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  بسم ا الرمحن الرحيم

  كلمة المركز

  .المين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعينب العرالحمد هللا 

  :أما بعد
"  مجلس إدارة مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني أن نصدر على بركة اهللا تعالى العدد األول من مجلـة   نا في يسر

لفلـسطيني بكافـة مراحلـه القـديم        ، هذه المجلة التاريخية العلمية المحكمة المتخصصة في التاريخ ا         "التاريخية الفلسطينية 
  .واإلسالمي والحديث والمعاصر، واألولى والوحيدة في فلسطين والعالم العربي المتخصصة في تاريخ فلسطين

وقد حرصت إدارة المركز على أن تكون المجلة متميزة قوية، فاختارت هيئة تحكيم من أساتذة التاريخ المعروفين                 
اً علمياً دقيقاً في تقييم األبحاث، وتحديد مدى صالحيتها للنشر، وعزمت على جعلهـا              في فلسطين وخارجها، واتبعت نظام    

  -:نصف سنوية لتحقق أهدافاً عديدة أهمها
 .تشجيع الباحثين وخصوصاً الفلسطينيين على كتابة أبحاث علمية أصيلة في تاريخ فلسطين -١

طين، والذي يجعل الباحثين والمؤرخين الفلسطينيين      سد النقص في المجالت التاريخية العلمية المحكمة الذي تشهده فلس          -٢
يعانون كثيراً عندما يرغبون في نشر أبحاثهم، وذلك بسبب صعوبة التواصل مـع المجـالت المتخصـصة خـارج                   

  .فلسطين
نشر المعرفة والوعي بتاريخ فلسطين الحافل بالتجارب القيمـة واإلنجـازات والجهـاد والفتوحـات واالنتـصارات                  -٣

 .الذي يجهله كثير من الناسوالبطوالت، و

 .مساهمة في سد النقص في الدراسات التاريخية الجادة المتعلقة بتاريخ فلسطين في مختلف مراحله -٤

تمكين األجيال الفلسطينية والعربية واإلسالمية الحاضرة من استيعاب تاريخ أرضهم المقدسة، واستخالص الـدروس               -٥
لهزيمة التي مرت بها فلسطين، أثناء الصراع عليها بين أهل الحـق            والعبر من تجارب النصر والتمكين، والضعف وا      

 .وأهل الباطل منذ أقدم العصور وحتى اآلن

المساهمة في حفظ التاريخ الفلسطيني في مختلف مراحله من الضياع أو التزوير من خالل تشجيع أبحاث ودراسـات                   -٦
 .تعتمد على الرواية الشفوية األكثر دقة وصدقاً

 .فظ ونشر الوثائق المهمة المرتبطة بتاريخ فلسطين، لتظل شاهدة على جهاد شعب فلسطينالمساهمة في ح -٧

تسليط األضواء على الشخصيات والحركات واألحزاب الفلسطينية المهمة التي لعبت دوراً فاعالً في تاريخ فلـسطين،                 -٨
 .لتتم اإلفادة من تجاربها

 الفلسطينيين والعرب والمسلمين عن دراسـة وتأمـل تجـارب          المساهمة في إحباط جهود الصهاينة الساعية إلى إبعاد        -٩
النصر بعد الهزيمة والتحرر بعد االحتالل التي مر بها الفلسطينيون عبر تاريخهم الطويل، وذلك حتى ال يتكون لديهم                  

ي األمل في إمكانية النصر والتحرير لفلسطين، كتجربة التحرر من االحتالل الصليبي، وتجربـة االنتـصار العـسكر    
 .والحضاري على المغول

 تنشيطاً للحركة العلمية في فلسطين، قناعة منا بأن صراعنا مع أعدائنا عقائدي وحضاري وفكـري وتـاريخي،                  -١٠
 .وأن النصر والتحرير لن يتحققا بدون التسلح باإليمان والعلم والقيم



 ٥

تقدم بالشكر الجزيل إلى كـل الـذين        لن" التاريخية الفلسطينية " وإننا إذ نتشرف بإصدار هذا العدد األول من مجلة          
أرسلوا أبحاثهم للنشر في المجلة، وإلى األساتذة الكرام الذين قاموا بتحكيمها، وإلى رئيس تحرير المجلة وهيئة تحريرهـا                  

  .الذين بذلوا جهداً كبيراً في اإلعداد إلصدار هذا العدد
أبحاثهم العلمية الجادة المتعلقة بتاريخ فلسطين فـي        وندعو الباحثين الفلسطينيين والمسلمين في كل مكان إلى نشر             

، من خالل تسليمها إلى مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني في غزة، أو إرسالها إلكترونياً على               "التاريخية الفلسطينية " مجلة  
  .عنوان المجلة

المرجوة، وأن يجعل عملنا هذا،     ونسأل اهللا تعالى أن يعيننا على مواصلة إصدارها، وأن يمكننا من تحقيق أهدافنا                 
  .وكل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم

  وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

  رئيس مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني
  خالد يونس الخالدي.د

  
  

  



 ٦

  كلمة التحرير

لة علمية تاريخيـة محكَّمـة ونـصف        كمج" التاريخية الفلسطينية "يصدر مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني مجلة       
سنوية، تعتبر األولى في مجال الدراسات التاريخية الفلسطينية المتخصصة، وهي بالتـالي تمـأل فراغـاً فـي المكتبـة                    

وكما هو معلوم لدى متخصصي التاريخ      . الفلسطينية، وتتكامل مع عشرات الدوريات الفلسطينية التي تغطي جوانب أخرى         
خية تدرس أوضاع المجتمع والدولة عبر التاريخ، وهذا يجعلها تتقـاطع مـع الدراسـات الـسياسية                 فإن الدراسات التاري  

ذات ضـرورة لكـل     " التاريخية الفلـسطينية  "وبالتالي تصبح   . واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والجغرافية، بل والعلمية     
  .باحثي الدراسات الفلسطينية على تعدد مجاالتها واهتماماتها

فترات التاريخ الفلسطيني المختلفة، بدءاً بالتاريخ القديم، مروراً بالتاريخ اإلسـالمي،           " التاريخية الفلسطينية "تغطي  
وهي بهذا االتساع تحاول أن تؤكد على الحق العربـي واإلسـالمي فـي فلـسطين،         . وانتهاء بالتاريخ الحديث والمعاصر   

  . تفرضه التداعيات السياسيةوتحرص على إبراز الجوانب الحضارية بنفس القدر الذي
في الخوض في تفاصيل التاريخ الفلسطيني بمنهجية علميـة رصـينة، فإنهـا     " التاريخية الفلسطينية "وبقدر اهتمام   

تولي الجوانب المهمشة من التاريخ الفلسطيني أهمية خاصة، وفي هذا السياق يأتي إفرادها في األعـداد القادمـة لمحـور               
نية للدراسات التاريخية المعنية بتاريخ الحركة اإلسالمية فـي فلـسطين، األمـر الـذي يحفـظ                 خاص من محاورها الثما   

قدم السبق في هذا الموضوع غير المطروق في الدراسات التاريخية المعاصرة، ودون التقليـل مـن      " للتاريخية الفلسطينية "
  .شأن الموضوعات األخرى

ص جهود الفلسطينيين في الدفاع عن حقهم المسلوب في فلـسطين،           محاولة فلسطينية لر  " التاريخية الفلسطينية "إن  
 بمشاركة الباحثين الفلسطينيين فـي      -هذه المجلة، آملين أن تحقق هذه المجلة      " أرض"وجمع شتاتهم في أنحاء األرض على       

  . أهدافها في خدمة القضية الفلسطينية وشعبها المنكوب-كل مكان
  
 رئيس التحرير

  



 ٧

  يققواعد النشر والتوث

 :دعوة للمشاركة
الباحثين وأساتذة الجامعات والمتخصصين في الدراسات التاريخية وتاريخ فلسطين فـي           " التاريخية الفلسطينية "تدعو مجلة   

  :وموضوعات المجلة هي. فلسطين والعالم لتقديم نتاجهم العلمي مما له عالقة بموضوعات المجلة للنشر في المجلة
  المحور السياسي -١
  صاديالمحور االقت -٢
  المحور االجتماعي -٣
 المحور الثقافي -٤

 المحور العسكري -٥

 حول الحركة اإلسالمية في فلسطين: الملف الثابت في كل األعداد -٦

 وثائق العدد -٧

  عرض للدراسات التاريخية الفلسطينية الحديثة -٨

  :قواعد النشر
 .كانون أول من كل عام/حزيران، وديسمبر/بشكل دوري مرتين في السنة؛ في يونيو" التاريخية الفلسطينية"تصدر  . ١

 .تشرين ثاني من كل عام/أيار، ونوفمبر/ينبغي أال يتأخر إرسال البحوث إلى هيئة التحرير عن مايو . ٢

مـع بطاقـة تعريفيـة    .  كلمة٧٥٠٠ صفحة على أال تتجاوز      ٢٥تقبل البحوث المكتوبة باللغة العربية فقط، في حدود          . ٣
وتُلحق هذه البطاقة بملخص البحـث الـذي        . اصه ومكان عمله  اسمه ولقبه العلمي واختص   : مختصرة للباحث تتضمن  

 . كلمة مع ترجمة انجليزية١٥٠يجب أال يزيد على 

إذا كان المرجع أو المصدر كتاباً فيثبت اسـم المؤلـف،           : تدون اإلحاالت المرجعية في نهاية البحث وفق النمط التالي         . ٤
الجزء أو المجلـد، رقـم      ) الناشر، الطبعة، سنة النشر   : النشرمكان  (عنوان الكتاب أو البحث، اسم المترجم أو المحقِّق         

. أما إذا كان المرجع مجلة فيثبت المؤلف، عنوان البحث، اسم المجلة، عدد المجلة وتاريخها، ورقم الـصفحة   . الصفحة
 .وعند تكرار االستخدام يكتفى بعائلة المؤلف، وعنوان كتابه أو بحثه، ورقم الجزء والصفحة

اجع والمصادر في نهاية البحث حسب الحروف الهجائية لكنية أو عائلة المؤلف ثم يليهـا اسـم المؤلـف،                   ترتَّب المر  . ٥
واألمر نفسه بالنسبة للمراجـع     . الجزء أو المجلد  ) الناشر، الطبعة، سنة النشر   : مكان النشر (عنوان الكتاب أو البحث،     

 .األجنبية

حكّميين اثنين على األقل، وعند رفض أحدهما للبحث يعرض         تخضع األعمال المقدمة للتحكيم السري بعرضها على م        . ٦
ويخطر صاحب العمل بقبولـه أو بمالحظـات التحكـيم أو بالحاجـة إلـى      . على ثالث، وال يجاز بحثٌ بمحكٍِّم واحد      

 .ترد األعمال غير المقبولة للنشر إلى أصحابها المراجعة، و ال

 . في أي مكان آخرال تقبل األعمال التي سبق نشرها أو قدمت للنشر . ٧

 .يخضع ترتيب المواد عند النشر العتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو قيمة العمل . ٨

 وترسل بواسطة البريد اإللكتروني إلى هيئة تحريـر         Wordتقدم األعمال كنسخة إلكترونية مكتوبة على نظام وورد          . ٩
 .المجلة



 ٨

 ، ، مع مستلة الكترونيـة     PDFيها، ونسخة ثالثة الكترونية بصيغة      ترسل هيئة المجلة نسختين للباحث المنشور بحثه ف        .١٠
 . مستالت من البحث المنشور٧إضافة إلى 

 تمتلك هيئة التحرير حق النشر أو التحفظ أو اإلرجاء ألية أبحاث مقدمة إليها وفق أولوياتها مع إشعار الباحث .١١
لعالقة باختصاص المجلة، علـى أن تتـضمن المراجعـة          ترحب المجلة بتغطية المؤتمرات والندوات ومراجعات الكتب ذات ا         .١٢

  . كلمة، وعلى أال يكون قد مضى على صدور الكتاب أكثر من عام٢٠٠٠عرض وتحليل ونقد الكتاب فيما ال يزيد عن 
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  ملخص البحث
د الخليفة عمر بن الخطـاب      يتناول البحث جهود المسلمين المتمسكين بدينهم في تحرير فلسطين منذ فتحها على ي            

م وحتى الوقت الحاضر، وقد تبين من خالله أن فلسطين لم تحرر إال على أيدي المـؤمنين المجاهـدين                   ٦٣٧/هـ١٦سنة  
ـ ٤٩٢الملتزمين بدينهم، ولم تـسقط فـي قبـضة االحـتالل الـصليبي سـنة                 م ثـم فـي قبـضة المغـول         ١٠٩٩/هـ

م، إال بسبب انحـراف الحكـام   ١٩٤٨، ثم في قبضة اليهود سنة م١٩١٧م، ثم في قبضة اإلنجليز سنة      ١٢٦٠/هـ٦٥٨سنة
عن دينهم، وانتشار اللهو والترف بين المسلمين، وأنها لم تحرر من االحتالل الصليبي ثم من االحتالل المغولي إال علـى                    

ين قطز، وأن مـن     أيدي الملتزمين بدينهم المجاهدين، أمثال نور الدين محمود بن زنكي وصالح الدين األيوبي، وسيف الد              
تصدى لالحتالل اإلنجليزي ببسالة ومن وقف بصالبة وعناد، وما يزال ثابتاً على مبادئه، يجاهد من أجل تحريرهـا هـم                    

  .المؤمنون المجاهدون
Abstract 
This research considers the role of the devoted Muslims in the liberation of Palestine since its 
conquering by Caliph Omar Bin Al-khattab in 637 A.D until to today. It shows that Palestine was only 
liberated by those true believers and Mujahedeen who are dedicated to their religion. It also shows that 
Palestine only fell in the hand of the foreign invaders “the crusades in 1099 A.D, the Mongols in 1260 
A.D, the British in 1917 A.D” when the leaders have drifted away from their religion, and when 
extravagance and enjoyment have spread. It illustrates that Palestine was not liberated from the 
crusades and then the Mongols except on the hands of devoted Mujahedeen such as Nooradin 
Mahmood Bin Zinky, Slahadin Al-ayubi, and Saifadin Qutz. In Addition, it shows how those who 
stood up against the British Occupation and fought bravely remained firm and tough on their principles, 
are the true believer Mujahedeen. 

  المقدمة
وحتى اليوم أنهـا تعرضـت      ) م٦٣٦= هـ١٥(يالحظ المتأمل في تاريخ فلسطين منذ الفتح العربي اإلسالمي لها         

لالحتالل والتحرير مرات عدة، وأنها سقطت في كل مرة في يد األعداء بسبب المترفين العاصين لربهم، المنحرفين عـن                   
  .ا تحررت في كل مرة بجهود وجهاد الملتزمين بدينهمدينهم، المضيعين ألخالقهم ومبادئهم وأماناتهم، وأنه

كما يالحظ تشابهاً كبيراً في الصفات بين من ضيعوا فلسطين في الماضي ومن ضيعوها في الحاضر، وصـفات                     
مشتركة بين من فتحوها وحرروها في كل مرة، وأن أهم ما يجمع هؤالء الفاتحين المحررين في مختلف العـصور هـو                     

  .م، عقيدة وعبادة ومنهجاً وفكراً وسلوكاً وجهاداًتمسكهم باإلسال
  :وقد أقدمت على البحث في هذا الموضوع ألسباب عدة أهمها

للتعرف على السبب الرئيس الذي أدى إلى سقوط فلسطين مرات عدة في قبضة األعداء، ومحاولة تجنبه، حتى تؤخـذ                 -١
  .ار المسلمينالعبرة، ويتوقف تكرار هذه المأساة في فلسطين وغيرها من أقط

لكي يتبين المسلمون الطريق الصحيح المؤدي إلى تحرير فلسطين المحتلة، ويسلكوه، فيختصروا الوقت بعد أن سلكوا                 -٢
 .إلى تحريرها طرقاً متفرقة لم تؤد إال إلى الفشل وتكريس االحتالل

 .لمقدسات وتحريرهاحتى تدرك األمة اليوم أهمية اإليمان وااللتزام والجهاد في الحفاظ على األوطان وا -٣

  حدود الدراسة
، وتنتهـي بـالحرب الـصهيونية علـى قطـاع غـزة             )م٦٣٦=هـ١٥( تبدأ الدراسة من الفتح اإلسالمي لفلسطين سنة        

  ).م٢٠٠٩=هـ١٤٣٠(
  منهج الدراسة 



  
 

 ١١

 أقف عند   اتبعت في هذا البحث المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي، فوثقت المعلومات المهمة من المصادر والمراجع، ولم              
تفاصيل األحداث التي تناولتها، واكتفيت ببعض النماذج من  محطات مفصلية في التاريخ الفلسطيني، ألدلل بها علـى دور              

  .المتمسكين باإلسالم في تحرير فلسطين في مختلف المراحل التاريخية
  .واهللا نسأل أن يحقق من هذا العمل المتواضع الدروس والعبر واألجر الجزيل

    البحث
المتأمل في تاريخ فلسطين عبر العصور يكتشف أنها لم تحتل إال في عهد الحكام المفرطين بدينهم، ولم تحرر إال                   
بجهود الحكام والقادة المؤمنين المجاهدين المتمسكين بدينهم، وأن الطريق إلى تحرير القدس هو التمسك باإلسـالم عقيـدة                  

  )١(" نبيهكت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب اهللا وسنةتر:" rوسلوكاً ومنهجاً، مصداقاً لقول النبي 
وسوف يثبت الباحث ذلك من خالل النقاط الموجزة اآلتية التي سيتوقف فيها عند مفاصل مهمة من تاريخ فلـسطين، تبـدأ              

        .، وتمتد إلى وقتنا الحاضر)م٦٣٦=هـ١٥(منذ الفتح اإلسالمي العربي لها سنة 
، فقد فتح عمـرو بـن    الملتزمون بدينهم فلسطين والقدس وحررهما من أيدي الرومان هم العرب المسلمون         الذي فتح  :أوالً

القدس واستلم مفاتيحها في ربيع اآلخـر   t، وفتح عمر بن الخطاب     )٢(م٦٣٦/هـ١٥معظم مدن فلسطين سنة      t العاص
  .)٣(م٦٣٧مايو / هـ١٦سنة 

ناء وجوده في بيت المقدس، تبين أن هذه البالد فتحـت باإلسـالم،             وقد سجل التاريخ أقواالً لعمر بن الخطاب، أث       
إنكم كنتم أذلَّ الناس وأحقر الناس وأقلَّ الناس، فأعزكم اهللا باإلسـالم، فمهمـا              : "وأنها ال تضيع إال بالتخلي عنه، حيث قال       

يا أهل اإلسـالم، إن اهللا      :" صاهم قائالً ، وخطب في الناس قبل أن يغادر بيت المقدس، وأو         )٤("تطلبوا العزة بغيره يذلكم اهللا    
تعالى قد صدقكم الوعد، ونصركم على األعداء، وأورثكم البالد، ومكن لكم في األرض، فال يكون جزاؤه منكم إال الشكر،                   

      العمل بالمعاصي كفر وإياكم والعمل بالمعاصي، فإن    لم يفرغوا          بالنعم، وقلما كفر قوم إلى التوبة إال    بما أنعم اهللا عليهم، ثم
  .)٥(سلبوا ِعزهم، وسلّط اهللا عليهم عدوهم

 ضاعت فلسطين من المسلمين مدة إحدى وتسعين سنة هجرية عندما انحرفوا عن دينهم، وانتشر بينهم اللهو، وسادت                  :ثانياً
 حرر فلـسطين هـم   والذي. )٦( )م١٠٩٩= هـ ٤٩٢(األفكار الضالة والفرق المنحرفة، حيث احتلها الصليبيون سنة   بينهم  
  .)٩(، وصالح الدين األيوبي)٨( ونور الدين محمود)٧(عماد الدين زنكيأمثال ، دينهمالملتزمون بوالجنود القادة 

طالعتُ تواريخ الملوك المتقدمين، إلى يومنا هذا، فلم أر بعد  الخلفاء الراشدين وعمر بن عبـد العزيـز                   :" يقول ابن األثير  
كان حريصاً على أداء السنن وقيام الليل باألسحار، ينـام بعـد صـالة              "، فقد   ")١٠(ادل نور الدين  أحسن سيرةً من الملك الع    

وكـان  . )١١(العشاء ثم يستيقظ في منتصف الليل، فيصلي ويتبتل إلى اهللا بالدعاء حتى يؤذن الفجر، كما كان كثير الـصيام                  
 العقيدة، كثير الذكر، شديد المواظبـة علـى صـالة           حسن:" صالح الدين األيوبي كما يقول أحد المؤرخين المعاصرين له        

الجماعة، ويواظب على السنة والنوافل ويقوم الليل، وكان يحب سماع القرآن، وينتقي إمامه، وكان رقيق القلـب خاشـع                   
وهو قـرب   وقال يوماً   . )١٢(الدمعِة، إذا سمع القرآن دمعت عيناه، شديد الرغبة في سماِع الحديث، كثير التعظيم لشعائر اهللا              

في نفسي أنه متى يسر اهللا تعالى فتح بقية السواحل قسمت البالد، وأوصيتُ وودعتُ، وركبـتُ هـذا البحـر إلـى                      :" عكا
  ".)١٣(جزائرهم، أتبعهم فيها حتى ال ُأبقي على وجه األرض من يكفر باهللا أو أموت

كثير أن عدد من قـتلهم المغـول مـن        ، وذكر ابن    )م١٢٥٨-٢-١٠/هـ  ٦٥٦( أيدي المغول سنة     بغداد في سقطت   :ثالثاً
   . وقتل الخليفة المستعصم باهللا ، وقيل أنه وضع في كيس وقتل رفساً ، وقيل مليونان، ألف٨٠٠بلغ فيها المسلمين 
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، عندما ضعف المسلمون وتخلوا عن مبادئ ديـنهم،         )م١٢٦٠/ هـ٦٥٨(سقطت بالد الشام وفلسطين في يد التتار سنة         ثم  
، وبلـغ   )١٤(يمة نفسية لم يسبق لها مثيل، وفروا من أمام التتار، وسلموا لهم البالد دون مقاومة تذكر               وأصيب المسلمون بهز  

واالنهزام بحكام المسلمين حداً جعل أحدهم يرسل صورته مرسومة على حذاء، هدية إلـى هوالكـو،           واالنحراف  الضعف  
  . )١٥(ليتشرف ذلك الحاكم بوضع قدمه على صورته عندما يلبس الحذاء

 فبعـث   ، التوجه إلـى مـصر      هؤالء معظم بالد الشام إلى المغول قرر     المنحرفون عن دينهم    سلم الحكام   بعد أن   و   
اتعظوا بغيركم، وأسلموا إلينا أمركم، فنحن ال نرحم مـن بكـى،      :"  يقول فيها  ،قطزحاكمها سيف الدين    هوالكو رسالة إلى    

جيكم؟ وأي بالٍد تحميكم، فما لكم من سيوفنا خالص، وال من مهابتنـا  وال نرق لمن شكا، أي أرٍض تؤويكم؟ وأي طريٍق تن    
عسم١٦(مناص، الحصون عندنا ال تمنع، والعساكر لقتالنا ال تنفع، ودعاؤكم علينا ال ي(.  

والذي وقف في وجه التتار، وتمكَّن من إلحاق الهزيمة بهم، وأخرجهم من فلسطين والشام هو قطز، الـذي كـان                    
كان قطز شجاعاً بطالً كثير الخير، ناصحاً لإلسـالم  " : صالحاً، حيث يقول فيه ابن كثيرمستقيماًمتمسكاً بدينه ماً حاكماً مسل 

وا "والشعار الذي رفعه قطز في معركة عين جـالوت وردده جنـوده هـو               ". )١٧(وأهله، وكان الناس يحبونه ويدعون له     
، أي بعد خمسة أشهر فقـط مـن   )م١٢٦٠ سبتمبر ٦= هـ ٦٥٨  رمضان٢٥(وكان االنتصار في عين جالوت  ". إسالماه

 مما يؤكد أن تحرير فلسطين ال يتأخر عندما يدخل إلى ساحة الجهاد الملتزمون بدينهم حكاماً                .)١٨(سقوط فلسطين في أيديهم   
  .وشعوباً
 لطان عبـد الحميـد     الذي حافظ على أرض فلسطين ومنع بيعها لليهود عندما ضعفت الدولة العثمانيـة هـو الـس                 :رابعاً

، حيث قال لهرتزل عندما عرض عليـه األمـوال          تدينه واستقامته ورجولته  ، الذي عِرف ب   )١٩()م١٧٨٩=  هـ١٢٠٣:ت(
ال أقدر أن أبيع ولـو      : " الطائلة، وأن يحل كل مشكالت الدولة العثمانية المالية مقابل سماحه بدولة لليهود في فلسطين قال              

نها ليست لي، بل لشعبي، ولقد حصل شعبي على هذه اإلمبراطورية بإراقة دمائهم، وقد غـذوها                قدماً واحداً من البالد، أل    
  .)٢٠("فيما بعد بدمائهم وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح ألحٍد باغتصابها منا

 حيـث يقـول   ،)٢١( المفرطـون بـدينهم  والذي مكّن لليهود في فلسطين هم العلمانيون في حزب االتحاد والترقي،         
إن سبب خلع االتحاد والترقي له من السلطة هو إصرارهم عليه أن يصادق على تأسـيس وطـن                  : " السلطان عبد الحميد  

  .)٢٢("قومي لليهود في األرض المقدسة فلسطين
نبـي  لم، وأعلنوا عن طبيعة هذا االحتالل عندما قال القائد البريطاني ال          ١٩١٧ديسمبر   ٩ القدس في    نجليز احتل اإل  :خامساً

دمشق بعد انتصاره فـي     ، وهذا ما فعله القائد الفرنسي غورو عندما احتلَّ          )٢٣("اليوم انتهت الحروب الصليبية   :"  خطابه في
 وقال بلهجة   ، وقد ركله بقدمه    قبر صالح الدين األيوبي    كان أول مكان يزوره فيها هو     ، حيث   م  ١٩٢٠معركة ميسلون سنة    

  .)٢٤("ها قد عدنا يا صالح الدين:"المنتشي المنتصر
وقد تمكن اإلنجليز من احتالل القدس بسبب بعض زعماء العرب والفلسطينيين الذين انحرفوا عن مبادئ ديـنهم،                    

وأعطوا والءهم ألعداء المسلمين اإلنجليز، وصدقوا وعودهم بأنهم سيقيمون للعرب دولة عربية كبرى، ورضوا بأن يقفوا                
 وبسبب الجهل الذي جعل بسطاء الناس من أهل فلسطين يـصدقون هـؤالء              إلى جانبهم ضد إخوانهم في الدين العثمانيين،      

  .    )٢٥(الزعماء، ويخرجون الستقبال اإلنجليز المحتلين استقبال الفاتحين المحررين
مفتـي  –فقد كان للحاج أمين الحسيني     .  ملتزمون بدينهم والذي وقف في وجه بريطانيا، وقاد المقاومة ضدها هم ال            

- إبريل   ١٠-٤( دور كبير في تأجيج انتفاضة موسم النبي موسى في القدس            -المجلس اإلسالمي األعلى  فلسطين ورئيس   
  . )٢٦(، التي حدثت عندما لوث يهودي أحد األعالم اإلسالمية لموكب الخليل)م١٩٢٠
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مبـادئ اإلسـالم     العديد من الهيئات الشعبية التي كان لها دور مهم في الحفـاظ علـى                ملتزمون باإلسالم أنشأ ال  :سادساً
والتوعية العامة والمطالبة بحقوق أبناء فلسطين، ومن أبرزها جمعية الشبان المسلمين، والمجلـس اإلسـالمي الـشرعي                 

  .)٢٧(م١٩٢٢األعلى سنة 
م أول تنظيم سري عسكري في فلسطين يعمل ضد االحـتالل البريطـاني             ١٩٢٨أنشأ الشيخ عز الدين القسام سنة        :سابعاً

أو " جماعـة القـسام   "، وغلب عليه بعد استشهاد القسام اسـم         "المنظمة الجهادية "طلق على هذا التنظيم اسم      واليهود، وقد أ  
هذا جهاد  "وكان شعار التنظيم    .   المستعدون للموت في سبيل اهللا     ،، ولم يقبل في هذا التنظيم إال الملتزمون دينياً        "القساميون"

م حوالي مائتي منتظم، أكثرهم يشرف على حلقات توجيهية مـن      ١٩٣٥م سنة   ، وقد بلغ عدد أفراد التنظي     "نصر أو استشهاد  
م كانت تملك ألف قطعة     ١٩٣٥عن نفسها سنة    " المنظمة الجهادية "األنصار الذين يصل عددهم إلى ثمانمائة، وعندما أعلنت         

  .)٢٨(سالح
لت معظم مناطق فلسطين دفاعـاً  ، وكانت انتفاضة إسالمية شم  )م١٩٢٩ - أغسطس ٣٠-١٥(حدثت انتفاضة البراق     :ثامناً

  .)٢٩(عن الحق اإلسالمي في حائط البراق، وكان للحاج أمين الحسيني دوره البارز في تنظيم هذه الثورة
للثورة على اإلنجليز، واختفى القسام وعدد من إخوانه، وحوصـر فـي       ) )٣٠(جماعة القسام  (الجهادية دعت المنظمة    :تاسعاً
  .)٣١(ة من الشرطة، وقاوم لساعات عدة، ثم قضى نحبه شهيداً مع عدد من إخوانهم بقوات كبير١٩٣٥ نوفمبر ٢٠

وقد أحدث استشهاد القسام هزة كبرى في فلسطين حيث زاد كره الناس لإلنجليز، وانخرط الكثير من الفلسطينيين                    
 القـسام، وهـو الـشيخ       في صفوف المقاومة العسكرية ضده، وواصل أتباع القسام جهادهم، تحت إمرة قائدهم الذي خلف             

  .فرحان السعدي
م في القدس منظمة المقاومة والجهاد، ووصل أعضاؤها إلى أربعمائة عضو،           ١٩٣٤ أنشأ عبد القادر الحسيني سنة       :تاسعاً

م، ودعاه إلى االتحاد مع منظمة كان يعد لها وشكال معـاً منظمـة الجهـاد                ١٩٣٥وقد التقى به الحاج أمين الحسيني سنة        
  .)٣٢(المقدس
م، وانتشرت في أوائل األربعينات من القرن الماضـي         ١٩٣٥ عرفت فلسطين دعوة اإلخوان المسلمين حوالي سنة         :عاشراً

فروع لإلخوان في العديد من المدن الفلسطينية، وقد نشطت الجماعة في مجاالت الدعوة والتربيـة والتوعيـة اإلسـالمية                   
  .)٣٣(والتعبئة للجهادوالتعريف بالخطر الصهيوني والمؤامرة على فلسطين 

م، وقد استمرت هذه الثورة حتـى  ١٩٣٦ إبريل -١٥ في  على اإلنجليز كان لجماعة القسام شرف تفجير الثورة     :أحد عشر 
م، وقد هزت الوجود البريطاني في فلسطين وسيطرت على الريف الفلسطيني وعدد من المدن خصوصاً فـي                 ١٩٣٨سنة  

كرية، ولم تستطع بريطانيا إخمادها إال بعـد أن اسـتعانت بـسدس جيـشها               م، ونفذت آالف العمليات العس    ١٩٣٨صيف  
  .)٣٤(اإلمبراطوري، وأفضل قادتها العسكريين، واستخدمت الدبابات والطائرات وكافة األسلحة

 وقد عمل معظمهم تحـت  ،عاد القساميون للمشاركة في ميادين الجهاد من جديد م١٩٤٨-٤٧عندما ُأعلنت الحرب عامي    و
وقد أوقعوا  .  لحاج أمين الحسيني ضمن جيش الجهاد المقدس، وظل القساميون يعملون وبالذات في مناطق الشمال             توجيه ا 

ومن أشهر المعارك التي خاضتها قوات الجهاد المقدس معركة القـسطل، وكـان عبـد               . في صفوف اليهود خسائر فادحة    
ية بالسالح السترداد القسطل، وعندما رفضوا خـرج مـن          القادر الحسيني قد طلب مساعدة اللجنة العسكرية للجامعة العرب        

أنتم خائنون، أنتم مجرمون، سيسجل التاريخ أنكم أضعتم فلسطين، سأحتل القسطل،           "عند رئيسها وهو يقول بصوت مرتفع       
م انتصر عبد القادر ورفاقه في معركة القسطل، وحرروها         ١٩٤٨-إبريل-٨، وفي   "وسأموت أنا وجميع إخواني المجاهدين    

  .)٣٥(واستشهد قائد قوات الجهاد المقدس عبد القادر الحسيني في هذه المعركة.  يهوديا٣٥٠ًبعد أن قتلوا حوالي 
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 كان اإلخوان المسلمون في مصر المنظمة األولى خارج فلسطين التي تتعاطف وتتعاون مع أهـل فلـسطين،                  :اثني عشر 
لسطين، وقد أخذت هذه اللجنة تنشر أفرادها فـي المـساجد           م اللجنة المركزية لمساعدة ف    ١٩٣٦حيث أسس حسن البنا سنة      

وغيرها، فعرف المصريون بما يجري في فلسطين من ظلم إلخوانهم على يد اإلنجليز واليهود، وتجمع التبرعات وترسـل             
  .)٣٦(بها إلى الحاج أمين الحسيني

 وإرسال البرقيات االحتجاجية    كما تولت الجماعة مخاطبة الحكومة المصرية وحضها على مساندة شعب فلسطين،             
 وقد حدث هذا االهتمام بفلسطين، في وقٍت لم يكن أحد من            .)٣٧(إلى المندوب السامي البريطاني في كل من مصر وفلسطين        

الحكام العرب يوليها أي اهتمام، وحين سئل رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت، ماذا ستفعلون من أجل رفع الظلـم عـن                 
  .)٣٨(" إنني رئيس وزراء مصر ولستُ رئيس وزراء فلسطين:"ينيين؟ أجابسطالفل

 لم يكتف اإلخوان المسلمون بدورهم في مجال التعبئة اإلعالمية، وجمع التبرعات واألسـلحة، بـل قـرروا                  :ثالثة عشر 
م، ١٩٤٧-أكتـوبر -٣فأرسل حسن البنا برقية إلى جامعة الدول العربية في          .  المشاركة بأعداٍد كبيرة في تحرير فلسطين     

إلرسال عشرة آالف متطوع من اإلخوان كدفعة أولى، لكن جامعة الدول العربية رفضت، فخاطب الحكومـة المـصرية،                  
وطلب السماح لهؤالء بالدخول إلى فلسطين، لكنها رفضت، فاضطر للتحايل عليهم، إذ تظاهر عدد مـن اإلخـوان بـأنهم              

ناك تسربوا بأسلحتهم إلى فلسطين، ومع كثرة اإللحاح علـى          يرغبون في الذهاب إلى سيناء من أجل رحلة علمية، ومن ه          
  .)٣٩(جامعة الدول العربية، سمح لعدد آخر من اإلخوان بالمشاركة، ولكن تحت قيادة الجيوش النظامية

، وكان لهم دور مشهود فـي       م١٩٤٨ سنة    أبلى اإلخوان المسلمون المصريون بالء حسناً في حرب فلسطين         :أربعة عشر 
ين في مناطق غزة ورفح وبئر السبع، حيث كانوا يهاجمون المستعمرات ويقطعون مواصالت اليهود، ومـن                جنوب فلسط 

 التي يذكر العسكريون أنها هي التي حفظت قطاع غزة عربيـاً،            )٨٦التبة  (أبرز المعارك التي شاركوا فيها هناك معركة        
سهموا بدور مهم في تخفيف الحصار عـن القـوات          ومعركة كفار داروم، واحتالل مستعمرة ياد مردخاي وغيرها، كما أ         

كما كان لإلخوان المصريين مشاركتهم الفاعلة في معارك القدس وبيت لحـم والخليـل          .  المصرية المحاصرة في الفالوجا   
وخصوصاً صور باهر، وكان من أبرز المعارك التي شاركوا فيها في تلك المناطق معركة رامات راحيل، واسترجاع مار               

وتدمير برج مستعمرة بيوت قرب بيت لحم، والدفاع عن تبة اليمن التي سميت تبـة اإلخـوان المـسلمين، نظـراً          إلياس،  
  .)٤٠(للبطولة التي أبدوها، وقد استشهد من إخوان مصر في معارك فلسطين حوالي مائة، وجرح نحو ذلك وأسر بعضهم

موشي ديان بعد   رئيس األركان الصهيوني    دما سئل    شهد اليهود أنفسهم بدور اإلخوان المسلمين في قتالهم، فعن         وقد
إن الفـدائيين   : " أجـاب فالحرب بقليل عن السبب الذي من أجله تجنب اليهود محاربة المتطوعين في بيت لحم والقـدس،                 

ر يحاربون بعقيدة أقوى من عقيدتنا، إنهم يريدون أن يستشهدوا ونحن نريد أن نبني أمة، وقد جربنا قتالهم فكبـدونا خـسائ                    
كنا إذا علمنا أن فرقـة مـن    : "وقال في موضع آخر   . )٤١("فادحة، ولذا فنحن نحاول قدر اإلمكان أن نتجنب االشتباك معهم         

 وتحت عنوان اعرف عدوك نشرت مجلـة حائطيـة يـصدرها            ".اإلخوان المسلمين نتجنب قتالهم   الجيش بينها خمسة من     
إن "م، صورة للشيخ حسن البنا، كتـب تحتهـا          ١٩٧٠في حزيران   الطالب اليهود في الجامعة العبرية في عددها الصادر         

م من مصر ومن بعـض البلـدان        ١٩٤٨صاحب هذه الصورة كان من أشد أعداء إسرائيل، لدرجة أنه أرسل أتباعه عام              
ذاك العربية لمحاربتنا، وكان دخولهم الحرب مزعجاً إلسرائيل لدرجة مخيفة، ولوال أن أصدقاء إسرائيل في مصر تكفلوا آن                

  .)٤٢("بكبح أتباع حسن البنا وتخليص إسرائيل منهم، لكان وضع اليهود اآلن غير هذا الوضع
 :ود هي يه كانت المكافأة التي قدمها النظام الحاكم في مصر لإلخوان المسلمين على جهادهم المشرف ضد ال               :خمسة عشر 

سلمين من أسلحتهم، ووضعهم في المعتقالت في        األوامر إلى قائد الجيش المصري في فلسطين بتجريد اإلخوان الم          إصدار
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 ، ثم سيقوا إلى المعتقالت والسجون في مـصر        ،رفح والعريش، ونفذ األمر، وسجن اإلخوان المسلمون في ساحة المعركة         
م، وعندما وصل بنفسه جريحـاً  ١٩٤٩فبراير سنة   -١٢اغتيال حسن البنا في     ، ثم   إلى سلسلة مريرة من التحقيق واإلذالل     و

  .)٤٣(مستشفى، أمر األطباء بعدم تقديم اإلسعاف له إلى أن لقى ربه شهيداًإلى ال
م، بالرغم من حداثة تنظـيمهم،  ١٩٤٨شارك اإلخوان المسلمون الفلسطينيون في الجهاد عندما اندلعت حرب  :ستة عـشر  

مانمائة مجاهد من أبنـاء     أن ث :" إذ يذكر كامل الشريف قائد متطوعي اإلخوان المسلمين في حرب فلسطين          . وقلة إمكاناتهم 
  .)٤٤("فلسطين معظمهم من المتأثرين باإلخوان المسلمين شاركوا معه بالجهاد في جنوب فلسطين

ويتحدث كامل الشريف أيضاً عن جهاد اإلخوان المسلمين معه في منطقة يافا، وعن مشاركتهم في الهجوم علـى                  
خوان المسلمين في يافا قوات متحركة يبلـغ عـددها ثالثـين            ويتحدث عارف العارف أنه كان لإل      .)٤٥(مستعمرة بتاح تكفا  

  .)٤٦(وقد شاركوا في العديد من العمليات ضد اليهود.  مجاهداً بقيادة حسن عبد الفتاح والحاج أحمد دولة
  .)٤٧(وفي منطقة القدس شارك إخوان فلسطين في القتال مع إخوانهم القادمين من البالد العربية

اإلخوان المسلمون السوريون بالجهاد في فلسطين، وكان عددهم حوالي مائة يقودهم المراقب العام              كما شارك    :سبعة عشر 
مصطفى السباعي، وقد اشتركوا ببسالة في معارك القدس مثل معركة باب الخليل ومعركة القـسطل ونـسف                 . لإلخوان د 

  .)٤٨(الكنيس اليهودي الذي اتخذه اليهود مقراً حربياً لهم
وان المسلمون في األردن في حرب فلسطين وكان قائدهم الحاج عبد اللطيف أبو قورة، وخاضوا العديد من                 كما شارك اإلخ  

  .)٤٩(المعارك ضد اليهود
وكان لإلخوان المسلمين العراقيين دور بالجهاد في فلسطين، فبعد أسبوع واحد من قرار التقسيم ساهم اإلخوان المـسلمون                  

في تأليف جمعية إنقاذ فلسطين في بغداد، وكان الكثير من اإلخوان بـين المتطـوعين               بقيادة الشيخ محمد محمود الصواف      
  .)٥٠(الذين توجهوا إلى فلسطين، وبين قوات جيش اإلنقاذ، وكانت لهم مشاركات فاعلة في المعارك بشمال فلسطين

نظمة التي رفعت شـعارات      انحسر التيار اإلسالمي في فلسطين ومصر وبقية الدول العربية بسبب بروز األ            :تسعة عشر 
تعلق الناس بـبعض هـؤالء      بسبب   و ،القومية والثورية، ومحاربة هذه األنظمة للتيار اإلسالمي واتهامه بالعمالة والرجعية         

  . أنهم صادقون جادون في تحرير فلسطين، واعتقادهمالزعماء
ودة إلى دينهـا، وقـد نـشط اإلخـوان          وعندما رأت الشعوب الهزائم المتتالية لهؤالء القادة والزعماء، بدأت بالع            

المسلمون في مصر وفلسطين وفي غيرهما من الدول العربية في توضيح الحقائق للجماهير ونشطوا في كسبهم وتوعيتهم                 
  .وتربيتهم على مبادئ وتعاليم اإلسالم، وأسهموا بشكل فاعل في بروز الظاهرة التي عرفت بالصحوة اإلسالمية

في العقدين التاليين لالحتالل الصهيوني للضفة الغربية وقطـاع غـزة بعـد        لمون في فلسطين     آثر اإلخوان المس   :عشرون
أن ال يبدءوا مرحلة قتال اليهود إال بعد أن يصنعوا جيالً مؤمناً ملتزماً بدينـه،               م،  ١٩٦٧هزيمة األنظمة العربية في حرب      

 سيطرة األنظمة الثوريـة بأفكـار إلحاديـة         أثناءثروا  محباً للجهاد في سبيله، وخصوصاً أن كثيراً من أبناء فلسطين قد تأ           
 حقبـة وب، اسـتمر طـوال      ء جاٍد ود   دعوي وفكري وتربوي   وعلمانية وابتعدوا عن دينهم، وقد استمر اإلخوان في عملٍ        

من القرن الماضي، وعندما تحققت أهدافهم، وأصبح التيار اإلسالمي هـو األقـوى واألكثـر            وأوائل الثمانينات   السبعينات  
  .)٥١(عبية في صفوف الفلسطينيين، بدأ اإلعداد للجهاد المسلح ضد اليهودش

م كشف الكيان الصهيوني تنظيم أسرة الجهاد في قرى المثلث وأم الفحم وكفر قاسم وقلنسوه وباقة                ١٩٨٠في سنة   ف
صادية، وإحراق الـسيارات    بتدمير العشرات من المرافق االقت    الذي أنشأته الحركة اإلسالمية     الغربية، وقد قام هذا التنظيم      

  .)٥٢(والمعامل و البساتين اإلسرائيلية
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م، كشفت السلطات اإلسرائيلية أسلحة داخل قبو في أحد المساجد، وقبضت علـى الـشيخ أحمـد    ١٩٨٣وفي سنة      
جن ثالثـة   ياسين وعدد من اإلخوان المسلمين وحاكمتهم بتهمة االنتماء لتنظيم معاٍد إلسرائيل، وحكم على أحمد ياسين بالس               

  .)٥٣(م١٩٨٥مايو -٢٠ ثم خرج في عمليتي تبادل أسرى بين الجبهة الشعبية والكيان اإلسرائيلي في ،عاماً عشر
 حركة الجهاد اإلسالمي، وكان أبـرز قادتهـا          من القرن العشرين   أنشئت في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات     و   

عودة، وقد ركزت هذه الحركة على المعاني الجهادية وتحريـر الـوطن   الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي والشيخ عبد العزيز  
  .)٥٤(وتنظيم العناصر للقيام بالعمليات العسكرية، واستطاعت القيام بعدد من العمليات الجهادية

م، وواجهوا اليهود بحماس كبير، ونوعية مختلفـة مـن   ١٩٨٧ فجر اإلسالميون االنتفاضة في ديسمبر :إحدى وعـشرون  
 وقد حدث ذلك في وقت كانت إسرائيل تتهيأ          فقد تربت في المساجد على موائد القرآن الكريم،        م يعهدوها من قبل،   الشباب ل 

تحقق مصالحها فقط، وقد شارك في هذه االنتفاضة الشعب الفلسطيني بكافـة فـصائله،              ل. ف.ت.إلبرام اتفاقيات مع قادة م    
  .)٥٥(ن فيها كان األكثر بروزاًيلكن دور اإلسالمي

اإلسالم منهجها، منه تستمد    " د شكل اإلخوان المسلمون حركة المقاومة اإلسالمية حماس، وهي حسب ميثاقها تع           إذ
ـ تلهم  ، ومنـه تـس     في كـل تـصرفاتها     ، وإليه تحتكم   عن الكون والحياة واإلنسان    أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها   د يترش

  .)٥٦("خطاها
سالم عليها وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتـرى حمـاس أن           وتهدف حماس إلى تحرير فلسطين وإقامة دولة اإل       

فلسطين أرض وقف إسالمي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، ال يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو                     
ى كل مسلم    وأن العمل على تحريرها فرض عين عل       ،عن جزء منها، وأنه ال حل لقضية فلسطين إال بالجهاد في سبيل اهللا            

  .)٥٧(حيثما كان
قامت حماس منذ انطالقتها بمئات العمليات النوعية ضد اليهود، وما زالت ترفع لواء الجهاد في فلسطين بالرغم                 و

 واستطاعت هذه الحركة وكذلك حركة الجهاد اإلسالمي أن تلحقا بـاليهود  ،من سجٍن وتعذيب وإبعاد  أبناؤها  مما تعرض له    
جيوش العربية، كما استطاعت أن تنقل الرعب إلى داخـل الكيـان اليهـودي              ال في حروبها مع     خسائر فادحة، لم تعرفها   

  .)٥٨(، ثم بصواريخها التي تتطور باستمرار، وتصل إلى قلب المدن الصهيونيةبعمليات أبنائها االستشهادية
ن لإلسـالميين فيهـا الـدور        انسحب الجيش الصهيوني من قطاع غزة بفعل المقاومة الفلسطينية التي كا           :اثنان وعشرون 

  .األكبر، وقد استمروا في جهادهم، وصد االجتياحات العديدة التي تعرض لها القطاع
 تمكنت حركة المقاومة اإلسالمية حماس من الفوز باالنتخابات التشريعية التي نظمتها السلطة الفلـسطينية         :ثالث وعشرون 

ية، وحاولت حركة فتح وأجهزة سلطتها السابقة األمنيـة أن تفـشل            م، وشكلت الحكومة الفلسطين   ٢٠٠٦بمراقبة دولية سنة    
حكومة حماس من خالل خلق الفوضى والعبث بأمن الفلسطينيين في قطاع غزة، وقد أدى ذلك إلى حـرب أهليـة سـنة                      

اس على  م، أريقت فيها الكثير من دماء الفلسطينيين من الطرفين ومن المدنيين، وانتهت في السنة نفسها بسيطرة حم                ٢٠٠٧
ففرضت دولة االحتالل على قطاع غزة حصاراً شديداً منعت فيه دخول معظم مـستلزمات              . قطاع غزة، واالنفراد بحكمها   

الحياة، ومنع الناس وحتى المرضى من السفر للخارج، بهدف إجبار حماس وحكومتها في غزة على االعتراف بإسرائيل،                 
ة على مبادئها، رافضة االعتراف بدولـة إسـرائيل، محافظـة علـى             والتخلي عن طريق المقاومة، لكن حماس ظلت ثابت       

سالحها، مصرة على خيار الجهاد والمقاومة، وقد نجحت حماس في أسر جندي صهيوني في عمليـة نوعيـة، وطالبـت                    
بتحرير األسرى الفلسطينيين من السجون، وصمدت أمام ضغوط اليهود السياسية واالجتياحـات العـسكرية، والهجمـات                

  . )٥٩(ية الهادفة إلى إجبارها على إطالق األسير الصهيوني، وتصدت ببسالة لكل هجمات الصهاينةالجو
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م اسـتمرت ثالثـة     ٢٠٠٨-١٢-٢٧ شنت دولة الكيان الصهيوني حرباً مدمرة على قطاع غزة بتـاريخ             :أربع وعشرون 
مود عباس، وقد قتل وأصـيب آالف       أسابيع، هدفها القضاء على حماس، وإسقاط حكمها، وإعادة حكم غزة إلى الرئيس مح            

الفلسطينيين في هذه الحرب، بينهم المئات من أفراد وقادة حماس، ووقعت خسائر فادحة في المساكن والمؤسسات األمنيـة                  
  . )٦٠(والمدنية، وقد تصدى الفلسطينيون وعلى رأسهم حماس ببسالة لهذه الحرب، فتوقفت دون أن تحقق أهدافها

  :هومن جهادهم هدف ال أن ميون يرى اإلسال:خمس وعشرون
 .أن ال يهنأ اليهود في فلسطين في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون الجئون مشردون في مخيمات الالجئين  . أ 

 .االنتقام من اليهود الذين قتلوا ويقتلون األطفال والنساء والشيوخ  . ب 

  .)٦١(قوم بدورها في تحرير فلسطينإحياء ضمير األمة، وإيقاظ روح الجهاد فيها كي تأخذ بأسباب النصر وت  . ج 
قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويـشف صـدور قـوٍم             :"  هذه األهداف من قوله تعالى     ونستمدي موه

    .)٦٢("مؤمنين
أنهم الطائفة المؤمنة المجاهدة الثابتة على الحق، المتمسكة به ، حينما يتخلى عنه غيرهم، الـصابرة                ون  يعتقدوهم  

على أذى المنحرفين عنه، والقاهرة ألعداء األمة إلى يوم القيامة، وأنهم المقصودون في الحديث الشريف الذي يقول فيـه                   
ال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين ال يضرهم من خالفهم إال ما أصابهم مـن                   : " rالنبي محمد   

  .   )٦٣("ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس:  أين هم يا رسول اهللا ؟ قال:ألواء حتى يأتيهم أمر اهللا وهم كذلك ، قالوا
  الخاتمة ونتائج البحث

  :تم بفضل اهللا تعالى االنتهاء من هذا البحث، وقد توصل الباحث من خالله إلى نتائج عدة أهمها
  .لمتمسكين بدينهمم على أيدي الصحابة المؤمنين ا٦٣٧/هـ ١٦أن فلسطين تحررت من االحتالل الروماني سنة  •
م بسبب انتـشار التـرف واللهـو وكثـرة المعاصـي،      ١٠٩٩/هـ٤٩٢أن فلسطين سقطت في قبضة الصليبيين سنة       •

 .دينهم وتنافسهم على الدنيا وشهواتها، وتركهم اإلعداد والجهاد وانحراف الحكام عن مبادئ

د القادة والجنود الملتزمين بدينهم     م من االحتالل الصليبي بفضل جهود وجها      ١١٨٧/هـ٥٨٣أن فلسطين تحررت سنة      •
 .أمثال نور الدين محمود بن زنكي وصالح الدين األيوبي وجنودهما

م بسبب االنحراف واللهو والترف، وأنهـا تحـررت بعـد     ١٢٦٠/هـ٦٥٨أن فلسطين سقطت في قبضة المغول سنة         •
ذي قاد المسلمين فـي معركـة عـين    خمسة أشهر فقط من احتاللها على يد الحاكم المؤمن الملتزم سيف الدين قطز ال     

 .جالوت رافعاً شعار واإسالماه، وهزم المغول هزيمة نكراء

م، بسبب الحكام الـضعاف المنحـرفين   ١٩٤٨م، ثم في قبضة الصهاينة    ١٩١٧أن فلسطين سقطت في قبضة اإلنجليز        •
 .عن دينهم

لوك الكثير من الحركات سـبالً غيـر   أن تحرير فلسطين قد تأخر بسبب تخلي الحكام عن طريق اإليمان والجهاد، وس         •
 .صحيحة إلى التحرير، ووقوف الحكام في وجه الذين اختاروا طريق اإليمان والجهاد

أن اإلسالميين قد لعبوا دوراً مهماً في مقاومة االحتالل اإلنجليزي، ثم االحتالل الصهيوني، وهم الذين يقـودون اآلن                   •
  .يق اإليمان والجهاد بهدف التحرير الكامل لكل فلسطينومنذ عقود عدة الفلسطينيين ويسلكون بهم طر
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  ملخص 
وتبيـان  ) ذات البعدين االقتـصادي والـسياسي     (هدف البحث إلى استعراض أهم التعريفات السائدة حول مفهوم الالجئ الفلسطيني            

القصور في كل منها، كما هدف إلى وضع تعريف شامل يمكن أن تعتمده الجهات الرسمية والوطنية في معالجة قـضية الالجئـين                      
التعريفـات ذات   وتنـاول   .  بتعريف الالجئ، ثم تعريف الفلسطيني وفق تعريف الميثاق الوطني الفلسطيني          وبدأ البحث . الفلسطينيين

التعريفـات ذات البعـد     ثـم تنـاول     . وتعريف اتحاد جمعيات الصليب األحمر    ،  األونروا"كتعريف وكالة الغوث    : البعد االقتصادي 
 وتعريـف  لفلسطينية، وتعريف وفد المفاوضات الفلـسطيني لالجئـين،       كتعريف دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير ا      : السياسي

كتعريف الباحث، والتعريف المبني على     : التعريفات الشاملة التي أقرت بضرورة توفيرها شهادات خبيرة        وأما. والنازحينالغائبين،  
ى صنّاع القرار الفلسطيني التعريف الشامل      أن يتبن وقد تأمل الباحث    . تعريف الباحث الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني       

  .ويتصرفوا على أساسه
 

Abstract 
The research aimed at reviewing most of the prevailed definitions about the concept of the Palestinian refugee ( 
The two economic & political dimensions) , and the difference of inability in both.   Also  it aimed at putting a 
comprehensive definition that can be accredited by national and official bodies in managing the Palestinian 
refugees cause. The research started by definition of the refugee, then definition of the Palestinian according to 
the definition of Palestinian National Charter. It dealt with definition of economic dimensions : such  as 
UNRWA definition, and that of Red Cross Societies Union.  Then it dealt with definition of political dimension:  
such as the definition of Directorate of Refugees Affairs, Palestine Liberation Organization.  Also the definition 
of the Palestinian Negotiation Delegation of Refugees, and that of absents and emigrants. As for comprehensive 
definition which were acknowledged the necessity to be available by expert certificates :  such as research 
definition, and the definition based on research definition which was adopted by the second Palestinian 
Legislative Council. The Researcher hoped that the Palestinian Decision Makers will adopt the comprehensive 
definition and act according to its bas. 
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  مفهوم الالجئ الفلسطيني بين القصور والشمول

  :مقدمة
تعتبر قضية تعريف من هم الالجئون الفلسطينيون من أهم قضايا الالجئين ألنها األساس فـي تحديـد أعـدادهم،                   

:  وقد اختلفت تعريفات الالجئ الفلـسطيني العتبـارات       .وحقوقهم، والحماية القانونية لهم، وتحديد المسئولية عن أوضاعهم       
ولألسف فإن الكثير مـن المنظمـات       . اقتصادية، وسياسية، أضرت بقضية الالجئين وحرفتها عن االتجاه السليم للتعريف         

. طينيوالمؤسسات الفلسطينية دارت في فلك هذه التعريفات بشكل أو بآخر، مما أوجد خلطاً وتشتيتاً لتعريف الالجئ الفلـس               
  :ومن هنا تكمن أهمية هذا البحث في

  .يعتبر تعريف الالجئ الفلسطيني األساس في تحديد وضعه في القانون الدولي •
  .إن التعريفات السائدة ال تخدم قضية الالجئين الفلسطينيين، وهي تنتقص من حقوقهم •
 التعريفات السائدة، ويحفظ حقوق     غدت الحاجة ماسة لوضع تعريف جامع مانع لالجئ الفلسطيني، يتجاوز القصور في            •

  . الالجئين
تعتبر هذه محاولة جادة لوضع تعريف شامل لالجئ الفلسطيني، يأمل الباحث أن يسهم في التعريف المعتمـد لالجـئ                    •

  .الفلسطيني، ويضع تصوراً مبدئياً آلليات اعتماده
ذات البعـدين االقتـصادي     (فلسطينيوقد هدف البحث إلى استعراض أهم التعريفات السائدة حول مفهوم الالجئ ال           

وتبيان القصور في كل منها، كما هدف إلى وضع تعريف شامل يمكن أن تعتمده الجهات الرسمية والوطنية في                  ) والسياسي
  .معالجة قضية الالجئين الفلسطينيين

  . وجود عدد من التعريفات القاصرة لمفهوم الالجئ الفلسطيني:مشكلة البحث
تحليل المضمون، حيث سيتم استعراض التعريفات المتعددة، ومن ثم تحليل كل تعريف للتعرف على              وسيعتمد البحث منهج    

وجاء البحث في مدخل تناول بعـض التعريفـات األساسـية           . جوانب قصوره، للخلوص إلى تعريف يتجنب هذا القصور       
: البعد االقتصادي، وتناول المبحث الثاني    التعريفات ذات   : كتعريف الالجئ، والفلسطيني، وثالثة مباحث، تناول األول منها       

  .التعريفات الشاملة،  وخاتمة وتوصيات :التعريفات ذات البعد السياسي، وتناول المبحث الثالث

  :تعريفات أساسية: مدخل
  :تعريف الالجئ: المطلب األول

يونيـو  / حزيران ٢٨قدة في جنيف في     م لالجئين، التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة المنع        ١٩٥١عرفت اتفاقية عام    
  :بأنه) ٢(فقرة ) ١(م الالجئ في المادة رقم ١٩٥١

 وبسبب خوف له ما يبـرره مـن التعـرض           ١٩٥١يناير  /كل من وجد نتيجة ألحداث وقعت قبل األول من كانون الثاني          "
ه السياسية، خـارج الـبالد التـي    لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائ    

يحمل جنسيتها وال يستطيع أو ال يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من ال جنسية له وهو خـارج بلـد                         
وبعد ظهور حـاالت لجـوء بعـد       . )١("إقامته السابقة وال يستطيع أو ال يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد              

  .)٢(م١٩٥١ الذي يتطابق معه بينما يسِقط تاريخ ١٩٦٧ التعريف، فقد تم إتْباعه ببروتوكول عام التاريخ المحدد في
وقد أضافت جمعية رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة اإلفريقية تعريفاً في االتفاقية التي تـنظم الجوانـب                 

كل من يضطر، بداعي العدوان     : " ١٩٥١ عام   م إلى تعريف اتفاقية   ١٠/٩/١٩٦٩المحددة لمشاكل الالجئين في إفريقيا في       
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الخارجي أو االحتالل أو السيطرة األجنبية أو أحداث تعكر صفو النظام العام تعكيراً خطيراً سواء في جـزء مـن بلـده                      
 األصلي أو بلد جنسيته أو في كامله، إلى مغادرة مكان إقامته المعتادة بحثاً عن ملجأ في مكان آخر خارج بلده األصلي أو                     

  .)٣("بلد جنسيته
وبالرغم من انطباق هذه التعريفات على وضع الالجئين الفلسطينيين، إال أن األمم المتحدة استثنت الفلسطينيين من                

ال تنطبق هذه االتفاقية على األشـخاص الـذين         : " د تقول  – ١ في المادة    ١٩٥١خالل إضافة ُأدخلت إلى نص اتفاقية عام        
عدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة غير المفوضية السامية لألمم المتحدة لـشئون               يتمتعون حالياً بحماية أو مسا    

ال يمتد اختصاص المفوضـية الـسامية لألمـم         : " ج التي تقول   – ٧وفي النظام األساسي للمفوضية في الفقرة       ". الالجئين
مساعدة من هيئات أو وكاالت األمـم المتحـدة         ما زال يتلقى الحماية أو ال     ) ج: ...(إلى شخص ...المتحدة لشئون الالجئين  

التي تقدم المساعدة،   ) U.N.R.W.A) (األونروا(واإلشارة هنا إلى وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        .)٤("األخرى
  .ال الحماية، لالجئين الفلسطينيين



  
 

 ٢٦

  :تعريف الفلسطيني: المطلب الثاني
الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية فـي           ): "٥(عرف الميثاق الوطني الفلسطيني في المادة       

وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا التـاريخ داخـل            .  سواء من ُأخرج منها أو بقي فيها       ١٩٤٧فلسطين حتى عام    
لالجئ الفلـسطيني؛ نظـراً     ويصلح أن يكون تعريف الميثاق الوطني للفلسطيني تعريفاً         ". فلسطين أو خارجها هو فلسطيني    

اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية فـي فلـسطين          ) "٦(واعتبرت المادة   . لحديثه عمن ُأخرجوا من فلسطين، وذرياتهم     
حيث تحتمـل   ) بدء الغزو الصهيوني  (وبالرغم من غموض عبارة     . )٥("حتى بدء الغزو الصهيوني لها يعتبرون فلسطينيين      

نا في هذا البحث يمكننا تحديد بدء الغزو الصهيوني ببدء االحتالل البريطاني لفلـسطين، حيـث أن                 أكثر من تاريخ، إال أن    
  .األمر يحتمل هذا المعنى

فلسطين بحـدودها  : "يمن الميثاق الوطني الفلسطين) ٢(وتعني فلسطين الواردة في التعريف، وكما ورد في المادة     
  . )٦("حدة إقليمية ال تتجزأالتي كانت قائمة في عهد االنتداب البريطاني و

وتجدر اإلشارة إلى وجود اختالف ما، بين مصطلح الجئ فلسطيني، والجئ فلسطين، حيث يشير األخير إلى الجئ مـن                   
إلى السكان العرب األصليين في فلـسطين       " الجئ فلسطيني "بينما يشير مصطلح    . فلسطين، بغض النظر عن أصله القومي     

  .)٧(االنتداب

  : التعريفات ذات البعد االقتصادي:المبحث األول
بالرغم من التداخل الكبير بين األبعاد االقتصادية والسياسية في موضوع الالجئين الفلسطينيين، إال أننا سنحاول               
التمييز بينهما حسب الطابع الذي يغلب على التعريف، مع التأكيد على أن هذا التمييز يتم ألغراض منهجيـة يقتـضيها                    

  .البحث

   " :لالجئ الفلسطيني" ونروااأل"تعريف وكالة الغوث : األولالمطلب 
 صاغته لالجئ    إجرائي وليس سياسي   ونروا في عملها بين الالجئين الفلسطينيين على أرضية تعريف        اعتمدت األ 

  :  على النحو التاليهاالفلسطيني، يهدف لتوفير معيار ومقياس لتقديم مساعدات
فقـد    والـذي ١٩٤٨مايو / أيار١٥ حتى ١٩٤٦يونيو / حزيران١الل الفترة من يقيم في فلسطين خ الشخص الذي كان"

   .)٨(ولجأ إلى إحدى الدول حيث تقدم الوكالة مساعداتها ١٩٤٨  عام نتيجة حرب معاًبيته ومورد رزقه
   :وعلى هذه األرضية، يستثنى التعريف أصنافا عدة من الالجئين منها

الالجئون في العراق، الالجئـون  :  ال للحصر على سبيل الذكرتها ومنهماعمليالالجئون الذين ال يعيشون داخل نطاق     . ١
وكانوا أساسـاً تحـت      (١٩٤٨األراضي المحتلة عام     داخل    في فلسطين المحتلة   دول الخليج، الالجئون  وفي مصر،   

 ودول  ،) تفعـل   ثم لـم   مسؤولية وكالة الغوث لكنهم استثنوا الحقاً، بعد أن أعلنت إسرائيل عن نيتها معالجة وضعهم             
 . أخرى

 .  وأحوالهم ميسورة، ال يقيمون داخل المخيمات في دول نطاق العملياتممنن يالالجئون غير المحتاج . ٢

 عمواس، وبيت نوبا ويـالو : مثل مهجري القدس داخلها وخارجها، مهجري قرى      " المهجرون داخل الوطن  "الالجئون   . ٣
  .م فبقي بعضهم في القدس وخارجها١٩٦٧وأبو غوش، الذين طردتهم إسرائيل منها إبان حرب 
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م، وهي السنة التي تحددها الوكالة كـآخر        ١٩٥٢من كانوا خارج الوطن قبل الحرب، ومن اضطروا للجوء بعد عام             . ٤
ـ       (م١٩٦٧ بعد حرب    لجئواومن  . م١٩٤٨سنة للجوء     )"النـازحون  "من اصطُلح على تسميتهم ألغراض التفاوض ب

 . وحتى يومنا هذا

 إلى من رحلتهم سلطات االنتداب البريطاني    بما في ذلك    . م١٩٤٦جوء داخل وخارج فلسطين قبل عام       ومن اضطروا لل   . ٥
خالل الحرب العالمية الثانية للعمـل فـي مـشاريع     د  أولئك الذين غادروا البال   و .١٩٣٦  عام ثورة العربية  ال مصر بعد 

  .)٩(أماكن أخرى في فلسطين لجيش البريطاني فيلالبناء 

  .)١٠(قدو الهويات والتصاريحالمبعدون وفا . ٦

ولم تشتمل تلك السجالت على أي الجئ لم يتقدم إلى مراكز التسجيل كالالجئين الذين منعهم كبرياؤهم من التـسجيل                    . ٧
 .)١١(نرواوفي مراكز التسجيل التابعة لأل

وآالف . تية في لبنـان ويستبعد التعريف من فقدوا تسجيلهم لدى األونروا نتيجة وضعهم المتغير كفاقدي األوراق الثبو            . ٨
ويـضم  . الالجئين القرويين في غزة والضفة الغربية ممن فقدوا أرضهم ومصادر رزقهم لكنهم لم يفقـدوا إقـامتهم                

 .)١٢(م١٩٤٨هؤالء أشخاصاً فقدوا منْفَذهم إلى األسواق الساحلية وأماكن العمل في فلسطين ما قبل سنة 

م، والذين اضطرتهم   ١٩٤٩ يوليو   ٢٠لسورية وفق اتفاقية الهدنة في      وسكان المنطقة المنزوعة السالح على الحدود ا       . ٩
م، اعتبرتهم سوريا الجئين فلسطينيين ولم      ١٩٥٦الظروف األمنية واالقتصادية إلى مغادرة أراضيهم إلى سوريا سنة          

 .)١٣(يندرجوا ضمن سجالت األونروا

 عـن   اً كان صـادر   نإ و  وإقليمياً  دولياً تعريفاًال يعد   وعن مفهوم شامل لالجئ الفلسطيني،       ال يعبر هذا التعريف   
  الالجئـين مؤسسة أو وكالة دولية، وهو يخضع في معاييره إلى حـصر نطـاق عمـل االونـروا وال يـشمل عمـوم         

 مليون الجئ يقيمون في الضفة الغربية وغـزة واألردن          ٣,٨ حوالي    فاألونروا تطبق هذا التعريف على     .)١٤(الفلسطينيين
  . لدى األونرواأبنائهم و المسجلين١٩٤٨ عام ن الجئي مولبنان وسوريا

 :ونسجل المالحظات التالية على تعريف األونروا

 لم يعن في أي وقت أن هيئة األمم المتحدة قد اعتمدت هذا التعريـف، وال أي                 يإن تعريف األونروا لالجئ الفلسطين     -١
من استخدام الجمعية العامة لألمم المتحدة للفظـة        تعريف آخر، ويأتي هذا التجاهل لتعريف الالجئ الفلسطيني بالرغم          
، لكن الجمعية العامـة قبلـت تقـارير         )١٥(٣٠٢الجئ في قراراتها المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين، وخصوصاً القرار         

 .)١٦(المفوض العام لألونروا بما تضمنته من تعريف لالجئ الفلسطيني ضمنياً

 لخدمات الوكالة حيث نص على أن حق االنتفاع من خدمات الوكالة يشترط              على الالجئين المستحقين    التعريف قتصرا -٢
   .)١٧(ومورد رزقه أن يكون الالجئ قد فقد بيته

، وبالتـالي ال يتطـرق التعريـف        "الشخص الذي كان يقيم في فلسطين     "لم يشر إلى فلسطينية الالجئ، مكتفياً بوصفه         -٣
  ".الفلسطيني"لمفهوم 

ومواطنيته، كما لو كان بال جنسية أو موطن، واكتفى باإلشارة إلى محل إقامتـه فقـط،                أغفل التعريف جنسية الشخص      -٤
 .وفي ذلك غبن لالجئ الفلسطيني

م علـى مغـادرة     ١٩٤٦ حزيـران    ١ إجراءات االنتداب البريطاني قبل    أهمل التعريف أولئك األشخاص الذين دفعتهم      -٥
  .أراضيهم، ولم يشملهم بالخدمات
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لفلسطينيين أراضيهم وممتلكاتهم ولكن التعريف اكتفى بمن فقد بيته ومورد رزقه معاً، وذلـك        فقد الكثير من الالجئين ا     -٦
بهدف تقديم خدمات األونروا من إسكان وتشغيل، حيث ليس من مهمات األونروا استعادة األراضي واألمـالك لمـن                  

 .فقدوها

وقـد أدى ذلـك إلـى       .  يكون قد فقدهما معاً    وفق التعريف، ال يعد الجئاً من فقد بيته أو مورد رزقه، وإنما يجب أن              -٧
 .تقليص عدد الالجئين المسجلين لدى األونروا إلى حد كبير

فقد تترتب أضرار متـأخرة  . ، وكنتيجة لها أصبحوا متضررين   ١٩٤٨لم يضع التعريف حداً زمنياً لمن تأثروا بحرب          -٨
  .م١٩٥٢عام على تلك الحرب تتجاوز آخر تاريخ لتسجيل الالجئين لدى األونروا وهو 

خال التعريف عند وضعه أول مرة من اإلشارة إلى ذراري هؤالء الالجئين المستفيدين من الخدمات، إما ألنه يعتبرهم                   -٩
ضمناً الجئين، أو لالعتقاد بأن حل قضيتهم لن يستغرق زمناً تنشأ فيه ذراري لهم، ولكن تم إضـافة توضـيح فـي                      

وهـذا  . يشير إلى شمول ذراريهم الحقاً     )١٨(م١٩٩٣ية في األول من يناير      إرشادات األونروا المتعلقة بالتسجيل واألهل    
  .يؤكد أن التعريف بصيغته المعتمدة لم يكن محكماً

، في الوقت الذي لجأ مئات اآلالف من الفلـسطينيين          "إلى إحدى الدول  "اكتفت األونروا باعتماد التعريف لمن لجأ        -١٠
ن ليستا دولة، ومع ذلك أدارت األونروا واقعياً عملياتهـا فـي هـاتين              إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وهما منطقتا      

 .المنطقتين، وهو ما يعني أن صياغة التعريف لم تكن دقيقة

كثرة الثغرات الواردة في تعريف األونروا تجعله ضعيفاً وال يصلح البناء عليه في التمـسك بحقـوق الالجئـين                    -١١
  .كثير من حقوقهم، هذا إذا لم نقُل بأنه أضاع النالفلسطينيي

وقد أشار الـبعض  . )١٩(وقد أورد البعض تعريف األونروا بصيغة أخرى ال تختلف من حيث المضمون والدالالت   
من أجبروا علـى تـرك   (، ومن هجروا داخلياً     ١٩٤٦إلى حاجة تعريف األونروا للتعديل باتجاه شمول من لجئوا قبل عام            

، والالجئين بعد   )١٩٤٨داخل البلدة نفسها أو خارجها ضمن األراضي المحتلة عام          منازلهم والعيش على مسافة قريبة منها       
  .، مما يؤكد ما ذهب الباحث إليه من قصور هذا التعريف)٢٠(م أيضا١٩٥٢ًعام 

  :تعريف اتحاد جمعيات الصليب األحمر: الثانيالمطلب 
"            رم منه نتيجة الصراع بشأن فلسطين، وليس       أي شخص كان مقيماً بفلسطين إقامة دائمة وكان له فيها شغل رئيسي، ح

  .)٢١("لديه موارد كافية لضرورات الحياة األساسية، يعتبر الجئاً أهالً إلغاثة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين
رب فـي   شخص معوز، فقد نتيجة الح    " :ثم أعاد اتحاد جمعيات الصليب األحمر تعريف الالجئ الفلسطيني على الوجه التالي           

  .)٢٢("فلسطين بيته وأسباب معيشته
  :ونسجل المالحظات التالية على تعريف جمعيات الصليب األحمر

  .أغفل التعريف جنسية الالجئ الفلسطيني وفلسطينيته . ١
من كانت إقامته الدائمة في فلسطين، ومن كان له شغل رئيسي وحـرم منـه               : اقتصر مفهوم الالجئ فيه على صفتين      . ٢

  .م١٩٤٨نتيجة حرب 
  .ركّز على جانب واحد من المعاناة بحديثه فقط عن فقدان الموارد الكافية لضرورات الحياة . ٣
 .لم يشر إلى سالالت الالجئين وفي ذلك إضاعة لحقوقهم في فلسطين . ٤

م إلى مغادرة أراضيهم، وفقْـد      ١٩٤٨أهمل التعريف أولئك األشخاص الذين دفعتهم إجراءات االنتداب البريطاني قبل            . ٥
 .م، ولم يشملهم بالخدماتأعماله



  
 

 ٢٩

فقدوا أمالكهم وموطنهم نتيجة الحرب، وليسوا معوزين بل أسـقطهم مـن             الذين    الميسورين نيالالجئلم يتطرق إلى     . ٦
، ١٩٤٨انتهاء حرب   من اضطروا للجوء بعد     لم يتطرق ل   و ".شخص معوز "التعريف عندما أعاد تعريف الالجئ بأنه       

 ومن فقدوا هوياتهم أو أبعدهم االحتالل الصهيوني عـن          .وحتى يومنا هذا  " النازحون"م  ١٩٦٧ومن لجئوا بعد حرب     
 .م١٩٤٨أراضيهم في أي وقت بعد عام 

اقتصر التعريف على الجانب العملياتي الخدماتي بسبب طبيعة عمل الصليب األحمر واهتماماته وهو قـصور فـي                  . ٧
 .التعريف

طاً لبعض المسائل التي قد تحمل مفاهيم غيـر خدماتيـة           جاء تعديل الصليب األحمر لتعريف الالجئ الفلسطيني مسق        . ٨
وردت على استحياء في التعريف األول؛ كمسألة اإلقامة الدائمة في فلسطين، ومسألة التسبب في وضـعه كالجـئ،             

 .ومسألة اعتباره الجئاً في نص التعريف، وأهليته لخدمات األونروا

  :التعريفات ذات البعد السياسي: المبحث الثاني
ي تعريفات متعددة ومتشعبة، تلتقي فيما بينها على أسس غير تقديم المساعدات المادية، وإنما تأخـذ بعـداً ذا عالقـة                 وه

  .بحقوق هؤالء الالجئين وبالحل النهائي لقضية الالجئين

   :منظمة التحرير الفلسطينيةبتعريف دائرة شؤون الالجئين : األولالمطلب 
   :الالجئ الفلسطيني هو

 أو بعد هذا التاريخ، مواطنا فلسطينيا وفقا لقانون المواطنـة           ١٩٤٧ كان في التاسع والعشرين من تشرين ثاني         أي شخص "
، والذي مكان إقامته الطبيعية في فلسطين، في مناطق أصـبحت           ١٩٢٥الفلسطينية الصادر في الرابع والعشرين من تموز        

جبر على ترك مكـان اإلقامـة بـسبب         ُأم، و ١٩٤٩ تموز   ٢٠م، و   ١٩٤٨ أيار ١٥الحقا تحت سيطرة دولة إسرائيل بين       
 تشرين ثـاني    ٢٩الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات اإلسرائيلية، والذي كان خارج مكان إقامته في                

  وفقد مصدر رزقه حتـى     ،م، أو بعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه بسبب الحرب واإلجراءات اإلسرائيلية             ١٩٤٧
 سواء أكان أحد سكان القرى الحدودية في الضفة وسلبت أرضه وأصبحت تحت سـيطرة               ،م لنفس السبب  ١٩٤٩ تموز   ٢٠

إسرائيل، أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية، وأنسال الالجئين الفلـسطينيين وأزواجهـم وزوجـاتهم وفـق                    
  .)٢٣("التعريف سواء كان هؤالء على قيد الحياة أو ال

  :أوجه القصور في هذا التعريف
 تمـوز   ٢٠ في فلسطين، ولم يتطرق لمن أصبحوا الجئـين بعـد            ١٩٤٨لقد اقتصر هذا التعريف على الجئي حرب         . ١

  .م١٩٤٩
م إلى مغـادرة  ١٩٤٧ تشرين ثاني ٢٩أهمل التعريف أولئك األشخاص الذين دفعتهم إجراءات االنتداب البريطاني قبل         . ٢

  . يشملهم ضمن الالجئينأراضيهم، وفقْد أعمالهم، ولم
عمواس، وبيـت  :  مثل مهجري القدس داخلها وخارجها، مهجري قرى،"رون داخل الوطن المهج ":نيالالجئأغفل ذكر    . ٣

  .  وغيرهانوبا ويالو
 أيـار   ١٤في  ) إسرائيل(لم يشر بوضوح إلى الفلسطينيين الذين هجرتهم العصابات الصهيونية قبل إعالن قيام كيانهم               . ٤

؛ حيـث   وحتى يومنا هذا  " النازحون"م  ١٩٦٧من كانوا خارج الوطن قبل الحرب، ومن لجئوا بعد حرب             م، وال ١٩٤٨
 .أفردت الدائرة للنازحين تعريفاً مستقالً، وبالتالي استثنتهم من تعريف الالجئين



  
 

 ٣٠

ق مـصلحة اليهـود،    الذي سنّه االحتالل البريطاني بما يحق  ١٩٢٥أقر بالمواطنة الفلسطينية وفق قانون المواطنة لعام         . ٥
وجاء اإلقرار دون تمييز بين العرب واليهود، مع العلم بأن غالبية اليهود في فلسطين جاؤوا مهاجرين إليها بتسهيالت                  
من االحتالل البريطاني، ولم يكن حصولهم على الجنسية الفلسطينية برغبة وال بموافقة سكان البلد األصليين وال مـن                  

 .يمثلهم

 ، ١٩٦٧ وحتى حرب عـام  ١٩٤٩ تموز ٢٠الذين تسببت إسرائيل في دفعهم لترك أراضيهم بعد    أغفل ذكر الالجئين     . ٦
 .وهم يعدون بعشرات اآلالف

 وال من منعتهم سلطات االحتالل من العودة إلى موطنهم بعد هذا التـاريخ              ١٩٦٧لم يتطرق التعريف إلى نازحي عام        . ٧
  . ألسباب متعددة

  : آخر لالجئين الفلسطينيينتعريفة  الفلسطينيحريرولدائرة شئون الالجئين بمنظمة الت
 ، وبين التوقيع على اتفاقية      ١٩٤٧أجبروا على مغادرة منازلهم خالل الفترة الواقعة بين تشرين الثاني            هم الذين طردوا أو   "

عريـف  ، في األراضي التي سيطرت عليها المنظمات الصهيونية حتى التاريخ األخير، ويشمل هـذا الت           ١٩٤٩رودس عام   
كل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها فهو الجئ ومن حقه العودة إلى أرض آبائـه                      

  .)٢٤("وأجداده
  :وتنطبق على هذا التعريف أوجه القصور ذاتها التي أوردناها بشأن التعريف السابق مضافاً إليها

 .نعدم تبيان صفة الذين طُردوا بأنهم عرب فلسطينيي -١

هناك جماعات من العرب الفلسطينيين فروا من بلداتهم وتركوا بيوتهم مخافة أن يصيبهم ما أصاب القرى التي نفّـذت      -٢
العصابات الصهيونية بحقها مذابح مروعة، فهم لم يطردوا بشكل مباشر، ولم يجبروا بشكل مباشـر علـى مغـادرة                   

هم عـرب فلـسطين الـذين       : "وكان األولى القول  . الضمنيةمن عبارات التخفيف    " مغادرة"مع ما في كلمة     . منازلهم
  ". دفعتهم ظروف الحرب واإلرهاب الصهيوني وإجراءات االحتالل التالية إلى ترك بيوتهم وبلداتهم وأمالكهم

علماً أنـه ال    . بخالف التعريف السابق، لم يشر هذا التعريف إلى اعتبار زوجات الالجئين الفلسطينيين ضمن الالجئين              -٣
سقط حق المرأة في مواطنية بلد أبنائهايعقل أن ي.  

   : لالجئينتعريف وفد المفاوضات الفلسطيني: الثانيالمطلب 
 خـالل    لمفاوضات السالم المنبثقة عن مؤتمر مدريد،       األردني المشترك  -قدم رئيس الجانب الفلسطيني في الوفد الفلسطيني      

ـ   التعريـف التـالي    ١٩٩٢ أيـار  ١٣ بكنـدا فـي      ي أوتاوا الجلسة األولى لمجموعة العمل الخاصة بالالجئين ف       ن يلالجئ
  : نيالفلسطيني

 نـوفمبر /كل الفلسطينيين وذرياتهم الذين طردوا من أو أجبروا على ترك بيوتهم في الفترة الممتدة من تشرين ثـاني                 "
  إسـرائيل   عليهـا  ت سيطر األراضي التي من  ) اتفاقية هدنة رودس  (١٩٤٩ يناير/وكانون ثاني ) قرار التقسيم (م  ١٩٤٧

   .)٢٥("في ذلك التاريخ
ن نزحوا داخل المنطقـة التـي       إ حتى و  ممن كانوا الجئين،  ) م١٩٦٧لعام   (نيالنازح يشمل نهأبقراءة هذا التعريف نجد     

 وهو أيضاً ال يقتصر على المسجلين لدى األونـروا لغايـات تقـديم              ،١٩٤٩-٤٨ دولة إسرائيل ما بين       تدعى أصبحت
  :  التعريفويضم ،)٢٦(الخدمات

م وهي مصدر رزقهم ،     ١٩٤٨ في حرب     الزراعية في الضفة الغربية الذين فقدوا أراضيهم     " القرى الحدودية   "سكان   -١
  . ولم يتركوا قراهم



  
 

 ٣١

 إسرائيل،إلى جانب    ما سمي  البدو الفلسطينيين الذين طردوا بالقوة من أراضي الرعي الخاصة بهم والموجودة داخل            -٢
 .)٢٧( لإلقامة في األردن مرة أخرى الغربيةفةن الذين تركوا الضيالالجئ

  :ويعيب هذا التعريف أنه
م إلى مغادرة أراضيهم،    ١٩٤٧ تشرين ثاني    ٢٩أهمل ِذكْر األشخاص الذين دفعتهم إجراءات االنتداب البريطاني قبل           -١

وإن بقي أهلوهم فـي      وخاللها، حتى    من كانوا خارج الوطن قبل الحرب     وال  . وفقْد أعمالهم، ولم يشملهم ضمن الالجئين     
 وال بعد اتفاقيـات الهدنـة فـي رودس عـام            .الداخل، ألنهم اعتُبروا غائبين قامت سلطات االحتالل بمصادرة أمالكهم        

 .م١٩٤٩

 .والذين طُردوا من بيوتهم وبقوا في أرضهم ولم يغادروها ،"رون داخل الوطنالمهج ":نيالالجئأغفل ذكر  -٢

 ،  ١٩٦٧ وحتى حرب عام     ١٩٤٩ تموز   ٢٠رائيل في دفعهم لترك أراضيهم بعد       أغفل ذكر الالجئين الذين تسببت إس      -٣
 ).حوالي ربع مليون شخص(وهم يعدون بعشرات اآلالف 

 .لم يتحدث التعريف عن الحق في العودة وال التعويض، وال حق ذراريهم -٤

ا التعريف لـم يتطـرق      ، وهو في هذ   ١٩٦٧، ونازحي عام    ١٩٤٨اعتمد المفاوض الفلسطيني التمييز بين الجئي عام         -٥
  .  وال من منعتهم سلطات االحتالل من العودة إلى موطنهم بعد هذا التاريخ ألسباب متعددة١٩٦٧إلى نازحي عام 

  :الغائبون: المطلب الثالث
تعبير إسرائيلي بديل عن مصطلح الالجئين الفلسطينيين، وهو ال يخلو من أهداف اقتصادية جوهرهـا مـصادرة            : والغائب
  :ونص على. لفلسطينية، إال أن أبعاده السياسية أكبراألرض ا

 أو بعد هذا التاريخ مواطناً في دولة عربية أو          ١٩٤٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩يعلَن كل شخص غائباً متى كان في تاريخ         "
ن غيـر سـكنه   من تابعيتها؛ ألي فترة زمنية في أي جزء من فلسطين خارج المساحة التي تحتلها إسرائيل، أو في أي مكا   

  ".)٢٨(االعتيادي حتى لو كان ذلك المكان، وأيضاً مكان إقامته االعتيادي، واقعين داخل األراضي التي تحتلها إسرائيل
  :الغائب بأنه) ١-ب(م، في الفقرة ١٩٥٠وقد عرف قانون أمالك الغائبين الصادر عن الكنيسيت اإلسرائيلي في سنة 

 مالكاً قانونياً في أرض إسـرائيل وكـان   ١٩٤٨ مايو  ١٩ و   ١٩٤٧ نوفمبر   ٢٩ا بين   ذلك الشخص الذي كان في الفترة م      "
  :خالل الفترة المذكورة

 .مواطناً أو أحد رعايا لبنان، مصر، سوريا، السعودية، شرقي األردن، العراق أو اليمن •

 .، خارج حدود دولة إسرائيل"أرض إسرائيل"تواجد في أحد الدول المذكورة أو في قسم آخر من  •
 ":أرض إسرائيل"كان مواطناً إسرائيلياً وخرج من مكان سكناه العادي في  •

 .١٩٤٨سبتمبر / أيلول١إلى خارج أرض إسرائيل قبل يوم   . أ 

إلى مكان ما في أرض إسرائيل الذي سيطرت عليه في تلك الفترة قوات جيوش حاولت منع إقامة دولة إسـرائيل أو                       . ب 
ن فإن عودة الغائب إلى دولة إسرائيل وتواجده في الدولة بـشكل قـانوني ال               وبموجب هذا القانو  . حاربتها بعد إقامتها  

   )٢٩( .يتعارض مع اعتباره غائباً لغرض الملكية
  :ومن المالحظات على هذا التعريف

الفلسطينيين العرب داخل الكيان الصهيوني إلى أقل قـدر         اد  مصادرة أمالك الالجئين، وتقليص أعد    : أنه وضع لهدفين   . ١
 .ممكن



  
 

 ٣٢

٢ . ووفق بعـض   . وأصبح هؤالء متضررين اقتصادياً   . د العرب من غير الفلسطينيين من أي أمالك لهم في فلسطين          جر
 .التعريفات الدولية يعد الجئاً من تضرر مصدر رزقه

نزع صفة المواطنة الفلسطينية عن الغائب بمجرد وجوده خالل الفترة المذكورة خارج األرض التـي أقيمـت عليهـا      . ٣
 .إسرائيل

 .تبر غائباً من خرج من المنطقة التي أقيمت عليها إسرائيل خالل الفترة المذكورةيع . ٤

 إلى مناطق احتلتها بعـد ذلـك        ١٩٤٨سبتمبر   ١راضي التي احتلتها إسرائيل قبل      ويعتبر غائباً أيضاً من انتقل من األ       . ٥
 .التاريخ، فسيصبح هذا الشخص حاضراً غائباً داخل وطنه

 .ى مناطق خارج إسرائيل؛ غائباً، وتنطبق عليه أحكام الغائب حتى ولو عاد إلى موطنهيعتبر كل فلسطيني لجأ إل . ٦

  .يشير إلى تصرف إرادي قام به الشخص، ولم يكن خروجه من أرضه ناتج عن قوة قاهرة" غائب"إن مصطلح  . ٧

وقـد  . متضررينوبالتالي نجد أن هذا التعريف يلبي فقط المصالح الصهيونية وال يلبي حقوق ومصالح الالجئين ال              
نظرت إسرائيل إلى األشخاص الغائبين كأفراد وليس كمجموعات؛ فقد اعتبرت الحكومة اإلسرائيلية في وثيقـة لهـا فـي                   

الدورة  (١٩٤إن تعريف الالجئ وفق قرار األمم المتحدة        : " حول مسألة الالجئين الفلسطينيين    ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين أول   
 والميثاق الدولي للحقوق المدنية والـسياسية سـنة         ١٩٤٨ن حقوق اإلنسان الدولي سنة      فمثالً، كان بيا  . كان غير دقيق  ) ٣

  .)٣٠(" مرتبطين باألفراد ال بمجموعة نازحة١٩٦٦

  :النازحون: الرابعالمطلب 
 حق العودة للفلـسطينيين المهجـرين عـن    تجزيءجل أ من   م١٩٦٧بعد حرب حزيران    مصطلح سياسي ظهر    

 عليـه مـن تحديـد عـدد     -على تعريف محدد لمصطلح النازحين، ومرد هذا، لما يترتـب وطنهم، لذا فال نجد إجماعا   
بغية تمييزهم عن مهجري    . م١٩٦٧النازحين، وبصورة عامة فان تعبير النازحين يطلق على المهجرين الفلسطينيين عام            

ن واحد، فقد كان بين      الجئون ونازحون في آ    أنهمومع هذا فان بعض النازحين هم ذو صفة مزدوجة، أي           . م١٩٤٨عام  
وممن كانوا يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة، عشية نـشوب حـرب             . م١٩٤٨ ئيم أعداد من الج   ١٩٦٧نازحي  
  . م، واضطروا للهجرة للمرة الثانية١٩٦٧

وقد رأت دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أن تفْصل بين الالجئين ، والنازحين، حيـث تـم                   
ق مع الجانب اإلسرائيلي على أن يتم التفاوض لحل قضية النازحين ضمن مفاوضات المرحلة االنتقالية من خـالل                  االتفا

وعلى ) م١٩٩٣(وذلك وفقاً التفاق أوسلو     ) منظمة التحرير الفلسطينية ومصر وإسرائيل واألردن     (تشكيل اللجنة الرباعية    
ضرورة عدم إثقال الملف    "دت عليه القيادة الفلسطينية تحت عنوان       قاعدة الفصل بين ملفي الالجئين والنازحين، والذي أك       

وبهذه الطريقة  . )٣١(، وعلى اعتبار أن قضية الالجئين من الملفات السياسية المؤجلة لمفاوضات الوضع النهائي            "التفاوضي
القانونيـة تجـاه مـن      ساعدت الدائرة المفاوض اإلسرائيلي، من حيث ال تدري أو ال تريد، على التهرب من االلتزامات                

  .شردهم االحتالل من أراضيهم من الفلسطينيين عبر سنوات احتالله
: على أن يشمل التعريـف    ) النازحون(وأصر الوفد الفلسطيني في اجتماعات اللجنة الرباعية حول مسألة تعريف           

م وأيضاً من كانوا خارج     ١٩٦٧كل النازحين الفلسطينيين ممن غادروا الضفة الغربية وقطاع غزة أثناء حرب حزيران             "
البالد ألي سبب قبل نشوب الحرب ولم يتمكنوا من العودة أو أولئك ممن تم إجبارهم على المغادرة بعـد الحـرب ولـم                       



  
 

 ٣٣

،بينما أصر الجانب اإلسرائيلي على الرفض مؤكداً       " يستطيعوا العودة بسبب عدم سماح السلطات اإلسرائيلية لهم بالعودة        
  .)٣٢(لنازحين ممن غادروا إبان فترة الحرب فقطأنه ال يعترف سوى با

، ويقـدر   ١٩٦٧-١٩٥٢وبالتالي فقد أغفل التعريف الفلسطيني للنازحين أي ِذكر لمن نزحوا ما بـين عـامي                
كما ركّز على من تم إجبارهم على المغادرة بعد الحرب، وكان األولى اإلشارة إلى أنهم                )٣٣(عددهم بمائتي ألف فلسطيني   

ومن أجبرهم االحتالل على اللجـوء داخـل        . كلهم مبعدين؛ بل غالبيتهم من فاقدي التصاريح، وزوجاتهم وذرياتهم        ليسوا  
 الـذين لـم يـذكرهم       ١٩٤٨هذا فضالً عن تمييزه بين الجئي عام        . )٣٤(مدينة القدس أو النزوح من داخلها إلى أطرافها       

  . أو ما يسميهم بالنازحين١٩٦٧التعريف، والجئي عام 
م، قام المندوب اإلسرائيلي شلومو غازيت بنشر كتيب        ٧/٣/١٩٩٥ه، وإثر االجتماع األول للجنة في عمان في         لكن

  :يصنِّف فيه الالجئين الذين توافق إسرائيل على شملهم في نقاش اللجنة، وهم
  سكان األراضي الذين فروا إلى الضفة الشرقية لنهر األردن مع انسحاب الجيش األردني إليها؛ -١
وقد كـان معظـم هـؤالء نـساء     . ١٩٦٧السكان الذين نزحوا إلى شرق نهر األردن في النصف الثاني من سنة   -٢

الذين منـع الجـيش     ) وعدد قليل منهم في مصر    (وأطفاالً ومسنّين يلتحقون بأفراد عائالتهم في الضفة الشرقية             
 اإلسرائيلي عودتهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة؛

 لون أو يدرسون أو كانوا في أماكن بعيدة عن مساكنهم حين احتل الجيش اإلسرائيلي المنطقة؛السكان الذين يعم -٣
السكان الذين غادروا المنطقة في األعوام الالحقة وتأخروا عن موعد عودتهم كما تنص علـى ذلـك تـصاريح                    -٤

٣٥(سمح لهم بالعودة منذ ذلك الحينخروجهم، ولم ي(. 

تماع للجنة الدائمة المكلفة بملف الالجئين في سياق تحديد نطاق المـشكلة والفئـات   وقد طُرح هذا التصنيف في أول اج  
 وقد عارض اإلسرائيليون الفئات الثالث األخيرة، ولم يوافقوا سـوى           .)٣٦("نازحين"التي يمكن أن يطلق عليها مصطلح       

 .)٣٧(فد الفلسطيني السابقوقد اشتمل هذا التعريف على ذات القصور الوارد في تعريف الو. على الفئة األولى

: م، حيث اعتبر أن النـازحين هـم       ١٩٩٥ يونيو   ٥وجاء الموقف اإلسرائيلي من النازحين في مذكرة صادرة في          
نتيجـة   "وكان مقصوداً أال تكون العبارة    . )٣٨("أولئك المواطنون الذين شُردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة للقتال          "

غير مقبـول جملـة وتفـصيالً،       )  األردن - مصر –منظمة التحرير   ( طراف العربية في اللجنة     ، وقد اعتبرته األ   "للحرب
المرحلين من الضفة الغربية وقطاع غزة في سنة        " إلى   ١٢الذي يشير في المادة     " المبادئإعالن  "واعتبرته مناقضاً لشروط    

بـالالجئين  " أو ما يسمى     -قة خالل فترة الحرب   وأصرت هذه األطراف أن يشمل التعريف الغائبين عن المنط        . )٣٩("١٩٦٧
يستعمل للداللة على شـخص  ": "الجئ حيث هو"ومصطلح . )٤٠(م١٩٦٧، ومن فقدوا حقوقهم في اإلقامة منذ سنة       "حيث هم 

  .)٤١("لم يكن الجئاً عندما غادر بلده، لكنه أصبح الجئاً فيما بعد لظروف نشأت في بلد منشئه خالل غيابه
د الفلسطيني مع الوفدين المصري واألردني في اجتماعاتهم التنسيقية في عمان قبل انعقـاد اللجنـة                وقد اتفق الوف  

كل شخص كان مسجالً لغاية ساعة الـصفر فـي حـرب       : "م على تعريف النازح الفلسطيني بأنه     ١٩٩٥الرباعية في آذار    
 غزة والقدس وأصبح هذا المكـان بعـد          كمواطن مكان إقامته الدائم والعادي في الضفة الغربية وقطاع         ١٩٦٧حزيران  

  . )٤٢("الحرب خارج تلك المناطق
ورداً على التعريف اإلسرائيلي الذي اعتبرته األطراف العربية مجحفاً، اقترح الوفدان األردني والفلسطيني تعريفـاً آخـر                 

ضفة الغربية وقطاع غزة، أو كانوا      النازحون هم أولئك األفراد وعائالتهم وأسالفهم الذين غادروا منازلهم في ال          : "للنازحين



  
 

 ٣٤

 ولكن اللجنة اضطرت باإلجماع االتفاق علـى التعريـف        .)٤٣("١٩٦٧غير قادرين على العودة إلى منازلهم كنتيجة لحرب         
   .)٤٤("أولئك الذين غادروا منازلهم نتيجة للحرب: "وفق الفئة األولى

ين، كل من أبعدهم االحتالل في سـنوات مـا بعـد            وبالتالي أسقطت جهود اللجنة الرباعية، عبر تعريفها للنازح       
-١٩٤٨( وما قبلها، ونازحي الفتـرة مـا بـين الحـربين      ١٩٤٨الحرب، ومن منعهم من العودة، فضالً عن الجئي عام          

  .، والمهجرين داخل أرضهم، وفاقدي مصدر رزقهم في القرى الحدودية، وأزواج وزراري هؤالء جميعهم)م١٩٦٧
ذ تـدابير   ااتخ، ولم يمنعها ذلك من      ١٩٦٧  تعريف خاص بالنازحين عام     لدى األونروا أي   ومن جهة ثانية لم يكن    

  .)٤٥( دون أن تقوم بإدراج أحد منهم ضمن سجالتها مساعدة فورية وعاجلة، إلىة لمساعدة كل شخص بحاجةوقتي

  :التعريفات الشاملة: المبحث الثالث
  :شهادات خبيرة: المطلب األول

لى العقبات التي تواجه دارس القانون الدولي الذي يحاول تحديد وضع الالجئين بـصورة              أشار بعض المختصين إ   
لغايات القانون الدولي، ووجود قدر من الغمـوض        " الجئ فلسطيني "عدم وجود تعريف جلي لمصطلح      : شاملة، والتي منها  

  .)٤٦(ة المتعلقة بالالجئينلالجئين الفلسطينيين من األدوات الدولية العالمي) مؤقت(بشأن شمول أو استثناء 
التعريفات آنفة الذكر لم تستطيع التعبيـر    أن جميعوقد أكدت دائرة شئون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية

علـى   ألسباب إقليمية أو سياسية أو إجرائية فنية، وهي بذلك ال تتفـق وال تنطبـق  الفلسطيني إما عن مفهوم شامل لالجئ 
  .)٤٧(طينيينالالجئين الفلس عموم

نظراً لخـصوصية واسـتمرارية     " في الحقوق أنه     الدكتوراه لنيل درجة     في بحثها   الباحثة نجوى حساوي   وأشارت
 وانتقال اللجوء من جيل إلى آخر، فإنه يقتضي اعتبار كل فلسطيني، غـادر فلـسطين، أو لـم يكـن                ..معاناة الفلسطينيين 

طيني ولد خارج فلسطين وال يستطيع العودة إلى دياره بـسبب المنـع   موجودا لسبب من األسباب وقت االحتالل، وكل فلس     
اإلسرائيلي، معنيا بحق العودة، بغض النظر عن تصنيفه القانوني تحت فئة الجئ أو نازح، طالما أن الهـدف مـن هـذا                      

لى تعـديل   حاجة ماسة إ  "ورأت أن هناك     ".التصنيف تطبيق حق العودة المكرس بمقتضى مواثيق حقوق اإلنسان لكل فرد          
تعريف األونروا باعتبار أنه لم يعالج قضية الالجئ الفلسطيني من وجهة نظر حقوق اإلنسان، إنما تطرق لها من وجهـة                    

  . )٤٨("عملية، أسهمت في التمييز بين الجئ وآخر دون أي مبرر قانوني
األونروا لسطيني من قبل    كما أوصت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين بضرورة توسيع تعريف الالجئ الف           

م ١٩٤٨ ليشمل جميع الالجئين الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو داخل األراضي المحتلة عـام                    وذلك
وخاصة بعد المأسـاة التـي      ، ة مثل سوريا والعراق ومصر وغيرها     أو في خارج األراضي المحتلة أي في الدول المجاور        

  .)٤٩( في العراقالالجئين الفلسطينيينحلت ب

  :)٥٠(تعريف الباحث:  الثانيالمطلب
الالجئ الفلسطيني هو كل فلسطيني حال ويحول االحتالل الصهيوني دون تمتعه بحق اإلقامة الدائمة في بلدته األصـلية                  "

  ".من فلسطين، وبكامل حقوق المواطنة فيها ، بغض النظر عن تاريخ بدء حرمانه من هذا الحق، أو طريقة حرمانه
  :وهذا التعريف يعني التالي

   ".الالجئ":وح والتشرد بكلمة واحدة فقط وهيتوحيد كل مصطلحات اللجوء والنز -١
 ".الفلسطيني"كلمة " الالجئ"هذا التعريف خاص بالالجئين الفلسطينيين لخصوصية حالتهم، ولذلك ُأضيفت إلى كلمة  -٢



  
 

 ٣٥

.  بصورة وثائقية أو بشهادة الشهود أو بأي وسيلة إثبـات      تعني أنه يحمل الجنسية الفلسطينية     " هو كل فلسطيني  " كلمة   -٣
وهذا يقودنا لتعريف من هو الفلسطيني، بهذا الصدد يمكن األخذ بالتعريفات القائمة لدى الميثـاق الـوطني لمنظمـة                   
التحرير، وتعريف األنروا لمفهوم الفلسطيني، ويخرج من تعريف الفلسطيني كل شخص كانت إقامته ووجوده علـى                

فلسطين بسبب االحتالل البريطاني أو الصهيوني، وبالتالي ال يعتبر فلسطينياً كل يهودي قِدم إلى فلسطين إبـان                 أرض  
الزوجـات ذات الجنـسيات     " الفلـسطينية "كما تـشمل    . االحتاللين البريطاني والصهيوني وحصل على الجنسية فيها      

 .ما هو شائع في عموم دول العالمالمختلفة، حيث تكتسب صفة الفلسطينية بزواجها من فلسطيني، ك

 :تعني" حال ويحول االحتالل الصهيوني دون تمتعه بحق اإلقامة الدائمة في بلدته األصلية من فلسطين" :عبارة -٤

أن سبب عدم إقامته في فلسطين هو االحتالل وإجراءاته، وليس الرغبة الشخصية، فلكل إنسان الحق في تغيير محـل                    -
  .يداً عن االضطهاد واإلرهابإقامته بشكل إرادي حر، بع

أن المطلوب هو امتالك الالجئ الفلسطيني لحقه في التمتع بالمواطنة الكاملة على أرض فلسطين وفي ديـاره التـي                    -
ُأخِرج منها، وليس اشتراط عودته الفعلية، إذ أنه قد يختار اإلقامة في خارج بالده ودياره بإرادة شخصية حـرة دون                    

 .نة على أرض فلسطين، فهذا مكفول لهتخليه عن حقه في المواط

أن حقه في اإلقامة الدائمة يجب أن يكون أساساً في بلدته األصلية من فلسطين، وليس فـي أي موضـع آخـر مـن                         -
 ).ا لضرر يزال (فلسطين، وهذا ينطلق من القاعدة الفقهية التي تقول 

ه سابقاً وكل من سيخرجه الحقـاً، وهكـذا         أن هذا التعريف يسري على كل من أخرجه االحتالل الصهيوني من ديار            -
يدخل ضمن تعريف الالجئ الفلسطيني كل فلسطيني يضطره االحتالل الصهيوني في أي وقت لمغادرة أرضه سـواء                 
من األسرى أو الناشطين السياسيين أو العسكريين، وسواء كان إخراجهم من مناطقهم إلى مناطق أخرى من فلـسطين         

 . الصهيوني الزال مستمراً على شعب فلسطين ولم يقف عند تاريخ محددأو خارجها، إذ أن العدوان

تعني البلدة التي كان يقطنها هو أو أحد والديه أو أجداده قبل قـرار تقـسيم فلـسطين عـام      " بلدته األصـلية  : "عبارة -٥
  .م١٩٤٧

موازنة الدولة ضـمن   مة فيوالمساه تعني تمتع الفرد بملكية محددة: المواطنةف" وبكامل حقوق المواطنة فيها ":عبارة -٦
والدولة التي يقيم فيها بـشكل   بمفهومها الواسع والوصفي، الصلة أو الرابطة القانونية بين الفرد تعنيو. معينةشروط 
 تعني أن من حقه أن يمارس في دياره التي يقرر العودة إليها فعليـاً أي نـشاط سياسـي أو اقتـصادي أو                        .)٥١(ثابت

ي، تماماً وبنفس الدرجة كما لو قرر عدم العودة إليها، واالحتفاظ بحقه فيها وهو بعيد عنهـا،    اجتماعي أو ديني أو ثقاف    
فله أن يقيم حيث شاء ويمارس حقه االنتخابي في دياره بفلسطين أو يتملك فيها أو ينشئ الشركات أو يقـوم بنـشاط                      

  .ثقافي وغير ذلك من أنشطة قانونية
 تشترطان التمتع بهذه الحقوق عند زوال االحتالل الصهيوني ، بل هو حـق              كما أن هذه الفقرة مع التي سبقتها ال       

يتم تنفيذه سواء بقي االحتالل أم زال، وهذا يزيل االلتباس بأن على من يرغب في العودة أن يعترف بإسرائيل؛ ألن إعادة                     
  .ون الدوليالحقوق إلى نصابها يجب أال يكون مشروطاً بأي شكل كان، ووفقاً للحق الطبيعي وللقان

تعني أن كل من انطبق عليه تعريف الالجئ الفلسطيني سواء ُأخـرج             " بغض النظر عن تاريخ بدء حرمانه     : " عبارة -٧
م أو بعده، ويشمل ذلك أي تاريخ سـابق أو الحـق حيـث أن               ١٩٦٧م أو بعده أو قبل عام       ١٩٤٨من دياره قبل عام     

فلسطيني وهو معني بتفريغ األرض الفلسطينية مـن سـكانها          العدوان الصهيوني كان وال زال مستمراً على الشعب ال        
  .األصليين
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، تعني كل من ُأخرج من الفلسطينيين من دياره بسبب حرٍب ما، أو بدون حرب سـواء                 " أو طريقة حرمانه  : " عبارة -٨
ـ                       ارج باإلبعاد السياسي أو بسحب الهويات أو بمنع العودة لمن كان يدرس أو يعمل أو كان في زيـارة أو سـياحة خ

 .فلسطين أو غير ذلك من أسباب

  )٥٢( :تعريف المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني: المطلب الثالث
م، وقد تم نشره فـي العـدد        ٢٠٠٨لسنة  ) ١( قانون حق العودة لالجئين الفلسطينيين رقم      المجلس التشريعي الفلسطيني  أقر  

  :على) تعاريف١(صت مادة وقد ن )٥٣(م٢٠٠٨ يونيو ١٦من الوقائع الفلسطينية بتاريخ ) ٧٣(
أو ذريته بحق اإلقامة الدائمة /أو يحول االحتالل الصهيوني دون تمتعه و/هو كل فلسطيني حال و: الالجئ الفلسطيني

في بلدته األصلية من فلسطين التاريخية، وبكامل حقوق المواطنة فيها، دون النظر إلى تاريخ بدء حرمانه من هذا 
لجوء أو النزوح أو التهجير أو الطرد أو اإلبعاد أو التغييب أو التجنيس أو المنع أو الحق، أو طريقة حرمانه بال

  .استخدام أي وسيلة تحرمه من حقه في العودة
وتجدر . وكما هو واضح، فقد أخذ المجلس التشريعي بتعريف الباحث مع إدخال إضافات لطيفة، ربما زادته وضوحاً

قرر من هو الالجئ الفلسطيني، وحقه في العودة إلى موطنه دون الخوض في آليات اإلشارة هنا إلى أن التعريف الجديد ي
  . العودة وال التعويضات التي يستحقها عما أصابه من ضرر بدني ونفسي ومادي، حيث أنها تخرج عن سياق البحث

  :خاتمة
هو الالجئ الفلسطيني، يذهب    لقد دأبت األوساط السياسية المختلفة على تقديم تعريفات متعددة ومختلفة لمفهوم من             

: معظمها، إن لم نقل كلها، إلى تقييد المفهوم ليقتصر على جزء من الالجئين، واعتبار جزء آخر بأنهم نازحون، وغيـرهم                   
وبالتـالي  . وتختلف مع ذلك التفسيرات حول من يطلق عليهم صـفة الالجئـين           . مبعدون، أو غائبون  : مشردون، وآخرين 

  .ودتهم وتعويضهم محط جدل عقيم يختَلَف فيه على كل التفاصيل، كي تضيع الحقوقتصبح قضية الالجئين وع
تقليص قطاع المستفيدين من خدماتها من جهة، نجـد رغبـة إسـرائيل تقلـيص عـدد                 ) األونروا(فبينما ترغب   

جـد قـصور فـي    ون. الفلسطينيين الذي يتم التفاوض حول عودتهم وتجزئتهم، وإن كانت غير جادة في مفاوضاتها بشأنهم 
وهو قصور يصل حد التفريط لدى المفاوض الفلسطيني        . تعريف منظمة التحرير لالجئ الفلسطيني يضر بقضيته المركزية       

  .وفق التعريف الذي توصلت إليه اللجنة الرباعية المنبثقة عن مفاوضات أوسلو بشأن قضية الالجئين
الباحث، عدم قدرتها على التعبير بدقة عـن مـصالح          لقد ظهر جلياً، من خالل التعريفات التي عرضها وناقشها          

الالجئين الفلسطينيين؛ أصحاب القضية، فجاء تعريف الباحث في محاولة متواضعة لسد هذه الثغرة، آِمالً أن يتبنى صـنّاع                  
 .القرار الفلسطيني هذا التعريف ويتصرفوا على أساسه

  :توصيات
 والسياسي، يوصي الباحث أن تقـوم الـدوائر الرسـمية الفلـسطينية           في ضوء قصور التعريفات ذات البعدين االقتصادي      

ويترتب على هذا االعتمـاد     . باعتماد التعريف الشامل، الوارد في الصيغة التي أقرها المجلس التشريعي، واقترحها الباحث           
  :الرسمي ما يلي

  .سالميةاعتماده في المقررات الدراسية في المدارس والجامعات الفلسطينية والعربية واٍإل -١
 .الدفع باتجاه اعتماده من مؤسسات حقوق اإلنسان المحلية والدولية -٢
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الدفع باتجاه اعتماده من جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة العربي، ومنظمة المؤتمر اإلسـالمي، ومنظمـة عـدم                   -٣
 .االنحياز واالتحاد اإلفريقي ودول االتحاد األوروبي وكل الدول والمنظمات الصديقة

 . باتجاه اعتماده من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة واألنرواالدفع -٤

 .اعتماده في الكتابات األدبية والتاريخية والقانونية والسياسية والصحافية ووسائل اإلعالم المختلفة، والدفع بهذا االتجاه -٥



  
 

 ٣٨

  الهوامش
: جنيـف (ير الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجـئ،        المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين، دليل اإلجراءات والمعاي         )١

  .٧٤، ١٧ص ) م١٩٧٩المفوضية السامية لالجئين، سبتمبر 
  .١٠المصدر نفسه، ص  )٢
  .١٣المصدر نفسه، ص  )٣
مؤسسة الدراسات الفلـسطينية، آب     : بيروت(لكس تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ترجمة بكر عباس             )٤

  .٧٣، ص ) م٢٠٠٣
كراس صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، يتضمن الميثاق الوطني الفلسطيني، والنظام األساسي للمنظمة، والالئحة الداخلية                )٥

  .٦لكل من المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين، ص 
  .٥، ص )٢(المصدر نفسه، الميثاق الوطني الفلسطيني، مادة  )٦
  .٤٤القانون الدولي، ص تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في  )٧
  ؛ htm.Benf_UN/Asked/arabic/unrwa/org.un.www://http:  األونروا على اإلنترنت-موقع هيئة األمم المتحدة  )٨

 مواضع أخرى عديدة بـذات المعنـى؛ سـعيد          ، وفي ٤٦٤،  ٩١تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ص          )٩
م، ص  ٢٠٠٦سالمة، الالجئون الفلسطينيون وأهمية وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا، نوفمبر              

تقبل سـليم تمـاري، مـس     : أنظر). ولجأ إلى إحدى الدول حيث تقدم الوكالة خدماتها       (وورد التعريف بدون الجملة األخيرة      . ٥
مؤسسة الدراسـات   : بيروت(الالجئين الفلسطينيين، أعمال لجنة الالجئين في المفاوضات المتعددة األطراف واللجنة الرباعية،            

مشكلة : "وقد اعتمد شلومو غازيت هذا التعريف لالجئين الفلسطينيين كما ورد في بحثه بعنوان            . ٥٦ص  ) م١٩٩٦الفلسطينية،  
مركـز  : نابلس(مواقف إسرائيلية من قضايا الحل النهائي،     ..المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية  :اب، من كت  "الالجئين الفلسطينيين 

  .١١٩ص ) م١٩٩٥البحوث والدراسات الفلسطينية، 
10) Project Identification and Preparatory Study: Assistance to Palestinian Refugees in the Middle East, 

Prepared by the Refugee Studies Program for the Office, for International Policy Services on behalf 
of the Commission of the European Communities Occupied Territories Unit. 14 February 1993, p.5 
.وقد استخدم أيضاً تعريف األونروا الذي أوردناه  

-http://www.awu ،" األمريكيـة -لغربية دراسة تحليلية في وجهة النظر األوربيةا حق العودة في الرؤية"، زكرياجاسم محمد  )١١
dam.org/politic/24/fkr24-007.htm      www.plord.org/reports/unhcr.doc  

وقد أورد تماري هذا االنتقاد على لسان تقريـر بريـستول الـصادر عـن               .  ٥٦تماري، مستقبل الالجئين الفلسطينيين، ص       )١٢
  .م١٩٩٤المجموعة األوربية في يوليو 

  .٩٣تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ص  )١٣
-http://www.awu ،" األمريكيـة - وجهـة النظـر األوربيـة   الغربية دراسة تحليليـة فـي   حق العودة في الرؤية"، زكريا )١٤

dam.org/politic/24/fkr24-007.htm  
  .٨٤تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ص  )١٥
  http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm .٩٠-٨٩المرجع نفسه، ص  )١٦
  ).٥-١-٣(  فقرة ٤٦٤تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ص : في) ٢(انظر ملحق رقم  )١٧
الجمعيـة الفلـسطينية األكاديميـة للـشئون     : القدس(ناجح جرار، الالجئون الفلسطينيون  مدخل للمراجعة واستقراء للمستقبل،       )١٨

هم األشخاص أو سالالت األشخاص الذين كان سكنهم الطبيعي فلـسطين لمـدة             : "وهذا نصه . ٤٠ص  ) م١٩٩٤الدولية، مايو   
وهم الذين نتيجة لتلك الحـرب فقـدوا بيـوتهم          . ١٩٤٨سنتين على األقل قبل الحرب العربية اإلسرائيلية التي حدثت في عام            

  ".ومصادر رزقهم وتركوا بلدهم

http://www.awu
http://www.plord.org/reports/unhcr.doc
http://www.awu
http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm
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مركز الالجئين  : رام اهللا (النازحون الفلسطينيون ومفاوضات السالم،   : اد، كتاب  مشكلة التعريف واألعد   ٦٧نازحو  " وليد سالم ،     )١٩
  .٢٦، ص )م١٩٩٦ شمل، -والشتات الفلسطيني

  .٨٥تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ص  )٢٠
  .٨٦المرجع نفسه، ص  )٢١
)  قـسم المعلومـات    –دائرة شئون الالجئين    :  غزة –المحافظات الجنوبية   (المركز الوطني للمعلومات، الالجئون الفلسطينيون،       )٢٢

 : أنظر
http://www.plord.org/reports/2.htm#_top  ؛  

 .د) مؤسسة الدراسات المقدسـية (سليم تماري .د دائرة شؤون المفاوضات :بالتعاون مع  دائرة شؤون الالجئين-جالل الحسيني )٢٣

دائرة شئون الالجئـين،  .: م.د(، لينا قطان: الترجمة إلى العربية )داكن ,جامعة كوينز ,بروفيسور في علم اإلجتماع(إيليا زريق 
  .ص ث) ت.د
   ؛www.plord.org/reports/unhcr.doc: أنظر. دائرة شؤون الالجئين، جالل الحسيني  )٢٤

  .٦سالمة، الالجئون الفلسطينيون، ص 
: أنظـر معلومات، الالجئون الفلسطينيون،    ؛ المركز الوطني لل   ٩٨جئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ص       تاكنبرغ، وضع الال   )٢٥

http://www.plord.org/reports/2.htm#_top  
  .المرجع نفسه والصفحة )٢٦
  .المرجع نفسه والصفحة )٢٧
) م١٩٩٧سسة الدراسات الفلسطينية، آب مؤ: بيروت(إيليا زريق، الالجئون الفلسطينيون والعملية السلمية، ترجمة محمود شريح  )٢٨

  .٦٠؛ جرار، الالجئون الفلسطينيون مدخل للمراجعة واستقراء المستقبل، ص ١٥، ص 
  .١٠، ص )١٥(إصدار قم ) شمل(محمود سعيد، الجئو الداخل، من منشورات مركز الالجئين والشتات الفلسطيني  )٢٩
   .١٠٦زريق، الالجئون الفلسطينيون والعملية السلمية، ص  )٣٠
م ، على موقـع مركـز   ٢٠٠٥ة، ديسمبر الدفاع عن حق العود  دائرة شؤون الالجئين ودورها في، ومحمد سعد جودات جودة )٣١

  .المعلومات الوطني الفلسطيني على اإلنترنت
  .المرجع نفسه )٣٢
  .١٩ مشكلة التعريف واألعداد، ص ٦٧سالم ، نازحو  )٣٣
  .٢٤، ٢٣المرجع نفسه، ص  )٣٤
وانظر فيه مواقف إسرائيلية رسمية من قضية الالجئين الفلسطينيين،         . ٣٢العملية السلمية، ص    زريق، الالجئون الفلسطينيون و    )٣٥

  .٣٥؛ تماري، مستقبل الالجئين الفلسطينيين، ص١٠٨-١٠٢ص 
  :نقالً عن شلومو غازيت في مقالة أخرى بعنوان. ٤١تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ص  )٣٦

 S. Gazit, "Displaced Persons in Focus", jp, 10 March 1995 
   .١١-١٠أنظر مالحظات الباحث في الصفحة  )٣٧
صادرة عن دائرة الحكـم الـذاتي، بـوزارة         " مذكرة بشأن النازحين  " نقالً عن    ٣٣تماري، مستقبل الالجئين الفلسطينيين، ص       )٣٨

م؛ تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في ٥/٦/١٩٩٥ الخارجية اإلسرائيلية، قُدمت في اجتماع بشأن النازحين، في القاهرة في
  .٤١القانون الدولي، ص 

  .٣٤تماري، مستقبل الالجئين الفلسطينيين ، ص  )٣٩
 .٤١تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ص  )٤٠

 .٦١المرجع نفسه، ص  )٤١

http://www.plord.org/reports/2.htm#_top
http://www.plord.org/reports/unhcr.doc
http://www.plord.org/reports/2.htm#_top
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: رام اهللا (النازحون الفلسطينيون ومفاوضات السالم،   :  فئاتهم وأعدادهم وتوزيعاتهم، كتاب    ٦٧التعريف بنازحي   "تيسير عمرو ،     )٤٢
  .١٣، ص )م١٩٩٦ شمل، -مركز الالجئين والشتات الفلسطيني

: م.د(؛ سعيد سالمة، الالجئون الفلسطينيون قرارات ومعاهدات واتفاقيات،         ٣٥-٣٤تماري، مستقبل الالجئين الفلسطينيين، ص       )٤٣
 ؛  ١٥١ص  ) م٢٠٠٧ اإلدارة العامة للدراسات واألبحاث والمعلومـات،        –ئين   دائرة شئون الالج   –منظمة التحرير الفلسطينية    

ــين الفلـــــسطينيي ــاكنبرغ، وضـــــع الالجئـــ ــدولي، ص نتـــ ــانون الـــ  ؛ ٩٨ فـــــي القـــ
http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=128&table=table_141&CatId=178  

  . ٣٦تماري، مستقبل الالجئين الفلسطينيين، ص  )٤٤
المركـز الفلـسطيني للتوثيـق والمعلومـات،        (، تعريف الالجئ والنازح الفلسطيني في إطار حق العودة،          تعالء محمد زقو   )٤٥

:  علـــــــــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــــــــع) م٢١/٤/٢٠٠٨
http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=128&table=table_141&CatId=178  

 .٤٣٧تاكنبرغ، وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ص  )٤٦

  http://www.plord.org/reports/2.htm#_top:  الوطني للمعلومات، الالجئون الفلسطينيون،  أنظرالمركز )٤٧
ــاني  )٤٨ ــل عيتـ ــرض (أمـ ــت   )عـ ــرة نـ ــع الجزيـ ــى موقـ ــسطينيين، علـ ــين الفلـ ــوق الالجئـ : ، حقـ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/70C095C3-32CE-49F6-9C59-576C1A619314.htm  
الهيئـة الفلـسطينية لحمايـة حقـوق        / ، إصدار "لي الالجئين الفلسطينيين  متها المالية وتأثيرها ع   األنروا وأز " :ورقة عمل حول   )٤٩

  http://www.pcrp.org/esdarat03.html:  م، على موقعها على اإلنترنت٢٠٠٣الالجئين، سبتمبر 
زكريا األغـا،   .رير الفلسطينية؛ د  تقدم الباحث بهذا االقتراح في رسالة موجهة إلى رئيس دائرة شئون الالجئين في منظمة التح               )٥٠

 م١٥/٥/٢٠٠٧أحمد بحر بتاريخ .وإلى النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني؛ د

  http://www.plord.org/reports/2.htm#_top: المركز الوطني للمعلومات، الالجئون الفلسطينيون،  أنظر )٥١
م ، بينما تشكَّل المجلس التشريعي الثاني بعد انتخابات عـام      ١٩٩٦ عام   تشكَّل المجلس التشريعي الفلسطيني األول بعد انتخابات       )٥٢

  .م٢٠٠٦
: م؛ انظر المجلة والنص الكامل للقرار في  موقع ديوان الفتوى والتـشريع            ١٦/٧/٢٠٠٨، بتاريخ   ٧٣الوقائع الفلسطينية، العدد     )٥٣

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=1063   ؛ وقد سلّم
الباحث اقتراح التعريف الجديد إلى رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي؛ السيد محمد فرج الغول، عندما علـم برغبـة           

  .وقد أخذ المجلس باالقتراح، مع كل التقدير. المجلس في إقرار قانون لحق العودة

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=128&table=table_141&CatId=178
http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=128&table=table_141&CatId=178
http://www.plord.org/reports/2.htm#_top
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/70C095C3-32CE-49F6-9C59-576C1A619314.htm
http://www.pcrp.org/esdarat03.html
http://www.plord.org/reports/2.htm#_top
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=1063
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  ) م٢٠٠٣الفلسطينية، آب 
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http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=1063 

النـازحون الفلـسطينيون ومفاوضـات      :  فئاتهم وأعدادهم وتوزيعاتهم، كتاب    ٦٧التعريف بنازحي   : "عمرو ، تيسير   .١٤
 ).م١٩٩٦ شمل، -مركز الالجئين والشتات الفلسطيني: رام اهللا(السالم،

: حقـــوق الالجئـــين الفلـــسطينيين، علـــى موقـــع الجزيـــرة نـــت): عـــرض (أمـــل، عيتـــاني .١٥
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/70C095C3-32CE-49F6-9C59-576C1A619314.htm  

مواقف إسرائيلية مـن    ..المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية  :، من كتاب  "مشكلة الالجئين الفلسطينيين  : "غازيت، شلومو  .١٦
 ).م١٩٩٥مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، : نابلس(قضايا الحل النهائي،

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=128&table=table_141&CatId=178
http://www.awu-dam.org/politic/24/fkr24-007.htm
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=1063
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/70C095C3-32CE-49F6-9C59-576C1A619314.htm
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين، دليل اإلجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجـئ،                .١٩
 ).م١٩٧٩المفوضية السامية لالجئين، سبتمبر : جنيف(
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http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm.  
 وأزمتها الماليـة وتأثيرهـا علـي الالجئـين         ااألونرو" :عنوان ورقة عمل ب   :الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين     .٢١

  :، على موقعهـا علـى اإلنترنـت       م٢٠٠٣جئين، سبتمبر   الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الال    / ، إصدار   "الفلسطينيين
http://www.pcrp.org/esdarat03.html 

٢٢. Project Identification and Preparatory Study: Assistance to Palestinian Refugees in the 
Middle East, Prepared by the Refugee Studies Program for the Office, for International 
Policy Services on behalf of the Commission of the European Communities Occupied 

Territories Unit. 14 February 1993 
٢٣. www.plord.org/reports/unhcr.doc

http://www.plord.org/reports/2.htm#_top
http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm
http://www.pcrp.org/esdarat03.html
http://www.plord.org/reports/unhcr.doc
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  اس ـوط األســي اخلطــالقدس ف

  للحكومات  اإلسرائيلية
٢٠٠٩-١٩٩٢ 

 
Jerusalem in the baselines of the Israeli government 

1992-2009  
  
  

  خالد رجب شعبان.د
  أستاذ العلوم السياسية المساعد
  مركز التخطيط الفلسطيني

  



  
 

 ٤٤

  :ملخص
 الرسمي تجاه القدس وذلك من خالل دراسة الخطـوط األسـاس           تهدف هذه الدراسة إلى تتبع الخطاب السياسي اإلسرائيلي       

 ،وهي الفترة التي شهدت مؤتمر  مدريد للتسوية السلمية و توقيع  اتفاقيـة               ٢٠٠٩-١٩٩٢للحكومات اإلسرائيلية في فترة     
  .أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية

ت توجهات متباينة، من حكومات مركز يمين، إلى حكومات أخرى          وقد شهدت هذه الفترة تشكيل سبع  حكومات ذا        
مركز يسار، وقد شكلت قضية القدس مركزاً للصراع بين األحزاب اإلسرائيلية خالل تشكيل هذه الحكومـات، وسـتتناول                 
 هذه الدراسة بالبحث تشكيل الحكومات اإلسرائيلية خالل فترة الدراسة، كما ستستعرض وتناقش موضـوع القـدس فـي                 

  .الخطوط األساس للحكومات اإلسرائيلية ،من خالل عقد مقارنة بينها

Abstract: 
This study aims to follow the official Israeli political discourse towards Jerusalem, through  
studying  the baselines of the Israeli government from 1992/ 2009 ; the period which followed  
signing of the Oslo agreement between the P.L.O and the Israeli government.  
This period witnessed the formation of seven governments with opposing attitudes: Center -
right government and other center-left government. 
The issue of Jerusalem was the core of conflict between the Israeli parties during the 
establishment of these governments. 
This study addresses the establishment of the Israeli governments during the study period. The 
study reviews and discusses the issue of Jerusalem in the baselines of the Israeli government, 
through a comparative study between them. 



  
 

 ٤٥

  :المقدمة
  مشكلة الدراسة 

تعتبر القدس قضية محورية للحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة حيث يالحظ أن هناك إجماعا من الحكومات اإلسرائيلية               
لبرلمـان اإلسـرائيلي     من خالل القوانين التـي أقرهـا ا        المتعاقبة حول أحقية اإلسرائيليين في السيادة على  القدس وذلك         

 مجموعة القرارات والسياسات   التي أقرتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة والتي قامـت سياسـتها علـى                  أو) الكنيست(
فيها، ومحاولـة   توحيد المدينة وتفعيل السيادة اإلسرائيلية عليها سواء من الناحية المؤسسية أو بتعزيز االستيطان اليهودي               

أو علمانية ، والعمل على تحويل طابع المدينة اإلسالمي العربي  إلـى             ) حريدية(أغلبية سكان  يهودية سواء متدينة       إيجاد  
طابع يهودي بالقوة كأحد السبل لفرض واقع جديد على األرض يؤدي إلـى صـعوبة أو اسـتحالة وجـود تـسوية مـع                   

  .)١(الفلسطينيين
اض الخطوط العامة للحكومات اإلسرائيلية بعد اتفاق أوسلو أن هناك اهتمامـاً متزايـداً              ويالحظ من  خالل استعر    

بالقدس من الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة والتي انتمت إلى وسط الساحة  السياسية في إسرائيل مع اتجـاه أحيانـاً نحـو                 
 جـاء فـي خطـوط األسـاس للحكومـات           اليمين وآخر نحو اليسار ، وفي هذا البحث سنحاول بالتحليل لعرض أهم ما            

ومن خالل خطوط األساس قامت إسرائيل بوضع األفكار  لتغييـر الوضـع   . اإلسرائيلية والتي بلغ عددها سبع  حكومات    
، وكذلك قامت إسرائيل بوضع العديد من الترتيبات الجديدة التـي أثـرت علـى    والطابع اإلسالمي العربي للمدينة   القانوني  

  .اسيا مكانة المدينة سي
  أهداف الدراسة 

  : يهدف الباحث من خالل دراسته إلى ما يلي 
  إبراز مواقف الحكومات اإلسرائيلية المتعددة من القدس  -١
 إبراز الرؤية اإلسرائيلية لمستقبل مدينة القدس  -٢

 معرفة تركيبة الحكومات اإلسرائيلية المتعددة  -٣

 اه القدسمحاولة الوقوف على التغييرات في الموقف اإلسرائيلي تج -٤

  فرضيات الدراسة
رغم تباين  تركيبة الحكومات اإلسرائيلية المتعددة، إال انـه ال يوجـد عالقـة بـين تركيبـة الحكومـة وموقفهـا مـن                    

ـ         ومـن اجـل    .  إسـرائيل تتحـد فـي موقفهـا مـن القـدس              يالقدس، وبمعنى آخر فان معظم األحزاب الصهيونية ف
  :ألسئلة والتي تتمحور حولتفسير هذه الفرضية  فقد تم وضع العديد من ا

  . ما هي الحكومات اإلسرائيلية التي تم تشكيلها خالل فترة الدراسة؟- ١
  . ما هي خطوط األساس المتعلقة بالقدس ؟- ٢
  .   هل هناك فرق بين توجهات حكومات اليمين وحكومات اليسار من القدس ؟ -٣

  :أهمية الدراسة 
  .تناول موضوع مدينة القدس باعتبارها احد الثوابت الفلسطينية  تنبع أهمية الدراسة من موضوعها حيث ت-
 . تعتبر دراسة الخطوط األساس للحكومات بشكل عام مدخال لمعرفة عملية اتخاذ القرار -

  . اإلسرائيلية من العملية السلمية توضح الدراسة مواقف الحكومات-



  
 

 ٤٦

  المنهج المستخدم 
حليلي باإلضافة إلـى  منهجـي تحليـل المـضمون وصـنع القـرار وذلـك                 تفرض طبيعة الدراسة استخدام المنهج الت     

  .من اجل الوصول إلى النتائج المرجوة من البحث

  نطاق الدراسة 
 كبدايـة للدراسـة حيـث تعتبـر         ١٩٩٢ و تـم التركيـز علـى عـام           ٢٠٠٩-١٩٩٢يمتد النطاق الزماني للدراسـة      

ـ           زب العمـل للـسلطة بعـد غيـاب  خمـسة عـشر عامـا                انتخابات الكنيست الثالثة عشرة وما نتج عنها من عودة ح
 ٢٠٠٩وتشكيله لحكومة كانت مدخال لعملية التسوية مـع الفلـسطينيين ، وينتهـي النطـاق الزمـاني للدراسـة عـام                        

مع انتخابات الكنيست الثامنة عشر وعودة الليكود إلـى الـسلطة بقيـادة بنيـامين نتنيـاهو وتـشكيله لحكومـة يمـين                       
  .متطرف 

  :لسابقةالدراسات ا
 والـسياسات العامـة التـي تنتهجهـا الحكومـات عـادة             تتعتبر برامج الحكومات مدخال أساسيا لمعرفة االسـتراتيجيا       

، ولذلك تعد برامج الحكومات والخطوط األساس مدخال لدراسـة سياسـات الحكومـات فـي قـضية مـن القـضايا ،                       
  .القتصاديةاودراسة توجهات الحكومة في المجاالت السياسية واالجتماعية و

نظراً ألهمية القدس، فقد تعددت وتباينـت الدراسـات حـول القـدس، فمنهـا الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة                     و
  : الدراسات السياسية في هذا المحور، ومن ... والجغرافية

ئيلية وتنـاول فيهـا الباحـث الـسياسات اإلسـرا         "سياسة إسرائيل تجـاه القـدس        ) "١٩٩٩( دراسة عبد اهللا كنعان      -١
تجاه القدس وذلـك فـي محاولـة للوصـول إلـى التـصورات اإلسـرائيلية حـول المدينـة ومـستقبلها ، ومواقـف                         

 للقـدس منـذ منتـصف       دوقد تناول الباحـث نظـرة اليهـو       . الحكومات اإلسرائيلية من الحلول المقترحة لقضية القدس        
. لفـة منـذ نـشأة إسـرائيل مـن القـدس              وكذلك  مواقف  القوى الـصهيونية المخت        ١٩٩٩القرن الثامن عشر وحتى     

وتوصل الباحث إلى أن السياسات اإلسرائيلية تجاه القدس ما هـي فـي الحقيقـة إال انعكـاس لـصورة القـدس التيـار                
السياسي الصهيوني المستندة إلى جملة من األسـاطير الالهوتيـة التـي ال تـصمد أمـام معطيـات وحقـائق القـانون                       

  .)٢(الدولي المعاصر
مستقبل مدينة القدس فـي ظـل الـسياسات واإلجـراءات اإلسـرائيلية الهادفـة               ) "٢٠٠٧(كمال األسطل   .ددراسة   -٢

، والتـي تناولـت الممارسـات اإلسـرائيلية         )٣("١٩٦٧لتغيير الواقع  الجغرافي والديمغرافي فـي المدينـة بعـد عـام              
علـق بـاإلجراءات اإلسـرائيلية ضـد        لضم القدس من خالل االستيطان أو المدخل القـانوني أو األفكـار والتـي أو تت               

 -سكان القدس والفلسطينيين، حيث أكد الدكتور األسـطل فـي دراسـته علـى أن القـدس جـوهر الـصراع العربـي                      
ـ                      ف اإلسرائيلي، وان هناك صعوبة كبيرة في وجود حل يرضـي جميـع األطـراف وذلـك بعـد أن اسـتعرض المواق

 .العربية واإلسرائيلية من القدس

  ت مفاهيم ومصطلحا
ينبغي التأكيد بداية على أن المفاهيم المستخدمة في هـذه الدراسـة تنبـع باألسـاس مـن الموقـف اإلسـرائيلي ألنهـا                        

  باألساس تعالج هذا الموقف ، ولإلسرائيليين في هذا المجال تعريفات متعددة ، ولكن أهمها في هذه الدراسة 
 كـم  والقـدس الغربيـة بمـساحة          ٧٠,٥قية بمـساحة    القدس الكاملة أو القدس الموحدة ، ويقصد بها القدس الـشر           -١

   كم  ١٢٣



  
 

 ٤٧

باإلضافة إلـى الكتـل االسـتيطانية المحيطـة بالمدينـة جفعـات             )البلدية  ( القدس الكبرى ، وتضم القدس الكاملة        -٢
  يه ادوميمزئيف ، بيتار، ومعال

   ١٩٩٢حكومة اسحق رابين: أوال
ـ          ة أثـرت بـشكل كبيـر علـى نتـائج االنتخابـات،             جرت االنتخابات في ظل متغيرات دولية وإقليميـة ومحلي

فعلى الصعيد الدولي جاءت االنتخابات بعد انهيـار االتحـاد الـسوفيتي، وبـروز القطـب الواحـد، وهـو بمعنـى أن                       
العرب فقدوا حليفهم العسكري في أي مواجهة عسكرية قادمة، كمـا شـهدت العالقـات اإلسـرائيلية األمريكيـة نوعـاً                     

 التسوية في الشرق األوسط وخاصة قـضية ضـمانات القـروض مـن اجـل المـساهمة فـي                    من التوتر بسبب مسيرة   
استيعاب المهاجرين الجدد ، أما على الصعيد اإلقليمي فقد  جـاءت االنتخابـات فـي ظـل االنقـسام الخطيـر الـذي                        

، باإلضـافة إلـى     شهده العالم العربي بسبب حرب الخليج الثانية التي أدت إلى  انتهـاء التهديـد العراقـي إلسـرائيل                    
استمرار محادثات السالم التي نتجت عن مؤتمر مدريد، أما علـى الـصعيد المحلـي فقـد أجريـت االنتخابـات فـي                       
ظل تفاقم األوضاع االقتصادية واالجتماعية وعـدم قـدرة إسـرائيل علـى اسـتيعاب الكـم الهائـل مـن المهـاجرين              

  .)٤(السوفييت إليها
 تحول في الحياة الـسياسية اإلسـرائيلية ، فقـد عـاد حـزب العمـل إلـى                   وقد جاءت نتائج  االنتخابات كنقطة     

 عاماً، كما تراجعت قوة الليكود وقوة األحزاب العربيـة، ومـع ذلـك لـم تمـنح النتـائج                    ١٥السلطة بعد غياب استمر     
إلـى مـشاركة حركـة شـاس     )  مقعـد  ٤٤( اليسار حكماً مطلقاً مما اضطر اسـحق رابـين زعـيم حـزب العمـل        

 مقعـد وبـدعم مـن القـوى         ١٢( في االئتالف الحاكم باإلضافة إلى حركـة ميـرتس العلمانيـة            )  مقاعد   ٦(ة  الحريدي
، التـي شـكلت شـبكة أمـان لحكومـة رابـين حتـى اغتيالـه            ) مقاعد ٥ (العربية حداش والحزب الديمقراطي العربي    

  .١٩٩٦شرة  و بعد ذلك لحكومة شمعون بيرس حتى انتخابات الكنيست الرابعة ع٤/١١/١٩٩٥في 

  حكومة رابين والقدس
تظـل القـدس الكاملـة،      "  التـي نـصت علـى        ٤جاءت القدس ضمن الخطوط األساس للحكومة في البند رقم            

عاصمة إسرائيل األبدية، موحدة كاملة تحت سيادة إسرائيل، وتعطى القـدس أفـضلية مـن حيـث البنـاء والتطـوير،                     
  .)٥(" إلى األماكن المقدسة، وتضمن حرية العبادةيضمن دائماً لكل أبناء الديانات الوصول الحر

يالحظ بشكل عام من الخطـوط األسـاس للحكومـة اإلسـرائيلية تمـسكها الواضـح بالقـدس، حيـث جـاءت                
ويالحـظ فـي الفقـرة    . القدس في بند خاص بها، وألهميتها كانت العنصر الرابـع مـن عناصـر الخطـوط األسـاس        

، وهـو مـا يعنـي أن القـدس الـشرقية والغربيـة هـي            )٦(ح القدس الكاملة  الخاصة بالقدس، أنه جرى استعمال مصطل     
العاصمة إلسرائيل ، وكذلك تم استخدام األبدية، وكـذلك الكاملـة، والـسيادة اإلسـرائيلية، حيـث أن داللـة اسـتخدام                      
هذا الكم من المصطلحات تعني أن إسرائيل غير مـستعدة للتنـازل عـن القـدس، بمـا فيهـا الجـزء الـشرقي مـن                          

خاصة أن المحادثات والمفاوضات التي أعقبـت مـؤتمر مدريـد كانـت مـستمرة بـين إسـرائيل والـدول                     . المدينة  
العربية واستمرت كذلك بعد التوقيع على اتفاق أوسـلو ،وتكمـن اإلسـتراتيجية اإلسـرائيلية فـي ذلـك  إلـى تحقيـق          

   :يثالثة  أهداف ه
   الدعم السياسي الالزم لتحقيق الحل الذي يرضيهاتعميق السيطرة اإلسرائيلية على المدينة وتجنيد -



  
 

 ٤٨

التنازالت التي يمكن أن تقدمها في القدس جزءا        لى الحدود الخارجية بحيث ال تكون       عدم تقديم أية تنازالت في االتفاق ع      -
  .من االتفاق حول الحدود

عربيـة والـسلطة الفلـسطينية       تعتقد إسرائيل بأن التوقيع على اتفاقيات سـالم يعمـق الثقـة بينهـا وبـين الـدول ال                   -
  .)٧( التطوير الجارية في المدينةويكسبها تسامح العالم فيما يتعلق بعمليات

  ويالحظ في الخطوط األساس أن الحكومة اإلسرائيلية  فـي الفقـرة ذاتهـا أن منحـت القـدس أفـضلية مـن                       
ء اليهوديـة وزيـادة عـدد اليهـود فـي        الناحية القومية سواء من حيث  البناء والتطوير، بمعنى زيـادة إقامـة األحيـا              

كمـا يجـب اإلشـارة إلـى أن مـصطلح القـدس خـال مـن أي         . المدينة وزيادة الميزانيات الممنوحة لمدينة القـدس    
  .نصوص أخرى في وثيقة الخطوط األساس للحكومة



  
 

 ٤٩

  ١٩٩٦حكومة بنيامين نتنياهو  : ثانياً 
ليمية ودولية كثيرة ومتعددة ،إال أن أهمها كان التوقيع على          جاءت انتخابات الكنيست الرابعة عشرة بعد متغيرات إق       

 ٤/٥/١٩٩٤ بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وكذلك اتفاق القاهرة            ١٩٩٣/ ٩ /١٣اتفاقية إعالن المبادئ  
يليين والذي أدى إلى وجود سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وقطـاع غـزة، واسـتمرار المفاوضـات بـين اإلسـرائ                    

أما على المستوى الداخلي اإلسرائيلي فباإلضافة إلى المتغيرات السابقة جـاء اغتيـال رئـيس الـوزراء                  . نوالفلسطينيي
، وتشكيل حكومة إسرائيلية أخرى برئاسة شمعون بيرس ، مـع االسـتعداد             ٤/١١/١٩٩٥اإلسرائيلي السابق اسحق رابين     

تخابي جديد يقوم على اختيار رئيس الوزراء بالطريقة المباشرة من خـالل            إلجراء االنتخابات اإلسرائيلية في ظل نظام ان      
  .الشعب

 ، الليكود برئاسـة بنيـامين نتنيـاهو    لصالح حزب  ٢٩/٥/١٩٩٦وقد جاءت نتائج انتخابات الكنيست الرابعة عشرة        
بين وأثرها علـى المجتمـع      وذلك بعد أن استطاع الليكود و نتنياهو تحويل اهتمام الشارع اإلسرائيلي من نتائج اغتيال را              

اإلسرائيلي ،إلى النتائج السلبية المتوقعة والمدمرة لعملية السالم على المجتمع اإلسرائيلي وعلى مقدسـاته وعلـى كيانـه،           
وأهمها مصير القدس حيث ركزت الدعاية االنتخابية لحزب الليكود على القدس كموضوع مركزي ، واتهمت حزب العمل                 

لى تقسيم القدس كما أكد مرشح حزب الليكود  لرئاسة الوزراء بنيامين نتنياهو انه لـن يلتـزم                  وزعيمه شمعون بيريس ع   
بتنفيذ االتفاقات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية ،وقد حاول حزب العمل الخروج من هـذه االتهامـات  و تفـادي                     

يمها، وذلك في محاولة لتفادي أن يكون موضوع        المأزق من خالل إتباع سياسة الليكود ،وأكد على وحدة القدس وعدم تقس           
، ومن المعلوم أن نتائج االنتخابات جاءت لصالح اليمين اإلسرائيلي  بقيادة الليكود              )٨(السالم هو محور االنتخابات المركزي    

، شـاس   ) مقعد   ٣٢(الليكود  : وتشكيل نتنياهو للحكومة اإلسرائيلية الجديدة، وقد تشكلت هذه الحكومة من األحزاب التالية             
  ). مقاعد ٤( ، التوراة الموحدة ) مقاعد٤(،والطريق الثالث ) قاعد م٧(، إسرائيل بعليا ) مقاعد٩(، المفدال ) مقاعد١٠(

  حكومة نتنياهو والقدس
أكدت الخطوط األساس لحكومة نتنياهو على أهمية القدس ويبدو أن هذه األهمية نتجت من اعتبارهـا الموضـوع                  

 االنتخابية ، ويالحظ من خالل قراءة متأنية أن كلمة القدس وردت أربع مرات فـي خطـوط األسـاس                    المركزي  للحملة  
لحكومة نتنياهو، فقد وردت في أهداف الحكومة،باإلضافة إلى فصل خاص بها، وهو مما يؤكد على مكانـة القـدس فـي                  

  .حكومة نتنياهو
  :ولعل أهم ما جاء في األهداف هو

حيث يوضح هذا الهدف مستقبل القدس في تـصورات حكومـة           . ة أبدية للشعب اإلسرائيلي      تقوية مركز القدس كعاصم    -
نتنياهو باعتبارها العاصمة األبدية، وهو مما يعني عدم تقسيمها واستمرار االستيطان اليهودي فيها ،كمـا أكـد برنـامج                   

  :الحكومة على عدة نقاط هامة حول القدس أهمها
 .احدة متكاملة موحدة وستبقى إلى األبد تحت السيادة اإلسرائيليةالقدس عاصمة إسرائيل هي مدينة و . ١

 .لكل أبناء األديان حق العبادة وحرية الوصول إلى األماكن المقدسة لهم . ٢

ستعمل الحكومة على إبطال مفعول كل محاولة للمس بوحدة القدس ،كما ستمنع كـل عمـل يتنـاقض مـع الـسيادة         . ٣
 .اإلسرائيلية الوحيدة على المدينة



  
 

 ٥٠

 عمليـة   ضع حكومة إسرائيل تحت تصرف الوزارات المختلفة وبلدية القدس وسائل وإمكانيات خاصة لإلسراع في             ست . ٤
لتحسين الخدمات البلدية للسكان اليهود و العرب واآلخرين ولتعزيز مكانة القدس الكبرى             ،البناء في القدس وضواحيها   

 .)٩(اقتصادياً واجتماعياً

لح القدس الكبرى ألول مرة في خطوط األساس وذلك إرضاء لقوى المتدينين            ويالحظ من هذه البنود ورود مصط     
 كما إن هناك تعهدا      ،ويتضح من البرنامج أن مدينة القدس غير خاضعة للتفاوض         وواليمينيين المشاركين في حكومة نتنياه    

شاطات السلطة الوطنية الفلـسطينية  ومنع أي تهديد للسيادة اإلسرائيلية على المدينة، وهو ما يعني الحد من ن             ،بعدم تقسيمها 
، خاصة بيـت    لطة الوطنية الفلسطينية في القدس    في القدس ، األمر الذي يعني إغالق المؤسسات الفلسطينية العاملة مع الس           

  .الشرق
ومن ناحية أخرى فان برنامج الحكومة تضمن تعهدا باالستمرار في  تهويد المدينة من خالل بناء الوحدات السكانية                  

ح اليهود وخاصة في جبل أبو غنيم ورأس العامود باإلضافة إلى المحاوالت المستمرة في إفراغ المدينة من الـسكان                   لصال
  .)١٠(العرب

والواضح أن يمينية الحكومة أكدت على انه ال يمكن التنازل عن القدس أو توقيف االستيطان فيها، وهو ما يعني أن                    
 يؤكد على يهودية المدينة ،وهو ما شكل تحدياً كبيراً لعملية التسوية من حيـث               مستقبل المدينة في ظل حكومة نتنياهو كان      

   .)١١(تجميدها وعدم االهتمام بالمواقف اإلقليمية والدولية الخارجية ،مع االهتمام فقط بما يتعلق بأمن إسرائيل



  
 

 ٥١

  :١٩٩٩حكومة إيهود باراك   : ثالثاً
 وسط حملة انتخابيـة متعـددة المواضـيع سـواء الـسياسية أو              ١٩٩٩/ ١٧/٥جرت انتخابات الكنيست الخامسة عشرة      

االجتماعية واالقتصادية، إال أن أهم ما تميزت به حملة االنتخابات للكنيست الخامسة عشرة هو تركيزها علـى القـضايا                   
فـي  " غييـر إسرائيل تنتظـر الت   "االجتماعية بدال من السياسية واألمنية ، وهو ما توافق مع شعار حزب العمل المطروح               

  .)١٢(محاولة للتخلص من قيادة نتنياهو
ومن المعلوم أن نتائج االنتخابات كانت لصالح حزب العمل بقيادة إيهود باراك وذلك بعد فوزه بترشيح اإلسرائيليين                 

صـول  لرئاسة الوزراء ، وقام باراك  بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية بعد مفاوضات شاقة جداً مع القوى الفائزة من اجل الو                  
إلى ائتالف حكومي، حيث أن نتائج االنتخابات أدت إلى وجود كنيست متباينة سياسيا ودينيا، وكانت بشكل عام أقرب إلـى   
اليمين منها إلى اليسار ولذلك كان على باراك أن يجمع بين العلمانيين والمتدينين وبين اليمين واليسار في حكومته وقد تـم              

 وزراء جدد ، وقـد      ٤ وذلك بإضافة    ١/٨/١٩٩٩ والثانية في    ٦/٧/١٩٩٩األولى في   إقرار حكومة باراك على مرحلتين      
، ميرتس  ) حزب العمل ، حركة غيشر، حركة ميماد      (، والتي تضم    )  مقعد   ٢٦(تشكلت حكومة باراك من إسرائيل واحدة       

  .)١٣() مقاعد ٦(  لمركز ، ا)  مقعد ١٧( ، شاس ) مقاعد ٥( ، المفدال  )  مقاعد ٦( ، إسرائيل بعليا )  مقاعد ١٠( 
  :حكومة باراك والقدس 

  :أما فيما يتعلق ببرنامج حكومة باراك حول القدس فقد جاء في الخطوط األساس ما يلي
  .القدس الكبرى عاصمة إسرائيل األبدية ستبقى موحدة وكاملة تحت السيادة اإلسرائيلية -
  .قدسة وحرية العبادةسيضمن الوصول الحر لجميع أبناء الديانات لالماكن الم -
  .)١٤( هناك من أجل رفاهية جميع سكانهاستعمل الحكومة على تطوير ورخاء مدينة القدس ومواصلة أعمال البناء -

ث يالحـظ أن هنـاك رسـم         هناك تكراراً بين برنامج حكومة نتنياهو وحكومة باراك حي         يالحظ من هذه البنود أن    
مة إسرائيل مع استمرار االستيطان فيها مع ضمان الوصـول ألمـاكن            ، فالقدس الكبرى موحدة هي عاص     لحدود واضحة 

 وهو  ما يمكن اعتباره إستراتيجية الحكومات اإلسرائيلية حـول           )١٥(العبادة ، أي أن هذه األماكن تحت السيادة اإلسرائيلية        
  .القدس

قي العاصـمة األبديـة و      وقد أكد باراك في خطابه األول كرئيس للوزراء في الكنيست علي أن القدس الكبرى ستب              
، و تؤكد الشواهد علي أن براك أعلن دعمه لعملية تعزيز االسـتيطان فـي معاليـه    )١٥( الموحدة تحت السيادة اإلسرائيلية     

  :عد شهرين من قيامها بالعمل علىدوميم و جميع المستوطنات المحيطة بالقدس وقد بادرت حكومة باراك بأ
  توسيع مجال نفوذ القدس تجاه الغرب -
 االستثمار في تحسين البنية التحتية و الخدمات شرق المدينة -

 .)١٦(تطوير الصناعة -

ستواصلون كونكم جزءا من دولة إسرائيل      "دوميم و أكد لسكانها بقوله      أ وأكد باراك علي دعم االستيطان في معاليه        
هـو جـزء  ال يتجـزأ مـن           ألف نسمة ، كل بيت وكل حجر         ٢٥في كل تسوية دائمة ، إسرائيل لن تزيل مستوطنة من           

 .وأيضا تطبيقا لمفهوم القدس الكبرى . )١٧(" إسرائيل

و أكدت حكومة باراك علي الءاتها األربعة الخاصة بقضايا الحل الدائم مع الفلسطينيين والتي منها القـدس حيـث                   
  .)١٨(أكدت هذه الحكومة على أن القدس الموحدة ستبقى العاصمة األبدية لدولة إسرائيل
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 وذلك في إطار المرحلة     ٢٠٠٠/ ضت إسرائيل تسليم الفلسطينيين أية مناطق محاذية  للقدس وذلك منذ يناير           وقد رف 
 وفـي   س ستبقى عاصمة إسرائيل األبديـة،      أن القد  ٢٠٠٠/وبعد ذلك  أكد باراك في مارس         ،)١٩(الثالثة من النبضة الثانية   

لسطينيين حول مستقبل المدينة المقدسة إلى أجل غيـر محـدد           المفاوضات الدائمة دعا باراك إلى تأجيل المفاوضات مع الف        
 حيث أكد وزيـر الدولـة   ٢٠٠٠وعدم إدراج القدس في اتفاق الحل النهائي والذي كان من المتوقع أن يوقع في نهاية عام              

ائم أمـرا   المكلف بشؤون القدس في مكتب رئيس الوزراء حاييم رامون انه يعتبر إدراج مسألة القدس في اتفاق الحل الـد                  
ل هـذه المـسألة   مستحيالً وغير ممكن على اإلطالق ألن الفجوات القائمة في مواقف الجانبين  اإلسرائيلي والفلسطيني حو      

  األمر الـذي  د وهذا ما أدى قي النهاية إلى عدم  إمكانية إنهاء المفاوضات التي جرت في كامب ديفي  )٢٠(غير قابلة للتسوية  
 واندالع انتفاضة األقصى وهو ما أدى  إلى تقـديم بـاراك             زيارة شارون للمسجد  األقصى    منها  أدى إلى متغيرات هامة     

  .استقالة حكومته واللجوء إلى انتخابات لرئاسة الوزراء

  :حكومات الليكود و  كاديما: رابعاً
منسحبون  ثم استطاع ال   ٢٠٠١،٢٠٠٣استطاع الليكود تشكيل حكومتين متتاليتين بقيادة آرئيل شارون وذلك  عامي              

 وتشكيله للحكومة ، وما يربط بـين  ٢٠٠٦من الليكود برئاسة شارون تأسيس  حزب كاديما الذي استطاع الفوز بانتخابات        
هذه الحكومات هو أن برامجها وخطوطها األساس حول القدس متشابهة إلى حد كبير،حيث غابت القدس عن بنودها  ولـم                 

لى األكثر، ويعود غياب وجود مصطلح  القدس كأحـد بنـود بـرامج              يرد مصطلح القدس سوى مرة واحدة أو مرتين ع        
الحكومة تبنيا لمواقف األحزاب الدينية وهو ما يشير إلى أن هذا الموقف بديهي وال يحتاج إلى إشارة أو أن يكون  مدرجا                      

  .)٢١(ضمن البنود العامة وهي قضايا ال تكون خاضعة للمفاوضات
  :٢٠٠١ حكومة شارون -١

اخلية متالحقة الئتالف باراك المتباين فكريا وسياسيا زادت عن ثالثة عشرة أزمـة جميعهـا تعلقـت                 بعد أزمات د  
 كان لها الدور األكبر في تفتيت حكومة باراك ، واالتجاه نحو انتخاب             دباألوضاع الداخلية ،  إال أن مفاوضات كامب ديفي        

  .يكود  بالمشاركة في حكومة وحدة وطنيةرئيس وزراء جديد بعد فشل باراك في إقناع شارون زعيم حزب الل
بعد فوز شارون باالنتخابات قام بتشكيل حكومة وحدة وطنية ولكنها كانت  يمينية متطرفة شملت اغلب المتطرفين                 
في الكنيست  الخامسة عشرة باإلضافة إلى حزب العمل برئاسة شمعون بيرس وذلك بعد استقالة باراك لخسارته انتخابات                  

  .ءرئاسة الوزرا
 يتضح منه أثر القوى المشاركة فيها حيث ال توجـد رؤيـة             ٢٠٠١ ومن مالحظة برنامج حكومة شارون األولى       

احـدة  ،إسرائيل و )  مقعد   ١٩(واضحة لتقدم المسيرة السلمية حيث تشكلت حكومة وحدة وطنية من ثماني قوى هي الليكود               
 ٧٦، وكانت بأغلبيـة     ) مقاعد ٨(االتحاد القومي   رائيل بيتنا    إس ،) مقاعد ٦(، إسرائيل بعليا    )  مقعد ١٧(، شاس   ) مقعد   ٢٦(

  .)٢٢(عضو كنيست
ويالحظ في خطوط األساس للحكومة اإلسرائيلية أنها تمثل الثوابت أو الخطوط الحمر لألحزاب اإلسرائيلية فبالرغم               

 إقليميـا ودوليـا مـن    من اشتراك حزب العمل في حكومة شارون األولى إال أنها كانت من اجل تحسين صورة إسرائيل         
خالل قيادته مثل شمعون بيرس وبالتالي لم تكن مشاركة حزب العمل إال لتبرير سياسات شارون الرافضة للعملية السلمية                  

 أن الخطوط األساسية للحكومة في االتفاقات االئتالفية هي  محاولة           ٧/٣/٢٠٠١حيث أكد شارون في خطابه في الكنيست        
 من الخالفات الموجودة بين أطراف الحكومة فالمهمة األساس للحكومـة هـي توطيـد أمـن                 لبلورة إجماع واسع بالرغم   

  .)٢٣(رإسرائيل و تحقيق األمن لمواطنيها عبر كفاح ال يكل ضد العنف واإلرهاب وسعي لالستقرا
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  :القدس في برنامج حكومة شارون األولى
ـ "، مرة حيث ورد في بند عام ما نـصه           ن القدس لم ترد إال مرتا     بالنظر إلى برنامج حكومة شارون نجد أن       د توطي

 ويعتبـر وجـود   )٢٤("قدس حسب قانون األولوية القوميـة تقديم المعونة لل"وأخرى تتناول "مكانة القدس كعاصمة إلسرائيل   
 هاتين الفقرتين فقط الخاصتين بالقدس أمرا غريبا في ظل المتغيرات المحلية والتي أدت إلى إسقاط حكومة باراك واشتعال                 

  .انتفاضة األقصى
وقد جاءت العبارتان  بصيغة العموم حيث تتفق األحزاب المشاركة في حكومة شارون على أن القدس خط احمر ال                   
يمكن تجاوزه فجميع القوى المشاركة في الحكومة تعتبر القدس عاصمة إلسرائيل مع العمل على تعزيز مكانتها كعاصـمة          

  .رها إحدى مناطق االفضليات للمدن اإلسرائيليةلليهود ومنحها أفضلية تتميز به باعتبا
  :٢٠٠٣ انتخابات الكنيست السادسة عشر -٢

 والتي جرت في ظل     ٢٠٠٣ / ٢٨/١ جاء تشكيل حكومة شارون الثانية  بعد انتخابات الكنيست السادسة عشرة في             
/ القـضية األمنيـة   عركة االنتخابية وباتت  مستجدات دولية إقليمية ومحلية ، احتلت فيها عملية التسوية األهمية األولى في الم            

السياسية هي محور التفاعالت بين األحزاب وجمهور الناخبين، وذلك رغم وجود قضايا الفساد والرشوة التي طغت علـى                  
فترات زمنية متعددة، وطالت في تفاعالتها بعض القياديين كشارون  وعميرام متسناع زعيم حزب العمل الجديـد ، إال أن                  

  .السياسية كانت والزالت هي المحور األساسي الستقطاب اكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين / ألمنيةالقضية ا
وأهم القضايا التي تناولتها المعركة االنتخابية كانت تدور حول احتمال تعرض إسرائيل لهجوم من العراق وكـذلك                 

األمن وقد كان برنامج حزب العمل يقوم على إخالء         قضايا الفساد داخل األحزاب الصهيونية باإلضافة إلى قضايا السالم و         
قطاع غزة من المستوطنين  والمستوطنات باإلضافة إلى احتالل الدولة الفلسطينية مكانا أخيـرا فـي بـرامج األحـزاب                    

  .االنتخابية 
 أدت إلى عودة    وقد أسفرت االنتخابات عن فوز اليمين بقيادة الليكود، مما أثار العديد من األسئلة حول األسباب التي               

  .)٢٥(الليكود، رغم األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية المتدهورة التي يعيشها الشارع اإلسرائيلي
وحصل على مقاعد ضعف مقاعد  حزب العمل، ولقد أجمعت التحليالت على أن حزب              وقد كان فوز الليكود كاسحا      

 إسرائيل، بعد ارتكابه جميع األخطاء الممكنة سـواء باعتبـاره           العمل قد هزم نفسه بنفسه، وأن اليسار في تراجع عام في          
ليكود ب  نتيجة الشتراكه في حكومة الوحدة تحت قيادة شارون، واشتراكه في تدمير ما وقع عليـه مـن اتفاقـات مـع                        

التصارع بين  الفلسطينيين واحتالل إسرائيل للضفة الغربية من خالل عمليات السور الواقي والطريق الحازم ، و استمرار                  
صقوره، قبل أن يكون هناك صراع بين حمائمه وصقوره، وهو ما أدى إلى ذهاب كم كبير من األصـوات إلـى حركـة                     

  :شينوي بزعامة طومي لبيد  ،أما نجاح شارون فقد ارتكز  بخاصة على استخدام نقاط رئيسية هي
  .ه المتعددة إليها توثيق العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية، من خالل زيارت -
  . الدعوة الدائمة إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية -
   .)٢٦( الفلسطينيين استخدام القوة المفرطة ضد -

   :٢٠٠٣ حكومة شارون الثانية -٣
اتضح من نتائج االنتخابات قدرة شارون على تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بالصورة التي يريدها، ولكن مـن     

 القائد، وتنفيذ برنامجه االنتخابي فقد عرض شارون على حزب العمل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهـي                 أجل إبراز دور  
الفكرة التي زادت في شعبيته في مقابل رفض متسناع، ألن حزب العمل سيؤدي إلى تسويق حكومة شـارون  وأفكـاره                     
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يمينية التي وصفت بهـا الكنيـست الـسادسة         دولياً وسيؤدي إلى محاربة ابتزاز األحزاب الصغيرة، وكذلك نفي الصفة ال          
عشرة، وقد عقد شارون عدة لقاءات مع متسناع وكذلك مع بيريس، كما أكد شارون انه مستعد لمنح حزب العمل أمـورا                     

  . )٢٧(كثيرة في مجاالت كثيرة، ولكنه لم يوضح ماهيتها
 ٢٤/٦/٢٠٠٢ يقوم على خطاب بـوش       وبرز واضحاً منذ بداية مشاورات شارون االئتالفية، أن برنامجه السياسي         

حول حل الدولتين، حيث اعتقد شارون أن هذا سيعزز التقدم في العملية السياسية، وكذلك سيزيد الضغط على حزب العمل                   
وفي هذا االتجاه أوضح شارون بعض الخطط التي تـسهم فـي تعزيـز األمـن القـومي                  . لالنضمام إلى حكومة الوحدة   
. مل إلى المشاركة في بلورة خطة طوارئ سياسية واقتصادية إلخراج إسرائيل مـن الوحـل              إلسرائيل، كما دعا حزب الع    

ولكن حزب العمل ومتسناع أوضحا بعد لقاءاتهما مع شارون أنهما لم يجدا  أية أرضية مشتركة مع شارون، وبالتالي فقـد      
لعمل لـن ينـضم إلـى حكومـة     رفض حزب العمل إجراءات مفاوضات ائتالفية مع شارون، كما أكد متسناع أن حزب ا 

يتزعمها شارون، إال في حال حدوث تغيير جوهري في مواقف شارون، وهو األمر الذي دفع شارون إلى اتهام متـسناع                    
  .)٢٨(وحزب العمل بأنه العقبة أمام حكومة الوحدة

، ) مقعـد  ٣٨( عضواً، وتـضم الليكـود     ٦٦نجح شارون في تشكيل حكومة طابعها العام يميني، وتستند الى             وقد  
  ) . مقاعد٦(، والمفدال ) مقاعد ٧(، واإلتحاد القومي ) مقعد١٥( وشينوي 

  :القدس في خطوط أساس الحكومة
يتبين من االتفاقات االئتالفية الموقعة بين الليكود والقوى المشاركة فيه، أن خطوطها العامة ال تختلف كثيـراً عـن                   

كن اعتبارها ثوابت الموقف اإلسرائيلي، أو باألحرى الخطوط الحمر أليـة  الخطوط األساس للحكومات السابقة، وبالتالي يم 
  :حكومة إسرائيلية قادمة، والتي أهمها

  . ضمان األمن الشخصي والقومي-١
  . إسرائيل دولة اليهود-٢
  .  القدس عاصمة إسرائيل األبدية-٣
  . العمل على زيادة الهجرة-٤
  . تنمية االستيطان اليهودي-٥
  . الجيش اإلسرائيلي تعزيز قوة-٦
  .  رفض عودة الالجئين الفلسطينيين-٧
  .  عدم إزالة المستوطنات، وخاصة الكتل االستيطانية-٨

 األحزاب اإلسرائيلية الصهيونية والدينية، ولكن االختالف بينها يدور حول الوسـائل        ظى الثوابت السابقة بموافقة جميع    وتح
  . )٢٩(اسة اإلسرائيليينلتي أصبحت أهدافا مطلوبة لدى معظم السواألدوات للتوصل إلى الثوابت السابقة، وا

كل ما سبق يتعلق بعالقة إسرائيل ببيئتها الداخلية والخارجية، وبخاصة اإلقليمية، والتي أهمها عملية التـسوية مـع                
ينيـة التـي تـدعم      الفلسطينيين، وكذلك تنمية العالقات مع الدول العربية، أو التفاعالت مع القوى األخرى وخاصـة اليم              

 ومن خالل مالحظـة     )٣٠(االستيطان أو توسيعه وعدم إزالة مستوطنات في حالة التوقيع على معاهدة سالم مع الفلسطينيين             
الخطوط األساسية للحكومة  نجد أن قضايا األمن والسالم واالستيطان تحتل المراكز األولى، كما احتلت عمليـة التـسوية                   

ساس، رغم أن بعض القوى المشاركة في االئتالف ترفض االتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين،             مركزاً متقدماً في خطوط األ    
وتقدمت على قضية السالم وقضية الدولة الفلسطينية، مع تأكيد الحكومة على سعيها            . ولذلك فإن قضية األمن كانت األبرز     
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حزاب وبين الخطوط األساسية للحكومة، ففي البنـد   وهي بحد ذاتها أمور متناقضة بين مبادئ األ)٣١(للسالم مع الفلسطينيين  
والـشيء الغـامض هـو      . األول، تؤكد الوثيقة أن الهدف الرئيس هو دعم أمن إسرائيل والسعي نحو االستقرار اإلقليمي             

بأن عمل الحكومـة الـسياسي      ) ٦-٢(التناقض بين مواقف بعض القوى المشاركة في االئتالف الحاكم، وما جاء في البند              
جه وفق المبادئ التي عرضها رئيس الحكومة على الجمهور قبل االنتخابات، ومنها المبادئ الواردة في كلمة شـارون        سيو

، وقبل مفاوضات فعلية بشأن تسوية سياسية، وفي حال اشـتمالها علـى إقامـة دولـة             ٤/١٢/٢٠٠٢في مؤتمر هرتسيليا    
 خطاب هرتسيليا طرح شارون وألول مرة علناً الحاجـة          ففي. فلسطينية، يعرض الموضوع على الحكومة للتداول والحسم      

" أ"إسرائيل ستسمح بإقامة دولة فلسطينية في حدود غير نهائية فـي مـساحة منـاطق                : "إلى إقامة دولة فلسطينية، إذ قال     
كن  ولكن حسب خطوط األساس فإن وجود الدولة هو نفسه  بحاجة إلى اعتراف القوى المشاركة في االئتالف، ول                  )٣٢(ب"و

  .الخطوط األساس تخلو من أي تطرق للحل السياسي مع الفلسطينيين
 التي أوصلته إلـى   ٢٠٠١ويتضح من خالل تحليل مضمون الخطب والتصريحات التي ألقاها شارون منذ انتخابات             

 أن شارون لديه خطة ذات مالمح أمنية واضحة، وهي الخطة التي علـى أساسـها خـاض                 ٢٠٠٣رئاسة الوزراء وحتى    
وحـسب  . من أراضي الضفة، بدون حدود نهائية     % ٤٢، وهي تسوية مرحلية تقام في نهايتها دولة على          ٢٠٠١ابات  انتخ

شارون، فإن هذه الدولة هي دولة مجردة من السالح تماما، فيها قوات شرطة فقط، فيما تسيطر إسرائيل علـى حـدودها                     
ويبدو أن تمسك شارون بمواقفـه، وبخاصـة   . )٣٣(لنهائيلنقاش على قضايا الحل اوتأجيل ا.الخارجية وعلى المجال الجوي   

في إقناع األمريكيين بخططه بعد فشل الخطط األولى مثل ميتشل، تينيت، زيني، قد ساعد شارون في تفهم األمريكيين بـل         
ن يجب التأكيد   وتبنيها بصورة مطلقة، والدفاع عنها في المحافل الدولية، سواء في األمم المتحدة أو اإلتحاد األوروبي ، ولك                

  .أن القدس كانت غير مطروحة من جانب حكومة شارون للنقاش 
ويجب القول أن القدس كانت ضمن خطوط األساس العامة  حيث دعا برنامج الحكومة إلى ضمان مكانـة القـدس                    

ج حكومـة   كعاصمة إلسرائيل باإلضافة إلى أن لها مكانا تفضيليا في عملية االستيطان وهو بذلك ال يختلف عـن برنـام                  
شارون األول ولكن يجب القول أن المتغيرات المحلية واإلقليمية الدولية أدت إلى تغير كبير في مـسار عمليـة التـسوية                     

  خاصة نحو قطاع غزة بدالً من القدس 

   :٢٠٠٦ حكومة أيهود اولمرت :رابعاُ
إال أن أهمهـا كانـت       في ظل متغيـرات دوليـة وإقليميـة          ٢٨/٣/٢٠٠٦جرت انتخابات الكنيست السابعة عشرة      

المتغيرات المحلية والتي تمثلت باالنسحاب اإلسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة وكذلك غياب مؤسس حزب كاديمـا                 
  .آرئيل شارون عن الساحة السياسية بسبب إصابته بالغيبوبة وتم اختيار اولمرت رئيسا للحزب الجديد 

 الذي  نشأ على أسس سياسية من أجل االستمرار فـي المـسيرة              اوكانت االنتخابات قد أدت إلى فوز حزب  كاديم        
السلمية واالستمرار في إخالء المستوطنات والتي أطلق عليها خطة االنطواء ومن المعلوم أن حزب  كاديما تـشكل مـن                    

د اولمرت و    اإلسرائيلية والتي انسحبت من حزبي الليكود والعمل مثل ارئيل شارون و إيهو            ةمجموعة من القيادات السياسي   
  .)٣٤(داليا ايتسك وحاييم رامونشاؤول موفاز ومن حزب العمل شمعون بيرس و

)  مقعـد    ١٢(وشـاس   )  مقعد   ١٩( والعمل  )   مقعد   ٢٩(وقد تكونت الحكومة الجديدة من عدة أحزاب هي كاديما          
  .عد فترة ليست بالطويلةوالذي انسحب ب) مقعد ١١(وانضم إليها حزب إسرائيل بيتنا )   مقاعد ٧(وحزب المتقاعدين 

 الفوز في االنتخابـات أو الفـوز        في  خطابه بعد   وقد أكد رئيس الوزراء إيهود اولمرت رئيس حزب كاديما سواء           
بتشكيل الحكومة على أهمية االلتزام بالعملية السلمية من اجل حل قضايا الخالف وااللتزام بخارطة الطريق وهو ما سـيتم          



  
 

 ٥٦

 فـان إسـرائيل سـتتخذ مـصيرها     سطينيين وأكد اولمرت على انه إذا لم يلتزم الفلسطينيون        من خالل المفاوضات مع الفل    
 كما أكد اولمرت في خطابه على أن القدس هي عاصمة إسرائيل و ستكون على رأس اهتمامات الحكومة التـي                    )٣٥(بيدها

  .دي بأكملهستعمل على تعزيز مكانتها كمركز سياسي وثقافي وتجاري لدولة إسرائيل وللشعب اليهو

  :حكومة اولمرت والقدس
ستعمل الحكومة من اجل تحويل القدس إلى مركز سياسـي          " أكد برنامج الحكومة الجديدة خاصة فيما يتعلق بالقدس       

 وهي العبـارة الوحيـدة التـي        )٣٦("مة إلسرائيل وللشعب اليهودي   وثقافي وتجاري وفقما تقتضي حقيقة كون المدينة عاص       
 ٢٠٠١ي تعلقت بالقدس ويالحظ أن هذه العبارة هي تكرار لما ورد في حكومة شـارون األولـى                  جاءت في البرنامج والت   
 طرح نفسها كحكومة سالم من خـالل        يوقد حاولت الحكومة من خالل برنامجها الحكوم       .٢٠٠٣وحكومة شارون الثانية    

ر عدم وجود شريك فلـسطيني      سعيها المستمر نحو مواصلة االنسحاب من طرف واحد من الضفة الغربية في ظل استمرا             
، كما يالحظ في هذه الخطوط أنها تحاول وضع حدود نهائية إلسرائيل وهو مما يعنـي المـس                السعي نحو خطة التجميع   و

بالقدس من خالل ضمها إلى إسرائيل ، وهو أيضا ما يتضح من خالل فصل عدد من األحياء العربية في القدس وضـمها                      
  إلى الضفة الغربية  

 ورد في هذه المادة انه دعوة نحو رسم الحدود للعاصمة اإلسرائيلية وهو ما يعتبر من سياسـات فـرض              ويعتبر ما 
  .األمر الواقع التي تمارسها إسرائيل ضد أركان الدولة الفلسطينية 

ويتضح من تكرار هذه العبارات عدة مرات في خطوط األساس لحكومات إسرائيل المتعددة أن هناك إسـتراتيجية                 
بعد مـؤتمر  وية موحدة نحو القدس تكمن في تهويدها ولعل ما يدل على ذلك هو استمرار االستيطان في القدس قبل      إسرائيل

 وحدة استيطانية فـي كـانون   ٧٣٠٠عن تشييد  وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية،  أعلنت  حيث٢٠٠٧انابوليس نوفمبر 
بـسغات  "و " رامـوت "، وهي الشرقيةمتمركزة في منطقة القدس اإلسرائيلية ال ، لتسمين المستوطنات٢٠٠٧) يناير(ثاني 
  .)٣٧(جيلو"و" هار حوما"و " شرق تل بيوت" و "نيفية يعقوف" و" زئيف

وواضـح مـن مواصـلة      . وبعد انابوليس استمرت  الهجمة االستيطانية ، وكان هدفها  فصل القدس عن الضفة الغربيـة               
تشكل رسالة واضحة بان حكومة اولمرت غير معنية بالسالم، بـل تـستخدم             االستيطان في القدس والمنطقة المحيطة أنها       
  .المفاوضات لتغطي على االستيطان المستمر 

 في مستوطنة جفعات زئيف      وحدة سكنية  ٥٥٠يس انه  تم إقرار      ومن السياسات والممارسات الحكومية  بعد انابول      
 في عهد حكومة باراك ، وتـم    أي ١٩٩٩قر للمرة األولى عام     وكان المشروع قد أُ   . الواقعة بالضفة الغربية  شمالي القدس     

 . بقرار من المقاولين وليس من الحكومة، بسبب االنتفاضة٢٠٠٠تجميده عام 
جفعـات  " وحدة سـكنية  فـي مـستوطنة    ٢٢٠٠كما أقرت لجنة التنظيم اللوائية في بلدية القدس  مشروعا لبناء          

وكان تم في السابق  تجميد المخطط بسبب عمليـة          .  وحدة ٤٠٠٠ن أصل   ، وذلك م  )شرقي جيلو (جنوبي القدس   " هماطوس
  .السالم، ولكن بعد انابوليس أعيد إحياؤه 

شـمالي  " نفيه يعقوب " وحدة سكنية  في مستوطنة       ٣٩٣مشروع لبناء   : وهناك مشاريع أخرى تلت انابوليس مثل       
 ١٣٠٠ود القدس الموسعة، و مشروع بنـاء آخـر ل       الواقعة خارج حد  " أدام"القدس، يهدف إلى ربط المستوطنة بمستوطنة       

ولتعجيل هذا المـشروع فـي      .  وحدة سكنية منها على ارض القدس المحتلة       ١٠٥وحدة سكنية  في راموت شمالي القدس،        
ء كما تم إقـرار بنـا     . راموت، أقرت وزارة المالية تخصيص خمسة ماليين شيكل من ميزانية إسرائيل  لوزارة اإلسكان             

  .)٣٨(ن في بسجات زئيف وحدة سك٦٠٠



  
 

 ٥٧

وبشكل علم يكننا تلخيص أهداف االستيطان في القدس من خالل الخطـوط األسـاس والممارسـات الحكوميـة                  
  :  كالتالي اإلسرائيلية

أولها الهدف السياسي وهو الحيلولة دون تقسيم القدس ومنع أي إمكانية لتحويل القدس الشرقية إلى عاصـمة الدولـة                    -
  .ةالفلسطينية المستقبلي

 هي السيطرة على األمالك الفلسطينية من أراض وعقارات في القدس التاريخية والقرى المجـاورة التـي ضـمتها                   -
 ؛١٩٦٧إسرائيل بعد احتالل 

  الحفاظ على األغلبية اليهودية في القدس الغربية والقدس المحتلة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين قدر اإلمكان؛  -
 األحياء الفلسطينية في القدس؛ عزل القدس عن القرى والمدن الفلسطينية المحيطة بها في              منع التواصل الجغرافي بين    -

". يروشـاالييم "الضفة الغربية والتي تمتد من رام اهللا شماال وبيت لحم جنوبا، حتى تصبح القدس المحتلة جزءا مـن                   
 .ويأتي السور الفاصل ليزيد الطوق، ويشطر قرى القدس من نصفها مثل أبو ديس

  :خاتمة
  أن هنـاك     ٢٠٠٩_١٩٩٢يالحظ من استعراض خطوط األساس للحكومات اإلسرائيلية السابقة وخالل الـسنوات            

اهتماما خاصا بالقدس  من الحكومات اإلسرائيلية السبع  التي تشكلت في تلك الفترة خاصة على المستوى السياسي حيـث                    
صمة للشعب اليهودي ومركز اهتمام لليهود أينما وجدوا وكذلك         يالحظ تعهد  الحكومات السابقة بالمحافظة على القدس كعا        

وان مـا   . عدم المس بالسيادة اإلسرائيلية عليها وهو ما يعني عدم تقسيمها أو التنازل عن أجزاء منها لصالح الفلـسطينيين               
الحصول على موافقـة    تسعى إليه الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة هو فرض السيادة والسيطرة على القدس مع العمل على               

سـة وإقامـة   متجاهلة تطلعات الشعب الفلسطيني في الوصول إلـى أماكنـه المقد     .دولية ولو ضمنية على  هذه الخطوات        
  .في ذات الوقت تستبدل قواعد القانون الدولي الخاصة بالقدس بعواطف اليهود في العالم  و،عاصمته في مدينة القدس

و وحتى الفترة الحالية استطاعت إسرائيل تغيير معالم المدينة من خالل اسـتمرار             ويجب التنويه بأنه منذ اتفاق أوسل     
االستيطان وبناء مستوطنات جديدة  واستخدام مصطلحات متنوعة لمفهوم القدس يخدم األطماع اإلسرائيلية في المدينـة ،                  

 أو الحفريـات المقابلـة لبـاب        ١٩٩٦وكذلك المس بقدسية المسجد األقصى من خالل فتح النفق في عهد حكومة نتنياهو              
المغاربة في بداية عهد حكومة اولمرت  والتي صدرت ضده  قرارات أممية تمنع  استمرار الحفريات اإلسرائيلية فيـه ،                     
باإلضافة إلى ذلك استمرار هدم المباني العربية في المدينة وتعزيز التواجد السكاني اليهودي فيهـا ، ومـصادرة هويـات       

والمالحظة األهم أن إسرائيل قامت بتفريغ القـدس كعاصـمة للفلـسطينيين مـن              . قاطنين في مدينة القدس     الفلسطينيين ال 
وكذلك العمل على قطع الروابط مع الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية وقطاع غـزة اقتـصاديا أو                 .مؤسساتها الوطنية   

 خاللها وذلك بإتباع سياسات اإلغالق المفروضـة علـى          ولم تسمح بالحرية  الدينية إال من      ... وتجاريا   ااجتماعيا وسياسي 
  .القدس أرضا ومواطنين 

، فمـا تـم     شكل كبير خاصة فيما يتعلق بالقدس      ب اإلسرائيليةوالمالحظ أن خطوط األساس متشابهة بين الحكومات        
ليسار تم تنفيـذه فـي      ، وما تم إقراره في عهد حكومات ا       ن تم تنفيذه في عد حكومات اليسار      إقراره في عهد حكومات اليمي    

  . عهد حكومات اليمين 
  :التوصيات

إنشاء صندوق قومي عربي من اجل دعم سكان مدينة القدس ودعم وجودهم في بيوتهم مع العمـل علـى تخـصيص         . ١
 .مخصصات مالية لسكان القدس وكذلك إعمار المؤسسات الفلسطينية في تلك المدينة

 .ت الدولية المتعلقة بالقدسالتنسيق مع الدول العربية على تطبيق القرارا . ٢



  
 

 ٥٨

 .وضع آليات من أجل المحافظة على األحياء العربية في القدس  . ٣
 .العمل على وضع إستراتيجية خاصة بالقدس من أجل حماية األرض واإلنسان . ٤
 .يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية إدراج موضوع القدس على جدول المفاوضات . ٥
قليمية الداعمة للقضية الفلسطينية الستصدار قرار أممي يدعو إلى اعتبار القدس           العمل من خالل المنظمات الدولية واإل      . ٦

 .هي عاصمة الدولة الفلسطينية 
 من خالل التفاعل مع أهلنا في فلـسطين المحتلـة عـام             ةالعمل على مواجهة سياسة اإلغالق المفروضة على المدين        . ٧

 االقتصادية وزيادة روح االنتماء للمدينة من خالل القيام          من أجل القيام بحمالت شعبية ودعائية إلنعاش الحياة        ١٩٤٨
 .باحتفاالت ثقافية 

 .العمل من خالل المؤسسات العربية واإلسالمية والدولية على أن يكون  أحد األعوام القادمة هو عام القدس  . ٨

  امشواله

دراسـات  :  ، القـدس     مهدي ، قراءة في ملف القدس ،في جريس خوري ،عدنان مسلم ،موسى درويش            . عبد الهادي  ) ١
  .٢١٥ص ،١٩٩٦فلسطينية إسالمية ومسيحية ، مركز اللقاء ، القدس ،

 ١٩٩٩مهدي شحادة مستقبل القدس العربية ،الـدار البيـضاء ،    .عبد اهللا ، سياسة إسرائيل تجاه القدس ،في د       . كنعان ) ٢
  . ٣١٥-٢٩٠، ص ،مركز الدراسات األوربي العربي

ي ظل السياسات واإلجراءات االسرائيلية ، بحث مقدم إلى مؤتمر القـدس الـدولي              كمال ، مستقبل القدس ف    . األسطل ) ٣
  . ١٧٨ ، مركز قدس نت للدراسات والنشر االليكتروني  ، ص ٢٠٠٧األول ، الجزء األول ، غزة ، 

  . ٣٨٧ ،  مكتبة مدبولي ، ص ١٩٩٩عبد الفتاح ، الدين والسياسة في إسرائيل ، القاهرة ، . ماضي ) ٤

 ، أغسطس   ٢٣٣/٢٣٤ قراءة في النتائج ، شؤون فلسطينية ، العدد          – الثالث عشر    تر ، انتخابات الكنيس   سمي. جريس ) ٥
  .٣٠-٢٨ ، ص ١٩٩٢سبتمبر / 

 ،  ١١خالد ، وثائق تأليف الحكومة االسرائيلية الجديدة ، مجلة الدراسات الفلـسطينية العـدد               . سمير ، عايد  . صراص ) ٦
  . ١٤١ ، ص ١٩٩٢صيف 

نحو إستراتيجية  فلـسطينية تجـاه       ) تحرير(قدس، في صالح عبد الجواد      رؤية اإلسرائيلية لمستقبل ال   عزيز ، ال  . حيدر ) ٧
 .٥٥ ، مركز دراسة وتوثيق المجتمع ، ص ١٩٩٨القدس ، جامعة بير زيت 

  كراسـات  - اإلسرائيلية ومستقبل عملية السالم ،  مركز الدراسات  السياسية واإلسـتراتيجية              تعماد ،االنتخابا . جاد ) ٨
  .١٣-١٢ ،ص١٩٩٦ ، القاهرة ، ٤٣ عدد–إستراتيجية 

 ٥-٤، ص ١٩٩٦ لحزب الليكود، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نـابلس  ةمروان ، الجذور التاريخي  . درويش ) ٩
. 

: ،عدنان مـسلم ،موسـى درويـش ، القـدس           قدس في ظل السالم ، في جريس خوري       خليل ، تهويد ال   . التفكجي )١٠
  .٣٧٦ره ،صمرجع سبق ذك...دراسات

  .١٣-١٢مرجع سبق ذكره  ،ص ... تعماد ،االنتخابا. جاد )١١

 ،  ٢٢ الفلـسطينية ، العـدد       ةأودي ، قراءات في الخارطة السياسية االسرائيلية ، السياس        . مروان ، أديب  . درويش )١٢
  .١٤ ، ص ١٩٩٩ربيع 



  
 

 ٥٩

 ،  ٣٩لدراسـات الفلـسطينية العـدد       خالد، وثائق تأليف الحكومة االسرائيلية الجديدة ، مجلة ا        . احمد ، عايد  . خليفة )١٣
  .١٠٧ ، ص ١٩٩٩صيف 

   .١٠٨المرجع السابق ، ص  )١٤
  ٧/٧/١٩٩٩هآرتس   )١٥
  ١٤/٩/١٩٩٩هآرتس  )١٦
  ١٤/٩/١٩٩٩ فمعار ي )١٧
  ١٥/٩/١٩٩٩ تيديعوت احرونو )١٨
  ٢٦/١/٢٠٠٠ فمعا ري )١٩
  ١٦/٣/٢٠٠٠هآرتس  )٢٠
 إستراتيجية فلـسطينية تجـاه      نحو)تحرير  ( عزيز، رؤية إسرائيلية لمستقبل القدس ، في صالح عبد الجواد           . حيدر )٢١

   .٥٧ ، ص١٩٩٨بيرزيت ، –القدس ، مركز توثيق المجتمع الفلسطيني 
 -،  مركز الدراسات  الـسياسية واإلسـتراتيجية        قبل التسوية واالستقرار اإلقليمي   مست: عماد ،حكومة شارون    . جاد )٢٢

   .٢١ ،ص٢٠٠١ ، القاهرة ، ١٠٢  عدد–كراسات إستراتيجية 

   .٩٦  ،ص٢٠٠١ صيف ٤٧مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد: انظر خطاب شارون  )٢٣
  /www.madarcenter.org/almash-hadانظر الوثيقة  )٢٤
   .٦٢ ، ص ٢٠٠٣ ، شتاء  ٥٣خالد ، انتخابات الكنيست السادس عشر  ، مجلة الدراسات الفلسطينية العدد . عايد )٢٥
   .٢٩/١/٢٠٠٣ جدعون سامت ، هآرتس -٢٦ )٢٦
  ٢٤/١/٢٠٠٣يوسي فيرتر ، هآرتس  )٢٧
  ١٩/٢/٢٠٠٣هآرتس  )٢٨
  ،   ٢٠٠٣ ، ربيـع     ٥٤خالد ، وثائق تأليف الحكومة االسرائيلية الجديدة ، مجلة الدراسات الفلسطينية العـدد              . عايد )٢٩

   .١٣١ص 
  ٥/١/٢٠٠٣ألوف بن ،هآرتس  )٣٠
  ٢٧/٢/٢٠٠٣المشهد اإلسرائيلي  )٣١
   .٢٧/٢/٢٠٠٣ تيديعوت احرونو )٣٢
   .٢٠٠٢-١١-٢٧ارون، يديعوت احرنوت ،  ناحوم برنياع ،شمعون شيفر ، مقابلة مع ش-٣٣ )٣٣
 ، ربيـع    ٦٦التركيب والمالمح ، مجلة الدراسات الفلـسطينية ، العـدد           _ برهوم جرايسي، الكنيست السابع عشر       )٣٤

   .١٢٨ ، ص ٢٠٠٦
 الفلـسطيني للدراسـات     ز ، قضايا إسرائيلية ، المرك     ٢٠٠٦سلمان ، شارون الغائب الحاضر في انتخابات        . ناطور )٣٥

   .١٢ ، ٢٠٠٦ شتاء ٢١العدد ) مدار  ( اإلسرائيلية
 ٢٠٠٦ صـيف    ٦٧الدراسات الفلسطينية ، العدد     خالد، الحكومة اإلسرائيلية الجديدة الحادية والثالثون ، مجلة         . عايد )٣٦

   .١٤١/١٤٢، ص 
٣٧( http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1246  
  المرجع السابق )٣٨

  

http://www.madarcenter.org/almash-had
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1246


  
 

 ٦٠
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  خصمل
قدم الرحالة الغربيون الذين زاروا بالد الشام بدءا من القرن الثاني عشر وحتى أوائل القرن العشرين فرضـيات مختلفـة                    

ويالحظ أن معظمهم   . وشكلت الدوافع الدينية والسياسية واالقتصادية حافزا لهؤالء الرحالة       . حول أصل الدروز ومعتقداتهم   
فرنسية، وانجليزية، وكردية ، وهندية، وسـامرية  : ا منه، فنسبوهم إلى عناصر مختلفةنفوا األصل العربي للدروز أو خففو     

وقدم الرحالة فرضيات مختلفة حول معتقدات الدروز، فهم وثنيون ، ومسيحيون ،            . ، ومصرية قديمة ، وصينية ، وعربية      
وقد رفض مؤرخـو  . الفاطمي، وبال دينومحمديون ، وَأصحاب فلسفات دينية قديمة ،وعبدة عجل، وعبدة للحاكم بأمر اهللا             

  .الدروز ما ذهب إليه الرحالة الغربيون، وأكدوا عروبة الدروز، وإسالمهم
Abstract 

Origins of the Druze and beliefs  
Study in the writings of Western travelers)( 

Dr .Marwan Fareed Jarrar 
Al -Quds Open University, Jenin Educational Region,Palestine  

the early           Western travelers who visited the Levant from the twelfth century until the 
 provided various hypotheses about the origins of the Druze and their beliefs twentieth century

It is . etc, colonial, political. economic, giousreli: Travelers were pushed by various motives.
They returned Druze to . noted that most of them denied the Arab origin of the Druze or eased it

, Pagans, Chines, Egyptians, Samaritan. Indians, Kurdish, English, Francs: different elements
, owners of ancient religious philosophies, without religion, )nsMohammeda(Moslems 

Historians of the  .etc, Slave to the Governor by order of God Fatimid ,Worshipers of the calf
and stressed the Arab and the Islamic , Druze have refused the view of the Western travelers

.          ity of the Druzeident 
  : المقدمة

وال ندعي أن هذه الدراسة شـاملة       . تبحث هذه الدراسة في أصول الدروز ومعتقداتهم وفقًا لكتابات رحالة غربيين              
إسبان، انجليز، فرنسيين، سويسريين، ايطاليين، ألمان، أمريكان،       ( لجميع الرحالة ، بل تعالج نماذج متنوعة مختارة  بدقة           

  .وال يعني ذلك تبني الباحث لوجهات نظر هؤالء الرحالة). يرهموغ
تهدف الدراسة إلى كشف خطورة ما جاء في كتابات هؤالء الرحالة ودورهم في التمهيد لالسـتعمار األوروبـي،              

رة غير  من خالل تقسيم المنِطقة إلى طوائف متناحرة واقتطاع جزء منها وربطه بالمستعمر روحيا وِعرقيا عبر رسم صو                
كما تهدف إلى التحذير مما ورد في كتبهم حول الطوائف في المنطقة العربية؛ ألن الكثيـر                . دقيقة عن أصولهم ومعتقداتهم   

منه ال َأساس له من الصحة، ويستند إلى أهداف سياسية أو دينية خاصة بالرحالة، أو َأنّه مبني على سـوء فهـم وتقـدير                        
لة إذا علمنا أن ما ورد في كتبهم يعد مصدرا رئيسا عند الكتابة عن الدروز خـالل                 وتبرز حجم هذه المشك   . لمواقف معينة 

  .تلك الفترة
وبعد عمل مسح للدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية، لم يجد الباحث َأيـة دراسـة تناولـت                       

اول الباحث أََقرب الدراسات إلى الموضوع ، ويـأتي         لذا سوف يتن  . متغيرات الدراسة الحالية سواء أكانت عربية أم أجنبية       
، وتعرض  فيها بإيجـاز      )تاريخ المسلمين الموحدين الدروز   ( في مقدمتها دراسة للباحث الدرزي صالح زهر الدين بعنوان        

باحـث  والدراسـة الثانيـة لل    . إلى بعض ما كتبه الرحالة الغربيون عن الدروز معتبرا ذلك نوع من االفتراء على الطائفة              
رد فيها على محـاوالت بعـض       ) م١٩٤٣-١٩٢٠دروز سوريا ولبنان في العهد الفرنسي       (الدرزي حسن البعيني بعنوان     

ودراسـة ثالثـة   . المستشرقين والرحالة الغربيين نفي األصل العربي عن الدروز أو التخفيف فيه ،والتشكيك في إسـالمهم  
حيث اسـتعرض بإيجـاز    ) دين الدروز السياسي في المشرق العربي     تاريخ الموح ( لعباس َأبو صالح وسامي مكارم بعنوان     
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( بعنـوان  ) Puget Pierre(أما الدراسة الرابعة فكانت للفرنسي بيجيـه بييـر  . بعض أقوال الرحالة الغربيين في الدروز
  . وربط فيها استنادا إلى ما ذكره الرحالة الغربيون ما بين الدروز والفرنسيين) الدولة الدرزية

. خُِصص القسم األول للحديث عن الدروز من حيث النشأة والتطور والتـسمية           . ملت الدراسة على ثالثة أقسام    اشت  
وكُرس القسم الثاني لمناقشة أصول الدروز، وتم استعراض َأهم الفرضيات التي قدمها الرحالة في هذا المجـال، وموقـف         

  .لرحالة حول المعتقدات الدرزية وموقف الدروز منهاوعالج القسم الثالث، الفرضيات التي قدمها ا. الدروز منها

  :النشأة والتطور والتسمية
وقـد بـرزت إلـى      ). الحادي عشر الميالدي  (       تكونت جماعة الدروز في النصف األول من القرن الخامس الهجري         

ـ  ٤٠٨ سنة )١(الوجود استجابة لدعوة انتشرت من القاهرة في عهد الخليفة الفاطمي السادس الحاكم بَأمر اهللا           م، ١٠١٧ /هـ
ولكن إغالق باب الدعوة إلى المذهب الدرزي عام        . وَأعقبها انتشار هذه الدعوة  خاصة في المناطق التابعة للدولة الفاطمية          

، وقيام الدولـة األيوبيـة التـي    )٣( المحنة في زمن الخليفة الفاطمي الظاهر      ت واالرتداد عنه، وسنوا   )٢(م١٠٤٣ /هـ ٤٣٥
 المذهب السني إلى بالد الشام ومصر، وتشدد دولة المماليك مع َأتباع المذاهب اإلسالمية األخرى، كل هـذا            أعادت سيطرة 

عدد َأتباع المعتقد الدرزي، حتى أن مصر التي كانت مركز الدعوة خلت منه، واقتصر أتباعه الذين يعرفـون باسـم                     قلّل
  .)٥( )٤(الدروز على بالد الشام

 به الموحدون ال يرد على اإلطالق في مخطوطاتهم الدينية، إذ أن َأئمتهم أطلقـوا علـى   واسم الدروز الذي اشتهر 
  .)٦(وخاطبوهم بالموِحدين والمسلمين واإلخوان، وكنوهم بني معروف ووصفوهم باألشراف" مذهب التوحيد" مذهبهم اسم

ملوه منذ بداية الدعوة نسبة إلـى       أما بشأن تسميتهم بالدروز فقد تعددت اآلراء، وأصدقها الرأي الذي يقول إنهم ح            
وهناك رأي يقول إنهم اكتسبوا اسمهم هذا من قائدهم المظفر انوشـتكين            .  الذي نسب الدروز وأهلة إليه     )٧(نشتكين الدرزي 

كما أن هناك رأيا آخر يقول إن إمام الموحـدين حمـزة بـن    .  وأن الدرزية تسمية عسكرية ال مذهبية )٨(الدرزي الدزبري 
 يسأل تالميذه المبتدئين عما أصابوه من علوم الحكمة، فيجيبونه إنَّهم متدرِّسون، وبعد أن أصبحوا علماء، وفي                 كان )٩(علي

أنتم متدِرزون، ال متدِرسون، أي إنكم أصبحتم مدرزين بالعلوم، والعقيدة دخلت فيكم كما يـدخل               " قال  . لحظة إعجابه بهم  
  .)١٠("الخيط في النسيج

وز منذ بداية دعوتهم بتأويالت دينية خاصة بهم، ولبثوا فرقة زادت خصوصيتها وضوحا وتكريسا مـع                         تميز الدر 
وحجبهم لتعاليمهم هو من باب التقية، ويبررون ذلك بظروف االضطهاد والخوف التي َأحاطت بهم كـونهم أقليـة                  . الزمن

 (  هذا المجال بما قاله الرحالة الفرنسي  قسطنطين فولني ويستَشْهد في .وقد تنبه الرحالة إلى هذا األمر. )١١(وسط أغلبية

Volney Constantin (للدروز وال يمكن إزالته       " من أن الغموض والشك مالزم")والرحالة االنجليزي ادوارد كالرك     )١٢
)Edward Clarke (م  كمـا كنـا   إن إقامتنا في مناطق الدروز لم تزدنا معرفة بهم، فقد خرجنا نجهل تاريخه:" الذي قال

  .)١٣("قبل أن نزورهم
إن الـدروز   " يعيش بجـوارهم للقـول    ) فيليب حتى (       وربما يكون هذا الغموض هو السبب الذي دفع بمؤرخ لبناني            

  .)١٥("من أكثر الطوائف غموضا وال يوجد في هذا المجال شبيه لهم في أي مكان في العالم )١٤(والسامِِِريين
لى اجتهادات حول الدروز بشكل عام ، وحول األصول والمعتقدات بـشكل خـاص، لـذا        لقد أدى هذا الغموض إ    

  . جاءت هذه الدراسة لتعالج موضوع أصول الدروز ومعتقداتهم  وفقًا لكتابات رحالة غربيين 

  :أصول الدروز
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ياسـية أو   وربما كان ذلـك َألهـداف دينيـة أو س         .  قدم الرحالة الغربيون فرضيات مختلفة حول أصول الدروز         
لكن المالحظ أن معظم الرحالة ركزوا على نفـي         . اقتصادية، وربما يكون ناتجا عن الغموض الذي َأحاط بالدروز أنفسهم         

األصل العربي للدروز أو التخفيف من نسبته فيهم، فنسبوهم إلى عناصر مختلفة كردية، وفارسية، وهندوسية، وفرنـسية                 
وفيما يلي أهم الفرضيات التـي قـدمها الرحالـة          .  ،ومصرية، وصينية وغيرها   وانجليزية، وسامرية، ويهودية، وعربية   

  .الغربيون في هذا المجال
  :الفرضية األولى

. وتقول إن الدروز من أصول أوروبية، وبالتحديد بقايا الجيوش الصليبية التي جاءت لتحرير األراضي المقدسـة                   
  .)١٦( )Maundrell   Henry(درل ومن أصحاب هذه الفرضية الرحالة االنجليزي هنري من

ويرجع الدروز إلى أصل فرنسي ، وبالتحديد إلى القائد الفرنـسي           : األول. وانقسم دعاة هذه الفرضية إلى فريقين        
الذي لجأََ مع فرقته إلى الجبال، وعرف هذا االسم عند سكان الجبال فأصبح  (  Count De Dreux) الكونت دي دروكس

ويقـول  .  وآخـرون )١٨( )François Vicomte(د هذا الرأي الرحالة والكاتب الفرنسي فرانكوس فيكومتي وَأي.)١٧(دروزا
 لوقـت   ةأنه بعد أن تمكن المسلمون من طرد الصليبيين ، فإنهم عبروا نهر األردن وانتشروا في البادي                أصحاب هذا الرأي  

جبل لبنان،حيث حافظوا على أنفسهم ونقـاء ديـانتهم،         وفي   )شمال فلسطين (قبل أن يعودوا لالستيطان في الجليل األعلى        
   .)١٩(ولكن بعد زواج الرجال الفرنسيين المختلط من نساء المنطقة، تراجعت قوة المسيحية وأصبح هؤالء غير مكترثين بها

الفرضية التي تربط بين الدروز والجيـوش  Giovanni Mariti)(وانتقد الرحالة االيطالي األب جيوفاني ماريتي 
 من شعوب فرنسية بدائية، لكـن هـذه         نربما يكون الدروز ينحدرو   :" وقال. لفرنسية التي شاركت في الحروب الصليبية     ا

الفكرة ال تستند إلى أساس تاريخي، بل مصدرها بعض التجار الفرنسيين الذين أقاموا عالقـات مـع الـدروز واقتـضت                    
 الذي اسـتند  ) Robert Heron(لة االسكتلندي روبرت هيرون  الكاتب والرحا في موقفهوأيده. )٢٠("مصالحهم القول بذلك

 الديانـة الدرزيـة   مـن أن  ) Benjamin of Todela(إلى معلومة أوردها الرحالة اليهودي االسباني بنيامين الطليطلـي 
  .)٢١(موجودة قبل الحروب الصليبية

السويـسري  ( رنسيين مع ما أورده الرحالة االنجليزي الجنـسية وال تتفق الفرضية القائلة بالعالقة بين الدروز والف         
من كره الدروز للفرنسيين، ولديانتهم َألنهـم يعتقـدون أن الفرنـسيين            ) Burckhardt John(جون بيركهاردت   ) المولد

ون التـشبه  وأشار إلى أن الدروز يرفـض . يسعون للسيطرة على ثرواتهم، ودليل ذلك قدوم الحملة الفرنسية إلى بالد الشام       
كنايـة عـن التـشبه      "  اهللا يلبسك برنيطة  " ، وأن أكثر إهانة ال يمكن للدرزي التسامح معها هو أن يقال له            )٢٢(بالفرنسيين
يعود إلى كونه انجليزي وأنـه متـأثر        )  Burckhardt John(ويبقى احتمال أن ما أورده جون بيركهاردت        . بالفرنسيين

  .                                                                    وفرنسابالتنافس االستعماري  بين انجلترا 
فيرجعهم إلى أصول انجليزية بحجة ميلهم لالنجليز ومعاملتهم لرحالتهم باحترام وتقدير َألنهـم       ،  أما الفريق الثاني            

وَأيد هذا الرأي  السياسي     .)٢٣(ن أصول انجليزية  يفترضون وجود أعداد من الدروز في بريطانيا في إشارة إلى انحدارهم م           
وذكر َأنـه   .)٢٤(فالدروز برأيه انجليز بكل تفصيالت حياتهم. )Oliphant Laurence(والرحالة  االنجليزي لورنس اوليفانت

أي " لـدياتي ب" على أنفسهم فورا أنهم     التقى خالل رحلته في سوريا بعدد من الدروز ، وعندما عرفوا َأنه انجليزي أطلقوا               
ات ويدلل على ذلك بكلم   . وأكد أن الدروز يستغلون كل فرصة للتعبير عن حبهم لإلنجليز          .)٢٥("إنني وإياهم من ديار واحدة    

ودفعت هذه اإلشارات الرحالة االنجليز إلى القـول        . )٢٦("اهللا يبارك بانجلترا ويعطيها النصر    ":قالتها عجوز درزية التقى بها    
  .)٢٨( )٢٧(قلْب األسد) (Richard1st نجليزية وَأنهم بالتحديد من نسل القائد الصليبي ريتشارد األولإن الدروز من أصول ِإ
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، والكاتب والرحالة األمريكي تشارلز وارنـر  )٢٩( ) (William Wilson وَأيد  الرحالة االسكتلندي وليام ولسون
)Charles Warner( )( ما ذهب إليه جـون بيركهـاردت   )٣٠Burckhardt  John (   ولـورنس اوليفانـت)Oliphant  

Laurence (           ا لألمة االنجليزيةمن أن الدروز ينحدرون من أصول انجليزية وأنهم يبدون تحيز)أما الرحالة االنجليزي    .)٣١
:"  فقد تجنب حسم َأمر الدروز فيما إذا كانوا فرنسيين أو انجليز، واكتفى بالقول(Richard  Bockocke)ريتشارد بوكوك 

فبعضهم يقول إنهم ينحدرون من أصول انجليزية وآخرون يقولون إنهم ينحدرون            ،   الدروز مختلفون في وصف أنفسهم    إن  
أن الـدروز مغرمـون   " ، حيـث أكـد   )Robert Heron(وفعل الشيء نفسه روبرت هيـرون . )٣٢("من أصول فرنسية

  .)٣٣("باألوروبيين وهم في كل مناسبة يظهرون ذلك وكَأنهم حلفائهم في الحرب
فرضية أن الـدروز ينحـدرون مـن أصـول          ) volney  Constantin( وفي المقابل، رفض قسطنطين فولني           

. قبل الحـروب الـصليبية   ) Benjamin of Todela( أوروبية، ألن كلمة الدروز استخدمت من قبل بنيامين الطليطلي 
جود كلمات أوروبية ضمن لغة الدروز وهـذا غيـر   افتراض انحدار الدروز من الشعوب األوروبية، يستوجب و    " وقال إن 

ورجح أن يكون اسم الدروز مشتق من اسم مؤسس المـذهب وهـو محمـد               . "موجود، فال توجد كلمة أوروبية في لغتهم      
  .)٣٤(الدرزي وليس الدراري كما يشير البعض

قة الدروز بالجيوش الـصليبية  أن منشأ الفرضية القائلة بعال) Constantin Volney(وافترض قسطنطين فولني         
، وأََنه هـو    )فلورنسا(ع األوروبيين وبخاصة االيطاليين     عالقته م  ترجع إلى الفترة التي وثَّق فيها فخر الدين المعني الثاني         

وساهم التجار والرحالة الغربيون في      ".)(Loraineوكان يريد إثبات انحداره من عائلة لورين      . من اهتم بإبراز هذه العالقة    
." هما نفـس الكلمـة    ) Dreux( و (druzes)عزيز هذه الفكرة، وبدأت دراسة بعض المفردات، وظهر رأي يقول إن كلمة           ت

  .)٣٥(هذا الرأي) Constantin  Volney(ورفض قسطنطين فولني 
 أول) Benjamin of Todela( وكان الرحالة بنيـامين الطليطلـي  .  وتقول إن الدروز من أصول عربية:الفرضية الثانية

، وأن  )٣٦(وذكر أن الدروز ينحدرون من سالالت عربية      ).Dogziyin( رحالة يذكرهم في القرن الثاني عشر الميالدي باسم       
  .)٣٧(م. ق٦٤أنزلهم لبنان عام ) pompous( القائد الروماني بومبي

 Max von  (مأوبنهـاي       والفرضية القائلة بعروبة الدروز تطرق لها كل مـن الرحالـة األلمـاني مـاكس فـون        

Oppenheim ( والرحالة  األلماني كارستين نيبور)Carsten Niebuhr( )(، وجون بيركهاردت )٣٨John Burkhardt(  

مـع بعـضها   ، وذكر أن هذه العائالت تتـزاوج   r  من ساللة النبي محمد مإلى اعتقاد بعض الدروز بانحداره     الذي أشار 
  . )٣٩( )في لبنان( ، ويسكنون المتنوقصيبه ومرادباعتبارها عائالت أمراء، ومنها عائلة شهاب 

، فقد أشار إلى اعتقاد بعـض الـدروز         )Robinson)  Georgeوكرر ذلك الرحالة األمريكي جورج روبنسون          
، وكان لهم دورا زمن الخلفاء، وَأنهم هاجروا        r من مكة من ساللة محمد       -وباألخص الشهابيين -بانحدار بعض العائالت    

 حيـث منحوهـا اسـمهم ، وتُعـرف          )٤٠(من الحروب الصليبية، وسكنوا أول األمر في إحدى قرى حوران         من الحجاز ز  
  .)٤١(بشهبه

الذي أكد أن الدروز ) William Thomson(وعروبة الدروز أشار إليها كذلك الرحالة األمريكي وليام طومسون   
  .)٤٢(المجاورة خالل التسعماية سنة الماضيةعرب وفدوا من الحدود الشرقية لسورية وأقاموا في لبنان والمناطق 

 ألن ؛  الرأي القائل بعروبـة الـدروز  )Felix von Luschan(ورفض الرحالة النمساوي  فيلكس  فون  لوشان    
  الوحيد الـذي  )Felix von Luschan(ولم يكن فيلكس  فون  لوشان .)٤٣(معظم من قابلهم من الدروز ال يعتقدون بذلك

الذي أشار إلـى أن لغـة الـدروز          ) Volney Constantin(، فقد سبق ورفضها قسطنطين فولني       رفض هذه الفرضية  
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وأشار إلى أن الدروز يشْبهون المارونيين في حيـاتهم وعـاداتهم            .)٤٤(ركيكةٌ مما يثير الشك في أصلهم العربي      ) العربية(
 بشكل مباشرة إن الدروز والمارونيين مـن أصـل          ، وِإن الفرق الوحيد هو الدين، لكنه لم يقل        )إداراتهم (وشكل حكوماتهم 

   .)٤٦( )  Charles Warner(تشارلز وارنر  وقد أيده في هذا الرأي. )٤٥(واحد
إلى أن أصـولهم  )  William Wilson(وألمح  وليام  ولسون.وتقول بانْحدار الدروز من أصول فارسية :الفرضية الثالثة

الذي جاء من بالد فارس إلى مصر فـي القـرن           ) El-Durzi( من الدرزي ) ينحدرون( قد تكون فارسية بحكم أن الدروز     
رفض الفرضية القائلة بانْحدارهم مـن أصـول   ) Mariti  Giovanni(لكن جيوفاني ماريتي  )٤٧(الحادي عشر الميالدي

  .)٤٨(فارسية
، )٤٩( )Mariti Giovanni(ي  وقال بها جيوفاني مـاريت    .  وتقول إن الدروز من أصول يهودية أو سامرية        :الفرضية الرابعة 

  .)٥٠(اعتمادا على ما سمعه من بعض من قابلهم من الدروز) Henry Tristram(والرحالة االنجليزي هنري تريسترام 
إلـى أن طبيعـة   Edward (Clarke  (وأشار ادوارد كـالرك  . وتقول إن أصولهم قد تكون مصرية :الفرضية الخامسة

المصرية، ومن الممكن أنهم قد وجدوا في مناطقهم قبل أن يؤسس الدرزي مذهبهم بفترة              عبادتهم للعجل قد توحي بأصولهم      
موجودة في جبال لبنـان قبـل        )٥١(والمعتقدات المصرية القديمة  ) آلهة الحب والجمال عند الرومان     (فعبادة فينوس . طويلة

فكار عند الدروز إلى تنوع أصـولهم مـن     ويرجع تنوع األ  . ظهور الفرق  r حدوث الخالف بين المسلمين بعد وفاة محمد      
جماعات مختلفة بسبب لجوء البعض إلى مناطقهم وتنوع معتقداتهم التي حملوها، مما َأوجد معتقدات متنوعة عبرت عـن                  

  .)٥٢(التنوع العرقي لهذه الجماعة
. وجبل لبنـان ) وريافي س(  وتقول إن الدروز قدموا أصال من الصين، وأنهم وصلوا إلى حمص وحماة    :الفرضية السادسة 

عته من أحـد الـدروز   استنادا إلى ما سم) Gertrude Bell( بيل غيرتورد وهذه الفرضية وردت عند الرحالة االنجليزية
  .)٥٣(الذين قابلتهم

ويمكن القول إن الفرضيات السابقة كانت األكثر شيوعا، لكن وجدت آراء أخرى رددها رحالة وهي كثيرة، ومنها ما                  
  .)٥٤( من أن الدروز خليط من أصول عربية وفارسية وهندوسية) Joseph Parfit( ي جوزيف بارفتقاله الفرنس

ويرجع هؤالء المؤرخون الـدروز إلـى       .         ويرفض مؤرخو الدروز ما ذهب إليه الرحالة الغربيون حول أصولهم         
إن :" عن أشهر أسر الـدروز وتـاريخهم   محيث يقول محمد كامل حسين بعد أن يتكل  . األصل العربي، ويستشْهد هنا باثنين    

الدروز من أصل عربي خالص، وإن كل ما قيل إنهم من أصل فارسي أو آرامي أو فرنسي أو انجليزي هو كـالم قيـل                        
  .)٥٥("ب وعن المسلمين خاصةلسبب استعماري ليبعدوا هذه الطائفة عن إخوانها العر

دروز في النسب عرب اقحاح ، ال يوجد في العرب الحـاليين            إن ال "ويقول الزعيم الدرزي األمير شكيب َأرسالن          
 إال أن   يـة من جزيرة العرب أصلح عروبة منهم، لكن ذلك ال ينفي وجود عائالت درزية وجيهة من أصول كردية أو ترك                  

ه  ويدلّل شكيب َأرسالن على عروبة الدروز من خالل سحنتهم العربيـة الـصرفة وتـشاب               .)٥٦("العبرة في السواد األعظم   
بعضهم لبعض،ونقاوة لغتهم العربية ،والتواريخ التي عند الدروز وعند الطوائف األخرى المجاورة لهم في جبل لبنان تتفق                 

سـنة   (على أن الدروز أبناء اثني عشرة قبيلة هاجرت من منطقة حلب إلى لبنان،ووجود قرابة بين الدروز وبين العـرب                  
عة، وفي الدروز أنفسهم بطون وأفخـاذ معروفـة األنـساب إلـى قبائـل               وإن كان أكثر صالتهم مع العرب الشي      ) وشيعة
  . )٥٧(العرب

أن ليس في الدروز غير العرب، أما الـذين اسـتجابوا إلـى دعـوة      " ويخلُص الباحث الدرزي البعيني إلى القول     
  . )٥٨("التوحيد من غير سكان بالد الشام، فإنهم لم يحملوا اسم الدروز
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ول أصل الدروز، فِإن عروبتهم ال يصح فصلها عن عروبة السواد األعظم من سـكان            ومهما تعددت النظريات ح   
/ فقبل أن يصبح الدروز طائفة دينية مستقلة ذات مذهب إسالمي خاص بهم في القرن الحادي عشر المـيالدي                 . بالد الشام 

  .)٥٩(تعربينالخامس للهجرة، كان معظمهم على األقل يؤلفون جزءا من سكان بالد الشام عرباً أم مس
  :الدرزية المعتقدات

أََجمع الرحالة الغربيون على غموض المعتقدات الدرزية، وأن الدروز يظْهرون عكس ما يبطنون، ومن الـصعب     
، ومـسيحيون،   )٦٠(فالدروز وثنيون، ومحمديون  . وقدم الرحالة أفكار متعددة     . تحديد ديانتهم أو حصر أفكارهم الدينية بدقة      

وكانـت هـذه اآلراء إمـا      . اب فلسفات قديمة، وعبدة للحاكم بأمر اهللا الفاطمي، وبال دين، وغير ذلك           وعبده عجل، وأصح  
وقـدم الواحـد مـنهم      . انعكاسا لمشاهدات معينة أو انعكاسا لما سمعوه أو نتيجة لفهم خاطئ لبعض الطقوس عند الدروز              

ف إلى ذلك أن الرحالة أنفسهم ذكروا أن القسم         أض. معلومات متناقضة ، جعلت من الصعب صياغتها في فرِضيات محددة         
األكبر من معلوماتهم جاءت إما من مصادر غير درزية، أو سمعوها من دروز دون تحديد مستوياتهم الثقافيـة، ولربمـا                    

 فـي   )وروي لي، وسمعنا، وذكـر    (  ومن هنا نجد الرحالة يستخدمون عبارات     . عجز هؤالء عن توضيح ديانتهم للرحالة     
  . َأنهم لم يشاهدوا كثيرا من الطقوس التي وصفوها، مما يقلّل من دقة ما جاء في كتبهمإشارة إلى

أول رحالة أوروبي يتحـدث عـن حيـاة    ) Benjamin of Tudela(لقد كان الرحالة اليهودي بنيامين الطليطلي 
 ألخوات، واآلباء يتزوجون بناتهم،   األخوة يتزوجون ا   وثنيون ال دين لهم ، غارقون في الزنا،       " الدروز الدينية، فهم بنظره     

لكنهم يخفون ذلـك عـن   ، )٦١(لديهم عيد واحد في السنة يجتمع فيه الرجال والنساء لَألكل والشرب معا ويتبادلون زوجاتهم             
 . "ويتظاهرون أمامهم بتطبيق اإلسالم، وعندما يذهبون إلى حماه فإنهم يبادرون إلى الذهاب إلى المسجد للصالة              . المسلمين

  .)٦٢(ه ال يفعلونه في المناطق الدرزيةا برأيوهذ
وحلولهـا حتـى فـي     )٦٣(أن الدروز يؤمنون بتناسخ األرواح) Benjamin of Tudela(وذكر بنيامين الطليطلي   

ويعتقدون أن روح الرجل الطيب عندما تفارق الجسد فإنها تحل في جسد مولود جديد، بعكـس روح الرجـل                   . الحيوانات
إن الدروز يحتقرون معظم األوامر القرآنية مثل تحـريم أكـل لحـم            " وقال. )٦٤(في جسد كلب أو حمار    الشرير فإنها تحل    

  .)٦٥("الخنزير والخمر، ويتبنون معنى مجازي لكلمات القران
وصف الدروز بأن ال دين لهم ، فإنه يناقض نفسه ) Benjamin of Tudela( وبالرغم من أن بنيامين الطليطلي    

مـع فـوارق    )٦٧(، وأنهم يتشابهون في معتقـداتهم مـع النـصيرية   )٦٦(ويذكر أنهم من الشيعة اإلسماعيلية  في موقع آخر،    
  .)٦٨(بسيطة

بين ظهور المعتقدات الدرزية والخالف الذي نـشب بـين           ) Volney  Constantin( وربط  قسطنطين فولني   
إن الدروز فـي    :" إلسالمية، وكَأنه يريد أن يقول    ، وأدى إلى ظهور الفرق ا     )٦٩(معاوية بن أبي سفيان، وعلي بن أبي طالب       

األساس فرقة إسالمية ، لكنه يؤكد أن تعاليم هذه الفرقة ارتبطت بشخص الحاكم بأمر اهللا الفاطمي الذي ظهر فـي مـصر            
تهم ثم  وأجبر اليهود والمسيحيين على ترك معتقدا     . وادعى اإللوهية، وسب الخلفاء األوائل أصحاب الرسول ثم أوقف السب         

.  الخمـس تومنع تصنيع األحذية للنساء حتى ال يخرجن من بيوتهن، ومنع الحج إلى مكة والصيام والصلوا         . سمح لهم بها  
ادعى أن اهللا يتجسد في شخص الحاكم بأمر        ) محمد بن إسماعيل  (وعزِّز هذا التوجه من قبل داعية قادم من بالد فارس هو            

 ولم يؤكـد  . خوات واآلباء واألبناء  نزير نوع من التفاهة، وسمح بالزواج بين األخوة واأل        واعتبر منع الخمر ولحم الخ    . اهللا
حقيقة عبادة الدروز للعجل على الرغم من إشارته إليها استناداً إلى ما سـمعه              ) Volney  Constantin(قسطنطين فولني 

ويذكر أنـه   .  ألنها غامضة ومحاطة بالسرية    لكنه يشير إلى صعوبة التعرف على معتقدات الدروز الدينية        . )٧٠(عن الدروز 
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، وأنه َأكد له أن كتبهم مليئة برموز غامضة منـسوبة           )مطلع( اطَّلع على معلومات تضمنتها كتبهم السرية بواسطة شخص       
الذي يتجسد في شخص الحاكم، وكَأنه يتحدث من عالم آخـر هـو عـالم    ) اهللا (إلى الحاكم بأمر اهللا الذي يعني في نظرهم    

ونقل عن مسيحيين يعيشون في ديار الدروز، إيمان الدروز بفكرة تناسـخ  . اب والثواب حيث يكون العقال األكثر تميزاً العق
أنهم مسلمون فيتوضـئون    ) المسلمين(لكنهم يتظاهرون أمام الترك     . خرىاألرواح، وعبادتهم للضحك والقمر والكواكب األ     

وذكر أن قسما   . )٧١(، ويذهبون إلى الكنيسة   رنة المسيحيين بأنهم مسيحيون   لمواويصلون في المساجد، بينما يتظاهرون أمام ا      
 من الدروز قد اعتنق المسيحية بفعل البعثات التبشيرية، وادعوا أنهم معمدانيون، وبعض الدروز يتم ختانه من قبل التـرك                  

وصـف  -لكنه اسـتثنى قـسما مـنهم    واستنتج أن ال دين للدروز،      . ويكون عند الموت ال مسلما وال مسيحيا      ) المحمديين(
وهم درجـات، تتطلـب العليـا منهـا         ) رجس (وينظرون إلى غيرهم كدنس   . )٧٢( يحملون اسم العقالء   -تعاليمهم بالغريبة 

وهم فخورون بهذه الطهارة المفترضة، ويـشعرون بـأنهم         . ويتميزون بالعمامة البيضاء التي تعد رمزا للطهارة      . العزوبة
ونالحظ من المعلومات التـي     . )٧٣(فإذا أكلت أو شربت من أوعيتهم، فأنهم يكسرونها       . شخص آخر تنجسوا لمجرد لمسهم ل   
،أنه سمعها من أناس مجاورين لهم، وخاصة المسيحيين، مما يقلّل مـن            )Volney  Constantin(ذكرها قسطنطين فولني  

  ).سمعت، وروي لي، وقيل لي(لذلك نراه يكرر عبارات. ما ذكرهقيمة 
 مع ما ذكره بنيـامين الطليطلـي   )(Van Egmont & John Heyman  ايجموند  وجون هيومان ويتفق  فان

)Benjamin of Tudela (  وقسطنطين فولني)Constantin Volney (  ؛من غموض المعتقدات الدينية عنـد الـدروز 
بدون آلهة متعددة، بل كـذلك لمـن        يعبدون اهللا متفردا بذاته وهذا ليس فقد لتمييزهم عمن يع         "وهم  . )٧٤(فهي مليئة باألسرار  

 يورسالة اإلسالم، وه   r إلى فترة ما قبل مجيء محمد     ) برأيهما(وترجع هذه المعتقدات    ". يجمعون عدة آلهة في إله واحد     
 يفترض أن الحـاكم     ييعتقدون بوجودها في إلههم الذ    ) فلسفية( أفكار وجدت في مصر القديمة، وترتبط بنزعة إلهية تخيلية        

  )٧٥(وينتظر الدروز رجعة الحاكم ، وهذا في دينهم مقدم على اَألفكار األخرى.  يحكم باسمه بالسيفبأمر اهللا

الـذي ال يوجـد مخلـوق    " ملك الملـوك "وتتجسد الحقيقة المطلقة والفهم والعقل والحكمة عند الدروز في ملكهم        "
يتسترون " والدروز". وم الغامضة وكل شيء   يستطيع أن يحسب أفضاله ،إنه رائع في فهمه وعقله، وهو خالق الكون والغي            

على معتقداتهم، ويظهرون عكس ما يؤمنون به، فهم مع المحمديين محمديون ومع المسيحيين مسيحيون، وهم ال يـأكلون                  
مثل الفرس القـدامى    األيل وال الطير ويكثرون من شرب الخمر بحكم أن بالدهم تنتج كميات كبيره منه، وقيل عنهم أنهم                  

  )٧٦("لشمسيعبدون ا
في حديثه عن معتقدات الدروز الدينية من حقيقة أن معتقداتهم          ) Burckhardt  John(وانطلق جون بيركهاردت    

ومما يزيد من صعوبة تـشخيص ديـانتهم، َأنهـم          . غامضة، وأن قلة منهم تحتفظ بكتب مقدسة تحتوي على سر عقائدهم          
المسيحيين مسيحيون، وديانتهم تفرض علـيهم إتبـاع ديانـة          يظهرون عكس ما يبطنون، فهم مع المسلمين مسلمون ومع          

وَأشار إلى أن الدروز في القرى القريبـة مـن          . )٧٧(وحتى حجابهم هو انعكاس لما هو موجود حولهم       . األقوى في المنطقة  
ر البعض  دمشق يتظاهرون بتطبيق التعاليم المحمدية وبخاصة في رمضان، بينما داخل قراهم  وتجمعاتهم الدرزية ، يتظاه               

  .)٧٨(وعندما يذهبون إلى دمشق فإنهم يذهبون جميعا إلى المساجد. منهم بأنه مسيحي وآخرون بأنهم محمديين
بتعاليم اإلسالم، وكذلك الحال الدروز في سـوريا عامـة وحـوران            ) في لبنان ( )٧٩(عن تقيد دروز راشيا    وتحدث

ليهم من المسلمين، وبالتالي فان قلة منهم في الواقع يلتزمون          لكنه يلمح إلى أن ذلك نتيجة للضغوط التي تمارس ع         . خاصة
وال يوجد تأكيد لحقيقة أن الدروز يذهبون يوما إلى المسجد، وفي اليوم الثـاني              :" لذلك سرعان ما يقول   . )٨٠(بتعاليم اإلسالم 

ي حياتهم الخاصة يمارسون عكـس      ويذكر أنهم يعترفون بالدين المحمدي أمام المسلمين، لكنهم ف         .)٨١("يذهبون إلى الكنيسة  
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ويغرقون في الرذيلة والخمر، ويأكلون األطعمة المحرمة فـي          r ذلك ، فيكسرون حرمة رمضان، ويشتمون النبي محمد       
، ويكرهون جميع األديان ما عدا ديانتهم ، ويكرهون ديانة األوروبيين وبخاصة الفرنسيين ألنهم يعتقدون               )الخنزير (القرآن

  ".)٨٢(سعون للسيطرة على ثرواتهم ، وبرز هذا الكره بشده بعد  قدوم الحملة الفرنسية إلى بالد الشام أن األوروبيون ي
أن الدروز في حوران يتعبدون في أماكن خاصة بهم تـسمى           ) Burckhardt  John(   وذكر جون بيركهاردت  

والـذين يمتـازون   ) الملمين بعقائد الـدروز  (الخلوات، وال يسمح لغير الدروز بدخولها ، وتتم العبادة تحت مراقبة العقالء   
بعمائمهم البيض، وال يسمح لهم بتدخين التوباكو وال يقسمون، ومحرم عليهم لبس الذهب والحرير، وهـم متزمتـون فـي      

) في لبنـان (  والمقربين منه في راشيا وحاصبيا)٨٣(وذكر أن األمير بشير الشهابي. عاداتهم وأخالقهم، وهناك درجات بينهم 
، أما بقية العائلة فهم محمديون وملتزمون بالطقوس التي يقوم بها األتراك ، فيصومون رمضان ويعاملون                عتنقوا المسيحية ا

  . )٨٤( )المحمديين (معاملة الترك
 اختالف مبادئ الدين الدرزي عن تلك الموجودة عنـد األتـراك  ) Giovanni  Mariti (        والحظ جيوفاني ماريتي 

والمسيحيين، فهي مبادئ غريبة، وكتبهم الدينية غامضة ومليئة باألخطاء، وحتى الدروز أنفـسهم ال يتمكنـون                ) المسلمين(
يقِْنعونهم بَأنهم الوحيدون الملمين بَأسرار هـذه  ) مشايخهم(ن عن كتبهم الدينية ألن أسيادهم لذلك نادرا ما يتحدثو   . من فهمها 

 األمور الدينية، ويضيفون كثيرا من السخافات إلى كتبهم الدينية، وأنهم يختلفون            ويقوم المشايخ بعقد حلقات لمناقشة    . الكتب
وذكـر لـه    . في القضايا الدينية، وهذا لم يالحظه بل سمعة من راهب مسيحي عاش في مناطقهم أكثر من ثالثـين سـنة                   

  )٨٦(ا أوراقًا أخرى تبعا لنزواتهم ومزقوا بعض أوراقها وأدرجو)٨٥(أن رجال الدين الدروز حرفوا الكتب الدينية) الراهب(
. بالختان بينمـا يرفـضه آخـرون   ) Giovanni Mariti(        ويقر جزء من الدروز وفقًا لما ذكره جيوفاني ماريتي 

 والكنائس، ولكن بـشكل     دويصومون رمضان دون صرامة،  بل تيمنًا بقمر عندهم يسمونه رمضان، ويصلون في المساج             
وال يثقون بهـم ،ويكنـون الـود        ) المحمديين (وفي الوقت نفسه يكرهون الترك    . مين والمسيحيين مختلف عن صالة المسل   

للمسيحيين ولديانتهم، فيؤمنون بالمسيح لكنهم يعتقدون َأنه ظهر بشخصيات عدة ، وهم ال يشكون بعذريـة الـسيدة مـريم                    
أنه إذا لم ترفع صلواتهم ودعاؤهم إليه، فـإنهم         حيث يقسمون به، ويعتقدون      ويؤمنون بمعجزة الخالص وبنبوة النبي إلياس     

  .)٨٧(واستنتج أن عباداتهم وطقوسهم السرية مناقضة لإلسالم، وأنهم جهال". ال يستحقون الرحمة 
معلومات متناقضة عن حياة الدروز الدينية ، فتارة يذكر أن لهـم نبـي      ) Clarke  Edward(وقدم ادوارد كالرك           

، وتارة أخرى يؤكد أنهم يعبدون كل األنبياء لكن جذورهم وثنية ، فقسم             )من أنبياء بني إسرائيل    )( Jonas(  خاص يدعى 
وذكـر أن هـذه العبـادة تـم إحـضارها مـن        . )٨٨(منهم يعبد العجل، مما يدل على عالقة هذه المعتقدات بمصر القديمة          

ونقل عـن َأحـد الـدروز بعـض         . ائل وثنية جبلية   يمكن أن تكون من ابتكار قب      اإلسرائيليين إلى األراضي المقدسة، وال    
فكل مساء ثالثاء يقوم العقال والبارعون في خفاء األسرار ببناء تمثـال مـن الـذهب أو       "التفاصيل حول الطقوس الدينية،     

ويسبق ذلك سجود كال الجنسين وبعدها تتم ممارسة الجماع، ويختار كل ذكر األنثى التـي               . الفضة أو النحاس يشبه العجل    
  .)٨٩("ويتبع الجهال العقال في الطقوس التي يقومون بها تجسيدا ألسرار عبادتهم. يحبها أكثر

  في مناطقهم، فعبادة فينـوس     تشرة          وأشار إلى أن معتقدات الدروز الدينية قد تكون مجرد خرافات قديمة كانت من             
 وكذلك الحال الخرافات المصرية القديمة التي وجـدت         ما زالت موجودة في مناطقهم ،      )آلهة الحب والجمال عند الرومان    (

وذكر أن هذه األفكـار موجـودة قبـل         . طريقها إلى جبال لبنان من خالل الدروز وبالتحديد من خالل ما يسمون بالعقال            
  .)٩٠(، وظهور الفرق r حدوث الخالف بين المسلمين بعد وفاة محمد
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ي األفكار الموجود عند الدروز بتنوع أصول الدروز من جماعات لجأت           التنوع ف ) Clarke  Edward(وعلل ادوارد كالرك     
، ومـسيحية ، ومحمديـة      ه قد يفسر إيمانهم  بأفكار وثنيـة، ويهوديـة         وهذا برأي . إلى مناطقهم حاملة معها معتقداتها المختلفة     

ة المحمـديين، ألنـه الحـظ       ونفى عنهم صف  . )٩١ ()Jeremiah( وخاصة عيسى وجريميا     ء، ويؤمنون بجميع األنبيا   )إسالمية(
   .)٩٢(لكنه يقّر بصعوبة تحديد هويتهم الدينية. كُرههم لمحمد وللمسلمين وحبهم للمسيحيين

وتعرض إلى  . تأثير الفلسفات القديمة في مصر على معتقدات الدروز       ) Wilson  William(والحظ وليام ولسون      
 أن أرواح الناس الذين عاشوا حياة أخالقية تنتقـل  ا حول ذلك، ومفادهونقل احد اآلراء المنتشرة. فكرة التناسخ عند الدروز   

أما أصحاب المبادئ الشريرة، فان أرواحهم تنتقـل  . عند الموت إلى الخيول التي تُطْعم جيدا وتعامل بلطف من قبل الدروز 
 إلخراجهم من الظـالم الـذي       مرتهونصح  األرسليات التبشيرية بزيا    . إلى الحيوانات الجائعة التي يعاملها َأصحابها بقسوة      

  .)٩٣(يعيشونه وتحويلهم إلى المسيحية
عن دروز حوران، وقال إنهم يختلفون عن ) James Buckingham (جيمس بيكنكهام        وتحدث الرحالة االنجليزي 

. )٩٤( )المـسلمين (نوأكد كرههم للمحمديي  . ون رمضان السكان المحمديين في االعتقاد، أي أنهم ليسوا بمسلمين لكنهم يصوم         
الذي عد الشواهد التي تحـيط بهـم        ) Mandrel  Henry(وتكررت فكرة عدم تحمس الدروز لإلسالم عند هنري مندرل          

   .)٩٥(دليالً على ذلك) فخر الدين المعني الثاني(وبأميرهم 
 للحـاكم  عبادتهم في   إلى وجود نزعة وثنية عند الدروز تتمثل      ) Robinson  George ( جورج روبنسون  وأشار        

 الـدروز   َألن هذه المالحظة وردت عند العديد من الرحالة لكنها ربما تكون بعيدة عن الواقع               َأنوذكر  . بأمر اهللا الفاطمي  
ؤمنون بتناسخ األرواح  كنوع من العقاب فـي         ينهم  َأ والحظ غموض معتقدات الدروز الدينية، لكنه ذكر         .)٩٦(ينْكرون ذلك 

 إال تجـسيد لفكـرة تناسـخ    هـي ويعتقدون أن أرواح األنبياء المذكورين في العهد القديم مـا         . في اآلخرة  كثر منه الدنيا أَ 
لهـا   هي مجرد رموز مقدسة عندهم وال عالقة          من أسماء األنبياء    وغيرها وداودإسماعيل  و أسماء إبراهيم    ، وأن األرواح

 أسـيادهم   ، ويخـدعون   للمحمديين والمسيحيين  ارهونكوهم  ". )٩٧( من تسلسل زمني لألسماء والشخوص     عند اآلخرين  بما
، الحقيقـي  المـسيح  ويعدونـه  هو اإلله وصاحب السيادة      هم وحمزة عند  . من الدين  ا األناجيل األربعة جزء   ويعدون الترك،

ـ  حمزة الذي ظهر بعد محمد       أنويعتقدون  . )٩٨(" ويستحق الصلب   عندهم وعيسى هو ابن يوسف الرحالة الدجال       ةبأربعمائ
نـه  َأ، و )المحمديين(  على األتراك  المسيحيوننه سيظهر من جديد عندما يتفوق       َأدم ، و  آ كان قد ظهر ثمانية مرات منذ        عام

. وقتـل الحيوانـات    وهذه الديانة تتطلب الطاعة وترفض الصوم والصالة واألعشار       . سينشر الديانة الدرزية كسلطة إلهية    
 ، صـيدا أسقف من قبل م١٨٣٠ من وثيقة كتبت باللغة العربية عام   اقتبسهقد   وأشار إلى أن ما ذكره حول معتقدات الدروز       

  .)٩٩(وأنها ترجمت إلى االيطالية ومن ثم إلى االنجليزية
    وليام طومسون دوع)Thomson  William (    الدروز في سورياوأكد على   ، من المسيحيين البروتستانت   اجزء

 الذي قابل بعض الـدروز فـي   Henry  Tristram)(عند هنري ترسترام وتكررت هذه اإلشارة . )١٠٠(باألناجيل إيمانهم
(  وذكر أنهم أشاروا بحركاتهم إلى أنهم مسيحيون، واستخدموا عبـارة          ،)١٠٣( قرب عين مالحة   )١٠٢( وفي الحولة  )١٠١(عسفيا

sowa sowa ( سوا سوا)all alike (ا على قوله لهم بأنه مسيحيتعقيب)شارة ال تكفي للوصول إلى وَأعتقد أن هذه اإل .)١٠٤
  وهذه داللة معروفة في المنطقة ) الكل سواسية أو أخوة (  هكذا استنتاج، ألن اإلشارة قد تعني أيضا

ويبدو َأنه كان على اطـالع عمـا       . مبحثًا للمعتقدات الدرزية  ) Oliphant  Laurence( وأفرد لورنس أوليفانت    
ين آخرين من أمثال المستشرق الفرنسي البارون سلفـستر دي ساسـي            كتب حول هذا الموضوع من قبل رحالة ومستشرق       

)Silvestre de Sacy (شيرول  اغناطيوس والمؤرخ البريطاني)Chirol  Ignatius (وأكد أن جـوهر الـدين   . وآخرين
البـاطني  وهم يقولون إن المعنـى      . عند الدروز ليس في المعنى الظاهري للكلمات وإنما في معناه الداخلي أي في الباطن             
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ال يـستطيع معرفـة الخبايـا       ) األجاويد( يالئم األناجيل والكتب المقدسة كلها، وبالتالي كل شخص ليس من فئة الموحدين           
وعد الدروز جماعـة انبثقـت عـن الـشيعة، وأن           . واألسرار المستكنة حتى ولو كان على معرفة كاملة بالعقيدة الدرزية         

يحظى بعبادتهم وتوقيرهم على أنـه آخـر وأفـضل          " اكم بأمر اهللا الفاطمي الذي    المؤسس الحقيقي للمعتقد الدرزي هو الح     
  . )١٠٥("التجليات اإللهية على شكل إنسان

عن إيمانهم بتناسخ األرواح، وان األئمة ال يموتـون وإنمـا        ) Oliphant  Laurence(وتحدث لورنس أوليفانت    
ن إسماعيل هو الذي أوحى للحاكم بهذه األفكـار، وأنهـا       وذكر أن محمد ب   . يتسترون في أشخاص مزودين بصفات متعددة     
، وأنه هو من اكتشف المميزات اإللهية الموجودة في         )واضع كتبهم المقدسة  (لقيت الدعم من حمزة بن علي المكنى بالهادي         

 إلـى اسـتمالة     ولجأ الحـاكم  ). الذي كان في الحقيقة شخصا فاسدا     (اطمي،وأنه سيطر على عقل الحاكم      الحاكم بأمر اهللا الف   
  .)١٠٦(لذا منحهم حرية دينية كاملة فضالً عن امتيازات أخرى. اليهود والنصارى وادعى انه المسيح المنتظر

محمـد  (انتشار المعتقدات الدرزية في بالد الشام عن طريـق          ) Oliphant  Laurence(وتتبع لورنس أوليفانت       
، حيـث  )١٠٧(برت كفرا ، وانتقل إلى السفوح الغربية لجبل حرمونالذي اضطر إلى الهرب بسبب أفكاره التي اعت      ) الدرزي

بدأ يدعو للدين الجديد في القرن العاشر الميالدي ، وقبلها السكان المحليون الذين نقلوها إلى رفاقهم في لبنان الذين عرفوا                     
أمـا  . رغم بقاء اسمه مالزمـا لهـم      وقد تم حرمانه فيما بعد ولم يعد له قيمة بين الدروز            . باسم الدروز أو أتباع  الدرزي     

القبائل التي اعتنقت عقائد الحاكم، فقد وصلت من شمال سوريا في وقت متأخر وقد جاءوا بشكل رئيس من جبـل العلـي                      
  . )١٠٨(بالقرب من حلب ومن حلب نفسها

ت إلى الصين وان َأرواح     وَأشار إلى اعتقاد الدروز بأن الحاكم بأمر اهللا لم يقْتل وإنما تم استبداله، وان روحه ذهب               
األطهار من الدروز تتبع روحه هناك، وإنهم يحتلون مدنًا واسعة في غربي الصين، ويتأهبون للحدث األكبر الذي يعتقـد                   

ونوه إلى أن هناك مقياسا معنويا واحدا فيما بينهم ومقياسا آخرا يحكم اتصاالتهم وتعـاملهم مـع بقيـة            . الدروز أنه وشيك  
أما الرياء واإلخفاء فهو أمر يقر به دينهم على أنه مكتسبات وانجازات جديرة بالثناء، وال شك أن حاجتهم إلى                   . )١٠٩(العالم

ذلك قد فرضت عليهم بسبب خصوصية وضعهم الشاذ، فهم حفنة من المؤمنين بعقيدة خاصة، مما جعلهم يظهرون عكـس                   
وهـم فـي الحقيقـة      .ر يتظاهرون بالمسيحية أمام المـسيحيين       ما يبطنون، ويدعون اإلسالم أمام المسلمين، وبنفس المقدا       

  .)١١٠("يطوون بين جوانحهم أعلى درجات االحتقار لإلسالم والمسيحية على حد سواء"
إنها تتسع لثالثين أو أربعـين شخـصا،        " وقال )١١١(وتعرض إلى األماكن الدينية عند الدروز المعروفة بالخلوات       

وذكر َأنه سمعهم مرة فـي  .  بعد وضع حاجز عازل بينهن وبين الرجال ،وأال يرفعن أصواتهن       ويسمح للنساء الدخول إليها   
وتحدث عن  ". خلوة مجاورة لمسكنه وإذ بهم يتلون أوراد الحكيم وجيوشه من الصين وانْتصارهم على المسلمين والنصارى              

بل هذا هو ابن عمران، وَأن المسيح األصـلي         لكنه ليس المسيح األصلي في رأيهم       "إيمانهم بالمسيح الذي يعبده النصارى،      
  .)١١٢("ال يموت وهو حي إلى األبد

سـبحانك الـذي ال نـراك       " نموذجا لصلوات الدروز ومنها      )Oliphant  Laurence( وذكر لورنس أوليفانت    
تقبل مني ذلـك    أصلي إليك يا رب بإكرام السامعين        ،سبحانك الذي يحمل أفضل األسماء، سبحانك الذي ال حدود لعظمته،         

من خالل السادة الخمسة، والوزراء الثالثة والذين خضعوا لك، أن تمنحني نقاء السريرة والقلب، والصالة علـى لـساني                   
وحسن الخاتمة، والتقوى والصالح الكافي، وأن تمنحني أيضا ترجمة حقيقية للنقاء والمثوى المقدس، وليس مأوى األشرار                

س لمعاكسة أوامرك، وإنما أن ترافقها العظمة، سبحانك يا الهي الذي ال يـستطيع أحـد أن                 والكفار، ُأصلي إليك يا رب لي     
  .)١١٣("نك ألنك األعلى ، وألنك األعظم يغير أوامره، وال يستطيع أن يحبطها سبحا
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ما ذكره الرحالة من إيمان الدروز بمبادئ الحكيم، وإلوهيته من خالل ) Charles warner(وكرر تشارلز وارنر 
وأشـار  . وذكر أنهم يدعون حوزتهم للحكمة، ويتظاهرون باإلسالم مع المسلمين وبالمسيحية مع المـسيحيين            . تجلي اهللا به  

إلى وجود ممارسات اباحيه عندهم وقصصا غريبة، فهم يتجمعون في منتصف الليل في الكهوف ذكورا وإناثًا حيث تطفـأ                   
  .)١١٥( )١١٤(األنوار، ويتم تبادل الجنس بينهم

     ويبدو أن الصورة السلبية التي رسمها الرحالة الغربيون  للدروز قد وجدت صداًً لها في الكتابات الغربية، فبالنـسبة                    
فقد كان الحاكم بأمر اهللا الفاطمي إله الدروز، يزعم أنه كان على ) (Jérôme  Tharaudللكاتب الفرنسي جيرومي تارود 

فقد كان الـدروز    ) Barrès  Maurice(كاتب والسياسي الفرنسي موريس باروس      أما في نظر ال   . محادثات مع الشيطان  
. يعبدون العجـل ) Alphonse de Lamartine(وكانوا في نظر الكاتب والشاعر الفرنسي الفونس المرتين . عبدة أوثان

روز يعبدون الحاكم ، فقد كان الد)Silvestre de Sacy(كذلك الحال عند المستشرق الفرنسي البارون سلفستر دي ساسي 
وهـم برأيـه ملـة      . بأمر اهللا على صورة عجل من ذهب يمثل رمز اإللوهية، ويعطونه تفسيرات خفية نُِقلت إليهم تقليديا               

   )١١٦(مخالفة شاذة، لكنه عاد وناقض نفسه حيث أكد أن الدروز ال يعبدون إال الخالق وحده
ة مذهبهم وممارساتهم لتعاليمـه قـد دفعـت المستـشرقين           ويبدو أن السرية التي مارسها الدروز في إخفاء حقيق        

األجانب إلى إطالق التهم واالفتراءات القائلة بأنهم  يمارسون الفسق والفواحش والمنكرات في خلواتهم ليلة الجمعة التـي                  
  .)١١٧(يقدسها الدروز ألسباب عدة

سالم، وهم يعدون أنفسهم فرقة إسالمية      ويرفض الدروز ما ذهب إليه الرحالة من استنتاجات أخرجتهم عن ملة اإل             
ولئن كان ذلك في نظر الدروز حقيقة ال داعي إلثباتها، فانه من المفيد ذكر بعض األدلـة التـي أوردهـا                     . دينها اإلسالم 

اشتقاق مذهب الدروز من اإلسالم نتيجة لتفسير بعض آيات         : مثل  . إلثبات أن الدروز مسلمون   ) البعيني(المؤرخ الدرزي   
ن تفسيرا خاصا، واإلطالق على مسلكهم اسم مذهب الدروز وعلى قضائهم اسم القضاء المذهبي الـدرزي، وأكثـر                  القرآ

أسمائهم هي محمد وأحمد وحسن وحسين وفاطمة، وإتمامهم لمعامالتهم وفق الشرع اإلسالمي، وإيمانهم بعقائـد اإلسـالم                 
تهم على الميت ما تيسر من سورة الفاتحة، وِذكْرهم أنهم أمـام            وإتمامهم لعقود الزواج باآليات القرآنية وترديدهم في صال       

إذا جاءك منكر ونكير وسأالك ما دينك؟ ومن نبيك؟وما كتابك؟ومن أخوانك           :" جنازة مسلم، وتلقينهم الميت بالعبارات اآلتية     
لكعبة قبلتي  ي وأخواتي، وا  نبيي والقرآن كتابي والمسلمون والمسلمات أخوت      r؟وما قبلتك ؟ فقل لهم اإلسالم ديني ومحمد         

 .)١١٨("والصالة فريضتي

 تهما سياسية ولو اتخذت وجها مـذهبيا        -من وجهة نظر الدروز   -ويبقى ما َأورده الرحالة الغربيين حول الدروز          
ملية الصراع  وطائفيا  تَستمد أبعادها وأهدافها من الواقع االجتماعي واالقتصادي في كل فترة من الفترات التاريخية تبعا لع                

  .)١١٩(تصارعةالطائفي على الوجود بين القوى الم
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  :االستنتاجات
الصنف األول كان مرتبطًا بالبعثات التبشيرية وهدفه       . يمكن تصنيف الرحالة الذين تناولتهم الدراسة إلى ثالثة أصناف        ) ١(

وكـان  . ادية والتبشير بالـدين المـسيحي  البحث عن المسيحيين أو اليهود ودراسة أحوالهم  السياسية واالجتماعية واالقتص  
أما الـصنف الثالـث،     . الصنف الثاني مرتبطًا بوزارة الحرب البريطانية أو الفرنسية وكان لديهم أجندة سياسية وعسكرية            

فكان الرحالة الصهاينة، وهدفهم تحويل علم اآلثار من علم إنساني غايته خدمة الحقائق العلمية إلى علم سياسي هدفه خدمة                   
  . ألهداف الصهيونيةا
بغض النظر عما أورده الرحالة الغربيون من معلومات غير دقيقة أحيانًا، إال أن كتبهم تـضمنت معلومـات أخـرى                  ) ٢(

  .يمكن االسترشاد بها لفهم كثير من المعالم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية، وفهم العالقة بين الطوائف المختلفة
 الدينية واالقتصادية والسياسية حافزا للرحالة الغربيين للقدوم إلى المنطقة العربية والكتابة عنها، وهـذا               شكلت الدوافع ) ٣(

يتطلب الوقوف الجاد عند المعلومات التي ذكروها، فكثير منها أحكام مسبقة مبينة على اجتهادات، أو تم نقلها عن جماعات                   
لدروز الذين قابلوهم في الطرقات أو من رحالة سـابقين دون التحقـق             أو نقلت عن بسطاء ا    ) خاصة المسيحيين (مجاوره  

  .منها
 أجمع الرحالة على غموض المعتقدات الدرزية وصعوبة تحديد ديانتهم أو أصولهم ، فتـاريخهم سـر وديـانتهم مليئـة             )٤(

ـ         . وهم يظهرون عكس ما يبطنون    . باألسرار دات ، وبـدت هـذه      لذا قدم الرحالة فرضيات مختلفة حول األصـول والمعتق
  .الفرضيات عند الرحالة الواحد متناقضة ويصعب األخذ بها في كثير من األحيان

قدم الرحالة الغربيون فرضيات مختلفة حول أصول الدروز مدفوعين بدوافع عدة، أو بسبب عدم قدرتهم علـى فهـم                   ) ٥(
وا األصل العربـي للـدروز أو خففـوا منـه           لكن المالحظ أن معظم الرحالة نف     ). الدرزية( كثير من الممارسات الشرقية   
وشكك الرحالة في إسالم الدروز أيضا بهدف فصل الدروز عن بقيـة مكونـات المجتمـع                . وردوهم إلى عناصر متنوعة   

العربي، والتعاطي معهم كقومية أو عرق خاص،  تمهيدا التخاذهم نقطـة ارتكـاز فـي المنطقـة لخدمـة مـشاريعهم                      
  .االستعمارية

الف بشكل رئيس بين الرحالة االنجليز والفرنسيين حول أصل الدروز، فردهم الرحالة الفرنسيون إلى أصول               برز الخ ) ٦(
وارتبط هذا الخـالف بالتنـافس االسـتعماري بـين فرنـسا            . فرنسية، بينما ردهم الرحالة االنجليز إلى أصول انجليزية       

  .االستعماري في المنطقة العربيةوبريطانيا، ومساعيهم الستقطاب جماعات لصفهم خدمة لمشروعهما 
  .أجمع الرحالة على وجود ممارسات وثنية عند الدروز، وأشاروا إلى تأثير الفلسفات القديمة عليهم) ٧(
قدم الرحالة صورة قاتمة عن العالقة بين الدروز والمسلمين، ويبدو أن هذه العالقة كانت تعكس حقيقة التـوتر بـين                    ) ٨(

وقد تتضح الصورة إذا علمنا أن الرحالـة اسـتخدموا          .  تصويرا للعالقة بين الدروز والمسلمين     الترك والدروز أكثر منها   
  .مصطلح تركي للداللة على المسلم

اجمع الرحالة على أن الدروز مجتمع منظم لكل فئة دور محدد  ومعرفة محددة، وبالتالي يصعب اختراق النواة فـي                    ) ٩(
  .الطائفة الدرزية

نظريات حول األصل العربي للدروز، يالحظ أن عروبة الدروز ال يصح فصلها عن عروبة الـسواد                مهما تعددت ال  ) ١٠(
األعظم من سكان بالد الشام، فالعروبة ثقافة ولسان، وال بد من استيعاب الطائفة الدرزية في محيطها العربي مع احتـرام                    

  .خصوصيتها الدينية واالجتماعية والثقافية
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  هوامشال
عنان، محمد عبـد    : انظر/ .فاطمي الملقب بالحاكم بأمر اهللا    منصور بن العزيز باهللا بن المعز لدين اهللا ال        هو أبو علي ال    )١

: وسيشار إليـه  . ٩٥-٨٦، القاهرة، مكتبة الخانجي، ص     ٢ط.  الحاكم بأمر اهللا وأسرار الدعوة الفاطمية      -)١٩٨٣.(اهللا
  .عنان، الحاكم بأمر اهللا

أبو عـز   :  ، وسيشار إليه   ٩ص  بيروت، دار العلم للماليين،   . ٢ط.دروز في التاريخ     ال -)١٩٩٠.(أبو عز الدين، نجالء    )٢
  .الدين ، الدروز

 ١ط. في التاريخ العباسي والفـاطمي     -)م١٩٩٣(العبادي، احمد مختار  : انظر./هو الظاهر عز دين اهللا أبو الحسن علي        )٣
  .ي ، في التاريخ العباسي والفاطميالعباد:  ، وسيشار إليه٢٩٥-٢٩٤،اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ص 

 وجـزين، ومرجعيـون، والبقـاع الغربـي،         أقضية الشوف، وعاليه، والمـتن،    : يقتصر حاليا على المناطق التالية       )٤
، ووادي العجم، وقضاء    نوزحلة،وصيدا وراشيا، وحاصبيا، ومدينة بيروت في لبنان ، ودمشق وغوطتها، وإقليم البلدا           

والجليـل فـي فلـسطين، والرصـيفة،        . حافظة حلب، ومحافظة جبل العرب فـي سـوريا        إدلب، وحارم التابعان لم   
دروز سوريا ولبنان فـي عهـد االنتـداب    - )١٩٩٣.(البعيني، حسن أمين./ األردنوالزرقاء،واألزرق، وعمان، في 

 ثيـق،  بيروت، المركز العربي لألبحـاث والتو      .١ط.دراسة في تاريخهم السياسي والمذهبي    :م١٩٤٣-١٩٢٠الفرنسي  
   دروز، البعيني:  ، وسيشار إليه٢٤-٢٣ص

    ٣٤-٣٣ ،ص دروزالبعيني ،  )٥
بيـروت، المركـز العربـي لألبحـاث     . ٢ط. تـاريخ المـسلمين الموحـدين الـدروز        -)١٩٩٤.(زهر الدين،صالح  )٦

  .، تاريخزهر الدين:  ، وسيشار إليه ٢٤ق،صوالتوثي
كان كبير الدعاة   . الدرزي كلمة فارسية معناها خياط     من أصل فارسي، و    :الدرزي محمد بن إسماعيل الملقب بنشتكين     )٧

وكانت بالد الشام ومنها وادي التيم المنطقة التي تـولى فيـه نـشتكين    . وأعظمهم  مكانة عند الحاكم قبل بروز حمزة    
  .٣٧صزهر الدين، تاريخ : انظر./إليهالدعوة حيث كان رئيسا لدعاتها، وسمي معتنقو الدعوة بالدروز نسبة 
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  ئمة المصادر والمراجعقا

  المراجع العربية : أوال
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  ملخص 
  ١٩٩٣- ١٩٧٩: عالقة إيران بمنظمة التحرير الفلسطينية تطور 

 ، بغية   ١٩٩٣- ١٩٧٩ة خالل الفترة من     تهدف هذه الدراسة إلى استعراض تطور عالقة إيران بمنظمة التحرير الفلسطيني          
 العالقات الثنائيـة    في العام األول من الثورة اإليرانية ، وتفسير حالة التراجع وعدم الثقة             فيتشخيص حالة التقارب الشديد     

  .ومطلع التسعينيات  الثمانينات خالل عقد
إيـران  األيديولوجية ، والمواقف السياسية بين      االختالف في المنطلقات    أن  : ة رئيسية ، مفادها     يوتنطلق الدراسة من فرض   

.  المنطقـة فـي  نتيجة حتمية لحالة التناقض بين الطرفين تجاه العديد من المواقـف والتطـورات               تمنظمة التحرير كان  و  
  .ومنهج صنع القرار  السياسيمنهج تحليل السلوك و ، التاريخي التحليليوسوف تعتمد الدراسة على المنهج 

Development of relations between Iran and the Palestine Liberation Organization: 1979 -1993 

This study aims to review the development of relations between Iran and the Palestine Liberation 
Organization during the period from 1979 -1993, in order to diagnose the state of convergence of the 
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very first year of the Iranian revolution, and the interpretation of the decline and lack of confidence in 
bilateral relations since the early eighties. 
The study starts from the premise key message: that the difference in outlook, ideology, and political 
posturing between Iran and the PLO was an inevitable outcome of the case of contradiction between 
the two sides toward a variety of situations and developments in the region. 
The study will rely on historical analytical approach and the methodology of analysis of political 
behavior and the methodology of decision-making. 

  ١٩٩٣-١٩٧٩: إيران بمنظمة التحرير الفلسطينية تطور عالقة

  :مقدمة
 ، علـى    ١٩٧٩لقد استندت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بعالقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية منـذ العـام               

ات األيديولوجية والفكرية للثورة كركيزة أساسية ، كما تأثرت بطبيعة التحوالت والمتغيرات في البيئـة الـسياسية                 المنطلق
اإليرانية وبتوجهات القيادة الفلسطينية وحساباتها فيما يتعلق بتطورات الصراع العربي اإلسرائيلي ، وبنمط التحالفات بـين                

لذلك تهدف هذه الدراسـة     . النظام الدولي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي        أقطاب النظام العربي الرسمي ، ومستجدات       
بغية تشخيص حالة التقـارب   ،١٩٩٣ -١٩٧٩فلسطينية خالل الفترة    إلي استعراض تطور عالقة إيران بمنظمة التحرير ال       

  .ثمانينيات ومطلع التسعينيات الشديد بين الطرفين بعد نجاح الثورة مباشرة ، وتفسير حالة التراجع والتوتر خالل عقد ال
  :هي  ، الدراسة على ثالث فرضيات رئيسيةتستندو
  . يلعب المتغير األيديولوجي دوراً مهماً في التأثير على عملية صنع القرار في إيران تجاه القضية الفلسطينية -١
 إيران بمنظمة التحريـر خـالل عقـد     أثرت المستجدات والمتغيرات في البيئة الداخلية واإلقليمية والدولية على عالقة          -٢

  .الثمانينيات ومطلع التسعينيات 
   ف إلى تراجع العالقات الثنائية.ت. أدى االختالف في المواقف السياسية بين إيران و م-٣
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  :رح للتحليل ، استندت الدراسة علىالمنهج المقت
  . القرار المنهج التاريخي التحليلي ، ومنهج تحليل السلوك السياسي ، ومنهج صنع

  :أما المحاور الرئيسية للدراسة فهي
  ) .خلفية تاريخية( تبلور العالقات اإليرانية الفلسطينية  :أوال 
   محددات موقف الجمهورية اإلسالمية في إيران من القضية الفلسطينية :ثانيا
   .١٩٧٩ف تجاه الثورة اإليرانية عام .ت.موقف م:ثالثا 
  ران بمنظمة التحرير  أسباب تراجع عالقة إي:رابعاً 

  . اتهام منظمة التحرير بالتورط في الصراع السياسي داخل إيران  - أ
  . العراقي خالل حرب الخليج األولى – التقارب الفلسطيني-ب
  .  بغداد – عمان –ف من محور القاهرة .ت. تقارب قيادة م-ج
 .ف مع واشنطن .ت. وحوار م١٩٨٨ مبادرة السالم الفلسطينية عام -د

  .١٩٩٠ف من الغزو العراقي للكويت عام .ت.ف م موق-ه
  .١٩٩٣ ،وانطالق العملية السلمية عام ١٩٩١ف في مؤتمر مدريد .ت. مشاركة م-و

  ).خلفية تاريخية(تطور العالقات اإليرانية الفلسطينية : أوال
ت بيـع   ، محمد حسين آل كاشف الغطاء ضـد عمليـا         ن الماضي ، وقف رجال الدين أمثال      خالل ثالثينيات القر  
، كمـا عـارض     )١(عتهم وإخراجهم من ملة اإلسـالم     ، وأفتى بوجوب اجتناب أصحابها ومقاط     األراضي الفلسطينية لليهود  

قسيم فلسطين وارسلو إلـى     ، ومحمد مهدي األصفهاني قرار ت     ستاني ، ومحمد مهدي الصدر    هبة الدين الشهر  : العلماء أمثال 
  . )٢(م الرافضنية موقفهمم ووزارة الخارجية البريطاعصبة اال

 من  - ازداد االهتمام اإليراني بالقضية الفلسطينية، حيث ظهر آية اهللا الكاشاني            ١٩٤٨وأثناء حرب فلسطين عام     
  على المسرح الـسياسي اإليرانـي        -كبار علماء الشيعة اإليرانيين الذي يثمن الوظيفة السياسية والدور الجهادي للفقهاء            

 ، تندد باغتصاب فلسطين، فضالً عـن        ١٩٤٨اً للمظاهرات التي خرجت في طهران عام        ومنظمً  ألول مرة باعتباره قائدا   
ي حرب فلسطين لمقاومة    أنه قام بتخصيص قسماً من زكاة الخمس لتمويل المجاهدين اإليرانيين الذين أرسلوا كمتطوعين ف             

  .)٣(إسرائيل
ستينات فقد حركّت بقوة وجدان الـشباب       وعندما بدأت المقاومة  الفلسطينية المسلحة ضد إسرائيل  في منتصف ال           

للمظلوميـة   " اإليراني الذين اعتبروا الثورة الفلسطينية عمالً جهادياً ونضالياً ، وباتت الثورة الفلـسطينية  رمـزاً جديـداً             
  . التي تشكل أحد أركان البناء النفسي الشيعي" التاريخية 

امت جماعات من اليسار اإليرانـي باإلتـصال بقـوى           فقد مثلت نقطة اإلنطالق ، حيث ق       ١٩٦٧ أما هزيمة عام  
اليسار الفلسطيني ، وخصوصاً فلسطيني األردن، وكان الهدف من ذلك ، هو االستفادة من اإلمكانات الفلسطينية في تدريب                  

لكن نظـراً   و. اإليرانيين عسكرياً ، واستثمار وسائل اإلعالم الفلسطينية في بيروت لصالح الحملة الدعائية ضد نظام الشاه                
  . لمحدودية دور اليسار اإليراني في الخارج ، فقد بقيت تلك العالقات محدودة األثر وضيقة النطاق 

مقابلة مع اإلمام الخميني أعلن فيها تأييده للكفاح الفلسطيني المسلح ، وأجاز            " فتح  "  نشرت مجلة    ١٩٦٨وفي عام   
بل الواجب تخصيص قسم من الحقـوق الـشرعية       ، من الراجح    :" الزكاة والتبرعات والصدقات لدعم الفدائيين  حيث قال       

 للمجاهدين في سبيل اهللا، المرابطين في خطوط الشرف والمجد ، للقضاء علـى              – بما فيه الكفاية     –من الزكاة وحق اإلمام   
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 مسلم يؤمن بـاهللا     وعلى كل ... واستعادة المجد اإلسالمي الجريح وتعزيز التاريخ المشرف        ، الصهيونية الكافرة الآلنسانية  
وإخواننا الفاتحون ، بإذن اهللا العلى القدير، رجال حركة فتح ومقاتليها           ... واليوم األخر، أن يبذل كل جهوده في سبيل هذا          

قوات العاصفة وسائر الفدائيين األحرار، هؤالء المجاهدين في سبيل اهللا، يجب مـساندتهم ومـساعدتهم بكـل الطاقـات                   
  .")٤( التوفيقمكانيات واهللا وليواإل

 الصلبة النطـالق  ةلقد شكل خطاب اإلمام الخميني وموقفه من القضية الفلسطينية ببعديها الديني واإلنساني الركيز           
مـن  "  جالل الـدين الفارسـي  "لذا، كان .عالقة وثيقة بين الشعب اإليراني ومرجعياته الدينية  والثورة الفلسطينية فيما بعد           

، وكانت مهمته استقبال الشباب اإليراني وإلحاقهم بـدورات عـسكرية           ١٩٦٩وا بيروت عام    طالئع اإليرانيين الذين وصل   
أما عباس زماني فهو أحد المثقفين اإليرانيين الذين انخرطوا مـع المقاومـة الفلـسطينية  ،                 . وتدريبية في معسكرات فتح   

  .كروبي ومحمد صالح الحسيني وقاتلوا في عدة مواقع خاصة في الجبل وعين طورة ، وأيضا محمد منتظري وحسن 
هؤالء الخمسة كانوا في طليعة اإليرانيين الذين أقاموا عالقات وثيقة مع الفلسطينيين منذ نهاية الستينيات ومطلـع                 

  . وتراوحت أدوارهم بين االشتراك في القتال أو األعمال التنظيمية أو عمليات التسليح. السبعينيات 
 دوراً هاماً في توثيق العالقـة بـين         –ي كان يوصف بين شيعة لبنان باإلمام         الذ –كما لعب السيد موسى الصدر      

  .)٥(و قطب زادة وصادق طباطبائي، ي ، والذي كان من أبرزهم إبراهيم يزداإليرانيين و الثورة الفلسطينيةالليبراليين 
اهاتهـا  اإليرانية بمختلف اتج  ومن الملفت لإلنتباه ، إن قوى الثورة الفلسطينية  كانت مهتمة باإلتصال بالمعارضة              

ومـن األسـماء    . مة التحرير الفلـسطينية فـي أوروبـا       ، وكانت تلك إحدى مهام ممثلي منظ      وأطيافها للضغط على الشاه   
، فإن  في الوقت ذاته  .  ممثل منظمة التحرير في باريس      " عز الدين خلف    " الفلسطينية التي كان لها دور في تلك المرحلة         

دون بـأن  كـانوا ينـا  " جبهة تحرير إيران"، فرجال نكانت حريصة على أن تقيم عالقة مع الفلسطينيي   المعارضة اإليرانية   
، سوف يكسبهم شرعية أكثر لدى الجماهير اإليرانية ، ويقّوى          لتحالف السياسي  في ظل أي صيغة ل     اقترابهم من الفلسطينيين  
   .)٦(يراني وفي مواجهة نظام الشاهمركزهم في الشارع اإل

، والرغبة في التنسيق والتعاون ، قامـت م         ما المتقاربة ومصالحهما المشتركة   اً من رغبة الطرفين ومواقفه    فإنطالق
ف باستقبال العديد من اإليرانيين الفارين من أجهزة مخابرات الشاه ، وعملت على تدريبهم عسكريا ليصبحوا قادرين                 .ت  .

 أسـاليب التنظـيم     يرانيين ببعض األسلحة الخفيفة وتدريبهم على     على المواجهة ، وقامت منظمة التحرير بتزويد الثوار اإل        
  . )٧(وحرب العصابات

، مؤكداً اعترافه الواضح والـصريح   رفضه لمنظمة التحرير الفلسطينية واعتبارها منظمة إرهابيةلذلك أعلن الشاه  
، ة الغربية هي جـزء مـن األردن   الضفوقال أن الملك حسين هو الذي يمثل الشعب الفلسطيني، وان . بأن فلسطين لليهود    

  .)٨(لمقدسة في القدس ويرفض عروبتهاوأعلن بأنه يقبل بسيطرة المسلمين على األماكن ا
وشملت المساعدات الفلسطينية للثورة    . ورداً على هذا الموقف قامت الثورة الفلسطينية بتهريب السالح إلى إيران            

ة واإلعالمية، بحيث أفرزت وسائل اإلعالم الفلـسطينية مـساحات واسـعة            اإليرانية التدريبات العسكرية، المساعدة المادي    
  .)٩(ثورة اإليرانية ومهاجمة الشاةللحديث عن ال

إن إسرائيل هـي وليـدة      " :ا بالغدة السرطانية،قائالً    كما دعا الخميني إلى مقاطعة إسرائيل اقتصاديا، بعدما وصفه        
ـ            التفكير والتبني المشترك للدول االستعمارية، ا      شعوب لشرقية منها والغربية، وقد وجدت في األساس الحتـواء وقمـع ال

  .)١٠("اإلسالمية في المنطقة



  
 

 ٨٦

أنا أعلن إلى جميع الدول اإلسالمية وإلى كافة المسلمين فـي مـشارق             " :وأيضاً وضح موقفه من إسرائيل بقوله       
إن الشعب اإليرانـي ال     ...ل التي تعترف بها     األرض ومغاربها أن المسلمين الشيعة هم أعداء إسرائيل ، وأبرياء من الدو           

  .)١١("و بريء من هذا الذنب العظيميمكن أن ينسجم مع إسرائيل البغيضة وه
من الواضح ، أن المواقف الجذرية الرافضة إلسرائيل من قبل اإلمام الخميني جاءت رداً على طبيعـة العالقـة                   

  .صاب االقتصاد اإليراني من دمار جراء هذه العالقة من جانب آخر وما أ. الوثيقة بين الشاه  وتل أبيب ، هذا من جانب 
 وصلت إلى مـا     ١٩٧٧-١٩٧٦فتشير اإلحصائيات إلى أن حجم الصادرات  اإلسرائيلية إلى إيران خالل عامي             

  .  )١٣( مليون دوالر٢٢٥ما يقارب من  إلى ١٩٧٨، بينما وصلت في العام )١٢( مليون دوالر١٩٥ يقارب من
تطور عالقة الزعامة الشعبية والدينية في إيران مع منظمة التحريـر ، لـم تقتـصر العالقـة علـى              وفي سياق   

 بل  تعمقت من خالل زيارات متبادلة ، فكان أول لقاء لياسر عرفات مـع تجمـع                  لمساعدات أو التصريحات والمواقف،   ا
توفي في لندن بعد خروجه من سجن الشاه         الذي   – في أعقاب وفاة الدكتور علي شريعتي        ١٩٧٦إسالمي إيراني قد تم عام      

 حيث  أقيم حفل لتأبينه في ذكرى األربعين في مدينة بيروت ، وفي تلـك المناسـبة التقـى           -في أعقاب وساطة جزائرية     
  . عرفات ألول مرة مع وجوه اإلسالميين اإليرانيين ، وتعرف على منتظري والفارسي وأبو شريف ومصطفى شمران 

 المقيم حينئذ في النجف األشراف بالعراق       –ام ياسر عرفات بإرسال برقية تعزية إلى الخميني          ق ١٩٧٧وفي العام   
  بوفاة إبنه مصطفى الذي اغتالته مخابرات السافاك ، وكان ذلك أول اتصال مجاملة بين ياسر عرفات واإلمام الخمينـي     -

سر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية المحتـرم        حضرة المجاهد السيد يا   : " ، وبعدها رد الخميني ببرقية قائال فيها        
إن ما حل بنا يهون  إزاء ما يعانيه اإلسالم والمسلمون ،و إنني بعدما شهدت كل تلك الكوارث التي ارتكبتهـا عائلـة                       ... 

الـت  إن القضية الفلسطينية كانت شاغلي األساسي منذ كنت في إيـران، ومـا ز             ... بهلوي البد  أن تهون لدى المصائب        
أملنا في اهللا أن تشهد على أيديكم تطهير القـدس  ... تشغلني في المنفى، انطالقا من كونها جزءا مما تعانيه األمة اإلسالمية   

  .")١٤(ني المسلم إلى أرضه فلسطينوالمسجد األقصى من رجس الصهاينة، وعودة الشعب الفلسطي
الليبراليـة واليـسارية    ( اإليرانيـة    ئل والشخصيات يون يتعاملون مع مختلف الفصا    في تلك المرحلة كان الفلسطين    

 :ه مع إسرائيل ، ومن هـذه الشخـصيات        التي تزور بيروت ودمشق كونها معارضة للشاه ومناهضة لعالقات        ) واإلسالمية
بازركان ، سنجابي ، بني صدر ، يزدى ، قطب زادة ، ومن اليسار اإليراني حزب تودة الماركسي ، ومجاهدي خلـق ،                       

  . شعبوفدائي ال
) خليـل  الـوزير   (أما الشخصيات الفلسطينية  األخرى التي كان لها اتصاالت بالخميني في منفاه بباريس ، أبـو جهـاد          

  ) .فاروق القدومي (وأبواللطف 
 دعا ياسر عرفات إلى اجتماع حضره عدد من مستشاريه وبعض اإليرانيين من رمـوز        ١٩٧٨في منتصف العام    
 في بيروت، واقترح بعض اإليرانيين الذين حضروا اإلجتماع على أن يقوم عرفات بمخاطبـة               التيار اإلسالمي الموجودين  

أحد مثقفي الشيعة البارزين فـي جنـوب لبنـان          " هاني فحص "آية اهللا الخميني في مقره بالنجف وفعال تم ذلك، حيث قام            
  .إلى الخميني لعرفات إلى آية اهللا الخميني وحمل أول رسالة عمل  من الرئيس عرفات ثكمبعو

إنني اشكر السيد  يا سر عرفات على هذه العاطفة الكريمة وأقدر مواقفه البطولية، وآمل أن                : " فرد الخميني قائال  
بلّغوا ياسر عرفات بأنني أنظر بالتقدير الكبير إلى جهوده ومساعيه ، وأتمنى عليـه              ... يستمر في سعيه لتسوية الصفوف      
  .)١٥("ميع من إنجاز المهام الكبرىد الكلمة حتى يتمكن الجأن يضاعف من هذه الجهود لتوحي
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تعكس مدى العالقة بين القيادة الفلسطينية والزعامة الروحية للشعب اإليراني، تلك التي علـى          ، وفي خطوة أخرى  
ـ ، و)١٦(الخوئي ، شريعتمداري: ا قام مراجع الشيعة البارزون مثل    أثره سطيني فـي  الخميني بالتضامن والتأييد للموقف الفل

  .١٩٧٨ا من تل أبيب إلى القدس عام مواجهة مساعي إسرائيل بنقل عاصمته
 بعث الخميني برسالة إلى أبـو       - بعد رحلته الغامضة إلى ليبيا     – ١٩٧٨وعندما اختفى اإلمام موسى الصدر عام       

  .)١٧(ل جهوده لمحاولة العثور عليهعمار تدعوه لبذ
لمفصل الهام من تاريخ العالقات اإليرانية بالثورة الفلـسطينية وقيادتهـا،           ختاماً، لما تم استعراضه في سياق هذا ا       

تبين أن هذه العالقة أخذت طابعاً ايجابياً وذلك على مستوى المشاعر والدين والمبادئ  والتقاء المصالح في مواجهة عـدو                    
  ) . الشاه وإسرائيل(مشترك 

 ، فأن الدراسة ارتأت ضرورة تسليط الـضوء     ١٩٧٩ فى عام    ، قبل تناول العالقات الثنائية منذ نجاح الثورة       ولكن
، ور هـذه العالقـة    ، ألن ذلك يسهم في فهم تط      ة فى إيران من القضية الفلسطينية     على محددات سياسة الجمهورية اإلسالمي    

  .وجدلية التناقض بين الطرفين 
  ة في إيران من القضية الفلسطينيةمحددات موقف الجمهورية اإلسالمي: ثانياً

دافه تجاه القضية الفلسطينية    ثمة مجموعة من المحددات التي في ضوئها ارتأى صانع القرار في إيران بلورت مواقفه وأه              
  :وهي
  :مساندة القضية الفلسطينية  -١

يلعب المتغير األيديولوجي دوراً مهماً في التأثير في عملية صنع القرار في إيران تجاه القضية الفلسطينية ، ومن                  
فخالل مرحلة الثورة كانت الـسياسة الخارجيـة        . ق تعتبر قضية محورية في فكر نظام الجمهورية اإلسالمية          هذا المنطل 

لجمهورية إيران اإلسالمية تجاه إسرائيل سياسة هجومية من خالل الشعارات المعارضة والمعادية إلسـرائيل ، وكانـت                 
صبة لفلسطين التي تشكل جزءاً من األراضـي اإلسـالمية ،           معتمدة على عقيدة ثابتة وإنسانية ، معتبرة إسرائيل دولة مغت         

وتسببت في تشريد الشعب الفلسطيني ، لذا فمن واجب إيران الديني يتطلب دعم القضية الفلسطينية ورفض شرعية الكيـان       
  .اإلسرائيلي 

يني هاجم القومية العربيـة     ، بل يعتبرها قضية إسالمية ،فالخم     " قضية قومية   " ويرفض الخميني اعتبار القضية الفلسطينية      
  .)١٨( في االنقسام بين المسلمينمعتبرها سبباً

  
   :معاداة الصهيونية -٢

تعتبر إيران الصهيونية العدو الحقيقي ، ألن إستراتجيتها تتعارض تعارضاً تاماً مع إستراتيجية النظام اإليرانـي ،           
 كونه حاكماً   –رية العالمية ، ففي ضوء فكر الخميني        وتعتبر إيران النظام الصهيوني أكبر مظهر لإلرهاب الدولي والعنص        

 بين خطر الصهيونية على مستقبل الدول اإلسـالمية وشـعوبها ، ونـادى بتوحيـد                –لتوجهات النظام السياسي اإليراني     
  .)١٩(ومواجهتهم للصهيونية العالميةالمسلمين وتحريرهم من االستعمار ، 

   :يةرفض الدور األمريكي في القضية الفلسطين -٣
، " بالـشيطان األكبـر     " تُكن الثورة اإلسالمية عداء شديداً للواليات المتحدة األمريكية التي نعتها اإلمام الخميني             

علـى  . ، فالصورة النمطية لدى صانع القرار في إيران تجاه الواليات المتحدة ، سلبية وسوداوية جداً                " اإلستكبار  " وقوى  
وكونها دعمت نظـام    . يل والمدافعة عن سلوكها العدواني تجاه الشعب الفلسطيني ، واللبناني         اعتبارها الداعم األكبر إلسرائ   
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، وعالقاتها الوطيدة أيـضاً     )٢٠(لمصالح األمريكية في المنطقة   الشاه الذي ارتكب جرائم بحق اإليرانيين ، ودوره في حماية ا          
 ، فـضالً عـن الموقـف األمريكـي          -ظر طهران    حسب وجهة ن   –مع بعض الدول العربية المعادية للمصالح اإليرانية        

  . المعادى أصالً للثورة اإليرانية 
ومـن  .  األمريكية وبوتيرة تصاعدية إلى حد التـصادم    –ففي ضوء هذه االعتبارات ، تأزمت العالقات اإليرانية         

يات المتحدة ، في الوقت ذاتـه  البديهي أن تنظر إيران بقدر من الشك تجاه بعض الدول العربية ذات العالقات الوثيقة بالوال     
  .ألمريكي كراعي للعملية السلميةعارضت الدور ا

  
  :دعم الحركات اإلسالمية -٤

 اعتمـاداً علـى الحركـات       رفعت الثورة اإليرانية شعار دعم المستضعفين ، لذلك التزم الخميني بتصدير الثورة           
وهذا التطور كان سبباً في توتير العالقـات        . نشر مبادئها لجمهورية اإليرانية ل  ، واألقليات الشيعية بوصفها رسل ا     اإلسالمية

مصر بعد نجـاح الثـورة      ، والبحرين والجزائر في التسعينيات ، و      كالكويت والسعودية في الثمانينات   ، مع الدول العربية    
هـدف إلـى   نحن ن... حيثما وجد كفاح ضد المستكبرين فسنكون موجودين : " وفي هذا الصدد يقول الخميني     . )٢١(مباشرة

وفـي نفـس    . ")٢٢( مستكبرون يحكمون مستضعفين   تصدير ثورتنا إلى كل الدول اإلسالمية ، بل إلى كل الدول حيث يوجد            
السياق ، تعتبر إيران مساعدتها لحزب اهللا في لبنان واجباً مذهبياً وثورياً ، وأنها سوف تستمر في دعمـه طالمـا ظلـت                       

اء الثورة اإلسالمية في إيران ، وأن دعمه يتجاوز المصالح وحتى مبادئ الثورة             أراضيه محتلة ، ويعتبر حزب اهللا أحد أبن       
  .)٢٣( التعاطف العقائدي والوجدانيإلى
   :قضية القدس -٥

للقدس قيمة ومكانة كبيرة لدى اإليرانيين ، فعندما دخلت إيران اإلسالم اكتسبت قيمة معنوية كبيرة إلـى جانـب                   
 تشيع اإليرانيين أصبحت القدس إحدى المزارات المقدسة ويطلق على كل من زارها لقب              قيمتها التراثية والدينية ، وعندما    

وأصبحت لدى علماء الشيعة في إيران قضية جهادية تطبق عليها قواعد الجهاد طويل المدى ، كما هو موجـود                   . مقدسي  
وقد جعل الخميني قـضية     . ية القدس   في كتب الفقه الشيعي التي تقسم الجهاد إلى خمسة أقسام تنطبق أربعة منها على قض              

  .)٢٤(عبر بغدادالقدس أحد رموز النضال خالل الحرب العراقية اإليرانية ، إلى الحد الذى رفع فيه شعار تحرير القدس 
   :معارضة العملية السلمية والمفاوضات مع إسرائيل -٦

أن الحل  يكمـن فـى عـدم         مؤكدة  . ق األوسط بين العرب وإسرائيل    رفضت إيران أي مباحثات سالم في الشر      
ورفض أية محاولـة  .  فقط ، بل تحرير كافة األراضي التي استولت عليها إسرائيل        ١٩٦٧استرداد األراضي المحتلة عام     

لتغيير شكل وحقيقة القضية الفلسطينية ، وهذا ما أكده خامنئى أمام مؤتمر طهران الدولي لدعم ثورة الشعب الفلسطيني في                   
   .١٩٩١أكتوبر 

   :١٩٧٩ف تجاه الثورة اإليرانية عام  .ت.موقف م: ثانيا
أحدثت الثورة اإلسالمية في إيران انقالباً جذرياً داخلياً ، حيث وضعت دستورها المستند على التراث اإلسـالمي                 

ى بما فيه من فقه وأحكام شرعية ، بهدف بناء نظام متجانس ومنسجم يجمع بين المبادئ واألحكام اإلسالمية وتطلعات ورؤ                  
تماعياً ، وسياسياً   بمعنى آخر ، سعت إيران إلى صياغة تجربتها السياسية الجديدة ، فقهياً وفكرياً ، واج              . الشعب ومتطلباته   

  .)٢٥(وقضائياً
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وعليه ، فقد أنهت عقود من الظلم واالستبداد والتفرد والفساد ، واإلرتباط الخارجي والتبعية للغرب ، كما خلّصت                  
واثبتت فشل الرهان على أنظمة الحكم المستبدة ، هذا وارتـأت شـعوب             . غل اإلسرائيلي والصهيوني    إيران من قيود التغل   

وعلى الصعيد  .المنطقة بأن الثورة سنداً ونصيراً لها في مواجهة الغطرسة األمريكية واستبداد األنظمة التي تدور في فلكها                 
ب العالم الثالث بإمكانية دحر قـوى الهيمنـة واالسـتغالل ،            العالمي ، أعطت الثورة اإليرانية دفعة قوية للعديد من شعو         

  . حدة األمريكية ومنظومتها الغربيةوخصوصاً الواليات المت
فلسطينياً ، حظيت شعارات الثورة المعادية لإلستعمار والصهيونية ، وقضاؤها على نظام الشاه بترحيب واسع من                

ثورة اإليرانية انتصاراً للثورة الفلسطينية ، واعتبر ياسـر عرفـات           منظمة التحرير والشعب الفلسطيني ، حيث اعتبرت ال       
أن الخمينـي قائـدنا    : " الثورتين ثورة واحدة ال  انفصام بينهما حيث قال عند وصوله إلى طهران عقب انتصار الثـورة                  

إن ... ا فلـسطين  اليوم حررنا إيـران وغـد     : " ومرشدنا وهو يلقي بظله فوق إيران والمسجد األقصى ، ثم أضاف قائال             
  .")٢٦(احد وثورتان في ثورة واحدة، إننا شعبان في شعب و تبادل مساعدة، وإنما رابطة إخوةالعالقة بيننا وبين إيران ليست

 ، وكـان أول     ١٩٧٩ فبراير   ١٩هذا وقد استقبل الرئيس ياسر عرفات في األسبوع األول لنجاح الثورة وذلك في              
عاملته ومقابلته كبطل ،وتم تحويل مبنى السفارة اإلسرائيلية في طهران إلـى مقـر              رئيس أجنبي يزور طهران ، وتمت م      

 -، وتم تعـين هـاني الحـسن         " فلسطين  " إلى  " كاخ  " منظمة التحرير بعد تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة من            
،  لـدعم الثـورة الفلـسطينية   كيل لجـان ، وتم تـش )٢٧(هران بعد الثورة ليكون أول سفير لفلسطين في ط-مستشار عرفات 

  .)٢٨(يوماً احتفالياً بالقدسوتخصيص يوم الجمعة األخير من رمضان ليكون 
إننا نرى بكل فخر ، في ثورة الشعب اإليراني األبى سنداً           " :رسالة لإلمام الخميني قائالً     " أبو جهاد " كما بعث خليل الوزير   

ر تصب ، نرى في قيادتكم لهذه الثورة، بما تمثلون ضمانة أكيدة للنـص            قوياً لنا في جهادنا من أجل الوصول إلى حقنا المغ         
  .)٢٩(سي واالقتصادي لشعوب منطقتنا، وبداية جديدة في مسيرة االستقالل الفكري والسياعلى األعداء

ومن الجدير ذكره ، أن الموقف االيجابي لم يقتصر فقط على القيادة الفلسطينية  في خارج األراضي الفلـسطينية                   
لمحتلة بل على الداخل الفلسطيني  أيضا ، حيث عمت االحتفاالت مدن وبلدان األراضي الفلسطينية المحتلة بنجاح الثـورة      ا

اإليرانية ، كما صدرت العديد من التصريحات والمواقف المؤيدة  عن رؤساء بلديات ونقابات ومؤسـسات فـي الـضفة                    
  .)٣٠(طاع غزةوق

، فقد ناقش مجلس قيادة الثورة في إيران كيفية توفير أكبر قـدر مـن الـدعم                 أما على الصعيد اإليراني الرسمي      
المالي الثابت للثورة الفلسطينية ، واقترح حينئذ على خامنئي عضو المجلس ، تقديم إحدى جزر الخليج الثالث التي ضمها                   

لون إدارتها ويحـصلون علـى      إلى الفلسطينيين ، بحيث يتو    ) طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو  موسى      (الشاة إلى إيران    
 رأسـهم المهنـدس مهـدي       عائد نفطها ، وبينما أيد الفقهاء الفكرة ، فقد عارضها ممثلو حركة تحرير إيـران ، وعلـى                 

  .)٣١(بازركان
وقفت موقفاً واضحاً تجاه ثورة الشعب اإليراني معتبـره هـذا النجـاح             ) يالشعبي والقياد (إذاً ، ففلسطين بشقيها     

وهنا البد من اإلشارة إلى أن القيادة الفلسطينية تميـزت  . شروع الوطني الفلسطيني للتحرير واالستقالل يصب في خدمة الم   
بخالف العديد من الدول العربية التي وقفت موقـف المترقـب الحـذر والمتخـوف، أو الموقـف                  ، بقدر من البراغماتية    

 إتسم  باالنقسام جراء  خروج مصر من دائرة الصراع           فواقع النظام الرسمي العربي في نهاية عقد السبعينيات       . المعارض  
العربي اإلسرائيلي بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد ، ولذلك سارعت القيادة الفلسطينية  في محاولة منها لملء الفراغ النـاجم                    

ضف إلى ذلك ،    أ. عن ذلك من خالل البحث عن طرف مساند لها ، ممكن أن يعيد التوازن للمعادلة السياسية في المنطقة                   
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، لطالما أهدافها تالقت وأهدف الثورة اإليرانية على األقل فـي مواجهـة             فلسطينية ليس لديها خيار سوى ذلك     أن الثورة ال  
  ).الشاه وإسرائيل(مين مشتركين هما خص

ـ                   ي وعلى هذا األساس ، سارع ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية  إلى إيران والتقى بآية اهللا الخمين
تفاق كامب ديفد علـى القـضية الفلـسطينية  ،    ازعيم  الثورة اإلسالمية ، وشرح مخاوفه من الموقف المصري ومخاطر       

وحثه على اتخاذ موقف يدفع مصر إلى التراجع عن هذا االتفاق  ، وفعالً وجدت دعوة ياسر عرفات استجابة فورية لـدى             
تفاقية كامـب ديفيـد ودعـوة    د الصحف ووسائل األعالم لمهاجمة انّ، وجر بقطع العالقات مع مصر   الزعيم اإليراني ، فأم   

 أبريـل   ٣٠ومن المعلوم أن وزير الخارجية اإليراني كريم سنجاني قام  بإعالن قرار قطع العالقات في                . مصر إللغائها   
  .)٣٢(تضى فتوى من اإلمام الخميني بمق١٩٧٩

  :طينية أسباب تراجع عالقة إيران بمنظمة التحرير الفلس: ثالثا
لقد بدأت عالقة إيران بمنظمة التحرير الفلسطينية  بالتراجع منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، أي بعـد نجـاح                   
الثورة بأقل من عام واحد، فالعالقة الحميمة التي نسجت بين الطرفين على مدى سنوات طويلة، سرعان ما أخذت بالتبـدد                    

التشكيك واالتهامات المتبادلة، للحد الذي وصلت فيـه األمـور فـي نهايـة       واالنحصار، مصحوباً ذلك بحالة من النفور و      
ف ، في المقابل أخذت  قيادة منظمة التحريـر مـساراً أكثـر    .ت.المطاف إلى التخوين والتشكيك  في وطنية ومصداقية م    

  .  مع أطرافاً عربية ذات تناقض واضح مع القيادة اإليرانية وتوجهاتهااًتقارباً وارتباط
اًُ، ثمة مجموعة من العوامل والمسببات كانت  واضحة األثر في حالة التباعد بين الطرفين طول عقد الثمانينات                   إذ   

  . وحتى بدء العملية السلمية
  .باعد  بين إيران ومنظمة التحريرلذا، تحاول الدراسة رصد وتفسير أبرز محطات الخالف والت

  : داخل إيران لسياسيتحرير بالتورط في الصراع ا اتهام منظمة ال-أ
لعل اإلتهام الموجه لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل حكومة الثورة في إيران، كان أحد أهـم وأبـرز أسـباب                  

ف في الصراع السياسي على السلطة داخل إيـران منـذ      .ت.التباعد في عالقة الطرفين، ويتمحور هذا اإلتهام في تورط م         
اتهمت بعض رمـوز منظمـة التحريـر والفـصائل          " القيادة الدينية   "  الديني الثوري    بمعنى أدق، أن التيار    . ١٩٨١عام  

  فما هي أبرز هذه القوى ؟. الفلسطينية باالتصال ودعم القوى الليبرالية واليسارية في إيران
والتـي  بعـد الثـورة     ) الحكومة المؤقتـة  (حيث شكل هذا  التيار أول حكومة        : التيار الليبرالي بقيادة مهدي بازرجان     -١

استمرت تسعة أشهر فقط ،ثم اضطر التيار الليبرالي  إلى استقالة حكومته  والتراجع بعد حملة صراعات وصـدامات                   
 .)٣٣( مع القوى الدينية الثوريةةسياسي

دخلت في صراع مسلح وتصفيات جسدية واغتيـاالت مـع القـوى            ): بزعامة مسعود رجوي  (منظمة مجاهدي خلق     -٢
 .)٣٤(  الوصول إلى حافة حرب أهليةالذي أوشكت فيه البالدالثورية الدينية ، للحد 

 وجود مؤسسات ثورية خارج جهاز الدولة من اجل         ةحزب اهللا، هو تيار ديني ثوري في قيادة الثورة ، نادى بضرور            -٣
 ضمان سالمة النظام الجديد ، مما اصطدم  باالتجاه الليبرالي بقيادة مهدي بازرجان الذي كان يطالب فقـط بإصـالح                   

 .األجهزة الحكومية الموجودة

تعرض هذا االئتالف اإلصالحي اليساري لحرب طاحنة من قبـل          : مع رجوى ) رئيس الجمهورية (ائتالف بني صدر     -٤
 .حزب اهللا وخصوصا بعد التحرك المسلح لمنظمة مجاهدي خلق
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تتعارض مع المـصلحة    عارض بعض السياسات المتطرفة على المستوى الدولي واعتبرها         : التيار البرجماتي المعتدل   -٥
 . اإلستراتيجية إليران

  . الجبهة الشعبية لتحرير إقليم  عربستان، تنادى باالستقالل عن إيران ولها ارتباط بقوى اليسار العربي -٦
بمعزل، عن الدخول  في تفاصيل واقع القوى والتيارات السياسية في إيران منذ مطلع الثمانينات، وجهت القيـادة                  

فعلي سبيل المثـال  .  إيران التهم لمنظمة التحرير الفلسطينية  بالتورط في دعم القوى الليبرالية واليساريةالثورية الدينية في 
  :ال الحصر

على ) عربستان(بالذات بتحريض عرب خوزستان     ) جورج حبش ( أتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأمينها العام         -
إن الجبهة الشعبية   : " اؤالت لجورج حبش حول هذه اإلتهامات رد قائالً       اإلنفصال، وعندما وجهت قيادة منظمة التحرير تس      

أن تيار الخميني هو تيار مناهض لالمبريالية و الصهيونية ، وأن الجبهة تلتقي مـع               : ليست ضد أي تيار ديني، وأضاف       
  )٣٥("أالثورة اإليرانية حول هذا المبد

 اإليراني الـداخلي علـى الـسلطة،    - بملف الصراع  اإليراني في التورط ) مستشار ياسر عرفات  ( اتهمت هاني الحسن     -
وتورطه بجانب قوى المعارضة من  صراعها  مع اإلسالميين على السلطة، كما اتهمته القيادة اإليرانيـة بـصالته مـع                     

، معتبـرة هـذه   )٣٦( -منظمة مجاهـدي خلـق   زعيم –قيادات  اليسار اإليراني  وخصوصاً مع يانورى ومسعود رجوي        
تصاالت بأنها كانت على حساب التيار اإلسالمي الذي يتزعمه  الخميني ، بالرغم من أن  هاني الحـسن كـان شـديد                       اال

القرب من الخميني خالل األشهر األولى للثورة، إذ إنه على مدى ثالثة أشهر تقريباً  بعد نجـاح الثـورة ظـل الخمينـي             
  .  معه تطورات المواقف داخلياً وعربياً ودولياًيستقبله كل يوم ثالثاء لمدة ساعة أو ساعتين، ليتابع 

 لسفير فلسطين في طهران صالح الـزواوي         ١٩٨٤في ديسمبر   ) رئيس مجلس الشورى آنذاك   ( أكد هاشمي رفسنجاني     -
إيـران  والمقصود هنا التيارات السياسية اليسارية في       " لقد جعلتم السفارة الفلسطينية  وكراً لألعداء والمناوئين         : " قائالً له 

  .وعالقتها بقوى اليسار الفلسطيني 
، راهنت القيادة الفلسطينية على قوى المعارضة ، ولم تراهن على معسكر الخميني ، وتعجلت في االختيار                 عموماً

كما طرأت العديـد    . والمراهنة ، مما وضعها فى مأزق بالغ الحرج عندما رجحت كفة تيار اإلسالميين بزعامة الخميني                
  :وألقت بضاللها سلباً ، ومن أهمهابين الطرفين ، من المواقف 

   )٣٧( :أسلمة الثورة معلالً بما يلي رفض ياسر عرفات فكرة -١
  .الواقع الفلسطيني بمنظماته اليسارية والعلمانية ودور الفلسطينيين المسيحيين في الثورة  -
 .الواقع العربي  ومعارضته الشديدة لمنهج أسلمة الثورة -

 . الدولي الذي قد تجد في هذا الطرح ذريعة لمزيد من التعنت في رفض الحق الفلسطيني تعقيدات الواقع -

  .)٣٨(حرير لسياسة احتجاز الرهائن رفض قيادة منظمة الت-٢
  .  صدور تصريحات فلسطينية رسمية حول الغزو السوفيتي ألفغانستان ، مما اعتبرها الخميني بأنها ممالئة للغزو -٣
  . السورية –، واإليرانية  الليبية–لعب بورقة العالقات اإليرانية ف ال.ت. محاولة م-٤
  : العراقي خالل الحرب العراقية اإليرانية لتقارب الفلسطيني ا-ب

، أو كما أطلق عليها في معظم أدبيـات التـاريخ المعاصـر             ) ١٩٨٨-١٩٨٠( اإليرانية   –تعد الحرب العراقية    
 العربية ، والعالقـات  –من أخطر المنعطفات التي تعرضت لها العالقات العربية والسياسة الدولية بحرب الخليج األولى ،       
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كما أفرزت حالة شـديدة مـن       .   اإلسالمية ، فضالً عن تداعياتها على عالقات شعوب المنطقة بعضها البعض             -العربية  
  .متها االستقطاب واالنقسام ، فكان من البديهي أن تنزلق فيه القيادة الفلسطينية والقضية بر

فطبيعة وواقع النظام اإلقليمي العربي في عقد الثمانينيات وما أصابه من حالة انقسام واصطفاف ما بـين مؤيـد                   
والذي  تبلـور باتجـاه الوقـوف        . ف.ت.ومعارض ومحايد تجاه هذه الحرب، كان قد ترك بصماته وأثاره على موقف م            

 ، األمـر التـى   ١٩٨٢م منظمة التحرير بعد خروجها من بيروت عام بجانب القيادة العراقية ، لذلك فتح العراق أبوابه أما        
  .)٣٩(از للجانب العراقي في الحربفسرته إيران على أنه إنحي

  ف .ت.السلوك اإليراني تجاه موقف م
 إننـا إذا قـدرنا    :"  من  مسألة الحرب  قائلـة         سلوك  ومواقف القيادة الفلسطينية    قامت القيادة اإليرانية  بالتعليق على        -

، وتفهمنا حساباته ، هل كان ضرورياً حضوره في بغداد بتلك الكثافـة التـي               اسر عرفات من مسألة الحرب    موقف ي 
أما كان ينبغي أن  يراعي شعورنا ، ويوفد من يشاء من رجاله إذا لزم األمر ، بدال من أن  يذهب بنفسه                     ... نالحظها  

ألم ينتبه إلى أنه بـذلك يـسبب لنـا     ...  الرئيس صدام حسين     إلى هناك بين الحين  واألخر  ويسخوا كثيراً في مديح            
حرجا أمام جماهيرنا ، التي حملته على األعناق يوم جاء ، ثم إذ هي تفاجأ به يطل عليها من شرفة طرف آخر نحـن             

ـ         ... في حالة حرب معه منذ سنوات        م فـي  أليس جارحاً  لرجال الثورة  اإليرانية  وماساً  بشعورهم ، واللقاء الذي ت
ا  بين هاني الحسن ومسعود رجوي رئيس منظمة مجاهدي خلق التـي قـادت ضـدن      ١٩٨١باريس في أوائل ديسمبر     

  .)٤٠("حملة تصفية دموية في طهران
 سـبتمبر  ٦مع الخمينـي يـوم      ) صالح الزواوي (لفلسطيني في طهران    تم إلغاء الموعد الذي كان محددا بين السفير ا         -

  . و الذي رتب هذا الموعد ، وكان هاشمي رفسنجاني ه١٩٨١
  .تم استدعاء السفير الفلسطيني لمقر وزارة الخارجية في طهران  وبعدها اضطر لمغادرة العاصمة اإليرانية -
شن اإلعالم اإليراني حملة دعائية موجهة ضد القيادة الفلسطينية ، وأخذت الصحافة تطلق مصطلح الثورة اإلسـالمية                  -

ينية أو منظمة التحرير الفلسطينية ، مما يشير إلى وجود توجه إيراني حقيقي بتهيئة              في فلسطين بدال من الثورة الفلسط     
  . المناخ لفصائل فلسطينية ذات توجه إسالمي تكون أكثر  قبوالً وتماشياً مع القيادة اإليرانية 

 دم االلتفـات إلـى    ، حيث طالب اإليرانيين بع    ١٩٨٢حدد اإلمام الخميني موقفه من الحرب اإلسرائيلية على لبنان عام            -
  .)٤١(ضد العراق) الكبيرة (ن الحرب ، ألنها تلهيهم  ع) الصغيرة(هذه الحرب التي أسماها 

لم يحدد اإلمام الخميني موقفه الرسمي تجاه الحرب التي شنتها حركة أمل الشيعية  ضد المخيمات الفلسطينية في لبنان                    -
يران جماح سوريا والقوى الفلسطينية  التابعة لهـا عنـدما           ،  في الوقت نفسه لم تكبح إ       ) ١٩٨٦-٨٣(خالل األعوام   

  .١٩٨٣شنت حربها على المخيمات الفلسطينية  في لبنان عام 

 . اتهمت بعض رموز القيادة اإليرانية ياسر عرفات بالخيانة -

ـ    ١٩٨٧مع اندالع اإلنتفاضة الفلسطينية  األولى عام         - اد اإلسـالمي   ، بدأ الدور اإليراني واضحاً في  دعم حركة الجه
في فلسطين  ، مع أن ذلك يعتبر موقفاً ايجابياً ، إال أنه يصب في خدمة األهداف اإليرانية الساعية نحو تحجيم نفـوذ                       

 . مية جديدة في الساحة الفلسطينيةمنظمة التحرير لصالح قوى إسال

إال أن القيادة اإليرانية والقطاعـات      ، بالرغم من أن تراجع العالقات اإليرانية بمنظمة التحرير الفلسطينية ،            إجماالً
 في الحفاظ   الشعبية المختلفة حافظت على استمرارية التأييد السياسي والمعنوي لنضال الشعب الفلسطيني ، ولحقه التاريخي             

   .)٤٢(على أرضه ومقدساته
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  :ال بد من عرض ما يلي ) الفلسطينية واإليرانية (ولفهم وتفسير خلفيات إدراك القيادتين 
  ف .ت.ير موقف وسلوك قيادة متفس

كانت الحسابات الفلسطينية ال تتجه نحو ابتعاد القيادة عن الموقف العربي من للحرب، وأيضا لم تحتمل الحيـاد،                   
رضـته  لذا فقد اختار ياسر عرفات الوقـوف بـصف معا         . فضالً عن أنها ترفض أي تقارب مع إيران في تلك المرحلة            

  . )٤٣(الحرب والعمل على وقفها
وكانت وجهة نظر القيادة الفلسطينية نابعة بالدرجة األولى من حرصها على التوازن بينها وبـين سـوريا ، ألن                   

 سـوف يـؤدي إلـى       دتقليص الدور العراقي بسبب الحرب ، بعدما تقلص الدور المصري في أعقاب اتفاقيات كامب ديفي              
  . تضييق الخناق على نفوذ  منظمة التحرير في لبنان 

عى دوماً الحتواء الورقة الفلسطينية  واستثمارها ، وتسعى دوماً أال تقوى شوكة منظمة التحرير حتـى         فسوريا تس 
  .تظل بحاجة إلى الحماية السورية وتبقى مفتاح حل أو تسوية القضية الفلسطينية بيد دمشق 

 سلبياً علـى سـلوك      ف منها أثر تأثيراً   .ت.عموماً ، إن الحرب مع العراق التى استمرت ثماني سنوات وموقف م           
، أي ال شرعية الوجود اإلسرائيلي فـى        )٤٤("ثوابت الثورة   "ما تعتبره   ف ، ولكن من دون أن تتخلى عن         .ت.إيران تجاه م  

  ) .حركتي حماس والجهاد اإلسالمي ( فلسطين ، ودعم الحركات اإلسالمية في فلسطين 

  :تفسير الموقف والسلوك اإليراني 
ن القيادة الدينية والسياسية في إيران تعاملت وتعاطت مع القضية الفلسطينية ، كقـضية              لقد سبقت اإلشارة ، إلى أ     

محورية ومن أولويات سياسة إيران اإلسالمية الخارجية ، كما اعتبرتها قضية المسلمين األولى ، وبالتالي ؛ على الـدول                   
مع القيادة الفلسطينية والثورة الفلسطينية على هـذا  فضالً عن تعاملها . اإلسالمية مساندتها في مواجهة العدوان اإلسرائيلي  

  .األساس 
فالرؤية اإليرانية ، تتمحور حول ضرورة ابعاد القضية الفلسطينية وقيـادة الـشعب الفلـسطيني عـن حـاالت                   

 من وجهة نظـر مـصلحته       -إال أن صانع القرار في إيران       . اإلسالمي  والخالف ، على الصعيدين العربي و     االستقطاب  
  .ف وتقربه من العراق في حربها مع إيران .ت.مية بدأ بإعادة حساباته وتوجهاته في ضوء سلوك قيادة مالقو

فالقيادة اإليرانية ارتأت ضرورة أن يتماشى الموقف الفلسطيني مع رغبات وتوجهات جميع الفـصائل والقيـادات         
ى هذا األساس بدأت العالقـات الثنائيـة بـالتوتر          وعل. السياسية للشعب الفلسطيني ، وليس لخيارات ورؤى القيادة بعينها          

والتباعد ، ليس على الصعيد اإليراني الرسمي ، بل على الصعيد الشعبي ،و يمكن القول أن األمور وصلت إلى أبعد مـن                      
بعودة النفوذ الفلـسطيني المـسلح بعـد تراجـع الجـيش      ) الموالين إليران  ( ذلك ، حيثما رفض الشيعة في جنوب لبنان         

ومنظمة أمل الـشيعية مـن اجـل        ) وفتح تحديداً   ( سرائيلي ، فضالً عن اندالع معارك عنيفة بين المقاومة الفلسطينية           اال
  .)٤٥(مات الواقعة على حدود بيروتالسيطرة على المخي

  : بغداد – عمان –ف من محور القاهرة .ت.تقارب قيادة م - ج
 مجموعة من المتغيرات أحدثت حالة من االنقـسام  ت الثمانينيالقد طرأت على الساحة العربية خالل النصف األول من عقد 

 –محور عمـان  (تقارب بين مصر واألردن والعراق والتمحور ، فسوريا وليبيا أصبحتا أكثر قربا من إيران ، بينما حدث         
  ) . بغداد–القاهرة 

  : ، منها أما قيادة منظمة التحرير الفلسطينية فقد اتجهت نحو المحور الثاني ، ألسباب عدة
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توتر فى العالقات السورية الفلسطينية ، بعد أحداث غزو لبنان وحصار بيروت والخروج الفلسطيني من طـرابلس ،                   -
واالتهامات التي وجهتها قيادة المنظمة للدور الذي لعبته القوات السورية في البقاع والجبل والجنوب وإحجامهـا عـن       

  . )٤٦(ةحقيقي مع القوات اإلسرائيليخوضها أي قتال 
 ، والسماح لهم بالتدفق نحو الجنوب اللبناني        ١٩٨٣تورط القوات السورية بدعم المنشقين عن حركة فتح عسكرياً عام            -

وفى هذا الصدد صرح  ياسـر عرفـات         .على حساب الوجود المسلح لحركة فتح وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية           
  . )٤٧("ان لمصادرة قرارها المستقل، وأنهما تسعيرير وفتح بالذاتا على منظمة التحبأن سوريا ومعها ليبيا قد تآمرت:"

   .١٩٨٣وقوف القيادة المصرية بجانب عرفات وقواته وتأمين عملية اإلنسحاب من طرابلس عام  -
وفتح مراكز تدريب وتمويل  ، ١٩٨٢انتقال جزء من قوات الثورة الفلسطينية إلى العراق بعد خروجها من لبنان عام  -

 . )٤٨(لها

 ، ودعوة األردن إلنعقاد المجلس الوطني في عمان ، ثم ١٩٨٣ الفلسطينية منذ عام –تحسن العالقات األردنية  -
  .١٩٨٥اإلعالن عن اإلتفاق األردني الفلسطيني في فبراير 

انيـة   العربية ، فقد رأت القيـادة اإلير       -نظراً لألسباب السابقة ، والتي عكست نمطاً جديداً في التفاعالت العربية            
لذلك التقت المـصلحة  . ذلك مدخالً لصياغة توازن يخدم مصلحتها السياسية الملحة ، وخصوصاً نتيجة اشتداد حدة الحرب   

وهنا البد من تحليل السياسة الخارجيـة اإليرانيـة فـي    .  اإليرانية في مواجهة محور عمان ، القاهرة ، بغداد           –السورية  
  . رفة ، وإال بدت بعض مواقفها خارج السياق ضوء قراءة واقعية وليست أيديولوجية ص

فسوريا تسعى ألن تكون طرفاً قابضاً على التوازن في المعادلة العربية من خـالل اسـتثمار الورقـة اللبنانيـة                    
 أما العالقة اإليرانيـة   " . العراق"والفلسطينية ، بينما إيران ترى في هذا االلتقاء عامالً إلضعاف األطراف الداعمة لعدوها              

بمنظمة التحرير فانحرفت بشكل أكبر نحو التباعد ، مما ساهم في سعى إيران لدعم الفصائل الفلسطينية المناهضة لقيـادة                   
، وتثبيت وجودها في لبنان من خالل احتضان ودعم حزب اهللا           )٤٩( للتقارب الفلسطيني األردني   منظمة التحرير والمعارضة  

.  
  :ف مع واشنطن .ت.، وحوار م ١٩٨٨ مبادرة السالم الفلسطينية عام -د

ف مبادرة السالم الفلسطينية والتي تضمنت الموافقة على إقامة دولة فلـسطينية فـى              .ت. أعلنت م  ١٩٨٨في عام   
.  ، وتكون عاصمتها القدس الشرقية ، واالعتراف بدولة إسرائيل ، ونبذ العنـف               ١٩٦٧يونيو  / حدود الرابع من حزيران     

حرير بحوار مع الواليات المتحدة تمهيداً لتهيئة المناخ األفضل النطالق العملية الـسلمية ،              وعلى إثر ذلك بدأت منظمة الت     
أما الموقف اإليراني فقد جـاء معارضـاً     . ولكن تحفظت بعض الفصائل الفلسطينية ، ورفضتها رفضاً باتاً فصائل أخرى            

وجاء هذا الرد انطالقاً من أيديولوجيـة الثـورة   لهذه التوجهات ، على لسان الخميني والرئيس خامنئى ووزير الخارجية ،            
فى الوقت ذاته نددت بمواقف قيادة المنظمة متهمة إياها بالتفريط والمـساومة ، لـذلك               . اإليرانية الرافضة كلياً إلسرائيل     

  .)٥٠(خصوصاً حركة الجهاد اإلسالميبدأت إيران بتوثيق صالتها بالحركات الفلسطينية الرافضة ، و

  :١٩٩٠ من الغزو العراقي للكويت عام  الموقف-ـه
 الناجمة عن اإلجتياح العراقي للكويت من أخطر األزمات التي عـصفت            ١٩٩٠/١٩٩١تعتبر أزمة الخليج الثانية     

بالمنطقة العربية وساهمت في تعميق الهوة بين عناصر النظام العربي، كما تمخضت عنها تداعيات خطيرة على القـضية                  
القيادة الفلسطينية  منذ البداية إلى احتواء هذه األزمة وحلها عبر وسـائل الحـوار العربـي بهـدف                  لذا سعت   . الفلسطينية

التوصل إلى صيغة عربية تستند على قاعدة سليمة ومتوازنة ومرضية، وقد بذل الرئيس ياسر عرفات جهداً كبيـراً مـع                    
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جنبي، ومنع تدويل األزمة، فضالً عن إبعاد أي دور         القادة العرب من أجل المصلحة القومية العليا ودرءا لخطر التدخل األ          
  . ألطراف إقليمية ترغب في استثمار األزمة والحصول على مكاسب إقليمية

ففي ضوء هذه المعادلة  وتوصيفاتها تأثرت العالقات اإليرانية الفلسطينية  سلباً ، وذلك ارتكازاً على حسابات كل                  
  . طرف ، وموقفه وسلوكه من األزمة 

يه ، فإن الدراسة هنا تحاول استعراض مختصر لموقف كل من القيادة الفلسطينية  واإليرانية  تجـاه أزمـة                    وعل
  . الخليج الثانية ، بهدف إبراز أوجه االختالف الذي ساهم في تعميق التباعد بين الطرفين

  :الموقف الفلسطيني -١
 رسمي تحفظت القيادة الفلسطينية  في مجلـس      منذ اللحظة األولى لبدء الغزو العراقي للكويت ، وفي أول رد فعل           

 على القرار  المتضمن إدانة الغزو العراقي، فقد جاء التحفظ العتقـاد             ٣/٨/١٩٩٠الجامعة العربية بالقاهرة الذي عقد في       
 إلعـادة  القيادة بأن اإلدانة تسمح بالتدخل األجنبي، وتعيق  جهود الوساطة العربية وتطيل أمد األزمة ، ويحولها إلى وسيلة             

  . )٥١(د األجنبي في المنطقة العربيةتكثيف الوجو
 قدمت مبادرة سالم داعية إلى انسحاب فوري        ١٩٩٠ أغسطس   ٦كما تابعت قيادة منظمة التحرير جهودها ، فمنذ         

  مع الدعوة إلى تسوية المشاكل العالقة بين العراق والكويت عبر حـوار            )٥٢( أغسطس ١٠راقية من الكويت قبل     للقوات الع 
ثنائي ، مع األخذ بعين االعتبار الدور الذي لعبه العراق على مستوى األمة العربية منذ سنوات ، والدور الـذي سـيؤدي                      

  . )٥٣(توازن االستراتيجي مع إسرائيلالقيام به إلى ال
 فـي   إذ اعتبرت القيادة الفلسطينية أن العمل على انسحاب العراق من الكويت الغنى عنه ، ولكن عبر التفاوض ،                 

الوقت ذاته عارضت إدانة الغزو انطالقاً من إدراكها وقناعتها بعدم إضفاء الشرعية على تدخل قوات أجنبية لحسم األزمة                  
  .عسكرياً 

  :الموقف اإليراني -٢
تبلور الموقف اإليراني باتجاه عدم الممانعة لوجود قوات أجنبية في الخليج إلخراج العراق مـن الكويـت مـادام           

تبط بانتهاء األزمة، أي أن القبول اإليراني للوجود األجنبي بالخليج ظل مرهونا بإطار إنهاء االحـتالل  وجودها مؤقت ومر  
  :وفي محاولة لتفسير الموقف اإليراني. )٥٤( أساس رحيل القوات األجنبيةالعراقي للكويت وعلى

ائر قـدرت بنحـو   خرجت إيران من حرب  الثماني سنوات وهي ترزخ  تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وخـس         
 مليار جنيه إسترليني لذا ارتأى صانع القرار بالبحث عن تعاون انمائى ، أن تبحث عن تعاون إنمـائي مـع قـوى                       ٣٧٩

إقتصادية خارجية تمتلك التقدم التكنولوجي ، بمعنى آخر حدث تشابك تفاعلي وثيق ما بين المحدد الداخلي الوطني لمنطلق                  
 الثانية ، جوهره المعضلة االقتصادية العامة في إيران ما بعـد الحـرب ، والمراجعـة                 الموقف اإليراني من أزمة الخليج    

 وما بين المحدد الدولي الخارجي ، أال وهو الـسياسة اإليرانيـة االنفتاحيـة               )٥٥(شاملة في مرحلة ما بعد خميني     الفكرية ال 
ن محاولة إيران لتحسين صورتها لدى القوى       الجديدة على القوى الغربية ، وبصفة أخص على الواليات المتحدة ، فضالً ع            

الغربية ،والسعي الرسمي المعلن الستعادة عالقاتها االقتصادية والتجارية والمعامالت االئتمانية  واالستثمارية مع القـوى               
  .)٥٦(حاق بالنظام االقتصادي الدولي العمالقة والسعي لاللتةاالقتصادي

 المتكرر بااللتزام بالشرعية الدولية وبكافة القرارات  الصادرة عـن           من هذا المنطلق ركزت طهران على تأكيدها      
   ٩٠/١٩٩١مجلس األمن  الخاصة بأزمة الخليج الثانية عام 

  :ويتضمن " الحياد اإليجابى " بمعنى آخر ، ما أطلقت عليه 
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  . ال قتال إلى جانب النظام العراقى -
  . ال قتال ضد قوات التحالف -
  . لمهمة قوات التحالف ال عرقلة وال تسهيل-
  .      ال عرقلة لجهود الوساطة العربية والفلسطينية -

بناء على ما تقدم ، تبين بأن الموقفين تجاه األزمة تبلورا في ظل رؤى وحسابات كل قيادة ،فالقيادة الفلـسطينية                    و
ي الداخلي في المقام األول ، كما       حسمت موقفها تجاه أعظم مأزق تاريخي تعرضت له، آخذه بعين االعتبار الواقع الفلسطين            

، فضالً عن محاوالتهـا  )الفكرية والسياسية واالقتصادية(تبلور الموقف اإليراني في ضوء تحوالت البيئة الداخلية اإليرانية      
بمعنى آخر، برز السلوك البراغماتي اإليراني بكل  تجلياتـه ومعالمـه ، وترجمـت               . التعاطي مع تحوالت المناخ الدولي    

تجاه األزمة للحد الذي تناقضت فيه مع       ) الخطاب والسلوك    ( ى القيادة اإليرانية على مستوى    ت المعادلة السياسية لد   حسابا
، اتخذت حركة الجهاد اإلسـالمي      فمثال على ذلك  . ات الصلة بطهران    مواقف وتوجهات العديد من الحركات اإلسالمية ذ      

ي أسسه مع موقف القيادة الموحدة لإلنتفاضة ، لكـن مـع صـياغة لهـذا     موقفاً يتفق ف ) األكثر قرباً إليران    (في فلسطين   
حيث ادعت أن بغداد أصبحت  في موقع يتيح لها قيادة الجهاد ضد االستعمار الغربـي الـذي                  " الموقف في إطار جهادي     

ني ، وأبنـاء    ، وفي هذا السياق دعت حركة الجهاد أبناء الـشعب الفلـسطي           )٥٧(الحتالل الصهيوني في فلسطين   يقف وراء ا  
العروبة واإلسالم ألن يأخذوا دورهم الطليعي في الجهاد ، كما تميز موقف الحركة بالتوجه إليران ودعوتها إلـى إعـالن         

  .)٥٨("تصرف الشعب العراقي المسلمالحرب على الواليات المتحدة ، ومساندة العراق ووضع إمكاناتها تحت 

   :١٩٩٣الق العملية السلمية عام  وانط١٩٩١في مؤتمر مدريد . ف.ت. مشاركة م-د
استمرت إيران في ممارسة أسلوبها المناهض ألية مباحثات سالم في الشرق األوسط بـين العـرب وإسـرائيل                  

 عن تكوينه لجـيش القـدس،       –قائد الحرس الثوري    _ بوسائل مختلفة ، فعلى سبيل المثال ، أعلن اللواء محسن  رضائي             
 ، بل وتحرير كافة األراضي التي استولت عليهـا   ١٩٦٧ السترداد األراضي المحتلة عام      مؤكداً أنه الحل الوحيد ليس فقط     

 ،  ١٩٩١إسرائيل ، وجاء ذلك اإلعالن في كلمته أمام مؤتمر طهران الدولي لدعم ثورة الشعب الفلسطيني  فـي أكتـوبر                     
قـضية الفلـسطينية  ، كمـا أعلـن          وفي المؤتمر نفسه أعلن الزعيم خامنئى رفضه  ألية محاولة لتغيير شكل وحقيقـة ال              

، )٥٩(لخط األول للجبهة ضد إسرائيل    رفسنجاني أن إيران تعتبر قضية فلسطين قضيتها ، وأن قرار إيران هو الوقوف في ا              
يه وفي هذا اإلطار ، اختارت إيران الجمعة الثالثة من شهر رمضان من كل عام ليكون يوماً للقدس تحتفل به ، وتطالب ف                      

  .)٦٠(لى المسلمينبعودة القدس إ
، نـددت  ١٩٩٣أعلن عن إتفاق المبادئ عام  اإلسرائيلية تأخذ مساراً جاداً، و     - عندما بدأت المحادثات الفلسطينية   و

مة ، كما اتهمتها    إيران باالتفاق ، واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية بالعمالة وخيانة  الشعب الفلسطيني وإضاعة أمانة األ              
  .بخيانة اإلسالم
ا أنه من الصعب إغفال بعض الدالالت على براجماتية الدبلوماسية اإليرانية ، فقد صرح سفير إيران في ألماني                إال  

طهران ال تعارض السالم في الشرق األوسط بأي وجه من الوجوه وليست ضد اليهـود ،                :"لمجلة إكسبريس األلمانية بأن     
  .)٦١("ئملن رأينا في السالم الداولكن ينبغي أن يسمح لنا أن نع

منظمـة  (إن الموقف اإليراني تجاه العملية السلمية مع إسرائيل لم يتوقف على الطـرف الفلـسطيني المفـاوض                  
فحسب ، بل تخطى البعد الفلسطيني، للحد الذي فيه هاجمت القيادة اإليرانية أطرافا عربيـة أقامـت عالقـات                   ) التحرير  

 خيانة عظمـى    - ولو جزئيا    -ئى رفع المقاطعة العربية عن إسرائيل       اقتصادية مع إسرائيل ، وفي هذا الصدد اعتبر خامن        



  
 

 ٩٧

 بعض دول الخليج العربية برفعها الحظر جزئياً عن إسرائيل معتبراً           يلإلسالم والعرب والفلسطينيين ، كما هاجم رافسنجان      
رى ، حتى ولـو كـان فـي         إياها بأنها قربت المسافة بين إسرائيل ونشاطاتها المعادية من جهة ، وبين إيران من جهة أخ               

من اإليراني بمعنـاه  صورة وصول منتجات إلى منطقة الخليج ، ألن هذا يمثل مظهراً من مظاهر االختراق اإلسرائيلي لأل            
  .)٦٢(الواسع

ولذلك  فقد انتهى دعم إيران لمنظمة التحرير الفلسطينية  بدعوى انخراطها في مباحثات السالم مـع إسـرائيل ،                    
وتـضع إيـران    .  ما عدا بعض جماعات المقاومة       - تجاه سائر المنظمات الفلسطينية       اإليراني أو كاد   وكذلك انتهى الدعم  

بـين داخـل   ) القيادة العامـة (، وتتأرجح الجبهة الشعبية ظمة حماس ومنظمة الجهاد اإلسالمي على قائمة الدعم كالً من من     
  . القائمة وخارجها تبعاً للتنسيق المسبق معها ومع سوريا



  
 

 ٩٨

  :ةخاتم
  : استعراضه ، وهى على النحو التالي ختام هذه الدراسة ، يمكن أن نصل إلى تقييم عام لها ، وذلك استناداً إلى ما تمفي
بمنظمة التحرير والثورة الفلسطينية خالل عقدي الستينيات       ) على صعيد الزعامة الشعبية والدينية    ( توثقت عالقات إيران     -

التحالف الوثيق بين الشاه وإسرائيل من جانـب   . فلسطينية للشعب اإليراني ، هذا من جانب        والسبعينيات ، نظراً للمساندة ال    
  .آخر 

 أيدت منظمة التحرير الثورة اإلسالمية في إيران اعتقاداً بأن تكون سنداً للقضية الفلسطينية ، وخصوصاً في ضوء حالة                   -
أكبر دولة عربيـة مـن دائـرة الـصراع العربـي            االنقسام والضعف التي أصابت النظام العربي ، بعد خروج مصر ك          

  .اإلسرائيلي 
ة فـى مواجهـة االحـتالل      أثر العامل الديني تأثيراً مهماً لذا صانع القرار في إيران باتجاه دعـم القـضية الفلـسطيني                 -

  .اإلسرائيلي
العربية ، وعدم االنزالق     ارتأى صانع القرار في إيران بضرورة ابعاد منظمة التحرير عن حالة االستقطاب في المنطقة                -

والمشاركة في حالة التوتر في عالقات إيران مع بعض األطراف العربية ، كون أن القضية الفلسطينية قـضية المـسلمين             
األولى ومن واجبهم دعمها وعدم احتوائها ، ولكن نظراً لعدم تحقيق هذه الرؤية فإن عالقات إيـران بمنظمـة التحريـر                     

  . راً تباعدياً منذ مطلع عقد ثمانينيات القرن الماضي وقيادتها بدأت تأخذ مسا
 صاغت إيران خطابها الراديكالى والدينى على خلفية تعزيز مشاعر العداء للسياسة األمريكية الساعية إلى فرض حلول                 -

قربـاً مـن    ف نحو العملية السلمية مع إسرائيل ، في الوقت ذاته بدأت أكثر             .ت.سلمية فى المنطقة ، لذا عارضت منهج م       
الحركات الفلسطينية واإلسالمية الرافضة للعملية السلمية مع إسرائيل ، بل تم االرتكاز عليها إلفـشال المفاوضـات بـين                   

  . اسرائيل ومنظمة التحرير 



  
 

 ٩٩

  المراجع
   .٢٢٨ ، ص ١٩٩٧، بيروت ، دار الحق ،  ، ترجمة سالم شكور١٩٣٧-١٨٩٧طين على أكبر والياتى ، إيران وفلس )١
   .٥٢ ، ص ٢٠٠١، مركز دراسات الوحدة العربية ،  اإليرانية ، بيروت–قات العربية سعد ، صنع القرار في إيران والعالنيفين م )٢
   .٣٦٥، ص ١٩٨٨ ، القاهرة، مركز األهرام للترجمة والنشر، ٢فهمي هويدي، إيران من الداخل، ط )٣
   . ٢٤٦ ، ص ١٩٨٠عبد الستار قاسم ، سقوط ملك الملوك ، نابلس ،  )٤
  .٣٧٧يدي ، إيران من الداخل ، مرجع سابق ،صهو )٥

  .٣٧٨المرجع السابق ،  )٦
 .٢٤٧ ملك الملوك ، مرجع سابق ، ص قاسم ، سقوط )٧

  .٣٧٨هويدي ، مرجع سابق ، ص  )٨

  .٥٥ ، ص١٩٩٦، بيروت ، المركز العربي لألبحاث والتوثيق ، ١أمين مصطفى ، إيران وفلسطين بين عهدين ، ط )٩

  .٤٣المرجع السابق ، ص  )١٠

  . ٢٤٤قاسم ، مرجع سابق ، ص  )١١

العالقات السرية بين إسرائيل وإيران والواليات المتحدة ، ترجمة غازي السعدي ، عمان ، دار الجليل                : شموئيل سيجف ، المثلث اإليراني       )١٢
  .٧٢ ،ص ١٩٨٢للنشر ، 

  ٧٣المرجع  السابق ،  )١٣

  .١٩٨٥\٦\ ٢٢ ،١٤٦، طهران ، عدد ) بالعربية (مجلة الشهيد  )١٤

  .٣٨١ ، مرجع سابق ، ص هويدي )١٥

بالرغم من أن آية اهللا شريعتمدارى جاهر بخالفه ، ولم يوافق اإلمام الخمينى على ثورته ، وظل على خالف معه حتى عودته إلى إيران ،                       )١٦
ص ، شـئون  المخاطر والفر: طالل عتريسى ، إيران فى تحوالت الشرق األوسط         : ووجوده في موقع والية الفقيه ، وقائد الثورة ، أنظر           

  .٣٨ ، ص ٢٠٠٦ ، ربيع ١٤٥عربية ، العدد 

  .٣٨١هويدى ، مرجع سابق ،  )١٧

  .٦٠مسعد ، صنع القرار في إيران ، مرجع سابق ، ص  )١٨

ــسطيني     )١٩ ــضية الفلـ ــران والقـ ــؤمن ، إيـ ــد المـ ــسيد عبـ ــد الـ ــف   : ةمحمـ ــن مواقـ ــنظم مـ ــسحاب مـ انـ
 http://www.Islammonline.net/io/.arabic/dowalia/qpoltic.june-2000.متشددة

 .١٢٠ ، ص ١٩٨٢د اإلنماء العربي ، ، معه، بيروت١، ط"مبدأ كارتر"خليج العربي السياسة األمريكية في ال. زهير شكر  )٢٠

  .٦٥مسعد ، مرجع سابق ص  )٢١

شرعية النظم السياسية العربية ، أطروحة دكتوراة غير منشورة ، جامعة القاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم              خالد العواملة ، الثورة اإليرانية و      )٢٢
  .٣٤٧ ، ص ١٩٩٢السياسية ، 

 .محمد السيد عبد المؤمن ، إيران والقضية الفلسطينية ، مرجع سابق  )٢٣

 .المرجع السابق  )٢٤
 .ت .ة الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ، ددستور الجمهورية اإلسالمية في إيران ، بيروت ، المستشاري )٢٥

  ١٩٧٩\٢\٢٨صحيفة السياسة الكويتية ، )٢٦
27) Tohn k .Cooley . Israel and the Arabs : Iran .The Palestinan  and the Gulf . http .llwww.fareignaffairs .com 

/articles /23628/ john –k-Cooleg . 
  . ٣٨مسعد ، مرجع سابق ، ص  )٢٨

  .١٩٨٥اإلمام الخميني  والقضية الفلسطينية، دمشق ، : الة أبو جهاد لإلمام الخميني ، نقال عن كتاب رس )٢٩

  .١٩٧٩/ ٢/ ٢٣صحيفة الفجر المقدسية ،  )٣٠

 مع العلم أن البترول لم يستخرج بعد في تلك الجزر ، وكل ما يتوفر فيها هو المياه العذبة وخامات بعض المعادن كاألكسيد األحمر ، وهي                         )٣١
تطور المفهوم   : اإلعالمية فقط ، انظر      رح اإليراني كان من باب المجاملة     مناطق أمنية وعسكرية ال يمكن إعطائها ألي طرف ، ولكن الط          

  http :www. Emirates –islands .org .ae: اإليراني من قضية الجزر العربية الثالث 

http://www.Islammonline.net/io/.arabic/dowalia/qpoltic.june-2000
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 // :http  . ١/١/٢٠٠١.  . c 2RN68HTMتوبر  ، مجلة مختارات إيرانية محمد السيد عبد المؤمن ، الرؤية اإليرانية لنتائج حرب أك )٣٢
acpss.ahram.org.eg/ahram 

  http://www.alrased.net ١٩٨١ - ١٩٩٧ التيارات  السياسية في إيران )٣٣

 .المرجع السابق نفسه  )٣٤

  .١/١١/١٩٧٩صحيفة الوطن العربي ،  )٣٥

  .٦٥، ص ١٩٩٦، ١ إيران والقضية، الملف اإليراني، العدد ،دأحمد حام )٣٦

  .٣٨٩هويدي ، إيران من الداخل ، مرجع سابق ،  )٣٧

  .٦٦حامد ، إيران والقضية الفلسطينية ، مرجع سابق ،  )٣٨

  www.aljazerra.net.نت. الجزيرة  )٣٩

  .٣٩٨هويدي ، مرجع سابق ، ص )٤٠

  httpcom.fnoor.www: // المالمح العامة لسياسة الخارجية اإليرانية   )٤١

  www.aljazerra.net.نت. الجزيرة  )٤٢

، والتوسط لوقف الحرب بتسوية سلمية ، وأبدى اسـتعداده لـصالة            الرئيس  ضياء الحق وأحمد سيكتوري     نسق الرئيس ياسر عرفات مع       )٤٣
، إليقاف الحرب   " أبو الحسن االصفهاني     " ت مع أحد رجال الدين العراقيين     فاالجمعة وراء الخميني من اجل ذلك ، كما سعى الرئيس عر          

 اإليرانية ، مجلة المـستقبل  –طلعت مسلم ، التوقعات المستقبلية للمسار العسكري للحرب العراقية           :، أنظر   إال أن القيادة اإليرانية رفضت    
 .١٦ ، ص ١٩٨٧ ، آذار ، ١١٧العدد العربي ، 

  .٣٥ ، ص عتريسى ، مرجع سابق )٤٤
  .٢٥١، ص١٩٨٥ ، أكتوبر ٨٢ العدد ،لدولية، السياسة اغسان توينى، إنقاذ لبنان )٤٥

46) Michql C.hudson , the Palestinian After Libanon , Gurrent History, Janueny,1985,pp 16-20 . 
  .٣١ ، ص ١٩٨٥، أكتوبر ٨٢نى ، السياسة الدولية ، العدد هالة مصطفى ، الفلسطينيون أمام الحل األرد )٤٧

  . ٤٦ ، ص ١٩٩٠ ، ١٠٢محمد المداح ، مأزق الفلسطيني ، المجلة السياسية الدولية ، العدد  )٤٨

  .٤٢هالة مصطفى ، مرجع سابق ، ص  )٤٩

  . ٧٠ ، ص ٢٠٠٥ ، ١١٩، العدد ، ترجمة موسى قصير ، شؤون األوسطأمير حاجى يوسفى ، سياسة إيران الخارجية إزاء إسرائيل  )٥٠
  .١٠٧ ، ص ١٩٩١ ، باريس أوليفيه للنشر ، ٤ط. الملف السري : يك لوران ، حرب الخليج بيار سالنجر ، وأر )٥١

  .٣٠١ ، ص٢٠٠٣ ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة  العربية ، ١بشارة خضر ، أوروبا وفلسطين ، ط )٥٢

  .٤٥محمد  المداح ، مأزق الموقف الفلسطيني، مرجع سابق ، ص  )٥٣

االنعكاسات الدولية واإلقليمية ألزمـة     ) محرر(في الرشيدي   : ١٩٩١،  ٣٠٤تركيا وإيران، ص    : ار  هالة سعودي، أزمة الخليج ودول الجو      )٥٤
 .الخليج ، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسة 

 تتسم باالعتدالية والواقعية بعيدا من شـعارات الخمينـي ضـد            ١٩٩٠منذ أن تسلم رفسنجاني الحكم أصبحت توجهات النظام  الحاكم منذ             )٥٥
  .٢٣-٢، ص١٩٩١ المصرية الرابعة، –الندوة الفرنسية: نيفين مسعد، التوجه الجديد للجمهورية الثانية: ستكبار والمستكبرين، أنظراال

  . ١٩٩١يوليو  ،٤٥مجلة أوراق الشرق األوسط العدد. عمر الشافعي ، آفاق الدور اإليراني  )٥٦

  .٤/٨/١٩٩٠) لندن (صحيفة القدس  )٥٧

  .١٤/٨/١٩٩٠) لندن (صحيفة القدس  )٥٨

  .٢٠/١٠/١٩٩١صحيفة جمهوري إسالمي  )٥٩

  .٣/٥/١٩٩٤صحيفة جمهوري إسالمي  )٦٠

  .٧/٩/١٩٩٤) بالعربية (صحيفة كيهان  )٦١

  .محمد السيد عبد المؤمن، إيران والقضية الفلسطينية، مرجع سابق )٦٢
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