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 استهالل

 

عن غيره من ه تميزعلى أرض فلسطين المحتلة خصوصية  الصراع الدائركتسب ا

الصراعات حول العالم، فهو ليس امتداد لصراعات لم تتوقف بين القوى المختلفة للسيطرة على 

أرض فلسطين ألسباب اقتصادية أو عسكرية وحسب، بل إن الصراع الذي تحياه األمة بدرجات 

لثقافة التاريخ والدين والسياسة وا :فيه عوامل تتداخلمع العدو الصهيوني شكل صراعاً متفاوتة 

رها في مسيرة الحضارة واالقتصاد، والرؤية الحضارية للمنطقة العربية واإلسالمية، ودو

 .اإلنسانية
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لذا وجب علينا نحن أبناء الشعب الفلسطيني أن نتعرف على هذا العدو ومخططاته 

وارتباطاته وتحالفاته وروايته األشد تشويها وتزييفا، بما يحقق الوعي به وبمقتضيات وشروط 

 لصمود واالنتصار عليه. ا

يستوجب فهم هذه القضية والتعرف على أسرارها  ،إن الوفاء لفلسطين والقدس

ومكنوناتها، والتضحية في سبيلها، وتبليغها األجيال القادمة التي يُراد لها أن تجهل قضيتها 

 تتهدفسكما اوالقضية،  الدين واألرض واإلنسان ت:ستهدفاتخسر المعركة، تلك المعركة التي و

 وعينا وذاكرتنا الجماعية.

 ،شق للباب في هذا الموضوع ليس سوى، فإن ما يقع بين دفتي هذا المقرر ذلكفي ضوء 

الشرح والتأصيل والتحليل والتوضيح والتبيان، وما سيتمخص  :وإيغال فيه برفق، لعل ما فيه من

، كفيلة بوضع عن اللقاء الصفي طوال فصل دراسي من حوارات مثمرة ومناقشات مستفيضة

فنجلي حقائقها ونقف بهم على أسرارها، بما يشخذ  ؛أقدام طلبتنا األعزاء على أعتاب هذه القضية

 األرض واإلنسان والقضية. :لفلسطين نمن دي ابنافي بعض ما في رقن ناالهمم ويقوى العزائم، لعل

 

 

 

 . عدنان أبو عامرد                                                 د. وليد المدلل
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 فلسطين عبر العصور األول:  الفصل

، ويعود ذلك إلى اإلنسانسطين من أقدم مواطن الجنس البشري التي عمرها تعتبر فل

عبقرية المكان الذي ُوِهَب الكثير من عناصر الفرادة والتميز، تلك العوامل التي ساهمت منفردة 

أو مجتمعة على جذب العنصر البشري لسكني هذه المنطقة من العالم دون غيرها، يأتي في مقدمة 

 غرافيا والمكانة الدينية. هذه العوامل: الج
 

 في مفترق طرق بين قارات العالم  (بالد كنعان): تقع فلسطين أو الموقع الجغرافي

همزة الوصل بين قارات  :أصبحت ؛القديم، وحضاراته الزاخرة، وبحكم هذا الموقع

، وممراً للجيوش واإلقليميةالعالم وقواه المتعددة، وملتقى طرق التجارة العالمية 

ً الغازي ً  ة ومطمعا والرومانية(، ونهبة لقوى ، اليونانية)الفارسية،  :للقوى الكبرى قديما

 االستعمار الحديث لألهمية سالفة الذكر.

 :إليها حيث توجه فلسطين موطن الرساالت السماوية الثالث،  تعتبر المكانة الدينية

ريخية ببني قصدها موسى عليه السالم في رحلة تاثم إبراهيم عليه السالم بالهجرة، 

ويحيى،  ،زكريا ،سليمان ،داوود :إسرائيل، وعلى أرضها عاش بعض األنبياء مثل

إليها أسري بخاتم النبيين ثم على أرضها ترعرع،  ،وهي مهد عيسى عليه السالم

سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، وإليها تهفو قلوب المؤمنين حول العالم، وبسببها 

كالحرب الصليبية، وكذلك االحتالل اليهودي  :ب دينيةولمكانتها القدسية دارت حرو

 الصهيوني مدعوم بقوى االستعمار الحديث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هداف الفصل األولأ : 
 عزيزي الطالب: يتوقع منك بعد دراستك هذا الفصل أن تكون قادراً على أن: 

 تتعرف إلى أهم المراحل التاريخية الحضارية ألرض فلسطين.  -1
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 ضارة وأخرى من الحضارات البشرية.تميز بين كل ح -2

 .تكتشف العالقة التكاملية التي تربط بين جميع الحضارات اإلنسانية -3
 

 الوسائط المساعدة : 
يمكن للطالب الرجوع إلى المصادر والمراجع المثبتة في نهاية الفصل، إلى جانب الوسائل 

 المساعدة التالية:

 غزة. –لمفتوح التابع لجامعة األمة للتعليم ا  Moodleنظام  -1

الموقع اإللكتروني:  -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B

7%D9%8A%D9%86 

  الفصلأقسام : 

 الحضارة فلسطين: أوالا 

ا:   اإلسالمي العهد في فلسطينثانيا

ا:   فلسطين في اإلسالمية الحضارة جوانبثالثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسطين الحضارة: أوالا: 

 :ن، هماين رئيستير وحتى القرن العشرين بروز حضارتن منذ أقدم العصوشهدت فلسطي

الحضارة الكنعانية والحضارة العربية اإلسالمية. وبينما كانت األولى البوتقة التي انصهرت فيها 

كانت الحضارة الكنعانية شعلة حيث المنطقة وأثرت فيه وتأثرت بها،  حضارات شتى سكنت

وب التي استقرت في فلسطين، والذين هاجروا إليها واندمجوا أنارت بوهجها حضارات الشع

 معها. 

ولسنا هنا في مجال تعدادها، وإنما نكتفي باإلشارة إلى ثالث حضارات بارزة هي: 

والرومانية، في حين كانت الحضارة العربية اإلسالمية هي التي  ،اليونانية ،الحضارات الفارسية

نحتها مكانة مقدسة جعلت منها معلما بارزا من معالم أضاءت وجه فلسطين وعمقت هويتها وم

هذه الحضارة العريقة ودافعت عنها أمام األمم الطامعة وفي مقدمتها الغزوة الصليبية 

ً  :واالستعمارية األوربية وغيرها، كما حافظت على فلسطين  ومجتمعاً وحضارة. اسما

 

 : الحضارة الكنعانية:أوال

الزمنية للوجود الكنعاني في فلسطين، فمما ال شك فيه  رغم تعدد التقديرات للبدايات

رض أمعروفة تاريخيا وأول من بنى على من سكن المنطقة من الشعوب ال أولكانوا  أنهم إطالقا
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اللغة السامية األم. أي اللغة  إلىقرب ما تكون أكانت لغة الكنعانيين حيث فلسطين حضارة. 

ض كنعان موحدا فقد كانت تتكون من دويالت تتقاتل فيما العربية البائدة، ولم يكن الحكم على ار

 )المصريين(.  أوبينها، اال عند مجابهة الخطر الخارجي وخصوصا من )اليحثيين( 

 (أريحا)قالع  أرهبت. وقد أنفسهملحماية  ؛واألسوارلذلك اشتهر الكنعانيون ببناء القالع 

ً  نوا يا موسى إقالرض فلسطين "أموسى الستكشاف  سلهمأرالعيون الذين   فيها قوما

  22آية /المائدة".جبارين

 

 

 

 

 

 

 

 ة لفلسطين التاريخيةيخريطة توضيح
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الطويلة تحت  األنفاقبناء الصهاريج فوق السطوح، وحفر  إلىوقد توصل الكنعانيون 

حيث حفر  ،نفق يبوس )القدس( األنفاق تلك أهمداخل القالع. ومن  إلىالمياه  إليصال ؛األرض
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ً وجا -وهم من بطون القبائل الكنعانية-يون اليبوس من نبع  (يبوس)وه بالمياه إلى حصن ءنفقا

 ولذلك صمدت القلعة ثالثمائة سنة أمام اإلسرائيليين. ؛جيحون

وقد عرف الكنعانيون في حروبهم الحصان والمركبة الحربية وكذلك أسلحة الحديد، كما 

وقد برعوا في صناعة األدوات ، كين المعقوفالقوس والنشاب والخنجر القصير والس :استعملوا

مما ساعدهم في صناعة األسلحة الفتاكة من البرونز  ؛الحربية وهم أول من أدخل فن التعدين

 والحديد وحتى الفوالذ.

 

 

 

أريحا وأشدود ) أسدود( وعكو )عكا(  :مدن الكنعانية الباقية حتى اليوممن أقدم الإن 

ريحا  ومن المدن التي تغيرت أسماؤها بمرور الزمن: يبوس وغزة والمجدل ويافي )يافا( وأ

)القدس( شكيم ) نابلس( أشكلون )عسقالن( بيت شان  )بيسان( وصدّيم )حطين( وجازر )أبو 

 شوشة(. 

مدينة، وأقدم ذكر لها منقوش على أعمدة هيكل الكرنك  (200)وقد زادت تلك المدن عن 

مدينة، وهناك مئات من المدن والقرى  (119) في األقصر )مصر العليا(، حيث وردت أسماء

 تلكها كنعانية عربية قديمة، سرق اليهود ئوجميع أسما ،منها ما بقي حتى اليوم ومنها ما اندثر

وها على أرض فلسطين مدعين ئأطلقوها على مستعمراتهم التي أنشاألسماء الكنعانية العربية و

 موجودة قبل غزوهم لفلسطين.كد أنها كانت أوالتاريخ  ؛بأنها أسماٌء عبرية

ً زراعة مختلف أنواع الحبوب والعنب  :وقد اشتهر الكنعانيون بالزراعة وخصوصا

والتين والزيتون والرمان والنخيل والتفاح وكانوا  يعرفون معظم األشجار والفاكهة واألعشاب 

 المعروفة اليوم.

ج وصناعة الثياب. التعدين وصناعة الخزف والزجاج والنسي :وفي الصناعة برعوا في

فبنيت منازل الملوك واألغنياء داخل األسوار من الحجارة المنحوتة  ؛كما برعوا في فن العمارة

تتكون من باحة في الوسط وحولها الطرق وحتى البيوت العادية فقد كان فيها  كانت وهي عادة

اء فكانت من اللّبن تطل على الباحة. أما بيوت الفقركانت آبار للمياه وعنابر القمح ونوافذها 

المطبخ  وأدواتسرة والكراسي األ :وكذلك الحجـارة غير المنحوتة، وفي الداخل استعملت

 المتنوعة.

وكانت مفاتيح بيوتهم ضخمة تصنع من الخشب أو المعدن وفي كثير من قرى فلسطين 

د اقتبسوا كثيراً وق ااز وقد اهتم الكنعانيون بالموسيقوالشام ومصر ما زالت المفاتيح على هذا الطر

 انى القديم، وقد استخدموا الموسيقمن عناصر موسيقاهم من شعوب مختلفة توطنت الشرق األد

 والغناء في طقوسهم الدينية، وقد انتشرت موسيقاهم في جميع بقاع المتوسط. 

إن األدب والفن هما عنوان الحضارة وقد أبدع فيهما الكنعانيون والمتتبع للكتابات 

ة التي تحاول جاهدة إيهام العالم بأنهم هم الذين بنو الحضارة العريقة وانهم أصحاب اإلسرائيلي

 األناشيد والتراتيل والغناء. 

إال أن كبار المؤرخين الثقات أمثال )برستد( الذي وصف المدن الكنعانية المزهرة يوم 

والتجارة والكتابة "إنها مدن فيها البيوت المترفة، وفيها الصناعة  :دخلها العبرانيون بقوله

والمعابد، وفيها الحضارة التي سرعان ما اقتبسها العبرانيون الرعاة البدائيون، فتركوا خيامهم 

 :1القبلي سـؤال التقويم 
تحدث عن أهم معالم الحضارة الكنعانية في فلسطين من مختلف الجوانب التاريخية 

 والعمرانية
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ية وارتدوا الثياب الصوفالجلود التي ارتدوها في الصحراء وقلدوهم في بناء البيوت كما خلعوا 

 .الزاهية األلوان

ن الكنعانيين والعبرانيين بالمظهر وبعد فترة لم يعد في اإلمكان أن يفرق المرء بي

يومنا هذا قتبس المهاجرون الجدد إلى أمريكا في اكما  ،الخارجي، فقد اقتبسوا الحضارة الكنعانية

 وقد ظلت اللغة الكنعانية هي اللغة السائدة منذ، "طرق المعيشة األمريكية

 .منذ خمسة آالف عام فجر التاريخ المكتوب،

ا:   :الحضارة الفارسيةثانيا

 الستتباب؛بابل استعان باليهود (كورش الثاني)عندما فتح 

 سلطته، وقد طلبوا  منه في المقابل العودة إلى فلسطين، وبعد أن فتح 

( خاضعة في القسم األكبر منها المعروفة في عصرنا )الشرق األوسطمصر أصبحت المنطقة 

 هر السند شرقاً. للفرس فامتد ملكهم من دلتا النيل وشواطئ البسفور غرباً إلى ن

المرحلة من حكم الفرس لغة الكالم والتجارة فقد صرف  تلكانت اللغة اآلرامية في ك

الفرس اهتمامهم للمواصالت واإلدارة وتنظيم الضرائب وقد صكوا النقود الذهبية والفضية، 

 وانصرف الناس إلى التجارة والزراعة. 

ً وأن  ً خصوصا اتصف بالعدل ال  (داريوس)حكم وعرفت فلسطين كغيرها هدوءاً نسبيا

 انتهى العهد الفارسي بفتوحات اإلسكندر المكدوني .ثم بالبطش والقسوة 

ا:   : الحضارة اليونانيةثالثا

 (334)المدن اليونانية توجه إلى آسيا الصغرى عام  (اإلسكندر المكدوني)بعد أن أخضع 

ومن الشاطئ الكنعاني الفنيقي سوريا ولبنان وفلسطين إلى ثم  ،قبل الميالد لمحاربة الفرس

شهرين وقد  (غزة)سبعة أشهر وقاومته  (صور)استعصت عليه مدينتا صور وغزة فقد قاومته 

 ساهم األنباط العرب في الدفاع عن غزة طوال الحصار، وبعد دخولها دمرها وأحرقها.

احد. ونظرية كان اإلسكندر يهدف إلى دمج الشرق في الغرب وجمعهما تحت حكم و

قائمة على مبدأ  ألنها ؛عن نظرية االستعمار في القرن التاسع عشر تختلفاسكندر في الدمج اإل

المساواة بين الشعوب ولم يؤمن بأن شعبه اإلغريقي فوق كل الشعوب، ولكنه آمن بضرورة 

 انتشار الحضارة الهيلينية اإلغريقية. 

غريقية، وكان الَهم وقد بدأت اللغة اليونانية باالنتشار وكذلك مظاهر الحضارة اإل

بناء المدن الجديدة وترميم المدن القديمة وإنشاء  :اليوناني األكبر في نشر الحضارة يرتكز على

 عن نشر العادات والتقاليد اليونانية. فضالً  ،المدارس وبناء المسابح والمعابد والمالعب والساحات

ً فلسطينية عديدة منهابنى اليونانيون وجددوا مد (، رفحيافا(، )رافيا/يوبا/): نا

)بطوليمايس/عكا(، )أزوتوس/أسدود( باإلضافة إلى العديد من القرى. غير أن سياسة االندماج 

خصوصاً أن اليونان سكنوا المدن، أما القرى فسكانها ابتعدوا  ،التي سعى اإلسكندر إليها لم تتحقق

 .عن تقاليدهم وحافظوا على تراثهمعنهم و

على الرغم من أن اللغة اليونانية أصبحت اللغة الرسمية فإن  أنه :ومن األدلة على ذلك

اللغة اآلرامية بقيت اللغة المحكية والمتداولة وهي اللغة التي تكلم بها السيد المسيح وهي اللغة 

 التي تطورت منها السريانية وتعتبر األخيرة إحدى اللهجات المحكية للغة اآلرامية. 

 فلسطين باستثناء اليونانيين الحكام  انـوفي العهد اليوناني كان سك

ق يفرالت اإلمكانبلم يعد 

 بين الكنعانيين

 بالمظهروالعبرانيين 

 اسهماقتب بعد الخارجي،

 لها بصورة كاملة

 

بنىىىىىىىىىى اليونىىىىىىىىىانيون 

ا وجىىىىىىىىىىىىددوا  مىىىىىىىىىىىىدنا

يافىا،  ا:فلسطينية منه

 أسدود و ،عكا، رفح
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: الكنعانيين ومن العرب )القبائل العربية( ومن خليط من :يتألفون من

 ا(ـ)الباليست نـوالفلسطينيي ،ودـاليه ،نـاآلراميي ،ريينـالسام

 ومجموعات مما تبقى من األمم الفاتحة السابقة.

ا:   الحضارة الرومانية :رابعا

 :لميالد عرف )هيرودس( بأنه أكثر من شاد وبنى، فقد بنىفي تاريخ فلسطين ما قبل ا

المدن والقالع والحصون والمسارح والمالعب والمدارج والساحات واألسوار والقصور. ومن 

 خربة راس العين، نسبة إلى أبيه(. )قيصرية/ قيسارية(، )انتيباتريس/ :المدن الجديدة

ومن اآلثار التي تم اكتشافها في أريحا  أعاد بناء العديد من المدن والقالع واألبراجثم 

الشتوي الكبير. وقد امتد الزمن بدولة )الهرادسة األدوميين( نسبة  (هيرودس)قصر  1951سنة 

مائة سنة بعد الميالد، ولما انهزمت دولتهم لم يعودوا إلى موطنهم األصلي  (هيرودس الكبير)إلى 

دمشق( وكانت و)جرش، عمان، بيسان،  :وهامفضلين البقاء حيث هم. ومن أبرز المدن التي سكن

 المدن بمثابة مراكز تجارية وعمرانية بارزة. تلك

كانت السلطة للرومان، وقد استفادوا من  فقد أما بالنسبة إلى القضاء والضرائب والجندية

د المدن اليونانية فسكنوها وباشروا بنشر لغتهم الالتينية وتقاليدهم. في أواخر القرن الرابع للميال

غربية وشرقية، وكانت فلسطين وسوريا من  :انقسمت اإلمبراطورية الرومانية إلى إمبراطوريتين

م( وفي العهد الروماني الشرقي 636 - 395أراضي اإلمبراطورية الرومانية الشـرقية  )

 البيزنطي تكّرس اسم )فلسطين( التاريخي إدارياً وسياسياً وقسمت البالد إلى ثالث مناطق: 

لساحلي حتى رفح وعاصمتها نابلس والقدس والخليل والسهل ا ت:شملاألولى: و فلسطين

 .قيسارية

 الجليل وأم قيس وقلعة الحصن وطبريا وعاصمتها بيسان. ت:شملفلسطين الثانية: و

منطقة جنوب فلسطين وبئر السبع وكانت  تفلسطين الثالثة: وهي بالد األنباط وشمل

 البتراء في األردن عاصمتها.

 

 

 

ومن أبرز  (صور)وعاصمتها  (فينيقيا األولى)أما حيفا وعكا من الشمال فقد كانتا ضمن 

 -المدن التي جدد الرومان بناءها: )إيليا كابيتولينا/ القدس(، )نيابوليس/ نابلس(، ) وفصايلس 

خربة فصايل(، )ويامينا/ بيتا(، ) طيبارية/طبريا(، )ديسوبوليس/ اللد(، ) البثروبوليس/ بيت 

 رين (، )قيصرية/ قيسارية( وغيرها من المدن.جب

بنى وقرية،  (442)مدينة و (31)في القرن الرابع للميالد في فلسطين  توقد وجد

وقد  ،صور والمدارس والحمامات واألسواقالمعابد والهياكل والحصون والقالع والق :الرومان

عة الحياة فيها قد أخذت طبيعة كان الزي اليوناني ما زال سائداً في المدن خاصةً وقد كانت طبي

 ،وسباق العربات والصيد لمصارعةألعاب ا :الحياة اليونانية والرومانية، فانتشرت في المدن

 المباريات الموسيقية والتمثيليات والمسرحيات.  :وكذلك

، وفي قيسارية وعسقالن وغزة :ومن أشهر المدن حضارة في العهد الروماني كانت

واستقرت معظم القبائل في بيوت حجرية وقد اتجه الرومان إلى بناء  الريف ازدهرت الزراعة

 السدود والقنوات. 

 .: حدد في شكل نقاط  التقسيمات اإلدارية لفلسطين في العهد الروماني2تمرين

1. .................................................................................................... 

2. .................................................................................................... 

3. .................................................................................................... 
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الكتان والنسيج والصباغة، وساهمت الطرق  :وفي الصناعة اشتهرت فلسطين بصناعة

الرومانية في تشجيع التجارة، وظلت اللغة اآلرامية هي اللغة المحكية الدارجة، واللغة اليونانية 

 تعليم، وكانت أيضاً لغات خاصة للشعوب المتعددة.لغة األدب وال

 ر األثر في تاريخ فلسطين: متاز العهد الروماني بحدثين تاريخيين كان لهما أكباو

والدة المسيحية على أرض فلسطين ثم أصبحت في وقت الحق الديانة الرسمية : أولهما

 للدولة الرومانية، 

فقد ثار اليهود مرات عدة في عهد الرومان  نهاية اليهودية على أرض فلسطين، :وثانيهما

وقد تم سبيهم ولم يعد لهم من وجود  (هدريان)في عهد  (135)وأخضعهم الرومان منذ سنة 

يوشع بن )ن تعاليم المسيحية مناقضة كل التناقض لطبيعة عصر بني إسرائيل منذ إيذكر، حيث 

 في القرن الثاني قبل الميالد.  (نون

ريخ القديم أن بني إسرائيل كانوا يتعاملون مع شعوب المنطقة صفحات التا تحيث بين

بالسالح والقتل والتدمير لحضاراتهم فقد قاوم اليهود انتشار المسيحية، وقد ساعدوا الفرس في 

هدم تم القيامة ونقل الصليب إلى فارس، وكذلك  كنيسة وأحرقت (كسرى)احتالل القدس بقيادة 

 ما نهبت المدن.ك ،الكثير من األديرة والكنائس

فلسطين مكانة بارزة  تحتلا ولدى دراسة الفكر المسيحي والحضارة في عهد الرومان

فقد اشتهر فيها عدد من المدارس الالهوتية والمكتبات. في قيسارية أسس )أورجينس( في أوائل 

د قالالهوت والفلسفة والمنطق والهندسة و :القرن الثالث الميالدي مدرسة لالهوت كانت تدرس

ً انشأ اأتث يحعلى مكتبة ضخمة  تحتوا ها طالب العلم من خارج فلسطين وفي قيسارية أيضا

)بمفيليوس( مدرسة ثانية مواصالً عمل )أوريجينس(، وقد ضمت المكتبة في مدرسته ثالثين ألف 

 كتاب. وفي القدس أيضاً وجدت المدارس ووجدت مكتبة ضخمة أنشأها األسقف اسكندر.

من أهم المدارس العامة منذ القرن الثاني للميالد فاشتهرت بتدريس وكانت مدارس غزة 

المرحلة العديد من  تلكالفلسفة والبالغة واشتهرت أيضاً مدرسة الحقوق في قيسارية، وظهر في 

 287م، والقديس )هيالريون( 165-100القديسان )يوستينوس(  :المؤرخين والفالسفة، وأشهرهم

 م . 340-260( م،  والمطران )بوسابيوس371-

وفي العهد البيزنطي المسيحي ازدهرت المدارس والمكتبات والمؤلفات واشتهرت من 

قيسارية وعسقالن وغزة ومن أكثر المدارس شهرة مدرسة الخطابة المسيحية في غزة.  :المدن

ور والتدريس في العهد البيزنطي كان باللغة اليونانية ، فالبيزنطيون اتخذوا اليونانية لغتهم بمر

 الزمن، وقد أطلق العرب على اللغة اليونانية البيزنطية اللغة الرومية .

ن طابعها كانت مرحلة مهمة من تاريخ فلسطين، إذ مهما يك تلكإن أجواء الحرية الفكرية 

 ،من الفكر الهيليني والروماني، فروحها كانت الروح المسيحية ةالفكري العام فهي مستقا

كان أجدادهم من مقدونيا أم أثينا أم روما، فهم أالمفكرين سواء  أولئكوبصرف النظر عن أصل 

قد ولدوا في فلسطين وعاشوا على أرضها وتشربوا من الحضارات المختلفة التي مرت على 

المفكرين والمبدعين هو أن عطاءهم  ألولئكفلسطين وتأثروا بها وأثروا فيها، وإن األثر األكبر 

 .األرض تلكتاريخ األرض ومن تاريخ الشعب الذي استقر على  الفكري كان تفاعالً مستمراً مع

وفلسطين منذ القرن السابع ومنذ انتمائها إلى العهد العربي اإلسالمي كان من طبيعة 

التطور أن يهاجر إليها المزيد من العرب وأن يصبح اإلسالم دين األكثرية من سكانها، غير أن 

 سماوية كان سمة العهد العربي اإلسالمي.التعايش الحقيقي بين أبناء الديانات ال
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 :الحضارة العربية اإلسالمية 

ار فلسطين بمكانة خاصة في الفكر اإلسالمي، وهي المكانة التي جعلتها محط أنظ يتحظ

 .ومهوى أفئدة المسلمين والعرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من مظاهر هذه المكانة أنها:و

لتي توجه إليها المسلمون للصالة مدة حيث كانت القبلة األولى ا قبلة المسلمين األولى: -1

ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، كما ثبت في حديث الصحيحين عن البراء قال" صلينا 

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، أو سبعة عشر 

 .شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة"

صى ثالث المساجد التي تشد إليها : يعتبر مسجدها األقوالصالة في مسجدها اإلقامةبركة  -2

الرحال في اإلسالم، والصالة فيه بخمسمائة صالة عما سواه من المساجد ، فعن أبي 

هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:"ال تشد الرحال إال إلى ثالثة 

سلم : مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد األقصى". وقال صلى هللا عليه و

"الصالة في المسجد الحرام بمائة ألف صالة والصالة في مسجدي بألف صالة والصالة 

 في المسجد األقصى بخمسمائة صالة".

الذي أسرى بعبده ليال   وقد ورد ذكر بركتها في قوله تعالى: "سبحان األرض المباركة: -3

ى: "ونجيناه من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله"، وقال تعال

ولوطا إلى األرض التي باركنا فيها"، قال ابن كثير: بالد الشام، وقوله تعالى بحقها: 

"ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى األرض التي باركنا فيها"، قال ابن كثير: بالد 

الشام، وقال تعالى:"وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة"، قال ابن 

لما فيها  ؛حسية ومعنوية لكوالبركة هنا س: القرى التي باركنا فيها هي بيت المقدس. عبا

ولكونها مقر األنبياء ومهبط المالئكة  ؛من ثمار وخيرات ولما خصت به من مكانة

 األطهار.

: وقد ورد تأكيد ذلك في قول هللا تعالى على لسان موسى عليه السالم األرض المقدسة: -4

رض المقدسة التي كتب هللا لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا "يا قوم ادخلوا األ

ً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن  خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما

؛ بمعنى الطاهرة، وقيل سماها مقدسةيخرجوا منها فإنا داخلون"، قال الزجاج: المقدسة 

نبياء والمؤمنين، قال الكلبي: األرض المقدسة ألنها طُّهرت من الشرك وجعلت مسكنا لأل

-ل النبي اهي دمشق وفلسطين وبعض األردن، وقال قتادة : هي الشام كلها، وفي ذلك ق

: "إن هللا بارك فيما بين العريش والفرات، وخص فلسطين -صلى هللا عليه وسلم

 بالتقديس"، وفي رواية" " هللا بارك في الشام، من الفرات إلى العريش".

 :ي الجدول التاليإمأل الفراغ ف: 3تمرين

 شواهد المكانة مكانة فلسطين في اإلسالم

  القبلة األولى

  بركة األرض

  أرض المحشر

  مسرى األنبياء

 

 



12 
 

إبراهيم، واسحق ويعقوب ويوسف ولوط وداود  :فعلى أرضها عاش وأقام أرض األنبياء: -5

وسليمان وصالح وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السالم ممن ورد ذكرهم في القرآن 

 الكريم وممن ورد ذكرهم في الحديث الصحيح نبي هللا يوشع عليه السالم.

سرى بالنبي محمد صلى هللا عليه أمسرى ومعراج النبي محمد صلى هللا عليه وسلم:  -6

وسلم إلى بيت المقدس، وفيها صلى باألنبياء الكرام، بما يعنيه ذلك من انتقال اإلمامة 

والريادة وأعباء الرسالة إلى األمة اإلسالمية، وهي األرض التي عُرج به منها إلى 

 السماء السابعة.

أرض فلسطين التي هي جزء فالمالئكة تبسط أجنحتها على  تحفها المالئكة المكرمين: -7

ففي الحديث الصحيح عن زيد بن ثابت رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا  ،من الشام

؟ يا رسول هللا وبم ذلك :صلى اله عليه وسلم يقول: "يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، قالوا

 قال: " تلك مالئكة هللا باسطة أجنحتها على الشام".

مام أحمد بسنده عن ميمونة بنت سعد موالة النبي صلى روى اإلأرض المحشر والمنشر: -8

هللا عليه وسلم قالت: يا نبي هللا أفتنا في بيت المقدس فقال: "أرض المحشر والمنشر". 

قال تعالى: "واستمع يوم يُناِد الُمناِد من مكان قريب". قال يزيد بن جابر في هذه اآلية: 

ي الصور، فيقول: "أيتها العظام النخرة، يقف إسرافيل على صخرة بيت المقدس، فينفخ ف

والجلود المتمزقة، واألشعار المتقطعة، اّن هللا يأمرك أن تجتمعي ليوم الحساب". وروى 

 عن قتادة أن المكان الذي ورد في اآلية هو صخرة بيت المقدس.

هي عقر دار اإلسالم وقت اشتداد المحن والفتن، فعن سلمة بن نفيل  عقر دار اإلسالم: -9

: "عقر دار اإلسالم بالشام"، وعن عبد هللا بن -صلى هللا عليه وسلم-ل: قال رسول هللا قا

: "إني رأيت عمود -صلى هللا عليه وسلم-عمرو رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا 

الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا نور ساطع عمد به إلى الشام، أال إن 

 شام".اإليمان إذا وقعت الفتن بال

إن أجر المقيم المحتسب كأجر المجاهد والمرابط في سبيل  أرض جهاد ورباط: -10

: "أهل -صلى هللا عليه وسلم-هللا، فعن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

الشام وأزواجهم وذرياتهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل هللا 

فهو في رباط ومن احتل منها ثغرا من الثغور فهو في  ،ائنفمن احتل مدينة من المد

: "يا معاذ إّن هللا عّز وجل -صّلى هللا عليه وسلم-جهاد"، وعن معاذ قال: قال رسول هللا 

رجالهم ونساؤهم وإماؤهم  :سيفتح عليكم الشام من بعدي: من العريش إلى الفرات

فهو  ،من سواحل الشام أو بيت المقدسمرابطون إلى يوم القيامة. فمن اختار منكم ساحالً 

 في جهاد إلى يوم القيامة". 

لبيت المقدس: "أنت جنتي وقدسي وصفوتي من بالدي،  -عّز وجل-قال هللا  وعن كعب قال:

من سكنك فبرحمة منـي، ومن خرج منك فبسخط مني عليه". ولما علم الصحابة تفضيل الشام 

 م على ما رواه الوليـد بن مسلم.سالالعليه أت النبي على غيره رحل إليه منهم عشرة آالف عين ر

وفي األحاديث التي يفسر ويقوي بعضها البعض أن الطائفة المنصورة الثابتة على الحق 

تسكن الشام وخصوصا بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، فعن أبي أمامة مرفوعا إلى النبي 

هرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى صلى هللا عليه وسلم قال: "ال تزال طائفة من أمتي ظا

؟ قال: "ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس"، كذلك"، قيل يا رسول هللا أين هم يأتيهم أمر هللا وهم

خياَر عباده إلى بيت المقدس وإلى  -عّز وجل-وعن عطاء قال: "ال تقوم الساعة حتى يسوق هللا 

 األرض المقدَّسة فيسكنهم إياها".

: "يجنّد الناس أجناداً فجنداً بالشام -صلى هللا عليه وسلم–سقع قال رسول هللا وائلة بن األ وعن

ً بالعراق، وجنداً بالمشرق وجنداً بالمغرب، فقلت يارسول هللا إني رجل  !وجنداً باليمن، وجندا

نها صفوة إف ؛حديث السن فإن أدركت ذلك الزمان فأيها تأمرني يا رسول هللا! قال: عليكم بالشام
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لى في أرضه، يسوق إليها صفوته من خلقه، فاذا أبيتم فعليكم باليمن فاسقوا بغُدُره، وقد اتعهللا 

 تكفّل هللا تعإلى لي بالشام وأهله".

من عقيدة المسلمين  اً هذه مكانة فلسطين من الناحية الدينية، وهي مكانة جعلتها جزء

حيات الكبيرة التي قدمها المسلمون ووجدانهم، وقد تعمقت هذه المكانة بالفتح اإلسالمي لها والتض

الخلفاء واألمراء والحكام، وشهدت هجرة  :للدفاع عنها والحفاظ عليها، وحظيت باهتمام وحفاوة

الصحابة والتابعين والعلماء ونسلهم فيها، بينما برز عدد من أبنائها كعلماء  :وإقامة الكثير من

 وقادة ورجال حكم.

 

 :فلسطين في العهد اإلسالمي 

دأت شمس الحضارة العربية اإلسالمية في القرن السابع للميالد، ومن صفحاتها األولى ابت

)غزوة:  :بحقها ومحاوالته فتحها وتأمين السير إليها، مثل -صلى هللا عليه وسلم-ما قاله النبي 

بعث أسامة( ثم في جهود الفتح التي قادها أبو بكر الصديق ثم الخليفة عمر بن ثم تبوك فمؤتة 

أرض )اليرموك، أجنادين،  :طاب، الذي تحقق الفتح في عهده عبر معارك فاصلة أهمهاالخ

الوحل، معارك الساحل، وفتح بيت المقدس(، ومشاركة كافة القادة في مهمة الفتح وعدم ، الرداغ

 .د كما حدث في فتوح بقية البلداناقتصار فتحها على قائد واح

ً أراد أن يوزع هذا ال -عز وجل-وكأن هللا  ال ينفرد ففضل بين الصحابة الكرام جميعا

بفتحها أحد كما حدث في بقية الفتوح اإلسالمية وكأن هللا أراد أن يوزع ذلك الفضل على الصحابة 

 الكرام، لتتحقق البركة ويسمو المقام.

التي  المباركة، هاأرضتكريس السيطرة العربية على اإلسالمي  هافتحشهدت فلسطين ب

كالعمالقة وقحطان وطسم وجديس وسواها من القبائل  :ء منذ فجر التاريخماسكنها العرب القد

 فإن ذكرها بقي محفورا في وجدان العرب ومعارفهم. ،وإن اعتبرت من القبائل البائدة ،العربية

ً من الزمن تواصاًل  تواصلت الحضارة العربية اإلسالمية دون انقطاع ثالثة عشر قرنا

كانت فلسطين أسرع البلدان في تقبل وامية العربية لغة القرآن الكريم، طبيعياً، بلغة واحدة هي الس

 .التعريب وكانت الكنائس في فلسطين أولى الكنائس الشرقية التي رتلت فيها الصالة بالعربية

الجهة الوحيدة التي سار لفتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،  ون بيت المقدس هكما أ

، (العهدة العمريةـ)نها، وعاهد أهلها فيما عرف بمرة لمعالجة شؤووترك دار الخالفة أكثر من 

 .ين المسلمين وإخوانهم المسيحيينالتي نظمت العالقة ب

 

 

 

 

معاوية بن : األمويين على أخذ البيعة في بيت المقدس أولهماحرص اثنان من الخلفاء و

 .سليمان بن عبد الملك :وثانيهما ،أبي سفيان

فصوالً كاملة في ربوعها فكان  امضوألكثير من الخلفاء الذين وقد استهوت فلسطين ا

سليمان في الرملة، ثم معاوية وابنه يزيد من بعده، يمضيان فصل الشتاء بجانب بحيرة طبريا، 

بن ده ابنه عبد الملك، وقد طلب عمر ومروان بن الحكم في الغور وقد توفي في طبريا، ومن بع

وروا بيت المقدس ويقسموا يمين الطاعة والعدل بين الناس في عبد العزيز من جميع والته أن يز

 مسجدها.

 :4تمرين كتابي 

لو طلب منك تلخيص أهم المراحل التاريخية لفلسطين في العهود اإلسالمية 

 المختلفة...ماذا تكتب؟
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 ترداده بيت المقدس من الصليبيين،واس معركة حطين،أما سيرة صالح الدين وقيادته 

أحد الرموز الخالدة في التراث العربي وفهي الدليل على كونها المقياس والمعيار لسلطة الدولة،

 اإلسالمي. 

مدينة يظهر من خالله الترابط الوثيق بين اإلسالم والعروبة  وليس هناك من تاريخ

ً فلم يستمر أبناء األديان  ً أو طائفيا كتاريخ بيت المقدس، هذا التاريخ الذي ما كان عنصريا

ساهموا في بناء الحضارة العربية اإلسالمية  بلالسماوية األخرى في ممارسة طقوسهم فحسب، 

 بمفهومها الشامل.

 

 

 

 

 

 

 يلي عرض لبعض جوانب الحضارة اإلسالمية في فلسطين التاريخية:وفيما 

تذكر  عهود السابقة حتى العهد العثمانيكانت فلسطين في جميع ال ـ التطور اإلداري:1

 .إلسالمية بأرض فلسطين أو فلسطين)فلسطين( كما ذكرت في أخبار الفتوحات ا اسمب

ليسهل حكمها،  ؛سام إدارية كبيرةولما اتسعت الدولة في عهد عمر قسم البالد إلى أق

وجعل فلسطين قسماً قائماً بذاته وكان يعين على األقسام أو األقاليم )والياً( من أهل الثقة والكفاءة، 

يستمد سلطته من الخليفة الذي كان يجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وليس له مطلق 

 ً  إلى مناطق دعيت بالممالك فكانت منها المملكة السلطة. في العهد المملوكي قسمت البالد داخليا

 الغّزية من حيفا حتى رفح، ومملكة صفد إلى الشمال من حيفا. 

ً إلى  تقسمحيث ت فلسطين تعرف بسوريا الجنوبية، وفي العهد العثماني أصبح داخليا

 والقدس المستقلة أصبحت تتبع الباب (سنجق)رفية مرادفها بالتركية متص :ثالث متصرفيات

، وذلك لمكانتها الدينية، ومتصرفية عكا، ومتصرفية م1874مباشرة في االستانة منذ سنة العالي 

 نابلس وقد ألحقت هاتان األخيرتان بوالية الشام ثم والية بيروت .

لم يكن للتقسيمات اإلدارية األخيرة أي أثر في تغيير طبيعة المجتمع والسكان أو في و

طقة، غير أن الصهيونية استغلتها لالدعاء أن فلسطين قد اندثرت سلخ فلسطين كجزء من هذه المن

ً ومجتمعا، والواقع أن  التقسيمات هي دليل إضافي على وحدة المجتمع في بالد الشام  تلكاسما

وفي قلبها فلسطين، وإال لما كان سهال أو ممكنا إلحاق عكا ونابلس بالشام تارة وببيروت تارة 

 أخرى. 

ما أن استتبت فتوحات الشام في عهد الخلفاء الراشدين  والحضاري: ـ التطور العمراني2

حتى ابتدأت هيكلية الدولة المنظمة تظهر في عهد عمر بن الخطاب، فهو أول من نظم الدواوين  

ً للبريد، وأول من عين القضاة وأول من أنشأ الكتاتيب )المدارس(، )الوزارات(،  ووضع نظاما

معاذ بن جبل، وعبد الرحمن  :وكان على رأسهم ء إلى فلسطين،وأرسل عمر بن الخطاب العلما

 بن غنم، وعبادة بن الصامت أول القضاة في بيت المقدس.

وقام بتشييد المدن،  -مسجد عمر  -أقام عمر المساجد في فلسطين وفي بيت المقدس كما 

،  كما أعاد قام معاوية بترميم مرفأي عكا وصور، وحّول عكا إلى دار هامة لصناعة السفنثم 

 :5تدريب 
ارة اإلسالمية في فلسطين بجملة من السمات والمميزات، امتاز التطور اإلداري للحض

 اذكرها على شكل نقاط:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 
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عبد الملك بن مروان بناء عسقالن التي دمرها البيزنطيون، ورمم المساجد واألحياء في قيسارية 

وعكا وكانت قمة أعماله بناء المسجد األقصى المبارك ومسجد قبة الصخرة المشرفة، الذي تممه 

 ً ه من القبب واألعمدة اوحتايعتبر من المباني الفخمة بما  ، الذيوزواقة من بعده ابنه الوليد عمرانا

 الشاهقة والرخامية المنقوشة والمذهبة. 

بنى مدينة على ضفاف وفي واآلبار وأصلح الطرق، اشكما شيد الوليد المصانع والم

 بحيرة طبريا الشمالية. 

 

 

 

ا من أهم المدن كما بنى سليمان بن عبد الملك مدينة الرملة والجامع األبيض،وجعله

ً وحضارة،  نى هشام بن عبد الملك كفر الم )قضاء حيفا(، وبنى العديد من القصور بثم عمرانا

منها قصر هشام في أريحا. وقد تحدث الناس في عهد بني أمية عن الفتح وتعريب الدواوين 

 وصك العملة والعمران وكان لفلسطين نصيب األسد منها.

رم الشريف وترميمه، وفي العهد العباسي اهتم العباسيون ببيت المقدس وقاموا بعمارة الح

ول أّمه التجار من مختلف هدهم سوق كبير في منتصف تشرين األوفي بيت المقدس أقيم في ع

تولى قد تأثرت مباني الحرم المقدسي، وف ؛األمم، وفي عهد المأمون أصاب الزلزال فلسطين

اجد وشهد العصر العباسي نهضة علمية، وأصبحت المس، المأمون اإلشراف على عمارة الصخرة

  .العهد بالعدل واالستقرار واألمن لكمعاهد للعلم وفي كل منها مكتبة لطالب العلم، وقد اتصف ذ

وقد حرص الخلفاء العباسيون على تولية أمير عباسي على فلسطين، ولكن بعدما كثرت 

 ؛االعتداءات البيزنطية على ثغور الشام في أنطاكية وطرسوس والمصيصة وغيرها من الثغور

لدفع الخطر البيزنطي، خاصة مع  ؛ليفة المعتمد أن يولي أحمد بن طولون أمر الشامالخ ىرأ

انشغال دولة الخالفة بالقضاء على ثورة الزنج في البصرة، فخرج ابن طولون بحملة إلى الشام 

 .م وضم الشام إلى حكمه878في عام 

بفلسطين، وكانت وكان ابن طولون رجل دولة من الطراز األول، وقد أبدى اهتماما كبيرا 

إبنه خماروية يكثر من االقامة في القدس، وفي عهد الطولونيين تم بناء قلعة يافا، وإنشاء القاعدة 

في عهدهم رجال العلم منهم البحرية في عكا وتقوية حصونها وإقامة حدائق الحيوانات، وظهر 

 .بن أحمد اللخمي من طبريا، والعباس بن محمد بن الحسن من عسقالن سليمان

على دفن أمرائهم في القدس، وقد وصفت القدس في العهد  اإلخشيديونكما حرص 

كان عليها حصن له ثمانية أبواب من الحديد، بنيانها حجر، وال أتقن من بنائها، وال  االعباسي بأنه

أنظف من أسواقها، وال أكثر من مساجدها، وبعد وفاة كافور عمت الفوضى واالضطرابات معظم 

 .الشام وتدهورت أحوالهاحاء مصر وأن

، العباسية في حكم مصر وبالد الشام ولم تمضي مدة طويلة على موته حتى انتهت الفترة

للعلم مكانته وتم بناء األزهر الشريف،  تدخلت فلسطين في حوزة الفاطميين، وفي عهدهم عادف

  .ه كانت تحتوي على مائتي ألف كتابإن مكتبت :حول الجامع إلى جامعة وقيل ثم

وفي بيت المقدس شرع في عهدهم ببناء سور القدس الشهير، كما بنى سوراً للرملة. ومن 

في بيت المقدس، واهتموا ببناء الخانات  اً ي فقد بنوا مشفى كبيرامآثر الفاطمييين االهتمام بالمشف

 لتسهيل أمور التجارة وبنوا الكتاتيب.

 :6 تمرين

اعتبرت الحضارة اإلسالمية سابقة لكثير من الحضارات البشرية في الجوانب 

 .كيف تثبت هذا االدعاء؟.العمرانية.
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به البالد حتى بعد خروجهم،  ساهم الصليبيون في فن العمران في فلسطين، وقد تأثرت

في، وبنوا في القدس أسواقاً افقد اشتهروا ببناء الكنائس وترميم ما تهدم منها وبناء القالع والمش

عتليت  :أما قالعهم فكانت على نمط القرون الوسطى في أوروبا ومن أهمها في ،تجارية

 وارسوف والقسطل وعسقالن...وغيرها.

ل بناء سور القدس وإنشاء المدارس، ومن أهمها المدرسة وفي عهد األيوبيين تم استكما

الصالحية، وأنشىء البيمارستان )المشفى( في قلب مدينة القدس، وكان التدريس في عهد 

بلغ عددها حيث عرفت في فلسطين المدارس العلمية كما ن وقفاً على الكتاتيب والجوامع، األيوبيي

 بة ضخمة.سبعة في القدس وقد احتوت كل منها على مكت
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عمرانياً، أضاف األيوبيون إلى الحرم الشريف والى حرم الخليل المنابر واألروقة 

وأنشأوا العديد من المساجد والمباني وبنوا القالع في أكثر من مكان للحماية، وأقاموا في خليج 

الخانقاة لحماية المقدسات في الحجاز، ومن آثارهم حتى اليوم في القدس:  ؛العقبة حصن فرعون

 تحول إلى دار للمجاهدين.ثم اط الصالحي( في المدينة القديمة الصالحية )الرب

وفي عهد السلطان بيبرس)عهد المماليك(، كان التقدم في العلم والعمران يسيران على 

خطين متوازيين هما: صدّ المغول وإخراج الصليبيين، والقيام باإلصالحات العديدة في الزراعة 

البريد، وفي عهده جدد ما تهدم من قبة الصخرة كما جدد في حرم الخليل وأقام  والري وتنظيم

 الجوامع والمشاهد لألنبياء والصحابة األوائل.  :العديد من

فقد بنى على مقام النبي موسى قبة ومسجدا"، وجدد سماط إبراهيم الخليل، ومن الصحابة 

ي الغور وجعفر الطيار في مؤتة.  وبنى بنى لهم األضرحة: أبو عبيدة عامر بن الجراح ف نالذي

الطرق والجسور واألبراج وحصن المدن والمدارس، وقد أنشأ في غزة مكتبة ضمت اآلالف من 

 الكتب. 

وفي عهد المماليك استعملوا في بناء البيوت النقش والزخارف والحجارة المتعددة 

ان وتسعون بيتاً من العهد ثم م1967األلوان، وفي مدينة القدس وحدها وجد حتى حرب حزيران/

المملوكي ولعل أجمل مبانيها قصر المظفرية. ووصل التعليم في عهد المماليك إلى مرحلة 

كان الطالب بعدها يعطي إجازة في التدريس أو الفتوى. وفي فقد ص والدراسة العالية. اصتخاال

 ضيات.الطب والفلك والهندسة والتاريخ والجغرافيا والريا :العلوم كانت دراسة

ً ومنشآت متعددة من مدارس  وفي عهد العثمانيين أنشأ السلطان سليم في فلسطين قالعا

وجوامع، وعمرت في عهده قرية دير األسد من أعمال عكا. وفي عهد الجزار كانت له آثار 

ظاهرة إلى يومنا في عكا، فقد بنى بها سورين وثكنة عسكرية وسوقاً تجارية وحمامات وخانات، 

لجامع الشهير باسم جامع الجزار، وفي عهدهم تم تجديد مباني مدينة يافا وإقامة سد كما بنى ا

 ضخم وجامع، وجرت إصالحات عمرانية منها تعمير قرى مهدمة. 

اإلسالمية. وكون أكثرية سكانها من  -ساهمت فلسطين في تطور الحضارة العربية لقد 

ة هذه الحضارة  فقد ساهم في بنائها جميع العرب المسلمين فال يعني ذلك أنهم كانوا وحدهم بنا

 القاطنين في كنفها من عرب مسيحيين، وعرب يهود ومن مسلمين غير عرب. 

 : 7تمرين

أمام كل اسم من أعالم الحضارة اإلسالمية في فلسطين، ضع ما يقابله في مجال 

 اإلنجاز التاريخي:

 المجال الشخصية

 عبد الملك بن مروان -1

 صالح الدين األيوبي -2

 السلطان سليم -3

 بيبرس -4

 ابن طولون -5
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ويرجع أبناء فلسطين بأصولهم الحضارية والعرقية إلى آالف السنين، إلى العهد الذي 

ً كنعانية  :اشتهرت فيه مزدهرة. أريحا ويبوس وأشدود وعكا ويافا وغزة وغيرها بصفتها مدنا

فأبناء فلسطين هم أحفاد الشعب الكنعاني وأحفاد األقوام والقبائل كلها التي استقرت في البالد. 

لقة ، اإلسماعيلين، أبناء فلسطين اليوم يعتزون بذكر القبائل العربية البائدة : العما

 وغيرهم .المديانيين..

وطن العربي، وإن أما السمات القومية لشعب فلسطين فسمات عربية وهي جزء من ال

كان فانتماء أبنائها إلى األمة العربية اإلسالمية قد فتح اإلفاق أمامهم للمساهمة في بناء حضارتها، 

 الشافعي. اإلماممنهم الذين منهم كبار العلماء والفقهاء والمؤرخين واألدباء 

ي إن هذه الحضارة التي أقامها الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين هي رد واضح وجل

على االدعاءات الصهيونية التي عملت وتعمل على إلغاء الوجود العربي الفلسطيني ليحل محله 

ً رد على التهم اإلسرائيلية القائلة بأن فلسطين لم  :الوجود االستعماري الصهيوني، وهي أيضا

توجد عبر التاريخ بل كانت إسرائيل، وإن القدس كانت بمنأى عن عواصم الخالفة مما أدى إلى 

ً برعاية الخلفاء وعواصم  إهمالها وإهمال فلسطين، فالقدس كانت أوفر المدن العربية حظا

الخالفة،وهي رد على الزعم بأنه ال يوجد عرب في فلسطين بل مجموعة من الشعوب 

 والجماعات المختلفة. 
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ة منذ فجر التاريخ، بفعل الكثير من مما سبق يتضح أن فلسطين شكلت أرض الحضارات البشري

العوامل المحفزة لقيامها، إلى أن جاءت الحضارة العربية اإلسالمية لتعتبر ذروة الحضارات 

اإلنسانية كلها جمعاء، بما قدمته ألرض فلسطين من معان:ٍ دينية وتاريخية وفكرية وسياسية، 

 .فباتت فلسطين قبلة العرب والمسلمين من جميع أنحاء األرض



19 
 

خليل عثامنة، فلسطين في خمسة قرون: من الفتح اإلسالمي حتى الغزو  -10

 . م2002روت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، (، بي1099-634الفرنجي) 

 .م1998، لندن: فلسطين المسلمة، 3محسن صالح، الطريق إلى القدس، ط -11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 الصهيونية: الفكر والممارسة

 الثانيهداف الفصل أ : 

 عزيزي الطالب : يتوقع منك بعد دراستك هذا الفصل أن تكون قادراً على أن : 

 هم األسباب التاريخية التي أدت لظهور الحركة الصهيونية. تتعرف إلى أ -4

 توضيح أهم الشخصيات اليهودية المؤثرة في ظهور الحركة وبلورة أفكارها. -5

 العوامل الدينية والسياسية التي دفعت باليهود الختيار فلسطين لتكون وطناً لهم. -6

 

  الوسائط المساعدة : 

جع المثبتة في نهاية الفصل، إلى جانب الوسائل يمكن للطالب الرجوع إلى المصادر والمرا

 المساعدة التالية:

 غزة. –التابع لجامعة األمة للتعليم المفتوح  ( Moodle)نظام  -3

 الموقع اإللكتروني:  -4
%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8http://ar.wikipedia.org/wiki/

A%D8%A9 

 

  الفصلأقسام : 

  أوالً: اليهود والتحوالت الكبرى في أوربا

 ثانياً: آراء المفكرين اليهود حول المشروع القومي

 ثالثاً: العالقة التاريخية بين الصهيونية واالستعمار

 رابعاً: االتجاهات السياسية في الحركة الصهيونية

 تمر بازل التأسيسي: مؤخامساً 

 اً: التشكيالت السياسية والعسكرية الصهيونيةدسسا

 م1948: االستيطان الصهيوني قبل قيام الدولة سابعاً 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9


20 
 

 مقدمة:

البد لفهم مضامين الفكرة الصهيونية ومشاريعها وبرامجها ومصطلحاتها وجذورها 

 ً تميزت بحفاظها  حيثر اليهودي، من فهم ودراسة التاريخ والفك التاريخية كحركة يهودية أساسا

على الترابط المستمر بين أهداف الماضي وأعمال الحاضر ومخططات المستقبل، واستغلت 

 ،كفكرة توراتية، الظروف الدولية واألطماع االستعمارية في تحويل فكرة "العودة" إلى فلسطين

 إلى عمل سياسي واقعي.

لحق بفلسطين بدعاوى، أولها الزعم وقد ارتكز مؤسسو الحركة الصهيونية في إدعاء ا

بنقاء العنصر اليهودي  :، وقالوا(الشعب المختار)أسموه  ،بأن اليهود يشكلون شعبا أو أمة

وفرادته، وأنه من غير الممكن أن يندمج مع بقية الشعوب، وأن العنصر اليهودي يواجه اضطهادا 

ضمن دولة تخصه وتعبر عنه وعن ال لشيء إال ألنه يهودي، لذلك ال بد لهذا العنصر أن يعيش 

 الدعوى بمثابة حجر الزاوية في العقيدة الصهيونية. تلكيهوديته، وكانت 

نية، تفهمها الصهيونية على أنها روحا حمل جمالً والذي ( أرض الميعاد)أما مصطلح 

ً  وليس غزواً  (عودة) ً  اً ، وليس استعمار(أرض األجداد)، والدة ثانية في واستالبا  استيطانيا

ً ع عتبر الكيان اإلسرائيلي مملكة إسرائيل الثالثة التي بشرت بها كما األرض فلسطين،  نصريا

 التوراة والتلمود.

لك الحقب التي تتوافق مع احتالل كما تفهم الصهيونية تاريخ فلسطين على أنه فقط ت

يث، وبذلك لها )تواريخ الكتاب المقدس( أو االحتالل الصهيوني لها في العصر الحد( العبرانيين)

 اً فقد طمست عشرين قرنا واعتبرتها فترة خالء تاريخي، واعتبرت الشعب الفلسطيني موجود

 (20: 1:22ليحرس األرض حتى مجيء اليهود، كما جاء في التوراة )سفر  ؛فقط

لت الصهيونية المعاصرة على تسويق جميع األفكار السابقة والتي لم تكن جديدة وقد عم

ة لصيق ين هذه األفكار وهذا الركام الهائل من األساطير الدينية والتاريخفي حقيقة األمر، بل إ

بالدين اليهودي نفسه، ويرجع تاريخه إلى ما قبل الصهيونية بقرون طويلة، ومنذ أن كانت هناك 

 يهودية ويهود على وجه األرض. 

ذه لما كان اليهودي كفرد يرتبط بفكرة الخالص الروحي، فإن الصهيونية جعلت من هو

أرض )الكاملة ال يمكن أن تكون إال في الفكرة أحد مرتكزاتها، فزعمت أن الحياة اليهودية 

حيث يستطيع اليهودي العيش، وممارسة طقوسه الدينية بحرية تامة، بعيدا عن أية  (الميعاد

 االندماج. مكانت متصلة باالضطهاد أأمؤثرات خارجية، سواء 

ات إلى أن لتصورات التلمودية، وتتجه أغلب التفسيروتعتبر فكرة )المسيائية(، من أهم ا

ألن اليهود  ؛أكثر منها فكرة الهوتية وتأملية (عقيدة سياسية وعملية)هذا التصور هو بمثابة 

علقوا آمالهم على مجيء ذلك  حيثوجدوا فيها صمام أمان ينفسون بواسطته في أوقات األزمات، 

يهودي عن الجبروت والقداسة، ويسود تصور ، وأحاطوه بهالة من (المخلص)أو  (المحرر)

سيغلب أعداء و ،"ينحدر من ساللة داود هالمخلص، وعن عصره، بأن (المسيح)أو  (المسيّا)

 (العودة)إلى حد كبير في اإلبقاء على أمل إسرائيل، وسوف يسترجع فلسطين". وقد ساهم ذلك 

 ً  في نفوس اليهود. حيا

ين عن غيرها  من بقاع العالم، وهو ال يتحدث كما أن التراث اليهودي ميز أرض فلسط

عنها إال بصيغ المبالغة وأفعل التفضيل، ويرى أن ثمار هذه األراضي "أفضل من ثمار سائر 
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األراضي ومجرد سكناها يوفر فرصا للخالص تكاد تكون قدسية"، وتتأكد ميزة هذه األرض حين 

 ترابها. وار األرض المقدسة أمن غب ةوضع في قبره أو تابوته حفنحيث تيدفن اليهودي 

"لقد أحاط األدب الحاخامي األرض بهالة من القدسية، وأغدق عليها صفات المبالغة، 

خارجها، وأن تعاليم التوراة اليمكن أن  بحيث جعل إمكان إقامة الشعائر الدينية كاملة مستحيالً 

هو فيها، بل أن وجوده فيها تنفذ كاملة إال في األرض المقدسة، وال يمكن ليهودي أن يتنبأ إال و

 ً ً ، ومن يعيش داخل أرض إسرائيل يمكن اعتباريجعل االنسان حكيما أما المقيم خارجها  ،ه مؤمنا

 نسان ال إله له".إفهو 

، فإنها توازي مساحة ما وبالنسبة لمساحة هذه األرض التي جرى ويجري الحديث عنها

ى كل فلسطين وسيناء واألردن ولبنان ، والتي تضم في حدودها القصو(أرض إسرائيل)يعرف بـ

 ً ساحة التي سيتقدم بها إلى حدد الم (هرتزل) لكسوريا وشمال الجزيرة العربية، وذ من وبعضا

: "المساحة من نهر مصر إلى الفرات، والبد من فترة انتقالية لتثبيت مؤسساتنا يكون الً ائالدول ق

 ً  ."فيها الحاكم يهوديا

تحت عنوان  م1917شباط عام  15ية الرسمية في وذكرت صحيفة فلسطين الصهيون

: "إن الحدود التي نريد أن نتكلم عنها هي حدود فلسطين المستقبل، إن األرض (حدود فلسطين)

، أيام التوارة باالضافة إلى االمتدادات ةالالزمة تشمل إرث قبائل إسرائيل االثنتي عشر

 الضرورية للحفاظ على وحدة األرض وسالمتها". 

الحركة الصهيونية التأكيد عليها حتى بعد إقامة  حدود وبهذا المفهوم هي التي دأبتلهذه ا

التزامها الرسمي بالسياسة  م1955الدولة، فقد أعلنت الدولة في الكتاب السنوي الحكومي لعام 

التوسعية بالعبارات التالية: "إن خلق الدولة الجديدة ال ينتقص في حال من األحوال إطار الحدود 

 تاريخية ألرض إسرائيل".ال

وقد يدعي البعض أن التشبث باألرض في الفكر الديني اليهودي قاصر فقط على بعض 

المقوالت والنبوءات الدينية التي ظهرت مع النشأة األولى لبني إسرائيل، أو على آراء الصهاينة 

كرين العلمانيين من مف، ويتجاهل بذلك أراء ال(بوبر)أو المتصوفين أمثال  (كوك)المتدينين أمثال 

 .الصهاينة

رد الدكتور عبد الوهاب المسيرى على ذلك بقوله: "إن أي نظرة يلقيها المرء على وقد 

ا سطورة األمة المقدسة، بعد أن صاغوهأه بأن العلمانيين احتفظوا ببنية الكتابات الصهيونية تقنع

قومية اليهودية ال تستند إلى أي ، حيث يعتقد بأن ال(أمة الروح) صياغة علمانية فاستحدثوا مفهوم

أساس مادي معروف، وإنما تستند إلى التراث اليهودي والروح اليهودية، وأنها أمة ذات رسالة 

  ".خاصة

العلماني الليبرالي الغربي وشاركه في ذلك  (هرتزل)وقد دافع عن هذا المفهوم كل من 

لجدلي الصهيوني تأثر بدوره المادي ا (بيربورشوف)االشتراكي، بل إن دوف  (بن غوريون)ا

بفكرة األمة التي لها وضع متميز عن وضع كافة األمم، ثم إن فكرة أمة األنبياء والكهنة والمسحاء 

  .ين المفكرين العلمانيين الصهاينةالمخلصين ال تزال تجد بعض الصدى ب

بل االشتراكي تحدث كثيرا عن اليهودي العادي على أنه نبي وشهيد،  (وريونغبن ـ)اف

 مكانوا غير متدينين أأن كل اليهود "مقدسون سواء إالعلماني  (ليلينبلوم)ومسيح مصلوب، وقال 

 .أرثوذكس"

شار أأنه النبي المدجج بالسالم، كما  على (وريونغبن )ار أحد المؤلفين اليهود إلى اشأو

 على أنه نبي ومحارب". (جابوتنسكي) المؤرخ الصهيوني إلى (شاختمان)

 ود والتحوالت الكبرى في أوربا:اليهأوالا: 

مالذاً  (الجيتو)م إلى بقاع األرض، واتخذوا 130تفرق اليهود بعد شتاتهم عقب عام 

ً لهم، وانعزلوا عن السكان األصليين لبالد الشتات، إضافة  ها في تلك لمعاناة التي عاشولوسكنا
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تمعية ودينية وثقافية، البالد، والتي كانت تصل حد االضطهاد ألسباب سياسية واقتصادية وإج

 .اآلخر خاص بالتجمع اليهودي نفسه بعضها متعلق بظروف البلدان التي عاشوا فيها، وبعضها

ا جعل كل جماعة من اليهود تعيش منكمشة في مفاقم من صعوبات االندماج، موكل ذلك 

ً حيث انحصرت حياتهم في التجارة والمال والربا، مع إتباعها طرق (الجيتو) لشعائر الدينية ألداء ا ا

باالة( كاال، والحسيدية، هودية التلموديةوفقاً لمعتقد الجماعة أو الطائفة الدينية التي تنتمي إليها )الي

باالة( لالستحواذ على الفكر الديني كامع استمرار الجدال حول التلمود وكتاب الزوهار )كتاب ال

 ة لبلد الشتات.اليهودي، دون المشاركة في الحياة االجتماعية أو السياسي

 :8 سؤال التقويم القبلي

من خالل دراستك لعوامل ومميزات التواجد اليهودي في أوروبا: سجل في شكل نقاط محددة 

 أهم الفوائد والنقائص التي جنوها من تلك الظروف السياسية.

شهدت أوربا تحوالت كبرى، كان من شأنها إحداث تغييرات عميقة في عالقة الغرب وقد 

مع اليهودية، وقد بدأ ذلك بعصر النهضة وما قامت عليه من تحوالت معرفية وثقافية  المسيحي

ودينية وسياسية واقتصادية، وما أعقبها من ظهور لحركة اإلصالح الديني الكبرى في أوربا، 

وتبلور الكيانات السياسية في أوربا  ،والثورة على الكنيسة الكاثوليكية، ثم ظهور عصر القوميات

ر الحديث من بين تحوالت هامة أسهمت في إعادة صياغة طبيعة العالقة بين المسيحيين في العص

واليهود، من حالة عداء مستحكم بين الطرفين، إلى تبني شبه كامل للنبوءات والتصورات والقيم 

  .ودية الدينية في الحياة المسيحيةاليه

مارتن )ا القس األلماني وقد أسس لذلك حركة اإلصالح الكنسي البروتستانتي التي قاده

 في سويسرا. (ن وجون زونجلييلفاجون ك)في القرن السادس عشر بألمانيا، و (لوثر

عيسى ولد )ادها مارتن لوثر وإصداره لكتابه وبالنظر إلى أهمية التحوالت التي ق

 ً ا ، وخاصة فيما يتعلق بالمسيحية واليهودية وعالقتهما بفلسطين، فإنه يمكن رصد حجم هذ(يهوديا

 التحول في العالقة على النحو التالي: 

تمجيد البروتستانتية للعهد القديم، واعتباره مصدرا لفهم اإلنجيل، وتبني ما يتضمنه من  -أ

 مواقف وأراء ورؤى وتنبوءات حول فلسطين.

إقامة الربط الذهني والنفسي بين اليهود المعاصرين في أوربا، أي يهود القرن السادس  -ب

ليين القدماء، وقد كانت الكنيسة الكاثوليكية تقيم تمييزا قاطعا بين عشر، وبين اإلسرائ

شعب هللا )ثم تم النظر إلى اليهود بوصفهم  يهود األمس البعيد ويهود الحاضر، ومن

 ، بعد أن اعتبروا قتلة المسيح.(المختار

أرض )نتي من األرض المقدسة للمسيحيين تحولت فلسطين في الضمير البروتستا -ت

 .(أرض الشعب المختار)لى إ (المسيح

إعطاء اللغة العبرية قيمة دينية كبرى، والنظر إليها باعتبارها  -ث

لغة مقدسة )لسان الكتاب المقدس( وليس لغة هرطوقية، ومن 

ولم يكن "والجامعات ثم نشرها وتعليمها في المدارس 

ان غارقا في ك كنيس اليهودي أي دور في ذلك، فقدلل

 ."غيبياته وانطوائيته

عودة اليهود إلى فلسطين والقدس كما ان المسيحيين بإيم -ج

سبقها تة، وأن عودة المسيح عيسي تنبأت بذلك التورا

، وقد ظهرت في بريطانيا بين اليهود إلى فلسطين (عودة)

عدد من المسيحيين البروتستانت )حركة العودة(، ومؤسسها 

م، ثم انتشرت في فرنسا 1607-1562)توماس برايتمان( 

منحت اللغة العبرية 

في أوروبا مكانة 

مقدسة، وتم تعليمها 

في المدارس 

 والجامعات
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 الدانمرك. وهولندا و

 بأنه منحدرون من أصل واحد. :إدانه الكنيسة الكاثوليكية الضطهادها لليهود، والقول -ح

فقد حدث إنقالب داخل الكنيسة المسيحية، نحت فيه الكنيسة  ؛بناء على ما سبقو

في عالقتها مع اليهود يختلف تماما عن العالقة التاريخية المأزومة  جديداً  البروتستانتية نحواً 

با، ومما زاد من حجم تأثير ذلك التقارب بين وليهود والمسيحية الكاثوليكية في أوربين ا

الطرفين هو أن المذهب البروتستانتي أصبح مذهب األغلبية في دول أوربا الغربية، ووصل 

 إلى السلطة، وهو ما ساهم في انتشار تلك األفكار. 

مثل السماح لهم ببناء معابد وقد ساعد ذلك في حصول اليهود على كثير من االمتيازات 

أدبية، وانتشار تعليم اللغة العبرية كلغة  مدينية أ أكانت يهودية وطباعة ونشر الكتب العبرية سواء

مقدسة، وصدور براءة التسامح، وإلغاء انعزالهم، إضافة إلى إلغاء الشارة المميزة لهم عند 

 .قامةوا كالمواطنين أبناء بلد اإليكون كي ؛خروجهم من الجيتو

 

 

 

 

األوضاع أزمة اليهودية الحاخامية، وعدم قدرتها على  تلكفيه  توبالقدر الذي كشف

مسايرة الواقع الجديد، فقد ساهم ذلك في الجانب اآلخر من الصورة في ظهور الكتاب والمفكرين 

ى موس)اليهود المؤمنين بالحداثة والتطوير، منهم حركة التنوير اليهودية )الهسكاله( بقيادة 

  .والحركة اليهودية اإلصالحية (مندلسون

التجارية وتمويلهم ومشاركتهم في تأسيس الشركات  (المارانو)حركة يهود لها  ضافي

والتي كانت عامالً قوياً في نشر  ،التجارية واالستيطانية الكبرى للحركة االستعمارية وراء البحار

 بأفكارها. العلمانية وتعميمها في أوروبا وتأثر كثير من اليهود

لم يكن االعتقاد بوعد التوراة للشعب المختار وانتشار هذا اإليمان به في أوروبا كافيا 

 ً للبحث األكاديمي، بل أصبحت  لقيام الدولة اليهودية على أرض الواقع، ولم تعد اليهودية موضوعا

د عدة عوامل كان البد من وجولذا  ؛في أوروباصيغة واقعية مرتبطة باألزمة السياسية السائدة 

  .تصادية تكون هي الفاعلة المباشرةسياسية واق

من الناحية الشكلية وحتى الموضوعية أن يتولي الغرب من طريق مباشر  ولم يكن مقبوالً 

 ً منهم، بل البد أن ينسب إلى اليهود  وتوطين اليهود بدالً  ،طرد السكان األصليين في فلسطين علنا

  (.عادالستعادة أرض المي)شاق  جهد وعمل

ولذا نشطت الصهيونية ومفكروها في تجميع األفكار القابلة للتنفيذ، بعد ما أحكم الربط 

بين األفكار الدينية واألطماع السياسية الواقعية األوروبية في كل محاولة للحصول على نفوذ في 

  .منطقة الشرق األوسط، أو تدعيمه وتقويته

ما مكل من يريد موِطئ قدم في الشرق؛ كما أصبحت األفكار الصهيونية مادة خصبة ل

جعل فلسطين تقع في مركز السياسة األوربية وقواها المتصارعة، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا 

ية، والتي كانت فلسطين وألمانيا وروسيا، وذلك في إطار تعامل أوروبا مع أمالك الدولة العثمان

 .من ضمنها

األوروبي لليهود، واستغالل الظروف السياسية  لذا كان البد من استغالل الدعم المعنوي

، وربطها مع بعضها في رؤى ومقترحات للتنفيذ، في اواالقتصادية واألطماع االستعمارية له

وتردي أحوالهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية  الهجرة واالستيعاب،باة اليهود حين كانت معان

 .(المسألة اليهودية)بب في طرح ما عرف بـالس

التأثير ب واالجتماعية والثقافية في أوربا ساهمت التطورات السياسية واالقتصاديةلقد 

ثم متسارع لمشروع سياسي صهيوني بقيادة  ،في صورة تشكل بطيء على الجاليات اليهودية

 .يهودية ودعم أوربي استعماري غربي

: تتبع آثار تطور عالقة المسيحية باليهودية في القارة األوروبية، وأثرها على 9تمرين 

 المشروع الصهيوني
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شاركوا في  قد تهيأ للمشروع الصهيوني مجموعة من المفكرين اليهود الصهاينة ممنو

بلورة األفكار والرؤى الصهيونية االستعمارية، بما يخدم طموحات اليهود في إقامة كيان سياسي 

التاريخ )النصف األول من  ذلكإلى أن عالقة اليهود بفلسطين قبل  كفي فلسطين، مع اإلشارة هنا

 القرن التاسع عشر( بقيت منحصرة في كونها عالقة دينية عاطفية ليس إال. 

ا: آراء المفكرين اليهود حول المشروع القوميثان  يا

ألة اليهودية واالستيطان فيما يلي عرض آلراء المفكرين اليهود ومواقفهم من المس

 :(الوطن القومي اليهودي)ومشروع 

 

 :10 تمرين

 لمشروع الصهيوني على أرض فلسطينالمفكرين اليهود في تأسيس اعن جهود بإيجاز تحدث 

 م1878-1798( ا القلعييهود). الحاخام 1

أصبح في عمر مبكر حاخام الطائفة اليهودية في ثم ، البوسنةفي مدينة سراييفو بولد 

لما احتوته من دعوة  ؛صهيونية الدينية في العصر الحديثفي بعث ال هيوغسالفيا. ساهمت أفكار

األرض المقدسة، إلى خالص الشعب اليهودي بالعودة إلى التلمود والكابااله، وكذلك بالعودة إلى 

أرض فلسطين، أرض اآلباء تحت زعامة وقيادة بشرية يهودية دون انتظار قدوم المسيح 

إعادة بناء أسوار ثم نية، بناء الهيكل للمرة الثاثم خلص كما حدث في العودة من بابل، الم

 .أورشاليم

ن تكو كي ؛ويجب أن تكون العودة مصحوبة بإقامة المستوطنات اليهودية في فلسطين

ً (المسيح المخلص)مقدمة لظهور  وقد سجل  بقصد تعمير أرض الميعاد أرض اآلباء، ، وأيضا

لخالص الذاتي التدريجي، ودعا إلى ا (اسمعي يا إسرائيل)و (الخالص الثالث)أفكار في كتابي 

ة اليهود وأكد على وحد،(فريضة دينية)واالستيطان فيها  (لعودة ألرض إسرائيلا)واعتبار 

 .القومية

 يمكن تلخيص أفكاره فيما يلي:و

( فتح) يح المنتظر ليقود اليهود في حروبآخر سيسبق مجيء المس الزعم بأن هناك مسيح -أ

 فلسطين عنوة.

الدعوة إلى إنشاء شركة على غرار شركات التأمين وشركات سكك الحديد، لكي تتوسل  -ب

 إلى السلطان العثماني "ليعيد لهم أراضي فلسطين، لقاء إجارة سنوية".

وعة من حكماء اليهود الدعوة إلى عقد )كنيست( جمعية يهودية عمومية، تحت قيادة مجم -ت

 لتنظيم عملية السيطرة على فلسطين، وإنشاء المستوطنات اليهودية بها.  ؛)السنهدرين(

لجمع التبرعات والمساعدات المالية من أثرياء اليهود،  ؛إنشاء صندوق قومي يهودي -ث

 وطنات ولتهجير اليهود وشراء األراضي لهم.إلنشاء المستعمرات والمست

 إنشاء صندوق مالي يدعم االستيطان. -ج

اشتراك كل فئات اليهود في استثمار قرض قومي إلقامة  -ح

 المشروعات الخدمية لليهود في فلسطين. 

ة، وقد وضع بنفسه كراسا الدعوة إلحياء اللغة العبري -خ

قاء ألن ذلك على حد تعبيره "...لن يكتب الب ؛لتدريسها

 واالستمرار ألية أمة دون وجود لغة مشتركة لها..".

 وقد أسس القلعي جمعية لالستيطان في فلسطين لكنها لم تصمد

 مات هناك.ثم هاجر في أواخر أيامه إلى فلسطين طويال، وقد 
 

 م1874-1795( تسيفى هيرش كاليشر). أفكار الحاخام 2

كل تم تعميم الدعوة ل

استثمار بفئات اليهود 

إلقامة  ؛قرض قومي

المشروعات الخدمية 

 ليهود في فلسطينل
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، وقد كنت تخضع للسيطرة البروسيةي المقاطعات البولندية الغربية الت إحدىفي نشأ 

 ً  (لعييهودا الق)عاصر الحاخام  ،مات فيهاثم طائفة اليهودية في مدينة )ثورن( لل أصبح حاخاما

 ، والتقى معه في أفكاره.وتأثر به كثيراً 

ً من الحركة اليهودية  عاصر اضطهاد اليهود في روسيا القيصرية، كما كان قريبا

ج في المجتمع االستنارة بالمفهوم الغربي حيث جوهرها االندمااإلصالحية، ورفض دعوتها إلى 

فلسطين  (يعادأرض الم)ائما تقوم على ضرورة العودة إلى لذا كانت دعوته دالغربي )األغيار( و

ن مجيئه إنتظار لمجيء المسيح المخلص، حيث واالستيالء عليها بالقوة، دون اال (،أرض اآلباء)

من األسر البابلي إلى ض المقدسة )فلسطين(، مثل العودة القديمة في األر مرتبط بتجمعهم أوالً 

 ، وقد تضمن:(البحث عن صهيون)صدر كتابه أوقد  ،أورشاليم

خالص اليهود كما تنبأ األنبياء به يمكن أن يتم بوسائل طبيعية، أي بمجهودات بشرية  -أ

 دون أن يتطلب ذلك مجيء المسيح.

 تأخير. االستيطان في فلسطين يجب أن يتم بدون -ب

 إحياء التضحيات في األرض المقدسة مباح وضرورة. -ت

لتوثيق الصلة باالستيطان وتوفير الغذاء  ؛على العمل اليدوي، وخاصة الزراعيالتركيز  -ث

من جهة، ولتغيير الصورة النمطية لليهودي من جهة ثانية، تلك الصورة التي لصقت 

وأنه غير قادر على العمل إال في  باليهودي وقدمته على أنه ال يحترم قيم العمل المنتج،

 التجارة والنشاط الربوي. 

عن  مسؤوالً  م1864على إنشاء العديد من جمعيات االستيطان، وكان سنة  (كاليشر)عمل 

درة منه أنشئت المدرسة الزراعية مبابو ،في برلين ن(اللجنة المركزية الستيطان فلسطي)اء إنش

ً ته عية اإلليانس، ورغم ذلك فإن دعون مع جم، بالتعاوأمل إسرائيل (مكفيه يسرائيل)  لم تلق آذانا

 صاغية.

راؤه، كما قوبلت آاصة الحاخامات بالهرطقة، وقوبلت من قبل معارضيه وخ (كاليشر)تهم ا

المماثلة، بعدم التجاوب من قبل اليهود، إن لم يكن البرود، بسبب دعوتهما إلى  (لعيقال)آراء 

عجزة اإللهية، مما جعل اليهودية األرثوذكسية تناصبها العداء، تسريع الخالص، وعدم انتظار الم

ألن دعوتهما إلى االستيطان لم ترتكز على حاجة مادية ومبررات واقعية، فالرجالن لم يثيرا قط و

قضية حاجة اليهود إلى بلد خاص لتأمين وجودهم المادي، وقد أصبحت هذه القضية فيما بعد من 

 أهم بنود الصهيونية.

 

 

  

 

 م1935-1865( أبراهام يتسحاق كوك). الحاخام 3

يعتبر من أبرز مفكري الصهيونية، تتلخص جهوده في والمتاخمة لروسيا،  فى التفياولد 

شكل حلقات  ،التقريب بين الصهيونية والمتدينيين، وجمع األموال والرجال للحركة الصهيونية

قطاعات اليهود المتدينين حول المشروع كانت نواة للصهيونية الدينية، وساهم في التفاف أكبر 

لعمل على إقامة الصهيوني، وخاصة بعد أن أفتى بأنه من أجل عودة المسيح المخلص يتوجب ا

 .الدولة اليهودية

اني عشر، الذي أفتى بأن استيطان أخذ بفتوى ألحد كبار الحاخامات الهيود في القرن الث

ثمائة والستين، وأعلن أن يعدل جميع فرائض التوراة الثال (إسرائيل أرض)

وأنه ينتمي إلي  ،هو الذي تتحدث النبوءات في التوراة عنه فلسطين في الصهاينة المستوطنين جيل

باستيطانهم  الدين إال أنهم ينفذون تعاليم نوعلماني ، وأن الرواد رغم أنهم(الماشيَّح (عصر

 يح المخلص. ، ويسرعون مجيء المسفلسطين األراضي في

 :10 تمرين

 حدد أبرز الفوارق بين المفكرين اليهوديين في تبني المشروع الصهيوني من النواحي الدينية

 وأسسا لبداياته، هما: .........في كتابه ............ و............. في كتابه ..........

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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الدينية،  (مركاز هراف)سس مدرسة مؤمؤسس تيار الصهيونية الدينية، و يعتبر بحق

ية تمكن من إقامة العديد من الحركات الصهيونقد التي تعتبر المركز األول للتطرف الديني، و

 .كبرىمتدينة، وأقام الحاخامية الللشبيبة اليهودية ال (بني عكيفا) الدينية االستيطانية مثل حركة

الحاخام األشكنازي األول في عهد االحتالل البريطاني لفلسطين،  شغل )كوك( منصب

لمسائل الدينية، فقد كتب في الفكر والفلسفة، ويتبى امعالجته لكان غزير االنتاج، فباالضافة و

 التي تتلخص في:، همعظم المستوطنين اليهود في األراضي الفلسطينية أفكار

المنفى  أتلرؤية التقليدية اليهودية، التي رعكس ا ير طبيعية، علىرأى أن المنفى حالة غ -أ

اليهود، فهي أمر اإلله، والعقاب الذي حاق باليهود  جزءاً ال يتجزأ من التجربة الدينية عند

 .نتيجة الذنوب التي اقترفوها

ً في أفكاره وعواطفه وخياالته في -ب ً وصادقا أرض  ال يستطيع اليهودي أن يكون مخلصا

 ت. فاليهودية في أرض الشتات ليس لها وجود حقيقي.الشتا

 في الحياة اليهودية. (أرض إسرائيل)ني لمركزية إعطاء معنى دي -ت

 تعظيم قيمة االستيطان في فلسطين في حياة اليهود. -ث

الربط بين الدين اليهودي وجهود الحركة الصهيونية في السيطرة على فلسطين بعكس  -ج

 لك هرطقة. بقية الحاخامات الذين اعتبروا ذ

 واستخدام العنف لتحقيق ذلك. ،وطرد العرب (،أرض إسرائيل)المطالبة بضم كل  -ح

من السيطرة على اليهودية الحاخامية األرثوذكسية لحساب صهيونية عنصرية،  (كوك)تمكن 

 . (ناطوري كارتاكـ)لم يبق لها من معارضة دينية سوى بعض الجماعات اليهودية الصغيرة 

 م1875-1812 (موسى َهس  ). 4

، ونشأ نشأة دينية تقليدية، وحصل على قسط وافر من الثقافة بألمانيا (بون)في ولد 

ً أالتلمودية في مدينة بون بألمانيا، ودرس اللغة العبرية على يدي جده الذي   عده ليكون حاخاما

حق التوودرس التاريخ واآلداب الفرنسية واالنجليزية، ، حدى الطوائف اليهودية األلمانيةإل

   .فلسفةحيث أمضي معظم وقته في دراسة ال (بون)بجامعة 

في نفس الجامعة، لكنه اختلف معه  الطالب (كارل ماركس)نشأت عالقة وثيقة بينه وبين 

ه حكم بعد أن صدر علي م1848بعد صدور البيان الشيوعي، غادر ألمانيا في أعقاب ثورة عام 

ً ، وبدأ تحوله هانتيجة اشتراكه في ؛باالعدام ً  ناحية الصهيونية بعد أن كان شخصا ، ولم يكن عاديا

 يكترث باليهود أو اليهودية، بل يدعو للتنصر.

 

 

 

 

  

أن أصبح يعرف باللغة األلمانية، وما لبث  (بعث إسرائيل)كتابه المشهور  م1862أصدر عام 

 ، وقد ضمنه آراءه الصهيونية، على النحو التالي: (روما والقدس)فيما بعد باسم 

ً ( عودة)لدعوة إلى ا -أ أن المسألة اليهودية نشأت بسبب عدم  اليهود إلى فلسطين، زاعما

 .(الالمأوى)جود وطن لليهود، أو ما أسماه بـو

زعم بتميز وفرادة العنصر اليهودي، واعتبر أن اليهود مؤهلين لحمل رسالة التمدن  -ب

ف تكون مركزا والحضارة إلى الشعوب "المتخلفة" في افريقيا وآسيا، وأن القدس سو

الذي أنيطت به  (شمس الشعوب)الحضاري، وأن الشعب اليهودي هو  للتنوير واالشعاع

 مهمة إنقاذ العالم وإرشاده إلى طريق الخير والسالم.

 :11 تمرين

مشروع الصهيوني، ما هي أبرز من أبرز المفكرين اليهود المؤسسين لل (هس)يعتبر 

 آرائه الفكرية والدينية والسياسية التي اعتنقها، وبثها في صفوف أتباعه.
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مشكلة الالسامية أن حل  عارض دعوات إندماج اليهود في المجتمعات األوربية، مؤكداً  -ج

، وأن ذلك يجب أن (يهودية في إطار دولتهااألمة ال)يمكن أن تتم إال عن طريق تجميع  ال

 ً ً و ،فرنسا للقيام بهذا الدور يتحقق من خالل مظلة دولية، مرشحا بأن الدولة   زاعما

 اليهودية سوف تعبر عن مصالح العالم الغربي وثقافته.

دعا إلى إنشاء جمعية استيطان يهودية، على غرار تلك التي دعا اليها كاليشر لالستيالء  -د

ض الفلسطينية، وتنظيم عملية جلب المستوطنين اليهود من كافة أنحاء على األر

 المعمورة، وبشكل خاص من أوربا الشرقية.

يها من أراضي فلسطين ملكية تم السيطرة علتترط أن تكون ملكية األراضي التي اش -ه

 ،  وال يجوز نقل ملكيتها لألفراد. (للشعب اليهودي)عامة 

 م1894-1821 (ليوبنسكر). 5

مدينة بفي عائلة برجوازية من يهود روسيا، كان والده أحد زعماء الجالية اليهودية  نشأ

 (الهسكاله)ثقافة ل، من أعمال بولندا الروسية، حظي بثقافة علمانية باالضافة (توماشوف)

ثم امعة، ليحصل على إجازة في الطب، ، ثم التحق بالج(أوديسا)مدينة باليهودية، ودرس القانون 

 ً وهو  م،1856-1852بين عامي في أوديسا، ثم خدم كضابط طبيب خالل حرب القرم  عمل طبيبا

 ما شهد تحوله ناحية الصهيونية.

ه األولى بحتمية االندماج في المجتمع الروسي، فكان من مؤسسي تحياسنين آمن في 

 مجلة شجعت اليهود على التكلم بالروسية وتذوق األدب الروسي، لكن إنتشار االضطرابات ضد

النصراف إلى ل بهالندماج، مما دفع لقفال المجلة الداعية إلأدت م 1871اليهود في أوديسا سنة 

ً والطب وحده،  من األمل بنجاح االندماج في المجتمع  ساهمت تلك االضطرابات في تحرره جزئيا

 ً بعد االضطهادات التي تعرض لها اليهود إثر مقتل القيصر  منه الروسي، ثم تحرره نهائيا

 .م1881وسي الر

اعتبر و (،التحرر الذاتي)التي أودعها في كتابه  (ليوبنسكر)أهم أفكار ويمكن حصر 

 :بالنقاط التالية حجز الزاوية في الفكر الصهيوني الحديث

إقناع اليهود للتوجه إلى بلد يتفقوا عليه جميعاً، ورغم أنه لم يشترط فلسطين، لكنه  -أ

ضة أثرياء اليهود هجرة الطبقة المتوسطة اعتبرها أفضل األمكنة، وخاصة بعد معار

 اليهودية إلى أوربا الغربية.

أعطى المكانة العليا للبرجوازية اليهودية وخولها أحقية االشراف على تهجير ماليين  -ب

 اليهود إلى الوطن المقترح، على أن تبقى هي خارج ذلك الوطن للمساعدة.

ن، واعتبر أن التقدم وألنهم مختلف ؛هود أن يندمجوا مع الشعوب األخرىليس بمقدور الي -ج

 ً  لتحقيق المساواة بين اليهود وسكان البالد. في الحضارة ليس كافيا

، رغم (أبوي)ود سببه كون اليهود ليس لهم وطن اعتبر أن التمييز الذي يتعرض له اليه -د

كثرة أوطانه األم، فهم ال يتمتعون بمحور مركزي أو مركز ثقل، وليست لديهم حكومتهم 

وليس له بيت في أي  ،حاضر في كل مكان اليهودي"ن أتبرا صة أو من يمثلهم، معالخا

 مكان". 

 .(وطن يهودي)سوف تتشكل داخل  (الشخصية القومية اليهودية)اعتقد أن  -ه

اإلثارة الدائمة لحركة معاداة اليهود )الالسامية(، والضرب على ذلك الوتر أبداً، إلقالق  -و

قدة الذنب الدائمة حيال اليهود، حيث عرفها بأنها شعوب العالم، وجعلهم يشعرون بع

 مرض موروث منذ أكثر من ألفي عام وهو مرض غير قابل للشفاء.
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استغالل مشكلة االنفجار السكاني بالقارة األوروبية لمصلحة الصهيونية، حتى يصبح  -ز

هدف توطين اليهود في بلد يستقرون فيه خارج أوروبا هدفا مشتركا لكل األوروبيين، 

سيا لذا طالب بإنشاء جمعية لتهجير اليهود من رو ؛تخلص من اليهودلذين يرغبون في الا

 .خاصة بريطانيا ،بالتنسيق مع الدول األوربية

بعد كتابه  هالفلسطين عند طرحه مشروعه، إال أنه حدد (ليوبنسكر)رغم عدم تحديد و

ً ثم  ،بعامين ذلك د المتحمسين لالستيطان ، وكان من أش(أحباء صهيون)لجمعية  انتخب رئيسا

 اليهودي في فلسطين. 

 م1885-1842 (بيرتس سمولنسكين). 6

 (اليشيفا)، رغم تلقيه ثقافة تلمودية في صغره في الستنارة )هسكاله(لبدأ حياته داعيا 

ً أكاديمة التلمود ً  اً متزايد ، إال أنه أبدى اهتماما على ثقافته  باالتجاهات العلمانية مع بقائه محافظا

 زامه الديني.والت

 وتتلخص أفكاره الصهيونية على النحو التالي:

ال يبقوا "تائهين ومحتقرين كي  ؛الدعوة لحل مشكلة يهود روسيا والعالم، واقامة دولة لهم -أ

 لدى الشعوب".

 أكد أن الالسامية نزعة مغروسة في قلوب جميع الشعوب ضد اليهود للتخلص منهم.-ب

 رغم قلة عددهم، وأن التوراة بمثابة وطن لهم. اعتبر أن اليهود يشكلون أمة روحية، -ج

، فأخذ يشن حملة على دعاة م1882-1881بعد أحداث روسيا  هحدث تحول في فكر -د

اعتبرها بداية االنحالل والتفكك التي ، و(مندلسون)االندماج )الهسكالة( بزعامة 

 اليهودي.

 جود لليهود بدون توراة.وال و ،االهتمام باللغة العبرية، بزعم أنه ال توراة بدون عبرية -ه

با والعالم الجديد، ثم تحول ودعا إلى هجرة يهود روسيا الفقراء والمعوزين إلى دول أور -و

 ووجه دعوته إلى استيطان فلسطين بشكل خاص دون سواها.  ،عن ذلك

ألن العمل في الزراعة يعمق االنتماء إلى  ؛العمل الزراعي للمهاجرين اليهود شجع على -ز

 والدفاع عنها.  ،بها والتعلق ،األرض

 طالب بأن يبقى أغنياء اليهود في الخارج لدعم مشروع الدولة اليهودية.  -ح

 م1910-1843 (موسي ليلينيلوم). 7

ينة، وتلقى ثقافة تلمودية في في أسرة متدنشأ 

خاصة حين وجهات علمانية، لديه ت كانتومع ذلك  ،هصغر

تناسب مع تلتلمود لل جديدةوتعليمات  طالب بإضافة تشريعات

 قوبلت دعوته بالرفض والصدود.و الحياة العصرية،

 م1881حدث لديه تحول نحو الصهيونية بعد أحداث 

ه الصهيونية في كتاب حمل عنوان لخص مواقفوفي روسيا، 

موعة جم ، وهي(حول بعث اليهود على أرض آبائهم)

 تضمنت ما يلي: مقاالت نشرت في صحف يهودية،

رفض مقولة أن الحضارة حيث ض متأصل لدى الشعوب، لالسامية مرالزعم بأن ا -أ

 والتقدم كفيالن بإزالتها، بل العكس.

 التأكيد على أن الحركات القومية األوربية هي التي كرست العداء ضد اليهود.  -ب

 حل المسألة اليهودية ال يكون إال من خالل البعث القومي اليهودي. -ج

بية، للضغط على الدولة ألوردعوة زعماء اليهود للضغط على حكومات دولهم ا -د

 كي تسمح بهجرة اليهود إلى فلسطين. ؛العثمانية

 :12تمرين 

اذكر على شكل نقاط 

 (ليلينيوم)فكار أأهم 

حول المشروع 

 ينالصهيو
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 الدعوة لجمع التبرعات لالنفاق على جهود استيطان فلسطين.  -ه

 لكأسس جمعية لذحيث ستيطان في كل من فلسطين وسوريا، الدعوة إلى توسيع حركة اال -و

تقتصر هجرات ، على أن (جمعية استيطان أرض فلسطين وسوريا)الخصوص سماها: 

لما لهم من  ؛عين والحرفيين وصغار الرأسمالييناليهود األولى إلى فلسطين على المزار

 دور في التمسك باألرض والدفاع عنها.

توجيه المهاجرين اليهود الروس صوب فلسطين، ليقيموا مستوطناتهم هنك كبداية القامة  -ز

 دولة يهودية.

ود روسيا، وضرورة الخالص من حياة الغربة تصوير حالة الذل والمهانة التي يعيشها يه -ح

 ال يكون إال بالفرار إلى وطن يستقر فيه اليهود. وذلكوالمهانة، 

دعوة يهود أوروبا بدعم النفقات الالزمة للهجرة واالستيطان في المرحلة األولي، ثم  -ط

 الهجرة الشاملة إلى فلسطين في المرحلة الثانية. 

في لجنتها  أصبح عضواً حيث  ،(أحباء صهيون)ى جمعية وقت الحق إلفي  (ليلينبلوم)م ضان

 التنفيذية، وساهم في دعم جهود االستيطان اليهودي على أرض فلسطين. 

 م1925-1858 (اليعيزر بن يهودا). 9

ن داخل حدود تقع اآل، ومقاطعة ليتوانيا الروسيةفي )لوشكي( مدينة ب ألسرة متدينةولد 

بعد ثالثة أعوام قبل  هاالطب، لكنه ترك درس، ثم هينية في صغروقد تعلم الدراسة الد، بيالروسيا

 إتمامها.

، مع لى الشعبالعودة إ (نارودينكيـ)اهتم بحركة اإلحياء القومية الروسية المعروفة ب

العبرية في نفس الوقت، وقد سبق غيره من المفكرين اليهود الروس بتبنيه للحل  االهتمام بالثقافة

حين اعتبر أن نهضة اليهود  م1879 عام مقالته األولىبعبر عن ذلك ودية، القومي للمسألة اليهو

تكون في فلسطين، وإن أساسها تبني اللغة العبرية في جميع مجاالت الحياة اليهودية، وقد وقع تلك 

ً  (،بن يهودا)االمقالة باسم مستعار هو  ً  ثم اتخذه اسما  أهم أفكاره:  ومن  ،فيما بعد رسميا

قومية يهودية على غرار القومية الروسية )السالفية( على أساس سياسي دعا إلى قيام  -أ

علماني، ترتكز على ثالثة ركائز: )أرض إسرائيل، لغة عبرية، الثقافة القومية والتراث 

 رفض فكرة إندماج اليهود بالشعوب األخرى. الديني(

دة بين ، وعدم وجود لغة موح(ضطراب اللغة)االتشتت اليهودي إلى ما أسماه  عزا -ب

من كونها لغة  اليهود، ثم طالب بإحياء اللغة العبرية لتصبح لغة التخاطب اليومي بدالً 

ً والصالة،  استغرق العمل فيه أربعين مجلداً،  18للغة العبرية وقع في با أصدر قاموسا

 ً  .عاما

زعم بأن اليهود حافظوا على وحدتهم القومية اليهودية بفضل ديانتهم وعزلتهم عن  -ج

 .(األغيار)

، يكون بالعمل السياسي االيجابياعتبر أن تحقيق الهدف الصهيوني بإنشاء الدولة القومية  -د

 وليس بترقب المسيح المخلص.

نشاء جمعية الستيطان وشراء األراضي الفلسطينية وتوطين اليهود، وقد هاجر إلى إلدعا  -ه

 واستقر فيها حتى وفاته. م،1881القدس عام 

ية للحركة الصهيونية لمفكرين األسس الفكرية والعقائدا أولئكوهكذا، وضعت نظريات 

دية األولى من روسيا إلى كانت مسؤولة عن دفع موجات الهجرة اليهوحيث ومشاريعها، 

 .فلسطين
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وساهمت في إرساء دعائم النزعة االستيطانية للعمل الصهيونية خالل الربع األخير من 

 ،على األساس العقائدي للمشروع الصهيونيةالقرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، مؤكدة 

 ً ا أكثر كانو وقد، (عودة اليهود إلى أرض الميعاد) هيعلى فكرة توراتية وتلمودية  والقائمة أساسا

 (.نبوءة المسيح المخلص)النتظار  ولم يكترثوا (،الوعد)تطرفاً حين عجلوا بإنجاز 

 م1897 عام ؤتمر بال بسويسراتمثل ذلك في المشروع الصهيوني الذي رأى النور بعد مو

 عتبر حينها أنه وضع مشروع الوطن القومي اليهودي في مجرى التاريخ. ، حيث (هرتزلا)بقيادة 

بها  انتهىركة سياسية على أساس قومي إثني، تشكلت الصهيونية في ذلك السياق، كحو

دولة قومية خاصة  ال يمكن حلها إال بإقامة (المسألة اليهودية)المطاف للزعم بأن ما سمي بـ

ستيطان في باليهود، أما السبيل إلى ذلك فقد جاء متفقا مع المنهج السائد في أوربا آنذاك، وهو اال

 .البلدان غير النامية

 ً  أن يتأثر الفكر الصهيوني السياسي بالتراث  وكان طبيعيا

 اليهودي وأن يأخذ منه الكثير، ويعمل على تشكليه وصبه في

 ما يفسر التشابه والتناسق بين المزاعم  لكوذ ،قالب علماني

 للشك أن  الدينية والمزاعم الصهيونية، ويؤكد بما ال يدع مجاالً 

 قطار الحركة الصهيونية سار على قضبان التراث اليهودي. 

من القوة الدافعة  ومن خلفه القوى االستعمارية قد مثل جزءاً  ،وإذا كان الفكر القومي اإلثني    

بينما  ،كان اإلستيطان هو السبيل الوحيد المتاح لتجسيد هذه الفكرةفقد  ،ولة اليهوديةالد وراء فكرة

مثل المفهوم الديني في تلك الحركة بقية تلك القوة، كما مثل العامل الحاسم في تحديد المكان 

 واصطفاء فلسطين بالذات لهذا الغرض، دون غيرها من مشاريع الوطن البديل. 

تأسيس وطن قومي في ستعمار األوربي الحديث للعطف على أماني اليهود في تكالبت قوى اال     

ولتحقيق أهداف استعمارية  ؛با من جهةوللتخلص من المشكلة اليهودية المزمنة في أور ؛فلسطين

لم تكن خافية على أحد من جهة أخرى، وهو ما يقودنا لتناول الصهيونية الحديثة والخط 

 يوني.االستعماري في المشروع الصه

 :13تمرين 

 جدول إحصائي يبين أهم المفكرين والحاخامات اليهود المساهمين في المشروع الصهيوني

 أبرز جهوده اسم المفكر

  يهودا القلعي

  تسيفى هيرش كاليشر

  أبراهام يتسحاق كوك

  موسى َهس  

  ليوبنسكر

  بيرتس سمولنسكين

  موسي ليلينيلوم

  اليعيزر بن يهودا

الفكر الصهيوني تأثر 

تشكيله وبالتراث اليهودي 

ما يفسر م، في قالب علماني

الدينية  التشابه بين المزاعم

 السياسية و
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ا   الصهيونية واالستعمار: : العالقة التاريخية بين ثالثا

المسألة )دت بحلول انعزالية لما أسمته بـتعتبر الصهيونية حركة عنصرية استعمارية نا

ألنها عارضت إندماج اليهود في أوطانهم األصلية، ودفعتهم للهجرة تحت مبررات  (؛اليهودية

 ً ً  دينية وتاريخية، ملتمسة اسما ً  ساميا في اللغة الكنعانية هو اسم الحصن الذي  (هيونصـ)ف عربيا

بكسر -له، وقدعرفه العرب  جعله داود عليه السالم مقراً ثم ناه العرب في القدس اورسالم، ب

ً  -دالصا لبيت المقدس، وجاء ذكره في قصيدة لألعشى، وجاء اختيار الصهاينة له لالستفادة  اسما

 التصال بالماضي.ولاليحاء بالقدم وا ،من القدسية التي يحملها

بي، وفي عصر السيطرة والتقت األهداف الصهيونية بأهداف التوسع االستعماري األور

ة لياالستعمار وس ذلكبا، وجدت الصهيونية في وسمالية في وسط وغرب وشرقي أورأالر

لتدعيم نفوذه في المناطق  الوصول إلى تحقيق غاياتها، بينما وجد االستعمار في الصهيونية جسراً 

لتقسيم  ، تمهيداً (الرجل المريض)قوا عليها اسم ي أطلتية من أراضي الدولة العثمانية اللعربا

 .تركته

بي الحديث من خالل تفاعل أفكار الهيمنة وتبلورت الفكرة الصهيونية في الغرب األور

بدأت في الظهور خالل القرن السادس عشر ثم والسمو القومي والتفوق العنصري، االستعمارية 

النهضة  اتافرت حركضحين ت -نيةقبل ثالثة قرون من والدة الحركة الصهيو -يالدي الم

االستعمار والحركة وبية والكشف الجغرافي األوروصالح الدين البروتستانتي اإلوبية واألور

 القومية األوربية في إرساء دعائم التاريخ الحديث. 

إيمان ، منطلقة من (كة العودةحر)بي الحديث، ظهر ما سمي بـووفي سياق التاريخ األور

على العالم أن يساعد  الحركة أن تلكعتقد رواد االيهود إلى فلسطين، وقد  (عودةـ)المسيحيين ب

وقد عبرت عن نفسها في الدعوات الفكرية واألدبية، والرحالت  .فلسطين (استعادة)اليهود في 

اليهود إلى  (عودة)لـ ريع سياسية وغير سياسية هدفتواالستكشافات العلمية، وطرح مشا

 فلسطين.

ً اذآ، والقت دعوته (حركة العودة)مؤسس  م1607-1562 (توماس برايتمان)يعتبر   نا

ً  ،صاغية هنرى )رئيس المحفل البيوريتاني، والقاضي السير  (أوليفر كرومويل)من  خصوصا

ائالً: "ليس د قاعيأرض المى لإ احكومة بالده بدعم اليهود ليرجعو م1615الذي طالب عام  (فينش

، لى وطنها، وستعمر كل زوايا األرضستعود أمة اليهود إونهم أمة، إلة مبعثرة، بل اليهود ق

 وسيعيش اليهودي بسالم في وطنهم إلى األبد"
 

 

 
 

 (عودة)أول عريضة تطالب بـ م1649االنجليز سنة  (البيوريتان)كما رفع جماعة من 

الدولة البريطانية، وقد كان نشاطها الطويل نواة  اليهود إلى فلسطين بصورة عملية، وعلى نفقة

 لالهتمام البريطاني بالمسألة اليهودية. 

 (إسحق دو ال بيرير)وفي فرنسا شملت حركة العودة سياسيين فرنسيين، أمثال السفير 

الشعب ( عودة)التماس يطالب فيه بعث إسرائيل بـ، الذي تقدم من ملك فرنسا بم1594-1676

برفع عرائض  م1714-1644 (هولغير بأولي)رض المقدسة. وفي الدانمرك قام اليهودي إلى األ

 با بشأن تأسيس مملكة يهودية في فلسطين.وإلى ملوك أور

بي وبعد حين أصدر الوعد األور لم يكن امبراطوراً  (نابليون بونابرت)في حين أن و

أصدر  آسيا وإفريقيا، وقد للجيوش الفرنسية في الرسمي األول لليهود بفلسطين، لكنه كان قائداً 

إلى االنضواء تحت رايته من أجل  الشهير، الذي يدعو فيه اليهود في آسيا وافريقيا هنداء

نحو  ، بينما كان يزحف بجيشه من العريش في مصر شماالً م1799القدس سنة  (استعادة)

والدور المسيحي ، (حركة عودة اليهود إلى فلسطين)ر وظه : تحدث عن بدايات14تمرين 

 ، ومصالحهم المتبادلة مع اليهود.في إحيائها

وقد  .وقد أعتقد رواد هذه الحركة أن على العالم أن يساعد اليهود في "استعادة" فلسطين\

الفكرية واألدبية، والرحالت واالستكشافات  عبرت هذه الحركة عن نفسها في الدعوات

 العلمية، وطرح مشاريع سياسية وغير سياسية هدفت لـ "عودة" اليهود إلى فلسطين.
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الشرعيون  ةالورثو"اإلسرائيليون الشعب المتميز"، نهم "إ :بقوله اليهودفقد خاطب ، فلسطين

 .(سي كشعب بين الشعوبإحياء كيانهم السيا)لفلسطين"، ودعاهم إلى 

ً  ذلكورغم أن  إال أنه حرك المخاوف  ،صاغية من قبل اليهود النداء لم يجد آذانا

 .ى منطقة الشرق وفي قلبها فلسطينالبريطانية من غريمتها فرنسا في السيطرة عل

 

 

 

 .1869السويس 

، فقد ظهرت (حركة العودة)في طبيعة  بارزاً  عشر تطوراً  حمل القرن التاسعوقد 

ً  تعتبراجماعات بروتستانتية  ً  عودة اليهود إلى أرض أجدادهم ركنا في عقيدتها، وجذبت  أساسيا

  .إنجلترا وفرنسا والواليات المتحدةاألنظار في 

بعد خاصة تغيرات مهمة تجاه منطقة الشرق،  في حين شهدت السياسة األوربية الدولية

المخاوف الناشئة عن طموحات الخديوي محمد على وابنه إبراهيم باشا إقامة مصر الكبرى، ومن 

ً  ، وهو ما أثار مخاوف الدول الكبرى وأطماعها في آنم1830ثم التوجه ناحية الشام  ما م، معا

ين ختالط المنطلقات الدينية بالمصالح السياسية والتمثلة بإنشاء دولة يهودية عازلة بالأدى 

 األتراك والمصريين.

دليل  وازدادت الفكـرة الصهيونيـة مركزية في الوجـدان السـياسي الغربي، ولعل أكبر

 لكأن المفكرين الصهاينة من غير اليهود أصبحوا قريبين من صانع القرار. يُذكر هنا ذلكعلى 

دول شمال موجهة إلى  م1839عام  الذي كتب مذكرة (نسيهنري إ)وزير البحرية البريطانية 

لملكة ل ، رئيس الوزراء، برفعها(بالمرستون) قام اللوردحيث با وأمريكا البروتستانتية، وأور

 حاكم جنوب أستراليا.  (ريجورج جول)نذكر في هذاالمجال، وكما  ،فيكتوريا()

مجموعة مقاالت عام  وزارة الخارجية القريبة مناللندنية  (جلوب)بينما نشرت جريدة 

ن أعـداد كبـيرة من ، وتوطيفلسـطين وضمنهاد فيها مسألة تحييد سـوريا تؤي م1839/1840

في مؤتمر القوى الخمس  ت. وقد نوقش(بالمرستون)وقد حازت المقاالت موافقة  .اليهـود فيها

خطابه إلى وفي ذلك العام، كتب ، مستقبل مصر مسألة تحديد م1840الذي عُقد في لندن عام 

 قترح فيه إنشاء دولة يهودية حماية للدولة العثمانية ضد محمد علي. ي ستانةسفير إنجلترا في اآل

يقترح تأسيس  (موسى مونتفيوريـ)مذكرة ل م1841عام  (تشرشل) وقدَّم الكولونيل

 .لفلسطين إلقامة دولة محايدة في خدمة الدول الغربية حركة سياسية لدعم استرجاع اليهود

حيث طرح  (تهدئة سوريا والشرق) ن( المعنوريجول)كتاب  ، ظهرم1845وفي عام 

في رحلته  (مونتفيوري)صاحب  (جولد سميد)فلسطين. كما أن  توطين اليهود فيلخطوات عملية 

واحدة من المنظمات الصهيونية األولى وهي  م1852أسَّس عام حيث ، م1849إلى فلسطين عام 

القدس بنصل اإلنجليزي اليهودي في فلسطين التي قدمت المساعدة للق منظمة تشجيع االستيطان

بتأسـيس آنذاك اليهود المحليين على الزراعة. كما نشر اقتراحات عملية تتصل  في عملية تدريب

 زيادة النفـوذ اإلنجليزي في سوريا. لترمي  صناعـات

مت إلى مؤتمر القوى العظمى الذي  م1856-1853بين عامي بعد انتهاء حرب القرم و قُدِّ

ي تقلَّد رئاسة الذ (امين دزرائيلييبن)في فلسطين. وقدَّم  أن توطين اليهودعُقد في باريس مذكرة بش

طابع  تتضمن اقتراحاً ذا م1878لمندوبين في مؤتمر برلين لموجهة  مذكرة م1874الوزارة عام 

وقد  (بسمارك) صهيوني لحل المسألتين اليهودية والشرقية، ولكن لم يتم توزيعها بسبب معارضة

 .العبرية ونشرها بترجمة المذكرة إلى (بيرتس سمولنسكين)وني الروسي قام المفكر الصهي

، من مشاهير المعادين لليهود، مشروع (جوزيه إيشتوسي)عرض  م1878ففي العام 

تأييد ودعم إقامة دولة يهودية في فلسطين. وعرض مشروع القرار لقرار على البرلمان المجري، 

  جانبه.بدفعه إلى حيّز التنفيذ، وكسب جهات أوسع لرة، مؤتمر برلين المنعقد في تلك الفتبنفسه 

التقت األهداف الصهيونية بأهداف التوسع االستعماري األوربي، وفي عصر  :15تمرين 

فسير هذه العبارة ...كيف يمكن تباوبية وسط وغرب وشرقي أورواألور الرأسماليةالسيطرة 

 في ضوء دراستك لهذا الفصل؟
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، (نموذجيةأدولة )وقدرتها على إقامة  (األمة اليهودية)تداح في ام (إيشتوسي)قد أفاض و

 .م1904 – 1860 (ثيودور هرتسل)تماماً كما فعل مواطنه النمساوي المجري 

ً بتوطين اليهو (إدوارد كازالت)، قدم م1887وفي عام  تحت حماية إنجلترا،  داقتراحا

حينما رشَّح نفسه للبرلمان. ويمكن  دافع عن الفكرة في كتابه وخطبه أثناء حملته االنتخابيةو

، ولذا نجده (كازالت)قد تكاملت في عقل  بأن المشروع الصهيوني كانت مالمحه وأجزاؤه :القول

الوعي اليهودي ككل، ودي، اإلثني لالستيطان اليهو الطابع اليهوديويتوجـه للتفاصيل الدقيقـة 

 إنشاء جامعة عبرية. بفكان أول من فكَّر 

، (البيلو)عن جماعة  ، وانضم إليهما ممثلون(أوليفانت) معوفي نهاية السبعينيات، قام 

  .فلسطين بالتفاوض مع الدولة العثمانية بشأن مشروع االستيطان الصهيوني في

تمور بالمفكرين الصهاينة  هها البروتستانتيبتوج  األثناء كانت الواليات المتحدة  في تلك

. كما ظهرت فيها (وليام بالكستون)أرارات( و)صاحب مشروع  (مانويل نواه)غير اليهود مثل 

ن له الحقد واالحتقار، والبعض اآلخر يُك ،جماعات صهيونية مسيحية بعضها متعاطف مع اليهود

صهيونية مسيحية كان لها  جماعة توجد . كما(شهود يهوه والمورمون)من أهمها جماعة 

  ية.األلمان( الهيكل فرسان)هي و مشروعها االستيطاني المستقل

  الصهاينة أولئكومن األمور الجديرة بالذكر أن كل 

 اليهود توصلوا إلى الصيغة الصهيونية األساسية، وأضافوا غير

 وخططوا المشروعات لوضعها  لها الديباجات لتبريرها،

 . ن أي مؤثرات يهودية فكرية أو غيرهاموضع التنفيذ دو

 كثير من األحيان، كان ذلك يتم دون أّيِ احتكاك باليهود  وفي

 .معرفة بهم أو أي

 إال أن إشكالية المسيحية الصهيونية تكمن في أنها راعت 

 فقط المصالح اإلستراتيجية للعالم الغربي المسيحي واالعتبارات العملية

 ن الصهاينة من غير اليهود نظروا لليهود والنتائج الملموسة. لذا فإ

من الخارج كأداة لتحقيق مآربهم، بيد أنهم كانوا ينشطون خارج إطار التجمع اليهودي، وليس 

 داخله، ومن ثم لم يكن بوسعهم إقناع اليهود بتبني أفكارهم ألسباب، منها: 

م في حاول القضاء عليهنظر اليهود بكثير من الشك إلى عـالم األغـيار الذين اعتقدوا أنهم  -أ

الندماج والتنصر واالنعتاق لاآلن القضاء عليهم بالدعوة  الماضي بالذبح، ويحاول

 والعلمانية.

، وهو على أنه أمر يحدث في آخر الزمان (العودة)األرثوذكسية لفكرة الحاخامية تكريس  -ب

 (.العودة) رفض مشاريعلما أدى بهم 

قرن التاسع عشر، والتي أكدت على قيم ظهور اليهودية اإلصالحية في منتصف ال  -ت

 ً ً  االندماج في المجتمع الغربي، كما رفضت فكرة العودة الفعلية إلى فلسطين رفضا . تاما

الشهير، الذي حذف من كتب الصلوات جميع  (فرانكفورت)مؤتمر  م1845وعقد عام 

 التوسالت للعودة إلى أرض اآلباء وإحياء دولة يهودية.

 نشاريع توطين اليهود في فلسطين، خاصة في عهد السلطاانية لممعارضة الدولة العثم -ث

عبد الحميد الثاني، واعتبارها فلسطين أمانة في أعناقهم ال يمكن التفريط بها، ومن ثم 

 لى عزوفهم عنها. إما أدى مبدت تلك المشاريع غير ممكنة التحقق بالنسبة لليهود، 

ا: اال  ونية:الصهيالحركة  السياسية في تجاهاترابعا

، لفظة مشتقة من كلمة صهيون، وقد ظهرت كمصطلح سياسي في العقد (الصهيونية)

مجموعة من الحركات التي يجمع لاألخير من القرن التاسع عشر. وكانت حين ظهورها تشير 

 نشاء مركز روحي وديني وسياسي في فلسطين، يمثل يهود العالم. إلتطلع وتبينها عامل مشترك، 

أول من استعمل  (ناثان بيرنباوم)در إلى أن المفكر اليهودي النمساوي وتشير أبرز المصا

. وقد شهد عام م1890منذ سنة  (التحرر الذاتي)بالمعنى السياسي في صحيفته  (الصهيونية)كلمة 

تأسيس  اتمذكراقترحت 

حركة سياسية لدعم 

 استرجاع اليهود

لفلسطين إلقامة دولة في 

 .خدمة الدول الغربية
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ً  كلمةالتكريس  م1897 للمشروع السياسي االستعماري  في مؤتمر بازل بسويسرا، لتصبح عنوانا

ً (زلهرت)العنصري الذي قاده  قامة دولة يهودية على أرض فلسطين تضمنها القوى إل ، داعيا

، التي قادت المشروع الصهيوني، ومثلت التيار وهو ما عرف بالصهيونية السياسية الكبرى،

 ، على اختالف أنواعها.هااألكبر بين تيارات

 

 

 

 

 

تها السياسية تيارات صهيونية عديدة، كل واحدة منها قناعاتها وبرامجها وخلفيا تزبروقد 

 والدينية والثقافية والفكرية، من بينها التيارات الرئيسة التالية:

 : على اإليمان بـتقوم  الصهيونية الدينية: .1

 ـ اإليمان باإلله الواحد.

 ـ اإليمان بأن اليهود شعب هللا المختار.

 .واإلنسانيةـ اإليمان بأن الرب سوف يرسل مسيحه المخلص ليخلص شعبه 

 بعودة اليهود إلى فلسطين.ـ اإليمان 

ويعتقد اليهود المتدينيون، أن اليهود قد أخرجوا من فلسطين بسبب المعصية، وطالما أن 

، حية في نفوس اليهودفلسطين ى لإ (العودة)العودة ممكنة. وهو ما أبقى فكرة التوبة ممكنة، ف

داء بني إسرائيل، وهو كائن من لحم ودم، ينتصر على أع ،ارتبطت بعودة المسيح المخلصحيث 

 ويقيم له كيانهم الخاص بهم.

بحسب اليهودية المسيائية تعبر عن إرادة إلهية وليست بشرية، فقد  (العودة)وطالما أن 

، بمثابة معصية، وعودة باطلة هااعتبرت الحاخامية أي نقاش أو مسعى أو قرار سياسي لتحقيق

ً  (العودة) تقرر هذهوتدّخل في المشيئة اإللهية، التي هي وحدها  ً  زمانا ً  ومكانا ، بل اعتبروا وكيفا

ً  با ألعمال االضطهاد والقتل النازيةوأن تعرض اليهود في أور ً  ليس سببا ما أدى مللعودة،  كافيا

معارضتهم للمنظمة الصهيونية العالمية و، (كاليشر)تهام بعض القادة اليهود بالهرطقة أمثال البهم 

 ؛إسرائيل، معتبرة أن قيامها باطل اليهودية تعارض قيامحين ظهرت، وما تزال بعض المنظمات 

 اليهودية المتدينة. (ناطوري كارتا)جماعة كألنه تم بوسائل بشرية، 

 ام( عبتسبيرغ)ضة مظهرت مواقف وأقوال متعددة من قبل اليهود، مثل ما ورد في عري

ً م1885  توقع عودة إلى فلسطين".بل جماعة دينية، ولذلك فنحن ال ن ،: "نحن ال نعتبر أنفسنا شعبا

 ـ الصهيونية  الثقافية/ الروحية:2

أن أعظم ووروحي،  تذهب إلى أن المشروع الصهيوني ال بد أن يكون ذا بعد ثقافي إثني

لعقد األخير من خاصة في ا ،با في حينهوتهديد لبقاء اليهود في ظل األوضاع السائدة في أور

فقدانها أي إحساس وللمجتمعات اليهودية،  يكمن في الضعف الداخلي ،القرن التاسع عشر

 تداعي إمساكها بالقيم التقليدية والمثاليات واآلمال. وبوحدتها، 

لذا فقد رفضت تبريرات الصهيونية السياسية، الخاصة بإدعاء إقامة وطن لليهود بسبب 

ً  لهممعاداة السامية واستفحالها، أو التذرع باألوضاع المتردية  ً  سياسيا   .واقتصاديا

ً  يعود الفضل في تطوير مضامين الصهيونية الثقافية، فكراً و ، (آحاد هاعام)، إلى وتوجيها

آشر )اإلسم المستعار للكاتب اليهودي الروسي  (من العامة/ الشعب واحد)ويعني بالعبرية 

ألب تاجر  (كييف)في  م1857ولد سنة (، وقد أحباء صهيون)، أحد زعماء حركة (غينزبيرغ

، وتلقى ثقافية دينية في صغره، كما درس الفلسفة والعلوم (حسيدوتطائفة ) منثري متدين 

  .واللغات

  ه الواسعة ومطالعته ألدبيات حركةونتيجة لثقافت

 ، فقد تخلي في شبابه عن المعتقدات الدينية، (الهاسكااله)

تيارات صهيونية عديدة، لكل منهىا قناعاتهىا وبرامجهىا وخلفياتهىا  تزبر :16 تمرين

 بينهىىىىا التيىىىىارات الرئيسىىىىة التاليىىىىة:السياسىىىية والدينيىىىىة والثقافيىىىىة والفكريىىىىة، مىىىىن 

.............. ،.......... ،.............................. ،............. ،..... 
 

الصهيونية الروحية فضت ر

السياسية، نظيرتها تبريرات 

بإدعاء إقامة وطن لليهود 

معاداة السامية واستفحالها، ل
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 لكنه لم يتخل عن ارتباطه بالتراث الثقافي اليهودي.

  (المحاولة والخطأ) م1889 عام انتقد في مقاله األول

 ال أمل بنجاح حركة " :سياسة االستيطان في فلسطين، قائالً 

  ائلها بإغراءاالستيطان ما لم توقف الصهيونية السياسية وس

 الخداع واألوهام بطرح المكاسب الذاتية،  القادمين عن طريق

ً طالبم ً  ا  إيقاظ وطنيتهم اليهودية عن ذلك إلى  بالتوجه عوضا

ألنهم هكذا فقط يستمدون قوة معنوية لمواجهة صعوبات الحياة التي  ؛حبهم لصهيونالخفية، و

 تجابههم في أرض األجداد".

ً و هرتزل وماكس )الذي كان أحد حضوره، واتهم  (بازل)على مؤتمر  شن هجوما

ى في إحيائه الضمانة الوحيدة ضد االندماج، وأظهر أبإهمال الجانب الثقافي الذي ر (نورداو

"إن  (:هرتزل)ل في رده على اقومن أن تؤدي الجهود الدبلوماسية إلى إجهاض العمل، خشيته 

 خالص إسرائيل يتحقق بواسطة األنبياء، ال الدبلوماسيين".

أن فلسطين سوف تكون ملجأ لعشر اليهود بحيث تتحول إلى مركز روحي وثقافي  ىرأو

تتحسن أوضاعهم، ومن ال وس ،ش في المنفىليهود العالم، بينما البقية بإمكانهم االستمرار في العي

 فلسطين.ليستطيع يمكنه الذهاب 

 البراغماتية: -ـ الصهيونية العملية 3

حركة نشيطة ذات برنامج واحد، بعد لح في تاريخ الحركة الصهيونية، واشتهرت كمصط

 وراء في النشاط الدبلوماسي الالهث اوأالسياسي، فالصهاينة العمليون ر (هرتزل)صعود برنامج 

، وحصروا جهودهم في تنمية المستعمرات هلذا عارضو ؛وعود وضمانات دولية مضيعة للوقت

 داخل فلسطين، والعمل على زيادة الهجرة إليها، حتى تفرض سياسة األمر الواقع نفسها. 

ي نشاطات ال ينفي وجود بدايات، ولو متعثرة، للصهيونية العملية، تندرج ف ذلكإال أن 

، وقد (حوفيفي تسيون)سم العبري ، وهو ترجمة لـإل(أحباء صهيون)باسم  ةفوعرمالحركة ال

يار التي فرضت أ بعد صدور قوانين م1881أطلق على جمعيات صهيونية نشأت في روسيا سنة 

على خلفية مقتل القيصر الروسي  م1883-1881على األقلية اليهودية هناك بين عامي  قيوداً 

ما م، هماليهود بالمشاركة في قتله، وما نجم عن ذلك من اضطهاد ي اتهمتت، ال(ألكسندر الثاني)

 للهجرة إلى فلسطين. تحولوا عنهحيث  ،منوا باالندماجآدفع التجمعات اليهودية بما في ذلك الذين 

، ودعت إلى االستعداد للهجرة لشراء األراضي (إلى فلسطين)وقد اتخذت شعارا لها 

الصهيونية في  (طالئع)وكانت همزة الوصل بين  ،ناكومساعدة االستيطان اليهودي ه فيها،

وانعقاد المؤتمر  (هرتزل)منتصف القرن التاسع عشر وبداية الصهيونية السياسية مع ظهور 

 .م1897الصهيوني األول سنة 

الحاخام ك، ىشاريع مختلفة من جانب أشخاص فرادوقد وجدت تلك الحركة في أفكار وم 

دافيد غوردون وبيرتس )، واألدباء (كلعي وموسى هستسفي هيرش كاليشر ويهودا ال)

ً  وآخرين تمهيداً  (سمولينسكين واليعيزر بن يهودا  ألعمالها.  مهما

ً جمعيات يهودية  ، تعمل من أجل االستيطان في فلسطينكما قامت في تلك الفترة أيضا

حل هو العودة إلى البل  خالص لليهود في أماكن وجودهم، وكان القاسم المشترك بينها فكرة أنه ال

 .(صهيون)

بين اليهود في روسيا ورومانيا وغربي أوروبا  (أحباء صهيون)وقد انتشرت حركة 

والواليات المتحدة األمريكية، وإن كان بعض أعضائها قد راودتهم المخاوف من الشك في 

افي في دول أوروبا الوسطى والغربية طابع ثق هاومن ازدواج الوالء، وكان يغلب علوطنيتهم 

نظري، غير أنها ساهمت بدور كبير في مكافحة االندماج، ووضعت األساس للحركة الصهيونية 

 على منبر الصهيونية. (هرتزل)وظهور  ،السياسية
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عملية، وإعطاءها صفة قومية: حلم التخلص  بصورةوحاولت الحركة صياغة أفكارها 

إلى األرض والطبيعة، إقامة حياة  من المنفى، بعث الحياة القومية، الثقافة العبرية، العودة

 اليهودي في العالم. (للتجول)ها جذورها في التربة لوضع نهاية اقتصادية ل

 

 

 

 

 

 (التحرر الذاتي)في كتابه  (ليو بنسكر)على يد  (أحباء صهيون)وتطورت أفكار حركة 

حياة االضطهاد  بل هم أمة مستقلة بذاتها، وخالصهم من ،ليؤكد أن اليهود ليسوا جماعة دينية فقط

قومية حرة، ولم تكن  حياةال يكون إال بتحرير أنفسهم بأنفسهم، باستقاللهم في أرض يعيشون فيها 

 هذه األرض بالضرورة فلسطين.

وإقامة المنظمة الصهيونية العالمية، انضمت معظم جمعيات  (هرتزل)ومع ظهور 

اطهم العملي في إقامة نش واونشيطوها إلى الحركة الصهيونية. وواصل (أحباء صهيون)

 وغير ذلك.  ،المستعمرات في فلسطين، وتقديم المساعدات للمدارس العبرية

إلى  (آحاد هاعام)برئاسة  (أحباء صهيون)سافر وفد خاص من  م1900وفي سنة 

إلغاء  (روتشيلد)فلسطين لبحث وضع المستعمرات هناك. كما اقترح وفد آخر على البارون 

يشيوف اليهودي في فلسطين، وإدخال تغييرات في إدارة شؤون وصاية الموظفين على ال

 المستعمرات. 

مساعدات للمستعمرات القائمة، وشجعوا وساعدوا في إقامة  (أحباء صهيون)وقدم 

ريشون )مستعمرات أخرى جديدة. كما هاجر كثيرون منهم إلى فلسطين، وأقاموا مستعمرات 

أسابيع، ثم تلتها في العام نفسه مستعمرة  بعد عدة (بينا روش)، وم1882في آب  (لتسيون

، بعد (روتشيلد)، تخليداً لوالد البارون (زخارون يعقوب)التي أطلق عليها فيما بعد اسم  (زمارين)

 أن تعهد بتقديم المعونة المالية لها. 

وبلغ ، ربي بحيرة الحولة في شمال فلسطينغ (يسود هامعال)كذلك أقيمت مستعمرة 

فلسطين حتى  معيات أحباء صهيون على إقامة المستعمرات الصهيونية فيمجموع ما صرفته ج

 إسترليني.  ألف جنيه (87) ، نحوم1903سنة  نهاية الهجرة األولى

 ـ الصهيونية العمالية )االشتراكية(: 4

ركز الصهاينة العماليون أو االشتراكيون على الجانب االقتصادي واالجتماعي في وضع 

دان القدرة على االندماج، ليس بسبب البعد الديني للمسألة، ولكن من أجل اليهود الناتج عن فق

تحقيق أغراض ثقافية وإجتماعية، ولعل أهم تيارات المدرسة الصهيونية العمالية هي مدرسة 

، التي ركزت على فكرة اقتحام األرض والعمل كوسيلة من وسائل التخلص من عقد (غوردون)

 ألرض وصهر القومية اليهودية الجديدة.ووسيلة عملية لغزو ا ،المنفى

عمال ) :إلى إنشاء منظمات عمالية عديدة مثل (هجرة اليهودية الثانيةال)وقد بادر رواد  

، والتي تحولت في فترة الحقة إلى أحزاب عمالية رئيسية (صهيون والعامل الفتي والحارس الفتي

الهستدروت ) :سياسية، مثل من المستوطنين الصهيونيين، تمخضت عنها منظمات اقتصادية

، والتي شكلت بمجموعها األدوات الرئيسية لعملية الغزو (والكيبوتز والهاغاناة والبالماخ

 الصهيوني لفلسطين.

 :وهناك اتجاهات صهيونية أخرى لم يكن لها انتشار بين اليهود ألسباب كثيرة، منها

حقق الهدف األساسي للصهيونية في هيمنة الصهيونية السياسية على تطور الفكر الصهيوني الذي 

الصهيونية اإلقليمية والصهيونية التنقيحية :)االتجاهات الصهيونية تلكإقامة )دولة إسرائيل( ومن 

 :17 تمرين
 السيما السياسية والفكرية. البراغماتية،-تحدث عن أبرز مبادئ الصهيونية العملية -

 التيارات األخرى.البراغماتية و-بين الصهيونية العمليةأوجه الشبه واالختالف  ما هي -
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والصهيونية التوفيقية وصهيونية الدياسبورا والصهيونية الراديكالية والصهيونية العمومية 

 .(والصهيونية الكولونيالية

 ـ الصهيونية السياسية: 5

، التي كانت (أحباء صهيون)بدايات الصهيونية مع جمعية اصطالح استخدم للتمييز بين ال

التي حولت المسألة  (هرتزل)شبه ارتجالية، تعتمد على صدقات أغنياء اليهود، وبين صهيونية 

 اليهودية إلى مشكلة سياسية، وخلقت حركة منظمة محددة األهداف والوسائل.

، حجر األساس (بنسكر)لتي أطلقها رواد الصهيونية، السيما وتعتبر الدعوات الفكرية ا 

فالصهيونية ، وبمعنى آخر، م1897سنة  (هيرتزل)في قيام الصهيونية السياسية التي أطلقها 

 وحولها إلى حركة سياسية.  ،في عالم النظريات، حتى جاء السياسية كانت قائمة

لصهيونية فقط، غير أن نعتها هناك من يكتفي باإلشارة إلى الصهيونية السياسية با

ييز دعوته تمل، مما أدى (هرتزلـ)بالسياسية قد نجم عن معارضة الصهاينة العمليين والثقافيين ل

 .(الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية)ونهجه على أساس كونها 

إمكانية االستفادة من المخططات اإلمبريالية الغربية في مسعاه  (هرتزل)وقد أدرك  

إلمبريالي المحموم على ار فلسطين نظراً لتفكك السلطنة العثمانية، والتسابق االستعم

وعلى فلسطين بوجه خاص، إال أن الفرصة لم تسنح إال خالل الحرب العالمية ت، المستعمرا

يهدد المصالح اإلمبريالية،  ممااألولى عندما اتضح أن العرب يتجهون نحو االستقالل والوحدة، 

والزواج اإلمبريالي البريطاني الصهيوني المعروف. وقد أثرت الصهيونية  (بلفور)فكان وعد 

السياسية على جميع التيارات الصهيونية بشكل أو بآخر بما أنها قادت المشروع الصهيوني في 

 وقت الحق.

ا: )  م1904-1860 (ثيودور هرتزلخامسا

ألحد المصارف  يراً ، ألسرة يهودية ثرية، وكان والده مدالمجرفي مدينة بودابست بولد 

ً ، وها عائلتهينتقلت إلا النمسا التي في ي اليهودي السائد في يطابق روح التنوير األلمان تلقى تعليما

، ثم انتقلت م1878حتى سنة  الغربي المسيحي الداعي لالندماج غلب عليه الطابعو تلك الفترة،

راة في القانون الروماني الدكتوليحصل على  ؛التحق هناك بكلية القانون، حيث عائلته إلى فيينا

لفترة قصيرة في المحاكم النمساوية، ثم تحول بعدها ، اشتغل بعدها م1884عام  تهامن جامع

 ليعمل في األدب والصحافة. 

محاكمة الضابط الفرنسي اليهودي  تحول بعد ذلك للصهيونية، وبعد أن وقع تحت تأثير

بر مع دولة عدوة هي ألمانيا، وما صاحب تلك ، الذي اتهم بالخيانة العظمي للتخا(درايفوس)

يوجين )لفيلسوف األلماني ( لالالسامية)قراءة كتاب والمحاكمة من مشاعر العداء ضد اليهود، 

دفعه للتفتيش عن العداء لليهود  مام ،يهودي كعنصر هدّام لحضارة الشعوبالذي قدم ال (ديورنغ

 ونبشها ال وأدها. (،الساميةال)

مرض  هاأن ، معتبراً (السامية)عة ترى أن كل مكان فيه يهود فيه قناب (هرتزل)خرج 

عالج أسبابها بالمشكلة  تلكمن البحث عن حل ل الذي لن ينتهي، وبدالً الشعوب المتوارث 

ودواعيها، رأى أن الحل يكمن في البحث عن وطن خاص باليهود شرط أال يكون فيه غرباء، 

 ية. من العيش فيه حياة طبيع وابحيث يتمكن

 معاداة السامية كبرت، وما زالت تكبر، " (:هرتزل)ل اق

ً عداء الشعوب لليهود سبب وكذلك أنا"، معتبراً   هم،لتوحيد ا

 .قوة دفع إلنجاح المشروع الصهيونيو

ً و  ضمن رؤيته ت، (دولة اليهود) حمل إسم كتب كتابا

 الكتاب با، معتبراً وفي أور (لمسألة  اليهودية)الحل ما عرف بـ

 على "أن الفكرة التي مؤكداً و، لهاة إليجاد حل عصري محاول

 الكراس قديمة جداً، وهي إعادة ذلكعالجتها وبسطتها في 

بأن الحل ( هرتزل)رأى 

يكمن في البحث عن وطن 

خاص باليهود شرط أال 

 وايتمكنل ؛يكون فيه غرباء

من العيش فيه حياة 

 طبيعية.
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 بناء الدولة اليهودية". 

 

 

 التي وردت في الكتاب فيما يلي: (هرتزل)وتتلخص أفكار 

 دعا إلنشاء مؤسستين تضطلعا بالمشروع الصهيوني، هما: -

وتقود التجمعات اليهودية حول العالم  ،طلع بمهمة التنظيم والتخطيطالتي ستضجمعية اليهود:  -أ

 باتجاه تحقيق حلم الدولة. 

الشركة اليهودية: الذراع التنفيذي، الذي سيأخذ على عاتقه تنفيذ ما تضعه جمعية  اليهود من  -ب

جنوب مخططات ومشاريع، على غرار الشركة البريطانية التي مكنت انجلترا من االستيالء على 

 أفريقيا واستعمارها.

 الجهة. تلكقامة دولة يهودية بضمانة دولية دون أن يحدد إلالدعوة  -

نعش ت، وهممن هاخلصست التيتخليص المجتمعات األوربية من اليهود بالهجرة،  -

ألن أهل البالد سيأخذون ميزات السوق التجارية واألعمال االقتصادية،  ها؛اقتصاديات

وتحت سيطرتهم. فضالً عن أن االضطرابات  ،المهاجرين حوزة اليهودبالتي كانت 

 والقالقل الداخلية التي كان يسببها اليهود ستنتهي برحيلهم.

ً سالدولة اليهودية  -  با أمام شعوب آسيا.وألور تكون متراسا

 ليهودية حتى قبل عودتهم إلى أرض اليهود".لن الصهيونية هي عودة اليهود أأكد على " -

أول من سيلحق به، ، ويكونون وقود المشروع الصهيوني في البدايةساعتقد بأن الفقراء  -

 ثم األغنياء.

 وتحديد مهام كل منهما. ،لرجال الدين واألغنياء تهمساير -

 .هناك حدود للدولة المقترحة، "لكنها تتوسع حسب إحتياجاتها" تليس -

أن يحتفظ وطالب ب، يعرفهاال  اً أحدألن  ؛اللغة العبرية كلغة رسمية للدولةوقف ضد  -

 .الجميع بلغاتهم في الدولة الجديدة، ثم تسود اللغة األكثر انتشاراً 

طالب بضرورة أن يتحول اليهود قوة مؤثرة في المجتمع الدولي، "إن األمة التي ال تملك  -

 القوة أمة بال روح". 

 يمكن وضع األماكن المسيحية المقدسة تحت إشراف دولي. -

معارضته من قبل  تب بين مؤيد ومعارض، فبينما تمالفعل على الكتا ودتراوحت ردوقد 

ودعاة االندماج على السواء، فقد تم تأييده من جمعية أحباء صهيون، وأطلقت على  ،الحاخامات

بدأ الحديث عن  لكقيادة الحركة السياسية، ومن هنال، ودعته (موسى الجديد) ( لقبهرتزل)

 مؤتمر صهيوني عام.

ا:   :التأسيسي مؤتمر بازلسادسا

مدينة ميونيخ بعقده  ، وكان مقرراً م1897بدأ التحضير لعقد المؤتمر مع مطلع سنة 

الصحافة األلمانية  راوكذلك اليهود الغربيين، واعتب هلكن اعتراض الحاخامات على عقد ،األلمانية

 سويسرا.بمدينة بازل ل هلانتق، أدى إلى اخيانة له

( وحضره مائتان وأربعة أعضاء من م1897آب  31-29لمؤتمر في مدينة بازل، )عقد ا

وقاد جلساته، وكان القرار األساسي الذي  (هرتزل) هود، يمثلون خمس عشرة دولة، وترأساليه

 اتخذه: "إن غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام".

 

 

 

 

 : الغاية بما يلي تلكوحدد المؤتمر الوسائل الكفيلة لتحقيق 

المدماك األساسي للمشروع الصهيوني في فلسطين، سواء  (بازل)احتل مؤتمر  :18 تمرين

التخطيط العملياتي إلقامة الوطن القومي  مبالنظر للقرارات التي خرج بها، أأكان 

 .ناقش هذه العبارة في ضوء دراستك للموضوع..اليهودي.
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عد اتعزيز االستيطان في فلسطين باليهود المزارعين والحرفيين والمهنيين، وبناء على قو -1

 صالحة.

تنظيم اليهود كافة، وتوحيدهم بواسطة إنشاء المؤسسات المحلية والعامة المالئمة،وفقا  -2

 للقوانين السارية.

 تقوية الشعور اليهودي القومي والضمير القومي. -3

للحصول على موافقة الحكومات، التي يجب الحصول عليها  اتخاذ الخطوات التحضيرية -4

 لتحقيق هدف الصهيونية.

ً لها،  (رتزله)، وانتخاب (ة الصهيونية العالميةالمنظم)نجح المؤتمر في تأسيس  رئيسا

وإقرار النظام الداخلي للمنظمة وهيكلها التنظيمي وشروط العضوية، فمنح حق العضوية لكل 

ً يسمى ببرنامج بايهودي في العالم يلتزم  ً سنويا ، وللمنظمة رئيس (شاقل)زل، ويدفع اشتراكا

ولجنة تنفيذية ومجلس عام يتمتع بصالحياته المؤتمر بين دورات انعقاده. كما أقر المؤتمر شكل 

 العلم الصهيوني، ونشيداً قومياً.

( Homeوطن )ن يستعمل في قراره الرئيس تعبير تعمد أ (بازل)جدير بالذكر أن مؤتمر 

. وقد أكد (دولة يهودية)الحقيقي للمؤتمر منذ البداية هو ألسباب دبلوماسية، بينما كان القصد 

لو أردت أن ألخص ، أو في مذكراته بقوله : "(دولة اليهود)الحقيقة في كتابه  تلكهيرتزل نفسه 

ً  وهي كلمة ،بكلمة واحدة (بازل)مؤتمر   :بازل لقلت في مؤتمر ،سأحرص على أال أتلفظ بها علنا

 الي هذاليوم، لكانت االجابة على قو أرسيت أسس الدولة اليهودية، لكني لو قلت هذا علناً 

ً كضح سيعرف  ات السخرية في العالم، ربما خالل خمسة أعوام، وبالتأكيد خالل خمسين عاما

 الجميع هذا". 

 كان مؤتمر بازل انعطافاً أساسياً في تاريخ الحركة الصهيونية،

 مجرد خطوة على طريق طويل، وهكذا  ذلك رغملكنه 

 على  توجهت الحركة الصهيونية، بعد ذلك المؤتمر، للعمل

 ً  :جبهتين في آن معا

 على صعيد الجبهة الداخلية اليهودية، بهدف استكمال  ى:األول

 تنظيمها وكسب والء يهود العالم، 

ستعمار األوربي قوى اال ةوضمانعلى صعيد الجبهة الخارجية بهدف كسب تأييد  ة:الثاني

 للمشروع الصهيوني.

ً  (هرتزل)نشط  في إيجاد الدعم الالزم  بعدها في االتصال بالدول الكبرى طمعا

اليهودية ووجهة نظره فيها،  وعرض عليه المسألة م1898مانى عام لمشروعه، فقابل القيصر األل

قات ألمانيا ومصالحها كان يريده، بسبب عال الذيوأظهر له القيصر التأييد لكنه لم يعطه الوعد 

صده، ألن المشروع  الذيالعديدة مع الدولة العثمانية، وهو ما دفعه للتوجه لبابا الفاتيكان 

 الصهيوني برمته مخالف لتوجهات الكنيسة الكاثوليكية.

توجه بعدها لمقابلة السلطان العثماني الذي تردد في لقائه، وحين قابله عرض عليه تقديم 

مليون جنيه استرليني مقابل تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين،  (20)مة اليهود قرض له بقي

 ً ً  ومنح اليهود أرضا العروض  تلكذاتياً، لكن السلطان عبد الحميد الثاني رفض  يقيمون عليها حكما

 ً ً  رفضا  .باتا

، التي استعدت للسماح لليهود بإستيطان م1903 عام مع بريطانيا هتواصلت جهودثم 

 فلسطين، لكن اليهود رفضوا. أوغندا وليس

ازل كان مؤتمر ب

ا في  ا أساسيا انعطافا

تاريخ الحركة 

خطوة والصهيونية، 

 .على طريق طويل



40 
 

تحقيق ما أزمع عليه، لكنه وضع األسس ب، دون أن يفلح م1904عام  (هرتزل)توفي 

 لوصيته. تنفيذاً  م1949لتحقيق ذلك المشروع، ونقل جثمانه إلى فلسطين عام 

 

ا:  1948معام ياسية والعسكرية الصهيونية قبل التشكيالت السسابعا  

 

 

 

 

 

 

 

 : التشكيالت السياسية .1

تمكنت الحركة الصهيونية من تأسيس العديد من المؤسسات والجمعيات التي أخذت على 

عاتقها التأسيس لدولة لليهود في فلسطين، معتمدة أسس ووسائل عصرية، ومستفيدة من الدعم 

الغربي واليهودي الذي قدم لها لتنفيذ المهام التي كرست تلك المؤسسات لها، وهي التي قامت 

 المؤسسات والهياكل: تلكتنوع والشمول واالختصاص، وفيما يلي عرض ألهم على أساس ال

 جمعية االستعمار اليهودي:  .1.1

وصفها جمعية خيرية يهودية هدفها ب م1891تأسست جمعية االستعمار اليهودي عام 

مساعدة وتطوير عملية تهجير اليهود الفقراء والمحتاجين من أي مكان في أوروبا وآسيا، حيث )

يث يمكنهم التمتع القهر والحرمان من الحقوق السياسية، إلى أي مكان آخر في العالم حيعانون 

 . (بحقوق اإلنسان

، وهو مصرفي ورجل أعمال يهودي (موريس دي هيرش)وقد تأسست بمبادرة من البارون 

سمالية واالستعمارية التي كانت تقف أش في فرنسا مختلطاً باألوساط الرمن أصل ألماني كان يعي

 وراء المشروع الصهيوني، وكان واجهة يهودية لها.

في لندن كشركة مساهمة، رأسمالها األولي مليونا جنيه  م1893سجلت الجمعية عام 

إسترليني، رفع فيما بعد إلى ثمانية ماليين جنيه إسترليني. وتشكل مجلس إدارتها من الشخصيات 

 .فرنسا وألمانيا برئاسة الباروننيا وبلجيكا وبريطا :اليهودية المرتبطة باالحتكارات الرأسمالية في

، الذي تولى بين عامي (وتشيلدإدموند دو ر)وكان من أبرز أعضاء مجلس إدارتها البارون 

أقام قد اإلشراف على شؤون المستعمرات اليهودية التي أقيمت في فلسطين، و م1886-1890

 ل مقراً لها.الغرض تحت إشرافه اتخذت من مدينة الخلي لكإدارة خاصة لذ

حاولت جمعية االستعمار اليهودي في أول األمر إسكان اليهود المهاجرين من روسيا وشرقي 

خاصة في األرجنتين حيث في أمريكا الشمالية والجنوبية،  أوروبا في مستعمرات زراعية

ألف هكتار منها في إسكان نحو  (500)ألف هكتار من األراضي استغلت  (750)حصلت على 

 ألف نسمة. (40-35)بين عائلة يهودية من مهاجري شرقي أوروبا يراوح عدد أفرادها  (3500)

، حين حلت محل إدارة 1896مبدأ نشاط جمعية االستعمار اليهودي في فلسطين منذ عام 

قائمة في فلسطين آنذاك، وأنشئ  في اإلشراف على المستعمرات اليهودية التي كانت (روتشيلد)

 مليون فرنك فرنسي. (15)، برأسمال مقداره (رشيدي ه)إشراف الغرض صندوق تحت  لكلذ

، أهمها: 1948سياسية قبل عام قامت الحركة الصهيونية بتشكيل منظمات  : 19تمرين

.............،................ ،................ ،............... ،.......... 
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المستعمرات على شكل قروض، وبدأت تشتري  تلكالمساعدات ل وأخذت الجمعية تقدم

، فأقامت عدداً منها في م1900األراضي وتقيم مستعمرات يهودية جديدة في فلسطين منذ عام 

 طبرية.والجليل األدنى الشرقي  تيمنطق

 عية في نشاطها هذااستمرت الجم

 أصبحت  حيث ،م1923 حتى عام

 جمعية )تعمل تحت اسم 

 ، (بيكا –االستعمار اليهودي في فلسطين 

مؤسسات الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية وبدأت تنسق جهودها في مجال االستيطان مع 

 .م1929لعمل بشكل مستقل منذ عام ل، ثم عادت العالمية

اليهودي في فلسطين جهودها بعد قيام إسرائيل في مشاركة ركزت جمعية االستعمار 

في  م1968الحكومة اإلسرائيلية والوكالة اليهودية في األعمال االستيطانية، فساهمت حتى عام 

 مستعمرة.  (41)إنشاء وتقوية 

 (وايزمن)كما قدمت مساهمة لتشجيع األبحاث الزراعية في الجامعة العبرية ومعهد 

 تشاركالزراعية وغيرها، و (مكابي إسرائيل)التدريب الزراعي في مدارس تحسين ول م،للعلو

تقديم  اتتولياليهوديتين األمريكيتين اللتين  (هياس وجوينت)في أعمال جمعيتي الجمعية 

هم تالسيما يهود االتحاد السوفيتي، وساعد، ولليهود المرتدين عن الهجرة إلى إسرائيل المساعدات

 تحدة. على دخول الواليات الم

 . المنظمة الصهيونية العالمية:2.1

مدينة بفي عقد المؤتمر الصهيوني األول الذي افتتح أعماله  (هرتزل)نجحت جهود 

 أسفر عن تحقيق أمرين رئيسين هما:و، م29/8/1897)بازل( بسويسرا في 

 وضع البرنامج الصهيوني المعروف ببرنامج )بازل(. -1

الذي نص عليه  لمية لتنفيذ المشروع الصهيونيلعاتأسيس المنظمة الصهيونية ا -2

 المؤتمر وهو: "هدف الصهيونية هو إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يضمنه القانون العام".

م، 1901ونجحت المنظمة في تأسيس الصندوق القومي اليهودي )الكيرين كايميت( عام 

الئتمان اليهودي لالستعمار( ونجحت نهاية العام في إنشاء بنك صهيوني عرف باسم )صندوق ا

 الذي تفرعت عنه بنوك أخرى هدفها جميعاً تمويل النشاطات والمشاريع الصهيونية.

بعد انتهاء الحرب العالمية األولى أعيد تنظيم وتطوير المنظمة، السيما في مجال استكمال 

نشاطات الجهاز المالي، بتأسيس الصندوق التأسيسي لفلسطين )الكيرين هايسود( المختص ب

 الهجرة واالستيطان.

م أوضاع المنظمة الصهيونية، إال أنها 1939وبينما ضعضعت الحرب العالمية الثانية عام 

نجحت بتنفيذ برامجها بصورة فعالة، فقد نجحت بفضل الدعم والتشجيع البريطاني واألمريكي 

% من 11.1ا يعادل م-ألفاً  80رغم النضاالت الفلسطينية في زيادة عدد اليهود في فلسطين من 

 م.1948% من مجموع السكان عام 33.3ألفاً ما يعادل  650م إلى 1922مجموع السكان عام 

قامت المنظمة  م،1947ومع تسارع التطورات السياسية في األمم المتحدة وفلسطين بعد عام 

كانت  (يةطنإدارة و)ناً للدولة الصهيونية القادمة، وكان برلما (مجلس وطني)الصهيونية بتأسيس 

 حكومة للدولة المرتقبة. 

 وضاالستعمار اليهودي القرجمعية  قدمت

أقامت  لها، األراضي تشترالمستعمرات، ول

عدداا منها في الجليل األدنى الشرقي ومنطقة 

 طبرية.
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 . الحالوتسيم:3 .1

وقد أطلق المؤخرون  (،حالوتس)، ومفردها (رواد أو طالئع)كلمة عبرية تعني  (لحالوتسيما)

من الشبان  م1914-1904بين عامي تيار من مهاجري الهجرة الثانية  التسمية على تلكالصهاينة 

ين ليصبحوا عماالً زراعيين في المستعمرات الصهيونيين المتحمسين الذين قدموا إلى فلسط

 الصهيونية. 

المهاجرين ـ حسب المصادر الصهيونية ـ أعضاء في جماعات ثورية  أولئكوكان كثير من 

روسية تأثروا باألفكار الراديكالية واالشتراكية التي كانت مألوفة في أوساط المنظمات السياسية 

 المختلفة في روسيا آنذاك. 

في روسيا، واالضطرابات  م1905التيار ترجع إلى أحداث سنة  ذلكدوافع تكوين إن  :ويقال

 ضد اليهود، وخيبة أمل قسم من الشباب اليهودي بإمكان حل مشكلة اليهود في المهجر.

ه مجموعة من ، أو الرائد، شخص تتجسد في(الحالوتس)ويفترض المؤرخون الصهيونيون أن 

  :لهاأو ،العوامل المشتركة

 ،نفسه والعيش حياة الزاهد الناسك لتضحية بالذات، فهو على استعداد لحرمانعنصر ا -1

 ،من أجل القيام بواجب مهم للجماعةالحرمان من أجل الحرمان نفسه، وإنما  ذلكوليس 

عية، أو العمل اليدوي بصفة ويتمثل العنصر الثاني في االهتمام الشديد باألعمال الزرا -2

ي خلق إنسان يهودي جديد عن طريق العمل العنصر أمر جوهري ف لكوذ، عامة

 الجسماني.

ً التركيز لكويرتبط بذ ،إحياء اللغة والثقافة العبريتين ثالث العناصر هوو -3 ً وثيقا  ارتباطا

المزيج  ذلكوكان ، نشاط االجتماعي وفي حياة المجتمععلى المساهمة الفعالة في أوجه ال

 ناميكية لصورة الرائد.هو الذي هيأ الجوانب الدي من العناصر المختلفة

أو الشتات، وبرفض  (الدياسبورا) برفض حياة اليهود فيما سموه (الحالوتسيم)فقد نادى 

وبعودة يهود العالم إلى  ،فكرة العمل الذاتيبفي مجتمعاتهم األصلية، وبالتمسك اندماج اليهود 

 فلسطين.

وعمل عبري،  في ثالثة عناصر أساسية: )أرض عبرية، (الحالوتسيم)تتلخص أهداف 

في  (الحالوتسيم)ولغة عبرية(. وقد برزت في تلك الفترة، أي فترة الهجرة الثانية التي كان 

 عدادها، الدعوة إلى احتالل األرض وممارسة العمل العبري. 

ستعمرات الصهيونية في في ظهور فكرة الحراسة الذاتية للم (الحالوتسيم)وساهم 

، وهي الفكرة التي كانت نواة للتنظيمات س(الكيبوت)بمزارع  الريادة تلكارتبطت  لكفلسطين، ولذ

، م1909سنة  (هاشومير) تينشأت في فلسطين، ابتداء من منظم العسكرية الصهيونية التي

 لتي انبثق عنها الجيش اإلسرائيلي، وغيرها من المنظمات العسكرية ام1921سنة  ه(الهاغاناو)

 .م1948عام 

 . الكيرين كاييميت:4 

وقد اقترح تأسيسه عالم  ،ندوق الدائم إلسرائيل أو الصندوق القومي اليهوديصهو ال

راح على المؤتمر الصهيوني عرض االقتثم  م،1884عام  (هرمان شابيرا)الرياضيات اليهودي 

 . م1903عام في المؤتمر الصهيوني السادس  تإال أن الموافقة عليه تم م،1897األول 

استخدام أمواله في استمالك األراضي أو أية حقوق وقد نص قرار إنشائه على حصر 

سيوية وشبه جزيرة رية وأية أجزاء أخرى من تركيا اآلفيها في المنطقة التي تضم فلسطين وسو

في الفكر  (الحالوتس)عناصر شخصية 

الصهيوني ثالثة، هي: ............، 

، وتتلخص أهدافه في ............، ............

 ثالثة:...........، .........، ..............
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ً لليهود ال يجوز بيعها أو  ؛سيناء ً أبديا بهدف توطين اليهود فيها بحيث تعتبر هذه األراضي ملكا

 التصرف بها عن غير طريق تأجيرها.

وأنشئت له فروع في مختلف أنحاء العالم، ثم ، الصندوق لكالمقر األول لذ (فيينا) كانت

، م1907تم تسجيل الصندوق كشركة بريطانية عام و ،األلمانية مقراً له (كولن)اتخذ من مدينة 

نقل  م1922وفي عام  ،البولندية (هاغ)مدينة لومع اندالع الحرب العالمية األولى نقل مقره 

 يس للصندوق إلى القدس.المكتب الرئ

 933امتالك أراض مساحتها  م1947بلغت حصيلة نشاطات الصندوق حتى نهاية عام 

% من 6.6متلكها اليهود في فلسطين آنذاك، ما يساوي ادونم  1,734,000دونم من أصل  ألف

 دونم.  26,305,000مساحة فلسطين الكلية البالغة 

لمتعلق بمنطقة عمل الصندوق فحصرتها صياغة البند ا م1954أعادت الكنيست مطلع 

ثم جرى تعديل مهام الصندوق، فحولت من  ،األراضي الخاضعة لقوانين حكومة إسرائيل في

وتوفير  ،شراء األراضي إلى استصالحها وتشجيرها، والمساعدة على استيعاب المهاجرين الجدد

يش، بالتنسيق مع الج (الناحال)فرص العمل والخدمات الصحية لهم، واإلسهام في بناء قرى 

 وخارجها. وتمويل التعليم الصهيوني في إسرائيل

وقعت اتفاقية لتنظيم عالقة الصندوق بالحكومة اإلسرائيلية حددت فيها  م1961وفي آب 

 مهامه ومصادر تمويله، وهي تبرعات يهود العالم وريع العقارات المؤجرة.

 . الكيرين هايسود:5 

 ذيـالصندوق التأسيسي ال

 المؤتمر الصهيوني المنعقد  أقر

 إنشاؤه  م1920تموز في  لندنب

 ن.ـار فلسطيـرض استعمـغب

الصندوق )الشركة( إلى تاريخ صدور وعد بلفور في  ذلكيعود التفكير الفعلي في مثل 

جنيه ألف  130جمع  (صندوق تحضيري)فقد تأسس على أثر هذا اإلعالن  م2/11/1917

ً إال في (الكيرين هايسود)ق التأسيسي، أو الصندولكن  ،إسترليني في سنتين ، لم يتشكل فعليا

 المؤتمر الصهيوني العالمي الذي انعقد في لندن.

كان الهدف من تأسيسه جمع األموال لتمويل الهجرة واالستيطان في فلسطين باعتبارهما 

 . اليهوديالوطن القومي ر البالد واستعمارها باتجاه خلق الوسيلة الرئيسة لتطوي

امية ملقاة على عاتق كل ضريبة سنوية إلز (للكيرين هايسود)اعتبر التبرع  ذلكلى وع

ً بالمنظمة الصهيونية العالميةأيهودي. و ومن بعدها  ،نيط أمر انتخاب إدارة الصندوق رسميا

الصندوق ما يجمعه من األموال في مؤسستي  ذلكصب  لكبالوكالة اليهودية. ومن هنا

. بل إن هذا الصندوق كان اليد اليمنى في جمع األموال لحساب (هوديةالهستدروت والوكالة الي)

 (صندوق اإلنقاذ)وسمي المشروع آنذاك  م1921فقد بدأ الجمع الفعلي منذ نهاية عام  األخيرة،

 ألف جنيه إسترليني. 760الذي تمكن من جمع 

العالمية ومنذ الحرب  (،الجباية اليهودية الموحدة)الصندوق اسم  ذلكوقد أطلق على 

 (77)سكنها ألف دونم و (661)على مساحة  تمتدازراعية  ةمستعمر (203)الثانية قام بإنشاء 

ير ميناء وساهم في تطو (ميكيروت)األقاليم وشركة المياه القطرية  ألف نسمة. وأنشأ شركات مياه

نهاية  القومي اليهوديالصندوق  امتلك

دونم، ألف  933أراض مساحتها  1947

% من مساحة فلسطين 6.6ما يساوي ب

 دونم. 26,305,000الكلية البالغة 
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ثم  (،فيرونأ)ق عليها في البداية اسم وشركة الطيران التي أطل (تسيم)تل أبيب وشركة المالحة 

 . (إل عال)أصبح اسمها 

البوتاس والكهرباء  تيه مساهمات الصندوق األخرى في شركيضاف إلى ذلك كل

فضالً عن تمويل التعليم والصحة والعمل االجتماعي في المستعمرات عن طريق  ،وغيرهما

 الوكالة اليهودية.

وتدل األرقام على  ،الميهودية لجباية األموال في العأكبر مؤسسة  (الكيرين هايسود)يعد 

 م1948أهميته وعلى نشاطه الكبير في مجال الجباية قبل قيام إسرائيل وبعده، فقد جمع حتى عام 

دوالر  1.620,000,000ما قيمته  هاجنيه إسترليني، ثم جمع بعد قيام 26,716,000ما قيمته 

 % من مجمل ما جمعه منذ التأسيس(.92)

 . المجلس الوطني اليهودي:6 .1

، الذي قام بدعم الوجود أو اللجنة القومية (فاعد لئوميـ)المعروف بلس الوطني اليهودي المج

، وإقامة م10/10/1920في  ئهل الفترة الممتدة بين تاريخ إنشاالصهيوني في فلسطين خال

 .م1948الحكومة المؤقتة )إلسرائيل( في أيار 

نت مسؤولة عن رسم السياسة وقد تعاون المجلس بشكل وثيق مع الوكالة اليهودية التي كا

 العامة للهجرة واالستعمار االستيطاني، والتطور االقتصادي والشؤون العسكرية لليهود.

وعالج  ،وقد مثل المجلس الوطني المستوطنين الصهيونيين في عالقاتهم بالسلطة المنتدبة

سطين أمام لجنة مثل يهود فل كماالمسائل الداخلية التي أنيطت به من قبل الوكالة اليهودية، 

االحتالالت التابعة لعصبة األمم، وأمام كثير من لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي أرسلت إلى 

 .م1947فلسطين بما فيها لجنة األمم المتحدة التي اقترحت تقسيم البالد عام 

معالم النشاط الصهيوني ل هديحدتوتتمثل األهمية التاريخية للمجلس الوطني اليهودي في 

قامة دولة على أراضي فلسطين العربية من خالل برنامج سياسي اقتصادي عسكري واسع إل

 النطاق نفذ بإشراف الوكالة اليهودية.

 .  الوكالة اليهودية:4. 2 

لمادة الرابعة من صك االحتالل لاستناداً  م1922ت الوكالة اليهودية في فلسطين عام ئأنش

امة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد نصت المادة البريطاني الذي أدمج فيه وعد بلفور بإق

يعترف بها كهيئة استشارية إلدارة لى أن "وكالة يهودية مناسبة سالمذكورة من صك االحتالل ع

فلسطين والتعاون معها في المسائل االقتصادية واالجتماعية وغيرها، مما قد يؤثر في إقامة وطن 

 ي في فلسطين".قومي يهودي وحماية مصالح السكان اليهود

 

 

 

 حدد المؤتمر الصهيوني السادس عشر أهداف الوكالة اليهودية في النقاط التالية:

 تطوير حجم الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصورة متزايدة. .1

 . شراء األراضي في فلسطين كملكية يهودية عامة.2

 تشجيع االستيطان الزراعي المبنى على العمل اليهودي. .3

الوكالة اليهودية في تطوير حجم الهجرة اليهودية إلى فلسطين  تنحصر أهداف

االستيطان تشجيع ، وكملكية يهودية عامةها ضي فيشراء األرا، وبصورة متزايدة

 نشر اللغة والتراث العبريين في فلسطين.، والزراعي المبنى على العمل اليهودي
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 غة والتراث العبريين في فلسطين.نشر الل .4

ومة للمستوطنين كانت الوكالة اليهودية خالل فترة االحتالل البريطاني أشبه بحك

 وعملت تحت حمايته على إنشاء الوطن القومي لهم. ،الصهاينة، فلسطين

ها الوكالة تتحولت معظم االختصاصات التي مارس م1948بعد قيام دولة إسرائيل عام و

في  هماوتكرس الفصل بين مهام، عالمية إلى الحكومة اإلسرائيليةمنظمة الصهيونية الاليهودية وال

وتحدد بموجبه واعترفت فيه الحكومة بالوكالة  م1952القانون الذي أقره الكنيست عام 

تطوير واستيعاب المهاجرين، والمشاركة في ذلك " من أجل ؛باالستمرار في العمل في إسرائيل

  المجاالت". تلكية التي تنشط في مع المؤسسات اليهود

 التشكيالت العسكرية: .1

 ً ً  إستيطانياً  بالنظر للمشروع الصهيوني بوصفه مشروعا ً  إحالليا ، فإن استخدام القوة معاديا

الغاشمة كانت أحد مالمح هذه المشروع وأحد أدواته منذ بداياته األولى، وهو ما وجد ترجمة 

 ذلكت واألجنحة الصهيونية المسلحة للقيام بما يلزم لفرض عملية له في تشكيل العديد من المنظما

 المنظمات والتشكيالت العسكرية:  تلكالمشروع بالقوة المسلحة، وفيما يلي عرض ألهم 

 . هاشومير: 1 .2

بالعبرية، وهي من أوائل المنظمات الصهيونية المتخصصة في أعمال  (حارس)وتعني 

من مجموعة  م1909أسست عام ، يهودية في فلسطينت والممتلكات الالدفاع وحراسة المستعمرا

اسحق بن )، التي أوجدها (البارغيورا)أعضاء الجمعية اليهودية السرية من المهاجرين اليهود 

 .غراض الحراسة واألعمال المسلحةأل م،1907عام  (تسفي والكسندر زيد وإسرائيل شوحط

إلى قوة محاربة منظمة مهمتها  منذ تأسيسها بأعمال الحراسة، ثم تحولت (هاشومير)عنيت 

ثم عن هذه المستعمرات في مختلف  ،بادئ األمر الدفاع عن المستعمرات الصهيونية في الجليل

 أنحاء فلسطين. 

في غور أول مستعمرة تقيمها  (مرحابيا)وكانت  ،ذلك، بعض المستعمراتلإضافة أقامت، و

 قرب المطلة في الجليل. (لعاديغر كفا)في غور بيسان و (تل حدشيم)بيسان، تلتها مستعمرتا 

إبان الحرب العالمية األولى للمطاردة من قبل السلطات التركية، السيما  المنظمةتعرضت 

أثناء االحتالل البريطاني واصلت القيام بمهامها العسكرية ضد ، وضائهابعد اعتقال بعض أع

تل )يونية في القدس وواشتركت في صد الهجمات عن المستعمرات الصه ،العرب والبريطانيين

 في الجليل.  (حاي

تأسيس قوة صهيونية محاربة كبيرة لفي بداية العشرينات، وحين أصبحت الحاجة ماسة 

ً (الهاغاناه)وإعالن تأسيس  ،وموحدة، قررت حل نفسها  ، إال أن عدداً من أعضائها األشد تطرفا

 (،كتائب العمل)ها اسم ة مسلحة صغيرة أطلقوا علي، وأسسوا مجموعيهارفضوا االنضمام إل

 .(الهاغاناه)وأحداثها الدامية فاضطروا لالنضمام إلى  م1929وظلوا كذلك حتى ثورة 

عليها بقوله: "كانت )هاشومير( الحلقة الرابطة بين االستيطان الزارعي  (ئيف شيفز)علق 

 والتدريب العسكري".

 

 

 . الهاغاناه:2. 2

 م1921كرية صهيونية أسست في القدس عام ، وهي منظمة عس(الدفاع)وتعني بالعبرية 

شكلت مع غيرها من م، وقد 1948-1921 بين عاميوقادت معركة إنشاء )إسرائيل( في فلسطين 

 المنظمات الصهيونية العسكرية المماثلة )جيش الدفاع اإلسرائيلي(.

تشكيل عدد من لبادرت الحركة الصهيونية في فترة مبكرة من تأسيسها، : 20تمرين 

 .................األلوية العسكرية المسلحة، أهمها: .........، ...............، ...
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واقعة الية أرسلت أثناء الحرب العالمية الثانية عدداً كبيراً من أفرادها إلى البلدان األورب

 حتالل القوات النازية لدعم حركات المقاومة اليهودية، وتهجير اليهود إلى فلسطين.اتحت 

بلغت حداً من التنظيم  م،15/5/1948وحينما قرب موعد إعالن قيام إسرائيل في 

ما فعله ، وذلك ق عليه )جيش الدفاع اإلسرائيلي(ما أطلليح واإلعداد سمح لها بأن تتحول والتسل

أصدر فور إعالن قيام إسرائيل ، الذي راء إسرائيل ووزير الدفاع آنذاكرئيس وز (غوريون بن)ا

وغيرها من المنظمات العسكرية اإلرهابية  (للهاغاناه)قراراً حل بموجبه اإلطار التنظيمي 

 ما يسمى بجيش الدفاع اإلسرائيلي.لوحولها  ،الصهيونية

 . اإلرغون:3. 2

، أي المنظمة العسكرية (غون تسفاي لئومي بارتس يسرائيلإر)اسمها العبري الكامل هو 

ً اسم القومية في أرض إ باالشتراك  م1931تأسست عام (، تسلياإل)سرائيل، وأطلق عليها أيضا

ً على ما اعتبر  (بيتار والهاغاناه) تيمع جماعة مسلحة من حرك سياسة الهاغاناه )احتجاجا

مكتوباً  وكان شعارها يداً تمسك بندقية (بوتنسكيفالديمير جا)، وأصبحت تحت إمرة (الدفاعية

 .(هكذا فقط)تحتها 

عدت عملياتها اإلرهابية ضد التي صالمنظمة زعامة  م1943عام  (غنمناحيم بي)استلم 

، والهجوم الوحشي على م22/7/1946نسف فندق الملك داود في القدس في  هاوأبرز ،العرب

 .م9/4/1948قرية دير ياسين في 

في الجيش اإلسرائيلي بناء على أوامر الحكومة  م1948في أيلول  (رغوناإل)دمجت 

"لدورهم القيادي" في خلق  م1968في تشرين الثاني  هااإلسرائيلية، وقد كرم رئيس الدولة قيادات

 )دولة إسرائيل(.

 

 

 . ليحي:4. 2

رغون )المنظمة حدث انشقاق في منظمة اإل م1940عام  (جابوتنسكي)بعد موت 

يؤسس عصابة أطلقت على نفسها اسم ل (إبراهام شتيرن)اإلتسل( فخرج منها -ية القوميةالعسكر

، (Lehiليحي )المحاربون من أجل حرية إسرائيل وتسمى اختصاراً ليحي حيروت إسرائيل( )

 مؤسسها.لنسبة  (شتيرن)وقد عرفت أكثر ما عرفت باسم 

 ات إرهاب وتخريب واسعةبالتعاون مع العصابات الصهيونية األخرى عملي نفذتوقد 

 .م1947جريمة نسف سرايا يافا في تشرين الثاني  هابين، ضد العرب والمعسكرات البريطانية

وفيما بعد اعترفت الحكومة  إلى الجيش اإلسرائيلي، م1948في أيار  هاانضمت قوات

 فصرفت لجميع ،خدمة خاضعة للتقاعد (ليحي)اإلسرائيلية بأن الخدمة العسكرية في صفوف 

 الذين خدموا فيها رواتب التقاعد المستحقة لهم، ومنحت بعضهم وسام محاربي الدولة.

 . اللواء اليهودي:5. 2 

ما إن اشتعلت الحرب العالمية الثانية حتى لجأت الحركة الصهيونية إلى أسلوب جديد 

ماسية لتحقيق غايتها في إنشاء دولتها فوق أرض فلسطين. فإذا كانت القوى السياسية والدبلو

لى وبين الحربين األولى والمالية الصهيونية قامت بالدور الرئيس أثناء الحرب العالمية األو

في  فإن القوة العسكرية الصهيونية أصبحت أداة ضرورية لفرض الوجود الصهيوني، والثانية

 القوة العسكرية. تلكنشاء إلاتجهت جهود الصهيونية  لكولذ ،فلسطين وإقامة كيان سياسي له

بات الصهيونية المسلحة تحولوا جنراالت للجيش اإلسرائيلي فور قيام جميع قادة العصا

 الدولة
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آب  صهيوني الحادي والعشرين في جنيفاالتجاه أثناء انعقاد المؤتمر ال ذلكتبلور 

عرض على رئيس ثم  ،إلى لندن (حاييم وايزمان)، وكانت الحرب وشيكة الوقوع. فتوجه م1939

الحكومة البريطانية وضع جميع القوى البشرية والكفايات الفنية الصهيونية تحت تصرف 

 ستخدامها في الصراع المقبل.الحكومة البريطانية ال

 وحتى تقرن الصهيونية عرضها 

 بالتطبيق أنشأت الوكالة اليهودية مكتباً  ذلك

 دعت يهود فلسطين و ،لتسجيل المتطوعين اليهود

 البريطانية هناك. لتطوع في صفوف القواتل

 

 

بن ل)مقاتلة مستقلة. فقدم  ركزت الصهيونية جهودها بعد ذلك على إنشاء وحدات يهودية

ً بتشكيل قوتين  م1940في شهر أيار  (غوريون ووايزمان إلى رئيس الحكومة البريطانية طلبا

 من اليهود المقيمين في البالد األخرى.  :والثانية ،من يهود فلسطين :عسكريتين إحداهما

من عشرة  ت الحكومة البريطانية على إنشاء قوة مقاتلة يهوديةوافق م13/9/1940وفي 

القوة  تلكغير أن الحكومة فضلت تأجيل تشكيل  ،آالف من يهود فلسطين 4ـ3م  ل منهآالف رج

أعلنت موافقتها على إنشاء كتائب مشاة يهودية  م1942فترة من الزمن حتى إذا حل شهر آب 

 للخدمة في الشرق األوسط.

تشكيل وحدات يهودية للم ترض هذه النتيجة قيادة الحركة الصهيونية التي كانت تهدف 

كون نواة للجيش الصهيوني وت ،لة ذات دربة وخبرة قتالية جيدة تشترك في العمليات الحربيةمقات

إنشاء  م19/9/1944فضاعفت مساعيها وضغوطها حتى قبلت الحكومة البريطانية في  ،النظامي

ا علمها الخاص هو علم ويعتبر وحدة قتالية مستقلة له ،يشترك في العمليات الحربية لواء يهودي

 .لإسرائي

تشكل اللواء اليهودي من األفواج اليهودية الثالثة التي كانت جزءاً من القوات البريطانية 

بلغ عدد اللواء خمسة آالف مقاتل، تم تدريبهم في و ،كل فوج مؤلفاً من خمس سرايافي فلسطين، 

فاشتركوا  ،والتحقوا بالقوات البريطانية المقاتلة في أوروبا ،ثم استكمل تدريبهم في إيطاليا ،مصر

 ثم في هولندا وبلجيكا.  ،في القتال في شمالي إيطاليا

 وبعد انقضاء 

 عام على انتهاء 

  ،الحرب العالمية الثانية

والتحقوا  ،فعاد أكثر ضباطه وجنوده إلى فلسطين ،حلت الحكومة البريطانية اللواء اليهودي

وشكلوا جزءاً هاماً من قوات  ،ابيةوغيرها من المنظمات الصهيونية العسكرية اإلره (الهاغاناهـ)ب

 ً  .الحركة الصهيونية، ثم الجيش اإلسرائيلي الحقا

 . البالماخ:6. 2

جند )ومعناها  (بلوغوت ماهاتزو)ة منحوتة من لفظتين عبريتين هما كلم (البالماخ)

لمحور تقترب من ، حين كانت قوات ام19/5/1941تنظيم عسكري أنشيء في  وهي (،العاصفة

القوة العسكرية أصبحت 

داة ضرورية لفرض أالصهيونية 

في فلسطين الوجود الصهيوني 

 وإقامة كيان سياسي له.

 

هام الهجومية الضاربة، تنفيذ الماستطاعت األلوية المسلحة 

بدرجة كبيرة من التعبئة والتثقيف لتمتع أفرادها  ؛العدوانية البحتة

 ركز على مبادئ الصهيونية.مالسياسي ال
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تكّون من وحدات خفيفة تلقى أفرادها تدريبات شاقة، خاصة في أعمال النسف ، وفلسطين

 والتخريب والهجوم الصاعق.

، نتيجة لعالقتها المتينة بحكومة االحتالل البريطاني على (البالماخ)تمكنت قوات 

 أهمية (الهاغاناه)فلسطين، من التزود بأحدث األسلحة، وتأمين سرعة الحركة، كما أولتها قيادة 

الضاربة، نظراً لقدرتها على تنفيذ المهام الهجومية  (الهاغاناه)قوة  (البالماخ)خاصة، فكانت 

البحتة، ولتمتع أفرادها بدرجة كبيرة من التعبئة والتثقيف السياسي الذي يركز على  العدوانية

 مبادئ الصهيونية.

ا:   م1948الصهيوني قبل قيام الدولة  االستيطانثامنا

ة عام، يتواصل االستيطان الصهيوني على األرض الفلسطينية، على منذ أكثر من مئ

طريق فرض السيطرة السياسية الكاملة عليها، ورغم اختالف المراحل التي مر بها تنفيذ 

السيطرة على  :، أولهاهستراتيجية مثلت العمود الفقرى فيعتمد وسائل إاالمشروع، إال أنه 

وغيرها من المفاهيم  (األرض وفريضة االستيطانفتداء )اية تحت عنوان األرض الفلسطين

والتبريرات اليهودية، والثانية: تهجير السكان الفلسطينيين بكافة الوسائل، واستقدام العنصر 

 البشري اليهودي من كافة أوطانه األم للحلول بدل الفلسطيني صاحب األرض.

استيطانية وسط محيط يجاد نقاط ارتكاز ينة إلالصها لجأضي، اوعلى امتداد القرن الم

وراعوا قدر اإلمكان  نبآخر عربي فلسطيني، على أرض فلسطينية، استولوا عليها بشكل أو

 تلكا، ثم سعوا لتوسيع هيرة علطجية لدى السيوالستراتيجية واالقتصادية واأليديولاالعتبارات ا

في النهاية  النقاط وتكثيفها، ووصل بعضها ببعض، باتجاه إيجاد كتل متراصة ومتصلة لتشكل

وسيع رقتها مع االحتفاظ الكامل بمقوماتها تيقع على عاتقها  ،متسلسلة ومزدهرةكيانات استيطانية 

 وبقوة دفع قوية. 

فزرعت منذ أواخر العهد العثماني مستعمرات صهيونية متفرقة كانت في البداية أشبه 

 (.ريشون لتسيون)كمستعمرة ط عربي بالجزر المنعزلة في محي

ً ومع مجي ام أمام الته ء االحتالل البريطاني وصدور وعد بلفور فتح الباب واسعا

خاصة بعد أن قامت بريطانيا بإحداث تغييرات عميقة  ،ينيةمساحات واسعة من األرض الفلسط

وقوانين حيازة األراضي في  ،في البنية القانونية والتشريعية لما يتعلق بالهجرة والجنسية

وزيادة مساحة  ،من زيادة معدالت الهجرة اليهودية إلى فلسطينما مكن الصهاينة مفلسطين، 

سلطات أو  ،األراضي التي تم السيطرة عليها عبر اإلدارات المرتشية أواخر العهد العثماني

 .االحتالل البريطاني

 

 

 م1948-1914غرافي بين والتطور الديمأوالا: 

ود الذي جاءت بهم الهجرات لهم عن اليه ، وتمييزاً (الييشوف)د فلسطين باسم عرف يهو

ي حين عرف ف (،الييشوف القديم)، فقد عرفوا باسم م1882اليهودية من روسيا وسواها منذ العام 

 .(الييشوف الجديد)المهاجرون الجدد باسم 

اموا أقو ،، أعدادهم قليلة جداً (سفارديم)بأنهم يهود شرقيين  (الييشوف القديم)تميز يهود 

ت والدفن أو المو ،، مثل الحج والتبرك بقبور القديسيين اليهودةمحض في فلسطين ألسباب دينية

ية كن لديهم طموحات سياسية، وكانت ظروفهم االقتصادية واإلجتماعتفي األرض المقدسة، ولم 

 .غاية في السوء

في فلسطين أواخر العهد العثماني ما جاء على لسان القنصل  تهمخير وصف لحيالعل و

إذ قال: "ويهود القدس خاصة فقراء كسالى، ضعاف العقول  م1878ام األمريكي في القدس ع

واألجسام، ويبدو أن القدس محطة يتالقى فيها اليهود المتعصبون المشوهون والعجائز، ليعيشوا 

ا في المشروع االستيطاني على أرض فلسطين؟: 22تمرين  كيف تمكنت الحركة الصهيونية من المضي قدما



49 
 

 أولئكهنا على الشحاذة واإلحسان، وليقضوا بقية العمر ينوحون أمام حائط المبكى"، بينما حظي 

 من قبل الدول الغربية وسفاراتها أمام السلطات العثمانية. بالدعم السياسي والحماية

، وهم م1882على من هاجر من اليهود بعد العام  (الييشوف الجديد)في حين أطلق اسم 

ن في المشروع الصهيوني السياسي، وكان التباين االجتماعي ويهود غربيون )أشكنازيم(، منخرط

سبباً في إثارة النزاع بين الطرفين،  (الجديد والقديم) واالقتصادي والديني والثقافي والسياسي بين

 كان يستوجب في بعض األحيان تدخل الدولة العثمانية لفضه. 

ً  شك أن تحوالً  ال أصاب البنية الديموغرافية لسكان فلسطين، بعد أن تسارعت  عميقا

% من 8د هووتائر المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، ففي الوقت الذي لم تتعد نسبة الي

بعد  م1922النسبة زادت زيادة ملحوظة عام  تلك، فإن م1914 مجموع سكان فلسطين عام

% من إجمالي السكان، إلى أن 11.1إصدار وعد بلفور لتصبح ثم  ،فلسطينلاالحتالل البريطاني 

 .%31سرائيل وصلت عشية إعالن دولة إ

 يعام بينلى اليهود ويوضح الجدول التالي تطور نمو سكان فلسطين ونسبة العرب إ

 م: 1948 -1914

 م1948عام سطين قبل ن اليهود في فلون والمستوطنوالسكان العرب الفلسطيني

  
 السكان العرب

 
 ن اليهودوالمستوطن

 

 النسبة العدد النسبة العدد مجموع السكان السنة

1914 689.775 634633 92% 55.142 8% 

1918 694000 644000 92.8% 50000 7.2% 

1922 157.182 673.388 88.9% 83.794 11.1% 

1931 1.035.820 861.211 83.14% 178610 16.86% 

1944 1.739.624 1.210.922 69.6% 528.702 30.4% 

1947 1.977.626 1.363.387 69% 614.239 31% 

1948 2065000 1.415.000 68.5% 650000 31.5% 

حققها اليهود في حين شهد عدد السكان  مدى الزيادة التي :يالحظ من الجدول السابق

 ً %، بينما 63بلغت نسبة مساهمة الزيادة الطبيعية وفي نفس الفترة،  العرب الفلسطينيين تراجعا

ديمغرافي على التركيب ال مما أثر كثيراً  ،%37نسبة الزيادة عن طريق الهجرة اليهودية وصلت 

  .في فلسطين

 م:1948هودية قبل عام ويوضح الجدول التالي موجات الهجرة الي

 م1948موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين قبل العام 

 جهة القدوم عدد المهاجرين الفترة الموجة

 روسيا وبولندا ورومانيا 25000 1903-1880 الموجة األولى

 روسيا وشرق أوروبا 34000 1914-1904 الموجة الثانية
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 ق وروسيا وبولندابحر البلطي 35100 1923– 1919 الموجة الثالثة

 بولندا رومانيا الشرق األوسط 78898 1931-1924 الموجة الرابعة

 ألمانيا أوروبا الغربية بولندا 224784 1939-1932 الموجة الخامسة

 وسط أوروبا البلقان بولندا 118300 1948-1940 الموجة السادسة

ن في تحول الميزان دور الهجرة اليهودية إلى فلسطي :يتضح لنا من الجدول السابق

 ةفي الموج هم، حيث بلغ عددم1880الديموغرافى لصالح اليهود، منذ بداية الهجرة المنظمة 

ظمهم من ، خرج في وقت الحق معاً مهاجر 25000حوالي  م1903-1880 عامي األولى بين

 بسبب سوء األوضاع هناك وعدم مواءمتها. ؛فلسطين في رحلة عكسية

 -1904ألف مهاجر في الفترة  34هود إلى فلسطين ليصل رتفع عدد المهاجرين اليا

الخامسة أكبر موجة ة الموج م1939-1932رة التي سبقت إعالن الدولة ، وشهدت الفتم1914

 ألف مهاجر، ويرجع ذلك إلى: 224، حيث وصل أكثر من هجرة

تاب وتزايد اضطهاد اليهود، وقد كشف بعض الك ،ظهور الحركة النازية في ألمانيا :أوالً 

ة حتى السياس تلكوشجعوهم على  ،اليهود من أمثال )ألفرد ليلينتال( أن الصهاينة اتصلوا بالنازيين

 يبرروا إقامة الدولة. 

ي النصف األول من القرن العشرين با فوأثرت األزمة االقتصادية التي شهدتها أور: ثانياً 

 ن.إلى فلسطيهجرة كثير من اليهود  التي هيأت للحرب العالمية الثانية على

أدت األحوال االقتصادية في أمريكا إلى التشدد في تطبيق القيود المفروضة على و

الهجرة إليها، ويتضح ذلك من البلدان التي قدم منها المهاجرون، حيث مثل اليهود البولنديون 

نصف الموجة الخامسة، وكذلك من خالل التكوين اإلثنولوجي للموجة الخامسة فإن أكثر من 

الحرة والعمال  من مهاجريها من اليهود األوربيين شملوا عدداً كبيراً من أصحاب المهن% 90

  .صينتالمهرة المخ

مهندس، استعداداً من  500طبيب و 1000فلسطين لهاجر  م1939-1935ففي الفترة من 

 الصهيونية لوضع أسس إعالن دولتهم.

خاصة بعد الثورة لعرب، ولت بريطانيا التقرب إلى ابالنسبة للموجة السادسة حاو

على  ، والذي وضع قيوداً م1939مايو سنة 17الكبرى، فأصدرت بريطانيا الكتاب األبيض في 

 ً ن قبل م الهجرة اليهودية وكذلك انتقال األراضي، وهو ما اعتبرته الحركة الصهيونية نكوصا

يات المتحدة وهو الوالا بها للبحث عن حليف استراتيجي بديل، دبريطانيا عن وعودها، مما ح

 .األمريكية

 لواليات لوقامت الحركة الصهيونية بنقل مركز الثقل 

 بعد المتحدة، وتركز النشاط الصهيوني في نيويورك، خاصة

 ،م1942في شهر مايو سنة  (بلتيمور)عقد مؤتمر 

 الكتاب األبيض البريطاني، ودعا إلى: على الذي جاء رداً 

 اف الوكالة اليهودية.فتح باب الهجرة دون قيود وتحت إشر -1

 لكسب ود الغرب والقوى الكبرى.؛ لها علمها الخاصجانب الحلفاء،بتكوين فرقة يهودية تقاتل  -2

القيود البريطانية على الهجرات 

اليهودية دفعت بالحركة 

الصهيونية للبحث عن حليف 

بالواليات استراتيجي بديل تمثل 

 المتحدة األمريكية
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 تحويل فلسطين إلى كومنولث يهودي. -3

مما سبق يتضح وبشكل جلي، أن موجات الهجرة اليهودية ساهمت وبشكل مباشر في 

سياسي في تغيير جغرافي/يهود، كما ساهمت التغيير القسري للميزان الديموغرافى لصالح ال

، ثم سيطرتها على ما تبقى من فلسطين وأراض عربية أخرى م1948بإقامة الدولة اليهودية عام 

 .م1967عام 

 االستيطان الصهيوني في فلسطين في العهد العثماني 

شّكلت السيطرة على األراضي في فلسطين األساس األول الذي استند إليه المشروع 

زعماء الحركة الصهيونية أنه من دون تملك األرض، لن تتحّول فلسطين  واعتقدهيوني، الص

 مطلقاً إلى أرض يهودية.

، فإن النجاح في تملك م1904، في عام م1941-1863 (م أوسيشكينيمناح)وكما ذكر 

 طرق ثالث:   األرض سيكون من خالل

 ،قة األرض من مالكيهاسروالسيطرة على األرض من خالل الحرب، بعن طريق القوة،  -أ

 األرض بمساعدة السلطات الحكومية،  طريق انتزاععن   -ب

الطريق  هذه المرحلة، على تلكالحركة الصهيونية في وقد اقتصرت ، عن طريق المال  -ت

 "إلى أن نصبح، في نهاية األمر، أسياد األرض".

، بل أرادت كذلك لسيطرة الحصرية على األرضلبيد أن الحركة الصهيونية لم تكتِف بالتطلع 

ً ومستقالً  أن ً متجانسا ما شكّل األساس الثاني معلى قاعدة "العمل العبري"،  تقيم اقتصاداً يهوديا

 ،األراضي تلكالذي قام عليه المشروع الصهيوني، وحرم االنسان الفلسطيني من االستفادة من 

 هم للثورة.وانضمام نالفلسطينييولو بطريق غير مباشر، وساهم في إفقار الفالحين 

 

 

، على أن األرض المملوكة من قبل اليهود م1883منذ عام  قد أكد  (بيلو)وكان ميثاق منظمة 

 "ستزرع من دون مساعدة السكان األصليين". 

، وقبل الموجة الثانية من الهجرة بأكثر من عشر سنوات، طالب م1890ومنذ عام 

لكن  ،ل اليهود محل العمال العربحالإل، ودعا (العمل العبري)بتبّني شعار  (أوسيشكين)

مساعدة العرب، بحيث اعتمدت المستوطنات الزراعية، خالل لحاجة بالمستوطنين األوائل كانوا 

 العقود األولى لالستيطان اليهودي، في الغالب، على اليد العاملة العربية.

يهودي تعود المحاوالت األولى لالستيطان اليهودي في فلسطين إلى ممارسات الثرى الو

مدينة القدس، أقام عليها بم أن يشتري قطعة أرض 1855، الذي استطاع عام (موسى منتيفيوري)

انوت شعنانيم( مشك)حي مدينة، وهو الأول حي سكني يهودي في فلسطين خارج أسوار  عام

 . (يمين موسى) وعرف فيما بعد بـ:

األولى قرب أراضي م، اشترى اثنان من اليهود قطعتي أرض في فلسطين، 1860وفي عام 

لم تشغل إال في  يسكنحي  20وفي العام نفسه تم بناء أول  ،والثانية حول بحيرة طبرية ،قالونيا

 م، وبذلك بدأت الخطوات العميلة األولى لالستيطان اليهودي في فلسطين. 1862عام 

من  الفلسطينية في تملك األرضحت الحركة الصهيونية نج

 هامن مالكيها، انتزاع تها، سرقالعسكرية القوة :خالل

 .بمساعدة السلطات الحكومية، أو عن طريق المال
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في بعض المستوطنات  (كريستوف هوفمان)وبعد ذلك أقامت جمعية الهيكل األلماني برئاسة 

بعد  ،م، تمكنت مجموعة من يهود القدس1878 وفي عام ،خاصة في يافا وحيفافلسطين، 

بتاح )وتأسيس مستوطنة  ،من االستيطان في السهل الساحلي ،حصولهم على دعم من الخارج

 على جزء من أراضي ملبس قرب يافا. (تكفا

لهجرات اليهودية، قد شهدت فلسطين قبل الحرب العالمية األولى موجتين رئيسيتين من او

وإليها يرجع  ،( ألف مهاجر30-25م، تراوح عددها بين )1903-1882 عامي األولى وقعت بين

ستيطان اليهودي المنظم في الفضل في التمهيد إلرساء األسس التي قامت عليها حركة اال

  .فلسطين

ش ورو ،زخرون يعقوب ،ريشون ليتسيون) :م، ثالث مستوطنات هي1882لذا أنشئت عام 

  (.يسود همعله ونيوز يونا) امستوطنت م1883عام و، (ليتاح

لقوانين، واستغالل ضعف األنظمة وا ،وقد أقيمت المستوطنات السابقة بأساليب التحايل

ولم  ،م، مستوطنة جديدة، تعرضت لخسائر فادحة1884وأنشئت عام  ،برشوة الموظفين األتراك

ثالث مستوطنات  ، الذي دعم إقامة(روتشيلد أدموند جيمس دي)تستطع االستمرار لوال تدخل 

 (.شمار هارون، الخضيرةمرحوبوت، ) هي: م،1890عام   أخرى

، وهي منظمة االستيطان (أيكا)لمنظمة التي تدعى لبإدارة مشاريعه  (روتشيلد)وعهد 

في ، وقد تولت العمل االستيطاني (دي هيرش)أسسها البارون النمساوي األصل  الزراعي التي

إعادة تنظيم وم، من تأسيس عدة مستوطنات جديدة، 1908-1899 عامين، وتمكنت بين فلسطي

م، بأنه 1899، ورغم ذلك فشلت في توقعاتها، وذكرت في تقرير لها عام (روتشيلد)مستعمرات 

 "يصعب تحويل اليهود في فلسطين إلى مزارعين ومعظمهم يعيش في خمول قاتل".

االستيطان )يهودي خالل تلك المرحلة اسم ن اللذلك أطلق البعض على االستيطا

في  هاتولى إنشاءوتشييد وإدارة هذه المستوطنات،  الذي أشرف على يه؛ نسبة إل(الروتشيلدي

ألف مستوطن، ثم  (12)مستوطنة يسكنها  (39)حتى وصل عددها  ،فلسطين خالل العهد العثماني

ن المنظمة الصهيونية بإشراف ( منها أقيمت بدعم م4مستوطنة ) (47)م 1914حتى عام  تبلغ

 مكتب فلسطين. 

إليهم أنظار العرب،  اال يلفتو كيوقد عمل الصهاينة على إقامة هذه المستوطنات بالتدريج، 

 م.1918-1870الل الفترة الواقعة بين عام مستوطنات سنوياً، خ 3-1من  امواقأحيث 

سطين، إال أن نظام حيازة رغم إن الدولة العثمانية لم تقبل االستيطان اليهودي في فلو

طبقة من  ظهرتواألراضي في فلسطين في العهد العثماني، تغاضى عن إقامة تلك المستوطنات، 

 وغير الفلسطينيين كانت تجذبهم األسعار المرتفعة إلى بيعها. مالكي األراضي من العرب

د إلى فلسطين م، قانوناً اعتبرت بموجبه دخول اليهو1882عام  ثمانيةالدولة الع وقد أصدرت

ثالثة  أكثر من، يهامن غير سكان اإلمبراطورية إل همدخول تمنع م1888عام وفي غير قانوني، 

، وتحايلت بطرق غير مشروعة لتهجير اليهود رشوة موظفي الدولةلالصهيونية لجأت  لكن أشهر،

 وتوطينهم فيها. ،إلى فلسطين

م 1914-1907 عاميني، فأقيم بين واستمر النشاط االستيطاني أواخر حقبة الحكم العثما

 مهاجر يهودي.( ألف 12)مستوطنة يسكنها  (40) هامستوطنة جديدة، فبلغ مجموع (15)

تناول باألرقام حجم النشاط االستيطاني في  :23تمرين

 نية.فلسطين السيما أواخر الدولة العثما
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 ونشطت المؤسسات 

 الحرب العالمية  الصهيونية بعد

الشهير عام  (بلفور)خصوصاً بعد تمكن المنظمة الصهيونية العالمية من استصدار وعد  ،األولى

تحت االحتالل  تعوق التياء وطن قومي لليهود في فلسطين، بإنش ىم، الذي قض1917

دوراً كبيراً في تمكين اليهود من السيطرة على مساحات كبيرة من ته لعبت حكوموالبريطاني، 

ي األميرية وجعلها فتح األراض :منها ،باتخاذها العديد من اإلجراءاتاألراضي الفلسطينية، 

  .نأراضي ملكية، سن قانون أمالك الغائبي

، يـام إسرائيلقدونم بعد  (2070000)امتالك  اإلجراءات من تلكتمكن اليهود بفضل و

الدولة )توسيع رقعة لاألراضي في مناطق متباعدة  تلكحرصت هذه المؤسسات على أن تكون و

الظروف المالئمة لالستيطان التي وفرها وعد بلفور واالحتالل البريطاني، إال  ورغم(، اليهودية

 قدوم المهاجرين بقى في البداية ضئيالً نسبياً.أن معدل 

 االستيطان الصهيوني في ظل االحتالل البريطاني 

أصبح وتعتبر مرحلة االحتالل البريطاني المرحلة الذهبية لالستيطان الصهيوني في فلسطين، 

 باتخاذ تدابير عميقة وحاسمة في مسألتين ،وتتكفل بحمايته ،يتم تحت رعاية دولة عظمى تديره

 مهمتين لالستيطان، 

أولهما: تغيير أنظمة حيازة وملكية األراضي، بما سهل سيطرة الحركة  الصهيونية على 

 األراضي الفلسطينية، 

 ثانيهما: تغيير أنظمة الهجرة والجنسية، بما سهل عملية الهجرة اليهودية.

لكن شكالت، الكثير من الم تهواجهمتعثر االستيطان اليهودي في مراحله األولى، وورغم 

على شكل مجتمعات العديد من المستوطنات في مناطق إستراتيجية،  تقامأالحركة الصهيونية 

، لتأسيس نفسها كنواة للوجود (العمل العبري)، اعتمدت على سياسية (الغيتو)مغلقة تشبه 

( ألف 195ية واسعة مساحتها )ومنحت الوكالة اليهودية أراضي حكوم الصهيوني في فلسطين،

بما فيها أراض من السهل الساحلي الفلسطيني، أعطيت  ،في مناطق مختلفة من البالد مدون

  .توسيع رقعة المستوطنات فيهمال، (اح تكفاتل أبيب وبت) :لبلديات

( ألف دونم من أمالك الحكومة 175م، )1921ووضعت حكومات االحتالل البريطاني عام 

ما أدى متوطين المهاجرين، ونات عليها قامة المستوطإلتحت تصرف المنظمات الصهيونية 

جانب بانضم المستوطنون وم، التي قمعتها القوات البريطانية بشدة، 1921قيام ثورة لبدوره 

 .هااإلنجليز في قمع

الفترة عملية شراء األراضي من بعض اإلقطاعيين والتجار اللبنانيين،  تلكوقد تجددت خالل 

 ضي شمال فلسطين.مساحات واسعة من األرا الكوتماالذين 

م، قررت المنظمة الصهيونية اإلسراع في عمليات 1930ومع صدور الكتاب األبيض عام  

د يحدبتاالستيطان في المناطق التي لم يسكنها اليهود من قبل، كرد فعل على موقف بريطانيا 

ال سع مساحة جغرافية ممكنة في حعمليتي الهجرة اليهودية وشراء وحيازة األراضي، لتشمل أو

  .تقسيم لفلسطين)

أي  (وما ومجدال)حمستوطنة، كان يطلق عليها  (53)م 1939- 1936 يعام بينفأقيمت 

التي تزامن إنشاؤها مع نشوب ثورة  لطابع العسكري لتلك المستوطناتلسياج وبرج، في إشارة 
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أن تكون بمثابة سياج يشرف على المستوطنات  ها، حيث روعي في اختيار مواقعم1936عام 

  .للقرى العربيةألخرى، وتعمل في الوقت نفسه كمناطق مراقبة ا

لشمالية للجليل المستوطنات المشرفة على مرج بن عامر واألطراف ا تلكوقد أقيمت أكثر 

ية السيطرة على في مناطق معزولة؛ لخلق شعور لدى اليهود بقابل ئهاتجاه لبناااألعلى، كما ظهر 

 .كل أجزاء فلسطين

م، بدأ االهتمام الصهيوني بإقامة مستوطنات في 1937لتقسيم فلسطين  (بيل)ب مشروع عقو

في الفترة بين في تلك المنطقة، تها إقامبوتوسعت الصهيونية   ،-جنوب فلسطين -صحراء النقب 

ً إلمكانية حصو1948الحرب العالمية الثانية وسنة  ل صدام عسكري مع مصر في م، تحسبا

  .مستوطنة (27)م، 1948قامة في النقب بحلول عام الموبلغ عدد المستوطنات ، المستقبل

هو تجاه الحركة الصهيونية، البريطاني ما يميز السياسة االستيطانية خالل فترة االحتالل لكن 

فأقامت   العربية المتاخمة لها، توزيع المستوطنات الزراعية توزيعاً إستراتيجياً على حدود الدول

على  (7)و، على حدود مصر (8)و ،على حدود لبنان مثلهاو ،مستوطنة على حدود األردن (12)

  .حدود سوريا

 وقد أدخل على االستيطان الزراعي خالل 

 الموشاف )الفترة نوع جديد أطلق عليه اسم  تلك

ت فيها باستغالل أي قرية العمال، وهي قرية زراعية ذات طابع تعاوني، تقوم العائال (عفوديم

أقيم حتى عام  مابلغ مجموع و ،النوع من االستيطان الزراعي لكذانتشر و ،األرض بالتساوي

 ( مستوطن.18411مستوطنة يسكنها ) (68)م، 1946

فلسطين من امتالك ما يزيد لوتمكنت الحركة الصهيونية خالل فترة االحتالل البريطاني 

الصهاينة نهاية فترة  يمتلكه ما ةبلغت مساحو، الزراعية% من مجموع األراضي 30عن 

 (27)البالغة % من مساحة فلسطين، 6ما يعادل مليون دونماً،  (1.82)م، 1947االحتالل عام 

  .% فقط2عن مجموع األراضي عند بداية االحتالل  لم يزدمليون دونماً، في حين 

أسرة عربية  (2746)المساحات من األراضي الزراعية طرد  تلكوقد نتج عن تسرب 

ألوف وألف مواطن من الحولة،  (15)امر، وطرد أكثر من قرية في سهل مرج ابن ع (22)من 

  (.والمنسي ،الزبيدات ،طلعون ،غور بيسان ،الساخنة)آخرين من أراضي 

كما اشترت المنظمة الصهيونية في السنوات األخيرة التي سبقت قيام إسرائيل، أراضي 

في السهل الساحلي  نظرتهم اإلستراتيجية، وواصلت تكثيف االستيطان اليهوديمع تتفق جديدة 

ً كبيرة من وبين حيفا ويافا،  في سهل الحولة،  ةفلسـطين، خاص فيأراضي القسم الشمالي قطعا

صفقات شراء أراٍض عند مصب نهر  على طول نهر األردن، وكانت هناك جنوب بحيرة طبرياو

 األردن في البـحر الميت، وعـلى ضفته الغربية.

ضواحي بئر السـبع، وتم شراء المزيد من وقـدس، منطقة البكما توسعت أمالك اليهود 

منطقة غزة، وفي فترة االحتالل تضاعف عدد المستعمرات واألراضي في النقب الشمالي 

 (7)، بزيادة معدلها 1946مستعمرة عام  (274) ىإل م1914لعام  (47)الصهيونية من 

 عاماً. (32)مستعمرات في العام الواحد على مدى 

أسرة  2746األراضي الزراعية طرد  نتج عن تسرب

قرية في سهل مرج ابن عامر، وطرد  22عربية من 

 .من الحولة فلسطينألف  15
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اإلعداد إلنشاء الدولة، فإنه بعد إنشائها  ان في المراحل السابقة استهدفوإذا كان االستيط

واالقتصادية  البشريةتها يق أهداف أخرى، تتمثل في ترسيخ قاعدتحقلم، اتجه 1948عام 

 ، وبما يخدم أغراضها التوسعية المستقبلية.والعسكرية واألمنية
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 م1920تطور القضية الفلسطينية حتى االنتداب البريطاني عام بحث األول: الم

نمننوذج مننن أ علنى أنننهرض فلسننطين المحتلننة علننى أال يمكنن التعامننل مننع الصننراع الندائر 

ف بنين القنوى المختلفنة يمكنن اعتبناره امتنداداً لصنراعات لنم تتوقن بنلالصراعات البشرية العادية، 

 أو حتى دينية.  ،ية أو عسكريةألسباب اقتصاد ،يهاللسيطرة عل

تتننداخل فيننه  ،)اإلسننرائيلي( المحتننلمننع  فالصننراع الننذي تحينناه األمننة بنندرجات متفاوتننة

وطن ارية للننوحتننى الرؤيننة الحضنن ،وعوامننل االقتصنناد والنندين ،الظننروف التاريخيننة والسياسننية

 وكب الحضارة اإلنسانية.مودوره في ، العربي

ها الروحية وموقعها الجغرافي، وارتباطها األساسني سبت فلسطين أهميتها من مكانتوقد ك

غنندت تمثننل إحنندى أقنندس بقنناع قننرون عدينندة بتسننمية بننالد الشننام، ف بسننوريا، التنني عرفننت طننوال

األرض، ألنهننا مهنند الرسنناالت السننماوية ومننواطن األنبينناء علننيهم الصننالة والسننالم، وفيهننا أولننى 

 مة والمهد.وكنيستا القيا ،وثالث الحرمين الشريفين ،القبلتين

أما عن أهميتها الجغرافية فهي تقع في مكان متوسط بالنسنبة للنوطن العربني، وتعند نقطنة 

التقاء القارات الكبرى الثالث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، علماً بأن فاعلية الموقع الجغرافي لفلسنطين، 

عسننكرياً  :حريننةوانطالقنناً مننن كونهننا جننزءاً أساسننياً مننن سننوريا يكمننن فنني المواصننالت البريننة والب

فيه ومنه انطلقنت تجمعنات تهالكية، وتوسطها لمركز العالم، الذي وتجارياً، وصالحيتها كسوق اس

حربنناً  :بشنراً وثقافنة، ومننن خاللنه تحركننت دولنه قنل األولننى، لتسنهم فنني تشنكل العننالم:اإلنسنان العا

 براً وبحراً. :وسلماً، وعبره اتصلت الشعوب واألمم
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صننوبة أرضننها واعتنندال مناخهننا، تعرضننت فلسننطين للغننزوات ونظننراً لموقعهننا هننذا وخ

الرومان، وعاشت طيلنة لتاريخ، حيث خضعت لحكم المصريين فالفرس فاليونان فالخارجية عبر ا

القننرون الماضننية تنندافع عننن وجودهننا ضنند الغننزاة والطننامعين، وعننندما احتننل البريطننانيون مدينننة 

، بندأت حلقنة جديندة منن معنارك الندفاع عنن م1948بعدهم الصنهاينة عنام م، ثم 1917القدس عام 

 الوجود التي ما زالت مستمرة حتى وقتنا الحالي.

، وإقامة دولنة عماري الغربي مبكراً في استخدام )الصهيونية السياسية(وجاء التفكير االست

 بقية المشرق العربي من جهة أخرى؛ لهم تفصل بين وادي النيل والمغرب العربي من جهة، وبين

 ته الجغرافية والسياسية.وحدلتمزيق 

، والتوجهننات م1821-1769 (نننابليون بونننابرتكر هنننا محنناوالت الجنننرال الفرنسنني )يننذ

، مننا يعننني أن بدايننة األطمنناع م1849-1769 (محمنند علننيلبريطانيننة التنني أعقبننت قيننام دولننة )ا

ا إلنى خلنق االستعمارية والمخططات التآمرية التي استهدفت القضية الفلسطينية، هدفت في مجملهن

ومدعوم منهنا، مهمتنه مننع قينام الوحندة العربينة، السنيما  ،كيان غريب مرتبط بالقوى االستعمارية

 بين مشرقه ومغربه، وبالتالي استحالة تكوين دولة عربية قوية.

الغرينب فني المنطقنة العربينة، كنان مع العلم أن التوجهات الغربينة نحنو إقامنة هنذا الكينان 

، واألعبنناء األمنيننة ت يعننرف آننذاك فنني أوروبنا بننـ)المسألة اليهودينة(مننا بناهندف أيضنناً للنتخلص مي

الجهنود الغربينة لخدمنة  تلنكوالسياسية التي بات يشكلها اليهنود ضند األوروبينين، وبالتنالي جناءت 

فنني هننذه المنطقننة، ومننن جهننة أخننرى  (أمننني لحها االسننتعمارية مننن جهننة مننن خننالل )وكيننلمصننا

 شرين في مختلف األرجاء األوروبية.التخلص من عبء اليهود المنت

 التنافس االستعماري على فلسطينالمبحث الثاني: 

 التاسعوروبي نهاية القرن ستعماري األالتنافس اال اشتد

 نشطاء  الذي كان في الوقتعشر لوراثة اإلمبراطورية العثمانية، 

 لموافقة علىل يهاالضغط عل يحاولون دعم أوروبيب الحركة الصهيونية

عبند الحميند السنلطان ) والسنماح بهجنرتهم إليهنا، غينر أن ،في فلسطين االستيطاناليهود حق منح 

 .غراءاتاإلالضغوط وتلك رفض  م1918-1842( الثاني

جمينع دينون ل مثنل بتسنديدهمبعنرض مغنر للسنلطان ت م1902عنام الصنهاينة  وتقدم اليهنود

، تهناملينون لينرة ذهبينة لخزين (35)ة قيمنوبناء أسطول لحمايتهنا، وتقنديم قنرض ب ،الدولة العثمانية

بصورة كلينة، ممنا حفنزهم لتوثينق عالقناتهم أكثنر منع القنوى االسنتعمارية  رفض العروض هإال أن

  ألن يصبحوا جزءاً من المعادلة الدولية التي رسمت خطوطها بعد الحرب العالمية األولى. 

ة العثمانيننة والمنطقننة وبالفعننل، اسننتغل الصننهاينة الظننروف السياسننية التنني ألمننت بالدولنن

العربية عموماً، وتمكنوا من تحقيق بعض أطماعهم ومخططاتهم الهادفة لالسنتيالء علنى مسناحات 

 من فلسطين، واستجالب أعداد معينة من المهاجرين إليها.

منن اإلقامنة فني فلسنطين الصنهاينة منع اليهنود السلطان للقرارات القاضية ب ورغم إصدار

، خشنية أن تتحنول إلنى قاعندة تمكننهم هناشنراء أي أرض فيعلنيهم  هوحظنرألكثر من ثالثة أشهر، 

 تلننك، إال أن النشنناط الصننهيوني بننات محمومنناً فنني العربننيفلسننطين عننن بقيننة الجسنند ( سننلخ)مننن 

 المرحلة في ظل تعاونهم مع بعض المسئولين العثمانيين، عبر إغداق األموال عليهم.

اليهنننود ، وهننم (الدونمننةيهنننود لعبننه ) ذيوهنننا البنند مننن التطنننرق إلننى النندور الخطينننر النن

 حينثوطردهم بسبب محاكم التفتيش،  اضطهادهم، بعد الدولة العثمانية ىسبانيا إلأن من والمهاجر

، بعنند أن تعرضننوا (سننالونيك واآلسننتانةمنندينتي )لكنني يسننتقروا فنني  ،فتحننت أمننام طالئعهننم أبوابهننا

 لمخاطر البحر وقراصنته. 

أضنمروا اليهودينة وباإلسنالم،  وااليهنود تظناهر أولئكى أن وتجمع المصادر التاريخية عل

ووصنلت ذروة خطنرهم فني  عثمانينة،فني تفتينت أوصنال الدولنة ال اً كبينر اً دورلعبنوا و ،في نفوسهم

 ةالثقافين اتالمسنتوي ىسنالمي علناإلو العربني العنالم ىعلنه نعكاسناتا، وهنانقالب النذي أحندثوه فياال

 شأنه تدمير القيم اإلسالمية. من في كل ماأسهموا و ة،واألخالقي ةوالحضاري

المصالح المتبادلة الغربية 

الصهيونية شكلت العنصر 

األساسي في دعم إقامة 

الوطن القومي اليهودي في 

 فلسطين
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قبنل قينام  عربينة،المنطقنة الفني ذروتنه لتنافس االستعماري بين بريطانينا وفرنسنا ووصل ا

 ،يهنامنافسنتها علل، ومالحقة الدولة األخرى حماية مصالحهلالحركة الصهيونية، وهدف كل منهما 

 اب أساسية:لعدة أسبوجدت في فلسطين مكاناً مالئماً لبسط نفوذها و

 .الموقع الجغرافي الذي تتمتع فيه وسط الوطن العربي -1

 .سيا وأفريقياآقارتي البوابة التي تربط بين  -2

عنن  اآلسنيويفصنل الجنزء بوالبريطناني بالنذات،  عمومناً، األوروبنيمصنلحة االسنتعمار  -3

سنيما ، الفني المسنتقبل همنااألفريقي من الوطن العربي، وخلق ظروف ال تسمح بتحقيق الوحدة بين

لمسننتعمرات لالمؤديننة  ، ومننا كننان يعننرف بننـ)طريق الهننند(وأن فلسننطين تطننل علننى البحننر األحمننر

 السودان، عدن، كينيا، الصومال، والخليج العربي. :اإلنجليزية األخرى في

 

 

 

 

 

 ةبريطانينأصنوات  تدعنجاء التوجه البريطاني منذ وقت مبكر من القرن العشرين حين و

قامنة إو ،ومحاربة اتحاد الجمناهير العربينة ،لمنطقة العربية مجزأة ومتأخرةإبقاء ا"للعمل من أجل 

آسيا وإفريقيا، بحيث يشنكل علنى مقربنة بين بط احاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الر

 ."لمنطقةلوعدوة بريطانيا، من قناة السويس قوة صديقة ل

الكبننرى عشننية الحننرب ومننا لبننث أن اشننتد الصننراع والتنننافس االسننتعماري بننين القننوى 

ما وجد ترجمتنه فني عندد مالتنافس،  ذلك، وكانت فلسطين في قلب م1918-1914العالمية األولى 

بقيت طي الكتمنان  ، التيم1916( عام بيكو -سايكسات واألحالف، لعل أهمها اتفاقية )من االتفاقي

 فترة من الزمن.

سننوريا  :اح الغربنني منننحصننلت فرنسننا علننى الجننزء األكبننر مننن الجننناالتفاقيننة  وبموجننب

متنندت اأمننا بريطانيننا ف ،ولبنننان وجننزء كبيننر مننن جنننوب األناضننول ومنطقننة الموصننل فنني العننراق

ً  :مننناطق سننيطرتها مننن ً  باالتجنناه طننرف بننالد الشننام الجنننوبي متوسننعا لتضننم بغننداد والبصننرة  شننرقا

 . عربي والمنطقة الفرنسية في سورياوجميع المناطق الواقعة بين الخليج ال

أن تقع المنطقة التي اقتطعت فيما بعند منن جننوب سنوريا وعرفنت بفلسنطين تحنت  قرروت

لكن االتفناق ننص علنى مننح  ،إدارة دولية يتم االتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا

علننى أن يكننون لفرنسننا حريننة اسننتخدام ميننناء حيفننا، ومنحننت فرنسننا  ،بريطانيننا مينننائي حيفننا وعكننا

 .قابل استخدام ميناء االسكندرونة الذي كان سيقع في حوزتهالبريطانيا بالم

انتزاع فلسطين من الوطن العربي منع  علىوروبية التقت المصالح االستعمارية األوهكذا 

إقامنة وطنن لهنم فني قنادة أوروبنا عرضنوا  المصالح الصهيونية بإقامة وطن قنومي لليهنود، بنل إن

 ،للنتخلص منن المشنكلة اليهودينة فني أوروبنا ؛طانيافلسطين، وعلى األخص من جانب فرنسا وبري

 التي ستقام في المنطقة العربية. )الدخيلة( وتحقيق مكاسب استعمارية من الدولة

 م1952-1874 (حاييم وايزمان)عمد قادة الصهيونية وعلى رأسهم و

انطالقنناً مننن عالقتهمننا اإلسننتراتيجية، مننع بريطانيننا  مباحثنناتجننراء إل

مية لننوزارة الخارجيننة البريطانيننة م مننذكرة رسننتقننديبوصننلت ذروتهننا 

 طالبت بـ: برنامج إدارة جديدة في فلسطين، تتضمن

 االعتراف باليهود في فلسطين كوحدة قومية واحدة. -أ

 اعتبار اللغة العبرية لغة قومية ورسمية في فلسطين. -ب

مننح اليهننود االسننتقالل الننذاتي فني الشننؤون الدينيننة والتعليميننة  -ت

  واالجتماعية.

قبل قيام  عربية،الالمنطقة في ذروته ريطانيا وفرنسا لتنافس االستعماري بين ب: وصل ا24تمرين

ا لبسط نفوذهبوجدت و ما،حماية مصالحهلالحركة الصهيونية،   ، هي:لعدة أسبابا مفلسطين مكانا

....................... ،............................ ،...................... 

اشتد التنافس 

االستعماري، وفي قلبه 

بين القوى فلسطين، 

كبرى عشية الحرب ال

 العالمية، وترجم

 -"سايكس باتفاقية

 بيكو"
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فني  م1930-1848 (بلفنوراللنورد جنيمس )إصندار وعند ت االتصاالت السياسنية إلنى وأد

أحند م 1937-1868 (يونينل روتشنيلد، فني رسنالة وجههنا إلنى )لم1917الثاني منن تشنرين الثناني 

حكومة صاحب الجاللنة بعنين العطنف لتأسنيس وطنن تنظر " زعماء الحركة الصهيونية، جاء فيه:

ين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاينة، علنى أن يفهنم قومي للشعب اليهودي في فلسط

قص من الحقنوق المدنينة والدينينة التني تتمتنع بهنا الطوائنف تجلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ين

غيننر اليهوديننة المقيمننة فنني فلسننطين، وال الحقننوق أو الوضننع السياسنني الننذي يتمتننع بننه اليهننود فنني 

 ".ممتناً إذا أحطتم االتحاد الصهيوني علماً بالتصريحوسأكون  خرى،البلدان األ

أن تكنون الدولننة اليهودينة خننط الوعنند،  ذلنكصندار دفعنت بريطانيننا إلمنن األسنباب التنني و

ورغبتهنا فني كسنب النرأي العنام استمرار تجزئة الوطن العربي، و ،الدفاع األول عن قناة السويس

ر سياسنني واقتصننادي، والخشننية مننن أن يسننبقها اليهننودي فنني الواليننات المتحنندة، لمننا لهننم مننن تننأثي

األلمان والحلفاء بوعد مماثل، مما قد يغير مسيرة الحرب لصالحها، وخوفناً منن النهنوض المتوقنع 

مها أثننناء الحننرب، لخدماتننه التنني قنند حننرر فنني فلسننطين، فضننالً عننن مكافننأة )وايزمننان(لحركننة الت

 تفجرات المستخدمة آنذاك.الفعالة، وهي نوع من الم واكتشافه مادة )األسيتون(

االسنتعماري، كمننا جناء فني  صننحيفة  إال أن أهنم أسنباب صنندور الوعند يكمنن فنني الجاننب

ضنرورة .البريطانية التي كتبت تحت عننوان: "سياسنة بريطانينا فني فلسطين.. )صاندي كرونيكل(

ريندها غينر عبرية بريطانية": ال يوجد جنس آخر في العالم كله يسنتطيع أن يقنوم بالخندمات التني ن

اليهنود أنفسنهم، ولنندينا فني الحركنة الصننهيونية القنوة المحركنة التنني سنتجعل امتنداد االمبراطوريننة 

  البريطانية مصدر كبرياء وركن قوة.

-1861 (اللنبني)دخلنت الجينوش البريطانينة بقينادة الجننرال  م1917 كنانون أول 11في و

ل جمعينات عربينة يوتشنك ،واليهنودث صندامات بنين العنرب وحندل ممنا أدى ،القدسمدينة  م1936

 ضد المشروع الصهيوني.

 

 

 

 

 

 
 

 :االنتداب البريطاني على فلسطين المبحث الثالث: فرض

أسفرت الحرب العالمية األولى عن تغينرات سياسنية دولينة مهمنة، اسنتطاعت منن خاللهنا 

حزينران  28وفني القوى االستعمارية اقتسام مناطق النفوذ في العالم بما يخدم مصالحها الخاصنة، 

نيسنان  25تم التوقيع على ميثناق عصنبة األمنم النذي ننص علنى نظنام االنتنداب، وبتناريخ  م1919

 قرر انتداب بريطانيا على فلسطين.ت م1920

ة المنتدبنة لديباجنة التني جعلنت الدولنلجاء صك االنتداب في ثمان وعشنرين منادة، إضنافة 

دمنة علنى نصنه، وشنرحت بناقي المنواد شنروط مقال، حينث احتنوت مسئولة عن تنفيذ وعد )بلفور(

تثناء ال مفننر منننه حننين ذكننرت كلمننة تنفيننذه ومظاهرهننا، ولننم تننرد كلمننة العننرب مننرة واحنندة باسنن

وصننفاً إلحنندى اللغننات الرسننمية الننثالث، مننع العبريننة واإلنجليزيننة فنني المننادة الثانيننة  )العربيننة(

 والعشرين.

منن الوفناق  لنذلكالوعد، كان ال بند عالن بإ نجليزينة واإلاوبعد أن تمت الصفقة بين الصه

 ً ، سننكري البريطنناني المباشننرعلننى أرض فلسننطين منننذ بدايننة الحكننم الع أن يحقننق مضننمونه عمليننا

 ينة سوى الدولة اليهودية.الصهلإلرساء الوطن القومي الذي لم يكن يعني 

ادة إر وقد التزمت الحكومة البريطانية بدعم المطنامع الصنهيونية فني أرض فلسنطين ضند

معلومنات  يب أيحالنت دون تسنر هانأل ؛مصالحهم، وبدا كأنه سياسة متعمدةوأصحابها الشرعيين 

حكومة صاحب الجاللة بعين العطف لتأسيس وطن : تنظر بلفور وعدنص 

قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق 

ا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ين قص من تهذه الغاية، على أن يفهم جليا

الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في 

فلسطين، وال الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان 

ا بالتصريح خرى،األ ا إذا أحطتم االتحاد الصهيوني علما  ".وسأكون ممتنا
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ألنهننا تعننرف منندى عنندائهم  ( وسياسننة الننوطن القننومي اليهننودي؛بلفننور)إلننى العننرب عننن وعنند 

 .من جهة أخرى شدة حرصهم على عروبة فلسطينو من جهة، للصهيونية

سننطين، وعننين اإلدارة العسننكرية فنني فل اليتننون(تننولى )غلبننرت كوفنور إعننالن االنتننداب، 

هربننرت إلننى أن عننين السننير ) ،مننن الجنننراالت البريطننانيين ثننم تبعننه عنندد، ضننباطاً إلدارة المنندن

ً  م1963-1870 (صموئيل ً بريطانياً  مندوبا  .م1920لفلسطين منذ أوائل تموز  ساميا

ممكنن، حتنى لنو أدى دولنة يهودينة بأسنرع وقنت ى لنإتحويل فلسطين لالصهاينة وقد تطلع 

تهدئنننة الخنننواطر العربينننة، وإيجننناد ننننوع منننن التفننناهم العربننني بضنننياع الجهنننود البريطانينننة لذلنننك 

واحتفالهننا  ،فنني تحيننز اإلدارة العسننكرية البريطانيننة اترجمتهنن حيننث وجنندت تطلعنناتهمالصننهيوني، 

ً  (وايزمان)بالصهيونية عندما حل  مضيف ضيفه منح ال حيثفي مركز قيادته،  (اللنبي)على  ضيفا

 .سكان البالد األصليينالفلسطينيون، التي حرم منها  الحقوقالعديد من 

تاحننة حريننة ، وتمثلننت بإثننم جنناء )صننموئيل( لتطبيننق السياسننة البريطانيننة بكننل )إخننالص(

، لصننالحهم التنندخل فنني شننؤون اإلدارة العامننةوتشننجيع الهجننرة اليهوديننة، و ،لهننم التنقننل واإلقامننة

 إدخال اللغة العبرية كلغة رسمية،وتقديم القروض الميسرة لهم، و راضي،تهيئة سبل استيطان األو

 إنشاء قضاء يهودي.و

حظر التجول مثل:  ،العرب وفي المقابل، مارست سلطات االنتداب سلوكيات قمعية ضد

قطع ، العزل السياسي لهم هم في إدارة بالدهم،ائرآمنعهم من إبداء  الحد من حرية التنقل، ،الدائم

رفض إنشاء بنك  لتشدد في جمع الضرائب المتراكمة على الفالحين،اهم عن إخوانهم، وشائج

حطات إقامة مأراضي من يعجز عن تسديد ديونه، إهمال قراهم،  حجز زراعي إلقراضهم،

بهدف تخفيض أثمان أراضيها، واستبعاد المثقفين الفلسطينيين من أي  السكك الحديدية بعيداً عنها؛

 ت العامة، مقابل ملئها بالموظفين اليهود.وظائف في المؤسسا

وزينراً للمسنتعمرات عقند منؤتمراً فني  م1965-1874 (تشرشنلونسنتون )عد أن أصبح وب

ينا ملزمنة ألن بريطان (؛بلفنور)االستمرار فني تنفينذ وعند بأوصى و ،لموظفين البريطانيينلالقاهرة 

دون أن تكنون مشنمولة  ،عربينةردن مقاطعنة األ ين تشكل فني شنرقأ، وبإنشاء وطن قومي لليهود

ليكننون مسننتعداً السننتقبال مننن  ،تنطبننق عليهننا شننروط االنتنندابوال فنني النظننام اإلداري لفلسننطين، 

 .لمغادرةليضطر من الفلسطينيين 

 زاد من سوء األوضاع في و

 فلسطين عشية الحرب العالمية الظروف

  ،استنزاف موارد البالد: ومنها ،القاسية

 دد كبير من قطع ع هالك الماشية،

 أشنجار الزيتننون ألغنراض الوقننود لتسنيير القطننارات بشننكل خناص بسننبب انعندام الفحننم الحجننري،

االفتقنار لليند و لنندرة الوقنود النالزم لمضنخات المناء، إهمال بساتين البرتقال في يافا وشمالها نظراً 

 العاملة ودواب الزراعة.

ن لننيس الغتصنناب األرض، يء إلننى فلسننطيسننمحت لليهننود بننالمجأنهننا بريطانيننا  ورددت

صنلة )د نغمنة ين، وترد"واستغالل ما كان مهمنالً  ميتاً،إلحياء ما كان "، بل أصحابها وانتزاعها من

صنلة بالمزعومة بين العنرب واليهنود "فناليهود ليسنوا غربناء عنن العنرب، فهنم متصنلون  (القربى

 ."جميعهم من نسل إبراهيم الخليلو ،الدم

االنتنداب  والتفناهم بنين العنرب والصنهاينة، عملنت سنلطاتوفي محاولنة لتحقينق التقنارب 

أكد نناطق عربني خنالل اجتمناع عقند فني وعلى تشجيع لقاءات واجتماعات مشتركة بين الجانبين، 

"أن المسننلمين والمسننيحيين سننيعاملون مننواطنيهم اليهننود كمننا يعامننل  م1918 أيننار 8يافننا بتنناريخ 

 ً  ."الديانتين، مؤيدين الكلمات باألفعال أتباعيحترمون حقوق  واما دام ،بعضهم بعضا

 (وايزمنان)عن وجه الحركة الصهيونية حين هنرع  (برقع البراءة)ولكن سرعان ما سقط 

ألنه "ال يأخذ بعين االعتبار تفنوق  بيق النظام الديمقراطي في فلسطين؛ضد تط (بلفور)للكتابة إلى 

ً "، مقترب، الفارق النوعي الجوهري بينهماليهود على العر بإقامنة  بعض األفكنار التني ستسنرع حا

، ساءت األوضاع في فلسطين عشية الحرب العالمية األولى

وتمثل ذلك بـ: استنزاف موارد البالد، هالك الماشية، قطع 

عدد كبير من أشجار الزيتون، إهمال بساتين البرتقال، 

 االفتقار لليد العاملة ودواب الزراعة.
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علننى  هماسننتحواذ لليهننود، تسننليم حننائط البننراق إقامننة جامعننة عبريننة،مثننل: المشننروع الصننهيوني، 

 ة. نياصهللالتخطيط لتطويق المعارضة الفلسطينية و، أراضي الدولة

ورغم أن النضال العربي في تلك المرحلة أصبح مجزءاً، بحكنم تقسنيم النبالد إلنى منناطق 

جنزءاً  بلندهملى اعتبنار ع اصروأن الفلسطينيين نتداب، فقد أخذ كل منهم يناضل في منطقته، إال أا

 ،قضيتهم تجزئة النضال وطرح مطالب إقليمية خاصة بهم، رغم خصوصية ا، ورفضوامن سوري

بقينة األقطنار دون أن تعناني ، بالدهم بتشنجيع منن االنتندابلنة حيث كانوا مهددين بالهجرة اليهودين

 تهديد ضدها.ال ذلكمن عربية ال

 

 لمشروع الصهيونيالمبحث الرابع: مقاومة ا

، شنكلت البريطاني في فلسطين أوائل عقد العشرينات من القرن الماضيمنذ بدء االنتداب 

التني مقاومنة المنن تشنكيالت  توبنرز، للحركنة الوطنينةالمقاومة إحدى ركنائز العمنل الجمناهيري 

 يات األحداث السياسية العاصفة في فلسطين.تفاوتت في تأثيراتها على مجر

 

 

 

 

 المقاومة المدنية السلمية 

وضع الفلسطينيون منذ األيام األولى لالنتداب البريطناني علنى بالدهنم تقاليند المقاومنة المدنينة 

الطويلة، التي امتدت إلى يومنا هذا، وشملت االحتجاجنات واإلضنرابات والمظناهرات، وأصنبحت 

 لحداد القومي للشعب الفلسطيني.لة المناسبات الوطني

وقنند أجنناد الفلسننطينيون اسننتعمال الرمننوز التنني تعتبننر مننن مقومننات المقاومننة المدنيننة، وأدوات 

اسنتخدموا األعنالم السنوداء وشنارات الحنداد والتعبير عن مشاعر األمنة وأفكارهنا فني كنل مكنان، 

، ورفننع األعننالم الوطنيننة، وإغننالق النندكاكين ومصنناريع النوافننذ وإخننالء الشننوارع مننن الجمهننور

 من أساليب المقاومة المختلفة في العمل السياسي على النحو التالي: هاغيرو

 الحمالت اإلعالمية الصحفية -1

، إال أن أكثنر الصنحف أهمينة خنالل فتنرة م1908يعود تاريخ الصحافة في فلسنطين إلنى عنام 

إضننافة ، (الجامعنة اإلسننالمية النندفاع،األصننمعي، الكرمنل، ، فلسننطين)االنتنداب البريطنناني كاننت: 

 .(القدس، إلى األمام، االتحادـ: )بعض الصحف الدورية واألسبوعية والشهرية كل

وقد شكلت الصحافة محوراً مهماً من المقاومة الفلسطينية لالنتداب البريطاني، وأخذت دورها 

 المقاومة، من خالل بعض األشكال: تلكالحيوي في 

لصنحف ومحرروهنا فني تندبيج المقناالت الحماسنية والتثقيفينة، النشاط الذي أبداه مراسلو ا -أ

 وتنوير الجمهور الفلسطيني بآخر أخبار المقاومة.

 إصدار مطبوعات باللغات األجنبية تهرب سراً، وتوزع على أفراد الجيش البريطاني. -ب

، ومن أهم منن كتنب فني التوعية بمخاطر الوجود والهجرة اليهودية عبر الكتب والصحف -ت

 .ترة: خليل السكاكيني، نجيب عازوريتلك الف

دراسنة تندعو لتطنوير النبالد  م1919إصدار الجمعية الفلسطينية لمقاومنة الصنهيونية عنام  -ث

 ً  . وحضارياً واجتماعياً، بعنوان: )فلسطين وتجديد حياتها(فكريا

، أكندت فيهننا م بعننوان: )ننداء وعهند(1923كراسنة عنام  ةإصندار جمعينة النهضنة الوطنين -ج

األمة وإنقاذها من براثن الصهيونية ال يتأتى ولنن يتنأتى منن بريطانينا وال منن أي قنوة "أن تحرير 

 خارجية، ففي يد األمة وفي يدها فقط مستقبلها".

اللجان القومية والمنظمات الشعبية في القنرى والمندن، وعقند  ءالجوالت المستمرة ألعضا -ح

 سير آخر تطورات الموقف.وتف ،االجتماعات فيها، وإلقاء الخطب والقصائد الحماسية

 أكثر من ذلك، فقد استقطبت المقاومة بعضاً من وسائل 

في ضوء دراستك لهذه الوحدة، تحدث عن أبرز أشكال المقاومة الفلسطينية السلمية  :25تمرين

 ه.للمشروع الصهيوني، وأثرها علي

ا من  ا مهما شكلت الصحافة محورا

المقاومة الفلسطينية لالنتداب 

البريطاني، وأخذت دورها 

 المقاومة هالحيوي في هذ
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 اإلعالم الغربية، ومنها مراسل صحفي أمريكي لم يذكر اسمه، 

 ، في م1938-1937عامي اش بين الثوار الفلسطينيين بين ع

  ،واقتنع بفكرتهم ،مهمة صحفية، لكنه مع الوقت اندمج معهم

 جعلته يلقي خطبة في معاقل الثوار شمال وأيد مقاومتهم، لدرجة

أننا بنين أينديكم طين، ووقفنت علنى بعنض أركانهنا، وهفلسطين، جاء فيها: "لقند درسنت قضنية فلسن

ً  ،اآلن ، فأنقنل للعنالم الجديند حقنائق منا كنان يتسننى لنه االطنالع وبالقرب منكم، ألتم دراسنتي عملينا

 عليها لوال أن قيض هللا لي هذه الرحلة."

ريطانيننا وأغننراض فنني اسننتعراض مخططننات ب ،المقنناوم دورهنناالصننحافة  ذتوهكننذا أخنن

، اتخذت سلطات االنتداب إجراءات تعسفية ضدها تمثلت ذلكوكرد فعل على الحركة الصهيونية، 

 في:

 .مجاهد أو ثائر أو شهيد :منع الصحف من استعمال كلمات -أ

 منع نشر أخبار استقالة أي نفر من رجال الشرطة. -ب

نحو التنظيم السياسي، وتوحيد  التي شكلت الخطوة األولىت التحررية: تشكيل الجمعيا -2

الجهود العربية لمواجهة المرحلة الخطيرة القادمة، وتركزت أهدافها في مقاومة السيطرة 

الصهيونية، ومكافحة نفوذهم، والحيلولة دون شراء األراضي، والمحافظة على حقوق أبناء 

ومن وإحياء العلم وتهذيب الناشئة،  القتصادية والتجارية،الوطن، وترقية شؤونه الزراعية وا

 .(ةجمعية النهضة الوطني ،الفلسطينية لمقاومة الصهيونيةالجمعية )ات: الجمعي تلك

 جدول يبين توزيع ملكية األراضي خالل فترة االنتداب البريطاني
 

 %47 12,574,774 أراض عربية

 % 5  1,491,699 أراض يهودية

 %46 12,114,500 أراض حكومية

 % 2 142,050 طوائف أخرى

  36,323,023 المجموع
 

التشننكيالت فنني مواقفهننا مننن الظننروف التنني شننهدتها  تلننكورغننم وجننود بعننض التباينننات بننين 

الحركننة  اسننتهدافها لالنتننداب البريطنناني، أممننا تعلننق بأكننان السنناحة السياسننية الفلسننطينية، سننواء 

ال يمنع من التأكيند علنى الندور النذي اضنطلعت بنه فني  ذلكأن  الصهيونية، وفي تصديها لهما، إال

 على مدى السنوات التي تلت نشأتها.تلك المرحلة، وما كان له من آثار 

 تحالفننه مننع الحكومننة وقننوة ،مننع اشننتداد المشننروع الصننهيونيالتنسىىيق مىىع سىىوريا:  -3

قنناتهم وتحننالفهم مننع عننادة تننوازن القننوى مننن خننالل توثيننق عالالبريطانيننة، تطلننع الفلسننطينيون إل

بجاننب العنراق واألردن  م قناموا1918الحركة العربية في دمشنق، وفني النصنف الثناني منن أينار 

 ، وهما ذاتهما علم الثورة العربية ونشيدها.القومي( العلم العربي، والنشيدبتبني )

ام أثيراً وشننموالً عنناألكثننر تننبالصننورة الحمننالت الشننعبية  هنناوقعتالتنني برقيىىات االحتجىىاج:  -4

برقيننات ورسننائل التوالننت عليننه وفتتنناح الجامعننة العبريننة، الفلسننطين  (بلفننورم، حننين زار )1925

لمننؤتمرات الدوليننة، كننؤتمر ل، حيننث اعتنناد الفلسننطينيون إرسننالها االحتجنناج مننن شننتى القطاعننات

الصلح بباريس، وجاء فيها: "إن مندوبي جميع بلندان سنوريا الجنوبينة يرفعنون احتجناجهم الشنديد 

 ما سمعوه من جعل بالدهم وطناً قومياً لليهود، ومنحهم حق الهجرة".على 

إرسنال  عبنرعلنى النشناط الدبلوماسني،  ركز الفلسطينيون كثيراً ية: رسال الوفود السياسإ -5

ينق أهننداف إعالمينة وكسننب وتحقبغنرض التفنناوض لنندن وجنيننف وبناريس،  إلننىالوفنود  تعشنرا

 ، ألكثر من سبب:جداً  ةضئيل تن جدواه كانإال أ األسلوب، ذلكة ، ورغم أهمياألصدقاء

ألنننه لننم يكننن  ة التنني تننذهب إلننى لننندن تننأثير كبيننر؛لننم يكننن للوفننود العربيننة والفلسننطيني -أ

 للفلسطينيين أصدقاء لنصحهم، ولم تكن لديهم خبرة كافية للتعامل مع وزارة المستعمرات.
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سنة ضننغط مينداني علننى لنم تملنك القيننادة الفلسنطينية فنني تلنك المرحلننة، القندرة علننى ممار  -ب

 :نإدارة االنتداب، وذلك العتبارين أساسيي

أن الفلسننطينيين ال يسننتطيعون بننلالعتقنناد السننائد  ؛الرهبننة مننن القننوة العسننكرية البريطانيننة -

 االنتصار في أي صدام مباشر مع بريطانيا،

 العالقة.  تلكالخشية من تهديد عالقة القيادة بالحكومة في وقت يعتمد نفوذها على  -

قناصل الغربية، لإلعراب عن القصدت دار الحاكم العسكري و التيلمظاهرات الشعبية: ا -6

الندكاكين  المظناهرات إغنالق غلب علنىقد و، الفلسطينيين معارضة إجراءات إدارة االنتداب ضد

 كانت تشتد حين تتزامن مع زيارة مسؤول بريطاني.وومشاركة التجار فيها، 

 ايننة العشننرينات اسننتقبلته حشننود كبيننرة مننن الننناس،بد ففنني غننزة عننندما زارهننا )تشرشننل(

 .وسمعت في غضون الزيارة هتافات: )يسقط بلفور، ال نريد اليهود(

وفي حيفا أمر حاكمها بحظنر المظناهرات، إال أن المتظناهرين تحندوا القنرار واصنطدموا 

إلذن بإقامنة وإصابة عدد مننهم، وبعند ثالثنة أينام رفنض حناكم يافنا مننح ا لمقتلبالشرطة، مما أدى 

 المتاجر أبوابها. عمظاهرة سلمية، ونتيجة لذلك أقفلت جمي

 وفي القدس سارت مظاهرات ضخمة مشابهة، 

 ووعد  لإلعراب عن االحتجاج ضد سياسة االنتداب

 .)بلفور(

 : كان اإلضراب العام الشاملاإلضرابات العامة -7

ة، حيث شمل عمال جميع المدن، ، اإلجراء األكثر بروزاً ووضوحاً في تاريخ المقاومم1936عام 

ورغم أن الطبقة العاملة كانت حديثة العهد وقليلة التجربة فني اإلضنرابات، إال أنهنا أظهنرت قندرة 

 يوماً. (177)هائلة على االبتكار والتحدي، واستمرت مدة اإلضراب نحو 

ز، وشننمل إضننراب النقابننات العماليننة: عمننال البيننارات، السننواقين، المننوانئ، شننركات الكننا

 األفران، النجارين، عمال الصابون، الجلود والنسيج.

وفني ذات الفتنرة األسلوب فني الكثينر منن حناالت الثنورة خنالل مرحلنة االنتنداب،  ذلكوتكرر 

وبقينت مغلقنة عندة أسنابيع، ولنم  ،فلسطين أضربت الكلية العربية في القندسالتي زار فيها )بلفور( 

 بة بعدم تكرار ذلك.تفتح إال بعد الحصول على تعهد من الطل

بالصنمت  الناس األعالم السوداء، وجنابهوا )بلفنور(ورفع  ،كما أعلن في البالد إضراب شامل

وزيننر  وكننان ذات األسننلوب الننذي جوبننه بننه )ونسننتون تشرشننل( أينمننا حننل، وامتنعننوا عننن تحيتننه،

 المستعمرات عند مروره بمدينة يافا، حيث أوصد الناس أبوابهم ومصاريع نوافذهم.

روايات تاريخية سنجلتها منذكرات القنادة الفلسنطينيين أن قينادة المقاومنة، وخوفناً منن  ترشاوأ

 اتخذت اإلجراءات التالية: ط ثقيل على أحوال الشعب المعيشية؛تشكيل ضغ

 استثناء المخابز والصيدليات من اإلضراب، -أ

 تأليف لجنة لتوزيع الطحين، وأخرى للمعونات إلسعاف المحتاجين والعاطلين، -ب

 تقسيم بعض المدن إلى مناطق صغيرة لتشرف على سير اإلضراب وتأمين الحاجات،   -ت

 الحظر على البائعين رفع األسعار، وفرض رقابة مشددة على ذلك، -ث

 لنقل المواد األساسية، ةتأليف لجنة من السائقين لتأمين إيصال الشحنات الضروري -ج

وازمهم الشخصننية، دون ان السننماح ألصننحاب النندكاكين بفننتح محالتهننم التجاريننة ألخننذ لنن -ح

 يقوموا بالبيع والشراء. 

ورد بعننض مننن شنناركوا فيهننا أن اإلضننرابات ى صننعيد إضننراب النقابننات العماليننة أوعلنن

شننملت معظننم النقابننات العماليننة وخاصننة: عمننال البيننارات، السننواقين، المننوانئ، شننركات الكنناز، 

 ج، القصابين، الكارات.الدقاقين، األفران، النجارين، عمال الصابون، الجلود والنسي

وكننان منننن األهننداف التكتيكينننة للمقاومننة خنننالل اإلضننراب إيقننناف حركننة النقنننل لتعميننق أثنننر 

 اإلضراب، من خالل:

 قطع األشجار وسد الطرق بها، وإقامة حواجز من األحجار والصخور عبر الشوارع، -أ

ي صدرت إبان أهم الصحف الت

االنتداب البريطاني: )األصمعي، 

الجامعة  الدفاع، فلسطين،الكرمل، 

 (.، االتحادالقدس اإلسالمية،
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سنيارات إناطة دور مهم باألطفال، من خالل رش الشنوارع بالمسنامير لتعطينل عجنالت ال -ب

 العسكرية المارة،

إلنى  بتضنليل القنوات البريطانينة ممنا أدى انتهاج الفلسطينيين نهجناً اسنتخبارياً رائعناً تمثنل -ت

 تضييعهم لطريقهم،

ً  -ث حنرق كمينات منن ل لم يعدم الفلسطينيون روح الظرافة في مقاومتهم تلك، فقد عمدوا أحيانا

 هم بنوبات مزعجة من العطاس!صابتإل ريطانية مما أدىالفلفل قبيل وصول الشرطة الب

وأسنهمت فينه سنالح المقاطعنة السياسنية فني وقنت مبكنر، للجنأ العنرب مقاطعة الحكومىة:  -8

الجمعيات اإلسالمية والمسيحية في المدن والقرى، وحين طلب اإلنجلينز منن أئمنة المسناجد تنالوة 

 .تها حكومتهم، رفضوا االنصياع لهاالبيانات الرسمية التي أعد

اسننترعت وفنني الهننند أنظننار العننالم أجمننع،  ضننال الننذي اتبعننه )المهاتمننا غاننندي(وقنند لفننت الن

عناصننره المرتبطننة بالعصننيان المنندني والالتعنناون والمقاطعننة اهتمننام القيننادات الفلسننطينية، بحيننث 

، م1922سنالح المقاطعننة السياسنية عننام لالشننعارات تتنردد فنني فلسنطين، فلجنأ العننرب  تلنكأخنذت 

نتدابيننة تشننكيل مجلننس تشنريعي يعطنني اعترافنناً واضننحاً باالنتننداب ووعنند عنندما قننررت اإلدارة اال

مقاطعننة االنتخابننات، وأسننهمت فنني حملننة المقاطعننات جميننع لبلفننور، حيننث دعننت اللجنننة التنفيذيننة 

فني خطنبهم  سالجمعيات اإلسالمية والمسيحية في المدن والقرى، وراح أئمة المساجد يعظون الننا

 بضرورة ذلك.

 

 

 

 

سننلطات االنتننداب مننن أئمننة المسنناجد موازنننة مقنناطعتهم تلننك بننتالوة البيانننات  وحننين طلبننت

الرسمية التي أعدتها الحكومة، رفضوا االنصياع لها، ومضوا يهددون من يشترك فني االنتخابنات 

بعدم السماح له بالصالة في المساجد، أو بدفن موتاه في مقنابر المسنلمين، وكاننت النتيجنة مقاطعنة 

% من عنرب فلسنطين، مسنلمين ومسنيحيين، ولنم يتقندم 16رك في االقتراع سوى كاسحة، فلم يشت

ً  722للترشيح من مجموع  ً  126، سوى فلسطينيا  .مرشحا

تأسننيس المجلننس االستشنناري مننن  م1923الفشننل، قننررت حكومننة االنتننداب عننام  ذلننكوبعنند 

اطعنة، وقنرر لناخبين، ومنرة أخنرى تمسنك الفلسنطينيون بسنالح المقلأعضاء تعينهم دون الرجوع 

ً  12المؤتمر العربي الفلسطيني طنرد كنل منن يقبنل بعضنوية المجلنس، وبعند أن ارتضنى   فلسنطينيا

 الستقالة.ل، شن الجمهور حملة تشهيرية اضطرت عشرة منهم سعضوية المجل لفقط قبو

كان حزب االستقالل أقوى الجهات السياسية التي رفعت شعار المقاطعنة لسنلطات االنتنداب، و

وعننندم االعتنننراف  ،رفنننض االنتنننداب م1933مديننننة يافنننا بإلينننه الحنننزب فننني منننؤتمره  وممنننا دعنننا

 :نعدم التعاون مع االنتداب في ثالثة مياديلبمشروعيته، ودعت مذكرة المؤتمر 

مقاطعة الحفالت والوالئم والجمعيات واألندينة االنجليزينة  تتناول: والمقاطعة االجتماعية -أ

 واليهودية.

مقاطعنة اللجنان والمجنالس التني تؤلفهنا السنلطة االنتدابينة،  تناولنت: والمقاطعة السياسية  -ب

واالمتناع عن دفع الضرائب مثل العشر وضريبة المدن، وااللتزام بمبدأ: ال ضرائب بندون تمثينل 

 سياسي.

مقاطعنننة البضنننائع والصنننناعات االنجليزينننة واليهودينننة،  تشنننمل: والمقاطعىىىة االقتصىىىادية -ت

 من البضائع التي تدفع عنها رسوم جمركية. واالقتصار على ما هو ضروري فقط

سالح المقاطعة االقتصادية كان عمالً طبيعياً ومنطقياً ال مفنر مننه، لعلماً بأن لجوء الفلسطينيين 

وبندأ بهنا الصنهاينة فني إطنار قاعندة "عندم شنراء شنيء منن  ،لسياسنة المماثلنة التني اتبعهنالبالنظر 

 تثناء األرض"!العرب غير األرض، وبيع كل شيء للعرب باس

 ومن أهم معالم المقاطعة العربية لالنجليز والصهاينة:

ا في دعم المقاومة لعبت مقاطعة حكومة اال :26 تمرين نتداب البريطاني دوراا محوريا

 حجم االستفادة من التجربة الهندية في ذلك.ل الدور، مشيراا  ذلكالفلسطينية، أبرز 
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 استقالة عدد من رؤساء البلديات العرب من مناصبهم، -أ

 مقاطعة االحتفال بتدشين مرفأ حيفا، -ب

 الذي منحه االنتداب لثري يهودي من روسيا، مقاطعة مشروع )روتنبرغ( -ج

 ،1932مقاطعة معرض الليفانت التجاري في تل أبيب عام  -د

 وااللتحاق بالثوار، ةإقدام بعض المعلمين على االستقالة من مواقعهم الوظيفي -ه

رفض المثول أمام المحاكم الرسمية للبت في الخصومات، واستبدالها باللجان القومينة  -و

 والثوار كل في منطقته.

من جهة أخرى، أخذت المقاطعنة أشنكاالً بعيندة جنداً تمثلنت فني قتنل كنل منن تثبنت بحقنه تهمنة 

 لعمالة والتجسس لصالح البريطانيين.ا

شنهد تنفينذ الثنوار لحكنم اإلعندام  م1938أن شنهر أغسنطس  ةوتذكر إحدى الرواينات التاريخين

ً بحق أحند الجواسنيس، وعنندما أرادت السنلطة دفننه لنم تجند إمامن وال يحمنل نعشنه،  ، يصنلي علينها

ة، وأخيننراً أخرجننت شننفى أن يحملننوه فننأبوا، وكننذلك أفننراد الشننرطة السننريأمرت ممرضنني المفنن

  يدفنوه في مكان مهجور من المقبرة.المساجين تحت حراسة الجنود اإلنجليز ل

وفي اليوم التالي وجدت السلطة الجثة ملقاة على قارعة الطريق وعليهنا ورقنة مكتنوب عليهنا: 

"نحن األموات الشرفاء، نرفض أن يدفن بيننا جاسوس، وبطنون الكنالب أولنى بنه منن مجاورتننا، 

 طردناه عبرة لم يعتبر!" لقد

 للتنديد التي عقدت المهرجانات الوطنية:  -9

 وتمخض ته ومقاومتها، ورفض ممارسا ،باالنتداب

 أهمها:  تعنها القيام ببعض الفعاليا

 ، وإيقاف المهاجرين اليهود المتسللين ليالً  ،تشكيل جماعات لرصد السواحل-أ

 ماكن عملهم،ألم، وضمان وصولهم همن اعتداءات العماللحماية  عربيةتأليف فرق -ب

 ة الصهيونية، قاوم الدعايتسياسية و تأسيس نواد ثقافية ومنظمات تربوية-ت

 وتنوليسناحات النضنال، لوجرهنا  ،وتعضيد تنظيمنات الفتنوة والكشنافة ،إقامة الحرس الوطني -ث

 المظاهرات. مهام اإلسعافات خالل

لتني نظمتهنا الكتنل الطالبينة، فلنيس منن قبينل وكانت المؤتمرات األكثر تنظيماً وحضوراً تلك ا

طالنب بإلغناء وعند م، حينث 1929أيلنول//12الصدف أن نجد الطالب يعقدون أول مؤتمر لهم فني 

 نالننذين يسنناعدو ةووجننود حينناة نيابيننة وإيقنناف الهجننرة، والضننرب علننى أينندي السماسننر (بلفننور)

 الصهاينة على شراء األراضي.

طة شبابية نظمها الشنباب الفلسنطيني، وانعقند أولهنا فني شنهر المؤتمرات بأنش تلمكما ارتبطت 

فلسنطين، وقنرر فينه المنؤتمرون رفنض أي  ء، بحضور ألف مندوب من جمينع أنحنام1931أيلول 

 تفاهم مع الحكومة البريطانية ال يقوم على أساس المطالبة باالستقالل ضمن الوحدة العربية.

 نتداب ورفض ممارسته ومقاومتها:ومن أهم المؤتمرات التي عقدت للتنديد باال

 م1919فبراير -المؤتمر العربي الفلسطيني يناير -أ

 م1919المؤتمر السوري العام يوليو  -ب

 م1922المؤتمر الفلسطيني الخامس  -ج

 .م1931المؤتمر اإلسالمي العام  -د

فنني مقاومننة االنتننداب  لعبننت المسنناجد دوراً كبيننراً  تفعيىىل المسىىاجد ودور العبىىادة: -10

أصننبحت نقطننة انطننالق لكثيننر مننن األحننداث، نظننراً لمننا تتيحننه مننن البريطنناني، حيننث 

 إمكانات عملية وروحية للمقاومة من حيث:

 تجمع المسلمين للصالة في مكان واحد،  -أ

 شمول صالة الجمعة على خطبة توجيهية،  -ب

احتننواء الصننلوات والننتالوات القرآنيننة علننى عناصننر نضننالية، مننن حيننث واجننب الجهنناد   -ت

 عن حرمة اإلسالم.واالستشهاد والدفاع 

االمتناع عن بامتدت المقاطعة االجتماعية، 

حضور الحفالت والوالئم، والمشاركة في 

 الجمعيات واألندية االنجليزية واليهودية.

 



67 
 

التجمنع أو تفرينق  ذلنكوكانت سنلطات االنتنداب تجند نفسنها عناجزة عنن التندخل فني مثنل 

المتجمعين، علماً بأن المسجد لعب في فلسطين ما لعبه من أدوار في عمنوم العنالم اإلسنالمي علنى 

 التحرر الوطني. قطري

ه منع الكنيسنة المسنيحية ومن الثابت تاريخياً في نشاط المسجد المقاوم فني فلسنطين تالحمن

أن مظناهرة انطلقنت فني  (الكرمنل)من جميع الطوائف في أداء الواجب الوطني، فقد روت جريندة 

ً م ب1920أواخر شهر فبراير    على تصريحات الحاكم البريطاني.مدينة حيفا احتجاجا

خنننرج المسنننلمون بعننند أداء صنننالة الجمعنننة، فسننناروا وراء المفتننني وأعضننناء الجمعينننة و

كنيسننة الالتننين، حيننث وجنندوا رؤسنناء الطوائننف الننروم الكاثوليننك واألرثننوذكس  ىية إلنناإلسننالم

والبروتسنننتانت والموارننننة والالتنننين وأعضنننناء جمعينننة الشنننبيبة المسننننيحية وعنننددا منننن وجهنننناء 

 ً  .)ستانتن(لحاكم لاحتجاجاً   نحو دار الحكومة، وقدمواالمسيحيين، وساروا جميعا

 افع كان الد تشكيل األحزاب السياسية: -11

 ،الية ضد االنتدابـالنض األساسي لها تنظيم الفعاليات

 ً  ، إال أنها شكلت بوابة وإن كان معظم نشاطها سلميا

 وطنية مبكرة للعمل الكفاحي.

من أهم أحزاب تلك المرحلة: االستقالل العربي، الدفاع الوطني، الشباب، العربني الفلسنطيني، و

ً  ئهاأداأحاطت بالتي الكتلة الوطنية، مع الكثير من التحفظات  ً  سياسيا  .وميدانيا

وتطلبننت الظننروف هننا فنني مرحلننة االنتننداب البريطنناني، بننرز دوردور المىىرأة الكفىىاحي:  -12

 :الية والسياسية عبرالمصيرية التي شعر بها الشعب أن تنطلق نحو المشاركة في الحياة النض

 لعربية المجاورة، خارجها من الدول ا عقد المؤتمرات النسائية أكانت داخل فلسطين أم -أ

والمطالبننة بمعاملننة  ،التظنناهرات النسننائية الشننعبية الدوريننة، لشننجب اإلرهنناب البريطنناني -ب

 رجالهن معاملة إنسانية، 

 لعصيان المدني،لتأليف لجان السيدات الفلسطينيات التي دعت  -ت

 تعرض النساء لبطش الشرطة البريطانية، واستشهاد بعضهن، واعتقال البعض اآلخر،  -ث

 رق من الفتيات لعمليات إسعاف الجرحى ونقل المؤن وتوفير التجهيزات.تولي ف -ج

ر بعننض الرواينات التاريخيننة إلنى دور كفنناحي للمنرأة تمثننل فني سننعي سنلطات االنتننداب وأشنتا

المنرأة  تسنتدعىلتعرف على هوينات الشنهداء لالسنتفادة فني مطناردة اآلخنرين ومعناقبتهم، بحينث ل

غينر مبالينة، بعند  ستخنرج رافعنة النرأ، ثم ها القتيل الشهيدلدخول المشرحة لتنظر في وجه عزيز

 أن تنكر أي صلة لها به!

إلضرابات والتظاهرات واالحتجاجات ونحوهنا، التني تكشنف إضافة ل المقاومة الرمزية: -13

أن المقاومة المدنية والنضال الالعنفي ال يحتاجان في الواقنع درجنة عالينة منن الثقافنة واالطنالع، 

لتمسنك لعمندوا و، لنبعض الوسنائل بصنورة )غريزينة(من األحينان  راومون في كثيفقد اهتدى المق

 ببعض الرموز الوطنية، كالمالبس والشعارات، كدالئل على التمسك بعروبة الثورة، ومنها:

ً  -أ  استبدال قبعات السياح بالطرابيش، فيمنا اسنتعمل الثنوار المسنلحون الكوفينة والعقنال لباسنا

 سكرية،للرأس فوق بزة القتال الع

شننارات الحننداد لأفننراد الكشننافة مننن الفلسننطينيين  وتوزيننعمقاطعننة الحفننالت البريطانيننة،  -ب

 السوداء على الجمهور،

رفع الفلسطينيون األعالم العربية فني كنل مكنان، وخطنوا شنعارات الثنورة علنى الالفتنات  -ت

 ،الحماسية الوطنية، وتعالت صيحات )هللا أكبر(والجدران، وأنشدوا األناشيد 

الفلسننطينيون عننن اسننتخدام التقننويم السنننوي التقلينندي، واسننتبدلوه بننالتقويم الخنناص كننف  -ث

 باإلضراب، فيقولون: اليوم التسعون أو المائة بعد اإلضراب!

 المشروع الصهيونيضد  أشكال المقاومة السلميةأهم بجدول 

 تشكيل الجمعيات التحررية الحمالت اإلعالمية الصحفية

مؤتمرات فلسطين عدة  : شهدت27تمرين

للتنديد باالنتداب، ورفض ممارسته، 

 ومقاومتها..تحدث عن أهم قراراتها.
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 ت االحتجاجبرقيا التنسيق مع سوريا 

 المظاهرات الشعبية إرسال الوفود السياسية

 مقاطعة الحكومة ةاإلضرابات العام

 تفعيل المساجد ودور العبادة المهرجانات الوطنية

 دور المرأة الكفاحي تشكيل األحزاب السياسية

اً الفلسنطينية ركنزت تركينز ةمن السرد التاريخي اآلنف الذكر أن الحركة الوطنيوهكذا يتضح 

وسائل المقاومة المدنية الالعنفية، والحقيقة أنها اعتمدت منذ بداينة االنتنداب البريطناني  ىكبيراً عل

 ريق المفاوضات والوسائل السلمية.على إستراتيجية تتضمن الوصول إلى حل للنزاع عن ط

النضننال السننلمي  ىورغننم ذلننك فننإن القيننادات الوطنيننة كانننت قاصننرة فنني اعتمادهننا علننى منحنن

مننن حيننث  انهننا بعمليننة المقاومننة الشنناملة، أممننن حيننث ضننعف إيمأكننان قاومننة المدنيننة، سننواء والم

 ضحالة اطالعها ومعرفتها في ميادين النضال المدني.
  

 المقاومة الثورية المسلحة: 

خنناض الشننعب الفلسننطيني عنندداً مننن تجننارب المقاومننة المسننلحة ذات األهميننة الخاصننة، وهنني 

، وحننرب م1936، وثننورة م1935-1918اب البريطنناني بننين عننامي الثننورات التنني واجهننت االنتنند

 ، على النحو التالي: م1948

مواجهنننة لصنننغيرة  شنننارات كثينننرة إلنننى أنشنننطة عصنننب فالحينننةثمنننة إجمعيىىىة الفدائيىىىة:  -1

الننادي  :نشنطت جمعينات مثنلا هنتوثينق، وبجانباالستيطان اليهودي، لم تأخذ حقها في الدراسنة وال

التنني ، )الفدائيننة( إال أن أبرزهننا كانننت جمعيننة، جمعيننة اإلخنناء والعفناف ،المنتنندى األدبنني، العربني

 ً ً  اتبعت نظاما ً  سريا  .رطة والدرك )الجندرمة(من رجال الش وضمت في صفوفها عدداً ، صارما

الجهننازين اللننذين شننكلهما البريطننانيون فنني  كذينننأنهننا أرادت االسننتفادة مننن خبننرات  ويبنندو

ادة من األسلحة التي بين أيديهم، ولضمان تغطينة محنددة لعناصنر الستف، واتنفيذ سياستهملفلسطين 

 أن  ئية(الفداأحد زعماء ) وينقل عن )جودت الحلبي(، وأفراد الجمعية

 "هم من رجال الشرطة والجندرمة، الكثير من األعضاء واألصدقاء

 .وهو أمر ممتاز لمستقبلنا"

 ، فإن )كامب( بحسب تقرير ضابط المخابرات البريطانيو

 في جمعية الفدائية من أفراد ثمانية من أصل ثمانية وثالثين عضواً 

"غينر المرغنوبين ألبعند مندى منن الناحينة  منهم بوصنفهم منن وصنف العديدالشرطة والجندرمة، 

 .السياسية"

 للثورة من خالل الخطوات التالية:الجمعيات  واستعدت

 ساعة الصفر،ل تسليح أعضائها بأسلحة خفيفة تمهيداً  -أ

ث الدعاية الوطنية بنين عشنائر شنرقي األردن، وبنذل الجهنود إلعنداد ضنباط فلسنطينيين ب -ب

 في عمان،

لمواليننة للصننهيونية مننن غيننر ا ليننةهيئنة قننوائم بأسننماء الصننهاينة البننارزين، والعناصننر الموات -ت

 اليهود، وتسجيل مكان إقامة كل منهم،

 ،وينشر في الصحف العبرية ليتابعوا ما يقال ،بعض أعضائها اللغة العبريةتعليم  -ث

خاض الشعب      

الفلسطيني تجارب  

، المقاومة المسلحة

الثورات التي واجهت و

 االنتداب البريطاني
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تفنناق مننع بعننض الوسننعت ل، مراقبننة مننا يجننري فنني السنناحة الفلسننطينيةبأفرادهننا  بعننض تكليننف -ج

 ويسهلوا عمل الفدائيين إذا ما نشبت الثورة. ،رجال الشرطة والدرك ليسلموا أسلحتهم

ً في مرحلة ما قبل عقد العشرينات جاءت التحركات الفلسطينية وهكذا  لفعنل غينر من رد ا نوعا

تصنبح والمنظمنات الصنغيرة قند ارتقنت ل المنظم على النحو المطلوب، إذ لنم تكنن طاقنة الجمعينات

أن انندفاع الفلسنطينيين للقتنال فني كنل منرة أظهننر  رغننمعلنى حشند القنوى وتنظيمهنا،  قنادراً  إطناراً 

ً  حيوينننة كبينننرة لنننديهم، واسنننتعداداً  ني للننندفاع عنننن حقنننوقهم ومواجهنننة االحنننتالل البريطنننا فائضنننا

 الصهيوني.-واالستيطان اليهودي

وقننند امتنننازت مرحلنننة العشنننرينات بقينننام ثنننورات ثنننالث تفاوتنننت فننني مسنننتوياتها بنننين الثنننورة، 

، بعد أن شاركت فيها جميع  فئات الشعب: العمال، الفالحين، الفقنراء، ةواالنتفاضة، والهبة الشعبي

االضطرابات، المعارضة االجتماعية فيما كانت أعمالها العسكرية تتمثل في االغتياالت، الكمائن، 

 السلبية.

 تهاشنرارانطلقت  حيث أولى االنتفاضات الشعبية في فلسطين، :موسم النبي موسى ثورة -2

 ذلنكللمشناركة فني  م1920أبرينل 4 بتناريخاألولى لها بينما كانت وفود القرى محتشدة في القدس 

موسنى كناظم  :فلسنطين مثنل الحشنود عندد منن رجناالت تلنكخطنب فني ، والموسم الديني السنوي

حينث تتطنور إلنى  ،الحسيني والحاج أمين الحسيني وعارف العنارف ... فنألهبوا حمناس الجمناهير

  ل.لخليمهاجمة الجماهير لليهود في مدينة ا

واتسننعت االشنتباكات لتشنمل مدينننة القندس، وفرضنت السننلطات  ،تفجنر الموقنف وكنان أن

ألكثنر ث اسنتمرت احندلكنن ذينول األ يطرة على الوضع،البريطانية األحكام العرفية، وحاولت الس

 .من أسبوع

د، االنتفاضننة خمسننة قتلننى مننن اليهننو تلننكوصننل مجمننوع اإلصننابات التنني أبلننغ عنهننا خننالل 

االنتفاضة بدت انفعاالً عفوياً، إال أن عدداً من القينادات  تلكورغم أن واستشهاد أربعة فلسطينيين، 

ي يقودونهننا قامننت بنندور تحريضنني، ونّسننقت الهجمننات بشننكل الوطنيننة والجمعيننات والمنظمننات التنن

 .منظم ضد اليهود

وقعت شرارة االنتفاضة عندما اعتدت مجموعة منن اليهنود المحتفلنين بعيند : اضة يافاانتف -3

وحنندث  ،يافننابمدينننة القنناطنين فنني حنني المنشننية  الفلسننطينيينعلننى  م1921 العمننال فنني أول مننايو

وجرحنوا  مننهم (13)ل اليهنود وقتلنوا منناز بندورهم اوهاجمذين الإطالق نار على المارة العرب، 

ثنم اتسنعت االشنتباكات واألحنداث  ،آخرين من أصل مائة يقيمون فينه معظمهنم منن الشنباب (24)

 .م1921 لتغطي أجزاء عديدة من شمال فلسطين، ولتستمر جذوتها حتى منتصف مايو

، (بتنناح تكفننا)ي بمهاجمننة مسننتعمرة ومننع اتسنناع االنتفاضننة خننارج يافننا، قننام ثالثننة آالف عربنن

شهيداً  (28)وأسفر عن  ،الطيران الذي قام بقصف المهاجمين ةساعدبريطانية بمتصدت لهم قوة و

ً  (15)و ً  (12)قتلى و (4)اليهود  يما فقدف ،جريحا  .جريحا

، لكنن الجنيش البريطناني اسنتطاع (رحوبنوت)عربي مستعمرة  (600)وفي اليوم نفسه، هاجم 

قعنوا وأو (،ر سنابا وعنين حناياكفن)كمنا هناجم العنرب مسنتعمرتي  ،لندفاع عنهنال عةبسنرالوصول 

 فيهما الكثير من الدمار.

وقتلنوا  ،(بتناح تكفنا)من جهة أخرى، قام اليهود بأسر العرب الموجودين عندهم في مسنتعمرة 

ه وعنذب ووجد بين القتلى من قُتل حرقاً بمناء الفضنة، وبناآلالت القاطعنة، ومنن شُنوِّ  منهم،خمسين 

دن منن  ،قبل قتله، وكان بين الشهداء أطفال ونساء وبنات هتكت أعراضهن وبقرت بطونهن، وُجّرِ

 وثبتت بتقارير األطباء. ،تواتراألخبار حد ال تلكمالبسهن، وبلغت 

، وقتننل مننن (146)وجننرح  (47)وحسننب اإلحصنناءات الرسننمية البريطانيننة قتننل مننن اليهننود 

أن هذه األرقام أقل من العدد الحقيقي، ففي اليومين األولين فقط ويبدو  ،(73)وجرح  (48)العرب 

، كما يظهر أن اإلحصائية لم تشمل الشنهداء العنرب الخمسنين (130)وجرح  (40)قُتل من اليهود 

 .(بتاح تكفا)ين قُتلوا في مستعمرة الذ

رغم أن ثورة النبي موسى انفعالية عفوية، 

لكن القيادات الوطنية، قامت بدور 

ونسقت الهجمات بشكل منظم  تحريضي،

 ضد اليهود
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ط حنائط البنراق هنو الحنائط الغربني للمسنجد األقصنى، ويسنميه اليهنود حنائ :ثورة البىراق -4

 ،سالمي من بناب التسنامح الندينياإلوقف ال ،بزيارة المكان لهمالمبكى، وكان المسلمون يسمحون 

نظننم اليهننود مظنناهرات فنني القنندس اتجهننت  نحنني م1929 أغسننطس 15بنندأت األحننداث بتنناريخ و

، وأنشنندوا نشنيدهم النوطني، وشننتم خطبناؤهم رسننول هللا اإلسنرائيليرفعننوا العلنم و ،حنائط البنراقل

 .والمسلمينواإلسالم 

وحندث شنجار  ،من المسنجد األقصنىانطلقت وقام المسلمون في اليوم التالي بمظاهرة مضادة 

ثم وقعت صدامات واسعة بعد صنالة الجمعنة  ،أغسطس زاد األوضاع توتراً  17 يوم الطرفينبين 

حتنى عمنت المظناهرات  ،الصدامات تصل النناس تلكولم تكد أخبار  ،أغسطس في القدس 22يوم 

، غيننر أن جننذوتها لننم واسننتمرت بشننكل عنيننف أسننبوعاً كننامالً  ،امات جميننع أنحنناء فلسننطينوالصنند

 فئ إالّ بعد أيام أخرى تالية.تنط

هاجم العرب الكثير من المسنتعمرات اليهودينة، ودمنروا سنتة منهنا  2/9-24/8وفي الفترة من 

، ولم تسنتطع السنلطات وتحولت فلسطين ساحة قتال ،وهوجم اليهود في يافا وبيسان ،تدميراً كامالً 

 لت التعزيزات العسكرية.البريطانية اإلمساك بزمام األمور إالّ عندما اكتم

آخننرين، معظمهننم أصننيب علننى  (339)يهودينناً وجننرح  (133)الثننورة عننن مقتننل  تلننكأسنفرت 

معظمهم على يد الشرطة والجنيش  (232)وجرح  (116)واستشهد من العرب  الفلسطينيين،أيدي 

 ،اننت اإلصنابات بنين البريطنانيين ننادرة جنداً، ألن الثنورة موجهنة ضند اليهنود فقنطوك ،البريطاني

 .الفلسطينيين% منهم من 90شخص  (1300)لمحاكمة ل ِسيقو

 م1930يونيو17 بتاريخ أحكام باإلعدام نفذت السلطات البريطانية ثالثةو

 محمدعطا الزير،  :هم الثوارعلى ثالثة من 

 يوماً مشهوداً في ن اـوك ،ؤاد حجازيـجمجوم، وف

  حيث ،(الحمراءالثالثاء )تاريخ فلسطين عرف بـ

 حبللالشجاعة والثبات عند التقدم  نـضروباً م وادـأب

  وهي أيديهم، ليخضبوا (حناء)وا المشنقة، وطلب

 للداللة على االغتباط  عادة عربية في منطقتهم

 بالموت، وأنشدوا وأنشد أهل فلسطين معهم:

 نور فجر يتسامى... ليس بعد الليل إال        إننا نهوى الظالما.... ي ِّم يا ظالم السجن خ

الثننورة بُعننداً إسننالمياً واضننحاً مننن خننالل سننعي المسننلمين للنندفاع عننن حرمننة  تلننكوقنند اتخننذت 

 .المسجد األقصى وحقهم في حائط البراق

ً  تروأشننا إقنندام بتمثلننت  هامننة تلننت الثننورة الكثيننر مننن الروايننات التنني نقلهننا الننرواة أن أحننداثا

خاصة في مدن ختلفة على مهاجمة مراكز الشرطة، وفي أماكن م ،جماهير غفيرة من الفلسطينيين

نننابلس ويافننا وحيفننا، ومحنناوالت انتننزاع األسننلحة مننن داخلهننا، وشننن هجمننات متفرقننة علننى بعننض 

 المستعمرات اليهودية.

 (27)وبندأت بنـ ،صفد وعكامدينتي بتركز نشاطها شمال فلسطين : الكف األخضر عصابة -5

رجنالً،  (80)صنل عنددهم ثنم و ،قبضنة السنلطاتفنروا منن وورة البراق، ثوا في شاركن مم ثائراً 

ً حيننث مقاتننل،  (400)مننا يقننرب مننن لإلننى أن وصننلوا  ً  القننوا تعاطفننا ا وجموهننا ،مننن السننكان واسننعا

ننة صنفد، مديالحي اليهودي في  ةهاجمبم، م1929 تشرين أولفي كانت أوالها ، واإلنجليزاليهود 

، م1927-1925انضم إليها عدد من الثوار السوريين الذين حاربوا فرنسا فني الثنورة السنورية  ثم

 الموسعة. (الكف األخضر)وسرعان ما أصبحوا العمود الفقري لعصابة 

علننى طريقننة  "،أحمنند طننافشوقنند عملننت عصننابة الكننف األخضننر التنني قادهننا المناضننل "

وكانت الحركة السريعة والمناورة منن  ،من الحدود السوريةحرب العصابات في المناطق القريبة 

وتشن ، لها العون على مختلف المستويات اسهل لها تعاطف الفالحين الذين قدمو مما, هاأهم صفات

أشنادت التقنارير البريطانينة و ،هجمات على اليهود والشرطة والجيش البريطانيين في وقنت واحند

 م.الكثير من القرويين معهلى تعاطف وأشارت إ ،ة الثوارءبكفا

ا  :28تمرين ا مفصليا شكلت ثورة البراق تحوالا تاريخيا

في المقاومة الفلسطينية المسلحة، بالنظر لسياقاتها 

الميدانية وعدد اإلصابات فيها، وانخراط الجيش 

 ..بالحديث العناصر تلك..تناول يالبريطان
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حصننر نطنناق عمليننات  ،إال أن عنندم تجنناوب القيننادة السياسننية مننع فكننرة المقاومننة المسننلحة

سهل على الجيش البريطناني بمعاوننة السنلطات الفرنسنية فني سنوريا  ، مماالثوار في منطقة معينة

 والقضاء عليها في غضون شهور.  ،محاصرتها وتطويقها

أثننار ظهورهننا قلننق و, حمسننلفلسننطيني أول تنظننيم  األخضننرعصننابة الكننف  تعتبننرقنند او

بإرسننال  "تشانسننلور"فقننام المننندوب السننامي البريطنناني  ،الصننهاينةوسننلطات االنتننداب البريطنناني 

قامننت سننلطات تصناعدها وعلنى أثننر  تقرينر مفصننل إلنى حكومتننه حنول العمليننات التنني قامنت بهننا,

بينمننا سننيرت قننوات االحننتالل الفرنسننية  ،ل تعزيننزات مننن رجالهننا إلننى المنطقننةاالنتننداب بإرسننا

الفلسنطينية لمننع وصنول الثنوار السنوريين المتطنوعين إلنى  -دوريات مكثفة على الحدود السورية

بعنند أن امننتألت صننفد بتعزيننزات  ،غيّننروا محنناور نشنناطهم األخضننرلكننن رجننال الكننف  ،فلسننطين

 اني في قضاء عكا.الكمائن لدوريات الجيش البريط تنصبورجال شرطة سلطات االنتداب, 

السيما  ،عمليات قمع ومالحقة كثيفة ضد أفراد الكف األخضر تقوات االنتداب شنإال أن 

منا أدى إلنى  مسنلحاً، 16إلقاء القبض علنى مما أسفر عن  ،1930خالل الشهرين األولين من عام 

علنى المناضنل أحمند طنافش قائند  1930صنيف القنبض فني  ثنم ألقنيتوقف نشاطها بشكل مؤقنت, 

 مما أدى إلى توقف نشاط أول تنظيم مسلح للمقاومة الفلسطينية.المجموعة، 

 :1933 تشرين أولانتفاضة 

 أخذت الهجرة اليهودية تتزايد بشكل خطير منذ

 ، ةـالحركة السياسي مطلع الثالثينيات، ونشطت

 ل الداء ـي "أصـوتزايد الوعي بأن بريطانيا ه

أن مشكلتهم أساساً مع بريطانيا، وركَّزت على ذلك حمالت وسبب البالء"، حيث تأكد للفلسطينيين 

وطالبننت اللجنننة التنفيذيننة بوقننف الهجننرة، وهنندّدت  ،معيننات الشننبان المسننلمينحننزب االسننتقالل وج

وعندما رفضت السلطات الطلب، قررت اللجنة تصعيد الموقف بتسيير  ،السلطات مقاطعةسياسة ب

 المظاهرات دون إذن السلطات.

أكتننوبر عننّم اإلضننراب فلسننطين، وخرجننت مظنناهرة كبيننرة فنني يافننا بعنند صننالة  27وفنني يننوم 

وتشير العديند منن الرواينات التاريخينة لمنن عاصنروا تلنك األحنداث أن يافنا كاننت " تغلني الجمعة 

كالمرجل، هياجا وحماسا وتنوترا وكثنرة وفنود، وكاننت سناحة السنراي كأنهنا سناحة حنرب، حينث 

ة حنين حاولنت تفريقنه، فتندخل الخيالنة، وأخنذ الجمهنور يكننر اشنتبك الجمهنور السناخط منع الشنرط

ّول إلى مواجهناٍت تحأن األمر منها ومن فوق األسطح، وما لبث  سويفر في األزقة، ويرجم البولي

 رئيس اللجنة الحسينياستشهاد ثالثين فلسطينيا وإصابة ستين، كان أحدهم موسى عنيفٍة، أدّت إلى 

 .1934 بها في مارس تُوفي متأثراً بكدمات، وذُكر أنه  التنفيذية

وقنند أحنندثت "مجننزرة يافننا" ردود فعننل غاضننبة، فقامننت مظنناهرات عنيفننة فنني منندن فلسننطين، 

 ،واستمر اإلضراب العام أسبوعاً كامالً. وحدثت مواجهات مع الشنرطة فني حيفنا وننابلس والقندس

أمنا المصنادر  ،255وجنرح  35دس ويافا وحدهما وحسب اإلحصاءات العربية فقد استشهد في الق

آخنرين، بينمنا قتنل شنرطي  187عربيناً وجنرح  26البريطانية فأشارت إلى استشهاد منا مجموعنه 

 .واحد

رأى الشننيخ عننز النندين القسننام أن الطريننق للثننورة المسننلحة ضنند : 1935القسىىام  ثىىورة -6

 االنتداب، تمثل في أربعة مراحل تتضمن:

 لقطاعات الشعبية في الريف والمدينة،اإلعداد النفسي للثورة المسلحة ونشر روحها في ا -أ

 لالعمل إلقامنة الحلقنات السنرية منن أكثنر النناس اسنتعدادا للثنورة وإيماننا بهنا، والتني تتمثن -ب

 باالعتماد على األصول الشعبية للقيادة.

وبالفعل فقد تمكن من تشكيل مجموعنة قيادينة، لكنل مننهم مهمنات مناطنة بنه علنى النحنو التنالي: 

 االستخبارات والمعلومات، العالقات الخارجية، األموال والتبرعات.الدعوة، التدريب، 

 النشاط العسكري السري تحت األرض. -ج

 العلنية واشتداد الكفاح المسلح. -د

على طريقة حرب  عملت عصابة الكف األخضر

الحركة ب واتصفت ،يةالعصابات في المناطق الحدود

أشادت التقارير و ،في وقت واحد ةالسريعة والمناور

 م.تعاطف القرويين معهو ،ة الثوارءبكفا
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بعد نحو عشر سنوات من التنظيم واإلعداد السري الجهادي، قنرر القسنام إعنالن الثنورة فني و

 800مقاتنل، فيمنا هنناك  200رتنه إلنى بعد أن وصل عدد المقناتلين النذين تحنت إم ،1935نوفمبر 

 من األنصار.

يقول أبو إبراهيم أحد رفاق القسام في رواية له لشرح آلية العمل والتسليح: "كان اليهود يبنون 

واليهنود، وبينمنا كنان اليهنود  بحندثت صندامات بنين العنر ابناياتهم على شكل عسكري، وكثيرا من

اسنتغل اليهنود ذلنك، وكثينرا منا كننا ننرى العنرب  محتناطين ألنفسنهم، كنان العنرب غينر ذلنك، وقند

 يسقطون قتلى وجرحى."

"وإزاء ذلك، طلبنا من الشيخ القسام أن ننتقل من الكالم إلى الفعل، وطلبنا أن نتسلح ونتدرب، 

بنأن يلقني الشنيخ درسنه، ثنم  بوبالفعل اشترينا بندقية، وأحضرنا مدربا، وكاننت تبندأ جلسنة التندري

يقنوم فني آخنر الجلسنة  ب، وكنان المندردن دينية إلى تحريضية علنى الجهناتحولت دروس الشيخ م

 بتدريب الموجودين على البندقية واحدا تلو اآلخر".

وفي رواية أخرى يشرح أبو إبراهيم: "عندما قررنا أن نشنتري السنالح، بعند أن أقنعننا الشنيخ 

 جمعنا من بعضنا النقود، ورصدنا ما جمعناه لشراء السالح".

 

 

 

 

 

شنف أمنرهم ومكنانهم قبنل أواننه، حينث كنانوا كقد فقد القسام وإخوانه عنصر المباغتة عندما و

، 1935ننوفمبر20وبعند فجنر ينوم ،يخططون للهجوم على إحدى المستعمرات اليهودية "بيت ألفا"

منن إخواننه، فني  القسناَم وعشنرة، رجنل 400ـتقندر بن ينةاإلنجليز قت قوات كبينرة منن الشنرطةطو

وحسننب المصننادر العربيننة فننإن  ،بنند، واسننتمرت المعركننة أربننع سنناعات ونصننفأحننراش بلنندة يع

 ،شير إلى مقتل شرطي واحد وجرح آخنررجالً، لكن التقارير البريطانية ت 15البريطانيين خسروا 

 اقه، كما قُبض على ستة آخرين.من رف وأربعةوقد استشهد في هذه المعركة الشيخ القسام نفسه 

غينراً أساسنياً فني تعالمنة فارقنة فني تناريخ فلسنطين الحنديث، وأحندث  القسام كان استشهادلقد 

 ،إذ أنه كرس البديل الجهادي بعد سنوات من العمل السياسي غير المجندي ،مسار الحركة الوطنية

، والجهناد العلنني ضند اإلنجليننزوألهبنت حركتنه وتضنحيته الحمناس "وصنارت مننثالً رائعناً للجنرأة 

  .يما زلزال"يما اهتزاز، وزلزلت أوقامت البلد وقعدت، واهتزت أ

وكننان القسننام محقنناً قبننل استشننهاده، ، ى القسننام لقننب "أبننو الوطنيننة"وأطلننق شننعب فلسننطين علنن

"كبرينت" سيشنعل الثنورة فني  عندما قنال قبنل ابتنداء المعركنة أننه وإخواننه عبنارة عنن عنود ثقناب

الثنون ألفنا تنه ثوقند شنارك فني جناز ،هاية حركته، بل بداية الثورةفاستشهاد القسام لم يكن ن ،البالد

 اه وترددت صيحاتها باالنتقام.من مختلف أرجاء فلسطين، وبلغ حماس الجماهير مد

وربما أفضل ما يقال بحق ثورة القسام أنها شكلت فعنالً نموذجناً متطنوراً للنضنال النوطني 

 ميدانياً. ةنظممال المقاومة، ألنها دخلت حيز المسلح الفلسطيني

بموازاة الحركة القسامية، نشنأت منظمنة "الجهناد المقندس" التني د المقدس: منظمة الجها -7

، وشنرع "يشنكل منع 1932أنشأها عبد القادر الحسيني، النذي عناد إلنى فلسنطين منن القناهرة عنام 

مجموعة من الشباب الوطني المتحمس، تنظيماً سرياً عسكرياً، يهدف لمقاومة السنلطة البريطانينة 

برئاسنته،  1934دي، حينث تنم ترتينب أمنور هنذا التنظنيم فني آذار/منارسوتحطيم المشروع اليهنو

وأطلق عليه بعد ذلك اسم "منظمة المقاومة والجهاد"، واتسع ليشمل مناطق مختلفة منن فلسنطين، 

 مراكز سرية للتدريب. 7شخص، وأوجد  400ووصل عدد أعضائه 

 برزت في تركيب هذا التنظيم، الصبغة الوطنية  -8

 ن أبرزهم إميل ـمسلمين ومسيحيين م مـالعامة، إذ ض

 ، باشر الحاج أمين1935الغوري وحنا خلف، وفي عام 

بعد أن  ،1935سنوات من التنظيم واإلعداد الجهادي، قرر القسام إعالن الثورة في نوفمبر  10بعد 

من األنصار، وخاض معهم نشاطات  800مقاتل، و 200ى وصل عدد المقاتلين الذين تحت إمرته إل

 عسكرية سرية تحت األرض

عنصراً،  400ضمت منظمة الجهاد المقدس 

مراكز سرية  7بينهم مسلمين ومسيحيين، و

للتدريب، وتحولت ذراعا عسكريا للجنة 

 العربية العليا
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 الحسيني إشرافاً مباشراً على المنظمة، وطلب دمجها مع 

 ة الدمج "منظمة ـلت نتيجـبنى سرية عمل عليها، وتشك

 الجهاد المقدس" التي تحولت الحقاً إلى ذراع عسكرية للجنة العربية العليا.

تعد هذه الثورة من أعظنم الثنورات فني تناريخ فلسنطين فني القنرن : 1936ورة الكبرى الث -9

وعبّرت عن روح التضحية والفداء والمصابرة واإلصرار على الحقوق التني تمينز بهنا  ،العشرين

وتمكنت هذه الثورة في بعض مراحلهنا منن السنيطرة علنى كنل الرينف الفلسنطيني،  ،أبناء فلسطين

 د من المدن، بينما انكفأت السلطات البريطانية في بعض المدن المهمة. بل والسيطرة على عد

وقدّمت هذه الثورة نموذجاً عالمياً هو أطول إضراب يقنوم بنه شنعب كامنل عبنر التناريخ حينث 

االسنتعمار ووربمنا لنو كنان األمنر مقتصنرا علنى الصنراع بنين شنعب فلسنطين  ،يومنا 178استمر 

ورات واسننتقاللها منننذ تلننك الثننورة، إذا مننا قارنننا هننذه الثننورة بثننالبريطنناني لنالننت فلسننطين حريتهننا 

الصننهيوني وتننأثيره القننوي داخننل -ولكننن وجننود العامننل اليهننودي ،الشننعوب التنني نالننت اسننتقاللها

بريطانيننا والنندول الكبننرى جعننل األمننر أكثننر صننعوبة وتعقيننداً، وفننرض أن تتسننع دائننرة وفلسننطين 

 إلسالمية.مشروع التحرير إلى الدائرة العربية وا

حننين رفننض مقنناول  1936وقنند انطلقننت شننرارة الثننورة مننن حادثننة صننغيرة فنني شننهر فبرايننر 

يهودي تشغيل أي عامل عربي في بناء ثالث مدارس فني مديننة يافنا تعاقند علنى بنائهنا منع اإلدارة 

البريطانية، وتجمع العمال العرب فني موقنع إحندى المندارس ومنعنوا العمنال اليهنود منن الوصنول 

 .إليها

أبريننل قتنل يهننودي وأصنيب آخننر بجننراح خطينرة أثننناء تحركنات المناضننلين العننرب  15وفني 

اليوم التالي باغتيال قرويين فلسطينيين  يعلى الطريق العام بين نابلس وطولكرم، وأجاب اليهود ف

 داخل كوخهما في بيارة على طريق يافا، واشتد التوتر بين الجانبين في شتى جهات فلسطين.

سطين في إضراب شامل استمر ستة أشهر، وأصيبت فيه مظاهر والنشاط التجناري دخلت فلو

زاد مننن حنندة ، وي جميننع المندن والقننرى بالشنللوالصنناعي والتعليمنني والزراعني والمواصننالت فن

وأخذ الوضنع ، لضرائباالمتناع عن دفع اباإلضراب تبنّي الفلسطينيين سياسة "العصيان المدني" 

ورة الشنناملة مننع مننرور الوقننت، فأخننذت العمليننات المسننلحة التنني بنندأت الفلسننطيني يأخننذ شننكل الثنن

معنندلها خمسننين  فني االنتشننار والتوسنع حتننى عمنت معظننم أرجناء فلسننطين، وبلنغ محندودة متفرقننة

معظمهم من الفالحين الذين يعودون إلى قراهم  ر حتى بلغوا خمسة آالف،وزاد الثوا عملية يومياً،

ً بعد القيام بمساعدة الثوار ال   للثورة. ذين تفرغوا تماما

بقنندوم تعزيننزات مننن الثننوار مننن العننراق وسننوريا  تمثننلحنندث تطننور نننوعي فنني الثننورة، وقنند 

وكننان علننى رأسننها القائنند فننوزي القنناوقجي الننذي تننولى  ،رجننالً  250شننرق األردن بلغننت حننوالي و

للثنورة، وأسننس بنفسنه القينادة العامنة للثننورة، ونظنم الشنؤون اإلدارينة والمخننابرات، وأقنام محكمنة 

وقد اعترفت القيادة العسكرية البريطانية في تلك المدة بتحسنن تكتيكنات  ،عمليات العسكريةغرفة لل

 .لى فعالية القيادة والتنظيمالثوار، مشيرة إلى أنهم أظهروا عالمات ع

 

 

 

 

ك ولم تنفع الوسائل السياسية والعسكرية البريطانية فني إيقناف اإلضنراب والثنورة، بمنا فني ذلن

إرسال "لجنة بيل" للتحقيق في أسباب االضطرابات، ورفع التوصيات إلزالنة  عنإعالن بريطانيا 

 .مشروعة"، ومنع تكرارهام لاظم" أي

ويبنندو أن السننلطات البريطانيننة تكتمننت كثيننرا  ،بلغننت عمليننات المجاهنندين حننوالي أربعننة آالف

ن من شأن الثور  80ة، فذكرت أنه قُتل من اليهنود على خسائرها وخسائر األطراف األخرى، لتُهّوِ

 193، فيمنا قتنل منن العنرب 164وجنرح  35، وقتل من الجيش والشرطة البريطانية 288وجرح 

 :تمرين

حول في مواجهة المشروع الصهيوني بسمات حصرية، جعلت منها نقطة ت 1936امتازت الثورة الكبرى 

 .....، .......................واالنتداب البريطاني، ومنها: ..............، ...............
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وعندد الجرحنى زاد عنن  750وحسب عنزة دروزة فنإن عندد قتلنى العنرب زاد عنن  ،803وجرح 

1500. 

إال أن  ،الملكينةفي شبه هدنة مؤقتة، بانتظنار نتنائج توصنيات اللجننة دخلت فلسطين  ورغم أن

 مسننتمرة، تبقين السياسننيةعملينات المجاهندين ذات الطننابع الفنردي كالنسننف والقننص واالغتيناالت 

بيننهم  149جننود بريطنانيين، وجنرح  9شخصا بيننهم  97وقد اعترفت الحكومة البريطانية بمقتل 

 .1937الثالثة األولى من عام من الشرطة والجيش خالل األشهر  13

ة الملكينة فني خالصنة تقريرهنا بتقسنيم فلسنطين إلنى دولتنين، واحندة عربينة وقد أوصنت اللجنن

األمنر وأخرى يهودية، على أن تبقى األمناكن المقدسنة وممنر إلنى يافنا تحنت االنتنداب البريطناني، 

 الثورة.  تجددموجة من السخط أدّت إلى  هاجتاحالذي جعل البالد  ت

ة "القبضة الحديدية" الذين انتقدوا بمرارة عجز مؤيدي سياس للبريطانيين وكان متوقعاً بالنسبة

 ،الجديد إلى سحق الثنورة فني مهندها ، أن يؤدي أسلوب السلطة1936 ثورةعن مواجهة السلطات 

ولكن الذي حندث كنان عكنس ذلنك تمامنا، فقند تفجنرت ثنورة كبنرى اسنتمرت أربعنة أضنعاف تلنك 

هننذه الثننورة إالّ بعينند اننندالع الحننرب  ولننم تتوقننف، عاشننتها المرحلننة األولننى مننن الثننورةالمنندة التنني 

 . 1939العالمية الثانية في أواخر سنة 

 المشروع الصهيونيضد  أشكال المقاومة المسلحةأهم بجدول 

 موسم النبي موسى ثورة جمعية الفدائية

 ثورة البراق اضة يافاانتف

 منظمة الجهاد المقدس الكف األخضر عصابة

 الثورة الكبرى القسام ثورة

شنوارع دون القتحم الثوار العديد من المدن المهمة، وكانوا يسيرون وهم مسلحون تماماً في وا

خنوف، وأظهنر الثنوار قندرة جيندة علنى التنظنيم وفعالينة فني "حنرب العصنابات"، وشنكلوا محناكم 

 للفصل في القضايا، وعاقبوا بحسم السماسرة والجواسيس والعمالء.

عشننرة آالف، غيننر أن عنندد المتفننرغين منننهم تمامنناً  وزادت أعننداد الثننوار حتننى بلغننت حننوالي

للثورة لم يكن يزيد على ثالثنة آالف، وكنان هنناك ألنف يعملنون فني المندن، والبناقي منن الفالحنين 

وبلنغ منن شندة الثنورة أن وزينر ، الذين يقومون بنجدة إخوانهم في المعارك عندما تستدعي الحاجة

الم"، ووصنف مهمنة المنندوب السنامي والقائند العنام المستعمرات عدَّ فلسطين "أصعب بلند فني العن

 الد أخرى بعد الحرب العظمى".في أية ب اللقوات بأنها "أشق مهمة واجهت بريطاني

وقد اتخذت هذه الثورة طابعاً إسالمياً جهادياً عاماً من خالل الدور العظنيم لجماعنة القسنام فني 

بنند القنادر الحسنيني فنني منناطق القنندس شنمال فلسنطين ووسننطها، وحركنة الجهناد المقنندس بقينادة ع

والخليننل، ومننن خننالل القيننادة السياسننية لمفتنني فلسننطين الحنناج أمننين الحسننيني للحركننة الوطنيننة 

الفلسطينية، وكذلك عبد النرحيم الحناج محمند المشنهور بتديننه والتزامنه... وغينرهم، وفني التعمنيم 

 .الحكم بكتاب هللا وسنة رسولهعلى محاكم المجاهدين ب

 مراحل: ي عادة تقسيم الثورة الكبرى إلى ثالثيجرو

، 1936نيسنان/أبريل  20 بتناريخ تبدأ األولى منع إعنالن اإلضنراب العنامالمرحلة األولى:  -1

، وهني التني 1936تشرين األول/أكتوبر  13وتنتهي مع صدور نداء الملوك والرؤساء العرب في 

فنني المنندن والريننف، أي العمننل اإلضننراب العننام المصننحوب بعمليننات عسننكرية شننكلت انطننالق 

 ،العفوي ومحاولة التنظيم

التركينز علنى حينث ، 1937أيلول/سنبتمبر - 1936المرحلة الثانية من تشرين أول/أكتوبر  -2

 ،وصلت الثورة إلى ذروتها بالعمل الثوري المنظمو ،العمل العسكري في الريف
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دة إلننى المنندن تحننت العننو ، عبننر1939 -1937المرحلننة الثالثننة مننن تشننرين أول/أكتننوبر  -3

 ضغط القوات البريطانية، أي هبوط الثورة وخمودها.

الثنورة  وحسب اإلحصائيات البريطانية فإن مجموع العملينات التني قنام بهنا الثنوار خنالل فتنرة

 كانت كما يلي: 1939-1936بين العامي 

  1939 1938 1937 1936 السنة

 952 4969 598 4076 العمليات

هنا تيجة إعادة احتالل بريطانيا "العظمى" لفلسطين، ونتيجة تنسيقها وتعاونتوقفت هذه الثورة ن

وكذلك بسبب حالنة اإلنهناك واإلعيناء واالنهينار االقتصنادي التني  ،الميداني مع اليهود في فلسطين

أصننابت شننعب فلسننطين طيلننة ثننالث سنننوات ونصننف، دون أن يجنند عوننناً جنناداً مننن بننالد العننرب 

وبسنبب استشنهاد كثينر منن  ،األخنرى تنرزح تحنت النفنوذ االسنتعماري والمسلمين، التي كانت هي

قنادة الثنورة، ثنم بسننبب الخالفنات الداخلينة الحزبيننة والعائلينة التني ظهننرت أواخنر مراحنل الثننورة، 

 واستثمرتها بريطانيا بشكل يسئ إلى الثورة ويضعفها.

 الثورة: سمات 

ف السنكك الحديند، وقطنع المواصنالت اعتمدت الثورة أسناليب متنوعنة مثنل تندمير الجسنور، ونسن

وقوافننل الجننيش  ةالسننلكية، وتنندمير أنابيننب النننفط الناقلننة لننه إلننى حيفننا، ومهاجمننة الثكنننات العسننكري

 البريطاني وضربها في مواقع جبلية تعرقل تحرك معدات الجيش وآلياته بسرعة وسهولة.

، دالسنكك الحدين طلنى خطنوويشير الجئو مدينة اللد أن أول عمل قام به الثنوار كنان الهجنوم ع

فقد وصلتهم معلومات ذات مرة عن نقل األسلحة والعتاد الحربي فني القطنار القنادم منن مينناء يافنا 

والمتوجنه إلنى معسننكر الجنيش اإلنجلينزي فنني صنرفند، فقنناموا بفنك بعنض القضننبان، وعنندما مننر 

سنبب خسنائر فادحنة،  القطار انقلب وتدهور مع ست عربات بين قرية السافرية واللد، األمنر النذي

جنندير بالننذكر أن قننوات االنتننداب اإلنجليننزي كانننت تسننتعمل القطننارات كثيننرا لنقننل الجنننود والعتنناد 

 الحربي خالل عملياتها الحربية ضد رجال الثورة.

كما عانى المجاهدون الذين خاضوا الثورة الكبرى نقصا أساسيا باألسنلحة والتندريب والتنظنيم 

درات العسكرية إال بعد قدوم فوزي القناوقجي علنى رأس قنوة منن الضنباط والقيادة، ولم تتطور الق

 . 1937والجنود المحترفين عام 

ولننيس أدل علننى ذلننك ممننا رواه أحنند المقنناتلين الفلسننطينيين حننين كننان رفاقننه يقومننون بتفتننيش 

بننين قريتنني حمامننة  ةالقتلننى اليهننود والبريطننانيين دون تنندريب مسننبق "ففنني معركننة خسننة الواقعنن

 أنها ميتة!"  يلس، قتلت مجندة صهيونية خمسة من الثوار، وهي التي كانت تدعوجو

وربمننا للتغلننب علننى هننذه األزمننة الماليننة والعسننكرية الخاصننة باألسننلحة والعتنناد، فقنند ألزمننت 

الثورة إلزام كل عائلة بتقديم رجلين من أفرادهنا بأسنلحتهم ودفنع معاشنهم الشنهري، وذلنك لتغطينة 

للثورة ودعم الكفاح واستمرار مسيرته، وقد قدمت بعض المدن كمينات معقولنة منن النفقات المالية 

ألفنا، فيمنا  75ألنف جنينه فلسنطيني، قندمت يافنا  40هذه التبرعات، ففي حنين قندمت المجندل مبلنغ 

 ألفا. 30كانت تبرعات الناصرة 

 ولذلك ظل وقف الهجرة اليهودية ووضع حد 

 مع انالنتقال األراضي لليهود مطلبين يسير

 مطلب الحكومة الوطنية خالل هذه المرحلة،  

 تنازل عن تلك  دون أن يبدي الفلسطينيون أي

 ارات ـوالتي اهاتـالمطالب، رغم تعدد االتج

 الوطنية. وظهور بوادر التراجع في قوة الحركة

النذي اسنتهدف  سياسنة االنتندابفني فلسنطين منن  مثل الفالحون الفئنة األكثنر تضنرراً وقد 

وأصبح سوء حال الفالحين نتيجة عبء الحكم البريطاني والضنغط االسنتيطاني، أهنم منا األرض، 

الوطنية، بحيث شكل الفالحون مادة الثورة والمقاومة، وشغلوا اهتمام لجنان  ةيواجه حركة المقاوم

 التحقيق البريطانية لوضع حد لمشاعر العداء في صفوفهم.

يعتبر الفالحون األكثر تضرراً في 

فلسطين من سياسة االنتداب، وأصبح 
سوء حال الفالحين نتيجة الضغط 

االستيطاني، أهم ما يواجه حركة 

كل الفالحون وطنية، بحيث شال ةالمقاوم
 مادة الثورة والمقاومة
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 ذلك، على النحو التالي:ض أهم األسباب التي حالت دون استعراويمكن 

عدم تنوافر قينادة سياسنية قنادرة علنى القينادة ميندانينا ومؤمننة بالمقاومنة المسنلحة،  -أ

النقمننة الشننعبية، وخننارج سننيطرة القيننادة السياسننية، وحننين ظننل ن المقاومننة المسننلحة ولنندت فنني أل

التني بقينت تمينل إلنى القّسام، لنم يكنن ذلنك بقنرار تلنك القينادة،  ثورةنطلق تيار المقاومة المسلحة با

بحضنور ممثلني االسنتيطان 1939الحلول السياسية، ولذلك وافقت على حضور مؤتمر لنندن سننة 

 الصهيوني في فلسطين، ومندوبي الدول العربية.

عدم وجود قيادة عسكرية واحدة ومؤهلة، ورغنم أن جماعنة القسَّنام كاننت وبقينت  -ب

، لنم يكنن لنديها هقيادات جديدة للثورة بعد استشهادملتزمة ببرنامج المقاومة المسلحة، إال أن بروز 

يؤهلهم ألن يفعلوا أكثر مما فعلوا، ولنذلك قامنت قينادات  الذي اإلعداد العسكري والتأهيل السياسي

فنني بعننض  محليننة فرضننت نفسننها علننى الثننورة، وكننان تنننافس القيننادات يصننل إلننى حنند الصننراع

 . األحيان

اإلنجليننز والفرنسننيين قبننل الحننرب  اتفنناق قننادتغيننر بعننض ظننروف المعركننة، إذ  -ت

 داخل فلسطين. في العالمية الثانية إلى إغالق حدود سوريا ولبنان، وكانت طريق إمداد للثورة 

زيننادة العنننف البريطنناني، مننع بننروز مؤشننرات الحننرب العالميننة الثانيننة، وفننرض األحكننام  -ث

 العرفية على الفلسطينيين.

 فلسطينيينالمبحث الخامس: التعامل البريطاني مع ال

لم تستطع قوات االنتنداب البريطناني المحتلنة أن تصنمد طنويال أمنام المقاومنة بشنقيها، المدنينة 

والمسلحة، فبدأت بمرحلة القمع العسكري للفلسطينيين، ولجنأت إلنى التندابير العسنكرية والوحشنية 

 لقمع ثورة الشعب، فلم تفلح، وإنما زادت الثورة ضراما. 

نتداب في معالجتها لمعضنلة المقاومنة، إمكاناتهنا المادينة والعسنكرية، وقد استنزفت حكومة اال

لهذا سارعت باسنتدعاء آلياتهنا الحربينة، واسنتدعت اآلالف منن جنودهنا، ورابطنت سنت قطنع منن 

طنننائرة بريطانينننة لمواجهنننة منننا قننند يسنننتجد، ومنننع ذلنننك فقننند هننناجم  120األسنننطول، كمنننا تهينننأت 

يين أثنناء إننزالهم منن البناخرة "سوسنكس" فني مينناء حيفنا، الفلسطينيون البحارة والجننود البريطنان

وقتل العرب في القدس بعض الجننود البريطنانيين، فقطعنت الحكومنة خطنوط التليفوننات فني أكثنر 

 مصر.-من مكان، وأوقفت خط حديد فلسطين

ومننن تنندابيرها العسننكرية: فننرض منننع التجننول مننن الغننروب إلننى الشننروق، وتشننكيل المحنناكم 

 عرفية، وفرض الغرامات، وإنشاء المزيد من المعتقالت.العسكرية ال

وكانننت سياسننة تفتننيش القننرى ونسننف منازلهننا وتشننريد أهلهننا اآلمنننين نهجننا متبعننا لنندى قننوات 

االنتداب البريطاني، حيث ينروي شنهود عينان علنى هنذه السياسنة بقنولهم: "كاننت السنلطات حينمنا 

الجنند والبننوليس، بندباباتها ومنندافعها الرشاشننة تشنتبه بقريننة منا، تننأمر حناال بننذهاب قننوة كبينرة مننن 

وكامل أسلحتها إلى تلنك القرينة، فتطوقهنا منن جمينع جهاتهنا، ويندخل فرينق منن الجنند إلنى القرينة 

 يطرقون أبواب بيوتها بأعقاب بنادقهم بشدة، ويأمرون المختار بعزل النساء عن الرجال. 

النسنناء وعويننل األطفننال، فيبعثننرون ومننن ثننم يبنندأ الجنننود بتفتننيش بيننوت القريننة، بننين فننزع 

محتوياتها، ويحطمون أوانيها المملنوءة بالسنمن والزينت والحبنوب ومختلنف أننواع األغذينة، وفني 

 التفتيش يطلق الجند المدافع في الفضاء إلرهاب السكان. ءانتها

ويذكر الرواة منا حندث فني قرينة "قولنة" بنين الرملنة واللند، حينث أطلنق مسنلحون الننار علنى 

اد الجيش، الذين اشتبهوا بالقرية، فهاجموها من سائر أطرافها وأطلقنوا عليهنا الننار بشندة، ممنا أفر

أسفر عن قتل امرأة وجرح أربعة، ثم داهم الجنود دارا ألحد سكان القرية، كان يوجند فني سناحتها 

 نائمنا منع طفلنه وزوجتنه فني سناحة لعدد من األبقار فقتلوهنا رمينا بالرصناص، وكنان أحند الرجنا

داره، فهب على أثر إطالق الرصاص، هو وزوجته وطفله من نومهم، وركضوا إلى داخل الدار، 

ولكن الطفل أصيب في وجهنه، برصاصنة شنوهته، ولنم يبنق مننه سنوى أسنفل النذقن فأسنلم النروح 

 حاال، وأصيبت والدته بجراح بالغة في أماكن مختلفة من جسدها!
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بيننت جرجننا فنني روايننة شننفوية لننه "أن الجنننود أكثننر مننن ذلننك، حيننث يننروي أحنند موالينند قريننة 

اإلنجليز داهموا أحد أنحاء البلدة ووصنلوا إلنى إحندى البينارات، حينث كنان يقنوم صناحبها بتشنغيل 

موتور المياه لري أشجار الحمضيات، وقاموا على الفور بإطالق النار علينه، فنأردوه قتنيال لظننهم 

 لذي كان فيه منع التجول مفروضا على القرية.أنه كان يخفي الثوار عنده! حدث ذلك في الوقت ا

ومن أهم الخطوات التي قامت بها سنلطات االنتنداب لقمنع المقاومنة: االعتقناالت واإلحالنة 

إلى القضاء، حيث قدر عدد المعتقلين باآلالف، والنزج بهنم فني السنجون، والقينام بأسناليب وحشنية 

هم التني وجندت طريقهنا إلنى الخنارج، بعنض في تعذيب المعتقلين، وقند أورد المعتقلنون فني رسنائل

أسناليب التعننذيب كالضنرب والجلنند بالعصنا إلننى درجنةالموت، وفننرك الخصنيتين وحننرق القنندمين، 

 وإدخال 

  الجوف الخوازيق، ودفع الماء بمضخة من األنف إلى

 والتخويفالجوف، وتعريض المعتقلين لنهش الكالب، 

 ق ـيى الرأس، وتعلـدس علـوالتخويف بإشهار المس

 ة شنقه إلى ما يقرب من ـالمعتقل في السقف، ومحاول

 الموت. 

لقد قامت حكومة االنتداب بنسف ما يزيد على خمسة آالف منزل وحانوت، بقصد االنتقام 

من الفلسطينيين والبحث عن األسلحة في المدن والقرى، وكان كل ذلنك مقروننا بالضنرب والنهنب 

جسام وخلع األظافر وحرق الشوارب واللحنى، وتسنليط وارتكاب صنوف العذاب كافة مثل كي األ

 الكالب الجائعة لنهش لحوم األحرار، وإنشاء أربعة عشر معتقال.

كما أن البريطانيين ارتكبوا فظائع وإهانات مهينة بحنق الفلسنطينيين، ففني قرينة كفنر منندا 

شنيوخا وأطفناال، قضاء عكا، داهمت قوات كبيرة من الجيش القرية وجمعت أهلها رجناال ونسناء و

وأمروا الرجال بخلع مالبسهم وصب الزيت على أجسنامهم، ثنم دفننوا بنين أكنوام التنبن، ووضنعوا 

على آالت الحراثة بدال من البقر والدواب، وأخذوا يضربونهم ليعملوا على حراثنة األرض وقلبهنا 

 باعتبارهم حيوانات!

عنفنا وقسنوة فني معاملنة الثنوار لقد اتبعت السلطات البريطانية في فلسطين أشند األسناليب 

والسكان، وكانت المحاكم العسكرية البريطانينة تصندر أحكنام اإلعندام بالجملنة دون رحمنة، وضند 

كل من وجد في حيازته رصاصة واحدة أو أينة قطعنة منن السنالح، وبلنغ عندد النذين أعندموا لهنذا 

الثمنانين منن عمنره، وقند فلسطينيا، من بيننهم الشنيخ فرحنان السنعدي النذي كنان يبلنغ  148السبب 

شننقه اإلنجلينز فنني مديننة عكننا، وهنو صننائم فني شننهر رمضنان، كمننا تجناوز عنندد المحكنوم علننيهم 

 بالسجن المؤبد ألفي فلسطيني بينهم كثير من الشيوخ والنساء والفتيان.

وازداد القمننع مننن خننالل فننرض الغرامنننات الباهظننة، ومصننادرة أثنناث وأمتعننة البينننوت، 

المؤبنند لمننن يتعننرض لخطننوط التلفننون أو التلغننراف، والسننكك  سأو الحننب وفننرض أحكننام اإلعنندام

الحديد والمطارات، أو خطوط الماء والكهرباء، وفرض نظام منع التجول النذي وصنل فني بعنض 

ساعة في الينوم، كمنا اعتناد الجننود مداهمنة القنرى وتفتيشنها بيتنا بيتنا، فيكسنرون  22األحوال إلى 

األواننني واألثنناث، ويبعثننرون المننؤن، ويخلطننون بعضننها بننبعض، األبننواب والشننبابيك، ويتلفننون 

 الكاز! ا، ويصبون فوقهزعلى الطحين، والسمن على األر تفيضعون الزي

وفضننال عننن كننل ذلننك، فقنند انننتهج اإلنجليننز االعتننداء علننى مقدسننات المسننلمين وانتهنناك 

ن بعض الجننود اإلنجلينز عقائدهم، وقد أورد أحد الصحفيين األجانب الذين قاموا بتغطية الثورة، أ

 تجرأوا على تمزيق القرآن الكريم، وداسوه بأقدامهم.

كمنا اسننتخدم الجنيش البريطنناني الحنرب النفسننية مننن خنالل المنشننورات التني كانننت تلقيهننا 

الطائرات على معاقل المجاهندين، وينذكر بعنض النرواة أنهنا تضنمنت تهديندا للثنوار منن اسنتمرار 

ا لنم تتوقفنوا فلننن يكنون هنناك إعفنناءات منن الضنرائب، وال إعانننات، جناء فيهننا: "إذ اثنورتهم، وممن

وترتفع الضرائب، إن الذي يخسر هنو أننتم وقنريتكم، قبنل ثالثنة أشنهر كنان التناجر العربني الفنرح 

من أساليب تعذيب الفلسطينيين في سجون 

االنتداب: الضرب والجلد بالعصا، حرق 

القدمين، دفع الماء بمضخة من األنف 

للجوف، تعريضهم لنهش الكالب، 

والتخويف بإشهار المسدس على الرأس، 

تعليق المعتقل في السقف، محاولة شنقه لما 

 يقرب من الموت
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يقيد عائلته ويؤمن راحتها، واليوم أصبح التاجر والفالح في فقر، إن المداومة علنى أعمنال العننف 

 ع فيه ظالماتكم".تؤخر ذلك اليوم الذي تسم

وقد لجأت سلطات االنتداب إلى فرض تعتيم إعالمي محكم على ما يدور من معنارك بنين 

جنودها والثوار، ومع ذلك فقد تمكن بعض المراسلين من توثينق وكتابنة بعنض التقنارير الصنحفية 

الم التني أظهنرت بسنالة الثنوار، وممنا ورد فني هنذه التقنارير أن" عنرب فلسنطين بهنروا أنظنار العنن

 ، بما قاموا به من أعمال عسكرية تدل على بالغ البطولة في القتال".عأجم

 د حاربت بريطانيا ـى صعيد آخر، فقـعل

 االقتصاد الفلسطيني، عبر مساعدتها لألهالي أحيانا

 على زراعة القمح، وحين ينضج تسارع إلى إغراق 

 ه ـاألسواق بأنواع جديدة منه وبأسعار زهيدة تأتي ب

 ي منه، ـا يؤثر على اإلنتاج الوطنـارج، ممالخ من

فضال عن فرض الضرائب الباهظة، ضمن خطة مبرمجنة تجعنل األرض عديمنة الفائندة فني نظنر 

 صاحبها، فيهملها ويصبح دائم التفكير في التخلص منها وبيعها.

وبجانننب سياسننة القبضننة الحديديننة، فقنند تعاملننت بريطانيننا مننع الثننورات الفلسننطينية عبننر لجننان 

 التحقيق التي كتبت تقاريرها الميدانية، ووضعت توصياتها التي لم تأخذ طريقها للتنفيذ، ومنها:

خلصننت إلننى أن أحننداث يافننا جنناءت تعبيننراً عننن اسننتياء  :1921عىىام  "هايكرافىىت"لجنىىة  -1

شننعبي عميننق الجننذور وواسننع النطنناق مننن السياسننة البريطانيننة، وأوصننت بتقننديم تنننازالت للعننرب 

 هودية، ألن مزاحمتهم للسكان األصليين تثير قلق الفلسطينيين.بشأن الهجرة الي

: أرادت بريطانينا منن سياسنة "الكتنب البيضناء" تهدئنة شنعور 1922الكتاب األبيض عىام  -2

الفلسطينيين، واإلعالن أن وعد "بلفور" ال يهدف إلخضاعهم، وفي حين قبل اليهود بالكتناب ألننه 

 ه العرب ألنه يؤكد على المصالح الصهيونية.يؤمن مطالبهم في زيادة عددهم، فقد رفض

حضنننرت عقنننب ثنننورة البنننراق، وذكنننرت أن األسنننباب  :1929 " عىىىاموالترشىىىو"لجنىىىة  -3

الحقيقية للثنورة هني شنعور العنرب بالعنداء نحنو اليهنود، نتيجنة خيبنة أمنانيهم السياسنية والوطنينة، 

 يل حقوقهم.وخوفهم على مستقبلهم االقتصادي بسبب الهجرة اليهودية، وعجزهم عن ن

االقتصنننادية أوضنننح تقريرهنننا سنننوء األوضننناع  :1930لجنىىىة "جىىىون سمبسىىىون" عىىىام -4

 واالجتماعية للعرب، متهماً الوكالة اليهودية بمسئوليتها عن الحوادث المخالفة للقانون.

النذي ربنط الهجنرة اليهودينة بقندرة النبالد االقتصنادية وعندد  :1930 عىام الكتاب األبيض -5

يهود، مما حمل سلطات االنتداب إلرسنال رسنالة مفادهنا أنهنا لنن تمننعهم العاطلين، حيث رفضه ال

 من امتالك األراضي ولن توقف الهجرة، مما دفع العرب لوصفها بـ"الكتاب األسود".

أوضحت في تقريرها أنه ألول منرة يهناجم العنرب  :1933لجنة "وليم موريسون" عام  -6

وهنو منا ن الطنابع النوطني للجمناهير الغاضنبة، الحكومة البريطانية ويتهمونهنا بنالتحيز، فضنالً عن

 أكده المندوب السامي لوزير المستعمرات البريطاني.

، وتطوراتننه ونتائجنننهالشننامل للنظننر فنني اإلضننراب  :1937 " عىىاماللىىورد بيىىل"لجنىىة  -7

 .نتداباألماكن المقدسة تحت اال ، وإبقاءيهوديةبالد إلى دولتين: عربية وتقسيم ال واقترحت

لصنعوبات ، وأشنارت إلنى امكثت ثالثة أشهر في فلسنطين :1938 " عامدوودهي"لجنة   -8

 ،1936التي خرجت إثنر ثنورة  السياسية واالقتصادية والجغرافية في حالة تطبيق مشاريع التقسيم

ً  لنندنأصندرت  ولذلك االضنطالع بمسنئوليتها فني  تهااصنل، وموفكنرة التقسنيمعنن عندلت فينه  بياننا

 .حكم فلسطين بأجمعها

: رفننض المطلنب العربنني بنأن تصننبح فلسنطين دولننة مسننتقلة، 1939 عىام األبىىيضالكتىاب  -9

ومقترحاً إنهاء االنتداب، على أن يشترك في حكم البالد العرب واليهود، ووقنف الهجنرة اليهودينة 

 ألف مهاجر جديد، وتنظيم انتقال ملكية األراضي. 75بعد السماح بدخول 

استخدمت بريطانيا حرباً نفسية 

بمنشورات تلقيها الطائرات على معاقل 

المجاهدين، تضمنت تهديدهم من 

 استمرار ثورتهم
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" ولجنان التحقينق، جناء لتنفينذ هندف البيضناء الكتنبوهكذا، فنإن اتبناع بريطانينا لسياسنة "

لتثبينت , أساسي تمثل في تفريغ النضال الوطني الفلسطيني من محتواه من جهة، ومن جهة أخنرى

 سياسة االنتداب، وتحقيق األطماع الصهيونية في إيجاد وطن قومي لهم في فلسطين.

 لجان التحقيق التي أقامتها بريطانيا في فلسطينأهم بجدول 

 1922الكتاب األبيض عام  1921 "هايكرافت" لجنة

 1930لجنة "سمبسون" عام 1929لجنة "والترشو" عام 

 1933لجنة "موريسون" عام  1930الكتاب األبيض عام 

 1938لجنة "وودهيد" عام  1937لجنة "اللورد بيل" عام 

  1939الكتاب األبيض عام 

 

 الحرب العالمية الثانية المبحث السادس: سلوك االنتداب البريطاني خالل

، حقيقنة 1945عكست التطورات السياسية التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانينة عنام 

الموقف البريطاني الذي لم يكن صادقاً فيما أعلن عنه فني "الكتناب األبنيض"، وتبنين الحقناً أننه لنم 

يات المتحدة فني المخطنط يكن سوى وسيلة لكسب الوقت لتهيئة خطة جديدة للتقسيم، وإشراك الوال

الصهيوني، خاصة أن قادة الصهيونية العالمية عملنوا حينهنا علنى نقنل مينزان ثقلهنم إلنى الوالينات 

، الننذي اسننتنكر الكتنناب األبننيض، 1943المتحنندة، الدولننة األقننوى، وعقنند مننؤتمر "بلتيمننور" عننام 

ة لصننالح الحركننة وطالننب بتهجيننر اليهننود إلننى فلسننطين، ممننا يعننني أن مننوازين القننوى السياسنني

 الصهيونية انتقلت عملياً من بريطانيا إلى الواليات المتحدة خالل الحرب.

بقبننول المطالننب اليهوديننة،  توصنن، وأ1946عننام  "أمريكيننة-األنجلننو"اللجنننة ثننم وصننلت 

صنهيونية، وضنرورة حركنة الوإدخال مائة ألف مهاجر يهودي، وتسهيل انتقال األمنالك العربينة لل

 ريثما يتم رسم خطة محكمة لتنفيذ التقسيم. ،نتدبة في فلسطينبقاء الدولة الم

وبعد رفض الفلسطينيين لتوصياتها، رأت بريطانيا إحالة القضية إلى هيئة األمنم المتحندة، 

لبحثهنا، وتقنرر تشنكيل لجننة منن منندوبي  1947نيسنان  28حيث اجتمعت الجمعية العامة بتناريخ 

 ت، عرفا بمشروع األكثرية واألقلية:الدول األعضاء، وقدمت مشروعين للتصوي

 : اقترح إنشاء دولتين مستقلتين، عربية ويهودية.مشروع األكثرية -1

 .تقام دولة مستقلة اتحادية تشتمل على حكومتين مستقلتين: مشروع األقلية -2

ومننال الموقفننان األمريكنني والصننهيوني نحنننو مشننروع األكثريننة، الننذي عننرف بنننـ"قرار 

ها علنى مختلنف القنوى فني األمنم المتحندة، وجناءت نتنائج التصنويت التقسيم"، عبر ضغوط مارسا

أصننوات،  10، وامتننناع 13، ومعارضننة 33لصننالحها، بأغلبيننة  1947تشننرين ثنناني  29بتنناريخ 

كيانننات جدينندة،  ثننالثإلننى  اوتقسننيم أراضننيه ،إنهنناء االنتننداب البريطنناني علننى فلسننطينمتضننمناً 

 .تحت الوصاية الدوليةالقدس وبيت لحم  يينتمد ، ووضعسيس دولة عربية وأخرى يهوديةتأب

 

 

 

 

 

ووقنف القتنال، كلنف الكوننت  1948وبعد نشوب الحرب العربينة الصنهيونية األولنى عنام 

" الوسننيط النندولي بالتوصننل إلننى تسننوية سننلمية، واقتننرح "إنشنناء 1948-1895"فولننك برنننادوت 

سننيق السياسننة الخارجيننة، اتحنناد عربنني يهننودي للنهننوض بالمصننالح االقتصننادية المشننتركة، وتن

 وتدابير الدفاع المشترك"، إال أن الصهاينة قاموا باغتياله، بعد كشفه عن سياستهم العدوانية.

 تمرين

ً في مسار القضية الفلسطينية، وإقامة الكيان  اعتبر قرار التقسيم تحوالً تاريخيا

 الصهيوني على أرض فلسطين...كيف ذلك؟
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اندلعت المواجهات في فلسطين فور اإلعالن عن قنرار التقسنيم، وبندت فني أيامهنا األولنى وقد 

ً 1936أشبه بهجمة عفوية غير منظمة، وأقل مستوى من األيام األولى لثورة   ، ثم بدأت تأخذ طابعا

 ً ة ، حيث وزع جيش الجهاد المقدس في اتجناهين: الندفاع عنن القنرى والمندن، ومهاجمنأكثر تنظيما

 .المستعمرات والمنشآت الصهيونية

بتنننراكم  المقننناومون، وبننندأ العصنننابات الصنننهيونيةتحركنننت المقاومنننة الفلسنننطينية لمواجهنننة و

، إال "حنرب العصنابات"هنرون براعنة ومهنارة فني الخبرات وممارسة القتنال وتتنالي التجنارب يظ

أن مقنناومتهم المسننلحة هننذه كانننت تقننوم علننى الفننداء واالستبسننال، ولننم تكننن مقترنننة بتنندريب فننني 

وعسكري، ومع ذلك ورغم اإلرهاب الذي تعرض له الفلسنطينيون منن قبنل السنلطات البريطانينة، 

وفنني مواجهننة السننلطات البريطانيننة، لية وتمكننن هننؤالء الثننوار مننن إزعنناج المسننتعمرات اإلسننرائي

القننوى الفلسننطينية تصنند العنندوان بوسننائلها الدفاعيننة الضننعيفة،  مرات اإلسننرائيلية، وقفننتالمسننتع

عمليات الدعم وتهريب السنالح إلنى فلسنطين لمقابلنة العندوان الصنهيوني خفينة بمعنزل عنن  وتمت

ً تالسلطا  .جهة فلسطينية عسكرية حقيقيةلتشكيل موا ، إال أن معظم هذه العمليات لم يكن كافيا

ال ينفي هذا حقيقة تمكن المجاهدين من االحتفاظ باألرض، وتنظنيم دفناع جيند عنن القنرى، إال 

ً  أن تغييراً  ً  إستراتيجيا لم يطرأ مع دخول قوات جيش اإلنقاذ، المشنكلة منن متطنوعين عنرب  حاسما

 هالدفاع عن فلسطين، لكن حالاندفع أربعة آالف متطوع عربي بحماسة بالغة ل حيثإلى فلسطين، 

لم يكن أفضل من قوات الجهاد المقدس من حيث الكفاءة القتالية والتدريب والعتناد، وفني كثينر منن 

 معرفة بطبيعة األرض.اد الجهاد المقدس أكثر مهارة واألحيان كان أفر

الصننهيونية وحنندة العمننل فنني مسننرح الحننرب، وتضننع منظماتهننا وفنني حننين أكنندت العصننابات 

رية والسياسية تحت قيادة واحدة، كانت قوات المتطوعين العربية والفلسنطينية منقسنمة علنى العسك

 ة.نفسها وغير موحد

تملك ، بدا أن قوات المتطوعين الفلسطينيين والعرب لم 1948مع اشتداد المعارك مطلع عام و

ت، إلننى الهجننوم علننى المسننتعمرات، فنجحننت فنني بعننض الهجمننا إسننتراتيجية محننددة "فقنند لجننأت

وفشلت في بعضها اآلخر، ألن الخطنط التني اتبعتهنا، والقنوات واألسنلحة التني اسنتخدمتها لنم تكنن 

 ".تتالءم مع الحرب ضد المستعمرات

مننن أن تخننوض هننذه القننوات حننرب عصننابات هنندفها إنهنناك العنندو واسننتنزافه بصننورة  وبنندالً 

والقنرى العربينة أو عنن إلنى الندفاع عنن األحيناء  منع أسنلوب اقتحنام المسنتعمراتمستمرة، لجنأت 

 بعضها على األقل.

فني المنناطق الحيوينة الرئيسنة منن فلسنطين، العربية والفلسطينية من أن تتمركز القوات  بدالً و

جنين، طنولكرم،  :الجليل والمثلث العربيمناطق وزعت بين تأنها  إاللتحقيق هدف سياسي محدد، 

ي للنندفاع عننن هننذه المننناطق كلهننا، وعننندما نننابلس، والقنندس، ويافننا، وحيفننا، مننع أن عننددها لننم يكفنن

 أحست بعجزها، ركزت بعض وحداتها على أعمال الكمائن 

واإلغارة وعمليات النسنف والتندمير، فنجحنت 

  إلى حد مقبول،

 بصورة عامة في منع الصهاينة من االعتداء 

 على كثير من القرى العربية، وخاضت 

معننارك دفاعيننة وهجوميننة محنندودة، وبرعننت 

الكمننننائن والقيننننام باإلغننننارة ضنننند فننني نصننننب 

 القوات اليهودية والبريطانية.

رك بدا أن مع اشتداد المعا

المتطوعين لم يملكوا 

إستراتيجية محددة، فلجأت 

للهجوم على المستعمرات، لكن 

خططها لم تتالءم مع حرب 

 المستعمرات
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وقعننت ثالثننة أحننداث فاصننلة فنني نيسننان/أبريل، استشننهد القائنند عبنند القننادر فنني هننذه المرحلننة، 

منن الرعنب، لنم تصنمد  الحسيني، وسقطت القسطل، ووقعت مجزرة دينر ياسنين التني خلقنت حناالً 

كنان للتننازع بنين جنيش وعات عنهنا بسنرعة الفتنة، فسنقطت الندفا ،دن السناحليةمبعدها عدد من ال

توسنيع رقعنة فني القنوات الصنهيونية  ، مقابنل نجناحاإلنقاذ والجهاد المقندس، دور فني هنذا السنقوط

 .1948ي نيسان/أبريل، وأيار/مايو سيطرتها بشكل كبير في شهر

 

 ر البريطاني في إقامة الكيان الصهيونيالدوالمبحث السابع: 

ً  دوراً أن بريطانيا أدت  سبق وتبين       تنوفير العنصنر  ىعلنى مسنتودولنة الكينان ي بنناء ف حاسما

 مسناحةكبينرة للحصنول علنى أكبنر  اً جهنودوبنذلت ، لى أرض فلسنطينالمهاجر إالبشري اليهودي 

، وساعدت في تأمين إنشاء مؤسسنات يهاإلتوطين اليهود القادمين ل ةالفلسطينيممكنة من األراضي 

ها، قامت الحركة الصهيونية عبر تسهيالت سلطات االنتداب بل اإلعالن عنها، وقالدولة بكل أبعاد

 واالقتصنننادية ةالتعليمينننفننني المجننناالت الزراعينننة و تخصصنننتالتننني  ،جهنننزة الالزمنننةاألببنننناء 

م اإلعننالن عننن وجننود دولننة لهننا كامننل ليننت 1948 أيننار 15ليلننة  وجنناءت، العسننكريةواإلعالميننة و

 .لبقائهاالمقومات الالزمة 

ومنذ أن حققت الصهيونية هدفها في مساعيها لتأسيس "الوطن القومي"، أخذت تتشدد في 

سياسة االحتالل و"اإلحالل"، واستخدمت أساليبها إلحكام السنيطرة علنى المنناطق المحتلنة، ودفنع 

سنكانها لمغننادرة بلنندهم، كالترحيننل والتهجيننر، واإلبعنناد، والمجننازر والمننذابح، واالعتقنناالت، ومننن 

، ، وسنيط األمنم المتحندة فني فلسنطين1948أيلنول  17بتناريخ  "برننادوت"اغتينال الكوننت : أهمها

 شهيداً. 67، وأسفرت عن سقوط 1948تشرين األول  14ومجرزة قبية بتاريخ 

علماً بأن الفلسطينيين لنم يكوننوا قند اسنتعدوا لهنذه المواجهنة، ممنا جعنل مقناومتهم تقتصنر 

وقيادة عامة، وقلة السنالح وسنوء نوعيتنه، وفنور اإلعنالن على هبات محدودة دون وحدة وشمول 

عننن قيننام الكيننان جننرت معننارك طاحنننة بينننهم وبننين والجيننوش العربيننة مننن جهننة، وبننين القننوات 

"اإلسننرائيلية" المجهننزة بمعنندات حديثننة مننن جهننة أخننرى، وبعنند اقتننراب العننرب مننن "تننل أبيننب" 

 ف القتال لمعالجة الموقف سلمياً.وتحقيقهم لنجاحات ميدانية، طالبت الدول الكبرى بوق

، ممنا أحندث تحنوالت 1948 عنامهزيمنة فني  مقاومنةهنا التالضربة األشد التي تلقوتمثلت 

إلننى شننأن رسننمي تحكمننه  همعملينناً، وأحننال الفلسننطينيينوسننحب المبننادرة مننن ينند  تهننا،كبيننرة فنني بني

 تأعنناد التنني فدائيننةالمنظمننات ال تظهننر ، ومننا لبثننت أنوازنننات الداخليننة وسياسننات األنظمننةالت

 ،بالجمناهير كطنرف أساسني فني المعادلنة توزجن ،ةينااالعتبار للدور الشنعبي فني مواجهنة الصنه

 أحياناً. هوإحباط مشاريع توسع الكيان الصهيوني،ون الت دح حقيقيةتبني مواقف في  أسهم

 : على القضية الفلسطينية على الصعد التالية آثارها ، لتترك1948جاءت حرب هكذا و

مثلت ذروة الصراع العربي الصهيوني على أرض فلسطين، بعد إنجاز هدفها فني النوطن  -1

 القومي.

 شهدت قوة الصهاينة، وضعف العرب نتيجة لواقع التجزئة وتركة االستعمار. -2

 تثبيت الكيان الصهيوني كثكنة عسكرية متقدمة للغرب،وقاعدة إستراتيجية في المنطقة. -3

 % عما حدده قرار التقسيم.21ين، بزيادة % من مساحة فلسط77السيطرة على  -4

 ألف عربي من ديارهم، وتحويلهم إلى الجئين. 750تهجير نحو  -5

 ألف عربي تحت حكم الصهاينة، والتحكم بأمالكهم ومصادرتها. 170وقوع  -6

 سقوط األقنعة عن األنظمة العربية التابعة للغرب تبعية كاملة. -7

نضننالها المتواصننل لتثبيننت دعننائم حكننم هنندت الطريننق لبننروز حركننة التحننرر العربيننة، وم -8

 شعبي من شأنه تعبئة األمة لخوض معركة التحرير.

طبيعة الجهود الميدانية التي بذلتها الحركة الصهيونية إلقامة الدولة من خنالل الرجنوع تتضح كما 

تاريخ نشوء المنظمات اإلرهابينة التني تفرعنت عنهنا األحنزاب والمسنتويات السياسنية والعسنكرية إلى 

 ، شتيرن، البالماخ". األرغونالهاغاناه، ": هاأشهر، ومن الحالية في الكيان الصهيوني
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منننذ عننام ": "تكننوين الجننيش اإلسننرائيلي" هفنني كتابنن، "الهاغاننناه"أحنند ضننباط  "يغننال آلننون"قننول ي

ا صنفة سياسنية، ولكنن ترتبنت عليهنا بصنورة غينر مباشنرة هنابتدأ تشكيل خاليا سرية لنم تكنن ل 1880

 ."ائج سياسية، وهكذا تشكلت نوى متعددة لمنظمات عسكرية يهودية سرية ذات اتجاهات سياسيةنت

سنوغ قنادة هنذه المنظمنات اإلرهابينة ألنفسننهم وفني سنياق االسنتعدادات الصنهيونية إلقامنة الدولنة، 

تنناريخ "وبهننذا الخصننوص ضننم كتنناب  ،ارتكنناب أيننة جننرائم وحشننية بربريننة، ومنهننا جننرائم االغتيننال

لننوائح بأسننماء الزعمنناء العننرب الننذين قننررت قيننادة  "يون دينننورتسننبن"للكاتننب الصننهيوني  "ننناهالهاغا

أصننبحوا وزراء ونوابنناً قننة أن أعضنناء هننذه المنظمننات والمفار ،1945اغتيننالهم منننذ عننام  "الهاغاننناه"

  وقادة عسكريين فيما بعد.

وإقامننة الكيننان  رهم،كننان العامننل األكبننر واألهننم فنني اغتصنناب فلسننطين، وطننرد العننرب مننن دينناو

اإلرهاب الذي مارسه الصهاينة وعصاباتهم علنى شنكل عملينات متنوعنة وعديندة، قصندوا  الصهيوني

  من ورائها إجبار العرب على الرحيل.

بنل وتطنورت إلنى منا يمكنن تسنميته اإلرهناب  ،واستمرت هذه المجازر بعد قيام الكيان الصنهيوني

من عصنابات تمنارس الفعنل اإلجرامني بحنق العنرب سنكان الرسمي المنظم بحيث تحولت "إسرائيل" 

 إلى جيش نظامي بينت مسيرته أن الجوهر فيه هو العدوان. ،البالد األصليين

، اسنننتعد الصنننهاينة للمواجهنننة 1947تشنننرين ثننناني  29وإثنننر صننندور قنننرار التقسنننيم بتننناريخ 

لمنظمنات الصنهيونية " بقنادة ا1973-1886العسكرية منع الفلسنطينيين، واجتمنع "دافيند بنن غورينون 

للقضاء على الفلسنطينيين، وإرغنامهم علنى الفنرار منن المعركنة، حينث جنرت معنارك دموينة بينهمنا، 

ولجأ اليهود إلى أساليب اإلرهاب لدب الخنوف فني نفنوس الفلسنطينيين، فكاننت مجنزرة "دينر ياسنين" 

النسنناء واألطفننال  مننن سننكانها، معظمهننم مننن 250التنني قتلننوا فيهننا أكثننر مننن  1948نيسننان  9بتنناريخ 

 والشيوخ.

، تنفينذ سلسنلة منن المجنازر والمنذابح الصنهيونية، طالنت جمينع 1948وشهدت مرحلة حنرب 

شننهيداً، نسنناءاً ورجنناالً، أطفنناالً وشننيوخاً، مننوزعين علننى  13010منندن فلسننطين، بلننغ عنندد ضننحاياها 

، 576، عكننا: 311لس: ، نناب1479، اللند والرملنة: 1279، حيفنا: 1380المندن التالينة: مديننة القندس: 

، بئنر 752، صنفد: 230، رام هللا والبينرة: 179، بينت لحنم: 554، الخلينل: 1624، يافا: 286بيسان: 

، وتننوزع 971، الناصننرة: 565، طبريننا: 529، طننولكرم: 486، جنننين: 1179، غننزة: 250السننبع: 

 شهيداً. 199باقي الشهداء على مدن مختلفة بواقع 

بمننا ال ينندع مجنناالً للشننك إلننى أن الفلسننطينيين تنبهننوا فعلينناً للخطننر وتشننير الوقننائع التاريخيننة 

، حننين وصننل "الكونننت برنننادوت"، ووقننع اتفاقننات مننع النندول المجنناورة، 1945الصننهيوني منننذ عننام 

 وأخذ االستعداد الفلسطيني والعربي مجراه حتى أوساط الخمسينات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرين

آثارها على القضية الفلسطينية على األصعدة التالية: ............، ...............، .............،  1948تركت حرب 

........ ،................... 
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  الفصلأقسام : 

 1967-1948 : المقاومة بين عاميأوال

 1987-1967: المقاومة بين عامي اثاني

 1993-1987: المقاومة بين عامي اثالث

 2005-2000: المقاومة بين عامي ارابع

 1967-1948ول: المقاومة بين عامي المبحث األ

بعد إصابة الحركة الوطنية بانتكاسة كبينرة بعند الهزيمنة التني وقعنت، وقينام دولنة الكينان، فقند 

أواسط الخمسينات حين تشنكلت "هيئنة مقاومنة الصنلح منع "إسنرائيل" وأصندرت نشنرة  استفاقت منها

"الثننأر"، ولقيننت رواجنناً كبيننراً فنني أوسنناط مخيمننات الالجئننين، ألنهننا عملننت علننى كشننف المحنناوالت 

 السرية للتسوية مع الكيان، وما لبثت أن تحولت إلى "حركة القوميين العرب".

بشننكل شننبه يننومي،  تتمنن، و1957ع الكيننان قبننل عننام مننعمليننات اختننراق الحنندود  وازدادت

ها السنفارات البريطانينة فني تنل ترسنلأوتشير التقنارير التني  ،وبالذات عبر قطاع غزة والضفة الغربية

منن جهنة األردن  حينث بلغنتبسنببها،  "إسنرائيلية"وإلنى شنكاوى  تها،أبيب وعمان والقاهرة، إلى كثر

ً  عملية 4.1معدل بعملية اختراق،  1533 وحدها 1952سنة  واستهداف ، ةمسلح اتصدامبين  ،يوميا

ً  94قتلى و 207 للمواقع العسكرية، وأسفرت عن سقوط ً جريحا  1851القنبض علنى  وألقني،  صهيونيا

 ً  بتهمة الوقوف خلفها. شخصا

صنهيونياً سنقطوا بنين  848هنناك فنإن  ،1956" عنام ورينونغبنن "وحسب تصريح أدلنى بنه 

، ولنم تكنن عملينات فدائينة بنالمعنى 1955-1951بنين عنامي  الحدودينة اتالعملينبسبب قتيل وجريح، 

سنقوط  1951الكامل للكلمة، بقدر ما هي تحركات فردية من قبل الشبان الفلسطينيين، حيث شهد عنام 

عننام  180، ثننم 162إلننى  1953، وواصننل ارتفاعننه عننام 147، وارتفننع فنني العننام التننالي إلننى 137

أخنرى  إحصائية، وتذكر 258لتصل إلى  1955عام  ذروتهاة إلى ، ووصلت إصابات الصهاين1954

العندوان الثالثني فني تشنرين أول وحتنى  1949 آذارقتلى منذ توقينع وقنف إطنالق الننار فني العدد أن 

 صهيونياً. قتيالً  1176بلغ  1956

 

 وقوبلت العمليات بردود فعل قاسية من االحتالل، عبر المذابح وقصف المدنيين، أهمها:

ً  40، قتل فيها 1953تشرين األول  11مذبحة قبية بتاريخ  -أ  .منزالً  40، ونسف عربيا

 .آخرون 19وأصيب  ،من العرب 9، قتل فيها 1954آذار  28مذبحة نحالين بتاريخ  -ب

ً  53، وقتل فيها 1956نيسان  4مذبحة غزة بتاريخ  -ج  آخرون. 100وأصيب ،عربيا

ً  50، وقتل فيها حوالي 1956ول تشرين األ 29مذبحة كفر قاسم بتاريخ  -د  .عربيا

 275، وأسفرت عن استشهاد 1956تشرين الثاني  3مجزرتي خانيونس: األولى بتاريخ  -هـ

 آخرين.   250، وأسفرت عن استشهاد 1956تشرين الثاني  12والثانية بتاريخ  فلسطينياً،

 عربياً. 18 ، وأسفرت عن استشهاد1966تشرين الثاني  13مجرزة السموع بتاريخ  -و

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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رية الحكومة المص وأحدثت المذابح التي شهدها قطاع غزة انتفاضة عارمة فيه، ووافقت

تحت إشراف الضابط  هووضعت، ، وتوفير السالحعلى إعطاء الحرية للعمل الفدائي تحت الضغط

تم انتقاء العناصر ذات الخبرات وتدفق اآلالف للتطوع، حيث  "،1956-1922 مصطفى حافظ"

 قاموا بعمليات يومية خاطفة، وأحياناً عنصر،  لفاألعن  همة والمعرفة باألرض، وزاد عددالقتالي

 .1956وتشرين األول  1955أيلول  يشهر ، حيث نشطت بينبعمليات كبيرة واسعة

"مرحلنننة التينننه علنننى أنهنننا  1956-1948وتصنننف بعنننض الدراسنننات التاريخينننة سننننوات 

، غيننر أنهننا فنني منتصننف الخمسننينيات شننهدت شننهدت فنني نهايتهننا مخنناض المقاومننةووالضننياع"، 

عمليات فدائية جريئة من قطاع غزة نحنو النداخل، وكاننت مصنر تندعم هنذه العملينات، كمنا كاننت 

 .الفلسطينية المحتلة -سوريا تدعم عمليات مماثلة إلى حد بعيد على الحدود السورية 

النطنالق  در فني األفنقواالبن وقلنةالجمنود منن النة لتشهد حالمرحلة التاريخية  وجاءت هذه

وعنودة الشنتات  الصنهيوني،األماني بتحرير فلسنطين وتصنفية الكينان  تتالشكما ، مقاومة مسلحة

د علنى بدأت النخب الفلسطينية في الشتات في التوجه نحو االعتمناوالفلسطيني إلى أرضه ووطنه، 

 الذات، بحيث عملت بقصد أو دون قصد على حصر

 فقط. القضية في جانبها الفلسطيني

 ذلك: ها علىومن العوامل التي شجعت

 عدم قدرة األنظمة العربية على تنفيذ ما  -1

 فلم تغير الخطب  ،تبنته من شعارات على أرض الواقع

 ة ـالحماسية وضجيج وسائل اإلعالم التي مألت الساح

 ً رافننق ذلننك صننراعات  بننلمننع اسننتمرار االحننتالل ومحنناوالت طمننس الهويننة الفلسننطينية،  ،شننيئا

في مصالح فئوينة ضنيقة وحنروب  توانشغل ،سامات داخل األحزاب الوطنية والقومية العربيةوانق

التني لنم تندم أكثنر يار دولة الوحدة بين سوريا ومصر وزاد من األمر سوءاً انه ،كالمية دون طائل

 من ثالث سنوات.

ة مكنامن المقاومن العندوانحينث اسنتفز  ،1956االحتالل اإلسنرائيلي لقطناع غنزة عنام  -2

 ،دفع بعض الفلسطينيين إلنى البحنث عنن النذاتوورفض االحتالل، وأوجد حالة من المواجهة له، 

 ،لتنظننيم العمننل الفلسننطيني الكفنناحي مسننلحةوإقامننة تنظيمننات وحركننات  ،وإيجنناد شخصننية مقاومننة

 خاصة بعد أن توقف العمل الفدائي المدعوم من مصر.

إضننافة لثننورات المقاومننة الشننعبية ا، هننحيننث أدى نجاح ،الثننورة المسننلحة فنني الجزائننر -3

 .عبر عملية طويلة مستمرةالتأكيد على خيار الكفاح المسلح إلى  ،المسلحة في فيتنام وكوبا

ر، حينث اتخنذت ينتتحمنل عنبء التحر مقاومنةبدأت فكرة قيام وتنظيمنات  ولهذه األسباب،

بالقينننام بجولنننة  "1980-1908 أحمننند الشنننقيري"فيننه  تكلفننن 1963الجامعننة العربينننة قنننراراً عنننام 

 لفلسطيني من أجل إقامة كيان سياسي.وااللتقاء بممثلي الشعب ا دبلوماسية

فقنند  ،غيننر أن هننذا القننرار لننم يكننن األول علننى صننعيد الجامعننة العربيننة بهننذا الخصننوص

إال أنها لم تجد طريقها على أرض الواقع لوال مبادرة  ،1948 نكبةعشرات القرارات منذ صدرت 

 .، وزار بيروت وعمان ودمشق والقاهرة وقطاع غزةالمصري الكامل والدعم الشقيري

، منن 1956وتم تشكيل نواة حركة التحرير الوطني الفلسنطيني "فنتح" فني تشنرين الثناني 

توجهنت هنذه  1958شاباً في غزة منهم: صالح خلف، خليل الوزير، ياسر عرفات، وفي عنام  12

قدومي، خليل الحسنن، كمنال عندوان، محمند يوسنف المجموعة إلى الكويت، وانضم إليها فاروق ال

 النجار، وهناك أسست حركة فتح، وتم نقل مركزها إلى غزة. 

 1956-1948صف سنوات وت

"مرحلة التيه والضياع"، بـ

وشهدت نهايتها مخاض المقاومة، 

عمليات فدائية جريئة ثم انطلقت ب

 غزة نحو الداخل من قطاع
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أصنندرت المجلننة الناطقننة باسننمها )فلسننطيننا(، وفنني العننام نفسننه ظهننرت  1959وفنني عننام 

أولى خالياها في الكويت وقطاع غنزة والضنفة الغربينة والمخيمنات الفلسنطينية فني سنوريا ولبننان 

 بدأ تشكيل جماعات الفدائيين التي عرفت باسم )العاصفة(. 1962ردن، وفي عام واأل

وهو ما شكل استئناف الشنعب الفلسنطيني لممارسنة دوره النضنالي، وكاننت سنوريا المقنر 

الرئيسي للحركة، ثم امتد نشاطها إلى األردن ولبنان، لكنهما ضيقتا عليها بعد شن جنيش االحنتالل 

 اقتصر نشاطها على الجانب السوري. 1966ام غارات عليهما، ومنذ ع

وقامت حركة فتح بالعديد من العمليات العسكرية التي أقلقنت االحنتالل، حتنى إن "منناحيم 

"، صّرح بأن "العمليات األولى لفتح لم تكن بالزخم الكبينر، لكنهنا كاننت بداينة 1992-1913بيغن 

ا"، فشننت غنارة علنى قرينة السنّموع قنرب مزعجة لـ"إسرائيل"، لذا لم تقف مكتوفنة األيندي أمامهن

 بحجة مساعدة أهلها للفدائيين. 1966تشرين الثاني  13الخليل بتاريخ 

وكانننت هننذه أول غننارة انتقاميننة "إسننرائيلية" تنفننذ فنني وضننح النهننار، اسننتخدمت فيهننا كننل 

منواطن منن سنكان السننموع، ورأت  200عناصنر المندرعات والطينران، وقتنل فيهنا منا يزيند عنن 

 االحتالل ضرورة القيام بحرب تدّمر من خاللها قوة الفدائيين الفلسطينيين. قوات

منرة  21، صرح وزير النقل "موشنيه كارمنل" بنأن الفندائيين تسنللوا 1967آذار  23وفي 

، وأن تجارب الماضي أثبتت أن أعمال التسلل إذا لم توقف فإنهنا سنتؤدي 1966منذ تشرين الثاني 

" ألن يصدر أوامره بتناريخ 1969-1895يس الوزراء "ليفي أشكول لكوارث كبرى، مما دفع برئ

 ، بفالحة األراضي المجردة من السالح على الجبهة السورية.1967نيسان  7

وقد تحرك جرار زراعني لهنذا الغنرض، فنأجبره جننديان سنوريان علنى التراجنع، وأطلقنا 

القرى السورية، مما شكل فرصة  عليه النار، فقصفت المدفعية والطائرات "اإلسرائيلية" عددًا من

عبوات ناسفة في جسر على طرينق  1967نيسان  30مناسبة لقوات "العاصفة" التي وضعت ليلة 

 بئر مياه قرب "بيت جبرين". 1967أيار  4"بئر السبع"، ونسفت ليلة 

 

 

 

 

 

 

 
 

أينار فني مخنيم دينر  24/25وحاولت دورية صنهيونية اختنراق حندود غنزة منتصنف ليلنة 

أينار  29وسط القطاع، فتصدت لها قوات "جيش التحرير" وأجبرتهنا علنى االنسنحاب، وفني  البلح

مدرعات مع جيش التحرير قبالنة غنزة، وقصنف المقناومون مسنتعمرة "ناحنال عنوز"،  3اشتبكت 

 وذكرت وسائل اإلعالم أن ثالثة آالف دونم مزروعة بالقمح اشتعلت فيها النيران.

ادها أن هذه المرحلة التاريخية التي سبقت اندالع حنرب هكذا يمكن الخروج بخالصة مفو

 تأكند، وما تالها من مرحلة تاريخية جديدة كلياً علنى صنعيد المقاومنة الفلسنطينية، قند 1967عام 

 :مهمتين حقيقتين

 تمرين
انطلقت المقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة المبكرة وسط عوامل ومحفزات تاريخية دافعة لها، 

 تحدث عن أبرزها وأهمها..
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أن حرب التحرير الشعبية الفلسطينية والعربية هي البديل الفعال ألي حرب نظامية فني  -أ

 ي.مواجهة العدو الصهيون

ة والفيتنامينة والكوبينة، منع بعنض ذج الجزائريناإن وضع برنامج فلسطيني يعتمد النمن -ب

 يمثل مدخالً أساسياً إلعالن مثل هذه الحرب التحريرية. االختالفات الميدانية،

ويبنندو مننن الصننعب مغننادرة الحننديث عننن هننذه المرحلننة، دون إلقنناء الضننوء علننى تأسننيس 

، وكننان ن ممثلننون فنني جامعننة النندول العربيننةكننان للفلسننطينيي منظمننة التحريننر الفلسننطينية، حيننث

أحمند  ،أحمند حلمني عبند البناقي ،عبند الكنريم العلمني ،موسى العلمني :في تلك الحقبة هم وهامندوب

 الشقيري على التوالي.

منظمنننة التحرينننر  اءنشنننإلنننى إدعنننا  1964فننني منننؤتمر القمنننة العربننني األول عنننام دعنننا و

، ولتكنون هنناك هيئنة تطالنب بحقوقنه وتقرينر مصنيره ،شنعب فلسنطينرادة إالفلسطينية لتعبر عنن 

وكتابنة تقرينر عنن ذلنك يقندم  ،حمد الشقيري باالتصال بالفلسطينيينوكلف المؤتمر ممثل فلسطين أ

واتصنل بالفلسنطينيين فيهنا،  ،لمؤتمر القمة التالي، فقام الشقيري بجولنة زار خاللهنا الندول العربينة

، وتقنرر عقند والنظنام األساسني لمنظمنة التحرينر وعي الميثاق القنوميوأثناء جولته تم وضع مشر

 .مؤتمر فلسطيني عام

وقننام الشننقيري باختيننار اللجننان التحضننيرية للمننؤتمر التنني وضننعت بنندورها قننوائم بأسننماء 

حزينران منن  2آذار و 28الذي أقيم في القدس بين  ،المرشحين لعضوية المؤتمر الفلسطيني األول

 باسم المجلس الوطني الفلسطيني األول لمنظمة التحرير الفلسطينية. ، وعرف 1964عام 

وقد انتخب المؤتمر أحمد الشقيري رئيساً له، وأعلن عن قيام منظمة التحرير الفلسنطينية، 

وصادق على الميثاق القومي والنظام األساسي للمنظمنة، وانتخنب الشنقيري رئيسناً للجننة التنفيذينة 

باختينار أعضناء اللجننة الدائمنة الخمسنة عشنر، كمنا قنرر المنؤتمر إعنداد المنؤتمر  هللمنظمة، وكلف

هينأ الظنرف لقينام قواعند  ، وهو ماالشعب الفلسطيني عسكرياً وإنشاء الصندوق القومي الفلسطيني

وأطر تنظيمية سياسية وعسنكرية فني األراضني الفلسنطينية وخارجهنا، تحمنل علنى عاتقهنا عملينة 

 .تظار اآلخرينوعدم ان ،المقاومة والتحرير

 

 1987-1967: المقاومة الفلسطينية بين عامي ثانيالمبحث ال

 :المقاومة الشعبية

شننننهدت سنننننوات السننننتينيات والسننننبعينيات والثمانينيننننات تطننننوراً فنننني أسنننناليب المقاومننننة 

المتالحقنة، وسننجلت انتصنارات مهمننة علنى الصننعيد الشنعبي، ووثقننت إنجنازات مهمننة مكنتهنا مننن 

المناسننبة، وفقنناً للمعطيننات والظننروف الخاصننة بكننل مدينننة وقريننة ومخننيم،  تحدينند أشننكال النضننال

 وعلى مستوى الضفة والقطاع ككل، وتفادت السقوط في وهم النجاح السريع والحلول السهلة.

شنارك طلبنة حملها على قطاعات الشنعب، و فقد توزع المقاومة الشعبية،جية يستراتإفي و

لمثقفنننين والمعلمنننين ل اعتصنننامات تنظمنننو، مواجهننناتمعنننات فننني التظننناهرات والالمننندارس والجا

 ةرتكننزالمواجهننة الم ، أمننا إسننتراتيجيةبداينة المرحلننة لهننمالخيننار األول والنسنناء، وشننكلت والعمنال 

 مة المنظمة المسلحة، فجاءت في وقت الحق بعد نضوج ظروفها وتهيئتها.على المقاو

اومنة الشنعبية واصنلت مراكمنة ولم تعد المياه "تجري هادئة تحنت جسنر االحنتالل"، فالمق

نجاحاتها الصغيرة وتجذرها، و"ارتفعت مياه نهرها" يوماً بعند ينوم، ولنم يكنن بوسنع اإلسنرائيليين 

 سوى الشعور بالمباغتة حين يدمر الطوفان جسر احتاللهم.

كما نجحنت آننذاك فني قلنب الوضنع كليناً، بعند التطنور النذي واكبهنا انسنجاماً منع معرفتهنا 

نين المقاومنننة الشنننعبية والمدنينننة، وتركيزهنننا فننني عننندة اتجاهنننات، وتواصنننل سنننياقها الدقيقنننة بقنننوا

 "الروتيني" الحافل باستخدام كافة وسائل وأدوات المقاومة التقليدية.

ع نطناق فعالياتهنا اتسنومما ساعد فني انتقنال صنداها لكنل حنارة وشنارع، ومخنيم وقرينة، ا

هادفننة لتحقيننق التتصنناعد حركننة الجمنناهير ن أ ة ألخننرى، ممننا اقتضننىمرحلننينناً، وانتقالهننا مننن يوم
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وب لزيننادة فعاليننة دؤ والعمننل بشننكل ،ثوريننةبمفنناهيم  التحريننر، وقنندرة قواهننا الحيننة علننى تعبئتهننا

 واإلستراتيجية.م التكتيك اواستخدالمحتل وتفكيكها، عطائها، وإضعاف جبهة 

 ، أهمها:1987-1967عامي  وأكدت المقاومة عدة حقائق حددت طبيعتها وهويتها بين

 وإجراءاتها لنسق موحد. عبرت عن مستوى من العمل المنظم أخضع خطواتها -1

 االحتالل وعبثاً حاولطابعاً معلناً،القيادي  هاعمللم يتخذ  -2

 إيجاد طرف يفاوضه أو يساومه، ولم تجد محاوالت "تلميع" بعض 

 الشخصيات ألن تمثل قيادة للمقاومة.

 الفعننل الجمننناهيري لننم تحنندد هننذه المقاومننة المعتمنندة علننى -3

بننل وسننائل البننناء االجتمنناعي  ،المنسننق والمنننظم وسننائلها فحسننب

واالقتصننادي، فنني معركننة طويلننة األمنند تصننيغ مجتمننع المقاومننة 

والثنننورة، منطلقنننه منننن االعتمننناد النننذاتي والعنننودة إلنننى األرض، 

 والتمسك باإلنتاج المحلي.

يرتهنا المسنلحة، واسنتجابت نجحت في إيجاد صيغة من التكامنل المينداني والعملني منع نظ -4

 الواحدة لألخرى، بل وتناغمت في مقاومة المحتل.

أخذت على عاتقها تنظيم حياتها واقتصادها، على غرار االقتصناد المسنتقل النذي اعتمدتنه  -5

 ثورات الشعوب لمناطقها المحررة، وحررت النشء من ثقافة االحتالل.

اهيرينة والمقاومنة الشنعبية، للوصنول ويجدر هنا تقديم استقراء سريع لتطور الحركنة الجم

 إلى تقويم أبعاد هذه التغيرات الميدانية وتوجهاتها، ويمكن تقسيمها لعدة مراحل:

الفننورة الميدانيننة التلقائيننة التنني ميننزت التظنناهرات الشننعبية فنني المنندن والمخيمننات خننالل  -1

 األشهر األولى، دون أن تتوقعها أجهزة أمن االحتالل.

مؤسسة جماهيرية تقودها القوى والفصائل عبر إنشاء اللجنان الشنعبية تحول المقاومة إلى  -2

 والمحلية، وما أعقبه من انتشارها وامتدادها للمناطق الريفية النائية.

الهجوم "اإلسرائيلي" المضاد والمتزامن منع رتابنة اإلضنرابات التجارينة، كحظنر اللجنان  -3

 ا بعد انهيارها.الشعبية، وإعادة بناء الشبكة السرية للمتعاونين معه

وجناء الموقنف اإلسننرائيلي متناسنباً بصننورة عكسنية، بحينث ازدادت وتيننرة قمنع ومالحقننة 

الفلسطينيين، وانتهجت قوات االحتالل أسناليب العقوبنات الجماعينة، منن بناب "رفنع كلفنة النثمن"، 

 التي تجبيها من قوى المقاومة، ومناصريها بين الجمهور الفلسطيني، على حد سواء.

 

 

 

 

 

 

 

 جدول توضيحي بالضحايا الفلسطينيين خالل فترة االحتالل اإلسرائيلي

 المجزرة التاريخ عدد الشهداء

 دير ياسين 10/4/1948  254

 قبية 14/10/1948 67

 قلقيلية 29/10/1956 70

 مخيم خان يونس 3/11/1956 275

 مخيم خان يونس 12/11/1956 250

 السموع 13/11/1966 18

المقاومة  توزع حمل

على قطاعات شعبية ال

طلبة الالشعب، وشارك 

التظاهرات، ونظمت ب

 اعتصامات للمثقفين

 ءوالنساوالعمال 
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 لبنان مجازر  30/6/1982-5 ألف  15

 صبرا وشاتيال 16-18/9/1982 3297

 حجارة انتفاضة ال 1987-1994 1540

 انتفاضة األقصى 2000-2006 5500
 

 :االلتحام الشعبي وحرب الشوارعأوالا: 

على ضوء الوقائع اليومية للمقاومة، وارتباطاً بمالمحها الجديدة، وما حملتنه منن تغينرات 

كفنناح اليننومي المشننتقة مننن معاننناة وآالم الجمنناهير، ومننن خننالل المقاربننة بننين جذريننة فنني أدوات ال

المفاهيم النظرية المجردة ومعطيات الحياة بألوانها المختلفة، تمحورت النتيجنة األقنرب للواقنع فني 

نقطة ارتكاز واحدة، تحت عنوان االلتحام الشعبي وحرب الشنوارع، فمناذا عننى ذلنك فني يومينات 

 سنوات السبعينيات والثمانينيات؟المقاومة خالل 

تنوعها في بناء األجهزة اإلدارية والتنظيمية، وارتباطها مباشرة بالهدف السياسني، فضنالً  -1

 عن دور القيادة السياسية في توجيه الجماهير، نحو بناء األجهزة واألطر واللجان.

 النارية. اختالفها عن حرب الشوارع الكالسيكية في عدم االستخدام الشامل لألسلحة -2

 حجم مشاركة الجماهير الشعبية، التي غدت أساسية في المقاومة.  -3

عملينناً، أنتجننت المقاومننة الشننعبية حننرب شننوارع مننن طننراز جدينند، تقاتننل فيهننا الجمنناهير 

الشعبية العريضة بأبسط األسلحة ضد جيش مدجج بالسالح حتنى أسننانه، ولنم تنحصنر فني ميندان 

ت على امتنداد الضنفة والقطناع، ووصنلت كنل مؤسسنة ومصننع واحد من ميادين الحياة، بل انتشر

ومدرسنننة وجامعنننة وتعاونينننة، ولعنننل منننا مينننز هنننذه الحنننرب، تحمنننل الجمننناهير الشنننعبية مشننناقها 

وصعوباتها وآالم الحياة اليومية المتواصلة من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمبعندين، وارتفناع 

 قة العاملة.نسبة الفقر في أوساط الجماهير، السيما الطب

لجنأت  فإنهاتقليدية، السلحة على األفي سنواتها األولى  المقاومةلم تعتمد وفي الوقت الذي 

ال مثينل لنه بنرفض االحنتالل، بكنل الوسنائل  "التحنام شنعبي"سالح جديد غير مرئي تمثل فني إلى 

ي معظنم بالالعنفية فن تصفوالممكنة للتعبير عن الرفض والغضب، وهي الوسائل واألدوات التي 

 ، والعنفية في القليل منها.الحاالت

ق يننتحقوبوحنندتها،  هنناظاحتفا المقاومننة آنننذاكأصننعب المعننادالت فنني مسننيرة مننن  وكننان

ى مقاومنة مسنلحة، حينث لنم لنتصعيدية فني المجابهنة والعصنيان المندني، دون التحنول إخطواتها ال

ً يكن عدم اللجوء  ً  للسالح في بداية األمر خوفا ً انضبل ، أو جبنا ً  باطا وتخطيطهنا  هنامع نهج منسجما

 هذه  وشكلتوأهدافها، 

 ة ـة عالمـاطيـة االنضبـالمسلكي

 اتـوهي من أصعب العالم ،فارقة

 ،مدى الوعي الجماهيري تثبتأالتي 

 .هاائلسوالتطور الجديد في و

 

 وأخذت حرب الشوارع وااللتحام الشعبي عدداً من األشكال المعبرة، تمثلت بـ:

ت المستمرة بين قنوات االحنتالل والجمناهير فني المندن والقنرى والمخيمنات، االشتباكا -1

ولننم تكننن عفويننة غيننر منظمننة وغيننر هادفننة، علننى العكننس، فغالبيننة الصنندامات والمواجهننات تمننت 

 بتخطيط مسبق، وتسلحت بأسلحتها البدائية، في مخيمات جباليا وبالطة والدهيشة والنصيرات. 

ض الشوارع واألحياء، وشن الهجوم عليها، وتكرار حناالت انفراد قوات االحتالل ببع -2

االنفراد ألزقة المخيمات عبنر رشنقها بالحجنارة، متزامنناً منع خنروج القنوات الضناربة المتمركنزة 

على سطوح المنازل، وما حمله من التكامل والتعاون بين المواقع الجغرافية المختلفة، في عمليات 

 منطقة المحاصرة.المواجهة للدعم، وللتخفيف عن ال

وفي الوقت الذي لم تعتمد المقاومة في سنواتها األولى على 

سالح جديد غير مرئي تمثل للجأت  فقداألسلحة التقليدية، 

تالل، بكل الوسائل "التحام شعبي" ال مثيل له برفض االحبـ

وصفت بالالعنفية في والممكنة للتعبير عن الرفض والغضب، 

 معظم الحاالت، والعنفية في القليل منها.
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اسننتخدام عنصننر المفاجننأة فنني مواجهننة قننوات االحننتالل، وهننو سننر نجاحهننا، فمننا إن  -3

يطمنئن الجننود لهندوء منطقننة منا، حتنى تعلننو سنحب الندخان سننماءها، وتبندأ الحجنارة والزجاجننات 

وينقسننم الشننبان إلننى مجموعننات صننغيرة ال يتعنندى عنندد  الحارقننة بالسننقوط بشننكل مكثننف عليهننا،

وحندات منظمنة، بطريقنة  4الثة شبان، وتقسم المنطقة لعدة أقسنام تسنيطر علنى كنل منهنا أفرادها ث

 "المقدمة والمؤخرة والجناحين األيمن واأليسر".

من شارع آلخر، ومن بناية ألخرى، بحيث ال إرهاق االحتالل في عمليات المطاردة،  -4

يوميناً، عبنر تحطنيم حنافالت  تشعر قواته بأي استقرار أو راحة، وأمكن مشناهدة عشنرات النمناذج

المستوطنين، ووضنع المتناريس فني الشنوارع الرئيسنة، واالشنتباك الندائم منع الجننود، وحمنل هنذا 

النموذج في طياته أكثر من معنى ومدلول، حيث ضرب االحتالل في أكثر منن موقنع، ومنن حينث 

وولنند الرعننب فنني  ال يندري، وال يتوقننع، ممننا يعننني تشننتيت قواتننه، ووضننعها فني حالننة تننوتر دائننم،

 نفوس جنوده وضباطه ومستوطنيه على حد سواء.

المرونة العالية في التكتيك، وتغيير أساليب المواجهة بشنكل مسنتمر، بهندف شنل القنوة  -5

العسكرية لالحتالل، ألن موازين القوى إذا تمت مقارنتها بين الجنانبين فسنتميل حتمناً لصنالحه بنال 

لم يكن كذلك، فقد نجحت حرب الشوارع ومواجهات االلتحنام  منازع، لكن الوضع الملموس آنذاك

الشعبي من خالل تكتيكاتها المرننة، والتغيينر الندائم فني أشنكالها بتعطينل هنذه القنوة إلنى حند كبينر، 

 ووضعها في حالة عجز دائمة.

اعتمادهننا علننى أجهننزة العمننل العنفنني، وهنني اللجننان الشننعبية المنتشننرة فنني األراضنني  -6

ولت تدريجياً إلى جيش شنعبي، ومنن نمناذج التحنول، العنروض الميدانينة فني الضنفة المحتلة، وتح

والقطنناع، بمشنناركة مئننات الملثمننين بالكوفيننة، رافعنني األعننالم، والفتننات بالعربيننة واإلنجليزيننة، 

واسننتخدام مكبننرات الصننوت، والتجننول وسننط البلنندة، ويومنناً بعنند يننوم أخننذت تتبلننور هويننة الجننيش 

 حصر في مدينة أو مخيم وقرية، بل بات موجوداً في كل المناطق.الشعبي، الذي لم ين

 

ا:  : التظاهرات الشعبيةثانيا

 شهدت المراحل

 األولى من الستينيات 

والسنننبعينيات نمطننناً معينننناً منننن المقاومنننة الشنننعبية، تمثنننل بالمظننناهرات الجماعينننة، والمهرجاننننات 

راً منا ترافقنت معهنا الهتافنات المدوينة الحاشدة، وسارت أكبر المسنيرات فني تشنييع الشنهداء، وكثين

تنوعنت أسنباب التظناهرات منن ورفع األعالم، لتعبر اإلرادة الشعبية عن نفسها بأبسط الوسنائل، و

يمننر أسننبوع واحنند دون إلننى تلننك األكثننر خصوصننية، بلنندياً وفئوينناً، ولننم القضننايا الوطنيننة العامننة، 

 وقوعها، على النحو التالي:

أو احتجاجاً وغضباً الستشنهاد أحند  طقة ما تحدياً لمنع التجول،فالتظاهرات تندلع في من -أ

 أبنائها،

ً يتظاهر الطالب و -ب  فال معاهدهم التعليمية وجامعاتهم،للسياسة التعسفية بإق رفضا

 ساء يتظاهرن إلطالق سراح أبنائهن،والن -ج

 لسطين، ويلفون أعناقهم بالكوفيات،هم يحملون أعالم فواألطفال يتظاهرون و -د

 .العلمن ان بألومتلفعيلضاربة يسير شبابها والفرق ا -ه

ً  أصبح تقليداً لالحتالل، ومنذ األسابيع األولى  فني  دور العبنادةن منن يج المصنلوخنر ثوريا

لصنالة وقنرع األجنراس أينام الجمعنة واألحند، للندعوة ااعتادت قوى المقاومنة وتظاهرات حاشدة، 

ً  دأبنت علنىوات الوطنية، بسلطات من أيام المناسوخشيت ال منن انفجنار  محاصنرة المسناجد تحسنبا

، السيما المسجد األقصى وكنيسة القيامنة، أمامهاالوضع عقب الصالة، وتضع الحواجز العسكرية 

أمناكن ى لنإ هناتمكن فني الحيلولنة دون تحويللنم تنوئ الشنوارع بنآالف الجننود المسنلحين، بينما تمتل

 رات واحدة.تحت شعا ،يتوحد فيها المسلمون والمسيحيون بإيمان واحد

 تمرين

أخذت حرب الشوارع وااللتحام الشعبي عدداً من األشكال المعبرة، تمثلت 

 ..........، ...........................، ................، .....بـ:
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مناسننبة نضننالية أو ال ، وأو ديننني، وال ذكننرى وطنيننة أو قوميننة حنندث تنناريخي يمننر ولننم

القسنام، البنراق، القسننطل،  اتثنورك توعيننة الجمناهير،عبنر التظناهر و المقاومنةمحلينة، إال أحيتهنا 

 ا وشاتيال، وغيرها من المناسبات الوطنية.صبروكفر قاسم، مجازر 

اعية إلى مرحلة أكثر دقة واختيناراً، وتنم اسنتبدالها بمجموعنات ثم انتقلت التظاهرات الجم

من الشباب والفتية، المتميزين بلياقتهم البدنية وجرأتهم النوعية، وخبرتهم فني الكنر والفنر ونصنب 

الكمائن، وتوزعها بعند انتهناء التظناهرة الصنطياد الندوريات العسنكرية، الراجلنة والمحمولنة، فني 

 خيمات وأطراف الحارات.األسواق وعلى مداخل الم
 

 ضد االحتالل اإلسرائيلي أشكال المقاومة الشعبيةأهم بجدول 

 التظاهرات الشعبية االلتحام الشعبي وحرب الشوارع

 الحجارة والمقالع والعصيان المدني اإلضراب التجاري

 المتاريس والحواجز الحرائق المشتعلة

 حوادث الدهس حرب السكاكين

 

ا:   :العصيان المدنيالتجارية وت اإلضراباثالثا

علنى الشنهداء كنرد فعنل عفنوي منن  اً حنداد وجاءت كأهم مظاهر المقاومة الشعبية،برزت 

يند تناريخ اإلضنراب تحدعلنى واعتنادت البياننات الجماهير في منطقة الشهيد والمناطق المجناورة، 

سننالح ليصننبح ب، ارتفننع اإلضننرا أواخننر السننتينيات وأوائننل السننبعينيات،منننذ وومناسننبته وسننببه، 

إقفالهننا فنني تح المحننالت التجاريننة بننالقوة، وبننات مننن همننوم سننلطات االحننتالل فننوالتحنندي األول، 

 :ةصعدعدة أعلى عمل التي تحددها المقاومة، حيث مورس ساعات ال

 أو أليام متتاليات. ليومويستمر  ،وهو األبرزاإلضراب الشامل  -1

يسننمح بفننتح و ،يننث تغلننق األسننواقالننذي يبنندأ بعنند منتصننف النهننار حاإلضننراب الجزئنني  -2

ً ألالمحالت التجارية  ً أثالث ما تكون  وقات محددة، غالبا  .و أربع ساعات يوميا

حيث في منطقة أخرى لتسهيل حياة السكان، يعم اإلضراب منطقة ما، تفتح المحالت فيما  -3

 ها.ساعات الدوام واإلغالق في القرى بما يتناسب مع خصوصيات المقاومةنظمت 

 .اإلضراب التعليميو لمواصالت وإضرابات العمالإضراب ا -4

 تنتهنامنا  ، وكثيراً هاإلجبار أصحاب المحالت التجارية على فتح الل بأساليبهاالحت وتفنن

أقفننال بلس ينننة نننادجنننود فنني مالحطننم  22/9/1991المحنناوالت باشننتباكات واعتقنناالت، وفنني ليلننة 

 العسكرية، ثم خلعها.بسيارات الجيب  ها، وعمدوا لربط أبوابأربعين محالً 

فني تعبينر حقيقني عنن ، "االكتفناء النذاتي"التنوأم  هالعصيان المدني، وشنعار المقاومةرفعت كما 

وقامت بخطنوات تصنعيدية نحنو تلك المرحلة التاريخية التي عبرت عن ثورة شعب مقتلع ومنفي، 

 ويمكن التطرق لعدد من العوامل المحفزة لتبنيه، أهمها:العصيان الشامل، 

 انتشنننننننننار اإلضنننننننننرابات الشننننننننناملة، -1

 واستمرارها 

 .اشدةـالح اهراتـلتظواة، ـرة طويلـفت

 زارع ـتعميم مقاطعة المصانع والم -2

 والمستوطنات، وأثرها على اقتصاد المحتل.

 دير ـمحاولة إيقاف االستيراد والتص -3

 ه بح ـمن وإلى الكيان اإلسرائيلي، بما تسم

تقالل النسننبي فنني العالقننة التبادليننة االقتصننادية مننع الظننروف الوطنيننة، والسننعي لشننق طريننق االسنن

 الدول األوروبية، والمقاطعة الجزئية للبضائع "اإلسرائيلية" عموماً.

علنى اإلضنراب فني السناحة الفلسنطينية رس مو

اإلضننننراب الشننننامل األبننننرز، ك عنننندة أصننننعدة:

الجزئنننني يبنننندأ بعنننند ، وويسننننتمر ليننننوم أو أليننننام

ً  4 ويسنتمرمنتصف النهار  فيمنا ، سناعات يومينا

يعننم اإلضننراب منطقننة مننا، تفننتح المحننالت فنني 

منطقنننة أخنننرى لتسنننهيل حيننناة السنننكان، حينننث 

الق فنني نظمننت المقاومننة سنناعات النندوام واإلغنن

 القرى بما يتناسب مع خصوصياتها.

إضراب المواصالت وإضنرابات العمنال  -1

 واإلضراب التعليمي.
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ازدياد وتيرة الدعوة للعودة إلى األرض، وتطوير االقتصناد البيتني، و"حناكورة" المننزل،  -4

 المختلفة.واآلثار اإليجابية األولية التي حققها النضال الوطني على األصعدة 

البلننورة النسننبية لهيئنننة قياديننة وطنينننة داخننل األراضننني المحتلننة، توجنننه وتقننود المقاومنننة  -5

 الوطنية، والبدء بتشكيل اللجان الشعبية والقوات الضاربة.

 واستندت المقاومة في عصيانها المدني على خطوات أساسية:

علنى مندى زمنني اعتماد أسلوب التدرج البطيء إلنجاز خطوة منا علنى طرينق المقاومنة،  -أ

طويل نسبياً، كالدعوة السنتقالة أعضناء المجنالس البلدينة والقروينة، وحنث الجمناهير علنى اللجنوء 

 لتطبيق مفهوم "االقتصاد البيتي" في سد االحتياجات الرئيسة.

تبني المبنادرات الذاتينة الصنادرة عنن الجمناهير الشنعبية، باعتبنار انندفاع المنواطنين نحنو  -ب

 علننى نضننج الظننروف العامننة لإلقنندام عليهننا، كنندعوة أصننحاب العقننارات خطننوة مننا اعتبننر مؤشننراً 

 إلعفاء السكان من إيجاراتها لفترة معينة، أو تخفيض قيمتها بنسب معقولة.

أخننذت بعننض المظنناهر المعبننرة عننن العصننيان المنندني أشننكاالً أكثننر وضننوحاً، كتسننليم  -ت

لإلعنالن عنن النرفض الرسنمي الهويات والبطاقات الشخصنية الصنادرة عنن االحنتالل وتمزيقهنا، 

 لهياكله وأدواته المختلفة، لتمثل المرحلة العليا في العصيان الشامل.

تنامي الخطوات المنجزة من جانب شعب المقاومة وقيادتها، باتجاه ترسيخ الصنراع حنول  -ث

لهياكنل تدمير هياكل السلطة االحتاللية المتمثلة باإلدارة المدنية، والدوائر المتفرعة عنها، وإنشاء ا

 اإلدارية القادرة على تسيير كافة مناحي الحياة.

 :والعمل الفدائي المقاومة المسلحة

 المسلحة: أسباب المقاومة

، بمقاومننة مسننلحة تميننزت بالشنندة، 1967الضننفة والقطنناع منتصننف عننام احننتالل قوبننل  

 وبارتفاع كبير في معدالت العمليات الفدائية، وعاد ذلك إلى عدة أسباب: 

 مع الذي تعرض له السكان الفلسطينيون مبكراً. حجم الق -1

تفشي البطالة بينهم، بعد أن سرح االحنتالل زهناء خمسنة آالف موظنف، وأحنرق مراكنب  -2

 الصيادين ليحرمهم من مصادر رزقهم.

التأثير الملموس لجنيش التحرينر المتواجند فني قطناع غنزة، حتنى لحظنة وقنوع االحنتالل،  -3

 حتالل.وبقاء بعض أفراده فيه لما بعد اال

الخبرة الوطنية المخزنة لندى الفلسنطينيين مننذ مواجهنة القنوات "اإلسنرائيلية" منع بندايات  -4

 إنشاء الكيان اإلسرائيلي، مروراً بسنوات الخمسينات، واألعمال الفدائية التي نفذت حينها.          

ي بالمقاومة ألن تنهض وتعمل بفاعلية، ضمن اتجناه ثنوري شنعب 1967ودفع عدوان عام 

مكنها من استقطاب الجماهير وتنفيذ العملينات العسنكرية، جعلنت االحنتالل أمنام عملينات ضنارية، 

وأعلننن "موشننيه ديننان" أن قواتننه تحكننم الضننفة والقطنناع نهنناراً، فيمننا يحكمهننا الفنندائيون لننيالً! وأن 

كنة الوزن األساسي ال يكمن في هذه العملينات فقنط، بنل فني نجاحهنا فني اكتسناب أبعناد دولينة كحر

 وطنية تقاتل من أجل الحرية.

وخننالل السننبعينيات والثمانينيننات تطننورت المقاومننة نوعينناً، واسننتخدمت مختلننف األدوات 

 الميدانية السيما التفجير بالالسلكي، والعبوات التفجيرية، وتزايد إحراق المناطق الحرجية.

 

 

 

 

 

 

 1987-1967أبرز العمليات الفدائية بين عامي 

 النتيجة التاريخ م العمليةاس الجهة المنفذة
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 مدنياً  50جندياً و 50قتلى وجرحى  6/3/1975 عملية سافوي فتح

عملية كمال العدوان  فتح

 )دالل المغربي(

11/3/1978 

 

 

 82وجرحى  37قتلى 

 80وجرحى  31قتلى  30/5/1972 اختطاف الطائرات الجبهة الشعبية

 15وجرحى  18قتلى  11/4/1974 عملية الخالصة الجبهة الشعبية

عملية الطائرة  الجبهة الشعبية القيادة العامة

 الشراعية

11/1987 --------- 

 جرحى بالعشرات  27قتلى  15/5/1974 عملية ترشيحا الجبهة الديموقراطية

-طبريا-عملية بيسان الجبهة الديموقراطية

 القدس-عين زيف

---------- ------------ 

 11قتلى رياضيين  5/9/1972 عملية ميونيخ أيلول األسود

 عشرات الجرحى 1980حتى عام  عشرات العمليات أسرة الجهاد

 ------------ 1987-1982  إعداد سري تم اكتشافه التيار اإلسالمي

 قتيل وجريح  80إصابة  16/10/1986 عملية باب المغاربة حركة الجهاد اإلسالمي

 

  مراحل المقاومة المسلحة:

مراحنل  أمكنن تجزئتهنا إلنىوف تضاريسنها وتننوع مناخنات عملهنا، خاصة في ظل اخنتال

 على النحو التالي: أصغر

العمنننل الفننندائي كافنننة  اسنننتخدمحيننث  ،"الطىىىوق الكامىىىل" وتسنننمى :1970-1967مرحلىىة  -1

-1967بننين عننامي نوعنناً وكمنناً خاللهننا عمليننات دولننة االحننتالل، وارتفعننت الالحنندود العربيننة مننع 

 .عملية 279، 199، 52 ،12على النحو التالي:  1970

عملننت أساسنناً مننن خننالل الحنندود و ،"الطىىوق المنقىىوص" وتسننمى :1982-1970مرحلىىة  -2

خننالل الحنندود األردنيننة والسننورية والمصننرية،  اللبنانينة، بعنند أن خسننرت قنندرتها علننى العمننل منن

 .1970السيما بعد أحداث أيلول في األردن عام 

 .من لبنانالمقاومة ج ارإخعد ب ،"الطوق المفقود" وتسمى :1987-1982مرحلة  -3

 :1987-1967ومن أبرز ما نفذته المقاومة خالل هذه المرحلة التاريخية بين عامي 

نفاس العالم بنين فيها أحبست و ،الجبهة الشعبيةظاهرة خطف الطائرات التي اشتهرت بها  -1

يلول أ 6من أهمها خطف عدة طائرات غربية في المطار األردني بتاريخ و، 1977-1968عامي 

 .1970أيلول  13، واستمر احتجازها مع ركابها أسبوعاً كامالً حتى يوم 1970

، واسنتهدفت 1972أيلول  5" بألمانيا بتاريخ ميونيخ"عملية " أيلول األسودنفذت منظمة " -2

 هم.من 11أعضاء الوفد الرياضي اإلسرائيلي في األلعاب األولمبية، وقتلت 

 11خالصنة شنمال فلسنطين المحتلنة بتناريخ  منة عملينة الالقينادة العا -نفذت الجبهة الشعبية -3

 آخرين. 15إسرائيلياً وجرح  18لمقتل ، مما أدى 1974نيسان 

 27مقتنل وأسنفرت عنن  ،1974 أينار 15فني  "ترشنيحا"الجبهة الديمقراطية عملية نفذت  -4

 العشرات.وجرح إسرائيلياً، 

 ،1975 آذار 6 بتنناريخ فننتح فنني تننل أبيننبحركننة التنني قامننت بهننا النوعيننة عمليننة سننافوي  -5

 مائة إسرائيلي.وأدت إلى مقتل وجرح 

نفذت منظمة الصناعقة عندة عملينات فدائينة فني منناطق الجنوالن وسنهل بيسنان والحولنة،  -6

 واستشهد فيها عدد من الفدائيين السوريين.

، 1977آب  4"، بتناريخ طبرينا بيسان"عملية لتحرير فلسطيني  قراطيةنفذت الجبهة الديم -7

 سقوط عدد من اإلصابات في صفوف اإلسرائيليين. وأسفرت عن
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، عملينننة "كمنننال عنننندوان"، 1978آذار  11بتننناريخ  الل المغربنننيقنننادت االستشنننهادية د -8

ً  82قتيالً، و 37وأسفرت عن   إسرائيلياً. جريحا

التنني  1986 تشننرين األول 16عمليننة بنناب المغاربننة فنني نفننذت حركننة الجهنناد اإلسننالمي  -9

 .االحتاللنود أوقعت ثمانين إصابة في ج

                                             1973أكتنننننننننوبر حنننننننننرب  شنننننننننكلتو

المقاومننننننة     أمننننننام  فرصننننننة كبننننننرى

                                               للخننننننننننننننننننالص مننننننننننننننننننن مننننننننننننننننننأزق 

 اجم عن انخفاض ن

                                             ،عنننننات محلينننننة عربينننننة، وإقليمينننننة عربينننننةكطنننننرف فننننني نزا ، وبروزهنننننافعاليتهنننننا العسنننننكرية

وبالرغم من كل ما يمكن أن يقال عن حجم ، أكثر من كونها قوة تحرر تعمل في مواجهة االحتالل

ات التنني تناولننت وتعتبرهننا الدراسنن، إال أنهننا كانننت الفتننة، 1973المسنناهمة الفلسننطينية فنني حننرب 

ة نهننوض جدينندة أعقبننت المرحلننة االنتقاليننة بعنند علننى نقطنن المسننيرة العسننكرية الفلسننطينية مؤشننراً 

 لتعثر في جنوب لبنان.االخروج من األردن، و

 1993-1987: المقاومة الفلسطينية بين عامي ثالثالمبحث ال

 المقاومة الشعبية:

زخرت االنتفاضة بأنواع متعنددة منن األسنلحة التني اسنتخدمها مقاتلوهنا، وشنهدت تطنوراً 

والمقالع، منروراً بالسنكين واألسنلحة الحنادة، وانتهناًء باسنتخدام السنالح  ملحوظاً فيها بدًء بالحجر

الناري والعمليات الفدائية، ومنحت األسنلحة البدائينة حنق المقاومنة لكنل أفنراد الشنعب، فهنذا يرفنع 

متراساً، وذلك يشعل إطاراً، وثالث يصنع المولوتوف، ورابع يحفر خندقاً، وخامس ينرش األرض 

 تحولت االنتفاضة إلى ورشة شعبية، يشارك بها الجميع. بالمسامير، بحيث

 ويمكن حصر أسلحتها المختلفة خالل سنواتها ومراحلها المتعددة على النحو التالي:

: اننننتهج شنننبان االنتفاضنننة اسنننتخدام الحجنننارة طيلنننة والمقىىىالع الحجىىىارة السىىىالأل األول:

 هننناقنننة األكثنننر شنننهرة بتجميع% منننن فعالياتهنننا، وتمثلنننت الطري85سننننواتها، ومثلنننت فننني العمنننوم 

وتجهيزها في كل حي وشارع وزقاق، وكل بيت وفوق كل سنطح، وغندت فني متنناول كافنة أيندي 

 الشبان.

ولعبت المرأة دوراً نشطاً فني تنوفير الحجنارة، بحينث جمعتهنا النسناء والفتينات والصنبايا، 

ا رجال وشنباب وحتى الطفالت الصغيرات، في أطباق وسالل يضعنها فوق رؤوسهن، ليزودن به

وأطفال الحارة، عالوة على مشاركتهن أنفسهن في إلقائهنا، إمنا بعفوينة، أو كلمنا اقتضنت الحاجنة، 

 وبلغ الحماس ذروته.

وقد احتلت االنتفاضة مكانها بين ثنورات العنالم الحديثنة باسنم "ثنورة الحجنارة"، ولنم يكنن 

ي الفتينان للجنيش النذي يحاصنرهم يعقل قبلها أن يصدق أي ثائر أو مقاوم، أن يتصدى الحجر بأيند

أول بدباباته ومدافعنه ونيراننه، فمنا هنو بسنالح قاتنل، وال حاملنه بمقاتنل مندرب، ومنع ذلنك جناءت 

ثورة في التاريخ ذات سالح غير قابل ألن ينتزع أو يصادر، ألنه بقاء األرض واإلنسان، وبالتالي 

 فال خوف من نزعه، أو من نقص العتاد والذخيرة.

ي فنن ه بشننكل يننوميتاسننتعماال وتعننددت ،أكثننر أسننلحة االنتفاضننة شننهرةالحجننر لننذلك كننان 

ً  هكونمهمة، فضالً عن ميزة  االحتالل، مما منحهمع قوات  الداميةالمصادمات  منن أسنلحة  سنالحا

إغننالق العسننكرية، وإقامننة الحننواجز، قننوات الجننيش وآلياتننه فنني رجننم أداة فعالننة وغنندا  ،المقاومننة

 المتاريس والكمائن.بناء السواتر وو ،الطرق

 

 

 

 

 بمراحنننل أساسنننية منننع المقاومنننة المسنننلحةمنننرت 

اخننننتالف تضاريسننننها وتنننننوع مناخننننات عملهننننا، 

الطنوق ، هي:وأمكن تجزئتهنا إلنى مراحنل أصنغر

 .الطوق المفقود الكامل، الطوق المنقوص،

 تمرين

عاماً على احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب عوامل  20تفاضة الحجارة بعد مرور جاءت ان

ودوافع داخلية وخارجية...تناولها بالشرح والتحليل، مع إبراز دور القوى الفاعلة على الساحة 

 الفلسطينية..
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أخذت الجماهير تستعمل الحجارة بكثافة ضند القوافنل  1988ومنذ الشهر الثالث، في آذار 

العسننكرية واآلليننات والنندوريات الراجلننة ومراكننز الشننرطة والمسننتوطنين، وتراوحننت العمليننات 

 عملية شهرياً. 60-50البارزة التي استعملتها بكثافة كأداة رئيسة بين 

اإلحصنننائيات التننني اعتننناد النننناطق العسنننكري إصننندارها صنننعوداً مطنننرداً فننني وسنننجلت 

استخدامها خالل المواجهات مع قنوات الجنيش، وبلنغ عندد حنوادث رشنق الحجنارة خنالل األعنوام 

 37ألنف،  72ألنف،  39حادثة، توزعت على النحنو التنالي:  184,445األربعة األولى لالنتفاضة 

 ألف حادثة. 36ألف، 

 تخدام الحجارة كأحد أبرز أسلحة االنتفاضة، للمزايا التي امتلكها، ومنها:وربما عاد اس

 توفرها في كل مكان، وعدم استيرادها من الخارج، وفي متناول الجميع. -أ

قنندرتها علننى تلبيننة طبيعننة المرحلننة، وتمكنننن جميننع الفلسننطينيين مننن كننل األعمننار منننن  -ب

 م، ويضمن إصابة الهدف.استخدامها، وارتجال طريقة إلقائها بالشكل الذي يريحه

 إمكانية استخدامها عدة مرات، وربما إلى ما ال نهاية، وعدم نزعها أو مصادرتها. -ت

 ال تتطلب دورات تدريبية أو حلقات توعية، وبوسع المقاوم أن يلقيها ويفر. -ث

اسننتخدمت بتقنندير سياسنني مبنندع، أدرك أن أي ارتقنناء بهننا إلننى مسننتوى األسننلحة الناريننة  -ج

"أمنينة" إسنرائيلية تمكنهنا منن اعتبارهنا حالنة حنرب، بحينث تبنيح للجنيش اعتمناد  التقليدية، يشنكل

أساليب القتال، وفي مقدمتها األسلحة الثقيلة، لدفع أكبر عدد ممكن من السنكان للننزوح، وهنو أمنر 

 طالما حلم به االحتالل، ودعا لتنفيذه. 

فقنط، ضند االحنتالل،  جاء لجوء االنتفاضة فني المرحلنة األولنى إلنى الحجنارة، والحجنارة -أل

جننوداً ومسنتوطنين، ليضنع المحتنل فني منأزق المهناجم، قاتنل الشنيوخ والنسناء واألطفنال، وازداد 

 .مأزقه تعقيداً كلما استمرت وتواصلت

كما نجحت الحجارة، في إفقاد المحتل لميزتنه اإلسنتراتيجية فني "الحنرب الخاطفنة"، التني 

رية علنى أسناس منن التقنينة العالينة والقنوة العسنكرية، تتالءم وبنية مجتمعنه، وتقنوم عقيدتنه العسنك

 وتؤدي إلى نصر سريع يسمح له بالخلود للراحة، والشعور باألمان لسنوات. 

وأشننارت أحننداث االنتفاضننة إلننى أن االسننتخدام الصننحيح والنندقيق والمنننظم للحجننارة وفننق 

اإلصابات العميقة والمؤلمنة، األشكال السابقة، حولها إلى سالح قاتل، وبحد أدنى قادرة على إيقاع 

 وإحداث تشويهات كبيرة في جنود االحتالل ومستوطنيه.

ونجحننت االنتفاضننة عبننر الحجننر بصننورة أساسننية فنني اسننتدراج المحتننل رغمنناً عنننه إلننى 

"قلعتها"، حيث فقد مينزة التفنوق العسنكري والتقنني، واضنطرته لمقابلنة الجمناهير الشنعبية الثنائرة 

بأدوات القمع، ال أدوات الحسم! من خالل إدارتها لحركنة الصنراع علنى  بحشود الجنود المسلحين

صننعيد جبهننة حننرب الخصننائص المتناقضننة مننع المحتننل، ولننم يعنند يفينند معهننا اسننتخدام الطننائرات 

عمنالً عبقريناً  الحربية الحديثة، وال التشكيالت النظامية للفرق واأللوية المدرعة، وجاء استخدامها

 لوضع الراهن.ناصر قوته من ااستمد ع

 ل، ـي المحتـفا ـفعلت الحجارة فعلهو

 ه وجنراالته،ـتساس ةمدويال اؤهاصدأ وأزعجت

 طينيينرد الفلسـسنط": للقول "شارونودفعت "

  وسنتخذ ،وراً ـفن المناطق ـراشقي الحجارة م

 "،تهم التمردإجراءات قاسية بحقهم، ومحاكمتهم ب

 ، منجارةضد راشقي الححملته الشهيرة  "رابين" وشن

خننالل حملننة تكسننير العظننام، وشننرع القننادة العسننكريون، ومننن بينننهم منسننق األنشننطة العسننكرية 

 "شموئيل غورن"، بإعداد خطط لمعالجتها، تضمنت: 

 نقل مدارس الطلبة الذين يرجمون الحجارة الواقعة على الطرق الرئيسة، داخل القرى. -أ

 مة أسوار عالية حول مدارسهم.تنظيم رحالت للطلبة لمنعهم من رشق الحجارة، وإقا -ب

إفقنناد المحتننل لميزتننه   نجحننت الحجننارة، فنني

اإلسننتراتيجية فنني "الحننرب الخاطفننة"، التنني 
تتالءم وبنية مجتمعه، وتقوم عقيدته العسكرية 

علننننى أسنننناس مننننن التقنيننننة العاليننننة والقننننوة 

العسكرية، وتؤدي إلى نصنر سنريع يسنمح لنه 
 بالخلود للراحة، والشعور باألمان لسنوات. 
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 تغيير مداخل المدارس من الطرقات الرئيسة إلى الطرقات الفرعية. -ت

 إغالق الكسارات والمحاجر، كإجراء انتقامي لعجزها عن مجابهة سالح الحجارة. -ث

قينننادة ، ابتننندعت 1988حزينننران منننع بداينننة شنننهر : المشىىىتعلة الحرائىىىقالسىىالأل الثىىىاني: 

م بهنا اوللنرد علنى طريقنة التندمير المتعمند التني قن المحتنل،ي مواجهة فالحرائق  النتفاضة أسلوبا

ضنيات منن مسناحات واقتلعنت أشنجار الزيتنون والحم ،، حيث أتلفت حقول القمحالوطنيلالقتصاد 

، الغابنات والمراعنيو افنق والمنشنآت الزراعينة والصنناعية،المر تحرقنوأ، شاسعة من األراضي

 رات الرخوة للوجود االستيطاني في المناطق المحتلة.جبهة واسعة طالت إحدى الخاص تفتحو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخسائر اإلسرائيلية بفعل أسلوب الحرائق خالل االنتفاضة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوقنننننت  وفنننني 

 الذي زادت استفزازات المستوطنين، صعدت الجماهير المنتفضة من هجماتها عليهم، من خالل:

 إحراق الغابات واألحراش والحقول التي سبق أن صودرت لصالحهم. -1

 لصناعية، واقتالع كروم العنب، وإتالف بساتين األشجار.تدمير المنشآت الزراعية وا -2

 تدمير خطوط الكهرباء والمياه التي تغذي المستوطنات. -3

 مهاجمة وسائل نقل المستوطنين بالقنابل الحارقة. -4

وشننملت حننرب الحرائننق طننول فلسننطين المحتلننة وعرضننها، واجتننازت مننا يسننمى "الخننط 

االهتمام األوسع لدى قنادة تنال  ال، مما جعلهااألخضر"، ووصلت تل أبيب ومناطق الوسط والشم

إبنداء ه بأمنره الينومي لجمينع وحداتن الجنيش تمثنلأركنان هيئنة رئيس  "مرونودان شـ"ف االحتالل،

التعليمننات إلننى  وصنندرتمنطقننة،  ، واإلبننالغ عننن أي حريننق يشننب فنني أياليقظننة والحننذر النندائم

وإبالغ الجهنات المختصنة فنوراً عنن  ،حظةالمالولمراقبة بتدقيق اطياري سالح الجو عند التحليق 

 وجود حرائق في أي مكان.

وانتشرت الظاهرة في جميع المناطق، أبرزهنا إحنراق مصننع بمديننة "أسندود" النذي ننتج 

عنه القضاء على آالف األطننان منن العصنائر، وقندرت خسنائره بنآالف الندوالرات، ومصننع ثنان 

 حرق جزئي حرق كلي نوع اآللية

 34 50 سيارات عسكرية مختلفة

 1 - باصات عسكرية

 1 - سيارات شرطة

 - 1 ناقلة دبابات

 - 1 صهريج بنزين

 - 1 جرار عسكري

 1 4 سيارات مدنية )بلدية(

 5 15 سيارات مستوطنين

 54 27 باصات )إيغد(
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زء كبير من قاعدة عسكرية شنمال فلسنطين، واعتبنر للمراوح االلكترونية بمدينة "يافا"، وحرق ج

 حريقاً في فلسطين. 22"يوم الحرائق"، حيث شب  1988حزيران  22يوم 

ودعنننا تطورهنننا بالمحلنننل العسنننكري "زئينننف شنننيف" للقنننول: "بواسنننطة الحرائنننق، نجنننح 

الفلسنطينيون فني نقنل االنتفاضنة إلنى داخنل الخنط األخضنر، وفني تكبيند "إسنرائيل" خسنائر ماديننة 

كبيرة، ألنها غدت ظاهرة جديدة وقاسية جداً، فهي عملية من السهل تنفيذها، وفي ذات الوقنت منن 

       الصعب اكتشاف مرتكبيها، ووصلت لمستوى 

يمكن وصنفه بنـ"ضربة شنديدة"، 

                                           بعنننننننند أن بلننننننننغ مجمننننننننوع المسنننننننناحات 

ألنف  170الزراعينة المحروقنة أكثنر منن 

                                                   دوننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم خنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالل

أربعنننة أشنننهر فقنننط، وقننندرت خسنننائرها 

                                                  بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأكثر 

 مليون دوالر". 80من 

                                       اعتبرهننننننا المنتفضننننننون وسلسننننننلة الحرائننننننق بننننننـ"حزام النننننننار"،  ووصننننننف االحننننننتالل

جننزًء مننن تكتيكنناتهم، بوصننفها أسننلوباً ردعينناً لوقفننه عننند حننده، ومنننع تماديننه فنني تقننويض البنيننة 

الزراعية واالقتصادية، واستنزاف الموارد المائية في الضفة والقطاع، وبالتالي جناء شنعار حنرب 

 الحرائق: "فليذق االحتالل من الكأس التي طالما أذاق الشعب منها".

لمحتلون كل صيف علنى موعند منع فصنل حنار، وصنلت نيراننه إلنى قلنب كينانهم، وبات ا

باندالع عشرات الحرائق في الغابات وأحراشها، مشعلة آالف الكيلومترات، لتشكل مفاجنأة أخنرى 

 ألجهزة األمن التي استفاقت بين الحين واآلخر على مفاجآت جديدة لالنتفاضة.

ً  1988بلغننة األرقننام، سننجل العننام   متزايننداً فنني حرائننق االنتفاضننة، وارتفعننت مننن ارتفاعننا

% في تموز، ووصل عددها خالل ستة أشهر منن 80% في أيار، ثم إلى 51% في نيسان إلى 24

 ألف دونماً. 100على  1988حزيران 12-11حريقاً، وأتى يومي  340ذات العام إلى 

اج، بنسنبة تزيند موقنع فني الغابنات واألحنر 400كما شبت خالل أسابيع قليلة في أكثر من 

على مجمل الحرائق خنالل العشنر سننين الماضنية، وتلقنت الشنرطة ورجنال اإلطفناء منا يزيند عنن 

 .1988بالغاً عن وجود حرائق خالل ثالثة أيام فقط من شهر أيار  1170

أسننلوب لجننأت إليننه االنتفاضننة إلغننالق المننداخل المتىىاريس والحىىواجز: : السىىالأل الثالىىث

رى والمخيمات أمام عربات جنيش االحنتالل، ممنا سناعد شنبانها ولجانهنا والشوارع في المدن والق

الضاربة في توزيع مهمات الهجوم علنى الشنبان، ناهينك عنن االنسنحاب فني الوقنت المناسنب، منع 

 ضمان عدم نجاح مطاردتهم، وتعددت المتاريس على النحو التالي:

 ،منن ثلنث الشنارعي مسناحة لنيالً وعميقنة كثينراً، ينتم إعندادها فنحفنرة واسنعة ق المصيدة: -1

بعند تغطيتهنا بنالقش  ،بشنكل دقينق هناهيتموينتم ثنم  ،تمر مننهيعتقد بأن الدوريات العسكرية سنالذي 

يصننبح المننرور مننن الثلننث ل ،وفنني الثلثننين المتبقننين مننن الشننارع تقننام الحننواجز ،البننوص داوعننأو

ً " فيه الحفرة المموهة ودةجموال القنوات الضناربة بانتظنار  تكمنن هناوفي منطقة قريبنة من "،إجباريا

، حينث ينهنالون عليهنا بالزجاجنات الحارقنة والحجنارة والكنرات هناوالوقنوع في ،السيارة العسنكرية

 ويصاب من بداخلها. لتحترق ،الحديدية

علننى ربننط أسننالك دقيقننة بننين أعمنندة الكهربنناء، لتقطننع الشننارع، ويمننر شننبان الكمننا اعتنناد 

ويبندأ األطفنال والشنبان بالضنحك علنى منا يشناهدوه منن الجنود دون رؤيتها، فنتلطمهم برؤوسنهم، 

 نجاح الكمين الذي وضعوه للجيش.

اسننتخدمت خصيصنناً ضنند عجننالت العربننات العسننكرية إلعطابهننا، وعرقلننة  المسىىامير: -2

سننيرها، وقننام الشننبان يومينناً بعنند الخامسننة مسنناًء، بعنند توقننف حركننة سننيارات المننواطنين، بنصننب 

نتنائج أولينة  طريق العام المستخدم من عربات االحتالل، وأعطنتالمسامير في أماكن معينة من ال

 الوسائل التالية:من خالل  ،ال بأس بها

شملت حرب الحرائق طول فلسطين 

المحتلة وعرضها، واجتازت "الخط 

األخضر"، ووصلت تل أبيب 

مال، مما جعلها ومناطق الوسط والش

تنال االهتمام األوسع لدى قادة 

 االحتالل
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 في الطرق مباشرة بعد نزع طبعاتها. اغرسه -أ

 .ونشرها على الطرق "،البطاطا"في حبات  ازرعه  -ب

 .وتوزيعها على مسافات متفاوتة من الطريق ،في قطع خشبيةمنها دق الكبيرة   -ت

 أنابيب الري البالستيكية السوداء. عقط وضعها في  -ث

إلمكانينة توظينف المسنامير منع اإلطنارات المشنتعلة وبقنع  المنتفضينالتجربة هذه وقادت 

دم ضند "، المسنتخسالح العوائق"وفق ما اصطلح على تسميته  ،الزيت للقيام بعملية مقاومة واحدة

 دوريات الجيش وسيارات المستوطنين.

حركننة آليننات الجننيش وسننيارات المسننتوطنين خننالل عمليننات حنناجز معيننق ل المتىىاريس: -3

المطاردة، وإلغالق بوابات المدن والمخيمات والقرى في وجههم، والمتراس ليس جدينداً، السنيما 

وأن االنتفاضات السابقة استخدمته في الدفاع، والتحصن خلفهنا لحماينة أفنراد المقاومنة منن جهنة، 

 هة ـومنع تقدم قوات االحتالل من ج

 س، ـخرى.وقد تعددت أشكال وأنواع المتاريأ

 نـاالنتفاضة أشكاالً جديدة مطورة ع وأدخلت

 تراس ـادي، المـالمتراس العمنها:  ،ةسابقال 

 المتقطع، المتراس المترافق مع كمين، الطويل

 .المتراس المخفي، المتراس المقطوع 

الكنرات الحديدينة الملتهبنة، مناء الننار، : ومنن أهنم أنواعهنا واسنتخداماتها: واد الحارقىةمال -4

 الشحم والزيت المحروق، اإلطارات المطاطية.

جننزء مننن حننرب األسننلحة الحننادة التنني تسننتخدم بالينند، : : حىىرب السىىكاكينالسىىالأل الرابىىع

وبشننكل مباشننر، ووجهنناً لوجننه، ضنند الجنننود والمسننتوطنين، ومنهننا: السننكين، الخنجننر، البلطننات 

ية، سيوف طويلة ذات مقابض مهذبنة، وأخنرى قصنيرة بالمقابض الخشبية، وأخرى بمقابض حديد

ذات مقابض حديد ملحومة، وعصي معدنينة منع نهاينات مدببنة، وأدوات طعنن بمسنامير وبندونها، 

 أدوات وأسلحة مقتناة في بيوت الفلسطينيين.، وكلها نصال الرماح فؤوس،مناجل و

، علننى النحننو وأثننارت موجننات طعننن السننكاكين االهتمننام بدراسننة خصائصننها ومميزاتهننا

 التالي:

جناء انندالعها عقننب تقلنص أعمننال االحتجناج الشننعبية، وتراجنع الظنناهرة الجماهيرينة فنني  -1

االنتفاضنننة، ممنننا أدى للتفكينننر باالنتقنننال إلنننى مرحلنننة العمنننل الننننوعي والمتمينننز، وشنننكلت حنننرب 

 السكاكين إحدى وسائلها وآلياتها.

شننهرياً، وسنجلت اإلحصننائيات  حنوادث 6-4بلنغ معندل عملياتهننا مننذ انطالقهنا مننا يقنارب  -2

الرسمية، تصاعداً ملحوظاً في استخدامها خالل المواجهات، ووصفها الجيش بـ"الحرب الباردة"، 

 14عملينة،  57في حين ذكرت الصحف أن شهر تشرين الثناني منن العنام الثناني لالنتفاضنة شنهد 

 733د ليصنل إلنى فني غنزة، وارتفنع العند 11فني الضنفة، و 32داخل ما يسمى الخط األخضنر، و

 حادثة خالل األعوام الخمسة األولى لالنتفاضة.

، ممنا فجنر المخناوف لندى 48امتدت لتشنمل كافنة األرض المحتلنة، ووصنلت أراضني النـ -3

االحنتالل، حينث ركنزت بصنورة أساسنية علنى الجننود المندججين بالسنالح، النظناميين واالحتينناط 

 عة منهم.لوحده عن مصرع سب 1993وحرس الحدود، وأسفرت عام 

اشتراك المرأة فيها، حيث تمكنت أكثر من عشرين فلسطينية طوال سنوات االنتفاضة منن  -4

طعنن الجننود ممنا تسنبب بقنتلهم، أو إصنابتهم بجنروح خطينرة، ويشنير إلنى تطنور الموقنع المقنناوم 

 الذي احتلته المرأة، وانتقلت من موقع آلخر أكثر تطوراً.

المجتمننع الفلسننطيني، بحيننث إن العمليننات التنني  أثبتننت تصنناعد روح الفننداء والتضننحية فنني -5

أدت إلى استشهاد منفذيها، أو األحكام التي صدرت بسجنهم مدى الحياة لم تثن المقاومين اآلخرين 

 الذين ساروا على الدرب، ونفذوا ذات العمليات.

 تمرين:

تعننددت أنننواع المتنناريس، وأدخلننت االنتفاضننة 

.......، منهنننننننا:وأشننننننكاالً جديننننننندة مطنننننننورة، 

،............. 

......................،........................ 
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واسنتطاع المقاومة في فترة مبكنرة منن االنتفاضنة، دخل السالح األبيض على خط وهكذا 

الجنود والمستوطنين، وتوالت موجات هذه العمليات، ووجهت لالحنتالل  منومون قتل العديد قاالم

 طعنات بالغة.

وجاء رد الفعل اإلسرائيلي معبراً عن تخوفه الشديد من تزايد عمليات الطعنن بالسنكاكين، 

ا منن معترفاً بزيادة العبء األمني الملقى على عاتقه، فضنالً عنن صنعوبة مكافحتهنا، واتضناح أنهن

أصنعب المهنام الموكلننة ألجهزتنه، ومننن أهنم آثارهننا امنتالء حوانينت بيننع األسنلحة فنني الكينان بمننن 

 اشتروا السالح الفردي للدفاع عن النفس، بعد تكرار حوادث الطعن.

وعقب كبير المحللين العسكريين "زئيف شيف" علنى "حنرب السنكاكين" بقولنه: "إن قنوة 

يننوم، والمفارقننة أن "إسننرائيل" قننادرة علننى إعننداد صنناروخ  الننردع اإلسننرائيلية تضننعف يومنناً بعنند

 "حيتس" المضاد للصواريخ، لكنها تخفق في تأمين سالمة مواطنيها أمام السكاكين".

                                        استخدم المقاومون السيارات ومركبات األجرة في :س: حوادث الدهسالسالأل الخام

ن                                               بدوريات راجلة داخل المدن والمخيمات، وأمك طنين، خالل قيامهمالجنود والمستو دهس

 رصد عدد من عمليات الدهس التي نجحت، 

 قتل وإصابة عدد منهم.عن موأسفرت 

ا ثاني  :واألسلحة النارية العسكري: العمل ا

 بقيت االنتفاضة في شهورها األولى 

 فنني اسننتخدام الحجننارة واألشننكال"منضننبطة" 

من المقاومة، وكبح المنتفضنون جمناح  المدنية

 ولم يلجأوا للسـالح الناري، مـأنفسه

جنناذبين الننرأي العننام العننالمي، ورغننم أنهننا تجنبننت "إغننراءات" المقاومننة المسننلحة، فننإن اسننتخدام 

عنة دافئنة بنين الحنرارة الحجارة والمقاليع وزجاجات المولوتوف الحارقة، ميز أسلوبها بأنه ذو طبي

 والبرودة.

عليهنا شنكل سنمة بنارزة علنى سننواتها األخينرة، وغندا منن إضنفاء الطنابع العسنكري لكن 

 لها، ألكثر من سبب منها:الخصائص الرئيسة 

 اإلنجازات المطلوبة،لم يحقق ي عور الفلسطينيين أن النهج السلمي الالعنفش -أ

 مع قوى المقاومة،  انتشار السالح  -ب

 كاك مع االحتالل.االحتزيادة ناجم عن لوضع الا -ج

على أية حال، فقد تعددت أشكال المقاومنة المسنلحة خنالل االنتفاضنة منن خنالل أسناليبها، 

 ، وجاءت على النحو التالي:نتائجها الميدانية، وستهدافاتهاوا

رفنع والمصنابين، و ينادة عندد القتلنى، وزالجننود والمسنتوطنين: ضند إطالق األعيرة النارية -1

 المحتلة. في المناطق اإلسرائيليينصعوبة تحرك ، ووتيرة االحتياطات األمنية

جنيش العسنكرية، ونتجنت عنن مواقنع ال: التني ركنزت علنى المسنتوطنات والكمائن المسلحة -2

هجرة عكسية ، ولمستوطنيناعدم استقرار من خلق بيئة ، ومادية وعسكرية تحميل االحتالل أعباءً 

 لهم.

، وأسنفرت عنن الجنود والمستوطنين والمرافنق االقتصنادية: التي استهدفت رةالقنابل المتفج -3

تعطينل العديند منن ، وواسنتدعاء االحتيناط ،اسنتنفار أمنني شنامل، وخلق حالة رعب وهلع جماعينة

 .كبيرةالقتصادية االضرار ، إلى جانب األمظاهر الحياة الطبيعية

 ة أكثر تفصيالً:ويمكن هنا الحديث عن أشكال المقاومة المسلحة بصور

وهنني زجاجننات عاديننة يضننع : قنابىىل المولوتىىوف والزجاجىىات الحارقىىة السىىالأل األول:

المقنناومون مننادة البنننزين أو الكيروسننين داخلهننا، إضننافة لقطعننة قمنناش، جننزء منهننا فنني الننداخل، 

ويخرج من فوهتها جزء يتم إحكام إغالقنه، وإشنعال الجنزء الخنارج منن الفوهنة، ثنم تُقنذف باتجناه 

 نود، وتتسبب في إحراق آلياتهم ومركباتهم، وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية.الج

زئيف شيف" كبير المحللين "

"قوة قول: اإلسرائيليين ي العسكريين

الردع اإلسرائيلية تضعف يوماً بعد 

يوم، والمفارقة أن "إسرائيل" قادرة 

على إعداد صاروخ "حيتس" المضاد 

للصواريخ، لكنها تخفق في تأمين 

 سالمة مواطنيها أمام السكاكين".
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وما لبثنت أن تحولنت إلنى قنابنل متفجنرة صنغيرة تسنمى "األكنواع"، وهني أنابينب معدنينة 

 صغيرة تستخدم في تمديدات المياه الصحية، ويتم حشوها بكميات من المتفجرات. 

قنبلة حارقنة وزجاجنة مولوتنوف خنالل العنام  1280واعترفت مصادر الجيش بإلقاء أكثر من 

 41في قطاع غزة، فضالً عنن إحنراق  350في الضفة الغربية، و 930األول فقط من االنتفاضة، 

 حافلة ركاب للمستوطنين بصورة كاملة.

وبقي إعداد العبوات وزرعها وتفجيرها أحد الوسائل الفاعلة التي لجنأت إليهنا المقاومنة، حينث 

مستفيدين من الهواتف النقالة لتشكيل دائرة  -رغم ضعف الوسائل واإلمكانيات- ابتكرها مهندسوها

ننن مننن تفجيننر الصنناعق عننن بُعنند بمجننرد طلننب رقننم هنناتف العبننوة، إلننى جانننب تغييننر  كهربيننة، تمّكِ

 أشكالها، التي يطلق عليها العبوات الذكية.

نابنل المصننعة يندوياً، مختلفنة، أهمهنا: الق وأخذ سالح القنابنل والزجاجنات الحارقنة أشنكاالً 

 الحارق، الحارق المدمر، المشوه. بأنواعه: المولوتوف،

وسنرعان منا بنندأ المقناومون يطنورون قنننابلهم الحارقنة، وعبنواتهم الناسننفة، لدرجنة دعننت 

رئيس هيئة األركان "إيهود باراك" للقول: "نشنهد موجنة عملينات تفجينر قاسنية، ونخنوض نضناالً 

حات للخصم، حينث اسنتخلص الفلسنطينيون العبنر، وأخنذوا يطنورون متواصالً يتضمن تحقيق نجا

 أعمالهم، السيما في القنابل التفجيرية".

سنننننننتخدام القنابنننننننل الوامتننننننناز اللجنننننننوء 

 والعبوات الناسفة

 بالنواحي التالية:

سننهولة تننداولها ونقلهننا وتصنننيعها محلينناً، وتمويههننا أثننناء تنفيننذ العمليننة، وأخننذها أشننكاال  -1

 ً   مختلفة، وهي ميزة جعلت من الصعوبة اكتشافها.متنوعة وأحجاما

توفر العبوات احتياطات أمنية عالية، إذ يكون بمقدور عنصر واحند القينام بهنا، وينوفر لنه  -2

 جهاز التوقيت المربوط في العبوة وقتاً كافياً للغياب عن مسرح العملية.

إحننداث أوسنننع مهاجمننة األهننداف الصننناعية والمنشننآت الحيوينننة والتجاريننة لالحننتالل، و -3

 األضرار فيها ال يتم إال باستخدام المواد المتفجرة، وهي العبوات.

ال يمكن التقليل من اآلثار النفسية الحادة، وحاالت الفزع التي تحدثها هذه العملينات، مهمنا  -4

 كان حجم العبوة المتفجرة صغيراً.

النتهاج العمنل ومين لم تكن الظروف مواتية أمام المقاالكمائن العسكرية: : نيثاالسالأل ال

وهنو منا  ،والحاجنة للتندريب علنى اسنتخدام السنالح ،وانعندام الخبنرة ،بسبب شنح النذخيرةالمسلح، 

لذلك جناء الننقص فني اإلمكانينات العسنكرية النذي عاننت مننه،  آنذاك، المقاومةعبرت عنه أدبيات 

الننار  واطلقنوأ، ننزع منن قلنوبهم الخنوفالمقناتلين، بنوعينات ممينزة منن عننه  ةضناستعاال لتحناول

 على الدوريات من مسافة صفر! 

ومننا لبثننت المقاومننة أن أخننذت أبعنناداً متقدمننة فنني اسننتخدام أسنناليب جدينندة ومتطننورة فنني 

استهداف الجنود والمستوطنين، ساعدها امتالك قواها لنبعض العتناد والتسنليح، ومنن أبنرز أشنكال 

ية وقوافل المستوطنين، ويمكنن مالحظنة هذا التطور إطالق النار على الدوريات والمواقع العسكر

 عدد من الدالئل فيها، من أهمها:

زيادتها بصورة ملحوظة في قطاع غزة أكثر منهنا فني الضنفة الغربينة، وربمنا يعنود ذلنك  -أ

إلى الطبيعة الجغرافية للقطاع، واالكتظاظ السكاني، ما منح المقناومين فرصنة القتنناص أهندافهم، 

 ي تمتاز بالمساحات المكشوفة.بسهولة نسبية عن الضفة، الت

العدد "المتواضع" من خسائر الجيش جراءها، يشير لألسلحة المتواضنعة المسنتخدمة فني  -ب

 الكمائن من جهة، والتكتم اإلسرائيلي على حجم ونوعية الخسائر من جهة أخرى.

نجحت الكمائن، على تواضعها، في تهيئة األجواء الميدانية، وتأهينل الكنوادر العسنكرية،   -ت

 لخوض عمليات مسلحة أكثر دقة، وأشد فتكاً باالحتالل.

حدد أهم السمات  ..في ضوء دراستك للوحدة: تمرين

ة التي شجعت المقاومين على استخدام القنابل الحارق

والعبوات الناسفة ضد قوات االحتالل خالل 

 االنتفاضة.
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 وفني إطنار كل أسبوع أو عشرة أيام،أال يقتل جندي في فترة االنتفاضة من الصدفة وبات 

أن "حننرب العصننابات  "أوري ميسلشننتاين" العسننكري اإلسننرائيلي المننؤرخ اعتبننر، هننذا التصننعيد

ات، لكننن العملينات هننذه المننرة يالسنبعينفقنند وقعنت الكثيننر مننن الهجمنات فنني  ،ليسنت ظنناهرة جديندة

 من الناحية التقنية المحضة". "اإلسرائيليين"الفلسطينيون على  وتغلبتنجح، 

وتركننز المظهننر الغالنننب علننى الكمننائن المسنننلحة 

بننإطالق النننار واالشننتباكات التنني طالننت قننوات االحننتالل 

والمسنننتوطنين، ووسنننائل نقلهنننم، وتمنننت بشنننكل دوري، إذ 

أرقاماً كبيرة إلجمنالي حنوادث إطنالق  حملت اإلحصاءات

النننار ضنند أهننداف عسننكرية واسننتيطانية، وتنوعننت لتأخننذ 

إطالق النار على مستوطنة وبرج وسيارة عسكرية وقافلة 

 استيطانية.

 كما بدأ المقاومون تحوالً في أساليبهم تمثل بتكتيك جديد

راء خطنوة أدت لتسنهيل العملينات وهنو منا رآه الخبن يقوم على اعتبار "البندقية أفضل من القنبلنة"،

 ضد قوات االحتالل، والحصول على قدر أكبر من التبرير السياسي.

القندرة علنى  االحنتاللفقند علماً بأن تنفيذ هذه الكمائن، جاء لتحقيق عنصر المباغتة، ممنا أ

ئهم، فيمننا اختفننى وأشننال علننى دمنناء قننتاله لصنندمة إالألنننه لننم يفننق مننن هننول ا المنفننذين، مالحقننة

لمقاتلون في جنح الظالم، إلى جانب إرباك مخططاتنه، للدرجنة التني قنال فيهنا المنؤرخ العسنكري ا

"مارتن فان كريفيلد": "أصنبحت قنوات الجنيش عبنارة عنن دبابنات تالحنق المسنلحين، هنذه حنرب 

جدينندة، وسنناحة المعركننة لننم تعنند الننتالل المكشننوفة، بننل المنندن والقننرى الصننغيرة، والمننآزق التنني 

 جيش مروعة، ولن يواجهها بنمط الحرب الساكنة للجيش القائم".يواجهها ال

 ت العسكرية كماً ونوعاً على النحو التالي:أضخم اإلنجازاوحققت األجنحة العسكرية، 

أشار الناطق العسكري إلى أن استخدام األسلحة النارية ارتفع بصورة متزايدة بنين عنامي  -أ

عمليننة، وتننناقض ذلننك مننع أرقننام  221، 131، 85، 80، 12، علننى النحننو التننالي: 1998-1992

عنام  262سربتها مصادر علينا فني الجنيش قالنت إن هنناك ارتفاعناً فني عملينات إطنالق الننار منن 

 .1992عملية عام  344، إلى 1991

وأشننارت لغننة األرقننام إلننى انتشننار الكمننائن المسننلحة، وأعلننن قائنند المنطقننة الوسننطى "آرييننه 

عملينة، وهنو ضنعف العملينات التني  23092شنهد وقنوع  1988ل شاليف" أن عام االنتفاضة األو

 ألف عملية. 12، التي بلغت 1981-1965وقعت خالل ستة عشر عاماً بين عامي 

 الكمننائنتطننوراً كبيننراً وملحوظنناً فنني مسننتوى تخطننيط وتنفيننذ وتطبيننق المقنناومون  حقننق -ب

ل قنوات االحتيناط بوحندات واستبدا ،دفعت بقيادة الجيش إلرسال المزيد من التعزيزات ،العسكرية

التعليمات المتعلقة بإطالق النار، عبر منح الجنود "أريحية" إضافية فني  "تخفيف"و ،مقاتلة عاملة

 استخدام أسلحتهم ضد الفلسطينيين، بعد حدوث تطور نوعي في عملياتهم.
 

 خالل سنوات االنتفاضةاإلسرائيليين  ىالقتلجدول يوضح عدد 

 عدد القتلى  السنة

9-31/12/1987 .. 

1988 12 

1989 31 

1990 22 

1991 19 

1992 34 

1993 61 

1994 74 

بدأ المقاومون تحوالً تمثل بتكتيك 

جديد يقوم على اعتبار "البندقية 

أفضل من القنبلة"، لتسهيل 

العمليات ضد قوات االحتالل، 

والحصول على قدر أكبر من 

 التبرير السياسي.

 



103 
 

 قتيال 253 المجموع

تشير اإلحصائيات المسنتندة إلنى الصنحف اليومينة، ومنا أصندره النناطق العسنكري خنالل  -ت

-1988مرحلة االنتفاضة، إلى أن حجنم الخسنائر اإلسنرائيلية بفعنل المقاومنة المسنلحة بنين عنامي 

 31جريحنناً،  1274قتننيالً و 12قتننيالً، مننوزعين بالترتيننب علننى النحننو التننالي:  179بلغننت  1993

 1184قتنننيالً و 34جريحننناً،  631قتنننيالً و 19جريحننناً،  918قتنننيالً و 22جريحننناً،  3000قتنننيالً و

 جريحاً. 2497قتيالً و 61جريحاً، 

تلنة سنمة بنارزة : شنكل العنصنر الفتني فني األرض المحالسالأل الثالىث: القىوات الضىاربة

حتننه روح من، هننذه تهويبنندو أن نشننأ، لالنتفاضنة، وهننو الجيننل الننذي ولنند وعنناش فني ظننل االحننتالل

ً ، حتنى سنانحةالمواجهة دون خوف، والرغبة في المقاومة عنند كنل فرصنة  يهنا عل أصنبح متمرسنا

يمنة لم يشنهد هزألنه  ق،يعند كل مفترق طرو ،ودينية، في الصباح والمساءفي كل مناسبة وطنية 

لتنطلنني عليننه مقولننة  اإلسننرائيلية،، ولننم يتننأثر بالدعايننة والحننرب النفسننية 1967و 1948 حربنني

 ابقة التي تجرعت مرارة الهزيمة.تأثرت بها األجيال السو ،"الجيش الذي ال يقهر"

لمقاومنة فني الضننفة والقطناع خننالل % منن أعمننال ا80أن رسننمية الات وأكندت اإلحصنائي

شنباب لنم يتعنرف علنى "السنواعد الرامينة والقنوات الضناربة"، منن  بهنا تمناسنوات االنتفاضة، ق

، بنل 1967اللتنين حكمتنا الضنفة والقطناع قبنل عنام والمصنرية، تين األردنية الحياة في ظل اإلدار

 الرشد في ظل االحتالل.كبر وبلغ سن 

 مهام ميدانية، ب وقامت القوات الضاربة

 أهمها:

التنبيه الحتمال التعرض لهجوم،  -1

 زعت رماة الحجارة، واختارت أوقاتفو

 هجماتهم.

تنفينذ اإلضنرابات على  اإلشراف -2

 بمختلف أنواعها.

سنماتها  ن تفقندأأعمال الحرائق وإلقاء الزجاجنات الحارقنة وقنابنل المولوتنوف، دون تنفيذ  -3

ً نمط تسسالجماهيرية، بل أ  من الكفاح الشعبي المسلح. اً جديد ا
 

 2005-2000نية بين عامي : المقاومة الفلسطيرابعالمبحث ال

 أوالا: العمليات االستشهادية

تعتقننند قنننوى المقاومنننة أن العملينننات االستشنننهادية منننن الوسنننائل األكثنننر إيالمننناً لالحنننتالل 

، بنل 1967اإلسرائيلي والدولة عموما، السيما وأن حدودها ال تتوقف فني األراضني المحتلنة عنام 

 تتقدم لتصل إلى عمق الكيان اإلسرائيلي.

بر هذه العمليات حلقة في سلسلة طويلة ألعمال فدائية قام بها المقاومون منذ االنتداب وتعت

البريطنناني علننى فلسننطين، إال أن حنندة هننذه العمليننات وضننراوتها علننى اإلسننرائيليين اشننتدت بعنند 

واستشنهاد أكثنر منن أربعنين مصنليا فني  1994مجزرة الحرم اإلبراهيمي في شنهر رمضنان لعنام 

أيدي مستوطن متندين، األمنر النذي جعنل حركنات المقاومنة تبندأ هنذا الننوع منن  صالة الفجر على

 العمليات، انطالقا من مبدأ "المدنيين بالمدنيين".

وقد تعهدت حركة حماس في حينه بتنفينذ خطنة حماسنية فني قلنب المندن اإلسنرائيلية للنرد 

ف يتم اسنتهداف منا يسنمى على هذه المذبحة، وذكر بيان كتائب القسام أنه "من اليوم فصاعدا، سو

بالمدنيين الصهاينة، بعد أن كنا نستهدف فيما سبق جنود االحتالل وقطعان المستوطنين المدججين 

 بالسالح، وليعلم الصهاينة أن العين بالعين والسن بالسن".

علما بأن كتائب القسام كانت الرائدة في تنفيذ هذا النوع منن العملينات، بعند أن وقنف علنى 

هندس يحيى عياش، وما لبثت أن انضمت لها بناقي األجنحنة العسنكرية، فكاننت عملينات رأسها الم

، عسنقالن، مقهنى 18العفولة، الخضيرة، شارع ديزنكوف، رامات غان، رامات أشنكول، الحافلنة 

خالل انتفاضة الخسائر اإلسرائيلية توزعت 

على النحو  1993-1988بين عامي  رةالحجا

قتيالً  31جريحاً، 1274قتيالً و 12 التالي:

 19جريحاً،  918قتيالً و 22جريحاً، 3000و

 1184قتيالً و 34جريحاً، 631قتيالً و

 جريحاً  2497قتيالً و 61جريحاً،
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أفروفننو، سننوق محنننى يهننودا، وغيرهننا الكثيننر الكثيننر سننقط خاللهننا مئننات القتلننى وآالف الجرحننى 

 اإلسرائيليين.

لتعريف جهناز "الشناباك" اإلسنرائيلي فنإن تعرينف العملينة االستشنهادية يعنني "كنل ووفقا 

فدائي قام بتنفيذ عملية يحمل حقيبة أو حزاما ناسفا، أو سيارة مفخخة بالمتفجرات، السيما إن كتنب 

وصية وسجل شريطا، على أنه الشهيد الحي قبل تنفيذ العملية، أو كل من قام بعملينات إطنالق ننار 

هور في مدينة أو تسلل إلى مسنتوطنة، وأن فنرص نجاتنه ضنعيفة، وتطلنق علنيهم أجهنزة وسط جم

 االستخبارات العسكرية اسم )منفذي عمليات تضحية(.

ولم تعد اإليجابية الكامنة فني هنذه العملينات تخفنى علنى أحند، بنل إن جندواها تمتند لتصنب فني 

أخننرى، ويمكننن حصننر أهننم آثننار عمنق قضننية المقاومننة، وتحننرز لهننا مكاسننب ال تبلغهنا أي وسننيلة 

 اإلسرائيلي فيما يلي:  –ومفاعيل العمليات االستشهادية على ساحة الصراع الفلسطيني

تعتبنر هنذه العمليننات سنالحاً فنناعالً ومنؤثراً فني مواجهننة المجنازر المتالحقننة التني ارتكبننت  -1

لحينة الواقعينة أن بحق الشعب الفلسطيني الذي ترك وحيداً دون نصير أو معنين، وثبنت بالشنواهد ا

أياً من الخيارات التي تنفي العمل العسكري لم يكن قنادراً علنى الندفاع عنن الشنعب الفلسنطيني فني 

 وجه االحتالل.

شكلت هذه العمليات نوعاً من تنوازن الرعنب والنردع منع المحتنل اإلسنرائيلي، فاسنتهداف  -2

ولنئن كنان مينزان الفعنل مخنتالً لصنالح  المدنيين الفلسطينيين قابله استهداف المدنيين اإلسرائيليين،

االحننتالل بحكننم ترسننانته وقدراتننه الحربيننة الضننخمة، فننإن منندى الرعننب والفننزع الننذي ينننجم عننن 

العملينننات االستشنننهادية حنننال حننندوثها، يكشنننف بجنننالء حقيقنننة النننردع النننذي تحدثنننه فننني أوسننناط 

 اإلسرائيليين على اختالف مشاربهم ومستوياتهم.

بكونهننا السننالح الوحينند الننذي ال تملننك كننل القننوى الماديننة مواجهتننه  تتميننز هننذه العمليننات -3

والتصدي له، فاألمر ال يتعلنق بتقنينات تكنولوجينة يمكنن مواجهتهنا بنذات األسنلوب، بنل بكتلنة منن 

اإلرادة التي تريد التفجر في سبيل تحقيق هدف منشود، فقند فشنلت كنل المحناوالت التني اسنتهدفت 

الصنراع منع المحتنل، ويكفني أن "إسنحق رابنين" رئنيس النوزراء  تغيينب هنذا األسنلوب عنن واقنع

األسبق قد اعترف بالعجز في مواجهة االستشهاديين والعمليات االستشنهادية، قنائالً لمنتقدينه: مناذا 

 يمكن أن تفعل إلنسان يريد أن يموت؟ّ! 

المقارنة منع تشكل هذه العمليات في جانبها البشري أسلوب المقاومة األكثر سهولة ويسراً ب -4

األساليب األخنرى، إذ أن األمنر ال يتعندى تنوفير الشنخص النالزم لتنفينذ العملينة، وتزوينده بنبعض 

التوجيهننات واإلرشننادات، دون أن يتطلننب األمننر تنندريباً حقيقينناً علننى اسننتخدام السننالح، أو التننزود 

 بمهارات نوعية، أو اشتراط خبرات معينة إلنجاح المهمة.

 يات تعتبر هذه العمل -5

 وخاصة التي تصيب العمق 

 اإلسرائيلي، أفضل الوسائل

 إليقاع أكبر وأفدح الخسائر 

باالحتالل، إذ أن إمكانية حدوثها في أماكن مختلفة تعج باإلسرائيليين تعطي مؤشراً واضحاً علنى  

حجم القتلى والجرحى الذي يمكن أن تحدثه في صنفوفهم، ولعنل األرقنام التني تمخضنت عنهنا هنذه 

 ليات التي وقعت إبان االنتفاضة تحمل أبلغ الدالالت في هذا السياق.  العم

ووفقا لإلحصائيات المنشورة فقد بلغ عندد القتلنى فني العملينات االستشنهادية حتنى سنبتمبر 

قتيال في فترة ما قبل اتفاق أوسلو، فيما فاق هذا العندد القتلنى  254قتيال مقابل  630حوالي  2002

 قتيال. 554عاما  23ث سقط خالل ، بحي1978منذ العام 

كان لتركيز قوى المقاومة في عملياتها االستشنهادية فني بعنض المندن دالالت سياسنية  -6

بالغة التأثير، ويتضح ذلك إذا أدركنا أن مدينة القدس المحتلة جاءت في المقام األول في اسنتهداف 

 210ى أجسنادهم فقتلنوا أكثنر منن استشهاديا بتفجير أحزمة ناسنفة علن 30المقاومة، من خالل قيام 

عملينات استشنهادية أدت إلنى  10إسرائيليا، فيما جاءت مدينة تل أبيب الهدف الثناني ووقعنت فيهنا 

: وجهت العمليات االستشهادية ضربة قاتلة لمفهوم األمن اإلسرائيلي تمرين

فيذها في بعض األماكن الحساسة، اذكر أهم هذه العمليات، مع من خالل تن

 اإلشارة إلى الجهود اإلسرائيلية لوقفها، ومالحقة منفذيها من المقاومين.
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عمليات استشهادية أدت  5إسرائيليا، ثم مدينة حيفا في المقام الثالث حيث شهدت تنفيذ  90مصرع 

 إسرائيليا. 45إسرائيليا ، تلتها مدينة نتانيا قتل فيها  70إلى مقتل 

 يالحظ المراقب أن العمليات االستشهادية استهدفت تفجير األهداف التالية:  -7

 الباصات أو محطات انتظارها، -

 األسواق، ومراكز التسوق الجماهيرية، -

 المطاعم والفنادق، -

 المواقع والحواجز العسكرية. -

ة االسنتهداف منن قبننل ويالحنظ منن خنالل اسننتعراض هنذه المواقنع واألهنداف اتسنناع دائنر

المقاومين وجهاز التخطيط الذي يُِعدّ لمثل هذه العمليات، وهذا سبب الهلع فني إسنرائيل النناتج عنن 

تنوع أهداف المقاومة، واتساع نطاق وحجم الخسائر اإلسنرائيلية، وازديناد حالنة الحينرة واإلحبناط 

س لإلعننالن: إن تفجيننرات التنني تعانيهننا أجهننزة االحننتالل، ممننا دفننع رئننيس تحريننر صننحيفة هننآرت

"االنتحنناريين" فنني المقنناهي والباصننات قلبننت األمننر مننن مواجهننة موجعننة إلننى سننؤال بقنناء واضننح 

 للدولة!

أنتجت هذه العمليات، تنافسا محموما بين جيل الشباب دون الثالثنين منن العمنر، حينث  -8

خنة كنانوا منن شاركوا في عمليات المقاومة السا 18000% من مجموع 90تقول اإلحصاءات إن 

سننة، والغرينب أن يشنارك فني هنذه المنافسنة منن تجناوز هنذه السنن  35-16جيل الشباب فني سنن 

ممنن اسنتقرت حيناتهم األسنرية بشنكل معقننول، وكنذا النسناء والفتينات، والمندهش أن يفتخنر األهننل 

زراعينة بأفعال أبنائهم، وأن يتقبلوا ما يلحق بهم منن خسنائر، فقند تصنيب البينت هندماً، واألرض ال

 تجريفاً، إضافة إلى االعتقاالت، باعتزاز وشموخ.

 ثانيا: إطالق النار والكمائن المسلحة

أخذت المقاومنة أبعنادا متقدمنة فني اسنتخدام أسناليب جديندة ومتطنورة فني اسنتهداف جننود 

االحتالل والمستوطنين، وساعد في حدوثها امتالك قوى المقاومة للمزيد من العتاد والتسليح، ومن 

رز أشننكال هننذا التطننور إطننالق النننار علننى النندوريات العسننكرية وقوافننل المسننتوطنين، واقتحننام أبنن

 المواقع العسكرية والمستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومننن المالحننظ أن عمليننات إطننالق النننار تننتم بشننكل يننومي، وبشننكل كبيننر نسننبياً، مقارنننة 

تحمننل اإلحصنناءات اإلسنرائيلية والفلسننطينية أرقامنناً كبيننرة بأشنكال ووسننائل المقاومننة األخنرى، إذ 

 إلجمالي حوادث إطالق النار التي تتم ضد أهداف عسكرية واستيطانية.

وتتنوع هذه العمليات، لتأخذ شكل إطالق النار على مستوطنة حيناً، وعلنى موقنع أو بنرج 

الثناً، أو أي هندف إسنرائيلي عسكري حينناً آخنر، وعلنى سنيارة عسنكرية أو قافلنة اسنتيطانية حينناً ث

يتاح لفصائل المقاومة، وقياساً لمستوى هذه العمليات وتخطيطها وطبيعة الهدف الخاص بها تكون 

 نتائجها، فالتخطيط الجيد يقود إلى تنفيذ جيد، وبالتالي إلى نتائج جيدة في معظم األحيان.

 

 

 ات يقدرـوهذا اللون من العملي

 رـع، إذ ال يقتصـه الجميـعلي 

 ي ـفقط على ذوي االنتماء الحزب

 والتأطير التنظيمي والعاملين في

 مـكتائب المقاومة الذين تسعفه 

وتمكنهم حدود قدراتهم وإمكانياتهم علنى تخطنيط وتنفينذ العملينات االستشنهادية، واقتحنام  

يد المستوطنات النوعية وإطالق الصواريخ وقذائف الهاون، بل يجري األمر على أي فلسطيني ير

التصدي لالحتالل، فيندفع حائزاً السالح بداية، لينقض علنى أي هندف إسنرائيلي، عسنكرياً كنان أم 

استيطانياً، بأقل قدر من التعقيدات اإلجرائية والتنظيمية التي تفرض نفسها في سلك العمنل المقناوم 

 المنظم.

كيف استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تجعل من : تمرين

عمليات إطالق النار نقطة ضعف ضد الجيش اإلسرائيلي 

ن من جهود أمنية حثيثة والمستوطنين، رغم ما بذله الجانبا

 للتصدي لها؟
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وم ال غننى عننه والتقدير الذي يلقى قبول الجميع أن هنذا اللنون منن العمنل العسنكري المقنا

للمقاومننة رغننم بسنناطته وقلننة التعقينندات الكامنننة فيننه، فهننو يكننرس شننكالً أساسننياً مننن أشننكال العمننل 

المقاوم التقليدية، في ذات الوقت الذي يحقق فيه مستوى واسع من االنفتاح الشعبي على االنخنراط 

 هير.في المقاومة عبر تبني هذا األسلوب الذي يقترب من إمكانات وقدرات الجما

علننى صننعيد آخننر، فقنند تحولننت حينناة الجنننود فنني النندبابات إلننى جحننيم ال يطنناق، فنناألوامر 

الصادرة لهم تتضمن البقاء داخل الدبابة طوال الفترة المحددة لهم دون الخنروج منهنا، ممنا جعلهنم 

يعيشننون حينناة ملؤهننا الملننل والضننجر، حتننى إن عالقننة الجنننود داخننل الدبابننة امتننازت بالمشنناحنات 

 شاجرات. والم

فخننالل فتنننرة المناوبننة لمجموعنننة الجننننود البننالغ عنننددهم خمسنننة جنننود داخنننل الدبابنننة، ال 

يسننتطيعون الخننروج مننن الدبابننة لقضنناء حنناجتهم، خوفننا مننن تعرضننهم لقننناص فلسننطيني ينتظننر 

خروجهم من الدبابة، السيما وأن وجود الجنود داخل الدبابة واحتكاكهم طنوال الوقنت منع بعضنهم 

مضايقات لهم، حتنى إن نفسنياتهم أصنبحت منهنارة، والرائحنة الكريهنة تنبعنث مننهم البعض يسبب 

 بسبب حالة الطوارئ في صفوف الجيش اإلسرائيلي.

وأشار الجنود إلى أن الجلوس لفترة طويلة داخنل دبابنة منع الشنعور بنالخوف منن المحنيط 

صنبر انتهناء ورديتنه للخنالص المتواجد فيه، يجعلنا في قلق دائم، بحيث ينتظر الواحد منا بفنارغ ال

من هنذا الجحنيم النذي ال يطناق، وتتمثنل األوامنر الصنادرة لهنؤالء الجننود والمتمثلنة بنالحظر التنام 

علننيهم حتننى النظننر مننن فوهننات الدبابننة، خوفننا مننن تعرضننهم لرصاصننات تننأتيهم مننن المننناطق 

 المحاصرة.

 

 

 ثالثا: تدمير المواقع العسكرية

كرية اإلسرائيلية من هجمات المقاومة التني تنوعنت وسنائلها، لم يسلم أي من المواقع العس

فمننن اقتحننام المسننتوطنات وإطننالق قننذائف الهنناون والصننواريخ، إلننى اسننتخدام العبننوات الموجهننة 

وتفجيننر اآلليننات العسننكرية، إلننى حفننر األنفنناق وتفجيننر عبننوات ناسننفة كبيننرة تحننت مواقننع جننيش 

 االحتالل.

العسننكرية، واختننراق أنظمتهننا األمنيننة ذات الحصننانة وقنند شننكل اقتحننام وتنندمير المواقننع 

العالينة، والنتمكن منن الوصننول إلنى عمقهنا، وإعمننال القتنل والتجنريح فنني أفرادهنا، أعلنى درجننات 

اإلهانة لجيش االحنتالل النذي كثينراً منا تبناهى بحرفيتنه العالينة ومهنيتنه الرفيعنة وقدراتنه الكبينرة، 

، وينندلل علننى مسننتوى االرتقنناء النننوعي الننذي بلغتننه التنني تتفننوق علننى مجمننوع الجيننوش العربيننة

 المقاومة، وتقدمها المطرد في مضمار المواجهة مع االحتالل.

 وال شك فإن هذا األسلوب القوي 

 والمتميز يستلزم إعداداً جيداً وتخطيطاً دقيقاً 

 قد يفوق اإلعداد والتخطيط ألشكال المقاومة 

 األخرى، على النحو التالي:

 دف المفترض اقتحامه واستهدافه، تحديد اله -أ

 جمع كامل المعلومات والمعطيات الخاصة    -ب

بالهننننندف، ودراسنننننة إمكانينننننات وفنننننرص اقتحامنننننه 

الموجودة فيه، ورسم خطة عملية اسنتناداً  والثغرات

الواقنننننع المينننننداني، تراعننننني المفاجنننننآت  معطيننننناتل

وتضنننننع البننننندائل لالحتمننننناالت  ودواعننننني الفشنننننل،

 .المختلفة

 

 طبيق دقيق، قد يتكلل بالنجاح، وقد يمنى بالفشل واإلخفاق العتبارات مختلفة.تنفيذ سليم وت -ت

إعنداداً جينداً وتخطيطناً  اقتحام المواقنع العسنكرية ستلزما

دقيقننناً قننند يفنننوق اإلعنننداد والتخطنننيط ألشنننكال المقاومنننة 

تحديند الهندف المفتنرض اسنتهدافه، منن خنالل األخرى، 

، بننننهجمننننع كامننننل المعلومننننات والمعطيننننات الخاصننننة و

ثغنرات الموجنودة ودراسة إمكانيات وفرص اقتحامنه وال

معطيننننات الواقننننع لفيننننه، ورسننننم خطننننة عمليننننة اسننننتناداً 

المينننداني، تراعننني المفاجنننآت ودواعننني الفشنننل، وتضنننع 

تنفيذ سليم وتطبيق دقينق، و البدائل لالحتماالت المختلفة،

 واإلخفاق. قد يتكلل بالنجاح، وقد يمنى بالفشل
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 رابعا: اقتحام المستوطنات

خلقت التجارب العسكرية تطورا في التفكير لدى العسنكريين والمقناومين، النذين اسنتفادوا منن 

يث حاولنت تجارب سابقة على مدار أعوام االنتفاضة في عمليات لم تحقق النجاح المرجو منها، ح

بعض المجموعات العسنكرية العمنل فني محنيط المواقنع والمسنتوطنات اليهودينة، ولنم تكنن النتنائج 

كاملننة رغننم محنناوالت اصننطياد دوريننات االحننتالل ودباباتننه علننى طننرق تحركهننا مننن وإلننى هننذه 

د المواقننع، والوصننفة األخيننرة التنني اكتشننفها القننادة المينندانيون لقننوى المقاومننة هننو تنفيننذ العمننل بعنن

الوصنول إلننى بيننت العندو ولننيس مهاجمتننه مننن الخنارج، وقنند ثبننت نجنناح هنذا األسننلوب فنني بعننض 

 العمليات.

وتمكننننت المقاومنننة منننن اكتشننناف وصنننفة جديننندة لكيفينننة مواجهنننة المسنننتوطنات اليهودينننة 

المحصنة والمنيعة، من خالل تنفيذ عدة عمليات عسكرية نوعينة فني الضنفة الغربينة وقطناع غنزة 

فادت قنوى المقاومننة فنني قطنناع غنزة مننن تجننارب تراكميننة خنالل أعننوام مننن العمننل بقنوة، وقنند اسننت

 العسكري في انتفاضة األقصى، خصوصا في مجال اقتحام مواقع االحتالل.

وقد علق صحفي إسرائيلي على هذا النوع من المقاومة المسلحة بالقول: إن تسلل )المخنربين( 

يم، "إرهاب" مروع مننذ سننوات السنبعين، نسنخة إلى مستوطنة ما هو تحقيق لكابوس إسرائيلي قد

منقحة وحديثة، واإلحساس الذي سيسنود هنو انهينار سنور آخنر منن أسنوار النردع، وسنيكون النرد 

 الطبيعي هو الرغبة في إصالح هذا الردع بالسرعة الممكنة".
 

 ضد االحتالل اإلسرائيلي أشكال المقاومة المسلحةأهم بجدول 

ات قنابل المولوتوف والزجاج

 الحارقة
 الكمائن العسكرية

 االستشهادية ياتلالعم الضاربة تالقوا

 ير المواقع العسكريةمتد والكمائن المسلحة راالنإطالق 

 حرب األنفاق اقتحام المستوطنات

 األدمغة وحرب المخابرات اعرص الصواريخ والقذائف

  الجنود والمستوطنين رأس

 

 خامسا: حرب األنفاق

فاق أحد أهم وأخطر األساليب العسكرية التي استخدمتها المقاومة في مواجهة تعتبر حرب األن

االحنتالل اإلسنرائيلي، فعنالوة علنى كونهنا أسنلوباً جدينداً شنق طريقنه إلنى قلنب المعادلنة الكفاحيننة، 

وحفنر لنفسنه موقعناً متميننزاً فني سنلك العمننل العسنكري المقناوم، فننإن البعند الننوعي واالسننتراتيجي 

وما يحققه منن آثنار بشنرية ومعنوينة، يشنكل تهدينداً بالغناً وتحندياً منقطنع النظينر ل لنة  الذي يمثله،

العسكرية اإلسرائيلية المدججة بكافة آلينات الحنرب الفتاكنة، والنظرينات األمنينة التني يضنرب بهنا 

المثل في اختنزان كافنة وسنائل وإجنراءات الحماينة والوقاينة واسنتباق ضنربات الخصنم، ممنا يندلل 

حجم المأزق الذي عاشته المؤسسنة العسنكرية اإلسنرائيلية علنى وقنع هنذا التطنور الفلسنطيني على 

 المقاوم.

وتكمننن خطننورة أسنننلوب األنفنناق فنني ابتعننناده عننن ظننروف وإجنننراءات المواجهننة التقليدينننة، 

واعتماده على مفاجأة العندو بضنربة عنيفنة قاتلنة، ال تندع لنه فرصنة للنجناة واإلفنالت، أو تتنيح لنه 

 ية المواجهة والتصدي والرد بالمثل.إمكان

فهننو أسننلوب يعتمنند علننى العمننل الهننادئ الننذي يننتم بموجبننه حفننر نفننق أو أنفنناق تحننت األرض، 

بوسائل ومعدات بسيطة، والمثابرة على العمل دون ضنجيج، وفنق إحنداثيات جغرافينة معندة سنلفاً، 
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تعامنننل منننع هنننذا دون أي ظهنننور مباشنننر علنننى سنننطح األرض، ممنننا يحنننرم االحنننتالل إمكانينننة ال

الموضننوع، وإحبنناط المخطننط الفلسننطيني، أو التصنندي لننه حننال التنفيننذ، كونننه يعتمنند علننى عامننل 

المفاجننأة الننذي يربننك العنندو مننن خننالل تفجيننر أو تفجيننرات فوريننة متتابعننة تحقننق مبتغاهننا، وتنشننر 

 الموت والدمار في الموقع أو المكان المستهدف، وتوقع فيه أفدح الخسائر والعواقب.

سننننب المعلومننننات المتراكمننننة لنننندى أجهننننزة المخننننابرات اإلسننننرائيلية فننننإن "الحفننننارين" وح

المتخصصين بحفر األنفاق يعتادون الننزول إلنى بناطن األرض بعند فتنرة طويلنة منن عندم شنربهم 

للمنناء حتننى ال يعرقننوا، ألن العننرق قنند يتسننبب بانهيننار النفننق أثننناء العمننل، ويننتم الحفننر بشننكل عننام 

 كي وليس كهربائي حتى ال يصدر الضجيج.بواسطة جهاز ميكاني

ويرتكننز جهنناز الحفننر علننى سلسننلة تشننبه تلننك الموجننودة فنني النندراجات الهوائيننة حيننث تقننوم 

بتحريك قطع حديدية تحفر الرمل، وأثناء تشغيل الماكينة ينام الرجنل علنى ظهنره، ويقنوم بتحرينك 

عضنالت الجسنم، وتمكنن منن الدعاسات، وحقيقة أن الحفر يتم بعضالت األرجل وهي األقوى في 

الصمود طنويال حتنى يحتناج الشنخص للقينام، ولضنمان عندم حندوث انهينارات داخنل النفنق خنالل 

وبعد حفنره، غالبنا منا ينتم اسنتخدام شنكل مسنتطيل منن الخشنب المقنوى لمننع حندوث أي انزالقنات 

 رملية متوقعة.

تفاضنة األقصنى عملياتهنا ويالحظ المراقبون أن قوى المقاومة كثفت في اآلونة األخينرة منن ان

مننن خننالل أنفنناق حفرتهننا، فنني ظننل صننعوبة الوصننول إلننى المواقننع العسننكرية اإلسننرائيلية، بسننبب 

 التحصينات الكبيرة، واستخدام التكنولوجيا المتطورة في حمايتها.

وقد اكتشفت قوات االحتالل خالل أشهر ثالثة فقط اثني عشنر نفقناً، وعلنى ضنوء ذلنك هندمت 

القريبة من الشنريط الحندودي، وسنبقتها السنلطة الفلسنطينية باكتشناف وتندمير منا عشرات المنازل 

نفقنناً، ممننا جعننل القيننادات العسننكرية لجننيش االحننتالل تصننف ظنناهرة األنفنناق بأنهننا  25يزينند علننى 

 "أنبوب األكسجين للنشاطات المعادية". 

 سادسا: الصواريخ والقذائف

المواجهنة، باسنتخدامها ألسنلوب الصنواريخ دخلت المقاومة الفلسطينية مرحلة جديندة منن 

والقذائف، واستطاعت تهديد أمنن اإلسنرائيليين منن جننود ومسنتوطنين، وبوقنوع عندد منن القتلنى، 

ناهيك عن عدد أكبر من اإلصنابات، جنراء سنقوط قنذائف وصنواريخ المقاومنة علنى المسنتوطنات 

منن منعهنا، دخلنت المقاومنة منع اليهودية والمواقع العسكرية، وفشل كل محاوالت جيش االحتالل 

 االحتالل اإلسرائيلي في معادلة صراع جديدة.

وتنقسننم الصننواريخ لألنننواع التاليننة: صنننواريخ القسننام، قننذائف الهنناون، "آر بنني جننني"، 

"الياسين"، وصواريخ "البتار" المضاد للدروع، وجاء هذا التنوع في إنتاجها في ظنل منا نقنل عنن 

سننتخبارات العسننكرية "يوسنني كوبرفاسننر" أن بعننض المنظمننات رئننيس قسننم األبحنناث فنني هيئننة اال

تواصل محاوالتها الرتكاب هجمنات إسنتراتيجية داخنل إسنرائيل، علمنا بنأن الفلسنطينيين منا زالنوا 

 يواصلون إنتاج الوسائل القتالية بما فيها القذائف الصاروخية.

علنى اعتبنار صنواريخ  وتتفق جميع اآلراء اإلسنرائيلية السياسنية والعسنكرية علنى حند سنواء،

القسام خطراً متصاعداً على قوات االحتالل والمستوطنات في آن واحد، باستثناء بعض السياسيين 

الننذين خففننوا منننن وطأتهننا العتبنننارات سياسننية، ومنننهم "شنننمعون بيننريس" و"دوف فايسنننغالس" 

 المستشار الخاص لشارون الذي وصف الصواريخ بـ"األنابيب الطائرة"!

اق يقننول "آفنني ديختننر" رئننيس جهنناز األمننن الننداخلي "الشنناباك" فنني سننياق وفنني هننذا السنني

تقريننر أمننني قدمننه إلننى الحكومننة بننأن نظننام إطننالق صننواريخ القسننام نظننام مرتننب علننى نحننو يثيننر 

اإلعجاب، فثمة تدرج مننظم، يبندأ بالبحنث والتطنوير، يتلنوه إنتناج األجنزاء، فالتركينب، ثنم توزينع 

عنننن عملينننة اإلطنننالق، معتبنننراً أن تواجننند الجنننيش اإلسنننرائيلي فننني  األدوار ميننندانياً والمسنننؤولية

 األراضي الفلسطينية ال يساعد بالضرورة على منع إطالقها.

بل وصل األمنر بنبعض التقنارير األمنينة للحنديث عنن عندم قندرة رئنيس النوزراء "أرئينل 

ا رؤوس شننارون" علننى النننوم بسننبب مشننكلة الصننواريخ التنني أقسننم الفلسننطينيون أن يمطننروا بهنن

 تمرين

في ضوء دراستك للوحدة، كيف أثرت صواريخ المقاومة 



109 
 

 48اإلسرائيليين، بعد أن استصعب علنيهم القينام بعملينات استشنهادية داخنل المنناطق المحتلنة عنام 

 بسبب اإلجراءات األمنية المشددة.

وقنننننننند أثننننننننارت الصننننننننواريخ 

المتسنننننناقطةعلى "سننننننديروت" أزمننننننة 

 واسعة في الدولة 

 أبعادها الميدانية في  وتجلتالعبرية، 

 مستوطنة "سديروت" من خالل:

 .للمالجئ تحت األرضول الدوري الدخ -1

 زتعطل الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية -2

 زخلو المارة من الشوارع وكأن المستوطنة تخضع لنظام حظر التجول -3

ارتفنناع معنندل الفننرار مننن المسننتوطنة، حيننث أعننرب عنندد مننن المسننتوطنين عننن نيننتهم  -4

ق الفتنة علننى السنيارة كتنب عليهننا مغادرتهنا بسنياراتهم الخاصننة، وسنتقوم كنل عائلننة بتعلين

 "نحن السكان لسنا في المدينة، ولن ننام هنا بأي ثمن".

إعالن كثير منن سنكانها غضنبهم ونقمنتهم علنى شنارون وحكومتنه، ومننهم "إيلني موينال"  -5

رئيس البلدية الذي رأى أن ترك المدينة يعتبر تحقيقاً ألهنداف الفلسنطينيين، وأضناف "أننا 

خ القسام"، والتهديد بالقينام بهجنرة جماعينة حنال اسنتمرار تسناقط مثلهم أخاف من صواري

الصننواريخ، حيننث أن حننافالت خصصننت لنقننل مننن يرغننب مننن المسننتوطنة مغادرتهننا، 

عائلنة، إلنى بلندات مختلفنة، حينث  400إلنى  300وتوقعت المصادر أن يرحنل منا يقنارب 

إلينواء آخنرين ممنن  يسكن أقرباء لهم، وجرى العمل على تنظيم حملة في فنادق تنل أبينب

 يرغبون في ترك "سديروت"، والمشاركة في هذه الخطوة.

 وتؤكد التحليالت العسكرية أن عدة وسائل استخدمها الجيش لمنع إطالق الصواريخ، هي:

 الحمالت العسكرية المتكررة على شمال القطاع وشرقه، -1

 قصف الورش الصناعية والمخارط، -2

 توطنات المحاذية للقطاع،منظومات اإلنذار األمنية داخل المس -3

 الطلب من السلطة الفلسطينية نشر قواتها شمال غزة لمنع إطالق الصواريخ. -4
 

 التصور العسكري اإلسرائيلي للمدى الذي قد تصله صواريخ المقاومة الفلسطينية
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ولكن يبدو أن النذراع العسنكرية اإلسنرائيلية الطويلنة، أصنبحت عناجزة وعديمنة الجندوى 

بتكارات المقاومة المتتالية، إن كان في تصنيع الصواريخ المحلية أو بعمليات األنفناق في مواجهة ا

المفخخننة، بننل إن الخارجيننة اإلسننرائيلية أخننذت ينندها المقطوعننة وبنندأت عمليننة اسننتجداء لمسنناعدة 

 دولية، من خالل حملة دبلوماسية قامت بها لوقف إطالق صواريخ "القسام".

الصنناروخي علننى مسننتوطنات غننزة وبعننض التجمعننات  وشننكل تصننعيد المقاومننة لقصننفها

االستيطانية داخل الخط األخضنر المجناورة للقطناع وخاصنة فني النقنب، أزمنة سياسنية وعسنكرية 

إسننرائيلية، السننيما فنني ظننل الضننغوط التنني يمارسننها المسننتوطنون لوقننف عمليننات القصننف التنني 

ث خرجنوا فني مظناهرات كبينرة أصبحت توقع قتلى وجرحى وتدميراً كبيراً أكثر من ذي قبل، حين

في بعض المدن مطالبين بوقفها، علما بأن أهم البلدات التي استهدفتها صواريخ القسام هني: مديننة 

عسقالن، سديروت، كيبوتس يئيري، كفار سعد، كفار عنزة، نحنال عنوز، علينت، كيسنوفيم، نتينف 

 عتسرا، معبر كارني، فيكيم، نير عام، كيرم شالوم، نتيفوت.

الخبيننر األمنني واالسنتراتيجي "زئيننف شنيف" بإخفناق أجهننزة األمنن بإيجناد رد علننى  وقند أقنر

الصنننواريخ المحلينننة الصننننع علنننى مننندى السنننتة أعنننوام الماضنننية، معتبنننراً أن ذلنننك يشنننكل خطنننراً 

استراتيجياً على الدولة، وبحسبه فإن استنتاجين عسكريين مركزيين واستنتاج سياسي هام تنبع من 

 ى إيجاد رد على صواريخ القسام، وهذه االستنتاجات هي:واقع عدم القدرة عل

إذا كانت فني المسنتقبل هجمنات مشنابهة لسنالح صناروخي منن أراضني الضنفة علنى  -1

منندن إسننرائيلية، لننن يكننون إلسننرائيل مفننر مننن العننودة إلننى إعننادة احننتالل المنطقننة، 

 موضحاً أن هذه هي التعليمات الجديدة التي صدرت للجيش اإلسرائيلي.

مة الصواريخ الكبرى لحزب هللا في جنوب لبنان، والتني تسنتند إلنى الصنواريخ منظو -2

 التي تلقتها من إيران وسوريا.

وبالتننالي فإنننه إذا تعلمنننا مننن فشننل الجننيش اإلسننرائيلي حيننال صننواريخ القسننام، فمننن  -3

المشكوك فيه أن يكون إلسرائيل رد كاف على تهديد صنواريخ حنزب هللا، وحتنى لنو 

، سيواصل أكثر من مليون من السكان في شنمالي النبالد البقناء فني % منها80دمرت 

 المالجئ، أما مصانع المنطقة ومدارسها ستكون مغلقة.

 خطة خريطة الطريق، حيث -4

 أنه ال يوجد أي احتمال في

 أن تسير الخطة إذا ما بقيت

 ً  حماس ومقربوها مسلحة وتملك جيشا

 ً  بها يهدد إسرائيل.. هذه صيغة  خاصا

 س تسوية سياسية.حرب، ولي

 ابعا: صراع األدمغة وحرب المخابراتس

المقصننود بهننا، الحننرب السننرية غيننر المعلنننة بننين األجهننزة األمنيننة اإلسننرائيلية وخاصننة 

الشنناباك، وبننين قننوى المقاومننة وخاصننة األجنحننة العسننكرية، وقنند أخننذت هننذه الحننرب العدينند مننن 

جحنة التني نفنذتها قنوى المقاومنة ضند أجهنزة األشكال والمراحل، لعنل أهمهنا العملينات األمنينة النا

األمن اإلسرائيلية خالل انتفاضة األقصى، وقد شهدت السننوات األخينرة عندة محناوالت للتعنّرض 

 لضباط االستخبارات، عن طريق عمالء مزدوجين.

مننن جهننة أخننرى، فقنند تبنندى نجنناح المقاومننة فنني صننراعها االسننتخباري مننع المخننابرات 

( للمقنناومين Profileلفشننل فنني تحدينند المواصننفات الجماعيننة المشننتركة )اإلسننرائيلية، مننن خننالل ا

منفذي العمليات الفدائية كي يتم تحديد إستراتيجية مضادة، ولم يتم وضع مواصفات دقيقة مشنتركة 

لهم، ألنهم عكسوا التركيبة االجتماعية للشعب الفلسطيني، فمنهم المتدين والعلماني، ومنهم المتعلم 

م، ومنننهم المتننزوج وأب األوالد، ومنننهم األعننزب، ومنننهم الشنناب ومننن هننو فنني ومحنندود التعلنني

 منتصف العمر، ومنهم ابن القرية، وابن مخيم الالجئين، وابن المدينة.

شكل تصعيد المقاومة لقصفها الصاروخي على 

التجمعات االستيطانية أزمة سياسية وعسكرية إسرائيلية، 

الضغوط التي يمارسها المستوطنون لوقف عمليات  مع

قتلى وجرحى وتدميراً كبيراً أكثر من  توقعأ القصف التي

 .ذي قبل
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وقند تجلنى هنذا الفشنل مننن خنالل منا عنرف بننـ"ضياع المواصنفات المشنتركة"، ففني حننين  

مناس والجهناد، فوجئنت المخنابرات بقيت الخلفينة الدينينة لندى معظنم االستشنهاديين منن عناصنر ح

باستشهاديين جدد من الجبهة الشعبية وحركة فتح، وفي حين أيقن رجال األمن أن منفذي العمليات 

االستشهادية هم من الشبان، خرجت لهم سلسلة طويلة منن الفتينات ممنن نفنذن عملينات استشنهادية 

 موجعة.

األنفننناق، فحسنننب الننندوائر كمنننا تجلنننى انتصنننار المقاومنننة االسنننتخباري علنننى صنننعيد حنننرب 

العسكرية نجح المقاومون في حفر بعض األنفاق المفخخة على مسمع ومرأى من قوات االحتالل، 

إذ أن أحنند األمكنننة التنني بنندئ الحفننر فيهننا يبعنند سننتمائة متننر فقننط عننن أبننراج المراقبننة العسننكرية 

ى هننذه األبننراج المنتشننرة علننى طننول الشننريط الحنندودي، علمننا بننأن الجنننود الننذين يتمركننزون علنن

مكلفون بمراقبة ورصد كل ما يجري في المنطقة وعلى بعد كيلومترين على مدار الساعة، كما أن 

هذه المنطقة التي حفر فيها النفق، تخضع لرصند متواصنل منن قبنل عندد منن طنائرات االسنتطالع 

 التي تنقل أي تحرك مشبوه إلى قيادة الجيش، مهما كان التحرك بسيطا.

فني النجناح االسنتخباري للمقاومنة، يكمنن فني أن بعنض المنناطق التني حفنر  األكثر خطنورة

فيها المقاومون أنفاقهم سبق لقوات االحتالل أن قامت بتجريفها أكثر منن منرة، ويكناد ال يخلنو ينوم 

 ال تصل فيه قوات االحتالل للمنطقة وتجري فيها عمليات تمشيط.

ل األجهنزة األمنينة فني الوصنول إلنى بل إن أكثر ما أثنار غضنب قنادة الجنيش يكمنن فني فشن

خيط رفيع لعمليات األنفاق، السيما وأن عددا كبيرا من المقاومين يشتركون في تنفيذها وإعندادها، 

وتستغرق زمنا ال يقل عن أربعة أشنهر، ولعنل ذلنك منا دعنا المراسنل العسنكري "ألنون بنن دافيند" 

م والتحضنيرات تلنزم اسنتخدام عشننرات للقنول: النذي يثينر الحننق والمنرارة أن عملينات بهنذا الحجن

 العناصر في التحضير لها، فهل يعقل أال تنتبه المخابرات لهذه التحضيرات؟

فيما شدد "روني دانيئيل" على أن الفشل االستخباري يمثل فني المقابنل نصنرا غينر مسنبوق 

رصند فني مجنال اسنتخبارات المقاومنة، فقندرتها علنى إخفناء مخططاتهنا علنى النرغم منن وسنائل ال

 المتعددة التي توظفها إسرائيل وعلى مدار الساعة يشكل إنجازا غير مسبوق لها.

 ثامنا: أسر الجنود والمستوطنين 

تعد  عمليات أسر الجنود والمستوطنين من أجل التفاوض عليهم لتحقيق أهداف وطنية، سمة 

ت بتنوعهننا وبطرائننق بننارزة تميننزت بهننا المقاومتننان الفلسننطينية واللبنانيننة، وكشننفت تلننك العمليننا

تخطيطها وتنفيذها عن ذكاء شديد وإبداع متميز، والمتتبع لألحداث يتضح له مندى االهتمنام البنالغ 

الذي توليه قنوى المقاومنة لقضنية األسنرى، حينث أن هنذا الندور تعّمند بالندم خنالل مسنيرة سننوات 

لعديند منن عملينات طويلة نفذت فيهنا األجنحنة العسنكرية لقنوى المقاومنة، وخاصنة حركنة حمناس ا

 األسر لجنود ومستوطنين.

ولعل نجاح قوى المقاومة بأسر جندي إسرائيلي خالل عملية "الوهم المبدد" النوعية بتاريخ 

، وأسننننر المقاومننننة اللبنانيننننة لجنننننديين خننننالل عمليننننة "الوعنننند الصننننادق" بتنننناريخ 25/6/2006

اومتنان خنالل سننوات الصنراع ، أعادت إلى األذهان عمليات األسنر التني نفنذتها المق12/7/2006

 مع االحتالل.

وتعد  حركة حماس الفصيل األكثر بروزا النذي تمكنن منن القينام بعملينات أسنر لجننود داخنل 

األرض المحتلننة، حيننث جننرت العدينند مننن العمليننات النوعيننة فنني تنناريخ المقاومننة لكنهننا كانننت فنني 

األخيننرة فنني هننذا المسلسننل الخننارج، فيمننا كننان الجننندي "جلعنناد شنناليت" هننو آخننر حالننة وليسننت 

المتواصل، وقد كان الهدف دائما وما زال األسرى والمعتقلين في السجون.. تلك القضية اإلنسانية 

 التي يغمض العالم عينيه عنها.

 وقد اعتبر خبراء ومحلّلون

 ات ـأّن لجوء المقاومة إلى عملي

 خطف العسكريّين يأتي في طور

 إحياء إستراتيجية ثابتة اعتمدتها

 تمرين

فوجئ اإلسرائيليون بقدرة المقاومة على محاوالت تنفيذ 

عمليات أسر لجنودهم، لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين،، تكلم 

 عن أبرز هذه المحاوالت، وطرق المقاومة في تنفيذها.



112 
 

 المقاومة منذ زمن بعيد، السيما 

 دّدة من ـوأّن هناك عوامل متع

شننأنها أنت تسنناعد فنني اعتمنناد هننذه اإلسننتراتيجية، وفنني الوقننت ذاتننه هننناك عوامننل تعتننرض سننبيل 

تطبيقهنا بالشنكل المطلنوب، خاصننة وأّن مثنل هنذه العملينات ذات جنندوى سياسنيّة ودوليّنة أكبنر مننن 

 باقي أشكال المقاومة.

 أسر الجنود من قِبَنل المقاومنة يعند  إسنتراتيجية ثابتنة، ولنم تكننت حادثنة األسنر فني ولذلك فإنّ 

عملية "كرم أبو سالم" أمراً جديداً، فالسنوات الماضية كلّهنا شنهدت محناوالٍت عندَّة؛ منهنا منا نجنح 

ومنهننا مننا فشننل، ومننن العوامننل األساسننية التنني تنندفع إلننى اعتمنناد مثننل هننذه اإلسننتراتيجية مننن قِبَننل 

المقاومة، قضية األسرى الذي تحتجزهم سلطات االحتالل في سجونها، السيّما أّن أعندادهم كبينرة 

وهناك جزٌء منهم من أصحاب األحكام المرتفعة.. وال يمكن أنت تفرج إسرائيل عنهم بسهولة إذا لم 

 يكنت هناك ثمٌن مقابل. 

الضنغوط الخارجينة التني تُفنَرض أّما العامل اآلخر فيتمثّل في أّن الموقف الندولي بالتحديند و

قند  48على الفلسطينيين فني حنال تنفينذ عملينة فدائينة ضندّ أهنداف إسنرائيلية بالنداخل المحتنّل عنام 

يُنَظر إليها على أنّها تستهدف مدنيّين، لكن في حال أسر الجنود فهذه النظنرة ال توجند؛ ألّن الهندف 

نيف اإلسنرائيليين بنين عسنكرّي ومندني واضٌح وال جدال بخصوصه، منع العلنم بأننه ال يمكنن تصن

بشكٍل دقيق، فالغالبية هي إّما أنها تخندم فني الجنيش أو أنهنا كاننت تخندم فني الماضني، أو أنهنا منن 

 العسكريين االحتياط.

ومع ذلك تبقى إمكانية تطبيق هذه اإلستراتيجية على الواقنع الفلسنطيني وإمكانينة النتحّكم بهنا 

 اللبناني، مرتبطنة بمجرينات إدارة القضنية منن قِبَنل المقاومنة أمنيّناً كما هو الحال من قِبَل حزب هللا

وسياسياً بذكاٍء، وضمن جغرافيا آمننة وشنديدة السنرية يمكنن أنت تُتَنّوج بتسنجيل نجناحٍ اسنتراتيجي، 

 وهو اإلفراج عن األسرى.

مننن جهننة أخننرى، فإنننه يبنندو مننن الصننعب أنت يكننون االعتمنناد علننى أسننر الجنننود أساسنناً فنني 

عمليات المقاومة بشكٍل كامٍل، إذت أّن هناك عوامل مهّمة في هذا الجانب تتمثّل فني طبيعنة التركيبنة 

الجغرافيننة لألراضنني الفلسننطينية سننواًء فنني الضننفة أو القطنناع والتنني ال تسنناعد فنني سننهولة إخفنناء 

 المختََطفين من قِبَل االحتالل، أو حتى إمكانية نصب كمائن لالختطاف.

لعامل الثاني في وجود أولويات يفرضها الواقنع، فمنثالً هنناك جملنة منن القضنايا فيما يتمثّل ا

األساسية في القضية الفلسطينية، والتي تحتاج لردٍّ ومقاومنة بأشنكال مختلفنة، فالعندوان المتواصنل 

وكذلك تهويد القدس ومصادرة األراضي وعمليات القصف واستهداف المدنيّين؛ كّل هذه األحنداث 

مقاومة باالنتظار لمدّةٍ طويلة دون الرد على الجرائم اإلسرائيلية، وهو بالتالي ما يدفعها ال تسمح لل

 الستغالل أّي فرصٍة سانحة.

 

 

 

 

 

 برز عناصر المقاومة الفلسطينية المسلحةملحق توضيحي أل
 

 نتائجها الميدانية استهدافاتها أساليب المقاومة

الجننننننننننننننننننننننننننننننننود  إطالق األعيرة النارية

 نوالمستوطني

 زيادة عدد القتلى اإلسرائيليين -

 رفع وتيرة االحتياطات األمنية -

 صعوبة حركة اإلسرائيليين في الضفة والقطاع -

المسننننننننننننننننتوطنات  الكمائن المسلحة

والمواقننننننننننننننننننننننننننع 

 تحميل دولة االحتالل أعباء مادية وعسكرية -

 خلق بيئة عدم استقرار للمستوطنين -
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 هجرة عكسية هربا من المستوطنات - العسكرية

بننننننننننل المتفجننننننننننرة القنا

 والسيارات المفخخة

الجننننننننننننننننننننننننننننننننود 

والمسننننننننننننننتوطنين 

والمرافننننننننننننننننننننننننق 

 االقتصادية

 خلق حالة رعب وهلع جماعية -

 استنفار أمني شامل واستدعاء قوات االحتياط -

 تعطيل العديد من مظاهر الحياة الطبيعية -

 أضرار اقتصادية كبيرة -

الشننوارع ووسننائل  العمليات االستشهادية

النقنننل والتجمعنننات 

 التجارية

 تدمير نفسية جيش االحتالل والمستوطنين -

 هز استقرار المستوطنين بصورة لم يسبق لها مثيل -

 إشغال اإلسرائيليين بتوفير وسائل الحماية -
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 غزة. – التابع لجامعة األمة للتعليم المفتوح  Moodleنظام 

  :أقسام الفصل 

 1948حرب العام : القدس عشية أوالا 

ا   1967قرار ضم القدس بعد العام : ثانيا

ا   1967: االستيطان ومخططاته في القدس بعد ثالثا

ا   التهجير من القدس.. أنواعه وأساليبه: رابعا

  هدم البيوت: خامساا 

 : سحب الهوياتسادساا 

ا   تهويد التعليم: سابعا

ا   ع االقتصاديةوضا: األثامنا

ا   نتهاك المقدسات: اتاسعا

 تهويد األسماء العربية واإلسالمية :عاشراا 

 تهجير الفلسطينيين من مدينة القدس: حادي عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 

تعتبر القدس من أقدم المدن في التاريخ اإلنساني، وقد حظيت بمكانة خاصة ومقدسة لدى 

مرة في التاريخ، وترجع نشأتها  18اؤها أكثر من أتباع الرساالت السماوية، وقد هدمت وأعيد بن

ق.م. سكنها العرب  3000سنة ق.م، حيث شيدها الكنعانيون، ومنحوها اسمها، وفي  5000إلى 

شماالً، وعلى  31.52اليبوسيون، وأقاموا المدينة في مكانها الحالي، وهي تقع على خط العرض 

 ح البحر.  م عن سط892وترتفع  شرقي جرينتش، 35.13خط الطول 

أطلق اليبوسيون عليها اسم مدينة السالم، نسبة إلى سالم أو شالم "إله السالم" عندهم، وقد و

ظهرت في هذه المدينة جماعة آمنت بالتوحيد برعاية ملكها "ملكي صادق"، وقد وسع ملكي 

ألسماء صادق المدينة وأطلق عليها اسم "أور سالم" أي مدينة السالم. وحملت القدس العديد من ا

 التعدد إال أنها حافظت على اسمها الكنعاني العربي. عبر مراحل التاريخ، ورغم هذا

شيدت النواة األولى للقدس على تالل الظهور )الطور أو تل أوفل(، المطلة على بلدة وقد 

سلوان، إلى الجنوب الشرقي من المسجد األقصى، لكن هذه النواة تغيرت مع الزمن وحلت محلها 

 يسية تقوم على أربعة جبال: نواة رئ

 ليه مسجد الصخرة والمسجد األقصى،جبل موريا )ويعني: المختار( القائم ع -1

ود، )ويعني: الجبل المشمس الجاف(، وهو ودا جبل صهيون، وهو يعرف بجبل النبي -2

 المقدس األربعة، يشكل الجزء الجنوبي الغربي من جبال بيت
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 أكرا، حيث توجد كنيسة القيامة،  جبل -3

ل بزيتا )ويعني: بيت الزيتون( في الشمال الشرقي للمدينة بين باب الساهرة وباب جب -4

 حطة، وهي المرتفعات التي تقع داخل السور فيما يعرف اليوم بالقدس القديمة.

أحيطت مدينة القدس القديمة باألسوار، كان آخرها السور الحالي الذي بناه السلطان وقد 

دما ضاقت المدينة بسكانها من المسلمين والمسيحيين، انتقل هؤالء العثماني سليمان القانوني، وعن

للتوسع خارج أسوار البلدة القديمة تجاه الغرب، مستفيدين من حالة األمن التي انتشرت في العهد 

 .ة من األراضي في منطقة غرب القدسالعثماني، وحيازتهم لملكيات كبير

والمسيحيين ثم لحق بهم اليهود، وخاصة وأول من سكن هذه المنطقة العرب من المسلمين 

، ثم تصاعد 1929و 1920بعد أن أدى النزاع حول حائط البراق )المبكي( بين المسلمين واليهود 

( مع تصاعد المشروع المشروع 1939ـ1936و 1933التوتر السياسي في الثالثينات )

ليهود من األحياء الصهيوني وتأزم العالقة بين الطرفين، وترتب على هذا الصراع هجرة ا

اإلسالمية إلى األحياء الجديدة خارج السور، إلى أن غادرت آخر أسرة يهودية تلك األحياء في 

.1936سنة  َرتت أو هُِجَرتت  . وبالتالي فإن األمالك اليهودية ـ على قلتهاـ في الحي بيعت أو أُّجِ

أسس معمارية حديثة. كما وقد أطلق على ذلك الجزء الغربي "القدس الجديدة"، حيث بنيت على 

 عرفت باسم "القدس الغربية". 

 تهدف االستيطان اليهودي وقد اس

 القدس أكثر من غيرها من أنحاء فلسطين،

حيث أقيمت العديد من األحياء اليهودية في 

 القدس منذ النصف الثاني

ب، ، في منطقة جورة العنا1850من القرن التاسع عشر، حيث أقيم حي "يمين موسي"، سنة 

ليكون نواة لألحياء اليهودية في المدينة، ثم حي "مئاه شعاريم" في منطقة المصرارة، و "مأقور 

 . 1858حاييم" في المسكوبية سنة 

تأسيس أول بلدية للقدس، ما أسرع أن زاحم اليهود العرب  1863وشهد العام 

اهم مساهمة كبيرة في الفلسطينيين للسيطرة عليها، وخاصة في عهد االحتالل البريطاني، الذي س

تغيير البنية القانونية والتشريعية لحيازة األراضي في فلسطين، وقام بتغيير قوانين الهجرة 

والجنسية، والتي ساهمت في انتقال األراضي لليهود وتسللهم بأعداد كبيرة إلى فلسطين، بعد أن 

تضم األحياء اليهودية في  كان محظورا عليه ذلك، هذا إضافة إلى اإلجراءات اإلدارية التي كانت

 مدينة القدس إلى المخطط البلدي، بينما تستثني األحياء العربية.

كان المخطط البلدي في العهد البريطاني يمتد ناحية الغرب، ويضم األحياء اليهودية 

التالية: "جفعات شاؤول، وشخنات مونتفيوري، وبيت مكيرم، وشخنات مبوعليم، وبيت فجان" 

، بينما اقتصر االمتداد من الجهتين الجنوبية كيلومتراتأسوار المدينة سبعة التي تبعد عن 

  .على بضعة مئات من األمتاروالشرقية 

وقفت حدود البلدية أمام مداخل القرى العربية المجاورة للمدينة، ومنها قرى عربية و

لعيسوية، وعين كبيرة بقيت خارج الحدود مثل: "الطور وشعفاط ولفتا، ودير ياسين، وسلوان، وا

 كارم، والمالحة، وبيت صفافا" على الرغم من أن هذه القرى تعتبر من ضواحي المدينة. 

، حيث ضّمت حدود البلدية القديمة وقطاعاً 1921ثم جرى ترسيم الحدود البلدية سنة 

ً بعرض  متر، على طول الجانب الشرقي لسور المدينة، باإلضافة إلى أحياء باب  400عرضيا

رة ووادي الجوز والشيخ جراح من الناحية الشمالية. ومن الناحية الجنوبية انتهى خط الساه

 الحدود إلى سور المدينة فقط، أما الناحية الغربية، التي تعادل مساحتها أضعاف القسم الشرقي، 

 

فقد شملتها الحدود الحتوائها 

على تجّمعات يهودية كبيرة، باإلضافة 

ة )القطمون، إلى بعض التجّمعات العربي

موريا القائم عليه مسجد جبال، هي:  4قامت القدس على 

يعرف بجبل و صهيون، الصخرة والمسجد األقصى،

بزيتا ويعني و، أكرا، حيث كنيسة القيامةوود، ودا النبي

 .بيت الزيتون

  تمرين:

ترك اليبوسيون بصماتهم التاريخية المبكرة على مدينة 

القدس..اذكرها مع الشرح، مشيراً إلى أهم معالمهم التاريخية 

 الباقية حتى اليوم.
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والبقعة الفوقا والتحتا، والطالبية، 

 .والوعرية، والشيخ بدر، ومأمن هللا(

، وجرى بموجبه توسيع منطقة 1946البلدية، فقد ُوِضع سنة  أما المخطط الثاني لحدود

خدماتها، غير أن التوسيع تركز أيضاً على القسم الغربي ليتسنى استيعاب وضم األحياء اليهودية 

. وفي الجزء الشرقي أضيفت قرية 1931ة التي بقيت خارج منطقة التنظيم العام سنة الجديد

 20.199وبلغت مساحة المدينة وفق هذا المخطط ، ن الناحية الجنوبية، وادي الجوزسلوان م

 ً  التالي:على النحو توزعت ملكيّتها  ،دونما

 %13.86  أمالك مسيحية %40 أمالك إسالمية 

 %2.9 أمالك حكومية وبلدية %26.13 أمالك يهودية

 %100 المجموع %17.12 طرق وسكك حديدية

ً سنة  4130وازدادت المساحة المبنية من  ً سنة  7230إلى  1918دونما . 1948دونما

( ليوصي مرة أخرى بتدويل القدس. وقد نص القرار 1949 -1947قرار التقسيم والتدويل )وجاء 

ً من ( يقع بين الدولتين العربية CorpusSeparatumفصاًل" )على أّن القدس ستكون "كيانا

واليهودية، ويخضع لنظام دولي خاص، تتولى األمم المتحدة إدارته بواسطة مجلس وصاية يقام 

لهذا الغرض. كما أنّه عين حدود القدس الخاضعة للتدويل بحيث شملت، إضافةً إلى المدينة ذاتها، 

 ين كارم وموتسا وقالونيا غربا، وشعفاط شماالً.أبو ديس شرقاً، وبيت لحم جنوباً، وع

وقد تمكن الصهاينة من فرض المزيد من الحقائق على األرض، خالل فترة االحتالل 

 ، كان من أهمها: 1948-1918البريطاني 

ـ التأكيد على مركزية القدس في المشروع الصهيوني، من خالل تكثيف االستيطان في ا لمدينة، 1

إلى  33971، وزادت أعدادهم من 1948-1918وطنة فيها ما بين عامي مست 31حيث أسسوا 

مرات، مستفيدين من التسهيالت البريطانية في هذا  ثالث من اقترب بمعدل نسمة،أي 100000

 المجال.

ـ تعزيز مكانة القدس من خالل جعلها مقرا مركزيا للمؤسسات الصهيونية العاملة في مجال 2

 ل والتعليم والصحة واالقتصاد.الهجرة واالستيطان والتموي

 

  1948حرب العام أوالا: القدس عشية 

سيطرة الحركة الصهيونية على الجزء الغربي من المدينة، في  1948نتج عن حرب العام 

حين فشلت في السيطرة على الجزء الشرقي منها، والذي يقوم فيه مسجدي قبة الصخرة والمسجد 

 30واألردنية بتاريخ  طات اإلسرائيليةلأن وقعت الس األقصى، ثم قسمت المدينة قسمين بعد

على اتفاق لوقف إطالق النار، بعد أن تّم تعيين خّط تقسيم القدس  1948تشرين الثاني )نوفمبر( 

 . 1948تموز )يوليو(  22بين القسمين الشرقي والغربي للمدينة في 

ّزعت حدودها نتيجة خّط وقف كانت القدس قد قُسمت، وتو 1948وهكذا، فإنه مع نهاية سنة 

 النار بحسب الجدول التالي:   

 1948توزيع حدود القدس بعد وقف إطالق النار 

ً  2.220 مناطق فلسطينية تحت السيطرة األردنية 1  %11.48 دونما

ً  16.261 مناطق فلسطينية محتلة 2  %84.12 دونما

 %4.39 دونماً  850 مناطق حرام ومناطق لألمم المتحدة 3

ً  19.331 لمجموعا  %100 دونما
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 1949آذار )مارس(  4في ” اإلسرائيلي”هكذا وبعد اتفاق الهدنة بين الطرفين األردني و

ً مع الموقف السياسي لكّل منهما، المعارض لتدويل  تأّكدت حقيقة اقتسام القدس بينهما، انسجاما

 .دية القدس العربية الشرقيةت لبلأُجِريت أول انتخابا 1951تموز )يوليو(  13المدينة. وفي 

لَتت البلدية تعيين حدودها البلدية وتوسيعها اهتماماً خاصاً، وذلك الستيعاب الزيادة  وقد أوت

السكانية ومواجهة استفحال الضائقة السكنية. وصودق على أول مخطط يبيّن حدود بلدية القدس 

 . 1952نيسان )إبريل(  1)القدس الشرقية( في 

ورأس العمود، ق التالية إلى مناطق صالحية البلدية: قرية سلوان، وجرى ضّم المناط

وأصبحت المساحة الواقعة ضمن ، ، والجزء الجنوبي من قربة شعفاطوالصوانة، وأرض السمار

 . 2كم 3بينما لم تِزد مساحة الجزء المبنّي منها على  2كم 6.5صالحية البلدية 

يع حدود البلدية التي كانت ضيّقة نتيجة ، قّرر مجلس البلدية توس9571شباط  12وفي 

القيود التي وضعها "كاندل" لمنع البناء على سفوح جبل الزيتون والسفح الغربية والجنوبية لجبل 

المشارف )جبل سكوبس(، باإلضافة إلى وجود مساحات كبيرة تابعة لألدتيرة والكنائس، ووجود 

ن أغلبية األرض مشاعاً ولم  تجر في شأنها أية تسوية )مثل الشيخ جراح مشكالت أخرى، مثل كوت

 وشعفاط(. 

مشروع توسيع حدود  1958وهكذا، ناقش مجلس مدينة القدس في حزيران )يونيو( 

متر من كال جانبي الشارع الرئيسي المؤدي إلى  500البلدية شماالً، بحيث تشمل منطقةً عرضها 

 رام هللا وصوالً إلى مطار قلندية. 

موضوع توسيع حدود البلدية، بما في ذلك وضع مخطط هيكلي رئيسي واستمّرت مناقشة 

، أعلن تحويل بلدية القدس 1959، من دون نتيجة. وفي أيلول )سبتمبر( 1959للبلدية حتى سنة 

 إلى أمانة القدس، لكنت هذا التغيير في االسم لم يتبعته تغيير في حجم الميزانيات أو المساعدات. 

، كان هناك توصية بتوسيع حدود بلدية القدس 1963انتخابات سنة ، بعد 1964وفي سنة 

أوقف المشروع، وبقيت حدود البلدية على 1967(، لكن نشوب حرب 2كم 75لتصبح مساحتها )

 ما كانت عليه في الخمسينيات.

 ت السيطرةـأّما القدس الغربية تح

 اه الغربـفقد توّسعت في اتج اإلسرائيلية

ت إليها أحياء جديدة منها: كريات يوفال، وكريات مناحم، وعين غانيم، والجنوب الغربي، وضمّ 

 كلم مربع. 38وقرى عين كارم، وبيت صفافا، ودير ياسين، ولفتا، والمالحة، لتبلغ مساحتها 

ثم أعيد  1964وقد شرعت بلدية القدس الغربية في إعداد مخطط هيكلي للمدينة سنة 

 .1968تصميم المخطط سنة 

 1948لقدس بعد العام استيطان ا 

بدأت أعمال االستيطان في مدينة القدس مباشرة بعد سقوط األحياء العربية في الشطر الغربي 

 ، حيث شهدت القدس هجرة يهودية جماعية بدأت في أواخر شهر ديسمبر1948من المدينة عام 

موشيه طلب المقدم  1949 ، استهدفت قرية عين كارم العربية، وفي منتصف شهر مارس1948

رة من  ديان، الحاكم العسكري في القدس، توطين اليهود فوراً في األحياء العربية الجنوبية المهجَّ

المدينة، )تلبيوت، رمات رحيل، أبو ثور(  كجزء من فرض الحقائق على األرض قبل أن 

 للضغط الدولي.” إسرائيل“تتعرض 

الجزء الغربي من القدس  ، كانت جميع األحياء العربية سابقا في1949بنهاية مارس و

، تم إسكان بضع 1949)باستثناء أبو ثور( مأهولة باليهود، معظمهم مهاجرون جدد. وفي صيف 

مئات من المهاجرين الجدد من أوربا الشرقية، في دير ياسين، على الرغم  من االحتجاج الشديد 

يون، من بينهم مارتن الذي قدمه رجال فكر كبار من المستوطنين اليهود في فلسطين إلى بن غور

بوبر، وعكيفا ارنست سيمون، لخصوصية دير يا سين وما حدث فيها من أعمال القتل من قبل 

 العصابات الصهيونية، ومن ثم الخوف من ردات فعل عنيفة. 

ملت السلطات اإلسرائيلية مع مدينة كيف تعا: تمرين

 ؟1948القدس سياسياً وسكانياً بعد حرب العام 
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إال أن تلك الدعوات لم تلق آذانا صاغية، فبعد سنة من مذبحة دير ياسين، أقيمت مستوطنة 

أنقاض دير ياسين. وحضر تدشين المستوطنة بعض الوزراء وكبار  )جفعات شاؤول "ب" (على

 الحاخامات، ورئيس بلدية القدس. 

رة قد جاءت في  ، من قبل 1948سبتمبر  23كانت أول توصية بإسكان القرى العربية المهجَّ

الحاكم العسكري العام، العميد أفنير. "و كان الهدف من ملء المناطق والقرى العربية في القدس 

وبقية فلسطين بالسكان اليهود، ال يقل أهمية عن توطين المهاجرين الجدد، إذا لو بقيت هذه 

ضعيفا في مطالبتها بالحصول على ” إسرائيل“المناطق خالية من السكان المدنيين "سيبدو موقف 

 مكاسب إقليمية عندما تبدأ المفاوضات حول رسم الحدود". 

فايتس "أنها ستغري الالجئين العرب الذين سيحاولون  ىالقرى المهجرة، كما رأكما أن بقاء 

التسلل والعودة إلى قراهم". وقد مثل توطين المهاجرين اليهود في بيوت فلسطينية مهجورة 

عالمة بارزة في العمل االستيطاني في تلك المرحلة، سواء في مدينة القدس أو بقية المدن 

 يل. إسرائ الفلسطينية األخرى التي أصبحت جزءاً من

 األولى خالل السنوات وقد تمكنت إسرائيل

 الحتالل المدينة من بناء أكثر من خمسين

 الغربي مستوطنة، وقع معظمها في المحيط

كما أقيمت فوق أنقاض البلدات العربية  للقدس،

 أو ،١٩٤٨ عام منذ أصحابها تهجير تم التي

 القدس محيط في وقفية وأميرية أراضي فوق

 ة.البلدي حدود وداخل

  :ا  1967قرار ضم القدس بعد العام ثانيا

خالل األسابيع ، و1967في عام ”اإلسرائيلي“بعد سقوط مدينة القدس مباشرة تحت االحتالل 

بدمج ”اإلسرائيلية“تلت االحتالل، وقبل ضم المدينة رسميا، قامت السلطات  يالثالث األولي الت

وابة العبور بين شطري المدينة ما بين سنتي شطري المدينة، بإزالة بوابة مندلباوم، التي شكلت ب

1949-1967 ً   طالق النار القديم.إإلى جنب مع بقية إشارات خط وقف  ، جنبا

خطوطها بين شطري المدينة، وجرى توحيد شبكات المياه  ومدت شبكة الباصات اإلسرائيلية

عوائق المادية والمجاري والمرافق الصحية وخدمات الكهرباء والهاتف على عجل، وأُزيلت ال

ع والالفتات، ووضعت رافت اللغة العبرية على أسماء الشوالتي كانت تقسم المدينة، وأضي

 إشارات ضوئية جديدة لتوجيه حركة السير من البلدة القديمة وإليها. 

، على الرغم من كون اإلجراءاتوقد ساهمت بلدية القدس الغربية بشكل فعال في جميع هذه 

 م العسكري وتنطبق عليها قواعد القانون الدولي للمناطق الخاضعة لالحتالل.المدينة خاضعة للحك

بدأت إجراءات فرض السيطرة رسمياً علي المدينة بسرعة، من خالل الضم واالستيطان. من 

 خالل إجراء السلطات المحتلة إلحصاء سكاني للمناطق التي سيتم ضمها. 

تاللها تم سن ثالثة قوانين بتاريخ حاابع قانوني على المناطق التي تم وإلضفاء ط

، وقانون 1967( لسنة 11، وهي قانون تعديل قانون أنظمة السلطة والقضاء )رقم 27/6/1967

 . 1967؛ وقانون المحافظة على األماكن المقدسة لسنة 1967لسنة  6تعديل قانون البلديات رقم

والقانونية على القدس ومن ثم صدرت سلسلة أخرى من القوانين الستكمال السيطرة السياسية 

 أهمها:

ن الغائبين يقانون "أمالك الغائبين"، والذي تم بموجبه السيطرة على أمالك الفلسطيني -1

 بسبب الحرب أو أية أسباب أخرى، ونقلها في وقت الحق للمستوطنين.

على األمالك العربية، ”اإلسرائيلية“قانون "التعويض"، واستهدف تكريس السيطرة  -2

 فة الشرعية.الص وإعطائه

القدس بدأت أعمال االستيطان في 

سقوط األحياء العربية في الشطر  فور

، حيث شهدت 1948عام  هاالغربي من

هجرة يهودية جماعية بدأت أواخر 

 ذلك العام.
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. وذلك لتمكين 24/8/1968ة القديمة" في دقانون "استرجاع اليهود لعقاراتهم في البل -3

 اليهود من استعادة المنازل التي كانت مملوكة أو مؤجرة لهم من العرب.

على ”اإلسرائيلي“، لفرض اإلشراف 1969قانون "اإلشراف على المدارس"، لسنة  -4

ئيلية، ا، بما فيها الحصول على تراخيص إسرس العربية، وفرض قيود عليهارالمدا

 واإلشراف الكامل عليها. 

وانين االستمالك، وهدفها السيطرة على األراضي في القدس بحجة المنفعة العامة، وهي ق -5

 وسيلة فعالة لطرد الفلسطيني من أراضيهم وتهجيرهم.

في القدس  مةاإلقا"، وهو يقيد الحق للمقدسي في 1952” إسرائيل“"قانون الدخول إلى  -6

 بشروط.

في القدس إذا ما أقاموا  اإلقامة"قانون العودة"، حيث يتم سحب الهوية من المقدسيين من  -7

 خارج القدس لمدة معينة.

 على القدس اإلسرائيليةسلسلة القوانين الستكمال السيطرة 
 

 العودة  أمالك الغائبين

 التعويض "إسرائيل"دخول 

 اإلشراف على المدارس االستمالك
  يةاليهودالعقارات استرجاع 

بوضع هذه القوانين من قبل حكومة حزب العمل، تم وضع اللبنة األولي في السيطرة على 

 . 1948المدينة، حيث أصدرت مرسوماً يستند إلى "قانون أنظمة السلطة والقضاء" لسنة 

 ألف 72ويسري بموجبه "قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها" على مساحة تبلغ نحو 

كم كانت ضمن حدود أمانة القدس(، وتضم تلك المساحة القدس القديمة، باإلضافة  6دونم،)منها 

 جنوباً إلى مطار قلندية شماالً.إلى المناطق المحيطة بها والتي تمتد من صور باهر 

ديموغرافي، استهدف ضمان السيطرة على  -رسمت حدود المنطقة بناء على منظور أمني

خط الحدود عبر أودية دفاعية، أما االعتبار المهم اآلخر الذي قاد إلى رسم رؤوس التالل ومرور 

حدود المنطقة التي ضمت، فكان تقليص عدد السكان العرب فيها، والحفاظ على أغلبية يهودية في 

 القدس بعد توحيدها. 

كما أصدر وزير داخلية  ،ل ضواحي آهلة كالعيزرية وأبو ديسوهذا ما يفسر استثناء وفص

ً في الجريدة الرسمية يقضي بإلحاق منطقة القدس الموسعة بمنطقة صالحية اال حتالل إعالنا

مجلس بلدية القدس اليهودي. وبذلك توسعت منطقة الصالحية ثالثة أضعاف، وأصبحت تعادل 

أغسطس، قررت الحكومة أن تفوض إلى  18% من مجموع مساحة الضفة الغربية، وفي 20

 اء واإلسكان في "القدس الكبرى".رئيسها تسريع عمليات البن

تبع ذلك مباشرة، حل أمانة القدس العربية برئاسة الراحل روحي الخطيب.بعد أن رفض 

تعيينهم في بلدية القدس الغربية اإلسرائيلية، معتبرين ذلك بمثابة اعتراف رسمي منهم "بقبول 

 ".من القدس” إسرائيل“مبدأ ضم القدس العربية إلى القطاع الذي تحتله 

عند احتالل القدس على عدم الحديث صراحة ”اإلسرائيلية“وعلى الرغم من حرص الحكومة 

، سابقة 1967عن الضم، وحاولت إقناع المجتمع الدولي بأن القوانين الثالثة التي سنتها في يونيو 

الذكر، لم يقصد منها سوي "تأمين الخدمات البلدية واالجتماعية والمالية، لجميع السكان 

 آنذاك، أبا إيبان. ”اإلسرائيلية“دينة"، كما جاء على لسان وزير الخارجية بالم

ون ، قان30/7/1980في  الكنيستها وموقفها إزاء القدس عندما سن إال أنها لم تخف نوايا

املة والموحدة هي جاء في مادته األولي أن: "القدس الكو ،أساسي: "القدس عاصمة إسرائيل"

 والكنيستالمادة الثانية منه على أن القدس هي مقر رئيس الدولة كما نصت  ،عاصمة إسرائيل"

 نـأّما المادة الرابعة م ،والحكومة والمحكمة العليا

على منظور  القدسرسمت حدود  فنصت على أن تخصص الحكومة موارد القانون، 

استهدف ضمان  ديموغرافي، أمني

رور السيطرة على رؤوس التالل وم

 خط الحدود عبر أودية دفاعية
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 تطوير القدس، بما فيها منحة سنوية  خاصة ألجل 

 ة ـالقدس )منحة العاصمة( بمصادق خاصة  لبلدية

 للكنيست. اللجنة المالية 

وتأكيد  السياسي لهذا القانون واضح إذ استهدف تكريس ضم القدس والهدف اإلعالمي

كما كان لمحكمة العدل العليا موقفاً داعماً لتلك اإلجراءات وقد بدا ذلك  ،اإلجراءات السابقة بحقها

ً من خالل عدد من القضايا المنظورة أمام المحكمة، والتي أكدت على قرار ضم ال قدس واضحا

 واعتبارها جزءاً من إسرائيل.

مواقف داعمة لضم المدينة واعتبارها عاصمة للدولة، داعيا إلى استيطان ما كان للكنيست ك

 صدر في هذا الشأن عدد من القرارات، في مناسبات متعددة.  وقد أَ  ،جزء منها كل

ا   1967طان ومخططاته في القدس بعد : االستيثالثا

قطة استقطاب وتنافس بين األجهزة والهيئات والوزارات ن -وما زالت-شكلت القدس 

العاملة في مجاالت التخطيط واالستيطان، وهي منافسة لم تخل من السعي لتحقيق ” اإلسرائيلية“

 مكاسب سياسية داخلية حزبية أو شخصية. 

فقد وضعت وزارة األديان يدها على ممتلكات البلدية العربية، وبدأت وحدة إسكان القدس 

ي أقيمت بعد الحرب، بالتخطيط إلقامة مستوطنات جديدة، واعتبرت هذه األجهزة والسلطات الت

 القدس مجاال لتحقيق أهدافها المختلفة. ”اإلسرائيلية“

وكان من بينها وزارات مثل السياحة، المواصالت، البناء، اإلسكان و"إدارة عقارات 

 .إسرائيل" وغيرها، وهو ما شوه طابع المدينة التاريخي

وقد جاء االندفاع االستيطاني الحكومي مبكرا، ففي أول جلسة لها بكامل هيئتها، بعد الحرب 

قراراً ” اإلسرائيلية“، وقبل قرار ضم المدينة إلى إسرائيل، اتخذت الحكومة 1967يونيو  11يوم 

ماليين ليرة  10بالبدء باستيطان المدينة، وطلب رئيس الحكومة من وزير المالية تخصيص 

 رائيلية على الفور لهذا الغرض. إس

، عين رئيس الحكومة، أشكول، يهودا تامير نائب المدير العام لوزارة 1967وفي بداية يوليو 

عن توطين القدس الشرقية، وطلب منه "وضع خطة تهدف إلى نقل أكبر عدد  مسئوالً اإلسكان 

 .ها )القدس(...بأقصى سرعة ممكنة"من اليهود إلي

بناء آخر يفوض رئيس الحكومة تسريع عمليات ال ذت الحكومة قراراً أغسطس اتخ 18ي وف

 وهو ما تم التعبير عنه حقائق استيطانية على األرض. ،واإلسكان في "القدس الكبرى"

بإسكان يهود في القدس القديمة والقدس الشرقية،  اإلسرائيلية اء بدأت بلدية القدسفي تلك اإلثن

ينبغي توطين  ،لقدس الشرقية بأي ثمننستقدم اليهود إلى ا وكان رأي بن غوريون أنه "يجب أن

حين بناء أحياء منظمة، لال يجوز االنتظار ، وف خالل وقت قصير ولو في األكواخعشرات اآلال

 المهم أن يتواجد اليهود هناك". 

دونم إلى  37000وفي سياق ذلك أعلن شابيرا وزير الداخلية توسيع حدود مدينة القدس من 

مشروعا أمام الكنيست سُمي مشروع "القدس  1971دونم. كما قدم شموئيل نامير عام  110000

 الكبرى" لتشمل، باإلضافة إلى القدس، ثالث مدن، وسبع وعشرين قرية فلسطينية. 

 

 

 

 
 

 التخطيط االستيطاني للقدس 

جملة من المحددات السياسية/اإلستراتيجية، ” اإلسرائيلية“اعتمدت السلطات 

 ة/اإلدارية لعمليات التخطيط والتنظيم الخاصة بالقدس، كان في مقدمتها:والجغرافي

شكلت القدس نقطة استقطاب وتنافس بين األجهزة والهيئات والوزارات اإلسرائيلية : تمرين

العاملة في مجاالت التخطيط واالستيطان، لم تخل من السعي لتحقيق مكاسب سياسية داخلية 

 ذه العبارة في ضوء دراستك للوحدة...ناقش هحزبية أو شخصية.
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ضمان وحدة المدينة، عبر القيام بمشروعات بناء واستيطان تمنع ما يسمي بـِ "بلورة  -1

ثنائية القطب لمجموعتين وطنيتين"، أي بين اليهود والفلسطينيين، بهدف سد الطريق أمام 

 إمكانية تقسيم المدينة مجدداً.

عتبار القدس الموحدة والموسعة ضرورة جيوـ سياسية إلسرائيل، وضبط تطورها ا -2

العام، وتحويل القدس إلى مركز رئيس ” اإلسرائيلي“كنظام فرعي للنظام الجيوسياسي 

)السياسية، والدينية، والثقافية، والتعليمية، والصناعية، ” اإلسرائيلية“لألنشطة 

 .سلة من المستوطناتبالسهل الساحلي بسلواإلدارية...الخ(، وربطها بالسفوح و

وجاء النصف الثاني من السبعينات ليشهد تغير المكانة النسبية للقدس، على نحو وصف بأنه 

 تحريك للقدس من أطراف الدولة إلى وسطها.

توسيع "ممر القدس" أي الطريق الضيق الذي كان يصل بين غرب المدينة والمنطقة  -3

ي كان يشكل عبئاً أمنيا على إسرائيل، وانسجاماً مع هذا (، والذ1967-1948الساحلية )

التوجه تم هدم ثالث قرى عربية كانت قائمة في المنطقة، هي: عمواس يالو بيت نوبا في 

 ، هذا باإلضافة إلى إعادة بناء كتلة غوش عتسيون االستيطانية. 1967العام 

ء الحي اليهودي في البلدة إنشاء مراكز استيطانية لليهود في شرقي القدس، وإعادة بنا -4

 القديمة، كما جاء في مشروع آلون.

إحاطة القدس بعدد من األطواق االستيطانية المتداخلة فيما بينها والمتصلة عبر شبكة من  -5

الطرق اإللتفافية، التي تتجنب مراكز الكثافة السكانية الفلسطينية، بما يضمن حصر نمو 

الغربية لوحدتها الجغرافية، معتمدة سياسة  المدينة القديمة من جهة، وفقدان الضفة

إستراتيجية، تعتمد على "الوصل" )حفيراه( بين التجمعات االستيطانية اليهودية، 

 و"الفصل" )حايس( بين التجمعات السكانية الفلسطينية. 

بلورة أول خطة  من عام لوزارة اإلسكان اإلسرائيليةنائب المدير ال "يهودا تامير"تمكن 

 هاشاملة للقدس )بخصوص توطين اليهود في القدس الشرقية(، بعد عام واحد من احتالل استيطانية

ً في وضع خطته بالخارطة الهيكلية 1967 عام ، وقدمها إلى رئيس الوزراء أشكول، مستعينا

للقدس الغربية، التي كان قد شارك في وضعها قبل حرب األيام الستة، مما سهل عليه إنجازها 

ة، وتحديد مواقع األحياء الجديدة المزمع إقامتها في القدس الشرقية. وكانت بالسرعة المطلوب

 الخارطة قد أخذت بالحسبان "توحيد شطري المدينة". 

قدم تامير خطته لرئيس الوزراء بعد أسبوعين تقريباً من تكليفه بها، فأقرها على الفور. ثم و

في القدس الشرقية. وقد ” اإلسرائيلية“لبناء أصبحت هذه الوثيقة بمثابة المرشد أو الدليل لسياسة ا

أحيطت الخطة بسرية تامة في البداية، لكن رئيس الوزراء ما لبث أن كشف عن الكثير من 

تفاصيلها إزاء الهجمات المتكررة من جانب خصومه السياسيين واتهامهم له بالتباطؤ في توطين 

 ود.ـالقدس الشرقية باليه

 ةـتضمنت الخطوط الرئيسو

 ” اإلسرائيلي“ة امتداد الطوق لخط

 تجاه القدس الشرقية عن طريقبا

 لتحام، في المرحلة األولي،اخلق  

 بين شطري المدينة من الشمال  
في  لتوجيه االستيطانوثيقة  "تامير" أصبحت خطة

 امتداد وتضمنت ،أحيطت بسرية تامةو ،القدس

 المدينة شطري بين التحام خلقعبر  الطوق

 الحي في البناء تسريعو ،يوالجنوب يالشمال

 القديمة البلدة في اليهودي
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والجنوب، كما تضمنت تسريع البناء في الحي اليهودي في البلدة القديمة، ثم توسيع هذا 

ت إلجالء العرب الفلسطينيين عن االستيطان ليطال كافة أنحاء البلدة القديمة، وتصاعدت الدعوا

 القدس القديمة، وإسكانهم خارج حدود البلدية.

ً لمشاريع استيطان القدس وتهويدها )وللمشاريع  وعليه، فإن خطة تامير، ستبقي نموذجا

 إجماالً إلى حد بعيد(، وذلك من زاويتين: ” اإلسرائيلية“

)بين النقاط االستيطانية(  "الوصل" وإستراتيجيةستار السرية والغموض الذي يلفها؛  -أ

 الفصل" )بين التجمعات العربية(، و"

إقامة األطواق واألحزمة حول القدس، لمحاصرتها وخنقها، وآخرها جدار الفصل  -ب

 العنصري حول المدينة.  

 Masterومن المشاريع االستيطانية الكبرى التي وضعت للقدس "المخطط الرئيس للقدس )

Plan ة السياسية الكاملة على المدينة، وقد تمكنت حكومة حزب العمل السيطر إلتمام( وغيرها

ألف دونم في منطقة القدس، وأقامت الضواحي  17من مصادرة نحو  1977حتى نهاية 

االستيطانية الرئيسية عليها، مثل: توسعة مباني الجامعة العبرية، التلة الفرنسية، راموت، نفي 

 غفعات همفاتير، قصر المندوب. يعقوف، رامات إشكول، سنهدريا الموسعة، 

وبذلك وضعت األساسات الالزمة الستيطان القدس وتهويدها، ورسخت التواصل االستيطاني 

 بين شطري القدس، ومهدت لصيغة "القدس الكبرى".

ل مرة منذ ، فوز حزب الليكود بالسلطة في إسرائيل، وذلك ألو1977شهد صيف العام 

ً في كافة هدت حركة االوبفوزه ش ،1948تأسيس الدولة عام  ً جديداً كما ونوعا ستيطان زخما

األراضي الفلسطينية وخاصة القدس بعد أن رفع الليكود شعار "االستيطان في كل أنحاء أرض 

 إسرائيل". 

عدداً من القرارات منها نقل خمسة آالف ” اإلسرائيلية“وتنفيذاً لهذه السياسة، اتخذت الحكومة 

زارات لسكن في القدس، في إطار برنامج يهدف إلى نقل جميع الوموظف حكومي مع عائالتهم ل

واتخذت اللجنة الوزارية لشؤون القدس قرارا مكمالً لهذا القرار بأال  ،إلى المدينة” اإلسرائيلية“

 تقيم الوزارات الحكومية دوائر مركزية أخرى خارج القدس. 

اء العامين لشؤون القدس للتنسيق كذلك قررت الجنة الوزارية المذكورة تشكيل لجنة من المدر

بين نشاطات دوائر الحكومة وبلدية القدس والمؤسسات العامة في مجاالت التخطيط، التطوير 

القدس والتشغيل، وتحديد سلم أفضليات لتطوير القدس وضواحيها لرصد األموال الالزمة لتوسيع 

خرى لهذا الغرض، أهمها، اعتبار واتخذت اللجنة الوزارية قرارات أ ،وبنائها في ميزانية الدولة

 .ىقدس منطقة تطوير من الدرجة األولال

 

 

 

 

 

 

وبهدف اجتذاب اليهود للسكن في القدس، أعلنت وزارة اإلسكان عن تقديم تسهيالت 

وإغراءات لليهود الذين يقطنون خارج القدس، من بينها اعتبار كل شخص خدم في الجيش وكان 

ج القدس بمثابة "قادم جديد" إلى القدس، وبالتالي يتمتع بمزايا يقيم لمدة عامين متواصلين خار

 برنامج المساعدات الذي أعدته وزارة اإلسكان لهذا الغرض.

نفرد فيها واصل الليكود سياسة فرض الوقائع على األرض، سواء خالل الفترات التي ا

الستيطانية، وشمولها لكافة ئتالفية، فقد تميز عهد الليكود بكثافة الخطط اابالحكم أو عبر حكومات 

لك حزب األراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس، وهو ما يعكس سياسة الليكود الرسمية، وكذ

 .كاديما الذي انشق عنه

جملة من المحددات السياسية/اإلستراتيجية،  : اعتمدت السلطات اإلسرائيليةتمرين

والجغرافية/اإلدارية لعمليات التخطيط والتنظيم الخاصة بالقدس، من أهمها: ..........، ............، 

..................... ،.................. ،................ 
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 وفيما يلي عرض ألهم تلك الخطط والمشاريع االستيطانية التي استهدفت القدس: 

 2010خطة تطوير القدس حتى سنة  -1

 " من أبرز الخطط الليكودية، وأكثرها طموحاً،2010حتى سنة تعتبر خطة "تطوير القدس 

 25ألفاً، خالل 750- 700ألفاً إلى  330واستهدفت مضاعفة عدد اليهود في القدس الكبرى، من 

عاماً، وذلك عن طريق استيطان المنطقة الممتدة من مستوطنة بيت إيل شماالً إلى غوش عتسيون 

ً إ لى مستوطنة متسبيه يريحو )قرب أريحا( شرقاً. وتضمنت جنوباً، ومن مفشيرت تسيون غربا

مستوطنة جديدة في المنطقة خالل عامين، وإقامة عدد من الطرق المركزية تربط 15الخطة إقامة 

 القدس بشبكة المواصالت اإلسرائيلية. 

 (: أعدتها وزارة البناءالخطة االستيطانية الخمسية الشاملة، )خطة بوابات القدس -2

على رأسها أريئيل شارون وجماعة "عطيرت كوهانيم" االستيطانية، وقدمت واإلسكان و

 . وقد حظيت بموافقة حكومية. 1990في حزيران 

في الضفة الغربية والقدس. أما الجزء المتعلق بالقدس فقد سمي  لالستيطانوهي خطة شاملة 

نقطة  26ي بوابة حول القدس )أ 26بـ )خطة بوابات القدس (، حيث تضمنت الخطة إقامة 

 استيطانية جديدة حول القدس( تهدف إلى ملء الفراغ حول القدس بأحياء استيطانية يهودية. 

دونما، كان  3345آالف وحدة سكنية على أراض مساحتها  4كما دعت الخطة إلى بناء 

 14قراراً في  ”اإلسرائيلية“، وفي السياق نفسه، أصدرت الحكومة1967معظمها قد صودر سنة 

)بدالً من ألفي وحدة،  وحدة سكنية في القدس في العام الواحد 5000يقضي ببناء  1990أكتوبر 

 كما كان مقرراً سابقاً(، ويمنح القدس مكانة 

 منطقة تطوير )أ(.

 

 "خطة القدس الميتروبوليتانية":  -3

 في عام”اإلسرائيلية“أقرتها الحكومة 

 ، وأطلق عليها "خطة القدس1995 

 والتي تندمج فيها الميتروبوليتانية"،  

ً بـ"القدس الميتروبوليتانية"خطة "القدس الكبرى" التي  ً وسطى، قياسا ، باتت تصنف قدسا

؛ وحدود القدس ثالثة حدود للقدس: حدود البلدية المحلية؛ حدد القدس الكبرىها ورد في

كبيرة من  وواضح أن أكبر هذه الحدود هي الميتروبوليتانية التي تغطي مساحة، الميتروبوليتانية

 الضفة الغربية، وتضم مراكز سكانية فلسطينية رئيسية مثل رام هللا وبيت لحم.

 مخطط التوسيع الثالث:  -4

يعتبر هذا المخطط حصيلة عمل هيئات وشخصيات متخصصة في موضوع التخطيط 

، حين قدمت بلدية القدس ذلك المخطط 1998واالستيطان، وقد كشف النقاب عنه في أوساط العام 

 حكومة نتنياهو. إلى

يقضي المخطط بتوسيع القدس )للمرة الثالثة( بمقدار خمسة أضعاف مساحتها الحالية، لتصل 

% من مساحة الضفة الغربية، وهو ما يعني رفع عدد 10كم، أي ما يزيد عن  600إلى أكثر من 

ً  80السكان اليهود في حدود القدس الموسعة )الميتروبوليتانية( إلى نحو مليون و . وفي المقابل ألفا

 % من إجمالي السكان.15تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة ليصل إلى 

وبموجب المخطط تتوسع منطقة نفوذ القدس شماالً وغرباً لتصل إلى اللطرون، لتضم داخلها 

المستوطنات اليهودية مفسيرت تسيون وموتسا وتسور هداسا،  واالستيالء على أراضي قرى أبو 

 با وعين الرافة. غوش وبيت نقو

كما توصي الخطة بضم أكبر مستوطنتين في الضفة الغربية للقدس وهما: جفعات زئيف 

 .ان ضمن حدود بلدية القدس الموسعةشمال القدس، ومعاليه أدوميم، شرق القدس، بحيث تصبح

تطوير القدس  تعتبر خطة

 من أبرز الخطط ،2010

واستهدفت وأكثرها طموحاً، 

 من هامضاعفة عدد اليهود في

330-  750  ً ً  25 في ألفا  .عاما
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لقيام بشق طرق جديدة واستكمال أخرى قيد اإلنشاء شرق القدس وشمالها، لربط لإضافة 

كما  ،ومحاصرة القرى العربية وعزلها ،نات المحيطة بالمدينة، وإنشاء بنية تحتية جديدةالمستوط

 تضمنت الخطة الكيفية التي يمكن من خالل تحقيق أغلبية يهودية على العرب. 

وهي خطة استهدفت زيادة أعداد اليهود في القدس حتى عام  :2020مخطط القدس لعام  -5

ألف وحدة سكنية، وتوسيع  61، يحث يتم بناء على حساب العرب الفلسطينيين 2020

وأحياء غير مدرجة في حينه في الحدود اإلدارية والبلدية  حدود القدس لتضم مناطق

أحياء عربية، بما فيها أحياء المدينة  6مستوطنة يهودية يهودياً و12للمدينة بحيث تشمل 

 القديمة. 

 لوزارية لتعزيز مكانة القدس(:خطة اللجنة ا) طة لجنة المدراء العامين للوزاراتخ -6

 تتكامل هذه الخطة مع مخطط القدس لعام

 ،1998أقرتها حكومة نتنياهو عام ، و2020

  وتنص على:

أي إطار تنظيمي يتحكم إداريا وتنظيميا  بالقدسإقامة بلدية رئيسية للمناطق المحيطة  -أ

جبعات زئيف،  بمناطق شرق المدينة خارج ما يسمي الخط األخضر )مثل معاليه أدوميم،

بيتار( لتعزيز المستقبل السياسي للقدس. ـ وتعمل في مجاالت التنظيم والبناء وإقامة البنية 

 التحتية والبيئية واستيعاب المهاجرين والسياحة واألمن والصحة...الخ.

مة، لجذب في الصناعات المتقد اعتبار القدس منطقة تطوير خاصة، وتشجيع االستثمار -ب

 مارات.المشاريع واالستث

تصنيف القدس الموسعة كمنطقة أفضليات خاصة في حقل تقديم مساعدات اإلسكان  -ج

 والمنح، خاصة لألزواج الشابة.

اإلسراع بتنفيذ مشروع القطارات الخفيفة، الذي يصل القدس بالمستوطنات الغربية،  -د

التي  وشق شوارع رئيسة وتعبيدها، وغير ذلك من المشاريع )السياحية والثقافية والفنية(،

 تساعد على جذب المستوطنين، واستيعابهم في المنطقة. 

 وقد تم إنجاز معظم ما ورد في هذه الخطة.

 

 

 

 

 ( (E1خطة البوابة الشرقية/ خطة  -7

( ( واحدة من الخطط األساسية لتحقيق "القدس الكبرى"، وقد تم إقرارها E1تعتبر الخطة 

دونماً، وتضمن  12443على ما مساحته ، وهي تدعو للسيطرة 1999نوفمبر  4بشكل نهائي في 

ضم وإدماج ووصل معالية أدوميم في الشرق وبين مستوطنات الشمال، بسغات زئيف وبسغات 

 عومر ونفيه يعقوب والتلة

 الفرنسية.

( E1ويرتبط بالخطة )

 عنصر

 هام آخر وهو بناء طريق التفافي

( عبر نفق يمر 16)طريق رقم 

تحت جبل سكوبس ليؤمن 

معاليه أدوميم شرياناً لمستوطنة 

تضمنت الخطط اإلسرائيلية نحو القدس  :تمرين

اإلجراءات التالية: ............،................، 

............................... ، 

نصت خطة اللجنة الوزارية لتعزيز مكانة القدس على 

 للمناطق المحيطة بالقدس، إقامة بلدية رئيسية

واعتبارها منطقة تطوير خاصة، وتشجيع االستثمار 

،  واالستثمارلجذب المشاريع  المتقدمةفي الصناعات 

وتصنيفها كمنطقة أفضليات خاصة في حقل تقديم 

 مساعدات اإلسكان والمنح، خاصة لألزواج الشابة.

 الخفيفة، القطارات مشروع بتنفيذ اإلسراع -ث

 شوارع وشق الغربية، بالمستوطنات القدس يصل الذي
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هاماً يصل إلى داخل القدس دون 

المرور بالمناطق الفلسطينية، 

بدالً من الطريق الحالي ) طريق 

( الذي يصل معالية 9رقم 

أدوميم بالقدس، ويمر بعدة 

مناطق فلسطينية. وهو ما يحاول 

 الطريق االلتفافي تفاديه. 

، 1989اد السوفيتي وخاصة بعد عام وقد ساهم في دعم هذه المخططات هجرة يهود االتح

 وقد رافق ذلك توسع كبير في عمليات البناء والتمويل والهجرة. 

 خطة عزل القدس وجدار الفصل العنصري: -8

 تعتبر من أخطر المشاريع التي تستهدف المدينة، هذا الجدار الذي جاء ليحقق األهداف التالية: 

 السيطرة السياسية على القدس. -أ

من األراضي لحساب المشاريع االستيطانية الصهيونية، واستباق أية مصادرة المزيد  -ب

 يصعب تغييرها. ة بفرض وقائع احتاللية على األرضحلول سياسي

حصار المدينة وعزلها عن محيطها العربي، وفصل وحصار التجمعات الفلسطينية  -ج

 بالمدينة، وكذلك تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة. 

عن المدينة، وقد يجد ما يقارب المائة ألف مقدسي أنفسهم خارج  سلخ أحياء بكاملها  -د

 جدار الفصل.

ي تفتت فيه تجميع الكتل االستيطانية في وحدات جغرافية وإدارية واحدة، في الوقت الذ -ه

 التجمعات الفلسطينية.

إفساد كافة أشكال الحياة الفلسطينية والتسبب في شللها وتوقفها، ووقف التبادل بين القدس  -و

 الضفة الغربية. و

فقادهم الشعور باألمان، إين االجتماعية واالقتصادية، ويالتسبب في تدمير حياة الفلسطين -ز

 ودفع السكان للهجرة.

  القديمة: االستيطان في البلدة 

 استهدف االستيطان كافة أنحاء 

البلدة القديمة، وقد لعبت الجمعيات 

 والمنظمات األصولية اليهودية

 السيطرة علي البلدة دوراً بارزاً في 

القديمة في القدس، وكان الهدف الديني/ القومي هو المحرك األساس لمعظم هذه المنظمات في 

سعيها لتهويد المدينة. وقد تفاوتت قوة هذه المنظمات وتأثيرها. بيد أن أخطر هذه الحركات تمثل 

شيفا شوفوبانيم، عتيراه الفتاة، ي” إسرائيل“في: )حركة عطرات كوهانيم، توراة كوهانيم، حركة 

 ليوشنا(.  

وقد تمثل ذلك في السيطرة على أمالك الفلسطينيين داخل األسوار، وتهجير من تبقى منهم 

 بالتعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية. 
 

 القدسمدينة  فيأهم الخطط والمشاريع االستيطانية 
 

 ةسية الشاملالخطة االستيطانية الخم 2010خطة تطوير القدس حتى سنة 

 مخطط التوسيع الثالث خطة القدس الميتروبوليتانية"

خطة اللجنة الوزارية لتعزيز مكانة  2020مخطط القدس لعام 

 سالقد

استدعت السيطرة اإلسرائيلية على القدس، مصادرة األراضي 

ع احتاللية لحساب االستيطان، واستباق حل سياسي بفرض وقائ

على األرض، وحصارها وعزلها عن محيطها العربي، وفصل 

 التجمعات الفلسطينية بها. 

 يقارب ما يجد وقد المدينة، عن بكاملها أحياء سلخ  -ث

 .الفصل جدار خارج أنفسهم مقدسي ألف المائة
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ة عزل القدس وجدار الفصلخط E1خطة البوابة الشرقية/ خطة   

 

ا   : التهجير من القدس.. أنواعه وأساليبه: رابعا

ال يحصي من التصريحات المباشرة وغير  اً ددع ع لألدبيات الصهيونيةالمتتب يجد

ة في مدينة إسرائيليين، تضمنت الدعوة إلى ترسيخ أغلبية يهودي ومسئولينالمباشرة لزعماء 

الوجود اليهودي في القدس من  وطيدة بين عدد وتأثيرالعالقة الاعتبار ب ىالقدس، عبر وسائل شت

ية، لذا فإن انخفاض نسبة اليهود إلى حد االدعاء بأنها "عاصمة إسرائيل" من جهة ثانو ،جهة

 معين يجعل من الصعب تسويق مثل هذا اإلدعاء.

لتحقيق ذلك الهدف المعلن وسائل وأساليب مباشرة ” اإلسرائيلية“وقد اعتمدت السلطات 

والترحيل، فإن  واإلبعادوغير مباشرة، وبينما تتحقق األولى عبر التهجير المباشر وقت الحرب 

ق من خالل خلق ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية صعبة وغير محتملة الثانية تتحق

ن للهجرة إلى الخارج بحثا عن فرص حياة أفضل، وللتخلص من ييضطر معها السكان الفلسطيني

  .االحتاللمعاناة 

ً ما يتحول هذا افيما تبدو هذه الهجرة  ختيارية، لكنها في حقيقتها هجرة قسرية، وغالبا

 من الهجرة إلى هجرة دائمة مع بقاء أسبابها. النوع 

 وفيما يلي عرض ألساليب االحتالل في التهجير: 

 وتهجير الفلسطينيين من القدس الغربية: 1948حرب  -1

فلسطيني من القسم الغربي من  الجئألف  35، تهجير وهرب ما يقرب 1948حرب نتج عن 

خاصة في في الضفة الغربية،  واعتوزو ،1948بعد عام ” إسرائيل”ألحق ب المدينة والذي

القدس الشرقية ومحيطها، وبقية المدن األخرى، والدول العربية، خاصة األردن، وبقية دول 

 العالم.

دونماً، أما  272.735بما يعادل  ةقدرمكامل ممتلكاتهم وعقاراتهم الوتم االستيالء على 

 طنين اليهود الجدد في المدينة.منزل فلسطيني مؤثث ومجهز للمستوآالف  10العقارات فتم بيع 

من  1948طالق النار عام من سكان الجزء الغربي من القدس بعد وقف إ ُمنع الفلسطينيين

راضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم، وال حتى إعادة الشراء، ليصبح الجزء الغربي مفرغاً تماماً ألالعودة 

اإلسالمية والمسيحية في القسم الغربي  من الفلسطينيين، كما لم يسمح لهم بالتعبد في أماكن العبادة

 أو إعادة بنائها. 

يت مهملة كما هو حال متاحف كما جرى مع كنيسة عين كارم، أو أبقلوتم تحويل بعضها 

 يهودي، يقطنون القدس الشرقية. ألفيوكرد فعل على ما سبق قام العرب بطرد  ،مسجد البقعة

الجدد في األحياء والقرى العربية المهَّجرة،  وقد بدأت حركة احالل جماعية للمهاجرين اليهود

 ، كانت جميع 1949وفي نهاية أيار  ،1948الغربية بنهاية شهر ديسمبر  في القدس

 

 زء ـي الجـا فـة سابقـاء العربيـاألحي

 أبو ثور( الغربي من القدس )باستثناء قرية

 ، مأهولة باليهود، معظمهم مهاجرون جدد.

 م ـ)القس ي المدينةكان من الطبيعي أن تعان

 ام، ـاالزدح نـالشرقي منها( إثر التقسيم م

 ن المهاجرين ـرة مـبعد وصول أعداد كبي

المقدسيين أبناء األحياء العربية في القدس الغربية، لذلك طالب المجلس البلدي للقدس الشرقية 

 1/4/1952في  باستمرار بتوسيع حدود البلدية، وتحقق له ذلك  لمرة واحدة، حيث ضمت للمدينة

مناطق سلوان ورأس العمود وعقبة الصوانة وأرض السمار وجنوب شعفاط، بحيث وصلت 

 آالف دونم. 6مساحة البلدية إلى 

ألف الجئ من القسم  35تهجير  48نتج عن حرب 

لغربية، خاصة ، وتوزعوا في الضفة االقدسالغربي من 

 األخرىفي القدس الشرقية ومحيطها، وبقية المدن 

والدول العربية، وتم االستيالء على كامل ممتلكاتهم 

ً ألف  272وعقاراتهم المقدرة  آالف  10تم بيع ، ودونما

 منزل مؤثث ومجهز للمستوطنين اليهود الجدد في المدينة.
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ولما تحولت القدس الشرقية في هذه الفترة إلى مركز إداري وتجاري باإلضافة إلى مركزها 

إلى ما  مران، وزاد عدد سكانهاالروحي، يخدم مناطق الضفة الغربية، فقد ازدهرت فيها حركة الع

مما دفع من جديد مجلس أمانتها للتخطيط لزيادة مساحة القدس ، 1966ألفا عام  70يقارب 

وبشكل خاص باتجاه الشمال حتى مطار قلنديا، إال  ألف دونم، 75آالف دونم إلى  6الشرقية من 

 حال دون تنفيذ هذا المشروع. 1967أن  حرب 

 السكانية بحق الفلسطينيين في القدس:” سرائيليةاإل“والسياسات  1967حرب  -2

احتالل القدس الشرقية، وقد أسفر ” اإلسرائيلي“أتم الجيش  1967في السابع من يونيو 

احتالل المدينة والقتال الذي سبقه عن خسائر كبيرة في األرواح والممتلكات، كما رافق العمليات 

 االحتاللوأعلنت سلطات  بعد أن توقف القتال،العسكرية التي تلت الحرب أعمال النهب والهدم 

بأقربائهم في الضفة الغربية، بعد أخذ  بااللتحاقتوفير حافالت لمن يرغب من سكان القدس 

 ات بأنهم تركوا المدينة طائعين.توقيعهم على إفاد

وقد أدت األعمال الحربية وما تبعها، إلى نزوح عدة آالف، قدرت بعض المصادر الفلسطينية 

ألف نسمة، من مجموع  30-20ي األيام األولي بعد احتاللها بـالذين تركوا المدينة ف عدد

أليام األولي، التي تلت الحرب في حين قدر مصدر إسرائيلي عدد المغادرين خالل ا ،ألف100

 نسمة يومياً.  600بـ

ا. إذ أن إن احتالل القدس ثم ضمها بعد ذلك إلى إسرائيل، لم يعني توحيد المدينة بل تهويده

ذلك الضم لم يصحبه ضم للسكان، واعتبارهم مواطنين في الدولة التي ضمت مدينتهم إليها. بل 

على الجوازات األردنية التي كان يحملها السكان، وقررت بعد ” اإلسرائيلية“أبقت الحكومة 

، منح الهوية اإلسرائيلية، وهي بمثابة إذن 25/7/1967إجراء إحصاء للموجودين منهم في 

 باإلقامة دون أن يتمتع حاملها بحقوق المواطنة الكاملة. 

واستنادا إلى هذا اإلجراء فقد اعتبر جميع سكان القدس الفلسطينيين الذين لم يشملهم اإلحصاء 

ً بسبب الحرب، أو بسبب السفر قبل نشوب  غائبين، سواء أولئك الذين نزحوا عن القدس مؤقتا

لعالج أو التعليم ولم تسمح لهم سلطات االحتالل بالعودة. الحرب بهدف العمل أو الزيارة أو ا

بمثابة "مواطنين أردنيين مقيمين في  وهكذا نشأ وضع غريب أصبح فيه سكان القدس الشرقية

 إسرائيل".

 

 

وفي محاولة لعزل القدس عن محيطها، تم فرض اإلغالق العسكري على القدس خالل حرب 

القدس عن بقية أجزاء الضفة الغربية وقطاع غزة. ثم  فصل ، كان الهدف منه1991الخليج عام 

وهو ما اعتُبر "عقابا جماعياً ، وحتى اآلن 1993مارس  30دائم في  تكرس اإلغالق كأمر واقع

 غير قانوني للشعب الفلسطيني، ال يتناسب مع أي شاغل أمني". 

إذ شمل قيوداً  وقد دمرت سياسة اإلغالق العسكري للقدس الحياة الفلسطينية في المدينة،

صعبة ومعقدة على حرية التنقل واالتصال ببقية المناطق الفلسطينية والعكس، كما انعكس سلباً 

 على االقتصاد الفلسطيني وعلى مجمل الحياة الفلسطينية.

 خالء داخل البلدة القديمةإ -3

تعرضت البلدة القديمة بعد الحرب مباشرة لخطر اإلخالء والتهجير، حين قامت جرافات 

بإزالة حي المغاربة التاريخي في القدس والمحاذي  11/6/1967االحتالل وبعد أقل من أسبوعين 

ً ومسجدان صغيران، وتشريد سكانهما البالغ عددهم  135لحائط البراق، وذلك بهدم   650بيتا

حابها قد فروا منها نسمة، ونقلهم إلى بيوت فارغة في أحياء أخرى من القدس الشرقية كان أص

 بحائط البراق. ألحقتوتم تحويل أرض الحي إلى ساحة  ،القتال أثناء

معتبرة أنه "ال  وكانت المحاولة التالية هي السيطرة على "الحي اليهودي"ووصله بالحائط،

تعرضت البلدة القديمة لحركة نزوح سكاني ، واليهودي العيش في الحي اليهودي" يحق لغير

العرب المسلمين والمسيحيين، وقد أثار التناقص الحاد  باتجاه خارج المدينة، وتناقص سكانها من

اإلسرائيلية السكانية  األثر الكبير على السياسات 1967تمرين: كان لحرب 

بحق الفلسطينيين في القدس، كيف حدث ذلك، مقارناً إياها مع تبعات حرب 

48. 
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قدمتهم القاصد الرسولي في ألعداد المسيحيين في القدس حفيظة كبار رجال الدين المسيحي وفي م

 .القدس

وقد علق رئيس األساقفة "الجي" على ذلك بقوله: أن نزوح السكان المسيحيين العرب من 

وقال جوزيف ريان، رئيس أساقفة انكوريج  ،معهم ؤدي إلى نزوح المسيحية منهاالقدس سي

، إنه إذا استمر نزوح هؤالء المسيحيين العرب 1972)أالسكا( األمريكي عند زيارته للقدس سنة 

من القدس فلن يبقي فيها سوى المطارنة والقسيسين يقيمون ضمن كنائس تاريخية تتحول مع 

 الزمن إلى متاحف.

 ن القدس:إبعاد المواطنين الفلسطينيين ع -4

في عمليات إبعاد المواطنين الفلسطينيين خارج وطنهم إلى ” اإلسرائيلية“تستند السلطات 

( السلطات 112، وتخول المادة )1945( من قانون الطوارئ البريطاني لعام 122-108المواد )

 العسكرية حق استدعاء أي شخص، والطلب منه مغادرة البالد، وطرده خارج فلسطين. 

ً ما تقرر وكل ما يسم ح به القانون هو تقديم التماس للمحكمة العليا اإلسرائيلية، والتي غالبا

"مشروعية الطرد". ويمثل اإلبعاد العقوبة األقسى في "إسرائيل"، كما عبر عن ذلك رئيس الهيئة 

 القضائية في محكمة العدل العليا. 

سياسية واقتصادية وقد استهدفت سياسة اإلبعاد شخصيات بارزة، فكرية وأكاديمية و

واجتماعية، وصحية، ونقابية. على أن مشكلة اإلبعاد ليست قاصرة على الشخص المبعد نفسه، بل 

 وأسرته، إذ أن أسرة المبعد غالباً ما تلحق به.

 وقد اتخذ اإلبعاد في البداية مسارين أساسيين: 

 إما إلى األردن عبر الجسر، أو إلى جنوب لبنان، ثم

إلبعاد إلى قطاع غزة )بعد في وقت الحق تم ا

 دول عربية وأجنبية.   منه( وإلى االنسحاب

 مثلت السياسة : السياسة السكانية -5

 السكانية في األراضي المحتلة عموماً،

 مـن أهـوالقدس خصوصاً، واحدة م 

اإلسرائيليون على التحذير من  المسئولونمرتكزات السياسة اإلسرائيلية، حيث درج  

وزيادة معدالته، والتعبير عنه بعبارات مثل: "القنبلة  الوجود الفلسطيني

"، "الخطر السكاني"، "الخطر الديمغرافي" الديموغرافية"، "التحدي الديمغرافي

و"القنبلة الموقوتة"، وهي تعبيرات تعكس التخوفات اإلسرائيلية، على ما أسموه بـ 

"يهودية" الدولة، وهي تنبئ في الوقت نفسه بما يمكن أن يتخذ من إجراءات للتأثير 

 علي ذلك الوجود والحد منه.

-1993( ويهود ألمرت )1993-1965وقد حرص رؤساء البلديات منذ تيدي كوليك )

حتى اآلن( على اتباع  -2008(، ونير بركات )2008-2003( وأوري لوبوليانسكي )2003

سياسات تمييزية بحق الفلسطينيين في القدس، والمحافظة على أغلبية يهودية بكافة السبل. وهو ما 

هودية عظمي، وأنا بهذا عبر عنه ألمرت بقوله: "أنا أريد أن تكون مدينة القدس ذات أغلبية ي

 الموقف أمثل اإلجماع الواسع للجمهور اإلسرائيلي".
 

 القدسمدينة  أساليب تهجير الفلسطينيين منأهم 
 

 والسياسات السكانية 67 حرب هاوتهجير الفلسطينيين من 48حرب 

 المدينةإبعاد الفلسطينيين عن   ةخالء داخل البلدة القديمإ

  السياسة السكانية

القدس عن حيطها،فرض  لعزل

خالل  يهاعلاإلغالق العسكري 

هدف ب ،1991حرب الخليج 

عن بقية أجزاء الضفة  هافصل

تكرس كأمر واقع و ،قطاعالو

ما اعتُبر م دائم حتى اآلن،

 ً  غير قانوني "عقابا جماعيا

 ين.لفلسطينيل
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المتعاقبة إزاء التخطيط الهيكلي ” اإلسرائيلية“وء ذلك، فقد تعاملت الحكومات على ض

حيث تم  ،المقابل تعزيز االستيطان اليهوديبطريقة تحد من التوسع العمراني الفلسطيني، وفي 

كم(، من أراضى القدس الشرقية لصالح أحياء يهودية جديدة،  24.5دونم ) 24500مصادرة 

 ية لألحياء العربية، وتجنب إقرار الخرائط الهيكلية التي قدمت لها.وعدم وضع مخططات هيكل

كما تم تصنيف مساحة كبيرة من أراضي القدس كـ "مرافق عامة" أو "مناطق 

ُمنع البناء عليها، لتكون احتياطي مستقبلي  % من مساحة المدينة،44ء"، مثلت "خضرا

يها في وقت الحق، مثال ذلك المنطقة لالستيطان اليهودي، حيث تم بناء مستوطنات يهودية عل

 الجبلية إلى الغرب من شعفاط )راموت شلومو( وجبل أبو غنيم )هار حوما(.

وعن تلك المخططات يقول بنفينستي: "إن المخططات التنظيمية التي يستطيع العرب 

بموجبها بناء آالف الوحدات السكنية هي عمل مخادع ومضلل. إن المخططات العربية هي على 

لورق فقط، ومن أجل تجسيدها ينبغي تنفيذ عملية معقدة من تقسيم األراضي، واستثمار مبالغ ا

ضخمة في البنية التحتية، واالعتماد على بادرة بعض األشخاص الذين ليس بمقدورهم إقامة بيت 

 لهم". 

-22علما بأن ترخيص بيت في القدس فقط بمثابة عملية معقدة قد تصل تكاليفها إلى نحو 

ألف دوالر ) وهو مبلغ يعادل دخل موظف عال الدرجة لمدة تزيد عن السنتين( قبل البدء بأية  30

 خطوة من خطوات البناء. 

وهي عملية معقدة قد تستغرق ما بين سنة واحدة وسبع سنوات، وحتى وإن تمكن المالك 

صاالت ثمن المياه في القدس وإبراز إي هات الملكية المطلوب وإثبات إقامتالفلسطيني من إبراز إثب

 وضريبة الطرق والمجاري فمن المحتمل أن يرفض طلبه". 

في حين يتم تنفيذ المشاريع في القطاع اليهودي من قبل جهات رسمية، وعامة وخاصة 

تتمتع بميزات مالية ضخمة وكوادر تسويق. ويصادق اليهود ألنفسهم على رخص بناء ل الف 

التخطيط السريع، أما بالنسبة للعرب فإنهم يتآكلون، وذلك من خالل عقد جلسة واحدة للجان 

 وعلى مدى سنوات طويلة في لجان التخطيط، التي تعمل بناء على إمالءات سياسية". 

أشخاص، من السكان اليهود في  6.3وفي الوقت الذي يصدر فيه ترخيص بناء واحد لكل 

 القدس الشرقية. من سكان 42.6القدس الغربية، فإنه يصدر تصريح بناء واحد لكل 

 

 

 

 

 

ناك)كوتا( غير تقول ساره كامينكر، وهي مستشارة بلدية سابقة، وُمَخِطَطة مدينيه "بأن ه

وقد  ،مسموح به في المناطق الفلسطينية"تتعلق بمقدار اإلسكان الجديد ال ،رسمية لدى الحكومة

ن لمستوطنيل % من المساكن88أسفرت هذه السياسة العنصرية في القدس عن بناء أكثر من 

 . 1967% فقط للفلسطينيين منذ العام 12في المدينة و  اإلسرائيليين

كيلومتر بينما /17,245خلق كثافة سكانية فلسطينية عالية في المدينة بلغت لقد أدى ذلك و

 كيلومتر.  /5,340في المدينة ” اإلسرائيلية“بلغت الكثافة السكانية 

ترخيص بيت في القدس فقط بمثابة عملية معقدة قد تصل تكاليفها 

ألف دوالر، وهو مبلغ يعادل دخل موظف عال الدرجة  22-30

 لمدة تزيد عن السنتين، قبل البدء بأية خطوة من خطوات البناء.
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% من األرض  7.4تي تم التخطيط لها، هناك فقط كم من األراضي ال 17.5وأنه من أصل 

كما أن احتماالت البناء محدودة في تلك المناطق  ،للبناء لصالح السكان الفلسطينيينمخصصة 

بصورة عامة، حيث ال يسمح بالتوسع العمودي، ويسمح فقط ببناء وحدات سكانية من طابق واحد 

ية استنفذت ورة خاصة في مناطق مبنأو طابقين، كما أن األراضي المخصصة للسكن تقع بص

أما المستوطنات اليهودية فيرتفع البناء إلى ثماني طوابق كما هو الحال في  ،إمكانيات البناء فيها

 مستوطنة تالبيوت ـ مزراح وغيرها.

ا:   سياسة هدم البيوتخامسا

نت جزءاً تعود مشكلة البناء "غير القانوني" إلى السنوات األولي من قيام إسرائيل، حيث كا

ويقصد بـِ "البناء غير القانوني": هو  ،تجاه الفلسطينيين” اإلسرائيلية“ من السياسة العنصرية

، 1965البناء الذي يقام من دون إذن السلطات المحتلة، التي ينظم عملها قانون الكنيست في العام 

على رخصة،  "قانون التخطيط والبناء"، الذي نص على عدم السماح بالبناء من دون الحصول

 ويصرح بالبناء فقط في حال وجود خطة هيكلية في المنطقة.

تعتبر اإلجراءات اإلسرائيلية المتشددة في منح تراخيص البناء، أحد الوسائل في تهجير 

ن وتلك الممنوحة الفلسطينيين، ويتضح ذلك من الفرق الكبير من الرخص الممنوحة للفلسطينيي

البناء غير المرخص، أو البناء الذي يتجاوز ” اإلسرائيلية“ات وتعتبر السلط، لليهود في القدس

 مواصفات الرخصة مخالفة يعاقب عليها القانون، وذلك يشمل الهدم والسجن والغرامات العالية. 

ولما كان تنفيذ عمليات الهدم يتم بحسب أوامر موقعة من رئيس البلدية وليس من قبل قاض، 

الً، كل ما في األمر عدم منح رخص البناء للفلسطينيين في فإن أسلوب الطرد أضحي أسلوبا سه

 سنة.  18القدس، في الوقت الذي يتضاعف عددهم كل 

"يفسر كل ذلك لماذا يضطر الفلسطينيون من مواطني القدس إلى خرق : وبحسب عميرة هس

ل هذا "القانون" والبناء بشكل "غير قانوني"، واالنتقال إلى أحياء مجاورة والمخاطرة من خال

بفقدان حق المواطنة في المدينة، وحقهم في الحصول على التأمين الصحي واالجتماعي، ولماذا 

 يستمر 

 كثير منهم في العيش في أحيائهم بكثافة سكانية ال تطاق".

 

 

 

 

 

 اإلسرائيلية بهدم البيوت الفلسطينية لتبريرات قامت السلطات

بيوت من تتهمهم بالقيام بأعمال المقاومة،  تهدمونية، أم

ونتيجة الستخدام مواد تفجير في عملية الهدم، باتت البيوت 

المجاورة لتلك البيوت عرضة للهدم الكلي أو الجزئي أو 

 التصدع.  
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يالحظ هنا أن سياسة هدم المباني العربية في القدس، استهدفت بشكل أساسي المباني الواقعة 

ى، والتي تقع قريباً من مستوطنة، أو في طريقها، أو محيطها، وكذلك المباني في على محيط القر

 القدس القديمة. 

فضالً عن ذلك فإن عمليات الهدم، والنسف كانت تتم وسط مظاهر استعراضية ومثيرة، سواء 

أكان ذلك من ناحية حجم القوة المكلفة بالنسف، أو توقيت ساعة النسف، وما قد يصاحب ذلك من 

 عمال إرهابية، كإطالق النار والغاز والضرب. أ

وزيادة في التنكيل بأصحاب البيوت المهدومة والتضييق عليهم، يطلب من صاحب البيت 

ريف عملية الهدم، المحكوم عليه بالهدم أن يهدم بيته بنفسه، فإن رفض فإنه يتحمل كافة مصا

ن قهر وتنكيل بالفلسطيني حين ة في كل األحوال، مع ما يترتب على ذلك مظوهي مصاريف باه

 يُؤمر بهدم بيته بنفسه.

بهدم البيوت الفلسطينية لتبريرات "أمنية"، حيث قامت ” اإلسرائيلية“كما قامت السلطات 

بهدم بيوت من تتهمهم بالقيام بأعمال المقاومة، ونتيجة الستخدام مواد تفجير في عملية الهدم، فقد 

 عرضة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع.  باتت البيوت المجاورة لتلك البيوت

لقد قامت سلطات االحتالل بحملة ممنهجة لهدم منازل الفلسطينيين في األراضي المحتلة، مع 

عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو الثانية بين و ،خاصة على القدس الشرقيةالتركيز بصفة 

من حملتها ضد ” إسرائيل“دت ، صع1995ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام ” إسرائيل“

منازل الفلسطينيين، وبخاصة تلك الواقعة في المناطق المصنفة بمناطق ج )وفقا التفاق أوسلو و 

الكاملة (، تحت ذريعة ان هذه المنازل تم بنائها دون ” اإلسرائيلية“التي تخضع للسيطرة 

 عن السلطات المحتلة.  صادر ترخيص

فلسطينية الثانية )انتفاضة األقصى( في شهر أيلول من العام وفي أعقاب اندالع االنتفاضة ال

من حملتها ضد منازل الفلسطينيين وصلت إلى مستويات لم يسبق لها ” إسرائيل“، كثفت 2000

 مثيل. 

هدمة في القدس، القدس )أريج( حول المنازل الم –التطبيقية  األبحاثلمعهد   إحصائيةوفي 

منزل فلسطيني في الفترة الواقعة ما بين  650دم ما يزيد عن حتالل قامت بهذكرت أن سلطات اال

 . 2009و  2000 األعوام

ما يزال ناقوس الخطر يدق أبواب آالف المنازل الفلسطينية في المدينة، فقد أخطرت و

منزل فلسطيني في مدينة القدس، معظمها  4300السلطات البلدية في الفترة نفسها ما يزيد عن 

 ير المرخص. بذريعة البناء الغ

من السكان الفلسطينيين مهددون بهدم  60000فإن  2000وبحسب الخارطة الهيكلية للقدس 

الجدول التالي يبين ، و%46منازلهم، وتعتبر هذه التقديرات متواضعة وقد تصل النسبة إلى 

ا مدينة القدس، كمفي الضفة الغربية و 2009و  2000 المنازل التي تم هدمها في الفترة ما بين

 يبين عدد المنازل الفلسطينية التي أنذرت بالهدم في الفترة ذاتها.

 

 بينم المنذرة بالهدالمنازل 

2000-2009 

المحتلة  األراضيالمنازل الفلسطينية المهدمة في 

 2009 -2000الفترة  خالل

 العام القدس الضفة الغربية المجموع العام الضفة + القدس

465 2000 41 20 21 2000 

568 2001 194 143 51 2001 

641 2002 294 231 63 2002 

681 2003 336 242 94 2003 

703 2004 253 173 80 2004 
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795 2005 215 137 78 2005 

505 2006 230 186 44 2006 

465 2007 173 114 59 2007 

431 2008 103 20 83 2008 

1457 2009 145 57 88 2009 

 المجموع 661 1323 1984 المجموع 5565

 

وقد زاد من اآلثار الكارثية لسياسة هدم البيوت بعض التحوالت االجتماعية واالقتصادية 

 التي طرأت على المجتمع الفلسطيني، ومن أهمها:

يتميز المجتمع الفلسطيني في منطقة القدس بأنه مجتمع فتي، بحيث أن نسبة من تقل  -1

ع سكان المحافظة، وأن نسبة % من مجمو44.1سنة قد بلغت  15أعمارهم عن 

%. وهو ما من شأنه أن يرفع 3.5سنة تقدر بـ  65األفراد الذين تزيد أعمارهم عن 

نسبة األزواج الشابة، والتي هي بحاجة إلى مساكن جديدة. يضاف إلى ذلك تناقص 

الهجرة الخارجية، بسبب قيود السفر وحالة الكساد االقتصادي، وأخطار سحب 

 الهويات.

والت اجتماعية، تتلخص بتفتيت األسرة الممتدة، وبروز األسرة الصغيرة، حدوث تح -2

التي ترغب في السكن في بيت منفصل، كما أصبح توفير السكن المستقل قيمة 

 اجتماعية سائدة. 

ما أحدثته قوانين اإلرث التي أدت إلى تفتيت الملكيات، من جهة، والحيلولة دون  -3

قالها من األب إلى االبن، نظراً لصعوبة إجراء تسجيل األراضي الخاصة رسميا، بانت

هذه العملية وكلفتها العالية، فقد نشأ وضع ال يستطيع االبن إبراز إثبات ملكية باسمه، 

 كما تشترط دوائر التنظيم لمنح رخصة البناء.

دم توفر األجهزة الحكومية، أو الشركات العامة، التي تختص بتوفير المساكن، ولذا ع -4

 ء على الجهود الذاتية في البناء والتمويل.اعتمد البنا

اكتسبت األرض قيمة رمزية من الناحية االجتماعية والقومية، بسبب الصراع،  -5

 % من كلفة البناء.40إضافة إلى ارتفاع قيمتها االقتصادية، لتصل إلى حوالي 

"الحل ة تجاه موضوع اإلسكان العربي، بـعلى ضوء ذلك، يمكن وصف السياسة الرسمي

ناقص"، أي البناء غير القانوني، كبديل عن الحل الكامل. سواء الحل الكامل سلبيا، أي منع ال

البناء "غير القانوني كليا"، أو الحل الكامل اإليجابي أي توفير ظروف تمكن العربي من البناء 

هم بطريقة قانونية، وهو ما يشيع جو من الخوف وعدم االستقرار بين الفلسطينيين، وتوطئة لهجرت

 خارج وطنهم. 

 

 ترميم المباني 

ن سياستها في عملية ترميم المباني في القدس القديمة، كجزء م السلطات اإلسرائيليةتتشدد 

ويمكن معرفة حجم المشكلة إذا عرفنا أن كثيراً من بيوت البلدة قديمة  ،السكانية تجاه المدينة

لقيام بأعمال الترميم المطلوبة الحصول بيد أنه يلزم ل ،ة وبحاجة إلى إعادة إعمار وترميموتاريخي

 على رخصة من السلطات اإلسرائيلية، والتي غالباً ما ترفض ذلك، بذرائع مختلفة.

بهدم مباني عربية داخل السور، وبخاصة المالصقة والمجاورة لمنطقة  قامت السلطاتو

لدة القديمة تعود الحرم من الجهتين الغربية والشمالية، بذريعة أن شبكة الصرف الصحي في الب

للزمن التركي، وهي ذرائع واهية لهدم المباني العربية في الوقت الذي تمنع فيه إعطاء رخص 

ت له وألوالده بحجة عدم لبناء بيوت جديدة، ثم تقوم بالهدم عندما يقوم الفلسطيني ببناء بي

 التاريخية. تلك المباني، التي تعتبر على درجة كبيرة من األهمية من الناحية ، الترخيص
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وقد أكد السيد خليل تفكجي أن مخططات الترميم كانت تقتصر على األحياء اليهودية في 

القدس الغربية. كما جاء في وثيقة "أحياء للترميم في القدس"، الصادرة عن قسم سياسة التخطيط 

 واإلسكان التابع لبلدية القدس.

من زيادة قيمة إيجار العقار أو تغيير  منع” اإلسرائيلي“يضاف إلى ما سبق، أن نظام اإليجار 

المأجور من أجل زيادة بدل اإليجار،والذي بلغ في بعض السنوات أقل من  إخالءعقد اإليجار أو 

 .ةظحد، في مقابل كلفة الترميم الباهثمن وجبة ساخنة لشخص وا

 ومن الصعوبات األخرى أن عقود 

لمستأجرين أن يؤجروا بعض أو كل العقار يخول ا اإليجار تضمنت بند"السكن واإلسكان"، الذي

استأجروه لمستأجر ثاِن وقبض الثمن، دون أن يكون للمالك الحق في االعتراض، مع بقاء  الذي

 عبء تكاليف الصيانة على المالك.

 ن ـة المالكيـوقد أضعف ذلك من رغب

 ةـفي صيانة أمالكهم في المدينة القديم

 نيلمباوأدى إلى مزيد من إهمال لتلك ا 

 ق ذلك ـراف ،وبالتالي تهالكها وتهدمها 

محاوالت متسارعة من قبل بعض التنظيمات اليهودية في المدينة للسيطرة على العقارات 

 في البلدة القديمة لتكثيف التواجد اليهودي في األحياء اإلسالمية في المدينة القديمة. 
   

 السيطرة على العقارات العربية في القدس 

عيات اليهودية األصولية األكثر تطرفا في السيطرة على العقارات في نشطت بعض الجم

"عطيرت القدس الشرقية، أهمها: عطيرات كوهانيم، و"أمناء جبل الهيكل"، و"حّي وكيام"، و

استهدفت تلك المجموعات ما تسميه "استرجاع" أمالك اليهود قبل ، وليوشناه"، و"جمعية العاد"

ما يقع تحت يدها من عقارات: حوانيت، مباني، بيوت، أو أي  ، والسيطرة على كل1948العام 

جزء منها، مع التركيز على منطقة البلدة القديمة وسلوان، مستعينة بهيئات رسمية مختلفة مثل: 

وزارة اإلسكان، الحارس القضائي العام، القيم على أمالك الغائبين، الكيرين كييمت وإدارة 

 شركة هيمونتا وغيرها. المصالح العقارية اإلسرائيلية، 

وقد رصد لذلك مبالغ كبيرة ضمن الميزانيات العامة. واستناداً لبعض اإلسرائيليين فإنه يتم 

اإلعالن عن تلك العقارات كأمالك غائبين بمجرد شهادة ما، دون التثبت من صحة تلك الشهادة أو 

لت تلك المنظمات وقد استو ،عتراضمصدرها، أو تمكين المعترضين من إقامة الدعوى واال

 االستيطانية في بعض األحيان على األراضي أو العقارات التي تصادرها السلطات اإلسرائيلية.

ليات ناهيك عن مقاومة ورفض الفلسطينيين لبيع أية عقارات عربية لليهود، بوصفها عم

على كثير ينبغي اإلشارة هنا إلى سيطرة المنظمات االستيطانية ، و"غير قانونية" و"غير وطنية"

من البيوت العربية، وخاصة في القدس القديمة، ضاعف أزمة السكن الفلسطيني في المدينة، 

 وأدى إلى توتير الوضع األمني الهش في القدس.

 

 

 

 :ا  سحب الهويات سادسا

على القدس الشرقية، قامت بضم األرض دون السكان المقدسيين، ” إسرائيل" عندما سيطرت

انون المحتل إلى مواطنين، بل منحتهم سلطات االحتالل هوية زرقاء الذين لم يتحوال بحسب ق

، 1948)ليست جنسية(، ال تمنحهم أية حقوق سوى إمكانية التحرك في األراضي المحتلة عام 

مواطنين،  وليسوا والحصول على بعض المخصصات االجتماعية، وأصبح المقدسيون مقيمين

 العكس.  يسول” إسرائيل“ إلى وكأنهم هم الذين دخلوا

، "فتي"المجتمع الفلسطيني في القدس بأنه  يوصف

% من 44.1سنة  15نسبة من تقل أعمارهم عن و

سنة تقدر  65تزيد أعمارهم عن ومن ، هاسكان

ما من شأنه أن يرفع نسبة األزواج الشابة،  ،%3.5بـ

 مساكن جديدة. لبحاجة 
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 عليها يحصلون التي الخدمات مقابل للبلدية والدولة المستحقات وتم مطالبتهم بدفع كامل

 الفارق مع األمالك وغيرها، ضريبة وكذلك الوطني والتأمين األرنونا وضريبة الدخل كضريبة

 الفلسطيني من خدمات بلدية. يتلقاه وما الحياة مستوى بين الشاسع

إمكانية ه أصبح بموجبعلى القدس،  اإلسرائيليالقانون  ”اإلسرائيلية“وعندما طبقت السلطات 

 من سكان القدس في حاالت ثالث، هي:  ”اإلسرائيلية“حتالل الهوية سحب سلطات اال

 فترة سبع سنوات على األقل.” إسرائيل“ـ إذا تواجد الشخص خارج 1

 ـ إذا حصل الشخص على إقامة في دولة أخرى. 2

 جنسية دولة أخرى بواسطة التجنس.ـ إذا حصل على 3

 وبناء على ذلك فقد قامت السلطات المحتلة

 بسحب بطاقات آالف من سكان القدس الفلسطينيين 

 ذي ـوحرمتهم وأسرهم من دخول المدنية، األمر ال

 ى ـر علـتدمير الكثير من األسر والتأثي ساهم في

 حياتهم االجتماعية واألسرية واإلضرار بأوضاعهم 

 صادية.االقت

 ويمس هذه القانون بصورة بالغة في الحق

وقد توسعت السلطات في سحب  ،بالحياة األسرية لعشرات اآلالف من الفلسطينيين 

الهويات، والتضييق على طلبات لم الشمل، وهو ما كان ينتهي بفقدان الواحد منهم لحقه في 

لقدس في عزل العديد من المدن في المدنية، كما أثر إنشاء جدار الفصل العنصري حول ا اإلقامة

والقرى المقدسية عن حدود القدس البلدية، أُعتبر معه سكان المناطق خارج الجدار على أنهم 

خارج القدس، وهو ما يفقدهم حقهم في اإلقامة في المدينة، ، مثل أبو ديس، والعيزرية والشيخ 

 ان حقه في االقامة بالقدس.ألف فلسطيني بفقد 50سعد والسواحرة، وغيرها بما يهدد أكثر من 

كما تشددت السلطات في تطبيق سياسة "مركز الحياة" والتي تشترط إثبات أن المواطن 

وتستطع أن تتوثق من ذلك من خالل فواتير  ،داخل القدس ولم يغير مكان إقامتهالمقدسي يقيم 

د، وشهادات البيت، وعقود اإليجار، ووثائق العيادات، وبطاقات التطعيم، وشهادات الميال

 .الراتب وغيرها المدارس، وقسيمة

في القدس، وخاصة أمام صعوبات العيش في  إلقامتهوهو ما وسع إمكانية فقدان المقدسي 

المدينة لألسباب سابقة الذكر، حيث يضطر المواطنين في القدس للخروج من المدينة لتحسين 

ين منهم المقيمين في الضفة الغربية أوضاعهم المعيشية وليس خروجا نهائيا، وهو ما أفقد الكثير

 في المدينة بتهمة أن مركز حياته ليس القدس. اإلقامةأو األردن للحق في 

بيد أن سحب الهوية، أو الطلب من المواطن المغادرة، يعني ببساطة عدم قدرته على 

حيث يصبح االستئناف على قرار سحب الهوية، أو المطالبة بأمالكه، أو القيام بأبسط المعامالت. 

 غير موجود من الناحية القانونية. 

من المواطنين المقدسيين،  2006هوية في العام  1363تم سحب  ،فعلى سبيل المثال

"التهجير وهي سياسة تعرف بـ ،2005ما كان عليه الوضع في العام % ع500بنسبة زيادة بلغت 

 الصامت". 

"بديل" أن  مواطنة والالجئينالمركز الفلسطيني لمصادر حقوق ال وكما جاء في تقرير

% من السكان الفلسطينيين يجبرون سنويا على الرحيل إلى الضفة الغربية من القدس نظراً 8نحو 

 لإلجراءات اإلدارية والقانونية اإلسرائيلية.

ً من  في حين يعتقد أن األعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، ذلك أن الهوية تسحب أيضا

قل أعمارهم عن سن السادسة عشرة، وهذا يعني أن فقدان األب أو األم للهوية جميع األبناء الذين ت

يؤدي إلى فقدان األبناء لها، بل إنه من غير الممكن في تلك الحالة تسجيل األبناء في شهادات 

 الميالد. 

: أصبح بإمكان السلطات تمرين

اإلسرائيلية سحب الهوية من سكان 

 القدس في حاالت ثالث، هي:

1- ..........،..... 

2- ،................ 

3- ............... 
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طفل يعيشون في القدس الشرقية غير مسجلين في هوية  10,000ويوجد اليوم ما يقارب 

ر نسبة األطفال غير القادرين على التسجيل في المدارس الحكومية أو تلقى العالج والديهم، وتقد

 %. 23.6بسبب عدم تسجيلهم بـ 

 

ا:   تهويد قطاع التعليم العربيسابعا

 ، 1967منذ شهر آب/أغسطس 

 بعد شهرين من سقوط مدينة القدس اتخذت

 السلطات "اإلسرائيلية" عدداً من القرارات  

قررت اإللغاء النهائي للبرامج ، ووالضفة الغربية المحتلةلتعليم في مدينة القدس المتعلقة بقطاع ا

وإبدالها بالبرامج التعليمية المطبقة  ،التعليمية األردنية التي كانت مطبقة سابقاً في مدارس المدينة

 . 1948بية في األراضي المحتلة سنة في المدارس العر

على باقي مدن الضفة الغربية المحتلة، وإنما تم التعسفي لم يطبق  اإلجراءإال أن هذا 

اإلبقاء فيها على البرامج والمناهج والكتب التعليمية األردنية بعد فرض تعديالت على عدد من 

الكتب الخاصة بالتربية اإلسالمية والتاريخ والجغرافيا، في إشارة واضحة على تفرقة سلطات 

 .دن الضفة الغربيةم االحتالل المتعمدة ضد مدينة القدس عن باقي

نعكس أثر ذلك في ترك العديد من الطلبة لمدارسهم في القدس والتوجه ناحية الضفة اوقد 

من قبل ضابط التربية والتعليم العسكري بالضفة  عسكريالغربية، وهو ما تم منعه الحقا بقرار 

الضغط على طلبة الغربية والمتمثل بعدم قبول طلبة القدس للدراسة في مدارس الضفة، كنوع من 

 القدس.

بصورة تدريجية، مع ” اإلسرائيلي“كما سعت هذه السلطات لفرض البرنامج التعليمي 

تضييق الخناق على المدارس الخاصة )األهلية( وذلك بإصدارها قانون اإلشراف على المدارس 

س م، والذي شمل اإلشراف الكامل على جميع المدارس بما فيها المدار1969لعام  5729رقم 

 الخاصة بالطوائف الدينية، والمدارس األهلية الخاصة. 

كما فرضت على هذه المدارس وعلى الجهاز التعليمي فيها الحصول على تراخيص 

إسرائيلية تجيز لها االستمرارية في ممارسة نشاطاتها، وكذلك اإلشراف على برامج التعليم 

 ومصادر تمويل هذه المدارس. 

رائيلي" تضمن كما قامت بفرض منهاج "إس

اإلساءة لديننا الحنيف ولألنبياء والرسل والحضارة 

العربية اإلسالمية، وتزييف الحقائق التاريخية وطمس 

مادة العقيدة اإلسالمية وتشويهها، زاعمة أن اإلسالم 

 هو "مجرد تربية روحية"، وأن تاريخ 

 اإلسالم هو تاريخ فتن وكوارث، وكذلك تغييب السور 

 والفساد في األرض” إسرائيل“تتناول بني التي  القرآنية

 تلك التي تحث على القتال والجهاد واستبدالها بتدريس أو

 واألساطير اليهودية. التوراة

وفي مادة األدب العربي تم تغييب دراسة الشعر العربي فيما يتعلق بالبطوالت العربية، 

"األدب اإلسرائيلي"كقصص  وتغييب كل ما يتعلق بفلسطين، واعتماد مواد خاصة بما يسمى بـ

 إلى تدريس اللغة العبرية.  باإلضافةوروايات إسرائيلية عن المحرقة وغيرها، 

أما في مادة التاريخ فتم تقسيم المنهاج المعتمد بتخصيص نصف المناهج للتاريخ العربي 

كما كما يكتبه ويراه المؤرخون اإلسرائيليون والنصف اآلخر خصص للتاريخ العبري واليهودي، 

تركز فلسفة التربية والتعليم اإلسرائيلية على تثقيف الناشئة باأليديولوجية الصهيونية، وتأكيد 

وحدة الشعب اليهودي وتفوقه، في المقابل إضعاف عالقة الطالب بجذوره ومع محيطه العربي 

 واإلسالمي. 

فل يعيشون في القدس الشرقية غير مسجلين طآالف  10يوجد 

في هوية والديهم، وتقدر نسبة غير القادرين على التسجيل في 

أو تلقى العالج بسبب عدم تسجيلهم  ،المدارس الحكومية

 %.23بـ

على مدارس "إسرائيل" فرضت 

التعليمي الحصول  هاجهازالقدس و

على تراخيص إسرائيلية تجيز لها 

سة نشاطاتها، االستمرارية في ممار

اإلشراف على برامج التعليم و

 ومصادر تمويل المدارس.
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 مثل فيما يلي:أما بالنسبة للعجز الذي تعاني منه المدارس الفلسطينية في القدس، فإنه يت

تعدد الجهات المشرفة على المدارس )مدارس السلطة، المدارس الخاصة، مدارس األونروا،  .أ

 المدارس اإلسرائيلية / البلدية والمعارف(. 

ونفسيين  اجتماعيينالنقص المهني الحاد في المدارس )مدرسين، مدراء، مشرفين، مرشدين  .ب

 وعمال(.

 تربوي قيادي.إلى وجود جسم  االفتقار .ت

 نقص المدارس والتجهيزات والمرافق المدرسية. .ث

 االكتظاظ الشديد في أعداد الطلبة. .ج

 العسكري. واإلغالقتأثير الحواجز وجدار الفصل  .ح

تفشي ظاهرة التسرب في هذه المدارس، لعدم اهتمام سلطات االحتالل بها، وعدم تطبيقها  .خ

التسرب عن  المدارس اإلسرائيلية في غرب القدس، وتزيد نسبةلقانون إلزامية التعليم أسوة ب

 %( وال يوجد إجراء مناسبا تتخذ لمتابعة المتسربين من هذه المدارس. 10)

تلميذ خارج أي إطار  6000وهو ما أدى إلى تخريب العملية التعليمية، وبقاء أكثر من 

 ة أو البطالة.تعليمي، وهو ما يعنى أن يجد هؤالء طريقهم إلى عالم الجريم

ا:   أوضاع السكان االقتصاديةثامنا

مثل االقتصاد األداة األبرز الستكمال حلقات التهويد والطرد، من خالل تدمير اقتصاد 

 المدينة المقدسة، وهو ما يتضح من خالل: 

% بالنسبة 10انخفاض الدخل، بحيث يصل دخل المواطن العربي في القدس إلى  -أ

 لليهودي.

 % بين اليهود.17% بين الفلسطينيين و61ر حيث تصل إلى ارتفاع نسبة الفق -ب

 %. 37انخفاض نسبة الصناعة في القطاع العربي من المدينة بواقع  -ت

 %.50انخفاض نسبة ساعات العمل بواقع  -ث

 انحسار القطاع التجاري. -ج

 خسارة قطاع الخدمات )المطاعم ، الفنادق، المواصالت، التعليم، الصحة( . -ح

، وهروب رأس المال والمشاريع خارج القدس، وخاصة إلى تأثر القطاع المصرفي -خ

 الضفة الغربية.

% من األرض، مع تقييد استخدامات 70سيطرة سلطات االحتالل على أكثر من  -د

 النسبة الباقية، ومن ثم فإن قطاع الزراعة تقل مساهمته جداً في اقتصاد المدينة.

منع سلطات االحتالل %، وسبب ذلك 15.2 إلى% 16.3نخفاض قطاع التجارة من ا -ذ

دخول المنتجات والسلع العربية من القرى والمدن العربية في الضفة الغربية إلى 

بسهولة،  ه بدخول جميع البضائع والمنتجاتأسواق القدس، في الوقت الذي تسمح في

 وتفتح أبواب التعامل التجاري اإلجباري بين التجار العرب واإلسرائيليين.

لمدينة،وهو قطاع حيوي بالنسبة لمدينة تاريخية ودينية ضرب قطاع السياحة في ا -ر

 وحضارية كالقدس.

ضعف الخدمة الفندقية في الجزء الشرقي من المدنية والتضييق على الفنادق  -ز

 ومنافستها من قبل الفنادق اإلسرائيلية، والحجز على بعضها كفندق البانوراما.

 إغالق البنوك الفلسطينية ومصادرة أموالها. -س

السياحي الصهيوني المجاني، الذي يساهم في تشويه التاريخ العربي  إلرشاداتقديم  -ش

 اإلسالمي ويقدم الرواية الصهيونية المشوهة.

 إضعاف قطاع المواصالت. -ص

 إغالق محالت التحف الشرقية، وتشجيع ظاهرة الباعة المتجولين. -ض
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وضاع بالضرائب المتعددة والمبالغ فيها، والتي ال تراعي األ نمواطنيالإرهاق  -ط

االقتصادية للمواطن العربي، وال مستوى دخله، أو نمط حياته االجتماعي، 

 .قبل مصلحة الضرائب اإلسرائيلية لحجم الضريبة من والتقديرات المبالغ فيها

 % 30ب تصل حوالي ئعلما بأن هذه الضرا

 ةـمن الضريبة العامة للمدينة، وهي ضريبة تصاعدي

   األفراد%( من أرباح 55 -% 15)تبدأ من 

 والشركات، وتجبي بطرق وحشية في بعض األحيان،

 ومن أهم أنواع تلك الضريبة:  

 نـ% م17ضريبة القيمة المضافة: وتجبي بنسبة  .أ

قيمة المبيعات، بموجب فواتير البيع والشراء. وقد أثارت هذه الضريبة احتجاجات عنيفة من قبل  

سيما في تنمية الصناعة والتجارة، ا في االقتصاد، واللخطورة تأثيرهالسكان الفلسطينيين الداعين 

ع المشاريع القائمة، وأوضح تأثيراتها أنها ال تشجع المستثمرين على إقامة مشاريع جديدة أو توسي

 جات الفلسطينية عاجزة عن منافسة المنتجات اإلسرائيلية.  وتجعل المنت

ضريبة ملكية األراضي، ضريبة شراء الضريبة على األراضي: ولها أنواع متعددة منها: ) .ب

األراضي، ضريبة استصالح األراضي، ضريبة بيع األراضي، رسوم تسجيل األراضي، 

 ضريبة  "األرنونا" ـ المسقفات(. 

% ومن أصحاب العمل بنسبة 2.5رسوم التامين الوطني: ويجبى من السكان العرب بنسبة  .ت

 % من الدخل.10

( اثر %3لبنان: وهي ضريبة فرضت على السكان العرب )ضريبة أمن الجليل، وحرب  .ث

 تعرض الجليل األعلى لهجمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وإثر حرب لبنان.

 رسوم إعالم: وهي تجبي على كل من يملك جهاز تليفزيون. .ج

 رسوم السفر: وتجبي من قبل المسافرين سواء عن طريق الطائرة او عن طريق البر.  .ح

 أثر االنتفاضة على الحياة التجارية وبقية مظاهر الحياة األخرى. ـ

ا: ا  نتهاك المقدسات:تاسعا

 100حوالي  بها يوجد حيث بالمعالم والرموز اإلسالمية التاريخية، القدس مدينة تحفل

والعديد من  ،المساجد والمدارس والزوايا والتكايا واألربطة والتحصينات بينها من أثري، بناء

 اني التي ذكرت في كتب التاريخ وقد زالت معالم الكثير منها.المب

 المقدسات اإلسالمية:  انتهاك. 1

سلطات االحتالل وقطعان وقد تعرض المقدسات في القدس لالنتهاكات المتكررة من قبل 

وأكدت التطورات خالل السنوات األخيرة أن معركة تهويد القدس باتت المعركة  مستوطنيه،

بة لـ"إسرائيل"، بالتزامن مع تزايد هاجس "يهودية الدولة" على فكر الدولة األولى بالنس

 الصهيونية، ويمكن تلخيص تلك االنتهاكات فيما يلي: 

 األستراليمن قبل اليهودي  1969، 21/8/1968تعرض المسجد األقصى للحرق بتاريخ  .أ

 حق بحجه أنه معتوه.دنيس مايكل روهان، والذي تم القبض عليه وإطالق سراحه في وقت ال

 المحاوالت المتكررة للصالة في منطقة الحرم الشريف، والسيطرة عليه. .ب

إرسال رسائل تهديد إلى لجنة األوقاف اإلسالمية وسدنة المسجد من قبل المستوطنين وجهات  .ت

 صهيونية متطرفة.

 محاوالت "شراء" المسجد األقصى من قبل الصهاينة. .ث

 لمعالم واألحياء والبوابات والطرقات في مدينة القدس إلى أسماء يهودية.تغيير أسماء ا .ج

 محاوالت متكررة لنسف األقصى. .ح

 إغالق القدس في وجه المصلين، ومنعهم من الوصول إلى الحرم الشريف. .خ

  منطقة الحرم الشريف.بقرارات تعطي لليهود الحق بالصالة  إصدار المحكمة العليا اإلسرائيلية .د

 : تمرين

مثل االقتصاد األداة األبرز الستكمال حلقات 

التهويد والطرد، من خالل تدمير اقتصاد المدينة 

المقدسة، وهو ما يتضح من خالل: 

............،..............،................،...............

.. ،.................. 
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انتشار الحفريات تحت المسجد األقصى والقدس القديمة، والتي اتسعت بشكل غير مسبوق،  .ذ

بحيث هذه الحفريات تمتد من شرق المدينة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وقد أدت إلى عدد 

 من االنهيارات والتشققات، مما يهدد سالمة المسجد األقصى وأثار أخرى في محيطه. 

العديد من الكنس اليهودية في البلدة القديمة ومحيط المسجد األقصى بعضها أعلى من  إقامة .ر

 المسجد األقصى نفسه.

حكومته،  مسئولياستفزازية مع حراسه ومرافقيه وبعض  ةتدنيس شارون لمنطقة الحرم بزيار .ز

 .1996وهو ما استفز مشاعر المسلمين، وأدى إلى تفجر انتفاضة األقصى المجيدة 

 المحاوالت المتكررة لوقف رفع اآلذان في عموم فلسطين، وفي مدينة القدس بشكل خاص. .س

نتهاك حرمة المقابر اإلسالمية في القدس )باب الرحمة، المقبرة اليوسفية، مأمن هللا(، ا .ش

 مواقف للسيارات أو فنادق أو متاحف أو غيرها من المرافق.لوالسيطرة على بعضها وتحويله 

 تهاك المقدسات المسيحية. ان2. 6 

شهد الوجود المسيحي في القدس وبقية المناطق الفلسطينية،الكثير من التحديات 

التي عبر عنها البيان الختامي لرؤساء كنائس الشرق األوسط في المؤتمر الذي انعقد  والمخاوف

 ، والتي يمكن إجمالها فيما يلي: 14/1/1998في نيقوسيا في 

لجميع اإلعفاءات التي كانت تتمتع بها األماكن  1991إبريل  9 في سرائيليإلغاء الكنيست اإل .أ

الدينية والثقافية والعلمية في القدس منذ العهد العثماني، فعلى سبيل المثال تصل تقديرات الضريبة 

 ماليين شيكل. 110على  الكنائس فقط بـأكثر من  

من  1948عام  % في20كانوا يمثلون %، بينما 2تناقص أعداد المسيحيين في القدس إلى  .ب

تعرض رجال الدين ، ورية الوصول إلى األماكن المسيحيةمنع وإعاقة ح، وعدد سكان المدينة

 واألماكن المسيحية للمضايقة واالنتهاك.

أما فيما يتعلق بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في بقية أنحاء الضفة الغربية واألراضي 

عن  21/2/2010مثّل االعتداء األبرز عليها في إعالن االحتالل في ، فقد ت1948المحتلة سنة 

موقعاً دينياً وتراثياً في فلسطين لم يكشف عنها بالكامل، بينها  150قائمة للتراث اليهودي، تضم 

مساجد ومواقع إسالمية، مثل المسجد اإلبراهيمي في الخليل، ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم، 

يمة، وبلدة سلوان، وتالل القدس، وجبلي عيبال وجرزيم، ومغارة التوأمين في وأسوار البلدة القد

 نابلس، ومرج ابن عامر شمال فلسطين. 

كما تعرضت العديد من المساجد والمقابر في الضفة الغربية واألراضي المحتلة عام 

 لحملة إحراق واعتداءات ممنهجة.  1948

 

 :ة: تهويد األسماء العربية واإلسالمي عاشراا 

أقدمت سلطات االحتالل على تغيير أسماء المناطق والشوارع والساحات العامة والرموز 

وإزالة المعالم الحضارية ، التاريخية واستبدالها بأخرى يهودية كجزء من خطة تهويد المدينة

 العربية واإلسالمية منها، ومن أمثلة ذلك: 

 االسم العبري بعد التهويد السم العربي التاريخيا االسم العبري بعد التهويد السم العربي التاريخيا

 شاغر هحداش باب الحديد شاغر يافو )يافا( باب الخليل

 شاغر هورودوس باب الزاهرة )الساهرة( شاغر شكيم باب العمود )دمشق(

 شاغر هأشفا )النفايات( باب المغاربة شاغر هاريون )األسود( باب ستنا مريم

 (شاغر تسيون )صهيون باب النبي داود شاغر هرحميم باب الرحمة
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بـ )شارع المظليين(،  كما سُمي تل الشرفة بـ )جبعات هفتار(، وباب المغاربة بـ )رحوب  -1

وطريق الواد داخل السور والممتد من باب العمود حتى ملتقى شارع السلسلة بـ  محسي(،

داخل السور  )رحوب هكامي(، وسُمي باب المغاربة بـ ) رحوب محسي(، وطريق الواد

 سُمي بـ )رحوب هكامي(. والممتد من باب العمود حتى ملتقى شارع السلسلة

وكذلك األحياء العربية، مثل: حي الساهرة )هيرودوس(، سلوان )كفا هشلوح(، رأس العامود 

)معاليه زيتيم(، الشيخ جراح )قرية الصديق شمعون(، حي المصرارة )نيسان بك(، عقبة الخالدية 

يم(، بطن الهوى ـ حي اليمن في سلوان ـ  )كفار هتمنيم(، حاكورة المسكوب ـ في برج )الحشمونائ

 اللقلق ـ )حاييم كرمون(. 

أما الجبال والتالل فقد أصابها التغيير أيضا، فمثالً: جبل أبو غنيم )هار هحوما(، وجبل 

هار المكبر )نوف تسيون(، وجبل الطور )متسبور نسوريم(، جبل المشهد ـ  سكوبس ـ )

هاتصوفيم(،  وادي سلوان )يهو شافاط(، وادي الرباب )غاي بي هنيوم(، عين سلوان )حزكيا 

 هو(، بئر الصفافي )التيليت(. 

سماء البيوت والعقارات مثل دار الترهي في البلدة القديمة )بايت الحنان(، بيت أوغُيرت 

في(، بيت الزربا  )بايت رند(،  الزرو ورفيقة الساليمة )بايت ديسكين(، دير مار يو حنا )نؤوب دا

دار الصبرا )بايت غليتسيا( ، بل إن الحرم القدسي أصبح اسمه )حار هبيت(، أما الهضبة 

 الفرسنية فسميت )حي شابيرا(.
 

 التالي:  كما طال التغيير أسماء عربية إضافية، على النحو
 

 االسم العبري االسم العربي االسم العبري االسم العربي
 منحات المالحة كومميوت الطالبية

 جيئوليم البقعة غونين القطمون

 معاليه هزيتيم        راس العامود غونينيم قطمونيم

 كدمات تسيون أبو ديس موراشاه المصرارة

 هتصديقن شمعو      الشيخ جراح هجوشريم ماميال

 كفار هشيلوح       سلوان جفعات حنانيا       أبو طور )الثوري(     

     هتسفي ايرتس  ي الندهول
 

ما تعرضت المؤسسات العربية في القدس لحملة مسعورة من اإلغالق والتضييق، وتطالعنا ك

سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" بين الحين واآلخر بقراراتها القاضية بتجديد إغالق أكثر من 

د أغلقت بعد اتفاقيات عشرين مؤسسة ومركز وجمعية ونادياً فلسطينياً في القدس العربية، كانت ق

 أوسلو بموجب قرارات وأوامر إدارية صدرت عن وزارة داخلية االحتالل اإلسرائيلي. 

رغم التعهدات بعدم المساس بمؤسسات القدس ألنها تقوم بأدوار حيوية لسكان المدينة، و

 مستندة إلى ذرائع من قبيل: "نشاطات معادية"  أو "غير مشروعة" ،"نشاطات مؤيدة لمنظمة

التحرير الفلسطينية " "حماية أمن الجمهور" ، أو غيرها من الذرائع المختلفة، وقد وثقت مراكز 

حقوق اإلنسان عشرات حاالت إغالق للمؤسسات الفلسطينية في القدس على مدار أربعين عاماً 

من االحتالل، منها حاالت إغالٍق نهائيٍ بسحب ترخيصها، ومنها إغالق ألشهر تتجدد مراراً 

 كراراً، ال لسبٍب سوى لشهية االحتالل اإلسرائيلي في التطهير العرقي لمدينة القدس. وت

 

 

 

  :تهجير الفلسطينيين من مدينة القدسحادي عشر 
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مثلت السياسة السكانية في األراضي المحتلة عموماً، والقدس خصوصاً، واحدة من أهم 

اإلسرائيليون على التحذير من  المسئولوناإلسرائيلي، حيث درج  االحتاللمرتكزات سياسات 

الوجود الفلسطيني وزيادة معدالته، والتعبير عنه بعبارات ذات داللة، مثل: "القنبلة 

الديموغرافية"، "التحدي الديمغرافي"، "الخطر السكاني"، "القنبلة الموقوتة"، وهي تعبيرات 

قت نفسه بما يمكن أن يتخذ تعكس التخوفات اإلسرائيلية، على "يهودية" الدولة، وهي تنبئ في الو

 للتأثير علي ذلك الوجود والحد منه.   إجراءاتمن 

كما سيجد المتتبع لألدبيات الصهيونية عدد ال يحصي من التصريحات المباشرة وغير 

ة في مدينة إسرائيليين، تضمنت الدعوة إلى ترسيخ أغلبية يهودي ومسئولينالمباشرة لزعماء 

اعتبار أن هناك عالقة وطيدة بين حجم السكان اليهود في القدس على  ى،القدس، عبر وسائل شت

وبين االدعاء بأنها عاصمة إسرائيل، لذا فإن انخفاض نسبة اليهود إلى حد معين يجعل من 

 الصعب االدعاء بأن المدينة تمثل عاصمة الدولة.

 

  :التهجير المباشر وغير المباشر 

الهدف، وسائل وأساليب مباشرة وغير مباشرة، لتحقيق ذلك ” اإلسرائيلية“اعتمدت السلطات 

والطرد، فإن الثانية تتمثل في إيجاد  واإلبعادوبينما تتم األولى عبر التهجير المباشر وقت الحرب 

مجموعة من الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية الصعبة التي تضطر السكان 

 للهجرة إلى الخارج والنزوح عن المدينة. 

قد تبدو في ظاهرها هجرة اختيارية مؤقتة، يقوم بها السكان لتحسين مستويات حياتهم و

ً ما تتحول  المعيشية، لكنها في الحقيقة هجرة قسرية بسبب الظروف الصعبة والمؤلمة. وغالبا

 الهجرة إلى دائمة، بسبب عدم زوال أسبابها.

الل القدس الشرقية، وقد أسفر احت 1967من يونيو  أتم الجيش "اإلسرائيلي" في السابعوقد 

احتالل المدينة والقتال الذي سبقه عن خسائر كبيرة في األرواح والممتلكات، كما رافق العمليات 

 العسكرية التي تلت الحرب أعمال النهب والهدم بعد أن توقف القتال. 

ن سياسة مزجت بين الترهيب والترغيب لحمل السكا” اإلسرائيلية“وقد انتهجت السلطات 

الفلسطينيين على ترك المدينة، فإلى جانب أعمال المداهمة والتفتيش واالعتقال وتدمير 

الممتلكات، أعلنت السلطات توفير حافالت لمن يرغب من سكان القدس لاللتحاق بأقربائهم في 

 الضفة الغربية، بعد أخذ توقيعهم على إفادات بأنهم تركوا المدينة طائعين. 

 35بعد الحرب مباشرة من تهجير ما يقرب من ”اإلسرائيلي“تالل وقد تمكنت سلطات االح

فلسطيني من الشطر الغربي من القدس "القدس الغربية"، والسيطرة على أراضيهم  الجئألف 

 وممتلكاتهم، ومنعتهم من العودة في ذات الوقت الذي أحلت فيه المستوطنين اليهود مكانهم.

إسرائيل، لم يعني توحيد المدينة بل تهويدها. إذ أن إن احتالل القدس ثم ضمها بعد ذلك إلى 

ذلك الضم لم يصحبه ضم للسكان، واعتبارهم مواطنين في الدولة التي ضمت مدينتهم إليها. بل 

على الجوازات األردنية التي كان يحملها السكان، وقررت بعد ” اإلسرائيلية“أبقت الحكومة 

منح الهوية اإلسرائيلية، وهي بمثابة إذن  ،25/7/1967إجراء إحصاء للموجودين منهم في 

 باإلقامة دون أن يتمتع حاملها بحقوق المواطنة الكاملة. 

واستنادا إلى هذا اإلجراء فقد اعتبر 

مواطني القدس الذين لم يشملهم  جميع

اإلحصاء غائبين، سواء أولئك الذين نزحوا 

 عن القدسب الحرب، أو بسبب السفر، قبل

 ل أو للزيارة أو العالجنشوب الحرب، للعم 

أو التعليم. ولم يسمح لهم بالعودة. وهكذا نشأ وضع غريب أصبح فيه سكان القدس  

 في الوقت نفسه. ” إسرائيل”الشرقية،مواطنين أردنيين، ومقيمين ب

شكل مصطلح "القنبلة الديموغرافية"  :تمرين

فزاعة أمام صانع القرار اإلسرائيلي...ماذا يعني، 

 وما هي آثاره على تهجير الفلسطينيين من القدس؟
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سياسات االحتالل لدفع السكان الفلسطينيين للهجرة من المدينة، وتكريس سياسة  تضافرتو

وحتى اآلن، تلك السياسة التي توصف  1993مارس  30تكرس بعد و ،لها اإلغالق العسكري

 بأنها "عقابا جماعياً غير قانوني للشعب الفلسطيني، ال يتناسب مع أي شاغل أمني مشروع". 

وقد دمرت سياسة اإلغالق العسكري للقدس الحياة الفلسطينية في المدينة، إذ شملت قيوداً 

ً على صعبة على حرية التنقل واالتصال بب قية المناطق الفلسطينية والعكس، كما انعكس سلبا

 االقتصاد الفلسطيني وعلى األماني الوطنية الفلسطينية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :خاتمة 

قد يبدو توسيع حدود القدس وإعادة رسم مخططاتها الهيكلية مجرد إجراء تنظيمي إداري، بيد 

أنه عمل يستهدف تهويد المدينة وفرض أن الدراسة المدققة لمضامين هذا اإلجراء وغاياته، تبين 

 السيطرة السياسية عليها. 

فيالحظ في توزيع الضواحي والمستوطنات حول القدس أنها تنتظم في طوقين لهما مركز 

واحد. يتكون الطوق الداخلي، من األحياء التي أقيمت في القدس الشرقية، وبين األحياء 

غلبية يهودية فيها. أما الطوق الخارجي، فيحوط القدس الفلسطينية ذاتها، لتهويد المدينة، وضمان أ

كلم  17من جهات الجنوب والشرق والشمال، ويتألف من سلسلة مستوطنات تبعد أقصاها نحو 

ً يفصُل القدس عن الضفة الغربية،ويمنع أي عودة  عن مركز القدس. وهو ما يشكل حاجزاً ماديا

 .إليهافلسطينية 

الرئيس في تأسيس قواعد االستيطان في القدس، كان لحزب وفيما كان لحزب العمل الدور 

ً ورأسياً. وقد تعاملت الحكومات  مع ”اإلسرائيلية“الليكود الدور األكبر في تطويره وتكثيفه أفقيا

منطقة القدس بوصفها منطقة "إجماع قومي"، كما نظر اإلسرائيليون إلى المستوطنات 

التي تقع على بعد أربعة أميال من رام هللا، وال  يف،اإلسرائيلية مثل معالية أدوميم وجفعات زئ

مستوطنة( والتي هي أقرب إلى الخليل منها إلى القدس،  16إلى كتلة غوش عتسيون) تتكون من 

ليس بوصفها "مستوطنات" بالمعنى المعتاد لهذه الكلمة، بل بوصفها تجمعات "اعتيادية" ال 

ل "إسرائيل"، يجب أن تبقي تحت السيادة تختلف عن مثيالتها من التجمعات السكنية داخ

 اإلسرائيلية.

أما ما أصاب المدينة القديمة داخل األسوار من التهويد واألسرلة فيمكن اعتباره من أكثر  

تعقيدا وإثارة، وهو ما يقول عنه جيف هاربر: "عشرات الجمعيات ”اإلسرائيلية“الممارسات 

األمالك اليهودية في شرقي القدس. ولكن ماذا  ـشط "إلنقاذ"ـ التشديد في األصل اليهودية تن

في المائة من  40كان حوالي  1948بالنسبة لألمالك الفلسطينية في غربي المدينة؟ قبل عام 

األراضي والمنازل والمباني التجارية ملكا للفلسطينيين، وإذا أضفنا إليها المساحة التي تم ضمها 

في المائة. إذا كان لليهود حق باسترجاع  68 تصبح النسبة 1948لغربي المدينة بعد عام 

فلماذا يحظر على الفلسطينيين أن يستعيدوا أمالكهم في  1948ممتلكاتهم التي كانت لهم قبل عام 

 الطالبية والحي األلماني والبقعة والمالحة وعين كارم وغيرها من األماكن؟".
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ر التسوية الذي انعقد في مدريد على أن تلك الجهود االستيطانية المتسارعة لم تتوقف بمؤتم

ومنظمة ”اإلسرائيلية“وال بتوقيع اتفاقيات التسوية بين الحكومة  1991نوفمبر  2-أكتوبر  30

ً في تسريعها، وهو ما يتضح بجالء في حجم  التحرير الفلسطينية، بل  بالعكس، فقد كانت سببا

 ي عدد المستوطنين في القدس.المشاريع االستيطانية التي طرحت للقدس، كما سبق اإلشارة، وف

وكما يقول امنون كابيلوك "إن عملية تهويد القسم العربي للمدينة المقدسة، التي تم ضمها 

، مع مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، تمتد اليوم بين 1967غداة حرب ” إسرائيل”لـ

ق، كانت ممارسة شائعة رام هللا في الشمال وبيت لحم في الجنوب، والقرى الفلسطينية في الشر

 المتعاقبة. ” اإلسرائيلية“للحكومات 

ثم ما لبثت أن بدأت، دون توقف أو إبطاء، موجة بناء أحياء استيطانية جديدة مخصصة لسكن 

اليهود فقط، وانتشرت فوق األراضي العربية المصادرة في المدينة، بطريقة تؤدي إلى تطويق 

 األحياء العربية".

ل االستيطان والمصادرة والتطويق أثناء االنتفاضة الفلسطينية، بل يالحظ كما لم تتوقف أعما

بإقامة جدار الفصل العنصري حول القدس ”اإلسرائيلية“أنها زادت، من ذلك مثالً، قيام السلطات 

كوسيلة لعزل القدس عن محيطها وخلق ما يسمي بالقدس الكبرى، ومثال على ذلك ضم معاليه 

لى القدس، بينما يتم بناء أحياء يهودية داخل األحياء الفلسطينية وفي زئيف ومعاليه أدوميم إ

 محيطها، بحيث تبدو تلك األحياء صغيرة منعزلة ضمن أحياء يهودية". 

"كل ذلك يحدث ضمن رؤيا لقدس كبري تتوسع سياسيا وجغرافياً الى داخل الضفة الغربية، 

 " كما يقول جيفري أرونسون. 1967 وإلى ما هو أبعد حتى من المناطق التي ضمت في يونيو

تعتمد في ذلك على قرارات الضم اإلسرائيلية، ”اإلسرائيلية“يشار هنا إلى أن السلطات 

رات مجلس األمن واتفاقات جنيف. وما تم االتفاق عليه، في االمخالفة لقواعد القانون الدولي، وقر

بأية أعمال من شأنها تغيير وضع  عدم القيامل ي" الموقع بين الطرفين، والداعالمبادئ"إعالن 

القدس، أو التأثير على المفاوضات النهائية بخصوص القدس. في محاولة منها لخلق وقائع جديدة 

على األرض تضمن تهويد القدس، وتستبق أي حل قد يلوح في األفق أو تفرضه المفاوضات 

 القائمة بشان القدس.

"إسرائيل" عبر الجهد الرسمي وغير الرسمي، في  إن التغييرات الهيكلية العميقة التي أحدثتها

عاما، معتمدة سياسة الهدم والبناء وإعادة التشكيل والتخطيط، قد  45القدس، وعلي مدي أكثر من 

ألحقت ضررا بالغا في حياة الفلسطينيين، كما أحدثت تغيرا جوهريا في الطبيعة الديموغرافية 

ت الدولية بحق القدس، ويضع مصيرها في يد والحضارية للمدينة، وهو ما ينتهك القرارا

 نهايات مؤلمة. لالتعصب الديني والقومي األعمى، والذي سيقود المنطقة حتماً 

كما أن المراهنة على المجتمع الدولي أو العملية السلمية اعتقاد ساذج بحسب خبرة الستين 

ال يجوز إنكارها، ولكنه من سنة الماضية، صحيح أن السالم في حد ذاته ذا قيمة عليا ال ينبغي و

الناحية الواقعية واألخالقية ما زال بعيداً عن المرتكزات الفعلية المستندة إليها مسيرة التسوية 

السياسية للصراع العربي ـ اإلسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بالقدس التي يمثل رحيل االحتالل 

 عنها روح السالم العادل والدائم.

 قائمة بالمراجع: 

 بية:العر

  ،أزمة التخطيط في القدس الشرقية"، األمم المتحدة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 . 2009األراضي الفلسطينية  المحتلة، نيسان 

  د. نظمي الجعبة، اإلسكان في القدس بين مطرقة االستيطان واإلمكانات المتاحة، معهد

 . 2009السياسات العامة، رام هللا، 
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 .41، ص 1991خريف  8بيروت، ع 

  ،راسم خمايس، سياسة هدم المباني "غير المرخصة" بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية

 .1990، يوليو 208شؤون فلسطينية، ع 
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 مقدمة 

مشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني في فلسطين، الئة عام يتواصل امنذ أكثر من م

على طريق استكمال تهويدها وفرض السيطرة السياسية عليها. ورغم اختالف المراحل التي مر 

 ائل استراتيجية مثلت العمود الفقرى له، وهي: بها تنفيذ هذا المشروع إال أنه تم إعتماد وس

 االستيالء على األرض الفلسطينية بشتى الطرق،  -

 تهجير أصحابها األصليين من العرب الفلسطينيين بالقوة، -

تمت عمليتي وقد استقدام العنصر اليهودي المهاجر وتوطينه على األرض الفلسطينية،  -

 الهدم والبناء في زمن قياسي.

سني الصراع كان الصهاينة يلجأون بداية إلى إيجاد نقاط ارتكاز استيطانية وعلى امتداد 

وسط محيط عربي، وعلى أرض عربية تم االستيالء عليها بشكل أو بآخر، روعي قدر اإلمكان 

االعتبارات االستراتيجية واالقتصادية واأليديولوجية لدى السيطرة عليها، ثم سعوا لتوسيع هذه 

صل بعضها ببعض، باتجاه إيجاد كتل استيطانية متصلة ومتراصة ومزدهرة، النقاط وتكثيفها، وو

 يقع على عاتقها توسيع رقعتها واالحتفاظ بمقومات النمو والتوسع الذاتي. 

فزرعت منذ أواخر العهد العثماني مستوطنات صهيونية متفرقة، كانت في البداية أشبه 

ريشون لتسيون على سبيل المثال. ومع بالجزر المنعزلة وسط محيط عربي معاد، كمستوطنة 

مجيء االحتالل البريطاني وصدور وعد بلفور فتح الباب واسعا أمام التهام مساحات واسعة من 

 .األرض الفلسطينية مثل وادي الحوارث ومرج ابن عامر

ونية خالل تلك الفترة من من بناء مؤسساتها المدنية والعسكرية واستقدام يوتمكنت الصه

لبشرية وتسليحها لتخوض مذابح بشعة ضد السكان الفلسطينيين العزل وتوسع استيطانها القاعدة ا

 ونطاق سيطرتها.

( كانت حدود االستيطان تقرر إلى حد ما 1947-1937وعندما بدء بطرح مشاريع التقسيم )

الذي توافقت خريطته مع خريطة  1947عام  181ومنذ قرار التقسيم  ،الحدود السياسية المقترحة

الستيطان الصهيوني، أضيفت قوة الجيش في تقرير مصير الحدود، لذلك فقد أضيفت منطقة ا

 الجليل التي كان يفترض أن تكون جزء من الدولة العبرية وفق القرار المذكور.

في قبضة إسرائيل، تحركت دبابات الجنود  1967وبسقوط بقية األراضي الفلسطينية عام 

ع جديدة تحدد مصير المنطقة، ففي البداية وخالل فترة حكم وجرافات المستوطنين لترسم وقائ

حزب العمل "المعراخ" سار االستيطان على هدي مشروع آلون االستيطاني بالدرجة األولى، أي 

جرى التركيز آنذاك على استيطان ما سمي بـ "مناطق األمن" على خطوط المواجهة في غور 

الجوالن ووادي عربة والخط الواصل بين شرم  األردن والقدس ومحيطها، إضافة إلى مرتفعات

 الشيخ ومشارف رفح.

لكن مجيء الليكود إلى السلطة وبروز حركة غوش إيمونيم اإلستيطانية على مسرح 

، فقد شكل ذلك خروجا على سياسة االستيطان الرسمية التي قادها 1974اإلستيطان بدءا من سنة 

تطرفاً، من بينها "االستيطان في كل أرض حزب العمل آنذاك، حيث تم رفع شعارات أكثر 

إسرائيل" المزعومة، وهو ما أدى إلى تطور حركة اإلستيطان وبشكل هجومي ما زالت حتى هذه 

 اللحظة. 

 :االستيطانيةأوالا: المشاريع 

على ضوء عدد من المشاريع التي تكاملت في أهدافها،  االستيطانيةسارت السياسة 

تيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى أسس استراتيجية وبحسبها تم رسم خارطة اإلس

طرح في عهد حزبي العمل  ها مامن أخطروسياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية وإيديولوجية، 

 .والليكود
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وبينما كان لحزب العمل الدور الرئيس في التأسيس لخارطة اإلستيطان ووضع 

كود قاد تطورات طموحة وعنيفة لتوسيع شبكة المخططات والبني التحتية له، فإن حزب اللي

اإلستيطان واستكمالها تهويدها والسيطرة عليها، وفيما يلي أهم تلك المشاريع والمخططات 

 اإلستيطانية: 

 ال ألون:غمشروع إي -1

دعوته إلى ضم األراضي  "ألون"إال وقدم  1967لم تمر ثالثة أسابيع على نهاية حرب 

ال يتجزأ من منطقة سيادة "إسرائيل" في مشروع كامل للتسوية  الفلسطينية باعتبارها "جزءا

 ستيطاني ما يلي:اال هوقد تضمن مشروع، السياسية مع الدول العربية

 أن تكون حدود إسرائيل الشرقية: نهر األردن والخط الذي يمر وسط البحر الميت. -1

ع دفاعي على إسرائيل أن تضم بعض المناطق كجزء ال يتجزأ من سيادتها لخلق تجم -2

 جغرافي واستراتيجي، وهي: 

كم على طول غور األردن من بيسان حتى  15-10قطاع من األرض عرضه ما بين  -أ

 البحر الميت ويضم أقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين. 

أريحا بعرض عدة كيلومترات من شمال  -شريط أراض إلى الشمال من طريق القدس  -ب

 القدس.

رون عند طريق عطروت ـ اللطرون، ويشمل أيضا منطقة البحر الميت حتى نتوء اللط -ج

 اللطرون. 

المنطقة الممتدة من الشمال  -د

وحتى السفوح الشرقية لجبال 

الخليل، إضافة إلى منطقة 

غوش عتسيون والخليل 

 وبيت لحم. 

أن يتم تحديد ممر يربط ما تبقى من الضفة الغربية مع األردن على محور رام هللا ـ  -3

 أريحا. 

، الالجئين وتوطينهم في الضفة 1948غزة مع سكانه األصليين ما قبل  ضم قطاع -4

 الغربية أو منطقة العريش، ومن ثم تجنب تكدس عدد كبير من السكان في القطاع.

 ضم صحراء "يهودا" بكاملها من جبال الخليل حتى البحر الميت ومنطقة النقب. -5

في سيناء باالضافة إلى أوصى ألون بإبقاء القدس ومرتفعات الجوالن وشرم الشيخ 

شريط ساحلي يمتد حتى إيالت تحت السيطرة اإلسرائيلية، مع إقامة مستوطنات تقطع التواصل 

السكاني الفلسطيني بين الضفتين الشرقية والغربية، وبين القدس وعمقها في الضفة الغربية وبين 

 غزة ومصر.

بية وقطاع غزة من قبل تم إقرار مشروع ألون كخطة رسمية لالستيطان في الضفة الغر

وهو ما  ،، وليس كخطة رسمية للتسوية  اإلقليمية1968الحكومة اإلسرائيلية بتاريخ حزيران 

 التزمت به حكومات حزب العمل في وقت الحق حسبما جاء في المشروع. 

 : االستيطانيةاليلي غوثيقة  -2

، وكان مقررا لها أن "لياليغسرائيل "يتنسب هذه الوثيقة إلى وزير العمل اإلسرائيلي السابق 

 تضمنت نصوصا خاصة باالستيطان، بحيث طالبت بـ: و، 1992-1977سنة بين  15تنفذ خالل 

 تطوير وتعزيز االستيطان وبناه التحتية في األراضي المحتلة. -أ

 توسيع دائرة شراء األراضي واألمالك في المناطق المحتلة. -ب

مشاريع تكاملت  ضوء فيسارت السياسة االستيطانية 

ستيطان في األراضي خارطة اال تأهدافها، وبحسبها رسم

ستراتيجية سياسية واقتصادية إلى أسس المحتلة، وع

 .وعسكرية وأمنية وإيديولوجية
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وتعزيز السيطرة  على األراضي  زيادة دور القطاع الخاص اليهودي في اإلستيطان، -ت

 وحيازتها في األراضي المحتلة بكافة السبل.

مستوطنة في  94مستوطنة جديدة على جانبي "الخط األخضر(، منها  187الدعوة إلقامة  -ث

 األراضي المحتلة. 

وكانت استكماال لخطة ألون، ومعلما أساسيا من معالم  ا،حظيت الخطة بالمصادقة عليه

علي، كما أنها فتحت الطريق الستيطان إسرائيلي أوسع وفي مناطق أكثر، بهدف الطريق للضم الف

 تحقيق ما سمي بالضم الزاحف من خالل التدرج في عمليات تهويد األراضي الفلسطينية.

كبرنامج  1974وقد عدلت هذه الوثيقة بأخرى أقرها حزب العمل اإلسرائيلي في سنة 

، وأطلق عليها وثيقة األربعة عشر بنداً وهي 1973العام إنتخابي لكي يتالءم مع مستجدات حرب 

 ال تختلف عن وثيقة جاليلي، غير أنها لم تحدد أماكن االستيطان تاركة ذلك للحكومة لتقرر ذلك.

 

 

 

 

 

 ": مشروع شارون الحقا" مشروع أبراهام فوخمان -3

نفيذ، ثم تبناه حكومة حزب العمل، التي رفضته معتبرة إياه غير قابل لتتل 1976قدمه مطلع 

يعرف هذا المشروع أيضا باسم "العمود الفقرى المزدوج"، وقد دعا إلى ، وأريئيل شارون الحقا

عاما، يمتد المحور األول على طول السهل الساحلي  20إقامة محورين من المستوطنات خالل 

شرم الشيخ  على محور اإلستيطان اليهودي، بينما يمتد المحور الثاني من مرتفعات الجوالن حتى

في الجنوب. وهدف المشروع إلى تكثيف اإلستيطان، ومحاصرة الوجود الفلسطيني بين هذين 

 المحورين، والمحافظة على الطابع اليهودي.

 مشروع شارون: )العمود الفقري المزدوج(: -4

طرح شارون مشروعه ذاك حين كان وزيرا للدفاع في حكومة بيغن وحاول تطبيقه فيما بعد، 

 أس اللجنة الوزارية لإلستيطان، وأهم بنود هذا المشورع: بعد أن تر

 ـ إقامة حزامين متوازيين من المستوطنات على النحو التالي: 1

 ـ الخط األول في الغرب: ويمتد على الشريط الساحلي الذي يمثل الكثافة اليهودية الرئيسية.

خ جنوبا، وبذلك تكون الضفة ـ الخط الثاني في الشرق: ويمتد من الجوالن شماال حتى شرم الشي

 الغربية كجيب عربي محاط بالمستوطنات.

ـ إقامة ثالثة مراكز مدينية كبيرة داخل الضفة الغربية، أولها على مداخل القدس والثاني قرب 2

 1967الخليل لدعم مستوطنة كريات أربع، والثالث في المثلث الشمالي للضفة يفصل فلسطيني 

 . 1948عن فلسطيني 

دعوة لتخفيف التوطين اليهودي في منطقة الساحل، لحساب استيطان سفوح الجبال الغربية ـ ال3

 في الضفة الغربية العتبارات أمنية.

 2ل ـداد المستوطنين لتصــ زيادة أع4

 ا سيصلـفي الضفة الغربية، بينم مليون 

 ودي ـماليين يه 9-7عدد اليهود ما بين  

 يعنشر شارون في رب.وقد ، سنة 20خالل 

قامة العديد من المستوطنات وتوسعة بعضها إلإضافية على الخطة، حيث دعا  تفاصيل 1979 

 ،ستيطانية لتطويق التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربيةاثم طرح مخططات  ،اآلخر

ضم األراضي الفلسطينية باعتبارها جزء ال يتجزأ من منطقة سيادة ب"ألون"  : طالب مشروعتمرين

، تهاالجوالن تحت سيطروبإبقاء القدس  ياً وص، م"إسرائيل" في مشروع كامل للتسوية السياسية مع العرب

................،  :اإلجراءات التاليةتضمن ين، والفلسطينيبين ات تقطع التواصل السكاني إقامة مستوطنو

.................. ،................. 

، ىخرأع يوتوس ،قامة العديد من المستوطناتإلشارون  دعا

 ، ثمطرح مخططات لتطويق التجمعات السكنية الفلسطينيةو

الضفة، استهدفت تقطيع مستوطنة جديدة في  14قرر إنشاء 

 وعزل القدس عن محيطها. ،ومحاصرة العمران الفلسطيني
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 ،قرر شارون إنشاء أربع عشرة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية 1982وفي شهر شباط  

 ع ومحاصرة العمران الفلسطيني وعزل القدس عن محيطها. استهدفت تقطي
 

 مشروع الليكود: وأطلق عليه اسم )برنامج االستيطان البلدي والريفي( -5

 وضع هذا المشروع لجنة من الليكود، وقد نص على: 

الدعوة إلى تكثيف االستيطان في الضفة الغربية من خالل مخطط إسكان إقليمي شامل  -أ

ربية، يعتمد على إقامة مجموعة من المدن تبعد الواحدة عن األخرى لليهود في الضفة الغ

 كيلومترا، يقام حولها مستوطنات ترتبط بطرق سريعة.  20-15ما بين 

 شق واستكمال خمس طرق عريضة وسريعة. -ب

 وضع األسس االقتصادية للمستوطنات. -ت

 :"مشروع عيزر وايزمن"مشروع وزارة الدفاع اإلسرائيلية  -6

، على فكرتين 1978الذي قدمه وزير الدفاع عيزر وايزمن في مايو يستند المشروع 

 رئيسيتين:

 ـ تكثيف اإلستيطان حول القدس لتكريس الطابع اليهودي لها. 1

ـ تقليص التداخالت مع السكان الفلسطينيين بواسطة شق خطوط مواصالت، تربط المراكز 2

 ة والقدس.المدينية المقترحة ما بين السهل الساحلي والضفة الغربي

ـ االستعاضة عن إقامة المستوطنات الصغيرة في الضفة بإقامة ستة مراكز استيطانية مدينية 3

 كبرى.

ـ تشجيع االستيطان الفردي تحت شعار "إبن بيتك" يقوم على أساس دعم المستوطنين بتوفير 4

 فيها. األرض والبني التحتية لهم والقروض، ويقومون هم بالبناء بالطريقة التي يرغبون 

 مشروع حركة غوش إيمونيم: -7

حركة غوش إيمونيم )كتلة المؤمنين(، هي حركة استيطانية دينية متطرفة، تتبع الحزب 

، بهدف "االستيطان في كل أرض إسرائيل 1973الديني القومي، ظهرت في أعقاب حرب 

 .الكاملة"، وطالبت بفرض السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة

، الذراع اإلستيطاني للحكومة اإلسرائيلية، وقادت ما سمي بـ 1977عام وقد أصبحت بعد ال

"االستيطان غير الرسمي"، ولقد أوضح أشهر زعمائها وهو الحاخام موشيه ليفنغر رؤيته 

للعالئق التي تربط اليهود بالفلسطينيين، بقوله: "إنهم يعاملون كما يأمر العهد القديم بمعاملة 

 ا لألحكام المفروضة عليهم وجب طردهم من )أرض إسرائيل(".األقليات، فإذا لم يرضخو

 وقد طرحت الحركة مشروعها االستيطاني والذي تضمن:

 نشر االستيطان اليهودي على طول المسافة الممتدة ما -أ

 بين السهل الساحلي ونهر األردن، لضمان وجود عمق

 منطقة استراتيجي، وعدم تكريس الكثافة اليهودية في

كما كانت عليه دوما، وقد استهدفت  لي،السهل الساح

الخطة تفتيت الوجود الفلسطيني ومحاصرته عبر هذه 

 الكتل االستيطانية والطرق االلتفافية.

السيطرة على سلسلة جبال الضفة الغربية، ألهميتها  -ب

 االستراتيجية في السيطرة على المكان. 

مستوطنات متقاربة ومتجاورة،  الدعوة إلى إقامة مراكز إستيطانية مدينية كبرى تتكون من -ج

بحيث تتحول إلى كتل استيطانية كبرى، وليس مستوطنات بعيدة ومعزولة كما كان الحال في 

 عهد حزب العمل. 

وهي صاحبة الدعوة إلى اعتماد نمط جديد من المستوطنات سمي بـ "االستيطان القروي 

ن الناحية االجتماعية والشكلية، الجماعي"، ويعتمد بناء هذه المستوطنات على الطابع القروي م

 والمديني من الناحية االقتصادية والعملية.

 إنشاء شبكة واسعة من الطرق تربط بين المستوطنات. -د

حركة  "غوش إيمونيم"
ب قع، ظهرت استيطانية دينية

بهدف  1973حرب 

"االستيطان في كل أرض 
إسرائيل الكاملة"، وطالبت 

بفرض السيطرة على الضفة 

 غزةو
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قدمت حركة غوش أيمونيم خطتها االستيطانية الثانية والتي  1980وفي حزيران/ يونيو 

القدس وحولها، وتوسيع دعت إلى تعزيز االستيطان في عمق األراضي الفلسطينية، وخاصة في 

وهدفت مشاريع غوش إيمونيم اإلستيطانية إلى توطين مليون يهودي خالل ، المستوطنات القائمة

 عشرة أعوام في مائة موقع في  أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وتحقيق األهداف التالية: 

 ـ المحافظة على عمق البالد من نهر األردن وحتى السهل الساحل.

 ة على سلسلة الجبال في الضفة الغربية.ـ السيطر

 ـ السيطرة واإلشراف على وادي األردن.

 ـ إنشاء شبكة كبيرة من الطرق تسمح بالحركة العسكرية السريعة ، ومن ثم فرض السيطرة.

 مشروع دروبلس:  -8
أحد رؤساء قسم اإلستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، كان منتمياً  "متتياهو دروبلس"

حزب الليكود، وقد حملت الخطة إسمه، وكذلك عرفت باسم )الخطة الرئيسية لتطوير إلى 

 (. 1983-1979اإلستيطان في يهودا والسامرة 

جاء هذا المشروع ليوجه حركة النشاط اإلستيطاني الليكودي في حينه، واعتبر مشروع 

لعمود الفقري دروبلس العمود الفقري لالستيطان في عهد الليكود، كما كانت خطة آلون ا

 لالستيطان في عهد حزب العمل من قبل.

سنوات،   5مستوطنة مجتمعية ومدينية في الضفة الغربية خالل  60دعت الخطة إلى إنشاء 

 150-120، أي زيادة أعداد المستوطنين بحيث تصل إلى 1983-1979في الفترة ما بين سنة 

 ً  .ألفا

 ويقوم المشروع على األسس التالية: 

طان في مختلف أنحاء فلسطين، ـ االستي

، لمنع 1967في األراضي المحتلة  وخاصة

 التوجهات الفلسطينية نحو االستقالل.

ـ التأكيد على أن الحكم الذاتي )الذي كثر الحديث عنه بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر( لن 

ى األراضي في لذلك دعا للسيطرة فورا عل ،يطبق على األرض، بل على السكان الفلسطينيين

 الضفة الغربية، والطريقة األفضل لذلك هي االستيطان.

ـ توزيع المستوطنات على كتل استيطانية مترابطة ومتراصة، وتحويل المستوطنات بعد دمجها 

 مع بعض البعض إلى مراكز مدينية.

ية، ـ اإلستيطان في المناطق المزدحمة بالسكان الفلسطينيين لتقليص خطر إقامة دولة فلسطين

وعدم االقتصار على بناء المستوطنات حول التجمعات الفلسطينية، بل االنتشار بينها أيضا، 

 لتقطيع التواصل بينها، وتحويلها إلى جيوب معزولة ومحاصرة.

ي مطلع فأما قطاع عزة فقد كان نصيبه مخطط استيطان شامل أعلنه دروبلس 

أالف مستوطن خالل  5لمستوطنين إلى ، واستهدف المخطط زيادة أعداد ا1984حزيران/يونيو 

 ألف مستوطن. 30أربعة أعوام، وزيادة العدد بنهاية القرن العشرين ليصل إلى 

لم يؤثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد على جدول أعمال اإلستيطان، بل أعطته دفعة قوية، 

 تحدث. بفرض مزيد من الحقائق االستيطانية على األرض في استباق ألية تسوية سياسية قد

 الخطة الرئيسية وخطة التطوير للمستوطنات في يهودا والسامرة:  -9

استهدفت و، 1982وتم تعديلها عام  1978أعدتها شعبة االستيطان في الوكالة اليهودية عام 

زيادة أعداد ومستوطن جديد،  ألف 100بواقع  1967زيادة أعداد اليهود في األراضي المحتلة 

 للمستوطنات تهانشرت إستراتيجي، ومنهاالمستوطنات وتوسيع القائم 

 بالتعاون بين 1983في نيسان/ أبريل  في وقت الحق

 في المنظمة الصهيونية ووزارة االستيطاندائرة 

تضمنت المشاريع االستيطانية العديد من : تمرين

الميدانية واإلجراءات العملية...اذكرها مع البنود 

 الشرح.

ؤثر اتفاق كامب ديفيد يلم 

بل أعطته  االستيطان،على 

فرض مزيد من لدفعة قوية، 

الحقائق على األرض في 

استباق أي تسوية سياسية قد 

 .تحدث
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 ة ـن جزأين: خطـونت مـالزراعة اإلسرائيلية، وتك 

 ىـد حتـة طويلة األمـد، وخطـتطوير قصيرة األم

 في  دد المستوطناتـع عـدفت إلى رفـ، وه2010 

 مستوطنة، 165الضفة )عدا القدس وغور األردن( إلى

 ا ـذا أطلق عليهـمليون مستوطن، ل 1,3يسكنها نحو  

 ار ـي اعتبرت اإلطـوالت ،رـإسم "خطة المليون أو أكث

 الرسمي لإلستيطان في تلك المرحلة. 

ية والهدف المعلن للخطة هو "نشر أكبر عدد ممكن من اليهود في المناطق ذات األولو

االستيطانية، واستعمال موارد قليلة خالل فترة قصيرة نسبياً، بواسطة استغالل الطاقة اإلستيطانية 

 للضفة الغربية، ودمج الضفة الغربية في النظام القومي اإلسرائيلي".

 مشروع بنيامين نتنياهو )مشروع ألون المعدل(:    -10

، عن خطة تتلخص نقاطها 21/3/1997أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في 

 العامة فيما يلي: 

% من أراضي الضفة الغربية، دون أن يمس ذلك بـ "المناطق 50-45ـ إعطاء الفلسطينيين 

الحيوية"، ومناطق الغور، و"غوش عتسيون"، و"القدس الكبرى"، وقطاع خط التماس، وأغلبية 

 جيش للحكومة(. المستوطنات )حسب خريطة المصالح األمنية التي قدمها ال

 يمكن أن تصبحوـ تفكيك بعض المستوطنات النائية والمعزولة، 

 جيوب داخل السلطة الفلسطينية.

 ـ االحتفاظ بـ "السيادة الكاملة على القدس".

 :مشروع حزب الطريق الثالث  -11

يهدف هذا المشروع إلى حصر التجمعات العربية في 

مفصولة عن بعضها البعض، مع وضع مناطق  كتل

-والقدس وجنوب غربي نابلس وجنين  لغور واللطرونا

باإلضافة إلى مناطق عازلة على طول الحدود للقرى 

تحت السيطرة  -الفلسطينية الواقعة على الخط األخضر

 اإلسرائيلية.

أما بالنسبة للسكان الذين سوف ينضمون إلى إسرائيل فإنهم سيصبحون تحت السيادة 

ة اليومية(، أما الهوية فإنهم سيبقون فلسطينيين يرشحون اإلسرائيلية )رخص البناء والحيا

وهنا طرحت هوية سكان مقيمين وليسوا مواطنين كما هو  ،ويترشحون للمجلس الفلسطيني

وعدم إعطائهم  ،لتخلص من السكان العربلويهدف المشروع  ،حاصل بالنسبة لفلسطينيي القدس

 .ة مع الزمن مزدوجة القوميةالجنسية اإلسرائيلية لكي ال تصبح الدولة اليهودي

مما سبق يتضح لنا أن اإلستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة لم يكن عبثيا وال مرتجال، 

بل أنه تم بناء على خطط ومشاريع مسبقة، سهرت على إعدادها مؤسسات استيطانية متخصصة، 

 بمشاركة ودعم المستويات الرسمية والحزبية كافة. 

حركة اإلستيطان اإلسرائيلي حسب الخطط والمشاريع المقدمة والتي  لذلك فقد لقد سارت

عكست إلى حد كبير التصورات والبرامج السياسية التي تؤمن بها األحزاب اإلسرائيلية وموقفها 

 .من الصراع ومستقبله، ومع ذلك فإنه لم يتم االلتزام الحرفي بأحد هذه المشاريع

د الفقري لمخططات االستيطان مثال ذلك، مشروع وإن كان بعض هذه المشاريع مثل العمو

ألون في عهد حزب العمل، والذي رغم عدم تبنيه رسميا من قبل حكومات حزب العمل المتعاقبة، 

 إال أنه غدا جزاء ال يتجزأ من سياسة الحزب. 

إعطاء خطة تتلخص  "نتنياهو"أعلن 

% من أراضي 50-45الفلسطينيين 

مس بـ"المناطق الالضفة الغربية، دون 

القدس الكبرى"، "الغور، ووالحيوية" 

لجيش لحسب خريطة المصالح األمنية 

 .لحكومةوا
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وبمجيء الليكود انفتحت شهية الضم على  استيطان أوسع من أي وقت مضى، فتم طرح 

شاريع الطموحة والتي مثلت العمود الفقرى لالستيطان في عهد الليكود، يأتي في الكثير من الم

مقدمتها: مشروع غوش أيمونيم ومشروع شارون، وخطة دروبلس وخطة "التطوير للمستوطنات 

 في يهودا والسامرة"، ومشروع نتنياهو "مشروع ألون المعدل"، وتلك الخاصة بالقدس، وغيرها.

 

 انية اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزةالمشاريع االستيط أهم
 

 مشروع فوخمان وثيقة غاليلي االستيطانية مشروع إيغال ألون

مشروع العمود الفقري 

 المزدوج

مشروع االستيطان البلدي 

 يوالريف

مشروع وزارة الدفاع 

 وايزمن""

غوش "مشروع حركة 

 "إيمونيم
 لمستوطناتاخطة تطوير  "دروبلس"مشروع 

ألون  -"نتنياهو" مشروع

 المعدل
  مشروع حزب الطريق الثالث

 

ا: السياسة   )األدوات والمراحل( االستيطانيةثانيا

على رأس  1967الصهيوني في األراضي الفلسطينية المحتلة  منذ عام  االستيطانوقف 

لحزبية المهام المركزية للحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، وقد بدا ذلك واضحا من خالل البرامج ا

واالنتخابية والقرارات والتصريحات الرسمية، ومن خالل خطط وميزانيات الوزارات والهيئات 

والمؤسسات االستيطانية المختلفة، في محاولة منها لفرض الوقائع اإلستيطانية، مثل تهجير 

السكان والسيطرة على أراضيهم ومصادرتها، وإقامة المستوطنات اإلستيطانية عليها ودعمها 

 توسيعها وعدم التخلي عنها تحت أي ظرف أو استخدامها كمادة للمفاوضة الحقاً.و

  1977-1967االستيطان فترة حزب العمل : 

 رغم أن االستيطان االستعماري فترة حكم حزب العمل

شمل كافة األراضي المحتلة، إال أن درجة تركيزه اختلفت من منطقة ألخرى تبعا ألهميتها 

ية، وحسب قناعة الحكومات المتعاقبة، منذ حكومة ليفي أشكول وحتى سقوط االستراتيجية واألمن

 رابين، والتي حددت مناطق االستيطان

 ةـة واالستراتيجيـفي ضوء االعتبارات األمني 

 والسياسية التوسعية، بل اعتبر قادة حزب العمل 

 أن مستقبل "الدولة" معلق على اإلستيطان والذي 

 مة فيما يلي:يمكن إجمال سماته العا 

 .1967على عدم العودة إلى حدود ما قبل حزيران / يونيو  اإلصرار -أ

ً في مناطق األمن "خطوط المواجهة"، لتوفير  -ب التأكيد على حرية االستيطان، خصوصا

 حدود آمنة يمكن الدفاع عنها.

الفصل بين حرية االستيطان، وإمكانية التوصل إلى تسوية سلمية مع الدول العربية،  -ت

 ار االستيطان جزءا من عملية السالم في المنطقة.واعتب

 ضم مدينة القدس العربية، و"توحيد شطريها"، وإعالنها "عاصمة أبدية إلسرائيل". -ث

التأكيد على أن السيطرة على األرض تعني فرض السيطرة السياسية والحيلولة دون قيام  -ج

 . 1967دولة فلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

سار االستيطان في عهد حزب العمل على هدي مشروع ألون االستيطاني وكان من  وقد

أبرز الخطط االستيطانية للسياسة االستيطانية، فهو يقضي عالنية بضم قطاع غزة والقدس وغور 

األردن والخليل وهضبة الجوالن السورية إلى إسرائيل مع اإلبقاء على حق االستيطان في البقية 

 . رضالباقية من األ

شهد االستيطان : تمرين

ألراضي ااإلسرائيلي في 

المحتلة قواسم مشتركة في 

، دعهود حزبي العمل والليكو

 .بالتفصيلا تحدث عنه
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في منطقة  1967وكانت أولى عمليات االستيطان قد بدأت في الضفة الغربية بعد حرب 

منطقة غور ، فيما اعتبرت 1948كفار عتسيون، في موقع مستوطنة سابقة، تم تدميرها في عام 

)حسب خطة ألون( لتأمين  1967األردن من أولى المناطق التي بوشر فيها اإلستيطان بعد عام 

ر، وهي ثاني منطقة بعد القدس تحوز على اهتمام اإلستيطان الرسمي الحكومي فترة منطقة الغو

  .حكم حزب العمل

 وشكلت هذه المنطقة خط 

 ستيطان األول واألساسي كمنطقةاال

 استراتيجية، فمن الناحية العسكرية  

 ة. لضفة الغربية، وتمثل جسرا هاما لمطامع إسرائيل في الضفلتسيطرة على محاور العبور 

أما من الناحية السياسية فإن اإلستيطان فيها يعني التمهيد لضمها إلى إسرائيل، األمر 

الذي سيؤثر إلى حد كبير عىل مسار أية مفاوضات سواء مع األردن أم مع الطرف الفلسطيني. 

إضافة إلى ذلك ما تتمتع به منطقة الغور من مساحات زارعية خصبة ووفرة المياه فيها، مما 

 ن استغاللها عبر االستيطان الزراعي. يمكن م

وطبقا لذلك فقد تم تحويل منطقة الغور، من البحر الميت في الجنوب وحتى بحيرة طبريا 

في الشمال إلى كتلة استيطانية واحدة، تكاد تخلو من أي وجود فلسطيني مؤثر، باستثناء مدينة 

 أريحا وعدد من القرى الفلسطينية.

الستيطاني الغالب على مستوطنات الغور هو النمط العسكري، يشار هنا إلى أن النمط ا

حيث أقيمت بصورة متراصة، وربط بعضها ببعض بوساطة شبكة من الطرق أنشئت في 

كما ، ونقاط التحصين المالجئالمنطقة، كما ربطت بشبكة انذارات متطورة، وشيد فيها آالف 

 . 1977ة فترة كم حزب العمل حتى شهدت القدس والخليل وبيت لحم نشاطات استيطانية ملحوظ

ففي القدس، استهدف االستيطان قلب المدينة عندما جرى تدمير حي المغاربة إبان 

(، وأقيم ىالحرب وطرد سكانه وبناء ساحة مفتوحة هي الساحة الممتدة أمام حائط البراق )المبك

ك في منطقة غوش في المكان الحي اليهودي وبوشر ببناء المستوطنات في مدينة القدس، وكذل

، 1948عتسيون جنوبي بيت لحم )تحت ذريعة وجود استيطاني يهودي في المكان قبل العام 

، وكانت أول مستوطنة تقام 25/9/1967وأشهرها مستوطنة كفار عتسيون( التي أقيمت بتاريخ 

 في الضفة الغربية.

كل إقامة وقد اعتبرت منطقة بيت لحم ظهيرة أمنية أساسية لمدينة القدس، حيث تش

المستوطنات فيها تواصالً استيطانيا للقدس من ناحية الجنوب، كما أن التواصل الجغرافي  بين 

منطقة بيت لحم وجبل الخليل أهمية استراتيجية كبيرة من جهة نظر حزب العمل فيما يخص 

كونها القدس، فإذا تم االستيطان في هاتين المنطقتين، أصبح للقدس مركز استراتيجي، إضافة إلى 

مركزا استراتيجيا، كما أن السيطرة عليهما تعني السيطرة على محاور الطرق سواء للبحر الميت 

 والنقب في الجنوب، والغور والمناطق السهلية والجليل في الشمال. 

وشهدت تلك الفترة وضع حجر األساس اإلستيطاني في منطقتين مهمتين لالستيطان 

خليل، حيث تم بناء الحي اليهودي الذي أطلق عليه مستوطنة اليهودي، األولى في قلب مدينة ال

 )كريات أربع(، والثانية سبسطية الواقعة إلى الشمال الغربي من نابلس. 

كما أنشئت في تلك الفترة أكبر مستوطنات الضفة الغربية، والتي تعتبر أحد أهم 

تي من المخطط لها أن المستوطنات التي تشكل غالف القدس وهي مستوطنة معاليه أدوميم، وال

 تصبح أكبر من أكبر مدينة يهودية في العصر الحديث وهي تل أبيب.

االستيطان في عهد حزب العمل بضم قطاع  يقضي

وغور األردن والخليل وهضبة الجوالن إلى  غزة والقدس

اإلبقاء على حق االستيطان في البقية الباقية من ، وإسرائيل

 الفلسطينية.  األرض
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كما شهدت هذه الفترة مباشرة االستيطان في قطاع غزة سيناء والجوالن. وقد غلب على 

 لكل منطقة منها. اإلستراتيجيةألهمية لهذه المناطق االستيطان األمني بالنظر 

رئيسية جانب مناطق االستيطان الوب

التي حددتها حكومات حزب العمل، أقيمت 

سلسلة من المستوطنات بجوار "خط الهدنة" 

)الخط األخضر(، على الرغم من عدم وجود 

في تلك  1968أية مستوطنة قبل عام 

المنطقة، ومن أول وأهم هذه المستوطنات 

كيبوتس "معاليه غلبواع" الذي يقع جنوبي 

 جبال فقوعة.

 1977-1973ي فترة حكم حزب العمل ستيطان غير الرسماال: 

نجحت حكومات حزب العمل في الحفاظ على معارضة إنشاء مستوطنات يهودية في 

المناطق العربية الكثيفة السكان، معارضة كالمية بينما كانت تدعمها من الناحية العملية، وعلى 

  .أعوام األولى الرغم من المصادرات الواسعة النطاق التي قام بها االحتالل خالل العشرة

وخاصة المناطق ذات الكثافة السكنية الكبيرة بقي  ،ستيطان في الضفة الغربيةإال أن اال

محدودا بسبب هذه الكثافة، كما انعكس ذلك على مشاريع االستيطان فترة حكم حزب العمل، وقد 

لتي ، وا1973بقي األمر كذلك حتى ظهور حركة "غوش إيمونيم" العنصرية بعد حرب أكتوبر 

 .دعت إلى ما أسمته "اإلستيطان في كل أرض إسرائيل الكاملة"

يعني االستيطان في مناطق الكثافة السكانية ومراكز العمران في الضفة وغزة، وهذا 

بتشجيع من أريئيل شارون وغيئوال كوهين من حزب الليكود وكذلك الحزب الديني القومي، وهو 

يطان القائم في ذلك الوقت، والذي كانت يتفادي ما مثل نقطة تحول في مسار وأهداف االست

وقد أقيمت في هذه الفترة ما  ،االستيطان في تلك مناطق الكثافة السكانية ألهداف أمنية وسياسية

 مستوطنة في القدس. 22مستوطنة في الضفة الغربية باالضافة إلى  35يقارب من 

ستوطنات وذلك انسجاما مع يالحظ أن منطقتي رام هللا ونابلس كانتا خاليتين من الم

 .مشروع آلون الذي كان يخطط العطاء هذه المناطق نوعا من االستقالل الذاتي وإلحاقها باألردن

قد ينشأ عنها دولة  1973ونتيجة لتزايد احتماالت حدوث تسوية سلمية بعد حرب 

شمالية فلسطينية، إتجهت الجهود االستيطانية العنصرية لتطويق مدينة نابلس والمنطقة ال

بالمستوطنات، وبدء عملية االستيطان في منطقة رام هللا، مع مواصلة بناء المستوطنات في 

 .األغوار والقدس والخليل، بمعدل متزايد

 

 

 

 

 

 

العملية  أما في قطاع غزة فقد بدأ النشاط االستيطاني في القطاع متأخراً نسبيا من الناحية

محتلة، حيث أنشئت أو مستوطنة يهودية في القطاع في مقارنة باالستيطان في بقية  األراضي ال

 وهي مستوطنة كفار داروم. ، 3/12/1970

 من أهمها:في القطاع،  االستيطانوقد برزت عدة تحديات في وجه 

 ضيق مساحة األراضي الزراعية الصالحة لالستيطان، -1

 ندرة المياه وضعف الحياة االقتصادية بشكل عام،  -2

عندما جرى  القدساستهدف االستيطان قلب 

 ،وطرد سكانه ،تدمير حي المغاربة إبان الحرب

وبناء ساحة مفتوحة ممتدة أمام حائط البراق، 

وبوشر ببناء  ،ي اليهوديوأقيم في المكان الح

 ه.المستوطنات في

من ، غزة في قطاع االستيطان اإلسرائيليبرزت عدة تحديات في وجه : تمرين

، ...............أهمها:.............،...................،.....................،...............،

.......................... 
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 ة بالضفة الغربية، صغر مساحة القطاع مقارن -3

ارتفاع تعداد الالجئين اللذين توزعوا على ثمانية مخيمات كبيرة، بكثافة سكانية  -4

 عالية، 

موقع القطاع القريب من النقب، كمنطقة تنخفض فيها نسبة اليهود بشكل ملحوظ،  -5

خاصة بعد تدشين المفاعل النووي في  ،وهو ما يمكن أن يشكل خطراً على النقب

 هناك،  1962

شتداد نشاط المقاومة الفلسطينية في القطاع في الفترة التي أعقبت حرب حزيران ا -6

، نتيجة للغليان الشعبي، والتعبئة السياسية والعسكرية التي تميز بها 1967يونيو عام 

 القطاع في الفترة التي سبقت الحرب، 

اتصال القطاع بسيناء ومصر التي كانت تقود الصراع ضد الوجود اليهودي في  -7

بحكومة العمل للفصل باالستيطان بين مصر وقطاع غزة عبر  ىفلسطين، وهو ما أد

 محاور وكتل المستوطنات بين الطرفين.

يالحظ هنا أن القطاع لم يشغل حركة اإلستيطان العقائدي غير الرسمي الذي قادته حركة 

 خالل تلك الفترة. غوش إيمونيم، والذي بقي مهتما ومركزا على الضفة الغربية

 : 1984-1977االستيطان في عهد حزب الليكود 

، ذروة 1977الليكود سنة حزب كان فوز 

بلغها تيار سياسي لم يزل يعتمل منذ أعوام، في 

الوقت الذي كان حزب العمل يخسر مواقعه باطراد 

)منذ أن انضم حزب  1965أمام اليمين منذ سنة 

األحرار إلى حركة حيروت(، وكان ذلك الفوز 

حزب الليكود من اإلستيطان وتعهد  بسبب مواقف

الحزب بزيادة الدعم لحركة االستيطان 

 والمستوطنين.

، شهدت األراضي الفلسطينية المحتلة نشاطا 1977مع تولي الليكود السلطة في مايو و

 .ها "أراض محررة"راستيطانيا ملحوظا، عكس وجهة نظر الليكود تجاه األراضي المحتلة باعتبا

أبعد األثر في دعم وتنشيط عمليات االستيطان العقائدي غير  ستراتيجيةاإلوقد كان لتلك 

الرسمي، على اعتبار أن هذا المفهوم أصبح المرتكز األساسي للسياسة اإلستيطانية للحكومة 

اإلسرائيلية، وكذلك االستيطان غير الرسمي، الذي قامت به المجموعات الدينية وعلى رأسها 

د جهود الدولة مع بقية جماعات االستيطان على صعيد واحد، مما جماعة غوش إيمونيم، لتتوح

 أثر في زخم حركة اإلستيطان في تلك الفترة.

مهدت سياسة حزب العمل خالل أعوام حكمه العشرة لألراضي المحتلة الطريق أمام 

 .التطورات االستيطانية بالغة األثر التي شهدتها تلك األراضي فترة حكم الليكود

، حيث أقام 1967أوسع عملية استيطان منذ العام  1984-1977لفترة ما بين فقد شهدت ا

 60مستوطنة بأنواعها المختلفة، في الوقت الذي خطط فيه القامة ما يزد عن  120الليكود 

 12بما فيها  1977-1967مستوطنة أقامها حزب العمل في الفترة ما بين  34أخرى، في مقابل 

وزادت أعداد المستوطنين خالل تلك الفترة من بضعة  ا،وما حولهمستوطنة أو موقعا في القدس 

 في الضفة الغربية )باستثناء القدس(.  ألف 45، إلى نحو 1977آالف سنة 

وقد كان أبرز التحوالت في الحركة االستيطانية في عهد حزب الليكود خالل تلك الفترة 

 قد تمثلت بما يلي:

 بسيناء غزة اتصال قطاعشكل 

معضلة أمام االستيطان ومصر 

للفصل  ىأدمما  اإلسرائيلي،

غزة عبر وباالستيطان بين مصر 

 .همامحاور وكتل المستوطنات بين
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نيم االستيطانية ودعمها رسميا وخاصة جناحها االعتراف الرسمي بجهود حركة غوش أيمو -1

االستيطاني "أمناه"، لذا فقد وقفت هذه الحركة خلف عشرات المستوطنات التي أقيمت في 

 تلك المرحلة.

االستغالل المكثف لألوامر العسكرية من أجل السيطرة على مزيد من األراضي الفلسطينية   -2

 والمستقبلي. المصادرة وتخصيصها ألغراض االستيطان الحالي

إفساح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للمساهمة في النشاط االستيطاني، وزيادة الحوافز  -3

المالية الممنوحة للمستوطنين، وخطورة السماح للقطاع الخاص بالعمل ذلك تتبدى في 

توسيع مجال االستثمار، بحيث ال يقتصر فقط على مؤسسات الدولة،وعند الحديث عن 

يطان فإن ذلك يصبح غير ممكن من الناحية العملية أن الذي سيبني في تجميد االست

المستوطنات سوف تكون عقود خاصة، وهو ما يمكن الدولة من الزعم أنه ليس لديها 

 الصالحية للتدخل في شؤونها.

توجه نمط االستيطان ناحية "االستيطان  -4

المديني"، فبدال من االقتصار على 

 االستيطان العسكري 

ني أو الزراعي، أو المؤقت الذي انتشر واألم

في عهد حزب العمل، فقد توجهت حركة 

االستيطان في كل أنحاء البالد وبالقرب من 

 .التجمعات الفلسطينية

بكافة أسباب النمو والتطور وصوال إلى  وقد تم التركيز على بناء المدن والبلدات التي تتمتع

 استيطانية متقاربة ومتراصة يصعب معها دمجها في مجمعات إستيطانية كبرى لتشكل كتال

الحديث عن إنسحابات أو النكوص عنها، كما تم بناء األطر اإلدارية لهذه المستوطنات 

والتجمعات االستيطانية )المجالس البلدية والمحلية واالقليمية( وما رافق ذلك من خطوات 

طرق خاصة مثل: مسح األراض غير المسجلة لمصلحة المستوطنات؛ إقامة شبكة 

 بالمستوطنات ومرتبطة بإسرائيل؛ إقامة نظام قانوني منفصل خاص بالمستوطنات..الخ.

جدير بالذكر أن التطورات السياسية التي شهدتها الفترة من سنة  زيادة ميزانية االستيطان: -5

، لم تكبح النشاط االستيطاني، بل على العكس، فعلي الصعيد 1990إلى سنة  1977

( إلى 1982-1977ر كامب ديفيد )اإلسرائيلي ـ المصري في السنوات الخارجي أدى مسا

تعويض االنسحاب اإلسرائيلي من سيناء )بما في ذلك تفكيك مستوطنة ياميت( بتكثيف 

االستيطان في الضفة الغربية، وقطاع غزة، ورغبة المستوطنين الجامحة في تلقى 

 توطني سيناء.تعويضات في حال تسوية سياسية على غرار ما حدث مع مس

  على الصعيد الداخلي، أدى الصراع الحزبي بين حزب الليكود والعمل إلى التنافس في

تقديم الدعم لحركة االستيطان والنشاط االستيطاني، سواء كان ذلك خالل فترة الليكود أم في إطار 

النشاط  ، زادت1987(، وفي االنتفاضة الفلسطينية 1990-1984الحكم االئتالفي بين الحزبين )

االستيطاني في إطار تحقيق مزيد من السيطرة على األرض من جهة، واستغالل المستوطنات 

 كورقة في أية مفاوضات سياسية قادمة.

  1992-1985االستيطان بين : 

شهدت هذه الفترة تشكيل حكومة 

"وحدة وطنية" بين حزبي الليكود والعمل، 

 1987وكان لتفجر االنتفاضة في العام 

ر أعمال المقاومة ضد المستوطنات وانتشا

والمستوطنين أثر هام في انكماش وتيرة 

ألوامر العسكرية االستغالل سعت إسرائيل 

لسيطرة على مزيد من األراضي ل

الفلسطينية  المصادرة وتخصيصها 

 .ألغراض االستيطان

حوافز االستيطان في  اعتبر التمويل أحد أهم :تمرين

األراضي الفلسطينية..كيف ذلك، مستعرضاً جهود 

في توفير الموازنات الالزمة  الحكومات اإلسرائيلية

  لهذا الغرض.
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االستيطان في األراضي المحتلة مقارنة 

بالفترة السابقة، إال أن ذلك ال يعني أن 

االستيطان قد تراجع، خاصة في الفترة التي 

 .سبقت توقيع اتفاقيات أوسلو

فت، خاصة في عهد الليكود الذي زادت وتيرة االستيطان في األراضي المحتلة بشكل الو

عاد لينفرد بالحكم مجددا، وهو ما كان سببا في نشوب أزمة عرفت بـ "أزمة القروض" بين 

الواليات المتحدة والحكومة اإلسرائيلية برئاسة اسحق شامير نتيجة لتسارع االستيطان في ظل 

 ه تخريب تلك الجهود.جهود التسوية التي كانت تقودها الواليات المتحدة، وهو ما من شأن

، والذي وافق 1992تلك األزمة التي خدمت حزب العمل في انتخابات حزيران / يونيو 

على التجميد الجزئي لما اعتبره "استيطان سياسي"، وليس أمنى، ورغم ذلك فإن قرار التجميد لم 

 فآال 10يطال االستيطان في القدس وغور األردن وكتلة غوش عتسيون من جهة وأكثر من 

وحدة سكينة في مناطق متعددة من جهة أخرى، بدعوى أنها في مراحل متقدمة من البناء، وأن 

 األعمال تنجزها شركات بناء خاصة ومقاولون في إطار عقود سبق توقيعها.

  2000-1992االستيطان بين 

بعودة حزب الليكود لالستفراد بالسلطة، وتدفق 

وفيتي المهاجرين اليهود من بلدان االتحاد الس

سابقا، تبنت حكومة الليكود خططا شاملة قدمها 

وزير البناء واالسكان الجديد أريئيل شارون، حيث 

شهد االستيطان نموا ملحوظا، تمثل ذلك في 

إلى  1992وصول عدد المستوطنين في العام 

مستوطن في الضفة الغربية )من دون  110000

القدس( وقطاع غزة، أما في القدس فقد بلغ عددهم 

 مستوطن. 141000

 1993توقيع اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر لأدت المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية و

والذي نص على مرحلة انتقالية تدوم خمسة أعوام، وتم تأجيل قضية االستيطان مع قضايا أخرى 

ائية، وبالتالي من بينها )القدس، والالجئين، واألمن والمياه والحدود( إلى ما سمي بالمرحلة النه

فقد بقيت الوالية اإلسرائيلية على هذه القضية، كما لم ينص االتفاق على تجميد االستيطان وإن 

كان قد نص على التزام كل طرف باالمتناع عن القيام بأية خطوات من شأنها أن تجحف بالحل 

 النهائي. 

% من 18قة )أ( وبلغت وهو ما أطلق يد إسرائيل في تصنيف األراضي الفلسطينينة إلى المنط

% تتمتع فيها السلطة الفلسطينية 22، والمنطقة )ب( ومثلت نحو 2000األراضي الفلسطينية لعام 

ببعض الصالحيات األمنية، أما بالنسبة للمنطقة )ج( والتي تضم بقية األراضي، وتقع فيها معظم 

 .المستوطنات، فقد احتفظت إسرائيل فيها بزمام الحكم إداريا وأمنيا

بناء المزيد من المستوطنات ومصادرة األراضي ومد الجسور واألنفاق وإنشاء لوسارعت 

شبكة مواصالت مندمجة في أغلب األحيان في شبكة المواصالت اإلسرائيلية، باالضافة إلى بناء 

البنى التحتية هيأت لمزيد من تطوير المشاريع االستيطانية، وهو ما جعلها أكثر جذبا للمستوطنين 

 م في إنعاش حركة االستيطان كما لم يكن من قبل.وساه

 اضياألر االستيطان في زاد

المحتلة بشكل الفت، خاصة في 

 نشوبلما كان سببا ، عهد الليكود

الواليات  مع"أزمة القروض" 

 ه.المتحدة نتيجة لتسارع
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فاقم ذلك من تمزق الوجود الفلسطيني جغرافيا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا  ،في المقابل

واجتماعيا، كما فاقم من حجم المشكالت التي واجهت للفلسطيني لترسم له مسارات الهجرة إلى 

 خارج الوطن.

نتهاكات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين وفي مقدمتها وفرت اتفاقية أسلو الغطاء لكثير من اال

االستيطان ومصادرة األراضي وإغالق المناطق الفلسطينية وحصارها، في ظل تمسك القيادة 

الفلسطينية بعملية المفاوضات وتراجع المطالبة الفلسطينية بإنهاء المستوطنات، إلى المطالبة 

 .في طريق السالم"بوقف أو تجميد االستيطان، واعتباره "عقبة 

وهو ما لم تكترث له سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي والذي بدا واضحا في الزيادة 

شهدتها أعداد المستوطنات  المطردة التي

والمستوطنين على حد سواء، فقد قفزت 

 200إلى  110من  2000-1992بين  همأعداد

 ي القدس.ألفاً ف 172ــضافة ل، إمستوطنألف 

خالل تلك الفترة بتشجيع ودعم من قبل المستوى الرسمي والشعبي،  وقد حظي االستيطان

ومثلت اتفاقية أوسلو الغطاء للنشاط اإلسرائيلي اإلستيطاني الذي غدا موضوعا مؤجالً 

 .لمفاوضات الوضع النهائي

في موقفها من رفض قرار  ت"يامادلين أولبر"وهو ما يلخصه موقف وزيرة الخارجية 

نحن لم ء إسرائيل لمستوطنة جبل أبو غنيم )هارحوما( في القدس بقولها: "مجلس األمن إدانة بنا

نصوت ضد القرار )الذي يدين بناء المستوطنة( ليس ألننا ندعم القرار اإلسرائيلي بمصادرة 

األرض، بل إن موقفنا ثابت بهذا الخصوص، كما قلت بشكل واضح في كلمتي بتاريخ 

، فإن حكومتي لن توافق على أن قرار 904األمن  ، ومع االحترام لقرار مجلس18/3/1994

يستبق نتائج المفاوضات بين الطرفين )الفلسطيني واإلسرائيلي( على موضوع حساس كموضوع 

 القدس".

وهو ما أعطي إسرائيل الوقت والغطاء الالزم الستئناف سياساتها االستيطانية العنصرية دون 

 استهدافها كأحد استحقاقات اتفاق أوسلو.كوابح، خاصة بعد لجم المقاومة ومطاردتها و

  2012-2000االستيطان بين : 

وصول عملية التسوية إلى طريق مسدود، وهو ما أدى باالضافة إلى أسباب  2000شهد العام 

، والتي أخذت طابعا عسكريا، حيث 2000أخرى إلى اندالع االنتفاضة الثانية في سبتبمر 

خ وخطف الجنود، واألنفاق وغيرها. وقد ترتب علي استخدمت األسلحة النارية، والصوراي

 .انتفاضة األقصى تراجع النشاط االستيطاني إلى حد ما أمام ضربات المقاومة

عليه سلطات االحتالل بإقامة المزيد من المستوطنات، للتأكيد على أن االنتفاضة  وهو ما رد

مستوطنين المزيد من الحوافز فشلت في توجيه ضربة لالستيطان اإلسرائيلي. كما قامت بمنح ال

 للبقاء داخل الضفة الغربية وعدم مغادرة المستوطنات.

شهدت هذه الفترة الكثير من الخطط اإلسرائيلية والتحركات الدولية واالتفاقيات الثنائية 

لتخفيف األحداث في الضفة الغربية وكان من أبرزها خطة باراك للفصل أحادي الجانب عن 

، وخطة شارون، باالضافة إلى خطة خارطة الطريق، ورغم ذلك 2000م الضفة الغربية لعا

بقيت وتيرة االستيطان أعلى من معدالتها السابقة، وشهدت أعداد المستوطنين والمستوطنات 

 زيادة مضطردة. 

من تمزق الوجود الفلسطيني  االستيطانفاقم 

جغرافيا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، 

لفلسطيني ا من حجم المشكالت التي واجهتو

 .لترسم له مسارات الهجرة خارج الوطن
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ا:   جدار الفصل العنصري: ثالثا

ألحادية بدء تنفيذ سلطات االحتالل اإلسرائيلي لسياسة الفصل ا 2002شهد حزيران عام 

مع األراضي الفلسطينية في الضفة وغزة من خالل عزل مناطق في الضفة الغربية عن محيطها 

العربي الفلسطيني، تمتد من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، في خطة شاملة للسيطرة على أكبر 

ربة مساحة ممكنة من األرض الفلسطينية بما عليها من موارد طبيعية في مقدمتها المياه والت

 الخصبة، وتحويل مراكز العمران الفلسطيني إلى جيوب ومعازل.

 يتكون الجدار العنصري من سياج صلب ذو طبقتين

مترا،  100-49ح ما بين وبعرض يترا

 ويحتوى على أسالك 

شائكة، خنادق، طرق عسكرية، ومسارات 

لكشف آثار األقدام، باالضافة إلى سياج 

 6-4ن معدني كهربائي، يتراوح ارتفاعه م

أمتار، مثبت عليه كاميرات الكترونية وبنادق 

آلية، مخصصة للتعامل مع أي هدف بشكل 

تلقائي، في حين أخذ الجدار شكال آخر، 

وخاصة بين التجمعات الفلسطينية وبالقرب 

من الخط األخضر، حيث بني على شكل 

 8-6جدار أسمنتي، يصل ارتفاعه ما بين 

ة يبعد مترا وتتوسطه أبراج مراقبة عسكري

 مترا. 250إحدها عن اآلخر 

ويقدر طول  ،من األراضي 2كم 733كيلومتراً، يعزل ما مساحته  770يبلغ طول الجدار 

كم، حيث تعزل وتستولي السلطات  200بـالجدار الشرقي الذي يمتد من الشمال نحو الجنوب 

. وما زاد في معاناة اإلسرائيلية من خالله على منطقة األغوار التي تعدّ سلة فلسطين الغذائية

 122الفلسطينيين في القدس جدار الضم والتوسع الذي أحاط بالقدس أيضاً، إذ بلغ طوله حوالى 

 كم.

ً مع  171بلغ عدد التجمعات التي مر جدار الضم والتوسع في أراضيها  ً سكانيا تجمعا

ً في نهاية أيار  149، بينما كانت 2008نهاية شهر حزيران  التجمعات  . وتوزعت2005تجمعا

ً في محافظة جنين، و 32إلى  2008التي مر الجدار في أراضيها عام  ً سكانيا في  27تجمعا

في محافظة رام هللا  20في محافظة الخليل، و 21في محافظة قلقيلية، و 22محافظة القدس، و

 .في محافظة سلفيت 12في محافظة طولكرم، و 16في محافظة بيت لحم، و 19والبيرة، و

، 2008ة األراضي المصادرة منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر حزيران تقدر مساح

دونماً، تركز معظمها في منطقة  49291بحسب ممثلي السلطات المحلية في التجمعات، بحوالى 

ً  22141وبلغت مساحة األراضي المصادرة في منطقة شمال الضفة  ،شمال الضفة أما في  ،دونما

دونماً، بينما  13275دونماً، وفي جنوبها  13875المصادرة وسطها، فقد بلغت مساحة األراضي 

 47921حوالى  2005بلغت مساحة األراضي المصادرة منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار 

 ً  .دونما

أما في ما يتعلق بمساحة األراضي المعزولة خلف الجدار، فقد بلغت حتى نهاية شهر 

معظمها في منطقة وسط الضفة الغربية. دونمات، تركز  274607، حوالى 2008حزيران 

دونماً من مجموع األراضي  123526وبلغت مساحة األراضي المعزولة في هذه المنطقة 

 89498المصادرة. أما في منطقة شمال الضفة الغربية، فقد بلغت مساحة األراضي المعزولة 

ً  61583دونماً، وفي جنوب الضفة الغربية بلغت   .دونما

التي هُّجرت بكاملها من التجمعات التي مر جدار الضم والتوسع في ووصل عدد األسر 

 2448أسرة. فيما بلغ عددها  3880، 2008أراضيها منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر حزيران 

، كم ... العنصري طول الجدار: يبلغ تمرين

 همن األراضي، ويقدر طول 2كم ...يعزل 

ال نحو الجنوب متد من الشمملاالشرقي 

 .كم بـ......
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 27841. وقد بلغ عدد األفراد الذين هّجروا 2005أسرة منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار 

فرداً منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار  14364، مقابل 0082فرداً حتى نهاية شهر حزيران 

2005. 

وقد لقي بناء إسرائيل للجدار العنصري إدانة دولية واسعة )باستثناء الواليات المتحدة 

األمريكية(، معتبرة إياه باطل وغير شرعي، وطالبت السلطات اإلسرائيلية بإزالته وتعويض 

في قرار محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري الذي أقرته السكان، وقد ترجم هذا الموقف 

زالته إطل وغير شرعي وغير قانوني، وطالبت إسرائيل ب، والذي اعتبر ذلك الجدار با2004عام 

 وتعويض السكان.

، وأمام 2005وفي صيف العام 

ضربات المقاومة أقدم أريئيل شارون رئيس 

ب من الوزراء اإلسرائيلي على خطوة االنسحا

قطاع غزة بما في ذلك إزالة المستوطنات، 

ضافة إمستوطن،  8500وإجالء ما يقارب من 

 مستوطنات في شمال الضفة 4تفكيك ل

الغربية، تلك الخطوة التي كانت مقدمة لفرص حصار سياسي واقتصادي وعسكري وأمني على 

لجهود التمام السيطرة القطاع، ومحاولة فصله سياسيا وبشريا عن الضفة الغربية، بغية تكريس ا

 الكاملة على الضفة الغربية التي تعتبر مركز االستهداف. 

وفي سياق االنسحاب من األراضي الفلسطينية واستكمال بناء جدار الفصل العنصري في 

الضفة الغربية، فقد زاد النشاط االستيطاني وتسارعت معدالته في الضفة الغربية بعامة، وفي 

 ،2009مستوطن عام ألف  300عدد المستوطنين في الضفة الغربية  القدس بخاصة، حيث بلغ

 مستوطن. ألف  200على  هازاد عددهم فيوباستثناء القدس، 
 

% من مساحة الضفة الغربية باستثناء 42.2وبحسب منظمة بيتسيلم أصبح ما نسبته 

 القدس الشرقية، يقع تحت والية مجلس االستيطان خالل هذه الفترة.
 

ا:    زيع المستوطنات في الضفة الغربية: تورابعا

ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء، أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية خالل العام 

، أي بنسبة 2010مستوطن في نهاية العام  523,939مستوطن، مقارنة بـ  536,932بلغ  2011

 ..%1.3نمو مقدارها 

لمستوطنات في األرض وأشار التقرير الذي أعد بهذا الخصوص، إلى أن عدد ا

 26مستوطنة، وكان أكثرها في محافظة القدس بواقع  144الفلسطينية بلغ نهاية العام الماضي 

مستوطنة تم ضمها إلى إسرائيل، ثم محافظة رام هللا والبيرة حيث يوجد فيها  16مستوطنة، منها 

مرة خالل  40من مؤكدا أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية قد تضاعف أكثر .مستوطنة 24

 .2011 –1972السنوات 

وبينت المؤشرات أن معظم المستوطنين يتركزون في محافظة القدس، حيث بلغت 

مستوطناً،  267,643% من مجموع المستوطنين في الضفة الغربية، بواقع 50نسبتهم حوالي 

ً في منطقة القدس 199,647منهم  ته ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضم) J1 مستوطنا

يلي ذلك عدد المستوطنين في  ، 1967إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام 

ً في محافظة بيت لحم،  59,414مستوطناً، و 100,501محافظة رام هللا والبيرة بواقع  مستوطنا

ً في محافظة سلفيت 34,946و أما أقل المحافظات من حيث عدد المستوطنين فهي ، مستوطنا

 را.مستعم 1,489اس بواقع محافظة طوب

حول  2012أظهرت معطيات جديدة نشرتها وزارة الداخلية اإلسرائيلية في شهر يوليو 

% 4,5أعداد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت الزيادة نحو 

وبلغ اآلن  ألفا 350، وتخطى عدد المستوطنين في الضفة الغربية رقم الـ2011مقارنة مع العام 

زاد النشاط االستيطاني وتسارعت 

بلغ عدد ومعدالته في الضفة الغربية، 

% من 42.2ألفاً، ويقع  300 المستوطنين

 .تحت والية مجلس االستيطانتها مساح
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مستوطن، بينما بلغ عدد المستوطنين في األحياء الشرقية بمدينة القدس مثل "بسغات  350,143

 ألف مستوطن. 300زئيف، والنبي يعقوب، ورمات أشكول، ورامون.. وغيرها"، نحو 

مستوطن جديد  15,579شهرا األخيرة انضم نحو  12وتظهر هذه المعطيات أنه في الـ

ار االستيطاني والسيما في المستوطنات الصغيرة التي ال تحسب بشكل في ظل موجة االزده

تقليدي كجزء من الكتل االستيطانية الكبرى، وهكذا تصبح هذه األماكن ذات أهمية في 

عاما  12المفاوضات المستقبلية.ويتبين من هذه المعطيات أن عدد المستوطنين تضاعف خالل الـ

 .األخيرة، في ظل عملية التسوية

 في قطاع غزة فقد تم إجالء مستوطني قطاع غزة في أما

مستوطنة جزئيا  21مستوطن، بعد إن دمر االحتالل  8000، وقد تراوحت أعدادهم 2005عام 

مستوطنات  4مستوطن من شمال الضفة الغربية كانوا يسكنون  500أو كليا، باالضافة إلى إجالء 

 معزولة.

 

 ستيطان في الضفة الغربية: اال 

إلى الدعاوى اليهودية التاريخية والدينية في الضفة الغربية، فقد مثلت الضفة الغربية بالنظر 

ساحة حقيقة لمعركة االستيطان اإلسرائيلي، والذي يتوزع فيها إلى محاور أساسية، على النحو 

 التالي: 

 ـ المحور الغربي )الخط األخضر(1

خط الهدنة )الخط األخضر(، وال تنتشر مستعمرات المحور الغربي في المنطقة المحاذية ل

تبعد معظمها بأكثر من ثالث كيلومترات عن الخط المذكور، ويضم المحور نحو أربعين 

مستعمرة، عدا تلك التي تحيط بمدينة القدس، ويبد هذا المحور من مجموعة المستوطنات الغربية 

 إلى مستعمرات التي أقيمت في محفظة جنين وهي مستعمرات ريحان، شاكيد، وحنانيت، شماال

 تينا وشمعا في محافظة الخليل جنوب.

يضم هذا المحور ثالث كتل استيطانية كبرى تعد أكبر التجمعات االستيطانية في الضفة 

 الغربية من حيث عدد المستوطنين، وهي: 

 وش عتسيون:غكتلة  -أ

أبرز  ألف مستوطن، 70مستوطنة، يقطنها  22وتقع بين مدينة الخليل وبيت لحم، وتتكون من 

مستعمراتها مجدال عوز، كفر عتسيون، إفرات، ألون شيفوت، بات عين، إليعازر، روش 

 .تسوريم، نيفيه دنيئيل، وبيتار عيليت، وعفرات

وقد صرح نتنياهو لدي تدشين مدرسة في مستوطنة عفرات بقوله: "إن عفرات وغوش 

بوابة الجنوبية للقدس عتسيون جزء ال يتجزأ أساسي ومفروغ منه من القدس الكبرى، فهي ال

 .وستبقي دائما جزء من دولة إسرائيل

 كتلة موديعين عيليت: -ب

وتقع بين مدينة القدس ورام هللا ويبلغ عدد 

، 2010مستوطن بنهاية عام  48.100سكانه

وأهم مستعمراتها لبيد، منورا، حشمونائيم، 

 . متتياهو، موديعين عيليت، مكابيم..الخ

ة استراتيجية المنطقة ذات أهمي هوتعد هذ

كبرى بالنسبة إلسرائيل، حيث تسيطر هذه 

مستوطن آالف  8تم إجالء  ،في غزة

 مستوطنة 21في  أقاموا، 2005عام 

تنتشر مستعمرات المحور تمرين: 

الغربي في المنطقة المحاذية 

 ... كم،وال تبعد بأكثر من لـ.....

 ةحيطمعدا ال مستعمرة....،ويضم هعن

من المستوطنات  أالقدس، ويبدب

 .الغربية في جنين
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المنطقة على مصادر المياه واألراضي الزراعية 

في الوقت الذي تحرم فيها الفلسطينيين من 

أراضيهم ومياههم، كما تحاول ضم هذه 

 األراضي إليها.

 

في  هاتم اإلشارة إليوفي الضفة الغربية،  االستيطانيةمن أكبر التجمعات  غالف القدس: -ه

 :الدراسة

 ـ المحور الشرقي )غور األردن(2

تقع منطقة األغوار في الجزء الشرقي من الضفة الغربية وتمتد من محافظة أريحا في 

الجنوب إلى محافظة طوباس في الشمال، ومن شواطيء البحر الميت في الشرق وحتى 

وتعتبر  ،الغربية % من مساحة الضفة14.5المنحدرات الغربية لمحافظتي طوباس، وهي تمثل 

 المورد الرئيس للمنتجات الزارعية في الضفة الغربية وسلة الغذاء الفلسطيني.

قد تم التعامل مع هذه المنطقة بشكل مختلف عن بقية أنحاء الضفة الغربية من االحتالل و

، حيث أخضع هذا المقطع لقواني إسرائيلية خاصة باإلضافة إلى إعالن العديد من 1967في عام 

مناطق فيه لالغالق العسكري اإلسرائيلي وبناء المستوطنات على األراضي بموجب قانون أمال ال

الضفة الغربية بشكل كامل،  يراضأوقد حاولت السلطات المحتلة فصل هذا القطاع عن  ،الغائبين

 .مستوطن ألف 13مستوطنة، يقطنها ما يزيد عن  38وبناء ما يقارب 

 ة(ـ محور أريئيل )عابر السامر3

يمتد هذا المحور من بلدة كفر قاسم بالقرب 

من خطةالهدنة غربا، ويتجه إلى الشرق مخترقا 

منطقة سلفيت ليتقاطع مع الطريق الريس )رام هللا ـ 

نابلس( بالقرب من بلدة زعترة، ثم يواصل امتداده 

شرقا ليلتقي مع الطريق الرئيسي في منطقة الغور، 

 مدينة أريحا.الذي يمتد على طول الغور مخترقا 

مستوطنة، في مقدمتها مستوطنة أريئيل، كأحد أكبر المستوطنات في  17أقامت إسرائيل 

 .2010ألف مستوطن حتى نهاية  17.7الضفة الغربية، والتي يسكنها 

ويحقق هذا المحور أهمية استراتيجية إلسرائيل في أنه يمكن من تقسيم الضفة الغربية 

 أنه يمكنها من الوصول بسهولة إلى منطقة الغور. إلى قسمين شمالي وجنوبي، كما 

 ـ اإلستيطان في القدس )أطواق إستيطانية(: 4

يعيش تعتبر مستوطنات القدس من أكبر التجمعات اإلستيطانية في الضفة الغربية، حيث 

مستوطن في القدس الشرقية المحتلة وضواحيها، ويوجد في المنطقة الموسعة  ألف 200أكثر من 

 بوليتانية( ثالثة أطواق متداخلة من المستوطنات.)الميترو

مستوطنات تحيط بالبلدة القديمة والمناطق المحاذية لها، وفي ويضم : الطوق األول -1

شهدت المنطقة طفرة استيطانية ترافقت معها سياسة هدم البيوت وخاصة  2009سنة 

 في منطقة سلوان بجوار البلدة القديمة. 

نين للسيطرة على منطقة الحرم الشريف أو ما يسمى بـ إضافة إلى محاوالت المستوط

"الحوض المقدس"، وحسب المصادر الصهيونية فإن هذه المنطقة تضم معظم البلدة القديمة 

 ومحيطها ووادي قدرون وجبل الزيتون. 

تقع األغوار في الجزء 

الشرقي من الضفة وتمتد 

إلى  امن أريحا جنوب

، ومن طوباس شماال

ً البحر الميت شرق شواطئ  ا

 اً غرب وحتى المنحدرات
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وهذا "الحوض المقدَّس" هو جزء من إيديولوجية )إسرائيلية( تهدف إلى ضّمِ أكبر 

يمة بغطاء ديني من خالل تسمية مناطق مهمة على أنها "أماكَن مقدسة"، مساحة من القدس القد

( 1949موقعا في فلسطين على حد زعمهم عام  49موقعا، بعد أن كانت  350)وصل عددها إلى 

 ؛ كي تضمن إسرائيل سيادة ثابتة لها عليها. 

وتمر بـ وشمل هذا المخطط إقامة شبكة من الحدائق العامة تتحرك نحو الشمال الشرقي 

 .جبل الزيتون وتلف البلدة القديمة وتتواصل حتى جبل سكوبس

كما تتضمن إقامة طرق وأنفاق وقطار هوائي ومتنزه، تشغلها جميعا جمعيات استيطانية، 

ستؤدي حتما إلى فصل هذه المنطقة وتشريد سكانها الفلسطينيين مع ضمان ربط هذا المنطقة 

ستراتيجية المحيطة بالمدينة، ويعتبر هذا المخطط األخطر حول البلدة القديمة بالمستوطنات اإل

 على المدينة ومعالمها منذ احتاللها.

من المستعمرات في القدس داخل الحدود البلدية للقدس التي  : ويقعالطوق الثاني -2

، بموجب مرسوم يستند إلى "قانون أنظمة السلطة 1967أعلنتها إسرائيل عام 

 . 1948والقضاء" لسنة 

كيلومترا  72بموجبه "قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها"، على مساحة تبلغ ويسري 

مربعا، من أراضي الضفة الغربية وتضم تلك المساحة القدس القديمة، باإلضافة إلى المناطق 

 المحيطة بها والتي تمتد من صور باهر جنوباً إلى مطار قلندية شماالً.

ينة من جهات الجنوب والشرق والشمال، ويضم هذا الطوق مستوطنات كبيرة تحيط بالمد

كلم عن مركز القدس، وهو ما يشكل  17وتتألف من سلسلة من المستوطنات تبعد أقصاها نحو 

 حاجزا ماديا يفصل القدس عن الضفة الغربية، ويمنع أي عودة فلسطينية إليها.

 يحيط بالمدينة و :الطوق الثالث -3

  كتالً  ، ويضممن الشمال والشرق والجنوب

ستيطانية كبرى، منها كتلة جفعون إلى الشمال ا

من المدينة، وكتتلة أدوميم إلى الشرق منها، 

 وكتلة عتسيون إلى جنوب غرب المدينة. 

وتقع مستوطنة معاليه أدوميم، أكبر مستعمرات الضفة الغربية ضمن كتلة أدوميم، 

كما تشمل منطقة ومخطط لها أن تصبح أكبر من أكبر مدينة يهودية وهي مدينة تل أبيب، 

 Highصناعية هي ميشور أدوميم التي تضم مصانع متعددة، تعتمد على التكنولوجيا العالية )

Tech) وتساهم مستوطنة معاليه أدوميم في استكمالها في تقطيع تقسيم الضفة الغربية إلى ،

 قسمين، شمالي وجنوبي.

 ـ األحزمة اإلستيطانية: 5

ارة إليها، فإن المناطق الواقعة بين هذه المحاور قد إضافة إلى المحاور التي سبق اإلش

 استهدفتها مخططات االستيطان أيضا على النحو التالي: 

 أـ حزام الخليل االستيطاني: 

مثلت مدينة الخليل هدفا مبكرا لالستيطان اإلسرائيلي، لما تمثله المدينة من أهمية لدى 

  .االستيطان اليهودي العتبارات دينيةاليهود، وتعتبر من أهم المناطق التي تركز فيها 

 ً من خالل حجم المشاريع االستيطانية التي استهدفت هذه المنطقة وفي  ويبدو ذلك جليا

بشكل نهائي، من ضمن  1967مقدمتها مشورع آلون الذي دعا إلى ضم بعض األراضي لعام 

ضّمِ ل"الحوض المقدَّس" جزء من إيديولوجية إسرائيلية 

أكبر مساحة من القدس القديمة بغطاء ديني، كي تضمن 

 إسرائيل سيادة ثابتة لها عليها.
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البحر الميت هذه األراضي جبل الخليل، وصحراء يهودا من مشارف ا لخليل الشرقية حتى 

 والنقب.

 27وقد بلغ عدد المستعمرات التي تنتشر في محافظة الخليل وتطوقها من جهاته األربع 

ألف مستوطن،  18من أراضي المحافظة، ويسكتها حوالي  2كم 8مستوطنة، تحتل ما مساحته 

من  530إضافة إلى خمس بؤر استيطانية دائمة في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل، يشغلها 

 غالة المستوطنين المتطرفين.

 ب ـ حزام بيت لحم اإلستيطاني: 

ستيطان في بيت لحم إلى أواخر عقد الستينات، حيث تم إنشاء مستوطنة تعود بداية اال

مستوطنة، منها: كفار  27كفر عتسيون، ثم ازادات المستوطنات والبؤر اإلستيطانية لتصبح 

و، ألي عازار، هار جيلو، مزبيه شليم، تقوع، هادار عتصيون، روش زوريم، ألون شافوت، جيل

بيطار، إفرات، معالي عاموس، إلي دافيد، نيفي دانيال، نيقوديم، جفاعوت، بيطار عيليت، 

جيفعات هاماتوس، مشوكي دارجوت، هار حوما )أبو غنيم(، بيت يان، وغيرها، وذلك ضمن 

 "القدس الكبرى". سياسة مبرمجة للسيطرة على هذه المنطقة ضمن ما سمي بـ

كم؛ وسيعزل الجدار ما يزيد عن  86.1ول الجدار العازل في محافظة بيت لحم طيبلغ 

ألف فلسطيني في منطقةالريف الغربي عن باق مناطق المحافظة، وسيعزل ما مساحته  23

من األراضي  2كم 113.8من أراضي المحافظة؛ وتشمل األراضي المعزولة  2كم 160.7

 من المناطق المفتوحة والغابات. 2كم 28الزراعية و

قد تعرضت محافظة بيت لحم ومدنها الخمس الرئيسية )بيت لحم، بيت ساحور، بيت و

جاال، الدوحة، والخضر( لهجمة إستيطانية شرسة أدت الى االخالل بواقعها الجيو سياسي وتقطيع 

 اوصالها، وهو ما يخنقها ويهدد وجودها. 

 حزام رام هللا االستيطاني:  -و

 بدأ االستيطان في محافظة رام هللا والبيرة

 ر للجيش األردني ـمعسك باالستيالء على 

 ت ـم تمـث ،)سابقا( لألغراض العسكرية

نتشر المستوطنات في رام هللا ، حيث تمصادرة اآلالف من الدونمات لتوسيع هذه المعسكرات

السكانية، وتعتبر تلك  بالمنطقة، وتحيط وتحاصر كافة بكافة التجمعات على شكل حزام يحيط

 ً  .المستوطنات من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية )باستثناء القدس(، وأكثرها توسعا

كما يعتبر ذلك الحزام جزء مكمل لمنطقة "القدس الكبرى" التي تخطط إسرائيل للسيطرة 

، حوالي 2010وقد بلغ عدد المستوطنين في محافظة رام هللا والبيرة في نهاية العام ، عليها

 مستوطنة كبرى. 24مستوطنا يتوزعون على  96.364

 ـ البؤر اإلستيطانية:6

ستيطانية عبارة عن نقاط استيطانية يتم السيطرة عليها من قبل ويقصد بالبؤر اال

المستوطنين ومنظماتهم بتشجيع من المستوى الرسمي، وقد تكون هذه النقاط بالقرب من 

نطقة خالية من اإلستيطان في محاولة للسيطرة على أراضي مستوطنات قائمة بالفعل، أو في م

 جديدة، وفرض وقائع استيطانية جديدة في مناطق توصف بأنها حيوية. 

رغم تسمية هذه النقاط االستيطانية بـ"غير القانونية"، لكنها تتلقى العديد من أشكال و

 تقديم الدعم الالزم لها. الدعم الرسمي والشعبي، وهو ما يعتبر مقدمة لالعتراف بها ومن ثم 

وقد تحول موضوع  ،بؤرة استيطانية 232إلى  2009زادت هذه البؤر بشكل مطرد، لتصل عام و

دعم هذه البؤر إلى موضوع للمزايدة والتنافس بين األحزاب واألطراف السياسية في إسرائيل، 

 يتضح ذلك فيما يتلقاه من دعم من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية. 

ستيطانية شرسة اتعرضت بيت لحم لهجمة 

وتقطيع  ،سياسي-بواقعها الجيو لإلخاللأدت 

 .ويهدد وجودها، ، وهو ما يخنقهاأوصالها
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  :الطرق االلتفافية 

 بدأ هذه المصطلح بالظهور مع اتفاقيات أوسلو

 ا ـرق أقامهـى طـلإلشارة إل 1993أيلول  

 ة ـاإلسرائيليون في المناطق الفلسطينية المحتل

بهدف ربط المستوطنات اإلسرائيلية مع إسرائيل والقوعد العسكرية اإلسرائيلية المتواجدة 

 بط المستوطنات بعضها ببعض، وهي على ثالثة أنواع: على أراضي الضفة الغربية، ولر

 طرق خاضعة بالكامل لالستخدام اإلسرائيلي ويمنع الفلسطينيون من استخدامها كليا. -1

طرق يمح للفلسطينيين باستخدامها بقيود، وذلك بتصريح صادرة عن افدارة المدنية  -2

 اإلسرائيلية.

لقيود نقاط التفتيش )الحواجز مها، وتكون خاضعة اطرق يسمح للفلسطينيين باستخد -3

 العسكرية( على مداخلها من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.

تمثل الطرق االلتفافية شكال من أشكال االستيطان، تهدف إلى عزل المناطق الفلسطينية، 

ووصل المستوطنات بعضها ببعض، ناهيك عن أن شق الطرق االلتفافية وسيلة سهلة للسيطرة 

راضي الفلسطينية بدعوى االستخدام العام، والكالم ليس هنا عن عرض الطريق على مزيد من األ

فقط، بل أيضا عن عرض جانبي الطريق والتي تصل إلى ثالثة أضعاف عرض الطريق، لتتيح 

 .الرؤية ومن ثم سهولة مراقبة الطريق، من قبل قوات األمن والجيش

ينية وهو ما يعني الحد من التوسع كما أن هذه الطرق تمر بمحاذاة المدن والقرى الفلسط

العمراني الفلسطيني وخنقه ومحاصرته، ناهيك عما يشكله قطعان المستوطنين من خطر داهم 

 على حياة السكان الفلسطينيين. 

 الحواجز العسكرية: 

تعتبر الحواجز العسكرية أحد األدوات الهامة التي تتضافر مع حركة االستيطان لفرض 

 لى األرض الفلسطينية، ويتمثل ذلك في: السيطرة السياسية ع

 توفير الحماية للمستوطنين وتبادل األدوار معهم. -1

ها، استهداف حياة الفلسطينيين وتحويل حياتهم إلى جحيم، حيث يموت المرضي خلف -2

، وتمنع مرور المواطنين كافة أو ممارسة حياتهم أمامهاوتضع النساء الحوامل 

 العادية.

يرة من األراضي الفلسطينيةالتي تقوم بها هذه الحواجز أو لسيطرة على مساحات كبا -3

تجاورها، من خالل إعالن تلك األراضي أراضي مغلقة بقرارات عكسرية، يمنع 

 على الفلسطينيين استعمالها أو حتى االقتراب منها.

هناك الكثير من هؤالء الجنود العاملين على الحواجز هم مستوطنون ويقيمون في  -4

 ي تلتهم األرض الفلسطينية.المستوطنات الت

متعددة أما إن تكون ثابتة أو متحركة، أو إقامة سواتر  أشكاالوتأخذ الحواجز العسكرية 

ترابية وحجرية وبوابات حديدية على مداخل القرى والمدن الفلسطينية، وقد ازداد عدد هذه 

اجز الطيارة حاجز عسكري، غير الحو 503إلى ما يزيد عن  2010الحواجز لتصل حتى يوليو 

 على الطرق.

 

 

 

 

، 232االستيطانية البؤر  ل عددوص

مجال إلى  هادعم موضوع تحولو

للمزايدة والتنافس بين األحزاب السياسية 

 .في إسرائيل

تعتبر الحواجز العسكرية أحد األدوات الهامة التي تتضافر مع حركة االستيطان لفرض : تمرين

..، .................، : ..........السيطرة السياسية على األرض الفلسطينية، ويتمثل ذلك في

................ 
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ا:   آثار االستيطان على حياة السكانخامسا

كان للسياسات االستيطانية التي استهدفت السيطرة على األرضي الفلسطيية وما عليها 

من موارد طبيعية مع ما رافق ذلك من هدم للبيوت واقتالع لألشجار ومصادرة لألراضي 

احد وعزل قراه ومدنه تمهيدا لفرض السيطرة السياسية واألمالك، وتقطيع ألوصال الوطن الو

الكاملة آثار مدمرة على مجمل مظاهر الحياة االقتصادية واألمنية واالجتماعية والسياسية، نجملها 

 فيما يلي: 

ونقل ملكيتها واستغاللها بشكل ـ السيطرة على األرض الفلسطينية، وما عليها من موارد، 1

االتحاد األوروبي في شهر لفلسطينيين. ولقد أوضح تقريرا صادر عن حصري لليهود دون أهلها ا

( حجم ما تم السيطرة عليه من األراضي في الضفة الغربية على 2011تموز/يوليو الماضي )

 النحو التالي:

  من مساحة الضفة الغربية 62سيطرة االحتالل على المنطقة )ج( والتي تشكل %

 .المحتلة

  من مساحة الضفة الغربية بوصفها محميات طبيعية % 10سيطرة االحتالل على

 "اسرائيلية"

 48من مساحة الضفة تتقاطع مع مناطق عسكرية مغلقة % 

  ألف فلسطيني في منطقة األغوار  320 -200كان يعيش ما بين  1967قبل عام– 

 ألف فقط. 56اليوم الرقم هو 

  وطن، في العام مست 1200كان عدد المستوطنين في المنطقة )ج(  1972في العام

 آالف )باستثناء القدس الشرقية(. 310العدد هو  2010

  حوض مائي أو منشأة مائية في الضفة الغربية منذ شهر كانون  45تم تدمير

 .2010الثاني/يناير 

ـ تسيطر إسرائيل على خزانات المياة الجوفية الرئيسية في الضفة الغربية، وتتبع سياسات 2

المائية التي تستخدم بشكل حصري وعنصري للمستوطنين اليهود  عنصرية جائرة بحق الموارد

 75مترا مكعبا من المياة سنويا مقابل  240دون السكان الفلسطينيين، )فالمستوطن يحصل على 

زيادة ، ولنقص الحاد للمياه في مدن وقرى الضفة الغربيةى لمترا مكعبا للفلسطيني(، وهو ما أد

الفلسطيني إلى االعتماد على شركات المياه اإلسرائيلية في معدالت الملوحة، مما اضطر معه 

الحصول على مياهه، تلك الشركات التي تقوم بنهب تلك المياه من الضفة الغربية ثم تقوم ببيعها 

كما أن تلك السياسات استهدفت تصحير األرض  ،ةظوحسب رغبتها للفلسطينيين وبأثمان باه

 حجة أنها غير مزروعة، أو متروكة. الفلسطينية، كمقدمة للسيطرة عليها ب

ـ تخريب قطاع الصناعة  الفلسطينية، 3

ومنافستها عبر إقامة  وبنيتها التحتية، بل

مناطق صناعة في المستوطنات، وإعطائها 

أن تكون هدفا  أفضلية قصوى، من أجل

وسط الضفة  لعمل المستوطنين، وخاصة في

وفي  الغربية )بركان، وكرني شمرون(،

قدس )مشور أدوميم، وعطروت(، منطقة ال

وغيرها، وهو ما مثل تحد كبير للصناعة 

الفلسطينية، التي ألحقت باقتصاد المحتل 

اإلسرائيلي، ناهيك عن التخلص من النفايات 

الصلبة التي تنشأ عن المصانع في البيئة 

الجوفية الرئيسية في  هتسيطر إسرائيل على خزانات الميا

الضفة، وتتبع سياسات عنصرية جائرة بحق الموارد 

المائية التي تستخدم بشكل حصري وعنصري 

 75مقابل  3م 240للمستوطنين اليهود دون الفلسطينيين، 

في مدن وقرى الضفة،  ما أدى للنقص الحاد للمياهم، 3م

العتماد ل وزيادة معدالت الملوحة، مما اضطر الفلسطيني

 .على شركات المياه اإلسرائيلية في الحصول على مياهه
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الفلسطينية مع ما يترتب على ذلك من دمار 

 للصحة العامة والبيئة.

الفلسطينية، وتلويث  هآثارا مدمرة على البيئة الفلسطينية، مثل استنزاف الميا ـ ترك االستيطان4

الهواء ومياه الشرب، وإلقاء المياه العادمة على تجمعات الفلسطينيين، وكذلك النفايات المشعة، 

والطبية أكانت سائلة أم صلبة والنفايات الصناعية من المواد الكيماوية السامة مثل الرصاص 

واليورانيوم وغيرها، واستخدام األراضي المحتلة  النيكل والكروم والكاديميوم والزرنيخوالزنك و

ودفن هذه المخلفات، وهو ما أحدث الكثير من األمراض  إللقاءمن قبل سلطات االحتالل 

الخطرة، مثل مرض فقر الدم وتلف أنسجة الدماغ وحدوث خلل في وظائف الجسم وأمراض 

 السرطان.

اريس وتلوث المسطحات المائية، عن طريق انتشار مقالع الحجارة وإنجراف ـ تدهور التض5

 التربة والتصحر وملوحة المياه.

ـ انعكست االعتداءات اإلسرائيلية على البيئة الفلسطينية القامة المستوطنات وشق الطرق 6

سعة من االلتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات واألشجار، ومساحات وا

 الغابات، وهو ما يعني إختفاء العديد من أنواع النبات، وتراجع الحياة البرية الفلسطينية.

ـ أدت أعمال االستيطان واالحتالل وسياسة هدم البيوت وسحب الهويات، واالغالق العسكري 7

والحواجز والطرق االلتفافية وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، إلى منع التواصل 

االجتماعي بين الفلسطينيين وتقطيع الصالت بين تجمعاتهم، وخلخلة األسر الفلسطينيةوتخريب 

 حياتهم االجتماعية والتعليمية والصحية واالقتصادية ودفعهم للهجرة.

% من مساحة الضفة 60ـ مكنت السياسات اإلستيطانية إسرائيل من السيطرة على أكثر من 8

المتبقية، والسيطرة على محاور الطرق، واإللحاق االقتصادي،  الغربية، وتقطيع أوصال األجزاء

وتحويل الوجود الفلسطيني فيها إلى معازل وكانتونات، وهو ما يجعل إقامة دولة فلسطينية 

 مستقبلية مهمة شبه مستحيلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خاتمة 

ة في القدس تولي إسرائيل أهّميةً كبيرةً لالستيطان في الضفّة الفلسطينيّة المحتلّة، وخاصّ 

الشرقيّة المحتلّة، من أجل تهويد أكبر مساحة ممكنة ومن ثّم ضمها. ويشمل مشروع إسرائيل 

االستيطانّي مناطق الضفة الفلسطينيّة المحتلة المختلفة، وذلك لتعزيز االستيطان االستعماري 

اهم، وفرض الوقائع على األرض ولحشر الفلسطينيّين في أقّل مساحة ممكنة حول مدنهم وقر
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وقطع سبل عيشهم لخلق الظروف التي قد تدفع جزًءا منهم للهجرة من وطنهم. وقد أقامت 

إدارينا، جعل من  -عسكرينا  -استيطانينا  -إسرائيل في الضفّة الفلسطينيّة نظاما استعماريا

المستوطنين أسياد األرض الحقيقيّين، ووفّر لهم كّل مقّومات النمّو والتوّسع على حساب 

 .فلسطينيّين وأراضيهم وممتلكاتهمال

وليس هنالك من مؤّشر يدّل على أّن إسرائيل سوف تتوقّف عن االستيطان مستقباًل، بل 

يؤّكد سلوكها أنّها ماضيةٌ في مشروعها على نحٍو أسرَع من أّي وقٍت مضى، وكّل ذلك يحدث في 

لفلسطينيّة باألزمة الماليّة التي ظّلِ عدم اكتراٍث غير مسبوق للقوى الدوليّة، وانشغال القيادة ا

تضرب السلطة الفلسطينيّة، وانشغال دول الربيع العربي بأجنداتها الداخلية، ومسارات التحول 

السياسي واإلجتماعي، وفي ظل حكومة هي األكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ومدعومة من 

 مجتمع متطرف ينزاح ناحية اليمين القومي والديني.

وفي -مجتمع الدولّي أصبح عاجًزا عن اتّخاذ أّي خطوة ألّن القوى الكبرى ومع أنَّ ال

متواطئةٌ مع االحتالل، فإّن القيادة الفلسطينيّة تصّر على  -مقدّمتها الواليات المتحدة األميركيّة

اتّخاذ مواقَف شكليّة أثبتت التجربة محدوديّتها وفشلها ودورها في تضييع الوقت، فهي تعتزم 

قديم اقتراحٍ إلى مجلس األمن العتماد فلسطين عضًوا في األمم المتّحدة بعد فشلها العام معاودة ت

م الربيع العربّي لتفعيل المقاومة  الماضي، واألدهى من ذلك كلّه تضييع فرصة استغالل زخت

الشعبيّة وإنهاء التنسيق األمنّي مع إسرائيل، وهو ما يجعل تلك األخيرة ماضية في مشروع 

أرض الفلسطينّي وحقوقه وحشره في حدود مدنه الصغيرة، وهو ما ال يبقي لنا من  استباحة

خيارات سوى كنس هذا االحتالل، الذي يعتبر التناقض واالشتباك معه هو روح القضية الوطنية 

 شكال ومضموناً. 
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 الفصل السابع

 الالجئون الفلسطينيون بين التوطين و العودة

  ًأهداف الفصل: عزيزي الطالب: يتوقع منك بعد دراستك هذا الفصل أن تكون قادرا

 على أن: 

 .تهامنذ بداي ينالفلسطينيالالجئين  مأساةبها  تالتاريخية التي مر المراحلتتعرف إلى أهم  -1

 ، داخل فلسطين وخارجها.بروز هذه القضيةساعدت في  الوصول إلى العوامل التي -2

 استكشاف أهم ظروف وأوضاع الالجئين في مختلف مناطق اللجوء والشتات. -3

المواقف ، والالجئينعلى مسار قضية  ات السياسية والميدانيةتطورالتوضيح أثر  -4

 ها.اإلسرائيلية من

  الوسائط المساعدة: يمكن للطالب الرجوع إلى المصادر والمراجع المثبتة في نهاية

 غزة. –التابع لجامعة األمة للتعليم المفتوح   Moodleالفصل، إلى جانب نظام 

 أقسام الفصل 

 : حق العودة في القانون الدوليأوالا 

ا   : الخلط بين حق العودة والتعويضثانيا

ا   والنازح: من هو الالجئ ثالثا

ا   : نشوء المخيمات الفلسطينيةرابعا

 : أوضاع الالجئين في أماكن تواجدهمخامساا 

  : الموقف الفلسطيني من قضية الالجئينسادساا 

 

 

 

 

 

 مقدمة 

تضاهي في رمزيتها وفداحتها وأبعادها ما تعرض له ال يوجد في التاريخ الحديث جريمة 

م على 1948تهجيره من دياره أواخر عام جريمة الشعب الفلسطيني خالل القرن الماضي من 

بريطانيا، حين هاجمت القوى االستعماري وفي مقدمتها أيدي العصابات الصهيونية وبدعم من 

أقلية أجنبية غازية األكثرية الوطنية وطردتها من ديارها ومحت آثارها العمرانية، وذلك بتخطيط 

العالمية، وهو ما اصطلح على مسبق ودعم سياسي وعسكري ومالي من الغرب والصهيونية 

 . 1948تسمية بـ "نكبة فلسطين" لعام 

تاريخا لبداية النكبة الفلسطينية، إال أن  15/5/1948على الرغم من أن السياسيين اختاروا و

المأساة اإلنسانية بدأت قبل ذلك عندما هاجمت عصابات صهيونية إرهابية قرًى وبلدات فلسطينية 
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بهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من فلسطين عبر تهجير أهلها تحت سمع وبصر بريطانيا 

 . 181عنها، ولتوسيع مساحة الدولة اليهودية كما وردت في قرار التقسيم 

م واستولوا على 1948مدينة وقرية وقبيلة عام  532لقد طرد الصهاينة بقوة السالح أهالي 

% من مساحة إسرائيل 92أو ما يساوي مليون دونم  18,6أراضيهم التي تبلغ مساحتها حوالي 

مجزرة لكي يتحقق لهم االستيالء على  35(. واقترف الصهاينة ما يزيد على 3)انظر جدول

 فلسطين. 

% من القرى قد هُجرت بسبب عمل 89بينت الملفات اإلسرائيلية التي فتحت أخيراً أن و

% فقط 1ة الرعب(، و% بسبب الحرب النفسية )نظرية التخويف وإثار10عسكري صهيوني، و

 .بسبب قرار أهالي القرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حق العودة في القانون الدوليأوالا: 

عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثالثة بتاريخ  194صدر القرار الشهير رقم 

على إثر الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، والذي  1948كانون أول/ ديسمبر  11

منه، أن الجمعية العامة لألمم المتحدة "تقرر وجوب السماح بالعودة في  11ي الفقرة رقم جاء ف

أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب 

دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وكذلك عن كل فقدان أو 

القانون الدولي والعدالة  لمبادئأصله وفقا  ر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلىخسارة أو ضر

ض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات   .المسئولةبحيث يُعون

وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة الالجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة 

واالجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على االتصال الوثيق تأهيلهم االقتصادي 

بمدير إغاثة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين، ومن خالله بالهيئات والوكاالت المتخصصة 

 "..بالمناسبة في منظمة األمم المتحدة

 يالحظ أن القرار قد تضمن النقاط الرئيسة التالية: و

 لعودة كجزء أصيل من القانون الدولي.ـ المطالبة بتطبيق حق ا

ـ التأكيد على وجوب السماح للراغبين من الالجئين )على أساس طوعي( في العودة إلى ديارهم 

 األصلية.

ـ المطالبة بعودة الالجئين "في أول فرصة ممكنة"، أي دون إبطاء، ومن ثم فإن أي تأجيل يعد 

 خرقا وانتهاكا للقانون الدولي.

عويض الالجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وحقهم في دخل ممتلكاتهم ـ المطالبة بت

 طوال الفترة السابقة.

ـ أوضح القرار حق الالجئين في العودة والتعويض )وليس أو التعويض(. وال يلغي أحدهما 

 اآلخر.

 ـ طرح آلية للتنفيذ.
وبينت الملفات اإلسرائيلية التي فتحت أخيراً أن 

% من القرى قد هُجرت بسبب عمل عسكري 89

% بسبب الحرب النفسية )نظرية 10صهيوني، و

% فقط بسبب قرار 1رة الرعب(، والتخويف وإثا

 .أهالي القرية
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ـ التأكيد على غوث وتأهيل الالجئين اقتصاديا 

 حتى تنفيذ قرار عودتهم. واجتماعيا

 في العودة الفلسطينيينوقد استند حق الالجئين 

 إلى ديارهم 

 بما فيها:  إلى أحكام ثابتة وراسخة من أحكام القانون الدولي

من الميثاق العالمي  13نسان، والذي تنص الفقرة الثانية من المادة ـ اإلعالن العالمي لحقوق اإل

 د حق مغادرة اي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده". نسان على أن "لكل فرإللحقوق ا

من المادة  4، حيث نصت الفقرة 1966ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 

على "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.. وال يجوز حرمان أحد تعسفا، من حق  12

 الدخول إلى بلده". 

بشأن رد المساكن  اإلنسانحقوق  مبادئاألمم المتحدة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية  ـ لجنة

والممتلكات في سياق عودة الالجئين والمهجرين داخليا: "لجميع الالجئين واألشخاص المهجرين 

الحق في العودة إلى منازلهم وأراضيهم وأماكن سكنهم المعادة السابقة بأمان وكرامة" )المادة 

(.."يجب تمكين الالجئين واألشخاص المهجرين من متابعة حلول دائمة لتهجيرهم دون 10/1

عودتهم إذا ما رغبوا بذلك، وذلك دون المساس بحقهم في رد مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم 

 (.10/3إليهم" )المادة 

إزاء حرمان ـ لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري: "تبدي اللجنة قلقها 

(. 5و2د//5الكثير من الفلسطينين من حقهم في العودة وإعادة تملك أراضيهم في إسرائيل" )المادة 

وتعيد اللجنة التأكيد عل وجهة نظرها التي عبرت عنها في مالحظاتها الختامية السابقة حول هذه 

إلى بلدانهم  المسألة وتحث الدول األعضاء على ضمان المساواة في حق األشخاص في العودة

 (.18وتملك ممتلكاتهم".)المادة 

ـ المبدأ الدولي القاضي بحق الشعوب في تقرير مصيرها، والذي تم التأكيد عليه في أكثر من 

مناسبة، وهو ضمانة أخرى لحق الجماعة في تقرير مصيرها، وما يقتضيه ذلك من ضمان 

 عودتها ألوطانها. 

والخاصة بحماية المدنيين  1949تفاقية جنيف الرابعة لعام ـ القانون الدولي اإلنساني، ال سيما ا

 زمن الحرب، قد حسم بشكل قاطع مسألة حق العودة إلى الموطن األصلي.

وتعتبر أحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني، ال سيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة 

في أي اتفاق تعاقدي آخر،  بحماية المدنيين زمن الحرب ذات طبيعة آمرة، ال يجوز مخالفتها
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وبالتالي فإن عدم الترحيل وضرورة العودة إلى المكان األصلى واألخير للفرد تعتبران ركناً 

 أساسياً من أركان الشرعية الدولية لحقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني.

بوصفه  وبالنظر إلى المباديء والقوانين سالفة الذكر نجد أنها أشارت إلى مكان العودة

 "بلده"، و"أرضه" وليس دولته، منعا ألي مساس بحق العودة إلى الموطن األصلي.

وينبغي التأكيد هنا إلى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة عندما وافقت على طلب إسرائيل 

أنه جاء بناًء على تعهد إسرائيل بتنفيذ  273اإلنضمام إلى األمم المتحدة، جاء في قرارها رقم 

، ولما لم تنفذ إسرائيل القرار، كانت األمم المتحدة تجدد قلقها حول عدم تنفيذ 194رقم  القرار

القرار كل سنة تقريباً، وتطالب إسرائيل بحق الالجئين في استغالل ممتلكاتهم عن طريق اإليجار 

 أو الزراعة أو أي وجه من وجوه االستفادة، لكنها لم تتخذ أي خطوات عملية لتنفيذه. 

إنما هو حق طبيعي، إنساني، مطلق، غير  194العودة الذي أكد عليه القرار إن حق 

مشروط، وهو حق فردي وجماعي بموجب عدد المطالبين به والمستحقين له، وهو حق مادي 

ومعنوي، إقليمي وقومي، وراثي يورث إلى جميع األبناء مهما بلغ عددهم وأماكن تواجدهم، 

واالجتماعية، وهو حق غير قابل للتنازل عنه أو تفويضه أو  وأماكن والدتهم وظروفهم السياسية

توكيله أو استبداله بتعويض وال يقبل التجزئة أو التشويه، أو التقنيع وغير قابل للربط بزمن 

محدد، كما أنه يعتمد على حق الملكية الخاصة التي ال تزول باالحتالل، أو بتغيير السيادة على 

 البالد، أو بمرور الزمن.

صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والتي تصدر قرارات غير ملزمة  194ع أن القرار وم

أصبح ذات طبيعة ملزمة، وفقاً لخبراء في القانون الدولي، وذلك  194في العموم. إال أن القرار 

كونه يرتبط بالسلم واألمن الدوليين، وكونه يؤكد قاعدة عرفية في القانون الدولي ) كما سبقت 

إلشارة(، وكون أن الجمعية العامة لألمم المتحدة أكدت مضمونه من دون أي تعديل مرات ا

كثيرة، وبأكثرية موصوفة، مما شّكل رأياً دولينا عاماً ثابتاً لجهة اإلقرار بمضمون هذا القرار وما 

 .يترتب عليه من حقوق

ً للغاية وهو أن إسرائيل تعهدت، بموج 194كما أن للقرار  ب بروتوكول لوزان الذي معنى هاما

، بعودة الالجئين الفلسطينيين. 1949مايو  12ترتب عليه قبول عضويتها في األمم المتحدة في 

( و السماح بعودتهم دون شروط، إال أن 194هذا التعهد يرتب عليها التزاًما دوليًا بتنفيذ القرار )

ر عدم مشروعية قبول إسرائيل إسرائيل رفضت تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، األمر الذي يثي

 .في األمم المتحدة، باعتبار نشأتها مستندة على شرط فاسخ وهو عودة الالجئين

يعتبر ملزماً   194  خالصة القول أن القرار

القانوني العام، وهو يؤكد حقاً  الصعيد  على

أساسياً من حقوق اإلنسان، وهو حق العودة. وهو 

ً جد ً هاما اً في الصراع يشكل رصيداً قانونيا

العربي اإلسرائيلي، ال ينبغي التفريط به أو 

المساس بمكوناته، أو تمييع مضامينه أو إغفالها. 

إلن قضية الالجئين الفلسطينيين تعتبر المكون 

الرئيس للقضية الفلسطينية، حيث يمثل الالجئون 

 .أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني

: يعتمد الفلسطينيون تمرين

في  194على القرار الدولي 

 عودة الالجئين لديارهم...

تحدث عن ظروف صدور 

القرار، وأهم البنود التي 

 يستند إليها الالجئون.
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ارض مع ما تنص عليه مواثيق حقوق االنسان كما ال يجوز إخضاعه لقيود تتناقض أو تتع

العالمية أو القوانين االنسانية والدولية، وهو غير قابل لالختزال والتشويه تحت شعار حق تقرير 

المصير، وهو عودة للوطن بمعناه الخاص أي للمناطق التي أخرج منها الالجئين ألي سبب كان، 

سمى "دولة فلسطينية" على غير أرضه التي وهذا معناه أن عودة الالجيء إلى ما يمكن أن ي

خرج أو أُخرج منها، فإن ذلك ال يسقط عنه صفة الالجيء قانوناً ووجداناً وفعالً، ما دام الالجئ لم 

بما في -يعد إلى موطنه األصلي التاريخي الذي هجر منه، وبالطبع فإن التوطين في أي بلد عربي 

 لالجيء.  ال يلغي صفة ا -ذلك دولة فلسطين لو قامت

وهو مكفول بحق االنتفاع بالملكية، وال ينقض الملكية احتالل أو تغيير في السيادة، مهما طال 

الزمن، وهو حق وليس تأشيرة سياحية تفقد مفعولها بعد حين، ويمكن ممارسته في أي وقت، 

سقطه ولذلك فإن الرغبة في العودة أو عدمها ال ينقض هذا الحق. كما ال يسقط هذا الحق ال ت

حزمة الحقوق الفلسطينية التي وصفتها األمم المتحدة بـ "الحقوق غير االتفاقيات السياسية، وال 

 القابلة للتصرف" في أقوى بيان جامع للحقوق الفلسطينية. 

ً في فلسطين  اإلسرائيلية   )إسرائيل( وأصبح يحمل الجنسية 1948وحتى لو كان الشخص مقيما

ألف  250ريته األصلية فهو الجئ. ويوجد اليوم في إسرائيل أكثر من ولكنه ُمنع من العودة إلى ق

قريتي إقرت  ذلك منعوا من العودة إلى قراهم األصلية. ومثال 1948الجئ داخل فلسطين 

، مع وعد بالعودة 1948وبرعم، حين طرد أهالي القريتين طردوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 

سنة رغم صدور حكم لصالحهم من المحكمة العليا  64عد خالل إسبوعين، ولم يعودوا حتى اآلن ب

 .اإلسرائيلية

عاما، باإلضافة إلى  64وإذا ما أخذنا قطاعات البدو في النقب الذين تم تهجيرهم على مدار 

السكان العرب القرويون الذين بقوا في أراضيهم ولكن فقدوا أراضيهم وبيوتهم، أو المدنيين 

يل المثال( والذين بقيت مدنهم قائمة بعد الحرب واستطاعوا العودة المهجرين )حيفا وعكا على سب

إليها ولكنهم منعوا من استعادة ملكيتهم او حقوقهم، وتجميع الفلسطينيين القسري في الخرب في 

، إذا أخذنا باالعتبار 1949منطقة المثلث وهو ما أدى إلى ترحيلهم من مناطقهم األصلية بعد عام 

 ن أعداد المهجرين قد تصل إلى أعلى من الرقم أعاله بكثير.كل هذه القطاعات فا

أكثر من مائة مرة  194وقد أكد المجتمع الدولي على حق الالجئين في العودة بموجب القرار 

 سنة، في ظاهرة ليس لها مثيل في تاريخ األمم المتحدة.  60خالل 

  :ا  الخلط بين حق العودة والتعويضثانيا

ودة والتعويض، حين يعتقد أن أحدهما بديل عن اآلخر وهذا غير يخلط البعض بين حق الع

ً لهذا االلتباس فإن حق العودة واجب  صحيح، فهناك حقين معا وهما العودة والتعويض، ومنعا

 النفاذ أوالً وبعده يتم التعويض. 

وعكس ما تطرحه إسرائيل فإن واجب دفع قيمة التعويض يقع على إسرائيل نفسها وليس 

. ثم 194ق دولي تشرف عليه إسرائيل دون أن تساهم فيه، وهو ما أكده نفس القرار على صندو

إن قيمة التعويض ليس ما تفرضه إسرائيل، بل يتم حسابه بموجب األعراف الدولية والمحاسبية، 

كما ال يجوز تسليم التعويض إلى حكومة أو سلطة بل هو حق فردي لكل شخص متضرر وال 

س ما تدعي إسرائيل فإنه ال يسقط بمرور الوقت ولذلك ال يجوز تحديد مدة تجوز فيه النيابة. وعك

 معينة للمطالبة به.

 ما هي الحقوق الفلسطينية إذن؟
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 ولدولة خاص بشكل الفلسطينيين لالجئين التعويضات من أنواع ستة الدولي القانون يتيح

 بمحض العودة عدم تارونيخ الذين لالجئين عام:تعويضات بشكل قانونًا، بها المعتَرف فلسطين

 لكل وتعويضات المتضررة، أمالكهم إلى العودة يقررون الذين لالجئين وتعويضات إرادتهم،

 األرباح جني فقدوا أنهم لمجرد ممتلكاتهم حالة عن النظر بغض العودة يختارون الذين الالجئين

الحربية،  األضرار عن وتعويضات والنهب، السلب عن بممتلكاتهم، وتعويضات والتمتع

 التزام يمس ال التعويض، بدفع إسرائيل الحرب، علما بأن التزام جرائم لضحايا وتعويضات

 تكون ال قد الستة التعويضات أنواع أن ِذكُره الجدير ومن .المناسب التعويض بريطانيا، لتقديم

ستحالت شاملة. علما بأن مبدأ التعويض هو إعادة الشيء إلى أصله أو التعويض عن قيمته إذا ا

 إعادته إلى أصله.

وتشمل الخسائر المادية الفردية، ما لحق باألمالك الخاصة والدخل المستحق من 

، وكذلك الخسائر المعنوية الفردية مثل التشريد والتشتيت أربع وستين سنةاستغاللها لمدة 

مياه والثروة والمعاناة النفسية، والخسائر المادية الجماعية مثل الطرق والموانئ والمطارات وال

المعدنية، والخسائر المادية المعنوية مثل فقدان الهوية وفقدان السجالت والحرمان من األماكن 

المقدسة والحضارية، وهو عكس ما تروج له إسرائيل من أن التعويض لقيمة األرض 

 والممتلكات، إذ أن الوطن ال يباع. 

مثل القتل والتعذيب وتدمير  يضاف إلى التعويض المبالغ المستحقة عن جرائم الحرب

القرى والمدن، والجرائم ضد اإلنسانية مثل ترحيل األهالي أو معاملتهم معاملة عنصرية أو 

قيامهم بأعمال السخرة، والجرائم ضد السالم مثل التخطيط للعدوان والتحريض عليه والمبادرة 

مسؤولين عن هذه الجرائم بعد به. وقد اقترفت إسرائيل كل هذه الجرائم، وأصبح ممكناً محاكمة ال

الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. وخاصة بعد  1998إعالن ميثاق روما عام 

 انضمام فلسطين لعضويتها.

 إسرائيلية بخصوص التعويضات: مغالطات

 تقترح إسرائيل "تعويض" الالجئين من باب اإلنسانية وليس من باب

لخطة إسرائيل في التعويض يدرك تماماً أن هذه واحدة من الخدع المسؤولية القانونية. والمطالع 

 اإلسرائيلية التي تلجأ إليها إسرائيل كالعادة.

 % من قيمتها الحقيقية.2: تقدر إسرائيل قيمة األمالك الفلسطينية بما يعادل أوالا 

ا  وربما بعض : إنها تدعي أنها ال تملك المال الالزم لذلك فهي تطلب من أوروبا وأميركا ثانيا

 الدول العربية إنشاء صندوق دولي للتعويض.

ا  ً يذكر، فإن إسرائيل تصر على أن تكون صاحبة القرار فيمن : ثالثا ورغم أنها لن تدفع شيئا

يستحق التعويض وقيمته، وتؤكد على أهمية المرحلية، بمعنى أنه عند دفع أول مليون دوالر يجب 

ئهم وإغالق وحل مكاتب األنروا في هذا المكان، وال هدم مخيم لالجئين، وشطب قائمة من أسما

 يتم دفع المليون الثاني قبل عمل ذلك بحيث ال يبقي لالجئين أي أثر عند دفع آخر مبلغ.

ا  وتطلب إسرائيل من السلطة إجبار الالجئين على قبول هذا الحل، وتكون السلطة مسؤولة : رابعا

ين يسقط بعدها حقهم في أي مطالبة إن تأخروا أو عن أي مطالب لهم، ثم تحدد فترة معينة لالجئ

 لم يتقدموا بأي مطالبات.

ورغم هذا التزييف والخداع واإلرهاب بحق الفلسطينيين، إال أن ذلك لم يدفعهم للتخلي عن حقهم 

في العودة الكاملة، كما رفضوا كل ما عرضته إسرائيل من تعويضات، ليس ألنها هزيلة وغير 

ن األرض الفلسطينية فاقت كل قيمة، واكتسبت قيما رمزية في الثقافة ذات قيمة فقط، بل أل

الفلسطينية، وأصبح حلم العودة ال يغادر الفلسطيني في حله وترحاله، وهو ما تحمل من أجله 

 الكثير من المعاناة والغربة. 
 

ا:   : الالجئمن هو ثالثا

، فاألول العودة والتعويضال تعارض بين 

 .يالثانوبعده يتم ، واجب النفاذ أوالً 
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 1948طبيعية في فلسطين عام الالجئ: "هو كل فلسطيني )غير يهودي( طرد من محل إقامته ال

أو بعدها، أو خرج منها ألي سبب كان ولم تسمح له إسرائيل بالعودة إلى موطنه السابق. ويبقى 

 الالجئ محتفظاً بهذه الصفة، إلى أن يعود هو ونسله إلى موطنه األصلي".

لت تعريفاً بينما استعملت وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األنروا" التابعة لألمم المتحدة استعم

آخر، تحت ضغط الواليات المتحدة واألمم المتحدة، ينحصر في نتيجة ما آلت إليه أوضاع 

الالجئين المعيشية، إذ أضافت إلى التعريف السابق "والذي فقد بيته ومصدر رزقه جراء حرب 

ة ، ولجأ إلى إحدى الدول حيث تقدم الوكالة مساعداتها"، وذلك ألن الغرض من الوكال1948عام 

كان غوث الالجئين بإطعامهم وتعليمهم ورعايتهم الصحية، وهو ما أدي إلى استثناء آالف من 

 الالجئين المدرجين على قوائم األنروا. 

مليون الجئ، حتى  5.1وقد بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسّجلين لدى )األونروا( حول العالم  

 2الجيء، ما يعني أن هناك أكثر من  7.5ل من أص .2012األول من كانون الثاني/يناير عام 

 مليون الجيء غير مسجلين في سجالت األمم المتحدة. 

إسرائيل أن تتالعب بهذه التعريفات لكي تقلل عدد الالجئين، فمثالً تدعي أحيانا أن تحاول 

الالجئين هم فقط سكان المخيمات أي حوالي مليون شخص، أو تدعي أن الالجئين هم فقط الذين 

ألف.  500وتقدر عددهم بخمسين ألفا فقط، في حين أن العدد الحقيقي حوالي  1948دوا قبل ول

واضح  194وليست هناك قيمة قانونية لهذه االدعاءات كلها ألن تعريف األمم المتحدة في القرار 

تماماً، والالجئون معروفون ألنفسهم ولغيرهم، ومعظمهم مقيد في سجالت األنروا أو األمم 

 من السجالت. هاة لألمالك الفلسطينية وغيرالمتحد

بعد احتالل إسرائيل ألراضي الضفة  النازح:

، 1967وقطاع غزة في حرب حزيران  الغربية

بلغ عدد الفلسطينيين الذين هّجروا من الضفة 

آالف  410حوالي  1967الغربية بعد حرب

فلسطيني. أطلق على هؤالء المهّجرين اسم 

 "النازحين". 

النازحين  8/3/1995الوفود العربية في إجتماع اللجنة الرباعية في عمان بتاريخ وقد عرفت 

 بأنهم:

 م، ونسلهم.1967ـ الذين نزحوا من ديارهم في فلسطين أثناء حرب حزيران عام 1

ـ الذين كانوا خارج الضفة الغربية وقطاع غزة عندما اندلعت الحرب ومنعتهم اسرائيل من 3

  . وطنهملالعودة 

 . ذين هجرتهم اسرائيل قسرياً خارج فلسطين وال زالوا ينتظرون السماح لهم بالعودةـ ال4

ـ أولئك الذين غادروا أراضيهم بعد انتهاء الحرب، ويحملون تصاريح مغادرة اسرائيلية، ولم 5

 يتمكنوا من الرجوع ألسباب مختلفة، باالضافة إلى انتهاء مدة تلك التصاريح.

والنازح الفلسطيني هو من هّجر عام  1948سطيني هو من هّجر عام وهكذا أصبح الالجيء الفل

. وبعد ممارسة شتى الضغوط الدولية على إسرائيل سمحت لعدد صغير من هؤالء بالعودة. 1967

ألف من النازحين بملء الطلبات التي أعدتها منظمة الصليب األحمر الدولية، لكن  176وقام 

ً منهم. وبالتالي أصبح وضع هؤالء النازحين الذين  14ة سلطات االحتالل لم تسمح إالّ بعود ألفا

حرموا من حق العودة مماثالً لوضع الالجئين األوائل من الشعب الفلسطيني، رغم اختالف 

 .التسمية

 جدول يوضح مختلف األساليب المستخدمة في ترحيل الالجئين

 عدد القرى والمدن سبب الترحيل

 قرية 122 العسكرية الطرد المباشر باستعمال القوة

 قرية 13 هجمات عسكرية على القرى

 قرية 38 الحرب النفسية )المنشورات واإلذاعات(

بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسّجلين 

مليون  5.1لدى )األونروا( حول العالم  

، ما يعني أن الجئ 7.5الجئ، من أصل 

مليون غير مسجلين في  2هناك أكثر من 

 األمم المتحدة. 
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 قرية 38 الخوف من هجوم يهودي متوقع

 قرية 49 تأثير سقوط قرى مجاورة والنزوح منها

 قرى 6 الخروج االختياري

 

من الناحية القانونية، وقد سعت وهذا المصطلح "النازح"، هو اختراع إسرائيلي، ليس له قيمة 

إسرائيل من ورائه لإلدعاء بالسيادة على الضفة وقطاع غزة، وبالتالي الزعم بأن لها الحق في 

 السماح لمن تشاء بالعودة منهم إلى الوطن، وهو موقف مخالف للموقف الدولي بهذا الخصوص.

 الخلط بين حق العودة والتعويض

والتعويض فليس أحدهما بديالً عن اآلخر، والالجئون يستحقون ويجب أال يخلط أحد بين العودة 

ً لهذا االلتباس فإن حق العودة واجب النفاذ أوالً وبعده يتم  حق العودة والتعويض أيضاً. ومنعا

التعويض. وعكس ما تطرحه إسرائيل فإن واجب دفع قيمة التعويض يقع على إسرائيل نفسها 

. ثم إن قيمة التعويض ليس ما تفرضه 194نفس القرار  وليس على صندوق دولي، وهو ما أكده

إسرائيل، بل يتم حسابه بموجب األعراف الدولية والمحاسبية، كما ال يجوز تسليم التعويض إلى 

حكومة أو سلطة بل هو حق فردي لكل شخص متضرر وال تجوز فيه النيابة. وعكس ما تدعي 

 وز تحديد مدة معينة للمطالبة به.إسرائيل فإنه ال يسقط بمرور الوقت ولذلك ال يج

 نشوء المخيمات الفلسطينية:رابعاً: 

 نثرت المحنة الفلسطينيين في بقاع األرض، وشكلوا تجمعات أطلق عليها فيما بعد "المخيمات

( بأنها قطع من األراضي UNRWAالفلسطينية"، والتي تعرفها وكالة الغوث الدولية )

ميع الالجئين الفلسطينيين، الذين ليس لهم مأوى وليس خصصت لبناء معسكرات من الخيام لتج

لهم قدرة على العمل وإعالة أطفالهم وتأمين لقمة العيش لهم، وهذه البقاع من األرض تعود 

 ملكيتها للحكومة المضيفة أو مستأجرة من أصحابها لمدد متفق عليها بين الطرفين.

هيئات الخيرية المحلية بمساعدة هؤالء الالجئين منذ األيام األولى لعمليات الطرد الجماعي قامت ال

إلى أن أصدرت الجمعية العامة لألمم احتياجاتهم األساسية، وبقيت على مدار سنتين تتكفل بتأمين 

( والذي تقرر فيه تأسيس وكالة غوث وتشغيل 302القرار رقم ) 8/12/1949المتحدة في 

( وباشرت أعمالها باإلغاثة في مارس عام الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.)االونروا

مخيما فلسطينيا(.بعضها لم يستمر بقاؤه  60. وتسلمت من الهيئات الخيرية وقتها قرابة )1950

 والغالبية أخذت طابعها الحالي وتطورت ونمت وتغيرت معالمها مع مرور الزمن.

 

األقدمية )الدهيشة، مخيماً( هي على التوالي حسب  26فقد أنشأ في الضفة الغربية نحو )

األمعري، عايدة، عقبة جبر، عين السلطان، النويعمة، بالطة( وهذه المخيمات أنشئت عام 

، ومخيمات )دير عمار، الجلزون، قلنديا، بيت جبرين، الفارعة، العروب( وقد أنشئت عام 1948

. 1950، طولكرم، الفوار( وقد أنشئت عام 1، ومخيمات )عسكر، عين بيت الماء رقم1949

، مخيم )شعفاط( أنشئ عام 1953، و)مخيم جنين( عام 1952ومخيم )نور شمس( أنشئ عام 

1966. 

وقد انشأت في  إضافة لمخيمات )بيرزيت "السقايف"، مخيم قدوره بجانب األمعري، مخيم عناتا(

 ، وأخيرا )مخيم سلواد(.1949، و)مخيم جنيد ومخيم العوجا( واللذان أنشئا في عام 1948عام 

تمرين: توزع الالجئون الفلسطينيون فور وقوع النكبة في العشرات من مخيمات الشتات، في عدد 

 لدول المجاورة، ومن أهم هذه المخيمات: ............، .................، .....................من ا
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–ا في قطاع غزة فقد أنشأ فيه ثمان مخيمات هي على التوالي من حيث اإلنشاء: )النصيرات أم

، 1949، )المغازي ودير البلح ورفح( والتي أنشئت عام 1948وخان يونس( واللذان أنشئا عام 

 .1959و)مخيم الشاطئ(عام  1954، و)مخيم جباليا( الذي أنشئ عام 1952و)مخيم البريج( عام 

و)إربد( في  1949ن أنشئت خمسة مخيمات هي )الزرقاء والكرامة( وقد أنشئا في عام وفي األرد

 .1955و)الوحدات( في عام  1952و)الحسين( في عام  1951عام 

الستقبال النازحين من الضفة  1967كما أقيمت مخيمات الطوارئ بعد حرب حزيران عام 

 1967خيم سوف(، وأقيم في عام الغربية وقطاع غزة، وهذه المخيمات هي على التوالي )م

وجميعها  الطالبية، والحصن )مخيم عزمي المفتي(  )غزة(، و)البقعة، وماركا )حطين(، جرش

 .1968أقيمت في عام 

 1948وفي لبنان أنشئت مخيمات )برج البراحنة، عين الحلوة، المية مية، الرشيدية( في عام 

الجليل "ويفل"، البص( أنشئت في عام  ومخيمات )تل الزعتر، نهر البارد، صبرا وشاتيال،

مخيمي )البداوي، والبرج الشمالي( في عام   1952، ومخيم )مار الياس( أنشيء في عام 1949

. إضافة لمخيمات )الدكوانة، وجسر 1956ومخيمي )النبطية، وضبيّه( أنشئا في عام  1955

وأبو األسود( التي لم تعترف بهم  الباشا( التي لم تعد موجودة اآلن ومخيمات )الشبريحا، القاسمية،

 الوكالة كمخيمات حتى اآلن.

أما في سورية فقد أنشئت ست خيمات هي )خان الشيح، النيرب، والعائدين في حمص( أنشئت 

 .1950، ومخيمات )العائدين في حماة، مخيم درعا، ومخيم خان دنون( في عام 1948عام 

ي: )مخيم السيدة زينب، ومخيم جرمانا، ، وه1967كما أنشئت مخيمات جديدة بعد حزيران 

، يضاف إلى ذلك مخيمات 1968، و)مخيم سبينة( في العام 1967ومخيم درعا الطوارئ( عام 

أخرى أنشئت في سورية ولم تعترف بها وكالة الغوث مثل )مخيم اليرموك( الذي أقيم في عام 

الحسينية( الذي أقيم في العام وهو أكبر المخيمات الفلسطينية في الداخل والخارج ومخيم ) 1957

، ومخيمات )الرمل، الرمدان، عين التل "حندرات"( لكن الوكالة تقدم لها خدمات تعليمية 1981

ومؤخرا أنشئت مخيمات جديدة نتيجة االحتالل األمريكي للعراق  .وصحية وإغاثية وتأهيل مهني

مخيمي )التنف والوليد( أو داخل  تجمع فيها الفلسطينيون، إما على الحدود السورية العراقية مثل

 الحدود السورية مثل مخيم )الهول(.

 استهداف المخيمات الفلسطينية:

لقد حاولت الحركة الصهيونية تزوير الحقائق على األرض، وضغطت على المؤسسات الدولية 

في  لطمس األرقام الحقيقية لعدد الالجئين، وعندما لم تستطع تابعت نهجها في استهداف الالجئين

مخيماتهم، فتعرضت تلك المخيمات للمجازر والتفريغ والتشتيت مرات عديدة عبر مشاريع 

التوطين تحت حجج مكشوفة، ونتيجة لهذه السياسة الصهيونية وجدنا أن بعض المخيمات 

 الفلسطينية غابت عن الخريطة تماما وذلك إما بالتدمير المباشر، أو بتواطؤ جهات مشبوهة.

، وأفرغت من سكانها مثلما 1967المخيمات الفلسطينية نتيجة لحرب حزيران لقد دمر عدد من 

حصل لمخيم "النويعمة"، القريب من أريحا الذي لم يبق فيه أحد، وهجر معظم الالجئين في مخيم 
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"عين السلطان" ومخيم "جنين" في الضفة الغربية، وارتكبت المجازر في مخيمات خان يونس 

 من مخيمات قطاع غزة.ورفح ودير البلح وغيرها 

أما أثناء الحرب األهلية في لبنان فقد تعرضت المخيمات الفلسطينية للدمار والتصفية في 

السبعينيات من القرن الماضي على يد الصهاينة وعمالئهم، فقد دمرت مخيمات )النبطية وجسر 

 1982يضا في عام الباشا والدكوانة وتل الزعتر( بالكامل بحيث لم تعد قائمة اآلن، وارتكبت أ

أفظع مجزرة بحق الشعب الفلسطيني في مخيمي )صبرا وشاتيال(، حيث أغتيل فيها أكثر من 

ثالثة آالف الجئ فلسطيني ودمرت أجزاء من المخيمين تدميرا جزئيا، وأخيرا دمر مخيم )نهر 

نتظرون البارد( ثاني أكبر مخيمات لبنان وشرد من جديد أكثر من أربعين ألف الجئ، وأصبحوا ي

في العراء إعادة إعمار مخيمهم من جديد، ولم تنته الهجمة على المخيمات التي استهدفتها بالتدمير 

والتفريغ والتهجير، تحت عناوين عدة منها إعادة تأهيل المخيمات أو بالتضييق على الالجئين في 

 ر مثال.أماكن سكناهم، وإن ما جرى ويجري لالجئين الفلسطينيين في العراق وسوريا خي

 59وفي إحصاء لوكالة الغوث الدولية، يبلغ عدد المخيمات الفلسطينية التي تعترف بها الوكالة 

في األردن،  10في قطاع غزة،  8في الضفة الغربية،  19مخيما موّزعة على الشكل التالي: )

في سورية(، مع وجود مخيمات ال تعترف بها الوكالة، وهي عبارة عن  10في لبنان، و 12و

تجمعات لالجئين الفلسطينيين ال تحظى بتقديم الخدمات المقدمة للمخيمات األخرى إال جزئيا 

كالتعليم والصحة فقط، وتتعامل مع احتياجاتهم أو معامالتهم عبر مخيمات رسمية مجاورة لهم، 

ومن هذه المخيمات على سبيل المثال ال الحصر )بير زيت "السقايف"، مخيم قدوره، مخيم عناتا، 

خيم العوجا، مخيم جنيد( وهي في الضفة الغربية. ومخيمات )المعشوق، والشبريحا، والقاسمية، م

وأبو األسود( في لبنان، و)حندرات"عين التل" والرمل واليرموك والحسينية والرمدان( في 

 سورية. أنظر الخريطة رقم ) (

 

ا:   أوضاع الالجئين في أماكن تواجدهم:خامسا

استقبل العرب فيما تبقى من فلسطين وفي  1948ربي بنكبة فلسطين عام عندما فجع العالم الع

البالد العربية المجاورة أفواج الالجئين بالترحاب والمشاركة المعنوية والمادية. وسكن الالجئون 

أوالً لدى أقاربهم ومعارفهم وفي المباني الخالية وفي المعسكرات والمساجد. وبعد إنشاء وكالة 

أقيمت لهم خيام ثم مساكن مبنية في أراض خصصتها الحكومات العربية أو  1950الغوث عام 

 مناطق مستأجرة.

( ألف 850) 1948تشير الدراسات المختلفة إلى أن العصابات الصهيونية قد طردت في عام 

فلسطيني، ليطلق  1400000% من مجموع الشعب الفلسطيني البالغ 61فلسطيني شكلوا آنذاك 

 .ستة ماليين الجئ فلسطيني 2012ويصبح مجموعهم في العام الحالي عليهم لقب الجئين 

في المناطق الفلسطينية الناجية من  1948وتركز معظم الالجئين الفلسطينيين إثر نكبة عام 

% من الالجئين الفلسطينيين 19.5%. في حين اضطر 80.5االحتالل؛ أي في الضفة والقطاع 

سوريا واألردن ولبنان ومصر والعراق، بينما توجه العديد للتوجه إلى الدول العربية الشقيقة، 

منهم إلى مناطق جذب اقتصادية في أوروبا وأميركا، وكذلك إلى دول الخليج العربية، وقد تغيرت 

ألف فلسطيني  460الخريطة الديموغرافية للشعب الفلسطيني بعد طرد الجيش اإلسرائيلي لنحو 

طاع، ليطلق عليهم لقب نازح ويصبح مجموعهم خالل إثر احتالل الضفة والق 1967في عام 

 .مليون نازح فلسطيني 1.6العام الحالي 

% من 78ويشار إلى أنه قد صمد في المناطق الفلسطينية التي أنشئت عليها إسرائيل والبالغة 

ألف عربي فلسطيني  151كيلومترات مربعة، نحو  27009مساحة فلسطين التاريخية المقدرة بـ

مليون عربي  1.4إلى  2012بيتهم في الجليل الفلسطيني، ووصل عددهم في عام تركزت غال

 .فلسطيني

مخيما  59 الالجئينمخيمات يبلغ عدد 

عة على الشكل التال  8، الضفة 19 :يموز 

 10لبنان، و 12األردن، و 10غزة، 

 .سورية
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% من األرض 2% من السكان فإنها ال تمتلك سوى 20ورغم أن األقلية العربية تشكل أكثر من 

التي أنشئت عليها إسرائيل. والالفت أنه بسبب الزيادة الطبيعية العالية بين الفلسطينيين، تضاعفت 

إلى حوالي  2012د الفلسطينين في العالم أكثر من ثمان مرات، ليصل عددهم في نهاية أعدا

% من إجمالي 37.7مليون فـي األراضي الفلسطينية، أي ما نسبته  4.4مليون فلسطيني؛  11.6

، أي ما نسبه 1948مليون فلسطيني في أراضي العام  1.4عدد الفلسطينيين في العالم، ، وحوالي 

%، في حين 44.5مليون، أي ما نسبته  5.1عدد الفلسطينيين في الدول العربية  %، وبلغ12.1

% 5.7ألف في الدول األجنبية أي ما نسبته  655بلغ عدد الفلسطينيين في الدول األجنبية حوالي 

 من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم.

 2012الفلسطينيين في أواخر عام توزيع 

 العدد المكان

 مليون 1.4 )إسرائيل( 1948فلسطين 

 مليون 1.7 قطاع غزة

 مليون 2.7 الضفة الغربية

 مليون 5.1 الدول العربية

 ألفا 655 الدول الغربية

، وبلغت نسبة 2012مليون نسمة بنهاية  5.8ين في فلسطين التاريخية يوقد بلغ عدد الفلسطين

المقيمين في األراضي  % من مجمل السكان الفلسطينيين44.2الالجئين الفلسطينيين نحو 

%، 41.4% من إجمالي الالجئين في األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية 41.4الفلسطينية؛ 

 %(.58.6وغزة 

مليون بناء على تقديرات دائرة اإلحصاءات اإلسرائيلية نهاية عام  5.9في حين بلغ عدد اليهود 

وسيتساوى عدد السكان   .2012ام مليون مع نهاية ع 6.0، ومن المتوقع ان يبلغ عددهم 2011

مليون، وذلك فيما لو بقيت  6.5حيث سيبلغ ما يقارب  2016الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 

% من السكان وذلك 49.1وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي   معدالت النمو السائدة حالياً.

 7.2  دي مقابل مليون يهو 6.9حيث سيصل عددهم إلى نحو  2020بحلول نهاية عام 

 .فلسطيني مليون

 الضفة وغزة

الجئا في   886.716،  2012بلغ عدد الالجئين المسجلين لدى وكالة األنروا حتى تموز/يوليو 

بين دول مخيماً، أما في قطاع غزة الذي يعتبر األكثر اكتظاظا  19الضفة الغربية يتوزعون على 

، 2012بلغ عدد الالجئين فيه في تموز/يوليو فقد العالم، وترتفع هذه الكثافة في المخيمات، 

ً يتوزعون على ثمان مخيمات، والكثير منهم يقيم خارجها، ليبلغ مجموع  1.241.794 الجئا

الجئاً. وقد وقع الالجئون  2.128.510الالجئين المسجلين لدى األنروا في الضفة وغزة 

، الذي 1967ائيلي منذ عام والمواطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت االحتالل اإلسر

عمل سريعا على إخضاع األراضي الفلسطينية لسياساته التي استهدفت فرض مزيد من السيطرة 

السياسية والعسكرية وااللحاق االقتصادي، وقام بتنفيذ العديد من مشاريع التوطين المشبوهة، 

ناهيك عن فرض سياسة  والتهجير المباشر وغير المباشر، وتطبيق قوانين االحتالل وتشريعاته،

اإللحاق االقتصادي، وهو ما حال دون تحقيق أية تنمية حقيقية في األراضي الفلسطينية، أو 

تحسين ظروف الالجئين، بل أن تلك الظروف دفعت بالعديد منهم للهجرة خارج الوطن سعيا 

 لتحسين أوضاعهم وللتخلص من تلك الظروف القاهرة. 
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ل المال وقد حدث انتعاش اقتصادي بفع

السياسي إلنجاح االتفاقيات السياسية التي 

، لكن 1994وقعتها قيادة م. ت. ف. عام 

ما لبثت األوضاع أن انتكست نتيجة 

لسياسات االحتالل العدوانية من جهة، 

ونتيجة للفساد الذي مارسه بعض أصحاب 

 النفوذ في السلطة الجديدة.

ت كان إجراءات االحتالل اإلسرائيلي المتمثلة على أن أكبر عامل في هدم االقتصاد وسلب الحريا

في إقفال الطرق وتطويق المدن وهدم المنازل، والقبض العشوائي على المواطنين واغتيال 

قادتهم، وبناء المستوطنات وإطالق قطعان المستوطنين عيث فساداً وتخريبا، فتصادر األراضي 

ل حياتهم إلى جحيم، ناهيك عن تقييد والممتلكات، وتهدم المقدرات الخاصة بالمواطنين وتحي

االتفاقيات الموقعة مع االحتالل ألية حالة نهوض ممكنة، ومنها اتفاقية باريس التي عمقت سياسة 

 االلحاق التي انتهجها االحتالل، واضرت في االقتصاد الفلسطيني ضررا بالغا. 

في غزة بشكل خاص ين نيللفلسطي وفي العقد المنصرم، سجل الوضع االجتماعي االقتصادي

انحدارا متواصال وخطيراً، فقد أدت سنوات االحتالل والحصار والحرب الذي استهدفت غزة في 

، إلى زيادة معدالت الفقر والعوز واالعتماد على المساعدات 2012، 2008حربيين متتاليتين 

والصحة  األجنبية،  مع استمرار النقص الحاد في الخدمات المقدمة سواء على صعيد التعليم

واالغاثة والخدمات اإلجتماعية واإلسكان نتيجة لهدم آالف المساكن، وفي نفس الوقت منع دخول 

 مواد البناء من قبل دولة االحتالل.

ورغم كون األنروا الثابت الوحيد في حياة الالجئين منذ إنشائها فإن خدماتها بدأت في التدهور من 

ب تلكؤ المانحين في الدفع حسب المعدالت السنوية، عدة نواح منها: العجز في ميزانيتها بسب

 وزيادة عدد السكان التي تستوجب زيادة المنح ال خفضها. 

ويبلغ عدد الدول الممولة لألنروا ثالثين دولة تُقدر حصصها السنوية في ميزانية الوكالة السنوية 

% األخرى 99قط، والـ % منها ف1بنحو أربعمائة مليون دوالر تتكفل الدول العربية جميعها بـ 

 مقدمة من طرف الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي والدول اإلسكندنافية.

والوكالة تعيش أزمة حقيقية بالنسبة لمواردها المالية؛ فقد أوقفت بعض الدول مساهماتها؛ فكندا 

تساهم في  ، بحجة أن "األموال تذهب لحركة حماس، وأنها2010مثالً أوقفتها في فبراير/شباط 

الذي عُقد في -دعم المناهج الدراسية التي تحض على الكراهية إلسرائيل. ولم ينتج عن المؤتمر 

أية  -لجمع التبرعات إلعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان 2008يونيو/حزيران  23فيينا في 

عيًا لتصفيتها، نتيجة تذكر. بل إن بعض الدول الغربية مارست المزيد من الضغط على األونروا س

 وأصبحت مساعدة الالجئين الفلسطينيين عبارة عن تبرعات مشروطة.

على الالجئين فحسب، بل ستشمل مصالح  -لو وقعت-ولن تقتصر مخاطر تصفية األونروا 

األقطار العربية المضيفة؛ إذ لن يكون البديل غير توطين الالجئين حيث هم والتكفل بكل ما يلحق 

ا مرفوض من قِبل الالجئين أنفسهم ومن معظم الدول المضيفة. كما أنه من ذلك من تكاليف، وهذ

الضروري رفض محاوالت إنهاء دور وكالة األونروا وإلغاء خدماتها لصالح المفوضية العليا 

لشؤون الالجئين أو تحويل صالحياتها إلى الدول المضيفة؛ بل ينبغي السعي إلى تحسين أدائها 

يتم إيجاد حّل عادل لمشكلتهم. وعلى األمم المتحدة أن تغطي أي عجز وتطوير خدماتها إلى أن 

 تواجهه الوكالة، وعدم ربط خدمات الوكالة بميزانيات الدول المانحة.

يعتبر السباق الديموغرافي بين العرب : تمرين

لة مزمنة لدى صانع القرار واليهود مشك

اإلسرائيلي..أي عالقة تربط بين هذه القضية 

 وموضوع الالجئين الفلسطينيين؟
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 في األردن

مليون الجيء مسجلين لدى  2أكبر مجموعة من الالجئين في األردن، حيث يبلغ عددهم تعيش 

% من 34رسمية وثالثة غير رسمية، ويشكلون نسبة نروا، بينما هناك عشرة مخيمات ووكالة األ

 . % من المسجلين لدى وكالة الغوث41مجموع الالجئين أو 

عاهل األردن آنذاك  عبد هللاوقد تم دمج أغلب هؤالء الالجئين كمواطنين أردنيين عند ضم الملك 

ن المقيمن في ، ومنحت الحكومة األردنية جميع الفلسطيني1950األردن عام الضفة الغربية إلى 

 الجيء اصلهم من قطاع غزةـ  140.000أراضيها بما فيهم الالجئين الجنسية األردنية ـباستثناء 

األرقام الخاصة »ال إحصاء دقيقاً للتركيبة الديمغرافية للسكان في األردن، وقد جرى التعامل مع 

سي في البالد، دفع ببعض بوصفها واحدة من أسرار الدولة العليا، بيد أن السجال السيا« بالسكان

، عشية االنتخابات النيابية التي أجريت 2002المسؤولين للبوح عن بعض هذه األرقام، ففي العام 

في السنة التالية، كشف رئيس الوزراء األردني األسبق المهندس علي أبو الراغب عن أن نسبة 

ً وترشيجاً، قد األردنيين من أصول فلسطينية، والذي يحق لهم المشاركة في االنتخا بات، تصويتا

في المائة من إجمالي  20ـ 18بالمائة(، وإذا إضيف إلى هؤالء ما يقرب من  43بلغت آنذاك )

السكان، من الفلسطينيين الذين ال يتمتعون بالجنسية األردنية كما أسلفنا، فإن النسبة اإلجمالية 

 .%63ـ  60رج: لتعداد الفلسطينيين في األردن، تالمس الرقم المتداول والدا

 بخالف الحال في سوريا ولبنان،

 فإن نسبة قليلة من الالجئين في  

 ما زالت %، 18األردن أقل من 

 تعيش في عشرة مخيمات رسمية

 رسمية )غير  وثالثة أخرى غير 

 معترف بها من قبل األونروا(. 

إربد والزرقاء، كما (، فتسكن في المدن الكبرى الثالث: عمان، %82أما األغلبية الساحقة منهم )

في مختلف أنحاء البالد، ويضطلعون بأدوار اقتصادية واجتماعية  –بال قيود –أنهم ينتشرون

 وثقافية وسياسية متفاوتة.

% من الفلسطينين المقيمين في األردن يحملون الجنسية األردينة، مما سهل عملية 95ما يقارب  

والعمل والسفر، األمر الذي ميزهم عن غيرهم  الدمج والتكيف في األردن، مما سمح لهم بالتملك

من الالجئين في البلدان العربية األخرى، الذين عوملوا بشكل عام كمواطنين أجانب، أو أقل، 

 ومنحت لهم وثائق سفر فلسطينية، ولم يمنحوا جنسيات البلدان التي أقاموا فيها. 

قوق الوطنية الفلسطينية وإلغاء وقد احتجت بعض الدول العربية على هذا الضم خشية ضياع الح

قراراً يمنع الدول العربية من  1955الكيان الفلسطيني. وقد أصدرت الجامعة العربية في عام 

السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، وأنه ال تمنح الجنسية العربية لالجئ الفلسطيني حفاظاً 

 على هويته.

يين في األردن فتعتبر األسوأ في البالد، حيث أما من ناحية أوضاع مخيمات الالجئين الفلسطين

مستوى المعيشة، بينما تنحصر خدمة وكالة  تكثر بينهم البطالة وتفشي األمراض، وانخفاض

الغوث )األنروا( في قطاعات محدد ومقلصة أهمها التعليم والصحة والتغذية وغيرها، كما بقيت 

البرلمان،  بأعدادهم، كما يقل عددهم فيالوظائف الحكومية محدودة أمام الفلسطينيين مقارنة 

 ويكاد ينعدم في الوظائف الحساسة، وتبقي قضية "أردني/ فلسطيني" تثور بين الحين واآلخر.

 في لبنان

مثّل لبنان، بحكم الجوار الجغرافي، مأوى آلآلف المهّجرين الفلسطينيين من القرى والمدن 

الجيء فلسطيني، والعديد منهم يعيش  436.150. ويضم لبنان 1948الشمالية في فلسطين عام 

في إثنا عشر مخيما، وأكثر من ثالثين تجمعاً، وتنتشر هذه المخيمات والتجمعات على طول 

األراضي اللبنانية، وكان لبنان البلد الذي عاني فيه الالجئون أكثر من غيره من البلدان ألسباب 

كمواطنين في الفلسطينيين تم دمج أغلب الالجئين 

ألردن عام لالضفة الغربية  تضم حينأردنيين 

الجنسية  ن في أراضيهاي، ومنح جميع الفلسطيني1950

من قطاع  صلهمأ ئالج ألف 140ـباستثناء  ،األردنية

 .غزةـ

 



183 
 

بة طائفية فرضت على أطرافها التعايش التركيبة السكانية المعقدة، وهي تركي عديدة، أهمها

القسري، بل وفرضت هذه التريبة نفسها على التوجهات السياسية اللبنانية وطبيعة تحالفات كل 

طرف فيها، باالضافة لذلك ربما شكلت مساحة لبنان الجغرافية، وقلة مورادها االقتصادية، عامالً 

 بنانية. آخر لعدم قبول الوجود الفلسطيني ضمن التركيبة الل

يضاف إلى ذلك الحرب األهلية اللبنانية التي تورط فيها الفلسطينيون، وخروج منظمة التحرير 

من لبنان وانحسار نفوذها على أراضيه وخاصة بعد أوسلو ليصل الوضع السياسي لالجئين في 

سية لبنان إلى الحضيض. فقد أقفلت عليهم المخيمات وقيدت تحركاتهم، ولم تعد لهم مرجعية سيا

 واحدة، بل انفردت كل فئة بالسيطرة على أعضائها دون تنسيق مع اآلخرين.

أما من الناحية االقتصادية فقد وصل وضعهم إلى الحضيض بعد خروج المنظمة التي كانت تنفق 

 20األموال على الخدمات االجتماعية، وبسبب منع الحكومة اللبنانية الفلسطينيين من مزاولة 

خدمات وكالة الغوث التي أحجم المانحون األوروبيون واألميركيون عن مهنة، وبسب تخفيض 

 تقديم الدعم الكافي لها، خدمة ألهداف أوسلو وللضغط على الفلسطينيين لتقديم مزيدا

 من التنازل.

ولقد أدت تلك الظروف السياسية 

واالقتصادية واألمنية في لبنان إلى 

الالجئين حدوث موجات من الهجرة بين 

 طينين وخاصة بعد حربالفلس

، ثم اجتياح لبنان وخروج آالف المقاتلين الفلسطينيين من لبنان، 1975األهلية اللبنانية عام 

فأصبح الفلسطيني بال حماية وتعرض للمذابح واالعتقال هو ما أدى إلى حركة هجرة كبيرة بعد 

دنافية وألمانيا وبريطانيا ، وقد توجهت هذه الهجرة إلى الدول العربية، ثم إلى الدول االسكن1983

هذه في الوقت الذي لذي ازدادت ، وقلة منهم تمكنت من الوصول إلى أمريكا الشمالية واستراليا

 فيه أبواب السفارات العربية انغالقاً وانسداداً عما كانت عليه من انغالق وانسداد. 

(، 1987-1985تبع هذه الهجرة هجرات أخرى أهّمها التي رافقت وتبعت حرب المخيمات )

وهي مستمرة حتى اليوم، وإن كانت بوتيرة أقل، بسبب توقّف معظم الدول الغربية عن منح 

اللجوء لطالبيها إال في حاالت نادرة. وتجدر اإلشارة إلى أن الهجرة السياسية كانت هجرة دائمة. 

ً مع توقف معظم الدول العربية عن إعطاء تأشيرا ت عمل وإلى بلدان غربية بعيدة، وخصوصا

 .1990للفلسطينيين بعد حرب الخليج األولى 

حاولت الدولة اللبنانية إجراء تعديالت على قوانينها ولوائحها الداخلية، إال أن ذلك لم يرق إلى 

المستوى المطلوب من تحصيل الحد األدني من تلك الحقوق، ال سيما أن لبنان يصعب توافق 

ق بتحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين، مع اإلقرار أحزابه وقواه وطوائفه كافة على قرار يتعل

بوجود أحزاب وقوى لبنانية، وهي قلة، نادت بإعطاء الالجئين الفلسطينيين حقوقهم المدينة 

 واالجتماعية.

لكن هناك مشاعر مشتركة من الخوف والشكوك بين الفلسطينيين والسلطة اللبنانية من احتمال 

د أكثر من مشروع وسيناريو مطروح لتمرير التوطين أهمها توطينهم في لبنان وخصوصاّ بوجو

وتصريح المدير  2003-10-28مشروع النائبة األمريكية اليانا روس الذي أقره الكونجرس في 

عن مشروع تعده وزارته  2004-12-14العام لوزارة الخارجية األمريكية رون بروسر في 

 لتوطين الفلسطينيين في لبنان.

ألف نسمة،  436.150ن الفلسطينيين في لبنان حسب سجاّلت األونروا حوالييبلغ عدد الالجئي

لوا فإن العدد يمكن أن  وإذا أضفنا إلى سجالت األونروا الذين ولد أبناؤهم في المهجر ولم يَُسجَّ

ألف. أما على أرض الواقع، فإن العدد الفعلي لالجئين الفلسطينيين في لبنان يتراوح  600يتجاوز 

ألفاً، وهو ما يعني أن نحو ثلثي الالجئين الفلسطينيين في لبنان هاجروا  250ألف و 200ما بين 

 .في وقت سابق

كيف أثرت الحرب األهلية اللبنانية على أوضاع تمرين: 

الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وما هي النتائج التي 

 ترتبت على االتهامات الموجهة لهم باالنخراط فيها؟
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 الفلسطينيون في العراق: 

استقبل العراق كغيره من الدول العربية العديد من الالجئين الفلسطينيين في أثر النكبة الفلسطينية، 

احنات الجيش العراقي، وكان مخصصاتهم وبلغ هؤالء حوالي أربعة آالف فلسطيني، نقلوا في ش

بداية ضمن مخصصات الجيش العراقي، وينحدر هؤالء من قرى مثلث الكرمل. وقد سمح 

لألنروا بالعمل على األراضي العراقية في البداية ثم، منعت في وقت الحق بطلب من الحكومة 

 الوكالة. العراقية، وبالتي سقطت أسماء الالجئين في العراق وأعدادهم من سجالت

وظل وضع الالجئين الفلسطينين في العراق يتأرجح، بين تمتعهم بامتيازات وميزانيات 

 ومساواتهم مع العراقيين، وتارة تتغير القوانين أو تعدل أو ترفع.

، ، بحيث 2003شهدت األراضي العراقية نزوحا جماعيا بعد الغزو األمريكي للعراق في العام 

ئي فلسطيني ممن كانوا يعيشون في العراق في خطر كبير، حيث ألف الج 40-35قرابة أصبح 

 أدي إلي خلق منفي فلسطيني آخر.

فبسبب وضعهم غير اآلمن في العراق أصبحوا عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان بما في ذلك 

القتل والخطف وأخذهم كرهائن، واالحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

لعديد من منظمات حقوق اإلنسان فقد تم االبالغ عن عدد من الحاالت التي سُجل السيئة. ووفقا ل

فيهل اغتيال أعداد من الفلسطينيين، ورمي جثثهم في مواقع القمامة وعلي أجسادهم كانت أثار 

الجروح والتعذيب والتشويه واضحة. وقائع وحقائق قاسية سنكتشفها بأنفسنا الحقا. فأولئك 

ديهم بلد ليعودوا إليه، أو حتى وثائق سفر صالحة للسفر، أو حتي حماية داخل الفلسطينيين ليس ل

 العراق، كما ال يوجد هناك من يحررهم من أوضاعهم القاسية في األسر.

لقد فر اآلالف من فلسطيني العراق جّراء العنف والمالحقة التي استهدفتهم فوجدوا أنفسهم عالقين 

ية والعراقية السورية. استقرت هذه العائالت في خيم في مناطق في منطقة الحدود العراقية األردن

مقفرة بال أمل في المستقبل! تماما كما حدث إلبائهم وأجدادهم بعد طردهم من وطنهم في العام 

 )النكبة(. 1948

 

فأولئك الالجئين علي الحدود مع 

 سوريا يعانون 

أصال من مشكلة قانونية حيث أن 

يشملهم  أطار تفويض االونروا ال

كما أنهم ال يمتلكون الجنسيات 

  معتـرف  لك فهمذالعراقية، ومع 

 ةـل مفوضيـمعترف بهم من قب

 دة ـالالجئين التابعة لألمم المتح 

وقد أبدت بعض الدول المجاورة وغيرها استعدادها الستقبالهم بشكل مؤقت فقط، ويرجع ذلك 

ن لذا فهي مترددة في السماح للمزيد من كون هذه البلدان العربية المجاورة مكتظة بالالجئي

  الالجئين بالقدوم إليها. لذا فبعد أن تقطعت بهم السبل أصبحوا عالقين في مخيمات مختلفة مثل

الحول والتنف، والرويشد، وهي مخيمات أنشأت بالتنسيق مع المفوضية وهي في حالة يرثى لها 

 كما تنقصها المرافق الطبية والصحية

 في سوريا:

، وقد جاء معظمهم من األجزاء 1948معظم الجئي سوريا من الفلسطينيين إلى نكبة عام  يعود

، وخاصة مدن وقرى الجليل والجليل األعلى )صفد وحيفا وطبرية وأقضتها(الشمالية من فلسطين،

الجئاً، يتوزعون على تسع مخيمات رسمية وثالثة غير  487.000ويبلغ عددهم اليوم حوالي 

% من مجموع الالجئين الفلسطينيين في سوريا، يقطن 67ر دمشق بحوالي رسمية.  وتستأث

 ألف الجيء(، مع أن األنروا ال تعترف به كمخيم. 144غالبيتهم في مخيم اليرموك )أكثر من 

فر اآلالف من فلسطيني العراق جّراء العنف والمالحقة التي 

 ،السوريةوعالقين في منطقة الحدود  فوجدوا أنفسهم،استهدفتهم

مناطق مقفرة بال أمل في بم ااستقرت هذه العائالت في خي

بائهم وأجدادهم بعد طردهم من وطنهم المستقبل! كما حدث آل

 .1948عام 
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ضئيال مقارنة بالدول العربية األخرى؛  1948كانت أعداد الالجئين الذين قصدوا سوريا في العام 

لسطيني في دول الطوق العربي قدرتهم بعثة المسح االقتصادي الجئ ف 726.000فمن أصل 

، حط الرحال في سورية 1949للشرق األوسط )التابعة لألمم المتحدة( في كانون أول )ديسمبر( 

الجئاً. ولم يشكل هذا العدد سوى  53175الجئ فلسطيني، لم يقم في المخيمات سوى  80,000

السياسي واألمني  ما تمتعت به سوريا من االستقرار% من تعداد السكان. وبالنظر إلى 3نحو 

األخرى، فقد جعل ذلك منها محطة لجوء مفضلة، فانتقلت إليها  مقارنة بغيرها من الدول العربية

في األردن، شملت بضعة آالف من  1970من الالجئين الفلسطينيين بعد أحداث أيلول  موجة ثانية

ً في موجة  1982اإلسرائيلي للبنان في العام  احعناصر المقاومة وعائالتهم. وكان االجتي سببا

حرب الخليج الثانية عام  نزوح ثالثة،السيما بعد انسحاب المقاومة الفلسطينية من بيروت، كما أن

وعملية التطهير  2003، قد تسببت بموجة نزوح رابعة، كما شكل سقوط بغداد عام 1991

 االتجاه. لنزوح الخامس في ذاتالعرقي التي واجهها الفلسطينيون هناك موجة ا

الالجئون بكافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطن السوري عدا الحقوق  تمتعوفي سوريا 

السياسية كالترشيح واالنتخاب، باعتباره "ضيفا" ال مواطناً، في حين بقي نشاطهم السياسي 

تكوين جمعيات أو التعبير  محكوما بالسياسة السورية ومراقب بشدة، فال يسمح بالتجمعات أو

الحر إال في أضيق الحدود. أما المضمار الذي اصاب قيه الفلسطينيون المقيمون في سورية نجاحا 

ههم، مما مكنهم ممرموقا فكان التعليم، حيث استفادوا بشكل كامل من التعليم المجاني المفتوح أما

 من الحصول على وظائف أفضل، وبالتالي مغادرة المخيم.

فإن تعديات على  15/3/2011بداية االضطرابات والحراك الشعبي الذي شهدته سوريا في ومع 

حقوق الفلسطينيين حصلت فعال رغم محاوالت عديدة لتجنيب المخيمات ويالت الحرب، إال أن 

هذه الحرب قد تسببت في تدمير الكثير من المخيمات ومرافقها ودورها، وتعريض حيات اآلالف 

لتشرد، وهو ما دفع بعشرات اآلآلف للنزوج عن مخيماتهم سواء داخل القطر للموت والخطر وا

 سوريا أو خارجه وخاصة إلى لبنان، رغم تعقيد الوضع أصال في هذا البلد بالنسبة لالجئين. 

 الفلسطينيون في مصر: 

فلسطيني إلى مصر في  15,500، وصل ما يقرب من 1948بسبب النكبة الفلسطينية عام 

وقد أقيمت المخيمات المؤقتة الستضافة الفلسطينيين المتدفقين،  1. 1960إلى  1948األعوام 

لقربها الجغرافي من جهة، ولوجود عالقات إجتماعية ومهنية تربط بين الطرفين. في البداية أقام 

هؤالء الالجئين ثالث مخيمات، تم تفكيكها في غضون أربع سنوات، علما بأن وكالة الغوث لم 

. وأقدمت الحكومة المصرية على إعادة الكثير من الفلسطينيين إلى غزة عندما تعمل في مصر

كانت تحت اإلدارة المصرية، أما َمن بقي في مصر فقد احتاج إلى كفيل مصري ليُسهل له إقامته، 

 وكان الكفيل في العادة عبارةً عن شريٍك تجاري أو ِصلٍة عائلية.

ل الملك فاروق، ولم تسمح الحكومة المصرية لوكالة رحيبا من قبرغم أن الالجئين لم يجدوا ت

، دشن مرحلة جديدة، عومل فيها 1952األنروا بالعمل على أراضيها، إال أن مجيء عبد الناصر 

الفلسطينيين كمواطنين مصريين. وفي عهده كان باستطاعة أبناء الفلسطينيين المقيمين في مصر 

 دة من الرسوم الجامعية الُمخفَّضة. وغزة االلتحاق بالمدارس الحكومية واالستفا

 

 

 

وفي وقت الحق، شملت هذه المزايا 

الموظفين والمقاتلين المنخرطين مع 

منظمة التحرير الفلسطينية 

والموظفين الفلسطينيين السابقين في 

الهيئات الحكومية المصرية. وفي 

أعقاب حرب حزيران/يونيو عام 

لم يستطع الفلسطينيون  1967عقب حرب 

وبحلول عام  ،غزةلالقاطنون في مصر العودة 

مصر ، بلغ تعداد الفلسطينيين في 1969

ألف  80نسمة، وتقدر أعدادهم اليوم  33.000

 نسمة.
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لم يستطع الفلسطينيون  1967

مصر العودة إلى  القاطنون في

 غزة.

نسمة، وتقدر أعدادهم اليوم  33.000، بلغ تعداد الفلسطينيين في مصر 1969وبحلول عام  

ينتشر الفلسطينيون في المدن المصرية الكبرى )القاهرة، والشرقية، والقيلوبية،  نسمة. 80.000

نين في الوايلي وعين واإلسكندرية، وبورسعيد، واإلسماعيلية، والعريش، ورفح(. وباستثناء القاط

شمس في القاهرة، وقنايات، وفاقوس، وأبو فاضل، والعريش )وهم مثال غير حصري لتجمعات 

الفلسطينيين المعروفة(، فإن الفلسطينيين في مصر قلَّما يعيشون في مجتمعاٍت مقتصرة عليهم. فقد 

اعيًا ومهنًيا وثقافيًا انخرطوا في معظم الحاالت في المجتمع المصري واختلطوا به وتفاعلوا اجتم

مع الشعب المصري. ومع مرور الوقت وبسبب الزواج المختلط بات من الصعب تمييز 

الفلسطينيين من المصريين، وهو ما فرض تحديًا على برامج التدخل اإلنساني واإلنمائي في سياق 

 مساعدة المجتمع الفلسطيني.

نيين في مصر، فإن تجنيس الفلسطينيين ورغم أن سياسات عبد الناصر ساعدت في إدماج الفلسطي

لم يكن يوماً أحد الخيارات المطروحة في ضوء قرارات جامعة الدول العربية الصادرة في عام 

بشأن ضرورة الحفاظ على الهوية الفلسطينية واستعادة الحقوق األساسية لإلنسان  1952

 الفلسطيني. 

ظمة التحرير الفلسطينية، فقد كان على الرغم من أن مصر لعبت دوًرا مهما في ميالد من

للتوترات السياسية بين المنظمة والحكومة المصرية على مّر السنين تداعيات سلبية على 

الفلسطينيين المقيمين في مصر. فبعد توقيع اتفاق كامب ديفيد للسالم بين مصر وإسرائيل واغتيال 

على يد  1978شباط/فبراير  18وزير الثقافية المصري يوسف السباعي في نيقوسيا بتاريخ 

منظمة أبو نضال )صبري البنا( عانى الفلسطينيون من تراجعٍ كبير على صعيد الحقوق التي 

تمتعوا بها حتى ذلك التاريخ. وأثناء جنازة السباعي، أعلن رئيس الوزارء المصري آنذاك، 

 8مصطفى رياض، بأنت "ال فلسطين بعد اليوم."

ت الدولة المصرية قوانينها وأنظمتها وأمسى الفلسطينيون ، بدّل1982-1978وبين األعوام 

د الفلسطينيون من حقوقهم في اإلقامة في مصر، باستثناء َمن كان متزوًجا من  "أجانب"، كما ُجِرّ

مواطن مصري، أو ملتحقًا بمدرسة أو جامعة ودافعًا لرسومها، أو متعاقدًا مع القطاع الخاص، أو 

 ة أو استثماراٌت داخل البلد.َمن كانت لديه مصلحةٌ تجاري

ولم يعد التعليم األساسي مجانيًا بالنسبة للفلسطينيين، فاضطروا إلى دفع رسوٍم للمدارس الخاصة 

كما أصبح العمل في القطاع الخاص امتياًزا لَمن استطاع  10والجامعات )بالجنيه اإلسترليني(.

في المئة  10الكوتا البالغة الحصول على تعليم جامعي ومن ثم التنافس لحجز مقعد ضمن 

وقد استوعب القطاع  11والمخصصة لألجانب من إجمالي اليد العاملة في أي مؤسسة.

االقتصادي غير الرسمي في مصر معظم الفلسطينيين المسجلين كمزارعين أو عاملين باألجور 

 .مصروكعماٍل مسجلين، يحق للفلسطينيين اإلقامة في  12عبر اتحاد العمال الفلسطينيين.

كما كان سفر الفلسطينيين مقيَّدًا. فِلكي يضمن المسافرون أو المقيمون في الخارج من الفلسطينيين 

الحاملين لوثيقة السفر المصرية الدخول مرةً أخرى إلى مصر، كان يتعين عليهم إما العودة إلى 

حاقهم بمؤسسة مصر كلَّ ستة أشهر أو تزويد السلطات المصرية مقدًما بما يُثبت عملهم أو الت

 .تعليمية. وفي تلك الحاالت، كان يتسنى الحصول على تأشيرةٍ للعودة مدتها عام واحد

والتأييد المطلق  1991وعالوة على ذلك، وفي أوقات تأزم العالقات السياسية كحرب الخليج عام 

الذي أعربت عنه منظمة التحرير الفلسطينية للعراق، أقدمت الحكومة المصرية على سجن 

لنشطاء الفلسطينيين بوتيرة مرتفعة. كما لعب اإلعالم المصري دوًرا في إحداث االنقسام بوصِفه ا

الفلسطينيين بأنهم مسؤولين عن المأساة التي يُقاسُونها. كما وصَف اإلعالم الفلسطينيين "بعدم 

 .سياسيالوفاء" وهي تهمةٌ جرى التأكيد عليها عقب اغتيال السباعي وأخذت تتجدد عند كل نزاع 
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وتم تقييد أنشطة الفلسطيين ضبطا صارما بموجب قانون الطواريء، وفرضت الرقابة واسعة 

 على األنشطة الفلسطينية على أراضي الدولة المصرية. 

 في البالد العربية األخرى

ً الخليج فهم يعملون هناك بسبب كفاءتهم  أما الفلسطينيون في البالد العربية األخرى وخصوصا

بل على العكس، كانت األوضاع  خالصهم في العمل وليس بموجب تسهيالت سياسية،العالية وإ

ففي حرب   السياسية والزالت أكبر عائق لوجودهم أو بقائهم أو شعورهم باألمن واالستقرار.

ألف  350الخليج الثانية )غزو الكويت( طردت أعداد كبيرة من دول الخليج، ومنعت عودة 

يزال دخولهم إلى دول الخليج مقيداً  وال وخرجوا أثناء احتاللها،فلسطيني كانوا في الكويت 

 ومحدداً.

 

 في أوروبا وأمريكا

لم تكن الدول األوربية مالذا أساسيا لموجات 

 الهجرة القسرية األولى

، كما هو الحال بالنسبة للدول العربية 1948عام 

لفلسطين، باستثناء بريطانيا التي هاجر  المجاورة

لينشئوا نواة لمجتمع  1948عام  إليها البعض

، وكذلك ضغوط 1967جديد، ثم كانت حرب 

وكذلك الدول المضيفة وإجراءاتها المشددة، 

 الحروب في المنطقة والتي

أدت جميعها لموجة نزوج جديدة نحو المنافي في أوربا وأمريكا، حيث توجهت وفود الهجرة 

مانيا وإسبانيا وإيطاليا، ثم ازدادت األعداد بشكل األولى وكانوا من الطلبة إلى بريطانيا وفرنسا وأل

، فتوجهوا إلى الدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وألمانيا، ثم 1982مطرد بعد حرب لبنان 

،  خاصة بعد قرار الحكومة األلمانية قبول طلبات اللجوء من أبناء 1987كانت االنتفاضة األولى 

ناء قطاع غزة خاصة في مدينة برلين، ثم كانت حرب الضفة والقطاع مما يفسر ارتفاع عدد أب

،  لتزداد األعداد، ومصدر الزيادة ليست دول الخليج فحسب 1991والثانية  1990الخليج األولى 

ولكن من لبنان أيضا، حيث التحق العديد من سكان الخليج من الفلسطينيين الميسورين نسبيا 

يا وفرنسا، إضافة ألمريكا الشمالية، حيث تركز بأبنائهم المتواجدين في الشتات خاصة بريطان

الفلسطينيون في كاليفورنيا والنيويز ونيويورك ومتشيغان ونيوجرسي وأوهايو وبأعداد أقل في 

تكساس وميريالند وبورتوريكو وبنسلفانيا وميشوست وفلوريدا وفرجينيا ونيويورك ولوس 

وا في تشيلي )التي تعيش فيها أكبر جالية أنجلوس وديترويت، أما في أمريكا الالتينية فقد تركز

فلسطينية في العالم عدا دول الطوق، ولكن ليست كلها من الالجئين بل معظمهم مهاجرون 

قدامى(، وهندوراس، السلفادور، البرازيل، والبيرو وغيرها. وقد وصل بعضهم إلى رئاسة الدولة 

 والوزارة والمواقع العامة البارزة في الدولة.

يحيط بأعداد الفلسطينين هناك من االضطراب وعدم الدقة، إال أن الجهاز المركزي ورغم ما 

  بحوالي  2012األجنبية في نهاية عام  الدول في لإلحصاء الفلسطيني قدّر عدد الفلسطينيين

 % من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم. 5.7ألفاأيمانسبته 655

ركا بنشاطها االجتماعي والسياسي وحيويتها، وقد وقد امتازت هذه الجاليات في أوروبا وأمي

ساعدها في ذلك أجواء الحرية والديمقراطية المتاحة في تلك البلدان، وتوفر وسائل االتصال 

والتواصل، والتقنية الحديثة، وخاصة في وسائل اإلعالم الجديد اإللكتروني واإلنترنت 

ل بين أبناء الجالية في الخارج، والتقريب تحقيق االتصال والتواصوالفضائيات، وهو ما ساهم في 

فيما بينهم وساعدهم في تبادل األخبار واألفكار، وتنسيق الجهود والفعاليات، وخاصة جهود 

القضايا الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة، وقد ساعد ذلك بال شك في التفاعل والتضامن مع 

اجر ..: من خالل دراستك للوحدةتمرين

مقارنة ميدانية بين ظروف الالجئين في دول 

المهجر المجاورة لفلسطين، وتلك البعيدة 

 عنها، سواء الدول العربية أو الغربية.
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حفاظ والتمسك بحق العودة خاصة لدى تأطير وتنظيم الوجود الفلسطيني بالخارج، وساهم في ال

 الجيل الثالث من أبناء الفلسطينيين الذين ولدوا في الخارج، حتى لو كان أحد الوالدين أجنبيا.

ولعل نشاط الجالية في الخارج مرشح لمزيد من التفاعل مع القضية الوطنية، باتجاه فتح آفاق 

غط لى صناع القرار في الدول الغربية، جديدة دولية مناصرة للقضية الفلسطينية وتشكل حالة ض

وتوسيع حالة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل صمود المقاومة الفلسطنيية 

من جهة، وفي ظل الربيع العربي.   وتغير المنطقة العربية باتجاه دعم الحقوق الفلسطينية وفي 

 مقدمتها الحق في العودة. 

 

ا:   ي من قضية الالجئين: الموقف الفلسطينسادسا

الجبهة العربيّة  أدّى اإلجماع الفلسطيني بالتمّسك بكّل الحقوق وعلى رأسها حق العودة إلى تماسك

في وجه المشاريع اإلسرائيليّة وحتّى بعد إسقاط النهج الثوري المسلّح كخيار وحيد لتحرير 

 1974رنامج المرحلي عام فلسطين من أجندة قوى منظمة التحرير الفلسطينيّة، وكذلك طرح الب

ظّل حّق العودة الفلسطيني ثابتا أساسيا، متبنى في  1988والحقا إعالن الدولة الفلسطينيّة عام 

األجندة السياسيّة الفلسطينيّة الرسميّة. وقد انسجم هذا مع االجماع الفلسطيني الشعبي على هذا 

 المبدأ.

، وصعود الواليات 1991مة العراق عام لكن مع انتهاء حرب الخليج األولى والثانية، وهزي

المتحدة كقوة أولى على الساحة الدولية، في وقت أفل فيه نجم االتحاد السوفيتي، دخلت المنطقة 

التسوية السلمية والتي أرادت بها الواليات المتحدة إعادة ترتيب المنطقة بحيث تنهي الصراع من 

، وهو ما دشن مرحلة جديدة عنوانها "التسوية جهة وتجعل من إسرائيل القوة األعظم في المنطقة

السلمية"، حيث أصبح كل شيء قابال لألخذ والردّ بما فيها الثوابت والحقوق المسلّم بها من قبل 

 المستوى الفلسطيني الرسمي. 

وفيما يتعلّق بالحقوق الفلسطينيّة وعلى رأسها حق عودة الالجئين إلى ديارهم اقترب الطرف 

مي إلى وجهة النظر اإلسرائيليّة شيئا فشيئا، ابتداء بعدم تثبيت حق العودة في الفلسطيني الرس

اتفاق أوسلو واالحتجاج بتأجيله إلى المفاوضات النهائيّة وانتهاء بالتوقيع على ما يعرف بوثيقة 

جنيف الموقع عليها في ديسمبر من العام الماضي من قبل قيادات فلسطينيّة رسميّة وشبه رسميّة 

صيّات من قوى اليسار اإلسرائيلي. والحقيقة الواضحة من الوثيقة األخيرة هو أن الموقف مع شخ

الفلسطيني قد تماهى مع الموقف اإلسرائيلي إلى حدّ التماثل. ومن الضروري مالحظة أن الالجئ 

الفلسطيني قد أُعطي جانب االختيار لمكان السكن الدائم ولكن في سياق محدد ومضبوط باإلرادة 

سرائيليّة الرافضة لعودته إلى قريته ومدينته التي هجر منها باعتبار ذلك تهديدا للهويّة اليهوديّة اإل

 للدولة.

وننطلق من هنا لتأكيد حقيقة أن الشعب الفلسطيني قد أنجز خالل العقود الماضية تثبيتا لمبدإ  

التحايل على هذه استحالة تجاوز حق العودة، فكان أن أجبر واضعو الحلول "الخالّقة" على 

النقطة بالذكر الشكلي للحق وإعطاء حّق االختيار اإلنساني كبعد أساسي في الحل. ويستنتج من 

هذا أن ردّ الفعل الشعبي والجماهيري أصبح يحسب له حساب لدى صانعي القرار وخاصة بعد 

كثيرة. وتجلّى  تجربة االنتفاضة األولى والثانية التي خلطت األوراق في المنطقة وعطلت اتفاقات

ذلك في أوضح صورة عندما تمّكن الردّ الجماهيري العربي والعالمي وغير المتوقّع على اغتيال 

الشيخ أحمد ياسين من خلط كّل األوراق، حتى غدا أحد أسباب عجز القمة العربيّة عن االنعقاد 

 أنها ال تستطيع أن تجاري الغضب الجماهيري الفلسطيني والعربي.

 عربية من قضية الالجئين:المواقف ال

مثلت مشكلة الالجئين مشكلة عربية بقدر ما هي مشكلة فلسطينية، خاصة للدول التي تستضيف 

أعداداً كبيرة من الالجئين الفلسطينيين، وقد انعكس هذا على مواقف جامعة الدول العربية من حق 

لتحرك العملي واالهتمام العودة، وإن اقتصر الموقف على الخطاب اإلنشائي ولم يتخطاه إلى ا

 الجاد عدا بعض الدول التي شكلت لها قضية الالجئين تهديداً ديمغرافياً وخاصة لبنان واألردن. 
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بيد أن الموقف العربي العام بقي ثابتاً حول ضرورة عودة الالجئين إلى ديارهم، وعندما عرضت 

ع بعض الفروقات فيما بينها، مشاريع التوطين في البالد العربية رفضتها الحكومات العربية م

وكانت تصر هذه الدول في اجتماعات األمم المتحدة على حق الالجئين في العودة، ولذلك صدرت 

( من قرار 1أشارت المادة )ق، على سبيل المثال وليس الحصر، قرارات كثيرة تؤيد هذا الح

توطين الالجئين ( على الحكومات العربية أن تؤجل جهود 462جامعة الدول العربية رقم )

الفلسطينيين، ودعت األمم المتحدة إلى تنفيذ القرارات المتعلقة بعودة هؤالء الالجئين إلى ديارهم، 

( بأنت تسعى 2وتعويضهم عّما لحق بهم من ضرٍر وخسارةٍ في الممتلكات. وكذلك أوصت المادة )

يق مع وكالة األمم المتحدة البلدان المضيفة لالجئين إلى تحسين أوضاع الالجئين المعيشية والتنس

لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( من أجل إقامة مشاريع عمل 

 للفلسطينيين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما شدّدت على أن هذه المشاريع ال ينبغي أن تهدف إلى توطين الفلسطينيين بصفة دائمة، بل أن 

( من 3تعويضات عن خسائرهم. كما طلبت المادة )تحفظ حقهم في العودة وفي الحصول على 

الحكومات العربية أن تنسق جهودها من أجل تيسير سفر الفلسطينيين وأن تتعاون فيما بينها 

 الستيعاب إقامتهم المؤقتة في البلدان المضيفة.

كما رفضت الدول العربية أي تقليص أو تراجع في مستوى الخدمات التي تقدمها وكالة غوث 

ل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، لفئات الالجئين، بذريعة العجز في ميزانية الوكالة، بل وتشغي

والمطالبة بدعم ميزانية الوكالة بما يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين، في 

دولية المجاالت التعليمية والصحية واالجتماعية، إلى حين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية ال

ذات العالقة. مع رفضهم لتحمل الدول العربية المضيفة أية أعباء إضافية نتيجة للعجز في ميزانية 

الوكالة، باعتبار أن وجود الوكالة يمثل التزام األسرة الدولية بقضية الالجئين، إلى حين حلها وفقا 

 لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.

موقف الرسمي الفلسطيني الذي أعقب اتفاقات أوسلو لكن هذه الدول النت عريكتها بعد ال

بخصوص الالجئين، وصوال إلى االعتراف بالمبادرة العربية، والتي حملت اسم الملك عبد هللا بن 

عبد العزيز آل سعود ملك السعودية، والذي تقدم بها كمبادرة إلنهاء الصراع وإقامة دولة 

ودة الالجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة وع 1967فلسطينية معترف بها على حدود العام 

 الجوالن المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العالقات بين الدول العربية وإسرائيل.

وقد أثارت المبادرة الكثير من الجدل وخاصة بعد رفض إسرائيل لها، وفيما يتعلق بالالجئين فقد 

سطينيين يُتفق عليه وفقا لقرار نصت المبادرة على )التوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفل

(، كما طالبت بـ )ضمان رفض كل أشكال التوطين 194الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة(. وقد تم رفض هذه المبادرة 

ص الالجئين، حيث رهنت من قبل الجماهير العربية والفلسطينية، خاصة لما ورد فيها بخصو

المبادرة حل قضية الالجئين بقبول الجانب اإلسرائيلي، وهو ما اعتبر التفاف على القرارات 

 الدولية ذات الصلة.

عداد كبيرة أل ةستضيفالملدول اصة ن مشكلة عربية بقدر ما هي فلسطينية، خايالالجئ ت قضيةمثل

جامعة العربية من حق العودة، وإن اقتصر الموقف على الخطاب الانعكس هذا على مواقف و، هممن

عدا بعض الدول التي شكلت لها قضية  ،لتحرك العملي واالهتمام الجادلولم يتخطاه  ،اإلنشائي

 ً  خاصة لبنان واألردن. ،الالجئين تهديداً ديمغرافيا
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وفي الوقت الذي يتغير فيه المشهد العربي، حيث أصبحت الحكومات أقرب إلى ما تكون إلى 

ي التعبير عن رفضها لالحتالل وإسقاطها المزاج العام في بلدانها، فإن تلك الحكومات لن تتردد ف

للمبادرة التي بقيت مشرعة ألكثر من عشر سنوات، قد ال نرى إعالنا رسميا عن موت هذه 

المبادرة، ولكن من غير الواقعي أن تبقى على الطاولة ألجل غير مسمى في ضوء التطورات 

 األخيرة في المنطقة.
 

 المواقف الدولية من قضية الالجئين

لموقف الدولي العام فيما صدر من قرارات األمم المتحدة التي تؤكد الحقوق الفلسطينية، تمثل ا

 ولذلك ال يوجد موقف دولي عام مخالف للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة.

ً الواليات المتحدة  وبريطانيا وألمانيا وهولندا فهو وكندا أما موقف الدول الغربية وخصوصا

انت اقتراحاتها لحل مشكلة الالجئين مستوحاة من المصالح اإلسرائيلية. أما منحاز إلسرائيل، وك

اآلن فإن الحلول التي تطرح هي حلول إسرائيلية تتبناها بالكامل الواليات المتحدة وال تعارضها 

الدول األوروبية، وتختبئ كلها وراء شعار "حسب ما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني 

اه إسقاط مرجع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، والقبول بالحل واإلسرائيلي"، وهذا معن

الذي يفرضه اإلسرائيليون على الفلسطينيين بموجب الفارق الهائل في ميزان القوة العسكرية. 

وبكلمات أكثر بساطة فإن الدول الغربية وفي مقدمتها الواليات المتحدة تتبنى الرؤية اإلسرائيلية، 

تصفية قضية الالجئين بعيدا عن القرارات الدولة ذات الصلة ودون تحميل إسرائيل والهادفة إلى 

أية مسؤولية قانونية أو أخالقية تجاه هذه القضية، وقد سعت فعال إلى طرح مخططات عديدة 

ومارست الضغوط على األطراف العربية والفلسطينية للقبول بها، وقد زاد هذا الموقف بعد إتفاف 

ن أبدى الموقف الفلسطيني الرسمي الكثير من التنازل والتجاوب مع تلك أوسلو، وبعد أ

 المقترحات والمخططات.
 

 الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين:

تراوح الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين الفلسطينيين بين اإلنكار الكامل لمسؤولية إسرائيل 

لعديد من المشاريع والقوانين التي استهدفت إلى طرح ااألخالقية والسياسية عن هذه القضية، 

إسرائيل كافة االقتراحات االلتفاف على حل هذه القضية حال عادال، وفي الوقت نفسه رفضت 

والمشاريع المقدمة لحل هذه القضية من أطراف إقليمية ودولية بما فيها الحليفة أمريكا، 

 .لحها ومستقبل كيانهاعنها بمقترحات ومشاريع فصلتها على قياس مصاه واستعاضت

 ويمكن تلخيص الموقف اإلسرائيلي من قضيةالالجئين على النحو التالي: 

دم االعتراف رسميا ع (1

بالمسؤولية األخالقية 

والسياسية والتاريخية في 

التسبب بتهجير 

 عن أرضهم الفلسطينيين

تحمل أية تبعات وما لحق بهم من تشريد وفقد ومعاناة ما تزال قائمة حد االن، وبالتالي عدم 

 جراء ذلك. 

رفض االعتراف بمبدأ حق الالجئين في العودة لديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها،  (2

باعتباره يمثل تهديدا مباشرا لوجود دولة إسرائيل ويهوديتها. وتعتبر بأن عودة هؤالء 

ا الالجئين غير ممكن من الناحية العملية، بزعم أن تلك األراضي قد تغيرت مالمحه

الجغرافية، وتالشت حدودها، وال يمكن االستدالل عليها، كما أن البالد قد امتألت 

بالمهاجرين الجدد. أو من خالل الزعم بأن عودة الالجئين سوف يتسبب لها بالكثير من 

األزمات االقتصادية بسبب ندرة الموارد، علما بأن هذه الدولة هي دولة مهاجرين في 

 األساس.

يمكن تلخيص الموقف اإلسرائيلي من قضية ين: تمر

..............،  على النحو التالي: الفلسطينيين الالجئين

......................،.................،................ 



191 
 

الالجئين خارج النطاق الجغرافي اإلسرائيلي، عبر المطالبة بتوطينهم السعي لحل قضية  (3

 في التي هاجروا إليها.

المطالبة بتهجير الالجئين تارة أو "نقلهم" إلى مناطق أخري، وهو ما يعرف بسياسة  (4

"الترانسفير" وهي الكلمة الملطفة لسياسية التهجير القسرى التي تستعملها إسرائيل 

 ين وإنهاء وجودهم. للقضاء على الالجئ

التعاطي مع قضية الالجئين بوصفها قضية إنسانية وليست سياسية. )تأهيل وتحسين  (5

 مستوى المعيشة للمخيمات(. 

الدعوة إلى حل قضية الالجئين الفلسطينيين ضمن ترتيبات إقليمية عربية تأخذ باالعتبار  (6

ً بل حفنة من ما تسميه إسرائيل بالالجئين اليهود، مفترضة أن الفلسطينيين  ليسوا شعبا

 العرب الذين يمكن دمجهم مع إخوانهم في عالم عربي كبير وكثير الموارد.

مقايضة التعويضات المستحقة لالجئين الفلسطينيين بما تسميه "تعويضات يهود الدول  (7

 العربية واالسالمية". 

 )إنسانية(. عدم السماح بعودة الالجئين إلى ديارهم خال أعداد ضئيلة وألسباب دعائية  (8

محاولة تصفية وتفكيك مخيمات الالجئين بذريعة تخفيف الكثافة السكانية فيها، باعتبارها  (9

إسرائيل بحق الفلسطينيين، والتي تؤكد  ارتكبتهاالشاهد الرمز على حجم الجريمة التي 

 على أن قضية الالجئين لم تجد طريقها للحل بعد.

م، ومن سيقوم بذلك هو الدول الغربية عرض مبالغ تافهة كتعويض لالجئين عن أرضه (10

 والعربية ضمن صندوق دولي يخصص لهذا الشأن. 

فيها  بما لالجئ، والمعنوية والسياسية القانونية المكانة وإلغاء المخيمات لتفكيك السعي (11

 الالجئين. تجاه الدولية المسؤولية على بوصفها شاهدة إنهاء عمل منظمة االونروا،

الجئين بحسب الرؤية اإلسرائيلية كشرط الزم للوصول لحل الحرص على حل قضية ال (12

 دائم للصراع مع الفلسطينيين، بما يضمن إنهاء أية حقوق أو مطالبات مستقبلية.

 ئسبق يمكن االستنتاج بأن إسرائيل قد بنت سياستها من قضية الالجئين وفق مباد مما 

فة، وقدمت في فترات متفاوتة، تضمنتها العديد من المشاريع التي حملت أسماء مختل ثابتة

وهي في مجملها تتنكر لحق العودة وتحاول االلتفاف عليه وتقويضه بشتى السبل، معتبرة أن 

عودة الالجئين الفلسطينيين يمثل تهديداً حقيقيا لدولة اليهود الوحيدة في العالم على حد 

 زعمهم. 
 

 مسؤولية الفلسطينيين نحو قضيتهم:

فيها هي أن الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده قد أكد مبدأ الحقيقة التي ال مراء 

استحالة تجاوز حق العودة كحق أصيل غير قابل للتفاوض، وأصبح الناس أكثرا وعيا بهذه 

الحقوق، ومعرفة بالمؤامرات والمشاريع المشبوهة التي لم تعد تنطل عليهم. هذا الوعي الذي حال 

أو  أعداؤهمشاريع والخطط المشبوهة، سواء تلك التي وضعها حتى اللحظة دون تمرير أي من ال

تلك التي لم يستشر فيها وغيب عنها. بيد أنه ما زال الكثير للقيام به حيال هذه القضية التي تعتبر 

وجوهرها. والجماهيري أصبح يحسب له حساب لدى صانعي القرار  الفلسطينيةلب قضية 

والتي  2012و 2008لثانية ومقاومته الباسلة في حربي وخاصة بعد تجربة االنتفاضة األولى وا

 وقفت سدا منيعا وعطلت اتفاقات كثيرة.

 والمطلوب فلسطينيا ما يلي: 

ـ ضرورة إنهاء االنقسام، والتمسك بالوحدة الوطنية الجامعة، ومخاطبة العالم بموقف وطني 

 موحد فيما يخص الهم الوطني، وتحديدا قضية الالجئين.

طاب السياسي في قضية الالجئين وعدم الفصل بين البعد السياسي واالنساني، مع ـ توحيد الخ

التركيز على البعد القانوني لحق العودة، وعدم التهاون في تصدير أي خطاب سياسي ال يحمل 

 هذه القيمة.
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ـ توحيد مفهوم حق العودة، في معناه ومضمونه ومرجعياته وإمكانية تحقيقه، وتجنب الدخول في 

ول اآلنية باعتبار هكذا قضية يجب أال تخضع لضرورات الواقع وتعقيداته أيا كانت، دون الحل

 التهاون في تحقيق هذا الهدف االستراتيجي مهما طال الزمن. 

ـ ضرورة التنسيق بين كافة المؤسسات والمنظمات العاملة لقضية الالجئين داخل الوطن 

مة إطار تنسيقي بينها، بما يحقق فاعلية األداء وخارجه، خاصة في ظل كثرة هذه المؤسسات، وإقا

وتكامل األدوار والمهام، ويضمن تكوين مرجعيات تضبط إيقاع حركة حق العودة، وترشيد 

المواقف من  حق العودة، وهو ما ويؤسس لخلق حركة شعبية واسعة وفاعلة لحماية حق العودة 

 والدفاع عنه .

حق العودة، وجعل هذه القضية ذات حضور دائم في االعالمي في الدفاع عن  األداءـ تطوير 

 اإلعالم وليس قضية موسمية. 

ـ دعم الحركة الشعبية الفلسطينية في الدفاع عن حق العودة ، عبر تنشيط العمل الشعبي العربي 

في هذا المجال وإقامة لجان عربية داعمة. وهذا يتطلب قيام الطرف الفلسطيني الناشط بالتواصل 

والقوى السياسية العربية والمنظمات الشعبية لتفعيل الدور العربي الداعم لحق مع األحزاب 

 العودة. 

ـ تفعيل حمالت الضغط االقليمية والدولية بهدف الضغط على صناع القرار، وأرباب السياسة في 

ال العالم لتأييد الحق في العودة وعدم التفريط فيه، وقد يقوم بهذا العمل المؤسسات العاملة في مج

العودة، حيث يسع هذه المؤسسات وخاصة في الغرب ما ال يسع الفصائل الفلسطينية، خاصة تلك 

التي تتبني برنامج المقاومة المسلحة، واالستفادة من شبكة اإلنترنت والفضائيات وازدياد القوة 

 الشعبية لحقوق اإلنسان في كثير من البالد التي أصبحت تعمل بمثابة برلمانات موازية.

التصدي لعملية تزييف الوعي التي تضطلع بها جهات صهيونية وجهات موالية لها، من أجل  ـ

تزييف حق العودة، وتغيير الحقائق المتعلقة به، أو محاولة االلتفاف عليه، والتي تستهدف التأثير 

بهذا في الرأي العام الدولي أو الموقف الرسمي لتلك الدول. ومواجهة الرواية الصهيونية المشوهة 

 الخصوص. 

تحميل األطراف الدولية واالقليمية لمسؤوليتها تجاه قضية الالجئين والذي كان لبعضه المسؤولية 

المباشرة أو غير المباشرة عن إقامة إسرائيل ودعمها والتسبب في قضية الالجئين، ومطالبتها 

والواليات المتحدة بالتدخل لحل هذه القضية وتحمل تبعاتها، وفي مقدمة تلك الدول بريطانيا 

 األمريكية والدول الغربية. 

ـ ترسيخ فكر وحق العودة 

لدىاألجيال كافة وخاصة بين 

الفلسطينيين في  الالجئين

مخيمات اللجوء وفي المنافي ، 

 والعمل على نشر ثقافة حق 

 

المنشورات، بما  واالعالم العودة في المناهج والمقررات الدراسية وحلقات النقاش والدرس،

ساعد على بلورة الشخصية الوطنية الواعية ويعزز انتمائها، ويبقي على ثقافة العودة حية، ي

 ويحفظ الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني في قضية تعتبر األكثر عدالة في تاريخ الصراع.

في كل مخيمات الضفة  1996ـ تنشيط وتفعيل عمل اللجان الشعبية لالجئين التي أنشأت منذ عام 

اع ، وفي الخارج لنشر ثقافة العودة وتعزيزها في أوساط الشعب الفلسطيني ، لقطع الطريق والقط

 على كل المؤامرات التي تستهدف التفريط بحق العودة.

ـ تكثيف عقد المؤتمرات والملتقيات التي تجّسد االنتماء للوطن على شاكلة مؤتمرات حق العودة 

ة اإلسرائلية والتي بنيت على أساس  أّن تشريد الشعب في أوربا وأمريكا.والتي أثبتت أن النظري

الفلسطينّي في أصقاع العالم سيؤول إلى أن تكون القضّية في طّي النسيان، فانقلب الّسحر على 

نشر ثقافة حق وترسيخ فكر وحق العودة لدى األجيال كافة، البد من 

قات النقاش والدرس، العودة في المناهج والمقررات الدراسية وحل

ويعزز  ،والمنشورات، لبلورة الشخصية الوطنية الواعية واإلعالم

ها، ويبقي على ثقافة العودة حية، ويحفظ الذاكرة الجماعية للشعب ءانتما

 الفلسطيني في قضية تعتبر األكثر عدالة في تاريخ الصراع.
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الّساحر وأضحى اختالف الظروف الجيوسياسيّة لدى التجّمعات الفلسطينيّة سببا رئيسيّا في خلق 

 بة نجاح أّي خّطة شاملة للتمّسك بهذا الحّق. مساحات صالحة للعمل مما رفع من نس

ـ التصدي لكل المحاوالت المشبوهة لاللتفاف على الحق بالعودة إيا كانت، وتكريس المواقف 

الجماعية المدافعة عن هذا الحق عبر مواثيق الشرف بين العائالت ومخيمات الالجئين ومراكز 

 توزيعهم.

 الواجب تجاه الالجئين: 

كرى الرابعة والستين للنكبة هذا العام وحقنا في العودة يتعرض ألشد المخاطر، تمر علينا الذ

بسبب الحالة الفلسطينية الداخلية من حصار وتجويع وقتل وتدمير يومي تمارسه قوات االحتالل 

يهدف إلى إشغال الناس بهمومهم اليومية ، وصرفهم عن قضاياهم الوطنية األساسية وفي مقدمتها 

وبسبب حالة االنقسام السياسي التي يعيشها شعبنا وقواه السياسية، وتراجع التركيز حق العودة ، 

على حق العودة في الخطاب السياسي الرسمي، وفي مواقف بعض األطراف والشخصيات ، 

الفلسطينية والعربية ، وبسبب تعنت الموقف اإلسرائيلي الرافض لحق العودة، والمدعوم أمريكيا. 

ام العربي الرسمي والشعبي بحق العودة على المستويين السياسي واإلعالمي وبسبب غياب االهتم

 ، بل وغياب مفهوم حق العودة لدى الرأي العام العربي. 

لترسيخ وتعزيز التمسك بحق العودة ، وبخاصة لدى األجيال الشابة أقترح أن تقوم جميع الهيئات 

كون من بين برامجها إلحياء الذكرى واللجان الناشطة في مجال الدفاع عن حق العودة بأن ي

الستين للنكبة هذا العام ، أن يقوم أبناء كل مدينة أو قرية فلسطينية بإحياء الذكرى الستين الحتالل 

مدينتهم أو قريتهم في اليوم الذي احتلت فيه ، سواٌء تواجد األبناء داخل أراضي الوطن أو خارجه 

مكان وتاريخ وتراث كل مدينة أو قرية ، وعن . بحيث يجري الحديث في هذه المناسبة عن 

 .بطوالتها ، بالرواية الشفوية أو المكتوبة ، وبالصور إن وجدت

دعوة المثقفين من أبناء كل مدينة وقرية إلعداد دراسة أو كتاب يسجل تاريخ وجغرافيا وتراث 

 كل مدينة أو قرية ، وطباعته وتوزيعه على األجيال الشابة. 

لتربية والجامعات ورياض األطفال إلغناء مناهجهم بتاريخ القضية الفلسطينية، التوجه لوزارة ا

 وقضية الالجئين وحق العودة، باعتبار هذا الحق هو جوهر القضية الفلسطينية. 

في كل مخيمات الضفة  1996تنشيط وتفعيل عمل اللجان الشعبية لالجئين التي أنشأت منذ عام 

ة العودة وتعزيزها في أوساط الشعب الفلسطيني، لقطع الطريق والقطاع، وفي الخارج لنشر ثقاف

 على كل المؤامرات التي تستهدف التفريط بحق العودة.  

ومواجهة للمحاوالت التي يجري 

عمل البعض عليها لتجزئة حق 

أعداد محدودة  العودة بحصره في

أو تشويه مفهومه . ولوضع أسس 

محددة شاملة لمفهوم حق العودة 

لتزام بها على القيادة لفرض اال

الفلسطينية الرسمية والسياسية 

ً ، وعلى كل من يتناول  عموما

الحديث عن هذا الحق مع أي 

 طرف سواء كان إسرائيليا أو

 عربياً أو دولياً....

أرى ضرورة إعداد مذكرة تتضمن المفاهيم المحددة والشاملة لحق العودة ، ويوقع عليها كل  

في موضوع العودة داخل الوطن وخارجه ، وتوجه للقيادة الرسمية وكل  الهيئات واللجان الناشطة

القيادات السياسية الفلسطينية، والجامعة العربية وكل القيادات العربية الرسمية والشعبية، 

 والمؤسسات الدولية ، وتنشر على أوسع مدى في وسائل اإلعالم المختلفة. 

لدعم الحركة الشعبية في الدفاع عن حق العودة، البد 

وإقامة ، مل على تنشيط العمل الشعبي العربيمن الع

يتطلب قيام الطرف الفلسطيني ، بما لجان عربية داعمة

الناشط بالتواصل مع األحزاب والقوى السياسية 

العربية والمنظمات الشعبية لتفعيل الدور العربي الداعم 

 لحق العودة. 
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عاني كبيرة ، والمخاطر الكبيرة التي باتت تهدد حق إن الذكرى الستين للنكبة ، بما تحمله من م

العودة تستحق منا ـ نحن جميع المناضلين من أجل حق العودة ـ أن نفعل ونوحد جهودنا في هذا 

الميدان ، بأن نحيي وننجز فكرة إقامة إطار تنسيقي بين جميع الهيئات الناشطة، على مستوى كل 

لوطن وخارجه. وهي الفكرة التي طرحناها منذ ساحة، وعلى مستوى كل الساحات ، داخل ا

حوالي سبع سنوات، ولكننا لم نولها األهمية الكافية . وإذا ترفعنا عن العوامل الذاتية والشخصية 

والتنظيمية من السهل تحقيق مثل هذا اإلطار التنسيقي الشامل للجميع. ويمكن أن يتم ذلك عبر قيام 

وة داخل كل ساحة للقاء يجمع كل الجهات المعنية إلقامة أية هيئة ناشطة أو عدة هيئات بالدع

إطار تنسيقي في كل ساحة يوحد وينظم الجهود، ويؤسس لخلق حركة شعبية واسعة وفاعلة 

 لحماية حق العودة والدفاع عنه. 

وإذا نجحنا في إقامة هذه األطر التنسيقية التوحيدية في كل ساحة ، فإن ذلك يفتح الباب، ويسهل 

طار تنسيقي موحد بين كل هذه الساحات، وهذا يقودنا إلى خلق حركة شعبية واسعة على إقامة إ

المستوى الداخلي وفي الساحتين العربية والدولية . وأصدقكم القول أيها األخوة، إن دفاعنا عن 

حق العودة، وحمايته مرتبط بخلق مثل هذه الحركة الشاملة والقوية. وهي وحدها القادرة على 

ل المخططات التي تتواطأ على حق العودة أو تتآمر عليه. ووجود مثل هذه الحركة القوية إفشال ك

 هو في حد ذاته رسالة تحذيرية قوية لكل من يفكر بالتالعب بحق العودة أو التنازل عنه. 

إن تراجع الخطاب السياسي الرسمي الفلسطيني في موضوع حق العودة وما تبعه من تراجع في 

العربي في الموضوع ذاته نتيجة تراجع البعد القومي للقضية الفلسطينية   الخطاب الرسمي

ونتيجة االستسالم الرسمي العربي للسياسات األمريكية، قد انعكست على موقف المواطن العربي 

 من حق العودة ، ومفهومه له الذي وصل حد الجهل. 

 بد من العمل على تنشيط العمل ولدعم الحركة الشعبية الفلسطينية في الدفاع عن حق العودة، ال

الشعبي العربي في هذا المجال وإقامة لجان عربية داعمة . وهذا يتطلب قيام الطرف الفلسطيني 

الناشط بالتواصل مع األحزاب والقوى السياسية العربية والمنظمات الشعبية لتفعيل الدور العربي 

 الداعم لحق العودة. 

لبند السابق غاب حق العودة عن وسائل اإلعالم العربية، مما وربما لنفس األسباب الواردة في ا

ً وموقفاً. ونظراً للدور الفاعل والمؤثر  ً على حق العودة لدى المواطن العربي فهما انعكس سلبا

الذي يلعبه اإلعالم في نشر الثقافة اإليجابية أو السلبية فإن علينا أن نفكر كيف نجد الوسائل 

وكيف نقنع ما نستطيعه من وسائل  ،تنشر هذا الحق وتعزز مفهومهاإلعالمية الفاعلة التي 

 اإلعالم العربية لتعطي هذا الحق ما يستحقه من اهتمام. 

كلنا نعلم أن إسرائيل تستغل العامل الديموغرافي لتسويق رفضها لحق الالجئين في العودة بحجة 

وهي تنشر هذه المفاهيم في  أن التفوق الديموغرافي العربي سيؤدي إلى إلغاء دولة إسرائيل.

مختلف أنحاء العالم ووسائل اإلعالم الدولية. وتربي أجيالها على هذه المفاهيم وتحرص على 

تعزيز فكرة الدولة اليهودية. وهذا موضوع يحتم علينا أن نخلق أفكاراً نرد بها على هذه األقاويل، 

ً لحق الال جئين في العودة ..... وفي سياق هذا نعزز بها ثقافة أجيالنا وتكسبنا تأييداً عالميا

الموضوع يمكن أيضا مناقشة فكرة الدولة الواحدة التي يجري طرحها مقابل حل الدولتين. وكيفية 

 تعاطي كل منهما مع حق العودة ، ومدى استجابة أي منهما لتوفير شروط تطبيق هذا الحق؟. 

اء بيننا لبحث هذه القضايا جميعاً، إن مجمل هذه القضايا ـ أيها األخوة ـ تستوجب سرعة اللق

واالتفاق على رؤية موحدة نتحرك على أساسها . ويمكن أن يعقد لقاء أولي في الداخل بين 

. ثم لقاء في الخارج، يتم بالتواصل بيننا االتفاق  48الهيئات الناشطة في غزة والضفة ومناطق ال

 على مكانه وزمانه ومن يتمكن من حضوره . 
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 الفصل الثامن

 اإلسرائيلي االحتالل سجون في الفلسطينيون األسرى

 

  :عزيزي الطالب: يتوقع منك بعد دراستك هذا الفصل أن تكون قادراً أهداف الفصل

 على أن: 

ذ بدء الحمالت االعتقالية التي قامت بها السلطات اإلسرائيلية المتعاقبة منتتعرف إلى أهم  -5

 .االحتالل
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 األسرى : تصنيفأوالا 

ا   : تعذيب األسرى والتحقيق معهمثانيا

ا   لالعتقال لتاريخيةا : المراحلثالثا

ا   عام لألسرى رقمي : تصوررابعا

 المعتقلين قضية : تفاعالتخامساا 

  بانورامية صورة.. : السجونسادساا 

ا   األسرى تبادل : عملياتسابعا

 

 

 

 

 

 تاريخية توطئة 

 مع الطويل الصراع بتاريخ وثيق بشكل األسيرة الفلسطينية الوطنية الحركة تاريخ يرتبط

ً  الصهيونية، الحركة  أرض على 1948 عام قامت التي اإلسرائيلي االحتالل دولة مع والحقا

 عرقي تطهير بعملية أرضه من الفلسطيني الشعب ثلثي تهجير عنه نتج والذي االنتدابية، فلسطين

 وصوالً  العالمية، االمبريالية دول من معها والمتعاونين الصهيونية الميليشيات بها قامت منظمة،

 تزال ما والتي اإلسرائيلي، االحتالل دولة يد على 1967 عام فلسطين من ىتبق ما احتالل إلى

 هذا. يومنا حتى األرض هذه تحتل

 أن إال واالعتقال، السجون ويالت من المختلفة بشرائحه الفلسطيني الشعب تكبده ما ورغم

 المعاصرة ينيةالفلسط الثورة تاريخ في مؤثراً  عامالً  زال وما كان األسيرة الوطنية الحركة تاريخ

 .األصيل وشعبها فلسطين على تآمرت التي الظلم وقوى لالحتالل وتصديها

 عام  المشئوم بلفور وعد صدور مع والسجون المعتقالت في الفلسطيني الشعب تجربة بدأت

ً  أعطى الذي ،1917 ً  وطنا  البريطاني االنتداب سلطات استخدمت بحيث فلسطين، في لليهود قوميا

 البريطاني، االنتداب ضد تكافح كانت التي الفلسطينية الوطنية الحركة رادةإ لكسر السجون

 المعتقلون خاللها سطر فلسطين، الحتالل الصهيونية للحركة قدمتها التي والتسهيالت

 . وسجانيهم جالديهم أمام والصمود والكرامة العز شهادات أروع الفلسطينيون

 وحشية قمع لعمليات الفلسطيني الشعب تعرض فلسطين، ارض على إسرائيل دولة قيام وبعد

 فلسطين ارض على اإلسرائيلية السيطرة إحكام وبعد. المعتقالت في أبنائه من باآلالف وزج

 المعارك وخوض والسجون االعتقاالت كانت المعاصرة، الفلسطينية الثورة وانطالق االنتدابية،
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 االحتالل من التحرر معركة لخوض لاألو العنوان هي اإلسرائيليين والجالدين السجانين مع

 .وظلمه

 والواجبات الحقوق ابسط من وحرموا الشديد، للتعذيب الفلسطينيون المعتقلون تعرض لقد

 عائالتهم وبحق بحقهم ومورست والصراعات، الحروب في لألسرى الدولية المواثيق كفلتها التي

 . اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم إلى ترقى أعمال

 الحديث، العصر في اإلنسانية القضايا اكبر من الفلسطينيين األسرى قضية اعتبار كنويم

 مع الطويلة الصراع سنين مدار على السجون دخل قد الفلسطيني الشعب ثلث من أكثر أن خاصة

 الشعب صفوف في االعتقال حاالت عدد يقدر حيث الصهيونية، والحركة اإلسرائيلي االحتالل

 الشعب أبناء من% 25 نسبته ما أي اعتقال، حالة ألف 800  من بأكثر 1948 معا منذ الفلسطيني

 . المعاصر التاريخ شهدها التي االعتقال عمليات أكبر من واحدة في الفلسطيني،

 التي الثانية االنتفاضة وسنوات ،1987 عام انطلقت التي األولى االنتفاضة سنوات كانت وقد

 لعمليات الفلسطيني الشعب فيها تعرض التي التاريخية حلالمرا أصعب من ،2000 عام انطلقت

 اليومية االعتقال حاالت عدد قدر إذ الشعب، هذا وبنات أبناء من اآلالف طالت عشوائية اعتقال

 نسبة وهي يومياً، اعتقال حالة 30-10 بين الفلسطينية والمخيمات والبلدات المدن في حدثت التي

 .  االنتفاضتين اندالع سبقت تيال بالسنوات مقارنة جداً  عالية

 للحرية والتطلع االحتالل، من للخالص المتواصل النضال بعملية مرتبطة االعتقال قضية إن

 يسلم ولم تكويناته بكل الفلسطيني المجتمع أصابت السبب، لهذا مغتصبيها، من األرض وتحرير

 ترتبط ومجتمع شعب قضية هي األسرى وقضية. بناته أو أبنائه من احد واعتقل إال فلسطيني بيت

 . وقيود معاناة دون المنشود والمستقبل اإلنسانية الحياة إلى بالتطلع عضوي بشكل

 إال ونفسية حربية وسيلة أي يترك لم االحتالل ضد الطويلة النضال سنوات وخالل

 ذكر وصغير، كبير بين تمييز دون والجماعية، العشوائية االعتقال عمليات في واستخدمتها

 . األسطوري وصموده إرادته وكسر الفلسطيني الشعب لردع محاولة في ومعافى، مريض أنثى،و

ً  حولت وممنهجة شاملة حرب إنها  السجون آالم جسده على يحمل أسير شعب إلى بأكمله شعبا

 وتحت الدامسة الظلمات في اليانعة أعمارهم شبابه يقضي الوطن، في والغربة الزنازين وعذابات

 .العزل زنازين في والموت بارد بدم والتصفية والوحشية التعسفية ارساتالمم وطأة

 األسرى المبحث األول: تصنيف

 الفلسطينية، األرض إسرائيل احتلت أن منذ

  االعتقاالت سياسة المتعاقبة حكوماتها اتبعت

 أحيان وفي واإلبعاد، الجبرية اإلقامة وفرض

 اعتقال بعمليات السياسة هذه تجلت كثيرة

 ومبرمجـة بهدف النيـل من عزيمة  وائيةعش

 ،2010 عام بداية ومع المستقلة، الدولة وإقامة االحتالل إنهاء على وإصراره الفلسطيني الشعب

 أسير 7500 يقارب ما اإلسرائيلية والمعتقالت السجون في الفلسطينيين األسرى عدد وصل

ً  26 نحو على موزعين وأسيرة،  .  وتحقيق توقيف ومركز ومعسكراً  سجنا

 

 

  

 :التالي النحو على األسرى تصنيف ويمكن

 قبل ما منذ المعتقلين األسرى الفلسطينية األسيرة الحركة قاموس يعرف: القدامى األسرى -1

 باألسرى 1993 عام اإلسرائيلية والحكومة الفلسطينية التحرير منظمة بين أوسلو اتفاقية توقيع

 . القدامى

 كافة من ينحدرون أسيرا، 316 يبلغ القدامى األسرى دعد فان ، اإلحصائية وبحسب

 السجون في يقبعون زالوا ما أسرى أقدم هم القدامى األسرى ويعتبر. الفلسطينية األراضي

كبر القضايا أقضية األسرى الفلسطينيين من 

ن أكثر من ثلث ألعصر الحديث، اإلنسانية في ال

الشعب دخل السجون على مدار سنين الصراع 

قدر عدد حاالت االعتقال والطويلة مع االحتالل، 

ً ألف 800بأكثر من  1948منذ عام  % 25ما نسبته ب، ا

من أبناء الشعب،في واحدة من أكبر عمليات 

 .التاريخ المعاصرفي االعتقال 
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 فما األسرى هؤالء أقدم أما عاماً، 16 يقارب ما منهم أسير اقل اعتقال على مضى إذ اإلسرائيلية،

ً  32 منذ معتقالً  زال  .  عاما

 عشرين من أكثر اإلسرائيلية السجون في امضوا أسيرا 112 يوجد األسرى هؤالء بين ومن

 أمضوا أسرى 3 منهم متواصل، بشكل قرن ربع من أكثر السجن في أمضوا أسيرا 13و عاماً،

ً  ثالثين من أكثر  .منصور وأكرم البرغوثي عصفور وفخري البرغوثي صالح نائل وهم عاما

 عن تختلف ال القسوة، في غاية اعتقالية ظروف في نالسجو في القدامى األسرى ويقبع

 التي السنين عدد أو السن في كبرهم تراعي ال االحتالل دولة أن حيث عموماً، األسرى أوضاع

 األمراض جراء المتدهورة الصحية أوضاعهم تراعي ال السجون إدارة أن كما ، أمضوها

 .ةالطويل السجن سنوات بسبب منها يعانون التي المختلفة

 إسرائيل ترفض القدامى األسرى وهؤالء السجن إدارة قبل من الطبي اإلهمال وسياسة

 أي تشملهم لم من وهم ، االحتالل ضد بطولية عمليات في شاركوا أنهم أن بحجة عنهم اإلفراج

 .  أوسلو اتفاق توقيع منذ إسرائيل مع وقعت اتفاقية

 تحتل: األسيرات -2

 في الفلسطينية المرأة

 لفلسطينيا النضال

  العنوان صدارة

 بكل الظالم، لالحتالل وتصديها  شعبها قضية عن الدفاع في الوطني حقها تمارس وهي

 أدبيات أطلقت وقد.الصابرة واألم واألسيرة والجريحة الشهيدة لتكون قدرات من تملك ما

 ،"المقدسة النار حارسة" مصطلح الفلسطينية المرأة على الفلسطينية األسيرة الحركة

ً  المرأة قدمتها التي العالية والتضحية للعطاء تقديراً  وذلك  في الرجل مع جنب إلى جنبا

 .  اإلسرائيلي االحتالل مع المختلفة الصراع مراحل

 15,000 من أكثر اإلسرائيلية السجون دخل إسرائيل، مع الطويلة الصراع سنين مدار وعلى

ً  18 من اقل قاصرة أو السن في كبيرة نبي إسرائيل تميز لم بحيث فلسطينية، وشابة امرأة . عاما

 عام األولى الفلسطينية االنتفاضة خالل الفلسطينيات النساء بحق اعتقاالت عملية اكبر حدثت وقد

 . فلسطينية أسيرة 3000 إلى النساء صفوف في االعتقال حاالت عدد وصل إذ ،1987

 حاالت عدد وصل فقد ،2000 معا اندلعت التي الثانية الفلسطينية االنتفاضة خالل أما

 تراجع 2009 عام منتصف ومنذ. امرأة 900 يقارب ما إلى الفلسطينيات النساء بحق االعتقال

 أن بعد فلسطينية أسيرة 38 حاليا عددهن يبلغ إذ االحتالل، سجون في الفلسطينيات األسيرات عدد

 الجندي عن إلسرائيل حماس حركة سلمته فيديو شريط مقابل فلسطينية أسيرة 21 عن اإلفراج تم

 بين االعتقالية سياستها في إسرائيل تفرق ال ،1/10/2009 يوم شاليط جلعاد األسير اإلسرائيلي

  وامرأة. شاب

 فان اإلنسانية، بالكرامة وحاطه مهينة لمعاملة واألطفال الشباب األسرى يتعرض وكما

 60 تصل لفترة المحامين رةزيا من يحرمن بل واالهانة، للضرب فقط يتعرضن ال األسيرات

 ً  . األهالي زيارة من ويمنعن الخارجي، بالعالم اتصالهن ويفقدن االعتقال، بعد يوما

ً  يمارسون المختلفة التوقيف مراكز في المحققين أن كما  أثناء األسيرات على نفسية ضغوطا

 إلجبارها وذلك بيته هدم أو قتل أو اعتقل لها المقربين احد أن األسيرة إبالغ يتم كأن التحقيق،

 أنجبت حاالت األخيرة، العشر السنوات خالل اإلسرائيلية السجون شهدت كما. االعتراف على

 . األسر في وهن أطفاال األسيرات خاللها

 ظل وفي صعبة ظروف في الوالدة تحدث إذ

  عدم

 السماح ودون مناسبة، وطبية صحية رعاية توفر

 إلى وقوفوال مرافقتهن من أزواجهن أو لذويهن

 . الوالدة عملية أثناء جانبهن

عدد األسرى الفلسطينيين في  ، وصل2010مع بداية عام : تمرين

أسير وأسيرة، موزعين  ......السجون والمعتقالت اإلسرائيلية ما يقارب 

 سجناً ومعسكراً ومركز توقيف وتحقيق. ......على 

اقترب عدد حاالت االعتقال في 

خالل صفوف النساء الفلسطينيات 

 مناالنتفاضة الثانية التي اندلعت 

ومنذ منتصف عام  ،امرأة 900

 38 إلى هنتراجع عدد 2009

 .أسيرة
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 األسيرات، أمهاتهم مع صعبة ظروف في يحتجزون المواليد األطفال فان الوقت، نفس وفي

 تأخير يتم كأن والدينية، اإلنسانية المواثيق كفلتها التي األساسية الحقوق ابسط من ويحرمون

 التي القليلة ألعابهم مصادرة يتم وان السجون، إلى أعمارهم تناسب التي واألطعمة الحليب إدخال

 غرفهن واقتحام األسيرات لها تتعرض التي القمع عمليات أثناء وذلك األحمر الصليب يدخلها

 . بها يقبعن التي واألقسام

 وتمنع األطفال، هؤالء وصراخ بكاء بسبب يعاقبن األسيرات فان أخرى، ظروف وفي

 . الصغار لألطفال والحليب الفوط إدخال من عائالتهن

 ليس االحتالل جيش يد على الفلسطينيين األطفال اعتقال (:األشبال) األطفال األسرى -3

 االنتفاضة خالل وتحديداً  أوسلو، اتفاق توقيع قبل ما منذ السياسة هذه استخدمت بل جديدة، سياسة

 وقد سنة، رةعش الثامنة أعمارهم تتجاوز لم الذين األطفال مئات اعتقل حيث األولى، الفلسطينية

 مع تتعارض التي الجسيمة والمخالفات التعذيب صنوف شتى األطفال هؤالء بحق مورس

 . الطفل حقوق اتفاقيات

 طفل 7000 عن يقل ال ما اعتقل ،2000 عام الثانية الفلسطينية االنتفاضة اندالع ومنذ

 من العديد أن كما سنة، 18-13 بين السجون في المحتجزين األطفال أعمار وتتراوح فلسطيني

 .األسر في زالوا وما عشرة الثامنة سن اجتازوا القانوني السن تحت وهم اعتقلوا الذين األطفال

 والمعاملة واالهانة التعذيب من متنوعة ألنماط اعتقالهم فترة خالل األطفال من العديد تعرض

 في منازلهم من بها اقتيادهم يتم التي الوحشية والطريقة عليهم القبض إلقاء لحظة منذ القاسية

 نقلهم أثناء لها يتعرضون التي والمذلة المهينة المعاملة إلى إضافة الليل من متأخرة ساعات

 من وكثير بحقهم التعذيب وممارسة القاسية األساليب غير هذا التحقيق مراكز أو للمعتقالت

ً  حكموا األطفال  .والتهديد بالقوة اعترافات منهم وانتزعت غيابيا

 األطفال بحق ومرتفعة عالية أحكام إصدار عن اإلسرائيلية العسكرية المحاكم انتتو ولم

ً  األطفال دفع وقد. باهظة مالية غرامات بدفع مصحوبة ً  ثمنا  تعسف من واجهوه ما بسبب باهظا

 والقلق المدارس في االنتظام وعدم واالكتئاب االنزواء اعتقالهم، فأعراض خالل وتنكيل وتعذيب

 .السجون من عنهم المفرج األطفال بين منتشرة أمراضا صبحتأ النوم وقلة

 حقوق التفاقية ومنافية بالكرامة حاطه تعذيب ألساليب األطفال األسرى لتعرض باإلضافة

 في ويدمجون اإلنسانية المقومات ألدنى تفتقر وسجون اعتقال مراكز في وضعهم يتم الطفل،

ً  يشكل يالذ األمر الجنائيين األسرى مع األحيان بعض  كما. حياتهم على وخطراً  بكرامتهم مسا

 واألغراض المالبس إدخال من ويحرمون ذويهم زيارة من المعتقلين األطفال من العديد يحرم

 . الثقافية والكتب الشخصية

 األسرى يواجه الذي المجهول العدو هو اإلداري االعتقال: اإلداريون األسرى -4

 أو األسير إعطاء ودون محاكمة دون بموجبه األسير يحتجز ةجريم بال عقوبة وهو الفلسطينيين،

 ما إلى اإلداري االعتقال قرارات واستناد إدانة أدلة وجود عدم بسبب للدفاع مجاالً  أي محاميه

 . اإلسرائيلية المخابرات أجهزة تقدمه الذي" السري الملف" يسمى

 في العسكريون القادة صدرهاي شهور 6 حتى شهر بين ما اإلداري االعتقال أحكام وتتراوح

 المتعلقة العسكرية األوامر من العديد إلى مستندين تعسفي بشكل المحتلة الفلسطينية المناطق

 األجناس مختلف وعلى الفلسطيني المجتمع فئات جميع اإلداري االعتقال بالخصوص، وشمل

 والمهندسين طباءاأل من هم اإلداريين األسرى من العديد أن كما وكبير، صغير ورجل، امرأة

 .والصحفيين واألساتذة

 الذين خضعوا األسرى مجموع يبلغ

 أكثر الثمانينات سنوات منذ اإلداري لالعتقال

 االنتفاضة وخالل فلسطيني، ألف 30 من

 العسكرية المحاكم أصدرت الفلسطينيةالثانية

 ويقبع إداري، أمر ألف 19 قرابة اإلسرائيلية

: لجأت سلطات االحتالل تمرين

اإلسرائيلي لتطبيق سياسة االعتقال 

سطينيين، اإلداري بحق األسرى الفل

، تحدث لتحقيق جملة من األهداف

يتنقل بها لسجون التي ل مشيراً  عنها،

 .المعتقلون اإلداريون
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 ً  أسيرا 300 قرابة اإلداري االعتقال في حاليا

 12 من أكثر اإلداري االعتقال له جدد بعضهم

 . متتالية مرة

 اإلسرائيلي الجيش يد على اعتقالهم أثناء استشهدوا الذين األسرى هم :الشهداء األسرى -5

 الطبي اإلهمال نتيجة السجون في استشهدوا الذين األسرى وأيضا القانون، إطار خارج واعدموا

 198 عددهم ويبلغ السجون، داخل المعتقلون لها يتعرض التي القمع عمليات نتيجة او المتعمد

 . شهيداً 

 فلسطينيين أسرى بحق جماعية إعدام عمليات نفذت ،1948 عام في إسرائيل دولة قيام ومنذ

 هؤالء أن إسرائيل ادعت ما وكثيراً  أحياء، عليهم القبض إلقاء بعد عليهم النار إطالق خالل من

 من واضح تنصل في وذلك االنتحار حالوا أو عليهم، النار إطالق فتم الهروب واحاول األسرى

 . بارد بدم األسرى هؤالء إعدام عن القانونية المسؤولية

 دون الموت، حتى ينزفون الجرحى األسرى يترك االحتالل جيش فان أخرى، حاالت وفي

 غير األسرى هؤالء بأن عرفةم على الجيش يكون األحيان بعض وفي لهم، أولية إسعافات تقديم

 . عزل وهم بتصفيتهم اإلسرائيلي للجيش األوامر تعطى لكن مقاومة، أي يبدوا ولم مسلحين

 قتل حوادث عدة حدثت وقد السجون، في مطبقة القانون إطار خارج القتل سياسة أن كما

 الجيش من مختصة وحدات قبل من السجون اقتحام أثناء األخيرة السنوات خالل السجون داخل

 . الفور على استشهادهم إلى أدى مما األسرى على مباشر بشكل النار أطلقت اإلسرائيلي

 على أطلق الذي االعتقالي المصطلح هو" الدوريات أسرى": العرب الدوريات أسرى -6

. األسرى باقي عن لتمييزهم وذلك اإلسرائيلي االحتالل سجون في المحتجزين العرب األسرى

 المناضلين من العديد اإلسرائيلي االحتالل دولة اعتقلت العربي،-اإلسرائيلي راعالص بدأ فمنذ

 بمهمات قاموا والذين وإسرائيل، المحتلة األراضي إلى التسلل في نجحوا الذين العرب والمقاتلين

 والفلسطيني العربي النضال تاريخ في كبير صدى لها كان فدائية وعمليات واستطالعية قتالية

 األخر، البعض واعتقل المهمات هذه أثناء منهم الكثير استشهد وقد اإلسرائيلي، اللاالحت ضد

 اإلسرائيليين المحققين يد على التعذيب من عديدة صنوف إلى األسرى المقاتلون هؤالء ليتعرض

 . المؤبد بالسجن الحكم منها اإلسرائيلية العسكرية المحاكم في جائرة وأحكام

 القانون كفلها التي الحقوق ابسط من وحرمتهم السجون في بهم إسرائيل حكومة زجت وقد

 . شرعيين ومقاتلين حرب أسرى باعتبارهم اإلنساني الدولي

, واألسيرات األسرى بحق اإلسرائيلي االحتالل سجون إدارة دأبت: المرضى األسرى -7

 المصابينو المرضى لألسرى الالزم العالج تقديم وعدم الطبي اإلهمال سياسة انتهاج على

 هم الذين المرضى األسيرات و األسرى عدد ويقدر,  االعتقال عملية أثناء اإلسرائيلي بالرصاص

 بأمراض مصابون أسير 30 حوالي منهم,  مرضية حالة ألف من بأكثر للعالج ماسة بحجة

 الرملة. سجن مستشفى في دائمة بصورة ويقبعون والقلب السرطان

 إلحاحا القضايا أكثر من اإلسرائيلية السجون في رازحينال والجرحى المرضى وضع ويعتبر

 تقديم وعدم بحقهم المتعمد الطبي اإلهمال بسياسة تتمثل يواجهونها، وقاسية كبيرة معاناة ظل في

 . لهم المناسب العالج

 الواسعة االعتقال حمالت ضمن االحتالل برصاص والمصابين الجرحى من العديد اعتقل لقد

 اإلسعاف سيارات من جرحى اختطف ما وكثيراً  االحتالل، سلطات وتنفذها فذتهان التي والمكثفة

 .المستشفيات ومن

 صحية وعناية جراحية عمليات إلجراء بحاجة والجرحى المرضى األسرى من العديد إن

 والكلى الرئة وأمراض والقلب كالسرطان صعبة بأمراض مصابين منهم العديد وهناك مكثفة،

 الجرحى من كبير وعدد ونفسية عصبية بأمراض مصابة عديدة حاالت وهناك الفقري، والعمود

 . أقدامهم أياديهم أو ومبتورة بالشلل مصابين

 المرضى لألسرى يقدم الذي العالج أما

جرحى بحاجة وإن العديد من األسرى مرضى 

ليات جراحية وعناية صحية مكثفة، إلجراء عم

ن بأمراض صعبة كالسرطان والقلب ومصابوهناك 

حاالت ووأمراض الرئة والكلى والعمود الفقري، 

مصابين و ،عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية

 بالشلل ومبتورة أياديهم أو أقدامهم.
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  وحبوب فقط المسكنة األدوية يتعدى فال

 أطباء توفر عدم عن ناهيك االكامول،

 أن كما السجون، عيادات داخل أخصائيين

 إلى المرضى نقل في تماطل السجون إدارة

 أوضاعهم تفاقم من يزيد مما المستشفيات

 إلى بحاجة منهم العديد أن العلم مع الصحية،

 .طارئة جراحية عمليات إجراء

 عشرات اإلسرائيلية السجون في العزل وأقسام زنازين في يقبع: المعزولون األسرى -8

 بقسميه السبع بئر: التالية اإلسرائيلية السجون على موزعين األسرى وهؤالء المعزولين، األسرى

 أنواع أقسى من العزل ويعتبر يونا، وكفار شطة الرملة، عسقالن، جلبوع، كيدار، وأهالي ايشل

 في منفرد بشكل األسير احتجاز يتم حيث األسرى، ضد السجون إدارة إليها تلجأ التي العقوبات

 . باألسرى االلتقاء خاللها له يسمح ال الزمن من طويلة لفترات وضيقة معتمة زنزانة

 يقدم وال لعزله، محدد زمني سقف وجود عدم هو المعزول األسير يواجه ما أخطر وإن

 المخابرات جهاز مصيره في يتحكم إذ عزله، مسألة في تبت قضائية جهة ألية المعزول األسير

 . الداخلي األمن وزير أو السجون إدارة في األمن وجهاز

ً  العزل أقسام في المعزولون سرىاأل يعيش  معايير أدنى من مسلوبين تطاق ال جهنمية ظروفا

 عن اجتماعياً  معزولين يومي، بشكل واإلذالل للضرب يتعرضون والمعيشية، اإلنسانية حقوقهم

 بالقبور، فيها يعزلون التي الزنازين تشبيه الخارجي، ويمكن العالم وعن بالسجن زمالئهم سائر

 كلياً، الخارجي العالم عن معزولين انفرادية زنازين في طويلة سنوات سرىاأل بعض وقضى

 .     خطيرة وعضوية نفسية بأمراض مصابين منها وخرجوا

 معهم والتحقيق األسرى المبحث الثاني: تعذيب

 تشير والتحقيق، لالستجواب خضوعهم وأثناء اعتقالهم لحظة منذ األسرى على االعتداء

 من واإلساءة القاسي للتعذيب تعرضوا المعتقلين مجمل من% 90 نسبته ما أن الحقوقية التقارير

 . اإلسرائيلي والجيش المحققين قبل

 األسرى على وهمجي وحشي بشكل واالعتداء كالضرب مختلفة، أساليب التعذيب ويشمل

 وتركهم مالبسهم خلع على وإجبارهم والتوقيف، التحقيق لمراكز نقلهم وقبل اعتقالهم أثناء

 استعمال من وحرمانهم واألرجل األيدي مكبلي وتركهم القارص البرد في طويلة لساعات

 . المراحيض

 فإنهم إسرائيل، في المنتشرة التوقيف ومراكز التحقيق ألقبية األسرى وصول وعند

 والمتواصل والشبح األسبوع عن تزيد لمدة النوم من الحرمان مثل قاٍس، لتحقيق يتعرضون

 والتهديد الرأس على المتعفن الكيس ووضع الكرسي على والشبح المحامي قاءل من والحرمان

 على األسرى إلجبار محاولة في وإالم الزوجة باعتقال العائلة ومعاقبة المنزل وهدم بالقتل

 االعتراف.

 

 

 

 انفرادية زنازين في العزل إلى إضافة

 األحيان بعض في وصلت طويلة لمدة

 يصاحبه لكذ وكل شهرين/ من أكثر إلى

بالضـرب المبرح على جميع  اعتداء

أنحاء الجسم والحرمان مـن العالج 

ً أو مصاباً  الطبي إذا كان األسير مريضا

 بالرصاصص الحي.

أخطر ما يواجه األسير المعزول عدم وجود سقف زمني 

قدم األسير المعزول ألية جهة قضائية محدد لعزله، وال ي

تبت في مسألة عزله، إذ يتحكم في مصيره جهاز 

المخابرات وجهاز األمن في إدارة السجون أو وزير األمن 

 الداخلي.
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 السجون إدارة تستخدم بحقهم قاسية عقوبات وفرض السجون داخل األسرى على االعتداء

 االعتداء يجري بحيث ألخر، وقت من اإلسرائيلية السجون في الفلسطينيين المعتقلين تجاه العنف

 الهراوات استخدام إلى إضافة والحارقة، الصوتية والقنابل الغاز قنابل باستخدام المعتقلين على

 وذرائع مبررات تحت أو اإلنسانية حياتهم شروط لتحسين األسرى احتجاجات على رداً  والعصي

 ورضوض بجروح األسرى من المئات أصيب االعتداءات هذه ونتيجة أمنية، يسمى ما

 . الشخصية وإغراضهم خيامهم حرق إلى إضافة واختناقات

ً  وتنكيل اعتداء عملية من إسرائيلي توقيف مركز أو اعتقال معسكر أو سجن ينجُ  ولم  ما غالبا

 بالدروع المسلحة( نحشون وحدة) تسمى اإلسرائيلية العسكرية الشرطة من خاصة وحدة بها تقوم

 .      القمع ووسائل والعصي لغازا ومدافع والكمامات

 في عازلة زجاجية ألواح بتركيب األخيرة السنوات خالل السجون مصلحة شرعت وقد

 بين الحديث ليجري هاتف أجهزة تركيب وتم المعدني، الشبك إلى إضافة المعتقلين زيارات غرف

 وعائلته األسير ينب سليمة إنسانية زيارة توفير دون يحول اإلجراء هذا عبرها، وذويه األسير

 حتى أو أطفاله رؤية لألسير يتسنى وال بوضوح الشبك عبر المتزاورين يظهر ال حيث

ً  اليد أصابع عبر كان وان مصافحتهم  .  الشبك ثقوب خالل من سابقا

 بحجة التعرية على المعتقلين وإجبار وذويهم، لألسرى العاري التفتيش بسياسة شرعت كما

 عودتهم أثناء التفتيشات إلجراء مالبسهم كافة خلع على المعتقلين إجبار إلى إضافة أمنية، أسباب

 بالضرب عليه االعتداء يتم ذلك يرفض الذي واألسير آخر، سجن من قدومهم أو المحكمة من

 تقوم إذ الزيارة، أثناء األسرى أهالي على تطبق السياسة هذه أن كما انفرادية، زنازين في وزجه

 أبنائهم لزيارة ذهابهم أثناء في المهين التفتيش على األسرى أهالي بإجبار السجون مصلحة

 .األسرى

 اقتحام خالل من ملحوظ بشكل نهار ليل استفزازي بشكل المعتقلين غرف اقتحام ويشكل

 التي القوات وقيام فيها، تفتيشات إجراء بحجة الليل من متأخرة ساعات في حتى األسرى غرف

 وهي البعض، بعضها فوق وقلبها الشخصية األسرى أغراضب بالعبث األسرى غرف تقتحم

ً  عليهم والضغط المعتقلين إرهاق تستهدف سياسة ً  عصبيا  والراحة االستقرار من وحرمانهم ونفسيا

 .نومهم أثناء في حتى

 المقدمة األساسية المواد بتقليص الثانية الفلسطينية االنتفاضة خالل السجون إدارة بدأت كما

 السجون مصلحة إدارة أقرتها التي التخفيضات اثر على ذلك وجاء النصف من ثرأك إلى لألسرى

 ومعجون والدخان والصابون، الحالقة وشفرات الغذائية والمواد المالبس وشملت. اإلسرائيلية

 . التنظيف ومواد األسنان

 من وأغراضهم احتياجاتهم لشراء األسرى أمام المجال السجون إدارة فتحت لذلك ونتيجة

 السجون فإدارة وبالتالي. واستغاللية مضاعفة وبأسعار الشخصي حسابهم على السجن "كانتين"

 اإلسرائيلية المنتجات لبيع اإلجراءات هذه خالل ومن إجبارية، شرائية كقوة األسرى استخدمت

 تكاليف السجون إدارات تتحمل وال نفسه على يصرف األسير فان وبالتالي لألسير المختلفة

ً  األسرى من اآلالف اعتقال  .اقتصاديا

 بشكل وتزايدت الفلسطينيين المعتقلين على جديدة سياسة بتطبيق السجون إدارة شرعت كما

 الفلسطيني األسير بعقاب السياسة هذه وتتمثل الثانية، الفلسطينية االنتفاضة سنوات خالل ملحوظ

 ألبسط وذلك القمعية، واإلجراءات العقوبات من أخرى بسلسلة مصحوبة مالية غرامات بدفع

 .وإنسانية قانونية مبررات وبدون األسباب

 حساب من خصمها يتم شيكل 800-300 بين ما األسرى على العقابية الغرامات وتتراوح

 ذلك يرافق الشخصي، األسير 

 في الحبس مثل أخرى عقوبات

 زيارة من الحرمان انفرادية، زنزانة

 الجامعي، التعليم من الحرمان األهل،

اقتحام غرف المعتقلين بشكل استفزازي  يتم

حتى في ساعات  ،ليل نهار بشكل ملحوظ

متأخرة من الليل بحجة إجراء تفتيشات 

، الشخصية همعبث بأغراضالوفيها، 

ً  همرهاقإل ً ونفسيا وحرمانهم من  ،عصبيا

 االستقرار والراحة أثناء نومهم.
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 ساحة إلى بالخروج السماح عدم

 .ذلك وغير النزهة

 التي االحتجاز أماكن تفتقد حيث قاسية حياة شروط من السجون داخل األسرى ويعاني

 واضطرار الشديدين واالكتظاظ باالزدحام متمثلة اإلنسانية، الحياة مقومات ألبسط فيها يعيشون

 الشديد، الحر أو الشديد للبرد رضهموتع كافية أغطية وجود وعدم األرض، على للنوم األسرى

 االعتقال ومراكز المعسكرات بعض في الساخن الماء وجود وعدم التنظيف مواد قلة إلى إضافة

 داخل والجرذان الحشرات انتشار إلى إضافة المعتقلين أجسام على الجلدية األمراض وانتشار

 .الصحي الصرف مرافق وانكشاف السجون

 وبنيامين وسالم وقدوميم حوارة مثل االعتقال معسكرات في خاصة األسرى ويشتكي

 ثالثة أو مرتين سوى المراحيض باستعمال لهم خالله من يسمح ال الذي النظام من وعتصيون

 ً  . الغرف داخل زجاجات أو براميل في حاجاتهم لقضاء يضطرهم مما يوميا

 األسرى واغلبيه لين،المعتق بمصير تتحكم التي هي اإلسرائيلي الشاباك تعليمات أن كما

 . التنفيذ ووقف الفعلي بالسجن الحكم إلى إضافة عالية مالية غرامات عليهم تفرض

 باهظة مالية غرامة من األسرى على أحكاما تصدر عسكرية محكمة جلسة تخلو ال وتكاد

 أعباء يضيف مما بالسجن تستبدل فإنها دفعها عدم حال وفي تسديدها، األسير عائلة لتتحمل

 إلى يلجأ وبعضهم الغرامات، هذه لدفع يضطرون الذين المعتقلين ذوي على كبيرة صاديةاقت

 مدة سيقضي انه يعني مما المالية الغرامة دفع ذووه يستطيع ال األسرى وبعض المبلغ استدانة

 .السجن في إضافية

 اكزمر إلى 1967 حزيران حرب بعد اإلسرائيلي االحتالل أقامها التي السجون تحّولت وقد

 الفلسطينيون األسرى يتحول أن المحتل وأراد المقاومة، وقواه الفلسطيني الشعب ضد العنف لشنّ 

 إنساني، محتوى كلّ  من مفّرغة كائنات صلة، بأي للبشرية تمت ال كائنات حطام إلى سجونه في

ً  وتشّكل  فإن وبالتالي اإلسرائيلي، السجان إليه رمى بشع مصير وهو وشعبها، نفسها على عبئا

 ما بقدر حضاري، أو إنساني بدافع يكن لم المشنقة لحبل كبديلٍ  الفدائيين لمعاقبة كوسيلة اختياره

 .بشاعته في مفرط بدافع كان

  إسرائيلية كمؤسسة السجن وبرز

 المناسبة، الشروط كافة لها توافرت

 الضرورية المقومات بكامل وتجّهزت

 الالإنساني الهدف هذا تحقيق ألجل

 بشروطه يكن لم وما سطينيين،الفل بحق

 الحد تبلغ لم التي السيئة المعيشية

 شكلٍ  بأي اإلنسانية الحياة من األدنى

 من األشكـال أن يحـقق، فقـد

 اعتقالهم منذ الفلسطيني األسير واجه وعليه الصور، بأبشع تحقّقه أن اليومية المعاملةحاولت 

ً  يعود ال حتى لتحطيمه، ليه،ع باإلجهاز تقضي التي والسياسات الظروف من جملة  بأيّ  إنسانا

 .المعاني من معنى

 

 

 

 اإلسرائيلية االنتهاكات المبحث الثالث: أبرز 

 األسيرة الحركة دخلت 13/9/1993 في أوسلو اتفاقيات توقيع بعد وقعت التي الفترة في

 تثناء،اس دون المعتقلين عن باإلفراج السياسي الجانب نحو مطالبها فترّكزت جديدة، مرحلة

 هذه في األسيرة الحركة مكتسبات على القمعية حملتها صعّدت السجون إدارة أن ولوحظ

  السبعينيات. عهد إلى األوضاع إلعادة المرحلة،

تمرين: لو طلب منك أن تقدم صورة بانورامية ألوضاع 

السجون اإلسرائيلية، وحجم المعاناة التي يالقيها 

 األسرى...ماذا تقول؟
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 :التاريخية الفترة هذه خالل باألسرى الخاصة اإلسرائيلية االنتهاكات يلي وفيما

 عام العسكريون القادة أصدر حيث كبيراً، تصعيداً  اإلداري االعتقال سياسة شهدت -1

 اإلداري االعتقال تجديد وتم الفلسطينيين، بحق إداري اعتقال أمر 1900 لوحده 1997

 سنوات ست من أكثر المعتقلين من عددٌ  وقضى منهم، للمئات ومتكّرر متواصل بشكلٍ 

 .تهمة أية لهم توّجه أو لمحكمة يقدّموا أن دون اإلداري، االعتقال في

 وتحت ألبنائهم، األسرى أهالي بزيارات تتعلّق جديدة سياسة اللاالحت حكومة اتبعت -2

 بالزيارة السماح بعدم تتمثّل الزيارة على جديدة قوانين فرضت أمنية ومبررات ذرائع

 فقط فيسمح األشقاء أما واألوالد، والزوجة واألم األب: األولى الفئة من إال األسير لذوي

ً  16 عن أعمارهم تقل لمن  من المعتقل وأصدقاء أقارب لحرمان أدّى مما ة،بالزيار عاما

 الزيارة. من أشقاء له يوجد وال والديه فقد الذي األسير وحرمان زيارته،

 نقاط ضمن األسرى، أهالي تقلّ  التي الحافالت سير خط تحديد اإلجراءات هذه ويصحب

 طويل سفر شاقم يتحّملون وجعلهم معاناتهم، من زاد مما بتجاوزها، يسمح ال عسكرية وحدود

 .السجون إلى للوصول ومتعب جداً 

 األسرى، تجاه السجون شرطة قبل من العنف استخدام في تصعيداً  المعتقالت شهدت -3

 أو نحوهم، الصوت قنابل وإطالق للدموع، المسيل بالغاز برّشهم عليهم باالعتداء سواء

 .اهالمي بخراطيم األسرى ورشّ  السجن واقتحام عليهم، بالضرب باالعتداء

 المخابرات لرجال وإجازات تصريحات بإصدار علني وبشكلٍ  االحتالل حكومة بدأت -4

 وابتداءً  منهم، اعترافات انتزاع بهدف المعتقلين تعذيب بممارسة لهم يسمح اإلسرائيلية

 فيها تعطي قرارات مجموعة الوزارية واللجنة العليا المحكمة أصدرت 1996 عام من

 التعذيب. باستخدام الشاباك لرجال األخضر الضوء

-1000 مع يحقّق الشاباك أن إلى( بيتسيلم) المواطن حقوق لجمعية السنوي التقرير وأشار

 عامي بين معتقالً  30له  نتيجة استشهد للتعذيب، يتعّرضون منهم% 85 سنوياً، فلسطيني 1500

 شبحال العنيف، الهز أسلوب: المعتقلين تعذيب في المتبعة األساليب ومن ،1988-1999

 .العمالء غرف النوم، من الحرمان الصاخبة، الموسيقى إسماع المختلف، المتواصل

 حيث المعتقلين، بحق صارم عقابي كأسلوبٍ  تصاعدت فقد قديمة، العزل سياسة أن رغم -5

 6 بعضهم وقضى العزل، لمدة زمني سقف تحديد دون طويلة فترات منهم العديد عزل تم

 في المعتقلين من مجموعة عزل سياسة االحتالل بعوات انفرادية، زنازين في سنوات

 حيث والجنائيين، اليهود السجناء مع ومختلطة السجون، سائر عن ومنفصلة بعيدة أقسام

 واستفزازات فيها، والمعيشية الصحية الشروط وتدني هناك، الحياة قسوة تمتاز

 .باستمرار المعزولين على الشرطة رجال واعتداءات

 مما للمعتقلين، الجراحية العمليات إجراء في والمماطلة الطبي همالاإل سياسة استمرت -6

 العالج، في التقصير بسبب منهم عددٍ  واستشهاد صفوفهم، في األمراض لتفاقم أدّى

 الصحي الوضع وازداد الطبي، اإلهمال بسبب أسرى 6 ،1999-1993 بين واستشهد

 عناية وجود وعدم لحركة،ا وقلة الغرف، واكتظاظ اليومية، المضايقات بسبب سوءً 

 .المعتقلين حياة في يومية صحية
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 لالعتقال التاريخية المبحث الثالث: المراحل

 وشاقة طويلة نضاالت األسرى خاض

 واإلنسانية، المعيشية أوضاعهم لتحسين

 داخل واجهتهم التي الذلّ  سياسات ولتحطيم

 التجربة مراحل تقسيم ويمكن السجون،

 :يلي ام إلى لألسرى النضالية

ً  النضال يخوضون األسرى بدأ -1  دفاعا

 تعّرضت التي الوطنية كرامتهم عن

 كيانهم بناء ومحاولتهم للتدمير،

 وتشكيل المنّظم، واالعتقالي المؤسسي

  ونشر والسياسية، التنظيمية األطر

 سبيل في المواجهات خاضوا التي مطالبهم وأبرز صفوفهم، في والفكري السياسي لوعي

 :هي تحقيقها

 .األسرى على واالعتداء الضرب سياسة وقف -أ

 .عليهم المفروضة اإلذاللية القيود إلغاء -ب

 . والشارب الشعر بإطالق السماح -ت

 .  اإلسرائيلية اإلنتاج مرافق في العمل على إجبارهم عدم -ث

 .والقرطاسية الثقافية المواد بإدخال السماح -ج

 .غرفهم داخل واالكتظاظ االزدحام تخفيض -أل

 سجــن كإضـراب ذلك، سبيل في الطعام عن مفتوحة باتٍ إضرا األسرى وخاض

 7 واستمر 5/7/1970 في عسقالن سجن وإضراب يوماً، 11 واستمر 1969 عام الرمـلة

 سجن في الغرف خارج واألبراش المالبس كإلقاء عصيانية احتجاجات خاضوا كما أيام،

 في عليهم سيطر الذي والرعب الخوف حاجز كسر واستطاعوا ،1970 عام عسقالن

ً  للمواجهة واالستعداد النضالية الروح وبرزت االعتقالية، التجربة بدايات  عن دفاعا

 .وحقوقهم وكرامتهم إنسانيتهم

 والقضاء الداخلية، الصفوف تنظيم وبدء اإلسرائيلية، العمل مرافق في العمل مقاطعة -2

ً إ السبع بئر أسرى خاض حيث والتسّيب، االنفالت وحاالت التناقضات على  تحت ضرابا

 عن والتوقّف األهل، زيارة عن باالمتناع 9/7/1973 بتاريخ" العمل عدم حرية" شعار

 أشهر. تسعة اإلضراب واستمر النزهة، لساحة الخروج وعدم العمل،

 ،11/12/1976 في الطعام عن المفتوح التاريخي عسقالن سجن إضراب يعتبر فيما

ً  45 واستمر  المعتقالت، في الحياة شروط تحسين نحو تقالاالع مسيرة في نوعية نقلة يوما

 السجون، في القائدة االعتقالية المؤسسة وترسيخ التجربة نضوج مظاهر من ومظهراً 

 األوضاع تحسين صعيد على المنجزات من الكثير فيه تحقّق حيث

 .لألسرى الداخلية

 

 

 

 

 

 

 1500-1000الشاباك مع  يحقق جهاز

تعّرضون للتعذيب، % ي85سنوياً،  أسير

-1988معتقالً بين  30استشهد نتيجة له 

، ومن األساليب المتبعة في تعذيب 1999

المعتقلين: أسلوب الهز العنيف، الشبح 

المتواصل المختلف، إسماع الموسيقى 

الصاخبة، الحرمان من النوم، غرف 

 العمالء.

 45يعتبر إضراب سجن عسقالن المفتوح عن الطعام، واستمر 

 ً تحسين شروط الحياة في لنقلة نوعية في مسيرة االعتقال  يوما

نضوج التجربة وترسيخ المؤسسة االعتقالية ل المعتقالت، ومظهراً 

تحقّق فيه الكثير من المنجزات على صعيد والقائدة في السجون، 

 .تحسين األوضاع
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ً  احتجاجية معارك األسرى دخل -3  السجون إدارة حاولت منجزات من حقّقوه عما دفاعا

  وإعادة عليها، وااللتفاف سحبها،

 بتاريخ نفحة أسرى دخل حيث متعددة، قمعية أساليب خالل من الوراء إلى األوضاع

21/7/1980  ً ً  إضرابا ً  الطعام عن مفتوحا  األوضاع وتدهور العزل ظروف على احتجاجا

 فيه.

 شعبياً  تفاعالً  ولقيَ  المعتقالت، كافة عّمت شاملة انتفاضة إلى اإلضراب وتحّول

 ً  المنجزات من جملة المعتقلون حقّق أن بعد 16/8/1990 في وتوقّف واسعاً، خارجيا

 الشبابيك على الموجود الصاج واستبدال الطعام، وتحسين األسرة، على كالحصول الهامة

 وغيرها. مغسلة وإدخال غرفة، كلّ  في مرآة وتركيب األهل، لزيارة غرفة وبناء بشبك،

ً  نابلس في جنيد سجن سرىأ دخل كما ً  إضرابا  بتاريخ الطعام عن مفتوحا

ً  13 لمدة 23/9/1984 ً  يوما  إنجازات خالله وتحقّقت القاسية، المعاملة على احتجاجا

 اإلنارة وتحسين االزدحام، من والتخفيف السجون، إلى المذياع إدخال أبرزها نوعية

ً  جنيد أسرى دخل 25/3/1987 وبتاريخ وغيرها، والتهوية ً  إضرابا  الطعام عن مفتوحا

ً  20 استمر  تفريغ بهدف المعتقلين صفوف في الواسعة التنقالت سياسة على رداً  يوما

 .الفاعلة الطاقات من السجون

 سجون وافتتحت اإلسرائيلي، القمع ساد ،1993-1987 األولى االنتفاضة اندالع مع -4

 حيث حياتهم، على وحشية إجراءات وفرضت المعتقلين، الستيعاب عديدة عسكرية

 والمعاملة أوضاعهم، تدهور على رداً  الطعام عن مفتوحة إضرابات سلسلة دخلوا

 باهظ. ثمنٍ  دفع بعد حياتهم، شروط تحسين واستطاعوا لهم، البوليسية

ً  مرة ألول خاضوا كما ً  إضرابا ً  27/9/1992 في جماعيا  العزل، سياسة على احتجاجا

 جماهيرية شعبية وانتفاضات واسعاً، تفاعالً  ولقيَ  يوماً، 15 واستمر أقسامه، بإغالق والمطالبة

 من السجون إدارات ومنع حياتهم، شروط وتحسين حقوقهم، حماية واستطاعوا لهم، مساندة

 .عليها االنقضاض

 

 

 

 

 المضادة المقاومة  

 على عنهم باإلفراج المطالبة السياسية النضاالت بخوض النضالية األسرى تجربة امتازت

 أمنية شروط ووضع المعتقلين، جميع عن اإلفراج الموقعة السياسية االتفاقيات شمولية عدم ضوء

 سياسية مكاسب لتحقيق والمقايضة للمساومة كورقة الستخدامهم المحتل ولجوء عليهم، وسياسية

 .وأمنية

 في وعبّروا المعيشية، المطالب وليس الشامل، التحرر قاعدة على نضالهم انطلق وقد

 عنهم، اإلفراج عمليات على ومقاييس شروط فرض من الشديد استيائهم عن النضالية مخطواته

 المقاومة وقوى 48الـ وفلسطين القدس وأسرى إسرائيليين، قتلوا الذين األسرى استثناء إلى أدّت

 20الـ عن زادت فترات يقضون ممن منهم كبيرة أعدادٍ  احتجاز إلبقاء أدّى ما إفراجات، أي من

 ً  .عاما

 عام لألسرى رقمي لمبحث الرابع: تصورا

 االحتالل سلطات زّجت ،1967 عام غزة وقطاع الغربية للضفة اإلسرائيلي االحتالل منذ

 ولجأ الفلسطيني، الشعب أبناء من اآلالف عشرات االعتقال وطال سجونها، في المعتقلين بآالف
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 بمجموعه الشعب عاش حيث نهم،م الكبيرة األعداد الستيعاب اعتقال معسكرات الفتتاح االحتالل

 عدد نسبة وبلغت االعتقال، إجراءات بيت وكلّ  عائلة كلّ  وعرفت والمعتقلين، األسرى معاناة

ً  بيتٍ  لكلّ  أسير وجود يعني ما ،%25 السكان عدد إلى األسرى  . تقريبا

 فإن االحتالل، تحت الفلسطيني الشعب أوساط في االعتقال حاالت حصر يصعب أنه ورغم

 حالة ألف 27 بمعدل ألفاً، 535 بلغ 1987-1967 عامي بين عددها أن إلى تشير صائياتاإلح

 من مؤبداً، 20 من ألكثر بعضهم أحكام وصلت الفعلي، بالسجن منهم الكثير وحكم سنوياً، اعتقال

 .النساء عشرات بينهم

 بلغ 1987 انتفاضة بداية منذ المعتقلين عدد أن إلى اإلسرائيلية اإلحصائيات أشارت فيما

ً  80 من أكثر اعتقل كما أسيراً، 105.725  ألفاً  20 بينهم من للجيش، تابعة معسكرات في ألفا

 وبلغ حالة، 9.990 حوالي 1990 عام الشهرية االعتقال حاالت معدل وبلغ مرة، من أكثر اعتقلوا

 بينهم المحكومين نسبة وبلغت ،1993 عام 6.500و ،1992 عام 7.350و 1991 عام 9.500

 العام. العدد من%  62

 

 

 

 

 السنوات في المعتقلين عدد تناقص وقد

  اإلفراجات بسبب أوسلو، اتفاقيات تلت التي

  1999 عام حتى عددهم تّمت، وارتفع التي

 معتقالً  2000 ليصل معتقالً، 1500إلى 

 الواسعة االعتقاالت بسبب 2000 عام نهاية

 بتاريخ األقصى انتفاضة اندالع بعد

28/9/2000. 
 

 األسرى معاناة 

 االنتهاكات من للعديد يتعرضون اإلسرائيلية السجون في الفلسطينيون األسرى زال ما

 من بالعديد للقيام عادة تلجأ التي اإلسرائيلية، السلطات أيدي على الالإنسانية والممارسات

ً  التأثير شأنها من التي والقمعية االستفزازية الخطوات  والنفسية شيةالمعي األوضاع على سلبا

 االنفرادي والعزل التحقيق، فترة خالل والتعذيب والشبح القاسي بالتحقيق وتتمثل للمعتقل،

 زيارة من والحرمان الفترة، تلك بعد السجون بين المستمرة والتنقالت المذلة التفتيش وعمليات

 . واألهل الدفاع محامي

 للضغط واألساليب الوسائل مختلف ممارسة إلى" اإلسرائيلي" الشاباك جهاز يلجأ ما وعادة

 بذلك متجاهال للغاية صعبة أجواء في منهم اعتراف انتزاع بهدف ونفسيا جسديا األسرى على

 التي القاسية النفسية األساليب أبرز ومن. اإلنسان لحقوق الدولية والمواثيق األعراف كافة

 ، طويلة زمنية لفترات محيطه عن عزله هو التحقيق فترة أثناء المعتقل بحق الشاباك يمارسها

 :بـ الفترة هذه خالل عادة الشاباك جهاز يقوم حيث

 األحيان بعض في تصل لمدة التحقيق فترة أثناء وزيارته المعتقل مقابلة من الدفاع محامي منع -1

 استصدار إلى الشاباك جهاز يلجأ األحيان من كثير وفي ، متواصلة يوما أربعين من أكثر إلى

 التي القانونية المدة انتهاء بعد" اإلسرائيلية" العليا العدل محكمة من الالزمة لقانونيةا األوامر

 ".اإلسرائيلي" القانون إياها يمنحهم

 حيث محاكمته، يوم بعيد من رؤيته حتى أو موكله مع بالحديث الدفاع لمحامي السماح عدم -2

 محكمة قاضي أمام ليعرض خاصة غرفة في المعتقل إدخال إلى الشاباك جهاز يلجأ ما كثيرا

" اإلسرائيلية" والشرطة الشاباك جهاز مسبقا أعدها التي التهم للمعتقل يوجه بدوره والذي التمديد

الحجارة،  عدد المعتقلين منذ بداية انتفاضة بلغ

ً في معسكرات  80أسيراً، كما اعتقل 105.725 ألفا

في عام ألفاً اعتقلوا أكثر من مرة، و 20لجيش، منهم ا

، 9.990بلغ معدل حاالت االعتقال الشهرية 1990

، 1992عام  7.350والتالي،  عامفي ال 9.500و

، وبلغت نسبة المحكومين بينهم 1993عام  6.500و

 % من العدد العام. 62
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 دون التمديد محكمة ببروتوكول الحقا الدفاع محامي ليفاجأ. التحقيق الستكمال الحقا وتمديده

 . معه الحديث أو موكله رؤية من التمكن

 ذمة على توقيفه تمديد محكمة يوم معه الحديث أو" بعد عن ولو" رؤيته من تقلالمع أهل منع -3

 .التحقيق

 العليا العدل محكمة طريق عن الدفاع محامي من عدد يستصدرها التي القرارات على التحايل -4

 بين للمعتقل المستمر التنقل عملية خالل من موكليهم زيارة منع إجراء في للطعن" اإلسرائيلية"

 .وزيارته المعتقل احتجاز مكان تحديد صعوبة وبالتالي" اإلسرائيلية" واالعتقال التوقيف كزمرا

 على يزيد ما أن اإلنسان لحقوق الدولي التضامن مؤسسة لدى المتوفرة المعطيات وتشير

 زاد متفاوتة ولمدد التحقيق أثناء زيارة منع قرارات بحقهم استصدرت المعتقلين من%( 85)

 متواصل. بشكل يوما( 40)لـا على بعضها

 بحق" اإلسرائيلية" السلطات انتهجتها التي األساليب أبرز أحد اإلجراء هذا ويعتبر

 األسرى من اعترافات النتزاع منها مسعى في األقصى انتفاضة فترة خالل الفلسطينيين األسرى

 في االحتالل ضد المتصاعدة الفلسطينية المقاومة وضرب الفلسطينية االنتفاضة تصاعد من والحد

 .المحتلة الفلسطينية المناطق

 الدولية واألعراف للمواثيق صريحة ومخالفة صارخا انتهاكا اإلجراءات هذه مثل وتعتبر

 األسرى بمعاملة الخاصة جنيف واتفاقية التعذيب مناهضة اتفاقية مقدمتها وفي اإلنسان لحقوق

 .الثالثة جنيف يةاتفاق في الواردة( 17) ،(14) ،(13) للمواد والسيما

 انتزاع في القانونية غير التعذيب وأساليب للممارسات المستمرة اإلدانات من بالرغم -5

 في" اإلسرائيلية" العليا العدل محكمة عن قرار صدور من الرغم وعلى المعتقلين من االعترافات

 التعذيب تمارس التز ما" اإلسرائيلية" األمن أجهزة أن إال التعذيب، أساليب من يحد 1999 العام

 باألسرى والتنكيل التعذيب أعمال تزايدت وقد الفلسطينيين، األسرى بحق النفسي والضغط

 . الحالية األقصى انتفاضة خالل الفلسطينيين

 أن بعد عليه وتصادق التعذيب تجيز التي العالم في الوحيدة الدولة" إسرائيل" وتعتبر

: على فيه( 7/4) المادة تنص والذي" النداو" نةلج تقرير على اإلسرائيلي الكنيست صادق

 وإذا ،..الحيلة واستخدام الجسدي، الضغط وليس باألساس، النفسي الضغط أساليب على التركيز"

 مدى بشان واحتفظ"  معقولة بدرجة الجسدي الضغط استخدام من مانع فال أساليب هكذا فشلت

 .سري فهرس في المعقولة الجسدية الضغوط

  ةـخاص وزارية ةـلجن يستالكن وفوض

  المخابرات لجهاز أذون إعطاء صالحية

 المشار الوزارية اللجنة من بقرار زمنية فترة كل وتحدد التعذيب، من قاسية أشكال لممارسة

 الشاباك وجهاز" اإلسرائيلية" للشرطة 1994 عام اإلسرائيلية الحكومة سمحت وقد إليها،

 . الفلسطينيين استجواب في صارمة أساليب باستخدام

 نسبة أن إلى اإلنسان لحقوق الدولي التضامن مؤسسة لدى المتوفرة المعطيات وتشير

 إلى تعرضوا قد الحالية األقصى انتفاضة خالل اعتقلوا والذين الفلسطينيين المعتقلين من كبيرة

 يعني ما كاذبة، كانت ولو حتى بالقوة منهم اعترافات النتزاع كبير بشكل وجسدية نفسية ضغوط

 المواثيق كافة تنتهك باألسرى والتنكيل التعذيب لسياسة باستخدامها" اإلسرائيلية" السلطات أن

 والعهد التعذيب، مناهضة واتفاقية اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن السيما األمر، هذا تمنع التي

 .جنيف واتفاقية والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي

 إلى الفلسطينيين المواطنين من عدد تحويل إلى" اإلسرائيلية" السلطات عمدت -6

 سرية، ملفات بوجود متذرعة متتالية، لفترات لبعضهم االعتقال مدة وتجديد اإلداري االعتقال

 وتجديده اإلداري االعتقال سياسة من اتخذت وقد الدولية، واألعراف القوانين كافة بذلك متجاهلة

 ً  اعتقاله مدة النتهاء نفسه المعتقل فيه يعد الذي الوقت ففي تقلينالمع رقاب على تسلطه سيفا

يب التركيز على أسالبلجنة "النداو"  تطالب

، واستخدام ضد المعتقلينالضغط النفسي 

الحيلة، وإذا فشلت فال مانع من استخدام 

ن أبشواحتفظ ، الضغط الجسدي بدرجة معقولة

 !!في فهرس سري اهامد
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 لفترة اعتقاله فترة بتمديد المعتقل إدارة تقوم ودراسته أعماله ومزاولة وذويه أهله إلى والعودة

ً  يشكل الذي األمر جديدة، ً  ضغطا  . وذويه للمعتقل نفسيا

 الفلسطينيين اإلداريين قلينالمعت فمعظم اإلنسان ضد جريمة هو اإلداري االعتقال إن

 عليها يعاقب مخالفات أو أمنية تهم أي ضدهم تثبت ولم التحقيق من طويلة لفترات تعرضوا

( 42) المادة والسيما اإلنسان لحقوق الدولية المعايير أبسط مع تتنافى تعسفية سياسة وهو القانون،

 أنه على تنص والتي اإلنسان حقوقل العالمي اإلعالن من( 9) والمادة الرابعة جنيف اتفاقية من

 ". تعسفياً  نفيه أو حجزه أو إنسان أي على القبض يجوز ال"

 وسوء اإلهمال سياسة من" اإلسرائيلية" السجون في الفلسطينيون األسرى يعاني -7

 من العديد بين وتنتشر للخطر، حياتهم ويعرض معاناتهم من يزيد الذي األمر الصحية، الرعاية

 والضغط المعدة قرحة وأمراض الصدرية وااللتهابات الجلدية األمراض لفلسطينيينا المعتقلين

 الصدرية. واألزمات النظر وضعف والسكري والقلب

 من العديد وانتشار المناسبة الصحية الرعاية لسوء نتيجة إال هي ما األمراض وهذه

 انتشار على يساعد كما ية،الكاف واإلنارة للتهوية والزنازين الغرف وافتقار والزواحف الحشرات

 .المقدم الطعام وجبات ورداءة سوء األمراض

 للضغط وسيلة العالج تقديم في التسويف سياسة من" اإلسرائيلية" السلطات اتخذت لقد

 خالل من أو للمرضى الالزم العالج تقديم عدم طريق عن والسيما الفلسطينيين المعتقلين على

 ".اإلسرائيلية" لألدوية واالختبار للتجارب حقوالً  جعلهم من أو المستشفيات إلى تحويلهم عدم

 ضد" اإلسرائيلية" السجون إدارة إليه تلجأ الذي العقاب أنواع أقسى من العزل يعتبر -8

 ضيقة معتمة زنزانة في منفرد بشكل المعتقل احتجاز يتم حيث والعرب، الفلسطينيين األسرى

 صحية مضاعفات يسبب مما المعتقلين، باقي مع اللتقاءبا له يسمح وال الزمن من طويلة لفترات

 . المعتقل على خطيرة ونفسية

 في االعتقال مسيرة امتداد على الفلسطينيين األسرى بحق العزل سياسة مورست ولقد

 العزل زنازين في الفلسطينيين المعتقلين من بالعشرات زج ولطالما ،"اإلسرائيلية" السجون

 ما على األسرى واحتجاجات الحالية األقصى انتفاضة استمرار معو طويلة، زمنية ولفترات

ً  السياسة هذه باتت المحتلة، الفلسطينية األراضي في يحدث ً  نهجا  في التشريعية السلطة تقره منظما

 . به الخاصة والقوانين واإلجراءات الخطط له وتضع التنفيذية السلطة وتطبقه" إسرائيل"

 زيارة على التضييق إلى ترمي سياسة انتهاج على" يةاإلسرائيل" السلطات دأبت -9

 العراقيل من العديد ووضعت" اإلسرائيلية" السجون داخل ألبنائهم الفلسطينيين المعتقلين أهالي

 تسمح لم الفلسطينية المدن على الحصار وتشديد األقصى انتفاضة اندالع ومع ذلك، لتحقيق

" اإلسرائيلية" السجون في المعتقلين أبنائهم بلقاء المعتقلين ألهالي" اإلسرائيلية" السلطات

 معاناة زاد مما األيام، هذه حتى الفلسطينية األراضي على والمفروض الشامل بالحصار متذرعة

ً  وأثر والمعتقلين األسرى  . وذويهم نفسياتهم على سلبا

  المعتقلين قضية تفاعالت المبحث الخامس:

 أو الفلسطيني، اإلنسان اقتالع لمحاوالت ،"سرائيلياإل" االحتالل قهر أداة هو االعتقال

 باألساس هو والتحقيق السجون فصراع عزيمته، من والحد إرادته على التغلب أو مقاومته تفكيك

 من% 25 من أكثر أن أولي رقمي استطالع خالل من ويثبت وأدمغة، إرادات صراع

 النساء جملة العامة النسبة من استثني وإذا مرات، أو مرة لالعتقال تعرض البالغين الفلسطينيين

 .لالعتقال أبنائه أحد تعرض فلسطيني بيت كل أن تؤكد مهّولة نسبة أمام فإننا واألطفال،

 طوال ومفتوحا ساخنا بقي الذي الملف هذا حول السياسي الحديث خالل من اليوم ويتجدد

 أجندة في ثانوي الملف هذا أن الظن من الرغم وعلى ،"اإلسرائيلي" االحتالل مع الصراع سني

ً  الماضية، العشر السنوات في ثبت أنه إال الفلسطيني، الصراع  أنه التسوية، اتفاقات إبان خصوصا

 على روحها وضعت بنخبة يتعلق ألنه المركزية، الملفات بمستوى يصنف أن يحق عاجل ملف
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 خالل من وأصدقها اركالمع أجلى في معه الصراع وإدارة المحتل لمقاومة نفسها ونذرت أكفها،

 .االيجابية المقاومة

 

 

 

 السياسية االتفاقات مساوئ 

 ثبت وطابا، القاهرة من تاله وما أوسلو بعد ما وحتى مدريد تلت التي التفاوض سنوات طوال

 الفلسطيني التفاوضي التراجع ومقدار جهة، من األسرى قضية في" اإلسرائيلي" التالعب حجم

 إال المعتقلين، لقضية معالجات حول طابا اتفاقية في ورد ما نصوص سوء ورغم مقابلة، جهة من

 في العالية األحكام ذوي من أسير 1300 وبقي األسرى، جميع عن يفرج ولم تطبق لم أنها

 من كجزء سجنهم إنهاء المتتالية االتفاقات افتراض رغم المعتقلة، الفئات أهم وهم السجون،

 تكرست إنها بل سوئها، على النصوص في تكن لم لألسف شكلةالم أن يعني ما الجارية، التسوية

 : التالي خالل من التفاوضية بالوقائع

 مجرمين باعتبارهم المعتقلين، لوضعية الجنائي" اإلسرائيلي" المنطق مع التعاطي: أوال

 االتفاقات خالل من بالتشريف وليس المساومات من كجزء خروجهم خالل من مناضلين وليسوا

 .نزاع أو صراع نهاءإ كحالة

–األمني المستوى حددها التي التصنيف آليات مع الفلسطيني التفاوضي التعاطي: ثانيا

 فآلية سوئها، على طابا اتفاقية حددتها التي المعايير آلية خالل من وليس ،"اإلسرائيلي" السياسي

 أو بالقتل شاركوا.. تلوايق لم أو قتلوا الذين: التالي حسب المعتقلين صنفت" اإلسرائيلية" التصنيف

 ،67 أو 48 فلسطين من هو من بها، قابلة أو ألوسلو رافضة تنظيمات من هو من يشاركوا، لم

 .بعدها وما أوسلو، قبل ما أسرى

 من كجزء جديد اتفاق كل عند المعتقلين عن اإلفراج قضية" إسرائيل" استخدمت: ثالثا

 اتفاقية كل تنتهي كانت بحيث حولها، فاوضللت الفلسطيني المفاوض وجر التفاوضية أوراقها

 الرأي وخداع" اإلسرائيلي" المظهر لتجميل اتفاقات سبع من تبعها وما أوسلو من بدءا جديدة

 .والدولي العربي وبالتالي الفلسطيني العام

 ضد حملتها من اإلعالم أعين عن وبعيدا داخلي بشكل" إسرائيل" استمرت: رابعا

 :التالي خالل من المعتقل وخارج ضدهم داخل أساليب عدة باستخدام الفلسطينيين

 1997 عام: اإلداري االعتقال -أ

 إداري اعتقال أمر 1900 أصدرت

 المعتقلين لبعض باستمرار تجدد

 فترة إلى بعضهم وصل بحيث

 أو تحقيق دون سنوات الست تتجاوز

 على االعتماد فقط محاكمة، أو تهمة

 ما وتحت األمني، الجهاز قناعات

 .السري الملف مىيس

 إال األسير لذوي بالزيارة السماح بعدم مثال تمثّلت: المعتقلين أهالي بحق إنسانية ال إجراءات -ب

 أعمارهم تقل لمن فقط فيسمح األشقاء أما األوالد و الزوجة و األم و األب هي و األولى الفئة من

ً  16 عن  .عاما

 بممارسة بموجبها لهم سمح الصهيوني اكالشاب لرجال وإجازات تصريحات إصدار: التعذيب -ج

 بين التعذيب نتيجة استشهد منهم، وقد اعترافات انتزاع بهدف الفلسطينيين المعتقلين تعذيب

  فلسطينياً. معتقالً  30 ،1999 – 1988

: لم تتمكن المفاوضات تمرين

الفلسطينية اإلسرائيلية من تحريك جاد 

وحقيقي لمعاناة األسرى بفعل جملة من 

...........، العوامل، أهمها: ......

 ،.................... ،....................

.................. 
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 العنيف، الهز أسلوب: المعتقلين تعذيب في التحقيق رجال اتبعها التي األساليب ومن

 النوم، من الحرمان الصاخبة، الموسيقى القرفصاء، جلسة ختلفة،م بأشكال المتواصل الشبح

 .العمالء غرف

 عقابي كأسلوبٍ  1993 عام بعد تصاعدت فقد قديمة سياسة العزل سياسة أن رغم: العزل -د

 تحديد دون طويلة فترات المعتقلين من العديد عزل تم حيث الفلسطينيين المعتقلين بحق صارم

 .انفرادية زنازين في سنوات 6 األسرى بعض قضى ثحي العزل لمدة زمني سقف

 الطعام عن مفتوحة إضرابات بسلسلة بالقمع والممعنة الجديدة اإلجراءات هذه على المعتقلون رد

 تجاوباً  اإلضرابات هذه ولقيت اإلنسانية، أوضاعهم وتحسين السجون من التحّرر هدف لتحقيق

 ً ً  شعبيا  :هاأهم ومن الفلسطيني الشارع في واسعا

ً  األسرى خاض 4/5/1994 بتاريخ -1 ً  إضرابا  القاهرة اتفاقية توقيع إثر على الطعام عن مفتوحا

ً ( أوالً  أريحا - غزة)  آالف خمسة عن باإلفراج المتعلق الشق بها نفّذ التي اآللية على احتجاجا

ً  كان و االتفاق، حسب فلسطيني أسير  .. أيام 3 استمر قصيراً  إضرابا

ً  األسرى دخل 21/6/1994 بتاريخ -2 ً  إضرابا  سراح إطالق) شعار تحت و الطعام عن مفتوحا

ً  18 استمر وقد( استثناء دون األسيرات و األسرى جميع  السياسية قضيتهم لتحريك وجاء. يوما

 ..28/9/1995 طابا مفاوضات قبل

ً  األسرى خاض 18/6/1995 بتاريخ -3 ً  إضرابا  قيام رإث على أيام 10 استمر الطعام عن مفتوحا

ً  سجيناً  150 عن باإلفراج" إسرائيل"  اتفاقية وفق أسيراً ( 750) عن اإلفراج صفقة ضمن جنائيا

 . للمنطقة كلينتون زيارة وعشية ريفر واي

ً  األسرى خاض 5/12/1998 بتاريخ -4 ً  إضرابا ً  30 استمر الطعام عن مفتوحا ً  يوما  احتجاجا

 .الفلسطينيين المعتقلين أهالي زيارات على المذلّة والشروط والقيود العزل سياسة على

 انتفاضة معه ترافقت شهر، من أكثر استمر إضرابا المعتقلون خاض ،2000\6\10 بتاريخ -5

 .الفلسطيني الجوع انتفاضة اسمها فلسطينية

 

 عن اإلفراج زالت وال" إسرائيل" اشترطت: خامسا

 على التوقيع التسوية صفقات إطار في معتقل أي

  فيه يقر تعهد

 ذلك أن ورغم ثانية، جهة من التسوية اتفاقات في وقبوله جهة، من الفلسطينية للمقاومة باستنكاره

 ونضاله ذاته المعتقل ينكر أن في أوال تتجلى خطورته أن إال واالعتقاد، الرأي حرية في مس

 اهاتاالتج إحراج وثانيا اإلذالل، بقصد" اإلسرائيلية" المحاوالت هذه كانت وبالتالي ووطنه،

 فقط وليس االعتقاد ممارسة يعاود من ضد يستخدم قانوني مستمسك أنها واالهم ألوسلو، الرافضة

 النضال.

 كل عن باالمتناع أتعهد... الهوية رقم.... أدناه الموقع أنا: "كالتالي التعهد هذا نص وكان

 هو الوثيقة ههذ على التوقيع بأن المعرفة تمام أعرف أنني أعلن كما والعنف اإلرهاب أعمال

 التي السالم مسيرة مفاوضات إطار في تم قد اإلفراج هذا بأن وأعلم السجن من إلخراجي شرط

 في عليه التوقيع تم الذي المبادئ إعالن لتنفيذ الفلسطينية التحرير ومنظمة" إسرائيل" بين أدعمها

13/9/1993." 

 الهدنة لقبول المقاومة فصائل موقف حسمت التي السر كلمة المعتقلين قضية باتت وهكذا

 شمولي مبدأ بالمناسبة، وهذا العالية، األحكام ذوو والسيما المعتقلين مجمل عن اإلفراج باشتراط

 :حيث من للفلسطينيين بالنسبة السياسية أهميته مدى" إسرائيل" تدرك

  بالتعليق، المعقول الوحيد الثمن كونه العسكرية العمليات تعليق استمرار -1

  الداخلية، العالقات تينتم أو تصدّع -2

 .القطاعات كل مع مباشر تماس على كونه الشعبية حساسيته -3

تمثلت اإلجراءات اإلسرائيلية    

التعسفية بحق األسرى في االعتقال 

                                                                     اإلداري، والمضايقات في زيارات 

 ، والعزلاألهالي، والتعذيب
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 من تساهم شكلية قضية الفلسطينيين األسرى قضية اعتبرت طرفها من سلطات االحتالل

 الفلسطيني التسوية تيار ومساعدة التسوية، تجاه جديتها واثبات الدولية سمعتها بتحسين خاللها

 لعدة المعتقلين عن اإلفراج في بعيدا تذهب لن وهي الفلسطيني، لرسميا الخط يقوده الذي

 :النوع هذا من جوهري بقرار تحيط إشكاالت

 امنيا إشكاال فعليا يعني المعتقلين العسكريين القادة نخبة إخراج كون: أمنية تعقيدات -1

 بيرخ منهم واحد فكل" إسرائيل" على وأعسر أشد انتفاضة بإيجاد كفيال" إسرائيل"لـ

 .خلفه من العشرات وتدريب وتجييش بل أمنها، زعزعة على قادر عسكري

 يستهدف سياسي كتكتيك المعتقلين ورقة تستخدم" إسرائيل" كون: سياسية تعقيدات -2

 اإلفراج في ملزمة نفسها ترى ال فإنها المصيرية، الحقوق على الفلسطينيين مساومة

 .االنواي حسن إطار في إال المراحل من بأي عنهم

 لعدم كتلك خطوة تجاه الحذر بشديد يتسم الحاكم، اليميني االئتالف كون: حزبية تعقيدات -3

 الحكومة وضعتها التي واالشتراطات التعقيدات حجم ولعل الفلسطينية، بالنوايا ثقته

 أن رغم وأمنيا، ونفسيا قانونيا ذلك تعقد تظهر المعتقلين عن لإلفراج" اإلسرائيلية"

 جهاز أفضل معايير باألصل هي" اإلسرائيلية" الحكومة على ضتعر التي المعايير

 .الشاباك جهاز ،"إسرائيلي" أمني

 عشرين، وتعتقل عشرة عن فتفرج االعتقال الستمرار" إسرائيل" تلجأ: الدوار الباب -4

 أنها واالهم ثانية، جهة من ل خرين ورادعة جهة، من قائمة األمنية قبضتها تبقي بحيث

 كلما عنهم اإلفراج من يمكنها هامشيين معتقلين وجود ميزة" ائيلإسر" على ستعوض

 .دواليك وهكذا...  جديدة نية حسن مبادرات إلى احتاجت أو الضغط اشتد

  بانورامية صورة.. المبحث السادس: السجون

 اآلالف اعتقال على 1948 العام في لفلسطين احتاللها منذ الصهيوني االحتالل سلطات دأبت

 800اآلن  حتى االحتالل بدء منذ الفلسطينيين األسرى عدد بلغ فقد الفلسطيني، الشعب أبناء من

 األراضي في الفلسطيني الشعب أبناء من% 20 من اكثر نسبته ما أي فلسطيني مواطن ألف

 .المحتلة

 كافّة على موّزعة توقيف ومركز معتقالً  20 في وعربي فلسطيني آالف أسير 8 ويقبع

 غرف فيها البريطاني، أو العثماني العهد في بُني المعتقالت هذه وبعض ،المحتلّة األراضي

 . المشروعة غير بالطرق منهم االعترافات وسلب باألسرى اإليذاء إليقاع تُركت متعفّنة وزنازين

 اإلسرائيلية المركزية المعتقالت قائمة بأهم
 

 نفحة معتقل عسقالن معتقل معتقل الرملة

 هداريم معتقل      تلموند معتقل     شّطة معتقل

 السبع بئر معتقل   النقب معتقل     مجدّو معتقل

 

 :فهي المعتقالت أما التوقيف، ومراكز المركزية المعتقالت على األسرى ويتوّزع

 المحتلّتين والرملة اللد مدينتي بين الطريق منتصف في الرملة معتقل يقع :الرملة معتقل -1

 1984 عام حتى وكان. عالية بأسوار محاطة محّصنة ةقلع عن عبارة وهو ،1948 عام

 والداخلية الخارجية للوفود مزاراً  كان ولهذا القمعية وسائله في النموذجي المعتقل يُعتبر

 .السواء على
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 المعتقل إدارة عاملت وقد ،1967 عام لالحتالل األول اليوم منذ المعتقل هذا وقد دُّشن

ً  وذلك جداً  وحشي بشكل األسرى  إلى الهادفة العاّمة المعتقالت سلطات سياسة على جريا

ً  والمعتقلين األسرى تصفية ً  ماديا  . ومعنويا

 العزل – نيتسان – إلياهو معاليه – المعبار – المستشفى: ))هي أقسام عدّة من ويتكّون

 موّزعين أسيراً  90 حوالي المعتقل هذا في اآلن يقبع((. النساء – ترتسا نفي – الخيام –

 بشكل تقيم حالة 15 منهم أسيراً  25 حوالي المعتقل مستشفى في يقبع كما أقسام، عدّة على

 .أسيرة 66 حوالي النساء معتقل في يقبع كما دائم،

 أحد وهو المجدل، مدينة جنوبي المحتلّة، العربية عسقالن مدينة في يقع: عسقالن معتقل -2

 بتاريخ الفلسطينيون األسرى ّشنهد 1936 عام البريطانيون أقامها التي العسكرية المراكز

 المقاومة أسرى بحق التعذيب تمارس التي المعتقالت أعنف من ويُعتبر. 11/2/1969

 إلى إضافة الشائكة باألسالك محاط أمتار ستّة نحو يرتفع سور به ويحيط الفلسطينية،

 تدخلها ال رطبة زنازينه. سنة 15 عن أحكامهم تقلّ  ال أسيراً  550 وفيه المراقبة، أبراج

ً  وغرفه مرتفعة والحرارة الشمس، أشعة  .مزدحمة دائما

 بئر مدينة عن كلم 100 حوالي الصحراوي نفحة معتقل يبعد: الصحراوي نفحة معتقل -3

 وأقساها، الصهيونية المعتقالت أشدّ  من المعتقل ويُعدّ  القدس، مدينة عن كلم 200و السبع

ً خصّ  استُحدث أنه عرفنا إذا ذلك في غرابة وال  من الفلسطينية القيادات لعزل يصا

 قديم أحدهما بناءين من نفحة معتقل ويتكّون. التدريجي للموت وإخضاعهم األسرى

 وتّجار الجنائيين للمعتقلين المخّصص األميركي الطراز على ُصّمم جديد واآلخر

 صحراوي معتقل وهو. للغاية شديدة أمنية بتحصينات المعتقل هذا ويحاط المخدّرات،

ً  جداً  وحارّ  شتاء ردبا  األحكام ذوي من أغلبهم أسيراً  660 حوالي فيه اآلن ويقبع. صيفا

 الذي سالمة حسن الفلسطيني األسير الماضي مارس/آذار حتى فيه يقبع كان. المرتفعة

 . إضافية سنة 25و مؤبّداً  45 وهو العبرية الدولة تاريخ في حكم أعلى على حاز

 على السبع بئر مدينة جنوب كلم 5 بعد على السبع بئر معتقل يقع: السبع بئر معتقل -4

 بتاريخ السجن هذا افتتح وقد. صحراوية منطقة في إيالت(( الرشراش أم)) طريق

 إلى جذوره وتمتد أمتار( 9-8) بين ارتفاعه يتراوح سور بالمعتقل ويحيط ،3/1/1970

 يصعب بحيث تمّوجم بشكل أقيم وقد أنفاق، عبر الهروب لمنع األرض تحت أمتار ثالثة

 عالية أبراج ثمانية االحتالل سلطات أقامت وقد. شائك شريط بالمعتقل ويحيط تسلّقه،

 الرئيسي البرج عدا مربعاً، متراً  عشرين حوالي برج كلّ  مساحة السور فوق للمراقبة

 ئرب معتقل في يقبع مربعاً، متراً  ثالثين مساحته تبلغ الذي للمعتقل الكبير الباب فوق المقام

ً  السبع  .أسيراً  80 حوالي حاليا

 الحرارة حيث طبرية، بحيرة جنوبي بيسان غور في المعتقل هذا يقع :شط ة معتقل -5

 جدار بالمعتقل ويحيط. مئوية درجة 40 من ألكثر الصيف فصل في تصل التي المرتفعة

 ستّة وأبراج شائك سياج يعلوه م3.70 إلى ارتفاعه يصل المسلّح اإلسمنت من عال

ً  المعتقل في ويحتجز االنفرادية الزنازين فيه وتنتشر راقبة،للم  .أسيراً  240 نحو حاليا

 القديمة الطريق على ونتانيا طولكرم مدينتي بين الممتد الخط جنوبي يقع: تلموند معتقل -6

 واليهود، العرب من لألحداث خّصيصاً  المعتقل هذا شُيّد وقد. الخضيرة إلى المؤدّية
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 عال سور بالمعتقل يحيط. اإلناث لألحداث وآخر الذكور لألحداث سمق: قسمين إلى ويقسم

ً  المعتقل في يُحتجز. للمراقبة عالية أبراج وأربعة أمتار، لثالثة ارتفاعه يصل  عدد حاليا

 . عشرة السادسة سنّ  دون األسرى الفلسطينيين األطفال من كبير

ً  حديث معتقل وهو وند،تلم معتقل من مقربة على هداريم معتقل يقع :هداريم معتقل -7  نسبيا

 باألساس أنشئ وقد دائري شكل على أقسامه األميركية، المعتقالت نظام على أُّسس

ً  افتتح أنه إال مدني، كسجن ً  الحقا ً  قسما  أُدخل وقد. الفلسطينيين األمنيين باألسرى خاصا

. 1999 أكتوبر/أول تشرين شهر في إليه الفلسطينيين األمنيين األسرى من فوج أول

 صغيرة غرفة 40 من المكّون( 3) رقم قسم في الفلسطينيون األمنيون األسرى ويُحتجز

 أسيراً  240 هداريم معتقل في األسرى عدد ويبلغ. األسرى من اثنين منها غرفة كلّ  تضمّ 

 ".إسرائيل" أمن على كخِطرين يُصنّفون والذين المرتفعة األحكام ذوي من

 من ويتكّون بيتونيا، قرب هللا رام جنوب كلم 4 دبع على يقع: العسكري عوفر معتقل -8

 وضمّ  بيتونيا، معتقل يُسّمى وكان 1988 سنة أنشئ أسير، 1000 لـ ويتّسع أقسام عشرة

 جديدة أقسام خمسة بزيادة افتتاحه أعيد 2002 عام مارس/آذار وفي أقسام، خمسة وقتها

  الفلسطينية. المدن اجتياحات أعقاب في خاّصة

 أسيراً  750 حوالي اإلحصائيات آخر حسب عوفر معتقل في ألسرىا عدد ويبلغ

 ً  حسب لألسرى تُقدّم أن يجب التي الخدمات أقلّ  ومن النفسي، الضغط من يعانون فلسطينيا

 . الحرب أسرى بحقّ  الدولية االتفاقيات

 يتعذّر مما زجاج، خالل من واألسير المحامي بين الفصل إلى المعتقل إدارة وعمدت

 هذه لتعطيل المعتقل إدارة من المتكّررة المحاوالت إلى إضافة إفادته، على ألخيرا توقيع

 . مقصود بشكل المحامين عمل االحتالل يعيق وبذلك دقائق، عشر تتعدّى ال التي الزيارات

 على بالعادة يقتصر مرض ألي العالج ألن الطبي اإلهمال من األسرى يعاني وكذلك

ً  أن أكامول(، كما) حبّة  وهذا مّرة، من أكثر لهم ُجدّد اإلداريين من معتقليه من كبيراً  عددا

 . الدولية واألعراف والمعاهدات للقانون مخالف االعتقال من النوع

 يعاني حيفا، منطقة ويتبع عامر ابن مرج منطقة في مجدّو معتقل يقع: مجد و معتقل -9

 لألسرى مجدّو معتقل تتاحاف تمّ  وقد. المرتفعة والرطوبة الحار جّوه من فيه المعتقلون

 ذلك قبل فيه يقيم كان حيث ،1988 عام من مارس/آذار شهر في الفلسطينيين األمنيين

 مفتوحة أقسام خمسة منها أقسام ستّة به ويوجد لبنانيون، ومعتقلون يهود جنائيّون

 . فقط غرفتان والسادس(( خيام))

 عدد يبلغ. لمعتقالتا مصلحة وليس الصهيوني الجيش سلطة مجدّو معتقل ويتبع

ً  المنخفضة األحكام ذوي من معظمهم معتقل 1200 نحو فيه المعتقلين  باإلضافة نسبيا

 . اإلداريين المعتقلين من عدد إلى

ً  260 المعتقلين بين من ً  طالبا  اسم عليها أطلقوا جامعة األسرى لهم أنشأ جامعيا

 لهم وتعدّ  الجامعات في الدارسين بالطالب تهتم حيث السالم، عليه(( يوسف جامعة))

 مع شهادته وتُعادل األسرى، ضمن متخّصصين أساتذة عبر واالختبارات المسابقات

 . الفلسطينية الجامعات

 قيام وبعد 1987 عام األولى االنتفاضة اندالع مع(: 3أنصار) الصحراوي النقب معتقل -10

 قوات قامت يين،الفلسطين المواطنين صفوف في جماعية اعتقال بحمالت االحتالل قّوات

 معتقل غرار على ُصّمم الذي( 3 أنصار) النقب معتقل بافتتاح 1988 عام االحتالل
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 عام في افتُتح الذي غّزة في( 2 أنصار)و ،1982 عام افتُتح الذي لبنان جنوب في أنصار

 إلى قُسّم حيث األصعب، هي المعتقل في الحياتية الظروف كانت الوقت ذلك في ،1987

 عن عبارة قسم وكلّ  أسير، 1500 من ألكثر منها الواحد يتّسع كبيرة أقسام خمسة

 منها. الخروج الطيور على يصعب أقفاص مجموعة

 فيها سقط طويلة نضاالت األسرى خاض المعتقل هذا في الصعبة الحياة لظروف ونظراً 

 معتقل في ىاألسر عدد ويبلغ. المعتقل إدارة من حقوقهم انتزاع من األسرى بعدها تمّكن شهيدان،

 حيث من المعتقالت أسوأ من النقب معتقل ويُعتبر. طفالً  166 منهم معتقالً  950 حوالي النقب

 . الحياتية والظروف اإلدارة معاملة

 منها نوجز المحتلّة، األراضي كافّة في وتتوّزع األخطر وهي: والتحقيق التوقيف مراكز 

 :يلي ما

ً  20-15 لـ يتّسع قيلية،وقل نابلس بين يقع": قدوميم" توقيف مركز -1  عبارة وهو شخصا

 ألشد األسرى فيه يتعرض األخرى، المعتقالت إلى التحويل لحين توقيف مركز عن

 أربعة أمضيت لقد" نزال حسام المحّرر األسير يقول. والتنكيل والذل التعذيب أنواع

ً  عشر  مركز في هاشاهدت التي المعاناة أن إال السابق، في الصهيونية المعتقالت في عاما

 ". السابقة السجن فترة معاناة تفوق" قدوميم"

ً  باردة منطقة في يقع: عصيون كفار معتقل -2  أشدّ  فيه األسرى يعاني. لحم بيت جنوبي جدا

 يوجد وال وضيّقة، وانفرادية صغيرة فيه الموجودة والزنازين والتنكيل، التعذيب أنواع

 لهذا فارغة بالستيكية زجاجة افيه توضع األحيان بعض وفي الحاجة، لقضاء مكان

 . الغرض

 ،"األخضر الخط" الغربية الجهة من جنين مدينة مدخل على يقع: سالم توقيف مركز -3

 . معتقل بمثابة جعله المعتقالت ازدحام أن إال معتقالً، ال توقيف مركز ويعتبر

 هي حدةوا( بطانية) لهم معتقلين ستّة واحدة كلّ  في جداً، صغيرة غرف ثماني فيه يوجد

ً  ويفطرون والفراش، الغطاء  ألتفه ويُضَربون والعشاء، الغداء على وهكذا واحدة لبن بعلبة جميعا

 . زجاجات وإنما الزنازين في حّمامات توجد وال األسباب

 حوالي فيه يقبع. واحداً  كليومتراً  المدينة عن ويبعد نابلس مدينة جنوب يقع: حوارة معتقل -4

 المعتقلين من عدد فيه ويوجد هواء، وال شمس الثمانية فهغر إلى تصل ال أسيراً، 60

 بشلل مصاب نابلس من لبادة عنان األسير منهم جداً، صعبة مرضية حاالت يعانون

 . نصفي

 نقل وسائل أية إليها تصل ال نائية منطقة في هللا رام مدينة شمالي يقع: إيل بيت معتقل -5

ً  إال هاإلي الوصول يمكن ال حيث عسكرية، منطقة ألنها  يقع حيث األقدام، على مشيا

ً  باردة عالية جبلية منطقة في المعتقل  به ويوجد توقيف مركز وهو. الشتاء فصل في جدا

 . االستفزازية أحكامها بإطالق عرفت محكمة

 الدورات، استخدام وعدم النوم، وقلّة االستحمام، وقلّة الطعام، سوء من فيه األسرى يعانيو

 ،(1*2) مساحتها والباقي( 3*3) منها ثالثة مساحة غرف ستّ  المعتقل في ويوجد. الخروج وقلة

 وأحياناً  أسيراً  20 يتجاوز ال فيه األسرى عدد. للنوم صالحة غير فرشات على فيها األسرى وينام

 .االعتقاالت حمالت حسب يزيد

 يقطر على طولكرم مدينة من كلم 12 بعد على يونا كفار معتقل يقع :يونا كفار معتقل -6

 التي ليد بيت لقرية نسبة" ليد بيت" إلى باإلضافة" يونا قبر"  اسم عليه ويُطلق ،"نتانيا"

 . أراضيها فوق المعتقل يقع
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 بين الوصل حلقة بدور يقوم إذ.. عليه المتعارف بالمعنى معتقالً  المعتقل هذا يُعتبر وال

 تحويلهم يصار.. للمحاكمة ديمهمتق وقرار المعتقلين مع التحقيق انتهاء فبعد والتحقيق، المعتقل

 السلطات حّولته إذ ،1971 عام بعد سوءا أوضاعه ازدادت وقد. المعتقالت بقيّة على وتوزيعهم

 . انتقامي سجن إلى الصهيونية

 فيه وقبع الرملة، واعتقل فيه الشيخ أحمد ياسين، معتقل توابع أحد وهو :أيلون سجن -7

 .عبيد الكريم عبدو الديراني مصطفى األسيران اللبنانيان

 ساعة" يُسّمى ما ضمن القدس، مدينة من الشمالي القسم في يقع :المسكوبية معتقل -8

 المركزي، بالسجن يعرف وكان البريطاني، االنتداب سلطات عهد في أقيم ،"الروسي

 . واالعتقال للتوقيف مخّصص وهو

 من العديد اإلنسان حقوق مؤّسسات أمام شهد وقد أسيراً  خمسين حوالي المعتقل في ويقبع

 خّصص آخر طراز من سجن وكأنه المسكوبية، معتقل في يعذَّبون كانوا كيف عنهم المفرج

 . األسرى من والنيل للتعذيب

 أو عوفر أو النقب إلى إما المعتقلون يُحّول ثم ومن وتوقيف تحقيق مركز عن عبارة وهو

 .المركزية السجون أحد وأ عسقالن إلى نقلهم يتم كبيرة القضايا كانت وإذا مجدّو،
 

 قائمة بأهم مراكز التوقيف اإلسرائيلية
 

 أيلون سجن     حوارة معتقل     قدوميم"" توقيف مركز

 المسكوبية معتقل   إيل بيت معتقل     عصيون كفار معتقل

  يونا كفار معتقل    سالم توقيف مركز

 

 المعتقلين ألنشطة مجدو نموذج 

 فلسطينية جامعة إلى الصهيوني العسكريّ  مجدّو سجن فلسطيني معتقل ألف من أكثر حّول

 التفاصيل خالل من المعتقلون هؤالء يعانيها التي القاسية الظروف من الرغم على األسر في

 .والعزيمة اإليمان وقوة اإلرادة صالبة عن تعّبر بصالبة يعيشونها التي الدقيقة

ً  الصهيونية السجون في المعتقلون ويطلق  على بينهم تعارفوا فيما سجن كلّ  على ميزاً م اسما

ً  يوسف هللا بنبي لحقت التي الحالة عن تعبير وهو كلّها للسجون يوسف جامعة اسم  وعدواناً، ظلما

ً  المعتقلون ويمارس  والسياسية الثقافية منها المختلفة العامة النشاطات أشكال من وسائل يوميا

 العامة بالشؤون المرتبطة وتلك المواجهة ووسائل سجونال بحياة العالقة ذات والفنية والرياضية

 . السجن خارج والوطنية

 اختيارية وأخرى إجبارية برامج إلى عندهم األبرز كونها الثقافية حياتهم المعتقلون قّسم

 ندوات من تشمله بما المعتمد واألسبوعي اليومي البرنامج من كجزءٍ  معتقل كلّ  معها يتعامل

 . الخارجية المطالعة ووسيلة العامة المكتبة نشاطات عن داع وتعميمات ونشرات

 وإجراء منها االنتهاء بعد تقييمها يتم شهور أربعة مدتها ثقافية دورة المعتقلون ويعقد

 الذين المعتقلين قيادة في جديدة قيادية دماء وضخّ  جديدة إشراف لجنة وانتخاب عليها التعديالت

 . والسياسيّ  الفكري وانتماؤهم الثقافي ومستواهم العمرية فئاتهم تتغيّر

 لجان منها يتفّرع واإلعالمية والسياسية الثقافية لجانٍ  3 إلى السجن في الثقافية الحياة وتنقسم

 أكاديمية طواقم بإشراف األقسام كلّ  في الميدانية والتفاصيل بالفعاليات للنهوض فرعية مماثلة

 في والتوجيهات والندوات المحاضرات بتقديم معتقلال الطبيب ويقوم عالية، كفاءة وذات مختصة

 والحقوقي واإلداري والسياسي المهندس مع الحال وكذلك خاص، وبرنامج جدولٍ  ضمن مجاله

 .العالقة ذات والتخّصصات الشريعة ودارسو والمعلّمون
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ً  الثامنة بعد اليومية الحياة وتبدأ  مطعا تناول وبعد وقتها في الفجر صالة عن عدا صباحا

 المعتقل يحصل التي التجويد أحكام وتعلم الكريم القرآن بحلقات للبرنامج أنفسهم وتهيئة اإلفطار

 ساعة مدة الحلقة في الوضع ويستمر األوقاف وزارة من مصدّقة خاصة شهادة على نهايتها في

 ندوات ثثال تشمل عشرة الثانية الساعة حتى النشاطات في األولى الفعلية الجولة معها تبدأ كاملة

ً  إحداها تكون  في يكون اإلجباري إن حيث بنفسه اآلخرين المساقين الطالب يختار فيما إجباريا

 موادّ  االختيارية والندوات المساقات في المشِرفون ويعتمد اإلسالمية، الشريعة بميادين العادة

 . سابقة دورات في اعتمدت أخرى طالبية ومواد والتاريخ الشرعية والسياسة بالنحو تتعلّق

 وفترة الغداء وطعام الظهر أذان موعد من اقترب الوقت يكون الثالثة الندوة انتهاء ومع

 صالة من االنتهاء وبعد بالنوم، يرغب ال لمن الصامتة القراءة ببرنامج السماح مع القيلولة

 لتيا الدورات فترة عليها يطلق اختيارية فترة وفي المغرب حتى الثانية المرحلة تبدأ العصر

 إدارة في ودورات واأللمانية والروسية والفرنسية العبرية اللغات في دورات العادة في تشمل

 اللوائح مع يتّفق بما الجديدة بالمعلومات القيادات وتغذية السياسي الكادر وتأهيل المشاريع

 . المعتمدة أصوله وفق العربي والخط األوليّ  اإلسعاف في لدورات إضافة بها المعمول

 عدا ساعتين لمدة العاشرة الساعة تبدأ أحداث من جديد كلّ  حول بمحاضرة االثنين يوم تميّزوي

 في المتوفرة الكتب عدد ويعكس ذاته، اليوم في المغرب صالة بعد متخّصصة دينية موعظة عن

 السجن أقسام على موّزعة كتاب آالف 8 عددها والبالغ للمعتقلين العالية الثقافية الحالة السجن

 1000 بواقع 6 قسم مكتبة يليها كتاب، ألفي وتضمّ  السجن في األكبر هي 4 قسم مكتبة لمختلفة،ا

 الغرف أقسام في مماثل لعددٍ  باإلضافة 3 قسم في كتاب 300و كتاب 800 بواقع 5 وقسم كتاب

 .  الدوريات بزاوية تُعَرف زاوية يوجد كما أسير، بكلّ  الخاصة الفردية والمكتبات

 عن الخيام، ويتفّرع بقسم يعرف واآلخر الغرف قسم األول جزأين عن بارةع مجدّو سجن

 الثالثة الغرف هو وآخر والرطوبة، الحرارة شديدة وهي الكبيرة األربعة بغرفه القطار قسم األول

 . معتقالً  عشرين لحوالي للجزأين الواحدة تتسع

 معتقل 200 القسم سعة 6و 5و 4و 3 باألرقام مرقّمة أقسام أربعة إلى الخيام قسم يقّسم فيما

 . المعتقلين أعداد وارتفاع الضرورة وفق فتحها يتم جاهزة شبه مغلقة أخرى أقسامٍ  عن عدا

 الثقافة بتركيبة تسهم الحائط مجالت وهو الثقافة جوانب من هام بجانبٍ  المعتقلون ويهتمّ 

 المعتقلون يبدع هامة فنية انبوجو وأفكارهم وأدبياتهم المعتقلين نتاج تحوي السجن في االعتقالية

 . وأمنية وسياسية ثقافية مجاالت في المتنقلة المجالت عن عدا إخراجها، في

 على والمقبلين المطالعة شؤون بمتابعة يهتم والذي والمطالعة القراءة نادي المعتقلون وأنشأ

 طرق وتعليم تهوق من أسبوعين خالل قراءته تمت ما لكلّ  متابعة مراجعة على معتمداً  المكتبة

 السجن في األول القارئ مسابقة النادي وينّظم المستهدفة، الكتب نوعية في واإلرشاد التلخيص

 . المثالي القارئ وكذلك السجن في األوائل الثالثة وتكريم

 مع تتوافق بدورات العامة الثانوية المتحانات المعتقلين الطلبة تحضير الثقافية اللجنة وتراعي

 للجامعات باالنتساب السماح السجن إدارة ترفض فيما والتعليم التربية وزارة في يميالتعل المنهج

 .اآلن حتى

اللجنة  على المسابقات من النوع هذا يقتصر وال     

موازية  بنشاطات المهتمة السياسية بل، اللجنة الثقافية

 . أهمية وذات

ً  الرياضية اللجنة وتنشط  يهتم التي بمجاالتها أيضا

 المتتالية والدوريات المباريات خالل من بها قلونالمعت

 تلك أن إلى المعتقلون ويشير الرياضة، بأشكال

 وتعب عناءٍ  بعد إال تتحقّق لم الذكر آنفة النشاطات

 حتى السجن إدارة وجه في المعتقلون دفعه وثمن

 .اآلن عليه هو ما إلى وصلوا

: استطاع األسرى تمرين

الفلسطينيون تحويل ظروف 

اعتقالهم إلى مجاالت للعمل 

والقراءة والرياضة..ناقش هذه 

العبارة في ضوء دراستك 

 للوحدة
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 األسرى تبادل المبحث السابع: عمليات

 العربية والقوى الدول بين اإلسرائيليين الجنود وجثث األسرى تبادل ياتعمل عدد بلغ

 عشرات عن اإلفراج حصيلتها كانت حيث ،25 اآلن وحتى 1948 العام منذ وإسرائيل المختلفة

 . اإلسرائيليين األسرى من مئات مقابل والعرب، الفلسطينيين األسرى من اآلالف

 : ياتالعمل هذه عن تاريخية نبذة يلي وفيما

 حيث ولبنان، وسوريا واألردن مصر مع تبادل عمليات إسرائيل أجرت 1948 عام حرب -1

 السوريين ومع جنديا، 673 األردنيين أيدي وفى إسرائيليا، جنديا 156 المصريين أيدي في كان

 25 سعوديا، 28 مصريا، 1098 تحتجز فكانت إسرائيل أما جنود، 8 لبنان ومع جنديا، 48

 أبيب تل نفذت وقد فلسطينيا، 5021و سوريا 57 لبنانيا، 36 أردنيا، 17 يمنيا، 24 سودانيا،

 . انفراد على إسرائيليين تحتجز دولة كل مع التبادل عمليات

 السفينة متن على إسرائيليين مالحين عشرة المصرية القوات أسرت 1954/ 9 /30 في -2

 . 1955 /1 /1 في العشرة سراح لقأط األمن مجلس تدخل وبعد السويس، قناة في( جاليم بت)

 إلى توجهوا إسرائيليين جنود خمسة السوريون أسر 1954 عام من ديسمبر شهر في -3

( أيالن أورى) ويدعى بسوريا سجنه في أحدهم انتحر وقد خاصة، مهمة في الجوالن مرتفعات

 ليند، قوبيع مورس، مائير هم اآلخرون واألربعة إلسرائيل، جثته أرجعت 1955/ 1/ 14 وفى

 شهرا، 15 دام أسر بعد 1956/  3 /30 في إلسرائيل ارجعوا وقد يعقوبى مائير كستلنس، جاد

 . سوريا أسيرا 41 عن المقابل في إسرائيل وأفرجت

 جنود مع مصر إلى ارجعوا وقد مصري 5500 إسرائيل أسرت 1956 عام حرب في -4

/  1/ 21فى الصفقة وتمت ليين،إسرائي جنود أربعة عن مصر إفراج مقابل آخرين مصريين

 . 1957/  2/  5 في وانتهت 1957

 شمال سورية مواقع على االسرائيلى جوالني لواء من جنود سيطر 1961/  3/  17فى -5

 . الحقا إرجاعهم وتم الهجوم خالل إسرائيليين جنديين السوريون أسر وقد ،(جيف عين) كيبوتس

 إطالق الصفقة بموجب وتم وسوريا، سرائيلإ بين تبادل عملية جرت 21/12/1963فى -6

 . سوريا أسيرا 15 مقابل إسرائيليا 11 سراح

 إسرائيليا، جنديا 15 العربية القوات بأيدي سقط 1967 عام( يونيو) حزيران حرب في -7

 اللبنانيين، يد في وواحد العراقيين بأيدي 2 السوريين، بأيدي واحد المصريين، بأيدي 11 منهم

 أردنيا جنديا 533و مدنيا 899 إلى باإلضافة مصريا جنديا 4338 إسرائيل يد يف سقط بينما

 وانتهت 15/6 في التبادل عملية بدأت وقد ، مدنيين 205و سوريا جنديا 367و ، مدنيا 366و

 وهما العراق في صهيونيين طيارين عن التبادل عملية خالل أفرج كما ،1968 /1/ 23 بتاريخ

 السوريين ومع أردنيا، 428 عن ذلك مقابل أبيب تل وأفرجت درور، وجدعون -جوالن يتسحاق

 جثة دمشق تسلم ولم آخرين، جنود ثالثة وجثث طيار مقابل سوريا 572 عن أبيب تل أفرجت

 . أالن حتى دمشق في شنقا أعدم الذي كوهين ايلى الشهير االسرائيلى الجاسوس

 أسيرا، 12 عن إسرائيل أفرجت حيث األردن، مع تبادل عملية جرت 1968 /4 /2 في -8

 . مفقود جندي جثة إلسرائيل األردن سلمت بينما

 بأيدي آخرون ثالثة ووقع إسرائيليا جنديا 12 المصريين بأيدي وقع 1970 عام في -9

 1971 /3 /29 وفى مصابا، طيارا إلسرائيل مصر أرجعت 1970 /8 /16 وفى السوريين،

 . آخر جندي عن مصر أفرجت

 خمسة عن إسرائيل أفرجت حيث سوريا، مع تبادل عملية جرت 1972 /6 /9 في -10

 . السوريين بحوزة كانوا جنود ثالث مقابل ضباط،

 ماجين، جدعون وهم إسرائيليين طيارين ثالثة عن سوريا أفرجت 1973 /6 /3 في -11

 ائيلإسر وأفرجت األسر، في سنوات ثالث لمدة احتجزوا أن بعد ايتان بوعاز نحماني، بنحاس

 . سوريا أسيرا 46 عن مقابلهم



220 
 

 68 سوريا ومع إسرائيليا، جنديا 242 المصريين بأيدي وقع 1973 عام حرب في -12

 في وقع بينما جنود، أربعة لبنان ومع النار، إطالق وقف فترة خالل أسروا ثالثة بينهم من جنديا،

 من 6و سوريا، 392و النار، إطالق وقف خالل 99 منهم مصريا جنديا 8372 إسرائيل يد

 . 1973 /11 /22و 1973 /11 /15 بين مصر مع الصفقة تمت وقد عراقيا، 13و المغرب،

 الصفقة هذه وفى 1974 /6 /6 وحتى 1974 /6 /1 من سوريا مع التبادل صفقة تمت -13

 لسراح سوريا إطالق مقابل مغاربة وخمسة عراقيين وعشرة سوريا 367 عن أبيب تل أفرجت

 . ائيلياإسر أسيرا 56

 سراح إطالق مقابل فلسطينيا أسيرا 65 عن إسرائيل أفرجت 1974 عام من آذار في -14

 . مصر في إسرائيليين جاسوسين

 قوات في اسرائيلى جندي مقابل فلسطينيا 76 عن إسرائيل أفرجت م1979 /3 /14 في -15

 وهو الطريق ضل أن دبع الليطانى عملية إبان األسر في وقع الذي عمرام أبراهام هو االحتياط

 . م1978 منذ العامة القيادة -فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة يد على صور مدينة إلى متجه

 الفلسطينية المنظمات رجال من 4700 سراح إسرائيل أطلقت م1983 عام من آذار في -16

 راحس إطالق مقابل اإلسرائيلية السجون من أسيرا 65و اللبناني الجنوب في أنصار سجن من

 سبتمبر شهر في لبنان في بحمدون منطقة في أسروا الخاصة( الناحال) قوات من جنود ثمانية

1982 . 

 في إسرائيليين ستة مقابل سوريا أسيرا 311 سراح إسرائيل أطلقت م1984 /6 /28 في -17

 . م1974 عام منذ الجانبين بين لألسرى تبادل عملية أكبر في الجوالن مرتفعات على القنيطرة

 

 عن أبيب تل أفرجت م1985 /5 /20 في -18

 األسرى من وعدد ولبنانيا فلسطينيا أسيرا 1150

 إسرائيليين جنود ثالثة عن اإلفراج مقابل العرب

 لتحرير الشعبية الجبهة يد على لبنان في أسروا

 . جبريل أحمد بزعامة العامة القيادة - فلسطين

 ليرتفع عتليت، سجن في معتقلين لبنانيا 119 عن أبيب تل أفرجت م1985 /9 /10 في -19

 سراح إطالق مقابل وذلك ،1132 إلى 4/6/1985 منذ عنهم المفرج العرب األسرى عدد بذلك

( إي دبليو تى) لشركة تابعة أمريكية بوينغ طائرة متن على محتجزين كانوا أمريكية رهينة 39

 . ذاته العام من يونيو في

 لبنانيا معتقال 51 عن( المنحل)الجنوبي لبنان جيش ليشيامي أفرجت م1991 /9 /11 في -20

 . هللا حزب من مقاتلين تسعة رفات بتسليم أبيب تل وقامت الخيام، سجن من

 أبو هللا عبد على المبعد الفلسطيني النقابي بعودة إسرائيل سمحت 1991 /9 /13 في -21

 الديمقراطية الجبهة أسرته يالذ أسعد سمير الدرزي الجندي جثة المقابل في واستردت هالل

 . م1986 عام على أبعدت قد اإلسرائيلية السلطات وكانت ،1983 عام فلسطين لتحرير

 أستاذ عن فلسطين لتحرير اإلسالمي الجهاد حركة أفرجت م1991 /10 /21 في -22

 15 سراح إسرائيل إطالق مقابل في تيرتر، جيسى بيروت في األمريكية الجامعة في الرياضيات

 . الخيام سجن من 14 بينهم لبنانيا معتقال

 مع اشتباكات في سقطوا منظمات لرجال جثة 123 أبيب تل سلمت 1996 /7 /1 في -23

 ويوسف الشيخ رحاميم الجنديين جثتي استعادتها مقابل اللبنانية السلطات إلى اإلسرائيلية القوات

 اللحدية القوات وأطلقت لحديا، دياجن 19 سراح الصفقة هذه إطار في" هللا حزب" وأطلق بينيك،

 . هللا حزب منظمة من أسيرا 20 سراح

 خالل لبنانيين لشهداء جثة 40 بإعادة اإلسرائيلية السلطات قامت م1998 /6 /25 في -24

 من إيليا إيتامار الرقيب رفات تسليم تم وبموجبه هللا وحزب إسرائيل بين تمت للجثث تبادل عملية

 60 سراح إطالق مقابل اللد، مطار في العسكري القسم في البحرية سالح في الكوماندوز وحدة

خاضت الدول العربية والمقاومة الفلسطينية 

مع الجيش ألسرى لتبادل  ةعملي 25

عن بموجبها ج فرأ ،1948 عام منذ يسرائيلاإل

اآلالف من األسرى، مقابل مئات عشرات 

 اإلسرائيليين.
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 أبو مشرحة من 2و المقابر من 38 الجثث إخراج تم وقد. لبنانيين لشهداء جثة 40و لبنانيا أسيرا

 .كبير

 حركة مع لألسرى تبادل صفقة اإلسرائيلية السلطات أبرمت 19/10/2011 بتاريخ -25

 األسير الجندي تحرير مقابل دفعتين، على فلسطيني أسير 1000 عن باإلفراج تقضي حماس،

 .غزة في األسير" شاليط غلعاد"

 

 :الفصل مراجع

 .تاريخ بدون هللا، رام صابرون، مؤسسة األسيرة، الفلسطينية الحركة النجا، أبو إبراهيم -1

 .1969 األبحاث، مركز الفلسطينية، التحرير منظمة سجين، أوراق الرحمن، عبد أسعد -2

 هللا، رام مواطن، مؤسسة األسيرة، الفلسطينية للحركة الديمقراطية التجربة الهندي، الدخ -3

2000. 

 .1983 المحتلة، فلسطين منشورات اإلسرائيلية، السجون في التعذيب الدين، عالء سعيد -4

 .1990 عمان، الجليل، دار اإلسرائيلية، السياسة في االعتقال واقع -5

 .1999 غزة، عسقالن، لمعتقل اليةالنض التجربة شحادة، الحق عبد -6

 .1986 القدس، الحق، مؤسسة الغربية، الضفة في اإلداري االعتقال باليفير، إيما -7

 .1986 عمان، الصباح، دار اإلسرائيلية، المعتقالت في تسيمل، ليئا -8

 للدراسات، العربي المركز اإلنسان، لحقوق اإلسرائيلية االنتهاكات عامر، أبو عدنان -9

 .2004 غزة،

عائشة عودة، أحالم بالحرية..تجربة اعتقال فتاة فلسطينية، مؤسسة مواطن، رام هللا،  -10

2004. 

أحمد أبو غوش وآخرون، المعتقلون الفلسطينيون من القمع الى السلطة الثورية، العودة  -11

 .2004للدراسات والنشر، 

حسن عباس، فلسطين..حقوق اإلنسان وحدود المنطق الصهيوني، المؤسسة العربية  -12

 .1987للدراسات والنشر، بيروت، 

 .1990رجا شحادة، قانون المحتل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،  -13

 .2000سلمان جاد هللا، أدب المواجهة في السجون، جمعية األسرى والمحررين، غزة،  -14

عبد الستار قاسم وآخـرون، التجربة االعتقالية في السجون الصهيونية، جامعة النجاح  -15

 .1986نابلس،  الوطنية،

عبد هللا عواد، دولة مجدو..تجربة البناء التنظيمي المواجهة في المعتقل، دار الجليل،  -16

 .1992عمان، 

 .1993فهد الحاج، انتفاضة الجوع من وراء القضبان، رام هللا،  -17

محمد عزت نصر هللا، عملية تبادل األسرى، مركز أبحاث منظمة التحرير، بيروت،  -18

1984. 

ل، التجربة االعتقالية في السجون اإلسرائيلية، دار ابن رشد، عمان، محمد لطفي خلي -19

1988. 

جيفري ديلمان، استخدام إسرائيل للتعذيب بالصدمة الكهربائية، مركز المعلومات  -20

 .1991الفلسطيني لحقوق اإلنسان، القدس، 
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 الفصل التاسع

 الفلسطيني يالسياس النظام

 

  :عزيزي الطالب: يتوقع منك بعد دراستك هذا الفصل أن تكون قادراً أهداف الفصل

 على أن: 

التحوالت التاريخية التي مر بها النظام السياسي الفلسطيني منذ بداية تتعرف إلى أهم  -9

 تشكله.

 إلى العوامل التي ساعدت في تشكيل هذا النظام، داخل فلسطين وخارجها.الوصول  -10

ديولوجي لفصائل العمل الوطني، ودورها في صياغة القيام بالتصنيف الفكري واألي -11

 النظام السياسي.

تطور النظام السياسي الفلسطيني على مسار القضية الوطنية، والعالقة مع توضيح أثر  -12

 االحتالل.

 :يمكن للطالب الرجوع إلى المصادر والمراجع المثبتة في نهاية  الوسائط المساعدة

 غزة. –بع لجامعة األمة للتعليم المفتوح التا  Moodleنظام  الفصل، إلى جانب

 

  :أقسام الفصل 

 .الفلسطيني الوطني العمل فصائل: أوال

 .والسلطة الثورة بين السياسي النظام: اثاني

 .: مأزق النظام السياسي الفلسطينيثالثا

  .الثانية التشريعية االنتخابات: رابعا

 .الفلسطيني السياسي النظام مستقبل: خامسا

 .التسوية عملية ستقبلم: اسداس
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 الفلسطيني الوطني العمل فصائل: األول المبحث

 المتحندة األمم في بها معترف سياسية، نظمة، كم"ف.ت.م" الفلسطينية التحرير منظمةشكلت 

 انعقناد بعند 1964 عنام تأسسنتحينث  الفلسنطيني، للشنعب اوحيند اشنرعي ممثال ،العربية والجامعة

 القناهرة فني 1964 العربني القمنة منؤتمر لقنرار نتيجة القدس في األول ينيالفلسط العربي المؤتمر

 .لوائها تحت الفصائل معظم وتضم الدولية، المحافل في الفلسطينيين لتمثيل

 التحريننر لمنظمننة مهمننا تاريخيننا منعطفننا 1974 عننام الربنناط فنني العربيننة القمننة تعتبننروقنند ا

 الممثنل الفلسنطينية التحرير منظمة" باعتبار القمة من قرار صدر فقد عموما، الفلسطينية وللقضية

 المتحنندة األمننم فنني" مراقننب" مقعنند ألخننذ أهلهننا مننا وهننو". الفلسننطيني للشننعب الوحينند الشننرعي

 .الدولية المحافل في الفلسطيني الشعب باسم والتحدث

 ننتتب أنهنا إال المسنلح، الكفناح عبنر فلسطين تحرير المنظمة، إنشاء من الرئيسي الهدف وكان

 فنني 1974 عننام االنتدابيننة فلسننطين حنندود ضننمن علمانيننة ديمقراطيننة دولننة إنشنناء فكننرة بعنند فيمننا

 مننا وشننكلت وقتهننا، الفصننائل بعننض وعارضننته الفلسننطيني، الننوطني للمجلننس المرحلنني البرنننامج

 .الرفض بجبهة يعرف

 نبنناج والعنيش التاريخيننة، فلسنطين فنني الندولتين خينار رسننميا المنظمنة تبنننت 1988 عنام وفني

 األراضني علنى الفلسطينيين واستقالل الالجئين عودة يضمن شامل سالم في" إسرائيل" مع لجنب

 .لهم عاصمة الشرقية القدس وتحديد 1967 عام المحتلة

 رسنميا بناالعتراف عرفنات ياسر آنذاك التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس قام 1993 عام

 إسنرائيل اعترفنت المقابنل فني رابنين، إسنحق آننذاك اوزرائهن لنرئيس رسنمية رسالة في بإسرائيل،

 الفلسنطينية السنلطة تأسنيس ذلك عن نتج الفلسطيني، للشعب وحيد شرعي كممثل التحرير بمنظمة

 .وإسرائيل المنظمة بين أوسلو اتفاق نتائج من وتُعتبر غزة، وقطاع الغربية الضفة في

 الننوطن شننؤون الفلسننطيني، يالقننوم الصننندوق العسننكرية، السياسننية،: المنظمىىة دوائىىر 

 الشنعبي، التنظنيم والثقافنة، اإلعنالم القومينة، العالقنات العنالي، والتعليم التربية المحتل،

 .المفاوضات شؤون اإلدارية، الشؤون االجتماعية، الشؤون

 لتحريننر الشننعبية الجبهننة فننتح، – الفلسننطيني الننوطني التحريننر حركننة: المنظمىىة فصىىائل 

" الشنيوعي" الفلسنطيني الشنعب حنزب فلسنطين، لتحرينر راطينةالديمق الجبهة فلسطين،

 الفلسنطينية، العربينة الجبهنة الفلسنطينية، التحرينر جبهنة الشنعبي، النضنال جبهنة سابقاً،

 .فدا -الفلسطيني الديمقراطي االتحاد حزب العربية، التحرير جبهة الصاعقة، منظمة

 والمبننادئ القننرارات كنندليؤ 1968 تمننوز 10 فنني صنندر: الفلسىىطيني الىىوطني الميثىىاق 

 أينننة ودون كافنننة الفلسنننطينيين إجمننناع علنننى وحصنننل الفلسنننطينية، العربينننة واألهنننداف

 الفلسننطيني الشننعب لنضننال الوحينند الشننرعي اإلسننتراتيجي البرنننامج وصننار معارضننة،

 إلننى يحتنناج مننادة أليننة إلغنناء أو تعننديل أي أن يعننني مننا فلسننطين، كننل فلسننطين، لتحريننر

, كنان ألي ذلنك يحنق وال ذلنك، فني الحق صاحب وحده وهو ي،الفلسطين الشعب إجماع

 .الفلسطيني لإلجماع الرجوع دون, صفته كانت ومهما

 مننن بننند 12 وشننطب الميثنناق، بتغييننر التحريننر منظمننة قامننت ،1993 عننام أوسننلو اتفنناق وبعنند

 ثلثنني بأغلبيننة الفلسننطيني الننوطني المجلننس تصننويت فنني بننند، 16 فنني جزئنني وتغييننر ،30 أصننل

 ديسنمبر 14 فني غنزة فني كلينتنون بينل آننذاك األمريكني النرئيس حضرها التي الجلسة في قاعدالم

1998. 

 ة ـي أنشأت السلطـرغم أن منظمة التحرير هي التو
تمرين: مرت منظمة التحرير بمراحل 

في تأسيسها تاريخية مفصلية ساهمت 

 .وتمثيلها للفلسطينيين..تحدث عنها
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 ، وأعطتها الغطاء والشرعية؛ إال أن1994الفلسطينية سنة 

منع النزمن وكأنهنا  السلطة أخذت بالتضخم، بينما أخذت منظمة التحرير باالنزواء والتراجع، لتبدو

أداة منن أدوات السننلطة. وعملننت قيننادة  المنظمنة )وهنني نفسننها قيننادة السنلطة( فعلينناً وضننمنياً علننى 

تهمننيش المنظمننة وإهمالهننا، ووضننعتها فنني "غرفننة اإلنعنناش" بعنند أن أفرغتهننا ومؤسسنناتها مننن 

 قرار. محتواها، لتكون "ختماً" تتّم العودة إليه عند الحاجة، لتوفير غطاء أو لتمرير 

 1964وكننان المجلننس الننوطني الفلسننطيني قنند عقنند عشننرين دورة منننذ تأسننيس المنظمننة سنننة 

، بخالف النظام األساسي الذي ينّص على انعقاد دورة واحندة سننوياً. ولنم تنعقند 1991وحتى سنة 

( سننوى دورة واحنندة!! أي أن المجلننس فَقَنند فعلينناً 2011فنني السنننوات العشننرين التاليننة )حتننى سنننة 

(، وجنرى عزلنه وتهميشنه عنن 1993التشريعي والرقابي )خصوصاً منذ اتفاقية أوسلو سننة  دوره

 صناعة القرار الوطني الفلسطيني. 

، لم تنعقد إال تحنت الضنغوط األمريكينة 1996ثم إن تلك الدورة التي عُقدت في نيسان/ أبريل 

الصهيونية. وهني دورة قنام ياسنر اإلسرائيلية إللغاء بنود الميثاق الوطني المعادية لـ"إسرائيل" و -

اسماً جديداً لها، بحيث أصبح عدد األعضاء الذين جنرى اعتمنادهم  450عرفات بإضافة أكثر من 

عضواً دون علم رئيس المجلس سليم الزعنون، ودون  850لحضور جلسة إلغاء الميثاق أكثر من 

 طني.أخذ موافقته، أو دون إحالة األسماء الجديدة على لجان المجلس الو

كننان مننن الواضننح أن تفعيننل منظمننة التحريننر وإعننادة بننناء مؤسسنناتها مننرتبط بملننف اإلصننالح 

الفلسطيني الشامل، وإعنادة ترتينب البينت الفلسنطيني، وهنو أمنٌر منا كنان لينتّم دون حنوار بنين فنتح 

 وحماس وبقية الفصائل، ودون الوصول إلى توافق وبرنامج وطني مشترك. 

ظمة، على الرغم من أنه كان نقطة جوهرية فني اتفناق القناهرة فني وقد تعثر ملف إصالح المن

، بسننبب وجننود مخنناوف لنندى أطننراف فلسننطينية وعربيننة ودوليننة مننن إمكانيننة 2005آذار/ مننارس 

هيمنة حماس على المنظمة، بعد أن فازت في انتخابات المجلنس التشنريعي الفلسنطيني فني الضنفة 

 .  2006والقطاع أوائل سنة 

ع الداخلي الفلسطيني وما زال أمام رؤيتين مختلفتين ومسنارين متعارضنين فني كان الوضوقد 

التعامننل مننع أولويننات العمننل الننوطني وثوابتننه، وطريقننة إدارة الصننراع مننع االحننتالل، ومسنناري 

 المقاومة والتسوية، وفي التكيّف مع الشرعيات العربية والدولية. 

س، وبين حكومتي رام هللا وغزة، في كوننه ولذلك، فمن الظلم تبسيط االختالف بين فتح وحما

مجرد صراع على السلطة. فال يمكن تفسير صمود حماس في وجه الحصار، وفني وجنه العندوان 

اإلسرائيلي علنى القطناع، وإغنالق مؤسسناتها، وسنجن ممثليهنا فني المجلنس التشنريعي، ومطناردة 

 أنصارها في الضفة... بمجرد الرغبة بوضع أفضل في حكم السلطة. 

كمننا ال يمكننن فهننم إصننرار فننتح علننى اعتننراف حمنناس باالتفاقننات التنني وقعتهننا م.ت.ف، وأن 

تتشننكل حكومننة يلتننزم برنامجهننا السياسنني ببرنننامج المنظمننة وشننروط الرباعيننة؛ إال دفعنناً باتجنناه 

برنامج سياسي يتضنمن االعتنراف بنـ"إسرائيل"، والتننازل عنن معظنم فلسنطين التاريخينة المحتلنة 

 ف العمل المقاوم. ولذلك عانى الحوار الفلسطيني من ثالث أزمات أساسية:، ووق1948سنة 

أزمة تحديد مسار العمل الوطني الفلسطيني، بما فني ذلنك ثوابتنه وأولوياتنه، وطنرق إدارة  -1

الصراع، وبرنامجه السياسي. إذ إن هناك حالة شدّ بين مسار أيديولوجي إسنالمي مقناوم، 

دة إلدارة الصنراع، وبنين مسنار وطنني براجمنناتي، متطلنع للتغيينر وفنرض معنادالت جدينن

 متكيّف مع الواقعية العربية واإلمكانات اآلنية. 

أزمة الثقنة التني تعّمقنت نتيجنة االنقسنام السياسني والفلتنان األمنني، وسنيطرة حمناس علنى  -2

قطنناع غننزة، وقيننام السننلطة فنني الضننفة الغربيننة بالتعنناون مننع االحننتالل بمطنناردة حمنناس 

 ثها، وبسبب الحمالت اإلعالمية واألمنية المتبادلة بين الطرفين. ومحاولة اجتثا

أزمة الضغوط والشنروط الخارجينة، إذ اسنتخدمت شنروط الرباعينة والمعنايير األمريكينة  -3

واإلسرائيلية كسيف ُمسلّط على عملية الحوار، وإن استخدمت صياغات مختلفنة ومخففنة. 



225 
 

"، و"تشنكيل حكومنة تفننّك الحصنار"... كانننت فنـ"االلتزام باالتفاقنات التنني وقعتهنا المنظمننة

 صياغات تعبّر عن المعاني نفسها بشكل أو بآخر. 

 كما لم تتوقف التهديدات األمريكية بوقف مسار 

 التسوية، وبقطع المساعدات، والعودة لحصار الضفة...

 إذا شاركت حماس في حكومة ال تستجيب لشروط الرباعية.

 مانع من تحقيق المصالحةولم يكن لدى الواليات المتحدة 

الفلسطينية، طالما أنها ستكون ذات مسار واحد باتجاه فوز فنتح فني االنتخابنات، وإعنادة سنيطرتها 

على قطاع غزة، واحتواء حماس أو تهميشها ونزع شرعيتها الشعبية. أما أي مسنار آخنر فسنيعني 

 بقاء الحصار واألزمة وتشديدهما.

يين الكثيننر ليفعلننوه مننن أجننل إصننالح منظمننة التحريننر ولننذلك كننان مننا يننزال أمننام الفلسننطين

وإعادة بناء مؤسساتها، وخصوصاً على صعيد  بنناء الثقنة فيمنا بيننهم، وتحديند برننامجهم النوطني 

 وأولوياتهم الوطنية بعيداً عن الضغوط الخارجية، والتوافق على التداول السلمي للسلطة.

 : 2007-2005من اتفاق القاهرة إلى الحسم العسكري 

فنني أجننواء جدينندة تميننل للتهدئننة، ولترتيننب البيننت  2005دخننل الفلسننطينيون فنني أوائننل سنننة 

مباحثنننات مكثفنننة انتهنننت  17/3/2005-15الفلسنننطيني، فعقننندت الفصنننائل الفلسنننطينية فننني الفتنننرة 

بننـ"اتفاق القننناهرة"، الننذي أكننند علننى الثوابنننت الفلسنننطينية، وتننّم االتفننناق علننى إجنننراء االنتخابنننات 

الفلسطينية، واستمرار عملية اإلصالح في أجهزة السنلطة، وعلنى إعنادة تنظنيم م.ت.ف  التشريعية

 وفق أسس يتم التراضي عليها، وبحيث تضم كافة الفصائل الفلسطينية.

كننان هننناك توافننق فلسننطيني وشننبه إجمنناع علننى أن يكننون عنندد أعضنناء  2005وخننالل سنننة 

ن الضنفة والقطناع والنصنف الثناني عضو بحيث يكنون نصنفهم من 300المجلس الوطني في حدود 

من الشتات )الخارج(. غير أن فوز حماس بأغلبية كبينرة صندم التينار النرئيس النذي يقنود م.ت.ف 

 ويسيطر على المجلس الوطني )تيار فتح(. 

أن  16/2/2006وصنننّرح الزعننننون فننني افتتننناح أعمنننال المجلنننس التشنننريعي الفلسنننطيني فننني 

 783تّم إضننافتهم إلننى أعضنناء المجلننس الننوطني البننالغ سنني 132أعضنناء المجلننس التشننريعي الننـ 

عضواً!! وهي خطوة أقنل منا يقنال فيهنا أنهنا عطلنت أجنواء انطالقنة حقيقينة نحنو إصنالح م.ت.ف 

 ومؤسساتها. وهو ما يعني أن األعضاء المنتخبين سيضيعون في بحر األعضاء الُمعيّنين!!.

ت التشريعية إلى اللجوء لشرعية المنظمنة سارع الرئيس الفلسطيني بعد إعالن نتيجة االنتخابا

من جديد، مؤكنداً علنى أن ملنف المفاوضنات يعنود إلنى المنظمنة، وأنهنا فني الوقنت نفسنه مرجعينة 

سلطة الحكم الذاتي وحكومتها، بغض النظر عنن القنوة السياسنية التني تقنود الحكومنة؛ حينث سنعى 

فاوضات، ومن ناحية أخرى، إلى الرئيس، من ناحية، إلى توكيد عزل حكومة حماس عن ملف الم

فرض البرنامج السياسي للمنظمنة علنى الحكومنة. ولكننه منن حينث لنم يقصند، ربمنا، ضناعف منن 

 أهمية التوجه الفلسطيني المتسع إلى إعادة بناء المنظمة وإعادة الحيوية ألجهزتها. 

وزارة  وقننام الننرئيس عبنناس بتحويننل مسننؤولية متابعننة السننفارات الفلسننطينية فنني الخننارج مننن

خارجية السلطة إلى م.ت.ف، بعد أن كنان قند انتزعهنا بنفسنه منن صنالحيات المنظمنة قبنل بضنعة 

 أشهر.

عقند األمنناء العناّمون للتنظيمنات الفلسنطينية، وبحضنور فناروق  2006في نهاية آذار/ مارس 

مننة، القنندومي، األمننين العننام للجنننة المركزيننة فنني حركننة فننتح، ورئننيس النندائرة السياسننية فنني المنظ

اجتماعاً لهم في دمشق، واتفقوا على تشكيل لجننة علينا إلعنادة بنناء المنظمنة . وقند نشنرت تقنارير 

بعد ذلك تؤكد أن اللجنة الُمشنكَّلة قند توصنلت بالفعنل إلنى مسنودة اتفناق آللينة إعنادة بنناء المنظمنة. 

، ركنزت وخالل الشهور القليلنة التالينة، عقندت اجتماعنات أخنرى فني دمشنق، وبحضنور القندومي

 على المسألة نفسها. 

غير أن التأثير السياسي والمعنوي للقدومي كان قد تراجع بشكل كبينر، منع تزايند خالفاتنه منع 

عباس، ومع تمّكن عباس من إحكام سيطرته علنى المنظمنة وعلنى حركنة فنتح. وكنان منن مظناهر 

عانى الحوار الفلسطيني من عدة 
تحديد مسار العمل أزمات، أهمها: 

ة نتيجة الثقة المتعمق الوطني،

 الضغوط الخارجيةاالنقسام، 

 والشروط الدولية.
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مينناً لسنر اللجننة بتعينين ياسنر عبند ربنه، أحند المقنربين مننه، أ 9/11/2006ذلك قنرار عبناس فني 

بنإغالق مقنر الندائرة السياسنية للمنظمنة فني  18/12/2006التنفيذية. كما أصدر عبناس قنراراً فني 

عّمان، وهو ما اعتبر ضربة لفاروق القدومي، الذي انحصر عمله في اإلشراف علنى مقنر دائرتنه 

اء منظمننة فنني تننونس. هننذه الخالفننات داخننل فننتح نفسننها جعلننت مننن عمليننة االتفنناق حننول إعننادة بننن

 التحرير أكثر صعوبة. 

ومع حالة صنراع الصنالحيات والتعطينل والحصنار التني أخنذت تشنهدها السناحة الفلسنطينية، 

إثر فوز حماس وتشكيلها للحكومة العاشرة، ظهرت "وثيقة األسرى"، التني وقعتهنا قينادات أسنيرة 

إلسنالمي. وتؤكند في سنجون االحنتالل منن مختلنف الفصنائل بمنا فني ذلنك فنتح وحمناس والجهناد ا

الوثيقنة علنى معناني الوحنندة الوطنينة، والتنداول السنلمي للسننلطة، والتعناون والتكامنل بنين مؤسسننة 

الرئاسننة والحكومننة والمجلننس التشننريعي والقضنناء، وعلننى تشننكيل حكومننة وحنندة وطنيننة، وعلننى 

 المضي في إصالح السلطة وم.ت.ف. 

لتفاوضني والدبلوماسنني إلنى جانننب العمننل ووافقنت الوثيقننة فني البننند الثالنث علننى تبنني العمننل ا

المقاوم، وقالت في البند السابع إن إدارة المفاوضات هي من صالحيات م.ت.ف، ورئنيس السنلطة 

"علننى قاعنندة التمسننك باألهننداف الوطنيننة الفلسننطينية، وتحقيقهننا، علننى أن يننتم عننرض أي اتفنناق 

إجننراء اسننتفتاء عننام حيثمننا  مصننيري علننى المجلننس الننوطني الفلسننطيني الجدينند للتصننديق عليننه أو

 أمكن".

وجدت الوثيقة ترحيباً من النرئيس عبناس ومنن اللجننة التنفيذينة للمنظمنة، ألن هنناك نصوصناً 

يحتمل تفسيرها إعطاء الغطاء للعملية التفاوضية التي تقودها المنظمة ورئاسة السلطة، كمنا تركنز 

، دون أن تنفي أو تثبت إن كان ذلنك 1967على إقامة الدولة الفلسطينية على األرض المحتلة سنة 

، كمنا أنهنا تُحينل 1948أمراً نهائياً، ودون أن تنفي أو تثبت الحق في تحرير األرض المحتلنة سننة 

إقرار نتائج العملينة التفاوضنية علنى المجلنس النوطني الجديند أو االسنتفتاء، منع أن موقنف حمناس 

  األساسي أن الثوابت ال يُستَفتَى وال يُصوت عليها.

وبعد حوارات مطولة بين الفصائل والفعاليات الفلسطينية، صدرت الوثيقة بشنكلها المعندل فني 

، مننع االحتفنناظ بمعظننم نصوصننها، وإبقنناء نننوع مننن الغمننوض المحتمننل لتننأويالت 28/6/2006

مختلفننة، يمكنننن أن تسنننتند إليهننا فنننتح وحمننناس وبنناقي الفصنننائل. وظلنننت البنننود المتعلقنننة بالعملينننة 

إضنافة فني البنند الرابنع أن التحنرك السياسني الفلسنطيني الشنامل يجنب أن ينتم بمنا  التفاوضنية، منع

 يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته. 

وبنالرغم ممنا بنندا تننازالً منن حمنناس فيمنا يتعلننق بنإدارة المنظمنة والرئاسننة الفلسنطينية للعمليننة 

التعثنر منع اسنتمرار الفلتنان التفاوضية، إال أن مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عانت من 

األمنني، ومننع تشننديد الحصننار اإلسنرائيلي والنندولي، ومننع الحملننة اإلسنرائيلية علننى حمنناس وقننوى 

 المقاومة إثر عملية أسر جلعاد شاليط. 

لحوار بين فنتح  29/1/2007وفي هذه األجواء دعا ملك السعودية عبد هللا بن عبد العزيز في 

الدعوة ترحيباً من الطرفين، حيث انعقدت اجتماعنات مكثفنة فني وحماس في مكة المكرمة. ولقيت 

، انتهت إلى "اتفاق مكة" بين فتح وحماس، وهنو اتفناق أكند علنى حرمنة الندم 8/2/2007-6الفترة 

الفلسطيني، وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وعلى المضي قُدماً في إجراءات تطنوير 

 لشراكة السياسية، وقاعدة التعددية السياسية.وإصالح م.ت.ف؛ كما أكد على مبدأ ا

، النذي وافنق عليهنا. ثنم حنازت 15/3/2007سلم هنية تشكيلة حكومته إلى الرئيس عباس فني 

. وألقننى هنيننة خطابنناً أمننام المجلننس التشننريعي 17/3/2007الحكومننة ثقننة المجلننس التشننريعي فنني 

ارة المفاوضنات هني منن صنالحيات اعتبر بمثابنة برننامج عمنل للحكومنة الجديندة وجناء فينه أن إد

 منظمة التحرير الفلسطينية.

أشنناع تشنننكيل حكومننة الوحننندة الوطنيننة جنننواً منننن االرتينناح والتفننناؤل واألمننل بفنننّك الحصنننار 

المفروض على الشعب الفلسنطيني، واالنتهناء منن مرحلنة االنفنالت األمنني، والتوجنه نحنو منطنق 

كة السياسية بين حركتي فتح وحماس )والفصائل وجوهر اتفاق مكة، والذي يقوم على قاعدة الشرا
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والكتل األخرى(، وكان من الواضح أن ذلك يشمل ثالثنة مجناالت: الحكومنة ووزاراتهنا والهيئنات 

 المرتبطة بها، واألجهزة األمنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

سنناط الرئاسننة ولكننن تبننيّن سننريعاً أن هننناك فهمنناً آخننر مناقضنناً لمعنننى المشنناركة، يسننود فنني أو

الفلسننطينية واإلطننار المتنفنننذ فنني حركننة فنننتح، يعتبننر أن المشنناركة تقتصنننر فقننط علننى الحكومنننة 

ووزاراتهننا، وأن المشنناركة ال تشننمل أجهننزة األمننن وال منظمننة التحريننر الفلسننطينية، وأن هننذين 

 البندين هما من اختصاص الرئاسة الفلسنطينية، وشنكل هنذا التنناقض فني الفهنم، لمعننى ومضنمون

المشاركة السياسنية، مندخالً إلضنعاف الحكومنة الجديندة. ولنذلك لنم يحندث أي اجتمناع للبحنث فني 

 تفعيل يد منظمة التحرير ومؤسساتها.

ومن جهة أخرى، قام الرئيس محمود عباس في أثناء مشاورات إسماعيل هنية لتشكيل 

مستشاراً لدى بتعيين محمد دحالن " 2/3/2007حكومة الوحدة الوطنية بإصدار مرسوم في 

ً لسر مجلس  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لشؤون األمن القومي"، إضافة إلى تعيينه "أمينا

األمن القومي". وجاء في مرسوم تعيين دحالن )المادة الثالثة(، أنه يحّق له أن يشارك في 

 ا التابعة له. اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لكي يعرض ويناقش القضاي

وهذه مخالفة تنظيمية أساسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، إذ إن حضور اجتماعات 

اللجنة التنفيذية يقتصر على أعضائها المنتخبين فقط من قِبَل المجلس الوطني الفلسطيني. وقد أثار 

إلصالح والشراكة هذا التعيين تساؤالت لدى حماس وغيرها حول جدية الرئاسة الفلسطينية في ا

 السياسية.

لم يعش اتفاق مكة سوى ثالثة أشهر، فبالرغم من تشكيل هنية لحكومة وحدة وطنية، حازت 

ثقة المجلس التشريعي، إال أن هذه الفترة حفلت بالفلتان األمني، ومحاوالت اإلفشال اإلسرائيلية 

زه. وقد أدى ذلك إلى األمريكية، ومن تيار معروف في حركة فتح، كان دحالن أحد أكبر رمو

، 14/6/2007صراع مكشوف بين فتح وحماس، نتج عنه سيطرة حماس على قطاع غزة في 

 وتشكيل لحكومتين في رام هللا وغزة. 

وبذلك أضيف إلى النزاع السياسي، والنزاع على الصالحيات، انفصاٌل جغرافي وجدار من 

كانات التفاهم وإمكانات التعامل بروح الدم، ومزيد من حواجز انعدام الثقة، وهو ما عقَّد إم

 حضارية ومؤسسية.

 ويمكن الحديث عن أبرز فصائل 

 العمل الوطني على النحو التالي:
 

 

 الفلسطيني السياسي الطيف من رئيسي جزء: فتح الفلسطيني الوطني التحرير حركة -1

 يوم" ،1965 يناير 1 في انطالقتها أعلنت الفلسطينية، التحرير منظمة فصائل وأكبر

 بعد، وجدت قد فلسطينية حركة أو فصيل أي يكن لم حيث" الفلسطينية الثورة تفجر

 رئيسيا دورا لعبت والشتات، الوطن في الفلسطيني الشعب حركات أبرز إحدى وتعتبر

 أوسلو في السالم محادثات وخاضت اللبنانية، األهلية والحرب األسود أيلول أحداث في

 أن على مبادئها في وتستند الفلسطينية، الوطنية سلطةال" منشئة" وتعتبر وواشنطن،

 العروبة أبناء كل على يجب عربية أرض وهي جميعا للفلسطينيين أرض فلسطين

 .تحريرها في المشاركة

 بواقع البرلمانية األكثرية على ممثلوها حصل ،1996 يناير 20 في التشريعية االنتخابات في

 في البرلمانية األكثرية الحركة خسرت ،2006 يناير 25 انتخابات وفي ،88 أصل من مقعدا 55

 خالل من الحركة بالرئاسة، فتح" احتفاظ" مع, حماس حركة بها لتفوز التشريعي المجلس

 ،1967 عام قبل احتلتها التي األرضي على الوجود في إسرائيل بأحقية التسوية بعملية انخراطها

 الدولية المقررات وفق دولة عليها لتقيم محتلةال األراضي السترداد المفاوضات نهج واختارت

تمرين: تناول أهم التطورات السياسية التي أحاطت 

بمنظمة التحرير، سواء المتعلقة بالشئون الداخلية أم 

االعتبارات الخارجية، وأثرها على مسار القضية 

 الفلسطينية.
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 من إسرائيل بانسحاب المطالبة والقرارات194 القرار وفق الالجئين عودة حق على تنص التي

 .االحتالل مقاومة في للشعوب الطبيعي بالحق االحتفاظ مع المحتلة، التي األراضي

 في معارك عدة الندالع أدت األهمية، مختلفة انشقاقات عدة السبعينات منذ الحركة عرفت

 السوري، والجيش ولبنانية فلسطينية فصائل فيها وشاركت سنوات عدة دامت مختلفة، أقاليم

 عرفات ياسر الراحل وزعيمها مؤسسها وفاة بعد إقليميا دورها انحسار من األيام هذه فتح وتعاني

 قادتها بين واالنقسامات اباتباالنتخ وخسارتها الغربية، والضفة غزة قطاع بين الواقع واالنقسام

 .الحركية التوجهات من وغيرها السالم عملية تجاه والتوجهات اآلراء في التاريخيين

  حماس اإلسالمية المقاومة حركة -2

 عام ياسين أحمد الشيخ أسسها" حماس" باسم اختصارا المعروفة اإلسالمية المقاومة حركة

 وعملت ،1948 عام قبل ما إلى يرجع نفلسطي في أخرى مسميات تحت وجودها لكن ،1987

 ،"اإلسالمي الكفاح حركة"و" اإلسراء أرض على المرابطون" اسم تحت الفلسطينية الساحة على

 مؤقتا القبول في تمانع وال منها، طردهم على وتعمل فلسطين، في لليهود حق بأي تؤمن وال

. التاريخية فلسطين في لهم حق بأي لليهود االعتراف دون ولكن 1967 بحدود الهدنة سبيل وعلى

 ". حدود صراع وليس وجود صراع" اإلسرائيلي االحتالل مع صراعها وتعتبر

 إلى يهدف" صهيوني غربي استعماري" مشروع من جزء أنها على إسرائيل إلى وتنظر

 وأشكاله بأنواعه الجهاد بأن وتعتقد. العربي العالم وحدة وتمزيق ديارهم من الفلسطينيين تهجير

 هي اإلسرائيليين مع السالم مفاوضات بأن وتردد الفلسطيني، التراب لتحرير السبيل هو لمختلفةا

 . الحقوق في للتفريط ووسيلة للوقت مضيعة

 ،1991 عام مدريد مؤتمر بعد العرب فيها سار التي السلمية المسيرة بخطأ حماس وتعتقد

 خطابات قبله ومن وإسرائيل لسطينيةالف التحرير منظمة بين( 1993 عام) أوسلو اتفاق وتعتبر

 على القضاء إلى الداعية والعبارات الجمل وحذف المنظمة ميثاق تغيير ثم المتبادل االعتراف

 .مقاومته وجبت لذا فلسطين داخل الوجود في بحقها إلسرائيل واعترافا تفريطا إسرائيل دولة

 بنين منا السياسنية قياداتهنا وتتنوزع واالجتماعينة، والسياسنية الدينية التوعية في حماس وتنشط

 عندد بندعم تحظى فإنها فلسطين داخل والكثيرة المتعددة مؤسساتها عن وفضالً  والخارج، فلسطين

 .الخارج في المؤسسات من مهم

  توجها حماس حركة لدى العسكري العمل يمثل

 في الصهيوني المشروع" لمواجهة تقول كما إستراتيجيا

 واإلسالمي العربي التحرري المشروع غياب ظل

 على لإلبقاء وسيلة العمل هذا بأن وتؤمن ،"الشامل

 وللحيلولة أغراضها تحقق حتى مشتعلة الصراع جذوة

 العربي العالمين في التوسعي الصهيوني" التمدد دون

 اليهود مع خالف على ليست أنها وتعتبر". واإلسالمي

 يحتلون ألنهم لكنها العقيدة، في لها مخالفون ألنهم

 .فلسطين

 الندين عنز كتائب" العسكري جناحها طريق عن العسكرية العمليات من بالعديد حماس وقامت

 وال 2000 أيلول /سبتمبر في بدأت التي األقصى انتفاضة في أساسي بدور حماس وتقوم ،"القسَّام

 .1987 عام األولى لالنتفاضة الرئيسي المحرك كانت كما اآلن، حتى مستمرة تزال

  اإلسالمي ادالجه حركة -3

 الفلسنطينية اإلسنالمية الحركنة شنهدته سياسني وتندافع فكنري حنوار ثمنرة الحركنة نشأة جاءت

 فننـي الجامعينة للدراسننة وجنودهم أثننناء الفلسنطيني الشننباب منن مجموعننة وقادتنه السننبعينات أواخنر

 من دوعد عودته وبعد الثمانينات أوائل وفـي الشقاقي، فتحي الدكتور مؤسسها رأسهم على مصر،

 الشنعبية التعبئنة غمنار لخنوض التنظنيم وبندأ للحركة التنظيمية القاعدة بناء تم فلسطيـن إلى إخوانه

 . فلسطيـن لتحرير وحيد كحل العدو، ضد المسلح الجهاد بجانب الفلسطيني الشارع فـي والسياسية

على  "إسرائيلـ"لحماس تنظر 

أنها جزء من مشروع 

"استعماري غربي صهيوني" 

طينيين من تهجير الفلسليهدف 

وتمزيق وحدة العالم  ،ديارهم

أشكاله بالجهاد و ،العربي

المختلفة هو السبيل لتحرير 

مفاوضات السالم وأن ، األرض

مضيعة للوقت ووسيلة للتفريط 

 الحقوق.ب
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 الذي الصراع طبيعة وفهم لتحليل وكأداة حياة، ونظام وشريعة عقيدة باإلسالم الحركة وتلتزم

 اإلسالمي العمل برنامج صياغة فـي أساسي وكمرجع أعدائها، ضد اإلسالمية األمة تخوضه

 حكم وإقامة ، الصهيوني الكيان وتصفية ، فلسطين كامل لتحرير وتسعى والمواجهة، للتعبئة

 الجماهير وتعبئة والشورى، والمساواة والحرية العدل وتحقيق ، فلسطين ارض على اإلسالم

 والتنظيمية والتثقيفية التربوية الوسائل بكل ، وسياسيا عسكريا جهاديا، وإعدادها فلسطينيةال

 األمة جماهير وحشد واستنهاض فلسطين، تجاه الجهادي بواجبها للقيام لتأهيلها ، الممكنة

 الكيان مع الفاصلة المعركة لخوض التاريخي بدورها القيام على وحثها ، مكان كل فـي اإلسالمية

 . الصهيوني

 مع العالقة وتوطيد فلسطيـن، باتجاه الملتزمة اإلسالمية الجهود توحيد على الحركة تعمل كما

 وشريعته بعقيدته لإلسالم والدعوة العالم، أنحاء كافة فـي الصديقة والتحررية اإلسالمية الحركات

 لألمة الحضارية لتهرسا وإحياء المختلفة، الشعب لقطاعات شاملة نقية تعاليمه وإبالغ وآدابه،

 . واإلنسانية

 أهداف ضد المسلح الجهاد ممارسة :أهمها عديدة وسائل أهدافها لتحقيق الحركة وتعتمد

 تأهيال وتأهيلها الحركة، لصفوف واستقطابها الجماهير، وتنظيم إعداد الصهيوني، العدو ومصالح

 والتعاون االتصال أسباب ومد الصالح، األمة وتراث والسنة، القرآن من مستمد منهج وفق شامال

 ضد الجهاد لدعم العالم فـي التحررية والقوى والشعبية، اإلسالمية والمنظمات الحركات مع

 اإلسالمية شعبنا قوى للقاء والسعي العالمي، الصهيوني النفوذ ومناهضة الصهيوني، الكيان

 بهذا االعتراف دمع أرضية على الصهيوني الكيان ضد المعركة ارض على العاملة والوطنية

 اإلسالمي العمل لنهوض الالزمة الشعبية والمؤسسات والمنظمات التشكيالت وبناء الكيان،

 . والثوري

 فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة -4

 بها ينتهي أن قبل وتنظيمية فكرية محطات بعدة فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة مرت

 عام هزيمة إثر تشكلت التي العرب القوميين ةحرك إلى تعود فجذورها عليه، هي ما إلى المطاف

 الجبهة تنظيم منها فلسطين نصيب كان قطرية تنظيمات إلى 1967 هزيمة بعد وتحولت ،1948

 مصادمات إلى أدت داخلها في رئيسية النشقاقات الجبهة وتعرضت فلسطين، لتحرير الشعبية

 بنظريتها، الجبهة أخذت التي لينينيةال الماركسية لمبادئ الوالء بعدم متبادلة واتهامات دامية

 .السري الشكل التنظيمي المجال في واختارت

 استقالته قدم أن إلى حبش جورج الدكتور ومؤسسها العام أمينها قيادة تحت الجبهة وبقيت

 أبو نائبه أمام المجال ليفسح 2000 عام دمشق في الشعبية للجبهة السادس العام المؤتمر افتتاح في

 القوات اغتالته حيث فلسطين، إلى القيادة بهذا ولتنتقل العامة األمانة ليتولى مصطفى علي

 في االعتقال قيد يزال ال الذي سعادات، أحمد القيادة في وخلفه 27/8/2001 في اإلسرائيلية

 .اإلسرائيلية السجون

 على ديمقراطية دولة وإقامة" فلسطين تحرير هو اإلستراتيجي هدفها إن الجبهة تقول

 على مواطنيها لجميع المشروعة الحقوق تكفل القدس وعاصمتها الفلسطيني الوطني التراب املك

 وتكون اللون، أو العقيدة أو الجنس أو الدين بسبب تمييز دون الفرص وتكافؤ المساواة أساس

 أما ،"العربية األقطار سائر مع ديمقراطي وحدوي أفق وذات واإلمبريالية، للصهيونية معادية

 على المستقلة الفلسطينية الدولة وإقامة المصير، وتقرير العودة، حق انتزاع" فهو المرحلي اهدفه

 ".القدس وعاصمتها الوطني ترابها

 لشعارها وفقا المحتلة األرض داخل في 1967 عام منذ العسكرية عملياتها الجبهة وتركز

 انتقال فإن أخرى أسباب أي وجود عن النظر وبغض". الرديف هو والخارج األساس هو الداخل"

 االنتفاضة فعاليات في بالمشاركة وترجمته الشعار، هذا وفق يسير فلسطين داخل إلى الجبهة قيادة

 .الفصائل بقية جانب إلى

 فلسطين لتحرير الديمقراطية الجبهة -5

بقيت الجبهة تحت قيادة أمينها العام ومؤسسها جورج 

حبش إلى أن قدم استقالته في افتتاح المؤتمر العام 
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 لتحرير الديمقراطية الجبهة تأسست

 من مستقل يساري كفصيل 1969 عام فلسطين

 حرب بعد الفلسطينية المقاومة حركة فصائل

 وعن برنامج مأزق عن كشفته وما حزيران،

 تشكيالتها، بمختلف القومية الحركة  أزمة عمق

 أزمة باعتبارها األزمة هذه بلغته الذي والمدى

ً )  آن في قيادي وتكوين برنامج ً  طبقيا  وفكريا

 ً  من واسعة قطاعات لتوجه دفع بما ،( وسياسيا

 ومن القومية األحزاب مختلف من المناضلين

ً  القومية السياسية البيئة  ونحو اليسار نحو عموما

 ثوري ديمقراطي بمضمون وطني برنامج تبني

 . جديدة وفكرية طبقية راية وتحت

 تحالف إلقامة مبكر وقت في ودعت متحدة يسارية كجبهة التأسيس عند نفسها الجبهة قدمت

ً  استقطبت ، األساس هذا على ثوري، ديمقراطي  ذات وديمقراطية يسارية اعاتقط سريعا

 الوطنية الحركة صفوف على موزعة فئات جذبت كما ، بعينه لتنظيم تنتسب ال مختلفة اتجاهات

 األمين بمسئولية حواتمه نايف يضطلع انطالقتها ومنذ عام، بشكل الشباب وحركات والديمقراطية

 وفدت فقد ، انطالقتها بداية في هاأركان وتوطيد تأسيسها في دوراً  لعبت التي القيادات أما ، العام

 . مختلفة وتنظيمية نضالية وتجارب مواقع من

 قادت معارك من تالها وما 1970 سبتمبر/  أيلول في المقاومة تكبدتها التي الهزيمة بعد

 وشاملة صريحة نقدية مراجعة الجبهة صفوف في أطلقت األردن، في العلني وجودها لتصفية

 - األردنية للعالقات المعقد الواقع عمق في غاصت ، األردن في مةالمقاو وسياسة لسياستها

 الموقع في الكامنة وجذوره األردني المجتمع في اإلقليمي االنقسام واقع وبخاصة ، الفلسطينية

 في يؤديها التي والوظيفة المنطقة في االمبريالية المصالح خارطة في األردن يحتله الذي الفريد

 عن المستقل التعبير وفي المصير تقرير في الفلسطيني الشعب حق مصادرة خالل من السياق هذا

 . الوطنية هويته

 الفلسطيني الشعبي النضال جبهة -6

 في الفلسطينية، الوطنية الحركة فصائل مختلف جانب إلى تناضل ديمقراطية وطنية منظمة

 مصيره تقرير من ينيالفلسط الشعب وتمكين اإلسرائيلي، االحتالل إنهاء أجل من والشتات الوطن

 حرب إثر وتأسست القدس، وعاصمتها المستقلة دولته وإقامة أرضه على سيادته وممارسة بنفسه

 المستعدين المناضلين من ممكن عدد أكبر لجمع سرية باتصاالت نشاطها وبدأ ،1967 حزيران

 اتالمجموع تشكلت وقد السياسي النضال جانب إلى المسلح الشعبي النضال معركة لخوض

 ،1948 عام المحتلة األرض إلى لتصل امتدت ثم الغربية الضفة مدن من وعدد القدس في األولى

 أول أصدرت حيث ومقاومته لالحتالل السلبية المقاومة على البداية في نشاطاتها واقتصرت

 ومقاومته االحتالل لرفض الجماهير دعوة تضمن ،1967 عام تموز 15 في لها منشور

 تدرب الجبهة أخذت نفسه الوقت وفي االحتالل ومقاطعة والتظاهرات ضراباإل على والتحريض

 توفير على وتعمل لضربه وتخطط العدو عن المعلومات وجمع المسلحة المقاومة على أعضاؤها

 . المسلح الكفاح لبدء استعدادا السالح

 في تدريب ومراكز خاليا بتشكيل 1968 عام بداية االحتالل ضد المسلحة بعملياتها بدأت ثم

 مخيمات في شعبية وميليشيات للتدريب ومراكز عسكرية قواعد لها أصبح نموها وبزيادة األردن

 لديها وأصبح العسكرية قدراتها طورت ثم العربية، األقطار من وعددا األردنية والمدن الالجئين

 . حديثة بأسلحة مسلحة محترفة قوات

 إجهاض لمحاوالت التصدي وفي حتلالم الوطن داخل العسكري عملها بتعزيز ساهمت

 حزب قادها التي االنعزالية اليمينية القوى يد على لبنان في حصلت التي تلك سواء. الثورة
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 وكان لبنان في الثورة مواقع على اإلسرائيلية للهجمات التصدي في او وحلفاؤه اللبناني الكتائب

 .1982 واجتياح 1978 اجتياح في القتال في متميز دور لها
 

 والسلطة الثورة بين السياسي النظام: الثاني المبحث

 حول الجدل ازداد ،1994 عام أوسلو اتفاق على بناء الفلسطينية السلطة تأسيس منذ

 الفترة في يعهدها لم أسئلة عدة لظهور أدى مما الفلسطيني السياسي النظام في الشرعيات مسألة

ً  يتطلب ما وهو السابقة،  لنخلص ومضامينها، الشرعيات تحديد ثم النظام، هذا طبيعة تحديد أساسا

 .ومتكاملة شافية إلجابات النهاية في

 مركبة بنيوية أزمة من عانى النظام هذا أن إلى اإلشارة الالزمة المحددات أولى وربما

 الوقت، نفس وفي أجلها، من وجد التي األهداف على يحافظ لم بحيث وبرنامجه، مؤسساته طالت

 األزمة تلك بمعالجة يقم لم فإنه ذلك ومع والتهالك، للتآكل عرضة أصبحت بحيث مؤسساته، أهمل

 السياسي النظام على وتأثيرها عمقها لزيادة أدى مما حدوثها، من مبكر وقت في أو وقوعها، وقت

 .المشكلة لمعالجة الكافي بالشكل آلياته وتحديث بتطوير يقم لم كما الوقت، نفس في والمجتمع

 كافي بشكل آلياته تطوير وعدم ناحية، من ومعالجتها أزمته حل في تأخره نفإ وبالتالي

 .وحلها إنهائها من بدالً  الوقت، مرور مع لتفجرها أدى أخرى، ناحية من لمعالجتها

 قبل موجودة الفلسطيني السياسي النظام أزمة أن مفادها حقيقة تكريس من البد وهنا

ً  يقوم ألنه حدتها، وزيادة تعميقها، إلى أدت تلته التي المرحلة أن إال أوسلو،  جوهر على أساسا

 تضمن وأنه السيما عليه، فلسطيني اتفاق وجود وعدم الدولتين، حل وهو الفلسطينية، الخالفات

 ألن أزمته، حل الفلسطيني السياسي النظام محاولة نجاح أمام عائقا وقفت والتزامات اشتراطات

ً  النظام بقاء ظل في حلها يمكن ال فصائله بين الخالف قضايا  .باالتفاق ملتزما

  السياسي النظام مؤسسات تكن ولم

 القننننرار اتخنننناذ علننننى وقننننادرة قويننننة الفلسننننطيني

 لعندة ويعنود المناسنبة، والطريقنة بالوقت السياسي

 :أهمها أسباب

 للنظنننننام الجغرافننننني اإلقلنننننيم غيننننناب -1

 تركنننننه ممننننا الفلسنننننطيني، السياسنننني

 الخارجية، للضغوط عرضة

 في طاقاته وأهدر الفلسطيني، القرار شتت مما الفلسطينية والتنظيمات فصائلال تعدد -2

ً  أمراً  أزماته على أضاف مما وداخلية، جانبية بمعارك األوقات من كثير  يتمثل جديدا

 .موحد سياسي برنامج على اتفاق وعدم ،"هوية أزمة"بـ

 حمل ألنه األزمة، تلك جةمعال تكلفة من زاد أوسلو بعد ما مرحلة أوجدته ما فإن وبالتالي

 بها، تقوم أن تحرر لحركة ينبغي كان ما وإدارية، اقتصادية أعباءً  الفلسطيني السياسي النظام

 ،2000 األقصى انتفاضة واندالع أوسلو، اتفاق إتمام وتعطل السلمية، العملية تعثر مع فإنه ولذلك

 إصدار: أبرزها من هامة، وراتتط خاللها شهد جديدة، مرحلة الفلسطيني السياسي النظام دخل

 مستوى على الوزراء رئيس منصب واستحداث الفلسطينية، الوطنية للسلطة األساسي القانون

 التطورات تلك تمثلت فقد السياسي، وبرنامجه النظام هوية مستوى وعلى القرار، صنع مؤسسة

 إعالن"و ،2002" غزة وثيقة"كـ عنها، نتج وما الفلسطينية الفصائل بين دارت التي بالحوارات

 .2005" القاهرة

 مرحلة الفلسطيني السياسي النظام دخل ،2006 الثانية التشريعية االنتخابات إجراء وبعد

 عليها المترتبة والتطورات االنتخابات، نتائج تحليل خالل من خاللها، أزمته تتفاقم بدأت جديدة

 أصاب الذي واالنقسام مني،األ االستقرار وعدم حماس، حركة فوز إثر للحكومة حصار من

 محاوالت من ذلك صاحب وما ،2009-2008 غزة على والحرب ،2007 عام السياسي النظام

 .المصرية والورقة مكة، واتفاق األسرى، وثيقة مقدمتها وفي ، الداخلية الفلسطينية الخالفات لحل

النظام السياسي الفلسطيني مر : تمرين

بمعضلة تاريخية حين حاول الجمع بين 

الثورة والسلطة، تناول أبرز مؤشراتها، مع 

 اإلشارة إلى الجهود الوطنية لتجاوزها.
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 الدراسة هاءانت وقت إلى نشأته منذ مر الفلسطيني السياسي النظام أن الحديث ويمكن

 :مراحل بأربع

  الفلسطيني، السياسي النظام أزمة تشكل وبدء أوسلو، اتفاق قبل: األولى المرحلة -1

  الفلسطينية، الوطنية السلطة إنشاء فترة في النظام أزمة تكريس: الثانية المرحلة -2

 انتفاضة فترة خالل وانفجارها، األزمة تكريس بين انتقالية وهي: الثالثة المرحلة -3

  الفلسطينية، الساحة داخل القوى موازين تحول وبدء قصى،األ

 وتأزم حماس، حركة فوز بعد بدأت التي األزمات تفجر: واألخيرة الرابعة المرحلة -4

 .الفلسطيني السياسي النظام في الحكم نظام

 ومعالجتها، األزمات تلك على الفلسطيني السياسي النظام توقف عدم ظل ففي وهكذا،

 اعتماداً  أكثر الفترة تلك في النظام هذا بات جديدة، مرحلة ودخول أوسلو، اتفاق لتوقيع وذهابه

 تعقيد من وزاد االحتالل، وهو األساسية أزمته صاحب سيطرة تحت نفسه ووضع الخارج، على

 بعينه فصيل هيمنة الستمرار إضافة ومنظمة، قوية مؤسسات ببناء يقم لم بحيث التنظيمية، أموره

 .عليه

 يحتم الفلسطيني، السياسي النظام معالجة عند السياسي النظام لمفهوم مقاربة أن العلم مع

 على الصراع وال الحكومة، تشكيل أزمة بالضرورة يعنى ال أزمته عن الحديث أن القول علينا

 أزمته فتداعيات ككل، المجتمع على التأثير حيث من ذلك على المترتبة التداعيات بل المناصب،

 االقتصادية األنساق على سلبا وأثرت الفلسطينية، للقضية الخارجي المحيط ىعل سلبا أثرت

 حالة نرى هنا ومن واالقتصادية، والثقافية والقيمية

 . ككل الفلسطيني المجتمع تصيب التي والتسيب الشلل

 

 

 

 المبحث الثالث: مأزق النظام السياسي الفلسطيني

 :نوعين إلى تقسيمها من البد الفلسطيني، السياسي النظام مأزق أسباب عن الحديث عند

 :بها ويقصد: الكامنة األسباب: أوالا 

 االقتصادية-االجتماعية البنى طبيعة -1

 انعكس مما عشائرية، قبلية فبنيته: الفلسطيني للمجتمع

 فأصبحت برمتها، السياسية والعملية الحياة على بدوره

 قبلية لفصائل أقرب والفصائل قبيلة، زعيم بعقلية تدار

 بالمعني سياسية وحركات أحزاب إلى منها عشائرية

 .الحقيقي

 يحتاج والتداول، السياسية والعملية السلطة على السلمي والتنافس الديمقراطية الحياة -2

 ً  :وهي الفلسطيني، السياسي المجتمع في متوفرة غير شروطا

 معنى ال بل السياسية، ةالحيا تستقيم ال وبدونها السياسة، مدرسة ألنها الدولة، وجود -أ

 . الدولة على السيطرة سياسي عمل أي غاية ألن الدولة، غياب في للسياسة

 وهي السلمي، والتنافس الديمقراطي الفكر تتقبل اقتصادية – اجتماعية بنية توفر -ب

 ينب السلمي التنافس وبالتالي السليمة، السياسية الحياة تتوفر وحتى الفلسطيني، المجتمع عن غائبة

 .وسيادة دولة توفر من البد السياسية والقوى األحزاب

ا   المباشرة األسباب: ثانيا

 مكونات بين والمصيرية األساسية والقضايا األهداف حول الوطني اإلجماع غياب -1

 وجود خالل من ذلك ويظهر والغايات، األهداف على شامل إجماع يوجد فال السياسي، النظام

 لمعارضيها، وأخرى الفلسطينية، التحرير لمنظمة واحدة الفلسطينية، الساحة على إستراتيجيتين

 ً  .منهم اإلسالمية خصوصا

النظام السياسي الفلسطيني  مر

مراحل: قبل اتفاق  4بـمنذ نشأته 

انتفاضة  ،أوسلو، إنشاء السلطة

تحول موازين القوى واألقصى، 

سطينية، تفجر األزمات التي الفل

بدأت بعد فوز حماس، وتأزم 

 نظام الحكم.
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 األهداف تحدد واحدة إستراتيجية رؤية تتطلب التي المرجعية حول إجماع يوجد ال كما

 مظاهر ولد وبالتالي توازنه، السياسي النظام إفقاد على بدوره أثر مما تحقيقها، وكيفية النظام، من

 بين طردية عالقة هناك ألن النظام، مكونات وتفتت واالنقسام، السياسي، العنف من متالحقة

 إلى النظام افتقد الوطني لإلجماع غياب هناك كان فكلما االستقرار، وعدم الوطني اإلجماع غياب

 . صحيح والعكس السياسي، االستقرار

 السياسية القيم حول التوافق وغياب السياسية، النخب بين واالنسحاب التوافق غياب -2

 السياسي، االستقرار تحقق السياسية، النخب بين وانسجام اتفاق هناك كان فكلما النظام، تحكم التي

 .صحيح والعكس

 على يشجع سياسي فكر ووجود مشاركة، وغير ديمقراطية غير سياسية ثقافة سيادة -3

 وتدعو اآلخر، تلغي مسيسة أفكار ودووج سياسي، وكسلوك تغيير، كأداة القوة واستخدام العنف

 .والرأي الحياة في وبحقه وبوجوده به، االعتراف من بدال وشطبه، إلقصائه،

 

  الثانية التشريعية االنتخابات: رابعال المبحث

 الثانية ،2006 يناير /ثاني كانون 25 في جرت التي التشريعية الفلسطينية االنتخابات تُعد

 اندالع بسبب تعطلت لكنها ،2000 عام مطلع إجراؤها المفترض من وكان ،1996 العام منذ

 والواليات إسرائيل، رفض ظل في وجرت اإلسرائيلي، االحتالل وممارسات األقصى، انتفاضة

 عن المالية المعونات بقطع وتهديداتهم فيها، حماس حركة مشاركة األوروبي واالتحاد المتحدة،

 .القادمة للحكومة تشكيلها أو اكها،واشتر فوزها، حال في الفلسطيني الشعب

 الظروف بسبب والدولي، الوطني الصعيدين على كبيرة أهمية اكتسبت االنتخابات أن إال

ً  عنصراً  لتشكل عنها، تمخضت التي والنتائج فيها، أجريت التي والعوامل  فعل ردود أثار مفاجئا

 وما لالنتخابات، إضافية ميةأه الردود تلك وأضفت ومتحفظ، ورافض مرحب بين ومتباينة، قوية

 .نتائج من إليها آلت

  جعلت التي األسباب تلخيص ويمكن

 :التالية بالنقاط خاصة أهمية االنتخابات لهذه

  يـالت ىـاألول االنتخابات هي -1

 الوطنية والفصائل القوى جميع بمشاركة تمت

 اليسار، قصىأل اليمين أقصى من واإلسالمية

 المنافسة من شديدا جوا عليها أضفى مما

 .السياسية والتعددية والفصائلية الحزبية

 درجة عكس مما المستقلين، المرشحين من والعديد حزبية، قائمة 11 عليها تنافست قدو

 عام األولى االنتخابات بعكس والمرشحين، األحزاب كثرة في تمثلت السياسية المشاركة من عالية

 مشاركة دون معها، المتحالفة والفصائل فتح حركة على فيها المشاركة اقتصرت التي 1996

 .السياسية القوى باقي

 أمام جدارتها تثبت ان لها البد فكان جميعها، أمام واضحا تحديا التعددية هذه وشكلت

 وعمل بينها، شديدا تنافسا ولد مما مختلفة، ومواقف رؤى من تطرحه بما ثقتهم وتكتسب الناخبين،

 .بالحدث المواطنين اهتمام وجذب السياسية، المشاركة تدعيم على

ً  نوعية نقلة االنتخابات اعتبرت -2 ً  وانقالبا  الفلسطيني السياسي النظام طبيعة في واضحا

 الزعيم أو الفصائلية، المحاصصة وهي" الكوتا" نظام على الزمن من طويلة لفترات اعتمد الذي

 فيما للشعب، السياسي التمثيلو السياسية الشرعية امتالك في الثورية الشرعية أو التاريخي،

 فيه تستمد التي الشعبية، المشاركة أساس على ليقوم االنتخابات هذه في السياسي النظام تحول

 .  االقتراع لصناديق والرجوع باالحتكام واالنتخابية التمثيلية الشرعية من السياسية الشرعية

 تتسم جعلها مما سالمية،واإل الوطنية السياسية القوى جميع االنتخابات في شاركت -3

 الشعب لقيادة وأهليتها حجمها لمعرفة لجميعها الفرصة وأعطت بينها، والمنافسة التحدي بقوة

لدى الحديث عن مأزق النظام السياسي الفلسطيني، 

-يبرز السبب الكامن في طبيعة البنى االجتماعية

االقتصادية للمجتمع، فبنيته قبلية عشائرية، مما 

انعكس بدوره على الحياة والعملية السياسية 

دار بعقلية زعيم قبيلة، برمتها، فأصبحت ت

والفصائل أقرب لقبلية عشائرية منها ألحزاب 

 وحركات سياسية بالمعني الحقيقي.
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 برامجها على واستفتاء االقتراع، صناديق بواسطة الشعبية الشرعية كسب عبر الفلسطيني

 اعتبرت كما الشعبية، والمطالب التوجهات مع انسجامها مدى ومعرفة المختلفة، السياسية

 وثقلها وزنها ومعرفة الجماهير، بين به تحظى التي والتأييد القوة مدى لمعرفة اختبارا مشاركتها

 .بينهم الحقيقي السياسي

 الفساد حالة إلنهاء إجرائها، في شعبية لمطالب تلبية جاءت أنها االنتخابات أكدت -4

 إيجاد في أمل بارقة فكانت ولى،األ ضحيته المواطن كان الذي واالقتصادي األمني والتردي

 تحت وتكون الشعب، من سلطتها وتستمد المواطنين، معاناة إنهاء على قادرة تكون مؤهلة حكومة

ً  كونها على عالوة ممثليه، بواسطة وصايته ً  حقا  السياسية للتعددية وتكريس وشعبياً، ديمقراطيا

 .الشاملة باإلصالحات والمضي الشعب، حياة في والديمقراطية

 باعتبار النسبي، النظام بين يجمع الذي المختلط النظام باعتماد االنتخابات جرت -5

 وبين للمرشحين، وليس للقوائم التصويت ويتم واحدة، انتخابية دائرة غزة وقطاع الغربية الضفة

 على للقطاع، 5و للضفة، 11: انتخابية دائرة 16 إلى المناطق تقسيم أساس على الدوائر نظام

 .البسيطة األغلبية نظام وفق فردي أساس

 األميركي الرئيس يرأسهم وأجنبي عربي مراقب 900 االنتخابات مراقبة على أشرف -6

 وشديد، حقيقي فالتنافس سليمة، ديمقراطية انتخابات أنها على وأجمعوا ،"كارتر جيمي" األسبق

 وبالمواجهة لحدةبا تتسم بينهم حوار لغة استخدموا والمرشحون جدا، صريحة واألطروحات

 يسجل مما الهدوء، من أجواء ظل في االنتخابات جرت كما شديد، وبأدب خوف، بال الشجاعة

 . توجهاته بكافة الفلسطيني للشعب إنجازاً 

 ثلثي من بأكثر فاز وقد المنتخب، التشريعي المجلس أمام معبدة الطرق تكن فلم ذلك، ومع

 الموظفون قام فتح، حركة عليها تسيطر التي ةالسلط من فبتشجيع حماس، حركة نواب مقاعده

 وإطالق ولجانه، جلساته عقد تعطيل في ساهم مما هللا، برام مقره في عام بإضراب فيه اإلداريون

 المالية المعوقات وبعض جلساته، عقد وإعاقة أعضائه، بعض بيوت على النار مسلحين

 .خاوية خزينة تسلّم ألنه واإلدارية،

 سنوات، 10 مدار على له المقدمة الخارجية منحتها للتنمية األميركية ةالوكال أوقفت كما

 على للفلسطينيين معاقبة ذلك وكل أعماله، لتسيير للمجلس الحكومة قبل من مبالغ تخصيص وعدم

 .التشريعية االنتخابات في الحر اختيارهم

 على اسحم حركة تسيطر أن إلى المطاف نهاية في باألمور السياسات هذه أوصل وقد

 دخول على بدوره أسفر ما معها، الحوار السلطة ورفض ، 2007 يونيو/حزيران في غزة قطاع

 في مختلفتين زعامتين بوقوف تمثلت المرة هذه مركبة جديدة أزمة الفلسطيني السياسي النظام

 تجاها في القيادة عربة تقود منهما كل الفلسطينية، القيادة رأس على السياسية، والمواقف المنهج

 .اآلخر للطرف مغاير

 العالقة وأزمة السياسي، النظام هشاشة الفلسطينية، الساحة في الخالفات كشفت وهكذا

 ال حتى ضرورياً، أمراً  العالقة تلك إصالح عن البحث جعل مما والسلطة، التحرير منظمة بين

  .بينهما العالقة توضيح من بد ال وكان الوطني، العمل مسيرة على الخلل استمرار يؤثر

 بينما واالنتماء، والدولة الوطن تمثل أنها أساس على الثانية، من أكبر عام إطار فاألولى

 السلطة ألن الفلسطينيين، من فقط% 34 يمثلون ممن الداخل في هم من بتمثيل محصورة األخيرة

 محتلةال األراضي من االنسحاب على اإلسرائيليين وتفاوض فقط، الداخل في تمثلهم لكي جاءت

 .1967 عام

 الفلسطيني السياسي النظام وإلصالح

  التأكيد من البد به، الالحقة األزمات جميع من

  اءـبن وإعادة الفلسطينية، القضية ثوابت على

شاركت في االنتخابات القوى السياسية 

الوطنية واإلسالمية، مما جعلها تتسم بقوة 

التحدي والمنافسة،وأعطت الفرصة 

لمعرفة حجمها وأهليتها لقيادة الشعب عبر 

بية بواسطة صناديق كسب الشرعية الشع

 .االقتراع
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 األخذ مع بها، القيام المطلوب الوطنية المهام

 النظام بنية في الجديد الواقع االعتبار في

  ضوء في السياسي
 

 على واالتفاق الشارع، في فعلي وجود لها يعد لم بحيث بعضها، نجم أفولو أخرى، قوى تنامي

 جاء السلطة تأسيس أن وبما الشارع، في قوتها حسب الفصائل جميع بين مشترك سياسي برنامج

 من موقفها األولى غيرت فقد اإلسالمي، والجهاد حماس رفضته الذي أوسلو اتفاق أساس على

 ما بيدها، السلطة وأصبحت االنتخابات، في شاركت عندما والسلطة السياسي النظام في المشاركة

 بحق تفريط دون بالثوابت يتمسك مشترك، برنامج على التنظيمات جميع تتفق أن ضرورة يعني

 عودة حق وضمان السيادة، كاملة المستقلة الدولة وإقامة االحتالل، إلنهاء المقاومة في الشعب

 .الالجئين

 الفلسطيني السياسي النظام بلمستق: الخامس المبحث

 فني اختنزن الفلسنطيني السياسني النظام له تصدى الذي السياسي المشروع إن القول يمكن

 :مشاريع أو قضايا أربع ثناياه

 في الصهيوني للوجود الرافض الفلسطيني الوطني المشروع: األول المشروع -1

 فهو الفلسطينية، القضية عن ثالحدي عند الصدارة في ويقف لالستقالل، والمتطلع فلسطين،

 .الفقري وعمودها وجوهرها عمادها

 العرب القوميين يجمع الذي المشترك القاسم فلسطين اعتبرت: الثاني المشروع -2

 وأن فلسطين، بتحرير إال يكتمل ال العربي الوحدوي القومي المشروع أن منطلق من حولها،

 فالفلسطينية فلسطين، تحرير أجل من النضال مع متساوقا يكون أن يجب الوحدة أجل من النضال

 أن لعربي كان وما عربي، قومي نضال أي مدخل كان فلسطين وعروبة استقالل تأكيد بمعنى

 .قوميا واجبا فلسطين تحرير يعتبر لم إن العربية وللقومية للعروبة االنتماء يدعي

 والقدس طينفلس جمعت نظريا اإلسالمي، النهضوي المشروع: الثالث المشروع -3

 كافة، المسلمين لدى عميقة روحية معان من تجسدانه وما دينية، رموز من تمثالنه بما الشريف

ً  المسلمين كل  كل رفعت حيث جهاديين، ثوريين أو محافظين أصوليين عرب، وغير عربا

 اإلسالمية األنظمة خطاب وتضمن الشريف، والقدس فلسطين تحرير شعار اإلسالمية الحركات

 العطاء، تفاوت الممارسة مستوى على لكن تهويدها، ورفض القدس بعروبة التزامها ؤكدي مما

 الفلسطيني، للشعب الصالحات بالدعوات اكتفى من المسلمين من فهناك التعامل، أساليب وتباينت

 حتى بل وكشمير، كابول عبر بل القدس، تمر ال فلسطين تحرير طريق أن رأى من وهناك

 .وواشنطن نيويورك

 مع العالمية التحرر حركة التقت حيث العالمي، التحرري المشروع: الرابع المشروع -4

 صوره بكل االستعمار ومحاربة واإلمبريالية، الصهيونية معاداة قاعدة على الثالث المشاريع

 االشتراكي، المعسكر دول مجموعة وبقية والصين السوفيتي االتحاد رأسها على وكان وأشكاله،

 رأسها وعلى العربية التحرر حركة فيها بما الثالث، العالم في التحرر حركات وأمدت دعمت التي

 وسياسية عسكرية إستراتيجية عالقات معها ونسجت والسالح، بالمال الفلسطينية المقاومة حركة

 .المتحدة األمم هيئة داخل لها نصير أكبر وشكلت اقتصادية،

 

 

 بعضها مع تداخلت األربعة المشاريع هذه

  النظام فتقوى أحيانا بعضها من تقترب البعض،

  فيتأزم وتتصادم تتنافر أو الفلسطيني، السياسي

   نظرة ألن الفلسطينية، القضية وتنتكس بدوره،

تمرين: عرف النظام السياسي الفلسطيني مجموعة 
من المشاريع والبرامج المتبانية، تناولها بالشرح، 

 .هامظهراً أوجه الشبه واالختالف ب
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 الخارجية المحددات حضور قوة نجد الفلسطيني، السياسي النظام  معالم إلى فاحصة تاريخية

 ومستحيلة معقدة بمعادلة محكوما كان الذاتي الحكم مرحلة قبل أنه غرو ال ولذلك األربعة،

 هذه من بشرط إخالل فأي إليها، المشار األربعة الشروط او المحددات بين التوافق وهي التحقيق

 الفلسطيني، السياسي النظام على سلبا سينعكس التزامه، عن طرف أي تراجع أو الشروط،

 .برمتها الفلسطينية القضية على وبالتالي

 حكم األدنى الحد قاعدة على ولو وتوافقها األربعة، المشاريع هذه توازن انك وبالتالي

 في أو والحرب، الصراع احتدام حاالت في سواء عقود، ثالثة خالل الفلسطيني السياسي النظام

 أو التحالف، استمرارية في مصلحة طرف لكل وكان للصراع، سلمية حلول عن البحث مرحلة

 عدو مواجهة في المشتركة المصلحة منطلق من إما الفلسطيني، نبالشأ يتعلق فيما التنسيق

  .طرف لكل خاصة لمصلحة أو مشترك،

 بين والتنسيق الترابط على بالحفاظ غيره من أكثر معني الفلسطيني السياسي النظام وكان

 أي أداء فاعلية في نقص أي لتعويض السعي ودائم األدنى، الحد قاعدة على ولو المشاريع، تلك

 .األخرى األبعاد فاعلية وتعزيز بتقوية األربعة األبعاد من عدب

 أكثر وأصبح االرتباك، من حالة الفلسطيني السياسي النظام انتاب ذلك، لكل ونتيجة

 مدريد مؤتمر في للمشاركة النهاية في به أدت وسط، حلول عن والبحث التسوية، لفكر تطويعا

 السياسي النظام ليدخل الفلسطينية، السلطة أسست يالت ،1993 أوسلو اتفاقية توقيع ثم ،1991

 .جديد مأزق في الفلسطيني

 التسوية عملية مستقبل: سداسال المبحث

 الثاني تشرين في اإلسبانية العاصمة في عقد الذي مدريد مؤتمرعبر  التسوية عملية بدأت

 .لفلسطينيينوا األردن لبنان، سوريا، من وكل إسرائيل بين ثنائية مفاوضات وشمل ،1991

 األردن، سوريا، لبنان،) العربية النزاع أطراف بين تجري ثنائية محادثات وكانت

 كل تعاون حلها يتطلب التي المواضيع تبحث األطراف متعددة وأخرى وإسرائيل،( فلسطين

 الثانية، الخليج حرب أعقاب في األب بوش جورج األميركي الرئيس من بمبادرة األطراف،

 مبدأ أساس على سيعقد المؤتمر أن التأكيد وتم السوفيتي، واالتحاد المتحدة اتالوالي برعاية

 .425و 338و 242 األمن مجلس وقرارات" السالم مقابل األرض"

 المتغيرات من مجموعة بآخر أو بشكل فيها أسهمت عادية غير ظروف في انعقاده جاءو

 الثانية، الخليج حرب وتداعيات السوفيتي، االتحاد بانهيار بداية الدولية، الساحة على والمستجدات

  .العربي الصف مستوى على واالنشقاق الفرقة من لمزيد كرس عربي تمزق من أفرزته وما

 القضية - األولى العرب قضية ليدخل المؤتمر، انعقاد جاء المعتم المشهد هذا ضوء وفي

 :تيكاآل حصرها يمكن نقاط ثالث في تجلى خطير منعطف في - الفلسطينية

 .الفلسطينية المقاومة عليها قامت التي األساسية والثوابت المنطلقات عن التخلي-1

 ضمني اعتراف من يشكله بما الدولي األمن ومجلس المتحدة األمم هيئة قرارات بكل القبول -2

 .بالسالم األرض بمبادلة القاضي 242 بقرار مزاوجة - إسرائيل دولة - اإلسرائيلي الكيان بإقامة

 إسرائيل وبين جهة، من التحرير ومنظمة إسرائيل بين المنفردة  الثنائية االتفاقات توالي -3

 الطرف فصل مستوى على المنعطف هذا شكله وما للتطبيع، مهدت والتي العربية الدول وبعض

 .العربية لألمة الوالء عن الفلسطيني

 :مدريد مؤتمر تلت التي االتفاقيات لمجمل مختصر جرد وفي

 وتسليم 1994 عام الفلسطينية السلطة قيام - االنتقالي الذاتي الحكم من نوع قامةإ -1

 االصطدام من االحتالل إعفاء يعني مما الفلسطينية، للشرطة والقطاع بالضفة الداخلي األمن

 .مواطنيه مواجهة في الفلسطيني الشرطي وجعل بالفلسطينيين، المباشر

 بدولة لالعتراف العربية الدول ومعها التحرير ةمنظم جر في الصهيوني العدو نجاح -2

 .الحدود ابعد إلى معها التطبيع بعجلة والدفع إسرائيل،
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 القيادات لدى الكفاح روح وبث المقاومة مناصرة عن العربي العزم تراخي -3

 .مدريد مؤتمر قبيل الحال عليه كان مثلما الفلسطينية

 مما لالنتفاضة، الوطنية بالقيادة تباطهاار لفك التحرير منظمة على الضغط مواصلة -4

 .التوجه لهذا االنصياع رفضت التي الفصائل أمام كبير حرج في الفلسطينية السلطة أدخل

 الطرفين، بين المفاوضات إليه تخلص اتفاق أي دائرة من الشتات فلسطينيي استبعاد -5

 .لفلسطينيا الشعب من الفئة هذه لدى باالغتراب الشعور تعميق من يزيد مما

 ومنظمة إسرائيل بين أوسلو، اتفاق توقيع تم مدريد، مؤتمر انعقاد على عامين وبعد

 أوسلو مدينة إلى نسبة االتفاق وسمي ،1993 سبتمبر 13 في واشنطن في الفلسطينية التحرير

 رسمية اتفاقية أول وتعتبر ،1991 عام تمت التي السّرية المحادثات فيها تمت التي النرويجية

 الفلسطينية، التحرير ومنظمة بيريز، شمعون آنذاك خارجيتها بوزير ممثلة إسرائيل بين اشرةمب

 أوسلو، في تم االتفاقية بشأن التفاوض أن ورغم عباس، محمود التنفيذية اللجنة سر بأمين ممثلة

 .كلينتون بيل السابق األمريكي الرئيس بحضور واشنطن، في تم التوقيع أن إال

  ذاتية حكومة سلطة إقامة على يةاالتفاق وتنص

 ،(الفلسطينية الوطنية بالسلطة بعد فيما تعرف) انتقالية

  ةـالضف يـف الفلسطيني للشعب منتخب تشريعي ومجلس

  وقت أقرب في إلتمامها انتقالية لفترة غزة، وقطاع الغربية

 االنتقالية، الفترة من الثالثة السنة بداية يتعدى ال بما ممكن،

  القضايا ستغطي المفاوضات هذه أن على تفاقية،اال ونصت

 الترتيبات المستوطنات، الالجئون، القدس، فيها بما المتبقية،

 .رينـآخ رانـجي مع والتعاون العالقات الحدود، األمنية، 

 قوة إنشاء على االتفاقية نصت الفلسطينية، للسلطة الخاضعة األراضي في األمن ولحفظ

 تستمر بينما غزة، وقطاع الغربية الضفة في العام النظام ضمان أجل من قوية، فلسطينية شرطة

 .الخارجية التهديدات ضد الدفاع بمسؤولية االضطالع في إسرائيل

 في الفلسطينيين مثلت التي فتح فحركة منقسمة، الفلسطينية الفعل ردود جاءت وقد

 اإلسالمي والجهاد حماس حركة من كل عليها اعترض بينما المبادئ، بإعالن قبلت المفاوضات

( المعارضة المنظمات) فلسطين لتحرير الديمقراطية والجبهة فلسطين لتحرير الشعبية والجبهة

 الجانبين كال وعلى فلسطين، في الوجود في إسرائيل بحق االعتراف ترفض الداخلية أنظمتهم ألن

 توقيع لتبرير محاولة هاأن على المقوالت تلك وفهموا اآلخر، الطرف نوايا من تخوفات هناك كان

 وكذلك النهائي، الهدف إلى للوصول مرحلية اتفاقيات مع الديني، التاريخ مع بالتوافق االتفاقية

 .سعيد وإدوارد درويش محمود مثل آخرون فلسطينيون عارض

 كون بسبب فقدت باالتفاقية اإلسرائيليين ثقة فإن إسرائيل، حكومة إدعاء على وبناء

 من محاولة أنه على البعض فسره الذي األمر االتفاقية، توقيع بعد تكثفت ئيلإسرا على الهجمات

 لم الفلسطينية السلطة أن آخرون آمن فيما السالم، عملية إلفشال الفلسطينية المنظمات بعض قبل

 موجة تفجرت عندما أنه قالوا وكدليل تشجعها، كانت بل الهجمات، تلك إيقاف في رغبة لديها يكن

 التي الصدامات في اإلسرائيليين باتجاه أسلحتها الفلسطينية الشرطة أدارت ،1996 عام العنف

 .إسرائيليا 15و فلسطينيا 51 سقوط عن أسفرت

 إلى تتوصلو ين،سرائيلياإلو ينفلسطينيال بين أوسلو في سرية اجتماعات جرتو

 :اتفاقين

 وبأن الوجود في رائيلإس بحق والفلسطيني اإلسرائيلي الطرفين بين متبادل اعتراف: األول

 .أوسلو في أيلول/سبتمبر من العاشر يوم توقيعه وتم الفلسطيني، الشعب ممثلة هي التحرير منظمة

 13 يوم واشنطن في رسميا توقيعه وتم السالم لتحقيق المبادئ بإعالن يختص: الثاني

 فلسطينية سلطة وتشكيل وغزة الضفة من تدريجي إسرائيلي انسحاب على ونص أيلول،/سبتمبر

 مننؤتمر انعقنناد علننى عننامين بعنند

 أوسننلو، اتفناق توقيننع تنم مدريند،

 بين مباشرة رسمية اتفاقية أولك

 التحريننننر ةومنظمنننن "إسننننرائيل"

 النننرئيس بحضنننور الفلسنننطينية،

 .كلينتون بيل السابق األمريكي
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 مثل سنوات ثالث على يزيد ال بما العالقة القضايا تبحث وأن محدودة، صالحيات ذات منتخبة

 .وغيرها والالجئين المستوطنات

 بين وقعت اتفاقيات ثالث في تمثلت الثقة لبناء إجراءات االتفاق هذا توقيع سبق كما

 ترتيبات حول والثانية ،الطرق وأمن بالمعابر خاصة إحداها: والفلسطيني اإلسرائيلي الطرفين

 .االقتصادي للتعاون بروتوكول والثالثة ،الخليل في األمن

 واي" اتفاق توقيع تم ،1998 عام وتحديدا أوسلو، اتفاق على سنوات خمس مرور وبعد

 اغتالت إذ االتفاق هذا قبل المتغيرات من عدد حدث وقد ،"بالنتيشن واي" ويسمى ،"ريفر

 في بشرية قنابل بعدة حماس فردت 1996 الثاني كانون/يناير 5 ومي عياش يحيى إسرائيل

 13 في اإلرهاب لمحاربة الشيخ شرم في السالم صانعي قمة أثرها على فعقد إسرائيل،

 المؤقت الدولي والوجود الخليل حول سابق التفاق مكمل اتفاق وعقد نفسه، العام من آذار/مارس

 .1996 أيار/مايو 9 يوم فيها

 من األول يوم إسرائيل في الحكم نتنياهو بنيامين باستالم تجمدت السلمية ليةالعم لكن

 17 يوم الخليل في االنتشار إعادة حول بروتوكول باتفاق استؤنفت ثم ،1996 حزيران/يونيو

 بدال" السالم مقابل األمن" للمفاوضات جديدة معادلة نتنياهو وأرسى ،1997 الثاني كانون/يناير

 ".السالم لمقاب األرض" من

 قيام وعلى الفلسطينية، المناطق بعض في إسرائيلي انتشار إعادة على االتفاق ونص

 وتشكيل القانون، عن المسلحة المنظمات إخراج ومنها السلطة بها تقوم أمنية بترتيبات السلطة

 المتحدة الواليات فيها ثالثية واألخرى األمني، للتنسيق إسرائيلية فلسطينية ثنائية األولى لجنتين

 كل من خبراء ثالثة وتضم العنف على المحتمل التحريض لمنع السابقين الطرفين إلى إضافة

  .وتربوي وقانوني إعالمي طرف

 ومحاربة األمن وتنسيق مراجعة بهدف أيضا ثالثية أخرى لجنة تشكيل على نص كما

 من الرابع لقب اتفاق إلى والتوصل النهائي الوضع مفاوضات تستأنف أن وعلى اإلرهاب،

 .1999 حزيران/يونيو

 كلينتون بيل األميركي الرئيس بمحاولة وتوجت االتفاق هذا بعد التفاهمات تعددت وقد

 المفاوضات وفشلت ،2000 تموز/يوليو 11 ديفيد كامب في النهائي الحل اتفاق إلى التوصل

 وسواها الالجئين وعودة ومقدساتها القدس مدينة حول خاصة الطرفين بين العميقة لالختالفات

 .العالقة المسائل من

 في بينهما الصراع بإنهاء أيضا فلسطيني إقرار على الحصول على إسرائيل وأصرت

 .اإلسرائيلي الحل طريقة على المطروحة الحلول تداعيات تنتهي لن الذي الوقت

 جنةل فتشكلت ،2000 أيلول/سبتمبر 28) الثانية االنتفاضة وانطلقت السالم عملية تعثرت

  توصلت 2001 آذار/مارس في ميتشل جورج السابق األميركي السيناتور برئاسة دولية

 إيقاف حول تتمحور مقترحات عدة إلى

 الجانبين، من العنف وإيقاف اإلسرائيلي االستيطان

 لـأريي وزـف دـبع جدوى دون كانت اـأنه إال

 7 يوم اإلسرائيلية االنتخابات في( الليكودي)ارونـش

 يوم المائة بوعد عهده بدأ والذي 2001 شباط فبراير

 سبتمبر 11 تفجيرات واستغل االنتفاضة، لسحق

 حربا اإلرهاب على أميركا حرب من ليجعل 2001

 .الفلسطينيين مع السالم اتفاقات على

 

 : الفصل مراجع

 ،للدراسات الزيتونة مركز البناء، وإعادة التجربة تقييم.. التحرير منظمة صالح، محسن -1

 .2007 بيروت،

على اتفاق  جاءت ردود الفعل الفلسطينية منقسمة

، بينما اعترض عليها به، فحركة فتح قبلت أوسلو

الشعبية  تينحركة حماس والجهاد اإلسالمي والجبه

ترفض االعتراف بحق  هاألن، الديمقراطيةو

 ي فلسطين.إسرائيل في الوجود ف
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 الفلسطينية، الدراسات الفلسطيني، الحقل في الديمقراطية والمسألة االنتخابات أبراش، إبراهيم -2

 .  2006 بيروت،

 هللا، رام فلسطين، في الديمقراطي والتحول الفلسطيني المدني المجتمع عمرو، أبو زياد -3

 . 1995 مواطن،

 . 1993الفلسطينية، والدراسات البحوث مركز نابلس، نية،الفلسطي االنتخابات لغد، أبو إبراهيم -4

 .1996 مواطن، هللا، رام فلسطين، في الديمقراطي والتحول السياسي النظام األزعر، محمد -5

 األوسط، شؤون مجلة الفلسطينية، االنتخابات في التحدي وفعل حماس فوز بشارة، عزمي -6

 .2006 بيروت،

 .2006 بيروت، العربي، المستقبل مجلة السلطة، مختبر يف حماس بلقزيز، اإلله عبد -7

 للشؤون باسيا أكاديمية القدس، الفلسطيني، الذاتي الحكم ونظام االنتخابات الجرباوي، علي -8

 .1994 الدولية،

 الدراسات مجلة بيروت، فلسطين، في الديمقراطية وإمكانات الدولة تشكل جمال، أمل -9

 .1999 الفلسطينية،

 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة بيروت، أوسلو، بعد الفلسطيني السياسي النظام هالل، لجمي -10

1998. 

، 164، الرؤية اإلسرائيلية لفوز حركة حماس، السياسة الدولية، القاهرة، العدد جادماد ع -11

2006. 

نية، جقمان، االنتخابات التشريعية والتحول السياسي في فلسطين، الدراسات الفلسطيجورج  -12

 .2006، 65بيروت، العدد

، السلطة السياسية واألمن الداخلي في الدولة الفلسطينية، القاهرة ، حربالغزالي أسامة  -13

 .1991معهد البحوث والدراسات العربية، 

االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، ملحم، محمد  -14

 .  2007نية، أيار الجامعة األرد

نوفل، توزيع القوى السياسية الفلسطينية المشاركة في االنتخابات، مركز أحمد سعيد  -15

 . 2005دراسات الشرق األوسط، عمان، 

التنظيمات واألحزاب الفلسطينية بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية ، هاللجميل  -16

 .2006رام هللا،  ،فلسطينية لدراسة الديمقراطية )مواطن(السياسية والتحرر الوطني، المؤسسة ال
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