
1991 – 1849

51

امل�سالة الفل�سطينية ... تاريخ وخرائط

                   0                 25                50                75 km

  

Map: PASSIA, 2002

دمشق
  خروج م.ت.ف

إلى بیروت، تموز - آب ١٩٧١

لبنان
صیدا

سوریة

طبریا

الناصرة
مخیم درعا

مخیم اربد دخول القوات السوریة
١٩ - ٢٢ أیلول ١٩٧٠ 

المفرق
جرش

عجلون
جنین

نابلس

الزرقاء

مخیم الزرقاء

مخیم عمان الجدید
 (الوحدات)

عمان

 مخیم
جبل الحسین

مناطق االشتبــــــــاك بین م.ت.ف
 والقــــــــــوات األردنیة أیلول ١٩٧٠
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 ١٩٧١ - ١٩٦٥منظمة التحریر الفلسطینیة 
 

لیه واألسى من إخفاقات الدول العربیة التي مع حلول أوائل الستینیات، كان جیل فلسطیني جدید قد نشأ، یملؤه الغضب من المظالم التي فرضت ع
الحركات السیاسیة الفلسطینیة لعدم دعمها  الثورة المحلیةمجابهة إسرائیل وخوفًا من الحكومات العربیة من  عجزوقد حال . توزع علیها هذا الجیل

نظمة التحریر الفلسطینیة بزعامة أحمد الشقیري، بتأسیس م ١٩٦٤قامت الجامعة العربیة في عام  ٢٨ .التي شكلتها كحركة فتح على سبیل المثال
   ٢٩.تابعة لقادة الدول العربیة بقیت إلى حین" المنظمة"لكن ". وتعبئته للقیام بواجبه بتحریر وطنهتنظیم الشعب الفلسطیني "لتحقیق هدف یتمثل في 

    

حركة ذت وفي السنة التي تلتها، نفّ . على إسرائیلمسلح وم ، بادرت حركة فتح التي تزعمها یاسر عرفات في القیام بأول هج١٩٦٤في أواخر عام 
وهزیمة الجیوش العربیة، رأى الكثیرون في  ١٩٦٧بعد حرب  ٣٠ .وشرعت في تجنید متطوعین من مخیمات الالجئینعسكریة عملیة  ٣٩فتح 

طوعین إلى المقاومة وتشكلت مجموعات مقاومة عدیدة الجهود الفلسطینیة المستمرة الداللة الوحیدة على المقاومة العربیة، وانضم الكثیر من المت
الحرب، أصبحت األردن القاعدة الرئیسیة  غزة بعدشبكات المقاومة في الضفة الغربیة وقطاع قواعد و  لكن، وبعد قیام إسرائیل بتدمیر ٣١ .أخرى

 .ودیةفي عدد من القرى الحد خاصة لقوات المقاومة، التي تمتعت بدرجة من االستقاللیة الذاتیة
 

على إسرائیل عبر نهر األردن إلى جنوح إسرائیل نحو تنفیذ الفلسطینیة شنته قوات المقاومة عسكري هجوم  ٧٨، أدى حوالي ١٩٦٨في أوائل عام 
ومع توقعه حدوث  ٣٣ .جندي إسرائیلي في هجوم على بلدة الكرامة ١٥.٠٠٠، حیث شارك حوالي ٣٢آذار من نفس العام ٢١انتقام شامل بتاریخ 

من مجموعات أو صر امن عن ٨٠بالمقاومة جنبًا إلى جنب مع  ٢٥٠عرفات أوامر لمقاتلي فتح البالغ عددهم یاسر ثل ذلك االعتداء، أصدر م
؛ ولقیت القوات األردنيالجیش قوات من  ٦١مقاتًال من مجموعات المقاومة الفلسطینیة و  ١١٦سقط . الجیش األردني وقوات منالمقاومة األخرى 

 ٤٨خالل . المقاومة الفلسطینیة أسطورةمعركة الكرامة من  تعلجندي إسرائیلي في المعركة، وج ٢٨یلیة المدججة مقاومة حقیقیة، حیث سقط اإلسرائ
شعبیة كما انضمت أعداد أخرى إلى حركات المقاومة األخرى، بینما حقق یاسر عرفات . متطوع إلى حركة فتح ٥.٠٠٠ساعة من المعركة، انضم 

منظمة التحریر الفلسطینیة في أوائل عام قیادة  انتزع من خاللها السیطرة علىلمكانة القائد و موجة الترحیب الشعبي صعد من خالل حیث  ٣٤ ،كبیرة
  .عرفات في أواخر تلك السنة لیس باعتباره قائدًا للمقاومة وحسب، وٕانما للشعب الفلسطیني في الكثیر من الحاالت یاسر وأصبح ینظر إلى. ١٩٦٩

  

أجهزة خاصة من شرطة، ومحاكم، واتحادات نقابیة، ووسائل إعالم، مؤسسات و سطینیة تدیر ، كانت قوات منظمة التحریر الفل١٩٧٠حلول عام  مع
من ماركسیة ثوریة إلى قومیة انفصالیة،  فلسفتهاتراوحت  )كمنظمة أم( ٣٥ .وقوات مسلحة في مختلف مخیمات الالجئین في األردن وخارجها

وبینما كانت تكتیكات الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین قد نقلت . التحریر الفلسطینیة دفعة واحدة ذات قاعدة عریضة ومشاكسة أصبحت منظمة
 .في نفس السنة تجري مباحثات سریة مع إسرائیل في باریس بعض التنظیمات، كانت ١٩٦٩الكفاح المسلح بقوة إلى الحلبة الدولیة مع حلول عام 

ففي . ٣٧للحكومة والدولة األردنیةمستقلة ذاتیًا وجامحة في معظم األحیان، تحدیًا جدیًا و  شكل وجود قوات فلسطینیة مسلحة ى،من ناحیة أخر  ٣٦
، قامت الجبهة الدیموقراطیة لتحریر فلسطین باختطاف ثالثة طائرات وحطت بها في مطار عمان، ومن ثم قامت بإطالق سراح ١٩٧٠أیلول 

الملك حسین في نهایة المطاف ، قام استقرار المملكةبتهدید ولشعوره  ٣٨ .طرحت قضیتها أمام وسائل اإلعالم العالمیةالركاب وبتفجیرها بعد أن 
  .الفلسطینیة المسلحة الفصائلعلى الدولة األردنیة فرض سلطه ب
  

المدفعیة ضد مواقع منظمة التحریر والمخیمات بإطالق  األحكام العرفیةبعد إعالن أیلول من نفس العام، بدأ الجیش األردني  ١٦في الیوم التالي، 
ودمارًا كبیرًا في العدید من  قتیالً  ٣.٠٠٠أیلول، مخلفًة أكثر من  ٢٧حتى " أیلول األسود" ت الحرب األهلیة، التي عرفت باسموقد استمر . الفلسطینیة

خاصة قطبي (لتحریر الفلسطینیة اهتمامات إقلیمیة ودولیة أثار التدخل العسكري السوري الداعم لمنظمة ا ٣٩ .المخیمات والمدن، بما فیها عمان
ودعوة كل من الملك حسین ویاسر عرفات للقاهرة والتوصل الى اتفاق وقف  عبد الناصر للتوسطالرئیس ، وانتهى األمر بتدخل )الحرب الباردة
إلى أن تم ، "عجلون وجرش"استحكاماتها في منطقتي  وجود منظمة التحریر الفلسطینیة مقتصرًا على ١٩٧٠وقد جعلت حرب عام  ٤٠ .إطالق النار

 ٤١.فلسطیني آخر ٣.٠٠٠، وتمخض عنها مقتل ١٩٧١في تموز إخراجها 
 

في " شهر العسل"انتهى . ةقیادتها التالیل اً شكلت فیها منظمة التحریر الفلسطینیة مركز  حیثإلى لبنان، رجال المقاومة عرفات مع یاسر  غادر
ستصبح المسرح التالي لألحداث، حیث صعدت إسرائیل من وتیرة جهودها للقضاء على الحركة الوطنیة الفلسطینیة التي  األردن، وبدا أن لبنان

 .أثبتت قدرتها وعرضت أیضًا إمكانیاتها لتقسیم العالم العربي بنفس القدر الذي یمكنها فیه توحیده


