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ات وتصمٌم ومن تحدٌد االحتٌاج من البحث والدرس والكتابة، طوٌلة بعد سنوات لمنهجوضع هذا ا-1
 الدورات وعمدها للعدٌد من الكوادر األولى والمستجدٌن فً مختلؾ األطر والمإسسات الوطنٌة، والتنظٌمات

وتضمن عددا من المواضٌع التً  وبمشاركة عشرات االخوات واألخوة فً التحرٌر،، وخاصة حركة فتح
 ؼطت أربعة جوانب أساسٌة هً:

 تارٌخٌة وسٌاسٌة 
 المضاٌا الوطنٌة 
 ٌة ولٌمٌةمسلك 
 .إدارٌة وتنظٌمٌة 

 )البرامج( المحددة التالٌة: تم التعامل مع هذه المواضٌع فً إطار المنهاج-2
o الكادر االولالبرنامج األول/ 
o ًالكادر الوسٌطالبرنامج الثان/ 
o الكادر المتمدمالبرنامج الثالث/ 

ول تصاعدٌا لما ٌلٌ.. وربما ٌفترض البدء من البرنامج األ دورة أو تنظٌم حلمة تدرٌبٌة أو نماشلعمل -3
الحتٌاجات تتعلك بطبٌعة المشاركٌن المتمدمة من الممكن إعادة ترتٌب البرامج بشكل آخر. كما ٌمكن 
االستناد للمواضٌع المتضمنة لعمل ندوات أو ورش عمل أو دراما أو خبلٌا تفكٌر أو عصؾ فكري 

 لتنظٌمً المعروفة.أومإتمرات منظمة من أشكال التدرٌب)التكوٌن( اإلداري وا
 من المفترض أن تإهل مثل هذه البرامج مضافا إلٌها:-4

 التمارٌن الفردٌة والجماعٌة 
 االختبارات الفردٌة 
 )الحاالت الدراسٌة الجماعٌة)حلمات النماش 
 التً  والنشاطات المٌدانٌة األبحاث والتمارٌر

 تطلب من المشاركٌن.
لجنة التعببة والتً تعمدها  وؼٌرها، لدورات الوسٌطة والمتمدمةالشخص)والكادر( لٌتمبل ا هذه المناهج تإهل

 ، أو ٌحض علٌها أو ٌوصً المإسسات بإلامتها.الفكرٌة فً حركة فتح، وأكادٌمٌة فتح الفكرٌة،
الوسٌط، أو من المناهج الثبلثة وهو للكادر  الثانًهنا فً هذا الكتاب نمدم لكم منهج الثمافة الوطنٌة *

اغخٍادْا كما وٌمكن  ٌراطرة/حيصث ذرن٘ث. 16وسٌط مشتمبل على العضو الكادرالر

ضمن االجتماعات الداخلٌة أٌضا. )وحٌث اشتمل البرنامج/الممرر االول على  نخيصات ذرن٘ث

 محاضرة/جلسة أٌضا( 16
 

2020
 

                                                           
السٌاسً والوطنً فً فلسطٌن، ثم  من لبل التوجٌ. 2004ول مرة عام وضع الكتاب بمناهج. الثبلثة أل 1

ولجنة التعببة الفكرٌة بحركة فتح،  ،فً حركة فتح، ثم طال. التعدٌل والتنمٌح والتزٌٌد من لجنة التدرٌب
لٌصدر من. الجزء االول أو المنهج االول من لبل أكادٌمٌة فتح الفكرٌة، أكادٌمٌة الشهٌد عثمان أبوؼربٌة 

 ذات العام.. وٌتلوه الثانً الحالً 2020عام 
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اٌج اىثاُٖ  اىتُر
 

  

 .اىهِػاُ٘ٔن ِ٘ٔن واىػرب اىفيصػ٘      .1

-1918فيصػَ٘ حرج االذخالل  اإلُخي٘زي )      .2

1935 ) 

 ُظأة اىثٔرة اىفيصػِ٘٘ث      .3

 اىررنث اىصُٓ٘ٔ٘ث      .4

 اىظٓ٘د صالح خيف )اةٔ إٗاد (       .5

 اىظٓ٘د غز اىدَٗ اىلصام      .6

 االحراد اىػام ىػيتث فيصػَ٘      .7

 يصػَ٘ اىصُٖٓ٘ٔ فٖ ف (االشخ٘ػاناالشخػٍار )     .8

 ، واىثاُ٘ثاالُخفاطث األوىٕ      .9

 اىخراث اىظػتٖ اىفيصػِٖ٘  .10

 اىخػاٌو ٌع اىِاس      .11

 اذخرام اىلأُن وذلٔق اإلُصان .12

     .اىظٓ٘د اىخاىد ٗاشر غرفات .13

  اىٓٔٗث اىٔغِ٘ث اىفيصػِ٘٘ث                     .14

 وغيً اٙثار واىٍصخد األكصٕاىلدس -15 

 .اىخِظٍ٘٘ثفٖ اإلدارة  5اىٍلٌٔات ال-16

اٌج/اىٍلرر األولاشتمل         الٌهود فً فلسطٌن -3 التارٌخفلسطٌن عبر-2، جؽرافٌا فلسطٌن -1على المواد التالٌة:  اىتُر

                               
                  ثورات الشعب الفلسطٌنً-6، عاما 5000مدٌنة المدس -5   .فلسطٌن لنا : فً الرد على الحجج الصهٌونٌة-4

              
                             البلجبون والنازحون -9  الثورة الفلسطٌنٌة المعاصرة -8،  حضارتنا والمومٌة العربٌة والوطنٌة -7

        
                  الوالء واالنضباط وااللتزام -12،  المستعمرات فً فلسطٌن -11،حك تمرٌر المصٌر للشعب الفلسطٌنً -10

              
                               الثمافة الوطنٌة-15،  التربٌة والدٌممراطٌة والمواطنة -14، بروح الفرٌك( ) العمل الجماعً -13

           
 مفهوم عضو التنظٌم والكادر.                                            .16
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 اىهِػاُ٘ٔنواىػرب اىفيصػِ٘٘ٔن  (1)

  
 

األولى، تمول إن أصلهم  ،”الفلستٌنٌٌنأصل “هنان نظرٌتان سادتا حول *ٌمول الباحث عزالدٌن المناصرة: 

، فً شب. الجزٌرة العربٌة، واألخرى، تمول إن أصلهم من جزٌرة والٌمن من جنوب الحجاز وعسٌر

ق أحد  "الٌونانٌة، اعتماداً على نصوص توراتٌة. ” كرٌت“ للرأي الثالث الذي نإكده، بؤنهم،  ولم ٌتطرَّ

، أْي أنَّهم لبابل متفرعة من المبابل الكنعانٌة، التً كانت فً )فلسطٌن( فً فلستٌن” كنعانٌون أصلٌون“

 2الكرمل".إنسان “فلسطٌن، منذ اإلنسان األول، لبل ما ٌُسّمى 

 
  ْخرحًٓ. أ

 
منذ فجر التارٌخ وحدثت  3(جزٌرة العربٌةالمنسوبة لل) الجزٌرٌةتعرضت فلسطٌن لموجة من الهجرات  * 

نتٌجة الجفاؾ فً الجزٌرة العربٌة ، وأولى هذه الهجرات جرت لبل خمسة آالؾ عام  4الجزرٌةالهجرات 
 5من مٌبلد المسٌح. 

 
* فً الدراسات األخرى الحدٌثة إشارات للوجود العربً الفلسطٌنً األصٌل فً فلسطٌن منذ ملٌون ونصؾ 

 12)نسبة لوادي الناطوؾ لرب المدس(  6٘ثػٔففاىرظارة اىِحٌث الحضارة الكبارٌة، الملٌون سن.، ثم 

                                                           
2

َظشٚرٙ انٓعشاخ  أانفهغطٌُٕٛٛ انمذايٗ صساع أشعاس انرٍٛ ٔخط 8ػضانذٍٚ انًُاصشج فٙ دساعرّ انًؼَُٕح 

 ٔشؼٕب انثحش.
المبابل الجزرٌة أو الجزٌرٌة هو المصطلح األصوب من ذان البابد أي مصطلح )السامٌة( حث لم ٌثبت   3

بل والشعوب تنسب لجؽرافٌتها أو مناطمها، وكل لبابل فً التارٌخ وجود سام أصبل، إضافة الى أن المبا
منطمتنا فً إطار الجزٌرة العربٌة سواء جنوبا، او فً الشمال حٌث العراق والشام. واالستاذ " ط. بالر" 
عالم اآلثار العرالً الشهٌر فمد لطع شوطا فً تحدٌد مفهوم المصطلح )الجزري( حٌث لال : " فاالسم 

تارٌخٌة والمومٌة والجؽرافٌة هو أن نطلك علٌ. ألوام الجزٌرة أو الجزرٌٌن الصحٌح من الناحٌة ال
)الجزرٌٌن( أو "االلوام العربٌة المدٌمة" فمد هاجروا من الجزٌرة بموجات مختلفة منذ ألدم العصور 
التارٌخٌة الى االجزاء المختلفة من الوطن العربً بحٌث ٌصح المول أن االصول العربٌة فٌها تطؽى على 
تركٌب سكانها وعلى لؽاتهم". وأشار الى االلوام التً سكنت العراق: .... وفً ممدمتهم "السومرٌٌن" 

 و"االكدٌٌن" ولؽتهم )البابلٌة واالشورٌة( التً كانت من ألدم اللؽات العربٌة المدٌمة.
 ستجد فً عدٌد المباحث هنا استخدام مصطلح السامٌة الؽربً االستشرالً. 4
5

نًشاظؼح ) .و.ق 0322ٚشج نهؼشاق ٔانشاو ذًد يُز انؼاو ٌ انٓعشاخ انؼشتٛح يٍ انعضأٚشٌٔ يإسخٌٕ  

يٍ  يٕسٍٚٛانفُٛٛمٍٛٛ ٔاالْٔٙ ْعشج انكُؼاٍَٛٛ ٔيُٓى  ،انٓعشج انصاَٛح ٌ ْزِ ْٙأفٛهٛة حرٗ حٛس ٚؼرثش 

 "ُْش٘ تشٚغرذ"ٚعا أكًا ٚمٕل ٔ (.فهغطٍٛ ٔنثُاٌعٕسٚا ٔذاسٚخ  8فٙ كراتّ ،انعضٚشج انٗ انشاو
لناطوفٌة ٌراجع الباحث الفلسطٌنً المختص د.عبلء أبوعامر حٌث ٌمول أن:"الشعب عن الحضارة ا 6

فً أثار تلٌبلت  14ألؾ سنة من اآلن وفك الكربون  12الفلسطٌنً تعود جذور حضارت. إلى ما ٌمارب 
الؽسول وأرٌحا ووادي النطوؾ"، كما ٌشٌر للموضوع بكتب. المختلفة بوضوح الباحث أحمد الدبش 

 وآخرون.
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ألؾ عام لبل المٌبلد، ثم الحضارة العربٌة الكنعانٌة، ما ٌمرر مع. بعض العلماء أن الهجرات كانت من الشام 
  وفلسطٌن الى الجزٌرة ولٌس العكس.

 
 .األمورٌة الكنعانٌة الشهٌرة من الجزٌرة العربٌة  * فً منتصؾ األلؾ الثالث لبل المٌبلد حدثت الهجرة

، وذلن من خبلل ألؾ عام  12أو عام  7000وٌذهب باحثون آخرون فٌمولون بوجود الكنعانٌٌن ما لبل 
  .تتبع اآلثار فً مدنهم المدٌمة وخاصة أرٌحا: مدٌنة الممر: ألدم مدٌنة فً العالم

 
وهم  بعد النطوفٌٌن أول من بنى حضارة على ارض فلسطٌنالكنعانٌون أول من سكن فلسطٌن والعرب  * 

كما الحال مع الفلسطٌنٌٌن العرب )حٌث ٌنسبهم الكثٌرون لمبابل العرب التً كانت تعبد اإلل. كلهم عرب، 
( الملمب توكان )هٌرودو(، حسب الرواٌة الشابعة فلس، ولٌس أولبن الذٌن جاءوا من أوربا وبحر إٌجة

 .ان هجرة الكنعانٌٌن لفلسطٌن جاءت من الخلٌج العربً بالتحدٌد بؤبً التارٌخ لد حدد
 
عندما لدم سورٌا وفلسطٌن فً المرن الحامس لبل المٌبلد وجد فلسطٌن االللٌم المحدد جنوب  ْ٘رودوت*

سورٌا بوضوح وسماها، ولم ٌجد كل المسمٌات الخرافٌة الصهٌونٌة من هٌكل او "اسرابٌل" أو ممالن 
 سلٌمان ...الخ.

 
 

  األصو واىفروع  -ب 

 
شعب واحد فً األساس لؽة ودٌنا  -مر مع لبابل المنطمة األخرىوكذلن األ- 7الكنعانٌون والفٌنٌمٌون * 

   .وحضارة، ولكنهما كانا لبابل لم تجمعهما رابطة سٌاسٌة اال فً أولات الخطر
 
 8.مورٌة السورٌةمن فرع المبابل الكنعانٌة اال (الفلسطٌنٌون)الفلستٌون *
 

الذٌن بادلوهم التجارة على شاطا  ق.م على الكنعانٌٌن 12أطلك الٌونانٌون اسم الفٌنٌمٌٌن منذ المرن  * 
  .الكنعانٌٌن فمد رفضوا تبدٌل اسمهمالعرب  المتوسط )الشاطا اللبنانً السوري الٌوم، أما سكان فلسطٌن من

 
 وتعنً التواضع معناها األرض المنخفضة، 9عربٌة لدٌمةٌذكر البعض ان "كنع" أو "خنع" كلمة  * 

، وفً رأي الباحث وتعنً أٌضا اللون األرجوانًالتسمٌة جاءت نسبة الى الجد األول كنعان،  والبعض ٌرى
فاضل الربٌعً فإن الكنعانٌٌن هم الُكنانٌٌن بملب األلؾ الى عٌن، وفً رأي آخر أنهم جماعة دٌنٌة ولٌسوا 

 .حمررجوانً االاللون األ "كناخنً"كدٌة اللفظة باللؽة االوتعنً لبٌلة محددة. 
 

                                                           
7
صم ٔاحذ لادو يٍ انخهٛط أَٓى يٍ أانفهغطٍُٛٛٛ ٔانفُٛٛمٍٛٛ ػهٗ ٚزكش فٙ كراتّ تٕانراسٚخ أ "ْٛشٔدٔخ"  

 ."ٔذؼشف ْزِ انًُطمح يٍ عٕسٚح ٔيا ٚهٛٓا ظُٕتا حرٗ يصش تفهغطٍٛ"لال ٔ .انؼشتٙ
8
ٔذى ركش انفهغطٍُٛٛٛ فٙ ػٓذ انفشػٌٕ سػًغٛظ ) .انًصذس انغاتك نهثاحس ػضانذٍٚ انًُاصشجٚشاظغ  

 شٕسٚح تاعى فهغرٛأركشٔا فٙ انًصادس اال ،انصانس
! وأشرنا الى أن ألوام ولبابل ولؽات ولهجات منطمتنا هً "سامٌة"طبع ستجد هنا من ٌمول لن أنها كلمة  9

جزرٌة أو جزٌرٌة نسبة للجزٌرة العربٌة شاملة العراق والشام بما فٌها فلسطٌن وحسب األستاذ العبلمة 
 العربً العرالً ط. بالر.
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  اىيغث -ج 

 
دت بخصابص معٌنة لرب ما تكون إلى اللؽة األم )اللؽة العربٌة البابدة( ثم انفرأالكنعانٌة أو اللهجة اللؽة  * 

 .الؽربٌة التً منها المإابٌة والفٌنٌمٌة الجزرٌةضمن مجموعة كتلة اللؽات 
 

)العربٌة( السورٌة فلهجة  الجزرٌةٌن من فروع كتلة اللؽة توالكنعانٌٌن لهج األمورٌٌنلهجة أو  تعد لؽة * 
من سورٌة  -الشامٌة الٌوم الكنعانٌٌن شبٌهة بلهجة اآلمورٌٌن ال تختلؾ عنها أكثر مما تختلؾ اللهجات 

  .بعضها عن بعض - وأردنٌة ولبنانٌة وفلسطٌنٌة
 

ػاُٖ  *  ث )غرة٘ث( شٔى ىغات 1920ىً حػرف فيصػَ٘ ذخٕ غٓد االُخداب اىتٗر  ثالث حزٗر

واىيغث  -وْٖ اىيغث اىخٖ حهيً ةٓا اىص٘د اىٍص٘د  -: اىهِػاُ٘ث أوال، واٙراٌ٘ث ثاُ٘ا شائدة

 .اثاىث 10اىراى٘ث اىػرة٘ث

ثث اىرظارة اىِػٔف٘ثاىرظارة اىهِػاُ٘ث -د   ، وٗر

 

فاضل المفكر العربً و ،كما ٌذكر الكبار أمثال فرج هللا صالح دٌب المدٌم فً الٌمنكانت أصل الحضارة * 
كانت  ةرأصل الحضا الٌمن ، وعلٌ. ففًوأمثالهم وأحمد الدبش ود.أحمد لشاش ، وكمال الصلٌبً ، الربٌعً
)ٌراجع كتاب فاضل الربٌعً: فلسطٌن المتخٌلة أرض التوراة دٌمة المذكورة فً التوراة فلسطٌن الم هنان 

 لذا فكل حوادث التوراة ،فً الٌمن المدٌم، ثم كتاب إسرابٌل المتخٌلة، عن تلن المبابل العربٌة المندثرة(
و مخبلؾ/إمارة داوود ومسرح معاركها وممالكها كان هنان بما فٌها مملكة أ الحربٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة

الممالن الٌمٌنٌة االخرى وهنان كانت أورشلٌم الموحدٌن العرب الحال مع كما  المندثرة، وسلٌمان العربٌة
  11)من لبٌلة بنً إسرابٌل العربٌة الٌمنٌة المندثرة الٌوم(

 
ملكها حاكمها/مدٌنة وكان لكل  ،كانت الببلد تتؤلؾ من دول )ممالن( مدٌنٌة مختلفةفً الرواٌة المتداولة:  * 

الكنعانٌون الدٌممراطٌة فً صورها البدابٌة حٌث كانت تعمد المإتمرات العرب وحكومتها وكهنتها، وعرؾ 
فً المدن الكبرى عند الضرورة للتداول فً الشإون العامة المشتركة، وكانت الببلد بالنسبة لتلن العصور 

  .وؼٌرهم وكان عددهم بحدود ربع الملٌوننظرا لتطورها وحضارتها مكتظة بالسكان الكنعانٌٌن 
 

كان نظام المدن ٌعتمد على وجود لصر الحاكم من وسط المدٌنة وحول. البٌوت التً تربط بٌنها شوارع  * 
ب المهنة الواحدة ٌمٌمون فً حً خاص بهم، وكان للمدٌنة ساحة واسعة ٌجتمع اصحأبعضا مسموفة، وكان 

  .ول فً شإونهم العامةفٌها السكان للبٌع والشراء والتدا

                                                           
الٌة هً اللؽة العربٌة الشمالٌة المرشٌة )نسبة لمبٌلة لرٌش( والتً سادت العتمادها فً اللؽة العربٌة الح 10

المرآن الكرٌم، وٌشار لوجود لؽات/لهجات عربٌة شمالٌة أخرى، وجنوبٌة )الٌمن( المدٌمة مثل السبؤٌة 
أسرة اللؽات العربٌة والحمٌرٌة والمعٌنٌة والمتبانٌة ومما كتب الكثٌر منها بخط المسند...الخ. )وللعلم من 

الجنوبٌة مازالت حتى الٌوم اللؽات/اللهجات المهرٌة والسمطرٌة فً الٌمن، واالمهرٌة فً أثٌوبٌا(. وٌمكن 
 ؛ الكتابة العربٌة والسامٌة. سورٌا، دمشك، دار العلم للمبلٌٌن. 1981مراجعة بعلبكً، رمزي

ربٌعً. كما ٌراجع كتاب التوراة جاءت من اب المدس لٌست أورشلٌم للمفكر العربً فاضل التٌراجع ك 11
جزٌرة العرب لكمال الصلٌبً وكتاب فرج هللا صالح دٌب حول الٌمن أرض االنبٌاء وكتب أحمد الدبش 

 أورشلٌم. اؾوالتً منها موجز تارٌخ فلسطٌن، وكتاب اختط
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شعبا مسالما أكثر من كونهم شعب تحكم. عملٌة الحرب، وكانوا مدافعٌن لبٌلة/ الكنعانٌون العرب كان  * 

عن أنفسهم ولم ٌكونوا مهاجمٌن، واشتهروا بالزراعة وبرعوا بالتعدٌن وصناعة الخرؾ والزجاج والثٌاب 
  .وفً فن العمارة

 
بالفن والموسٌمى كما عنً ب. الكنعانٌون وٌصؾ  جزٌريأن. لم ٌعنى شعب  ٌمول المإرخ ) فٌلٌب حتى( * 

من لبٌلة بنً إسرابٌل المإرخ الكبٌر )جٌمس هنري برٌستد( المدن الكنعانٌة المزدهرة ٌوم دخلها الرعاة 
تابة وفٌها التجارة والصناعة والك 13بمول. أنها كانت مدنا فٌها البٌوت المترفة المرٌحة 12العربٌة البابدة

الرعاة وهم  14)لبٌلة بنً إسرابٌل العربٌة البابدة(ها توالمعابد وفٌها الحضارة التً سرعان ما التبس
البدابٌون، فتركوا خٌامهم وللدوهم فً بناء البٌوت كما خلعوا الجلود التً ارتدوها فً الصحراء وارتدوا 

ولبٌلة بنً إسرابٌل أن ٌفـرق بٌـن الكنعانٌٌن مكان الثٌاب الصوفٌة الزاهٌة األلوان، وبعد فترة لم ٌعد فً اإل
بالمظهر الخارجً وباختصار فهم التبسوا )؟!( الحضارة الكنعانٌة كما ٌمتبس المهاجرون الجدد إلى  المندثرة

  .أمرٌكا فً ٌومنا هذا طرق المعٌشة األمرٌكٌة )الجٌنز والهمبرؼور والكوال(
 
 لبل المٌالد. 18عزالدٌن المناصرة منذ المرن ث الباحوعرفت فلسطٌن باسم "أرض كنعان" حسب  
 

ٌمول فً ذلن أن الخبراء توصلوا إلى أن معظم ما ورد فً  ذٍد شٔشثأد. المإرخ وعالم اآلثار  * 

التوراة من أساطٌر ولصص وشرابع )مؤخوذة أو ممتبسة أو مسرولة( من أصول سومرٌة وأكدٌة وبابلٌة 
من مواد التوراة مؤخوذة من شرٌعة حمورابً، والمزامٌر والتسابٌح وآشورٌة ومصرٌة وكنعانٌة، والعدٌد 

 .الكنعانٌٌن، والشرابع الواردة فً التوراة هً ما مارس. الكنعانٌون والبابلٌونالعرب الدٌنٌة )مسرولة( من 
 

                                                           
لدٌمة ال عبللة لها  ٌشٌرون هنا لدخول العبرانٌٌن وفً الحمٌمة أن العبرانٌٌن هم لبابل متمردة عربٌة 12

بمبٌلة بنً إسرابٌل العربٌة الٌمنٌة المندثرة، وال عبللة لها بالمبابل المختلفة التً اعتنمت الدٌانة التوحٌدٌة 
 الموسمٌة، والتً الحما عرفت باسم الدٌانة الٌهودٌة.

ؽاتها، وعدم حٌث أن التارٌخ التوراتً )نإكد على خرافٌة التوراة وأسطورٌتها، وتزوٌراتها ومبال 13
اعتمادها الٌوم كمصدر تارٌخً من كثٌر من العلماء حتى االسرابٌلٌٌن=أنظر إسرابٌل فنكلستاٌن وزبٌؾ 
هرتزوغ...الخ( هذا التارٌخ هو فً الٌمن المدٌم حسب الربٌعً ودٌب والدبش والصلٌبً...الخ، وعلٌ. فإن 

ة بنً إسرءٌل العربٌة الٌمنٌة المندثرة المدٌمة كل هذه األحداث التً ٌظهر فٌها االسرابٌلٌون المدماء )لبٌل
والذٌن ال صلة لهم بمن ٌسرلون ذات االسم الٌوم مطلما( هً أحداث ولعت فً الٌمن المدٌم، وعلٌ. فلم ٌكن 
هنا فً فلسطٌن ال مملكة  داوود وال مملكة سلٌمان وال هٌكل خرافً، )ٌراجع حول الهٌكل المزعوم بحث 

ما أصدرناه كتمٌم حركً(  وال دخول أرٌحا وتهدٌم أسورها وال عبور نهر األردن د.عصام سخنٌنً كمثال 
فهً ولعت  -ولٌس بالطبع بمبالؽات التوراة-وال السبً البابلً من فلسطٌن بل هً إن حصلت هذه االحداث 

 جمٌعا وبالدلٌل من هإالء البحاثة الكبار ولعت فً الٌمن المدٌم ولٌس فً فلسطٌن.
مصطلح العبرانٌٌن ضمن نفس الخلط التارٌخً الفظٌع بٌن الٌهود وبنً إسرابٌل المدماء  هو ٌذكر هنا 14

والعبرٌٌن وكؤنهم شًء واحد! والخلط واضح بٌن الدٌانة التً تجاوزت المبٌلة وبٌن المبٌلة، وبٌن الفبة 
 أوالجماعة المبلٌة المهمشة أي العبرٌٌن.
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فً  على سرلات التناخ )التوراة وملحماتها( فً كتاب. الهام لصة حب فاطو اىرة٘ػٖ*ٌإكد  المفكر الكبٌر  

 ،وٌضٌؾ على ذلن المإرخ اإلسرابٌلً وعالم اآلثار زبٌؾ هرتزوغوؼٌرها من كتب.،   15أورشلٌم
التوراة ومبالؽاتها  وخرافٌة أحداث الذٌن ٌمررون أسطورٌة "سبٌلبرمان نٌل أشر"و  "إسرابٌل فنكلستاٌن"و

)التوراة الٌهودٌة مكشوفة فً مإلف. الثمٌن  أ.د إشرائ٘و فيِهظخاَٗعالم اآلثار اإلسرابٌلً  حٌث ٌمول 

إن )العدٌد من أحداث التارٌخ التوراتً لم تحدث ال فً المكان و ال بالطرٌمة و  28صــا(  على حمٌمته
األوصاؾ التً روٌت فً الكتاب الممدس العبري، بل بعض أشهر الحوادث فً الكتاب الممدس العبري لم 

 .(تحدث مطلما أصبل
  
لد التنعوا إن )أسفار الكتاب الممدس العبري  18ن بعض علماء المرن وٌضٌؾ إلى استنتاجات. إلى أ 

لد كتبت ثم وّسعت وزٌّنت الحما من لبل محررٌن مجهولٌن ، ومراجعٌن  -على األلل -الخمسة األولى
إن بعض العلماء ٌرى )إن هذا التارٌخ تم  39وٌضٌؾ صــ 36متعددٌن على مدى عدة لرون( وذلن صــ

النفً فً محاولة للحفاظ على تارٌخ و ثمافة وحضارة وهوٌة األمة الممهورة بعد كارثة دمار  تؤلٌف. أثناء فترة
 . أورشلٌم ....( وٌضٌؾ إن أجزاء أخرى لد أضٌفت بعد لرون

 
)إن مبات األماكن األخرى التً ذكرت فً  41أما بشؤن األماكن الوارد ذكرها فً التوراة فٌمول فً صــ 

 16.مٌت مجهولة ....(الكتاب الممدس العبري ب
 

ٌُشٌر ِملَّر، إلى أن. لٌس هنان دلٌل على ) عن المملكة الداوودٌة السلٌمانٌة: 17أذٍد اىدةضوٌمول الباحث 

خوَن، الذٌن ٌتحدَّثوَن عن هذا  المملكة الداودٌَّة ـ السلٌمانٌَّة، خارج التمالٌد والموروثات الكتابٌَّة؛ أما عن المإّرِ
ة المعلومات التً ٌؤخذونها، من الِكتاب العبري ]التوراة الكٌان، إنما ٌفترضونَ   (]ُمسبماً، ِصحَّ

                                                           
هو مزٌج من درس فً  فاضل الربٌعًالذي كتب.  : هذا البحثٌوسف سامً الٌوسفٌكتب الباحث  15

الجؽرافٌا وفً فم. اللؽة العبرٌة )والصواب أنها إحدى لهجات اللؽة الكنعانٌة التً انتحلها العبرانٌون 
وسموها بهذا االسم دون وج. حك(؛ ولكن. درس موؼل فً التعمٌد بحٌث ال ٌمرإه إال أهل االختصاص 

البحث كل.، أو الهدؾ الذي ٌرٌد الكاتب أن ٌبلػ إلٌ.، فهو أن "نشٌد  وحدهم. والمحور الذي ٌدور حول.
األنشاد" هو فً األصل لصٌدة كتبها شاعر عربً مجهول، ولكن. من ببلد الٌمن، وذلن ألن األماكن 
ببلد المذكورة فً النشٌد لها ما ٌمابلها أو ٌماثلها فً تلن الببلد. فهنان، مثبلً، جبل ٌُسمَّى "جبل لبنان"، وفً 

الشام ثمة جبل آخر معروؾ ٌحمل االسم نفس.. ولهذا، جاء البحث كل. بمثابة تنمٌب عن مجموعة من الجبال 
موجود فً ببلد الٌمن، مما دفع الكاتب إلى توظٌؾ بعض الكتب التراثٌة، أهمها: صفة جزٌرة العرب 

ر الجاهلً؛ واألهم من ذلن كل. للهمدانً ومعجم ما استعجم للبكري. كما استفاد من التوراة ومن بعض الشع
أن. لد وظَّؾ خبرت. باللؽة التً "تُسمَّى اللؽة العبرٌة دون وج. حك". وهنا ٌرفض الٌوسؾ أن ٌكون الكاتب 
ل"نشٌد االنشاد" ٌمنً عربً بل ٌصر أن. شاعر فلسطٌنً كنعانً مرهؾ، وفً الحالتٌن فالنشٌد سرلة 

 توراتٌة لمٌراث عربً لدٌم.
ً فاضل الربٌعً والدبش ودٌب وآخرٌن لٌحددوا أن مسرح حوادث التوراة أي فترة وجود ومن هنا ٌؤت 16

لبٌلة بنً إسرابٌل العربٌة المدٌمة المندثرة، هً فترة إمارات/مخالٌؾ أو ممالن عربٌة ٌمنٌة وأحداث 
األصل الحمٌري لبل المٌبلد. فالمبٌلة اإلسرابٌلٌة المدٌمة وإماراتها من  1200حصلت فً الٌمن المدٌم منذ 

ق.م لم ٌجد أي دلٌل حول هذه األحداث فً وطننا  5الٌمنً، ولما أتى هٌرودت الى فلسطٌن المرن 
هكذا ٌمترح د.زٌاد منى كتابت. منسوبة للمدماء المندثرٌن للتمٌٌز عن -فلسطٌن،ولم ٌجد شًء اسم. "اسرءٌل

 ح.الجدد إسرابٌل" أو هٌكل أو خبلف.، ووجد فلسطٌن كجؽرافٌا بوضو
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وال ٌتوافر أي دلٌل على وجود ملون، ٌُدَعْوَن ٌمول:   حٌٔاس حٌٔصٔنوٌضٌؾ أن العالم الدنماركً 

رة.    شاول، أو داود، أو سلٌمان؛ وال نملن دلٌبلً على وجود هٌكل فً أورشلٌم، فً هذه الفترة المبّكِ
 

، والى ذلن ٌمول أحمد الدبش: 
ً

، أو نِاٗث
ً

 صراذث
ُ
ظ٘ر

ُ
ٔن، ٌَ اىػثِٔر غيٕ دىٍ٘و، ٗ

ّ
َ األثٗر

َّ
ىً ٗخٍه

ٍيهِث داود، وشيٍ٘ان، فٖ فيصػَ٘
َ

. وبٌنما تموُل رواٌة ِسفر صموبٌل الثانً، وِسفر إىٕ إٌارة/ٌ

والفرات، أورثها لسلٌمان بعد وفات.، لم  الُملون األول، بؤنَّ الَمِلن داود، ألاَم إمبراطورٌة، تمتُد بٌن النٌل،
 ًْ مولِع،  300، رؼم وجود «بنً إسرابٌل»ٌتمكَّن رجال اآلثار، من العثوِر على ِذكٍر واحد، ألي من َمِلَك

تموُم فٌها البعثات األثرٌَّة، بؤعماِل الحفِر، فً ببلِدنا فلسطٌن. وإذا كانت الَمملكة الداودٌَّة ـ السلٌمانٌَّة، لٌست 
ثر من اختراع توراتً، تنفٌِ. كل الولابع األركٌولوجٌَّة، والتارٌخٌَّة، فً ببلِدنا فلسطٌن، أَفبَل ٌَنُجم عن ذلن أك

 المول، أنها مملكة على الورق.
 

خ٘ث اىٔاردة فٖ اىخٔراة *  صل كنعانً أسواء أسماء الشخصٌات أو األماكن هً من  األشٍاء اىخاٗر

  :عام فعلى سبٌل المثال 2000العبرٌة بـ عربً ترجع لما لبل ظهور اللؽة 
  الكنعانٌة ٌافً بمعنى جمٌلالعربٌة ٌافا من  - 
  ٌوط. هً ٌطة فً الخلٌل الٌوم - 
 اشملون الكنعانٌة بمعنى )مهاجر( وهً عسمبلن الٌوم - 
  بٌت إٌل الكنعانٌة بمعنى بٌت هللا - 
 .لولٌة الٌومبٌت شٌمش الكنعانٌة وبٌت عناة، وجازر، وجلجل وهً ج - 
 .شكٌم ٌمعنى )منكب( و )نجد( و )ارتفاع( وهً نابلس الٌوم - 
  .شمرون بمعنى حارس وهً السمٌرٌة لرب عكا - 
  عنانوت بمعنى )اجوبة( وهً عناتا الٌوم - 
  .رحبوت بمعنى االماكن الرحبة - 
  .شٌلوه بمعنى )موضع الراحة( وخراببها لرب نابلس - 
 ٌل لرب نابلسعطاروت بمعنى أكال - 
 18 .كرٌات اربع بمعنى لرٌة اربع، وأربع احد وجهاء الخلٌل الكنعانٌٌن المدماء - 
 

   
 

                                                                                                                                                                                           
لمراجعة ممال أحمد الدبش فً مولع مدونات الجزٌرة على الشابكة تحت عنوان: كٌؾ كَذب علم اآلثار  17

 مملكة داوود المدٌمة؟
ومن المراجع األولٌة صاحبة الرواٌة التملٌدٌة المتداولة والشابعة المفترضة أن أحداث التوراة ولعت فً   18

 فلسطٌن،  استندنا الى  المراجع : 
 ى مراد الدباغ، ببلدنا فلسطٌن، مصطف .1
 . 1994احمد عثمان، تارٌخ الٌهود، دار الشروق، الماهرة،  .2
 بٌان نوٌهض الحوت، فلسطٌن: المضٌة ، الشعب ، الحضارة . .3
 جٌفري أرونسون، مستمبل المستعمرات اإلسرابٌلٌة، مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة.  .4
 فً أجزاب. األربعة من إصدار دار الشروق. كتاب أحمد عثمان : تارٌخ الٌهود   .5



10 

 

 19( فيصػَ٘ حرج االذخالل اإلُهي٘زي2)

 ٌَ1918 – 1935 

 
  20صم االُخداب

نشر واٌزمان فً مذكرات. لاببل )ان الٌهودي األمرٌكً بنٌامٌن كوهٌن كان ٌتولى مع سكرتٌر  
ولمد جاء فً  ،اللوررد كٌرزون وزٌر الخارجٌة البرٌطانٌة وضع صن االنتداب واالتفاق على نصوص.(

مسإولة عن جعل الببلد فً أحوال سٌاسٌة  –برٌطانٌا  –المادة الثانٌة من الصن : )تكون الدولة المنتدبة 
ة نص بتسهٌل هجرة الٌهود إلى وإدارٌة والتصادٌة تكفل إنشاء الوطن المومً الٌهودي..( وفً المادة السادس

 فلسطٌن واستمرارهم ثم فً المادة السابعة تجنٌسهم بالحصول على الرعوٌة الفلسطٌنٌة. 
 

 اىٍؤحٍرات اىفيصػِ٘٘ث

اشتركت فٌ. المرى والمدن والعشابر وأعلنت رفض  5/3/1919عمد مإتمر فلسطٌنً حاشد فً      
 .االنتداب ووعد بلفور والهجرة الٌهودٌة

 
ولما ضرب اإلنكلٌز عرض الحابط بالمطالب الفلسطٌنٌة تنادوا لعمد مإتمرهم الثانً الذي منع بالموة         

بلفور )إعبلن( وهنا طلب الفلسطٌنٌون من جدٌد إلؽاء االنتداب ووعد  12/1920إلى إن  عمد فً شهر 
ومجلس اللوردات، وسافر  برلوا بذلن إلى عصبة األمم ومجلس العموم البرٌطانًأوتؤسٌس حكومة وطنٌة و

 21وهنان اشترط تشرشل ،% من سكان الببلد وهم العرب الفلسطٌنٌون94وفد فلسطٌنً إلى لندن ممثبل لـ 
على الوفد مفاوضة واٌزمان ربٌس المنظمة الصهٌونٌة والذي لم ٌكن ٌوما من األٌام من سكان فلسطٌن 

رفض الوفد العربً ذلن ولدم مذكرة إضافٌة والذي أٌد طلب تشرشل مشترطا عدم المساس بوعد بلفور، و
 إلى برٌطانٌا دون جدوى أو أدنى اهتمام.

 
ا اىٍػلٔد فٖ اىلدس بلؽت   ران  20اىٍؤحٍرات اىػرة٘ث ٌَ اىػدد شتػث، نان آخْر ذٗز

وتمدم من جدٌد ٌطالب بحكومة نٌابٌة والحد من الموظفٌن البرٌطانٌٌن، واالحتجاج على منح امتٌاز  1928

لمٌت لشركة ٌهودٌة، وعلى إٌثار العمال الٌهود بالعمل بدال من العمال العرب والمطالبة بولؾ سن البحر ا
 .الموانٌن رٌثما تإلؾ حكومة نٌابٌة

ولجوب. إلى الصحافة والمإتمرات  1928 – 1919ورؼم ثورات الشعب الفلسطٌنً حٌنا من الفترة         
نً الذي تؽنت ب. دولة االنتداب أثناء الحرب العالمٌة األولى ما أحٌانا أخرى إال أن اآلمال بالعدل البرٌطا
 كان إال خداعا ونكثا للمواثٌك والعهود. 

                                                           
صالح مسعود بوٌصٌر، جهاد شعب فلسطٌن خبلل  ٌعود الفضل ب. للكاتب:المرجع الربٌس لهذا الجزء  19

، دار بوٌصٌر للنشر واألبحاث. )وهنان الكثٌر من المصادر حول المضٌة 1987نصؾ لرن، الماهرة 
 الفلسطٌنٌة ٌمكن الرجوع لها لئلثراء(

والبحث من اعداد د.أحمد ؼنٌم  ،درنا ملفا كامبل عن اعبلن بلفور الذي تم تضمٌن. فً صن االنتدابأص  20
 من كوادر حركة فتح.

بعد استمالة آرثر ما هو ربٌس الوزراء االنجلٌزي 1965عاما فً عام  90المتوفً عن تشرشل ونستون  21
- 1939الوربٌة المسماة العالمٌة الثانٌة )أي أثناء الحرب ا ،1940عام  فًحٌث توالها  ،نٌفٌل تشابرلٌن

 ولبلها  تسلم مناصب عدة كان منها منصب وزٌر المستعمرات.م(  1945
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 اىهخاب األشٔد 

كان ابرز ما  1922ا أسمت. دستور فلسطٌن وذلن عام دستورً المحتلة لببلدنا أصدرت برٌطانٌا  
منهم موظفون برٌطانٌون ٌعٌنهم  عضوا، عشرة 22ٌمضً ب. تؤسٌس مجلس تشرٌعً فلسطٌنً ٌتكون من 

مسلمون،  8ن و ٌمن العرب المسٌحٌ 2ٌهود، و 2آخرون ٌكون منهم  12المندوب السامً، وٌنتخب 
وللمندوب السامً الرأي األخٌر فً المجلس الذي لٌس من شؤن. البحث فً االنتداب أو وعد بلفور، ولاطع 

مشروعها عارضة التراحا بمجلس استشاري ال العرب االنتخابات الخاصة بذلن ففشلت وطوت الحكومة 
الذي أشاد فٌ. بالٌهود  22ٌختلؾ عن سابم.، وفً نفس الولت أصدر تشرشل كتاب. األبٌض )األسود(

 !وتارٌخهم معتبرا )عودتهم( حما ولٌس منة
إال كطابفة فً  -وهم المواطنٌن األصلٌٌن والعدد االكبر-الفلسطٌنٌٌن بٌنما ال ٌشٌر إلى العرب  
بٌنما أعطى للٌهود  !ن. أعطاهم حرٌة فً أولافهم ومحاكمهم الشرعٌةأعلى المسلمٌن  وٌمنّ  ؟!سطٌنفل

 .حرٌة التسلٌح والتدرٌب ونظامهم البلدي والزراعً  وااللتصاديالعالم(  ببلدهم المختلفة فً)المادمٌن من 
ا عربٌا كبٌرا بما بإنشاء دولة عربٌة تضم وطن 23ٌتنصل من وعد دولت. للشرٌؾ حسٌن "تشرشل"و  

فٌ. فلسطٌن، والذٌن خانوا عهودهم وأصروا على نمضها حتى فٌما ال ٌنكرون الوعد ب.، ال ٌنتظر أن 
 ٌصدلوا فٌما ٌصرون على إنكاره. 

 
 ( 1929ثٔرة اىتراق )

من  (البولٌسالشرطة )تمكن تلم  20/8/1929لامت معركة عنٌفة عند ممر البراق فً المدس  
مسلحة إرهابٌة دوا هجماتهم على مجموعات ٌهودٌة مة شدٌدة، ولم ٌجد العرب إال أن ٌجدّ إنهابها إال بمش

لتٌبل وكانت المعركة تدور  28من الفرٌمٌن وخسر الٌهود  107فخرج  23/8/1929استمرت طوال ٌوم 
 فً شوارع المدس من ركن إلى ركن. 

راح ضحٌتها ستٌن ٌهودٌا وجرح  وسرت أنباء الثورة فً أنحاء فلسطٌن، فمامت معركة فً الخلٌل 
ولم تنم برٌطانٌا ولم تهدأ فوزعت السبلح على رعاٌاها ومنهم الٌهود على الرؼم من آالؾ  ،آخرون 50

 الٌهود الذٌن دربتهم وجاءت بهم من مختلؾ أنحاء العالم لتخلك لهم وطن فً فلسطٌن. 
ً ضواحً الخلٌل، وفً صفد، ونشبت معركة جدٌدة ف، الشرطةمركز  الفلسطٌنٌون وهاجم العرب 

بٌن  338ٌهودٌا وكانت ضحاٌا العرب  472ٌوما لتل وجرح خبللها  15والنمب واستمرت الثورة مشتعلة 
 جرٌح ولتٌل. 
لمد كانت هذه الثورة العارمة رد فعل على التحدي الصهٌونً السافر وللخداع البرٌطانً المستمر  

ن معركة نشبت بٌن العرب والٌهود إال كان الجنود االنكلٌز فً ولد ظهر فٌها اإلنكلٌز على حمٌمتهم فما م

                                                           
هً وثٌمة كتبها تشرشل حٌن كان وزٌرا  1922أو الكتاب األبٌض لسنة  1922وثٌمة تشرشل البٌضاء  22

وعد بلفور الممدم إلى الٌهود بإنشاء ، ٌإكد فٌها على التزام ببلده ب1922للمستعمرات البرٌطانٌة فً ٌونٌو 
وطن لومً ٌهودي فً فلسطٌن، لكن. لال أن ذلن ال ٌعنً تهوٌد فلسطٌن كلها وأن من حك العرب أن 

وأن. من األفضل اتخاذ وسابل لتحدٌد أعداد  ٌطمبنوا إلى أن ذلن االستٌطان لن ٌإثر على وجودهم.
كوٌن مجلس نٌابً ٌنتخب من الجانبٌن. لكن تلن الوثٌمة المهاجرٌن إلى األرض. وأن برٌطانٌا ستعمل على ت
 الموسوعة الحرة-جوبهت بالرفض من العرب والٌهود على السواء

23
ْٕ لائذ انصٕسج انؼشتٛح انكثشٖ انرٙ كاٌ يٍ انًفرشض أٌ ذفعٙ  تٍ ػهٙ انمادو يٍ انحعاص انششٚف حغٍٛ 

يش االَعهٛض انزٍٚ كانؼادج َكصٕا أانًٍٛ. ٔيا كاٌ يٍ  العرمالل انذٔنح انؼشتٛح كهٓا كذٔنح ٔاحذج يٍ انشاو حرٗ

فهغطٍٛ أسظُا عٛا فٙ ٔٔصادٔا انٗ رنك تغشط ٕٚٓد تالدْى ٕٔٚٓد تالد دٔل انغشب ٔس ،تؼٕٓدْى يغ انؼشب

 لهة األيح انؼشتٛح ٔاالعاليٛح ٔانًغٛحٛح.
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الصؾ المعادي للعرب، ولمد تجاوزوا حد المعارن إلى مهاجمة البٌوت العربٌة، وتمتٌل األسر اآلمنة 
 والتمثٌل بها. 
المندوب السامً البرٌطانً ٌنكل بالعرب معتمبل مبات الشبان وصدر )من ٌسمى( وعلى األثر لام  
ر وٌرٍد حٍخٔمعربٌا نفذ فورا فً  20بإعدام  الحكم ، اىظٓداء اىثالثث فؤاد ذخازي وغػا اىٗز

وفرضت ؼرامات مالٌة باهظة جدا على عدد من  792وتنوعت األحكام حتى بلػ عدد العرب المحكومٌن 
 المرى العربٌة، وحددت إلامة عدد كثٌر من الزعماء فً أماكن ناببة من فلسطٌن. 

 
 

 وىخِث طٔ  اىهخاب األة٘ض

 58وعمدت  1929أرسلت برٌطانٌا لجنة للتحمٌك فً أسباب الثورة وعبلجها وذلن أواخر عام  
شاهد ولدمت تمرٌرها لوزارة المستعمرات وكان أهم ما جاء فٌ.: ان السبب  600جلسة واستمعت ألكثر من 

انٌهم السٌاسٌة والوطنٌة األساسً للثورة هو شعور العرب بالعداء والبؽضاء نحو الٌهود نتٌجة خٌبة أم
ن الٌهود سٌسٌطرون علٌهم سٌاسٌا ٌوما ما ٌسبب الهجرة الٌهودٌة أوخوفهم على مستمبلهم االلتصادي. و

وشراء األراضً. وأشار تمرٌر لجنة السٌر "الترشو" بصراحة لحاجة الفبلحٌن العرب لتؤمٌن ملكٌتهم 
 ر من أهالً أوروبا. ألرضهم، وأنهم ٌهتمون باألمور السٌاسٌة أكثر من كثٌ

أصدرت برٌطانٌا كتابا ابٌض آخر شرحت فٌ. صن االنتداب وأضافت أن كتاب  1930وفً العام  
 برٌطانٌا األبٌض: 

عدم وجود أراض فً فلسطٌن صالحة الستمرار المزارعٌن من المهاجرٌن الجدد، م "ٌعلن بكل حز 
وتدعو برٌطانٌا زعماء الٌهود لضرورة  ،"باستثناء أراضً الوكالة الٌهودٌة على سبٌل االحتٌاط...

االعتراؾ بإجراء بعض التنازل من جهتعهم عن التصورات االستمبللٌة االنفصالٌة، وان ٌتمكن العرب 
ٌوما على الكتاب األبٌض الذي لبل.  20ن تمر أوالٌهود من الرلً والتمدم بوفاق ولناعة. اال ان. ولبل 

ستعمرات )ان. لٌس فً نٌة برٌطانٌا إٌماؾ الهجرة الٌهودٌة إلى العرب وحارب. الٌهود اعلن وزٌر الم
وسمى العرب هذا  ،بل وٌإكد االلتزام بتسهٌل الهجرة وتشجٌعها وتملن الٌهود لبلراضً !فلسطٌن..(

األسود الن برٌطانٌا كانت لد ركعت على ركبتٌها أمام استمالة واٌزمان وؼضبة  التصرٌح بالكتاب
 سبك ونشرت. على العالم لبل أٌام.  الصهٌونٌة وتنكرت لما

  
 اطخداد اىِظال اىفيصػِٖ٘

وكانت  24ح الٌهود،كانت برٌطانٌا تحرم على العرب التظاهر وتمنع حمل السبلح على حٌن أنها تسلّ  
تتٌح التظاهر للٌهود إال أن الشعب الفلسطٌنً إزاء تدفك المهاجرٌن وتسرب األراضً لهم استمروا فً 

ففً  1933ومظاهراتهم رؼما عن االنكلٌز فكانت إضرابات متواصلة  أبرزها فً العام  إعبلن إضراباتهم
)هو كل مادار حول. السور بساحات. ومبانٌ. ؼادر المسجد األلصى المبارن  13/10/1933ٌوم الجمعة 

مهم المسٌحٌٌن ٌتمدإخوانهم ن وانضم إلٌهم جمٌع كبٌر من والمسلم ألؾ متر مربع( 144ومساجده، بمساحة 
 .عربٌا 35فتعرض االنجلٌز للحشود الثابرة فجرحوا  ٌٔشٕ ناظً اىرصِٖ٘الزعٌم 

تماطر العرب من المدس والخلٌل وحٌفا وكل أنحاء فلسطٌن إلى ٌافا لٌصطدموا أمام  12/10وفً  
ربٌة باب الجامع الكبٌر مع الجند االنكلٌز بٌنما كانوا ٌتظاهرون منادٌن بسموط برٌطانٌا وحٌاة األمة الع

                                                           
لً توثٌك واضح للدعم المعنون التطهٌر العر "إٌبلن بابٌ."فً كتاب الكاتب االسرابٌلً التمدمً  24

 البرٌطانً للعصابات الصهٌونٌة بكافة األشكال ومن وثابك الجامعة العبرٌة.
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وشج رأس الشٌخ الجلٌل موسى الحسٌنً فرجع جرٌحا إلى ان توفاه  167شابا عربٌا وجرح  32فاستشهد 
 . 26/3/1934 شهٌدا فً هللا

 
فٖ اىٔكج اىذي نان فّ٘ وهكذا تواصلت اإلضرابات والمظاهرات والصدامات العربٌة  

 
ً

ث واىدكث وذصَ  ا ٌرهٍا ىيِظال احصًاىٍػيً اىظٓ٘د غز اىدَٗ اىلصام ٗصِع حِظٍ٘ ةاىصٗر

حراج ٌعبد بمنطمة أإلى ان حاصرت لوات االحتبلل عرٌن البطل المجاهد ودارت معركة فً  اىخِظً٘

باستشهاد المابد المدوة وبعض رفال. واسر البالون من عصبت. المإمنة  25/11/1935جنٌن انتهت فً 
 .لٌسجنوا وٌعذبوا طوٌبل فً سجون االحتبلل

 
 الخطٌب لاببل:  ورثاه الشاعر فإاد 
 

 أولت عمامتن العمابم كلها شرفا تمصر عنده التٌجان 
 إن الزعامة والطرٌك مخوفة ؼٌر الزعامة والطرٌك أمان 
 ما كنت احسب لبل شخصن ان. فً بردتٌ. ٌضمها إنسان

 ٌا رهط عز ا لدٌن حسبن نعمة فً الخلد العنت وال أحزان 
 .رضوانشهداء بدر والبمٌع تهللت فرحا وهش مرحبا 

 
 
  

 صالح مسعود بوٌصٌر، جهاد شعب فلسطٌن خبلل نصؾ لرن،  الربٌس لهذا الجزء المرجع :
. )وهنان الكثٌر من المصادر حول المضٌة ، بتصرؾ، دار بوٌصٌر للنشر واألبحاث1987الماهرة 

 الفلسطٌنٌة ٌمكن الرجوع لها لئلثراء(
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 ثث( ُظأة اىثٔرة اىفيصػِ٘٘ث اىرد3ٗ)

 

 ٌلدٌث

دولة "ومن ثم إعبلن  1947عام  لم ٌبدأ المخطط المعد الؼتصاب فلسطٌن مع صدور لرار التمسٌم      

ما لبل الحركة الصهٌونٌة، أي الى الفكر ، وإنما ٌعود هذا المخطط لسنوات بعٌدة 1948فً العام  "إسرابٌل

تارٌخ الحركة الصهٌونٌة  ، وانتماال الى بشكل أساس 18االستعماري الؽربً والمسٌحً اإلنجٌلً منذ المرن 

(، حتى انتخاب دٌفٌد بن ؼورٌون فً العام 1895-1882وخاصة منذ فترة تشكٌل )أحباء صهٌون( 

وبرعاٌة ومساعدة الموى  1948لتدخل الحركة الصهٌونٌة فً طور الحركة المماتلة وحتى العام  1937

 االستعمارٌة العالمٌة.

الشعب العربً فً كل مكان ٌعٌش تحت ظروؾ لاسٌة من تسلط الحكام لمد ولعت النكبة و      

والمستعمرٌن، وكانت الحكومات العربٌة أداة طٌعة فً أٌدي االستعمار والصهٌونٌة، ولعت الكارثة فً ؼفلة 

من األمة العربٌة، ولم ٌكن أبناء فلسطٌن ؼافلٌن عن لضٌتهم مطلماً. كانوا متٌمظٌن، صارعوا االنتداب 

ً ولفوا فٌها وحٌدٌن فً المعركة، وذالوا خبللها كل ألوان البرٌ طانً والصهٌونٌة العالمٌة وصمدوا أعواما

االضطهاد االستعماري ولدموا اآلالؾ من الشهداء األبطال والضحاٌا األبرٌاء بثوراتهم العدٌدة وأٌام كفاحهم 

 الطوٌل. 

شعب الفلسطٌنً بؤمر من المستعمرٌن فتحو النافذة وحٌنما انتزعت الدول العربٌة زمام المبادرة من ال      

لبلستعمار والصهٌونٌة، فحولوا شعب فلسطٌن إلى طوابٌر من البلجبٌن البابسٌن، وبعدها منعت الحكومات 

العربٌة أٌضا شعب فلسطٌن العربً من التجمع والتكتل لبلستعداد الستعادة وطنهم وكمناع وضعت هذه 

اسم شعب فلسطٌن كما ٌرٌد الحكام أو كما ٌطلب المستعمر منهم، ومع التشتت الدول فبات متنافرة تتحدث ب

الفلسطٌنً والنزوح بسبب االعتداءات الصهٌونٌة المتكررة، واإلرهاب المسلط، وؼٌاب المٌادة، ونمص 

األسلحة، وانتشار الفوضى والخوؾ، إضافة لتدخل الجٌوش النظامٌة العربٌة التً رفضت ضم جهودها 

جماهٌر الفلسطٌنٌة كما ساهمت عوامل تواجد هذه الموات فً مناخ المومٌة الحماسً، والثمة الزابدة لجهود ال

بالوعود العربٌة الزابفة بإنماذ فلسطٌن والمبالؽة فً تمدٌر الموة العسكرٌة المتوفرة والعجز عن رإٌة األسوأ 

 من األمور لبل ولوعها، أسهمت كل هذه العوامل فً حدوث النزوح. 

وللتدلٌل على الوالع العربً السٌاسً آنذان كانت كل محاولة ٌموم فٌها الفلسطٌنٌون للحصول على        

دعم عربً ملموس تواج. من جانب الحكومات العربٌة بالتهرب والتفاخر. لمد زجت الحكومات العربٌة 

ً انتهازٌة كان من آثارها تحمٌك مآرب الصه ٌونٌة واالستعمار من بشعبنا فً خبلفات ضٌمة تخدم أؼراضا
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تشتٌت ومطاردة ومبلحمة لشعبنا بؤسلوب نازي أدى للحط من معنوٌة وعزٌمة هذا الشعب الذي أصبح 

محاطا بنظرات لاسٌة حتى من أفراد الشعب العربً، ولد ؼطى الحكام العرب والع المضٌة أمام شعوبهم 

 ل. بمعارن وهمٌة وصٌحات تحذٌرٌة امتدت بالنكبة هذه السنٌن الطوا

وأٌاً كانت األسباب التً أدت الحتبلل فلسطٌن، فمد استمرت أوضاع الشعب الفلسطٌنً تسٌر من سًء       

إلى أسوأ حٌث اختنك شعبنا برابحة الٌؤس والخٌانة ورابحة البإس والمرض، ورابحة الضٌاع المر والشماء 

تعثرت الجهود واختنمت معانً التضحٌة األلٌم، وفمد الكثٌرون الثمة بؤنفسهم ومن ثم حجبوها عن الجمٌع، و

والفداء وازدحمت المنابر بعد أن ألفرت المٌادٌن، ورؼم انتشار عوامل الٌؤس االنهزامٌة  نتٌجة لسوة 

الظروؾ وشدة الظلم ووٌبلت التشرد فمد ترسخ اإلحساس بالظلم والبؽً والعدوان لدى الشعب الفلسطٌنً، 

ر للٌل من هذا الشعب والذٌن تناسوا ذاتهم ومصالحهم وركنوا لموة وازداد هذا الشعور شدة ووطؤة لدى نف

إٌمانهم الذي طؽى على ضعفهم وارتمى بهذا النفر الذي شكل )الطلٌعة الثورٌة( إلى إمكانٌة توجٌ. الشعب 

 .1/1/1965لتعلن عن نفسها مدوٌة فً  1948وتعببت. للثورة التً استمرت فً وعٌهم وفكرهم منذ العام 

 

 االحخٍاغٖ واالكخصادي اىفيصػِٖ٘ ةػد اىِهتث:اىٔطع 

اتخذت عملٌة طرد الفلسطٌنٌٌن بعداً جدٌداً ولبل ذلن كانت تتم بصورة بطٌبة منذ  1948بعد العام        

العامل الحاسم فً  "إسرابٌل"الموة العسكرٌة والسٌاسٌة ل 1948بداٌة االنتداب، إذ أصبحت بعد العام 

رار الطرد الصهٌونً للمواطنٌن مع عجز الحكومات العربٌة عن منع الطرد المنطمة، حٌث ترافك استم

 :25أوعكس االتجاه مما شكل أوضاعا التصادٌة واجتماعٌة جدٌدة للشعب الفلسطٌنً تمثلت بالتالً

 

 التوزع الجغرافً وتفتت األسرة: .1

وؼالباً ما كانت هذه تبعثر الشعب الفلسطٌنً فً تجمعات سكانٌة متماٌزة فً ظل أنظمة عربٌة مختلفة، 

 -التجمعات على هامش المجتمعات العربٌة وخاصة فً المخٌمات والتً ظهرت كوحدة )جؽرافٌة

اجتماعٌة( ضمنها أصبح ما تبمى من العابلة الكبٌرة والمرٌة تمثبلن المإسستٌن البارزتٌن بعد تبعثر 

 والتوزع.وتفتت كٌان األسرة والمرٌة والمدٌنة والعشٌرة بالوفاة أو التشرد 

 

 

                                                           
 .لمراجعة )الفبلحون الفلسطٌنٌون من اإللتبلع إلى الثورة( للباحثة  روز ماري صاٌػ  25
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 تحطم البٌئة االجتماعٌة وظهور خصائص سلوكٌة جدٌدة: .2

حٌث انعدمت المإسسة السٌاسٌة الواحدة، والبنٌان االلتصادي االجتماعً الواحد، ولد ولد التوزع 

وتحطم البنٌة االجتماعٌة خصابص سلوكٌة وبنٌوٌة جدٌدة من االنشداد للخبلص من الوالع السٌا 

ولد ظاهرة سلوكٌة فً الحٌاة الفلسطٌنٌة بعد النكبة، تمٌزت بالحماس السرٌع واإلحباط الموضوعً وت

واالندفاع حتى الذروة أمام كل بارلة أمل فً العودة، وبالخمود السرٌع واالنكماش حتى االنطواء، 

 أعماب كل صدمة.

 

 التفكن الشرائحً )الطبمً(: .3

التجمعات الفلسطٌنٌة المنتشرة ان وكانت من نتٌجة التشرد والنزوح والسٌاسات العربٌة على  

االجتماعٌة فً هذه التجمعات وخاصة فً المخٌمات، حٌث -انتشرت االنمسامات داخل الوحدة الجؽرافٌة

 برزت الطبمة وتعممت الفجوة بٌن الشرابح المتوسطة المتعلمة، وؼٌر المتعلمة من فبلحٌن وبدو وعمال.

 

 الضغوط النفسٌة: .4

سطٌنٌة من الشعور باإلحباط وااللتبلع والعزلة االجتماعٌة، إلى الشعور انتشرت فً التجمعات الفل 

 بعدم احترام اآلخرٌن والبإس وؼٌرها من مشاعر المهر والظلم واالضطهاد.

 

 :"األنروا" دور الدول العربٌة و .5

واللها كانت رلابة مشددة على  ،لامت األنظمة العربٌة بعملٌة لمع وسحك للتجمعات الفلسطٌنٌة 

كن تواجدهم، ومارست ضدهم التمٌٌز فً العمل واستخدامهم فً الوظابؾ والمطاعات األهلٌة أما

والخدمات وؼٌرها بؤصعب الشروط وأسوأ الظروؾ، ومنعت أي تحرن التصادي مستمل لهم ووجهتهم 

، مما ولد حالة من عدم االستمرار وعدم الطمؤنٌنة )أنروا( لبلعتماد على وكالة ؼوث البلجبٌن

 ادٌة لدٌهم.االلتص
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 اىٔطع اىص٘اشٖ

( الفلسطٌنٌة، إما عن طرٌك والهوٌة الوطنٌة عملت األنظمة العربٌة على طمس الشخصٌة )الكٌانٌة -1

السحك بتمٌٌدهم ولمعهم عبر سٌاسة "كل ما علٌكم أن تفعلوه هو أن تؤكلوا وتناموا واألنظمة العربٌة 

سهم وارتباطهم بفلسطٌن عبر دمجهم وبعثرتهم سوؾ تستعٌد لكم ببلدكم"، وإما من خبلل محو إحسا

 ضمن المجتمع.

 لامت السٌاسة العربٌة تجاه شعبنا على وجهٌن: -2

ً فً فترات  . أ الحمن بالروح المومٌة مع الحذر، فمد كان النشاط الهادؾ للتحرٌر ٌلمً تشجٌعا

لمعاً فً  التنافس أو التناحر الحزبً أو بٌن األنظمة لخدمة هذا الحزب أو ذان النظام وٌلمً

 ؼٌر هذه الحاالت.

 حصر النشاط الفلسطٌنً ضمن سٌطرة النظام أو الحزب الحاكم. . ب

نشطت األحزاب المختلفة فً رفع راٌات الثؤر والحدٌد والنار  1948بعد العام   األحزاب العربٌة: -3

ٌة من مثل "حزب اإلخوان المسلمٌن" ووتحرٌر فلسطٌن على أسس اشتراكٌة أو لومٌة أو إسبلم

زب البعث" و "حزب التحرٌر" واألحزاب الشٌوعٌة بٌن صفوؾ أبناء الشعب الفلسطٌنً، و"ح

وانخرط فً هذه األحزاب والحركات وفً التٌار الناصري العدٌد من أبناء شعبنا وطلٌعت. الثورٌة 

ولم تجد فً كل هذه األحزاب والحركات السٌاسٌة من ٌضع فلسطٌن رلماً أوالً فً عمل. المومً، لم 

، وهنا أدركنا كما ٌمول األخ الرئٌس المائد العام ٌاسر عرفات أدركنا ضرورة األولوٌة لفلسطٌن تكن

، لم تكن اإلللٌمٌة وحتمٌة بلورة نشاط محدد مكرس للهم الفلسطٌنً، فً دائرة المنطلك المومً

الصراع على المستوى الحضاري والمومً هً التً تنشط حوافزنا الوطنٌة بل إدران جوهر 

، فبل بد للشعب الفلسطٌنً ان ٌإسس إطاره التنظٌمً فً سٌاق تمحور فً المضٌة الفلسطٌنٌةالم

 .حركة النهوض العربً، لتلبٌة المهام الوطنٌة الفلسطٌنٌة المباشرة

تصوروا اآلن لو ان الثورة الفلسطٌنٌة لم تبدأ، أكانت فلسطٌن لادرة على إعبلن أنها الجوهر؟  

بحث عن الخاص الفلسطٌنً فً العام المومً وولدت المسٌرة بزخم وهكذا تمت بلورة فكرة ال

 متناسك فً جدلٌة العبللة بٌن الخاص والعام.

 

"فتح" وسط هذه المعطٌات المادٌة والسٌاسٌة ونشؤت المنظمات -حركة التحرٌر الوطنٌالفلسطٌنًنشؤت       

وٌمكن وضع هذه المنظمات ضمن التً شكلت األساس التارٌخً للكفاح المسلح الفلسطٌنً المعاصر، 

 إطارٌن ربٌسٌٌن هما: حركة المماومة، ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة.
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تؤلفت حركة المماومة فً مراحلها األولى من حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح" وحركة       

دي فً عمد المومٌٌن العرب، وجبهة تحرٌر فلسطٌن، ولد انطلك التنظٌمات األولٌان بالعمل التمهٌ

الخمسٌنٌات لكنهما لم ٌنتمبل إلى التحضٌرات العسكرٌة إال فً أوابل الستٌنٌات ومعهما التنظٌم الثالث، 

وتركزت الجهود األولى على تدرٌب األعضاء وتوفٌر بعض السبلح والمٌام باستطبلعات. وكان لمرار 

أن استعجلت حركة "فتح"  1964شها عام مإتمر الممة العربً الثانً بإنشاء منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وجٌ

مدشنة بذلن الكفاح المسلح  1/1/1965إطبلق الرصاصة األولى، فكان أن نفذت عملٌتها األولى عشٌة 

 الفلسطٌنً المعاصر.

 

ر اىفيصػِ٘٘ث  ٌ٘الد ٌِظٍث اىخرٗر

مإتمر  منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة( خبللإنشاء جاء المرار العربً بإنشاء كٌان فلسطٌنً )ولٌس  

. وكان لد سبك ذلن لرار المإتمر األول فً كانون الثانً/ ٌناٌر 1964الممة الثانً المنعمد فً أٌلول 

، بتوكٌل مندوب فلسطٌنً فً جامعة الدول العربٌة، األستاذ أحمد الشمٌري، بإجراء المشاورات 1964

ً وطنٌاً  ودراسة مسؤلة إٌجاد كٌان فلسطٌنً ما، ؼٌر أن الشمٌري تجاوز حدود تلن الوكالة، وعمد مجلسا

. وشمل ذلن المجلس ممثلٌن عن الجالٌات 1964أٌار  28عضواً، فً المدس فً  388فلسطٌنٌاً، بـ 

والمجموعات الفلسطٌنٌة كافة، واختٌرت لجنة تنفٌذٌة لترأس المنظمة. فوجد مإتمر الممة العربً الثانً نفس. 

 ضاً تؤسٌس جٌش التحرٌر الفلسطٌنً.أمام أمر والع ما لبث أن ألّر ب.، وألّر أٌ

وجٌش التحرٌر الفلسطٌنً من  (م.ت.ؾ)برز لدر معٌن من التنافس بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  

جهة، وبٌن التنظٌمات الفدابٌة من جهة أخرى، دار حول شعار الكفاح المسلح. وتباٌنت موالؾ تلن 

"فتح" إلى تطوٌر نشاطها العسكري المستمل، حركة لت التنظٌمات تجاه منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، حٌث ما

بٌنما ألامت حركة المومٌٌن العرب مع المنظمة عبللات أوثك عادت علٌها ببعض الدعم المادي والؽطاء 

 السٌاسً.

"فتح" تحصل فً هذه المرحلة الباكرة على شًء من -حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنًوكانت  

ً من التؤٌٌد المصري الذي جاء بعض. عبر العون من الجزابر وسورٌا،  بٌنما تلمى المومٌون العرب شٌبا

منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، فٌما اعتمدت جبهة تحرٌر فلسطٌن على سورٌا فمط. أما جٌش التحرٌر 

الفلسطٌنً، بصفت. الجناح العسكري لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فمد تلمّى التبرعات الحكومٌة العربٌة فضبلً 

ما كان ٌمّدم. الفلسطٌنٌون أنفسهم، بٌنما تركزت وحدات. وتدربت وتسلحت فً مصر والعراق وسورٌا. إال ع
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ً بحالة الهدنة التً سادت الجبهات العربٌة حتى حرب  ، فكان تنفٌذ 1967أن جٌش التحرٌر كان ملزما

 فً هذه المرحلة عمل الفدابٌٌن وحدهم. "إسرابٌل"العملٌات العسكرٌة ضد 

، 1967طٌن بالتوازي شكالً أو اطاراً لبل حزٌران خا نمت الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة فً وهكذ 

أحدهما منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة التً مثلت الشرعٌة الممبولة لدى النظام اإلللٌمً العربً، والثانً 

 ماد على الذات. حركة المماومة الفدائٌة وعلى رأسها حركة "فتح" التً مثـّـلـت الوجه المماتل واالعت

 فمّدم األول "الكٌان" ولدم الثانً "الهوٌة".

 

 حأش٘س ذرنث "فخد"

 "فتح" بعدة مراحل لبل الرصاصة األولى هً:-حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنًلمد مرت 

 .1956 – 1948مرحلة الوعً الوطنً من عام  .1

 .1957 – 1956مرحلة التكوٌن الوطنً من عام  .2

 .1964 – 1958مرحلة النمو والبناء  .3

 .1965مرحلة االنطبللة  .4

 

 

: ٌرذيث اىٔغٖ اىٔغِٖ
ً
 أوال

أخذ النهوض الوطنً الفلسطٌنً ٌبرز من بٌن ركام االضطهاد والممع والمهر االجتماعً والسٌاسً  

وعملوا  فترة من خبللها ولما  ،العربً والعالمً فتوج. الشباب الفلسطٌنً نحو األحزاب المختلفة كما أسلفنا

وا ان البوصلة فً تلن األحزاب تشٌر إلى فلسطٌن تركوها، وبدأت التجمعات الشبابٌة الفلسطٌنٌة لم ٌجد

المتحزبة لفلسطٌن بالظهور واالنتشار من شخص إلى آخر ومن تجمع فلسطٌنً إلى تجمع آخر وتمٌزت هذه 

إسسة لحركة وسٌاسً ونمابً من جهة أخرى، لادت. الطلٌعة الم ،الفترة بعمل فلسطٌنً مسلح من جهة

"فتح"، فمن األراضً الفلسطٌنٌة نشطت العملٌات العسكرٌة المحدودة، وبالذات من لطاع ؼزة، بمٌادة 

واستطاعت هذه األطر وهذا العمل العسكري أن ٌستمطب العدٌد من البإر والحلمات  ،أبو جهادالشهٌد المابد 

 التً كانت تعمل بهذا المجال.

دوراً  1951فً الماهرة منذ عام  رابطة الطلبة الفلسطٌنٌٌنلعبت أما على الصعٌد السٌاسً فلمد  

كبٌراً فً االستمطاب للفكرة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، وكانت الرابطة أول تجربة كٌانٌة فلسطٌنٌة علنٌة، ولعبت 

ً على مستوى الوعً والتنظٌم، وخاصة فً مرحلة ما بعد التخرج، وكان من أبرز  الرابطة دوراً هاما



20 

 

ا األخ أبو عمار واألخ أبو إٌاد واألخ أبو األدٌب، والشهٌد عبد الفتاح  حمود  وعدد كبٌر من لٌادة لٌاداته

 الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة.

 

: ٌرذيث اىخهَٔٗ
ً
 ثاُ٘ا

واحتبلل لطاع ؼزة وبما اتسمت ب. تلن المرحلة من نهوض عربً  (1956) بعد العدوان الثبلثً 

الفلسطٌنً إلى تكوٌن مماومة شعبٌة للمحتل، ولامت تلن الدعوة على لومً تداعت مجموعة من الشباب 

أساس ترن الحزبٌة ألن المرحلة هً مرحلة تحرٌر وطنً واتفك هإالء الشباب على مبادئ جدٌدة انتملت 

وتبللت أفكار هذه المجموعات المختلفة  1957بالتدرج الزمنً إلى حركة "فتح" عند إنشابها فً أواخر 

لموجودة فً معظم أماكن التواجد الفلسطٌنً ولم ٌكن من الممكن أن ٌتؤخر موعد والدة "فتح" المتفرلة وا

، ألن ذلن ٌعنً ضٌاع هذه الفرصة التارٌخٌة خاصة فً ظل 1957عن هذه اللحظة التارٌخٌة فً نهاٌة 

ً ول1956الصعود الجارؾ للمد الناصري فً أعماب حرب  ومٌاً، ، وشهدت تلن المرحلة أٌضا مداً بعثٌا

ومن هذا المنطلك فان التؤخٌر فً اتخاذ المرار إلنشاء "فتح" ٌمكن أن ٌضع مستمبل اإلرادة الوطنٌة المستملة 

 فً مهب الرٌاح السٌاسٌة المتصارعة فً هذه المرحلة.

ولمد كانت هنان لماءات عدٌدة بٌن المٌادات التارٌخٌة للحركة ٌجمعها الهم المشترن، والبحث عن  

شهد الوالدة  1957رورة إٌجاد الشكل التنظٌمً المناسب، إال ان النصؾ الثانً من عام الخبلص وض

، والذي عمده األخوة االجتماع التأسٌسً األول للحركة فً الكوٌتالحمٌمٌة، وذلن من خبلل ما أطلك علٌ. 

 26ً "فتح".أبو عمار وأبو جهاد و آخرٌن، واتفك على تسمٌة التنظٌم بحركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌن

 

: ٌرذيث اىٍِٔ واىتِاء
ً
 ثاىثا

وهً المرحلة التً تنامى فٌها العمل التنظٌمً والسٌاسً والتعبوي للحركة، فكانت مرحلة بناء  

وتعببت. لٌموم بمهام أساسٌة فً نشر فكر الحركة، وفً االستمطاب وزٌادة عدد  ،الكادر الفتحوي المنظم

ر. وكانت مرحلة بناء العبللات للحركة الناشبة فً ظل الظروؾ األنصار واألصدلاء واالرتباط بالجماهٌ

اإلرهابٌة والممعٌة العربٌة، وعمل التنظٌم فً ظروؾ ؼاٌة فً السرٌة مما جعل مخابرات األنظمة العربٌة 

"فتح" وكانت تحاول أن تسبػ علٌهم الصفة التً تعرفها عنهم سابماً،  حركة تتخبط فً معرفة هوٌة رجال

ة، كانت ؼنٌة بالعمل وبناء األطر والعبللات مع األحزاب والتٌارات لعوبة هذه المرحوعلى لدر ص
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ٔ االغرٛاالخ  انهٕاء يحًٕد انُاغٕس انًؼ8ٌُٕ حشكح فرح تٍٛ انًمأيح بنهكصٛش يٍ انرفاصٛم انشظٕع نكرا 

 ٔنًشاظؼح كراب انغٛشج ٔانًغٛشج نغهٛى انضػٌُٕ أتٕاالدٚة. .0252(، انصادس فٙ ػًاٌ ػاو 5743-0222)
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 1963الفلسطٌنٌة والعربٌة والعالمٌة وخاصة بعد أن تم افتتاح أول مكتب للحركة بالجزابر، وذلن عام 

 بإدارة األخ الشهٌد أبو جهاد. و

وٌوؼوسبلفٌا وألمانٌا الدٌممراطٌة، وجرت لامت الحركة بتشكٌل عدة وفود زارت الصٌن وكورٌا وفٌتنام 

محاوالت للماء مع الربٌس عبد الناصر ولماءات مع الشمٌري ومع م.ت.ؾ لم تتحمك مع الربٌس الخالد إال 

 .1968عام 

 

 ٌرذيث االُػالكث
ً
 راةػا

والتً مرت بمخاض طوٌل من النماشات بٌن التٌار الذي تزعم. ٌاسر عرفات والمسمى بتٌار  

وتم التعبٌر عن االنطبللة  1966، وتٌار العمبلء الذي ما لبث ان استنكؾ عن العمل بعد العام المجانٌن

 27، لٌرتسم أمل جدٌد فً سماء الحزن واالحتبلل.1/1/1965بالعملٌة الربٌسٌة وهً عملٌة نفك عٌلبون فً 
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(، ٔانز٘ كاٌ نّ انذٔس انٓاو فٙ ٔشائك 0255-5711) ػادل ػثذانكشٚى سحًّ هللاد.كاٌ صػٛى ذٛاس انؼمالء   

، ٔظم حرٗ آخش حٛاذّ 5744ذاٚح االترؼاد ػاو سغى ت 5746حشكح فرح االٔنٗ ٔحغة انكصٛشٍٚ حرٗ انؼاو 

 .سغٍ اترؼادِ ػٍ انؼًم انصٕس٘ انفهغطُٛٙ ٔفٛا نهؼًم انٕغُٙ انفهغطُٛٙ
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 اىررنث اىصُٓ٘ٔ٘ث( 4)

  
ف: بالدهم فً الٌهود من المواطنٌن إنسانٌة استهدفت تجمٌع  ال هً حركة سٌاسٌة عنصرٌة، رجعٌة حػٗر

 وتوحٌدهم اعتمادا على : 28كل أنحاء العالم
 تزوٌر التارٌخ  -1
 .استغالل الدٌن ) اتخاذه ذرٌعة ( -2

 
وٌصعب العثور فً التارٌخ اإلنسانً العام لدٌم. وحدٌث. على حركة مماثلة ، حٌث لم تكن تتكون حٌن        
وإنما تكونت من عوامل سلبٌة  –كما ٌفترض  –عة عوامل اٌجابٌة متكاملة أو ناضجة لتها من مجموبلأنط

 منها : 
  " )مصطلح ٌعنً معادة الٌهود فً اوربا(معاداة السامٌة" -1
 .االستٌبلء على أراضً الؽٌر بالموة -2

  
 ارٌة هذه الحركة :مولد دعمت الدول االستع

 
 فً أوروبا للتخلص من النفوذ االلتصادي والسٌاسً للٌهود  -1
  29.للتخلص من تجمعاتهم السكنٌة ) الؽٌتو ( التً أثارت نممة فً نفوس سكان هذه البلدان -2
 

 كانت أبرز لضاٌاه  فً سوٌسرا وحٌن عمد مإتمر ) بازل (
بعث الٌهودٌة فً ٌهود أوربا الؽربٌة ، وتعلٌم الٌهود اللؽة العبرٌة التً كانت شب. مٌتة ومحصورة  -1

 والعبادة  فمط فً إطار الصبلة
 .توجٌ. أنظار الٌهود نحو فلسطٌن أو أي مكان آخر لد ٌإمن لهم المستمبل األفضل -2
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ْٙ حشكح عٛاعٛح ٕٚٓدٚح، ظٓشخ فٙ ٔعػ ٔششق لاسج أٔسٔتا فٙ أٔاخش ציונות انصَٕٓٛٛح ػثشٚح8  

ا أسض اٜتاء ٔاألظذاد )ئٚشٚرظ انمشٌ انراعغ ػشش ٔدػد انٕٛٓد نهٓعشج ئنٗ أسض فهغطٍٛ تذػٕٖ أَٓ

يؼاداج انغايٛح ٔاالظطٓاد )يا ٚغًٗ( ٚغشائٛم( ٔسفط اَذياض انٕٛٓد فٙ انًعرًؼاخ األخشٖ نهرحشس يٍ 

انز٘ ٔلغ ػهٛٓى فٙ انشراخ، ٔتؼذ فرشج غانة لادج انحشكح انصَٕٓٛٛح تاَشاء دٔنح يُشٕدج فٙ فهغطٍٛ ٔانرٙ 

 انًٕعٕػح انحشج(. )كاَد ظًٍ أساظٙ انذٔنح انؼصًاَٛح 
29

ذؼعة كٛف ٚكٌٕ نشظم يؼاد  0202)ئٚالٌ تاتّٛ( فٙ تشٚطاَٛا ػاو  انرمذيٙ فٙ خطاب نهًفكش االعشائٛهٙ 

يا ٚذنم ػهٗ أٌ كم  !نهغايٛح )كاسِ ٔحالذ ػهٗ انٕٛٓد( يصم تهفٕس أٌ ٚكٌٕ أحذ انًإعغٍٛ نذٔنح "اعشائٛم"

نهرخهص يٍ انؼمذج انٕٛٓدٚح أ٘ انرخهص يٍ يٕاغُٛٓى كاٌ ٚرعّ  57يُز انمشٌ انًغؼٗ االَعهٛض٘ ٔاالٔستٙ

كٓذف ٚرماغغ يغ انًغؼٗ االعرؼًاس٘ ترفرٛد تالدَا انؼشتٛح  انٕٛٓد تشيٛٓى كانمارٔساخ خاسض تالدْى األصهٛح

 .ٔاعرغالنٓا
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حصخِد اىػل٘دة  ،العوامل الجذرٌة لمٌام الحركة الصهٌونٌة، وعبللتها باختٌار فلسطٌن لتمٌم علٌ. كٌانها

 ر دون. وهً : جذور ٌعتبر كل منها ركنا لم ٌكن للصهٌونٌة ان تستماىصُٓ٘ٔ٘ث إىٕ ثالثث 

 
ػث   أوال : اىخذر اىدِٖٗ واحخاذه ذٗر

 

ٌظهر الجذر الدٌنً فً كلمة )الصهٌونٌة( كمصطلح للداللة على أهمٌة الجسر الدٌنً التارٌخً بٌن        
التوراه ومملكة داوود وسلٌمان فً  30"أرض" ما ٌسمى زورا )صهٌون( األمس والصهٌونٌة الٌوم ، أي بٌن

فً  32وبٌن الحركة السٌاسٌة فً نهاٌة المرن التاسع عشر ولد وردت كلمة ) صهٌون ( 31المرن العاشر ق.م
 "هربرت بارس"وتؤكٌدا ألهمٌة الجذر الدٌنً ٌمول ، ( مرات 7( مرة وفً العهد الجدٌد ) 152التوراة ) 

عن خطاٌاهم  فً شرح. لطبٌعة الصهٌونٌة : تعلم الٌهود أنهم نفوا ألنهم ارتكبوا الخطٌبة ، وعندما ٌكفرون
 ٌعودون الى أرض المٌعاد .

الٌهود  المواطنٌنولد استؽل زعماء الحركة الصهٌونٌة هذه الممولة أبشع استؽبلل لٌوجهوا بموة أنظار       
 نحو فلسطٌن وٌصرفوا النظر عن التفكٌر فً مكان آخر .من ببلدهم عبر العالم 

 

 ثاُ٘ا : اىخذر اىخػاغفٖ : اىٓٔٗث 

 
هذا الجذر أحٌانا باسم الجذر التارٌخً ، أو الجذر العاطفً تجاه األرض الممدسة ، األمر الذي ورد          

معاداة "خلك رابطة وحدوٌة )ملفمة ( بٌن الٌهود فً الشتات ، من ناحٌة أخرى ارتبطت العاطفة الٌهودٌة ب
لى أن ٌعتمدوا فً ذلن الحدٌثة ، فتوجهوا نفسٌا وفكرٌا نحو حل مشترن ببناء وطن خاص بهم ع "السامٌة

 .على الدوافع التً تثٌر العواطؾ ن تارٌخٌة أو معاصرة ، اٌجابٌة أو سلبٌة 
ا فٖ أوروةا غرح اىصؤال ، غٍا اذا نان ةإٌهان اى٘ٓٔد أن           وٌع ةروز اىلٌٔ٘ات واُخظاْر

ٍاء ٗصأٍْا فٖ ةِاء ذظارة كٌٔ٘ث فٖ أوروةا أو ٗهُٔٔا ٌٔاغَِ٘ ف٘ٓا ، فخاء حٔاب زغ

صٓ٘ٔن واطرا ؤْ ُػً ىرظارة كٌٔ٘ث ىي٘ٓٔد وىهَ وكتو ذىم ٗخب أن ٗخخار اى٘ٓٔد ٌهاُا 

خ٘ث ، وْهذا حرٔىج األُظار ُرٔ فيصػَ٘  .ٗهخصتٔن فّ٘ طرغ٘ث حاٗر
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اخرشاع انشؼة انٕٛٓد٘ ٔخشافح أسض  8ٚكرة انكاذة االعشائٛهٙ انرمذيٙ شهٕيٕ عاَذ كراتّٛ انٓايٍٛ 

 ئٛم.ئعشا
فً أرض أي سواء كانتا بؽض النظر عن صحة أو عدم صحة لٌام االمارتٌن المذكورتٌن جؽرافٌا  31

وعلى رأسها لبٌلة بنً إسرءٌل  ،فلسطٌن او فً أرض الٌمن المدٌم، فإنها لامت بٌن لبابل عربٌة اندثرت
باولبن المدماء ال  دنا فلسطٌن،من محتلً ببل وال شؤن لمن ٌسمون أنفسهم الٌوم إسرابٌلٌٌن .المدٌمة المنمرضة

الولبن  مسرحا ال ٌتٌح المجال المتبلن أرض كانت)الٌهودٌة( فً العمٌدة ثل والتما .لبلٌا وال جٌنٌا وال وراثٌا
واال لكان لبلندونٌسٌٌن والمالٌزٌٌن والباكستانٌٌن المسلمٌن أن ٌطالبوا بمكة والمدٌنة ، ملوكهمالمدماء أو
 كمسلمٌن.

 ،ككثٌر من كلمات اللؽة العبرٌة ، من الصهوة،ٌر من المصادر أن كلمة صهٌون كلمة عربٌةٌشار فً كث 32
 العرب المدٌمة.)لؽات( ولهجات 



24 

 

 ثاىثا :  اىخذر االشخػٍاري االشخ٘ػاُٖ 

ن لومً لهم" إلى حسب بعض الوثابك تعود بداٌات طرح "تجمٌع الٌهود فً فلسطٌن" وإلامة "وط)) 
الذي وضع كتابا فً هذا الصدد بعنوان "عٌسى ولد ٌهودٌا"، وكذلن كتاب "روما  مارتن لوثر،
 ، حٌث دعا فٌهما إلى "عودة الٌهود إلى فلسطٌن".1520والمدس" عام 

وتتحدث وثابك أخرى عن أن بداٌات طرح "تجمٌع الٌهود فً فلسطٌن" بدأت فً عهد آرثور  
 .1655د الٌهود بالوطن فً عام ، الذي وعكروموٌل

"، التً دعت وبشرت بالوطن الٌهودي اللٌدي "أستر سترانهوف ومن الداعٌن لذلن أٌضا من تسمى
لـ"اختبلق إسرابٌل فً فلسطٌن  المزٌد من الوثابك التً مهدت كلها ، وهنان1819-1804ما بٌن 

 ."على أنماض إسكات ومحو الزمن العربً الفلسطٌنً

ٌنادي عبلنٌة، بإلامة دولة للٌهود  أن نابلٌون كان أول سٌاسً أوروبًر التارٌخٌة، وتذكر المصاد
على أرض فلسطٌن، وهو صاحب النداء المشهور الموج. للٌهود "ورثة أرض إسرابٌل الشرعٌٌن"، 

الفكرة،  الرئٌس األمٌركً جون آدامز، وسرعان ما تلمؾ 1799الذي صدر فً أبرٌل/نٌسان 
إلى "استعادة الٌهود لفلسطٌن وإلامة حكومة مستملة لهم"، ثم تلمؾ ربٌس  1818فً عام   فدعا

أصدر تعلٌمات إلى المنصل  1839" الفكرة، ففً عام برٌطانٌا اللورد "بالمرستونوزراء 
البرٌطانً فً المدس ولٌام ٌونػ، بمنح الٌهود فً فلسطٌن الحماٌة البرٌطانٌة لضمان سبلمتهم، 

 .الهموصٌانة ممتلكاتهم وأمو

مشروعا إلى  لدم اللورد شافتسبري 1840وأثناء عمد مإتمر الدول األوروبٌة فً لندن عام 
، داعًٌا إلى أن تتبنى لندن "إعادة الٌهود 33بالمرستون أطلك علٌ. "أرض ببل شعب لشعب ببل أرض"

لى وتبنى بالمرستون خبلل المإتمر مشروًعا ٌهدؾ إ )؟!( إلى فلسطٌن وإلامة دولة خاصة بهم"
"خلك كومنولث ٌهودي فً النصؾ الجنوبً من سورٌا، أي فوق المساحة التً شؽلتها فلسطٌن 

الٌهود إلى فلسطٌن"، وفً  !ألؾ البرلمان اإلنجلٌزي لجنة "إعادة أمة 1844التوراتٌة"، وفً عام 
ٌهودٌة إلى ال !العام نفس. تؤلفت فً لندن "الجمعٌة البرٌطانٌة واألجنبٌة للعمل فً سبٌل إرجاع األمة

فلسطٌن". وألح ربٌسها المس كرٌباس على الحكومة البرٌطانٌة كً تبادر للحصول على فلسطٌن كلها 
  .من الفرات إلى النٌل ومن المتوسط إلى الصحراء

، الذي كان ٌعتبر من أخلص أنصار بالمرستون، مذكرة إلى إدوارد مٌتفوردلدم  1845وفً عام 
"إعادة توطٌن الٌهود فً فلسطٌن بؤي ثمن، وإلامة دولة خاصة بهم  الحكومة البرٌطانٌة ٌطلب فٌها

 34(( ."تحت الحماٌة البرٌطانٌة
 

                                                           
 خرافة تم تروٌجها، وأنكرها حتى فً ذلن العصر المفكر والكاتب الٌهودي آحاد هاعام. 33
ة الدولة المنشور فً مولع من ممال للكاتب نواؾ الزرو تحت عنوان: فلسطٌن.. من بلفور إلى ٌهودٌ 34

    الجزٌرة.
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شكل االستعمار األوروبً فكرا ونهجا وممارسة أصبل متٌنا للصهٌونٌة وعامبل أساسٌا فً          
لم ٌكن استعمارا استمرارها ، فبل صهٌونٌة دون استعمار أوروبً ، وال نجاح لبلستعمار الصهٌونً إن 

 استٌطانٌا.
من هنا ، فان التوج. االستعماري فً انطبللة الحركة الصهٌونٌة لم ٌكن مجرد حلؾ مرحلً ، وإنما       

 كان حلفا استراتٌجٌا ، ومبدأ ثابتا من مبادئ الصهٌونٌة .
ا وفً أوج العصر االستعماري األوروبً وبٌنما كانت أراضً لارة شاسعة كؤفرٌمٌا تتنازعه

، لم ٌكن أمرا مخالفا لمنطك العصر أن  الؽربٌة العنصرٌة االلصابٌة االستؽبللٌة وتتبادلها الموى االستعمارٌة
 .تولد الصهٌونٌة من رحم االستعمار

ا  وىً ٗهَ أٌرا ٌصخٓخِا أن  حػرض غيٕ اىصُٓ٘ٔ٘ث أراض ٌخػددة نٖ حصخػٍْر

ت٘ق ، أوغِدا ، األرحِخَ٘  أو فيصػَ٘ ، فاخخارت اىصُٓ٘ٔ٘ث وحرٔىٓا وغِا ىٓا ٌثو ٌٌٔز

خٖ ذخٕ ىٔ نان  فيصػَ٘ ىصٓٔىث اىٔصٔل إىٕ حرل٘ق اىفهرة ةاالغخٍاد غيٕ اىٍِػق اىخاٗر

فا .  ٌغئغا وٌٗز

 
ا  اىخِاكظات اىتارزة فٖ اىررنث اىصُٓ٘ٔ٘ث وحذوْر

 

ا جسدت الحركة الصهٌونٌة فً اختٌارها لفلسطٌن أرضا لها " التنالض الربٌسً األول فً جوهره -1
" فهً حركة توحٌد وانبعاث )كما وصفت( للٌهود ، وفً نفس الولت هً حركة استعمارٌة فً 
التارٌخ وصلت إلى ما وصلت إلٌ. الحركة الصهٌونٌة فً فلسفتها ولوانٌنها وتعاملها مع الشعب 

  .صاحب األرض والحك فً السٌادة
مبلٌة وبٌن الدولة اإلسرابٌلٌة ولما كان على الصهٌونٌة أن تمٌم جسرا بٌن مشروع دولتها المست -2

، اصطدمت بالتنالض الربٌسً ) هً إمارات بدوٌة عربٌة كؽٌرها حٌنها(المدٌمة منذ آالؾ السنٌن 
الثانً، وهو التنالض بٌن : المنهج الخلمً العلمً المتعارؾ علٌ. فً لراءة التارٌخ وبٌن المنهج 

ن ماضٌها وحاضرها ، ومعمدة اإلؼفال العنصري االنتمابً " من أجل إلامة الجسر المزعوم بٌ
الكنعانٌة وإسبلمٌتها وعروبتها ، العربٌة الكلً للمراحل التارٌخٌة وأصولها وبداٌاتها وجذورها 

بناة الحضارة األولى والعرب أسٌاد الببلد وشعبها منذ فجر التارٌخ وفلسطٌن  35الكنعانٌونالعرب ف
  .لٌست أرضا ببل شعب كما ٌزعمون

نٌة فً تحالفها مع كبرى الدول االستعمارٌة تحالفا ال حٌاة لها من دون. ، وهذا هو جسدت الصهٌو -3
التنالض الثالث ، فهً تدعً أنها حركة وطنٌة تحررٌة الستدرار عطؾ الٌهود وتجمٌعهم حولها ، 

 وهً حركة استعمارٌة استٌطانٌة فً حمٌمتها .
ممراطٌة التً تدعٌها وبٌن سٌاسة التمٌٌز ٌتجسد التنالض الربٌسً الرابع فً الصهٌونٌة بٌن الدٌ -4

 العنصري التً تمارسها والتمٌٌز العنصري هو األساس فً البنٌة الصهٌونٌة .
 

 وهنان تنالضات أخرى كثٌرة أهمها : 
 التنالض بٌن اإلطار العلمانً الذي تتبناه الحركة وبٌن الجذور واألدوات الدٌنٌة  -1
وبٌن الحضارة اإلسرابٌلٌة الشرلٌة المدٌمة ) االشكنازٌم التنالض بٌن الحٌاة الؽربٌة الحدٌثة  -2

 والسفاردٌم ( 

                                                           
عام لبل  ؾأل 12بل وسبك الحضارة العربٌة الكنعانٌة فً فلسطٌن حسب المصادر الحضارة الكبارٌة  35

 .المٌبلد. وٌراجع ملؾ: العرب الفلسطٌنٌون والعرب الكنعانٌون كما ٌكتب مركز االنطبللة للدراسات
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التنالض بٌن أدعاء الصهٌونٌة أنها تمثل كل الٌهود فً حٌن نجد لها أعداء كثٌرٌن بٌن الٌهود  -3
 أنفسهم .
 

  :العوامل الدافعة إلى ظهور الصهٌونٌة
 

                ة السامٌة(الٌهود االوربٌٌن فً ببلدهم هنان )المسماة معادامعاداة  -1
 مصالح برٌطانٌا االستعمارٌة فً الشرق   -2
 .فشل اندماج الٌهود فً المجتمعات األوروبٌة  -3
 
 

 م  1897اىٍؤحٍر اىصُٖٓ٘ٔ األول ) ةازل (    

 

آب  31 – 29عمد المإتمر الصهٌونً األول فً مدٌنة بازل السوٌسرٌة فً الفترة الوالعة ما بٌن       
( دولة ، ترأس المإتمر مإسس الصهٌونٌة األول 15( زعماء ٌهود ٌمثلون )204ضره ) م ، ح 1897

 وصاحب كتاب ) الدولة الٌهودٌة ( ثٌودور هرتسل ، وكان أبرز ما جاء فً كلمة هرتسل االفتتاحٌة أن. : 
 
 ٌرفض رفضا لاطعا الوسابل االستعمارٌة المدٌمة بالسٌطرة على فلسطٌن لطعة لطعة . -1
  .ن لومً للٌهودطعلى أهمٌة الوعد الدولً فً إنشاء و ركز -2
  .ضرورة إنشاء مإسسات صهٌونٌة جدٌدة -3
  .شعارا لتحمٌك الهدؾ "معاداة السامٌة"اعتبار  -4
 

انتهى المإتمر بانتخاب هرتسل ربٌسا للمنظمة الصهٌونٌة ، وأهم ما خرج ب. المإتمرون ما عرؾ       
لعالمٌة )برنامج بازل( ومن أهم بنوده أن الحركة الصهٌونٌة تسعى إللامة وطن ببرنامج الحركة الصهٌونٌة ا

 ولتحمٌك هذا الهدف ٌتخذ المؤتمر الوسائل التالٌة : ،للٌهود فً فلسطٌن معترؾ ب. وفما للمانون العام 
  

أوال : تعزٌز االستٌطان فً فلسطٌن بالٌهود المزارعٌن والحرفٌٌن والمهنٌٌن بناء على لواعد 
 صالحة .

ثانٌا: تنظٌم الٌهود كافة، وتوحٌدهم بإنشاء المإسسات المحلٌة والعامة المبلبمة وفما للموانٌن السارٌة 
 فً كل بلد

 والضمٌر المومً . 36ثالثا:  تموٌة الشعور الٌهودي المومً
رابعا: اتخاذ الخطوات التحضٌرٌة للحصول على موافمة الحكومات التً ٌجب الحصول علٌها 

  .هدؾ الصهٌونٌة لتحمٌك
 
ولد كتب هرتسل فً ٌومٌات. عمب انتهاء المإتمر :" لو شبت اختصار المإتمر فً كلمة واحدة لملت          

 .باختصار فً بازل أنشؤت الدولة الٌهودٌة "
 

                                                           
36

أٌ ٚغٍ  0256 نخهػ ْزا كاٌ يمصٕدا حرٗ اعرطاع َرُٛإْ ػاوال ٕٚظذ ػاللح تٍٛ انذٍٚ ٔانمٕيٛح، ٔا 

ٔٚكشط االكزٔتح ٔانخشافح  !لإََا أعًاِ لإٌَ انمٕيٛح انٕٛٓدٚح نٛطشد انفهغطٍُٛٛٛ انؼشب يٍ أسظٓى لإََٛا

 ٔلٕيٛح ٔاحذج ٔنٛظ لٕيٛاخ يرؼذدج ٔظُغٛاخ يٍ تهذاٌ شرٗ كًا ْٕ انٕالغ. ،تأٌ انٕٛٓد شؼة ٔنٛظ شؼٕب
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 م 1917ةيفٔر  (وغدإغالن )

 

لوال دعم الدول االستعمارٌة  ن تتحمكأفً فلسطٌن  الصهاٌنة أشرنا سابما أن. ما كان ألطماع الٌهود         
على فلسطٌن آنذان ، ولد )احتبللها( التً كانت تفرض انتدابها  "،العظمى"وعلى رأسها برٌطانٌا الؽربٌة 

م وهو عبارة عن رسالة موجهة من 2/11/1917صدر وعد بلفور عن وزارة الخارجٌة البرٌطانٌة فً 
 وتشٌلد أكبر األثرٌاء الٌهود ، وأهم ما جاء فٌها : اللورد بلفور وزٌر خارجٌة برٌطانٌا إلى البارون ر

 
" إن حكومة جبللة الملن تنظر بعٌن العطؾ إلى تؤسٌس وطن لومً للٌهود فً فلسطٌن وستبذل جهدها 

 لتحمٌك ذلن "
فً رسالة ، ولم ٌصدر فً اتفالٌة رسمٌة ، ومع ذلن اعتبر وثٌمة سٌاسٌة رسمٌة  االعبلنلمد صدر       

)من  فلسطٌن وشعبها ألسوأ احتبلل عنصري عرفت. البشرٌة فً تارٌخها المدٌم والحدٌثأخضعت أرض 
 .(1922خبلل إدماجها فً صن االنتداب عام 

 
 ومخالفا للشرعٌة الدولٌة على أساس أن :  اغختر اىٔغد ةاغالومن الناحٌة المانونٌة 

 
كل ما ٌصدر عنها من لرارات برٌطانٌا كانت دولة مستعمرة ولم ٌكن لها سٌادة على فلسطٌن ، و -1

 ولوانٌن ٌعتبر باطبل والؼٌا .
 .ان تمد سطوتها على حساب دول وشعوب أخرى –بناء على مشٌبتها  –ال ٌحك لدولة  -2
المانون الدولً ال ٌعترؾ بؤهلٌة الدولة البرٌطانٌة على أراض ؼٌر أراضٌها الخاصة وعلى شعوب  -3

 ؼٌر شعوبها ورعاٌاها .
 بحك التملن ببلد تخص شع)ٌفترضون أنهم شعب( )الٌهود(  مهة جماعة دٌنٌان. أعطى  -4

)الفلسطٌنٌٌن ( بدعم ومساندة من شعب ثالث هو ) الشعب البرٌطانً ( ، فهو وعد ممن ال ٌملن 
 . 37لمن ال ٌستحك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
حٌث وردت فً نص  عد من ال ٌملن لمن ال ٌستحك ممولة منسوبة للراحل الربٌس جمال عبدالناصر.و"  37

كما ٌروي مدٌر مكتب. سامً شرؾ فً ورلت.، بل وتم  1962رسالت. للربٌس االمركً جون كنٌدي عام 
 1952من ورلت. جمال عبدالناصر لابد ثورة -أٌضا 1962تضمٌنها الحما فً مٌثاق العمل المومً عام 

 على الشابكة وفً مولع مصرنا ومولع  المصري. 
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  ا  ذلائق ةارزة ٌخػيلث ةِظأة اىصُٓ٘ٔ٘ث وحػْٔر

 
، وان استبدلت ثملها األوروبً باألمٌركً ألسباب أوال : هً حركة سٌاسٌة نشؤت وترعرت فً أوروبا

  38، وسبمها حركة احباء صهٌون فً روسٌا.سٌاسٌة والتصادٌة
  .ثانٌا: لم ٌكن لها أن تستمر لوال تحالفها االستراتٌجً مع الموى االستعمارٌة

ت االستعمارٌة هرها ومضمونها وتعتبر آخر الحركاوفً جاحبللٌة  ثالثا : هً حركة استٌطانٌة استعمارٌة 
 لؤلبد. –حسب أطماع زعماء صهٌون  –فً العالم ، جاءت لتحتل وتبمى 

 

  دعاء مردود على الحركة الصهٌونٌة ، الن إإن االدعاء الصهٌونً بالحموق الدٌنٌة فً فلسطٌن
 –، آلن هذه النبوءات  )وهً أصبل خرافٌة وأسطورٌة( العمل البشري ال ٌؤخذ بالنبوءات التوراتٌة

تنملب علٌهم، فهً تشمل العرب لبل الٌهود لكونهم أبناء االبن األكبر  –ل المبول  بها فً حا
  )على فرضٌة انتساب الحالٌٌن السحك ما هو ؼٌر صحٌح أصبل(. إلبراهٌم أي إسماعٌل

  بنً لبٌلة واالدعاء الصهٌونً بالحموق التارٌخٌة مردود أٌضا بسبب البعد الزمنً الهابل بٌن حكم
ودولة إسرابٌل الحالٌة ، والتً ال ٌمكن ل. أن ٌإسس لدولة حدٌثة ، وٌلؽً  ة المندثرة،لمدٌمإسرابٌل ا

  . عدا عن أن المدماء المندثرٌن لٌسوا هم أنفسهم محتلً ببلدنا الٌوم.وجود الحك التارٌخً

  واالدعاء الصهٌونً بفلسطٌن مردود تارٌخٌا ألن. تحمك عن طرٌك الموة والمذابح والسلب
 تبلل .واالح

 
ا وكأُُ٘ا وروذ٘ا اىػرةٖ اىفيصػِٖ٘ فأرض فيصػَ٘ ىظػتٓا  خ٘ا وكٌٔ٘ا وذظاٗر حاٗر

 .ةال حدال ووحداُ٘ا

 
 المصادر والمراجعمن 

  دار االستمبلل للدراسات والنشر ، بٌان نوٌهض الحوت ، فلسطٌن : المضٌة ، الشعب ، الحضارة– 
 .بٌروت

 ( .1917لمرن العشرٌن ) التارٌخ السٌاسً من عهد الكنعانٌٌن حتى ا  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
"أحباء صهٌون" أو "هواة صهٌون"، ترجمة لبلسم العبري "حوفٌفً تسٌون"، وهو اسم ٌطلك على  38

م؛ بعد صدور لوانٌن أٌار التً فرضت لٌوداً على األللٌة 1881جمعٌات صهٌونٌة نشؤت فً روسٌا سنة 
م، وعلى حركة المهاجرٌن الٌهود من روسٌا وبولونٌا 1883ـ1881الٌهودٌة الروسٌة هنان بٌن عامً 
". وكان هدؾ حركة أحباء صهٌون محاربة اندماج 1904ـ1881ورومانٌا إلى فلسطٌن "الهجرة األولى 

 وفا-مركز المعلومات الفلسطٌنً-الٌهود فً المجتمعات التً ٌعٌشون فٌها، و"العودة إلى صهٌون"
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 "( اىظٓ٘د صالح خيف "أةٔإٗاد5)

 

 39م1991-1933 )أةٔإٗاد(اىظٓ٘د صالح خيف 

 
 ٌلدٌث  

كؤنهم لم ٌمطعوا حبل سّرت. على الساحل الٌافوي الفلسطٌنً للمتوسط، فظل صبلح مصباح خلؾ )أبو        

ً )لرطاج( على الساحل التونسً للمتوسط، حٌن إٌاد( مشدودا إلى مسمط رأس. )ٌافا(، حتى فاضت روح. ف

 .لضى برصاص الؽدر والخٌانة مثل الكثٌرٌن من رفال. فً اللجنة المركزٌة لحركة فتح

، والشهادة فً الدلابك الخمس األخٌرة، لبل 1933  وبٌن الوالدة فً الٌوم األخٌر من شهر آب عام    

سون عاما من التارٌخ الفلسطٌنً المتفجر باللوعة.. ، ثمانٌة وخم1991انتصاؾ شهر كانون الثانً عام 

وباالنتصار، فابوإٌاد كان، فً حٌات. ٌحمل فلسطٌن كاملة، وٌحلم بفلسطٌن كاملة. وعندما اخترق الرصاص 

جسده أصاب فلسطٌن كلها. لكن )الوطن( الذي ناضل أبوإٌاد الستعادت. ولضى من أجل. ٌمّد شهداءه بالحٌاة 

 .ن تارٌخهم ومن وصاٌاهم عزٌمة البماء ووسٌلة الدٌمومةالجدٌدة مستلهما م

سٌكون لنا، ذات ٌوم، وطن.. لالها إبواٌاد ومضى، بعد لرابة ثبلثة عمود من النضال فً لواعد المماومة      

وفً للب لٌادتها... وها هو الوطن ٌتشكل اآلن حجرا حجرا، وشجرة شجرة، ومدٌنة مدٌنة، محتفظا برابحة 

 .بك تارٌخهمالشهداء وع

                                                           
فتح، اكادٌمٌة -نصر الصادر لرٌبا عن حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنًمن كتاب: أحٌاء على درب ال 39

 فتح الفكرٌة أكادٌمٌة الشهٌد عثمان أبوؼربٌة.
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لم ٌكن صبلح خلؾ الشهٌد الفلسطٌنً األول، ولن ٌكون األخٌر، لكن. واحد من الرموز النضالٌة       

المهمة فً التارٌخ الفلسطٌنً المعاصر، وهو، ببل شن، واحد من أهم رموز الثورة الفلسطٌنٌة ولادتها 

 .[1] لسطٌنً ولئلنجاز الفلسطٌنً أٌضاالبارزٌن. وفً سٌرت. من الوالدة إلى الشهادة تلخٌص للعذاب الف

 

ػث  ُتذة شٗر

( الرجل الثانً فً حركة فتح، لٌادي بارع، وسٌاسً عربً 1991-1933صبلح خلؾ )أبو إٌاد( )

لن متحدث )خطٌب( مفّوه، وشخصٌة فلسطٌنً بارز، من مإسسً حركة التحرٌر فلسطٌن )فتح(، وهو الى ذ

وحدوٌة شاملة، وعملٌة ثورٌة، مثل أحد رموز المعارضة الرصٌنة، استلم مسإولٌة أمن الثورة الفلسطٌنٌة 

 ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة المسمى )األمن الموحد( حتى استشهاده.

خّ  ٌٔىده وُظأحّ وثٔٗر

روق" بمدٌنة ٌافا من فلسطٌن ٌوم ولد صبلح مصباح خلؾ )أبو إٌاد( فً "حً الحمام المح

م فً أسرة متوسطة الحال أصلها من ؼزة ومتمسكة بالمٌم واألخبلق الحمٌدة ذلن أن جّده 31/8/1933

 لوالده كان عالما أزهرٌا.

كان منذ صؽره عطوفا حنونا، صادلا فً مواجهة الباطل، جاّدا فً معاملة ألران.، ٌمّدس الكرامة         

 سن الصمت، واالستماع الجٌد إلى رفال. كما كان محل تمدٌر واحترام معلمٌ..وعزة النفس، ٌُح

التحك الطفل )آنذان( بإحدى المدارس االبتدابٌة لتلمً التعلٌم الذي كان والده حرًٌصا على توفٌره          

 .ألبناب. مثل سابر اآلباء الفلسطٌنٌٌن

ؾ على طبٌعة الصراع بٌن العرب والٌهود من خبلل وفً تلن الفترة تعّرؾ التلمٌذ صبلح خل            

وهو فتى ٌانع، وكانت منظمة النجادة فً ذلن  40احتكاك. بؤبناء )المعسكر اآلخر(. والتحك بؤشبال النجادة

 .الولت تنظٌما ٌسعى لمماومة تهوٌد فلسطٌن، وٌدرب أعضاءه باستخدام البنادق الخشبٌة نظرا لندرة السبلح

، جرب الفتى صبلح خلؾ االعتمال ألول مرة، عندما داهمت 1945رٌن األول عام وفً تش            

 .شرطة االنتداب االنجلٌزي منزل أسرت. وأصرت على اعتمال. بتهمة االعتداء على تلمٌذ ٌهودي

                                                           
م، من أجل 1945فً مدٌنة ٌافا* فً أواخر عام  -حسب الموسوعة الفلسطٌنٌة-تؤسست منظمة النجادة  40

ولع محبب ” النجادة“. وكان لولع اسمها تحمٌك هدؾ سام، كان الشباب ٌتطلعون الٌ. وهو التدرٌب العسكري
ً لها. ولد  فً النفوس، ولد اختٌر على ؼرار النجادة اللبنانٌة. انتخب المحامً دمحم نمر الهراوي لابداً عاما

، ووالء النجادة للعروبة ”ربٌساً لها“أعلن منذ البداٌة والء النجادة للمفتً الحاج دمحم أمٌن الحسٌنً* واعتباره 
 وخفمة العلم…….ولد اتخذ النجادة نشٌدا لهم كان مطلع.: نجاد ٌا وج. العبل”. ٌسٌاً لهاشعاراً رب“

 والسٌؾ والملم.……….كن للببلد األمبل         
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 ، هو الٌوم األكبر تؤثٌرا فً ذاكرة )أبو اٌاد(، ففً هذا الٌوم1948لكن ٌوم الثالث عشر من عام             

هاجرت عابلت. من ٌافا الى ؼزة هربا من الموات الصهٌونٌة، ولد ركب صبلح خلؾ مع والدٌ. واشماب. 

وشمٌمات. ورهط من المهاجرٌن فً مركب ؼادر ساحل ٌافا متجها إلى ؼزة تحت وابل من نٌران المصؾ 

 .الصهٌونً

 ُظاغّ اىص٘اشٖ واىػٍو اىٔغِٖ

لٌكمل دراست. العلٌا فً دار المعلمٌن 1951ر عام فً ؼزة أكمل دراست. الثانوٌة وذهب إلى مص

 .هنان، حٌث حصل على لٌسانس تربٌة وعلم نفس من جامعة الماهرة

انضم صبلح خلؾ أثناء دراست. الثانوٌة فً ؼزة إلى العمل الوطنً، والتحك بخلٌة الطبلب 

ا لوطنٌتها وثورٌتها، عندما التً تركت االخوان بكل أعضابه 41باالخوان المسلمٌن الفلسطٌنٌٌن، وهً الخلٌة

 انكمش دور"االخوان" بعٌدا عن العمل الثوري.

المٌادي الطبلبً البارز حٌنها ٌاسر عرفات الذي كان   أثناء دراست. الجامعٌة فً مصر، نشط مع          

ا بالماهرة، وشؽل أبوإٌاد منصب نابب ربٌس الرابطة التً ضمت عدد 42ٌترأس رابطة الطلبة الفلسطٌنٌٌن

من المٌادات الوطنٌة البلحمة أمثال سلٌم الزعنون )أبواألدٌب( وعبدالفتاح حمود وزهٌر العلمً، وحسنً 

  زعرب.

عاد إلى ؼزة مدرسا للفلسفة حٌث واصل نشاط. السٌاسً والتنظٌمً، وبدأ ٌنحو ب. منحى عسكرٌا،  

انت الخلٌة االولى لفتح لد عمدت للعمل مدرساً، وذلن بعد أن ك 1959ثم انتمل أبو إٌاد إلى الكوٌت عام 

والتً تكونت من االخوة ٌاسر عرفات وعادل عبدالكرٌم وخلٌل الوزٌر وآخرٌن  1957اجتماعها األول عام 

 اثنٌن لم ٌكمبل الدرب.

عند وصول. الكوٌت استمبل. عادل عبدالكرٌم وكانت ل. فرصة، هو ورفال. وخصوصاً ٌاسر عرفات 

ٌم وخالد الحسن وأبوٌوسؾ النجار، وأبواألدٌب وممدوح صٌدم وؼٌرهم وخلٌل الوزٌر وعادل عبدالكر

 لترتٌب وتنمٌة البناء التنظٌمً لحركة فتح.

 اىتِاء اىخِظٍٖ٘

لام البناء التنظٌمً لحركة فتح بالترابط بٌن األنوٌة التً فكرت بذات المنحى: نواة ؼزة ونواة مصر 

ة عبر العالم وكان منها نواة السعودٌة ونواة لطر بزعامة ونواة الكوٌت، ومع األنوٌة المتشابهة المتناثر

أبومازن وكمال عدوان، ونواة ألمانٌا المكونة من أبوالهول وهانً الحسن وحٌدرابراهٌم وعدنان سمارة 

وؼٌرهم، ونواة األردن بزعامة أبوماهر ؼنٌم والشٌخ عبدالمنعم أبوسردانة، وتم توحٌد الجهود لكل األنوٌة 

 تطوٌر بناء حركة "فتح" تمهٌدا لبلنطبللة.ل  المتوزعة

                                                           
كان من ضمنها خلٌل الوزٌر وؼٌرهما الكثٌر، ولوال جهود الشٌخ هاشم الخازندار لتم تشوٌ. الحركة  41

 الولٌدة.
 بو الوطنٌة: من أبرز لادة ونشطاء الحركة الطبلبٌة فً تلن الفترة.كان فتحً البلعاوي الملمب "أ 42
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برباسة اللبنانً الثابر توفٌك حوري )بالحاء( الصوت المعبر عن الثورة  "كانت مجلة "فلسطٌننا          
 الولٌدة.

 كادر غيٕ اىٍٔاحٓث واىرصً

ض خو  واحدا من أبرز اعضاء اللجنة المركزٌة لحركة فتح ، وأكثرهم لدرة على  ٌعتبر أبو اٌاد

ومن أبرز مبادرات. التً اتخذها   الصراع والمواجهة الداخلٌة والخارجٌة المتسمة بالصبلبة والجرأة والحسم،

باسم اللجنة المركزٌة لحركة فتح لرار تسمٌة 

ٌاسر عرفات ناطما رسمٌا باسم حركة فتح 

لمطع الطرٌك أمام طامعٌن فً لٌادة الحركة مع 

 ؼٌاب أبو عمار.

دخول حركة   بعد 1969م فً العا          

فتح فً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، وترإس 

الشهٌد الخالد فٌنا ٌاسر عرفات للجنتها 

بدأ اسم أبو إٌاد ٌبرز كعضو متمٌز   التنفٌذٌة

فً اللجنة المركزٌة لفتح، ثم كمفوض لجهاز 

األمن فً فتح "جهاز الرصد الثوري"، ثم تولى 

حرٌر الفلسطٌنٌة لمنظمة الت  لٌادة الجهاز التابع

المسمى "جهاز االمن الموحد." وكان من أبرز 

  مساعدٌ. عاطؾ بسٌسو وأمٌن الهندي وتوفٌك الطٌراوي.

 أةٔإٗاد و"أٗئل األشٔد"

تعرض أبو إٌاد ألكثر من عملٌة اؼتٌال صهٌونٌة استهدفت حٌات.، وصدر كتاب.  1970منذ عام           

كنتٌجة لسلسلة من اللماءات أجراها مع. الصحفً الفرنسً  1978الشهٌر )فلسطٌنً ببل هوٌة( عام 

الشهٌر"إرٌن رولو"، وفً الكتاب نفى أبوإٌاد أي عبللة مباشرة ل. أو لحركة فتح بمنظمة أٌلول األسود التً 

أرعبت العالم حٌنها، مارست العملٌات الخارجٌة بعنؾ أوصل المضٌة الفلسطٌنٌة لكافة أنحاء العالم، رؼم 

 فع عن نواٌا وأهداؾ العملٌات.أن. دا

ر 
ّ
 أةٔإٗاد اىٍِظ

ٌعتبر أبو اٌاد واحدا من أهم منظري الفكر الثوري لحركة فتح، الى جانب خالد الحسن وماجد 

 أبوشرار، والحما صخر حبش وهانً الحسن وعثمان أبوؼربٌة.

ن من أوابل من طرح فكرة بصفات عدة من أهمها سعة االفك ونفاذ البصٌرة، وكا  اتسم رحم. هللا          

الدولة الدٌممراطٌة فً فلسطٌن، التً ٌتعاٌش فٌها أصحاب األدٌان الثبلثة )المسلمون والمسٌحٌون والٌهود( 

 [2] متساوٌن فً الحموق والواجبات والمواطنة.
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 رحو أٌَ، وٌراور صيب

(، ثم جهاز "االمن الموحد" للمنظمة، حٌث 1969-1967مإسسً "جهاز الرصد الثوري" ) أبرز

وصل بالجهاز األمنً إلى أرلى المستوٌات سواء على المستوى اإلللٌمً أو العالمً، باعتراؾ خبراء االمن 

 فً العالم.

ي اٌ." األمرٌكٌة و"الكً وصل بالعمل الخارجً مرتبة نافس فٌها الموساد اإلسرابٌلً، و"السً آ          

 جً بً" السوفٌاتٌة بالرؼم من اإلمكانٌات المتواضعة للثورة الفلسطٌنٌة.

الى ذلن كان ٌعتبر من أبرز المحاورٌن على المستوٌات الفلسطٌنٌة والعربٌة والعالمٌة، وكان ٌسمى 

المشهور "جارنج"  على النطالات النخبوٌة فً حركة فتح ب"جارنج فلسطٌن" نسبة للدبلوماسً السوٌدي

وذلن لمدرت. الفابمة على صٌاؼة التوجهات واالستراتٌجٌات وبناء التحالفات وإدارة التفاوض بشكل فابك 

 .الحكمة

 ٌص٘رة ُظال 

تفرغ أبو اٌاد للعمل النضالً من خبلل حركة فتح وتسلم موالع عدة، وأنجز مهمات صعبة فً كل   

عمان وبؽداد وبٌروت ثم تونس. فشارن فً معركة الكرامة عام موالع تواجد الثورة فً الماهرة ودمشك و

، كما شارن فً لٌادة العملٌات طٌلة سنوات الحرب اللبنانٌة، وبمً فً بٌروت أثناء الحصار 1968

 .1982وؼادرها مع المماتلٌن عام 

من  كان صبلح خلؾ إلى ٌسار األخ المابد الرمز ٌاسر عرفات رفٌك درب. ومساعده األمٌن ، وأول

كان ٌمّوم أخطاءه وٌرفض أو ٌصارع لتثبٌت مفاهٌم وآراء المعارضٌن داخل الحركة فً حركٌة إحداث. 

للتوازن المطلوب فً جسد الحركة، فكان أول المإٌدٌن لمطالب اإلصبلح ، وأول الرافضٌن لبلنشماق على 

 .1983الحركة ما حصل عام 

 اغخ٘اىّ 

بتخطٌط وتوجٌ. من صبري البنا زعٌم منظمة  [3]العمبلء اؼتال. الموساد اإلسرابٌلً على ٌد أحد

أٌضا المٌادي فً حركة فتح هاٌل عبد الحمٌد   بمدٌنة تونس فً عملٌة طالت 1991ٌناٌر 14أبونضال فً 

 الملمب بؤبً الهول والمٌادي أبو دمحم العمري.

 تٔا غِّنخ

صبلح خلؾ المابد كان كتلة من اإلٌمان الصادق، والمشاعر الصادلة، والعمل الصادق، كان ٌتحرن 

بفعل هذا الصدق الظاهر فً حركات. وسكنات. وانمباض. وانبساط.، فً عٌون. وفً حركات ٌدٌ. وفً تمطٌب 

رٌمة خطاب. عامة، فً جبٌن. وفً طرٌمة إمساك. بالسٌجارة. وفً رنّة صوت. وفً طبمات صوت. وفً ط

 تعامل. مع مرإوسٌ. كوادره، كوادر التنظٌم والجماهٌر. 
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كانت اآلالؾ والمبلٌٌن تشتاق لسماع صوت. وللماب.، واالنصات لما ٌمول وكؤن. ٌؽنً وٌطرب 

أوٌرتل فٌشجً، ألنها وضعت فٌ. ثمة ؼٌر محدودة نبعت من اعتمادها بصدل.، وشعورها بصدل. الذي عبّر 

األشكال معاملة ومحادثة، نفسٌا وجسدٌا، فكرا وإٌمانا... أعطى الناس صدلا فؤعطوه ثمة،  عن. بكافة

 .وأعطاهم فكر وأمبل ومستمببل فرّسموه لابدا وزعٌما

كان صوت صبلح خلؾ الجهوري الصاخب ذو البّحة الممٌزة جوهرة، ومٌزة هامة من مٌزات 

ٌرا فٌ. أصٌل، وكان لتطوٌره موهبت. هذه أن أصبحت من شخصٌت. كما كان لُحب. اللؽة العربٌة وإتمانها تؤث

 .سمات شخصٌت. باإلضافة لكل ما ذكرناه من سمات جسدٌة ونفسٌة وروحٌة

كان صوت صبلح ٌعلن الحمٌمة، وٌتحرن فً ملعب الجماهٌر وٌسّجل أهدافا لم ٌبلؽها أحد من 

ة الجاذبة، مهاب الجانب ٌتحرن فً ركاب. رجاالت الثورة الفلسطٌنٌة. وكان )أبو إٌاد( مع لدرت. الجماهٌرٌ

فرٌك عمل احترم. فحفظ ل. هذا الفرٌك الوّد، وحفظ ل. الوفاء وسار على درب. فً مجاالت عمل مختلفة وان 

 .كان أبرزها فً التنظٌم وفً األمن

صبلح خلؾ بطل شعبً هو، وأٌمونة ساحرة، وشذى ٌعطر أجواء االختناق ، وأسطورة بابلٌة ، 

طٌنً كنعانً أصٌل، وشعر معتك وللب دام بحب فلسطٌن ، هكذا كان صبلح خلؾ، ذان العمبلق ولٌث فلس

الذي ودع الطفولة مبكراً على ولع ألدام المحتلٌن الصهاٌنة وخاض فٌهم حربا عسكرٌة وسٌاسٌة وأمنٌة 

 ؾ بعد.سعى محموم وعمل كثٌر وللم لم ٌج  وجماهٌرٌة حتى لمً رب. وفً جدول أعمال. ودفاتر أٌام.

لم ٌإثر علٌ. أن كان مسإوال لؤلمن الموحد فً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ، فلم ٌفمد شعبٌة طاؼٌة 

أحاطت ب. ، فحٌث فّرق بٌن هذه المهمة وبٌن السٌاسً المحنن والخطٌب البارع والجماهٌري المندمج مع 

 وه من حركة فتح وخارجها.الناس، وجعل لكل مجال عدت. ، أحبت. الجماهٌر وأخلص ل. أصدلاإه ومإٌد

هل كان شٌخا صوفٌاً وهو الملتزم دٌنٌا ، أم كان حكٌماً أعرابٌا لم ٌخرج عن حسان بن ثابت وامرإ 

المٌس والّطرّماح ، وِدعبِل الخزاعً والمتنبً وأكثم بن صٌفً ..... أم كان شابا فتٌا كالبكر بنزق وصدامٌة 

ن الداخل ودمحم الفاتح وخالد بن الولٌد وعزالدٌن المسام، أم كان طرفة ابن العبد ، وفدابٌة وجرأة عبد الرحم

بحماسة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزٌز للحك، وجماهٌرٌة جمال عبد الناصر وؼاندي وٌاسر 

 عرفات ؟!

لمد كان صبلح خلؾ من كل هإالء العظماء وأكثر ، وأصبحنا نحن هو، وأولبن وصحبهم، وشًء 

 [4]خل فً مجرى الدم أو األنفاس ٌشّكل الخبلٌا فٌصنع اإلنسان الذي أصبح نحن.منا، و أكثر، فما ٌد

ومما كتب عن. عاطؾ أبوبكر شعرا فً لصٌدة طوٌلة مهداة لصبلح خلؾ إثر استشهاده تحت 

 ٌات.عنوان: ٌا راحبل للمدس، نمتتطؾ هذه األب

 ٌا أٌها المؽدور مثلن لن أرى/ رجبل ً إذا لَطَع الوعوَد َوفاها  
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 رجبلً إذا لمَح الخطوَب بدْربِ./ رَكَل الخطوب برْجلِ. ومشاها

 رجبلً إذا اْمتُِحَن الرجال رأٌت.ُ/ لْحَم المناٌا والصعاب َخطاها

 رجبلً إذا ظنّوا الصعاب تُعٌم.ُ/ناخ المحال ُظهورهُ فَرلاها

 إذا سؤلوا المعالً أٌََُّها/ِمْن بٌننا تلن الصروح بناهارجبلً 

 شارْت إلٌِ. وباعتزاٍز رّدَدْت/ذان المسربُل بالفخار بداها. 

 اىرٔاطٖ: 

. ولكتاب 2007فلسطٌن عام -التنظٌمالتعببة و-الرجوع لممرر الثمافة الوطنٌة الصادر عن حركة فتح  [1]

"فلسطٌنً ببل هوٌة:سٌكون لنا ذات ٌوم وطن" ل"أرٌن رولو"، وممال من الوالدة الى الشهادة للكاتب فإاد 

 259أبوحجلة فً الكتاب ص

كان أول من أعلن هدؾ الثورة ممثبل بمٌام دولة دٌممراطٌة الطابفٌة أي ٌتعاٌش فٌها المسلمون   [2].

الٌهود كمواطنٌن متساوٌن فً فلسطٌن هو أبواللطؾ فاروق المدومً وبدعم أخوت. فً المٌادة والمسٌحٌون و

وكان أبرزهم دمحم راتب ؼنٌم، ثم تبله الطرح من لبل أبوإٌاد وؼٌرهم الحما. ورؼم أن "أرٌن رولو" فً 

كان واضحا أي دولة دولة "علمانٌة" فهذا كان فهم. هو، إال أن المعنى والمبنى لدى الحركة   كتاب. سماها

 مدنٌة دٌممراطٌة للجمٌع دون الدخول فً مهاترات فكرانٌة )أٌدٌولوجٌة(.

الماتل حمزة أبو زٌد تم تجنٌده من لبل الموساد أثناء وجوده فً أوروبا الشرلٌة، وخبلل وجوده فً   [3]

ٌن تلمى تدرٌبا مكثفا من لبل جهاز الموساد وتم تكلٌف. باالنتماء إلى تنظٌم أبو نضال، حٌث عرض على الفلب

 -مسإولٌ. المباشرٌن فكرة اؼتٌال أبو إٌاد بحجة االنتمام من عملٌات. التً وجهها ضد التنظٌم فً تلن الفترة

 االت.للرجوع لكتاب اللواء أبوالطٌب حركة فتح من االنطبللة الى االؼتٌ

تحت عنوان صبلح خلؾ حٌن نتنفس.. وممال آخر صبلح خلؾ وصوت المابد  2012من ممال عام   [4]

 (.2019الصادق. )اعداد لجنة التعببة الفكرٌة فً حركة فتح عام 

 تابا هاما عن خطابات الراحل الشهٌد صبلح خلؾ.    أصدر مركز صخر حبش للتوثٌك والدراسات ك 

المراجع: ٌمكن مراجعة العدٌد من المراجع حول الشٌخ الشهٌد ، أو االطبلع على مولع 

http://mojahid.net 
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 ( االحراد اىػام ىػيتث فيصػ7َ٘)

 

 
خ٘ث  ٌلدٌث حاٗر

رٌن، أواخر العهد العثمانً حٌث ٌعود تارٌخ الحركة الطبلبٌة الفلسطٌنٌة إلى بداٌات المرن العش
العرب الفلسطٌنٌٌن فً األحزاب والجمعٌات والنوادي الثمافٌة والخٌرٌة والرٌاضٌة والكشفٌة  انخرط الطبلب

مثل: جمعٌة اإلخاء،والمنتدى األدبً، والجمعٌة المحطانٌة وجمعٌة العهد وحزب البلمركزٌة، والتً اهتمت 
الصهٌونٌة، وعلى المطالبة باإلصبلح والبلمركزٌة إضافة إلى  بالجانب السٌاسً المرتكز على عداء

 الجوانب الثمافٌة واالجتماعٌة.

 1908أنضم الطبلب العرب فً األستانة )اسطنبول حالٌا( لجمعٌة اإلخاء العربً التً ولدت عام  
 س.بعد إعبلن الدستور التركً العثمانً، ولام إسماعٌل الحسٌنً بتؤسٌس فرع للجمعٌة فً المد
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تؤسست جمعٌة العلم  1912وفً العام  
األخضر وهً جمعٌة طبلبٌة هدفت لتموٌة الروابط بٌن 
الطبلب العرب فً المدارس العلٌا وتوجٌ. الموى إلى 
النهوض باألمة العربٌة، وكان من مإسسً الجمعٌة 
ثبلثة فلسطٌنٌون هم: عاصم بسٌسو ومصطفى الحسٌنً 

 43ة اتحاد طبلبً.وشكري ؼوشة، وكانت الجمعٌة بمثاب

تؤسست فً نابلس جمعٌة مكافحة  1913فً العام    
الصهٌونٌة على أثر حملة صحٌفة )الكرمل( لصاحبها 
نجٌب نصار فً دعوتها للعمل الواعً والمنظم 
ومواجهة الخطر الصهٌونً، فمام الطلبة الفلسطٌنٌون فً 
جامعة األزهر فً مصر بإنشاء )جمعٌة مماومة 

 س العام.الصهٌونٌة( فً نف

ولم ٌبتعد الطلبة والشباب الفلسطٌنً عن المشاركة فً    
التنظٌمات السٌاسٌة التً انتشرت فً فلسطٌن منذ العام 

 44المسٌحٌة . -تحت عنوان الجمعٌات اإلسبلمٌة  1918
وفً نفس العام لام عدد من الشباب الفلسطٌنً المإمن 
سٌنً بالوحدة العربٌة ومن بٌنهم الحاج دمحم أمٌن الح

بتؤسٌس النادي العربً فً المدس ودعا الشباب 
إلى عمد مإتمر انتخبوا ل. لجنة دعوها )اللجنة 
التنفٌذٌة لمإتمر الشباب العربً الفلسطٌنً( ولام 
شباب آخرون بتؤسٌس المنتدى األدبً فً المدس 

  .1921أٌضاً، واستمر نشاط النادٌٌن حتى العام 

 موجة 1928شهدت الببلد منذ العام 
تؤسٌس المراكز والفروع لجمعٌات الشبان 
المسلمٌن تحت لواء رابد الفكرة المصري د. عبد 
الحمٌد سعٌد، وضعفت هذه الموجة مع تؤسٌس 

 األحزاب الفلسطٌنٌة فً الثبلثٌنات.

                                                           
   www.bakerabubaker.infoٌراجع مولع الكاتب بكرأبوبكر    43

رفض االحتبلل البرٌطانً المسمٌات العربٌة للجمعٌات المختلفة فكانت جمعٌات االخاء االسبلمً  44
لمسٌحً وانتشرت رؼم ضعفها، واشترط أن تكون باالرتباط الدٌنً، بالطبع من اجل ابراز الدور الٌهودي ا

بمالممابل، ال سٌما والتمكٌن السٌاسً واالداري والعسكري لموات االحتبلل البرٌطانً للعصابات الصهٌونٌة 
جمعٌة أسبك على تؤسٌس  .أما جمعٌة الشبان المسلمٌن فه1922ًتنفٌذا لما سمً صن االنتداب عام 

  االخوان المسلمٌن فً مصر

http://www.bakerabubaker.info/
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إال أن الطبلب وضمن أفك  
مواجهتهم لبلنتداب البرٌطانً والحركة 

، 1929الصهٌونٌة وعلى إثر هبة البراق 
ا مإتمًرا طبلبٌاً فً لاعة جمعٌة الشبان عمدو

-12المسلمٌن فً مدٌنة عكا من 
ضم أكثر من أربعٌن مندوباً  14/8/1930

ترأس مإتمرهم إبراهٌم الشنطً ودمحم علً 
الصالح وتحسٌن كمال وٌونس نفاع واتخذوا 
لرارات بتشكٌل فرلة كشافة، وتشجٌع 
البضابع الوطنٌة، وطرح مشروع لرش 

ً لمإتمر الطلبة ٌحدد الطالب ووضعو ا لانونا
حك أي طالب أنهى الخامس االبتدابً 
باالشتران بالمإتمر، وعلى أن ٌعمد المإتمر 
المادم العام التالً فً نابلس. وتشكل من 
 45المإتمر ) اللجنة التنفٌذٌة العلٌا للطلبة(.

عمد المإتمر األول للشباب والذي 
، واتخذ صبؽة سٌاسٌة لومٌة التصادٌة وشكل لجانا منها لجنة فً ٌافا 1932ٌناٌر  4ضم جمهرة طبلبٌة فً 

التعلٌم المومً، ولجنة تشجٌع التجارة الوطنٌة والمٌثاق المومً الذي ٌرفض االستعمار، وٌدعو لتوحٌد جهود 
االستمبلل أللطار األمة وترأس راسم الخالدي اللجنة )التنفٌذٌة للمإتمر تبله ٌعموب الؽصٌن بعد ألل من 

ٌوما مشهودا فً الببلد ساهم فٌ. مإتمر الشباب بٌوم صندوق األمة أو  1932أٌلول  16وكان ٌوم  عام،
بؤلؾ مشارن وتناول  1935)مشروع المرش( مساهمة بارزة، وعمد المإتمر الثانً للشباب فً حٌفا عام 

المإتمر لرفع مستوى المإتمر الحالة السٌاسٌة فً فلسطٌن والمسابل الوطنٌة وشراء الٌهود لؤلراضً، ودعا 
الوعً الوطنً والمومً فً المدن والمرى وإلى نبذ التفرلة ومواجهة اإلخطار والعناٌة بتنمٌة االلتصاد 

 ( .1939 - 1936الوطنً، وانضم مإتمر الشباب الحماً للجنة العربٌة العلٌا )

وبون عن معظم عمد الطلبة الفلسطٌنٌون مإتمراً شامبلً حضره مند 11/5/1936وفً مدٌنة ٌافا 
مدارس فلسطٌن مشاركة منهم لبمٌة لطاعات وطبمات الشعب الفلسطٌنً فً النهوض الوطنً العام حٌث 
طالب المإتمر بمواجهة االحتبلل البرٌطانً من أجل االستمبلل ودعا إلى مواجهة الهجرة الصهٌونٌة، 

                                                           
تذكر الموسوعة الفلسطٌنٌة: ٌعود تارٌخ الحركة الطبلبٌة الفلسطٌنٌة إلى الفترة التً واج. فٌها الشعب  45

الفلسطٌنً االنتداب البرٌطانً. ولد عمل الطلبة فً المإسسات التعلٌمٌة خبلل تلن الفترة على تشكٌل 
، وأخذوا من خبللها ٌدعون إلى تشكٌل اتحاد طبلبً لتجمٌع الطالات ”ٌات الخطابةجمع“جمعٌات أسموها 

انعمد المإتمر الطبلبً األول فً ٌافا*،  1936الطبلبٌة والولوؾ فً وج. مخططات المستعمرٌن. وفً عام 
تبلل وحضره ممثلون من مختلؾ المدارس الفلسطٌنٌة. ونالش المإتمر المضٌة المركزٌة، وهً مواجهة االح

البرٌطانً من أجل االستمبلل. كما نب. المإتمر إلى المإامرات التً تحان باالشتران مع سلطات االنتداب 
للسٌطرة على فلسطٌن. ودعا إلى مواجهة الهجرة الصهٌونٌة* باعتبارها مإامرة استعمارٌة لتسلٌم فلسطٌن 

التحاد لمتابعة األحداث، وتنظٌم الحركة للصهٌونٌٌن تنفٌذاً لوعد بلفور*. وانتخب المإتمر األول لٌادة ا
، وساهم فً إنجاح.، وفضح 1936الطبلبٌة. كما شارن االتحاد فً الدعوة إلى اإلضراب العام سنة 

  األهداؾ الصهٌونٌة.:
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جهوا السلطات اإلحتبللٌة البرٌطانٌة وانتخب لٌادة لبلتحاد ووضع لانوناً، ثم خرج المإتمرون ٌتظاهرون فوا
التً أولعت بٌنهم عدٌد من الجرحى. وٌعد هذا المإتمر المحاولة المحددة الثانٌة لتشكٌل اتحاد طلبة فلسطٌنً 

 46، وتواصبل للجمعٌات والنوادي وجمعٌة العلم األخضر.1930بعد اتحاد مإتمر عام 

ربعٌنات المرن من خبلل منظمتا النجادة والفتوة، لٌدت الحركة الطبلبٌة والشبابٌة فً الوطن منذ أ
إلى أن أعٌد إبراز الدور الطبلبً عبر روابط الطلبة الفلسطٌنٌون خارج الوطن فً  47وعبر الحركة الكشفٌة

 (..1959 - 1948الفترة من )

 حظهو اىرواةع

تشكلت فً الماهرة رابطة الطلبة  
ٌاً( الفلسطٌنٌٌن فً جامعة الملن فإاد )الماهرة حال

التً كانت تموم بالتعرٌؾ بظروؾ الشعب 
الفلسطٌنً والمخاطر التً تهدد األمة، وأوجدت 
ً ٌتجمع فٌ. الطلبة لممارسة النشاطات  مكانا
الثمافٌة واالجتماعٌة، وشملت عضوٌة الرابطة 
ً طلبة األزهر، وكان الطالب موسى أبو  الحما
ؼوش من أوابل من ترأس الرابطة التً 

سطٌننا(، كما كان لفتحً أصدرت مجلة )فل
البلعاوي زعٌم الطلبة األزهرٌٌن دوراً بارزاً فً 

 الحركة الطبلبٌة.

توسعت لاعدة رابطة الماهرة لتشمل أعداداً كبٌرة من الجامعٌٌن الفلسطٌنٌٌن،  1952ومنذ العام 
ً و ً وعالمٌا ً وعربٌا حصلت على وأخذت دورها فً طرح المضٌة الفلسطٌنٌة والمشكبلت الطبلبٌة محلٌا

والمشاركة فً  1956اعتراؾ الجامعة العربٌة بها وحضور مإتمر الطبلب العالمً كعضو مرالب عام 
 - 1952وتم ذلن عند تولً ٌاسر عرفات لرباسة الرابطة ) 1955مهرجان الشباب العالمً فً وارسو عام 

1957.) 

                                                           
لمزٌد من الوثابك الرجوع لبٌان نوٌهض الحوت فً كتابها الهام: المٌادات والمإسسات السٌاسٌة فً   46

 1948-1917فلسطٌن 
م؛ ولد اهتم األتران بالحركة الكشفٌة، وخاصة بعد 1912بدأت الدعوة لتؤسٌس أول فرلة للكشافة عام   47

فً عهد االحتبلل البرٌطانً لفلسطٌن اهتم ما ٌعرؾ بـ)دابرة المعارؾ   .نشوب الحرب العالمٌة األولى
هو نفس. « بورمان»ر العامة( بتؤسٌس الكشافة فً المدارس خصوصاً؛ لكون مدٌر المعارؾ العام مست

م أول فرلة كشفٌة بفلسطٌن فً مدرسة سان جورج بالمدس، 1912مندوب الكشافة العام؛ فؤُّسِست فً عام 
حملت اسم "فرلة المدس األولى"؛ لكن نشاطها تولؾ بسبب نشوب الحرب العالمٌة األولى.   ثم انشبت سنة 

م.  ولد لررت 1920عارؾ فً المدس عام م فرلة بالمدرسة الرشٌدٌة بالمدس، وفرلة روضة الم1919
م تعمٌم الحركة على جمٌع مدارس فلسطٌن.)للمزٌد على مولع 1920حكومة االنتداب البرٌطانً فً عام 

ولم  1944مركز المعلومات الفلسطٌنً وفا( وٌضٌؾ المركز: واستملت الحركة الكشفٌة فً فلسطٌن عام 
فً مدٌنة المدس، بمرار من  1945كشاؾ العربً الفلسطٌنً  تعد تابعة لدابرة المعارؾ، فؤنشبت جمعٌة ال

 مإتمر الشباب الفلسطٌنً األول، وافتتحت لها فروًعا فً جمٌع المدن الفلسطٌنٌة،
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ظهرت الرابطة كممثل حمٌمً ومع تضاءل دور الهٌبة العربٌة العلٌا فً خمسٌنات المرن العشرٌن  
للكٌانٌة الفلسطٌنٌة ونهضت بالعبء المومً، ولامت برباسة ٌاسر عرفات بحث األعضاء على 

الدورات العسكرٌة والمٌام بؤعمال فدابٌة مستفٌدة من مناخ التعببة المصرٌة أثناء العدوان الثبلثً على   تلمً
ة وأسٌوط ودمشك وبٌروت، وتشكلت هٌبة ولمد تشكلت روابط أخرى فً اإلسكندرٌ 1956مصر عام 
  من رابطتً الماهرة واإلسكندرٌة وأصدرت مجلة )صوت فلسطٌن(. 1958إدارٌة عام 

 حأش٘س االحراد: .1

ساهمت رابطة الطلبة الفلسطٌنٌٌن فً الماهرة مساهمة رابدة فً تشكٌل االتحاد العام لطلبة       
حٌث وجهت الدعوات لكل من   48(GUPSفلسطٌن، باالختصار االنجلٌزي الحما "ؼوبس" )

 روابط اإلسكندرٌة ودمشك وبٌروت وأسٌوط لعمد أول مإتمر طبلبً فلسطٌنً فً الماهرة.
عمد المإتمر بحضور ممثلً االتحادات الطبلبٌة  29/11/1959وفً ذكرى تمسٌم فلسطٌن         

مإتمر دستور االتحاد والبحة العربٌة واألجنبٌة باإلضافة لممثلً اتحاد الطبلب العالمً، ووضع ال
تنظٌمٌة لعمل.، واعتبر أن مهمت. األساسٌة هً خلك اإلنسان الثوري المادر على المشاركة فً معركة 

 التحرٌر واإلعداد للمعركة وتوعٌة الشباب الفلسطٌنً.
وذلن فً خضم الخبلفات التً ظهرت فً المإتمر التؤسٌسً )األول( هذا حول أولوٌة العمل         

السٌاسً أو النمابً. وبعد تشكٌل الهٌبة التنفٌذٌة األولى برباسة زهٌر الخطٌب باشرت عملها بإنشاء 
دوراً بارزاً فً تارٌخ االتحاد، واستطاعت  49الفروع، حٌث كان لفرع )كونفدرالٌة( ألمانٌا الؽربٌة

الصعٌد الخارجً  الهٌبة التنفٌذٌة أن تبلور اللوابح والدستور بشكل واضح كما نشط االتحاد على
حٌث شاركت وفود عدة فً مإتمرات مختلفة أبرزها مإتمر اتحاد الطبلب العالمً، ومإتمر بؽداد 

 50ومإتمر بكٌن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

GENERAL UNION OF PALESTINE STUDENTS = GUPS) 48  
وعبدهللا االفرنجً  وكان من النشطاء فً المانٌا والنمسا المادة هانً الحسن وعدنان سمارة وحٌدر ابراهٌم 49

  ومروان عبدالحمٌد، وؼٌرهم.
لال كاٌد الؽول، المٌادي فً الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن، وعضو الهٌبة التنفٌذٌة لبلتحاد العام لطلبة  50

فلسطٌن لفترتٌن متتالٌتٌن، لملحك فلسطٌن فً صحٌفة السفٌر اللبنانٌة: إن هنان عدداً من المحطات البارزة 
، إذ أن. شكل حالة حران وتؤطٌر للطلبة الفلسطٌنٌٌن فً الخارج، 1959تحاد منذ العام مرت على اال

 واستطاع بذلن التعرٌؾ بالمضٌة الفلسطً
، والتؤثٌر فً األوساط الدولٌة من خبلل إنشاء العدٌد من فروع.، ومن خبلل الرسالة 1948نٌة ونكبة العام 

 هنان أٌة مإسسات فلسطٌنٌة تُعّرؾ بالنكبة.  التً حملها للعالم أجمع، وبخاصة أن. لم تكن
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  ٌؤحٍرات االحراد: .2

 37عمد  2000 - 1959عشر مإتمرات وبٌن العام  1990 - 1959عمد االتحاد بٌن عامً        
 على الشكل التالً:مجلس إداري. وكانت المإتمرات 

 29/11/1959 الماهرة المإتمر الوطنً األول
 28/10/1962 ؼزة المإتمر الوطنً الثانً
 1963 ؼزة المإتمر الوطنً الثالث
 6/12/1965 الماهرة المإتمر الوطنً الرابع
 31/7/1969 عمان المإتمر الوطنً الخامس
 15/8/1971 الجزابر المإتمر الوطنً السادس

 16/8/1974 الجزابر الوطنً السابع المإتمر
      26/12/1978-18 بٌروت المإتمر الوطنً الثامن
 17/2/1984-12 الجزابر المإتمر الوطنً التاسع
 8/5/1990-3 بؽداد المإتمر الوطنً العاشر

جلسة  37أما جلسات المجلس اإلداري والذي ٌعتبر أعلى سلطة فً ظل ؼٌاب المإتمر العام فمد بلؽت 
 .1/7/1998 - 29/6مإتمر مصؽر( كان آخرها المنعمد فً مدٌنة ؼزة ما بٌن )
 

  ٌص٘رة اىٍؤحٍرات: .2

تعرضت مسٌرة المإتمرات إلى تذبذبات تؤثرت بالمناخ السٌاسً العام، وطبٌعة الموى 
ٌنٌة السٌاسٌة وتحالفاتها، فانتمل االتحاد من أٌدي المومٌٌن والبعثٌٌن إلى أٌدي فصابل المماومة الفلسط

)فتح(، وخاصة فً ظل  -وعلى رأسها حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً
  واالنضمام لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة. 1965االنطبللة المسلحة عام 

وكانت الصراعات فً الجسم الطبلبً ممثبلً باالتحاد ومإتمرات         
الفروع والمإتمر الوطنً )العام( تعكس حٌوٌة ودٌممراطٌة الفعل 

 لفلسطٌنً، واندفاع وحماسة وجذرٌة الطبلب. ا
 28/9/1961كان من الممرر عمده فً دمشك  1962فالمإتمر الثانً   

وتم إٌماف. لحصول االنفصال فً الجمهورٌة العربٌة المتحدة بٌن مصر 
 وسورٌا ونمل إلى ؼزة.

برزت ألول مرة لوة  1963وفً المإتمر الثالث المنعمد فً ؼزة      
( التً كانت تعمل حٌن. باسم المستملٌن وبزعامة هانً الحسن، حركة )فتح

 وهاٌل عبد الحمٌد )أبو الهول( من كونفدرالٌة ألمانٌا. 
الذي ربس. هانً الحسن ونواب. سعٌد  1965وفً المإتمر الرابع      

المدلل ومهدي بسٌسو كانت م.ت.ؾ، وحركة )فتح(، لد أخذت مولعها فً 
سٌة فضعؾ ثمل المومٌٌن لصالح التنظٌمات الملتفة الحركة النضالٌة والسٌا

حول )م.ت.ؾ( وكانت الخبلفات الشدٌدة لد أفرزت هٌبة تنفٌذٌة برباسة 
 تٌسٌر لبعة وأخرى برباسة إٌاد السراج وانتهى هذا الخبلؾ بعد شهر وتشكلت هٌبة تنفٌذٌة جدٌدة.

باب منها ولوع حرب وألس 1967كان من المفروض أن ٌنعمد المإتمر الخامس فً العام 
حٌث عمد فً عمان وفً ظل عنفوان الثورة وثملها  1969حزٌران "النكسة"، تؤجل إلى العام 
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عضواً لرسم الخطة المناسبة لتطبك لرارات  25الكاسح فً المإتمر الذي انتخب مجلس إداري من 
 المإتمر، واإلشراؾ علٌها، والنتخاب هٌبة تنفٌذٌة فً أول اجتماع ل..

وافتتح  1971لمإتمر السادس بعد أحداث أٌلول فً األردن وعمد ا
بحضور ممثل الربٌس الجزابري هواري بو مدٌن وصبلح خلؾ )أبو اٌاد( 

 وذلن فً الجزابر.

وعمد المإتمر السابع بعد ألل من عام على حرب تشرٌن/ أكتوبر  
، فً ظل الصراعات السٌاسٌة الحادة حول فهم حرب تشرٌن 1973

ومإتمر جنٌؾ وموالؾ األنظمة العربٌة،  338المتحدة ولرار األمم 
وتشكل جبهة الرفض الفلسطٌنٌة وفً ظل هذه الظروؾ خاضت )فتح( 
االنتخابات بمابمتٌن تحالفت إحداها مع الجبهة الشعبٌة، وانتخب المجلس 

 اإلداري صخر بسٌسو ربٌساً لبلتحاد. 

ام وفً منطمة سوق الؽرب فً بٌروت عمد المإتمر الثامن ع
والذي تؤخر انعماده نتٌجة الوالع السٌاسً فً لبنان آنذان، وعمد  1978

فً ظل زٌارة الربٌس السادات إلى المدس واتفالٌات كامب دٌفٌد، وإنشاء 
جبهة الصمود والتصدي فكان لحٌوٌة النماشات وطبٌعة الوالع السٌاسً أن أفرزت هٌبة تنفٌذٌة 

 ت الفلسطٌنٌة. ومجلس إداري ممثبل فٌهما أهم التنظٌما

بعد تؤخره عن المدة  1984وعمد المإتمر الوطنً التاسع فً 
المانونٌة، تم لسبب لرار التعببة العامة للطبلب )المعاٌشة مع الفدابٌٌن فً 
المواعد العسكرٌة فً لبنان( الذي تبله االجتٌاح الصهٌونً للبنان وحصار 

ة، وما تبله من والصمود التارٌخً للمماومة الفلسطٌنٌ 1982بٌروت 
انشمالات فً الصؾ الفلسطٌنً حٌث افتتح المإتمر بكلمة ممثل الربٌس 

 وكلمة األخ المابد العام ٌاسر عرفات.  الجزابري

ولد أكد البٌان السٌاسً الصادر عن المإتمر على التمسن  
ب)م.ت.ؾ( والكفاح المسلح والمرار الوطنً المستمل ودعم صمود األهل 

 فً الوطن. 

المإتمر الوطنً العاشر تحت شعار )بتبلحمنا الوطنً وعمد 
وتصعٌد النضال والكفاح المسلح وتعاظم االنتفاضة نحمً وحدتنا 

ومنجزات شعبنا ونمٌم دولة فلسطٌن بمٌادة )م.ت.ؾ(، وتحت اسم دورة الشهٌد المابد الرمز خلٌل 
ظل تواصل االنتفاضة فً مدٌنة بؽداد فً  8/5/1990-3الوزٌر )أبو جهاد( عمد المإتمر بٌن 

 ومبادرة السبلم الفلسطٌنٌة.

وألول مرة ٌتم إضافة عدد من كوادر األرض المحتلة إلى عضوٌة المإتمر من المبعدٌن،  
وكان الخبلؾ على أشده فً المإتمر حول الوضع التنظٌمً على عكس المإتمر التاسع الذي شهد 

ي ٌطالب بالتؽٌٌر فً األطر والدستور الوضع السٌاسً الخبلؾ الشدٌد، فكان التٌار التجدٌد
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وعضوٌة المجلس اإلداري والتٌار المحافظ ٌطالب التمسن باألشكال المدٌمة فكان أن تم التطعٌم 
 عضواً بٌنهم ثبلثة من المبعدٌن.  33بالمجلس اإلداري الذي ضم 

تى اآلن )عام وبعد انتهاء المدة المانونٌة للهٌبة التنفٌذٌة لم ٌنعمد المإتمر الحادي عشر ح
( للظروؾ السٌاسٌة المعمدة التً أفرزت محادثات السبلم العربٌة اإلسرابٌلٌة، ثم اتفالٌات 2017

أوسلو وما تبلها من عودة كوادر )م.ت.ؾ( إلى الوطن، واالنخراط فً عملٌة إعادة الترتٌب والبناء 
فً الخارج ثم االنمبلب على وفً ظل االختبلؾ الكبٌر فً شكل العمل النمابً الطبلبً بالداخل عن. 

 .2007ؼزة عام 

للمجلس اإلداري وذلن فً مدٌنة  37اال أن. تم عمد الدورة  
ؼزة والتً سمٌت دورة الشهٌد إبراهٌم أسد )ربٌس االتحاد السابك( 
وبحضور األخ الربٌس ٌاسر عرفات وعدد كبٌر من كوادر 

ثم انتملت  )م.ت.ؾ( واالتحاد والسلطة الوطنٌة تم افتتاح المإتمر،
جلسات المإتمر لتنعمد برباسة بكر أبو بكر، وكان أبرز لرارات 
المجلس إضافة أسماء عشرٌن أخاً ممثلٌن لجامعات ومعاهد وكلٌات 

عضواً، وتم  53الوطن إلى عضوٌة المجلس اإلداري لٌصبح العدد 
إلرار أن ٌكون الممر المإلت لبلتحاد فً رام هللا وتشكٌل فروع 

ً للهٌبة لبلتحاد فً ا لوطن، وتم انتخاب د. إبراهٌم خرٌشً ربٌسا
 التنفٌذٌة.

 أْداف االحراد:. 4

 51االتحاد العام لطلبة فلسطٌن هو المإسسة النمابٌة الطبلبٌة الفلسطٌنٌة الوحٌدة. وهو ٌسعى إلى:

الدفاع عن المصالح المادٌة واألدبٌة والثمافٌة       .1
 ألعضاب..

 معٌشٌة والمادٌة ألعضاب.تحسٌن الظروؾ ال        .2
ضمان مختلؾ الوسابل لتشجٌع الطلبة فً          .3

 دراستهم.
توفٌر سبل العلم للطالب الفلسطٌنً بمختلؾ        .4

  مراحل. االبتدابٌة واإلعدادٌة والثانوٌة والجامعٌة.

كما ٌسعى االتحاد، كمنظمة تضم جزءاً من الطلٌعة الواعٌة من شعب 
 فلسطٌن إلى:

 إعداد الشباب العربً لمعركة التحرٌر./ 1
/ فضح المإامرات اإلمبرٌالٌة والصهٌونٌة والرجعٌة 2

الرامٌة إلى تصفٌة المضٌة الفلسطٌنٌة، والعمل على 
حماٌة الثورة من كل ما تتعرض ل. من مإامرات فً 

                                                           
 وذلن حسب نصوص دستور االتحاد العام لطلبة فلسطٌن.  51
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 شتى المجاالت.
 / تنمٌة وعً الشعب الفلسطٌنً حول أسس التنظٌم الشعبً السلٌم.3
 وثٌك الروابط بٌن االتحاد والمنظمات الشعبٌة الفلسطٌنٌة./ ت4
 

 وٌسعى االتحاد كمنظمة طبلبٌة إلى:

 وحدة الحركة الطبلبٌة العربٌة وتدعٌمها.        (1
توثٌك العبللات بالمنظمات الطبلبٌة العربٌة واآلسٌوٌة          (2

 واإلفرٌمٌة، وبالمنظمات الطبلبٌة الوطنٌة األخرى.
تمثٌل طلبة فلسطٌن فً مختلؾ المجاالت الطبلبٌة          (3

 والدولٌة.

  ٌتادئ االحراد:. 5

 ٌإمن اتحاد طلبة فلسطٌن: 

بؤن التنظٌم الشعبً الطبلبً هو الماعدة األساسٌة للثورة -
 الفلسطٌنٌة التً هً الطرٌك إلى التحرٌر.

بؤن االعتراؾ بالشخصٌة الفلسطٌنٌة المستملة دعامة أساسٌة -
 ضال شعب فلسطٌن فً سبٌل التحرٌر.لن
بؤن كفاح شعب فلسطٌن هو طرٌك الوحدة العربٌة الجماهٌرٌة وأن وحدة الجماهٌر -

 العربٌة هً خطوة أساسٌة للتحرٌر.
بالدور الطلٌعً الذي ٌجب على الطالب الفلسطٌنً أن ٌموم -

 ب. فً لٌادة شعب..

الثورة الفلسطٌنٌة وٌإكد دستور االتحاد أن االتحاد لاعدة من لواعد 
ٌعمل من أجل تحرٌر فلسطٌن بكافة الوسابل، وهو ٌمثل طلبة فلسطٌن فً 

أما الممر الدابم لبلتحاد فهو مدٌنة المدس، واختٌرت رام  جمٌع أنحاء العالم.
 هللا ممراً مإلتاً ل..

ٌحك لكل طالب وطالبة من أصل فلسطٌنً أن ٌكون عضواً فً 
عضوٌة عاملة، وعضوٌة مرالب، وعضوٌة  االتحاد. وتنمسم العضوٌة إلى

شرؾ. وٌحك لكل الطبلب المنتسبٌن إلى الكلٌات والجامعات والمعاهد العلٌا 
  الترّشح للعضوٌة العاملة .

 البناء التنظٌمً لالتحاد :. 6

: ٌضم ممثلً الفروع المنتخبٌن من جمعٌاتها العامة على أساس  المؤتمر الوطنً العام-1
سنوات،  3الخاصة بانتخابات المإتمر. ٌنعمد المإتمر الوطنً العام مرة كل  البلبحة الداخلٌة

فٌنالش التمارٌر الممدمة من الهٌبة التنفٌذٌة، وٌضع خطة عمل لبلتحاد للفترة المادمة. وهو أعلى 
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سلطة فً االتحاد، ومن حم. تعدٌل الدستور واللوابح التنظٌمٌة. كما ٌموم بانتخاب المجلس 
 اإلداري .

عضواً بعد المإتمر  53:أعلى سلطة فً ؼٌاب المإتمر، وٌتكون من  المجلس اإلداري-2
العاشر. ٌنتخب الهٌبة التنفٌذٌة لبلتحاد، وٌعمد دورة كل ستة أشهر لمتابعة أعمال الهٌبة التنفٌذٌة 

 فً تنفٌذ ممررات المإتمر الوطنً العام .
العام والمجلس اإلداري، وتعتبر المٌادة  الهٌبة التنفٌذٌة: وهً أعلى سلطة فً ؼٌاب المإتمر-3

 عضواً. 11الٌومٌة لبلتحاد. وتشكل من 
الهٌبة اإلدارٌة: وهً المٌادة الٌومٌة لفرع االتحاد. وٌجري انتخابها من لبل الجمعٌة العامة -4

 للفرع فً اجتماعها السنوي حسب البلبحة الداخلٌة .
 

عضواً، وٌمثل. ربٌس الهٌبة  15لسطٌنً ب وٌشارن االتحاد فً عضوٌة المجلس الوطنً الف
التنفٌذٌة فً المجلس المركزي ل ) م. ت . ؾ ( وٌرأس 
اتحاد الطلبة العرب، ونابب ربٌس اتحاد الشباب العربً، 
ومنسك ؼرب آسٌا فً منظمة طبلب آسٌا الباسٌفٌن 

مسإول الشرق  وI.U.S)) ومسإول العبللات الدولٌة فً
شباب التابعة لؤلمم المتحدة األوسط فً حركة الطلبة وال

 وعضو فً اتحاد الشبٌبة االشتراكٌة الدولٌة .

إن أبرز لادة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والسلطة الوطنٌة 
الفلسطٌنٌة هم من المادة السابمٌن للحركة الطبلبٌة الفلسطٌنٌة 
ورإساء وأعضاء الهٌبة التنفٌذٌة لهذا االتحاد وسلف. رابطة 

ٌن فً الماهرة أمثال: ٌاسرعرفات وهاٌل عبد الطلبة الفلسطٌنٌ
الحمٌد، فتحً البلعاوي، أمٌن الهندي، صخر بسٌسو، روحً 
فتوح، زهٌر الخطٌب، تٌسٌر لبعة، توفٌك الطٌراوي، عزام 
األحمد ، ناصر المدوة، حسن عصفور، نعمان 

واصل أبو ٌوسؾ، كاٌد الؽول، ناصر أبوعزٌز،   العوٌنً،
بكر، فهمً الزعارٌر، موسى أبوزٌد، ابراهٌم خرٌشً، بكرأبو

 أحمد عمل، ود....والمابمة تطول.  

 ٌَ ُظاغات االحراد :. 7

أسهم االتحاد العام لطلبة فلسطٌن فً المضٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بجهد ملحوظ . سواء على الصعٌد 
 العسكري أو السٌاسً أو النمابً الطبلبً الخدماتً أو التنظٌمً والتثمٌفً. 

دٌد من الندوات والمهرجانات والدورات التً كان أبرزها ندوة فلسطٌن العالمٌة )الماهرة فعمد ع
 (  1982( ودورة سوق الؽرب فً بٌروت   )1972( والكوٌت )1971( وعمان )1965
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كما شارن فً مختلؾ الندوات والمهرجانات العالمٌة خاصة مهرجانات الشباب العالمٌة والتً عمد 
وفً مإتمرات شبٌبة البحر المتوسط والشبٌبة االشتراكٌة ومإتمرات اتحاد 52 1997آخرها فً كوبا 

 الطلبة العرب ، واتحاد الشباب العربً.

، انطلمت لٌادة فرع االتحاد فً لبنان )أسعد عبد الرحمن، توفٌك الطٌراوي، 1967خبلل حرب  
ً من أعضاء فرع لبنان إلى سور 120توفٌك الجعبً ( على رأس نحو  ٌة حٌث أجرى لهم جٌش طالبا

ً وزودهم باألسلحة وتوجهوا إلى عمان وهنان علموا بسموط  ً سرٌعا ً عسكرٌا التحرٌر الفلسطٌنً تدرٌبا
الضفة الؽربٌة فً أٌدي الموات اإلسرابٌلٌة فعادوا أدراجهم عدا أسعد عبد الرحمن الذي دخل إلى الضفة 

ة السرٌة للمحتل اإلسرابٌلً هنان إلى أن ولع الؽربٌة سراً، واشترن مع زمبلء ل. فً تنظٌم المماوم
 أسٌراً فً أٌدي الموات اإلسرابٌلٌة بعد أسابٌع للٌلة من وصول. إلى الضفة الؽربٌة.

دأب االتحاد العام لطلبة فلسطٌن على  1968ومنذ العام 
إلامة معسكرتدرٌبً مرة كل سنة، خبلل اإلجازة الصٌفٌة، 

ملتحمٌن بهذا المعسكر حتى ٌجري فٌ. تدرٌب وتثمٌؾ الطلبة ال
 . 1982الخروج من بٌروت عام 

وتحمل فرع لبنان مسإولٌة إبراز الوج. الفلسطٌنً فً 
، ولام 1969وحتى صدامات نٌسان  1967لبنان، منذ حرب 

بتنظٌم المظاهرات االحتجاجٌة والمإٌدة للمماومة الفلسطٌنٌة. 
 .1975وحٌن انفجرت الحرب األهلٌة اللبنانٌة منذ نٌسان 

وضمت أعضاء من  53شكل فرع لبنان الكتٌبة الطبلبٌة 
حركة فتح ، ومنها سمط شهداء كثٌرون مثل لابدها سعد 
جرادات )نابب ربٌس االتحاد فً لبنان ( وأٌمن أبو عبد هللا 

 وفهٌم البرؼوثً وآخرون . 

وتعاظم دور االتحاد عبر مساهمت. فً خوض النضال 
لٌة منذ إعبلن. للتعببة العسكري ضد االعتداءات اإلسرابٌ

. حٌث كان لفروع االتحاد فً الهند  1982العامة، ومشاركة الطلبة فً ملحمة بٌروت الصمود عام 
والباكستان وٌوؼسبلفٌا ورومانٌا والجزابر واالتحاد السوفٌتً وفروع أخرى دوراً بارزاً فً الدفاع عن 

 الثورة .

                                                           

كانت مإتمرات أو مهرجانات اتحاد الطبلب العالمً تعمد تحت رعاٌة كاملة من المعسكر الشرلً بدعم  52 
  .1991االتحاد السوفٌتً "روسٌا الحما" الذي انهار عام 

ور الكتٌبة الطبلبٌة مراجعة ماكتب. بعض أبطال هذه السرٌة ثم الكتٌبة امثال د.شفٌك لبلطبلع على د  53
الؽبرا، ومعٌن الطاهر لابد السرٌة بعد جرادات، وفتحً البس، ومن لادتها محمود العالول )أبوجهاد(، وأبو 

 الماروط حسن وأبو خالد وجورج وحمدي ومروان وعلً أبو طوق، وأبوالفتح اللواء ذٌاب العلً، ودمحم
 أبورحمة، ود.سعود المولى، وعدنان أبوالهٌجا، والكثٌرمن األبطال..  
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نٌة الشخصٌة الفلسطٌنٌة حتى لبل تشكل منظمة التحرٌر لمد أخذ االتحاد على عاتم. مهمة إبراز الكٌا
الفلسطٌنٌة )م. ت. ؾ( فتعامل مع النضال العسكري كؤولوٌة كما ساهم فً إعداد وتعببة الجماهٌر 

 الطبلبٌة لخوض النضال العسكري والسٌاسً كما حصل فً لبنان والوطن.

بدعم المضاٌا الطبلبٌة مركزٌا من خبلل ولم ٌهمل االتحاد المضٌة االجتماعٌة والمطلبٌة حٌث ٌموم  
الفروع مثل )توفٌر المبوالت الجامعٌة، الدعم المادي، المنح، الكتب، نظام الجامعات، تسهٌبلت السكن 

 والمعٌشة المرطاسٌة...الخ(.

ً فً جامعة بٌروت العربٌة من  550على سبٌل المثال أعفى االتحاد  1980ففً العام   طالبا
بتوفٌر آالؾ المبوالت والمنح للطبلب فً  1990-1987م فرع الكوٌت من العام الرسوم، ولا  دفع

العالم وساهمت فروع الهند والباكستان وهنؽارٌا وبلؽارٌا ورومانٌا والٌونان والمانٌا وروسٌا فً ذات 
رٌة الموضوع، كما نشطت الفروع فً الدول االشتراكٌة )سابماً( ومن أوروبا الؽربٌة فً الفعالٌات العسك

 واإلعبلمٌة والتعبوٌة .

على الصعٌد العالمً فمد  54أما مشاركة الطبلب
استمرت مع تؽٌر المنظمات الطبلبٌة العالمٌة وتوجهاتها فً 
ظل انهٌار المعسكر االشتراكً فبلور االتحاد العام لطلبة 
فلسطٌن مع هذه المنظمات مفاهٌم االستمبلل والدٌممراطٌة 

اإلنسان والبٌبة والتنمٌة فً إطار  والعدالة والمساواة وحموق
 العبللات الدولٌة .

 

 االحراد اى٘ٔم-8

هو العام األخٌر للمارسة  1998كان العام 

الدٌممراطٌة فً االتحاد العام لطلبة فلسطٌن )كان المإتمر 

(  إذ انعمد المجلس االداري فً 1990االخٌر فً بؽداد عام 

هٌبة تنفٌذٌة ؼزة، ونجم عن. عدة تؽٌٌرات، وتم انتخاب 

جدٌدة برباسة االخ ابراهٌم خرٌشً، وخٌضت على مدى 

سنوات مهمة إدخال اجسام جدٌدة على االتحاد من التنظٌمات خارج المنظمة، وكانت بٌن مد وجزر، ولم 

تكلل بالنجاح، ومع تمدم السنوات وانكماش العمل النمابً عامة وفً ظل وجود تجارب مختلفة وأدوات 

ٌر متابٌنة ظل وضع االتحاد معلما، ما ٌستدعً حسن إدارة الملؾ من لبل الكتل الطبلبٌة مؽاٌرة وطرق تفك

 فً فلسطٌن وخارجها إن كان الهدؾ إعادة تنشٌط الحركة الطبلبٌة الجامعة ولٌس الحزبٌة الفبوٌة.

                                                           
ٌعتبر اتحاد الطبلب ممثبل باالشتراكٌة الدولٌة، كما الحال مع انضمام منظمة الشبٌبة الطبلبٌة التابعة   54

 لحركة فتح للمنظمة الدولٌة الحما.
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: "هنان تلكإ ؼٌر مبرر فً عمد  2016حول حالة االتحاد الٌوم عام  55ٌكتب د.رابد الدبعً

، 1990مر العام لئلتحاد لما ٌزٌد عن العمدٌن ونصؾ، إذ عمد المإتمر األخٌر لئلتحاد فً بؽداد، عام المإت

أي فً خضم انتفاضة شعبنا، لبل تفكن االتحاد السوفٌٌتً، والبدء بالمفاوضات، وفشلها، و لبل أزمة الخلٌج 

وتشرٌعٌة لمرتٌن، واحتبلل العراق،  األولى، وتؤسٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، وانعماد انتخابات رباسٌة

وتفجر انتفاضة االلصى، وانتهابها، وبدء انتفاضة المدس، بل أن الجٌل الذي ولد عام انعماد  المإتمر األخٌر 

 لئلتحاد ، لد ؼادر صفوؾ الطلبة منذ ما ٌمارب الخمس سنوات بعد تخرج. من الجامعة" 

التً تتؽنى بدور الشباب وتضحٌاتهم، فً ظل اختطاؾ  وٌضٌؾ الدبعً:"ال لٌمة لكل التصرٌحات        

حمهم بالمشاركة الحمٌمٌة فً المرار، وال مصدالٌة لكل شعارات تمكٌن الشباب والطلبة، وإشراكهم فً رسم 

مستمبلهم، فً ظل التعاطً معهم فً سٌاق المّصر الجهال، ؼٌر المادرٌن على لٌادة المإسسة التً تحمل 

س هنان  مبرر لحجب مإتمر اإلتحاد العام لطلبة فلسطٌن منذ ما ٌزٌد عن ست إسمهم ولضٌتهم،  ولٌ

وعشرٌن عاما،  واالبماء على هذا االطار معطبل، ٌعتاش على جهود بعض ممثلٌ. فً الفروع الناشطة، دون 

أن ٌكون لمٌادت. أي تواصل او تؤثٌر أو توجٌ.، لفروع. الممتدة فً جمٌع أصماع األرض،  بل أن حالة 

لٌؤس من الوضع الراهن لئلتحاد، جعلت بعض فروع. تتبنى  أسماءا مؽاٌرة تعبٌرا عن احتجاجها على ا

  ." والع اإلتحاد كما هو الحال فً أنمرة، التً لرر طلبتها  العمل تحت مسمى " الوحدة الطبلبٌة

تحاد العام لطلبة فلسطٌن المفارلة أن عددا كبٌرا من صناع المرار فً المجتمع الفلسطٌنً هم من لادة اال    

سابما، منهم  روحً فتوح، وزهٌر الخطٌب، وتٌسٌر لبعة، وتوفٌك الطٌراوي، وعزام األحمد ، وروحً 

فتوح، وناصر المدوة، وواصل أبو ٌوسؾ، وكاٌد الؽول، وبكر أبو بكر،  وابراهٌم خرٌشة آخر ربٌس 

وعلى منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، باعتبار االتحاد منتخب للهٌبة التنفٌذٌة لئلتحاد، وٌمع على عاتمهم جمٌعا، 

 56ذراعها الشبابً الممثل بالمجلس الوطنً والمركزي، أن تترجم شعاراتها حول الشباب الفلسطٌنً

وأهمٌتهم فً المجتمع إلى ممارسة فعلٌة، إذ أثبت شباب الوطن، وطلبت. على وج. الخصوص، أنهم الموّج. 

شباب شعبنا المتفجرة فً الوطن المحتل إال دلٌل واضح على ذلن، كما أن.  الحمٌمً لؤلحداث، وما انتفاضة

من واجب لٌادتنا أن تترجم تعلٌمات السٌد الربٌس حول ضرورة منح الشباب دورهم الطبٌعً فً صناعة 

المرار، واالهتمام بمضاٌاهم على وج. الخصوص، من خبلل منحهم فرص حمٌمٌة للمشاركة فً المرار، 

ٌمثلهم فً هذا اإلطار الوطنً الهام والجامع، لكً ٌتم إعادة منح االتحاد الدور الذي ٌستحك فً  وانتخاب من

                                                           

-http://www.noqta.info/page-93297 طرٌراجع ممال رابد الدبعً فً مولع نمطة واول الس 55 
ar.html  

تحتفظ الفصابل الفلسطٌنٌة بؤطرها الطبلبٌة الشبابٌة المنفصلة وتعمل فً الجامعات بالوطن وتخوض   56
االنتخابات تحت اسم مجالس الطلبة وبموابم انتخابٌة منبثمة عن األطر الشبابٌة التً منها شبٌبة فتح، وال 

 كل المجالس وفروع الخارج ما هو دور االتحاد العام لطلبة فلسطٌن.ٌوجد جسم موحد ٌجمع 
أما شبٌبة فتح فلمد كان اختٌار اسم الشبٌبة هو خٌار من ضمن لابمة طوٌلة من األسماء الممترحة والتً  

شملت لجان العمل التعاونً أو لجان العمل االجتماعً أو لجان العمل الحركً وأخٌرا استمر األمر على 
والتركٌز على مفردة شبٌبة حٌث ٌوجد شبٌبة  1981)لجان الشبٌبة للعمل االجتماعً( وذلن عام  تسمٌة

شٌوعٌة وشبٌبة اسبلمٌة وشبٌبة صهٌونٌة فلتكن شبٌبة ، كما ٌرد فً دراسة: الحركة الطبلبٌة الفلسطٌنٌة فً 
 فً مولع المعركة على الشابكة 1987-1978الوطن المحتل 
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كل العالم، فً ظل النضال السٌاسً والدبلوماسً الذي ٌموده شعبنا ضد اإلحتبلل، والذي ٌحتاج ان تواكب. 

  .دبلوماسٌة شعبٌة للتكامل نحو ذات الهدؾ

   ٌلخرذات االشخِٓاض واىرو-9

شن أن الهٌبة التنفٌذٌة لبلتحاد وعدٌد الكوادر المخضرمة لبلتحاد لامت بجهد متمٌز فً محاولة  ال

للخروج من حالة الشلل السٌاسً والنمابً والتنظٌمً، ومع الفشل المتكرر اال أن االوراق المتعلمة بالدستور 

ارات باالضافة للحفاظ على وآلٌات الربط بٌن الداخل والخارج التً استؽرلت عشرات االجتماعات والحو

الصلة ولو الواهنة مع فروخ الخارج، وبصلة أٌضا ضعٌفة مع مجالس الطلبة بالوطن مازالت لابمة وتحتاج 

 لجهد مخلص ودإوب ٌعٌد االتحاد الى أحضان الطبلب ال أجدادهم.

اد ٌجب أن ٌتم فً ممال. آنؾ الذكر: " أن أي جهد إلعادة بناء اإلتح 57وفً ذلن ٌمول د.رابد الدبعً  

فً أجواء من الشفافٌة والمشاركة، ومشاورة أصحاب العبللة من رإساء مجالس طلبة، وممثلً فروع 

اإلتحاد فً مختلؾ الدول، وممثلً الحركات الشبابٌة والطبلبٌة فً جناحً الوطن، لكً ٌصٌر إلى  بناء 

ة، بعٌدا عن المناكفات الحزبٌة االتحاد  من جدٌد، وفك أسس سلٌمة تضمن تمثٌل حمٌمً للشباب والطلب

والحسابات الشخصٌة الضٌمة، وتضمن انتخاب لٌادة شابة على رأس هذا الجسم الوطنً الهام، وتستلم الراٌة 

من الجٌل السابك، إذ أننً أعً تماما، ولد استمعت من الكثٌر من أعضاء اللجنة التنفٌذٌة الحالٌٌن، رؼبتهم 

ة لجٌل األبناء، إذ اضحى من ؼٌر الممكن، بل أضحت نكتة ساخرة، أن العدٌد الحمٌمٌة والصادلة بتسلٌم الراٌ

من أبناء أعضاء اللجنة التنفٌذٌة الحالٌة لئلتحاد لد ؼادروا مماعد الدراسة إلى مٌدان العمل، فٌما ال ٌزال 

 ر."آباءهم والذٌن أصبح بعضهم أجدادا  ٌمثلون الطلبة على أبواب العمد الخامس والسادس من العم

وفً تصورات الستنهاض الحركة الطبلبٌة الٌوم ٌطرح الناشط والمدون الممٌم فً رام هللا حمزة 

من االشكالٌات الواجب حلها سبعة كالتالً: اشكالٌة التبعٌة أو الوصاٌة من الفصٌل كما ٌسمٌها،   58أسعد

النمابً المفترض أن ٌتخذ  أهمٌة الفصل بٌن العمل التنظٌمً التثمٌفً الفكري وبٌن العمل 59حٌث نرى نحن

مساحة حركة واسعة،وٌطرح أسعد ثانٌا اشكالٌة العبللة بٌن الوظٌفً السلطوي وبٌن ضرورة وجود 

استراتٌجٌة وحدوٌة بٌن الطبلب بعٌدا عن التؤثٌرات السلطوٌة،وثالثا ٌطرح تبعٌة خطاب الطبلب لخطاب 

نظٌر والتعببة بفكر الفصٌل الوطنً بٌن الطبلب مع الفصٌل، بٌنما ٌراه بكر أبوبكر ضرورة التزام بمعنى الت

هامش حركة وحرٌة واختبلؾ أوسع مع الموالؾ التنظٌمٌة الرسمٌة، وٌطرح بالنمطة الرابعة تفعٌل االتحاد 

                                                           

  57ب ربٌس االتحاد العالمً للشباب االشتراكً، وكادر فتحوي متمٌز د.رابد الدبعً هو ناب
تحت عنوان: تصورات إلعادة استنهاض الحركة  2013حمزة أسعد فً ممال ل. بالسفٌر حزٌران   58

 الطالبٌة
حسب الكاتب للورلة الكاتب واالدٌب بكر أبوبكر، مسإول التعببة الفكرٌة لحركة فتح وعضو المجلس  

  59ٌها.االستشاري ف
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العام لطلبة فلسطٌن ال ؼٌره،أما الخامسة فٌرى عدم نزع السٌاسً عن اتحاد الطبلب ولصره على الخدماتً 

  60فمط،

حمزة أسعد ضرورة تمدد عمل الطبلب لخارج أسوار الجامعة حٌث أن "انحسار وٌرى الناشط 

الحركة الطبلبٌة داخل أسوار الجامعات جعلها تؽٌب عن الحراكات الشبابٌة، فملما تجد لها حضورا فعاال فً 

ح من التجمعات الشبابٌة" وٌضٌؾ سابعا: ضرورة استثمار الشابكة )انترنت( فً الحران الطبلبً "  بما أتا

موالع تواصل اجتماعً. هذا كل. ٌشكل رافعة مهمة للعمل الطبلبً، إال أننا نشهد ؼٌابا لها على هذه 

الموالع، والتً منها ٌمكن الخروج لوسابل وأسالٌب جدٌدة على أرض الوالع تفاجا الوالع الذي تمت 

 السٌطرة علٌ. لتربك. وتؤخذه إلى أرضها."

رإٌت. ألزمة العمل النمابً الفلسطٌنً ومن. الطالبً   61نذر رجبوفً ذات الشؤن النمابً ٌطرح د.م

 :كالتالً

جدلٌة العبللة بٌن السٌاسً والنمابً: شكل انحٌاز مإسسات العمل النمابً الفلسطٌنً تارٌخٌاً،  -1

لمضاٌا النضال الوطنً والعمل السٌاسً على حساب النشاط النمابً والعمل المجتمعً التنموي إلى إضعاؾ 

المإسسات وعجزها عن إمكانٌة تحمٌك إنجازات نمابٌة فعلٌة على األرض وتحولت النمابات فً كثٌر  هذه

من األحٌان إلى منظمات سٌاسٌة تعنى بالتحرر الوطنً أكثر من اهتمامها بتطوٌر أدابها والدفاع عن حموق 

  .أعضابها واالرتماء بهم نمابٌا

حزاب والحركات الفلسطٌنٌة من الفصل والتماٌز ما سٌطرة الحزبً على النمابً: لم تستطع األ -2

بٌن العمل الحزبً والنمابً وؼدت النمابات تتشكل ضمن رإٌة وبرامج األحزاب السٌاسٌة وأصبح الوالء 

 .الحزبً داعم أساسً لبمابها وثبات توجهاتها على حساب استمبللٌتها

حزاب والحركات السٌاسٌة التً ٌتبع لها تشتت الجسم النمابً: شكل ارتهان النمابً الفلسطٌنً لؤل-3

إلى عدم وجود صوت موحد للنمابٌٌن الفلسطٌنٌٌن وأضفى على نشاطهم حالة من االستمطاب السٌاسً الشدٌد 

  .األمر الذي أضعؾ هذا العمل وشتت.

ارتهان النمابً للراتب: عدم تفرغ الكثٌر من النمابٌٌن الفلسطٌنٌٌن وتماضٌهم رواتب نظٌر ما  -4

مومون ب. إما من السلطة الحاكمة أو من الممول الخارجً أدى إلى إٌجاد حالة من التحكم فً لرارات ٌ

 .وتوجهات المإسسات النمابٌة وإضعافها

                                                           
استطاعت كتلة المنبر الطبلبً التً عرفت نفسها ككتلة  2007 - 2005فً جامعة بٌرزٌت مابٌن   60

طبلبٌة مستملة أن تشارن فً تشكٌل مجلس الطلبة أكثر من مرة، ولكنها سرعان ما اندثرت ألن الخدماتً ال 
طلٌعٌا فً التصدي للمشاكل ٌموم وحده فً السٌاق الفلسطٌنً. ومع ذلن، على العمل الطبلبً أن ٌكون 

 الخدماتٌة وهموم الطالب
تحت عنوان تارٌخ العمل النمابً   2/8/2017ممال للدكتور منذر رجب فً مدونات مولع الجزٌرة فً   61

 الفلسطٌنً
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ضعؾ األداء الدٌمولراطً: ؼٌاب االنتخابات الدورٌة وانعدام الشفافٌة واالستمبللٌة واالنفتاح  -5

لنمابات وٌعود ذلن إلى عوامل داخلٌة وخارجٌة أهمها تشتت عوامل أدت إلى تكلس األداء الدٌممراطً ل

الجسم النمابً بفعل اعتداءات االحتبلل المتكررة بحم.، فضبل عن تدخل األحزاب السٌاسٌة فً عمل 

 وتشكٌبلت النمابات.

وٌطرح الى ذلن الحل كخبلصة كالتالً: "من أجل إحداث تنمٌة سٌاسٌة واجتماعٌة حمٌمٌة وحتى 

ة النمابٌة الفلسطٌنٌة مواكبة للمتؽٌرات والمستجدات النمابٌة العالمٌة علٌها تمدٌم أداء دٌممراطً تكون الحرك

عصري ٌعتمد على المهنٌة والشفافٌة واالستمبللٌة وأن تكون متحررة من تحكم الحزبً والسٌاسً فً أدابها 

 نمابٌة على أجندت."وتوجهاتها وتموٌلها حتى تكون لادرة على نمده ووضع ما لدٌها من مطالب 

ٌٔاصفات اىػٍو اىِلاةٖ -10
62 

ٌعرؾ العمل النمابً، أو النمابة ببساطة أنها: "اطار ٌدافع عن الحموق المادٌة والمعنوٌة لشرٌحة 

معٌنة داخل المجتمع.والطبمة/الشرٌحة هً مجموعة بشرٌة لها ظروؾ اجتماعٌة متماربة مما ٌجعل 

 .مصالحها كدلن متماربة

بح عمل افرادها علً اٌجاد ارضٌة للعمل التضامنً من اجل الدفاع الجماعً المشترن وبالتالً ٌص

 عن الحموق المادٌة والمعنوٌة امرا ملحا.

والخبلصة هً ان العمل النمابً الحمٌمً لٌس عمبل مفتعبل او ارادٌا بل هو ضرورة ملحة ونتٌجة 

 طبٌعٌة لظروؾ مادٌة ومعنوٌة ومستوى اجتماعً معٌن."

ممكن أن نورد مواصفات العمل النمابً الفاعل من منظور أن العمل المنظم هو العمل ذو من ال

نماط نراها ذات  10الجدوى بتحمٌك النتابج ال سٌما أن العمل النمابً هو عمل منظم بالتؤكٌد لذلن نطرح 

 صلة ببناء العمل النمابً السلٌم كالتالً:

مل مع حاجات أو أهداؾ ومتطلبات الشرٌحة : هو عمل ضروري ولٌس ترفا، فهو ٌتعاضروري-1

المحددة )معلمٌن، عمال، طبلب، صحفٌٌن...الخ( السٌما أن العمل المنظم ومن. النمابً لد أصبح ال ؼنى 

عن. مع تطور المجتمعات وتوسعها، بحٌث أصبح االنسان متعدد االنتماءات ألكثر من تنظٌم: سٌاسً ونمابً 

 ات. بمختلؾ االتجاهات.ومجتمعً، وٌحتاج الشباع احتٌاج

إذ أن الهدؾ أو األهداؾ الجماعٌة ال تتحمك بكتؾ واحد، وانما بمجموع  جهد لٌادي/جماعً:-2

الحبل المجدول، وعلٌ. فبل مناص من االستعانة بالكوادر النمابٌة وأٌضا بالكفاءات والخبرات بالمجاالت 

طبٌك آلٌات العمل االداري/المٌادي الفاعل من المختلفة الى جانب لٌادة النمابة أو االتحاد، مع ضرورة ت

 تخطٌط وتنظٌم ومتابعة ومحاسبة وتحمٌك االنجازات ضمن عمل الفرٌك.

                                                           
فلسطٌن -من ورلة لدمها األخ بكر أبوبكر فً ندوة طالبٌة فً الجامعة العربٌة االمرٌكٌة فً جنٌن  62
 المإتمر الوطنً الفلسطٌنً االول فً الجامعة العربٌة االمرٌكٌة ضمن  25/11/2017
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فالعمل النمابً ٌتكامل مع العمل التنظٌمً للفصٌل، ومع العمل السٌاسً فً  تكاملً تناغمً:-3

 إطار الثورة أو الدولة وفً سٌاق خدمة المجتمع بجمٌع فبات. وشرابح..

مإثر فً حٌاة الناس إذ أن. ٌلبً متطلبات الفبة المعنٌة فً النمابة، وٌموم بعملٌن معا حٌث  مؤثر:-4

ال ٌمّصر فً بناء المدرات النمابٌة بالتجربة والتدرٌب والتكوٌن فً نفس الولت الذي ٌخوض فٌ. النضال 

 المطلبً داخل المجتمع والبلد.

ل منظم وضروري وجماعً وتكاملً فهو دٌممراطً بما أن العمل النمابً هو عم دٌممراطً:-5

ٌإمن بالحوار والتعاون فً ظل تفهم االختبلؾ واالتفاق وحسن االستخدام للؽة والخطاب فً آلٌة 

 االتصاالت.

نعم هو فن ٌجب أن ٌكتسب مع. المابد النمابً خاصٌة أو مٌزة المدرة على التعامل مع فبات  فن:-6

هدفة بالنمابة لٌكون لادرا على استمطابها والتؤثٌر فٌها وتحفٌزها للعمل ومن المجتمع وخاصة الشرٌحة المست

 هنا تظهر اللمسات الشخصٌة واالنسانٌة.

العمل النمابً تحكم. لانون النمابة "الدستور أو النظام الداخلً أو البلبحة"، كما تحكم.  لانونً:-7

مل النمابً ودٌممراطٌت. بما ال ٌتعارض مع الموانٌن لوانٌن البلد أو لوانٌن المحٌط مادامت محممة لحرٌة الع

 الدولٌة

: إذ أن. ٌُسهم فً تؽٌٌر المجتمع والفرد، ولوانٌن. بما ٌخدم الشرٌحة والمجتمع، تغٌٌري سلمً-8

 وعن طرٌك وسابل النضال النمابً السلمٌة من تجمعات وتظاهرات واضرابات ومفاوضات...الخ.

لممكن أن ٌستثمرها الكادر لبناء تجربت. وذات. وهو منصة لد تفٌد هو منصة اٌجابٌة من ا منصة:-9

 فً حاالت االنتمال للعمل التنظٌمً او السٌاسً أٌضا.

من أهم نماط العمل المنظم وخاصة النمابً أن. عمل نمابً أي ؼٌر مؤجور والمكافؤة  تطوعً:-10

ً والسٌاسً، ومن هنا فهو ٌرتبط باالٌمان فٌ. تحمٌك األهداؾ، وخدمة الحك والمطلب وأهداؾ التنظٌم النماب

 والمناعة وارادة العمل والتؽٌٌر.

أو االتحاد ببساطة وهً :  بناء النمابةعناصر فً  3والى ذلن من الممكن أن نشٌرهنا الى أهم 

 .االستماللٌة والدٌممراطٌة والجماهٌرٌة
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مركزٌا او من الفروع،إضافة لصورة مجلة )ملحوظة: الصور لملصمات من اصدار االتحاد 

الزٌتونة، مجلة االتحاد، والصورة مع الخالد ٌاسر عرفات وصالح خلف لعدد من أعضاء اللجنة التنفٌذٌة 

التحاد الطالب منهم صخر بسٌسو وناصر المدوة والسفٌر لؤي عٌسى والسفٌر فرٌز مهداوي، والسفٌر 

 زهٌر الوزٌر(
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 اىصُٖٓ٘ٔ فٖ فيصػَ٘ (شخ٘ػاناالاالشخػٍار )( 8)

 

فً فلسطٌن، تلوح فً األفك، بعد ظهور حركة اإلصبلح الدٌنً  (االستٌطاناالستعمار )بدأت فكرة  

عنصرٌة  فً أوروبا، حٌث بدأ أصحاب المذهب البروتستانتً الجدٌد بتروٌج فكرة "مارتن لوثر"على ٌد 

 ٌَ اىِص٘ج اىرتمضً بؤن  إلصابٌة
ً
، وإنما هم شعب هللا المختار، ظاري اىغرةٖاى٘ٓٔد ى٘صٔا حزءا

وطنهم الممدس فلسطٌن، ٌجب أن ٌعودوا إلٌ.. وكانت أولى المطالب لتحمٌك هذه الفكرة ما لام ب. التاجر 

م، الذي أعد خطة لتوطٌن الٌهود فً فلسطٌن، ولام بتسلٌمها إلى ملون 1695الدنماركً أولٌؽربولً عام 

أول زعٌم دولة  ُاةي٘ٔن ةُٔاةرتم، وكان اإلمبراطور الفرنسً  1799 أوروبا فً ذلن الولت، وفً عام

 63.ٌمترح إنشاء دولة ٌهودٌة فً فلسطٌن أثناء حملت. الشهٌرة على مصر وسورٌا

واشتدت حملة المطالبات للمشروع االستٌطانً الٌهودي فً فلسطٌن فً المرن التاسع عشر، حٌث 

لمناخ السٌاسً السابد حول األطماع االستعمارٌة األوروبٌة فً انطلمت هذه المطالب من أوروبا، مستؽلة ا

تمسٌم ممتلكات الرجل المرٌض )الدولة العثمانٌة( والتً عرفت حٌنبذ بالمسؤلة الشرلٌة. ولد تولى أمر هذه 

، الذي دعا إلى حل المسالة الشرلٌـة اىئرد طاحصتٔريالمطالب عدد من زعماء الٌهود وؼٌرهم، أمثال : 

  اىئرد ةاىٍرشخٔنك استعمـار الٌهـود لفلسطٌـن، بدعم من الدول العظمى، ساعده فً ذلن عن طرٌ

م، الذي شؽل عدة مناصب منها، وزٌر خارجٌة برٌطانٌا، ثم ربٌس مجلس وزرابها، ولام 1784 -1856

ٌن، كما م، وتكلٌف. بمنح الحماٌة الرسمٌة للٌهود فً فلسط1838بتعٌٌن أول لنصل برٌطانً فً المدس عام 

طلب من السفٌر البرٌطانً فً المسطنطٌنٌة بالتدخل لدى السلطان العثمانً للسماح للٌهود بالهجرة إلى 

 64فلسطٌن.

االستٌطان عملٌة استٌبلء على أرض الؽٌر بالموة بهدؾ االستعمار )الكولونٌالٌة( ٌعتبر الى ذلن 

لحركة الصهٌونٌة نصب أعٌنها منذ لرارها اإللامة علٌها وطرد سكانها األصلٌٌن منها، وهذا ما وضعت. ا

، الذي ألرت فٌ. العمل على إلامة 1897الذي اتخذت. فً مإتمرها الذي عمد فً مدٌنة بال بسوٌسرا عام 

 دولة ٌهودٌة على األرض الفلسطٌنٌة، التً كانت خاضعة فً حٌن. للحكم العثمانً الهزٌل.

 

 

                                                           
م ولؾ المس 1881الٌهود إلً فلسطٌن، ففً عام  أٌضا بالدعوة لتهجٌرساهموا   المبشرون األمرٌكٌون 63
 !إلى أرض صهٌون "ٌعودوا"راعً الكنٌسة المسٌحٌة داعٌا إلى أن الٌهود ٌجب أن  "جون ماكدونالد"

 .مركز المعلومات الوطنً الفلسطٌنً على الشابكة–ٌخ االستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن تار مادة:من  64



55 

 

 1948اىصُٖٓ٘ٔ كتو غام  (االشخ٘ػاناالشخػٍار )

، فً لواء المدس )ٌهفا إشرائ٘و( وحػِٕ "أٌو إشرائ٘و"م، تم تؤسـٌس مسـتوطنة 1870عام  

بداٌة التارٌخ الرسمً لبلستٌطان الٌهودي فً  "الكور والتر"ٌعتبره المإرخ الٌهودي  م،1881عام إال أن 

المستوطنات ٌهودي من أوروبا الشرلٌة، تمكنوا من إنشاء عدد من  3000فلسطٌن بعد أن وصل حوالً 

  م.1884-1882فً الفترة من 

سنة  كانت لفلسطٌن المنظمة الموجة األولى من الهجرة االستٌطانٌة الٌهودٌة وٌمكن المول أٌضا أن

 1903.65واستمرت حتى سنة  1882

م، 1878بشكل منتظم خبلل المرن التاسع عشر إال فً عام  (المستوطناتالمستعمرات ) ولم تظهر

س )ةخاح حهفا(.ة من ٌهود المدس من تؤسٌس مستوطنة عندما تمكنت مجموع
ّ
م،  تم 1882وفً عام  ٌيت

 66.إنشاء ثبلث مستوطنات، هً )رٌشون لٌتسٌون وزخرون ٌعموب وروش ٌبنا(

بدأت الحركة الصهٌونٌة العمل لنمل الٌهود إلى فلسطٌن بطرق مختلفة مستؽلة وجود نسبة للٌلة من 

 هجرات الصهٌونٌة األولى بشكل سري عبر البواخر التً تصل مٌناء حٌفا.الٌهود الفلسطٌنٌٌن، حٌث بدأت ال

وهزٌمة الموات التركٌة أمام لوى الؽرب، أصبحت فلسطٌن  1914بعد الحرب العالمٌة األولى عام  

من ألطار العالم  وعدد من األلطار العربٌة تخضع لسلطة االنتداب البرٌطانً التً سهلت هجمة الٌهود

والتً  "،سفٖ "ٌيتفلسطٌن، ووفرت الحماٌة للنواة االستٌطانٌة التً كانت أولها ببلدنا  إلى المختلفة

  ةخاح حهفا.أطلك علٌها فٌما بعد 

ً بعد صدور  ً ومنظما اعبلن ولد تضاعفت الهجرات الصهٌونٌة إلى فلسطٌن، وأخذت شكبلً علنٌا

ً للٌه2/11/1917بلفور فً  (وعد)  أرض فلسطٌن،  ود إللامة وطن لهم على ، والذي ٌعتبر تعهداً برٌطانٌا

فً فلسطٌن  االستعماري فتم توسٌع مستوطنة بتاح تكفا وإلامة مستوطنات جدٌدة وتعزٌز الوجود الٌهودي

سواء من خبلل تزوٌدهم بالسبلح أو تنظٌم صفوفهم فً منظمات إرهابٌة هدفها تروٌع سكان المدن والمرى 

 لهم والدعم بكافة أشكال. لمستوطناتهم، إضافة للحماٌة البرٌطانٌةالفلسطٌنٌة وتوفٌر الحماٌة البلزمة 

 .إدارٌا وفً سرلة األرض وعسكرٌا ومإسسٌا، وزراعٌا والتصادٌا...الخ(بالهجرة والتوطٌن ، و)

                                                           
نمطة تحول فً تارٌخ الحركة الصهٌونٌة، والتً حركتها عملٌة اؼتٌال المٌصر  1882تعتبر سنة  65

)شوفانً، الٌاس. الموجز فً تارٌخ فلسطٌن  ، بمشاركة ٌهود.1881الروسً ألكسندر الثانً فً آذار 
م. مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة. 2003. كانون الثانً 4ط.-م(1949سٌاسً )منذ فجر التراٌخ حتى سنة ال

 .(319ص: 
مركز المعلومات الوطنً –من مادة: تارٌخ االستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن -نفس المصدر السابك  66

 الفلسطٌنً على الشابكة.
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 31/3/1947ونتٌجة الهجرات المتتالٌة، وصل عدد الٌهود المستوطنٌن فً فلسطٌن حتى تارٌخ  

 نسمة. 104000000ن عدد الفلسطٌنٌٌن فً حٌن. ( ألؾ ٌهودي فً حٌن كا590)

ولتحمٌك الحلم الصهٌونً فً فلسطٌن بدأت العصابات الصهٌونٌة المسلحة والمدعومة من الحكومة  

البرٌطانٌة بارتكاب المجازر المتتالٌة بحك أهالً المرى والمدن الفلسطٌنٌة ومهاجمة المزارعٌن فً حمولهم 

ذ الجرابم بحك المواطنٌن على الطرق العامة أثناء تنملهم والتشوٌ. فً جثث المرٌبة من المستوطنات، وتنفٌ

من تطول. أٌدٌهم من أطفال وشٌوخ ونساء، ومهاجمة المرى العربٌة الواحدة تلو األخرى، وارتكاب المجازر 

 كت٘ث ونفر كاشً وُراىَ٘".المختلفة والتً كان أشهرها: 
ً
وؼٌر  "دٗر ٗاشَ٘ واىػِػٔرة والذلا

 ٌر دون أن تحرن حكومة االنتداب أي ساكن.الكث

، التً ارتكبت أبشع هغاُااواىٓ اىتاىٍاخطخ٘رن، األرغٔن، ووكان أشهر العصابات الصهٌونٌة  

جرابم المتل بحك األطفال الرضع والشٌوخ، وجرابم االؼتصاب بحك النساء وتضاعفت وتٌرة االعتداءات 

ً بعد عام وكان أشدها خبلل ع األمر الذي دفع العدٌد من  1948،67و  1947امً الصهٌونٌة عاما

ً من بطش المجرمٌن وأخذت العصابات و مرؼمٌن منازلهم ولراهم ومدنهم مؽادرةالمواطنٌن إلى  هربا

الصهٌونٌة تحتل المرٌة تلو األخرى والمدٌنة تلو المدٌنة وإزالتها من أساسها وتدمٌر كل ما تطول. أٌدٌهم 

إلٌها،مما أدى لتحوٌل أكثر من نصؾ شعبنا إلى مشردٌن فً جبال فلسطٌن للحٌلولة دون عودة أصحابها 

الدول المجاورة كاألردن وسورٌا ولبنان، لتثبٌت الممولة الصهٌونٌة  ضوبع والضفة، ومنطمة لطاع ؼزة

 68المزعومة بان فلسطٌن أرض ببل شعب.

 ودٌرت ةاىهاٌو خالل  531         
ً
ث وٌدِٗث فيصػِ٘٘ث غٓرت غرك٘ا 0 وبلػ ُهتث فيصػَ٘كٗر

حوالً  2009فٌما بلػ عددهم عام  ،الجا 8050067حوالً  1948عدد سكانها المهجرٌن منها عام 

 الجا. 60837000

على األلوٌة الفلسطٌنٌة التً لسمتها ( 531لرٌة وتجمع من ال ) (468) احد المصادر لام بتوزٌع   

 تالً:، كال1939حكومة االنتداب إدارٌا إلى ستة ألوٌة عام 

  

                                                           
بلن بابٌ. الذي ٌإرخ لهذه الفترة من أرشٌؾ الجامعة من المهم الرجوع للكاتب االسرابٌلً التمدمً إٌ 67

 العبرٌة فً كتاب.: التطهٌر العرلً.
، اال أن مفكر ٌهودي 19ممولة اخترعها االنجلٌز وحاولوا بها الناع ٌهودهم الهجرة لفلسطٌن منذ المرن 68

من الحمٌمة، إذ لال  ( أثبت بعد زٌارة لفلسطٌن أنها ممولة كاذبة ال حظ لها1927-1856هو "أحاد هاعام" )
-أن. وجد أراضً إما محروثة أو بصدد الحرث أي أنها كلها لها أصحاب ومسكونة ولٌست صحراء لاحلة

 ٌراجع كتاب أوري دٌفس المعنون: إسرابٌل االبارتهاٌدٌة.
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 األلضٌة التابعة للواء عدد المرى المدمرة 2كممساحت.  اللواء

 صفد، عكا، طبرٌا، الناصرة، بٌسان 162 2810101 الجلٌل

 حٌفا، عكا 51 1030108 حٌفا

 طولكرم، جنٌن 17 3260202 نابلس

 المدس، رام هللا، الخلٌل، بٌت لحم، أرٌحا 54 4330303 المدس

 لرملةٌافا، ا 81 12602 ٌافا

 ؼزة، ببر السبع 48 103680805 ؼزة

 

ببناء تجمعات سكنٌة مكان المرى المدمرة بؤسماء عبرٌة مستخدمة، محل األسماء  "إسرابٌل"ولامت 

 التارٌخٌة األصلٌة.

 

 1948غام  اىٕغدد اى٘ٓٔد واىٍصاذات اىٍغخصتث ٌَ فيصػَ٘ 

د غَ   ال 1918نان ٌخٍٔع ٌا ٍٗيهّ اى٘ٓٔد ٌَ أرض فيصػَ٘ فٖ شِث   240ٗٗز

% ٌَ إحٍاىٖ أرض فيصػَ٘، وارحفع ٌخٍٔع ٌصاذث  1.56أىف دوًُ أي ٌا ُصتخّ 

األراطٖ اىخٖ ش٘ػر غي٘ٓا اىٍصخٔغِٔن اىصٓاِٗث ةٍخخيف أشاى٘ب اىخداع واىرطٔة واىدغً 

ػاُٖ ذٔاىٖ   .1948ٌي٘ٔن دوًُ فٖ شِث  1.8اىتٗر

 1876، وفٖ غام لعف ُرٔ خٍصث آالف 1800نان غدد اى٘ٓٔد فٖ فيصػَ٘ غام 

د غَ  , وفٖ غام  14نان غددًْ ال ٗٗز
ً
 أي ُرٔ  55ىً ٗخخاوز غددًْ  1918أىفا

ً
% 8أىفا

ادة غددًْ إىٕ  ػاُٖ حٍهَ اى٘ٓٔد ٌَ ٗز فلع ٌَ اىصهان, وةدغً االذخالل واىلٓر اىتٗر

 شِث  650
ً
 % ٌَ إحٍاىٖ اىصهان. 31.7أي ُرٔ  1948أىفا

 

 1997ذخٕ اىػام  1967االشخ٘ػان اىصُٖٓ٘ٔ ةػد اىػام 

مباشرة، وتم تدمٌر  1967بدأ االستٌطان الصهٌونً فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة بعد حرب  

لرٌة فلسطٌنٌة مباشرة بعد فرض السٌطرة اإلسرابٌلٌة، وهً النبً صموبٌل، بٌت نوبا، عمواس وٌالو،  11

 ولرى النصٌرات السبع فً وادي األردن.
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ألؾ  150ألؾ دونم بحجة أنها أمبلن ؼاببٌن ووضعت ٌدها على  420وصادرت فً العام نفس.  

 تحت اسم المنفعة العامة. 68عام  321دونم بموجب األمر العسكري 

ألؾ دونم فً وادي  150أؼلمت السلطات اإلسرابٌلٌة ملٌوناً و  1980إلى  68وخبلل السنوات من  

 األردن الستخدمها ألؼراض عسكرٌة.

ً المصادرة من لبل سلطات االحتبلل من أراضً الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة وبلؽت نسبة األراض 

 ألؾ مستوطن. 150مستوطنة ٌمٌم فٌها  178% من المساحة الكلٌة، ألامت علٌها 53 1966حتى عام 

 والجدول التالً ٌبٌن عدد المستوطنات فً كل من محافظة المدس ومحافظات الضفة ولطاع ؼزة

 عدد المستوطنٌن فٌها عدد المستوطنات المولع

 / 15 المدس

 ألفاً  140 144 محافظات الضفة

 آالؾ 5 19 محافظات ؼزة

 

 2كم70% من مساحة المدس الشرلٌة البالؽة 34تمت مصادرة  1997وحتى  1967منذ العام  

مستوطنة على الخط األخضر  13مستوطنة، من ضمن مستوطنات الضفة، ٌوجد  15وتمت محاصرتها بـ 

خارج الخط األخضر بهدؾ إزالة الحدود بٌن الضفة  80392دونماً، منها  150130ساحتها مجموع م

 ."إسرابٌل"و

ألؾ دونم بدعوى أنها  500ولد اتخذ االستٌبلء على األرض الفلسطٌنٌة عدة أسالٌب منها مصادرة  

رق ألؾ دونم. وشك الط 12مصادرة ست محمٌات مساحتها  1993محمٌات طبٌعٌة، وتم فً العام 

كٌلو  175لشك طرق بطول  1995و  1993ألؾ دونم خبلل عامً  30"االلتفافٌة"، حٌث تمت مصادرة 

 ألؾ شجرة مثمرة. 15متراً، تم بسببها التبلع  50متراً وعرض 

أما فً المدس فمد بدأت عملٌة االستٌطان منذ احتبلل المدٌنة مباشرة، حٌث لامت سلطات االحتبلل  

 لبلدة المدٌمة وإلامة حً استٌطانً مكان..بهدم حً المؽاربة فً ا

% من المدس، وتجدر اإلشارة 14مستوطنة لٌبمى فمط ما مساحت.  15وتمت محاصرة المدٌنة بـ  

ملٌون دونم تمت السٌطرة على نصفها خبلل  5.5كانت  1948إلى ان مساحة الضفة الؽربٌة فً العام 

 ثبلثٌن عاماً من االحتبلل.
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ألؾ دونم منها  60ألؾ دونم سٌطرت سلطات االحتبلل على  365فكانت  أما مساحة لطاع ؼزة 

 ألؼراض استٌطانٌة خبلل نفس الفترة.

 

 أنتر غظر ٌصخٔغِات

ٌمكن تصنٌؾ أكبر عشر مستوطنات لابمة على النحو التالً: أربٌل )نابلس(، جٌلو )المدس(، معالٌ.  

(، الفً منشٌ. )طولكرم(، كرٌات أربع )الخلٌل(، أدومٌم )المدس(، بٌت أٌل )رام هللا(، مكابٌن )رام هللا

 بسجات زبٌؾ )المدس(، عٌلً )نابلس(، عطروت )المدس(.

 

 دور اىرهٌٔات اإلشرائ٘ي٘ث اىٍخػاكتث

ساهمت كافة الحكومات اإلسرابٌلٌة المتعالبة فً مصادرة األرض وبناء المستوطنات وتدمٌر  

 تحمٌك ذلن بٌن األحزاب التً تسلمت سدة الحكم فً إسرابٌل.األرض الفلسطٌنٌة، وان اختلفت وتٌرة العمل ل

 والجدول التالً ٌبٌن مساهمة كل من الحزبٌن الكبٌرٌن فً االستٌبلء على األرض:

 ؼٌر معروؾ االبتبلؾ اللٌكود حزب العمل  المنطمة

 10003 120089 620089 20608 الضفة

 51 10003 50067 3009 المطاع

  10055 130092 680054 2909 المجموع

 

وهذا ما ٌشٌر إلى إجماع كافة األحزاب اإلسرابٌلٌة على سٌاسة االستٌطان ومصادرة األراضً مع  

بعض االختبلفات فً األسلوب وبعض األحزاب كانت تولً تطوٌر وتوسٌع المستوطنات المابمة أكثر من 

 الهدؾ نفس..بناء جدٌد بٌنما كانت أحزاب أخرى تعمل العكس، وجمٌعها متفمة على 

 

 ٌخاغر االشخ٘ػان

 ٌمكن تلخٌص المخاطر الناجمة عن االستٌطان ونهب األرض الفلسطٌنٌة فً النماط التالٌة: 

خلك أمر والع على األرض ٌكرس الوجود الٌهودي علٌها وٌملب المفاهٌم والثوابت التارٌخٌة  .1

 السنٌن. بؤن هذه األرض فلسطٌنٌة عمرها الفلسطٌنٌون وألاموا فٌها منذ آالؾ
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التضٌٌك على الشعب الفلسطٌنً وحصره فً مناطك محددة دون السماح ل. بالتوسع بهدؾ  .2

 دفع أبناب. إلى مؽادرة الببلد وتؽٌٌر الوالع السكان على األرض الفلسطٌنٌة لصالح الٌهود.

تحمٌك األمن البلزم لدولة االحتبلل باعتبارها نماط دفاع متمدمة لمواجهة أي هجمات ضد  .3

ن الصهٌونً، وهذا ما ٌدلل علٌ. الشرٌط االستٌطانً الممتد على المرتفعات المشرفة على الكٌا

 األؼوار.

الحٌلولة دون تحمٌك التواصل الجؽرافً بٌن المناطك الفلسطٌنٌة المؤهولة وتمطٌع أوصال  .4

الوطن الفلسطٌنً للحٌلولة دون تحمٌك األهداؾ الوطنٌة الفلسطٌنٌة وفً ممدمتها إلامة دولة 

 تحكمها مساحة جؽرافٌة موحدة.

تدمٌرااللتصاد الفلسطٌنً من خبلل حرمان المزارعٌن من استؽبلل أرضهم المصادرة  .5

 والمرٌبة من المستوطنات سواء بزراعتها أو بناء المساكن والمنشآت علٌها.

 السٌطرة على مصادر المٌاه الربٌسٌة المتواجدة فً سلسلة فلسطٌن الجبلٌة على امتدادها. .6

ً لنفاٌات المستوطنات والمصانع تدم .7 ٌر البٌبة الفلسطٌنٌة وجعل األرض الفلسطٌنٌة مكبا

 اإلسرابٌلٌة والكٌماوٌة والعضوٌة والمشعة.

 

 اىٍراحع:ٌَ 

 اللجنة الوطنٌة واإلسبلمٌة لمواجهة االستٌطان. -1

 مسح االستٌطان / المركز الجؽرافً الفلسطٌنً. -2

 ركز الجؽرافً الفلسطٌنًالمرى الفلسطٌنٌة المدمرة / الم- 3    
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 ، واىثاُ٘ثوىٕ( االُخفاطث األ9)

 
، سمّمٌت بهمذا االسمم ألن الحجمارة (1993-1987) اُخفاطث اىرخارةاالنتفاضة الفلسطٌنٌة األولى أو 

اإلسمرابٌلً، كمما ُعمرؾ  جمٌش االحمتبلل كانت أداة الهجوم والدفاع التمً اسمتخدمها الممماومون ضمد عناصمر
من رماة الحجارة بؤطفال الحجارة. واالنتفاضة شكل من أشمكال االحتجماج الشمعبً الفلسمطٌنً علمى  الصؽار

والممممع الٌممومً الممذي تمارسمم. سمملطات االحممتبلل اإلسممرابٌلً ضممد  البممابس واالحممتبلل والمتمملالوضممع العممام 
 .الفلسطٌنٌٌن

 
رر اىفيصرػِ٘٘ثٌِظٍث اطٍَ اىل٘ادة اىٔغِ٘ث اىٍٔذدة استمر تنظٌم االنتفاضة من لبل   ىخرٗر

، وكمان ذلمن فمً جبالٌما، فمً لطماع ؼمزة. ثمّم 1987دٌسممبر/كانون األول  8فٌما بعد. بمدأت االنتفاضمة ٌموم 
انتملت إلمى كمل ممدن ولمرى ومخٌّممات فلسمطٌن. ٌعمود سمبب الشمرارة األولمى لبلنتفاضمة لمٌمام سمابك شماحنة 

، المذي ٌفصمل لطماع ؼمزة عمن بمٌمة «إرٌمز»إسرابٌلً بدهس مجموعة من العّممال الفلسمطٌنٌٌّن علمى حماجز 
، وتولفممت نهابٌماً ممع تولٌمع اتفالٌممة 1991. هممدأت االنتفاضمة فمً العمام 1948األراضمً فلسمطٌنة منمذ سمنة 

 .1993ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة عام  "إسرابٌل"أوسلو بٌن 
 

، االرهاب الصهٌونً جٌشأثناء أحداث االنتفاضة األولى على ٌد  استشهدوافلسطٌنً  10300ٌُمّدر أن 
   69إسرابٌلٌّا على ٌد الفلسطٌنٌٌن. 160كما لتل 

 

 أًْ ٌالٌد ْذه االُخفاطث :

من حٌث المشاركة الجماعٌة ، وانخراط شرابح المجتمع الفلسطٌنً فً فعل  اىظٍٔى٘ث : -1

 االنتفاضة الٌومً ) طبلب ،عمال،فبلحٌن،نساء ، مثمفٌن،مهنٌٌن ،..الخ( وذلن من خبلل اندماجهم
فً اللجان الشعبٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة التً تشكلت خبلل االنتفاضة كلجان مسانده ومإازرة 

 للفعل الشعبً المماوم .
: رؼم حالة الجدل التً سادت لتحدٌد هوٌتها ما بٌن كونها هبة جماهٌرٌة سرعان ما  ثاىدٌٍٗٔ -2

اراها واستراجٌتها ،إال أن تنتهً خبلل فترة لصٌرة أو انتفاضة شعبٌة عارمة تحدد فلسفتها وشع
مبلمحها منذ البدء كانت تإكد أن ال رجعة عن هذه االنتفاضة دونما تحمٌك ولو جزء من طموحها 

 وفلسفتها واستراتٌجٌتها ، وان كان حجم الناتج لٌس بحسب حجم ما أرٌد لها .
ر اىفيصػِ٘٘ث -3 ضة : بحٌث أكدت هذه االنتفا اىرفاظ غيٕ وذداُ٘ث وٌص٘ر ٌِظٍث اىخرٗر

على الهوٌة الفلسطٌنٌة وإعادة االعتبار لدور منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة التً كانت تعٌش مخاضا 
عسٌرا وأزمة بماء وخاصة بعد تشتتها بٌن عواصم العرب ومإامرة تمزٌمها وتجزبتها من خبلل  

ملب .بحٌث جاءت االنتفاضة لتنسؾ وت1985-1983إٌجاد البدابل لها كما حصل  ما بٌن األعوام 
كافة تلن البدابل وتجعل روادها فً مولؾ محرج وتعٌد لم الشمل من خبلل  تشكٌل المٌادة الوطنٌة 

 الموحدة لبلنتفاضة.
 
 

                                                           
 لمراجعة الموسوعة الحرة بتصرؾ.  69
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 اىٍفٓٔم 

تحت عنوان " حٌنما تصبح الحجارة ألوى من الرصاص " كتب أندرٌ. أوستالنسكً محرر الشإون          
اللؽات العالمٌة مصطلحا جدٌدا هو "  1988:  " لمد أهدى عام  الخارجٌة فً مجلة " المرأة السوفٌاتٌة لاببل

االنتفاضة " وٌكفً أن ٌدٌر المرء فً المساء أو أي ولت أخر المذٌاع حتى ٌسمع هذه الكلمة لتعنً بالفعل 
 ظاهرة سٌاسٌة جدٌدة " نوعٌا " ؼٌرت الوضع فً الشرق األوسط "

ك علٌ. التعرٌفات المعهودة األخرى مثل الثورة ، اإلضرابات ومفهوم االنتفاضة مفهوم متمٌز ال تنطب       
التمرد أو الهبات ، والتً ؼالبا ما حملت مضامٌن نابعة من خصوصٌات تارٌخٌة وحضارٌة محددة مرتبطة 

 بالٌة وأداة فعل منسجمة معها . 
المصطلحات ، وهذا  واالنتفاضة دخلت كل لؽات العالم وال تترجم وال ٌوجد ما ٌرادفها فً لوامٌس       

ٌبرز إدران العالم لحجم اإلسهامات التً لدمتها االنتفاضة للفكر البشري ، بما تمثل. من نموذج ولد فً سٌاق 
أو العدو  االحتبلل البرٌطانً فعل الشعب الفلسطٌنً ضد االحتبلل عبر تارٌخ النضال الفلسطٌنً سواء ضد

  ،33، 29،  1921نذ مطلع هذا المرن ، وبالذات فً أعوام الصهٌونً مترافمة مع استمرار الفعل المسلح م
 ، إال أنها كانت تمارس بشكل مشتت وجزبً . 1939  ،36، 35
 

 .م 1987استكمل مفهوم االنتفاضة مبلمح. وبلػ ذروة تشبع. العام 
 

تفاضة " وفً تمرٌر أمام المجلس المركزي ل م .ت.ؾ استخدم األخ الشهٌد أبو جهاد كلمة " االن         
وكذلن النداء األول الذي صدر عن الموى الوطنٌة الفلسطٌنٌة حٌث جاء فً سطره األول ... " استمرارا 

 .النتفاضة شعبنا المجٌدة "
فاالُخفاطث نٍفٓٔم حػتر غَ ذرنث اىظػب اىٍٔذد ) كٔاه وطرائرّ وٌؤشصاحّ (  

ث ٌرحتػث ةأٌاُّ٘ وحػيػاحّ ، وحص خخدم ةٓا نافث أطهال اىٔاغ٘ث واىٍِظٍث ةل٘ادة شٗر

اىِظال اىخٖ حٍخيم اىٍلٌٔات اىظػت٘ث شٔاء أناُج ش٘اش٘ث أو احخٍاغ٘ث أو اكخصادٗث أو 

ث واىظٍٔى٘ث وةلاةي٘خٓا ىخخدٗد ُفصٓا . خ٘ث واالشخٍراٗر  ُفص٘ث ، وحخصً ةاىٔغٖ واىخاٗر

 
 اىظرارة األوىٕ ىالُخفاطث 

اعة الرابعة والنصؾ صدمت سٌارة شحن إسرابٌلٌة / عند الس 8/12/1987ٌوم الثبلثاء بتارٌخ          
 504المجدل ممابل محطة البنزٌن بنمطة العبور ) اٌرز ( سٌارة بٌجو  –بشكل متعمد على طرٌك ؼزة 

تحمبلن عماال من المطاع ، تحطمت السٌارتان بشكل كامل واستشهد فً الحادث أربعة  404وسٌارة بٌجو 
 عمال عرب ، وأصٌب ثمانٌة آخرون 

 د الفعل الفلسطٌنً تمثل فٌما ٌلً : ر
مظاهرات عارمة فً مخٌم جبالٌا ومنطمة الجامعة اإلسبلمٌة استشهد  – 9/12/1987األربعاء  -

 شخصا . 24فٌها شاب وجرح 
: عم إضراب شامل أنحاء الضفة الؽربٌة وخرجت مظاهرات عارمة فً  10/12/1987الخمٌس  -

 طاع أسفرت عن شهٌد وجرٌحان نابلس وببلطة احتجاجا على ما جرى فً الم
ولم ٌمض األسبوع األول على تلن األحداث حتى امتدت االحتجاجات ؼالى كل مناطك الوطن  -

 المحتل لتبدأ مرحلة جدٌدة فً التارٌخ الفلسطٌنً الحدٌث .
-  
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 اىظروف اىخٖ ٌٓدت ىالُخفاطث 

م بمدر ما كان ذلن الٌوم  9/12/1987فً الحمٌمة أن مشهد االنتفاضة الدامً الساخن لم ٌبدأ ٌوم          
تتوٌجا للهبات الشعبٌة واالنتفاضات الصؽٌرة وتراكم نضال السجون والخنادق فً األرض والشتات المدٌم 

 المتطور والجدٌد المتجدد الذي هٌؤ للفعل االنتفاضً 
 

 وحخٍثو فٖ : 1967أوال : اىص٘اشث االذخالى٘ث اىظاٌيث ٌِذ غام 

% 11% من أراضً الضفة ( و )  52الموة أو بالتحاٌل المدعوم بالموة ) سلب األراضً سواء ب -1
من أراضً المطاع ( بؽرض االستٌبلء على األراضً الخصبة أو إنشاء المستوطنات أو السٌطرة 

 على الموارد األولٌة لبللتصاد الفلسطٌنً وأهمها األرض إضافة إلى تدمٌر لرى بكاملها .
 نً ( وذلن عن  طرٌك .التهدٌم الدٌمؽرافً ) السكا -2

  إجبار الشعب الفلسطٌنً على النزوح المسري 
  العماب الجماعً والفردي عبر التشرٌعات والموانٌن والطرد والحرمان من الهوٌات

وجمع الشمل وتشجٌع الهجرة الداخلٌة للمدن من أجل االستٌبلء على األرض 
لفردي والجماعً وتحوٌل األراضً المحتلة إلى سوق عمالة سوداء ، والمتل ا

 واالعتمال .
 

ز ذىم ةػدة  -3 إةلاء االكخصاد اىفيصػِٖ٘ حاةػا ورافدا غِ٘ا ىالكخصاد اإلشرائ٘يٖ وحػٗز

 أشاى٘ب ٌِٓا : 

 

  ربط شبكات الطرق والكهرباء والمواصبلت واالتصاالت والمٌاه بإسرابٌل 

 واء فً إجبار التجار والصناع الفلسطٌنٌٌن على استخدام الموانًء اإلسرابٌلٌة س
 التصدٌر أو االستٌراد 

  جعل الضفة والمطاع أسوالا للمنتوجات اإلسرابٌلٌة 

  سرلة األرض والسٌطرة على المٌاه الجوفٌة الفلسطٌنٌة من خبلل عدم منح تصارٌح
سطٌنٌٌن ومرالبة عملٌة سحب المٌاه من اآلبار لخاصة بحفر البار االرتوازٌة للف
 . 1967لتً سبمت االحتبلل العام االرتوازٌة التً كانت فً الفترة ا

  منع التراخٌص عن المإسسات االلتصادٌة الفلسطٌنٌة 

  تدمٌر ممومات معٌشة اإلنسان الفلسطٌنً ودفع. للهجرة بممارسات اذاللٌة وتذوٌبٌة
 وتجوٌعٌ. .

  السٌطرة على ممومات السٌاحة الفلسطٌنٌة 
 

 ج : ثاُ٘ا : وطع اىلظ٘ث اىفيصػِ٘٘ث وحدى٘ث اىداخو واىخار 

منعطفا تارٌخٌا فً مسٌرة الشعب الفلسطٌنً بما مثل. من حمابك  1965شكل انطبلق الثورة الفلسطٌنٌة عام 
 أهمها : 
 

إنماذ الهوٌة والشخصٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة من محاوالت الطمس والتذوٌب والتوطٌن التً تعرضت  -1
ات عدٌدة طرحتها األنظمة لها فعملت على بلورتها ضد محاوالت إؼبلق ملؾ المضٌة تحت شعار

 واألحزاب العربٌة 
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انطبلق الثورة شكل البدٌل الوطنً الستراتٌجٌات األنظمة العربٌة وكشؾ زٌؾ شعاراتها الرامٌة  -2
 لتضلٌل الجماهٌر العربٌة 

تفاعل الشعب الفلسطٌنً مع ثورت. باتجاه اعتماد مماٌٌس وطنٌة فً التعامل والعبللات على حساب  -3
 برٌة وااللتصادٌة الوالءات العشا

شكل التحول الثوري فً مسار ) م.ت.ؾ ( بداٌة حاسمة فً بلورتها ككٌان سٌاسً ٌجمع الشعب فً  -4
 الوطن والشتات كما كانت بوتمة تنفجر بها طالات. وابداعات. الجماهٌرٌة 

 
عكس ذلن ولد تفاعل الشعب داخل الوطن المحتل مع هذه المسٌرة بكل تفاصٌلها السٌاسٌة والعسكرٌة وان

 على والع. المعاش وهدا التفاعل مر بمراحل ثبلث ربٌسٌة وبارزة فً األرض المحتلة :
 1975 – 1970عمل عسكري نخبوي ، األعوام  -1
 1981 – 1975النهوض السٌاسً ، األعوام      -2
  1987 – 1981مركزٌة الجماهٌر ، األعوام       -3

 
 وشِرنز فٍ٘ا ٗيٖ غيٕ اىٍرذيث اىثاىثث نُٔٓا : 

رحلة البلورة الفعلٌة لتؤطٌر الجماهٌر فً الوطن المحتل ) خلك اطر سٌاسٌة جماهٌرٌة شكلت م -1
االمتداد الشعبً لفصابل الثورة (مثال ) لجان العمل التطوعً ، ولجان الشبٌبة للعمل االجتماعً ( 

 .وتفعٌل لجان العمال الطبلبٌة التً تمركزت فً الجامعات الفلسطٌنٌة والمدارس الثانوٌة 
 مرحلة تدعٌم البنى المإسساتٌة ومواصلة منجزات المراحل التً سبمتها  -2
مرحلة التركٌز على الجماهٌر فً مستوى المٌادة والفعل حٌث أفرزت لٌادة فورٌة مركزٌة انتملت  -3

 إلى الجماهٌر 
حتبلل اوجد ، حٌث أن إلالة رإساء البلدٌات من لبل اال 1981والبداٌة الجدٌة لهذه المرحلة كان عام        

فراؼا سٌاسٌا ولٌادٌا داخل األرض المحتلة حاول االحتبلل تعببت. بخلك ما ٌسمى بروابط المرى التً فشلت 
 فشبل ذرٌعا ولاومتها الجماهٌر بشدة .

 أما الموى األساسٌة المإهلة للمٌادة فكانت :        
 لٌادة المإسسات الفلسطٌنٌة المابمة  -1
 ل. ( نمابات العمال ) رؼم انشما -2
الجسم الطبلبً األكثر تنظٌما ) نمطة ارتكازه الجامعة ( وٌتمٌز بفبات عمرٌة فً أوج  -3

عطاب. ولدٌ. الوعً الوطنً والسٌاسً ، ولم ٌنحصر فً أسوار الجامعة ، فكان المإهل 
 لملء الفراغ لٌس على مستوى المٌادة فحسب ، بل على مستوى الشارع كل. .

افة اللجان الشعبٌة ) لجان المرأة ، الطبلب ، لجان العمل االجتماعً اتسمت هذه المرحلة بكث      
والتطوعً واللجان التً شملت كل التمسٌمات المهنٌة للمجتمع الفلسطٌنً ( بإٌماع منضبط تحت راٌة 

 م.ت.ؾ  وبمرار عام من فتح كبرى الفصابل الثورٌة .
 

 اج اىػٔاٌو اىذاح٘ث واىٍٔطٔغ٘ث اىخٖ شاٍْج فٖ غيٍ٘ث اإلُظ

 
المبلحم البطولٌة التً خاضتها الثورة عسكرٌا وسٌاسٌا وبالذات ملحمة بٌروت وملحمة صمود  -1

المخٌمات فً وج. المجازر اإلسرابٌلٌة وأنظمة الرجعٌة العربٌة . ولد انعكس ذلن بتفاعل ثوري 
هٌر أدى إلحداث المزٌد من التراكم فً وعً الجماهٌر لجمهورها ولضٌتها وثورتها ، فعاشت جما
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الداخل معركة المرار الفلسطٌنً المستمل ومعارن التمثٌل الفلسطٌنً بكل إرهاصاتها وعذاباتها / 
 ومارست النضال الملتزم بكل أشكال. السٌاسٌة والعسكرٌة فً خط تصاعدي سبك االنتفاضة .

وٌة اتضاح وانضباط  مولؾ الجماهٌر إزاء المإامرات التً استهدفت المضٌة والثورة وتذوٌب اله -2
 وتوطٌن الفلسطٌنٌٌن .

تفاعل جماهٌر الوطن المحتل مع خروج الثورة من بٌروت ، وما واكب ذلن من محاوالت لتحطٌم  -3
المنظمة والمفز عنها وتدمٌر بناها التحتٌة ، األمر الذي عزز االعتماد على النفس ولوى لدى الشعب 

ة باإلرادة والصمود وااللتصاق داخل الوطن شعورا جماعٌا باتجاه ممارسة أشكال نضالٌة مدعوم
 بالمٌادة فً الخارج وتموٌة اللحمة الداخلٌة .

باألرض المحتلة واحتضان   (PLOازدٌاد اهتمام )م.ت. ؾ=منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة= -4
مإسساتها وأطرها وهٌاكلها وتصلٌبها ، وتوسٌع الحركة الشبٌبة واستثمارها لصالح أشكال كفاحٌة 

 مبدعة .
 

ا سبك أدى إلى حدوث سلسلة تحوالت فً وعً الشعب وشخصٌت. ونمط لٌادت. وبناه / وزاد كل م      
حوافز تصعٌد المواجهة لدٌ. ، فولدت االنتفاضة كً تعٌد صٌاؼة المجتمع الفلسطٌنً من جدٌد ، هذه المرة 

 باستمبللٌة وبارادة حرة رؼما عن االحتبلل .
فهً امتداد لمجمل التراكمات النضالٌة السابمة ، وال ٌمكن وعٌها  إذن .. االنتفاضة لم تسمط من السماء      

وإدران أبعادها وإتمان التعامل معها إذا أخرجت من هذا السٌاق ، وهً لٌست ردة فعل عابرة أو ظاهرة 
مإلتة ضد ممارسات االحتبلل أو لتحسٌن شروط المعٌشة بل هً " الوعً الجماعً للشعب وممارسة مكثفة 

جماهٌرٌة" المبدعة وتطبٌما راشدا لسٌاسة " تثوٌر الشعب " التً اتبعتها المٌادة الفلسطٌنٌة لسنوات لتجربت. ال
  طوٌلة .

 

 االُخفاطث )اىٍلاوٌث اىظػت٘ث( وشائوٌَ 

 
تفنن الفلسطٌنً فً استخدام وسابل وأدوات المماومة الشعبٌة وكان على "( 1987فً االنتفاضة األولى )
وز االحتجاجٌة والمظاهرات الشعبٌة واالعتصامات الجماهٌرٌة الحاشدة، وتكثٌؾ رأسها المسٌرات والرم

إلامة الصلوات فً المساجد والكنابس، وفً المناطك المهددة بالمصادرة وااللتبلع، لما لهذه الوسابل من 
دة فاعلٌة هابلة على صعٌد زٌادة منسوب الوطنٌة الداخلٌة وكسب الرأي العام الدولً. كما عمدت لٌا
االنتفاضة إلى إحٌاء المناسبات الوطنٌة والدٌنٌة خاصة ٌوم األرض والنكبة والنكسة ووعد بلفور وٌوم 
الشهٌد واألسٌر وانطبللة الثورة الفلسطٌنٌة، وذكرى إحراق المسجد األلصى، وؼٌرها من المناسبات الهامة 

 70"ٌةحٌث عبر الفلسطٌنٌون من خبللها عن رفضهم لبلحتبلل وسٌاسات. الممع
 
 

 أًْ اٗخاة٘ات االُخفاطث 

ا :   أوال : فهٗر

 تجاوزت بتؤثٌراتها الفكرٌة حدود الفلسطٌنٌٌن والعرب إلى اإلسرابٌلٌٌن والرأي العام العالمً  -1
 التً كانت سابدة مثل الخرافٌة ألؽت المموالت اإلسرابٌلٌة  -2

 أرض المٌعاد 
                                                           

70
 يشكض األتحاز ،ٔئشكانٛاخ انشؤٚحًَزظح انًٕالغ   انًمأيح انشؼثٛح انفهغطُٛٛح8، أًٍٚ غالل ٕٚعف 
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 وطن اللبن والعسل 
 الحدود اآلمنة 

 صؽار سٌنسونالكبار سٌموتون وال
 األمن والضربات الخاطفة خلؾ الحدود

 الكبرى  "أرض إسرابٌل"
 من النهر إلى البحر 

 الحمل الودٌع الذي ٌعٌش فً ؼابة من الذباب 
 أصبح لكل فبات الشعب خطابا ثورٌا واحدا ٌإكد على الحرٌة واالستمبلل والسبلم . -2
 ومً .ارتبط اإلبداع الثمافً بالتارٌخً والعروبً والم -3
 ؼذت أدب ) الرواٌة ، الشعر ، المصة ( والتراث بمضامٌن ومفردات جدٌدة  -4
 

 ثاُ٘ا :  اكخصادٗث 

 محاولة إٌجاد البدٌل للمنتوجات اإلسرابٌلٌة محلٌا  -1
 االتجاه إلى تنمٌة االلتصاد المنزلً  -2
 العودة نسبٌا إلى استصبلح األراضً المهجورة   -3

 
 ثاىثا  : وذدوٗا واحخٍاغ٘ا :   

 جسدت نمطٌة متطورة للوحدة الوطنٌة ) وحدة كل الشعب ( -1
 خلمت أخبللٌات ومسلكٌات جدٌدة على صعٌد التكافل االجتماعً  -2
 طورت فً أسالٌب العمل المٌدانً . والمإسساتً لتوظٌؾ ممومات وممدرات الجماهٌر مٌدانٌا -3         
 خلك لٌادة شابة .-4        

 

 أةرز اىصيت٘ات 

 طالب وطالبة من التعلٌم  500’000ة إؼبلق المدارس والجامعات منع أكثر من نتٌج -1
 رأى الجٌل الفتً فً االنتفاضة خبلصا من أعباء الدراسة المنهجٌة الطوٌلة . -2
ؼابت المدوة ) األب والمعلم ( . وتعاظم الشعور عند الشبل بالعظمة  األمر الذي أدى إلى إفراز  -3

 نراه حالٌا . الجٌل المتمرد المنفلت الذي
تبلشت أهمٌة التثمٌؾ وتنمٌة الهواٌات والتوجٌ. لدى فبة الشباب نتٌجة التركٌز على الفعل الوطنً  -4

 كؤساس .
 

 اىٍصادر واىٍراحع 

  1990الطبعة األولى كانون الثانً  –د. أحمد الدٌن / سوسٌولوجٌا االنتفاضة م.ت.ؾ  اإلعبلم الموحد  

 1995السنة األولى الجزء األول منشورات وزارة اإلعبلم  –اضة د. أحمد العلمً / ٌومٌات االنتف. 

 7102 يشكض األتحاز ،ًَزظح انًٕالغ ٔئشكانٛاخ انشؤٚح  انًمأيح انشؼثٛح انفهغطُٛٛح8، أًٍٚ غالل ٕٚعف 
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 71االُخفاطث اىفيصػِ٘٘ث اىثاُ٘ث

النفك التً دامت لبضعة أٌام عام  حٌانا اسم االنتفاضة الثالثة آخذٌن باالعتبار انتفاضةأولد ٌطلك علٌها 
ؼفال للتارٌخ الفلسطٌنً الملًء بالثورات والهبات ومختلؾ إوبالطبع دون  ،اال أن الدارج أنها الثانٌة 1996

 أشكال النضال.
 

بعد أسبوعٌن من المفاوضات التً عمدت فً منتجع "كامب دٌفٌد" بدعوة من الربٌس األمٌركً األسبك بٌل 
الربٌس الفلسطٌنً الشهٌد الراحل ٌاسر عرفات، وربٌس وزراء االحتبلل األسبك اٌهود  كلٌنتون، ومشاركة

وبعد عدم التوصل إلى حل سلمً فً الصراع مع االحتبلل االسرابٌلً،  2000باران، وفً تموز من العام 
 ."اندلعت "انتفاضة األلصى

 
على االتفالٌة التً كانت ترسم شكل الدولة  آنذان، أتهم الشهٌد عرفات بعدم تمدٌم تنازالت من شؤنها التولٌع

 فلسطٌنٌٌن  مواجهات بٌن مصلٌن وشبان 2000أٌلول  28عصر الخمٌس الفلسطٌنٌة المستمبلٌة، وشهد 
ؼاضبٌن وشرطة االحتبلل وحرس حدوده ولوات. الخاصة، التً التحمت باحات األلصى لتؤمٌن تدنٌس. من 

رون، وعدد من أعضاء حزب. الٌمٌنٌٌن، فكانت تلن الساعات لبل زعٌم حزب اللٌكود المتطرؾ أربٌل شا
 ."الشرارة األولى النطبلق االنتفاضة الثانٌة والتً ُعرفت فٌما بعد باسم "انتفاضة األلصى

 
عنصرا من لوات االحتبلل وشرطت.، بعد لذفهم بالحجارة وعلب النفاٌات  25أصٌب فً أحداث الٌوم األول 
 .شابا بجروح مختلفة 20لذٌن أصٌب منهم نحو واألحذٌة من لبل الشبان ا

 
أٌلول، مواجهات أكثر عنفا، بعد انتهاء صبلة الظهر، أسفرت عن استشهاد  29وشهد الٌوم الثانً، الجمعة 

جرٌح، والشهداء هم: أسامة جدة من المدس، وببلل عفانة من أبو دٌس، وحمد فراح من أم  300ستة شبان و
افا، وهٌثم عوٌضة من المدس، أما الشهٌد السادس فظل مجهول الهوٌة حتى الفحم، وٌحٌى فرج من بٌت صف

 .الٌوم التالً
 

أٌلول، وهو الٌوم الثالث لؤلحداث، عم اضراب شامل وحداد عام، واتسعت رلعة المواجهات  30السبت، 
، وكان 623مواطنا واصابة  13لتشمل كافة المدن والمرى والمخٌمات الفلسطٌنٌة، مما أسفر عن استشهاد 

من بٌن الشهداء الطفل دمحم جمال الدرة بعد أن حاصرت. النٌران اإلسرابٌلٌة بٌن ٌدي أبٌ. وأمام كامٌرات 
التلفاز، فهزت صورت. ضمابر البشر فً كل أرجاء المعمورة وصار بذلن رمزا لبلنتفاضة الفلسطٌنٌة فً 

 .كل مكان
 

آخرٌن، واستخدم  227ستشهد عشرة مواطنٌن واصٌب وفً الٌوم التالً، األحد، األول من تشرٌن األول، ا
االحتبلل فً تلن المواجهات المروحٌات وصوارٌخ البلو. وخرجت أولى المظاهرات المساندة للشعب 
الفلسطٌنً فً تصدٌ. لموات االحتبلل، ورفض. المساس بممدسات. االسبلمٌة، فكانت مظاهرة مخٌم عٌن 

الٌرمون المرٌب من دمشك، لتمتد الحما إلى معظم العواصم والمدن الحلوة، تبلها مظاهرة حاشدة فً مخٌم 
العربٌة واالسبلمٌة والؽربٌة، حٌث شهد بعضها مسٌرات ملٌونٌة، وبدأت حمبلت تبرعات ضخمة عبر 
شاشات التلفزة العربٌة، حٌث تم تخصٌص أٌام مفتوحة للتبرع لصالح االنتفاضة، وخرج عشرات الجرحى 

 .ت العربٌةللعبلج فً المستشفٌا

                                                           
 المعلومات من مولع وكالة وفا، الوكالة الفلسطٌنٌة الرسمٌة.  71
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"الخط  فلسطٌن الداخلامتدت المواجهات إلى داخل وفً ذات الٌوم األول من أكتوبر/ تشرٌن أول 

األخضر"، إذ نفذ الفلسطٌنٌون هنان إضرابا شامبل ولاموا باالحتجاج واالشتبان مع وحدات الشرطة 
ا( لرب أم الفحم، لٌكون عام 21من المشاركٌن ولتلت عمر أحمد جبارٌن ) 18اإلسرابٌلٌة التً اعتملت 

شهٌد االنتفاضة األول فً الداخل المحتل، وأصابت سبعة متظاهرٌن بالرصاص الحً، وثبلثة وخمسٌن 
مواطنا من الداخل المحتل خبلل مواجهات مع شرطة  13بالطلمات المطاطٌة. وبعدها بعدة أٌام أستشهد نحو 

 .مشاركة لفلسطٌنًٌ الداخل فً التصدي لبلحتبلل االحتبلل فً عدد من البلدات والمدن العربٌة، فً أوسع
 

وفً الٌوم الخامس لبلنتفاضة، االثنٌن الثانً من تشرٌن االول، استشهد ثمانٌة مواطنٌن فً مواجهات فً 
 .مواطنٌن فً الضفة وؼزة وكفر مندا 9الداخل المحتل، وفً ٌوم الثبلثاء، سادس اٌام االنتفاضة، استشهد 

 
، بدأت الصحؾ تنشر اعبلنات تؤجٌل حفل زفاؾ، حٌث تؤجل 2000ول/ أكتوبر فً بداٌات تشرٌن األ

 .الكثٌر منها، أو تم فً صمت، احتراما لدماء الشهداء والجرحى ومراعاة للظروؾ التً ٌمر بها شعبنا
 

فً الثانً عشر من أكتوبر/ تشرٌن أول لتل جندٌان اسرابٌلٌان بعد أن دخبل بطرٌك الخطؤ إلى مدٌنة رام 
بشن هجمات صاروخٌة بالطابرات العمودٌة على االحتبلل الصهٌونً  ، بؤٌدي الشبان الؽاضبٌن، وردهللا

 .بعض ممار السلطة الفلسطٌنٌة فً الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة
 
، وبحلول الٌوم الثامن عشر لبلنتفاضة استشهد الشاب رابد حمودة متؤثرا بجروح.، مسجبل الرلم 15/10فً 
 .اء االنتفاضةفً سجل شهد 100
 

وفً السابع عشر من تشرٌن أول/ أكتوبر اتفك ٌاسر عرفات وباران على ولؾ إطبلق النار وسحب الموات 
بإشراؾ كلٌنتون. ولكن استشهاد تسعة  منتجع شرم الشٌخ المصرياإلسرابٌلٌة، وذلن خبلل لمة عمدت فً 

والعشرٌن من أكتوبر/ تشرٌن أول  مواطنٌن وجرح أكثر من مابة آخرٌن فً مواجهات عنٌفة فً الحادي
جّدد المواجهات التً ازدادت وتٌرتها كما ونوعا بانفجار سٌارة مفخخة فً أحد أسواق مدٌنة المدس فً 

 .مما أدى إلى ممتل عدة إسرابٌلٌٌن 2/11
 

 ،حسٌن عبٌاتاالحتبلل من ناحٌت. صعد فً نوعٌة المواجهة، فمتلت طابرات. الناشط البارز فً حركة فتح 
تاسع من تشرٌن الثانً، بعد لصؾ سٌارت. بالصوارٌخ فً مدٌنة بٌت لحم، لتكون بمثابة وذلن بتارٌخ ال

الفاتحة فً سلسلة االؼتٌاالت االسرابٌلٌة للنشطاء المٌدانٌٌن ولادة الفصابل والعمل الوطنً، حٌث كان أمٌن 
 .سر حركة فتح فً مدٌنة طولكرم ثابت ثابت، الهدؾ الثانً لبلؼتٌال بعد عبٌات

 
وأبرزهم اغتٌال ا ازدادت وتٌرة االؼتٌاالت االسرابٌلٌة، وشملت معظم الفصابل الفلسطٌنٌة ولادتها، الحم

ٌاسر عرفات بالسم بعد محاصرة ممره فً رام هللا، واغتٌال الزعٌم الروحً لحركة حماس أحمد ٌاسٌن، 
أبو علً مصطفى، ومئات وخلفه عبد العزٌز الرنتٌسً، اضافة الى اغتٌال األمٌن العام للجبهة الشعبٌة 

 .النشطاء البارزٌن من مختلف التنظٌمات
 

المماتلة معترن االنتفاضة، ولصفت ممرات  16طائرات أل اف ، دخلت 2001أٌار  18ٌذكر أن. فً 
، مما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنٌن، وجاء للشرطة الفلسطٌنٌة فً كل من الضفة الغربٌة ولطاع غزة



69 

 

تفجٌر فً مركز تجاري سٌاحً بمدٌنة نتانٌا الساحلٌة وأسفرت عن ممتل خمسة  ذلن بعد أن نفذت عملٌة
 .اسرابٌلٌٌن واصابة آخرٌن

 
، والتً أطلك علٌها جٌش االحتالل عملٌة "السور 2002اجتٌاح العام ولعل من أبرز أحداث االنتفاضة 

، ومحاصرة ممر الرئٌس 2002-3-29الوالً"، حٌث بدأت الدبابات االسرائٌلٌة بدخول مدٌنة رام هللا فً 
ٌاسر عرفات، وكنٌسة المهد وابعاد المماتلٌن الذٌن تحصنوا فٌها الى غزة واألردن ودول اوروبٌة، 

 .وأعادت فٌها اسرائٌل احتالل جمٌع مدن الضفة الغربٌة
 

، جرى اجتٌاح مدٌنة للمٌلٌة، وفً الٌوم التالً اجتاحت مدٌنة 31/3/2002فً ساعات فجر ٌوم األحد 
اجتاحت سلفٌت وجنٌن ونابلس، وارتكب  2002-4-3اجتاحت بٌت لحم، وفً  2002-4-2طولكرم، و

االحتبلل خبلل االجتٌاحات العدٌد من المجازر بحك المدنٌٌن أبرزها مجزرة مخٌم جنٌن، الذي صمد ألكثر 
ع أوصال المدن من أسبوعٌن فً وج. آلة المتل والخراب االسرابٌلٌة، ودمر االحتبلل البنى التحتٌة ولط

حاجز، ووصلت أعداد الشهداء  600والمناطك الجؽرافٌة بالحواجز والسواتر الترابٌة التً زاد عددها عن 
 .إلى المبات والجرحى الى االالؾ، ودمرت مبات المنازل والمنشآت والمركبات

 
كم،   728بلػ طول. ، والذي ٌبناء جدار الفصل العنصريوكان من أشد نتابجها خرابا على الضفة الؽربٌة، 

 36% من أراضً الضفة الؽربٌة، خاصة فً مناطك جنٌن وللمٌلٌة وسلفٌت والمدس، وٌفصل 23وٌلتهم 
" مواطن عن أراضٌهم الزراعٌة. وٌمسم الضفة الؽربٌة الى كنتونات منفصلة، 72000تجمعا سكانٌا "

اضافة الى حرمان الفلسطٌنٌٌن ألؾ نسمة" الى أراضً الداخل،  26تجمعا سكانٌا فلسطٌنٌا " 11ودخول 
 .مبلٌٌن متر مكعب من المٌاه تمع ضمن األراضً المصادرة 7ببرا من المٌاه الجوفٌة توفر  50من 
 

لم تتولؾ االنتفاضة نظرٌا، أو ان. لم تعلن أي جهة، رسمٌة أو ؼٌر رسمٌة عن نهاٌتها. وعلى الرؼم من 
ٌنً واإلسرابٌلً وانتظام الحٌاة العامة بشكل شب. روتٌنً؛ استبناؾ المفاوضات الجزبٌة بٌن الجانبٌن الفلسط

وعلى الرؼم من انخفاض وتٌرة المواجهات الحربٌة بٌن الطرفٌن الفلسطٌنً واإلسرابٌلً إال أن تداعٌات 
 )عن مولع وكالة وفا(. االنتفاضة ال زالت ماثلة حتى الٌوم.
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 ( اىخراث اىظػتٖ اىفيصػ10ِٖ٘)

 

  
 ٗف اىخراث :حػر 

   بمفهوم. البسٌط هو خبلصة ما خلَفت. )ورثت. ( األجٌال السالفة لؤلجٌال الحالٌة .       
ومن الناحٌة العلمٌة هو علم ثمافً لابم بذات. ٌختص بمطاع معٌن من الثمافة )الثمافة التملٌدٌة أو الشعبٌة( 

  .فسٌةوٌلمً الضوء علٌها من زواٌا تارٌخٌة وجؽرافٌة واجتماعٌة ون
 

  : اشخخداٌاحّ

تستخدم مواد التراث الشعبً والحٌاة الشعبٌة فً إعادة بناء الفترات التارٌخٌة الؽابرة لؤلمم والشعوب       
والتً ال ٌوجد لها إال شواهد ضبٌلة متفرلة وتستخدم أٌضا إلبراز الهوٌة الوطنٌة والمومٌة والكشؾ عن 

  .مبلمحها
متجذرة إال أن فروعها تتطور وتتوسع مع  راثٌة بشكلها ومضمونها أصٌلة والتراث والمؤثورات الت      

مرور الزمن وبنسب مختلفة وذلن بفعل التراكم الثمافً والحضاري وتبادل التؤثر والتؤثٌر مع الثمافات 
  .والحضارات األخرى وعناصر التؽٌٌر والحران فً الظروؾ الذاتٌة واالجتماعٌة لكل مجتمع

 

 وأكصأٌٌّاد اىخراث 

  

  أوال: اىٍػخلدات واىٍػارف اىظػت٘ث

األولٌاء ، الكابنات الخارلة )فوق الطبٌعٌة( ، السحر ، األحبلم ،   :من أهمها ما ٌتعلك أو ٌشاع عن     
الطب الشعبً ، حول الجسم اإلنسانً، حول الحٌوان ، حول النباتات ، األحجار والمعادن ، األماكن  ؼٌر 

، األوابل واألواخر ، االتجاهات ، األلوان ، األعداد ، الروح ،  بللت. بالظروؾ السابدةالمؤهولة ،الزمن وع
 ، النظرة إلى العالم ، السلون الفردي والجمعً فً المناسبات المختلفة    الطهارة

 
   اىػادات واىخلاى٘د اىظػت٘ثثاُ٘ا: 

حمٌمة من حمابك الوجود االجتماعً  العادات الشعبٌة ظاهرة تارٌخٌة ومعاصرة فً آن واحد وهً        
  .التً تتعرض لتؽٌر وتجدد دابمٌن تبعا لتجدد الحٌاة االجتماعٌة واستمرارها

  :ٌمول عالم الفولكلور )رٌتشارد فاٌس( فً موضوع العادات 
هنان بعض صور التعبٌر البسٌطة أو وسابل العرض التً تتكرر دابما كعناصر عادة احتفالٌة ابتداء من )
حدث عادات األعٌاد التً نعرفها، فالممارسات السحرٌة أم طموس اإلخصاب أو تمدٌس الموتى حتى الد

الرٌفٌة المدٌمة واالحتفاالت الحالٌة فً المدن والمواكب الدٌنٌة واالجتماعات تستخدم األشكال نفسها 
ر فٌ. العادة والمناسبة وعناصر العادات نفسها، أما الفارق الوحٌد فً ذلن فهو المستوى الثمافً التً تظه

  .(التً تستخدم فٌها
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 اىصٍات اىرئ٘ص٘ث ىيػادات واىخلاى٘د اىظػت٘ث :

 

 زه علٌها( .فعل اجتماعً مرتبط بالجماعة ) تطلبها من. أو تحفّ  (1
 .متوارثة ومرتكزة إلى تراث ٌؽذٌها وٌدعمها (2
 لوة تتطلب الطاعة الصارمة واالمتثال االجتماعً (3
  .ع الذي تمارس فٌ.مرتبطة بظروؾ المجتم (4
مرتبطة بالزمن والموالٌت )مثل رأس السنة الهجرٌة ، عاشوراء ، المولد النبوي ، النبً موسى،  (5

 موسم الحج ، شهر رمضان ، مٌبلد السٌد المسٌح .....(
متنوعة وشاملة للعالم اإلنسانً وفوق اإلنسانً كالمٌبلد والموت والزواج والعبللات مع الجٌران   (6

لمدٌنة والتموٌمات الشمسٌة والممرٌة... الخ. وخبلصة المول ان الوجود اإلنسانً ٌفصح والمرٌة وا
عن نفس. فً العادات على اعتبار أنها السبلح الذي ٌواج. ب. أسرار الوجود ومشكبلت الحٌاة وٌدعم 

  .بها عبللات. مع مجتمع.
 

  :ثاىثا: األدب اىظػتٖ

ومن المسمٌات التً تطلك علٌ.: األدب الشفاهً،  ة،أكثرها عرال برز موضوعات التراث وأمن  
  .الفن اللفظً، األدب التعبٌري
  :ٌَ أُٔاع األدب اىظػتٖ

 المثل (1
 اللؽز (2
  النداء  كالتبلٌػ عن موت أو فمد أو طلب عون (3
 )النوادر( النادرة (4
  كمصص ابو زٌد الهبللً والبطوالت الخارلة  الحكاٌة الشعبٌة (5
  السٌرة (6
  التمثٌلٌة التملٌدٌة (7
 أؼانً المٌبلد والطهور والزواج والبكابٌات -األؼنٌة  (8
  داء أثناء سفر الحجٌج أو الحصاد أو الرعًاألهازٌج والحِ  (9
  األسطورة والخرافة (10

 
  :اىثلافث اىٍادٗث واىفِٔن اىظػت٘ث

هً صدى لمهارات ووصفات انتملت عبر األجٌال وخضعت لموى التمالٌد المحافظة  اىثلافث اىٍادٗث: - أ

  :ها طرقومن
 .بناء الرجال والنساء لمساكنهم (1
 صنع المبلبس (2
 إعداد الطعام (3
 صٌد األسمان أو الحٌوانات (4
  حفظ وتخزٌن األؼذٌة (5
 .صنع المعدات واألدوات واألثواب (6
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 :اىفِٔن اىظػت٘ث - ب

  :مثل الموسٌمى الشعبٌة وتشمل (1
a. موسٌمى المٌبلد، العمل، الؽزل، األفراح، الحج.  
b. موسٌمى الرلص.  
c. ٌمى النداءات والمدابح واالبتهاالت واألناشٌد والسٌرموس.  

  :فن الرلص وٌشمل (2
a. (فردي –ص مناسبات )جماعً لر. 
b. (...رلص مرتبط بالمعتمدات )ذكر، مواكب صوفٌة. 
c. رلص طبمات وفبات معٌنة )الؽوازي، الشركس...(. الخ.  

  .فن األلعاب الشعبٌة وتشمل: فروسٌة، العاب السٌؾ والمبارزة (3
  :كٌلٌة شعبٌةفنون تش (4

  .الفخار، الخزؾ، الزجاج... الخ ،وتشمل : األشؽال الٌدوٌة، مثل النسٌج، الخشب، المش     
 .األزٌاء بؤنماطها المتنوعة حسب المناطك - 
  .الحلً وأدوات الزٌنة - 
  .األثاث واألوانً - 
  .العمران الشعبً - 
 .الدمى والتعاوٌذ - 
 .الوشم - 
  .الرسوم الجدارٌة - 
 

  :اىخراث اىفيصػِٖ٘ ةَ٘ اىرٍاٗث واىػٍس

بعد االستٌبلء على األرض ونهب خٌراتها ومعتمداتها عمد االحتبلل بموة كٌان. المفتعل إلى الهجوم  
على التراث الوطنً الفلسطٌنً المتجذر عمٌما فً تارٌخ اإلنسانٌة، لما ٌشكل هذا التراث من تهدٌد الستمرار 

ؽذي عناصر ثمافة ووجود الفلسطٌنً فوق أرض. ووطن.، والهدؾ من ذلن ٌاء وجوده من جهة وكعنصر بم
  .هو المضاء على االنسان الفلسطٌنً بعد االستٌبلء على أرض.

 
  :وٌَ أشاى٘ب ْخٔم االذخالل غيٕ اىخراث اىفيصػِٖ٘ 

  .خلك عصبٌات متنافسة ومتصارعة وإحٌاء العصبٌات التارٌخٌة (1
  .بٌة ٌجب ان تنمرضاإلبماء على عناصر ثمافٌة سل (2
  .التصدي للوجدان الجمعً وضرب وحدت. (3
  .المضاء على العناصر التً تإكد أصالتنا ومكاننا من التارٌخ ومن الحضارة (4
تروٌج بعض عناصر التراث الفلسطٌنً على أنها خاصة ب. ورثها عبر تارٌخ. المزعوم) األزٌاء  (5

 ( .المطرزة
وبتدمٌرها أو تحوٌلها الماكن خاصة ب. )أضرحة األولٌاء،  على الكثٌر من األماكن التراثٌة التعدي (6

  .(المزارات، اآلثار
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لشدة داللتها على التمسن ذٍاٗث اىخراث اىفيصػِٖ٘ اصتد طرورة وغِ٘ث ةاىغث األٍْ٘ث         

ة بالهوٌة الوطنٌة، وٌإشر على ذلن بوضوح اتجاه المإسسات المعنٌة فً السلطة الوطنٌة سواء أكانت رسمٌ
)كالوزارات والمدارس( أو ؼٌر رسمٌة )كالجمعٌات ومراكز التنمٌة الرٌفٌة ومراكز التراث الشعبً( إلحٌاء 
المواسم والمناسبات الدٌنٌة والشعبٌة )موسم النبً موسى والنبً صالح( وإلامة المعارض التراثٌة 

الٌدوٌة والمشؽوالت التراثٌة والمشاركة فٌها محلٌا وعربٌا وعالمٌا وإلامة الدورات المتخصصة بالحرؾ 
الفنون الشعبٌة )الرلص، الؽناء، المسرحٌات(،  )التطرٌز، الزجاج، السٌرامٌن، المش، الخزؾ(. ودورات

 .وال تكاد تخلو مدٌنة أو لرٌة أو مخٌم فلسطٌنً من هذه األنشطة واالهتمامات
 

  فٖ فيصػَ٘:ٌَ اىٍؤشصات اىخٖ حػِٕ ةاىخراث

  .ام هللاجمعٌة إنعاش األسرة/ ر (1
 .دار الطفل العربً وجمعٌة االتحاد النسابً/ المدس (2
  .االتحاد النسابً / بٌت لحم (3
  .فرلة الفنون الشعبٌة/ رام هللا (4
 .متحؾ التراث/ بٌت ساحور (5
  .جمعٌة صورٌؾ الخٌرٌة/ الخلٌل (6
 مركز أحٌاء التراث العربً فً طٌبة المثلث (7
 مركز السنابل للتراث فً سعٌر (8
 البٌرة. –بٌة مركز الفنون الشع (9
 سرٌة رام هللا للفنون الشعبٌة. (10
 مركز أرطاس للفنون الشعبٌة. (11
 االتحاد العام للفنانٌن الفلسطٌنٌٌن:  (12
 راكز أخرى. (13
هنان العدٌد من المراكز والنوادي والمإسسات التً شاركت وساهمت فً عملٌة  (14

ت المنوعة الحفاظ على فنوننا الشعبٌة فً مختلؾ أنحاء فلسطٌن وأخذت تمٌم المهرجانا
 للدبكة وللزجل ونفذت فً فرخة، بٌت لمٌا، كفر راعً وؼٌرها الكثٌر.

 
، دار المعارؾ، 4المراجع: د. دمحم الجوهري، علم الفلكلور، األسس النظرٌة والمنهجٌة الجزء األول، ط

 .1981الماهرة، 
 وفا-مركز المعلومات الوطنً الفلسطٌنً                
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 و ٌع اىِاس( اىخػا11ٌ)

  
إن الناس، الجماهٌر، هم أنت وأنا، آباإنا وأجدادنا، إخواننا وأخواتنا، وأبناإنا الذٌن ٌعٌشون معنا فً 
نفس المساحة الجؽرافٌة السٌاسٌة، أي فً البلد الواجد، ان الناس ناسنا والجماهٌر جماهٌرنا ونحن وهم كل 

 واحد.
 

ة، أفرادا واسر وجماعات فكان الهدى والرحمة جاءت الرساالت السماوٌة لتخاطب الناس كاف 
والمحبة والتبشٌر والدعوة من أهم المبادئ، وكان رسول البشارة المسٌح علٌ. السبلم ٌدعو للتسامح والتآلؾ 

 .والتمارب بٌن الناس وهو المابل )أحسنوا إلى مبؽضٌكم(
امل مع الناس حٌث لال )أحب ألخٌن ما تحب وكان رسول البشرٌة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص النموذج والمدوة للتع 

لنفسن( وأشتمل المرآن الكرٌم على حكم عظٌمة تحض على التعاون والتراحم والتكافل بٌن الناس، وفً 
التعامل معنى اتصالً حٌث ٌموم شخص أو أشخاص بنمل موضوع )رسالة( تحمل معلومات أو آراء 

ومن أشكال االتصال بٌن الناس االتصال عبر وسابل  ،أواتجاهات أو مشاعر إلى اآلخرٌن بهدؾ التؤثٌر
واالتصال الجماهٌري المباشر عبر اللماءات والندوات واالجتماعات والشبكات والمجموعات، اإلعبلم 

 .والدواوٌن.. ال.
وبالطبع نموم ونحن نتواصل نتعامل، نتحادث، نكتب، نتصل مع اآلخرٌن باستخدام اللفظ أو الكتابة  

 من ذلن ٌمول الشاعر: أو اإلشارة و
 وللملب على الملب 
 دلٌل حٌن ٌلماه 

 وفً ا لناس على الناس
 مماٌٌس وأشباه 

 وفً العٌن ؼنى للمرء 
 .أن تنطك أفواه

  
هو احد أشكال االتصال، واحد أشكال التعامل مع الناس التً  االحصال اىخٍاْ٘ري )اىخٍػٖ( : 

لتراث االجتماعً الثمافً وترابط أجزاء المجتمع فً تإدي أؼراض نمل األفكار واآلراء والمشاعر وا
االستجابة للبٌبة التً ٌعٌش فٌها وعلى العموم ٌلخص األستاذ صالح خلٌل أبو اصبع هذه الوظابؾ لبلتصال 

 عامة بؤنها تحمك: 
 نمل األخبار 
 اإلعبلم والتعلٌم

 ترابط المجتمع ونمل تراث. 
 اعٌةالترفٌ. إلشباع الرؼبات النفسٌة واالجتم

 صٌانة المجتمع بالرلابة
 اإلعبلن والتروٌج
 .تكوٌن الرأي العام 

هامة جدا للحكومات والمنظمات السٌاسٌة وؼٌر الحكومٌة وهً التً ٌجب التعاون  )األخٌرة( وهذه النمطة
 فٌها لٌتشكل المجتمع بفبات. وجماعات. وأسره وأفراده موحد الرإٌا واألهداؾ ومتحمك االنتماء والوالء. 
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 وذلن ؼٌر المباشر عبر وسابل اإلعبلم ،وكما ذكرنا ان التعامل مع الناس ٌحتاج لبلتصال المباشر 
ولهذه الوسابل تؤثٌرات هامة على الفرد وعبللات األفراد  وادوات التواصل االجتماعً االلكترونً الحدٌثة،

ارؾ وأفكار وآراء وسلوكٌات معا وعلى النظام االجتماعً للمجتمع وتإثر فً النتابج المتولعة على مع
 واتجاهات أفراد المجتمع لذلن ٌعد مضمون أو مادة الوسٌلة اإلعبلنٌة )أو الحدٌث المباشر ( هام جدا. 

 
الرأي العام مجموعة من آراء األفراد حول لضٌة ذات اهتمامات حٌث أن : حظه٘و اىرأي اىػام 

اعة وسٌاسة الحكومة، وتشكٌل الرأي العام ٌمر وؼالبا ما تإثر على سلون الفرد والجم –مصالح عامة  –
 بثبلث مراحل هً: 
 بروز المضٌة.  (1)
 النماش حول المضٌة وحلول ممترحة مع أو ضد  (2)
 الوصول إلى رأي عام )أو إجماع(  (3)

 
من مستوى الفرد الثمافً والتعلٌمً  بالعوامل الشخصٌةوفً تشكٌل هذا الرأي العام ٌتؤثر الناس       

مثل نوع المٌادة فً البلد ودرجة تؤثٌر  وبالعوامل المجتمعٌةمة التربٌة فً األسرة.. الخ، وااللتصادي وطرٌ
الحكومة أو السلطة أو التنظٌم ودرجة الحرٌة والدٌممراطٌة المتاحة للناس، وفعالٌة وسابل االتصال 

لدعاٌة )اإلعبلم: من ندوات ومحاضرات... إضافة لتؤثٌرات كوادر األحزاب والمإسسات، عدا عن ا
 واإلعبلم الخارجً. 

سن التعامل مع الناس كؤبناء مإسسات حكومٌة أو مدنٌة أو تنظٌمات نحن من كل هذا معنٌون بحُ  
سٌاسٌة أو مجتمعٌة لؽرض تشكٌل رأي عام موحد حول المضاٌا الربٌسٌة دوما، ولدعم ا سس الحرٌة 

الناس تؤثٌرا على الفكر والمعارؾ  والدٌممراطٌة والتواصل فً المجتمع. وباعتبار إن لبلتصال بٌن
واالتجاهات والسلون انصب اهتمام التنظٌمات السٌاسٌة على دعم لواعد السلون فً المجال الجماهٌري وفً 

 ذلن تمول حركة )فتح(. 
 

ٌمكن تلخٌصها بضرورة التوج. الصادق الدابم كٔاغد اىٍصيه٘ث فٖ اىٍخال اىخٍاْ٘ري:  

ر، ها وبٌن الحركة وترسٌخ اإلٌمان بؤن هدؾ الحركة الثورٌة أن تحمك النصللجماهٌر وتعمٌك العبللة بٌن
 وعلٌ. فمد تحددت هذه المبادئ فً ضرورة 

 .تعمٌك احترام الجماهٌر واالستماع لها وعدم فرض اآلراء علٌها -1
واالعتماد على الجماهٌر الن المهمات لعظٌمة هً من صنع هذه الجماهٌر ولٌس فرد  -2

 .أو فبة
 .وتعببة الجماهٌر برفع لدراتها السٌاسٌة والتنظٌمٌة وفً خدمة المجتمع والبلد والدولة -3
 .والثمة بالجماهٌر ألنها ال تعطً حٌاتها إال عندما تتعمك الثمة بٌن الطلٌعة والجماهٌر-4
وحب الجماهٌر بؤن ٌتنازل عضو التنظٌم أو المإسسة عن راحت. لصالح الجماهٌر وٌعبر -5

م وألطفالهم ولكبار السن وٌكون مستمٌما مع النساء وٌمدم كل ما ٌستطٌع من ه لهعن ودّ 
 .خدمة لهذه الجماهٌر

 .والتعلم من تجارب الجماهٌر-6
 .وتعلٌمها بتجارب الطلٌعة -7
وفعالٌة طبلبع الثورة أو المجتمع أو التنظٌم تعتمد على مدى لدرتها على التبلحم مع -8 

ها وربط مصٌرهم بمصٌرها وباالستفادة من األخطاء ولٌس الجماهٌر بعدم االستعبلء علٌ
 الهرب منها. 
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وإذا كانت المسلكٌات فً المجال الجماهٌري تكرس مفاهٌم احترام الجماهٌر والثمة بها واالعتماد علٌها فان 
العبللة بٌن الفبات المختلفة من الجماهٌر والتنالضات بٌن صفوؾ الشعب تحتاج من الطلٌعة أن تكرس 

سلكٌة المدوة والنموذج والتً تهدؾ لجمع الصفوؾ ووحدة الجماهٌر حتى ٌمؾ الشعب كل. صفا متراصا م
 فً وج. أعداب.. 

 
 
 
 1999المراجع : * صالح خلٌل ابو اصبع، االتصال الجماهٌري، دار الشروق، عمان من 

 .  أدبٌات حركة )فتح(، لواعد المسلكٌة الثورٌة فً المجال الجماهٌري 
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 اذخرام اىلأُن وذلٔق اإلُصان-12

  
عندما نتحدث عن احترام المانون، فإننا فً البداٌة نمر أن المانون هو األساس الذي ٌنظم العبللة ما  

بٌننا جمٌعا، بٌن المواطنٌن أنفسهم، وبٌن المواطنٌن والسلطة التً تدٌر دفة الببلد. ونحن بالتالً نمر آن 
 موعة من الحموق كل تجاه اآلخر، باإلضافة إلى وجود مجموعة من الوجبات أٌضا كل تجاه اآلخر. هنان مج

 
فً مطلع المرن العشرٌن بدأت دول العالم فً لبول مبدأ سٌادة المانون أساسا للمجتمع المنظم. ومع  

ر التمدم العلمً السرٌع، انتهاء حكم االستعمار المدٌم، وانتشار العلم والتعلٌم على نطاق عالمً، ومع وتاب
واالنتشار الفوري لآلراء عن طرٌك وسابل اإلعبلم، وسرعة وسابل النمل، ومماومة الحكم االستبدادي 
وأهوال الحرب، أٌمظت هذه األمور أذهان وضمابر العالم، وأشعرتهم بالحاجة إلى المٌام بجهود مشتركة 

وكانت جملة هذه العوامل هً التً دعت ممثلً دول لحماٌة وتوطٌد حموق اإلنسان فً ظل سٌادة المانون، 
 العالم إلى تبنً اإلعبلن العالمً لحموق اإلنسان. 

 
 ٌفٓٔم ش٘ادة اىلأُن 

أن المانون، شؤن. شؤن سابر النشاطات البشرٌة، لٌس متجمدا أو متحجرا، فمفهوم سٌادة ا لمانون ٌمر  
طار تنمط العبللات البشرٌة الناتجة عن التمدم بتكٌفات وتوسعات كً ٌواكب التحدٌات الجدٌدة، ضمن إ

 االجتماعً وااللتصادي. 
ن ٌوعلٌ.، فإن سٌادة ا لمانون كمبدأ من المبادئ التً تتسم بالحٌوٌة والنشاط، وٌمع على عاتك الحمولٌ 

باب ، والتؤكد من استتلتوفٌر حماٌة الفرد والمجموعتوسٌع هذا المبدأ وإتمام.، وفً ذات الولت استخدام. 
  األمن والنظام، وتوفٌر المجتمع الحر الذي ٌطلك العنان إلبداعات أبناء الشعب. 

وتسهر مختلف األجهزة التنفٌذٌة تحترمه ن أومن الضروري لتؤمٌن سٌادة المانون التؤكد دوما من  
حو فاعل التنفٌذٌة على ن األجهزة تمراعاة التوازن ما بٌن نشاطاعلى تنفٌذه على الدوام. ومن الضروري 

 طن ٌتعرض الفرد إلى تدخل مفرأودون وسٌادة المانون دون أن تسا السلطة التنفٌذٌة استخدام السلطة، 
 وغٌر مشروع فً حٌاته الشخصٌة وممتلكاته. 

، مع احترام وضمان استماللٌة المضاءومن المسابل التً تكتسً أهمٌة لصوى فً سٌادة المانون  
لدور الذي ٌلعبون.. وٌمع فً ذات الولت، على عاتك المحامون توجٌ. انتباه تؤمٌن كل االحترام للمحامٌن وا

كافة أبناء الشعب إلى الصلة العملٌة الوثٌمة الكابنة ما بٌن سٌادة المانون وبٌن حٌاتهم وتطلعاتهم، باإلضافة 
 ألي تبنً األسالٌب التً ٌمكن  بواسطتها تعرٌؾ المواطن العادي بسٌادة المانون.  

 
 

 يػث اىخِف٘ذٗث وش٘ادة اىلأُن اىص 

ضمانات الكافٌة ضد سوء استخدام السلطة من لبل الجهاز لسٌادة المانون ال تتطلب فمط توفٌرا ل 
، وتوفٌر أحوال معٌشٌة حكومة فعالة لادرة على المحافظة على المانون والنظامالتنفٌذي، بل أٌضا وجود 

 أفضل للمجتمع. 
ن تخضع فً أة التنفٌذٌة ٌجب آن تكون دوما ضمن المانون، وكذلن أن األعمال التً تنفذها السلط

 كل ما ٌتعلك وٌإثر تؤثٌرا مباشرا على األفراد و/أو ممتلكاتهم أو على حمولهم إلى المراجعة المضابٌة. 
ن أوفً الحاالت التً ٌلحك أي من المواطنٌن أي ضرر نتٌجة لتصرفات السلطة التنفٌذٌة ٌجب 

 نونٌة إلزالة الضرر، إما باتخاذ إجراء لضابً ضد الدولة و/أو الفرد المسبب للضرر. ٌمنح الوسٌلة الما
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أما عن رلابة المحاكم والسلطة التشرٌعٌة على أعمال السلطة التنفٌذٌة، فهً الضمانة الربٌسة  
 للحٌلولة دون حصول حاالت سوء استخدام السلطة. 

بٌة" فعالة ورخٌصة التكالٌؾ، كً ٌتمكن المواطن ن تكون الرلابة المانونٌة "المضاأومن الضروري 
العادي من اللجوء إلٌها عند شعوره بالظلم وٌطلب حماٌتها. وعلى السلطة التشرٌعٌة أن تعهد إلى لجان 

 متخصصة بمهمة فحص والتؤكد من سبلمة تنفٌذ السلطة التنفٌذٌة للمهمام المنوطة بها. 
 

 صان أٍْ٘ث اذخرام اىلأُن وص٘اُث ذلٔق اإلُ

ن ٌكون هنان مجموعة من الحموق والواجبات ألي مواطن ٌعٌش فً كنؾ أٌة دولة. أمن البدٌهً 
ن ٌطلب المواطن دوما من الدولة أن توفً أومن البدٌهً أٌضا أن ال تكون المطالبة لط باتجاه واحد. أي 

 الدولة )أي واجبات.(.   بااللتزامات تجاه. )أي حمول.(، وأن ال ٌطلب من نفس. أن ٌإدي بالتزامات. تجاه
من جهة  مراعاة التوازن ما بٌن حموق وواجبات المواطنوفً الجانب اآلخر، فإن. من الضروري 

والسلطة الوطنٌة من جهة أخرى ففً الولت الذي ٌكون فٌ. مطلوبا من السلطة التنفٌذٌة ان تحترم الموانٌن 
ن ٌحترم المواطن العادي أ ن المطلوب  أٌضاوتحافظ على حموق اإلنسان كالمحافظة على بإبإ العٌن، م

ن ٌمتثل ألوامر وتوجٌهات السلطة التنفٌذٌة. كؤن ٌمتثل سابك لتوجٌهات رجال السٌر على أالمانون، و
 الطرق، وكؤن ٌمتثل المواطن وٌواظب على دفع الضرابب المستحمة وؼٌرها الكثٌر. 

من  المواطنٌن ألٌة مخالفة أو خروج عن ولكن من الضروري اإلشارة إلى ان. فً حالة ارتكاب أي 
ن تسارع الجهة التنفٌذٌة إلى الرد بانتهان المانون، بل على العكس أالمانون، فإن ذلن ال ٌعنً على اإلطبلق 

 علٌها احترام المانون وإحالة المخالؾ إلى المضاء كً ٌمول كلمت.. 
على رخصة لٌادة، ودون أن تكون ومن األمثلة على ذلن، أن مواطنا لد لاد سٌارت. دون حصول. 

بحوزت. شهادة تؤمٌن وترخٌص للسٌارة، ولام بدهس مواطن آخر توفً الحما فً المستشفى. إن ما ٌتوجب 
على الجهاز التنفٌذي المٌام ب. هو اعتمال السابك، والتحمٌك مع. فٌما نسب إلٌ.، وتحوٌل. إلى المدعً العام 

من األحوال، ألي كان من السلطة التنفٌذٌة و/ أو أي كان من ومن ثم إلى المضاء. وال ٌحك بؤي حال 
المواطنٌن العادٌٌن المٌام بضرب هذا السابك، أو لتل. أو إٌذاءه أو إٌذاء عابلت. وال ٌمكن على اإلطبلق المبول 
بؤي تبرٌر بؤن السابك لد حاول الفرار، أو ان. لاتل متهور وهلمجرا، المسؤلة متروكة للمضاء كً ٌمول 

لمت.. أي باختصار من ؼٌر المعمول ارتكاب انتهان للمانون تحت ذرٌعة أن ذلن كان ضرورٌا للحفاظ على ك
 المانون والنظام العام. 

التً اتبعت،  سالمة اإلجراءاتتجدر اإلشارة إلى أن المضاء أول ما ٌنظر فً أٌة لضٌة إلى مسؤلة 
فان التهمة تسمط كون اإلجراء لد جاء خالٌا من فإذا كان اإلجراء المتبع لد خبل من أي أصول لانونٌة 

ت على مكالمة هاتفٌة علمت نصاألصول المرعٌة المانونٌة. فإذا ما اعتمل شخص على سبٌل المثال بعد الت
من خبللها األجهزة التنفٌذٌة ان. ٌتاجر بالمخدرات، فان الماضً ال ٌؤخذ بذلن كون عملٌة التصنت باألساس 

 ممنوعة لانونا. 
األمثلة أٌضا، أن عمر بن الخطاب رضً هللا عن. لد تجول ذات لٌلة فً أحٌاء المدٌنة، وسمع ومن 

ن نظر من فتحة فً الباب، ثم لفز من أفً فناء منزل ٌحٌط. جدار صوت أشخاص فً حالة سكر، وكان 
ما أنت فمد لمت على الجدار بهدؾ اعتمالهم. فمال ل. احدهم "ٌا أمٌر المإمنٌن لمد ارتكبنا نحن خطؤ واحدا أ

ت، ثم اختلست النظر، ثم دخلت إلى فناء المنزل دون استبذان وفً ذلن ثبلثة أخطاء  فكان أن رد نصبالت
 أمٌر المإمنٌن" صدلت وأخطؤ عمر". 

احترام أفراد أجهزة السلطة التنفٌذٌة المختلفة للمانون وحموق وفً الممابل فإننا عندما نتحدث عن 
 حدث عن ضرورة احترام المواطن العادي للمانون ولحموق اإلنسان أٌضا.، فإننا أٌضا نتاإلنسان
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المواطن العادي اإلٌفاء بالتزاماته "أي واجباته" تجاه الدولة التً كما وإننا نطلب أٌضا من  
ودون إخفاء الدخل الحمٌمً، وكؤن ٌحترم أجهزة إنفاذ المانون ترعاه، كأن ٌموم بدفع الضرائب فً مواعٌدها 

 عدى علٌهم لوال أو عمبل. وال ٌت
وبٌن هذا وذان، وبٌن معادلة احترام الحموق والواجبات كل تجاه اآلخر، من الضروري اإلشارة إلى 
إننا ما زلنا فً البداٌة، بعد هذه السنٌن الطوٌلة من االحتبلل العسكري البؽٌض، وما زلنا متؤثرٌن ببعض 

ن نحتكم من اآلن فصاعدا أة عدم استٌعاب أننا ٌجب مخلفات االحتبلل، وما زال البعض منا ٌمر بمرحل
 للمانون، وإننا نبنً دولة المانون ونبتعد أكثر فؤكثر عن مفاهٌم شرٌعة الؽاب. 
ن معركة بناء دولة المانون وحموق أوالمطلوب فً المرحلة الحالٌة إدران هذه الحمٌمة، واستٌعاب 

، وأنها تحتاج إلى استٌعاب معادالت جدٌدة استجدت فً اإلنسان هً أصعب بكثٌر من معركة إنهاء االحتبلل
 حٌاة المجتمع الفلسطٌنً.  
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م(2004-1929اىظٓ٘د اىخاىد ٗاشر غرفات. )-13
72

 

 

 
تماما كما  رمًزا شامخا للنضال الوطنً والثورة العالمٌة. ٌعتبره الفلسطٌنٌون والعرب وأحرار العالم       

دٌؽول رمز كفاحهم ، وكما اعتبر مواطنو جنوب إفرٌمٌا نلسون ماندٌبل رمزا اعتبر الفرنسٌون شارل 

 لتحررهم، وكما اعتبر الهنود المهاتما ؼاندي رمزا لمماومتهم السلمٌة ثم استمبللهم .

عاما على مختلؾ الجبهات، ضد جبهة العدو من أجل  40طوال أكثر من   خاض نضاال وجهادا شرًسا      

ً جبهة األصدلاء سار بٌن األشوان بطرٌك ٌتجنب فٌ. األلؽام فً ظل السٌاسات تحرٌر فلسطٌن، وف

والمصالح العربٌة و اإلللٌمٌة والعالمٌة المتنالضة، وبشكل كرس فٌ. الكٌانٌة الفلسطٌنٌة واالستمبللٌة من 

 خبلل فتح ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة.  

الدول. ومارس الكفاح المسلح وحرب الشعب طوٌلة عاش ثورة بساط الرٌح متنمبل بٌن العواصم و       

و الدبلوماسٌة والعمل السٌاسً واإلعبلمً، وكرس فً حركة فتح والثورة الفلسطٌنٌة فكر الوسطٌة   73األمد

 والمرحلٌة والوالعٌة والرإٌة الصاببة .

                                                           
وللمزٌد تفصٌبل عن الشهٌد الخالد زٌارة متحؾ ٌاسر عرفات فً رام هللا، ومولع مإسسة ٌاسر عرفات   72

 /http://www.yaf.psعلى الشابكة الزخم بالمعلومات  
ٌاتها:  حرب الشعب حرب ثورٌة طوٌلة األمد، ال ٌنحصر النضال من خبللها فً تمول حركة فتح فً أدب 73

االمور العسكرٌة البحتة، بل ٌشمل اٌضا النضال السٌاسً والنضال االجتماعً، وتطوٌر لٌم ومسلكٌة الفرد 
 والثورة.باالضافة الى تطوٌر لدرات الجماعة الثمافٌة والمهنٌة لتزٌد من عطابها وخدمتها لمتطلبات الحرب 
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للعالم أجمع: فلمد ظل ألبناء شعب. و لٌل فٌ. الكثٌر وسٌُمال. ولكن تبمى حمٌمت. األساسٌة واضحة         

ً للثوابت التً آمن بها، كمضاٌا المدس والبلجبٌن والدولة، وكان مرناً جدا فً كل شًء إال فً  عرفات وفٌا

  .الثوابت،   توفً فً بارٌس ودفن فً رام هللا تمهٌدا لنمل. الى مسمط رأس. فً المدس تلن

المدوة الحسٌنً ، ولد فً الٌوم الثانً  اتهو دمحم ٌاسر  "اسم مركب" عبد الرإوؾ داود عرف : اىٍٔىد

 فً مدٌنة المدس. 4/8/1929لثورة البراق فً 

 ةداٗاحّ

لطع دراست. فً السنة الجامعٌة األولى لٌلتحك بجٌش الجهاد الممدس بمٌادة عبد المادر الحسٌنً ، 

نذان راٌة النضال عاد لدراست.، واشتعلت فً رأس. م1948وبعد هزٌمة الجٌوش العربٌة إثر )النكبة( عام 

 واالعتماد على الذات فً تحول نهابً فً حٌات..

تولى رباستها بجدارة بٌن  التً - فً جامعة) الماهرة(-رابطة الطلبة الفلسطٌنٌٌن  انضم عرفات إلى      

أثناء دراست. للهندسة المدنٌة ألربع دورات متتالٌة وذلن لحركٌت. الكبٌرة  1956 -1952األعوام 

لجذابة وخدمت. للطبلب، ولدرت. على كسب دعم كافة األطراؾ من المومٌٌن واللٌبرالٌٌن وعدد وشخصٌت. ا

 74من اإلخوان المسلمٌن.

كما هو الحال مع عزالدٌن المسام الذي لم -ولم ٌنتم ألي حزب سٌاسً من األحزاب المابمة حٌنذان       

دلاب. لجماعة اإلخوان المسلمٌن مثل صبلح رؼم انتماء عدد من أص  -ٌنتمً ألي تنظٌم بل أسس تنظٌم. هو

 خلؾ )أبوإٌاد( وسلٌم الزعنون وؼٌرهما .  بعد تخرج. أسس رابطة الخرٌجٌن الفلسطٌنٌٌن. 

شارن ٌاسر عرفات فً دورات عسكرٌة . ولام بتدرٌب المتطوعٌن فً مصر،  غرفات وذرب اىصٔٗس:

لثابر عرفات مع الفدابٌٌن المصرٌٌن فً وشارن فً تهرٌب األسلحة عبر سٌناء إلى فلسطٌن، وحارب ا

،  1954ضد االنجلٌز، ونظم وشارن فً المظاهرات المناهضة للهجوم على ؼزة عام  1951المنال عام 

 . وضد األحبلؾ إلى أن لابل الربٌس جمال عبد الناصر ألول مرة على رأس وفد طبلبً

ضابط فً وحدة الهندسة، وشارن فً للعمل مع الجٌش المصري ك 1956انضم عرفات فً العام        

 العام نفس. ولاوم )العدوان الثبلثً( بجسارة.  حرب السوٌس فً

                                                           
تكتب نانسً دوبرو فً كتابها الثمٌن: ٌاسر عرفات متى لم ٌكن هنا، سجبل ثمٌنا عن فترة الشباب لٌاسر  74

 عرفات بؽالبها عبر لسان أخٌ. فتحً رحمهما هللا.
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شارن فً تؤسٌس حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً )فتح( حٌث عمد اإلجتماع  غرفات اىٍؤشس:

لٌل ، وٌصدر مع خ1959، و لتظهر حركة فتح بموة منذ أواخر العام  1957التؤسٌسً األول أواخر عام 

 . 1964التً استمرت حتى العام  75نداء الحٌاة(-الوزٌر أبوجهاد مجلة فتح األولى )فلسطٌننا

لمد تشكلت )فتح( من تبللً عدة أنوٌة ثابرة ضالت بالوالع العربً المؤزوم وسعت للتحرر الوطنً،       

نٌة فلسطٌنٌة مستملة حٌث توحدت األفكار واألهداؾ التً تدعو لنزع رداء الحزبٌة واالنضمام لحركة وط

 تسعى للعودة من خبلل شعار )ثورة حتى النصر( فً إطار عربً ودعم عالمً.

ومن الجدٌر إشارت. هنا أن ٌاسر عرفات وخلٌل الوزٌر )كانا ٌبحثان عن وعاء واطار لتلن األنوٌة 

أواألفكار ٌحّول النظري الى العملً،وكانا مفتونٌن 

نت فً أواخر بتجربة الثورة الجزابرٌة التً كا

الخمسٌنٌات من المرن الماضً تحمك االنتصارات، 

وتسطر مبلحم كفاحٌة،ومن تجربة جبهة التحرٌر 

 76الوطنً الجزابري استلهما الفكرة.(

ومن خبلل اتصاالت. الدإوبة استطاع مع         

زمٌل. خلٌل الوزٌر )أبوجهاد( إلامة عبللة مع جبهة 

فتحت دمشك أبوابها للعمل الفدابً، وفً ذات العام  1964،  وفً العام 1962التحرٌر الجزابرٌة منذ العام 

  افتتح ٌاسر عرفات وأبو جهاد العبللة الممٌزة مع الصٌن. 

ضد العدو الصهٌونً فً  بدأت الحركة الولٌدة بمٌادة  ٌاسر عرفات عملٌاتها المسلحة :1965االُػالكث 

(، مما فتح أعٌن العالم العربً ، 1/1/1965لبون فً فً العملٌة الشهٌرة )عملٌة نفك عٌ 1965العام 

 77والعالم أجمع، على حمٌمة نهوض المارد الفلسطٌنً مجددا .

                                                           
ٌعتبر توفٌك حوري من أهم الشخصٌات اللبنانٌة التً سهلت  مهمة االعبلم لدى حركة فتح إذ تبنت   75

 نداء الحٌاة،  باسمها كصاحب امتٌاز مع ما ٌشكل ذلن ل. من مخاطر.-فلسطٌننا الصحٌفة االولى
ربٌس مركز صخر حبش للتوثٌك تحت عنوان: الثورة -من توثٌك للكاتب والروابً الكبٌر ٌحٌى ٌخلؾ 76

 الفلسطٌنٌة فً مرحلة االرهاصات، حركة فتح فً سنواتهااألولى.
الفلسطٌنٌة لال الربٌس محمود عباس: "هذه الثورة التً وفً ذكرى انطبللة الثورة  2017فً عام  77

أطلمها إخوانكم لادة هذه الحركة ومإسسوها وعشرات آالؾ الشهداء والجرحى واألسرى، هإالء أصحاب 
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بعد )نكسة(  1967التمى عرفات مع الربٌس جمال عبد الناصر لماًء تارٌخٌا أواخر العام       

. عرفات: بل سؤشعل حزٌران،حٌث طلب من. الربٌس عبد الناصر إشعال حرابك فً المنطمة، فمال ل

ثورة،وحٌنها لال عبد الناصر: إن الثورة الفلسطٌنٌة أنبل ظاهرة وهً وجدت لتبمى، لٌضٌؾ أبوعمار 

 ولتنتصر.

 دخل عرفات إلى فلسطٌن لٌشكل الخبلٌا وٌإسس للعمل المسلح فً الداخل.         

، باإلشتران مع لوة خاضت طبلبع حركة فتح وتنظٌمات أخرى21/3/1968فً  :1968ٌػرنث اىهراٌث 

من الجٌش العربً األردنً معركة مباشرة مع الجٌش االسرابٌلً وهً معركة الكرامة المجٌدة التً إنتهت 

بنصر كبٌر أدى إلندحار الموات اإلسرابٌلٌة بعد تكبدها خسابر كبٌرة فً األرواح و فً المركبات العسكرٌة 

را خالدا أدى الى صعود نجم حركة فتح وانضمام اآلالؾ والدبابات اإلسرابٌلٌة، وكانت نتٌجة المعركة نص

 لصفوفها.

ر اىفيصػِ٘٘ث: ً رسمٌا  14/4/1968فً  ٌَ "فخد" اىٕ ٌِظٍث اىخرٗر اختٌر ٌاسر عرفات ناطما

الفلسطٌنٌة، ومنذ ذلن الولت تبنت  ربًٌسا لمنظمة التحرٌر انتخب 1969/ 4/2باسم حركة ) فتح( ، وفً 

 راطٌة لكافة األدٌان والطوابؾ فً فلسطٌن. فتح شعار الدولة الدٌمم

كان العمل الفدابً فً األردن عمٌك الفعل حٌث آالؾ  غرفات صٔت فيصػَ٘ فٖ األًٌ اىٍخردة:

العملٌات المدمرة ضد العدو اإلسرابٌلً، إال أن الخبلفات مع الحكم حٌنها أدت للخروج من األردن الى لبنان 

 .1971عام 

( دعًما 6/10/1973صار العربً بمشاركة الفدابٌٌن فً حرب رمضان المجٌدة )لمد شكل االنت         

للمضٌة الفلسطٌنٌة، وصدمة لئلسرابٌلٌٌن، ولكن سرعان ما بدأ هذا االنتصار ٌتبلشى مع توجهات الربٌس 

 المصري أنور السادات للتسوٌة السلمٌة.

( والدة الخط الوالعً الذي مثل. 1973حزٌران  9-1للمجلس الوطنً الفلسطٌنً ) 12شهدت الدورة       

ٌاسر عرفات ،  الذي ألّر عبر هذه الدورة بفكرة التحرٌر بكافة الوسابل وإلامة السلطة الفلسطٌنٌة على أي 

 78جزء من فلسطٌن ٌتم استرداده.

                                                                                                                                                                                           

الفضل فً أن تبمى ثورتنا إلى ٌومنا هذا لابمة تسٌر سٌرا لوٌا متٌنًا من أجل الوصول إلى الدولة الفلسطٌنٌة 
 س عاصمتها األبدٌة".المستملة والمد

 ما عرؾ حٌنها باسم برنامج النماط العشر. 78
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تحدث عرفات كربٌس للجنة التنفٌذٌة ل)م.ت.ؾ( للمرة االولى أمام  ،1974تشرٌن الثانً  13وفً   

ٌة العامة لبلمم المتحدة فً نٌوٌورن فً أضخم حدث تارٌخً فلسطٌنً لاببل "لمد جبتكم حامبل ؼصن الجمع

 ؼصن الزٌتون ٌسمط من ٌدي". الزٌتون بٌد وبندلٌة الثابر فً االخرى. فبل تدعوا

اختٌر ٌاسر عرفات الذي اشتهر بكوفٌت. وشارة النصر و بإسم الختٌار  1973فً العام  غرفات فٖ ىتِان:

 تودداً وتحبباً اختٌر لابداً عاماً لموات الثورة الفلسطٌنٌة التً ضمت مختلؾ الفصابل.

، مع اندالع الحرب االهلٌة فً لبنان التً استمرت حتى الثمانٌنات، ولؾ عرفات 1975نٌسان 13وفً      

 .الموى الوطنٌة والتمدمٌة اللبنانٌة بزعامة كمال جنببلط فً صؾ

ٌوما من المصؾ اإلسرابٌلً المكثؾ رفض عرفات  80استمرأكثر من وفً حصار بٌروت الذي 

عروض االستسبلم من )أربٌل شارون( وزٌر الحرب اإلسرابٌلً آنذان ، واستمر فً صموده األسطوري 

 تحت شعار )هبت روابح الجنة( حتى خرج شاكً السبلح مع لوات. الباسلة.  

أسرى إسرابٌلٌٌن  6بمبادلة  1983ل. فً طرابلس عام نجح  ٌاسر عرفات خبلل حصار السورٌٌن          

معتمل فلسطٌنً، ومن طرابلس وصل ٌاسر عرفات إلى مصر، تحت شعاره الخالد ٌا جبل ما  4500ب

 ٌهزن رٌح.   

 18بدعم سوري لامت حركة أمل اللبنانٌة  بفرض حصار طوٌل وممٌت على المخٌمات استمر 

 انتهاء هذه الحرب 11/9/1987شهٌد، وأعلن فً  3000شهرا وخلؾ 

 ٗاشر غرفات فٖ حُٔس 

اكتسب عرفات احترام شعب. بصموده وشجاعت. فً لبنان كما فً كافة المعارن العسكرٌة والسٌاسٌة        

أخذ عمل المنظمة منحى سٌاسٌا إعبلمٌا ونمابٌا مع  1982والدبلوماسٌة، ومع انتمال. إلى تونس منذ العام 

 ذي لاده ٌاسر عرفات وخلٌل الوزٌر من بؽداد. تصعٌد العمل العسكري ال

لمد كان الندالع االنتفاضة الفلسطٌنٌة األولى، انتفاضة الحجارة  إغالن االشخلالل:االُخفاطث و 

اإلسرابٌلً وتعرض الفلسطٌنٌٌن فٌها للممع والمتل، أثره فً حصول المضٌة  ( ضد االحتبلل1987-1993)

 مره عرفات بحنكت. السٌاسٌة لتحرٌن عملٌة السبلم حٌث دفع المجلسعلى تعاطؾ دولً، استث الفلسطٌنٌة

لرار مجلس االمن  الى تبنً 1988تشرٌن الثانً  15الوطنً الفلسطٌنً بدورت. المنعمدة فً الجزابر فً 

 المجلس لرار الامة الدولة الفلسطٌنٌة. وفً الولت ذات.، أعلن  242الدولً 
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فً  1991سار الربٌس عرفات بعد حرب الخلٌج الثانٌة  ان:غرفات ٗػٔد إىٕ غزة، وشالم اىظخػ 

، والتً تبعتها عدة 1993مسار محادثات مدرٌد ثم واشنطن الى أن استطاع تولٌع اتفالات أوسلو عام 

 اتفالٌات أخرى مهدت لنشوء السلطة الوطنٌة فً الوطن.

كوادر فتح   عابدٌن مع. منخرجت ؼزة عن بكرة أبٌها الستمبال عرفات وال 1994تموز  1وفً        

ً لضاها فً المنفى، واتخذ عرفات من ؼزة ممراً  27والثورة الفلسطٌنٌة بحفاوة كبرى، بعد    .لمٌادت. عاما

ظل ٌفتخر دوما بؤنها  انتخب عرفات ربٌسا للسلطة الفلسطٌنٌة فً انتخابات 1996ٌناٌر  20فً   

 .كانت حرة وشفافة فً منطمة نادرا ما تشهد مثلها

 تمدٌم 2000رفض أبوعمار فً لمة كامب دٌفد عام   االُخفاطث اىثاُ٘ث: َ ناٌب دٗف٘د اىثاُ٘ث اىٌٕ

ما أشعل  79المدس، تنازالت إلسرابٌل فً لضاٌا تتعلك بالوضع النهابً لؤلراضً الفلسطٌنٌة ومن بٌنها

ً أثناء حصاره منذ عام االنتفاضة الثانٌة، و ما زاد اشتعال أوار المحبة ل. فً للوب الجماهٌر، تلن الت

، خرجت باآلالؾ فً رام هللا وكل فلسطٌن تطالب بفن حصاره الظالم وهو ٌردد )على المدس  2002

  راٌحٌن شهداء بالمبلٌٌن(.

صادق الكنٌست االسرابٌلً على )فن االرتباط( عن الضفة الؽربٌة، لبل ٌوم  اشخظٓاد رحو غظً٘:    

ونمل.، بعد ٌومٌن، تمرٌبا، الى بارٌس حٌث حاول االطباء تحسٌن واحد من تدهور صحة الربٌس عرفات، 

الصحً وانماذ حٌات. فً مستشفى )بٌرسً( العسكري، ولكن لضاء هللا ال راد ل.. وفً فترات صحوه  وضع.

 80وبرؼم توسبلت األطباء كان ٌصر على دوام الصٌام والصبلة.

  2004نوفمبر  دي عشر من تشرٌن الثانًفً الساعة الرابعة والنصؾ من فجر الخمٌس الحا       

 عاما 75الربٌس الخالد والمابد العظٌم ٌاسر عرفات، عن عمر ٌناهز  وفاة  المستشفى الفرنسً أعلن

ز ٗاشر غرفات:    مسٌرة لٌادت. لحركة فتح والمنظمة للكثٌر من  تعرض عرفات طوال طخص٘ث اىٌر

ربٌة التً واجهها باالستمبللٌة للمرار الوطنً الفلسطٌنً المصاعب والمحن والكوارث مع المنطمة والدول الع

وبالتمسن بالثوابت والنظرة الصاببة. كما تعرض لعدد من حركات التمرد ضده ، والتً استطاع أن ٌمؾ 

    بوجهها وٌمارعها كالطود الشامخ.

                                                           
ٌسجل لٌاسر عرفات كما ذكر أحمد عبدالرحمان فً أحد كتب. الثبلثة عن. تمسك. بالمدس ورفض. الكثر   79
مرة لممولة وجود الهٌكل بالمدسن حٌث رفض االعتراؾ بهذه الخرافة التارٌخٌة فً أرض فلسطٌن،  11من 

 حاث العلمٌة واآلثارٌة الحدٌثة صدق ذلن، فبل هٌكل وال ٌحزنون فً فلسطٌن.لتإكد األب
لم ٌعد هنان شن أن الماتل هو شارون وعصابت. الذي صرح حٌنها أننا سنساعد الرب فً التخلص من  80

 عرفات.
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بنفس المدرة  استطاع أبوعمار)الختٌار( أن ٌخوض المعارن العسكرٌة ضد االحتبلل اإلسرابٌلً      

والتماسن والعنفوان الذي تمٌز ب. فً معارك. السٌاسٌة واإلعبلمٌة والدبلوماسٌة والنمابٌة منذ مرحلة الطبلب 

الى فتح ثم من خبلل منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وكربٌس للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وأول ربٌس لدولة 

مباديء لاببل: )إن فٌها لوما جبارٌن( )ومن ال فلسطٌن، حٌث كان ٌجاب. الصلؾ الصهٌونً بالتمسن بال

 ٌعجب. فلٌشرب من بحر ؼزة(.

تمٌز ٌاسر عرفات بالصبر مع تمدٌر أهمٌة الظفر، وبالتمشؾ الشخصً مع الكرم تجاه اآلخرٌن، كما       

تمٌز بالتدٌن والورع حٌث كان ٌحافظ على الصلوات والشعابر، وهو ذو شخصٌة عاطفٌة ال ٌستطٌع إخفاء 

مشاعره، وبراؼماتً عملً ٌمرأ الوالع وٌتعامل مع المعادالت ، امتلن لدرة ربط العبللات العامٌة الواسعة، 

تدعم. شخصٌت. الصلبة الثابتة الشجاعة، وعرفات شخصٌة متسامحة مع األدٌان كافة، محبوبة من 

ؽول ؼٌر ملول ٌعمل الجماهٌر، تتمٌز بعملٌة وحدوٌة ولدرة توفٌمٌة. وٌصف. من عمل مع. بؤن. رجل ش

بشكل متواصل ولساعات طوال لٌبل ونهارا، وهو سٌاسً محنن ولابد كارٌزماتً، ومناور كبٌر مع أعداب.. 

 وهو أٌضا مجادل ال ٌعدم الحجة امتاز بالموة والصرامة مع ثمة عالٌة وإٌمان باهلل والمضٌة والنفس.

 نختٔا غِّ:

ؾ المماالت والدراسات، وبكافة اللؽات. وٌمكن ألي باحث عن الخالد ٌاسر عرفات كتبت مبات الكتب، وآال

أن ٌجد عن الشهٌد المابد الكبٌر الكثٌر مما ٌمال، إذ كتب عن. أصدلاإه مساعدوه ومزاملوه، كما كتب عن. 

العدٌد من االجانب. وأٌضا أعداإه ما ٌجعل من شخصٌت. ذات عمك عالمً استطاع بحك أن ٌكون رمزا 

 مزا عالمٌا للثورة لكل األحرار فً العالم.عالمٌا لفلسطٌن، ور

   81وللمزٌد حول الكتب عن الخالد فٌنا ٌاسر عرفات ٌمكن الرجوع لمولع مإسسة ٌاسر عرفات.

 خاحٍث:

ٌاسر عرفات رجل الفعل والمبادرة، لال فٌ. أحد  أبرز معاونٌ. أحمد عبدالرحمان بكتاب. الثري: عرفات 

مكن العثور على ٌاسر عرفات الحمٌمً فً لؽت. السٌاسٌة واإلعبلمٌة، أن.: )الٌ 456حٌات. كما أرادها ص

                                                           

رابط عدد من الكتب حول الخالد المعلم ٌاسر عرفات، على مولع مإسسة ٌاسر عرفات  81

http://www.yaf.ps/?url=blogs/listing/880/%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8

%B9%D9%86%20%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1%20%D8%B9%D

8%A7%D8%AA8%B1%D9%81%D 
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فهذا الجهد الذي ٌبذل. فً هذا المجال جزء مكّمل لمعركت. على األرض،"ٌجب على الكلمة أن تؽطً ُعري 

البندلٌة ال أن تعرضها للخطر".أن ٌاسر عرفات الحمٌمً هو ما فعل. ولٌس ما لال.....ٌاسر عرفات الحمٌمً 

حركة فعل فً الوالع...أما بٌانات. وتصرٌحات. فلها وظابؾ شتى،تارة ٌرٌدها لتضلٌل أعداب.،وتارة هو 

 ٌرٌدها لكسب المزٌد من األصدلاء، وتارة إلخفاء مسإولٌت. المباشرة عن هذا الفعل أوذان(

ا بٌن صفة رجل الفعل، الرجل العسكري والفاعل السٌاسً، وذو العمل األمنً الحِذر، متعّدد المواهب م

الشخص الصلب حٌث وجب، والمِرن الوالعً حٌث ٌناور وٌداور، هو ذات. الشخص الذي ٌبكً بحرارة 

 ألصؽر األمور المتعلمة بشعب. وآالم. الٌومٌة، وحٌن ٌضحن ال ٌحبس الضحكة عن اآلخرٌن، فتنتشً.

تلمح الؽرور فً عٌنٌ. عندما ترى الختٌار معتّزا بشبع. فً مواجهة خصوم. تَُمور فخرا، حتى وأنت  

البرالتٌن، وفً ولفت. كالطود الشامخ، بل وفً وطرٌمة تعالٌ. على أعداب. أوأشٌاعهم، فنحن شعب الجبابرة، 

 ونحن أصحاب فلسطٌن وحراس األرض منذ كانت وكنا معها ممترنٌن.
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 82.اىٓٔٗث اىٔغِ٘ث اىفيصػِ٘٘ث-14

 

الوطنٌة للدولة )الدول( العربٌة ٌنسجم الٌوم مع مآالت األمور إن الحدٌث عن بزوغ وتطور الهوٌة  

فً ظل معادلة التشتت والوحدة العربٌة، أو معادلة التفتت الجدٌد فً ممابل حصن "الوطنٌة" المطلوب 

 التمسن ب. فً اإلطار العربً أو الحضاري الجامع لمنطمتنا.

شكلت أحد أهم أركان ظهور البلدان العربٌة  ( لد1916بٌكو عام –فإن كانت اتفالٌات )ساٌكس        

بحدودها الحالٌة خاصة فً منطمة المشرق ما سّرع بنشوء "الوطنٌات أو الهوٌات الوطنٌة" فإن المنطمة 

الٌوم تخوض حربا ضروسا بٌن تٌارات عدة ودول عدٌدة تحاول إعادة تفكٌن وتركٌب المنطمة وفك معادلة 

اآلفلة سابما مثل روسٌا والصاعدة حالٌا( والموى االللٌمٌة المتحاربة على الموى العالمٌة الصاعدة )ومنها 

 جسد أمتنا )إٌران وتركٌا( وبالطبع دون اهمال دور الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة.

 "اىٓٔٗث اىٔغِ٘ث" ٌَ اىِتذ اىٕ اىدفاع 

ؽً أن تفوت على ال ٌنبٌمول المفكر العربً السوري د.طٌب تٌزٌنً فً صحٌفة االتحاد االماراتٌة:

مفكرٌن وباحثٌن عرب معاصرٌن، وهً أن ما ٌراد لسورٌا من أوساط متعددة، ال ٌخرج عن تفكٌن ما 

 83تحمك فً عدة عمود منذ المرن التاسع عشر إلى اندالع الشرارة السورٌة لبل ست سنٌن

م تكن واضحة سابما أو لم وفً هذه المعادلة الجدٌدة إلعادة تفكٌن وتركٌب منطمتنا تُستخدم أدوات ل        

ٌتم تصعٌدها، وأصبحت الٌوم هً الهدؾ والمبتؽى أي إعادة تمسٌم )الوطن العربً( ضمن ضرورة 

الصراع الخادع والمستحدث وهو الصراع الطابفً المذهبً من جهة وصراع المومٌات واألللٌات فً الجسد 

 الوطنً للدولة الواحدة.

                                                           
 من كتاب لؤلخ الكاتب بكر أبوبكر تحت عنوان: الهوٌة الوطنٌة من التطور التمكن. 82
ولد ٌصح طرح السإال ٌضٌؾ المفكر العربً السوري د.طٌب تٌزٌنً فً صحٌفة االتحاد االماراتٌة: 83

عاجزة على تمرٌر  التالً، وإن ببعض االستؽراب، لماذا هنالن إجماع من معظم األطراؾ علَى إبماء سورٌا

إن هذا السإال إن لم ٌكن اإلفراج عن جواب. اآلن، إال أن  !مشروع توحٌدي وتنوٌري مدنً ودٌممراطً؟

ضد »معالم من هذا الجواب تفصح عن نفسها فً أن الخبلص السوري ال ٌمكن أن ٌتجاوز الدٌممراطٌة 

، وأخٌراً الوطنٌة لكل الفبات «الستبثارضد ا»، والحرٌة المدنٌة «ضد الظبلمٌة»، والتنوٌرٌة «االستبداد

ومإكدا: وٌتعٌن علٌنا التؤكٌد على حل دٌممراطً ووطنً لومً ٌمثل ردٌفاً  .«عرباً وآخرٌن»والمجموعات 

لتلن المطالب المؤتً علٌها. إن. وطن حدوده العامة الوطن العربً، وحدوده الخاصة كتلة من التآخً بٌن 

ً وإنسانٌاً ولومٌاً، مع بناء عبللات ناضجة مع شعوب المنطمة واآلخرٌن الكثٌر والكثٌر من المتآخٌن و طنٌا

 .فً العالم عامة، وبكل االحترام والتعاون
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 حلصً٘ اىٔغَ اىػرةٖ

االستعمار الؽربً بتمسٌم الوطن العربً، وإسماط مجموعة من األوروبٌٌن لٌمٌموا فً لم تكتِؾ دول  

-فكرٌة –التصادٌة  –فلسطٌن تحت مسمى )اسرابٌلٌٌن( لهدؾ أساس هو منع بروز أي لوة عربٌة سٌاسٌة 

بدادٌة ثمافٌة نهضوٌة، بل وأوؼلت فً تحطٌم البنى الناشبة لتتشكل الدول العربٌة على لواعد سلطوٌة است

ؼٌر دٌممراطٌة فً معظمها ما بعد االستمبلل، والتً رؼم االستمرار النسبً الذي حممت. الحما فإنها ظلت 

تشكل كابوسا للدولة العبرٌة التً لررت بعد لضم فلسطٌن أن تحطٌم لوة العراق وسورٌا ومصر هو الهدؾ 

 84المركزي. 

تنة الطابفٌة والمومٌة فً الدول العربٌة التً إن األهداؾ االسرابٌلٌة المدٌمة فً إشعال جذور الف 

تمتلن الٌوم )هوٌات وطنٌة( شب. مستمرة أصبحت أهدافا تتعاطى معها الدول الكبرى والدول اإلللٌمٌة معا 

 والتً ال تبتؽً إال تحمٌك مصالحها ونفوذها ولتذهب االلطار العربٌة وشعوبها إلى الجحٌم.

 1916بٌكو( عام -االتفالٌة االستعمارٌة لتماسم النفوذ )ساٌكسإن بروز الهوٌات الوطنٌة ما بعد  

جاء فً إطار المماومة والرفض من لبل الفكرانٌات=االٌدٌولوجٌات المركزٌة التً حكمت المنطمة بفكرها 

ما بٌن األٌدٌولوجٌات المومٌة )العصبوٌة( واالسبلموٌة واالشتراكٌة، وكلها كانت فكرانٌات أوحدٌة ال تمبل 

معسكرها وأدبٌاتها وتفترض باآلخرٌن خروجا فتُمصً كل من ٌعارضها عن الجادة أو التمدمٌة إال 

 أوالعروبة.

تماتل الفكرانٌات الثبلث الكبرى )االسبلموٌة والمومٌة واالشتراكٌة( على وطننا وشعوبنا وعمولنا  

لفكرانٌات لتوطٌد سلطة الحكم جعل من )الهوٌات الوطنٌة( الناشبة تتجذر وتستمر، وٌتم فٌها استخدام تلن ا

 فً كل من الدول الناشبة لٌس إال.

 اىثٔرة اىفيصػِ٘٘ث حفًٓ

دون اإلضرار بالهدؾ  85كانت الثورة الفلسطٌنٌة أول من فهمت أهمٌة وعمك تحمٌك الهوٌة الوطنٌة       

 األكبر بالوحدوٌة فً اإلطار األشمل أي العربً والحضاري الواسع. 

                                                           
حٌث ٌتم االشارة للهوٌة  عامة فهً ما مٌزت للشعوب ثمافتها وحضارتها وانفتاحها فً ظل الحفاظ على   84

فً التطور الٌابانً كمثال ان  -فً االتحاد االماراتٌة- تمٌزها، وهنا ٌورد الكاتب سالم سالمٌن النعٌمً رأٌ.
مرجع. لثبلثة محاور أساسٌة: "بناء جٌش عصري، إحداث تؽٌٌر جذري فً لوى اإلنتاج وعبللات اإلنتاج، 

، أي أن الثورة كانت «التكنٌن ؼربً، والروح ٌابانٌة»والحفاظ على الهوٌة الٌابانٌة تحت الشعار المشهور 
 هضة الثمافٌة هً التً أسست للتؽٌٌر الموضوعً".فً الفكر والن

والهوٌة بالمعنى الفلسفً تعنً حمٌمة الشًء من حٌث تمٌزه عن ؼٌره، وتُسمَّى أٌضاً وحدة الذات )لسان   85
بٌروت(، وهً بهذا المعنى تتساوى مع مصطلح )هو  -[، دار صادر376-15/375العرب البن منظور: ]

ثبات الشًء بالرؼم مما ٌطرأ علٌ. من تؽٌرات، فالجوهر هو هو وإن تؽٌرت  هو( الفلسفً، والذي ٌشٌر إلى
 بٌروت(. -[، دار صادر207أعراض. )لسان العرب البن منظور؛ ص: ]
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نحو صٌاؼة فكرة الوطنٌة من حٌث هً التخصص والتكرس واالولوٌة للمضٌة لذا اتجهت الثورة 

الفلسطٌنٌة بعٌدا عن أحمال الفكرانٌات )األٌدٌولوجٌات( التً استؽلت الناس لٌس لنشر العدالة والتحرر 

ٌة والدٌممراطٌة والمدنٌة بمدر ما استُخدمت لتوطٌد أركان األنظمة الشمولٌة، فنؤت عنها الثورة الفلسطٌن

فتح لتكرس وتخصص وتولً النضال المطري الفلسطٌنً  -وعلى رأسها حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً

 األهمٌة.

تماتل الفكرانٌات )=االٌدٌولوجٌات( أنهكها، ال سٌما وارتباط كثٌر من تفسٌراتها بالفكر الطردي      

لمى ل. باال، وتتخذ الرإى النهضوٌة االلصابً لآلخر لتصبح حتى الوحدة العربٌة فً هذا الزمن مما ال ٌ

الجدٌدة التً مازالت تإمن بوحدة األمة أشكاال لابلة للتفاهم والتمارب أكثر وفك كثٌر من المشارٌع سواء 

الوحدوٌة بشكلها االتحادي )الفدرالً( أو التعاهدي )الكونفدرالً( أو الوحدوي على نمط االتحاد االوروبً، 

 دواه ضمن جامعة الدول العربٌة.وفً حده األدنى المشكون بج

 اىٓٔٗث اىٔغِ٘ث : 

هذا "الوعاء الوطنً الكبٌر ٌمر و)ٌعترؾ( بكل مكونات وطوابؾ المجتمع دون تمٌٌز أو تفضٌل"،  

ما كان لدٌما ٌمٌز عبللات المكونات المختلفة ضمن الكٌان السٌاسً، واالعتراؾ هذا ٌخلك كٌانا واحدا ال 

 اآلخر .ٌلؽى وال ٌشطب وال ٌُمصً 

وهو وعاء كبٌر)ٌوثك( العبللات وٌمربها من بعضها البعض، باٌجاد المشتركات فً إطار الثراء         

المرتبط بالتعددٌة، وهو بذلن ٌمبل عن طٌب خاطر و)ٌستوعب( كل الثمافات الجزبٌة بحٌث أن. ٌشكل بٌنها 

 نماط تبللً وارتكاز وانطبلق مشترن.

 المتجسد بالنفوس ألبناء الوطن. 86ضا "الدستور ؼٌر المكتوب"إن الهوٌة الوطنٌة تمثل أٌ 

إن الهوٌة الوطنٌة كٌان جامع، وأٌضا شعور باالنتماء لؤلمة ، وهً تعطً الشعور بالتجانس 

والتناؼم من حٌث وحدة أو تشارن العادات واللؽة والثمافة ضمن )المجتمع السٌاسً( ذو المعالم والحدود 

 87الجؽرافٌة.

                                                           
د.ابراهٌم الدٌب فً ممال. حول عبمرٌة الهوٌة الوطنٌة فً بناء الدولة الحدٌثة على مولع الجزٌرة نستشهد 86

 . الب. حٌث وجب ألهمٌة الدراسة/المم
 هً:   4ٌمول الكاتب ابراهٌم الدٌب فً عبمرٌة الهوٌة الوطنٌة الواحدة الجامعة أنها تتمٌز بخصابص 87
 ــ لدرتها الكامنة على تحوٌل التعدد والتنوع الطبٌعً للمجتمع إلى ثروة وطنٌة.  1
خشٌة ــ نزع فتٌل المفجر النفسً والذهنً الخاص بالخوؾ لدى كل فصٌل على حاضره ومستمبل. 2

 اإللصاء والحرمان من حمول. الخاصة والعامة. 
"الهوٌة الوطنٌة هً أٌضا الدستور الضمنً ؼٌر المكتوب وؼٌر المعلن، ولكن. كابن ومتجسد فً نفوس -3

 أبناء الوطن الواحد فلٌعتنموه وٌطبموه وٌحافظوا علٌ. كجزء من تكوٌنهم الوجدانً والذهنً والنفسً "
لرؼبات نفوس األكثرٌة والتً ؼالبا ما تدفعها إلى الطموح الجامح الخاص لنفسها ــ كذلن ترشٌد وتنظٌم 4

 ولو على حساب بالً مكونات المجتمع.    
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)ٌجدر التنوٌ. أن الهوٌة الفردٌة أي الشخصٌة حول بناء الهوٌة لٌادٌا برأٌ.: 88ر الخطٌبٌمول د.سمٌ

تختلؾ اختبلفا جذرٌا عن الهوٌة الجماعٌة، فاألولى مكتسبة ودٌنامٌكٌة ومتؽٌرة باختبلؾ الزمان والمكان 

ٌات المفروضة التً ٌعبؤ أما الهوٌة المومٌة فهً مصمولة وموجهة ٌتم بناءها عبر توجٌ. المٌادة واالستراتٌج

الفرد بها وآخر أنواع الهوٌة هً الهوٌة اإلنسانٌة، التً تلتمً فٌها هوٌة األفراد والمجتمعات عند لضاٌا 

 . إنسانٌة تؽٌب فٌها حدود الدول المجتمع والذات(

استطاع مفهوم الهوٌة الوطنٌة أن ٌنمل الناس عبر مسار طوٌل فً التارٌخ من مفهوم )الرعٌة(  

 واألتباع المرتبط بالملن أو السلطان أو األمٌر أو الحكم إلى مواطنٌن  أحرار متساوٌن.أ

ٌرى الدكتوردمحم عابد الجابري أن موضوع الهوٌة شدٌد الحساسٌة والدلة، ألن. تتداخل عند تناول. 

ألن. ؼالبا ما  عدة عوامل، المعرفً بالسٌاسً والذاتً بالموضوعً، مع طؽٌان البُعد الفكرانً=األٌدٌولوجً،

نجد إصرارا من لبل بعض النخب المتؽربة على إلحاق الثمافً والفكري بالسٌاسً، فٌترتب تبعا لذلن أن 

 89 ٌصبح الفكري فً خدمة السٌاسً، وحٌنها تصٌر الهوٌة الثمافٌة تابعة للهوٌة السٌاسٌة.

السٌاسً كلما  وٌضٌؾ كما ٌنمل عن. الكاتب مصطفى حضران: )وبالتالً أداة طٌعة للتوظٌؾ

ظهرت الحاجة ودعت الضرورة لذلن، األمر الذي جعل الهوٌة ترتدي لبوس السٌاسة عنوة وتصبح معول 

تفرلة، بدل أن تبمى عامبل للوحدة واالتحاد، على اعتبار أن الهوٌة تمثل المشترن بٌن فبات المجتمع، 

تب على ذلن تهمٌش الهوٌة وتحمٌلها أوزار وتُساهُم فً جعلهم ٌُحمّمون صفة التفّرد والتماٌز عن ؼٌرهم، تر

العبث السٌاسً، لذلن أصبحنا ننظر إلٌها على اعتبار أنها سبب األزمة عوضا عن النظر على أنها إحدى 

 90 .نتابجها(

 اىٓٔٗث واالُخٍاءات : 

إن االنتماء هو عبارة عن االنتساب أو االشتران فً/ضمن جماعة، أي أن ٌكون الشخص واحد  

، سواء بارادت. )انتماء طوعً للمإسسات والجمعٌات والتنظٌمات ...الخ( أو بدون ارادت. )انتماء ضمن الكل

 جبري / لسري للعابلة والبلدة والمبٌلة ...(.

ومن حٌث هو انتماء حسً مادي ٌعبر عن. باالنخراط فً فعالٌات ونشاطات المجموع، أو شعوري  

ٌح أو االبراز أو الدفاع عن الجماعة هو انتماء متعدد لد ٌنمو وٌطرد فٌما ٌعبر عن. بالتعببة وبالدعاٌة أو المد

 ولد ٌضعؾ وٌتشتت.
                                                           

 د.سمٌر الخطٌب، المصدر السابك.88
 28/3/1018عن ممال سإال الهوٌة للكاتب دمحم حضران فً صحٌفة هسبرٌس المؽربٌة 89
)لؽوٌا لم ٌعرؾ الفم.  6/4/2017ة )المصرٌون( بتارٌخ ٌمول الكاتب د.عاصم حفنً فً ممال. بصحٌف90

اإلسبلمً السٌاسً مصطلح الدولة بمعنى شعب متعدد الدٌانات واألعراق، ٌعٌش فً أرض ذات حدود، 
وٌخضع لنظام حكم ساٍر على كافة أفراده دون تمٌٌز، فمصطلح الدولة كان ٌستخدم فً تجربة الحكم 

لة على األسرة الحاكمة مثل الدولة األموٌة والدولة العباسٌة ودولة هارون اإلسبلمٌة وكذلن فً أدبٌاتها دال
الرشٌد، وكلمة دولة مشتمة من فعل الدوران والتعالب أي التداول، بمعنى أن األسر الحاكمة تتداول الحكم 

 فٌما بٌنها(
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لد تتصارع االنتماءات فتطؽى إحداها على األخرى مثل االنتماء المناطمً أو الطابفً أو الحزبً   

 91أواالنتماءات ما فوق الوطنٌة )العولمٌة أو االنسانٌة(.

عن حالة لبنان كنموذج رافضا االنتماء الطابفً  92للبنانً  الشٌخ علً األمٌنفً ذلن ٌمول المفكر ا          

)البدابل التً تطرح الٌوم علٌنا كلبنانٌٌن، خارج خٌار االنتماء إلى لبنان والدولة، هً ومحذرا من خطورت.: 

بدادٌة خٌارات ال أفك حٌاة أو استمرار لها، بل هً أجزاء من مشارٌع كٌانات مذهبٌة متضاّدة، واست

بالضرورة. ففً ممابل االنتماء الوطنً اللبنانً، ٌتمّدم الٌوم خٌار تجاوز الحدود. هذا ما تمّدم. لنا دولة 

 ( .الخبلفة فً العراق والشام وشبٌهاتها لدى دعاة بناء الدولة الدٌنٌة فً المنطمة العربٌة

وكٌانات صافٌة، بذرابع  مضٌفا )إلى هذا النموذج ثمة تسلّل لدعوات االنزواء فً أطر مذهبٌة

 ً  (.الحماٌة والخوؾ، وهذا ما لٌس لاببل للحٌاة أٌضا

: )أن الهوٌة ال تُعطى مرة واحدة وإلى األبد إلى الفرد، بل 93ٌمول الكاتب والروابً أمٌن المعلوؾ        

ً )الهوٌة( لابلة لل تؽٌر والتَّبّدل تتشكل من عدة انتماءات تتبدل وٌختلؾ تراتب عناصرها طوال حٌات. وتالٌا

حسب تؤثٌر اآلخرٌن بشكل أساسً على عناصرها. وأن الفرد ٌمٌل بطبع. فٌما ٌخص تعرٌؾ هوٌت. وتحدٌد 

 .( -إلخ … خطر اإلهانة أو السخرٌة أو التهمٌش أوالممع –انتماب. بؤكثر عناصر هوٌت. عرضة للخطر 

ال فً مولؾ متحٌز ومذهبً ومتعصب مضٌفا )والذي ٌختزل الهوٌة إلى انتماء واحد، ٌضع الرج       

 ومتسلط، وأحٌاناً انتحاري، وٌحولهم فً أؼلب األحٌان إلى لتلة أو إلى أنصار للمتلة.(

نحن نرى ضرورة استخدام والع المشاركة التعددٌة فً إطار التجانس واالنصهار فً تعدد          

الصراع فً اطارها مجلبة للتنافس والفخر  االنتماءات الذي وجب أن ٌإدي للؽنى والثراء، وحتى ألن ٌكون

 واالنجاز.

لد تإدي لبللتتال  94الهوٌة بصراع االنتماء أو بروز هوٌات ما دون وطنٌة أو ما فوق وطنٌة 

أولبلندثار أو النسحاق الهوٌة، وأمامنا نموذج االنبهار باآلخر )كل افرنجً برنجً( ونموذج التبلشً 

                                                           
حساب التنظٌمً فً التجربة الفلسطٌنٌة وخاصة فً انتخابات البلدٌات ٌبرز العامل العشابري على   91

لوابم كلها من حركة فتح  8و فً لرٌة بدٌا من فلسطٌن نزلت  2016والوطنً العام فعلى سبٌل المثال عام 
 تتماتل على انتخابات البلدٌة ضاربة بعرض الحابط االنتماء الحركً ممابل صعود االنتماء العشابري.

 تهّددنا جمٌعنا منشور على الشابكة بتارٌخ  من ممال للسٌد علً األمٌن تحت عنوان: الهوٌّات المذهبٌة 92
أو مولع   noqta.info،  وللمراجعة مولع نمطة وأول السطر2015حزٌران )ٌونٌو(  14األحد 

http://www.metransparent.net 
ومن الممكن  2015، 3أمٌن المعلوؾ، الهوٌات الماتلة، ترجمة نهلة بٌضوندار الفارابً،بٌروت،ط93

-http://www.syrممال عن الكتاب فً مولع )الباحثون السورٌون( الرابط: لبلختصار العودة ل
res.com/article/5242.html 

الهوٌات مادون وطنٌة هً المبلٌة والعشابرٌة والمذهبٌة أما المافوق وطنٌة فهً العولمٌة مثل االسبلموٌة   94
 مطفبة لما دونها.أو المسٌحانٌة أو المومٌة العنصرٌة أو االشتراكٌة أو االنسانٌة ال
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. ما حصل بعد الحملة الفرنسٌة على العالم العربً وبداٌة البعثات الطوعً أو االنسحاق الجبري، ومن

 وعصر الترجمة، ومنها ما حصل تحت ضؽط االحتبلالت االستعمارٌة لببلدنا.

إن االنتماء حٌن الوالدة ال ٌكون إال لؤلم، فهً مدخل الطفل نحو العالم الخارجً من حٌث أنها توفر  

ء وحب واتصال. لكن الطفل بعد أن ٌنمو وٌكبر ونتٌجة تفاعل. مع ل. كل احتٌاجات. من مؤكل ومشرب ودؾ

 البٌبة تتعدد احتٌاجات. وطرق اشباعها فتصبح انتماءات. متعددة وتتؽٌر أولوٌات..

 ٌَ ظاْر اىػٍر إىٕ أةٔ غٍار 

إن الحدٌث عن الهوٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ٌعود بنا إلى أعماق التارٌخ، فحٌن ٌكون الحدٌث عن  

ن تذكر لبابل هذه الببلد التً ما كان لفلسطٌن االرض و الوطن إال أن تعرؾ بها، والعكس بالعكس فلسطٌ

أي أن فلسطٌن تعرؾ بؤبنابها األوابل من المبابل العربٌة الكنعانٌة )الُكنانٌة( والفلستٌة )الفسطٌنٌة( العربٌة، 

 95وبمبابل اللخمٌٌن وؼٌرها من المبابل العربٌة. 

التوراة ومبلحمها الشعرٌة الخٌالٌة لم تستطع المفز عن )الفلستٌٌن=عبٌد اإلل. فلس(  حتى أن اساطٌر 

وأعاد عالم اآلثار االسرابٌلً )اسرابٌل فنكلستاٌن( رسم الصورة المدٌمة بالمول أن لبٌلة بنً اسرابٌل هً 

لة بنً اسرابٌل العربٌة جزء ال ٌتجزأ من الكنعانٌٌن! وهو ما ال تخرج عن. العلوم الحدٌثة حٌن تإكد أن لبٌ

الٌمنٌة المنمرضة هً من العرب البابدة، مضٌفٌن أن ال صلة تجمع من ٌسمون أنفسهم االسرابٌلٌٌن الٌوم 

 بهم، كما ٌجوز المول أن الدٌانة ال تورث بٌن شعوب االرض. 

ت فً إن الهوٌة الجامعة لنا لدٌمة ، وإن كان مفهوم الوطنٌة مفهوم حدٌث ارتبط بعصر المومٌا 

أوروبا الذي تحدى سلطة الكنٌسة ثم الملكٌة الفاسدة، فإننا فً فلسطٌن من الممكن أن نبرز الكثٌر من 

الشخصٌات التً تركت أثرها على الشخصٌة والكٌانٌة والهوٌة الفلسطٌنٌة )الحدٌثة( ولكننا سنمصر حدٌثنا 

 على ثبلثة كبار .

فلسطٌن الٌوم شكلها الجؽرافً أول من رسم ٌعتبر األمٌر ظاهر العمر الزٌدانً الذي أعطً  

الحدود، أو لاربها، وإن توسع للٌبل أو ضالت مع. الجؽرافٌا ، فهو الفلسطٌنً الذي استطاع ان ٌحكم مملكة 

فً ظل مظالم الدولة العثمانٌة وسطوتها فجلب النماء  18عاما فً المرن 60أوجمهورٌة فلسطٌن ألكثر من 

  واالزدهار والتمدم للببلد.

وٌعد عز الدٌن المسام العربً السوري الفلسطٌنً من الشخصٌات الهامة التً كان لها الدور فً  

الفرنسٌة، وأعطى النضال الفلسطٌنً إطاره  –بلورة الوعً الفلسطٌنً المدٌم حٌن مزج. بتجربت. السورٌة 

 المنظم والتعبوي على شكل لجان وألسام واعداد وتاهٌل ونفس استمرارٌة. 

فتح تحٌدا  -ولحركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً –ٌاسر عرفات فهو ٌعد ببل شن من كان ل. أما  

الفضل الكبٌر فً تمتٌن الكٌانٌة )الكٌانٌة عبر  – 1965وللثورة الفلسطٌنٌة عامة تلن التً انطلمت عام 

                                                           
للمراجعة المتؤنٌة فً ذلن لكتب المفكر فاضل الربٌعً وفرج هللا صالح دٌب وزٌاد منى وكمال الصلٌبً   95

 وأحمد الدبش وؼٌرهم الكثٌر.
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خصٌة الوطنٌة، منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة التً أنشؤها أحمد الشمٌري رؼما عن انؾ العرب( وإبراز الش

 فٌما لعب. المخٌم واللجوء والنكبة من دور، وفٌما لعبت. الثورة من دور.

كما كان لٌاسر عرفات أن جعل من الرموز كٌانات حٌة تشٌر كلما سار الى فلسطٌن من الكوفٌة   

التمٌز  التً لفت العالم إلى البدلة الكاكٌة الى خرٌطة فلسطٌن، الى كل الشعارات والنداءات التً كرست

للوطنٌة الفلسطٌنٌة فً إطار العمك العربً الواحد، فؤنتم )شعب الجبارٌن( وانتم )الشعب الذي ٌسبك لٌادت.( 

وانتم من ٌجب أن ٌردد كما كان ٌمول: )بالروح بالدم نفدٌن ٌا فلسطٌن بدال من بالروح بالدم نفدٌن ٌا أبو 

اء بالمبلٌٌن( ومنكم )سٌرفع شبل أو زهرة علم عمار(، وأنتم من أمتكم لوافل )على المدس راٌحٌن شهد

 فلسطٌن فوق مآذن وكنابس وأسوار المدس(.
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 .وغيً اٙثار اىٍصخد األكصٕاىلدس و-15

المسجد األلصى )البعض ٌطلك علٌ. اسم: الحرم المدسً الشرٌؾ( فً مدٌنة المدس العربٌة  

لمسّورة: عندما نمول )المسجد األلصى المبارن( تختلط األمور فً أذهان الفلسطٌنٌة هو كل الساحة ا

المسلمٌن، فمنهم من ٌعتبر أن األلصى هو ذلن البناء ذي المبة الذهبٌة، والبعض اآلخر ٌظن أن األلصى 

المبارن هو ذلن البناء ذي المبة الرصاصٌّة السوداء. ولكن مفهوم األلصى المبارن الحمٌمً أوسع من هذا 

 وذان.

ٌمع المسجد األلصى المبارن على تلة فً الزاوٌة الجنوبٌة الشرلٌة من مدٌنة المدس المدٌمة المسّورة 

)البلدة المدٌمة( والتً تمع فً شرلً المدس فً الضفة الؽربٌة. والمسجد األلصى ل. سور أٌضاً وهو على 

  .ألؾ متر مربع( 144دونم ) 144شكل مضلّع ؼٌر منتظم مساحت. حوالً 
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 ٌرخٔٗات اىٍصخد األكصٕ 

لبة الصخرة المشرفة، )المعلم ذو المبّة الذهبٌة( والموجودة فً مولع الملب بالنسبة للمسجد األلصى 

 )وٌستخدم اآلن كمصلى للنساء ٌوم الجمعة(.

السوداء، المصلى الِمبِلً )المسجد الجنوبً أو مبنى المسجد األلصى المؽطى(، ذي المبة الرصاصٌة 

 والوالع ألصى جنوب المسجد األلصى، ناحٌة )الِمبلة(

معلم آخر، ما بٌن مساجد، ومباٍن، ولباب، و ُسبُل )جمع سبٌل( مٌاه،  200فضبلً عن نحو 

ومصاطب، وأرولة، ومدارس، وأشجار، ومحارٌب، ومنابر، ومآذن، وأبواب، وآبار، ومكتبات وساحات، 

ك عنها من لجان: لجنة الزكاة، لجنة التراث االسبلمً، دور المران ومكاتب لدابرة األولاؾ وما انبث

والحدٌث، خلوات ؼرؾ األبمة، مبانً المسجدٌن الكبٌرٌن، وحراس المسجد األلصى، ومخفر الشرطة، 

 ومركز االسعاؾ والطواريء والدفاع المدنً واالطفاء.

و: ))كل مادار حوله السور إذن نمول بوضوح أن المسجد األلصى )أو الحرم المدسً الشرٌف( ه

 الف متر مربع، هو المسجد األلصى المبارن بمبانٌه وساحاته وأسواره.((. 144ُدنُما، أو 144بمساحته 

 أٍْ٘ث ٌػرفث ذدود األكصٕ

من دخل حدود األلصى، فؤدى الصبلة، سواء تحت شجرة من أشجاره، أو لبة من لباب.، أوفوق 

بة مصطبة، أو عند رواق، أو فً داخل ل

الصخرة، أو المصلى المبلً، فٌحصل 

على مضاعفة األجر إن شاء هللا. ولد 

وردت عدة أحادٌث فً أن الصبلة فٌ. 

صبلة )وبعضها  500أو 1000تعدل 

( من ؼٌره من  100أو 250ٌمول تعدل 

المساجد سوى مسجد مكة )الحرم المكً( 

 والمدٌنة )المسجد النبوي الشرٌؾ(. 

الصبلة  عن أبً الدرداء:لال علٌ.

فضل الصبلة فً المسجد »والسبلم: 

الحرام على ؼٌره مابة ألؾ صبلة وفً 

مسجدي ألؾ صبلة وفً مسجد بٌت 

 -أخرج. البزار« الممدس خمسمابة صبلة

 96.( لال هذا إسناد حسن4142)-البحر

                                                           
 http://iswy.co/e14pdfرابط المادة:  الحدٌث الشرٌؾ على مولع طرٌك االسبلم:  96
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 وَوردت أحادٌث أن الصبلة فٌ. خٌر من الدنٌا وما فٌها وأن. سبب لمحو جمٌع الخطاٌا أٌضاً.

الجدٌر بالتنوٌ. إلى أن. لم ٌطرأ أي تؽٌٌر على حجم مساحة المسجد األلصى عبر فترات التارٌخ  من

اإلسبلمً المتعالبة وحتى ٌومنا هذا . ولد حفظ هللا تعالى حدود هذا المسجد فلم ٌتعداه أحد من الناس إلى أن 

 ا نراه الٌوم.لام األٌوبٌون والممالٌن بترسٌخ الحدود وأكملوا سور المسجد األلصى كم

 

ِٖ؟ 
ُ
 ٌَ ةِٕ اىٍصخد األكصٕ؟ وٌخٕ ة

حسب الرواٌة االسبلمٌة المتداولة أن المسجد األلصى هو ثانً مسجد وضع فً األرض منذ أٌام آدم 

 ألؾ متر مربع(: 144علٌ. السبلم، )بمساحة 

 أول من خط حدود المسجد األلصى -كما المروٌات االسبلمٌة  –آدم علٌ. السبلم 

ٌث الشرٌؾ أن المسجد األلصى المبارن هو ثانً مسجد وضع فً األرض، عن أبً ذر فً الحد

الؽفاري، رضً هللا تعالى عن.، لال: للت ٌا رسول هللا أي مسجد وضع فً األرض أوال؟ لال:" المسجد 

 الحرام" ، لال: للت ثم أي؟ لال:" المسجد األلصى"، للت: كم كان بٌنهما؟ لال:"أربعون سنة، ثم أٌنما

 أدركتن الصبلة فصل.، فان الفضل فٌ.." )رواه البخاري(.

وٌمال فً مروٌات المسلمٌن أن أول من بناه هو آدم علٌ. السبلم ، اختط حدوده بعد أربعٌن سنة من 

إرساب. لواعد البٌت الحرام، بؤمر من هللا تعالى، دون أن ٌكون لبلهما كنٌس وال كنٌسة وال هٌكل وال معبد. 

 هاء أن المبلبكة هم أول من بنوا المسجد األلصى.وذكر بعض الفم

أن الثابت المادي ال ٌصدق على رواٌات  -كما أشرنا سابما-وٌذكر علماء التارٌخ واآلثار حدٌثًا

التوراة مطلما من مثل البناء للهٌكل سواء األول أو الثانً ومن ٌسمونهم ملون التوراة مثل داوود وسلٌمان 

المدس من حٌث الجؽرافٌا، واألحداث المضخمة. فبل دلٌل مطلمًا فً أرض وأدوارهما فً فلسطٌن أو 

 فلسطٌن الٌوم على ذلن.

ولنا أن نعرؾ أن اإلسراء والمعراج واضح المعالم للرسول علٌ. أفضل الصبلة والسبلم، وما أكده    

 97هم.بناء عمر بن الخطاب للمكان، وتبله الخلٌفة عبدالملن بن مروان وابن. الولٌد ومن تبل

وحدٌثًا فإن منظمة "الٌونسكو" رفضت أي عبللة للٌهود بالمسجد األلصى المبارن، ورفضت إطبلق 

 التسمٌة الٌهودٌة "جبل الهٌكل" على األلصى.

                                                                                                                                                                                           

 
كان آخر للمسجد األلصى، ومنهم الكاتب ٌوسؾ زٌدان الذي كل الدالبل تإكد نمضها لمزاعم البعض بم  97

  شط كثٌرا بالموضوع.
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وأشادت دابرة األولاؾ اإلسبلمٌة فً المدس المحتلة ببماء منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلوم 

وص المسجد األلصى المبارن وحابط. الؽربً، ورفض جمٌع والثمافة )ٌونسكو( على مولفها بخص

 .إجراءات االحتبلل التً تمّس بمكانتهما

ووفك بٌان األولاؾ، فإن لرار الٌونسكو أكد المحافظة على اعتماد تسمٌة المسجد األلصى 

أٌة تسمٌة المبارن/الحرم المدسً الشرٌؾ كمترادفتٌن، وذلن فً جمٌع الفمرات ذات العبللة، وعدم استخدام 

 98خاطبة، واعتبار الحابط الؽربً )حابط البراق( وتلة وباب الـمؽاربة جزءا ال ٌتجزأ من..

  

 مجّسم الهٌكل المزعوم

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
أنظر بٌان األولاؾ بالمدس، ولرار الٌونسكو على الشابكة، حٌث تبنت منظمة "الٌونسكو" التابعة لؤلمم   98

حٌث أصدرت لرارا ٌإكد أن المسجد  18/10/2016المتحدة عدٌد المرارات بشؤن المدس، ومنها فً 
 ."لصى فً المدس "تراث إسبلمًاأل

وفً التفاصٌل، ألّر المجلس التنفٌذي لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والثمافة والعلوم )الٌونٌسكو( مشروع 
لرار عربً كانت إحدى لجان المجلس صوتت علٌ. سابما، وٌطالب المرار "إسرابٌل" بولؾ االنتهاكات ضد 

 .1967رٌخً الذي كان لابماً لبل العام المسجد األلصى والعودة إلى الوضع التا
وٌإكد مشروع المرار الذي تم تبنٌ. لٌصبح لراراً نافذاً أن المسجد األلصى هو مولع إسبلمً ممدس وأن 
ساحة البراق وباب الرحمة وطرٌك باب المؽاربة أجزاء ال تتجزأ من. وٌجب على "إسرابٌل" أن تسمح 

 ٌانتها.لدابرة األولاؾ اإلسبلمٌة األردنٌة بص
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 اىٍصخد األكصٕ واٙثار

إن وجود أحجار تعود للفترة الرومانٌة فً جدار األلصى ٌنمض الرواٌات التوراتٌة فٌما ٌسمون.   

ق.م( فً  3000) 100ضبل عن ذلن، فإن العثور على آثار تعود للفترة العربٌة الٌبوسٌة. ف99الهٌكل لسلٌمان

ق.م ( ولبل  1900أسواره تدل بشكل لاطع على أن المكان بمنشآت. كان لابما حتى لبل بعثة إبراهٌم )

 موسى وعٌسى علٌهم السبلم.

الِمبلً ولبة الصخرة والمآذن أما المعالم الحالٌّة داخل حدود المسجد األلصى المبارن مثل المسجد 

 والمباب والمصلٌات والمحارٌب واألسبلة وؼٌرها فهً من بناء المسلمٌن بعد الفتح اإلسبلمً.

)الذي ٌسمٌ. البعض خطؤ المسجد األلصى كما ٌخطًء اآلخرون بافتراض أن لبة  والمسجد الِمْبِلً

ًّ المسجد الصخرة هً المسجد األلصى( فهو الجامع المسموؾ الذي تعلوه ل بّة رصاصٌة، والوالع فً جنوب

األلصى فً جهة الِمبلة، ومن هنا جاءت تسمٌت. بـ "الِمبلً". وٌُعتبر هذا الجامع المصلّى الربٌس الذي ٌخطب 

فٌ. الخطٌب فً صبلة الجمعة، كما أنّ. ٌُعتبر المصلّى الربٌس للرجال داخل المسجد األلصى حٌث ٌمؾ 

 والمنبر الربٌسان. اإلمام، وحٌث ٌوجد المحراب 

والبناء الحالً ٌعود للعصر األموي، حٌث بَدأ العمل على تجدٌد بناب. الخلٌفة عبد الملن بن مروان، 

م، وكان فً األصل 714-705هـ الموافك  96-هـ 86وأتّم. ابن. الخلٌفة الولٌد بن عبد الملن بٌن عامً 

زل أّدت لتصّدع.، واختُِصرت أرولت. فً عصر روالًا، ثم أًعٌد ترمٌم. بعد تعّرض. لزال 15مكونًا من 

 أرولة. 7الخلٌفة الفاطمً الظاهر إلعزاز دٌن هللا إلى 

أرولة فً كل جانب. وللجامع لبّة مرتفعة  3وفً ولتنا الحالً ٌتكّون من رواق كبٌر فً الوسط و 

الرصاص. وتبلػ مساحة داخلٌة مصنوعة من الخشب، تعلوها المبّة الربٌسة الخارجٌّة والُمؽّطاة بؤلواح 

م، على اختبلؾ ٌسٌر بٌن طول ضلع. الشرلً 55م وعرض. 80دونمات، طول.  4الجامع حوالً 

 101مصّل. 5500بابًا، وٌتّسع إلى حوالً  11والؽربً، ول. 

 

 

 

                                                           
عندما نذكر اسم سلٌمان او اسم داوود مجرًدا، فإن. نسبة لهما فً التوراة حٌث ٌعتبرون ملوكا، بٌنما   99

 نحن المسلمون نعتبرهم أنبٌاء علٌهم السبلم، بالطبع مع فارق الرواٌتٌن المهول.
ٌٌن، والكنعانٌٌن ٌشار الى بنً بوس أو ٌبوس كمبابل عربٌة لدٌمة لطنت فلسطٌن مع العرب الفلسطٌن 100 

  وؼٌرها من لبابل المنطمة العربٌة. )تعد ببلد الشام منطمة شمال الجزٌرة(
 معالم المسجد األلصى فً "الموسوعة الحرة" على الشابكة.  101
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اىٍصخد األكصٕ أم "اىٓ٘هو"!؟
102 

حول ما ٌسمون. "الهٌكل" 
مكان المسجد األلصى ٌمول 
اب المإرخ زٌاد منى أن :الخط

اإلسبلمً ما زال أسٌر مفردات 
الخطاب "الصهٌونً". من 
المصطلحات التً ٌستخدمها 

اإلسبلمً هو -الخطاب العربً
"هٌكل سلٌمان" أو "الهٌكل 
الثانً" وٌبوس". وأضاؾ أن 
علماء األثار وجدوا فً حفرٌاتهم 
ما ال ٌمل عن ستة هٌاكل مختلفة 
فً المشرق العربً، من جزٌرة 

مصر، إلى بلدة الفٌلة فً صعٌد 
 الدامور فً لبنان". 

وٌوضح أن: "أحد هذه 
الهٌاكل هو الهٌكل )المعبد( الذي 
 70دمره الرومان حوالً عام )

م( فً المدس. وحسب الحفرٌات 
اآلثارٌة لعلماء آثار من مختلؾ 
الجنسٌات، ومن بٌنهم علماء أثار 
اسرابٌلٌٌن وأوروبٌٌن، ومن 
مختلؾ جنسٌات العالم، من بٌنهم 
عالمة اآلثار البرٌطانٌة كاثلٌن 
كٌنون، التً أثبتت عدم وجود ما 
ٌسمى )بـهٌكل سلٌمان( رؼم 
كونها من أصحاب مدرسة 

 103.التوراة"

ٌمول المإرخ والباحث أحمد الدبش: ٌعتمد أن "هٌكل سلٌمان، أو معبد المدس، أو "بٌت هممداش" 
ؾ باسم "الهٌكل األول" الذي بناه الملن سلٌمان )بٌت الممدس( أو "المعبد" حسب التسمٌة الٌهودٌة المعرو

علٌ. السبلم، بنً حسب االعتماد فً المرن العاشر لبل المٌبلد، ومصدرنا الربٌسً لفرضٌة وجود هذا 
المعبد، هو العهد المدٌم/التناخ والعهد الجدٌد. وأضاؾ أن الكتاب الممدس وحده، ٌزعم دون وجود دلٌل 
                                                           

 2018بكر أبوبكر وعلٌان الهندي، االطماع االسرابٌلٌة فً المسجد األلصى، بحث   102
موم بها االسرابٌلٌون أسفل مدٌنة المدس المدٌمة فً محاولة لتزوٌر زٌاد منى، التنمٌبات المحمومة التً ٌ 103

 .7/2010التارٌخ، مجلة الكشكول، 
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بناء هٌكل ثابت للرب بدل خٌمة الشهادة المتنملة، حٌث ذكر "هَكَذا لَاَل  أثري، أن داود هو صاحب فكرة
ٌٍْت ُمْنذُ ٌَْوَم أَْصعَْدُت بَنًِ إِْسَرابِ  ٌْتًا ِلُسْكنَاَي؟ ألَنًِّ لَْم أَْسُكْن فًِ بَ : أَأَْنَت تَْبنًِ ِلً بَ بُّ ٌَل ِمْن ِمْصَر إِلَى هَذا الرَّ

ٌَْمٍة َوفًِ َمْسَكٍن"  سفر َصموبٌَل الثَّانً  ) اْلٌَْوِم، بَْل ُكْنُت أَِسٌُر فًِ  (."6-5: 7َخ

وٌضٌؾ الدبش الى ما سبك أن.:"من الناحٌة األثرٌة، لٌس فً ببلدنا فلسطٌن كلها أٌة إشارة إلى 
ً لدي أهل االختصاص من علماء اآلثار الذٌن حاولوا العثور  وجود هٌكل سلٌمان، وهذا أمر معروؾ تماما

، ً مولع المسجد األلصى )الحرم الشرٌؾ( بالمدس، ولم ٌفلحوا، ولن ٌفلحوا ألبسط األسبابعلى أثر واحد ف
ً على ببلدنا فلسطٌن، بل ولٌس هنان ألل دلٌل على أن. وطا أرضها فً  وهو أن سلٌمان لم ٌُملن ٌوما

 104زمان.."
اآلثار لٌس هنان فً هذا الصدد، ٌمول أوسشكٌن، أستاذ اآلثار فً جامعة تل أبٌب :"من منظور علم  

ما ٌمكن معرفت. عن جبل الهٌكل فً المرنٌن العاشر والتاسع ق.م". وٌدحض "توماس ُطمسن" فً كتابِِ. 
"الماضً الخرافً )التوراة والتارٌخ(، مفهوم بناء هٌكل سلٌمان، بوصِفِ. مركزاً لعبادة ٌهوه، لاببلً :تلن 

مً، إننا نعرفها فمط كِمصَّة، وما نَعرف.ُ حول هذه الصور ال مكان لها فً أوصاؾ الماضً التارٌخً الحمٌ
عنا على معاملتها، كما لو أنها تارٌخٌَّة  105«.الِمصص، ال ٌُشّجِ

وٌمكن الرجوع لعلماء اآلثار األجانب واالسرابٌلٌٌن أٌضا أمثال: "داٌفد أوسشكٌن" و"جٌن كاهل" 
الهٌكل األول، أو الثانً فً فلسطٌن  و"ناٌلز لمكة" و"رفكا جونٌن" التً تإكد عدم وجود أي دلٌل على

 106أوالمدس، بصٌػ مختلفة.
داٌفٌد أوسشكٌن"، أستاذ اآلثار فً جامعة تل أبٌب، كنموذج لهإالء: "من منظور علم اآلثار ٌمول "

لٌس هنان ما ٌمكن معرفت. عن جبل الهٌكل فً المرنٌن العاشر والتاسع لبل المٌبلد "، أي الزمن المزعوم 
  107زمن داود وسلٌمان.-لبناء الهٌكل
"إن النصوص >الكتابٌة< ذات :أمٌحاي مازار"، أستاذ اآلثار فً الجامعة العبرٌة فً المدسٌمول:" 

الصلة بداوود وسلٌمان هً بالتؤكٌد إبداع أدبً من نوع لصص المبلحم البطولٌة التً تضم لصًصا خٌالٌة 

                                                           
 27/7/2017أحمد الدبش فً دراست. اختبلق هٌكل سلٌمان والمنشورة ضمن مدونات الجزٌرة فً   104

 .2013ولمراجعة كتاب. الهام: اختطاؾ اورشلٌم،الناٌا للدراسات والنشر والتوزٌع،
 استنادا لبحث أحمد الدبش السابك اإلشارة ل..  105
حسب علماء التارٌخ واألركٌولوجٌا فإن المدس فترة بناء ما ٌسمى الهٌكل االول كانت لرٌة زراعٌة   106

شخص! فبل ٌمكن أن تكون حاضنة لمثل "الهٌكل" الضخم  1500بالػ فمط من  300صؽٌرة ٌسكنها 
 الموصوؾ بالتوراة.

107David Ussishkin, "Archaeology of the Biblical. Period: On Some 
Questions of Methodology and Chronology of the Iron Age", in 
Understanding the History of Ancient Israel- Proceedings of the British 

Academy (Vol. 43-2007), p. 138  
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، ٌعنً خرافات 108فً تارٌخ إسرابٌل" وأخرى ذات دوافع أٌدٌولوجٌة بهدؾ تمجٌد عصر ذهبً مفترض
 109وأساطٌر.
هذا من شؤن ما ٌسمى الهٌكل األول، أما الهٌكل الثانً فالعلماء ٌشككون بصاحب الرواٌة وهو  

"عزرا"، وٌعتبره الكثٌرون شخصٌة مخترعة ووهمٌة، فبل هٌكل ثانً أٌضا، والموضوع مجرد اختراع 
هٌكل رومانً بناه هٌرود العربً األدومً لكل األدٌان فً لتارٌخ مفترض، واآلثار الموجودة هً لمعبد/

 110عهده.
   

وعند الطابفة السامرٌة فً نابلس ٌخرج سفر الملون الذي ٌتحدث عن بناء سلٌمان الهٌكل من دابرة 
سفرا ٌتضمنها كتاب  39معتمداتهم واستتباعا هذا الهٌكل نفس.. )ال ٌعترفون إال باألسفار الخمسة األولى من 

 نابلس فمط.  -اخ الٌهودي( ،وٌعتبرون البركة الربانٌة مضفاة على جبل جرزٌمالتن
 

من الناحٌة اإلسبلمٌة،ال نجد أي دلٌل فً كل سور المرآن الكرٌم التً تتحدث عن داود وابن. سلٌمان 
 علٌهما السبلم، أو حتى تلمٌح على وجود مثل هذا الهٌكل/المعبد المزعوم فً ببلدنا فلسطٌن. 

مٌبلدي لم ٌكن بها أي أثر لمعبد  636على ذلن، عندما فتح المسلمون بٌت الممدس عام عبلوة 
ً من وثٌمة األمان التً أعطاها أمٌر المإمنٌن عمر بن  ٌهودي، بل وال حتى ٌهود ممٌمٌن. وٌبدو ذلن جلٌا

ً ٌمول :"أال ٌسكن بإٌلٌاء )المدس(  معهم أحد من الخطاب )رضً هللا عن.( ألهل إٌلٌا، التً تضمنت نصا
 111الٌهود". 

                                                           
108   Amihi Mazar, "Remarks on Biblical Traditions and Archaeological 
Evidence Concerning Early Israel", in William G. Dever and Seymour Gittin 
(editors), Symbiosis, Symbolism and the Power of the Past: Canaan, 
Ancient Israel and their Neighbors from the Late Bronze Age through 

Roman Palestina (Eisenbrauns, 2000), p. 89.   
وٌمكن الرجوع ل"جونار لبمان" األستاذ فً جامعة بن ؼورٌون فً ذات الصدد، والمصادر   109

 باالنجلٌزٌة، وهذه اإلشارة من بحث أ.د.عصام سخنٌنً المعنون: الهٌكل بٌن األسطورة وحمابك التارٌخ.
ة موثمة منشورة على الشابكة، أ.د.عصام سخنٌنً، الهٌكل بٌن األسطورة وحمابك التارٌخ، دراس  110
 17ص
هـ كتابا 638كتب الخلٌفة عمر بن الخطاب ألهل إٌلٌاء )المدس( العربٌة عندما فتحها المسلمون عام  111 

أّمنهم فٌ. على كنابسهم وممتلكاتهم، واشترط أال ٌسكن أحد من الٌهود الدٌانة معهم فً المدٌنة. ولد اعتبرت 
 لوثابك فً تارٌخ المدس وفلسطٌن. ونص العهدة العمرٌة جاء كالتالً: العهدة العمرٌة واحدة من أهم ا

هذا ما أعطى عبد هللا، عمر، أمٌر المإمنٌن، أهل إٌلٌاء من األمان.. أعطاهم أماناً -بسم ميحرلا نمحرلا هللا
هدم، وال ألنفسهم وأموالهم ولكنابسهم وصلبانهم وسممها وبرٌبها وسابر ملتها.. أن. ال تسكن كنابسهم وال ت

ٌنمص منها وال من حٌِّزها وال من صلٌبهم وال من شًء من أموالهم، وال ٌُكرهون على دٌنهم، وال ٌضاّر 
 .أحد منهم، وال ٌسكن بإٌلٌاء معهم أحد من الٌهود

وعلى أهل إٌلٌاء أن ٌُعطوا الجزٌة كما ٌُعطً أهل المدابن. وعلٌهم أن ٌُخِرجوا منها الروم واللصوص. فمن 
هم فإن. آمن على نفس. ومال. حتى ٌبلؽوا أمنهم. ومن ألام منهم فهو آمن، وعلٌ. مثل ما على أهل خرج من

إٌلٌاء من الجزٌة. ومن أحب من أهل إٌلٌاء أن ٌسٌر بنفس. ومال. مع الروم وٌخلً بٌَِعهم وصلبهم، فإنهم 
د وعلٌ. مثل ما على أهل إٌلٌاء آمنون على أنفسهم وعلى بٌَِعهم وصلبهم حتى ٌبلؽوا أمنهم. فمن شاء منهم لع

من الجزٌة. ومن شاء سار مع الروم. ومن شاء رجع إلى أهل.، فإن. ال ٌإخذ منهم شًء حتى ٌحصد 
 .حصادهم
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وٌتضح جلٌاً من هذا النص أن. لم ٌكن هنان أي ٌهودي فً المدس. إضافةً إلى أن عمر بن الخطاب 
)رضً هللا عن.(، وهو أكثر العادلٌن على وج. األرض لو علم أن هنان لدسٌّة لمدٌنة المدس عند الٌهود لما 

إلٌ. من عدم وجود هٌكل سلٌمان المزعوم فً ببلدنا  نص على ذلن فً العهدة الشهٌرة، وهذا ٌإكد ما ذهبنا
 فلسطٌن.
 

ومن الناحٌة الجؽرافٌة، ال ٌوجد فً فلسطٌن ما ٌسمى )جبل مورٌا(. لكن سفر أَْخبَاِر األٌََّاِم الثَّانًِ 
ّبِ فًِ أُوُرَشِلٌَم، فًِ َجبَِل اْلُمرِ   ( ٌمول "1: 3) ٌِْت الرَّ ٌَْماُن فًِ بِنَاِء بَ ٌُْث تََراَءى ِلَداُوَد أَبٌِِ.". َشَرَع ُسلَ ٌَّا َح

112 
على التزٌٌؾ الحاصل من اختبلط األسماء  113حٌث أكدت عالمة اآلثار اإلسرابٌلٌة "رفكا ؼونٌن"

حٌن ذكرت:"إن إحبلل جبل مورٌا حٌث بنً سلٌمان المعبد، محل أرض مورٌا، هو تعبٌر جؽرافً ؼامض، 
األول، ألن. لم تجِر أي أشارة إلى جبل مورٌا، فً أي من  ال ٌمكن أن ٌكون لد حدث خبلل فترة الهٌكل

 األسفار باستثناء سفر أخبار الٌوم... وسفر األٌام كتاب متؤخر. 
وهو عمل محرر ٌنفً زمن ما بعد العودة من المنفً فً بابل. وعلٌ.، ٌبدو أن إحبلل جبل مورٌا 

ذلن على الهٌكل الذي كان لد بنً حدٌثاً محل أرض المورٌا كان ممصود ب. سبػ هٌكل سلٌمان، وأكثر من 
]الهٌكل الثانً[." إذن لم ٌكن ثمة هٌكل فً فلسطٌن ٌعرؾ باسم هٌكل سلٌمان، ألن لصة بناء الهٌكل ؼٌر 

 لابلة للتصدٌك، وإنها مجرد اختبلق توراتً.
التٌار أما المفكر والباحث العربً فاضل الربٌعً، فمد ذكر فً كتاب. "المدس لٌست أورشلٌم" أن "

التوراتً فً علم اآلثار والدراسات التارٌخٌة الذي كّرس أكذوبة أن المدس هً نفسها أورشلٌم، سوؾ 
ٌصطدم بجدار صعب من الحمابك التً ٌصعب تخطٌها، ومن بٌن هذه الحمابك أن. ال دالبل تارٌخٌة تإكد أن 

                                                                                                                                                                                           

وعلى ما فً هذا الكتاب عهد هللا وذمة رسول. وذمة الخلفاء وذمة المإمنٌن، إذا أعطوا الذي علٌهم من 
هد على ذلن: خالد بن الولٌد وعبد الرحمن بن عوؾ ش .كتب وحضر سنة خمس عشرة هجرٌة .الجزٌة

  ".وعمرو بن العاص ومعاوٌة بن أبً سفٌان
الرواٌة الٌهودٌة: ٌعتمد الٌهود أن المسجد األلصى الممام على )ما ٌسمون. ببل دلٌل جبل مورٌا( هو 112.

  . ابن. إسحاق"هار هبٌت" )جبل البٌت( "مسكن الرب" ، والمكان الذي حاول فٌ. إبراهٌم التضحٌة ب
حسب نفس المعتمدات التوراتٌة فإن اإلنسان األول خلك فً جبل مورٌا مركز العالم. وتفٌد نفس الرواٌة أن 
الملن داوود علٌ. السبلم )ٌعتبرون. فً التوراة ملكا ال نبٌا( اشترى لطعة األرض بخمسٌن "شٌمل" من 

وت العهد". وبذلن ٌكون الملن داوود مإسسا للعمل أرفانة الٌبوسً وبنى فٌ. "مذبحا للرب" وأحضر إلٌ. "تاب
لبل المٌبلد.  1006الربانً فً المكان وبانً العبللة بٌن "شعب إسرابٌل " و"هار هبٌت" فً المدس عام 

  . وألن الهٌكل لم ٌنتهً فً عهده لام ابن. سلٌمان بتكملت.
سبً الٌهود. ؼٌر أن. تم بناء ما ٌعتمدون. لبل المٌبلد لام نبوخذ نصر البابلً بتدمٌر الهٌكل و 586فً عام 

لبل المٌبلد. لكن الرومان دمروه  515الهٌكل الثانً بعد أن رخص للٌهود بذلن الملن الفارسً كورش عام 
  . مٌبلدي 70مرة أخرى عام 

ذا ٌدعً الٌهود الٌوم أن بماٌا ما ٌطلمون علٌ. "الهٌكل" األول والثانً موجودة أسفل المسجد األلصى، وله
السبب تجري الحفرٌات أسفل. من أجل الكشؾ عن بماٌاه. ؼٌر أن الحفرٌات التً أجرٌت فً المكان منذ ذلن 
الولت وحتى هذا الٌوم لم تكشؾ عن أٌة أثار للدٌانة الٌهودٌة فً المكان أو فً محٌط. األمر الذي ٌدحض 

.  ، وكل ما كشؾ عن. هو أثار إسبلمٌةالدٌنٌة الٌهودٌة، أو الصهٌونٌة فً هذا المجال-الرواٌة التارٌخٌة
 فً المسجد األلصى. وٌمكن مراجعة علٌان الهندي وبكر أبوبكر فً: األطماع اإلسرابٌلٌة المستمبلٌة

 
للنظر فً بحث الكاتب أ.د. عصام سخنٌنً المعنون:الهٌكل بٌن األسطورة وحمابك التارٌخ،كلٌة اآلداب   113

 ن(والعلوم ـ جامعة البترا الخاصة )عما
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راة فً النص العبري تتحدث عن المدس هً ذاتها أورشلٌم، حتى من داخل النص التوراتً نفس.، ألن التو
بجؽرافٌة أخرى اسم. جبل لََدس، وهذا أمر ٌشب. تماما أن  مدٌنة دٌنٌة اسمها أورشلٌم، وعن مكان آخر

ٌصؾ أحد الجؽرافٌٌن مدٌنة مكة، وفً مكان آخر فً وصف. ٌتحدث عن جبل أحد، وبكل تؤكٌد فجبل أحد 
دث عن مدٌنة دٌنٌة، وعن مكان آخر بجؽرافٌة مختلفة، لٌس مكة، هذا هو الوضع عٌن. فً التوراة، فهً تتح

 114وتمول عن. إن. "جبل" ولٌس مدٌنة."
النص التوراتً ال ٌتضمن إشارة أو كلمة أوتلمٌحاً إلى أن المدس هً أورشلٌم، والحفرٌات التً لام   

نزي( و"نٌل آشر بها علماء اآلثار اإلسرابٌلٌون، وآخرهم "إسرابٌل فلنكشتاٌن" )المختص فً العصر البرو
سٌلبرمان"، و"زبٌؾ هٌرتزوغ" أعلنوا نتابج أبحاثهم، وأكدوا أن. ال وجود ألي أثر عبري فً فلسطٌن ٌدل 

 .115على الرواٌة التوراتٌة
وتؤكٌدا على الرواٌة اإلسبلمٌة تبنت منظمة الثمافة والعلوم الٌونسكو عدة لرارات من ضمنها لرارا 

، ونفت وجود ارتباط 116أكدت فٌها على عروبة وإسبلمٌة المكان -ماالذي أشرنا ل. ساب- 2016فً عام 
صّوت  2017دٌنً للٌهود بالمسجد األلصى وحابط البراق الذي ٌسمٌ. الٌهود "حابط المبكى". وفً عام 

المجلس التنفٌذي للٌونسكو على لرار ٌإكد لرارات المنظمة السابمة باعتبار "إسرابٌل" محتلة للمدس، 
 .إسرابٌل" علٌهاوٌرفض سٌادة "

كما اعتمدت لجنة التراث العالمً التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثمافة "الٌونسكو" 
المنعمد فً العاصمة البحرٌنٌة المنامة، لرارٌن هامٌن باالجماع  42( خبلل اجتماعها الـ 26/6/2018)

الحفاظ على البلدة المدٌمة من المدس  حول مدٌنتً المدس والخلٌل المحتلتٌن، ٌنص األول بضرورة
وأسوارها، وٌطالب سلطات االحتبلل بالكؾ عن االنتهاكات التً من شؤنها تؽٌٌر الطابع الممٌز للمدٌنة، 
وعلٌ. ٌبمً المرار المدٌم للمدس وأسوارها مدرجة على البحة التراث العالمً المهدد بالخطر. والثانً، 

مة من الخلٌل، التً ستبمى، بسبب االنتهاكات اإلسرابٌلٌة، على البحة التراث ٌطالب بالحفاظ على البلدة المدٌ
 العالمً المهدد بالخطر.

 

 

 

 

                                                           
، وحتى عمل. 2007الربٌعً فاضل، "فلسطٌن المتخٌلة"، صدر فً مجلدٌن عن دار الفكر بدمشك عام  114

األضخم "إسرابٌل المتخٌلة" الذي نشر مإخرا عن دار رٌاض نجٌب الرٌس فً بٌروت بؤربعة مجلدات، 
دٌنة المدس ٌنفً فٌها المفكر العرالً فاضل الربٌعً المروٌات التارٌخٌة المتعارؾ علٌها حول م

وفلسطٌن، مستندا فً بحوث. إلى التوراة بنسختها العبرٌة ال العربٌة، وٌحاول تعرٌة األطروحات التً 
 تعمل الحكومة اإلسرابٌلٌة على تروٌجها حول "ٌهودٌة الدولة" وفرٌة "أرض اسرابٌل"، وإظهار زٌفها.

توراة مكشوفة على حمٌمتها، مصدر سبك لهما الكتاب الكبٌر: ال سٌلبرمان اسرابٌل فنكلشتاٌن ونٌل آشر 115
 اإلشارة ل..

لمراجعة المرارات المتعلمة بالمدس على مولع وكالة االنباء الفلسطٌنٌة وفا على الرابط   116
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3573 
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 117فٖ اإلدارة اىخِظٍ٘٘ث. 5اىٍلٌٔات ال-16

التخطٌط ، تنظٌم الجهود
118

، التشغٌل
119

 ، التوجٌه، الرلابة

 ٌلدٌث ال ةد ٌِٓا

اإلدارة على اعتبار أن  120على مهمات من المهم ألعضاء وكوادر ولٌادات حركة فتح االطبلع  

التنظٌم السٌاسً ٌموم بعملٌات هً فً مضمونها إدارٌة أي تؤخذ باالعتبار تنظٌم وتخطٌط وتوجٌ. الجهود 

لتحمٌك األهداؾ وتؤخذ باالعتبار تحفٌز وتطوٌر وتدرٌب األشخاص على تحسٌن أداءهم والمٌام بؤعمالهم بما 

 ٌحافظ على المدرة والفعالٌة.

وهً لدرة فً مفهومنا بالتنظٌمات السٌاسٌة ٌعتبر لدرة ضمن مجموعة لدرات، المٌادة ن معنى إ 

، وهذه المدرة تظهر فً فرٌك على استثمار وتحفٌز طالات اآلخرٌن فً حدها األلصى لتحمٌك األهداف

ة من مهام االدارة العمل أو الجماعة او التنظٌم، وإن كانت فً علم االدارة تعتبر الوظٌفة او المهمة الرابع

 بمهمة التوجٌ.. -فً هذه الدراسة-وهً المعبّر عنها هنا

ورؼم اختبلؾ المصطلحات المستخدمة فً علم اإلدارة عن تلن المستخدمة فً علم التنظٌم إال أن.  

ٌكلٌة من المفٌد ذكره لدرة االستفادة من العلوم اإلدارٌة فً الشؤن التنظٌمً خاصة ما ٌتعلك من. بالعبللات اله

 وببناء النشاطات والمتابعة والعبللات االنسانٌة واالتصاالت وؼٌرها.

التنظٌم )المنظمة سنبلحظ اختبلؾ المصطلحات ونشٌر لذلن فً مولع. ، ولكن من المهم اإلفادة ان  

=Organization  ) من األفراد لدٌهم فكر وأهداف مشتركة وٌمومون بأعمال جماعٌة  121جماعةهو

، ما ٌماثل. فً علم اإلدارة الشركة أو المإسسة وإن كان  ة تنظٌمٌة تجمعهم وٌحكمهم لانونمن خالل هٌكلٌ

                                                           
جمة المادة من ترو. مهمات اإلدارة الخمسة فً التنظٌمملؾ لحركة فتح صدر سابما تحت عنوان:  117

األستاذ خالد الحر، وتطوٌر د.عٌسى الكردي ، وتنمٌح وتعدٌل وتصرؾ لجنة التدرٌب وإعداد الكادر فً 

التعببة والتنظٌم بما ٌتوافك مع مصطلحات التنظٌم. المادة األصل من مولع   

http://www.alrehaili.net   

( ، و أبدلناها لتكون )تنظٌم الجهود( فً علم اإلدارة ٌطلك على هذه المهمة أو الوظٌفة مصطلح )التنظٌم 118
أو الهٌكلٌة التنظٌمٌة تمٌٌزا عن استخدامنا لمصطلح التنظٌم فً حركة فتح والتنظٌمات السٌاسٌة عامة بمعنى 

 . Organizationالمنظمة 
فً علم اإلدارة ٌطلك علٌها )التوظٌؾ(، و فً علم التنظٌم ٌطلك علٌها )مهمة( جوهرها عملٌات    119

 اب والعضوٌة والتدرٌب والعموبات وتمٌٌم األداء، حٌث )تشؽٌل( األعضاء ضمن الهٌكلٌة.االستمط
 تسمى فً علم اإلدارة وظابؾ ، ونحن نسمٌها مهمات. 120
الجماعة : شخصٌن أو أكثر بٌنهم تفاعل اجتماعً. والجماعات لسرٌة وطوعٌة والتنظٌمات السٌاسٌة  121

 من الجماعات ذات االنتماء الطوعً.
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الفرق الكبٌر أن الشركات أو المإسسات  تعتبر فً علم التنظٌم=المنظمة تنظٌمات ربحٌة ، ما ال ٌنطبك 

 لحكومٌة.على المإسسات والتنظٌمات األخرى والتً منها الدٌنٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وؼٌر ا

حٌنما ٌظهر مصطلح المدٌر ٌمابل. فً فتح إما المابد أو المسإول التنظٌمً أو الكادر كما ٌمابل كلمة  

الوظٌفة فً اإلدارة كلمة المهمة فً التنظٌم ، ومصطلح التوظٌؾ  ٌمابل. مصطلح االستمطاب أو التشؽٌل 

 التنظٌمٌة عندنا. وٌمابل التنظٌم فً اإلدارة مصطلح )تنظٌم الجهود( أو الهٌكلٌة

من المهم لكل كوادر حركة فتح االطبلع على فروع علم اإلدارة وعلى علم المنظمات أو التنظٌم وها        

 122آملٌن حسن االستفادة للجمٌع. -مع  التنمٌحات الضرورٌة–نحن نمدم هذه المادة مسندة لجهة الترجمة لها 

 ٌدخو: 

أو لد ” ما هً اإلدارة؟ من هو المدٌر؟“ضها إلى ذهنن، وهً لد تسمع هذه األسبلة، أو لد ٌتبادر بع 

أنا موظؾ فمط، فما حاجتً لمعرفة العملٌة اإلدارٌة!؟ ألٌس هذا هو عمل “تمول لنفسن كعامل فً مإسسة 

ولد ٌمول عضو أو كادر التنظٌم وما عبللتً باإلدارة أٌضا؟ فالمادة هم أصحاب  123”.الرإساء والمدراء!؟

 ٌدٌرون التنظٌم. المرار، وهم من

فً الوالع، كلنا مدراء )كلنا فً موالعنا لادة فً التنظٌم(. فمهما ٌكن مولعن أو مهمتن أو وظٌفتن  

وحتى ٌمكنن إدارتها بشكل جٌد، علٌن أن تعً العملٌة 124ٌنبؽً علٌن كثٌرا من الولت إدارة بعض األمور. 

 اإلدارٌة وعناصرها الربٌسٌة ومبادبها العامة.

ول هنا تبسٌط هذه العملٌة، وشرحها بشكل موجز، ٌكفً ألن تتكون لدى الفرد منا صورة لذا سنحا

 عامة عن هذه العملٌة الهامة.

 

 125ٌا ْٖ اإلدارة؟

من المنظور التنظٌمً فإن اإلدارة هً إنجاز أهداؾ تنظٌمٌة من خبلل األفراد وموارد أخرى.  

األهداؾ من خبلل المٌام بالمهمات اإلدارٌة الخمسة  وبتعرٌؾ أكثر تفصٌبل لئلدارة ٌتضح أنها أٌضا إنجاز

 126األساسٌة )التخطٌط، تنظٌم الجهود، التشؽٌل، التوجٌ.، الرلابة(.

                                                           
 .2008ه الممدمة من لجنة التعببة الفكرٌة لحركة فتح فٌالعام هذ 122
وربما ٌتساءل عضو التنظٌم وما شؤنً واألطر العلٌا أو المٌادة وأسلوب عملها ، الذي فً جوهره فعل  123

 إنسانً إداري اتصالً.
المٌادة  فً الوالع كلنا راعِ أو لابد فً مولع. فً التنظٌم السٌاسً، حٌث تعتبر اإلدارة جزء من 124

للجماعات والتنظٌمات ، بٌنما فً العلوم اإلدارٌة تعتبر المٌادة مهمة ضمن التوجٌ. أي ضمن الوظٌفة الرابعة 
 لئلدارة.

 وٌمكن مراجعة ورلة أسس العملٌة اإلدارٌة للمعد دمحم الماروط أبورحمة. 125
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وٌُعّرؾ "جون مً" اإلدارة بؤنها )فن الحصول على ألصى النتابج بؤلل جهد، حتى ٌُمكن تحمٌك 

خدمة ممكنة للمجتمع(. أو هً ألصى رواج وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملٌن، مع تمدٌم أفضل 

 وظٌفة تنفٌذ األشٌاء عن طرٌك اآلخرٌن. أٌضا:

ً اإلدارة
ّ
 إن الهدؾ الشخصً من تعلم اإلدارة ٌنمسم إلى شمٌن هما:  ؟ٌا اىٓدف ٌَ حػي

 . تعزٌز لٌمة التطوٌر الذاتً لدٌن.2 . زٌادة مهاراتن. 1 

مهمات الخمسة لئلدارة التنظٌمٌة. أما فً تعمل مع موارد محددة ومعروفة ٌمكنن استخدام ال عندما 

  حاالت أخرى فمد تستخدم مهمتٌن أو ثبلثة فمط. 

 اىٍٍٓات اىخٍصث: 

هذه المهمة اإلدارٌة التنظٌمٌة تهتم بتولع المستمبل، ووضع األهداؾ والمخططات،  التخطٌط:-1

 127وتحدٌد أفضل السبل إلنجاز األهداؾ التنظٌمٌة.

مة )تنظٌم الجهود( على أنها المهمة اإلدارٌة التً تمزج الموارد تعرؾ مه 128تنظٌم الجهود:-2

 البشرٌة والمادٌة من خبلل تصمٌم هٌكل أساسً للمهام والصبلحٌات.

فً  130ٌهتم باختٌار وتعٌٌن وتدرٌب ووضع الشخص المناسب فً المكان المناسب :129التشغٌل-3

 131المنظمة وتمٌٌم األداء والعموبات.

حفٌز األعضاء والكوادر باتجاه أهداؾ المنظمة )وهً مهمات المٌادة مع إرشاد وت 132التوجٌه:-4

 االتصاالت والمتابعة(.

                                                                                                                                                                                           
 ، التوظٌؾ، التوجٌ.، الرلابة.فً علم اإلدارة تسمى الوظابؾ الخمسة، وهً كالتالً: التخطٌط ، التنظٌم 126
عدد من المفكرٌن ٌضع التفكٌر سابما على أي فعل أو عملٌة ومنها التخطٌط، وبعضهم ٌعتبر أن التفكٌر  127

 أصبل هو امتبلن خطة.
نوضح أن مصطلح )التنظٌم( فً علم اإلدارة هو وظٌفة محددة ٌمابلها تسمٌة )الهٌكلٌة التنظٌمٌة( فً  128

نفضل تسمٌتها )تنظٌم الجهود( للهٌكلٌة التنظٌمٌة، وأٌضا فإن مصطلح التنظٌم عندنا =  علم التنظٌم ، وهنا
 مصطلح المنظمة سٌاسٌا .

وٌمابل االستمطاب والعضوٌة والتدرٌب وتمٌٌم األداء والعموبات فً فتح، وظٌفة التوظٌؾ فً علم  129
 اإلدارة.

 فً التنظٌم. وباالنتخاب باعتباره اآللٌة الدٌممراطٌة لشؽل الموالع 130
 فً السٌاسة أٌضا ٌضاؾ وفً الزمن المناسب. 131
 بعض المفكرٌن ٌسمونها مهمة المٌادة. 132



108 

 

المهمة األخٌرة هً مرالبة أداء المنظمة واعضابها، وتحدٌد ما إذا كانت حممت أهدافها  الرلابة:-5

 133أم ال.

 اىٍٍٓث األوىٕ: اىخخػ٘ع 

اإلدارة، فهً الماعدة التً تموم علٌها الوظابؾ  من مهمات 134ؼالبا ما ٌعّد التخطٌط المهمة األولى 

 ماذااإلدارٌة األخرى. والتخطٌط عملٌة مستمرة تتضمن تحدٌد طرٌمة سٌر األمور لئلجابة عن األسبلة مثل: 

. بواسطة التخطٌط سٌمكنن إلى حد كبٌر كمدٌر أو لابد كٌف، ومتى، وأٌنٌموم ب.، و منٌجب أن نفعل، و

 ظٌمٌة البلزمة لتحمٌك األهداؾ. مفهوم التخطٌط العام ٌجٌب على أربعة أسبلة هً: من تحدٌد األنشطة التن

 . ماذا نرٌد أن نفعل؟1

 135. أٌن نحن من ذلن الهدؾ اآلن؟2

 . ما هً العوامل التً ستساعدنا أو ستعٌمنا عن تحمٌك الهدؾ؟3

 . ما هً البدابل المتاحة لدٌنا لتحمٌك الهدؾ؟ وما هو البدٌل األفضل؟4

خبلل التخطٌط ستحدد طرق سٌر األمور التً سٌموم بها األفراد، واإلدارات، والمنظمة ككل  من

 التخطٌط ٌحمك هذه النتائج من خالل:لمدة أٌام، وشهور، وحتى سنوات لادمة. 

 . تحدٌد الموارد المطلوبة.1

 . تحدٌد عدد ونوع الكوادر )متخصصٌن، مشرفٌن، كوادر( المطلوبٌن.2

 البٌبة التنظٌمٌة حسب األعمال التً ٌجب أن تنجز )الهٌكل التنظٌمً(. . تطوٌر لاعدة3

. تحدٌد المستوٌات المٌاسٌة فً كل مرحلة وبالتالً ٌمكن لٌاس مدى تحمٌمنا لؤلهداؾ مما 4

 ٌمكننا من إجراء التعدٌبلت البلزمة فً الولت المناسب.

 ت مختلفة تسمى:من. أو اتساع. إلى ثبلث فبا تصنٌف التخطٌط حسب الهدفٌمكن 

 : ٌحدد فٌ. األهداؾ العامة للمنظمة=التنظٌم.التخطٌط االستراتٌجً. 1

: ٌهتم بالدرجة األولى بتنفٌذ الخطط االستراتٌجٌة على مستوى اإلدارة التخطٌط التكتٌكً. 2

 الوسطى.

: ٌركز على تخطٌط االحتٌاجات إلنجاز المسإولٌات المحددة للمدراء التخطٌط التنفٌذي. 3

 األلسام أو اإلدارات )فً التنظٌم ٌعنً احتٌاجات األطر من المناطك والشعب(. أو

                                                           
أحٌانا ما ٌضاؾ التنسٌك باعتباره من مهمات اإلدارة ، وعلماء آخرون ٌوسعون مفهوم التوجٌ. لٌجعلوه  133

 المٌادة والتحفٌز واالتصاالت والمتابعة كل على حدة.
 ستخدم كلمة المهمة فً حركة فتح والتنظٌم السٌاسً عامة.وبدل كلمة وظٌفة ن 134
( حٌث كل حرؾ ٌشكل عنوانا للخمس   SMART ٌحدد العلماء صبلحٌة الهدؾ بمصطلح )سمارت 135

 عناصر لصبلحٌة الهدؾ وهً: محدد،لابل للمٌاس،ممبول،والعً لابل للتطبٌك، مرتبط بولت محدد.
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 :أُٔاع اىخخػ٘ع اىثالثث

 التخطٌط االستراتٌجً:       

ٌهتم التخطٌط االستراتٌجً بالشإون العامة للمنظمة ككل. وٌبدأ التخطٌط الستراتٌجً وٌوّج. من  

وٌات المٌادٌة ٌجب أن تشارن فٌها لكً تعمل. وؼاٌة ولكن جمٌع المست 136لبل المستوى اإلداري األعلى

 التخطٌط االستراتٌجً هً:

 تبٌن المهام والمسإولٌات للمنظمة ككل. طوٌلة المدى. إٌجاد خطة عامة 1

 فً العملٌة التخطٌطٌة. مشاركة متعددة المستوٌات. إٌجاد 2

ٌة مع بعضها المنظمة من حٌث تآلؾ خطط الوحدات )األطر واللجان( الفرع تطوٌر. 3

 البعض. 

 التخطٌط التكتٌكً:       

. هذه الخطط تهتم بما تنفٌذ األنشطة المحددة فً الخطط االستراتٌجٌةٌركز التخطٌط التكتٌكً على  

من المستوى األدنى، وكٌفٌة المٌام ب.، ومن سٌكون مسإوالً عن  137ٌجب أن تموم ب. كل وحدة أو إطار

 المدى الزمنً لهذه الخطط ألصرجدا لتحمٌك التخطٌط االستراتٌجً.  إنجازه. التخطٌط التكتٌكً ضروري

من مدى الخطط االستراتٌجٌة، كما أنها تركز على األنشطة المرٌبة التً ٌجب إنجازها لتحمٌك 

 االستراتٌجٌات العامة للمنظمة.

 :التخطٌط التنفٌذي       

ومسإولٌات عمل.. وٌمكن أن تستخدم مرة  التخطٌط التنفٌذي إلنجاز مهام 138ٌستخدم المابد أو المدٌر 

واحدة أو عدة مرات. الخطط ذات االستخدام الواحد تطبك على األنشطة التً تتكرر. كمثال على الخطط 

ذات االستخدام الواحد خطة المهرجان السنوي أو الموازنة. أما أمثلة الخطط مستمرة االستخدام فهً خطط 

 السٌاسات واإلجراءات.

 :اىخػع اىخِف٘ذٗثخػٔات إغداد 

 : تحدٌد األهداؾ المستمبلٌة.وضع األهدافالخطوة األولى: 

 : تحلٌل الوضع الحالً والموارد المتوفرة لتحمٌك األهداؾ.تحلٌل وتمٌٌم البٌئةالخطوة الثانٌة: 

 : بناء لابمة من االحتماالت لسٌر األنشطة التً ستمودن تجاه أهدافن.تحدٌد البدائلالخطوة الثالثة: 

                                                           
 بالتسلسل من الشعبة فالمنطمة فاالللٌم فالتعببة والتنظٌم. أي المٌادة العلٌا فً التنظٌم وفً فتح 136
عندما نمول )إطار( نمصد )الوحدة( التنظٌمٌة من خلٌة أو شعبة أو منطمة أو اللٌم ، حٌث أن األطر هً  137

 الوحدات الهٌكلٌة التنظٌمٌة.
 المابد/الكادر/المسإول التنظٌمً فً مولع.، حسب الهٌكلٌة التنظٌمٌة. 138138
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: عمل لابمة بناًء على المزاٌا والعٌوب لكل احتمال من احتماالت سٌر تمٌٌم البدائللخطوة الرابعة: ا

 األنشطة.

 139: اختٌار االحتمال صاحب أعلى مزاٌا وألل عٌوب فعلٌة.اختٌار الحل األمثلالخطوة الخامسة: 

د المعطاة ل.، وكٌؾ ستمٌم : تحدٌد من سٌتكفل بالتنفٌذ، وما هً الموارتنفٌذ الخطةالخطوة السادسة: 

 الخطة، وتعلٌمات إعداد التمارٌر.

: التؤكد من أن الخطة تسٌر مثل ما هو متولع لها وإجراء مرالبة وتمٌٌم النتائجالخطوة السابعة: 

 التعدٌبلت البلزمة لها. 

 اىٍٍٓث اىثاُ٘ث: حِظً٘ اىخٓٔد

تبٌن العبللات بٌن األنشطة والسلطات. 140مهمة تنظٌم الجهود أو بناء الهٌكلٌة فً التنظٌم السٌاسً  

عّرفا وظٌفة تنظٌم الجهود على أنها عملٌة دمج ” ممدمة اإلدارة“فً كتابهم ” رٌموند اتنر“و ” وارٌن بلنكت“

 الموارد البشرٌة والمادٌة من خبلل هٌكل رسمً ٌبٌن المهام والسلطات.

 :141هنالن أربعة أنشطة بارزة فً مهمة تنظٌم الجهود 

 لتحمٌك األهداؾ التنظٌمٌة. أنشطة العمل التً ٌجب أن تنجزد . تحد1ٌ

 إلى وحدات عمل إدارٌة. تصنٌف أنواع العمل المطلوبة ومجموعات العمل. 2

 إلى أشخاص آخرٌن مع إعطابهم لدر مناسب من السلطة. تفوٌض العمل. 3

 .مستوٌات اتخاذ المرارات. تصمٌم 4

هود فً المنظمة: كل الوحدات التً ٌتؤلؾ منها )النظام( تعمل المحصلة النهابٌة من عملٌة تنظٌم الج 

 بتآلؾ لتنفٌذ المهام لتحمٌك األهداؾ بكفاءة وفاعلٌة.

 ماذا تعمل تنظٌم الجهود؟

العملٌة التنظٌمٌة ستجعل تحمٌك ؼاٌة المنظمة المحددة سابما فً عملٌة التخطٌط أمرا ممكنا.  

 .باإلضافة إلى ذلن، فهً تضٌؾ مزاٌا أخرى

: كل شخص ٌجب أن ٌعلم ماذا ٌفعل. فالمهام والمسإولٌات المكلؾ بها كل فرد، توضٌح بٌئة العمل. 1

 وإدارة، والتمسٌم التنظٌمً العام ٌجب أن ٌكون واضحا. ونوعٌة وحدود السلطات ٌجب أن تكون محددة.

لى إزالة العمبات. : الفوضى ٌجب أن تكون فً أدنى مستوٌاتها كما ٌجب العمل عتنسٌك بٌئة العمل. 2

والروابط بٌن وحدات العمل المختلفة ٌجب أن تنمى وتطور. كما أن التوجٌهات بخصوص التفاعل بٌن 

                                                           
ٌتم الحفاظ على جمٌع األفكار جانبا فبل   Brainstormingلٌة االستمطار أو التولٌد الفكري فً عم 139

 تلمى فً الزبالة، فربما ٌحٌن الولت الستخدام أي منها.
 تسمى وظٌفة )التنظٌم( فً علم اإلدارة ونحن نسمٌها فً التنظٌم السٌاسً مهمة )تنظٌم الجهود(. 140
 ٌة فً فتح أو أي تنظٌم سٌاسً.أي فً بناء الهٌكلٌة التنظٌم 141



111 

 

 العاملٌن ٌجب أن تعّرؾ.

: العبللات الرسمٌة بٌن الربٌس والمرإوس ٌجب أن تطور من خبلل الهٌكل الرسمً التخاذ المرارات. 3

 وامر بشكل مرتب عبر مستوٌات اتخاذ المرارات.الهٌكل التنظٌمً. هذا سٌتٌح انتمال األ

ٌستمران فٌموالن أن. بتطبٌك العملٌة التنظٌمٌة ستتمكن اإلدارة من تحسٌن إمكانٌة إنجاز ” اتنر“و ” بلنكت“

 وظابؾ العمل، وفً التنظٌم السٌاسً تحدد هذه األمور من خبلل الدستور أو النظام األساسً.

 :142 ً اىخٓٔداىخػٔات اىخٍصث فٖ غٍي٘ث حِظ٘

 :الخطوة األولى: احترام الخطط واألهداف       

الخطط تملً على المنظمة الؽاٌة واألنشطة التً ٌجب أن تسعى إلنجازها. من الممكن إنشاء إدارات  

جدٌدة، أو إعطاء مسإولٌات جدٌدة لبعض اإلدارات المدٌمة، كما الممكن إلؽاء بعض 143)أطر حركٌة مثبل( 

د تنشؤ عبللات جدٌدة بٌن مستوٌات اتخاذ المرارات. فالتنظٌم سٌنشا الهٌكل الجدٌد اإلدارات. أٌضا ل

 للعبللات وٌمٌّد العبللات المعمول بها اآلن.

 :الخطوة الثانٌة: تحدٌد األنشطة الضرورٌة إلنجاز األهداف      

المهام الواجب ما هً األنشطة الضرورٌة لتحمٌك األهداؾ التنظٌمٌة المحددة؟ ٌجب إعداد لابمة ب 

 وانتهاء بالمهام التً تنجز لمرة واحدة.144إنجازها ابتداء باألعمال المستمرة )التً تتكرر عدة مرات( 

 :الخطوة الثالثة: تصنٌف األنشطة       

 مطالبون بإنجاز ثبلث عملٌات:145المادة والمسبولون والمدراء  

 الخ(.… جماهٌرٌة،  فحص كل نشاط تم تحدٌده لمعرفة طبٌعت. )إعبلم، نشاطات .1

 . وضع األنشطة فً مجموعات بناء على هذه العبللات.2

 146. البدء بتصمٌم األجزاء األساسٌة من الهٌكل التنظٌمً.3

 

 

                                                           
 هً التنظٌم فً مفاهٌم علم اإلدارة. 142
 إنشاء هٌاكل أو لجان فً الشعبة مثبل. 143
فً حالة تمسٌم أعمال لجنة الشعبة أو المنطمة او االللٌم الى لجان: اجتماعٌة، عضوٌة، تدرٌب، عمل  144

 جماهٌري...الخ.
 المادة والكوادر فً موالعهم كما أسلفنا. 145
ً التنظٌم السٌاسً ٌمر المإتمر العام الهٌكلٌة التنظٌمٌة األساسٌة، وفً فتح تبدأ بالخلٌة فصاعدا الى ف 146

 االللٌم فاللجنة المركزٌة.
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 :الخطوة الرابعة: تفوٌض العمل والسلطات       

إن الثمة وحجم األعمال المطلوبة من كل كادر كتفوٌض تعد لاعدة هامة فً العمل التنظٌمً. ومن  

لضروري تحدٌد: طبٌعة األعمال و الؽاٌات، والمهام، والنشاطات وحدود األداء وحجم المسإولٌات أوال ا

 كؤساس للسلطة. هذه الخطوة مهمة فً بداٌة وأثناء العملٌة التنظٌمٌة.

 الخطوة الخامسة: تصمٌم مستوٌات العاللات:       

فمٌة( فً المنظمة ككل. الهٌكل األفمً ٌبٌن من هو هذه الخطوة تحدد العبللات الرأسٌة والعرضٌة )األ       

 المسإول عن كل مهمة. أما الهٌكل الرأسً فٌموم بالتالً:

 . ٌعرؾ عبللات العمل فً األطر المتشابهة )مهمات الشعب، المناطك..(1

. ٌجعل المرار النهابً تحت السٌطرة )فعدد المرإوسٌن تحت مسإولٌة كل لابد او مدٌر أومسإول 2

 ح(.واض

اىٍٍٓث اىثاىثث: اىخظغ٘و
147 

هم المورد األكثر أهمٌة من جمٌع الموارد األخرى. هذه الموارد  148الناس المنتمٌن لمإسستن 

 البشرٌة حصلت علٌها المنظمة من خبلل االستمطاب فً حالة التنظٌم. )التوظٌؾ فً حالة الشركة(. 

هلٌن لملء الموالع الشاؼرة فٌها من المنظمة مطالبة بتحدٌد وجذب والمحافظة على األشخاص المإ 
 خبلل التشؽٌل.
التشؽٌل ٌبدأ بتخطٌط الموارد البشرٌة واختٌار األشخاص وتهٌبة مناخ العمل لهم وتمكٌنهم من  

 ممارسة الدٌممراطٌة الداخلٌة، وٌستمر ذلن طوال وجودهم بالمنظمة.
 
اب والعضوٌة والتدرٌب فً فً التنظٌم السٌاسً نعنً بالتشغٌل: االستمطٌمكن مبلحظة أن.  

التنظٌم وشغل الموالع عبر الدٌممراطٌة ووفك أس النظام األساسً. وال توظٌف مهنً فً التنظٌم إال 
   149لموظفً المكاتب اإلدارٌة . 

 
 . 150واآلن سنتعرؾ على المهام الثمانً للتشؽٌل داخل التنظٌم السٌاسً 

                                                           
 فً علم اإلدارة ٌطلك علٌها التوظٌؾ. 147
 األعضاء العاملٌن فً التنظٌم. 148
من ثمان مهام صممت لتزوٌد  التوظٌؾ )التشؽٌل( فً الشركات والمإسسات الربحٌة ٌمثل عملٌة مكونة 149

المنظمة باألشخاص المناسبٌن فً المناصب المناسبة. هذه الخطوات الثمانٌة تتضمن: تخطٌط الموارد 
البشرٌة، توفٌر الموظفٌن، االختٌار، التعرٌؾ بالمنظمة، التدرٌب والتطوٌر، تمٌٌم األداء، المكافآت 

 . والترلٌات )وخفض الدرجات( والنمل، وإنهاء الخدمة
 هً نفس مهمات التوظٌؾ الثمانٌة فً علم اإلدارة. 150
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 :مهام التشغٌل الثمانٌة

: الؽاٌة من تخطٌط الموارد البشرٌة هً التؤكد من تؽطٌة احتٌاجات وارد البشرٌةأوال: تخطٌط الم       

. وٌتم عمل ذلن بتحلٌل خطط المنظمة لتحدٌد المهارات المطلوب توافرها فً 151المنظمة من األشخاص

 الكوادر. ولعملٌة تخطٌط الموارد البشرٌة ثبلث عناصر هً

 ألعضاء.. التنبإ باحتٌاجات المنظمة من الكوادر وا1

 . ممارنة احتٌاجات المنظمة بكادر المنظمة المرشحٌن لسد هذه االحتٌاجات.2

. تطوٌر خطط واضحة تبٌن عدد األشخاص الذٌن سٌتم استمطابهم )من خارج المنظمة( ومن هم 3

 األشخاص الذٌن سٌتم تدرٌبهم )من داخل المنظمة( لسد هذه االحتٌاجات.

فً هذه العملٌة ٌجب على المٌادة )فً كافة األطر( جذب المرشحٌن لمرحلة ثانٌا: استمطاب األعضاء:        

. وستستخدم المٌادة أداتٌن فً هذه الحالة هما مواصفات 152النصٌر فالعضو لسد االحتٌاجات فً األطر

 المولع ومتطلبات..  

ختٌار من تنطبك علٌ. : بعد عملٌة االستمطاب، ٌتم تمٌٌم هإالء المرشحٌن  ، وٌتم اثالثا: االختٌار       

شروط السبلمة األمنٌة والفكرٌة واألخبللٌة لبلنضمام للحركة بعد تعببة استمارة العضوٌة ودفع االشتران 

 وأداء المسم الحركً. 

وهً توفٌر الموظفٌن ،  -الثانٌة -تابعا للمرحلة السابمة -المرحلة الثالثة-فً الشركات ٌكون االختٌار       

ختٌار هنا لد تتضمن ملء بعض االستمارات، ومماببلت، واختبارات تحرٌرٌة أو مادٌة، وخطوات عملٌة اال

 والرجوع ألشخاص أو مصادر ذات عبللة بالشخص المتمدم للوظٌفة.

ٌجب أن ٌتم دمج. بالمنظمة. عملٌة التعرٌؾ  153: بمجرد اختٌار الشخصرابعا: التعرٌف بالمنظمة       

اإلطار التنظٌمً األول فً فتح( بالشخص الجدٌد وإطبلع. على فكر بالمنظمة تتضمن تعرٌؾ الخلٌة )

 وأهداؾ وسٌاسات وأنظمة المنظمة.

: من خبلل التدرٌب والتطوٌر تحاول المنظمة زٌادة لدرة العاملٌن على خامسا: التدرٌب والتطوٌر       

 المشاركة فً تحسٌن كفاءة المنظمة.

التطوٌر: ٌهتم بإعداد العاملٌن إلعطابهم مسإولٌات جدٌدة  التدرٌب: ٌهتم بزٌادة مهارات العاملٌن.

 إلنجازها.

                                                           
 من الموظفٌن فً الشركة، ومن األعضاء العاملٌن للتنظٌم . 151
تمابل هذه النمطة فً الشركات "وظابؾ شاؼرة" ، وفً التنظٌم ال وظابؾ شاؼرة وإنما انتماء لابم على  152

 حسب النظام األساسً للحركة. المناعة بالفكر واألهداؾ والحموق، وهذه النماط والواجبات
 الشخص الموظؾ فً الشركة ، وٌمابل. العضو فً التنظٌم. 153
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: ٌتم تصمٌم هذا النظام للتؤكد من أن األداء الفعلً للعمل ٌوافك معاٌٌر األداء سادسا: تمٌٌم األداء       

 المحددة.

الدٌممراطٌة وحسب  : فً التنظٌم السٌاسً تعتمد حركٌة األعضاء على العملٌةسابعا: لرارات التشغٌل       

النظام. أما فً الشركات والمإسسات الربحٌة فإن لرارات التوظٌؾ أو التشؽٌل كالمتعلمة بالمكافآت 

 154التشجٌعٌة، النمل، الترلٌات، وإنزال الموظؾ درجة كلها ٌجب أن تعتمد على نتابج تمٌٌم األداء.

عٌة أما الفصل فل. إجراءات حسب النظام : االستمالة فً التنظٌم طوثامنا: االستمالة أو الفصل       

األساسً ترد فً بند العموبات. وفً الشركات أو المإسسات الربحٌة فإن إجراءات ما ٌسمى وظٌفٌا )إنهاء 

الخدمة( مثل االستمالة االختٌارٌة، والتماعد، واإلٌماؾ المإلت، والفصل ٌجب أن تكون من اهتمامات اإلدارة 

 أٌضا.

 خٔحّ٘اىٍٍٓث اىراةػث: اى

وكسب األعضاء العاملٌن فٌها،  155بمجرد االنتهاء من صٌاؼة خطط المنظمة وبناء هٌكلها التنظٌمً       

التنظٌمٌة هً توجٌ. الناس باتجاه تحمٌك األهداؾ التنظٌمٌة. فً -تكون الخطوة التالٌة فً العملٌة اإلدارٌة

مٌك أهداؾ المنظمة من خبلل إرشاد هذه المهمة   ٌكون من واجب المابد أو المسإول أو المدٌر تح

 المرإوسٌن وتحفٌزهم.

التحفٌز، و المٌادة،و اإلرشاد ،و العاللات مهمة التوجٌ. ٌشار إلٌها أحٌانا على أنها تشتمل على         

ٌعتبر التوجٌه المهمة األكثر أهمٌة فً المستوى اإلداري األدنى ألنه ببساطة مكان . لهذه األسباب اإلنسانٌة

 معظم العاملٌن فً المنظمة.  تركز

، إذا أراد أي شخص فً أي مؤسسة ”إنجاز األعمال من خالل اآلخرٌن“وبالعودة لتعرٌفنا للمٌادة        

أن ٌكون مشرفا أو مدٌرا فعاال علٌه أن ٌكون لٌادٌا فعاال، فحسن ممدرته على توجٌه الناس تبرهن مدى 

 .فعالٌته

 :متغٌرات التوجٌه

لمرإوسٌن )األعضاء تحت امرتن او لٌادتن فً اإلطار أو اللجنة( سٌتركز حول  أساس توجٌهاتن 

. هنالن العدٌد من 157وطرٌمة فً اتخاذ المرارات 156نمطن فً المٌادة )دكتاتوري، دٌمولراطً، عدم التمٌٌد(

                                                           
فً التنظٌم السٌاسً العملٌة الدٌممراطٌة عبر المإتمرات تفرز األشخاص لشؽل موالعهم فً اإلطار،  154

 والعموبات والتمٌٌم حسب نصوص النظام األساسً أو اللوابح.
 لمإتمرات العامة فً التنظٌم السٌاسً.ٌتؽٌر الهٌكل التنظٌمً فً ا 155
فً المٌادة أنماط حسب بعض النظرٌات وأسالٌب حسب نظرٌات أخرى، والفرق بٌن هذا وذان فً  156

 حركٌة االنتمال ، وٌمكن مراجعة عدد كبٌر من نظرٌات المٌادة فً ذلن ومنها للدكتور أحمد عاشور.
ة المدس حول اتخاذ المرارات والتً أصدرناها، ٌمكن مراجعة دراسة أحد األخوة الكوادر من جامع 157

 www.fatah-training.orgوٌمكن أن تجدها فً مولعنا 
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 المتؽٌرات التً ستتدخل فً لرارن بكٌفٌة توجٌ. مرإوسٌن مثل: مدى خطورة الحالة، أسلوبن المٌادي،

 158:لائد موجه لآلخرٌن علٌنتحفٌز المرإوسٌن، وؼٌرها. باإلضافة إلى ذلن، بكونن 

 . معرفة جمٌع الحمابك عن الحالة.1

 . التفكٌر فً األثر الناجم عن لرارن على المهمة.2

 . األخذ بعٌن االعتبار العنصر البشري عند اتخاذن للمرار.3

 ر السلٌم الذي كان علٌن اتخاذه.. تؤكد من أن المرار الذي تم اتخاذه هو المرا4

 اآلخرٌن فعلٌن أٌضا شخص ٌوجه أنشطةبصفتن 

 . تفوٌض المهام األولٌة لجمٌع العاملٌن.1

 . جعل األوامر واضحة ومختصرة.2

 . متابعة كل شخص تم تفوٌض.، وإعطاء أوامر محددة سواء كانت كتابٌة أو شفوٌة.3

 لعملٌة التوجٌهٌة.سنتعرؾ اآلن على المزٌد من المعلومات حول ا

 إرشادات حول عملٌة التوجٌه:

جون "و  "لٌستار بٌتل"للكاتبان ” ما الذي ٌجب أن ٌعرف. كل مشرؾ“الممترحات التالٌة ممتبسة من  

 بتصرؾ منا. -"نٌستروم

على األهداؾ الواجب  -واهتمام العاملٌن–. حاول أن تركز اهتمامن ال تجعلها نزاع من أجل السلطة. 1

الفكرة هً أن تتخٌل أن هذا هو الوضع الذي تمتضٌ. األوامر، فهو لٌس مبنٌا على هوى المابد أو  تحمٌمها.

 المسإول أو المدٌر.

 التعلٌمات بجدٌة فعلٌن بهذه الطرٌمة. 159. إذا أردت أن ٌؤخذ األعضاءتجنب األسالٌب الخشنة. 2

كما علٌن أٌضا مرالبة نبرة صوتن.  . الكلمات لد تصبح موصل ؼٌر موثوق فٌ. ألفكارن!انتبه لكلماتن. 3

معظم الناس ٌتمبلون حمٌمة أن عمل المابد أو المشرؾ هو إصدار األوامر والتعلٌمات. ومعارضتهم لهذه 

 .160األوامر مبنٌة على الطرٌمة التً أصدرت فٌها هذه األوامر )أي تمرس فً عملٌة االتصاالت(

املٌن )األعضاء تحت مسإولٌتن( فرصة لطرح األسبلة . أعط العال تفترض أن العاملٌن فهموا كل شًء. 4

 ومنالشة األهداؾ. دعهم ٌإكدون فهمهم بجعلهم ٌكررون ما للت..

                                                           
 2005،رام هللا، 1ٌراجع: بكر أبوبكر، عباءات المٌادة،المركز الفلسطٌنً للدراسات،ط 158
 هم الموظفٌن فً حالة الشركة او المإسسة الربحٌة بالطبع. 159
 ٌم واالتصاالت والتخطٌط ، وهو أٌضا فً بند المكتبة فً مولعنا.راجع كتاب حركة فتح عن التنظ 160
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بالطرٌمة الصحٌحة. أعط  األعضاء العاملٌن فً التنظٌم  ”التغذٌة الراجعة“تأكد من حصولن على . 5
. إن 162ذي تفوض فٌ. المهام لهمالذٌن ٌرٌدون االعتراض على المهام الفرصة لعمل ذلن فً الولت ال161

 معرفة والسٌطرة على المعارضة وسوء الفهم لبل بدء العمل أفضل من االنتظار لما بعد.

فً حدود –. المعلومات الزابدة عن الحد تعتبر مثبطة للعاملٌن. اجعل تعلٌماتن ال تعِط الكثٌر من األوامر. 6

هً األعضاء من العمل األول لبل أن تطلب منهم مختصرة ومباشرة. انتظر حتى ٌنت -النظام والصبلحٌات

 البدء فً عمل ثانً.

المهمة فمط. بالنسبة للزمبلء أو األعضاء أو المساعدٌن المدماء، ال ٌوجد ما ٌضجرهم  أعطهم التفاصٌل. 7

 أكثر من استماعهم لتفاصٌل معروفة.

ا بٌنما المسإولٌن فً أطر اخرى . تؤكد من أنن ال تمول للكوادر أمرا مانتبه للتعلٌمات المتضاربة. 8

 ٌمولون ما ٌخالؾ.

. تؤكد من أنن ال تحمل الشخص المستعد اكثر من طالت.. وتؤكد ال تختار الشخص المستعد للعمل فمط. 9

 أٌضا من إعطاء األشخاص الصعب لٌادتهم نصٌبهم من العمل الصعب أٌضا.

بتكلٌف. بمهمة كرٌهة. حاول التملٌل من  . من ؼٌر البلبك معالبة الشخصحاول عدم تمٌٌز أي شخص. 10

 هذا األمر لدر المستطاع.

ٌخطبون أحٌانا بالتباهً  163المشرفٌن الجدد”. التسدٌدة الكبرى“ال تلعب . األهم من جمٌع ذلن، 11

 بسلطاتهم. أما المشرفٌن )المادة( األكثر نضجا فؽالبا ما ٌكونون أكثر لربا من العاملٌن معهم.

 اىركاةثاىٍٍٓث اىخاٌصث: 

التّخطٌط، وتنظٌم الجهود، والتشؽٌل، والتوجٌ. ٌجب أن ٌتابعوا للحفاظ على كفاءتهم وفاعلٌتهم .  

المهمات الخمسة لئلدارة، وهً المعنٌّة بالفعل بمتابعة كّل من هذه  المهمات -لذلن فالرلابة آخر الوظابؾ

 )الوظابؾ( لتمٌٌم أداء المنّظمة تجاه تحمٌك أهدافها.

مة الرلابٌة لئلدارة، سوؾ تنشا معاٌٌر األداء التً سوؾ تستخدم لمٌاس التمّدم نحو فً المه 

األهداؾ. مماٌٌس األداء هذه صّممت لتحدٌد ما إذا كان الناس واألجزاء المتنّوعة فً المنّظمة على المسار 

 الصحٌح فً طرٌمهم نحو األهداؾ المخطط تحمٌمها.

                                                           
 أو الموظفٌن فً المإسسة الربحٌة، أو التنظٌم=المإسسة عامة. 161
 ٌعد االجتماع التنظٌمً الدوري المكان الهام للمتابعة والتداول واتخاذ المرار فً التنظٌم. 162
 للٌم، أو أي لجنة أو مإسسة.المادة الجدد فً موالعهم فً الشعبة والمنطمة واال 163
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 خطوات العملٌة الرلابٌة األربعة:

ًّ من الرلابة هو تحدٌد و  ظٌفة الرلابة مرتبطة بشكل كبٌر بالتّخطٌط . فً الحمٌمة، الؽرض األساس

مدى نجاح مهمة التخطٌط. هذه العملٌّة ٌمكن أن تحصر فً أربعة خطوات أساسٌّة تطبّك على أّي شخص أو 

 بند أو عملٌة ٌراد التحكم بها ومرالبتها.

 هذه الخطوات األساسٌة األربعة هً:

: المعٌار أداة لٌاس، كّمٌّة أو نوعٌّة، صّممت لمساعدة مرالب أداء الناس واإلعبلم إعداد معاٌٌر األداء. 1

 . المعاٌٌر تستخدم لتحدٌد التمّدم، أو التؤخر عن األهداؾ. 164والنشاطات والتعبٌر عن أهداؾ وفكر الحركة

.. أٌّا كانت المعاٌٌر، ٌمكن تصنٌفهم جمٌعا إلى طبٌعة المعٌار المستخدم ٌعتمد على األمر المراد متابعت       

إحدى هاتٌن المجموعتٌن: المعاٌٌر اإلدارٌّة )المعاٌٌر التنظٌمٌة حسب لؽة فتح( أو المعاٌٌر التّمنٌّة. فٌما ٌلً 

 وصؾ لكّل نوع.

كالتمارٌر واللوائح وتمٌٌمات األداء ومحاضر : تتضّمن عدة أشٌاء المعاٌٌر التنظٌمٌة –أ 

. ٌنبؽً أن ترّكز جمٌعها على المساحات األساسٌّة ونوع األداء اعات وجمع االشتراكاتاالجتم

 المطلوب لبلوغ األهداؾ المحددة. تعبّر المماٌٌس اإلدارٌّة عن من، متى، ولماذا العمل.

مثال: ٌطالب مسإول التدرٌب بتمرٌر شهرّي من كّل منسمً التدرٌب فً األلالٌم ٌبٌن ما تم عمل. 

 شهر.خبلل ال

: ٌحّدد ماهٌة وكٌفٌة العمل. وهً تطبك على طرق التنفٌذ، والعملٌّات، والمواّد، المعاٌٌر التّمنٌّة -ب 

 والتجهٌزات. ٌمكن أن تؤتً المعاٌٌر التّمنٌّة من مصادر داخلٌّة وخارجٌّة.

اتهم، مثال للشركات: معاٌٌر السبلمة أملٌت من خبلل لوابح الحكومة أو مواصفات المصنّعٌن لمعدّ 

ومثال للتنظٌم السٌاسً فإن معاٌٌر عمل المخٌم التثمٌفً أو انجاز مهرجان جماهٌري لد تعتمد على 

 العدد والجاهزٌة حسب لرار اللجنة المختصة.

2 . ًّ .متابعة األداء الفعل ًّ  : هذه الخطوة تعتبر ممٌاس ولاب

إن كان ٌتناسب مع المعاٌٌر المحّددة.  : فً هذه الخطوة، ٌمٌس المسإولون األداء وٌحّددونلٌاس األداء. 3

فبل حاجة التخاذ أي إجراء. إما إن  -خبلل الحدود المفترضة-إذا كانت نتابج الممارنة أو المٌاسات ممبولة 

 كانت النتابج بعٌدة عن ما هو متولع أو ؼٌر ممبولة فٌجب اتخاذ اإلجراء البلزم.

ء الصحٌح الواجب اتخاذه ٌعتمد على ثبلثة أشٌاء: : تحدٌد اإلجراتصحٌح االنحرافات عن المعاٌٌر. 4

أو)اآللة فً حالة الشركات( المعٌار، دلّة المٌاسات التً بٌّنت وجود االنحراف، وتحلٌل أداء الشخص 

 لمعرفة سبب االنحراؾ.  ضع فً االعتبار تلن المعاٌٌر لد تكون مرخٌّة جدًّا أو صارمة جدًّا.  

                                                           
 فً الشركات. والّسلع أو العملٌّات 164
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 عن الناس أحكاما ردٌبة عند تحدٌد اإلجراءات التّموٌمٌّة الواجب اتخاذها.وأخًٌرا، من الممكن أن تصدر  

 

 165أكٔال فٖ اإلدارة واىل٘ادة واىِخاح

الناجح هو من ٌرى فرصاً فً كل صعوبة بٌنما الفاشل ٌرى صعوبات فً كل فرصة، إن التفكٌر السلٌم *

     .بل إنجاز عام نجازٌكمن فً النظر إلى الجانب المشرق وال تبحث عن إنجاز ٌوم، بل إ

من أجل إدارة فعالة تحمك األهداؾ الموضوعة، ركز دابماً على اإلنجازات والنتابج أكثر من االنشطة *

 .واإلجراءات

إن الخصال التً تجعل المدٌر ناجحاً هً الجرأة على التفكٌر والجرأة على العمل والجرأة على تولع * 

 .الفشل

 .ة. اإلدارة: فعل األشٌاء بشكل صحٌحالمٌادة: فعل األشٌاء الصحٌح*

المٌادة هً الفن فً كٌفٌة جعل شخص آخر ٌعمل عمل أنت أردت عمل. ألن هذا الشخص ٌرٌد عمل ما * 

 .أنت ترٌد عمل.

اإلدارة هً لعبة فكرٌة، وكلما فكرت بطرٌمة أفضل كلما حممت نتابج أعظم، لذا فكر جٌداً وانتك من ٌفكر، * 

إلداري الناجح هو الذي ٌستطٌع تنظٌم األمور على نحو ال ٌعود العمل بحاجة إلى واعمل مع من ٌفكر. ا

 .وجوده

أساس النجاح فً اإلدارة هو أن تستفٌد ألصى ما ٌمكن من لوة اآلخرٌن، وألل ما ٌمكن من ضعؾ *

 .اآلخرٌن

 اُخٕٓ ةرٍد اهلل

 

                                                           
 عن مولع موضوع على الشابكة. 165


