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ق�ضية فل�سطني 1967-1949
مقدمة:
كان ال�شعور باملرارة واملهانة هو ال�شعور ال�سائد لدى �أبناء فل�سطني بل والعرب
وامل�سلمني نتيجة حرب  ،1948ووجد �شعب فل�سطني نف�سه م�شتتا ً مقتلعا ً من �أر�ضه
للمرة الأوىل ،وحتت حكم �أنظمة خمتلفة ،تفاوتت يف �إعطائه درجات من احلرية وحقوقه
املدنية ،و�إمكانات تنظيم نف�سه يف م�ؤ�س�سات �سيا�سية وجهادية� ،سعيا ً لتحرير �أر�ضه.
غري �أن �شعب فل�سطني ،مبا ُعرف عنه من حيوية ،تعامل ب�إيجابية عالية مع الو�ضع،
وحاول التكيف مع �أو�ضاعه ال�صعبة .فمثالً مل مت�ض ِ �سوى �سنوات قليلة حتى كان
�شعب فل�سطني هو الأكرث تعلما ً مقارنة بكل البالد العربية� ،إذ كانت عملية التعليم �أحد
و�سائل التعوي�ض والإعداد ملواجهة امل�ستقبل وحتدياته.

�أو ًال :البالد العربية وفل�سطني:
وقد �شهدت هذه املرحلة انح�سار اال�ستعمار عن معظم بلدان العامل العربي
و الإ�سالمي ،غري �أن الأنظمة “امل�ستقلة” التي حلت مكانه ،ا�ستخدمت الن�سق
الغربي للحكم ،فاتخذت �صبغات علمانية ،ذات م�ضامني ليربالية �أو ا�شرتاكية �أو
حمافظة� ،أو وقعت حتت احلكم الع�سكري .وقد �سعى كل نظام ،عمليا ً� ،إىل تر�سيخ
نفوذه والهوية الوطنية القطرية بد الً من ال�سعي نحو الوحدة ،مما كر�س حالة
التجزئة والتمزق التي تعاين منها الأمة .ومع ذلك بقي اخلطاب القومي و�شعاراته
هي ال�سائدة يف ال�ساحة العربية .وقد علّق الفل�سطينيون �آمالهم يف هذه املرحلة
على “قومية املعركة” ،وعلى الأنظمة العربية ،وخ�صو�صا ً م�رص بزعامة جمال
عبد النا�رص.
رباق “الوحدة طريق التحرير” ،الذي بقدر ما كرث احلديث عنه،
وكان �شعار املرحلة ال ّ
بقدر ما تر�سخت حالة الإحباط يف النهاية جتاه حتقيقه ،خ�صو�صا ً بعد ف�شل الوحدة
امل�رصية  -ال�سورية خالل الفرتة  ،1961-1958وبعد �أن انك�شفت حالة “�إفال�س”
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رموزه �إثر كارثة حرب  ،1967الذين افتقدوا املنهجية ال�صحيحة واجلدية والإ�رصار
الالزمني ،فال حققوا وحد ًة وال حتريراً ،ف�ضالً عن ت�ضييع باقي فل�سطني و�سيناء
واجلوالن .و�شهدت هذه الفرتة مدا ً قوميا ً وي�سارياً ،وانح�سارا ً للتيار الإ�سالمي �سيا�سيا ً
و�شعبيا ً وجهادياً ،خ�صو�صا ً بعد احلملة ال�رش�سة املنظمة التي قادها عبد النا�رص
و�أن�صاره �ض ّد هذا التيار.
وعلى �أي حال ،ف�إن حالة العداء الر�سمي �ض ّد الكيان ال�صهيوين ا�ستمرت طوال هذه
املرحلة ،لكن اخلط البياين للأنظمة العربية اجته عمليا ً نحو تر�سيخ الواقع ،ولي�س �إىل
تغيريه� ،أو بعبارة �أخرى اجته نحو “الت�سوية” ولي�س نحو “التحرير” لأ�سباب ذاتية
ومو�ضوعية ،جعلتهم ي�ست�شعرون حالة عجز حقيقي ،فان�شغلوا بدغدغة عواطف
اجلماهري الوا�سعة ،التي كانت ترتقب �ساعة املعركة ،بينما كان الكيان ال�صهيوين
ّ
“الغ�ض” ي�شتد ويزداد قوة ور�سوخاً.
ولذلكّ ،
مت تبني املقاومة الفل�سطينية غالبا ً لأ�سباب تكتيكية مرحلية ،ولي�س �ضمن
خطط ا�سرتاتيجية �شاملة .و�سارت �سيا�سات دول املواجهة مع املقاومة الفل�سطينية
�ضمن خطني:
 الأول� :ضمان �أمن النظام وبقائه ،وعدم تعري�ضه ملخاطر االنتقام ال�صهيوين،وب�شكل �آخر عدم ك�شف مدى �ضعف النظام يف �ساحة املواجهة ،وبالتايل �ضبط العمل
الفدائي الفل�سطيني ،وو�ضعه حتت ال�سيطرة ما �أمكن ،ومنعه من ا�ستخدام احلدود
للقيام بعمليات م�سلحة .وهي ال�سيا�سة العامة التي درجت عليها كل دول الطوق.
 الثاين :ال�سماح املرحلي التكتيكي بتواجد املقاومة امل�سلحة على �أر�ضها ،حتقيقا ًملكا�سب �سيا�سية �شعبية� ،أو جتنبا ً ال�ضطرابات داخلية ،وتنفي�سا ً عن غ�ضب
اجلماهري .ولذلك بقيت حدود دول املواجهة مع العدو مغلقة حمرمة على العمل
الفدائي الفل�سطيني ،مع ا�ستثناءات حمدودة فر�ضتها ظروف معينة ،وكان �أهم هذه
اال�ستثناءات جنوب لبنان الذي ت�شكلت فيه قاعدة مقاومة قوية بعد حرب ،1967
وا�ستمرت حتى  ،1982لي�س ب�سبب رغبة النظام احلاكم ،و�إمنا ب�سبب �ضعفه ،وقوة
الثورة وقاعدة ت�أييدها الوا�سعة.
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ثاني ًا :العمل الوطني الفل�سطيني:
ويف املرحلة التي نحن ب�صددها جند �أن ال�سلوك ال�شعبي الفل�سطيني ات�سم مبا يلي:
 حماولة ا�ستيعاب ال�صدمة ،والتكيف مع الواقع اجلديد ،والرتكيز على التعليم و�سبلاالعتماد على النف�س.
	االنتماء �إىل التنظيمات والأحزاب ذات الطبيعة القومية (النا�رصيون ،البعث)...وال�شيوعية والي�سارية (احلزب ال�شيوعي ،القوميون العرب ،)...والإ�سالمية (يف
الن�صف الأول من املرحلة :الإخوان امل�سلمون ،حزب التحرير.)...
 بدايات ت�ش ُّكل الهوية الوطنية الفل�سطينية ،التي مل ت�ستطع �أن تربز كثريا ً يف ظ ّل املدالقومي والي�ساري (ن�ش�أة حركة فتح ،ومنظمة التحرير الفل�سطينية).
 هجرة الكثري من �أبناء فل�سطني طلبا ً للرزق �إىل ال�ضفة ال�رشقية من نهر الأردن ،و�إىلبلدان اخلليج العربي وخ�صو�صا ً ال�سعودية والكويت.
	االنف�ضا�ض ال�شعبي التدريجي عن احلاج �أمني احل�سيني.وقد �أكملت احلكومة الأردنية �سيطرتها الد�ستورية على ال�ضفة الغربية ،وهي معظم
ما تبقى من فل�سطني ( 5878كم� 2أي  %21.77من م�ساحة فل�سطني) ،بعد �أن انعقدت
بت�شجيعها م�ؤمترات ح�رضها وجهاء فل�سطينيون م�ؤيدون للأردن ،ودعت للوحدة
مع الأردن .فانعقد م�ؤمتر يف ع َّمان يف ( 1948/10/1بالتوازي مع م�ؤمتر غزة) برئا�سة
ال�شيخ �سليمان التاجي الفاروقي ،فو�ض امللك عبد اهلل تفوي�ضا ً تاما ً يف �أن يتحدث با�سم عرب
فل�سطني .1وانعقد يف �أريحا م�ؤمتر يف  1948/12/1برئا�سة حممد علي اجلعربي رئي�س
بلدية اخلليلّ ،
مت الإعالن فيه عن وحدة الأرا�ضي الأردنية والفل�سطينية ،ومبايعة امللك عبد
اهلل ملكا ً على فل�سطني .فقامت احلكومة الأردنية ب�إ�صدار بيان تقول فيه �إنها “ ُتق ّدر رغبة
�سكان فل�سطني ،ومتفقة معها” .واجتمع جمل�س الأمة الأردين يف  ،1948/12/13حيث �أيد
م�ؤمتر �أريحا وموقف احلكومة الأردنية ،واتخذ قرارا ً باملبادرة �إىل تنفيذ توحيد ال�ضفتني.
ويف �آخر كانون الأول /دي�سمرب من العام نف�سه ،انعقد م�ؤمت ٌر ٌ
ثالث يف رام اهلل وراب ٌع يف نابل�س،
وقد �أيدا قرارات م�ؤمتر �أريحا .وقد �أثار موقف الأردن معار�ضة �شديدة يف الأو�ساط العربية
والفل�سطينية الر�سمية وال�شعبية ،غري �أن �سيطرة القوات الأردنية على معظم ما تبقى من
فل�سطني (ال�ضفة الغربية) م ّكنها من منع حكومة عموم فل�سطني من ممار�سة �صالحياتها،
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وقامت احلكومة الأردنية بعدد من �إجراءات الوحدة خالل �سنة  ،1949ويف كانون
الأول /دي�سمرب � 1949صدرت �إرادة ملكية ب�أن كل املقيمني يف ال�ضفتني قد حازوا اجلن�سية
الأردنية ،كما �صدرت �إرادة ملكية �أخرى ب�إجراء انتخابات يف  1950/4/20منا�صفة بني
ال�ضفتني .ويف  1950/4/24الت�أم �أول جمل�س نيابي متثيلي لكال ال�ضفتني ،حيث وافق على
الوحدة االندماجية بني ال�ضفة الغربية و�رشقي الأردن.2

ويف الوقت نف�سه و�ضعت احلكومة امل�رصية يدها على قطاع غزة ( 363كم� 2أي
 %1.34من م�ساحة فل�سطني) وقامت ب�إدارته .و ُمنع احلاج �أمني ورفاقه يف الهيئة
العربية العليا ويف حكومة عموم فل�سطني من العي�ش �أو العمل
ال�سيا�سي يف ال�ضفة الغربية �أو القطاع .وبقيت حكومة عموم
فل�سطني قائمة يف م�رص ،دون �أن ت�ستطيع القيام ب�أي من
الأعمال املنوطة بها .وفر�ضت ال�سلطات امل�رصية ح�صارا ً
على دار الهيئة العربية العليا يف القاهرة ،وو�ضعت احلاج
�أمني حتت رقابة ُم�ش َّددة ،حرمته من حرية
العمل والتنقل .وهكذا ،عانت الهيئة
العربية العليا وحكومة عموم فل�سطني
من احل�صار والتجاهل والت�ضييق .حتى
انتهى �أي ت�أثري عملي لهما على الواقع
الفل�سطيني .ووجد احلاج �أمني نف�سه
�أ�شبه بالرهينة لدى م�رص ،فا�ضطر �إىل
• احلاج �أمني احل�سيني
مغادرتها �إىل لبنان يف �سنة  1958بعد
�أن ذاق مرارة العزل واحل�صار ،كما وجدت “هيئته” و“حكومته” نف�سيهما تت�ضاءالن
وتنزويان �إىل �أن انح�رصتا يف �شقة �أو اثنتني يف بنايات القاهرة!! وحت ّول دور رئي�س
حكومة عموم فل�سطني منذ �سنة � 1952إىل جمرد مندوب لفل�سطني لدى اجلامعة العربية.
وهكذا� ،أفل جنم احلاج �أمني بالتدريج .و�سواء ا�ستمتع احلاج �أمني ب�شعبية وا�سعة حتى
منت�صف اخلم�سينيات �أم ال ،و�سواء ح ّمله البع�ض م�س�ؤولي ًة عن �ضياع فل�سطني �أم ال،
ف�إن الرجل كان م�شهودا ً له بال�صالبة والإخال�ص ،وكان الرمز الأول للعمل الوطني �أكرث
من ثالثني عاماً.
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من الناحية ال�شعبية ،كان للإخوان امل�سلمني ق�صب ال�سبق و�سط قطاعات الفل�سطينيني
خالل الفرتة � 1954-1949سواء يف ال�ضفة �أم يف القطاع ،ملا حققوه من �سمعة جهادية
يف حرب  ،1948وملا طرحوه من برامج �إ�سالمية وطنية ،حيث نعموا بحرية ن�سبية
يف م�رص حتى �سنة  ،1954وب�أجواء مواتية يف الأردن .كما �أ�صبح حزب “التحرير
الإ�سالمي” ظاهرة ال ي�ستهان بها خ�صو�صا ً يف الأردن يف منت�صف اخلم�سينيات ،حيث
ركز على العمل ال�سيا�سي و�إقامة اخلالفة الإ�سالمية .ومثَّل ال�شيوعيون حتديا ً �شعبيا ً
للتيار الإ�سالمي ،خ�صو�صا ً يف القطاعات الطالبية واملهنية ،مبا طرحه من �شعارات ب ّراقة
حول معاناة اجلماهري ،واتهام الأنظمة باخليانة والعمالة� . ...إال �أن هذا التيار والتيارات
القومية والي�سارية الأخرى مل تكن لتقوى على مناف�سة الإ�سالميني� ،إال بعد �أن �س ّدد عبد
النا�رص �رضبته القا�سية للإخوان ،و�أخذ يالحقهم ،وا�ستخدم �إعالمه القوي يف ت�شويه
�صورتهم .ف�أ�صبح التوجه العام لدى الإخوان والإ�سالميني عموما ً هو املحافظة على
النف�س ،واالنكفاء على الذات بانتظار ظروف �أف�ضل .وكانت �أحد مناذج قوة الإ�سالميني
رابطة طلبة فل�سطني يف م�رص التي كان يفوز بها الإ�سالميون �أو من يدعمونه حتى �سنة
 ،1957والتي ر�أ�سها يا�رس عرفات عندما كان طالبا ً مق ّربا ً من الإخوان.
واتخذت املقاومة الفل�سطينية يف هذه املرحلة �أ�شكاالً ب�سيطة حمدودة الت�أثري ،فكرثت
يف الن�صف الأول من اخلم�سينيات عمليات اخرتاق احلدود ال�سرتجاع ممتلكات للعائالت
امل�رشدة� ،أو لتوجيه �رضبات انتقامية للعدو .ويف قطاع غزة �أن�ش�أ الإخوان امل�سلمون
تنظيما ً �رسيا ً ذا طبيعة ع�سكرية ،قام بعدد من العمليات بالتن�سيق مع بدو النقب،
وا�ستفادوا من وجود ال�ضابط الإخواين يف اجلي�ش امل�رصي عبد املنعم عبد الر�ؤوف يف
القطاع �إثر جناح الثورة امل�رصية ،ف�سهل لهم �سبل التدريب الع�سكري .وكانت عملية
“البا�ص” يف � 1954/3/17أحد �أ�شهر العمليات التي ُتظهر بع�ض امل�ؤ�رشات �أن البدو
نفذوها بالتن�سيق مع الإخوان ،و�أدت �إىل مقتل � 11إ�رسائيليا ً قرب بئر ال�سبع بجانب
م�ستعمرة معاليه �أكربيم .3Ma'ale Akrabim
وقد ات�سمت ردود الفعل ال�صهيونية على عمليات املقاومة بالعنف والغطر�سة� ،سواء
يف ال�ضفة �أو القطاع ،فوقعت مثالً مذبحة قبية يف  1953/10/15-14حيث ا�ست�شهد
� 67شخ�صا ً .4ويف  1955/2/28ارتكبت القوات ال�صهيونية مذبحة غزة التي �أدت �إىل
ا�ست�شهاد  39وجرح � 33شخ�صاً ،مما دفع �أهل القطاع �إىل االنتفا�ضة واملطالبة بالقتال،
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فوافقت القيادة امل�رصية على العمل الفدائي
الفل�سطيني ،و�أوكلت املهمة �إىل ال�ضابط امل�رصي
م�صطفى حافظ ،الذي �أح�سن �أداء واجبه .وتدفق
الآالف للتطوع ،غري �أنه ّ
مت انتقاء العنا�رص ذات
اخلربات القتالية واملعرفة بالأر�ض ،وزاد عدد
الفدائيني العاملني عن �ألف .وقاموا بعمليات
يومية خاطفة ،و�أحيانا بعمليات كبرية وا�سعة.
وقد ن�شط هذا العمل بدءا ً من �شهر �أيلول� /سبتمرب
 1955وحتى ت�رشين الأول� /أكتوبر  .1956غري
• م�صطفى حافظ
�أن م�صطفى حافظ ا�ست�شهد يف 1956/7/11
نتيجة انفجار طرد ملغوم� ،أر�سله له رجال املو�ساد الإ�رسائيلي عن طريق عميل مزدوج.5
وح�سب ت�رصيح �أدىل به ديفيد بن جوريون  David Ben Gurionرئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي يف الكني�ست  Knessetيف �آذار /مار�س  1956ف�إن عدد الإ�صابات الإ�رسائيلية
ب�سبب احلوادث احلدودية �سنة  1951بلغ � 137إ�صابة ،ويف �سنة  1952بلغ 147
�إ�صابة ،و�سنة  1953بلغ � 162إ�صابة ،و�سنة  1954بلغ � 180إ�صابة ،و�سنة 1955
بلغ � 258إ�صابة� .6أما ح�سني �أبو النمل فينقل �إح�صائية تذكر �أن عدد قتلى الإ�رسائيليني،
منذ توقيع وقف �إطالق النار يف �آذار /مار�س  1949وحتى حرب اجتياح القطاع و�سيناء
يف �آخر ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،1956قد بلغ  1176قتيالً.7
ويف  1956/10/29بد�أ العدوان
الثالثي (الإ�رسائيلي  -الربيطاين -
الفرن�سي) على م�رص .وكانت رغبة
ال�صهاينة يف تدمري العمل الفدائي
الفل�سطيني يف القطاع ،و�سعيهم لفتح
خطوط املالحة ل�سفنهم يف البحر
الأحمر� ،سواء بفتح قناة ال�سوي�س� ،أو
• العدوان الثالثي 1956
بفك احل�صار عن ميناء �إيالت ،ف�ضالً
عن نواياهم التو�سعية هي �أبرز العوامل التي دفعتهم ل�شن هذه احلملة .وقد توافق ذلك
مع النوايا اال�ستعمارية الربيطانية يف الرغبة با�ستمرار ال�سيطرة على قناة ال�سوي�س.
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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كما توافق ذلك مع الرغبة الفرن�سية
يف توجيه �رضبة مل�رص ،لأنها كانت
تدعم الثورة اجلزائرية .وقد �أدى
ذلك كله �إىل احتالل ال�صهاينة لقطاع
غزة و�سيناء ،و�شاركت بريطانيا
وفرن�سا يف �رضب املطارات امل�رصية
واحتالل موانئها .وكان االحتالل
ال�صهيوين �رسيعا ً وحا�سماً ،بدرجة
ك�شفت �ضعف اجلي�ش امل�رصي،
وتق�صري قيادته ال�سيا�سية .غري �أن
الإعالم امل�رصي ركز على �صمود
القيادة امل�رصية يف وجه التنازالت،
وا�ستفاد من ا�ضطرار القوات
الإ�رسائيلية والربيطانية والفرن�سية
لالن�سحاب يف  1957/3/6حتت
• العدوان الثالثي 1956
ال�ضغط الأمريكي ،فعاد الألق من
جديد �إىل �شخ�ص عبد النا�رص .وقد توقف العمل الفدائي عن طريق قطاع غزة �إثر العدوان
الثالثي ،وبعد قرار م�رص �إغالق احلدود يف وجه الفدائيني.

ثالث ًا :ن�ش�أة حركة فتح:
ويف تلك الفرتة ،فر�ضت حالة الت�ضييق واملطاردة املفرو�ضة على التيار الإ�سالمي،
خ�صو�صا ً يف م�رص والقطاع ،ت�سا�ؤالت ٍ �أمام �شباب الإخوان امل�سلمني الفل�سطينيني
املتحم�سني ،الذين �أخذوا يت�ساءلون عن و�سائل العمل املمكنة لتحرير فل�سطني .وبالرغم
من �أن التيار العام و�سطهم كان يدعو �إىل الرتيث ،والرتكيز على اجلوانب الرتبوية
والإميانية� ،إال �أن تيارا ً �آخر �أخذ يتجه للقيام بعمل منظم م�سلح ،ال يتخذ �أ�شكاالً �إ�سالمية
مك�شوفة ،و�إمنا يتبنى �أطرا ً وطنية متكنه من جتنيد قطاعات �أو�سع من ال�شباب ،وال
جتعله عر�ضة لعداء الأنظمة ومالحقاتها .وكانت جتربة الثورة اجلزائرية يف تلك الفرتة
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�أحد احلوافز املهمة لهذا العمل .وكانت هذه هي
البذور الأوىل لن�ش�أة حركة فتح (حركة حترير
فل�سطني ،وفيما بعد حركة التحرير الوطني
الفل�سطيني) �سنة  1957يف الكويت ،برئا�سة
يا�رس عرفات ،والتي خرجت �أ�سا�سا ً من �أح�ضان
الإخوان امل�سلمني ،وبالذات من �أبناء قطاع غزة.
وكان خليل الوزير (�أبو جهاد) الذي �أ�صبح
الرجل الثاين يف فتح طوال ثالثني عاماً ،قد ق َّدم
اقرتاحا ً بذلك �إىل قيادة الإخوان يف القطاع فلم
• يا�رس عرفات
ي�ستجيبوا له ،غري �أن هذا مل مينع �أن ين�ضم لفتح
عند ن�ش�أتها عدد ال ب�أ�س به من ذوي املكانة واالحرتام بني الإخوان �أمثال �سعيد املزين،
وغالب الوزير ،و�سليم الزعنون ،و�صالح خلف ،و�أ�سعد ال�صفطاوي ،وحممد يو�سف
النجار ،وكمال عدوان ،ورفيق النت�شة،
وعبد الفتاح حمود ،ويو�سف عمرية
حيث تولوا منا�صب قيادية عالية يف
احلركة .غري �أن فتح ،التي ظلت تركز يف
جتنيدها على العنا�رص الإخوانية حتى
�سنة  ،1963انفتحت �أكرث على خمتلف
• خليل الوزير ويا�رس عرفات
التيارات وقطاعات ال�شعب الأخرى،
خ�صو�صا ً بعد �أن �أ�صدرت قيادة الإخوان يف القطاع �أوامرها بالتمايز �إما مع فتح و�إما مع
الإخوان .8و�أخذت فتح ت�صطبغ ب�صبغة وطنية علمانية �شكلت هويتها العامة �إىل وقتنا
هذا .و�شكلت فتح جناحها الع�سكري “العا�صفة” ،وقامت ب�أوىل عملياتها الع�سكرية يف
مطلع �سنة  ،1965ومتكنت من �ش ّن نحو  200عملية ع�سكرية منذ ذلك الوقت وحتى
حرب حزيران /يونيو .91967
�أما حركة القوميني العرب فقد كان معظم �أع�ضائها امل�ؤ�س�سني من الفل�سطينيني
الدار�سني يف اجلامعة الأمريكية ببريوت يف منت�صف اخلم�سينيات من القرن الع�رشين،
وكان من �أبرزهم جورج حب�ش .ورفعت �شعار الوحدة القومية وحترير فل�سطني ،و�أيدت
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ال�سيا�سات النا�رصية .و�شكلت جلنة فل�سطني يف �سنة  .1958وبعد ف�شل جتربة
الوحدة امل�رصية  -ال�سورية� ،أخذت تتبنى الفكر اال�شرتاكي والعمل ال�شعبي ،ويف
�أيار /مايو � 1964شكلت “اجلبهة القومية لتحرير فل�سطني” وجناحها الع�سكري
�شباب الث�أر ،الذي �أخذ ميار�س العمل الفدائي منذ ت�رشين الثاين /نوفمرب .1964
ويف �سنة  1966تبنت احلركة املارك�سية طريقا ً لعملها  .10وهي التي �أن�ش�أت يف
كانون الأول /دي�سمرب  1967اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني بالتحالف مع قوى
�أخرى.

• �سليم الزعنون

• �صالح خلف

• عبد الفتاح حمود

• رفيق النت�شة

• حممد يو�سف النجار
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• كمال عدوان

• �سعيد املزين
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رابع ًا� :إن�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية (م.ت.ف):
ومن جهة �أخرى ،كانت الأنظمة العربية ت�شعر مبا متوج به ال�ساحة الفل�سطينية من
�أن�شطة �رسية وحركات وتنظيمات .وكان الرئي�س عبد النا�رص يرغب �أال يفلت الزمام
من يده ،خا�صة يف ظروف اخلالفات بني الأنظمة العربية ،...ف�أ�صبح هناك اجتاه يريد
ا�ستيعاب الفل�سطينيني يف كيان ر�سمي معتمد ،ي�سهل التحكم فيه .ويف �سنة  1959اتخذ
جمل�س اجلامعة العربية قرارا ً دعا �إىل �إعادة تنظيم ال�شعب الفل�سطيني ،و�إبرازه كيانا ً
موحدا ً بوا�سطة ممثلني يختارهم ال�شعب .لكن ذلك ظ ّل عر�ضة للت�أجيل والت�سويف،
حتى وفاة �أحمد حلمي عبد الباقي ،ممثل حكومة عموم فل�سطني لدى اجلامعة العربية
يف �سنة .1963
وبدعم من عبد النا�رصّ ،
مت اختيار �أحمد ال�شقريي
ممثالً لفل�سطني مكان عبد الباقي ،و ُكلّف بدرا�سة الق�ضية
الفل�سطينية و�سبل حتريكها وتن�شيطها .وعندما انعقد
م�ؤمتر القمة العربي الأول يف القاهرة يف ،1964/1/13
تقرر تكليف ال�شقريي باالت�صال بالدول الأع�ضاء
وال�شعب الفل�سطيني“ ،بغية الو�صول �إىل القواعد ال�سليمة
لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني ،ومتكينه من القيام بدوره
يف حترير وطنه ،وتقرير م�صريه” .ومل يقم ال�شقريي
بتقدمي تقرير للجامعة حول ال�سبل املقرتحة؛ لقناعته ب�أنه
• �أحمد ال�شقريي
�سيكون عر�ضة ملزيد من املدار�سة والت�أجيل ،فقرر و�ضع
البالد العربية �أمام الأمر الواقع .فقام ،بدعم م�رصي ،ب�إن�شاء منظمة التحرير الفل�سطينية
(م.ت.ف) ،حيث انعقد املجل�س الوطني الفل�سطيني الأول يف القد�س يف 1964/5/28
بح�ضور  422ممثالً للفل�سطينيني ،وبرعاية امللك ح�سني ملك الأردن .و�أعلن ميالد
املنظمة ر�سمياً ،و�صودق على امليثاق القومي الفل�سطيني الذي �أكد على الكفاح امل�سلح
لتحرير كل فل�سطني ،وعدم التنازل عن �أي جزء منها ،وانتُخب �أحمد ال�شقريي رئي�سا ً
للمنظمة .وقد قررت م.ت.ف ت�شكيل جي�ش التحرير الفل�سطيني ،كما قامت بعدد من
اجلهود التعبوية والإعالمية .ورحب الفل�سطينيون ب�شكل عام ب�إن�شاء م.ت.ف باعتبارها
متثيالً للكيانية الفل�سطينية والهوية الوطنية التي جرى تغييبها �سابقاً .و�إن كان البع�ض
مثل حركة فتح قد �شكك يف خلفيات �إن�شائها ،وقدرتها على القيام بواجباتها.11
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• املجل�س الوطني الفل�سطيني الأول يف القد�س 1964

خام�س ًا :حرب حزيران /يونيو  1967وانعكا�ساتها:
ويف  1967/6/5اندلعت احلرب العربية  -الإ�رسائيلية ،بعد حالة من الت�صعيد
املتبادل ،قامت فيه م�رص ب�إغالق م�ضائق تريان يف البحر الأحمر ،وطلبت من مراقبي
الأمم املتحدة على حدودها املغادرة ،و�أعلنت البالد العربية ا�ستعدادها ملعركة امل�صري
وحترير فل�سطني .لكن القوات الإ�رسائيلية قامت يف �صباح  5حزيران /يونيو بتدمري
الطريان يف املطارات امل�رصية والأردنية وال�سورية ،ويف غ�ضون �ستة �أيام كان الأمر
قد انتهى بكارثة عربية جديدة ،فاحتل ال�صهاينة باقي فل�سطني (ال�ضفة الغربية
 5878كم ،2وقطاع غزة  363كم )2و�صحراء �سيناء امل�رصية  61198كم ،2ومرتفعات
اجلوالن ال�سورية  1150كم.2
وبح�سب الروايات ال�شعبية الفل�سطينية،
فقد دخل اجلنود اليهود بيت املقد�س وامل�سجد
ّ
“حط امل�شم�ش
الأق�صى وهم يهزجون
عالتفاح ...دين حممد ولىَّ وراح” ،و“حممد
مات ...خلَّف بنات” وي�رصخون “يا لثارات
خيرب .”...و�صحت اجلماهري العربية
والإ�سالمية على هول كارثة مل تدر بخلدها،
واكت�شفوا مدى الزيف واخلداع والأوهام
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القد�س
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التي غذتهم بها الأنظمة العربية طوال الـ � 19سنة ال�سابقة .فقد ّ
مت تدمري �أ�سلحة الطريان
امل�رصية وال�سورية والأردنية ،وهي ما تزال قابع ًة يف مدرجاتها .و ّ
مت تدمري  %80من
�أعتدة اجلي�ش امل�رصي .وا�ست�شهد حوايل � 10آالف مقاتل م�رصي و 6094مقاتالً �أردنيا ً
و�ألف مقاتل �سوري ،ف�ضالً عن اجلرحى.

• �آليات م�رصية مدمرة
يف حرب 1967

وكان من نتائج هذه احلرب ت�رشيد
� 330ألف فل�سطيني �آخرين ،وخفوت
جنم جمال عبد النا�رص ،و�ضعف الثقة
بالأنظمة العربية ،و�سعي الفل�سطينيني �إىل
�أخذ زمام املبادرة ب�أيديهم ،ومنو احلركة
الوطنية الفل�سطينية �أكرث و�أكرث .غري �أن
�أحد �أبرز النتائج امل�ؤ�سفة هو �أن تركيز
الأنظمة العربية ،بل وم.ت.ف فيما بعد،
قد �صار على ا�ستعادة الأر�ض املحتلة
( 1967ال�ضفة والقطاع) �أي  %23من
�أر�ض فل�سطني ،واال�ستعداد ال�ضمني
للتنازل عن الأر�ض املحتلة �سنة ،1948
والتي قامت كل هذه احلروب واملنظمات
�أ�سا�سا ً لتحريرها.

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

• وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه ديان
(و�سط ال�صورة) يدخل القد�س بعد احتاللها
�سنة 1967
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نتائج حرب حزيران /يونيو 1967

مرتجم عن الأ�صل ،اجلمعية الفل�سطينية الأكادميية لل�ش�ؤون الدولية  -القد�س.
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