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املقدمة

و�صحبه  �آله  وعلى  �ملر�صلني،  �صيد  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رّب  هلل  �حلمد 

�أجمعني.

حتاول هذه �لدر��صة تقدمي روؤية عامة للق�صية �لفل�صطينية من خالل َتتبُّع مفا�صل 

�ل�صورة  ��صتيعاب  �لقارئ  على  ُييَ�رشِّ  �ل�صياق  هذ�  الأن  للق�صية؛  �لتاريخي  �ل�صياق 

ترتيب  ويف  �ملر�حل،  من  مرحلة  �أي  يف  بالق�صية،  �ملتعلقة  �ملتد�خلة  و�لعو�مل  �ل�صاملة 

منطقي، و�صوالً �إىل �ملرحلة �حلالية. وكان من �ملمكن �لتعريف بالق�صية �لفل�صطينية من 

خالل تق�صيمها �إىل مو��صيع )�الأر�ص، �ل�صعب، �لعدو، �ملقاومة... �إلخ(، لكننا وجدنا �أن 

هذ� �لتق�صيم، على مز�ياه، ي�صعب �لتعامل معه يف �لدر��صات �ملخت�رشة، ويقدم �ل�صورة 

�لعامة لكل مو�صوع، دون �أن يقدمها جلميع �ملو��صيع يف �صياق و�حد.

�لذين يرغبون يف �حل�صول على فكرة عامة عن ق�صية  �أولئك  �لدر��صة تخاطب  هذه 

فل�صطني، وتغّطي حاجة �أولئك �لذين ال يجدون وقتاً للدر��صات �لتف�صيلية �ملتخ�ص�صة. 

غري �أن �لتاريخ �لقريب و�لو�قع �ملعا�رش،  قد عولج ببع�ص �لتف�صيل، ليت�صنّى للقارئ �أن 

يجد �إجابة للعديد من �الأحد�ث و�ملتغري�ت و�لتعقيد�ت �لتي جتري من حوله.

يف  فل�صطني  �أبناء  بحق  توؤمن  روؤية  خالل  من  �لدر��صة  هذه  ُكتبت  فقد  وبالطبع، 

�إ�صالمية. وقد �صيغت هذه �لدر��صة ب�صيغة علمية  �أر�صهم، و�أن فل�صطني �أر�ص عربية 

�أكاديية موثقة، وجاءت -قدر �الإمكان- مكتوبة بلغة �صهلة، حافلًة باملعلومات، �ملحدَّثة 

حتى �صيف 2021، بعيدة عن �خلطاب �لعاطفي �الإن�صائي.

بعنو�ن   2002 �صنة  �صدرت  �لتي  �الأ�صلية  لن�صخته  وتنقيحاً  حتديثاً  �لكتاب  وياأتي 

م�رش  يف  طبعت  و�لتي   ،”2001 �صنة  حتى  وتطور�تها  خلفياتها  �لفل�صطينية:  “�لق�صية 
طبعت  و�لتي   ،2012 �صنة  �صدرت  �لتي  للن�صخة  وتنقيحاً  وثحديثاً  وماليزيا،  و�لكويت 

يف بريوت. وقد �أ�صيف �إىل هذه �لطبعة �جلديدة ف�صل �صابع غّطى �لفرتة 2012–2021.

ن�صاأل �هلل �صبحانه �أن يكون هذ� �لعمل خال�صاً لوجهه �لكرمي

�أ. د. حم�صن حممد �صالح

متوز/ يوليو 2021

املقدمة





الف�صل الأول

خلفيات الق�سية الفل�سطينية
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خلفيات الق�سية الفل�سطينية حتى �سنة 1918

خلفيات الق�صية الفل�صطينية حتى �صنة 1918

مقدمة:

ثالثة جو�نب جتعل �لق�صية �لفل�صطينية �لق�صية �الأبرز �لتي �صغلت، وما تز�ل ت�صغل، 

�لعامل �لعربي و�الإ�صالمي:

�لعرب  قلوب  يف  ومركزيتها  وبركتها،  بقد�صيتها  �الأر�ص  طبيعة  �الأول:  �جلانب 

و�مل�صلمني؛ ومكانتها لدى �أتباع �لديانات �ل�صماوية. وموقع �الأر�ص �ال�صرت�تيجي يف قلب 

�لعامل �لعربي وقلب �لعامل �الإ�صالمي.

�الإحاللية  وبروحه  و�لتاريخية،  �لعقائدية  بادعاء�ته  �لعدو  طبيعة  �لثاين:  و�جلانب 

�لتو�صعية، �لتي ت�صعى لطرد �صعب فل�صطني، و�إلغاء حقوقه �الأ�صيلة يف �أر�صه ومقد�صاته.

و�جلانب �لثالث: طبيعة �لتحالف �لغربي - �ل�صهيوين �لذي هدف �أ�صا�صاً �إىل متزيق 

للقوى  �لتبعية  فلك  يف  تدور  �الأو�صال،  مفككة  و�إبقائها  و�إ�صعافها  �الإ�صالمية،  �الأمة 

�لكبى.

�لعامل  قلب  فل�صطني،  يف  �نزرع  �لذي  �ل�صهيوين،  �ليهودي  �لتحدي  يثل  ولذلك 

تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أبرز  و�حل�صارية،  و�ل�صيا�صية  �لع�صكرية  باأ�صكاله  �الإ�صالمي، 

�الأمة �مل�صلمة، و�صعيها نحو �لتحرر و�لوحدة و�لنه�صة، ال�صرتد�د مكانتها وريادتها بني 

�الأمم.

�إن�صاء  �لفل�صطينيني وحدهم؛ الأن  ٍ�أن هذه �لق�صية مل تكن يوماً ق�صية  ولي�ص بخاف 

لتنفيذ هذ�  �إال مركز�ً متقدماً  �أر�ص فل�صطني مل يكن  �ل�صهيوين على  �ليهودي -  �لكيان 

م�صكلة  حّل  من  �أخرى  �أهد�ف  مع  ذلك  �لتقى  و�صو�ء  �ل�صهيوين.   - �لغربي  �لبنامج 

�ليهود يف �أوروبا، �أم �لتعاطف �لديني مع رغباتهم، فاإن �حلقيقة �ل�صارخة تك�صف مدى 

�لعامل  وتعري�ص  كيانه،  وتدمري  فل�صطني  �صعب  تهجري  يف  �لغرب  يرتكبه  �لذي  �لظلم 

�أهد�فهم  حتقيق  �صبيل  يف  لالنفجار،  �لعاملي  و�ال�صتقر�ر  للخطر،  و�الإ�صالمي  �لعربي 

تلك، يف عامل ٍيزعمون فيه دعوتهم لل�صالم �لعاملي وحقوق �الإن�صان.
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الق�سية الفل�سطينية

اأواًل: فل�سطني:

يطلق ��صم فل�صطني على �لق�صم �جلنوبي �لغربي لبالد �ل�صام، وهي �الأر�ص �لو�قعة 

غربي �آ�صيا، على �ل�صاحل �ل�رشقي للبحر �ملتو�صط. ولفل�صطني موقع ��صرت�تيجي مهم، 

�إذ ُتعدُّ �صلة �لو�صل بني قارتي �آ�صيا و�إفريقيا، ونقطة �لتقاء جناحي �لعامل �الإ�صالمي.

�لقدم، كما تدل �حلفريات  �أر�ص فل�صطني منذ ع�صور موغلة يف  �الإن�صان  وقد �صكن 

�إىل  �لرعي  من  �لتحول  يف  وىل 
ُ
�الأ �الإن�صاين  �لتطور  مر�حل  �أر�صها  و�صهدت  و�الآثار، 

�لزر�عة، كما �أن �أول مدينة جرى ت�صييدها يف �لتاريخ هي مدينة “�أريحا” �لو�قعة �صمال 

�رشقي فل�صطني وذلك نحو �صنة 8000 ق.م ح�صبما يذكر علماء �الآثار.

هذه  �صكن  �صعب  �أول  الأن  كنعان”؛  “�أر�ص  هو  �الأر�ص  لهذه  معروف  ��صم  و�أقدم 

�الأر�ص ومعروف لدينا تاريخياً هم “�لكنعانيون”، �لذين قدمو� من جزيرة �لعرب نحو 

2500 ق.م. و��صم فل�صطني هو ��صم م�صتق من ��صم �أقو�م بحرية، لعلها جاءت من غرب 

�آ�صيا �ل�صغرى ومناطق بحر �إيجة نحو �لقرن �لثاين ع�رش ق.م، وورد ��صمها يف �لنقو�ص 

�مل�رشية با�صم “ب ل �ص ت”، ورمبا �أ�صيفت �لنون بعد ذلك للجمع، وقد �صكنو� �ملناطق 

�أعطو�  �أنهم  �صوى  مميز  �أثر  لهم  يبَق  فلم  ب�رشعة،  بالكنعانيني  و�ندجمو�  �ل�صاحلية، 

.
1
�الأر�ص ��صمهم

�أما �أر�ص فل�صطني بحدودها �جلغر�فية �ملتعارف عليها فلم تتحّدد بدقة �إال يف �أيام 

ظلت  وقد   .1923-1920 �لفرتة  خالل  وخ�صو�صاً  لفل�صطني،  �لبيطاين  �الحتالل 

عام  ب�صكل  تعبِّ  ظلت  �أنها  غري  �لتاريخ،  عب  وتت�صع  ت�صيق  فل�صطني  �أر�ص  حدود 

�لعهد  ويف  �الأردن.  ونهر  �مليت  �لبحر  وبني  �ملتو�صط  �لبحر  بني  �لو�قعة  �الأر�ص  عن 

على  رفح  من  يتد  فل�صطني  جند  وكان  “�أجناد”،  �إىل  �ل�صام  بالد  ُق�صمت  �الإ�صالمي 

�صمايل غرب مدينة  18 كم  بعد  تقع على  �لتي  ون  �للجُّ �إىل  �مل�رشية  �صيناء  �حلدود مع 

فل�صطني ظلت جزء�ً  فاإن  �ملختلفة،  �الإ�صالمية  �لعهود  �لتق�صيمات يف  كانت  و�أياً  جنني. 

من  �صيئاً  لتغرّي  ت�صييقاً  �أو  تو�صيعاً  �لتق�صيمات  هذه  مثل  تكن  ومل  �ل�صام،  بالد  من 

يهتز  ال  للحكم  والءهم  و�أن  و�حدة،  م�صلمة  �أمة  �أبناء  باأنهم  �أبنائها  �صعور  حقيقة 

وفق   
2

كم  27,009 تبلغ  فل�صطني  م�صاحة  فاإن  حال،  �أي  وعلى  حقاً.  م�صلماً  د�م  ما 

.
2

�ملعا�رشة �لتق�صيمات 
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وتتمتع فل�صطني مبناخ معتدل هو مناخ �لبحر 

�ال�صتقر�ر  على  ي�صجع  مناخ  وهو  �ملتو�صط، 

ثالثة  �إىل  فل�صطني  تق�صم  �أن  ويكن  و�الإنتاج. 

قطاعات رئي�صية، هي �ل�صهل �ل�صاحلي و�ملرتفعات 

و�ل�صهل  �الأردين.  و�الأخدود  �لو�صطى  �جلبلية 

حيث  �لفل�صطينيني،  غالب  تركز  منطقة  �ل�صاحلي 

�القت�صادي  و�لن�صاط  �لتجارة  ومر�كز  �ملو�نئ 

�لو�صطى  �جلبلية  �ملرتفعات  وت�صمل  و�لزر�عي. 

�لنقب،  وه�صبة  و�خلليل  ونابل�ص  �جلليل  جبال 

�صمال  �جلرمق  جبل  هو  �رتفاعاً  جبالها  و�أعلى 

وقد  �أمتار.   1,207 �رتفاعه  يبلغ  �لذي  فل�صطني 

�لفل�صطيني  �لفالح  �ملرتفعات  هذه  يف  �صكن 

و�لفو�كه  باحلبوب  وزرعها  �ل�صنني  �آالف  منذ 

�الأردين،  �الأخدود  �أما  �ملا�صية.  ورعى  و�خل�صار، 

�مليت،  �لبحر  يف  لي�صب  �الأردن  نهر  يجري  حيث 

فهو ُيعدُّ �أكرث �ملناطق �نخفا�صاً عن م�صتوى �صطح 

�آخر على وجه �الأر�ص، حيث  �أي مكان  �لبحر من 

�صطح  حتت  مرت   400 نحو  �إىل  �النخفا�ص  ي�صل 

�لبحر، وهي مناطق تتميز بحر�رتها طو�ل �لعام، 

وت�صتهر بزر�عتها للنخيل و�ملوز و�خل�رشو�ت. 

ثانيًا: فل�سطني يف االأديان ال�سماوية: 

و�لن�رش�نية  )�الإ�صالم  �ل�صماوية  �لديانات  خمتلف  �أتباع  لدى  خا�صة  �أهمية  لفل�صطني 

و�ليهودية(، و�لذين ي�صّكلون نحو 55% من �صكان �لعامل.

1. مك�نة فل�شطني االإ�شالمية:

الأر�ص فل�صطني مكانة عظيمة يف نفو�ص �مل�صلمني فهي:

.
�أر�ص مقد�صة بن�ص �لقر�آن �لكرمي چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭچ3  •

• جغرافية فل�شطني
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  �أر�ص مباركة بن�ص �لقر�آن �لكرمي   •
، وقوله تعاىل: چې ې ې 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ4
.
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئچ5

وفيها �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، �أول قبلة للم�صلمني، وثالث �مل�صاجد مكانة يف �الإ�صالم   •
500 �صالة عما �صو�ه من �مل�صاجد، قال  �إليه، و�ل�صالة فيه تعدل  وُي�صنُّ �صّد �لرحال 

وم�صجدي  �حلر�م  �مل�صجد  م�صاجد:  ثالثة  �إىل  �إال  �لرحال  ت�صد  “ال   :[ �هلل  ر�صول 

�ألف �صالة،  �مل�صجد �حلر�م مبائة  “�ل�صالة يف   :\ ، وقال 
�الأق�صى”6 هذ� و�مل�صجد 

.
و�ل�صالة يف م�صجدي باألف �صالة، و�ل�صالة يف بيت �ملقد�ص بخم�صمائة �صالة”7

وفل�صطني �أر�ص �الأنبياء ومبعثهم، عليهم �ل�صالم، فعلى �أر�صها عا�ص �إبر�هيم ولوط   •
ويحيى  وزكريا  و�صالح  و�صليمان  ود�ود  ويو�صف  ويعقوب  و�إ�صحق  و�إ�صماعيل 

وعي�صى عليهم �ل�صالم ممن ورد ذكرهم يف �لقر�آن، كما ز�رها حممد ]. وعا�ص على 

كانت  عندما  �لقر�آن،  يف  ذكرهم  يرد  مل  ممن  �إ�رش�ئيل،  بني  �أنبياء  من  �لعديد  �أر�صها 

ت�صو�صهم �الأنبياء، وممن ورد ذكرهم يف �حلديث �ل�صحيح يو�صع \.

م�رشى  ليكون  �الأق�صى  �مل�صجد  �صبحانه  �هلل  �ختار  فقد  �الإ�رش�ء،  �أر�ص  وفل�صطني   •
ر�صول �هلل ] من �مل�صجد �حلر�م �إىل �مل�صجد �الأق�صى، ومنه كان معر�جه �إىل �ل�صماء، 

�مل�صجد  يف  وهناك  عظيماً.  ت�رشيفاً  فل�صطني  و�أر�ص  �مل�صجد  هذ�  �صبحانه  �هلل  ف�رشَّف 

�الأق�صى جمع �صبحانه �الأنبياء حيث �أّمهم ر�صول �هلل يف �ل�صالة، داللة على ��صتمر�ر 

و�أعباء  و�الإمامة  �الأنبياء  مري�ث  �نتقال  وعلى  �الأنبياء،  بها  جاء  �لتي  �لتوحيد  ر�صالة 

�لر�صالة �إىل �الأمة �الإ�صالمية.

.
ويف �حلديث �ل�صحيح �أن بيت �ملقد�ص هي “�أر�ص �ملح�رش و�ملن�رش”8  •

وبالد �ل�صام، وفل�صطني جزء منها، هي عقر د�ر �الإ�صالم وقت ��صتد�د �ملحن و�لفنت،   •
، و“�أال �إن �الإيان �إذ� وقعت �لفنت 

كما يف �حلديث �ل�صحيح “عقر د�ر �الإ�صالم بال�صام”9

.
بال�صام”10

و�ملقيم �ملحت�صب يف هذه �الأر�ص كاملجاهد و�ملر�بط يف �صبيل �هلل لقوله ]: “�أهل �ل�صام   •
و�أزو�جهم وذرياتهم وعبيدهم و�إماوؤهم �إىل منتهى �جلزيرة مر�بطون يف �صبيل �هلل، فمن 

.
�حتل مدينة من �ملد�ئن فهو يف رباط، ومن �حتل منها ثغر�ً من �لثغور فهو يف جهاد”11

و�لطائفة �ملن�صورة �لثابتة على �حلق �إىل يوم �لقيامة ت�صكن يف �ل�صام وخ�صو�صاً بيت   •
.
12

�ملقد�ص و�أكناف بيت �ملقد�ص
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وعلى ذلك، فال غرو �أن تتعلق قلوب �مل�صلمني و�أفئدتهم بهذه �الأر�ص �ملباركة �ملقد�صة 

ويفدونها بدمائهم و�أرو�حهم.

2. مك�نة فل�شطني لدى امل�شيحيني:

ولد  �مل�صيحي،  �الإيان  بح�صب  �إذ  �ملقد�صة،  بالديار  �مل�صيحيني  عند  فل�صطني  ت�صمى 

فيها ي�صوع �مل�صيح وحو�ريوه، وعا�صو� فيها. وحدثت معظم �الأحد�ث �ملذكورة يف �لعهد 

�جلديد و�لعديد من �الأحد�ث �ملذكورة يف �لعهد �لقدمي. وح�صب �لرت�ث �مل�صيحي �نطلقت 

�لب�صارة �مل�صيحية من �صمايل فل�صطني وو�صطها، و�نت�رشت يف �أنحاء �لعامل.  

مدينة  ر�أ�صها  وعلى  للم�صيحيني  �ملقد�صة  �الأماكن  من  �لعديد  على  فل�صطني  حتتوي 

بيت حلم، م�صقط ر�أ�ص �مل�صيح حيث كني�صة �ملهد؛ ومدينة �لنا�رشة حيث ترعرع �مل�صيح؛ 

طريق  على  �الأخرية  خطو�ته  خطى  �أن  �إىل  بدعوته،  �مل�صيح  قام  حيث  �لقد�ص،  ومدينة 

�الآالم، ومن ثم مّت )ح�صب �الإيان �مل�صيحي( “�صلبه ودفنه”. ويوؤمن �مل�صيحيون بوجود 

“قب �مل�صيح” يف كني�صة �لقيامة يف �لقد�ص، �لتي ُتعد �إحدى �أهم �لكنائ�ص يف �لعامل. ويقد�ص 
نهر  �صفة  وعلى  طبيا  بحرية  حول  وخ�صو�صاً  �جلليل،  يف  خمتلفة  �أماكن  �مل�صيحيون 

�الأردن. ومل تت�صاءل �أهمية هذه �ملدينة كمدينة مقدَّ�صة �إال بعد �صنة 590م، حني �أ�صبح 
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عر�ص �لبابا جريجوري �الأول هو مركز �ل�صلطة �مل�صيحية، و�أ�صبحت لروما �حلظوة على 

�لقد�ص. و�أ�صبح �أ�صقف �لقد�ص يحتل �ملرتبة �خلام�صة يف �ل�صل�صة �لهرمية لهيئة �لكهنوت 

�مل�صيحينّي  حياة  يف  عميقًة  �ملقدَّ�صة(  )�الأر�ص  فل�صطني  بقيت  ذلك،  ومع  �لكاثوليكية. 

وخيالهم ب�صكل عام.

3. مك�نة فل�شطني لدى اليه�د13:

ت�صغل �لقد�ص )“�أور�صليم” يف �مل�صطلح �لديني( مكاناً مركزياً يف �لوجد�ن �ليهودي. 

ثم بنى �صليمان عليه  �لعهد  تابوت  �إليها  ُنقل  �ل�صالم،  ��صتوىل عليها د�ود عليه  �أن  فبعد 

�ليهودي.  �لديني  “�صهيون” يف �ملوروث  ��صم  �ملدينة  �لهيكل. وُيطلَق على  �ل�صالم فيها 

للم�صجد  �لغربي  )�حلائط  �ملبكى  وحائط  د�ود  وقب  �صهيون  جبل  �أي�صاً  ت�صم  وهي 

�ليهود ويذكرونها يف  �إليها  �ليهودي يتَّجه  للدين  �أ�صبحت �ملدينة مركز�ً  �الأق�صى(. وقد 

�صلو�تهم، وخ�صو�صاً يف �الحتفال بعيد �لف�صح حيث يرددون: “نلتقي يف �لعام �لقادم 

يف �أور�صليم”.  

وقد �أحاط �لت�رشيع و�لرت�ث �ليهودي مدينة �لقد�ص بكثري من �لقو�نني و�الأ�صاطري. 

ة �لعامل، وال ي�صاهيها يف ُح�صنها مدينة �أخرى، و�أن �الإله خلق  وي�صفها �لتلمود باأنها �رُشَّ

�أور�صليم عند خلقه �لعامل، و�أنه �أقام خيمة �الجتماع فيها. و�ُصوِّرت �أور�صليم يف �لدين 

ع على بقية �لعامل.  �ليهودي كاأنها �ملكان �لذي �صيفي�ص فيه �خلري من �ل�صماء، ومنها يوزَّ

بالقد�ص  �لتالل  �لعامل. وحتيط  �لذي �صيحكم  �مللكوت  �أو  “�ل�صخيناه”  وهي بذلك تكون 

وح�صب  �ل�صخيناه.  مالئكة  حر��صتها  على  ويقوم  �لظالم”،  “قوى  �إليها  ت�صل  ال  حتى 

جماعة  �أدعية  كل  وت�صعد  �الإله،  عن  فا�صل  �أي  يف�صلها  ال  �أور�صليم  فاإن  �ليهودية، 

عملية  يف  مهماً  دور�ً  تلعب  �مللكوت،  باعتبارها  �أور�صليم،  �أن  كما  خاللها.  من  ي�رش�ئيل 

�الإ�صالح )تيقون(، �إذ �صتعلو جدر�نها وتقرتب من �لعر�ص �الإلهي؛ وبهذ�، يعود �لتو�زن 

�ملقدَّ�صة،  �الأربع  فل�صطني  مدن  �إحدى  و�لقد�ص  )�صفريوت(.  �لتجليات  ولعامل  للعامل، 

بح�صب �ليهودية، �لتي يجب �أال تنقطع فيها �ل�صالة )�إ�صافة �إىل �خلليل و�صفد وطبية(. 

َثمَّ  ومن  ي�رش�ئيل(  )�إرت�ص  فل�صطني  �إىل  �لعودة  �حلاخامية  �ليهودية  حُترِّم  هذ�  ومع 

 ”Mashiah أو “�ملا�صيح� ”Messiah لقد�ص، �إال يف �آخر �الأيام؛ وتربطها بظهور “�مل�صيّا�

�ملنتظر. وقد حاولت �ليهودية �الإ�صالحية �أن تخفِّف من �جلانب �لقومي يف �ليهودية باأن 

حُتوِّل فكرة �للقاء يف �لقد�ص �إىل فكرة معنوية، ال ينبني عليها برنامج عملي على �الأر�ص، 
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�حلركة  ولكن  �ليهود.  لدى  و�لفردو�ص  بال�صعادة  و�حللم  �لذهبي  �لع�رش  �أفكار  وت�صبه 

وَدعت  �صيا�صي؛  �صعار  �إىل  وحولته  حرفياً  تف�صري�ً  �لديني  �ل�صعار  ت  ف�رشَّ �ل�صهيونية 

�ل�صهيونية �لدينية �إىل جتميع �ليهود يف فل�صطني، ت�صهيالً وتعجيالً بظهور “�ملا�صيح”، 

وحتى يتم توفري �جلهد و�لوقت عليه يف جمعهم من بقاع �الأر�ص؛ يف �لوقت �لذي عدَّت 

فيه ِفَرق يهودية �أخرى ذلك هرطقة دينية، وتدخالً ب�رشياً ملحاولة فر�ص �إر�دة �لرب. ويف 

�إطار �لفهم �ل�صيا�صي �ل�صهيوين، قامت جماعات يهودية بتغيري �ل�صلو�ت، و��صتبدلو� 

بال�صيغة �لتقليدية يف �لدعاء �صيغة جديدة تقول: يف �لعام �لقادم “نعيد بناء” �أور�صليم. 

ثالثًا: فل�سطني عرب التاريخ:

�لقدمي �حلجري  �لع�رش  منذ  فل�صطني  �صكن  �الإن�صان  �أن  �إىل  ت�صري  �آثار   هناك 

 )500 �ألف - 14 �ألف ق.م(، كما ي�صري �لع�رش �حلجري �لو�صيط )14 �ألف - 8 �آالف ق.م(

قدم  وعندما  �لنطوفية.  باحل�صارة  يعرف  مبا  متثلت  ح�صارية  حياة  �أ�صكال  وجود  �إىل 

�لكنعانيون من جزيرة �لعرب )نحو 2500 ق.م( كانت هجرتهم و��صعة بحيث �أ�صبحو� 

فل�صطني،  يف  وقرية  مدينة  مئتي  عن  يقل  ال  ما  �أن�صاأو�  وقد  للبالد،  �الأ�صا�صيني  �ل�صكان 

 .
14

حلم وبيت  �ل�صبع  وبئر  و�أ�صدود  و�خلليل  وحيفا  وعكا  وع�صقالن  بي�صان  مدن  مثل 

هم  �لقرويني،  وخ�صو�صاً  �حلاليني،  فل�صطني  �أهل  معظم  �أن  �ملوؤرخني  ثقات  ويرى 

�لتي  �لعربية  �لقبائل  ومن  و�لفل�صطينية،  و�لعمورية  �لكنعانية  �لقبائل  �أن�صال  من 

��صتقرت يف فل�صطني قبل �لفتح �الإ�صالمي وبعده، حيث �ندمج �جلميع يف ن�صيج و�حد، 

طو�ل �الإ�صالمي  �حلكم  حتت  و��صتعربو�  �أ�صلمو�  �إذ  �لعربية،  و�للغة  �الإ�صالم   يجمعهم 

ثالثة ع�رش قرناً.

�إ�رش�قة لنور �لتوحيد يف هذه  �إىل فل�صطني )نحو 1900 ق.م(   \ �إبر�هيم  كان قدوم 

�الأر�ص �ملباركة، وقد عا�رش حاكم �لقد�ص “ملكي �صادق” �لذي كان على ما يبدو موحد�ً 

مل  �أنه  ويبدو  �لتوحيد،  ر�صالة  ن�رش  يف  دوره  �إبر�هيم  �الأنبياء  الأبي  وكان  له.  و�صديقاً 

فظل  دعوته،  �أو  دينه  ب�صبب  لرتكها  ي�صطر  ومل  فل�صطني،  �أهل  من  عناًء  �أو  عنتاً  يجد 

��صمه  حملت  �لتي  �ملدينة  يف  �هلل  توفاه  �أن  �إىل  ي�صاء  حيث  بُحّرية  ويتنقل  فيها،  م�صتقر�ً 

�إ�صماعيل، �لذي ��صتقر يف مكة،  �أبناوؤه �الأنبياء من بعده  “�خلليل”. وقد �صار على دربه 
و�إ�صحق و�بنه يعقوب �للذين ��صتقر� يف فل�صطني. وكان ليعقوب \ �ثنا ع�رش �بناً هم 
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�إىل  \( وقد هاجرو�  �إ�رش�ئيل )و�إ�رش�ئيل هو لقب ليعقوب  �الأ�صباط �ملعروفون ببني 

 م�رش و��صتقرو� فيها، حيث عانو� من ��صطهاد �لفر�عنة ب�صعة قرون. و�أر�صل �هلل لهم

ـ 13 ق.م( لينقذهم من فرعون وطغيانه، و�أهلك �هلل فرعون وجنوده،  مو�صى \ )يف �لقرن �ل

غري �أن بني �إ�رش�ئيل يف ذلك �لزمان كانو� قد ُطبعو� على �لذلِّ و�جلنب، فرف�صو� �لذهاب �إىل 

 .
�الأر�ص �ملقد�صة قائلني ملو�صى: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ15

من �صلب  جديد  جيل  ن�صاأ  وعندما  فل�صطني،  يدخل  �أن  قبل   \ مو�صى   وتويف 

1190 ق.م(  \ )نحو  �أربعني �صنة من �لتيه، قادهم يو�صع بن نون  �إ�رش�ئيل بعد  بني 

�جلزء  يف  �إ�رش�ئيل  لبني  �ل�صيطرة  بع�ص  حتقيق  و��صتطاع  �الأردن،  نهر  بهم  عب  حيث 

�ل�صمايل �ل�رشقي من فل�صطني. وملدة 150 �صنة تالية �صادت �لنكبات و�لفو�صى و�خلالفات 

و�النحالل �خللقي و�لديني بني بني �إ�رش�ئيل. ومل يتح�صن حالهم �إال بقدوم طالوت ملكاً 

عليهم، و�لذي ��صتطاع �النت�صار على �أعد�ئه.

�لتوحيد  لنور  ببدء مرحلة جديدة  �إيذ�ناً  �لذي خلف طالوت   \ وكان ظهور د�ود 

يف �الأر�ص �ملباركة، حيث �آتاه �هلل �مللك )نحو 1004 ق.م( وقد و��صل حربه �صّد �الأقو�م 

�لقد�ص  �إىل  عا�صمته  نقل  و��صتطاع  �أخ�صعها  حيث  �ملقد�صة،  �الأر�ص  على  �لكافرة 

�صنة 995 ق.م، و�صيطر على معظم فل�صطني، با�صتثناء معظم �ملناطق �ل�صاحلية �لتي مل 

 \ 963 ق.م عندما خلفه �بنه �صليمان  \ حتى �صنة  تخ�صع له. و��صتمر يف حكمه 

)963-923 ق.م( حيث �صهدت فل�صطني حركة بناء وعمر�ن و�زدهار �صخمة، و�صّخر 

�هلل له �لريح و�جلّن، و�أعطاه ملكاً ال ينبغي الأحد من بعده. وكان حكم د�ود و�صليمان هو 

�لع�رش �لذهبي، �لذي ُحكمت فيه فل�صطني نحو ثمانني عاماً، حتت ر�ية �الإيان و�لتوحيد 

قبل �لفتح �الإ�صالمي لها.

من  كثري  يف  متعاديتني  منف�صلتني  دولتني  �إىل  مملكته  �نق�صمت  �صليمان  وفاة  وبعد 

�الأحيان، فن�صاأت مملكة “�إ�رش�ئيل” �صمال فل�صطني خالل �لفرتة 923-721 ق.م، �لتي 

�صمتها د�ئرة �ملعارف �لبيطانية �زدر�ء “�ململكة �لذيلية”، حيث �صعفت وف�صد حكامها، 

و�نتهى �أمرها ب�صيطرة �الآ�صوريني بقيادة �رشجون �لثاين عليها، وتدمريها ونقل �صكانها 

من بني �إ�رش�ئيل �إىل حّر�ن و�خلابور وكرد�صتان وفار�ص، و�أحلو� مكانهم جماعات من 

لو� هذه �لدولة.  �الآر�ميني، ومل يبق بعد ذلك �أثر الأ�صباط بني �إ�رش�ئيل �لع�رشة �لذين �صكَّ

�لقد�ص، 923-586 ق.م، وكانت عا�صمتها  �لفرتة  “يهود�” فا�صتمرت خالل   �أما مملكة 



19

خلفيات الق�سية الفل�سطينية حتى �سنة 1918

فقد  طويلة،  فرت�ت  �خلارجي  �لنفوذ  حتت  و�لوقوع  �ل�صعف  عو�مل  �عرتتها  وقد 

هزمها ودخل عا�صمتها �صي�صق فرعون م�رش )�أو�خر �لقرن �لعا�رش ق.م(، وفعل مثله 

�لفل�صطينيون يف عهد يهور�م )849-842 ق.م(، و��صطرت لدفع �جلزية لالآ�صوريني...، 

ر �لهيكل،  ثم �إنها �صقطت �أخري�ً بيد �لبابليني بقيادة نبوخذ ن�رشَّ �لذي خرَّب �لقد�ص، ودمَّ

و�صبى نحو 40 �ألفاً من �ليهود، وبذلك �صقطت مملكتهم �صنة 586 ق.م.

فتذكر  ملكهم،  دمار  ب�صببها  ��صتحقو�  �لتي  �إ�رش�ئيل  بني  �آثام  �إىل  �لتور�ة  وت�صري 

�الآثم،  �لثقيل  �ل�صعب  �خلاطئة،  لالأمة  “ويل  �أنبيائهم:  �أحد  وهو  �أ�صعيا،  ل�صان  على 

ن�صل فاعلي �ل�رّش، �أوالد مف�صدون تركو� �لرب، و��صتهانو� بقدو�ص �إ�رش�ئيل، �رتدو� 

حتت  تدن�صت  “و�الأر�ص  �لتور�ة:  وتقول  �الأول،  �الإ�صحاح  �أ�صعيا،  �صفر  ور�ء”  �إىل 

�أ�صعيا،  �صفر  �الأبدي”  �لعهد  نكثو�  �لفري�صة،  غرّيو�  �ل�رش�ئع،  تعّدو�  الأنهم  �صكانها 

.24 �الإ�صحاح 

وهكذ� فلم َتُطل مملكة بني �إ�رش�ئيل يف فل�صطني �أكرث من �أربعة قرون حكمو� يف معظم 

�لوقت بع�صاً من �أر�صها، وكان حكمهم غالب �لوقت �صعيفاً مفككاً، وخ�صع �أحياناً لنفوذ 

وهيمنة دول قوية جماورة. ويف �لوقت نف�صه ظّل �أبناء فل�صطني من �لكنعانيني وغريهم يف 

�أر�صهم، ومل يهجروها �أو يرحتلو� عنها. 

وقد �صمح �الإمب�طور �لفار�صي قور�ص Cyrus لليهود بالعودة �إىل فل�صطني، فعادت 

قلّة منهم، عا�صت �إىل جانب �أبناء فل�صطني، ومتتعت منطقة �لقد�ص بنوع من �حلكم �لذ�تي 

ع�رش  ذلك  وتال  ق.م.   332-539 �لفرتة  خالل  ��صتمرت  �لتي  �لفار�صية  �ل�صلطة  حتت 

يدير  و��صتمر  ق.م،   63-332 �لفرتة  خالل  فل�صطني  على  �الإغريقية  �لهللينية  �ل�صيطرة 

�صوؤون �ليهود “�لكاهن �الأكب”، و��صتطاع �ليهود حتقيق حكم ذ�تي منذ �صنة 164 ق.م 

�أخذ ي�صيق ويت�صع، وتزد�د مظاهر ��صتقالله وت�صعف ح�صب �رش�ع �لقوى �لكبى يف 

ذلك �لوقت على فل�صطني )�لرومان، �لبطاملة، �ل�صلوقيني...(. 

63 ق.م، و�أخ�صعوها حلكمهم  وقد متكن �لرومان من �ل�صيطرة على فل�صطني �صنة 

�ملبا�رش منذ �ل�صنة �ل�صاد�صة �مليالدية حيث �ألغو� �حلكم �لذ�تي �ليهودي يف منطقة �لقد�ص. 

 Titus تيتو�ص  �لروماين  �لع�صكري  �لقائد  لكن  66-70م  �لفرتة  خالل  �ليهود  ثار  وقد 

�أخمد ثورتهم ودّمر �لهيكل، ثم ثار �ليهود مرة �أخرى و�أخرية خالل �لفرتة 132-135م 

ودمرها،  �لقد�ص  �حتل   Julius Severus �صيفرو�ص  جوليو�ص  �لروماين  �لقائد  لكن 
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�صماها  خر�ئبها  فوق  جديدة  مدينة   Hadrian هادريان  �لروماين  �الإمب�طور  و�أقام 

�إيليا كابيتولينا Aelia Capitolina حيث ُعرفت بعد ذلك با�صم �إيلياء، وهو ��صم هادريان 

، وندرت �أعد�دهم ن�صبة 
16

�الأول. وحظر على �ليهود دخول �لقد�ص نحو مئتي �صنة تالية

�إىل �ل�صكان طو�ل 18 قرناً تالية. بينما ظّل �أهل �لبالد �الأ�صليني من كنعانيني ومن �ختلط 

�أثناء وجودهم،  �إ�رش�ئيل ويف  �لبالد قبل قدوم بني  �لعرب، م�صتقرين يف  بهم من قبائل 

وظلو� م�صتمرين كذلك بعدهم �إىل �أيامنا هذه. 

�لرومانية منذ  �لدولة  �لق�صم �ل�رشقي من  �لروم(  �لبيزنطية )دولة  �لدولة  وقد تولت 

394م، و��صتمرت يف �لهيمنة على فل�صطني، عد� فرت�ت �صئيلة من �لنفوذ �لفار�صي، حتى 

جاء �لفتح �الإ�صالمي لفل�صطني �صنة 15هـ/636م.

رابعًا: فل�سطني يف العهد االإ�سالمي:

�مل�صت�صعفة  �لقلّة  �أنظار  �ملنورة، كانت  �ملدينة  �الإ�صالمية يف  �لدولة  �أن تت�صكل  قبل 

من �مل�صلمني يف مكة تتجه �إىل �مل�صجد �الأق�صى وبيت �ملقد�ص يف فل�صطني. �إذ �إن معجزة 

�الإ�رش�ء متت من �مل�صجد �حلر�م �إىل �مل�صجد �الأق�صى. وكان �مل�صجد �الأق�صى هو �لقبلة 

)8هـ(، موؤتة  وغزوتا  )7هـ(،  وفدك  خيب  فتح  كان  وقد  �ل�صالة.  يف  للم�صلمني   �الأوىل 

بالد  �إىل  �مل�صلمني  لتطلع  مقدمة  )11هـ(   ] زيد  بن  �أ�صامة  وحملة  )9هـ(،  وتبوك 

�ل�صام.

�أجنادين  معركة  هي  فتحها  �إىل  �أدت  �لتي  �ملعارك  �أبرز  فكانت  فل�صطني  فتح  �أما 

634م قرب 30 متوز/ يوليو  13هـ -  �الأوىل  27 جمادى  [ يف  �لوليد   بقيادة خالد بن 

يف بي�صان   - فحل  ومعركة  �لروم،  من  �آالف  ثالثة  نحو  فيها  قتل  �لتي  جبين   بيت 

28 ذي �لقعدة 13هـ - 23 كانون �لثاين/ يناير 635م و�لتي كان ميد�نها غربي نهر �الأردن 

�الأردن  �صمايل  �لريموك  معركة  فكانت  �لفا�صلة  �ملعركة  �أما  بي�صان.  من  �إىل �جلنوب 

636م و�لتي و�جه فيها جي�ُص �مل�صلمني، �ملكون  �أغ�صط�ص  12 �آب/  15هـ -  5 رجب  يف 

�لبالغ  �لروم  جي�ص   ،] �لوليد  بن  وخالد  �جلر�ح  بن  عبيدة  �أبي  بقيادة  �ألفاً   36 من 

�ألف   130 بنحو  �ملوؤرخني  بع�ص  قدَّرها  �لروم  يف  كبى  كارثة  حلَّت  وقد  �ألف.   200

[ بنف�صه  �ل�صام. وجاء عمر بن �خلطاب  �إىل فتح بالد  �أدت هذه �ملعركة  قتيل. وقد 

ورغب  �أ�صهر،  ب�صعة  �مل�صلمون  حا�رشها  �أن  بعد  �ملقد�ص،  بيت  مفاتيح  ال�صتالم 
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[ �لعقد بنف�صه. وهي �ملدينة �لوحيدة يف عهد  �أن يتوىل عمر  �أهلها يف �ل�صلح �رشط 

نحو  �لفتح  يف  عمر  �صارك  وقد  مفاتيحها،  ��صتالم  بنف�صه  خليفة  توىل  �لتي  �لر��صدين 

كان  �أن  بعد  باالأذ�ن،  فيها  رباح  بن  بالل  �صوت  و�صَدح  �ل�صحابة،  من  �آالف  �أربعة 

عهد�ً،  �لقد�ص  الأهل  �خلطاب  بن  عمر  كتب  وقد   .
17[ �لنبي  وفاة  منذ  ذلك  عن  �متنع 

فيه: وجاء   ،
�لعمرية”18 “�لعهدة  با�صم  ��صتهر 

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم. هذ� ما �أعطى عبد �هلل عمر �أمري �ملوؤمنني �أهل �إيلياء 

�أماناً الأنف�صهم و�أمو�لهم ولكنائ�صهم و�صلبانهم و�صقيمها  �أعطاهم  من �الأمان، 

وبريئها و�صائر ملتها، �أنه ال ت�صكن كنائ�صهم وال تهدم، وال ينتق�ص منها وال من 

حيِِّزها وال من �صليبهم، وال من �صيء من �أمو�لهم، وال يكرهون على دينهم، وال 

ي�صار �أحد منهم، وال ي�صكن باإيلياء معهم �أحد من �ليهود.

وعلى �أهل �إيلياء �أن يعطو� �جلزية كما يعطي �أهل �ملد�ئن. وعليهم �أن يخرجو� 

منها �لروم و�لل�صو�ص، فمن خرج منهم فاإنه �آمن على نف�صه وماله حتى يبلغو� 

ماأمنهم، ومن �أقام منهم فهو �آمن وله مثل ما على �أهل �إيلياء من �جلزية...

وعلى ما يف هذ� �لكتاب عهد �هلل وذمة ر�صوله وذمة �خللفاء وذمة �ملوؤمنني �إذ� 

�أعطو� �لذي عليهم من �جلزية.

�صهد على ذلك خالد بن �لوليد، وعمرو بن �لعا�ص، وعبد �لرحمن بن عوف، 

ومعاوية بن �أبي �صفيان، وكتب وح�رش �صنة 15هـ.

ي�صوده  كان  عامل  يف  �مل�صلمني،  عند  �لديني  �لت�صامح  مدى  �لن�ص  هذ�  ويعك�ص 

�الآخر  يف ربيع  �الأرجح  �لقد�ص على  فتح  مّت  �لدين. وقد  على  و�الإكر�ه  �الأعمى  �لتع�صب 

 16هـ - �أيار/ مايو 637م. وكانت قي�صارية �آخر مدينة تفتح يف فل�صطني يف �صو�ل 19هـ -

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 640م، وكانت ميناء ومدينة عامرة قوية، �صعى �لروم لالحتفاظ 

بها قدر ��صتطاعتهم.

�لذي  �ل�صام  “�أجناد”  من  “جند�ً”  فل�صطني  �أ�صبحت  �الإد�رية  �لتق�صيمات  وح�صب 

�الأموية.  �لدولة  عهد  يف  خم�صاً  و�أ�صبحت  �لر��صدين،  عهد  يف  �أجناد  �أربعة  على  توزع 

�أ�صيالً يف �لدولة �الإ�صالمية ومتفاعالً مع تطور�تها �ل�صيا�صية  وقد ظلت فل�صطني جزء�ً 

�أهل فل�صطني  �أن  و�حل�صارية. ومل يكن تغريُّ �لدول و�الأ�رش �حلاكمة ليوؤثر على حقيقة 

عرب م�صلمون مو�لون لدولة �الإ�صالم وحكم �الإ�صالم.
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�صنة  حتى  �لر��صدين  حكم  ��صتمر  وقد 

حتى  �أمية  بني  حكم  تبعه  ثم  41هـ/661م، 

132هـ/750م، ثم �لعبا�صيون، �لذين ��صتمر 

بد�أ  �أن  �إىل  فل�صطني  على  �ملبا�رش  حكمهم 

�نتهاء  مع  و�لتفكك،  �ل�صعف  من  يعاين 

�خلليفة  مبقتل  �الأول  �لعبا�صي  �لع�رش 

247هـ/861م  �صنة  �ملتوكل  �لعبا�صي 

ي�صكلو�  �أن  �إىل  للوالة  �لفر�صة  �أعطى  مما 

كما  ور�ثية،  حملية  �صلطات  الأنف�صهم 

حكمت  �لتي  �لطولونية  �لعائلة  مع  حدث 

�لفرتة  �إليها خالل  م�رش و�صمَّت فل�صطني 

حذ�  وقد  878-905م،  �أي  264-292هـ 

عندما  �لطولونيني  حذو  �الأخ�صيديون 

حكمو� م�رش، ف�صموها �إىل نفوذهم خالل 

وقد  935-969م.  �أي  323-358هـ  �لفرتة 

حتت  و�الأخ�صيديون  �لطولونيون  حكم 

�لظل �الإ�صمي للدولة �لعبا�صية.

�لذين  �لفاطميون،  متكن  358هـ  ويف 

من  �الإ�صماعيلي،  �ملذهب  �إىل  ينتمون 

�ل�صيطرة على فل�صطني، وخا�صو� �رش�عات 

مع �لثور�ت �ملحلية ومع �لقر�مطة و�الأتر�ك 

�ل�صالجقة لل�صيطرة على فل�صطني. ثّم �إن �ل�صالجقة متكنو� يف 464هـ/1071م من �ل�صيطرة 

وبني وبينهم  �أنف�صهم  �ل�صالجقة  بني  ليحتدم  عاد  �ل�رش�ع  لكن  فل�صطني.  معظم   على 

�لفاطميني، وقد متّكن �لفاطميون من �ل�صيطرة على �صور �صنة 1097م وبيت �ملقد�ص يف 

�صباط/ فب�ير 1098م. وقد كان هذ� �ل�رش�ع يف غمرة �حلملة �ل�صليبية �الأوىل �لتي بد�أت 

عار�صني  �ل�صليبيني،  مبر��صلة  �لفاطميون  وقام  �ل�صام.  بالد  �إىل  �لو�صول  يف  طالئعها 

�ل�صام  بالد  من  �ل�صمايل  �لق�صم  يكون  �أن  مقابل  �ل�صالجقة،  قتال  يف  �لتعاون  عليهم 

.
19

لل�صليبيني وفل�صطني للفاطميني
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�ل�صليبية �أن نتحدث عن تف�صيالت �حلروب  �لدر��صة  ولي�ص من منهجنا يف هذه 

�لقد�ص  على  و�صيطرو�  فل�صطني،  �حتالل  من  متكنو�  �ل�صليبيني  �أن  نذكر  ولكننا 

�لقد�ص  يف  منهم  وقتلو�  �مل�صلمني،  دماء  من  بحر  يف  خا�صو�  �أن  بعد  492هـ/1099م 

وكانت  و�حليوية  �لقوة  من  �لكثري  متلك  تز�ل  ما  كانت  �مل�صلمة  �الأمة  لكن  �ألفاً.   70 نحو 

من  تعانيه  كانت  ما  من  �لرغم  على  �الأوروبيني،  �ل�صليبيني  من  وعلمياً  ح�صارياً  �أرقى 

ت�رشذم و�رش�ع �صيا�صي وحروب د�خلية. فقد ظهر �أبطال جماهدون �أنهكو� �ل�صليبيني 

زنكي �لدين  وعماد  )508-520هـ(،  �لب�صقي  �أق�صنقر  �أمثال  من  حكمهم،  فرتة   طيلة 

حممود  �لدين  نور  و�بنه  �ل�صليبية،  �لرها  �إمارة  �أ�صقط  �لذي  )521-540هـ( 

وتبنى  �مل�صلمة،  للقيادة  فذ�ً  منوذجاً  قدَّم  �لذي  1146-1174م(،  �أي  )541-569هـ 

فتمكن  حكمه،  طيلة  �صغله  �لذي  �لتحرير  مل�رشوع  مو�زياً  ح�صارياً  نه�صوياً  م�رشوعاً 

و�أ�صقط  حكمه،  �إىل  م�رش  �صمَّ  ثم  �ل�صام،  بالد  يف  بقيادته  �الإ�صالمية  �لقوى  توحيد  من 

حترير  من  ومتكن  �الأيوبي،  �لدين  �صالح  هناك  و�ليه  يد  على  فيها  �لفاطمية  �خلالفة 

نحو خم�صني مدينة وقلعة من �ل�صليبيني. �إال �أنه تويف رحمه �هلل بعد �أن ��صتكمل تثبيت 

فكي �لكما�صة )م�رش و�ل�صام( على عنق �ل�صليبيني.

رفع �صالح �لدين �الأيوبي ر�ية �جلهاد بعد نور �لدين خالل �لفرتة 569-589هـ �أي 

مع  حطني  معركة  وخا�ص  قيادته،  حتت  وم�رش  �ل�صام  توحيد  و�أعاد  1174-1193م، 

1187م وهي معركة فا�صلة يف  4 متوز/ يوليو  �أي  583هـ  24 ربيع �الآخر  �ل�صليبيني يف 

�أي  583هـ  رجب   27 يف  �ملقد�ص  بيت  وفتح  �ل�صليبي  �لوجود  حتطيم  �إىل  �أدت  �لتاريخ 

تابع  �ل�صليبي. وقد  88 عاماً من �حلكم  �أي بعد نحو  1187م،  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين   2

�ل�صيطرة على �رشيط �صاحلي بني يافا و�صور، كما  �ل�صليبيون حمالتهم ومتكنو� من 

�صيطرو� مرة �أخرى على �لقد�ص )ب�صبب �ل�رش�عات �لد�خلية يف �لدولة �الأيوبية( معظم 

�الإ�صالم،  حظرية  �إىل  نهائياً  عادت  �أن  �إىل  1229-1244م  �أي  626-642هـ  بني  �لفرتة 

و��صتمرت كذلك حتى �الحتالل �لبيطاين لفل�صطني �صنة 1917م.

�ملغويل  �لزحف  وو�جهو�  648هـ/1250م  �صنة  �الأيوبية  �لدولة  �ملماليُك  خلف  وقد 

�صبتمب  �أيلول/   6 �أي  658هـ  رم�صان   25 جالوت  عني  معركة  يف  فل�صطني  �أر�ص  على 

1260م بقيادة قطز )حممود بن ممدود( و�لتي تعدُّ من �ملعارك �لفا�صلة يف �لتاريخ. ثم 

�لظاهر  فقام  �ل�صليبيني،  بقايا  من  �ل�صام  وبالد  فل�صطني  حترير  م�رشوع  �ملماليك  تابع 

 بيب�ص بجهد كبري يف ذلك، حيث ��صرتد �لعديد من �ملناطق يف فل�صطني و�ل�صام ثم تابعه
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�صيف �لدين قالوون، ثم �بنه �الأ�رشف خليل بن قالوون، �لذي مّت على يديه �إنهاء �لوجود 

 �ل�صليبي يف بالد �ل�صام باإ�صقاطه مملكة عكا �ل�صليبية. �إذ حّرر عكا يف 17 جمادى �الأوىل

1291م، و��صتوىل بعد ذلك ب�رشعة على �صيد� و�صور وحيفا  �أيار/ مايو   18 �أي  690هـ 

وعتليت. لتعود �ل�صيطرة �لكاملة على فل�صطني و�ل�صام من جديد حلكم �الإ�صالم.

بالد  وباقي  فل�صطني  على  بال�صيطرة  �لعثمانيون  قام  �ملماليك  �صاأن  �صعف  وعندما 

1516م، و�صيطرو� على م�رش و�حلجاز و�ليمن  �ل�صام )�صورية و�الأردن ولبنان( �صنة 

عو� �صيطرتهم خالل ن�صف �لقرن �لتايل لت�صمل معظم  و�جلز�ئر يف �ل�صنة �لتالية، وو�صَّ

�لعامل �لعربي، مبا يف ذلك �لعر�ق و�رشق �جلزيرة �لعربية، وليبيا وتون�ص.  وقد ��صتمر 

حكمهم لفل�صطني حتى نهاية �حلرب �لعاملية �الأوىل �صنة 1918م.

�هلل  دين  يف  �أهلها  ودخل  �لعمري،  �لفتح  منذ  �الإ�صالمي،  طابعها  فل�صطني  �كت�صبت 

�جلزيرة  من  �لقادمة  �لعربية  �لقبائل  مع  بامتز�جهم  لغتهم  وتعربت  وتعربو�  �أفو�جاً، 

لتوؤثر كثري�ً  �ل�صليبية  �الإ�صالمية. ومل تكن فرتة �حلروب  �لعربية حتت لو�ء �حل�صارة 

على هوية �الأر�ص و�ل�صكان، �إذ �صمد �لفل�صطينيون يف �أر�صهم، بينما كان �ل�صليبيون يف 

�أحيان كثرية يف و�صع دفاعي ُمنهك.

وعلى �أي حال، فاإن �حلكم �الإ�صالمي لفل�صطني ��صتمر نحو 1,200 �صنة حتى 1917م، 

و�ل�صعب  م�صلماً،  فيها  �حلكم  كان  �آخر،  حكم  باأي  مقارنة  تاريخية  فرتة  �أطول  وهي 

م�صلماً، وغطى �حلكم كلَّ فل�صطني ولي�ص بع�صها، كما �رشب �مل�صلمون �ملثل �الأعلى يف 

�لت�صامح �لديني وحرية �الأديان، فكانو� خري من خدم �الأر�ص �ملقد�صة، وحمى حرمتها.

يف  و��صتقر�رهم  �ل�صحابة   من  عدد  بقدوم  فل�صطني  يف  �الإ�صالم  تر�صخ  وقد 

�أو�ص،  فل�صطني ون�رشهم لالإ�صالم فيها، وكان منهم: عبادة بن �ل�صامت، و�صد�د بن 

�لكلبي،  ودحية  �لديلمي،  وفريوز  �الأ�صقع،  بن  وو�ثلة  حارثة،  بن  زيد  بن  و�أ�صامة 

�ل�صامت،  بن  و�أو�ص  �لكناين،  جمزر  بن  وعلقمة  �الأ�صعري،  غنم  بن  �لرحمن  وعبد 

�الأن�صاري،  �صمعون  ريحانة  و�أبو  روح،  بن  وزنباع  زيد،  بن  �أو�ص  بن  وم�صعود 

�الأن�صاري، حر�م  �أم  بن  بّي 
ُ
�أ و�أبو  �لتميمي،  �الأ�صابع  وذو  زيد،  بن   و�صويد 

و�أنيف بن ملة �جلذ�مي، و�أبو رويحة �لفزعي... وغريهم من �ل�صحابة �لذين عا�صو� 

يف فل�صطني وُدفنو� يف ثر�ها.
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ومن �لتابعني من �أبناء فل�صطني رجاء بن حيوة �لكندي من مو�ليد بي�صان، وهو �لذي 

�أ�صار على �صليمان بن عبد �مللك بتولية عمر بن عبد �لعزيز �خلالفة. ومن �لتابعني �أي�صاً 

�لتابعني  �أو ز�رها من  فل�صطني  �لكندي، وروح بن زنباع، وممن �صكن  ن�صي  عبادة بن 

و�صفيان  �للخمي،  �هلل  عبد  بن  وحميد  كلثوم،  بن  وهانئ  و�الأوز�عي،  دينار،  بن  مالك 

�لثوري، و�بن �صهاب �لزهري.

ومن كبار �الأئمة و�لفقهاء �لذين ولدو� يف فل�صطني �الإمام �ل�صافعي �لذي ولد يف مدينة 

غزة، وممن عا�صو� يف فل�صطني �أو ز�روها من �الأئمة �إبر�هيم بن �أدهم، و�لليث بن �صعد، 

و�أبو بكر حممد �لطرطو�صي، و�أبو بكر �جلرجاين، و�بن قد�مة �ملقد�صي.

و�إىل فل�صطني ينت�صب فاحت �الأندل�ص �لقائد مو�صى بن ن�صري �للخمي، كما ينت�صب �إليها 

عبد �حلميد بن يحيى رئي�ص فن �لكتابة و�صيّد �الإن�صاء و�لدو�وين يف ع�رشه، وينت�صب 

وال  �الأموي.  يزيد  بن  خالد  �الإ�صالمي  �لتاريخ  يف  �لكبار  �لكيمياء  علماء  �أول  �أي�صاً  �إليها 

�الإ�صالمية،  للح�صارة  مركز�ً  �ملقد�صة  �الأر�ص  كانت  فقد  لال�صتطر�د،  �ملجال  يت�صع 

ومهوى الأفئدة �مل�صلمني، و�صارك �أبناوؤها بفعالية يف بناء �رشح �الأمة �الإ�صالمية �ل�صامل 

.
21

ويف �الرتقاء بنه�صتها

خام�سًا: املـزاعـم الديـنـيـة والتـاريخيـة لليهـود فـي 

فل�ســطيـن:

�أن يهود هذ� �لزمان يبنون �حتاللهم لفل�صطني على مز�عم دينية  �إىل  جتدر �الإ�صارة 

�رتباطهم  �إىل  وي�صريون  �الأر�ص،  هذه  وعدهم  �صبحانه  �هلل  �أن  فيّدعون  وتاريخية، 

�لنف�صي  و�رتباطهم  �أر�صها،  على  وبتو�جدهم  زمناً،  �إياها  بحكمهم  بها،  �لتاريخي 

و�لروحي بها، وقد�صيتها عندهم. ونحن نوؤمن �أن لليهود حريتهم �لدينية، ولي�ص من حّق 

�أحد �أن يكرههم على تغيري عقائدهم، ولكن لي�ص من حقهم �أن يلزمو� �الآخرين بعقيدتهم. 

كما �أنه لي�ص من حقهم �أن ي�رشدو� �صعباً من دياره، ويغت�صبو� �أر�صه و�أمالكه ومقد�صاته 

حتت دعاو�هم �لدينية.

�أما �مل�صلمون فال يرون لليهود حقاً يف هذه �الأر�ص، فمن ناحية دينية، فاإن هذه �الأر�ص 

�أعطيت لبني �إ�رش�ئيل عندما رفعو� ر�ية �لتوحيد، و��صتقامو� عليها، حتت قيادة ر�صلهم 
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بعد  ف�صاد�ً  �الأر�ص  يف  وعاثو�  �أنبياءهم،  وقتلو�  وبّدلو�  �نحرفو�  ولكنهم  و�صاحليهم. 

�أنهم �لورثة �حلقيقيون لر�ية �لتوحيد،  ذلك، ففقدو� تلك �ل�رشعية. و�مل�صلمون يوؤمنون 

هي  �الإ�صالم  دعوة  و�أن  �لر�صل،  ودعوة  �لتوحيد  الأمة  �لوحيد  �حلقيقي  �المتد�د  و�أنهم 

�متد�د و��صتمر�ر لدعوة �إبر�هيم و�إ�صحق ويعقوب و�إ�صماعيل ومو�صى ود�ود و�صليمان 

�أن �نحرف  وعي�صى... عليهم �ل�صالم. فامل�صلمون �الآن هم �أحق �لنا�ص بهذ� �ملري�ث بعد 

�الآخرون. و�مل�صاألة غري مرتبطة باجلن�ص و�لن�صل و�لقومية، و�إمنا مرتبطة باتباع �ملنهج، 

وعلى هذ� فنحن �مل�صلمني نوؤمن �أن ر�صيد �الأنبياء هو ر�صيدنا، وجتربتهم هي جتربتنا، 

�الأر�ص  حكم  يف  و�تباعهم  لالأنبياء  �هلل  �أعطاها  �لتي  و�ل�رشعية  تاريخنا،  هو  وتاريخهم 

ڭ  چۓ  تعاىل:  قال  وحكمها.  �الأر�ص  هذه  يف  وحقنا  �رشعيتنا  على  داللة  هي  �ملقد�صة 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
، وقال تعاىل: 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئچ22
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چہ 
، وقال تعاىل: چۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ 

ڭچ23
�أن   \ �إبر�هيم  . وهكذ� فاإن �هلل �أخب 

ۈچ24 ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 
�الإمامة و�لقيادة ال ينالها �لظاملون من ن�صله وذريته، الأن �الأمر مرتبط باال�صتقامة على 

�أن يق�رشوه على  �إ�رش�ئيل  بالتنا�صل فال ينبغي لبني  �الأمر مرتبطاً  منهج �هلل، ولو كان 

�أنف�صـهم، وال�صـتحق �إ�صـماعيـل \ ون�صـلـه هذ� �لــوعد �لـذي �أُعطي الإبر�هيم، وال�صتحقه 

�لعرب �ملنت�صبون �إىل �إ�صماعيل جد �لعرب �لعدنانية، ومنهم قري�ص و�صيدها حممد ].

ومل  �صئيلة  فرتة  كان  لفل�صطني  �إ�رش�ئيل  بني  حكم  فاإن  �لتاريخية،  �لناحية  من  �أما 

فقد  �الإ�صالمي  �حلكم  �أما  كلها.  ولي�ص  فل�صطني،  من  �أجز�ء  على  قرون  �الأربعة  تتجاوز 

�ل�صليبية.  �حلروب  فرتة  �صئيلة  لفرتة  قطعته  )636-1917م(  قرناً   12 نحو  ��صتمر 

قرناً،   18 مدة  بها  �لفعلية  �صلتهم  و�نقطعت  فل�صطني،  غادر  قد  �ليهود  معظم  كان  و�إذ� 

طو�ل يغادروها  مل  �الأ�صليني  فل�صطني  �أهل  فاإن  �لع�رشين،  �لقرن  وحتى  135م   منذ 

يد  على  ق�رش�ً  منهم  كبري  عدد  ُطرد  �أن  �إىل  �ملا�صية،  �صنة  وخم�صمائة  �آالف  �الأربعة 

�لع�صابات �ل�صهيونية �صنة 1948م، وما ز�لو� �إىل �الآن يجاهدون ال�صرتد�د �أر�صهم دون 

�أن يتنازلو� عنها. 
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ح�صب  �لزمان،  هذ�  يهود  من   %80 من  �أكرث  �إن  ثم 

ر�أ�صهم  وعلى  �أنف�صهم  �ليهود  و�لعلماء  �لباحثني  بع�ص 

�لقبيلة  كتاب  �صاحب   Arthur Koestler كو�صتلر  �آرثر 

 The Thirteenth Tribe: The Khazar ع�رش  �لثالثة 

بوالك ن.  �أ.  جانبه  )و�إىل   Empire & Its Heritage 

A. N. Polak، وك. ل. بروك K. L. Brook، و�ص. �صاند 

S. Sand، و�إ. �إلياك E. Eliak(، ال ُيتّون �إىل بني �إ�رش�ئيل 

معظم  الأن  تاريخ،  �أو  ن�صب  �صلة  باأي  فل�صطني  �إىل  وال 

�ليهود �ملعا�رشين هم من يهود “�خلزر” �لذين ترجع �أ�صولهم �إىل قبائل ترتية - تركية 

�لثامن  �لقرن  يف  وتهودت  رو�صيا(  )جنوب  �لقوقاز  �صمال  منطقة  ��صتوطنت  قدية 

يف  �نت�رشو�  ملكهم  �صقط  وعندما  740م،  �صنة   Bulan بوالن  ملكها  بقيادة  �مليالدي 

، فاإن كان لهم ثمة حّق يف 
25

رو�صيا و�رشق �أوروبا، وهم ما يعرف �الآن باليهود �الأ�صكناز

�لعودة فليعودو� �إىل جنوب رو�صيا!!

�ساد�سًا: خلفيـات ظهــور الق�سيـة الفل�سـطينيـة فـي 

التـاريخ احلديث: 

يكن  ومل  عام،   1,800 مدة  عملياً  بفل�صطني  �صلتهم  �ليهود  َفَقَد  �صابقاً،  �أ�رشنا  كما 

حتويلها  وقادتهم  وحاخاماتهم  �أحبارهم  رف�ص  �لتي  �لدينية،  �لعاطفة  �صوى  لديهم 

�أنهم ��صتحقو� تدمري دولتهم و�صتاتهم ب�صبب  �إىل برنامج عملي؛ الأنهم كانو� يوؤمنون 

“�مل�صيّا”،  �أو  “�ملا�صيح”  بهم  �خلا�ص  �ملخلِّ�ص  �مل�صيح  �نتظار  عليهم  و�أن  خطاياهم، 

وعند ذلك يجوز لهم �ال�صتقر�ر يف فل�صطني و�إقامة كيانهم.

�نعك�صت  �حلديث،  �الأوروبي  �لتاريخ  يف  حدثت  �ملهمة  �لتغري�ت  من  عدد�ً  �أن  على 

�مليالدي  ع�رش  �ل�صاد�ص  �لقرن  فمنذ  �ل�صهيوين.  �مل�رشوع  و�إن�صاء  �ليهود  على  بدورها 

 Protestant Reformation ”ظهرت حركة االإ�شالح الديني “�حلركة �لبوت�صتانتية

لليهود  ونظرت  “�لتور�ة”،  �لقدمي  بالعهد  �الإيان  على  ركزَّت  �لتي   “Protestantism”

من  �لكثري  و�آمن  �الأر�ص،  يف  �مل�رشدين  فل�صطني”  “�أهل  باأنهم  تور�تية  روؤية  وفق 

• اآرثر ك��شتلر
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�لبوت�صتانت بنبوءة �لعهد �الألفي �ل�صعيد، باأن �ليهود �صيُجمعون من جديد يف فل�صطني، 

��صتعد�د�ً لعودة �مل�صيح �ملنتظر �لذي �صيقوم بتن�صريهم، ثم يقودهم يف معركة �آرجمدون 

Armageddon، حيث ينت�رش على �أعد�ئه، ليبد�أ بعد ذلك عهد يتد �ألف �صنة من �ل�صعادة. 

وقد �صكل �أتباع �لكنائ�ص �لبوت�صتانتية �أغلبية �صكان بريطانيا و�لواليات �ملتحدة وهولند� 

ونحو ن�صف �صكان �أملانيا. وهكذ� ظهرت “�ل�صهيونية غري �ليهودية” خ�صو�صاً و�صط 

.
26

هوؤالء �لبوت�صتانت، �لذين دعمو� �مل�رشوع �ل�صهيوين بناء على خلفية دينية

حتوالت  �صهدت  ع�رش،  �لتا�صع  �لقرن  يف  خ�صو�صاً  �أوروبا،  فاإن  �أخرى  جهة  ومن 

تت�صكل  �أخذت  1789م  �صنة  �مللكي  �حلكم  على  �لفرن�صية  �لثورة  فمنذ  مهمة،  �صيا�صية 

ومّت  �لوطنية،  و�مل�صاعر  الق�مية  الفكرة  و�نت�رشت  احلديثة،  االأوروبية  الدولة 

“حترير”  ومّت  �لكني�صة.  دور  وهّم�صت  �لدولة  عن  �لدين  ف�صلت  علمانية  �أنظمة  �إن�صاء 

على  �صهل  مما  �لغربية،  �أوروبا  يف  خ�صو�صاً  �ملو�طنة،  حقوق  كافة  و�إعطاوؤهم  �ليهود، 

و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  مبكانتهم  و�الرتقاء  و�الأنظمة،  �ملجتمعات  هذه  �خرت�ق  �ليهود 

و�القت�صاد  �ل�صيا�صة  دو�ئر  يف  �لنفوذ  من  �أعلى  م�صتويات  وحتقيق  و�الجتماعية، 

و�الإعالم.

قد  �ل�رشقية  و�أوروبا  رو�صيا  يف  �لوطنية  و�مل�صاعر  �لقومية  �لدولة  فاإن  �ملقابل،  ويف 

�أخذت منحى �آخر، حيث كان يتو�جد غالبية يهود �لعامل. �إذ قاوم يهود رو�صيا عمليات 

بالفوقية و�لق�رش و�الإرهاب. وز�دت م�صاركة  �لتي متيزت  �لرو�صية،  �لدمج و�لتحديث 

�لرو�صية  �لقي�رشية  �لي�صارية من عد�ء �حلكومة  �لثورية  �ليهود يف �حلركات  �لكثري من 

لهم، و�نفجرت �لعد�وة �صدهم ب�صكل مك�صوف �إثر �غتيال قي�رش رو�صيا �ألك�صندر  �لثاين 

Alexander II �صنة 1881م، و�لذي �تهم به �ليهود. وبد�أت موجة من �الإجر�ء�ت �لعنيفة 

لكونهم  لليهود  �لعد�ء  �أي   ،”anti-Semitism �صامية  بـ“�لال  �صميت  �صدهم  �لقا�صية 

؛ 
اليه�دية”27 “امل�شكلة  ن�ش�ء  �إىل  ذلك  �أدى  وقد  �ل�صامي،  �لعن�رش  �إىل  ينتمون  يهود�ً 

�إذ �إن ماليني �ليهود يف رو�صيا �أخذو� يبحثون عن فر�صة للخال�ص مما هم فيه، وبد�أت 

�أعد�د هائلة منهم يف �لهجرة �إىل �أوروبا �لغربية و�أمريكا �ل�صمالية و�جلنوبية. وكانت هذه 

فر�صة �حلركة �ل�صهيونية للظهور و�لدعوة �إىل حّل �مل�صكلة �ليهودية، باإن�صاء كيان �آمن 

م�صتقل لليهود يف فل�صطني. وتعاطف �لكثري من �الأوروبيني و�الأمريكان مع هذه �لدعوة، 

�صو�ء خللفياتهم �لدينية، �أم تخل�صاً من �أعباء �لتدفق �ليهودي على �أر�صهم. 
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�لفرتة  خالل  حكمها  حتت  فل�صطني  كانت  �لتي  العثم�نية،  الدولة  �شعف  و�أ�صهم 

�أف�صل  �أجو�ء عملية  �إىل بروز  �أر��صيها،  �لغربية لتقا�صم  �لدول  1516-1917م، و�صْعُي 

لتاأ�صي�ص �مل�رشوع �ل�صهيوين. �إذ كانت هناك رغبة غربية مبلئ �لفر�غ �لذي �صينتج عن 

�صقوط �لدولة �لعثمانية، ومنع نهو�ص قوة �إ�صالمية كبى َتْخلُف �لعثمانيني.

وقد ظهرت يف ذلك �لوقت فكرة �إن�صاء دولة ح�جزة �رشقي قناة �ل�صوي�ص وغربي 

بالد �ل�صام، يف �أو�خر �لقرن �لتا�صع ع�رش، بحيث يتم غر�ص كيان غريب يف قلب �لعامل 

وي�صمن  وحدته،  وينع  �الإفريقي،  جناحه  عن  �الآ�صيوي  جناحه  يف�صل  �الإ�صالمي، 

حوله.  من  �صعف  مبدى  مرتبط  �لكيان  هذ�  مثل  ��صتمر�ر  �إن  �إذ  وتفككه،  �صعفه 

و�صي�صغل  �ملنطقة،  يف  قوي  ح�صاري  منو  �أي  ل�رشب  بالتايل  �لكيان  هذ�  و�صي�صعى 

�لعامل �الإ�صالمي مب�صكلة طويلة معقدة ت�صتنزف طاقته وجهوده، وتبقيه �إىل �أبعد مدى 

ممكن يف فلك �لتبعية و�ل�صعف و�حلاجة للعامل �لغربي، كما تبقيه م�صدر�ً للمو�د �خلام 

و�صوقاً للمنتجات �لغربية. وكما �أن هذ� �لكيان �صيكون بحاجة �إىل دعم �لغرب ل�صمان 

�الإ�صالمي  �لعامل  �صعف  ل�صمان  �إليه  بحاجة  �صيكون  كذلك  �لغرب  فاإن  ��صتمر�ره، 

يفهم  �أن  �أهمية  تكمن  وهنا  ينف�صم.  ال  حتالف  بينهما  ين�صاأ  وبذلك  وتبعيته.  وتفككه 

و�لتقدم  و�لنه�صة  �لوحدة  يف  و�آماله  م�صلم  كل  �صّد  موّجه  �مل�رشوع  هذ�  �أن  �مل�صلمون 

�لفل�صطينيني وحدهم.  ولي�ص �صّد 

�لطوىل  �ليد  فيه  كانت  �مل�صلمني،  مع  �ل�رش�ع  من  طويلة  قروناً  �لغرب  عا�ص  لقد 

للم�صلمني نحو 11 قرناً، وما كانت لتنتهي دولة م�صلمة حتى حتل مكانها دولة م�صلمة 

جتدد �حليوية يف هذه �الأمة، وحتفظ عزتها وكر�متها، فكانت دول �لر��صدين، و�الأمويني، 

و�لعبا�صيني، و�ملماليك، و�لعثمانيني �لذين خلفو� �ملماليك ومتكنو� من فتح معظم �أوروبا 

�ل�رشقية، ومن توحيد �لعامل �لعربي حتت ر�يتهم فكانو� ح�صناً عظيماً لالإ�صالم قرون 

�أن �صعف �لدولة �لعثمانية خ�صو�صاً يف �لقرن �لتا�صع ع�رش و�أو�ئل �لقرن  عديدة. غري 

�لع�رشين جعل �الأوروبيني يفكرون بطريقة ت�صمن �أال تقوم بعد ذلك للعامل �الإ�صالمي 

فيهم،  و�لنه�صة  �حليوية  تبعث  جديدة،  م�صلمة  دولة  �لعثمانيني  حمل  حتل  و�أال  قائمة، 

فكانت فكرة الدولة احل�جزة، �لتي تو�فقت مع فكرة حّل �مل�صكلة �ليهودية، ومع فكرة 

حماية �جلناح �ل�رشقي لقناة �ل�صوي�ص.
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�سابعًا: التطور ال�سيا�سي للق�سية الفل�سطينية حتى 

�سنة 1914:

 Napoleon بونابرت  نابليون  حملة  لفتت 

ب�صهولة  �حتلها  �لتي  م�رش،  �إىل   Bonaparte

يف متوز/ يوليو 1798، �الأنظار �إىل مدى �صعف 

�ال�صتعمار  �صهية  وفتحت  �لعثمانية،  �لدولة 

�الأوروبي القت�صام تركة هذه �لدولة. 

يف  فل�صطني  على  حملًة  نابليون  نّفذ  وقد 

فل�صطني  جنوب  فاحتل   ،1799 فب�ير  �صباط/ 

يافا،  �حتلَّ   1799/3/6 ويف  ب�رشعة،  وو�صطها 

وح�صية  مذبحة  فيها  �لفرن�صيون  �رتكب  حيث 

الأن  ��صت�صالمها،  بعد  حاميتها  من  �ألفني  بقتل 

�إطعامهم وحر��صتهم. وبد�أ ح�صار �لفرن�صيني  نابليون مل يكن يرغب يف حتمل تكاليف 

لعكا يف 18 �آذ�ر/ مار�ص؛ غري �أنهم ف�صلو� �أمام �أ�صو�ر عكا و�صمود حاميتها و�أهلها، ولذلك 

 
28

عرفت عكا بـ“قاهرة نابليون”. و�ن�صحب �لفرن�صيون �إىل م�رش يف 1799/5/20.

ت�صري بع�ص �ملر�جع �أن نابليون كان �أول زعيم �صيا�صي �أوروبي ي�صدر دعوة ر�صمية 

لليهود لتحقيق �آمالهم، و�إقامة كيانهم على �أر�ص فل�صطني، و�أنه قد ن�رش دعوته هذه يف 

ما  ووثائقياً  علمياً  يوجد  ال  يبدو  ما  على  �أنه  غري   .
29

لعكا ح�صاره  �أثناء  يف   1799/4/20

ُيثبت ذلك.

�لذين  �لبيطانيني  �أعني  عن  لتغيب  �ل�صام  وبالد  مل�رش  �خلا�صة  �الأهمية  تكن  ومل 

�صنة  �لقد�ص  يف  لها  قن�صلية  بريطانيا  فافتتحت  �لعامل،  يف  �الأوىل  �لكبى  �لقوة  كانو� 

منه  �لبيطانية  �خلارجية  طلبت  �لقد�ص،  يف  �لقن�صل  لنائب  ر�صالة  �أول  ويف   .1838

�لقن�صلية  هذه  ظلت  ولذلك  بريطانيني،  غري  كانو�  و�إن  حتى  لليهود،  �حلماية  توفري 

 .
301914 �صنة  �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  ن�صوب  حتى  �ليهود  م�صالح  عن  للدفاع  مركز�ً 

 ،1882 �صنة  وم�رش   ،1878 �صنة  قب�ص  على  �ل�صيطرة  للبيطانيني  مّت  وعندما 

�ملتو�صط.  �لبحر  �رشقي  قو�عد  لها  �لتي  �لوحيدة  �ال�صتعمارية  �لدولة  �أ�صبحت 

�صوء  يف  فل�صطني  �إىل  تنظر  �أ�صبحت  و�لتاريخية،  �لدينية  �خللفيات  �إىل  وباالإ�صافة 

ب�ن�برت ن�بلي�ن   •
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لقناة  �ل�رشقي  �جلناح  حلماية  حاجتها  �صوء  ويف  �ملنطقة،  على  �ال�صتعماري  �لتناف�ص 

�إىل  خ�صو�صاً  �لبيطانية  للمو��صالت  �حليوي  �ل�رشيان  �أ�صبحت  �لتي  �ل�صوي�ص 

فاإنها  �حلاجزة،  �لدولة  فكرة  وظهرت  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  تاأ�ص�ص  وعندما  �لهند. 

و�خللفيات  �لدو�فع  خمتلف  �صّك،  بال  تخدم  كانت 

و�ال�صرت�تيجية.  و�ل�صيا�صية  و�حل�صارية  �لدينية 

عملية  �أبعاد�ً  تتخذ  و�أ�صبحت 

�لتدهور  �صوء  يف  تنفيذها  يكن 

�ملت�صارع.  �لعثماين 

ومل تكن �أ�صد�ء �لدعو�ت �لتي 

غري  و�ل�صهاينة  �ليهود  �أطلقها 

فل�صطني  �إىل  لـ“�لعودة”  �ليهود 

نهايات  قبل  جدية  �أبعاد�ً  لتاأخذ 

ظهرت  فقد  ع�رش.  �لتا�صع  �لقرن 

�لقرن  يف  �لدعو�ت  هذه  بو�كري 

باأول  مرور�ً  ع�رش،  �ل�صاد�ص 

�ملو�صوع  هذ�  حول  �صدر  كتاب 

هرني  �لبيطاين  �ملحامي  بقلم 

�صنة   Henry Finch فن�ص 

�لعاملي  “�لبعث  بعنو�ن   1621

كما  �ليهود”،  عودة  �أو  �لكبري 

ودعو�ت  كتابات  يف  ظهرت 

نيوتن �إ�صحاق  �أمثال   �لن�صارى 

 ،)1727-1643( Isaac Newton

 Jean-Jacques وجان جاك رو�صو

 ،)1778-1712( Rousseau

 Joseph بري�صتلي  وجوزيف 

 ،)1804-1733( Priestley

 .Laurence Oliphant ولورن�ص �أوليفانت ،Shaftesbury و�صافت�صبي

ني�تن اإ�شح�ق   •

• ج�ن ج�ك رو�ش�

بري�شتلي ج�زيف   •

• زيف هري�س ك�لي�رش

• يه�دا الق�يل

• م�زي�س ه�س
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،)1676-1626( Shabbetai Tzvi وظهرت كذلك دعو�ت �ليهود �أمثال �صبتاي ت�صفي 

�لقايل ويهود�   ،)1874-1795( Zvi Hirsch Kalischer كالي�رش  هري�ص   وزيف 

  )1875-1812( Moses Hess ه�ص  وموزي�ص   ،)1878-1798( Judah Alkalai

. غري �أن قدوم �ليهود ظّل مرتبطاً بالعاطفة �لدينية �لتقليدية يف زيارة �الأماكن 
31

وغريهم

�ملقد�صة، �أو �ل�صكن بجو�رها، كما �رتبط مب�صاريع ��صتيطانية “خريية”، ومل ياأخذ طابع 

1799 نحو  �لبنامج �ل�صيا�صي �ملنظم �ملك�صوف. فقد كان عدد �ليهود يف فل�صطني �صنة 

.
33ً

، ويف �صنة 1876 بلغ 13 �ألفاً و920 يهوديا
32

5 �آالف

• امل�ؤمتر ال�شهي�ين االأول، 1897

�أخذت �لهجرة �ليهودية تتخذ طابعاً �أكرث تنظيماً وكثافة منذ �صنة 1882 �إثر ت�صاعد 

ملنع  �الإجر�ء�ت  من  بعدد  �لعثمانية  �ل�صلطات  وقامت  رو�صيا،  يف  �ليهودية”  “�مل�صكلة 
والية  عن  �لقد�ص  �صنجق  بف�صل   1887 �صنة  وقامت  فل�صطني،  يف  �ليهودي  �ال�صتيطان 

�صورية، وو�صعته مبا�رشة حتت �إ�رش�ف �حلكومة �ملركزية )�لباب �لعايل( الإعطاء رعاية 

. وبالرغم من �أن عدد �ليهود �لذين تركو� بلد�نهم �الأ�صلية، 
34

و�هتمام �أكب لهذه �ملنطقة

�ألف �صخ�ص خالل �لفرتة  �أوروبا، بلغ نحو مليونني و367  خ�صو�صاً رو�صيا و�رشقي 

1881-1914، �إال �أن عدد من ��صتطاع �لهجرة منهم �إىل فل�صطني بلغ نحو 55 �ألفاً، �أي ما 

�لغربية  و�أوروبا  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  �ل�صاحقة  �الأغلبية  هاجرت  بينما   ،%2.32 ن�صبته 

. وهذ� يدل على جناح ن�صبي لل�صلطات �لعثمانية يف �حلد من �لهجرة 
35

و�أمريكا �جلنوبية

�ليهودية �إىل فل�صطني.
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الث�ين احلميد  عبد  ال�شلط�ن   •

�لهجرة �ليهودية �إليها مقابل عرو�ص مغرية، كانت �لدولة �لعثمانية يف �أَم�صِّ �حلاجة �إليها، �إال 

�أن �ل�صلطان عبد �حلميد �لثاين )1876-1909( وقف �صد�ً منيعاً �صّد رغبات �ليهود، وردَّ 

�إليه قائالً:   على من نقل �قرت�ح هرتزل 

�أبيع ولو قدماً و�حد�ً من �لبالد؛  �أن  �أقدر  �أبد�ً يف هذ� �الأمر. ال  �أال ي�صري  �أن�صحه 

باإر�قة  �الإمب�طورية  هذه  على  �صعبي  ح�صل  ولقد  ل�صعبي.  بل  يل  لي�صت  الأنها 

دمائهم، وقد غذوها فيما بعد بدمائهم، و�صوف نغطيها بدمائنا قبل �أن ن�صمح الأحد 

فقد  �الإمب�طورية،  ق�صمت  فاإذ�  بباليينهم،  �ليهود  ليحتفظ  منا...  باغت�صابها 

�أقبل  �إال على جثثنا، ولن  �إمنا لن تق�صم  يح�صل �ليهود على فل�صطني دون مقابل، 

.
36

بت�رشيحنا الأيِّ غر�ص كان

�لعاملية  �ل�صهيونية  �ملنظمة  �إن�صاء  كان  وقد 

 World Zionist Organization )WZO(

ب�صوي�رش�  بال  يف  �الأول  موؤمترها  و�نعقاد 

ثيودور  بزعامة   1897/8/31-29 يف 

�لعمل  فاحتة   Theodor Herzl هرتزل 

�ملنظم،  �ملوؤ�ص�صي  �ل�صيا�صي  �ل�صهيوين 

�أر�ص  على  �ليهودية  �لدولة  لتاأ�صي�ص 

على  هرتزل  حر�ص  وقد  فل�صطني. 

خالل  من  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  حتقيق 

وحماولة  �لديبلوما�صية،  �الت�صاالت 

وخ�صو�صاً  �لكبى،  �لقوى  ت�صجيع 

يف  �مل�رشوع،  هذ�  تبنّي  على  بريطانيا، 

�أن  يكن  �لتي  و�لفو�ئد  �مل�صالح  �صوء 

�ل�صليبي،  �ال�صتعماري  �لغرب  يجنيها 

�لدولة  �إقناع  عبثاً  هرتزل  حاول  وقد 

�لعثمانية ببيعه فل�صطني و�إعطاء �ليهود حكماً 

ذ�تياً فيها حتت �ل�صيادة �لعثمانية، وفتح �أبو�ب 
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خالل  من  من�صبه،  من  �حلميد  عبد  �ل�صلطان  �إ�صقاط  يف  بفعالية  �ليهود  �صارك  وقد 

�نبثاثهم ونفوذهم �لكبري يف جمعية تركيا �لفتاة وذر�عها جلنة �الحتاد و�لرتقي، و�لتي 

قامت باالنقالب �لع�صكري عليه، و�إجباره على �لتنازل عن �لعر�ص، وتعمدت �إر�صال �أحد 

زعمائها، وهو �إيانويل قره �صو Emmanuel Carasso )وهو زعيم يهودي �صهيوين 

�أبلغ �ل�صلطان عبد �حلميد بقر�ر عزله. وكان قره �صو هذ�  ما�صوين( �صمن �لوفد �لذي 

  .
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قد حاول �لتاأثري على �ل�صلطان عبد �حلميد الإ�صكان �ليهود يف فل�صطني، فقام بطرده

وقد ��صتمتع �ليهود بنفوذ كبري حتت حكم �الحتاد و�لرتقي خالل �لفرتة 1914-1909، 

�لتي  و�لرتقي  �الحتاد  حكومة  يف  وزير�ً   13 �أ�صل  من  وزر�ء  ثالثة  لليهود  كان  فبينما 

.
38

ت�صكلت �صنة 1913، كان للعرب �لذين يزيد عددهم عن ن�صف �ل�صكان وزير و�حد

نهر  �إىل  م�رش  نهر  من  “�مل�صاحة!! 
�لفر�ت، نريد فرتة �نتقالية يف ظّل موؤ�ص�صاتنا 

�لفرتة.  هذه  خالل  يهودياً  وحاكماً  �خلا�صة، 

ما  منطقة  يف  �ليهود  �ل�صكان  ي�صبح  �أن  وما 

�ليهودية  �الإد�رة  ت�صبح  حتى  �صكانها  ثلثي 

�صارية �ملفعول على �ل�صعيد �ل�صيا�صي”.

موؤ�ص�ص  هرتزل،  ثيودور   >

�ل�صهيونية  �ملنظمة  ورئي�ص 

�أ�صعد زروق،  عن:  نقالً  �لعاملية، 

اإ�رشائيل الكربى، �ص 87–89.

�أوىل  وكانت  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  مو�جهة  يف  مبكر  ن�صاط  فل�صطني  الأبناء  كان  وقد 

 ،1886 �صنة  �ل�صهاينة  �لفل�صطينيني و�مل�صتوطنني  �لفالحني  �مل�صلحة بني  �ال�صطد�مات 

�خلطر  تبيان  يف  �ل�صحف  ن�صطت  كما  �لعثمانية،  لل�صلطات  �لعر�ئ�ص  بتقدمي  وقامو� 
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ثامنًا: ق�سيـة فل�سـطني فـي احلـرب العـامليـة االأولـى 

:1918–1914
 1914 �صنة  �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  بد�ية  ومع 

�ألفاً،   80 نحو  فل�صطني  يف  �ليهود  عدد  بلغ  قد  كان 

وحلفائها  لبيطانيا  �ملمالئ  �ليهود  موقف  �أن  غري 

�صّد �لدولة �لعثمانية قد جعل �لعثمانيني ي�صيقون 

فانخف�ص   ،)1918-1914( �حلرب  فرتة  عليهم 

عددهم مع نهايتها �إىل نحو 55 �ألفاً.

• ي��شف �شي� اخل�لدي • اإ�شع�ف الن�ش��شيبي

• ح�ييم وايزم�ن

�مل�صلح  ر�صا  ر�صيد  حممد  لل�صيخ  وكان  وفل�صطني.  �لكرمل  جريدتي  مثل  �ل�صهيوين 

برز  كما  ذلك.  يف  ر�ئد  دور  �ملنار  جملة  خالل  من  م�رش  يف  �ملقيم  “�للبناين”  �الإ�صالمي 

و�إ�صعاف  �لفاروقي  �لتاجي  و�صليمان  �خلالدي  �صيا  يو�صف  فل�صطني  رجاالت  من 

�لن�صا�صيبي...  ممن حتدثو� عن �خلطر �ل�صهيوين. وكانت �صيا�صات “�لترتيك” و�ملحاباة 

لل�صهيونية �لتي مار�صتها حكومة �الحتاد و�لرتقي باعثاً رئي�صياً الأبناء فل�صطني و�لعرب 

لالن�صمام للجمعيات �لعربية، �لتي �أخذت تطالب باالإ�صالح �صمن �لدولة �لعثمانية، مثل 

 .
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حزب �لال مركزية و�لعربية �لفتاة وغريها
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وقد كانت �حلرب �لعاملية �الأوىل خطر�ً هائالً على �جلميع، لكنها مثلت يف �لوقت نف�صه 

فر�صة �أمام كل طرف لالنتفاع من نتائجها يف حالة �النت�صار، فن�صط �صوق �ملفاو�صات 

�ملنظمة  �أن  من  �لرغم  وعلى  �حلرب.  بعد  ما  لرتتيبات  و�ملعاهد�ت  �ل�رشية  و�الت�صاالت 

�ل�صهيونية �لعاملية عانت موؤقتاً من حالة من �لت�صتت ب�صبب وجود �لكثري من قياد�تها 

�أور�قها،  ترتيب  �إعادة  ��صتطاع   Chaim Weizmann و�يزمان  حاييم  �أن  �إال  �أملانيا،  يف 

وقيادتها عملياً من خالل مركزه يف بريطانيا. �أما بريطانيا فقد �صعت �إىل �صمان نفوذها 

يف بالد �ل�صام و�لعر�ق من خالل �ل�صري يف ثالثة �جتاهات متعار�صة مت�صاربة، ومل تباِل 

بهذ� �لتعار�ص كثري�ً يف �صبيل حتقيق �أهد�فها و�النت�صار يف �حلرب. 

مع  �لتفاو�ص  االأول  االجت�ه  كان 

�حلجاز،  �أمري  علي  بن  ح�صني  �ل�رشيف 

مكماهون    – ح�صني  مبر��صـالت  ُعرف  فيما 

 Hussein-McMahon Correspondence

 ،1916 مار�ص  �آذ�ر/   -  1915 يوليو  متوز/ 

�لعثمانيني  على  �لعربية  �لثورة  الإعالن  لدفعه 

�لعربية  �ملناطق  معظم  با�صتقالل  وعود  مقابل 

حتت  و�لعر�ق  �ل�صام  وبالد  �لعرب  جزيرة  يف 

قد  �لعرب  رجاالت  من  �لكثري  وكان  زعامته. 

�الحتاد  �صيا�صات  جّر�ء  باالإحباط  �أ�صيبو� 

�أفقدت �لدولة �لعثمانية م�صد�قيتها �الإ�صالمية، كما غ�صبو� لقيام جمال  و�لرتقي، �لتي 

�مل�صانق  �أعو�د  على  �لعربية  �لقياد�ت  من  �لعديد  بتعليق  �صورية  و�يل  �ل�صغري  با�صا 

�أعلنت يف بد�ية  1915، بالرغم من �أن زعامات �جلمعيات �لعربية كانت قد  �أيار/ مايو  يف 

�حلرب تنا�صي خالفاتها مع �لعثمانيني، و�لوقوف �إىل جانبها يف حماربة “�لكفار”. 

وقد تعمدت بريطانيا �صيا�صة عدم �لو�صوح يف حتديد �لتز�ماتها، و�صغط �ل�رشيف 

ح�صني على بريطانيا لتكون �أكرث حتديد�ً، خ�صو�صاً فيما يتعلق بحدود �لدولة �لعربية 

�حلدود،  على  �لتحفظات  من  عدد�ً   1915/10/24 يف  بريطانيا  فاأر�صلت  �ملقرتحة، 

من  �لغرب  �إىل  تقع  �لتي  �ملناطق  وكذلك  و�أ�صنة،  مر�صني  �إقليَمي  �صّم  بعدم  كمطالبتها 

�صناجق حلب وحم�ص وحماة ودم�صق، باالإ�صافة �إىل ��صتمر�ر ��صتعمارها جلنوب �ليمن 

و�إمار�ت �خلليج �لعربي، ومطالبتها بو�صع �إد�ري خا�ص جلنوب �لعر�ق يكفل �مل�صالح 

• ال�رشيف ح�شني بن علي
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�لبيطانية. وبالرغم من �أن �ل�رشيف ح�صني كان يفهم �أنه ال ي�صتطيع تغيري �صيء بالن�صبة 

للبلد�ن �لعربية �مل�صتعَمرة، كما عب عن ��صتعد�ده ملناق�صة �مل�صالح �لبيطانية يف جنوب 

�أنه �أ�رش على عروبة �ملناطق غربي مناطق حلب وحم�ص ودم�صق )وهو ما  �لعر�ق، �إال 

فهم �أن �ملق�صود منها ما يعرف �الآن بلبنان(. وقد مّت �التفاق على �رشورة �مل�صارعة يف 

�إعالن �لثورة على �أن تتم مناق�صة �الأمور �ملعلقة بعد �نتهاء �حلرب. فقام �ل�رشيف ح�صني 

�لبيطانيني، و�أيدته يف ذلك  1916/6/10 وحتالف علناً مع  �لثورة يف �حلجاز يف  باإعالن 

�لفتاة  كالعربية  �ل�صام،  بالد  يف  خ�صو�صاً  قوي  نفوذ  لها  كان  �لتي  �لعربية،  �جلمعيات 

و�لال مركزية و�لعهد.

رو�صيا  ذلك  بعد  )�ن�صمت  فرن�صا  مع  �لتفاو�ص  فكان  الث�ين  الربيط�ين  االجت�ه  �أما 

للمفاو�صات( ب�صاأن م�صتقبل �لعر�ق وبالد �ل�صام. وقد مّت �التفاق فيما يعرف باتفاقية 

�صايك�ص-بيكو Sykes-Picot Agreement يف �أيار/ مايو 1916 على �إعطاء �لبيطانيني 

�أما  معظم �لعر�ق )مقارنة بحدوده �حلالية( و�رشقي �الأردن ومنطقة حيفا يف فل�صطني، 

يف  �الأطر�ف  كافة  لرغبة  ونظر�ً  �لفرن�صي.  �ال�صتعمار  حتت  فتو�صعان  و�صورية  لبنان 

��صتعمار فل�صطني فقد �ُتفق على �أن تو�صع حتت �إ�رش�ف دويل.

مع  �لتفاو�ص  هو  الث�لث  الربيط�ين  االجت�ه  وكان 

فل�صطني.  م�صتقبل  حول  �لعاملية  �ل�صهيونية  �ملنظمة 

�لنفوذ  ال�صتخد�م  �ملا�صة  حاجتهم  ذلك  �إىل  دفعهم  وقد 

�ليهودي يف �لواليات �ملتحدة لدفعها للم�صاركة يف �حلرب 

يف فعالً  حدث  ما  )وهذ�  وحلفائها  بريطانيا  جانب   �إىل 

�آذ�ر/ مار�ص 1917(، باالإ�صافة �إىل وجود �لنفوذ �ليهودي 

�ل�صهيوين يف بريطانيا ويف �حلكومة �لبيطانية نف�صها، 

هربرت  �ل�صهيوين  �ليهودي  �لد�خلية  وزير  خالل  من 

�ملت�صهينني  و�لن�صارى   ،Herbert Samuel �صمويل 

 ،Lloyd George جورج  لويد  �لوزر�ء  رئي�ص  مثل 

 Arthur James بلفور  جيم�ص  �آرثر  �خلارجية  ووزير 

�إليه �صابقاً من دو�فع وخلفيات دينية و�صيا�صية  �أ�رشنا  �إىل ما  Balfour. هذ� باالإ�صافة 

و��صرت�تيجية... . وكانت �لنتيجة �صدور ت�رشيح بلفور �لذي ��صتهر بـ“وعد بلفور” يف 

• هربرت �شم�يل
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من  هذ�  كان  وقد  فل�صطني.  يف  لليهود  قومي  وطن  باإن�صاء  بريطانيا  بتعهد   1917/11/2

�أغرب �لوعود يف �لتاريخ �الإن�صاين، فباالإ�صافة �إىل تعار�صه مع �ملعاهد�ت �الأخرى، فقد 

جتاوز ب�صلف وغرور رغبات و�أماين �أ�صحاب �لبالد �ل�رشعيني، وتعهد �أن يعطي �أر�صاً 

ال يلكها، بل ومل يكن قد �حتلها بعد، �إىل �أنا�ص ال ي�صتحقونها، وكان ذلك يف ذروة �حلديث 

عن �ل�رشف �لبيطاين، و�لدفاع عن �لقيم و�ملبادئ.

• م�رك �ش�يك�س

ج�رج بيك� •

• خريطة اتف�قية �ش�يك�س - بيك�
مرتجم عن �الأ�صل، �جلمعية �لفل�صطينية �الأكاديية لل�صوؤون �لدولية PASSIA - �لقد�ص.
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طّي  �صايك�ص-بيكو  �تفاقية  تبَق  مل 

�أن  بعد  بك�صفها  �لرو�ص  قام  �إذ  �لكتمان، 

على  �لق�صاء  �ل�صيوعية  �لثورة  ��صتطاعت 

�الأول/  ت�رشين  يف  رو�صيا  يف  �لقي�رشي  �حلكم 

�حلرب.  من  �ن�صحابها  و�أعلنت   ،1917 �أكتوبر 

مل  �لذي  بلفور  بوعد  مبكر�ً  �لنا�ص  عرف  كما 

�لبالد  يف  لل�صحافة  و�صل  �أن  بعد  �رش�ً،  يعد 

�أ�صبوع  من  �أقل  بعد  بالتحديد،  م�رش  �لعربية، 

كبرية  �صدمة  ذلك  كان  وقد  �صدوره.  من 

هذه  �أبد�ً  �لثو�ر  يتخيل  مل  �إذ  �لعربية،  للثورة 

�لعربية �ال�صتمر�ر ما مل  �لثورة  �لدرجة من �خلد�ع �لبيطاين، ولذلك رف�ص جنود 

تو�صح �الأمور، فاأر�صلت بريطانيا �إمعاناً يف �لت�صليل �أحد مبعوثيها، ديفيد هوجارث 

حيث  ح�صني،  �ل�رشيف  لطماأنة   1918 يناير  �لثاين/  كانون  يف   ،David Hogarth

م�صالح  مع  تتعار�ص  لن  لفل�صطني  �ليهودية  �لهجرة  باأن  بريطانياً  ت�رشيحاً  حمل 

�لبيطاين  �لت�رشيح  حمل  �أخرى،  جهة  ومن  و�القت�صادية.  �ل�صيا�صية  �ل�صكان 

على  و��صحة  تاأكيد�ت   1918 يونيو  حزير�ن/  يف  �ل�صبعة  �ل�صوريني  �لقياديني  �إىل 

�صوف  �لعر�ق(  وجنوب  فل�صطني  )جنوب  �لبيطانيون  يحتلها  �لتي  �الأر�ص  �أن 

يز�ل  ما  كان  ما  ��صتقالل  على  �ملو�فقة  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صكان،  رغبات  وفق  حتكم 

ولبنان  و�صورية  �الأردن  و�رشقي  فل�صطني  �صمال  من  �لعثمانية  �ل�صيادة  حتت 

�الإجنلو-فرن�صي �لت�رشيح  �صدر  �لعاملية  �حلرب  �نتهت  وعندما  �لعر�ق.   و�صمال 

�لعثماين يف �حلرية  �لذين كانو� حتت �حلكم  للعرب  �لتعهد�ت  بتاأكيد   1918/11/7 يف 

.
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و�ال�صتقالل

• وعد بلف�ر
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“بالن�صبة لفل�صطني، نحن ال نقرتح حتى جمرد 
�إن  للبلد...  �حلاليني  �ل�صكان  رغبات  ��صت�صارة 

�ل�صهيونية.  بدعم  ملتزمة  �الأربع  �لكبى  �لقوى 

باطل،  �أو  حّق  على  �ل�صهيونية  �أكانت  و�صو�ء 

�لتقاليد،  يف  �جلذور  عميقة  فاإنها  �صيئة،  �أو  ح�صنة 

و�أعظم  �مل�صتقبل.  و�آفاق  �حلا�رش،  �حتياجات  ويف 

عربي  �ألف   700 ورغبات  ظالمات  من  بكثري 

هذ�  يف  �الآن  ي�صكنون 

�لبلد �لقدمي”.

�إىل  بلفور  �لبيطاين  �خلارجية  وزير  مذكرة  من   >

 ،1919/8/11 يف   ،Lord Curzon كريزون  �للورد 

�لبيطاين �لوطني  �الأر�صيف  يف   و�ملحفوظة 

.F.O. 371/4183

الل�رد كريزون •

• اآرثر جيم�س بلف�ر
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هوام�س الف�صل الأول

ملزيد من �لتف�صيل حول تاريخ فل�صطني �لقدمي، �نظر مثالً: حممد �أديب �لعامري، عروبة فل�شطني يف الت�ريخ   
1

)�صيد� - بريوت: �ملكتبة �لع�رشية، 1972(؛ وامل��ش�عة الفل�شطينية، �إ�رش�ف �أحمد �ملرع�صلي )دم�صق: هيئة 
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فل�صطني حتت الحتالل الربيطاين 1918–1948

مقدمة:

وو�صطها  فل�صطني  جنوب  �حتالل  �لبيطانيون  �أمت 

يف  �لقد�ص  و�حتلو�   ،1917 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف 

�للنبي  �لبيطاين  �جلي�ص  قائد  وخطب   .1917/12/9

“و�الآن  قائالً:  بانت�صاره  حمتفالً  �لقد�ص  يف   Allenby

، وكاأن حملتهم على فل�صطني 
�نتهت �حلروب �ل�صليبية”1

مل  �ل�صليبية  �حلروب  وكاأن  �صليبية،  حملة  �آخر  كانت 

تتوقف منذ �أن �صنها �الأوروبيون قبل ذلك باأكرث من 800 

�صنة. ويف �أيلول/ �صبتمب 1918 �حتل �لبيطانيون �صمال 

 فل�صطني، كما �حتلو� يف �أيلول/ �صبتمب - ت�رشين �الأول/

�لوقت فتحت بريطانيا بالقوة  1918 �رشق �الأردن و�صورية ولبنان. ومنذ ذلك  �أكتوبر 

فرن�صا  �إقناع  ذلك  بعد  بريطانيا  و��صتطاعت  فل�صطني،  الأر�ص  �ملنظم  �لتهويد  م�رشوع 

رفع  مقابل  �صايك�ص-بيكو،  ن�صو�ص  يف  كما  فل�صطني  تدويل  م�رشوع  عن  بالتخلي 

�ل�رشيف  بن  في�صل  بزعامة  دم�صق  يف  ن�صاأت  �لتي  �لعربية  للحكومة  لدعمها  بريطانيا 

ح�صني، حتى تتمكن فرن�صا من �حتالل �صورية.

وفَّرت بريطانيا لنف�صها غطاًء دولياً با�صت�صد�ر قر�ر من ع�صبة �الأمم يف 1922/7/24 

بانتد�بها على فل�صطني، ومّت ت�صمني وعد بلفور يف �صّك �النتد�ب، بحيث �أ�صبح �لتز�ماً 

ر�صمياً معتمد�ً دولياً. غري �أن فكرة �النتد�ب �لتي �بتدعتها ع�صبة �الأمم، كانت قائمة على 

��صتقاللها. وقد ت�صمن �صّك �النتد�ب  �ملنتدبة و�إعد�دها لنَيل  �ل�صعوب  �أ�صا�ص م�صاعدة 

�ملنتدبة )بريطانيا( يف �الرتقاء مبوؤ�ص�صات �حلكم  �لدولة  نف�صه على فل�صطني م�صوؤولية 

يقف  �أال  يعني  وهذ�  فل�صطني.  �صكان  جلميع  و�لدينية  �ملدنية  �حلقوق  و�صيانة  �ملحلي، 

وعد بلفور يف نهاية �الأمر عائقاً يف وجه �أبناء فل�صطني �صّد �الرتقاء مبوؤ�ص�صاتهم و�إقامة 

دولتهم. وكان تنفيذ وعد بلفور يعني عملياً �الإ�رش�ر مب�صالح �أهل فل�صطني وحقوقهم، 

وتعطيل بناء موؤ�ص�صاتهم �لد�صتورية باجتاه �إقامة دولتهم. وقد ف�صلت بريطانيا د�ئماً 

�لتز�م �ل�صق �ملتعلق بوعد بلفور، و�أ�صمَّت �آذ�نها ومل حترتم �ل�صق �ملتعلق بحقوق �أبناء 

• اإدم�ند اللنبي
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 من �ل�صكان عند بد�ية �الحتالل. ورمبا 
فل�صطني �لعرب �لذين كانو� يثلون نحو 2%92

مبظهر  نف�صها  �إظهار  �لفل�صطينيني  بحقوق  متعلقة  ن�صو�ص  �إيجاد  من  بريطانيا  �أر�دت 

�ملطالبة  على  �لفل�صطينيني  وت�صجيع  و�ليهودي،  �لعربي  �لطرفني  بني  �لعادل  �حلكم 

بحيث  �أمامهم،  �ملنافذ  كافة  �إغالق  وعدم  “د�صتورية”،  مدنية  �أ�صاليب  وفق  بحقوقهم 

بالت�صويف  فيه  تقوم  �لذي  �لوقت  يف  ب�رشعة،  و�لثورة  �النفجار  درجة  �إىل  ي�صلون  ال 

�لقومي  �لوطن  تر�صيخ  لها  يتم  ريثما  و�ملماطلة، 

�ليهودي يف فل�صطني.

�لع�صكري  �حلكم  حتت  فل�صطني  بريطانيا  و�صعت 

حتى نهاية حزير�ن/ يونيو 1920، ثم حولتها �إىل �حلكم 

�صمويل  هربرت  �ل�صهيوين  �ليهودي  وعيَّنت  �ملدين، 

“مندوب �صامٍ” لها على فل�صطني )1925-1920(  �أّول 

على  ميد�نياً  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  تنفيذ  يف  �رشع  حيث 

�الأر�ص. وتابع �ملندوبون “�ل�صامون” �مل�صرية نف�صها، 

كان  �لتنفيذ  يف  وجناحاً  ودهاًء  �صوء�ً  �أكرثهم  �أن  غري 

Arthur Wauchope )1931-1938( حيث و�صل �مل�رشوع �ل�صهيوين  �آرثر و�كهوب  

يف عهده �إىل درجات خطرية.

اأواًل: تطور امل�سروع ال�سهيوين:

رهيبة،  موؤ�مرة  �لبيطاين  �الحتالل  حتت  فل�صطني  عا�صت  فقد  حال،  �أي  وعلى 

وُو�صعو�  �أنف�صهم،  وُحْكم  �لد�صتورية  موؤ�ص�صاتهم  بناء  من  فل�صطني  �أهل  فُحرم 

مطلقة.  �صالحيات  �ل�صامون  �ملندوبون  عطي 
ُ
و�أ �ملبا�رش،  �لبيطاين  �حلكم  حتت 

�لف�صاد،  و�صجعت  �لرزق،  وك�صب  �لعي�ص  �صبل  �لفل�صطينيني  على  بريطانيا  و�صيَّقت 

ببع�صهم.  فل�صطني  �أبناء  و�إ�صغال  و�لطائفية  �لعائلية  �النق�صامات  لتعميق  و�صعت 

55 �ألفاً )8% من �ل�صكان(  ويف �ملقابل �صجعت �لهجرة �ليهودية، فز�د عدد �ليهود من 

�جلهود  من  وبالرغم   .1948 �صنة  �ل�صكان(  من   %31.7( �ألفاً   646 �إىل   1918 �صنة 

يتمكنو�  مل  �ليهود  �أن  �إال  �الأر�ص،  على  للح�صول  �مل�صنية  �لبيطانية   - �ليهودية 

�إما معظمها  كان   ،1948 بحلول  فل�صطني  من   %6 نحو  على  �صوى  �حل�صول   من 

• اآرثر واكه�ب
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لبنان  يف  يقيمون  كانو�  فل�صطينيني  غري  �إقطاعيون  باعها  �أر��صٍ  �أو  حكومية،  �أر��صٍ 

291 م�صتعمرة. �الأر��صي  �ليهود على هذه  و�صورية وغريها، وقد بنى 

ويف �لوقت �لذي كانت �ل�صلطات �لبيطانية ت�صعى حثيثاً لنزع �أ�صلحة �لفل�صطينيني، 

�أو  ر�صا�صات  يلك  من  ل�صنو�ت  وت�صجن  بل  نارياً،  �صالحاً  يحوز  من  �أحياناً  وتقتل 

خنجر�ً �أو �صكيناً طويالً، فاإنها غ�ّصت �لطرف، بل و�صجعت �رّش�ً ت�صليح �ليهود الأنف�صهم، 

من �أكرث   1948 حرب  �ندالع  مع  عددها  بلغ  وتدريبها،  ع�صكرية  قو�ت   وت�صكيلهم 

�الإرجون  من  �آالف  و5   ،Haganah �لهاجاناه  من  مقاتل  �ألف   64( مقاتل  �ألف   70

�أ�صعاف  ثالثة  من  �أكرث  يبلغ  عدد  وهو  وغريها(،   ...Stern �صترين  من  و�ألفني   ،Irgun

�لوكالة �ليهود  و�أ�ص�ص   !!1948 حرب  يف  دخلت  عندما  �ل�صبعة  �لعربية   �جليو�ص 

فل�صطني،  يف  �ليهود  �صوؤون  تولت  و�لتي   ،1929 �صنة   Jewish Agency �ليهودية 

�ليهود  و�أقام  و��صعة.  �صالحيات  من  به  متتعت  ملا  دولة  د�خل  بدولة  �أ�صبه  و�أ�صبحت 

للدولة  قوية  حتتية  بنية  �صكلَّت  �صخمة،  وتعليمية  و�جتماعية  �قت�صادية  موؤ�ص�صات 

�جلامعة  و�فتتحت   )Histadrut )�له�صتدروت  �لعمال  �حتاد  فتاأ�ص�ص  �لقادمة،  �ليهودية 

�الأبرز  �ل�صمة  �لظلم و�لقهر و�ملحاباة كان  . وهكذ�، فاإن 
3
...1925 �لعبية بالقد�ص �صنة 

لال�صتعمار �لبيطاين لفل�صطني.

• جن�د اله�ج�ن�ه، 1948
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ثانيًا: ظهور احلركة الوطنية الفل�سطينية:

�الأوىل،  �لعاملية  �حلرب  من  �لفل�صطينيون  بها  خرج  �لتي  �الإنهاك  حالة  من  وبالرغم 

حتت  عام،  ب�صكل  �الإ�صالمي  و�لعامل  حولهم،  من  �لعربية  �لبالد  وقوع  من  وبالرغم 

�صطوة �ال�صتعمار ونفوذه، وبالرغم من �صعف �إمكاناتهم �ملادية، و�نعد�م �أدو�ت �ل�صغط 

يهودي  دعم  من  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  به  حظي  مبا  مقارنة  لديهم،  �ل�صيا�صي  و�لنفوذ 

�لكامل  �لتم�صك بحقهم  �لعظمى له، بالرغم من ذلك كله، فاإن  �لقوى  عاملي، ومن رعاية 

يف فل�صطني، و�الإ�رش�ر على ��صتقاللهم مهما كلّف �لثمن، كانت �ل�صمة �الأبرز لن�صاطهم 

�ل�صيا�صي  �لن�صاط  متحور  وقد  �لبيطاين.  �الحتالل  فرتة  طو�ل  �جلهادي  �ل�صيا�صي 

�لفل�صطيني حول مطالب حمددة �أبرزها:

�إلغاء وعد بلفور ملا يت�صمنه من ظلم و�إجحاف بحقوق �الأغلبية �ل�صاحقة من �ل�صكان.  •
�إيقاف �لهجرة �ليهودية.   •

وقف بيع �الأر��صي لليهود.  •
�الإر�دة  يثل  ت�رشيعي(  )جمل�ص  برملان  عب  منتخبة  فل�صطينية  وطنية  حكومة  �إقامة   •

�حلقيقية �حلرة لل�صكان.

��صتقالل  �إىل  �لنهاية  يف  توؤدي  معاهدة،  لعقد  �لبيطانيني  مع  مفاو�صات  يف  �لدخول   •
فل�صطني. 

�لوطنية  �حلركة  ن�صاأت  �الأ�ص�ص  هذه  وعلى 

�الأول  موؤمترهم  �لفل�صطينيون  و�أقام  �لفل�صطينية، 

 )1919/2/10-1/27 �لفل�صطيني  �لعربي  )�ملوؤمتر 

يف �لقد�ص، فرف�ص تق�صيم بالد �ل�صام وفق �مل�صالح 

�ال�صتعمارية، وعدَّ فل�صطني جزء�ً من �صورية )بالد 

�لوحدة  �صمن  �صورية  با�صتقالل  وطالب  �ل�صام(، 

�لعربية، وت�صكيل حكومة وطنية متار�ص �حلكم يف 

موؤمتر�ت  �صبعة  �لفل�صطينيون  عقد  وقد  فل�صطني، 

قيادة  يف  وبرز   .1928 �صنة  حتى  �لنوع  هذ�  من 

�حلركة �لوطنية رئي�ص �للجنة �لتنفيذية للموؤمتر �لفل�صطيني مو�صى كاظم �حل�صيني �لذي 

��صتمر يف �لزعامة �لر�صمية للحركة �لوطنية حتى وفاته يف �آذ�ر/ مار�ص 1934. غري �أنه من 

• م��شى ك�ظم احل�شيني
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�لناحية �لفعلية برز ��صم �حلاج �أمني �حل�صيني، 

ورئي�ص   ،1921 �صنة  �لقد�ص  مفتي  �أ�صبح  �لذي 

�ملجل�ص �الإ�صالمي �ل�رشعي �الأعلى منذ تاأ�صي�صه 

�صنة 1922، و�لذي غد� �أهم قلعة للحركة �لوطنية 

كاظم  مو�صى  وبوفاة  خلفها.  �لد�فعة  و�لقوة 

فل�صطني  زعيم  �أمني  �حلاج  �أ�صبح  �حل�صيني، 

�لبيطاين  �ال�صتعمار  نهاية  حتى  منازع  دون 

�صنة 1948.

احلركة ال�طنية الفل�شطينية 1929-1918:

على   1929-1918 �لفرتة  خالل  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية  �لوطنية  �حلركة  ركزت 

�ملقاومة �ل�صلمية للم�رشوع �ل�صهيوين، وحماولة �إقناع بريطانيا بالعدول عن وعد بلفور، 

وقد كان ما يز�ل لديها بقايا �أمٍل يف ذلك، خ�صو�صاً و�أن �لبيطانيني كانو� حلفاء �ل�رشيف 

ح�صني خالل �حلرب �لعاملية �الأوىل، كما �أن �مل�رشوع �ل�صهيوين مل يكن قد حقق بعد �أّي 

�لقيادة  �أن  �إىل  باالإ�صافة  هذ�،  فل�صطني.  يف  �لو�صع  على  خطرية  �أبعاد  ذ�ت  عملية  نتائج 

�لفل�صطينية مل تكن ترى �أن �لفل�صطينيني يلكون �لو�صائل �لبديلة �ملكافئة �لتي متكنهم 

من فر�ص �إر�دتهم على �لبيطانيني. كما �أن �لقيادة نف�صها مل تكن متلك �لعزية و�الإر�دة 

و�لتما�صك لتحدي �لبيطانيني بو�صائل �أكرث عنفاً. ولعبت قلة �خلبة �ل�صيا�صية، و�لتناف�ص 

تاأجيجه،  يف  �لبيطانيون  �أ�صهم  و�لذي  و�لن�صا�صيبية(،  )�حل�صينية  �لقيادة  على  �لعائلي 

دورها يف �إ�صعاف �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية. غري �أن 

هذ� مل يوؤثر ب�صكل عام على �ملوقف �ملبدئي �لفل�صطيني 

من �مل�رشوع �ل�صهيوين و�ال�صتعمار �لبيطاين، ومن 

�ملطالب �ل�صيا�صية �لعامة للحركة �لوطنية.

ومن �لناحية �ل�صيا�صية، �أر�صلت �لقيادة �لفل�صطينية 

�لذي   ،1921 يوليو  متوز/  يف  لندن  �إىل  �الأول  وفدها 

 Winston �لتقى وزير �مل�صتعمر�ت ون�صتون ت�رش�صل 

تلَق  �مل�صوؤولني، لكن جهوده مل  Churchill وعدد�ً من 

• احل�ج اأمني احل�شيني

• ون�شت�ن ت�رش�شل
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�آذ�ناً �صاغية من �حلكومة �لبيطانية، و�إن كان جنح يف دفع جمل�ص �للورد�ت �لبيطاين 

باإ�صد�ر قر�ر برف�ص وعد بلفور. ومن جهة �أخرى، �أف�صل �لفل�صطينيون حماولة بريطانية 

�لفعلية، وال يثل  �ل�صالحية  1923 منزوع  �صنة  فل�صطني  لت�صكيل جمل�ص ت�رشيعي يف 

�حتجاجات   1925 �صنة  لفل�صطني  بلفور  زيارة  ولقيت  فل�صطني.  �صكان  �صحيح  ب�صكل 

عامة، ومتت مقاطعته، وُنفذ �إ�رش�ب �صمل كل فل�صطني. ويف �ملوؤمتر �لفل�صطيني �خلام�ص 

�أق�صمو� �ليمني �لتايل على  �لذي �أقيم يف 22-1922/8/25 و�صع �ملوؤمترون ميثاقاً وطنياً 

�لفل�صطيني  �لعربي  �ملوؤمتر  يف  �لفل�صطيني  �لعربي  �ل�صعب  ممثلي  “نحن  به:  �اللتز�م 

�خلام�ص �ملعقود يف نابل�ص، نتعهد �أمام �هلل و�لتاريخ و�ل�صعب على �أن ن�صتمر يف جهودنا 

�لر�مية �إىل ��صتقالل بالدنا، وحتقيق �لوحدة �لعربية بجميع �لو�صائل �مل�رشوعة، و�صوف 

.
ال نقبل باإقامة وطن قومي يهودي �أو هجرة يهودية”4

عن  قوي  ب�صكل  عّبت  ثور�ت  ثالث  وقعت   )1929-1918( نف�صها  �لفرتة  وخالل 

هت غ�صبها �صّد �ليهود،  �لغ�صب �ل�صعبي �لعارم من �مل�رشوع �ل�صهيوين، غري �أنها وجَّ

وحاولت جتنب �لبيطانيني )ب�صبب �لعو�مل �مل�صار �إليها �صابقاً(، لكن �لدور �الأ�صا�صي يف 

قمع هذه �لثور�ت كان للبيطانيني. فكانت ثورة مو�صم �لنبي مو�صى يف 1920/4/10-4 

وجرح عرب   4 ومقتل  �آخرين،   211 وجرح  يهود  خم�صة  مقتل  �إىل  �أدت  �لتي  �لقد�ص   يف 

24 �آخرين؛ وثورة يافا يف 1-1921/5/15 �لتي �ندلعت يف يافا، و�صملت �أجز�ء من �صمال 

عربياً؛   73 وجرح   48 قتل  بينما  يهودياً،   146 وجرح   47 مقتل  �إىل  و�أدت  فل�صطني، 

وثورة �لب�ق �لتي ت�صاعدت �أحد�ثها منذ 15 �آب/ �أغ�صط�ص و��صتمرت حتى 1929/9/2، 

وقد خا�صها �مل�صلمون دفاعاً عن حائط �لب�ق )�حلائط �لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك( 

�صّد �العتد�ء�ت �ليهودية، و�نت�رشت �لثورة يف كافة �أرجاء فل�صطني، و�أدت �إىل مقتل 133 

�لثالث حدثت  �لثور�ت  �آخرين. ويف   232 116 عربياً وجرح  339 يهودياً، وقتل  وجرح 

�أيدي  �لعرب فوقعت على  �إ�صابات  �أما معظم  �لعرب،  �أيدي  �ليهود على  �إ�صابات  معظم 

�لقو�ت �لبيطانية و�ل�رشطة. وقد كان للحاج �أمني �حل�صيني مفتي �لقد�ص دور �أ�صا�صي 

�لر�صمية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  �أما  �لب�ق.  وثورة  مو�صى  �لنبي  مو�صم  ثورة  يف  �رشِّي 

�لفل�صطينية فقد ظلت متم�صكة باالأ�صاليب �ل�صلمية، بل و�َصَعت �إىل تهدئة م�صاعر �لغ�صب 

و��صتيعابها. ومن �ملهم �الإ�صارة �إىل �أن �لثور�ت �لثالث قد �تخذت طابعاً �إ�صالمياً �أ�صهم يف 

 .
5
تاأجيج �مل�صاعر �لوطنية وتفجريها �صّد �مل�رشوع �ل�صهيوين
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احلركة ال�طنية الفل�شطينية 1939-1929:

�لعنيفة  �جلهادية  �ملقاومة  فيه  ت�صاعدت  لعقد  فاحتة   1929 �صنة  �لب�ق  ثورة  كانت 

يف  ذروتها  و�صلت  وقد  �صو�ء،  حّد  على  �لبيطاين  ولال�صتعمار  �ل�صهيوين  للم�رشوع 

�مل�رشوع خطورة  تتكر�ص  �أخذت  فقد   .)1939-1936( �لكبى  �لفل�صطينية   �لثورة 

�لفرتة  خالل  يهودي  �ألف   152 من  �أكرث  هجرة  �إثر  خ�صو�صاً  �ل�صهيوين   - �ليهودي 

1929 نحو  �صنة  �لذين كان عددهم يف منت�صف  �ليهود  1930-1935، مما �صاعف عدد 
156 �ألفاً، وكان �لكثري من �ملهاجرين �جلدد من �أملانيا، من رجال �الأعمال و�أ�صحاب �الأمو�ل 
و�لتجارة ومن �لعلماء �ملتخ�ص�صني. كما متكن �ليهود يف �لفرتة نف�صها )1930-1935( من 

�ال�صتيالء على 229 �ألف دومن من �الأر��صي �لفل�صطينية. وهّرب �ليهود كميات �صخمة 

.
من �الأ�صلحة ُك�صفت حالتان منها يف 1930/3/15، ويف 61935/10/16

�لوطني  و�لتفاعل  �ل�صيا�صي  �لن�صاط  بازدياد  �لثالثينيات  من  �الأول  �لن�صف  ومتيز 

مع �الأحد�ث، وتوجيه �لعد�ء ب�صكل مبا�رش وو��صع �صّد �ل�صلطات �لبيطانية باعتبارها 

وكان  �لفل�صطينية،  �الأحز�ب  �لفرتة  هذه  يف  وت�صكلت  بالء”.  كل  و�أ�صا�ص  �لد�ء،  “�أ�صل 
“حزب �ال�صتقالل” �أولها ظهور�ً يف �آب/ �أغ�صط�ص 1932، و�أ�صهم ب�صكل كبري يف توجيه 
�لعد�ء �صّد بريطانيا، لكنه �َصُعف منذ منت�صف 1933. �أما “�حلزب �لعربي �لفل�صطيني” 

�لذي ظهر يف �آذ�ر/ مار�ص 1935 فقد �أ�صبح �حلزب �ل�صعبي �الأول، وحظي بدعم �ملفتي 

�مل�صلمني،  �ل�صبان  نف�صها جمعيات  �لفرتة  ، ون�صطت يف 
7
�أمني( وبدعم �جلماهري )�حلاج 

حركة  مثل  جهادية  ع�صكرية  �رشية  تنظيمات  وتطورت  ون�صاأت  �لك�صفية.  و�حلركات 

�لقادر  عبد  بقيادة  �ملقد�ص”  �جلهاد  و“منظمة  �لق�صام،  �لدين  عز  بقيادة  “�جلهادية” 
�حل�صيني )و�الإ�رش�ف �ل�رشِّي للحاج �أمني(، كما ظهرت جمموعات ثورية �أ�صغر دخلت 

يف �صد�مات مبكرة مع �ل�صلطة مثل “�لكف �الأخ�رش”.

بالو�صائل  حقوقهم  على  �حل�صول  يف  �أملهم  �لفرتة  هذه  يف  �لفل�صطينيون  َفَقَد  لقد 

نز�ل  ما  “كنا  قائالً:  �ملرحلة  تلك  على  �حل�صيني  �أمني  �حلاج  وعلَّق  و�لقانونية،  �ل�صلمية 

�آالمنا  كل  عذ�بنا...  كل  �لزمن،  مع  ز�ل  ولكنه  �الأمل،  من  �صيء  على   1932 �صنة  حتى 

. و�أ�صارت مذكرة ملدير ق�صم �ملخابر�ت 
كانت ُتعدُّ بعناية، مل يكن �أمامنا غري �ل�صهادة”8

�لبيطاين و�الإد�رة  �النتد�ب  بال�صخط �صّد  �ملتز�يد  “�ل�صعور  �أن  �إىل  يف �رشطة فل�صطني 

ِملو� باأن بريطانيا �صوف حتقق 
َ
�أ�صبح �صائد�ً و�صط كل �لطبقات...، و�أن �لعرب، �لذين �أ

 .
لهم �لعدل، قد �أ�صيبو� بالياأ�ص”9
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�ملعادية  �لقناعات  تكري�ص  يف  �أ�صهم  وقد 

�لعربي  �لوفد  مهمة  ف�صل  و�نت�صارها  لبيطانيا 

كاظم  مو�صى  برئا�صة  لندن  �إىل  �لفل�صطيني 

�حل�صيني يف ربيع 1930، وعدم تنفيذ تو�صيات 

 John Hope Simpson �صمب�صون  جون هوب 

خبري �الإ�صكان و�الأر��صي، �لذي كلفته �حلكومة 

و�لذي  فل�صطني،  يف  �لو�صع  بدر��صة  �لبيطانية 

�أر��ص  توجد  ال  �أنه  دقيقة  در��صة  بعد  ��صتنتج 

�ليهود،  للمهاجرين  �إعطاوؤها  يكن  ٍ�إ�صافية 

. وز�د من تفاقم �لو�صع نكو�ص �حلكومة 
10

و�أو�صى بخف�ص �لهجرة �ليهودية �أو وقفها

يف   ”White Paper �الأبي�ص  “�لكتاب  يف  �أعلنتها  �لتي  توجهاتها  تنفيذ  عن  �لبيطانية 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1930 �لذي وعد ب�صبط �لهجرة �ليهودية، ثم �إ�صد�رها “�لكتاب 

جتاه  بريطانيا  �لتز�مات  �أكد  �لذي   1931 فب�ير  �صباط/  يف   ”Black Paper �الأ�صود 

 .
11

�مل�رشوع �ل�صهيوين، وم�صح عملياً ما جاء يف �لكتاب �الأبي�ص

و��صتطاع �أبناء فل�صطني يف تلك �لفرتة �أن يجددو� �لبُعد �لعربي و�الإ�صالمي لق�صية 

1931 وجود خمطط ثوري جهادي  �أيار/ مايو  طوه. فنقلت �لتقارير يف  فل�صطني وُين�صِّ

�صكيب  �الأمري  و�أن  و�صورية،  فل�صطني  وخ�صو�صاً  �لعربية  �لبالد  �إنقاذ  ي�صتهدف 

�أر�صالن )وهو �إ�صالمي لبناين( كان زعيم هذه �حلركة، وي�صرتك معه يف �ملخطط �حلاج 

بزعماء  �ت�صال  على  وكان  �ملعروف،  �لهندي  �لزعيم  علي  و�صوكت  �حل�صيني  �أمني 

ُيكتب  مل  �ملخطط  لكن  وم�رش.  و�ل�صام  و�لعر�ق  �لعربية  �جلزيرة  يف  �لعربية  �حلركات 

برئا�صة  �لعام  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  �لقد�ص  يف  �نعقد   1931/12/17-7 ويف   .
12

�لنجاح له 

�الإ�صالمي  �لبعد  فيه  وتكر�ص  بلد�ً،   22 عن  مندوبني  وبح�صور  �حل�صيني،  �أمني  �حلاج 

علماء  وح�رشه  �الإ�صالمي،  للعامل  مركزياً  هّماً  �أ�صبحت  �لتي  فل�صطني،  لق�صية 

�ل�صاعر  �لهندي  و�ملفكر  ر�صا،  ر�صيد  حممد  �ل�صيخ  مثل  كبى  �إ�صالمية  و�صخ�صيات 

�لثعالبي،  �لعزيز  عبد  �لتون�صي  و�لزعيم  علي،  �صوكت  �لهندي  و�لزعيم  �إقبال،  حممد 

�صكري  �ل�صوري  و�لزعيم  �لطبطبائي،  �لدين  �صياء  �ل�صابق  �إير�ن  وزر�ء  ورئي�ص 

�لقوتلي، ... وغريهم. و�صدرت �لعديد من �لقر�ر�ت �لعملية كاإن�صاء جامعة �إ�صالمية، 

،
13

�لبلد�ن... خمتلف  يف  لفل�صطني  جلان  وت�صكيل  �الأر��صي،  الإنقاذ  �رشكة   وتاأ�صي�ص 

• ج�ن ه�ب �شمب�ش�ن
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• �ش�كت علي• حممد ر�شيد ر�ش� • حممد اإقب�ل

• �شكري الق�تلي • �شي�ء الدين الطبطب�ئي • عبد العزيز الثع�لبي
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على  �لبيطانيني  و�إ�رش�ر  �ال�صتعمار،  حتت  �الإ�صالمي  �لعامل  بلد�ن  معظم  وقوع  لكن 

�إف�صال �أي من �مل�صاريع �لعملية �أدى �إىل تعطيل �لعمل مبعظم هذه �لقر�ر�ت. وتز�يد دور 

علماء �مل�صلمني �لفل�صطينيني بانعقاد موؤمترهم �الأول يف 1935/1/25، و�إ�صد�رهم فتوى 

بتحرمي بيع �الأر�ص لليهود، وتكفري من يرتكب ذلك، ثم قيامهم بحملة توعية كبى يف 

.
14

فل�صطني

ومن جهة �أخرى، فاإن �ملقاومة �جلهادية متثلت يف �لبد�ية يف منظمة �لكف �الأخ�رش، 

بعمليات  �أحمد طاف�ص، وقامت  فل�صطني بزعامة  �صمال  �لب�ق يف  �إثر ثورة  �لتي ظهرت 

�صّد �ليهود و�لبيطانيني، لكن �حلملة �لبيطانية �ملكثفة �صدها �أدت �إىل �لق�صاء عليها يف 

 .
15

�صباط/ فب�ير 1930، و�لقب�ص على زعيمها

 1933 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  ويف 

�لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  �صّعدت 

كبريتني  مظاهرتني  و�أقامت  معار�صتها، 

 ،10/27 يف  يافا  ويف   ،10/13 يف  �لقد�ص  يف 

و�نطلقت  باأنف�صهم،  �لزعماء  فيها  �صارك 

�أما  �الأق�صى،  �مل�صجد  من  �الأوىل  �ملظاهرة 

من  �جلمعة  �صالة  بعد  فانطلقت  �لثانية 

يافا، و�أ�رشبت فل�صطني يف هذين �ليومني، 

وحاولت �ل�صلطات منع �ملظاهر�ت بالقوة، 

عربياً.   255 وجرح   35 مقتل  �إىل  �أدى  مما 

يف  عنفاً  وز�دت  �ملظاهر�ت  �ت�صعت  وقد 

و�للد  �ل�صبع  وبئر  ونابل�ص  و�لقد�ص  حيفا 

من  �ملزيد  ل�صقوط  �أدى  مما  وغريها؛ 

�صبعة  مدة  فل�صطني  و�أ�رشبت  �ل�صحايا، 

 12 �لبيطانية  �ل�صلطات  و�عتقلت  �أيام. 

�أع�صاء  من  ثالثة  بينهم  فل�صطينياً،  زعيماً 

�أغمي  بكدمات  يافا  مظاهرة  �أثناء  يف  �حل�صيني  كاظم  مو�صى  و�أ�صيب  �لتنفيذية،  �للجنة 

عليه على �إثرها، وُذكر �أنه تويف يف �آذ�ر/ مار�ص 1934 متاأثر�ً بهذه �الإ�صابة، وهو يف �لـ 81 

.
16

من عمره

اأحداث  • االحتالل يقمع املظ�هرات يف 

1933 اأكت�بر  ت�رشين االأول/ 
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�ل�صيخ  �أ�ص�صها  فقد  �جلهادية  حركة  �أما 

�إىل  بجذورها  وتعود  �لق�صام،  �لدين  عز 

جهادية،  �رشية  حركة  وهي   .1925 �صنة 

�صعارها  وكان  منهجاً،  �الإ�صالم  �تخذت 

و�نت�رشت  ��صت�صهاد”  �أو  ن�رش  جهاد،  “هذ� 
�لعمال  بني  خ�صو�صاً  فل�صطني،  �صمال  يف 

رجل،   200 تنظيم  لها  و�أمكن  و�لفالحني، 

باالإ�صافة �إىل 800 من �الأن�صار. وقامت �رّش�ً 

بامل�صاركة �جلهادية يف ثورة �لب�ق، ثم نفذت 

من  �الأول  �لن�صف  خالل  �لعمليات  بع�ص 

ونزلت  نف�صها  عن  �أعلنت  لكنها  �لثالثينيات، 

�إىل �مليد�ن يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1935، و��صت�صهد �ل�صيخ �لق�صام و�ثنان من رفاقه 

يف  يعبد  �أحر��ص  معركة  يف  �ل�رشطة  مع  مو�جهة  �أول  يف 

توىل  فقد  �حلركة،  نهاية  هذه  تكن  ومل   .1935/11/20

ر�ئد  دور  لها  وكان  �ل�صعدي.  فرحان  �ل�صيخ  �لقيادة 

 .
17

عظيم يف �لثورة �لكبى )1939-1936(

ب�صبغة  ��صطبغت  فقد  �ملقد�ص  �جلهاد  منظمة  �أما 

وتركز  �أمني،  �حلاج  رعاية  ولقيت  وطنية،  �إ�صالمية 

تنظيمها يف �لقد�ص، بقيادة عبد �لقادر �حل�صيني، وو�صل 

. و�صاركت يف 
18

عدد �أفر�دها �صنة 1935 �إىل 400 ع�صو

�لثورة �لكبى يف قيادة �لعمل يف مناطق �لقد�ص و�خلليل.

ثالثًاً: الثورة الفل�سطينية الكربى 1936–1939:

وقد  و�ملعا�رش.  �حلديث  فل�صطني  تاريخ  يف  �لثور�ت  �أعظم  من  �لكبى  �لثورة  كانت 

تفجرت يف 1936/4/15 على يد جمموعة ق�صامية بقيادة �ل�صيخ فرحان �ل�صعدي، قامت 

بني  متبادلة  غا�صبة  فعل  ردود  وح�صلت  �الأحد�ث،  تفاعلت  ثم  �ليهود.  من  �ثنني  بقتل 

20 ني�صان/ �أبريل، ومّت توحيد  �أبناء فل�صطني �الإ�رش�ب �لعام يف  �لعرب و�ليهود، و�أعلن 

• ال�شيخ عز الدين الق�ش�م

• عبد الق�در احل�شيني
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�الأحز�ب �لعربية، وت�صكيل �للجنة 

)�لتي توىل رئا�صتها  �لعليا  �لعربية 

بنف�صه(  �حل�صيني  �أمني  �حلاج 

وقامت  �أبريل،  ني�صان/   25 يف 

�الإ�رش�ر  عن  باالإعالن  �للجنة 

�الإ�رش�ب  يف  �ال�صتمر�ر  على 

�لفل�صطينية  �ملطالب  حتقيق  حتى 

فل�صطينية  حكومة  �إن�صاء  يف 

منتخب،  برملان  �أمام  م�صوؤولة 

ومنع  �ليهودية،  �لهجرة  ووقف 

و��صتمر  لليهود.  �الأر��صي  بيع 

�صتة  )نحو  يوماً   178 �الإ�رش�ب 

يف  اإ�رشاب  اأط�ل  ليكون  �أ�صهر( 

الت�ريخ يق�م به �شعب ب�أكمله. 

عارمة  ثورة  �الإ�رش�ب  ور�فق 

تتوقف  ومل  فل�صطني،  كل  عّمت 

يف  �إال  �لثورة  من  �الأوىل  �ملرحلة 

ند�ء  على  بناء   ،1936/10/12

وتهيئة  �لعرب،  و�أمر�ء  ملوك 

�لو�صع  لتدر�ص   )Peel Commission بيل  )جلنة  بريطانية  ملكية  حتقيق  جلنة  لقدوم 

 ،1937 يوليو  متوز/  مطلع  يف  �للجنة  هذه  تو�صيات  �صدرت  وقد  تو�صياتها.  وتقدم 

و�قرتحت تق�صيم فل�صطني بني �لعرب و�ليهود. وقد �أدى ذلك �إىل تاأجيج م�صاعر �لثورة 

من جديد، وكانت عالمة بدئها �لفا�صلة �غتيال �لق�صاميني للحاكم �لبيطاين لو�ء �جلليل 

لوي�ص �أندروز Louis Andrews يف 1937/9/26. وقامت �ل�صلطات �لبيطانية باإجر�ء�ت 

ت �ملجل�ص �الإ�صالمي �الأعلى و�للجنة �لعربية �لعليا و�للجان �لقومية، 
َّ
قمعية هائلة، وحل

وحاولت �عتقال �حلاج �أمني �لذي متكن من �لهرب �إىل لبنان يف منت�صف ت�رشين �الأول/ 

�أكتوبر 1937، حيث توىل قيادة �لثورة من هناك، لكنها جنحت يف �عتقال �أربعة من �أع�صاء 

.Seychelles للجنة �لعربية �لعليا، و�أبعدتهم �إىل جزر �صي�صل�

• الث�رة الفل�شطينية 1939-1936

• اللجنة العربية العلي�
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 ،1938 �صيف  يف  قمتها  �إىل  �لثورة  و�صلت  وقد 

�لفل�صطيني  �لريف  على  �ل�صيطرة  يف  �لثو�ر  وجنح 

لفرت�ت  �ملدن  من  عدد  �حتالل  من  ومتكنو�  وُقر�ه، 

ولو  �لبيطانية.  �ملدنية  �ل�صلطة  و�نهارت  حمدودة، 

�أن �الأمر �قت�رش فقط على مو�جهة بني �صعب حمتل 

�ن�صحابها  �إىل  �الأمر  �أدى  لرمبا  م�صتعِمرة،  و�صلطة 

�لطرف  وجود  ولكن  حقوقه.  �ل�صعب  و�إعطاء 

م�رشوعه،  وطبيعة  ونفوذه،  �ل�صهيوين   - �ليهودي 

عند  و�لعناد  �ملكابرة  من  ملزيد  د�ئماً  ت�صغط  كانت 

�لبيطانية  �ل�صلطات  ��صطرت  وقد  �لبيطانيني. 

يقودها  �صخمة،  ع�صكرية  تعزيز�ت  �إر�صال  �إىل 

 ،Dill ديل  �أمثال  �لع�صكريني  بريطانيا  قادة  �أف�صل 

ومونتجمري   ،Haining وهيننج   ،Wavell وويفل 

فل�صطني  �حتالل  باإعادة  وقامت   .Montgomery

و�لدمار،  �لتنكيل  و�صائل  كل  م�صتخدمة  قرية،  قرية 

يف  عظمى  قوة  �أكب  �إليه  تو�صلت  ما  و�أحدث 

�لثورة  قادة  من  كثري  و��صت�صهد  �لزمان.  ذلك 

�حلمد، �ل�صالح  وحممد  �ل�صعدي،  فرحان   �أمثال 

 .
19

درة �أبو  ويو�صف  حممد،  �حلاج  �لرحيم  وعبد 

�لرت�جع  من  حالة  من  �لثورة  عانت  فقد  ولذلك 

• حممد ال�ش�لح احلمد • ي��شف اأب� درة• فرح�ن ال�شعدي

• م�رشوع جلنة بيل 1937

مرتجم عن �الأ�صل، �جلمعية �لفل�صطينية �الأكاديية 

لل�صوؤون �لدولية - �لقد�ص.
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��صتمرت  �لثورة  جذوة  �أن  غري   .1939 �أبريل  ني�صان/  منذ  خ�صو�صاً  و�ل�صعف 

�لبيطانية  �الإح�صائيات  وح�صب   .1939 �صنة  �أو�خر  حتى  �لتدريجي  باالنطفاء 

:
20

فاإن جمموع �لعمليات �لتي قام بها �لثو�ر خالل فرتة 1936-1939 كانت كما يلي

1939 1938 1937 1936 ال�شنة

952 4,969 598 4,076 جمم�ع العملي�ت

ذكرت �مل�صادر �لبيطانية �أنه ُقتل يف �ملرحلة �الأوىل من �لثورة من �ليهود 80 وجرح 

�لعرب  من  قتل  فيما   ،164 وجرح   35 �لبيطانية  و�ل�رشطة  �جلي�ص  من  وقتل   ،288

750 وعدد  803. وح�صب حممد عزة دروزة فاإن عدد قتلى �لعرب ز�د عن  193 وجرح 

�جلرحى ز�د عن 1,500. �أما يف �ملرحلة �لثانية فح�صب دروزة فاإن �إ�صابات �ليهود كانت 

نحو 1,500، ربعهم �إن مل يكن ثلثهم من �لقتلى، وهو قريب من �الإح�صائيات �لر�صمية 

�ليهودية، وَقدَّر �الإ�صابات يف �جلي�ص و�ل�رشطة �لبيطانية بـ 1,800 قتيل وجريح، بينما 

.
21

َقدَّر قتلى �لعرب بـ 3 �آالف وجرحاهم بـ 7 �آالف

• عبد الرحيم احل�ج حممد يق�د فريق�ً من املج�هدين؛ 
ويف الزاوية العلي� �ش�رة �شخ�شية له

• تفجري قط�ر يف اأحد عملي�ت 

املج�هدين يف ث�رة 

1939-1936
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ومن جهة �أخرى، حاولت بريطانيا �إيجاد خمرج �صيا�صي، بينما كانت تقوم ب�صحق 

�لثورة، فقامت باإلغاء م�رشوع تق�صيم فل�صطني، و�أفرجت عن معتقلي �صي�صل، ودعت �إىل 

موؤمتر �ملائدة �مل�صتديرة يف لندن، بحيث حت�رشه وفود متثل �لفل�صطينيني و�ليهود وعدد�ً 

من �لبالد �لعربية. وقد ف�صل �ملوؤمتر �لذي �نعقد يف �صباط/ فب�ير 1939، يف �لو�صول �إىل 

نتيجة حمددة. وهذ� مّهد �لطريق �أمام �لبيطانيني ليعلنو� وحدهم �حلل �لذي يرتاأونه، 

�حلكومة  فاأ�صدرت  �لطرفني.  ر�صى  عن  �لنظر  بغ�ص  �صينفذونه  �إنهم  قالو�  و�لذين 

�صيا�صياً  ن�رش�ً  ما  حّد  �إىل  �صّكل  �لذي   ،1939 مايو  �أيار/  يف  �الأبي�ص  �لكتاب  �لبيطانية 

للفل�صطينيني، فقد �أقرت بريطانيا ب�صكل حا�صم �أنه لي�ص من �صيا�صتها �أن ت�صبح فل�صطني 

و�ليهود  �لعرب  فيها  يقت�صم  م�صتقلة،  فل�صطينية  دولة  هو  تريده  ما  و�أن  يهودية،  دولة 

ع�رش  خالل  فل�صطينية  دولة  �إن�صاء  �إىل  �صعيها  بريطانيا  و�أعلنت  �حلكومية.  �ل�صلطة 

�ألفاً، وبعد   75 �لقادمة لن تزيد عن  �ل�صنو�ت �خلم�ص  �ليهودية يف  �لهجرة  �صنو�ت، و�أن 

فل�صطني،  مناطق  بع�ص  يف  �الأر��صي  بيع  حظر  وقررت  �لعرب،  من  باإذن  �إال  مُتنع  ذلك 

بينما يكون مقيد�ً يف مناطق �أخرى. ومل تو�فق معظم �لقيادة �لفل�صطينية على �مل�رشوع 

�أ�صا�صاً يف �لوعود و�لنو�يا �لبيطانية، والأنه ربط ��صتقالل فل�صطني  �لبيطاين؛ ل�صكِّها 

مبو�فقة �ليهود وتعاونهم، كما �أنه مل َيِعد باإ�صد�ر عفو عام عن �لثو�ر، �أو �مل�صاحلة مع 

زعيم فل�صطني �حلاج �أمني. وفوق ذلك فاإن �لفل�صطينيني ر�أو� �أنه لي�ص من �حلكمة �ملو�فقة 

على  م�رّشة  بريطانيا  د�مت  وما  �لتنازالت،  بع�ص  يت�صمن  �لذي  �مل�رشوع  على  �ملبكرة 

بقوة  �ليهود  عار�ص  كما  جديتها.  مدى  بك�صف  كفيل  �لزمن  فاإن  حال،  �أي  على  تنفيذه 

.
22

وعنف �مل�رشوع �لبيطاين

رابعًا: التطورات ال�سيا�سية 1947-1939:

وخالل �لفرتة 1939-1945 وقعت �حلرب �لعاملية �لثانية، ودخل �لفل�صطينيون تلك 

�لفرتة وقد �أنهكت قو�هم، وت�صتت قيادتهم �ل�صيا�صية نتيجة �لثورة، و��صطر �حلاج �أمني 

�إىل  ثم  وتركيا  �إير�ن  �إىل  هرب  ثم   ،1939 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �لعر�ق  �إىل  يهرب  �أن 

�أملانيا �لتي و�صلها يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1941، بعد �أن �صقط �حلكم �لوطني �ملعادي 

لبيطانيا يف �لعر�ق، �لذي كان للحاج �أمني دور رئي�صي يف �إقامته. وهناك مل يجد ُبّد�ً من 
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م�صودة  �إعد�د  ومّت  حلقوقهم،  �لعرب  َنيْل  �صبيل  يف  �الإجنليز،  �أعد�ء  �الأملان  مع  �لتعاون 

ت�رشيح ت�صمن تقدمي دولتي �ملحور )�أملانيا و�إيطاليا( كل م�صاعدة ممكنة للبلد�ن �لعربية 

�لتي حتتلها وت�صيطر عليها بريطانيا، و�العرت�ف با�صتقاللها، و�مل�صاعدة يف �لق�صاء على 

فكرة �لوطن �لقومي �ليهودي. غري �أن �الأملان �أ�رشُّو� على عدم �إ�صد�ر �لت�رشيح �إال بعد 

و�صول �لقو�ت �الأملانية �إىل منطقة �لقوقاز. 

�ل�صوفييتي  �ل�صفري  مع  �رشي  لقاء  يف 

 Ivan Maisky ماي�صكي  �إيفان  لندن  يف 

رئي�ص  عر�ص   ،1941 فب�ير  �صباط/  يف 

و�يزمان  حاييم  �ل�صهيونية  �حلركة 

مليون  تهجري   Chaim Weizmann

�إح�صار  �أجل  من  �أر�صهم  من  فل�صطيني 

�أوروبا  �رشق  من  يهودي  ماليني   5-4

بذلك،  تقرير�ً  �ل�صفري  و�أر�صل  مكانهم، 

�أحرونوت  يديعوت  جريدة  ك�صفته  �أن  �إىل  �أر�صيفها،  يف  �لرو�صية  �خلارجية  حفظته 

�لقد�ص،  جريدة  ون�رشته   ،1993 مايو  �أيار/  يف  �الإ�رش�ئيلية   Yedioth Ahronoth

وكذلك �لر�أي �الأردنية يف 1993/5/29.

وعلى �أي حال، فاإن �حلاج �أمني ��صتفاد عملياً من وجوده هناك يف �ل�صعي لتكوين 

مئات  بالفعل  تدرب  وقد  �لعربية،  �جلن�صيات  من  �الأملان  يد  على  ب  مدرَّ عربي  جي�ص 

1943/11/2، ومدَّه  �ل�صبان �لعرب �صمن هذ� �جلي�ص �لذي �أعلن ر�صمياً عن �إن�صائه يف 

قطعة  �ألف   30 نحو  ليبيا  يف  وُخبِّئ  و�لذخائر،  �خلفيفة  �الأ�صلحة  من  بالكثري  �الأملان 

�حلرب،  يف  وحلفائهم  �لبيطانيني  �نت�صار  لكن   .
23 م�صتقبالً ال�صتخد�مها  �صالح 

�حلاج  على  �لفرن�صيون  وقب�ص  �صعوبة.  �أكرث  حاٍل  يف  وقيادتهم  �لفل�صطينيني  و�صع 

�إىل  فجاأة  وو�صل   ،1946 يونيو  حزير�ن/  يف  �لهرب  ��صتطاع  �أن  لبث  ما  لكنه  �أمني، 

وتاألفت  وعر�صها،  �لبالد  طول  يف  �لزينات  “فاأقيمت  �الأفر�ح  فل�صطني  وعمَّت  م�رش، 

ز�ل  ما  �لتي  �لهائلة  �ل�صعبية  على  دلَّ  مما   
عظيم”24 �رشور  �لنا�ص  و�صمل  �ملو�كب، 

بها.  يتمتع  �ملفتي 

اإيف�ن م�ي�شكيح�ييم وايزم�ن
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�لدول  جامعة  من  بقر�ر   1946/6/12 يف  لفل�صطني  �لعليا  �لعربية  �لهيئة  وتاألفت 

�ملمثلة  �لر�صمية  �لهيئة  و�أ�صبحت  رئا�صتها،  توىل  �أمني  �حلاج  عاد  وعندما  �لعربية، 

للفل�صطينيني. لكن م�صاكل �حلاج �أمني مع حكومتي �الأردن و�لعر�ق �أ�صعفت قدرته على 

�لعمل و�ملناورة، هذ� باالإ�صافة �إىل وجوده يف م�رش �لتي كانت ما تز�ل حتت بع�ص �أ�صكال 

�لنفوذ �لبيطاين.

ومن جهة �أخرى، ��صتغلت �حلركة �ل�صهيونية ما حدث لليهود خالل �حلرب �لعاملية 

و�أوروبا  �أملانيا  يف  لهم  حدث  ما  وتهويل  �ملبالغة  �إىل  و�صعو�  كبري�ً،  ��صتغالالً  �لثانية 

�ل�رشقية، ك�صباً للعو�طف و�الأن�صار، موؤكدين �أنه ال يوجد 

�إقامة  �صوى  لنجاتهم  بديل  ال  و�أنه  حلمايتهم،  �آمن  مكان 

�ل�صهيونية  �حلركة  لت  وحوَّ فل�صطني.  يف  �لقومي  وطنهم 

مركز تركيزها �إىل �لقوة �لعظمى �ل�صاعدة �لواليات �ملتحدة، 

 ،1942 �صنة   Biltmore بلتمور  موؤمتر  منذ  خ�صو�صاً 

و�لديوقر�طي  �جلمهوري  �حلزبني  دعم  على  وح�صلو� 

 .1939 مايو  �أيار/  يف  �الأبي�ص  �لبيطاين  �لكتاب  باإلغاء 

ل�صدة   Harry Truman ترومان  هاري  �صعد  وعندما 

يف  وطلب  �ل�صهيونية،  على  �أكب  عطفاً  �أظهر  �حلكم 

رئي�ص   Clement Attlee �أتلي  كليمنت  من   1945/8/31

فل�صطني.  �إىل  يهودي  �ألف   100 �إدخال  بريطانيا  وزر�ء 

و�صارك ع�صكرياً،  �أنف�صهم  جتهيز  �إىل  �ليهود   و�صعى 

�ليهودية يف �جلي�ص  �لوحد�ت  �ألفاً من يهود فل�صطني يف   26

�أع�صاء يف  �لبيطاين خالل �حلرب �لعاملية، وكان معظمهم 

منظمة �لهاجاناه، حيث ��صتفادو� خبة ع�صكرية، جعلتهم 

خالل  فل�صطني  �إىل  وهاجر  �ملنتظرة.  �ليهودية  �لدولة  نو�ة 

�آخرين من �لهجرة خالل  �ألفاً   61 ن  �ألف يهودي، كما متكَّ  92 1939-1945 نحو  �لفرتة 

�لفرتة 1946-1948، وحاز �ليهود خالل �لفرتة 1939-1947 على نحو 270 �ألف دومن 

من  جّو  ويف   .1948-1940 �لفرتة  خالل  جديدة  م�صتعمرة   73 و�أن�صاأو�  �الأر��صي،  من 

�ل�صغط �ليهودي - �الأمريكي، و�ل�صعف �لعربي، قام �لبيطانيون بالتخلي ر�صمياً عن 

• ه�ري تروم�ن

• كليمنت اأتلي
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�لكتاب �الأبي�ص يف �لبيان �لذي �أ�صدره وزير �خلارجية 

ودعا   .1945/11/13 يف   Ernest Bevin بيفن  �رن�صت 

للتحقيق  �إجنلو-�أمريكية  جلنة  ت�صكيل  �إىل  �أي�صاً  �لبيان 

�أدخل  مما  تو�صياتها،  وتقدمي  فل�صطني،  ق�صية  يف 

�الأمريكان ب�صكل مبا�رش يف �لق�صية، وقد �أو�صت �للجنة 

�نتقال  وبحرية  يهودي،  �ألف   100 بهجرة   1946 �صنة 

.
25

�الأر��صي وبيعها لليهود

حملة  وبد�أت  �لبيطاين  �الأبي�ص  �لكتاب  فل�صطني  يف  �ل�صهيونية  �جلماعات  رف�صت 

�حلركة  �أمام  يكن  مل  باملقابل  لكنها  �لعرب.  و�ملدنيني  �لبيطاين  �النتد�ب  على  هجمات 

�لعاملية  �حلرب  يف  �لنازية  �أملانيا  �صّد  �لبيطانيني  مع  �لوقوف  �صوى  خيار  �ل�صهيونية 

�ليهودية ديفيد �لوكالة  �أعلن رئي�ص  1939. وقد  �أيلول/ �صبتمب  �ندلعت يف  �لتي   �لثانية 

هناك  تكن  مل  لو  كما  �الأبي�ص  �لكتاب  “�صنحارب   David Ben-Gurion جوريون  بن 

حرب، و�صنخو�ص �حلرب كما لو مل يكن هناك كتاب �أبي�ص”.

�النتد�ب  على  �لثورة  �إرجون  �ملت�صدد  �ل�صهيوين  �لتنظيم  �أعلن   ،1944/2/1 ويف 

يف  هجوماً  �الإرجون  نفذ  عندما  ذروته  �ل�صهيوين  �الإرهاب  بلغ  وقد  �لبيطاين، 

1946/7/22 على �ملقر �الإد�ري �لبيطاين لفل�صطني �لذي كان يقع يف فندق �مللك د�ود يف 

�لقد�ص. �أ�صفر عن �لهجوم مقتل 91 �صخ�صاً و�أ�صيب 46 بجروح. وكان من بني �لقتلى 

21 م�صوؤوالً حكومياً من �لدرجة �الأوىل، 41 عربياً، و28 بريطانياً، و17 يهودياً. وقد كان 

Menachem Begin، �لذي �أ�صبح فيما بعد رئي�ص وزر�ء  قائد �الإرجون مناحيم بيجن 

“�إ�رش�ئيل”، وح�صل على جائزة نوبل لل�صالم Nobel Peace Prize �صنة 1979.

�ملنظمات  ملو�جهة  �صارمة  حقيقية  �إجر�ء�ت  �لبيطانيون  يتخذ  مل  عام،  وب�صكل 

�لثور�ت  �صّد  �تخذوها  �لتي  �لوح�صية  �حلمالت  بتلك  مقارنة  �ل�صهيونية،  �الإرهابية 

�لفل�صطينية.

يف  �ملتحدة  �الأمم  من  بريطانيا  طلبت  عندما  دولياً  ُبعد�ً  فل�صطني  ق�صية  و�تخذت 

1947/4/2 �إدر�ج �لق�صية �صمن جدول �أعمالها. ثم ت�صكلت جلنة حتقيق دولية خا�صة 

• ارن�شت بيفن
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من  �نتهت  وقد  عنه.  تقرير  وتقدمي  �لو�صع  لدر��صة   )UNSCOP )�ن�صكوب  بفل�صطني 

و�صع تقريرها يف 1947/8/31، ون�ّصت تو�صياتها �ملتحيزة على:

�إنهاء �النتد�ب �لبيطاين على فل�صطني.  •
تق�صيم فل�صطني �إىل دولتني م�صتقلتني عربية ويهودية، مع و�صع �لقد�ص حتت و�صاية   •

.
26

دولية

ويف موؤمتر �صوفر يف 1947/9/6، وعاليه يف 7-1947/10/15، قررت �لدول �لعربية 

فل�صطني،  الأهل  و�صالح  رجال  من  �ملعونة  وتقدمي  �لدولية،  �للجنة  �قرت�حات  مقاومة 

و�تخاذ “�حتياطات ع�صكرية”، وتنظيم �لعمل �لع�صكري. 

يتعار�ص  كان  يهودية  بدولة  �ل�صهاينة  مطالبة  “�إن 
و�لتاريخ  �لدويل  �لقانون  مبادئ  كل  مع  تام  ب�صكل 

�حلديث”.

�لعاملية �ل�صهيونية  �ملنظمة  رئي�ص  جولدمان،  ناحوم   > 
1956–1968 يف مقاله:

 Nahum Goldman, ”The Psychology of Middle East
Peace,“ Foreign Affairs magazine, October 1975, 
pp. 113–114.

 UN General Assembly ويف 1947/11/29 �أ�صدرت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة

�إىل دولتني عربية ويهودية، وحاز  فل�صطني  بتق�صيم   181 �مل�صوؤوم رقم  قر�رها   )GA(

�أر�ص  من   %54.7 �لقر�ر  و�أعطى  قوي.  رو�صي  ودعم  �أمريكي  ب�صغط  �لثلثني  �أغلبية 

( ونحو 
2
(، و44.8% للدولة �لعربية )11,780 كم

2
فل�صطني للدولة �ليهودية )14,400 كم

0.5% ملنطقة �لقد�ص.

ومل تكن �لقوى �لكبى متلك �أغلبية �لثلثني، وكاد يف يوم 26 ت�رشين �لثاين/ نوفمب �أن 

يحدث ت�صويت، ولو مّت ل�صقط م�رشوع �لتق�صيم، لكن رئي�ص �جلمعية مندوب �لب�زيل 

ل �جلل�صة. وقام �ليهود و�الأمريكان بحملة حممومة جنحت مبختلف �لو�صائل يف زيادة  �أجَّ

معظمها  كثرية  هد�يا  �لالتينية  �أمريكا  ممثلي  زوجات  ��صتلمت  فقد  �ملوؤيدة،  �الأ�صو�ت 
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ثمينة.  َفْرو  ومعاطف  �أملا�ص 

َمرت حكومة هايتي، �لتي كانت 
َ
و�أ

قد �صوتت �صّد �لتق�صيم، مندوبها 

وعدتها  �أن  بعد  معه،  بالت�صويت 

�القت�صادية.  بامل�صاعدة  �أمريكا 

و��صتخدم رجل �الأعمال �الأمريكي 

 Robert Nathan ناثان  روبرت 

�صوت  ل�رش�ء  �القت�صادي  نفوذه 

�رشكة  وهّددت  جو�تيماال، 

�قت�صادياً  ليبرييا  فاير�صتون 

�إىل  �المتناع  من  تتحول  مل  �إن 

�لفليبني  وتعر�صت  �لتاأييد، 

رئي�ص  وتدخل  �صديدة،  ل�صغوط 

مندوبه  فاأمر  جمهوريتها، 

ووفق  �لقر�ر.  على  باملو�فقة 

تقرير  مّت  �لقذرة  �الألعاب  هذه 

�لبقع يف  �أقد�ص و�أطهر  �أحد  م�صري 

�أن  يف  �ملنطق  هو  ما  ُترى  �الأر�ص. 

يتقرر م�صري �صعب م�صلم و�أر�ص 

مقد�صة بناء على �أن زوجة فالن من �أمريكا �لالتينية ح�صلت على طقم �أملا�ص �أو معطف 

قر�ر  فاز   1947/11/29 يوم  ويف  �أمريكية!!  �رشكة  نفوذ  تخ�صى  ليبرييا  الأن  �أو  فرو!! 

�لتق�صيم باأغلبية 33 مقابل 13 و�متناع 10.

ملزمة،  قر�ر�ت  لي�صت  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت  �أن  �إىل  هنا  �الإ�صارة  من  بّد  وال 

�لذي  لالأ�صا�ص  خمالف  نف�صه  و�لقر�ر  نف�صها.  �ملتحدة  �الأمم  مو�ثيق  �صمن  حتى 

بنف�صها.  م�صريها  وتقرير  �حلرية  يف  �ل�صعوب  حقوق  من  �ملتحدة  �الأمم  عليه  قامت 

هذ�،  ��صتفتاوؤه.  وال  ��صت�صارته  تتم  مل  باالأمر  �أ�صا�صاً  �ملعنِّي  فل�صطني  �صعب  �إن  ثم 

 %55 نحو  �إعطاء  من  �لقر�ر  تف�صيالت  ت�صمنته  �لذي  �لفا�صح  �لظلم  �إىل  باالإ�صافة 
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وال  �ل�صكان  من   %31.7 متثل  مهاجرة  دخيلة  يهودية  الأقلية  فل�صطني  �أر�ص  من 

�الأر�ص. 6% من  �أكرث من  متلك 

تط�ر اأعداد ال�شك�ن يف فل�شطني حتت االحتالل الربيط�ين

ال�شنة

اليه�دالعرب

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

1918600,00091.655,0008.4

19481,390,00068.3646,00031.7

تط�ر ن�شبة ملكية االأرا�شي يف فل�شطني حتت االحتالل الربيط�ين

اليه�د )%(العرب )%(ال�شنة

1918982

1948946

�مل�صهورين،  �الأمريكيني  �ليهود  من  قليالً  عدد�ً  “�أريد 
�صيء،  كل  علموين  و�لذين  �أحرتمهم.  �لذين  �أولئك  خ�صو�صاً 

وعلى  �لعامل  على  �لكذب  لنرتك  ويقولو�  يقفو�  �أن  �أريدهم 

�أعطينا  لو  حتى  �رشقناها.  لقد  فل�صطني،  �رشقنا  لقد  �أنف�صنا، 

�لفل�صطينيني حكماً ذ�تياً، �أو تقرير م�صري، �أو �ل�صفة �لغربية، 

�أو دولة فل�صطينية، فاإننا ال زلنا ن�رشق معظم �أر�صهم، فلنبد�أ 

على �الأقل بقول �حلقيقة”.

العرب  كتاب   ،Ron David ديفيد  رون  �ليهودي  �لكاتب   >

،1993 ،Arabs & Israel for Beginners واإ�رشائيل للمبتدئني 

�ص 210.
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خام�سًا: حرب 1948 وانعكا�ساتها:

يف  �أعباءها  فل�صطني  �أبناء  وحتمل  �لتق�صيم،  قر�ر  �صدور  َفْور  �حلرب  �ندلعت  وقد 

�لعربية  �لدول  رف�صت  �إذ  �ملتطوعني،  من  حمدود  عدد  مب�صاعدة  �الأوىل،  �ل�صتة  �الأ�صهر 

�إر�صال جيو�صها �إىل �أن تخرج بريطانيا 

�لفل�صطينيون  و�صّكل   .1948/5/15 يف 

 جي�ص �جلهاد �ملقد�ص بقيادة عبد �لقادر

�حل�صيني، كما �صّكلت �جلامعة �لعربية 

�لبالد  متطوعي  من  �الإنقاذ”  “جي�ص 
�أبناء  عانى  وقد  و�الإ�صالمية.  �لعربية 

�لعربي  �لدعم  هز�لة  من  فل�صطني 

ماأ�صاوية،  لدرجة  و�لعتاد  بال�صالح 

�ليهود  �إثارة قلق  ومع ذلك متكنو� من 

�الأمر  وو�صل  طويلة،  فرتة  ورعبهم 

�جلدي  للتفكري  �ملتحدة  بالواليات 

�آذ�ر/  يف  �لتق�صيم  فكرة  عن  بالرت�جع 

�جليو�ص  دخول  وحتى   .1948 مار�ص 

من  �لفل�صطينيون  متكن  �لعربية، 

�أر�ص  من   %80 نحو  على  �ملحافظة 

يف  �ملريع  �لنق�ص  من  بالرغم  فل�صطني 

باليهود، وبالرغم من  كل �صيء قيا�صاً 

تعاون �لبيطانيني، يف �أثناء �ن�صحابهم، 

مع �ليهود.

وقد مثّل دخول �جليو�ص �لعربية �ل�صبعة ق�صة ماأ�صاة �أخرى، فلم يزد عدد مقاتليها 

جمتمعة عن 24 �ألفاً مقابل �أكرث من 70 �ألف يهودي، وعانت من �صعف �لتن�صيق بينها، 

بنزع  �أنف�صهم  بع�صها  و�صغل  و�لفا�صدة،  �لقدية  �أ�صلحتها  ومن  باالأر�ص،  وجهلها 

�أ�صلحة �لفل�صطينيني بدالً من ت�صليحهم، كما عانى بع�صها من �صوء قياد�ته، باالإ�صافة 

 �إىل �أن �أحد هذه �جليو�ص كان بني �صباطه �خلم�صني �لكبار 45 بريطانياً. وباالإ�صافة �إىل
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�لدول  فاإن بع�ص هذه  �لعربية، وقلة خبة جيو�صها،  �لدول  �ال�صتقالل �حلديث لبع�ص 

. و�جلدول �لتايل يو�صح ميز�ن 
27

كان ما يز�ل عملياً حتت �لنفوذ �ال�صتعماري �لبيطاين

�لقوة �لع�صكرية �لعددية بني �لطرفني �لعربي و�ل�صهيوين:

الق�ات اليه�دية 

)ب�الألف(

الق�ات العربية 

)ب�الألف(

60 12  مرحلة م� قبل دخ�ل اجلي��س العربية

)ك�ن�ن االأول/ دي�شمرب 1947 - اأي�ر/ م�ي� 1948(

67 21 املرحلة االأوىل من القت�ل )عند دخ�ل اجلي��س العربية(

106 40 املرحلة الث�نية من القت�ل )عند نه�ي�ت احلرب(

لقد كانت حما�صة �أبناء فل�صطني و�أبناء �ل�صعوب �لعربية و�الإ�صالمية هائلة نحو �جلهاد 

و�لبذل و�لت�صحية، ولكن �لقياد�ت �ل�صيا�صية و�جليو�ص كانت عامل �إحباط وف�صل كبري. 

�مل�صلمون  �الإخو�ن  �صارك  فقد  �ملثال  �صبيل  وعلى 

وتطوع  فل�صطني،  الإنقاذ  كبرية  بجهود  م�رش  يف 

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �لبنا  ح�صن  �ل�صهيد 

1947 بدماء ع�رشة �آالف من �الإخو�ن كدفعة �أوىل 

�خلناق  �صيّقت  �مل�رشية  �حلكومة  لكن  للمعركة. 

عليهم، ومنعتهم من �ل�صفر �إال ب�صكل حمدود جد�ً. 

�مل�صاركة يف  ��صتطاعو�  �لذين  �ملئات  فاإن  ومع ذلك 

�ملعارك، وقامو� فيها باأدو�ر بطولية، كان م�صريهم 

�إىل م�رش، ومّت حلُّ  �العتقال و�ل�صجن قبل عودتهم 

�ملعارك  تنتهي  �أن  قبل  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة 

وقامت   ،1948 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف 

ح�صن  باغتيال  �مل�رشية  �ملخابر�ت 

قبيل   ،1949/2/11 يف  نف�صه  �لبنا 

�لكيان  مع  �لهدنة  �تفاقية  توقيعها 
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�ل�صهيوين. كما �صارك �الإخو�ن �مل�صلمون من �الأردن و�صورية و�لعر�ق ليمثلو� �صورة 

�لتي  �لبطوالت  قيمة  من  يقلل  ال  وهذ�  و�جلهاد.  للت�صحية  �ل�صعبي  لالندفاع  و�صيئة 

من  �لكثري  م�صاركة  �إىل  باالإ�صافة  هذ�  �ملقد�ص.  �جلهاد  رجال  �أمثال  �الآخرون،  قدمها 

عن  دفاعاً  �حلرب  هذه  يف  بو�صنياً   250 نحو  وم�صاركة  بل  �الإنقاذ،  جي�ص  يف  �لعرب 

فل�صطني. وكان من �مل�صاهد �لتي �آملت �أبناء فل�صطني �أن تقوم بع�ص �جليو�ص �لعربية بنزع 

�أ�صلحة �لفل�صطينيني بدالً من ت�صليحهم!! كما كان من �مل�صاهد �لتي �آملت �جلندي �لعربي 

�أن ي�صلّم �أ�صلحة قدية �أو فا�صدة تنفجر �أحياناً يف وجهه عندما ي�صتخدمها!!

مع  ومتكنت   ،1948/5/14 م�صاء  يف  �إ�رش�ئيل”  “دولة  �ل�صهيونية  �حلركة  �أعلنت 

�أر�ص  من   %77 نحو  على  �ال�صتيالء  ومن  �لعربية،  �جليو�ص  هزية  من  �حلرب  نهاية 

قررت  قد  �لعليا  �لعربية  �لهيئة  كانت  فقد  �لفل�صطينية،  �لناحية  من  �أما  فل�صطني. 

فل�صطني،  من  بريطانيا  �ن�صحاب  عن  �لناجت  �لفر�غ  مللء  فل�صطينية  حكومة  �إن�صاء 

�أبريل  وني�صان/  مار�ص،  �آذ�ر/  �أ�صهر  خالل  بذلك  �لعربية  �حلكومات  الإقناع  و�صعت 

قامت  1948/9/23 ويف  جدوى.  دون  ولكن   ،1948 مايو  �أيار/  من  �الأول   و�لن�صف 

• ديفيد بن ج�ري�ن يقراأ اإعالن قي�م “دولة اإ�رشائيل”
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فل�شطني”  عم�م  “حك�مة  باإعالن  �لهيئة 

وقد  �لباقي.  عبد  حلمي  �أحمد  برئا�صة  غزة  يف 

�الأردن(  عد�  )ما  �لعربية  �حلكومات  �أقّرت 

ل�رشعيتها،  وتاأكيد�ً  باحلكومة.  و�عرتفت  ذلك 

�لعربية  و�لهيئة  فل�صطني  عموم  حكومة  قامت 

يف  فل�صطيني  وطني  جمل�ص  �إىل  بالدعوة  �لعليا 

وقد  �أمني.  �حلاج  برئا�صة   1948/10/1 يف  غزة 

دولة  و�إقامة  فل�صطني،  ��صتقالل  �ملوؤمتر  �أعلن 

حرة ديوقر�طية ذ�ت �صيادة، بحدودها �لدولية 

�لبيطاين.  �الحتالل  �أثناء  يف  عليها  �ملتعارف 

فل�صطني  عموم  حلكومة  �لثقة  �ملجل�ص  ومنح 

حلمي  �أحمد  برئا�صة  وزر�ء  ع�رشة  من  �ملكونة 

.
28

عبد �لباقي

وعندما حاولت حكومة عموم فل�صطني ممار�صة �صالحياتها يف قطاع غزة، تدخلت 

�لقاهرة، و�أجبت عدد�ً من  �إىل  بالقوة  �أمني �حل�صيني  �مل�رشية، فنقلت �حلاج  �ل�صلطات 

رئي�ص  �أكرهت  �أن  لبثت  ما  ثم  �لقاهرة.  �إىل  غزة  مغادرة  على  �لوطني  �ملجل�ص  �أع�صاء 

حكومة عموم فل�صطني و�أع�صائها على �النتقال �إىل م�رش. ورف�صت �حلكومات �لعربية 

مّت حّل قو�ت �جلهاد  فل�صطني، كما  �أ�صدرتها حكومة عموم  �لتي  �العرت�ف باجلو�ز�ت 

حاكم  بتعيني  �مل�رشية  �ل�صلطات  وقامت  و�إنهائها،  �لعليا  �لعربية  للهيئة  �لتابعة  �ملقد�ص 

.
29

�إد�ري على “�ملناطق �خلا�صعة لرقابة �لقو�ت �مل�رشية”، �أي قطاع غزة

�ل�صهيونية   - �ليهودية  �لع�صابات  قيام   1948 حلرب  �ملبا�رشة  �لنتائج  من  وكان 

�ألف  800 د بالقوة نحو  �أر�صهم )�رُشِّ 58% من �ل�صعب �لفل�صطيني من   بت�رشيد نحو 

بينما  كيانهم،  عليها  �ليهود  �أقام  �لتي  �الأر�ص  خارج  �إىل  �ألفاً(  و390  مليون  �أ�صل  من 

ر �ل�صهاينة  �رشَّدو� 30 �ألفاً �آخرين �إىل مناطق �أخرى يف د�خل �الأر�ص �ملحتلة نف�صها. ودمَّ

نحو 400 قرية كانت قائمة قبل �حلرب، و�رتكبو� 34 جمزرة خالل حرب 1948 مبدنيني 

 1948/4/9 فل�صطينيني يف �أثناء عملية �لتهجري، وكان من �أ�صهرها مذبحة دير يا�صني يف 

 .
30ً

�لتي �عرتف �ل�صهاينة �أنف�صهم بقتلهم وذبحهم لـ 254 رجالً و�مر�أة وطفال

• اأحمد حلمي عبد الب�قي
رئي�س حك�مة عم�م فل�شطني
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على  �ل�صهيوين  �الإرهاب  يقت�رش  مل 

�غتالت  �ملثال،  �صبيل  فعلى  �لفل�صطينيني، 

ليحي  �ملت�صددة  �ل�صهيونية  �لع�صابة 

 Folke برنادوت  فولك  �لكونت  )�صترين( 

�ل�صويدي  �لديبلوما�صي   ،Bernadotte

حرب  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لدويل  و�لو�صيط 

1948، و�لذي �غتيل يف 1948/9/17 يف �أثناء 

�أد�ء مهامه �لر�صمية. �أما �لذي كان م�صوؤوالً 

ليحي  حزب  زعيم  فهو  �غتياله  قر�ر  عن 

�لذي   Yitzhak Shamir �صامري  �إ�صحاق 

“�إ�رش�ئيل”.  وزر�ء  رئي�ص  بعد  فيما  �أ�صبح 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �عتقلت  وقد 

ومّت  �الغتيال(،  )ولي�ص  �إرهابية  جماعة  �إىل  النتمائهم  عليهم  �الدعاء  متّ  لكنه  �ملتهمني، 

!!
31

�الإفر�ج عنهم بعد �أ�صبوعني

1948 �لن�صيج �الجتماعي و�القت�صادي لل�صعب �لفل�صطيني، �لذي  لقد مزقت حرب 

�آالف وخم�صمئة �صنة  �أربع  ��صتقر يف بالده طو�ل  �أن  �لعر�ء، بعد  وجد نف�صه م�رشد�ً يف 

�أن ُيذبح وُيدمر ليدفع ثمن حماقات �الأوروبيني  ما�صية. وكان على هذ� �ل�صعب �مل�صلم 

�ملتعاطفة مع  �لدولية  لرغبات قوى �ال�صتكبار  �أن ُيطرد تنفيذ�ً  �ليهود، وكان عليه  جتاه 

�حلركة �ل�صهيونية، ومل يكن �ل�صهاينة �لذين بنَْو� كيانهم على بحر من دماء �لفل�صطينيني 

لي�صعرو�  ومعاناتهم  و�آالمهم 

وكان  �ل�صمري،  وخز  �أو  باالإثم 

معاناة  ي�صت�صعرو�  �أن  بهم  �أوىل 

من  يدَّعونه  ما  ب�صبب  �الآخرين، 

و�لذي  باليهود،  حاق  �لذي  �لظلم 

�أقامو� �لدنيا ومل يقعدوها ب�صببه، 

جر�حهم  �صمدو�  قد  يكونو�  ومل 

ومن �الأملان،  مذ�بح  من   بعد 

• تهجري الفل�شطينيني �شنة 1948

• مذبحة دير ي��شني
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ويعرتف  �لرو�ص.  �صامية”  “ال 
�لذي   Moshe Dayan ديان  مو�صيه 

�جلي�ص  �أركان  رئا�صة  منا�صب  توىل 

ووز�رة  �لدفاع  ووز�رة  �الإ�رش�ئيلي 

�أنه  باالآثار،  عاملاً  وكان  �خلارجية، 

“لي�صت هناك قرية يهودية و�حدة يف 
هذه �لبالد مل يتم بناوؤها فوق موقع 

للكيان  ي�صفع  ومل  و�لرت�صد،  �الإ�رش�ر  �صبق  مع  �ملنظم  �الإجر�م  �إنه   .
عربية”32 لقرية 

�إىل  �لالجئني  بعودة  �الآن  حتى  قر�ر�ً   120 من  �أكرث  �تخذت  �ملتحدة  �الأمم  �أن  �ل�صهيوين 

�أر�صهم، و�لذي و�صل عددهم �إىل نحو �صتة ماليني و250 �ألفاً من �أبناء فل�صطني �ملحتلة 

و�لقطاع  �ل�صفة  �أبناء  من  �آخرين  مليون  من  �أكرث  �إىل  باالإ�صافة   ،2011 �صنة  يف   ،1948

حمرومون من �لعودة �إليهما.

• تهجري الفـل�شطـينيني �شنة 1948

يف  مكان  ال  �أنه  بيننا  فيما  و��صحاً  يكون  �أن  “يجب 
�صتكون  �لعرب،  نقل  يتم  �أن  فبعد  ل�صعبني.  �لبلد  هذ� 

�لبلد و��صعة مبا يكفي لنا. �إن �حلل �لوحيد هو �أن تكون 

�أر�ص �إ�رش�ئيل، �أو على �الأقل �جلزء �لغربي منها ]يعني 

فل�صطني[ دون عرب... لي�ص هناك حٌل �آخر.

�إن �لفكرة �ل�صهيونية جاءت جو�باً للم�صكلة �ليهودية 

غري  كل  من  للبلد  �لكامل  �لتفريغ  �إن  �إ�رش�ئيل؛  �أر�ص  يف 

�ليهود وت�صليمها لل�صعب �ليهودي هو �حلل”.

< يو�صف ويتز Yosef Weitz مدير ق�صم �ال�صتيطان )�الأر�ص( 

يف �ل�صندوق �لقومي �ليهودي Jewish National Fund، ح�صبما كتب يف مذكر�ته يف 1940/12/20 

نقالً   .A246/7 رقم  حتت   )CZA( �ملركزي  �ل�صهيوين  �الأر�صيف  يف  و�ملحفوظة  و1941/3/20، 

عن:

 Nur Masalha, The Expulsion of the Palestinians )USA: Institute for Palestine

Studies, 1993(, pp. 131–132.

•  ي��شف ويتز
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ق�صية فل�صطني 1949–1967

مقدمة:

و�لعرب  بل  فل�صطني  �أبناء  لدى  �ل�صائد  �ل�صعور  هو  و�ملهانة  باملر�رة  �ل�صعور  كان 

�أر�صه  من  مقتلعاً  م�صتتاً  نف�صه  فل�صطني  �صعب  ووجد   ،1948 حرب  نتيجة  و�مل�صلمني 

للمرة �الأوىل، وحتت حكم �أنظمة خمتلفة، تفاوتت يف �إعطائه درجات من �حلرية وحقوقه 

�أر�صه.  لتحرير  �ملدنية، و�إمكانات تنظيم نف�صه يف موؤ�ص�صات �صيا�صية وجهادية، �صعياً 

�لو�صع،  مع  عالية  باإيجابية  تعامل  حيوية،  من  عنه  ُعرف  مبا  فل�صطني،  �صعب  �أن  غري 

كان  حتى  قليلة  �صنو�ت  ِ�صوى  مت�ص  مل  فمثالً  �ل�صعبة.  �أو�صاعه  مع  �لتكيف  وحاول 

�أحد  �لتعليم  �إذ كانت عملية  �لعربية،  �لبالد  �الأكرث تعلماً مقارنة بكل  �صعب فل�صطني هو 

و�صائل �لتعوي�ص و�الإعد�د ملو�جهة �مل�صتقبل وحتدياته.

اأواًل: البالد العربية وفل�سطني:

�لعربي  �لعامل  بلد�ن  معظم  عن  �ال�صتعمار  �نح�صار  �ملرحلة  هذه  �صهدت  وقد 

�لن�صق  ��صتخدمت  مكانه،  حلت  �لتي  “�مل�صتقلة”  �الأنظمة  �أن  غري  و�الإ�صالمي، 

��صرت�كية  �أو  ليب�لية  م�صامني  ذ�ت  علمانية،  �صبغات  فاتخذت  للحكم،  �لغربي 

�إىل  عملياً،  نظام،  كل  �صعى  وقد  �لع�صكري.  �حلكم  حتت  وقعت  �أو  حمافظة،  �أو 

كر�ص  مما  �لوحدة،  نحو  �ل�صعي  من  بدالً  �لقطرية  �لوطنية  و�لهوية  نفوذه  تر�صيخ 

�لقومي  �خلطاب  بقي  ذلك  ومع  �الأمة.  منها  تعاين  �لتي  و�لتمزق  �لتجزئة  حالة 

هذه  يف  �آمالهم  �لفل�صطينيون  علّق  وقد  �لعربية.  �ل�صاحة  يف  �ل�صائدة  هي  و�صعار�ته 

بزعامة  م�رش  وخ�صو�صاً  �لعربية،  �الأنظمة  وعلى  �ملعركة”،  “قومية  على  �ملرحلة 

�لنا�رش. عبد  جمال 

وكان �صعار �ملرحلة �لّب�ق “�لوحدة طريق �لتحرير”، �لذي بقدر ما كرث �حلديث عنه، 

�لوحدة  ف�صل  بعد  خ�صو�صاً  حتقيقه،  جتاه  �لنهاية  يف  �الإحباط  حالة  تر�صخت  ما  بقدر 

“�إفال�ص” حالة  �نك�صفت  �أن  وبعد   ،1961-1958 �لفرتة  خالل  �ل�صورية   -  �مل�رشية 
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و�الإ�رش�ر  و�جلدية  �ل�صحيحة  �ملنهجية  �فتقدو�  �لذين   ،1967 حرب  كارثة  �إثر  رموزه 

و�صيناء  فل�صطني  باقي  ت�صييع  �إىل  باالإ�صافة  حترير�ً،  وال  وحدًة  حققو�  فال  �لالزمني، 

و�جلوالن. و�صهدت هذه �لفرتة مد�ً قومياً وي�صارياً، و�نح�صار�ً للتيار �الإ�صالمي �صيا�صياً 

�لنا�رش  عبد  قادها  �لتي  �ملنظمة  �ل�رش�صة  �حلملة  بعد  خ�صو�صاً  وجهادياً،  و�صعبياً 

و�أن�صاره �صّد هذ� �لتيار.

وعلى �أي حال، فاإن حالة �لعد�ء �لر�صمي �صّد �لكيان �ل�صهيوين ��صتمرت طو�ل هذه 

�إىل  �لو�قع، ولي�ص  نحو تر�صيخ  �لعربية �جته عملياً  لالأنظمة  �لبياين  لكن �خلط  �ملرحلة، 

ذ�تية  الأ�صباب  “�لتحرير”  نحو  ولي�ص  “�لت�صوية”  نحو  �جته  �أخرى  بعبارة  �أو  تغيريه، 

عو�طف  بدغدغة  فان�صغلو�  حقيقي،  عجز  حالة  ي�صت�صعرون  جعلتهم  ومو�صوعية، 

�ل�صهيوين  �لكيان  كان  بينما  �ملعركة،  �صاعة  ترتقب  كانت  �لتي  �لو��صعة،  �جلماهري 

“�لغ�ّص” ي�صتد ويزد�د قوة ور�صوخاً.

�صمن  ولي�ص  مرحلية،  تكتيكية  الأ�صباب  غالباً  �لفل�صطينية  �ملقاومة  تبني  مّت  ولذلك، 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  مع  �ملو�جهة  دول  �صيا�صات  و�صارت  �صاملة.  ��صرت�تيجية  خطط 

�صمن خطني:

�ل�صهيوين،  �النتقام  ملخاطر  تعري�صه  وعدم  وبقائه،  �لنظام  �أمن  �صمان  االأول: 

�لعمل  �ملو�جهة، وبالتايل �صبط  �صاحة  �لنظام يف  �آخر عدم ك�صف مدى �صعف  وب�صكل 

�حلدود  ��صتخد�م  من  ومنعه  �أمكن،  ما  �ل�صيطرة  حتت  وو�صعه  �لفل�صطيني،  �لفد�ئي 

للقيام بعمليات م�صلحة. وهي �ل�صيا�صة �لعامة �لتي درجت عليها كل دول �لطوق.

حتقيقاً  �أر�صها،  على  �مل�صلحة  �ملقاومة  بتو�جد  �لتكتيكي  �ملرحلي  �ل�صماح  الث�ين: 

ملكا�صب �صيا�صية �صعبية، �أو جتنباً ال�صطر�بات د�خلية، وتنفي�صاً عن غ�صب �جلماهري. 

ولذلك بقيت حدود دول �ملو�جهة مع �لعدو مغلقة حمرمة على �لعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني، 

مع ��صتثناء�ت حمدودة فر�صتها ظروف معينة، وكان �أهم هذه �ال�صتثناء�ت جنوب لبنان 

لي�ص   ،1982 حتى  و��صتمرت   ،1967 حرب  بعد  قوية  مقاومة  قاعدة  فيه  ت�صكلت  �لذي 

ب�صبب رغبة �لنظام �حلاكم، و�إمنا ب�صبب �صعفه، وقوة �لثورة وقاعدة تاأييدها �لو��صعة. 
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ثانيًا: العمل الوطني الفل�سطيني:

ويف �ملرحلة �لتي نحن ب�صددها جند �أن �ل�صلوك �ل�صعبي �لفل�صطيني �ت�صم مبا يلي:

حماولة ��صتيعاب �ل�صدمة، و�لتكيّف مع �لو�قع �جلديد، و�لرتكيز على �لتعليم و�صبل   •
�العتماد على �لنف�ص. 

�لبعث...(  )�لنا�رشيون،  �لقومية  �لطبيعة  ذ�ت  و�الأحز�ب  �لتنظيمات  �إىل  �النتماء   •
)يف  و�الإ�صالمية  �لعرب...(،  �لقوميون  �ل�صيوعي،  )�حلزب  و�لي�صارية  و�ل�صيوعية 

�لن�صف �الأول من �ملرحلة: �الإخو�ن �مل�صلمون، حزب �لتحرير...(.

�ملد  �أن تبز كثري�ً يف ظّل  ت�صتطع  �لتي مل  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �لهوية  ل  ت�صكُّ بد�يات   •
�لقومي و�لي�صاري )ن�صاأة حركة فتح، ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية(.

�إىل �ل�صفة �ل�رشقية من نهر �الأردن، و�إىل  �أبناء فل�صطني طلباً للرزق  هجرة �لكثري من   •
بلد�ن �خلليج �لعربي وخ�صو�صاً �ل�صعودية و�لكويت.

�النف�صا�ص �ل�صعبي �لتدريجي عن �حلاج �أمني �حل�صيني.  •

وقد �أكملت �حلكومة �الأردنية �صيطرتها �لد�صتورية على �ل�صفة �لغربية، وهي معظم 

�نعقدت  �أن  21.77% من م�صاحة فل�صطني(، بعد  �أي   
2
)5,878 كم ما تبقى من فل�صطني 

للوحدة  ودعت  لالأردن،  موؤيدون  فل�صطينيون  وجهاء  ح�رشها  موؤمتر�ت  بت�صجيعها 

برئا�صة  غزة(  موؤمتر  مع  )بالتو�زي   1948/10/1 يف  ان  عمَّ يف  موؤمتر  فانعقد  �الأردن.  مع 

با�صم  يتحدث  �أن  يف  تاماً  تفوي�صاً  �هلل  عبد  �مللك  فوَّ�ص  �لفاروقي،  �لتاجي  �صليمان  �ل�صيخ 

. و�نعقد يف �أريحا موؤمتر يف 1948/12/1 برئا�صة حممد علي �جلعبي رئي�ص 
1

عرب فل�صطني

�مللك ومبايعة  و�لفل�صطينية،  �الأردنية  �الأر��صي  وحدة  عن  فيه  �الإعالن  مّت  �خلليل،   بلدية 

عبد �هلل ملكاً على فل�صطني. فقامت �حلكومة �الأردنية باإ�صد�ر بيان تقول فيه �إنها “ُتقّدر رغبة 

1948/12/13، حيث �أيد  �صكان فل�صطني، ومتفقة معها”. و�جتمع جمل�ص �الأمة �الأردين يف 

موؤمتر �أريحا وموقف �حلكومة �الأردنية، و�تخذ قر�ر�ً باملبادرة �إىل تنفيذ توحيد �ل�صفتني. 

يف  ور�بٌع  �هلل  ر�م  يف  ثالٌث  موؤمتٌر  �نعقد  نف�صه،  �لعام  من  دي�صمب  �الأول/  كانون  �آخر  ويف 

نابل�ص، وقد �أيد� قر�ر�ت موؤمتر �أريحا. وقد �أثار موقف �الأردن معار�صة �صديدة يف �الأو�صاط 

ما  معظم  على  �الأردنية  �لقو�ت  �صيطرة  �أن  غري  و�ل�صعبية،  �لر�صمية  و�لفل�صطينية  �لعربية 

ممار�صة  من  فل�صطني  عموم  حكومة  منع  من  مّكنها  �لغربية(  )�ل�صفة  فل�صطني  من  تبقى 
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1949، ويف  �صالحياتها، وقامت �حلكومة �الأردنية بعدد من �إجر�ء�ت �لوحدة خالل �صنة 

�ل�صفتني قد حازو�  �ملقيمني يف  باأن كل  �إر�دة ملكية  1949 �صدرت  دي�صمب  �الأول/  كانون 

�جلن�صية �الأردنية، كما �صدرت �إر�دة ملكية �أخرى باإجر�ء �نتخابات يف 1950/4/20 منا�صفة 

�أول جمل�ص نيابي متثيلي لكال �ل�صفتني، حيث و�فق  �لتاأم   1950/4/24 بني �ل�صفتني. ويف 

.
2

على �لوحدة �الندماجية بني �ل�صفة �لغربية و�رشقي �الأردن

�أي   
2
كم  363( غزة  قطاع  على  يدها  �مل�رشية  �حلكومة  و�صعت  نف�صه  �لوقت  ويف 

1.34% من م�صاحة فل�صطني( وقامت باإد�رته. وُمنع �حلاج �أمني ورفاقه يف �لهيئة �لعربية 

يف  �ل�صيا�صي  �لعمل  �أو  �لعي�ص  من  فل�صطني  عموم  حكومة  ويف  �لعليا 

�ل�صفة �لغربية �أو �لقطاع. وبقيت حكومة عموم فل�صطني قائمة 

يف م�رش، دون �أن ت�صتطيع �لقيام باأي من �الأعمال �ملنوطة بها. 

�لعربية  �لهيئة  د�ر  على  ح�صار�ً  �مل�رشية  �ل�صلطات  وفر�صت 

�لعليا يف �لقاهرة، وو�صعت �حلاج �أمني حتت رقابة ُم�صدَّدة، 

حرمته من حرية �لعمل و�لتنقل. وهكذ�، عانت �لهيئة 

من  فل�صطني  عموم  وحكومة  �لعليا  �لعربية 

حتى  و�لت�صييق.  و�لتجاهل  �حل�صار 

�نتهى �أي تاأثري عملي لهما على �لو�قع 

نف�صه  �أمني  �حلاج  ووجد  �لفل�صطيني. 

�أ�صبه بالرهينة لدى م�رش، فا�صطر �إىل 

1958 بعد  لبنان يف �صنة  �إىل  مغادرتها 

كما  و�حل�صار،  �لعزل  مر�رة  ذ�ق  �أن 

نف�صيهما  و“حكومته”  “هيئته”  وجدت 

تت�صاءالن وتنزويان �إىل �أن �نح�رشتا يف �صقة �أو �ثنتني يف بنايات �لقاهرة!! وحتّول دور 

رئي�ص حكومة عموم فل�صطني منذ �صنة 1952 �إىل جمرد مندوب لفل�صطني لدى �جلامعة 

ب�صعبية  �أمني  �حلاج  ��صتمتع  و�صو�ء  بالتدريج.  �أمني  �حلاج  جنم  �أفل  وهكذ�،  �لعربية. 

�صياع  عن  م�صوؤوليًة  �لبع�ص  حّمله  و�صو�ء  ال،  �أم  �خلم�صينيات  منت�صف  حتى  و��صعة 

�الأول  �لرمز  وكان  و�الإخال�ص،  بال�صالبة  له  م�صهود�ً  كان  �لرجل  فاإن  ال،  �أم  فل�صطني 

للعمل �لوطني �أكرث من ثالثني عاماً.

• احل�ج اأمني احل�شيني
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من �لناحية �ل�صعبية، كان لالإخو�ن �مل�صلمني ق�صب �ل�صبق و�صط قطاعات �لفل�صطينيني 

خالل �لفرتة 1949-1954 �صو�ء يف �ل�صفة �أم يف �لقطاع، ملا حققوه من �صمعة جهادية يف 

حرب 1948، وملا طرحوه من بر�مج �إ�صالمية وطنية، حيث نعمو� بحرية ن�صبية يف م�رش 

�الإ�صالمي”  “�لتحرير  حزب  �أ�صبح  كما  �الأردن.  يف  مو�تية  وباأجو�ء   ،1954 �صنة  حتى 

على  ركز  حيث  �خلم�صينيات،  منت�صف  يف  �الأردن  يف  خ�صو�صاً  بها  ي�صتهان  ال  ظاهرة 

للتيار  �صعبياً  حتدياً  �ل�صيوعيون  ومثَّل  �الإ�صالمية.  �خلالفة  و�إقامة  �ل�صيا�صي  �لعمل 

بّر�قة  �صعار�ت  من  طرحه  مبا  و�ملهنية،  �لطالبية  �لقطاعات  يف  خ�صو�صاً  �الإ�صالمي، 

حول معاناة �جلماهري، و�تهام �الأنظمة باخليانة و�لعمالة... . �إال �أن هذ� �لتيار و�لتيار�ت 

�صّدد  �أن  بعد  �إال  �الإ�صالميني،  مناف�صة  على  لتقوى  تكن  مل  �الأخرى  و�لي�صارية   �لقومية 

يف  �لقوي  �إعالمه  و��صتخدم  يالحقهم،  و�أخذ  لالإخو�ن،  �لقا�صية  �رشبته  �لنا�رش  عبد 

ت�صويه �صورتهم. فاأ�صبح �لتوجه �لعام لدى �الإخو�ن و�الإ�صالميني عموماً هو �ملحافظة 

قوة  مناذج  �أحد  وكانت  �أف�صل.  ظروف  بانتظار  �لذ�ت  على  و�النكفاء  �لنف�ص،  على 

�الإ�صالميني ر�بطة طلبة فل�صطني يف م�رش �لتي كان يفوز بها �الإ�صالميون �أو من يدعمونه 

حتى �صنة 1957، و�لتي ر�أ�صها يا�رش عرفات عندما كان طالباً مقّرباً من �الإخو�ن.

و�تخذت �ملقاومة �لفل�صطينية يف هذه �ملرحلة �أ�صكاالً ب�صيطة حمدودة �لتاأثري، فكرثت 

يف �لن�صف �الأول من �خلم�صينيات عمليات �خرت�ق �حلدود ال�صرتجاع ممتلكات للعائالت 

�مل�صلمون  �الإخو�ن  �أن�صاأ  غزة  قطاع  ويف  للعدو.  �نتقامية  �رشبات  لتوجيه  �أو  �مل�رشدة، 

�لنقب،  بدو  مع  بالتن�صيق  �لعمليات  من  بعدد  قام  ع�صكرية،  طبيعة  ذ�  �رشياً  تنظيماً 

و��صتفادو� من وجود �ل�صابط �الإخو�ين يف �جلي�ص �مل�رشي عبد �ملنعم عبد �لروؤوف يف 

عملية  وكانت  �لع�صكري.  �لتدريب  �صبل  لهم  ف�صّهل  �مل�رشية،  �لثورة  جناح  �إثر  �لقطاع 

“�لبا�ص” يف 1954/3/17 �أحد �أ�صهر �لعمليات �لتي ُتظهر بع�ص �ملوؤ�رش�ت �أن �لبدو نفذوها 
11 �إ�رش�ئيلياً قرب بئر �ل�صبع بجانب م�صتعمرة  بالتن�صيق مع �الإخو�ن، و�أدت �إىل مقتل 

 .
3Maʻale Akrabim معاليه �أكربيم

وقد �ت�صمت ردود �لفعل �ل�صهيونية على عمليات �ملقاومة بالعنف و�لغطر�صة، �صو�ء 

��صت�صهد  حيث   1953/10/15-14 يف  قبية  مذبحة  مثالً  فوقعت  �لقطاع،  �أم  �ل�صفة  يف 

�إىل �أدت  �لتي  غزة  مذبحة  �ل�صهيونية  �لقو�ت  �رتكبت   1955/2/28 ويف   .
4ً
�صخ�صا  67 

��صت�صهاد 39 وجرح 33 �صخ�صاً، مما دفع �أهل �لقطاع �إىل �النتفا�صة و�ملطالبة بالقتال، 
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�لفد�ئي  �لعمل  على  �مل�رشية  �لقيادة  فو�فقت 

�إىل �ل�صابط �مل�رشي  �لفل�صطيني، و�أوكلت �ملهمة 

م�صطفى حافظ، �لذي �أح�صن �أد�ء و�جبه. وتدفق 

ذ�ت  �لعنا�رش  �نتقاء  مّت  �أنه  غري  للتطوع،  �الآالف 

عدد  وز�د  باالأر�ص،  و�ملعرفة  �لقتالية  �خلب�ت 

بعمليات  وقامو�  �ألف،  عن  �لعاملني  �لفد�ئيني 

و��صعة.  كبرية  بعمليات  و�أحيانا  خاطفة،  يومية 

وقد ن�صط هذ� �لعمل بدء�ً من �صهر �أيلول/ �صبتمب 

1956. غري  �أكتوبر  �الأول/  1955 وحتى ت�رشين 

 1956/7/11 يف  ��صت�صهد  حافظ  م�صطفى  �أن 

 .
5
نتيجة �نفجار طرد ملغوم، �أر�صله له رجال �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي عن طريق عميل مزدوج

وح�صب ت�رشيح �أدىل به ديفيد بن جوريون رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي يف �لكني�صت 

�حلو�دث  ب�صبب  �الإ�رش�ئيلية  �الإ�صابات  عدد  فاإن   1956 مار�ص  �آذ�ر/  يف   Knesset

�حلدودية �صنة 1951 بلغ 137 �إ�صابة، ويف �صنة 1952 بلغ 147 �إ�صابة، و�صنة 1953 بلغ 

�أما ح�صني   .
6
�إ�صابة  258 1955 بلغ  �إ�صابة، و�صنة   180 1954 بلغ  �إ�صابة، و�صنة   162

�أبو �لنمل فينقل �إح�صائية تذكر �أن عدد قتلى �الإ�رش�ئيليني، منذ توقيع وقف �إطالق �لنار 

يف �آذ�ر/ مار�ص 1949 وحتى حرب �جتياح �لقطاع و�صيناء يف �آخر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

.
7ً
1956، قد بلغ 1,176 قتيال

�لعدو�ن  بد�أ   1956/10/29 ويف 

 - �لبيطاين   - )�الإ�رش�ئيلي  �لثالثي 

رغبة  وكانت  م�رش.  على  �لفرن�صي( 

�لفد�ئي  �لعمل  تدمري  يف  �ل�صهاينة 

لفتح  و�صعيهم  �لقطاع،  يف  �لفل�صطيني 

�لبحر  يف  ل�صفنهم  �ملالحة  خطوط 

�ل�صوي�ص،  قناة  بفتح  �صو�ء  �الأحمر، 

�إيالت،  ميناء  عن  �حل�صار  بفك  �أم 

�حلملة.  هذه  ل�صن  دفعتهم  �لتي  �لعو�مل  �أبرز  هي  �لتو�صعية  نو�ياهم  �إىل  باالإ�صافة 

على �ل�صيطرة  با�صتمر�ر  �لرغبة  يف  �لبيطانية  �ال�صتعمارية  �لنو�يا  مع  ذلك  تو�فق   وقد 

• م�شطفى ح�فظ 

• العدوان الثالثي، 1956 
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مع  ذلك  تو�فق  كما  �ل�صوي�ص.  قناة 

�رشبة  توجيه  يف  �لفرن�صية  �لرغبة 

�لثورة  تدعم  كانت  الأنها  مل�رش، 

�إىل  كله  ذلك  �أدى  وقد  �جلز�ئرية. 

غزة  لقطاع  �ل�صهاينة  �حتالل 

و�صيناء، و�صاركت بريطانيا وفرن�صا 

يف �رشب �ملطار�ت �مل�رشية و�حتالل 

�ل�صهيوين  مو�نئها. وكان �الحتالل 

ك�صفت  بدرجة  وحا�صماً،  �رشيعاً 

وتق�صري  �مل�رشي،  �جلي�ص  �صعف 

�الإعالم  �أن  غري  �ل�صيا�صية.  قيادته 

�لقيادة  �صمود  على  ركز  �مل�رشي 

�مل�رشية يف وجه �لتنازالت، و��صتفاد 

�الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  ��صطر�ر  من 

لالن�صحاب  و�لفرن�صية  و�لبيطانية 

�ل�صغط  حتت   1957/3/6 يف 

�لفد�ئي عن  �لعمل  �لنا�رش. وقد توقف  �إىل �صخ�ص عبد  �الألق من جديد  �الأمريكي، فعاد 

طريق قطاع غزة �إثر �لعدو�ن �لثالثي، وبعد قر�ر م�رش �إغالق �حلدود يف وجه �لفد�ئيني.

ثالثًا: ن�ساأة حركة فتح:

ويف تلك �لفرتة، فر�صت حالة �لت�صييق و�ملطاردة �ملفرو�صة على �لتيار �الإ�صالمي، 

�لفل�صطينيني  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صباب  �أمام 
ٍ
ت�صاوؤالت  و�لقطاع،  م�رش  يف  خ�صو�صاً 

�ملتحم�صني، �لذين �أخذو� يت�صاءلون عن و�صائل �لعمل �ملمكنة لتحرير فل�صطني. وبالرغم 

�لرتبوية  �جلو�نب  على  و�لرتكيز  �لرتّيث،  �إىل  يدعو  كان  و�صطهم  �لعام  �لتيار  �أن  من 

و�الإيانية، �إال �أن تيار�ً �آخر �أخذ يتجه للقيام بعمل منظم م�صلح، ال يتخذ �أ�صكاالً �إ�صالمية 

وال  �ل�صباب،  من  �أو�صع  قطاعات  جتنيد  من  متكنه  وطنية  �أطر�ً  يتبنى  و�إمنا  مك�صوفة، 

جتعله عر�صة لعد�ء �الأنظمة ومالحقاتها. وكانت جتربة �لثورة �جلز�ئرية يف تلك �لفرتة 

• العدوان الثالثي، 1956 
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�أحد �حلو�فز �ملهمة لهذ� �لعمل. وكانت هذه هي 

حترير  )حركة  فتح  حركة  لن�صاأة  �الأوىل  �لبذور 

�لوطني  �لتحرير  حركة  بعد  وفيما  فل�صطني، 

برئا�صة  �لكويت،  يف   1957 �صنة  �لفل�صطيني( 

يا�رش عرفات، و�لتي خرجت �أ�صا�صاً من �أح�صان 

�الإخو�ن �مل�صلمني، وبالذ�ت من �أبناء قطاع غزة.

�أ�صبح  �لذي  )�أبو جهاد(  �لوزير  وكان خليل 

�لرجل �لثاين يف فتح طو�ل ثالثني عاماً، قد قدَّم 

فلم  �لقطاع  يف  �الإخو�ن  قيادة  �إىل  بذلك  �قرت�حاً 

ي�صتجيبو� له، غري �أن هذ� مل ينع �أن ين�صم لفتح 

عند ن�صاأتها عدد ال باأ�ص به من ذوي �ملكانة و�الحرت�م بني �الإخو�ن �أمثال �صعيد �ملزين، 

�ل�صفطاوي، وحممد يو�صف  و�أ�صعد  �لزعنون، و�صالح خلف،  �لوزير، و�صليم  وغالب 

�لنت�صة،  ورفيق  عدو�ن،  وكمال  �لنجار، 

عمرية  ويو�صف  حمود،  �لفتاح  وعبد 

يف  عالية  قيادية  منا�صب  تولو�  حيث 

�حلركة. غري �أن فتح، �لتي ظلت تركز يف 

حتى  �الإخو�نية  �لعنا�رش  على  جتنيدها 

خمتلف  على  �أكرث  �نفتحت   ،1963 �صنة 

�الأخرى،  �ل�صعب  وقطاعات  �لتيار�ت 

�إما مع فتح و�إما �أو�مرها بالتمايز  �لقطاع  �أ�صدرت قيادة �الإخو�ن يف  �أن  بعد   خ�صو�صاً 

. و�أخذت فتح ت�صطبغ ب�صبغة وطنية علمانية �صّكلت هويتها �لعامة �إىل وقتنا 
8
مع �الإخو�ن

“�لعا�صفة”، وقامت باأوىل عملياتها �لع�صكرية يف  هذ�. و�صكلت فتح جناحها �لع�صكري 

وحتى  �لوقت  ذلك  منذ  ع�صكرية  عملية   200 نحو  �صّن  من  ومتكنت   ،1965 �صنة  مطلع 

.
حرب حزير�ن/ يونيو 91967

�لفل�صطينيني  من  �ملوؤ�ص�صني  �أع�صائها  معظم  كان  فقد  العرب  الق�ميني  حركة  �أما 

�لد�ر�صني يف �جلامعة �الأمريكية ببريوت يف منت�صف �خلم�صينيات من �لقرن �لع�رشين، 

فل�صطني،  وحترير  �لقومية  �لوحدة  �صعار  ورفعت  حب�ص.  جورج  �أبرزهم  من  وكان 

• ي��رش عرف�ت 

• خليل ال�زير وي��رش عرف�ت 
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و�أيدت �ل�صيا�صات �لنا�رشية. و�صّكلت جلنة فل�صطني يف �صنة 1958. وبعد ف�صل جتربة 

�لوحدة �مل�رشية - �ل�صورية، �أخذت تتبنى �لفكر �ال�صرت�كي و�لعمل �ل�صعبي، ويف �أيار/ 

�صباب  �لع�صكري  وجناحها  فل�صطني”  لتحرير  �لقومية  “�جلبهة  �صكلت   1964 مايو 

1964. ويف �صنة  �لفد�ئي منذ ت�رشين �لثاين/ نوفمب  �أخذ يار�ص �لعمل  �لذي  �لثاأر، 

�الأول/  كانون  يف  �أن�صاأت  �لتي  وهي   .
10

لعملها طريقاً  �ملارك�صية  �حلركة  تبنت   1966

دي�صمب 1967 “�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني” بالتحالف مع قوى �أخرى.

• �شعيد املزين 

• حممد ي��شف النج�ر 

• �شليم الزعن�ن  • �شالح خلف 

• كم�ل عدوان 

• رفيق النت�شة 

• عبد الفت�ح حم�د 
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رابعًا: اإن�ساء منظمة التحرير الفل�سطينية )م.ت.ف(:

ومن جهة �أخرى، كانت �الأنظمة �لعربية ت�صعر مبا متوج به �ل�صاحة �لفل�صطينية من 

�أن�صطة �رشية وحركات وتنظيمات. وكان �لرئي�ص عبد �لنا�رش يرغب �أال يفلت �لزمام من 

فاأ�صبح هناك �جتاه يريد  �لعربية...،  �الأنظمة  يده، خ�صو�صاً يف ظروف �خلالفات بني 

��صتيعاب �لفل�صطينيني يف كيان ر�صمي معتمد، ي�صهل �لتحكم فيه. ويف �صنة 1959 �تخذ 

كياناً  و�إبر�زه  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  تنظيم  �إعادة  �إىل  دعا  قر�ر�ً  �لعربية  �جلامعة  جمل�ص 

و�لت�صويف،  للتاأجيل  عر�صة  ظّل  ذلك  لكن  �ل�صعب.  يختارهم  ممثلني  بو��صطة  موحد�ً 

حتى وفاة �أحمد حلمي عبد �لباقي، ممثل حكومة عموم فل�صطني لدى �جلامعة �لعربية 

يف �صنة 1963. 

�ل�صقريي  �أحمد  �ختيار  مّت  �لنا�رش،  عبد  من  وبدعم 

ممثالً لفل�صطني مكان عبد �لباقي، وُكلّف بدر��صة �لق�صية 

�نعقد  وعندما  وتن�صيطها.  حتريكها  و�صبل  �لفل�صطينية 

 ،1964/1/13 يف  �لقاهرة  يف  �الأول  �لعربي  �لقمة  موؤمتر 

�الأع�صاء  بالدول  باالت�صال  �ل�صقريي  تكليف  تقرر 

و�ل�صعب �لفل�صطيني، “بغية �لو�صول �إىل �لقو�عد �ل�صليمة 

بدوره  �لقيام  من  ومتكينه  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  لتنظيم 

�ل�صقريي  يقم  ومل  م�صريه”.  وتقرير  وطنه،  حترير  يف 

بتقدمي تقرير للجامعة حول �ل�صبل �ملقرتحة؛ لقناعته باأنه 

�ملد�ر�صة و�لتاأجيل، فقرر و�صع  �صيكون عر�صة ملزيد من 

�لبالد �لعربية �أمام �الأمر �لو�قع. فقام، بدعم م�رشي، باإن�صاء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

 1964/5/28 يف  �لقد�ص  يف  �الأول  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  �نعقد  حيث  )م.ت.ف(، 

ميالد  و�أعلن  �الأردن.  ملك  ح�صني  �مللك  وبرعاية  للفل�صطينيني،  ممثالً   422 بح�صور 

�مل�صلح  �لكفاح  �أكد على  �لذي  �لفل�صطيني  �لقومي  �مليثاق  �ملنظمة ر�صمياً، و�صودق على 

�ل�صقريي رئي�صاً  �أحمد  �أي جزء منها، و�نتُخب  �لتنازل عن  لتحرير كل فل�صطني، وعدم 

من  بعدد  قامت  كما  �لفل�صطيني،  �لتحرير  جي�ص  ت�صكيل  م.ت.ف  قررت  وقد  للمنظمة. 

�جلهود �لتعبوية و�الإعالمية. ورحب �لفل�صطينيون ب�صكل عام باإن�صاء م.ت.ف باعتبارها 

متثيالً للكيانية �لفل�صطينية و�لهوية �لوطنية �لتي جرى تغييبها �صابقاً. و�إن كان �لبع�ص 

.
11

مثل حركة فتح قد �صكك يف خلفيات �إن�صائها، وقدرتها على �لقيام بو�جباتها

• اأحمد ال�شقريي 
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خام�سًا: حرب حزيران/ يونيو 1967 وانعكا�ساتها:

ويف 1967/6/5 �ندلعت �حلرب �لعربية - �الإ�رش�ئيلية، بعد حالة من �لت�صعيد �ملتبادل، 

�الأمم  مر�قبي  من  وطلبت  �الأحمر،  �لبحر  يف  تري�ن  م�صائق  باإغالق  م�رش  فيه  قامت 

�ملتحدة على حدودها �ملغادرة، و�أعلنت �لبالد �لعربية ��صتعد�دها ملعركة �مل�صري وحترير 

�لطري�ن  بتدمري  يونيو  حزير�ن/   5 �صباح  يف  قامت  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  لكن  فل�صطني. 

�نتهى  قد  �الأمر  كان  �أيام  �صتة  غ�صون  ويف  و�ل�صورية،  و�الأردنية  �مل�رشية  �ملطار�ت  يف 

،
2
كم  5,878 �لغربية  )�ل�صفة  فل�صطني  باقي  �ل�صهاينة  فاحتل  جديدة،  عربية   بكارثة 

�جلوالن  ومرتفعات   ،
2
كم  61,198 �مل�رشية  �صيناء  و�صحر�ء   )

2
كم  363 غزة  وقطاع 

 .
2
�ل�صورية 1,150 كم

وبح�صب �لرو�يات �ل�صعبية �لفل�صطينية، 

�ملقد�ص  بيت  �ليهود  �جلنود  دخل  فقد 

“حّط  يهزجون  وهم  �الأق�صى  و�مل�صجد 

ور�ح”،  وىلَّ  حممد  دين  عالتفاح...  �مل�صم�ص 

وي�رشخون  بنات”  خلَّف  مات...  و“حممد 

�جلماهري  و�صحت  خيب...”.  لثار�ت  “يا 
�لعربية و�الإ�صالمية على هول كارثة مل تدر 

و�خلد�ع  �لزيف  مدى  و�كت�صفو�  بخلدها، 

• املجل�س ال�طني الفل�شطيني االأول يف القد�س، 1964 

• جن�د اإ�رشائيلي�ن يحتفل�ن ب�حتالل القد�س
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و�الأوهام �لتي غذتهم بها �الأنظمة �لعربية طو�ل �لـ 19 �صنة �ل�صابقة. فقد مّت تدمري �أ�صلحة 

تدمري  ومّت  مدرجاتها.  يف  قابعًةً  تز�ل  ما  وهي  و�الأردنية،  و�ل�صورية  �مل�رشية  �لطري�ن 

80% من �أعتدة �جلي�ص �مل�رشي. و��صت�صهد نحو 10 �آالف مقاتل م�رشي و6,094 مقاتالً 

�أردنياً و�ألف مقاتل �صوري، باالإ�صافة �إىل �جلرحى. 

ت�رشيد  �حلرب  هذه  نتائج  من  وكان 

وخفوت  �آخرين،  فل�صطيني  �ألف   330

�لثقة  و�صعف  �لنا�رش،  عبد  جمال  جنم 

�لفل�صطينيني  و�صعي  �لعربية،  باالأنظمة 

ومنو  باأيديهم،  �ملبادرة  زمام  �أخذ  �إىل 

و�أكرث.  �أكرث  �لفل�صطينية  �لوطنية  �حلركة 

�أن  هو  �ملوؤ�صفة  �لنتائج  �أبرز  �أحد  �أن  غري 

وم.ت.ف  بل  �لعربية،  �الأنظمة  تركيز 

فيما بعد، قد �صار على ��صتعادة �الأر�ص 

�ملحتلة 1967 )�ل�صفة و�لقطاع( �أي %23 

من �أر�ص فل�صطني، و�ال�صتعد�د �ل�صمني 

 ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر�ص  عن  للتنازل 

و�لتي قامت كل هذه �حلروب و�ملنظمات 

�أ�صا�صاً لتحريرها.

• اآلي�ت م�رشية مدمرة
يف حرب 1967

 • وزير الدف�ع االإ�رشائيلي م��شيه دي�ن

)و�شط ال�ش�رة( يدخل القد�س بعد احتالله� 

�شنة 1967
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نت�ئج حرب حزيران/ ي�ني� 1967

مرتجم عن �الأ�صل، �جلمعية �لفل�صطينية �الأكاديية لل�صوؤون �لدولية - �لقد�ص.
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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
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�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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هوام�س الف�صل الرابع

،362-360 �ص   ،1 ج  الفل�شطينية،  امل��ش�عة  مثالً:  �نظر  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  حول   
1 

و552-563، وج 2، �ص 260.

�صالح خلف، مرجع �ش�بق، �ص 98-96.  
2

امل��ش�عة الفل�شطينية، ج 2، �ص 641-638.  
3

�صهيد �ألف  كانت   1982 يوليو  متوز/  منت�صف  حتى  م.ت.ف  خ�صائر  فاإن  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادر  ح�صب   
4 

�صورية خ�رشت  كما  �أ�صري�ً،  و250  جريح  و�ألف  �صهيد�ً   370 �صورية  وخ�رشت  �أ�صري،  �آالف   و�صتة 

350-400 دبابة، و86 طائرة مقاتلة، وخم�ص طائر�ت مروحية، و19 من�صة �إطالق �صو�ريخ، وخ�رش �لكيان 

�الإ�رش�ئيلي 35-40 دبابة، وطائرة حربية و�حدة، وطائرتي مروحية، و300 قتيل، و1,600 جريح. �نظر:

 Chaim Herzog, The Arab-Israeli Wars: War & Peace in the Middle East )New York & London:

Random House, 1982(, p. 353.

حول هذه �لعمليات، �نظر: امل��ش�عة الفل�شطينية، ج 2، �ص 313-314، و567، وج 3، �ص 661-662، وج 4،   
5

�ص 42.

الفل�شطينية  للق�شية  الت�ش�ية  م�ش�ريع  �لعي�صى،  وطارق  �لهور  منري  مثالً:  �نظر  �لت�صوية،  م�صاريع  حول   
6

1947-1985، ط 2 )عّمان: د�ر �جلليل للن�رش، 1986(. 

العربية  للحروب  الع�شكرية  اال�شرتاتيجي�ت  �لكيالين،  هيثم  �نظر:  �ل�صورية،  �جلبهة  على  �حلرب  حول   
7

الفل�شطينية، وامل��ش�عة  368-372؛  �ص   ،)1991 �لعربية،  �لوحدة  در��صات  مركز  )بريوت:   االإ�رشائيلية 

ج 2، �ص 188-191؛ وحممد بن عبد �لغني �لنو�وي، روؤية اإ�شالمية يف ال�رشاع العربي االإ�رشائيلي )د.م: د.ن، 

1983(، ج 1، �ص 452؛ و�نظر:

Chaim Herzog, op. cit., pp. 285–307.

هيثم �لكيالين، مرجع �ش�بق، �ص 452-448.  
8

�نظر: حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س، �ص 198-196.  
9

حول �لتيار �الإ�صالمي يف هذه �لفرتة، �نظر: املرجع نف�شه، �ص 170-164.  
10
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ق�صية فل�صطني 1987–2000

مقدمة:

بقدر ما جتلت قدر�ت �ل�صعب �لفل�صطيني، يف هذه �ملرحلة، على �لت�صحية و�لعطاء، 

�النتفا�صة  �أنو�ر  تالأالأت  ما  وبقدر  لالآمال.  خميبة  �ل�صيا�صية  �حل�صيلة  كانت  ما  بقدر 

�ل�صهاينة  دبابات  ون�صاوؤه  �أطفاله  يو�جه  مقهور،  �صعب  �أ�صالة  عن  معبة  �ملباركة 

�تفاقيات  �الأنوف  زكمت  ما  بقدر  و�ل�صهادة،  �حلرية  �إىل  �ملتطلعة  و�الأرو�ح  باحلجارة، 

�أو�صلو Oslo Accords وممار�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّد �أبناء �صعبها وجماهديها. 

وباخت�صار فاإن �أبرز معامل هذه �ملرحلة:

�ندالع �النتفا�صة �ملباركة )1987-1993(، وبروز �لتيار �الإ�صالمي �ملجاهد.  •
�ملريعة عن حقوق  و�لتنازالت   ،1993 �صنة  �أو�صلو بني م.ت.ف و�ل�صهاينة  �تفاقيات   •

�صعب فل�صطني.

�إثر ��صتيالء �لعر�ق على �لكويت، وما  �صعف وتفكك و�رش�ع د�خلي عربي - عربي   •
تبع ذلك من حرب ومعاناة وعد�و�ت.

توقيع �الأردن �تفاقية ت�صوية مع �لكيان �ل�صهيوين.  •
�رشقي  يف  �ال�صرت�كية  �لدول  منظومة  و�نهيار  وتفككه،  �ل�صوفييتي  �الحتاد  �نهيار   •
�أمريكا  و��صتفر�د  �ل�صهيوين،  �لكيان  �إىل  منها  �لهائلة  �ليهودية  و�لهجرة  �أوروبا، 

بال�صيطرة �لعاملية.

اأواًل: االنتفا�سة املباركة:

عّمال  �أربعة  ��صت�صهاد  �إثر   ،1987/12/9 يوم  يف  �ملباركة  �النتفا�صة  �رش�رة  حدثت 

�الإ�صالمية  �لذي �صبقه. وقد قررت �حلركة  �ليوم  فل�صطينيني يف حادث ده�ص متعمد يف 

منذ تلك �لليلة �مل�صاركة يف �النتفا�صة وتوجيهها، فبد�أت برتتيبها �ملظاهر�ت �لعارمة بعد 

حامت  �ل�صهيد  و�صقط  جباليا،  خميم  م�صجد  من  دي�صمب  �الأول/  كانون   9 فجر  �صالة 

�ل�صفاء.  م�صت�صفى  قرب  �أخرى  مظاهرة  يف  �صحادة  ر�ئد  �ل�صهيد  �صقط  ثم  �صي�ص،  �أبو 

وتو�ىل �صقوط �ل�صهد�ء، و�ت�صعت �ملظاهر�ت لتعم �أرجاء �ل�صفة و�لقطاع، ولي�صارك فيها 

كافة �أبناء �ل�صعب. ومتيزت هذه �النتفا�صة باأربعة مظاهر:
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و�لقطاع(  )�ل�صفة  �ملحتل  “�لد�خل”  �أهل  �أن   .1

بعد  �جلهادية،  �لن�صالية  �ملبادرة  زمام  �أخذو� 

�أن كانت بيد �لعمل من “�خلارج”.

وعنف  بقوة  �صارك  �الإ�صالمي  �لتيار  �أن   .2

بحجٍم  �ملو�جهة  �صاحة  على  وبرز  وفاعلية، 

منظٍم موؤثر.

�لفل�صطيني  �ل�صعب  قطاعات  كافة  �صملت  �أنها   .3

و�جتاهاته وفئاته �لُعْمرية.

و�مل�صاركة  و�لت�صحية،  باجلر�أة،  �ت�صمت  �أنها   .4

�لو��صعة لالأطفال و�لفتيان و�لن�صاء، وباملظاهر 

وبالق�صاء  و�صهامة،  وتعاون  �إيثار  من  �لنبيلة 

على مظاهر �لعمالة و�لف�صاد.

�النتفا�صة  من  �الأوىل  �ملرحلة  ومتيزت 

و�الإ�رش�بات،  �لو��صعة  �ل�صعبية  باملو�جهات 

�ملدنية  �الإد�رة  ومقاطعة  و�ملظاهر�ت، 

�لعمالء  من  �ملجتمع  وتنظيف  �ل�صهيونية، 

�أربع  نحو  وبعد  و�ملخدر�ت.  �لف�صاد  ومروجي 

�صنو�ت �أخذت تبز �ملرحلة �لثانية، �لتي �صهدت 

مع  �ل�صهاينة،  �صّد  �مل�صلحة  �لعمليات  تنامي 

تر�جع �الأن�صطة �جلماهريية �لو��صعة. وقد عدَّت 

�أو�صلو  �تفاقية  حركة فتح وحلفاوؤها يف م.ت.ف 

لالنتفا�صة،  نهاية   )1993 �صبتمب  )�أيلول/ 

فقد  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  وخ�صو�صاً  �الأخرى  �جلهات  �أما  فاعلياتها،  فاأوقفت 

�ل�صلطة  �أن ت�صكيل  ��صتمرتا يف فعالياتهما، بل و�صّعدتا من عملياتهما �جلهادية. غري 

وهجها،  من  كثري�ً  �النتفا�صة  �أفقد   )1994 مايو  )�أيار/  �ملحتلة  �الأر�ص  يف  �لفل�صطينية 

على  �أكب  ب�صكل  �الأمر  فاقت�رش  �ليومية،  �جلماهريية  �ل�صعبية  �مل�صاركة  �أفقدها  كما 

و�لتنظيمات.  �حلركات  �أع�صاء 

• م�ش�هد من االنتف��شة املب�ركة 
�شنة 1987
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 -  1987 دي�صمب  �الأول/  )كانون  لالنتفا�صة  �ل�صت  �ل�صنو�ت  فاإن  حال،  �أي  وعلى 

��صت�صهاد  �صهدت  قد  م.ت.ف  �أعدتها  �إح�صائية  ح�صب   )1993 دي�صمب  �الأول/  كانون 

.
1
1,540 فل�صطينياً، وبلغ عدد �جلرحى 130 �ألفاً، كما �عتقل نحو 116 �ألفاً ملدٍد خمتلفة

ثانيًا: ن�ساأة حركة حما�س:

و�أ�صدرت  �النتفا�صة،  بد�ية  مع  “حما�ص”  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  �إن�صاء  تالزم 

�أبرزها.  �إن مل تكن  �الأطر�ف فاعلية،  �أكرث  1987/12/14، و�عتُبت من  �الأول يف  بيانها 

يف  وذكرت  لهم،  و�متد�ٌد  �مل�صلمني  لالإخو�ن  جناٌح  باأنها  نف�صها  حما�ص  عرَّفت  وقد 

وت�صور�تها،  ومفاهيمها  �أفكارها  ت�صتمد  منه  منهجها،  �الإ�صالم  “تعتب  �أنها  ميثاقها 

دولة  و�إقامة  فل�صطني،  حترير  �إىل  وهدفت  خطاها”.  ت�صرت�صد  ومنه  حتتكم،  و�إليه 

�الإ�صالم على �أر�صها، ودعت �إىل تربية متكاملة لالأجيال لتحقيق �لغايات �ملرجوة.

يز�لون،  وما  موؤيدوها،  فكان  و��صعة،  �صعبية  حتقق  �أن  حما�ص  ��صتطاعت  وقد 

�ملهنية،  و�لنقابات  �لطالبية  �النتخابات  يف  عادة  �الأ�صو�ت  ن�صف  �إىل  ثلث  من  يحققون 

كما يف جامعات �لنجاح وغزة و�خلليل وبريزيت و�لقد�ص، ونقابات �ملهند�صني و�الأطباء 

ه�صام  للدكتور  �صحفية  مقابلة  ويف  �لتجارة.  وغرف  و�ملعلمني،  و�ملحامني  و�ل�صيادلة 

و�أنها  للمقاومة،  �جلديد  �ل�صكل  هي  حما�ص  �إن  قال  �لعلمانية  مبيوله  �ملعروف  �رش�بي 

يف  قرن  ربع  من  �أكرث  خالل  وف�صائلها  م.ت.ف  عنه  عجزت  فيما  �الآن  حتى  “جنحت 
�لع�صكري  �ل�رش�ع  من  ومتكينه  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  لتنظيم  جديدة  �أ�صكال  ��صتنباط 

.
�لفعال با�صتقالل عن كل عون خارجي”2

 وترى حما�ص �أنه يف مثل هذه �لظروف من �لعلو �ل�صهيوين، و�لتاآمر �لدويل، و�ل�صعف

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني، و�لتمزق و�لت�رشذم �لعربي و�الإ�صالمي، فاإن عملها ال ي�صتهدف 

حترير فل�صطني عاجالً ومبا�رشة، و�إمنا يتعامل معها كمعركة تتد�ولها �الأجيال، ويف هذه 

�الأجو�ء فاإنها ت�صعى �إىل جتاوز �ملرحلة باملحافظة على �حلق و�إبقاء جذوة �جلهاد. وقد 

�أمكن لها مو�جهة �لتحديات من خالل نوعية �لرجال �لذين قدمتهم و�مل�صتعدين للت�صحية 

و�ال�صت�صهاد، حتى �إن �ملحللني �الإ�رش�ئيليني يعرتفون �أن “حما�ص قد �صكت مناذج جديدة 

�إىل ما  �أحد خب�ء �ل�صهاينة  �لفل�صطيني وهم �ال�صت�صهاديون �جلدد”، و�أ�صار  لالإن�صان 

 Uri Sagi �أوري �صاغي  تتمتع به حما�ص من ديناميكية ومبادرة. كما �عرتف �جلرن�ل 
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�أ�صاليب عمل متطورة،  لدى حما�ص  باأن  �ل�صابق  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  رئي�ص �صعبة 

وم�صتوى عال ٍمن �ل�رشية، و�أنها تنفذ عمليات بارزة وقا�صية. وقد ��صتطاعت حما�ص �أن 

تتمتع بحيوية مكنتها من تبديل عدد من �الأجيال �لقيادية يف وقت ق�صري. فكلما ك�صفت �أو 

��صت�صهدت �أو �صجنت قيادتها، ظهر من يحل مكانها ويو��صل �لعمل. 

�النتفا�صة  خالل  �لفل�صطينيون”  “�ملجاهدون  حلما�ص  �لع�صكري  �جلهاز  كان 

�ملباركة بقيادة �ل�صيخ �صالح �صحادة، قد متكن من خطف وقتل �لرقيب �ل�صهيوين �آيف 

 Ilan Saʻadon �إيالن �صعدون  1989/2/3، و�جلندي  Avi Sasportas يف  �صا�صبورت�ص 

�جلناح  هذ�  �رُشب  ما  �رشعان  لكن   ،1989/5/3 يف 

�ل�رش�صة  �حلملة  �إثر   1989 مايو  �أيار/  يف  �لع�صكري 

حما�ص  �صكلت  ثم  �الحتالل.  �صلطات  قادتها  �لتي 

جناحها �لع�صكري �حلايل “كتائب عز �لدين �لق�صام” 

“�ملجاهدون  حمل  حّل  �لذي   1990 مايو  �أيار/  يف 

�لفل�صطينيون”. 

حما�ص  قامت   1992/12/13 ويف 

 Nissim باختطاف �جلندي ن�صيم توليد�نو

عنه  �الإفر�ج  مقابل  يف  و�ملطالبة   Toledano

وعلى  يا�صني،  �أحمد  �ل�صيخ  عن  باالإفر�ج 

�إ�صحق  �لعدو  وزر�ء  رئي�ص  رف�ص  �إثر 

مع  �لتجاوب   Yitzhak Rabin ر�بني 

�جلندي،  بت�صفية  �حلركة  قامت  مطالبها 

�لكني�صت  يف  لالإعالن  ر�بني  دفع  ما  وهو 

حما�ص؛  حركة  على  �ل�صاملة  �حلرب  عن 

كما  حما�ص،  �أن�صار  من   1,300 �عتقال  فتم 

�أكب  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أقدمت 

 ،1967 حرب  بعد  و�إبعاد  تهجري  عملية 

عندما قامت باإبعاد 415 غالبيتهم �ل�صاحقة 

�ملدنية  �الإ�صالمية  �لقياد�ت  من   )380 )نحو 

• اإيالن �شعدون واآيف �ش��شب�رت�س

• عبد العزيز الرنتي�شي وعزيز الدويك يف 
مرج الزه�ر

• مبعدو مرج الزه�ر
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�لزهور”  “مرج  يف  و�صمودهم  لالإبعاد  �ملبعدين  رف�ص  �أن  غري  حما�ص.  على  �ملح�صوبة 

على �حلدود مع لبنان، �أك�صبهم �ملعركة �الإعالمية �لدولية �صّد �الحتالل، وو�صع د�ئرة 

�الهتمام بحركة حما�ص، وز�د من �صعبيتها، مما ��صطر �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �إىل �ملو�فقة 

.
3
على �لعودة �لتدريجية للمبعدين، و�لتي �كتملت بعد عام من �الإبعاد

وح�صب در��صة لغ�صان دوعر، فقد نفذت حما�ص �صنة 1993 ما جمموعه 138 عملية، 

.
4ً
خ�رش جر�ءها �لكيان �الإ�رش�ئيلي ح�صبما �أعلن بنف�صه 79 قتيالً و220 جريحا

دخول  �أن  من  وبالرغم 

�لكيان  مع  ت�صوية  يف  م.ت.ف 

�حلكم  وتوليها  �ل�صهيوين، 

�ل�صكانية  �ملناطق  يف  �لذ�تي 

�صنة  )منذ  و�لقطاع  �ل�صفة  يف 

�جلهادي  �لعمل  جعل   )1994

م�صتحيالً،  يكون  يكاد  �أمر�ً 

 1998-1994 �لفرتة  �أن  �إال 

يف  نوعياً  تطور�ً  �صهدت 

وخــ�صـــو�صــاً  �لعــمــلــيــات 

 1994/2/25 يف  �الإبر�هيمي  �حلرم  مذبحة  على  ردُّها  ذلك  ومن  منها.  �ال�صت�صهادية 

بخم�ص عمليات عنيفة، �أدت �إىل قتل ما جمموعه 

وردها  �آخرين.   158 وجرح  �إ�رش�ئيلياً   39

يف  �غتيل  �لذي  عيا�ص،  يحيى  ��صت�صهاد  على 

�أدت  لعمليات  مهند�صاً  كان  )و�لذي   1996/1/5

بعدة  �آخرين(،   340 وجرح  �إ�رش�ئيلياً   70 لقتل 

�أ�صفر  2/25-1996/3/3، مما  �لفرتة  عمليات يف 

عن قتل 45 �إ�رش�ئيلياً وجرح 113 �آخرين ح�صب 

�لعمليات  هذه  هزت  وقد  �الإ�رش�ئيلية.  �مل�صادر 

�لكيان �ل�صهيوين، و��صتدعت عقد موؤمتر دويل 

“حماربة  �أ�صموه  ملا  �لكبى  �لدول  مب�صاركة 

• املهند�س يحيى عي��س

• مذبحة احلرم االإبراهيمي )التي نفذه� ب�روخ 
ج�لد�شت�ين على ي�ش�ر ال�ش�رة(
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�الإرهاب”. و�صعرت �أن م�رشوعها �ل�صلمي �أ�صبح يف “مهب �لريح” على حّد تعبري �لقيادي 

�لفل�صطيني �صائب عريقات. وقام �ل�صهاينة و�ل�صلطة �لفل�صطينية، وبالتعاون �ملبا�رش مع 

�أمريكا، وبا�صتخد�م كافة �لتقنيات �الأمنية، بحملة �صعو�ء ��صتهدفت �جتثاث كل ما له �صلة 

بالتيار �الإ�صالمي �حلركي 

فل�صطني.  يف  �ملقاوم 

و�جلهاد  حما�ص  ومّرت 

من  مبرحلة  �الإ�صالمي، 

وعانت  �ملر�حل،  �أق�صى 

قا�صية.  �رشبات  من 

ومتكنت �ل�صلطة من تفكيك 

كافة،  يكن  مل  �إن   ، معظم 

 ،2000 �صنة  حتى  للمقاومة  جد�ً  حمدودة  عمليات  �صوى  تنفيذ  يتم  ومل  �ملقاومة.  خاليا 

 بينما ��صت�صهد عدد من رموز �لعمل �لع�صكري �ملقاوم �أمثال حمي �لدين �ل�رشيف وعماد

عو�ص �هلل وعادل عو�ص �هلل.

�خلارج،  يف  و�ملحاربة  �ل�صغوط  من  حما�ص  وعانت 

)متوز/ �أمريكا  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  �عتقال   فكان 

خالد  �غتيال  وحماولة   )1997 مايو  �أيار/   -  1995 يوليو 

�الأردن  يف  �حلركة  مكاتب  و�إغالق   ،1997/9/25 يف  م�صعل 

من  قادتها  من  �أربعة  و�إبعاد   ،1999 �أغ�صط�ص  �آب/  �آخر  يف 

�الأردن )بعد �صجنهم �أكرث من �صهرين ون�صف( �إىل قطر يف 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1999.

 – �ل�صهيوين  �لتن�صيق  من  وبالرغم 

الجتثاث  �لدويل   – �لفل�صطيني  �ل�صلطوي 

هذه �حلركة �إال �أن �أن�صارها ظلو� يفوزون يف 

�النتخابات �لطالبية و�لنقابية، وظلّت حما�ص 

.
5
تتمتع بثقل �صعبي كبري يف �لد�خل و�خلارج

�جلهاد  حركة  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

�لنوعية  �لعمليات  من  بعدد  قامت  �الإ�صالمي 

• حمي الدين ال�رشيف وعم�د وع�دل ع��س اهلل

• م��شى اأب� مرزوق

• حم�ولة اغتي�ل خ�لد م�شعل
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،1994 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف   Netzarim نت�صارمي  عمليات  مثل   و�ال�صت�صهادية 

وبيت ليد يف كانون �لثاين/ يناير 1995، وتل �أبيب يف �آذ�ر/ مار�ص 1996. وهي تتعر�ص 

لنف�ص ما تتعر�ص له حما�ص من �صغوط ومطاردة. وقد ��صت�صهد قائدها فتحي �ل�صقاقي 

�إىل  �لطالبية  �النتخابات  وت�صري   .1995/10/26 يف  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  نفذها  عملية  يف 

متتع هذه �حلركة بنحو 3-5% من �أ�صو�ت �لناخبني.

ثالثًا: م.ت.ف: مــن الكفــاح امل�ســّلح اإلــى الت�ســوية 

ال�سلمية:

�ملتو�لية الجتثاثها ع�صكرياً،  �ملحاوالت  �إثر  �صيا�صي  ��صت�صعاف  عانت م.ت.ف من 

�الأول/  �لعربي يف عّمان يف ت�رشين  �لقمة  وو�صلت حالة تهمي�صها مدى كبري�ً يف موؤمتر 

لها،  �صيا�صية  ر�فعة  م.ت.ف  عّدتها  �ملباركة  �النتفا�صة  �ندلعت  وعندما   .1987 �أكتوبر 

لالنتفا�صة  �ملوحدة  �لوطنية  �لقيادة  بت�صكيل  فقامت  مبكر.  ب�صكل  ��صتثمارها  فحاولت 

يف  بفعالية  فتح  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية  �لف�صائل  و�صاركت  �ندالعها(،  من  �صهر  )بعد 

�النتفا�صة. وردَّ �لكيان �ل�صهيوين باغتياله الأبي جهاد رحمه �هلل )�لرجل �لثاين يف م.ت.ف 

1988/4/16، وذلك �صمن حملته �ل�رش�صة لقمع �النتفا�صة. وقد  ويف فتح( يف تون�ص يف 

��صتفادت م.ت.ف من قيام �الأردن ِبفّك رو�بطه �الإد�رية و�لقانونية مع �ل�صفة �لغربية يف 

1988/7/31، لتوؤكد متثيلها �لر�صمي �لوحيد الأهل �ل�صفة �لغربية، ولتخو�ص ما �أ�صمته 

“هجوم �ل�صالم �لفل�صطيني”.

يتبع  و�لذي   )1988/11/15-12( ع�رش  �لتا�صع  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  ويف 

م.ت.ف مّت و�صع برنامج فل�صطيني قائم على �العرت�ف بقر�ر �الأمم �ملتحدة رقم 181 

م.ت.ف  و�عرتفت  ويهودية.  عربية  لدولتني  فل�صطني  بتق�صيم  و�لقا�صي   1947 ل�صنة 

الأول مرة بقر�ر 242 �ل�صادر عن جمل�ص �الأمن يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1967. ودعت 

هذه  كل  �لفل�صطينيون  “يتجرع”  وحتى  دويل.  موؤمتر  خالل  من  �صيا�صية  ت�صوية  �إىل 

“�ملر�ر�ت” فقد �أعلن �ملجل�ص “��صتقالل فل�صطني”. ولقد لقي هذ� �الإعالن ترحيباً دولياً 
وبالرغم  �أ�صهر.  ب�صعة  خالل  دولة  مئة  من  �أكرث  �لدولة  بهذه  �عرتفت  حيث  و��صعاً، 

�أنها عملياً �لغربية مل تعرتف بها، وبالرغم من  �أوروبا  �ملتحدة ودول  �لواليات  �أن   من 
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” مل يقم بعد على �أر�ص �لو�قع، �إال �أن ذلك �أعاد حتريك �لق�صية دولياً، و�أعاد  كانت “�أمالً

“بتقزمي”  لنف�صها  ر�صيت  �أن  بعد  �ل�صيا�صي،  ح�صورها  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة 

�لن�صالية.  بر�جمها  و“ق�صق�صة”  مطالبها 

�لعربي  �مل�صتوى  على  تغري�ت  حدثت  �لت�صعينيات  و�أو�ئل  �لثمانينيات  �أو�خر  ويف 

�ل�صعف  من  مزيد  حدث  فقد  و�لعربي.  �لفل�صطيني  �ملوقف  كثري�ً  �أ�صعفت  و�لدويل 

و�لتفكك يف �ل�صاحة �لعربية، خ�صو�صاً �إثر �الجتياح �لعر�قي للكويت يف 1990/8/2 وما 

نتج عنه من عد�ء بني �لبالد �لعربية، و��صتنز�ف �ملو�رد و�لرثو�ت �لعربية، وتدمري �لبنية 

�أثناء  �لكويت يف  �لفل�صطينيني من  �الآالف من  للعر�ق، وتهجري وهجرة مئات  �لع�صكرية 

�الجتياح �لعر�قي، وبعد �ن�صحابه منها، وما تاله من حجب �لدعم عن م.ت.ف... وب�صكل 

�آثار كارثية  له  “حرب �خلليج” ونتائجها، كان  ��صتتبعه من  فاإن هذ� �الجتياح وما  عام 

على ق�صية فل�صطني.

وتفككه،  �ل�صوفييتي  �الحتاد  �نهيار  �لفرتة  هذه  �صهدت  فقد  �لدويل،  �الإطار  يف  �أما 

وكذلك كتلة �لدول �ال�صرت�كية، وحتولها من حالة �ملناف�صة و�لعد�ء مع �أمريكا وحلفائها 

�إىل حالة من �لتو�فق و“�ال�صرت�صاء”، يف �صوء �لتحول نحو �لر�أ�صمالية و�لديوقر�طية 

• املجل�س ال�طني الفل�شطيني الـ 19 يف اجلزائر، 1988
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�ختالل  يف  ذلك  �أ�صهم  وقد  �لغرب.  من  �القت�صادية  �مل�صاعد�ت  �إىل  و�حلاجة  �لغربية، 

�لتو�زن �ل�صيا�صي �لدويل، �لذي كان ي�صتفيد منه �جلانب �لفل�صطيني و�لعربي �إىل حّد ما، 

عندما كانت هناك حالة من �لتنافر و�ال�صتقطاب ت�صمح مبجاٍل للمناورة.

�لعامل،  يف  �أوىل  وحيدة  كقوة  �ملتحدة  �لواليات  برزت  وهكذ� 

1991. وز�د �لو�صع  خ�صو�صاً بعد حرب �خلليج يف �أو�ئل �صنة 

يف  عنّي  �إنه  حتى  فيها،  �ل�صهيوين  �ليهودي  �لنفوذ  تز�يد  �صوء�ً 

كلينتون  بيل  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة 

Bill Clinton وزر�ء يهود يف منا�صب 

ح�صا�صة، مثل وزيرة �خلارجية مادلني 

 ،Madeleine Albright �أولب�يت 

 Robert ووزير �ملالية روبرت روبني 

كوهني  وليم  �لدفاع  ووزير   ،Rubin

�لزر�عة  ووزير   ،William Cohen

 .Dan Glickman جيلكمان  د�ن 

يهود  �صبعة  وجود  �إىل  باالإ�صافة  هذ� 

�الأمن  جمل�ص  يف  ع�رش  �أحد  �أ�صل  من 

�آالن  �ليهودي  ورئا�صة  �لقومي، 

 Alan Greenspan جرين�صبان 

�الأمريكي  �لفيدر�يل  �الحتياط  ملجل�ص 

جورج  و�ليهودي  �ملركزي(،  )�لبنك 

لوكالة   George Tenet تينيت 

�ملخابر�ت �ملركزية CIA وغريها.

�ملتحدة  �لواليات  ��صتثمرت  وقد 

و�إد�رتها  هيمنتها  فر�ص  يف  ذلك 

كما  جديد،  عاملي  لنظام  وت�صور�تها 

مبا  �لفل�صطيني  �مللف  الإغالق  �صعت 

ثمار�ً  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  قطف  بينما  “�إ�رش�ئيل”.  �ال�صرت�تيجي  حليفها  م�صالح  يخدم 

غالية نتيجة �نهيار �الحتاد �ل�صوفييتي و�لدول �ال�صرت�كية، فاأعادت هذه �لدول عالقاتها 

• بيل كلينت�ن

• روبرت روبني

• وليم ك�هني

• دان جيلكم�ن

• اآالن جرين�شب�ن

• ج�رج تينيت
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�إىل  �ليهودية  �لهجرة  �أبو�ب  فتحت  كما  معها،  �لديبلوما�صية 

وقد  �ل�صوفييتي،  �الحتاد  من  خ�صو�صاً  �ملحتلة،  فل�صطني 

رقم  �ملهاجر  بقدوم   2000/5/7 يف  �ل�صهيوين  �لكيان  �حتفل 

يف  �ل�صوفيتيي  �الحتاد  من  �لهجرة  موجة  بد�ية  منذ  مليون 

 .
6
�أيلول/ �صبتمب 1989، وقام رئي�ص �لوزر�ء با�صتقباله بنف�صه

يف  متخ�ص�ص  عامل  �ألف   92 نحو  هذه  �لهجرة  موجة  و�صملت 

، بينهم عدة �آالف متخ�ص�صون يف �ل�صناعات 
7
�صتى �ملجاالت

�لعالية،  �لع�صكرية  �لكفاء�ت  �لكثري من  �إىل  �لنووية، باالإ�صافة 

مما ز�د من خطورة �لكيان �الإ�رش�ئيلي وم�رشوعه يف �ملنطقة.

جنحت  و“�إ�رش�ئيل”،  الأمريكا  �ملثالية  �الأجو�ء  هذه  ويف 

�ل�صالم  موؤمتر  �إىل  �لعربية  �لبالد  جّر  يف  �ملتحدة  �لواليات 

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  مدريد  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي 

ومل  مبا�رشة.  �إ�رش�ئيلية  عربية  مفاو�صات  تلته   ،1991

�لفل�صطيني  �جلانب  بني  �ملفاو�صات  من  �صنتني  نحو  تنفع 

وقد  �ل�صهيوين.  �لت�صلب  ك�رش  يف  �الإ�رش�ئيلي  و�جلانب 

�لطرفني،  بني  �أو�صلو  �تفاق  عن  علن 
ُ
�أ عندما  �ملفاجاأة  جاءت 

بني  جتري  كانت  �رشية  مفاو�صات  عن  �لنقاب  ُك�صف  حيث 

)برئا�صة  �ملفاو�ص  �لر�صمي  �لفل�صطيني  �لوفد  ظهر  ور�ء  من   1993/1/20 منذ  �لطرفني 

حيدر عبد �ل�صايف(، ومن دون علم معظم قادة م.ت.ف. وقد وّقع �التفاق باالأحرف �الأوىل 

يف 1993/8/19 يف �أو�صلو بالرنويج، ومّت �لتوقيع عليه ر�صمياً يف 1993/9/13 يف و��صنطن 

برعاية �لرئي�ص �الأمريكي بيل كلينتون، 

وح�صور يا�رش عرفات ورئي�ص �لوزر�ء 

عن  ووقعه  ر�بني،  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي 

�جلانب �لفل�صطيني حممود عبا�ص، وعن 

�خلارجية  وزير  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب 

كما   ،Shimon Peres برييز  �صمعون 

ورو�صيا  �أمريكا  خارجية  وزير�  وّقعه 

ك�صاهدين.

• مه�جرون يه�د

• حيدر عبد ال�ش�يف

• ت�قيع اتف�قية اأو�شل�، 1993 
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باملرحلية.  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أ�صا�صه  على  قامت  �لذي   ،
8
�أو�صلو �تفاق  �ت�صم  وقد 

�أو�صع  �أن يغطي مناطق فل�صطينية  �أوالً على  ذ�تياً يف قطاع غزة و�أريحا  �إذ ت�صمن حكماً 

�لتعليم،  �ل�صلطة  �صالحيات  وت�صمل  بال�صكان،  �ملاأهولة  تلك  خ�صو�صاً  تالية  مر�حل  يف 

و�ل�صحة، و�ل�صوؤون �الجتماعية، و�ل�رش�ئب �ملبا�رشة، و�ل�صياحة. بينما جتري �ملفاو�صات 

�أن  على  �لذ�تي.  �حلكم  بدء  من  �صنتني  بعد  �لنهائي  و�لو�صع  �حل�صا�صة  �لق�صايا  حول 

�إعطاء �ل�صالحيات  �ل�صلوك �ل�صهيوين �ت�صم باملماطلة و�لت�صويف و�لتعجيز، بحيث مرَّ 

للفل�صطينيني بكثري من �لتعقيد�ت �لتي عادة ما كان جوهرها مطالبة “�ل�صلطة” بالنجاح 

“�الختبار” �الإ�رش�ئيلي يف �رشب حما�ص وحركات �ملقاومة، وتقدمي �ل�صلطة ملزيد من  يف 

�لتنازالت. 

و�تفاق   ،1994/5/4 يف  �لقاهرة  �تفاق  فكان  تالية،  تف�صيلية  �تفاقيات  عدة  عقد  ومّت 

 Wye River Plantation بالنتي�صن  ريفر  و�ي  باتفاقية  مرور�ً   ،1995/9/28 يف  طابا 

مناطق  ووزعت   .1999/9/4 يف  �ل�صيخ  �رشم  ومذكرة   ،1998/10/23 يف   Agreement

�حلكم �لذ�تي �إىل مناطق )�أ( و)ب(. وحتى �صنة 2000 مل تكن �ل�صلطة ت�صيطر �صوى على 

18% من �أر��صي �ل�صفة حتت بند )�أ( حيث �صيطرتها �الأمنية و�الإد�رية، ونحو 22% من 

�أر��صي �ل�صفة حتت بند )ب( حيث ت�صيطر �إد�رياً بينما يكون �الإ�رش�ف �الأمني م�صرتكاً 

مع �ل�صهاينة. 

�نق�صم �ل�صعب �لفل�صطيني يف مو�قفه من �تفاقيات �أو�صلو وعملية �ل�صالم. فقد كانت 

حركة فتح �لعمود �لفقري لدعم �التفاق، توؤيدها بع�ص �لف�صائل �لفل�صطينية �ل�صغرية 

�أف�صل طريقة عملية  �إذ ر�أو� يف هذ� �التفاق  �لفل�صطيني )فد�(،  �لديقر�طي  مثل �الحتاد 

ناحية  من  �مل�صتقلة.  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  ال�صتعادة 

�أخرى، كانت هناك معار�صة �صديدة التفاقية �ل�صالم بني �لف�صائل �الإ�صالمية و�لي�صارية 

و�لوطنية، وبالتايل ت�صّكل “حتالف �لف�صائل �لع�رش”، و�أبرز قو�ه حركة حما�ص، وحركة 

�جلهاد �الإ�صالمي، و�جلبهة �ل�صعبية، و�جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني �إىل جانب 

�صتة ف�صائل �أخرى. عالوة على ذلك، لقد عار�ص �لعديد من قادة فتح �تفاقيات �أو�صلو، 

مبا يف ذلك فاروق �لقدومي، وخالد �حل�صن، وحممد جهاد، وحممد غنيم، �إلخ.
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تلخي�صها  يكن  �أو�صلو  �تفاق  على  و�ملالحظات  �النتقاد�ت  �أبرز  فاإن  عام،  وب�صكل 

فيما يلي: 

وهي  وحدهم،  �لفل�صطينيني  ق�صية  ولي�صت  �مل�صلمني  كل  ق�صية  فل�صطني  ق�صية   .1

معركة تتو�رثها �الأجيال، وال يجوز جليل �أن ير�صخ �أو يتنازل فيغمط حّق �الأجيال 

�لتالية. وقد �أجمع علماء �مل�صلمني �لثقات على عدم جو�ز هذه �لت�صوية بال�صكل �لذي 

متت فيه، ودعو� �إىل وجوب �جلهاد لتحرير �الأر�ص �ملباركة.

تفردت قيادة م.ت.ف باملو�فقة على �التفاق و�التفاقات �لتي تلته، ومل ترجع حتى   .2

هذه  على  معرت�صة  و��صعة  تيار�ت  فيه  توجد  �لذي  نف�صه،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إىل 

�لت�صويات.

�عرتفت قيادة م.ت.ف “بحق �إ�رش�ئيل يف �لوجود”، وب�رشعية �حتاللها لـ 77% من   .3

�أر�ص فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948، و�لتي ال جتري عليها �أّي مفاو�صات.

�لنهائية،  �ملفاو�صات  مرحلة  �إىل  تاأجيلها  مّت  حيث  �لق�صايا  الأخطر  �لتعر�ص  يتم  مل   .4

والأن م.ت.ف تعهدت بعدم �للجوء �إىل �لقوة �إطالقاً، فقد �أ�صبح �الأمر مرتبطاً مبدى 

“�لكرم �ل�صهيوين” �لذي يلك عنا�رش �لقوة و�أور�ق �للعبة، وهذه �لق�صايا:
م�صتقبل مدينة �لقد�ص. �أ. 

م�صتقبل �لالجئني �لفل�صطينيني. ب. 

م�صتقبل �مل�صتعمر�ت �ل�صهيونية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. ج. 

م�صاحة �لدولة �لفل�صطينية �ملوعودة، و�صيادتها على �أر�صها. د. 

ال تت�صمن م�صوؤوليات �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمن �خلارجي و�حلدود، وال ي�صتطيع   .5

جي�ص،  ت�صكيل  لل�صلطة  يجوز  وال  �إ�رش�ئيلي.  �إذن  دون  �ل�صلطة  مناطق  دخول  �أحد 

و�الأ�صلحة تدخل باإذن �إ�رش�ئيلي.

�أّي ت�رشيعات ت�صدرها �ل�صلطة خالل  “�لفيتو” على  للكيان �ل�صهيوين حّق �لنق�ص   .6

�ملرحلة �النتقالية.

ال يوجد يف �التفاقيات �إ�صارة �إىل حّق �لفل�صطينيني يف تقرير �مل�صري، �أو �إقامة دولتهم   .7

�مل�صتقلة، وال ت�صري �التفاقيات �إىل �ل�صفة و�لقطاع كاأر�ص حٍمتلة، مما يعزز �العتقاد 

باأنها �أر��ص ٍمتنازع عليها.
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• اتف�ق غزة واأريح� اأوالً 
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• من�طق احلكم الذاتي الفل�شطيني )مذكرة �رشم ال�شيخ، 1999(

.FMEP مرتجم عن �الأ�صل، موؤ�ص�صة �صالم �ل�رشق �الأو�صط
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�إطالقاً  �للجوء  بعدم  �لفل�صطينية(  )�ل�صلطة  م.ت.ف  فيه  تعهدت  �لذي  �لوقت  يف   .8

�ل�صلمية،  بالطرق  م�صاكلها  كافة  وبحل  �ل�صهيوين،  �لكيان  �صّد  �مل�صلحة  للمقاومة 

لقمع و�صحق  �ل�صلمية،  �أ�صبحت م�صطرة، يف �صوء تعهد�تها  نف�صه  �لوقت  فاإنها يف 

يقومون  �لذين  �صعبها  �أبناء  وحماربة  �ل�صهيوين،  �لكيان  �صّد  م�صلحة  مقاومة  �أّي 

“�الأمن �الإ�رش�ئيلي” يف مناطقها، وقامت  �أد�ة حلماية  بذلك. ووجدت نف�صها، عملياً، 

“�ل�صالم”  “حل�صن نو�ياها”، وحر�صاً على  �إثباتاً  بحمالت �عتقال و��صعة و�رش�صة 

مع “�إ�رش�ئيل”.

قال  عندما  كبري  حّد  �إىل  دقيقاً  �صعيد  �إدو�رد  �ملعروف  �لفل�صطيني  �لكاتب  كان  لقد 

�لفل�صطيني  �ملفكر  قال  بينما   ،
منها”9 خمرج  ال  مب�صيدة  �صعبه  ط  “ورَّ عرفات  �إن 

�لقر�ر، وكيف يتم تقرير  “ال تعرف كيف يوؤخذ  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إن  ه�صام �رش�بي 

.
�مل�صري”10

رابعًا: ال�سلطة الفل�سطينية:

بد�أ دخول �ل�رشطة �لفل�صطينية قطاع غزة يف 1994/5/18، و�أدى �أع�صاء �حلكم �لذ�تي 

1994/7/5. وقد �صدقت �لكثري من  �ليمني �لد�صتورية �أمام يا�رش عرفات يف �أريحا يوم 

موؤقتة،  �لذ�تي  �حلكم  �تفاقات  فالأن  �ملحتمل.  �ل�صلطة  و�أد�ء  �لت�صوية  حول  �لتخوفات 

تقدم  �أّي  حتقيق  والأن  جرعة،  جرعة...  “بالقطارة”  يتم  لل�صلطة  �الأر�ص  ت�صليم  والأن 

بات مرهوناً بر�صى �لطرف �الإ�رش�ئيلي، فقد وجدت �ل�صلطة �لفل�صطينية نف�صها “حتت 

�حل�صول  �صبيل  يف  ل�صغوطه،  لال�صتجابة  م�صطرة  و�أ�صبحت  �الآخر،  �لطرف  رحمة” 

على �أّي حقوق مهما كانت �صئيلة. وقد �صعى �ل�صهاينة �إىل �ملماطلة و�لت�صويف لتحقيق 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صحق  وبني  �لت�صوية  يف  تقدم  �أّي  بني  ربطو�  كما  جديدة،  تنازالت 

�الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  و�صع  يف  �ل�صهيوين  �لكيان  وجنح  �مل�صلحة.  للمعار�صة 

و�ملعار�صة �لفل�صطينية كعائق يٍف �لطريق، على �ل�صلطة �أن تدّكه وتقمعه حتى ت�صل �إىل 

ما حت�صبه �أهد�فاً وطنية فل�صطينية.

ومل  �الإ�رش�ئيلية،  �ملماطالت  ��صتمرت  �أو�صلو،  �تفاقات  من  �صنو�ت  فبعد  وبالفعل، 

حُت�صم �لق�صايا �جلوهرية، �لتي كان يجب �أن حت�صم ح�صب �التفاق �صنة 1998. و�صارت 

مر�كز �صيطرة �ل�صلطة �لفل�صطينية �لفعلية هي يف �ملناطق �ملاأهولة بال�صكان، و�لتي كان 
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مالحقات  من  فيها،  �لقذرة”  “�ملهام  جميع  باإيكال  طويل  زمن  منذ  يرغبون  �ل�صهاينة 

��صتعمارهم  �إىل من ينوب عنهم بذلك، حتى ي�صبح  �أمنية، و�رش�ئب، و�أعمال بلدية...، 

��صتعمار�ً “نظيفاً”.

فبلغ  �ملطلوب،  بدوره  ليقوم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدى  �الأمني  �جلانب  وت�صخم 

مقارنة  �لعامل  يف  �رشطة  ن�صبة  �أعلى  لي�صكل  �ألفاً،   40 نحو  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  عدد 

مع  هو�دة  دون  تعاملت  خمتلفة،  �أمنية  �أجهزة  ثمانية  �ل�صلطة  و�صكلت  �ل�صكان.  بعدد 

�ملعار�صة �لفل�صطينية، ون�صقت ب�صكل مبا�رش مك�صوف مع �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية 

 2000 �صنة  يف  لت�صبح  عرفات  �لرئي�ص  ومكتب  �الأمن  ميز�نية  وت�صخمت  و�الأمريكية. 

.
11

نحو 70% من جمموع ميز�نية �ل�صلطة

�لتعليم  موؤ�ص�صات  ح�صاب  وعلى  �القت�صادية،  �حلالة  ح�صاب  على  ذلك  كان  وقد 

و�صفت   2000 �أبريل  ني�صان/  ففي  �الجتماعية.  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صيا�صية  و�حلريات 

كارثة  مبثابة  باأنه  �أو�صلو  �تفاق  �إن�صان  حقوق  ومنظمات  بارزة  فل�صطينية  �صخ�صيات 

�إىل  و��صنطن  يف  ن�رشت  وثيقة  يف  عرفات  ودعت  للفل�صطينيني،  و�صيا�صية  �قت�صادية 

�ال�صتقالة. وقالت �لوثيقة �إن ن�صيب �لفرد �لفل�صطيني من �لدخل �نخف�ص بن�صبة %30، 

.
و�أن معدل �لبطالة ت�صاعف ثالث مر�ت يف �ل�صفة و�لقطاع منذ 121993

�أجهزتها.  يف  ب�رشعة  تف�صت  �لتي  و�ملح�صوبية  �الإد�ري  �لف�صاد  من  �ل�صلطة  وعانت 

قد  عرفات  �إن  �لقول  عن  يتورع  مل  جهاد”  “حممد  نف�صها  فتح  قادة  كبار  �أحد  �إن  حتى 

. ونقل عن �صخ�صية �أخرى قولها “�لعربد�ت 
13

�أحاط نف�صه بثلة من �لل�صو�ص و�ملبتزين

و�ملح�صوبية  و�لر�صوة  �النحالل  عن  و�حلديث  �ل�صارع...،  يف  يومي  ب�صكل  متار�ص 

. ويف �أيار/ مايو 1997 �صدر تقرير جلنة �ملر�قبة يف �ملجل�ص �لت�رشيعي 
يزكم �الأنوف”14

�ل�صلطة  �أجهزة  يف  �ملايل  �لف�صاد  �أن  موؤكد�ً  �لذ�تي  �حلكم  ل�صلطة  �لتابع  �لفل�صطيني 

و�ل�رشقات قد طالت 326 مليون دوالر �أمريكي، وهو مبلغ هائل، وهو ما �أمكن ك�صفه، 

�لتي كانت بحدود مليار و500 مليون دوالر. وقد �صّوت  �ل�صلطة  �إىل ميز�نية  بالن�صبة 

مقابل �صوت و�حد(  )56 �صوتاً  �لثقة عن حكومة عرفات  �لت�رشيعي بحجب   �ملجل�ص 

ب�صبب ذلك. ويف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1999 وّقع ع�رشون مفكر�ً و�صخ�صية فل�صطينية 

“�لع�رشين” �لتي �تهمت �ل�صلطة بالف�صاد و�ملح�صوبية  بارزة حتت حكم �ل�صلطة وثيقة 

“�إن  قائالً:  �لو�صع  �رش�بي  ه�صام  و�صف  وقد  ذلك.  وغري  �حلريات...  وقمع  و�ل�صللية 
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عن  عاجزة  �إنها  �لفل�صطيني...،  �ل�صعب  متثل  ال  �حلايل  برتكيبها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�أ�صباب  �أحد  �لفل�صطيني، وهي نف�صها  �ل�صعب  �لذي يعي�صه  �لو�صع  �أي تغيري يف  �إحد�ث 

.
تفاقم و�صعه �ملاأ�صاوي”15

�حلمالت  ومن  �الأمني،  �ل�صلطة  قمع  من  �ملعار�صة  عانت  فقد  �أخرى،  جهة  ومن 

�أن �ل�صلطة �صنّت يف �ل�صنة �الأوىل من عمرها  �أن يت�صور  �مل�صتمرة الجتثاثها. وللقارئ 

�ل�صلطة  يتبع   كان 
2
363 كم �لذي ال تتجاوز م�صاحته  �عتقال. ويف قطاع غزة  حملة   12

�ل�صلطة د�همت   )1995/5/9-4/19( مثالً  و�حد  �صهر  ويف  و�عتقال.  توقيف  مركز   24 

. وتو�لت �حلمالت �الأمنية بعد 
16

57 م�صجد�ً 138 مرة، يف �إطار قمعها لالجتاه �الإ�صالمي

كل عملية جهادية، وكان �أ�صدها حملة �آذ�ر/ مار�ص 1996 �إثر �لعمليات �ال�صت�صهادية �لتي 

نفذتها حما�ص �نتقاماً ال�صت�صهاد يحيى عيا�ص. ومل تنجح حماوالت �حلو�ر بني �ل�صلطة 

وحما�ص، وحدث �أكرث من مرة �أن تعتقل �ل�صلطة حماوريها وتعذِّب عدد�ً منهم �أمثال ح�صن 

 يو�صف وجمال �صليم وغريهم. وقد جنح �لتن�صيق �الأمني �ل�صهيوين - �لفل�صطيني -

�الأمريكي يف �إحباط �لكثري من �لعمليات �جلهادية، ويف �لقب�ص على كثري من �ملجاهدين. 

1,600 معتقل  �أن هناك  �الإن�صان  �أعلنت منظمات حقوق   1997 يناير  �لثاين/  ويف كانون 

 .
17

فل�صطيني يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية بينهم 700 دون تهم �أو حماكمة

خام�سًا: الكيان االإ�سرائيلي:

خالل 52 عاماً من �إن�صائه )1948-2000( متكن �لكيان �ل�صهيوين من ��صتقد�م نحو 

مليونني و900 �ألف مهاجر يهودي، وتز�يد عدد �ليهود يف فل�صطني �ملحتلة من 650 �ألفاً 

يهود  من   %38 نحو  �أي   ،2000 �صنة  نهاية  يف  �ألفاً  و947  ماليني  �أربعة  �إىل   1948 �صنة 

.
18

�لعامل

�الحتاد  �نحالل  فمع  �لدولية،  عزلته  يتجاوز  �أن  �ل�صهيوين  �لكيان  و��صتطاع 

فتح  باجتاه  �ل�رشقية  �أوروبا  ودول  رو�صيا  “هرولت”  �ل�صيوعية  و�الأنظمة  �ل�صوفييتي 

�صفار�تها وتعزيز عالقاتها �ل�صيا�صية و�القت�صادية مع �لدولة �ل�صهيونية. ومع �ل�صعف 

�لعربي و�الإ�صالمي �إثر �حتالل �لكويت وحرب �خلليج )1990-1991(، وتوقيع م.ت.ف 

التفاقيات �أو�صلو، قامت �الأردن بعقد �تفاق ت�صوية �صلمية مع �لكيان �ل�صهيوين، وتبعتها 

عدد من �لدول �لعربية بتبادل فتح مكاتب متثيل جتاري ورعاية م�صالح )قطر، ُعمان، 
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ديبلوما�صية  عالقات  بفتح  �لعامل  يف  �أخرى  دولة  خم�صني  من  �أكرث  وقامت  تون�ص...(، 

و�قت�صادية مع �لكيان �ل�صهيوين.

�لوطنية  �ل�صلطة  تويل  ومع  �لعربية،  و�حلروب  �لتحرير  م�رشوع  تر�جع  ومع 

�ل�صهيوين،  للكيان  �مل�صلحة  �ملعار�صة  قمع  مهام  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية 

�القت�صادي.  منوه  م�صاعفة  من  مّكنته  �لن�صبي،  �ال�صتقر�ر  من  بحالة  �لكيان  ��صتمتع 

دوالر  مليون  و300  مليار   15 من  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  م�صاعفة  من  متكن  فقد 

بنحو �أي   2000 �صنة  دوالر  مليون  و400  مليار�ت   105 �إىل   1983 �صنة   �أمريكي 

�صبعة �أ�صعاف )689%(، ومل يعد حتت رحمة �مل�صاعد�ت �الأمريكية و�لهبات �خلارجية 

�لتي كانت ت�صكل �صنة 1983 نحو�ً من 25% من دخله �لقومي، فاأ�صبحت ال ت�صكل �أكرث 

�أربعة مليار�ت  3%، و�إن ظلت مبالغ �مل�صاعد�ت و�لهبات نف�صها دون تغيري )نحو  من 

 18,300 �إىل  �صنوياً(. و�رتفع معدل �لدخل �ل�صنوي للفرد يف �لكيان �ل�صهيوين  دوالر 

دوالر �أمريكي �صنة 2000 لي�صكل �أحد �أعلى �لدُّخول يف �لعامل.
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ق�صية فل�صطني 2000–2011

مقدمة:

�إذ  خمتلف،  بطابع  فل�صطني  ق�صية  و�لع�رشين  �حلادي  �لقرن  من  �الأول  �لعقد  طبع 

برزت �لعديد من �لعو�مل و�ملتغري�ت �لتي �أثَّرت يف م�صارها، ولكن دون �أن يوؤدي ذلك �إىل 

نتائج حا�صمة؛ وكان من �أبرز �الأحد�ث و�ملتغري�ت:

و�القت�صاد  �الأمن  �أركان  هزت  �لتي   )2005-2000( �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع   •
�الإ�رش�ئيلي، و�أبرزت بقوة مت�صك �ل�صعب �لفل�صطيني بحقوقه و�أر�صه ومقد�صاته.

�أ�صا�صياً يف  �صعود حما�ص كالعب رئي�صي يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، بعد �أن لعبت دور�ً   •
�لفل�صطينية  �حلكومة  و�صكلت  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  وفازت  �الأق�صى،  �نتفا�صة 

�لعا�رشة، وقامت بال�صيطرة على قطاع غزة، و�صدَّت بنجاح �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على 

�لقطاع، و�حتفظت ب�صعبية كبرية يف د�خل فل�صطني وخارجها.

حالة �النق�صام �لفل�صطيني، و�ل�رش�ع بني حركتي فتح وحما�ص، و�النق�صام �جلغر�يف   •
ل م.ت.ف وموؤ�ص�صاتها. يف �إد�رة �ل�صلطة بني ر�م �هلل وغزة، وتعطُّ

�صعف  مع  و�ليميني،  �لديني  �لتطرف  من  مزيد  نحو  �الإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  �جتاه   •
�الجتاهات �لي�صارية وتفككها.

و�صول م�صار �لت�صوية �إىل طريق م�صدود، بعد �الإ�رش�ر �الإ�رش�ئيلي على �ال�صتمر�ر   •
يف �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية، بالرغم من قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية بكافة �لتز�ماتها 

�ملرتتبة عليها يف خريطة �لطريق.

و�حتاللها  �الإرهاب”،  على  “�حلرب  ي�صمى  مبا  للعامل  �ملتحدة  �لواليات  �إ�صغال   •
حّل  يف  �أو  �الأو�صط،  �ل�رشق  حول  روؤيتها  فر�ص  يف  ف�صلها  مع  و�لعر�ق،  الأفغان�صتان 

�لق�صية �لفل�صطينية.

�لتغري�ت و�لثور�ت �لتي �صهدها �لعامل �لعربي منذ �صنة 2011، وجناح �لثورة يف م�رش   •
�أمام  �ملجال  و�نفتاح  �صعوبها،  �إر�دة  عن  تعّب  �أنظمة  قيام  نحو  و�الجتاه  وتون�ص...؛ 

�أكرث  منه،  قريبة  �أو  �الإ�رش�ئيلي  بالكيان  حميطة  جديدة  ��صرت�تيجية  ف�صاء�ت  ل  ت�صكُّ



134

الق�سية الفل�سطينية

تاأييد�ً لتيار�ت �ملقاومة. و�ختالل �ملنظومة �لتقليدية ملا يعرف مبحور دول “�العتد�ل” 

�لتي كانت تتخذ �صيا�صات مت�صاوقة مع �ل�صيا�صة �الأمريكية يف �ملنطقة.

�صعود تركيا كالعب مهم يف �ل�صيا�صة �الإقليمية، مع ميل تركي متز�يد لدعم �لق�صية   •
�لفل�صطينية، و�البتعاد عن “�إ�رش�ئيل”.

اأواًل: العدوان واملقاومة:

1. انتف��شة االأق�شى:

 Ariel Sharon �أريل �صارون  �إثر زيارة   ،2000/9/29 �الأق�صى يف  �نتفا�صة  �ندلعت 

زعيم حزب �لليكود Likud Party �ال�صتفز�زية �إىل حرم �مل�صجد �الأق�صى يف 2000/9/28. 

رئي�ص  من  وتاأييد�ً  مباركة  ثمة  �أن  و��صحاً  وكان 

 Ehud Barak بار�ك  �إيهود  �ل�صهيونية  �حلكومة 

600 جندي ملر�فقته، و��صتنفر  بـ  للزيارة حيث زوده 

و�أحيائها.  �لقد�ص  يف  و�رشطي  جندي  �ألف  من  �أكرث 

حيث  �الأق�صى،  عن  �لدفاع  على  �مل�صلمون  و�صمم 

�صقط يف �ملو�جهات �الأوىل خم�صة �صهد�ء، وجرح �أكرث 

جاهزة،  �لو�صع  ��صتعال  عنا�رش  وكانت  مئة.  من 

طريق  �إىل  �ل�صلمية  �لت�صوية  مفاو�صات  و�صلت  فقد 

�لقد�ص  يف  �ل�صهيونية  �الأطماع  وتاأكدت  م�صدود، 

م�صادرة  يف  �ل�صهاينة  و��صتمر  �الأق�صى،  و�مل�صجد 

�الأر��صي وتو�صيع �مل�صتعمر�ت. 

وبد� لبار�ك �أن “�حلل �لوحيد �لذي الح يف �الأفق كان دفع �لو�صع �إىل �النفجار”، كما 

�لت�صلب،  من  مزيد  �إظهار  �أر�د  ولعله   .
12000/10/25 يف  �رشي  �جتماع  يف  بنف�صه  قال 

عملية  وقف  يف  ذلك  و��صتثمار  �ل�صهيوين،  �ملجتمع  و�صط  �ل�صعبية  من  مزيد  وحتقيق 

�ل�صلطة  على  �ل�صغط  من  مزيد  حتقيق  ليت�صنى  متتالية،  �أزمات  يف  �إدخالها  �أو  �لت�صوية 

�لفل�صطينية، �لتي �أثبتت �ل�صنو�ت �ملا�صية قابليتها للتنازل و�لرت�جع، وتخفي�ص �صقف 

مطالبها.

• �ش�رون يعتدي على حرمة 
امل�شجد االأق�شى �شنة 2000
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و�أفرزت �النتفا�صة عدد�ً من �حلقائق و�ملوؤ�رش�ت �أهمها:

�إن �الأمة �الإ�صالمية ما تز�ل حية، بالرغم من �جلر�ح �لتي �أثخنتها، و�أن روح �ملقاومة   .1

و�ل�صمود و�ال�صتعد�د للبذل و�لت�صحية مل تخمد. فقد خرجت �ملظاهر�ت بع�رش�ت 

�ملغرب  �أق�صى  يف  �لرباط  من  �الإ�صالمي،  �لعامل  بلد�ن  يف  �الآالف  مبئات  بل  �الآالف 

وحتى جاكرتا يف �أق�صى �مل�رشق �الإ�صالمي، كلها تهتف لالأق�صى و�لقد�ص وفل�صطني، 

وتطالب باجلهاد، وتقدم ما لديها من تبعات ودعم. فكانت حلظات ر�ئعة من �أخوة 

�الإ�صالم ووحدة �الأمة. وظهرت جتليات �الإمكانات �لكبى لهذه �الأمة لتحقيق �لن�رش 

لو �صلكت طريق �جلهاد.

جتاوز  يف  �صبباً  وتكون  بل  وتوحدهم،  �مل�صلمني  جتمع  ق�صية  فل�صطني  ق�صية  �إن   .2

خالفاتهم و�لرتكيز على �لعدو �ل�صهيوين �مل�صرتك. و�أن هذه �لق�صية غدت �لق�صية 

يجتمعون  عدو  وال  �لق�صية،  كهذه  جتمعهم  ق�صية  فال  �الإ�صالمي،  للعامل  �ملركزية 

�صده كهذ� �لعدو.

وجهت �النتفا�صة �رشبة قا�صية مل�رشوع �لت�صوية �ل�صلمية و�لتطبيع مع �لعدو، وبرز   .3

�خليار �جلهادي كخيار �أمثل.

�ليومي،  حياتهم  و�أ�صلوب  �لنا�ص  تفكري  طريقة  على  �نعك�صت  �النتفا�صة  هذه  �إن   .4

�لروح  وتكر�صت  �أمريكا،  �صّد  �لعد�ء  و��صتد  �ل�صهيوين،  للم�رشوع  �لعد�ء  فا�صتد 

�جلهادية وروح �لتكافل، وجتاوبت �جلماهري مع دعو�ت مقاطعة �لب�صائع �الأمريكية 

و�الإ�رش�ئيلية، حتى غرّي �ملاليني من �أ�صلوب طعامهم و�رش�بهم �ليومي، ومن لبا�صهم 

�جتماعية �صعبية،  تنقلهم و�ت�صاالتهم وترفيههم، فكانت مدر�صة تربوية  وو�صائل 

و��صطرت  بل  نتائجها.  مثل  �إىل  للو�صول  �صنو�ت  �الإ�صالح  حركات  �حتاجت  رمبا 

بل  �ل�صهيوين،  بالكيان  �لعالقة  عدم  �إعالنات  الإنز�ل  �الأمريكية  �الأجنبية  �ل�رشكات 

بريال  تبعت  �لتي  مكدونالدز  مطاعم  مع  حدث  كما  �النتفا�صة،  ل�صحايا  و�لتبع 

.
2
�صعودي لكل وجبة طعام، لعالج جرحى �النتفا�صة

برزت �أهمية �الإعالم ودوره يف �لتعبئة، �إذ متكن �مل�صلمون من ك�رش �لطوق �الإعالمي   .5

و�لبيد  �الإنرتنت  وخدمات  �لعربية،  �لف�صائيات  خالل  من  �ملت�صهني،  �لغربي 

�الإلكرتوين، وخ�صو�صاً يف �ملر�حل �الأوىل من �النتفا�صة.
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كل  يف  �لو��صعة  �ل�صعبية  بامل�صاركة  �النتفا�صة  هذه  متيزت  فقد  �أخرى،  جهة  ومن 

�لوقت  يف  متيزت  كما  �لفل�صطينية.  �لتيار�ت  كافة  ومب�صاركة  �ملحتلة،  فل�صطني  �أرجاء 

نف�صه، ب�صدة �لقمع �ل�صهيوين �لذي متادى يف قتل �الأطفال و�الأبرياء و��صتخد�م �الأ�صلحة 

�صحق  يف  تبارو�  �لذين  “�ل�صهاينة”  �ل�صالم  �أدعياء  �صوء�ت  و�نك�صفت  دولياً،  �ملحرمة 

�النتفا�صة �ملباركة.

وقد �صهدت �صنة 2005 ُخفوت موجة �نتفا�صة �الأق�صى، وكان ذلك نتيجة �الأو�صاع 

�لتي تلَت وفاة يا�رش عرفات، و�نتخاب حممود عبا�ص رئي�صاً لل�صلطة، وب�صبب �ن�صغال 

لالنتخابات  �لتح�صري  ويف  �لبلدية  �النتخابات  يف  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني 

من  �لتهدئة   2005/1/22 يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �إعالن  �إىل  باالإ�صافة  �لت�رشيعية، 

جانب و�حد، ثّم �إعالن وقف �إطالق �لنار بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” يف 8 �صباط/ فب�ير. 

 4,242 �ل�صهد�ء  عدد  بلغ   2005/12/31 حتى   2000/9/28 من  �لفرتة  وخالل 

وت�صفية  �غتيال  بعمليات  �ل�صلطات  وقامت  �صهيدة.  و270  طفالً،   793 بينهم  �صهيد�ً، 

�الإ�رش�ئيلية  �حلو�جز  على  �الإعاقة  ب�صبب  و��صت�صهد  مو�طناً،   376 لـ  ميد�نية  ج�صدية 

و�ل�رشطان.  و�لكلى  �لقلب  مر�صى  من  م�صن  و�صيخ  و�صيدة  طفل  بني  ما  مري�صاً   140

�لفل�صطينية وُخفوت  �لتهدئة  �إعالن  . وبالرغم من 
3ً
46,068 جريحا وبلغ عدد �جلرحى 

�النتفا�صة، �إال �أن �أعد�د �ل�صجناء ز�دت، فبعد �أن كانت هناك نحو 7,800 يف مطلع 2005 

�رتفع عددهم �إىل نحو 9,200 �صجيناً يف نهاية �ل�صنة نف�صها. ومّت �عتقال 3,495 فل�صطيني 

 .
4
خالل �صنة 2005 ظّل منهم 1,600 حمجوزين خلف �لق�صبان

يا�رش  ُو�صع  �الأق�صى  �نتفا�صة  ويف 

يف مقره  يف  قا�ص ٍ ح�صار  حتت   عرفات 

ر�م �هلل لنحو �صنتني ون�صف، وتويف يف ظروف 

عدد  ��صت�صهد  كما   .2004/11/11 يف  مريبة 

�صليم  جمال  �أمثال  �لكبار  حما�ص  قادة  من 

و�صالح   ،2001/7/31 يف  من�صور  وجمال 

�صنب  �أبو  و�إ�صماعيل   ،2002/7/22 �صحادة يف 

�أق�صى  �إحدى  حما�ص  وتلقت   .2003/8/21 يف 

 ،2004/3/22 �ل�رشبات با�صت�صهاد زعيمها �لروحي وموؤ�ص�صها �ل�صيخ �أحمد يا�صني يف 

• ي��رش عرف�ت ي�ش�فر للعالج يف فرن�ش� 
�شنة 2004
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ثم تبعه ��صت�صهاد عبد �لعزيز �لرنتي�صي يف 2004/4/17. وبلغ عدد �صهد�ء كتائب �لق�صام 

��صت�صهد كما   .)2005 نهاية   –  2000/9/28( �الأق�صى  �نتفا�صة  خالل  �صهد�ء   604 

�غتيال  عملية  يف  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني  م�صطفى  علي  �أبو 

�صهيونية يف 2001/8/27.

• اأب� علي م�شطفى• جم�ل من�ش�ر• جم�ل �شليم

• �شالح �شح�دة• اإ�شم�عيل اأب� �شنب

• ال�شيخ اأحمد ي��شني اإىل الي�ش�ر وبج�نبه �ش�رة ملك�ن • عبد العزيز الرنتي�شي
ا�شت�شه�ده، ويظهر فيه اآث�ر دمه وبق�ي� كر�شيه املتحرك
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كلي  ب�صكل  دمرت  �لتي  �ملنازل  عدد  وبلغ 

وجزئي 71,470 منزالً، وعدد موؤ�ص�صات �لرتبية 

مدر�صة   316 للق�صف  تعر�صت  �لتي  و�لتعليم 

كما  وجامعة،  وتعليم  تربية  ومكاتب  ومديرية 

ع�صكرية.  ثكنات  �إىل  مدر�صة   43 حتويل  مّت 

مليون  وتدمري  باقتالع  �الإ�رش�ئيليون  وقام 

عن  �لعاطلني  ن�صبة  وبلغت  �صجرة.  �ألف  و355 

يف  �لفقر  ن�صبة  �أما   ،2005 �صنة   %28.4 �لعمل 

�الأر��صي �لفل�صطينية، جر�ء �الإغالق و�حل�صار 

�الإ�رش�ئيلي حتى نهاية �صنة 2004، فبلغت %42 

بو�قع 63.2% يف قطاع غزة، و31.2% يف �ل�صفة 

�القت�صاد  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  وت�صري  �لغربية. 

�لفل�صطيني )�لنا�صئ �ملنهك( قد خ�رش منذ �ندالع 

مليار�ً   15 نحو   2005/9/29 وحتى  �النتفا�صة 

 .
5
و600 مليون دوالر

كافة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �صاركت  وقد 

�لتقدير�ت  وح�صب  �لع�صكرية.  �لعمليات  يف 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  نّفذت  فقد  �الإ�رش�ئيلية 

 2000/9/29 من  �لفرتة  يف  عمليات   22,406

�ال�صت�صهادية  وبعملياتها  �لبارز  بدورها  حما�ص  حركة  ومتيزت   .
62005/7/24 وحتى 

يف  معظمها  نفذ  حيث  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  يف  �الأمن  وزعزعت  هائالً،  دوياً  �أحدثت  �لتي 

135 عملية ��صت�صهادية، نفذت  2005/12/1 حدثت  1948. وحتى  فل�صطني �ملحتلة �صنة 

�الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  نفذتها  كثرية  عمليات  �إىل  باالإ�صافة  عملية،   61 منها  حما�ص 

 .
7
و�جلهاد �الإ�صالمي...

�مل�صتوطنني  �صّد  �لر�صا�ص  �إطالق  عمليات  على  �الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  وركزت 

وقو�ت �الحتالل يف �ل�صفة و�لقطاع. وكان حلركة �جلهاد �الإ�صالمي دورها �ملتميز من 

خالل جمموعة من �لعمليات �لقوية �ملوؤثرة، كما نفذت �جلبهتان �ل�صعبية و�لديوقر�طية 

�ل�صياحة  وزير  �غتيال  عملية  �الإ�صارة  ت�صتحق  �لتي  �لعمليات  ومن  �لعمليات.  من  عدد�ً 

• تدمري املن�زل

• تدمري امل�ؤ�ش�ش�ت التعليمية

• اقتالع االأ�شج�ر
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يف   Rehavam Zeʼevi زئيفي  رحبعام  �الإ�رش�ئيلي 

ومن  �جلي�ص،  يف  �صابق  جرن�ل  وهو   ،2001/10/17
�ل�صعبية هذه  �ل�صهاينة تطرفاً. وقد نفذت �جلبهة  �أ�صد 

�لعملية �نتقاماً الغتيال �أمينها �لعام �أبو علي م�صطفى.

لكن �لعمليات �ال�صت�صهادية على قلتها �لن�صبية كانت 

�الأكرث �أثر�ً. وينبغي �الإ�صارة �إىل �أن كثري�ً من �الإ�صابات 

�حلقيقة  يف  هي  �الإ�رش�ئيليني  “�ملدنيني”  �صفوف  يف 

يف  تقريباً  �ليهود  كل  �إن  �إذ  �حتياط،  جنود  يف  �إ�صابات 

للتدريب  يخ�صعون   18 �لـ  �صن  فوق  �ملحتلة  فل�صطني 

لل�صهد�ء  �لكبى  �الأغلبية  �أما  �لن�صاء.  �أم  �لرجال  من  كانو�  �صو�ء  �الإجباري،  �لع�صكري 

�لفل�صطينيني فهي من �ملدنيني. وي�صري تقرير جهاز �الأمن �لعام �الإ�رش�ئيلي )�ل�صاباك( 

 1,513 )Shabak( Israel Security Agency–ISA )�ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية( �إىل مقتل 
.
�إ�رش�ئيلياً وجرح 3,380 �آخرين منذ بدء �النتفا�صة وحتى متوز/ يوليو 82005

وقد عانى �لكيان �ل�صهيوين من تدهور و�صعه �القت�صادي، و�لذي كان ي�صهد �زدهار�ً 

كبري�ً قبل بدء �النتفا�صة. فقد تعّطلت �ل�صياحة تقريباً يف �ل�صنتني �الأوليني لالنتفا�صة، 

وهي �لتي متثل ثاين �أكرث م�صدر للدخل. و�رتفع عدد �الإ�رش�ئيليني حتت خط �لفقر �إىل 

نحو 22% يف �آخر �صنة 2004، ح�صب تقرير ن�رشته موؤ�ص�صة �لتاأمني �لوطني �حلكومية، 

 .
9ً
ذكر �إن عددهم بلغ مليوناً و534 �ألفا

�صنة  فاإن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  عن  �صادر  ر�صمي  تقرير  وح�صب 

2002 كانت �الأ�صو�أ من �لناحية �القت�صادية يف تاريخ �لكيان �ل�صهيوين منذ خم�صني عاماً 
)1953-2003(. وذكر �لتقرير �أن �لناجت �ملحلي �الإجمايل تر�جع بن�صبة 1% �صنة 2002، 

 .
102000 �صنة   %7.4 بارتفاع  مقارنة   2001 �صنة   %0.9 بن�صبة  النخفا�ص  ��صتمر�ر�ً 

 18,600 )من  دوالر  �آالف  ثالثة  بنحو  �لفرد  ناجت  ملعدل  �ل�صنوي  �ملعدل  و�نخف�ص 

�القت�صادي  �لق�صم  تقرير  وح�صب   .)2002 �صنة  دوالر   15,600 �إىل   2000 �صنة  دوالر 

كما  متجر،  �ألف   50 نحو   2002 �صنة  يف  �أغلق  فقد   )Lahav )الهاف  �مل�صتقلني  �حتاد  يف 

. وح�صب 
يتوقع �إغالق ع�رش�ت �الآالف من �مل�صاريع �لتجارية و�ملتو�صطة �صنة 112003

بع�ص �لتقدير�ت فاإن جمموع �خل�صائر �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية خالل �ل�صنتني �الأوليني 

لالنتفا�صة بلغت نحو ثمانية مليار�ت دوالر �أي نحو 11 مليون دوالر يومياً.

• رحبع�م زئيفي
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مل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  هو  �النتفا�صة  �أحدثته  �لذي  �جلوهري  �لفرق  فاإن  وهكذ� 

يعد �جلهة �لوحيدة �لتي تدفع ثمن �الحتالل و�لغطر�صة �ل�صهيونية من �صهد�ء وجرحى 

ودمار، و�إمنا �أ�صبح �لكيان �الإ�رش�ئيلي يدفع غالياً ثمن �حتالله وظلمه.

�صميم  يف  و�أ�صابته  �ل�صهيوين،  �لكيان  يف  عميقة  هزة  �النتفا�صة  هذه  �أحدثت  لقد 

�الأمن و�الزدهار �القت�صادي. و�أخذ  �ملادي، وهما  �للتني بنى عليهما وجوده  �لقاعدتني 

�أوروبا  �إىل  �لكيان �ل�صهيوين  �ليهود يحزمون حقائبهم ويغادرون  ع�رش�ت �الآالف من 

�ليهود  من   %25 من  �أكرث  �أن  �لعام  �لر�أي  ��صتطالعات  و�أظهرت  و�أ�صرت�ليا،  و�أمريكا 

جريدة  �أجرته  ��صتطالع  و�أظهر  �لبالد.  وترك  �ملغادرة  يف  جدياً  يفكرون  فل�صطني  يف 

 %69 �أن   2002/11/29 يوم   The Jerusalem Post �الإ�رش�ئيلية  بو�صت  �جلريوز�ليم 

من �الإ�رش�ئيليني يعي�صون حالة �خلوف من �لتعر�ص الإ�صابات �أو �ملوت ب�صبب �لعمليات 

�أظهر  فقد  �لفل�صطينية  �ملعاناة  ق�صوة  من  �لرغم  على  فاإنه  �ملقابل،  ويف   .
12

�ال�صت�صهادية

��صتمر�ر  يوؤيدون  �لفل�صطينيني  من   %80 �أن   2002/12/18 يف  ن�رش  للر�أي  ��صتطالع 

.
13

�النتفا�صة، و�أن 63% يوؤيدون �لعمليات �ال�صت�صهادية

2. العدوان واملق�ومة 2011-2006:

تابعت “�إ�رش�ئيل” عدو�نها يف �لفرتة 2006-2011، كما تابعت �لف�صائل �لفل�صطينية 

مقاومتها، و�إن بوترية و�أ�صكال خمتلفة. وكان من �أبرز مالمح هذه �لفرتة:

�رشب �ملقاومة �لفل�صطينية وتفكيك معظم خالياها يف �ل�صفة �لغربية، ب�صبب �لتعاون   •
�ل�صامل و�ملنهجي بني �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل وبني �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

حما�ص،  تقودها  �لتي  �حلكومة  برعاية  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  تطور   •
�الأ�صلحة، ومن تطوير  �ملقاومة، ومن تهريب  �الآالف من عنا�رش  ومتكنها من جتنيد 

�حل�صار  وبحالة  �لعدو،  باإمكانات  مقارنة  حمدود  ب�صكل  و�إن  �ل�صاروخية  �إمكاناتها 

�خلانق �لتي تعي�صها.

من  خ�صو�صاً  �ملقاومة،  عمليات  يف  �ل�صو�ريخ  �إطالق  على  كبري  ب�صكل  �العتماد   •
قطاع غزة، وُخفوت ظاهرة �لعمليات �ال�صت�صهادية �لتي طبعت �نتفا�صة �الأق�صى. 

�لفرتة  خالل  �لقطاع  من  قذيفة  و3,758  �صاروخاً   5,765 نحو  �إطالق  مّت  �إذ 

 2006-2010 مبا يف ذلك نحو 742 �صاروخاً وقذيفة �أطلقت خالل �لعدو�ن على غزة

، بينما مل تنفذ، بح�صب �عرت�ف �ل�صاباك، �صوى ثمانية عمليات 
يف �لعام 142009/2008



141

ق�سية فل�سطني 2000–2011

 .
15ً

�إ�رش�ئيليا  19 مقتل  �إىل  �أدت  ��صت�صهادية 

تاأثريها  �أن  �إال  �ل�صو�ريخ  كرثة  من  وبالرغم 

�الأحيان  معظم  يف  كانت  الأنها  حمدود�ً،  كان 

ح�صوة  وذ�ت  �ملدى  وق�صرية  �لدقة  عدية 

�الإح�صاء�ت  وبح�صب  خفيفة.  متفجرة 

وجرح  �إ�رش�ئيلياً   17 قتل  فقد  �الإ�رش�ئيلية 

 2009-2006 �لفرتة  خالل  �آخرين   1,150

نتيجة �إطالق هذه �ل�صو�ريخ و�لقذ�ئف مبا يف ذلك خم�صة قتلى يف �أثناء �لعدو�ن على 

غزة �صنة 2009. ومع ذلك فقد كان تاأثريها �ملعنوي كبري�ً، الأنها و�صعت نحو مليون 

.
16

�إ�رش�ئيلي، يف �ملنطقة �لقريبة من قطاع غزة، يف د�ئرة �خلوف و�ال�صتهد�ف

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على لبنان يف �صيف 2006، وعلى قطاع غزة �أو�خر 2008 و�أو�ئل   •
.2009

ويف �لفرتة 2006-2010 ��صت�صهد من �لفل�صطينيني 3,293، وجرح 12,054 �آخرين، 

وكان من بني �جلرحى �صنة 2010 عدد من �ملت�صامنني �لدوليني. �أما �الإ�رش�ئيليون فقد ُقتل 

. ومن خالل مقارنة ب�صيطة، يت�صح 
17

منهم يف �لفرتة نف�صها 105، وجرح 1,573 �آخرين

حجم �ملعاناة و�ملجازر �لتي يتعر�ص لها �لفل�صطينيون ب�صبب �الآلة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية 

�ملتفوقة و�ملتغطر�صة، يف �لوقت �لذي يقاوم فيه �لفل�صطينيون باإمكاناتهم �لب�صيطة. كما 

يعك�ص ذلك حالة �النق�صام �لفل�صطيني �لتي جعلت طرفاً فل�صطينياً يقوم بتعطيل و�رشب 

�لعمل �ملقاوم يف �ل�صفة �لغربية يف معظم �لفرتة؛ بينما مل يكن هناك �حتكاك مبا�رش مع 

قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنني يف قطاع غزة، ب�صبب �ن�صحاب �الإ�رش�ئيليني منه.

تركزت �حلمالت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية 

بهدف  غزة،  قطاع  على  �لفرتة  هذه  يف 

�ملقاومة،  و�رشب  حما�ص،  حكومة  �إ�صقاط 

�أبرز  من  وكان  �صو�ريخها.  و�إ�صكات 

�لتي  �ل�صيف”  “�أمطار  عملية  �حلمالت 

 ،2006/10/31-6/26 �لفرتة  يف  ��صتمرت 

 و�لتي جاءت بعد قيام حما�ص، بالتعاون مع

• اإطالق ال�ش�اريخ

• عملية اأمط�ر ال�شيف
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جلان �ملقاومة �ل�صعبية وجي�ص �الإ�صالم، بعملية “�لوهم �ملتبدد” �لتي �أدت �إىل �أ�رش �جلندي 

�الإ�رش�ئيلي جلعاد �صاليط Gilad Shalit. وقد �أدت عملية “�أمطار �ل�صيف” �إىل ��صت�صهاد 

 400 فل�صطيني وجرح 1,852 �آخرين. كما نفذت “�إ�رش�ئيل” حملة “غيوم �خلريف” يف

 353 وجرح  فل�صطينيني   105 ��صت�صهاد  �إىل  �أدت  �لتي   ،2006 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

 107 ال�صت�صهاد  �أدت  و�لتي   ،2008/3/3-2/27 يف  �ل�صاخن”  “�ل�صتاء  وحملة  �آخرين؛ 

فل�صطينيني. وبالتاأكيد فاإن مثل هذه �حلمالت كانت ُتو�جه مبقاومة بطولية، و�إن كانت 

.
18

غري متكافئة، من �ملقاومة �لفل�صطينية

�الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  فكانت  و�ت�صاعاً،  �رش��صة  �الإ�رش�ئيلية  �حلمالت  �أ�صدُّ  �أما 

با�صم  ُعرفت  و�لتي   ،2009/1/18-2008/12/27 �لفرتة  يف  غزة  قطاع  على  �ل�صامل 

�حلرب  �آلة  و�جهت  وقد  �لفرقان”.  “معركة  �ملقاومة  و�صمتها  �مل�صبوب”،  “�لر�صا�ص 
قوى  وباقي  حما�ص  قبل  من  عنيفة  ومقاومة  بطولياً  �صمود�ً  �ملدمرة  �الإ�رش�ئيلية 

قوى  ك�رش  ويف  �لقطاع،  �حتالل  يف  �لنهاية  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  فف�صلت  �ملقاومة، 

غري  �الن�صحاب  �إىل  فا�صطرت  حما�ص،  تقودها  �لتي  �حلكومة  �إ�صقاط  ويف  �ملقاومة، 

�أعطى ذلك دفعاً معنوياً كبري�ً لقوى �ملقاومة، وم�صاندة  �مل�رشوط من قطاع غزة. وقد 

فل�صطينية وعربية و�إ�صالمية ودولية و��صعة لها. وقد ��صت�صهد يف �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 

5,450 �آخرين، كما مّت تدمري  417 طفالً و108 ن�صاء، وجرح  1,334 فل�صطينياً، بينهم 

• العدوان االإ�رشائيلي على قط�ع غزة،  2009/2008
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�أكرث  وت�رشر  منزالً   5,356

ب�صكل  �آخر  منزل  �ألف   16 من 

فلم  “�إ�رش�ئيل”  �أما  جزئي. 

تعرتف �إال مبقتل 9 �إ�رش�ئيليني، 

ونحو 185 جريحاً؛ بينما قدَّرت 

قوى �ملقاومة �أنها قتلت نحو 80  

.
19

�إ�رش�ئيلياً خالل هذ� �لعدو�ن

�الأ�رشى  �أو�صاع  وكانت 

�الحتالل  �صجون  يف  و�ملعتقلني 

�ملعاناة  مظاهر  �أكب  �أحد 

وتز�يد  �الأق�صى؛  �نتفا�صة  وقف  بعد  حتى  �العتقال  حمالت  تتوقف  ومل  �لفل�صطينية. 

2007 ما جمموعه  عدد �ملعتقلني لي�صل يف نهاية �صنة 

�لغربية،  �ل�صفة  من   10,485 منهم  معتقالً،   11,550

و860 من قطاع غزة، و140 من فل�صطني �ملحتلة �صنة 

�ل�صنة  تلك  ويف  �لعرب.  �ملعتقلني  وع�رش�ت   ،1948

 47 منهم   ،52 �الأ�رشى  و�لوزر�ء  �لنو�ب  عدد  و�صل 

نائباً عن �ملجل�ص �لت�رشيعي، ينتمي 42 منهم �إىل قائمة 

�لتغيري و�الإ�صالح )حما�ص(، و�أربعة من حركة فتح، 

وثالثة �عتقلو� قبل �النتخابات �لت�رشيعية، باالإ�صافة 

.
20

�إىل �أحمد �صعد�ت �الأمني �لعام للجبهة �ل�صعبية

ويف مطلع �صنة 2011 كان ما يز�ل يف 

�صجون �الحتالل نحو �صبعة �آالف �أ�صري، 

�العتقال  حمالت  �أن  �إىل  �الإ�صارة  مع 

يجري  �أنه  غري  م�صتمرة،  حمالت  هي 

�إطالق �رش�ح �مل�صجونني يف �أحيان عديدة 

�رشعان  ولكنهم  �أ�صهر،  ب�صعة  بعد 

�صهدت  فقد  باآخرين؛  ي�صتبدلون  ما 

• اإ�رشار على االنت�ش�ر ب�لرغم 
من االعتق�ل

• اأحمد �شعدات

• من �شح�ي� العدوان االإ�رشائيلي على قط�ع غزة 
2009/2008
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 7,500 نحو  �عتقال   2007 �صنة 

فل�صطيني، مقارنة بنحو 5,800 �صنة 

 ،2009 �صنة   5,100 ونحو   ،2008
ولعل   .2010 �صنة   4,200 ونحو 

حدة  تر�جع  على  تدل  �الإح�صائيات 

�ملقاومة، ب�صبب تز�يد فعالية �لتعاون 

يف  فيا�ص  �صالم  حكومة  بني  �الأمني 

ر�م �هلل وبني �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

لبنان،  على  �صامالً  عدو�ناً  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �صنّت  �لفرتة،  هذه  وخالل 

يف  يوماً   33 ��صتمر  لبريوت،  �جلنوبية  و�ل�صاحية  لبنان  جنوب  بالذ�ت  ��صتهدف 

وباقي  �هلل  حزب  قبل  من  بطولية  مبقاومة  ووجهت  وقد  7/12-2006/8/14؛  �لفرتة 

وقد  �أهد�فها.  حتقيق  يف  وف�صلها  �الإ�رش�ئيلية،  �لقو�ت  الندحار  �أدى  مما  �ملقاومة،  قوى 

نحو  تهجري  ومّت  �آخرين،   3,700 وجرح  لبناين   1,400 ��صت�صهاد  �إىل  �حلرب  �أدت 

بنحو �أ�رش�ر  فلحقت  �لتحتية،  �لبنى  يف  كبري  دمار  وحدث  موؤقت،  ب�صكل  �ألفاً   937 
و1,187  قتيل،   400 بنحو  �الإ�رش�ئيلية  �خل�صائر  وُقدِّرت  ج�رش�ً.  و145  منزل،  �آالف   7
 جريحاً، وت�رشر نحو 11 �ألف منزل نتيجة �صقوط 3,204 �صو�ريخ كاتيو�صا، كما �أعلن

بحريتني وبارجتني  مدرعة  و30  مريكافا،  دبابة   120 تدمري  من  متكن  �أنه  �هلل   حزب 

.
21

و5 مروحيات

• العدوان االإ�رشائيلي على لبن�ن، 2006

• اأ�رشى فل�شطيني�ن يف �شج�ن االحتالل



145

ق�سية فل�سطني 2000–2011

وبالرغم من �نتهاء �نتفا�صة �الأق�صى، و�الأو�صاع �ال�صتثنائية �لتي ت�صهدها �ل�صفة 

وتطويرها  �لفرتة،  تلك  �صهدتها  �لتي  �لبطولية  �ملقاومات  فاإن  غزة،  وح�صار  �لغربية، 

تز�ل  ما  �جلهاد  روح  �أن  يوؤكد  �ل�صو�ريخ،  جمال  يف  وخ�صو�صاً  �لت�صليحية  الإمكاناتها 

قوية يف هذه �الأمة، و�أن قوى �ملقاومة، وخ�صو�صاً �الإ�صالمية، قادرة على تقدمي “�إن�صان” 

يف  �خل�صائر  و�إنز�ل  �الإبد�ع،  على  وقدرته  وت�صحيته،  وجر�أته  ب�صموده  يت�صم  جديد 

�لعدو.

ثانيًا: الو�سع الداخلي الفل�سطيني:

�لقرن من  �الأول  �لعقد  ميَّزت  �لتي  �لد�خلي  �لو�صع  �صمات  �أبرز  من   كان 

�لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  وجناحها  حما�ص،  حركة  �صعود  و�لع�رشين:  �حلادي 

و�صيطرتها على قطاع غزة، ووفاة �أبي عمار وحلول �أبي مازن مكانه، و�رتباك م�صرية 

ل عمل م.ت.ف وموؤ�ص�صاتها، وتر�جع  �لفل�صطيني، وتعطُّ حركة فتح، وحالة �النق�صام 

�خلم�ص  �ل�صنو�ت  يف  �ن�صغل  قد  �لفل�صطيني  �لعام  �ملز�ج  كان  و�إذ�  �لفل�صطيني.  �لي�صار 

�ل�صنو�ت  يف  �ن�صغل  فقد  ودعمها،  �الأق�صى  �نتفا�صة  وتفعيل  باملقاومة  �لعقد  من  �الأوىل 

�لتالية برتتيبات �لبيت �لد�خلي �لفل�صطيني و�مل�صاحلة �لوطنية، وفّك �حل�صار.

1. م�ش�ر ال�شلطة الفل�شطينية:

�الأمنية  �لقب�صة  كانت  وبينما  لََقه. 
َ
و�أ وهجه  �ملقاوم  للعمل  �الأق�صى  �نتفا�صة  �أعادت 

لل�صلطة �لفل�صطينية ت�صعف، كانت تزد�د م�صاحة �لعمل �ملقاوم، وتن�صم �إليه كافة فئات 

��صتفادت حركة حما�ص وقوى  �لفل�صطيني وف�صائله مبا فيها حركة فتح. وقد  �ل�صعب 

�ملقاومة من تلك �لظروف يف �إعادة ترتيب بنيتها �لد�خلية.

�نتفا�صة �الأق�صى مع �صعود �صعبية حركة حما�ص. وهو �صعود  ولذلك، تر�فقت 

وقيادة  فتح  �صعبية  تر�جع  ومع  ومتيّزه،  حلما�ص  �ملقاوم  �لدور  قوة  مع  تر�فق 

�ل�صلطة نتيجة �صوء �الإد�رة و�لف�صاد �لذي طبع عمل �ل�صلطة يف �لفرتة �ل�صابقة. ومع 

�رشطتها،  ومقار  مر�كزها  وتدمري  �الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  �ل�صلطة  مناطق  تعر�ص 

2004/11/11، فقد  2002 وحتى قبيل وفاته يف  �آذ�ر/ مار�ص  �أبي عمار، منذ  وح�صار 

على  �ملو�فقة  خالل  من  �الأمريكية،  �الإ�رش�ئيلية  لل�صغوط  لال�صتجابة  �ل�صلطة  �جتهت 
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 ،George W. Bush �البن  بو�ص  جورج  طرحه  �لذي  �لطريق”،  “خريطة  م�رشوع 

��صتحد�ث  يت�صمن  و�لذي  �الأمريكي،  �لت�صور  وفق  �ل�صلطة”  بـ“�إ�صالح  و�لقيام 

�لرئي�ص  �صالحيات  لتقلي�ص  �ل�صالحيات  من  عدد�ً  و�إعطائه  �لوزر�ء،  رئي�ص  من�صب 

من  عدد  �إىل  باالإ�صافة  �أجهزة؛  ثالثة  يف  �لت�صعة  �الأمنية  �الأجهزة  ودمج  عرفات، 

و�ملالية. �الإد�رية  �الإ�صالحات 

4/29-2003/9/6، وجنح يف عقد  �لفرتة  �لوزر�ء يف  وقد توىل حممود عبا�ص رئا�صة 

تهدئة يف �لفرتة 6/29-2003/8/21، حيث �نهارت �إثر �غتيال �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية للقيادي 

2003/8/21. وقد و�جه عبا�ص عدد�ً من �ل�صعوبات يف  �أبو �صنب يف  �إ�صماعيل  يف حما�ص 

تعامله مع �لرئي�ص عرفات ومع �لف�صائل ومع �الإ�رش�ئيليني مما �أدى �إىل ��صتقالته. وقد 

و�لثامنة  �ل�صابعة  �لفل�صطينية  �لوز�ر�ت  �صّكل  �لذي  )�أبو عالء(،  �أحمد قريع  توىل مكانه 

و�لتا�صعة، و�لتي غطت �لفرتة 2003/10/5-2006/3/27، وتوىل وز�رة �ملالية فيها �صالم 

فيا�ص.

ب�صبب  �الإنهاك  من   2004 �صنة  �النتفا�صة  عانت 

وح�صية �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وب�صبب �صّح �الإمكانيات، 

و�صعف �لدعم �لعربي و�الإ�صالمي و�لدويل. ويف �صيف 

من  �ملئات  دحالن  حممد  فتح  يف  �لقيادي  حّرك   2004

�لرئي�ص  ��صتهدفت  و�حتجاجات  مظاهر�ت  يف  �أن�صاره 

عرفات بحجة �ملطالبة باالإ�صالح، ولقيت �الحتجاجات 

قطاع  يف  خ�صو�صاً  فتح  قياد�ت  من  عدد  من  دعماً 

�الأمريكيني و�الحتاد  من  و��صحاً  لقيت دعماً  غزة، كما 

عالمات  �ملظاهر�ت  هذه  على  �أثري  وقد  �الأوروبي. 

�حلقيقية  و�أهد�فها  بتوقيتها  متعلقة  كثرية  ��صتفهام 

�أثريت  كما  �مل�صتهدف؛  و�ل�صخ�ص  مثرييها  وطبيعة 

�أو �صكوت حممود  ��صتفهام عن عدم �عرت��ص  عالمات 

عرفات  �أ�صيب  �صهر،  بنحو  ذلك  وبعد  عليها.  عبا�ص 

باري�ص،  يف  للعالج  �إر�صاله  ��صتدعى  غام�ص،  مبر�ص 

من  �لعديد  و�صط   ،2004/11/11 يف  هناك  تويف  �أنه  غري 

• اأحمد قريع

• حممد دحالن
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نقل  ومّت  لوفاته.  �حلقيقي  �ل�صبب  حول  �لت�صاوؤالت 

جثمانه �إىل �لقاهرة ثم ر�م �هلل حيث دفن هناك.

لقد هيمن عرفات على �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية 

م.ت.ف،  ورئا�صة  فتح،  رئا�صة  وتوىل  عاماً،   35 طو�ل 

فل�صطني،  دولة  ورئا�صة  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ورئا�صة 

باالإ�صافة �إىل من�صب �لقائد �الأعلى للقو�ت �لفل�صطينية. 

ومن  �لب�جماتي،  �ل�صيا�صي  من  مركباً  عرفات  وكان 

د الآمال �صعب فل�صطني، و�إن مل ُي�صلّم �لعديد من  �ملُج�صِّ

غري   .
22

بقيادته �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �لفل�صطينيني 

�أنه لقي مزيد�ً من �ل�صعبية و�لتقدير يف �أثناء �صموده يف 

�حل�صار قبل وفاته رحمه �هلل.

توىل رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي روحي فتوح رئا�صة 

يا�رش  مكان  �الأ�صا�صي،  �لنظام  بح�صب  موؤقتاً،  �ل�صلطة 

�لرئا�صة  �نتخابات  جرت   2005/1/9 ويف  عرفات. 

و�جلهاد  حما�ص  حركتا  قاطعتها  �لتي  �لفل�صطينية، 

65% ممن يحق  �الإ�صالمي. وقد �صارك يف �النتخابات 

فتح،  مر�صح  عبا�ص،  حممود  وفاز  �لت�صويت،  لهم 

�ملر�صح  ح�صل  بينما  �ملقرتعني؛  عدد  من   %62 بن�صبة 

من   %20 نحو  على  �لبغوثي  م�صطفى  �لي�صاري 

�الأ�صو�ت. وقد توىل عبا�ص �أي�صاً رئا�صة فتح، كما توىل 

رئا�صة م.ت.ف.

تثبيتها  يف  عبا�ص  جنح  �لتي  �لتهدئة  من  �أجو�ء  ويف 

�تفاق  �أجو�ء  ويف  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  مع  بالتو�فق 

�لقاهرة �لذي وّقعه �لفل�صطينيون يف 2005/3/17 ُطويت 

�لفل�صطينيون  و�ن�صغل  �النتفا�صة،  �صفحة  عملياً 

تنفيذ  يف  خ�صو�صاً  �لفل�صطيني،  �لبيت  برتتيب 

لل�صلطة  و�لت�رشيعية  �لبلدية  �النتخابات  ��صتحقاقات 

�لفل�صطينية.

• روحي فت�ح

• اإعالن ف�ز حمم�د عب��س يف 
االنتخ�ب�ت الرئ��شية

• م�شطفى الربغ�ثي
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وكان �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة �لذي مّت يف �أيلول/ �صبتمب 2005، �نت�صار�ً 

كبري�ً لقوى �ملقاومة، ونك�صة مل�صار �لت�صوية �ل�صلمية؛ حيث مل يكن خافياً �لثمن �ل�صيا�صي 

و�لب�رشي �لذي يدفعه �الإ�رش�ئيليون نتيجة �لعمل �ملقاوم، كما �أن �الن�صحاب جاء �أحادي 

 - �لفل�صطيني  �ل�صالم  عملية  وكاأن  �ل�صلطة،  مع  تن�صيق  �أو  تفاو�ص  ودون  �جلانب 

.
23

�الإ�رش�ئيلي قد �نتهت، وال وجود لها

جرت �النتخابات �لبلدية على �أربع مر�حل، وقد ظهرت فيها �صعبية حما�ص على نحو 

�لنتائج  حتديد  �ل�صهل  من  يكن  مل  ولكن  �لفل�صطينية.  و�ل�صلطة  فتح  قيادة  �أقلق  و��صح 

بدقة، خ�صو�صاً و�أن كثري�ً من مر�صحي حما�ص خا�صو� �النتخابات كم�صتقلني الأ�صباب 

ويف  �الأ�صو�ت،  عدد  يف  فتح  على  حما�ص  تقدمت  فقد  عام  وب�صكل  �جتماعية.  �أو  �أمنية 

�لبلديات �لكبرية؛ بينما تقدمت فتح على حما�ص يف عدد �ملقاعد، ويف �لبلديات �ل�صغرية. 

وكان من �لالفت للنظر فوز حما�ص بنحو 74% من �أ�صو�ت مدينة نابل�ص، وعدم �إجر�ء 

قيادة �ل�صلطة �النتخابات يف بلديتي �خلليل وغزة وهما من �ملعاقل �لقوية حلما�ص. وقد 

ح�صلت فتح، وفق بع�ص �لتقدير�ت، على 1,164 مقعد�ً مقابل 862 مقعد�ً حلما�ص، بينما 

ح�صلت �لتنظيمات �الأخرى و�مل�صتقلون على 701 مقعد�ً. وح�صلت حما�ص على ن�صف 

�ملرحلة  يف  و%26  �لثانية،  �ملرحلة  يف  و%33.7  و�لر�بعة  �الأوىل  �ملرحلتني  يف  �الأ�صو�ت 

�لثانية، و53.7% يف  �الأوىل، و40% يف  �ملرحلة  32% يف  بينما ح�صلت فتح على  �لثالثة؛ 

.
24

�لثالثة، و30% يف �لر�بعة

ويف �أجو�ء من عدم �ليقني و�خلالفات �لد�خلية يف فتح، قام عبا�ص بتاأجيل �النتخابات 

تتاأكد ومل   ،2006 يناير  �لثاين/  كانون   25 �إىل   2005 يوليو  متوز/  من   �لت�رشيعية 

�النتخابات �إال بعد �أن جتاوزت فتح خالفاتها، ووحدت �لقائمة �لر�صمية �لتي �أعلنتها مع 

وجبيل  �لبغوثي،  مرو�ن  مع  بالتو�فق  دحالن،  حممد  �أعلنها  �لتي  “�مل�صتقبل”  قائمة 

حالة  لوال  لتتم  �النتخابات  تكن  مل  كما  �ل�صابة.  فتح  قياد�ت  من  كبري  وعدد  �لرجوب، 

�الطمئنان �لناجتة عن ��صتطالعات �لر�أي �لتي مل تكن تعطي حما�ص �صوى نحو 25% من 

لتاأكيد  38-40% لفتح. وقد كان عبا�ص بحاجة ما�صة  �ملقاعد؛ مقابل نحو  �أو  �الأ�صو�ت 

“حتت  كمعار�صة  حما�ص  �إدخال  خالل  من  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  لكل  رئا�صته  �رشعية 

�ل�صيطرة” يف �إطار “�ل�رشعية �لفل�صطينية”؛ بحيث يكنه �مل�صي يف م�صار �لت�صوية ب�صكل 

كما  �النتخابية،  �لعملية  يدعم  �الأمريكي  �لطرف  جعل  ما  وهذ�  متثيالً.  و�أكرث  قوة  �أكرث 

حظيت بعدم ممانعة �إ�رش�ئيلية، و�إن كان �الإ�رش�ئيليون قد �أبدو� تخوفاتهم.
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وقد حتققت �ملفاجاأة للجميع )مبا يف ذلك عدد كبري من قو�عد حما�ص وقياد�تها( بفوز 

حما�ص بـ 74 مقعد�ً من �أ�صل مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي �لـ 132، كما فاز �أربعة مر�صحني 

�ل�صعبية  �جلبهة  وح�صلت  مقعد�ً،   45 بـ  فتح  فازت  بينما  حما�ص؛  قو�ئم  على  م�صتقلني 

على 3 مقاعد، و�ئتالف �جلبهة �لديوقر�طية وحزب �ل�صعب وفد� على مقعدين، وقائمة 

�لثالث  �لطريق  وقائمة  مقعدين،  على  �لبغوثي  م�صطفى  برئا�صة  �مل�صتقلة  فل�صطني 

برئا�صة �صالم فيا�ص على مقعدين.

فا�صطرت  ذلك،  يف  تنجح  مل  لكنها  وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل  �إىل  حما�ص  �صعت 

عا�صتها  �لتي  و�الإحباط  و�الرتباك  �ل�صدمة  من  �أجو�ء  ويف  بنف�صها.  �حلكومة  لت�صكيل 

غري  ولكنه  �ل�صعب،  من  مفرو�صاً  �رشيكاً  جانبها  �إىل  وجدت  �لتي  و�ل�صلطة،  فتح  قيادة 

مرحب به، قامت بعدد من �الإجر�ء�ت ��صتهدفت حما�رشة حما�ص و�إ�صعاف حكومتها 

و�إف�صالها؛ على �لرغم من �إعالنها عن قبول نتائج �النتخابات و�حرت�مها للديوقر�طية 

�لفل�صطينية. وكان من �أبرز هذه �الإجر�ء�ت:

باالأكرثية،  فتح  فيه  تتمتع  كانت  �لذي  �ل�صابق،  �لت�رشيعي  للمجل�ص  جل�صة  عقد   •
و�لتعديالت  �لقر�ر�ت  من  عدد  و�أخذ  �أ�صبوعني،  بنحو  �النتخابات  نتائج  ظهور  بعد 

�لد�صتورية )بخالف �الأعر�ف �لقانونية و�لبملانية( ��صتهدفت تعزيز �صلطات �لرئي�ص، 

و�إ�صعاف �حلكومة و�ملجل�ص �ملنتخب فاأعطت للرئي�ص �صلطة مطلقة يف ت�صكيل �ملحكمة 

واليته  �ملنتهية  �ملجل�ص  و�صادق  �ملوظفني.  ديو�ن  على  �ل�صلطة  و�أعطته  �لد�صتورية، 

على مر�صوم رئا�صي يق�صي بتعيني �أمني عام للمجل�ص �لت�رشيعي ليحل حمل �أمني �رش 

�أبي�ص،  “�نقالباً  �أن يكون نائباً من �ملجل�ص. وهو ما �صمته حما�ص  �ملجل�ص �لذي يجب 

وف�صاد�ً د�صتورياً”.

• ف�ز حم��س يف االنتخ�ب�ت الت�رشيعية
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حتت  لل�صلطة  �لتابعة  �الإعالمية  �الأجهزة  كل  ي�صع  مر�صوماً  عبا�ص  �لرئي�ص  �أ�صدر   •
�إ�رش�فه �ملبا�رش.

�أ�صدر عبا�ص مر�صوماً بتاأ�صي�ص هيئة خا�صة الإد�رة �ملعابر �حلدودية برئا�صة �صائب   •
عريقات. 

مدير�ً  �صباك،  �أبو  ر�صيد  بتعيني  مر�صوماً  عبا�ص  �أ�صدر   •
لالأمن �لد�خلي، وم�رشفاً على �الأمن �لوقائي و�لدفاع �ملدين 

و�ل�رشطة، وهي �الأجهزة �لتي كانت تتبع وز�رة �لد�خلية.

كما ُعنيِّ عبا�ص �صليمان ِحلِّ�ص مدير�ً لالأمن �لوطني.  •
�ل�صفار�ت  متابعة  م�صوؤولية  بتحويل  عبا�ص  �لرئي�ص  قام   •
�إىل  �ل�صلطة  خارجية  وز�رة  من  �خلارج  يف  �لفل�صطينية 

م.ت.ف.

قام �لرئي�ص عبا�ص با�صتبعاد جميع وزر�ء �حلكومة، مبا يف ذلك وزير �خلارجية، من   •
جوالته �خلارجية ومقابالته، ومباحثاته مع �مل�صوؤولني �لعرب و�الأجانب.

ومعركة  حما�ص،  حكومة  �صالحيات  نزع  ملعركة  فتح  قيادة  من  تد�صيناً  هذ�  كان 

�الأجهزة  كافة  على  �لتامة  فتح  حركة  �صيطرة  وكانت  عملها.  تبد�أ  �أن  قبل  حتى  �إف�صالها 

عائقاً  وموؤ�ص�صاتها،  ووز�ر�تها  لل�صلطة  �لبريوقر�طي  �الإد�ري  �جلهاز  وعلى  �الأمنية، 

حقيقياً كبري�ً �أمام حكومة حما�ص )بالرغم من �لكفاء�ت �ملتميزة لوزر�ئها( �لتي كان عليها 

و�لتعطيل  �لتعويق  تتعمد  كانت  �لتي  و�الإد�رية  �الأمنية  �لقياد�ت  من  �لكثري  مع  �لتعامل 

و�الإف�صال.

حتت  �لو�صع  �إد�رة  يف  بالغة  �صعوبات  حما�ص  حكومة  و�جهت  �أخرى،  جهة  ومن 

�صيا�صي  ح�صار  بد�أ  فقد  �لفاعلة.  و�لدولية  �لعربية  �لقوى  مع  �لتعامل  ويف  �الحتالل، 

و�قت�صادي �إ�رش�ئيلي ودويل خانق، فتم وقف �مل�صاعد�ت �لتي تاأتي لل�صلطة و�لتي ت�صكل 

�أكرث من ن�صف ميز�نيتها، كما رف�صت “�إ�رش�ئيل” ت�صليم عائد�ت �ل�رش�ئب �لتي جتنيها 

ل�صالح �ل�صلطة، و�لتي ت�صكل نحو ثلث ميز�نيتها، ومّت وقف �لتحويالت �لبنكية حل�صابات 

�ملتحدة،  )�لواليات   Quartet �لدولية  �لرباعية  �رشوط  ي�صمى  ما  فر�ص  ومّت  �ل�صلطة. 

و�الحتاد �الأوروبي، ورو�صيا، و�الأمم �ملتحدة( على �لتعامل مع حما�ص وحكومتها، حيث 

• ر�شيد اأب� �شب�ك
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للمقاومة  ووقفها  لـ“�الإرهاب”  حما�ص  ونبذ  بـ“�إ�رش�ئيل”،  حما�ص  �عرت�ف  ��صرتطت 

�مل�صلحة، ومو�فقتها على كافة �التفاقيات �لتي وقعتها م.ت.ف؛ وهي �رشوط تعجيزية 

تعني �أن تفقد حما�ص هويتها، و�أن تخرج من جلدها.

وجدت حكومة حما�ص نف�صها �أمام خزينة خاوية، 

وتعاين فوق ذلك من ديون تبلغ مليار�ً و772 مليون 

)وخ�صو�صاً  �ملعار�صة  قوى  �أخذت  بينما   .
25

دوالر

و�الإ�رش�بات  و�العت�صامات  �ملظاهر�ت  توؤجج  فتح( 

مع  �الأمنية  �الأجهزة  تتعاون  ومل  بالرو�تب.  �ملطالبة 

حيث  �ملنا�صب،  بال�صكل  �صيام  �صعيد  �لد�خلية  وزير 

�ملفرت�صة  �صلطاته  منه  ُنزعت 

تز�يد  �لذي  �لوقت  يف  عليها، 

خ�صو�صاً  �الأمني  �لفلتان  فيه 

ذلك  ��صطر  وقد  غزة.  قطاع  يف 

“�لقوة  لت�صكيل  �لد�خلية  وزير 

مو�لية  عنا�رش  من  �لتنفيذية” 

�ملقاومة  وقوى  حما�ص  من 

 .
26

معها �جليدة  �لعالقات  ذ�ت 

نز�ٍع  يف  �ل�صلطة  ذلك  �أدخل  وقد 

كما  �ل�صالحيات،  حول  جديد 

قوة  بت�صكيل  عبا�ص  �لرئي�ص  قام 

�لرئا�صي”  “�حلر�ص  با�صم  �أمنية 

�لتنفيذية  �لقوة  ت�صكيل  بعد 

�أمريكا  �أقدمت  بينما  ؛ 
27

باأيام

مليون  86 مبلغ  تخ�صي�ص   على 

قو�ت  لدعم  دوالر  �ألف  و400 

.
28

�حلر�ص �لرئا�صي

• �شعيد �شي�م

• الق�ة التنفيذية

• احلر�س الرئ��شي
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�ل�صالحيات،  �رش�ع  خلفية  وعلى 

و�لتظاهر�ت و�لتظاهر�ت �مل�صادة، و�حلمالت 

لدفع  حثيثاً  عمالً  هناك  �أن  بد�  �الإعالمية، 

�صاحة  �إىل  �مل�صلحة  و�أجنحتها  فتح  حركة 

وحتوَّل  و�حلكومة.  حما�ص  �صّد  �ل�رش�ع 

حو�دث  �إىل  بالتدريج  �ل�صيا�صي  �لتحري�ص 

�غتيال  نار و��صتباكات م�صلحة. وكان  �إطالق 

عبد �لكرمي �لقوقا، �الأمني �لعام للجان �ملقاومة 

 ،2006/3/31 �ل�صعبية، �ملقربة من حما�ص، يف 

عالمة فارقة يف �لتحول �إىل لغة �ل�صالح، حيث �تهمت �للجان حممد دحالن بال�صلوع يف 

�لع�صكرية،  �أحد قياد�ت حما�ص   ،2006/5/16 �لترت يف  �الغتيال. وتبع ذلك �غتيال حممد 

وتتابعت  حلما�ص.  ل�صيا�صية  � لقياد�ت  � من  وهو   2006/7/6 يف  �لعوجة  وح�صني 

ُقتلو�  فل�صطينياً   41 جمموعه  ما   2006/11/30-1 /1 �لفرتة  يف  لتح�صد  �ال�صتباكات 

على خلفيات �صيا�صية، منهم �أربعون يف قطاع غزة وحده. �أما �لفلتان �الأمني ب�صكل عام، 

 .
فقد ح�صد 260 قتيالً و1,239 جريحاً يف �صنة 292006

َفتََح تو�فق �لف�صائل �لفل�صطينية مبا فيها فتح وحما�ص على “وثيقة �لوفاق �لوطني” 

�أو ما عرف بوثيقة �الأ�رشى، يف حزير�ن/ يونيو 2006، �لباب �أمام ت�صكيل حكومة وحدة 

وطنية. و��صتعدت حما�ص للتقليل من ن�صيبها �ملفرت�ص يف �حلكومة، و�لتخلي عن من�صب 

رئي�ص �لوزر�ء، وعدم تر�صيح قياد�ت من �ل�صف �الأول للحكومة. ولكن �ت�صح فيما بعد 

و�الأوروبية،  و�الأمريكية  �الإ�رش�ئيلية  وبال�صغوط  �لرباعية،  ب�رشوط  مرتبط  �الأمر  �أن 

زيادة  يف  �أ�صهم  وقد  �حلكومة.  د�خل  يف  طرف  كل  و�صالحيات  بح�ص�ص  فقط  ولي�ص 

�لتوتر وتعقيد �الأو�صاع �إعالن �لرئي�ص عبا�ص عدة مر�ت )يف 2006/5/21، و2006/9/27، 

حيث  مبكرة،  وت�رشيعية  رئا�صية  �نتخابات  �إجر�ء  عن  و2007/1/19(،  و2006/12/16، 

و�أن  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  حلل  �لد�صتورية  �ل�صالحيات  يلك  ال  عبا�ص  �أن  حما�ص  ر�أت 

دعوته مُتثل �لتفافاً على �لعملية �لديوقر�طية.

ومن جهة �أخرى، فقد �زد�د تعقيد و�صع �ل�صلطة، تنفيذ عملية “�لوهم �ملتبدد” �لتي 

�أدت �إىل �أ�رش جلعاد �صاليط. وقد تبع ذلك قيام “�إ�رش�ئيل” بحملة �عتقاالت فورية و��صعة 

64 من وزر�ء حما�ص وقادتها ونو�بها يف �ملجل�ص �لت�رشيعي. ثم تو�صعت حملة  �صملت 

• عبد الكرمي الق�ق�
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وعمل  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  عمل  تعطيل  �إىل  �أدى  مما  �لع�صكرية،  و�حلمالت  �العتقاالت 

�أ�صهر  2006/6/26، وعلى مدى خم�صة  حكومة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية. و�عتبار�ً من 

تقريباً نفذت “�إ�رش�ئيل” عمليتي “�أمطار �ل�صيف” و“غيوم �خلريف” يف قطاع غزة مما 

2006 �صنة  نهاية  ومع  �آخرين.   2,205 وجرح  فل�صطينيني،   505 نحو  ال�صت�صهاد   �أدى 

ثالثني  �ل�صجن  يف  هناك  يز�ل  ما  وكان  فل�صطينياً،   5,671 �عتقلت  قد  “�إ�رش�ئيل”  كانت 

.
30

ع�صو�ً من حما�ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�أربعة من وزر�ء حكومة �إ�صماعيل هنية

�صنة  �أو�ئل  يف  وموؤيديهما  وحما�ص  فتح  بني  و�ال�صتباكات  �الحتقان  حدة  ت�صاعدت 

2007، فقامت �ل�صعودية بالدعوة �إىل حو�ر بني �لطرفني، �نتهى �إىل ما يعرف باتفاق مكة، 

�التفاق  �أ�ص�ص  وقد  كبريين.  و�رشور  ب�صعادة  �لفل�صطينيون  تلقاه  و�لذي   2007/2/7 يف 

وحدة  حكومة  لت�صكيل 

�إ�صماعيل  برئا�صة  وطنية 

ت�صكيلها  مّت  و�لتي  هنية؛ 

)9 من حما�ص، و6 من  فعالً 

فتح، و4 من باقي �لف�صائل، 

وحازت  �مل�صتقلني(،  من  و5 

يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ثقة 

2007/3/17. غري �أن �لرئي�ص 

دحالن  حممد  عنّي  عبا�ص 

له  م�صت�صار�ً   2007/3/2 يف 

• عملية ال�هم املتبدد، وتظهر دب�بة املريك�ف� املدّمرة• جلع�د �ش�ليط

• ت�شكيل حك�مة وحدة وطنية برئ��شة اإ�شم�عيل هنية
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ل�صوؤون �الأمن �لقومي كما عينه �أميناً ل�رش جمل�ص �الأمن �لقومي، وهو ما �أعطى دحالن 

نفوذ�ً و��صعاً على �الأجهزة �الأمنية، بخالف �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني. وقد �أثار هذ� 

�الأجهزة  �إطار عمل �حلكومة الأنه �صعى حلجب �صالحياتها عن  �أول م�صكلة يف  �لتعيني 

�الأمنية، و�إبقائها بيد �لرئا�صة.

�أن  بعد  للت�صاعد،  �لفل�صطينية  �لد�خلية  �الأزمة  عادت 

يف  �لقو��صمي،  هاين  �جلديد  �مل�صتقل  �لد�خلية  وزير  ف�صل 

�الأمنية،  �الإ�صالحات  من  �أي  �إحد�ث  �أو  �صالحياته  ممار�صة 

)�ملقرب  �صباك  �أبو  ر�صيد  باأن  �إياها  ُم�صبباً  ��صتقالته  فقدم 

للد�خلية،  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  على  يهيمن  دحالن(  من 

وينع وزير �لد�خلية من �الت�صال بقادة هذه �الأجهزة، و�أن 

�لرئا�صة �لفل�صطينية �صلبت وزير �لد�خلية �صالحياته �ملالية 

.
31

و�الإد�رية

يف  ال�شلطة  على  فتح  و�شيطرة  غزة،  قط�ع  على  حم��س  �شيطرة   .2
ال�شفة الغربية:

تتجهان  وحما�ص  فتح  �أن  �إىل  �الأحد�ث  م�صار  �أ�صار 

 – نحو �ل�صد�م، فقد تبني وجود خطط و�صغوط �أمريكية 

�لوطنية، كما  �لوحدة  �إ�صقاط حكومة  ت�صتهدف  �إ�رش�ئيلية 

م�صتعد  فتح  على  حم�صوب  فل�صطيني  طرف  وجود  تبني 

للتجاوب مع �ملخططات �الأمريكية. فقد تتاىل ظهور �أخبار 

�لتي   Keith Dayton د�يتون  كيث  خطط  ��صتمر�ر  د  توؤكِّ

�لفل�صطينية  �لرئا�صة  حر�ص  قو�ت  ت�صليح  ��صتهدفت 

يجري  وكان   .
32

غزة قطاع  يف  حما�ص  مع  حمتملة  ملو�جهات  �إعد�دهم  بهدف  وتدريبها، 

�حلديث عن جتهيز 15 �ألف فرد من رجال �الأمن يتبعون عبا�ص ويدينون بالوالء ملحمد 

�أكدَّ يف  �أن د�يتون  �إىل  �لتقارير  و�أ�صارت   .
“ردع حما�ص”33 دحالن، بحيث يتمكنون من 

�أو�خر  يف  �الأمريكي   Congress بالكوجنر�ص  �الأو�صط  �ل�رشق  جلنة  يف  ��صتماع  جل�صة 

.
�أيار/ مايو 2007 باأن “�الأو�صاع �صتنفجر قريباً وبال رحمة يف قطاع غزة”34

جمال  يف  حقيقياً  تعاوناً  فتح  يف  �ملتنفذ  �الأمني  و�لتيار  �لفل�صطينية  ِ�لرئا�صة  تبد  ومل 

�الإجر�ء�ت  من  مبجموعة  فتح  يف  �ملتنفذ  �لتيار  وقام  وتنظيمها.  �الأمنية  �الأجهزة  �صبط 

• ه�ين الق�ا�شمي

• كيث دايت�ن
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�مليد�نية تتو�فق ب�صكل كبري مع ما ت�رشَّب من خطط �أمريكية. ومن ذلك تو�صيع حر�ص 

�لرئا�صة، وعمل �حلو�جز �الأمنية، وكرثة عمليات �خلطف و�الغتيال �ملن�صوبة للعنا�رش 

�ملو�لية للرئي�ص عبا�ص ودحالن، خ�صو�صاً يف منت�صف �أيار/ مايو 2007؛ حيث حتدثت 

�الأجهزة  يد  على  و�حد  �أ�صبوع  يف  عنا�رشها  من   22 �غتيال  عن  حما�ص  من  م�صادر 

.
35

�الأمنية

خا�صت حما�ص ما �أ�صمته معركة �حل�صم مع “�لتيار �النقالبي �لعميل يف فتح”، ويف 

11-2007/6/14 متكنت من �ل�صيطرة على قطاع غزة. وت�صري �إح�صاء�ت �ملركز  �لفرتة 

161 قتيالً  �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �إىل �أنه قد �صقط جر�ء �أحد�ث �حل�صم �لع�صكري 

عنا�رش  من  �صخ�صاً  و91  مدنياً،   43 هوؤالء  بني  ومن   ،2007/6/16-7 �لفرتة  خالل 

حركة فتح و�الأجهزة �الأمنية �لتابعة لها، و27 �صخ�صاً من حركة حما�ص وكتائب �لق�صام 

 .
36

و�لقوة �لتنفيذية

• ووجهت حم��س بح�لة فلت�ن اأمني بعد ف�زه� يف االنتخ�ب�ت
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وقد د�فعت حما�ص عما قامت به باأنه كان ��صطر�ر�ً ولي�ص �ختيارياً، و�أنها مل ت�صتهدف 

�إالّ فئة معينة حم�صوبة على فتح؛ و�أنها مل تق�صد يف �لبد�ية �ل�صيطرة على �لقطاع، ولكن 

�الأمور “تدحرجت” �إىل �أن و�صلت �إىل ذلك �حلّد؛ و�أنها مل تكن تخطط لل�صيطرة على �ملربع 

�الأمني ومقر �لرئا�صة، ولكن قيام �الأجهزة �الأمنية باإخالئها، وتعر�صها للنهب و�ل�رشقة 

�ل�صيطرة على  �أن  �لتو�صيحات  �لنا�ص، ��صطرها للقيام بهذه �خلطوة. وجاء يف  من قبل 

مو�قع �الأجهزة �الأمنية جاءت من �أجل قطع �لطريق على ما و�صفتها بـ“�لفئة �ملت�صهينة 

.
�لتي تت�صرت ببع�ص �الأجهزة”37

مل تخُل عملية �حل�صم �أو ما عرف باالنقالب من ممار�صات �صلبية �أ�صاءت �إىل �صورة 

�ملدهون  �صميح  �إعد�م  عملية  �الإخبارية  و�ل�صبكات  �الإعالم  و�صائل  نقلت  فقد  حما�ص؛ 

�خلروج  على  �لفل�صطيني  �الأمن  �صباط  �إجبار  �صور  نقلت  كما  وم�صيئة.  ة  فجَّ ب�صورة 

على  �ملح�صوبة  �الإعالمية  �لو�صائل  قامت  �لتي  �لنماذج  من  ذلك  وغري  عارية،  ب�صدور 

��صتخدموها  �أدو�ت  لهم  وقدَّم  كبري،  ب�صكل  خ�صومها  خدم  ما  وهو  بن�رشها،  حما�ص 

ب�صكل فاعل للتحري�ص �صّد حما�ص. وقد �عرتف �لعديد من قياد�ت حما�ص بوجود هذه 

�ملمار�صات �خلاطئة، و�أعلنو� رف�صهم لها، غري �أنهم قدموها يف �صياق �لتحري�ص �لهائل 

�ملتبادل بني فتح وحما�ص.

رئي�ص  هو  �لقر�ر  �تخذ  �لذي  الأن  �نقالباً؛  به  قامت  ما  ت�صمي  �أن  حما�ص  رف�صت 

وهو  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  يف  �لد�خلية  وزير  من�صب  يتوىل  نف�صه  وهو  �لوزر�ء، 

على  ظلت  حما�ص  �أن  كما  �الأع�صاء.  غالبية  يثل  منتخب  ت�رشيعي  جمل�ص  من  مدعوم 

م�صبقة.  �رشوط  دون  و�حلو�ر  �لتفاهم  �إىل  ودعته  و�رشعيته،  عبا�ص  بالرئي�ص  �عرت�فها 

وبغ�صِّ �لنظر عن تعريف ما قامت به حما�ص �إن كان “ح�صماً” �أو “�نقالباً”، فاإن نتائجه 

كانت كبرية على �ل�صاحة �لفل�صطينية، وكان من �أبرزها:

�أبناء قطاع غزة  �نق�صام جغر�يف، فيجد  �ل�صيا�صي  �ل�رشخ  �إىل جانب  الأول مرة يحدث   •
نف�صها  �لغربية  �ل�صفة  جتد  بينما  �ملُقالة؛  وحكومتهـا  حمـا�ص  �صـيطرة  حتـت  �أنف�صـهم 

حتت �صيطرة فتح و�لرئا�صة �لفل�صطينية وحكومة �لطو�رئ.

تظهر �الأحد�ث مدى قوة تاأثري �لعو�مل �خلارجية يف �لعمل �لوطني �لفل�صطيني.  •
وب�صورة  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  ب�صورة  كبري  ب�صكل  �الأحد�ث  �أ�رشت   •
برناجمها �ملقاوم، و�أحدثت حالة من �ال�صتياء و�لنفور و�الإحباط يف �أو�صاط �جلماهري 

�لعربية و�الإ�صالمية، ويف �الأو�صاط �لعاملية �لد�عمة للحّق �لفل�صطيني.
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تعاملت �لرئا�صة �لفل�صطينية مع �صيطرة حما�ص على �لقطاع كفر�صة الإ�صقاط حكومة   •
للقانون  خمالفاً  ذلك  كان  و�إن  )حتى  مو�لية  طو�رئ  حكومة  و�إن�صاء  �لوطنية  �لوحدة 

�لذي  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  دور  تغييب  من  و��صتفادت  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �الأ�صا�صي( 

م�صت  وقد  �لقانون.  قوة  تاأخذ  رئا�صية  مر��صيم  �إ�صد�ر  يف  حما�ص،  عليه  ت�صيطر 

حما�ص  على  �لت�صييق  يف  بعيد�ً  �لطو�رئ  وحكومة  �لرئا�صية  و�الإجر�ء�ت  �ملر��صيم 

تفكيك  وحماولة  موؤ�ص�صاتها،  و�إغالق  �لغربية  �ل�صفة  يف  عنا�رشها  على  و�العتد�ء 

بنيتها �لتنظيمية و�لع�صكرية، يف �لوقت �لذي طورت �لرئا�صة و�حلكومة يف �ل�صفة من 

�أن  �ل�صفة  يف  حما�ص  م�صادر  �أفادت  وقد  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مع  �الأمني  تن�صيقها 

حما�ص تعر�صت لـ 1,007 �عتد�ء�ت يف �لفرتة 6/11-2007/8/31 من عنا�رش �الأجهزة 

عملية  و36  و�ختطاف،  �عتقال  عملية   639 �صملت  وقد  فتح،  عنا�رش  ومن  �الأمنية 

�إطالق نار، و175 �عتد�ء على موؤ�ص�صات وجمعيات، مبا يف ذلك دور قر�آن، وجمعيات 

حدث  كما  �أطفال،  وريا�ص  ومد�ر�ص  �صحفية،  ومكاتب  �إعالمية  وموؤ�ص�صات  خريية، 

 .
38

156 �عتد�ء على ممتلكات خا�صة باأبناء حما�ص ومنا�رشيها

ويف �ملقابل، �أحكمت حما�ص وحكومتها �ملقالة �ل�صيطرة على قطاع غزة، وتعاملت ب�صدة 

مع �أن�صار فتح، �لذين كانت ترى يف ممار�صات عدد منهم تهديد�ً لالأمن و�ال�صتقر�ر يف 

�لقطاع. غري �أنه مل تتوفر �إح�صائيات حمددة عن حجم �لتجاوز�ت �لقانونية يف �لقطاع. 

حقوق  موؤ�ص�صات  لنقد  تعر�صتا  قد  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �ل�صلطتني  من  كلٌّ  كان  و�إن 

�الإن�صان.

غياب  ويف  حما�ص،  مع  �ل�رش�كة  غياب  يف  طليقة  نف�صها  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  وجدت   •
مع  �ملفاو�صات  ويف  �لت�صوية  م�رشوع  يف  حثيث  ب�صكل  فم�صت  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص 

�جلانب �الإ�رش�ئيلي، وبوجود �لرعاية و�لدعم �الأمريكي و�لغربي و�لعربي. 

متو��صلة،  �إ�رش�ئيلية  �عتد�ء�ت  ومن  ومتو��صل،  خانق  ح�صار  من  غزة  قطاع  عانى   •
�إ�صقاط  بهدف  حما�ص،  على  �لتحري�ص  يف  �ل�صلطة  عنا�رش  بع�ص  لالأ�صف  و�أ�صهم 

حكومتها و�إف�صال جتربتها.

و�إىل تر�جع حدة  �الأمني يف قطاع غزة،  �لفلتان  �إىل ُخفوت ظاهرة  �أدت عملية �حل�صم   •
�ل�صد�مات �لف�صائلية و�لعائلية. وهو ما ي�صري �إىل �أن حما�ص جنحت ن�صبياً يف �إ�صعاف 

�مل�صوؤولية  حول  حما�ص  مقولة  يرجح  ذلك  �أن  كما  عليها؛  و�ل�صيطرة  �لظاهرة  هذه 

وح�صب  �الأمني.  �لفلتان  ظاهرة  عن  فتح،  على  حم�صوب  حمدد،  �أمني  لتيار  �لكبرية 



158

الق�سية الفل�سطينية

يف  �الأمني  �لفلتان  ظاهرة  قتلى  عدد  فاإن  �الإن�صان،  حلقوق  �مليز�ن  مركز  �إح�صائيات 

�أما �ل�صهور  422 قتيالً و1,946 جريحاً،  2007 قد بلغ  �الأ�صهر �ل�صتة �الأوىل من �صنة 

�ل�صتة �الأخرية من �صنة 2007، و�لتي تلت �صيطرة حما�ص على �لقطاع، فاإن عدد �صحايا 

. وعلى �لرغم من �حلالة �ل�صعبة �لتي 
39ً

�لفلتان �الأمني بلغ نحو 60 قتيالً و425 جريحا

2008 مل ت�صهد �صقوط قتلى يف  �الأوىل من �صنة  �لثالثة  �الأ�صهر  فاإن  �لقطاع،  يعي�صها 

�رش�عات بني فتح وحما�ص، وبد� �أن �لو�صع حتت �ل�صيطرة.

كان من �لو��صح �أن قر�ر �حل�صم قد �تخذته حما�ص ب�صكل ميد�ين يف قطاع غزة، ومل   •
يكن قر�ر�ً مركزياً. 

مع  �ملعركة  �أن  ترى  تكن  مل  �الأمنية  �الأجهزة  يف  �لعنا�رش  معظم  �أن  �لو��صح  من  كان   •
حما�ص هي معركتها، و�إمنا معركة تيار معني يف �الأجهزة ويف فتح. ولو �أن هذه �الأجهزة 

�لتي تتكون من نحو 55 �ألف عن�رش يف قطاع غزة عدَّت �ملعركة معركتها، لرمبا كان من 

�ل�صعب جد�ً على حما�ص ح�صم �ملعركة ل�صاحلها. ويوؤكد تقرير �أعده �ملكتب �لع�صكري 

حلركة فتح يف غزة، حول �أ�صباب �النهيار �ل�رشيع لالأجهزة �الأمنية، وجود قناعة لدى 

عدد كبري من منت�صبي �الأجهزة باأنهم كانو� يد�فعون عن م�رشوع تيار و�حد متنفذ يف 

�ل�صلطة وحركة فتح.

3. حك�مة �شالم في��س:

�لفل�صطيني  �لرئي�ص  �صعى  2007/6/14؛  يف  غزة  قطاع  على  حما�ص  �صيطرة  بعد 

�ملجل�ص  جتاوز  و�إىل  �لفل�صطينية،  �ل�رشعية  من  حما�ص  �إخر�ج  �إىل  عبا�ص  حممود 

باإجر�ء�ته  لي�صتند  م.ت.ف  غطاء  �إىل  فلجاأ  �أع�صائه،  غالبية  متتلك  �لذي  �لت�رشيعي 

�لكبى،  �ل�صوؤون  يف  لل�صلطة  مرجعية  هي  �ملنظمة  �أن  من  �لرغم  على  �إليها؛  �لرئا�صية 

�إطار �ل�صلطة، فعقدت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة  �أو ت�رشيعية �صمن  �أد�ة تنفيذية  ولي�صت 

2007/6/14 و�أقرت عدة تو�صيات، و�صعتها حتت ت�رّشف  �لتحرير �جتماعاً طارئاً يف 

عبا�ص: �لرئي�ص 

�إقالة حكومة �إ�صماعيل هنية.  •
�إعالن حالة �لطو�رئ.  •

ت�صكيل حكومة �إنفاذ حالة �لطو�رئ.  •
.
40

�إجر�ء �نتخابات مبكرة  •
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فيا�ص  �صالم  عبا�ُص  وكلّف 

بت�صكيل حكومة �إنفاذ حالة �لطو�رئ 

فيا�ص  ومتّكن  طو�رئ(،  )حكومة 

ثم   ،2007/6/17 يف  ت�صكيلها  من 

حكومة  �إىل  �صهر  نحو  بعد  حتولت 

�لنظام  �أن  من  بالرغم  �أعمال؛  ت�صيري 

)�لد�صتور(  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي 

�لطو�رئ  حالة  �إعالن  للرئا�صة  يتيح 

فقط، دون �أن يتيح لها ت�صكيل حكومة طو�رئ، كما �أن �لنظام �الأ�صا�صي يحول �حلكومة 

لو  وحتى  �أعمال.  ت�صيري  حكومة  �إىل  هنية(  �إ�صماعيل  )حكومة  �لوقت  ذلك  يف  �لقائمة 

�صلمنا جدالً ب�رشعية حكومة فيا�ص، فاإن �لد�صتور �لفل�صطيني يلزمها بنيل ثقة �ملجل�ص 

�لت�رشيعي وهو ما مل حت�صل عليه مطلقاً. ومن �لناحية �لعملية فقد ر�صي فيا�ص �أن يكون 

�ملحدد �لفاعل و�الأ�صا�صي يف بقائه، من �لناحية �لفل�صطينية، هو تعطيل �ملجل�ص �لت�رشيعي 

وحرمانه من �أد�ء مهامه. وكان من �ملثري لال�صتغر�ب �أن تقوم هذه �حلكومة �لتي يفرت�ص 

�أن متثل �إر�دة �ل�صعب، مبحاربة �جلهة �لتي تعب عن �إر�دة غالبيته و�ملخولة بتمثيله! 

�القت�صادية  �لقو�نني  �صياغة  باإعادة  فيا�ص  وحكومة  عبا�ص  �لرئي�ص  قام 

�ملعار�صة  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  تغييب  من  م�صتفيدين  و�الأمنية،  و�الجتماعية 

 ،2008 2007 وحتى حزير�ن/ يونيو  �لفرتة من حزير�ن/ يونيو  الإجر�ء�تهم. وخالل 

�حلياة  جو�نب  كل  تقريباً  غطت  مر��صيم   406 �هلل  ر�م  وحكومة  عبا�ص  �لرئي�ص  �أ�صدر 

�لرئا�صة وحكومة ت�صيري  �ملجال التهام  . وقد فتح هذ� 
41

�ل�صيا�صي و�لقانوين و�لنظام 

غزة  يف  باالنقالب  حما�ص  فيه  يتهمون  �لذي  �لوقت  يف  باأنهم  فيا�ص  برئا�صة  �الأعمال 

و�خلروج على �ل�رشعية، فاإنهم �أنف�صهم ينقلبون على �ل�رشعية �لت�رشيعية، ويقومون 

و�جتثاثهم.  مبحاربة ممثليها 

وقد �أقدمت حكومة فيا�ص على حّل جميع جلان �لزكاة يف �ل�صفة �لغربية، بحجة �أنها 

 616 بـ  �إح�صائية   2008/11/12 يف  حما�ص  و�أ�صدرت   .
42

حما�ص حلركة  مايل  م�صدر 

معتقالً �صيا�صياً من �أبنائها لدى �ل�صلطة، وقالت �إن حاالت �العتقال �ل�صيا�صي الأفر�دها 

.
يف �ل�صفة بلغت 2,921 حالة �عتقال، يف �لفرتة من 2007/6/10 وحتى 432008/11/11

• في��س ُي�شكِّل حك�مة ط�ارئ
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فيا�ص مل يكن حملَّ �عرت��ص حما�ص وعدد من ف�صائل �ملعار�صة �لفل�صطينية فقط، 

و�إمنا كان حملَّ �عرت��ص �لكثري من كو�در فتح وقياد�تها، و�لتي كانت حتتج عليه بقوة 

لكنها ت�صطر لل�صكوت على م�ص�ص ب�صبب �إ�رش�ر عبا�ص )و�الإ�رش�ئيليني و�الأمريكان 

)2008/5/26( تعر�ص فيا�ص  25 حلركة فتح  �لـ  �لثوري  �ملجل�ص  عليه(. وخالل دورة 

لهجوم عنيف، و�صبهه �لبع�ص ببول بر�ير Paul Bremer �أول حاكم �أمريكي للعر�ق، 

�صّكل  وعندما  �لفل�صطينيني.  على  مفرو�صة  �أمريكية  حكومة  حكومته  �آخرون  ور�أى 

�صغط  �لتي  �لبملانية،  فتح  كتلة  من  معار�صة  و�جه   ،2009/5/19 يف  حكومته  فيا�ص 

لل�صكوت.  عليها عبا�ص 

�لفتحاوية(  �لعنا�رش  من  �لكثري  فيها  )مبا  �لوطنية  �لكو�در  من  �ملئات  فيا�ص  �أحال 

�خلب�ء  �أمام  �ملجال  وفتح  �لتقاعد،  �إىل  �الأمنية  �الأجهزة  يف 

�الأمريكيني وخ�صو�صاً كيث د�يتون ومن بعده مايكل مولر 

يتو�فق  مبا  �الأمنية  �الأجهزة  الإعد�د   ،Michael Moeller

عهد  ويف  �ملقاومة.  قوى  ومالحقة  �لت�صوية  و��صتحقاقات 

من  قمته،  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  مع  �الأمني  �لتعاون  و�صل  فيا�ص 

على  و�لقب�ص  �ملقاومة  �صبكات  وك�صف  معلومات،  تبادل 

باالإ�رش�ئيليني،  �الحتكاك  ومنع  �ملظاهر�ت،  وقمع  رجالها، 

و�إعادة �إ�رش�ئيليني دخلو� �إىل مناطق �ل�صلطة.

و�صعت �ل�صلطة حتت قيادة فيا�ص �إىل جتنيد عنا�رش �رشطة على �أ�صا�ص �لوالء، ولي�ص 

بال�رشورة على �أ�صا�ص �لروح �لوطنية. وكانت �لنتيجة عدة كتائب جرى �إعد�دها باإ�رش�ف 

د�يتون، وكان يتم �حلديث عنها بح�صب جريدة هاآرت�ص Haaretz )ني�صان/ �أبريل 2008( 

وبح�صب  د�يتون”.  “�أبناء  �أنهم  على 

و�صل  فقد  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادر 

�إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �لتن�صيق 

درجة  �إىل  م�صبوقة،  غري  م�صتويات 

 2010 �صنة  يف  يعلن  �ل�صاباك  جعلت 

ع�رشين  من  �أكرث  منذ  مرة  الأول 

�ملطلوبني  من  قائمته  خلو  عن  عاماً 

�حلكومة  ك�صفت  وقد  �لفل�صطينيني. 

• م�يكل م�لر

• جتنيد كت�ئب جديدة من ال�رشطة الفل�شطينية
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�الإ�رش�ئيلية يف تقريرها �ملقدم �إىل “جلنة �رتباط �لدول �ملانحة” يف بروك�صل، و�لذي ُن�رش 

مع م�صرتكة  عملية   2,968 بـ  �الحتالل  �أجهزة  قامت   2010 �صنة  يف  �أنه   2011/4/13  يف 

.
44

قو�ت �الأمن �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، كما عقدت 686 �جتماعاً م�صرتكاً معها

مما  باأكرث  ت�صخيمه  جرى  فقد  باأد�ئه  فيا�ص  يفخر  �لذي  �القت�صادي  �جلانب  �أما 

�مل�صاعد�ت  و�أ�صري  �حل�صار،  و�أ�صري  �الحتالل،  �أ�صري  يبقى  �قت�صاد  وهو  ي�صتحق. 

مليار�ت   4 نحو  من  فيا�ص  حكومة  حتت  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �رتفع  فقد  �الأجنبية. 

و600 مليون �إىل 6 مليار�ت و800 مليون دوالر تقريباً يف �لفرتة 2007-2012، مقارنة 

241 مليار دوالر للفرتة نف�صها.  �إىل  166 مليار�ً  بارتفاع �لناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي من 

من  �رتفع  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �لفل�صطيني  �لفرد  ن�صيب  فاإن  �أخرى،  وبعبارة 

فيا�ص  حكم  خالل  ز�د  �أي   2012-2007 �لفرتة  يف  دوالر�ً   1,679 �إىل  دوالر�ً   1,303
�لفرد  دخل  ز�د  بينما  �صنوياً؛  دوالر�ً   75 مبعدل  �صنو�ت  خم�ص  يف  دوالر�ً   376 مببلغ 

مبعدل  �أي  دوالر   30,400 �إىل  دوالر   23,000 من  نف�صها  للفرتة  �ل�صنوي  �الإ�رش�ئيلي 

�خلارجية  �لتجارة  على  “�إ�رش�ئيل”  وتهيمن  �صنوياً.  دوالر   1,480 مقد�ره  زيادة 

من  تاأتي  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  و�رد�ت  من   %70 نحو  �إن  �إذ  �لغربية،  �ل�صفة  يف  لل�صلطة 

�لبطالة  �أما  “�إ�رش�ئيل”.  �إىل  تذهب  �صادر�تها  من   %85 من  �أكرث  �أن  كما  “�إ�رش�ئيل”، 
.
45

فو�صلت ن�صبتها يف �أو�خر �صنة 2012 �إىل نحو 18.3% يف �ل�صفة �لغربية

رحمة  حتت  يكون  بحيث  ت�صميمه  مّت  �أنه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �قت�صاد  م�صكلة  �إن 

�ل�صغط  لي�صبح  �لت�صوية،  عملية  ��صتحقاقات  رحمة  وحتت  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

�القت�صادي نوعاً من �البتز�ز �ل�صيا�صي. �إن نحو 50-55% من ميز�نية �ل�صلطة تاأتي من 

م�صاعد�ت �لدول �ملانحة، ونحو ثلث �مليز�نية ياأتي من م�صتحقات �ل�رش�ئب �لفل�صطينية 

�الأجنبية  و�جلهات  “�إ�رش�ئيل”  تاأتي  ذلك  وعند  بتح�صيلها.  “�إ�رش�ئيل”  تقوم  �لتي 

�الأمو�ل،  هذه  ي�صتلم  �لذي  �ل�صخ�ص  وطبيعة  �لنظام  طبيعة  �لفل�صطينيني  على  لتفر�ص 

و�إمنا  فقط،  و�ل�صفافية  بالكفاءة  مرتبطاً  لي�ص  �الأمر  فاإن  وهنا  معها.  �لتعامل  وطريقة 

باالأد�ء �ل�صيا�صي و�الأمني.

حكومة فيا�ص �لتي كانت تقول �إنها تنفق �أكرث من مئة مليون دوالر �صهرياً على قطاع 

�أن مبلغاً �صخماً كان يذهب  غزة، كانت تقدم �صورة منقو�صة عن �حلقيقة. فال�صحيح 

للموظفني �لذين ال يذهبون للعمل، فمنذ �النق�صام �لفل�صطيني و�ل�صلطة يف ر�م �هلل تدفع 

�لرو�تب ملن يجل�ص يف بيته، وتوقف �لرو�تب عمن يذهب �إىل �لعمل �إال �صمن ��صتثناء�ت 
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)من  �ألف موظف   60 تنفق على نحو  فيا�ص  و�لتعليم. فكانت حكومة  كال�صحة  حمددة 

�أ�صل 78 �ألفاً( �رشط �أن يبقو� يف بيوتهم، وهوؤالء كانو� يح�صلون على 86% من �لرو�تب 

�إىل غزة  �ملر�صلة  �الأمو�ل  فاإن  �آخر،  �لقطاع. ومبعنى  �إىل  �هلل  �ل�صلطة يف ر�م  �لتي حتولها 

و�أوجدت و�صعاً  �ل�صيا�صي؛  �لتوظيف  �ل�صلطة( يف  قيادة  ��صتخدمها فيا�ص )ومن خلفه 

�لتزمو�  �لذين  �أولئك  ومعاقبة  �لعمل،  عن  �مل�صتنكف  �ملتغيب  مكافاأة  نتيجته  كانت  �صاذ�ً 

باأعمالهم وخدمة �صعبهم. 

موؤ�ص�صات  “�إقامة  �إىل   ،2009/5/19 يف  �جلديدة  حكومته  �صكل  عندما  فيا�ص  �صعى 

مطار  مثل  �صيادية،  م�صاريع  �إقامة  �خلطة  وت�صمنت   .
46

عامني خالل  �مل�صتقلة”  �لدولة 

وحت�صني  و�ملياه،  �لطاقة  مو�رد  وتاأمني  �أ�صا�صية،  حتتية  بنية  و�إن�صاء  حديد  و�صكة 

�الأمنية،  �الأجهزة  �أد�ء  وحت�صني  �ال�صتثمار،  وت�صجيع  و�لزر�عة،  و�لتعليم  �الإ�صكان 

خالل  من  فيا�ص  و�أر�د   .
47

وغريها �ل�صحية  و�لعياد�ت  �مل�صت�صفيات  بناء  �إىل  باالإ�صافة 

�أن يكون عملياً، باال�صتفادة قدر �الإمكان من �لظروف �ملتاحة، وبال�صعي  تطبيق خطته 

�الأقل تدعم  �أو على  �لفل�صطينية،  �لدولة  بناء  �لتي تدعم  �الأر�ص،  ل�صناعة �حلقائق على 

معوِّق  �إ�رش�ئيلي  بطرف  ُيو�جه  كان  �أنه  غري  �أر�صه.  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود 

ما  ويجعل  �ملعتادة،  �لقا�صية  �إجر�ء�ته  خالل  من  �الإجناز�ت  يدمر  �أن  ويكن  ومر�وغ، 

يقوم به فيا�ص �صئيالً مقارنة مبا يقوم به �الإ�رش�ئيلي ب�صكل حثيث، من م�صاريع تهويد 

�ل�صلطة بالتز�ماتها يف  “ي�صتمتع” بقيام  �لغربية، بينما  �ل�صفة  �لقد�ص وباقي  و��صعة يف 

قمع تيار�ت �ملقاومة، ودون �أن متلك هذه �ل�صلطة �أّي �أور�ق �صغط حقيقية على �جلانب 

�الإ�رش�ئيلي.

�أد�ء  يف  �إجناز�تها  ك�صُف  كان  فيا�ص،  �صالم  حكومة  عمر  من  �صنو�ت  �أربع  وخالل 

�لوطنية.  �ال�صتحقاقات  �أد�ء  يف  �إجناز�تها  ك�صف  من  �أكب  �الإ�رش�ئيلية،  �ال�صتحقاقات 

�أنه كان هدوء�ً مربوطاً ب�رشب م�رشوع  �أمنياً، غري  وقد وفرت �صيا�صات فيا�ص هدوء�ً 

�ملقاومة، وب�رشب �أحد �أهم عنا�رش قوة �ملجتمع �لفل�صطيني يف وجه �الحتالل، وبالتايل 

كان هدوء�ً يغري �الحتالل مبزيد من �ال�صتمر�ر يف �حتالله.

كما وفرت �صيا�صات فيا�ص حت�صناً �قت�صادياً ن�صبياً، غري �أنه كان يف جوهره مرتبطاً 

بتبعات �لدول �ملانحة ودعمها، دون �أن يحقق عملية تنمية حقيقية، بينما ظّل �الحتالل 

ي�صك بخناق م�صادر �الإنتاج وعمليات �ال�صتري�د و�لت�صدير وحتويل �الأمو�ل، وتابع 

��صتخد�مها كاأدو�ت �بتز�ز �صيا�صي و�قت�صادي لتحقيق مكا�صب جديدة.
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4. حك�مة ت�شيري االأعم�ل )احلك�مة املق�لة( يف غزة:

حممود  �إقالة  بعد  �ل�رشعية  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  نف�صها  تعدُّ  هنية  حكومة  ظلّت 

وباقي  فتح  وزر�ء  �ن�صحاب  من  �لرغم  وعلى  �لفل�صطيني.  �لد�صتور  بح�صب  لها  عبا�ص 

�لف�صائل و�مل�صتقلني منها، وبقاء وزر�ء حما�ص فقط، �إال �أنها ��صتمرت يف ت�صيري �الأعمال 

من خالل �لوزر�ء �ملتبقني �ملوجودين يف �لقطاع. ويف �أو�خر حزير�ن/ يونيو 2008 �أ�صدر 

وزير�ً  �لعي�صوي  و�أ�صامة  للرتبية،  وزير�ً  ع�صقول  حممد  بتعيني  قر�ر�ً  هنية  �إ�صماعيل 

لل�صوؤون  وزير�ً  �لكرد  و�أحمد  لالأوقاف،  وزير�ً  �صعر  �أبو  وطالب  و�ملو��صالت،  للنقل 

�لذي   ،
48

للد�خلية للعدل، وثبَّت �صعيد �صيام وزير�ً  �الجتماعية، و�أحمد �صويدح وزير�ً 

��صت�صهد �غتياالً يف �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع فيما بعد. وقد �صعت حكومة هنية 

�أكرث من مرة �إىل تو�صيع ت�صكيلتها �لوز�رية، بالعر�ص على عدد من �لف�صائل �ال�صرت�ك 

فيها، وهو م�صعى ظّل م�صتمر�ً حتى �أو�ئل �صنة 2011 لكنها مل تنجح يف ذلك.

وجدت حكومة ت�صيري �الأعمال يف غزة )�أو ما ُعرف باحلكومة �ملقالة( نف�صها ت�صبح 

�أو  خما�صمة  �أو  معادية  دولية  وبيئة  نف�صها،  على  منق�صمة  عربية  بيئة  يف  �لتيار  عك�ص 

�لبقاء  �إ�صماعيل هنية يتمثل يف قدرتها على  ال مبالية. وكان جناح هذه �حلكومة بقيادة 

• ط�لب اأب� �شعر• اأ�ش�مة العي�ش�ي• حممد ع�شق�ل

• اأحمد �ش�يدح• اأحمد الكرد
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يف ظروف تكاد تكون م�صتحيلة. لكن �لقدرة على �لبقاء دفعت فاتورتها ح�صار�ً خانقاً 

الأكرث من مليون ون�صف �ملليون فل�صطيني، ودمار�ً يف �لبنية �لتحتية، و�ن�صغاالً بتوفري 

�لوقود ولقمة �خلبز وحبة �لدو�ء. غري �أنها مل تكن متلك خيار�ت كثرية، فقد كان �صقوطها 

يعني بالن�صبة لها �لعودة للفلتان �الأمني، و�جتثاث حما�ص وبرنامج �ملقاومة من �لقطاع، 

�لطريق  وخريطة  �أو�صلو  بر�مج  وعودة  �لتغيري،  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إر�دة  وك�رش 

�صمودها  �أن  ور�أت  و��صتحقاقاتها.  ومفا�صدها  �صلبياتها  بكل   Annapolis و�أنابولي�ص 

و�لكر�مة”،  “�خلبز  بني  ها  ُتخريِّ معركة  خو�ص  على  جبت 
ُ
�أ �إذ�  و�أنها  �لعناء،  ي�صتحق 

فاإنها �صتختار �لكر�مة.

ولقد �أدى �حل�صار على قطاع غزة �إىل 

مع  خ�صو�صاً  �القت�صاد،  يف  كارثية  �آثار 

قيام �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية باإلغاء 

يف  بالقطاع  �خلا�ص  �جلمركي  �لرمز 

�لتعامالت  �إنهاء  يعني  مما   ،2007/6/21
و�لعالمات  �لوكاالت  وكافة  �لتجارية 

�لقطاع.  �لتجارية مب�صتوردي وم�صدري 

وقد عانى قطاع غزة من �إغالق 95% من 

 3,700 �أي ما يقارب  �ملن�صاآت �ل�صناعية، 

تعليق  مّت  كما  3,900؛  �أ�صل  من  م�صنع 

تنفيذ م�صاريع بناء وبنية حتتية بقيمة 370 مليون دوالر نتيجة عدم تو�فر مو�د �لبناء. 

وتدهور �لقطاع �ل�صحي ب�صبب �لنق�ص �حلاد يف �الأدوية و�مل�صتلزمات و�ملعد�ت �لطبية؛ 

ومّت ت�رشيح �أكرث من 75 �ألف عامل كانو� يعملون يف �لقطاع �خلا�ص؛ وتوقف �لت�صدير 

�لزر�عي؛ ومّت تعطيل نحو 90% من قطاع �لنقل �لتجاري؛ وتاأثر �لقطاع �لتعليمي ب�صبب 

. وو�صلت ن�صبة �لفقر يف قطاع غزة �إىل �أكرث 
49

�لنق�ص يف �لكتب و�لقرطا�صية و�ملطبوعات

. وكان هناك نحو 60% من �صكان �لقطاع 
من 80%، و�رتفعت معدالت �لبطالة �إىل 50%60

 %10 ال تتوفر لهم �الإمد�د�ت �ملائية �لكافية، وتقت�رش �ملياه �ل�صاحلة لل�رشب يف حدود 

يعتمدون  �لقطاع  يف  �لالجئني  من   %80 من  �أكرث  �أن  كما   .
51

�الحتياجات جملة  من  فقط 

�ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  م�صاعد�ت  على 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine )�الأونرو�(  �الأدنى 

 .Refugees in the Near East )UNRWA(

• من مع�ن�ة احل�ش�ر على غزة
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وقد متكنت حكومة هنية من �إحكام �صيطرتها 

و�حل�صار  �الجتياحات  وف�صلت  �لقطاع،  على 

على  وحافظت  �إ�صقاطها.  يف  �الأمني  و�لفلتان 

وجه  يف  �لقطاع  �أبناء  بني  بها  باأ�ص  ال  �صعبية 

�لتي  فتح  حركة  من  خ�صو�صاً  قوية،  معار�صة 

على  �الأنفاق  ومثلت  �صفوفها.  ترتيب  �أعادت 

�إىل  نفقاً   24 من  ز�دت  �لتي  �مل�رشية،  �حلدود 

بع�ص  لتوفري  جزئياً  حالً  نفق،   500 من  �أكرث 

�الحتياجات �ل�رشورية، حيث غطت نحو %50 

“و�رد�ت” �لقطاع. وتابعت �حلكومة توفري  من 

غطاء حلركات �ملقاومة، و��صتمر نقل و“تهريب” 

�حلكومة  وجدت  �لذي  �ملربع  �أن  غري  ت�صنيعه.  يكن  ما  وت�صنيع  �لقطاع  �إىل  �الأ�صلحة 

�أن �الأد�ء  نف�صها فيه جعل فعل حما�ص وفعل تيار �ملقاومة فعالً دفاعياً يف جوهره، كما 

�حلكومي �رتبط ب�صبط �الأمن وتوفري �الحتياجات �ل�رشورية ومكافحة �لف�صاد، دون 

�أن تتاح له ظروف �لقيام بعملية تنموية حقيقية �أو تطوير �قت�صادي، باالإ�صافة �إىل تاأجيل 

�لعديد من �جلو�نب �ملرتبطة بب�مج �الأ�صلمة، وتطبيق �ل�رشيعة �لتي يتبناها فكر حما�ص.

وعلى �لرغم من �أن �صيا�صة �لرئا�صة و�حلكومة يف ر�م �هلل مع �لوظائف �لعمومية �أدت 

�إىل �إ�صعاف قطاع �لعمل �حلكومي يف قطاع غزة، �إال �أنه يظهر �أن حكومة هنية متكنت من 

�لتكيّف مع �لو�صع، فا�صتطاعت توفري �لرو�تب الأكرث من 18 �ألف موظف ممن يعملون 

�الأجهزة  منت�صبي  عدد  مثالً  فبلغ  للوظائف،  حاجتها  من  �الأدنى  �حلّد  وغطت   ،
52

معها

خطها  يوؤيد  مبن  �ل�صو�غر  من  �لعديد  ومالأت   .
5356,000 كان  �أن  بعد   13,600 �الأمنية 

�ل�صيا�صي �أو يتو�فق مع برناجمها، �أو يتقبل �لعمل يف ظّل �لو�صع �لقائم يف �لقطاع، كما 

��صتعانت بكتائب �لق�صام ل�صبط �الأمن عند �حلاجة. وهو ما فتح �ملجال التهامها و�تهام 

حما�ص بتنفيع من يوؤيدهما، و�إعطاء �لعمل �حلكومي يف �لقطاع وجهاً حزبياً.

وقد جنحت حكومة هنية يف تفكيك �ملربعات �الأمنية لعدد من �لعائالت �لقوية و�ملتنفذة 

يف  حلّ�ص  وعائلة  �ل�صاطئ،  خميم  يف   2007/6/13 يف  بكر  عائلة  مع  حدث  كما  �لقطاع  يف 

و�صط  �ل�صبة  حي  يف   2008/9/15 يف  دغم�ص  وعائلة  �ل�صجاعية،  حي  يف   ،2008/8/2

• اأحد االأنف�ق على احلدود امل�رشية



166

الق�سية الفل�سطينية

. ومتكنت حكومة هنية يف نهاية �صيف 2008 من جتاوز �إ�رش�ب و��صع قام 
54

مدينة غزة

يتبنى  من  �إىل  �إ�صافة  وموؤيدوها،  فتح  حركة  ونفذته  �لقطاع،  يف  و�الأطباء  �ملدر�صون  به 

ق�صاياهم �ملطلبية. كما نظمت عملية �أمنية يف 2009/8/15، �صد تنظيم “جند �أن�صار �هلل” 

يف رفح جنوب قطاع غزة، و�لتي �أ�صفرت عن �صقوط 28 قتيالً، من بينهم زعيم �لتنظيم 

�إقامة  عن  �لتنظيم  زعيم  �إعالن  ُبعيد  جريحاً،   130 ونحو  مو�صى،  �للطيف  عبد  �ل�صيخ 

. وبذلك تكون حكومة هنية قد �أحكمت �صيطرتها على �لقطاع، وهو 
“�إمارة �إ�صالمية”55

ما �أو�صل �لكثري من معار�صيها �إىل ��صتنتاج �صعوبة، �إن مل يكن ��صتحالة، �إ�صقاطها �أو 

تغيريها من �لد�خل.

�صمدت حكومة هنية يف مو�جهة �حلرب �الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة )2008/12/27-

�لهجوم  �إف�صال  من  حما�ص  تقودها  �لتي  �ملقاومة  تيار�ت  مع  ومتكنت   ،)2009/1/18

�الإ�رش�ئيلي، و�إجبار �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية على �الن�صحاب �لكامل من �لقطاع. و��صتطاعت 

��صتيعاب �صدمة �حلرب ب�رشعة، وتابعت �إد�رتها و�صيطرتها على �الأو�صاع يف �لقطاع، 

�أو �لفلتان �الأمني �لذي كان ير�هن عليه �لبع�ص. وقد مثَّل �صمود  ومل حتدث �لفو�صى 

�ملُقالة وحلما�ص،  للحكومة  و�إعالمية كبرية  �ملقاومة وب�صالتها ر�فعة �صعبية و�صيا�صية 

ل ذلك د�فعاً للم�صي يف  و�أوجد حالة من �الإحباط لدى �أعد�ء حما�ص وخ�صومها. وقد �صكَّ

�حلو�ر �لوطني لتحقيق �مل�صاحلة �لفل�صطينية.

�ملباين  �أ�صاب قطاع غزة نتيجة �حلرب عليه كبري�ً، حيث بلغ عدد  �لذي  �لدمار  كان 

�ألف مبنى، وقد   16 �أكرث من  ر ب�صكل جزئي  ُدمِّ 5,350 مبنى، بينما  �ملدمرة ب�صكل كلي 

�صمل �لتدمري �أغلب مقر�ت �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات �لر�صمية و�الأمنية. غري �أن حكومة هنية 

كلفة  �ملُقالة  �حلكومة  قدرت  بديلة.  مقار  يف  �حلرب  بعد  مبا�رشة  خدماتها  تقدمي  تابعت 

�إعادة �إعمار ما دمره �الحتالل بنحو مليارين و215 مليون دوالر، ومت�صكت باالإ�رش�ف 

 .
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�الإعمار على  �هلل  ر�م  يف  فيا�ص  حلكومة  مبا�رش  �إ�رش�ف  �أي  ورف�صت  �الإعمار،  على 

لكنها مل متانع �أن تقوم �جلهات �ملانحة بتنفيذ عملية �الإعمار بنف�صها �أو من خالل �جلهات 

�أنها هي  �لرغم من  للحكومة، على  ي�صفع  كله مل  �أن ذلك  بها، غري  تثق  �لتي  و�ل�رشكات 

�لتي تدير كافة �الأمور على �الأر�ص. و�أ�رّشت �جلهات �ملانحة على �لتعامل مع �لرئي�ص 

عبا�ص وحكومة فيا�ص، كما ر�عت �ل�رشوط و�العتبار�ت �الإ�رش�ئيلية؛ وهو ما عنى عملياً 

��صتمر�ر �حل�صار و�لدمار، وعدم �لقدرة على �إي�صال �مل�صاعد�ت وتنفيذ �مل�صاريع.
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5. منظمة التحرير الفل�شطينية:

على �لرغم من �أن منظمة �لتحرير هي �لتي �أن�صاأت �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أعطتها �لغطاء 

باالنزو�ء و�لرت�جع،  �أخذت م.ت.ف  بينما  بالت�صخم،  �أخذت  �ل�صلطة  �أن  �إال  و�ل�رشعية؛ 

�الإنعا�ص”  “غرفة  �ملنظمة يف  �ل�صلطة. وو�صعت  �أدو�ت  �أد�ة من  �لزمن وكاأنها  لتبدو مع 

عند  لها  �لعودة  تتّم  “ِختماً”  لتكون  حمتو�ها،  من  موؤ�ص�صاتها  فرغت 
ُ
و�أ ُهمِّ�صت  �أن  بعد 

�ملفرت�صة  �لقانونية  �ملدة  �نتهاء  من  �لرغم  وعلى  قر�ر.  لتمرير  �أو  غطاء  لتوفري  �حلاجة 

فقد   ،1999 �صنة  منذ  �ملركزي  و�ملجل�ص  �لتنفيذية  وللجنة  �لفل�صطيني  �لوطني  للمجل�ص 

��صتمرت �للجنة �لتنفيذية، وكذلك �ملجل�ص �ملركزي باالنعقاد، حيث ��صتفادت منهما قيادة 

�ملنظمة )وهي نف�صها قيادة �ل�صلطة وفتح( يف دعم �رشعية موقفها �لقانوين و�ل�صيا�صي، 

وكان  غزة.  يف  وحكومتها  حما�ص  مو�جهة  ويف  �هلل،  ر�م  يف  حكومتها  دعم  يف  خ�صو�صاً 

�صعي قيادة �ملنطقة لل�صيطرة على عدد من �مللفات، يف �إطار �رش�ع �ل�صالحيات، بعد فوز 

حما�ص يف �النتخابات �صنة 2006، و�صعيها �إىل �إخر�ج حركة حما�ص من �إطار “�ل�رشعية 

�لفل�صطينية”، بعد �صيطرة حما�ص على قطاع غزة �صنة 2007، قد ��صتوجب بالن�صبة �إليها 

�رشورة جتاهل �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني وجتاوزه، ب�صبب متتع حما�ص باالأغلبية 

�ل�رشعية على  �ل�صلطة من مرجعية ت�صفي �صفة  بّد لرئا�صة  �ملطلقة الأع�صائه. وكان ال 

�لتنفيذية  �للجنة  )وحتديد�ً  موؤ�ص�صاتها  �أ�صبحت  وفجاأة  م.ت.ف.  �إىل  فلجاأت  قر�ر�تها، 

�ليومية،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صوؤون  يف  وتقرر  وتبحث  جتتمع  �ملركزي(،  و�ملجل�ص 

بالرغم من خمالفة ذلك للنظام �الأ�صا�صي لل�صلطة، �إذ �إن �ملنظمة هي ح�صب ما هو متفق 

عليه، مرجعية لل�صلطة يف �ل�صوؤون �لكبى، ولي�صت �أد�ة تنفيذية �أو ت�رشيعية �صمن �إطار 

ومنتهية  �ل�رشعية  منقو�صة  ملوؤ�ص�صات  �النتقائي  �لتفعيل  من  نوعاً  هذ�  وكان  �ل�صلطة. 

ت�صكيلها  �إعادة  تنتظر  �لفل�صطينية  �لقوى  بني  �صابقة  �تفاقات  ح�صب  وهي  �ل�صالحية، 

و�نتخابها.

�صنة  �ملنظمة  تاأ�صي�ص  منذ  دورة  ع�رشين  عقد  قد  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  وكان 

1964 وحتى �صنة 1991، بخالف �لنظام �الأ�صا�صي �لذي ين�ّص على �نعقاد دورة و�حدة 
�صنوياً. ومل تنعقد يف �ل�صنو�ت �لع�رشين �لتالية )حتى �صنة 2011( �صوى دورة و�حدة!! 

�أو�صلو  �تفاقية  منذ  )خ�صو�صاً  و�لرقابي  �لت�رشيعي  دوره  فعلياً  َفَقد  �ملجل�ص  �أن  �أي 

�لفل�صطيني.  �لوطني  �لقر�ر  �صناعة  عن  وتهمي�صه  عزله  وجرى   ،)1993 �صنة 

�ل�صغوط حتت  �إال  تنعقد  مل   ،1996 �أبريل  ني�صان/  يف  ُعقدت  �لتي  �لدورة  تلك  �إن   ثم 
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�الأمريكية – �الإ�رش�ئيلية الإلغاء بنود �مليثاق �لوطني �ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل” و�ل�صهيونية. 

وهي دورة قام يا�رش عرفات باإ�صافة �أكرث من 450 ��صماً جديد�ً لها، بحيث �أ�صبح عدد 

850 ع�صو�ً دون  �إلغاء �مليثاق �أكرث من  �الأع�صاء �لذين جرى �عتمادهم حل�صور جل�صة 

علم رئي�ص �ملجل�ص �صليم �لزعنون، ودون �أخذ مو�فقته، �أو دون �إحالة �الأ�صماء �جلديدة 

.
57

على جلان �ملجل�ص �لوطني

�ل�صعب  �لتي يتم بها �ختيار ممثلي  �أن يت�صاءل عن حقيقة �لطريقة  �إن من حّق �ملرء 

�لفل�صطيني يف �ملجل�ص؟ وملاذ� ما يز�ل مقت�رش�ً على جزء من �ل�صعب �لفل�صطيني، بينما يتم 

��صتبعاد �أو تهمي�ص قطاع و��صع من �ل�صعب �لفل�صطيني، وخ�صو�صاً من موؤيدي �لتيار 

�الإ�صالمي كحما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي؟ وعن �ل�صبب يف ت�صكيل جمل�ص وطني فل�صطيني 

يزيد عدد �أع�صائه عن عدد �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني لل�صني، �أو جمل�ص �لنو�ب �لهندي، �أو 

�لكوجنر�ص �الأمريكي..؟!! يف �لوقت �لذي يكون فيه يف �أم�ّص �حلاجة �إىل �لفاعلية و�ملرونة 

و�لقدرة على �الجتماع و�رشعة �تخاذ �لقر�ر.

كان من �لو��صح �أن تفعيل م.ت.ف تفعيالً حقيقياً، و�إعادة بناء موؤ�ص�صاتها، مرتبط 

مبلف �الإ�صالح �لفل�صطيني �ل�صامل، و�إعادة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني، وهو �أمٌر ما كان 

ليتّم دون حو�ر بني فتح وحما�ص وبقية �لف�صائل، ودون �لو�صول �إىل تو�فق وبرنامج 

�أنه كان نقطة جوهرية  �إ�صالح �ملنظمة، على �لرغم من  وطني م�صرتك. وقد تعرث ملف 

فل�صطينية  �أطر�ف  لدى  خماوف  وجود  ب�صبب   ،2005 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لقاهرة  �تفاق  يف 

وعربية ودولية من �إمكانية هيمنة حما�ص على �ملنظمة، بعد �أن فازت يف �نتخابات �ملجل�ص 

ت�صمني  من  �لرغم  وعلى   .2006 �صنة  �أو�ئل  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي 

وثيقة �لوفاق �لوطني �صنة 2006، و�تفاق مكة �صنة 2007، مو�د متعلقة بتفعيل �ملنظمة 

و�إ�صالحها، �إال �أنه مل توؤخذ �أّي خطو�ت جادة يف هذ� �الإطار. وبالتاأكيد، فاإن �رش�ع فتح 

ينبغي  لكنه ال  �الإ�صالح،  يف تعّطل عملية  �صبباً  2007 كان  �صنة  �ل�رشعية  وحما�ص على 

مرتبطة  �أ�صا�صية  ظاهرة  كان  وتهمي�صها  �ملنظمة  فاإ�صعاف  ذلك؛  على  كله  �للوم  و�صع 

مب�صار �لت�صوية و�تفاق �أو�صلو، ومرتبطة بطريقة �لقيادة �لفل�صطينية يف �لقيادة �لفردية 

و�لبعد عن �لعمل �ملوؤ�ص�صي. 

عدد  يكون  �أن  على  �إجماع  و�صبه  فل�صطيني  تو�فق  هناك  كان   2005 �صنة  وخالل 

300 ع�صو بحيث يكون ن�صفهم من �ل�صفة و�لقطاع  �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني يف حدود 

�لتيار  �أن فوز حما�ص باأغلبية كبرية �صدم  �ل�صتات )�خلارج(. غري  �لثاين من  و�لن�صف 
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)تيار فتح(؛ وهو ما جعل  �لوطني  �ملجل�ص  �لذي يقود م.ت.ف وي�صيطر على  �لرئي�صي 

�لزعنون ُيقدم على ت�رشيحات غريبة ومفاجئة، وخمالفة متاماً ملا �صبق �أن �أعلنه بنف�صه. 

�ملجل�ص  �أع�صاء  من  �صخ�صية  مئة  من  �أكرث  مب�صاركة  �جتماعاً   2006/2/4 يف  تر�أ�ص  فقد 

�لوطني وكو�در حركة فتح يف �الأردن، و�صدد �لزعنون �أنه “�صيد�فع عن كل ع�صو فيه، 

من  وال  �لعدد،  حيث  من  ال  كان،  �صبب  باأع�صائه الأي  �مل�ّص  ظرف  �أي  حتت  ي�صمح  ولن 

حيث �لرتكيبة”. وقال: “�صنحافظ على �ملجل�ص �لوطني كما هو عليه �الآن، و�صوف �أد�فع 

�أعمال  �فتتاح  يف  �لزعنون  و�رّشح   .
ج�صدي”58 يف  دم  قطرة  �آخر  حتى  “�لوطني”  عن 

 132 �لـ  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  �أن   2006/2/16 يف  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

�صيتّم �إ�صافتهم �إىل �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني �لبالغ 783 ع�صو�ً!! وهي خطوة �أقل ما يقال 

فيها �أنها تف�صد �أجو�ء �نطالقة حقيقية نحو �إ�صالح م.ت.ف وموؤ�ص�صاتها. وهو ما يعني 

�أن �الأع�صاء �ملنتخبني �صي�صيعون يف بحر �الأع�صاء �ملعينني!!

يف  حقيقية  �إ�صالحات  �إحد�ث  دون  ولكن  م.ت.ف،  يف  نفوذه  تقوية  �إىل  عبا�ص  �صعى 

يا�رش منه،  �ملقربني  �أحد  بتعيني   2006/11/9 يف  قر�ر�ً  فاأ�صدر  وموؤ�ص�صاتها.   بنيتها 

عبد ربه، �أميناً ل�رش �للجنة �لتنفيذية، وقرر يف 2006/12/18 �إغالق مقر �لد�ئرة �ل�صيا�صية 

للمنظمة يف عّمان، وهو ما �عتب �رشبة لغريه فاروق �لقدومي رئي�ص �لد�ئرة �ل�صيا�صية، 

يف  د�ئرته  مقر  على  �الإ�رش�ف  يف  بذلك  عمله  �نح�رش  �لذي  �لتاريخيني،  فتح  قادة  و�أحد 

�لرئي�ص عبا�ص �لغطاء �لذي يحتاجه  �لتنفيذية  تون�ص. و�أعطى �ملجل�ص �ملركزي و�للجنة 

حالة  �إنفاذ  حكومة  ت�صكيل  يف  و�لد�صتورية(  �لقانونية  �صحته  مدى  عن  �لنظر  )بغ�ص 

�لطو�رئ يف ر�م �هلل، ويف حتويلها �إىل حكومة ت�صيري �أعمال، ويف نزع �ل�رشعية عن حكومة 

�إ�صماعيل هنية، ويف جمموعة كبرية من �ملر��صيم و�الإجر�ء�ت �ملرتبطة مبحاربة و�جتثاث 

�لدعوة النتخابات رئا�صية  �لغربية، ويف  �ل�صفة  �ملقاومة وموؤ�ص�صاتها يف  حما�ص وقوى 

وت�رشيعية مبكرة، ويف دعم م�صار �لت�صوية 

�نتخابه  �لتفاو�صية، ويف  و�لعملية  �ل�صلمية 

رئي�صاً لدولة فل�صطني يف 2008/11/23، ويف 

متديد فرتة واليته �لرئا�صية �لتي �نتهت يف 

.2009/1/9

�لقاهرة  حو�ر  نتائج  عبا�ص  ينتظر  ومل 

يف  ف�صعى  حما�ص،  مع  يجري  كان  �لذي 

• عب��س والزعن�ن خالل افتت�ح االجتم�ع 
الط�رئ للمجل�س ال�طني، 2009
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عمره  �نتهى  )�لذي  �لفل�صطيني  �لوطني  للمجل�ص  طارئة  جل�صة  عقد  �إىل   2009 �صيف 

�للجنة  يف  �أع�صاء  �صتة  النتخاب  �هلل  بر�م  �لرئا�صة  مقر  يف   2009/8/25 يف  �الفرت��صي( 

�أن  بعد  �ملتوفني،  �أع�صائها  من  �صتة  مكان  يحلّون  �لتنفيذية، 

�ملجل�ص  و�نعقد  �لن�صاب.  �كتمال  عدم  م�صكلة  �للجنة  و�جهت 

ع�صو،   700 عن  يزيد  ما  �أ�صل  من  ع�صو�ً   325 بح�صور 

م�صجلني يف ع�صوية جمل�ص 1996. ومّت �لتو�فق على �نتخاب 

فتح،  حركة  عن  عريقات  �صائب  هم  بالتزكية  �أع�صاء  �أربعة 

عمرية  وحنا  �ل�صعبي،  �لن�صال  جبهة  عن  جمدالين  و�أحمد 

�ملقعد�ن  �أما  فد�.  عن  ر�أفت  و�صالح  �ل�صعب،  حزب  عن 

ع�رش�وي  وحنان  فتح،  من  قريع  �أحمد  فيهما  ففاز  �لباقيان 

)ُم�صتقلة(.

وقد �أثار �نعقاد �ملجل�ص يف ر�م �هلل ت�صاوؤالت حول �حلرية 

على  قدرته  مدى  وحول  �الحتالل،  حتت  بها  يتمتع  �لتي 

متثيل �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج، باالإ�صافة �إىل  

�مل�صكالت �ملرتبطة بانتهاء �صالحياته و�صالحيات �أع�صائه. 

يف  ربه  عبد  يا�رش  وجود  م�صاألة  �أخرى  جهة  من  و�أثريت 

�للجنة �لتنفيذية ممثالً حلزب فد�، �لذي ��صتقال منه منذ عدة 

ممثالً  ر�أفت  �صالح  دخل  بينما  له،  ممثالً  يعد  ومل  �صنو�ت، 

جديد�ً له. مع �لعلم �أن هذ� �لف�صيل مع ف�صيلني �آخرين حتالفا 

معه )�لديوقر�طية وحزب �ل�صعب( مل ي�صتطيعو� �حل�صول 

جمتمعني على �أكرث من مقعدين يف �ملجل�ص �لت�رشيعي؛ ولكن 

�حت�صب  ما  �إذ�  �لتنفيذية،  �للجنة  يف  مقاعد  �أربعة  لهم  �أ�صبح 

 .
59

عبد ربه من بينهم

)�لورقة  �لوطنية  �مل�صاحلة  ورقة  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

فتح  بني  �لقاهرة  يف  بتوقيعها  �الحتفال  مّت  �لتي  �مل�رشية( 

توؤكد   ،2011/5/4 يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وباقي  وحما�ص 

على تفعيل م.ت.ف وتطويرها، وعلى ت�صكيل جمل�ص وطني 

• �ش�ئب عريق�ت

• �ش�لح راأفت

• اأحمد جمدالين

• حن� عمرية
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جديد، ي�صمن متثيالً و��صعاً يف �لد�خل و�خلارج. كما جرى �لتو�فق على �أن تتم �نتخابات 

�ملجل�ص بالتز�من مع �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي يف �ل�صفة و�لقطاع.

6. م�ش�ر امل�ش�حلة ال�طنية:

�أزمة �صيا�صية  ٍ�ل�صلطَة يف  �أدخل ت�صاعُد نفوذ ِحما�ص  منذ �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى، 

جتاذب  حالة  يف  نف�صها  �ل�صلطة  ووجدت  �ملتعددة.  �الأخرى  �أزماتها  �إىل  ت�صاف  جديدة، 

�النتفا�صة  �ملطالِبة بوقف  �الأوروبية  �الأمريكية  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صغوط  هائل بني مطرقة 

بتبني  �ملطالبة  و�لوطنية  �الإ�صالمية  �ملقاومة  �صند�ن  وبني  �لتنازالت،  من  �ملزيد  وتقدمي 

برنامج وطني على �أ�صا�ص ت�صعيد �النتفا�صة الإجبار �لكيان �الإ�رش�ئيلي على �الن�صحاب. 

على  وفاعلة  حا�صمة  قر�ر�ت  �تخاذ  على  قادرة  غري  �ل�صلطة  �أن  �لو��صح  من  كان 

�أكرث  جّرب  قد  عرفات  وكان  حما�ص.  وخ�صو�صاً  �ملقاوم  للتيار  �لرجوع  دون  �الأر�ص، 

من مّرة �إعالن توقف �النتفا�صة، لكنها كانت ت�صتمر وتت�صع، مما �أفقده و�أفقد �ل�صلطة 

�لكثري من �لهيبة. و�عرت�فاً بهذ� �لو�قع، �جتهت �الأنظار �إىل �لدعوة �إىل حو�ر فل�صطيني - 

فل�صطيني كان جوهره بالن�صبة لل�صلطة وم�رش )�لتي دخلت بقوة على هذ� �خلط( �إيقاف 

��صتفادت  “�إ�رش�ئيل”. وقد  �ملفاو�صات مع  �إعالن هدنة، �صعياً ال�صتمر�ر  �أو  �النتفا�صة 

�ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” و�أمريكا،  م�رش من حجمها �لعربي �لكبري وعالقاتها �ملتميزة مع 

باالإ�صافة �إىل �نفتاحها على �ملعار�صة �لفل�صطينية، يف �لدعوة لهذه �حلو�ر�ت، فانعقدت يف 

�لقاهرة �أهم هذه �ملفاو�صات يف 10-2002/11/13 بني فتح وحما�ص، و�نعقدت مب�صاركة 

�أ�صهمت  ورمبا   .2003/12/7-4 ويف   ،2003/1/28-24 يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  كافة 

هذه �حلو�ر�ت يف تقريب وجهات �لنظر، ولكن �ل�صلطة ف�صلت يف �حل�صول على ما تريد 

فقط  يوماً   52 ��صتمرت  لكنها  �أ�صهر،  ثالثة  ملدة  �لف�صائل  �أعلنتها  �لتي  �لهدنة  �صوى 

.)2003/8/21-6/29(

ولرتتيب  للتهدئة،  متيل  جديدة  �أجو�ء  يف  �لفل�صطينيون  دخل   2005 �صنة  �أو�ئل  ويف 

مباحثات   2005/3/17-15 �لفرتة  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  فعقدت  �لفل�صطيني،  �لبيت 

�إقامة  ذلك  يف  مبا  �لفل�صطينية،  �لثو�بت  على  �أكد  �لذي  �لقاهرة”،  بـ“�تفاق  �نتهت  مكثفة 

دولة فل�صطينية عا�صمتها �لقد�ص، وعلى حّق �لعودة، و�أعلن عن فرتة تهدئة ت�صتمر حتى 
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�التفاق  ومّت  �الأ�رشى،  �رش�ح  و�إطالق  العتد�ء�تها  “�إ�رش�ئيل”  وقف  �رشط  �لعام،  نهاية 

�أجهزة  يف  �الإ�صالح  عملية  و��صتمر�ر  �لفل�صطينية،  �لت�رشيعية  �النتخابات  �إجر�ء  على 

�ل�صلطة، وعلى �إعادة تنظيم م.ت.ف وفق �أ�ص�ص يتم �لرت��صي عليها، وبحيث ت�صم كافة 

�لف�صائل �لفل�صطينية.

�صفافة  �أجو�ء  يف  عام  ب�صكل  �لفل�صطينية  و�لت�رشيعية  �لبلدية  �النتخابات  جرت  وقد 

�أن  غري  �لفل�صطينية.  �ل�صاحة  على  �لقوى  مو�زين  كبري  حّد  �إىل  عك�صت  وديوقر�طية، 

�ل�صلوك �لعام لقيادة �ملنظمة )وهي نف�صها قيادة �ل�صلطة وقيادة فتح( متثّل يف �أنها بالرغم 

من رغبتها يف �إ�رش�ك كافة �لقوى �لفل�صطينية يف �ملوؤ�ص�صات �لت�رشيعية و�لتنفيذية، �إال �أنها 

كانت تريد �أي�صاً �ال�صتمر�ر يف �ال�صتحو�ذ على �لقيادة وعلى عملية �صناعة �لقر�ر، ويف 

�لهيمنة على �ملوؤ�ص�صات وخ�صو�صاً �ل�صيا�صية و�الأمنية. كما كانت يف كثري من �الأحيان 

تريد �أن تنفذ من �تفاقياتها، مع �لف�صائل �لفل�صطينية، ما تريد، وبال�صكل �لذي تريد. فبعد 

�تفاق �لقاهرة مل تقم باأي �صيء ذي بال يتعلق باإعادة تنظيم م.ت.ف، وعندما وجدت �أن 

�جتاه �النتخابات �لبلدية ال يخدمها كثري�ً عطلت �إجر�ء �النتخابات يف �خلليل وغزة. �أما 

من  مبجموعة  قامت  فقد  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  حما�ص  بفوز  فوجئت  عندما 

�ملهمة  �ل�صالحيات  من  عدد  م�صادرة  ��صتهدفت  �إليها،  �الإ�صارة  �صبق  �لتي  �الإجر�ء�ت، 

�إف�صال  بغر�ص  عملها،  وعرقلة  �لفل�صطينية،  و�حلكومة  �لت�رشيعي  للمجل�ص  و�حليوية 

حما�ص و�إ�صقاط حكومتها، و�ل�صعي باأ�رشع ما يكن لعمل �نتخابات ت�رشيعية جديدة، 

حتاول من خاللها فتح �صمان فوزها فيها. وباخت�صار فاإن قيادة فتح، بعد نحو �أربعني 

عاماً يف �النفر�د بالقيادة، مل تكن متعودة وال ر�غبة يف تد�ول حقيقي لل�صلطة، خ�صو�صاً 

حالة  يف  كما  و�أولوياته،  �لعمل  ��صرت�تيجيات  ويف  �الأيديولوجيا  يف  تخالفها  �أطر�ف  مع 

�لتيار �الإ�صالمي.

وم�صارين  خمتلفتني  روؤيتني  �أمام  ز�ل  وما  �لفل�صطيني  �لد�خلي  �لو�صع  كان 

�إد�رة �ل�رش�ع مع  �لوطني وثو�بته، وطريقة  �لعمل  �أولويات  �لتعامل مع  متعار�صني يف 

و�لدولية.  �لعربية  �ل�رشعيات  مع  �لتكيّف  ويف  و�لت�صوية،  �ملقاومة  وم�صاري  �الحتالل، 

�لظلم تب�صيط �الختالف بني فتح وحما�ص، وبني حكومتي ر�م �هلل وغزة،  ولذلك، فمن 

يف كونه جمرد �رش�ع على �ل�صلطة. فال يكن تف�صري �صمود حما�ص يف وجه �حل�صار، 

ممثليها و�صجن  موؤ�ص�صاتها،  و�إغالق  �لقطاع،  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  وجه   ويف 



173

ق�سية فل�سطني 2000–2011

يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، ومطاردة �أن�صارها يف �ل�صفة... مبجرد �لرغبة بو�صع �أف�صل يف 

حكم �ل�صلطة. كما ال يكن فهم �إ�رش�ر فتح على �عرت�ف حما�ص باالتفاقات �لتي وقعتها 

و�رشوط  �ملنظمة  ببنامج  �ل�صيا�صي  برناجمها  يلتزم  حكومة  تت�صكل  و�أن  م.ت.ف، 

�لرباعية؛ �إال دفعاً باجتاه برنامج �صيا�صي يت�صمن �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، و�لتنازل عن 

معظم فل�صطني �لتاريخية �ملحتلة �صنة 1948، ووقف �لعمل �ملقاوم. ولذلك عانى �حلو�ر 

�لفل�صطيني من ثالث �أزمات �أ�صا�صية:

وطرق  و�أولوياته،  ثو�بته  ذلك  يف  مبا  �لفل�صطيني،  �لوطني  �لعمل  م�صار  حتديد  �أزمة   •
�أيديولوجي  م�صار  بني  �صّد  حالة  هناك  �إن  �إذ  �ل�صيا�صي.  وبرناجمه  �ل�رش�ع،  �إد�رة 

�إ�صالمي مقاوم، متطلع للتغيري وفر�ص معادالت جديدة الإد�رة �ل�رش�ع، وبني م�صار 

وطني بر�جماتي، متكيّف مع �لو�قعية �لعربية و�الإمكانات �الآنية.

�أزمة �لثقة �لتي تعّمقت نتيجة �النق�صام �ل�صيا�صي و�لفلتان �الأمني، و�صيطرة حما�ص   •
مبطاردة  �الحتالل  مع  بالتعاون  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صلطة  وقيام  غزة،  قطاع  على 

حما�ص وحماولة �جتثاثها، وب�صبب �حلمالت �الإعالمية و�الأمنية �ملتبادلة بني �لطرفني. 

و�ملعايري  �لرباعية  �رشوط  ��صتخدمت  �إذ  �خلارجية،  و�ل�رشوط  �ل�صغوط  �أزمة   •
��صتخدمت �صياغات  ُم�صلّط على عملية �حلو�ر، و�إن  �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية ك�َصيف 

خمتلفة وخمففة. فـ“�اللتز�م باالتفاقات �لتي وقعتها �ملنظمة”، و“ت�صكيل حكومة تفّك 

باآخر. كما مل تتوقف  �أو  نف�صها ب�صكل  �ملعاين  �حل�صار”... كانت �صياغات تعّب عن 

حل�صار  و�لعودة  �مل�صاعد�ت،  وبقطع  �لت�صوية،  م�صار  بوقف  �الأمريكية  �لتهديد�ت 

�ل�صفة... �إذ� �صاركت حما�ص يف حكومة ال ت�صتجيب ل�رشوط �لرباعية. ومل يكن لدى 

�لواليات �ملتحدة مانع من حتقيق �مل�صاحلة �لفل�صطينية، طاملا �أنها �صتكون ذ�ت م�صار 

و�حتو�ء  غزة،  قطاع  على  �صيطرتها  و�إعادة  �النتخابات،  يف  فتح  فوز  باجتاه  و�حد 

حما�ص �أو تهمي�صها ونزع �رشعيتها �ل�صعبية. �أما �أي م�صار �آخر ف�صيعني بقاء �حل�صار 

و�الأزمة وت�صديدهما.

�ل�صاحة  ت�صهدها  �أخذت  �لتي  و�حل�صار  و�لتعطيل  �ل�صالحيات  �رش�ع  حالة  ومع 

�الأ�رشى”،  “وثيقة  ظهرت  �لعا�رشة،  للحكومة  وت�صكيلها  حما�ص  فوز  �إثر  �لفل�صطينية، 

فتح  ذلك  يف  مبا  �لف�صائل  خمتلف  من  �الحتالل  �صجون  يف  �أ�صرية  قياد�ت  وقعتها  �لتي 

.
60

وحما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي
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و�لتعاون  لل�صلطة،  �ل�صلمي  و�لتد�ول  �لوطنية،  �لوحدة  معاين  على  �لوثيقة  وتوؤكد 

و�لتكامل بني موؤ�ص�صة �لرئا�صة و�حلكومة و�ملجل�ص �لت�رشيعي و�لق�صاء، وعلى ت�صكيل 

يف  �حلق  وعلى  وم.ت.ف،  �ل�صلطة  �إ�صالح  يف  �مل�صي  وعلى  وطنية،  وحدة  حكومة 

�ملقاومة مع �ل�صعي لت�صكيل جبهة مقاومة موحدة، وت�صكيل مرجعية �صيا�صية موحدة 

وعا�صمتها  �مل�صتقلة  �إقامة دولته  “يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  على  �لوثيقة  و�أكدت  لها. 

�لقد�ص �ل�رشيف على جميع �الأر��صي �ملحتلة عام 1967، و�صمان حّق �لعودة لالجئني، 

�أر�ص  �لتاريخي يف  �إىل حّق �صعبنا  �الأ�رشى و�ملعتقلني م�صتندين يف ذلك  وحترير جميع 

�الآباء و�الأجد�د، و�إىل ميثاق �الأمم �ملتحدة، و�لقانون �لدويل، وما كفلته �ل�رشعية �لدولية”. 

جانب  �إىل  و�لديبلوما�صي  �لتفاو�صي  �لعمل  تبني  على  �لثالث  �لبند  يف  �لوثيقة  وو�فقت 

�لعمل �ملقاوم، وقالت يف �لبند �ل�صابع �إن �إد�رة �ملفاو�صات هي من �صالحيات م.ت.ف، 

ورئي�ص �ل�صلطة “على قاعدة �لتم�صك باالأهد�ف �لوطنية �لفل�صطينية، وحتقيقها، على �أن 

يتم عر�ص �أي �تفاق م�صريي على �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �جلديد للت�صديق عليه �أو 

�إجر�ء ��صتفتاء عام حيثما �أمكن”.

حتفظ مندوب �جلهاد �الإ�صالمي على �لبند �ل�صابع �ملتعلق باملفاو�صات، بينما �أ�صدر 

قالو�  بياناً  وجمدو  وعوفر  و�لنقب  و�ل�صبع  وع�صقالن  نفحة  �صجون  يف  حما�ص  �أ�رشى 

فيه �إن �لوثيقة ال تعب عن حقيقة مو�قفهم، و�أن لديهم رف�صاً �رشيحاً لعدد من �لق�صايا 

.
61

�لو�ردة، كما �أن لديهم حتفظات على بنود �أخرى

وجدت �لوثيقة ترحيباً من �لرئي�ص عبا�ص ومن �للجنة �لتنفيذية للمنظمة، الأن هناك 

ن�صو�صاً يحتمل تف�صريها �إعطاء �لغطاء للعملية �لتفاو�صية �لتي تقودها �ملنظمة ورئا�صة 

1967، دون  �إقامة �لدولة �لفل�صطينية على �الأر�ص �ملحتلة �صنة  �ل�صلطة، كما تركز على 

�أن تنفي �أو تثبت �إن كان ذلك �أمر�ً نهائياً، ودون �أن تنفي �أو تثبت �حلق يف حترير �الأر�ص 

�ملحتلة �صنة 1948، كما �أنها حُتيل �إقر�ر نتائج �لعملية �لتفاو�صية على �ملجل�ص �لوطني 

�جلديد �أو �ال�صتفتاء، مع �أن موقف حما�ص �الأ�صا�صي �أن �لثو�بت ال ُي�صتَفتَى وال ُي�صوت 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �إليه  دعا  �لذي  �لوطني  �حلو�ر  موؤمتر  يف  عبا�ص  قال  ولذلك،  عليها. 

و�نعقد يف غزة ور�م �هلل يومي 25–2006/5/26، �إنه �صيطرح �لوثيقة على ��صتفتاء �صعبي، 

.
62

�إذ� مل يتم �لتو�صل �إىل �تفاق خالل ع�رشة �أيام
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للنقا�ص، لكنها  �لوثيقة قاعدة �صاحلة  �لر�صمية، ر�أت يف  �لناحية  حركة حما�ص، من 

رف�صت �عتمادها كما هي، كما رف�صت �ال�صتفتاء عليها. وبعد حو�ر�ت مطولة �صدرت 

نوع  و�إبقاء  ن�صو�صها،  مبعظم  �الحتفاظ  مع   ،2006/6/28 يف  �ملعدل  ب�صكلها  �لوثيقة 

وباقي  وحما�ص  فتح  �إليها  ت�صتند  �أن  يكن  خمتلفة،  لتاأويالت  �ملحتمل  �لغمو�ص  من 

�لر�بع  �لبند  يف  �إ�صافة  مع  �لتفاو�صية،  بالعملية  �ملتعلقة  �لبنود  وظلت  �لف�صائل. 

�ل�صعب  حقوق  يحفظ  مبا  يتم  �أن  يجب  �ل�صامل  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لتحرك  �أن 

وثو�بته. �لفل�صطيني 

وبالرغم مما بد� تنازالً من حما�ص فيما يتعلق باإد�رة �ملنظمة و�لرئا�صة �لفل�صطينية للعملية 

�لتفاو�صية، �إال �أن م�صاور�ت ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية عانت من �لتعرث مع ��صتمر�ر 

�لفلتان �الأمني، ومع ت�صديد �حل�صار �الإ�رش�ئيلي و�لدويل، ومع �حلملة �الإ�رش�ئيلية على 

 حما�ص وقوى �ملقاومة �إثر عملية �أ�رش جلعاد �صاليط. ويف هذه �الأجو�ء دعا ملك �ل�صعودية

عبد �هلل بن عبد �لعزيز يف 2007/1/29 

مكة  يف  وحما�ص  فتح  بني  حلو�ر 

من  ترحيباً  �لدعوة  ولقيت  �ملكرمة. 

�جتماعات  �نعقدت  حيث  �لطرفني، 

 ،2007/2/8-6 �لفرتة  يف  مكثفة 

فتح  بني  مكة”  “�تفاق  �إىل  �نتهت 

وحما�ص، وهو �تفاق �أكد على حرمة 

�لدم �لفل�صطيني، وعلى �التفاق على 

• م�ؤمتر احل�ار ال�طني، 2006

• اتف�ق مكة، 2007
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ت�صكيل حكومة وحدة وطنية فل�صطينية، وعلى �مل�صي ُقدماً يف �إجر�ء�ت تطوير و�إ�صالح 

.
63

م.ت.ف؛ كما �أكد على مبد�أ �ل�رش�كة �ل�صيا�صية، وقاعدة �لتعددية �ل�صيا�صية

بكتاب  هنية  �إ�صماعيل  �صي�صكلها  �لتي  �حلكومة  فيه  تلتزم  ن�ٌص  �التفاق  يف  وورد 

�لعليا  �لوطنية  �مل�صالح  بـ“حماية  يتعلق  فيما  �ل�صلطة  رئي�ص  من  �ملوجه  �لتكليف 

و�لعمل  وتطويرها،  مكت�صباته  على  و�حلفاظ  حقوقه،  و�صون  �لفل�صطيني،  لل�صعب 

�لقانون  ومو�د  �لوطنية،  �ملجال�ص  قر�ر�ت  �أقرتها  كما  �لوطنية،  �الأهد�ف  حتقيق  على 

ذلك  �أ�صا�ص  “على  و�أنه  �لعربية”.  �لقمم  وقر�ر�ت  �لوطني،  �لوفاق  ووثيقة  �الأ�صا�صي، 

�لتحرير  منظمة  وقعتها  �لتي  و�التفاقات  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �حلكومة  حترتم 

. وقد ر�أى عديدون �أن ��صتخد�م 
64

�لفل�صطينية”؛ وهو ما جاء فعالً يف برنامج �حلكومة

هذه  �أن  حما�ص  ر�أت  بينما  حما�ص؛  من  جديد  تنازل  عن  يعب  “حترتم”  كلمة  �ل�صلطة 

�لكلمة، و�إن كانت تعطي طماأنة لالآخرين، �إال �أنها ال حتمل تنازالً، كما ال حتمل م�صموناً 

ومو�جهة  �النق�صام،  و�إنهاء  �لدماء،  حقن  �صبيل  يف  لذلك  ��صطرت  و�أنها  قانونياً؛ 

�حل�صار. كما ��صطرت حما�ص للرد على �لرجل �لثاين يف �لقاعدة �أين �لظو�هري �لذي 

كائٌن  يلك  وال  �إ�صالمي.  وقف  �أر�ص  هي  “فل�صطني  �أن  على  فاأكدت  بالتنازل،  �تهمها 

من كان �أن يتنازل عن �أي �صب منها”، و�أن حما�ص حركة “جهادية ومقاومة، و�صتبقى 

.
كذلك ما د�م هناك �صب و�حد من فل�صطني حمتالً”65

وحدة  حلكومة  هنية  ت�صكيل  من  فبالرغم  �أ�صهر،  ثالثة  �صوى  مكة  �تفاق  يع�ص  مل 

�الأمني،  بالفلتان  حفلت  �لفرتة  هذه  �أن  �إال  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  ثقة  حازت  وطنية، 

وحماوالت �الإف�صال �الإ�رش�ئيلية �الأمريكية، ومن تيار معروف يف حركة فتح. وقد �أدى 

غزة.  قطاع  على  حما�ص  �صيطرة  عنه  نتج  وحما�ص،  فتح  بني  مك�صوف  �رش�ع  �إىل  ذلك 

وبذلك �أ�صيف �إىل �لنز�ع �ل�صيا�صي، و�لنز�ع على �ل�صالحيات، �نف�صاٌل جغر�يف، وت�صكيل 

حلكومتني يف ر�م �هلل وغزة، وجد�ر من �لدم، ومزيد من حو�جز �نعد�م �لثقة، وهو ما عقَّد 

�إمكانات �لتفاهم و�إمكانات �لتعامل بروح ح�صارية وموؤ�ص�صية.

ال  و�أنه  �أ�صود”،  دموي  بـ“�نقالب  قامت  حما�ص  �أن  وموؤيدوه  عبا�ص  �لرئي�ص  ر�أى 

�صبيل للتفاهم معها �إال �إذ� عادت عن �نقالبها، و�أعلنت �لتز�مها بـ“�ل�رشعية” �لفل�صطينية 

 2007/7/18 يف  للمنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص  �أمام  له  خطاب  يف  و�أعلن  و�لدولية.  و�لعربية 

�إىل  2005/3/17، و�تهم حما�ص مبحاولة �غتياله، كما دعا  �لقاهرة �ملعلن يف  �نتهاء �تفاق 

فكرة  فاإن  وبالطبع  �لن�صبية.  �لقائمة  �أ�صا�ص  على  مبكرة  وت�رشيعية  رئا�صية  �نتخابات 
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�لقائمة �لن�صبية تلقى ترحيباً من �لف�صائل و�الأحز�ب �ل�صغرية )وخ�صو�صاً �لي�صارية( 

الأنها �صتحولها من �أحز�ب ذ�ت تاأثري هام�صي يف �صناعة �لقر�ر �لفل�صطيني، �إىل �أن تكون 

“بي�صة �لقبّان” وذ�ت تاأثري حا�صم، خ�صو�صاً يف �صوء حالة �ال�صتقطاب �حلاد بني فتح 
نف�صه  ير�صح  من  كل  على  �رشط  لفر�ص  �صعى  عندما  ت�صدد�ً  عبا�ص  ز�د  كما  وحما�ص. 

�لذي تعب عنه م.ت.ف )قبل  �ل�صيا�صي  باملوقف  �لت�رشيعي باأن يلتزم م�صبقاً  للمجل�ص 

�إعادة تنظيمها و�إ�صالحها، و�إدخال حما�ص و�جلهاد وقوى �ملقاومة �الأخرى فيها(. وهو 

.
66

ما يعني عملياً ��صتبعاد حما�ص من �لعملية �ل�صيا�صية، و�لق�صاء على �أّي فر�ص للتفاهم

�إليه، ومّت باأمر رئي�ص وزر�ء  �أما حما�ص فر�أت فيما قامت به فعالً م�رشوعاً ��صطرت 

�ملجل�ص  باأغلبية  مدعوماً  �لد�خلية،  وزير  باأعمال  يقوم  كان  �لذي  نف�صه  وهو  �ل�صلطة، 

�لت�رشيعي، يف مو�جهة عملية فلتان �أمني مبمج، حتميه �لقوى �الأمنية يف �ل�صلطة، �لتي 

ترف�ص �الن�صياع لتعليمات حكومتها؛ كما ر�أت �أن حكومة ت�صيري �الأعمال بقيادة هنية هي 

�حلكومة �ل�رشعية وفق �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني، و�أن ت�صكيل �حلكومة يف ر�م �هلل كان 

�نقالباً على هذ� �لقانون. ومل متانع حما�ص من �حلو�ر، ولكن دون �رشوط م�صبقة. ورف�صت 

حما�ص �لقفز عن �رشعية �ملجل�ص �لت�رشيعي و�رشعية �حلكومة، و�لرتكيز فقط على �رشعية 

�لرئا�صة؛ كما رف�صت ��صتخد�م موؤ�ص�صات م.ت.ف يف غري �صالحياتها، بغر�ص جتاوز 

�ملوؤ�ص�صات �لت�رشيعية لل�صلطة؛ ودعت �إىل عالج عاجل للملف �الأمني، و�إعادة بناء �الأجهزة 

.
67

�الأمنية على �أ�ص�ص وطنية ومهنية وتنظيفها من �لفا�صدين و�لعنا�رش �مل�صبوهة

يف  و�صوحاً  �أكرث  م.ت.ف،  حتت  �ملن�صوية  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  كانت 

�لغربية،  �ل�صفة  يف  عبا�ص  الإجر�ء�ت  تفهماً  و�أكرث  حما�ص،  لـ“�نقالب”  �لقوية  �نتقاد�تها 

وكان نقدها باهتاً ملجموعة �ملر��صيم �لتي �أ�صدرها عبا�ص، ولالإجر�ء�ت �الأمنية �لقا�صية 

�لتي �تخذها. مع مالحظة �أن هذه �لف�صائل، وخ�صو�صاً �لي�صارية، كانت �أقرب �إىل �ملوقف 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف نقد م�صار �لت�صوية �ل�صلمية �لذي �ختطه عبا�ص.

قدمت �جلبهة �لديوقر�طية مبادرة للم�صاحلة �لوطنية ت�صتند �إىل �أربع نقاط:

تر�جع حما�ص عن �نقالبها.  •
ت�صكيل حكومة �نتقالية، تر�أ�صها �صخ�صية م�صتقلة، تهيئ �الأجو�ء النتخابات جديدة.  •

تعديل نظام �النتخابات �لعامة باعتماد نظام �لتمثيل �لن�صبي.  •
.
68

تفعيل م.ت.ف وتطويرها  •
و�لعربية  �لفل�صطينية  �جلهود  تو�لت  وقد  �صاغية.  �آذ�ناً  تلَق  مل  مبادرتها  لكن 
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فتح  بني  لالإ�صالح  و�الإ�صالمية 

وحما�ص، وكان من �أبرزها �ملبادرة 

باإعالن  �نتهت  �لتي  �ليمنية، 

�أن  غري  2008/3/23؛  يف  �صنعاء 

�لذي  �الأحمد،  وعز�م  �الإعالن  هذ� 

وقع عن فتح، تعر�صا لنقد ٍعنيف 

عبا�ص،  �لرئي�ص  م�صت�صاري  من 

�لبناء  �إمكانية  تعطيل  �إىل  �أدى  مما 

على  ن�ّص  �لذي  �الإعالن،  على 

مو�فقة فتح وحما�ص على �ملبادرة �ليمنية كاإطار ال�صتئناف �حلو�ر بني �حلركتني، للعودة 

باالأو�صاع �لفل�صطينية �إىل ما كانت عليه قبل �أحد�ث غزة. ومال عبا�ص لر�أي م�صت�صاريه، 

حيث �عتب �ملبادرة �ليمنية �إطار�ً للتنفيذ ولي�ص �إطار�ً للحو�ر.

�ملوؤمتر  منظمة  يف  للقمة  رئي�صاً  بو�صفه  و�د،  �هلل  عبد  �ل�صنغايل  �لرئي�ص  حاول  كما   

يونيو  حزير�ن/  يف  �مل�صاحلة  حتقيق  �الإ�صالمي، 

2008، حيث �لتقى وفد�ن من حما�ص وفتح يف د�كار 

نتائج  �أي  �إىل  �لتو�صل  دون  ولكن  رعايته،  حتت 

عملية. 

للدعوة  عبا�ص  �لرئي�ص  عاد   2008/6/5 ويف 

للحو�ر بلغة �إيجابية ت�صاحلية، كما دعا لقيام م�رش 

بذلك،  وحما�ص  م�رش  ورحبت  �حلو�ر.  برعاية 

 14 مب�صاركة  للحو�ر  للتح�صري  م�رش  و�صعت 

ف�صيالً فل�صطينياً، و�أعدت م�صودة لورقة �مل�صاحلة. غري �أن �أجو�ء �حلو�ر ت�صممت ب�صبب 

��صتمر�ر حملة �العتقاالت يف �ل�صفة �لغربية الأع�صاء حما�ص، وب�صبب �ل�صكل �لذي �صتتم 

به �ملحادثات، و�لذي ال يوحي باجلدية، حيث �أبلغ �مل�رشيون حما�ص �أن عبا�ص �صيجل�ص 

على �ملن�صة يف حفل �الفتتاح �إىل جانب عدد من �مل�صوؤولني �لعرب، و�أنه �صيغادر �لقاعة 

جل�صات  جميع  عبا�ص  يح�رش  �أن  طلبت  حما�ص  �أن  غري  كلماتهم.  �مل�صوؤولني  �إلقاء  بعد 

�حلو�ر باعتباره رئي�ص فتح، وطرفاً �أ�صا�صياً يف �خلالف، ولي�ص ر�عياً للموؤمتر، كما كانت 

لل�صلطة  كرئي�ص  �لتجديد  �رشعية  نف�صه  الإعطاء  �ملوؤمتر  يريد  عبا�ص  باأن  �صكوك  هناك 

• لق�ء فتح وحم��س ملن�ق�شة املب�درة اليمنية

• عبد اهلل واد
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وثالثة  حما�ص  رف�صت  ولذلك  �لرئا�صية.  فرتته  �نتهاء  موعد  �قرت�ب  مع  �لفل�صطينية، 

و�ل�صاعقة  �لعامة،  �لقيادة   - �ل�صعبية  و�جلبهة  �الإ�صالمي  �جلهاد  هي  �أخرى  ف�صائل 

ح�صور لقاء �لقاهرة، مما �أدى �إىل �إلغائه؛ وهو ما �أثار غ�صب �حلكومة �مل�رشية. 

�لفرتة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  وجه  يف  غزة  لقطاع  �لبطويل  �ل�صمود  �أعطى 

و�أعد�ئها  خ�صومها  و�صعور  حما�ص،  �صعبية  وت�صاعد   ،2009/1/18-2008/12/27

طلقت 
ُ
ب�صعوبة، �إن مل يكن ��صتحالة، �إ�صقاطها دفعة كبرية للعودة للحو�ر �لوطني. وقد �أ

 ،2009/2/25-24 جل�صات �حلو�ر برعاية م�رشية بلقاء�ت بني فتح وحما�ص يومي 

2009/2/26، وت�صكلت خم�ص جلان ملعاجلة ق�صايا:  �لف�صائل يف  باقي  تبعتها م�صاركة 

م.ت.ف، و�النتخابات، و�الأمن، و�حلكومة �النتقالية، و�مل�صاحلة �لوطنية. وُعقدت �صّت 

جل�صات حو�ر كان �آخرها يف 28-2009/6/30؛ وظهر �أن تقدماً كبري�ً حتقق يف م�صار�ت 

عديدة. غري �أن ق�صية �ملعتقلني �ل�صيا�صيني خ�صو�صاً يف �ل�صفة �لغربية، ظلت تلقي ظالالً 

�أمد �ملفاو�صات، و�زدياد �حل�صار �خلانق على  �أجو�ء �ملحادثات. ومع طول  قامتة على 

�آمال  و�نفتاح  غزة،  على  �حلرب  بعد  حما�ص  به  متتعت  �لذي  �الألق  وتر�جع  غزة،  قطاع 

 Barack لدى رئا�صة �ل�صلطة بحدوث �خرت�ق يف م�صار �ملفاو�صات بعد تويل بار�ك �أوباما

Obama للرئا�صة �الأمريكية، مل تعد فتح يف عجلة من �أمرها وز�دت من ت�صليب مو�قفها. 

�أن يكون �تفاق �مل�صاحلة �صامالً، ويتم �صمان  ويف �لوقت �لذي ركزت فيه حما�ص على 

وطني  تو�فق  حكومة  ت�صكيل  على  فتح  ركزت  فقد  ب�صكل ٍمتو�زٍ،  �الأر�ص  على  تنفيذه 

تكون موؤهلة لفّك �حل�صار )غري معرت�ص عليها من “�إ�رش�ئيل” و�ملجتمع �لدويل(، وعلى 

عمل �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية.

يف  كلمة   4,100 نحو  من  مكوناً  �مل�صاحلة،  التفاق  مقرتحاً  نهائياً  ن�صاً  م�رش  قّدمت 

ف�صيحة  �أجو�ء  ويف   .2010/10/15 قبل  توقيعها  وحما�ص  فتح  من  وطلبت  �صفحة،   22

جولد�صتون Goldstone �صارعت فتح للمو�فقة، �أما حما�ص فطلبت مهلة ملر�جعة �لن�ص. 

وقد تلخ�صت �لورقة �مل�رشية يف:

�لتاأكيد على تفعيل وتطوير م.ت.ف.  •
قر�ر�ته  ياأخذ  �جلديد،  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخاب  حتى  موؤقت  قيادي  �إطار  ت�صكيل   •

بالتو�فق.

يوم  يف  متز�من  ب�صكل  �لوطني  و�ملجل�ص  و�لت�رشيعية  �لرئا�صية  �النتخابات  �إجر�ء   •



180

الق�سية الفل�سطينية

يف  �لكامل  �لن�صبي  �لتمثيل  �أ�صا�ص  على  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخابات  وجتري  و�حد. 

�لد�خل و�خلارج؛ بينما جتري �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي على 75% للقو�ئم، و%25 

للدو�ئر، وتكون ن�صبة �حل�صم %2.

تكون �الأجهزة �الأمنية مهنية وغري ف�صائلية، وتت�صكل جلنة �أمنية عليا، ُي�صدر �لرئي�ص   •
حتت  عملها  ومتار�ص  بالتو�فق،  مهنيني  �صباط  من  تتكون  بها،  مر�صوماً  �لفل�صطيني 

�إ�رش�ف م�رشي وعربي ملتابعة وتنفيذ �تفاقية �لوفاق �لوطني يف �ل�صفة و�لقطاع.

حّل جميع �النتهاكات �لتي جنمت عن �لفلتان و�النق�صام بالطرق �ل�رشعية و�لقانونية.   •
�إطالق �رش�ح جميع �ملعتقلني �ل�صيا�صيني يف �ل�صفة و�لقطاع.   •

تدقيق  على  حما�ص  �إ�رش�ر  يف  دورها  �ل�صابقة  �لتاريخية  و�خلبة  �لثقة  �أزمة  لعبت 

خمرجاً  ي�صتخدم  �أن  يكن  تغيريها  �أو  نزعها  �أّن  ترى  عبار�ت،  وتثبيت  �لن�صو�ص 

للتن�صل �أو �لرت�جع عن �اللتز�مات. وقّدمت حما�ص عدد�ً من �لتعديالت �لتي �أ�رّشت على 

ت�صمينها يف �لن�ّص، و�لتي تلخ�صت يف:

مّت  �إجماعاً وطنياً  �أعاله غري قابلة للتعطيل باعتبارها  “تعتب هذه �ملهام  �إ�صافة جملة   •
�لتو�فق عليه”، وذلك يف �حلديث عن مهام �الإطار �لقيادي �ملوؤقت للمنظمة.

�النتخابات  جلنة  “ت�صكيل  على  لتن�ّص  �النتخابات  بلجنة  �خلا�صة  �لفقرة  تعديل   •
بالتو�فق �لوطني، وي�صدر �لرئي�ص مر�صوماً بذلك”.

�ملطالبة باإ�صافة ن�ّص يو�ّصح باأن ت�صكيل �للجنة �الأمنية �لعليا “يتّم �لتو�فق عليه”.  •
م�رشية  مب�صاعدة  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  وهيكلة  �إعادة  “يتّم  ن�ّص  تعديل   •

.
عربية...”، وذلك باإ�صافة كلمة “بناء” بعد كلمة “�إعادة”69

�أّي  �إدخال  �أو  للنقا�ص،  �لورقة  فتح  رف�صتا  فتح  وحركة  �مل�رشية  �حلكومة  �أن  غري 

تعديالت عليها. وهكذ�، ظّل م�رشوع �مل�صاحلة يو�جه حالة من �لتّعرثُّ �لذي مل تنفع معه 

حماوالت فل�صطينية من جهات مثل �جلبهة �ل�صعبية، ومن �صخ�صيات م�صتقلة مثل منيب 

قطرية  حماوالت  ح�صلت  كما  منا�صبة،  حلول  �إىل  للو�صول  �لو�دية...  ويا�رش  �مل�رشي 

و�صعودية و�صود�نية وليبية وتركية للتو�صط، ولكنها مل توؤدِّ �إىل نتيجة.

�مل�رشية  �ملخابر�ت  رئي�ص  مع  مكة  يف  م�صعل  لقاء  بعد  جديد�ً  �خرت�قاً  �مللف  �صهد 

عمر �صليمان، �لذي قال �إنه ال يانع �أن تتفق حركتا فتح وحما�ص على تفاهمات تر�عي 

. و�نعقدت جل�صة حو�ر يف دم�صق يف 2010/9/24، 
70

حتفظات حما�ص على �لورقة �مل�رشية
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حيث مّت خاللها �ال�صتجابة ملعظم مالحظات حما�ص، ما عد� �جلانب �الأمني. و�لتقى وفد� 

�حلركتني يف دم�صق مرة �أخرى يف 2010/11/9، دون �لو�صول للنتيجة �ملرجوة.

تز�يد  يف   ،2011 �صنة  مطلع  منذ  �لعربي  �لعامل  ي�صهدها  �لتي  �لتغري�ت  �أ�صهمت 

�ل�صغوط باجتاه �مل�صاحلة �لفل�صطينية. وكان توقيع فتح وحما�ص على �تفاق �مل�صاحلة 

�الأمنية،  �لعقدة  فّك  وبعد  حما�ص  ملالحظات  �ال�صتجابة  بعد   ،2011/5/3 يف  �لقاهرة  يف 

منعطفاً مهماً يف م�صار �لوحدة �لوطنية. غري �أن حجم �لتحديات �لتي �صيو�جهها �لطرفان 

الإجناح �مل�صاحلة ما ز�ل هائالً؛ فالطرفان بحاجة �إىل برنامج حقيقي لبناء �لثقة بينهما، 

و�إىل �لتعامل بجدية وحزم مع عنا�رش �لفتنة �لد�خلية و�مل�صتفيدين من �النق�صام؛ وكذلك 

منع �لتدخل �خلارجي، وخ�صو�صاً �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي، الإف�صال هذ� �التفاق.

ثالثًا: م�سار مفاو�سات الت�سوية ال�سلمية: 

قامت �ال�صرت�تيجية �لتفاو�صية �الإ�رش�ئيلية على �أ�صا�ص “�إد�رة �ل�رش�ع” ولي�ص على 

�أ�صا�ص “حل �ل�رش�ع”. وهي ت�صعى �إىل �إ�صعاف �خل�صم بكل �لطرق، �إىل �أن يقبل باخليار 

�لتفاو�ص. وقد جنح �الإ�رش�ئيليون  �إطالة عملية  �إ�رش�ئيلياً، وهو ما يف�رش  �ملتاح  �لوحيد 

“ال  �أن  �إ�صحق ر�بني  تثبيت مقولة  1993 يف  �أيلول/ �صبتمب  �أو�صلو يف  �تفاق  منذ توقيع 

يف  �أ�صاليبها  و�أحد  �الإ�رش�ئيلية  لل�صيا�صة  عنو�ناً  �أ�صبحت  و�لتي   ،
مقد�صة”71 مو�عيد 

�ل�صغط و�البتز�ز. 

وعندما عاد حزب �لعمل Labor Party بقيادة �إيهود بار�ك للحكم بعد ثالث �صنو�ت 

قدم  لكنه  نهائية،  ت�صوية  �إىل  �لو�صول  يف  رغبته  �أعلن   ،1999-1996 �لليكود  حكم  من 

:
برناجماً �صيا�صياً مبنياً على “�لالء�ت �خلم�ص”72

ال الإعادة �لقد�ص �ل�رشقية للفل�صطينيني، و�لقد�ص عا�صمة �أبدية موحدة لـ“�إ�رش�ئيل”.  .1
ال لعودة “�إ�رش�ئيل” �إىل حدود ما قبل حرب 1967.  .2

ال لعودة �لالجئني �لفل�صطينيني.  .3
ال الإز�لة �مل�صتعمر�ت �ليهودية يف �ل�صفة و�لقطاع.  .4

�لفل�صطينية دون  �لدولة  �أن تكون  ال لوجود جي�ص عربي يف �ل�صفة �لغربية )مبعنى   .5
جي�ص وغري مكتملة �ل�صيادة(.
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�لطرفان  ذهب   ،2000 �صنة  �صيف  ويف 

ديفيد  كامب  �إىل  و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني 

كلينتون،  �الأمريكي  �لرئي�ص  من  بدعوة 

حيث عقدت مفاو�صات مار�ثونية يف �لفرتة 

ت�صوية  �إىل  للو�صول   2000/7/25-12

نهائية. ويظهر �أن مو�صوع �حلدود و�لكتل 

يكن  �لتي  �الأمور  من  كانا  �ال�صتيطانية 

�ل�صفة  من   %90 من  )�أكرث  عليها  �لتفاهم 

وبقاء  �الأر�ص،  يف  تبادل  مع  �لقطاع،  وكل 

�لكتل �ال�صتيطانية(، غري �أن مو�صوعي �لقد�ص وعودة �لالجئني بقيا دومنا حّل؛ مما �أدى 

�إىل �نهيار �ملفاو�صات، و�ندالع �نتفا�صة �الأق�صى بعد ذلك ب�صهرين.

�لتطرف،  من  مزيد  نحو  �الإ�رش�ئيلي  �ملز�ج  وحتول 

�أريل  وفاز   ،2000/12/9 يف  لال�صتقالة  بار�ك  و��صطر 

مناف�صه  �صّد   2001/2/6 يف  �لعامة  �النتخابات  يف  �صارون 

�أكد  مما   ،%25 عن  يزيد  وبفارق  تاريخية،  باأغلبية  بار�ك 

عودة �لتيار �لليكودي �ملت�صدد �إىل �ل�صد�رة من جديد. 

مل ي�صتطع �صارون �أن يوفر �الأمن لالإ�رش�ئيليني وي�صحق 

�النتفا�صة يف مئة يوم كما وعد، وحاول �أن يجّر �لعجلة �إىل �لور�ء و�أن يفر�ص �لو�قع �لذي 

ديفيد  كامب  �تفاقية  �صّد  �صّوت  قد  كان  فقد  بالت�صوية،  يوؤمن  �صارون  يكن  ومل  يريد. 

مع م�رش، كما �صّوت �صّد �تفاق �أو�صلو، وحتّفظ على �تفاق �لت�صوية مع �الأردن. و�أعلن 

�أو�صلو قد مات. وعندما جاء �صارون لل�صلطة كان م�رشوعه يف جوهره  �تفاق  �أن  مر�ر�ً 

م�رشوعاً �أمنياً، وهو مل يعر�ص �صوى حكم ذ�تي للفل�صطينيني على 40-45% من �ل�صفة 

�لغربية، كما رف�ص �لدخول يف �أي مباحثات قبل توقف �النتفا�صة. وقد ��صتمر �صارون 

و�ن�صغال  �لت�صوية،  م�صار  تعطل  مرحلته  و�صهدت   ،2006 �صنة  مطلع  حتى  �حلكم  يف 

“�إ�رش�ئيل” بقمع �النتفا�صة، وحماولة �إيجاد حلول بديلة. 

• اجتم�ع�ت ك�مب ديفيد، 2000

• اأريل �ش�رون
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1. مب�درة جنيف:

�رشية  مفاو�صات  جتري  كانت  باالنتفا�صة،  من�صغلون  �لفل�صطينيون  كان  وبينما 

��صتمرت �صنتني بني جمموعة مقربة من �لرئا�صة �لفل�صطينية وفتح، وجمموعة �إ�رش�ئيلية 

2003 ما  �أو�خر �صنة  �أو�صاط �لي�صار و�لو�صط �الإ�رش�ئيلي، وقد نتج عنها يف  مقربة من 

حلل �لنز�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي. وهي   ”Geneva Accord عرف بـ“مبادرة جنيف 

�تفاقية غري ر�صمية تدعو �إىل:

بحق  �لفل�صطينيون  يعرتف  و�أن  �لفل�صطيني،  لل�صعب  وطناً  تكون  فل�صطينية  دولة   •
“�ل�صعب �ليهودي” يف دولتهم “�إ�رش�ئيل” كوطن قومي لهم.

مع  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  وت�صمل  �ل�صالح،  منزوعة  �لفل�صطينية  �لدولة  تكون   •
�إىل  �لقد�ص  يف  �ليهودية  و�الأحياء  �ال�صتيطانية  �لكتل  ُت�صم  بحيث  حدودية  تعديالت 

“�إ�رش�ئيل”، ويف �ملقابل �صت�صلم “�إ�رش�ئيل” من “�أر�صها” �مل�صاحة نف�صها �لتي �أخذتها 
تكون  �أن  �ملبادرة  �أ�صحاب  ع  وتوقَّ نف�صها،  بالنوعية  �الأر�ص  و�صتكون  �ل�صفة،  من 

م�صاحة �الأر�ص 2-3% من �ل�صفة �لغربية.

�صتكون �الأحياء �لعربية يف �لقد�ص عا�صمة لدولة فل�صطني وحتت �صيادتها. ولن يكون   •
دون  �ملعبد”  “جبل  �ليهود  ي�صميه  ما  �أو  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  بناء  �أو  حفريات  هناك 

�لب�ق و�ملقبة  �لقد�ص وحائط  �ليهودي يف  �حلي  �ملبادرة  �لطرفني. و�عتبت  مو�فقة 

�ليهودية يف جبل �لزيتون حتت �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية.

�أعطت �ملبادرة لالجئني حّق �لعودة للدولة �لفل�صطينية، لكنها مل تعطهم �حلق يف �لعودة   •
�إىل �أر�صهم �الأ�صلية �ملحتلة �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”، وجعلت قبول عودتهم �أمر�ً �صيادياً 

�إ�رش�ئيلياً. و�أعطت لالجئني حّق �لتعوي�ص عن معاناة �للجوء وعن فقد�ن �أمالكهم.

�لفل�صطينية، تعمل  �لدولة  �أمنية �صارمة يف مناطق  �ملبادرة على عمل ترتيبات  و�فقت   •
مبكر  �إنذ�ر  حمطتي  �إقامة  و�أجازت  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  “�إرهابية”  �أعمال  �أّي  منع  على 

�جلو  �صالح  ��صتخد�م  �أجازت  كما  �لغربية،  �ل�صفة  وو�صط  �صمال  يف  لـ“�إ�رش�ئيل” 

�الإ�رش�ئيلي للمجال �جلوي �لفل�صطيني.

ت�رشف على معابر �حلدود �لدولية لفل�صطني طو�قم م�صرتكة من قوة �أمن فل�صطينية   •
“�إ�رش�ئيل” بح�صور غري منظور للعني على  �أمن متعددة �جلن�صيات، وحتتفظ  وقوة 

.
73ً

مدى ثالثني �صهر�
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وعلى �لرغم من �أن هذه �ملبادرة غري ر�صمية، �إال �أنها تبدو مهمة للغاية يف بيان �ملدى 

فال�صخ�صيات  �ملرتقبة.  �لدولة  �صكل  يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إليه  ت�صل  �أن  يكن  �لذي 

�لفل�صطينية �مل�صاركة ذ�ت طبيعة ر�صمية وجزء رئي�صي من عملية �صناعة �لقر�ر ومنهم 

�لعديد من �لوزر�ء و�لقياد�ت؛ �أمثال يا�رش عبد ربه، �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية للمنظمة، 

ونبيل  �الأ�رشى،  �صوؤون  وزير  �لر�زق  عبد  وه�صام  �ل�صابق،  و�لثقافة  �الإعالم  ووزير 

عبا�ص،  ملحمود  �ل�صيا�صي  �مل�صت�صار  �لعمري  وغيث  �ل�صابق،  �لتخطيط  وزير  ق�ّصي�ص 

قياد�ت  من  منا�رشة...  وزهري  �حلور�ين،  وحممد  فار�ص،  قدورة  �أي�صاً  وهناك 

ورموز فتح. �أما �ل�صخ�صيات �الإ�رش�ئيلية فتنتمي للمعار�صة �الإ�رش�ئيلية وال متلك دور�ً 

مماثالً يف �صناعة �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي؛ ومن �أبرزها يو�صي بيلني Yossi Beilin، ويو�صي 

 Amram مت�صناع  وعمر�م   ،Amnon Shahak �صاحاك  و�آمنون   ،Yossi Sarid �رشيد 

.Avraham Burg و�أبر�هام بورغ ،Mitzna

• نبيل ق�شي�س• ه�ش�م عبد الرازق• ي��رش عبد ربه

• حممد احل�راين• قدورة ف�ر�س
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2. املب�درة العربية:

�أما يف �جلانب �لعربي، فقد ظلت قر�ر�ت قمم �لروؤ�صاء �لعرب و�جلامعة �لعربية حتكم 

جممل �لروؤية �لعربية، وظلت بنود م�رشوع �ل�صالم يف فا�ص 1982 باإقامة دولة فل�صطينية 

1967، وعودة �لالجئني، وحّق جميع دول �ملنطقة يف  م�صتقلة على �الأر�ص �ملحتلة �صنة 

�لعي�ص ب�صالم �صمن حدود �آمنة؛ تعّد موجهاً عاماً للم�صار �لعربي.

�لعربية  �لقمة  موؤمتر  يف  تبنيها  جرى  �لتي  �ل�صعودية  �ملبادرة  حلّت   2002 �صنة  ويف 

�ملعتمدة  �ملرجعية  هي  و�أ�صبحت  فا�ص،  م�رشوع  مكان   ،2002/3/28-27 يف  ببريوت 

�لدولة  �إقامة  يف  �صابقاتها  عن  جوهرها  يف  تختلف  ال  وهي  للت�صوية،  �لعربية  للروؤية 

�لفل�صطينية �مل�صتقلة على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وعودة �لالجئني، غري �أنها تتحدث 

ب�صكل �رشيح عن �العرت�ف و�لتطبيع �لعربي �ل�صامل مع “�إ�رش�ئيل” يف حال مو�فقتها 

 .
74

على �لت�صوية

• ي��شي بيلني • ي��شي �رشيد • اآمن�ن �ش�ح�ك

• عمرام مت�شن�ع • اأبراه�م ب�رغ
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3. خريطة الطريق:

بد� �أن هناك مك�صباً �صيا�صياً فل�صطينياً جديد�ً عندما �صدر قر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل 

�أو�صح فيه �ملجل�ص الأول مرة روؤيته مل�صتقبل �ل�رش�ع  2002/3/12 �لذي  1397 يف  رقم 

.
بقيام دولة فل�صطينية م�صتقلة تتعاي�ص �إىل جانب “�إ�رش�ئيل”75

روؤيته  �البن  بو�ص  جورج  قّدم   2002/6/24 ويف 

مفاو�صات  يف  �لدخول  �إىل  د�عياً  �لنهائية  للت�صوية 

توؤدي �إىل �إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة وديوقر�طية 

قادرة على �حلياة وتعي�ص جنباً �إىل جنب باأمن و�صالم 

تبني  مّت  وقد   .
76

�الآخرين وجري�نها  “�إ�رش�ئيل”  مع 

ورو�صيا  �الأوروبي  �الحتاد  قبل  من  �لروؤية  هذه 

�لدولية(،  )�لرباعية  �أمريكا  �إىل  �إ�صافة  �ملتحدة  و�الأمم 

ومّت تعديلها ب�صكلها �لنهائي يف ني�صان/ �أبريل 2003 

.
77

فيما �أ�صبح ُيعرف مب�رشوع خريطة �لطريق

تكمن �أهمية خريطة �لطريق يف �أنها �أول �لتز�م �أمريكي معلن باإقامة �لدولة �لفل�صطينية 

و�صمن مدى زمني حمدد ال يتجاوز نهاية �صنة 2005. وهي مق�صمة �إىل ثالث مر�حل، 

وقائمة على برنـامج بنـاء ثقة بني �لطـرفني، وم�صـتغرقة متـامـاً يف توفري كافة �ل�صمانات 

و�لقيام  �النتفا�صة  وقف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على  تفر�ص  فيما  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأمنية 

مليئة  �لطريق  وخريطة  �صاملة.  و�قت�صادية  و�أمنية  و�إد�رية  �صيا�صية  �إ�صالح  بعملية 

ت�صور�ً  تقّدم  ال  لكنها  �لنهائية  �لق�صايا  حلل  تدعو  �أنها  من  �لرغم  على  �إذ  بالثغر�ت، 

ترتك  بينما  ب�صيء،  �الإ�رش�ئيلي  �ملفاو�ص  تلزم  وال  للمفاو�صات،  ذلك  وترتك  حلها  عن 

�ملفاو�ص �لفل�صطيني حتت رحمته. ومن �لناحية �لعملية فما �ن�صغلت �أمريكا بتطبيقه هو 

�اللتز�مات �لفل�صطينية، لكن �الإ�رش�ئيليني مل يطبقو� �لتز�ماتهم حتى فيما يتعلق باملرحلة 

�الأوىل من خريطة �لطريق �ملتعلقة بوقف �ال�صتيطان.

مل تقدم خريطة �لطريق ت�صور�ً نهائياً متعلقاً بالق�صايا �جلوهرية )�لقد�ص، �لالجئون، 

�ال�صتيطان، �حلدود، �ل�صيادة...(، ومل تقدم من جهة ثانية �أّي �آلية حقيقية تلزم �لطرف 

�لقوة  �أمن  �ن�صغلت بكيفية �صمان  ثالثة  �أنها من جهة  �لتز�ماته، كما  بتنفيذ  �الإ�رش�ئيلي 

�لتي تقوم باحتالل �الأر�ص و�غت�صابها، بدالً من توفري �الأمن ل�صحايا �الحتالل.

• ج�رج ب��س
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 14 و�صع  مع  �لطريق،  خريطة  مبدئياً  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أقّرت   2003/5/25 يف 

للتحفظات  تفهمهم  �الأمريكيون  و�أبدى  حمتو�ها.  من  عملياً  �أفرغتها  عليها،  حتفظاً 

ت�صكيل  و�إعادة  �النتفا�صة،  �إنهاء  �الإ�رش�ئيلية  �لتحفظات  ت�صمنت  وقد  �الإ�رش�ئيلية. 

كما  “�لعنف”،  ملنع  �الإ�رش�ئيلية،  �ملعايري  وفق  حقيقية،  بجهود  لتقوم  �الأمنية  �الأجهزة 

�الإ�صالمي  و�جلهاد  )حما�ص  “�الإرهابية”  �ملنظمات  تفكيك  من  �النتهاء  �ل�صلطة  على  �أن 

غري  �الأ�صلحة  وجمع  �لتحتية،  بنيتها  وتدمري  وغريها(  �الأق�صى...  �صهد�ء  وكتائب 

�لثانية من  �لبدء باملرحلة  �أّي دعو�ت حتري�صية، قبل  �لقانونية، ومنع تهريبها، ووقف 

�لطريق  خريطة  لتعطيل  يكفي  وهو  فقط،  �الأول  �لتحفظ  هو  هذ�  كان  �لطريق.  خريطة 

�أما �لتحفظات �الأخرى، فقد  �أهلية بني �لفل�صطينيني.  ل�صنو�ت، كما يقدم م�رشوع حرب 

و��صتبعدت  �لطريق،  خلريطة  �لزمنية  �لقيمة  و�ألغت  جديدة،  فل�صطينية  قيادة  ��صرتطت 

مرجعية �ملبادرة �ل�صعودية، وقر�ر جمل�ص �الأمن 1397 �لد�عي الإقامة دولة فل�صطينية، 

كـ“دولة  �لوجود  يف  “�إ�رش�ئيل”  حّق  �لفل�صطينيون  يعلن  �أن  ��صرت�طها  �إىل  باالإ�صافة 

يهودية”، و�أن يتخلو� عن حّق �لعودة �إىل فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948.

�أجهزة،  ثالثة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  بتوحيد  جهتها  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قامت 

و��صتحدثت من�صب رئي�ص �لوزر�ء �لذي تواله حممود عبا�ص �أوالً ثم تاله �أحمد قريع، 

 2005/1/9 يوم  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيون  �نتخب  عرفات،  يا�رش  وفاة  وبعد 

�لتعديالت �حلكومية  �لعديد من  باإجر�ء  �ل�صلطة  لل�صلطة. وقامت  حممود عبا�ص رئي�صاً 

وخ�صو�صاً يف �جلو�نب �ملالية و�القت�صادية لتاأكيد �ل�صفافية. ومتكنت �ل�صلطة من �إقناع 

وقف  �إعالن  ثّم   ،2005/1/22 يف  جانب ٍو�حد  من  �لتهدئة  باإعالن  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

�إطالق �لنار بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” يف 8 �صباط/ فب�ير. 

�صارون  �لتقى   2005/6/21 يوم  ويف 

�عرت�ف  من  وبالرغم  �لقد�ص،  يف  بعبا�ص 

�ل�صعيد  على  تقّدم  بتحقيق  �صارون 

�الأمني و�لتهدئة �إال �أنه مل يرى ذلك كافياً. 

عبا�ص  عن  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادر  ونقلت 

�صوياً.  نعمل  �أن  “ينبغي  ل�صارون  قوله 

يطلق  كاأنه  باجتاهكم  يطلق  �صاروخ  كّل 

باجتاهي. و�أنا �أريد �أن �أفعل ولكن قدر�تي 
• لق�ء �ش�رون - عب��س
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�أن  �إ�رش�ئيل تطلب �لكثري من �ل�صلطة، يف حني  “�إن و�صعه �صعب و�أن  حمدودة”. وقال 

.
غالبية �لعمليات �صّدها تنطلق من مناطق حتت �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية”78

4. الف�شل اأح�دي اجل�نب:

تقوم فكرة �لف�صل �أحادي �جلانب على �أ�صا�ص �أن تفر�ص “�إ�رش�ئيل” �ل�صكل �لنهائي 

حلدودها وللت�صوية، باملحافظة على �أكب م�صاحة من �الأر�ص، و�لتخل�ص من �أكب قدر من 

�أو �لالجئني  �أن ت�صطر لدفع ��صتحقاقات باهظة، مرتبطة بالقد�ص  �لفل�صطينيني، ودون 

م�صكلة  �ملطاف  نهاية  يف  �الأمر  يبدو  وبحيث  �لغربية؛  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  تفكيك  �أو 

حدودية بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، يكن �أن متوت مع �لزمن. وقد هيمنت فكرة 

�لف�صل �أحادي �جلانب على �لروؤية �ل�صيا�صية �الإ�رش�ئيلية خالل �لفرتة 2003–2006.

خطته  قدم  �صهرين  نحو  وبعد  للفكرة،  تبنيه  �صارون  �أعلن   2003/12/18 ويف 

للف�صل مت�صمنة �الن�صحاب من قطاع غزة مع حر��صتها ومر�قبتها حلدوده �خلارجية، 

�صجن  �إىل  غزة  حتويل  �لعملية  �لناحية  من  يعني  وهذ�  �جلوي.  جماله  على  و�صيطرتها 

كبري، كما ُيبقي �لقطاع وفق �لقانون �لدويل منطقة حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وت�صمنت 

خطة �لف�صل يف �ل�صفة �لغربية �الحتفاظ ب�صت كتل ��صتيطانية، �إ�صافة �إىل �رشقي �لقد�ص 

 .
79

وما حولها من م�صتعمر�ت

بني  �مل�صرتك  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  يف  �أمريكياً  دعماً  �جلانب  �أحادي  �لف�صل  خطة  القت 

تبد�أ  بحيث  �خلطة  تنفيذ  جتزئة  وجرى   .2004/4/14 يف  و��صنطن  يف  و�صارون  بو�ص 

باالن�صحاب من قطاع غزة و�أربع م�صتعمر�ت منعزلة يف �ل�صفة �لغربية.

من  �الن�صحاب  �إىل  �الإ�رش�ئيليني  دفع  يف  �لرئي�صي  دورها  �الأق�صى  النتفا�صة  كان 

. كانت حماية نحو ثمانية �آالف 
80

قطاع غزة بعد �أن حتّول �إىل عبٍء �أمني و�قت�صادي كبري

�آالف �جلنود حلماية �لبوؤر  م�صتوطن يف �لقطاع عملية مكلفة ومرهقة، وت�صتدعي ن�رش 

�ال�صتيطانية يف بحر من مليون و400 �ألف فل�صطيني. بيد �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صعت 

و�ملادية. فهي  �ل�صيا�صية  �ملكا�صب  قدر ممكن من  �أكب  يف حتقيق  �ن�صحابها  �إىل توظيف 

ه يف �أي  �صتتخل�ص من �لعبء �ل�صكاين �لهائل �لذي يثله قطاع غزة و�لذي ال يكن �صمُّ

م�رشوع ي�صتهدف �حلفاظ على �لهوية �ليهودية للدولة. وباالإ�صافة �إىل �أن �إعادة �نت�صار 

�حتمال  وتخفي�ص  �لقطاع  ب�صكان  �لفعلي  �الحتكاك  �إنهاء  تكفل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 
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�لع�صكرية،  عملياتها  مّبر  �لقطاع  يف  �ملقاومة  �إفقاد  �إىل  �صعت  فاإنها  للهجمات،  تعّر�صه 

على  �اللتفاف  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صعت  كما  �الأقل.  على  �لدويل  �ملجتمع  نظر  يف 

�لقد�ص  تهويد  خمططات  لتنفيذ  �لغربية  بال�صفة  و�ال�صتفر�د  �لطريق،  خريطة  م�رشوع 

�أّي  يف  �ال�صتيطانية  �لتجمعات  و�إبقاء  �الأر��صي  وم�صادرة  �لعن�رشي  �لف�صل  وجد�ر 

ت�صوية �صيا�صية قادمة. ومن جهة �أخرى حاولت �أن حت�ّصن �صورتها و�أن تقدم نف�صها 

�إىل �ملجتمع �لدويل كطرف حمبٍّ لل�صالم ويقدم تنازالت “موؤملة” يف �صبيله. 

�إنهاوؤه  2005، ومّت  �أغ�صط�ص  �آب/  �لقطاع يف منت�صف  بد�أ �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من 

يف 2005/9/11، و�أعلنت “�إ�رش�ئيل” �نتهاء �حتاللها للقطاع من جانب و�حد، فيما �أبقت 

تو�صلت   2005/11/15 ويف  و�جلوية.  و�لبحرية  �لبية  و�ملنافذ  �حلدود  على  �صيطرتها 

وتثبيت  �أوروبي  �إ�رش�ف  بوجود  �ملعابر،  �إد�رة  حول  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �تفاق  �إىل 

كامري�ت مر�قبة تبثُّ للطرف �الإ�رش�ئيلي ب�صكل مبا�رش كل ما يجري، مع حّق “�إ�رش�ئيل” 

�أمره خالل  يف �العرت��ص على دخول وخروج من ت�صتبه به، حيث يبتُّ �الأوروبيون يف 

. وقد �حتفلت �ل�صلطة بافتتاح �ملعب يف 2005/11/25.
81

�صّت �صاعات من �حتجازه

مل تطل حما�صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية خلطة �لف�صل، �إذ بد�أ �الحباط يدب ب�صكل �رشيع 

2006؛ و�أخذت ترت�جع عن �صلّم �أولويات �حلكومة،  جتاهها يف �لن�صف �لثاين من �صنة 

:
82

حتى ُو�صعت على �لرَّف، وكان �أبرز �أ�صباب ذلك

من  و�خلوف  �إ�صقاطها،  يف  و�لف�صل  حكومتها،  وت�صكيل  �النتخابات،  يف  حما�ص  فوز   •
�عتبار �الن�صحاب �نت�صار�ً حلما�ص، وتثبيتاً لنفوذها على �الأر�ص.

ف�صل �لهجوم �الإ�رش�ئيلي على لبنان وحزب �هلل يف �صيف 2006، وتز�يد �لقناعات باأن   •
�الن�صحاب من �جلنوب �للبناين �صنة 2000 ز�د من قوة حزب �هلل ومن قدر�ت �ملقاومة، 

مما ز�د من خماوف تكر�ر هذ� �ل�صيناريو يف �ل�صفة �لغربية.

مما   ،Kadima Party كاديا  وحزب   Ehud Olmert �أوملرت  �إيهود  �صعبية  تر�جع   •
�أ�صعف قدرة �أوملرت على �ملناورة و�حلركة.

يف  معه  و�لتن�صيق  �ل�صلطة،  ورئا�صة  عبا�ص  حممود  دعم  ب�رشورة  قناعات  ظهور   •
مو�جهة حما�ص.

�ن�صغال �لد�خل �الإ�رش�ئيلي بف�صائح �لف�صاد، وملفات �لتحقيق يف �حلرب على لبنان.  •
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�أمنية و�قت�صادية وقانونية عند در��صة تطبيقات �خلطة على  ظهور �صعوبات عملية   •
�الأر�ص. وهو ما �أ�صارت �إليه “جلنة �لتجميع” �لتي در�صت �الن�صحاب �أحادي �جلانب 

 .
وقدمت تقريرها يف منت�صف �آب/ �أغ�صط�ص 832006

5. الع�دة اإىل خي�ر الدولة الفل�شطينية من خالل التف�و�س:

�أربك فوز حما�ص يف �النتخابات �لقيادتني �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية، كما �أربك م�صار 

وعندما  تطويعها.  �أو  حما�ص  �إ�صقاط  مبحاوالت  �جلميع  و�ن�صغل  �ل�صلمية،  �لت�صوية 

�صيطرة  �إثر  �هلل  ر�م  يف  فيا�ص  �صالم  برئا�صة  �لطو�رىء  حكومة  عبا�ص  �لرئي�ص  �صكل 

�لتعاون  جماالت  “�إ�رش�ئيل”  فتحت   ،2007 يونيو  حزير�ن/  يف  غزة  قطاع  على  حما�ص 

�لت�صوية  م�صار  حتريك  عن  �حلديث  وعاد  �هلل.  ر�م  يف  �حلكومة  مع  �الأمنية  وخ�صو�صاً 

�لذي تكلل مبوؤمتر �أنابولي�ص لل�صالم Annapolis Conference يف �لواليات �ملتحدة يف 

 .2007/11/27

ومل يكن ثمة جديد يف جوهر �الأفكار �الإ�رش�ئيلية �لتي ظلت تتحدث عما هو �أكرث من 

حكم ذ�تي و�أقل من دولة م�صتقلة. وظهر عدد من �ملقرتحات لقياد�ت �إ�رش�ئيلية حم�صوبة 

ب�صكل �أ�صا�صي على حزب كاديا �لذي ��صتمر يف �حلكم حتى �صباط/ فب�ير 2009 )�إيهود 

 )...Haim Ramon صمعون برييز، حاييم ر�مون� ،Tzipi Livni أوملرت، ت�صيبي ليفني�

تدعو �إىل �ن�صحاب من نحو 90% من �ل�صفة �لغربية مع بقاء �لكتل �ال�صتيطانية، و�إجر�ء 

عملية تبادل لالأر��صي لتعوي�ص �لفل�صطينيني ما �صيفقدونه ب�صبب �مل�صتعمر�ت.

و�صهدت �صنة 2009 عودة �ليمني �ملتطرف بقيادة �لليكود للحكم، و�لذي كان ما يز�ل 

يعتقد �أنه باالإمكان “ع�رش” �لفل�صطينيني �أكرث لتحقيق �ملزيد من �لتنازالت. وعلى �لرغم 

�أنها ف�صلت  �إال  �لت�صوية  �أوباما يف حتريك عملية  �ملتحدة حتت حكم  �لواليات  من ن�صاط 

يف فر�ص �أب�صط ��صتحقاقات خريطة �لطريق، وهو �لوقف �الإ�رش�ئيلي �لتام لال�صتيطان. 

 .2010 �صنة  يف  بالتعرث  �ت�صم  كما   ،2009 �صنة  طو�ل  �ملفاو�صات  م�صار  تعطل  ولذلك، 

�التفاق على  �إىل  �أدت  �ملفاو�صات، و�لتي  ُبذلت ال�صتئناف  �لتي  �لرغم من �جلهود  فعلى 

مفاو�صات غري مبا�رشة، ثم مفاو�صات مبا�رشة، مقابل �إعالن “�إ�رش�ئيل” جتميد�ً موؤقتاً 

لال�صتيطان ملدة ع�رشة �أ�صهر، �إال �أن تلك �جلهود �نهارت يف �صوء رف�ص �إ�رش�ئيلي قاطع 

لتمديد فرتة �لتجميد، �لتي �نتهت يف 2010/9/26.
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م�صار   2011 �صنة  مطلع  منذ  وتتو�صع  تظهر  �أخذت  �لتي  �لعربية  �لثور�ت  جعلت 

�لت�صوية �أكرث �صعوبة و�أبعد مناالً، فقد �صقطت �أكب �الأنظمة �لعربية �لد�عمة لهذ� �مل�صار 

)م�رش(، وعانت �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية من و�صع قلق ومرتبك؛ ومال �لكيان 

تز�يد  كما  �لع�صكرية.  �لبنية  وتقوية  �الأمنية،  �الإجر�ء�ت  من  مزيد  التخاذ  �الإ�رش�ئيلي 

وتاأجيل  موؤقتة  حدود  على  �لتو�فق  يعني  مبا  �ملوؤقتة،  �لدولة  لفكرة  �الإ�رش�ئيلي  �لطرح 

�أحادي  �الن�صحاب  فكرة  طرح  �أخرى،  جهة  من  عاد،  كما  �لنهائي.  �حلل  ق�صايا  باقي 

�جلانب.

6. خي�ر الدولة ال�احدة:

�أما خيار �لدولة �لو�حدة ثنائية �لقومية، فهو و�إن مل يتبنه �ملفاو�ص �لفل�صطيني، فاإنه 

�أ�صبح ياأخذ حيز�ً متز�يد�ً من �الهتمام يف �لو�صط �لفل�صطيني، بعد حالة �الإحباط �ل�صائدة 

من �إمكانية حّل �لدولتني. ويظهر �أن مثقفني وقياد�ت فل�صطينية حم�صوبة على فتح �أخذت 

تتحدث عن خيار �لدولة �لو�حدة، �إما كو�صيلة لل�صغط و�لتهديد على �جلانب �الإ�رش�ئيلي، 

�أو كخيار حقيقي وحيد للخروج من �الأزمة، و�إنهاء �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي.

وعندما قاد �أحمد قريع �ملفاو�صات، بعد �أنابولي�ص، مل ي�صتبعد �أن ي�صبح �لفل�صطينيون 

جزء�ً من دولة ذ�ت قوميتني مع �الإ�رش�ئيليني يف �أر�ص فل�صطني �لتاريخية، يف حديث له 

مع �أع�صاء من حركة فتح يف �جتماع مغلق، بح�صب ما نقلت وكالة رويرتز Reuters يف 

ت�رشين  يف  �قرتح  �لفل�صطينيني،  �ملفاو�صني  كبري  عريقات،  �صائب  �أن  كما   .2008/8/11

�لثاين/ نوفمب 2009 تبني حّل �لدولة �لو�حدة، �إذ� مل يتوقف �الإ�رش�ئيليون عن �لبناء يف 

.
84

�مل�صتعمر�ت

رابعًا: اجلدار العازل:

حول  ببنائه  “�إ�رش�ئيل”  تقوم  �لذي  �لعن�رشي،  �لف�صل  جد�ر  �إن�صاء  عملية  تعك�ص 

�ل�صفة �لغربية، جانباً من �لعقلية �النعز�لية �ليهودية �ل�صهيونية، �لتي ف�صلت �أن تعي�ص 

يعرف  فيما  �أوروبا  مناطق  يف  عالية  بجدر�ن  م�صورة  خا�صة  �أحياء  يف  طويلة  لقرون 

ghetto”، و�أن تتعامل مع �الآخرين من خلف �جلدر�ن. كما  “�جليتو  باالأحياء �ليهودية 

�إفريقيا.  جنوب  يف  �صابقاً  �لبِي�ص  نظام  تبناها  �لتي  �لعن�رشي  �لف�صل  ب�صيا�صات  ُتذكر 
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وهذ� ال يبعد كثري�ً عن طبيعة �لكيان �ل�صهيوين �لذي �صّكل لنف�صه ج�صماً غريباً حماطاً 

بـ“جدر�ن” دينية و�صيا�صية وثقافية ولغوية عن �ملنطقة �لتي حوله، ووجد نف�صه معزوالً 

يف �أجو�ء معادية. وهو �عرت�ف �صمني منه �أنه مل ينجح يف �أن يكون كياناً مقبوالً يف �ملنطقة.

�ندالع  �إثر  غزة  قطاع  حول  �صياج  بعمل  قامت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  وكانت 

1992 على  �صنة  �النتخابات  فاز يف  �إ�صحق ر�بني  �أن  1987، كما  �صنة  �الأوىل  �النتفا�صة 

�أ�صا�ص �صعار “نحن هنا وهم هناك”.

وقد �صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �إقامة جد�ر عازل يف �ل�صفة �لغربية يف ني�صان/ 

للجد�ر من  �ملعتمد  �لطول  2002/6/16. وقد تو�صع  فيه يف  �لعمل  بد�أ  2002، وقد  �أبريل 

734 كم يف حزير�ن/ يونيو 2006 �إىل 770 كم يف �صنة 2007، ومّت �صّم م�صتعمرة معاليه 

�أكرث من �ِصعف  �أ�صبح  �أن طوله  �أي  �إليه،  �لقد�ص  Maʻale Adummim �رشقي  �أدوميم 

طول �خلط �الأخ�رش )حدود �ل�صفة �لغربية مع �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948( و�لتي تبلغ 

320 كم فقط. وحتى نهاية �صنة 2008 كان قد مّت بناء نحو 502 كم. و�أ�صبحت م�صاحة 

 .
85

 �أي نحو 12.5% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية
2
�الأر��صي �ملعزولة خلف �جلد�ر 733 كم

• ج�نب من م�ش�ر اجلدار الع�زل



193

ق�سية فل�سطني 2000–2011

و�إذ� ما مّت بناء �جلد�ر بال�صكل �ملخطط 

مبا�رشة  �أ�رش�ر�ً  �صيُلحق  فاإنه  له 

�ألف فل�صطيني، و�صيجد نحو   680 بنحو 

�أنف�صهم حم�صورين  �ألف فل�صطيني   250

�الأخ�رش،  �خلط  وبني  �لعازل  �جلد�ر  بني 

بينما �صيجد 330 �ألف فل�صطيني �أنف�صهم 

�أر��صيهم  عن  باجلد�ر  مف�صولني 

و�صتعاين  عملهم،  و�أماكن  ومزروعاتهم 

من  �صكاين  وجتمع  ومدينة  قرية   101

�إىل  نف�صها  منها   19 و�صتجد  �جلد�ر، 

�لغرب من �جلد�ر حمرومة من �لتو��صل 

�ل�صفة  �أجز�ء  باقي  مع  �ل�صكاين 

وبلدة  قرية   53 �صتجد  كما  �لغربية. 

نف�صها حماطة باجلد�ر من ثالث جهات. و�صي�صعى �جلد�ر �إىل �أن ي�صم �إليه �أكب قدر من 

�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية، متثل معظم م�صتوطني �ل�صفة �لغربية.

 ،Fence وحتاول �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ت�صويق �جلد�ر باعتباره جمرد �صياج حاجز

ولكن �ملتتبع للجد�ر يف خمططاته وكثري من �أماكن بنائه، يجد نف�صه �أمام خط ع�صكري 

معقد، �إذ ي�صمل م�رشوع �جلد�ر خطاً من �الأ�صالك �ل�صائكة �للولبية، يتلوه خندق بعر�ص 

�أربعة �أمتار وعمق خم�صة �أمتار، ثم �صارع م�صفلت بعر�ص 12 مرت�ً، يليه �صارع مغطى 

بالرمل �لناعم بعر�ص �أربعة �أمتار، ثم يتلوه جد�ر �إ�صمنتي مرتفع ي�صل �إىل ثمانية �أمتار، 

�أن هناك  كا�صفة، كما  و�أ�صو�ء  �إلكرتوين وكامري�ت مر�قبة  �صياج معدين  وعلى �جلد�ر 

 .
86

�أبر�ج مر�قبة ع�صكرية على �جلد�ر

International Court of Justice )ICJ( �لدولية  �لعدل  حمكمة   و�أ�صدرت 

يف 2004/7/9 ر�أيها �ال�صت�صاري غري �مللزم ب�صاأن �جلد�ر، فاعتبته غري �رشعي وخمالفاً 

�ملت�رشرين  كل  بتعوي�ص  وطالبت  بنائه،  بوقف  “�إ�رش�ئيل”  وطالبت  �لدويل،  للقانون 

�لفل�صطينيني. وقالت �ملحكمة �إن �جلد�ر يعوق حّق �لفل�صطينيني يف تقرير م�صريهم، و�أن 

بناءه ُيعدُّ �صّماً فعلياً لالأر�ص، كما عدَّت �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية �نتهاكاً للقانون �لدويل.

• من مع�ن�ة الفل�شطينيني ب�شبب اجلدار 
الع�زل
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خام�سًا: الكيان االإ�سرائيلي:

دخل �لكيان �الإ�رش�ئيلي �لعقد �لثاين من �لقرن �حلادي و�لع�رشين وهو ما يز�ل يتمتع 

ونفوذ  بدعم  يتمتع  كما  �لعربي،  مبحيطه  قيا�صاً  متقدمة  وتكنولوجية  ع�صكرية  بقوة 

�لقانون”، ال ُتطبَّق  “فوق  دويل، خ�صو�صاً من �لواليات �ملتحدة، جعله حتى �الآن دولة 

عليها �لقو�نني و�لقر�ر�ت �لدولية.

كان من �أبرز �ملظاهر �لتي �ت�صف بها �مل�صهد �الإ�رش�ئيلي �لد�خلي: 

تز�يد نفوذ �لتيار�ت �ليمينية؛ مبا يف ذلك �لليكود و“�إ�رش�ئيل بيتنا Yisrael Beiteinu”؛   •
ليكودية  خلفيات  ذ�ت  و�أع�صائه  قياد�ته  من  كبرية  �أعد�د�ً  فاإن  كاديا  حزب  وحتى 

ويينية.

تز�يد نفوذ �لتيار�ت �لدينية، وخ�صو�صاً �حلركية �ملنظمة منها، وقد �صمل ذلك زيادة   •
ن�صبة �ملنتمني �إليها يف و�صط �صباط �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي من نحو 7% قبل نحو ثالثني 

عاماً �إىل نحو 40% حالياً )2011(.

تر�جع نفوذ �لي�صار �الإ�رش�ئيلي وتفتته، مبا يف ذلك حزب �لعمل �الإ�رش�ئيلي �لذي ظّل   •
على مدى 55 عاماً عمود �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية، �أو و�حد�ً من �ثنني من �أعمدتها. لكنه 

تر�جع يف �نتخابات �صنة 2009 للمركز �لر�بع، ثم عانى من �لتفتت �صنة 2011 بخروج 

رئي�صه �إيهود بار�ك منه مع بع�ص نو�به يف �لكني�صت وت�صكيلهم حلزب “�ال�صتقالل”.

�ل�صيا�صية؛  �لقيادة  �ل�صعبي وحتى يف  �لو�صط  �الإ�رش�ئيلي يف  �ملجتمع  �لف�صاد يف  تز�يد   •
و�إيهود  �صارون  �أريل  �لوزر�ء  رئي�صي  �إىل  بالف�صاد  تهم  توجيه  ذلك  �أمثلة  من  وكان 

�لوزر�ء  رئي�ص  ونائب   ،Moshe Katsav كت�صاف  مو�صيه  �لدولة  ورئي�ص  �أوملرت، 

 ...Dan Halutz حالوت�ص  د�ن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  ورئي�ص  ر�مون،  حاييم 

وغريهم. وقد ز�د �نت�صار قيم �ملنفعة و�للذة و�الأنانية، و�ل�صذوذ �جلن�صي، و�لتف�صخ 

�الأ�رشي؛ وقد �نعك�ص ذلك على تز�يد ن�صب �النتحار، و�لهروب من �جلي�ص... وغريها.

�ألفاً �صنوياً، مع تز�يد �لهجرة   17 �إىل ما دون  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �ليهودية  تر�جع �لهجرة   •
، مع وجود موؤ�رش�ت �إىل �أن هناك 

87ً
�لعك�صية من “�إ�رش�ئيل” �إىل نحو 10–15 �ألفاً �صنويا

.
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نحو 700 �ألف �إ�رش�ئيلي يقيمون يف �خلارج
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 ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر�ص  يف  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  �صّد  �لعن�رشي  �ل�صلوك  تز�يد   •
�صو�ء كان ذلك يف �ل�صلوك �ل�صعبي �أم يف ممار�صات �حلكومات �الإ�رش�ئيلية، �أم يف �صّن 

�لقو�نني و�لت�رشيعات. 

 ،1948 �صنة  �ملحتلة  )�الأر�ص  �ملحتلة  فل�صطني  يف  يقيم  كان  �ل�صكانية،  �لناحية  من 

2011، مقابل �ألف يهودي يف نهاية �صنة  5 ماليني و900   )1967  و�الأر�ص �ملحتلة �صنة 

 .
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5 ماليني و600 �ألف فل�صطيني

نحو �إىل   2011 �صنة  �الإ�رش�ئيلي  �ملحلي  �لناجت  و�صل  �القت�صادي،  �مل�صتوى   على 

دخل  معدل  وهو  دوالر،   31,300 �إىل  �لفرد  دخل  معدل  و�صل  كما  دوالر،  مليار   243
�صنة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  وبلغت  �ملتقدمة.  و�لدول  �أوروبا  يف  �ملعدالت  ي�صارع 

ً 73 مليار� �أما جمموع �لو�رد�ت فبلغ  67 مليار و260 مليون دوالر،   2011 ما جمموعه 

و540 مليون دوالر. وت�صكل �ل�صلع �ل�صناعية نحو 78.5% من �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية. 

للكيان  �الأول  �لتجاري  �ل�رشيك  ت�صكل  �ملتحدة  �لواليات  تز�ل  ما  طويلة،  �صنو�ت  ومنذ 

�الإ�رش�ئيلي، �لذي ُي�صّدر لها نحو ثلث �صادر�ته. وبالرغم من كونه دولة غنية ومتقدمة، 

 �إال �أن �لكيان �الإ�رش�ئيلي ما يز�ل يتلقى دعماً �أمريكياً �صنوياً بلغ �صنة 2011 ما جمموعه

خالل  �أمريكي  دعم  من  “�إ�رش�ئيل”  تلقته  ما  وبذلك  دوالر.  مليون  و29  مليار�ت   3

.
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�لفرتة 1949-2011، بلغ ما جمموعه 112 مليار و31 مليون دوالر

ويعود جانب من �الزدهار �القت�صادي �الإ�رش�ئيلي �إىل ُخفوت �النتفا�صة �لفل�صطينية 

وتر�جع عمليات �ملقاومة، و�إىل “هدوء” �جلبهات �لعربية، مع حت�صن �لعالقات �ل�صيا�صية 

�ل�صيا�صية  �الخرت�قات  �إىل  باالإ�صافة  و�الأردن،  م�رش  مع  خ�صو�صاً  و�القت�صادية 

و�القت�صادية �لتي حققها �ل�صهاينة خ�صو�صاً مع �ل�صني و�لهند ورو�صيا ودول �أوروبا 

�ل�رشقية.

هذ�  على  هائل  ب�صكل  ينفق  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  ز�ل  فما  �لع�صكرية،  �لناحية  من  �أما 

�جلانب. وقد بلغت مو�زنته �لع�صكرية ل�صنة 2011 نحو 15 مليار دوالر. وُتعد �مليز�نية 

�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية من �أعلى �مليز�نيات يف �لعامل قيا�صاً بالناجت �ملحلي �أو بعدد �ل�صكان؛ 

�ألفي  نحو  �لو�حد  �لفرد  على  �ل�صنوي  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �الإنفاق  معدل  يبلغ  بينما 

دوالر�ً  و211  �صورية،  يف  دوالر  و88  م�رش،  يف  دوالر   46 مثالً  يبلغ  فاإنه  دوالر، 
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قو�ت  تبلغ  بينما  جندي،  �ألف   178 �ملتفرغ  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  عدد  ويبلغ  �الأردن.  يف 

على  وبح�صوله  عالية،  قتالية  بقدر�ت  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  ويتميز  �ألفاً.   427 �الحتياط 

فر�ص تدريبية متقدمة، كما يتميز بح�صوله على �أف�صل �الأ�صلحة �ملتقدمة �صو�ء من تلك 

�لتي تنتجها �مل�صانع �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، �أم تلك �لتي تاأتيه من �لواليات �ملتحدة ومن 

�لدول �لغربية. ولدى “�إ�رش�ئيل” نحو مئتي ر�أ�ص نووي، وهي ُت�صنّع كافة �أنو�ع �الأجهزة 

من  ومتكنت  �ل�صو�ريخ،  توجيه  و�أنظمة  �لت�صوي�ص،  و�أجهزة  �لع�صكرية،  �الإلكرتونية 

 Arrow )Hetz( System )ملقاتلة، و�صاروخ حيت�ص )�ل�صهم� Kfir ت�صنيع طائرة كفري

�مل�صاد لل�صو�ريخ، كما متكنت من �صناعة دبابة �ملريكافا Merkava �لتي تعد من �أقوى 

�لدبابات يف �لعامل. وُتعد “�إ�رش�ئيل” �صمن �أكب خم�ص دول م�صدرة لل�صالح يف �لعامل؛ �إذ 

.
�صدرت ما قيمته 7 مليار�ت و200 مليون دوالر �صنة 912010

وبالرغم من �الإمكانات �لهائلة �لتي يتمتع بها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، فاإنه ف�صل يف عدو�نه 

على لبنان يف حرب متوز/ يوليو 2006، كما ف�صل يف عدو�نه على قطاع غزة يف نهاية �صنة 

2008 وبد�ية �صنة 2009. ويف �لوقت �لذي ترت�جع فيه نوعية �جلندي �الإ�رش�ئيلي، وتكرث 

رجال  نوعية  فاإن  �جلندية،  من  و�لتهرب  و�لف�صاد  �لنف�صية  �مل�صاكل  �جلي�ص  �أو�صاط  يف 

�ملقاومة تزد�د حت�صناً، وهي �أكرث ��صتعد�د�ً على �ل�صمود و�لت�صحية.
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ق�صية فل�صطني 2012–2021

مقدمة:

�ت�صمت �لفرتة 2012-2021 بعدد من �ل�صمات و�ملتغري�ت كان �أبرزها:

ت�صاعد قوة حما�ص و�ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، وجناحها يف تطوير قدر�تها   ·

2012 و2014 و2021 �صّد �لعدو  �لقتالية، ويف خو�ص ثالث معارك بطولية كبرية يف 

�ل�صهيوين، وو�صع كافة مناطق �الحتالل �ل�صهيوين يف مرمى �صو�ريخ �ملقاومة.

مظاهر  وتعزيز  �ملتطرف،  و�لقومي  �لديني  �ليمني  نحو  �ل�صهيوين  �جلنوح  من  مزيد   ·

وباقي  �لقد�ص  يف  خ�صو�صاً  و�ال�صتيطان  �لتهويد  بر�مج  وتفعيل  �لدولة،  “يهودية” 
من  بالرغم  �القت�صادي،  و�لتقدم  �ال�صتقر�ر  من  مبزيد  و�ل�صعور  �لغربية.  �ل�صفة 

تنامي مظاهر �لتفكك �الجتماعي و�الختالف �لديني و�لعرقي.

�إىل  وو�صوله  فيه،  �لروح  نفخ  حماوالت  من  بالرغم  �ل�صلمية،  �لت�صوية  م�صار  تعرث   ·

�جلانب  و��صتخد�م  تر�مب؛  خطة  وف�صل  �لدولتني”،  “حل  ف�صل  مع  م�صدود،  حائط 

�ملنطقة،  �لتطبيعي يف  للتهويد و�ال�صتيطان؛ ولالخرت�ق  �مل�صار غطاء  �الإ�رش�ئيلي لهذ� 

وملزيد من “�ل�رشعنة” يف �لبيئة �لدولية.

تخدم  وظيفية  ك�صلطة  م�صبوق  غري  ب�صكل  و�نك�صافها  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ف�صل   ·

�ل�صعف  حالة  ��صتمر�ر  مع  �لفل�صطيني؛  �ل�صعب  تخدم  مما  �أكرث  �الحتالل  �أغر��ص 

و�لرتدي و�نهيار �ملوؤ�ص�صات �لتي ت�صهدها منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

تعرث م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وعدم �إنفاذ �التفاقات �لتي مّت توقيعها، وثبوت عدم   ·

�إنفاذ برنامج �مل�صاحلة؛  2021 يف  �ملنظمة وفتح( يف ربيع  �ل�صلطة )قيادة  جدية قيادة 

و��صتكمال �ال�صتحقاقات �النتخابية؛ و�إعادة بناء �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية.

��صتهدفت  �لتي  �ملرتدة  �ملوجة  �لعربية وزيادة �صعفها وتفككها، نتيجة  �لبيئة  تر�جع   ·

�لدول  من  عدد  �صهدته  �لذي  �لد�خلي  و�لنزيف  �ل�رش�ع  وحالة  �لعربي”،  “�لربيع 
)�الإمار�ت،  عربية  دول  �أربع  ر�صمياً  �أدخلت  �لتي  �لتطبيع  موجة  ونتيجة  �لعربية؛ 

و�لبحرين، و�ل�صود�ن، و�ملغرب( يف عالقات مع �لكيان �ل�صهيوين، وتر�جع فل�صطني 

يف �الأجندة �لر�صمية �لعربية.
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عن  عاجزة  ولكنها  �لفل�صطيني،  �حلق  مع  �أغلبها  يف  �ملتعاطفة  �لدولية  �لبيئة  ��صتمر�ر   ·

للكيان  �لغطاء  توفر  �لتي  �لكبى  و�لقوى  �الأمريكية  �لهيمنة  ب�صبب  قر�ر�تها  تطبيق 

�أحياناً و�نتكا�صات يف  “دولة فوق �لقانون”. مع حدوث مكا�صب  �ل�صهيوين، وجتعله 

�أحيان �أخرى على م�صتوى �لدول �ملوؤيدة لفل�صطني كما حدث يف �أمريكا �جلنوبية؛ غري 

�أن �مل�صار �ل�صعبي �لدويل ��صتمر يف �جتاهه �لعام �ملت�صاعد ولو ببطء يف م�صاندة �حلق 

�لفل�صطيني، ويف زيادة �لنظرة �ل�صلبية للكيان �الإ�رش�ئيلي.

اأواًل: ال�سعب الفل�سطيني:

 2020 �صنة  نهاية  يف  بلغ  �لعامل  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  �ملتوفرة  �لتقدير�ت  ُت�صري 

�أي تقريباً،  ن�صفهم  ن�صمة؛  �ألف  13 مليون و682  نحو   )2021  )مطلع 

�ل�صتات.  يف  يعي�صون   ،)%50.3( ن�صمة  �ألف  و884  ماليني   6

�ألف و798  ماليني   6 �أي  �لباقي،   و�لن�صف 

�لتاريخية،  فل�صطني  يف  يقيمون   )%49.7( ن�صمة 

�ألف و634  مليون  نحو  على   ويتوزعون 

 ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  ن�صمة 

�أر��صي يف  ن�صمة  �ألف  و164  ماليني   5  ونحو 

�ل�صفة  يف  �ألف  و87  ماليني   3 منهم   ،1967 �صنة 

�ألف و77  ومليونان   ،)%59.8(  �لغربية 

.
1
يف قطاع غزة )%40.2(

بنحو  2020 �صنة  نهاية  يف  �لفل�صطينيني  عدد  فيُقّدر  �الأردن،  يف   �أما 

)نحو  �لعامل  يف  �لفل�صطينيني  من   %32.1 نحو  ي�صّكلون   ،
2
ن�صمة �ألف  و393  ماليني   4

�الأردنية.  �جلن�صية  يحملون  �لعظمى  وغالبيتهم  �ل�صتات(،  فل�صطينيي  من   %63.8

ن�صمة،  �ألف  و752  مليون  بنحو  �لعربية  �لدول  بقية  يف  �لفل�صطينيني  عدد  ويقّدر 

يف  معظمهم  يرتكز  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  جمموع  من   %12.8 ن�صبته  ما  ي�صكلون 

�لعربي.  �خلليج  ودول  وم�رش،  و�صورية،  لبنان  يف  �أي  �ملجاورة،  �لعربية  �لدول 

738 �ألف ن�صمة، ي�صكلون ما ن�صبته  ويقّدر عدد �لفل�صطينيني يف �لدول �الأجنبية بنحو 
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�ملتحدة  �لواليات  يف  معظمهم  يرتكز  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  جمموع  من   %5.4

�الأوروبي.  �الحتاد  دول  وباقي  وبريطانيا،  وكند�،  �جلنوبية،  و�أمريكا  �الأمريكية، 

فل�صطني  خارج  خ�صو�صاً  تقديرية،  �أعد�د  هي  �الأعد�د  هذه  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�لتقدير�ت  بع�ص  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن   .
3

لهم دقيقة  �إح�صاء�ت  عمل  ي�صعب  حيث 

بينهم من  �جلنوبية،  �أمريكا  يف  فل�صطيني  �ألف   600 من  �أكرث  وجود  �إىل   ت�صري 

300 �ألف يف ت�صيلي وحدها. نحو 

�لبلد�ن  يف  يقيمون  �خلارج  فل�صطينيي  من   %75 من  �أكرث  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�لفل�صطينيني  �أن  �ملحيطة بفل�صطني �ملحتلة )�الأردن، و�صورية، ولبنان(، مما يدل على 

72 عاماً  ما ز�لو� ملت�صقني وقريبني من �أر�صهم، ويتطلعون لعودتهم حتى بعد نحو 

نف�صه  �الرتباط  وهو  وممكنة.  عملية  م�صاألة  عودتهم  و�أن  1948؛  فل�صطني  نكبة  على 

موؤ�ص�صات  يف  مالحمه  تظهر  و�لذي  �لعامل،  �أرجاء  باقي  يف  �لفل�صطينيني  ي�صمل  �لذي 

و�آ�صيا،  و�أوروبا،  �لعربية،  �لبالد  يف  �لفل�صطينية  �جلاليات  وفعاليات  و�أن�صطة  �لعودة 

و�أ�صرت�ليا. و�الأمريكيتني، 

وما ز�ل �لالجئون ي�صكلون �أكرث من ثلثي عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل، فباالإ�صافة 

�ألف و238  مليونني  نحو  هناك  �خلارج،  يف  فل�صطيني  �ألف  و884  ماليني   6 نحو   �إىل 

غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  يقيمون   1948 �ملحتلة  فل�صطني  �أبناء  من  الجئ 

يف  مقيمني  ز�لو�  ما  لكنهم  �أر�صهم،  من  طردو�  الجئ  �ألف   150 نحو  �إىل  باالإ�صافة 

بنحو ُيقدَّر  �لفل�صطينيني  �لالجئني  جمموع  فاإن  وبالتايل  1948؛  �صنة  �ملحتلة   فل�صطني 

وذلك  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جمموع  من   %67.8 نحو  �أي  الجئ،  �ألف  و271  ماليني   9

�لتكر�ر حيث يوجد فل�صطينيون  �لرقم يحتمل بع�ص  �أن هذ�  2020؛ وبالرغم من  ل�صنة 

يف �خلارج يحملون �لهوية �لفل�صطينية الأبناء �لد�خل، �إال �أن هام�ص �لفرق يبقى حمدود�ً. 

2019 �صنة  مطلع  يف  فبلغ  �الأونرو�،  وكالة  �صجالت  يف  �مل�صجلني  �لالجئني  �أعد�د   �أما 

نحو 6 ماليني و172 �ألف ن�صمة. مع �لتاأكيد على �أن هناك �لكثري من �لالجئني �لذين مل 

�أماكن  يف  وجودهم  لعدم  �أو  خلدماتها،  حاجتهم  لعدم  �الأونرو�،  لدى  �أنف�صهم  ي�صجلو� 

.
4
عملها كبلد�ن �خلليج و�أوروبا و�أمريكا
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 اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف الع�مل ح�شب تقديرات �شنة 2020 

5
)ب�الألف ن�شمة(

املجم�عالدول االأجنبيةالدول العربية“اإ�رشائيل”*قط�ع غزةال�شفة الغربيةالبلد

8151,4231506,1457389,271العدد

�ملركزي  �جلهاز  ن�رشها  �لتي  �ملئوية  �لن�صب  على  باالعتماد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأعد�د  مالحظة: 

لالإح�صاء �لفل�صطيني )26.3% من �إجمايل �صكان �ل�صفة الجئون، و66.1% من �صكان �لقطاع(.

* عدد تقريبي.

2020 �صنة  منت�صف  يف   %2.5 و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �ل�صكاين  �لنمو  معدل   وبلغ 

للجهاز  �ملعدلة  �الإح�صائيات  وبح�صب  �لقطاع(.  يف  و%2.9  �ل�صفة  يف   %2.2(

�لفل�صطينيني  �ل�صكان  عدد  يت�صاوى  �أن  �ملتوقع  فمن  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي 

نحو منهم  كل  عدد  �صيبلغ  حيث   ،2022 �صنة  نهاية  مع  �لتاريخية  فل�صطني  يف   و�ليهود 

. وهو ما يثري قلق �الإ�رش�ئيليني، يف �لوقت �لذي تتز�يد فيه 
6ً
7 ماليني و100 �ألف تقريبا

· تهجري الفل�شطينيني يف حرب 1948
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�لدعو�ت يف �أو�صاطهم لطرد �لفل�صطينيني، �أو ملا ي�صمى �لتبادل �ل�صكاين، �أو لالن�صحاب 

�أحادي �جلانب من مناطق �لكثافة �ل�صكانية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية.

 عدد الفل�شطينيني واليه�د املقدَّر يف فل�شطني الت�ريخية

7
2020–2027 )ب�الألف ن�شمة(

عدد اليه�دعدد الفل�شطينينيال�شنة

20206,8006,880

20216,9606,990

20227,1307,100

20237,3107,220

20247,4807,330

20257,6607,450

20267,8507,570

20278,0407,690

عدد الفل�شطينيني واليه�د املقدَّر يف فل�شطني الت�ريخية 2020–2027 )ب�الألف ن�شمة(
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ثانيًا: العدوان واملقاومة 2012–2021:

عدو�نه  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  تابع 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �صّد  �لقمعية  و�إجر�ء�ته 

و��صل  �ل�صعب  �أن  غري  �لفرتة؛  هذه  خالل 

�ل�صعبية  �أ�صكالها  بكافة  لالحتالل،  مقاومته 

�ملقاومة  معاناة  من  وبالرغم  و�مل�صلحة. 

بني  �الأمني  �لتن�صيق  من  �لغربية  �ل�صفة  يف 

�الإ�رش�ئيلي،  و�الحتالل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�لفردية،  �لعمليات  �إطار  يف  ��صتمرت  �أنها  �إال 

�ليومية،  مع ��صتمر�ر �ملو�جهات �النتفا�صية 

ومو�جهة �إجر�ء�ت قو�ت �الحتالل وتوغالتها و�عتقاالتها. �أما يف قطاع غزة، فقد طّورت 

�مل�صرتكة،  �لعمليات  غرفة  �أد�ء  طورت  كما  و�مليد�نية،  �لقتالية  قدر�تها  �ملقاومة  قوى 

وخا�صت ثالث معارك كبرية، باالإ�صافة �إىل �لكثري من �ملو�جهات، �أثبتت فيها كفاءة وقوة 

لت م�صري�ت �لعودة �صكالً جديد�ً من �أ�صكال �الإبد�ع �لفل�صطيني يف 
َّ
ردعية عالية. وقد مث

�لعمل �ل�صعبي �ملقاوم.

�أما بالن�صبة لعمليات �ملقاومة خالل �صنتي 2019-2020، فقد �صجل جهاز �ل�صاباك 

خالل  �ُصجلت  عملية   1,524 مقابل   2019 �صنة  يف  مقاومة  عملية   2,682 �الإ�رش�ئيلي 

�الأر��صي  ود�خل  غزة،  وقطاع  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف   2020 �صنة 

�ل�صفة  يف  مقاومة  عملية   1,050 �ل�صاباك  �صجل  وقد   .1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�لغربية )ما عد� �رشقي �لقد�ص( يف �صنة 

2019 مقابل 912 عملية �ُصجلت خالل 

يف  عملية   250 و�صجل   ،2020 �صنة 

�رشقي �لقد�ص و�الأر��صي �لفل�صطينية 

�ملحتلة �صنة 1948 يف �صنة 2019 مقابل 

 ،2020 336 عملية �ُصجلت خالل �صنة 

 1,380 �ل�صاباك  �صجل  غزة  قطاع  ويف 

عملية يف �صنة 2019 مقابل 276 عملية 
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خالل  �صجلت  �لتي  �لعمليات  معظم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر   .2020 �صنة  خالل  �ُصجلت 

.
8
�ل�صنتني يف �ل�صفة كانت ر�صق حجارة وزجاجات حارقة

�الأمنية  �الأجهزة  و�أعلنت  متقدمة،  مر�حل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأمني  �لتن�صيق  وبلغ 

�لفرتة،  تلك  خالل  �لفل�صطينية  �ملقاومة  عمليات  من  �لكثري  �إحباط  عن  �الإ�رش�ئيلية 

و�أ�صارت  �لفل�صطينية.  �الأمنية  �الأجهزة  مع  بالتن�صيق  للمقاومة،  خاليا  عن  و�لك�صف 

�أبرزها رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة  �إ�رش�ئيلية عديدة، كان من  �أمنية وع�صكرية  م�صادر 

يحول  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  �إىل   ،Gadi Eisenkot �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص 

. وعلى �صبيل �ملثال، فقد قال رئي�ص جهاز 
9
دون عودة حركة حما�ص لعملياتها بال�صفة

�لكني�صت  يف  و�الأمن  �خلارجية  جلنة  �أمام   ،Nadav Argaman �أرغمان  ند�ف  �ل�صاباك 

يف 2018/11/6 “�أحبطنا 480 هجوماً منذ بد�ية �صنة 2018، و�عتقلنا �أع�صاء 219 خلية 

. وب�صكل عام، فاإن �الأجهزة 
تابعة حلما�ص، و�أحبطنا 590 عملية كان �صينفذها �أفر�د”10

 .
11

�الأمنية �لفل�صطينية حتبط ما معدله 40% من عمليات �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية

ال�شهداء واجلرحى:

جرح  بينما  فل�صطينياً،   3,477 جمموعه  ما   2020-2012 �لفرتة  خالل  ��صت�صهد 

75,274 فل�صطيني. ويف �ملقابل، �عرتف �ل�صهاينة مبقتل 195 �إ�رش�ئيلي، وبجرح 1,401 

.
12

�إ�رش�ئيلي

· جن�زة ال�ش�ب اإبراهيم اأب� يعق�ب الذي ُقِتَل بر�ش��س االحتالل يف حم�فظة �شلفيت 
يف ال�شفة الغربية، 2020/7/10
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33 طفالً، و12 �صيدة؛  بينهم  149 فل�صطينياً،  2019 ما جمموعُه  و��صت�صهد يف �صنة 

�صيد�ت،  و3  �أطفال،   9 بينهم  فل�صطينياً،   43 جمموعه  ما   2020 �صنة  يف  ��صت�صهد  بينما 

�صيب 
ُ
بر�صا�ص قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنني يف كل من قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية. وقد �أ

وُجرح 15,287 فل�صطينياً يف �صنة 2019، بينما ُجرح 1,650 فل�صطيني يف �صنة 2020. 

ويف �ملقابل �صجل جهاز �ل�صاباك مقتل 9 �إ�رش�ئيليني يف �صنة 2019، بينما �صجل �جلهاز 

 نف�صه مقتل 3 �إ�رش�ئيليني خالل �صنة 2020 نتيجة عمليات نفذها فل�صطينيون. كما ُجرح

65 �إ�رش�ئيلياً يف �صنة 2019، وذلك مقابل 46 يف �صنة 2020.

 القتلى واجلرحى الفل�شطيني�ن واالإ�رشائيلي�ن يف ال�شفة الغربية وقط�ع غزة

 2020–2016

ال�شنة

اجلرحىالقتلى

االإ�رشائيلي�نالفل�شطيني�ناالإ�رشائيلي�نالفل�شطيني�ن

2016134173,230170

201794188,30066

20183141431,60377

2019149915,28765

20204331,65046

االأ�رشى:

حيث  �الحتالل.  �صجون  يف  �الأ�رشى  ملعاناة  ��صتمر�ر�ً   ،2020-2019 �صنتا  ُتعّد 

دي�صمب  كانون �الأول/  يف  �أ�صرٍي   4,400 �إىل  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى  عدد  و�صل 

�لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  نو�ب  و8  طفالً،  و170  �أ�صرية   41 بينهم   ،2020

وبلغ  �لقد�ص،  �رشقي  من   310 بينهم   ،4,075 �لغربية  �ل�صفة  من  �الأ�رشى  عدد  وبلغ 

جمموعه ما   1948 فل�صطينيي  �أ�رشى  عدد  بلغ  فيما   ،255 غزة  قطاع  �أ�رشى   عدد 

70 �أ�صري�ً، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت �ملعتقلني �لعرب من جن�صيات خمتلفة. ومن بني �الأ�رشى 

380 �أ�صري�ً �ُصنفو� على �أنهم �إّما معتقلون �إد�ريون �أو موقوفون بانتظار �ملحاكمة، �أو َمن 

هم �صلطات �الحتالل “مقاتلني غري �رشعيني”.  تَعدُّ
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االأ�رشى واملعتقل�ن يف �شج�ن االحتالل 132020-2016

ال�شنة 
املجم�ع الكلي 

للمعتقلني 
 
*

قط�ع غزة ال�شفة الغربية
حمك�م�ن مدى 

احلي�ة 
االأطف�ل الن�ش�ء 

 2016 6,500 6,080 350 459 53 300

 2017 6,119 5,729 320 525 59 330

 2018 5,450 5,082 298 540 53 215

 2019 5,000 4,634 296 541 41 180

20204,4004,07525554341170
 �أعد�د تقريبية وفق �إح�صائيات موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان. 

*

العدوان االإ�رشائيلي على قط�ع غزة: معركة “حج�رة ال�شجيل” 142012: 

قطاع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  هاجم 

“عمود  عليها  �أطلق  �لتي  �لعملية  يف  غزة 

�ملقاومة  عليها  �أطلقت  بينما  �ل�صحاب”، 

�لفرتة خالل  �ل�صجيل”  “حجارة   �لفل�صطينية 

 191 �إىل  �أدى  ما  وهو   ،2012/11/21-14

من  غالبيتهم  جريحاً،  و1,526  �صهيد�ً 

�جلي�ص  وهاجم  و�مل�صنني.  و�لن�صاء  �الأطفال 

نحو �لعدو�ن  �أيام  خالل   �الإ�رش�ئيلي 

مقر�ت  بينها  من  �لقطاع،  يف  هدف   1,500

�صو�ريخ،  ومن�صات  و�أنفاقاً،  حكومية، 

ومنازل، ونا�صطني بارزين، وخمازن �أ�صلحة. 

�إ�رش�ئيليني،   6 �إىل مقتل  �ل�صاباك،  �ل�صجيل، ح�صب معطيات  �أدت عملية حجارة  وقد 

“�إ�رش�ئيل”  �إ�رش�ئيلياً. كما �صقط على   232 من بينهم جنديان، بينما بلغ عدد �جلرحى 

��صتهدف م�صتعمر�ت �جلنوب �ملحيطة بالقطاع،  1,731 �صاروخاً من قطاع غزة،  نحو 

�القت�صادية،  �لعلوم  �رشكة  حل�صابات  ووفقاً  و�لقد�ص.  �أبيب  تل  �إىل  باالإ�صافة 

�إىل و�صلت  �ل�صجيل  حجارة  عملية  تكلفة  فاإن   ،2012/11/17 يف  �أجرتها   و�لتي 

مليار و100 مليون �صيكل )278 مليون و300 �ألف دوالر( يف �أ�صبوع.

· اإطالق �ش�اريخ املق�ومة يف غزة نح� 
“اإ�رشائيل” يف معركة حج�رة ال�شجيل
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العدوان االإ�رشائيلي على قط�ع غزة: معركة “الع�شف امل�أك�ل” 152014: 

تعر�ص قطاع غزة �إىل عدو�ن �إ�رش�ئيلي و��صع خالل �لفرتة 7/7-2014/8/26، ��صتمر 

عليه  و�أطلقت  �ل�صامد”  “�جلرف  عملية  �لعدو�ن  هذ�  على  “�إ�رش�ئيل”  �أطلقت  51 يوماً. 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  و��صحاً  وكان  �ملاأكول”.  “�لع�صف  معركة  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

مار�ص �صيا�صة �النتقام من �ملدنيني يف قطاع غزة ب�صكل كبري؛ ومتثلت �ل�صورة �الأبرز 

لذلك يف عمليات قتل جماعي ل�صكاٍن عّزل يف بيوتهم.

للمقاومة  �لبطويل  �الأد�ء  �أظهر  وقد 

قدرتها  �حلرب،  من  يوماً   51 خالل 

�أنظمة  تطوير  على  حما�ص(  )وحتديد�ً 

نحو  �إىل  مد�ها  فازد�د  �صو�ريخها، 

كّل  �إىل  �ملعركة  هذه  يف  لت�صل  كم،   120

فل�صطني  يف  �ل�صهيونية  �لتجمعات 

�ملحتلة. كما متكنت �ملقاومة من �خرت�ق 

وجو�ً،  وبحر�ً  بر�ً  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب 

وقدمت �ملقاومة مفاجاآت جديدة متميزة 

وحافظت  طيار...؛  دون  من  كالطائر�ت 

�أو  لل�رشب  تتعر�ص  ومل  و�ل�صيطرة،  �لقيادة  منظومة  على  غزة  قطاع  يف  �لعمل  قيادة 

مما  �الأر�ص،  على  ��صتخباري”  “عمى  حالة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  وَوَقَع  �لتعطيل. 

و�إجماع  �لتفاف  حالة  �ملقاومة  حققت  كما  �ملحتملة.  �الإ�رش�ئيليني  �أهد�ف  بنك  �أ�صعف 

�الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  وجهتها  �لتي  �لب�صعة  �لعنيفة  �ل�رشبات  من  بالرغم  و��صع،  �صعبي 

للمناطق �ملدنية.

وت�صري �الإح�صائية �لتي �أعدها �ملر�صد �الأورومتو�صطي �إىل �أن عدد �ل�صحايا �الإجمايل 

بلغ 2,147 �صهيد�ً، منهم 530 طفالً، و302 �مر�أة. وبلغ عدد �جلرحى 10,870 جريحاً، 

منهم 3,303 �أطفال، و2,101 �مر�أة. وهاجم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي خالل �أيام �لعدو�ن نحو 

منزالً   2,465 منها  منزالً،   17,123 تدمري  �إىل  �لعدو�ن  �أدى  كما  �لقطاع.  يف  هدفاً   5,263

رت ب�صكل جزئي، �إ�صافة �إىل 39,500 من �ملنازل  رت ب�صكل كلي، و14,667 منزالً ُدمِّ ُدمِّ

حلقت بها �أ�رش�ر. 

· �ش�اريخ املق�ومة يف معركة الع�شف امل�أك�ل
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�أن   2014/8/28 يف  عمرو  تي�صري  �لفل�صطينية  �القت�صاد  وز�رة  وكيل  وقدَّر 

بني ترت�وح  �لعدو�ن  �أيام  خالل  غزة  قطاع  لها  تعر�ص  �لتي  �خل�صائر   �إجمايل 

7 مليار�ت و500  مليون و8 مليار�ت دوالر “�صاملة �خل�صائر �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة”.

73 �إ�رش�ئيلياً،  وقد �أدت معركة �لع�صف �ملاأكول، ح�صب معطيات �ل�صاباك، �إىل مقتل 

من بينهم 67 جندياً، بينما بلغ عدد �جلرحى 312 �إ�رش�ئيلياً. كما �صقط على “�إ�رش�ئيل” 

م�صتعمر�ت  ��صتهدفت  غزة،  قطاع  من  �صاروخاً   4,692 نحو   )1948 �ملحتلة  )فل�صطني 

�جلنوب �ملحيطة بالقطاع، باالإ�صافة �إىل تل �أبيب، و�لقد�ص، وحيفا، و�خل�صرية وغريها. 

للحرب �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �القت�صادية  �الأ�رش�ر  �إ�رش�ئيلية  م�صادر   وقّدرت 

بـ 12 مليار �صيكل )نحو 3 مليار�ت و70 مليون دوالر(. 

انتف��شة القد�س 162017-2015:

�صّكلت �نتفا�صة �لقد�ص و�حدة من �أهم �لتطور�ت �لتي �أقلقت �الحتالل منذ �ندالعها 

يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015؛ و�لتي هّب فيها �ل�صعب �لفل�صطيني خ�صو�صاً يف منطقة 

يكن  ال  �أحمر  خّط  و�ملقد�صات  �الأق�صى  �مل�صجد  باأن  ر�صالة  للمحتل  ليوجه  �لقد�ص، 

تخطيه.

�صيّما  ال  �لفردية،  �ملبادرة  على  �ملبنية  �ملقاومة  بعمليات  �لقد�ص  �نتفا�صة  و�ت�صمت 

�لبارز  وبالدور  و�صائلها،  �إيجاد  يف  �لفل�صطيني  �أبدع  �لتي  و�لدع�ص،  �لطعن  عمليات 

لل�صباب. ومع �نق�صاء عامني على بد�يتها، و�صل عدد �لعمليات �لتي ُنفذت �صّد �الحتالل 

ود�خل  غزة،  قطاع  ويف  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  عملية   3,719 �إىل 

مقتل عن  �ملقاومة  عمليات  �أ�صفرت  وقد   .1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية   �الأر��صي 

· دم�ر يف االأبنية ال�شكنية يف قط�ع غزة جراء الق�شف االإ�رشائيلي يف معركة الع�شف امل�أك�ل
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416 �آخرين، وذلك ح�صب معطيات جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي.  �إ�رش�ئيلياً، و�إ�صابة   57
كانت  �ل�صفة  يف  �لفرتة  تلك  خالل  �ُصجلت  �لتي  �لعمليات  معظم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

ر�صق حجارة وزجاجات حارقة.

�الحتالل  �صلطات  قامت  وقد 

مناحي  كافة  �صملت  ج�صيمة  بانتهاكات 

باالإ�صافة  �لفل�صطيني،  للمو�طن  �حلياة 

�ليومية  �مليد�نية  �الإعد�مات  �رتكاب  �إىل 

على  و�لفتيات  و�الأطفال  �ل�صبان  بحّق 

وترويع  �العتقال  وعمليات  �حلو�جز، 

وهدم  �الأر��صي،  وم�صادرة  �ملو�طنني، 

�ملو�طنني.  مئات  وت�رشيد  �ملنازل، 

مركز �أعدها  �إح�صائية  در��صة   وذكرت 

و�لتوثيق،  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتابع 

�نطالق  على  عامني  مرور  مبنا�صبة 

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �النتفا�صة 

�أن   ،2017/10/6 يف  و�أ�صدرها   ،2015
بلغ  �لقد�ص  �نتفا�صة  �صهد�ء  عدد  جممل 

347 �صهيد�ً، بينهم 79 طفالً و17 �مر�أة.

هبَّة ب�ب االأ�شب�ط 172017:

�إثر عملية فد�ئية يف 2017/7/14، عند باب �الأ�صباط بامل�صجد �الأق�صى �ملبارك �أدت �إىل 

قتل �ثنني من جنود �الحتالل �ملتمركزين عند �لباب، و��صت�صهاد �ملنفذين؛ قامت �صلطات 

�مل�صجد  مد�خل  على  للمعادن  كا�صفة  �إلكرتونية  بو�بات  بو�صع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�الأق�صى، وبتثبيت كامري�ت خارجه ملر�قبة �لو�صع فيه، و�صيطرت على مفاتيح �لغرف 

�إىل  �ملوؤدية  �لطرق  على  �لقيود  بت�صديد  وقامت  �الأوقاف؛  ت�صغلها  كانت  �لتي  و�ملكاتب 

�الأق�صى. 

�الإجر�ء�ت  خطورة  �لقد�ص،  يف  �لعلماء  من  وقياد�ته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أدرك 

دور  وتقلي�ص  �الأق�صى،  على  �ملبا�رشة  �الأمنية  �إد�رتها  لفر�ص  هدفت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية 

· ا�شت�شه�د فل�شطيني�ن يف منطقة تل الرميدة يف 
مدينة اخلليل بر�ش��س االحتالل، 2016/3/24

· متظ�هرون فل�شطيني�ن يف القد�س
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�الأوقاف ب�صكل و��صع، فرف�صو� �لدخول من تلك �لبو�بات، ورف�صو� �ل�صالة يف �الأق�صى 

�إال بعد عودة �لو�صع �إىل ما كان عليه قبل 14 متوز/ يوليو متاماً، وتابعو� هبتهم �ل�صعبية 

�لتي لقيت ت�صامنا �صعبياً فل�صطينيا وعربياً و�إ�صالمياً و��صعاً.

�لبو�بات  تفكيك  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  ��صطرت  �أيام،  ع�رشة  وبعد 

ثم  �حلديدية،  و�جل�صور  �ملمر�ت  �إز�لة  �إىل  ��صطرت   ،2017/7/27 ويف  �الإلكرتونية، 

كانت  ما  �إىل  عادت  قد  �الأق�صى  �مل�صجد  �أبو�ب  جميع  لتكون  �ملطهرة  باب  بفتح  �صمحت 

عليه قبل 2017/7/14. 

من جهة �أخرى، �أظهر تقرير �صادر عن مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق 

�لتابع ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �رتقاء ع�رشين �صهيد�ً، خالل متوز/ يوليو 2017، من 

فل�صطيني،   1,400 �أكرث من  و�إ�صابة وجرح  �الأق�صى،  �مل�صجد  �أحد�ث  ب�صبب   15 بينهم 

600 فل�صطيني يف كل من �ل�صفة  باالإ�صافة �إىل قيام �صلطات �الحتالل باعتقال �أكرث من 

مدينة  يف  و�العتقاالت  �الإ�صابات  �أغلب  وكانت  غزة،  وقطاع  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية 

مقابل  2017 يوليو  متوز/  يف  مقاومة  عملية   222 �ل�صاباك  �صجل  �ملقابل،  ويف   �لقد�ص. 

�رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف   2017 يونيو  حزير�ن/  خالل  �ُصجلت  عملية   94

�لقد�ص، وقطاع غزة، ود�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، و�أ�صفرت عمليات 

�ملقاومة عن مقتل 5 �إ�رش�ئيليني، و�إ�صابة 7 �آخرين، وذلك ح�صب معطيات جهاز �ل�صاباك 

�الإ�رش�ئيلي.

· ب�اب�ت اإلكرتونية اإ�رشائيلية من�ش�بة على مداخل امل�شجد االأق�شى
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هبَّة ب�ب الرحمة 182019:

يف �صنة 2003، �أغلقت �صلطات �الحتالل باب �لرحمة. وقد بد�أت �لهبّة بعدما �كت�صف 

م�صاء  �لبو�بة  على  قفالً  و�صعت  �الحتالل  �رشطة  �أن  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �مل�صلون 

�لّظهر فيه. يف  �ملبنى، و�أد�ء �صالة  �الأوقاف �جلديد يف  �إثر �جتماع جمل�ص   ،2019/2/17
�ل�ّصبان  وخلع  �لرحمة،  باب  منطقة  يف  �لظهر  �صالة  �لقد�ص  جماهري  �أّدت  �لتايل،  �ليوم 

�لبو�بة و��صتبكو� مع قو�ت �الحتالل، وحتّولت �ملنطقة �إىل نقطة جتّمع ورباط و�صالة، 

مما حّولها �إىل ميد�ن مو�جهة. وتّوج �مل�صهد بفتح باب �لرحمة ودخول �أبناء �لقد�ص منه 

يف 2019/2/22، الأّول مرة منذ �أغلقته �رشطة �الحتالل �صنة 2003.  

م�شريات الع�دة وك�رش احل�ش�ر 192019-2018:

على  فل�صطينية،  جمموعات  طرحت  �الحتالل،  مقاومة  �أ�صاليب  يف  جديد  �إبد�ع  يف 

م�صري�ت  تنظيم  فكرة   ،2018 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �الجتماعي،  �لتو��صل  و�صائل 

جماهرية يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية و�ل�صتات �لفل�صطيني ب�صكل متز�من، تهدف �إىل 

�لفل�صطيني،  �لعلم  وحتت  �صلمي،  وب�صكل  فعلياً،  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عودة  حتقيق 

تاريخاً  �الأر�ص  يوم  وحّددو�   ،1948 حرب  يف  منها  خرجو� 
ُ
�أ �لتي  وبيوتهم  �أر�صهم  �إىل 

النطالق هذه �مل�صري�ت.

حالة  �أنها  على  و�أكدت  �لكبى؛  �لعودة  مل�صرية  �لعليا  �لتن�صيقية  �للجنة  وت�صكلت 

�لتدريجي  و�لتقدم  لالجئني،  �لو��صع  �لتح�صيد  ت�صتهدف  ف�صائلية،  غري  جماهريية 

مل�رشوع  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �ن�صمام  �أن  غري  �حلدود.  باجتاه 

هو جديد  �إطار  ت�صكيل  ذلك  بعد  ومّت  مقاوماً،  ُبعد�ً  �أعطاها   2018/3/17 يف   �مل�صرية 

· فل�شطيني�ن ي�ؤدون ال�شالة يف م�شلى ب�ب الرحمة يف امل�شجد االأق�شى



219

ق�سية فل�سطني 2012–2021

“�لهيئة �لوطنية �لعليا مل�صرية �لعودة وك�رش �حل�صار”؛ لي�صيف ُبعد�ً حملياً باإ�صافة هدف 
ك�رش �حل�صار �إىل ��صمها. وكانت �لبد�ية يوم �جلمعة يف 2018/3/30، حيث لقيت جتاوباً 

و��صعاً. و�صّكلت م�صري�ت �لعودة و�حدة من �أهم �لتطور�ت �لتي �أقلقت �الحتالل؛ وبدت 

�صلطات �الحتالل عاجزة �أمامها، على �لرغم من �الإجر�ء�ت و�ل�صيا�صات �لتي تتبعها. ويف 

قطاع غزة �تخذت �لفكرة �صكالً عملياً، حيث �لبيئة �حلا�صنة للمقاومة، وحيث �ملعاناة من 

�حل�صار، وحيث �إن معظم �أبناء �لقطاع هم من �لالجئني.

�لفل�صطيني منوذجاً  �ل�صعب  86 م�صرية عودة. وقدَّم  تنفيذ  مّت   ،2019 نهاية  وحتى 

�لورقية  طائر�ته  و�إر�صاله  مو�قعه،  و�قتحام  للعدو،  ومو�جهته  م�صري�ته،  يف  بطولياً 

 ،2018/5/14 يف  ذروتها  لت�صل  �جُلَمع،  �أيام  وتو�لت  للم�صتعمر�ت.  �حلارقة  وبالوناته 

يوم �الحتفال �الأمريكي بنقل �ل�صفارة �الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، حيث قدَّم قطاع 

غزة يف ذلك �ليوم 58 �صهيد�ً، و2,771 جريحاً.

قتلت  �الحتالل  قو�ت  �أن   ،2019/12/20 يف  �الإن�صان،  حلقوق  �مليز�ن  مركز  و�أفاد 

�إىل  �ملركز  و�أ�صار  �لكبى.  �لعودة  م�صري�ت  �نطالق  منذ  غزة  قطاع  يف  فل�صطينياً   364

يف  م�صاركتهم  خالل  �أ�صيبو�  �صيدة،  و864  طفالً   4,987 بينهم  فل�صطينياً؛   19,173 �أن 

فعاليات م�صري�ت �لعودة، باالإ�صافة �إىل �إ�صابة �الآالف باالختناق.

· �ش�ب فل�شطيني م�ش�رك يف م�شريات 
الع�دة بقط�ع غزة، 2018/10/22
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غزة،  قطاع  يف  خ�صو�صاً  �لو��صع،  �جلماهريي  باالإقبال  �لعودة  م�صري�ت  متيزت 

�ل�صعب  مت�صك  عن  وقوي  �صادق  ب�صكل  ت  وعبَّ �الجتماعية.  �ل�رش�ئح  كافة  وتفاعل 

�لفل�صطيني بحّق �لعودة، وجتلت فيها �لوحدة �لوطنية يف �مل�صري�ت، ومتيَّزت باالإبد�ع، �إذ 

تر�فقت معها فعاليات �إبد�عية، كالطائر�ت �لورقية و�لبالونات و�الإرباك �لليلي؛ وجنحت 

يف �إجبار �الأطر�ف �مل�صاركة يف ح�صار قطاع غزة على تخفيفه.

معركة �شيف القد�س 202021:

�لقد�ص يف مو�جهة حماوالت  �أهل  هبَّ 

جر�ح،  �ل�صيخ  حي  م�صادرة  �ل�صهاينة 

لتهويد  �لدوؤوب  �ل�صهيوين  و�ل�صعي 

وت�صاعدت  و�لقد�ص،  �الأق�صى  �مل�صجد 

�ملو�جهات يف �لع�رش �الأو�خر من رم�صان 

وقد   .)2021 مايو  �أيار/  )�أو�ئل  1442هـ 

�النت�صار  غزة  يف  حما�ص  قيادة  قررت 

على  �صو�ريخها  فاأطلقت  و�أهلها،  للقد�ص 

�لرت�جع  رف�ص  �أن  بعد  �ل�صهيوين  �لكيان 

�ملقاومة  �لتي �صمتها  �ملعركة،  د�ئرة  �ل�صيخ جر�ح و�الأق�صى. و�ت�صعت  �إجر�ء�ته يف  عن 

يوماً  11 مدى  على  لت�صتمر  �الأ�صو�ر”،  “حار�ص  �ل�صهاينة  و�أ�صماها  �لقد�ص”   “�صيف 
.2021/5/21-10

وقوى  حما�ص  فر�صت  مرة  والأول 

تربط  جديدة  معادلة  غزة  يف  �ملقاومة 

�ل�صعب  عن  ونابت  �لقد�ص،  وبني  بينها 

و�الإ�صالمية  �لعربية  و�الأمة  �لفل�صطيني 

و�ملقد�صات،  �الأق�صى  عن  �لدفاع  يف 

ح�صار  من  غزة  تعانيه  مما  بالرغم 

من  وبالرغم  �الإمكانات.  يف  �ُصحٍّ  ومن 

�ملدمر  �ل�رش�ص  �ل�صهيوين  �لعدو�ن 

يف  جنحت  �ملقاومة  فاإن  غزة،  قطاع  على 

· جن�د االحتالل يطلق�ن قن�بل �ش�تية 
 ودخ�نية على امل�شلني يف امل�شجد االأق�شى،

اأي�ر/ م�ي� 2021

· مب�ٍن مدمرة يف غزة جراء الق�شف االإ�رشائيلي 
يف معركة �شيف القد�س
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�لذي  �صو�ريخها  مدى  وغطى  �لر�دع،  �لع�صكري  �أد�ئها  تطوير  ويف  �لعدو�ن،  مو�جهة 

�لتي  �ل�صو�ريخ  ومتكنت  �لكيان،  عليها  ي�صيطر  �لتي  �الأماكن  كلَّ  كم،   250 �إىل  و�صل 

 ،Iron Dome �حلديدية  �لقبة  �خرت�ق  من  �لتفجريية  و�لقدرة  �لدقة  من  مبزيد  �ت�صمت 

�إىل  للذهاب  �الإ�رش�ئيليني  ماليني  ��صطر  مما  �ل�صهيونية،  و�لتجمعات  �ملدن  و�رشب 

�لطري�ن تعليق  ومّت  وجنوبه،  �لكيان  و�صط  بني  �لقطار�ت  حركة  توقفت  كما   �ملالجئ، 

مبطار بن جوريون.

بت�صعيد  �ملعركة  هذه  و�ت�صمت 

وباقي  �لقد�ص  يف  �ل�صعبية  �النتفا�صة 

 ،1948 �ملحتلة  وفل�صطني  �لغربية  �ل�صفة 

كما �ت�صمت بتفاعل �صعبي كبري يف �خلارج 

ودولياً؛  و�إ�صالمياً  وعربياً  فل�صطينياً 

كافة  يف  �ل�صخمة  �ملظاهر�ت  وخرجت 

و�أمريكا  �أوروبا  ذلك  يف  مبا  �لعامل  �أرجاء 

د  وتوحَّ �ل�صهيوين.  بالعدو�ن  منددة 

يف  �ملقاومة،  خلف  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

م�صار  ف�صل  وثبت  و�صعبياً،  �صيا�صياً  و�ملنظمة  �ل�صلطة  قيادة  فيه  �نعزلت  �لذي  �لوقت 

�صهاينة  و�إعالميون  و�أمنيون  وع�صكريون  �صيا�صيون  �عرتف  وقد  �ل�صلمية.  �لت�صوية 

كبار باأن حما�ص وقوى �ملقاومة فازت يف هذه �ملو�جهة، وباأن “�إ�رش�ئيل” خرجت خا�رشة.

تركز  �لذي  �ل�صهيوين  �لعدو�ن  �أدى 

و�ملن�صاآت  �ل�صكنية  و�ملباين  �ملدنيني  على 

�لعامة، �إىل ��صت�صهاد 260 �صهيد�ً يف قطاع 

و17  �مر�أة،  و40  طفالً،   66 بينهم  غزة، 

بينما  بجر�ح؛   1,948 و�إ�صابة  ُم�صنّاً، 

�صهيد�ً،   29 �لغربية  �ل�صفة  يف  ��صت�صهد 

و��صت�صهد  بجر�ح؛   6,300 نحو  و�أ�صيب 

وجرح   1948 فل�صطينيي  من  �ثنان 

 1,800 نحو  �ل�صهاينة  ر  ودمَّ كثريون. 

· ع�رشات االآالف يتظ�هرون و�شط لندن دعم�ً 
للفل�شطينيني، اأي�ر/ م�ي� 2021

 · �شي�رات حمرتقة يف بلدة ح�ل�ن ب�لقرب من
تل اأبيب، جراء اإطالق �ش�اريخ املق�ومة من غزة
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�إىل �إ�صابة �آالف �لوحد�ت �الأخرى باأ�رش�ر. ويف  وحدة �صكنية يف قطاع غزة، باالإ�صافة 

�ملباين  من  �لكثري  �أ�صيبت  كما  �آخرين،   330 نحو  وجرح   ،13 قتل  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف 

مبمتلكاتهم  حلقت  �أ�رش�ر  عن  تعوي�ص  طلب   3,424 �إ�رش�ئيليون  وقدَّم  باأ�رش�ر، 

�القت�صاد  وخ�رش  تنقلهم.  وو�صائل  ب�صيار�تهم  متعلقاً  طلباً   1,724 بينها  وم�صاكنهم، 

�الإ�رش�ئيلي نحو مليونني و140 �ألف دوالر.

ثالثًا: الو�سع الداخلي الفل�سطيني:

امل�ش�ر الع�م:

��صتمرت �أزمة �مل�رشوع �لوطني يف حتديد �جتاهاته وم�صار�ته و�أولوياته، خ�صو�صاً 

يف �لتعار�ص بني م�صاَري �لت�صوية �ل�صلمية و�ملقاومة �مل�صلحة. وظّل �لو�صع �لفل�صطيني 

�لد�خلي  �لبيت  ترتيب  وعدم  �مل�صاحلة،  برنامج  تنفيذ  وعدم  “�النق�صام”،  من  يعاين 

�لفل�صطيني. وبالرغم من �جلهود �لعديدة �لتي ُبذلت لتحقيق �مل�صاحلة �إال �أن �إنفاذها على 

�الأر�ص ظّل يت�صم بالتعّطل و�لتعرث. كما يزيد من �صعوبة �الأمر حالة عدم �لثقة بني فتح 

وحما�ص؛ وتاأثري �لتغري�ت �الإقليمية و�لبيئة �لدولية يف ح�صابات �أطر�ف �النق�صام، باجتاه 

عدم ��صتعجال “دفع �أثمان” �مل�صاحلة بانتظار ح�صول ظروف �أف�صل الأي منهما. ثم �إن 

وجود �صلطتني مب�صاَرين خمتلفني يف ر�م �هلل وغزة، يعك�ص �أجو�ءه �ل�صلبية على �لعمل 

�لوطني يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1967. وما يز�ل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية 

و�حل�صار �الإ�رش�ئيلي لقطاع غزة، قادر�ً على تعطيل �مل�صاحلة يف �لد�خل �لفل�صطيني �إذ� 

مل تتو�فق مع م�صاحله، من خالل تعطيل عمل �حلكومة و�النتخابات، و�إف�صال �إ�صالح 

�الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة �لغربية. 

�لتحرير  )منظمة  �لفل�صطينية  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صة  �أن  �الأزمة  �أوجه  �أبرز  ومن 

عن  �لعجز  ومن  �ل�رشيري”؛  و“�ملوت  و�لرتدي  �لرتهل  من  تعاين  ظلَّت  �لفل�صطينية( 

��صتيعاب كافة مكونات وقوى �ل�صعب �لفل�صطيني، وف�صلت يف تفعيل موؤ�ص�صاتها وتفعيل 

دور فل�صطينيي �لد�خل و�خلارج؛ بل، ومن ت�صاوؤل دورها وحجمها �إىل ما هو �أقرب �إىل 

د�ئرة من دو�ئر �ل�صلطة �لفل�صطينية. ويف �لوقت نف�صه، بدت �الآفاق �أكرث قتامة و�نغالقاً 
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من  حالة  من  وعانت  “�لدولة”؛  م�رشوع  باجتاه  �لتحّول  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أمام 

�لوطني، وتكري�ص  �إىل تفريغها من م�صمونها  �الإ�رش�ئيلي  �لتاآكل، ومن �صعي �الحتالل 

�لتمثيلية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �لكارثي  �لو�صع  فاإن  وبالتايل،  خدمته.  يف  �لوظيفي  دورها 

و�لقيادية �لفل�صطينية، �أدى �إىل �إهد�ر طاقات �ل�صعب �لفل�صطيني، و�إ�صعاف قدرته على 

�مل�صي يف م�رشوع �لتحرير؛ يف �لوقت �لذي يقوم فيه �الحتالل مبزيد من �إجر�ء�ت �لتهويد 

و�ال�صتيطان وبناء �حلقائق على �الأر�ص.

وقد �نعك�صت �لثور�ت و�لتغري�ت يف �لعامل �لعربي على �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني، 

�ملوؤيدة  �لقوى  �الأوىل منها( ر�هنت  18 �صهر�ً  �لـ  2012-2013 )وخ�صو�صاً  ففي �صنتي 

مل�صار �ملقاومة، وخ�صو�صاً �لقوى �الإ�صالمية، على جناح هذه �لثور�ت وعلى �صعود ما 

يعرف بـ“�الإ�صالم �ل�صيا�صي”. غري �أن �النقالب �لع�صكري يف م�رش، و�حل�صار �خلانق 

هذه  تعززت  وقد  �لفل�صطيني.  �الإ�صالمي  �لتيار  على  �صلبية  بظالل  �ألقى  غزة،  لقطاع 

�ل�صورة بات�صاع �لهجمة على �لتيار �الإ�صالمي �حلركي يف كل �لدول �لتي ت�صهد ثور�ت 

�أو تغري�ت، وحتى يف �لدول �لتي تخ�صى من هذه �لثور�ت. وقد دفع هذ� قيادة �ل�صلطة 

يف ر�م �هلل ) قيادة فتح( �إىل عدم ��صتعجال م�صار �مل�صاحلة �لد�خلية �لفل�صطينية �إال وفق 

�رشوط دخول حما�ص “بيت �لطاعة” باعتبارها �لطرف �الأ�صعف. غري �أن م�صار �لت�صوية 

�ل�صلمية �لذي �نتهى �إىل �لف�صل، و�الأزمات �لبنيوية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية �لتي تعاين 

�لذي  �إىل م�صار �مل�صاحلة،  �لعودة  �لفل�صطينيني  �لفل�صطينية، فر�صت على  �ل�صلطة  منها 

�صهد موجات �صعود وهبوط يف �لعقد �لثاين من �لقرن �حلادي و�لع�رشين؛ يف ظّل غياب 

يف  ��صتمر�ره  على  )فتح(  فل�صطيني  ف�صيل  �إ�رش�ر  ظّل  ويف  د،  ُموحَّ �صيا�صي  برنامج 

�لهيمنة على �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية و�صناعة �لقر�ر �لفل�صطيني.

م�ش�ر امل�ش�حلة الفل�شطينية:

عبا�ص  و�لرئي�ص  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  م�صعل  خالد  قام   2012/2/6 يف 

حكومة  ت�صكيل  على  ن�ّص  حيث  قطر،  �أمري  من  مبا�رشة  برعاية  �لدوحة  �إعالن  بتوقيع 

�لتحرير  ملنظمة  �لقيادي  �الإطار  تفعيل  وعلى  عبا�ص،  �لرئي�ص  ير�أ�صها  وطني  تو�فق 

�أن عبا�ص مل ُي�َصكل حكومة �لتو�فق على مدى �لعامني �لتاليني، ومل  . غري 
21

�لفل�صطينية
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تفلح �حلو�ر�ت �لثنائية �لتي جرت برعاية م�رشية حتى منت�صف �ل�صنة �لتالية يف �إنز�له 

منزل �لتنفيذ، و�صط �تهامات متبادلة بني �لطرفني بتحمل م�صوؤولية تعطيل �مل�صاحلة. 

خالل  فيا�ص  �صالم  برئا�صة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لطو�رئ  حكومة  و��صلت  وبالتايل، 

�صنتي 2012-2013 عملها، غري �أن �صدة �العرت��صات و�النتقاد�ت �ل�صادرة عن قيادة 

فتح ال�صتمر�ر تروؤ�ص فيا�ص للحكومة، وحماولة فيا�ص �ال�صتفادة من موقعه وعالقاته، 

لقبول  عبا�ص  دفعت  له،  �ملوؤيدين  من  كتلة  لت�صكيل  و�إد�ري،  مايل  نفوذ  من  لديه  وما 

.
22

��صتقالته يف 2013/4/14، وتكليف ر�مي �حلمد �هلل بدالً عنه

· خ�لد م�شعل وحمم�د عب��س ي�قِّع�ن على  اإعالن الدوحة بح�ش�ر اأمري قطر

· رامي احلمد اهلل خالل اأدائه اليمني الق�ن�نية اأم�م الرئي�س حمم�د عب��س
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مبو�جهة جمموعة كبرية من  �إ�صماعيل هنية  �أما يف قطاع غزة فقد ��صتمرت حكومة 

�لتحديات، �أبرزها �لتحدي �القت�صادي نتيجة للح�صار �ملفرو�ص على �لقطاع، �إىل جانب 

بالت�صبب  �هلل  ر�م  حكومة  مع  �التهامات  تبادلت  كما  �الإ�رش�ئيلي،  �لع�صكري  �لعدو�ن 

بزيادة معاناة �لقطاع، وت�صويه �صورة حما�ص. 

�جتاه  يف  �ملبادر�ت  من  بعدد  هنية  حكومة  قامت   2013 �صنة  من  �لثاين  �لن�صف  ويف 

�تفاق  �إىل  �لتو�صل  مّت  حيث  فتح،  قيادة  من  جتاوباً  لقيت  و�لتي  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة 

جديد يف 2014/4/23 بتفعيل �مل�صاحلة و�إنهاء �النق�صام، فيما عرف بـ“�إعالن �ل�صاطئ”، 

حيث قررت حما�ص طو�عية ت�صليم �إد�رة قطاع غزة �إىل حكومة تو�فق وطني. وقد توىل 

�ل�صلطة يف ر�م �هلل، و�ملقّرب من حركة فتح، ت�صكيل هذه  ر�مي �حلمد �هلل رئي�ص وزر�ء 

�أن هذه �حلكومة تعرثت ومل تتمكن  ، غري 
232014/6/2 �لتي بد�أت مهامها يف  �حلكومة، 

من ��صتالم مهامها يف قطاع غزة، نتيجة رف�صها تثبيت �ملوظفني �لذين عينتهم حكومة 

�إعطائهم رو�تبهم. كما ��صتمر �لتعرث  هنية �ملقالة �لتي كانت تدير �لقطاع، وبالتايل عدم 

رفح(  معب  فيها  )مبا  �ملعابر  �إد�رة  بت�صليم  حلما�ص  �لتو�فق  حكومة  مطالبة  ب�صبب 

ولذلك،  رو�تبهم.  َعلّقت  �لذين  �ملوظفني  م�صكلة  متاماً  �حلكومة  حتلَّ  �أن  قبل  للحكومة، 

��صتالم  يف  تنجح  مل  �أنها  �إال  غزة،  �إىل  وفد  من  �أكرث  �حلكومة  �إر�صال  من  �لرغم  فعلى 

�لتو�فق متجاهالً  وز�رياً  تعديالً  �هلل  �حلمد  �أجرى  فقد  نف�صه،  �لوقت  ويف  �لقطاع؛   �إد�رة 

مع حما�ص عليه.

“حكومة  ومل تخُل هذه �لفرتة من �تهامات عبا�ص وقياد�ت فتحاوية حلما�ص باإقامة 

ظّل” يف �لقطاع، و“جتارة �حلروب”، و�ل�صعي الإقامة �إمارة يف �صيناء، و�إجر�ء �ت�صاالت 

�الإجر�ء�ت  فتحاوية  قياد�ت  �أيدت  كما  غزة.  قطاع  لف�صل  �صعياً  “�إ�رش�ئيل”  مع  �رشية 

�مل�رشية على �حلدود مع �لقطاع وتدمري �الأنفاق. �أما حما�ص �لتي نفت �التهامات بقوة، 

فتحاوية  وقياد�ت  عبا�ص  و�تهمت  �صدها،  و�لتحري�ص  �لدعاية  حمالت  ��صتهجنت  فقد 

بعدم �جلدية يف �مل�صاحلة، و�ل�صعي الإخ�صاع حما�ص، و�لتعامل مع غزة كـ“قرية نائية”، 

وبالتن�صيق �الأمني مع �لعدو، وبتحري�ص �لنظام �مل�رشي عليها؛ وبالتباطوؤ و�لتعطيل يف 

ملف �إعادة �إعمار قطاع غزة وفك �حل�صار.
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للمجل�ص  عبا�ص  حممود  و�ل�صلطة  �ملنظمة  رئي�ص  تعطيل  ��صتمر  �لفرتة  هذه  وخالل 

�لت�رشيعي �لفل�صطيني �لذي تهيمن عليه حما�ص؛ ومل ي�صَع الأخذ �رشعية حلكومته �لتي 

�لذي  �ملوؤقت”  �لقيادي  “�الإطار  �ملجل�ص؛ ومل يدُع الجتماع  �هلل من  ير�أ�صها ر�مي �حلمد 

و�لفعالية.  لل�صالحية  فاقد  �صكلي  �إطار  ويف  نادر�ً  �إال  �لفل�صطينية  �لقوى  كافة  يجمع 

باإن�صاء  �أمر  عندما  وحما�ص  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مع  نز�ٍع  يف  ذلك  فوق  عبا�ص  ودخل 

�ملحكمة �لد�صتورية يف ني�صان/ �أبريل 2016، وهو ما عدَّته حما�ص كارثة وطنية، وخرقاً 

، و��صتخدم �صالحياته �لتي منحته �إياها �ملحكمة �لد�صتورية يف رفع �حل�صانة 
24ً

د�صتوريا

عن خم�صة من خ�صومه �ل�صيا�صيني )�ملح�صوبني على حممد دحالن( من �أع�صاء �ملجل�ص 

.
25

�لت�رشيعي، بحجة �إحالتهم للمحاكمة

فتح  لقاء�ت   2016 �صنة  خالل  تتابعت 

ملحاولة  �لدوحة،  يف  خ�صو�صاً  وحما�ص، 

�إنفاذ �تفاق �مل�صاحلة �ملوّقع منذ �أيار/ مايو 

 2016 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  ويف   .2011

حلركة  �لعام  �الأمني  �صلَّح  رم�صان  �أعلن 

نقاط  ع�رش  من  مبادرة  �الإ�صالمي  �جلهاد 

حو�ر  وَعْقِد  �النق�صام،  �إنهاء  �إىل  تدعو 

�إىل تبني برنامج  �لفل�صطينية يوؤدي  للقوى 

�أو�صلو،  �تفاق  �إلغاء  �أ�صا�ص  على  جديد،  وطني 

و�صحب �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، و�إعادة بناء منظمة �لتحرير، و�إعطاء �الأولوية لبنامج 

. وبالرغم من ترحيب حما�ص وعدد من �لف�صائل باملبادرة، �إال �أن حركة فتح 
26

�ملقاومة

.
27

تعاملت معها على �أ�صا�ص �أنها مبادرة غري و�قعية

جلنة  ت�صكيل  عن  حما�ص  �أعلنت  عندما  �لفل�صطيني  �النق�صام  حّدة  �زد�دت  وقد 

2017، بحجة ��صتنكاف حكومة ر�م �هلل عن �لقيام  الإد�رة �لقطاع يف �أو�خر �آذ�ر/ مار�ص 

يف  فتح  و�أعلنت  �الأمر،  مع  حاد  ب�صكل  وفتح  �ل�صلطة  قيادة  تعاملت  وقد   .
28

مبهامها

2017/4/26 �أنها �تخذت قر�ر�ً ��صرت�تيجياً باتباع “كل �ل�صبل” الإنهاء “�النق�صام” وفق 

. وبد�أت رئا�صة �ل�صلطة وحكومتها باتخاذ جمموعة من �الإجر�ء�ت �لقا�صية 
29

تعريفها له

· رم�ش�ن �شلّح
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كان من بينها خ�صم رو�تب ع�رش�ت �الآالف من �ملوظفني �لتابعني لها يف �لقطاع، و�إحالة 

تغطية  عن  و�لتوقف  للمر�صى،  �لطبية  �لتحويالت  ووقف  �ملبكر،  �لتقاعد  �إىل  �الآالف 

على  كارثية  �آثار  لذلك  كان  وقد   .
30

�الإ�رش�ئيلي �الحتالل  من  �لو�ردة  �لكهرباء  فاتورة 

�أو�صاع كارثية، بعد ع�رش �صنو�ت من �حل�صار، وبعد  من  �أ�صا�صاً  �لذي يعاين  �لقطاع، 

خو�صه ثالث حروب مدمرة مع قو�ت �الحتالل.

عنه،  رجعة  ال  ��صرت�تيجي”  “قر�ر  �مل�صاحلة  �أن  على  طرفها  من  فاأكدت  حما�ص  �أما 

وفق  غزة  قطاع  تطويع  ومبحاولة  تهمي�صها،  مبحاولة  �ل�صلطة  وقيادة  فتح  و�تهمت 

حتت  نف�صها  وجدت  �لتي  حما�ص،  قيادة  قامت  نف�صه  �لوقت  ويف  �أو�صلو.  �تفاق  معايري 

�صغط مايل هائل وح�صار خانق، مبجموعة من �ملبادر�ت باجتاه تفعيل �مل�صاحلة وفّك 

ويف  �لعجلة.  حتريك  يف  �لو�صاطة  خّط  على  �مل�رشي  �لطرف  دخول  و�أ�صهم  �حل�صار، 

ال�صتالم  �هلل  �حلمد  حكومة  ودعت  �الإد�رية،  �للجنة  بحل  حما�ص  قامت   2017/9/17

ال�صتالم  غزة  �إىل  حكومته  �أع�صاء  مع  �هلل  �حلمد  و�صل   2017/10/2 ويف   ،
31

مهامها

باأن  يق�صي  �لقاهرة،  يف  وحما�ص  فتح  بني  �تفاق  توقيع  مّت   2017/10/12 ويف   .
32

�ملهام

تتم �إجر�ء�ت متكني �حلكومة من ��صتالم مهامها بحلول كانون �الأول/ دي�صمب 2017، 

 وت�صكيل جلنة �إد�رية وقانونية ملعاجلة مو�صوع ��صتيعاب �ملوظفني �ملدنيني �لذين عينتهم

 .
33

�لع�صكريني �ملوظفني  ق�صية  حلل  عليا  �أمنية  جلنة  وت�صكيل  �ل�صابقة،  هنية  حكومة 

وبالرغم من ��صتالم �حلكومة للمعابر يف 2017/11/1 و�إعالن حما�ص عن تعاونها �لكامل 

�أّن قيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل )فتح( مل ترفع بدورها �لعقوبات، ومل  لتمكني �حلكومة، �إال 

حتّل ق�صية �لـ 22 �ألف موظف �ملعينني يف �لقطاع؛ وربطت رفع �لعقوبات بانتظار �ملزيد 

جزئي  تقدمٍ  عن  تتحدث  فتحاوية  وقياد�ت  �هلل  �حلمد  حكومة  وظلّت  �الإجر�ء�ت،  من 

بطيء، وتتعّذر بعدم �صيطرتها على �الأمن؛ كما �أن بع�ص قياد�ت فتح حاولت فتح ملف 

يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  لقاء  ينفع  ومل   .
34

عليه �ل�صيطرة  و�رشورة  �لقطاع  يف  �ملقاومة 

�إنفاذ  ت�رشيع  يف  �أيام  بع�رشة  بعده  وحما�ص  فتح  لقاء  وال   ،
352017/11/21 يف  �لقاهرة 

برنامج �مل�صاحلة، �لذي دخل �صنة 2018 وهو ما يز�ل يعاين من �لتعرث. 
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�لوطني  �ملوقف  �أعطى  �لذي  �لوقت  ويف 

�ملوّحد �أو�خر 2017 �لر�ف�ص العرت�ف �لرئي�ص 

 Donald Trump تر�مب  دونالد  �الأمريكي 

بنقل  وقر�ره  لـ“�إ�رش�ئيل”  عا�صمة  بالقد�ص 

�صفارة بالده من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، �ملزيد من 

�الأمل باإمكانية توحيد �ل�صف �لوطني، ملو�جهة 

عودة  مع  �صيّما  وال  �ملتعاظمة،  �لتحديات 

�لتن�صيق �ملعلن بني �لرئي�ص عبا�ص وقياد�ت عليا 

يف حركة حما�ص، فاإّن �ملوقف �رشيعاً ما عاد �إىل حاله، لتنتك�ص �لعالقات �لوطنية برّمتها 

�لوفاق  ��صتهدف موكب رئي�ص حكومة   2018 �آذ�ر/ مار�ص  مع وقوع تفجري يف غزة يف 

�أ�صارت فيه حتقيقات �ل�صلطات يف غزة   ،
36

�لوطني ب�صحبة مدير �ملخابر�ت �لفل�صطينية

؛ 
37

�لعقوبات و�ل�صغوطات با�صتمر�ر  للتذرع  �هلل،  �ملخابر�ت يف ر�م  �إىل  �التهام  باأ�صابع 

.
38

بينما �صارعت �أجهزة �ل�صلطة يف ر�م �هلل وفتح باتهام حما�ص بامل�صوؤولية

2018 �صد�رة  �لوطني خ�صو�صاً يف �صنة  �لوفاق  “�لتمكني” حلكومة  �حتلّت م�صاألة 

�ل�صجال �لد�خلي بني فتح وحما�ص، وذلك حتت عنو�ن �لتمكني �لكامل و�ل�صامل للحكومة 

يف �مللفات كلّها، مبا يف ذلك ملف �ل�صالح، �لذي كان يجري �حلديث عنه �رش�حة �أو مو�ربة، 

بني حني و�آخر. وعلى �صوء �أّن �ل�صلطة �لفل�صطينية مل تتقّدم بخطو�ت جديدة نحو قطاع 

غزة، ترفع فيها من �لعقوبات �أو تخّفف منها، �أو تعالج فيها و�حد من �أهم ملفات �الإ�صكال 

باجلباية  مت�ّصكت  حما�ص  فاإّن  غزة،  قطاع  حكومة  موظفي  ملف  وهو  �حلركتني،  بني 

�أن  غري   .
39

غزة يف  �إد�رتها  وت�صيري  حكومتها  موظفي  رو�تب  لدفع  �لد�خلية  �ل�رشيبية 

حركة فتح مت�صكت مبوقفها �ملطالب بالتمكني للحكومة مبا ي�صمل ب�صط �ل�صيطرة على 

�لوزر�ء  عودة  يت�صمن  ومبا  �لد�خلية،  و�جلباية  و�ملعابر،  و�لق�صاء،  و�الأمن،  �الأر�ص، 

�ملوظفني  لوجود  رف�صها  يعني  مّما  �لعاملة،  و�ملوؤ�ص�صات  و�ل�صلطات  �لهيئات  وروؤ�صاء 

.
40

�لكبار من حكومة قطاع غزة يف مر�فق عملهم

· دون�لد ترامب
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وبالرغم من �مل�صاحة �لتي �حتلتها م�صاألة �لتمكني حلكومة �لوفاق �لوطني، فقد �أقال 

�لرئي�ص عبا�ص هذه �حلكومة، وكلّف يف 2019/3/10 والأول مرة منذ �النق�صام �لفل�صطيني، 

يف   ،
41

�حلكومة بت�صكيل  ��صتية  حممد  �ملركزية  جلنتها  ع�صو  هو  فتح  حركة  يف  قيادياً 

�ل�صفة  بني  و�لقانونية  �ل�صيا�صية  �لرو�بط  فّك  كّر�صت  خطو�ت  جملة  من  كانت  خطوة 

�لغربية وقطاع غزة، و�أف�صت �إىل مزيد من �النق�صام. فقد �نعك�ص ت�صكيل هذه �حلكومة 

بال�صلب على م�صاريع �لي�صار �لفل�صطيني لتوحيد نف�صه، وفتحت �لتناق�صات مرة �أخرى 

�إىل ك�صفها عن خالفات د�خل فتح نف�صها. وبينما  د�خل بع�ص قوى �لي�صار، باالإ�صافة 

مل ُتعلن حكومة ��صتية عن برنامج تف�صيلي، فاإّنها �أعلنت عن مالمح برنامج موؤقت، من 

�صمنه �لعمل على �إجر�ء �نتخابات ت�رشيعية بح�صب كتاب �لتكليف من �لرئي�ص عبا�ص. 

وو�جهت �أزمة مالية خانقة، بعد �قتطاع �الحتالل لقيمة خم�ّص�صات �ل�صهد�ء و�الأ�رشى 

من �الأمو�ل �ل�رشيبية �لتي جتبيها ل�صالح �ل�صلطة، وبالرغم من رف�ص �ل�صلطة ��صتالم 

�أمو�ل �ل�رشيبة منقو�صة، فقد عادت و��صتلمتها يف تر�جع و��صح عن قر�رها. 

�ملحكمة  من  بقر�ر  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ُحّل   ،2018 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف 

ويكن  �الجتاه.  هذ�  يف  دفعتها  فتح  وقيادة  عبا�ص  �أّن  للكثريين  بد�  فيما   ،
42

�لد�صتورية

�لقول �إّن هذ� �الإجر�ء عّزز �الإجر�ء�ت �لتي تدفع باجتاه �النف�صال �لقانوين و�ل�صيا�صي 

�لقر�ر،  �لو�زنة  �لفل�صطينية  �لقوى  �لفل�صطينية. وقد رف�صت معظم  �ل�صلطة  �إقليمّي  بني 

يف  �لهام�صية  �لقوى  وبع�ص  فتح،  حركة  �صوى  يوؤيده  ومل  �أخرى،  قوى  عليه  وحتّفظت 

�أوالً على �ملوقف من  �لو�صط �ل�صيا�صي �لفل�صطيني. و�أثار �لقر�ر جدالً قانونياً موؤ�ص�صاً 

�رشعية �ملحكمة �لد�صتورية نف�صها، ثم على م�صامني قر�ر �ملحكمة، و�النحياز �ل�صيا�صي 

 · حك�مة حممد ا�شتية يف �ش�رة مع الرئي�س حمم�د عب��س بعد اأداء اليمني الق�ن�نية،

يف مقر الرئ��شة، 2019/4/13 



230

الق�سية الفل�سطينية

�لذي تت�صمنه. وقد �أجمعت �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية على �ملوقف �مل�صّكك يف �رشعية �ملحكمة 

�لد�صتورية، و�مل�صّكك يف �صحة قر�رها �لقا�صي بحّل �ملجل�ص �لت�رشيعي.

لل�صك يف كون  مل يرتك �خلطاب �ل�صيا�صي للرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص جماالً 

�خلطوة �صيا�صية تغّطت بالقانون. وبعد �صبعة �صهور من حّل �ملجل�ص �لت�رشيعي، حّل 

مو�زية  �صلطة  �أي  من  �ل�صاحة  لتخلو   ،
43

�الأعلى �لق�صاء  جمل�ص  �لفل�صطيني  �لرئي�ص 

ويف  �لد�خلية،  �خل�صومات  يف  �لق�صاء  ال�صتخد�م  �ملجال  ولينفتح  �لفل�صطينية،  لل�صلطة 

تعزيز �لهيمنة �الأمنية على �ملجتمع �لفل�صطيني. وقد �أّدت هذه �الأجو�ء �إىل ��صتمر�ر بيئة 

�النق�صام خالل �صنة 2019 و�إىل مزيد من �لتوتر و�خلالف بني فتح وحما�ص، و�إىل مزيد 

من �ل�صلوك �ل�صلطوي و�الأمني للقيادة يف ر�م �هلل، و�إىل �صحب �صلطة ر�م �هلل موظفيها من 

معابر قطاع غزة.

�أجل  من  “�ل�صالم  تر�مب  �صفقة  �صّد  فل�صطيني  �إجماع  ح�صل  �أخرى،  جهة  من 

 Peace to Prosperity: الزدهار: روؤية لتح�صني حياة �ل�صعبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي�

A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People” )�لتي 

�أعلنت تفا�صيلها ر�صمياً يف 2020/1/28(، و�صّد �ملحاوالت �ل�صهيونية �الأمريكية لت�صفية 

ق�صية فل�صطني، و�صّد حماوالت عزلها عن حميطها �لعربي و�الإ�صالمي من خالل بر�مج 

�صقط  �أن  بعد  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  فتح  قيادة  �الإحباُط  �أ�صاَب  كما  �لتطبيع. 

رهانها على م�صار �لت�صوية، وعلى حتويل �ل�صلطة �إىل دولة حقيقية ذ�ت �صيادة، وبعد �أن 

مّت تكري�ص دور �ل�صلطة كاأد�ة يف خدمة �الحتالل ومرتهنة �إىل �إر�دته؛ وبعد �أن مّت جتاهلها 

�لق�صية.  “حّل”  م�صار  على  �ل�صهيونية  �الأمريكية  �لروؤية  فر�ص  حماولة  يف  وجتاوزها 

الإعالن   2020/5/19 يف  �لرتدد  من  كثري  بعد  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  قيادة  ��صطّرت  ولذلك، 

جتميد �لعمل باتفاق �أو�صلو وملحقاته، ووقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل. ومع ذلك 

فقد �أ�رّشت على �اللتز�م بالت�صوية �ل�صلمية وبـ“�ل�رشعية �لدولية”، ورف�صت �أن تكون 

.
44

مناطق �ل�صلطة منطلقاً للعمل �ملقاوم �مل�صلح �صّد �الحتالل

ويف �صوء تو��صل قياد�ت من حما�ص بقياد�ت من فتح للدفع باجتاه ت�صليب �ملوقف 

�لفل�صطيني �صّد �صفقة تر�مب وم�صاريع �ل�صم �الإ�رش�ئيلي، فاإن �لو�صع �ملتاأزم لل�صلطة 

وملف  �مل�صاحلة  �لرجوب ملف  جبيل  وت�صليم  مو�قفها،  تليني  باجتاه  فتح  قيادة  دفع 

مو�جهة �ل�صم، مما �أوجد بيئة �أف�صل للحو�ر بني فتح وحما�ص.
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وقد لقيت جهود �مل�صاحلة زخماً بعد عقد موؤمتر �صحفي م�صرتك ل�صالح �لعاروري 

�أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح يف  نائب رئي�ص حركة حما�ص مع جبيل �لرجوب 

 ،
462020/9/3 يف  �لفل�صطينية  للف�صائل  �لعامني  �الأمناء  بلقاء  ثم   ،

452020 يوليو  متوز/ 

موّحدة  قيادة  وت�صكيل  للمرحلة،  �أن�صب  كخيار  �ل�صعبية  �ملقاومة  تفعيل  على  و�لتو�فق 

وتطوير �النق�صام،  و�إنهاء  �لوطنية  �مل�صاحلة  م�صار  وتفعيل  �لغربية،  �ل�صفة  يف   لها 

وجميع  �لفل�صطينيني  جميع  ت�صمل  بحيث  وتفعيلها،  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

 .
47

�ص�ص ديوقر�طية و�صعبية، وعلى �أ�صا�ص �لتمثيل �لن�صبي
ُ
�لف�صائل، على �أ

الإنفاذ  عمل  خريطة  لبلورة  وحما�ص  فتح  بني  و�الت�صاالت  �للقاء�ت  تتابعت  وقد 

�لتو�فقات على �الأر�ص، وفق جدول زمني و�لتز�مات و��صحة، و�إ�رش�ك باقي �لف�صائل 

منت�صف يف  �لقاهرة  لقاء  بعد  تعرّثت  �للقاء�ت  هذه  �أن  غري  �مل�صار.  يف   �لفل�صطينية 

�ملتعلقة  �النتخابات  تز�من  الإ�رش�ر حما�ص على �رشط  ، نظر�ً 
48

�لثاين/ نوفمب ت�رشين 

باملجل�ص �لت�رشيعي و�ملجل�ص �لوطني ورئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية، باعتباره �أمر�ً متفقاً 

عليه يف �تفاق �مل�صاحلة �صنة 2011؛ ثم ب�صبب �إعالن �لقيادي يف �ل�صلطة ويف فتح ح�صني 

.
49

�ل�صيخ يف 2020/11/17 ��صتئناف �لعالقة و�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

تنازلت  �أن  بعد   2021 يناير  �لثاين/  كانون  يف  كبري�ً  �نفر�جاً  �مل�صاحلة  م�صار  �صهد 

وتاأجيل  �ل�صيا�صي؛  �لبنامج  على  �التفاق  تاأجيل  وعلى  �لتز�من،  �رشط  عن  حما�ص 

· م�ؤمتر �شحفي ل�ش�لح الع�روري وجربيل الرج�ب، مت�ز/ ي�لي� 2020 
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�ملجل�ص  حّل  عن  �صكتت  قد  كانت  كما  �ل�صيا�صي،  �النق�صام  ��صتحقاقات  معاجلة 

ذر�ئع  �أي  �ألغت  وبالتايل  �الأمني؛  للتن�صيق  �ل�صلطة  ��صتئناف  عن  و�صكتت  �لت�رشيعي، 

يف �ل�صلطة  “مقا�ص”  وفق  �لرتتيبات  و�أ�صبحت  فتح،  وقيادة  عبا�ص  حممود   �أمام 

�أنها ح�صلت على �صمانات من دول عربية و�إ�صالمية بنز�هة  ر�م �هلل. و�أعلنت حما�ص 

يف �النتخابات  مر�صوم  عبا�ص  �أ�صدر  وبالتايل،   .
50

نهايتها �إىل  وم�صيّها   �النتخابات 

يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �النتخابات  عقد  ت�صمن  �لذي   2021 يناير  �لثاين/  كانون 

يف  �لوطني  �ملجل�ص  وت�صكيل   2021/7/31 يف  �ل�صلطة  رئا�صة  و�نتخابات   2021/5/22

.
512021/8/31

 ،
وقد كان هناك �إقبال كبري يف �ل�صفة و�لقطاع على ت�صجيل �لناخبني فاق �لـ 52%93

�أور�قها، حيث �صملت جميع �لف�صائل �لفل�صطينية و�لكثري  36 قائمة مّت قبول  وت�صكلت 

. وقبيل �نطالق �حلمالت �النتخابية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 
53

من �لقو�ئم �مل�صتقلة

�النتخابية،  �لعملية  بتعطيل   2021/4/29 يف  وفتح(  �ملنظمة  )قيادة  �ل�صلطة  قيادة  قامت 

.
54

و�إعالن تاأجيلها �إىل �أجل غري م�صمى، مبا ت�صبب بحالة �صخط �صعبي و��صع

و��صحاً  كان  حيث  �لقر�ر،  هذ�  �تخاذ  �حتمال  على  موؤ�رش�ت  ظهرت  �أن  �صبق  وقد 

�إجر�ء �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  برف�ص  �لتذرع  هو  لتبيره  �صي�صتخدم  �لذي  �ملبر   �أن 

�لتي  �لدو�فع  �أبرز  �أن  للجميع  و��صحاً  كان  �الأمر  حقيقة  يف  لكن  �لقد�ص.  يف  �النتخابات 

وقفت ور�ء قر�ر تعطيل �النتخابات هي �خل�صية من نتائجها، مع تز�يد �ملوؤ�رش�ت على 

قو�ئم  ثالث  يف  ونزولها  فتح،  حركة  �صفوف  د�خل  �خلالفات  و�حتد�م  حما�ص؛  فوز 

�لقو�ئم  من  عدد  �إىل  باالإ�صافة  �أ�صا�صية، 

وخ�صية  عليها.  �ملح�صوبة  �ل�صغرية 

 حممود عبا�ص من خ�صارة مرّجحة ملوقع

 �لرئا�صة، ب�صبب �إ�رش�ر مرو�ن �لبغوثي

�لرئا�صية،  لالنتخابات  �لرت�صح  على 

وتخوفات �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” 

وعدد من �لدول �لعربية من �الحتماالت 

�لقوية لتقّدم حركة حما�ص يف �النتخابات، 

�ل�صغوط  �لن�صائح وممار�صة  وتقديها 

· مروان الربغ�ثيعلى عبا�ص لتاأجيل �النتخابات. 
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وفقد�نها  �صيا�صياً،  وقيادتها  �ل�صلطة  عزل  �النتخابات  تعطيل  قر�ر  على  ترّتب  وقد 

�لثقة و�مل�صد�قية، وتر�جع �صعبية فتح عبا�ص، ورف�ص معظم �لف�صائل و�لقوى و�لنخب 

�لفل�صطينية مبر�ت �ل�صلطة لتعطيل �النتخابات؛ وعودة �لتوتر و�لتاأزم للعالقات �لد�خلية 

�لفل�صطينية؛ وظهور قيادة فتح �صبباً رئي�صياً يف �النق�صام �لفل�صطيني؛ و�إ�صعاف موقف 

عبا�ص و�ل�صلطة لدى �الأطر�ف �لعربية و�لدولية، ب�صبب هربه من ��صتحقاق �النتخابات، 

وتهّربه من نتائجها �ملحتملة؛ وبالتايل �إ�صعاف �رشعيته عملياً يف عيونها. 

ويف �صوء تعطيل �النتخابات، ويف �صوء معركة “�صيف �لقد�ص” �لتي قادتها حما�ص 

وعربياً  فل�صطينياً  و�ملقاومة  حما�ص  مكانة  يف  كبري  تقّدم  حدث  باأيام،  ذلك  بعد  باقتد�ر 

قناعة  برزت  كما  و�ملحايدين،  و�خل�صوم  �الأ�صدقاء  لدى  وزنها  وز�د  ودولياً،  و�إقليمياً 

�صيا�صية  ترتيبات  �أي  يف  معها  و�لتو��صل  عليها  �النفتاح  ب�رشورة  ودولية  �إقليمية 

م�صتقبلية لتحقيق �ال�صتقر�ر �الإقليمي. كما �أن �ملعركة عززت وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني 

جغر�فياً )�ل�صفة، قطاع غزة، فل�صطني �ملحتلة 48، �ل�صتات(، حيث �صاركت كل �صاحات 

�لثقل �لفل�صطيني يف م�رشوع مو�جهة �الحتالل، ويف �لوقوف خلف �ملقاومة. 

االنتخ�ب�ت املحلية البلدية:

�صهدت �صنة 2012 �إجر�ء �النتخابات �ملحلية �لبلدية يف �ل�صفة �لغربية حيث �عتمدت 

فيها  �القرت�ع  ن�صبة  بلغت  �لتي  �النتخابات  نتائج  �ل�صفة  يف  �ملركزية  �النتخابات  جلـنة 

�إعالن قوى �ملقاومة، ويف  . وبدت نتائج �النتخابات �ملحلية باهتة وفاترة بحكم 
55%55

مما  و�قرت�عاً،  تر�صيحاً  فيها،  �مل�صاركة  وعدم  مقاطعتها  عن  حما�ص،  حركة  مقدمتها 

. وبالرغم من فوز فتح يف معظم �لبلديات، �إال �أن هذه 
56

نزع طابع �ملناف�صة �جلادة عنها

ت عن حالة �النق�صام �لفتحاوي �لد�خلي، حيث فازت �صخ�صيات وقو�ئم  �النتخابات عبَّ

.
57

مف�صولة من �حلركة على �لقو�ئم �لر�صمية لفتح، كما يف مدينة نابل�ص

يف  عقدها  �إىل  �هلل  ر�م  حكومة  دعت  �لتي  �لبلدية  �ملحلية  �النتخابات  جتربة  �أ�صهمت 

2016/10/8، يف تاأجيج �لنز�ع �لد�خلي �لفل�صطيني، بدالً من �أن تكون عينًة �ختبارية ناجحة 
م�صجعة باجتاه تطبيق برنامج �مل�صاحلة. �إذ �إن معظم �لقوى �لفل�صطينية )مبا فيها فتح 

وحما�ص( قررت �مل�صاركة يف �النتخابات. و�أظهر ك�صٌف �أويل وجود 787 قائمة يف �ل�صفة 

. ويف �لوقت �لذي �أخذت تظهر فيه توقعات بفوز حما�ص يف �ملدن 
58

�لغربية و87 قائمة يف غزة

�لرئي�صية يف �ل�صفة، ظهرت حتذير�ت �إ�رش�ئيلية من �أن حما�ص قد تعزز تاأثريها �ل�صيا�صي. 
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�هلل بر�م  �لعليا  �لعدل  حمكمة  �إىل  طعوناً  فتحاوية  جهات  رفعت  �لقلقة  �الأجو�ء  هذه   ويف 

�أن  )�لتي يح�صبها كثريون على فتح( بعدم د�صتورية �النتخابات يف قطاع غزة، باعتبار 

. وقد كان ذلك يف �إثر تقدمي جهات حم�صوبة 
59

�لق�صاء و�ل�صلطة يف �لقطاع فاقدة لل�رشعية

لالنتخابات  �ملركزية  �للجنة  قبلت  �نتخابية؛  قو�ئم  يف  طعوناً  �لقطاع  يف  حما�ص  على 

تاأجيل  �لعليا  �ملحكمة  . وقد قررت 
60

لقو�ئم فتحاوية بينها  �أربعة طعون، ثالثة من  منها 

�النتخابات و�إجر�ءها يف �ل�صفة و��صتثناء قطاع غزة، وهو ما دفع حما�ص و�جلبهة �ل�صعبية 

 و�جلهاد �الإ�صالمي ملقاطعة �النتخابات، �لتي جرت يف 2017/5/13. حيث فاز �مل�صتقلون

بـ 65% من �ملقاعد، فيما فازت �لقو�ئم �حلزبية بـ 35% فقط؛ وهو ما عك�ص �صعف �أد�ء فتح 

.
61

حتى يف غيبة �لف�صائل �لرئي�صية �ملناف�صة

التن�شيق االأمني ل�شلطة رام اهلل مع االحتالل:

��صتمرت �ل�صلطة يف ر�م �هلل بالتن�صيق �الأمني مع �الحتالل معظم �لفرتة 2021-2012 

)�إال من فرت�ت �نقطاع حمدودة( بالرغم من قر�ر�ت �ملجل�َصني �لوطني و�ملركزي بوقفه، 

و�صبه �الإجماع �لفل�صطيني �لف�صائلي و�ل�صعبي على وقفه �أي�صاً. ويبدو �أن قيادة �ل�صلطة 

تدرك �أن جانباً �أ�صا�صياً جلوهر وجودها بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل” مرتهن بالتن�صيق �الأمني؛ 

�آثاره  تن�صيق مل يرتك  لو فعلت ذلك. وهو  تنتظرها  �لتي  �لقا�صية  �الإجر�ء�ت  تدرك  كما 

�أحدث �رشوخاً  �إنه  بل  �لف�صائلية فح�صب،  �لعالقات  �ملقاومة، وعلى  �ل�صلبية على قوى 

بالغة يف �لبنية �لنف�صية و�ملجتمعية �لفل�صطينية. 

وقد كان ملف �لتن�صيق �الأمني بني �الأجهزة �الأمنية يف ر�م �هلل وبني �صلطات �الحتالل 

�أحد �أبرز نقاط �الختالف �لفل�صطينية؛ فقد �صدرت دعو�ت و��صعة ومتكررة من �لقوى 

و�لفعاليات �لفل�صطينية، خ�صو�صاً حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي و�جلبهة �ل�صعبية بوقف 

� على ��صتمر�ره، حتى بعد قر�ر �ملجل�ص  هذ� �لتن�صيق. غري �أن عبا�ص وقيادة �ل�صلطة �أ�رشَّ

�صائر  يف  �لنظر  و�إعادة  �الأمني،  �لتن�صيق  بوقف   2015/3/5 يف  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي 

ُتنفذ  ال  تو�صية  جمرد  باعتبارها  عبا�ص  معها  تعامل  حيث  ؛ 
62

�الحتالل مع  �التفاقيات 

�الإ�رش�ئيليون  �الأمنيون و�مل�صوؤولون  �لقادة  �إال مبر�صوم رئا�صي ي�صدر عنه. وقد عّب 

عن �رتياحهم الأد�ء �ل�صلطة �الأمني، وتن�صيقها معهم �صّد قوى �ملقاومة، خ�صو�صاً و�أن 

�الأمن �لفل�صطيني جنح يف �إحباط �لكثري من عمليات �ملقاومة و�لقب�ص على خالياها، كما 

عمل ب�صكل فعال على �حتو�ء و�إطفاء �نتفا�صة �لقد�ص. ولعل �عرت�ف ماجد فرج، مدير 
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�لثالث  �الأ�صهر  يف  �إ�رش�ئيليني  �صّد  هجوم  مئتي  نحو  باإحباط  �لفل�صطينية،  �ملخابر�ت 

�الأوىل النتفا�صة �لقد�ص )ت�رشين �الأول/ �أكتوبر - كانون �الأول/ دي�صمب 2015(، و�لذي 

.
63

لقي حالة ��صتنكار فل�صطيني و��صعة، يدل على �ملدى �لذي و�صل �إليه هذ� �لتن�صيق

وقد ��صطرت قيادة �ل�صلطة لوقف �لتن�صيق موؤقتاً �أيام هبّة باب �الأ�صباط يف �لقد�ص يف 

.
64

متوز/ يوليو 2017، غري �أنها عادت تدريجياً للتن�صيق بعد هدوء �الأو�صاع

وتكررت �لت�رشيحات �الإ�رش�ئيلية يف �صنتي 2018-2019 حول �أهمية دور �ل�صلطة يف 

خدمة �الأمن �الإ�رش�ئيلي، ومنع �أجهزة �ل�صلطة �الأمنية لنحو 40% من �لعمليات �ملوجهة 

، و�إ�صهامها يف �حتو�ء �لهبّات �لتي �صهدتها �ل�صفة �لغربية. كما ��صتمر 
65

�صّد �الحتالل

�لدعم �الأمريكي لالأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، بالرغم من قطع �لواليات �ملتحدة دعمها 

عن �ل�صلطة �لفل�صطينية، هذ� باالإ�صافة �إىل �للقاء�ت �لتن�صيقية �ملعلنة، ويف م�صتويات عليا. 

وكما �أ�رشنا �صابقاً، فاإن قيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل قامت يف �صوء مو�جهة �صفقة تر�مب 

يف 2020/5/23 بوقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل؛ غري �أنها عادت يف 2020/11/17 �إىل 

��صتئناف هذ� �لتن�صيق من جديد.

منظمة التحرير الفل�شطينية:

طو�ل �لفرتة 2012-2021 �صعى حممود عبا�ص لتجنّب دعوة �الإطار �لقيادي �ملوؤقت 

�إجر�ء حقيقي ال�صتيعاب  باأي  �لفل�صطينية  �لتحرير  لالجتماع؛ كما مل تقم قيادة منظمة 

تلك �لتي متلك ح�صور�ً �صعبياً و��صعاً كحما�ص و�جلهاد  �لفل�صطينية، خ�صو�صاً  �لقوى 

منظمة  تفعيل  باجتاه  جّدية  �إجر�ء�ت  �أي  �تخاذ  يتم  مل  كما  �ملنظمة؛  �أطر  يف  �الإ�صالمي، 

�أع�صاء  ��صتقالة عبا�ص وعدد من  بينما قوبلت عملية  بناء موؤ�ص�صاتها.  و�إعادة  �لتحرير 

2015، و�لدعوة لعقد �جتماع للمجل�ص  �أغ�صط�ص  �آب/  �لتنفيذية من ع�صويتها يف  �للجنة 

و��صع  برف�ص  �الحتالل،  حتت  �لو�قع  �لفل�صطيني  �لد�خل  ويف  �لقدمي  بت�صكيله  �لوطني 

��صتحقاقات  على  �لتفافاً  باعتبار ذلك  �ملنظمة نف�صها،  من حما�ص و�جلهاد و�أطر�ف من 

�ملنظمة  رئا�صة  �أجند�ت  مع  تتو�فق  تنفيذية  جلنة  لتكوين  يهدف  وحتركاً  �مل�صاحلة، 

.
66

و�ل�صلطة. وقد �أدى ذلك �إىل تاأجيل عقد هذ� �ملجل�ص

وب�صكل يتعار�ص مع �لتو�فق �لفل�صطيني �لذي مّت يف بريوت يف �أو�ئل 2017 على عقد 

�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني؛ فقد �أ�رشَّ عبا�ص وقيادة فتح على �لدعوة لعقد دورة عادية 
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2018؛ مما �أدى �إىل مقاطعة  �أبريل  �أو�خر ني�صان/  للمجل�ص حتت �الحتالل يف ر�م �هلل يف 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي و�جلبهة �ل�صعبية لهذ� �ملجل�ص، بدعوى خمالفتها ملا �تفق عليه 

قر�ر�ت  بعد  به،  قطع  �لذي  وعده،  بالفعل  عبا�ص  �لرئي�ص  خالف  وقد   .
67

قبل من  وطنياً 

�لوطني،  �ل�رشخ  �زد�د  �لدورة دورة طارئة. وقد  باأن تكون  �لقد�ص،  تر�مب بخ�صو�ص 

و�جلبهة  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص  قاطعته  حيث  �ملركزي؛  �ملجل�ص  دور�ت  عقد  مع 

يف  �هلل  ر�م  يف  �ملنعقدة  �ملركزي  للمجل�ص  �لثالثني  �لدورة  يف  �ملقاطعة  و�ت�صعت  �ل�صعبية. 

فتح  ولتجد  �لوطنية،  و�ملبادرة  �لديوقر�طية  �جلبهة  �أي�صاً  لت�صمل   2018/10/29-28

.
68

نف�صها معزولة بعيد�ً عن معظم �لف�صائل �لفل�صطينية �لو�زنة

�أف�صت دورة �ملجل�ص �لوطني �ملنعقدة يف )4/30-2018/5/3( �إىل �نتخاب �لرئي�ص عبا�ص 

رئي�صاً لفل�صطني، وتو�فق �مل�صاركني على جلنة تنفيذية جديدة، و�نتخاب �لرئي�ص عبا�ص 

 .
69

�لتحرير �ملركزي ملنظمة  للمجل�ص  35 ع�صو�ً جديد�ً  على  �أي�صاً  لها، وتو�فقهم  رئي�صاً 

�لتحرير،  �ل�صلطة على منظمة  يعني تكري�ص هيمنة حركة فتح، ونخبة  �لذي  �الأمر  وهو 

وبالتايل قطع �لطريق على بقية �لقوى �لوطنية، و��صتخد�م �ملنظمة �صيا�صياً يف �خلالفات 

�لد�خلية، ويف ترتيبات ما بعد �لرئي�ص عبا�ص. و�أما �لقر�ر�ت �ل�صيا�صية ملجمل تلك �جلل�صات 

بخ�صو�ص �ل�رش�ع مع �الحتالل، كاإعادة �لنظر يف �لتز�مات �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنظمة 

�لتحرير جتاه �التفاقات �ملَوّقعة مع �الحتالل، مبا ي�صمل وقف �لتن�صيق �الأمني، و�النفكاك 

، فلم ُينّفد منها �صيء، حتى بعد �أن �أعلن عبا�ص 
70

�القت�صادي عنه، وتفعيل �ملقاومة �ل�صعبية

عن ت�صكيله جلنة الإنفاذ �لقر�ر�ت؛ مما عك�ص �نطباعاً و��صعاً بعدم جدية تلك �لقر�ر�ت، و�أّنها 

حم�ص مناور�ت �إعالمية، تهدف �إىل تعبئة �لفر�غ �ل�صيا�صي باخلطابة �ل�صيا�صية. كما �أّن 

�لقر�ر�ت �لتي �أعلنت عنها قيادة �ملنظمة )قيادة �ل�صلطة وفتح( بعد �نف�صا�ص �ملجل�ص بنحو 

�صنتني يف مو�جهة �صفقة تر�مب، قد �تخذت طابعاً تكتيكياً موؤقتاً، �رشعان ما تر�جعت عنها.

االأو�ش�ع الداخلية للف�ش�ئل الفل�شطينية: 

للخالفات  بروز�ً  �لد�خلي  �لفتحاوي  �لو�صع  �صهد 

دحالن  حممد  وتيار  عبا�ص  �لرئي�ص  تيار  بني  خ�صو�صاً 

دحالن،  و��صل  حيث  �حلركة.  من  �ملف�صول  �لقيادي 

مع  �جليدة  عالقاته  ومن  �الإمار�تي،  �لدعم  من  م�صتفيد�ً 

�صبكة  ومن  مر�صي،  على  �النقالب  بعد  �مل�رشي  �لنظام 

· حممد دحالن
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�إعالمية  �أن عبا�ص و�جهه بحملة  �لو��صعة، هجومه على عبا�ص؛ غري  �لفتحاوية  عالقاته 

عنيفة، كما تبادل عبا�ص ودحالن �التهامات ب�صاأن �مل�صوؤولية عن ��صت�صهاد يا�رش عرفات، 

�لذي �أ�صارت �أبحاث خب�ء �صوي�رشيني �إىل تعر�صه لن�صبة عالية من �ل�صّم �الإ�صعاعي من 

مادة �لبولونيوم. كما ظهرت �خلالفات ب�صكل �أو�صح �إثر �الإعالن عن �نتخابات �ملجل�ص 

2021، حيث حتالف مرو�ن �لبغوثي مع نا�رش �لقدوة يف  �لت�رشيعي لل�صلطة يف ربيع 

قائمة م�صتقلة عن فتح “�لر�صمية”، بينما �أ�رش �لبغوثي على مناف�صة عبا�ص على موقع 

رئا�صة �ل�صلطة. هذ� باالإ�صافة �إىل نزول تيار دحالن يف قائمة خا�صة.

مب�صاركة  2016/12/4-11/29 يف  �هلل  ر�م  يف  �ل�صابع  موؤمترها  فتح  عقدت   وقد 

1,400 ع�صو، حيث �أعيد �نتخاب عبا�ص رئي�صاً لفتح، و�حتفظ 12 ع�صو�ً مبنا�صبهم يف 

�للجنة �ملركزية من �أ�صل 18 منتخباً حيث �ن�صم �إليهم 6 �أع�صاء جدد. كما مّت �نتخاب 80 

ع�صو�ً يف �ملجل�ص �لثوري لفتح. وقد متّكن تيار �لرئي�ص عبا�ص من �ل�صيطرة على مفا�صل 

حركة فتح، ومن �إق�صاء �أن�صار حممد دحالن. 

· امل�ؤمتر الع�م ال�ش�بع حلركة فتح يف رام اهلل، 2016/11/29
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وتد�ولها  �إيقاعها  تابعت  فقد  حما�ص،  �أما 

من  بالرغم  �ملنتظم  وري  �ل�صُّ �النتخابي 

�نتخاباتها  فاأجرت  �للوج�صتية؛  �ل�صعوبات 

�الأول  �لن�صف  ويف   2012 �أو�خر  �لد�خلية 

 2012 مطلع  �أعلن  م�صعل  وكان   .2013 من 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  لرئا�صة  �لرت�صح  عدم  نيته 

�لد�خلي  �ل�صغط  حتت  �أنه  غري  حلما�ص، 

��صطر للرت�جع. ويف 2013/4/2 �أعلنت حما�ص 

جمل�ص  قيام  عن  ر�صمي  بيان  يف 

للحركة  �لتابع  �لعام  �ل�صورى 

بتجديد �لثقة مل�صعل كرئي�ص للمكتب 

�ل�صيا�صي لوالية تنظيمية جديدة.

ويف �لن�صف �الأول من �صنة 2017 

�ل�صنو�ر، يحيى  غزة  يف  مكتبها  قيادة  وتوىل   عقدت حما�ص �صل�صلة عملياتها �النتخابية، 

وتوىّل ماهر �صالح قيادة مكتبها يف �خلارج، وتوىل �صالح �لعاروري قيادة مكتب �ل�صفة، 

ثم �نتخب الحقاً نائباً لرئي�ص �حلركة؛ بينما �نتخب جمل�ص �ل�صورى �لعام �إ�صماعيل هنية 

خلفاً خلالد م�صعل يف 2017/5/6.

· يحيى ال�شن�ار · �ش�لح الع�روري · م�هر �شالح

· خ�لد م�شعل
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وكانت حما�ص قبيل تنحي م�صعل قد �أعلنت عن 

ذكرت  ح�صبما  ت  عبَّ �لتي  �ل�صيا�صية،  وثيقتها 

و�النفتاح  و�لتطور  �لتجدد  “روح  عن  حما�ص 

وقد  �لثو�بت”.  على  �ملحافظة  مع  لديها، 

تتميز  حمرتفة،  �صيا�صية  بلغة  �لوثيقة  �صيغت 

بالو�قعية و�ملرونة، وتوؤكد فيها حما�ص هويتها 

�لتنازل  وعدم  �لوطنية،  �لفل�صطينية  �الإ�صالمية 

�العرت�ف  فل�صطني، وعدم  �أي جزء من  عن 

متانع  ال  �أنها  غري  بـ“�إ�رش�ئيل”؛ 

على  �لوطنية  �لقوى  مع  �اللتقاء  يف 

كاملة  �لفل�صطينية  �لدولة  برنامج 

�ملحتلة فل�صطني  على   �ل�صيادة 

.
�صنة 711967

�نتخاب و�أعيد  �لد�خلية،  �نتخاباتها  حما�ص  عقدت   2021 �صنة  من  �الأول  �لن�صف   ويف 

يحيى �ل�صنو�ر لقيادة مكتبها يف غزة، وتوىّل خالد م�صعل قيادة مكتبها يف �خلارج، وتوىل 

جمل�ص  �نتخب   ،2021 �أغ�صط�ص  �آب/  مطلع  ويف  �ل�صفة.  مكتب  قيادة  �لعاروري  �صالح 

�ل�صورى �لعام حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية رئي�صاً للحركة و�صالح �لعاروري نائباً له، 

كما ��صتكمل �نتخاب باقي �أع�صاء قيادة �حلركة.

�أما �جلبهة �ل�صعبية فعقدت موؤمترها �ل�صابع يف كانون �الأول/ دي�صمب 2013، حيث 

�نتخبت هيئاتها �لقيادية، وجدد �ملوؤمتر �لعام للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، �نتخاب 

�الأ�صري �أحمد �صعد�ت �أميناً عاماً للجبهة، و�نتخب �أبو �أحمد فوؤ�د نائباً لالأمني �لعام خلفاً 

.
72

لعبد �لرحيم ملوح

كما �أعلنت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني ر�صمياً، يف 2018/7/28، عن �ختتام 

بدورها  �نتخبت  جديدة،  مركزية  جلنة  بانتخاب  �ل�صابع  �لعام  �لوطني  موؤمترها  �أعمال 

.
73

مكتباً �صيا�صياً جديد�ً برئا�صة �الأمني �لعام نايف حو�متة
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يف  �صلح  �هلل  عبد  رم�صان  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  دخول  �صوء  ويف 

�لنخالة  زياد  �الأ�صتاذ  بانتخاب   ،2018/9/28 يف  �حلركة  قامت  فقد   ،2017 �صنة  غيبوبة 

�نتخاب ومت  �لعام.  لالأمني  نائباً  �لهندي  حممد  �نتخبت  كما  له،  خلفاً  للحركة  عاماً   �أميناً 

. وقد تويف 
74

9 �أع�صاء علنيني للمكتب �ل�صيا�صي، باالإ�صافة �إىل عدد �آخر مل تعلن �أ�صماوؤهم

رم�صان �صلح رحمه �هلل يف 2020/6/6.

�لر�بع  موؤمتره  يف   ،2019/11/9 يف  )فد�(،  �لفل�صطيني  �لديقر�طي  �الحتاد  و�أعاد 

�لن�صال  جلبهة  �ملركزية  �للجنة  �أعادت  كما   .
75

للحزب عاماً  �أميناً  ر�أفت  �صالح  �نتخاب 

�ل�صعبي، غد�ة �نتهاء �أعمال �ملوؤمتر �لثاين ع�رش يف حزير�ن/ يونيو 2021، �نتخاب �أحمد 

 .
76

جمدالين �أميناً عاماً لها

· �ش�لح راأفت

· اأحمد جمدالين · ن�يف ح�امتة· اأب� اأحمد ف�ؤاد

· زي�د النخ�لة · حممد الهندي
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�لفل�صطيني  �ملركز  يجريها  �لتي  �لر�أي  ��صتطالعات  لنتائج  �لعام  �خلط  �أظهر  وقد 

و�لقطاع  �ل�صفة  يف   ،)2021-2012( �لفرتة  هذه  خالل  و�مل�صحية  �ل�صيا�صية  للبحوث 

�أكرث  على  وحما�ص  فتح  ح�صلت  �إذ  �لفل�صطيني،  �ل�صارع  يف  �ال�صتقطاب  حالة  ��صتمر�ر 

الأي  وهبوط  �صعود  هام�ص  مع  منهما،  لكل  �الأ�صو�ت  ثلث  بنحو  �الأ�صو�ت،  ثلثي  من 

من �لطرفني بح�صب تطور �الأحد�ث، بينما ح�صلت �لف�صائل �الأخرى جمتمعة على نحو 

10%. كما �أظهرت تر�جعاً يف �صعبية �لرئي�ص عبا�ص، حيث ظهر يف ��صتطالعات عديدة �أن 

�إ�صماعيل هنية مر�صح حما�ص �صيفوز عليه يف �نتخابات رئا�صة �ل�صلطة؛ غري �أن �الأ�صري 

�أعلى منهما للفوز يف حال نزوله �النتخابات. كما عك�صت  مرو�ن �لبغوثي لديه فر�ص 

�ال�صتطالعات حالة �إحباط متز�يدة جتاه �تفاقيات �أو�صلو وجتاه �أد�ء �ل�صلطة يف ر�م �هلل؛ 

ورف�صت �الأغلبية تن�صيق �ل�صلطة �الأمني مع �الحتالل؛ كما رف�صت �أغلبية �صاحقة قر�ر 

.
77

حل �ملجل�ص �لت�رشيعي

رابعًا: م�سار الت�سوية ال�سلمية 2012–2021:

با�صتمر�ر  و�لع�رشين  �حلادي  �لقرن  من  �لثاين  �لعقد  يف  �لت�صوية  م�صار  �ت�صم 

�صوء  يف  �ملفاو�صات،  با�صتئناف  �أوباما  �إد�رة  �هتمام  وتر�جع  و�لتّعرث،  �جلمود  حالة 

و�ملتمثلة  للمفاو�صات،  للعودة  �لفل�صطينية  للمطالب  �الإ�رش�ئيلي  �لرف�ص  ��صتمر�ر 

�لدولة  ب�صاأن حدود  للتفاو�ص  1967 كمرجعية  �صنة  �ال�صتيطان وقبول حدود  بتجميد 

يف  و�ل�صلطة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قيادة  دفع  �لرف�ص  هذ�  �ملوعودة.  �لفل�صطينية 

ر�م �هلل �إىل �للجوء لبد�ئل �أخرى، حيث ح�صلت على مقعد لفل�صطني يف �الأمم �ملتحدة ب�صفة 

دولة غري ع�صو يف 2012/11/29، حيث �صوَّت ل�صاحلها 138 دولة.

متوز/  نهاية  يف  و��صنطن  يف  ��صتوؤنفت  �الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  �أن  غري 

يوليو 2013، وفق �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية، من دون تلبية �أّي من �ل�رشوط، �لتي �أكدت عليها 

قيادة منظمة �لتحرير طو�ل ثالثة �أعو�م، وفر�ص �جلانب �الإ�رش�ئيلي �أجندته يف �لرتكيز 

�الإ�رش�ئيلي،  للجانب  �أكب  �نحياز�ً  �الأمريكي  �لطرف  �أظهر  وقد  �الأمني.  �جلانب  على 

يف  �لتفاو�ص  من  �أ�صهر  ت�صعة  جهود  تفلح  ومل  عليه.  �صغوط  �أّي  ممار�صة  عن  و�متنع 

�لو�صول �إىل �أّي نتائج، ليتعرث م�صار �لت�صوية من جديد.



242

الق�سية الفل�سطينية

�لت�صوية  �لتم�صك مب�صار  �أ�رشت على  �لتحرير  فاإن قيادة منظمة  �أخرى،  ومن جهة 

�ل�صلمية بالرغم من و�صولها �إىل حائط م�صدود. ويف ظّل حالة �الإحباط �لتي ت�صعر بها، 

فقد هدَّد حممود عبا�ص بت�صليم مفاتيح �ل�صلطة، و�ال�صتقالة، و�إعادة �لنظر يف �لعالقة مع 

�القت�صادية،  باري�ص  �تفاقية  و�إلغاء  �الأمني،  �لتن�صيق  بوقف  قر�ر�ت  و�تخاذ  �الحتالل، 

و�لتلويح ب�صحب �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، و�للجوء للمنظمات �لدولية ملحا�صبة �الحتالل. 

وقد تعامل �لطرف �الإ�رش�ئيلي مع هذه �لتهديد�ت على �أنها جمرد تكتيكات، تفتقد وجود 

نية حقيقية لتنفيذها.

وزر�ء  من  ع�رشين  الأجلها  فرن�صا  جمعت  �لتي  �لفرن�صية  �ملبادرة  ف�صلت  وقد 

�خلارجية وممثلي �لدول يف حزير�ن/ يونيو 2016، و�لتي حاولت من خاللها �لتاأكيد على 

حّل �لدولتني، وتثبيت مو�عيد نهائية للتفاو�ص، كما مل ينجح �جتماع “باري�ص لل�صالم” 

�الأمريكي  �لدور  له، وب�صبب  �الإ�رش�ئيلية  �ملقاطعة  ب�صبب   2017 يناير  �لثاين/  يف كانون 

رو�صية  مبادر�ت  �لت�صوية،  م�صار  دفع  حماوالت  �إطار  يف  �أي�صاً،  وف�صلت  �ملعّطل. 

و�صينية... وغريها.

ومع ��صتالم دونالد تر�مب للرئا�صة �الأمريكية، متاهت �إد�رته مع �ليمني �ل�صهيوين، 

و�نتقلت �إىل ما ي�صبه �ل�رش�كة �لكاملة مع �الحتالل و�ال�صتعمار �ال�صتيطاين و�لعن�رشية. 

 · �ش�ئب عريق�ت وت�شيبي ليفني عقب م�ؤمتر �شحفي يف وا�شنطن بح�ش�ر

ج�ن كريي، 2013/7/30
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 ٍ وتخلى تر�مب عن �ملوقف �الأمريكي بقيام دولة فل�صطينية، وباأن �ل�صفة و�لقطاع �أر��ص

قو�عد  تغيري  �رشورة  عن  يتحدث  تر�مب  و�أخذ  �رشعي.  غري  �ال�صتيطان  و�أن  حمتلة، 

�للعبة كلياً، و��صتبد�ل مرجعية �لقانون �لدويل وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية �لتي ت�صمنت 

�حلد �الأدنى من �حلقوق �لفل�صطينية )حّق تقرير �مل�صري �لذي ي�صمل �إقامة دولة فل�صطينية 

على �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967، وحّق �لتعوي�ص و�لعودة لالجئني من �لديار �لتي هجرو� 

منها(؛ حيث دعا �إىل �عتماد مرجعية جديدة ت�صتند �أ�صا�صاً �إىل �لوقائع و�حلقائق �لتي �أقامها 

ويقيمها �الحتالل على �الأر�ص.

وتلقى م�صار �لت�صوية �رشبة قا�صمة عندما قررت �لواليات �ملتحدة يف 2017/12/6 

�العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، ونقلت �صفارتها فعالً للقد�ص يف 2018/5/14، 

وقررت  �لتفاو�صية.  �لعملية  من  �لقد�ص  باإخر�ج  قانوناً  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �أقّر  كما 

�إد�رة تر�مب �إغالق مكتب منظمة �لتحرير يف و��صنطن، ثم طالبت بحل وكالة �الأونرو�، 

�أوالدهم  دون  من  فل�صطني  يف  ولدو�  بالذين  ينح�رش  بحيث  �لالجئ،  تعريف  وتغيري 

و�أحفادهم. وقطعت و��صنطن �لدعم عن �ل�صلطة �لفل�صطينية، ما عد� �مل�صاعد�ت �الأمنية، 

�الإد�رة  تتعامل  ومل  �ليهودي”،  لل�صعب  كـ“دولة  بـ“�إ�رش�ئيل”  باالعرت�ف  وطالبت 

 2019 �أو�خر  �أر��صٍ حمتلة. ويف  1967 باعتبارها  �الأمريكية مع �الأر��صي �ملحتلة �صنة 

للقانون  خمالف  وغري  وقانونياً،  �رشعياً  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطان  �عتبار  قررت 

�لدويل. 

يف  عنها  �الإعالن  مّت  فقد  تر�مب”،  “�صفقة  �أو  �لقرن”  بـ“�صفقة  يعرف  ما  �أما 

جاءت  وقد  �أعو�م.  ثالثة  طيلة  حولها  “�لت�رشيبات”  ��صتمرت  �أن  بعد  2020/1/28؛ 

تو�صحان  خريطتان  بينها  من  مالحق،  و4  ق�صماً،   22 على  وحتتوي  �صفحة،   181 يف 

وتلخ�صت  �مل�صتوطنات.  وتوزيع  �ملفرت�صة  �لفل�صطينية  و�لدولة  “�إ�رش�ئيل”  جغر�فية 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صهيونية،  �لهيمنة  حتت  فل�صطيني  كيان  �إن�صاء  يف  �لوثيقة  بنود 

وقطاع غزة، يكن ت�صميته جتاوز�ً “دولة”؛ بحيث يكون منزوع �ل�صالح متاماً، وتكون 

�مل�صتوطنات  ��صتقطاع  ويتم  �لقد�ص،  ل�رشقي  �ملجاورة  �ل�صو�حي  يف  �لكيان  عا�صمة 

لل�صيادة  �الأردن  نهر  ويخ�صع  لـ“�إ�رش�ئيل”.  و�صمها  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية 

�الإ�رش�ئيلية، كما تبقى �ملياه �الإقليمية لغزة حتت �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية؛ ويتم دمج �صكان 
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�لفل�صطيني، وتبقى معابر  �لكيان  1948 مع  �لفل�صطيني يف فل�صطني �ملحتلة  �ملثلث  قرى 

�الإ�رش�ئيلية. ويتم تو�صيع قطاع غزة من خالل  للرقابة  �لفل�صطينية” خا�صعة  “�لدولة 
مناطق جماورة يف �صحر�ء �لنقب، يف مقابل �الأر�ص �مل�صادرة من �ل�صفة �لغربية. وعلى 

“�لدولة �لفل�صطينية” �الإقر�ر بـ“يهودية �لدولة �الإ�رش�ئيلية”.

هدفت �صفقة تر�مب يف جوهرها �إىل: 

�لعربية  �لدول  مع  �لعالقات  وبناء  �لعربية،  �لبلد�ن  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتطبيع  حتقيق   .1

�ل�رشوط  لقبول  عليهم  �ل�صغط  يف  ذلك  ليُ�صتخدم  �لفل�صطيني،  �لطرف  جتاوز  مع 

و�الإمالء�ت �الإ�رش�ئيلية.

فل�صطني  ق�صية  مع  �لتعامل  خالل  من  �القت�صادي”؛  “�ل�صالم  ُي�صمى  ما  حتقيق   .2

�القت�صادية، ولي�ص بو�صفهم  �لفل�صطينيني  �أو�صاع  �إن�صانية حتل بتح�صني  كق�صية 

�صعباً حتت �الحتالل، وين�صد �لتحرير. 

��صم  )يحمل  ذ�تياً  حكماً  و�لقطاع  �ل�صفة  فل�صطينيي  و�إعطاء  �لدولتني،  حّل  �إنهاء   .3

كانتونات  �إىل  �ل�صفة  حتويل  مع  �الإ�رش�ئيلية؛  �لهيمنة  حتت  �ل�صالح،  منزوع  دولة( 

ممزقة حماطة بالكيان �الإ�رش�ئيلي من كل �جلهات، وجتريد قطاع غزة من �صالحه، 

ومو�جهة حما�ص لتطويعها.

· االإعالن عن خطة ترامب “�شفقة القرن”، 2020/1/28
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�صطب حّق �لعودة لالجئني �لفل�صطينيني، وفر�ص �ل�صيادة �لكاملة على �لقد�ص، و�صّم   .4

مناطق �الأغو�ر و�صّم �مل�صتوطنات. 

ي�صمى  ما  �صّد  �ملنطقة  يف  حتالفات  يف  “�إ�رش�ئيل”  باإدخال  �ل�رش�ع؛  بو�صلة  تغيري   .5

طائفية  ب�رش�عات  �ملنطقة  و�إ�صغال  و�إير�ن،  �ل�صيا�صي”،  و“�الإ�صالم  “�الإرهاب“، 
وعرقية.

وبالرغم من ت�صاعد �ل�صغط على �لفل�صطينيني لفر�ص “�ل�صفقة” عليهم، غري �أنهم 

 2020 �صنة  �أن  غري  �إنفاذها.  من  يتمكن  �أن  دون  تر�مب  عهد  و�نتهى  �صدها،  �حتدو� 

�صهدت �جنر�ر بع�ص �الأنظمة �لعربية مل�صار �لت�صوية �ل�صلمية، وهي �الإمار�ت و�لبحرين 

و�ل�صود�ن و�ملغرب، ودخولها يف حظرية �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين، مما مثَّل �نتكا�صة 

كبرية الأمتنا �لعربية و�مل�صلمة.

وفوز  تر�مب،  عهد  �نتهاء  ومع 

�الأمريكية،  باالنتخابات  بايدن 

ب�صاأن  �الأمريكي  �ل�صغط  تر�جع 

جوهر  كان  و�إن  تر�مب”،  “�صفقة 
�ل�صيا�صة �الأمريكية �لد�عم و�لر�عي 

للكيان �ل�صهيوين مل يتغرّي.

· خريطة فل�شطني امل�شتقبلية وفق “�شفقة القرن”
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خام�سًا: القد�س والو�سع احلايل:

�لقد�ص م�صاألة مركزية يف �لفكر �ليهودي 

دينية  �أبعاد  من  متثله  ملا  �ل�صهيوين؛ 

�ل�صادر  �لتق�صيم  قر�ر  وكان  وتاريخية. 

رقم  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  عن 

بتق�صيم  و�لقا�صي   ،1947 �صنة  يف   181

قد  ويهودية،  عربية  دولتني  �إىل  فل�صطني 

تكون  بحيث  خا�ّصاً  و�صعاً  �لقد�ص  �أعطى 

�ل�صهاينة  ولكن  �لدولية.  �ل�صيادة  حتت 

 ،1948 �صنة  �لقد�ص  غربي  �حتلو� 

�لعرب.  �صكانها  من  �ألفاً   60 بطرد  وقامو� 

من   %88.7 نحو  �لفل�صطينيون  ويلك 

�صكنية  �أحياء  وبناء  بتهويدها،  �ل�صهاينة  قام  و�لتي  �لغربية،  �لقد�ص  م�صاحة  جممل 

لفتا  قرية  مثل  حولها،  �مل�صادرة  �لعربية  �لقرى  و�أر��صي  �أر��صيها،  فوق  يهودية 

كارم عني  وقرى  �لوز�ر�ت،  من  وعدد  )�لكني�صت(  �الإ�رش�ئيلي  �لبملان  عليها  ُبني   �لتي 

 .
78

ودير يا�صني و�ملاحلة وغريها

ويف �صنة 1967 �أكملت “�إ�رش�ئيل” �حتاللها ل�رشقي �لقد�ص �لذي كان حتت �ل�صيطرة 

تهويد  حملة  بد�أت  �لوقت  ذلك  ومنذ  �لغربية.  �ل�صفة  من  جزء�ً  ُيعّد  و�لذي  �الأردنية، 

�الإ�رش�ئيلية  �الإد�رة  حتت  �لقد�ص  �صطري  توحيد  عن  فاأعلن  �لقد�ص،  ل�رشقي  حممومة 

يف 1967/6/27، ثم �أعلن ر�صمياً يف 1980/7/30 �أن �لقد�ص عا�صمة �أبدية موحدة للكيان 

.
79

�الإ�رش�ئيلي
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ليتمكن من �صّم  تدريجياً؛  �لقد�ص  بلدية  بتو�صيع نطاق  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  قام  وقد 

مناطق �أخرى من �ل�صفة �لغربية نهائياً �إىل كيانه، وليقوم بعملية تهويد �لقد�ص على نطاق 

مبمج و��صع. فعندما �حتلت “�إ�رش�ئيل” �لقد�ص �صنة 1967 كانت م�صاحة �رشقي �لقد�ص 

 
2
كم  104 �إىل  �لبلدية  نطاق  بتو�صيع  فقامت   ،

2
كم  24 �لقد�ص  غربي  وم�صاحة 

 2
كم  6.5

28 قرية فل�صطينية يف حميط مدينة �لقد�ص، ويقع معظمها  لـ  تابعة  �أر��صٍ  �قتطعتها من 

�لقد�ص  “�إ�رش�ئيل” تو�صيع حدود بلدية  �لغربية. ثم تابعت  �أي يف �ل�صفة  �رشقي �ملدينة 

 
2
كم  72 يقع  ؛ 

2
كم  126 �إىل  و�صلت  حتى  �لع�رشين  �لقرن  وثمانينيات  �صبعينيات  خالل 

 غربي �ملدينة.
2
منها �رشقي �لقد�ص، بينما يقع 54 كم

وي�صكن �لقد�ص ب�صقيها �لغربي و�ل�رشقي نحو 936 �ألفاً، ح�صب تقدير�ت �صنة 2019 

من بينهم 577.6 �ألف يهودي )61.7%(، ي�صكن نحو 227 �ألفاً منهم �رشقي �لقد�ص؛ بينما 

هناك 359 �ألف عربي )38.3%( كلهم تقريباً ي�صكنون �رشقي �لقد�ص، ما عد� نحو 5 �آالف 

. وقد ف�صل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، بالرغم من كل �الإجر�ء�ت 
80

ي�صكنون �ل�صطر �لغربي

�لقا�صية �لتي يتخذها، حتى �الآن يف تنفيذ خمططه �ل�صاعي لتخفي�ص ن�صبة �لعرب �إىل نحو 

22% فقط. غري �أن �الإح�صائيات تظهر تر�جع �أعد�د �مل�صيحيني يف مدينة �لقد�ص �إىل نحو 

10 �آالف �أي ما ن�صبته 1% من �صكان �لقد�ص. 

�مل�صتوطنات  عليها  فبُنيت  �لقد�ص،  �رشقي  �أر��صي  معظم  �الحتالل  دولة  �صادرت 

�أر��صي  معظم  على  �لبناء  حّق  من  �لفل�صطينيني  وحرمت  جانب،  كل  من  �أحاطتها  �لتي 

�لقد�ص، ومل تبِق �صوى 9 �آالف دومن فقط )من �أ�صل 72 �ألفاً( خم�ص�صة الأغر��ص �لبناء 

�أي ما يعادل 12.5% من م�صاحة �رشقي �لقد�ص �أو 7.25% من م�صاحة بلدية �لقد�ص �لتي 

فر�صها �الحتالل.

توجيه  بعد  �ملغاربة،  حي  �صكان  بطرد  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  قامت   1967/6/11 ويف 

مقابل  منزالً   135 �لبالغة  �حلي  ملنازل  تدمري  ذلك  وتبع  قليلة،  لدقائق  باخلروج  �إنذ�ر 

حائط �لب�ق، ومعظمها �أمالك �أوقاف �إ�صالمية. وجرى ت�صويته باالأر�ص ليكون �صاحة 

على  بال�صيطرة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  وقامت  عبادتهم.  الأغر��ص  �ليهود  ي�صتخدمها 

يف  �أ�صدرت  �إذ  �لقد�ص.  يف  �لقدية  �لبلدة  يف  �ليهودي  باحلي  يعرف  ما  �أو  �ل�رشف  حي 

1968/4/18 �أمر�ً مب�صادرة 116 دومناً ت�صمل ذلك �حلي، و�صارع باب �ل�صل�صلة، وهي 

مد�ر�ص،  و�أربع  وز�ويتني،  م�صاجد،  خم�صة  ت�صم  وكانت  �ملغاربة.  وحي  �لبا�صورة، 
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جمموعه ما   1948 حرب  قبل  منها  يلكون  �ليهود  كان  مبنى،  و700  �أثرياً،   و�صوقاً 

105 مبانٍ، �أما ما كان يلكه �لعرب فكان 595 مبنى.

�رشقي  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  �أوىل  باإن�صاء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  با�رشت  وقد 

�إن�صاء  تابعت  ثم  1968؛  منذ   ،Ramat Eshkol �إ�صكول  ر�مات  م�صتوطنة  وهي  �لقد�ص 

11 حياً  من  �أن�صاأت طوقاً  �لقد�ص،  بلدية �رشقي  ويف نطاق  مت�صارع.  ب�صكل  �مل�صتوطنات 

يهودية م�صتوطنة   17 من  �لقد�ص  حول  �ت�صاعاً،  �أكرث  �آخر،  طوقاً  �أن�صاأت  كما   يهودياً. 

حماولة قطع �لقد�ص عن حميطها �لعربي �الإ�صالمي، وبالتايل قطع �لطريق عن �أي ت�صوية 

.
81

�صلمية يكن �أن تعيد �رشقي �لقد�ص للفل�صطينيني

�إىل عزلها  �إن�صاوؤه فاإنه يحيط بالقد�ص، هادفاً  �أما جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، �لذي يتم 

عن حميطها �لعربي و�الإ�صالمي. ويتد م�صاره حول �رشقي �لقد�ص على نحو 200 كم. 

�أبناء منطقة �لقد�ص �صيتاأثرون  �ألف فل�صطيني من   230 �أكرث من  وبح�صب �لتقارير فاإن 

موقعاً   617 عزل  �لقد�ص  على  �خلطري  �لطوق  هذ�  ��صتكمال  �إن  ثم  �جلد�ر.  باإقامة  �صلباً 

مقد�صاً و�أثر�ً ح�صارياً عن حميطها �لعربي و�الإ�صالمي.

د�ئم  يهودّي  وجود  حتقيق  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �صعت  �أخرى،  جهة  ومن 

�لقدية،  �لبلدة  على  �ليهودّي  �لطابع  الإ�صفاء  وحميطه،  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  ومبا�رش 

وت�صهيل عمليات �قتحام �مل�صجد وتوفري غطاء الأعمال �حلفريات. كما �صمحت �ل�صلطات 

منه  و�أ�صفل  �لتنكزّية،  �ملدر�صة  ككني�ص  �مل�صجد  �أ�صو�ر  عند  �لكن�ص  ببناء  �الإ�رش�ئيلية 

 Tent of Isaac ويف حميطه ككني�صّي خيمة �إ�صحاق ،Wilson’s Arch كقنطرة ويل�صون

 . Hurva Synagogue وكني�ص هورفا Synagogue

وبد�أ �ليهود �ل�صهاينة حملة حممومة من �حلفريات حتت �مل�صجد �الأق�صى و�ملنطقة 

�لتي حوله، مرّكزين على �ملنطقة �لغربية و�جلنوبية للم�صجد، ونتج عن هذه �حلفريات 

�جلوهرية،  و�ملدر�صة  �لكرد،  ورباط  �لعثماين،  �جلامع  منها  �الأبنية  من  عدد  ت�صدع 

1967 مرت �حلفريات بع�رش مر�حل، كانت تتم بن�صاط  و�ملدر�صة �ملنجكية. ومنذ �صنة 

�الأتربة  يفرغون  �أخذو�  عندما  خطرية  مر�حل  �حلفريات  وبلغت  وتكتم،  بهدوء  ولكن 

�لكيماوية  �ملو�د  م�صتخدمني  �ل�صخرة،  وقبة  �الأق�صى  �مل�صجد  حتت  من  و�ل�صخور 

�أّي  ب�صبب  حلظة،  �أي  يف  �النهيار  خطر  حتت  �الأق�صى  يجعل  مما  �ل�صخور،  لتذويب 

�مل�صاجد  من  �لكثري  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  و�صادرت  خفيف.  زلز�ل  �أو  قوية  عا�صفة 
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و�ملباين �لتاريخية �الإ�صالمية وهدمتها، فقامت مثالً يف 14-1969/6/20 بهدم 31 مبنى 

�أ�صفل �مل�صجد ويف  �إ�صالمياً تاريخياً و�رشدت �صكانها. كما ز�د عدد �حلفريات و�الأنفاق 

حميطه �إىل 47 حفرية بحلول 2012/8/21، �أدت �إىل عدد من �النهيار�ت و�لت�صققات د�خل 

�مل�صجد ويف حميطه.

�أما �العتد�ء�ت على �مل�صجد �الأق�صى، فقد جرى 40 �عتد�ءً خالل �لفرتة 1990-1967، 

 ومل تنفع �لت�صوية �ل�صلمية و�تفاقات �أو�صلو يف وقف �العتد�ء�ت، فتم ت�صجيل 72 �عتد�ًء

خالل �لفرتة 1993-1998، مما ي�صري �إىل �زدياد �حلملة �ل�رش�صة �صّد �أحد �أقد�ص مقد�صات 

�مل�صلمني. وكان من �أبرز �العتد�ء�ت عملية �إحر�ق �مل�صجد �الأق�صى يف 1969/8/21 �لتي 

 .Denis Michael Rohan روهان  مايكل  ديني�ص  يدعى  متع�صب  م�صيحي  فيها  �تهم 

وجرت حماوالت لن�صف �مل�صجد �الأق�صى يف 1980/5/1، ويف كانون �لثاين/ يناير، و�آب/ 

يهودية  جماعة  قامت   1989/10/17 ويف   .1984 دي�صمب  �الأول/  وكانون  �أغ�صط�ص، 

 .
82

�الأق�صى �مل�صجد  مدخل  قرب  �لثالث  �ليهودي  �لهيكل  لبناء  �الأ�صا�ص  حجر  بو�صع 

�قتحاماً خالل   34 ليبلغ  للم�صجد بحماية من �رشطة �الحتالل  وتز�يد عدد �القتحامات 

�لفرتة 2011/8/21-2010/8/22. 

من  يعانونه  مما  بالرغم  �الأق�صى  حماية  على  بال�صهر  وفل�صطني  �لقد�ص  �أبناء  ويقوم 

�أن  بعد  وحجارتهم،  باأج�صادهم  حرمته  عن  للدفاع  دوماً  يهبّون  وهم  وقهر،  �حتالل 

 فقدو� �لن�صري �لعربي و�الإ�صالمي. فلم تخل �أي حماولة �عتد�ء يهودية من قيام �مل�صلمني

· احلفري�ت ال�شهي�نية حتت امل�شجد االأق�شى
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بالت�صدي لها حتى لو �أّدى ذلك �إىل �رتكاب جمازر بحقهم، كما حدث يف 1990/10/8 عندما 

��صت�صهد 34 وجرح 115 �آخرون، حني حاولت جماعة يهودية و�صع حجر �أ�صا�ص �لهيكل 

�إثر �نتفا�صة �لغ�صب �لتي قامت  د�خل �مل�صجد �الأق�صى. وكما حدث يف 1996/9/27-25 

ال�صت�صهاد �أدى  مما  �الأق�صى،  للم�صجد  �لغربي  �جلد�ر  حتت  لنفق  �ليهود  �فتتاح   ب�صبب 

.
83

62 فل�صطينياً، وجرح 1,600 �آخرين

�لدويل �الأمن  وجمل�ص  �ملتحدة  �الأمم  عن  �لدولية  �لقر�ر�ت  ع�رش�ت  �صدرت   لقد 

�أّي ورف�ص  �لقد�ص،  ل�رشقي  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �صّم  برف�ص   UN Security Council 

�إجر�ء�ت مادية �أو �إد�رية �أو قانونية تغرّي من و�قع �لقد�ص و�عتبار ذلك الغياً، ور�أت هذه 

�لقر�ر�ت �أّن �لكيان �الإ�رش�ئيلي قوة �حتالل يجب �أن تخرج من �لقد�ص )ومن �ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة ككل(. وقد �صدر �أول هذه �لقر�ر�ت يف 1967/7/4 عن �جلمعية �لعامة لالأمم 

�لقد�ص  �لكيان �الإ�رش�ئيلي  �أن �صّم  �إىل  �لقر�ر�ت تتو�ىل  2253. وظلت  �ملتحدة حتت رقم 

 1980/7/29 يف   ”2/7 ط  �إ  “د  قر�ر  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  فاتخذت  �إليه،  ر�صمياً 

بغالبية 112 �صوتاً مقابل 7 �أ�صو�ت و�متناع 24، يدعو �ل�صهاينة �إىل �الن�صحاب �لكامل 

ودون �رشوط من جميع �الأر��صي �لعربية �ملحتلة مبا فيها �لقد�ص. و�تخذ جمل�ص �الأمن 

يف 1980/8/20 بغالبية 14 �صوتاً �صّد ال �صيء و�متناع �لواليات �ملتحدة عن �لت�صويت 

�لقد�ص،  و�صع  لتغيري  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �تخذها  �لتي  �الإجر�ء�ت  بطالن  باإعالن  قر�ر�ً 

موؤكد�ً �رشورة �إنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. و��صتمرت �لقر�ر�ت يف �ل�صدور �إىل �الآن، غري 

�أنها و�إن كانت تعرتف بحقوق �لفل�صطينيني، �إال �أنها تفتقر �جلّدية و�الآلية �لالزمة الإرغام 

.
84

�لكيان �الإ�رش�ئيلي على �حرت�م �لقر�ر�ت �لدولية

تط�ر االأو�ش�ع يف الفرتة 2021-2011:

ز �ال�صتيطان يف �لقد�ص خالل �لفرتة 2011-2021 على تعزيز �حل�صور �ليهودي  ركَّ

يف مركز �لقد�ص، وتعزيز عزل �لقد�ص عن �ل�صفة �لغربية، وذلك بتعزيز �لبناء �ال�صتيطاين 

�لغربية،  �ل�صفة  باقي  مل�صتوطني  عمر�ين  مركز  �إىل  �لقد�ص  وحتويل  �لقد�ص،  حميط  يف 

يعتمدون عليه يف �خلدمات وترتبط به خطوط �ل�صو�رع و�ملو��صالت �لعامة. وقد �صعى 

�ل�صهاينة �إىل �ال�صتفادة �لق�صوى من �لغطاء �ل�صيا�صي �لذي وفَّره قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي 
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دونالد تر�مب يف 2017/12/6 باالعرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، ونقل �ل�صفارة 

؛ وذلك بت�رشيع م�صار�ت �لتهويد، وحماولة تو�صيع د�ئرة “�ل�رشعنة” 
85

�الأمريكية �إليها

�ل�صيا�صية الحتاللهم للقد�ص. وقد قابل ذلك حتركات �صعبية مقد�صية �أ�صا�صاً، وحتركات 

فل�صطينية وعربية و�إ�صالمية �أقل ح�صور�ً ملو�جهة هذه �ملحاوالت، ومنعها من �لتحقق. 

وحتى �الآن )2021( ف�صل �الإ�رش�ئيليون و�الأمريكان يف توفري غطاء دويل الإجر�ء�تهما؛ 

لكن �ملخاطر �لكبرية ما تز�ل حتيق بالقد�ص وم�صتقبلها. 

للم�صجد  د�ئم  تق�صيم  لتحقيق  �لفرتة  هذه  يف  �ل�صهيوين  �ليهودي  �لن�صاط  تز�يد 

�لر�صمي  و�مل�صتوى  �ليهودية  �جلمعيات  م�صتوى  على  و�ليهود،  �مل�صلمني  بني  �الأق�صى 

على حدٍّ �صو�ء، وباتت �القتحامات �جلماعية للم�صجد، �أكب حجماً وتنظيماً ونوعية، كما 

ز�دت �لت�صهيالت و�لرعاية �ملقدمة لها من قبل �صلطات �الحتالل، يف �لوقت �لذي �صددت 

فيه تلك �ل�صلطات قيودها على حماوالت �مل�صلني يف �مل�صجد و�ملر�بطني فيه مو�جهة تلك 

�ملقتحمة،  �ملجموعات  يف وجه  بالتكبري  �صوته  يعلو  من  كل  �عتقال  حّد  �إىل  �القتحامات، 

و�عتماد �أ�صلوب �إبعاد �مل�صلني عن �مل�صجد لفرت�ت متفاوتة، وت�صديد �لرقابة على رو�ده 

و�ملر�بطني فيه من طالب م�صاطب �لعلم وغريهم.

�لقيود  لتخفيف  �الإجر�ء�ت  من  جمموعة  �الحتالل  �صلطات  �تخذت  نف�صه،  �لوقت  يف 

�لتي كانت مفرو�صة على دخول �ليهود �إىل �مل�صجد �الأق�صى، حيث مّت �ل�صماح للع�صكريني 

�ل�صابق،  يف  ممنوعاً  كان  �أمر  وهو  �لع�صكري،  بزّيهم  �مل�صجد  بدخول  �الإ�رش�ئيليني 

و�ل�صماح باإقامة حفالت زفاف يهودية د�خله، وعدم �إخ�صاع �ملتدينني �ليهود الإجر�ء�ت 

تفتي�ص ورقابة �صارمة عند دخولهم �إليه. 

�لتق�صيم  م�صار  �الأول  متو�زية:  �جتاهات  ثالثة  يف  �الأق�صى  على  �لعدو�ن  �صار  وقد 

د�خل  �لعلنية  �لتلمودية  �لطقو�ص  �أد�ء  فر�ص  على  �لرتكيز  مع  و�القتحامات،  �لزماين 

�الأق�صى ب�صكٍل تدريجي؛ و�لثاين م�صار تفريغ دور �الأوقاف �الأردنية يف �الإ�رش�ف على 

�ملقد�صات من م�صمونه، وكان من �أمثلته يف مطلع 2019 قيام �ل�صهاينة ب�صلب �صالحية 

ترميم �جلد�ر �جلنوبي �لغربي لالأق�صى من �خلارج من �الأوقاف، لتنفذ بلدية �الحتالل 

ترميماً يف �الأق�صى الأول مرة يف تاريخه منذ �حتالله، وقيامهم يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

�أو من ت�صويرهم.  �الأعياد  �ل�صهاينة خالل  �ملقتحمني  2019 مبنع �حلر��ص من مو�كبة 

من  �لرحمة  باب  ��صتهد�ف  حاول  و�لذي  �ملكاين  �لتق�صيم  م�صار  فهو  �لثالث  �مل�صار  �أما 
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�جلهتني �لد�خلية و�خلارجية عند �ملقبة �لتاريخية �ملجاورة له. غري �أن �ملقد�صيني متكنو� 

بعد عدد من �ملو�جهات مع �الحتالل من فتح م�صلى باب �لرحمة يف �مل�صجد �الأق�صى يف 

.
86

2019/2/22 بعد 16 عاماً من �إغالقه

وقد �صادق �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي على قانون منع �الأذ�ن يف �آذ�ر/ مار�ص 2017، �لذي 

�لقد�ص، عب مكب�ت  1948 مبا فيها  �الأذ�ن يف م�صاجد فل�صطني �ملحتلة �صنة  ينع رفع 

. و�صهدت �صنة 2017 حماولة �الحتالل 
87ً

�ل�صوت من �ل�صاعة 11 م�صاء حتى 7 �صباحا

�الأق�صى من خالل ن�صب كامري�ت مر�قبة وبو�بات  �مل�صجد  �أمر و�قع جديد يف  لفر�ص 

�الأ�صباط”  باب  بـ“هبّة  ُعِرف  فيما  �صده  �ملقد�صيون  فهبَّ   ،
882017/7/14 يف  �إلكرتونية 

وجنحو� بعد �أ�صبوعني من �لغ�صب و�العت�صامات �أمام بو�بات �مل�صجد �الأق�صى يف �إجبار 

�صلطات �الحتالل على �لرت�جع. 

مقر  فاأغلقو�  �لقد�ص،  يف  �لفل�صطيني  �لوجود  رموز  ل�رشب  �ل�صهاينة  �صعى  وقد   

مديرية �لرتبية و�لتعليم يف �لقد�ص و�ملركز �ل�صحي �لعربي، ونفذو� عمليات هدم كبى يف 

خميم �صعفاط وو�دي �حلم�ص و�لعيزرية، و�أقرو� حزمة من م�رشوعات �لتهويد �خلطرية 

�لقدية، وم�رشوع  �لبلدة  Jerusalem Cable Car يف حميط  �لهو�ئي  �لقد�ص  مثل قطار 

م�صتوطنة كبى جديدة يف مكان مطار قلنديا �صماالً. غري �أنهم ��صطرو� الإعالن تاأجيل 

هدم جتمع �خلان �الأحمر �رشقي �لقد�ص يف 2018/10/20 بعد خم�صة �أ�صهر من �ملو�جهات 

.
89

و�ل�صغوط �لفل�صطينية و�لدولية

· م�شلى ب�ب الرحمة
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وقد �صكلت جماعات “�ملعبد” )�لتي تخطط لال�صتيالء على �الأق�صى( “�الئتالف من 

19 موؤ�ص�صة م�صجلة  ، مب�صاركة 
902013/3/21 �أجل �ملعبد”، �لذي بد�أ ن�صاطه �لفعال يف 

“�لقد�ص  . و�أ�صبح هناك تو�فق بني خمتلف �الأطياف �ل�صهيونية لتطبيق خطة 
91ً

ر�صميا

�لقيام  ب�صاأن   ،”Kedem Yerushalayim يرو�صالمي  “كيدم  با�صم  �ملعروفة  �لقدية” 

وقد  �لب�ق؛  بحائط  �ملحيطة  �ملنطقة  يف  وبالذ�ت  �الأق�صى،  �مل�صجد  حميط  يف  باإن�صاء�ت 

قر يف 2012/2/13 خمطط بناء �مل�رشوع �الأهم و�الأكب يف “خطة �لقد�ص �لقدية”، �لذي 
ُ
�أ

. وجاءت �نتخابات �لكني�صت يف �آذ�ر/ مار�ص 
92”Kedem Center ُيعرف بـ“مركز �لِقَدم

2015، و�حلكومة �لتي ت�صكلت على �أ�صا�صها يف �أيار/ مايو 2015 لتمنح جماعات “�ملعبد” 

)�لتي تخطط لال�صتيالء على �الأق�صى( تاأثري�ً �صيا�صياً �أكب؛ �إذ ح�صلو� على ثماين حقائب 

وز�رية، منها حقيبة �ال�صتيطان وحقيبة �صوؤون �لقد�ص، وح�صلو� على مقعدٍ يف �حلكومة 

تاريخ  �لذي يعرفونه يف  �الأكب  �ل�صيا�صي  �لنفوذ  ، وهو 
93”Cabinet “كابينت  �مل�صغرة 

�الآن  حتى  متفاوتة  بدرجات  وم�صتمر�ً  قوياً  ظّل  نفوذ  وهو  تاأ�صي�صها.  منذ  “�إ�رش�ئيل” 
.)2021(

�أنه يف �لعقد  �أ�صفل �مل�صجد �الأق�صى ويف حميطه، غري  وتو��صلت �حلفريات و�الأنفاق 

�لثاين من �لقرن �حلادي و�لع�رشين �ن�صب �لرتكيز �الأ�صا�صي على تاأهيل تلك �حلفريات 

فيها،  �لز�ئرين  ال�صتقبال  �لالزمة  �لتحتية  �لبنية  وجتهيز  �لبع�ص،  ببع�صها  وربطها 

متهيد�ً الفتتاحها �أمام �لز�ئرين، لت�صكِّل مدينة �صياحية متكاملة حتت �الأر�ص. وقد كان 

 City of أبرز �الأنفاق �لتي مّت �فتتاحها خالل �صنة 2011 �لنفق �لو��صل بني “مدينة د�ود�

�لطريق  ي�صكل  و�لذي  �صماالً،  �لغربي  �حلائط  �أنفاق  و�صبكة  جنوباً  �صلو�ن  يف   ”David

.
94

�لهريوديان Herodian road مقطعاً منه

وقد �صهدت هذه �لفرتة �رتفاعاً كبري�ً لعدد مقتحمي �مل�صجد �الأق�صى من �ملتطرفني 

28% عن �صنة  ن�صبتهم  2016، حيث ز�دت  �صنة  14,806 يف  بلغ عددهم  �ليهود، فمثالً 

 25,630 �إىل   2017 �صنة  �مل�صجد  �قتحمو�  �لذين  �مل�صتوطنني  عدد  و�صل  بينما   .2015

م�صتوطناً، بن�صبة زيادة 73% عن �صنة 2016، وقد فتحت قو�ت �الحتالل �مل�صجد �أمام 

�الأق�صى  �مل�صجد  �عتد�ء على   900 �إىل وقوع  232 يوماً. هذ� باالإ�صافة  هذه �القتحامات 

�لذين  �مل�صتوطنني  عدد  بلغ  فقد   2020 �صنة  يف  �أما   .2017 �صنة  خالل  �مل�صلني  وعلى 

.
95ً

�قتحمو� �مل�صجد 18,526 م�صتوطنا
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على  �الحتالل  �عتد�ء�ت  تركزت  �الأق�صى،  �مل�صجد  على  �العتد�ء�ت  �إىل  وباالإ�صافة 

�ملقد�صات �الإ�صالمية يف �لقد�ص على مقبة ماأمن �هلل، �لتي مّت تدمري �أكرث من مئة قب فيها 

 بحماية من �رشطة �الحتالل، ل�صالح م�رشوع �إقامة “مركز �لكر�مة �الإن�صانية - �لت�صامح

موؤ�ص�صة  ك�صفت  وقد   .”Center for Human Dignity-Museum of Tolerance

بالكامل  تبتلع  للمقبة،  تهويدية  خمططات  ع�رش  عن   2013/3/19 يف  �الأق�صى 

�صنتي خالل  �هلل  ماأمن  مقبة  وتعّر�صت   .
96

منها �ملتبقية  دومناً   25 �لـ   م�صاحة 

2014-2015 ال�صتمر�ر �لق�صم �لتدريجي حيث مل يبَق من م�صاحتها �إالّ �أقل من �لع�رش. 

كما مّت �إغالق مقبة �لرحمة �أمام �لدفن يف �أيلول/ �صبتمب 2015.

ودفاعهم  �لبطويل  �صمودهم  وفل�صطني  �لقد�ص  �أبناء  تابع  فقد  الحظنا،  وكما 

�لقد�ص �نتفا�صة  يف  �إليها  �مل�صار  �لفرتة  يف  ذلك  جتلى  وقد  و�ملقد�صات؛  �الأق�صى   عن 

2015-2017، وهبّة باب �الأ�صباط 2017، وهبّة باب �لرحمة 2019، ومو�جهات �لدفاع 

عن �الأق�صى وحي �ل�صيخ جر�ح، �لتي تر�فقت معها معركة �صيف �لقد�ص 2021؛ و�لتي 

مّت �حلديث عنها يف مو�صع �آخر من هذ� �لكتاب )�ل�صفحات 222-220(.
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�ساد�سًا: الكيان االإ�سرائيلي 2012–2021:

�لفرتة خالل  للقلق  �أ�صباب  من  يكفي  ما  �ل�صهيوين  �ملجتمع  لدى  كان  ما   بقدر 

قوة  ت�صاعد  ونتيجة  �لعربي،  �لعامل  يف  و�لتغري�ت  �لثور�ت  نتيجة   2021-2012

�لت�صوية  م�صار  تعرثُّ  ونتيجة  غزة،  قطاع  على  عدو�نه  مو�جهة  يف  وجناحها  �ملقاومة 

�ملوجة  نتيجة  �الرتياح،  �أ�صباب  من  نف�صه  �لقْدِر  عن  يزيد  ما  لديه  كان  فقد  �ل�صلمية؛ 

�مل�صادة �لتي �أف�صلت معظم �لثور�ت �لعربية، و�أدخلت عدد�ً من بلد�ن �ملنطقة يف حاالت 

�لغربية،  و�ل�صفة  �لقد�ص  يف  �لتهويد  بر�مج  ت�صاعد  ونتيجة  �أهلية،  وحروب  �نهيار 

وتعرثُّ  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  خدمة  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لوظيفي  �لدور  وتكري�ص 

ر�صمية  عالقات  �إقامة  يف  �ل�صهاينة  جناح  ونتيجة  �لفل�صطينية؛  �مل�صاحلة  م�صار 

 و�لتطبيع مع عدد من �لدول �لعربية، خ�صو�صاً �صنة 2020 وهي �الإمار�ت، و�لبحرين،

و�ل�صود�ن، و�ملغرب. هذ�، باالإ�صافة �إىل متتع �لكيان �ل�صهيوين مب�صتويات �قت�صادية 

وع�صكرية متقدمة قيا�صاً بكل بلد�ن �ملنطقة.

�لفرتة يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صاحة   �صهدت 

�ليمني  نحو  �جلنوح  من  مزيد�ً   2021-2012

قوى  و��صلت  حيث  �لديني،  و�لتطرف  �ملت�صدد 

�ل�صيا�صي، بينما ��صتمر  �لهيمنة على �مل�صهد  �ليمني 

�مل�صهد  �لليكود  وقاد  �لي�صارية.  �الأحز�ب  تر�جع 

نتنياهو بنيامني  وتوىل  �الإ�رش�ئيلي،   �ل�صيا�صي 

�لفرتة  يف  �لوز�رة  رئا�صة   Benjamin Netanyahu

�أطول فرتة حكم يف  2009–2021، لي�صبح �صاحب 

تاريخ �لكيان �ل�صهيوين.

عقد  يف  �ملعتاد  �صلوكها  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صية  �حلالة  ��صتمرت  وقد 

حتالف  �نف�صا�ص  فمع  �أخرى.  و�ندثار  جديدة  �أحز�ب  ن�صوء  ويف  وفّكها،  �لتحالفات 

و�حلركة �لعمل  بني  �ل�صهيوين  �ملع�صكر  حتالف  ظهر  بيتنا”،  و“�إ�رش�ئيل   �لليكود 

�حلركة  حزب  �ندثر  فقد  كاديا،  حزب  �ندثر  وكما   ،The Movement )Hatnuah(

Yesh Atid عتيد  وي�ص   ،Kulanu ُكلُّنا  �أمثال  جديدة  �أحز�ب  وظهرت   الحقاً. 

�أبي�ص و�أزرق   ،Jewish Home �ليهودي  و�لبيت   ،)There is a Future( 

· بني�مني نتني�ه�
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Blue and White Party وغريها. وحافظت �أحز�ب �أخرى على ن�صب تو�جدها ��صتناد�ً 

حزب  �أو  �ل�رشقيني،  لليهود  �مل�صتند   Shas �صا�ص  حزب  مثل  �لتقليدية  قو�عدها  �إىل 

“�إ�رش�ئيل بيتنا” �مل�صتند لليهود �لرو�ص. 

وقد �أقر �لكني�صت يف 2014/3/11 قانون رفع ن�صبة �حل�صم يف �النتخابات �لبملانية من 

2% �إىل 3.25%، �صعياً للتخل�ص من �الأحز�ب �ل�صغرية، ومن �لوجود �لفل�صطيني �لعربي 

�ملعتاد يف  �أبقت على وجودها  �لعربية دخلت يف حتالفات  �الأحز�ب  �أن  �لكني�صت، غري  يف 

�لكني�صت، وحافظت على معدل 11-15 مقعد�ً. ومن �لناحية �لعملية، ز�دت قوتها نتيجة 

�صعورها باخلطر، كما ز�دت حظوظها يف عدد �ملقاعد عندما توحدت يف قائمة و�حدة. 

مر�ت  الأربع  �لكني�صت  �نتخابات  جرت  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  تاريخ  يف  �الأوىل  وللمرة 

�لليكود  �لكبري�ن  �حلزبان  ف�صل  حيث   .2021-2019 �صنو�ت  ثالث  خالل  متتالية 

ويف  �لكني�صت،  يف  باالأغلبية  حتظى  حكومة  ت�صكيل  يف  �الأوليني  �ملّرتني  يف  �أبي�ص  و�أزرق 

�حلالة �لثالثة جنحا يف ت�صكيل حكومة �ئتالفية فيما بينهما؛ غري �أنها �نهارت بعد ب�صعة 

�أ�صهر، ويف �النتخابات �لر�بعة �لتي جرت يف �آذ�ر/ مار�ص 2021 ف�صل �لليكود يف ت�صكيل 

 Yair Lapid حلكومة، بينما جنح �ئتالف ه�ص بني حزَبي ي�ص عتيد برئا�صة يائري لبيد�

ت�صكيل  من  �أخرى  و�أحز�ب   Naftali Bennett بينيت  نفتايل  برئا�صة   Yamina ويينا  

�حلكومة يف حزير�ن/ يونيو 2021، حيث جمعتها �لرغبة يف �لتخل�ص من نتنياهو و�مللف 

�القت�صادي. وما ز�ل �لنظام �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي يعاين حالة من �لال ��صتقر�ر؛ غري �أن 

�لعليا  �مل�صالح  �أحز�بها وتيار�تها يف  بكافة  �ل�صهيونية  �ملنظومة  توّحد  ذلك ال ينع من 

و�لق�صايا �لكبى.

· نفت�يل بينيت· ي�ئري لبيد
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نت�ئج انتخ�ب�ت الكني�شت الـ 24 مق�رنة ب�لكني�شت الـ 9723

*
ا�شم الق�ئمة

الكني�شت الـ 24 

)2021/3/23(

الكني�شت الـ 23 

)2020/3/2(

عدد االأ�ش�ات 

ال�ش�حلة

عدد 

املق�عد

عدد االأ�ش�ات 

ال�ش�حلة

عدد 

املق�عد

1,066,892301,352,44936الليك�د

––614,11217ي�س عتيد

316,0089352,8539�ش��س
**

292,25781,220,38133اأزرق اأبي�س

273,8367240,6896ميين�

––268,7677العمل

248,3917274,4377يه�د الت�راة )يهدوت هت�راة(

248,3707263,3657“اإ�رشائيل بيتن�”

––225,6416ال�شهي�نية الدينية

الق�ئمة امل�شرتكة

 )امل�حدة، وحدا�س، والتجمع، 

والتغيري(

––581,50715

الق�ئمة امل�شرتكة

)حدا�س، والتجمع، والتغيري(
212,5836––

––209,1616اأمل جديد

Meretz  202,2186مريت�س––

––167,0644الق�ئمة العربية امل�حدة

267,4807––العمل - جي�رش - مريت�س

6,578,0846,453,255عدد الذين يحق لهم االقرتاع

4,410,0524,553,161جمم�ع االأ�ش�ات ال�ش�حلة

هناك بع�ص �الخت�صار يف �أ�صماء �لقو�ئم و�الأحز�ب وحتالفاتها، ملحاولة جتنّب تعقيد �جلدول.  
*

حزب �إىل  �ن�صمامه  و�أعلن   ،2019 �أبريل  ني�صان/  �نتخابات  قبيل  ر�صمياً  نف�صه  بحّل  عتيد  ي�ص  حزب   قام 
** 

�أزرق �أبي�ص، ثم �نف�صل مرة �أخرى ونزل ب�صكل م�صتقل يف �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2021.
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نت�ئج انتخ�ب�ت الكني�شت الـ 24 يف 2021/3/23

نت�ئج انتخ�ب�ت الكني�شت الـ 23 يف 2020/3/2

يف  ت�صّب  وهي  ومناق�صتها،  عن�رشية  قو�نني  عدة  طرح  مّت  فقد  �أخرى،  جهة  من 

تكري�ص “يهودية �إ�رش�ئيل”. و�زد�دت �ملالحقات و�لت�صييقات �ملوجهة �صّد فل�صطينيي 

�إخر�ج �حلركة �الإ�صالمية بقيادة �ل�صيخ ر�ئد  �أبرزها قر�ر  1948 ب�صكل ملحوظ. وكان 

 �صالح عن �لقانون �صنة 2015، وحظر كافة ن�صاطاتها، مبا يف ذلك 19 جمعية وموؤ�ص�صة

تابعة لها.
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ويف �أجو�ء ترعى فيها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية “�لروح �ليهودية” ب�صكل عن�رشي على 

 Ayelet Shaked خلفيات قومية �أو دينية �أو تر�ثية، �صعت وزيرة “�لعدل” �أيليت �صاكيد

�أن  وبعد  �ليهودي.  �لرت�ثي  وجوهرها  “�إ�رش�ئيل”  هوية  تبز  قو�نني  جمموعة  الإعد�د 

و�صلت م�صاألة �لقومية �ليهودية” �أو “يهودية �لدولة” �إىل �لكني�صت عدة مر�ت، �صادقت 

�للجنة �لوز�رية للت�رشيع يف �لكني�صت �صنة 2017 على م�رشوع قانون �لقومية؛ ومفاده 

�للغة  و�أن  �ليهودي”،  “�ل�صعب  على  فقط  يقت�رش  “�إ�رش�ئيل”  يف  �مل�صري  تقرير  حّق  �أن 

مز�يا  يعطي  �أنه  مبعنى  ر�صمية،  كلغة  �لعربية  �صحب  مع  �لر�صمية،  �للغة  هي  �لعبية 

خا�صة لليهود، مبا يجعله قانوناً عن�رشياً. ومّت �إقر�ر �لكني�صت لقانون “�لقومية �ليهودية 

2018/7/19، و�تخذ �صفة قو�نني �الأ�صا�ص �ملماثلة  The Nation State basic law” يف 

للقو�نني �لد�صتورية. 

�الأر��صي  مل�صادرة  �لقانوين  �لغطاء  �لكني�صت  �أعطى   2017 فب�ير  �صباط/  ويف 

بالقر�ءة  �لكني�صت  و�صادق  �ال�صتيطانية.  �لبوؤر  �رشعنة  وبالتايل  �خلا�صة،  �لفل�صطينية 

�أقر  كما   .2017/3/8 يف  �ل�صوت  مكب�ت  عب  �الأذ�ن  رفع  منع  قانون  على  �لتمهيدية 

�لكني�صت يف 2017/4/5 قانوناً ي�صمح بت�رشيع عمليات هدم �ملنازل �لعربية بذريعة �لبناء 

“�الإق�صاء”  �إىل �الإجر�ء�ت �لق�صائية. كما مت ت�رشيع قانون  غري �ملرخ�ص دون �لرجوع 

ُتهم  له  ُتوجه  ملن  �لكني�صت  من  �لع�صوية  باإلغاء  ي�صمح  �لذي   2017 يوليو  متوز/  يف 

بالتحري�ص على �لعنف، و�لكفاح �مل�صلح �صّد “�إ�رش�ئيل”.  

وباالإ�صافة �إىل ما �صبق، فقد �صعت جهات �إ�رش�ئيلية لل�صغط لفر�ص “�لن�صيد �لوطني 

�الإ�رش�ئيلي” )�لهاتكفا Hatikvah( على �ملد�ر�ص �لعربية يف فل�صطني �ملحتلة 1948؛ كما 

�أدو�ت حادة  �لذي يحملون  �لفل�صطينيني  �صدرت فتاوى عن حاخامات كبار جتيز قتل 

)كال�صكاكني(.

وقد الحقت �تهامات �لف�صاد عدد�ً من �أبرز �أع�صاء �لنخبة �الإ�رش�ئيلية �أمثال مو�صيه 

عليه ُحكم  و�لذي   ،2007-2000 �لفرتة  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  رئي�صاً  كان  �لذي   كت�صاف 

بتهم  �إد�نته  خلفيه  على   )2016-2011( خم�صاً  منها  ق�صى  �صنني  �صبع  بال�صجن 

 �الغت�صاب و�لتحر�ص �جلن�صي. ورئي�ص �لوزر�ء �الأ�صبق �إيهود �أوملرت )2008-2006(،

�لعد�لة، �صري  وعرقلة  �الأمانة  وخيانة  �الحتيال  بتهمة  �صهر�ً   19 بال�صجن  عليه  وُحكم    
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�ل�صابق  �لوزر�ء  �لِر�صا. ويو�جه رئي�ص  باأخذ  2012 و2015  �صنتي  �أوملرت يف  دين 
ُ
�أ كما 

بنيامني نتنياهو �تهامات بالف�صاد، �تخذت �صكالً ر�صمياً يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019، 

مما يثِّل عن�رش قلق وتهديد مل�صتقبل نتنياهو �ل�صيا�صي.

امل�ؤ�رشات ال�شك�نية:

يف  “�إ�رش�ئيل”  �صكان  عدد  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  قّدرت 

�ألف  و871  ماليني   6 بينهم  ن�صمة،  �ألف  و294  ماليني   9 بنحو   2020 �صنة  نهاية 

�صمنهم  ومن  �لعرب،  �ل�صكان  عدد  �أما  �ل�صكان.  من   %74 ن�صبته  ما  �أي  يهودي، 

�ألف،  و958  مليون  بنحو   2020 �صنة  �لد�ئرة  فقدرته  و�جلوالن،  �لقد�ص  �رشقي  �صكان 

�لقد�ص  �رشقي  �صكان  عدد  ��صتثنينا  ما  و�إذ�  �ل�صكان.  من   %21.1 ن�صبته  ما  �أي 

بفل�صطينيي  يعرف  ما  عدد  فاإن  تقريباً(،  �ألفاً   25( و�جلوالن   )
98ً

تقريبا �ألفاً   368(

�ألف و565  مليون  نحو  ي�صبح   )1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  )�أي   1948 

�صنة 2020، �أي نحو 16.8% من �ل�صكان. ويف �صنة 2019 بلغ معدل �لنمو �ل�صكاين بني 

�ليهود 1.6%، بينما بلغ يف �لو�صط �لعربي %2.2.

اأعداد ال�شك�ن يف “اإ�رشائيل” 992021-2018

اليه�داإجم�يلال�شنة
العرب )مبن فيهم �شك�ن �رشقي 

القد�س واجل�الن(
اآخرون

20188,967,6006,664,3001,878,400424,900

20199,140,5006,773,2001,919,000448,300

20209,293,5006,870,9001,957,700464,900

*20219,328,2606,893,8801,965,860468,520

�ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �أرقام  ح�صب  �ل�صنة  من  �الأوىل  �خلم�ص  �الأ�صهر  معدل  على  بناء  هي   2021 �صنة  �أعد�د   
*

�الإ�رش�ئيلية.
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اأعداد ال�شك�ن يف “اإ�رشائيل” 2021-2019

2019 �صنتي  يف  مهاجر�ً  و19,676  مهاجر�ً   33,247 “�إ�رش�ئيل”  �إىل  َقِدم   وقد 

�لفرتة  يف  �لهجرة  معدل  يف  ن�صبياً  ��صتقر�ر�ً  �الأرقام  هذه  وُتظهر  �لتو�يل.  على  و2020 

2012-2020، غري �أنها تظل معدالت �صئيلة مقارنة بالعقد �الأخري من �لقرن �لع�رشين؛ 

معظم  و�قت�صار  �لو��صعة،  للهجرة  �مل�صتعدة  �ليهودية  �لب�رشية  �خلز�نات  ��صتنفاد  بعد 

يهود �خلارج على بلد�ن متقدمة يف �أمريكا �ل�صمالية و�أوروبا، �لتي ال يجد يهودها حافز�ً 

لهجرتها على نحٍو و��صع.

اأعداد امله�جرين اليه�د اإىل “اإ�رشائيل” 1990–1002020

2005–20002009–19952004–19901999–1994ال�شنة

609,322346,997182,20886,859العدد

املجم�ع الكلي20152020–20102019–2014ال�شنة

91,129142,64019,6761,478,831العدد

لكل  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �ليهود  �ملهاجرين  �أعد�د  تطور  �إىل  �لتايل  �لبياين  �لر�صم  وي�صري 

خم�ص �صنو�ت يف �لفرتة 1990-2019، ما عد� �صنة 2020.
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اأعداد امله�جرين اليه�د اإىل “اإ�رشائيل” 1990–2020

ن�صمة �آالف  و707  مليون   14 بـ  �لعامل  يف  �ليهود  عدد  ُيقّدر  �أخرى،  جهة   ومن 

�لوقت  يف   .
و“�إ�رش�ئيل”101 �ملتحدة  �لواليات  يف  منهم   %81.2 يعي�ص   ،2019 �صنة 

نف�صه، ��صتمرت ظاهرة توقف منو عدد يهود �لعامل، منذ نحو خم�صني عاماً، با�صتثناء 

و�نت�صار  �ليهودي،  �لدين  وترك  �لطبيعي،  �لنمو  ن�صبة  تدين  نتيجة  وذلك  “�إ�رش�ئيل”، 
�لزو�ج �ملختلط؛ وتف�صي �لثقافة �لغربية �ملرتبطة باملنفعة و�للذة و�الأنانية. 

امل�ؤ�رشات االقت�ش�دية:

و�لبيئات  �حلياة  مب�صتويات  مقارنة  متقدمة  �قت�صادية  حالة  “�إ�رش�ئيل”  تعي�ص 

�القت�صادية يف �أوروبا؛ ومقارنة بدول �ل�رشق �الأو�صط. وهي حالة تعي�ص على ح�صاب 

�ل�صعب �لفل�صطيني و�أر�صه وثرو�ته �لطبيعية، وت�صتفيد من �لدعم �الأمريكي ومن �لنفوذ 

يف �لعامل �لغربي؛ كما ت�صتفيد من غياب �ملخاطر �لر�صمية �لعربية ومن �لتطبيع مع �لعديد 

من �لبلد�ن �لعربية.

1,386.8 مليار  2020 ما جمموعه  وقد بلغ �لناجت �ملحلي �الإجمايل �الإ�رش�ئيلي ل�صنة 

مليار   395 )نحو  �صيكل  مليار   1,406.7 بـ  مقارنة  دوالر(  مليار�ت   404 )نحو  �صيكل 

�أ�صا�صاً بانت�صار  1.4%، وهو �نخفا�ص مرتبط  2019، وبانخفا�ص مقد�ره  دوالر( �صنة 

وبلغ  و�لعاملي.  �الإ�رش�ئيلي  �القت�صاد  على  و�نعكا�صاته   COVID-19 كورونا  جائحة 
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مقارنة  ،2020 �صنة  دوالر(   43,784( �صيكل   150,474 �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  دخل   معدل 

.
ـ 155,437 �صيكل )43,609 دوالر( �صنة 1022019 ب

مليار   554.7 نحو   2019 ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لعامة  �مل�رشوفات  وبلغت 

مليار   140.9 )نحو  �صيكل  مليار   506.87 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   155.6( �صيكل 

فكانت   2019 �صنة  مليز�نية  �ملعدلة  �لعامة  �مل�رشوفات  �أما   .2018 �صنة  دوالر( 

�لعامة  �إير�د�تها  بلغت  بينما  دوالر(.  مليار   160.6 )نحو  �صيكل  مليار   572.345

مليار   468.5 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   143.7 )نحو   2019 ل�صنة  �صيكل  مليار   512.1

مليز�نية  �ملعدلة  �لعامة  �الإير�د�ت  �أما  دوالر(.  مليار   130.2 )نحو   2018 �صنة  �صيكل 

. و�نخف�صت قيمة 
103

�صنة 2019 فكانت 503.66 مليار �صيكل )نحو 142 مليار دوالر(

 %10 بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية  و�لو�رد�ت   ،%14.3 بن�صبة  بالدوالر  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت 

.
�صنة 1042020

 اإجم�يل ال�ش�درات وال�اردات االإ�رشائيلية 2017-2020 ح�شب االأ�شع�ر اجل�رية 

105
)ب�مللي�ن دوالر(

2017201820192020ال�شنة

61,151.561,951.458,508.150,154.1ال�ش�درات

69,144.776,610.776,784.969,270.3ال�اردات

وظلت �لواليات �ملتحدة �ل�رشيك �لتجاري �الأول لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث بلغت �ل�صادر�ت 

�الإ�رش�ئيلية �إليها ل�صنة 2020 نحو 13.132 مليار دوالر )26.2% من جممل �ل�صادر�ت 

�الإ�رش�ئيلية(، �أما �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية منها فبلغت نحو 8.05 مليار�ت دوالر )%11.6 

�أكب  ثاين  موقع  �ل�صني  �حتلت  نف�صها،  �ل�صنة  ويف  �الإ�رش�ئيلية(.  �لو�رد�ت  جممل  من 

بريطانيا  وتر�جعت  �لثالث،  �ملركز  �إىل  �أملانيا  تقدمت  بينما  لـ“�إ�رش�ئيل”،  جتاري  �رشيك 

�إىل �ملركز �لر�بع.
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ال�ش�درات وال�اردات االإ�رشائيلية مع دول خمت�رة ل�شنتي 2019–2020

106
ح�شب االأ�شع�ر اجل�رية )ب�مللي�ن دوالر(

البلدان

ال�اردات االإ�رشائيلية من:ال�ش�درات االإ�رشائيلية اإىل:حجم التب�دل التج�ري

202020192020201920202019

21,181.827,652.313,132.315,964.28,049.511,688.1ال�الي�ت املتحدة

11,910.211,220.44,240.54,422.17,669.76,798.3ال�شني

6,911.57,303.21,681.11,671.85,230.45,631.4اأمل�ني�

6,681.48,027.33,712.74,992.42,968.73,034.9بريط�ني�

5,671.96,711.1445.21,085.45,226.75,625.7�ش�ي�رشا

5,364.95,073.92,462.82,176.22,902.12,897.7ه�لندا

4,928.84,965.61,430.81,757.63,4983,208تركي�

4,524.45,234.21,458.31,636.93,066.13,597.3بلجيك�

3,470.23,755.6786.7949.52,683.52,806.1اإيط�لي�

3,2903,618.51,153.71,542.62,136.32,075.9فرن�ش�

45,489.351,730.919,65022,309.425,839.329,421.5بلدان اأخرى

119,424.4135,29350,154.158,508.169,270.376,784.9املجم�ع الع�م

ال�ش�درات االإ�رشائيلية اإىل دول خمت�رة 2020 )ب�مللي�ن دوالر(
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ال�اردات االإ�رشائيلية من دول خمت�رة 2020 )ب�مللي�ن دوالر(

تز�ل  ما  �أنها  �إال  و�ملتقدمة،  �لغنية  �لدول  من  ُتعدُّ  “�إ�رش�ئيل”  �أن  من  �لرغم  وعلى 

مليار�ت   3.1 نحو   2017 وحتى   1979 منذ  �ل�صنوي  معدله  بلغ  �أمريكياً  دعماً  تتلقى 

دوالر. غري �أنه �رتفع منذ �صنة 2018 ليبلغ 3.8 مليار �صنوياً، ومن بينها 3.3 مليار�ت 

“�إ�رش�ئيل” من دعم �أمريكي يف  دوالر على �صكل منحة ع�صكرية؛ وبذلك يبلغ ما تلقته 

�لفرتة 1949-2020 ما جمموعه 142.09 مليار دوالر.

107
امل�ش�عدات االأمريكية لـ“اإ�رشائيل” 1949–2020 )ب�مللي�ن دوالر(

1989–19791998–19691988–19591978–19491968–1958الفرتة
599.6727.811,426.529,933.931,551.9جمم�ع امل�ش�عدات

املجم�ع200920192020–19992018–2008الفرتة

29,374.730,877.93,8003,800142,092.3جمم�ع امل�ش�عدات

امل�ؤ�رشات الع�شكرية:

ويف �جلانب �لع�صكري �زد�دت �ملخاوف �الإ�رش�ئيلية من �مل�صتقبل خالل �صنتي 2012 

و2013 بفعل تطور�ت “�لربيع �لعربي”، �لتي حملت خماطر �أكب مع ظهور �أنظمة تعب 

عن �إر�دة �صعوبها؛ بالتو�زي مع ت�صاعد تهديد منظمات �ملقاومة، �لتي �أ�صبحت متتلك 

قدر�ت ع�صكرية متز�يدة ن�صبياً، �إ�صافة �إىل تز�يد تهديد �حلرب �الإلكرتونية، �لتي �صنّفها 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ك�صاحة “قتال خام�صة”، ت�صاف لل�صاحات �لبية و�لبحرية و�جلوية 

و�لف�صاء. �إال �أن �ملوجة �ملرتدة، وغرق �الأنظمة يف م�صاكلها و�رش�عاتها �لد�خلية، �أعطى 

�صعور�ً باالرتياح لدى �لع�صكريني �ل�صهاينة.
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�لتفوق  �إىل  باالطمئنان  ت�صعر  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لتقدير�ت  من  وبالرغم 

حتديات  وجود  وعدم  �ملنطقة،  يف  �لر�صمية  و�جليو�ص  �لقوى  على  �الإ�رش�ئيلي  �لنوعي 

يف  تقدير�ت  �أعطت  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  فاإن  �لعربية،  �الأنظمة  من  حقيقية 

غزة  جهة  من  �صو�ء  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  يو�جهها  �لتي  �ملخاطر  بتز�يد  �لتالية  �ل�صنو�ت 

�ملقاومة  قدر�ت  تطور  ب�صبب  خ�صو�صاً  ولبنان(؛  )�صورية  �ل�صمالية  �جلبهة  من  �أم 

�لطائر�ت �مل�صرية...  Cyber attack”، و�إمكانات ��صتخد�م  �ل�صاروخية، و“�ل�صيب�نية 

وقد عبت �لتقارير و�لنقا�صات يف موؤمتر�ت هرت�صليا Herzliya Conference عن هذه 

�لقومي  �الأمن  “�لدفاع” كبعد مهم يف ��صرت�تيجية  �ملخاوف. ولذلك، فقد تكر�ص عن�رش 

�الإ�رش�ئيلي.

يف  �لردع  حالة  على  �الإبقاء  على  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �ال�صرت�تيجية  وتركز 

بالتدمري  �لتلويح  عب  “�لعدو”،  لدى  �لوعي”  “كي  مبد�أ  على  تقوم  كما  �جلبهات،  كافة 

�ل�صامل للبنى �لتحتية �صو�ء يف لبنان �أم يف قطاع غزة. وبح�صب �لتقدير�ت �ال�صرت�تيجية 

نف�صه،  �لوقت  ويف  وحما�ص؛  �هلل  وحزب  �إير�ن  يف  �خلارجية  �ملخاطر  تتمثل  �الإ�رش�ئيلية 

جتد نف�صها يف بيئة ر�صمية عربية متعاونة �أمنياً، �أو ال حتمل خماطر حقيقية عليها.

�ل�صنو�ت متعددة  جدعون  خطة  �نتهاء   وبعد 

رئي�ص  و�صعها  �لتي   ،)2020-2016( Gideon Plan

�جلي�ص  تبنى  �آيزنكوت،  غادي  �ل�صابق  �الأركان 

متعددة  �جلديدة  �لع�صكرية  �لعمل  خطة  �الإ�رش�ئيلي 

 �ل�صنو�ت �لتي بلورها رئي�ص هيئة �الأركان �أفيف كوخايف

عليها  و�أطلق   ،Aviv Kochavi

د�فعة( قوة  �أو  )زخم   ��صم 

لتحلَّ   ،”Tnufa “تنوفاه 
ويرتكز  جدعون،  خطة  مكان 

�خلطة  هذه  يف  �لن�رش  معيار 

�إحد�ث خ�صائر ب�رشية كبرية  على 

يف �صفوف “�لعدو”.

· اأفيف ك�خ�يف
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�أربعة  �الإلز�مية  �لع�صكرية  �خلدمة  تقلي�ص  على  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادقة  متت  وقد 

�ملنظومات  تطوير  “�إ�رش�ئيل”  وتابعت  �صهر�ً.   36 من  بدالً  �صهر�ً   32 لت�صبح  �أ�صهر، 

�ل�صحرية و�لع�صا  �حلديدية،  و�لقبة  �ل�صهم،  وخ�صو�صاً  لل�صو�ريخ،   �مل�صادة 

.SkyShield ونظام �لليزر “درع �ل�صماء” �أو �صكاي �صيلد ،Magic Wand

بينهم جندي،  �ألف   635 نحو   2021 �صنة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أفر�د  عدد   بلغ 

ال  ؛ وهو �حتياط فعَّ
108

170 �ألف جندي يف �خلدمة �لفعلية، و465 �ألف جندي يف �الحتياط

قادر على �أن ين�صم للخدمة و�لقتال خالل �أربعة �أيام فقط. وقد لوحظ يف �جلي�ص تز�يد 

نفوذ �لتيار �ليميني �ملتدين حتى يف �لرتب �لعليا.

 ،2018 ل�صنة  دوالر  مليار   20.17 نحو  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �مليز�نية  بلغت  وقد 

للميز�نية  �لعام  �ملعدل  يبعد  وال  ؛ 
1092019 ل�صنة  تقريباً  بالدوالر  ذ�تها  �مليز�نية  وهي 

�لع�صكرية يف �ل�صنو�ت �لتالية عن ذلك. وجتدر �الإ�صارة هنا �إىل �أن جزء�ً كبري�ً من مردود 

�لدفاع  ميز�نية  �إىل  �صنو�ت،  منذ  يدخل،  بات  �ل�صنوية  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ملبيعات 

بنحو  يزيد  قد  �لع�صكرية،  للميز�نية  �لفعلي  �ل�رشف  �أن  مبعنى  عنها.  ُيعلن  �أن  غري  من 

�رشية  بنود  وجود  �حتمال  مع  �ملعلنة؛  �مليز�نية  عن  دوالر  مليار�ت  �أربعة  �إىل  مليارين 

�أخرى لل�رشف غري معلن عنها.

 ،2020 8.3 مليار دوالر يف �صنة   �أما �صادر�ت �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية فقد و�صلت �إىل 

وكان معظمها �إىل منطقة �آ�صيا و�ملحيط �لهادئ، وهو ثاين �أعلى رقم مبيعات على �الإطالق 

“�إ�رش�ئيل”  . وتعد 
110

9.2 مليار دوالر 2017، حيث بلغت �صادر�ت �الأ�صلحة  بعد �صنة 

�إحدى �أكب م�صدري �ل�صالح يف �لعامل؛ حيث تر�وحت مرتبتها بني �ل�صاد�صة �إىل �لثامنة 

عاملياً يف �لعقد �لثاين من �لقرن �حلادي و�لع�رشين. بينما ترفعها بع�ص �لتقدير�ت غري 

عند  خ�صو�صاً  مثالً(،   2015 �صنة  تقدير�ت  )وفق  �أحياناً  �لر�بعة  �ملرتبة  �إىل  �لر�صمية 

.
�لو�صع بعني �العتبار جتارة �ل�صالح �خلفية �لتي متار�صها “�إ�رش�ئيل”111

وبالرغم من �الإمكانات �لهائلة �لتي يتمتع بها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، فاإنه ف�صل يف عدو�نه 

على قطاع غزة يف معركة “حجارة �ل�ّصجيل” 2012، ويف معركة “�لع�صف �ملاأكول” 2014، 

�أف�صل  بطولياً،  �أد�ء  �ملقاومة  وقوى  حما�ص  وقدمت   ،2021 �لقد�ص”  “�صيف  معركة  ويف 

�خلطط �الإ�رش�ئيلية، و�صّكل حالة ردٍع ال ُي�صتهان بها، بالرغم من حمدودية �الإمكانات، 

وجعل كافة مناطق �لتو�جد �ل�صهيوين يف جمال �رشبات �صو�ريخ �ملقاومة. 
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ال��شع اال�شرتاتيجي:

ي�صعر  وهو  و�لع�رشين  �حلادي  �لقرن  من  �لثالث  �لعقد  �ل�صهيوين  �لكيان  دخل 

بحالة من �لزهو و�لعلو �لكبري، ل�صعوره بالو�صول �إىل �أف�صل حاالته �ال�صرت�تيجية منذ 

تاأ�صي�صه؛ وتتلخ�ص �أبرز منجز�ته �ال�صرت�تيجية �أنه:

�أ�صبح �لتجمع �الأكب ليهود �لعامل، وهو هدف �صهيوين مركزي، حيث يحوي نحو   .1

47% من يهود �لعامل.

�الأو�صط،  �ل�رشق  ودول  �لعربية  بالبالد  مقارنة  متفوق  ع�صكري  بو�صع  يتمتع   .2

وت�صليح نووي متقدم، وي�صنف جي�صه �الآن �صمن �أقوى جيو�ص �لعامل. 

يتمتع بو�صع �قت�صادي متقدم يو�زي �أقر�نه يف �لغرب �الأوروبي، وهو ما مّكنه من   .3

�إيجاد بيئة جاذبة لال�صتيطان �ليهودي. 

و�لتكنولوجية  �ل�صناعية  �ملجاالت  يف  وتكنولوجي  وعلمي  �صناعي  بتفوق  يتمتع   .4

�ملتقدمة Hi-Tech، وهو ُيعدُّ من بني �لبلد�ن �الأوىل يف �لعامل يف هذه �ملجاالت.

يتمتع بدعم دويل ونفوذ عاملي غري م�صبوق، حيث متكن �لكيان �الإ�رش�ئيلي من فر�ص   .5

نف�صه )بدعم غربي �أمريكي( يف �لبيئة �لدولية، وعزز من د�ئرة “�رشعيته” وعالقاته 

�ل�صيا�صية خ�صو�صاً بعد �تفاقيات �أو�صلو وم�صار �لت�صوية �لعربي �لفل�صطيني معه. 

وخ�صو�صاً  �لت�صوية،  �تفاقيات  توظيف  ويف  �ل�صلمية  �لت�صوية  م�صار  �إد�رة  يف  جنح   .6

بعمل  �لدول  ع�رش�ت  فقامت  ل�صاحله.  �لفل�صطيني،  �جلانب  مع  �أو�صلو  �تفاقيات 

�لعربية  �لقوى  حتييد  من  “�إ�رش�ئيل”  ومتّكنت  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �صيا�صية  عالقات 

�الأ�صا�صية من د�ئرة �ل�رش�ع، كما متّكنت من حتييد جزء كبري من �لقوى �لفل�صطينية 

�لتي �لتزمت مب�صار �لت�صوية.

�أد�ة  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وحتويل  �لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع  تقزمي  يف  جنح   .7

وظيفية. 

بالعالقات  يتعلق  فيما  وخ�صو�صاً  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لبيئة  �خرت�ق  يف  جنح   .8

�لر�صمية �ملعلنة وغري �ملعلنة مع �لبلد�ن �لعربية و�الإ�صالمية. 
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يف �ملقابل، يتعر�ص �لكيان �الإ�رش�ئيلي �إىل عدد من �لتحديات و�ملخاطر، �لتي يكن �أن 

تتطور �إىل “تهديد وجودي” يف �مل�صتقبل �لو�صيط و�لبعيد، �أبرزها:

فل�صطني  يف  �لفل�صطينيني  �أعد�د  وتنامي  �أر�صه  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود   .1

�لتاريخية، لدرجة تتجاوز �أعد�د �ليهود. 

تنامي قوة �ملقاومة �لفل�صطينية، خ�صو�صاً يف قطاع غزة، و�أد�ءها �لع�صكري �لبطويل،   .2

وتهديد �صو�ريخها لكافة مناطق �لتو�جد �ل�صهيوين. 

��صتمر�ر �لبيئة �ل�صعبية �لعربية و�الإ�صالمية �ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل”، ورف�ص �ل�صعوب   .3

للتطبيع معها. 

�أزمة م�صار �لت�صوية �ل�صلمية، وو�صوله �إىل طريق م�صدود، وتر�جع قدرة �ل�صهاينة   .4

بروز  وعودة  و�ال�صتيطان؛  �لتهويد  ولب�مج  ل�صيا�صاتهم  غطاء  ��صتخد�مه  على 

�ملقاومة �مل�صلحة كطريق �صحيح لتحرير فل�صطني.  

عودة  �حتماالت  ذلك  يف  �الإ�رش�ئيلي، مبا  �لكيان  على  �خلارجية  �ملخاطر  ��صتمر�ر   .5

�ملحيط  يف  �ملقاومة  قوى  ت�صاعد  و�إمكانية  �ملنطقة،  يف  �لثور�ت  من  جديدة  موجة 

�جلغر�يف لفل�صطني، و“�خلطر �الإير�ين”. 

�ل�صهيونية  �لبيئة  يف  و�جتماعية  دينية  �رشوخاً  فثمة  �ل�صهيوين:  �ملجتمع  �أزمات   .6

يكن �أن تت�صع. وثمة فروقات حقيقية متعلقة باالأ�صول �ل�رشقية و�لغربية لليهود، 

�لف�صاد  مظاهر  تف�صي  �إىل  باالإ�صافة  �لعلماين.  �أو  �لديني  و�اللتز�م  وباالنتماء 

و�النحالل و�لرغبة يف حياة �لرفاهية و�ملتعة، وتر�جع نوعية “�ملقاتل” �الإ�رش�ئيلي، 

و�ندثار “جيل �لتاأ�صي�ص”.

�أرباع  ثالثة  من  �أكرث  �لوطنية، وبقاء  هويتهم  على  �خلارج  فل�صطينيي  حمافظة   .7

�ملحتلة،  بفل�صطني  �ملحيطة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  يف  مقيمني  �خلارج  فل�صطينيي 

نفو�ص  يف  حيًّة  فل�صطني  ق�صية  بقاء  وبالتايل  و�لتحرير،  للعودة  تطلعهم  و��صتمر�ر 

�ل�صعب �لفل�صطيني.

متز�يدة  �صعبية  ثمة �جتاهات  �أن  �إال  �لو��صع،  �لدويل  �الإ�رش�ئيلي  �لنفوذ  من  بالرغم   .8

على م�صتوى عاملي تتعاطف مع �حلق �لفل�صطيني، ويزد�د �ل�صعور �لعاملي بال�صيق 

�أن�صطة  ت�صاعد  مع  �لقانون.  فوق  نف�صها  ت�صع  “دولة”  باعتبارها  “�إ�رش�ئيل”  من 

مقاطعة “�إ�رش�ئيل” وب�صائعها على م�صتوى عاملي. 
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يبقى  فلن  ذ�ته؛  يف  �أزماته  بذور  يحمل  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  فاإن  عام،  وب�صكل 

�أنه يف  �الأبد. كما  �إىل  �أ�صحاب �حلق �صعفاء  �الأبد، كما لن يبقى  �إىل  �أقوياء  �الإ�رش�ئيليون 

�أنظمة وطنية و�إ�صالمية د�عمة  �إىل  �لعربية �ملحيطة بفل�صطني  �أي تغيري يف �الأنظمة  حالة 

�لف�صاء  يف  خطري  حتول  �إىل  يوؤدي  قد  �مل�صلحة،  للمقاومة  وُمتبنِّية  �لفل�صطينية  للق�صية 

�ال�صرت�تيجي �ملحيط بفل�صطني ل�صالح قوى �ملقاومة، ورمبا �إىل تغيري يف مو�زين �لقوى 

�لدعم  �أخرى، ال توجد �صمانات على بقاء  على �مل�صتوى �ملتو�صط و�لبعيد. ومن ناحية 

�لعربية  �لبالد  متكنت  �إذ�  خ�صو�صاً  نهاية؛  ال  ما  �إىل  �مل�رشوط  غري  �لغربي  �الأمريكي 

و�الإ�صالمية من توظيف �صبكة �مل�صالح �لغربية �ل�صخمة يف �ملنطقة ل�صاحلها.

· مف�عل دمي�ن� الن�وي االإ�رشائيلي

 اإ�رشائيلي�ن من اأ�شل اإثي�بي ·

يتظ�هرون �شّد العن�رشية

يف تل اأبيب، 2015/5/18
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هوام�س الف�صل ال�صابع

�ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2020 ع�م  نه�ية  يف  الفل�شطيني�ن  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   
1

لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2020(، يف:

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2546.pdf
لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أرقام  على  باالعتماد  تقديره  مّت  فقد  �الأردن،  يف  �لفل�صطينيني  لعدد  بالن�صبة   

2

�لنمو �ل�صنوي �ل�صادرة عن  3,240,473، وباالعتماد على معدالت  2009، حيث بلغ عددهم  �لفل�صطيني �صنة 

http://dosweb.dos.gov.jo/ar :د�ئرة �الإح�صاء�ت �لعامة �الأردنية ل�صنة 2020 و�لتي تقدر بـ 2.4%. �نظر

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطيني�ن يف نه�ية ع�م 2020.  
3

�الأونرو�  )�الأونرو�(،  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  موقع   
4

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/ �نظر:   ،2019/2/1  ،2019-2018 باالأرقام، 

resources/unrwa_in_figures_2019_ara_sep_2019_final1.pdf
�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطيني�ن يف نه�ية ع�م 2020.  

5

�نظر: �ملرجع نف�صه.  
6

�نظر: �ملرجع نف�صه.  
7

�نظر: �لعربية،  باللغة  )�ل�صاباك(  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �الأمن  جلهاز  �ل�صهرية  �لتقارير  مر�جعة  يكن  للمزيد   
8 

https://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Pages/monthlyreports.aspx؛ وباللغة �الإجنليزية، �نظر:
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�أبناوؤها  �صحى  م�صلمة  عربية  �أر�ص  وهي  مباركة،  مقد�صة  �أر�ص  فل�صطني  �أر�ص 

�مل�رشوع  �أن  غري  حتريرها،  �صبيل  ويف  عليها  �ملحافظة  �صبيل  يف  ج�صاماً  ت�صحيات 

�ل�صهيوين �ملدعوم بالقوى �لكبى كان �أكب من طاقاتهم و�إمكاناتهم.

�إن �ملقاومة �لفل�صطينية �ملعا�رشة )م.ت.ف، و�لعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني( �لتي تولت 

�لهوية  وكر�صت  كبرية،  ت�صحيات  �الأخرى  هي  قدمت  قد  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  قيادة 

جو�نب  من  عانت  �أنها  غري  �لعامل،  دول  معظم  �عرت�ف  ولقيت  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�أ�صعفت �أد�ءها وقدرتها على حتقيق �أهد�فها، ومن ذلك:

�إ�صكالية �ملنهج: حيث متيز خطها باأنه خط علماين، ر�وح بني دو�ئر �لوطنية و�لقومية   .1

�الأمة  طاقات  ��صتنها�ص  على  �الأقدر  �الإ�صالمي  �ملنهج  �إىل  ي�صتند  ومل  و�لي�صارية. 

د�ئماً  ينزع  م.ت.ف  منهج  وظّل  وحلفائها.  �ل�صهيونية  �صّد  وجتنيدها  وتوحيدها 

حتى  �ل�صوء،  د�ئرة  يف  للبقاء  و�ل�صعي  �ملرحلة”،  “ومتطلبات  لل�صغوط  لال�صتجابة 

مما  �لفل�صطيني.  لل�صعب  �الأ�صا�صية  و�حلقوق  و�لثو�بت  �ملبادئ  ح�صاب  على  ولو 

�أدى �إىل “تقزمي” �ملطالب �ل�صيا�صية �لفل�صطينية مع �لزمن... . فمن حترير فل�صطني 

و�إخر�ج �لغا�صبني، �إىل �لدولة �لديوقر�طية �لتي ت�صمل �لعرب و�ل�صهاينة �ملعتدين، 

�إىل �لقبول “بحّق” �ل�صهاينة يف 77% من �أر�ص فل�صطني، �إىل �ملو�فقة على حكم ذ�تي 

يف �ل�صفة و�لقطاع ح�صب �تفاق �أو�صلو... . 

�لتجان�ص، وعانت من تباين  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  �فتقدت  �لقيادة:  �إ�صكالية   .2

�أولويات �لق�صية. ومل حترتم  �أطر�ف عربية ودولية على ح�صاب  �أهد�فها، ومر�عاة 

�ل�صالحيات  كّل  جمع  من  و�ملنظمة  فتح  زعيم  ومتكن  �ملوؤ�ص�صي.  �لعمل  �لقيادة 

م  �ملمكنة بيده، و�أم�صك بع�صبي �لقر�ر �ل�صيا�صي و�الإنفاق �ملايل، باالإ�صافة �إىل �لتحكُّ

باالأجهزة �الأمنية و�لع�صكرية، مما جعل �لعمل �لفل�صطيني مرتبطاً مببادرة “�لزعيم” 

لل و�ملح�صوبيات، وتفكيك �لبناء �لد�خلي للثورة  وقر�ره. وقد �أ�صهم ذلك يف منو �ل�صِّ

�لفل�صطينية، وخروج �لكثري من �لكفاء�ت و�لقياد�ت وحتييدها.

�لفل�صطيني،  �ملوؤ�ص�صي  �لعمل  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أد�ء  �أ�صعف  �ملوؤ�ص�صات:  �إ�صكالية   .3

فرغ �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني من حمتو�ه، ومل يتمكن من �أد�ء دوره يف �ملر�قبة 
ُ
فقد �أ
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و�ملحا�صبة، وتر�جع دور منظمة �لتحرير �لتي ُو�صعت يف “غرفة �الإنعا�ص”. و�أغلقت 

قيادة �ملنظمة و�ل�صلطة �لباب يف وجه م�صاركة حقيقية فاعلة لقوى �أ�صا�صية يف �ل�صاحة 

مت  كما  �ل�صعبية.  �أوز�نها  يعك�ص  ومبا  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص  مثل  �لفل�صطينية 

�ملوؤ�ص�صي  �لعمل  �أدو�ر متثيلية وفعالة يف  �ل�صتات عن ممار�صة  ��صتبعاد فل�صطينيي 

�لر�صمي �لفل�صطيني. يف �لوقت نف�صه، ت�صخم دور �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي وجدت 

نف�صها هي �الأخرى مرتهنة للقر�ر�ت و�ل�صغوط �الإ�رش�ئيلية �الأمريكية. كما �صعفت 

�الأبحاث،  ومركز  �لقومي  كال�صندوق  �ملنظمة  يف  مهمة  موؤ�ص�صات  �أدو�ر  �ندثرت  �أو 

�نح�رشت  �لزمن  ومع   . �لتخطيط...  ود�ئرة  و�صامد،  �ل�صهد�ء،  رعاية  وموؤ�ص�صات 

د�ئرة �لعمل �لفل�صطيني يف حفنة من �لنا�ص، جعلو� الأنف�صهم حّق تقرير م�صري ق�صية 

هي �أخطر ق�صية تو�جه �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي يف �لو�قع �ملعا�رش.

�أّدى �ن�صمام منظمة �لتحرير �إىل م�صار �لت�صوية �ل�صلمية و�تفاقات �أو�صلو �إىل تكري�ص   .4

حالة من �النق�صام �لفل�صطيني بني م�صار �لت�صوية وم�صار �ملقاومة؛ و�إىل قيام �أجهزة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية مبطاردة �لعمل �ملقاوم. وهو ما �أدى �إىل �إ�صعاف �جلبهة �لد�خلية 

يف  �لت�صوية  غطاء  من  لال�صتفادة  �ل�صهيوين  للعدو  �ملجال  �أف�صح  كما  �لفل�صطينية، 

تكري�ص �حتالله وتهويد �الأر�ص و�الإن�صان.

تعر�صت عملية �صناعة “�لقر�ر �لوطني �لفل�صطيني �مل�صتقل” �إىل �أزمة كبرية، بغياب   .5

ف�صائل كبرية عن �لبنية �ملوؤ�ص�صية �لر�صمية �لت�رشيعية و�لتنفيذية؛ وباإ�رش�ر قيادة 

�ملنظمة على عقد �جتماعاتها، و�جتماعات �ملجل�ص �لوطني و�ملجل�ص �ملركزي، حتت 

�الحتالل.

دماء  و��صتنزفت  “�الألد�ء”،  �لعرب  �أ�صقائها  من  ب�صدة  �لفل�صطينية  �لثورة  عانت   .6

وجهود�ً هائلة يف �رش�عها مع �الأنظمة �لتي حاولت “تروي�صها”، و�صبطها �أو �لتحدث 

با�صمها �أو �لقفز فوقها... . وقد �أ�صهم ذلك يف �إ�صعاف هذه �لثورة، وتبديد طاقاتها، 

“�ملمكن د�ئرة  يف  ن�صاطها  ح�رش  وبالتايل  �خلارج،  من  �مل�صلح  �لعمل  من   ومنعها 

�ل�صيا�صي”.

�لقادم و�أملها  �الأمة،  هذه  نب�ص  يثل  �لذي  �الإ�صالمي،  �لتيار  قام  خرى، 
ُ
�أ جهة   من 

باإذن �هلل، باأدو�ر جهادية ال ُتنَكر يف مو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين و�لقوى �ال�صتعمارية. 

لكنه عانى من حماوالت �صحق و�قتالع وت�صويه وحتييد، فل�صطينياً وعربياً ودولياً. غري 

�أنه مطالب يف �لوقت نف�صه بـ:
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�لتحدي  مو�جهة  لكيفية  �ملدى،  وبعيدة  �ملرحلية  �ملنهجية،  لروؤيته  �لدقيق  �لتحديُد   .1

�ملحلية  وتد�خالته  وتعقيد�ته  �لو�قع  قر�ءة  وح�صُن  فل�صطني؛  وحترير  �ل�صهيوين 

�لنموذج  ��صتلهام  على  قادرة  و�قعية،  وحلول  روؤى  وتقدمي  و�لدولية،  و�الإقليمية 

�الإ�صالمي و��صتنها�ص �جلماهري.

تو�صيع د�ئرة �ل�رش�ع و�لتفاعل مع ق�صية فل�صطني، بحيث تتكامل �لد�ئرة �لفل�صطينية   .2

هذه  تتفاعل  وبحيث  �الإن�صانية،  و�لد�ئرة  �الإ�صالمية  و�لد�ئرة  �لعربية  �لد�ئرة  مع 

�ملكافئة  و�لو�صائل  �الأدو�ت  لتوفري  �ل�صعي  مع  ومتنا�صق.  �إيجابي  ب�صكل  �لدو�ئر 

لتحقيق ذلك.

تطوير موؤ�ص�صاته �لتنظيمية و�ل�صورية، وكفاء�ت قياد�ته، و�ال�صتفادة ب�صكل �أف�صل   .3

من كفاء�ت �الأمة وطاقاتها، وحتقيق عملية توريث �صل�صة و�صليمة لالأجيال �لقيادية 

�حلالية و�لقادمة.

�ل�صعوب  �لدولية ودعم  �لدويل و�لهيئات  بذل �ملزيد من �جلهود حل�صد دعم �ملجتمع   .4

من خمتلف �لديانات و�الأعر�ق و�جلن�صيات، من حمبي �ل�صالم و�حلرية و�لعد�لة.

يف  و�لتغلغل  وخدمتها،  معاناتها  عن  و�لتعبري  �جلماهري،  بهموم  �أكرث  �اللت�صاق   .5

�أو�صاطها، وحتويل هّم مو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين �إىل هّم جماهريي يومي.

�الإبقاء على جذوة �ملقاومة و�جلهاد، و�صوت �حلق �لذي ال يتنازل عن فل�صطني مهما   .6

كانت �لت�صحيات.

�ليهودي  �مل�رشوع  �قتالع  ومن  �هلل،  ن�رش  من  متيقنون  و�مل�صلمني  فل�صطني  �أهل  �إن 

چۇ  �الإ�رش�ء:  �صورة  فو�حت  يف  �صبحانه  �هلل  وعد  فهذ�  �لزمن،  طال  مهما  �ل�صهيوين 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
 ۉ ې ې ېچ، وهو ب�رشى نبيه ] يف �حلديث �لذي رو�ه م�صلم و�أحمد عن
�أبي هريرة [ �أن ر�صول �هلل ] قال: “ال تقوم �ل�صاعة حتى يقاتل �مل�صلمون �ليهود، 

�أو  �حلجر  فيقول  و�ل�صجر،  �حلجر  ور�ء  من  �ليهودي  يختبئ  حتى  �مل�صلمون،  فيقتلهم 

�ل�صجر: يا م�صلم يا عبد �هلل، هذ� يهودي خلفي، فتعال فاقتله، �إال �لغرقد فاإنه من �صجر 

جهاد  ح�صيلة  وهو  و�لباطل.  �حلق  بني  �ل�رش�ع  يف  �صبحانه  �هلل  �صنَّة  وهو  �ليهود”. 

�أ�صحاب �حلق يف مو�جهة �أي م�رشوع يقوم على �لظلم و�لغ�صب و�لقهر، وي�صري عك�ص 

حركة �لتاريخ.
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اإ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات

اأواًل: االإ�سدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

الفل�شطيني  اال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

ل�شنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2014–2015، 2016.  .9

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2016–2017، 2018.  .10

 ،2019–2018 الفل�شطيني  اال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .11

.2020

�شل�شلة ال�ث�ئق الفل�شطينية:

الفل�شطينية  ال�ث�ئق  خمت�رات من  حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن،   .12
ل�شنة 2005، 2006.

 ،2006 ل�شنة  الفل�شطينية  ال�ث�ئق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .13
.2008

 ،2007 ل�شنة  الفل�شطينية  ال�ث�ئق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .14
.2009

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد وعبد �حلميد فخري �لكيايل، حمررون، ال�ث�ئق   .15
الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

 ،2009 ل�شنة  الفل�شطينية  ال�ث�ئق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .16
.2012
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 ،2010 ل�شنة  الفل�شطينية  ال�ث�ئق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .17
.2015

 ،2011 ل�شنة  الفل�شطينية  ال�ث�ئق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .18
.2017

�شل�شلة الي�مي�ت الفل�شطينية:

 ،2014 ل�شنة  الفل�شطينية  الي�مي�ت  وحترير،  �إ�رش�ف  �صالح،  حممد  حم�صن   .19
.2015

 ،2015 ل�شنة  الفل�شطينية  الي�مي�ت  وحترير،  �إ�رش�ف  �صالح،  حممد  حم�صن   .20
.2016

وحترير،  �إعد�د  وهبة،  �هلل  عبد  وو�ئل  �لدنان،  حممد  وربيع  �صالح،  حممد  حم�صن   .21

الي�مي�ت الفل�شطينية ل�شنة 2016، 2017.

وحترير،  �إعد�د  وهبة،  �هلل  عبد  وو�ئل  �لدنان،  حممد  وربيع  �صالح،  حممد  حم�صن   .22

الي�مي�ت الفل�شطينية ل�شنة 2017، 2018.

وحترير،  �إعد�د  وهبة،  �هلل  عبد  وو�ئل  �لدنان،  حممد  وربيع  �صالح،  حممد  حم�صن   .23

الي�مي�ت الفل�شطينية ل�شنة 2018، 2019.

وحترير،  �إعد�د  وهبة،  �هلل  عبد  وو�ئل  �لدنان،  حممد  وربيع  �صالح،  حممد  حم�صن   .24

الي�مي�ت الفل�شطينية ل�شنة 2019، 2020.

وحترير،  �إعد�د  وهبة،  �هلل  عبد  وو�ئل  �لدنان،  حممد  وربيع  �صالح،  حممد  حم�صن   .25

الي�مي�ت الفل�شطينية ل�شنة 2020، 2021.

�شل�شلة اأول�شت اإن�ش�ن�ً:

�أول�صت  �صل�صلة  من�ذج�ً،   48 فل�شطيني�  اإ�رشائيل:  عن�رشية  �إ�صماعيل،  عبا�ص   .26

�إن�صاناً؟ )1(، 2008.

الفل�شطينية  املراأة  مع�ن�ة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .27

حتت االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

�أحمد �حليلة ومرمي عيتاين، مع�ن�ة الطفل الفل�شطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي،   .28

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

االإ�رشائيلي،  االحتالل  �شج�ن  يف  الفل�شطيني  االأ�شري  مع�ن�ة  هالل،  �أبو  فر��ص   .29

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.
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�أول�صت  �صل�صلة  الفل�شطيني،  ال�شعب  بحق  االإ�رشائيلية  املج�زر  علي،  يا�رش   .30
�إن�صاناً؟ )5(، 2009.

�أول�صت �صل�صلة  الفل�شطيني،  الالجئ  مع�ن�ة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .31 
�إن�صاناً؟ )6(، 2010.

االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  واملقد�ش�ت  القد�س  مع�ن�ة  �صالح،  حممد  حم�صن   .32

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

�أول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�شفة  يف  الع�زل  اجلدار  عايد،  وخالد  �بحي�ص  ح�صن   .33

�إن�صاناً؟ )8(، 2010.

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�شطيني  الط�لب  مع�ن�ة  �لدد�،  حياة   .34

�أول�صت �إن�صاناً؟ )9(، 2015.

حتت  الفل�شطيني  الع�مل  مع�ن�ة  عيد،  وو�ّصاح  وردة  �أبو  و�أمني  عيتاين  مرمي   .35

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.

االحتالل  حتت  الفل�شطيني  املري�س  مع�ن�ة  دغل�ص،  وعاطف  عيتاين  فاطمة   .36

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.

مع�ن�ة البيئة والفالح الفل�شطيني حتت االحتالل  فاطمة عيتاين ونظام عطايا،   .37

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

يف  االإ�رشائيلية  احل�اجز  من  الفل�شطينيني  مع�ن�ة  د�ود،  وحممد  عيتاين  فاطمة   .38

ال�شفة الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )13(، 2015.

�شل�شلة تقرير معل�م�ت:

احل�ش�ر  حتت  غزة  قط�ع  مع�ن�ة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .39

االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأم  مع�بر قط�ع غزة: �رشي�ن حي�ة  �لزيتونة،  �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز  ق�صم   .40

اأداة ح�ش�ر، �صل�صلة تقرير معلومات )2(، 2008.

يف  الفل�شطينية  ال�ش�اريخ  اأثر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .41

ال�رشاع مع االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

الفل�شطينية  املف�و�ش�ت  م�ش�ر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .42

 –  2007 )خريف  دم�شق  يف  العربية  والقمة  “اأن�ب�لي�س”  بني  م�  االإ�رشائيلية 

ربيع 2008(، �صل�صلة تقرير معلومات )4(، 2008.
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ال�شي��شية  الطبقة  يف  الف�ش�د  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .43
االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )5(، 2008.

الغربية  ال�شفة  يف  امل�ئية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .44
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