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. كُتب الكثير عن منظمة التحرير الفلسطينية، لكن هذا الكتاب من أفضل ما كُتب
فاملؤلف، ركس براينن، يجمع بين براعة عالِم السياسة وبراعة املؤرخ، ليخرج برواية 

  .كما التحليل بحسب املوضوعات. فيها التفصيل الزمني
تنشأ حين تضطر  فالهدف األساسي لهذا الكتاب دراسة العالقة الدينامية التي

حركة حترير وطنية، تستخدف العمل املسلح وسيلةً رئيسيةً بسبب األوضاع التاريخية، 
وبما أن القسم . إىل أن تمارس نضالها يف املنفى وخارج الوطن الذي تطالب به

األعظم من اجملتمع الفلسطيني اقتُلع بالقوة من دياره وأرضه، بسبب إنشاء إسرائيل 
ل هذا األمر صعوبات جوهرية إلعادة جتدّد احلركة الوطنية ، فقد شك١٩٤٨ّسنة 

فتحطيم املؤسسات السياسية والثقافية، وتفتيت الشبكات االجتماعية . الفلسطينية
واالقتصادية، أعاق نمو هذه احلركة، وجعل من إعادة صهر الهوية، وإعادة تكوين 

وىل  نحو استعادة ، خطوة أ)منظمة التحرير(هيئة مركزية لها طابع شبه حكومي 
  .األرض ذاتها

لكن، وفوق كل هذا وذاك، فإن احلقيقة املادية الطاغية التي كان على احلركة 
الوطنية الفلسطينية النامية أن تواجهها هي أن الالجئين كانوا مشتتين يف عدة دول 

يف الضفة (عربية مضيفة، أو موزعين يف أرجاء شتى من وطنهم األصلي، فلسطين 
ويف كل مكان، كان الفلسطينيون ). ١٩٦٧وقطاع غزة وإسرائيل ما قبل سنة الغربية 

خاضعين حلكم سياسي أجنبي ولتقييدات أمنية، إسرائيلية كانت أم لبنانية أم سورية 
  .أم أردنية، إىل ما هنالك
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وكي يطور املؤلف موضوعه، درس احلقبة التي هي يف كثير من النواحي أهم 
احلقيقة يف تاريخ تطور املنظمة، أي احلقبة التي تم فيها  احلقب وأكثرها كشفا ً عن

. ١٩٨٢وسنة  ١٩٦٩الدولة الفلسطينية يف لبنان، ما بين سنة  –داخل  –إنشاء الدولة 
ومل تنتقل املنظمة إىل لبنان طوعاً، بل بسبب هزيمتها يف احلرب األهلية األردنية يف 

لكن، وعلى . ، والتقييدات التي فُرضت عليها الحقاً يف سوريا١٩٧١و ١٩٧٠سنتي 
وخالل تلك الفترة، . ن تكسب الوقتامتداد العقد التايل من السنين، استطاعت املنظمة أ

الهوية الفلسطينية؛ وهكذا فرضت وجودها على اخلريطة " تأسيس"سعت املنظمة لـ
  .السياسية إقليمياً ودولياً 

ويرصد املؤلف الطريق امللتوي . غير أن إجنازات املنظمة كان لها ثمن مرتفع
خميمات الالجئين من لتأكيد الوجود الفلسطيني يف لبنان، من انتفاضة حملية حررت 

حكم الشرطة السرية اللبنانية الضاغط، إىل توقيع اتفاقية القاهرة التي شكّلت األساس 
. الالحق الذي بُنيت عليه العالقات الرسمية بين احلكومة اللبنانية ومنظمة التحرير

فالوجود املتنامي للحركة الفلسطينية وحيويتها جرّا إسرائيل بالضرورة إىل سياسة 
الرد الثأري املتعاظم يف عنفه والعشوائي ضد لبنان، األمر الذي غذّى بدوره من 

. التوترات الداخلية ضمن النظام اللبناين والتوترات اإلقليمية، وخصوصاً مع سوريا
وعلى امتداد الكتاب، يركز املؤلف على دور املنظمة يف الصراع املتنامي، وخصوصاً 

ح نظرة املنظمة إىل ما بعدها، كي يوضّو) ١٩٧٦ – ١٩٧٥(السنتين خالل حرب 
  .حميطها وكيفية تعاملها مع ذاك احمليط

ويف نهاية املطاف، جنحت املنظمة يف الوصول إىل مكانة إقليمية ودولية تثير 
والواقع أن هذا كان . اإلعجاب، من خالل خلق ما يشبه الدولة يف لبنان والدفاع عنها

بقيادة عرفات يف التقليل من أهمية الكفاح  ذا أهمية كبرى لنجاح التيار املركزي
املسلح كهدف مركزي، وتشجيع الدبلوماسية وفكرة التسوية املتفاوض يف شأنها مع 

وكما أكد املؤرخون اإلسرائيليون، فإن هذا اخلوف . إسرائيل ضمن احلركة الفلسطينية
تحدة، وفيما من جناح املنظمة، الذي قد يؤدي إىل حمادثات يف العمق مع الواليات امل

 ١٩٨٢بعد إىل السالم وإىل دولة فلسطينية، هو الذي صنع قرار اجتياح لبنان سنة 
ويقدم براينن تقويماً منطقياً لتجربة منظمة . وتفكيك بنية املنظمة التحتية هناك

التحرير يف لبنان، ولكيفية صنع القرار فيها حتى اندالع تلك احلرب، ثم ينتهي إىل 
  .ير هذا الصراع يف سياسات املنظمة واستراتيجيتها عقب ذلكحملة عامة عن تأث
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وعلى عكس معظم املؤلفين الغربيين الذين عاجلوا هذا املوضوع، جنح براينن 
وقد ضم ذلك إىل مصادر منشورة أخرى . يف استخدام املواد باللغة العربية بكثافة

ونسج هذه املواد وإىل سلسلة مهمة من املقابالت مع شخصيات قيادية يف املنظمة، 
بمهارة ليصنع منها كتاباً بارعاً يتّصف باحلبكة، واحلساسية حيال املعاين الدقيقة، 

  .وكل مؤلف يتبعه على هذا الطريق سيجد من الصعب أن يتقدم عليه. واألسلوب العلمي

 يزيد صايغ                    



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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