدادا  لتقليـــد  بـــل كـــان  الفلســـطينية،

اسـية داخـل الفصـائل المسـلحة اضـطرت للعمـل دون قواعـد أس األول أنَّ : ب اختلـف عنهـا فـي جـانبيننَّـأ  إال  ،)تجربة الفدائيين(

,  1987) ــايل, عســكرية عــن ســابقب اســتراتيجية بــر فــي  ــوغ أ  وبنجــاح  ،ع بنضــج أ ثــرب تمتَّــنَّــأ  والثــاني  ،حــدود فلســطين

  .(3ص
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ــ ريــر أنَّ  والتــي تمثلــت فــي ضــرورة اســتعادة الهويــة  المســلحة،ال الجــانبين الســابقين انعكســا علــى تحديــد أولويــات الفصــائل ك 

ــ ،حمــة بــين فلســطيني الــداخل والشــتاتوثعــادة الل  ، الفلســطينية هــذا األولويــة فــي تشــكيل منظمــات قــادرة علــى العمــل  دت  وتجسَّ

لنظـــام العربـــي علــــى ر مـــن التبعيـــة والو ـــاية التـــي فرضـــها افـــي الـــدعوة إلـــى التحـــر  و  العربيـــة،المســـل  بمعـــزل عـــن الـــدول 

  الفلسطيني.لى استقاللية القرار ث  و  الفلسطينيين،

مـلء الفــراغ الـذي أحدثتــب إلـى م, إذ ســارعت المنظمـات المســلحة 1967وهـو مـا تحقــق لتلـك الفصــائل عقـب هزيمـة 

العديــد مــن الهجمــات علــى بالقيــام مــن نهــا كَّ ممــا م   ن،مــن األســلحة والمــؤ  يــرةكبوكميــات  ،المئــات مــن رجالهــا النكســة، ودفعــت

ـود   ،في حين لم تسـتطع األنظمـة العربيـة القوميـة التـي تعرضـت للهزيمـة، قوات االحتالل تقـوم بـأي نـوع مـن  أن   عسـكريا   ت  ر  م  

وألغـــت القيـــود التـــي كانـــت  ،ت المســـلحةلمنظمـــالأنهـــا أل األنظمـــة العربيـــةأل أفســـحت المجـــال  ا, كمـــأنـــواع المقاومـــة لالحـــتالل

 2003)فرسون,م1968العدوان الصهيوني بمعركة الكرامة  د   خا ة بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في     ا، عليه ةمفروض

  (.372ص, 

ــ  را  جــذريا  فــي الجانــبحــدثا تغي ــأ   ،صــار المقاومــة فــي معركــة الكرامــةم وانت1967هزيمــة العــام  ا ســبق يتضــ  أنَّ ممَّ

 ،السياســي للحركــة الوطنيــة الفلســطينية فكــرا  وتنظيمــا , فعلــى الصــعيد الفكــري تراجــع االنتمــاء والتمســك بــالفكر القــومي العربــي

ى بوضـــوح فـــي اســـتبدال الميثـــاق القـــومي للمنظمـــة بالميثـــاق الـــوطني وهـــو مـــا تجلَّـــ ،مقابـــل  ـــعود الفكـــر الـــوطني الفلســـطيني

 ،فــي الفتــرة الســابقة لهمــاودورهــا قيــادة المنظمــة  مكانــة   ت  ل ــف  صــعيد التنظيمــي فقــد أ  , أمــا علــى الم1969فــي العــام  الفلســطيني

ــا   م مكانــة قيــادة فصــائل المقاومــة العســكريةمقابــل تعــاظ   ،والمرتبطــة باألنظمــة العربيــة علــى المســتوى  ســواءٌ  ،فلســطينيا  وعربي

ـــالرَّ  ـــ ،يعبســـمي أو الشَّ أعضـــاء المجلـــس الـــوطني،  وتغييـــر بنيـــة   ،ةيـــر الفلســـطينيالســـيطرة علـــى منظمـــة التحر نهـــا مـــن كَّ ا م  ممَّ

إلـى  ،للقيـادة الفلسـطينية وانتخاب لجنة تنفيذية من أعضائها، باالعتماد على ر يدها الكفاحي، ومبدأ الشرعية الثورية محـددا  

 م.1993جانب االعتراف العربي حتى توقيع اتفاق أوسلو عام

 .عد أوسلور محددات القيادة الفلسطينية بتطو    -ب

مـــن  بتـــدخالت كـــل   بعــد دخـــول الفلســـطينيين التســـوية الســلمية أ ـــب  الشـــأن الفلســـطيني ومســـارا السياســي مـــرتهنين 

مــا الكيــان الصــهيوني، وهــذا ال يعنــي ريــاب العوامــل اإلقليميــة العربيــة والداخليــة الفلســطينية، وثنَّ و الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

 لدور األمريكي والصهيوني ضمن محددات القيادة الفلسطينية في مرحلة ما بعد أوسلو.م اانخفا, تأثيرهما مقابل تعاظ  
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 .أواًل: المحدد األمريكي

للقيادة الفلسطينية من خالل اسـتعرا, المواقـف المختلفـة لـةدارة األمريكيـة  يمكن استيضاح الدور األمريكي محددا  

 م.2004م حتى وفاتب في عام 1993اتجاا قيادة عرفات للسياسة الفلسطينية منذ عام 

( بتقديم الدعم السياسي عبر 2000 -1994الموقف األمريكي من الرئيس الفلسطيني في الفترة ما بين ) ز  فقد تميَّ 

ق المســاعدات الماليــة األمريكيــة لتــأمين نفقــات الســلطة االحتفــاء بــب فــي المحافــل الدوليــة، واســتقبالب فــي البيــت األبــيض، وتــدف  

باإلضــافة إلــى التغاضــي عــن التجــاوزات الداخليــة الفلســطينية "الفســاد المــالي واإلداري", وكــان الهــدف مــن هــذا الفلســطينية، 

الموقف هو عدم الضغط على عرفات الستمالتب نحو التجاوب مع متطلبات عملية السالم، وثيمانها بقدرتب على توقيـع اتفـاق  

 (.72ص,  2007،)الجرباوي  لشرو  األمريكية الصهيونيةل انهائي  وفق

وم علـى عرفـات، وقيـام كلينتـون بإلقـاء اللَّـ ،بعد فشل قمة كامب ديفيد الثانيـة للموقف األمريكي ل  وكانت بداية التحو  

لــب مســئولية فشــل القمــة برفضــب عــر, بــاراك للتســوية النهائيــة، ومنــذ تلــك اللَّ  حظــة بــدأ الضــغط األمريكــي علــى عرفــات وحم 

 نتفاضة ومطالبتب بوقفها.بتحميلب مسئولية اندالع اال

م, والـذي تبنــى 2001وقـد تزايـدت تلـك الضــغو  إثـر تـولي بـوع االبــن رئاسـة الواليـات المتحـدة األمريكيــة فـي ينـاير

ن مشـا لهما  ل  سياسة عدم التدخ   ب يحمـي مـع توجيـب االتهامـات لعرفـات بأنَّـ معـا ،بالعملية السلمية، وتـرك طرفـي الصـراع يحـال 

 (.61-69, ص2003 )عجاج, لمالي واإلداري اإلرهاب والفساد ا

ــم   ل بــار 24/1/2002خطــاب بــوع فــي  ل  ثَّ اشــتر  لتحقيــق حيــث زة فــي موقــف إدارتــب اتجــاا عرفــات، م نقطــة تحــو 

وبــإجراء إ ــالحات فــي الســلطة  ،رؤيتــب للســالم فــي الشــرق األوســط قيــام الفلســطينيين بتغييــر قيــادتهم المتمثلــة فــي عرفــات

شـــعار  اســـتخدام اإلدارة األمريكيـــةو ، لـــم يقبـــل بهـــا أنَّ بـــوع قيـــام عرفـــات بـــبعض خطـــوات اإل ـــالح إالَّ  ررمبـــالو  الفلســـطينية،

 .(104, ص 2002جاد, ؛37-49, ص 2002)األزعر, لة لتطويع الموقف السياسي لعرفاتاإل الح وسي

القبــول باســتحداث  ل األمريكــي ذروتــب بعــد أن نجحــت اإلدارة األمريكيــة فــي إجبــار عرفــات علــىوبلــل حجــم التــدخ  

 رئيس الوزراء.ة صالحمم، واستقطاع قسم مهم من  الحياتب ل2003منصب رئيس الوزراء في مارا 

 .ثانيا: المحدد الصهيوني

رير مباشر على مسـار القيـادة الفلسـطينية  الصهيوني في الشأن الداخلي الفلسطيني قبل أوسلو ذا أثر   ل   ان التدخ  

هــي ارتيــال القيــادات الفلســطينية الناشــطة، والثانيــة: محاولــة خلــق قيــادات بديلــة لمنظمــة  :ولــىباالعتمــاد علــى وســيلتين، األ
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ــ ــالتحريــر، وهــو مــا تجلَّ م، واشــتراطها للمشــاركة فــي مــؤتمر مدريــد 1976ى فــي العــام ر  ى بوضــوح فــي دعمهــا تجربــة روابــط الق 

م، فيمــا 1967مــن ســكان األراضــي المحتلــة عــام  الوفــد الفلســطيني المفــاو, أعضــاء   يكــون   م، علــى أن  1991للســالم عــام 

مـن  سعت حكومة الكيان الصهيوني من خالل االتفاقيات المختلفة مع منظمة التحرير الفلسطينية إلـى تطبيـق إجـراءات للحـد   

 تمكـــين مركـــز الســـلطة القيـــادي فـــي مجـــال القـــدرة الماليـــة واالســـتقالل االقتصـــادي والسياســـي، ورهنـــت اســـتمرار عمـــل القيـــادة

 .(23, ص 2007)إرشيد,  ةالفلسطينية بقدرتها على حماية المصال  الصهيوني

م وحتى وفاتب 1994ط الصهيوني على الرئيس الراحل ياسر عرفات منحنى تصاعدي منذ عام الضغ وبالتالي أخذ

يان الصهيوني، م، بدأ بمطالبة عرفات باعتقال عنا ر الفصائل المعارضة والمسئولة عن تنفيذ عمليات ضد الك2004عام 

للرؤيـة الصـهيونية،  وفقـا   نهائي   مفاوضات كامب ديفيد إلررامب على توقيع اتفاق   ف     وذلك في المرحلة االنتقالية مرورا بحبك  

المسـئول عـن فشـل القمـة بعـد رفـض العـر, الصـهيوني,  ب  هام رئيس حكومة الكيان الصهيوني أيهود باراك لعرفات بأنَّـات    مَّ ت  و 

 .(15, ص2003 )عثمان, المللسَّ  شريكا   د  ع  رفات أنَّب لم ي  يما بعد لةعالن عن عف تمهيدا  

ـ2001ي شارون رئاسة الـوزراء فـي ينـاير ارتفعت الضغو  الصهيونية على عرفات بعد تول    شـارون  ن  م، حيـث تمكَّ

دن فلسـطين، وقامـت حكومتـب بن الاضد عرفات وو فب باإلرهاب و  حملة   ن   ش   منمستغال أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

هـا حضـور القمـة بحصار عرفات حوالي ست مرات في مبنى المقاطعـة، ومنعـب مـن مغادرتهـا فـي كثيـر مـن المناسـبات، وأهم  

ـ9/2/2003العربية فـي بيـروت فـي  أمـام السـالم، ومـن أجـل  بـةٌ ق  تصـري  لـب علـى أن  عرفـات ع   ريـرشـارون فـي  د  م، كمـا أ َّ

عرفــات أســير العزلــة المفروضــة عليــب حتــى  بــد مــن تغييــر القيــادة الفلســطينية وثزاحــة عرفــات, وقــد ظــلَّ التقــدم فــي التســوية ال 

  (.12, ص 2003م)شعبان,2004وفاتب في نوفمبر 

 .خصائص القيادات السياسية الفلسطينية المحور اليالث:

 فنجـد أنَّ  كافـة، انـب الحيـاة السياسـيةالقيادة السياسـية فـي الواقـع العربـي بالطـابع الشخصـي واالنفـرادي فـي جو  سم  تتَّ 

م السياســية ظ  الممارســة السياســية وطغيــان العنصــر الشخصــي علــى العمليــة السياســية هــو الســائد فــي كثيــر مــن الــن   ة  شخصــن

ريـــاب دور المؤسســـات فـــي العمليـــة  فـــي عمليـــة  ـــنع القـــرار فـــي ظـــل    حاســـما   تلعـــب الـــوالءات الشخصـــية دورا   إذالعربيـــة، 

 السياسية.
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رم تميـز فيبـر بينهـا فـي الحـديث بـالر للحكـم، ف عـوي   القيادات العربية في ممارستها للسلطة عـن الـنمط األبـوي والـنمط الرَّ  ر  عب   وت  

للحكــم  نمطــا   م  قــد   ت   أنَّ القيــادات السياســية فــي الــنظم العربيــة تجمــع خصــائص هــذين النمطــين ل  عــن نمــط الســلطة التقليديــة إالَّ 

 : (11ص,  2001عز الدين,)هي  ،ماتس   والذي يتسم بخمس الرعوي(، -األبوي )

يتمتع القائد بسلطة شخصـية مطلقـة فـي  ـنع  إذ شخصي،بمعنى ممارسة القائد للسلطة من منطلق  السلطة:شخصنة  -1

عــن  وال تختلــف هــذا الســلطة كثيــرا   قضــائية،ســواء كانــت تشــريعية أو  للمؤسســات،الوجــود الشــكلي مــن ررم بــالالقــرارات، 

وتكون عالقتب بارخرين نخبـة وجمـاهير هـي عالقـة أبويـة بـين أسـياد وأبنـاء قوامهـا الـوالء  األسرة،األب في نطاق  سلطة  

 السياسية.ويمثل القائد فيها البؤرة التي تتركز فيها القوة  ا،السلطة في قبضة القائد وحد ز  وتتركَّ  الشخصي،

فـي إطـار  مـا تـتم  فـي إطـار مؤسسـات رسـمية وقواعـد محـددة، وثنَّ  فعمليـة  ـنع القـرارات ال تـتم   والالمؤسسية:الالرسمية  -2

يسـتتر الهيكـل الشخصـي  إذ الخفـاء،فـي  حـاك  ها المناورات والدسـائس التـي ت  ل  تتخلَّ  القائد،عالقات شخصية تتمركز حول 

نجـــاز،مـــع تقـــديم اعتبـــارات الـــوالء علـــى الكفـــاءة  الرســـمي،ريـــر الرســـمي خلـــف الهيكـــل  بإقامـــة  القائـــد   هـــتم  ورالبـــا ال ي واإل 

 أو في ممارسة الضبط والرقابة السياسية.            ؛سواء في  ناعة القرارات فعالية وتطوير،مؤسسات سياسية ذات 

ـكم  : القائاداالقتراب مان  -3 ـالـدور المهـيمن لل للتـأثير السياسـي فـي ظـل    د  دَّ ح  السـبيل الوحيـد  دقائـد فـي العمليـة السياسـية، ويع 

 بل مالزمتب بصفة دائمة.، لقرارات هو االقتراب من القائداللتأثير في 

قــوة  خبـة السياسـية؛ لمنـع ظهـور مرا ـز: يلجـأ القائـد إلـى إثـارة الصـراعات واالنقسـامات بـين أعضـاء الن  الصارا  المتاوا ن  -4

واحــدة, مــع األحــزاب المعارضــة لمنعهــا مــن التكامــل فــي جبهــة ب نفســبــاع األســلوب ت   امســتقلة عــن شخصــية القائــد مــع 

 انقسامات بداخلها. وتحفيز أي   

واسـتخدامها لشـراء الـوالءات واسـتجالب األتبـاع واألنصـار سياسـيا وثعالميـا للحفـاي علـى  االعتماد على الموارد المالية: -5

 التوازن الداخلي والخارجي.

كانــت تظهــر  ن  ث  بيــة، و و حز الرعــوي( علــى القيــادات الفلســطينية ســواء كانــت مؤسســاتية أ وتنطبــق خصــائص الــنمط )األبــويأل

وهـي أيضـا)أي قيـادات  ،هـا علـى عـرع الصـالحياتع  في ممارسات قيادات المؤسسات بحكـم طبيعـة عملهـا, وترب   بشكل جلي   

حثين فـي الشــأن كمــا يوجـد اتفــاق بـين جميـع البــا، قــادات أ ثـر مــن القيـادات الحزبيـةمــا كانـت تتعـر, لالنت المؤسسـات( كثيـرا  

 ،ية بــال اســتثناءقــد أ ــاب جميــع القيــادات الفلســطين ،قــراراتد أو الفرديــة فــي اتخــاذ الالتفــر   داء   لــى أنَّ ع ،الفلســطيني الــداخلي

تقــديم  وعليــب ســيتم   ،أو المســبب الرئيســي لهــا ،فــا  ن  آالخصــائص المــذكورة  الفرديــة هــي الصــفة الجامعــة لكــل    نَّ أ  ويمكننــا القــول بــ
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التــي تؤكــد انطبــاق خصــائص ، ادات( علــى ســبيل المثــال ال الحصــروجهــت للقيــ ) كقــرارات فرديــة أو انتقــادات بعــض الوقــائع

 النمط على القيادات الفلسطينية .

  .أوال: محمد أمين الحسيني

ــج   مــن االنتقــادات التــي و   ــلــب أثنــاء رئاســتب للمجلــس اإلســالمي األعلــى  ت  ه   :كتبــب حــد  أ  فــي  الشــقيري أحمــد   بمــا قال

قاربـب أنعـي عليـب تعيـين أبسياسـتب فـي المجلـس اإلسـالمي، و  د  د   ن ـأ  لحسيني فـي عـدة مقـاالت، وتصديت بعد ذلك للحاج أمين ا"

وكـان "هلب في المحا م الشرعية ودوائر األوقاف، وكان أشد  هذا المقاالت بعنوان "اتعل بعثمان بـن عفـان يـا حـاج أمـين ...أ و 

 , فقـد أتـمَّ (108ص,  1969)الشـقيري,ذلك" إلـى ريـر   صـد  أق ثـارة، ولكنـي كنـت  ث، وفيـب تحـريض و مـن ريـر شـك    المقـال قاسـيا  

وتـرك ، العليـا لهيئـات األوقـاف ومدارسـهاين أقاربب فـي المنا ـب يبتع ،الحاج إحكام سيطرتب على المجلس اإلسالمي األعلى

ــحيــث كــان المفتــي ي   ،كــذلك التعيينــات فــي بــاقي المــدن ،المنا ــب الــدنيا للمعارضــين لــب بإعطائهــا ابي العــائالت المواليــة ح 

 .(72-87ص,  1987,سيانحاس)المرا ز الدينية دون ريرها

ـج   و   مـا كـان االنتقــاد الرئيسـي الــذي ت   وكانــت  الوقـف،هــو سـوء إدارتـب ألمــوال المجلـس و ــندوق  آنـذاك،المعارضـة للحــاج  ب  ه 

 . (154ص,  1987يان,سحاس)للبالد وتثبيت زعامتب  الشخصية،ما تتهمب باستخدام األموال لتعزيز مكانتب  رالبا  

 ،أعلـن بعـد عـدة شـهور مـن توليـب المنصـب ب  نَّـأ  إذ  ،توليـب رئاسـة الهيئـة العربيـةالحسيني الفردي عقـب  واستمر أداء  

ـوهو القرار الذي و   ،للهيئة د  د  ين خمسة أعضاء ج  يعن قرار تع ولـم  ،لـم يستشـر أحـدا   ب  نَّـأ  ذلـك  ،محـض ب" قـرار ذاتـي  بأنَّـ ف    

ــي   ــإالَّ  ن  ي   ع  ــ ن   م  ــ ب"أعوان  فلــم يعلــم بــالقرار  ،(586ص, أ1986 ,وتحال)ن "حلقــة المستشــارين الخا ــة" المحيطــة بــب دومــا""وم 

 لـبعض وقـد اعتـاد المفتـي عـدم مـن  ثقتـب وال حتـى الصـالحيات إالَّ  ،أعضاء الهيئـة وال الجامعـة العربيـة إال بعـد اإلعـالن عنـب

 .(594-590صأ, 1986 الحوت,)عالقاتب الشخصية فقطل ا  ما وفقوثنَّ  ،سياسية هرميةل ا  الهيئة وفق أمور   ر  فلم يد   ،بأعوان  

 الشقيري.ثانيا: أحمد 

ــ ــأ   ن  م  ختيــار أعضــاء المجلــس الــوطني عمــد إلــى ا ، فقــدالفرديــة فــي ممارســات الشــقيري كانــت فــي بدايــة تكــوين المنظمــة ب  وج 

كمـا  ،حسـب رربتـب الشخصـية ي عهـداجـان التنفيذيـة المشـكلة فـن اختـار أعضـاء الل   وهو أيضا م   ،دون معايير محددة ،بنفسب

نــب مــن كَّ ممــا م   ،أي الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة للمنظمــة ،جنــة التنفيذيــةورئاســة اللَّ  ،جمــع بــين رئاســة المجلــس الــوطني أ نَّــب  

وأسلوبب في انفـرادا واسـتئثارا وانعكست شخصية الشقيري  ،(70ص, 2006 )عبدا,ك بحرية واسعة دون رقابة أو مسألةالتحر  

 .(27ص,  1994)األزعر,ى الكثير من القوي الفلسطينية خارجهابق  نمطب السلطوي أ  ف ، على تكوين المنظمة بالسلطة،
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ـــ ـــار الشـــقيري ألعضـــاء الل   ب ـــةالررم مـــن اختي ـــادات الم  أ   إال أنَّ  ،جـــان التنفيذي ـــب االنتق ـــ ةهـــجَّ و  رل ـــأدا دَّ ض  ب الفـــردي كانـــت مـــن ئ

ـو   ،ردن حـول تفســير بنـود الميثــاقثر تصــريحات الشـقيري بــاألإفـ ،اأعضـائه  نَّ أ  قـائال بــ ،بهابللشـقيري بســ ا  فــايز  ـايل انتقــاد ب  جَّ

وعقــب اتســاع الفجــوة بــين  ،(422ص, أ1969 )مؤسســة الدراســات الفلســطينية,المنظمــة ريــر ملتزمــة بمــا  ــرح بــب الشقيري 

ثـوري  م بتشـكيل مجلـس15/12/1966قـام فـي  ،ذين رفضـوا االنصـياع لتوجهاتـبالـ ،وأعضاء اللجنة التنفيذية الثالثةالشقيري 

ودعـا إلـى  ،واتـب الضـبا "أمـر الشـقيري بتخفـيض ر  ،ا رفضـت قيـادة جـيش التحريـر القـراروعندم ، بديل عن اللجنة التنفيذية

ـخذ يقيـل أ  و  ،التقشف ـي   ن  م  شـفيق الحـوت إلـى الهنـد التـي لـم ب نقـل مـدير مكتـب المنظمـة فـي بيـروت إنـحتـى  ،فـي والئهـم" ك  ش 

 .(98ب, ص1986 )الحوت,عقابا لب على انتقادا للشقيري فيها،  مكتبايكن للمنظمة 

ـــ ةارتفعـــت وتيـــرة االنتقـــادات الموجهـــ علـــى شـــكل اســـتقاالت مـــن أعضـــاء المنظمـــة ورســـائل  ،م1967الشـــقيري فـــي العـــام  دَّ ض  

 نفســـب، ينــاير مـــن العــام 28اســـتقالتب فــي  ،إلعـــالم فــي المنظمــةمــدير دائــرة ا ،وكانــت أولهـــا تقــديم راجــي  ـــهيون  ،احتجــاج

أرســل الــدكتور رفعــت عــودة رســالة ، ثــم فــي الســادا مــن الشــهر التــالي ،احتجاجــا علــى إعــالن الشــقيري تشــكيل مجلــس الثــورة

ي الرابـع عشـر مـن فـو  ،مـادا علـى قاعـدة القيـادة الجماعيـةللشقيري يدعوا فيها إلى إعادة النظر في بنـاء المنظمـة وقيادتهـا اعت

يم بالمنظمـــة مـــدير شـــعبة التعلـــ ،وخليـــل عويضـــة ،غ المـــدير العـــام للـــدائرة السياســـيةابَّ  ـــالح الـــدَّ  مـــن كـــل   قـــدم   ،الشـــهر ذاتـــب

بعـث الـدكتور نفسـب وفـي السـياق  ،الثـورة وثلغـاء اللجنـة التنفيذيـة ا باالسـتئثار بالسـلطة عبـر إنشـاء مجلـسوعلالهـ ،استقالتيهما

إلــى إرســاء ودعــاا ، مــن االســتئثار والفرديــة بالســلطةيحــذرا فيهــا  ،م17/2/1967افي بمــذكرة للشــقيري بتــاري  حيــدر عبــد الشــ

وأعــاد تشــكيل اللجنــة  ،شــقيري تراجــع عــن فكــرة مجلــس الثــورةوأمــام الضــغط الهائــل الــذي تعــر, لــب ال ،مبــدأ القيــادة الجماعيــة

ــو  ،التنفيذيــة , ب1986 الحـــوت,) وشــفيق الحــوت، وأحمــد  ـــدقي ،أحمـــد الســعدي باســتثناء ،رلــب أعضـــائها القــدماءأ   ت  مَّ ض 

 .(100ص

ــــجَّ و   م, أعربــــت فيهــــا عــــن " قلقهــــا 9/12/1967حركــــة فــــت  مــــذكرة إلــــى مــــؤتمر وزراء الخارجيــــة العــــرب فــــي  ت  ه 

 , وفـي الرابــع(422ص, ب1969 )مؤسســة الدراسـات الفلســطينية,للتصـريحات المضـللة التــي يـدلي بهــا السـيد أحمـد الشقيري"

ب عــن تــفيهــا تنحي امــذكرة لــرئيس المنظمــة يطــالبو  ،مــن اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــةأعضــاء  ةرفــع ســبع نفســب  لشــهرعشــر مــن ا

فيـب مـذكرة األعضـاء  دت  يَّـأ    درت الجبهة الشعبية بيانـا  أ  كما  ،(1009صب,  1969،مؤسسة الدراسات الفلسطينية)الرئاسة

 .(1018صب,  1969مؤسسة الدراسات الفلسطينية,)ري بالتنحيالسبع لمنظمة التحرير حول مطالبتهم الشقي
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وال  ،باقي أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة إلىفي القرارات الهامة دون الرجوع  د  الشقيري هو التفر   ىوأ ثر ما كان يؤخذ عل  

رفــض  ب  نَّـأ  مذكراتــب  مــا اعتـرف بــب الشـقيري فـي الخارجيـة، وهـوونتـائج زيارتــب  ،وحــوارات ،حتـى بـإبالرهم بمــا دار فـي لقـاءات

 . (232-288ص, 1971 الشقيري,)لب رئيس وزراء الصين للوفد المرافق  "ن اليثشو "ا دار مع مَّ اإلفصاح ع  

  .ثاليا: ياسر عرفات

كثـرت  ، فقـدم السلطة في المؤسسـات الفلسـطينيةفيها ياسر عرفات على رأا هر  بقدر طول الفترة الزمنية التي ظلَّ 

الـزعيم األوحـد دون  ا طيلـة أربعـين عامـا  ؤ أهمها هو بقـا ولعلَّ  ،ديعلى نمط قيادتب السلطوي الفر  التي تدل  الوقائع والشاهدات 

لموســة مــن وأيضــا عــدم تحقيــق نتــائج م، لهــا الثــورة الفلســطينية فــي عهــدا النكســات والهــزائم التــي تعرضــتمــن ررم البــ ،منــازع

سواء على الصعيد العام للقضية, أو الشأن الداخلي الفلسـطيني   ثر تأثيرا  سنبين أهم تلك الوقائع واأل، خالل خياراتب المتعددة

م على النحو التالي 2000م, إلى ما قبل اندالع انتفاضة األقصى في العام 1969منذ توليب قيادة منظمة التحرير في العام 

: 

فـات بعـد إقـرار "برنـامج النقـا   انت أول االنشقاقات التي تعرضت لها منظمـة التحريـر الفلسـطينية, تحـت قيـادة عر 

وجبهـة  ،مـن الجبهـة الشـعبية م(, وقـد عارضـت كـل  1974للمجلس الوطني )القـاهرة / ـيف  ةالعشرة " في الدورة الثانية عشر 

القــوى وائتلفــت هــذا الفصــائل فــي جبهــة  ،بية القيــادة العامــة هــذا البرنــامجهــة الشــعبوالج ،والنضــال الشــعبي ،التحريــر العربيــة

نشــقت مجموعــة مــن أ, وعقــب خــروج القــوات الفلســطينية مــن لبنــان (29ص, 2008 )ياســين,"للحلــول االستســالمية ةالرافضــ“

والنضـال  ،انضـمت إليهـا الصـاعقة والجبهـة الشـعبية القيـادة العامـة ،م سـمت نفسـها فـت  االنتفاضـة1983حركة فت  في مايو

كمـا عبـر عنــب  ،نشــقاقوكــان السـبب وراء هـذا اال، الف الـوطني"حمـل اســم " التحـ وشــكلوا ائتالفـا   ،والشـيوعي الثـوري  ،الشـعبي

 عـن جـاا عرفـات للرحيـل بعيـداات    نَّ أ  و  ،وثنهـاء عرفـات للمقاومـة ،هو ما اعتبر مراهنة من عرفات على مشـاريع التسـوية ،ادتبق

 ) يـــالي,بـــين الطرفينلهـــا اقتتـــال مســـل  تخلَّ  ،تمر هـــذا االنشـــقاق زهـــاء خمـــس ســـنواتواســـ ،ســـوريا هـــو إنهـــاء العمـــل المســـل 

2008). 

فـي المنظمـة  بشكل منفرد دون الرجوع إلى الهيئـات القياديـة ال م،1985وقع عرفات على "اتفاق عمان" في فبراير 

 وفقـا  لقـراراتعلى سير المسار الفلسطيني واألردني معا فـي برنـامج التسـوية  وهو االتفاق الذي نصَّ  ،وال حتى في حركة فت 

 إلـى ت  والتـي انضـمَّ  ،باإلضـافة إلـى الجبهـة الشـعبية ،تفـاق معارضـة أطـراف قويـة داخـل فـت هذا اال ىقد القو  ،األمم المتحدة

 .(30ص, 2008 )ياسين,"وهنا حمل االئتالف الجديد اسم" جبهة اإلنقاذ ،المعارضة في التحالف الوطني
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العراقـي  ـدام  للـرئيسمسـاندتب  ؛نيينعلـى الفلسـطي ذها عرفـات وأ ثرهـا ضـررا  فرديـة التـي اتخـالمن أ ثر القـرارات و 

علـى اسـتمرار  حفاظـا   ،بينما لطالما دأب عرفـات علـى عـدم إزعـاج دول الخلـيج ،م1990ان رزوا للكويت في العام حسين إبَّ 

 ق المساعدات المالية إليب.تدف  

دون الرجـوع إلـى اللجنـة وني خاذا قرار توقيع االعتـراف بالكيـان الصـهيات    ،اها عرفاتومن جملة االنتقادات التي تلقَّ 

 ,)الخضــراعلــى فرديــة عرفــات وسلطويتب ســلو لخيــر دليــل  و التصــويت بهــا علــى اتفــاق أ فيمــا كانــت الطريقــة التــي تــمَّ  ،التنفيذيــة

سواء كان في التصـويت والمناقشـات داخـل  ،ررام المعارضين عل موافقتب الرأيوسائلب في إ    وض   ت   اكم ,(372ص, 2007

عر, التصويت  وشرعية ،يجة التصويت في اللجنة التنفيذيةحول نت حيث شابها جدل ،ذية أو المجلس المركزي جنة التنفيالل

خا ــة فــي األمــور المصــيرية كاتفــاق  ،عــن المجلــس الــوطني بــديال   يكــون   أن   الــذي ال يملــك قانونــا   ،علــى المجلــس المركــزي 

 .(44ص,  1994)الحوت, سلوو أ

حيـث شـرعت فصـائل  ،المعارضـين لالتفـاقبين المؤيـدين و  ،في الساحة الفلسطينية ميقا  ع شرخا   سلوأ و فاق حدث ات   أ  

 فلســطيني،وقــام هــذا التحــالف بالــدعوة إلــى عقــد مــؤتمر وطنــي  ،ف الفصــائل العشــرة" فــي دمشــقالمعارضــة إلــى تكــوين "تحــال  

 .(338ص,  2004السيلسيلي,)لعرفات وتشكيل قيادة بديلة  سياسي،إلقرار برنامج 

ويقـال  الوطنيـة،فـي رئاسـتب للمنظمـة والسـلطة  ،عرفات على استخدام المال الستمرار سـيطرتب وتـدعيم زعامتـب دأب

 النقا  التالية:ذلك في (, ويمكن بيان 330, ص 2004) السيلسيلي,كبيرا" دا  فس  بل م   فاسدا ،ب لم يكن نَّ أ  "

رئـيس الصـندوق  – مسـئول   فـي عهـدا ألي    ولـم يكـن مسـموحا   والسـلطة،نفاق في أموال المنظمـة وحدا سلطة اإل ب امتال أوال:

ـــحـــق ال-وزيـــر ماليـــة الســـلطة وأ ،القـــومي للمنظمـــة  المـــوظفين،رواتـــب ك ةفات االعتياديـــو المصـــر  ماالســـيَّ  األ مـــوال،رف فـــي صَّ

 ،محــددة مـن وجـود ترتيبـات بـدَّ  الكـان  حصـتب،يحصـل الفصــيل علـى  ولكـي المنظمـة،صـات الماليـة لفصـائل خصَّ وكـذلك الم  

    .الفصائل دَّ في يد عرفات ض   ضغط   ا جعل العامل المادي عنصر  مَّ م   عرفات،وعالقات شخصية مع 

 .وتحييد الخصوم األتباع،وتجنيد  الوالءات،الهبات والهدايا الستقطاب  تقديمب ثانيًا:

مـا يظهـر بشـكل واضـ  فـي تعاملـب مـع  وهـو مـدانين،ن كـانوا ث  حتـى و  محاسـبتهم،ى المفسـدين وعـدم التغطيـة علـقيامب ب ثاليًا:

بـــل أ ثـــر مـــن ذلـــك االســـتعانة  ،(75, ص 2007الجربـــاوي,)م 1997تقريـــر هيئـــة الرقابـــة الفلســـطينية الصـــادر فـــي العـــام 

,  2004)السيلســـيلي,لـــب  فتغـــدوا أ ثـــر والء   ،ها يســـارع إلـــى إنقاذهـــاوحـــين ضـــبط   ،المنا ـــب العامـــة يبالمفســـدين فـــي تـــول   

 .(331ص
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ــج   االنتقــادات التــي و   ت  دتعــدَّ  :رابعاااً  تقريــر اللجنــة الماليــة  ،نــذكر منهــا ،واقعــة ريــرفــي  ،إليــب فــي المجــال المــالي والفســاد ت  ه 

حـــد أ  وثشـــارة  ،اإلســـراف والبــذا لقيـــادات المنظمــة لــذي انتقـــد مظــاهروا ،م1973للمجلــس الـــوطني فــي دورتـــب الحاديــة عشـــرة 

فيمــا قـــام عشـــرون مـــن  .(116, ص1998 )فرج, ــم مليـــار تمتلـــك المنظمـــة"لـــم يعـــرف " ب  نَّـــأ  إلــى أعضــاء الصـــندوق القـــومي 

لفسـاد  الذعـا   ن انتقـادا  تضـمَّ  ،م1999فـي نـوفمبر بنشر بيان   ،ء من المجلس التشريعيوأعضا ،الشخصيات الفلسطينية العامة

 لهم. نيةسلطة األمأجهزة ال العتقال, معظم الموقعين على البيان باسم "بيان العشرين", وتعرَّ  ف  ر  ع   ،السلطة

عـــدم اســـتجابتب لنـــداءات إ  ـــالحها وتجديـــد  للمنظمـــة، ةدارة عرفـــات الفرديـــعلـــى نمـــط إ مؤشـــرات التـــي تـــدل  المـــن و 

 للقـرارات،تعيـق اتخـاذا  فاعليـة،سـات ذات في إيجاد مؤسَّ  فهو لم يكن راربا   إضعافها،ا أدى إلى مَّ م   المختلفة،طرها عضوية أ  

نسـبة كـل حركـة  قـاءوثب ،اء المجلس الوطني طـوال فتـرة حكمـبلتحديد أعض ةنظام الكوت باستمرار ذلكعلى  لويمكن االستدال

 الفلسـطيني،ظهـور حركـات جديـدة ذات ثقـل فـي المجتمـع  مـن ررمعلـى الـ ،حتى نهاية عهداو  المنظمة يب رئاسةثابتة منذ تول

 طرها.المنظمة وأ   الممثلة فيمقابل تالشي شعبية الكثير من الفصائل 

كمـا  عضـو، 800والـذي بلـل مـا يقـارب  ،ين أعضـاء المجلـس دون سـقف محـدد لعـددايـفـي تع ب  م  فضال عن تحك  و  

% من أعضاء المجلس في 70عرفات اختار أ ثر من يذكر أنَّ  إليب،مدى والء العضو الجديد ل ا  وفق  انت تلك التعيينات تتم  

 .(177, ص 1987مسلم,)م 1988في نوفمبر  ةالدورة التاسعة عشر 

 ،أجهــزة للرقابــة واإلشــراف والتــدقيقلــم يســم  عرفــات بنــاء مؤسســات عصــرية ذات  ،ســلوأ و وفــي أعقــاب تنفيــذ اتفــاق 

 ،فــي إدارة مؤسســات الســلطة ،لمنظمــةلهــا فــي إدارتــب بعواســتمرت سياســتب التــي اتَّ  ،شخصــيةتضــعف ســيطرتب ال مــن أن   خوفــا  

، ل مؤسسات السلطةحينما شكَّ  كذلك تمَّ  ،القرن المنصرمسبعينيات ة في بداية راطي لمؤسسات المنظمع البيروقالتوس   فكما تمَّ 

ت اإلداريـة لمنـاطق وفـي التقسـيما، ميات الـوزارات والهيئـات المدنيـةفي مسـو  ،ظفين والسيما في األجهزة األمنيةمن أعداد المو 

 . المبالل فيب المستشارين أعداد ينيتع وفي في الترقيات العليا للموظفين ب  م  ك  ح  وت   ،الحكم الذاتي

واأل ثـر تمثـيال  قـوة،إبقـاء حركـة فـت  التنظـيم األ بـر  جـل  أ  مـن  األخرى،ات بين  فوف الفصائل دعم عرفات االنشقاق وأخيرا  

ــ(312ص, ب2005 األزعــر,)قيادتــب والحفــاي علــى  الفلســطيني،للشــعب  م كمــا ألاا بحمايــة المنشــقين عــن الحركــة , وذلــك إمَّ

 أو دعـم حركـة االنشـقاق ،اتمب االنشقاق عن الجبهة الشـعبيةبهة الديمقراطية في السبعينيات عندما قاد ناي  حو فعلها مع الج

 حزب االتحاد الديمقراطي "فدا". نا  مكو    ،ينما انشق عن الجبهة الديمقراطيةوهو ما حدث مع ياسر عبد ربب ح ورعايتها،
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 النتائج والتوصيات

ف يتوقَّـو  وأ سسـب،را  فـي مكوناتـب ي ـغ  تحـدث ت  ما  رالبا  ، نظام سياسي ات الناشئة في بيئة أي   التغير  فيب أن   مما ال شكَّ 

ـــ حجـــم ـــالتغي  ـــب، قـــدرة النظـــام السياســـي علـــى بر وتأثيرات رات دون تها للتغي ـــاســـتجابقـــدرة  ومـــدى مؤسســـاتب،واســـتقاللية  وفاعليت

 تفـي المجتمعـا السياسـية لحركـات التحـرر النظمكـ المسـتقرة،الغيـر  رات فـي الـنظم السياسـيةبحيث تتعاظم قـوة التغي ـ انهيارها،

 المستعمرة.

 على مناحي الحياة، , ذات تأثيرات بالغة األهميةرات الناشئة في بيئتهاالتغي   ،والزالت ،كانت ةفي الحالة الفلسطينيو 

األحـــداث  أظهــرت الدراســة أنَّ  موضــوع البحــث، فقـــد وفيمــا يخـــص   بوجـــب خــاص، يوالنظـــام السياســي الفلســطين بشــكل عــام،

السياسـية  تفـي محـددات القيـادا جـذريا   را  أحـدثت تغي ـ ،بهـا القضـية الفلسـطينية ت  رَّ التي م   والمراحل المختلفة ،التاريخية الهامة

 نتـــداب البريطـــاني،فـــي عهـــد اال ي: االنتمـــاء إلـــى العـــائالت الكبـــرى كانـــت المحـــددات كالتـــالو  وأســـاليب  ـــعودها، ةالفلســـطيني

ثــم ذ النكســة إلــى تنفيــذ اتفــاق أوســلو، واالنتمــاء إلــى فصــائل المقاومــة منــ كســة،النكبــة والن نفــي الفتــرة مــا بــي والمحــدد العربــي

 .ةسلو بدخول العاملين األمريكي والصهيوني ضمن محددات القيادة الفلسطينيو تطورت بعد أ

تــأثير  اختفــاء نعنــيوال  تــأثيرا ،هــو العامــل األقــوى  معينــة،المقصــود بالمحــدد فــي مرحلــة  أنَّ  إلــى مــن التنويــب وال بــد 

 العوامل األخرى.

ــ  فــي ممارســتها  ةاألبــوي علــى جميــع القيــادات السياســية الفلســطيني -انطبــاق خصــائص الــنمط الرعــوي  إلــىة لت الدراســوتو َّ

 السياســي،للتــأثير االقتــراب مــن القائــد كمحــدد و الالرســمية والالمؤسســية، و  الســلطة،وهــي خمــس ســمات: شخصــنة  للســلطة،

 االعتماد على الموارد المالية.و  المتوازن،الصراع و 

فـي المراحـل المختلفـة  الفلسـطينية،ت على محـددات القيـادات السياسـية رات التي طرأ  التغي   نَّ الدراسة إ لي أ  وخلصت 

 ائصها.وخص في نمط القيادات السياسية رلم ينتج عنها تغي   ت بها القضية الفلسطينية،التي مرَّ 

عــن الــنمط الفــردي فــي  ةي القيــادات السياســية الفلســطينيتخل  ــو  الفلســطيني إنهــاء االنقســامرورة ضــو ــي الدراســة بت  و 

 المضــمار،التجربــة التاريخيــة الفلســطينية فــي هــذا  نَّ أل ،المجتمــع مختلــف القضــايا التــي تهــم   والتعامــل مــع ،ممارســة الســلطة

 فيهــا، خلــق أزمــة بنيويــة كبيــر فــي أســهم بشــكل الرســمية،دارة المؤسســات والكيانــات إ يفــ يالفــرد -الســلطوي  نمطالــ ت أنَّ ثبتــأ

ــى إ  أدَّ  ــلــى قصــورها فــي التعام  ــ والخارجيــة،رات الداخليــة ل مــع التغي  حالــة االنقســام المســتمرة بــين فــي ى بوضــوح وهــو مــا يتجلَّ

 شطري الوطن.
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  المراجالمصادر و 

دار الحصـاد  سـوريا, -دمشـق (,الخـوري بشـارة لهـام )إترجمـة  ,فلسـطينيون فلسـطين وال, 1991), )بـاميال ,آن سميث .1

 .للنشر والتوزيع

فلســـطين, -النتفاضـــة الثانيــة, رام هللااوالســلطة الفلســـطينية: تــداعيات أوســلو و  حركـــة فــت (, 2007إرشــيد, ســامر, ) .2

 مواطن.

 , مجلـة الدراسـات الفلسـطينية,ديمقراطي: نحو رؤية نقدية للبعـد الـ(, التعددية السياسية1994) األزعر, محمد خالد, .3

5(20,) 45-15. 

, مركـز مصـر-القـاهرة , : حقـوق اإلنسـان والديمقراطيـة(, الثقافـة السياسـية الفلسـطينية1995) األزعر, محمـد خالـد, .4

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.

 , دار الشروق.صرم-القاهرة (, حكومة عموم فلسطين في ذكراها الخمسين، 1998) األزعر, محمد خالد, .5

-49 (,109) سبتمبر، مجلة شئون عربية، 11(, السياسة األمريكية الفلسطينية بعد 2002) األزعر, محمد خالد, .6

37. 

ياسـر  ,(, رؤية ياسر عرفات للنظامين اإلقليمي والدولي, في المـؤتمر العلمـي الـدوليأ2005) محمد خالد, ,األزعر .7

 فلسطين, مكتبة ومطبعة دار المنار.-رزة قصى,عرفات ذا رة وطن ومسيرة شعب, جامعة األ

 (,تقـديم وتحريـر)خيريـة  قاسـميب, ب(, تطور حركة التحـرر الـوطني بعـد الشـقيري, فـي2005) األزعر, محمد خالد, .8

, مركـز دراسـات الوحـدة لبنـان-بيـروتبحوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة,  ,أحمد الشقيري بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرون 

 . العربية

, مركـز دراسـات لبنـان-بيـروت, من فت  إلى حماا (, أزمة المشروع الوطني الفلسطيني2005) بلقزيز, عبد اإللب, .9

 الوحدة العربية.

, قنـــاة الجزيـــرة قطـــر -الدوحـــة(, فـــي حـــوارا مـــع برنـــامج حكايـــة ثـــورة, الحلقـــة العاشـــرة, 2008) بـــن طـــالل, الحســـن, .10

 اإلخبارية.

مجلــــة السياســــية  ،مــــن ســــبتمبر وتــــداعيات اعتــــداءات الحــــادي عشــــر ســــطينيةالقضــــية الفل (,2002) ,عمــــاد جــــاد، .11

 .104-106 (,147)،الدولية
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, دار لبنـــان-بيـــروت(, االنتفاضـــة والقيـــادات السياســـية فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع رـــزة, 1989) الجربـــاوي, علـــي, .12

 الطليعة.

-79، (335)،العربــي المســتقبلنية، إل ــالح الحالــة الفلســطي الخارجيــة األجنــدةحــول  (,2007) علــي، ,الجربــاوي  .13

72. 

-القـدا ,1939-1919بـين الصراع السياسي داخل الحركة الوطنية الفلسـطينية مـا (,1987) يل,و انم, سيانحاس .14

 .منشورات البيادر ,فلسطين

, االسـتراتيجيةقراءة في الزعامـة والقـرارات  :الرئيس عرفات والحاج أمين الحسيني (,2005) ,ي, سالفة حسنو حجا .15

مكتبـة ومطبعـة دار  ,فلسـطين-رـزة ,جامعـة األقصـى ياسر عرفات ذا رة وطـن ومسـيرة شـعب, ,الدولي ي المؤتمر العلميف

 .المنار

لبنــان, مؤسســة -, بيــروت1948 -1917(, القيــادات والمؤسســات السياســية فــي فلســطين أ1986) الحــوت, بيــان, .16

 .الدراسات الفلسطينية

أحمـــد الشـــقيري بمناســـبة الـــذكرى  (,تقـــديم وتحريـــر)خيريــة  قاســـميب, ي, فـــأحمـــدشخصـــية (, أ2005) ,بيـــانالحــوت,  .17

 لبنان, مركز دراسات الوحدة العربية.-الخامسة والعشرون بحوث ومناقشات الندوة الفكرية, بيروت

التاري  السياسي من عهد الكنعانيين حتى  :الحضارة -الشعب -القضية فلسطين (,1991) بيان نويهض, ,الحوت .18

 دار االستقالل للدراسات والنشر. ,لبنان-, بيروتنالقرن العشري

 .44 - 45(,180) أزمة الهوية الوطنية الفلسطينية, مجلة المستقبل العربي,(, 1994) بيان نويهض, ,الحوت .19

 أحاديــث الــذكريات, 1986 -1963:عشــرون عامــا فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية  ب(,1986) شــفيق, ,لحــوتا .20

 الل للدراسات والنشر.االستق دار ,لبنان-بيروت

 قاســميب, , فــي(, دور أحمــد الشــقيري الفكــري والسياســي فــي النضــال الــوطني الفلســطينيب2005) ,الحــوت, شــفيق .21

, لبنـان-بيـروتأحمد الشقيري بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرون بحوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة,  (,تقديم وتحرير)خيرية 

 مركز دراسات الوحدة العربية.

, مركـز لبنـان-بيـروتالخليفي: فـي القيـادة السياسـية العربيـة والديمقراطيـة,  -النمط النبوي  (,2007) بشرا,, ضراالخ .22

 دراسات الوحدة العربية.
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دار الحداثـة للطباعـة  لبنـان,-تدور القائـد, بيـرو (, بحث اجتماعي فـي معنـى السـلطة و 1981) خليل, خليل أحمد, .23

 والنشر.

منصــور للطباعــة والنشــر , فلســطين-رــزة, ســيد فلســطين والشــهيد الخالــد: عرفــاتياســر (, 2005) رمــزي,, خــوري  .24

 .والتوزيع

 .دار المعارف مصر,-القاهرة, القضية الفلسطينية (,1955) أ رم, ,زعيتر .25

عبـد العزيز)محـرران(،  , ـالح سـالم وشـادي ,مستقبل القيادة في فلسطين, في زرنوقـة (,2004) نادر, ,السيلسيلي .26

 .مركز دراسات وبحوث الدول النامية ,مصر  -القاهرة التنمية في الوطن العربي،تجدد القيادة و 

-عكـا ,1948-1920األ ول االقتصادية واالجتماعيـة للحركـة السياسـية فـي فلسـطين  (,1999) ,سمي  شبيب, .27

 .مؤسسة األسوار ,فلسطين

 (,12-11) ,التخطيط الفلسطيني قرار الحكومة اإلسرائيلية بإزاحة عرفات، مجلة مركز(, 2003) ،دخال ،شعبان .28

20-12. 

 .دار النهار, لبنان-تبيرو  أربعون عاما في الحياة العربية والدولية, (,1969) ,الشقيري, أحمد .29

  .دار العودة ,لبنان-تبيرو , من القمة إلى الهزيمة مع الملوك والرؤساء (,1971) أحمد, ,الشقيري  .30

 , دار العودة.لبنان-تبيرو ع الملوك والرؤساء, (, على طريقة الهزيمة م1972) الشقيري, أحمد, .31

 بيت الحكمة لةعالم والنشر والتوزيع. ,مصر-القاهرة , المنهجية في التحليل السياسي,(1996)شلبي, محمد,  .32

نضـالية جديـدة, مجلـة شـؤون  السـتراتيجيةالهوية والشرعية في السياسـة الفلسـطينية األسـس  (,1987) ,يزيد  ايل, .33

 .3-8(, 176-177)فلسطينية, 

قبـــرص, مركـــز -نيقوســـيا, ا(, منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية :جـــذورها تأسيســـها مســـاراته1978عبـــد الـــرحمن, أســـعد,) .34

  األبحاث.

عبــد القـادر)محرر(، أربعـون عامــا  ,المؤسســات السياسـية واإلعالميـة والفكريــة، فـي ياسـين (,2006) ,محمـد عبـدا، .35

 المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات. ,ورياس-دمشقمن حياة منظمة التحرير الفلسطينية، 

 . 15-22, (58)ومستقبل التسوية, مجلة القدا, إسرائيل و"إزالة عرفات"(, 2003) عو,, ,عثمان .36
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 مركــــز الخلــــيج للدراســــاتمصــــر, -القــــاهرة اإل ــــالح الفلســــطيني رؤيــــة مــــن الــــداخل،(, 2003, )عجــــاج، أســــامة .37

 االستراتيجية.

مركـز دراسـات  ,مصر-القاهرةاألبعاد والنتائج، : سياسية في مصرالزمة تجدد القيادة ، أ(2001) ,ناهد ,الدين عز .38

 .وبحوث الدول النامية جامعة القاهرة

-القــاهرةحتــى الحــرب العالميــة الثانيــة, 1936الحركــة الوطنيــة الفلســطينية مــن ثــورة  (,1980) عــادل حســن,, رنــيم .39

 .مكتبة الخانجي ,مصر

 . 264-286(,7)مين الحسيني, مجلة شئون الشرق األوسط, محمد أ (,2003) ,عادل رنيم, .40

 .دار الكتاب العربي ,سوريا-دمشقثائر أسطوري أم عميل إلسرائيل، : أبو عمار (,2005) فريد، الفالوجي, .41

, المحروسـة للبحـوث والتـدريب مصـر-القـاهرة, 1993-1964(, منظمة التحريـر الفلسـطينية 1998) فرج, عصام, .42

 والنشر.

مركــز دراســـات  ,لبنـــان -تبيــرو ، (عطــا عبــد الوهـــاب) لفلســطينيون، ترجمـــةفلســـطين وا (,2003) ي ،ســم ,ون ســفر  .43

 .العربية الوحدة

حمـد ألجنـة تخليـد ذكـرى المجاهـد , زعيما فلسطينيا ورائدا عربيا، الكويـت :حمد الشقيري أ   (,1987) ,، خيريةقاسميب .44

 الشقيري.

الهيئــة الفلســطينية فلســطين, -رام هللا(, عصــام البطــران)ترجمة عرفــات الــذي ال يقهــر، ،(2005) ,أمنــون   ــابييلوك, .45

 .للكتاب

 .العربية للدراسات والنشر ةالمؤسس ,لبنان-تبيرو تاري  فلسطين الحديث,  (,1985) عبد الوهاب, ,الكيالي .46

-10-2008) ,الجديـدة ما يخص حديث الشرعية في الساحة الفلسطينية,  حيفة الحياة (,2008) ماجد, , يالي .47

4.)  

 .لبنان-تبيرو , 1965الوثائق العربية الفلسطينية لعام أ(,1969, )مؤسسة الدراسات الفلسطينية .48

 .لبنان-تبيرو  ,1967الوثائق العربية الفلسطينية لعام ب(,1969, )مؤسسة الدراسات الفلسطينية .49

ئـــــة الموســـــوعة ســـــوريا, هي-(, الموســـــوعة الفلســـــطينية, الجـــــزء األول, دمشـــــقأ1984) المرعشـــــلي, أحمد)إشـــــراف(, .50

 الفلسطينية.
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ســـــوريا, هيئــــة الموســـــوعة -, دمشــــقالرابــــعالموســـــوعة الفلســــطينية, الجـــــزء  (,ب1984)المرعشــــلي, أحمد)إشــــراف(, .51

 الفلسطينية.

(, القيادة كمتغير في العملية السياسية بين الخصو ية والعالمية, مجلة المسـتقبل 1992) مسعد, نفين عبد المنعم, .52

 .43-64(, 155العربي,)
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Abstract 

The study aimed to answer the following two questions: What are the determinants and characteristics 

of the Palestinian political leadership in the different stages of the Palestinian issue? 

 Have the changes in the determinants of the Palestinian political leadership led to any difference in its patterns 

and methods? 

In this regard, the researcher used the historical approach in pursuing the biographies of a sample of the 

leaders of the Palestinian institutions in order to recognize the environments in which they grew up, the 

circumstances that surrounded them and their strengths and weaknesses. This approach helps classify these 

leaders and come up with the determinants and characteristics of the Palestinian political leadership. 

The study concluded that the Palestinian leadership determinants have developed and diversified depending on 

the political stage of the Palestinian issue. These determinants were as follows: belonging to a major family 

during the British Mandate, the Arab identity in the period between the Nakbah (The Catastrophe) and Naksah 

(The Setback), and the affiliation to the resistance factions since the Naksah until the Oslo Agreement. These 

determinants have evolved following Oslo Agreement as a result of the American and Zionist interference in the 

Palestinian leadership determinants. In this context, the study provided several facts and much evidence, 

including individual decisions or criticism that was directed to the Palestinian political leaders. This confirmed 

that they were characterized by the father-like pattern in using their power. This was based on five attributes: 

the personalization of power, informality and the lack of institutional framework, getting closer to the leader as 

a criterion for political promotion, the balanced conflict, and relying on financial resources. 

The study also concluded that the changes in the determinants of the Palestinian political leadership in the 

different stages of the Palestinian issue did not result in a change in the patterns and characteristics of the 

political leaders. 
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