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ق�صية فل�صطني 1967–1987

مقدمة:

�لف�صائل  وبقيادة  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �لهوية  ببوز   1987-1967 �لفرتة  تتميز 

�لفل�صطينية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وبنجاح �ملنظمة يف حتقيق �العرت�ف بها كممثل 

�رشعي وحيد لل�صعب �لفل�صطيني، وحت�صيل مقعد لها كمر�قب يف �الأمم �ملتحدة.

حدود  و�إغالق  �لفل�صطينية،  للق�صية  �لعربي  �لبعد  برت�جع  �أي�صاً  تتميز  فرتة  وهي 

دول �لطوق يف وجه �لعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني، و�نتهاء حقبة �حلروب �لعربية �لر�صمية 

مع “�إ�رش�ئيل”، ودخول م�رش يف ت�صوية �صلمية مع “�إ�رش�ئيل”.

وتر�فق خروج �ملقاومة �لفل�صطينية من �الأردن، وغرقها يف م�صتنقع �حلرب �الأهلية 

�لفل�صطينية  �لقيادة  1982 مع ميول متز�يدة لدى  لبنان �صنة  �إخر�جها من  لبنان، ثم  يف 

للعمل �ل�صيا�صي، و�حللول �ملرحلية، و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية على �أّي جزء يتم حتريره 

من فل�صطني.

د�خل  يف  �لفل�صطيني  �الإ�صالمي  �لتيار  ت�صاعد  �لفرتة  هذه  �صهدت  نف�صه  �لوقت  ويف 

يف  معاملها  ظهرت  بها،  ي�صتهان  ال  �صعبية  قوة  ي�صكل  �أ�صبح  حيث  وخارجها،  فل�صطني 

�مل�صاجد و�ملد�ر�ص و�جلامعات و�لنقابات وموؤ�ص�صات �لعمل �خلريي؛ كما ظهرت �الأنوية 

�الأوىل للعمل �لع�صكري �الإ�صالمي �ملقاوم.

اأواًل: بروز الهوية الفل�سطينية:

�لعربية  �الأنظمة  فحاولت  �لعربية،  �لكر�مة  يف  غائر�ً  ُجرحاً   1967 حرب  �أحدثت 

��صتيعاب �ل�صدمة و��صتعادة ثقة �جلماهري بها، و�جتمع �لزعماء �لعرب يف �خلرطوم يف 

�الإ�رش�ئيلي،  بالكيان  �أن ال �صلح وال مفاو�صات وال �عرت�ف  8/29-1967/9/1 معلنني 
م�رش  ودخلت  �مل�صلحة.  قو�تها  بناء  الإعادة  �لطوق  دول  بدعم  �لعربية  �لدول  وتعهدت 

و�صورية يف حرب ��صتنز�ف مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، خ�صو�صاً يف �لفرتة من �آب/ �أغ�صط�ص 

لدى  �ملعنويات  ورفع  �لثقة  �إعادة  يف  ما  حّد  �إىل  �أ�صهمت   ،1970 �أغ�صط�ص  �آب/  �إىل   1968
�جلي�صني �مل�رشي و�ل�صوري.
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حلالة  وجتاوز�ً  �ل�صعبي،  �ل�صخط  ملوجات  تفادياً  �لعربية  �الأنظمة  ��صطرت  وقد 

�لذي  �لفل�صطيني،  �لفد�ئي  للعمل  �ملجال  �إف�صاح  �إىل   ،1967 حرب  عن  �لناجتة  �الإحباط 

�لتنظيمات  و��صتطاعت  ولبنان.  �الأردن  يف  وو��صعة  قوية  قو�عد  يبني  �أن  ��صتطاع 

برئا�صة  �أ�صبحت  �لتي  م.ت.ف  قيادة  �إىل  �لو�صول  فتح  بقيادة  �لفل�صطينية  �لفد�ئية 

وحرب  �مل�صلح  �ل�صعبي  �لكفاح  خط  وبرز   .1969 فب�ير  �صباط/  منذ  عرفات  يا�رش 

م.ت.ف  ومتكنت  كبري�ً.  زخماً  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صخ�صية  و�كت�صبت  �لع�صابات، 

�حل�صول  من   1974 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �لرباط  يف  �لعرب  �لزعماء  موؤمتر  يف 

ويف  �لفل�صطيني.  لل�صعب  وحيد�ً  �رشعياً  ممثالً  بها  �العرت�ف  على  �لعربية  �لدول  من 

�صيا�صياً،  �نت�صار�ً  حققت  �لتايل  �ل�صهر 

خطابه  الإلقاء  عرفات  يا�رش  ُدعي  عندما 

ومّت  بنيويورك،  �ملتحدة  �الأمم  مقر  يف 

تعد  ومل  مر�قباً.  ع�صو�ً  م.ت.ف  قبول 

فل�صطني  ق�صية  مع  تتعامل  �ملتحدة  �الأمم 

طو�ل  حدث  كما  فقط،  الجئني  كق�صية 

منذ  �أخذت  و�إمنا  �ملا�صية،  �صنة  �لع�رشين 

�ل�صبعينيات  يف  قر�ر�ت  و�أ�صدرت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  بوجود  تعرتف   1969/12/10

لنيل  �مل�رشوعة  �ل�صبل  كافة  و�تخاذ  بل  م�صريه،  تقرير  يف  فل�صطني  �صعب  حّق  توؤيد 

حقوقه، ومنها �لكفاح �مل�صلح.

ومنذ �صنة 1974 عادت ق�صية فل�صطني لتدرج بند�ً م�صتقالً على جدول �أعمال �الأمم 

3236  �ملتحدة الأول مرة منذ �الأربعينيات. وكان �أحد �أهم �لقر�ر�ت �ملتخذة �لقر�ر رقم 

�لفل�صطيني، وفيه يوؤيد  �ل�صعب  1975/11/22، ويحمل عنو�ن قر�ر حقوق  �ل�صادر يف 

�لوطنيني،  �ال�صتقالل و�ل�صيادة  حقه يف تقرير م�صريه دون تدخل خارجي، وحقه يف 

وحقه يف �لعودة �إىل �أر�صه، وحقه يف ��صتعادة حقوقه بكل �لو�صائل، وفقاً ملقا�صد ميثاق 

�الأمم �ملتحدة ومبادئه. ثم تو�لت قر�ر�ت “�ل�رشعية” �لدولية �ملوؤيدة للحق �لفل�صطيني، 

�أخذت  �ملتحدة  �الأمم  �أن  �أنف�صهم يف حالة ح�صار �صيا�صي، خ�صو�صاً  �ل�صهاينة  ووجد 

�لعن�رشية.  �لتفرقة  �أ�صكال  من  �صكالً  �ل�صهيونية  تعّد  قر�ر�ت  تتخذ   1975 �صنة  منذ 

غري �أن �لواليات �ملتحدة كانت د�ئماً على ��صتعد�د للوقوف بجانب �لكيان �ل�صهيوين، 

 .
1”Veto “�لفيتو  �لنق�ص  حّق  ��صتخد�مها  عب  ملزمة  دولية  قر�ر�ت  �أي  ونق�ص 

• ي��رش عرف�ت يف االأمم املتحدة، 1974
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وهكذ� فاإن �لكفاح �مل�صلح �أجب �لعامل على �صماع �صوت �أبناء فل�صطني، وفر�ص عليهم 

�لعربي  و�لتمزق  �لفل�صطينية، و�ل�صعف  �ملقاومة  تلقتها  �لتي  �ل�رشبات  لكن  �حرت�مه. 

و�الإ�صالمي، قلاّل من �إمكانات �ال�صتفادة �جلدية من �لدعم �لدويل.

�لعربية  �ل�صاحة  على  ت�صاعد  قد  �ل�صيا�صية  �لفل�صطينية  �ملكا�صب  خط  كان  و�إذ� 

و�لدولية يف هذه �ملرحلة، فاإن خط �لعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني �مل�صلح، وخط �لدعم �لعربي 

�لفاعل، �للذين �صهد� �صعود�ً يف �لبد�ية، ما لبثا �أن تر�جعا و�نح�رش� �إىل م�صتويات متدنية، 

يف �لن�صف �لثاين من هذه �ملرحلة، بحيث �أّثر �صلباً على �ملكا�صب �ل�صيا�صية نف�صها.

ثانيًا: الكفاح الفل�سطيني امل�سّلح:

كانت �لفرتة 1967-1970 هي �لفرتة �لذهبية للعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني حيث كانت 

للعمليات مفتوحة  كم(   79( لبنان  ومع  كم(   360( �ملحتلة  فل�صطني  مع  �الأردن   حدود 

�لفد�ئية. وكانت معركة �لكر�مة يف 1968/3/21 �لتي وقف فيها �لفد�ئيون �لفل�صطينيون 

�لقو�ت  مو�جهة  يف  �الأردنية  و�لقو�ت 

فادحة،  خ�صائر  وكبَّدوها  �الإ�رش�ئيلية، 

للمقاومة  ومادياً  معنوياً  ن�رش�ً 

�الآالف  ع�رش�ت  فاندفع  �لفل�صطينية. 

للتطوع للقتال، وقد تطور �لعمل �لفد�ئي 

ً �صهريا عملية   12 من   �لفل�صطيني 

ً �صهريا عملية   52 �إىل   ،1967  �صنة 

�صنة  �صهرياً  عملية   199 �إىل   ،1968 �صنة 

�الأ�صهر  يف  �صهرياً  عملية   279 �إىل   ،1969

.
�الأوىل من �صنة 21970

�لتي  �لعنيفة  �ل�صد�مات  لكن 

و�ملقاومة  �الأردين  �جلي�ص  بني  حدثت 

 1970 �صبتمب  �أيلول/  يف  �لفل�صطينية 

�إخر�ج  �إىل  �أدت   1971 يوليو  متوز/  ويف 

• ي��رش عرف�ت بعد معركة الكرامة

• امللك ح�شني على ظهر دب�بة اإ�رشائيلية 
مدمرة بعد معركة الكرامة
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�أن  غري  �صاحاتها.  �أهم  من  �ملقاومة  وحرمان  �الأردن،  من  �لفل�صطيني  �لفد�ئي  �لعمل 

�ملقاومة �لفل�صطينية ��صتطاعت �أن تر�ّصخ قاعدة نفوذها يف لبنان، لكنها ��صطرت خلو�ص 

�للبناين  �جلي�ص  مع  عنيف  �رش�ع 

 لتحقيق ذلك، و�نتزعت �تفاق �لقاهرة يف

�لذي   ،1969 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

لبنان.  عب  �مل�صلح  �لعمل  حّق  يخّولها 

يف  تدخل  نف�صها  وجدت  �أن  لبثت  ما  ثّم 

حيث  �للبنانية،  �الأهلية  �حلرب  م�صتنقع 

�ملاروين،  �لكتائبي  �لتحالف  ��صتهدف 

�لذي �أ�صعل فتيل �حلرب يف 1975/4/13، 

وقد  �أ�صا�صاً.  �لفل�صطيني  �لتو�جد 

�ملقاومة  طاقات  من  كثري�ً  هذ�  ��صتنزف 

�لعدو  �لرتكيز �صّد  و�أ�صعف قدرتها على  �أبنائها، وم�صادر دعمها،  �لفل�صطينية ودماء 

معارك  �إىل  �ملعاناة  هذه  وتعدت  ب�صددها.  نحن  �لتي  �ملرحلة  نهاية  حتى  �ل�صهيوين 

وحروب مع �أطر�ف حليفة �صابقة مثل حركة “�أمل” �ل�صيعية، �لتي قامت بح�صار مرير 

للمخيمات �لفل�صطينية الأكرث من �صنتني )1985-1987(. وفوق ذلك فاإن م�رش و�صورية 

�لفل�صطينية،  �ملقاومة  وجه  يف  حدودهما  �أغلقتا 

وهذ� جعل �لعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني من �خلارج 

باجتاه فل�صطني �أ�صبه بامل�صتحيل.

�ل�صهيوين  �لكيان  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

�ملناطق  من  �ل�رش�صة  �النتقام  �أ�صاليب  ��صتخدم 

�أم  �الأردن  يف  �صو�ء  �لفد�ئي،  �لعمل  توؤوي  �لتي 

�الأبرياء،  �ملدنيني  من  �النتقام  يف  وبالغ  لبنان،  يف 

وج�صور  م�صانع  من  �لتحتية  �لبنية  تدمري  ويف 

وحمطات كهرباء وحما�صيل زر�عية وغريها. ويف 

�ل�صهاينة بحمالت مكثفة على منطقة  قام  لبنان 

و�غتالو�   ،1972-1970 �لفرتة  خالل  �لعرقوب 

هم  ،1973/4/10 يف  م.ت.ف  قادة  من   ثالثة 

ر احلرب  • ح�دث ب��س عني الرم�نة الذي فجَّ
االأهلية اللبن�نية �شنة 1975

• مك�ن اغتي�ل كم�ل ن��رش، 1973
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حممد يو�صف �لنجار وكمال عدو�ن وكمال نا�رش، وقامو� بحملة �جتياح و��صعة للجنوب 

�للبناين يف �آذ�ر/ مار�ص 1978، جنحو� على �إثرها يف �إن�صاء حز�م �أمني لهم د�خل �حلدود 

قاد  �لذي  حد�د،  �صعد  بقيادة  �للبنانية 

جي�ص لبنان �جلنوبي �لعميل لل�صهاينة. 

 1980/8/19 يف  �ل�صقيف  معركة  ويف 

حققت �ملقاومة �لفل�صطينية جناحاً كبري�ً 

متكنت  عندما  �ل�صهيوين.  �لهجوم  �صّد 

 15 يبلغ  �إ�رش�ئيلي  هجوم  �صّد  من 

�لعدو خ�صائر  تكبد  �صعف عددها، وقد 

ويف   .
3
�الن�صحاب على  �أجبته  كبرية 

�لفرتة 10-1981/7/24 قامت �لطائر�ت 

وح�صي  بق�صف  �الإ�رش�ئيلية  و�ملد�فع 

وقو�عد  و�لقرى  للمدن  متو��صل 

�صملت �لنبطية،  منطقة  يف   �لفد�ئيني 

ال�صت�صهاد  �أدى  مما  وقرية  مدينة   46

ردت  وقد  �آخرين.   600 وجرح   150

مدفعي  بق�صف  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

قاعدة   30 نحو  على  و�صاروخي 

ع�صكرية وم�صتعمرة وبلدة �إ�رش�ئيلية �صمال فل�صطني �ملحتلة.

وكان �جتياح �جلي�ص �ل�صهيوين للبنان يف �صيف 1982 هو �الأ�صخم و�الأعنف، وقد 

بريوت  �أ�صو�ر  عند  توقف  �أنه  غري  ن�صبية،  و�رشعة  ب�صهولة  �جلنوب  �جتياح  من  متكن 

نحو ثمانني يوماً، حيث و�جهته �ملقاومة 

عنيفة،  مبقاومة  وحلفاوؤها  �لفل�صطينية 

كان  �لذي  �لوقت  يف  كبرية،  وت�صحيات 

�لعامل �لعربي و�الإ�صالمي و�لدويل يقف 

موقف �ملتفرج. بد�أ �الجتياح �الإ�رش�ئيلي 

فيه  و��صرتك   1982/6/4 يف  للبنان 

�أ�صل )من  جندي  �ألف   125  نحو 

 • احلزام االأمني يف جن�ب لبن�ن )الذي ت�شكل
بقي�دة �شعد حداد اأ�شفل ميني اخلريطة(

• االجتي�ح االإ�رشائيلي للبن�ن، 1982



100

الق�سية الفل�سطينية

�لعامل(  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قو�م  هم  �ألفاً   170
يونيو  حزير�ن/   9 يوم  ويف  دبابة.   1,600 ت�صاندهم 

��صتمرت  حيث  بريوت،  م�صارف  �إىل  و�صلت  قد  كانت 

وقد   .)1982/8/12-6/9( يوماً   65 بريوت  معركة 

��صطرت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية للمو�فقة على وقف �إطالق 

�أن ف�صلت يف �حتالل بريوت  1982/8/12، بعد  �لنار يف 

�أهد�فها  حققت  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �أن  غري  �لغربية. 

�ملقاومة  خروج  �لرتتيبات  �قت�صت  �إذ  عام،  ب�صكل 

لبنان،  من  م.ت.ف  وقيادة  �لفل�صطينية 

فل�صطيني  �ألف   11 نحو  خروج  �إىل  �أدى  مما 

يف  مع�صكر�ت  �إىل  توجهو�  حيث  مقاتل، 

)�ل�صمايل  و�ليمن  وتون�ص  و�لعر�ق  �صورية 

و�جلنوبي( و�جلز�ئر و�ل�صود�ن.

ومل حترتم �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية تعهد�تها، 

�أ�صبوعني  بعد  �لغربية  بريوت  �قتحمت  فقد 

من خروج �ملقاومة �لفل�صطينية، و�أ�رشفت بنف�صها على تنفيذ �لقو�ت �النعز�لية �مل�صيحية 

�ملتع�صبة ملذبحة �صب� و�صاتيال يف 16-1982/9/18 و�لتي �أدت �إىل ��صت�صهاد نحو 3,500 

فل�صطيني ولبناين من �ملدنيني �الأطفال و�لن�صاء و�ل�صيوخ.

وبالرغم  ولبناين،  فل�صطيني  �ألف   55 نحو  وجرح  ��صت�صهاد  �إىل   1982 حرب  ّدت 
َ
�أ

�ل�صهاينة ف�صلو� يف  �أن  �أثبت �صجاعته وكفاءته، وبالرغم من  �لفل�صطيني  �ملقاتل  �أن  من 

�صحق �لفد�ئيني وقيادتهم، �إال �أنهم جنحو� يف تدمري معظم �لبنية �لتحتية للعمل �لفد�ئي 

• ط�ئرة اإ�رشائيلية تق�شف بريوت 
�شنة 1982

• خروج املق�ومة الفل�شطينية من لبن�ن

• مذبحة �شربا و�ش�تيال، 1982
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�لفل�صطيني، بحيث مل تعد ت�صكل خطر�ً جاد�ً على �لكيان �ل�صهيوين، ووجدت م.ت.ف 

.
4
نف�صها بعيدة عن فل�صطني، حمرومة من �لعمل �لع�صكري يف دول �لطوق

ونتيجة ملا �صبق، فاإن معدل �لعمليات �لفد�ئية من �خلارج قد �نخف�ص يف �ل�صبعينيات، 

�لعمليات  من  عدد  تنفيذ  مّت  �أنه  غري  �لثمانينيات.  يف  جد�ً  متو��صعة  حدود  �إىل  وتر�جع 

�إليها،  �الإ�صارة  جتدر  �لتي  �لنوعية 

 Savoy Attack �صافوي  عملية  مثل 

يف  �أبيب  تل  يف  فتح  حركة  نفذتها  �لتي 

 100 نحو  مقتل  �إىل  و�أدت   ،1975/3/6

�لتي  عدو�ن  كمال  وعملية  �إ�رش�ئيلي، 

�لتي   ،1978/3/11 يف  �أي�صاً  فتح  نفذتها 

�إ�رش�ئيلياًً.   82 وجرح   37 مقتل  �إىل  �أدت 

لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  وبرزت 

�لطائر�ت  �ختطاف  جمال  يف  فل�صطني 

خ�صو�صاً �صنة 1970، ويف �لهجوم على 

�إىل  �أدى  مما   ،1972/5/30 يف  �للد  مطار 

مقتل 31 وجرح 80 �آخرين. ونفذت �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة عملية �خلال�صة يف 

، كما نفذت �جلبهة نف�صها 
5
1974/4/11 مما �أدى �إىل مقتل 18 �إ�رش�ئيلياً وجرح 15 �آخرين

عملية �لطائرة �ل�رش�عية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1987. ونفذت �جلبهة �لديوقر�طية 

• عملية اختط�ف الط�ئرات وتدمريه� التي 
ق�مت به� اجلبهة ال�شعبية �شنة 1970

• منفذو عملية اخل�ل�شة �شنة 1974

• منفذو عملية �ش�ف�ي �شنة 1975
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�إ�رش�ئيلياً   27 مقتل  �إىل  �أدت  �لتي   1974/5/15 يف  تر�صيحا  عملية  مثل  مهمة  عمليات 

وجرح �لكثري، وعمليات بي�صان وطبيا وعني زيف و�لقد�ص.

�إىل  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لع�صكري  �الإنهاك  �أدى   1982 �صنة  فمنذ  وهكذ�، 

“�لو�قعية” فيها دفعات جديدة باجتاه تبنّي  �أن�صار تيار  ��صت�صعاف �صيا�صي، وك�صب 

فرتة  منذ  �ل�صيا�صي  خطابها  من  ُتغريِّ  بد�أت  م.ت.ف  �أن  و�حلقيقة  �ل�صلمية.  �حللول 

ت�صم  �لتي  �لديوقر�طية  �لعلمانية  �لدولة  �إقامة  �إىل  �ل�صتينيات  �أو�خر  يف  فدعت  مبكرة، 

�لفل�صطينيني و�ليهود، متنازلة عن �رشورة عودة �ملهاجرين �ليهود �إىل بالدهم. ثم تبنّت 

يف �ملجل�ص �لوطني �لثاين ع�رش يف 1-1974/6/8 برنامج �لنقاط �لع�رش ، �لذي يف�صح �ملجال 

�لطريق  �مل�صلح هو  �لكفاح  �أن كان  �ل�صيا�صي كاأحد و�صائل حترير فل�صطني، بعد  للعمل 

�لوحيد لتحريرها، كما يف�صح �ملجال للحلول �ملرحلية والإقامة �لدولة �لفل�صطينية على �أي 

جزء من فل�صطني يتم حتريره )�أو ��صرتجاعه بطرق �أخرى(. وكانت مو�فقة م.ت.ف على 

�عرت�فاً  ت�صمن  �إذ  كبري�ً،  تنازالً   1982 �صنة  فا�ص(  )م�رشوع  �لعربي  �لت�صوية  م�رشوع 

�صمنياً بالكيان �ل�صهيوين وما �غت�صبه من معظم �أر��صي فل�صطني �صنة 1948، عندما 

و�فقت على حّق جميع دول �ملنطقة يف �لعي�ص ب�صالم )مبا فيها �لكيان �ل�صهيوين(، كما 

. وو�جهت م.ت.ف �صنو�ت عجافاً 
6
و�فقت على �لدخول يف مفاو�صات لتحقيق �لت�صوية

ويف  �مل�صلح،  �لن�صايل  �الأد�ء  يف  تر�جع ٍ �صكل  على  �نعك�صت   1987-1983 �لفرتة  خالل 

�لتاأثري و�لفاعلية �ل�صيا�صية حتى يف �لو�صط �لعربي نف�صه.

ثالثًا: البالد العربية وق�سية فل�سطني:

�أما من ناحية �لبالد �لعربية، فاإن تر�صيخ �لهوية �لوطنية �لفل�صطينية ومتثيل م.ت.ف 

�أثقال �مل�صوؤولية جتاه �لق�صية  �إز�حة  ، عملياً، يف  �ل�رشعي �لوحيد للفل�صطينيني قد �صبَّ

عن �أكتافها، وحتميلها للفل�صطينيني وحدهم. وخفتت �أ�صو�ت “قومية �ملعركة” لتنح�رش 

مع  و�أخذت  �لعامل.  قوى  �أعتى  يو�جه  �أن  عليه  كان  �لذي  �ل�صيِّق،  �لفل�صطيني  �الإطار  يف 

�ل�صيا�صي  �لدعم  يف  تنح�رش  �لعربية  �لبلد�ن  م�صوؤولية   ،1973 بعد  خ�صو�صاً  �لزمن، 

�أن  بعد  �لثمانينيات،  منذ  ي�صعف  �أخذ  نف�صه  �القت�صادي  �لدعم  �إن  بل  و�القت�صادي، 

مب�صاكلها  �لنفطية  �لدول  �ن�صغلت  �أن  وبعد  �ملحلية،  �أولوياتها  تقدمي  �إىل  دولة  كل  �صعت 

�لناجتة عن �نخفا�ص �أ�صعار �لنفط. ومل ت�صلم م.ت.ف من م�صاكل مع عدد من �الأنظمة 
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�لعربية، جعلتها �أعجز عن �لقيام مبهامها، فم�صاكلها مع �ل�صاحة �الأو�صع و�الأهم �الأردن 

مع  وم�صاكلها  �ملرحلة،  طو�ل  تهد�أ  مل  لبنان  مع  وم�صاكلها  �ل�صبعينيات،  حقبة  غطت 

�صورية ��صتعرت �صنة 1976، ثم عادت للت�صاعد منذ �صنة 1983 وما تاله، عندما ُطرد 

لبنان،  �صمال  يف  �أن�صاره  تو�جد  على  �لق�صاء  حماولة  ومتت  دم�صق،  من  عرفات  يا�رش 

�لعد�ء  �إىل حالة  �لعام نف�صه. هذ� باالإ�صافة  �لبارد و�لبد�وي يف  وخ�صو�صاً خميمي نهر 

1977-1983( بعد دخولها يف م�رشوع  مع �أكب قوة عربية م�رش )خ�صو�صاً يف �لفرتة 

�لت�صوية �ل�صلمية، وتوقيعها �تفاق كامب 

بينما   .Camp David Accord ديفيد 

�ن�صغل �لعر�ق بحربه مع �إير�ن يف �لفرتة 

فاعليته من  كثري�ً  ليفقد   1988-1980 

على �ل�صاحة... .

بد�ية  يف  �لعربي  �ملوقف  كان  لقد 

خالل  من  مت�صلباً،  �ملرحلة  هذه 

 ،1967 �صنة  �خلرطوم  موؤمتر  الء�ت 

يف  و�صورية  م�رش  دخول  خالل  ومن 

ويف “�إ�رش�ئيل”.  مع  ��صتنز�ف   حرب 

اندلعت   1973 اأكت�بر  االأول/  ت�رشين   6

)حرب  االإ�رشائيلية  العربية  احلرب 

�صورية  فيها  �صاركت  رم�ش�ن(  اأكت�بر/ 

�لطرفان  وحقق  �ل�صهاينة،  �صّد  وم�رش 

�لنجاحات.  بع�ص  �لبد�ية  يف  �لعربيان 

ومتكن �مل�رشيون من �لزحف نحو �جلناح 

د�خل  و�لتوغل  �ل�صوي�ص  لقناة  �ل�رشقي 

�لتوغل  من  �ل�صوريون  متكن  كما  �صيناء، 

�ل�صهاينة،  لبث  ما  لكن  �جلوالن.  د�خل 

�لدعم  من  جوي  ج�رش  من  م�صتفيدين 

• عب�ر اجلي�س امل�رشي قن�ة ال�ش�ي�س يف حرب 
اأكت�بر 1973

• اأريل �ش�رون مت�جه�ً نح� ثغرة الدفر�ش�ار 
يف حرب اأكت�بر 1973

• رفع العلم امل�رشي يف حرب اأكت�بر 1973 
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�ملبادرة،  زمام  �أخذو�  �أن  �الأمريكي، 

�لغربية  �جلهة  يف  �خرت�قاً  فاأحدثو� 

�لدفر�صو�ر(،  )ثغرة  �ل�صوي�ص  لقناة 

�جلوالن،  يف  فقدوه  ما  ��صتعادو�  كما 

جديدة �صورية  قرية   39  و�حتلو� 

�أنه  غري  �صع�صع(.  بجيب  عرف  )ما 

ُذكر �أن مو�فقة م�رش على قر�ر جمل�ص 

UN Security Council بوقف  �الأمن 

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين   22 يف  �حلرب 

��صطرهم  مما  �ل�صوريني،  فاجاأ  قد 

��صتوؤنفت  ذلك  وبعد  �حلرب.  الإيقاف 

نحو ��صتمرت  ��صتنز�ف   حرب 

حيث   ،)1974/5/31-3/13( يوماً   80

�تفاقية  على  �لتوقيع  مّت  حني  توقفت 

 .
7
ف�صل �لقو�ت

وعقدت م�رش �تفاقية فّك �ال�صتباك مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي يف 1974/1/18 ن�ّصت على 

�ن�صحاب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية من غربي �لقناة �إىل م�صافة تبعد 20-30 كم من �رشقي قناة 

�لقناة  �لتي ��صرتجعتها �رشقي  �الأر��صي  �ل�صوي�ص، و�حتفاظ م�رش بقو�ت حمدودة يف 

غربي  من  �ن�صحبت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  كانت   1974/2/21 ويف  كم(.   12-8 )بعمق 

�لقناة “ثغرة �لدفر�صو�ر”. وُعقدت �تفاقية ف�صل �لقو�ت بني �صورية و�لكيان �الإ�رش�ئيلي 

 ،)
2
يف 1974/5/31، وبناء عليها، �ن�صحبت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية من جيب �صع�صع )551 كم

�لذي �حتلته يف حرب 1973، ومن مدينة �لقنيطرة وبع�ص ما حولها، و�لتي �حتلتها �صنة 

.
8
)
2
1967 )112 كم

حرب  يف  �جل�صيمة  �ل�صهاينة  وخ�صائر  �لعربي،  �الأد�ء  يف  �لن�صبي  �لتح�صن  و�عتُب 

و��صتعادة  ُيقهر،  ال  �لذي  �ل�صهيوين  �جلي�ص  الأ�صطورة  ك�رش�ً  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

للمعنويات و�لثقة �لتي �أهينت يف حرب 1967. ومّت ت�صوير حرب ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

غري  �الأبطال.  مبظهر  وم�رش  �صورية  قيادتا  وظهرت  موؤزر�ً،  ن�رش�ً  باعتبارها  عربياً 

�لت�صوية،  باجتاه  �لو�صع  لتحريك  �حلرب  هذه  ��صتخدم  �ل�صاد�ت  �مل�رشي  �لرئي�ص  �أن 

• نت�ئج حرب اأكت�بر 1973 
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“بطل  �إنه  حيث  �لتق�صري،  �أو  �التهام  مو�صع  ذلك  بعد  يو�صع  ال  بحيث  منها  و��صتفاد 

�أكتوبر”، وحيث �إن م�رش “�أّدت ما عليها” جتاه فل�صطني. فقام �ل�صاد�ت بزيارة �لكيان 

�ل�صهيوين يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1977، 

ووّقع �تفاقية كامب ديفيد يف �أيلول/ �صبتمب 

مع  �صالم  يف  م�رش  ُتدخل  �لتي   ،1978

�ل�رش�ع  حالة  وُتوقف  �ل�صهيوين،  �لكيان 

بينما ت�صرتجع م�رش �صبه جزيرة  بينهما، 

�صيناء. وبذلك خ�رشت �لق�صية �لفل�صطينية 

�أهم طرف فاعل يف �ل�رش�ع �صّد �ل�صهاينة، 

مما �أ�صعف م�صتقبالً من �إمكانات �أّي مو�جهات ع�صكرية �صاملة �صّد “�إ�رش�ئيل”.

�إن�صاء  مّت  �الأق�صى  �مل�صجد  �إحر�ق  حادثة  �إثر  �أنه  �إىل  ن�صري  �أن  �ملفيد  من  كان  ورمبا 

�مل�صلمني  لتوحيد جهود  �أمل  بادرة  و�لذي �صكل   ،1969 �صنة  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  منظمة 

هذه  قامت  وقد  فل�صطني.  ق�صية  لدعم 

�الجتماعات،  من  �لكثري  بعقد  �ملنظمة 

ق�صية  بدعم  �لقر�ر�ت  ع�رش�ت  و�أ�صدرت 

فل�صطني �صيا�صياً ومالياً وع�صكرياً و�إعالن 

�جلهاد... . غري �أن قر�ر�تها بقيت حب�ً على 

ورق، الأنها �فتقرت �إىل �أّي �آلية حقيقية ملزمة 

لتنفيذ �لقر�ر�ت. ويبدو �أن �لعديد من بلد�ن 

هذه  منب  ��صتخدمت  قد  �الإ�صالمي  �لعامل 

�ملنظمة لـ“تفريغ” م�صاعر �صعوبها �ملت�صوقة للوحدة وحترير �ملقد�صات، بدالً من �ل�صري 

�الإ�صالمية بقي  �لبلد�ن  �إن بع�ص  �لو�قع. بل  �أر�ص  �أّي بر�مج عملية ذ�ت فاعلية على  يف 

على عالقته بالكيان �ل�صهيوين مثل تركيا، باالإ�صافة �إىل �أن بلد�ن �لعامل �الإ�صالمي �أجمع 

و�لوحيد”،  �ل�رشعي  “�ملمثل  باعتباره  �الأ�صا�صية  �مل�صوؤولية  �لفل�صطيني  �لطرف  حّملت 

و�كتفى �أغلبها بالتمنيات... )هذ� �إن مل ي�صع �لعقبات!!(. مما �أدى حل�رش د�ئرة �ل�رش�ع 

يف �إطار ُقْطري فل�صطيني، وعزل �لبعدين �لعربي و�الإ�صالمي عملياً عن هذه �لد�ئرة. وقد 

�أثرت �لنز�عات بني �مل�صلمني �أنف�صهم �صلباً على دور �لعامل �الإ�صالمي، كاحلرب �لعر�قية 

�الإير�نية يف �لفرتة 1980-1988 �لتي ��صتنزفت طاقات �لبلدين وثرو�تهما.

• زي�رة ال�ش�دات للكي�ن ال�شهي�ين، 1977

• ت�قيع اتف�قية ك�مب ديفيد، 1978
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رابعًا: بروز التيار االإ�سالمي الفل�سطيني:

ت�صتعيد  �أخذت  �لفل�صطينيني  و�صط  �الإ�صالمية  �لظاهرة  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

ف�صل  �جلماهري  ر�أت  �أن  بعد  �الإ�صالم،  نحو  �الجتاه  وتز�يد  �ملرحلة،  هذه  يف  حيويتها 

�الأيديولوجيات �لقومية و�لعلمانية و�لي�صارية يف حّل �لق�صية. وكانت م�صاركة �الإخو�ن 

�مل�صلمني يف �لعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني يف �لفرتة 1968-1970 عب ما عرف بـ“مع�صكر�ت 

�ل�صيوخ” يف �الأردن بالتن�صيق مع حركة فتح، �أحد مظاهر �حليوية �ملبكرة، حيث عملو� 

حتت غطاء حركة فتح مع �حتفاظهم با�صتقاللية �إد�رية د�خلية. وقد مّت تدريب نحو 300 

رجل توزعو� على �صبع قو�عد فد�ئية. وعلى �لرغم من حمدودية �إمكاناتهم وم�صاركتهم 

فقد قدمو� مناذج متميزة يف عمليات قوية كاحلز�م �الأخ�رش يف 1969/8/31، ودير يا�صني 

 .
9ً
يف 1969/9/14، و��صت�صهد منهم 13 رجال

“�أ�رشة  تنظيم  ُك�صف   1980 �صنة  ويف 

�جلهاد” يف �الأر�ص �ملحتلة 1948، و�عتُِقل 

نحو �صتني من �أع�صائه، بعد �أن قام بعدد 

من �لعمليات. 

�جلهاز  تاأ�صي�ص  بو�در  وظهرت 

�لع�صكري لالإخو�ن عندما �أر�صلت �لقيادة 

 1980 �صنة  كو�درها  بع�ص  �ملركزية 

وقام  �خلارج.  يف  �لع�صكري  للتدريب 

�جلهاز  بتاأ�صي�ص  يا�صني،  �أحمد  �ل�صيخ 

مر�حله  يف  وقاده  �لقطاع،  يف  �لع�صكري 

�صالح  ثم  متر�ز  �لرحمن  عبد  �الأوىل 

�لتنظيم  �أمر  �نك�صاف  �أن  بيد  �صحادة. 

 ،1984 �صنة  �رشبه  �إىل  �أدى  �لع�صكري 

وعدد  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  على  وُقب�ص 

�أعيد ترميم �جلهاز و�إعادة  من رفاقه. وقد 

ت�صكيالُت  وبد�أت  �لفل�صطينيون”،  “�ملجاهدون  ��صم  حتت   1986 �صنة  جديد  من  بنائه 

�جلهاِز �لعمَل قبل �نتفا�صة 1987. وتاأ�ص�ص �جلهاز �الأمني لالإخو�ن يف قطاع غزة )جمد( 

• ال�شيخ اأحمد ي��شني
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1985. ويف �صيف  1981، كجزء من �لعمل �لع�صكري و�أعيد بناوؤه وتو�صيعه �صنة  �صنة 

يف  لال�صرت�ك  �أحد�ث  �أّي  با�صتغالل  قر�ر�ً  �مل�صلمني  �الإخو�ن  قيادة  �تخذت   1985 �صنة 

�ملو�جهة �صّد �الحتالل، �أي قبل �صنتني من بدء �النتفا�صة.

يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  ت�صكلت  وقد 

فتحي  �لدكتور  بقيادة   ،1980 �صنة  فل�صطني 

�أفر�د�ً  �ملوؤ�ص�صون  �أع�صاوؤها  وكان  �ل�صقاقي، 

�صابقني يف �الإخو�ن �مل�صلمني، ون�صطت يف �لقيام 

�جلهاد  �رش�يا  تنظيم  وقام  �لعمليات.  من  بعدد 

)�لذي �ندمج مع �جلهاد �الإ�صالمي( بتنفيذ عملية 

�أوقعت  و�لتي   ،1986/10/16 يف  �ملغاربة  باب 

نحو ثمانني �إ�صابة يف �جلنود �الإ�رش�ئيليني.

وب�صكل عام ظلَّ �لعمل �الإ�صالمي �جلهادي 

قيا�صاً  �لفرتة  هذه  طيلة  متو��صعاً  حمدود�ً 

�إرها�صاً  نف�صه  �لوقت  يف  كان  ولكنه  فتح،  وخ�صو�صاً  �الأخرى  �لفل�صطينية  باملنظمات 

ملرحلة قادمة يلعب فيها دور�ً �أ�صا�صياً. وكان �ملك�صب �الأبرز للتيار �الإ�صالمي هو �ت�صاع 

�صعبيته وتناميها خ�صو�صاً منذ منت�صف �ل�صبعينيات �صو�ء د�خل فل�صطني �ملحتلة �أم 

يف �الأردن و�لكويت ولبنان وغريها. و�أخذ �الإ�صالميون يفوزون يف �النتخابات �لطالبية 

�الإ�صالمية  غزة  وجامعة  نابل�ص،  يف  �لنجاح  جامعة  يف  كما  �ل�صبعينيات  �أو�خر  منذ 

وغريهما، ويف جامعات �الأردن، كما �أخذو� يف �النت�صار و�ل�صيطرة على �لنقابات �ملهنية. 

خالد  �أ�ص�ص  حيث  �لكويت،  جامعة  يف  قوي  ب�صكل  �لفل�صطيني  �الإ�صالمي  �لتيار  وبرز 

م�صعل وعدد من رفاقه “قائمة �حلق �الإ�صالمية” �صنة 1977، ثم �أ�ص�صو� )بعد تخّرجه( 

1980. وجنح �الإ�صالميون �لفل�صطينيون يف  “�لر�بطة �الإ�صالمية لطلبة فل�صطني” �صنة 
و��صعة  قاعدة  تاأ�صي�ص  من  مكنهم  مما  و�لتعليمي  و�الجتماعي  �خلريي  �لعمل  ميادين 

�الأول  �ملناف�ص  �مل�صلمون حتديد�ً( هو  )�الإخو�ن  �الإ�صالمي  �لتيار  �أ�صبح  �صلبة، بحيث 

.
10

للتيار �لعلماين �لذي متثله فتح و�لذي ي�صيطر على م.ت.ف

• د. فتحي ال�شق�قي
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