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  قواعد النشر والتوثيق

 :دعوة للمشاركة
الباحثين وأسـاتذة الجامعـات والمتخصصـين " التاريخية الفلسطينية"تدعو مجلة 

لتقــديم نتــاجهم فــي الدراســات التاريخيــة وتــاريخ فلســطين فــي فلســطين والعــالم 
وموضــوعات . العلمــي ممــا لــه عالقــة بموضــوعات المجلــة للنشــر فــي المجلــة

  :المجلة هي
  المحور السياسي -١
  المحور االقتصادي -٢
  المحور االجتماعي -٣
 المحور الثقافي -٤
 المحور العسكري -٥
 حول الحركة اإلسالمية في فلسطين: الملف الثابت في كل األعداد -٦
 وثائق العدد -٧
  التاريخية الفلسطينية الحديثةعرض للدراسات  -٨

  :قواعد النشر
بشــــــكل دوري مــــــرتين فــــــي الســــــنة؛ فــــــي " التاريخيــــــة الفلســــــطينية"تصــــــدر  .١

 .كانون أول من كل عام/حزيران٬ وديسمبر/يونيو
أيــــار٬ /ينبغــــي أال يتــــأخر إرســــال البحــــوث إلــــى هيئــــة التحريــــر عــــن مــــايو .٢

 .تشرين ثاني من كل عام/ونوفمبر
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صـفحة علـى أال  ٢٥لغة العربية فقط٬ في حدود تقبل البحوث المكتوبة بال .٣
اسـمه : مع بطاقة تعريفية مختصرة للباحث تتضـمن. كلمة ٧٥٠٠تتجاوز 

وُتلحـــق هـــذه البطاقـــة بملخـــص . ولقبـــه العلمـــي واختصاصـــه ومكـــان عملـــه
 .كلمة مع ترجمة انجليزية ١٥٠البحث الذي يجب أال يزيد على 

ــنمط التــاليتــدون اإلحــاالت المرجعيــة فــي نهايــة البحــث  .٤ إذا كــان : وفــق ال
المرجـع أو المصـدر كتابــًا فيثبـت اسـم المؤلــف٬ عنـوان الكتـاب أو البحــث٬ 

) الناشـــر٬ الطبعـــة٬ ســـنة النشـــر: مكـــان النشـــر(اســـم المتـــرجم أو المحقِّـــق 
أما إذا كان المرجع مجلة فيثبـت المؤلـف٬ . الجزء أو المجلد٬ رقم الصفحة

وعنــد . ة وتاريخهـا٬ ورقـم الصـفحةعنـوان البحـث٬ اسـم المجلـة٬ عـدد المجلـ
ـــم  ـــه٬ ورق ـــه أو بحث ـــوان كتاب ـــف٬ وعن ـــة المؤل تكـــرار االســـتخدام ُيكتفـــى بعائل

 .الجزء والصفحة
ترتَّب المراجع والمصادر في نهاية البحث حسب الحـروف الهجائيـة لكنيـة  .٥

مكـان (أو عائلة المؤلف ثم يليها اسـم المؤلـف٬ عنـوان الكتـاب أو البحـث٬ 
واألمـــر نفســـه . الجـــزء أو المجلـــد) الطبعـــة٬ ســـنة النشـــرالناشـــر٬ : النشـــر

 .بالنسبة للمراجع األجنبية
ــين اثنــين  .٦ تخضــع األعمــال المقدمــة للتحكــيم الســري بعرضــها علــى محّكمْي

علــى األقــل٬ وعنــد رفــض أحــدهما للبحــث ُيعــرض علــى ثالــث٬ وال ُيجــاز 
يم ويخطر صاحب العمـل بقبولـه أو بمالحظـات التحكـ. بحٌث بمحكٍِّم واحد

تــرد األعمــال غيــر المقبولــة للنشــر إلــى  أو بالحاجــة إلــى المراجعــة٬ و ال
 .أصحابها

 .ال تقبل األعمال التي سبق نشرها أو قدمت للنشر في أي مكان آخر .٧
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يخضـــع ترتيـــب المـــواد عنـــد النشـــر العتبـــارات فنيـــة ال عالقـــة لهـــا بمكانـــة  .٨
 .الباحث أو قيمة العمل

وترســل  Wordبــة علــى نظــام وورد تقــدم األعمــال كنســخة إلكترونيــة مكتو  .٩
 .بواسطة البريد اإللكتروني إلى هيئة تحرير المجلة

ترســل هيئـــة المجلـــة نســـختين للباحـــث المنشـــور بحثـــه فيهـــا٬ ونســـخة ثالثـــة  .١٠
مســتالت  ٬٥ مــع مســتلة الكترونيــة٬ إضــافة إلــى  PDFالكترونيــة بصــيغة 
 .من البحث المنشور

و اإلرجـاء أليـة أبحـاث مقدمـة تمتلك هيئة التحرير حق النشر أو الـتحفظ أ .١١
 إليها وفق أولوياتها مع إشعار الباحث

ترحب المجلة بتغطية المؤتمرات والنـدوات ومراجعـات الكتـب ذات العالقـة  .١٢
باختصــــاص المجلــــة٬ علــــى أن تتضــــمن المراجعــــة عــــرض وتحليــــل ونقــــد 

كلمــة٬ وعلــى أال يكــون قــد مضــى علــى  ٢٠٠٠الكتــاب فيمــا ال يزيــد عــن 
  .ر من عامصدور الكتاب أكث

  :المراسالت
  ٠٠٩٧٢ ٨٢٨٧٧٣٧٨:    هاتف المركز

  ٠٠٩٧٢٥٩٧٤٢١٥١٥:    جوال المركز

  c.h.d@windowslive.com: بريد إلكتروني

  جميع اآلراء في المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبيها وال تعبر بالضرورة
  .عن وجهة نظر المجلة
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  الملخص

الصــــهيوني  �بعــــد أن انتهــــت الجولــــة األولــــى مــــن الصــــراع العربــــي 
م  ٬ وحتـى حـرب ١٩٤٨عـام ) دولة الكيان الصـهيوني (بهزيمة العرب وٕاقامة 

م ٬ خضــع قطــاع غــزة لــإلدارة المصــرية ٬ وهــى الفتــرة التــي ١٩٦٧يونيــه عــام 
محـــددات الوضــــع القــــانوني للقطــــاع تحــــت اإلدارة تناولـــت الدراســــة مــــن حيــــث 

القطـاع فـي حــوزة  علـى بقــاء ودوليـة المصـرية٬ والتـي تمثلــت فـي موافقـة عربيــة
ـــت اإلدارة المصـــرية كوديعـــة إلـــى حـــين حـــل القضـــية الفلســـطينية٬ ٬  كمـــا تناول

ومـــن أهــــم الدراســـة الوضـــع االقتصــــادي للقطـــاع فـــي ظــــل اإلدارة المصـــرية ٬ 
المـؤثرة فـي الناحيـة االجتماعيـة  التي تناولتهـا الدراسـة و القطاعات االقتصادية

٬ كـذلك  )التجـارة والبنـاء والخـدماتالزراعة والصناعة و (لسكان قطاع غزة هي 
كمـا تناولــت   تناولـت الدراسـة الوضـع التعليمـي ألبنـاء القطــاع فـي تلـك الفتـرة ٬

الدراســة الوضــع السياســي للقطــاع مــن حيــث إحيــاء الكيــان الفلســـطيني٬ ودور 
  .األحزاب والحركات الوطنية الفلسطينية  في القطاع

  

                                           Abstract  
After the end of the Arab - Zionist first round with the 
defeat of the Arabs and the establishment of the Zionist 
state in 1948 until the war of June 1967 AD, the Gaza 
Strip became under control of the Egyptian administration. 

The study discussed this period and the legal status of 
Gaza under the Egyptian administration which had an 
Arab and an international approval to keep the sector in 
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the possession of the Egyptian administration as a deposit 
until solving the Palestinian issue. 

The study discussed the economic situation of the sector 
during the Egyptian administration. The most economic 
sectors that the study discussed and which are effective in 
the social part of the Gaza Strip residents are the 
(agriculture, industry, trade, construction and services). 

In addition the study discussed the educational status of 
the Palestinian children in that period. The study also 
discussed the political situation of the sector in the case of 
reviving the Palestinian entity and the role of the political 
parties and the Palestinian national movement in Gaza 
strip.  
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  :المقدمة

٬ وحتـى  م١٩٤٩م٬ وتوقيع اتفاقية رودس عام ١٩٤٨حرب عام  بعد
٬ عـــــاش قطـــــاع غـــــزة تحـــــت إشـــــراف اإلدارة المصـــــرية م١٩٦٧حـــــرب يونيـــــه 

 ٧حتــى  م١٩٥٦أكتــوبر  ٢٩باســتثناء مــدة االحــتالل اإلســرائيلية للقطــاع مــن (
 تلــك الفتــرة تحكمــت اإلدارة المصــرية فــي كافــة المظــاهر فــى). م١٩٥٧مــارس 
  :من حيث في القطاع٬ من هنا تكمن أهمية هذا البحث الحياة

م حتــى يومنــا هــذا هــو الجــزء الوحيــد الــذي ١٩٤٨إن قطــاع غــزة منــذ عــام  .١
  .يحمل رسميًا اسم فلسطين

حلــــم المخطــــط الصــــهيوني والقيــــادة الصــــهيونية تصــــفية القطــــاع كمقدمــــة  .٢
 .القضية الفلسطينيةلتصفية 

فلسـطين  ىن ينتمون إلى كل مدن وقـر يإن القطاع يضم بين جانبيه مواطن .٣
 .م١٩٤٨المحتلة عام 

يحــــافظ علـــى هويتــــه الفلســــطينية رغــــم تحكــــم  أنإن قطـــاع غــــزة اســــتطاع  .٤
 .اإلدارة المصرية في كافة مظاهر الحياة فيه

ر المــنظم إن قطــاع غــزة مــن أكثــر التجمعــات الفلســطينية قــدرة علــى التعبيــ .٥
 . والعلني عن الهوية الفلسطينية بمظاهرها كافة
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إن هذا البحث يتنـاول أوضـاع قطـاع غـزة مـن الناحيـة السياسـية والقانونيـة  .٦
 -١٩٤٨(واالقتصــادية واالجتماعيــة والتعليميــة فــي فتــرة اإلدارة المصــرية 

 .)م١٩٦٧

ثنـاء حكـم أيهدف هـذا البحـث إلـى التعـرف علـى أوضـاع قطـاع غـزة و 
مـــــــن الناحيـــــــة القانونيـــــــة واالقتصـــــــادية ) م١٩٦٧ -١٩٤٨( اإلدارة المصـــــــرية

        .ثر الحكم المصري فيهاأ واالجتماعية والتعليمية والسياسية٬ وتبيان

مــن الدراســات الســابقة إلــى أوضــاع قطــاع غــزة فقــد تعــرض عــدد 
بعـــــض  يكــــم المصـــــري ولكــــن لـــــيس بشــــكل كامــــل٬ فقـــــد تغطــــحتحــــت ال

جميـــع نـــواحي الدارســـات الفتـــرة الزمنيـــة للحكـــم المصـــري ولكـــن ال تتنـــاول 
٬ ا٬ وال جمی�ع ن�واحي الحی�اة بأكملھ� اوقد ال تتناول الفت�رة بأكملھ�الحيـاة٬ 

  :منھا

-١٩٤٨دراسة نشرة في مجلة صامد لألستاذ غازي الصوراني  قطاع غـزة  -١
 .األوضاع االجتماعية والسياسيةم ١٩٥٦

مجلـــة جامعـــة األقصـــى للـــدكتور محمـــد إبـــراهيم ســـلمان فـــي  تدراســـة نشـــر   -٢
مصــــادر تمويــــل التعلــــيم فــــي قطــــاع غــــزة فــــي عهــــد اإلدارة المصــــرية مــــن (

 .)دراسة تاريخية م١٩٦٧-١٩٤٨

فقـــد تنـــاول هـــذه ) م١٩٦٧-١٩٤٨قطـــاع غـــزة (أمـــا كتـــاب حســـين أبـــو النمـــل 
المرحلــة بتسلســل زمنــي٬ بينمــا هــذا البحــث تنــاول الموضــوع بشــكل موضــوعي٬ 

ـــإلدارة المصـــرية و  ـــو النمـــل فـــي كتابـــه الوضـــع القـــانوني ل ـــاول حســـين أب ـــم يتن ل
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والجانــب التعليمــي فــي القطــاع٬ كمــا مراجــع هــذا البحــث تختلــف عــن المراجــع 
  .التي عليها حسين أبو النمل في كتابه

اتبعــت فــي هــذا البحــث المــنهج التــاريخي الوصــفي والتحليلــي٬ كــذلك 
ر والمراجــع٬ وتعرضــت لكــل ناحيــة مــن فوثقــت المعلومــات المهمــة مــن المصــاد

ثــر الحكــم المصــري أثــم تحليلهــا وتبيــان  ه٬نــواحي الحيــاة فــي القطــاع علــى حــد
كما جـاء البحـث مـن مـدخل لمعرفـة جغرافيـة قطـاع غـزة وسـكانها٬ كـذلك . فيها

تناولــــــت الوضــــــع القــــــانوني لقطــــــاع غــــــزة تحــــــت اإلدارة المصــــــرية فتعرضــــــت 
ذا اإلطار٬ كمـا تناولـت األوضـاع االقتصـادية لالتفاقيات العربية والدولية في ه

في القطـاع فـي ظـل اإلدارة المصـرية٬ فتعرضـت للنـواحي الزراعيـة والصـناعية 
والتجاريــة والخــدمات٬ كمــا تناولـــت أيضــًا األوضــاع التعليميـــة فــي تلــك الفتـــرة٬ 
وأخيرًا كانـت األوضـاع السياسـية فـي قطـاع غـزة فـي ظـل اإلدارة المصـرية٬ ثـم 

  .مةجاءت الخات
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  البحث

 -:جغرافية قطاع غزة وسكانها

 اإلدارةومـــن األهميـــة بمكـــان عنـــد الحـــديث عـــن قطـــاع غـــزة تحـــت 
٬ معرفــة جغرافيــة قطــاع غــزة )م١٩٦٧-١٩٤٨(المصــرية فــي تلــك الفتــرة 

  .وسكانها

جــــزء مــــن اللــــواء الجنــــوبي فــــي  م١٩٤٨كــــان قطــــاع غــــزة قبــــل عــــام 
منهـــا فلســـطين٬  )تشـــكلت(فلســـطين المســـمى لـــواء غـــزة٬ وهـــو أحـــد ســـتة ألويـــة 

منطقــة غــزة وفيهــا مدينــة غــزة عاصــمة : وكــان لــواء غــزة ينقســم إلــى منطقتــين
) مليــون دونــم ١٣.٦٨٨( وكانــت مســاحة آنــذاك اللــواء٬ ومنطقــة بئــر الســبع٬ 

مليـــون دونـــم٬ وبلغـــت  ٨٦٧٢تها بمـــا فيهـــا صـــحراء النقـــب٬ والتـــي تبلـــغ مســـاح
كانــت  بينمــالكــل كيلــو متــر مربــع٬  شخصــاً  ١٣.٩الكثافــة الســكانية فــي اللــواء 
  .)١(شخصا لكل كيلو متر مربع ٦٧.١النسبة في فلسطين بأكملها 

 ٬قطـــاع غــزة فـــي موضــع صـــعب للغايـــةم ١٩٤٨وضــعت نكبـــة عــام 
احتلتـه الحركـة الصـهيونية٬  فالكثير مـن األراضـي الزراعيـة مـن اللـواء الجنـوبي

مـــن اللـــواء  م١٩٤٨وبلغـــت مســـاحة األراضـــي التـــي اغتصـــبها الصـــهاينة عـــام 
 ةمليـون دونـم مـن منطقـ ١٢٥٧٧مليـون دونـم٬ منهـا  ١٣٦٣٢الجنوبي حـوالي 

 ٣٦٥ألــف دونــم مــن منطقــة غــزة ولــم يبــق مــع العــرب ســوي  ٧٨٥بئــر الســبع٬ 
مـــن مســـاحة اللـــواء % ٢.٥ألـــف دونـــم وهـــي مســـاحة القطـــاع الحـــالي٬ ويمثـــل 

بدأ من رفح جنوبًا إلى بيت حانون شـماًال٬ بمسـاحة تتـراوح ٬ والذي ي)٢(الجنوبي
وخـان  ٬مـدن غـزةتضـم . كـم عرضـاً ١٢-٥ومـا بـين  ٬كـم طـوالً ٤٢-٤٠ما بين 
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 ٬وجباليــا ٬وديــر الــبلح ة٬وخزاعــ ٬وبنــي ســهيال ٬ورفــح ٬ وقــرى عبســان ٬يــونس
رات الالجئـين الفلسـطينيين فـي معسـكوضـمت كمـا  وبيت حـانون٬ ٬وبيت الهيا

ـــبلح ٬وخـــان يـــونس ٬رفـــح  ٬وجباليـــا ٬والنصـــيرات ٬والمغـــازى ٬والبـــريج ٬وديـــر ال
  .)٣(وشاطئ غزة

ـــــي  ـــــي وقعـــــت ف ـــــي رودس الت ـــــة الهدنـــــة ف فبرايـــــر  ٢٤وحـــــددت اتفاقي
ــــأن  م١٩٤٩ يحــــتفظ المصــــريون "بــــين مصــــر وٕاســــرائيل حــــدود قطــــاع غــــزة٬ ب

قريــة رفــح علــى الحــدود المصــرية بالســيطرة علــى الممــر الســاحلي الممتــد مــن 
الفلســـــطينية إلـــــى نقطـــــة تبعـــــد ثمانيـــــة أميـــــال إلـــــى الشـــــمال مـــــن غـــــزة٬ وحـــــدد 
اإلحـداثيات الطوليــة والعرضــية علــى الخــرائط المســاحية لفلســطين بالنســبة لهــذه 

أحكــام " كمــا نصــت المــادة الحاديــة عشــر مــن االتفاقيــة علــى أن . )٤("المنطقــة
عتبـارات العسـكرية فقـط وال يجـوز ألي فريـق أن هـذه االتفاقيـة مسـتوحاة مـن اال

خـط الهدنـة المحـدد (يستغلها ألغراض عسكرية أو سياسـية وأن الخـط الفاصـل 
ـــة٬ وهـــو ال ) بموجـــب هـــذه االتفاقيـــة ـــر حـــدودًا سياســـية أو إقليمي يجـــب أال يعتب

وهــذا . )٥("يمــس الحقــوق والمطالــب التــي تنــتج عــن تســوية القضــية الفلســطينية
ال تعنـــى حـــدودًا  )٦(لمنطقـــة التـــي ســـميت فيمـــا بعـــد قطـــاع غـــزةيعنـــى أن هـــذه ا

سياســية إقليميــة٬ وٕانمــا تعنــى المنطقــة الفلســطينية التــي تولــت إدارتهــا الحكومــة 
التـي تحـددت ) الجمهوريـة العربيـة المتحـدة فيمـا بعـد(المصـرية فـي ذلـك الوقـت 

  .بالشروط والتحفظات الواردة في اتفاقية الهدنة

عــدد ســكان قطــاع غــزة بحــدوده التــي عــرف  كــان م١٩٤٤وفــي عــام 
تــدفق إلــى  م١٩٤٨نســمة٬ وبعــد نكبــة عــام   ٬٦٣٢٥٠ حــوالي  بهــا فيمــا بعــد

ومــع زيــادة عــدد الالجئــين ارتفــع معــدل . )٧(ألــف الجــئ  ١٨٠القطــاع حــوالي 
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الكثافــة الســكانية داخــل القطــاع٬ وتبــرز هــذه الحقيقــة حتــى لــو اقتصــر القطــاع 
نســمة  ٣٧٥حــوالي  م١٩٦٠عــدد ســكانه األصــليين٬ فقــد وصــل فــي عــام  ىعلــ

للكيلو متر مربع٬ أما معـدل كثـافتهم بالنسـبة إلـى األرض الزراعيـة فوصـل فـي 
وٕاذا أضـيف إلـى ذلـك الالجئـون . نسـمة للكيلـو متـر مربـع ٨٤٥العام ذاته إلـى 

 المربـعنسـمة للكيلـو متـر  ١٥٠٠فإن معدل الكثافة السكانية يرتفـع ليصـل إلـى 

)٨(.  

ارتفــاع معـدل الزيــادة الطبيعيـة فــي قطـاع غــزة٬ إال أن ظــروف ورغـم  
الهجــرة االقتصــادية كانــت (الهجــرة منــه ســواء كانــت هجــرة اقتصــادية أو قســرية 

٬ فقـد امتصـت الكثيـر مـن هـذه الزيـادة )م١٩٦٧هي األساس حتـى حـرب يونيـو
لـــم يتجـــاوز  م١٩٧٥وحتـــى عـــام  م١٩٤٨الطبيعيـــة٬ ففـــي الفتـــرة مـــا بـــين عـــام 

٬ ولـم يصـل هـذا المعـدل إلـى ذروتـه إال فـي سـنوياً  ١.١معدل الزيـادة الطبيعيـة 
ونتيجــة . )٩(ســنوياً %  ٬٢.٧ حيــث وصــل إلــى م١٩٦٤-١٩٥٣الفتــرة مــا بــين 

لقطـــــاع يوضـــــح ارتفـــــاع فـــــي معـــــدل للـــــذلك فـــــإن التركيـــــب العمـــــري الســـــكاني 
  . )١٠(اإلعالة

  

   مصريةالوضع القانوني لقطاع غزة تحت اإلدارة ال

دخــل قطــاع غــزة تحــت الســيادة المصــرية٬ وباشــرت اإلدارة المصــرية 
أعمالهــا فــي المنطقــة التــي عرفــت فيمــا بعــد بقطــاع غــزة وغيرهــا مــن األراضــي 

٬ م١٩٤٨مـــايو  ٢٧الفلســـطينية التـــي كانـــت فـــي حـــوزة القـــوات المصـــرية٬ منـــذ 
وبعــد تقلــص الوجــود المصــري فــي فلســطين إلــى حــدود منطقــة قطــاع غــزة بعــد 
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٬ أصدرت وزارة الحربيـة والبحريـة المصـرية  م١٩٤٩رودس عام  اتفاقية الهدنة
الصــالحيات التــي كانــت  للمنطقــةيخــول الحــاكم اإلداري العــام المصــري  قــراراً 

  .)١١(للمندوب السامي البريطاني على فلسطين

الوضـــع القـــانوني لقطـــاع غـــزة٬ ال بـــد مـــن معرفـــة مجموعـــة ولمعرفـــة 
سياســــية٬ التــــي حكمــــت عالقــــات الحكومــــة المصــــرية المحــــددات القانونيــــة وال

 ٬ويمكــن تقســيمها مــن حيــث طبيعتهــا القانونيــة إلــى ثــالث محــددات ٬بالقطــاع
دوليـة٬ يمكـن التمييـز بـين نـوعين مـن المعاهـدات القـرارات المعاهـدات و ال :وهي

والقــــرارات التــــي اتخــــذت الصــــفة الدوليــــة بخصــــوص تحديــــد الوضــــع القــــانوني 
: ارة المصرية٬ أو تلك التي كانت لها أثر في ذلك٬ أولهـالقطاع غزة تحت اإلد

أطـــراف عربيـــة فـــي إطـــار جامعـــة الــــدول مـــع المعاهـــدات والقـــرارات الصـــادرة 
أطـراف دوليـة تحـت رعايـة مـع المعاهـدات والقـرارات الصـادرة : العربية٬ وثانيها
  . األمم المتحدة

ضـع القـانوني ومن أهم االتفاقيات والقرارات العربية التي أثرت فـي الو 
أن ) م١٩٤٥مـارس ٢٢الصـادر فـي (لقطاع غزة٬ إعالن ميثاق الدول العربيـة 

اإلمبراطوريــة العثمانيــة٬ ولكــن  فلســطين بلــد عربــي مســتقل منــذ أن انســلخ عــن
تحـــــت (إرادة أهلــــه  نمظــــاهر اســــتقالله ظلـــــت محجوبــــة ألســـــباب خارجــــة عـــــ

 م١٩٤٦يونيــو  ٬١٢ وقــرار جامعــة الــدول العربيــة فــي )١٢()االنتــداب البريطــاني
. )١٣("الخـــاص بتأســـيس الهيئـــة العليـــا لتمثـــل عـــرب فلســـطين والتحـــدث باســـمهم

 ورفض الدول العربية لقرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة لألمـم المتحـدة
وقـرار . )١٤(٬ والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهوديـةم١٩٤٧عام 

بـل األمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة اللجنة السياسـية العربيـة المـذاع مـن ق
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بإقامـــة إدارة مدنيـــة فلســـطينية وحكومـــة عمـــوم  م١٩٤٨فـــي العاشـــر مـــن يوليـــو 
فلســطين فــي المنــاطق المحتلــة مــن فلســطين مــن قبــل الجيــوش العربيــة لتكــون 

ويــأتي هــذا القـرار لينفــي أي صــفة  .)١٥(بمثابـة نــواة حكومـة عربيــة فــي فلسـطين
كمـا صـدر . ربيـة٬ وليؤكـد قيـام وحـدة سياسـية مسـتقلة فيهـااحتاللية للجيوش الع

توصــية بإعــادة تنظــيم الشــعب الفلســطيني وٕابــراز الجامعــة العربيــة  عــن مجلــس
كيانــه شــعبًا موحــدًا يســمع العــالم صــوته فــي المجــال القــومي٬  بواســطة ممثلــين 

تواصـــــل العمـــــل فـــــي إطـــــار الجامعـــــة العربيـــــة ٬ يختـــــارهم الشـــــعب الفلســـــطيني
ــــــــك ــــــــة فــــــــي بخصــــــــوص ذل ــــــــس الجامعــــــــة العربي ــــــــت دورة مجل ــــــــى أن كان ٬ إل

التي انتخب فيها أحمد الشـقيري ممـثال لفلسـطين فـي الجامعـة٬  م١٩٦٣سبتمبر
م وما كـان مـن تكليـف الشـقيري ١٩٦٤ثم مؤتمر القمة العربي األول في يناير 

العربية وبالتجمعات الفلسطينية مـن أجـل التوصـل إلـى إقامـة  باالتصال بالدول
السليمة لتنظيم الشـعب الفلسـطيني٬ وتمكينـه مـن االضـطالع بـدوره فـي القواعد 

وعرضه علـى الـدول العربيـة  تحرير وطنه وتقرير مصيره٬ فأعد الشقيري ميثاقاً 
ـــــــــي مـــــــــؤتمر القمـــــــــة العربـــــــــي الثـــــــــاني  )١٦(وعلـــــــــى الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني وعل

وبـــــــذلك تشـــــــكلت منظمـــــــة التحريـــــــر  ٬الـــــــذي وافـــــــق عليـــــــه) م١٩٦٤ســـــــبتمبر(
  .كما سبقت اإلشارة ١٧(الفلسطينية

 دوليـــة التـــي لعبـــت دورًا كبيـــرًا فـــيومـــن أهـــم المعاهـــدات والقـــرارات ال
القانوني لقطاع غزة٬ قـرار التقسـيم الصـادر عـن الجمعيـة العامـة  الوضعتحديد 

والـــذي يـــنص علـــى تقســـيم فلســـطين إلـــى دولتـــين  م١٩٤٧لألمـــم المتحـــدة لعـــام 
الــــدولتين٬ وتــــدويل مدينــــة بــــين يهوديــــة٬ مــــع إقامــــة اتحــــاد اقتصــــادي عربيــــة و 
٬ فـــإن أهميتــــه أو عدمـــهوبغـــض النظـــر عــــن عدالـــة هـــذا القــــرار٬ . )١٨(القـــدس
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بالنســبة إلــى تحديــد الوضــع القــانوني لقطــاع غــزة تكمــن فــي أنــه يعتبــر اعترافــًا 
علــــى جــــزء مــــن أرض ) دولــــة عربيــــة(دوليــــًا جماعيــــًا منشــــئًا لشخصــــية دوليــــة 

  . ك بقطاع غزة جزءًا منهافلسطين٬ تشكل المنطقة التي عرفت بعد ذل

 ٢٤اتفاقيـــــة رودس (اإلســـــرائيلية  �كـــــذلك اتفاقيـــــة الهدنـــــة المصـــــرية 
وتعـــود أهميتهــا إلـــى تحديـــد الوضــع القـــانوني لقطــاع غـــزة علـــى ) ١٩٤٩فبرايــر

حـددت حـدود القطـاع الحاليـة٬ مـن ناحيـة  �أكثر من جانب٬ فمن ناحية أولـى 
ل بحقــوق ومطالبــة ومركــز ثانيــة نصــت إحــدى موادهــا علــى أن أحكامهــا التخــ

أي مـــن الطـــرفين المتعاقـــدين بالنســـبة إلـــى التســـوية النهائيـــة لمشـــكلة فلســـطين٬ 
ـــــه  ومـــــن ناحيـــــة أخيـــــرة نظـــــرت إلـــــى الوجـــــود المصـــــري فـــــي القطـــــاع علـــــى أن

ولــيس وضــع نهــائي إلــى حــين التوصــل إلــى حــل دائــم للمشــكلة " مؤقــت"وضــع
واز احتفــــاظ اإلدارة الفلســـطينية٬ وربمـــا نتيجــــة لـــذلك نصـــت االتفاقيــــة علـــى جـــ

  .)١٩(المصرية بقوات دفاعية فقط في منطقة الجبهة للرقابة المصرية

كذلك الموقف الدولي من االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة فـي التاسـع 
٬ حيــــث تحركــــت القــــوات اإلســــرائيلية )٢٠(م١٩٥٦والعشــــرين مــــن أكتــــوبر لعــــام 

٬ )بحملــة ســـيناء(واحتلــت قطــاع غـــزة ومعظــم شـــبه جزيــرة ســـيناء٬ فيمــا عـــرف 
وعلـى الـرغم مـن . علـى مصـر مشتركة بذلك مع بريطانيا وفرنسـا فـي االعتـداء

إعــالن جولــدا مــائير٬ وزيــرة الخارجيــة اإلســرائيلية فــي العاشــر مــن نــوفمبر مــن 
العـــام ذاتـــه٬ وبعـــد إعـــالن إســـرائيل رســـميًا عـــن قبولهـــا بمبـــدأ االنســـحاب مــــن 

المصـرية وأنـه لـن يعـاد إلـى  األراضي المصرية٬ أن القطاع ليس من األراضي
٬ إال أن الموقـــف الـــدولي )٢١("ال يتجـــزأ مـــن أرض إســـرائيل امصـــر لكونـــه جـــزء

اإلســـــرائيلية٬ والــــذي كــــان يــــرى أن الوضـــــع  ىالــــرافض حينــــذاك لهــــذه الــــدعاو 
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القـــانوني للقطـــاع مســـتمد مـــن نظـــام الهدنـــة٬ كـــان أحـــد األســـباب الرئيســـية فـــي 
ـــــة االنســـــحاب اإلســـــرائيلي إلـــــى مـــــا وراء خطـــــو  ط الهدنـــــة التـــــي حـــــددتها اتفاقي

من ناحية أخرى فقد ساد أثناء مناقشة قضـية االحـتالل اإلسـرائيلي . )٢٢(رودس
أو مــا كــان . للقطــاع آنــذاك فــي األمــم المتحــدة٬ منــاخ يؤيــد فكــرة تــدويل القطــاع

إال أنـه ألسـباب عديـدة مـن . )٢٣(يسمي بتوسيع وجود األمم المتحدة في القطاع
كــــة السياســــية فــــي القطــــاع أثنــــاء االنســــحاب اإلســــرائيلي٬ أهمهــــا انفجــــار الحر 

مطالبـــة بعـــودة اإلدارة المصـــرية٬ ورافضـــة لمشـــاريع التـــدويل٬ وموقـــف مصـــر 
المتجاوب آنذاك مع هذه الحركة٬ تم اإلقالع عن هذه الفكرة٬ واسـتعيض عنهـا 
بمرابطة قوات الطوارئ الدولية على حدود الهدنة٬ ورجوع اإلدارة المصـرية مـرة 

  .)٢٤(رى إلى القطاعأخ

أمـــــا بالنســـــبة للقـــــرارات والممارســـــات المصـــــرية٬ فمنـــــذ دخـــــول القـــــوات         
ـــوبي مـــن فلســـطين بتـــاريخ الخـــامس عشـــر مـــن مـــايو  )٢٥(النظاميـــة الجـــزء الجن
٬ انتقلت السيادة الفعلية في المنـاطق التـي سـيطرت عليهـا هـذه القـوات م١٩٤٨

ولكـن كيـف مارسـت . فاقية الهدنةإلى مصر٬ أو بقيت في حوزتها بعد توقيع ات
ــــك مــــع الذاتيــــة  اإلدارة المصــــرية ســــيادتها فــــي قطــــاع غــــزة؟ وهــــل تعــــارض ذل
الخاصـــة للقطـــاع؟ وبمعنـــي آخـــر يمكـــن النظـــر إلـــى هـــذا الســـؤال المـــزدوج مـــن 
ناحيتين األولي الممارسة المصرية الفعلية للسيادة في القطاع٬ والثانيـة الجهـود 

  .ة الفلسطينية للقطاع أو طمسهاالمصرية في الحفاظ علي الهوي

اإلســرائيلية٬ وبعــد رحيــل -بعــد توقيــع الهدنــة المصــريةو والحاصــل أنــه     
والهيئـــة العربيـــة العليـــا إلـــى القـــاهرة٬ أصـــبحت اإلدارة  ٬حكومـــة عمـــوم فلســـطين

 ىالمصــرية هــي المســئولة شــكًال وموضــوعًا عــن كــل شــئ فــي القطــاع ٬ وتجلــ
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ـــــواحي السياســـــ ـــــك فـــــي تحكمهـــــا فـــــي الن ـــــة والقانونيـــــة والدســـــتورية ذل ية واألمني
  .واالقتصادية والتنموية 

وفــي هــذا الخصــوص مارســت الحكومــة المصــرية كافــة الصــالحيات 
في تحديد الوضع الدستوري والقانوني لقطـاع غـزة٬ فعـالوة علـي قيامهـا بتعيـين 

: الوضـــع الدســـتوري والقـــانوني لـــه تحـــاكم إداري عـــام٬ أصـــدرت قـــانونين حـــدد
ــــوزراء م١٩٥٥لســــنة  ٢٥٥ر رقــــم أولهمــــا القــــرا ــــس ال ٬ الــــذي صــــدر عــــن مجل

٬ القاضـــي بإصـــدار القــانون األساســـي للمنطقـــة )٢٦(م١٩٥٥المصــري فـــي مــايو
الواقعــة تحــت رقابــة القــوات المصــرية فــي فلســطين٬ وثانيهمــا النظــام الدســتوري 

مـــارس  ٥لقطـــاع غـــزة٬ الصـــادر عـــن رئـــيس الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة فـــي 
هــــذين القــــرارين حــــددت الســــلطات فــــي القطــــاع٬ فالســــلطة وفــــي . )٢٧(م١٩٦٢

التنفيذيـة يتوالهـا الحــاكم اإلداري العـام مــع المجلـس التنفيـذي٬ أمــا الحـاكم العــام 
يــتم تعيينــه بقــرار مــن أعلــى الســلطات فــي الحكومــة المصــرية وقبــل أن يباشــر 
ـــة فـــي مصـــر٬ ومـــن مهامـــه  ـــه٬ يـــدلى بيمـــين القســـم تجـــاه رئـــيس الجمهوري عمل

علــــــى القــــــوانين وٕاصــــــدارها٬ وٕاعــــــالن األحكــــــام العرفيــــــة وٕالغاؤهــــــا٬  التصــــــديق
والتصـــديق علـــى األحكـــام الصـــادرة عـــن المحـــاكم العســـكرية٬ ولـــه حـــق إلغـــاء 

التـــي تصـــدرها المحـــاكم فـــي القطـــاع أو تخفيفهـــا٬ ولـــه الحـــق فـــي حـــل  العقوبـــة
ـــين مجـــالس أو لجـــان  ـــدة وتعي ـــات جدي ـــديات والقـــرى وٕاجـــراء انتخاب مجـــالس البل

  . )٢٨(لها

أما المجلس التنفيذي٬ فيؤلف من الحـاكم اإلداري العـام رئيسـًا٬ ونائبـه 
ومـــديري اإلدارات ) يعـــين النائـــب بقـــرار مـــن وزيـــر الحربيـــة المصـــرية(ن وجـــد إ
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الـذين يعينـون بقـرار مـن ) لـخإ...الصـحة والتعلـيم والبلـديات واألشـغال(التنفيذيـة 
  . )٢٩(وزير الحربية المصرية أعضاء

لســلطة التشــريعية فتتكــون مــن الحــاكم العــام رئيســًا وأعضــاء المجلــس أمــا ا    
ـــس التنفيـــذي أعضـــاء٬  ـــين والمعينـــين مـــن قبـــل المجل ـــذي وبعـــض المنتخب التنفي
ويتكــون بــذلك مــا يســمي بــالمجلس  التشــريعي الــذي ينعقــد بــدعوة مــن الحــاكم 

لـس العام وينفض بأمر منه٬ وال يصدر قانون في قطاع غـزة٬ إال إذا أقـره المج
وعلــى أثــر ذلــك اســتفاد عــدد مــن .  )٣٠(التشــريعي٬ وصــدق عليــه الحــاكم العــام

أعضاء المجلس التشريعي من هذه الصبغة الدستورية٬ باتجـاه تكـريس وتثبيـت 
برزهـا٬ اعتبـار أالتجربة٬ وبالتالي االنطالق منها لتثبيت جملة مبادئ ومفاهيم٬ 

كمـا لــه حـق الحصــول  ٬قطـاع غـزة وطنــًا لكـل فلسـطيني ولــه حـق اإلقامــة  فيـه
  . )٣١(علي جنسيته

أمـا السـلطة القضـائية فكانـت تتكـون مـن المحكمـة العليـا فـي القطـاع٬       
السلطات في الحكومة المصـرية٬ ويوجـد  ىالتي كان يتم تعيين رئيسها من أعل

بهــا عـــدد كـــاف مــن األعضـــاء يعينـــون مــن قبـــل وزيـــر الحربيــة٬ ويقســـم رئـــيس 
قبــــل مباشــــرة مهامــــه أمــــام رئــــيس الجمهوريــــة٬ أمــــا  المحكمــــة اليمــــين القانونيــــة

وتشـكل المحـاكم العســكرية  ٬)٣٢(األعضـاء فيـؤدون اليمــين أمـام رئـيس المحكمــة
في القطـاع بقـرار مـن الحـاكم العـام٬ للفصـل فـي الجـرائم التـي تمـس األمـن فـي 
الــداخل والخــارج٬ أمــن القــوات العســكرية المصــرية وســالمتها٬ والحكــم الصــادر 

مة عسكرية باإلعدام ال ينفذ إال بعد التصديق عليه من قبـل وزيـر من أي محك
  .)٣٣(الحربية المصري
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ى إدارة تنميتــه٬ مــن خــالل وقــد ســيطرت اإلدارة المصــرية فــي غــزة علــ
في مختلـف األنشـطة االقتصـادية والسياسـية والقانونيـة الخاصـة بـذلك٬ تحكمها 

صــري٬ حســب القــانون مــن قبــل وزيــر الحربيــة الم فميزانيــة القطــاع كانــت تقــر
ومـن ناحيـة  .ثم بعـد ذلـك سـمح للحـاكم العـام أن يعـد مشـروعها٬  )٣٤(األساسي

أخـــرى فـــإن ديـــوان المحاســـبة فـــي مصـــر هـــو الـــذي يخـــتص بمراقبـــة حســـابات 
بـــــذلك إلـــــى أعلـــــى  اإلدارة فـــــي قطـــــاع غـــــزة٬ وميزانيـــــة القطـــــاع٬ ويقـــــدم تقريـــــراً 
نــت العملــة القانونيــة المســتويات فــي مصــر٬ فضــال عــن أن العملــة المصــرية كا

   .)٣٥(المسموح تداولها في القطاع

إن جهـــود اإلدارة المصـــرية للحفـــاظ وٕابـــراز ذاتيـــة خاصـــة لقطـــاع غـــزة 
تعلـــن عــــن حقيقتهــــا مـــن اإلبقــــاء علــــى القـــوانين الفلســــطينية الصــــادرة بمرســــوم 

٬ وبــدون أن يخــالف ذلــك مــا جــاء )٣٦(كمــا هــيم ١٩٢٢دســتور فلســطين لســنة 
والنظـام الدسـتوري  م١٩٥٥٬قانون األساسي الصـادر عـام من أحكام كل من ال

كــدان ؤ ت فتــوتينكــذلك أصــدر مجلــس الدولــة المصــري . م١٩٦٢الصــادر لعــام 
٬ الفتــوى األولــي تحمــل )٣٧(الذاتيــة الخاصــة لقطــاع غــزة٬ وانفصــاله عــن مصــر

 أن قطــاع غــزة منفصــل انفصــاالً "٬ وتؤكــد علــى م٦/٨/١٩٥٨بتــاريخ ١٧١رقــم 
كليــًا عــن دولــة مصــر مــن جميــع النــواحي التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية٬ وال 
 ايعتبــر إنفــراد بعــض رجــال الحكومــة المصــرية بــبعض الســلطات الثالثــة إهــدار 

لهــذا الكيــان الــذاتي للقطــاع مــن الواجهــة الدوليــة٬ بــل هــو مظهــر مــن مظــاهر 
مـة لتحقيـق الغايـة حق الدولة صاحبة اإلشراف فـي تـأمين وسـائلها وقوتهـا الالز 

أمـا الفتـوى الثانيـة فتحمــل ٬ "التـي تقـرر مـن اجلهـا إشـرافها علــى الدولـة األخـرى
ومرســـلة إلـــى إدارة الحـــاكم العـــام لقطـــاع غـــزة بـــالرقم المسلســـل  ٣/١/٤٨١رقـــم 
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أن قطــاع غــزة مــا هــو إال جــزء مــن دولــة "٬ وتؤكــد م٣/٣/١٩٦٧بتــاريخ  ٣٨٧
عب يتمثــل فــي الســلطات الثالثــة٬ فلســطين٬ تتــوافر لــه مقومــات الدولــة٬ مــن شــ

التنفيذيــة والتشــريعية والقضــائية٬ التــي تقــوم علــى شــئون قطــاع غــزة٬ وال تغيــر 
مــن ذلــك بعــض النصــوص الــواردة فــي النظــام الدســتوري٬ والتــي أشــارت إلــى 

االختصاصات المقـررة لـرئيس جمهوريـة مصـر٬ ووزيـر دفاعهـا٬ إذ أنهـا  بعض
ــــ قائمــــة ــــوات أســــاس خضــــوع هــــذا الجــــزء مــــ ىعل ــــة الق ن أرض فلســــطين لرقاب

المســــلحة المصــــرية٬ بالكيفيــــة الــــواردة بقــــرار اللجنــــة السياســــية لجامعــــة الــــدول 
  . )٣٨(العربية

فـــي أثنـــاء  ومـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد أصـــدرت الحكومـــة المصـــرية بيانـــاً 
٬ أعلنـت فيـه م١٩٥٧مناقشة فكرة تدويل القطـاع فـي األمـم المتحـدة أوائـل عـام 

لإلرادة المصرية لنظام الوصاية حتى يوضـع تحـت  عاً أن القطاع لم يكن خاض
إدارة األمـــم المتحـــدة ألن طبيعـــة اإلدارة المصـــرية لـــه تختلـــف كثيـــرًا عـــن نظـــام 
الوصــاية الــذي جــاء بــه ميثــاق األمــم المتحــدة لــبعض األقطــار غيــر المســتقلة٬ 

  .)٣٩(والذي يتم بموجبه تعيين دول لتكون وصية على تلك األقطار

 ارة المصــــرية للشخصــــية الفلســــطينية فــــي أن تجــــدكمــــا ســــمحت اإلد
ممـا كـان  بدرجـة أكبـر كثيـراً  م١٩٦٢في النظام الدستوري الصـادر لعـام  نفسها

٬ فقــد نصــت ديباجــه م١٩٥٥عليــه الحــال فــي القــانون األساســي الصــادر العــام 
الــوطن  مــنالنظــام الدســتوري علــى أن فلســطين جــزء عزيــز ال يمكــن أن يتجــزأ 

  .)٤٠(رب أحرار من صميم األمة العربية الحرة المجيدةالعربي٬ وأهلها ع
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كما اعتبرت الديباجة أن النظام الدستوري جـاء مسـايرا آلمـال الشـعب 
ــ. وأهدافــه الفلســطيني مــن النظــام الدســتوري علــى أن  ىكمــا نصــت المــادة األول

قطاع غزة جزء ال يتجزأ من أرض فلسطين وشـعبها جـزء ال يتجـزأ مـن "منطقة 
يشــكل الفلســطينيون فــي قطــاع غــزة "٬ وأقــرت المــادة الثانيــة أنــه "يــةاألمــة العرب

اتحـــادًا قوميـــًا يضـــم الفلســـطينيين أينمـــا كـــانوا٬ هدفـــه األســـمى العمـــل المشـــترك 
علـــى اســـترداد األرض المغتصـــبة مـــن فلســـطين والمســـاهمة فـــي تحقيـــق رســـالة 

كمـــــا أبـــــرز النظـــــام الدســـــتوري لقطـــــاع غـــــزة الشخصـــــية . )٤١(القوميـــــة العربيـــــة
الفلســـطينية فـــي القســـم الـــذي يلقيـــه الحـــاكم العـــام أمـــام رئـــيس الجمهوريـــة٬ فقـــد 

أن "عبـــارة  )٤٢(مـــا كـــان عليـــه فـــي القـــانون األساســـيعالوةعلـــى أضـــيفت إليـــه 
باســم "كــذلك أضــيفت عبــارة " أراعــي مصــالح الشــعب الفلســطيني رعايــة كاملــة

حـــاكم عنـــد تطـــرق النظـــام الدســـتوري إلـــى اختصـــاص ال )٤٣(الشـــعب الفلســـطيني
  . وانينالعام في التصديق على الق

كما نـص النظـام الدسـتوري علـى زيـادة عـدد األعضـاء المنتخبـين فـي 
كـــذلك . وذلـــك لمشـــاركة أهـــالي القطـــاع فـــي اتخـــاذ القـــرار٬ المجلـــس التشـــريعي

عــدم  ىأضــيفت مــادة فيــه لــم تكــن موجــودة فــي القــانون األساســي٬ نصــت علــ
لتشــــريعي٬ إال بقـــــرار مـــــن جــــواز إســـــقاط عضــــوية أي عضـــــو مــــن المجلـــــس ا

اقتـراح الـرئيس أو عشـرة أعضـاء٬  ىالمجلس بأغلبيـة ثلثـي أعضـائه٬ وبنـاء علـ
  . )٤٤(فقد العضو الثقة واالعتبار٬ أو أخل بواجبات وظيفته اوذلك إذ

ـــى ويضـــاف  ـــة القطـــاع بموافقـــة ربـــط هـــذا ال النظـــام الدســـتوري  ميزاني
يربطهـا بموافقـة وزيـر الحربيـة المجلس التشريعي٬ بينمـا كـان القـانون األساسـي 

كمـــــا ربـــــط صـــــالحيته لحـــــين صـــــدور الدســـــتور الـــــدائم لدولـــــة . )٤٥(المصـــــري



- ۲٤ - 
 

أدخلـــت الحكومـــة المصـــرية تعـــديالت  م١٩٦٤وفـــي أواخـــر عـــام  )٤٦(.فلســـطين
مــادة منهــا  ٬٩٦ حيــث جــاء الدســتور الجديــد فــي م١٩٦٢جديــدة علــى دســتور 

٬ فلقـد ألحقـت كلمـة فلسـطين األبواب المختلفة للدستورجمعتها مادة جديدة  ٢٢
في كل مكان كان يرد به تعبيـر قطـاع غـزة٬ تأكيـدًا لهويـة القطـاع ٬ كمـا نـص 

وأنـــه ال يجـــوز إبعـــاد فلســـطيني أو ) التحريـــر واجـــب مقــدس(الدســتور علـــى أن 
كمــا . منعـه مـن دخـول قطـاع غـزة إال بقـانون٬ وٕان إنشـاء النقابـات حـق مكفـول

إلجبــاري٬ وحصــر الســلطة التشــريعية فــي نــص الدســتور الجديــد علــى التجنيــد ا
قطاع غزة بالمجلس التشريعي فقط٬ علمًا بأن السـلطة التشـريعية كانـت للحـاكم 

ويؤكـــــد هـــــذا  )٤٧(م١٩٦٢اإلداري العـــــام وللمجلـــــس التشـــــريعي حســـــب دســـــتور 
التعــديل علــى الكيانيــة الفلســطينية والــدور الفلســطيني لقطــاع غــزة٬ ويعــد دعــوه 

قــدر كبيــر مــن االســتقاللية فــي  ىالقطــاع علــ صــريحة وواضــحة لكــي يحصــل
إدارة شـــئونه بحيـــث ال يبقـــي مـــن اإلدارة المصـــرية إال شـــخص الحـــاكم اإلداري 

   .العام

الشـعب الفلسـطيني إلـى الوجـود المصـري واإلدارة المصـرية فـي نظر  
حلـــول الفرصـــة المالئمـــة إلـــي حـــين القطـــاع٬ علـــى أنهـــا مجـــرد وجـــود مؤقـــت٬ 

وأنـه حمايـة للقطـاع مـن التوسـع اإلسـرائيلي٬ وخاصـة  الستعادة كامل فلسطين٬
ــــداءات اإلســــرائيلية٬ ولتطــــوير القطــــاع وحشــــد قــــواه ــــه ليــــوم  بعــــد االعت وٕامكانات

المعركــة مــع إســرائيل٬ ومــن ثــم فقــد نظــروا إلــى اإلدارة المصــرية كســلطة عليــا٬ 
   .)٤٨(وطالبوها بمطالب سياسية ذات أفق وطني

للقطــاع تحــت اإلدارة المصــرية٬ مــن واقــع محــددات الوضــع القــانوني 
والتــي تمثلــت فــي موافقــة عربيــة علــى بقــاء القطــاع فــي حــوزة اإلدارة المصــرية 



- ۲٥ - 
 

كوديعـة إلـى حــين تحريـر فلسـطين٬ وموافقــة دوليـة علـى وجــود هـذه اإلدارة إلــى 
حــــين حــــل القضــــية الفلســــطينية٬ مــــن جانــــب٬ وفــــي ممارســــة اإلدارة المصــــرية 

مــع عملهــا فــي الوقــت عينــه علــى الحفــاظ  لمظــاهر الســيادة كافــة فــي القطــاع٬
علـي تنميــة أوضـاع ذاتيــة خاصـة للقطــاع٬ مــن جانـب ثــان٬ أو فـي قبــول أبنــاء 
القطــاع المشـــروط بـــالوجود المصــري٬ إلـــى حـــين تحريــر فلســـطين والعـــودة مـــن 

  .جانب آخر

لقـــانوني لقطـــاع غـــزة تحـــت اإلدارة المصـــرية٬ اويمكـــن القـــول أن الوضـــع      
من أنواع الحكم كخطوة ليس علـي طريـق اسـتقالل القطـاع كان يتمثل في نوع 

كوحـــدة سياســـة مســـتقلة٬ وٕانمـــا كمرحلـــة مؤقتـــة لتعبئـــة القطـــاع وحشـــد قـــواه فـــي 
سبيل خدمة هدف تحرير فلسـطين أو علـى األقـل فـي سـبيل إقامـة دولـة عربيـة 
علــى جــزء مــن أرض فلســطين حســب مشــروع التقســيم الصــادر عــن الجمعيـــة 

ـــة فريـــدة مـــن  م١٩٤٧العامـــة العـــام  ـــذلك يمثـــل حال أو مـــا فـــي مســـتواه٬ وهـــو ب
وهنـا تثـار مسـألة ٬ الحاالت التي امتدت فيها سيادة دولة علي إقليم دولة أخـرى

  السيادة على القطاع تحت اإلدارة المصرية ٬ فلمن كانت السيادة؟

النظريــة المعاصــرة فــي الســيادة٬ والتــي تــربط فــي أحــد أبعادهــا بــين إن 
وبــين مفهــوم حــق تقريــر المصــير٬ فــإن الســيادة فــي قطــاع غــزة مفهــوم الســيادة 

ن مارســــتها مصــــر فعــــًال إال أنهــــا تكمــــن فــــي إدارة إ تحــــت اإلدارة المصــــرية٬ و 
أبنائه٬ ويتضح هذا إذا ما أخذنا في االعتبار أن ممارسة مصر لكافـة مظـاهر 
الســيادة فــي القطــاع ٬ مــن الناحيــة الفعليــة مــا هــو إال مظهــر مــن مظــاهر حــق 

ولة صاحبة اإلشراف في تأمين وسائلها وقواتها الالزمـة لتحقيـق الغايـة التـي الد
٬ وهــي هنـــا حمايــة أوضــاع القطـــاع٬ )علــى القطــاع(إشـــرافها  تقــرر مــن أجلهــا
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وٕاذا أخـــذنا بكـــل هـــذا . )٤٩(وتطـــوير إمكانياتـــه لتحقيـــق أهدافـــه الوطنيـــة القوميـــة
هر الســيادة كافــة وذاك ٬ يمكــن القــول أن اإلدارة المصــرية كانــت تمــارس مظــا

فــي القطــاع نيابــة عــن أبنــاء القطــاع الــذين قبلــوا بــذلك الوضــع٬ ومــن ثــم فــإن 
منقوصــة الســيادة٬ ) دوليــة(القطــاع كــان تحــت اإلدارة المصــرية وحــدة سياســية 

ـــــة المتعلقـــــة  تقـــــوم الحكومـــــة المصـــــرية بتمثيلهـــــا فـــــي عالقـــــة المســـــئولية الدولي
  .بالقطاع

  

  :المصرية اإلدارةي ظل األوضاع االقتصادية في القطاع ف

اعتبـار أنـه وحـدة مسـتقلة تمامـًا  ىأدار المصريون اقتصاد القطاع علـ
عن االقتصـاد  المصـري ٬ وتميـز اقتصـاد القطـاع خـالل فتـرة اإلدارة المصـرية 

وكانــت . التــوازن بــين وفــرة المصــادر البشــرية ونــدرة المصــادر الماديــة بــاختالل
 .شـبه كامـل أصـابها انهيـار ٬حيـثالبنية االقتصادية التحتية فـي القطـاع هشـة 

ـــــة عـــــام  ـــــى الصـــــعيدين  م١٩٤٨فبعـــــد نكب ـــــوي عل ـــــر بني تعـــــرض القطـــــاع لتغي
لــف الجــئ فلســطيني خــالل عــام أ٢٠٠حيــث لجــأ إليــه ٬االجتمــاعي والســكاني 

مــن مــوارده  اكبيــر  اكــذلك فقــد القطــاع جــزء٬ )٥٠(أقــام غــالبيتهم فــي العــراءواحــد 
كــذلك ٬ راضــيهم أمــن % ٨٠كثــر مــن أحيــث فقــد كبــار المالكــين  ٬االقتصــادية

هلــه فـي تلــك الفتــرة أعـاش ٬ حيــث لـم يكــن هنـاك أســواق حقيقيـة داخــل القطـاع 
فـي العقـد ٬ ومع ذلك فإن الوضع االقتصـادي )٥١(حالة من البؤس واليأس معًا 

كــان قــد تحســن تحســنا قلــيال٬ إذ أنــتج التعلــيم الواســع  م١٩٦٧الــذي ســبق عــام 
ــيج والســعودية٬ وقــام العــاملون فــي الخــارج بإرســال   مــوارد بشــرية ألقطــار الخل
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التحــويالت النقديــة التــي اســتخدمت فــي استصــالح األراضــي والتجــارة الداخليــة 
اعــــي وخاصــــة فــــي قطــــاع وأعمــــال البنــــاء٬ ونتيجــــة لــــذلك اتســــع النشــــاط الزر 

  .)٥٢(الحمضيات

٬ ومــا تبعهــا مــن دخــول االحــتالل م١٩٥٦عــام  وخــالل حملــة ســيناء
الصهيوني األول لغزة٬ حطم جيشها بعض البنية التحتية في القطاع٬ بما فيهـا 

لالنســــــحاب فــــــي ) إســــــرائيل(منشــــــآت األمــــــم المتحــــــدة٬ لكــــــن بعــــــد اضــــــطرار 
إلـى نشـاط اقتصـادي  ىأدورجوع الحكم المصري لقطـاع غـزة٬  م١٩٥٧٬مارس

مــــن ناحيــــة أخــــرى فــــإن  ٬حــــل محــــل موضــــوع معالجــــة األزمــــة للعقــــد الســــابق
غير الناجحـة إلعـادة تأهيـل الالجئـين وٕاعـادة إسـكانهم٬ أدت  األونروامحاوالت 

والخــــدمات التعليميــــة  اإلغاثــــةإلــــى منــــع أي دور اقتصــــادي حقيقــــي لهــــا غيــــر 
  .)٥٣(الرئيسياألونروا والصحية٬ والتي أصبحت مجال 

وكذلك فإن المناخ السياسي المشحون بـين مصـر والـدول العربيـة مـن 
بمصــر  ىأد م١٩٥٧مــن ناحيــة أخــرى٬ بعــد عــام  الكيــان الصــهيونيو  ٬ ناحيــة

 تركــــت البــــاب مفتوحــــاً  م١٩٥٩ففــــي عــــام  .لتغييــــر سياســــتها فــــي قطــــاع غــــزة
برنــامج  حيــث بــدأت اإلدارة المصــرية بتكثيــف٬  )٥٤(لسياســة اقتصــادية تحرريــة

تشـجير واستصـالح  :مثـل ٬من المشاريع تضمنت عدداً  ٬التنمية في قطاع غزة
األراضــي الحكوميــة غيــر المنتجــة٬ وبنــاء الطــرق ومينــاء صــغير٬ والمــدارس٬ 
وتوزيــــع األراضــــي فــــي منطقــــة رفــــح٬ وتوســــيع الصــــناعات الصــــغيرة المهتمــــة 

  .)٥٥(التقليدية بصناعة الطعام والصناعات
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االقتصــــادية المــــؤثرة فــــي الناحيــــة االجتماعيــــة ومــــن أهــــم القطاعــــات 
  ).الزراعة والصناعة والتجارة والبناء والخدمات( :هي ٬لسكان قطاع غزة

  :الزراعة -١
نشــاط االقتصــادي الــرئيس٬ هــي ال م١٩٦٧-١٩٤٨كانــت الزراعــة بــين        

مــن  بــأكثر صــادراته  تالقطــاع الزراعــي ثلــث قــوة العمــل٬ وســاهموقــد وظــف 
وشـــكلت مســـاحة األراضـــي المزروعـــة عـــام . )٥٦(الصـــادرات مـــن مجمـــل% ٩٠

مــن المســاحة % ٧٥مــن إجمــال القطــاع ومــا نســبته % ٤٣مــا نســبته  م١٩٥٨
بلغـــــت  م١٩٦٠-٬١٩٥٩وفـــــي عـــــام )٥٧(الكليـــــة لألراضـــــي الصـــــالحة للزراعـــــة

 ١.٥ألـــف دونـــم٬ أعطـــت محصـــوًال قيمتـــه  ١٤٢مســـاحة األراضـــي المزروعـــة 
شــــــكلت مســــــاحة األراضــــــي  م٬١٩٦٦ وفــــــي عــــــام )٥٨(مليــــــون جنيــــــه مصــــــري

ــــم مــــن مجمــــل مســــاحة األراضــــي ١٧٠٣٠٠و % ٥٢.١المزروعــــة نســــبة  دون
 .)٥٩(المروية

صغيرة٬ ففي عام  توعلى أي حال فإن القاعدة الزراعية الجديدة كان
مصدر ك افقط من كل األسر في غزة تملك أرض% ١٤مثال كان  م١٩٦٦

أيدي العائالت قطاع غزة مركزة في  من أرض% ٢٠للدخل٬ حيث كان 
 ٬٣٠ ويبلغ عدد هذه العائالت حوالي )٦٠(الثرية ومكرسه إلنتاج الحمضيات

عائلة متنفذة تاريخيا في القطاع ٬ ومن المعروف أن هذه الطبقة استحوذت 
ألف دونم مجموعة األراضي  ١٧٥ألف دونم من أصل  ٥٠على حوالي 

  .)٦١(الزراعية في تلك الفترة
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الزراعيـة فـي قطـاع غـزة٬ فـإن الحكومـة المصـرية ورغم قلـة األراضـي 
شـــجعت زيـــادة اإلنتـــاج فـــي منـــاطق كانـــت مـــا تـــزال تحـــت اإلصـــالح وتوســـيع 

لألراضــي الصــالحة  ااألراضــي الزراعيــة٬ وقــد أجــرت الحكومــة المصــرية مســح
للفالحــة ولمصــادر الميــاه٬ ونفــذت مشــاريع لكــي تحمــي األرض الزراعيــة ضــد 

ونـــتج عـــن هـــذه اإلجـــراءات . )٦٢(البيئيـــة األخـــرى تـــأثيرات الريـــاح واالعتـــداءات
٬ مـــن م١٩٦٦-١٩٥٩زيــادة النســـبة اإلجماليـــة للمنـــاطق الزراعيــة بـــين عـــامي 

دونـم٬ وهـذا يشـير إلـى أن اإلنتـاج الزراعـي قـد  ١٧٠٣٠٠لف دونم إلى أ ١٤٢
                          . )٦٣(% ٥٢فبلغت األراضي الزراعية م١٩٦٦تكثف في عام 

  )٦٤()١( جدول رقم

  )بالدونم(جدول بالمساحة المزروعة في قطاع غزة حسب نوع الزراعة 

  ١٩٦٦  ١٩٦٤  ١٩٦١  ١٩٥٤  النوع
إجمـــــــــــــــــــالي 

  المساحة
٣٦٢٧٥٦  ٣٦٢٧٥٦  ٣٦٢٧٥٦  ٣٦٢٧٥٦  

المســـــــــــــــاحة 
  المزروعة

١٧٠٢٥٥  ١٦٨٩٣٣  ١٣٧٠٣٨  ١٠٥٨٠٠  

نســــــــــــــــــــبتها 
  المئوية

٥٢.١  %٥١.٧  %٤١.٩  %٣٢.٣٧%  

أراضــــي غيــــر 
  -  ٧٢١٧٠  ٧٥٥٥٧  ٦٩٢٠٠  مروية

نســــــــــــــــــــبتها 
  المئوية

٤٢.٧  %٥٥.١  %٦٥.٤%  -  

  -  ٢٩٠٦٨  ٢٨٢٠٢  ١٢٩٠٠فواكهــــه عــــدا 



- ۳۰ - 
 

  الحمضيات
نســــــــــــــــــــبتها 

  المئوية
١٧.٢  %٢٠.٥  %١٢.١%  -  

  -  ١٩١٠  ٩٥٧٠  ١٧٥٠٠  خضار مروية
نســــــــــــــــــــبتها 

  المئوية
١.١  %٦.٩  %١٦.٥%  -  

  ٦٨٠٠٠  ٦٠٤٣٥  ٢٠٩٠٩  ٦٢٠٠  حمضيات
نســــــــــــــــــــبتها 

  المئوية
٤٠  %٣٥.٧  %١٥.٢  %٥.٨%  

  -  ٥٣٥٠  ٢٨٠٠  -  مواصى
نســــــــــــــــــــبتها 

  المئوية
-  ٣.١  %٢%  -  

آبـــــــار ميـــــــاه 
  تعمل بموتور

-  ٧٣٥  ٤٧٧  -  

إجمـــالي آبـــار 
المياه بموتور 
  وبدون موتور

-  ٨٦١  ٨٠٣  -  

  

الزراعـــي الرئيســـي فـــي قطـــاع غـــزة منـــذ عـــام المنـــتج كانـــت الحمضـــيات هـــي 
بلغـــت المســـاحة المزروعـــة بأشـــجار الحمضـــيات  م٬١٩٦٠ وفـــي عـــام م١٩٤٨

طـن وبلغـت قيمـة الـدخل النـاجم عـن  ٢.٦ألف دونم٬ أنـتج كـل دونـم منهـا  ١٦
بلغـت  م١٩٦١وفـي عـام . )٦٥(ألف جنيه مصري ٨٢٠تسوق هذه الحمضيات 

بشــكل  م١٩٦٦ألــف  دونــم ازدادت عــام  ٢١األراضـي المزروعــة بالحمضــيات 
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بح قطـــاع غـــزة يعتمـــد علـــى محصـــول ألـــف دونـــم٬ وأصـــ ٦٨كبيـــر لتصـــل إلـــى 
واحــد٬ وقــد ســاعدت التحــويالت النقديــة إلــى القطــاع علــى التوســع فــي زراعــة 

  . )٦٦(الحمضيات

مـــــن إجمـــــالي % ٧٠.٥وقـــــد ارتفـــــع مســـــتوى صـــــادرات الحمضـــــيات 
ــــي عــــام   ــــى  م١٩٥٤الصــــادرات ف مــــن إجمــــالي الصــــادرات عــــام % ٨٩.٤إل

  .)٦٧(قد صاحبته زيادة في رأس المال م١٩٦٦

شــجع إنتــاج الحمضــيات زيــادة اســتخدام الميــاه٬ فقــد بلــغ مســتوي وقــد 
مليــون متــر مكعــب ســنويا٬ وقــد  ١٠٠اســتهالك الميــاه فــي زراعــة غــزة حــوالي 

كانت نفس النسـبة المسـتهلكة فـي الضـفة٬ بـرغم أن المنطقـة الصـالحة للزراعـة 
  .)٦٨(مرات العشرات بفي الضفة تبلغ أكثر من قطاع غزة 

اعــة الحمضــيات أحــد أســباب تحســن الظــروف وكــان التوســع فــي زر  
االقتصــــادية فــــي منتصــــف الســــبعينات٬ فقــــد بــــدأت أشــــجار الحمضــــيات التــــي 
غرســت فــي الســتينات تثمــر فــي العقــد الثــاني٬ ولكــن مســاحة األراضــي الكليــة 

  .)٦٩( *م١٩٦٧ألف دونم عشية حرب  ٧٠المزروعة بالحمضيات تدنت من 

ل الواحـــد٬ فقـــد كـــان أن غـــزة أصـــبحت ذات اقتصـــاد المحصـــو رغـــم  
هناك محاصيل أخرى ثانوية تزرع وتسوق٬ من ذلك الخضـار والقمـح والشـعير 

 )٧٠(٬ ولـم تكـن تفـي فـي معظـم األحـوال باالحتياجـات المحليـةم١٩٦٧قبل عام 
ـــــت مســـــاحة األراضـــــي المزروعـــــة بالخضـــــروات عـــــام  حـــــوالي  م١٩٥٤إذ كان

وانخفضـت . )٧١(دونـم٩٥٧٠إلى حوالي  م١٩٦١دونم ٬ انخفضت عام١٧٥٠٠
مـــن % ٦٥.٤نســبة األراضـــي المزروعـــة بـــالحبوب والخضــروات البصـــلية مـــن 
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 م١٩٦٤عـــــام %  ٤٢.٧م ٬ إلـــــى ١٩٥٤إجمـــــالي المســـــاحة المزروعـــــة عـــــام 
مزارعــي  ىبســبب التوســع فــي زراعــة الحمضــيات٬ وقــد عكــس ذلــك توجهــًا لــد

  .)٧٢(القطاع باالستثمار في محصول نقدي يسهل تصديره

الزراعيـة فـإن القطـاع الزراعـي كـان غيـر قـادر  تنوع المحاصـيلرغم  
علــى مواجهــة طلــب المســتهلك٬ بســبب اإلنتــاج المــنخفض والنســبة المنخفضــة 
لألراضـي الزراعيـة مقارنـة مـع حجــم السـكان المتزايـد٬ فضـال عـن أن انخفــاض 

اإلنتاج يرجع إلى األساليب المتأخرة وغير الفعالـة المسـتخدمة٬ خاصـة  ىمستو 
أساليب زراعيـة أكثـر بستثمار االوبسبب إحجام المزارعين عن  استخدام المياه٬

وكــان مقــدار المنطقــة الزراعيــة لكــل شــخص . تقــدمًا ٬ ووجــود البطالــة المقنعــة
كــــان معــــدل كــــل شــــخص مــــن األراضــــي  م١٩٦٦ففــــي عــــام  ٬ صــــغيرة جــــداً 

  .)٧٣(دونم٠.٤١الزراعية 

  :الصناعة -٢
عبـــارة عـــن ورش  م١٩٦٧كـــان قطـــاع الصـــناعة فـــي غـــزة قبـــل عـــام 

صناعية مملوكة من قبل العـاملين بهـا لسـد احتياجـات المحليـة٬ وبلغـت حصـة 
٬ واســتوعبت مــا م١٩٦٧عــام % ٤.٢الصــناعة مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي 

عامـــل٬ وكانـــت الصـــناعة الكبيـــرة هـــي تلـــك الصـــناعة ٦٠٠٠إلـــى  ٣٠٠٠بـــين 
لعــاملين انخفــض عــدد ا م١٩٦٧المحليــة المرتبطــة بالحمضــيات٬ وبعــد حــرب 

  .)٧٤(عامل٢٧٠٠في الصناعة المحلية إلى 

ويرجع تخلف الصناعة فـي قطـاع غـزة فـي ظـل اإلدارة المصـرية إلـي 
منهـــا مـــا يتعلـــق بسياســـة وٕامكانيـــات التمويـــل٬ فقطـــاع غـــزة كـــان أســـباب عـــدة٬ 
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ــم تكــن تتجــاوز فــي عــام  مبلــغ  م١٩٥٠يعــاني مــن نــدرة المــوارد الماليــة التــي ل
نصيب الفـرد ال يتجـاوز خمـس جنيهـات٬ ومـا يمكـن مليون جنيه٬ أي أن  ١.٥

اعتبارهم ممولين ٬ كانوا العتبارات عدة يبقون أموالهم في الخـارج٬ وخصوصـًا 
في السنوات األولي من عمر القطاع٬ األمـر الـذي اضـطر الحكومـة المصـرية 
فـــي حينـــه إلـــى استصـــدار مجموعـــة قـــوانين نقديـــة٬ للحـــد مـــن عمليـــات تهريـــب 

لمصــدرين علــى إعــادة قيمــة مــا يصــدرونه للخــارج إلــى داخــل العملــة٬ إلجبــار ا
  .)٧٥(قطاع غزة

تـــي أحاطـــت بقطـــاع كمـــا كانـــت الظـــروف السياســـية غيـــر المســـتقرة ال
ًا فــي تخلــف الصــناعة داخــل القطــاع ٬ فقــد لعبــت دورًا كبيــر غــزة٬ أحــد أســباب 

جعـل معظـم االسـتثمارات تنصـب علـى قطـاعي  عدم تشـجيع المسـتثمرين علـى
األراضــي  األراضــي وخصوصــاً  قيمــةالزراعــة والعقــارات٬ وقــد أدت إلــى ارتفــاع 

  . )٧٦(الصالحة للبناء

صـناعة تعتمـد  :وتنقسم الصناعة في قطاع غزة إلى ثالثة أنواع منها
ــــاً   ٬والحليــــب ٬الحبــــوب :مثــــل ٬)صــــناعة الطعــــام( علــــى المــــواد المتــــوافرة محلي

 ٬والحلويــــات ٬والمشــــروبات الخفيفــــة ٬ومصــــانع اإلســــكيمو ٬ر الزيتــــونومعاصــــ
وكـــان يوجـــد فـــي القطـــاع خمســـة (والحمضـــيات  ٬والفخـــار ٬والتبـــغ ٬والســـجائر

٬ وقــد اســتوعبت مصــانع الحمضــيات مــع شــركة  )٧٧()مصــانع حمضــيات فقــط
  .)٧٨(عامل ١٠٠تعبئة زجاجات السفن آب حوالي

ذي يعتمـد علــى المـواد الخــام المســتوردة٬ أمـا النــوع الثـاني مــن الصـناعة فهــو الــ
وٕانتـــــاج  ٬واألثـــــاث ٬واألحذيـــــة ٬الســـــجاد :مثـــــل ٬إنتـــــاج النســـــيج ىوتركـــــز علـــــ
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٬ وكانــت صــناعة النســيج األكثــر أهميــة )٧٩(وغــزل ونســيج الصــوف ٬الصــابون
حيــــث قامــــت المؤسســــات الصــــناعية عــــام  ٬فــــي قطــــاع غــــزة فــــي ذلــــك الوقــــت

حائـــك  ٬٢٠٠٠ بجهـــود )٨٠(ســـجاد بإنتـــاج أكثـــر مـــن ثلثـــي القمـــاش وال م١٩٦٠
كــــان هنــــاك  م٬١٩٥٤ وفــــي عــــام )٨١(م١٩٤٨جــــاءوا إلــــى غــــزة كالجئــــين عــــام

اســـتيراد  ىوقـــد جـــر  ٬عـــامال ٤٥نـــول ومصـــنع نســـيج الواحـــد يســـتخدم  ٢٢٠٠
بسـبب عـدم  ؛ولكن هذه الصناعة ما لبثت أن تدهورت ٬المواد الخام من مصر

وبسـبب منافسـة األقمشـة المسـتوردة ذات  ٬إمكانية استبدال األنـوال أو صـيانتها
السـوق المحلـي٬ انخفـض عـدد الحـائكين مـن   ىاألسعار المتدنية وسيطرتها علـ

كــانوا يعملــون فــي  م١٩٦٠حائــك عــام  ٦٠٠إلــى  م١٩٥٣حائــك عــام  ٢٥٠٠
نـوًال تقـوم بالعمـل عـام  ٥٠وطبقـا لمصـدر آخـر كـان هنـاك  .ورشة عمل ٥٠٠

ن نفـــس المشـــكلة بســـبب افتقـــاد الخبـــرة وواجهـــت صـــناعة الصـــابو  ٬)٨٢(م١٩٥٧
  .)٨٣(وعدم توفر المواد الخام وبسبب المنافسة الخارجية

أما النوع الثالث من الصـناعة فتتعلـق بصـيانة وتصـليح اآلالت الزراعيـة٬ ففـي 
ـــك  م١٩٥٩عـــام  ـــورش قامـــت تل ـــالغ عـــددها ال ورشـــة بتشـــغيل حـــوالي  ١٣٩الب
ورشـة تشـغل حــوالي  ٧٧٠كـان هنـاك حــوالي  م١٩٦٦عامـل٬ وفـي عــام  ٥٣٨

  .)٨٤(عامل١٧٨٢
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  )٨٥()٢(جدول رقم

باأللف  ١٩٦٠الصناعة وقوة العمل ورأس المال في قطاع غزة عام 
  الجنيهات المصرية

عدد   فرع الصناعة
  عدد العمال  الوحدات

معدل عدد 
العمال في 
الوحدة 
  الواحدة

رأس المال 
  اإلنتاج السنوي  المستثمر

  ٢٠٠  ٧٠  ١.٢  ٦٠٠  ٥٠٠  الحياكة
  -  ١٥٠  ٧٥  ٧٥  ١  تعبئة الحمضيات

  ٤٠  ٤٣.٥  ١٦  ٨  ٥  المشروبات الغازية
  ١٥  ٧  ٧.٥  ٣٠  ٤  معامل الثلج

  ١٢  ١٠  ٥.٤  ٦٥  ١٢  معاصر الزيتون
  ٢  ٤  ٣  ١٥  ٥  معاصر الحبوب
  ٤٠  ٨.٥  ٠.٨  ٣٥  ٤  السجائر والتبع

  ٨  ٥  ٣.٤  ١٧  ٤  الحلويات
  ٥٧  ٢٢  ٢.٢  ١١٠  ٥٠  المخابز واألطعمة

  ٢٠  ٤.٥  ٨.٨  ٣٥  ٤  الصابون
  ٥  ٣  ٢.٦  ٧٥  ٢٩  الفخار
  ٩٥  ٣٠  ٣.٩  ٥٦٠  ١٤٣  الورش
  ٢٥  ١٥  ١٠.٦  ٨٥  ٨  السجاد

  )مركز(٥١٩  ٣٧٢.٥  ١٤٠.٤  ١٧١٠  ٧٦٩  المجموع
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س��لع باس��تیراد ك��ل مقوماتھ��ا م��ن العلب��ة المص��انع إنت��اج اص��حاب  ق��ام كم��ا

المطبوعة أو العبوات الزجاجیة والمواد األساسیة من الخارج
 )٨٦(.  

وصــل اإلنتــاج  م١٩٦٠اإلنتــاج الصــناعي محــدودًا٬ ففــي عــام وكــان 
ــــي حــــوالي  ــــف جنيــــه مصــــري٬ وفــــي عــــام ١٩الكل ــــنم اإلنتــــاج  م١٩٦٦أل لــــم ي

وهــذه األعــداد  ٬جنيــه للشــركة الواحــدة ٦٧٥وقــد وصــل إلــى حــوالي  ٬الصــناعي
ال تظهر فقط االسـتثمارات الصـغيرة جـدا ٬ لكـن تظهـر عـدم الفعاليـة الناضـجة 

  . )٨٧(يضا في األساليب المختلفة في اإلنتاجفي اإلنتاج٬ وأ

  :التجارة -٣
اكتسب قطاع غزة أهمية تجارية لوقوعه في ملتقى ثالث طرق٬ أحـدها 
تــؤدي إلــى العقبــة جنوبــًا٬ والثانيــة إلــى دمشــق وبيــروت شــماًال٬ والثالثــة إلــى 
مصر في الجنوب الغربي٬ وقـد غـدا أسـواقه رائجـة٬ باعتبارهـا مركـز تجميـع 

منتجـات منطقتـي غـزة وبئـر السـبع٬ مـن الحمضـيات والقمـح والـذرة وتصدير 
  .   )٩١(والشعير٬ كما امتلك بعض الصناعات الصغيرة

ذات أهميــة  م١٩٦٧كانــت التجــارة الخارجيــة لقطــاع غــزة قبــل حــرب و 
واضحة٬ وكانـت الحمضـيات والمنتجـات الزراعيـة األخـرى والسـجاد المصـنوعة 

٬ أمـــا الـــواردات فكانـــت مـــن األطعمـــة الصـــادرات الرئيســـية :مـــن الصـــوف هـــي
وقـد جـاء حـوالي  .والوقود واألقمشـة ومـواد البنـاء والمضـخات والمكـائن األخـرى

ـــــــــــــواردات مـــــــــــــن مصـــــــــــــر% ٥٠ ـــــــــــــم تكـــــــــــــن واردات  ٬)٩٢(مـــــــــــــن هـــــــــــــذه ال   ول
وحســب٬ فقــد اســتفاد  ألــف نســمة ٤٠٠ قطــاع غــزة للســوق المحليــة التــي تضــم

دارة المصــرية للقطــاع اإل(العالقــة الخاصــة للقطــاع مــع مصــر  تجــار غــزة مــن
تلك العالقة التي سهلت عمليات االستيراد٬ ممـا أتـاح جـذب ) والعملة المصرية
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واألوانـي الفضـية٬ مـن أجـل إعـادة تصـديرها  سلع كمالية مثـل بطاريـات الراديـو
إلي مصر٬ ومما يوضح الحجم النسـبي لهـذا النـوع مـن التجـارة٬ ازديـاد واردات 

٬ بينمــا ازدادت م١٩٦٦ - ١٩٥٤ ية٬ بــين عــاممــر  ٣٨,١غــزة للمــواد الغذائيــة 
  . )٩٣(مرة خالل الفترة ذاتها ٦٣.٣واردات الخزف والصيني واألواني الفضية 

  )٩٤()٣(جدول رقم   

  )بالجنيه المصري(الميزان التجاري لقطاع غزة 

  العجز  الصادرات  الواردات  العام
٩٢١٣١٠  ٤٢٣٥٣٨  ١٣٤٤٨٤٨  ١٩٥٤  
٢٥٨٢٤٩٩  ٨٦١٢١٢  ٣٤٤٣٧١١  ١٩٥٩  
٢٧٨٥٨٦٥  ٩٤٥٠٥٩  ٣٧٣٠٩٢٤  ١٩٦٠  
٣٣٦٤٤٣٩  ١٠٦٧١٨٤  ٤٤٣١٦٢٣  ١٩٦١  
٣٦٥١٤٣٤  ١٢٢٣٧٥٦  ٤٨٧٥١٩٠  ١٩٦٢  
٥٤١٠٥٩١  ١٥٤٨٣٥٦  ٦٩٥٨٩٤٧  ١٩٦٣  
٥٢٧٣٠٦١  ٣٨٦٤٩٥٠  ٩١٣٨٠١١  ١٩٦٤  
٣٢٣٠٠٠٠  ٤٢٩٧٠٠٠  ١٠٦٧٠٠٠  ١٩٦٥  
٧٦٤٦٠٠٠  ٤٣٤٩٠٠٠  ١١٩٩٥٠٠٠  ١٩٦٦  
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  )٩٥()٤(رقم  جدول

  )باأللف جنيه مصري(واردات القطاع حسب مجموعات السلع 
  ١٩٦٦  ١٩٦٥  ١٩٦٤  ١٩٦٣  ١٩٦٢  ١٩٦١  ١٩٦٠  ١٩٥٩  ١٩٥٤  الصنف

  ١٧٨٠  ١٦٨٠  ١٥٦٠  ١٥٦٠  ١٢٥٠  ٩٨٨  ٩٩٦  ٩٦٧  ٤٦٦  مواد تموينية
  ٧٢٥  ٦٨٥  ٥٧٥  ٥٦٥  ٥٤٥  ٣٩٠  ٣٨٠  ٣٥٠  ١٨٩  وقود

  ٢٦٥  ٢١٥  ٢٣٠  ١٢٠  ٦٥  ١١٠  ٢٠٠  ١٧٨  ١٠٤  مواد صناعية
  ١٨٥٠  ١٧٢٠  ٦١٠  ٤٨٠  ٢٢٠  ٢١٠  ١٠٢  ٨٢  ٧  سيارات وقطع غيار

  ٣٨٠  ٢٣٠  ٢٢٠  ٢٢٠  ٢١٠  ١٥٠  ٩٧  ٧٤  ١٠  ماكينات
  ٣٧٥  ٣١٠  ١٤٥  ١٦٠  ٩٥  ٧٠  ٥٥  ٣٩  ٢٠  مواد زراعية

  ١٢٥٠  ٧٨٠  ٥٩٠  ٥٤٥  ٥٣٥  ٥٤٠  ٤٠٥  ٣٦٣  ٩٨  مواد بناء
  ١٧٥٠  ١١٢٠  ٩٥٠  ٨٧٠  ٥٧٥  ٥٥٠  ٥٦٢  ٤٧٠  ٥١  أقمشة

  ٩٠  ٥٥  ٢٥  ٧٥  ٦٥  ١٥  ٣٥  ٢٩  ٥  أدوات صحية
  ٧٦٠  ٧٩٠  ٧٥٠  ٥٤٥  ١٥٠  ٣٠  ٢٢  ١٨  ١٢  أدوات منزلية وصيني وفضيات

نثريــــــات وخــــــردوات وكماليــــــات 
  وأجهزة كهربائية

٢٧٧٠  ٢٩٩٩  ٣٤١٣  ١٧٦٠  ١٠٤٠  ٨٨٧  ١٩٥  ١٣٩  ١٨  

  

ف��ي مص��ر ولیبی��ا وس��وریا ولبن��ان وش��رق أوروب��ا  جدی��دةالس��واق األكم��ا أن 

 ٬ومس�توي الص�ادرات ٬الحمض�یاتحمضیات القطاع رفع إنت�اج ل وسنغافورة
وأثرت طبقة التجار

 )٩٦(.  
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  )٩٧()٥(جدول رقم                            

  )بالجنيه المصري(إجمالي الصادرات من الحمضيات 

  العام
إجمالي 
  الصادرات

  الحمضيات
نسبة 

  الحمضيات
صادرات 

  أخرى
  نسبة

٢٩.٥٢  ١٢٤٩٨١  %٧٠.٤٨  ٢٨٨٥٥٧  ٤٢٣٥٣٨  ١٩٥٤%  
٢١.٨٢  ١٨٧٨٧٧  %٧٨.١٨  ٦٧٣٣٣٥  ٨٦١٢١٢  ١٩٥٩%  
٢٢.٨  ٢١٥٤٢١  %٧٧.٢٠  ٧٢٩٦٣٨  ٩٤٥٠١٥٩  ١٩٦٠%  
٢٣.٦  ٢٢٦١٨٤  %٧٦.٤  ٨٤١٠٠٠  ١٠٦٧١٨٤  ١٩٦١%  
١٨.١  ٢١٧٧٥٦  %٨١.٩  ١٠٠٦٠٠٠  ١٢٢٣٧٥٦  ١٩٦٢%  
٨.٤٤  ١٧٣٣٥٦  %٨٨.٨  ١٣٧٥٠٠٠  ١٥٤٨٣٥٦  ١٩٦٣%  
٨.٢٨  ٣١٩٩٥٠  %٩١.٣٢  ٣٥٤٥٠٠٠  ٣٨٦٤٩٥٠  ١٩٦٤%  
١٠.٩٩  ٤٧٢٠٠٠  %٨٩.٠١  ٣٨٢٥٠٠٠  ٤٢٩٧٠٠٠  ١٩٦٥%  
١٠.٦٣  ٤٦٢٠٠٠  %٨٩.٣٧  ٣٨٨٧٠٠٠  ٤٣٤٩٠٠٠  ١٩٦٦%  

  

قيمـــة صـــادرات الحمضـــيات إزاء الصـــادرات األخـــرى ) ٥(يوضـــح جـــدول رقـــم 
مجمـوع صـادرت من % ٧٠لبعض السنوات٬ فقد شكلت صادرات الحمضيات 

٬ وتعتبـــر هيمنـــة م١٩٦٦عـــام % ٩٠و زادت إلـــى  م١٩٥٤٬قطـــاع غـــزة عـــام 
  .هذا المحصول النقدي الواحد مؤشرًا للطبيعة الملتوية والهشة القتصاد غزة
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نشــــطت بفعــــل  م٬ حيــــث١٩٦٧قبــــل عــــام وازدهــــرت التجــــارة المحليــــة
ط سـاعد فـي تنشـيممـا التحويالت٬ وأعمال السـياحة النشـطة بـين مصـر وغـزة٬ 

ـــع  حركـــة المصـــريين إلـــى غـــزة للتســـوق وحركـــة ســـكان القطـــاع إلـــى مصـــر لبي
بضــائعهم وانخفــاض الرســوم الجمركيــة فــي القطــاع ٬ ولكــن بعــد االحــتالل عــام 

فتحـــت أســـواق قطـــاع غـــزة أمـــام المنتجـــات اإلســـرائيلية٬ فيمـــا فرضـــت  م١٩٦٧
يــة سـلطات االحـتالل العســكرية تعريفـات جمركيـة مرتفعــة علـى الـواردات األجنب

  . )٩٨(التي تأتي إلى قطاع غزة

  :البناء والخدمات -٤

وخصوصــــًا اإلســــكان الخــــاص والخــــدمات٬ فقــــد ســــاهم قطــــاع البنــــاء 
فرصــة عمــل قبــل عــام  ٤٠٠مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي٬ ووفــر % ٦بنســبة 
النقـــــل والســـــياحة والتجـــــارة  �٬ كمـــــا وفـــــرت قطاعـــــات الخـــــدمات فـــــي م١٩٦٧

م المجــاالت المتبقيــة وشــكلت أكثــر مــن معظــ �ومختلــف الخــدمات الحكوميــة 
تطـــــورت و ٬ )٩٩(م١٩٦٧نصـــــف النـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي قبـــــل حـــــرب عـــــام 
 ٬والجــــــيش الفلســــــطيني ٬الخــــــدمات بســــــرعة بســــــبب وجــــــود الجــــــيش المصــــــري

قــدم قطــاع الخــدمات وظــائف جزئيــة بــأجور و وقــوة الطــوارئ الدوليــة٬  ٬نــرواو واأل
الوظـــــائف العرضـــــية فـــــي قطـــــاع مســـــاوية ألجـــــور الزراعـــــة والصـــــناعة٬ وأن 

الخــدمات عنــدما تســتكمل بتحــويالت أجنبيــة وبمســاعدات األمــم المتحــدة تــؤدي 
نــروا عــدد كبيـــر مــن المـــوظفين و واســـتخدمت األ. )١٠٠(إلــى ازدهــار فـــي العــيش

ــــين والمــــدارس والمستوصــــفات التابعــــ ــــه ةإلدارة مخيمــــات الالجئ ومــــع .  )١٠١(ل
وانحــل جــيش  ٬مــم المتحــدة القطــاعالحــرب غــادرت القــوات المصــرية وقــوات األ

  . )١٠٢(التحرير الفلسطيني٬ فيما توقفت السياحة تماماً 
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  )١٠٣() ٦(جدول رقم                                

  م١٩٦٦مصادر الدخل في قطاع غزة 

  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع
ماليين 

الجنيهات 
  المصرية

النسبة 
  المئوية

  ٢٦.٢  ٥.٥  الزراعة والصيد
  ٣.٣  ٠.٧  الصناعة

  ٤.٨  ١.٠  البناء والتشييد العام
  ٢٠.٥  ٤.٣  التجارة والخدمات الشخصية

  ٢.٤  ٠.٥  النقل
  ١٩.٠  ٤.٠  اإلدارة والخدمات العامة

  ٧٦.٢  ١٦.٠  مجموعة الدخل المحلي اإلجمالي
 األونرواالتحويالت من الخارج وتحويالت 

  وجهات عامة أخرى
١٩.٠  ٤.٠  

  ٤.٨  ١.٠  األقارب من الخارجتحويالت من 
  ١٠٠.٠  ٢١.٠  مجموع الدخل القومي اإلجمالي

  

وأخيــــرًا يمكــــن القــــول أن القطــــاع الــــذي عجــــزت كــــل مدخراتــــه عــــام 
مليــــون جنيــــه مصـــري٬ غــــدا فــــي عــــام  ١.٥عـــن الوصــــول إلــــى رقـــم  م١٩٥٠
زاهــــرًا بمئــــات الماليــــين مــــن الجنيهــــات فــــي شــــكل بضــــائع ترفيهيــــة٬  م١٩٦٧
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ومنــــازل ضــــخمة وســــيارات فارهــــة٬ بــــل أن الشــــارع التجــــاري وبيــــارات شاســــعة 
  .)١٠٤()شارع المئة مليون جنيه(اشتهر باسم ) عمر المختار(الرئيسي في غزة 

  

  :المصرية اإلدارةاألوضاع التعليمية في قطاع غزة في ظل 

مـن األوضـاع  لم تكن األوضاع التعليمية في قطـاع غـزة أحسـن حـاالً 
يعيشــــها الســــكان عنــــدما تولــــت اإلدارة المصــــرية  االقتصــــادية والسياســــية التــــي

فقــد وجــدت الســلطات المصــرية المختصــة نفســها أمــام فئتــين ٬ مســؤولية القطــاع
وهــــم أولئــــك الــــذين كــــانوا يســــكنون : الســــكان األصــــليون : مــــن الســــكان هنــــاك

وقـد بلــغ عـددهم فــي ٬ م وظلــوا فيـه بعـد الحــرب١٩٤٨القطـاع قبـل حــرب العـام 
وهـــم أولئـــك الـــذين تشـــردوا : والالجئـــون ٬"ألـــف نســـمة ٨٠حـــوالي  م١٩٤٨عـــام 

ولجــأوا إلــى القطــاع ٬ م ١٩٤٨وطــردوا مــن أرضــهم وقــراهم نتيجــة حــرب عــام 
عـــن الحمايـــة واألمـــان وال يزالـــون فيـــه حتـــى اليـــوم ينتظـــرون العـــودة إلـــى  بحثـــاً 

  .)١٠٥(ديارهم

ــــادرات محليــــة  مــــن قبــــل "وفــــي ظــــل الظــــروف المأســــاوية ظهــــرت مب
بهـــدف ٬ ن ســـابقين لفـــتح صـــفوف ومـــدارس فـــي أمـــاكن تجمـــع النـــازحينمدرســـي

اجتمــاعي يــرفض  �تحقيــق دخــل بســيط مــن جهــة وكتعبيــر عــن وعــي سياســي 
وقـــد كـــان حجـــم اإلقبـــال علـــى ٬ )١٠٦(" توقيـــف مســـيرة التعلـــيم مـــن جهـــة أخـــرى

المدارس في ذاك الوقـت كبيـرًا٬ وبـدأت الدراسـة بطريقـة عشـوائية وغيـر منظمـة 
فـــي الخيـــام أو فـــي (المـــدارس والصـــفوف بشـــكل تلقـــائي وبـــدائي  أقيمـــت"حيـــث 
علـى تالميـذ " الصف الواحد"احتوت مدرسة ٬ ونظرا للظروف الخاصة٬ )العراء
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" تلميـذا ١٢٠فوصل عـددهم أحيانـا إلـى ٬ وأعمار متفاوتة٬ من صفوف مختلفة
)١٠٧( .  

همة فــي المنظمــات الدوليــة إلــى المســاواقــع التعلــيم فــي القطــاع دفــع          
وجمعيــة األصــدقاء األمريكيــة ٬ منظمــة الصــليب األحمــر"التعلــيم حيــث قامــت 

واســتطاعت هــذه الجمعيــة ٬ )١٠٨(بفــتح مــدارس فــي العــراء والخيــام ٬ )الكـويكرز(
الــدور البــارز ) الكــويكرز(وقــد كــان لجمعيــة . )١٠٩(مدرســة فــي غــزة ٢٢إنشــاء 

إلـى اتفـاق مـع الحكومـة حيث توصلت هذه الجمعيـة ٬ في التعليم في تلك الفترة
تقــــــوم الجمعيــــــة بتمويــــــل التعلــــــيم الموجــــــه لالجئــــــين : المصــــــرية يقضــــــي بــــــأن

وتشـجع فـتح ٬ بدأت هذه الجمعية ترعـى المـدارسو ٬ الفلسطينيين في قطاع غزة
وقد أخذ شـكل التمويـل للمـدارس التـي تشـرف عليهـا هـذه الجمعيـة . المزيد منها

  :في بداية األمر

القرطاســيات "وتزويــدها بمــا تحتاجــه مــن " خيــام"إنشــاء مــدارس عبــارة عــن  -
  . وبعض التجهيزات

عينيـة مـن الطحـين والسـكر "دفع أجـور المدرسـين والتـي كانـت أول األمـر  -
ثــم أصــبحت ماديــة تحصــل مــن ثمــن بيــع مخلفــات مــواد اإلعاشــة أكيــاس 

ولم تزد هـذه المكافـآت فـي كثيـر مـن الحـاالت ٬ وبراميل٬ وصفائح ٬ خيش
  ".ت في الشهر للمدرس الواحدعن ثمانية جنيها

لـــــذا قامـــــت دائـــــرة ٬ تقـــــوم وزارة المعـــــارف المصـــــرية بـــــاإلدارة واإلشـــــراف  -
المعـــارف المصـــرية بفـــتح بعـــض المـــدارس الحكوميـــة التـــي كانـــت تشـــرف 

  . )١١٠(عليها ليدرس بها الالجئون في الفترة المسائية
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فــي وبعــد تقــويم حالــة الالجئــين قــررت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
بإنشـاء  ٣٠٢قرارهـا رقـم  م١٩٤٩بتاريخ ديسمبر  ٥٢٧٣جلسة ٬ ٤دورتها رقم 

بـدأت نشـاطها . )١١١(وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
ـــة و  م١٩٥٠مـــن مـــايو عـــام  ااعتبـــار  فـــي كـــل مـــن قطـــاع غـــزة والضـــفة الغربي

وكانـــت ٬ األخـــرى األردن ولبنـــان وســـوريا دون بقيـــة أقطـــار الشـــتات الفلســـطينية
األول تقــديم الخــدمات العامــة ٬ المهمــة التــي أوكلــت لألمــم المتحــدة ذات شــقين

  .)١١٢(والثاني توطين الالجئين الفلسطينيين

 ٬وجــرت مباحثــات بـــين المســئولين فــي وكالـــة الغــوث والحكومــة المصـــرية
ن تقــدم الوكالــة الخــدمات لالجئــين فــي قطــاع غــزة بالتنســيق مــع أانتهــت إلــى 

وبمــا أن التعلــيم فــي قطــاع غــزة كــان يتبــع نظــام التعلــيم ٬ )١١٣(اإلدارة المصــرية
فقــد كانــت الوكالــة تتخــذ الترتيبــات الالزمــة لشــراء الكتــب مــن وزارة ٬ فــي مصــر

 .)١١٤(التربية والتعليم المصرية وشحنها للقطاع

ـــت  ـــد آل ـــاء الســـكان األصـــليين فق ـــيم الطـــالب مـــن أبن أمـــا بالنســـبة لتعل
س الحكوميــة التــي كانــت فــي عهــد االنتــداب البريطــاني إلــى دائــرة جميــع المــدار 

بلـــغ عـــدد المـــدارس الحكوميـــة فـــي قطـــاع غـــزة فـــي "وقـــد ٬ المعــارف المصـــرية 
مــــــدارس ) ٥(مدرســــــة للــــــذكور و ) ١٢(مدرســــــة منهــــــا ) ١٧(م ١٩٤٨العــــــام 
وقـــد أخـــذت الحكومـــة المصـــرية علـــى عاتقهـــا تمويـــل المـــدارس ٬ )١١٥(" للبنـــات

الحـــاكم المصـــري العســـكري علـــى تشــــغيل "حيـــث وافـــق ) ســـميةالر (الحكوميـــة 
المعلمـــــين بثالثـــــة أربـــــاع المرتبـــــات التـــــي كـــــانوا يتقاضـــــونها زمـــــن االنتـــــداب 

وقـــد زاد عـــدد المـــدارس الحكوميـــة فـــي القطـــاع خـــالل فتـــرة الحكـــم ٬ "البريطـــاني
  .      )١١٦(م١٩٦٧آلت إدارتها لالحتالل اإلسرائيلي بعد هزيمة  والمصري 
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فـإن التعلـيم  م١٩٦٧وبصفة عامة فإنه منذ عام النكبـة وحتـى عـام            
فـــي قطـــاع غـــزة ســـواء بالنســـبة لمـــواطني القطـــاع األصـــليين أو الالجئـــين كـــان 

ــــين  ــــة غــــوث الالجئ ــــيم ) نــــرواو األ(تحــــت إشــــراف كــــل مــــن وكال ــــة التعل ومديري
نـــروا فـــي القطـــاع ســـارت عمومـــا وفـــق المنـــاهج و أن مـــدارس األ كمـــا٬ والثقافـــة

خـرى الكتـب وقـد اسـتعملت مدارسـها ومـدارس القطـاع األ٬ مصرية في التعلـيمال
ــيم فــي مصــر كمــا أن مــدارس الحكومــة فــي ٬ ذاتهــا التــي يســتعملها نظــام التعل

٬ نروا بعـد انتهـائهم مـن المرحلـة اإلعداديـةو القطاع تستوعب طالب مدارس األ
  .)١١٧(اإلعدادية نروا تقدم الخدمات التعليمية حتى نهاية المرحلةو ذلك ألن األ

حيـث ٬ )بـدار المعلمـين(إما التعليم العالي فقد اقتصر على مـا عـرف 
لــذا أسســـت أول دار  ٬شــعرت اإلدارة المصــرية بالحاجــة إلـــى تأهيــل المدرســين

م وبعــدها بــثالث ســنوات افتتحــت دار ثانيــة ١٩٥٤للمعلمــين فــي القطــاع عــام 
اإلعداديــة ولمــدة ثــالث كــان يــتم قبــول الطــالب بعــد الشــهادة ٬ للبنــات فــي غــزة

م أصــبحت مــدة الدراســة خمــس ســنوات بعــد الشــهادة ١٩٦١وفــي عــام . ســنوات
م حيث أصبح القبـول للدراسـة ١٩٧٤واستمر هذا الوضع إلى العام ٬ اإلعدادية

  .)١١٨(ن يمنح بعدها الطالب شهادة الدبلوميبعد الشهادة الثانوية لمدة عام

مــا عــن التعلــيم الجــامعي فــي قطــاع غــزة فــي تلــك الفتــرة فقــد كانـــت أ
القــــاهرة هــــي وجهــــة الــــراغبين فــــي الدراســــة الجامعيــــة حيــــث عملــــت الحكومــــة 

وقــد زاد عــدد ٬ القطــاع ألبنــاءالمصــرية علــى تقــديم التعلــيم الجــامعي المجــاني 
الطــالب الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة الــذين يدرســون فــي الجامعــات المصــرية 

ـــًا فـــي العـــام الدراســـي  ٣٩٥إلـــى  م١٩٤٩- ١٩٤٨طالبـــًا عـــام  ١٥(مـــن  طالب
حتى بلغ عـدد الطـالب الفلسـطينيين فـي الجامعـات ٬ )١١٩( )م١٩٥٤ � ١٩٥٣
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بتكلفــة مليــون ونصــف مليــون جنيــه ) اطالبــ ٤٥٠( والمعاهــد العليــا فــي مصــر
للطالـب  اوخمسـين جنيهـ٬ بواقع مائة جنيـه للطالـب فـي الكليـات العمليـة٬سنويا 

بينما بلغت تكلفة الطالب في مراحل التعليم العـام حـوالي ٬ في الكليات النظرية
  . )١٢٠(مائتي ألف جنيه سنويا

هكــذا يتبــين لنــا إن الجهــات التــي قامــت باإلشــراف علــى التعلــيم فـــي 
٬ لـــم تكـــن جهـــات فلســـطينية رســـمية ٬م١٩٦٧- ١٩٤٨قطـــاع غـــزة فـــي الفتـــرة 

لــذا ٬ اإلشــراف علــى التعلــيم وتمويلــهوذلــك لعــدم وجــود حكومــة فلســطينية تقــوم ب
فان وجـود قطـاع غـزة تحـت اإلدارة المصـرية أدى إلـى قيـام الحكومـة المصـرية 

كمـا ٬ بواجبها باإلشراف علـى التعلـيم وتمويلـه بقـدر اإلمكانيـات الماليـة المتاحـة
أن الحكومــة المصــرية لــم تكــن عــاجزة أو مقصــرة فــي اإلشــراف وتمويــل التعلــيم 

ـــ ـــة التـــي فرضـــتها الفلســـطيني فـــي تل ـــرة رغـــم المعطيـــات والظـــروف الدولي ك الفت
  .  م١٩٤٨حرب عام 

  

  :المصرية اإلدارةاألوضاع السياسية في قطاع غزة في ظل 

ولـم ٬ م١٩٤٨بعـد نكبـة  أي كيـان سياسـي قـانوني للفلسـطينيينلم يعد 
ـــوفر لحكومـــة عمـــوم فلســـطين التـــي  ـــس الـــوطني "تت ـــى إعالنهـــا المجل وافـــق عل

أيــة مقومــات علــى  )١٢١("٣٠/٩/١٩٤٨المنعقــد فــي مدينــة غــزة يــوم الفلســطيني 
الصعيد السياسي المحلـي الفلسـطيني أو علـى المسـتوى العربـي الرسـمي بشـكل 

أمــا الحــاج أمــين الحســيني فقــد أجبرتــه الحكومــة المصــرية علــى مغــادرة ٬ عــام 
ومنعــه بــالقوة مــن العــودة إلــى فلســطين  م١٧/١٠/١٩٤٨غــزة إلــى القــاهرة فــي 
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ان ذلــــــك بمثابــــــة وفــــــاة حكومــــــة عمــــــوم فلســــــطين والهيئــــــة العربيــــــة العليــــــا فكــــــ
٬ وبذلك وجد فراغ سياسي في القطاع٬ مألتـه الحكومـة المصـرية )١٢٢(لفلسطين

بالمنــــاطق "للمنطقــــة التــــي عرفــــت آنــــذاك ) مصــــري(بتعــــين حــــاكم إداري عــــام 
ق وفيمــا بعــد أطلــ ٬"الفلســطينية الخاضــعة لرقابــة القــوات المصــرية فــي فلســطين

٬ ومـن ناحيـة ثانيـة احتفظـت اإلدارة المصـرية  )١٢٣(عليها اصطالح قطاع غـزة
فــي كــل مــا يتعلــق بالتــدابير الالزمــة  بحقهـا فــي إصــدار أوامــر لهــا قــوة القـانون٬

ــدفاع العســكري عنــه . )١٢٤(لســالمة القــوات المصــرية فــي القطاع٬ومقتضــيات ال
 لــىكاملــة عاللدوليــة مســئوليتها ا لحكومــة المصــريةاومــن ناحيــة أخيــرة باشــرت 

ــــق  ــــا٬ وتحــــدثت باســــمه ســــواء فيمــــا يتعل القطــــاع٬ حيــــث قامــــت بتمثيلــــه خارجي
ـــــــــالنواحي السياســـــــــية  ـــــــــة واالقتصـــــــــادية ) الدبلوماســـــــــية(ب ـــــــــواحي التجاري أو الن

  .)١٢٥(والقنصلية

ــــو              ــــام ثــــورة يولي ــــت السياســــة المصــــرية ٬ م١٩٥٢ورغــــم قي فقــــد ظل
٬ قضــايا المحليــة المصــرية بشــكل عـــاممشــدودة لل م١٩٥٥الرســمية حتــى عــام 

وضـــوحًا كافيـــًا باتجـــاه "الثـــورة خـــالل هـــذه الفتـــرة لـــم تكـــن تمتلـــك  ةكمـــا إن قيـــاد
بــدليل أنهــا وافقــت علــى توقيــع مشــروع شــمالي ٬ )١٢٦("سياســة قوميــة واضــحة 

ــــي ســــيناء لتــــوطين الجئــــي قطــــاع غــــزة مــــع وكالــــة الغــــوث فــــي حزيــــران  غرب
الشعب الفلسطيني عبر تـوطين الالجئـين مر على آالذي استهدف الت٬ م١٩٥٣

إلف دونم شمال غرب سيناء وتوصـيل  ٢٠٠في سيناء بعد استصالح مساحة 
  .)١٢٧(المياه إليها من نهر النيل

ألول ) الشــيوعيون واإلخــوان المســلمون (وقــد تحــالف النقيضــان معــًا 
ـــادة ٬ مـــرة ضـــد الحكومـــة المصـــرية وضـــد سياســـة التـــوطين واســـتطاعوا معـــًا قي
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 في المخيمات والقرى ومـدينتي غـزة وخـان( الجماهير الغفيرة من أبناء القطاع 
وذلـك فـي ٬ فـي تاريخـه في مظاهرات عارمة لم يشهد لها القطـاع مثـيالً ) يونس

حيــث كانــت مشــاعر الجمــاهير فــي حالــة ٬ م١٩٥٥اليــوم األول مــن آذار عــام 
قبــل ذلــك بيــوم  غليــان حقيقــي بعــد قيــام القــوات الصــهيونية باإلغــارة علــى غــزة

مـن الجنـود والمـدنيين  ٦٥وقتلـت وجرحـت أكثـر مـن  م٢٨/٢/١٩٥٥واحد فـي 
التــي ضــمت عناصــر مــن " اللجنــة الوطنيــة العليــا"وانتخــب المتظــاهرون ٬ )١٢٨(

ولــم تهــدأ الجمــاهير إال ٬ ن والمســتقلينين مــن الشـيوعيياإلخـوان المســلمين وآخــر 
كلمـــة فـــي مدرســــة  حيــــث ألقـــى ٬بعـــد حضـــور جمـــال عبــــد الناصـــر إلـــى غـــزة

كمــا تــم اإلعــالن ٬ أكــد فيهــا انــه لــن يســكت علــى العــدوان الصــهيوني ٬الزهــراء
  .)١٢٩(عن سقوط مشروع التوطين

 م١٩٥٥لقــد كانــت انتفاضــة الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة عــام 
ضد مشروع التوطين بمثابة إعادة الروح وٕاحياء جذوة األمـل والنضـال فيـه مـن 

نتــائج هــذا العــدوان قــرار القيــادة المصــرية بــإعالن كمــا كــان مــن أهــم . جديــد 
٬ )١٣٠(م١٩٥٥تبنيها الرسمي للعمل الفدائي المنطلق من غزة فـي شـهر نيسـان 

واتخـــــذت العالقـــــة بـــــين الزمـــــر المناضـــــلة المدربـــــة ذات الخبـــــرة وبـــــين القيـــــادة 
المقدم مصـطفى حـافظ الـذي قيادة  تحت٬ )١٣١( المصرية طابعا رسميا ومنظماً 

وٕانمــا كمناضــل آمــن بقضــيته وشــعبه  ٬تــه لــيس فقــط كضــابط مصــريقــام بمهم
وكــان ذلــك أحــد أهــم عوامــل نجاحــه فــي إعــادة تــدريب وتنظــيم أكثــر مــن ألــف 

يـونس ومعظـم قـرى قضـاء غـزة الـذين تشـكلت مـنهم  رجل مـن أبنـاء غـزة وخـان
ضـد العـدو  وٕاغارتهمالذين بدأوا بتوجيه ضرباتهم ) ١١٤كتيبة (كتيبة الفدائيين 

 م٬ حيـــث١٩٥٦وحتـــى أول نــوفمبر  م١٩٥٥يوني فـــي الفتــرة مـــن أيلــول الصــه
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نقطــــة تــــألق فــــي مســــيرة النضــــال "كانــــت هــــذه المرحلــــة رغــــم قصــــرها الزمنــــي 
قـــام الفـــدائيون الفلســـطينيون خاللهـــا بتنفيـــذ أكثـــر مـــن مـــائتي  فقـــد "الفلســـطيني

  .)١٣٢(عملية 

) م١٩٥٦-١٩٥٥(إن مــن أهــم نتــائج العمــل الفــدائي فــي قطــاع غــزة 
حيـث ٬ تكمن في أنه شكل بدايـة مرحلـة جديـدة مـن الصـراع العربـي اإلسـرائيلي

أكبـر بكثيـر مـن خسـائرهم  م١٩٥٦-١٩٥٥كانت خسائر الصهاينة في عامي 
ثـم علـى قطـاع غـزة فـي  م٢٩/١٠/١٩٥٦في العدوان الثالثي على مصر فـي 

وقـــــد كانـــــت الذريعـــــة اإلســـــرائيلية المعلنـــــة . )١٣٣(م١٩٥٦الثـــــاني مـــــن نـــــوفمبر 
لمشاركة في العدوان الثالثي مع فرنسا وبريطانيا على مصر وقطاع غزة هـي ل

إال أن هــذه الذريعــة لــم تكــن ســوى مــدخال لضــم  ٬القضــاء علــى قواعــد الفــدائيين
  .)١٣٤(قطاع غزة وتحقيق األطماع اإلسرائيلية التوسعية

وقــد أدى قــرار القيــادة المصــرية بســحب الجــيش المصــري مــن ســيناء 
ــــى عــــزل قطــــاع غــــ ــــوات اإلســــرائيلية المهاجمــــة فــــي إل زة وتســــهيل مهمــــات الق

 ورغم ذلك فقد قاومت القوات العسكرية المتمركزة في رفح وغزة وخـان. احتالله
يونس مقاومة يائسة لصد هجـوم القـوات اإلسـرائيلية المتفوقـة فـي حجمهـا ونـوع 

ــــوات المصــــرية والفلســــطينية فــــي التصــــدي . تســــليحها ففــــي غــــزة استبســــلت الق
أهـــم موقـــع عســـكري فـــي " جبـــل المنطـــار"اإلســـرائيلي مـــن موقعهـــا فـــي للهجـــوم 

الـذي أصــدره اللــواء  م٢/١١/١٩٥٦المدينـة حتــى إعــالن االستسـالم ظهــر يــوم 
بعــــد ســــقوط رفــــح صــــباح يــــوم  ) الحــــاكم العــــام لقطــــاع غــــزة ( فــــؤاد الــــدجوي

  )١٣٥(واكتمال محاصرة القطاع م١/١١/١٩٥٦
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ســــتجابة إلــــى أمــــر يــــونس اال ورغــــم ذلــــك فقــــد رفضــــت مدينــــة خــــان 
كما رفض سكانها التحذيرات الموجهة إليهم من القـوات اإلسـرائيلية  ٬االستسالم

دونمـا انقطـاع  م٣/١١/١٩٥٦واستمرت المعركة حتى يوم ٬ بالتسليم دون قتال
ألـــف  ٨٠(لقـــذائف المدفعيـــة اإلســـرائيلية علـــى المدينـــة والتـــي بلغـــت أكثـــر مـــن 

وفور دخول القوات اإلسـرائيلية بـدأت  .يونس وسقطت مدينة خان٬ )١٣٦( )طلقة
حيث قام الجنود بـدخول المنـازل ٬ عملية االنتقام من الجماهير الفلسطينية فيها

وأطلقـــوا النيـــران علـــى كـــل رجـــل أو فتـــى بـــالغ علـــى مـــرأى مـــن  ٬والبيــوت عنـــوة
دون أي ســبب ســوى أنــه ينتمــي لهــذه المدينــة الباســلة ٬ والديــه وٕاخوانــه الصــغار

  ).١٣٧( )شهيدا ٢٧٥(هدائها في هذا اليوم األسود التي بلغ عدد ش

ن حتــى يواســتمر نضــال أبنــاء القطــاع مــن اإلخــوان المســلمين والشــيوعي      
والــذي ترافــق ٬ م١٩٥٧انســحاب المحتلــين مســاء اليــوم الســادس مــن آذار عــام 

فتصدت الجمـاهير الفلسـطينية ٬ مع وصول قوات الطوارئ الدولية إلى القطاع 
٬ لمــؤامرة التــدويل وطالبـت بعــودة اإلدارة المصــرية إلــى القطــاع  فـي قطــاع غــزة

ـــم تهـــدأ إال بعـــد إفشـــال مـــؤامرة  واســـتمرت انتفاضـــة الجمـــاهير أســـبوعا كـــامال ل
القطـــاع فـــي الرابـــع عشـــر مـــن آذار عـــام  إلـــىالمصـــرية  اإلدارةالتـــدويل وعـــودة 

  .)١٣٨(م١٩٥٧

تطـورات  م١٩٦٧-١٩٥٧خـالل السـنوات العشـر مـن شهد قطاع غـزة
انتباه الحكومة المصرية٬ فقد تغيـر اتجـاه الحـديث السياسـي فـي غـزة بعـد  لفتت

انســـحاب إســـرائيل منهـــا٬ وخـــالل أزمـــة حـــرب الســـويس٬ واالحـــتالل اإلســـرائيلي 
 ي للمــرة األولــىســرائيلقــوات االحــتالل اإلاألول لقطــاع غــزة٬ واجــه أهــالي غــزة 

فــــي  كبيــــراً  يشــــهد تغييــــراً أن التفكيــــر الفلســــطيني لــــم ورغــــم ٬ م١٩٤٨منــــذ عــــام
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ال أن أزمة السويس كان لها أثـر مهـم٬ فقـد أظهـرت أن الفلسـطينيين إالمفاهيم٬ 
حتـى فـي  القتـال ن٬ وأنهـم يسـتطيعو )١٣٩(إسـرائيل أن يضـغطوا علـى نيسـتطيعو 

أســــوا ظــــروف االحــــتالل وأن ســــيطرة العــــدو علــــي األرض ال تعنــــي الهزيمــــة 
أن " :الظاهرة لهذا صـرح قـائالً  ناصر هذهوقد أدرك جمال عبد ال. )١٤٠(النهائية

الدور الذي يلعبه قطاع غزة وتطلعه من أجل تحرير فلسطين٬ أن هـذا القطـاع 
العتيـــد هـــو الجـــزء الوحيـــد مـــن فلســـطين الـــذي مـــا يـــزال يحـــافظ علـــي شخصـــية 
فلسطين٬ لذلك من المهم أن تكون الطلقة األولي لتحريـر فلسـطين تطلـق منـه٬ 

المتحــدة لــديها النيــة فــي المحافظــة علــي بنيــة فلســطين٬  إن الجمهوريــة العربيــة
  .)١٤١("وقد حولت غزة إلى بؤرة الدولة العربية الفلسطينية المنتظرة

وســعت الحكومــة المصـرية بعــد حــرب الســويس حــدود ذلــك وعلـى أثــر 
الحريــة السياســية فــي قطــاع غــزة٬ فقــد حــدثت بعــض التغيــرات فــي القطــاع بعــد 

ـــــوميإنشـــــ :كـــــان منهـــــا م١٩٥٧عـــــام  التنظـــــيم السياســـــي ( )١٤٢(اء االتحـــــاد الق
ولـــم يكـــن هـــذا التنظـــيم ذا أثـــر يـــذكر فـــي الحيـــاة ) للجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة

ــــومي٬ فنجحــــت  ــــات لالتحــــاد الق ــــت انتخاب ــــث أجري السياســــية لقطــــاع غــــزة٬ حي
الوجاهات والفئات غير الثورية٬ ولـم تغيـر هـذه االنتخابـات مـن وضـع غـزة فقـد 

ونظـــرت الحكومــــة  )١٤٣(طــــاعظـــل الحـــاكم اإلداري هــــو ممثـــل الســــلطة فـــي الق
المصــرية إلــى االتحــاد القــومي باعتبــاره شــكال مــن أشــكال وحــدة الصــف٬ التــي 
تحدث عنها عبد الناصر لوفود من أهالي غزة حضـرت إلـي دمشـق حيـث قـال 

هــذا فــي  ىأمــا واجــبكم فهــو وحــدة الصــف٬ وأنــا أر "موجهــا كالمــه لتلــك الوفــود 
اضـي الكثيـر مـن الخالفـات٬ واليـوم االتحاد القومي٬ فقد قاست فلسطين في الم
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الشـعب الفلســطيني وهــو يتسـلح بــالوعي ويأخــذه رؤسـاؤه والــدرس األساســي  ىأر 
  .)١٤٤("هو الوحدة

ولــــم يكــــن االتحــــاد القــــومي فــــي غــــزة أســــعد حظــــًا مــــن األصــــل فــــي 
الجمهوريــــة العربيــــة المتحــــدة٬ حيــــث لــــم يحــــدث نشــــاط إال أثنــــاء االنتخابــــات 

حيـث تـم . )١٤٥(وعلى هذا فإن االتحاد القومي الفلسطيني ولد ميتا ٬الخاصة به
بحـــل االتحـــاد " م١٩٦٥لســـنة  ٥إصـــدار قـــرار الحـــاكم العـــام لقطـــاع غـــزة رقـــم 

  . )١٤٦("القومي العربي الفلسطيني وجميع اللجان المنبثقة عنه

فقد ضـمر دور الشـيوعيين  ٬األحزاب السياسية في قطاع غزةعن أما 
ــة التــي واإلخــوان المســل  التيــار ىحــرب الســويس٬ وتنــام أعقبــتمين فــي المرحل

٬ وكـان مـن )١٤٧(القومي٬ وبدأ المناخ السياسي يعـزز ذاتـه السياسـية والتنظيميـة
حـــزب  منهـــا ٬الطبيعـــي أن يشـــهد قطـــاع غـــزة والدة ونمـــو االتجاهـــات القوميـــة

٬ ولكـــن )١٤٨(م١٩٥٥البعــث العربـــي االشــتراكي الـــذي تأســس فـــي صــيف عـــام 
ــم تــتح لــه  م١٩٥٧ حتــى عــام ــم يشــكل ظــاهرة سياســية مميــزة فــي القطــاع٬ ول ل

الظروف المناسبة ليكون المعبر عن مرحلة المـد القـومي٬ ففـي مرحلتـه األولـي 
والشــيوعيون هــم الظــاهرة السياســية المعبــرة ســواء علــى  كــان اإلخــوان المســلمون

٬ كـــــذلك كانـــــت بدايتـــــه بـــــين أوســـــاط )١٤٩(الصـــــعيد المصـــــري أو قطـــــاع غـــــزة
واطنين األصــليين فــي القطــاع٬ ولــم يكــن مــن الســهل أن يمتــد إلــى مخيمــات المــ

الالجئين حيث المـادة البشـرية٬ التـي كانـت علـى اسـتعداد للتجـاوب السـريع مـع 
. النشــاط السياســي٬ وذلــك بســبب الحساســية المفرطــة بــين الالجئــين والمــواطنين

ث٬ حيــث وبعــد االنفصــال حــدثت المشــاكل بــين الحكومــة المصــرية وحــزب البعــ
  . )١٥٠(انعكست سلبيا على نشاطه في القطاع
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بدأت حركة القومية العربيـة تشـق طريقهـا فـي السـاحة الفلسـطينية فـي 
 ٬٬ وكانـت النتــاج الطبيعـي لهـذه المرحلــة وخيـر معبـر عنهــا)١٥١(م١٩٥٧صـيف

وكانــــت فــــي شــــعاراتها السياســــية متطابقــــة أشــــد التطــــابق مــــع مرحلــــة الوحــــدة٬ 
ن المفاهيم التـي إ. )١٥٢(واضحة كل الوضوح في التزامها بشعار الوحدة العربية

العـــام الـــذي تمثلـــه الناصـــرية فـــي تلـــك  ىكانـــت تطرحهـــا الحركـــة ضـــمن المجـــر 
رب وبــــين الحقبـــة٬ وعلـــى الــــرغم مـــن تــــوتر األجـــواء بــــين حركـــة القــــوميين العـــ

  .)١٥٣(الحكومة المصرية٬ فإن األمور بينهما لم تصل نقطة الصدام

ـــ تلـــك األزمـــة أدت نشـــاط حركـــة القـــوميين  ىإلـــى حمـــالت تضـــيق عل
العرب من قبل الحكومة المصرية٬ فإن الحمالت لم تكـن ذات أثـر يـذكر علـى 

وذلــــك ألن التنظــــيم كــــرس نفســــه ووســــع نشــــاطه بشــــكل مكنــــه مــــن  ٬نشــــاطهم
الحملــة٬ كــذلك أن الحمــالت كانــت تشــن بهــدوء مــن قبــل اإلدارة  الصــمود أمــام

المصــرية فــي القطــاع٬ ومــن دون حمــالت إعالميــة علنيــة٬ األمــر الــذي جعــل 
  .)١٥٤(أثرها على نشاط حركة القوميين العرب غير ملحوظ

ــــر الــــوطني  ــــتح(أمــــا حركــــة التحري ــــدة تحالفــــات القــــو ) ف  ىفكانــــت ولي
اإلسرائيلي األول لقطاع غـزة٬ قـام الشـيوعيون  السياسية القديمة٬ فبعد االحتالل

لمواجهـة االحـتالل٬ علـى حـين  م١٩٥٦فـي نـوفمبر ) الجبهة الوطنيـة(بتشكيل 
التحـــالف مـــع ) اإلخـــوان المســـلمون والبعـــث(السياســـية األخـــرى  ىرفضـــت القـــو 

شــكل اإلخــوان المســلمون والبعثيــون معــًا  م١٩٥٦ن٬ وقبــل نهايــة عــام يالشــيوعي
ضربات االحـتالل توالـت علـى الجبهتـين  غير أن. )١٥٥(لشعبيةجبهة المقاومة ا

كانــت معظــم أعضــاء حتــى  م١٩٥٧فــي آن واحــد٬ حتــى مــا أن انتهــي ينــاير 
في نهايـة ينـاير ( الجبهتين أما رهن االعتقال أو غادروا القطاع تجنبا لالعتقال
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فـــي ونجحـــت جبهـــة المقاومـــة الشـــعبية فـــي تجربتهـــا القصـــيرة . )١٥٦( )م١٩٥٧
بــدأت عملياتهــا ضــد الكيــان الصــهيوني منــذ  ٬ والتــي)فــتح(جنــين حركــة وضــع 

م٬ حيــث أصــدرت أول بيـــان لهــا أوضــحت فيــه إن مصـــالح ١٩٦٥ينــاير عــام 
٬ وقـــد اتخـــذت حركـــة فـــتح مـــن ســـوريا مقـــرًا )١٥٧(العـــدو فـــي العـــالم هـــدفًا لقواتهـــا

قـوم رئيسيًا لها ٬ وحضيت بدعم مـن الحكومـة السـورية لإلعمـال الفدائيـة التـي ت
٬ إمـــا الحكومـــة المصـــرية فكـــان لـــديها تحفـــظ  )١٥٨(بهـــا ضـــد العـــدو الصـــهيوني

علــــى هــــذه العمليــــات التــــي تقــــوم بهــــا حركــــة فــــتح٬ وتشــــترط لتأييــــدها شــــرطين 
إال تعمــل حركــة فــتح فــي هــذه المرحلــة مــن قطــاع غــزة٬ وذلــك حتــى ال : أولهمـا

رهم٬ تزج بهم في حـرب مـع العـدو الصـهيوني فـي وقـت ومكـان لـيس مـن اختيـا
إن تــتم العمليـــات الفدائيــة وفـــق خطــة تنســـقها حركــة فـــتح مـــع : والشــرط الثـــاني

  .  )١٥٩(منظمة التحرير الفلسطينية

ســــمحت ٬ حيــــث كمــــا وجــــدت المؤسســــات الوطنيــــة فــــي قطــــاع غــــزة 
لمنظمــــة الطــــالب الفلســــطينيين أن تعقــــد  م١٩٦٣اإلدارة المصــــرية فــــي عــــام 

شــكيل االتحــاد العــام التجــاري فــي فــي غــزة٬ ووافــق الفلســطينيون علــى ت مــؤتمراً 
  .  )١٦٠(االتحاد النسائي الفلسطينيكذلك  ٬ وم١٩٦٤غزة في عام 

وتأســيس المجلــس التشــريعي  ٬وكــان إلعــالن النظــام الدســتوري الجديــد
األثر الواضح في الحياة السياسية داخـل قطـاع غـزة٬ ففـي الخـامس مـن مـارس 

مـادة فـي أربعـة  ٧٤مـن يتكـون صدر دسـتور جديـد لقطـاع غـزة٬  م١٩٦٢عام 
أبواب٬ يتضمن الباب األول المواد الخاصـة بغـزة والفلسـطينيين فيـه٬ أمـا البـاب 
الثــاني تضــمن المـــواد الدســتورية المتعلقــة بـــالحقوق والواجبــات العامــة٬ والبـــاب 

تضــمن هــذا البــاب إنشــاء المجلــس التشــريعي حيــث الثالــث خــاص بالســلطات 



- ٥٥ - 
 

قــد تضــمن مجموعــة المــواد الخاصــة باألفكــار بغـزة٬ أمــا البــاب الرابــع واألخيــر ف
  . )١٦١(العامة

الجديـــد فــــي دســــتور كــــان ســـلطة جديــــدة فـــي قطــــاع غـــزة  ءإنشــــا أمـــا
٬ إلــى جانــب الســلطة التنفيذيــة القائمــة٬ والممثلــة فــي الحــاكم اإلداري  م١٩٦٢

المجلـس (العام والمجلس التنفيذي٬ فقد نصت المادة الثالثين منه علـى تشـكيل 
٬ وتحــددت صـــالحياته بمناقشــة القــوانين وٕاقرارهـــا ثــم إرســـالها  )١٦٢( )التشــريعي

وكـان المجلـس التشـريعي يعبـر عـن . )١٦٣(إلـي الحـاكم اإلداري العـام إلصـدارها
حيــث خطــا  ٬الــرأي العــام ألهــالي غــزة٬ وقــد ظهــرت آثــاره فــي المرحلــة التاليــة

ـــة فـــي ســـنوات  ـــان الفلســـطيني خطـــوات تنفيذي ٬ م١٩٦٥ -١٩٦٤موضـــوع الكي
ـــرات السياســـية التـــي حـــدثت خـــالل فتـــرة اإلدارة المصـــرية  فكـــان مـــن أهـــم التغي

برعايــة الجامعــة العربيــة٬ وبــدعم مــن  )١٦٤(تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية
وقد عقـدت المنظمـة .   )١٦٥(م١٩٦٤في يناير  ىمصر في القمة العربية األول

وقــد رســم هــذا  مؤتمرهــا األول فــي القــدس وبمشــاركة العديــد مــن مــواطني غــزة٬
المــؤتمر إعــالن اســتقالل فلســطين٬ وعــرف بالميثــاق الــوطني والمبــادئ العامــة 

كما تأسـس الـذراع . )١٦٦(للدستور الذي يزود منظمة التحرير بالقانون األساسي
فــي قطــاع غــزة٬   )جــيش التحريــر الفلســطيني(العســكري لمنظمــة التحريــر٬ وهــو 

. )١٦٧(قواعــد تــدريب فــي غــزة وزودتـه مصــر بأســلحة خفيفــة وســمحت لـه بإقامــة
ـــى دســـتوريـــكمـــا أدخلـــت تعـــديًال جوهر  ٬ حيـــث حصـــرت الســـلطة  م١٩٦٢ًا عل

٬ كمــا ســبقت اإلشــارة٬ )١٦٨(التشــريعي فــي قطــاع غــزة بــالمجلس التشــريعي فقــط 
  .من االستقاللية من إدارة شئونه كبيراً  أهل القطاع قدراً  وأعطى ذلك
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قطـــاع غـــزة٬ التـــي تلـــك هـــي أجـــواء الوضـــع السياســـي للجمـــاهير فـــي 
آمنــت بــالرئيس جمــال عبــد الناصــر وبجيشــه الــوطني بكــل عفويتهــا وصــدقها٬ 

م مــــن معــــدات ١٩٦٧وقــــدمت كــــل مــــا لــــديها مــــن إمكانيــــات فــــي حــــرب عــــام 
وسيارات نقل ومواد بنـاء٬ وحفـرت بسـواعدها الخنـادق علـى الحـدود الفلسـطينية 

عركـة٬ ولكـن فوجئـت هـذه المفـي اإلسرائيلية٬ عالوة على مـا قدمتـه مـن أبنائهـا 
  .بالهزيمة والضياع

  

  الخاتمة

لكل بحث أو دراسة هدف ونتيجة٬ ودراسة علـم التـاريخ وأبحاثـه تكمـن أهميتهـا 
فــــي الوصــــول إلــــى النتــــائج واســــتنتاجاتها مــــن اإلحــــداث والتطــــورات فــــي حيــــاة 

ويمكـن إيجـاز مـا توصـل ٬ ومرشـداً  ةالشعوب واألمم لتكون لألجيال درسـًا وعبـر 
  :في النقاط التالية )خالل هذا البحث( الباحث من نتائجإليه 

  م نفسـها مسـئولة عـن ١٩٤٨وجدت الحكومة المصرية بعـد نكبـة عـام
حيــــاة مئــــات اآلالف مــــن الالجئــــين الفلســــطينيين داخــــل قطــــاع غــــزة٬ 
الذين يبحثون عن مكان آمن وعن لقمة العـيش التـي تبقـيهم علـى قيـد 

غيـــر حـــق ٬فعملـــت علـــى تســـيير الحيـــاة٬ بعـــد ان طـــردوا مـــن ديـــارهم ب
ــــى داخــــل  قطــــارات المــــؤن والغــــذاء مــــن القــــاهرة والمــــدن المصــــرية إل
أراضــي قطــاع غــزة مــن اجــل إغاثــة هــؤالء الالجئــين٬ وعملــت أيضــا 

 .على تقديم الخدمات التعليمية لهم
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  مـــــن قبـــــل ) ١٩٦٧ -١٩٤٨(أديـــــر قطـــــاع غـــــزة خـــــالل هـــــذه الفتـــــرة
سياســـية والفكريـــة٬ هـــذا حكـــومتين مصـــريتين مختلفتـــين مـــن الناحيـــة ال

جعــل تبــاين  فــي الممارســات فــي كثيــر مــن النــواحي وخاصــة الناحيــة 
لــم يعــد للفلســطينيين أي كيــان سياســي  م١٩٤٨السياســية٬ فبعــد نكبــة 

حيــــث تتحمــــل الحكومــــة المصــــرية فــــي تلــــك الفتــــرة مســــئولية ٬قــــانوني
ضياع الكيان الفلسطيني٬ المتمثل فـي الهيئـة العربيـة العليـا٬ وحكومـة 

مـــا حكومـــة ثـــورة يوليـــو فقـــد اعتبـــرت قطـــاع غـــزة عمـــوم فلســـطين٬  أ
ليتحمـــل الفلســـطينيون  ٬والقضـــية الفلســـطينية لهـــا شخصـــيتها المســـتقلة

٬ تمثــــل ذلــــك فــــي إنشــــاء مأعبــــاء القضــــية مــــن اجــــل تحريــــر أراضــــيه
والنظــــام  م١٩٥٥٬االتحـــاد القــــومي وٕاصـــدار القــــانون األساســـي عــــام 

ة التحريــــر الفلســــطينية عــــام م٬ وٕانشــــاء منظمــــ١٩٦٢الدســــتوري عــــام 
 م١٩٦٤

  يتــبن مــن الوضــع القــانوني أن قطــاع غــزة أصــبح وديعــة عــن الحكومــة
فــان حــدث ذلــك  ٬المصــرية وعليــه البــد مــن الحفــاظ عليــه مــن الضــياع

تتحمــل الجهــة المســئولة عنــه مســئولية فقدانــه و ضــياعه والعمــل علــى 
 .إرجاعه بكل السبل المتاحة 

 لقطاع الطـابع العسـكري أكثـر مـن الطـابع غلب على اإلدارة المصرية ل
من المـوظفين داخـل القطـاع فـي مختلـف  اكبير  ان عددإحيث  ٬المدني

منهـا الحــاكم   ٬يـنهم مــن قبـل وزيـر الحربيــة المصـرييالمجـاالت يـتم تع
٬وهـــذا كـــان لـــه األثـــر العـــام للقطـــاع ورئـــيس وأعضـــاء المحكمـــة العليا
الغزيـــة٬ حيـــث زاد مـــن الســـلبي علـــى الممارســـة اليوميـــة مـــع الجمـــاهير 

 . المحسوبية٬ واألساليب البوليسية التي كانت تدار بها األمور
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   أدار المصــريون اقتصــاد القطــاع  كوحــدة مســتقلة تمامــًا عــن االقتصــاد
المصري ٬ وتميز اقتصاد القطاع خالل فترة اإلدارة المصرية بـاختالل 

ة٬ ومـع ذلـك التوازن بين وفرة المصادر البشـرية ونـدرة المصـادر الماديـ
كــان قــد  م١٩٦٧فــإن الوضــع االقتصــادي فــي العقــد الــذي ســبق عــام 

تحسن تحسنًا قليًال٬ إذ قدم التعليم الواسع مـوارد بشـرية ألقطـار الخلـيج  
والسعودية٬ وقام العـاملون فـي الخـارج بإرسـال التحـويالت النقديـة التـي 

بنـاء٬ والتجـارة الداخليـة ٬وأعمـال ال استخدمت في استصالح األراضي٬
 ٬وخاصــة فــي قطــاع الحمضــيات ونتيجــة لــذلك اتســع النشــاط الزراعــي٬

ومــن أهــم القطاعــات االقتصــادية التــي تناولتهــا الدراســة و المــؤثرة فــي 
الزراعـــــة والصـــــناعة (الناحيـــــة االجتماعيـــــة لســـــكان قطـــــاع غـــــزة هـــــي 

  ).والتجارة والبناء والخدمات
  الموجــة ألبنــاء الســكان قامــت اإلدارة المصــرية بتــوفير التمويــل للتعلــيم

األصــليين مــن قطــاع غــزة الــذين يعرفــون باســم المــواطنين٬ ولكنهــا لــم 
تتخل عن تقديم العون المـالي والفنـي ألبنـاء الالجئـين الفلسـطينيين فـي 
القطــاع٬ حيــث شــجعت المبــادرات التــي قــام بهــا بعــض المعلمــين مــن 

المـــالي  وقـــدمت اإلدارة المصـــرية الـــدعم ٬اجـــل تـــوفير التعلـــيم لألطفـــال
والفنـــي لهـــؤالء٬ ووقعـــت اتفاقيـــات فنيـــة مـــع األونـــروا مـــن اجـــل تقـــديم 

 .الخدمات التعليمية للسكان الفلسطينيين

  جئــين الالرغــم الخــدمات التعليميــة الكبيــرة التــي قــدمتها األونــروا ألبنــاء
الفلسطينيين في قطاع غزة٬ إال أنها لم  تـوفر التعلـيم الثـانوي٬ لـذا فـان 

قامــت بهــذا الــدور تجــاه كــل الطلبــة الفلســطينيين فــي  اإلدارة المصــرية
) تعلــيم عـــالٍ (قطــاع غــزة مـــن مــواطنين والجئـــين ٬ كمــا قامــت بتـــوفير 
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وتمثل ذلك في تأسـيس معهـد المعلمـين والمعلمـات ٬كمـا قامـت بتـوفير 
المقاعد الدراسية في الجامعات المصرية للمئات من أبنـاء القطـاع مـن 

 .ةامعيجالاجل الحصول على المؤهالت 

  بــارزًا فــي إحيــاء الكيــان الفلســطيني  اكمــا كــان لجهــود عبــد الناصــر دور
واالعتـــراف بـــه فـــي المحافـــل العربيـــة والدوليـــة٬ وهـــذا اوجـــد الشخصـــية 
الفلسطينية وتحمله مسئوليٍة تجاه قضـيته٬ ويعتبـر هـذا الكيـان البـدايات 
األولــى النطــالق الكفــاح المســلح فــي اســتقالل كلــي عــن التــزام منظمــة 

لوب الوحيــد القــادر علــى تصــفية التحريــر بالــدول العربيــة باعتبــاره األســ
 .الوجود الصهيوني
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 دار البيـادر٬ جهـاد شـعب فلسـطين خـالل نصـف قـرن٬: صالح بويصير) ١٣(
  .٬٣٠٧ صم٬١٩٨٨ ٢ط القاهرة٬

الوثــائق الرئيســية فــي قضــية فلســطين٬  -قــرارات جامعــة الــدول العربيــة ) ١٤(
  .١٣٠ � ١٢٩ص  �سابق٬ صمصدر 

  .١٥٤ � ١٥٢ص  �ص: نفسهالمرجع ) ١٥(

٬ م١٩٧١بيــروت٬ دار العــودة٬ الهزيمــة٬ إلــىمــن القمــة : أحمــد الشــقيري) ١٦(
  .٦١-٥٦ص  �ص

  .١١٠ -١٠٩ص  �ص: نفسهالمرجع ) ١٧(

قـرارات األمـم المتحـدة بشـأن فلسـطين والصـراع : الجمعية العامة  قرارات) ١٨(
٬ مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية٬ مركـــز م١٩٧٤ � ١٩٤٧  اإلســـرائيليالربـــي 

٬ ١٨١قرار الجمعية العامة رقـم ٬ م٬١٩٧٥ ٢ظبي٬ ط أبوالوثائق والدراسات٬ 
  .٬٤ صم١٩٤٧نوفمبر ٢٩بتاريخ 

  .٩-٨ص  �مرجع سابق٬ ص: د األسطلاعو ) ١٩(

-١٩٤٥مـــــام الـــــرأي العـــــالمي أمشـــــكلة فلســـــطين : محمـــــد نصـــــر مهنـــــا) ٢٠(
  ٤١٠القاهرة٬ ص  دار المعارف٬ ٬م١٩٦٧

  .٤١٠ص : نفسه) ٢١(
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  .٤٢٥ص : نفسه) ٢٢(

ــــر الهــــور وطــــارق المرســــي) ٢٣( مشــــاريع التســــوية للقضــــية الفلســــطينية : مني
  .٬٥٧ صم١٩٨٦ ٢٬دار الجيل للنشر٬ عمان ٬ط ٬م١٩٨٥ -١٩٤٧

  .٤٢٩-٤٢٨ص  �مرجع سابق ص: محمد نصر مهنا) ٢٤(

الجـــزء الجنـــوبي مـــن دخلـــت قـــوات مـــن المتطـــوعين المصـــريين والعـــرب ) ٢٥(
٬ وكــان جــل المتطــوعين المصــريين مــن اإلخــوان المســلمين٬ فلســطين قبــل ذلــك

كمــا رافقــت القــوات المصــرية الداخلــة إلــى فلســطين قــوات محــدودة مــن ســعودية 
  .٢٣ص٬ مرجع سابق: أنظر عواد األسطل٬ وسودانية ويمنية

 ١١ي صادر عن مجلس الوزراء ف ٢٥٥القانون األساسي قانون رقم ) ٢٦( 
 ٢٥نشرته في الوقائع الفلسطينية في عدد خاص في  م١٩٥٥٬مايو/آيار

توجد األعداد على شكل مجلدات في محكمة الصلح  م١٩٥٨٬فبراير / شباط
  .٣١٠ -٣٠٤ص  -ص٬ بغزة

 ٥النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر عن رئيس الجمهورية في ) ٢٧(
عدد غير اعتيادي في  نشرته الوقائع الفلسطينية في م١٩٦٢٬مارس / آذار
-٦٦٤ص  -ص٬ موجود في محكمة الصلح بغزة٬ م١٩٦٢مارس /آذار ٢٩

٦٧٥.  

: انظــر المــواد الثانيــة عشــر حتــى الســابعة عشــر مــن القــانون األساســي) ٢٨(
أنظـــر أيضـــا ٬ ٣٠٦ص٬ المصـــدر الســـابق٬ عـــدد خـــاص٬ الوقـــائع الفلســـطينية
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ـــائع الفلســـطينية المصـــ٬ م١٩٦٢النظـــام الدســـتوري عـــام  المـــواد ٬ در ســـابقالوق
  .٦٦٧ص٬ ٢٣-١٨

٬ الوقائع الفلسطينية٬ من القانون األساسي ٢٢- ١٨انظر المواد من ) ٢٩(
الوقائع ٬ من النظام الدستوري ٢٩-٢٤انظر المواد ٬ ٣٠٧ص٬ مصدر سابق

  .٦٦٨ص٬ مصدر سابق ٬الفلسطينية

٬ الوقائع الفلسطينية٬ من القانون األساسي ٥٠- ٣٠انظر المواد من ) ٣٠(
  .٣٠٨ص٬ ر سابقمصد

  .٢٢٠ص٬ مرجع سابق: حسين أبو النمل) ٣١(

مصدر ٬ الوقائع الفلسطينية٬ من القانون األساسي ٣٥انظر المادة ) ٣٢(
  .٣٠٨ص ٬ سابق

 ٬الوقــــائع الفلســــطينية٬ مــــن القــــانون األساســــي ٣٨-٣٧انظــــر المــــادتين ) ٣٣(
  .٣٠٨ص٬ مصدر سابق

ــــــــانون األساســــــــي ٣٩انظــــــــر المــــــــادة ) ٣٤( ــــــــائع الفلســــــــطينية٬ مــــــــن الق ٬ الوق
  .٣٠٨ص  ٬مصدر سابق٬ ٢٥/٢/١٩٥٨

  .٣٠٨ص٬ نفسه٬ من القانون األساسي ٤٠انظر المادة ) ٣٥(
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أصدرته بريطانيا لدعم اليهود داخل  م١٩٢٢٬دستور فلسطين لعام ) ٣٦(
  .١٣٥ص٬ مرجع سابق: لمزيد من التفاصيل انظر صالح بويصير٬ فلسطين

  .١١ص٬ مرجع سابق٬ عواد األسطل) ٣٧(

كلفت مصر بإدارة قطاع غزة بقرار من الجامعة العربية بعد هدنة ) ٣٨(
الوثائق الرئيسية ٬ انظر قرارات الجامعة العربية٬ رودس بين مصر وٕاسرائيل 

-١٥٢ص  -ص٬ مصدر سابق٬ المجموعة الثانية٬ في قضية فلسطين
١٥٤.  

  .٤٢٥-٤٢٢ص  -ص٬ مرجع سابق: محمد نصر مهنا) ٣٩(

مصدر ٬ م١٩٦٢مارس /آذار ٢٩النظام الدستوري٬  :لفلسطينيةلوقائع ا) ٤٠(
  .٦ص ٬سابق

الوقائع ٬ انظر المادتين األولى والثانية من النظام الدستوري) ٤١(
   .٦٥ص٬ مصدر سابق٬ م١٩٦٢مارس/ آذار٬٢٩ الفلسطينية

الوقائع :انظر نص القسم في المادة الثالثة عشر من القانون األساسي) ٤٢(
  .٣٠٦مصدر سابق ص ٬ م١٩٥٨فبراير/شباط ٢٥الفلسطينية 

الوقائع ٬ من النظام الدستوري٬ ٢٠-١٩انظر القسم في المادتين ) ٤٣(
  .٦٦٧ص٬ مصدر سابق٬ م١٩٦٢مارس/ آذار ٢٩ الفلسطينية
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 ٢٩الوقائع الفلسطينية ٬ انظر المادة خمسين من النظام الدستوري) ٤٤(
  .٦٧١ص٬ مصدر سابق٬ م١٩٦٢مارس/ آذار

  .١٣٨ص ٬ مرجع سابق: الرشيدهارون ) ٤٥(

 ٢٩ الوقائع الفلسطينية٬ من النظام الدستوري  ٧٣-٧٢انظر المادتين ) ٤٦(
  .٦٧٤ص٬ مصدر سابق٬ م١٩٦٢مارس/ آذار 

  .٢٢٣ص٬ مرجع سابق: حسين أبو النمل) ٤٧(

  .١٣ص٬ مرجع سابق: عواد األسطل) ٤٨(

  .١٤ص ٬ المرجع نفسه) ٤٩(

 األوضاع م١٩٥٦٬ -١٩٤٨: قطاع غزة  :غازي الصوراني) ٥٠(
ص ٬ )٨٤(ع٬ م٬١٩٩١حزيران ٬أيار٬ نيسان ٬صامد٬ االجتماعية والسياسية

١٨.  

  .١٨ص ٬ المرجع نفسه )٥١(

االقتصاد ٬ م١٩٨٤- ٬١٩٤٨ اقتصاد قطاع غزة : زياد أبو عمرو) ٥٢(
٬ جورج العبد: محرر٬ الفلسطيني وتحديات التنمية في ظل احتالل مديد

  .١١٢ص ٬ م٬١٩٨٩  ١ط٬ بيروت٬ لعربيةمركز دراسات الوحدة ا



- ٦۷ - 
 

)٥٣(  Sara Roy : The Gaza Strip, the political Economy of 

Dedevelopment Washington ,1995,P.84. 

  Ibid . P. 84.)٥٤(  

                                                                  Ibid. 

P. 85 )٥٥(  

  .٨١ص ٬ سابق مرجع: محمد علي خلوصي) ٥٦(

  .٨١ص: نفسهالمرجع ) ٥٧(

  .٨١ص : نفسهالمرجع ) ٥٨(

٢٥٩ص٬ مرجع سابق: حسين أبو النمل) ٥٩(  

 )٦٠( Sara Roy : Op.Cit.P.86. 

٬ بيـروت٬ دار المبتـدأ٬ م١٩٩٣ � ١٩٤٨قطاع غزة : غازي الصوراني) ٦١( 
  .٥١ص ٬ م٬١٩٩٣ ١ط 

)٦٢(  Sara Roy : Op.Cit.P.86 

 )٦٣(  Ibid . P . 87. 

  .٢٥٦ص  ٬مرجع سابق: حسين أبو النمل) ٦٤( 
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  .٧٨ص  ٬مرجع سابق: محمد علي خلوصه) ٦٥(

  .٢٥٤ص  ٬مرجع سابق: حسين أبو النمل) ٦٦(

Sara Roy : Op.Cit.P.86 )٦٧(  

 Ibid . P . 87.)٦٨(  

االستيطان ومصادرة األراضي في قطاع : شريف كتاعنه رشاد المدني ) ٦٩(
 ٬ م٬١٩٨٥ فلسطين٬ الدراسات والتوثيق بيرزيتمركز ٬ م١٩٨٤-١٩٦٧غزة 
  .١١ص 

٬ م١٩٨٤ألف دونم عام  ٦٧الزراعية الى األراضيوقد انخفض مساحة *  
. وذلك جراء السياسة اإلسرائيلية المفروضة على استخدام المياه والتسويق

  ١١المرجع السابق ٬ ص  :شريف كتاعنه رشاد المدني  :انظر 

  .١١٦ص ٬سابق مرجع: زياد أبو عمرو )٧٠(

  .٨٠ص٬ مرجع سابق: محمد علي خلوصي) ٧١(

مجلة ٬ اقتصاد قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية: عبد القادر ياسين) ٧٢(
٬ م١٩٨٧فبراير  /كانون ثاني٬ شباط/ يناير٬ )٦٥(ع ٬صامد االقتصادية

  .١٣٧ص

Sara Roy : Op.Cit.P.87)٧٣ (  
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  .١١٨ص٬ مرجع سابق: زياد أبو عمرو) ٧٤(

  .٢٦٠ص٬ مرجع سابق: نملالحسين أبو ) ٧٥(

  .٢٥٢ص٬ مرجع سابق: محمد علي خلوصي) ٧٦(

Sara Roy : Op.Cit.P.88 )٧٧(  

Ibid . P . 89. )٧٨(  

Sara Roy : Op.Cit.P.88 )٧٩(  

 .١١٩ص ٬ مرجع سابق: زياد أبو عمرو) ٨٠(

  .٢٦٠ص ٬ مرجع سابق: حسين أبو النمل) ٨١(

  .١٥٧-١٥٦ص  �ص ٬ مرجع سابق: محمد علي خلوصي) ٨٢(

  .١١٩ص ٬ مرجع سابق: زياد أبو عمرو) ٨٣(

Sara Roy : Op.Cit.P.88.)٨٤(  

  .١٦٠ص ٬ مرجع سابق: محمد علي خلوصي) ٨٥(

 -ص٬ مرجـــع ســـابق٬ م١٩٩٣-١٩٤٨قطـــاع غـــزة : غـــازي الصـــوراني) ٨٦(
  . ٥١-٥٠ص 
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 )٨٧(  Sara.Roy:OP.Cit.P.89                 

  .٢٦٠ص ٬ سابق مرجع: حسين أبو النمل) ٨٨( 

  .١٣٧ص ٬ مرجع سابق: عبد القادر ياسين) ٨٩(

Sara Roy : Op.Cit.P.89. )٩٠(   

)٩١(  J. BASTER. Economic in the Gaza Strip. The Middle 
East Journal  Vol . 9.No.3.Summer 1955.p.328               

                                                         
                                                                                             
                                              )٩٢( Sara Roy : Op.Cit.P.9. 

  .٢٨٨ص ٬ مرجع سابق: محمد علي خلوصي )٩٣(

  .٢٦٥ص ٬ مرجع سابق: حسين أبو النمل) ٩٤(

  .٣٤٩ص ٬ مرجع سابق: محمد علي خلوصي )٩٥(

Sara Roy : Op.Cit.P.90 )٩٦(  

  .٣٤٧ص ٬ مرجع سابق : محمد علي خلوصي) ٩٧(

  .١٢٤ص ٬ مرجع سابق: زياد أبو عمرو )٩٨(
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  .١٢٥ص : المرجع نفسه  )٩٩(

Sara.Roy:Op.Cit.P.90   )١٠٠(  

  .١٢٥ص ٬ مرجع سابق: زياد أبو عمرو) ١٠١(

  .١٢٦ص  :نفسهالمرجع  )١٠٢(

  .١١١ص ٬ مرجع سابق: زياد أبو عمرو) ١٠٣(

  .١٤٠ص٬ مرجع سابق: عبد القادر ياسين )١٠٤(

ـــل فـــي قطـــاع غـــزة فـــي العهـــد : ســـلمان إبـــراهيممحمـــد  )١٠٥( مصـــادر التموي
دراســـــــة تاريخيـــــــة٬ مجلـــــــة جامعـــــــة م٬ ١٩٦٧ -١٩٤٨المصـــــــرية مـــــــن  اإلدارة

العليـــا والبحـــث مجلـــة علميـــة محكمـــة تصـــدر عـــن عمـــادة الدراســـات  ٬األقصـــى
  .٬٣٢١ صم٢٠٠٤يونيو/ حزيران ٬٣٠ )٢(ع٬ ٨العلمي ٬ج

التعليم والتحديث في المجتمع العربي الفلسطيني٬ : بدران أيوبنبيل  )١٠٦(
 ٬م٬١٩٧٩ ١ط ٬األبحاثمركز  ف٬.ت.٬ بيروت ٬مم١٩٦٧-٬١٩٤٨ ٢ج

  .٤٧ص

  .٣٢٢مرجع سابق٬ ص: سلمان إبراهيممحمد  )١٠٧(

  .٤٧ص ٬مرجع سابق: بدران أيوبنبيل  )١٠٨(
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  .٣٢٢مرجع سابق٬ ص: سلمان إبراهيممحمد  )١٠٩(

  .٣٢٢ص : المرجع نفسه )١١٠(

٬ مصدر م١٩٧٤ � ١٩٤٧قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين  )١١١(
  .٢٢-٢١ص �٬ ص ٣٠٢قرار الجمعية العامة رقم ٬ سابق

القضية الفلسطينية  تجاهسياسة مصر : خلة إسماعيلمحمد  )١١٢(
٬ رسالة ماجستير غير منشورة ٬ معهد البحوث والدراسات م١٩٦٧ -١٩٥٦

  .١٤٩ص م٢٠٠٢٬العربية ٬ جامعة الدول العربية٬ القاهرة٬ 

 -١٩٤٨الفلسطينيون في جمهورية مصر العربية منذ : نادر السراج )١١٣(
-٤٥ص  -٬ صم٬١٩٨٦ ١دار المستقبل العربي ٬القاهرة ٬ط ٬م١٩٧٠

٤٦.  

  .٤٦ص :المرجع نفسه )١١٤(

  .٤٨ص ٬مرجع سابق: بدران أيوبنبيل  )١١٥(

  .٣٢٣مرجع سابق٬ ص: سلمان إبراهيممحمد  )١١٦(

مؤسسة الدراسات  ٬م١٩٦٥الوثائق العربية الفلسطينية لعام  )١١٧(
  .٢٤ � ٢٢ص  -ص) ٧(م٬ وثيقة رقم ١٩٦٦الفلسطينية٬ بيروت٬ 

  .٣٢٨ق٬ صمرجع ساب: سلمان إبراهيممحمد ) ١١٨(
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  .٣٢٨ص: المرجع نفسه )١١٩( 

  .٤٨مرجع سابق٬ ص : نادر السراج )١٢٠(

هيئة الموسوعة الفلسطينية٬القسم العام٬ دمشق : الموسوعة الفلسطينية) ١٢١(
  .٣٤٣ص ٬

  .٣٤٤ص : المصدر السابق )١٢٢(

 -ص ٬م١٩٥٨ )فبرايــــر(شــــباط ٢٥عــــدد خــــاص :الوقــــائع الفلســــطينية )١٢٣(
  .٣٠٥-٣٠٤ص 

٬  م١٩٦٢م النظــام الدســتوري لقطــاع غــزة والصــادر عــام ٦١المــادة  ) ١٢٤(
 -ص٬ م١٩٦٢ )مـارس( آذار ٢٩عدد غيـر عـادي ٬ أنظر الوقائع الفلسطينية

  .٦٧٣-٦٧٢ص 

  . ٢٣١ -٢٢٩ص  -ص٬ مرجع سابق: محمد علي خلوصي) ١٢٥(

االجتماعيـة  م٬األوضـاع١٩٥٦-١٩٤٨قطاع غـزة   :غازي الصوراني )١٢٦(
   .٢٠ص ٬ سابق مرجع٬ والسياسية

  .٢٠ص المرجع نفسه٬  )١٢٧(

  .٤٤ص ٬ بدون تاريخ٬ )٧(ج ٬ غزة عبر التاريخ: إبراهيم سكيك )١٢٨(
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  .١٤٠ص المرجع نفسه٬  )١٢٩(

 األوضـــــــــاع م١٩٥٦٬ -١٩٤٨قطـــــــــاع غـــــــــزة   :غـــــــــازي الصـــــــــوراني) ١٣٠(
  .٢٢ص ٬ مرجع سابق٬ االجتماعية والسياسية

  .٢٢ص : نفسه المرجع )١٣١(

  .٥٦ص ٬ بدون تاريخ ٬ )٧( ج٬ غزة عبر التاريخ: سكيك إبراهيم) ١٣٢(

 األوضاع م١٩٥٦٬-١٩٤٨قطاع غزة  :غازي الصوراني ) ١٣٣(
  .٢٣ص ٬ مرجع سابق٬ االجتماعية والسياسية

  .٢٤ص : المرجع نفسه )١٣٤( 

 األوضاع م١٩٥٦٬-١٩٤٨قطاع غزة   :غازي الصوراني )١٣٥(
  .٢٤ص ٬ مرجع سابق٬ االجتماعية والسياسية

  

  .٢٤ص  :المرجع نفسه) ١٣٦(

  .٩٦ص ٬ )٧(ج ٬ مصدر سابق: سكيك إبراهيم )١٣٧(

 األوضاع م١٩٥٦٬-١٩٤٨قطاع غزة   :غازي الصوراني) ١٣٨(
  .٢٦ص ٬ مرجع سابق٬ االجتماعية والسياسية
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  )١٣٩(  Sara Roy : Op.Cit.P .71.                                                                                                     

 ٬)٧(ع٬ شئون فلسطينية٬ فتح بين النظرية والتطبيق: هاني الحسن) ١٤٠(  
    .١٠ص٬ م١٩٧٢) مارس(آذار 

Sara Roy : Op.Cit.P.72 )١٤١(  

  .٤٧مرجع سابق٬ ص : خلة إسماعيلمحمد  )١٤٢(

٬ ١ط بيروت٬ المسير إلى فلسطين٬ دار الطليعة٬: ناجي علوش )١٤٣(
مرجع : خلة إسماعيلمحمد : اً يضأانظر  ؛١٦٦-١٦٥ص  -٬ صم١٩٦٤

  .٤٧سابق٬ ص 

  .١٧٩ص ٬ مرجع سابق: حسين أبو النمل) ١٤٤(

 م١٩٨٧٬-١٩٤٨الحركة السياسية في قطاع غزة : ياسينعبد القادر  )١٤٥(
 ويوني  �مايو   -إبريل ٬ عمان٬ دار الكرمل٬ مجلة صامد االقتصادية

  .٣٤ص ٬ )٨٤(ع٬  م١٩٩١

وثيقة رقم ٬ مصدر سابق٬ م١٩٦٥الوثائق العربية الفلسطينية لعام  )١٤٦(
  .٥٥ص ٬ )١٨(

  .١٨٦ص٬ مرجع سابق: حسين أبو النمل )١٤٧(
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ص ٬ مرجع سابق٬ م١٩٩٢ -١٩٤٨قطاع غزة : غازي الصوراني )١٤٨(
٤١.  

  .١٨٦ص ٬ مرجع سابق: حسين أبو النمل )١٤٩(

  .١٨٧ص  ٬نفسهالمرجع  )١٥٠(

ص ٬ مرجع سابق٬ م١٩٩٢- ١٩٤٨قطاع غزة : غازي الصوراني )١٥١(
٣١.  

  .١٨٦ص ٬ مرجع سابق: حسين أبو النمل )١٥٢(

  .١٩٥ص ٬ مرجع سابق: ناجي علوش )١٥٣(

  .١٨٨ص ٬ مرجع سابق: حسين أبو النمل) ١٥٤(

 � ١٩٤٨الحركة السياسية في قطاع غزة : عبد القادر ياسين) ١٥٥(
محررون (علي الدين هالل ٬ سيد ياسين٬ في أحمد صدقي الدجاني م١٩٦٧٬

٬ القاهرة٬ معهد الدراسات والبحوث العربية٬ الفلسطينيون في الوطن العربي)
    . ٥٥٧ص ٬ م١٩٧٨

٬ مرجع سابق٬ م١٩٩٢- ١٩٤٨قطاع غزة : غازي الصوراني )١٥٦(
  . ٣٢ص

  ٥٣٩ص٬ مرجع سابق: صالح بويصير )١٥٧(
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جذور النزاع العربي  � ١٩٦٧الطريق إلى الحرب : وولتر الكور  )١٥٨(
اإلسرائيلي ٬ ترجمة الهيئة العامة لالستعالمات ٬ القاهرة ٬ بدون تاريخ ٬ 

  ٦٩ص

٬ مركز األبحاث الفلسطيني ٬  ١٩٦٦ اليوميات الفلسطينية لعام )١٥٩(
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ٬ بيروت ٬ بدون تاريخ ٬ المجلدين  الرابع 

  ٣٧٣والخامس ٬ ص 

 )١٦٠ (  Sara Roy : Op.Cit.P.71. 

 )مارس(آذار/ ٬٢٩ عدد غير اعتيادي٬ أنظر الوقائع الفلسطينية) ١٦١(
  .٦٧٨ -٦٦٤ص  -مرجع سابق ص ٬م١٩٦٢

 .٦٦٩ص  ٬فسهنالمرجع  )١٦٢(

-٦٦٩ص  -ص٬ ٥٠حتى المادة  ٣٠من المادة : نفسهالمرجع  )١٦٣(
٦٧١.  

منظمة التحرير الفلسطينية جذورها٬ تأسيسها : أسعد عبد الرحمن )١٦٤(
  .٧٦-٧٥ص  -ص٬ م١٩٦٨ف ٬ بيروت٬ .ت.م ٬األبحاث٬مركز 

 )١٦٥(  Sara Roy : Op.Cit.P.73.    

  .٧٦ -٧٥ص -ص٬ مرجع سابق: أسعد عبد الرحمن) ١٦٦(
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Sara.Roy:Op.Cit.P.73  )١٦٧(  

  .٢٢٣ص٬ مرجع سابق: حسين أبو النمل) ١٦٨(
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  :المصادر والمراجع
  

  :الوثائق والموسوعات -أوالً 

  .م٬١٩٨٤ دمشق٬ ٬١ ط١الموسوعة الفلسطينية٬ ج .١

ــــــــة الفلســــــــطينية لعــــــــام  .٢ مؤسســــــــة الدراســــــــات  ١٩٦٥٬الوثــــــــائق العربي
 ١٩٦٦الفلسطينية ٬ بيروت ٬ 

أعـــداد موجـــودة فـــي محكمـــة الصـــلح بغـــزة ) غـــزة(الوقـــائع الفلســـطينية  .٣
٬ ومجلـــــد عـــــام م١٩٦٠-١٩٥٦علـــــي شـــــكل مجلـــــدات٬ مجلـــــد عـــــام 

 .م١٩٦٤-١٩٦١

٬ مركــــز األبحــــاث الفلســــطيني ٬  ١٩٦٦اليوميــــات الفلســــطينية لعــــام  .٤
تـــاريخ ٬ المجلـــدين   مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية ٬ بيـــروت ٬ بـــدون

  الرابع والخامس

ـــــرارا .٥ ـــــة العامـــــة تق ـــــرارات األمـــــم المتحـــــدة بشـــــأن فلســـــطين : الجمعي ق
٬ مؤسســـة الدراســـات م١٩٧٤ � ١٩٤٧  اإلســـرائيليوالصـــراع الربـــي 

 .م١٩٧٥ ٢٬ظبي٬ ط أبوالفلسطينية٬ مركز الوثائق والدراسات٬ 

لسـطينية ٬ قرارات األمم المتحدة بشأن القضـية الفاألمنقرارات مجلس  .٦
ــــــــــق ســــــــــامي مســــــــــلم٬ مؤسســــــــــة الدراســــــــــات م١٩٧٢-١٩٤٧ ٬ تحقي

 .م٬١٩٧٣ ١الفلسطينية٬ بيروت٬ ط
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الوثــائق الرئيســية فــي قضــية فلســطين٬  -وثــائق جامعــة الــدول العربيــة .٧
القـــــــــاهرة٬  ٬أطلــــــــس٬ مطـــــــــابع م١٩٥٠-١٩٤٧المجموعــــــــة الثانيــــــــة 

 .م١٩٧٤

 

  :المراجع العربية -ثانياً 

 .خبدون تاري٬ ٧جزء ٬ غزة عبر التاريخ: إبراهيم سكيك .٨

ــــــىمــــــن القمــــــة : أحمــــــد الشــــــقيري .٩ ــــــروت  دار العــــــودة٬ الهزيمــــــة٬ إل بي
 .م٬١٩٧١

 منظمــة التحريــر الفلســطينية جــذورها٬ تأسيســها٬: أســعد عبــد الــرحمن .١٠
 .م١٩٦٨ف٬ بيروت٬.ت.م ٬األبحاثمركز 

 ٬األبحــــاثمركــــز  ٬م١٩٦٧-١٩٤٨قطــــاع غــــزة : حســــين أبــــو النمــــل.١٠
 .م١٩٧٩روت٬بي الفلسطينية٬ رالتحريمنظمة 

االقتصـــاد ٬ م١٩٨٤- ٬١٩٤٨ اقتصــاد قطـــاع غــزة: زيــاد أبــو عمـــرو .١١
جــورج : محــرر٬ الفلســطيني وتحــديات التنميــة فــي ظــل احــتالل مديــد

 .م٬١٩٨٩ ١ط٬ بيروت٬ مركز دراسات الوحدة العربية٬ العبد

االســـتيطان ومصـــادرة األراضـــي فـــي : رشـــاد المـــدني ةشـــريف كتاعنـــ .١٢
٬ الدراســــات والتوثيــــق بيرزيــــتمركــــز ٬ م١٩٨٤-١٩٦٧قطــــاع غــــزة 

 .م٬١٩٨٥ فلسطين
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دار  جهــــاد شــــعب فلســــطين خــــالل نصــــف قــــرن٬: صــــالح بويصــــير .١٣
 .م٬١٩٨٨ ٢ط القاهرة٬ البيادر٬

 �١٩٤٨الحركـــــة السياســـــية فـــــي قطـــــاع غـــــزة : عبـــــد القـــــادر ياســـــين .١٤
ـــــي أحمـــــد صـــــدقي الـــــدجاني م١٩٦٧ علـــــي الـــــدين ٬ ســـــيد ياســـــين٬ ف
معهـــد الدراســـات ٬ العربـــيالفلســـطينيون فـــي الـــوطن  )محـــررون(هـــالل

 .م٬١٩٧٨ القاهرة٬ والبحوث العربية

٬ بيـروت٬ دار المبتـدأ٬ م١٩٤٨�١٩٩٣قطاع غـزة : غازي الصوراني .١٥
 .م١٬١٩٩٣ط

-١٩٤٨التنميـــة االقتصـــادية فـــي قطـــاع غـــزة : محمـــد علـــى خلوصـــه .١٦
 .م٬١٩٦٧ المطبعة التجارية المتحدة٬ القاهرة٬ ١٩٦٦

-١٩٤٥رأي العـــالمي مشـــكلة فلســـطين إمـــام الـــ: محمـــد نصـــر مهنـــا .١٧
 .م١٩٧٨ القاهرة٬ دار المعارف٬ ١٩٦٧٬

مشـــاريع التســـوية للقضـــية الفلســـطينية : منيـــر الهـــور وطـــارق المرســـي .١٨
 .م٬١٩٨٦ ٢ط دار الجيل للنشر٬ عمان٬ ٬م١٩٨٥ -١٩٤٧

٬ ١ط بيـــروت٬ المســـير إلـــى فلســـطين٬ دار الطليعـــة٬: نـــاجي علـــوش .١٩
 .م١٩٦٤

 -١٩٤٨ر العربيـة منـذ الفلسطينيون في جمهوريـة مصـ: نادر السراج .٢٠
 .م٬١٩٨٦ ١ط القاهرة٬ دار المستقبل العربي٬ ٬م١٩٧٠
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التعلـيم والتحـديث فـي المجتمـع العربـي الفلسـطيني٬ : بدران أيوبنبيل  .٢١
ــــــــــــــروت٬م١٩٦٧-٬١٩٤٨ ٢ج  ٬األبحــــــــــــــاثمركــــــــــــــز  م٬ت٬ف٬ ٬ بي
 .م١٬١٩٧٩ط

جــذور النــزاع العربــي  � ١٩٦٧الطريــق إلــى الحــرب : وولتــر الكــور  .٢٢
اإلســـرائيلي ٬ ترجمـــة الهيئـــة العامـــة لالســـتعالمات ٬ القـــاهرة ٬ بـــدون 

 تاريخ

  

  :الرسائل الجامعية -ثالثاً 

القضـــــية الفلســـــطينية  تجـــــاهسياســـــة مصـــــر : خلـــــة  إســـــماعيلمحمـــــد  .٢٣
٬ رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر منشـــــورة٬ معهـــــد البحـــــوث م١٩٦٧-١٩٥٦

 .م٢٠٠٢القاهرة٬  والدراسات العربية٬ جامعة الدول العربية٬

  

  :الدوريات العربية -رابعاً 

غــــــزة الزاويــــــة النســــــبية مــــــن فلســــــطين٬ مجلــــــة صــــــامد : آن ليــــــتش.د .٢٤
 .م٬١٩٨٧ كانون الثاني ٦٥االقتصادية٬ العدد

مجلـة ٬ اقتصـاد قطـاع غـزة تحـت اإلدارة المصـرية: عبد القادر ياسـين .٢٥
 .م١٩٨٧فبراير  �يناير ٬ ٦٥العدد ٬ صامد االقتصادية
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 م١٩٨٧-١٩٤٨الحركة السياسية في قطـاع غـزة : ياسين عبد القادر .٢٦
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  :ملخص

م ٬ وتتحدث  ١٩٨٧-١٩٦١تعنى هذه الدراسة بالعالقات الكويتية الفلسطينية     
عن المراحل التي مرت بها هذه العالقة من بدايتها بالثالثينيات من القرن الماضي 

م ٬ ومشاركة الفلسطينيين ببناء نهضة التعليم في ١٩٦١وحتى استقالل الكويت عام 
اللها ووصول الفلسطينيين إلى أن يكونوا أكبر الكويت٬ وتطور هذه العالقة بعد استق

جالية أجنبية فيها من حيث العدد وبشغلهم مناصب هامة بالهياكل اإلدارية 
بالقطاعات الرسمية وغير الرسمية ٬ وقد ساندت الكويت القضية الفلسطينية بمساعدة 

ة مع منظمة التحرير الفلسطينية فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا٬ وكذلك وقوف المنظم
م بزيادة ١٩٨٧الحكومة الكويتية في عدد من القضايا شهدت هذه العالقة تحوًال عام 

الدعم الكويتي بشكل واسع ثم توقفه فجأة عقب االجتياح العراقي للكويت عام 
م ٬ وقد ظهرت شوائب في هذه العالقة خالل فترة السبعينيات سرعان ما ١٩٩٠

  .كانت تحل بالطرق الدبلوماسية

  

:Abstract  

This study is concerned of Palestinian Kuwaiti relations 

between 1961-1987.And talked about the stages that passed 

out of this relation from its beginning of thirties from the last 

century even the independence of Kuwait in 1961. And the 

participation of Palestinian in building education renaissance in 
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Kuwait and develop this relation after Kuwait independence 

and the access of Palestinian to be the largest foreign 

community in Kuwait that occupied with important position at 

administrative structures in official and non official sectors. 

Kuwait has supported the Palestinian issue with the help of the 

Palestinian Liberation Organization, Palestinian, Arab and 

International. As well as the standing of the Organization with 

the Kuwaiti government with number of issues. This relation 

has seen a convert in 1987 in Kuwai  increased support in a 

large scale and it is stopped suddenly following the Iraqi 

invasion of Kuwait in 1990.And the impuri es appeared in this 

relation in seventies was soon resolved by  a diplomatic means. 
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  :مقدمة 

تبحث هذه الدراسة في موضوع العالقات الكويتية الفلسطينية في الفترة من     
م والتي ١٩٦٤م٬ وبرغم أن قيام منظمة التحرير الفلسطينية كان عام ١٩٨٧-١٩٦١

تمثل الطرف الرسمي األخر للعالقات الرسمية بين الطرفين إال أن الدراسة بدأت 
م وما استمدته من نهضة واسعة٬ وتتوقف الدراسة عند ١٩٦١باستقالل الكويت عام 

بدء االنتفاضة الفلسطينية وما شهدته من زيادة في الدعم والمساندة الكويتية للشعب 
الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي٬ وحصول التحول الخطير في هذه 

الجتياح العراقي للكويت ٬ وتكمن أهمية العالقة في زخم اإلنتفاضة بالقطيعة عقب ا
البحث في الكشف عن عمق العالقة بين الطرفين من فترة الثالثينيات ووفود بعثات 

م للكويت بطرق ١٩٤٨المعلمين الفلسطينيين ٬ وتصاعد هجرة الفلسطينيين بعد نكبة 
شرعية وغير شرعية ٬ وأن الكويت قد فرضت قيودًا على هذه الهجرة بعد عام 

م ٬ وقد سجل للكويت دعمها ١٩٧٣م ما لبثت أن رفعتها عقب حرب أكتوبر ١٩٦٧
السياسي والمالي لمنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني في األرض المحتلة 
٬ وقد حصلت شائبات في العالقات بين الطرفين في بداية السبعينيات ٬ و تحدث 

ل مذكرات تعكس تجارب العديد من الكتّاب عن هذا الموضوع ولكن على شك
شخصية ٬ وقد استخدم الباحث منهج البحث العلمي التاريخي التحليلي لجمع 
البيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج تكون أقرب للواقع والوصول إلى توصيات مفيدة 

  .في موضوع الدراسة 
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ية قسمت الدراسة إلى ثالثة أقسام بدءًا بتمهيد لتاريخ هذه العالقات حتى بدا    
م وهو العام الذي شهد بداية نهضة ١٩٧٣الستينيات ٬ ثم القسم الثاني حتى العام 

جديدة للكويت وما شهدته عالقات الطرفين من تطور هام ٬ وأخيرًا بقسم ثالث يعطي 
م الذي شهد تحوالت هامة ٬ وقد استعان ١٩٨٧صورة عن هذه العالقات حتى العام 
  .المراجع التاريخيةالباحث بأنواع مختلفة من المصادر و 

اختلفت الظروف التي عاشتها الشعوب العربية في بداية القرن العشرين ٬ حيث     
مرت ظروف ذاتية وموضوعية على كل منطقة ارتبطت بالمشروع االستعماري الذي 
استهدف المنطقة ٬ لكن هذه الشعوب العربية ظلت تحافظ على القاسم القومي 

التواصل الثقافي على األقل بينها٬  واإلرث التاريخي الموحد لها والذي يضمن دينامية
وبرغم أن العرب ظلوا مشغولين طوال فترة االستعمار خاصة ذلك الذي ترجم على 
األرض بعد اتفاقيات سايكس بيكو فإن ما يجري في فلسطين من صراع بين العرب 
وأطراف المشروع الصهيوني خاصة الحركة الصهيونية وبريطانيا ظل في نفوس 

٬ وقد كانت الكويت جزءًا من هذا المفهوم٬ وظل شعبها أسوة )وشعبياً رسميًا (العرب 
بالشعوب األخرى يحافظ على شراكته بالدفاع عن القضية الفلسطينية والتصدي 
للمشروع الصهيوني بما يتالئم مع ظروفها ونضالها لنيل االستقالل الوطني٬ وأن ذلك 

وبشكل ملفت للنظر إلى يمكن فهمه من خالل لجوء عدد كبير من الفلسطينيين 
م واستمرت العالقة الوطنية بين الشعب الكويتي ١٩٤٨الكويت عقب نكبة 

م٬ وكذلك تحقيق ١٩٦١والفلسطيني مع بداية الستينيات حيث االستقالل الكويتي عام 
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الفلسطينيين الكيانية التي طالما بحثوا عنها ووجودها في تشكيلهم لمنظمة التحرير 
م وظلت هذه العالقة تأخذ شكل ومضمون الترابط والتقدير ١٩٦٤الفلسطينية عام 

وٕان اختلف الطرفان في وجهة النظر في بعض القضايا الهامشية إال أن هذه العالقة 
لم تصل إلى حدود القطيعة أو الشكل والمضمون غير الطبيعي والشاذ إال عقب 

عالقات الكويتية م٬ ومن هنا يمكن لنا تحديد ال١٩٩٠االجتياح العراقي للكويت عام 
  :الفلسطينية بثالث مراحل أو فترات 

  ما قبل االستقالل الكويتي وتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية: أوًال 

م٬ وذلك عندما زار ١٩٣٦يعود وصول أول فوج فلسطيني للكويت الى العام   
المفتي الحاج أمين الحسيني الكويت في إطار سعيه إلى حشد الدعم العربي في 

ة المشروع الصهيوني٬ و طرح األمير الشيخ أحمد الجابر استقدام معلمين مقاوم
٬ ولم تكن مقومات االستفادة من البترول قد ظهرت )١(فلسطينيين للعمل في البالد 

بعد٬ لكن االستقرار الذي كانت تفرضه عائلة الصباح بالمنطقة كان يؤهلها الستقدام 
  :هذه المجموعات من الفلسطينيين لهدفين 

 تعميق الروابط الكويتية الفلسطينية نتيجة التعاطف الشعبي معهم  -

االستفادة من خبرة الفلسطينيين العلمية الناتجة من ظروف استطاعوا فيها بناء  -
 .مدارس وغير ذلك من نظم التعليم في عهد االنتداب البريطاني على فلسطين

كانت رواتب أفراد تلك البعثة على حساب الهيئة العربية العليا في فلسطين٬ ومن     
الصعب على أي أحد يبحث في تاريخ التعليم في الكويت ان يتجاهل التطرق للدور 
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٬ وبين استمرار الظروف الفلسطينية في األربعينيات كما هي في )٢(الفلسطيني فيه
من االنتداب٬ واستمرار عائلة الصباح في مقاومة المشروع الصهيوني والتخلص 

إحداث النهضة الكويتية تسهل فرضية استمرار تدفق الفلسطينيين ومن نفس فئة 
) فلسطيني(واردة بالحسبان٬ وهذا ما يؤكده تكليف السيد درويش البغدادي ) المعلمين(

٬ فال يعقل أن يتقلد أحد مثل هذا )٣(م ١٩٥٢مديرًا للمعارف في الكويت عام 
  .المنصب إال ولديه الخبرة غير المتواضعة بهذا المجال في الكويت

تأثرت العالقات الكويتية الفلسطينية بالظرف الفلسطيني الحاد والقاسي عام     
م٬ حيث شكلت الهجرة إلى دول الخليج جزءًا من مشروع الفلسطينيين للبحث ١٩٤٨

ث كانت الكويت من أهم عن العمل ٬ فهذه أحد أهم سمات حياتهم عقب النكبة٬ حي
هذه المناطق المقصودة وخاصة بعد ظهور التوسع العمراني الكبير فيها٬ بل وهدم 
السور القديم للكويت واندفاع الناس للبناء والتعليم لتحقيق المدنية المتقدمة٬ وقد احتل 

٬ ولم يكن غرابة )٤(الفلسطينيون المكانة األولى من المهاجرين للكويت من حيث العدد
في ذلك خاصة أن الدول المجاورة كانت تعيش نفس الظرف االقتصادي 
واالجتماعي٬ وكذلك الظروف القاسية التي عاشها الفلسطينيون في منطقة قريبة أال 

  .وهي األردن التي ازدحمت بهم

لقد انتبهت السلطات بالكويت إلى خطورة تدفق الفلسطينيين خاصة من األردن ٬     
وقف عن إعطاء التأشيرات بنهاية الخمسينيات وذلك بمبرر عدم وبدأ االمتناع والت

التوطين٬ وقد أكدت بعض مصادر الدراسة أنه كانت هناك تأشيرات ولكن لكفاءات 
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معينة٬ ما أدى إلى الهجرة غير الشرعية للكويت٬ فقد كان الفلسطينيون يجوبون 
أو نهب  الصحراء لدخول الكويت وبعضهم مات في حرها ومن مهاجمة ضباعها

األدّالء٬ ومن المعروف أن الشاعر الفلسطيني غسان كنفاني قد كتب رواية أدبية عن 
٬ ويمكن هنا تصور العيش المدقع للفلسطينيين في مخيمات الالجئين )٥(هذا الموضوع

في وقت كانت وكالة الغوث ال زالت تهتم فقط بتوفير الطعام ٬ فكيف لهؤالء 
ء للوصول إلى جنة النفط٬ وتلبية حاجة الكويت الالجئين أن ال يقطعوا الصحرا

  .لأليدي العاملة

يتضح مما سبق أن الكويت كانت أول الجهات التي استطاع الفلسطينيين العمل     
فيها وجلب القوت البنائهم القاطنين في غرف الصفيح بالمخيمات٬ ولكن ليس من 

احبة الفضل في تلك الموضوعية التعامل مع األمر من جانب واحد٬ بأن الكويت ص
الحقبة في إطعام الفلسطينيين وتوفير األمن لهم وظهور الثراء على بعضهم٬ ولهذه 
الموضوعية ال بد من اإلشارة إلى أن الفلسطينيين قد ساهموا في بناء المؤسسات 
الكويتية وتشييد صروح النهضة٬ وال شك أن ذلك كان مقابل أجور أفضل من أي 

  .سطينيينمكان أخر بالنسبة للفل

الذين أنكر اإلسرائيليون _لقد جاءت فترة الخمسينيات في ظل سعي الفلسطينيين    
القوي إلعادة تأكيد هويتهم القومية المستقلة في إطار النظام اإلقليمي _وجودهم

العربي ٬ كما سعوا في الوقت ذاته لحشد الدعم السياسي والمعنوي والمادي لقضيتهم 
ة ٬ وقد سبب هذا األمر مشكالت عديدة للفلسطينيين ٬ حيث في إطار القومية العربي
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كان هذا الشعور يراود أولئك القادمين للكويت٬ ولم تكن ظروف عدم استقرارهم بعد 
تحول دون هذا الشعور٬ والذي سيترجم بعد سنوات إلى أفعال في ظل إرادة دعاة 

٬ ولم   )٦(وية مشكالتهم القومية العربية أن يتحكموا بالفلسطينيين أو يشاركوهم في تس
تكن الكويت حتى في ظل عدم استقاللها تحاول ممارسة ضغطًا كبيرًا على 
الفلسطينيين كما فعل غيرها٬ أو كما فعلت العائلة الهاشمية التي ضمت الضفة 

  .الغربية واعتبرتها جزءًا من المملكة األردنية الهاشمية 

تعاطفًا عربيًا رسميًا وشعبيًا ٬ وال  اكتسبت القضية الفلسطينية في الخمسينات    
ننسى أنه  لم يكن للفلسطينيين من يمثلهم من أنفسهم ٬ وبالتالي فال خالفات مطلقًا 
بين نظام رسمي فلسطيني واالنظمة العربية ٬ ولم يكن المواطن العربي يسمع عن 

ن٬ القضية الفلسطينية٬ سوى المجازر والقمع الذي يرتكب بحق ذلك الشعب المسكي
وأن ال مشكلة سياسية أو حتى إجتماعية ستأتي من وراء إحتوائهم ودعمهم٬ بل 
وتوفير الحضانة ألي حركة يحين مخاض والدتها ٬ وقد عرفت حركة التحرير 

م ٬ أي ١٩٦١أول انطالقة لها قبل استقالل الكويت عام " فتح"الوطني الفلسطيني 
ان ثمة حدثين ساهما في أول : "في  نهاية الخمسينيات ٬ وكما يقول صالح خلف

انطالقة للحركة في ذلك العام أحدهما نجاحنا في توحيد معظم الخمس وثالثين أو 
٬ ومن )٧("األربعين منظمة فلسطينية من تلك التي نشأت بصورة عفوية في الكويت

المؤكد أن حديث صالح خلف يعكس ويؤكد أن ساحة الكويت كانت أفضل الساحات 
وجود مجموعات كثيرة من الفلسطينيين تبحث عن الكيانية العربية وأنضجها ل
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الفلسطينية٬ و لم يلهها مشاغل العمل الكثير وأجواء اإلغراء المادية في جمع األموال 
في ذلك البلد٬ الذي يعج بمظاهر النهضة الثقافية والمدنية خاصة العمران٬ مما يعني 

عت الفلسطينيين لديها في أن السلطات الكويتية سمحت على األقل إن لم يكن شج
  .هذا النشاط بدخول البالد بدون إذن قد حان وقته

اتسمت العالقات الكويتية الفلسطينية على أساس رسمي كويتي مقابل إطار     
فلسطيني شعبي٬ وعلى األقل بتفضيل األيدي العاملة الفلسطينية والتي مضى على 

ما أهلهم إلى النجاح في إقامة بعضها أكثر من عشرين عامًا في الحضن الكويتي٬ 
مؤسسات وبرأس مال ال يتجاوز عشرات اآلالف من الدنانير ووصل فيما بعد إلى 
ماليين الدوالرات بل المئات من هذه الماليين ٬ وأوصلوا أرباب عملهم من فئات 

٬ ولكن القول في نهاية األمر أن هذا هو )٨(األموال إلى هذه التراكمات بجهد جماعي
تاريخ تلك الطالئع الممثلة لشعب سحقته ظروف المشروع الصهيوني جزء من 

  .اإلستعماري٬ واحتضنه الشعب  الكويتي في ظل بداية نهضته 

انتهت حقبة الخمسينات وقد اختلف الميزان الديموغرافي في الكويت٬ حيث شكل     
فارق هام الفلسطينيون حجمًا يوازي حجم المجموعة األجنبية في الكويت بكاملها٬ مع 

وهو أن نسبة نموهم كانت تزداد بفترات متسارعة٬ جعلها تتفوق على المجموعة 
كان عدد الفلسطينيين (*) م١٩٦١األجنبية وكذلك المجموعة العربية٬ ففي إحصاء 

٬ بينما % ١٢نسمة٬ نسبتهم إلى مجموع السكان العام هو ) ٣٧٣٢٧(في الكويت 
  . ) ٩(%٣١) جانبعربًا وأ(تبلغ نسبتهم لغير الكويتيين 
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ومن الواضح من هذا اإلحصاء أن نسبة الفلسطينيين عالية تعطي صورة عن     
اتساع نطاق الهجرة الفلسطينية إلى الكويت إذا ما قورنت بالهجرة العربية ٬ وبهذا 
يكون الفلسطينيون في الكويت أكبر شريحة في المجموعة العربية ٬ ومن الممكن 

هة القدوم الرئيسة لفلسطينيي الكويت كون أن هذه الساحة اإلفتراض أن األردن هي ج
هي أكثر الساحات معاناة اقتصادية٬ فيما الضعف هو سمة استيعابها للمهاجرين 

  .الفلسطينيين 

  :م ١٩٧٣ � ١٩٦٤: ثانيًا 

م بإلغاء معاهدة الحماية البريطانية التي ١٩٦١نالت الكويت استقاللها عام     
لهذا الحدث الكبير أثر على العالقات الفلسطينية  م٬ وكان١٨٩٩وقعت عام 

الكويتية٬ فقد كان مطلوبًا من الفلسطينيين موقفًا من التهديد العراقي المتمثل برفض 
هذا االستقالل٬ والوعيد بضم الكويت بحجة أنها تابعة لوالية البصرة٬ وقد كان لموقف 

التهديد٬ حيث وقفت الجالية الدول العربية والجامعة العربية فضل كبير في رد هذا 
الفلسطينية بالكويت مع الشعب الكويتي٬ بل أن الشبان الفلسطينيين توجهوا إلى 
مراكز الشرطة والجيش طالبين السالح للدفاع عن الكويت٬ وفيما بعد شارك الطلبة 
الفلسطينيون في مظاهرات الشعب الكويتي٬ وفي فترة الحقة شارك الطلبة 

هرات الشعب الكويتي على أثر استشهاد عدد من رجال الشرطة الفلسطينيون في مظا
٬ ويبدو أن هذه المواقف هي من دوافع ذاتية )١٠(الكويتية على الحدود مع العراق 
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وليس بدافع رسمي٬ فلم تكن في ذلك الحين قد ظهرت منظمة التحرير الفلسطينية أو 
  .تلك الفصائل المسلحة

دًا للقضايا الوطنية الكويتية٬ ومن المؤكد أنه لقد وقف الشعب الفلسطيني مسان    
كان ألحمد الشقيري٬ قبل أن يكون رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية دورًا بارزًا في 
رفع الفيتو السوفيتي على دخول الكويت األمم المتحدة ٬ وذلك بفضل إقناع الشقيري 

مع بريطانيا٬ وكان للسوفيت بأن الكويت هي دولة مستقلة وليست مرتبطة بأي حلف 
٬ والمتتبع )١١(جهد الشقيري بطلب من الشيخ صباح السالم رئيس وزراء الكويت أنذاك

لألمور يمكن أن يستنتج أن ذلك كان ممكنا نظرًا لعالقة الشقيري القوية مع السوفييت 
٬ فقد كان ممثًال للحكومة السورية في األمم المتحدة لفترة معينة ثم ممثًال للمملكة 

ربية السعودية أيضًا٬ وبالتالي فهو على عالقة مع مسئولي ملف األمم المتحدة في الع
  .االتحاد السوفيتي 

إن هذا التطور في العالقات الكويتية الفلسطينية كان يجد تعبيرًا له من خالل     
تطور الوجود الفلسطيني في الكويت بعد استقاللها٬ فقد فتحت الكويت أبوابها لمن 

٬ ومن الممكن أن يعود ذلك لعدة )١٢(يريد الدخول من الفلسطينيين دون إذن مسبق
بدخول مواطني دول الخليج بدون إذن بغرض  أسباب قد يكون أهمها سماح األردن

االستفادة منهم في استثمار أموالهم وبينهم المواطنون الكويتيون٬ وبالتالي مبادلة 
الكويت لألردن نفس اإلجراء٬ وقد كانت الغالبية الساحقة من الفلسطينيين اآلتين 
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ينيين غير للكويت هم من األردن٬ وكذلك فمن البديهي أن تنتهي قضية هجرة الفلسط
  .الشرعيين للكويت حيث كانت تلك القضية مقلقة للدولة المضيفة 

م ١٩٤٨ظل الشعب الفلسطيني يبحث عن كيان له بعد ما حّل به بعد نكبة عام     
من مآسي٬ ولم يحظ بهذا الكيان إال بعد إعالن تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية 

حافلة بالجهود والمحاوالت بين أبناء م٬ وقد سبق هذا التاريخ عدة سنوات ١٩٦٤عام 
الشعب الفلسطيني وسط ظروف ذاتية وموضوعية قاسية٬ حيث كان جزء كبير منهم 
ينتمي أو يتعاطف مع التجمعات واألحزاب القومية أو مع اإلخوان المسلمين٬ وقد 
وجد الفلسطينيون في الكويت حرية كاملة في الحديث عن هذا الكيان٬ وضرورة 

رع وقت ممكن٬ حيث قاموا بالفعاليات المختلفة وكذلك الكتابة بالصحف٬ تشكيله بأس
وتجاوبت الحكومة الكويتية مع كل التجارب الفلسطينية في هذا المجال بإعطاء هذه 

٬ وقد ساهمت عوامل عديدة في )١٣(الحرية باالجتماعات وعلى رأسهم طبقة المعلمين
خوض في موضوع سياسي خطير مارسوه إبراز هذا الفارق في الحرية للفلسطينيين بال

في ساحة الكويت مقارنة مع ساحة مصر أو األردن٬ فالدولتان السابقتان لهما 
حسابات خاصة بالقضية الفلسطينية وفي رفض الكيانية المستقلة للفلسطينيين٬ أو 
على األقل عدم التحمس لدعمها خاصة األردن الذي كان ال يزال يحلم بمشروع 

حيث جرى عمل تكامل وتفاضل له في العام نفسه٬ (*) م١٩٥٢دة المملكة المتح
وكذلك مقارنة طبيعة الثقافة ألولئك الفلسطينيين المقيمين في القاهرة أو في مخيمات 
األردن والمنتمين بغالبيتهم ألحزاب مكان تواجدهم؛ مع فلسطينيي الكويت األفضل 
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ر أن الساحة الكويتية كانت من أقل ماديًا واألكثر تعليمًا وثقافًة٬ وعليه يمكن اعتبا
الساحات لفلسطينيي الشتات تسييسًا٬ حيث أنه بغياب ممثل رسمي للفلسطينيين فان 
شكل العالقات الفلسطينية الكويتية يمكن فهم غالبية صورتها من خالل معاملة 

  .الكويت للجالية الفلسطينية لديها والعكس صحيح

الفلسطينية وذلك بمساندتها في إبراز دورها في  تميزت الكويت برعايتها للجالية    
م وبداية العام التالي ٬ ويجد ذلك تعبيرًا ١٩٦٣تشكيل منظمة التحرير مع نهاية عام 

له من خالل المؤتمر األول ألبناء فلسطين في الكويت إلبراز الكيان الفلسطيني٬ 
هامة في  شخصية) ٤٠٠(والذي رعاه وزير الداخلية الكويتي٬ وتميز بمشاركة 

الكويت٬ عّبروا عن موقف موّحد ٬ بل أن المؤتمر أصدر توصيات ألحمد الشقيري 
ألن يضع اعتبارًا عند تشكيل المنظمة توصيات سياسية ومالية وعسكرية وٕاعالمية 

٬ وقد كان هناك شبه تطابق بين هذه التوصيات وبين )١٤(عدة رفعها له المؤتمرون
تم وضعه على شكل قرارات للمؤتمر الفلسطيني الميثاق القومي الفلسطيني الذي 

م ٬ ويمكن من خالل االطالع على هذه التوصيات فهم ١٩٦٤األول في القدس عام 
ثقافة غالبية الفلسطينيين في الكويت غير المنتمين بعد للفصائل المسلحة٬ رغم وجود 

  . نواة عدد منها في تلك السنة وعلى رأسها حركة فتح

نية واالقتصادية للفلسطينيين وكذلك السياسية للكويتيين الرسمية إن الظروف األم    
والشعبية تجاههم٬ تجعل من المؤكد أن هذه الساحة ستكون ذات أهمية في تشكيل 

٬ " فتح"الفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
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نمت وترعرعت بالكويت ٬ وليس من قبيل الصدفة أن تكون هذه الحركة قد كبرت و 
فالغالبية الساحقة من قادتها ومؤسسيها كانوا يعملون في الكويت٬ وحسبنا أن نذكر 
أن ياسر عرفات كان يعمل مهندسًا بوزارة األشغال الكويتية٬ وحظي باحترام وتقدير 
كبير فيها٬ وفاروق القدومي كان مديرًا إلحدى الدوائر في وزارة الصحة العامة ٬ أما 

د الحسن وعبد المحسن القّطان فقد كانا من كبار إداريي الدولة ٬ بينما كان نمر خال
صالح ذا شعبية بين قطاعات العّمال في الكويت في وقت كان مقيمًا بشكل دائم 

خليل الوزير وصالح خلف٬ وهذا األخير : بالكويت ويعمل بمهنة التدريس كل من
تجنيد الكثير ممن ) بالكويت فقط(ة والذي يعترف بأن مهنة التدريس أتاحت له فرص

  .) ١٥(أصبحوا قادة في حركة فتح فيما بعد

لقد كان للكويت دورًا في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية خالل فترة الستينيات     
ف٬ .ت.والتي انطلقت خاللها غالبية الفصائل الفلسطينية إضافة إلى الكيان األهم م

راسة عن أحد قبل وزير خارجية الكويت الشيخ ولم يعثر الباحث في مصادر الد
على " تمّثل الفلسطينيين"منظمة التحرير الفلسطينية " صالح األحمد وهو ينطق بلفظ 

منبر األمم المتحدة٬ بينما يمكن اعتبار أن الكويت هي أول دولة عربية التزمت 
ابات م٬ حيث سمحت للفلسطينيين بإجراء إنتخ١٩٦٤بقرارات القمة العربية عام 

للمجلس الوطني الفلسطيني وفتح مكتب للمنظمة بالكويت٬ وكذلك السماح بإقامة 
مدارس خاصة بالطلبة الفلسطينيين في نهاية الستينات٬ إضافة إلى ما تستوعبه 
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مدارسها الرسمية لعدد من هؤالء الطلبة ٬ وكذلك السماح بل دعم تأسيس االتحاد 
  .)١٦(العام لعمال فلسطين 

ف تعّول كثيرًا على الدعم الكويتي المختلف األشكال للقضية .ت.كانت م     
الفلسطيينة وجزئية تنظيم الفلسطينيين٬ فكانت من أوائل الدول العربية التي وافقت 
على إقامة معسكرات لتدريب الفلسطينيين على أرضها٬ وفتح أبواب معسكراتها 

قامت من خالله للمتطوعين وللمجندين ٬ حيث خصصت أسبوعًا للفلسطينيين 
وبشكل رسمي بجمع أموال وتبرعات لصالح الصندوق القومي الفلسطيني٬ وذلك 

الدورة األولى للمجلس الوطني (م ١٩٦٤بمجرد إنتهاء المؤتمر الفلسطيني األول 
  .)١٧(بالقدس) الفلسطيني

يمكن اعتبار الموقف الرسمي للكويت تجاه القضية الفلسطينية من أهم المواقف      
م٬ فبعد انطالق الثورة الفلسطينية مع فاتحة ١٩٦٥التي اعتمدت عليها المنظمة عام 

ذلك العام تعاطفت العديد من الدول األوروبية مع اسرائيل٬ وكرست عالقتها معها 
جاء أول خطاب سياسي رسمي عربي تجاه ذلك من وأهمها كانت ألمانيا الغربية٬ ف

: الكويت بتصريح الشيخ صباح األحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي عندما قال
إن علينا أن نواجه مسئولياتنا في مجموعة عربية واحدة لها وزنها وقيمتها "

حيث ٬ وكانت قضية العالقة الكويتية األلمانية على جانب من األهمية٬ )١٨("الدولية
كانت الكويت الدولة العربية الرئيسية التي وقفت بالند أللمانيا الغربية في إقامة 
عالقات بينها وبين وٕاسرائيل٬ ويمكن فهم هذا الدور من خالل عقد مجلس األمة 
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الكويتي جلسة خاصة للبحث في األمر٬ وعقد الحكومة ألكثر من اجتماع بهذا 
الحكومة الكويتية بقطع العالقة مع الخصوص إلى أن أفضى كل ذلك إلى قرار 

٬ )١٩(ألمانيا بل واعتبار االتفاق االقتصادي مع ألمانيا والذي وقع قبل عام تقريبًا الغياً 
وقد أعطى هذا السلوك تطورًا في جوهر العالقة الفلسطينية الكويتية التي أصبحت 

سياسي تأخذ الشكل الرسمي بين الطرفين٬ بأن أصبحت المنظمة تعتمد على دعم 
كبير من قبل دولة ليس لها حسابات خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية٬ بل انها 

  .تستطيع ممارسة ضغوطات حتى على دول كبيرة 

أثر الخطاب الكويتي تجاه العالقة مع الفلسطينيين في سلوكهم٬ ويمكن لنا فهم     
مقربيه هم ذلك من خالل دراستنا للشخصيات التي كانت محيطة بالشقيري فأغلب 

من الساحة الكويتية ٬ ومن المفترض أنهم على عالقة وطيدة مع الدولة الكويتية مثل 
خيري أبو الجبين ٬ عبد المحسن القطان ٬ ياسر عرفات ٬ عبد الكريم الشوا وغيرهم 

٬ وال غرابة في ذلك فقد أثبتت السنوات فيما بعد أنهم غير منتمين لتلك األحزاب )٢٠(
مية والتي من الممكن أن تشكل ضغوطًا على رئاسة المنظمة٬ هذا أو الحركات القو 

إضافة إلى قدرتهم على جلب الدعم المالي للمنظمة بدون دفع فواتير سياسية أو 
  .مواقف تطلب منهم لحسابات بعيدة عن القضية الفلسطينية

ها لقد تفهمت الكويت طبيعة العالقة مع الفلسطينيين٬ وأنها لن تتضرر من تعزيز     
بل أن ذلك سيعطيها الدور الريادي بين الدول العربية٬ وهذا ما حدث في منتصف 
الستينيات عندما حققت للمنظمة كل المطالب وعلى رأسها طلب السماح بإقامة 
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معسكرات لتدريب الفلسطينيين المقيمين بالكويت٬ حيث وافق األمير عبد اهللا السالم 
اء السالح بالمعسكر ويعكس االهتمام في م على ذلك شريطة بق١٩٦٥في بداية عام 

ذلك قيام وزير الدفاع سعد العبد اهللا بنفسه بافتتاح المعسكر٬ واختيار نخبة من 
الضباط الكويتيين وأفضلهم لإلشراف على هذا التدريب ٬ ولم يتفاءل الشقيري يومًا 

الفلسطينيين  ٬ بل أنه اختار أحد الضباط)٢١(باألنظمة العربية مثل ما تفاءل ذلك اليوم
العاملين في الجيش الكويتي هو وجيه المدني٬ ليكون قائدًا لجيش التحرير 
الفلسطيني٬ وقد استطاع هذا الضابط أن يأتي بالمتطوعين من خارج الكويت ليتدربوا 
في المعسكرات التي تم إنشاؤها٬ هذا إذا افترضنا أن الشقيري ذكر ذلك في مذكراته 

نظمة العربية وضغوطاتها المستمرة عليه طوال فترة رئاسته بعد تشاؤمه من تعامل األ
للمنظمة٬ لكن هناك من الشواهد ما يثبت أن الكويت لم تكن تشكل ضغطًا على 
السيد أحمد الشقيري٬ وأنها كانت داعمة له على الساحة العربية خاصة االلتزام 

  .ورقبقرارات القمم العربية ووزراء خارجيتها وأن ال تبقى حبرًا على 

كانت عالقة الكويت بالقضية الفلسطينية تتمثل بدعم الموقف السياسي      
للمنظمة٬ وهو الدافع الرئيسي للكويت في تفجيرها ألزمة دبلوماسية مع تونس عندما 
سمحت أو تغاضت عن اعتراض الجماهير لموكب الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة٬ 

لى التفاهم مع إسرائيل٬ بل أن الكويت احتجاجًا على تصريحاته التي دعا فيها ا
أوقفت قرضها المالي لتونس على خلفية موقف األخيرة السلبي من قطع العالقات مع 

٬ ويالحظ أنه في ذلك العام زادت الكويت من دعمها الرسمي )٢٢(ألمانيا الغربية 
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من رواتب الموظفين % ٥للمنظمة عن العام السابق٬ وشددت على خصم 
العاملين لديها٬ واستنادًا إلى ما أعلنه مكتب المنظمة في الكويت٬ فإن الفلسطينيين 

دخل الصندوق القومي الفلسطيني في الكويت زاد عن الخمسين ألف دينار شهريًا 
)٢٣( .  

لم تكن الكويت تهدف إلى تطور سلبي في عالقتها مع المنظمة بل إنها لم     
يها٬ وتجلى ذلك في موقف تستغل لحظات ضعف األخيرة لممارسة الضغوط عل

م ونتائجها المزرية على الفلسطينيين ١٩٦٧الكويت من المنظمة بعد حرب عام 
  .ودول الطوق

رفضت الكويت الموقف السوري الذي حّمل الجزء األكبر من مسئولية الهزيمة      
لرئيس المنظمة وطالبوا بإقالة الشقيري معتمدة بشكل علني أن من حقها القومي 

في شئون جيش التحرير الفلسطيني إلى درجة التشجيع على قيام تمرد داخل التدخل 
٬ ولم تمارس الكويت هذا الدور بل أعطت الحرية لمكتب )٢٤(صفوف قيادة المنظمة 

المنظمة في ممارسة دوره في قيادة منظمة التحرير إلعادة تقييم دورها٬ ورغم هذه 
سلحة وكذلك لظرف قيادة المنظمة الهزيمة وبفضل نشاط المنظمات الفلسطينية الم

والدول العربية التي تمارس ضغوطًا على المنظمة استطاع الفلسطينييون كسر نظرية 
الجيش اإلسرائيلي الذي ال  يهزم ٬ حيث استطاعوا هزيمة هذا الجيش في معركة 

  (*).م١٢/٣/١٩٦٨الكرامة 
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ية الكويتي كان للكويت موقف داعم للفلسطينيين٬ حيث قام وزير الخارج    
باستدعاء سفراء الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي والقائم باألعمال 
الفرنسي لالحتجاج على هجوم القوات االسرائيلية على بلدة الكرامة األردنية٬ بل أن 
الكويت مارست نشاطًا دبلوماسيًا ملموسًا عبر سفرائها في عواصم دول أعضاء 

ة برد هذا العدوان عن الفلسطينيين٬ هذا إضافة إلى الدعم مجلس األمن٬ للمطالب
الداخلي الذي قامت به الكويت من عقد جلسة لمجلس األمة لمناقشة ما يحدث 

٬ ويتضح من الخطاب )٢٥(وارسال الدعم وقوافل الشحن للفلسطينيين في األردن
دعم ال: السياسي الكويتي العمل على ثالث جبهات لتعزيز الدعم للفلسطينيين

السياسي الدولي بالنشاط السياسي في مجلس األمن وعبر سفراءها بالخارج ٬ والدعم 
العربي المتمثل باالجتماعات الكويتية مع السلك الدبلوماسي العربي وتقديم المساعدة 
لألردن٬ وأخيرًا الدعم الداخلي عبر المساعدات المادية والعينية من داخل الكويت ٬ 

أنه ليس للكويت علم بالمعركة أو لم تكن منسقة معها٬ وهذا ما ويمكن لنا االستنتاج 
كان يثير الريبة لدى العديد من األنظمة العربية في ذلك الحين تجاه أي نشاط 
عسكري فلسطيني من حدود أي دولة عربية حتى يخرج التشكيك في هذا النشاط 

  .وهدفه ومن يقف وراءه

ا العالقات الفلسطينية الكويتية في نهاية إن المرحلة المتقدمة التي وصلت اليه    
الستينيات أّدت إلى  استفادة الفلسطينيين من هذه العالقة بشكل كبير٬ فوضع الجالية 

م لم تكن هناك أية قيود ١٩٦٨الفلسطينية كان على أحسن ما يرام ٬ فحتى بداية عام 
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ي أكبر تذكر على دخول الفلسطينيين للكويت٬ وأصبحت الجالية الفلسطينية ه
الجاليات عددًا وتغلغًال في النظام االداري والوظيفي وحتى االجتماعي للكويت ٬ 
وكذلك اكتسبت المنظمة دعمًا جديدًا بصورة جديدة٬ معناها الزيادة في كل أوجه هذا 

  .الدعم خاصة عقب انتصار معركة الكرامة٬ وتزايد شعبية المنظمة عربيًا ودولياً 

م مع التغييرات التي حدثت في ١٩٧٠مع الملك االردني عام لقد ترافقت االزمة      
المنظمة عقب تغيير رئيسها أحمد الشقيري٬ وتقلد مكانه يحيى حمودة  ومن ثم ياسر 
عرفات ٬ والتطور الحادث في ممارسة بعض الفصائل الفلسطينية للفكر القومي ٬ 

طينية ٬ وقد سجل فهذه األزمة هي من أكبر األزمات التي أحاطت بالمنظمات الفلس
م ١٩٦٩للكويت وقوفها إلى جانب الفلسطينيين منذ بوادر األزمة ٬ ففي منتصف عام 

أوقفت الكويت مساعداتها المالية لحكومة األردن ردًا على تصريحات الملك األردني 
التي احتج فيها على انخفاض قيمة الجنيه اإلسترليني دوم أن يرافق ذلك زيادة في 

جية ٬ وفي المقابل زادت الكويت وافتخرت بدعمها للعمل الفدائي٬ المساعدات الخلي
بل أن وزير خارجيتها اعتبر أن دعم الكويت هذا يأتي من إيمان بالده بأهمية الكفاح 

٬ وال يمكن لنا تجاهل أن هذه )٢٦(المسلح وبأنه الطريق األفضل الستعادة األرض
تمتع به المنظمات وحجم التعاطف التصريحات تحاكي الواقع القومي والمتميز الذي ت

  . الشعبي العربي معها٬ وفي نفس الوقت االستياء الشديد من سلوك الحكومة األردنية 

لقد دعمت الكويت مقترحات وأطروحات منظمة التحرير الفلسطينية الخاصة     
باألزمة مع األردن خاصة قرارات دورتي المجلس الوطني الفلسطيني المنعقدتين في 
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٬ والتي أخذت الشكل العلني في التصادم مع األردن٬ (*)م١٩٦٩ويونيو عام  أبريل
بل أنها حذرت من المؤامرات التي تستهدف ضرب الثورة والكفاح المسلح باألردن٬ 
وقد استمر الدعم الكويتي للمنظمة رغم أن خطاب ياسر عرفات ومسئولي المنظمة 

م مع األردن في موضوع الدعم ١٩٧٠شهد تطورًا في لهجته قبل أحداث سبتمبر عام 
الخليجي للمنظمة٬ وهو ما يمكن فهمه بلغة احتجاج أو حتى تهديد بضرورة زيادته٬ 
ويمكن فهم ذلك من خالل تصريحاته في بداية العام للمسئولين الخليجيين ومنهم 

أن المنظمة تواجه عجزًا ماليًا في ميزانيتها٬ وأن ذلك قد يؤدي إلى طلب "الكويتيين 
ساعدة المالية من جهات عالمية تفرض عليها شروطًا قد ال تكون مقبولة من الم

٬ ويمكن تفسير ذلك بحاجته الماسة للمال والدعم أكثر من أي )٢٧(" األنظمة العربية
وقت مضى٬ فهو يتوقع ما سيحدث بعد عدة أشهر من صدامات موسعة مع األردن 

  .ريحاته هذه ٬ ويمكن مالحظة انتقادات الصحافة الكويتية لتص

ويجب تسجيل أن الكويت أرادت بعد األزمة بين األردن والمنظمات الفلسطينية٬     
أن تفهم الطرفين بأن المساعدات والدعم سيكون له أهمية في صياغة الخطاب 
الكويتي وفي العالقة معهم ٬ ويمكن فهم ذلك من خالل قيام الكويت بزيادة الدعم 

بعدة أشهر وهذا ما لم يرِض األردن٬ وكذلك إعادة  للطرف الفلسطيني قبل األزمة
الدعم الكويتي لألردن بعد توقفه على أثر األزمة وهذا ما لم يرِض الفلسطينيين وهذا 
ما دعا وزير الخارجية صباح األحمد الصباح للتأكيد على أن حكومته ستوقف 

أن الكويت أرادت ٬ ويبدو )٢٨(المعونة لألردن إذا تجددت االشتباكات مع الفلسطينيين
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في نهاية األزمة أن تكون جزءًا من الخطاب العربي والذي كان يعبر عنه الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر٬ وخاصة بعد توقيع الطرفين اتفاقية اإلسكندرية والصلح 

  .بين الملك حسين وياسر عرفات

  م١٩٨٧ -١٩٧٣: ثالثاً 

لم تكن العالقات الكويتية الفلسطينية بمنأى عن األحداث بالشرق األوسط ٬ كيف     
ال والقضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة٬ والبد أن تلقي بظاللها على 

م ١٩٧٣األوضاع الداخلية والخارجية لدول المنطقة ٬ وقد شكلت حرب أكتوبر 
هامًا على الشرق األوسط إن لم يكن على جانب منعطفًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا 

هام باالقتصاد العالمي وهو تصدير النفط٬ فقد ساد جدل واسع لدى العرب رسميًا 
وشعبيًا حول استخدام النفط كسالح باألزمات العربية وعلى رأسها الصراع مع 

الح بغض اسرائيل٬ ولم يكن بد أمام األنظمة العربية إال أن تعلن استخدامها لهذا الس
النظر عن كيف ومتى وٕالى متى؟ وبالفعل فقد كانت الكويت في طليعة الدول العربية 
المصدرة للنفط التي تبنت هذا الموقف وقد بدا ذلك جليًا بإعالن األمير صباح السالم 

وكذلك " عن استعداد بالده الستخدام البترول سالحًا في حال بدء المعركة :"الصباح
٬ ويمكن مالحظة النوايا الحقيقية للحكومة الكويتية في )٢٩(طينية دعم المقاومة الفلس

استخدامها سالح البترول٬ وأنه ليس على استحياء بل هو من خالل اصرارها على 
استضافة اجتماع وزراء النفط العرب بعد بدء الحرب بعدة أيام٬ وكانت هي صاحبة 

التراجع عن هذا الموقف  ٬ بل أنه تم ربط% ٥االقتراح بتخفيض نسبة التصدير بـ 
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م ٬ وبعد عدة أيام كانت ١٩٦٧بانسحاب اسرائيل من كل األراضي التي احتلتها عام 
الكويت أول الدول التي ترجمت هذا القرار على أرض الواقع وذلك بإيقافها تصدير 

 ١٩٧٣النفط للواليات المتحدة األمريكية اعتبارًا من الحادي والعشرين من أكتوبر 
 يمكن تجاهل أن قرار الكويت بالمشاركة في الوقوف كطرف أساسي ٬ وال)٣٠(م

بالمعركة باستخدامها سالح هام ومجٍد كان مراعيًا مصالح الكويت٬ فهي تدرك أن 
األمر لن يشكل تهديدًا لالقتصاد الوطني الكويتي٬ وهي تدرك أن الواليات المتحدة 

التخلف عن المشاركة الجماعية والغرب عمومًا يتفهمون جيدًا أن الكويت ال تستطيع 
العربية٬ وأنها لّمحت الى امكانية استخدام النفط كسالح قبل الحرب بعدة أشهر ما 
يعني أنه لم يشكل مفاجأة للغرب٬ ليس من ذات التقليل من نجاعة هذا القرار إال أنه 
ال يمكن االفتراض أن استخدام هذا السالح لعدة أسابيع أو عدة أشهر لم يشكل 

يدًا ألسواق النفط العالمية٬ وعلى كل األحوال ال يمكن للدراسة أن تتنكر لتأكيد تهد
االعتبار القومي واألخالقي والوطني وراء قرار الكويت المشاركة باستعمال سالح 

  .النفط 

م على العالقات الكويتية الفلسطينية  وقد تغيرت األمور  ١٩٧٣لقد أقبل عام     
عار النفط عالميًا مما وّفر للكويت مداخيل مالية هائلة٬ مرة أخرى٬ حيث ارتفعت أس

وبدأت الكويت نهضة  واسعة النطاق في كل المجاالت٬ واحتاجت للخبرات التعليمية 
والصحية والعمرانية٬ وذلك الستكمال وتحديث بناء البنية التحتية٬ والستكمال حدوث 

فلسطينية التي جربتها الكويت النهضة بشقيها الثقافي والمدني ٬ ويبدو أن الخبرات ال
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في المراحل األولى من بناء الكويت الحديثة في نهاية الخمسينيات وحتى نهاية 
تعرف أساس " أي الكويت"الستينات كانت هي الكفة الراجحة ألصحاب القرار٬ فهي 

هذه الخبرات ومدى اخالصها وقدراتها٬ إضافة إلى وجود هذه الخبرات في متناول 
أن البالد ستطلب موجة هجرة  جديدة من الفلسطينيين خاصة من األردن اليد٬ ويبدو 

واألرض المحتلة٬ وأن عددًا كبيرًا منهم كان قد اكتسب واستغل فتح مصر أبواب 
جامعاتها للفلسطينيين والتحق بها وحصل على مؤهالتها٬ وبنفس الوقت لم يجد هؤالء 

نت األحوال بالكويت والفلسطينيين الخريجون عمًال في األرض المحتلة ٬ وبالتالي كا
بحاجة  لآلالف بل من الفلسطينيين ليعملوا لديها٬ وهذا ما يعني ضرورة إلغاء كافة 
القيود التي وضعت على قدوم الفلسطينيين قبل عدة سنوات٬ وعليه فقد دخلت العالقة 

قارنة مع الكويتية الفلسطينية مرحلة جديدة شعبيًا بين الشعبين٬ ورسميًا هذه المرة م
مرحلة النهضة األولى للكويت حيث كان الجانب الرسمي للفلسطينيين غائبًا ٬ ولكن 
من المستحيل في ثورة النهضة أن يتم كل شيء بشكل منظم ومطلق٬ فقد استطاع 
عدد كبير من الفلسطينيين من الذين ال يملكون المهارات المطلوبة من الوصول 

ن قطع دابرها في مجتمع يحتفظ بالكثير من بحكم الوساطة التي ال يمك"للكويت 
السمات القبلية٬ ونتيجة الزدهار تجارة اإلقامات والتي شهد بحدوثها الكثير من 

  .)٣١("المسئولين الكويتيين

أثر الدخل الوطني الفلسطيني القادم من الكويت لألرض المحتلة إلى حد        
سرائلية ضد السكان هناك٬ كبير على الحالة االقتصادية في ظل الممارسات اال
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م زادت قيمة التحويالت المالية من دول الخليج للضفة ١٩٨٧-١٩٧٣فخالل الفترة 
منها من % ٧٠مليون دوالر سنويًا٬ جاء  ٢٥٠الغربية وقطاع غزة لتصل إلى 

من السعودية بل إنها جاءت إنقاذًا للتأثيرات السلبية على % ٢٠الكويت٬ و
يجة انخفاض سعر الدينار األردني مقابل الشيكل م نت١٩٨٧الفلسطينيين عام 

اإلسرائيلي٬ وقد ساهمت التحويالت من الكويت في تمويل وسد العجز في الميزان 
م ٬ أصبحت قيمة هذه التحويالت ١٩٨٧التجاري وميزان الخدمات ٬ ومع نهاية عام 

ن من قيمة هذا العجز ٬ باإلجمال فان نصيب التحويالت المالية م% ١٢٠تساوي 
م وصل ١٩٧٤الكويت للناتج القومي للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة عام 

  .)٣٢(% ١٨م إلى ١٩٨٤وارتفعت هذه النسبة عام %٦.٥إلى 

يمكن القول بأن هذا الدعم الذي كان يأتي للضفة وغزة قد أعفى منظمة التحرير      
لمنظمة مشغولة في  من مسؤلية كبيرة وهي دعم صمود األرض المحتلة٬ حيث كانت ا

نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات بالمعارك والحروب الضارية مع إسرائيل أو مع 
م٬ ١٩٧٨الدول العربية أو االنشقاق فيما بينها ٬ ابتداًء من معركة الليطاني في بداية 

م واالنشقاق في حركة فتح ١٩٨٢مرورًا باالجتياح اإلسرائيلي الواسع للبنان عام 
م ٬ وحرب المخيمات مع حركة أمل اللبنانية التي لم تنته إال مع نهاية عام ١٩٨٣عام

م ٬ ويمكن لنا أن نرى الفارق في هذا  األمر واضحًا ٬ وأنه ال ضغوط على  ١٩٨٦
مؤسسة صامد االقتصادية أو مؤسسة أسر الشهداء والجرحى في هذه الفترة من قبل 

فمن الممكن ان السكان قد اعتمدوا  سكان األرض المحتلة٬ وهو على العكس تماماً 
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م واألزمة المالية التي عانتها ١٩٩٠على هذه المؤسسات بعد انقطاع التحويالت عام
  .المنظمة آنذاك

لم تكن تحويالت الفلسطينيين في الكويت للضفة وغزة  وريد العالقات الوحيد      
ألحوال في األرض مع الكويت٬ بل أن الدولة ومؤسساتها االجتماعية كانت تتابع ا

المحتلة٬ ويكفي القول أن أكبر مستشفى فلسطيني وهو المقاصد الخيرية بالقدس 
من تمويله٬ وكذلك فعلت الكويت مع مؤسسات صحية في % ٧٥كانت الكويت تدفع 

من احتياجات الجامعات % ٤٣نابلس وغزة  وأن الكويت كانت تمول ما يزيد عن 
إلى تمويل وبنسٍب مختلفة للغالبية الساحقة من  الفلسطينية في الضفة وغزة ٬ إضافة

٬ والبد هنا من مالحظة أنه كلما كانت هذه المؤسسات مستقلة اقتصاديًا )٣٣(البلديات
كانت تؤدي دورًا غير الدور المهني وهو الدور الوطني والنقابي٬ وهو الذي كانت 

لجامعات تقوم إسرائيل تنظر إليه بخطورة بالغة٬ بحجة أن هذه المؤسسات خاصة ا
بإعداد جيل سياسي يقود الشارع بالضفة وغزة الى مقاومة االحتالل٬ وغير مرة 
أغلقت إسرائيل وبقرارات عسكرية عددًا من هذه المؤسسات٬ وكان من ضمن ما 
تتهمها به أنها تتلقى دعمًا خارجيًا٬ وبالفعل فإن هذه المؤسسات قامت بإعداد جيل 

نتفاضة الفلسطينية وأن يشكل دعائم قيادة الحركات م أن يقود اال١٩٨٧استطاع عام
  .الفلسطينية وعلى رأسها حركتي فتح وحماس

شكلت هذه الفترة مرحلة ذهبية في العالقات الكويتية الفلسطينية٬ فقد كان لياسر     
عرفات وقيادة المنظمة دور بارز وهام في احتواء األزمة الكويتية العراقية٬ التي 



- ۱۱۲  - 
 

بعض المواقع على الحدود مع الكويت٬ حتى استطاع عرفات نجمت عن احتالل 
تقريب وجهات النظر بين الطرفين٬ وفي نفس العام نجح وزير الخارجية الكويتي في 

م عقب إشكاليات عسكرية بين الطرفين في ١٩٧٤التوسط بين المنظمة ولبنان عام
مقاومة الفلسطينية مناطق مختلفة من لبنان٬ وتم فعًال برعايته عقد لقاء بين قادة ال

  . )٣٤(والمسئولين اللبنانيين

من المعروف أنه كانت تدور معركة بالخفاء بين المنظمة واألردن في منتصف     
السبعينات وكل منهم يوليها أهمية بالغة إن لم تكن مصيرية بالنسبة لهما وخاصة 

ن سعيدًا المنظمة٬ أال وهي الصراع على تمثيل الشعب الفلسطيني٬ ولم يكن األرد
م٬ والذي اعتبر وألول مرة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي ١٩٧٤بقرار قمة الرباط 

الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده٬ وقد كانت 
المنظمة بحاجة ماسة لوقوف الدول العربية معها في هذا التمثيل خاصة دول 

ه الدول في التعامل العلني وليس بالخفاء مع الخليج٬ فكانت الكويت من باكورة هذ
هذا القرار٬ وغير مرة تم سؤال المسئولين الكويتيين عنه فكان ردهم أن الكويت تؤيد 

٬ ويبدو )٣٥(منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثًال شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني
المعنوي٬ وقد كان  أن الكويت كانت تدرك جيدًا حاجة المنظمة إلى مثل هذا الدعم

للكويت دور هام في أن تصبح المناسبات السياسية للسلك الدبلوماسي العربي مجاًال 
  . فعاًال للتأكيد على هذه القضية
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ساندت الكويت الشعب الفلسطيني في قضية وحدانية تمثيل المنظمة له٬ في     
لمصري أنور السادات أزمة سياسية كبيرة بالنسبة للفلسطينيين أال وهي زيارة الرئيس ا

للقدس٬ وتوقيعه على جملة االتفاقيات مع إسرائيل٬ وكان أخطر ما في األمر من 
وجهة النظر الفلسطينية هي تجاهل المنظمة تمامًا٬ وأن مصر استعدت لتوقيع اتفاقية 
صيغة معينة للحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة٬ فكانت الكويت من ضمن 

أي قرار بالضغط على مصر ألجل القضية الفلسطينية وذلك  المتحمسين إلصدار
م٬ وبعد أسبوعين من إنهاء القمة بادرت الكويت إلى ١٩٧٩في قمة بغداد في مارس 

سحب سفيرها من القاهرة سليمان ماجد الشاهين٬ وكذلك قطع العالقات الدبلوماسية 
ن الباحث يرى أن ٬ لك)٣٦(مع مصر٬ وعهدت الكويت لماليزيا برعاية مصالحها هناك

الكويت لم تكن بعد القرار متحمسة لتنفيذه بالكامل٬ بل أن اللهجة الدبلوماسية 
للمسئولين الكويتيين لم تكن حادة بالمقارنة مع السورية والعراقية على سبيل المثال٬ 
ويمكن مالحظة ذلك من خالل كلمة وزير الخارجية الكويتي في مؤتمر وزراء 

مية عندما كان يقارن الحلول واالجتهادات مع إسرائيل بقرارات خارجية الدول اإلسال
٬ ووقفت الكويت موقفًا غير منحاز في التطورات الداخلية التي )٣٧(األمم المتحدة

ويمكن مالحظة . كانت تشهدها الساحة الفلسطينية خاصة عقب اجتياح بيروت
  :موقفها وخطابها السياسي بالقضايا الهامة على النحو التالي

الوقوف موقف التأييد والمساندة العلنية عندما تتعرض المقاومة الفلسطينية ألي  -
 .ضربات من قبل إسرائيل
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مساندة الشعب الفلسطيني بالداخل من خالل تسهيل التحويالت المالية وتسهيل عمل  -
 .الخبرات واأليدي العاملة الفلسطينية بالكويت

تال٬ ويتم االكتفاء بعبارات أن عدم إدانة أي طرف فلسطيني أثناء حوادث االقت -
 .الكويت تؤيد الحوار بين الفرقاء وتدعوهم إلى وقف هذه االشتباكات

تأييد كافة االتفاقيات أو التحركات السياسية للمنظمة خاصة مع األردن٬ كما حصل  -
من تأييد الكويت التفاقية التحرك األردني الفلسطيني المشترك الذي تم توقيعه في 

 .)٣٨( ١٩٨٥/ فبراير/١١

استمرار التعامل مع المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في المحافل  -
 ١٧الدولية والعربية٬ وهذا يتمثل في تأييد الكويت للقيادة الفلسطينية في عقد الدورة 

 .م١٩٨٤للمجلس الوطني الفلسطيني في عّمان في نوفمبر عام 

ة الفلسطينية يعطي الصورة الناصعة لم يكن هذا الوصف لصورة العالقات الكويتي
  :بالمطلق٬ فقد كانت هناك إشكاليات في هذه العالقة أهمها

 العمليات الفدائية -١

دعمت الكويت المقاومة الفلسطينية حتى في نشاطها العسكري ٬ ويمكن       
االستدالل على مدى هذا الدعم أنه أخذ منحى الدعم الشخصي فالمعروف أن الشيخ 

شارك بنفسه بالمعارك بصفوف المقاومة٬ ولكن وليس من (*) الصباحفهد األحمد 
باب التبرير فقد كانت الكويت تربطها عالقات دبلوماسية واتفاقيات دولية مع الغرب 
والعديد من الدول الصديقة٬ فقد تأثرت الكويت بعمليات المقاومة التي أحرجتها أمام 

ض الكويت ٬ فمثًال عقب العملية الغرب خاصة اذا كانت عمليات المقاومة على أر 
م٬ وتم مهاجمة السفارة اليابانية بالكويت ١٩٧٤الفدائية في سنغافورة في فبراير عام

من قبل فدائيين فلسطينيين طالبوا الكويت بالسماح  لمنفذي عملية سنغافورة باللجوء 
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فلسطينيين البد لل: "للكويت٬ والتي على أعقابها توعد وزير الخارجية الكويتي قائًال 
  .) ٣٩( "الموجودين بالكويت أن يتأثروا بهذه العملية

وبرغم أنه جرت اجتماعات بعد عدة أسابيع مع مسئولي منظمة التحرير     
الفلسطينية٬ لمنع تكرار مثل هذه العمليات٬ ولكن يمكن النظر إلى أن منظمة أيلول 

م قامت  ١٩٧١األسود  وفي ردهم  على ما حصل من أحداث في األردن عام 
بعشرات العمليات العسكرية واألنشطة االستخبارية في أوروبا وفي الدول العربية 

٬ بل أن بعض )٤٠(والتي أحرجت كثيرًا دوًال غير الكويت كالسودان ومصر والسعودية 
العمليات أحرجت غالبية األنظمة العربية كعملية قتل الرياضيين اإلسرائيليين في 

  .م١٩٧٢ميونخ عام 
  

   ة الحرب األهلية  في لبنانقضي -٢
اعتبر الفلسطينيون أن هناك مؤامرة  تستهدف المقاومة الفلسطينية والحركة      

الوطنية اللبنانية على أرض لبنان٬ وكانت المنظمة  بحاجة إلى تأييد عربي٬ ولم يكن 
الخطاب السياسي الكويتي تجاه ما يدور في لبنان ليؤيد المنظمة بقدر ما أيدها  في 
أحداث األردن٬ بل أن هذا الخطاب اتسم بعبارات عمومية كدعوة الطرفين لضبط 
النفس٬ ويمكن أن نجد تعبيرًا لذلك من خالل تصريحات المسئولين الكويتيين 
بالمطالبة بوقف الصدام بين المقاومة وحزب الكتائب أو المطالبة بالعمل العربي 

الحكومي٬  والمالحظ أن  المشترك من أجل وحدة الصف ٬ فهكذا كان الخطاب
مجلس األمة كان خطابه أكثر قربًا من المقاومة الفلسطينية٬ ويمكن رؤية ذلك في 

م الذي يدعو للمزيد من الدعم للمقاومة ١٦/٦/١٩٧٤بيان المجلس الصادر في 
٬ وقد اتضح هذا الفرق بالموقف )٤١(والتحذير من ضرب الثورة الفلسطينية في لبنان

بعد غموض الموقف الكويتي من الدعم السوري لحزب الكتائب عندما دخلت القوات 
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السورية تحت مظلة قوات الردع العربية بقيادة اللواء سامي الخطيب لفض 
االشتباكات٬ لكنها عمليًا وقفت مع أحد الطرفيين وحاصرت مخيم تل الزعتر 

لسطينيون أنذاك بأنها ارتكبت مجزرة هناك ٬ ولكن لم يعثر الفلسطيني٬ واتهمها الف
الباحث في مصادر الدراسة خاصة الصحف الكويتية على إدانة الكويت بشكل 

 .واضح للتدخل السوري بهذا الشكل أو لما حصل بالمخيم

  قضية الدعم المالي للمنظمة  -٣
اتجاهات٬ وال يمكن  لقد تمثل الدعم الكويتي المالي للشعب الفلسطيني بثالثة    

إنكار أن هذا الدعم هو أساسي في صياغة العالقات الكويتية الفلسطينية وهذه 
   -: االتجاهات هي 

 .التحويالت المالية للفلسطينيين بالكويت لذويهم باألرض المحتلة  -

 . الدعم الكويتي الرسمي للمؤسسات الفلسطينية باألرض المحتلة  -

% ٥ة٬ وقد كان له مصدران أحدهما يتم جمعه بنسبة الدعم الكويتي الرسمي للمنظم -
من رواتب الفلسطينيين٬ ويتم توريده للصندوق القومي الفلسطيني٬ والثاني هو الدعم 

 . الحكومي الكويتي لقيادة المنظمة

لقد ضغطت وحاولت المنظمة غير مرة مع الحكومة الكويتية لكي تخصم أو     
سطينيين العاملين بالقطاع الخاص٬ لكن على رواتب الفل% ٥تفرض قانون خصم 

الكويت اعتذرت أكثر من مرة كون ذلك يتعارض مع القوانين والنظم ٬ وأما دعم 
المؤسسات في األرض المحتلة فقد كانت المنظمة تطمح أن يكون ذلك بواسطتها 
وهذا ما كانت ترفضه الكويت دائمًا٬ ولم يخِف الكويتيون حتى على الصعيد الشعبي 

ءهم من سلوك المنظمة في الموضوع المالي٬ ويمكن مالحظة ذلك عندما زار استيا
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ياسر عرفات الكويت واستقبل رسميًا٬ وقد اجتمع معه عدد من األكاديميين وكذلك 
رجال أعمال هناك٬ وتم إحراجه بشأن حياة الترف التي يحياها أبناء مسئولي 

سطينية هي ابنة الكويت وأنا أن منظمة التحرير الفل: "المنظمة٬ فرد عليهم عرفات
٬ ولكن ال يمكن اعتبار أن هذه )٤٢("عرفات ابن الكويت ونحن جميعًا انطلقنا منها

االعتراضات على الدعم المالي أثرت بالعالقة الرسمية بين المنظمة والكويت أو بين 
  . الكويت كدولة وبين الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج 

تي بدعم الشعب الفلسطيني بأغلب المناسبات وعندما تمر لقد ساهم الشعب الكوي    
أحداث هامة على القضية الفلسطينية سواءًا معنويًا أو ماديًا ٬ فمنذ تشكيل منظمة 

٬ بعد هذه )٤٣(التحرير الفلسطينية كانت تتكرر ظاهرة أسبوع التبرع للشعب الفلسطيني 
٬ ) ٤٤(تشكيل صندوقًا لكل قرية الفترة جاءت اإلنتفاضة األولى فقام الشعب الكويتي ب

ومن الممكن ان احداث هامة بقرية فلسطينية ما كان يجذب الشعب الكويني 
للتبرعات ٬ وفي وسط زخم االنتفاضة حدث االجتياح العراقي للكويت في 

م ليكون هذا التاريخ تحوًال في العالقات الكويتية الفلسطينية على جميع ٢/٨/١٩٩١
  . الصعد
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  : نتائج وتوصيات 

  : توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 

  يعود بدء العالقات الكويتية الفلسطينية إلى فترة الثالثينات٬ ومساهمة
 . الفلسطينيين في تأسيس نظام التعليم في الكويت بوفود بعثات من المعلمين 

  ٤٠٠م إلى مثل الفلسطينيون الجالية األجنبية األولى في الكويت عددًا٬ بوصوله 
ألف٬ وكذلك تبوؤهم مناصب هامة في القطاعات المختلفة اجتماعيًا واقتصاديًا وٕاداريًا 

 . 

  تحولت العالقات الكويتية الفلسطينية إلى القناة الرسمية بعد استقالل الكويت عام
م٬ إضافة إلى العالقات على ١٩٦٤م وقيام منظمة التحرير الفلسطينية عام ١٩٦١

 . التي كانت سائدة قبل ذلكالمستوى الشعبي 

   ساهمت الكويت في مساندة القضية الفلسطينية وثبت لدى الدراسة  لعبها دورًا
رياديًا في عدة مجاالت وعلى عدة فترات٬ خاصة في الدعم المادي الرسمي وغير 
الرسمي مما كان له أثر في القضية الفلسطينية خاصة صمود سكان األرض المحتلة 

 .م ١٩٦٧سلطات اإلسرائيلية بعد العام أيام ممارسات ال

  ساندت الكويت منظمة التحرير في المواقف السياسية للقضية الفلسطينية٬
وبأغلب المرات كان هناك تطابق في وجهات النظر٬ وكذلك مساندة المنظمة للكويت 

 . في عدة قضايا 

  سادت العالقات الكويتية الفلسطينية بعض الشوائب٬ كطرق صرف الدعم
ويتي٬ وتأثير العمليات الفدائية على أرض الكويت في بداية السبعينيات٬ لما سببته الك
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من إحراج لها٬ وعدم تطابق الموقف الكويتي مع المنظمة عندما تكون إشكالية  بينها 
 . وبين طرف عربي أخر

  
  : وعليه  توصي  الدراسة بـ 

 ي مساندة القضية العمل على إعادة الدور الكويتي السياسي الفعال الريادي ف
 . الفلسطينية

  فتح حوار شامل وصادق إلعادة العالقات الكويتية الفلسطينية لمسارها الصحيح
. 

  أن تقوم مؤسسات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها السلطة الفلسطينية ومنظمة
التحرير الفلسطينية بإعادة تقييم األسباب التي أساءت العالقات مع الكويت٬ وأن 

الكويتية بإعادة النظر في حجم اإلجراءات التي اتخذتها في تحديد  تقوم الحكومة
 .العالقة مع الفلسطينيين على المستويين الشعبي والرسمي

  سماح الكويت للجهات الفلسطينية والكويتية بتوثيق كافة األحداث والفعاليات٬
 .والتي تثبت العالقة التاريخية بين الشعبين وعدم شطبها
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 : والحواشيالهوامش 

 ٬ )ن.د(١٬ط ٬ العائلة وسياسة البقاء-الفلسطينيون في الكويت: شفيق الغبرا  -١
 .٥٨ص ٬ م١٩٨٩الكويت٬

 ١٬ط ٬ م١٩٣٦�١٩٩٠الفلسطينيون في الكويت وأزمة الخليج : توفيق أبو بكر -٢
  .٦ص ٬ م٢٠٠٠ ٬ عمان ٬ مركز جنين للدراسات اإلستراتيجية

المرجع السابق ٬ ص :دهم للمناصب أنظر عن تعليم الفلسطينيين بالكويت وتقل -٣
١٧. 
مركز األبحاث الفلسطيني  ٬ ١ط ٬ الفلسطينيون في الكويت: بالل الحسن  -٤
 .٬٨ ص م١٩٧٤ ٬ بيروت ٬ ف.ت.م
 . ٧ص ٬ مرجع سابق ٬ الفلسطينيون في الكويت: توفيق أبو بكر  -٥
 ٬ ١ط ٬ الذاتيالعالقات الفلسطينية العربية من المنفى إلى الحكم : خليل شقاقي  -٦

 .٢ص ٬ م٢٠٠٤ ٬ أبو ظبي ٬ مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية
 لقاءات مع الكاتب الفرنسي أريك رولو٬ ٬ فلسطيني بال هوية: صالح خلف  -٧

 ٬ الكويت ٬ شركة كاظمة للترجمة والتوزيع ٬ ١ط ٬ نصير مروة: نقلها للعربية 
 .٧١ص ٬ م١٩٩٤

 . ١٠الفلسطينيون في الكويت ٬ مرجع سابق ٬ ص: بالل الحسن  -٨

في الكويت يسجل الفلسطينيين القادمين من كافة البالد  ١٩٦١إحصاء (*) 
دون ذكر اسم البلد العربي الذين جاؤوا منه٬ ويسجل ) فلسطين(العربية تحت بند 

٬بدون تمييز بين األردني القادم ) أردني(الفلسطيني القادم من األردن تحت بند 
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ن الضفة الغربية الفلسطيني األصل واألردني القادم من الضفة الشرقية٬ مع م
مالحظة أن الغالبية الساحقة من األردنيين الموجودين بالكويت وهم من أصل 

إحصاء -مجلس اإلحصاء السكاني_ وزارة التخطيط الكويتية :فلسطيني٬أنظر
- ١٦٨ص ٬ ١٩٧٥-١٩٦٤م والملخصات اإلحصائية لألعوام ١٩٥٧العام 
١٧٢. 

 . ١١ص ٬ مرجع سابق الفلسطينيون في الكويت ٬: بالل الحسن  -٩
 ٬ ٬ دار الشروق١ط ٬ قصة حياتي في فلسطين والكويت: خيري أبو الجبين  - ١٠

 .١٩٨ص ٬ م٢٠٠٤ ٬ عمان
٬ للسيد  م١٩٦٢هناك نسخة من رسالة موجهة من الشيخ صباح السالم عام  - ١١

إقناع القادة السوفيت رفع الفيتو  أحمد الشقيري يطلب فيها من األخير العمل على
وهي موجودة بحوزة السيد خيري أبو الجبين أول ممثل لمنظمة التحرير بالكويت٬ 

 ٬ ١٩٩ص ٬ انظر المرجع السابق
 . ١١ص ٬ مرجع سابق ٬ الفلسطينيون في الكويت: توفيق أبو بكر  - ١٢
٬المؤسسة العربية  ١ط ٬ صفحات من القضية الفلسطينية: أحمد الشقيري - ١٣

 . ٬١١٩ص م٬١٩٧٢  للدراسات والنشر٬بيروت
م ١٩٧٢/مارس/١٥أعلنه الملك حسين بتاريخ : مشروع المملكة المتحدة (*) 

فلسطيني ويتكون من  :قطرين المملكة العربية المتحدة من ويقوم على إقامة
تحريرها ويرغب أهلها في  الضفة الغربية وآية أراضي فلسطينية أخرى يتم

٬ وتكون مدينة عمان هي  الشرقية وأردني ويتكون من الضفةاالنضمام إليها٬ 
تكون القدس عاصمة لقطر  العاصمة المركزية للمملكة وفي الوقت ذاته
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التنفيذية المركزية ومعه  فلسطين٬ أما رئيس الدولة فهو الملك ويتولى السلطة
بالملك وبمجلس  مجلس وزراء مركزي أما السلطة التشريعية المركزية فتناط

االقتراع  رف باسم مجلس األمة وُيجرى انتخاب أعضاء هذا المجلس بطريقةيع
 .السري المباشر وبعدد متساٍو من األعضاء لكل من القطرين

خيري أبو : عن هذه التوصيات انظر كما رواها رئيس هذا المؤتمر في مذكراته  - ١٤
 .٢٧٤ �٢٦٧ص ٬ مرجع سابق ٬ الجبين ٬ قصة حياته في فلسطين والكويت

 . ٧٤ص ٬ مرجع سابق ٬ فلسطيني بال هوية: خلف  صالح - ١٥
تطور العالقات الكويتية الفلسطينية وأثر االحتالل : فالح عبد اهللا المديرس - ١٦

 .٣٦ص ٬ ١١/٤/٢٠٠٨ ٬ ٢٧٠جريدة الحياة ٬ع العراقي منها٬
 رسالة ماجستير ٬ )م١٩٦٤�١٩٧٣(منظمة التحرير الفلسطينية: ناصر حمودة  - ١٧

 ٬ جامعة الدول العربية �د البحوث والدراسات العربية نوقشت بمعه ٬ منشورة غير
 .١٣٩ص ٬ م١٩٩٩القاهرة 

 .١ص ٬ م٩/٣/١٩٦٥ ٬ صحيفة األهرام القاهرية - ١٨
  . ١ص ٬١٤/٥/١٩٦٥٬  صحيفة األهرام القاهرية - ١٩
ص  ٬ مرجع سابق ٬ خيري أبو الجبين ٬ قصة حياته في فلسطين والكويت - ٢٠

٢٩٩. 
 بيروت ٬ دار العودة ٬ ١ط ٬ الملوك والرؤساءحوار وأسرار مع : أحمد الشقيري  - ٢١
 . ٬١٢٨ ص م١٩٧٠ ٬
 . ١ص ٬ م٢٧/٥/١٩٦٥صحيفة الرأي العام الكويتية  - ٢٢
 ٬ منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية ٬ ١ط ٬ م١٩٦٥الكتاب السنوي لعام  - ٢٣

 .٦٥ص ٬ م١٩٦٦ ٬ بيروت
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 �تأسيسها �منظمة التحرير الفلسطينية٬جذورها: أسعد عبد الرحمن  - ٢٤
 ٬ م١٩٦٧ ٬ نيقوسيا ٬ منظمة التحرير الفلسطينية �٬مركز األبحاث١راتها٬طمسا
 . ١١٥ص

 ٬ صالح خلف٬فلسطيني بال هوية: عن هذه المعركة وتفاصيلها انظر(*) 
  .حتى أنه شاهد على هذه المعركة ٬ ١٢٣ص ٬ مرجع سابق

 . ١ص ٬ م٢٤/٣/١٩٦٨ية ٬ صحيفة الرأي العام الكويت - ٢٥
 .١ص ٬ م١٦/٦/١٩٦٩ ٬ القاهريةصحيفة األهرام  - ٢٦

 ١ط ٬ م١٩٦٩الوثائق الفلسطينية العربية لعام :عن هذه القرارات أنظر(*) 
 .٢٣٤ص ٬ م١٩٧١ ٬ بيروت ٬ منظمة التحرير الفلسطينية �مركز األبحاث٬

 . ١ص ٬ م١٣/١/١٩٧٠ ٬ صحيفة السياسة الكويتية - ٢٧
 . ١ص ٬ م٢٢/١٢/١٩٧٠ ٬ صحيفة األهرام القاهرية - ٢٨
 .١ص ٬ م٤/٣/١٩٧٣ية ٬ الكويت الرأي العامصحيفة  - ٢٩
 . ١ص ٬م ٢٣/١١/١٩٧٣ ٬ المصدر السابق - ٣٠
 ٬ م١٩٣٦�١٩٩٠الفلسطينيون في الكويت وأزمة الخليج : توفيق أبو بكر  - ٣١

 .١٢ص ٬ مرجع سابق
 تأثير أزمة الخليج في االقتصاد الفلسطيني٬مجلة شئون فلسطينية: نبيل كوكالي - ٣٢

 ٬ م٬١٩٩١ نيقوسيا ٬ منظمة التحرير الفلسطينية �مركز األبحاث ٬ ٬٢١٣�٢١٤ع 
 .٢٠ص
 .٦٦ص ٬ م١/٩/١٩٩٠ ٬ صحيفة القدس الفلسطينية - ٣٣
 .١ص ٬ م١٠/٥/١٩٧٤ ٬ الكويتية العام صحيفة الرأي - ٣٤
 .١ص ٬م ١٤/١٢/١٩٧٤ صحيفة القدس الفلسطينية ٬ - ٣٥
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 ٬ انظر بيان وزارة الخارجية الكويتية في صحيفة السياسية الكويتية - ٣٦
 .١ص ٬ م٢٤/٤/١٩٧٩
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية الكويتي أمام مؤتمر وزراء خارجية الدول  - ٣٧

نظر الوثائق الفلسطينية العربية أ ٬ م١٠/٥/١٩٧٩اإلسالمية في فاس المنعقد بتاريخ 
 ٬ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومركز الوثائق والدراسات ٬ ١ط ٬ م١٩٧٩لعام 
 .٢١١ص ٬ م١٩٨١ ٬ بيروت

االتفاق األردني : وموقف الدول العربية انظر خالد حسن عن هذا االتفاق  - ٣٨
 ٬ م٬١٩٨٥  عمان ٬دار الجليل  ١٬ط ٬ م١١/٢/١٩٨٥ للتحرك المشترك الفلسطيني

 .٧٤-٥٢ص
كان رئيس اللجنة االولمبية الكويتية وقد خاض :الشيخ فهد األحمد الصباح (*) 

قاتلين الفلسطينيين عدة عمليات قتالية في أغوار األردن جنبًا إلى جنب مع الم
في نهاية الستينات ٬ وغالبًا ما كان يشاهد في العاصمة األردنية عمان و هو 
يرتدي لباس رجال المنظمات الفلسطينية العسكري ٬ و قد قتل على يد القوات 

 . العراقية وهو يدافع عن الكويت في اليوم األول للغزو العراقي للكويت
منشورات مؤسسة  ٬ ١ط ٬م ١٩٧٤ة لعام الكتاب السنوي للقضية الفلسطيني - ٣٩

 . ١٦٥ص ٬م ٬١٩٧٥  بيروت ٬ الدراسات الفلسطينية
عن هذه العمليات ومن ضمنها عملتي سنغافورة والسفارة اليابانية بالكويت انظر  - ٤٠

وصفها من قبل مستشار رئيس الوزراء االسرائيلي لشئون اإلرهاب الجنرال رحبعام 
مطادرة األمير : لسطينية فيما بعد ٬ رحبعام زئيفيزئيفي الذي اغتالته المقاومة الف

 . ٢١٦ص ٬ م٬١٩٨٩ عمان ٬ دار الشروق ٬ ١ط األحمر٬
منشورات مؤسسة  ٬ ١ط ٬م ١٩٧٥الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - ٤١

 . ٢٠٧ص ٬ م٬١٩٧٦  بيروت ٬ الدراسات الفلسطينية
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 ٬ م١٩٩٤ ٬ بيروت٬  دار الساقي ٬ ١ط ٬ أصداء حرب الكويت: محمد الرمحي - ٤٢
 .٤٤ص
أنظر تفاصيل أسبوع التبرعات للشعب الفلسطيني ومدى اقبال الشعب الكويتي  - ٤٣

 .١ص ٬ م٩/٣/١٩٦٥ ٬ صحيفة األهرام القاهرية: على التبرع 
 .٢٦٦ص ٬ مرجع سابق ٬ خيري أبو الجبين ٬ قصة حياته في فلسطين والكويت - ٤٤

  
  
  :المصادر والمراجع  
  :وثائق ومنشورات:أوال

إحصاء العام -مجلس اإلحصاء السكاني_ وزارة التخطيط الكويتية_         
  .م١٩٧٥-١٩٦٤م والملخصات اإلحصائية لألعوام  ١٩٥٧

 �مركز األبحاث ١ط م١٩٦٩٬الوثائق الفلسطينية العربية لعام _         
  .م١٩٧١ ٬ بيروت ٬ منظمة التحرير الفلسطينية

منشورات مؤسسة الدراسات  ٬ ١ط ٬ م١٩٧٩الوثائق الفلسطينية لعام _       
  . م٬١٩٨١  الفلسطينية ومركز الوثائق للدراسات٬بيروت

منشورات مؤسسة الدراسات  ٬ ١ط ٬ م١٩٦٥الكتاب السنوي لعام _         
 .م١٩٦٦ ٬ بيروت ٬ الفلسطينية

منشورات مؤسسة  ٬ ١ط ٬ م١٩٧٤الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام _   
 .م٬١٩٧٥  بيروت ٬ الفلسطينيةالدراسات 
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منشورات مؤسسة  ٬ ١ط ٬م ١٩٧٥الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام _   
 .م٬١٩٧٦  بيروت ٬ الدراسات الفلسطينية

  :مراجع عربية وأجنبية مترجمة: ثانياً    

  : أحمد الشقيري _ 
 .م١٩٧٠ ٬ بيروت ٬ دار العودة ٬ ١ط ٬ حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء.     
 المؤسسة العربية للدراسات والنشر٬ ٬ ٬١ط صفحات من القضية الفلسطينية.     

 .م٬١٩٧٢  بيروت
 ٬ مساراتها �تأسيسها �جذورها ٬ منظمة التحرير الفلسطينية: أسعد عبد الرحمن _ 
 .م٬١٩٦٧ نيقوسيا ٬ منظمة التحرير الفلسطينية �مركز األبحاث ٬ ١ط
مركز األبحاث الفلسطيني  ٬ ١ط ٬ في الكويت الفلسطينيون: بالل الحسن _ 
 .م١٩٧٤ ٬ بيروت ٬ ف.ت.م

 ٬ ١ط ٬ م١٩٣٦�١٩٩٠الفلسطينيون في الكويت وأزمة الخليج : توفيق أبو بكر_ 
 .م٢٠٠٠ ٬ عمان ٬ مركز جنين للدراسات اإلستراتيجية

 عمان ٬ )ن.د( ٬ ١ط ٬ م١١/٢/١٩٨٥االتفاق األردني الفلسطيني : خالد حسن _ 
 .م٬١٩٨٦ 
 ٬ ١ط العالقات الفلسطينية العربية من المنفى إلى الحكم الذاتي٬: خليل شقاقي _ 

 .م٢٠٠٤ ٬ أبو ظبي ٬ مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية
 ٬ ٬ دار الشروق ١ط ٬ قصة حياتي في فلسطين والكويت: خيري أبو الجبين _ 

 .م٢٠٠٤ ٬ عمان
 .م١٩٨٩ ٬ عمان ٬ دار الشروق ٬ ١ط ر األحمر٬مطادرة األمي: رحبعام زئيفي_ 
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 ٬ )ن.د( ٬ ١ط ٬ العائلة وسياسة البقاء-الفلسطينيون في الكويت: شفيق الغبرا _ 
 .م١٩٨٩ ٬ الكويت

 ٬ لقاءات مع الكاتب الفرنسي أريك رولو ٬ فلسطيني بال هوية: صالح خلف _ 
 ٬ الكويت ٬ والتوزيعشركة كاظمة للترجمة  ٬ ١ط ٬ نصير مروة: نقلها للعربية 

 .م١٩٩٤
 .م١٩٩٤ ٬ ٬ بيروت دار الساقي ٬ ١ط ٬ أصداء حرب الكويت: محمد الرمحي_ 
رسالة ماجستير  ٬ )م١٩٦٤�١٩٧٣( منظمة التحرير الفلسطينية: ناصر حمودة _ 

 ٬ جامعة الدول العربية �نوقشت بمعهد البحوث والدراسات العربية  ٬ غير منشورة
 .م١٩٩٩ ٬ القاهرة

 مجلة شئون فلسطينية ٬ تأثير أزمة الخليج في االقتصاد الفلسطيني: نبيل كوكالي_ 
  .م١٩٩١ ٬ نيقوسيا ٬ منظمة التحرير الفلسطينية �مركز األبحاث ٬ ٬٢١٣�٢١٤ع 

  
 :المقاالت والدوريات: ثالثاً 

تطور العالقات الكويتية الفلسطينية وأثر االحتالل :  فالح عبد اهللا المديرس_  
  .٬١١/٤/٢٠٠٨  ٬٢٧٠ع جريدة الحياة ٬ فيها العراقي

  ٬ م٬١٤/٥/١٩٦٥  م٩/٣/١٩٦٥:  )األعداد( ٬ صحيفة األهرام القاهرية_ 
  .م٢٢/١٢/١٩٧٠ ٬ م١٦/٦/١٩٦٩ ٬ م٢٧/٥/١٩٦٥
 م ٤/٣/١٩٧٣٬ ٬ م٢٤/٣/١٩٦٨:  )األعداد( ٬ صحيفة الرأي العام الكويتية_ 
  .م١٠/٥/١٩٧٤

 .م٬٢٤/٤/١٩٧٩  م١٣/١/١٩٧٠ : )األعداد( ٬ صحيفة السياسة الكويتية_  
 .١٤/١٢/١٩٧٤ ٬ م١/٩/١٩٩٠:  )األعداد( ٬ صحيفة القدس الفلسطينية_ 
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موقف الشيخ القرضاوي من القضية الفلسطينية 
  كما وردت في خطاباته وكتاباته

Qaradwi's attitude towards the 
question of Palestine 

  
  
  
  

  

  

  
  نهاد محمد الشيخ خليل. د

 رئيس قسم التاريخ واآلثار في الجامعة اإلسالمية
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يتناول هذا البحث دراسة موقف الشيخ القرضاوي من القضية  :ملخص
الفلسطينية كما وردت في خطاباته وكتاباته٬ ويستعرض رؤية الشيخ لطبيعة 
القضية الفلسطينية٬ ومواقفه من مختلف أطرافها٬ والحلول التي يقدمها الشيخ 

  .سطين وطرد االحتالل منهاالسترداد فل

واستعرض البحث أسباب الهزيمة واالنتصار كما يراها الشيخ٬ إضافة إلى 
القيام بها للمساهمة في  -قيادة وشعوب�الواجبات التي يجب على األمة 

  .تحرير فلسطين

Qaradwi's attitude towards the question of Palestine 

Abstract: This paper discusses the attitude of sheikh 
Yusuf Qradawi towards the Palestinian question as it is in 
his books and speeches. It examines Qaradawi's vision of 
the Palestinian question, his attitudes of its all aspects, the 
solution offered to liberate Palestine and to expel the 
occupation.   

The paper tackles the reasons of defeat and victory as 
Qaradawi sees them, in addition to the duties that the Arab 
and Muslim nation should do to participate in the process 
of liberating Palestine. 
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  مقدمة

األخيرة كواحد من أبرز علماء برز الشيخ يوسف القرضاوي في العقود 
المسلمين وأغزرهم إنتاجًا٬ وتناولت كتبه وخطبه ولقاءاته التلفزيونية مختلف 
قضايا العصر٬ واتسم خطاب الرجل بالتجديد والتيسير تعبيرًا عن فهمه لروح 
العصر؛ وقراءته العميقة لطبيعة التحديات التي تواجه األمة في مختلف 

ا تقدم فقد اتسمت مواقفه بالشجاعة التي تجّسدت الميادين؛ وُيضاف إلى م
  .في تأييد الحركات المجاهدة؛ وُنصرة الشعوب المظلومة

ولما كانت قضية فلسطين هي القضية المركزية لألمة اإلسالمية؛ فإن العديد 
من الدراسات تناولت موقف الشيخ القرضاوي من القضية الفلسطينية٬ ومن 

كلمات في تكريمه٬  �يوسف القرضاوي (مر هذه الدراسات ما ورد في مؤت
حيث وردت ) وبحوث في فكره وفقهه مهداة إليه بمناسبة بلوغه سن السبعين

مقالة لألستاذ ياسر الزعاترة٬ استعرض فيها بشكل مختصر٬ وغير موثق 
مواقف الشيخ القرضاوي من القضية الفلسطينية٬ وفي نفس المجال عقدت 

جهود الدكتور يوسف (غزة مؤتمرًا بعنوان  وزارة األوقاف الفلسطينية في
٬ وقد وردت في )القرضاوي في خدمة اإلسالم وُنصرة القضية الفلسطينية

  .المؤتمر أربع دراسات عن موقف القرضاوي من القضية الفلسطينية

الجهاد (الدراسة األولى من إعداد الدكتور عصام زهد٬ وجاءت تحت عنوان 
٬ وركزت على تفسير القرضاوي لمفهوم الجهاد )في فكر اإلمام القرضاوي
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بشكل عام٬ واستعرضت موقفه من المقاومة الفلسطينية بوصفها عمًال 
عنوان  جهاديًا٬ والدراسة الثانية من إعداد األستاذ رشاد المدني٬ وجاءت تحت

٬ وقد تناول البحث تعريفًا )القرضاوي وموقفه من القضية الفلسطينية(
مستفيضًا بالشيخ وجهوده العامة٬ وتأصيًال للموقف اإلسالمي العام من 
القدس وفلسطين٬ ثم تناول مواقف الشيخ القرضاوي من القضية الفلسطينية 

  .في جزئية من الدراسة

ين فايز الشلتوني ورامي الزايغ٬ وجاءت والدراسة الثالثة من إعداد األستاذ
٬وركزت )جهود اإلمام القرضاوي في نصرة القضية الفلسطينية(تحت عنوان 

أما الدراسة . على الجهود العملية التي قام بها القرضاوي من أجل فلسطين
جهود (الرابعة فهي من إعداد األستاذ محمد رجب٬ وجاءت تحت عنوان 

٬ واستعرضت الجهود العملية للقرضاوي )القدسالعالمة القرضاوي في نصرة 
في نصرة القدس على صعيد التأليف وعقد المؤتمرات٬ وجلب التمويل للشعب 

  . الفلسطيني

أما هذا البحث فإنه يستهدف التعرف على المواقف الفكرية والسياسية للشيخ 
 -هذه المواقف-القرضاوي من قضية فلسطين بمختلف جوانبها٬ كما وردت 

  .لفات القرضاوي٬ وفتاواه وخطبه وتعليقاته على األحداثفي مؤ 

ما هو موقف القرضاوي من : وتحاول الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية
القضية الفلسطينية؟ وما هو موقفه من التسوية السياسية والقوى التي تتبناها؟ 
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ة ما هو موقفه من التطبيع مع دولة االحتالل؟ وما هو موقفه من المقاوم
والقوى التي تمارسها؟ وما هي واجبات األمة نحو فلسطين من وجهة نظره؟ 

  .وتشمل الدراسة الفترة الزمنية منذ بداية بروز القرضاوي وحتى يومنا هذا

أما عن المنهج العلمي المستخدم فهو منهج البحث التاريخي الذي يعتمد  
  .الوصف والنقد والتحليل

  :ر التاليةوقد جرى تقسيم البحث إلى المحاو 

  .موقف القرضاوي من القدس وفلسطين: أوالً 

  .موقف القرضاوي من اليهود وٕاسرائيل والصهيونية: ثانياً 

  .أسباب انتصار اليهود وهزيمة العرب والمسلمين: ثالثاً 

  .موقف القرضاوي من االتفاقيات السياسية: رابعاً 

  .موقف القرضاوي من المقاومة والقوى التي تمارسها: خامساً 

  .موقف القرضاوي من التطبيع: سادساً 

  .موقف القرضاوي من السلطة الفلسطينية: سابعاً 

  .واجبات األمة نحو فلسطين كما يراها القرضاوي: ثامناً 
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  موقف القرضاوي من القدس وفلسطين: أوالً 

يرى القرضاوي أن فلسطين والقدس هي قضية المسلمين األولى في هذا 
ية ليست من القضايا التي يمكن أن ُتحل ٬ ويؤكد أن هذه القض)١(العصر

ويعتبر القرضاوي أن الموقف . )٢(بسرعة٬ وأنها قد تمتد إلى عقود من السنين
العربي واإلسالمي من مسألة القدس هش٬ ويحّذر مما تتعرض له المدينة من 

ويحدد . )٣(حفريات تستهدف هدم األقصى٬ ويدعو العرب للتحرك إلنقاذه
التهويد واالستيطان (طر التي تتعرض لها المدينة بـ القرضاوي جملة المخا

٬ وحّذر من ضياع المدينة٬ وذّكر المسلمين بأهمية المدينة في )والتهجير
ال معنى " السالم"اإلسالم حيث تمثل أرض الرباط وأرض البركة٬ وأكد أن 

وأكد القرضاوي في خطبه . )٤(له٬ ودعا للمقاومة٬ وأكد أنه ال حل إال بالجهاد
ى عروبة فلسطين٬ وفّند في خطبه دعاوى الحق الديني والحق التاريخي٬ عل

وأكد على أن نسل إبراهيم هم حملة رسالته؛ وليس أبناءه من صلبه٬ ولو كان 
  .)٥(األمر يتعلق باألبناء فإن إسماعيل يدخل ضمن الورثة أيضاً 

بر ويشدد القرضاوي في فتاواه أنه ال يجوز التنازل عن القدس أو عن أي ش
من أرض اإلسالم٬ ويعتبر أن من يفعل ذلك يكون قد خان اهللا ورسوله 

وبخصوص قضية الالجئين يؤكد القرضاوي أنه ال يجوز التنازل . )٦(واألمة
إذا كانت  -حتى لو كانت ملكًا شخصياً �عن األرض وقبول التعويض عنها 

بر ملكية هذه األرض ستئول إلى أعداء األمة٬ ويعتبر هذا األمر من أك
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ويؤكد . )٧(الكبائر٬ ويؤكد أن اإلثم يتضاعف إذا حصل التنازل بشكل جماعي
  .)٨(القرضاوي أن هذه األرض منذ القديم كانت ملكًا للعرب الكنعانيين

يجد ) أولويات الحركة اإلسالمية(لكن المتابع لكتابات القرضاوي مثل كتاب 
٬ وهنا تبدو أن الشيخ لم يسجل القضية الفلسطينية من ضمن األولويات

المفارقة واضحة بين خطب الجمعة التي يلقيها الشيخ٬ وبين الكتب التي 
يتحدث فيها عن الحركة اإلسالمية بالمجمل٬ ففي األولى ُيكثر من الحديث 
عن فلسطين؛ خاصة عندما ُيقدم الصهاينة على ارتكاب مجزرة٬ أو عندما 

تحدث عن الحركة تشتد الهجمة على الفلسطينيين٬ أما في الكتب التي ت
  ! اإلسالمية بشكل عام ينزوي الحديث عن فلسطين٬ وأحيانًا يغيب

ولدى البحث في كتابات القرضاوي اتضح أن الشيخ يعتقد أن الحركة 
اإلسالمية القوية والمتفاعلة مع واقعها والمتمكنة بشكل جيد؛ هي التي سيتم 

جيل النصر (تحرير فلسطين على يديها٬ وقد ورد ذلك في نهاية كتاب 
إن هذا الجيل : "؛ فبعد أن عّدد القرضاوي سمات جيل النصر قال)المنشود

المنشود هو جيل النصر؛ هو الذي ستتحرر على يديه فلسطين وأفغانستان 
  .)٩("وأريتريا والفليبين وبخارى وسمرقند٬ وكل أرض دنسها الطواغيت والفجار
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  ئيل والصهيونيةموقف الشيخ القرضاوي من اليهود وٕاسرا: ثانياً 

يؤكد القرضاوي أن المعركة بين المسلمين واليهود ليست من أجل دين 
اليهود٬ ويشير إلى أنهم عاشوا فترات طويلة آمنين ومشاركين في الحياة 
العامة تحت حكم المسلمين٬ ويشدد على أن المعركة مع اليهود إنما هي 

ه من اليهود ويوضح القرضاوي موقف. )١٠(بسبب احتاللهم أرض فلسطين
بأنهم كفار٬ وسبب ذلك أنهم لم يؤمنوا بسيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم٬ 
لكن القرضاوي يستدرك ويقول أن المعركة معهم ليست من أجل ذلك بل من 

  .)١١(أجل األرض التي اغتصبوها وشردوا أهلها

ويعتبر القرضاوي أن اليهود يحاربون المسلمين من أجل الدين٬ وأنهم 
باسم التوراة٬ ويسعون للسيطرة على مقدسات المسلمين٬ ويذكر  يتجمعون

القرضاوي أنه من هذه الزاوية ُتعتبر قضية فلسطين قضية إسالمية؛ يجب أن 
  .)١٢(ُتجمع فيها كل عناصر القوة اإلسالمية للدفاع عن المقدسات

ويرى القرضاوي أن إسرائيل ليست خطرًا على الفلسطينيين وحدهم٬ بل هي 
ى العرب والمسلمين٬ ولذلك فإنه ينبههم إلى خطورة تمادي إسرائيل خطر عل

في غيها وطغيانها٬ وقتلها المجاهدين أمثال فتحي الشقاقي ويحيى عياش٬ ثم 
قيامها بتجميع ثالثين دولة في مؤتمر شرم الشيخ لكي تحارب معهم ما 

ويحذر من التشكيالت اليهودية العنصرية . )١٣(أطلقوا عليه اسم اإلرهاب
٬ وهي "رابطة الدفاع اليهودية"المنتشرة في الواليات المتحدة األمريكية خاصة 
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جماعة يهودية متطرفة من أتباع مئير كهانا٬ التي أصدرت بيانًا تهدد فيه 
  . )١٤(بقتل المسلمين في بريطانيا وأمريكا

٬ ويدعو القرضاوي في )١٥(لغة القوة ويرى القرضاوي أن إسرائيل ال تفهم إال
بالقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك " الغادرين"خطبه على اليهود 

من شرورهم٬ اللهم رد سهامهم إلى صدورهم٬ اللهم خذهم ومن ناصرهم أخذ 
ويالحظ هنا أن القرضاوي أحيانًا ال يعمم بل يخص . )١٦(عزيز مقتدر

كيدون للمسلمين٬ وأحيانًا أخرى يتحدث عن اليهود الغادرين من اليهود الذين ي
وغدرهم وكيدهم٬ واألسباب الدينية التي تحركهم بال تحفظ٬ خاصة في 

٬ أي سبقت أحداث تفجير األبراج في ٢٠٠١المراحل التي سبقت العام 
الواليات المتحدة األمريكية٬ حيث يالحظ أن خطابات القرضاوي كانت تتردد 

فات الذميمة لليهود كما وردت في القرآن وعداءهم بين التأكيد على الص
للمسليمن٬ وبين التأكيد على أن العرب والمسلمين يحاربون اليهود بسبب 

  .اغتصابهم ألرض فلسطين٬ وليس لكونهم يهود

أما في المرحلة التي تلت أحداث سبتمبر الشهيرة٬ فإن الشيخ القرضاوي 
ا اإلسالمي في عصر خطابن(اصبح أكثر تحديدًا٬ خاصة في كتابه 

٬ ومما ورد فيه نهي القرضاوي األئمة ٬٢٠٠٤ والذي صدر في العام )العولمة
والوعاظ والخطباء عن اتخاذ األدعية االستفزازية في صلوات الُجَمع٬ وفي 

بعض الوعاظ والخطباء يدعون "قنوت النوازل وغيرها٬ ويذكر القرضاوي أن 
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جميعًا٬ وأن ييتم أطفالهم٬ ويرمل أن يهلك اليهود والنصارى : اهللا تعالى
ويدعو . )١٧("نساءهم٬ وأن يجعلهم وأموالهم وأوالدهم غنيمة للمسلمين

القرضاوي الوعاظ والخطباء أن ُيخصصوا الدعوة على اليهود الغاصبين 
المعتدين٬ وفي هذا المجال حشد القرضاوي العديد من األدلة الشرعية التي 

  .)١٨(يستند إليها في دعوته هذه

ويؤكد القرضاوي أن المسلمين ال يعادون السامية٬ فالعرب ساميون 
٬ ويذهب القرضاوي أبعد من ذلك حين يقول أنه ال يجوز وال يليق )١٩(أصالً 

بناء على أن ) أحفاد القردة والخنازير(بالداعية المسلم أن يصف اليهود بأنهم 
ة من األدلة اهللا تعالى مسخ طائفة منهم٬ ويؤكد القرضاوي حاشدًا مجموع

الشرعية التي تؤكد أن المسخ كان عقابًا لمجموعة من اليهود٬ وأن هذه 
المجموعة ال نسل لها٬ وأنه ال يجوز تعميم هذا الحكم الخاص على مجموع 

  .)٢٠(اليهود

وهذا يشير بوضوح إلى أن مواقف القرضاوي فيما يخص الصراع واضحة 
مع اليهود كأصحاب دين٬  وتؤكد على أن المعركة هي مع االحتالل٬ وليس

لكنها ازدادت وضوحًا مع الوقت٬ وأخذت تؤكد على أن هذه المعركة ال 
تتطلب تشويه اليهود واحتقارهم٬ بل تتطلب تكثيف الجهود إلنهاء احتاللهم 

  .لألرض العربية اإلسالمية فلسطين
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؛ هي مصطلحات )اليهود والصهيونية وٕاسرائيل(وُيالَحظ أن مصطلحات 
ي كتابات القرضاوي وخطاباته٬ رغم أنه يؤكد أن المعركة ليست متداخلة ف

من اجل دين اليهود٬ بل بسبب عدوانهم علينا٬ واغتصابهم ألرضنا٬ إال أن 
المصطلحات الثالثة سابقة الذكر؛ تعني شيئًا واحدًا في كتابات القرضاوي 

ولم يميز ويفصل بدقة بين هذه المصطلحات إال في كتابه . وخطاباته
  ).ابنا اإلسالمي في عصر العولمةخط(

  أسباب انتصار اليهود وهزيمة العرب والمسلمين: ثالثاً 

هي نفس  ١٩٦٧يرى الدكتور القرضاوي أن السبب الرئيس لهزيمة سنة 
٬ وهو السبب نفسه الذي أضاع األندلس إلى اليوم٬ ١٩٤٨أسباب هزيمة سنة 

إنه التخلي عن  وأضاع فلسطين ما يقرب من قرنين في أيدي الصليبيين٬
تعاليم اإلسالم؛ األمر الذي جعل األمة تنسى نفسها وتفقد شخصيتها٬ 

ونتج عن ذلك . وبالتالي فقدت األمة روح التضحية وضعفت روحها المعنوية
انفصال العرب عن إخوانهم المسلمين بسبب النزعات القومية٬ وحدثت هوة 

دائرة هي معارك بين الحكام والمحكومين أشعر الشعوب أن المعارك ال
الحكام؛ وليس معركة األمة٬ وفي النهاية خاضت الجيوش المعركة بعيدة عن 

  .)٢١(اهللا فحجب اهللا عنها النصر

ويعتبر القرضاوي أن طريق النصر يبدأ من تحديد الهدف٬ وفي سياق تحديد 
٬ ويعتبره )إزالة آثار العدوان(الهدف يرفض اقتصار الهدف على مجرد 
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محو (حقيقي الذي يجب أن يكون في نظر القرضاوي إضاعة للهدف ال
وٕاعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل الهجرات ....العدوان من جذوره

ويشير القرضاوي إلى أن الطريق الموصل إلى . الجماعية إلى فلسطين
الهدف هو الجهاد٬ ويبين القرضاوي أنه ال يقصد به الجهاد الوطني أو 

اد الذي فرضه اهللا عبادة على المسلمين تمامًا كما القومي٬ وٕانما يريد الجه
الصالة والصيام والزكاة٬ ويطالب بتهيئة األمة وتعبئتها وتأهيلها لممارسة 

  .)٢٢(الجهاد بشكل فعال يساعد على تحقيق الهدف المنشود

 - أي اليهود�ويرى القرضاوي أن اليهود انتصروا على المسلمين ألنهم 
  .)٢٣(وموحدون على هدف واحد مثابرون ويخططون لعملهم٬

  موقف القرضاوي من االتفاقيات السياسية: رابعاً 

يعتبر القرضاوي أن االتفاقيات المعقودة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ال 
قيمة لها٬ وأنها ليست سالم الشجعان؛ بل سالم األقوياء والضعفاء٬ سالم 

" إسرائيل"ها فإن حكام الذئب والحمل٬ ويوضح بأن هذه االتفاقيات على سوئ
غير " إسرائيل"وفي فتاواه يؤكد القرضاوي أن السالم مع . )٢٤(ال ينفذونها

جائز ألنهم غاصبون٬ ولم يجنحوا للسلم بل يواصلون العدوان٬ واعتبر 
هو جهاد دفع وحرب وقائية " إسرائيل"القرضاوي أن جهاد الفلسطينيين ضد 

صح ترك فرض العين والجنوح وهو فرض عين على األمة٬ وبالتالي ال ي
للسلم مع عدو ال يجنح للسلم٬ وقد خاض الشيخ القرضاوي نقاشًا على 
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صفحات الصحف مع مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز٬ وخالل 
" إسرائيل"النقاش رفض القرضاوي فتوى ابن باز التي أجاز فيها الصلح مع 

مصلحة للعرب  إذا جنحت للسلم٬ وٕاذا رأى أولو األمر في ذلك
  .)٢٥(والمسلمين

  موقف القرضاوي من المقاومة والقوى التي تمارسها: خامساً 

امتدح الشيخ القرضاوي مقاومة الشعب الفلسطيني٬ وأكد أنها مستمرة منذ 
بداية الغزوة الصهيونية٬ واستعرض في خطبه وكتاباته تجارب المقاومة 

ية البعد اإلسالمي في تحريك الفلسطينية في مراحلها المختلفة٬ وأكد على أهم
طاقة األمة بدءًا من الثورات األولى في عشرينيات وثالثينيات القرن 

وانتقد . )٢٦(١٩٤٨العشرين٬ وكذلك مشاركة اإلخوان المسلمين في حرب سنة 
٬ واعتبر أن دخولها أضر ١٩٤٨القرضاوي بشدة تدخل الجيوش العربية سنة 

القرضاوي بشكل عام على أنه ال طريق إال بحالة المقاومة الفلسطينية٬ ويؤكد 
الجهاد والمقاومة؛ بحيث تكون مقاومة شاملة تجمع األبعاد العسكرية 

أنا أقاوم إذًا أنا (ويرفع القرضاوي شعار . )٢٧(والسياسية والثقافية واالقتصادية
  .)٢٨( )موجود

وأصدر القرضاوي مجموعة من الفتاوى حول المسائل التي أثارت نوعًا من 
الجدل في ساحات واسعة مثل العمليات االستشهادية٬ واعتبرها القرضاوي من 
أعظم أنواع الجهاد في سبيل اهللا٬ وأنها من اإلرهاب المشروع٬ واعتبر أن 
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. )٢٩(تسميتها عمليات انتحارية خطأ كبير ألنها عمليات بطولية استشهادية
عمل مشروع  واعتبر القرضاوي أن مشاركة المرأة في العمل االستشهادي

يباركه الدين ويؤيده٬ وأفتى بأنه ال بأس إن اضطرت المرأة لخلع حجابها في 
اللحظات األخيرة من أجل المهمة الكبيرة٬ واعتبر أن هذه المشاركة تأتي في 
إطار جهاد الدفع الذي هو فرض عين؛ وبالتالي فإن المرأة تخرج بدون إذن 

  .)٣٠(زوجها

ى التي تتبنى المقاومة؛ فاستنكر قيام األردن ووقف القرضاوي إلى جانب القو 
باعتقال قيادات حماس٬ ودعا الملك عبد اهللا لمعالجة الموقف بما يليق٬ 
واعتبر هذا التصرف دليل ضعف وفرقة٬ ووصف هذا العمل بأنه هدية 

  .)٣١(إلسرائيل

ولم يفوت القرضاوي أي مناسبة إال ويستثمرها لكي يمتدح المقاومة٬ أو 
ا ُيخطط لها٬ أو ما ُيماَرس بحقها من جرائم مثل اغتيال الشهيد ليستنكر م

محي الدين الشريف٬ وعندما يتحدث القرضاوي عن إخفاقات للمقاومة ال 
يفوته أن يرفع معنويات األمة حتى ال تظن أن المقاومة في طريقها إلى 

بأن هذا لن يفت في "الهزيمة٬ فعند اغتيال الشريف ذّكر القرضاوي األمة 
ضد المقاومة٬ ولن ُيضعفها٬ وأن البطولة متجذِّرة في قلوب أبناء هذا ع

  .)٣٢("الشعب٬ حتى أن أمهات الشهداء يستقبلن ابناءهن بالزغاريد
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رفض القرضاوي التوجه األمريكي  ٢٠٠١سبتمبر  ١١وفي أعقاب أحداث 
 الذي اعتبر المقاومة الفلسطينية إرهابًا٬ وأصر على تأكيد مشروعية المقاومة

٬ وفي سياق دعمه للمقاومة استنكر القرضاوي على اإلذاعات )٣٣(الفلسطينية
والفضائيات تسمية االستشهاديين باالنتحاريين٬ وأكد على أنهم استشهاديين٬ 

٬ واعتبر أن العمليات االستشهادية مشروعة )٣٤(وينفذون عمليات استشهادية
  .)٣٥(نهم مدني واحدألن كل اإلسرائيليين مغتصبون وعسكريين٬ وال يوجد بي

واعتبر القرضاوي أن المقاومة الفلسطينية كان يمكن أن ُتجهض المشروع 
الصهيوني٬ لوال التدخالت التي أضاعت الثمار واآلمال٬ ويقصد بذلك 

٬ وانتفاضة الحجارة٬ وانتفاضة ٬١٩٤٨ وحرب عام ١٩٣٦إضراب عام 
  .)٣٦(األقصى

لشيخ أحمد ياسين بعد ٬ ألقى خطبة يرثي فيها ا٢٠٠٤-٣-٢٦وبتاريخ 
استشهاده مباشرة٬ ووصفه بأنه رجل بأمة٬ وأنه المعلم والمجاهد والعابد٬ وأنه 
صاحب إرادة صلبة وعزم ال يلين٬ واعتبر أن استشهاده بركة للقضية 

  .)٣٧(الفلسطينية ألنه أحياها وذّكر بها

 ودعا القرضاوي إلى ممارسة الجهاد المدني في فلسطين٬ خاصة في القدس٬
ورّكز في هذا المجال على بناء المستشفيات والمدارس والمساجد والمؤسسات 

وأفتى . )٣٨(المختلفة؛ التي تمكن الشعب الفلسطيني من الصمود فوق أرضه
  .)٣٩(القرضاوي باعتبار الجهاد الفلسطيني أحد مصارف الزكاة
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  موقف الشيخ القرضاوي من التطبيع: سادساً 

الحتالل٬ ويدعو العرب والمسلمين لمقاطعة يرفض القرضاوي التطبيع مع ا
في كل المجاالت٬ وأفتى القرضاوي بأن كل مسلم يشتري من " إسرائيل"

فقد  -مما يجد له بديًال من دول أخرى�البضائع اإلسرائيلية واألمريكية 
" إسرائيل"ارتكب حرامًا٬ واقترف إثمًا٬ واستثنى من ذلك من يعيشون داخل 

  .)٤٠(روأمريكا بسبب االضطرا

لقاء وزير خارجية باكستان مع  ٢٠٠٥-٩-٩واستنكر القرضاوي بتاريخ 
اإلسرائيليين٬ واعتبر هذا عمًال غير صحيح٬ خاصة وأن إسرائيل تعمل على 

  .)٤١(تهويد القدس وهدم األقصى

  موقف القرضاوي من السلطة الفلسطينية: سابعاً 

ني٬ ويعارض التسوية ال شك أن القرضاوي ينحاز إلى تيار المقاومة الفلسطي
السياسية٬ لكنه لم يتوقف عن إسداء النصح للسلطة الفلسطينية من جهة٬ 

٬ وحاول إقناع )٤٢(ولقوى المقاومة من جهة أخرى٬ ودعوة الطرفين للوحدة
بأال تستجيب للضغوط اإلسرائيلية واألمريكية المطالبة  ٢٠٠٢السلطة عام 

على أن شارون ال يرضيه شيء٬  باعتقال رجال المقاومة٬ ورّكز في خطاباته
  .)٤٣(وأنه لحظة المواجهة يستهدف الجميع
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" اإلسرائيلي"لكن بعد موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس من العدوان 
على قطاع غزة٬ وكذلك موقف الرئيس من تقرير جولدستون٬ إضافة إلى 
موقف السلطة في رام اهللا من الحصار المفروض على غزة٬ قال القرضاوي 

إذا ثبت أن محمود عباس طلب من اإلسرائيليين : ٢٠١٠-١-٣بتاريخ 
ضرب غزة٬ وٕاذا ثبت أنه رفض تقديم تقرير جولدستون إلى مجلس حقوق 

  .)٤٤(اإلنسان فإنه يستحق الرجم

وعلى خلفية هذا الموقف٬ وكذلك بسبب مواقفه الداعمة لفريق المقاومة 
ية في رام اهللا حملة إعالمية الفلسطيني بقيادة حماس٬ شنت السلطة الفلسطين

كبيرة ضد الشيخ يوسف القرضاوي٬ وقد بدأ الرئيس الفلسطيني أبو مازن هذه 
الحملة بقوله أن الشيخ القرضاوي ينطلق في مواقفه من منطلقات حزبية 
وليس دينية٬ كما نشرت الُصحف الفلسطينية ومواقع االنترنيت الموالية 

جمت القرضاوي٬ واعتبرت موقفه يأتي للرئيس محمود عباس عدة مقاالت ها
في سياق خدمة االحتالل٬ ومن هذه المقاالت ما ورد في مقال يحيى رباح 

٬ حيث وصف الكاتُب الشيَخ بأنه "الذي جاء بعنوان فضيلة الشيخ القرضاوي
ال يستطيع متابعة األحداث بنفسه ألسباب كثيرة٬ وأن هنالك من ينفث في 

اقصة٬ ويدس الكالم في فمه٬ ويجعله ينطق أذنيه٬ ويقدم له الحقائق ن
بمواقف شبيهة بمواقف نتنياهو وليبرمان٬ ونصح الكاتُب الشيَخ أن يحذر من 

  .)٤٥(المحيطين به خشية أن يكونوا من قبائل بني إسرائيل العشر التائهة
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٬ )٤٦(٢٠١٠-١-١١وقد أصدرت وزارة األوقاف في رام اهللا تعميمًا بتاريخ 
خطباء المساجد في الضفة الغربية بالتقيد بنص خطبة طالبت فيه جميع 

من أرض الرباط نطالب "مكتوب مرفقًا مع التعميم٬ وجاء في نص الخطبة 
القرضاوي بسحب كالمه واالعتذار عما بدر منه في حق الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس ألنه بهذا الكالم يمس بالشعب الفلسطيني وال يمس بالرئيس 

  .)٤٧(فقط

أن الرئيس أبو مازن والمحيطين به٬ أدركوا خطورة ما تمثله أقوال الشيخ يبدو 
القرضاوي٬ نظرًا لما يمثله من رمزية دينية٬ وبما يتمتع به من ثقة كبيرة في 
أوساط الُنخب والجماهير العربية والمسلمة٬ لهذا أرادت قيادة السلطة أن 

ل والخالف٬ وليس ُتسقط هذه الرمزية٬ وأن تجعل القرضاوي موضوعًا للجد
محًال للوحدة واإلجماع٬ خاصة أن القرضاوي يقدم دعمًا معنويًا وماديًا 

  .كبيرين لتيار المقاومة

  واجبات األمة نحو فلسطين كما يراها القرضاوي: ثامناً 

يؤكد القرضاوي في الكثير من مؤلفاته وخطاباته وأحاديثه على أن قضية 
لفلسطينيين وحدهم٬ لذلك ال يكف فلسطين هي قضية األمة؛ وليست قضية ا

الشيخ عن مطالبة الشعوب والحكام واألحزاب وكل مكونات األمة؛ مطالبتهم 
التدخل لنصرة الفلسطينيين على أنه٬ ويعتبر هذه النصرة واجب على األمة٬ 
ومن خالل الكتابات والخطابات يمكن رصد مجموعة من الواجبات التي 
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شيخ الحكام أن ينسوا خالفاتهم وأن يوحدوا يدعو ال: يحددها القرضاوي لألمة
صفوفهم٬ ويشيد القرضاوي بكل جهود التقارب بين العرب والمسلمين؛ 
ويعتبرها خطوات في االتجاه الصحيح٬ ويدعو باستمرار إلى توسيعها 

ونادى الشيخ بالوقوف إلى جانب انتفاضة األقصى عندما . )٤٨(وتعميقها
العرب والمسلمين نصرة الشعب  ٬ وطالب٢٠٠٠اندلعت في خريف عام 

الفلسطيني وحماية انتفاضته٬ ودعا القرضاوي الشعوب لمقاطعة البضائع 
وامتدح الشيخ أحمد ياسين عندما زار الدوحة٬ . )٤٩(اإلسرائيلية واألمريكية

  .)٥٠(وطالب العرب والمسلمين االقتداء به

إذا تهيأت واعتبر القرضاوي أن واجب األمة اصطحاب نية الجهاد؛ حتى 
الظروف انطلق الجميع للجهاد من أجل تحرير فلسطين٬ إضافة إلى 
محاصرة العدو عبر مقاطعته اقتصاديًا٬ وطالب األمة تقديم العون والمساعدة 

٬ ويمكن تلخيص واجبات األمة تجاه القضية )٥١(النقدية للشعب الفلسطيني
  :)٥٢(اليةالفلسطينية كما يراها القرضاوي في المجاالت الخمسة الت

الجهاد السياسي من خالل قطع العالقة مع إسرائيل٬ وٕاغالق  -١
 .السفارات

الجهاد االقتصادي من خالل التركيز على المقاطعة٬ واعتبر أن  -٢
 .شراء البضائع األمريكية واإلسرائيلية كبرية

 .الجهاد بالمال لمساعدة المجاهدين الذين يجودون بأرواحهم -٣
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غير الحياة الثقافية ألمتنا٬ خاصة الجهاد الثقافي٬ وذلك بأن تت -٤
 .الرقص واألغاني في وسائل اإلعالم

الجهاد الروحي٬ وذلك بأن تستشعر األمة آالم الفلسطينيين٬ وأن  -٥
 . ُتكثر من الدعاء لهم

********  

في صياغة " اتبع المنهج الوسطي"يرى البعض أن الشيخ القرضاوي 
اضح من خالل استعراض ٬ لكن الو )٥٣(مواقفه بشأن القضية الفلسطينية

المواقف السابقة أن الشيخ يتبنى موقفًا يتسم بالجذرية في كل ما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية٬ سواء على صعيد الحق٬ أو في التفكير بحلول 

  .ونظريات من أجل استرداد الحق ألصحابه

ُيالحظ من خالل استعراض مختلف مواقف الشيخ القرضاوي؛ أن 
ق التعبئة٬ وتركز على قداسة أرض فلسطين٬ مجملها يأتي في سيا

وأحقية الفلسطينيين فيها٬ وتحث على الجهاد والمقاومة السترداد 
الحقوق٬ وتنادي بعدم التفريط بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني٬ 
وتطالب المسلمين بتقديم الدعم والمساندة لشعب فلسطين٬ كما ُيالحظ أن 

حل : لقضايا السياسية العميقة مثلمواقف القرضاوي تبتعد عن نقاش ا
الدولتين٬ أو حل الدولة العلمانية الواحدة٬ أو الدولة ثنائية القومية٬ أو 
فكرة الحل المرحلي والحل التاريخي٬ وال ُيتوقع من عالم دين أن يخوض 

  .في نقاش تفصيلي لمسائل سياسية
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  :الھوامش
 
مكتبة وھبة٬  ٥٬خطب الشیخ  القرضاوي٬ ج): إعداد(خالد السعد ) ۱(

  .٬۱۱۹ ص ۲۰۰۳القاھرة٬ مصر٬ 
  .٬۱٤۳ ص٥خطب القرضاوي٬ ج  )۲(
  .٬۸۷ ص٬٥ ج۱۹۹۷-۹-۱۹خطب الشیخ القرضاوي٬ خطبة بتاریخ   )۳(
-٬۸۷ ص ٬٥ ج۱۹۹۷-۹-۲٦خطب الشیخ القرضاوي٬ خطبة بتاریخ ) ٤(

۱۰۲.  
  .٬۱۰٦ ص ٥خطب الشیخ القرضاوي٬ ج  )٥(
لسطین٬ مكتبة وھبة٬ القاھرة٬ فتاوى من أجل ف: یوسف القرضاوي) ٦(

  .٬٥۱ ص۱ ٬۲۰۰۳مصر٬ ط
فتاوى من أجل فلسطین٬ مكتبة وھبة٬ القاھرة٬ ص : یوسف القرضاوي) ۷(

٥۸.  
  .٬۱۲٥ ص٥خطب الشیخ القرضاوي٬ ج) ۸(
جیل النصر المنشود٬ مكتبة وھبة٬ القاھرة٬ مصر٬ : یوسف القرضاوي  )۹(

  .٬٥٤ ص٥ ٬۲۰۰۳ط
  .٬۱۱۲ ص ٥خطب القرضاوي٬ ج) ۱۰(
  .۱٦۱المرجع السابق٬ ص  ) ۱۱(
  .۱٦۱المرجع السابق٬ ص ) ۱۲(
  .٬۲٥ ص٥خطب الشیخ القرضاوي٬ ج) ۱۳(
  .۲٦المرجع السابق٬ ص) ۱٤(
  .٦۳المرجع السابق٬ ص  )۱٥(
  .۷٤المرجع السابق٬ ص) ۱٦(
خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة٬ دار الشروق٬ : یوسف القرضاوي) ۱۷(

  .٤۲ص۱ ٬۲۰۰٤ ٬القاھرة٬ مصر٬ ط
  .٤۳المرجع السابق٬ ص) ۱۸(
  .۱٦۳المرجع السابق٬ ص) ۱۹(
  .٤۹المرجع السابق٬ ص) ۲۰(
م���ؤتمر (العالم���ة القرض���اوي والقض���یة الفلس���طینیة٬ : یاس���ر الزع���اترة) ۲۱(

كلم��ات ف��ي تكریم��ھ وبح��وث ف��ي فك��ره وفقھ��ھ مھ��داة إلی��ھ  -یوس�ف القرض��اوي
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والنش��ر والتوزی��ع  ٬ دار الس��الم للطباع��ة٬۲ ج)بمناس��بة بلوغ��ھ س��ن الس��بعین

  .۱ ٬۲۰۰٤ ٬۹۳۳والترجمة٬ القاھرة٬ مصر٬ ط
  .۹۳٤المرجع السابق٬ ص) ۲۲(
)

  .٬۱۳۱ ص ٥خطب الشیخ القرضاوي٬ ج) ۲۳
  .٤۱المرجع السابق٬ ص) ۲٤(
  .۲۷-۷فتاوى من أجل فلسطین٬ ص : یوسف القرضاوي) ۲٥(
  .٬۱۸۰ ص٥خطب الشیخ القرضاوي٬ ج) ۲٦(
  .۱۸۸المرجع السابق٬ ص) ۲۷(
  .۱٦۹المرجع السابق٬ ص ) ۲۸(
  .۳۱فتاوى من أجل فلسطین٬ ص: یوسف القرضاوي) ۲۹(
  .٤۹ ٬٥۰المرجع السابق٬ ص) ۳۰(
  .٬٤۲ ص٥خطب الشیخ القرضاوي٬ ج) ۳۱(
  .٬٦٦ ٬٦۷ ص٦خطب القرضاوي٬ ج) ۳۲(
  .۱۱٥المرجع السابق٬ ص) ۳۳(
  .۱٤٤المرجع السابق٬ ص) ۳٤(
القرضاوي٬ مؤتمر جھود الدكتور الجھاد في فكر اإلمام : عصام زھد) ۳٥(

یوسف القرضاوي في خدمة اإلسالم ونصرة القضیة الفلسطینیة٬ وزارة 

  .٬۱٦٥ ص٬۱ ج۲۰۱۰األوقاف والشئون الدینیة٬ غزة٬ فلسطین٬ 
خطب الشیخ القرضاوي٬ إعداد المكتب العلمي للشیخ القرضاوي ) ۳٦(

  .۸۱-٬۷۹ ص ٬۸ ج۱ ٬۲۰۰۹بالدوحة٬ مكتبة وھبة٬ القاھرة٬ مصر٬ ط
  .٬۲۸۹ ص ٦خطب الشیخ القرضاوي٬ ج) ۳۷(
  .٬۱٦٦ ص ۱مرجع سابق٬ ج:  عصام زھد) ۳۸(
  .۱٦٦المرجع السابق٬ ص ) ۳۹(
مرجع سابق٬ : یاسر الزعاترة. ٬۷٤ ص٥خطب الشیخ القرضاوي٬ ج) ٤۰(

  .۹٤۱ص
  .٬۳٤۸ ص ۸خطب الشیخ القرضاوي٬ ج) ٤۱(
  .٬٦۸ ص٦خطب القرضاوي٬ ج) ٤۲(
  .۱۳۷ص  المرجع السابق٬) ٤۳(
)٤٤ (

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=
3390&id=131835  

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=
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)٤٥ (
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=6080&tab

le=p_newsp&CatId=3  
)٤٦ (http://forum.rtarabic.com/showthread.php?t=29824  
)٤۷ (http://forum.rtarabic.com/showthread.php?t=29824  
  .٬٦۹ ص٥خطب الشیخ القرضاوي٬ ج) ٤۸(
  .۱٥٦المرجع السابق٬ ص) ٤۹(
  .۱۷۰المرجع السابق٬ ص) ٥۰(
  .۲۱۷ -٬۲۱٥ ص ٦خطب القرضاوي٬ ج) ٥۱(
  .۹۷ -٬۹۳ ص ۸خطب القرضاوي٬ ج) ٥۲(
جھود اإلمام القرضاوي في نصرة : فایز الشلتوني ورامي الزایغ) ٥۳(

لدكتور یوسف القرضاوي في خدمة القضیة الفلسطینیة٬ مؤتمر جھود ا

اإلسالم ونصرة القضیة الفلسطینیة٬ وزارة األوقاف والشئون الدینیة٬ غزة٬ 

  .٬۲۱۷ ص ٬۱ ج۲۰۱۰فلسطین٬ 
  

 

  :المراجع

٬ مكتبة وھبة٥ ٬خطب الشیخ  القرضاوي٬ ج): إعداد(خالد السعد  -۱

 .۲۰۰۳القاھرة٬ مصر٬ 
مؤتمر جھود الجھاد في فكر اإلمام القرضاوي٬ : عصام زھد -۲

الدكتور یوسف القرضاوي في خدمة اإلسالم ونصرة القضیة 

الفلسطینیة٬ وزارة األوقاف والشئون الدینیة٬ غزة٬ فلسطین٬ 

۲۰۱۰. 
جھود اإلمام القرضاوي في نصرة : فایز الشلتوني ورامي الزایغ -۳

القضیة الفلسطینیة٬ مؤتمر جھود الدكتور یوسف القرضاوي في 

لقضیة الفلسطینیة٬ وزارة األوقاف والشئون خدمة اإلسالم ونصرة ا

 .۲۰۱۰الدینیة٬ غزة٬ فلسطین٬ 

http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=6080&tab
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خطب الشیخ ): إعداد(المكتب العلمي للشیخ القرضاوي بالدوحة  -٤

 .٬ ٬۱ ٬۲۰۰۹ مكتبة وھبة٬ القاھرة٬ مصر٬ ط۸القرضاوي٬ ج
مؤتمر (العالمة القرضاوي والقضیة الفلسطینیة٬ : یاسر الزعاترة -٥

في تكریمھ وبحوث في فكره وفقھھ كلمات  -یوسف القرضاوي

٬ دار السالم للطباعة ٬۲ ج)مھداة إلیھ بمناسبة بلوغھ سن السبعین

 .۱ ٬۲۰۰٤والنشر والتوزیع والترجمة٬ القاھرة٬ مصر٬ ط
فتاوى من أجل فلسطین٬ مكتبة وھبة٬ القاھرة٬ : یوسف القرضاوي -٦

 .۱ ٬۲۰۰۳مصر٬ ط
ة٬ القاھرة٬ جیل النصر المنشود٬ مكتبة وھب: یوسف القرضاوي -۷

 .٥ ٬۲۰۰۳مصر٬ ط
خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة٬ دار : یوسف القرضاوي -۸

 .۱ ٬۲۰۰٤الشروق٬ القاھرة٬ مصر٬ ط
۹- http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp

31835?issueno=3390&id=1 

۱۰- http://www.malaf.info/?page=ShowDetails

&Id=6080&table=p_newsp&CatId=3 

۱۱- ead.phphttp://forum.rtarabic.com/showthr

?t=29824 
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وهو غير مقسَّم إلى . صفحة من القطع المتوسط ٥٠١وقع الكتاب في 
فصول٬ ولكن إلى موضوعات٬ فهو يضم أربع تقديمات للكتاب٬ ومقدمة٬ 
وتمهيد٬ وبطاقة تعريف بالحاج ظافر الشوا٬ والمقابالت التي ُأجريت معه٬ 

  .تب عنه٬ والصورووثائقه٬ ومقاالته٬ وبعض ما كُ 
  :التقديمات

قدَّم للكتاب األستاذ المرحوم محمد حسن شمعة٬ والذي عايش الحاج ظافر 
وقد أثنى على الحاج . واستمع إلى دروسه ومواعظه في أوائل الخمسينيات

  .ظافر في جرأته في الحق٬ وُبعد نظره٬ ووطنيته الجريئة
س التشريعي الفلسطيني٬ أحمد بحر نائب رئيس المجل.وقدَّم للكتاب أيضًا د

والذي تفحص نصوص ووثائق الكتاب كاملة٬ وهو ما انعكس على تقديمه٬ 
  .حيث بدا ملمًا بتفاصيل حياة الحاج ظافر٬ ومشيدًا بجهده وجهاده

محمود الزهار القيادي في حركة حماس٬ والذي أشاد بدور .وقدَّم للكتاب د
قطاع غزة في فترات الحاج ظافر حيث حمل شعلة اإلخوان المسلمين في 

  . سياسية صعبة
خالد الخالدي رئيس المركز الذي أظهر جوانب اإلعجاب .كما قدَّم للكتاب د

  .بتجربة الحاج ظافر٬ وشخصيته المميزة
  :المقدمة

عصام عدوان عن هيئة التحرير بالمركز٬ وأشار فيها إلى أهمية .أعدها د 
اإلخوان المسلمين في الكتاب٬ ككتاب وثائقي يسد ثغرة كبيرة في تاريخ 

  . فلسطين٬ ويغني المكتبة العربية بوثائق هامة
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  :التمهيد

أحمد الساعاتي٬ حيث تناول تاريخ اإلخوان المسلمين في فلسطين .أعده د
م٬ والتطورات التي لحقت بها في فلسطين في سياق تاريخي ١٩٣٥منذ عام 

له من أوضاع يطل على المشهد السياسي إبان االنتداب البريطاني وما تخل
وتطرق إلى حرب فلسطين عام . سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية

وتناول نشوء قطاع غزة بعد الحرب . م ودور اإلخوان المسلمين فيها١٩٤٨
  .ودور اإلدارة المصرية فيه وتأثير ذلك على الحركة الوطنية في القطاع

  :بطاقة تعريف

ظافر٬ وقد تتبع  حياة الحاج  أعدها المهندس مضر ظافر الشوا؛ نجل الحاج
م٬ ونشأته وانتقاله مع أهله إلى ١٨/٨/١٩٠٨ظافر الشوا منذ ميالده في 

الخليل ثم الفالوجا إبان الحرب العالمية األولى٬ ثم دراسته في غزة ثم يافا٬ 
وتحدث عن نشاطاته الرياضية٬ وعمله في مدرسة الفالح الوطنية بغزة٬ 

وتناول الحديث عن التحاقه . م١٩٣٢في عام  وتأسيسه لفرقة الكشاف المسلم
بجماعة اإلخوان المسلمين؛ حيث عمل سكرتيرًا لها٬ وشارك في نشاطاتها 

م وتوفير احتياجاتهم٬ ثم ١٩٤٨تجاه الالجئين الفلسطينيين إبان حرب 
م٬ ونشاطات هذه الجمعية في كافة ١٩٤٩تأسيسه لجمعية التوحيد في عام 

تناول عمله في الكويت وعودته إلى غزة التي و . م١٩٥٨الُصُعد حتى عام 
  .م٢٨/٣/٢٠٠٣توفي فيها في 
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  :مقابالت الحاج ظافر الشوا

. نهاد الشيخ خليل.عصام عدوان٬ ود.د: وقد أجرى هذه المقابالت كًال من
. صفحة ٥٨وجاءت في . وقد ُأجريت معه هذه المقابالت في سنواته األخيرة

الحاج ظافر الشوا الشخصية والسياسية وتعتبر من أهم المعلومات عن سيرة 
وقد تناولت التعريف بنشأته ومسيرته٬ وتعرفه على . ألنها صادرة عنه

. اإلخوان المسلمين٬ وتشكيل هيئتها اإلدارية األولى والتي كان أمين سرها
وتحدث فيها عن طبيعة العالقة بين ُشعب اإلخوان في غزة ويافا والقدس 

. م١٩٤٦خوان في حيفا والقدس في عام وحيفا٬ وتحدث عن مؤتمر اإل
ودور الشيخ حسن البنا في . وتناول الحديث عن نشاطات هذه الُشعب ومقرها

وتحدث عن المركز اإلداري لإلخوان . متابعة تنظيم اإلخوان في فلسطين
والذي كان مقره مدينة الرملة٬ كما تناول بعض أوضاع ُشعب اإلخوان في 

إلى اشتراكات األعضاء٬ ودور الدعاة القادمين  وأشار. خانيونس وبئر السبع
تحدث عن عمله معلمًا في مدرسة الفالح في غزة٬ ثم في دائرة . من مصر

ثم انتقل إلى الكويت . المساحة٬ ثم مراقبًا للسير والسلوك٬ ثم في تنظيم المدن
وتحدث عن العالقة مع الشيوعيين . حيث عمل هناك في تنظيم المدن أيضاً 

  .عن دوره في دعم المجاهدين في فلسطينو . في غزة

وأشار الحاج ظافر إلى أسماء بعض الشخصيات الهامة في بعض الصور 
وتحدث عن زيارة حسن البنا لغزة . المحفوظة لديه والتي عرضها الكتاب
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وتحدث عن مجاهدي . واستقباله له٬ وخطابه في الجامع العمري في غزة
دريب في سوريا٬ وتأسيس اإلخوان في غزة وحصول بعضهم على الت

ثم . معسكرهم للتدريب في البريج والمغازي٬ وتقييمه لهذا العمل في بداياته
تحدث عن تأسيس جماعة التوحيد نتيجة لحل النظام المصري لجماعة 

وتحسُّن العالقة مع ثورة الضباط األحرار في مصر٬ . اإلخوان ومنعها
التوحيد وطبيعة العالقة  وموقف قيادة اإلخوان بشأن استمرار عمل جمعية

وتحدث عن اجتماع لبعض الوجهاء في مقر البلدية . م١٩٥٢بينهما منذ عام 
م وموقفه الرافض ألي تعاون مع االحتالل أو وقف ١٩٦٧في غزة عام 

كما . المقاومة٬ األمر الذي نتج عنه اعتقال االحتالل له لشهر ونصف
ء األندية الرياضية في تحدث عن اهتماماته الرياضية وعالقاته مع رؤسا

وتحدث عن نشاطات جمعية التوحيد الطالبية واإلغاثية والتطوعية . غزة
  .والدعوية

  :الوثائق

  :تم عرض المجموعات الوثائقية في الكتاب عبر سبعة أقسام

  :وثائق جمعية التوحيد: أوالً 

وقد ُعرضت صورة الوثيقة األصلية وفي مقابلها تفريغ . وثيقة ٥٧ضمت 
وقد تنوعت هذه . صفحة من الكتاب ٬١٧٥ فاستغرقت هذه الوثائق نصي لها
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ووثائق متعلقة بعمله في  �الوثائق ما بين النظام األساسي لجمعية التوحيد 
ورسالته إلى الحاكم  �دائرة الشئون االجتماعية بغزة في ظل اإلدارة المصرية 

 �ية التوحيد اإلداري العام بغزة فيما يتعلق باسم وشعار وغاية ووسيلة جمع
ورسالة مدير  �وقرار مهندس لواء غزة بتعيينه مديرًا إلصالحية األحداث 

ورسائله إلى الحاكم  �التعليم له بشأن مطالبة جمعية التوحيد بمجانية التعليم 
اإلداري العام بشأن مدرسة البنات الثانوية وتعيين معلمات بدًال من معلمين 

ورسالته إلى الحاكم اإلداري العام بإيالء  �فيها ووثائق تداعيات هذا الطلب 
مادة الدين في التعليم أهمية أولى والسماح بنشاط األساتذة في الجمعيات 

ورسالة مدير التعليم إليه بالكف عن مراسلته باسم الجمعية في  �واألندية 
ورسالته إلى  �شئون التعليم ووثائق تداعيات هذا الموقف بين الطرفين 

ي العام يثني فيها على وضع مجلس قيادة الثورة المصرية أسس الحاكم اإلدار 
الشورى٬ ويرجو أن يقوم على أساس حكم اهللا وليس مخلفات االستعمار من 

ورسالته إلى جريدة غزة لتوضيح موقف جمعية التوحيد  �قوانين رخيصة 
 ورسالة الحاكم اإلداري �الرافض الستقدام معلمين ذكور لتعليم بنات الثانوية 

العام لسكرتير جمعية التوحيد مرفق معها نسخة من القانون األساسي للمنطقة 
الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين٬ يطلب اقتراحاته بشأنها قبل 

ورد جمعية التوحيد ومالحظاتها على رسالة الحاكم  �م ١٤/١/١٩٥٤يوم 
د في ثالث اإلداري العام بشأن القانون األساسي لقطاع غزة٬ والذي ور 

 �ورسالته إلى الحاكم اإلداري العام المتعلقة بقطارات الرحمة  �صفحات 
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ورسالته إلى مأمور أوقاف غزة بشأن ضبط مواقيت األذان في الجامع 
ورسالة الحاكم اإلداري العام إلى جمعية  �العمري في غزة بتوقيت غزة 

م تمهيدًا إلجراء ١٩٣٤التوحيد يطلب اقتراحاتها بشأن قانون البلديات لعام 
ورسالة حاكم غزة اإلداري  �انتخابات بلدية في القطاع٬ ورد الجمعية عليه 

إلى سكرتير الجمعية يطلب اقتراحاته لصالح زيادة اإلنتاج والتشغيل 
ورسالته إلى الحاكم  �والنهوض بالحالة االقتصادية في المنطقة٬ ورده عليها 

نتدبا إلى غزة٬ وبرقية بالخصوص اإلداري العام يرجو التمديد لقاضيين ا
ورسالته إلى الحاكم عبر مأمور  � موقعة من عدد من المؤسسات في غزة

األراضي يطلب تخصيص خمسين دونمًا من أراضي رمال غزة لصالح 
ورسالته إلى  �مشاريع جمعية التوحيد٬ ورد المأمور بأن الطلب قيد البحث 

ورسالته على  �رياضيًا مدير اإلدارة الصحية يطلب عالجات لخمسين 
قئمقام غزة اإلداري بشأن عدم انطباق قانون األندية على جمعية التوحيد التي 
ينطبق عليها قانون الجمعيات اإلسالمية بمصر والتي حصلت على 

ورسالته إلى الحاكم اإلداري العام في أوائل  �م ٨/٨/٤٩الترخيص في 
ورسالته  �ر بعض السلع رمضان بشأن التجار الجشعين الذين رفعوا أسعا

 �إلى نائب الحاكم العام بشأن التحاق طلبة التوجيهي بالجامعات واإلعانات 
ورسالته إلى الحاكم العام يلومه على دعوته لطلبة الجامعات أن يبتعدوا عن 

ورسالته إلى  �السياسة والدين٬ ومقابلة ظافر الشوا للحاكم العام بهذا الشأن 
بالمطالبة بحذف مادة في قانون األندية الموضوع منذ الحاكم اإلداري العام 
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وبرقيته على  �عهد االنتداب المشئوم تبيح للرياضيين شرب الخمر بإذن 
وشكواه إلى  �الرئيس المصري يرجو إنصاف القطاع في الوظائف والحقوق 

وبرقية إلى وزير الحربية في  �قائد المخابرات في غزة في ست صفحات 
بوقفه عن العمل منذ أكثر من شهرين٬ وأشار في ذيلها إلى مصر يتظلم فيها 

ان الحاكم أمر أال ُترسل وتسلم لرئيس مجلس التحقيق٬ واعتراض موجه من 
وقرار  �ظافر الشوا إلى قائد المخابرات في غزة على عدم إرسال رسالته 

الحاكم اإلداري العام بمنح ظافر الشوا أسبوعًا للدفاع بخصوص التهم 
إليه المخالفة ألنظمة الخدمة العامة في المستعمرات٬ ثم قرار مدير  الموجهة

الشئون اإلدارية بالعقوبة المسندة لظافر الشوا٬ وتأكيد مدير األشغال العامة 
عليها٬ وتقديم ظافر الشوا استقالته من العمل احتجاجًا على هذه القرارات 

ا بغزة ضد المجحفة بحقه٬ ورفعه قضية بالخصوص لدى المحكمة العلي
م ٢٤/٧/١٩٥٦م٬ وقرار المحكمة في ٨/٨/١٩٥٥الحاكم اإلداري العام في 

بإلغاء قرار الحاكم اإلداري العام وٕالزامه بدفع رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة٬ 
وبرقية من ظافر الشوا إلى وزير الحربية يهنئه بقضاة مصر وعدالتهم٬ وقرار 

من عمله وحصوله على شهادة خدمة مدير اإلدارة بقبول استقالة ظافر الشوا 
ورسالته إلى الحاكم العام بطلب إتالف مغلفات أحد الكتب المدرسية لورود  �

م من وكيل أمين جمعية ٢٠/١/٥٨ورسالة في  �عبارات كفر صريحة عليه 
التوحيد إلى أمينها ظافر الشوا أثناء وجوده في الخارج يطلعه على طلب 

٬ ورد الوكيل عليه بما نتج عنه تراجع القائمقام القائمقام بإيقاف عمل الجمعية
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عن قراره٬ ووثائق أخرى تفيد بمحاوالت من اإلدارة المصرية في القطاع بمنع 
   -جمعية التوحيد وتضييق عملها أو وقفها 

  :قانون الجمعيات واألندية: ثانياً 

اشتملت هذه المجموعة الوثائقية على ثالثة وثائق ذات صلة مباشرة بتأسيس 
الجمعيات٬ والتي ساهم ظافر الشوا في تأسيسها مستفيدًا مما لديه من خبرة 

وجاءت هذه المجموعة في خمس وثائق بعضها يقع . وقوانين محفوظة لديه
ضمت المجموعة قانون الجمعية . صفحة ٥٠في عدة صفحات٬ فاستغرقت 

 �م٬ والذي أعده ظافر الشوا ١٩٧٦اإلسالمية بغزة التي تأسست في تموز 
 �وقانون الجمعيات العثماني٬ والتعديالت الطارئة عليه في الثالثينيات 

  .م١٩٥٤نوفمبر  ١٥وقانون األندية المنشور في الوقائع الفلسطينية في 

  :برقياته في الكويت: ثالثاً 

برقية أرسلها ظافر الشوا أو  ٢٤اشتملت هذه المجموعة الوثائقية على 
صفحة من  ٢٤غرقت هذه البرقيات است. استلمها خالل إقامته بالكويت

. الكتاب٬ وُعرضت كما هي دون تفريغ نصي٬ ربما لوضوح النص فيها
والحاكم اإلداري العام  �صوت العرب : ووجهت برقيات ظافر الشوا لكل من

والرئيس جمال عبد الناصر والزعيم  �ورئيس جمهورية مصر  �في غزة 
ومدير الجمارك  �ئيس القوتلي والر  �أحمد حسن البكر والفريق لؤي األتاسي 
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واألبطال السيد بن يوسف بن خده٬  �في اإلسكندرية بشأن النقد المصري 
ورئيس  �والسيد أحمد بن بيال٬ والشعب الجزائري٬ واإلذاعة المغربية بالرباط 

. حكومة الجمهورية الجزائرية بالقاهرة٬ واإلذاعة المصرية٬ وصوت العرب
مدير مكتب الحاكم اإلداري : وا من كل منووردت برقيات إلى ظافر الش

والرئيس جمال عبد  �ورئيس البعثة المصرية بالكويت  �العام بالقطاع 
ومدير بلدية  �ومراقب عام الحسابات بمصلحة الجمارك المصرية  �الناصر 

  .الكويت العام

  :مراسالته في الكويت: رابعاً 

هها ظافر الشوا من مراسالت وج ٧اشتملت هذه المجموعة الوثائقية على 
صفحة٬ ضمت مراسالته في امور تتعلق بعمله في  ٢٣الكويت٬ استغرقت 

بلدية الكويت٬ ورسالتين إلى الشيخ جابر األحمد الصباح بشأن مظالمه مع 
وشهادة خدمة من مدير البلدية العام بالكويت تفيد بإحالته إلى . بلدية الكويت

  .م٨/٦/١٩٦٨التقاعد بتاريخ 

  :ئق تبرعاته للجهاد في الجزائروثا: خامساً 

اشتملت هذه الوثائق على عدد من سندات تبرع من ظافر الشوا لصالح لجنة 
وجاءت في . م١٩٦١وحتى عام  ١٩٥٧التبرعات لمجاهدي الجزائر منذ عام 
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لتبرعات  ٣صفحات ضمت حوالي سندًا لمجاهدي الجزائر٬ و ٣الكتاب في 
  .أخرى

  :فر الشوامقاالت كتبها الحاج ظا: سادساً 

 ٦٠مقاًال٬ استغرقت مع تفريغها النصي  ١٤اشتملت هذه المجموعة على 
 �الخمر : تناولت هذه المقاالت موضوعات مختلفة. صفحة من الكتاب

 �النبي لم ُيسَحر  �الشعار  �الدهر  �واألقدار  �أرباح البنوك محرمة 
عقوبة الخمر  �ال أمن في هذه الحياة إال بالدين  �حول المذاهب اإلسالمية 

سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه " �َعْوٌد على بدء  �
مدد٬ مدد٬ يا رسول " �ما هكذا ُيحتفل بالذكريات  �المساجد  �" الحق
لقد كانت معظم هذه ". هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين" �..." اهللا

المقاالت ردودًا على أفكار وردت في بعض المجالت الكويتية كمجلة 
  .العربي٬ ومجلة المجتمع٬ ومجلة المسلمون٬ وٕاذاعة الكويت

  :بعض ما ُكتب عنه: سابعاً 

ال جاء المق. صفحات ٩مقاالت٬ استغرقت  ٣اشتملت هذه المجموعة على 
: والمقال الثاني بعنوان. األول حول سيرة الحاج ظافر الشوا بقلم ابنه مضر

الحاج ظافر الشوا أحد مؤسسي اإلخوان المسلمين في قطاع غزة ورئيس "
. نهاد الشيخ خليل: بقلم" عمر طويل قضاه داعيًا ومربياً .. جمعية التوحيد
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هارون هاشم : بقلم" يدجمعية التوح.. أرجوحة الزمن: " والمقال الثالث بعنوان
  .رشيد

  :الصور

صور للشيخ حسن البنا أثناء زيارته  ٦و . صورة شخصية ٢٤اشتملت على 
و . صور لجمعية التوحيد ونشاطاتها ورجاالتها ٨و . م١٩٤٦لغزة في عام 

صور التُقطت حديثًا للحاج ظافر الشوا  ٨و . صور لصوره في الكشافة ٤
وقد ُكتب . ر شعبة اإلخوان المسلمين القديمولمقر جمعية التوحيد القديم ومق
ذات دالالت  -في أغلبها  �وهي صور . تعريف بكل صورة في أسفلها

  .تاريخية هامة٬ وتعتبر من الوثائق الهامة

  :كلمة أخيرة

ومهما يكن من أمر٬ فإن المجموعات الوثائقية٬ فضًال عن المقابالت الشفهية 
. تعتبر نادرة٬ ويتم نشرها ألول مرةالتي تضمنها كتاب الحاج ظافر الشوا 

وهي مهمة . وهي تمأل فراغًا مزعجًا في تاريخ اإلخوان المسلمين في فلسطين
وقد . لكل باحث في تاريخ اإلخوان المسلمين في فلسطين وفي قطاع غزة

حظي الكتب باحتفالية مهيبة عند نشره٬ حضرها نخبة من المثقفين 
  .صائل الفلسطينيةواألكاديميين ورجال السياسة والف
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 فــــــــــي تســــــــــعة فصــــــــــول مــــــــــع عــــــــــدد مــــــــــن المالحــــــــــق يقــــــــــع الكتــــــــــاب
يـــــــــأتي الكتـــــــــاب ٬التـــــــــي توضـــــــــح بعـــــــــض القضـــــــــايا الـــــــــواردة فـــــــــي الكتـــــــــاب 

حســـــــــب مـــــــــا أورد المؤلفـــــــــان ليســـــــــد الفـــــــــراغ العلمـــــــــي حـــــــــول هـــــــــذه الحقبـــــــــة 
ــــــــــى الصــــــــــورة الســــــــــيئة  ــــــــــد إل ــــــــــك عائ ــــــــــاريخ فلســــــــــطين  ٬ ولعــــــــــل ذل مــــــــــن ت

ــــــــة  ــــــــر مــــــــن المفكــــــــرين والمــــــــؤرخين للدول ــــــــة فــــــــي أذهــــــــان عــــــــدد كبي العثماني
ــــــــــــــاء شــــــــــــــعور مــــــــــــــنهم أنهــــــــــــــا ســــــــــــــلبتهم حــــــــــــــريتهم وخصوصــــــــــــــيتهم  واألدب

   .القومية

الفصــــــــــل األول مــــــــــن الكتــــــــــاب تمهيــــــــــديًا٬ يتنــــــــــاول فيــــــــــه الباحثــــــــــان 
ــــــــــــى فلســــــــــــطين  ــــــــــــة الحكــــــــــــم العثمــــــــــــاني عل ــــــــــــث  ١٧٠٠ -١٥١٦بداي ٬ حي

 حققــــــــــــــت القــــــــــــــوات العثمانيــــــــــــــة انتصــــــــــــــارين فــــــــــــــي دمشــــــــــــــق وخــــــــــــــانيونس
ومـــــــــــــع اســـــــــــــتقرار . وكانـــــــــــــت غـــــــــــــزة استســـــــــــــلمت للعثمـــــــــــــانيين دون قتـــــــــــــال

الســـــــــالم فـــــــــي فلســـــــــطين شـــــــــهدت المـــــــــدن توســـــــــعا وازدهـــــــــارًا٬ فقســـــــــم لـــــــــواء 
واليــــــــــة وضــــــــــم لــــــــــواء غــــــــــزة  ١٨٤القــــــــــدس إلــــــــــى نــــــــــاحيتين ضــــــــــمتا معــــــــــًا 

ـــــــــه  قريـــــــــة ووصـــــــــل  ٢٧٦قريـــــــــة٬ أمـــــــــا لـــــــــواء نـــــــــابلس فضـــــــــم  ٢٠٠بناحيتي
م  ١٥٥٤-١٥٥٣/ ه ٩٦١عـــــــــــــــــدد ســـــــــــــــــكان مدينـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــدس عـــــــــــــــــام 

ـــــــــ ـــــــــاعهم مـــــــــن المســـــــــلمين٬ وربعهـــــــــم مـــــــــن  ١٦٠٠٠ى إل ـــــــــة أرب نســـــــــمة ثالث
المســـــــــيحيين واليهـــــــــود٬ وفـــــــــي نفـــــــــس الفتـــــــــرة وصـــــــــل عـــــــــدد ســـــــــكان غـــــــــزة 

نســــــــــمة ووصــــــــــل عــــــــــددهم فــــــــــي كــــــــــل مــــــــــن صــــــــــفد  ١٤٠٠٠إلــــــــــى نحــــــــــو 
ــــــــــل  ١٢٠٠٠ونــــــــــابلس نحــــــــــو  ــــــــــة الخلي ــــــــــدر عــــــــــدد اهــــــــــالي مدين نســــــــــمة وق
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ــــــــت المــــــــدن الســــــــاحلية مثــــــــل يافــــــــا وعكــــــــا  ٦٠٠٠بنحــــــــو  نســــــــمة بينمــــــــا ظل
انئ صـــــــــغير نســـــــــبيًا٬ ويعـــــــــرض الكتـــــــــاب فـــــــــي هـــــــــذا الفصـــــــــل وحيفـــــــــا مـــــــــو 

  . صفحات مطولة لحكم أسرة آل رضوان

ــــــــــــــاول الباحثــــــــــــــان فلســــــــــــــطين فــــــــــــــي  ــــــــــــــي الفصــــــــــــــل الثــــــــــــــاني يتن وف
٬ حيــــــــــــث ١٧٤٢-١٧٠٠النصــــــــــــف األول مــــــــــــن القــــــــــــرن الثــــــــــــامن عــــــــــــش 

ـــــــــل  ـــــــــدة مث ـــــــــه حكـــــــــم األســـــــــر الجدي ـــــــــرزت  في ـــــــــان(ب  -آل النمـــــــــر -آل طوق
  )آل مكي -آل زيدان -آل الشافعي

ل الثالــــــــــث يتنــــــــــاول الباحثــــــــــان فلســــــــــطين فــــــــــي عهــــــــــد وفــــــــــي الفصــــــــــ
حيـــــــــــــــــث يفـــــــــــــــــرد الباحثـــــــــــــــــان فصـــــــــــــــــًال آلل ) ١٧٦٥-١٧٤٤(آل مكـــــــــــــــــي 

ــــــــــوذًا وجاهــــــــــًا ٬  ــــــــــروة ونف ــــــــــة ث ــــــــــر األســــــــــر الغزي ــــــــــت أكث ــــــــــي كان مكــــــــــي والت
ــــــــي حــــــــدثت مثــــــــل نهــــــــب الجــــــــردة  ويتنــــــــاول الباحثــــــــان بعــــــــض الكــــــــوارث الت

ـــــــى والثانيـــــــة  ـــــــه (األول ـــــــظ متـــــــداول فـــــــي العهـــــــد العثمـــــــاني ويقصـــــــد ب هـــــــي لف
عــــــــــــك والبقســــــــــــماط وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن األطعمــــــــــــة الجافــــــــــــة التــــــــــــي كانــــــــــــت الك

ترســـــــل للحجـــــــاج العائـــــــدين إلـــــــى الشـــــــام نظـــــــرًا لنفـــــــاذ مـــــــا كـــــــانوا يحملونـــــــه 
وكانـــــــــــت قبائـــــــــــل البـــــــــــدو المنتشـــــــــــرة فـــــــــــي الجنـــــــــــوب قـــــــــــد ) مـــــــــــن المدينـــــــــــة

ــــــــــــــي تحمــــــــــــــل الجــــــــــــــردة ونهبتهــــــــــــــا٬ إال أن  ــــــــــــــل الت ــــــــــــــى القواف خرجــــــــــــــت عل
ــــــــة الحــــــــج الك ــــــــرة كــــــــان كارث ــــــــك الفت ــــــــي تل ــــــــرز ف ــــــــك الحــــــــديث األب ــــــــرى وذل ب

ــــــــــــي موســــــــــــم حــــــــــــج  ــــــــــــة الحــــــــــــج  ١١٧١ف ــــــــــــدو قافل ــــــــــــث هــــــــــــاجم الب ه٬ حي
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ونهبوهــــــــــا وســـــــــــلبوا النســـــــــــاء والرجـــــــــــال أمـــــــــــوالهم وحـــــــــــوائجهم وبلـــــــــــغ عـــــــــــدد 
ــــــــــــوالي  ٢٠القتلــــــــــــى  ــــــــــــى امتنــــــــــــاع ال ــــــــــــف حــــــــــــاج٬ وتعــــــــــــود األســــــــــــباب إل أل

ــــــــذي  ــــــــى البــــــــدو فــــــــي الوقــــــــت ال حســــــــين باشــــــــا مــــــــن دفــــــــع مــــــــال الصــــــــرة إل
بيلــــــــــة بنــــــــــي كــــــــــانوا يعــــــــــانون فيــــــــــه مــــــــــن شــــــــــدة القحــــــــــط٬ والــــــــــى اســــــــــتياء ق

صــــــــخر مــــــــن عمليــــــــة نقــــــــل الحجــــــــاج ممــــــــا أدى إلــــــــى خســــــــارة كبيــــــــرة لهــــــــم 
٬ ولــــــــــذلك انتهــــــــــزوا هــــــــــذه الفرصــــــــــة لتصــــــــــفية حســــــــــاباتهم مــــــــــع الســــــــــلطات 
ــــــــــزاالن  ــــــــــك حيــــــــــث حــــــــــدث زل ــــــــــد ذل ــــــــــف الكــــــــــوارث عن ــــــــــم تق العثمانيــــــــــة٬ ول

ـــــــــــــة دمشـــــــــــــق دمـــــــــــــرت ١٩/١١/١٧٥٩ ـــــــــــــة عظيمـــــــــــــة لمدين ـــــــــــــت زلزل ٬ وكان
ـــــــــى عـــــــــريش مصـــــــــر ـــــــــة إل ـــــــــت مـــــــــن إنطاكي ـــــــــة وكان ـــــــــة  معـــــــــالم المدين والثاني

ـــــــــــي  ـــــــــــت ف ـــــــــــزال طـــــــــــاعون شـــــــــــديد  ٢٧/١١/١٧٥٩كان ـــــــــــب هـــــــــــذا الزل وأعق
  .استمر لمدة ستة أشهر حيث افني اآلالف من السكان

ويتنــــــــــاول الفصــــــــــل الرابــــــــــع قضــــــــــية الصــــــــــراع بــــــــــين الــــــــــوالة داخــــــــــل 
ــــــــذهب٬ وقضــــــــايا  ــــــــي بيــــــــك الكبيــــــــر ومحمــــــــد أبــــــــو ال فلســــــــطين وخاصــــــــة عل

ي العـــــــــادة التحالفـــــــــات والنزاعـــــــــات بـــــــــين هـــــــــؤالء الـــــــــوالة  والتـــــــــي كانـــــــــت فـــــــــ
ـــــــــاب  ـــــــــى رق ـــــــــر مـــــــــن الفالحـــــــــين والمـــــــــدنيين وصـــــــــوال إل تحصـــــــــد أرواح الكثي
هـــــــــؤالء الـــــــــوالة٬ ويبـــــــــدو أن انشـــــــــغال تركيـــــــــا فـــــــــي حروبهـــــــــا مـــــــــع روســـــــــيا 
القيصـــــــــرية قـــــــــد أدى إلـــــــــى صـــــــــراع بـــــــــين هـــــــــؤالء الـــــــــوالة٬ والتجـــــــــرؤ علـــــــــى 
الســـــــــــلطنة العثمانيـــــــــــة ذاتهـــــــــــا٬ حيـــــــــــث اســـــــــــتطاع أبـــــــــــو الـــــــــــذهب احـــــــــــتالل 

  دمشق ولكنه انسحب منها فجأة٬ 
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وفــــــــــــي الفصــــــــــــل الخــــــــــــامس يتنــــــــــــاول الباحثــــــــــــان تــــــــــــاريخ فلســــــــــــطين 
مـــــــــن نهايـــــــــة حكـــــــــم ظـــــــــاهر العمـــــــــر حتـــــــــى انـــــــــدحار الحملـــــــــة الفرنســـــــــية٬ 
حيــــــــــث تنــــــــــاول الباحثــــــــــان اســــــــــتمرار تــــــــــأزم العالقــــــــــة بــــــــــين أمــــــــــراء الشــــــــــام 
وأيضـــــــــا مســـــــــيرة الحملـــــــــة الفرنســـــــــية بـــــــــدءا مـــــــــن احتاللهـــــــــا لمصـــــــــر حتـــــــــى 

تــــــــــــي محـــــــــــاوالت احـــــــــــتالل عكـــــــــــا٬ ويـــــــــــذكر الباحثـــــــــــان مـــــــــــن الكـــــــــــوارث ال
حلــــــــــت بفلســــــــــطين فــــــــــي عهــــــــــد الجــــــــــزار٬ ومنهــــــــــا حــــــــــدوث الجفــــــــــاف فــــــــــي 

وفقــــــــــــــدت عكــــــــــــــا بســــــــــــــبب ) ١٧٨٧-١٧٨٠(فلســــــــــــــطين وبــــــــــــــالد الشــــــــــــــام 
شــــــــــــخص خــــــــــــالل ســــــــــــتة شــــــــــــهور٬ وازدادت األســــــــــــعار  ٢٥٥٧الجفــــــــــــاف 

عشــــــــرون مـــــــــثًال وكثــــــــر الســـــــــلب والنهــــــــب ومـــــــــات النــــــــاس فـــــــــي الشـــــــــوارع٬ 
وبعــــــــد المجاعــــــــة تفشــــــــى وبــــــــاء جــــــــارف أهلــــــــك النــــــــاس بــــــــاآلالف٬ حيــــــــث 

ألـــــــــف شـــــــــخص٬ واســـــــــتطاع عـــــــــدد مـــــــــن  ١٤نـــــــــابلس وحـــــــــدها مـــــــــات فـــــــــي 
ـــــــــــى مســـــــــــاحات شاســـــــــــعة مـــــــــــن أراضـــــــــــي فلســـــــــــطين  ـــــــــــة الســـــــــــيطرة عل القتل
عرفـــــــــوا باســـــــــم الخـــــــــوارج الصـــــــــيادية٬ وفـــــــــي ظـــــــــل هـــــــــذه األجـــــــــواء جـــــــــاءت 
الحملــــــــــــــة الفرنســــــــــــــية بقيــــــــــــــادة نــــــــــــــابليون بونــــــــــــــابرت٬ وأوكلــــــــــــــت الســــــــــــــلطة 
ـــــــــدابير للهجـــــــــوم علـــــــــى  ـــــــــة إلـــــــــى احمـــــــــد باشـــــــــا الجـــــــــزار إعـــــــــداد الت العثماني

ت الفرنســـــــــية فـــــــــي مصـــــــــر إال أن الجـــــــــزار وضـــــــــع خطـــــــــط دفاعيـــــــــة القـــــــــوا
وأرســـــــــــــل أفضــــــــــــــل الجنــــــــــــــد إلــــــــــــــى مـــــــــــــدن فلســــــــــــــطين حتــــــــــــــى العــــــــــــــريش٬ 

ــــــــــــــل  مــــــــــــــن  ٥٠٠واســــــــــــــتطاع الفرنســــــــــــــيون احــــــــــــــتالل العــــــــــــــريش بعــــــــــــــد قت
ـــــــد رفعـــــــت  ـــــــة٬ وق ـــــــابليون الرمل ـــــــل ن ـــــــا احت ـــــــى ياف ـــــــه إل ـــــــي طريق حاميتهـــــــا٬ وف
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يافــــــــــــا رايــــــــــــة االستبســــــــــــال حيــــــــــــث حاصــــــــــــرها الفرنســــــــــــيون وأوقــــــــــــع فيهــــــــــــا 
مجـــــــــــزرة حيـــــــــــث يؤكـــــــــــد المؤرخـــــــــــون أنهـــــــــــا كانـــــــــــت ليلـــــــــــة عيـــــــــــد نـــــــــــابليون 

الفطــــــــــــر٬ ويوصــــــــــــف بشــــــــــــاعتها بأنهــــــــــــا كانــــــــــــت ســــــــــــاعة مــــــــــــن ســــــــــــاعات 
ـــــــــى  ـــــــــى  إل ـــــــــث وصـــــــــل عـــــــــدد القتل ـــــــــراكم ٤٤٤١القيامـــــــــة٬ حي ـــــــــد أدى ت ٬ وق

ــــــــــــان أن الفلســــــــــــطينيين  ــــــــــــذكر الباحث ــــــــــــى تســــــــــــميم الهــــــــــــواء ٬ وي الجثــــــــــــث إل
قــــــــــــاوموا الحملــــــــــــة الفرنســــــــــــية ومــــــــــــن أهمهــــــــــــا معركــــــــــــة عــــــــــــزون ويــــــــــــورد 

ســــــــبب تســــــــمية نــــــــابلس بجبــــــــل النـــــــار حيــــــــث كانــــــــت فرقــــــــة مــــــــن الباحثـــــــان 
اهـــــــــالي نـــــــــابلس قـــــــــد أحاطـــــــــت بـــــــــأحراش عـــــــــزون وربـــــــــط القـــــــــادة صـــــــــرر 
ـــــــــــت بأرجـــــــــــل قطـــــــــــط وأشـــــــــــعلوها ودفعوهـــــــــــا نحـــــــــــو  قمـــــــــــاش منقوعـــــــــــة بالزي
ـــــــــام الجـــــــــيش الفرنســـــــــي  ـــــــــت خي ـــــــــران فيهـــــــــا٬ ودخل األحـــــــــراش فاشـــــــــتعلت الني
ــــــــــرق مــــــــــن  ــــــــــارود٬ واحت ــــــــــراق األحــــــــــراش وانفجــــــــــار الب ــــــــــى احت ممــــــــــا أدى إل

مـــــــن الفرنســـــــيين٬ ومـــــــن حـــــــاول الهـــــــرب وجـــــــد مـــــــن ينتظـــــــره ليقتلـــــــه٬  فيهـــــــا
ــــــــــار ــــــــــل الن ــــــــــابلس باســــــــــم جب ــــــــــك المعركــــــــــة ســــــــــميت ن وانتهــــــــــت . وبعــــــــــد تل

  .الحملة الفرنسية بفشل نابليون باحتالل عكا

وفــــــــــــي الفصــــــــــــل الســــــــــــادس يتنــــــــــــاول الكاتبــــــــــــان تــــــــــــاريخ فلســــــــــــطين 
ــــــــــة الفرنســــــــــية حتــــــــــى وفــــــــــاة ســــــــــليمان باشــــــــــا العــــــــــادل٬ حيــــــــــث  بعــــــــــد الحمل

فتــــــــرة مــــــــن فتــــــــرات الصــــــــراع بــــــــين الــــــــوالة والســــــــكان٬ ومــــــــن تعتبــــــــر هــــــــذه ال
هــــــــؤالء الــــــــوالة ســــــــليمان باشــــــــا والمشــــــــهور بالعــــــــادل نتيجــــــــة لعدلــــــــه والــــــــذي 
تســـــــلم واليـــــــة الشـــــــام خلفـــــــا للجـــــــزار٬ ويـــــــورد الكاتبـــــــان أيضـــــــا أمـــــــراء مثــــــــل 
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محمـــــــد باشـــــــا أبـــــــو مـــــــرق٬ ومحمـــــــد باشـــــــا أبـــــــو نبـــــــوت وتســـــــلمه لـــــــواء غـــــــزة 
لداميـــــــــة التـــــــــي حـــــــــدثت ويافـــــــــا٬ ومـــــــــن أعظـــــــــم األعمـــــــــال هـــــــــي المعـــــــــارك ا

ــــــــــذي كــــــــــانوا متواجــــــــــدين فــــــــــي أراضــــــــــي  بينــــــــــه وبــــــــــين عــــــــــرب الهنــــــــــادي ال
ـــــــــك ُأتهـــــــــم باســـــــــتغالل منصـــــــــبه ولقـــــــــد  غـــــــــزة٬ إال أن أبـــــــــو نبـــــــــوت بعـــــــــد ذل
اشــــــــتهر محمــــــــد أبــــــــو نبــــــــوت خــــــــالل فتــــــــرة حكمــــــــه فــــــــي فلســــــــطين بذكائــــــــه 
ـــــــــى العمـــــــــارة  ـــــــــى الســـــــــرقات والقالقـــــــــل ٬وأول وتـــــــــأمين الطـــــــــرق والقضـــــــــاء عل

بتحصـــــــــــين المدينـــــــــــة ونمـــــــــــت يافـــــــــــا  فـــــــــــي يافـــــــــــا رعايـــــــــــة خاصـــــــــــة٬ وقـــــــــــام
  .وازدهرت في عهده إلى أبعد مدى

وفــــــــــي الفصــــــــــل الســــــــــابع يتنــــــــــاول الكاتبــــــــــان فلســــــــــطين فــــــــــي عهــــــــــد 
عبــــــــد اهللا باشــــــــا والــــــــذي تــــــــولى الحكــــــــم بعــــــــد وفــــــــاة ســــــــليمان باشــــــــا٬ وعبــــــــد 
ــــــــــي باشــــــــــا الخزندارـــــــــــ٬ وقــــــــــد حصــــــــــل عبــــــــــد اهللا  اهللا باشــــــــــا هــــــــــو ابــــــــــن عل

ـــــــي الخـــــــ ـــــــرع  ف ـــــــدي ودينـــــــي وب ـــــــى تعلـــــــيم  تقلي ـــــــث أهـــــــدى باشـــــــا عل ط ٬ حي
نســـــــــــخة مــــــــــــن القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم مكتوبــــــــــــة بخــــــــــــط يــــــــــــده إلــــــــــــى الســــــــــــلطان 
العثمـــــــــاني محمــــــــــود الثــــــــــاني٬ وقــــــــــد تـــــــــم مــــــــــنح عبــــــــــد اهللا الباشــــــــــاوية مــــــــــن 

  ٬ ١٨٢٠الوزارة عام 

ويتنــــــــــاول هــــــــــذا الفصــــــــــل أيضــــــــــا جــــــــــذور أطمــــــــــاع محمــــــــــد علــــــــــي 
فـــــــــي بـــــــــالد الشـــــــــام وذلـــــــــك خـــــــــالل الفتـــــــــرة التـــــــــي كلفـــــــــه فيهـــــــــا الســـــــــلطان 

بيين٬ ويـــــــــــــذكر الكاتبـــــــــــــان أيضـــــــــــــا اجتيـــــــــــــاح العثمـــــــــــــاني بمحاربـــــــــــــة الوهـــــــــــــا
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الجــــــــــيش المصــــــــــري لفلســــــــــطين انطالقــــــــــًا مــــــــــن مصــــــــــر مــــــــــرورًا بــــــــــالعريش 
إلــــــــى خــــــــانيونس ثــــــــم إلــــــــى غــــــــزة التــــــــي استســــــــلمت دون مقاومــــــــة ثــــــــم إلــــــــى 
ــــــــــي وصــــــــــلت بحــــــــــرا  ــــــــــا٬ حيــــــــــث تقابلــــــــــت مــــــــــع القــــــــــوات المصــــــــــرية الت ياف

  .بقيادة إبراهيم باشا

ــــــــــي أواســــــــــط ــــــــــاول علمــــــــــاء فلســــــــــطين ف ــــــــــامن فيتن  أمــــــــــا الفصــــــــــل الث
العهــــــــد العثمــــــــاني٬ وذلــــــــك فــــــــي جميــــــــع المنــــــــاطق ســــــــواء فــــــــي القــــــــدس أو 
الخليــــــــــــل أو غــــــــــــزة أو الرملــــــــــــة٬ ومــــــــــــن علمــــــــــــاء بيــــــــــــت المقــــــــــــدس يــــــــــــذكر 
بعـــــــــــض األشـــــــــــراف مـــــــــــنهم آل العلمــــــــــــي وآل الـــــــــــدجاني٬ وفـــــــــــي غــــــــــــزة ال 
التمرتـــــــــــــاش آل الغصـــــــــــــين٬ وفـــــــــــــي أواســـــــــــــط العهـــــــــــــد العثمـــــــــــــاني اشـــــــــــــتهر 

ني بعـــــــــض العلمـــــــــاء مثـــــــــل الشـــــــــيخ بـــــــــدر ابـــــــــن موســـــــــى الرفـــــــــاتي الحســـــــــي
ـــــــــابن حســـــــــن  الغـــــــــزي  ـــــــــراهيم محمـــــــــد المعـــــــــروف ب ـــــــــي غـــــــــزة اشـــــــــتهر إب وف
الصــــــــوفي٬ وحســــــــن بــــــــن محمــــــــد بــــــــن احمــــــــد النخــــــــال الشــــــــافعي وغيــــــــرهم 

  .كثر

ــــــــــوال الرحالــــــــــة عــــــــــن  ــــــــــي الفصــــــــــل التاســــــــــع يــــــــــذكر الكاتبــــــــــان أق وف
فلســــــــــطين فــــــــــي أواســــــــــط العهــــــــــد العثمــــــــــاني ويــــــــــذكر الكاتبــــــــــان فــــــــــي هــــــــــذا 

ين وكتبــــــــــوا مــــــــــن الرحالــــــــــة ممــــــــــن زاروا فلســــــــــط  ٢٥الفصــــــــــل أقــــــــــواال لـــــــــــ 
كثيــــــــرا عنهــــــــا٬ ومــــــــن األقــــــــوال عــــــــن غــــــــزة وصــــــــف العياشــــــــي غــــــــزة بقولــــــــه 

بلـــــــــد فســـــــــيح يتســـــــــم بمنظـــــــــر رائـــــــــع وأســـــــــواق حافلـــــــــة وأســـــــــعار رخيصـــــــــة "
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وفاكهــــــــــة كثيــــــــــرة وهــــــــــي علــــــــــى ربــــــــــوة عاليــــــــــة مشــــــــــرفة علــــــــــى البســــــــــاتين 
وجنـــــــــات مـــــــــن نخيـــــــــل وأعنـــــــــاب وفواكــــــــــه كثيـــــــــرة ومعظـــــــــم جنائنهـــــــــا مــــــــــن 

المدينــــــــــة فــــــــــي  جهتهــــــــــا الغربيــــــــــة متصــــــــــلة حتــــــــــى عســــــــــقالن لكنــــــــــه وجــــــــــد
ــــــــــرى  ــــــــــى الق ــــــــــة اضــــــــــطراب وتشــــــــــويش بســــــــــبب غــــــــــارات األعــــــــــراب عل حال

  .المحيطة بمدينة غزة
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  :كتابعرض 

  حركة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة

 ١٩٨٧-١٩٦٧  

Showing book of the Ikhwan 

Muslimeen in the gaza strip 1967-1987 

  

  

  نهاد الشيخ خليل. د

  واآلثار في الجامعة اإلسالميةرئيس قسم التاريخ 
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تتكون الرسالة من أربعة فصول٬ إضافة إلى فصل تمهيدي٬ وفيما يلـي سـنقدم 
  .عرضًا موجزًا للرسالة٬ ونبدأ بالفصل التمهيدي

اإلخــــوان المســــلمون فــــي قطــــاع غــــزة٬ النشــــأة والتطــــور : الفصــــل التمهيــــدي
  م١٩٦٧-١٩٤٦

تنظــيم فعاليــات تضــامنية مــع  -منــذ تأســيس حــركتهم-بــدأ اإلخــوان المســلمين  
  الشعب الفلسطيني٬ 

؛ تطـــــور التضـــــامن ١٩٣٦وعنـــــدما انـــــدلعت الثـــــورة الفلســـــطينية الكبـــــرى عـــــام 
العاطفي إلى جهود عملية دبلوماسية وتوفير الدعم المادي للثـورة٬ وبعـد انتهـاء 

خـــوان المســـلمين فروعـــًا لهـــا داخـــل الحـــرب العالميـــة الثانيـــة أسســـت جماعـــة اإل
  .فلسطين في حيفا ويافا والقدس وغزة

وعملت الحركة جنبًا إلى جنب٬ ومن داخل٬ األطر التي أسسها المفتـي الحـاج 
�أمــين الحســيني٬ واتســمت مشــاركتها فــي الحــرب ضــد المنظمــات الصــهيونية 
 -ذإلى جانب قوى المتطوعين األخرى من جيش الجهـاد المقـدس وجـيش اإلنقـا

بالبطولـــة والفـــداء٬ لكنهـــا مـــن الناحيـــة اإلســـتراتيجية لـــم تكـــن مختلفـــة عـــن أداء 
  .القوى األخرى؛ خاصة بعد دخول الجيوش العربية إلى فلسطين
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  العمل تحت الحكم المصري لقطاع غزة*

قـــرارًا بحـــل الحركـــة فـــي  ١٩٤٩أصـــدرت الحكومـــة المصـــرية فـــي بدايـــة عـــام 
وهم خارجون من حـرب أبلـوا فيهـا  �سالح القطاع٬ ولم يعترض اإلخوان ال بال

وال بالوسائل السياسية٬ وكل ما حدث تمّثل في قيـام الحـاج ظـافر  -بالًء حسناً 
٬ وأخـذ يمـارس )جمعيـة التوحيـد(الشوا بتأسيس جمعية جديدة أطلـق عليهـا اسـم 

مـــن خاللهــــا نفــــس أنشــــطة اإلخــــوان الدعويــــة والتربويــــة٬ لكــــن مــــع تغييــــر فــــي 
  .الشكل

شــــهد نشــــاط حركــــة اإلخــــوان ازدهــــارًا واضــــحًا٬  ١٩٥٢وليــــو ســــنة بعــــد ثــــورة ي
وأصـــبحت مـــن أكبـــر الحركـــات السياســـية فـــي منتصـــف الخمســـينات٬ ويمكـــن 
القـــول أن ســــبب ذلـــك يرجــــع إلــــى أن اإلخـــوان قــــدموا للشـــعب الفلســــطيني فــــي 
الخمســـينات إحساســـًا عاليـــًا بهويتـــه الوطنيـــة واإلســـالمية٬ األمـــر الـــذي ســـاعد 

  .سك والتوازن في ظل النكبة والمحنةالشعب على التما

٬ تراجـع حضــورهم ١٩٥٤وبعـد الضـربة الثانيــة التـي تعــرض لهـا اإلخـوان ســنة 
فـــي قطـــاع غـــزة بشـــكل كبيـــر٬ والســـبب فـــي ذلـــك يرجـــع إلـــى تغييـــر الظـــروف٬ 
ووجود قيادة عربية تملك مشروعًا للوحـدة٬ وتِعـد بتحريـر فلسـطين٬ وتـتحكم فـي 

الناس بها٬ وفي نفس الوقت لـم يـتمكن اإلخـوان الواقع الغّزي٬ وربطت مصالح 
من تشكيل قطـب تنجـذب إليـه الشـرائح االجتماعيـة المختلفـة٬ هـذا األمـر جعـل 
األرض تتحــرك مــن تحــت أقــدام اإلخــوان٬ وعنــدما جــاءت الضــربة انفــرط عقــد 
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ــم يعتــرض٬ وحــاول  ــم يحــتج ول ــالفكرة ل الجماعــة٬ حتــى أن مــن تبقــى متمســكًا ب
  .رًا للحظة فرجامتصاص الضربة انتظا

و ) شــباب الثــأر(وشــّكل اإلخــوان فــي الخمســينات مجمــوعتين عســكريتين همــا 
  .٬ وقامت هذه المجموعات بعمليات فدائية أزعجت االحتالل)كتيبة الحق(

تقــدم اإلخــوان باالشــتراك مــع القــوى السياســية  ١٩٥٤بعــد حــل الجماعــة ســنة 
لتأســــيس نقابــــة األخــــرى للحكومــــة المصــــرية بطلــــب للحصــــول علــــى تــــرخيص 

٬ وبالفعــل فقــد حصــلوا علــى التــرخيص٬ )معلمــي وكالــة الغــوث فــي قطــاع غــزة(
لــم يكــن المقصــود مــن مثــل هــذه النقابــة متابعــة حقــوق المــوظفين بقــدر مــا أراد 
اإلخـــوان الفتـــة للعمـــل السياســـي٬ وهـــذه هـــي المـــرة الثانيـــة التـــي يلجـــأ اإلخـــوان 

صـــرها٬ مـــن خـــالل إيجـــاد االلتفـــاف علـــى قـــرارات حـــل الجماعـــة ومالحقـــة عنا
  .عنوان جديد يعملون من خالله لتحقيق أهدافهم

فـــي ) رابطـــة الطلبـــة الفلســـطينيين(ومـــارس اإلخـــوان العمـــل النقـــابي مـــن خـــالل 
القاهرة٬ هذه الرابطة اهتمـت بقضـايا الطـالب ومصـالحهم٬ لكـن أهميتهـا تتمثـل 

ظـيم حركـة في أنها كانت واحدة من ثالثة محاضن رئيسـية نشـأت فيهـا فكـرة تن
  .فتح؛ باإلضافة إلى غزة والكويت
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في الخمسينات ُطرح مشـروع تـوطين الالجئـين فـي سـيناء٬ وتوّحـد اإلخـوان مـع 
الشـيوعيين فــي موقـف مشــترك مــن خـالل نقابــة معلمــي وكالـة الغــوث٬ وخرجــوا 

  .بمظاهرات أسفرت في النهاية عن إسقاط مشروع التوطين

بالتحـــالف مـــع القـــوميين ) الشـــعبية جبهـــة المقاومـــة(نجـــح اإلخـــوان فـــي تشـــكيل 
٬ التـي أصـدرت بيانـًا دعـا للوحـدة والمقاومـة٬ لكـن ١٩٥٦عشية االحتالل سـنة 

فترة االحـتالل لـم تطـل٬ وجـال قبـل أن تـتمكن القـوى السياسـية مـن ترتيـب حالـة 
  .مقاومة فاعلة

في أواخر فترة االحتالل ُطرح مشـروع تـدويل قطـاع غـزة٬ لكـن القـوى السياسـية 
طينية بمــا فيهــا اإلخــوان رفضــوا التـدويل٬ وطــالبوا بعــودة الحكــم المصــري٬ الفلسـ

  .حدث هذا رغم أن اإلدارة المصرية قمعت اإلخوان والحقتهم

التنظيـــر  -فـــي ظـــروف المحنـــة �بعـــد منتصـــف الخمســـينات واصـــل اإلخـــوان 
ـــى األرض كانـــت  ـــًا عل الفكـــري اإلســـالمي العـــام رغـــم أن جهـــود اإلخـــوان عملي

ـــم تســـير باتجـــاه ا ـــة الفلســـطينية والتضـــحية مـــن أجلهـــا؛ حيـــث ت لتمســـك بالوطني
التحـــالف مـــع الشـــيوعيين ضـــد التـــوطين ثـــم مـــع القـــوميين ضـــد االحـــتالل٬ ثـــم 

  .تشارك الجميع في االعتراض على مشروع التدويل

هــذه الجهــود قّللــت مــن أهميــة األيــديولوجيا فــي نظــر النشــطاء٬ وجعلــتهم أكثــر 
ن أجــل فلســطين٬ حــدث كــل هــذا فــي وقــت مــيًال للعمــل الجبهــوي المشــترك مــ
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كانت قيادة اإلخوان مالحقة٬ وفي هذه األجواء نشأت حركـة فـتح٬ خاصـة وأن 
العمــل العلنــي تحــت اســم اإلخــوان المســلمين لــم يكــن ممكنــًا بســبب المالحقــات 
األمنيـة المصـرية ضـد عناصـر ونشــطاء اإلخـوان٬ واضـطرار الغالبيـة العظمــى 

لخليج بحثًا عن عمل وعن مكـان آمـن بعيـدًا عـن من نشطاء اإلخوان الذهاب ل
  .المالحقة والمطاردة األمنية

  ١٩٨٧-١٩٦٧البناء الداخلي لحركة اإلخوان : الفصل األول

التي شنها النظام المصـري  -انتهت مرحلة االعتقاالت والمالحقات والمطاردة 
 -في الخمسينات والستينات من القـرن الماضـي ضـد حركـة اإلخـوان المسـلمين

بنتائج غايـة فـي الخطـورة علـى واقـع حركـة اإلخـوان فـي قطـاع غـزة علـى وجـه 
  . التحديد

وشكل الشيخ أحمد ياسين مع عدد قليل من إخوانـه قيـادة الحركـة؛ التـي قـررت 
بعــد مشــاورات إعطــاء األولويــة لتربيــة األجيــال وتأهيــل المجتمــع اســتعدادًا لبــدء 

  .المقاومة المسلحة في مرحلة الحقة

صـــف الســـبعينات أعـــاد الجيـــل الجديـــد طـــرح ســـؤال األولويـــات٬ كمـــا وفـــي منت
طرحــــوا أســــئلة جديــــدة بشــــأن أســــاليب العمــــل٬ وبنــــاء التنظــــيم خاصــــة ضــــرورة 

  .استحداث أجسام قيادية جديدة إلدارة النقاشات وحسم الخالفات
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ومن خالل التفاعل استحدثت قيادة الحركـة منـذ نهايـة السـبعينات جسـمًا قياديـًا 
٬ وكانــت القيــادة األولــى للتنظــيم قــد )مجلــس الشــورى(لقــت عليــه اســم جديــدًا أط

اكتســــبت شــــرعيتها مــــن مبادرتهــــا وفعاليتهــــا ونهوضــــها بالعــــبء الحركــــي فــــي 
لحظـات الخــوف والنكـوص٬ لكــن مــع الوقـت أصــبحت االنتخابـات هــي مصــدر 
الشـــرعية فـــي كـــل مؤسســـات الحركـــة القياديـــة٬ واتســـم البنـــاء التنظيمـــي للحركـــة 

؛ التـــي ظهـــرت فـــي قدرتـــه علـــى اســـتيعاب قيـــادات جديـــدة مـــن الجيـــل بالمرونـــة
  .الشاب في ذلك الوقت

  التنظيم النسائي*

ـــع العمـــل النســـائي فـــي حركـــة اإلخـــوان المســـلمين بأهميـــة خاصـــة لســـببين  تمت
الســبب األول تمثّــل فــي االنتخابــات الطالبيــة حيــث اهتمــت الحركــة : رئيســيين

هـا مـن مقيـاس لمـدى شـعبية وانتشـار الحركـة باالنتخابات؛ نظرًا لما تمثله نتائج
فــي الشــارع الفلســطيني٬ ولمــا كانــت تمثلــه المجــالس الطالبيــة مــن منــابر مهمــة 
للحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية بشـــكل عـــام؛ هـــذا االهتمـــام جعـــل الحركـــة تـــوفر 
الموارد الضرورية لألخوات٬ وكذلك تم اختيـار أقـوى العناصـر القياديـة لخـوض 

كانــت االنتخابــات تجــري بشــكل دوري كــل عــام؛ فقــد وّفــرت  االنتخابــات٬ ولمــا
هـــذه التجربـــة فرصـــة للعمـــل النســـائي المـــتالك الخبـــرة الواســـعة وتـــدريب أعـــداد 

  .كبيرة من الكادرات على العمل العام
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والسبب الثاني تمّثل في المظـاهرات والصـدامات التـي وقعـت بـين الطـالب فـي 
حيـــث اعتمـــدت الحركـــة الطالبيـــة  الجامعـــة اإلســـالمية وبـــين قـــوات االحـــتالل٬

إســـتراتيجية مواجهـــة تقـــوم علـــى أســـاس إبقـــاء جميـــع الطـــالب والطالبـــات فـــي 
الجامعــة٬ وٕاطالــة أمــد المواجهــة حتــى ســاعات العصــر٬ ومــن ثــم النــداء عبــر 
مكبرات الصوت فـي كـل مسـاجد القطـاع؛ ومطالبـة الجمـاهير بـأن يهبـوا لنجـدة 

ة٬ وكـان لوجـود الطالبـات أثـر كبيـر فـي أبنائهم وبناتهم المحاصرين في الجامع
ــــوات االحــــتالل تضــــطر  ــــذلك كانــــت ق ــــويرهم٬ ونتيجــــة ل تحريــــك الجمــــاهير وتث
لالنســـحاب٬ وكـــان الجميـــع يشـــعر باالنتصـــار٬ وهكـــذا تعـــززت مكانـــة التنظـــيم 

  .النسائي في الحركة

  العمل الطالبي*

لمين يمكــن القــول أن العمــل الطالبــي شــّكل رأس الحربــة لحركــة اإلخــوان المســ
فــي مرحلــة الدراســة٬ ففــي أوســاطهم جــرى كســب أكبــر األعــداد٬ ومــن صــفوفهم 

وشّكل الطالب المنبر األكثر شعبية وجرأة للحركـة تعبـر . تخّرجت أهم الكوادر
مــــن خاللــــه عــــن مواقفهــــا السياســــية عبــــر النشــــرات والمجــــالت والمهرجانــــات 

العسـكري الجهـادي٬ بـدأ العمـل  -تـأثرًا وتـأثيراً  -الحاشدة٬ وفي أوساط الطالب 
وواجــه الطــالب األســئلة الصــعبة التــي كانــت ُتحــرج الحركــة؛ خاصــة مــا يتعلــق 

ر البدء بالعمل العسكري ضد االحتالل   .بتأخُّ

  



- ۱۸۱  - 
 

  التربية*

أولى اإلخوان في تلك المرحلة التربية أهميـة فائقـة٬ ويعتبـر اإلخـوان أن اُألسـرة 
الجماعـة وتكوينهـا٬ كمـا أنهــا هـي اللبنـة األساسـية فــي بنـاء ) الخليـة التنظيميـة(

أســاس تكــوين األفــراد؛ حيــث يــتم صــياغة الفــرد خاللهــا لكــي ُيصــبح قــادرًا علــى 
  .العمل في إطار الجماعة

  النشاط العام في مواجهة السياسات اإلسرائيلية: الفصل الثاني

  السياسة االحتاللية في قطاع غزة

ـــــد عســـــكري لد ـــــه كـــــل حكمـــــت ســـــلطات االحـــــتالل قطـــــاع غـــــزة بواســـــطة قائ ي
الصــــالحيات التشــــريعية والقضــــائية والتنفيذيــــة٬ واســــتهدفت األوامــــر العســــكرية 
ومجمل السياسات  التي اتبعهـا االحـتالل احتجـاز تطـور المجتمـع الفلسـطيني٬ 
ونكــران الهويــة الوطنيــة للشــعب الفلســطيني٬ وتــرويض وعيــه الــوطني٬ واختــراق 

ء وفــي نفــس الوقــت إفقــار وٕافســاد منظومتــه القيميــة٬ ومــنح األفــراد فرصــة للثــرا
  .وٕايجاد نخبة قيادية محلية تفرِّط في الحقوق. المجتمع وسلب ثرواته

  تحوالت المجتمع الفلسطيني*

شــهد المجتمــع الفلســطيني بعــد النكبــة انهيــارًا لبنيتــه االجتماعيــة واالقتصــادية؛ 
تمثلـــت فـــي انهيـــار الملكيـــات الكبيـــرة٬ ومـــا نـــتج عـــن ذلـــك مـــن تشـــتت للتراتـــب 
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ـــــب االجتمـــــ اعي٬ ثـــــم توجـــــه المجتمـــــع للتعلـــــيم الـــــذي ســـــاهم فـــــي تعـــــديل الترات
االجتمــاعي لصــالح كــل مــن يحصــل علــى شــهادة٬ وبالتــالي فرصــة عمــل فــي 

توّجـه  ١٩٦٧الخليج العربي٬ أو منصبًا في داخل البالد٬ وبعـد االحـتالل سـنة 
الشـباب للعمـل فـي مرافــق االحـتالل٬ األمـر الـذي مّكــن الكثيـرين مـن الحصــول 

  . أجور عالية وهم ال يزالون صغار السنعلى 

ونـــتج عــــن كـــل تلــــك التغيــــرات تفتيـــت النســــيج االجتمـــاعي٬ وضــــعف الضــــبط 
االجتمــاعي٬ وتآكــل نظــام الســلطة العائليــة٬ ودخــل المجتمــع حالــة مــن التــوتر 
ــــي ســــياق التحــــوالت والحراكــــات؛ تعــــددت الــــوالءات واالنتمــــاءات٬ وُفتحــــت  وف

ي رحـــم هـــذه التغيـــرات والتحـــوالت ُولـــدت الطريـــق لظهـــور قيـــادات جديـــدة٬ وفـــ
ــــة التــــي كانــــت حركــــة اإلخــــوان واحــــدة منهــــا . الحركــــات السياســــية واالجتماعي

وحاولت سلطات االحتالل استغالل هذا الظـرف االجتمـاعي مـن خـالل العمـل 
  .على إيجاد قاعدة اجتماعية مساندة لالحتالل

  سياسة االحتالل تجاه حركة اإلخوان*

أن  -مـن خـالل قـراءة جملـة مـا كتبـه اإلسـرائيليون �ويبدو بكل وضوح وجالء 
سـلطات االحــتالل واجهـت حالــة مــن الحيـرة واالرتبــاك فــي التعامـل مــع الحركــة 

أي  �اإلسالمية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي؛ فهي من جهـة 
ن جهــة أخــرى حاولــت احتــواء الحركــة اإلســالمية٬ لكنهــا مــ -ســلطات االحــتالل
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دخلـت فـي حالـة مـن االرتبــاك والحيـرة فـي التعامـل مــع هـذه الحركـة التـي تؤكــد 
  .باستمرار أنها تركز على األنشطة التعبدية والتربوية واالجتماعية

  مواجهة اإلخوان للسياسة اإلسرائيلية*

قامــت الحركــة بأنشــطتها مــن خـــالل أربعــة منــابر هــي٬ المســاجد والمؤسســـات 
نقابــــات المهنيــــة٬ واالحتفــــاالت الفنيــــة٬ وقــــد اســــتهدفت أنشــــطة االجتماعيـــة٬ وال

التــي تحولــت إلــى مؤسســات هــي األخــرى مــن الناحيــة  -الجمعيــات والمســاجد 
تمتـــــين التـــــرابط والتكافـــــل االجتمـــــاعيين٬ وتعزيـــــز وترســـــيخ الهويـــــة  -العمليـــــة

  .اإلسالمية في عقول ووجدان أبناء الشعب الفلسطيني

ي فإن الحركة شاركت سائر الفصائل الوطنيـة فـي أما على صعيد العمل النقاب
تأسـيس هــذه النقابــات٬ وتعايشـت معهــم فــي إطــار هـذه المؤسســات اســتنادًا إلــى 
أســـس ديمقراطيـــة تعتمـــد االنتخابـــات الدوريـــة٬ وتـــداول الســـلطة بشـــكل منـــتظم٬ 
إضافة إلـى أن الحركـة تعاونـت مـن خـالل نقابـة األطبـاء تحديـدًا علـى مواجهـة 

  .ل من خالل إضراب شامل استمر حوالي ثالثة أسابيعسياسة االحتال

فـــي تعبئـــة  ١٩٧٨ووظفـــت الحركـــة الِفـــَرق الفنيـــة التـــي بـــدأت تعمـــل منـــذ ســـنة 
الشــــارع الفلســــطيني وطنيــــًا وقيميــــًا واجتماعيــــًا٬ والمــــدقق فــــي معــــاني األناشــــيد 
والمســرحيات التــي قــدمتها هــذه الِفــَرق يجــد أنهــا منــذ مطلــع الثمانينــات حملــت 

وقــد كــان العمـل فــي هــذه الِفــَرق . ًا وطنيــًا ُيحــّرض علــى مقاومـة االحــتاللتوجهـ
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تطوعيًا رغم كثرة األعباء التـي كانـت ملقـاة علـى عـاتق أعضـائها٬ وبلـغ األمـر 
-٥-٣أن قامت هذه الفرق بأعمـال يوميـة بـدون توقـف فـي الفتـرة الواقعـة بـين 

يـي أكثـر مـن ٬ وكانت الفرقة الواحـدة ُتح١٩٨٧-١٠-٢٣وحتى تاريخ  ١٩٨٧
حفـل فـي الليلـة الواحــدة٬ وفـي بعـض األحيـان وصــل عـدد األفـراح التـي تحييهــا 

  .هذه الِفَرق في ليالي الصيف عشرة احتفاالت

  

  عالقات حركة اإلخوان المسلمين مع الفصائل الفلسطينية: الفصل الثالث

  عالقة اإلخوان مع حركة الجهاد اإلسالمي*

سـالمي واإلخـوان المسـلمين خالفـًا فكريـًا؛ شهدت العالقة بـين حركـة الجهـاد اإل
دارت بشأنه نقاشات حادة؛ قدمت خاللها حركة الجهاد انتقادات عديـدة لحركـة 

اعتبــار القضــية الفلســطينية هــي القضــية : اإلخــوان فــي عــدد مــن القضــايا هــي
المركزيـــة لألمـــة اإلســـالمية٬ وفـــي المقابـــل كـــان اإلخـــوان المســـلمون يـــرون أن 

اإلســـــالمي مثقـــــل بـــــالهموم٬ وأن مطالبـــــة العـــــرب والمســـــلمين الواقـــــع العربـــــي و 
باعتبــــار القضــــية الفلســــطينية قضــــيتهم المركزيــــة لــــن تجــــد آذانــــا صــــاغية مــــن 
الحكــام٬ وكانــت حركــة اإلخــوان تــرى أن الــدور األساســي لهــا يتركــز فــي بنــاء 
ـــإن  ـــوة؛ ف ـــاء هـــذه الق ـــة داخـــل فلســـطين وخارجهـــا٬ وحـــين يكتمـــل بن قوتهـــا الذاتي

ســـــتتبنى القضـــــية الفلســـــطينية  -ومعهـــــا كـــــل الشـــــعوب �ســـــالمية الحركـــــة اإل



- ۱۸٥  - 
 

إضافة إلـى مسـألة ترتيـب األولويـات حيـث اعتبـرت حركـة . وستعمل من أجلها
الجهــاد أن المقاومــة يجــب أن تبــدأ فــورًا٬ بينمــا رأت حركــة اإلخــوان أن الظــرف 
العــام فــي تلــك المرحلــة يقتضــي إعطــاء األولويــة للتربيــة وٕاعــداد الجيــل وتقويــة 

  .المجتمع

وانتقــدت حركــة الجهــاد كــذلك موقــف اإلخــوان مــن األنظمــة العربيــة؛ واعتبرتــه 
ــــي االنتخابــــات  ــــة خاصــــة موضــــوع المشــــاركة ف ــــًا ألنظمــــة جاهلي ــــًا مهادن موقف

وانتقــــدت حركــــة الجهـــاد كــــذلك موقــــف حركـــة اإلخــــوان مــــن الثــــورة . البرلمانيـــة
فــي الميــدان بــين  اإليرانيــة٬ وقــد ترافــق هــذا الخــالف الفكــري مــع تنــافس شــديد

  .الطرفين

  عالقة حركة اإلخوان مع فصائل منظمة التحرير*

إن العالقة بين حركة اإلخوان المسلمين وفصائل منظمة التحرير اتسـمت 
وبشــكل  بالتعــاون أحيانــًا٬ والتنــافس أحيانــًا٬ والصــراع أحيانــًا فــي مــرات عديــدة٬

لمنظمـة فــي قطــاع عـام يمكــن القـول أن تطــور العالقـة بــين اإلخـوان وفصــائل ا
ـــازلي واحـــد٬ ســـواء نحـــو التعـــاون أو  ـــم يســـر وفـــق خـــط تصـــاعدي أو تن غـــزة ل
التنــافس أو الصــراع٬ ففــي أوج الخــالف حــول الجامعــة اإلســالمية كــان يجــري 
التنسيق إلضراب األطباء٬ وهذا يؤكد أنه لـم تكـن هنالـك أيـة موانـع أيديولوجيـة 

ولكــن فـي نفـس الوقـت لــم تمنـع أي فصـيل مـن التعــاون مـع الفصـائل األخـرى٬ 
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تكـــن هنالـــك رؤيـــة إســـتراتيجية إلدارة التحالفـــات٬ وكـــان الجميـــع يـــدير تحالفاتـــه 
  .بالقطعة وليس بناًء على رؤية متكاملة

ـــع ـــة اإلخـــوان : الفصـــل الراب ـــة المســـلحة لحرك ـــف السياســـية والمقاوم المواق
  التعبئة الثقافية والعملية من أجل فلسطين*المسلمين 

التعبئـــة علــى إظهــار عجـــز النظــام العربــي٬ إضـــافة إلــى خيانـــة ركــزت عمليــة 
ـــــوال المـــــؤامرة وهـــــدر  ـــــر٬ ول ـــــى أن الشـــــعوب بخي ـــــز عل بعـــــض أطرافـــــه٬ والتركي
اإلمكانيـــات لتغيـــرت نتـــائج الحـــروب٬ ورّكـــزت التعبئـــة علـــى الـــدعوة للمقاومـــة 

   .واعتبارها ممكنة

تعلــق ويظهـر بوضـوح أن التعبئـة اتخـذت مجـالين رئيسـيين أولهمـا نظـري ي
بمعالجــة المفــاهيم واألفكــار المتعلقــة بــالموقف مــن القضــية الفلســطينية٬ وتلـــك 
ـــــث عبـــــر الكتـــــب والنشـــــرات  المتعلقـــــة بمشـــــاريع التســـــوية السياســـــية٬ والتـــــي تُب
والمــواعظ واألناشــيد واالحتفــاالت٬ والمجــال اآلخــر تعبئــة ميدانيــة عمليــة تتعلــق 

  .دباالشتباك مع قوات االحتالل بشكل متدرج ومتصاع

  الموقف من القضية الفلسطينية*

ويؤكــــد اإلخــــوان أن فلســــطين أرض وقــــف إســــالمي ال يملــــك أحــــد حـــــق 
التنــازل عنهــا أو التصــالح عليهــا٬ ويركــزون علــى ضــرورة تــوفير بيئــة جهاديــة 
علــى المســتوى الشــعبي لألمــة٬ وأشــاروا فــي أكثــر مــن موضــع إلــى أن العمــل 
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فيهــا علــى المســتوى الشــعبي علــى مســتوى األمــة٬ وتحقيــق الوجــود اإلســالمي 
  .والحكومي هو جزء مهم من النضال من أجل فلسطين

  التعبئة الميدانية*

توجيــه عناصــرهم لالشــتباك مــع  ١٩٨٦بــدأ اإلخــوان وبقــرار رســمي منــذ العــام 
قــوات االحــتالل فــي المــدارس والجامعــات والشــوارع٬ كمــا أنهــم اختبــروا قــدرتهم 

ة لإلضــرابات العامــة ضــد سياســات فــي مجــال تحريــك الشــارع مــن خــالل الــدعو 
االحــــتالل التعســـــفية٬ وقـــــد لقيـــــت هــــذه اإلضـــــرابات تجاوبـــــًا جماهيريـــــًا؛ شـــــّجع 

  .اإلخوان على المضي قدمًا في العمل على تحريك الشارع لمواجهة االحتالل

وقــد نجــح اإلخــوان فــي هــذا المجــال؛ حيــث تمكنــوا مــن خــوض مجموعــة مــن 
ثقـة لجمهـور النـاس بإمكانيـة انتصـار المواجهات مع جيش االحـتالل أعـادت ال

اإلرادة الشــــعبية الفلســــطينية علــــى قهــــر االحــــتالل٬ وتركــــزت الرؤيــــة فــــي هــــذا 
بـدء مواجهـة مـع االحـتالل فـي الجامعـة اإلسـالمية : المجال على الفكـرة التاليـة

قبل الظهر٬ وٕابقاء كل الطالب والطالبـات داخـل الجامعـة٬ ومـن ثـم إطالـة أمـد 
ــــوم المســــاجد فــــي القطــــاع بــــدعوة المواجهــــة إلــــى ســــاعا ت العصــــر؛ حيــــث تق

الجمــاهير إلنقــاذ أبنــائهم وبنــاتهم المحاصــرين داخــل الجامعــة٬ وبالفعــل تخــرج 
الجماهير إلى الشـوارع؛ فيصـبح جـيش االحـتالل محاصـرًا بـين الجمـاهير وبـين 
الطـــالب٬ ويضــــطر لالنســـحاب٬ ويغــــادر الطـــالب الجامعــــة ملتحمـــين بحركــــة 

جميــع باالنتصــار٬ فتــزداد الثقــة بــالنفس٬ وبالتــالي الرغبــة الجمــاهير٬ ويشــعر ال
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فـــي المزيـــد مـــن المواجهـــة مـــع االحـــتالل الـــذي فقـــد هيبتـــه وقدرتـــه علـــى ردع 
  .الجماهير التي اكتشفت نقاط قوتها

  اإلخوان والعمل العسكري*

اتخـــــــذ مجلـــــــس شــــــورى حركـــــــة اإلخـــــــوان المســـــــلمين  ١٩٨٠فــــــي العـــــــام 
خـالل اجتماعــه فـي عمــان قــرارًا  -عــن غــزةوبمشــاركة منـدوبين  �الفلسـطينيين 

تــم اعتقــال  ١٩٨٤وفــي عــام . ببــدء االســتعداد للعمــل العســكري ضــد االحــتالل
الشيخ أحمد ياسين ومجموعة من قيادة الحركة بتهمة حيازة األسـلحة٬ وتشـكيل 

وبعـد خـروج الشــيخ أحمـد ياسـين وصـالح شـحادة مــن . تنظـيم معـادي إلسـرائيل
  .لعمل العسكريالمعتقل تقرر استئناف ا

  اإلخوان والعمل األمني*

يتضــــح مــــن خــــالل اســــتعراض مجمــــل التطــــورات بشــــأن الجهــــاز األمنــــي٬ أن 
اهتمــام اإلخــوان بجهــاز األمــن بــدأ بســيطًا فــي مطلــع الثمانينــات٬ واقتصــر فــي 
البداية على توعيـة الشـباب بوسـائل وأسـاليب اإلسـقاط األخالقـي واألمنـي الـذي 

الل وأخــذ الجهــاز يتطــور مــن خــ. تقــوم بــه أجهــزة مخــابرات ســلطات االحــتالل
جهــازًا متماســكًا فــي جميـــع  ١٩٨٥المحاولــة والخطــأ إلــى أن أصــبح فــي عــام 

مناطق قطاع غـزة؛ يعمـل علـى جمـع المعلومـات عـن مختلـف أوضـاع الحيـاة٬ 
ويحللهــــا ويخــــرج باستخالصــــات وتوصــــيات يقــــدمها للقيــــادة٬ ويــــدرس مــــا هــــو 
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منشــور مــن كتــب عــن تجــارب أجهــزة المخــابرات ويحــاول تــدريب الكــوادر التــي 
جنــــدها للعمــــل فـــــي الجهــــاز٬ وقـــــد اســــتفادت الحركــــة مـــــن تجــــارب الســـــجون ي

  .والحركات الوطنية في تطوير وٕانضاج جهازها األمني

تطور عمل جهاز األمن واستخدمت األجهزة الحديثة فـي فعالياتـه وأرشـفة 
معلوماتــه مــن كــاميرات وكمبيــوتر وغيرهــا٬ وتوّســع عمــل الجهــاز حتــى أصــبح 

تماعات قيادة الحركة وتأمينها٬ وطباعة المنشـورات هو المسئول عن ترتيب اج
  .وتوزيعها٬ وكذلك فحص السالمة األمنية لكل المنتسبين الُجدد للحركة

بـدأ جهـاز مجـد يختطـف العمـالء ويحقـق معهـم٬  ١٩٨٧وفي مـارس عـام 
  .وُيعدم من تثبت إدانته بجرائم التخابر مع سلطات االحتالل

  !؟حماس مرحلة جديدة أم حركة جديدة*

تزامنــت جهــود اإلخــوان التعبويــة ضــد االحــتالل مــع الضــعف التــدريجي لقــدرة 
االحــتالل علــى الســيطرة علــى الشــارع الفلســطيني فــي قطــاع غــزة٬ إضــافة إلــى 
تــأزُّم مشـــروع منظمـــة التحريـــر٬ وٕاهمـــال األنظمـــة العربيـــة للقضـــية الفلســـطينية٬ 

حالــة متعاظمــة وشــعور النــاس بمــرارة ظلــم االحــتالل٬ لكــن كــل هــذا تــزامن مــع 
مـن الثقـة بـالنفس والقـدرة علـى العمـل لـدى الشـباب الفلسـطيني فـي قطـاع غـزة٬ 
خاصـــة وأن هـــذا الجيـــل اختبـــر قـــدرات ســـلطات االحـــتالل٬ ومـــواطن الضـــعف 
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الــذي يعــاني منهــا مجتمــع االحــتالل مــن خــالل العمــل داخــل فلســطين المحتلــة 
  .١٩٤٨عام 

ــــر االنتفا ٬ لكنهــــا ١٩٨٧-١٢-٩ضــــة فــــي حركــــة اإلخــــوان المســــلمين لــــم تُفجِّ
ــــر الغضــــب الشــــعبي كانــــت قــــد أكملــــت اســــتعدادات االنتقــــال نحــــو  لحظــــة تفجُّ
مواجهــة شــاملة مــع االحــتالل٬ ونزلــت للعمــل فــي الميــدان٬ بقــرار وعمــل مــنظم 

  .منذ اللحظة األولى الندالع االنتفاضة

قـد شـهد بدايـة مرحلـة جديـدة فـي تـاريخ  ١٩٨٧ويمكن القول أن شـهر ديسـمبر 
خــــوان المســــلمين الفلســــطينيين عنوانهــــا الــــرئيس مقاومــــة االحــــتالل٬ وعمــــل اإل

٬ ولـــم يشـــهد )حمـــاس �حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية (اإلخـــوان فيهـــا تحـــت اســـم 
  .ميالد حركة جديدة
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