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ق�ضية فل�سطني 1987-1967

ق�ضية فل�سطني 1987-1967
مقدمة:
تتميز الفرتة  1987-1967بربوز الهوية الوطنية الفل�سطينية ،وبقيادة الف�صائل
الفل�سطينية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،وبنجاح املنظمة يف حتقيق االعرتاف بها كممثل
�رشعي وحيد لل�شعب الفل�سطيني ،وحت�صيل مقعد لها كمراقب يف الأمم املتحدة.
وهي فرتة تتميز �أي�ضا ً برتاجع البعد العربي للق�ضية الفل�سطينية ،و�إغالق حدود
دول الطوق يف وجه العمل الفدائي الفل�سطيني ،وانتهاء حقبة احلروب العربية الر�سمية
مع “�إ�رسائيل” ،ودخول م�رص يف ت�سوية �سلمية مع “�إ�رسائيل”.
وترافق خروج املقاومة الفل�سطينية من الأردن ،وغرقها يف م�ستنقع احلرب الأهلية
يف لبنان ،ثم �إخراجها من لبنان �سنة  1982مع ميول متزايدة لدى القيادة الفل�سطينية
للعمل ال�سيا�سي ،واحللول املرحلية ،و�إقامة الدولة الفل�سطينية على � ّأي جزء يتم حتريره
من فل�سطني.
ويف الوقت نف�سه �شهدت هذه الفرتة ت�صاعد التيار الإ�سالمي الفل�سطيني يف داخل
فل�سطني وخارجها ،حيث �أ�صبح ي�شكل قوة �شعبية ال ي�ستهان بها ،ظهرت معاملها يف
امل�ساجد واملدار�س واجلامعات والنقابات وم�ؤ�س�سات العمل اخلريي؛ كما ظهرت الأنوية
الأوىل للعمل الع�سكري الإ�سالمي املقاوم.

�أو ًال :بروز الهوية الفل�سطينية:
�أحدثت حرب ُ 1967جرحا ً غائرا ً يف الكرامة العربية ،فحاولت الأنظمة العربية
ا�ستيعاب ال�صدمة وا�ستعادة ثقة اجلماهري بها ،واجتمع الزعماء العرب يف اخلرطوم يف
 1967/9/1-8/29معلنني �أن ال �صلح وال مفاو�ضات وال اعرتاف بالكيان الإ�رسائيلي،
وتعهدت الدول العربية بدعم دول الطوق لإعادة بناء قواتها امل�سلحة .ودخلت م�رص
و�سورية يف حرب ا�ستنزاف مع الكيان الإ�رسائيلي ،خ�صو�صا ً يف الفرتة من �آب� /أغ�سط�س
� 1968إىل �آب� /أغ�سط�س � ،1970أ�سهمت �إىل ح ّد ما يف �إعادة الثقة ورفع املعنويات لدى
اجلي�شني امل�رصي وال�سوري.
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الق�ضية الفل�سطينية
وقد ا�ضطرت الأنظمة العربية تفاديا ً ملوجات ال�سخط ال�شعبي ،وجتاوزا ً حلالة
الإحباط الناجتة عن حرب � ،1967إىل �إف�ساح املجال للعمل الفدائي الفل�سطيني ،الذي
ا�ستطاع �أن يبني قواعد قوية ووا�سعة يف الأردن ولبنان .وا�ستطاعت التنظيمات
الفدائية الفل�سطينية بقيادة فتح الو�صول �إىل قيادة م.ت.ف التي �أ�صبحت برئا�سة
يا�رس عرفات منذ �شباط /فرباير  .1969وبرز خط الكفاح ال�شعبي امل�سلح وحرب
الع�صابات ،واكت�سبت ال�شخ�صية الوطنية الفل�سطينية زخما ً كبرياً .ومتكنت م.ت.ف
يف م�ؤمتر الزعماء العرب يف الرباط يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  1974من احل�صول
من الدول العربية على االعرتاف بها ممثالً �رشعيا ً وحيدا ً لل�شعب الفل�سطيني .ويف
ال�شهر التايل حققت انت�صارا ً �سيا�سياً،
عندما ُدعي يا�رس عرفات لإلقاء خطابه
يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك ،و ّ
مت
قبول م.ت.ف ع�ضوا ً مراقباً .ومل تعد
الأمم املتحدة تتعامل مع ق�ضية فل�سطني
كق�ضية الجئني فقط ،كما حدث طوال
• يا�رس عرفات يف الأمم املتحدة 1974
الع�رشين �سنة املا�ضية ،و�إمنا �أخذت منذ
 1969/12/10تعرتف بوجود ال�شعب الفل�سطيني ،و�أ�صدرت قرارات يف ال�سبعينيات
ت�ؤيد حقّ �شعب فل�سطني يف تقرير م�صريه ،بل واتخاذ كافة ال�سبل امل�رشوعة لنيل
حقوقه ،ومنها الكفاح امل�سلح.
ومنذ �سنة  1974عادت ق�ضية فل�سطني لتدرج بندا ً م�ستقالً على جدول �أعمال الأمم
املتحدة لأول مرة منذ الأربعينيات .وكان �أحد �أهم القرارات املتخذة القرار رقم 3236
ال�صادر يف  ،1975/11/22ويحمل عنوان قرار حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،وفيه ي�ؤيد
حقه يف تقرير م�صريه دون تدخل خارجي ،وحقه يف اال�ستقالل وال�سيادة الوطنيني،
وحقه يف العودة �إىل �أر�ضه ،وحقه يف ا�ستعادة حقوقه بكل الو�سائل ،وفقا ً ملقا�صد ميثاق
الأمم املتحدة ومبادئه .ثم توالت قرارات “ال�رشعية” الدولية امل�ؤيدة للحق الفل�سطيني،
ووجد ال�صهاينة �أنف�سهم يف حالة ح�صار �سيا�سي ،خ�صو�صا ً �أن الأمم املتحدة �أخذت
منذ �سنة  1975تتخذ قرارات تع ّد ال�صهيونية �شكالً من �أ�شكال التفرقة العن�رصية.
غري �أن الواليات املتحدة كانت دائما ً على ا�ستعداد للوقوف بجانب الكيان ال�صهيوين،
ونق�ض �أي قرارات دولية ملزمة عرب ا�ستخدامها حقّ النق�ض “الفيتو” .1Veto
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ق�ضية فل�سطني 1987-1967
وهكذا ف�إن الكفاح امل�سلح �أجرب العامل على �سماع �صوت �أبناء فل�سطني ،وفر�ض عليهم
احرتامه .لكن ال�رضبات التي تلقتها املقاومة الفل�سطينية ،وال�ضعف والتمزق العربي
والإ�سالمي ،قلّل من �إمكانات اال�ستفادة اجلدية من الدعم الدويل.
و�إذا كان خط املكا�سب الفل�سطينية ال�سيا�سية قد ت�صاعد على ال�ساحة العربية
والدولية يف هذه املرحلة ،ف�إن خط العمل الفدائي الفل�سطيني امل�سلح ،وخط الدعم العربي
الفاعل ،اللذين �شهدا �صعودا ً يف البداية ،ما لبثا �أن تراجعا وانح�رسا �إىل م�ستويات متدنية،
يف الن�صف الثاين من هذه املرحلة ،بحيث �أ ّثر �سلبا ً على املكا�سب ال�سيا�سية نف�سها.

ثاني ًا :الكفاح الفل�سطيني امل�س ّلح:
كانت الفرتة  1970-1967هي الفرتة الذهبية للعمل الفدائي الفل�سطيني حيث
كانت حدود الأردن مع فل�سطني املحتلة ( 360كم) ومع لبنان ( 79كم) مفتوحة
للعمليات الفدائية .وكانت معركة الكرامة يف  1968/3/21التي وقف فيها الفدائيون
الفل�سطينيون والقوات الأردنية يف
مواجهة القوات الإ�رسائيلية ،وكبَّدوها
خ�سائر فادحة ،ن�رصا ً معنويا ً وماديا ً
للمقاومة الفل�سطينية .فاندفع ع�رشات
الآالف للتطوع للقتال ،وقد تطور العمل
الفدائي الفل�سطيني من  12عملية �شهريا ً
�سنة � ،1967إىل  52عملية �شهريا ً
• يا�رس عرفات بعد معركة الكرامة

�سنة � ،1968إىل  199عملية �شهريا ً �سنة
� ،1969إىل  279عملية �شهريا ً يف الأ�شهر
الأوىل من �سنة .21970
لكن ال�صدامات العنيفة التي حدثت
بني اجلي�ش الأردين واملقاومة الفل�سطينية
يف �أيلول� /سبتمرب  1970ويف متوز/
يوليو � 1971أدت �إىل �إخراج العمل

• امللك ح�سني على ظهر دبابة �إ�رسائيلية
مدمرة بعد معركة الكرامة
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الفدائي الفل�سطيني من الأردن ،وحرمان املقاومة من �أهم �ساحاتها .غري �أن املقاومة
الفل�سطينية ا�ستطاعت �أن تر�سخ قاعدة نفوذها يف لبنان ،لكنها ا�ضطرت خلو�ض �رصاع
عنيف مع اجلي�ش اللبناين لتحقيق ذلك،
وانتزعت اتفاق القاهرة يف ت�رشين
الثاين /نوفمرب  ،1969الذي يخ ّولها
حقّ العمل امل�سلح عرب لبنان .ث ّم ما لبثت
�أن وجدت نف�سها تدخل يف م�ستنقع
احلرب الأهلية اللبنانية ،حيث ا�ستهدف
التحالف الكتائبي املاروين ،الذي �أ�شعل
فتيل احلرب يف  ،1975/4/13التواجد
الفل�سطيني �أ�سا�ساً .وقد ا�ستنزف هذا
• حادث با�ص عني الرمانة الذي فجر احلرب
ً
الأهلية اللبنانية �سنة 1975
كثريا من طاقات املقاومة الفل�سطينية
ودماء �أبنائها ،وم�صادر دعمها ،و�أ�ضعف قدرتها على الرتكيز �ض ّد العدو ال�صهيوين
حتى نهاية املرحلة التي نحن ب�صددها .وتعدت هذه املعاناة �إىل معارك وحروب مع
�أطراف حليفة �سابقة مثل حركة “�أمل” ال�شيعية ،التي قامت بح�صار مرير للمخيمات
الفل�سطينية لأكرث من �سنتني ( .)1987-1985وفوق ذلك ف�إن م�رص و�سورية �أغلقتا
حدودهما يف وجه املقاومة الفل�سطينية ،وهذا
جعل العمل الفدائي الفل�سطيني من اخلارج
باجتاه فل�سطني �أ�شبه بامل�ستحيل.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن الكيان ال�صهيوين
ا�ستخدم �أ�ساليب االنتقام ال�رش�سة من املناطق
التي ت�ؤوي العمل الفدائي� ،سواء يف الأردن �أم
يف لبنان ،وبالغ يف االنتقام من املدنيني الأبرياء،
ويف تدمري البنية التحتية من م�صانع وج�سور
وحمطات كهرباء وحما�صيل زراعية وغريها .ويف
لبنان قام ال�صهاينة بحمالت مكثفة على منطقة
العرقوب خالل الفرتة  ،1972-1970واغتالوا
ثالثة من قادة م.ت.ف يف  ،1973/4/10هم
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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حممد يو�سف النجار وكمال عدوان وكمال نا�رص ،وقاموا بحملة اجتياح وا�سعة للجنوب
اللبناين يف �آذار /مار�س  ،1978جنحوا على �إثرها يف �إن�شاء حزام �أمني لهم داخل احلدود
اللبنانية بقيادة �سعد حداد ،الذي قاد
جي�ش لبنان اجلنوبي العميل لل�صهاينة.
ويف معركة ال�شقيف يف 1980/8/19
حققت املقاومة الفل�سطينية جناحا ً
كبريا ً �ض ّد الهجوم ال�صهيوين .عندما
متكنت من �ص ّد هجوم �إ�رسائيلي يبلغ
� 15ضعف عددها ،وقد تكبد العدو
خ�سائر كبرية �أجربته على االن�سحاب.3
ويف الفرتة  1981/7/24-10قامت
الطائرات واملدافع الإ�رسائيلية بق�صف
وح�شي متوا�صل للمدن والقرى وقواعد
الفدائيني يف منطقة النبطية� ،شملت
 46مدينة وقرية مما �أدى ال�ست�شهاد
 150وجرح � 600آخرين .وقد ردت • احلزام الأمني يف جنوب لبنان (الذي ت�شكل بقيادة
�سعد حداد �أ�سفل ميني اخلريطة)
املقاومة الفل�سطينية بق�صف مدفعي
و�صاروخي على نحو  30قاعدة ع�سكرية وم�ستعمرة وبلدة �إ�رسائيلية �شمال فل�سطني
املحتلة.
وكان اجتياح اجلي�ش ال�صهيوين للبنان يف �صيف  1982هو الأ�ضخم والأعنف ،وقد
متكن من اجتياح اجلنوب ب�سهولة و�رسعة ن�سبية ،غري �أنه توقف عند �أ�سوار بريوت حوايل
ثمانني يوماً ،حيث واجهته املقاومة
الفل�سطينية وحلفا�ؤها مبقاومة عنيفة،
وت�ضحيات كبرية ،يف الوقت الذي كان
العامل العربي والإ�سالمي والدويل يقف
موقف املتفرج .بد�أ االجتياح الإ�رسائيلي
للبنان يف  1982/6/4وا�شرتك فيه
� 150-125ألف جندي (من �أ�صل
• االجتياح الإ�رسائيلي للبنان 1982
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� 170ألفا ً هم قوام اجلي�ش الإ�رسائيلي العامل)
ت�ساندهم  1600دبابة .ويف يوم  9حزيران /يونيو
كانت قد و�صلت �إىل م�شارف بريوت ،حيث ا�ستمرت
معركة بريوت  65يوما ً ( .)1982/8/12-6/9وقد
ا�ضطرت القوات الإ�رسائيلية للموافقة على وقف �إطالق
النار يف  ،1982/8/12بعد �أن ف�شلت يف احتالل بريوت
• طائرة �إ�رسائيلية تق�صف بريوت الغربية .غري �أن القوات الإ�رسائيلية حققت �أهدافها
�سنة 1982
ب�شكل عام� .إذ اقت�ضت الرتتيبات خروج املقاومة
الفل�سطينية وقيادة م.ت.ف من لبنان ،مما
�أدى �إىل خروج حوايل � 11ألف فل�سطيني
مقاتل ،حيث توجهوا �إىل مع�سكرات يف
�سورية والعراق وتون�س واليمن (ال�شمايل
واجلنوبي) واجلزائر وال�سودان.
ومل حترتم القوات الإ�رسائيلية تعهداتها،
• خروج املقاومة الفل�سطينية من لبنان
فقد اقتحمت بريوت الغربية بعد �أ�سبوعني
من خروج املقاومة الفل�سطينية ،و�أ�رشفت بنف�سها على تنفيذ القوات االنعزالية امل�سيحية
املتع�صبة ملذبحة �صربا و�شاتيال يف  1982/9/18-16والتي �أدت �إىل ا�ست�شهاد نحو
 3500فل�سطيني ولبناين من املدنيني الأطفال والن�ساء وال�شيوخ.
�أَ ّدت حرب � 1982إىل ا�ست�شهاد وجرح نحو � 55ألف فل�سطيني ولبناين ،وبالرغم
من �أن املقاتل الفل�سطيني �أثبت �شجاعته وكفاءته ،وبالرغم من �أن ال�صهاينة ف�شلوا يف
�سحق الفدائيني وقيادتهم� ،إال �أنهم جنحوا يف تدمري معظم البنية التحتية للعمل الفدائي

• مذبحة �صربا و�شاتيال 1982
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منفذو عملية �سافوي �سنة 1975

الفل�سطيني ،بحيث مل تعد ت�شكل خطرا ً جادا ً على الكيان ال�صهيوين ،ووجدت م.ت.ف
نف�سها بعيدة عن فل�سطني ،حمرومة من العمل الع�سكري يف دول الطوق.4
ونتيجة ملا �سبق ،ف�إن معدل العمليات الفدائية من اخلارج قد انخف�ض يف ال�سبعينيات،
وتراجع �إىل حدود متوا�ضعة جدا ًيف الثمانينيات .غري �أنه ّ
مت تنفيذ عدد من العمليات النوعية
التي جتدر الإ�شارة �إليها ،مثل عملية
�سافوي التي نفذتها حركة فتح يف تل �أبيب
يف  ،1975/3/6و�أدت �إىل مقتل نحو 100
�إ�رسائيلي ،وعملية كمال عدوان التي
نفذتها فتح �أي�ضا ً يف  ،1978/3/11التي
�أدت �إىل مقتل  37وجرح � 82إ�رسائيلياً.
• عملية اختطاف الطائرات وتدمريها التي
قامت بها اجلبهة ال�شعبية �سنة 1970

وبرزت اجلبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطني يف جمال اختطاف الطائرات
خ�صو�صا ً �سنة  ،1970ويف الهجوم
على مطار اللد يف  ،1972/5/30مما �أدى
• منفذو عملية اخلال�صة �سنة 1974
�إىل مقتل  31وجرح � 80آخرين .ونفذت
اجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة عملية اخلال�صة يف  1974/4/11مما �أدى �إىل مقتل
� 18إ�رسائيليا ً وجرح � 15آخرين ،5كما نفذت اجلبهة نف�سها عملية الطائرة ال�رشاعية يف
ت�رشين الثاين /نوفمرب  .1987ونفذت اجلبهة الدميوقراطية عمليات مهمة مثل عملية
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تر�شيحا يف  1974/5/15التي �أدت �إىل مقتل � 27إ�رسائيليا ً وجرح الكثري ،وعمليات
بي�سان وطربيا وعني زيف والقد�س.
وهكذا ،فمنذ �سنة � 1982أدى الإنهاك الع�سكري ملنظمة التحرير الفل�سطينية �إىل
ا�ست�ضعاف �سيا�سي ،وك�سب �أن�صار تيار “الواقعية” فيها دفعات جديدة باجتاه تبنّي
غي من خطابها ال�سيا�سي منذ فرتة مبكرة،
احللول ال�سلمية .واحلقيقة �أن م.ت.ف بد�أت ُت رِّ
فدعت يف �أواخر ال�ستينيات �إىل �إقامة الدولة العلمانية الدميوقراطية التي ت�ضم الفل�سطينيني
واليهود ،متنازلة عن �رضورة عودة املهاجرين اليهود �إىل بالدهم .ثم تبنّت يف املجل�س
الوطني الثاين ع�رش يف  1974/6/8-1برنامج النقاط الع�رش  ،الذي يف�سح املجال للعمل
ال�سيا�سي ك�أحد و�سائل حترير فل�سطني ،بعد �أن كان الكفاح امل�سلح هو الطريق الوحيد
لتحريرها ،كما يف�سح املجال للحلول املرحلية ولإقامة الدولة الفل�سطينية على �أي جزء
من فل�سطني يتم حتريره (�أو ا�سرتجاعه بطرق �أخرى) .وكانت موافقة م.ت.ف على
م�رشوع الت�سوية العربي (م�رشوع فا�س) �سنة  1982تنازالً كبرياً� ،إذ ت�ضمن اعرتافا ً
�ضمنيا ً بالكيان ال�صهيوين وما اغت�صبه من معظم �أرا�ضي فل�سطني �سنة  ،1948عندما
وافقت على حقّ جميع دول املنطقة يف العي�ش ب�سالم (مبا فيها الكيان ال�صهيوين) ،كما
وافقت على الدخول يف مفاو�ضات لتحقيق الت�سوية .6وواجهت م.ت.ف �سنوات عجافا ً
خالل الفرتة  1987-1983انعك�ست على �شكل تراجع ٍيف الأداء الن�ضايل امل�سلح ،ويف
الت�أثري والفاعلية ال�سيا�سية حتى يف الو�سط العربي نف�سه.

ثالث ًا :البالد العربية وق�ضية فل�سطني:
�أما من ناحية البالد العربية ،ف�إن تر�سيخ الهوية الوطنية الفل�سطينية ومتثيل م.ت.ف
�صب ،عملياً ،يف �إزاحة �أثقال امل�س�ؤولية جتاه الق�ضية
ال�رشعي الوحيد للفل�سطينيني قد
َّ
عن �أكتافها ،وحتميلها للفل�سطينيني وحدهم .وخفتت �أ�صوات “قومية املعركة” لتنح�رص
يف الإطار الفل�سطيني ال�ضيِّق ،الذي كان عليه �أن يواجه �أعتى قوى العامل .و�أخذت مع
الزمن ،خ�صو�صا ً بعد  ،1973م�س�ؤولية البلدان العربية تنح�رص يف الدعم ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،بل �إن الدعم االقت�صادي نف�سه �أخذ ي�ضعف منذ الثمانينيات ،بعد �أن
�سعت كل دولة �إىل تقدمي �أولوياتها املحلية ،وبعد �أن ان�شغلت الدول النفطية مب�شاكلها
الناجتة عن انخفا�ض �أ�سعار النفط .ومل ت�سلم م.ت.ف من م�شاكل مع عدد من الأنظمة
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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العربية ،جعلتها �أعجز عن القيام مبهامها ،فم�شاكلها مع ال�ساحة الأو�سع والأهم الأردن
غطت حقبة ال�سبعينيات ،وم�شاكلها مع لبنان مل تهد�أ طوال املرحلة ،وم�شاكلها مع
�سورية ا�ستعرت �سنة  ،1976ثم عادت للت�صاعد منذ �سنة  1983وما تاله ،عندما ُطرد
يا�رس عرفات من دم�شق ،ومتت حماولة الق�ضاء على تواجد �أن�صاره يف �شمال لبنان،
وخ�صو�صا ً خميمي نهر البارد والبداوي يف العام نف�سه .هذا بالإ�ضافة �إىل حالة العداء
مع �أكرب قوة عربية م�رص (خ�صو�صا ً يف الفرتة  )1983-1977بعد دخولها يف م�رشوع
الت�سوية ال�سلمية ،وتوقيعها اتفاق كامب
ديفيد  .Camp David Accordبينما
ان�شغل العراق بحربه مع �إيران يف الفرتة
 1988-1980ليفقد كثريا ً من فاعليته
على ال�ساحة. ...
لقد كان املوقف العربي يف بداية
هذه املرحلة مت�صلباً ،من خالل الءات

• عبور اجلي�ش امل�رصي قناة ال�سوي�س يف
حرب �أكتوبر 1973

م�ؤمتر اخلرطوم �سنة  ،1967ومن
خالل دخول م�رص و�سورية يف حرب
ا�ستنزاف مع “�إ�رسائيل” .ويف  6ت�رشين
الأول� /أكتوبر  1973اندلعت احلرب
العربية الإ�رسائيلية (حرب �أكتوبر/
رم�ضان) �شاركت فيها �سورية وم�رص
�ض ّد ال�صهاينة ،وحقق الطرفان العربيان

• رفع العلم امل�رصي يف حرب �أكتوبر 1973

• �أريل �شارون متوجها ً نحو ثغرة الدفر�سوار
يف حرب �أكتوبر 1973
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يف البداية بع�ض النجاحات .ومتكن
امل�رصيون من الزحف نحو اجلناح
ال�رشقي لقناة ال�سوي�س والتوغل داخل
�سيناء ،كما متكن ال�سوريون من التوغل
داخل اجلوالن .لكن ما لبث ال�صهاينة،
م�ستفيدين من ج�رس جوي من الدعم
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الأمريكي� ،أن �أخذوا زمام املبادرة،
ف�أحدثوا اخرتاقا ً يف اجلهة الغربية
لقناة ال�سوي�س (ثغرة الدفر�سوار)،
كما ا�ستعادوا ما فقدوه يف اجلوالن،
واحتلوا  39قرية �سورية جديدة (ما
عرف بجيب �سع�سع) .غري �أنه ُذكر
�أن موافقة م�رص على قرار جمل�س
الأمن بوقف احلرب يف  22ت�رشين
الأول� /أكتوبر قد فاج�أ ال�سوريني ،مما
ا�ضطرهم لإيقاف احلرب .وبعد ذلك
ا�ست�ؤنفت حرب ا�ستنزاف ا�ستمرت
نحو  80يوما ً (،)1974/5/31-3/13
حيث توقفت حني ّ
مت التوقيع على
اتفاقية ف�صل القوات.7
وعقدت م�رص اتفاقية ف ّك
• نتائج حرب �أكتوبر 1973
اال�شتباك مع الكيان الإ�رسائيلي يف
ن�صت على ان�سحاب القوات الإ�رسائيلية من غربي القناة �إىل م�سافة تبعد
ّ 1974/1/18
 30-20كم من �رشقي قناة ال�سوي�س ،واحتفاظ م�رص بقوات حمدودة يف الأرا�ضي التي
ا�سرتجعتها �رشقي القناة (بعمق  12-8كم) .ويف  1974/2/21كانت القوات الإ�رسائيلية
قد ان�سحبت من غربي القناة “ثغرة الدفر�سوار” .و ُعقدت اتفاقية ف�صل القوات بني
�سورية والكيان الإ�رسائيلي يف  ،1974/5/31وبناء عليها ،ان�سحبت القوات الإ�رسائيلية
من جيب �سع�سع ( 551كم ،)2الذي احتلته يف حرب  ،1973ومن مدينة القنيطرة وبع�ض
ما حولها ،والتي احتلتها �سنة  112( 1967كم.8)2
واعتُرب التح�سن الن�سبي يف الأداء العربي ،وخ�سائر ال�صهاينة اجل�سيمة يف حرب
ت�رشين الأول� /أكتوبر ك�رسا ً لأ�سطورة اجلي�ش ال�صهيوين الذي ال ُيقهر ،وا�ستعادة
للمعنويات والثقة التي �أهينت يف حرب  .1967و ّ
مت ت�صوير حرب ت�رشين الأول� /أكتوبر
عربيا ً باعتبارها ن�رصا ً م�ؤزراً ،وظهرت قيادتا �سورية وم�رص مبظهر الأبطال .غري
�أن الرئي�س امل�رصي ال�سادات ا�ستخدم هذه احلرب لتحريك الو�ضع باجتاه الت�سوية،
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

96

ق�ضية فل�سطني 1987-1967
وا�ستفاد منها بحيث ال يو�ضع بعد ذلك مو�ضع االتهام �أو التق�صري ،حيث �إنه “بطل
�أكتوبر” ،وحيث �إن م�رص “�أ ّدت ما عليها” جتاه فل�سطني .فقام ال�سادات بزيارة الكيان
ال�صهيوين يف ت�رشين الثاين /نوفمرب
 ،1977ووقع اتفاقية كامب ديفيد يف
�أيلول� /سبتمرب  ،1978التي ُتدخل م�رص
يف �سالم مع الكيان ال�صهيوين ،و ُتوقف
حالة ال�رصاع بينهما ،بينما ت�سرتجع م�رص
• زيارة ال�سادات للكيان ال�صهيوين 1977
�شبه جزيرة �سيناء .وبذلك خ�رست الق�ضية
الفل�سطينية �أهم طرف فاعل يف ال�رصاع �ض ّد ال�صهاينة ،مما �أ�ضعف م�ستقبالً من �إمكانات
�أية مواجهات ع�سكرية �شاملة �ض ّد “�إ�رسائيل”.
ورمبا كان من املفيد �أن ن�شري �إىل �أنه �إثر حادثة �إحراق امل�سجد الأق�صى ّ
مت �إن�شاء منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي �سنة  ،1969والذي �شكل بادرة �أمل لتوحيد جهود امل�سلمني لدعم
ق�ضية فل�سطني .وقد قامت هذه املنظمة
بعقد الكثري من االجتماعات ،و�أ�صدرت
ع�رشات القرارات بدعم ق�ضية فل�سطني
�سيا�سيا ً وماليا ً وع�سكريا ً و�إعالن اجلهاد...
 .غري �أن قراراتها بقيت حربا ً على ورق،
لأنها افتقرت �إىل �أية �آلية حقيقية ملزمة
لتنفيذ القرارات .ويبدو �أن العديد من بلدان
• توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1978
العامل الإ�سالمي قد ا�ستخدمت منرب هذه
املنظمة “لتفريغ” م�شاعر �شعوبها املت�شوقة للوحدة وحترير املقد�سات ،بدالً من ال�سري
يف �أية برامج عملية ذات فاعلية على �أر�ض الواقع .بل �إن بع�ض البلدان الإ�سالمية بقي
على عالقته بالكيان ال�صهيوين مثل تركيا ،ف�ضالً عن �أن بلدان العامل الإ�سالمي �أجمع
ح ّملت الطرف الفل�سطيني امل�س�ؤولية الأ�سا�سية باعتباره “املمثل ال�رشعي والوحيد”،
واكتفى �أغلبها بالتمنيات( ...هذا �إن مل ي�ضع العقبات!!) .مما �أدى حل�رص دائرة ال�رصاع
يف �إطار ُق ْطري فل�سطيني ،وعزل البعدين العربي والإ�سالمي عمليا ً عن هذه الدائرة .وقد
�أثرت النزاعات بني امل�سلمني �أنف�سهم �سلبا ً على دور العامل الإ�سالمي ،كاحلرب العراقية
الإيرانية يف الفرتة  1988-1980التي ا�ستنزفت طاقات البلدين وثرواتهما.
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رابع ًا :بروز التيار الإ�سالمي الفل�سطيني:
ومن اجلدير بالذكر �أن الظاهرة الإ�سالمية و�سط الفل�سطينيني �أخذت ت�ستعيد حيويتها
يف هذه املرحلة ،وتزايد االجتاه نحو الإ�سالم ،بعد �أن ر�أت اجلماهري ف�شل الأيديولوجيات
القومية والعلمانية والي�سارية يف ح ّل الق�ضية .وكانت م�شاركة الإخوان امل�سلمني يف العمل
الفدائي الفل�سطيني يف الفرتة  1970-1968عرب ما عرف بـ“مع�سكرات ال�شيوخ” يف
الأردن بالتن�سيق مع حركة فتح� ،أحد مظاهر احليوية املبكرة ،حيث عملوا حتت غطاء
حركة فتح مع احتفاظهم با�ستقاللية �إدارية داخلية .وقد ّ
مت تدريب حوايل  300رجل
توزعوا على �سبع قواعد فدائية .ورغم حمدودية �إمكاناتهم وم�شاركتهم فقد قدموا
مناذج متميزة يف عمليات قوية كاحلزام الأخ�رض يف  ،1969/8/31ودير يا�سني يف
 ،1969/9/14وا�ست�شهد منهم  13رجالً.9
ويف �سنة ُ 1980ك�شف تنظيم “�أ�رسة
اجلهاد” يف الأر�ض املحتلة ،1948
واعتُ ِقل نحو �ستني من �أع�ضائه ،بعد �أن
قام بعدد من العمليات.
وظهرت

بوادر

ت�أ�سي�س

اجلهاز

الع�سكري للإخوان عندما �أر�سلت القيادة
املركزية بع�ض كوادرها �سنة 1980
للتدريب الع�سكري يف اخلارج .وقام ال�شيخ
�أحمد يا�سني ،بت�أ�سي�س اجلهاز الع�سكري يف
القطاع ،وقاده يف مراحله الأوىل عبد الرحمن
متراز ثم �صالح �شحادة .بيد �أن انك�شاف

�أمر التنظيم الع�سكري �أدى �إىل �رضبه �سنة
 ،1984و ُقب�ض على ال�شيخ �أحمد يا�سني
وعدد من رفاقه .وقد �أعيد ترميم اجلهاز

• ال�شيخ �أحمد يا�سني

و�إعادة بنائه من جديد �سنة  1986حتت ا�سم
ت�شكيالت اجلها ِز العم َل قبل انتفا�ضة  .1987وت�أ�س�س
“املجاهدون الفل�سطينيون” ،وبد�أت
ُ
اجلهاز الأمني للإخوان يف قطاع غزة (جمد) �سنة  ،1981كجزء من العمل الع�سكري و�أعيد
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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بنا�ؤه وتو�سيعه �سنة  .1985ويف �صيف �سنة  1985اتخذت قيادة الإخوان امل�سلمني
قرارا ً با�ستغالل �أية �أحداث لال�شرتاك يف املواجهة �ض ّد االحتالل� ،أي قبل �سنتني من
بدء االنتفا�ضة.
وقد ت�شكلت حركة اجلهاد الإ�سالمي يف
فل�سطني �سنة  ،1980بقيادة الدكتور فتحي
ال�شقاقي ،وكان �أع�ضا�ؤها امل�ؤ�س�سون �أفرادا ً
�سابقني يف الإخوان امل�سلمني ،ون�شطت يف القيام
بعدد من العمليات .وقام تنظيم �رسايا اجلهاد
(الذي اندمج مع اجلهاد الإ�سالمي) بتنفيذ عملية
باب املغاربة يف  ،1986/10/16والتي �أوقعت
حوايل ثمانني �إ�صابة يف اجلنود الإ�رسائيليني.
وب�شكل عام ظ َّل العمل الإ�سالمي اجلهادي
حمدودا ً متوا�ضعا ً طيلة هذه الفرتة قيا�سا ً
باملنظمات الفل�سطينية الأخرى وخ�صو�صا ً فتح ،ولكنه كان يف الوقت نف�سه �إرها�صا ً
ملرحلة قادمة يلعب فيها دورا ً �أ�سا�سياً .وكان املك�سب الأبرز للتيار الإ�سالمي هو
ات�ساع �شعبيته وتناميها خ�صو�صا ً منذ منت�صف ال�سبعينيات �سواء داخل فل�سطني
املحتلة �أو يف الأردن والكويت ولبنان وغريها .و�أخذ الإ�سالميون يفوزون يف
االنتخابات الطالبية منذ �أواخر ال�سبعينيات كما يف جامعة النجاح يف نابل�س ،وجامعة
غزة الإ�سالمية وغريهما ،ويف جامعات الأردن ،كما �أخذوا يف االنت�شار وال�سيطرة على
النقابات املهنية .وبرز التيار الإ�سالمي الفل�سطيني ب�شكل قوي يف جامعة الكويت،
حيث �أ�س�س خالد م�شعل وعدد من رفاقه “قائمة احلق الإ�سالمية” �سنة ،1977
ثم �أ�س�سوا (بعد تخ ّرجه) “الرابطة الإ�سالمية لطلبة فل�سطني” �سنة  .1980وجنح
الإ�سالميون الفل�سطينيون يف ميادين العمل اخلريي واالجتماعي والتعليمي مما
مكنهم من ت�أ�سي�س قاعدة وا�سعة �صلبة ،بحيث �أ�صبح التيار الإ�سالمي (الإخوان
امل�سلمون حتديداً) هو املناف�س الأول للتيار العلماين الذي متثله فتح والذي ي�سيطر
على م.ت.ف.10
• د .فتحي ال�شقاقي
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