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ق�صية فل�صطني 1967-1949

مقدمة:

و�لعرب  بل  فل�صطني  �أبناء  لدى  �ل�صائد  �ل�صعور  هو  و�ملهانة  باملر�رة  �ل�صعور  كان 

�أر�صه  من  مقتلعاً  م�صتتاً  نف�صه  فل�صطني  �صعب  ووجد   ،1948 حرب  نتيجة  و�مل�صلمني 

للمرة �الأوىل، وحتت حكم �أنظمة خمتلفة، تفاوتت يف �إعطائه درجات من �حلرية وحقوقه 

�أر�صه.  لتحرير  �ملدنية، و�إمكانات تنظيم نف�صه يف موؤ�ص�صات �صيا�صية وجهادية، �صعياً 

�لو�صع،  مع  عالية  باإيجابية  تعامل  حيوية،  من  عنه  رف  عمُ مبا  فل�صطني،  �صعب  �أن  غري 

كان  حتى  قليلة  �صنو�ت  ِ�صوى  مت�ص  مل  فمثالً  �ل�صعبة.  �أو�صاعه  مع  �لتكيف  وحاول 

�أحد  �لتعليم  �إذ كانت عملية  �لعربية،  �لبالد  �الأكرث تعلماً مقارنة بكل  �صعب فل�صطني هو 

و�صائل �لتعوي�ص و�الإعد�د ملو�جهة �مل�صتقبل وحتدياته.

اأواًل: البالد العربية وفل�سطني:

�لعربي  �لعامل  بلد�ن  معظم  عن  �ال�صتعمار  �نح�صار  �ملرحلة  هذه  �صهدت  وقد 

�لن�صق  ��صتخدمت  مكانه،  حلت  �لتي  “�مل�صتقلة”  �الأنظمة  �أن  غري  و�الإ�صالمي، 

�أو  ��صرت�كية  �أو  ليب�لية  م�صامني  ذ�ت  علمانية،  �صبغات  فاتخذت  للحكم،  �لغربي 

تر�صيخ  �إىل  عملياً،  نظام،  كل  �صعى  وقد  �لع�صكري.  �حلكم  حتت  وقعت  �أو  حمافظة، 

حالة  كر�ص  مما  �لوحدة،  نحو  �ل�صعي  من  بدالً  �لقطرية  �لوطنية  و�لهوية  نفوذه 

�لقومي و�صعار�ته  �الأمة. ومع ذلك بقي �خلطاب  �لتي تعاين منها  �لتجزئة و�لتمزق 

�ملرحلة  هذه  يف  �آمالهم  �لفل�صطينيون  علّق  وقد  �لعربية.  �ل�صاحة  يف  �ل�صائدة  هي 

جمال  بزعامة  م�رش  وخ�صو�صاً  �لعربية،  �الأنظمة  وعلى  �ملعركة”،  “قومية  على 

�لنا�رش. عبد 

وكان �صعار �ملرحلة �لّب�ق “�لوحدة طريق �لتحرير”، �لذي بقدر ما كرث �حلديث عنه، 

�لوحدة  ف�صل  بعد  خ�صو�صاً  حتقيقه،  جتاه  �لنهاية  يف  �الإحباط  حالة  تر�صخت  ما  بقدر 

“�إفال�ص”  حالة  �نك�صفت  �أن  وبعد   ،1961-1958 �لفرتة  خالل  �ل�صورية   - �مل�رشية 
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�ل�صحيحة و�جلدية و�الإ�رش�ر  �ملنهجية  �فتقدو�  �لذين  �إثر كارثة حرب 1967،  رموزه 

و�صيناء  فل�صطني  باقي  ت�صييع  عن  ف�صالً  حترير�ً،  وال  وحدًة  حققو�  فال  �لالزمني، 

و�جلوالن. و�صهدت هذه �لفرتة مد�ً قومياً وي�صارياً، و�نح�صار�ً للتيار �الإ�صالمي �صيا�صياً 

�لنا�رش  عبد  قادها  �لتي  �ملنظمة  �ل�رش�صة  �حلملة  بعد  خ�صو�صاً  وجهادياً،  و�صعبياً 

و�أن�صاره �صّد هذ� �لتيار.

وعلى �أي حال، فاإن حالة �لعد�ء �لر�صمي �صّد �لكيان �ل�صهيوين ��صتمرت طو�ل هذه 

�إىل  �لو�قع، ولي�ص  نحو تر�صيخ  �لعربية �جته عملياً  لالأنظمة  �لبياين  لكن �خلط  �ملرحلة، 

ذ�تية  “�لتحرير” الأ�صباب  نحو  “�لت�صوية” ولي�ص  نحو  �جته  �أخرى  بعبارة  �أو  تغيريه، 

عو�طف  بدغدغة  فان�صغلو�  حقيقي،  عجز  حالة  ي�صت�صعرون  جعلتهم  ومو�صوعية، 

�ل�صهيوين  �لكيان  كان  بينما  �ملعركة،  �صاعة  ترتقب  كانت  �لتي  �لو��صعة،  �جلماهري 

ور�صوخاً. قوة  ويزد�د  “�لغ�ّص” ي�صتد 

�صمن  ولي�ص  مرحلية،  تكتيكية  الأ�صباب  غالباً  �لفل�صطينية  �ملقاومة  تبني  مّت  ولذلك، 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  مع  �ملو�جهة  دول  �صيا�صات  و�صارت  �صاملة.  ��صرت�تيجية  خطط 

�صمن خطني:

�ل�صهيوين،  �النتقام  ملخاطر  تعري�صه  وعدم  وبقائه،  �لنظام  �أمن  �صمان  االأول:   -

وب�صكل �آخر عدم ك�صف مدى �صعف �لنظام يف �صاحة �ملو�جهة، وبالتايل �صبط �لعمل 

�لفد�ئي �لفل�صطيني، وو�صعه حتت �ل�صيطرة ما �أمكن، ومنعه من ��صتخد�م �حلدود 

للقيام بعمليات م�صلحة. وهي �ل�صيا�صة �لعامة �لتي درجت عليها كل دول �لطوق.

حتقيقاً  �أر�صها،  على  �مل�صلحة  �ملقاومة  بتو�جد  �لتكتيكي  �ملرحلي  �ل�صماح  الثاين:   -

غ�صب  عن  وتنفي�صاً  د�خلية،  ال�صطر�بات  جتنباً  �أو  �صعبية،  �صيا�صية  ملكا�صب 

�لعمل  على  حمرمة  مغلقة  �لعدو  مع  �ملو�جهة  دول  حدود  بقيت  ولذلك  �جلماهري. 

�لفد�ئي �لفل�صطيني، مع ��صتثناء�ت حمدودة فر�صتها ظروف معينة، وكان �أهم هذه 

�لذي ت�صكلت فيه قاعدة مقاومة قوية بعد حرب 1967،  �ال�صتثناء�ت جنوب لبنان 

و��صتمرت حتى 1982، لي�ص ب�صبب رغبة �لنظام �حلاكم، و�إمنا ب�صبب �صعفه، وقوة 

�لثورة وقاعدة تاأييدها �لو��صعة. 
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ثانيًا: العمل الوطني الفل�سطيني:

ويف �ملرحلة �لتي نحن ب�صددها جند �أن �ل�صلوك �ل�صعبي �لفل�صطيني �ت�صم مبا يلي:

حماولة ��صتيعاب �ل�صدمة، و�لتكيف مع �لو�قع �جلديد، و�لرتكيز على �لتعليم و�صبل   -

�العتماد على �لنف�ص. 

�لبعث...(  )�لنا�رشيون،  �لقومية  �لطبيعة  ذ�ت  و�الأحز�ب  �لتنظيمات  �إىل  �النتماء   -

)يف  و�الإ�صالمية  �لعرب...(،  �لقوميون  �ل�صيوعي،  )�حلزب  و�لي�صارية  و�ل�صيوعية 

�لن�صف �الأول من �ملرحلة: �الإخو�ن �مل�صلمون، حزب �لتحرير...(.

ل �لهوية �لوطنية �لفل�صطينية، �لتي مل ت�صتطع �أن تبز كثري�ً يف ظّل �ملد  بد�يات ت�صكُّ  -

�لقومي و�لي�صاري )ن�صاأة حركة فتح، ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية(.

هجرة �لكثري من �أبناء فل�صطني طلباً للرزق �إىل �ل�صفة �ل�رشقية من نهر �الأردن، و�إىل   -

بلد�ن �خلليج �لعربي وخ�صو�صاً �ل�صعودية و�لكويت.

�النف�صا�ص �ل�صعبي �لتدريجي عن �حلاج �أمني �حل�صيني.  -

وقد �أكملت �حلكومة �الأردنية �صيطرتها �لد�صتورية على �ل�صفة �لغربية، وهي معظم 

 �أي 21.77% من م�صاحة فل�صطني(، بعد �أن �نعقدت 
2
ما تبقى من فل�صطني )5878 كم

للوحدة  ودعت  لالأردن،  موؤيدون  فل�صطينيون  وجهاء  ح�رشها  موؤمتر�ت  بت�صجيعها 

ان يف 1948/10/1 )بالتو�زي مع موؤمتر غزة( برئا�صة  مع �الأردن. فانعقد موؤمتر يف عمَّ

�ل�صيخ �صليمان �لتاجي �لفاروقي، فو�ص �مللك عبد �هلل تفوي�صاً تاماً يف �أن يتحدث با�صم عرب 

رئي�ص  �جلعبي  علي  حممد  برئا�صة   1948/12/1 يف  موؤمتر  �أريحا  يف  و�نعقد   .
1

فل�صطني

بلدية �خلليل، مّت �الإعالن فيه عن وحدة �الأر��صي �الأردنية و�لفل�صطينية، ومبايعة �مللك عبد 

“تمُقّدر رغبة  �إنها  �هلل ملكاً على فل�صطني. فقامت �حلكومة �الأردنية باإ�صد�ر بيان تقول فيه 

�صكان فل�صطني، ومتفقة معها”. و�جتمع جمل�ص �الأمة �الأردين يف 1948/12/13، حيث �أيد 

موؤمتر �أريحا وموقف �حلكومة �الأردنية، و�تخذ قر�ر�ً باملبادرة �إىل تنفيذ توحيد �ل�صفتني. 

ويف �آخر كانون �الأول/ دي�صمب من �لعام نف�صه، �نعقد موؤمتٌر ثالٌث يف ر�م �هلل ور�بٌع يف نابل�ص، 

وقد �أيد� قر�ر�ت موؤمتر �أريحا. وقد �أثار موقف �الأردن معار�صة �صديدة يف �الأو�صاط �لعربية 

و�لفل�صطينية �لر�صمية و�ل�صعبية، غري �أن �صيطرة �لقو�ت �الأردنية على معظم ما تبقى من 

فل�صطني )�ل�صفة �لغربية( مّكنها من منع حكومة عموم فل�صطني من ممار�صة �صالحياتها، 
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كانون  ويف   ،1949 �صنة  خالل  �لوحدة  �إجر�ء�ت  من  بعدد  �الأردنية  �حلكومة  وقامت 

�الأول/ دي�صمب 1949 �صدرت �إر�دة ملكية باأن كل �ملقيمني يف �ل�صفتني قد حازو� �جلن�صية 

�نتخابات يف 1950/4/20 منا�صفة بني  �أخرى باإجر�ء  �إر�دة ملكية  �الأردنية، كما �صدرت 

�ل�صفتني. ويف 1950/4/24 �لتاأم �أول جمل�ص نيابي متثيلي لكال �ل�صفتني، حيث و�فق على 

.
2

�لوحدة �الندماجية بني �ل�صفة �لغربية و�رشقي �الأردن

�أي   
2
كم  363( غزة  قطاع  على  يدها  �مل�رشية  �حلكومة  و�صعت  نف�صه  �لوقت  ويف 

�لهيئة  يف  ورفاقه  �أمني  �حلاج  نع  وممُ باإد�رته.  وقامت  فل�صطني(  م�صاحة  من   %1.34

فل�صطني قائمة يف م�رش، دون �أن ت�صتطيع �لقيام باأي من 

�الأعمال �ملنوطة بها. وفر�صت �ل�صلطات �مل�رشية ح�صار�ً 

على د�ر �لهيئة �لعربية �لعليا يف �لقاهرة، وو�صعت �حلاج 

حرية  من  حرمته  �صدَّدة،  ممُ رقابة  حتت  �أمني 

�لهيئة  عانت  وهكذ�،  و�لتنقل.  �لعمل 

فل�صطني  عموم  وحكومة  �لعليا  �لعربية 

من �حل�صار و�لتجاهل و�لت�صييق. حتى 

�لو�قع  على  لهما  عملي  تاأثري  �أي  �نتهى 

نف�صه  �أمني  �حلاج  ووجد  �لفل�صطيني. 

�إىل  فا�صطر  م�رش،  لدى  بالرهينة  �أ�صبه 

بعد   1958 �صنة  يف  لبنان  �إىل  مغادرتها 

تت�صاءالن  �أن ذ�ق مر�رة �لعزل و�حل�صار، كما وجدت “هيئته” و“حكومته” نف�صيهما 

رئي�ص  دور  وحتّول  �لقاهرة!!  بنايات  يف  �ثنتني  �أو  �صقة  يف  �نح�رشتا  �أن  �إىل  وتنزويان 

حكومة عموم فل�صطني منذ �صنة 1952 �إىل جمرد مندوب لفل�صطني لدى �جلامعة �لعربية. 

وهكذ�، �أفل جنم �حلاج �أمني بالتدريج. و�صو�ء ��صتمتع �حلاج �أمني ب�صعبية و��صعة حتى 

منت�صف �خلم�صينيات �أم ال، و�صو�ء حّمله �لبع�ص م�صوؤوليًة عن �صياع فل�صطني �أم ال، 

فاإن �لرجل كان م�صهود�ً له بال�صالبة و�الإخال�ص، وكان �لرمز �الأول للعمل �لوطني �أكرث 

من ثالثني عاماً.

�لعمل  �أو  �لعي�ص  من  فل�صطني  عموم  حكومة  ويف  �لعليا  �لعربية 

عموم  حكومة  وبقيت  �لقطاع.  �أو  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صي 

اأمني احل�شيني • احلاج 
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من �لناحية �ل�صعبية، كان لالإخو�ن �مل�صلمني ق�صب �ل�صبق و�صط قطاعات �لفل�صطينيني 

خالل �لفرتة 1949-1954 �صو�ء يف �ل�صفة �أم يف �لقطاع، ملا حققوه من �صمعة جهادية 

ن�صبية  بحرية  نعمو�  حيث  وطنية،  �إ�صالمية  بر�مج  من  طرحوه  وملا   ،1948 حرب  يف 

“�لتحرير  حزب  �أ�صبح  كما  �الأردن.  يف  مو�تية  وباأجو�ء   ،1954 �صنة  حتى  م�رش  يف 

�الإ�صالمي” ظاهرة ال ي�صتهان بها خ�صو�صاً يف �الأردن يف منت�صف �خلم�صينيات، حيث 

�صعبياً  �ل�صيوعيون حتدياً  �الإ�صالمية. ومثَّل  �ل�صيا�صي و�إقامة �خلالفة  �لعمل  ركز على 

للتيار �الإ�صالمي، خ�صو�صاً يف �لقطاعات �لطالبية و�ملهنية، مبا طرحه من �صعار�ت بّر�قة 

حول معاناة �جلماهري، و�تهام �الأنظمة باخليانة و�لعمالة... . �إال �أن هذ� �لتيار و�لتيار�ت 

�لقومية و�لي�صارية �الأخرى مل تكن لتقوى على مناف�صة �الإ�صالميني، �إال بعد �أن �صّدد عبد 

�إعالمه �لقوي يف ت�صويه  �لنا�رش �رشبته �لقا�صية لالإخو�ن، و�أخذ يالحقهم، و��صتخدم 

على  �ملحافظة  هو  عموماً  و�الإ�صالميني  �الإخو�ن  لدى  �لعام  �لتوجه  فاأ�صبح  �صورتهم. 

�لنف�ص، و�النكفاء على �لذ�ت بانتظار ظروف �أف�صل. وكانت �أحد مناذج قوة �الإ�صالميني 

ر�بطة طلبة فل�صطني يف م�رش �لتي كان يفوز بها �الإ�صالميون �أو من يدعمونه حتى �صنة 

1957، و�لتي ر�أ�صها يا�رش عرفات عندما كان طالباً مقّرباً من �الإخو�ن.

و�تخذت �ملقاومة �لفل�صطينية يف هذه �ملرحلة �أ�صكاالً ب�صيطة حمدودة �لتاأثري، فكرثت 

يف �لن�صف �الأول من �خلم�صينيات عمليات �خرت�ق �حلدود ال�صرتجاع ممتلكات للعائالت 

�مل�صلمون  �الإخو�ن  �أن�صاأ  غزة  قطاع  ويف  للعدو.  �نتقامية  �رشبات  لتوجيه  �أو  �مل�رشدة، 

�لنقب،  بدو  مع  بالتن�صيق  �لعمليات  من  بعدد  قام  ع�صكرية،  طبيعة  ذ�  �رشياً  تنظيماً 

و��صتفادو� من وجود �ل�صابط �الإخو�ين يف �جلي�ص �مل�رشي عبد �ملنعم عبد �لروؤوف يف 

عملية  وكانت  �لع�صكري.  �لتدريب  �صبل  لهم  ف�صهل  �مل�رشية،  �لثورة  جناح  �إثر  �لقطاع 

�لبدو  �أن  �ملوؤ�رش�ت  بع�ص  تمُظهر  �لتي  �لعمليات  �أ�صهر  �أحد   1954/3/17 يف  “�لبا�ص” 
بجانب  �ل�صبع  بئر  قرب  �إ�رش�ئيلياً   11 مقتل  �إىل  و�أدت  �الإخو�ن،  مع  بالتن�صيق  نفذوها 

 .
3Ma'ale Akrabim م�صتعمرة معاليه �أكربيم

وقد �ت�صمت ردود �لفعل �ل�صهيونية على عمليات �ملقاومة بالعنف و�لغطر�صة، �صو�ء 

��صت�صهد  حيث   1953/10/15-14 يف  قبية  مذبحة  مثالً  فوقعت  �لقطاع،  �أو  �ل�صفة  يف 

�إىل  �أدت  �لتي  �ل�صهيونية مذبحة غزة  �لقو�ت  �رتكبت  . ويف 1955/2/28 
4ً 67 �صخ�صا

��صت�صهاد 39 وجرح 33 �صخ�صاً، مما دفع �أهل �لقطاع �إىل �النتفا�صة و�ملطالبة بالقتال، 
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�لفد�ئي  �لعمل  على  �مل�رشية  �لقيادة  فو�فقت 

�إىل �ل�صابط �مل�رشي  �لفل�صطيني، و�أوكلت �ملهمة 

م�صطفى حافظ، �لذي �أح�صن �أد�ء و�جبه. وتدفق 

ذ�ت  �لعنا�رش  �نتقاء  مّت  �أنه  غري  للتطوع،  �الآالف 

عدد  وز�د  باالأر�ص،  و�ملعرفة  �لقتالية  �خلب�ت 

بعمليات  وقامو�  �ألف.  عن  �لعاملني  �لفد�ئيني 

و��صعة.  كبرية  بعمليات  و�أحيانا  خاطفة،  يومية 

وقد ن�صط هذ� �لعمل بدء�ً من �صهر �أيلول/ �صبتمب 

1955 وحتى ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1956. غري 

 1956/7/11 يف  ��صت�صهد  حافظ  م�صطفى  �أن 

 .
5
نتيجة �نفجار طرد ملغوم، �أر�صله له رجال �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي عن طريق عميل مزدوج

�لوزر�ء  David Ben Gurion رئي�ص  �أدىل به ديفيد بن جوريون  وح�صب ت�رشيح 

�الإ�رش�ئيلي يف �لكني�صت Knesset يف �آذ�ر/ مار�ص 1956 فاإن عدد �الإ�صابات �الإ�رش�ئيلية 

 147 بلغ   1952 �صنة  ويف  �إ�صابة،   137 بلغ   1951 �صنة  �حلدودية  �حلو�دث  ب�صبب 

�إ�صابة، و�صنة 1953 بلغ 162 �إ�صابة، و�صنة 1954 بلغ 180 �إ�صابة، و�صنة 1955 

. �أما ح�صني �أبو �لنمل فينقل �إح�صائية تذكر �أن عدد قتلى �الإ�رش�ئيليني، 
6
بلغ 258 �إ�صابة

منذ توقيع وقف �إطالق �لنار يف �آذ�ر/ مار�ص 1949 وحتى حرب �جتياح �لقطاع و�صيناء 

.
يف �آخر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1956، قد بلغ 1176 قتيال7ً

�لعدو�ن  بد�أ   1956/10/29 ويف 

 - �لبيطاين   - )�الإ�رش�ئيلي  �لثالثي 

رغبة  وكانت  م�رش.  على  �لفرن�صي( 

�لفد�ئي  �لعمل  تدمري  يف  �ل�صهاينة 

لفتح  و�صعيهم  �لقطاع،  يف  �لفل�صطيني 

�لبحر  يف  ل�صفنهم  �ملالحة  خطوط 

�الأحمر، �صو�ء بفتح قناة �ل�صوي�ص، �أو 

بفك �حل�صار عن ميناء �إيالت، ف�صالً 

عن نو�ياهم �لتو�صعية هي �أبرز �لعو�مل �لتي دفعتهم ل�صن هذه �حلملة. وقد تو�فق ذلك 

�ل�صوي�ص.  قناة  على  �ل�صيطرة  با�صتمر�ر  �لرغبة  يف  �لبيطانية  �ال�صتعمارية  �لنو�يا  مع 

• م�شطفى حافظ 

الثالثي 1956  • العدوان 
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كما تو�فق ذلك مع �لرغبة �لفرن�صية 

كانت  الأنها  مل�رش،  �رشبة  توجيه  يف 

�أدى  وقد  �جلز�ئرية.  �لثورة  تدعم 

ذلك كله �إىل �حتالل �ل�صهاينة لقطاع 

بريطانيا  و�صاركت  و�صيناء،  غزة 

وفرن�صا يف �رشب �ملطار�ت �مل�رشية 

�الحتالل  وكان  مو�نئها.  و�حتالل 

�ل�صهيوين �رشيعاً وحا�صماً، بدرجة 

�مل�رشي،  �جلي�ص  �صعف  ك�صفت 

�أن  غري  �ل�صيا�صية.  قيادته  وتق�صري 

�صمود  على  ركز  �مل�رشي  �الإعالم 

�لتنازالت،  وجه  يف  �مل�رشية  �لقيادة 

�لقو�ت  ��صطر�ر  من  و��صتفاد 

�الإ�رش�ئيلية و�لبيطانية و�لفرن�صية 

حتت   1957/3/6 يف  لالن�صحاب 

من  �الألق  فعاد  �الأمريكي،  �ل�صغط 

جديد �إىل �صخ�ص عبد �لنا�رش. وقد توقف �لعمل �لفد�ئي عن طريق قطاع غزة �إثر �لعدو�ن 

�لثالثي، وبعد قر�ر م�رش �إغالق �حلدود يف وجه �لفد�ئيني.

ثالثًا: ن�ساأة حركة فتح:

ويف تلك �لفرتة، فر�صت حالة �لت�صييق و�ملطاردة �ملفرو�صة على �لتيار �الإ�صالمي، 

�لفل�صطينيني  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صباب  �أمام 
ٍ
ت�صاوؤالت  و�لقطاع،  م�رش  يف  خ�صو�صاً 

�ملتحم�صني، �لذين �أخذو� يت�صاءلون عن و�صائل �لعمل �ملمكنة لتحرير فل�صطني. وبالرغم 

�لرتبوية  �جلو�نب  على  و�لرتكيز  �لرتيث،  �إىل  يدعو  كان  و�صطهم  �لعام  �لتيار  �أن  من 

و�الإيانية، �إال �أن تيار�ً �آخر �أخذ يتجه للقيام بعمل منظم م�صلح، ال يتخذ �أ�صكاالً �إ�صالمية 

وال  �ل�صباب،  من  �أو�صع  قطاعات  جتنيد  من  متكنه  وطنية  �أطر�ً  يتبنى  و�إمنا  مك�صوفة، 

جتعله عر�صة لعد�ء �الأنظمة ومالحقاتها. وكانت جتربة �لثورة �جلز�ئرية يف تلك �لفرتة 

الثالثي 1956  • العدوان 
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�أحد �حلو�فز �ملهمة لهذ� �لعمل. وكانت هذه هي 

حترير  )حركة  فتح  حركة  لن�صاأة  �الأوىل  �لبذور 

�لوطني  �لتحرير  حركة  بعد  وفيما  فل�صطني، 

برئا�صة  �لكويت،  يف   1957 �صنة  �لفل�صطيني( 

يا�رش عرفات، و�لتي خرجت �أ�صا�صاً من �أح�صان 

�الإخو�ن �مل�صلمني، وبالذ�ت من �أبناء قطاع غزة.

�أ�صبح  �لذي  )�أبو جهاد(  �لوزير  وكان خليل 

�لرجل �لثاين يف فتح طو�ل ثالثني عاماً، قد قدَّم 

فلم  �لقطاع  يف  �الإخو�ن  قيادة  �إىل  بذلك  �قرت�حاً 

ي�صتجيبو� له، غري �أن هذ� مل ينع �أن ين�صم لفتح 

عند ن�صاأتها عدد ال باأ�ص به من ذوي �ملكانة و�الحرت�م بني �الإخو�ن �أمثال �صعيد �ملزين، 

�ل�صفطاوي، وحممد يو�صف  و�أ�صعد  �لزعنون، و�صالح خلف،  �لوزير، و�صليم  وغالب 

�لنت�صة،  ورفيق  عدو�ن،  وكمال  �لنجار، 

عمرية  ويو�صف  حمود،  �لفتاح  وعبد 

يف  عالية  قيادية  منا�صب  تولو�  حيث 

�حلركة. غري �أن فتح، �لتي ظلت تركز يف 

حتى  �الإخو�نية  �لعنا�رش  على  جتنيدها 

�أكرث على خمتلف  �نفتحت  �صنة 1963، 

�الأخرى،  �ل�صعب  وقطاعات  �لتيار�ت 

خ�صو�صاً بعد �أن �أ�صدرت قيادة �الإخو�ن يف �لقطاع �أو�مرها بالتمايز �إما مع فتح و�إما مع 

. و�أخذت فتح ت�صطبغ ب�صبغة وطنية علمانية �صكلت هويتها �لعامة �إىل وقتنا 
8
�الإخو�ن

“�لعا�صفة”، وقامت باأوىل عملياتها �لع�صكرية يف  هذ�. و�صكلت فتح جناحها �لع�صكري 

مطلع �صنة 1965، ومتكنت من �صّن نحو 200 عملية ع�صكرية منذ ذلك �لوقت وحتى 

.
9
حرب حزير�ن/ يونيو 1967

�لفل�صطينيني  من  �ملوؤ�ص�صني  �أع�صائها  معظم  كان  فقد  العرب  الق�ميني  حركة  �أما 

�لد�ر�صني يف �جلامعة �الأمريكية ببريوت يف منت�صف �خلم�صينيات من �لقرن �لع�رشين، 

وكان من �أبرزهم جورج حب�ص. ورفعت �صعار �لوحدة �لقومية وحترير فل�صطني، و�أيدت 

• يا�رش عرفات 

ال�زير ويا�رش عرفات  • خليل 
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جتربة  ف�صل  وبعد   .1958 �صنة  يف  فل�صطني  جلنة  و�صكلت  �لنا�رشية.  �ل�صيا�صات 

ويف  �ل�صعبي،  و�لعمل  �ال�صرت�كي  �لفكر  تتبنى  �أخذت  �ل�صورية،   - �مل�رشية  �لوحدة 

�لع�صكري  وجناحها  فل�صطني”  لتحرير  �لقومية  “�جلبهة  �صكلت   1964 مايو  �أيار/ 

 .1964 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  منذ  �لفد�ئي  �لعمل  يار�ص  �أخذ  �لذي  �لثاأر،  �صباب 

يف  �أن�صاأت  �لتي  وهي   .
10

لعملها طريقاً  �ملارك�صية  �حلركة  تبنت   1966 �صنة  ويف 

قوى  مع  بالتحالف  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة   1967 دي�صمب  �الأول/  كانون 

�أخرى.

املزين  • �شعيد 

النجار  • حممد ي��شف 

الزعن�ن  • �شليم  • �شالح خلف 

• كمال عدوان 

النت�شة  • رفيق 

الفتاح حم�د  • عبد 
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رابعًا: اإن�ساء منظمة التحرير الفل�سطينية )م.ت.ف(:

ومن جهة �أخرى، كانت �الأنظمة �لعربية ت�صعر مبا متوج به �ل�صاحة �لفل�صطينية من 

�لزمام  يفلت  �أال  يرغب  �لنا�رش  عبد  �لرئي�ص  وكان  وتنظيمات.  وحركات  �رشية  �أن�صطة 

من يده، خا�صة يف ظروف �خلالفات بني �الأنظمة �لعربية...، فاأ�صبح هناك �جتاه يريد 

��صتيعاب �لفل�صطينيني يف كيان ر�صمي معتمد، ي�صهل �لتحكم فيه. ويف �صنة 1959 �تخذ 

كياناً  و�إبر�زه  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  تنظيم  �إعادة  �إىل  دعا  قر�ر�ً  �لعربية  �جلامعة  جمل�ص 

و�لت�صويف،  للتاأجيل  عر�صة  ظّل  ذلك  لكن  �ل�صعب.  يختارهم  ممثلني  بو��صطة  موحد�ً 

حتى وفاة �أحمد حلمي عبد �لباقي، ممثل حكومة عموم فل�صطني لدى �جلامعة �لعربية 

يف �صنة 1963. 

�ل�صقريي  �أحمد  �ختيار  مّت  �لنا�رش،  عبد  من  وبدعم 

لّف بدر��صة �لق�صية  ممثالً لفل�صطني مكان عبد �لباقي، وكمُ

�نعقد  وعندما  وتن�صيطها.  حتريكها  و�صبل  �لفل�صطينية 

 ،1964/1/13 يف  �لقاهرة  يف  �الأول  �لعربي  �لقمة  موؤمتر 

�الأع�صاء  بالدول  باالت�صال  �ل�صقريي  تكليف  تقرر 

و�ل�صعب �لفل�صطيني، “بغية �لو�صول �إىل �لقو�عد �ل�صليمة 

بدوره  �لقيام  من  ومتكينه  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  لتنظيم 

�ل�صقريي  يقم  ومل  م�صريه”.  وتقرير  وطنه،  حترير  يف 

بتقدمي تقرير للجامعة حول �ل�صبل �ملقرتحة؛ لقناعته باأنه 

�ملد�ر�صة و�لتاأجيل، فقرر و�صع  �صيكون عر�صة ملزيد من 

�لبالد �لعربية �أمام �الأمر �لو�قع. فقام، بدعم م�رشي، باإن�صاء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

 1964/5/28 يف  �لقد�ص  يف  �الأول  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  �نعقد  حيث  )م.ت.ف(، 

ميالد  و�أعلن  �الأردن.  ملك  ح�صني  �مللك  وبرعاية  للفل�صطينيني،  ممثالً   422 بح�صور 

�مل�صلح  �لكفاح  �أكد على  �لذي  �لفل�صطيني  �لقومي  �مليثاق  �ملنظمة ر�صمياً، و�صودق على 

�ل�صقريي رئي�صاً  �أحمد  �أي جزء منها، و�نتمُخب  �لتنازل عن  لتحرير كل فل�صطني، وعدم 

من  بعدد  قامت  كما  �لفل�صطيني،  �لتحرير  جي�ص  ت�صكيل  م.ت.ف  قررت  وقد  للمنظمة. 

�جلهود �لتعبوية و�الإعالمية. ورحب �لفل�صطينيون ب�صكل عام باإن�صاء م.ت.ف باعتبارها 

متثيالً للكيانية �لفل�صطينية و�لهوية �لوطنية �لتي جرى تغييبها �صابقاً. و�إن كان �لبع�ص 

.
11

مثل حركة فتح قد �صكك يف خلفيات �إن�صائها، وقدرتها على �لقيام بو�جباتها

ال�شقريي  • اأحمد 
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خام�سًا: حرب حزيران/ يونيو 1967 وانعكا�ساتها:

�لت�صعيد  من  حالة  بعد  �الإ�رش�ئيلية،   - �لعربية  �حلرب  �ندلعت   1967/6/5 ويف 

�الأحمر، وطلبت من مر�قبي  �لبحر  باإغالق م�صائق تري�ن يف  فيه م�رش  �ملتبادل، قامت 

�مل�صري  ملعركة  ��صتعد�دها  �لعربية  �لبالد  و�أعلنت  �ملغادرة،  حدودها  على  �ملتحدة  �الأمم 

بتدمري  يونيو  حزير�ن/   5 �صباح  يف  قامت  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  لكن  فل�صطني.  وحترير 

�الأمر  كان  �أيام  �صتة  غ�صون  ويف  و�ل�صورية،  و�الأردنية  �مل�رشية  �ملطار�ت  يف  �لطري�ن 

�لغربية  )�ل�صفة  فل�صطني  باقي  �ل�صهاينة  فاحتل  جديدة،  عربية  بكارثة  �نتهى  قد 

، ومرتفعات 
2
( و�صحر�ء �صيناء �مل�رشية 61198 كم

2
، وقطاع غزة 363 كم

2
5878 كم

 .
2
�جلوالن �ل�صورية 1150 كم

وبح�صب �لرو�يات �ل�صعبية �لفل�صطينية، 

فقد دخل �جلنود �ليهود بيت �ملقد�ص و�مل�صجد 

�مل�صم�ص  “حّط  يهزجون  وهم  �الأق�صى 

و“حممد  ور�ح”،  وىلَّ  حممد  دين  عالتفاح... 

مات... خلَّف بنات” وي�رشخون “يا لثار�ت 

�لعربية  �جلماهري  و�صحت  خيب...”. 

و�الإ�صالمية على هول كارثة مل تدر بخلدها، 

و�الأوهام  و�خلد�ع  �لزيف  مدى  و�كت�صفو� 

القد�س 1964  االأول يف  الفل�شطيني  ال�طني  • املجل�س 

اإ�رشائيلي�ن يحتفل�ن باحتالل  • جن�د 
القد�س
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�لتي غذتهم بها �الأنظمة �لعربية طو�ل �لـ 19 �صنة �ل�صابقة. فقد مّت تدمري �أ�صلحة �لطري�ن 

�مل�رشية و�ل�صورية و�الأردنية، وهي ما تز�ل قابعًةً يف مدرجاتها. ومّت تدمري 80% من 

�أعتدة �جلي�ص �مل�رشي. و��صت�صهد حو�يل 10 �آالف مقاتل م�رشي و6094 مقاتالً �أردنياً 

و�ألف مقاتل �صوري، ف�صالً عن �جلرحى. 

ت�رشيد  �حلرب  هذه  نتائج  من  وكان 

وخفوت  �آخرين،  فل�صطيني  �ألف   330

�لثقة  و�صعف  �لنا�رش،  عبد  جمال  جنم 

باالأنظمة �لعربية، و�صعي �لفل�صطينيني �إىل 

�أخذ زمام �ملبادرة باأيديهم، ومنو �حلركة 

�أن  غري  و�أكرث.  �أكرث  �لفل�صطينية  �لوطنية 

تركيز  �أن  هو  �ملوؤ�صفة  �لنتائج  �أبرز  �أحد 

بعد،  فيما  وم.ت.ف  بل  �لعربية،  �الأنظمة 

�ملحتلة  �الأر�ص  ��صتعادة  على  �صار  قد 

من   %23 �أي  و�لقطاع(  )�ل�صفة   1967

�ل�صمني  و�ال�صتعد�د  فل�صطني،  �أر�ص 

�صنة 1948،  �ملحتلة  �الأر�ص  للتنازل عن 

و�لتي قامت كل هذه �حلروب و�ملنظمات 

�أ�صا�صاً لتحريرها.

• اآليات م�رشية مدمرة
يف حرب 1967

االإ�رشائيلي م��شيه ديان  الدفاع  • وزير 

)و�شط ال�ش�رة( يدخل القد�س بعد احتاللها 

�شنة 1967
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نتائج حرب حزيران/ ي�ني� 1967

مرتجم عن �الأ�صل، �جلمعية �لفل�صطينية �الأكاديية لل�صوؤون �لدولية - �لقد�ص.



84

الق�سية الفل�سطينية

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

هوام�س الف�صل الثالث

  �أ�صعد عبد �لرحمن، منظمة التحرير الفل�شطينية )نيقو�صيا: مركز �الأبحاث )م.ت.ف(، 1985(، �ص 33.
1

منظمة التحرير الفل�شطينية،  امل��ش�عة الفل�شطينية، ج 4، �ص 377-379؛ و�أ�صعد عبد �لرحمن،    �نظر: 
2

�ص 34. 

 See Public Record Office (The National Archives), Kew Gardens, London, Files: Foreign Office  
3

(F.O.) 371/111077, 111098-111100.

  امل��ش�عة الفل�شطينية، ج 3، �ص 504-502.
4

5  املرجع نف�شه، ج 3، �ص 393-398؛ وح�صني �أبو �لنمل، مرجع �شابق، �ص 123-101.

Dispatch, British Embassy, Tel Aviv, to Lloyd, London, 10/3/1956, F.O. 371/121773.  6

  ح�صني �أبو �لنمل، مرجع �شابق، �ص 66.
7

 �نظر: عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة االإ�شالمية يف الدول العربية )�لكويت: د�ر �لقلم، 1986(، �ص 71-96؛ 
 8

وحم�صن �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 163-160.

 �صالح خلف، فل�شطني بال ه�ية، ط 2 )عّمان: د�ر �جلليل للن�رش، 1996(، �ص 83-75.
 9

الفل�شطينية،  الق�شية  اإىل  املدخل  )حمرر(،  �حلمد  جو�د  يف  �لفل�صطينية،”  �ل�صيا�صية  “�لقوى  تيم،  فوزي    
10

�صل�صلة در��صات رقم 21 )عّمان: مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 1997(،  �ص 358-357.

منظمة التحرير الفل�شطينية؛ وامل��ش�عة الفل�شطينية، ج 4،  �أ�صعد عبد �لرحمن،    حول م.ت.ف، �نظر: 
11

�ص 325-313.






