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تداعيات العدوان الإ�سرائيلي على لبنان �سنة 1982

امللخ�س

الذي  لبنان,  على  عدوانها  تربير  يف  �شعوبة  اأي  “اإ�رضائيل”  جتد  مل 

بخطورة  ت�شعر  قيادتها  كانت  فقد  املقاومة؛  عمليات  منه  تنطلق  كانت 

خيار  من  اأف�شل  القوة  خيار  اأن  وترى  لبنان,  يف  املقاوم  الفل�شطيني  الوجود 

نظام  اإيجاد  وحاولت  فيه,  عازلة  منطقة  باإيجاد  رغبة  وتكتنفها  ال�شيا�شة, 

يه ُت�شمِّ ما  اأمن  بها  ت�شمن  معها,  �شالم”  “اتفاقية  بدخول  يرغب  لها,   مواٍل 

“�شمال اإ�رضائيل”.

لقد جنح عدوان “اإ�رضائيل” يف �شيف 1982 يف اإخراج رجال املقاومة من 

لبنان, فتوزعوا على �شّت دول عربية, اإ�شافة اإىل اإخراج قيادة منظمة التحرير, 

فعّجل هذا االإخراج قرار انتقالها اإىل داخل االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.

الوطنية القوات  وتلقت   ,ً قويا  ً وظهرا �شنداً  الفل�شطيني  الالجئ   َفَقَد 

عن  العدوان  وك�شف  و�شاتيال.  �شربا  جمزرة  فكانت  قوية,  �رضبة  اللبنانية 

اخرتاقات و�شعف يف الثورة الفل�شطينية, وظهرت االن�شقاقات يف حركة فتح 

باجتاه  جديدة  دفعات  فيها  الواقعية”  “تيار  وك�شب  مو�شى(,  اأبي  )بزعامة 

تبني احللول ال�شلمية, ودخول املفاو�شات.

حلل  م�رضوعه  عن  ريجان  رونالد  الرئي�ش  اأعلن  العدوان,  هذا  عقب 

�شالم  م�رضوع  العربية  القمة  موؤمتر  وتبنى  االإ�رضائيلي,   – العربي  ال�رضاع 

عربي )م�رضوع فا�ش 1982(, وتقّدم االحتاد ال�شوفياتي من جهته مب�رضوع 

الفل�شطيني  الوطني  املجل�ش  فاأّيد  بريجينيف(؛  )م�رضوع  لـ“ال�شالم” 

م�رضوعي فا�ش وبريجينيف ورف�ش م�رضوع ريجان. هذه اخلطوات مّهدت 

مبداأ  على  تقوم  للت�شوية,  ح�شني,  امللك  من  فل�شطينية   - اأردنية  ملبادرة 
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االأر�ش مقابل ال�شالم حتت اإ�رضاف اأممي, وّطاأت لتوقيع عرفات على وثيقة 

�شتوكهومل 1988, ومن بعدها اأتى اتفاق اأو�شلو 1993, ليُدخل املنظمة يف حالة 

من اجلمود, ولتت�شّدر ال�شلطة الفل�شطينية امل�شهد الفل�شطيني.

كلمات مفتاحية:

عدوان �شيف 1982االأردن“اإ�رضائيل”

منظمة التحرير الفل�شطينيةمفاو�شاتاتفاق اأو�شلو

موؤمتر القمة العربية )فا�ش(لبنانمقاومة م�شلحة
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تداعيات العدوان الإ�سرائيلي على لبنان �سنة 1982

 تداعيات العدوان الإ�سرائيلي على لبنان

�سنة 1982 على ال�سلوك ال�سيا�سي

ملنظمة التحرير الفل�سطينية، و�سوًل اإىل اتفاق 

اأو�سلو 1993: درا�سة حتليلية

1
وائل عبد احلميد املبحوح

املقدمة:

توفرت احلا�شنة ال�شعبية للمقاومة الفل�شطينية منذ انطالقتها بالرغم من 

ت�شتت ال�شعب الفل�شطيني يف الدول العربية, وتركزت هذه احلا�شنة يف االأردن 

ولبنان. وقد قدمت الثورة الفل�شطينية بزعامة حركة فتح اأول �شهيد لها على 

اأر�ش فل�شطني يف 1965/1/1, وهو ال�شهيد اأحمد مو�شى لتعلن يف اليوم نف�شه 

النهر  العمليات عرب  “اإ�رضائيل”, حيث توالت  امل�شلحة �شد  العمليات  انطالق 

من االأردن, و�شط تاأييد �شعبي فل�شطيني وعربي واإىل حّد ما ر�شمي, و�شوالً 

اإىل معركة الكرامة �شنة 1968 التي �شارك فيها اجلي�ش االأردين نف�شه, قبل اأن 

يح�شل ال�شدام بني الفدائيني وال�شلطة االأردنية �شنة 1970 وينتهي بخروج 

�رضاعاً  الفل�شطينية  املقاومة  خا�شت  لبنان  ومن   .
2
لبنان اإىل  الفدائي  العمل 

م�شلحاً مع “اإ�رضائيل”, لكنها ما لبثت اأن تورطت يف ال�رضاع الداخلي اللبناين, 

ويف احلرب االأهلية التي دارت رحاها منذ �شنة 1975, وهو ما جعل املقاومة 

الفل�شطينية خ�شماً لبع�ش القوى اللبنانية يف حينه.

  باحث �شيا�شي خمت�ش يف درا�شات ال�رضق االأو�شط.
1

  ماجد اأبو دياك, “احلا�شنة ال�شعبية للمقاومة الفل�شطينية,” ورقة عمل مقدمة ملوؤمتر “م�شتقبل 
2

املقاومة الفل�شطينية يف �شوء احلرب على قطاع غزة يف �شيف 2014”, الذي نظمه مركز الزيتونة 

للدرا�شات واال�شت�شارات يف بريوت, 2014/11/27, انظر:

https://www.alzaytouna.net/2015/09/22
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القادة  اهتمام  اإثارة  يف  مهماً  عامالً  لبنان  يف  الفل�شطيني  الوجود  كان 

اإيتان  ورفائيل   Ariel Sharon �شارون  اأريل  اأمثال  من  اأي�شاً,  االإ�رضائيليني 

Rafael Eitan وغريهما, ممن راأوا اأن خيار القوة اأف�شل من خيار ال�شيا�شة, 

فمنذ اأواخر �شنة 1981, بالغ املتحدثون الر�شميون االإ�رضائيليون يف احلديث 

عن خطورة التواجد الفل�شطيني يف لبنان, وهي مبالغة ا�شتمرت حتى يف اأيام 

احلرب, وقد اأ�شار القادة االإ�رضائيليون اإىل اأن منظمة التحرير كانت تعمد اإىل 

تطوير قوة ع�شكرية تقليدية, موؤكدين على تزايد كميات االأ�شلحة التي تطلبها 

“اإ�رضائيل”  ورغبة  املقاومة,  عمليات  ا�شتمرار  ومع   .
3
ال�شنة خالل  املنظمة 

�شيف  يف  لبنان  االإ�رضائيلية  القوات  اجتاحت  لبنان,  يف  عازلة  منطقة  باإيجاد 

1982 وو�شلت اإىل بريوت, وحا�رضت املقاتلني الفل�شطينيني يف غربي املدينة, 

ما اأّدى اإىل خروجهم وت�شتتهم يف عدة دول عربية, وهو ما اأبعد العمل الفدائي 

.
4
عن احلا�شنة ال�شعبية يف لبنان

متيزت الفرتة التي �شبقت العدوان االإ�رضائيلي على لبنان �شنة 1982 بهدوء 

ن�شبي طويل على جانبي احلدود اللبنانية مع فل�شطني املحتلة, وذلك التزاماً 

التو�شل  مّت  التي  النار  اإطالق  الفل�شطينية باتفاقية وقف  التحرير  من منظمة 

اإليها عرب الو�شيط االأمريكي فيليب حبيب يف متوز/ يونيو 1981, وحر�شاً من 

املنظمة على عدم اإعطاء امل�شوغات والذرائع للعدو ل�شن هجوم عدواين جديد 

.
5
على القواعد واملخيمات والتجمعات ال�شكانية يف االأرا�شي اللبنانية

  اأ�رضف اإبراهيم الق�شا�ش, دور املقاومة الفل�شطينية يف الت�شدي للعدوان االإ�رضائيلي على لبنان من 
3

 عام 1978-1982: درا�شة تاريخية, ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة يف التاريخ احلديث واملعا�رض,

كلية االآداب, اجلامعة االإ�شالمية, غزة , 2007, �ش 119.

  ماجد اأبو دياك, مرجع �شابق.
4

�شل�شلة  العدو,  وجنود  ل�سباط  ميدانية  �سهادات  ال�شعدي,  وغازي  احلق,  عبد  بدر  انظر:    
5

احلرب الفل�شطينية االإ�رضائيلية يف لبنان رقم 1, ط 4 )بريوت: دار اجلليل للن�رض, 1986(, �ش 5.
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ال�شواريخ  من  االأعلى  اجلليل  منطقة  حماية  ذريعة  اإىل  “اإ�رضائيل”  جلاأت 

 United Nations الفل�شطينية, يف الوقت الذي اأفادت فيه م�شادر االأمم املتحدة

ب�شواريخ  تتعلق  حادثة  اأّي  ُت�شجل  مل  لبنان  جنوبي  يف  املتمركزة  قواتها  اأن 

“اإ�رضائيل” منذ وقف اإطالق النار يف 1981/7/24. ويف  طلقت �شّد 
ُ
اأ اأو مدفعية 

مقابل ذلك, اأفادت امل�شادر نف�شها, وللمدة نف�شها, اأن “اإ�رضائيل” خرقت املجال 

اجلوي اللبناين 2,125 مرة, ومياه لبنان االإقليمية 652 مرة, كما جرت بع�ش 

.
6ً
حوادث االنتهاكات برا

لقد كانت املع�شلة بالن�شبة لـ“اإ�رضائيل”, هي ا�شتحالة التخل�ش نهائياً من 

خماطر الوجود الفل�شطيني يف اجلنوب اللبناين اإال بعملية اأر�شية �شاملة طويلة 

االأمد, االأمر الذي �شي�شتتبع ت�شادماً مبا�رضاً مع �شورية, ويثري معار�شة قوية 

من جانب الواليات املتحدة, ما مل يكن هناك ا�شتفزاز �رضيح ياأتي على �شكل 

وكانت  خا�ش.  ب�شكل  �شارخة  اإرهابية  اأعمال  اأو  مكثفة  فل�شطينية  عمليات 

الت�رضيحات  باإ�شدار  “اإ�رضائيل”  ا�شتمرار  اأن  االأخرى,  الناحية  من  املع�شلة 

اإطالق  لوقف  “الروتينية”  الفل�شطينية  لالنتهاكات  الر�شوخ  اعتزامها  بعدم 

القيام  ي�شتدعي  كان  النار(  اإطالق  لوقف  االإ�رضائيلي  التف�شري  )ح�شب  النار 

اال�شتهانة  مو�شع  �شت�شبح  االإ�رضائيلي  الردع  م�شداقية  فاإن  واإال  ما,  بعمل 

.
7
واال�شتخفاف

يرى اإبراهيم م�شطفى املحمود اأن:

اال�شرتاتيجية  فيه  اأعادت  وقت  يف  ن�شبت   1982 لبنان  حرب 

اإ�رضائيل بعد  االإ�رضائيلية االعتبار والتقدير ملفهوم الذرائع. وكانت 

 1988-1948 الإ�رسائيلية   - العربية  للحروب  الع�سكرية  ال�سرتاتيجيات  الكيالين,  هيثم    
6

)بريوت: مركز درا�شات الوحدة العربية, 1990(, �ش 492.

  املرجع نف�شه, �ش 116.
7
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حرب حزيران 1967, اطماأنت اإىل نظرية احلدود االآمنة التي انهارت 

الثمانينيات  مطلع  يف  اإ�رضائيل  فاأعادت   ,1973 اأكتوبر  حرب  اإثر 

هناك  اأن  وخا�شة  به,  التم�شك  وا�شتد  الذرائع,  مفهوم  اإىل  احلياة 

الع�شكرية  القوة  تعاظم  اأولهما:  ذلك:  يف  اأ�شهما  اآخرين  �شببني 

حدود  بلغت  اأنها  اإ�رضائيل  اإدراك  وثانيهما:  وكماً,  نوعاً  العربية, 

قدرتها الع�شكرية على التطوير الكمي جلي�شها, وعليه فاإنها اأوقفت 

�شباق الت�شلح و�شتوا�شل تطوير االأ�شلحة واحل�شول عليها لتغيري 

.
8

املعدات القدمية فقط

ما  باأحدث  1982/6/6, عربت قوات �شهيونية �شخمة, مزودًة  ولكن, يف 

لديها من اأ�شلحة متطورة اإىل جنوب لبنان, لتبداأ بذلك اأطول احلروب يف تاريخ 

ال�رضاع العربي االإ�رضائيلي. مل تكن طول فرتة احلرب هي العالمة الوحيدة 

االإ�رضائيلية,  العربية  احلروب  من  �شابقاتها  عن  احلرب  هذه  ميّزت  التي 

فبالرغم من اأهمية عامل الزمن, وخ�شو�شاً بالن�شبة لـ“اإ�رضائيل” التي تبنت 

منذ قيامها �شيا�شة احلروب اخلاطفة التي حتقق اأف�شل النتائج يف اأق�رض وقت 

ممكن, وبالرغم من اأهمية الهدف الذي �شعت اإليه “اإ�رضائيل” يف كل حروبها مع 

العرب, وهو ت�شفية القوة العربية مادياً وب�رضياً عن طريق التدمري ال�رض�ش 

اأن عوامل كثريًة  اإال  االأمر  اأهمية هذا  الرغم من  الال حمدود, فعلى  واالإرهاب 

اأخرى جعلت من احلرب على لبنان �شنة 1982, منطاً جديداً من احلروب مل 

ي�شبق للقوات ال�شهيونية اأن واجهت مثله.

م�سكلة الدرا�سة:

�شكلت نتائج العدوان االإ�رضائيلي على لبنان 1982, عالمًة فارقًة يف تاريخ 

الن�شال الفل�شطيني, فقد خرجت القوات الفل�شطينية من لبنان لتخلي �شاحة 

  اإبراهيم م�شطفى املحمود, مو�سوعة ال�سيا�سة واحلرب يف بالد ال�سام )دم�شق: الهيئة ال�شورية 
8

العامة للكتاب, 2011(, ج 2, �ش 375.
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اأي قوات مقاتلة قادرة على العمل ب�شكل مبا�رض �شّد قوات  دول الطوق من 

اإىل  اأدى  مما  مك�شوفاً,  الفل�شطينية  املخيمات  ظهر  تركت  اأنها  كما  االحتالل, 

�شبتمرب  اأيلول/  و�شاتيال  �شربا  واأهمها,  بحقها,  املجازر  من  العديد  تنفيذ 

1982, يف حماولة لتفريغ املخيمات من �شكانها واإخراجهم من لبنان. وعلى 

اجلانب امليداين, فقد �شعرت قيادة منظمة التحرير الفل�شطينية باأنها باتت بعد 

اإليها, بحيث مل تعد  اأو قاعدة قوية تتكئ  اأر�ش �شلبة  اخلروج من لبنان بال 

ال�شهيوين,  الكيان  على  جاداً  خطراً  “ت�شكل  �شالح  حممد  حم�شن  يرى  كما 

ووجدت نف�شها اأي�شاً بعيدة عن فل�شطني, وحمرومة من العمل الع�شكري يف 

. ومن هنا بداأ التفكري جدياً يف ا�شتخدام اأدوات اأخرى يف العالقة 
دول الطوق”9

�شنة  املحتلة  االأرا�شي  يف  املقاوم  العمل  ا�شتخدام  يف  كالرتكيز  املحتل؛  مع 

1967 )ال�شفة الغربية وقطاع غزة(, اأو التفكري يف احللول ال�شلمية وم�شاريع 

الت�شوية التي كانت تعر�ش على قيادة املنظمة من قبل.

تتمثل م�شكلة الدرا�شة يف االإجابة على ال�شوؤال البحثي الرئي�شي التايل: ما 

تداعيات العدوان االإ�رضائيلي على لبنان �شنة 1982, على ال�شلوك ال�شيا�شي 

عنه  وينبثق  1993؟  اأو�شلو  اتفاق  اإىل  و�شوالً  الفل�شطينية,  التحرير  ملنظمة 

ال�شوؤاالن البحثيان التاليان:

1. ما اأ�شباب ودوافع العدوان االإ�رضائيلي على لبنان 1982, من وجهة النظر 

االإ�رضائيلية والفل�شطينية على حدٍّ �شواء.

2. ما نتائج العدوان االإ�رضائيلي على لبنان 1982 ب�شكل عام, وعلى م�شتوى 

الفل�شطيني على وجه  امل�شلح  الكفاح  الفل�شطينية ومنهج  التحرير  منظمة 

التحديد.

املعا�رسة  وتطوراتها  التاريخية  خلفياتها  الفل�سطينية:  الق�سية  �شالح,  حممد  حم�شن    
9

)بريوت: مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات, 2012(, �ش 93.
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اأهداف الدرا�سة:

تهدف هذه الدرا�شة اإىل ما يلي:

وحتليل   1982 �شنة  لبنان  على  االإ�رضائيلي  العدوان  دوافع  على  التعرف   .1

اأ�شبابها.

2. التعرف على نتائج العدوان االإ�رضائيلي على لبنان �شنة 1982 على منظمة 

التحرير الفل�شطينية وم�رضوع املقاومة على وجه التحديد.

1982 على  3. التعرف على تاأثري نتائج العدوان االإ�رضائيلي على لبنان �شنة 

اأو�شلو  اتفاق  اإىل  و�شوالً  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  ال�شيا�شي  ال�شلوك 

.1993

اأهمية الدرا�سة:

1. رمبا تكون من الدرا�شات القليلة التي تناق�ش التاأثري املبا�رض لنتائج حرب 

ال�شيا�شي,  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  �شلوك  على   1982 �شنة  لبنان 

وحتولها نحو االندماج يف عملية الت�شوية, و�شوالً اإىل توقيع اتفاق اأو�شلو 

اأيلول/ �شبتمرب 1993.

2. تفيد الباحثني يف ال�شاأن الفل�شطيني ب�شكل عام.

3. تفيد الباحثني يف جمال الدرا�شات اال�شرتاتيجية.

على  احلروب  اآثار  وحتليل  الع�شكرية  الدرا�شات  جمال  يف  الباحثني  تفيد   .4

اجلانبني ال�شيا�شي وامليداين.

منهجية الدرا�سة:

ا�شتخدم الباحث املنهج التاريخي واالأ�شلوب الو�شفي يف جمع املعلومات, 

العدوان  حول  املن�شور  االأدب  على  معتمداً  التحليلي,  املنهج  اإىل  اإ�شافة 

االإ�رضائيلي على لبنان 1982, وحماوالً ا�شتنتاج تاأثري نتائج ذلك العدوان على 

العدوان,  تلت  التي  الفرتة  يف  ال�شيا�شي  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  �شلوك 
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تداعيات العدوان الإ�سرائيلي على لبنان �سنة 1982

اأمكن  ما  وحماوالً   ,1993 �شبتمرب  اأيلول/  اأو�شلو  اتفاق  توقيع  اإىل  و�شوالً 

عر�ش الراأي والراأي االآخر يف اقتبا�شاته وا�شت�شهاداته املرجعية.

حدود الدرا�سة:

بداية  اأي   ,1982 يونيو  حزيران/  بني  ما  الواقعة  الفرتة  الدرا�شة  تغطي 

حرب لبنان 1982, وحتى توقيع اتفاق اأو�شلو يف اأيلول/ �شبتمرب 1993.
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 املبـحــث الأول: العــدوان الإ�ســـرائيلــي علــــى لبنــان

�سنة 1982: اأ�سباب ودوافع

انطلقت املقاومة الفل�شطينية على خمتلف ف�شائلها من االأرا�شي اللبنانية 

ال�شمالية,  االأهداف  وخ�شو�شاً  “اإ�رضائيل”  �شّد  الع�شكرية  بعملياتها  للقيام 

ومتركزت املقاومة يف منطقة اجلنوب اللبناين التي اأ�شبحت ُتعرف بـ “اأر�ش 

اأر�ش  الفل�شطينية عندئٍذ(, وحتولت  املقاومة  اإىل كربى حركات  فتح” )ن�شبة 

اجلنوب اإىل �شاحة معارك وتبادل الإطالق النار, فمع كل عملية ع�شكرية قامت 

باأعمال وقائية  “اإ�رضائيل” برد فعل ع�شكري, كما قامت  املقاومة, قامت  بها 

كمال  اأمثال  فل�شطينيني  قادة  واغتيال  الفل�شطينيني  الفدائيني  قوة  ل�رضب 

.
10

نا�رض وغ�شان كنفاين

ميكن القول اإن هزمية حزيران/ يونيو 1967, منحت الفدائيني الفل�شطينيني 

الذين تواجدوا يف الدول العربية اآنذاك نفوذاً متزايداً, واأتاح ذلك لهم الظهور 

كقوة اإقليمية, يف ظّل الدعم العربي, الذي متثّل بال�شماح للمقاومة الفل�شطينية 

بني  الع�شكري  التن�شيق  اأ�شهم  كما  العربية.  االأرا�شي  وا�شتخدام  بالتواجد 

الع�شكري  الوجود  تعزيز  يف  احلرب  تلك  يف  �شاركت  التي  العربية  الدول 

.
11

الفل�شطيني خ�شو�شاً يف دول الطوق

  جواد احلمد, حمرر, املدخل اإىل الق�سية الفل�سطينية, ط 7 )عّمان: مركز درا�شات ال�رضق االأو�شط, 
10

2004(, �ش 356-355.

الوطني  امل�رضوع  على   1967 �شنة  حرب  “تداعيات  بدر,  علي  واأ�رضف  ح�شني,  اأحمد  حمدي   
11

الفل�شطيني,” موقع مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات, انظر:

https://www.alzaytouna.net/2017/11/14
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ويرى يزيد �شايغ اأن: 

اإىل  اأّدى  و�شورية  والعراق  م�رض  يف  للفدائيني  املتزايد  النفوذ 

بعد  واالأردن  لبنان  يف  ن�شاطهم  اأداء  يف  حرية  على  ح�شولهم 

 ,1967 �شنة  قبل  عليهم  فر�شت  التي  القيود  عن  الناجتة  معاناتهم 

ومع ن�شوب احلرب اأطلق االأردن �رضاح مئات من اأع�شاء وعنا�رض 

وبعد  الفل�شطينية,  التحرير  ومنظمة  العرب  القوميني  وحركة  فتح 

ال�شعبي وا�شتجابة لرغبة جنوده و�شباطه, با�رض اجلي�ش  ال�شغط 

تنامي  وبعد  الفل�شطينيني.  الالجئني  ع�رضات  بتدريب  اللبناين 

اإىل  ولبنان  االأردن  حكومتا  �شعت  االأخرى,  واملنظمات  فتح  قوة 

واعتقالهم,  مالحقتهم  خالل  من  وذلك  الفدائيني,  على  قيود  فر�ش 

اأي  يعار�ش  باأنه   1967/9/5 للملك ح�شني يف  وجاء ذلك يف ت�رضيح 

ن�شاط ع�شكري ال يكون �شمن خطة عربية �شاملة, اإال اأن املنظمات 

الفل�شطينية ا�شتطاعت اإن�شاء عدد من القواعد وامل�شتودعات ال�رضية 

يف غور االأردن والتي اأ�شبحت معروفة الحقاً للجميع. وزاد من قوة 

للعمل  اأردنيني  و�شباط  جنود  ان�شياع  عدم  الفل�شطينيني  املقاتلني 

�شّد التنظيمات الفل�شطينية. ويف لبنان اأي�شاً ا�شتطاعت فتح وحركة 

القوميني العرب فتح مكاتب �رضية للن�شاط الع�شكري, اإال اأّن الن�شاط 

.
12ً

الع�شكري ظّل حمظورا

 بعد �شيطرة فتح على منظمة التحرير, تغريت العالقة مع لبنان واالأردن, 

حيث جرى التن�شيق مع الدولتني من قبل جمال عبد النا�رض, ففي 1969/11/3, 

اللبناين  اجلي�ش  قائد  الب�شتاين  اإميل  العماد  بني  القاهرة  اتفاقية  توقيع  مّت 

الفل�شطينية  التحرير  منظمة  بني  العالقات  تنظيم  بهدف  عرفات,  ويا�رض 

م�رضي. ر�شمي  بح�شور  لبنان,  جنوب  مناطق  يف  اللبناين   واجلي�ش 

 1967 والقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  امل�سلح  العمل  بدايات  الهزمية:  رف�س  �شايغ,  يزيد   
12

)بريوت: موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, متوز/ يوليو 1992(, �ش 56-54.
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ومبوجب االتفاقية بداأت القوات الفل�شطينية باالنت�شار يف حمورين رئي�شيني 

اجلبهات,  اأطول  وهي  االأردن  جبهة  حمور  فل�شطني,  مع  احلدود  على 

بـ“اإ�رضائيل” الفل�شطينية  املقاومة  اأحاطت  وهكذا  اللبنانية.  اجلبهة   وحمور 

عملياتها بتنفيذ  وبداأت  ولبنان,  واالأردن  �شورية  هي  جهات  ثالث   من 

.
13

باإ�رضاف القيادة العامة يف القاهرة

لبنان,  يف  الفل�شطيني  الوجود  تنظيم  على  اأي�شاً  القاهرة  اتفاقية  ت  ن�شَّ

ن�شئت 
ُ
مدنياً وع�شكرياً, يف جماالت خمتلفة, بحيث اأعطتهم احلق يف العمل, واأ

مبوجبها جلان فل�شطينية لرعاية م�شالح الفل�شطينيني يف املخيمات بالتعاون 

داخل  الفل�شطينية  للمقاومة  ع�شكريٌة  نقاٌط  ن�شئت 
ُ
واأ اللبنانية,  ال�شلطات  مع 

املخيمات, تتعاون مع هذه اللجان لتاأمني ح�شن العالقة مع ال�شلطات اللبنانية, 

الثورة  يف  بامل�شاركة  لبنان  يف  املقيمني  للفل�شطينيني  اأي�شاً  مبوجبها  و�ُشمح 

و�شالمته,  لبنان  مبادئ  مع  يتعار�ش  ال  ب�شكل  امل�شلح  والكفاح  الفل�شطينية 

واأعطيت  احلدود,  على  وا�شتطالعاً  مرور  ت�شهيالت  الفدائي  للعمل  وقدمت 

�شالحيات لالإ�رضاف على اأع�شائها ل�شمان عدم تدخلهم يف ال�شوؤون اللبنانية, 

باالإ�شافة اإىل االإفراج عن املعتقلني واالأ�شلحة امل�شادرة, واتفق الطرفان على 

.
14

اأن الكفاح امل�شلح يعود نفعاً عليهما

يلخ�ش بدر عبد احلق وغازي ال�شعدي الو�شع قبل بدء حرب لبنان 1982 

:
15

يف نقطتني

الأوىل: اإح�شا�ش “اإ�رضائيل” بالتفوق الع�شكري املطلق, وباأن الوقت حان 

لت�شفية ال�شعب الفل�شطيني وطليعته الثورية مرة واحدة واإىل االأبد.

املرجع نف�شه.  
13

حممد فوزي, الإعداد ملرحلة التحرير 1967-1970 )القاهرة: الكرمة للتوزيع والن�رض, 1999(.  
14

بدر عبد احلق, وغازي ال�شعدي, مرجع �شابق, �ش 7.  
15
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معركًة  تخو�ش  باأنها  لبنان  يف  الفل�شطينية  اجلماهري  اإح�شا�ش  الثانية: 

م�شرييًة ال بّد فيها من التحلي باأعلى درجات ال�شمود والت�شميم على مقاومة 

احلالتني,  هاتني  بني  القائم  احلاد  التناق�ش  وبني  والرتكيع.  االإفناء  خمطط 

اأخذت احلرب الفل�شطينية االإ�رضائيلية يف لبنان اأبعادها ال�شيا�شية والع�شكرية 

املتميزة, و�ُشجلت يف التاريخ باعتبارها حرباً خارجة عن املاألوف يف احلروب 

احلديثة والقدمية على حدٍّ �شواء.

قبيل حرب  ال�شائدين  والدويل  االإقليمي  الو�شعني  اإىل  ا�شتية  ي�شري حممد 

لبنان 1982 بالقول: 

1982 يف اإطار عدد من املتغريات ال�شيا�شية  وجرت حرب لبنان 

انعكا�شاتها  يف  واخلطورة  االأهمية  ال�شديدة  واالإقليمية  الدولية 

وتاأثرياتها على الق�شية الوطنية الفل�شطينية, ففي ال�شنوات اخلم�ش 

العميق  ال�شيا�شي  االنقالب  ح�شل  احلرب,  هذه  الندالع  ال�شابقة 

بيجني  مناحيم  بقيادة  االإ�رضائيلي  اليمني  بو�شول  اإ�رضائيل  يف 

وتوقيع   ,1977 عام  يف  احلكم  �شدة  اإىل   ]Menachem Begin[

 ,1978 عام  يف   ]Camp David Accords[ ديفيد  كامب  اتفاقيات 

وتد�شني   ,1979 عام  يف  االإ�رضائيلية   - امل�رضية  ال�شالم  ومعاهدة 

املرحلة الريغانية يف ال�شيا�شة االأمريكية عام 1981, وانهيار م�رضوع 

الوحدة  هذه  اإعالن  وانعكا�شات  العراقية,   - ال�شورية  الوحدة 

ون�شوب  اللبنانية,  ال�شاحة  يف  الفل�شطيني  الو�شع  على  وانهيارها 

لهيبها  األ�شنة  وامتداد   ,1980 عام  االإيرانية   - العراقية  احلرب 

الطائفي  الن�شيج  لتداخل  نظراً  الفل�شطينية,  اللبنانية  ال�شاحة  اإىل 

وال�شيا�شي يف لبنان مع جمريات هذه احلرب وتطوراتها, وقد اأدت 

الإ�رضائيل  املواتية  الظروف  تهيئة  اإىل  وانعكا�شاتها  التطورات  هذه 
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احلركة يف  وحلفائها  الفل�شطينية  التحرير  مبنظمة   لال�شتفراد 

.
16

الوطنية اللبنانية

ال�شيا�شي  اأ�شعد عبد الرحمن خالل حديثه عن االإطار  اإليه  وهو ما ي�شري 

اإىل  بالن�شبة  مواتياً  املناخ  كان  فقد  العربي  ال�شعيد  على  باأنه   ,1982 حلرب 

“اإ�رضائيل” لتقوم بعمل كبري �شّد املنظمة, ب�شبب املوقف العربي الذي متثل 
يف ف�شل القمة العربية الـ 12 يف فا�ش, وظهور اال�شتقطابات العربية املتعار�شة 

)جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية التي �شمت �شّت دول عربية خليجية, 

ومعاهدة عدن؛ ال�شداقة والتعاون بني جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية 

واحلزب  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  من  وم�شاركة  واإثيوبيا,  وليبيا 

ال�شيوعي اللبناين(, وان�شغال �شورية باأزمتها الداخلية ب�شبب اأحداث حماه, 

وتزايد ُعزلة م�رض عن الوطن العربي, وا�شتمرار احلرب العراقية - االإيرانية 

.
17

وت�شاعد حدتها, وا�شتمرار االأزمة اللبنانية

ويحدد اأمني حممد دبور تداعيات ومقدمات العدوان باأن:

وتدمري  لبنان  يف  الفل�شطينية  املقاومة  �رضب  اإىل  هدفت  اإ�رضائيل 

م�رض  خروج  من  م�شتفيدًة  واالأمنية,  الع�شكرية  وبنيتها  مواقعها 

كامب  اتفاقية  بتوقيعها  االإ�رضائيلي   - العربي  ال�رضاع  دائرة  من 

ريغان  الرئي�ش  والية  يف  لها  االأمريكي  الدعم  وزيادة   ,1978 ديفيد 

باحلرب العرب  ان�شغال  اإىل  باالإ�شافة   ,]Ronald Reagan[ 

حتقيق  ذريعة  حتت   ,1980 عام  اندلعت  التي  االإيرانية   - العراقية 

للن�رض  اجلليل  دار  )عّمان:  الفل�سطينية  واملفاهيم  امل�سطلحات  مو�سوعة  ا�شتية,  حممد   
16

والدرا�شات واالأبحاث الفل�شطينية, 2011(, �ش 216.

منظمة  اإطار  يف  الفل�شطيني  “الن�شال  الرحمن,  عبد  اأ�شعد  انظر:  االأو�شاع  هذه  حول  للمزيد   
17

الفل�شطينية,  املو�شوعة  هيئة  )دم�شق:  الفل�سطينية  املو�سوعة  يف  الفل�شطينية,”  التحرير 

1990(, الق�شم الثاين, الدرا�شات اخلا�شة, درا�شات الق�شية الفل�شطينية, املجلد 5, �ش 237.
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فل�شطني  �شمال  يف  اليهودية  امل�شتوطنات  وحماية  اجلليل  �شالمة 

.
املحتلة من �شواريخ املقاومة الفل�شطينية”18

ال�شلل  حالة  باأن  ال�شعدي  وغازي  احلق  عبد  بدر  اإليه  ي�شري  ما  وهو 

خاللها  وا�شتمرت  احلرب,  قبيل  �شائدة  كانت  التي  العربي  الع�شكري 

القوة  وان�شغال  امل�رضية,  الع�شكرية  القوة  حتييد  عن  الناجتة  بعدها,  وما 

القوى  يف  واالإقليمي  الداخلي  والتفتت  اخلليج,  بحرب  العراقية  الع�شكرية 

الع�شكرية العربية االأخرى, اأعطى لـ“اإ�رضائيل” ميزًة فريدًة يف حربها املرتقبة 

اللبنانية  ال�شاحة  الفل�شطينية على  الفل�شطينيني وهي اال�شتفراد بالقوات  مع 

دون اأدنى احتمال الأي تدخل ع�شكري عربي فّعال وجاد, وهو ما اأكدته اأي�شاً 

.
19

اأحداث ووقائع املعركة

بهذا اخل�شو�ش ي�شري اإبراهيم املحمود اإىل نظرية عامة تت�شمن اخلطوط 

والعمق,  املياه,  وهي:  عام  ب�شكل  املنطقة  يف  ال�شهيونية  لالأطماع  العري�شة 

العدوان  اأهداف  ذلك,  اإىل  ا�شتناداً  مبيناً,   ,
20

الفل�شطيني الوجود  ونفي 

:
21

االإ�رضائيلي على لبنان 1982 باأنه جاء لتحقيق ما يلي

ت�شفية الوجود الع�شكري وال�شيا�شي ملنظمة التحرير الفل�شطينية.  .1

اإخراج القوات ال�شورية من لبنان.  .2

الع�شكرية,  القوة  بو�شاطة  معها  االرتباط  ت�شتطيع  التي  القوى  دعم   .3

ومتكنها من ال�شيطرة على احلكم حتقيقاً العرتاف متبادل.

اأمني حممد دبور, الق�سية الفل�سطينية )غزة: كلية العودة اجلامعية, 2010(, �ش 137-136.  
18

بدر عبد احلق, وغازي ال�شعدي, مرجع �شابق, �ش 7.  
19

للمزيد حول هذه النظرية, انظر: اإبراهيم م�شطفى املحمود, مرجع �شابق, �ش 283-281.  
20

املرجع نف�شه, �ش 385.  
21
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فيما يرى العقيد حممود الناطور اأنه:

الغزو  بداية  يف  االإ�رضائيلية  احلكومة  اأعلنته  الذي  الهدف  يكن  مل 

احلدود عن  الفل�شطينيني  املقاتلني  اإبعاد  وهو  1982/6/5؛   يوم 

م�شلل متويه  جمرد  اإال  كم,   40 م�شافة  االإ�رضائيلية   -  اللبنانية 

اإ�رضائيل  اأطلقته  الذي  الرمزي  انك�شف, ومل يكن اال�شم  �رضعان ما 

تتفق مع ذلك  ت�شمية م�شللة  اإال  )�شالمة اجلليل(  العملية  على هذه 

الراأي  ت�شليل  هو  الهدف  هذا  اإعالن  من  الق�شد  كان  لقد  التمويه. 

العام العاملي, وكذلك الراأي العام االإ�رضائيلي يف االأيام االأوىل للغزو, 

ذلك.  من  اأبعد  كان  البداية  يف  الهدف  هذا  اإعالن  من  الق�شد  اأن  على 

كان الق�شد هو ت�شليل القيادة الفل�شطينية عن الهدف اال�شرتاتيجي 

الوا�شلة  الدولية  الطرق  وقطع  بريوت  ح�شار  وهو  احلقيقي؛ 

�شارون  خديعة  هي  احل�شار  عملية  كانت  لقد  دم�شق.  وبني  بينها 

.
22

اال�شرتاتيجية

ويرى هيثم الكيالين اأن حرب 1982 تندرج يف ال�شياق التاريخي لن�شال 

كانت  باأنها  وتتميز  وحقوقه,  وطنه  ا�شرتداد  اأجل  من  الفل�شطيني  ال�شعب 

اأطول مراحل الكفاح امل�شلح الفل�شطيني, واأكرثها تاأثرياً فيه, ذلك الأن اإ�رضائيل 

هدفت منها اإىل �رضب عدوها االأول وخ�شمها التاريخي؛ ال�شعب الفل�شطيني 

.
23

وحركته الوطنية وقيادة ن�شاله

 Yedioth Ahronoth اإ�رضائيلياً؛ فقد ن�رضت �شحيفة يديعوت اأحرونوت

تفكري  من  عززت  التي  العملية  عن  تقريراً  االإلكرتوين,  موقعها  عرب  العربية 

“اإ�رضائيل” ل�شن عملية ع�شكرية �شّد منظمة التحرير الفل�شطينية يف لبنان يف 
حزيران/ يونيو 1982. وجاء يف التقرير:

للبنان ال�سهيوين  الغزو  وظروف  وقائع  بريوت:  زلزال  الطيب(,  )اأبو  الناطور  حممود   
22 

عام 1982 )بريوت: املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رض, 1991(, �ش 442.

هيثم الكيالين, مرجع �شابق, �ش 491.  
23
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لندن  يف  االإ�رضائيلي  ال�شفري  تعر�ش   ,1982 حزيران   3 ليلة  يف 

جمموعات  من  اأنهم  بعد  فيما  تبني  عنا�رض  قبل  من  اغتيال  ملحاولة 

اأبو ن�شال التي كان يتزعمها الفل�شطيني �شربي البنا. كان ال�شفري 

�رضف  على  �شهرة  يف   ]Shlomo Argov[ اأرجوف  �شلومو  حينها 

لندن  و�شط  املطاعم  اأحد  يف  الطعام  وجبة  ويتناول  الدبلوما�شيني 

�شيارته  باجتاه  احلفل  غادر  وقد  االإ�رضائيلية,  ال�شفارة  وقرب 

�شالحاً  يحمل  قربها  �شخ�ش  كان  ال�شيارة  ركب  وحني  القريبة, 

على  و�شقط  براأ�شه  فاأ�شيب  جتاهه  بكثافة  النار  ويطلق  ر�شا�شاً 

.
24

الفور

بيجني  مناحيم  برئا�شة  االإ�رضائيلية  احلكومة  قررت  ذلك,  �شوء  وعلى 

اآنذاك ووزير دفاعه اأريل �شارون تنفيذ خطة لعملية ع�شكرية وا�شعة يف لبنان 

ت�شتغرق 24 �شاعة, وعلى االأكرث متتد 72 �شاعة. ودار احلديث خالل جل�شة 

نحو ميتد  اأمني  حزام  عن   1982/6/5 يف  عقدت  التي  االإ�رضائيلية   احلكومة 

.
40 كم من اجلنوب اللبناين حلماية �شمال “اإ�رضائيل”25

يف 1982/6/4, �رّضح ناطق با�شم منظمة التحرير الفل�شطينية اأن: “ال �شلة 

للمنظمة مبحاولة اغتيال ال�شفري االإ�رضائيلي يف لندن, وقال: نحن يف املنظمة 

. ولكن �رضعان ما قامت عدة ت�شكيالت من 
ال نلجاأ اإىل مثل هذه االأ�شاليب”26

الطائرات االإ�رضائيلية باالإغارة على مناطق مدنية واأهداف ع�شكرية يف بريوت 

وجنوب لبنان, كما �شاركت البوارج االإ�رضائيلية يف ق�شف ال�شاحل اجلنوبي, 

1982, موقع �شبكة جي بي �شي االإخبارية,  اأ�شباب احلرب �شّد منظمة التحرير يف لبنان عام   
24

http://www.jbcnews.net/article/14618 :2013/6/3, انظر

موقع املو�شوعة الفل�شطينية, العدوان االإ�رضائيلي على لبنان 1982, انظر:  
25

https://www.palestinapedia.net

منذر حممود جابر, ال�رسيط اللبناين املحتل )بريوت: موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, 1999(,   
26

�ش 12.
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اإ�رضائيلي مرّكز على طول خط  اأي�شاً لق�شف مدفعي  وتعّر�ش جنوب لبنان 

ُجلّهم  670 جريحاً  60 �شهيداً ونحو  بـ  الب�رضية  النار, حيث قدرت اخل�شائر 

.
27

من املدنيني

ويف 1982/6/5, اأي يف اليوم التايل, و�ّشعت ت�شكيالت الطريان االإ�رضائيلي 

وال�شوف  بريوت  يف  وقرية  منطقة   55 غاراتها  و�شملت  عملياتها  ميدان 

مماثل,  بق�شف  الثقيلة  واملدفعية  احلربية  البوارج  قامت  كما  واجلنوب, 

100 �شهيد و300 جريح. وقد قامت  وقد اأدت هذه العمليات اإىل �شقوط نحو 

القوات امل�شرتكة بق�شف مدفعي و�شاروخي كثيف للتجمعات االإ�رضائيلية يف 

مناطق اجلليل االأعلى, كما متكنت و�شائط الدفاع اجلوي من اإ�شقاط طائرتني 

اإنزال  اإ�رضائيليتني, وا�شتطاعت القوات امل�شرتكة الت�شدي لعمليات  حربيتني 

.
28

عدة قام بها اجلي�ش االإ�رضائيلي واإف�شالها

�شتة  على  الع�شكرية  عملياتها  ب�شن  “اإ�رضائيل”  قامت   ,1982/6/6 ويف 

اإىل  و�شلت  حتى  اجلنوب  باجتياح  وبداأت  اللبنانية  االأرا�شي  داخل  حماور 

على  الفل�شطينية  املو�شوعة  بح�شب  احلرب  هذه  واعتمدت  �شور.  مدينة 

:
29

الت�شورات واالأ�ش�ش التالية

لبنان  جنوب  يف  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  الع�شكري  الوجود  ت�شفية   .1
وبريوت.

2. االعتماد على حزب الكتائب �رضيكاً يف احلرب.
على  �شيطرته  يفر�ش  مركزي  نظام  طريق  عن  امل�شيحية  ال�شيادة  فر�ش   .3

لبنان كله.

4. اإحلاق �رضبة قوية ب�شورية واإ�شعاف نفوذها يف لبنان.

العقيد اأبو الطيب, زلزال بريوت )عّمان: دار ابن ر�شد, 1985(, �ش 100.  
27

اأ�رضف اإبراهيم الق�شا�ش, مرجع �شابق, �ش 147.  
28

املو�شوعة الفل�شطينية, مرجع �شابق.  
29
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5. اإخراج املنظمات الفل�شطينية من االأرا�شي اللبنانية.
6. عقد اتفاقية “�شالم” بني لبنان و“اإ�رضائيل”.

ب�رضعة  وو�شطه  لبنان  جنوب  اجتياح  من  االإ�رضائيلية  القوات  متكنت 

كبرية ت�شاندها القوى الكتائبية, ويف 1982/6/9, كانت قد و�شلت اإىل م�شارف 

بريوت. وقد حاولت القوات ال�شورية املتمركزة يف البقاع وال�شوف الت�شدي 

ال�شورية,  ال�شواريخ  �شبكة  تدمري  من  متكنت  االإ�رضائيلية  القوات  لكن  لها, 

ال�شورية  القوات  فانك�شفت  ع�شكرية,  طائرة  مئة  جوية  معارك  يف  واأ�شقطت 

الربية اأمام الطريان االإ�رضائيلي, وا�شطرت القوات ال�شورية لالن�شحاب بعيداً 

.
عن حماور القتال منذ 301982/6/11

يك�شف تقرير �رضي ن�رضته �شحيفة هاآرت�ش Haaretz االإ�رضائيلية دوافع 

, وي�شتعر�ش التقرير يف البدء ما 
واأ�شباب احلرب احلقيقية على لبنان 311982

مّهد للتدخل االإ�رضائيلي يف لبنان. فيقول:

اإن م�شاعدة امل�شيحيني يف �شمال لبنان وجنوبه ات�شعت وزادت 

عمقاً مع تويل الليكود ]Likud[ احلكم, وال �شيّما بعد ا�شتقالة وزير 

يتخذ  اأ�شحى  حينما   ,]Ezer Weizman[ وايزمن  عيزر  الدفاع 

وبعد   ,1979 اأيلول  ففي  و�شارون.  اإيتان  بيغن  جانب  اإىل  القرارات 

اأهداف  تناول  الليطاين ب�شنة ون�شف, خل�ش وايزمن نقا�شاً  عملية 

ومنطقة  لبنان  جنوب  يف  املخربني  وجود  ك�رض  يف  وحددها  احلرب 

امل�شيحي  اجليب  ربط  اإىل  الطموح  الثاين  الهدف  وجعل  ال�شاحل, 

ال�شاحل,  طول  على  اجلنوب  مبنطقة  جونية  منطقة  يف  ال�شمايل 

وحماولة اإن�شاء اإدارة مريحة الإ�رضائيل.

حم�شن حممد �شالح, فل�سطني: درا�سات منهجية يف الق�سية الفل�سطينية, �شل�شلة درا�شات   
30

فل�شطينية رقم 1 )اجليزة: مركز االإعالم العربي, 2003(, �ش 319.

 ,2014/5/4 1982؟, موقع العهد االإخباري,  ما هي االأهداف اال�رضائيلية من اجتياح لبنان عام   
31

https://www.alahednews.com.lb/95686/80 :انظر
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اجلي�ش  يف  �شيغت  وايزمن  توجيهات  اإثر  “وعلى  التقرير:  وي�شيف 

فيما  لبنان”.  جنوب  الحتالل  االأخيار”  “اأبناء  العملياتية  اخلطة  االإ�رضائيلي 

 Zohar and Hok Gomlin غوملني  وحوك  لزوهر  اأخريتان  خطتان  تناولت 

اال�شتيالء على االأر�ش حتى نهر الزهراين, والرد على اإمداد القوة ال�شورية.

ويف اأيار/ مايو 1981, قبل االنتخابات التي تركت بيجني يف احلكم وجاءت 

ب�شارون اإىل وزارة الدفاع, متت يف هيئة القيادة العامة لعبة حرب كان ا�شمها 

خيارات  ثالثة  ا�شتعر�شت  القمم,  هواء  اأي   ”Avir Psagot ب�شجوت  “اأفري 
للق�شاء على قوات �شورية و“خمربني” يف جبهات خمتلفة, الإحداث �رضوط 

“اإ�رضائيل”  و�شع  حت�شني  اإىل  تف�شي  لبنان  يف  جديدة  �شيا�شية  لت�شوية 

االأمني, اأو للتمكن من حرية العمل اجلوي يف لبنان وتو�شيع ال�رضيط االأمني 

لبلدات ال�شمال.

�شهرين  قبل  اأي   ,1982 اأبريل  ني�شان/  يف  كتابتها  متت  وثيقة  يف  وجاء 

اجلي�ش  ودحر  بريوت  احتالل  هي  اخلطة  اأن  لبنان,  على  احلرب  �شّن  من 

ال�شوري من البقاع اللبناين. عالوة على ذلك, اأّكدت الوثيقة عينها اأّنه يتحتّم 

التحتية  البنية  وعلى  الـ“خمربني”,  على  الق�شاء  االإ�رضائيلي  اجلي�ش  على 

 حتى نهر االأويل وحا�شبيا وكوكبة واجلبل الو�شطاين, يف غ�شون 24 �شاعة,

بعد  بريوت  منطقة  يف  اللبنانية(  الكتائب  )قوات  امل�شيحيني  اإىل  واالن�شمام 

بدء  منذ  �شاعة   96 غ�شون  يف  بريوت  يحتل  اأْن  وعليه  �شاعة,   24 بـ  ذلك 

على  للق�شاء  جاهزاً  يكون  اأْن  اجلي�ش  وعلى  )االجتياح(,  الع�شكرية  العملية 

.
32

اجلي�ش ال�شوري يف البقاع

ُم�شبقاً  خططت  اإ�رضائيل  اأبيب:  تل  مزاعم  تن�شف   1982 لبنان  اجتياح  وثائق  اأندراو�ش,  زهري   
32

الحتالل بريوت يف غ�شون 96 �شاعةٍ والق�شاء على الـُمخربني الفل�شطينيني, موقع راأي اليوم, 

http://www.raialyoum.com/?p=270994 :2015/6/12, انظر



25

تداعيات العدوان الإ�سرائيلي على لبنان �سنة 1982

اختلفت  االآراء  اأن   Moshe Maoz ماعوز  مو�شيه  يرى  اخل�شو�ش  بهذا 

اإذا كانت �شتتم مهاجمة  1982, وحدودها االإقليمية, وما  اأهداف حرب  حول 

كان  الر�شمية,  الناحية  فمن  لبنان.  من  للخروج  ودفعه  ال�شوري  اجلي�ش 

جنوب  يف  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  التحتية  البنية  تدمري  هو  الهدف 

فاإن   ,1982/6/5 التي وافقت عليها احلكومة يف  لبنان, وتبعاً خلطة �شارون, 

احلدود االإقليمية للعملية �شتكون يف نطاق 40 كم �شمايل احلدود االإ�رضائيلية 

يف  ال�شورية  القوات  بخ�شو�ش  اأما  املنظمة(.  ملدفعية  الفّعال  املدى  )وهو 

فيه:  جاء   1982/6/6 يف  ت�رضيحاً  االإ�رضائيلية  احلكومة  اأطلقت  فقد  لبنان, 

مبهاجمة  قام  اإذا  اإال  العملية,  تنفيذ  خالل  ال�شوري  اجلي�ش  مهاجمة  تتم  لن 

كانت احلرب  من  “اإ�رضائيل”  اأهداف  اأن  يو�شف  كايد  اللواء  ويرى   .
33

 قواتنا

:
34

ما يلي

 1. الق�شاء على منظمة التحرير الفل�شطينية ع�شكرياً و�شيا�شياً واإخراج وطرد 

اإىل االأردن, وبالتايل تنفيذ خطة �شارون  الالجئني الفل�شطينيني من لبنان 

باإقامة الدولة الفل�شطينية يف االأردن كوطن بديل.

حتجيم �شورية وجتميد قدرتها على ت�شكيل خطر على “اإ�رضائيل”.   .2 

اإقامة نظام مواٍل لـ“اإ�رضائيل” برئا�شة ب�شري اجلميل.  .3 

توقيع اتفاقية �شالم مع احلكومة اللبنانية ل�شمان اأمن �شمال “اإ�رضائيل”.  .4 

لكي  االأمريكية,  املتحدة  والواليات  “اإ�رضائيل”  بني  التعاون  حجم  تقوية   .5 

حتل اأمريكا حمل النفوذ ال�شوفييتي يف املنطقة.

وهيب لينا  ترجمة  ال�سالم,  �سناعة  اإىل  احلرب  من  واإ�رسائيل:  �سورية  ماعوز,  مو�شيه   
33 

)عّمان: دار اجلليل للن�رض والدرا�شات واالأبحاث الفل�شطينية, 1998(, �ش 181.

1982, موقع 6 حزيران  لبنان يف  اإ�رضائيل على  الثانية والثالثني حلرب  الذكرى  كايد يو�شف,   
34 

https://www.amad.ps/ar/Details/27297 :اأمد لالإعالم, 2014/6/6, انظر
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اعتقاد �شارون اأن ن�رضاً يف لبنان على منظمة التحرير الفل�شطينية �شيمنح   .6 

حكم  الإقامة  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  على  كاملًة  �شيطرًة  “اإ�رضائيل” 
ذاتي.

تكون  جديداً  عهداً  �شيفتح  لبنان  يف  التحرير  منظمة  على  االنت�شار   .7 

لـ“اإ�رضائيل” اليد العليا فيه, ويف الوقت نف�شه يوِجد فر�شاً جديدة ملبادرات 

ت�شمح بفر�ش اإرادة “اإ�رضائيل” على جريانها من الدول العربية.

“اإ�رضائيل” من عدوانها  اأهداف  �شاأن  القول يف  الق�شا�ش  اأ�رضف  وُيجمل 

التحرير  منظمة  اإىل  قوية  �رضبة  ت�شديد  بـمحاولة   1982 �شنة  لبنان  على 

الفل�شطينية يف لبنان؛ لتعزيز اخلطط االإ�رضائيلية يف ال�شفة والقطاع ل�شم هذه 

املناطق فعلياً وتوطني امل�شتوطنني فيها, ولعله يذهب اإىل اأبعد من ذلك بحيث 

.
35

تقوم “اإ�رضائيل” بطرد اأعداد كبرية من الفل�شطينيني بالقوة من هذه املناطق

اأبعاد خطرية  ب�شكل عام, فمن الوا�شح اأن هذه االأهداف هي اأهداف ذات 

ي�شتلزم تنفيذها الكثري من الوقت, كما ي�شتلزم حتقيق ت�شويات معينة, رمبا 

تدخل فيها عدة اأطراف دولية.

يذكر حممود الناطور هنا باأن:

اإبعاد قادة املقاومة امل�شلحة وعنا�رضها  اإىل  اإ�رضائيل مل تكن تهدف 

اأكرب عدد ممكن من امل�شلحني  اأ�رض  اإىل  اإىل خارج لبنان فح�شب, وال 

التحتية ملنظمة  البنية  اإبادة  اأ�شا�شاً  الفل�شطينيني فقط, بل ت�شتهدف 

املخيمات  يف  املتواجد  الفل�شطيني  ال�شعب  جموع  اأي  التحرير, 

واالأحياء ال�شكنية املتاخمة لبريوت )ال�شاحية اجلنوبية(, ولي�ش اأدل 

على ذلك من الق�شف الوح�شي والتدمريي ملخيمات الر�شيدية وعني 

احللوة يف اجلنوب اللبناين, وت�رضيد من تبقى حياً من اأهلها, واإزالة 

اأ�رضف اإبراهيم الق�شا�ش, مرجع �شابق, �ش 120.  
35
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هذه املخيمات متاماً عن وجه االأر�ش بالبلدوزرات, اإ�شافة اإىل تنحية 

طويلة,  لفرتة  ال�شيا�شي  االأعمال  جدول  عن  الفل�شطينية  الق�شية 

.
36

مبعنى اآخر اإعادة الق�شية الفل�شطينية اإىل ال�شفر

ويوؤيد ذلك هيثم الكيالين بالقول:

هجومها  ت�شويغ  اأجل  من  الذرائع  تخرتع  كانت  اإ�رضائيل  اإن 

التنظيمية  وبنيتها  الفل�شطينية,  املقاومة  على  للق�شاء  لبنان  على 

لبنان,  يف  املقيم  الفل�شطيني  وجمتمعها  والع�شكرية,  وال�شيا�شية 

وخ�شو�شاً اأنها كانت تنظر بعني اجلدية واالهتمام اإىل اجتاه القيادة 

اإقامة  ذلك  يف  مبا  تقليدية,  ع�شكرية  قوة  اإن�شاء  نحو  الفل�شطينية 

واالإ�رضاف,  للقيادة  متطور  نظام  واإن�شاء  امليدانية,  التح�شينات 

اإطالق  ومعدات  والدبابات  املدافع  من  كبرية  خمزونات  وتوفري 

اأ�شاليب  وح�شنوا  قوتهم  عززوا  الفل�شطينيني  واأن  ال�شواريخ, 

واأ�شبح  قوة,  ازدادت  الدولية  مكانتهم  باأن  ناهيك  عملياتهم, 

جوهري  تهديد  عن  اأ�شفر  الذي  االأمر  املدى,  بعيدة  اأ�شلحة  لديهم 

.
37

للم�شتعمرات على حدود اإ�رضائيل ال�شمالية

واخلال�شة اأن “اإ�رضائيل” كانت ترى يف وجود قوات فل�شطينية مقاتلة يف 

لبنان خطراً عليها, يجعلها يف حالة ا�شتعداد وتاأهب على مدار الوقت, وهو ما 

الوحيد  هو  الوجود  هذا  اأن  كما  البعيد,  املدى  على  لها  كبرياً  ا�شتنزافاً  ي�شكل 

الفل�شطينية من  القوات  بعد خروج  الفرتة, خ�شو�شاً  الطوق يف هذه  يف دول 

االأردن, وبالتايل, فاإن العمل على الق�شاء على هذه القوات اأو اإخراجها من لبنان 

الفل�شطيني  الوجود  على  يق�شي  الأنه  لـ“اإ�رضائيل”  قوة  عن�رض  بالتاأكيد  هو 

امل�شلح يف دول الطوق ب�شكل كامل, وهو ما يخفف العبء على جي�ش االحتالل 

حممود الناطور, مرجع �شابق, �ش 444-443.  
36

هيثم الكيالين, مرجع �شابق, �ش 491.  
37
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القوات  تلك  واقع  تغيري  فاإن  اآخر,  جانب  من  اللبنانية.  احلدود  على  واأعوانه 

الفل�شطينية املقاتلة بالق�شاء عليها اأو اإخراجها, يجعل ظهريها اال�شرتاتيجي 

)املخيمات الفل�شطينية( مك�شوفاً و�شعيفاً, بحيث ميكن التعامل معه بعد ذلك 

ب�شهولة, فهم جمرد مدنيون ُعّزل ال حول لهم وال قوة, وهذا هو بال�شبط ما 

حدث بعد خروج القوات الفل�شطينية املقاتلة من لبنان. 
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 املبحث الثاين: نتائج العدوان الإ�سرائيلي

على لبنان 1982

بعد اأكرث من 65 يوماً على العدوان االإ�رضائيلي على لبنان, ونتيجة �شمود 

املقاومة الفل�شطينية بعد ملحمة بطولية ف�شل خاللها االحتالل من ال�شيطرة 

على بريوت الغربية, على الرغم من �رضا�شة الق�شف واحل�شار, وحماوالت 

االقتحام والهجمات براً وبحراً, وا�شتخدام اأحدث واأ�شد و�شائل الدمار, فقد 

ا�شطرت القوات االإ�رضائيلية للموافقة على وقف اإطالق النار يف 1982/8/12, 

بعد اأن ف�شلت يف احتالل بريوت الغربية.

وفل�شطيني,  لبناين  األف   55 نحو  وجرح  ا�شت�شهاد  اإىل   1982 حرب  اأّدت 

واإىل تدمري معظم البنية التحتية للمقاومة الفل�شطينية يف لبنان, كما ك�شب تيار 

احللول  تبني  باجتاه  جديدة  دفعات  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  يف  الواقعية 

ال�شلمية, واأخذ تركيز املنظمة ين�شب بعد ذلك على الن�شال ال�شيا�شي, وعانت 

االختالفات  من  عانت  كما  جتاوزها,  اأو  عليها  الهيمنة  فر�ش  حماوالت  من 

, وعلى الرغم من 
38

الداخلية, ووقع ان�شقاق يف حركة فتح بزعامة اأبي مو�شى

عن  ك�شفت   1982 حرب  فاإن  الفل�شطينيون,  املقاتلون  اأبداها  التي  البطوالت 

مراجعة  اإىل  دفعت  كما  الثورة,  ج�شد  يف  �شعف  ونقاط  وترهالت  اخرتاقات 

.
39

االأيديولوجية التي يجب اأن ُيبنى عليها ال�رضاع مع العدو

�شعيد مراغة ويعرف اأي�شاً با�شم �شعيد مو�شى. ولد �شنة 1927, وا�شمه احلركي اأبو مو�شى.   
38

هو �شيا�شي فل�شطيني؛ اأمني �رض حركة فتح - االنتفا�شة. كان �شابطاً يف اجلي�ش االأردين قبل 

اأن يلتحق �شنة 1970 بحركة فتح. كان اأحد اأهم القادة الع�شكريني الفل�شطينيني يف اأثناء احلرب 

جمل�شها  يف  وع�شواً  احلركة  عمليات  غرفة  مدير  الثمانينيات  بداية  يف  اأ�شبح  اللبنانية.  االأهلية 

الثوري. �شنة 1983 كان اأبو مو�شى, مع اأبو �شالح واأبو خالد العملة, من اأبرز املن�شقني الذين 

اأ�ش�شوا فتح االنتفا�شة. يف ت�رضين الثاين/ نوفمرب 2006 قام بف�شل م�شاعده اأبو خالد العملة من 

احلركة على خلفية اتهامه باالرتباط مبجموعة فتح االإ�شالم. تويف يف دم�شق يف 2013/1/12.

حم�شن حممد �شالح, فل�سطني: درا�سات منهجية يف الق�سية الفل�سطينية, �ش 320.  
39
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وقف  على  املوافقة  من  الرغم  على  اأنه  اإىل  �شالح  حممد  حم�شن  وي�شري 

اإطالق النار فيمكن القول اأن “اإ�رضائيل”:

املقاومة  خروج  الرتتيبات  اقت�شت  اإذ  عام.  ب�شكل  اأهدافها  حققت 

بريوت,  يف  جتمعت  اأن  بعد  لبنان  من  م.ت.ف  وقيادة  الفل�شطينية 

 8,300 )نحو  مقاتل  فل�شطيني  األف   11 حوايل  خروج  اإىل  اأدى  مما 

من املنظمات الفدائية و2,600 من جي�ش التحرير الفل�شطيني و175 

جريحاً( وذلك وفق ترتيباٍت ت�شمن �شالمتها, وقد مّت ذلك يف الفرتة 

من 21-31 اأغ�شط�ش 1982, حيث توجه املقاتلون الفل�شطينيون اإىل 

مع�شكرات يف �شوريا والعراق وتون�ش واليمن )ال�شمايل واجلنوبي( 

تعهداتها,  االإ�رضائيلية  القوات  حترتم  ومل  وال�شودان,  واجلزائر 

املقاومة  خروج  من  اأ�شبوعني  بعد  الغربية  بريوت  اقتحمت  فقد 

الفل�شطينية, واأ�رضفت بنف�شها على تنفيذ قوات الكتائب والوطنيني 

�شربا  ملذابح  املتع�شبة  امل�شيحية  القوى  من  وغريهم  االأحرار 

ولبناين  فل�شطيني   3,500 نحو  ا�شت�شهاد  اإىل  اأّدت  والتي  و�شاتيال, 

.
40

من املدنيني االأطفال والن�شاء وال�شيوخ

 ,1982 لبنان  حرب  نتائج  ا�شتعرا�شه  يف  دبور  اأمني  ي�شري  ذلك  مثل  واإىل 

باأنها اأّدت اإىل خروج املقاومة الفل�شطينية من لبنان اإىل �شورية والعراق وتون�ش 

الفل�شطينية يف  التحتية للمقاومة  البنية  واليمن واجلزائر وال�شودان, وتدمري 

وا�شطرارها  الطوق  دول  عن  الفل�شطينية  املقاومة  ابتعاد  اإىل  اإ�شافة  لبنان, 

بزعامة فتح  حركة  يف  ان�شقاق  حدوث  واأخرياً  ال�شلمية,  باحللول   للقبول 

.
41

اأبي مو�شى

املرجع نف�شه.  
40

اأمني حممد دبور, مرجع �شابق, �ش 138, بت�رضف.  
41



31

تداعيات العدوان الإ�سرائيلي على لبنان �سنة 1982

ي�شتعر�ش حممد ا�شتية نتائج حرب 1982 ب�شقيها املبا�رض وغري املبا�رض 

:
42

على النحو التايل

1. نتائج مبا�رسة:

ف�شلت “اإ�رضائيل” يف حتقيق الق�شم االأكرب واالأ�شا�شي من اأغرا�شها العليا    اأ. 

واأهدافها اال�شرتاتيجية من حرب 1982.

نتائج احلرب انعك�شت على الو�شع الداخلي االإ�رضائيلي الذي �شهد اأق�شى  ب. 

اأ�شخم  درجات اال�شتقطاب ال�شيا�شي, وجرى التعبري عنه يف واحدة من 

االأمور  واآلت  تاريخها,  يف  “اإ�رضائيل”  �شهدتها  التي  االحتجاج  تظاهرات 

الحقاً اإىل حماكمة وعزل وزير الدفاع �شارون, واإىل اعتزال واكتئاب رئي�ش 

الوزراء بيجني, وبناًء على نتائج هذه احلرب تكر�ش يف الوعي االإ�رضائيلي 

التمييز بني ما ُي�شمى حرب اخليار وحرب الال خيار.

ترتب على خروج منظمة التحرير الفل�شطينية من بريوت ترحيل مقاتليها  ج. 

وتوزيعهم على �شّت دول عربية, بكل ما رافق ذلك من م�شاكل �شيا�شية 

ولوج�شتية متداخلة ومعقدة. ولكن املنظمة اأظهرت يف وقت قيا�شي القدرة 

على احتواء هذا الو�شع, وا�شتعادة قدرتها على القيادة وال�شيطرة.

مزيد  اإىل  االإ�رضائيلية,  االأهداف  من  العك�ش  على   ,1982 حرب  نتائج  اأدت  د. 

العظمى من  الغالبية  التحرير وقيادتها لدى  االلتفاف والتاأييد ملنظمة  من 

الفل�شطينيني داخل االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.

وخالل  لبنان,  من  خروجها  من  الرغم  على  التحرير,  منظمة  متكنت  هـ. 

لبنان,  االإ�رضائيلي يف  املقاومة �شّد قوات االحتالل  اإدامة  وقت وجيز من 

مواقعها  من  انطالقاً  االإ�رضائيلية  القوات  خطوط  خلف  بعملياتها  �شواًء 

اأ�رض  يف  النجاح  حّد  وت�شاعدت  تعددت  التي  اللبناين,  البقاع  يف  اجلديدة 

حممد ا�شتية, مرجع �شابق, �ش 223.  
42
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اأم عن  العمليات,  االإ�رضائيلي يف واحدة من هذه  ثمانية من جنود اجلي�ش 

فرج عنهم من مع�شكرات االعتقال يف اأن�شار, الذين 
ُ
طريق مقاتليها الذين اأ

خا�شوا مع املقاومة اللبنانية حرب اال�شتنزاف التي ا�شتمرت زهاء ثالث 

�شنوات, انتهت اإىل رحيل القوات االإ�رضائيلية يف حزيران/ يونيو 1985 عن 

كل االأرا�شي التي كانت احتلتها �شنة 1982, با�شتثناء ال�رضيط احلدودي 

يف اجلنوب.

على الرغم من كل امل�شاعي االإ�رضائيلية, فقد جرى اغتيال الرئي�ش املنتخب  و. 

ب�شري اجلميل يوم 1982/9/14, مما �شكل �رضبة قا�شمة الإحدى الركائز 

التي ا�شتهدفتها “اإ�رضائيل” من حرب 1982.

مل   1983 مايو  اأيار/   17 باتفاق  املعروف  اللبناين   - االإ�رضائيلي  االتفاق  ز. 

ُيعمر طويالً, وتهاوى من دون اأن يحقق لـ“اإ�رضائيل” اأياً من اأهدافه.

اإن الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان, وخ�شو�شاً يف خميمي �شربا و�شاتيال,  ح. 

�رضيبة من  االأكرب  الق�شط  الربيئة  اأرواحهم  من  دفعوا  الذين  هم   كانوا 

حرب 1982.

2. نتائج غري مبا�رسة:

املتعاظمة  والتبعات  االأعباء  من  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  تخففت    اأ. 

لوجودها على ال�شاحة اللبنانية, وا�شتنزاف طاقاتها وقدراتها يف اال�شتباك 

اليومي مع ت�شابكات الو�شع الداخلي اللبناين, واأبعاده االإقليمية.

عززت منظمة التحرير الفل�شطينية بخروجها من ال�شاحة اللبنانية عملياً  ب. 

قدراتها فيما يخ�ش القرار الوطني الفل�شطيني امل�شتقل.

رجح رحيل منظمة التحرير الفل�شطينية من لبنان وعجل بقرارها لالنتقال  ج. 

ت�شحيح  اأعيد  حيث  املحتلة,  الفل�شطينية  االأرا�شي  داخل  اإىل  �شيا�شياً 

ال�رضاع  مو�شوع  االأر�ش,  اإىل  الثقل  مركز  بانتقال  ال�شابقة  االأو�شاع 

مع  املبا�رضة  املواجهة  حيث  واإىل  ال�شعب,  من  االأكرب  والق�شم  ومركزه, 

اخل�شم والعدو.
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املبادرات  من  العديد  انطالق  �شهدت   ,1982 حرب  بعد  ما  مرحلة  اإن  د. 

 وامل�شاريع ال�شيا�شية التي تبحث عن ت�شوية ال�رضاع العربي - االإ�رضائيلي,

على قاعدة املطالبة باإحقاق احلقوق الوطنية امل�رضوعة لل�شعب الفل�شطيني, 

وعلى الرغم من التباين والتفاوت بني هذه املبادرات وامل�شاريع, فاإنه كان 

لنتائج حرب 1982 تاأثرياتها القوية والوا�شحة على �شياغاتها وبنودها, 

التي  الرئي�ش االأمريكي رونالد ريجان ا�شطر للقول يف مبادرته  اإن  حتى 

الفل�شطينية  التحرير  الع�شكرية ملنظمة  اإن اخل�شائر   :1982/9/2 اأعلنها يف 

مل تق�ِش على تطلع ال�شعب الفل�شطيني اإىل حٍل عادل ملطالبه.

ويرى حممود الناطور اأن نتائج احلرب, على ال�شعيد الفل�شطيني, اأثبتت 

الت�شفية  وا�شتحالة  الفل�شطينية,  للثورة  املادية  القاعدة  ت�شفية  ا�شتحالة 

واالأ�رضى,  واجلرحى  القتلى  اآالف  من  الرغم  على  الثورة,  لهذه  اجل�شدية 

وعلى الرغم من كل و�شائل التدمري الوح�شية كماً ونوعاً. كما اأظهرت اإخفاق 

العدو ال�شهيوين اإخفاقاً ذريعاً يف حتقيق الهدف ال�شيا�شي الذي �شعى اإليه من 

ال�شيا�شي.  االأعمال  جدول  عن  التحرير  منظمة  تنحية  وهو  الغزو,  هذا  وراء 

ومل ُيخفق العدو بذلك فح�شب, بل اإن غزوه اأدى على العك�ش متاماً اإىل بروز 

متثل  �شيا�شية  وكمنظمة  مقاتلة  كقوة  االأوج  اإىل  و�شعودها  التحرير  منظمة 

.
43

ق�شية �شعب

ويوؤكد اأ�شعد عبد الرحمن اأن حرب 1982 اأّدت اإىل اإخراج منظمة التحرير 

الفل�شطينية وقواتها املقاتلة من لبنان, وبذلك خ�رضت املنظمة قاعدة اأ�شا�شية 

ومهمة على احلدود الفل�شطينية طاملا �شّكلت اجلبهة العربية امللتهبة الوحيدة 

على  املدافع  �شمتت  اأن  بعد  وخ�شو�شاً  طويلة,  ل�شنوات  “اإ�رضائيل”  �شّد 

حممود الناطور, مرجع �شابق, �ش 445.  
43
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القوات  تلقت  كما   .1973 اأكتوبر  االأول/  ت�رضين  حرب  منذ  العربية  اجلبهات 

متكنت  اإذ  الفل�شطينية؛  القوات  بان�شحاب  قوية  �رضبة  اللبنانية  الوطنية 

“اإ�رضائيل” بعد ذلك من العمل لفرتة على ترجيح كفة الكتائب والقوى احلليفة 
اللبنانية  الوطنية  للقوى  ومعادين  لها  حلفاء  باعتبارهم  اللبناين  ال�رضاع  يف 

.
44

والقوات الفل�شطينية

مبنظمة  يتعلق  فيما   ,1982 االإ�رضائيلي  العدوان  نتائج  باأن  القول  ميكن 

للمنظمة,  التحتية  للبنية  قوية  �رضبة  مبثابة  كانت  الفل�شطينية,  التحرير 

وحتولت املنظمة بعدها من منظمة حترير اإىل منظمة �شيا�شية, كما اأن احلرب 

احلل  يكون  اأن  على  املنظمة  مب�شاركة  الفل�شطينية  الق�شية  اأ�ش�ش  و�شعت 

اأي  االأمركة؛  املنظمة ع�رض  اإىل دخول  اإ�شافة  للفل�شطينيني,  ذاتي  اإقامة حكم 

الروؤية االأمريكية ملا  البحث عن حّل مل�شاكل املنظمة �شمن دائرة  امل�شاركة يف 

.
45

تكون عليه االأمور

لبنان  تاريخ  يف  منعطفاً  لبنان  الفل�شطينية  املقاومة  مغادرة  �شكلت  كما 

من  الكثري  تنف�ش  بينما  الرحيل؛  هذا  اإزاء  امل�شاعر  فيه  ت�شاربت  احلديث, 

التي  الفل�شطينية  املنظمات  ملغادرة  ارتياحهم  عن  تعبرياً  ال�شعداء  اللبنانيني 

الدموع  لبنان  ثقيالً, وذرف فل�شطينيو  االأخرية �شيفاً  ال�شنوات  اأ�شبحت يف 

االأهل. واأ�شبح الالجئون  العديد من  العائالت وفراق  الكثري من  على ت�شتت 

االأكرث  الالجئني  خميمات  وكانت  غطاء,  اأو  �شند  دون  لبنان  يف  الفل�شطينيون 

ما  مدار  على  حماتها  رحيل  عواقب  من  خ�شية  واالأكرث  لالنتقام,  عر�شة 

يربو على عقد من الزمان, خ�شو�شاً بعد اغتيال ب�شري اجلميل, رئي�ش لبنان 

املنتخب حديثاً يف 1982/9/14.

اأ�شعد عبد الرحمن, مرجع �شابق, �ش 245.  
44

جواد احلمد, مرجع �شابق, �ش 360.  
45
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الثورة  م�شرية  جممل  على  عميقة  اآثاراً   1982 لبنان  حرب  تركت 

عدة  يف  الفل�شطينية  القوات  تبعرث  لها  مبا�رضة  نتيجة  اأول  كانت  الفل�شطينية, 

اآالف  بعد  على  تون�ش  يف  الفل�شطينية  القيادة  ومتركز  متباعدة,  عربية  دول 

منظمات  �شفوف  يف  ترتفع  وبداأت  العدو.  مع  املواجهة  خطوط  من  االأميال 

املقاومة, وخ�شو�شاً حركة فتح, نداءات تطالب ب�رضورة اإجراء تقومي �شامل 

االإ�رضائيلي يف �شيف  االجتياح  اأثناء  لكل ما حدث يف  نقدية عميقة  ومراجعة 

.
46

1982, بهدف حتديد امل�شوؤوليات ومعاقبة اأي اإهمال اأو تق�شري اأو تخاذل

لبنان �شنة  اإىل تطورات عديدة حدثت بعد اخلروج من  االإ�شارة هنا,  ميكن 

1982, منها االختالف يف املواقف داخل حركة فتح حول م�شاألة اإ�شالح احلركة, 

واإحداث تغيريات يف االأداء القيادي, واختالف داخل ال�شعب الفل�شطيني حول 

العالقات مع م�رض, التي كانت مقاطعةً عربياً ب�شبب �شلحها مع “اإ�رضائيل”, 

وحول اتهام القيادة الفل�شطينية باالبتعاد عن املبادئ الواردة يف امليثاق الوطني 

الفل�شطيني, وقد تعمقت االختالفات وحتولت مع الزمن اإىل خالفات, اأ�شبحت 

.
47

فيما بعد خالفات حادة

الحت مقدمات االأزمة اخلطرة يف اأثناء انعقاد املوؤمتر الوطني الفل�شطيني يف 

اجلزائر �شباط/ فرباير 1983, فقد طرح التيار املعار�ش يف حركة فتح مطالبه 

االإ�شالحية يف خمتلف املجاالت, و�شدد على رف�شه امل�شار ال�شيا�شي لقيادة 

منظمة التحرير الفل�شطينية, وخ�شو�شاً فيما يتعلق باملوافقة على مبداأ الدولة 

االأردن  مع  واحلوار  فل�شطني,  من  حتريره  يتم  جزء  اأي  على  الفل�شطينية, 

الفل�شطينية  الدولة  بني  م�شتقبلية  كونفدرالية  اأو  فدرالية  عالقة  اإطار  �شمن 

الدرا�شات  موؤ�ش�شة  )بريوت:  وق�سيتها  تاريخها  فل�سطني:  الفل�شطينية,  الدرا�شات  موؤ�ش�شة   
46

الفل�شطينية, 1983(, �ش 226.

جواد احلمد, مرجع �شابق, �ش 361.  
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املرتقبة واململكة االأردنية الها�شمية, واملوافقة على مقررات قمة فا�ش العربية 

من  حا�شم  موقف  اتخاذ  يف  الوطني  املوؤمتر  وف�شل   .1982 �شبتمرب  اأيلول/ 

جممل املطالب االإ�شالحية, وراأى املعار�شون ذلك مماطلًة وتهرباً من جانب 

الدقيق  التحرير  اأن و�شع منظمة  املوؤيدون  راأى  الفل�شطينية, يف حني  القيادة 

الو�شع  على  احلفاظ  حُتتّم  بها  املحيطة  واملو�شوعية  ال�شيا�شية  والظروف 

الراهن ومراعاة التوازنات االإقليمية واملحلية, على اأمل البحث يف االإ�شالحات 

.
48

الالزمة يف وقت الحق

امل�شلح  الكفاح  م�شرية  يف  اأّثرت   1982 حرب  اأن  الكيالين  هيثم  يوؤكد 

م�رضوعات  واأفرزت  وقيادتها,  الفل�شطينية  الوطنية  واحلركة  الفل�شطيني 

ت�شوية �شيا�شية, عربية واأجنبية, واأّدت اإىل احتالل قرابة ن�شف لبنان, طوال 

باأ�شكال  م�شتمراً  اأثنائها  يف  االحتالل  قوات  �شّد  الن�شال  كان  اأعوام,  ثالثة 

.
متعددة, ووتائر خمتلفة, حتى ُهزمت وان�شحبت يف منت�شف �شنة 491985

يبدو وا�شحاً هنا تاأثري اخلروج من لبنان على منظمة التحرير الفل�شطينية 

حّد  اإىل  و�شلت  حتى  ال�شطح  على  تطفو  اخلالفات  بداأت  حيث  عام,  ب�شكل 

اال�شتباكات وال�شدامات امل�شلحة املحدودة بني املوؤيدين واملعار�شني يف منطقة 

البداوي خميمي  يف  �شاملة  مواجهة  اإىل  حتولت  ما  �رضعان  اللبناين,   البقاع 

ونهر البارد ومدينة طرابل�ش التي ان�شحبت اإليها القوات املوؤيدة ليا�رض عرفات 

انعكا�شات  لها  كان  ال�رضاعات  تلك  اأن  املوؤكد  ومن  لبنان,  و�شمال  البقاع  يف 

املنطقة ب�شكل عام, وعلى طبيعة عمل منظمة  االأو�شاع يف  مهمة على جممل 

التحرير الفل�شطينية وهيكليتها ب�شكل خا�ش.

موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, مرجع �شابق, �ش 226.  
48

هيثم الكيالين, مرجع �شابق, �ش 491.  
49
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واملقاتلني  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  قيادة  اإبعاد  اإن  واخلال�شة 

قواها,  وت�شتيت  املنظمة  اإ�شعاف  اإىل  يهدف  كان  لبنان  خارج  الفل�شطينيني 

اإبعاد قيادة املنظمة عن بريوت, حيث كانت تتمتع ب�شكل ن�شبي من  اإن يف  اإذ 

اأو  العربية  العوا�شم  الإحدى  باأخرى  اأو  بطريقة  واإخ�شاعها  اال�شتقاللية, 

اأي�شاً  ا�شتقاللها وتخ�شع  الكثري من  الأكرث من عا�شمة عربية, يجعلها تفقد 

لالبتزاز. وهو ما ي�شري اإليه اأ�شعد عبد الرحمن بقوله اإن:

م.ت.ف واجهت خالل عامي 1982-1984 م�شكلة احتمال خ�شارة 

اأن  فبعد  لبنان,  يف  الذاتية  قوتها  اإىل  ت�شتند  كانت  التي  اال�شتقاللية 

من  املقاومة,  بني  توحيدياً  دوراً  يلعب  اللبناين  املركزي  املوقع  كان 

التي تخو�شها وال�شغوط  التي تواجهها واملعارك  التحديات  خالل 

اإىل خلق  لبنان  االن�شحاب من  قاد  املوجهة �شدها حملياً وخارجياً, 

التنظيمية  الهّوة  وتو�شيع  ال�شيا�شي  التباين  لتعميق  املواتي  املناخ 

اإليه ذلك من زيادة حاالت االنق�شام والتمرد والعمل  بكل ما يوؤدي 

�شّد وحدة املنظمة وقيادتها.

الدول امل�شيفة  اأو الآخر مع  اأن حتدث خالفات ل�شبب  اأنه من املتوقع  كما 

يف وقت ما, مما يزيد من اإ�شعاف واإنهاك املنظمة ويعمق الفجوة مع ظهريها 

اخلالفات  تعميق  �شوى  منها  طائل  ال  �رضاعات  دوامة  يف  ويدخلها  العربي, 

قطيعة  باجتاه  دائماً  يدفع  كان  الذي  االأمر  العربية,  ال�شيا�شية  النظم  مع 

االلتفاف  على  يوؤثر  كان  ما  وهو  ال�شيا�شية,  النظم  وتلك  املنظمة  قيادة  بني 

الر�شمي وال�شعبي العربي حول منظمة التحرير الفل�شطينية وق�شية ال�شعب 

الفل�شطيني العادلة. كل هذا اأثر خالل ال�شنوات القليلة التي تلت احلرب على 

الفل�شطينية, خ�شو�شاً  التحرير  ال�شيا�شي ملنظمة  ال�شلوك  1982 على  لبنان 

وال�شعي  الفل�شطينية  للق�شية  ال�شيا�شي  احلل  نحو  بتوجهها  يتعلق  فيما 

باجتاه توقيع اتفاقية “�شالم” مع “اإ�رضائيل”.
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 املبحث الثالث: ال�ســلوك ال�سيا�ســي ملنظمة التحرير 

 الفل�سطينية بعد العدوان الإ�سرائيلي 

على لبنان 1982

الت�شوية  م�شار  يف  جديدة  مرحلة   1982 �شنة  لبنان  من  اخلروج  مثّل 

تون�ش  يف  نف�شها  الفل�شطينية  القيادة  �شابقاً,  اأ�رضنا  كما  وجدت,  اإذ  ال�شلمية, 

يف  لوج�شتية  اأو  ا�شرتاتيجية  قاعدة  اأي  من  حمرومة  فل�شطني,  عن  معزولة 

دول املواجهة )الطوق( مع “اإ�رضائيل”, و�شاعد هذا الو�شع على اإيجاد اأجواء 

عربية وفل�شطينية جديدة ت�شري باجتاه متابعة منحنى الت�شوية الذي اختطته 

املقاومة  برامج  فاعلية  اأو  جدية  وعدم  العربي  العجز  حالة  واأ�شهمت  م�رض. 

ر�شمياً  وتبنياً  قبوالً  تلقى  ت�شوية  م�شاريع  طرح  يف  تعلنها,  التي  والتحرير 

والتعاي�ش   ,1948 �شنة  املحتلة  فل�شطني  اأر�ش  عن  التنازل  وتت�شمن  عربياً, 

ال�شلمي مع الكيان ال�شهيوين.

فتح,  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�شو  احل�شن  خالد  قّدم   1982/5/14 يف 

م�رضوعاً  الفل�شطيني  الوطني  املجل�ش  يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  ورئي�ش 

اأ�شماه “اأفكاراً للنقا�ش حلل النزاع”, حيث دعا اإىل ان�شحاب الكيان االإ�رضائيلي 

تلك  على  الفل�شطينية  الدولة  واإقامة   ,1967 �شنة  املحتلة  االأرا�شي  من 

هي  املتحدة  االأمم  وقرارات  الدولية  ال�رضعية  اأحكام  تكون  واأن  االأرا�شي, 

املرجع القانوين.

من  كثرياً  يقرتب  هذا  بطرحه  احل�شن  اأن  �شالح,  حممد  حم�شن  يرى 

تعرتف  والتي  وباإ�رضار,  دائماً  املنظمة  رف�شتها  التي  العربية,  امل�رضوعات 

ٍ �شنة 1948. وبالتاأكيد  �شمناً بالكيان ال�شهيوين وتقبل ما اغت�شبه من اأر�ش

حالة  يعك�ش  كان  اخلا�ش,  م�رضوعه  وكاأنه  ظهر  الذي  احل�شن,  طرح  فاإن 

التيار  اأ�شوات  وارتفاع  الفل�شطينية,  القيادة  �شفوف  يف  الدائرة  النقا�ش 
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وكان  الفل�شطينية,  التحرير  منظمة  �شمن  الثوابت  عن  املرتاجع  الواقعي 

وردود  والعربي  الفل�شطيني  ال�شارع  نب�ش  جل�ّش  اختبار  بالون  اإىل  اأقرب 

. وهو ما ي�شكل تطوراً واقعياً يف الفكر ال�شيا�شي حلركة فتح, 
50

الفعل الدولية

اأنه  اإىل  ب�شارة  عزمي  وي�شري  اآنذاك.  التحرير  منظمة  على  املهيمن  بو�شفها 

الفل�شطيني  الوطني  انتقل امل�رضوع  ال�شبعينيات,  وبعد بوادر بانت يف و�شط 

منذ العدوان االإ�رضائيلي على لبنان �شنة 1982 ب�شكل كامل عملياً, اإىل العمل 

على حتقيق هدف واحد هو الدولة الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة, 

وحتويل برنامج احلل املرحلي اإىل م�رضوع بناء دولة؛ وذلك بتوجيه م�شادر 

الدعم املختلفة اإىل املناطق املحتلة �شنة 1967, وتعزيز بناء املوؤ�ش�شات الوطنية, 

االرتقاء  من  مّكن  ما  وهو  فيها,  اهتمامها  جّل  الفل�شطينية  الف�شائل  وتركيز 

املجتمع  عمادها  مدنية  وطنية  انتفا�شة  م�شتوى  اإىل   1987 �شنة  بتظاهرات 

.
51

الفل�شطيني على اأر�شه يف الداخل

وقيادة  الفل�شطينية  املقاومة  خروج  من  اأيام  عدة  بعد  اأي   ,1982/9/2 يف 

االأمريكي  الرئي�ش  م�رضوع  عن  علن 
ُ
اأ لبنان,  من  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

رونالد ريجان, حيث دعا اإىل عدم تق�شيم مدينة القد�ش واالتفاق على م�شتقبلها 

عن طريق املفاو�شات, وتعهد بحماية اأمن “اإ�رضائيل”. ويبدو اأن هذا امل�رضوع 

االأمريكي كان مقدمة ال�شتثمار الظروف ال�شيا�شية وامليدانية التي نتجت عن 

حرب لبنان 1982, وهو كما يرى حم�شن حممد �شالح: “ال يختلف كثرياً عن 

.
ال�شق الفل�شطيني يف اتفاقية كامب ديفيد”52

حم�شن حممد �شالح, فل�سطني: درا�سات منهجية يف الق�سية الفل�سطينية, �ش 461.  
50

حما�رضة  وم�شتقبله,”  الفل�شطيني  الوطني  امل�رضوع  ماأزق  حول  “مالحظات  ب�شارة,  عزمي   
51

العربي  املركز  نظمها  التي  الفل�شطيني”,  الوطني  امل�رضوع  “م�شتقبل  ندوة  افتتاح  يف  ُقدمت 

لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات, 2015/11/15-14.

الفل�سطينية, الق�سية  يف  منهجية  درا�سات  فل�سطني:  �شالح,  حممد  حم�شن  انظر:   
52 

�ش 462-461.
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قوات  خروج  يف  راأى  وقد   .
53

م�رضوعه طرح  على  ريجان  الرئي�ش  اأقدم 

من  االأوىل  اجلملة  بداأ  اإنه  حتى  مهماً,  حدثاً  بريوت  من  الفل�شطينية  الثورة 

خطابه بقوله: “اإن هذا اليوم يدعونا اإىل الفخر الأنه �شجل نهاية جالء منظمة 

ينتظر  كان  ريجان  الرئي�ش  وكاأن  بنجاح”.  بريوت  عن  الفل�شطينية  التحرير 

الق�شية  حلل  م�رضوعه  ليقدم  لبنان  على  االإ�رضائيلي  العدوان  كوقوع  اأمراً 

لنا  اأتاحت  ماآ�ٍش  فيها من  ما  لبنان بكل  “اإن احلرب يف  قال:  الفل�شطينية. فقد 

هذه  نغتنم  اأن  علينا  اإن  االأو�شط.  ال�رضق  يف  ال�شالم  الإحالل  جديدة  فر�شة 

الفر�شة االآن ونحقق ال�شالم يف تلك املنطقة التي تعاين اال�شطرابات ومتثل 

اأهمية حيوية ال�شتقرار العامل”.

وراأى الرئي�ش االأمريكي “اأن الو�شع يف لبنان لي�ش �شوى جزء من امل�شكلة 

عّدهما  نتائجها,  من  نتيجتني  اإىل  وا�شتند  االأو�شط”,  ال�رضق  لنزاع  ال�شاملة 

مهمتني بالن�شبة اإىل “عملية ال�شالم”:

تطلع  على  تق�ِش  مل  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  الع�شكرية  اخل�شائر  اإن   .1“
ال�شعب الفل�شطيني اإىل حٍل عادٍل ملطالبه”.

“2. على الرغم من اأن االنت�شارات الع�شكرية االإ�رضائيلية يف لبنان اأظهرت اأن 
القوات امل�شلحة االإ�رضائيلية هي اأقوى القوات يف املنطقة, فاإنه ال ميكن لهذه 

القوة وحدها اأن حتقق ال�شالم املن�شود”.

املطالب  بني  “التوفيق  على  يقوم  امل�شاألة  جوهر  اأن  ريجان  الرئي�ش  وبنّي 

االأمنية امل�رضوعة الإ�رضائيل, واحلقوق امل�رضوعة للفل�شطينيني”. واأن البحث 

املعنية  االأطراف  لقاء  اإال يف  اأن يتم  التوفيق ال ميكن  الطريقة لتحقيق هذا  عن 

حول طاولة املفاو�شات.

انظر: املو�شوعة الفل�شطينية, ريغان )م�رضوع(, 2014/8/3, يف:  
53

https://www.palestinapedia.net/%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%A7
%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
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اإطاراً عاماً حلل ق�شية فل�شطني وال�رضق االأو�شط,  ر�شم الرئي�ش ريجان 

“ال�شبيل الوحيد حلل النزاع  وهذا االإطار هو اتفاقيات كامب ديفيد التي هي 

ت�شكل  تزال  ال  ديفيد  كامب  اتفاقيات  “اإن  وقال:  االإ�رضائيلي”.   - العربي 

اأ�شا�ش �شيا�شتنا”.

واقرتح الرئي�ش االأمريكي �شبعة مبادئ يبنى عليها احلل, وهي:

اإال من خالل �شالم  “ال ميكن حتقيقه  اإ�رضائيل  اإليه  اأن االأمن الذي تتطلع   .1

حقيقي”.

ينف�شم  ال  ارتباطاً  “مرتبطة  الفل�شطيني  لل�شعب  ال�شيا�شية  التطلعات  اأن   .2

بحق اإ�رضائيل يف م�شتقبل اآمن”.

“اإ�رضائيل” “حقيقة واقعة”, و“را�شخة, و�رضعية داخل املجتمع الدويل”,   .3

وعلى الدول العربية اأن تقبل هذه احلقيقة.

“اأن ال�شالم والعدل ال ميكن حتقيقهما اإال عن طريق املفاو�شات املبا�رضة   .4

واملن�شفة وال�شاقة”.

لـ “اإ�رضائيل” “حّق يف الوجود وراء حدود اآمنة ميكن الدفاع عنها”.  .5

ال عودة اإىل حدود ما قبل 1967. فقد “كان عر�ش اأر�ش اإ�رضائيل عند اإحدى   .6

النقاط ال يتعدى ع�رضة اأميال يف حدود ما قبل العام 1967, وكانت اأكرثية 

�شكان اإ�رضائيل تعي�ش على مرمى مدفعية اجليو�ش العربية املعادية. اإنني 

لن اأطلب من اإ�رضائيل اأن تعي�ش كما كانت اآنذاك مرة اأخرى”.

اأن ق�شية الفل�شطينيني “اأكرث من م�شاألة الجئني”.  .7

ا�شتناداً اإىل هذه املبادئ, ر�شم الرئي�ش االأمريكي اإطاراً تنفيذياً لبلوغ احلل 

املن�شود. وتتو�شح معامل هذا االإطار يف اخلطوات الثمانية االآتية:

اإقامة حكم ذاتي كامل للفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة يديرون   .1

اإجراء  “بعد  تبداأ  اأعوام,  عدة  احلكم  هذا  اخلا�شة. وي�شتمر  �شوؤونهم  فيه 
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انتخابات حرة الختيار �شلطة فل�شطينية للحكم الذاتي” تهدف اإىل “اإثبات 

الذاتي احلكم  هذا  مثل  واأن  اأنف�شهم,  حكم  على  قادرون  الفل�شطينيني   اأن 

ال ي�شكل تهديداً الأمن اإ�رضائيل”.

جتميد اإقامة امل�شتعمرات االإ�رضائيلية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة طوال   .2

االأعوام اخلم�ش الأن هذا التجميد “ميكنه اأكرث من اأي اإجراء اآخر اأن يوجد 

الثقة” بني العرب واالإ�رضائيليني.

“ال ميكن حتقيق ال�شالم عن طريق اإقامة دولة فل�شطينية م�شتقلة يف هاتني   .3

عن  حتقيقه  ميكن  ال  كما  غزة(,  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  )اأي  املنطقتني 

طريق ممار�شة اإ�رضائيل �شيادتها اأو �شيطرتها الكاملة على ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة. ولذلك فاإن الواليات املتحدة لن توؤيد اإقامة دولة فل�شطينية يف 

ال�شفة الغربية وقطاع غزة, ولن توؤيد �شمهما اأو ال�شيطرة الكاملة عليهما 

من جانب اإ�رضائيل”.

اإن الواليات املتحدة ترى “يف حزم, اأن حكماً ذاتياً من جانب الفل�شطينيني   .4

ل�شالم  اأف�شل فر�شة  باالأردن يوفر  الغربية وقطاع غزة مرتبطاً  لل�شفة 

دائم وعادل وثابت”.

“اإن النزاع العربي - االإ�رضائيلي يجب اأن يحل مبفاو�شات تنطوي على   .5

جمل�ش  قرار  يف  عليها  من�شو�ش  املبادلة  وهذه  بال�شالم.  االأر�ش  مبادلة 

بالتايل  يدخل  الذي   242  ]United Nations Security Council[ االأمن 

بكل جوانبه يف اتفاقية كامب ديفيد”. وترى الواليات املتحدة “اأنه يف مقابل 

242 على كل  القرار  باالن�شحاب يف  املادة اخلا�شة  تنطبق  ال�شالم  اإحالل 

اجلبهات, وفيها ال�شفة الغربية وقطاع غزة”.

“عندما يجري التفاو�ش بني االأردن واإ�رضائيل ب�شاأن م�شاألة احلدود فاإن   .6

عنها  التخلي  اإ�رضائيل  من  يطلب  اأن  يجب  التي  االأرا�شي  حجم  يف  راأينا 
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�شيتاأثر اإىل حّد كبري بحجم ما يتحقق من �شالم حقيقي وتطبيع للخالفات, 

وبالرتتيبات االأمنية املعرو�شة يف املقابل”.

يتقرر  اأن  يجب  النهائي  و�شعها  اأن  اإال  جمزاأة,  “غري  القد�ش  مدينة  بقاء   .7

بالتفاو�ش”.

�شوف تعار�ش الواليات املتحدة “اأي اقرتاح من اأي طرف, ويف اأية مرحلة   .8

فالتزام  اإ�رضائيل.  اأمن  يهدد  اأن  �شاأنه  من  التفاو�ش,  عملية  مراحل  من 

الواليات املتحدة باأمن اإ�رضائيل التزام را�شخ”.

جاء خطاب الرئي�ش ريجان يف وقت كانت الدول العربية ت�شتعد لعقد موؤمتر 

القمة العربي الـ 18 )6-1982/9/9(, فاآثرت احلكومات العربية ب�شورة عامة 

مف�شلة  حياله,  مواقف  تتخذ  اأو  االأمريكي  الرئي�ش  م�رضوع  على  تعلق  اأال 

ويتخذوا  بينهم  فيما  ليت�شاوروا  العرب  والروؤ�شاء  للملوك  الفر�شة  تتيح  اأن 

ق�شية  وت�شون  العربية  امل�شلحة  حتقق  واإجراءات  قرارات  من  يرونه  ما 

فل�شطني من العبث واالإ�شاءة, وحتفظ لل�شعب الفل�شطيني حقوقه, وال �شيّما 

اإليها. وبذلك تكون  انتهى  التي  لبنان والنتائج  االإ�رضائيلي على  العدوان  بعد 

الرئي�ش  م�رضوع  على  مبا�رض  غري  رّد  مبنزلة  العربية  القمة  موؤمتر  قرارات 

االأمريكي. غري اأن ذلك مل مينع بع�ش امل�شوؤولني يف بع�ش الدول العربية من 

اأن ي�شريوا يف ت�رضيحاتهم اإىل بع�ش النواحي ال�شلبية اأو االإيجابية يف م�رضوع 

“اإ�رضائيل” فقد  الرئي�ش ريجان. وكذلك فعلت اأجهزة االإعالم العربية. اأما يف 

در�ش جمل�ش الوزراء امل�رضوع االأمريكي واأعلن الناطق با�شمه رف�شه.

الفرتة  يف  باملغرب  فا�ش  مدينة  يف  املنعقد  العربية  القمة  موؤمتر  تبنى 

 ,”1982 فا�ش(  )م�رضوع  العربي  ال�شالم  “م�رضوع  �ُشمي  ما   1982/9/9-6

وهو يف اأ�شله م�رضوع طرحه االأمري فهد بن عبد العزيز, قبل اأن ي�شبح ملكاً 

:
54

على ال�شعودية, يف 1981/8/7, وقد ت�شمن النقاط التالية

حم�شن حممد �شالح, فل�سطني: درا�سات منهجية يف الق�سية الفل�سطينية, �ش 462.  
54



درا�سات علمية حمكمة )7(

44

مبا   ,1967 �شنة  احتلتها  التي  االأرا�شي  جميع  من  “اإ�رضائيل”  ان�شحاب   .1

فيها القد�ش.

اإزالة امل�شتوطنات التي اأقامتها “اإ�رضائيل” يف االأرا�شي املحتلة �شنة 1967.  .2

�شمان حرية العبادة وممار�شة ال�شعائر الدينية جلميع االأديان يف االأماكن   .3

املقد�شة.

التحرير  منظمة  بقيادة  م�شريه  تقرير  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حق  تاأكيد   .4

الفل�شطينية, وتعوي�ش من ال يرغب بالعودة.

اإ�رضاف حتت  انتقالية  ملرحلة  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  اإخ�شاع   .5 

االأمم املتحدة لب�شعة اأ�شهر.

قيام الدولة الفل�شطينية وعا�شمتها القد�ش.  .6

“�شالم” بني جميع دول املنطقة مبا  ي�شع جمل�ش االأمن الدويل �شمانات   .7

فيها الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة.

يقوم جمل�ش االأمن الدويل ب�شمان تنفيذ تلك املبادئ.  .8

بوجود  �شمنياً  اعرتافاً  تت�شمن  فهد  االأمري  مبادرة  اأن  وا�شحاً  كان 

التي  املبادرة  ودعت  ب�شالم,  العي�ش  يف  املنطقة  دول  كافة  وحق  “اإ�رضائيل” 
اعتمدت ب�شكل كبري على قرار جمل�ش االأمن رقم 242 اإىل اإقامة دولة فل�شطينية 

على  طرحت  عندما  املبادرة  ا�شطدمت  وقد  ال�رضقية”.  “القد�ش  عا�شمتها 

حيث  العربية,  باخلالفات   1981 نوفمرب  الثاين/  ت�رضين  يف  االأوىل  فا�ش  قمة 

ا�شتمرت القمة ملدة اأربع �شاعات فقط, لتنتهي بف�شل كبري كان مرده اإ�رضار 

التحرير  منظمة  اإىل  اإ�شافًة  والعراق,  وليبيا,  واجلزائر,  �شورية,  مثل  دول 

اعرتاف  عن  يتحدث  الذي  اخلطة  من  ال�شابع  البند  حذف  على  الفل�شطينية 

عربية  قمة  على  جديد  من  طرحها  اأعيد  املبادرة  لكن  بـ“اإ�رضائيل”.  �شمني 

ثانية عقدت يف فا�ش اأي�شاً بعد ذلك بعدة اأ�شهر يف �شنة 1982, حيث مّت اإقرارها 

�شورية,  خ�شو�شاً  القمة,  يف  امل�شاركون  راأى  اأن  بعد  القمة  قبل  من  ر�شمياً 
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جمل�ش  قرار  مع  تتفق  واأنها  العربية  احلقوق  عن  تنازل  اأي  تت�شمن  ال  اأنها 

�شاد  الذي  العام  العربي  ال�شيا�شي  اخلط  كان  باملنا�شبة  وهذا   .
55242 االأمن 

ال�شمني  الع�رضين, والذي يجمع بني االعرتاف  القرن  الثمانينيات من  حقبة 

بـ“اإ�رضائيل” واإقامة الدولة الفل�شطينية على ال�شفة والقطاع.

Leonid Brezhnev بريجينيف  ليونيد  ال�شوفييتي  الرئي�ش   عر�ش 

امل�رضوع  ورّكز  للحل,  ال�شوفييتي  الت�شور  ميثل  م�رضوعاً   ,1982/9/15 يف 

ال�شفة  يف  م�شتقلة  دولة  واإقامة  م�شريه  تقرير  يف  فل�شطني  �شعب  حّق  على 

امل�رضوع على حّق جميع  واأكد  القد�ش.  الغربية وقطاع غزة مبا فيها �رضقي 

دول املنطقة يف الوجود والتطور ال�شلميني واالأمنيني, وعلى اإنهاء حالة احلرب, 

واإحالل ال�شالم بني الدول العربية و“اإ�رضائيل”, وعلى اإيجاد �شمانات دولية 

للت�شوية.

األقى رئي�ش جمل�ش ال�شوفييت االأعلى ليونيد بريجينيف يوم 1982/9/15 

خطاباً بنّي فيه املبادئ التي يرى االحتاد ال�شوفييتي اأن يقوم عليها “ال�شالم” 

العادل والرابح يف ال�رضق االأو�شط. وقد جاء خطاب الرئي�ش ال�شوفييتي وكان 

م�شتمراً,  يزال  ما   1982/6/6 يوم  بداأ  الذي  لبنان  على  االإ�رضائيلي  العدوان 

الفل�شطينية  الثورة  قوات  خروج  بعد  جاء  هذا  لـ“ال�شالم”  م�رضوعه  اأن  كما 

من مدينة بريوت الغربية, وبعد نحو اأ�شبوعني من اإعالن الرئي�ش االأمريكي 

اأ�شبوع  االأو�شط, وبعد نحو  ال�رضق  لـ“ال�شالم” يف  رونالد ريجان م�رضوعه 

الرئي�ش بريجينيف �شتة مبادئ  12. حدد  الـ  العربي  القمة  انعقاد موؤمتر  من 

االأو�شط تن�شجم  ال�رضق  العادل والرا�شخ يف  “ال�شالم”  اأن يقوم عليها  يجب 

مع القواعد العامة للقانون الدويل, ومع قرارات جمل�ش االأمن واجلمعية العامة 

:
56

لالأمم املتحدة ب�شاأن ق�شية فل�شطني وال�رضق االأو�شط. وهذه املبادئ هي

بني فا�ش وبريوت مبادرتان �شعوديتان, موقع اجلزيرة.نت, 2002/3/25, انظر:  
55

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/3/25

للمزيد انظر: املو�شوعة الفل�شطينية, مرجع �شابق.  
56
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تطبيق مبداأ عدم جواز اال�شتيالء على اأرا�شي االآخرين عن طريق العدوان.   .1

“اإ�رضائيل”  احتلتها  التي  االأرا�شي  جميع  العرب  اإىل  تعاد  اأن  هذا  ويعني 

غزة  وقطاع  الغربية  وال�شفة  اجلوالن  مرتفعات  اأي   ,1967 �شنة  منذ 

“اإ�رضائيل” وجريانها  اأن تعلن حدود بني  اللبنانية. كما يجب  واالأرا�شي 

العرب ثابتة وغري قابلة للتغيري.

وجوب تاأمني احلق الثابت لل�شعب العربي الفل�شطيني يف تقرير م�شريه,   .2

واإقامة دولة م�شتقلة خا�شة به عملياً, يف االأرا�شي الفل�شطينية التي �شوف 

الغربية وقطاع غزة.  ال�شفة  اأي  االإ�رضائيلي,  يتم حتريرها من االحتالل 

كما يجب متكني الالجئني الفل�شطينيني من العودة اإىل ديارهم, اأو احل�شول 

على تعوي�ش منا�شب ملمتلكاتهم املرتوكة, وفقاً لقرارات االأمم املتحدة.

احتلته  الذي  اجلزء  وهو  العرب,  اإىل  القد�ش  من  ال�رضقي  اجلزء  اإعادة   .3

“اإ�رضائيل” �شنة 1967, والذي ينبغي اأن ي�شبح جزءاً ال يتجزاأ من الدولة 
لالأديان  الدينية  ال�شعائر  ممار�شة  حرية  توؤمن  اأن  ويجب  الفل�شطينية. 

الثالثة يف مدينة القد�ش.

امل�شلمني  والتطور  الوجود  يف  املنطقة  دول  جميع  حق  تاأمني  وجوب   .4

باملثل, الأنه ال ميكن �شمان  التعامل  واالآمنني, وذلك ب�رضط مراعاة مبداأ 

اأمن البع�ش بانتهاك اأمن االآخرين.

العربية  الدول  بني  “ال�شالم”  واإحالل  احلرب  حالة  اإنهاء  وجوب   .5

و“اإ�رضائيل”. ويعني هذا اأن على جميع االأطراف امل�شاركة يف النزاع, ومنها 

ل�شيادة  املتبادل  باالحرتام  تلتزم  اأن  الفل�شطينية,  والدولة  “اإ�رضائيل” 
وا�شتقالل ووحدة اأرا�شي بع�شها بع�شاً, وحتل النزاعات النا�شئة بينها 

بو�شائل �شلمية, وعن طريق املفاو�شات.

مبهمة  يقوم  اأن  وميكن  للت�شوية.  دولية  �شمانات  واإقرار  اإعداد  وجوب   .6

كله  املجل�ش  اأو  االأمن  جمل�ش  يف  الدائمون  االأع�شاء  للت�شوية  ال�شامنني 

ب�شورة عامة.
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ال�شاملة  الت�شوية  هذه  اإن  خطابه:  ختام  يف  بريجينيف  الرئي�ش  وقال 

اجلهود  بوا�شطة  اإال  وحتقيقها  اإعدادها  ميكن  ال  حقاً  والثابتة  فعالً  والعادلة 

منظمة  بالطبع  ومنها  ال�شاأن,  ذات  االأطراف  جميع  مب�شاركة  اجلماعية, 

الفل�شطيني.  العربي  لل�شعب  والوحيد  ال�رضعي  املمثل  الفل�شطينية  التحرير 

من  بت�رضيحات  ال�شوفييتي  بامل�رضوع  العربية  احلكومات  بع�ش  رّحبت 

بع�ش امل�شوؤولني, اأ�شاروا فيها اإىل ما يف امل�رضوع من مبادئ اإيجابية. وكذلك 

فعلت بع�ش اأجهزة االإعالم العربية. واأما يف “اإ�رضائيل” فقد اكتفت احلكومة 

واأجهزة االإعالم بنقد امل�رضوع ال�شوفييتي ورف�شه.

اآنذاك  العامل  قطبي  بني  الباردة  احلرب  �رضاع  اأن  هنا  وا�شحاً  يبدو 

يف  وا�شح  اأثر  له  كان  ال�شوفييتي(,  واالحتاد  االأمريكية  املتحدة  )الواليات 

عر�ش ال�شوفييت لهذا امل�رضوع بعد اأ�شبوعني فقط من م�رضوع ريجان اآنف 

الذكر. كما يبدو وا�شحاً اأي�شاً تاأثري عالقة الواليات املتحدة بـ“اإ�رضائيل” على 

املنظمة  رحبت  اإذ  االأمريكي؛  للم�رضوع  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  نظرة 

عن  جوهره  يف  يختلف  ال  الذي  ال�شوفييتي  بامل�رضوع  العربية  الدول  ومعها 

يف  اجلزائر  يف  املنعقد   16 الـ  الفل�شطيني  الوطني  املجل�ش  واأّيد  فا�ش.  م�رضوع 

1983/2/22 م�رضوع فا�ش وم�رضوع بريجينيف, ورف�ش م�رضوع ريجان.

لدى افتتاحه الدورة الـ 17 للمجل�ش الوطني الفل�شطيني املنعقدة يف عّمان 

 - اأردنية  ملبادرة  العري�شة  اخلطوط  ح�شني  امللك  عر�ش   ,1984/11/22 يف 

مبداأ  وعلى  للت�شوية,  كاأ�شا�ش   242 قرار  على  مبنية  م�شرتكة  فل�شطينية 

املتحدة.  االأمم  اإ�رضاف  حتت  دويل  موؤمتر  اإطار  يف  ال�شالم”,  مقابل  “االأر�ش 
يف  مّت  م�شرتكة,  فل�شطينية   - اأردنية  مباحثات  جرت  فقد  ذلك,  اإىل  وا�شتناداً 

اأهم  من  وكان   ,1985/2/11 يف  الفل�شطيني   - االأردين  االتفاق  اإقرار  ختامها 

واأبرز اأفكاره ما يلي:
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التي  الدولية  ال�رضعية  اأ�ش�ش  على  الفل�شطيني   - االأردين  التحرك  يتم   .1

لل�شعب  امل�رضوعة  احلقوق  على  تن�ش  التي  املتحدة  االأمم  قرارات  متثلها 

الفل�شطيني مع مراعاة قرارات 242 و338.

ال�شالم” من خالل موؤمتر دويل ت�شارك فيه منظمة  “عملية  اأن تتم  يجب   .2

التحرير الفل�شطينية.

الكامل  “اإ�رضائيل”  وان�شحاب  ال�شالم”,  مقابل  “االأر�ش  مببداأ  االعرتاف   .3

تقرير  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  وحق   ,1967 �شنة  املحتلة  االأرا�شي  من 

م�شريه.

تكون العالقة امل�شتقبلية بني االأردن ومنظمة التحرير الفل�شطينية عالقة   .4

كونفدرالية فيما اإذا قامت الدولة الفل�شطينية.

باملقرتحات,  املفاو�شات مع وا�شنطن والقبول  اأنه يف حالة جناح  االتفاق   .5

تقوم املنظمة بخطوات متقدمة نحو االقرتاح االأمريكي القا�شي باالعرتاف 

املتبادل مع “اإ�رضائيل”.

نتائج  من  اإليه  اآلت  وما   1982 لبنان  حرب  اأن  التهامي  حممد  �شعاد  ترى 

كانت �شبباً يف تد�شني مرحلة جديدة يف العالقات بني االأردن ومنظمة التحرير 

الفل�شطينية, كما اأ�شهمت يف عودة االأردن مرة اأخرى اإىل م�رضح االأحداث من 

�شواء  وجوده,  من  لتعمق  االإ�رضائيلي  الليكود  ت�رضيحات  وجاءت  جديد, 

الوطن  هو  االأردن  اأن  راأى  الذي  االإ�رضائيلي  الدفاع  وزير  �شارون  اأريل  من 

�شعار  رفعت  التي  ال�شهيونية  االإعالمية  احلمالت  اأم  البديل,  الفل�شطيني 

ال�شيا�شات  من  الكثري  وراءه  يكمن  �شعار  وهو  فل�شطني”,  هو  “االأردن 
ببعث  كفيالً  كان  ال�شعار  وهذا  لـ“اإ�رضائيل”,  االأمن  حتقق  التي  االإ�رضائيلية 

اخلوف جمدداً من عملية جتذير جديدة لالأكرثية الفل�شطينية يف اململكة, االأمر 
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التحرير  منظمة  مع  التعاون  من  مفر  ال  باأنه  يدرك  ح�شني  امللك  جعل  الذي 

.
57

الفل�شطينية

ويف 1985/2/15, جرى التوقيع على اتفاق اأردين - فل�شطيني, على اأ�شا�ش 

اإنهاء االحتالل االإ�رضائيلي, وحّق ال�شعب الفل�شطيني يف تقرير م�شريه �شمن 

وح�شور  واالأردن,  فل�شطني  بني  اإن�شاوؤه  املزمع  الكونفدرايل  االحتاد  اإطار 

هذا  وعرف  فل�شطيني,   - اأردين  بوفد  دويل  موؤمتر  يف  “�شالم”  مفاو�شات 

االتفاق با�شم “اتفاق عّمان”. وهذا يعني كما ترى �شعاد التهامي اأن التقارب 

:
58

بني منظمة التحرير الفل�شطينية واالأردن قام على اأ�شا�ش ثالث م�شائل هي

ت�شكيل وفد م�شرتك للمفاو�شات, رمبا �شّم فل�شطينيني لي�شوا اأع�شاء يف   .1

منظمة التحرير الفل�شطينية ر�شمياً.

التفاو�ش على اأ�شا�ش قرار 242, وخطة ريجان Reagan Plan التي اأعلن   .2

عنها الرئي�ش االأمريكي يف اأيلول/ �شبتمرب 1982.

تبني منط كونفدرايل للتعاي�ش بني اململكة والدولة الفل�شطينية امل�شتقبلية.   .3

التحرير واالأردن؛ فتح  التقارب والتوافق بني منظمة  و�شيكون ثمار هذا 

العمل  �شيتوا�شل  اأ�شا�شها  على  والتي  الفل�شطيني,  االأمريكي  احلوار  باب 

اإىل  دعوة  توجيه  �شيتم  االأ�شا�ش  هذا  وعلى  لـ“ال�شالم”,  دويل  موؤمتر  باجتاه 

منظمة التحرير الفل�شطينية للم�شاركة يف هذا املوؤمتر باعتبارها املمثل ال�رضعي 

لل�شعب الفل�شطيني, و�شياأتي تربير م�شاركة منظمة التحرير الفل�شطينية يف 

املوؤمتر الدويل املقرتح �شمن وفد اأردين فل�شطيني م�شرتك.

املقتطف  جملة   ,1985 عام  الفل�شطيني  االأردين  الكونفدرايل  االحتاد  التهامي,  حممد  �شعاد   
57

http://www.almoqtataf.tk/2015/10/1985.html :امل�رسي التاريخية, 2015/10/17, انظر

املرجع نف�شه.  
58



درا�سات علمية حمكمة )7(

50

التحرير  منظمة  بني  العالقة  حت�شن  َعَك�َش  االتفاق  هذا  اأن  الوا�شح  من 

الع�رضين,  القرن  ال�شبعينيات من  التوتر معظم فرتة  واالأردن, والتي �شابها 

كما َعَك�َش ا�شتجابة اأكرث من املنظمة للتعامل مع ال�شغوط الدولية )االأمريكية 

خالل  من  فل�شطني  ق�شية  مع  التعامل  تف�شل  التي  بالذات(  واالإ�رضائيلية 

اإقامة  اإ�رضارها على  التحرير عن  اإىل تراجع منظمة  اإ�شافة  االأردنية,  البوابة 

الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة.

داخلية  فل�شطينية  معار�شة  ب�شبب  امل�رضوع  هذا  ف�شل  من  الرغم  وعلى 

فل�شفته  اأن  اإال   ,1986/2/19 يف  ح�شني  امللك  واأوقفه  الف�شائل,  بع�ش  من 

مدريد  موؤمتر  يف  املنظمة  منه  انطلقت  الذي  االأ�شا�ش  كانت  رمبا  العامة 

لل�شالم Madrid conference يف ت�رضين االأول/ اأكتوبر 1991, حيث �شارك 

و�شمن االأردين,  الغطاء  حتت  غزة  وقطاع  ال�شفة  عن  فل�شطينيون   ممثلون 

وفد اأردين - فل�شطيني م�شرتك.

فيما  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  دخلت   1993-1987 الفرتة  خالل 

حالة  املنظمة  وعانت  والكبائر,  املحرمات  من  وتعّده  قبل,  من  ترف�شه  كانت 

التهمي�ش, ومل يكن هذا حال  ال�شيا�شي وحالة متزايدة من  من اال�شت�شعاف 

منظمة التحرير فقط, بل كان حال االأنظمة العربية التي �شارت خطوات من 

الرتاجع والتنازل حتى وجدت نف�شها يف مربع الت�شوية الذي ذهب اإليه نظام 

احلكم يف م�رض من قبل, وكيّفت نف�شها مع ال�رضوط االأمريكية - االإ�رضائيلية 

للدخول يف املفاو�شات.

وّفر اندالع انتفا�شة 1987 ملنظمة التحرير رافعة �شيا�شية كبرية, وكّر�ش 

الأبناء  الريادي  الدور  االنتفا�شة  اأظهرت  كما  الفل�شطينية.  الهوية  جديد  من 

الداخل يف مقاومة ت�شفية الق�شية الفل�شطينية, واأبرزت من جديد الوجه القبيح 

لـ“اإ�رضائيل”, ومعاناة �شعب يرزح حتت االحتالل ويرف�شه ويقاومه بكل ما 
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لديه, حتى لو مل يكن ذلك بغري احلجارة. وت�شدرت الق�شية الفل�شطينية من 

وو�شائل  العربية  والبالد  الكربى  والقوى  املتحدة  االأمم  اأعمال  جدول  جديد 

االإعالم العاملية, وقد حاولت منظمة التحرير ا�شتثمار الفر�شة لتقدم نف�شها 

.
59

طرفاً مقبوالً, وال ميكن جتاوزه, الأّي ت�شوية تتعلق بالق�شية الفل�شطينية

�شّكلت االنتفا�شة ال�شعبية الكربى �شنة 1987 اأبرز مظاهر املقاومة امل�شلحة 

حرب  اإثر  على  بريوت  من  الفل�شطينيني  خروج  بعد  ال�شهيوين  للم�رضوع 

1982, وكانت االنتفا�شة موؤ�رضاً على انتقال مركز الثقل املقاوم الفل�شطيني 

اخلارج,  يف  متمركزاً  كان  اأن  بعد  غزة,  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  الداخل  اإىل 

الفل�شطينية االنتفا�شة  التحرير  اأخرى. راأت منظمة  اإىل  ومتنقالً من عا�شمة 

ال�شعبية رافعًة لها من حماوالت العزل والتهمي�ش والتجاوز, خ�شو�شاً بعد 

لتوظيفها يف حتقيق  الرغم من ذلك توجهت  لكنها على  اخلروج من بريوت, 

الو�شول اإىل ت�شوية �شلمية مع “اإ�رضائيل”, تف�شي اإىل ان�شحابها من ال�شفة 

.
60

وقطاع غزة الإقامة حكم ذاتي على اأرا�شيها

حاولت منظمة التحرير الفل�شطينية ا�شتثمار االنتفا�شة �شيا�شياً, وعندما 

و�شع  مّت   ,1988/11/15-12 يف   19 الـ  الفل�شطيني  الوطني  املجل�ش  انعقد 

ت�شّمن  و�شوفييتية,  عربية  ن�شائح  على  بناًء  جديد,  فل�شطيني  برنامج 

طرفاً  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  من  جتعل  اأن  اأمل  على  جديدة,  تنازالت 

مقبوالً )اأمريكياً واإ�رضائيلياً( للدخول يف اأّي ت�شوية �شيا�شية. ت�شمن البنامج 

النقاط التالية:

اعرتفت املنظمة ر�شمياً الأول مرة بقرار تق�شيم فل�شطني اإىل دولتني عربية   .1

ويهودية؛ رقم 181 ال�شادر عن االأمم املتحدة يف 1947/11/29.

حم�شن حممد �شالح, فل�سطني: درا�سات منهجية يف الق�سية الفل�سطينية, �ش 465.  
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اأمني حممد دبور, مرجع �شابق, �ش 140, بت�رضف.  
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 242 رقم  الدويل  االأمن  جمل�ش  بقرار  مرة  الأول  ر�شمياً  املنظمة  اعرتفت   .2

ال�شادر يف 1967/11/22.

الدعوة اإىل عقد موؤمتر دويل حتت اإ�رضاف االأمم املتحدة, مب�شاركة القوى   .3

الفل�شطينية  التحرير  منظمة  فيها  مبا  ال�رضاع  اأطراف  وجميع  الكربى, 

وعلى قاعدة قراري جمل�ش االأمن 242 و338 واحلقوق امل�رضوعة لل�شعب 

الفل�شطيني ويف مقدمتها حقه يف تقرير م�شريه.

ان�شحاب “اإ�رضائيل” من االأرا�شي املحتلة �شنة 1967.  .4

اإلغاء اإجراءات ال�شم االإ�رضائيلي لالأرا�شي الفل�شطينية يف ال�شفة والقطاع   .5

واإزالة امل�شتوطنات.

حّل ق�شية الالجئني وفق قرارات االأمم املتحدة.  .6

املتحدة, لتوفري  االأمم  اإ�رضاف  ال�شفة والقطاع لفرتة حمددة حتت  و�شع   .7

ت�شوية  اإىل  الو�شول  ولت�شهيل  الدويل,  املوؤمتر  الأعمال  منا�شب  مناخ 

�شيا�شية ولتمكني الدولة الفل�شطينية من ممار�شة �شلطتها الفعلية.

كان االعرتاف بالقرارين 181 و242 عند منظمة التحرير الفل�شطينية من 

الوطني  املجل�ش  اإعالن  غمرة  يف  جاء  لكنه  ُتغتفر,  ال  التي  واخليانات  الكبائر 

الفل�شطيني ا�شتقالل فل�شطني يف 1988/11/15 يف جّو احتفايل غّطى على ذلك 

التنازل باالعرتاف بالقرارين, خ�شو�شاً مع توايل اعرتاف الدول بفل�شطني, 

اإذ بلغ خالل ب�شعة اأ�شهر قرابة 120 دولة. ولكن على الرغم من ذلك فقد كان 

االإ�رضائيلية,  ال�رضوط  مربع  من  اأكرب  فل�شطيني  اقرتاب  جمرد  امل�رضوع  هذا 

الطرف  املتحدة كانت معنية بالظهور كطرف و�شيط, وباإغراء  الواليات  لكن 

اإيجابية  بادرة  امل�رضوع  هذا  فعّدت  التنازالت,  من  مزيد  لتقدمي  الفل�شطيني 

غري كافية. كانت الواليات املتحدة منذ اأمد بعيد ا�شرتطت للدخول مع منظمة 

التحرير الفل�شطينية يف اأي حوار ثالثة �رضوط:
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1. املوافقة على قرار 242.

2. وقف العمليات الع�شكرية �شّد “اإ�رضائيل”.

3. اإعالن نبذ “االإرهاب”.

1988/12/7 وّقع يا�رض عرفات على وثيقة �شتوكهومل التي ت�شمنت  ويف 

ونبذ  و338   242 االأمن  جمل�ش  وقراري  بـ“اإ�رضائيل”  �رضيحاً  اعرتافاً 

منظمة  مع  احلوار  فتح  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اأعلنت  ثم  “االإرهاب”, 
.
61

التحرير الفل�شطينية, حيث بداأ يف 1988/12/16 يف تون�ش

فقد  اآنذاك؛  واالإ�شالمي  العربي  والتفكك  العجز  حلالة  نتيجة  ولكن 

اأعوام الثمانية  حرب  من  منهكتني  اخلروج  و�شك  على  واإيران  العراق   كانت 

واملالية  الب�رضية  ومواردهما  اقت�شادهما  دّمرت  التي   )1988-1980(

وانخفا�ش  النفط  اإيرادات  تراجع  من  النفطية  البلدان  وعانت  والع�شكرية, 

اأ�شعاره, ثم اجتياح العراق الكويت يف 1990/8/2, وما تاله من حرب اخلليج 

املالية من  امل�شاعدات  انخف�شت  بائ�شاً ممزقاً, كما  اأورثت و�شعاً عربياً  التي 

بلدان اخلليج ملنظمة التحرير وللفل�شطينيني ب�شبب ا�شتنزاف مواردها املالية 

االحتاد  انهيار  ومع  العراق.  جانب  اإىل  املنظمة  وقوف  وب�شبب  احلرب,  يف 

ال�شوفييتي وهيمنة الواليات املتحدة على النظام العاملي اجلديد, و�شعيها اإىل 

حتويل العامل اإىل نظام يدور حول قطبها, ويخدم م�شاحلها, وتقدمي مفاهيمها 

لتكون  االجتماعية  واحلياة  والثقافة  بل  واالقت�شاد  لل�شيا�شة  ومعايريها 

االأ�شا�ش الذي يحكم العالقات الدولية وحياة النا�ش, اإ�شافة اإىل ازدياد النفوذ 

و�شعاً  مثّل  هذا  كل  االأمريكية؛  ال�شيا�شية  احلياة  يف  ال�شهيوين   - اليهودي 

منت�رضة  منها  تخرج  �شلمية  ت�شوية  اأّي  لعقد  “اإ�رضائيل”  اإىل  بالن�شبة  مثالياً 

وحمققة كافة �رضوطها اأو اأغلبها.

حم�شن حممد �شالح, فل�سطني: درا�سات منهجية يف الق�سية الفل�سطينية, �ش 468, بت�رضف.  
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خطته  الليكودي  الوزراء  رئي�ش   Yitzhak Shamir �شامري  اإ�شحق  قدم 

1989/5/14, ووافق عليها الكني�شت  يف ع�رضين نقطة واعتمدتها حكومته يف 

ال�شق  اأخرى  مرة  جوهره  يف  �شامري  م�رضوع  ومثّل  ذلك.  من  اأ�شبوعني  بعد 

ال�شفة  يف  انتخابات  اإىل  فدعا  م�رض,  مع  ديفيد  كامب  اتفاقية  من  الفل�شطيني 

منظمة  اأع�شاء  غري  من  فل�شطينيني  الختيار  القد�ش  �رضقي  عدا  ما  والقطاع 

ذاتي  حكم  اإقامة  حول  “اإ�رضائيل”  معهم  لتتفاو�ش  الفل�شطينية  التحرير 

الو�شع  على  االتفاق  بعدها  يتم  اأعوام,  خم�شة  مدتها  انتقالية  مرحلة  يف 

للموافقة  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  على  اأمريكا  �شغطت  وقد  النهائي. 

رف�شت  املنظمة  لكن  ال�شيا�شي,  الو�شع  بتجميد  وهددت  �شامري  خطة  على 

ووجدت  الفل�شطيني  لل�شعب  االأ�شا�شية  احلقوق  لتجاهله  �شامري  م�رضوع 

من مبزيد  اإال  منه  اخلروج  ت�شتطيع  ال  �شيا�شي  ماأزق  يف  اأخرى  مرة   نف�شها 

.
62

التنازالت

اإىل  �شعت  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اأن  اإىل  �شالح  حممد  حم�شن  ي�شري 

فدعا  اخلليج,  حرب  اأعقبت  التي  العربي  والت�رضذم  التمزق  حالة  ا�شتثمار 

اإجبار  من  اأيام  ب�شعة  بعد   ,George Bush بو�ش  جورج  االأمريكي  الرئي�ش 

العراق على االن�شحاب من الكويت يف 1991/3/6, اإىل عقد موؤمتر دويل لت�شوية 

ال�رضاع العربي - االإ�رضائيلي. وقام وزير اخلارجية االأمريكي جيم�ش بيكر 

اإقناع  عن  اأثمرت  االأو�شط,  ال�رضق  يف  مكوكية  جوالت  ب�شت   James Baker

من  لهم عدداً  اأن قدم  امل�شاركة يف موؤمتر مدريد, بعد  االأطراف بقبول  جميع 

تطبيق  على  اأ�شا�شاً  مبنية  الدعوة  وكانت  االأمريكية.  وال�شمانات  التطمينات 

.
قرار جمل�ش االأمن الدويل رقم 63242

حم�شن حممد �شالح, فل�سطني: درا�سات منهجية يف الق�سية الفل�سطينية, �ش 469.  
62

املرجع نف�شه, �ش 470.  
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برعاية   1991/10/30 يف  االأو�شط  ال�رضق  يف  لل�شالم  مدريد  موؤمتر  انعقد 

واأفول  انهيار  حالة  يعاين  كان  )الذي  ال�شوفييتي  واالحتاد  املتحدة  الواليات 

اأوروبي  وبح�شور  “ال�شالم”(,  عملية  يف  اخلافت  دوره  على  بظاللها  األقت 

�شكلي. و�شاركت اأكرث البالد العربية يف املوؤمتر )م�رض, واالأردن, و�شورية, 

ال�شتة(,  اخلليجي  التعاون  ودول  واجلزائر,  وتون�ش,  واملغرب,  ولبنان, 

فتم  الفل�شطيني,  التمثيل  على  �رضوطه  فر�ش  من  ال�شهيوين  الكيان  ومتكن 

و�شارك  املوؤمتر,  يف  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  الر�شمية  امل�شاركة  ا�شتبعاد 

ممثلون فل�شطينيون عن ال�شفة والقطاع مبباركة املنظمة حتت الغطاء االأردين 

.
64

و�شمن وفد اأردين - فل�شطيني م�شرتك

حيدر الفل�شطيني  اجلانب  راأ�ش  االإ�رضائيلي؛   - الفل�شطيني  امل�شار   يف 

عبد ال�شايف و�شاعده جمموعة من ال�شخ�شيات مثل في�شل احل�شيني وحنان 

ع�رضاوي وغريهما. وقد دخل يف نحو عامني من املفاو�شات العقيمة مع الوفد 

االإ�رضائيلي. ويف الوقت نف�شه, كان يا�رض عرفات وب�شعة اأفراد فقط من قيادة 

املنظمة يتابعون خطاً �رضياً للتفاو�ش, نتج عنه ما عرف بـ“اتفاق اأو�شلو”.

مدريد  موؤمتر  زعرب,  حممد  حازم  انظر:  مدريد  موؤمتر  تفا�شيل  من  وللمزيد  نف�شه.  املرجع   
64

لل�شالم يف ال�رضق االأو�شط واأبعاده االإقليمية والدولية, ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, جامعة 

الفل�شطينية - وفا, يف:  اأي�شاً وقائع املوؤمتر يف موقع وكالة االأنباء  2011؛ وانظر  االأزهر, غزة, 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4187
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اتفاق اأو�سلو 1993/9/13:

يوؤ�شل حازم زعرب التفاقية اأو�شلو بالقول:

الطرفني:  بني  عقدت  التي  الثنائية  املفاو�شات  تتو�شل  مل 

الفل�شطيني واالإ�رضائيلي بوا�شنطن, حتت اإ�رضاف الواليات املتحدة, 

حترج  ب�شبب  تذكر؛  نتيجة  اإىل  و1992م,   1991 �شنتي  بني  فيما 

اجلانبني من تقدمي تنازالت ملمو�شة, ولعدم اإ�رضاك منظمة التحرير 

الطرف  على  املتحدة  الواليات  �شغط  ولعدم  مبا�رض,  نحٍو  على 

احلقوق  ل�شالح  ملمو�شة  تنازالت  تقدمي  اإىل  لدفعه  االإ�رضائيلي 

بقيادة  االإ�رضائيلي  الطرف  لدى  نية  اأية  وجود  ولعدم  الفل�شطينية, 

اأّي فل�شطيني  اأو مفاو�شات جادة مع  اإ�شحق �شامري؛ الإدارة حوار 

على  وقادر  قوي  اإحداهما  طرفني  بني  املفاو�شات  عقدت  لقد  كان. 

باملفاو�شات.  حتقيقها  يف  ف�شله  حال  يف  بالقوة  �رضوطه  فر�ش 

فالطرف االإ�رضائيلي ميلك قوة ع�شكرية هائلة وهيمنة على االأر�ش, 

يف  قوة  اأكرب  وهي  االأمريكية,  املتحدة  الواليات  من  دعماً  ويتلقى 

العامل. وطرف �شعيف ال ميلك �شوى قناعته بعدالة ق�شيته واإرادته 

القوية لتحقيق اأهدافه الوطنية, واأدواته الن�شالية املحدودة. وكانت 

القومي  بعدها  زخم  فقدت  قد  احلني  ذلك  يف  الفل�شطينية  الق�شية 

حالة  ب�شبب  واالإ�شالمي  العربي  العامَلني  م�شتوى  على  والديني 

انهيار  اإىل  باالإ�شافة  العربية  ال�شعوب  تعي�شها  كانت  التي  الرتاجع 

كانت  كقوة  دوره  وتراجع  ال�رضقي,  واملع�شكر  ال�شوفيتي  االحتاد 

تعنتها.  اإ�رضائيل  وا�شلت  هنا  ومن  الفل�شطينية.  للمطالب  داعمة 

مما دفع الفل�شطينيني وبع�ش القوى الدولية للبحث عن خمرج اآخر 

بكثري  م�شحونة  اأجواء  يف  تنعقد  كانت  التي  العلنية  املفاو�شات  غري 

دفع  وهكذا  ال�شعبية.  وال�شغوط  االإعالمية  والقيود  التوتر,  من 

واالإ�رضائيلي  الفل�شطيني  اجلانبني  بني  الر�شمية  املفاو�شات  ف�شل 
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يف وا�شنطن اإىل البحث عن قنوات ات�شال �رضية للمفاو�شات, حيث 

حتت  والواقعة  املبا�رضة,  وا�شنطن  ملفاو�شات  اأفق  ال  اأنه  تبينوا 

خمافة  مرونة  اأية  تقدمي  تعيق  التي  الكا�شفة  االإعالمية  االأ�شواء 

مب�شداقية  مي�ش  قد  نحو  وعلى  هناك,  اأو  هنا  العام,  الراأي  انقالب 

االإ�رضائيلية  احلكومة  مب�شداقية  اأو  �شعبها  اأمام  التحرير  منظمة 

وتعهداتها االنتخابية التي مل يجف احلرب الذي كتبت به بعد.

التفاو�ش  �رضورة  على  اأنف�شهم  الفل�شطينيون  ن  وطَّ وهكذا 

الف�شائيات  واأ�شواء  الكامريات  عيون  عن  بعيدة  �رضية  قناة  عرب 

اأن  ذلك  على  الفل�شطينيني  �شجع  ومما  املعرت�شني.  واعرتا�شات 

بع�ش  واأن  التوجه,  هذا  عن  ور�شاها  ا�شتعدادها  اأبدت  اإ�رضائيل 

املوقف  تطوير  باأهمية  اقتنع  قد  الرنويجية  احلكومة  من  املقربني 

الرنويجي ومتكينه من �شحب الب�شاط من حتت اأقدام اجلال�شني على 

.
65

طاولة املفاو�شات العلنية

بع�ش  االتفاق  هذا  عن  احلديث  قبل  �شالح  حممد  حم�شن  وي�شرتجع 

�رضي  اجتماع  ُعقد   ,1990 �شنة  ففي  باجتاهه,  دفعت  التي  االأحداث  خيوط 

ومروان  �رضيف  اأبو  وب�شام  �شارون  اأريل  بني  بباري�ش  خا�شقجي  فيال  يف 

كنفاين, كان على جدوله اإقامة حكم ذاتي فل�شطيني يف قطاع غزة. وقد دخلت 

 ,Terje Rød-Larsen الرنويج على خط املفاو�شات عرب تريي رود الر�شن

يف  الفل�شطينيني  واأو�شاع  ظروف  يف  يبحث  نرويجي  معهد  رئي�ش  وهو 

االأر�ش املحتلة, وقد تعرف على يو�شي بيلني Yossi Beilin اأحد املقربني من 

�شمعون برييز Shimon Peres, وعر�ش عليه يف ني�شان/ اأبريل 1992, عقد 

االإ�رضائيلية  االنتخابات  بيلني بعد  اأ�شبح  مباحثات �رضية مع م.ت.ف. وقد 

يف الرنويجيني  الديبلوما�شيني  اأحد  وقام  برييز  اخلارجية  لوزير   نائباً 

حازم حممد زعرب, مرجع �شابق, �ش 99.  
65
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ا�شتعداد  على  بالده  باأن  بيلني  على  عر�ش  بتقدمي   ,1992 �شبتمرب  اأيلول/ 

ويف الفل�شطينية.  التحرير  منظمة  مع  لالت�شال  ال�رضي  املعرب   لتكون 

كانون االأول/ دي�شمرب 1992, بداأت الرتتيبات العملية للمفاو�شات ال�رضية, 

 ,Yair Hirschfeld هري�شفليد  يائري  الربوفي�شور  االإ�رضائيليني  عن  فالتقى 

االأعمال  رجل  عالء(  )اأبو  قريع  اأحمد  مع  حيفا,  بجامعة  التاريخ  اأ�شتاذ 

.
66

والقيادي يف حركة فتح يف فندق �شانت جيم�ش بلندن

مّت التوقيع الر�شمي على اتفاق اأو�شلو يف وا�شنطن يف 1993/9/13 ووّقعه 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �رض  اأمني  عبا�ش  حممود  الفل�شطيني  اجلانب  عن 

التحرير الفل�شطينية وع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح, والذي توىل متابعة 

�شمعون  االإ�رضائيلي  اجلانب  عن  ووّقعه  بنف�شه,  ال�رضية  املفاو�شات  هذه 

برييز وزير اخلارجية, كما وّقعه وزيرا خارجية اأمريكا ورو�شيا ك�شاهدين. 

وُيعّد هذا االتفاق بحق منعطفاً تاريخياً يف م�شار الق�شية الفل�شطينية؛ فهو اأول 

اتفاق يوّقعه الفل�شطينيون واالإ�رضائيليون ويتم مبوجبه ت�شوية �شلمية, وهو 

يعك�ش مدى التنازالت الهائلة التي ا�شطرت قيادة منظمة التحرير اإىل تقدميها 

.
حتى حت�شل على اتفاق �شبيه يف جوهره باتفاق كامب ديفيد 671978

 ,471-470 �ش  الفل�سطينية,  الق�سية  يف  منهجية  درا�سات  فل�سطني:  �شالح,  حممد  حم�شن   
66

بت�رضف.

املرجع نف�شه.  
67
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اخلامتة

 ,1982 لبنان  املقاتلة من  الفل�شطينية  القوات  اإنه بخروج  القول هنا  ميكن 

فقد انتهت مرحلة تاريخية كاملة من مراحل الن�شال الفل�شطيني يف مواجهة 

قيادة  تقوده  كانت  الذي  الفل�شطيني  امل�شلح  الكفاح  مرحلة  وهي  االحتالل, 

�شياغة  اإعادة  مرحلة  عديدة  العتبارات  وبداأت  الفل�شطينية,  التحرير  منظمة 

والتفكري  قبل,  من  مرفو�شاً  كان  مبا  للقبول  جديد,  من  الفل�شطيني  الوعي 

اأخرى غري  اإنهاء ال�رضاع العربي - االإ�رضائيلي عرب بوابة  اجلدي واجلاد يف 

بوابة العمل امل�شلح, وهي بوابة التفاو�ش املبا�رض مع االحتالل وبوابة احلل 

ال�شلمي اأو الت�شوية ال�شلمية للق�شية الفل�شطينية.

ا�شت�شعاف  اإىل  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  الع�شكري  االإنهاك  اأدى 

تبني  باجتاه  جديدة  دفعات  فيها,  الواقعية  تيار  اأن�شار  وك�شب  �شيا�شي, 

يف العربي  الت�شوية  م�رضوع  على  املنظمة  موافقة  وكانت  ال�شلمية,   احللول 

عندما  بـ“اإ�رضائيل”  �شمنياً  اعرتافاً  ت�شمن  اإذ  كبرياً,  تنازالً   1982 فا�ش  قمة 

على  وافقت  كما  ب�شالم,  العي�ش  يف  املنطقة  يف  الدول  جميع  حّق  على  وافقت 

الدخول يف مفاو�شات لتحقيق الت�شوية.

اأن  الفل�شطينية ما ميكن  التحرير  لبنان, واجهت منظمة  بعد اخلروج من 

انعك�شت على   ,1987-1983 الفرتة  �شنواٍت عجافاً خ�شو�شاً خالل  ي�شمى 

�شكل تراجع يف االأداء الن�شايل امل�شلح, ويف التاأثري والفاعلية ال�شيا�شية, بحكم 

ت�شتت قيادات املنظمة ومقاتليها وحتى مكاتبها واأدواتها يف بلدان عربية عدة, 

ا�شتقاللية  على  انعك�ش  الذي  االأمر  �شيا�شية,  اختالفات  من  بينها  ما  بينها 

القرار الفل�شطيني الذي كانت تتباهى به املنظمة من قبل.

وعلى الرغم من حماوالت منظمة التحرير الفل�شطينية نقل ثقل العمل اإىل 

اإال  غزة(,  وقطاع  الغربية  )ال�شفة   1967 �شنة  املحتلة  الفل�شطينية  االأرا�شي 
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اأنها مل تتمكن العتبارات عديدة من حتقيق جناحات كبرية على هذا ال�شعيد, 

خ�شو�شاً يف ظّل ت�شاعد وترية م�شاريع الت�شوية املقرتحة التي باتت ت�شغط 

على قيادة املنظمة, للولوج يف عملية الت�شوية, ويف ظّل مزاحمة حما�ش واجلهاد 

االإ�شالمي �شعبية منظمة التحرير الفل�شطينية يف االأرا�شي املحتلة �شنة 1967, 

الت�شوية  عملية  نحو  بالتحرك  املنظمة  قيادات  قرار  على  كثرياً  اأثر  ذلك  فاإن 

وتبقى  اأرجلهم,  حتت  من  الب�شاط  �شحب  يتم  ال  حتى  للق�شية  ال�شيا�شية 

املنظمة وقياداتها حمافظني على تواجدهم وعلى �رضعيتهم اأي�شاً.
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النتائج

منظمة  على  لبنان  من  اخلروج  بتداعيات  يتعلق  فيما  الدرا�شة,  خل�شت 

التحرير الفل�شطينية, اإىل النتائج التالية:

التحتية  للبنية  قوية  �رضبة  مبثابة   ,1982 �شنة  لبنان  من  اخلروج  كان   .1

اإىل منظمة �شيا�شية,  للمنظمة, وحتولت املنظمة بعدها من منظمة حترير 

اأ�ش�ش الق�شية الفل�شطينية مب�شاركة املنظمة على  كما اأن احلرب و�شعت 

اأن يكون احلل اإقامة حكم ذاتي للفل�شطينيني, ومّت تنفيذ ذلك باتفاق اأو�شلو 

يف اأيلول/ �شبتمرب 1993.

اأجواء عربية جديدة  اإيجاد  اأجواء ما بعد اخلروج من لبنان على  �شاعدت   .2

واأ�شهمت  م�رض.  اختطته  الذي  الت�شوية  منحنى  متابعة  باجتاه  ت�شري 

حالة العجز العربي وعدم جدية اأو فاعلية برامج املقاومة والتحرير التي 

تعلنها يف طرح م�شاريع ت�شوية تلقى قبوالً وتبنياً ر�شمياً عربياً, وتت�شمن 

مع  ال�شلمي  والتعاي�ش   ,1948 �شنة  املحتلة  فل�شطني  اأر�ش  عن  التنازل 

الكيان ال�شهيوين.

اأّثرت حرب 1982 يف م�شرية الكفاح امل�شلح الفل�شطيني واحلركة الوطنية   .3

مب�رضوعات  فل�شطينياً  الر�شا  من  حالة  واأفرزت  وقيادتها,  الفل�شطينية 

الفل�شطيني  الوطني  امل�رضوع  وانتقل  واأجنبية,  عربية  �شيا�شية,  ت�شوية 

اإىل  عملياً,  كامل  ب�شكل   1982 �شنة  لبنان  على  االإ�رضائيلي  العدوان  منذ 

الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية  الدولة  هو  واحد  هدف  حتقيق  على  العمل 

وقطاع غزة, وحتويل برنامج احلل املرحلي اإىل م�رضوع بناء دولة.

املتعاظمة  والتبعات  االأعباء  من  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  تخففت   .4

لوجودها على ال�شاحة اللبنانية, وا�شتنزاف طاقاتها وقدراتها يف اال�شتباك 

اليومي مع االحتالل االإ�رضائيلي, مع ت�شابكات الو�شع الداخلي اللبناين, 
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�شلباً  التخفف  هذا  انعك�ش  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى  االإقليمية,  واأبعاده 

على عمل املنظمة؛ اإذ عجل هذا التخفف, على غري التوقع, يف حتول املنظمة 

باجتاه احللول ال�شلمية للق�شية الفل�شطينية.

 1987 مل تتمكن قيادة منظمة التحرير الفل�شطينية من ا�شتثمار انتفا�شة   .5

 ,1982 لبنان  من  اخلروج  قبل  كان  كما  املقاوم  العمل  موقع  ال�شتعادة 

وهذا واإن كان مفهوماً بحكم الظروف التي اأحاطت باملنظمة بعد اخلروج 

اأو مقبوالً هو ذلك الر�شا التام بتوقيع  من لبنان, فاإن ما مل يكن مفهوماً 

اتفاق اأو�شلو الذي ال يلبي احلد االأدنى من طموحات ال�شعب الفل�شطيني 

خ�شو�شاً يف ظل االنتفا�شة ال�شعبية.

الت�شابكات  عن  بنف�شها  الناأي  من  التحرير  منظمة  قيادات  تتمكن  مل   .6

واالختالفات العربية - العربية التي تلت اخلروج من لبنان 1982, بل اإنها 

للوقوف مع طرف �شّد طرف, كما حدث  اأحياناً  وجدت نف�شها م�شطرة 

اإبان االجتياح العراقي للكويت �شنة 1990, وهو ما اأثر الحقاً على الدعم 

العربي املادي واملعنوي للمنظمة وللفل�شطينيني ب�شكل عام, وبالتايل �شّكل 

عبئاً اإ�شافياً على منظمة التحرير للقبول ب�شيا�شة االأمر الواقع.

الفل�شطينية ال�شلطة  واإن�شاء   1993 �شنة  اأو�شلو  اتفاق  توقيع  بعد   .7 

و�شيطرت  الواجهة,  عن  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  غابت   ,1994 �شنة 

ال�شلطة على امل�شهد الفل�شطيني ب�شكل كامل, بينما بقيت املنظمة يف حالة 

كما  ذلك؛  اإىل  ال�شلطة  قيادة  حاجة  حني  ا�شتدعاوؤها  ويتم  كامل  جمود 

الرئي�ش  1996 بح�شور  �شنة  املنظمة  بنود ميثاق  اإلغاء بع�ش  حدث عند 

مواجهة  يف  كفّزاعة  اأو  غزة.  يف   Bill Clinton كلينتون  بيل  االأمريكي 

املعار�شة  اخل�شو�ش,  وجه  على  منها  االإ�شالمية  الفل�شطينية,  القوى 

مل�شار الت�شوية ال�شلمية واتفاق اأو�شلو.
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�سدر من �سل�سلة

مة ة حمكَّ درا�سات علميَّ

�شابر رم�شان, دور احلركة الطالبية الفل�سطينية يف التحرر الوطني:   .1
الفر�س واملعيقات, درا�شة علمية حمّكمة )1(, 2016.

اإىل  ال�ست�رساق  من  والغرب  ال�سهيونية  بدر,  عثمان  اأ�رضف   .2
الإ�سالموفوبيا, درا�شة علمية حمّكمة )2(, 2016.

الواقع،  الغربية:  ال�سفة  يف  املوحد  املعلمني  حراك  رم�شان,  �شابر   .3
والديناميات، واآفاق امل�ستقبل, درا�شة علمية حمّكمة )3(, 2017.

وائل املبحوح, حما�س بني امليثاق والوثيقة: قراءة يف الثابت واملتغري,   .4
درا�شة علمية حمّكمة )4(, 2017.

خالل  �سورية  خميمات  من  الفل�سطينيني  الالجئني  هجرة  مراد,  حنني   .5
النزاع امل�سلح )2011-2016(, درا�شة علمية حمّكمة )5(, 2017.

امل�رسوع  1967 على  تداعيات حرب �سنة  حمدي ح�شني واأ�رضف بدر,   .6
الوطني الفل�سطيني, درا�شة علمية حمّكمة )6(, 2017.

وائل عبد احلميد املبحوح, تداعيات العدوان الإ�رسائيلي على لبنان 1982   .7
علمية  درا�شة  الفل�سطينية,  التحرير  ملنظمة  ال�سيا�سي  ال�سلوك   على 

حمّكمة )7(, 2018.
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من اإ�سدارات 

مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

ال�شل�شلة هذه  من  �شدر  الفل�سطيني,  ال�سرتاتيجي  التقرير  �سل�سلة   .1 

10 جملدات, تغطي الفرتة 2017-2005. 

�سل�سلة الوثائق الفل�سطينية, �شدر من هذه ال�شل�شلة 7 جملدات, تغطي   .2

الفرتة 2011-2005.

جملدات,   4 ال�شل�شلة  هذه  من  �شدر  الفل�سطينية,  اليوميات  �سل�سلة   .3

تغطي الفرتة 2017-2014.

�سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً, �شدر من هذه ال�شل�شلة 13 كتاباً.  .4

�سل�سلة تقرير معلومات, �شدر من هذه ال�شل�شلة 28 كتاباً.  .5

كتب علمية متنوعة )80 كتاب(.  .6

كتب باللغة الأجنبية )30 كتاب(.  .7

كتب  من  وف�شول  والدرا�شات  الكتب  من  الكثري  الزيتونة  مركز  يوفر 

االإلكرتوين: الرابط  على  االطالع  يرجى  موقعه,  عرب  املجاين   للتحميل 

https://www.alzaytouna.net
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قواعد الن�سر

مة ة حمكَّ يف �سل�سلة درا�سات علميَّ

يرحب مركز الزيتونة بالدرا�شات العلمية التي ُتعنى باملجاالت ال�شيا�شية   .1

واال�شرتاتيجية, وخ�شو�شاً تلك املتعلقة بق�شية فل�شطني وما يرتبط بذلك 

عربياً واإ�شالمياً ودولياً.

ي�شرتط يف الدرا�شات املر�شلة اأال تكون قد ن�رضت �شابقاً, واأن تلتزم مبناهج   .2

البحث العلمي املعتمدة.

بحدود  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ملخ�ش  الدرا�شة  مع  الباحث  يرفق   .3

120–150 كلمة.

تخ�شع املواد املر�شلة للتحكيم العلمي االأويل من هيئة التحرير, ثم تر�شل   .4

للتحكيم العلمي اخلارجي, وفق االأعراف العلمية العاملية. ومن حق الهيئة 

رف�ش اأي من الدرا�شات املر�شلة, اأو طلب التعديالت الالزمة قبل اإجازتها 

ا�شتالم  من  �شهرين  خالل  بالقرار  الكاتب  تبليغ  ويتم  للن�رض.  نهائياً 

الدرا�شة.

للدرا�شات  واالإلكرتوين  الورقي  الن�رض  حقوق  بكافة  املركز  يحتفظ   .5

وترجمتها, وال يجوز اإعادة ن�رضها اإال باإذن خطي م�شبق من املجلة.

ُتراَعى يف كتابة الدرا�شات املو�شوعية والدقة, وقواعد التوثيق واالقتبا�ش,   .6

وعمل الهوام�ش بالطرق املتعارف عليها علمياً, والتي تت�شمن:

ا�شم  الن�رض:  )مكان  الطبعة  ورقم  الكتاب,  وعنوان  املوؤلف,  ا�شم  الكتب:   •

النا�رض, تاريخ الن�رض(, واأرقام ال�شفحات.

املجالت: ا�شم كاتب املقال, وعنوان املقال, وا�شم املجلة اأو الدورية, ورقم   •

العدد, وتاريخ العدد, واأرقام ال�شفحات.
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ومكان  ال�شحيفة,  وا�شم  املقال,  وعنوان  املقال,  كاتب  ا�شم  ال�شحف:   •

�شدورها, وتاريخ العدد. 

ملزيد من التف�شيالت حول طرق التوثيق, يرجى فتح الرابط التايل:

https://link.alzaytouna.net/Guidelines_Refereed-Academic-

Studies

اأن  Microsoft Word, مع مراعاة  الدرا�شات على برنامج  اإر�شال  7. يرجى 
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تداعيات العدوان الإ�سرائيلي على لبنان �سنة 1982

Following this aggression, President Ronald Reagan 
announced his plans to solve the Arab-Israeli conflict, the Arab 
Summit Conference adopted an Arab peace plan (The 1982 
Fez Plan), and the Soviet Union presented a peace plan (The 
Brezhnev Peace Plan).

The Palestinian National Council (PNC) supported the Fez 
and Brezhnev plans and rejected Reagan’s plan. These steps 
paved the way for King Hussein’s Jordanian-Palestinian peace 
initiative, based on the principle of land for peace, under the 
United Nations supervision, and for ‘Arafat’s signature of the 
1988 Stockholm Document. Afterwards came the Oslo Accords 
in 1993, and the PLO entered a stalemate, while the Palestinian 
Authority became at the forefront of the scene.

Keywords: 
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Oslo Accords
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Abstract
The Repercussions of the 1982 Israeli Invasion of 

Lebanon, on the Political Attitude of the PLO Until the Oslo 
Accords 1993 (Analytical Study)

Israel did not find any difficulty in justifying its invasion of 
Lebanon, from which the resistance operations were launched. 
The Israeli leadership considered the Palestinian resistance 
in Lebanon dangerous, and that using force is better than the 
political option, in addition, it wanted to secure its northern 
borders and have a buffer zone, hence it tried to establish a 
regime loyal to it, willing to forge a “peace agreement.” 

In the summer of 1982, the Israeli invasion succeeded in 
expelling the leadership of the Palestine Liberation Organization 
(PLO) and the resistance fighters out of Lebanon, who were 
distributed over six Arab countries. This expulsion accelerated 
the PLO decision to move into the occupied Palestinian 
territories.

As a result, the Palestinian refugees lost a strong supporter, 
the Lebanese National Forces received a heavy blow and the 
Sabra and Shatila massacre was committed. The invasion 
revealed security breaches and weaknesses in the Palestinian 
revolution, in addition to fissures and splits within the Fatah 
movement (led by Abu Musa). Consequently, the “pragmatic 
trend” gained new impulses in order to adopt peaceful solutions 
and enter negotiations.




