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 قكاعد النشر كالتكثيؽ
 دعكة لممشاركة:

ريخيػػػػػة الفمسػػػػػطينية" البػػػػػاحثيف كأسػػػػػاتذة الجامعػػػػػات كالمتخصصػػػػػيف فػػػػػي تػػػػػدعك مجمػػػػػة "التا
الدراسػػات التاريخيػػة كتػػاريي فمسػػطيف فػػي فمسػػطيف كالعػػالـ لتقػػديـ نتػػاجهـ العممػػي ممػػا لػػػ  

 عبلقة بمكضكعات المجمة لمنشر في المجمة. 
 قكاعد النشر:

راف، تصػػػػدر "التاريخيػػػػة الفمسػػػػطينية" بشػػػػكؿ دكرم مػػػػرتيف فػػػػي السػػػػنة  فػػػػي يكنيػػػػك/حزي .1
 كديسمبر/كانكف أكؿ مف كؿ عاـ.

ينبغػػي أال يتػػإخر إرسػػاؿ البحػػكث إلػػى هيئػػة التحريػػر عػػف مايك/أيػػار، كنكفمبر/تشػػريف  .2
 ثاني مف كؿ عاـ.

صػػفحة عمػػى أال تتجػػاكز  25تقبػػؿ البحػػكث المكتكبػػة بالمغػػة العربيػػة فقػػط، فػػي حػػدكد  .3
العممػػػي كممػػػة. مػػػع بطاقػػػة تعريفيػػػة مختصػػػرة لمباحػػػث تتضػػػمف: اسػػػم  كلقبػػػ   7500

كاختصاصػػ  كمكػػاف عممػػ . كتيمحػػؽ هػػذب البطاقػػة بممخػػص البحػػث الػػذم يجػػب أال يزيػػد 
 كممة مع ترجمة انجميزية. 150عمى 

كبتػػرقيـ متسمسػػؿ متصػػؿ  أسػػفؿ الػػنص مػػف كػػؿ صػػفحةتػػدكف اإلحػػاالت المرجعيػػة فػػي  .4
كفػػػؽ الػػػنمط التػػػالي: إذا كػػػاف المرجػػػع أك المصػػػدر كتابػػػان فيثبػػػت اسػػػـ المؤلػػػؼ، عنػػػكاف 

أك البحػػػث، اسػػػـ المتػػػرجـ أك المحقًٌػػػؽ )مكػػػاف النشػػػر: الناشػػػر، الطبعػػػة، سػػػنة  الكتػػػاب
النشػػر( الجػػزء أك المجمػػد، رقػػـ الصػػفحة. أمػػا إذا كػػاف المرجػػع مجمػػة فيثبػػت المؤلػػؼ، 
عنػػػػكاف البحػػػػث، اسػػػػـ المجمػػػػة، عػػػػدد المجمػػػػة كتاريخهػػػػا، كرقػػػػـ الصػػػػفحة. كعنػػػػد تكػػػػرار 

 أك بحث ، كرقـ الجزء كالصفحة. االستخداـ ييكتفى بعائمة المؤلؼ، كعنكاف كتاب 
ترتَّػػب المراجػػع كالمصػػادر فػػي نهايػػة البحػػث حسػػب الحػػركؼ الهجائيػػة لكنيػػة أك عائمػػة  .5

المؤلػػػؼ ثػػػـ يميهػػػا اسػػػـ المؤلػػػؼ، عنػػػكاف الكتػػػاب أك البحػػػث، )مكػػػاف النشػػػر: الناشػػػر، 
 الطبعة، سنة النشر( الجزء أك المجمد. كاألمر نفس  بالنسبة لممراجع األجنبية.

ألعمػػاؿ المقدمػػة لمتحكػػيـ السػػرم بعرضػػها عمػػى محٌكمٍيػػيف اثنػػيف عمػػى األقػػؿ، تخضػػع ا .6
ػـو كاحػد. كيخطػر  كعند رفض أحدهما لمبحث ييعرض عمى ثالػث، كال ييجػاز بحػثه بمحكًٌ
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تػػػرد  صػػػاحب العمػػػؿ بقبكلػػػ  أك بمبلحظػػػات التحكػػػيـ أك بالحاجػػػة إلػػػى المراجعػػػة، كال
 األعماؿ غير المقبكلة لمنشر إلى أصحابها.

 قبؿ األعماؿ التي سبؽ نشرها أك قدمت لمنشر في أم مكاف آخر.ال ت .7
يخضع ترتيب المكاد عند النشر العتبارات فنيػة ال عبلقػة لهػا بمكانػة الباحػث أك قيمػة  .8

 العمؿ.
كترسؿ بكاسػطة البريػد  Wordتقدـ األعماؿ كنسخة إلكتركنية مكتكبة عمى نظاـ ككرد  .9

 اإللكتركني إلى هيئة تحرير المجمة.
هيئػػػة المجمػػػة نسػػػختيف لمباحػػػث المنشػػػكر بحثػػػ  فيهػػػا، كنسػػػخة ثالثػػػة الكتركنيػػػة ترسػػػؿ  .10

 مستبلت مف البحث المنشكر. 5، مع مستمة الكتركنية، إضافة إلى  PDFبصيغة 
تمتمػؾ هيئػػة التحريػػر حػػؽ النشػػر أك الػػتحفظ أك اإلرجػػاء أليػػة أبحػػاث مقدمػػة إليهػػا كفػػؽ  .11

 أكلكياتها مع إشعار الباحث
المؤتمرات كالندكات كمراجعػات الكتػب ذات العبلقػة باختصػاص  ترحب المجمة بتغطية .12

المجمػػػة، عمػػػى أف تتضػػػمف المراجعػػػة عػػػرض كتحميػػػؿ كنقػػػد الكتػػػاب فيمػػػا ال يزيػػػد عػػػف 
 كممة، كعمى أال يككف قد مضى عمى صدكر الكتاب أكثر مف عاـ. 2000

 تسديد رسـك التحكيـ كالنشر. .13

 المراسالت:
 00972 82883201هاتؼ المركز: 

 00972599461406المركز: جكاؿ 
 c.h.d@windowslive.comبريد إلكتركني: 

 جميع اآلراء في المجمة تعبر عف كجهة نظر كاتبيها كال تعبر بالضركرة
 عف كجهة نظر المجمة.
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 البحث ممخص

اتسػػػمت العبلقػػػات الفمسػػػطينية األردنيػػػة بإهميػػػة خاصػػػة، كقػػػد سػػػٌمط البحػػػث 
عمػػى طبيعػػة هػػذب العبلقػػات مػػف خػػبلؿ خطابػػات الممػػؾ حسػػيف، التػػي تعتبػػر الضػػكء 

مػػػادة كثائقيػػػة أكليػػػة، تعبػػػر بكضػػػكح عػػػف السياسػػػة الرسػػػمية لػػػؤلردف تجػػػاب فمسػػػطيف. 
كبرزت أهمية الفترة الزمنيػة لمبحػث فػي ككنهػا فتػرة تإسػيس الكيػاف الفمسػطيني ممػثبلن 

مكقػػؼ الممػػؾ حسػػيف مػػف  فػػي منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية. كهػػدؼ البحػػث إلػػى بيػػاف
فمسػػػطيف، كمػػػف القضػػػية الفمسػػػطينية، كمػػػف الكيػػػاف الفمسػػػطيني، كمػػػف ضػػػياع بقيػػػػة 

ـ، كمػف قضػية السػبلـ مػع العػدك، اسػتنادان إلػى خطاباتػ . كجػاء 1967فمسطيف عاـ 
ـ، كتنػاكؿ المبحػث 1963-1953البحث في تمهيد كمبحثيف، تنػاكؿ التمهيػد الفتػرة 

ـ، فتنػػػاكؿ فمسػػػطيف فػػػي فكػػػر 1967حزيػػػراف يكنيػػػك األكؿ الفتػػػرة التػػػي سػػػبقت حػػػرب 
الممؾ حسيف، كمكقف  مف القضية، كمف منظمة التحرير، كمساعي  العربيػة كالدكليػة 
ألجػػؿ فمسػػطيف، كمكقفػػ  مػػف الحمػػكؿ السػػممية. كهػػي عنػػاكيف تناكلهػػا أيضػػان المبحػػث 

 ـ.1967يكنيك حتى نهاية عاـ  5الثاني لمفترة مف 
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Abstract 

The Palestinian- Jordanian relations have been particularly 

important and distinctive. This  research  sheds light on the nature 

of these relations through the speeches of Hussein Bin Talal، the 

King of Jordanian Hashemite، as primary documentary materials 

that clearly reflect the formal policy of Jordan towards Palestine. 

The importance of the research's time framework is highlighted for 

it coincided the foundation of the Palestinian entity'the Palestine 

Liberation Organization' (PLO). This research aims to demonstrate 

the King'sattitudes towards Palestine، the Palestinian cause، the 

Palestinian entity، the loss of the rest of Palestine in 1967 and peace 

with the Israeli entity basedon the King's  speeches. The search 

consists of an introductory section and two other 

sections.Theintroductory sectionaddresses the period between 

1953-1963. The first section focuses on  the period before the war 

in June 1967 and discusses Palestine in King Hussein's mind، his  

position on the Palestinian cause، the PLO، his Arabic and 

international endeavors for the sake of Palestine as well as his 

position on peaceful resolutions. The same sub-subjects are 

discussed in the second section betweenJune 5،1967 until the end of 

year. 
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 مقدمة
ـ( 1967 - 1953حفمت الفترة األكلى مف عهد الممػؾ حسػيف بػف طػبلؿ )

ع كحدكية كقكمية تجػاب فمسػطيف أرضػان كشػعبان, باهتماـ كاضح بفمسطيف, فإظهر نكاز 
كخػػػبلؿ فتػػػرة البحػػػث نشػػػإ الكيػػػاف الفمسػػػطيني، كبػػػرز دكر الممػػػؾ حسػػػيف مػػػف خػػػبلؿ 

ـ، كدعػػػا منظمػػػة 28/5/1964افتتاحػػػ  المػػػؤتمر الفمسػػػطيني األكؿ فػػػي القػػػدس فػػػي 
التحريػػر الفمسػػطينية إلػػى العمػػؿ مػػف خػػبلؿ أجهػػزة دكلتػػ  كلػػيس بشػػكؿ منفػػرد. األمػػر 

 إلى كقكع الخبلفات بيف الطرفيف. الذم أدل
كتبػػرز أهميػػة البحػػث مػػف أهميػػة العبلقػػات الفمسػػطينية األردنيػػة، كفػػي كػػكف 
خطابات الممؾ حسيف كثائؽ رسمية، كهي مف المصػادر األكليػة فػي كتابػة التػاريي، 
كهػػػي المعٌبًػػػر األسػػػاس عػػػف فهػػػـ كأراء كقػػػرارات الممػػػؾ حسػػػيف. ككمػػػا يشػػػكؿ الممػػػؾ 

ردني، فنف خطابات  تمثػؿ المرجعيػة السياسػية لمػنهي السياسػي حسيف رأس النظاـ األ
ـ( مػػػف خػػػبلؿ عػػػدد مػػػف 1967-1964فػػػي األردف. كمػػػا تبػػػرز أهميػػػة هػػػذب الفتػػػرة )

األحداث التاريخية الجساـ التي أثرت عمى القضية الفمسطينية  أكلهػا: مػؤتمر القمػة 
ع الميػػاب القيطػػرم العربيػػة األكلػػى الػػذم عقػػد إثػػر إعػػبلف إسػػرائيؿ انتهائهػػا مػػف مشػػرك 

ـ، كثانيهػػا: قػػرار القمػػة العربيػػة األكلػػى تشػػكيؿ قيػػادة 1964كافتتاحهػػا لػػ  أكائػػؿ عػػاـ 
عسكرية مكحدة كعميا لتحريػر فمسػطيف، كثالهػا: تإسػيس منظمػة التحريػر الفمسػطينية 
التػػػي دخمػػػت فػػػي عبلقػػػات متػػػكترة مػػػع األردف منػػػذ نشػػػإتها، كرابعهػػػا حػػػرب حزيػػػراف 

ف احػػػتبلؿ الشػػػطر الغربػػػي لنهػػػر األردف كمكقفػػػ  مػػػف ـ كمػػا تمخػػػض عنهػػػا مػػػ1967
 الحمكؿ السياسية لهذب القضية في تمؾ الفترة المبكرة.

كيهػػػػدؼ البحػػػػث إلػػػػى بيػػػػاف مكقػػػػؼ الممػػػػؾ حسػػػػيف خػػػػبلؿ فتػػػػرة البحػػػػث مػػػػف 
فمسػػطيف، كمػػف القضػػية الفمسػػطينية، كمػػف الكيػػاف الفمسػػطيني، كمػػف نكسػػة فمسػػطيف 

اسػتنادان إلػى خطاباتػ ، بصػفتها مرجعػان  ـ، كمف قضية السبلـ مع العدك،1967عاـ 
 كثائقيان أساسيان.
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اعتمد البحث منهي البحث التاريخي، كالمنهي االستقصائي، حيث جرل تتبُّػع جميػع 
كممات كتصريحات الممؾ حسيف في تسمسمها التاريخي ما لـ تتطمب القرينػة خػبلؼ 

 ذلؾ. كما تـ استخداـ منهي تحميؿ المضمكف.
الكثػائؽ المنشػكرة  مػف خطػب كتصػريحات الممػؾ حسػيف كاستند البحث إلى 

عامان مف التاريي: مجمكعػة خطػب جبللػة الممػؾ  25كالتي تـ جمعها في مجمديف: )
( كالػػذم قػػدـ لػػ  : د.عمػػي محافظػػة, كنشػػرت : شػػركة 1977-52حسػػيف بػػف طػػبلؿ 

 ـ.1978سمير مطاكع لمنشر كالعبلقات العامة بمندف في عاـ 
ميف, تناكؿ التمهيد عرضان سريعان كمكجزان لمكقؼ جاء البحث في تمهيد كفص

، كأمػا 1963إلػى نهايػة عػاـ  1953األردف مف القضية الفمسطينية لمفتػرة منػذ عػاـ 
الفصػػؿ األكؿ فكػػاف عػػف األردف كالحمػػكؿ السياسػػية كالسػػممية, كاشػػتمؿ عمػػى خمسػػة 

يػػة كحتػػى نها 1967مطالػػب. كتنػػاكؿ الفصػػؿ الثػػاني الفتػػرة مػػف بدايػػة حػػرب حزيػػراف 
 ذلؾ العاـ، كاشتمؿ عمى أربعة مطالب. 

 تمييد
 ـ1963-1953األردف كالقضية الفمسطينية 

جاءت سياسة الممؾ حسيف تجاب فمسػطيف, متماشػية مػع سياسػة جػدب الممػؾ 
عبد هللا بف حسيف الرامية إلى بناء دكلة عربية كاحدة في سكريا الكبػرل, كالتػي جػاء 

ـ 1950لمممكػػة األردنيػػة الهاشػػمية فػػي عػػاـ ضػػـ الضػػفة الغربيػػة لنهػػر األردف إلػػى ا
 منسجمان مع تمؾ السياسة االستراتيجية.

لقد رأل الممػؾ حسػيف بػف طػبلؿ أف مسػئكليات  تجػاب فمسػطيف هػي اسػتكماؿ 
لتطمعات أسرت ، كرىفىض الدخكؿ في محادثات ثنائية مع إسرائيؿ منػذ تكليػ  العػرش, 

كؽ البلجئػػػػػيف فػػػػػي ديػػػػػارهـ كأعمػػػػػف "أنػػػػػ  ال صػػػػػمح مػػػػػع اليهػػػػػكد كال تفػػػػػريط فػػػػػي حقػػػػػ
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. كأكد عمى هذب القضػية محمػبلن مسػئكلية فمسػطيف لمعػرب أجمعػيف, فقػد (1)كأمبلكهـ"
رأل "أنهػػا )أم قضػػية فمسػػطيف( ليسػػت قضػػية األردف بمفػػردب بػػؿ هػػي قضػػية العػػرب 
أجمعػػيف، فمػػيس فػػي إمكػػاف دكلػػة عربيػػة كاحػػدة أف تنفػػرد بمعالجتهػػا أك إيجػػاد تسػػكية 

ف نطػػػاؽ التفػػػاهـ العربػػػي المشػػػترؾ, عمػػػى أسػػػاس شػػػجب لهػػػا، بػػػؿ يجػػػب حمهػػػا ضػػػم
المحاكالت المستهدفة استدراجنا لمدخكؿ في محادثػات مباشػرة أك غيػر مباشػرة, غيػر 

. كقػد أثبتػت المفاكضػات السػرية (2)مترخصيف قيد أنممة في حقكؽ إخكاننا البلجئػيف"
( Bunche. Ralph Jالتػي أشػرؼ عميهػا الكسػيط الػدكلي رالػؼ جكنسػكف بػانش )

سػػػػػػرائيؿ فػػػػػػي الفتػػػػػػرة  ـ خػػػػػػبلؼ تصػػػػػػريحات الممػػػػػػؾ 1955 – 1949بػػػػػػيف األردف كال
 (3)اآلنفة.

ككاظػػب الممػػؾ حسػػيف عمػػى التإكيػػد بػػإف فمسػػطيف هػػي قضػػيت  األكلػػى, كأنػػ   
يعمؿ لنيؿ حقكؽ عرب فمسػطيف كعمػى رأسػها حػؽ البلجئػيف بػالعكدة, كعػدـ التفػريط 

اء العرب، فقضية فمسطيف كما بإم جزء منها, كألقى بهذب التبعات عمى كاهؿ األشق
. مػػػع أف األردف طمػػػب رسػػػميان مػػػف (4)يراهػػا الممػػػؾ حسػػػيف هػػػي قضػػػية العػػػرب جميعػػػان 

، (5)الجامعػػة العربيػػة سػػحب اعترافهػػا بحككمػػة عمػػـك فمسػػطيف، لكػػف الجامعػػة رفضػػت

                                                 

بللة الممؾ  الحسيف بف طبلؿ عامان مف التاريي: مجمكعة خطب ج 25( الحسيف بف طبلؿ ،ممؾ األردف , 1)
. 30ص 1, ج1978, تقديـ  د: عمى محافظة , لندف:  شركة سمير مطاكع لمنشر، 1977-1952المعظـ  

 ـ.1953". مف خطاب العرش لسنة 1كسييشار إلي  دائمان :" مجمكعة الخطب، ج 
 .66ـ، ص1/11/1955، مف خطاب العرش في 1( مجمكعة الخطب، ج2)
سرائيؿ الت، أنظر : محمد حسنيف هيكؿ، المفاكضات السرية بيف العرب( حكؿ هذب االتصا3) )القاهرة: دار ، كال

الكيانية الفمسطينية أماـ التحديات في  .. (  محمكد عباس، ما أشب  اليكـ باألمس كلكف1996 3الشركؽ، ط
 .135-119ـ، ص ص1986المنطقة، 

 .178ـ, ص1957، مف خطاب العرش لسنة 1( مجمكعة الخطب، ج4)
،)بيركت: المكتبة العصرية، د.ت( ص 3( عارؼ العارؼ، النكبة، نكبة بيت المقدس كالفردكس المفقكد، ج5)

710-711. 
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كاعتبػػػػرت إسػػػػرائيؿ ضػػػػـ األردف لمضػػػػفة الغربيػػػػة كسػػػػيطرة إسػػػػرائيؿ عمػػػػى قسػػػػـ مػػػػف 
 (6)سطيف.فمسطيف، بمثابة إلغاء لفم

كقػد اعتبػر الممػؾ حسػػيف نفسػ  صػاحب حػؽ فػػي فمسػطيف، فقػاؿ: "حقنػا فػػي 
خكاننػا  فمسطيف ينبع مف أساس كياننا كصمب رسالتنا كمستقبمنا, إف إرادة مكاطنينا كال
المقيمػػػيف كالمهػػػاجريف مػػػف فمسػػػطيفىفي إشػػػارة إلػػػى مػػػؤتمرات عمػػػاف كأريحػػػا كراـ هللا 

ـ[ هػػي إرادتنػػا بػػالمعنى الدسػػتكرم 1948 التػػي نػػادت بكحػػدة الضػػفتيف بعػػد نكبػػة عػػاـ
 ( 7)ـ[ كالكاقعي." 1951ىإشارة لمدستكر األردني لعاـ 

كاعتبػػػػر هػػػػذا الحػػػػؽ الدسػػػػتكرم كالػػػػكاقعي بفمسػػػػطيف ال ينفػػػػؾ قبػػػػؿ تحريرهػػػػا 
بالكامػػؿ: "إف األردف سػػكؼ يبقػػى بجيشػػ  كأبنائػػ  ككػػؿ مػػا يممػػؾ مػػف قػػكة كحػػكؿ فػػي 

لجبػػاؿ كال يػػزكؿ, إلػػى أف يعػػكد الحػػؽ خػػط الػػدفاع عػػف قضػػية العػػرب األكلػػى تػػزكؿ ا
. كقػػػػد ظػػػػؿ األردف متمسػػػػكان بحقػػػػ  (8)إلػػػػى أهمػػػػ  فػػػػي الػػػػكطف كػػػػامبل غيػػػػر منقػػػػكص" 

بفمسػػػطيف رغػػػـ تإسػػػيس كيػػػاف فمسػػػطيني معتػػػرؼ بػػػ  عربيػػػان كدكليػػػان ىمنظمػػػة التحريػػػر 
 الفمسطينية[.

مثمت فمسطيف حجر الزاكية فػي سياسػة األردف الداخميػة العربيػة كالخارجيػة,  
قكلػػ : "فمسػػطيف التػػي هػػي حجػػر الزاكيػػة  1963جػػاء فػػي خطػػاب العػػرش سػػنة فقػػد 

. كألجؿ ذلؾ أكػد (9)لمسياسة العامة لبمدنا, في ميادينها الداخمية كالعربية كالخارجية" 
األردف عمػػػػى "الحاجػػػػة إلػػػػى كضػػػػع مخطػػػػط هػػػػادؼ شػػػػامؿ لمقضػػػػية الفمسػػػػطينية بمػػػػا 

نػػػب األساسػػػية لػػػذلؾ تقتضػػػي  مػػػف دراسػػػة كبحػػػث كاتصػػػاؿ كتػػػـ بالفعػػػؿ كضػػػع الجكا

                                                 

ـ، أنظر: إبراهيـ سكيؾ، غزة عبر التاريي، 1973( كما قاؿ بذلؾ مكشي  داياف  كزير الدفاع اإلسرائيمي في عاـ 6)
 .112-109زة: د.ف، د.ت( ص ص(، )غ1967-1957،)قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية 8ج
 .385ـ، ص 1959، مف خطاب العرش لسنة 1( مجمكعة الخطب، ج7)
 .526 -252ـ، ص ص1960، مف خطاب العرش لسنة 1( مجمكعة الخطب، ج8)
عامان مف التاريي: مجمكعة خطب جبللة الممؾ  الحسيف بف طبلؿ  25( الحسيف بف طبلؿ ، ممؾ األردف , 9)

.  22ص 2, ج1978قديـ  د. عمي محافظة , لندف:  شركة سمير مطاكع لمنشر، , ت1977-1952المعظـ  
 ".2كسييشار إلي  دائمان :" مجمكعة الخطب، ج 
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. لكػػف هػػذا المخطػػط لػػـ (10)المخطػػط الػػذم سػػيقدَّـ إلخكاننػػا العػػرب ليػػركا رأيهػػـ فيػػ "
يينشػػػػػر، كلػػػػػـ يتقػػػػػدـ بػػػػػ  األردف لجامعػػػػػة الػػػػػدكؿ العربيػػػػػة. كعػػػػػاد ليؤكػػػػػد تقدمػػػػػ  بهػػػػػذا 

، كمركزيػة فمسػطيف فػػي صػمب كفاحػ  كنضػػال  كأنػ  ال حريػة لمعػػرب كال (11)المخطػط
بينمػػا اتهػػـ مصػػر بتخميهػػا "ألنهػػـ  (12) إال بفمسػػطيف.كحػػدة صػػادقة كال حيػػاة أفضػػؿ 

نفضكا أيديهـ مف فمسطيف حينما قػاؿ عبػد الناصػر لكفػد مػف غػزة بػإف يعتمػدكا عمػى 
فكاف هذا نكعان مف المزايدة السياسية التي  .(13)أنفسهـ لك أرادكا لمقضية حبلن يكما ما

 تعبًٌر عف ضعؼ العمؿ العربي تجاب فمسطيف.

 المبحث األكؿ
 1967كحتى بدء حرب حزيراف  1964ذ بداية عاـ من

 المطمب األكؿ: فمسطيف في فكر الممؾ حسيف:
انسػػجمت نظػػرة الممػػؾ حسػػيف كمفاهيمػػ  تجػػاب قضػػية فمسػػطيف بكػػؿ جكانبهػػا 

 في هذب الفترة مع الفترة السابقة مف تكلي  الحكـ.
ة فقد استمر ينظر إلى فمسطيف كاألردف عمى أنهما كياف كاحد, كأنهػا "قضػي

حيػػاة أك مػػكت منػػذ انػػدمجت الضػػفتاف كانصػػهر الشػػعباف كأصػػبحت فمسػػطيف األردف 
  .(15)كينسػػػب فمسػػػطيف إلػػػى نفسػػػ  كبمػػػدب فيقػػػكؿ: "فمسػػػطيننا" (14) كاألردف فمسػػػطيف".

، كأكػػػػد مػػػػراران عمػػػػى كحػػػػدة شػػػػعبي األردف (16)كيقػػػػكؿ: "شػػػػعبنا العربػػػػي فػػػػي فمسػػػػطيف"
 (17)كفمسطيف

                                                 

 .47ـ، ص1/5/1962، مف خطاب  بمناسبة عيد تسمـ جبللت  سمطات  الدستكرية في 2( مجمكعة الخطب، ج10)
 .102ـ, ص 1/12/1962، مف خطاب العرش في 2( مجمكعة الخطب، ج11)
 .100( المصدر نفس ، ص 12)
 .91 -90ـ، ص31/10/1962، مف خطاب  إلى األسرة األردنية كاألمة العربية في 2( مجمكعة الخطب، ج13)
 .334، ص2( مجمكعة الخطب، ج14)
 .232، ص1/1/1964، مف خطاب  في 2(مجمكعة الخطب، ج15)
 .233(المصدر نفس ، ص 16)
 .452، ص  21/6/1966، مف كممت  في 2( مجمكعة الخطب، ج17)
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ربيػػػػة الجانبيػػػػة كأنػػػػ  ال نجػػػػاح كاعتبػػػػر قضػػػػية فمسػػػػطيف فػػػػكؽ الخبلفػػػػات الع
ألهداؼ رسالت  القكمية في الحرية كالكحدة كالحياة األفضؿ التػي نػادت بهػا النهضػة 
العربية الكبرل عمى يد الشريؼ حسػيف بػف عمػي:" مػا داـ حقنػا العربػي فػي فمسػطيف 

، ك"ال حيػاة كال حريػة (18) ضائعان مهدكران ككرامتنا في الػكطف السػميب مهانػة مسػمكبة"
، ك"أن  ال حرية كال كحدة لمعػرب (19)كحدة, كال شإنان أك قيمة لمعرب إال بفمسطيف" كال

،كأنػػ  "مػػػف خػػبلؿ فمسػػطيف يحيػػا, كفػػػي (20) مػػا دامػػت فمسػػطيف فػػػي يػػد الغاصػػبيف.."
، بؿ كاعتبرها "قضية حياة أك مػكت, بقػاء أك فنػاء... كلػذا فكػؿ مػا (21)سبيمها يمكت"

 .(22) يف كمف أجؿ فمسطيف"صنعناب كنصنع  في هذا البمد هك لفمسط
كاعتبػػػػػػر الكحػػػػػػدة بػػػػػػيف ضػػػػػػفتي نهػػػػػػر األردف جعمتهمػػػػػػا "أسػػػػػػرة كاحػػػػػػدة كدمػػػػػػان 

، كأف هذب الكحدة كالدمي بيف الضفتيف كالذم نتي عف كارثة فمسطيف سنة (23)كاحدان"
ـ أنهػػا حممػػت رسػػالت  القكميػػة إلػػى أعمػػى ذركة مؤًكػػدةن رسػػالة حسػػيف بػػف عمػػي 1948

فمسطيف ذات خصكصية ل  كهاشمي تشػرد جػدب األكؿ  كمعتبران قضية (24)قبؿ سنيف
 (26) كأنهػػػا ليسػػػت لمفمسػػػطينييف كحػػػدهـ, بػػػؿ قضػػػية العػػػرب أجمعػػػيف. (25)مػػػف أجمهػػػا

كتتجاهؿ ركاية الممؾ بعض كقائع اتصاالت الشريؼ حسيف ببريطانيا كقبكل  تإجيؿ 
 النظػػر فػػي المنػػاطؽ الغربيػػة مػػف بػػبلد الشػػاـ إلػػى مػػا بعػػد الحػػرب، ثػػـ قبكلػػ  تفسػػير

                                                 

 .  241، ص 12/1/1964، مف خطاب  في 2( مجمكعة الخطب، ج18)
 .258، ص 28/5/1964، مف خطاب  في مؤتمر فمسطيف بالقدس في 2( مجمكعة الخطب، ج19)
 .421، ص 1966/ 15/5، مف كممت  في 2( مجمكعة الخطب، ج20)
 .265، ص 16/8/1964، مف خطاب  في 2( مجمكعة الخطب، ج21)
 .437-136ـ، ص ص14/6/1966، مف خطاب  في 2كعة الخطب، ج( مجم22)
 .274ـ، ص 1/10/1964، مف خطاب  في 2( مجمكعة الخطب، ج23)
 .274(  المصدر نفس ، ص 24)
 .333، ص 15/5/1965، مف خطاب  في 2( مجمكعة الخطب، ج25)
 .441، ص 25/5/1966، مف خطاب  في 2( مجمكعة الخطب، ج26)
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ـ(، األمػػػػر الػػػػذم 1917ـ( ككعػػػػد بمفػػػػكر )1916بريطانيػػػػا التفاقيػػػػة سػػػػايكس بيكػػػػك )
 .(27)ينتفي مع  تشرُّدب مف أجؿ فمسطيف

أيَّػػػد الممػػػؾ حسػػػيف مقػػػررات مػػػؤتمرم القمػػػة األكلػػػى كالثانيػػػة التػػػي "تضػػػمنت 
التككيد عمى حشد كػؿ جهػد عربػي مػف أجػؿ دعػـ خطػة فمسػطيف.. كتسػهيؿ التجمػع 

 .(28)"القكمي الذم نجـ عنها
 الصييكنية:

كاعتبػػر الصػػػهيكنية األشػػػد خطػػران كتخريبػػػان منػػػذ األعػػكاـ المائػػػة األخيػػػرة، فقػػػد 
قامت الصهيكنية بإكبر عممية لهدر القيـ اإلنسانية انتهت فيها معاني الحؽ كالعػدؿ 

كاعتبػرهـ حثػاالت الشػعكب, اغتصػبكا فمسػطيف ( 29)كالحرية عندما اغتصػبت فمسػطيف
 .(30)كؿ مبدأ قانكني ككؿ شرعة خمقيةكشردكا أهمها متنكريف ل

أما عف أسباب كعكامؿ كقكع مإساة فمسطيف, فقد لخصها الممؾ حسػيف فػي    
 ثبلث نقاط هي:ػ

 تخطيط صهيكني بعيد المدل مع تهيؤهـ لمتضحية مهما كاف الثمف. .1
تبلقي الصهيكنية كالمخططات االستعمارية التي تنكرت لمكعكد كالعهكد  .2

 قمت سيرهـ نحك أهداؼ ثكرتهـ الكبرل.المقطكعة لمعرب, كعر 
تمزيػػػػؽ االسػػػػتعمار لمػػػػببلد العربيػػػػة ثػػػػـ مفاجإتهػػػػا بننهػػػػاء االنتػػػػداب عػػػػف  .3

عػػػػبلف اليهػػػػكد دكلػػػػتهـ, فػػػػدخؿ العػػػػرب الحػػػػرب  1948فمسػػػػطيف سػػػػنة  كال
 .(31)بخبلفاتهـ كدكف استعداد كتنظيـ

                                                 

مكر، تاريي العرب المعاصر، تحكيـ د.عمي محافظة )عماف: منشكرات جامعة القدس (  أنظر مثبلن: زهدم س27)
 . 61، 57، 48-47ـ( ص ص 1996المفتكحة، 

 .334، ص  15/5/1965، مف خطاب  في 2( مجمكعة الخطب، ج28)
 .326، ص 19/4/1965، مف خطاب  عند افتتاح الجامعة األردنية في 2( مجمكعة الخطب، ج29)
 .392، ص 25/11/1965، مف خطاب  بالقدس 2طب، ج( مجمكعة الخ30)
 .366-365، ص ص 4/10/1965، مف كممت  في 2( مجمكعة الخطب، ج31)
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كقػػػد أغفػػػؿ الممػػػؾ حسػػػيف دكر األردف فػػػي كارثػػػة فمسػػػطيف، حيػػػث لػػػـ ينسػػػؽ 
ائر الجيػػػكش العربيػػػة، بػػػؿ كقيامػػػ  بحػػػؿ الهيئػػػة العربيػػػة العميػػػا جهػػػكدب مػػػع سػػػ
 كتفكيؾ قكاتها.

 المطمب الثاني: المكقؼ مف الكياف الفمسطيني )منظمة التحرير الفمسطينية(:
 مباركة التأسيس:

كافػػػؽ الممػػػؾ حسػػػيف عمػػػى عقػػػد المػػػؤتمر الفمسػػػطيني الػػػذم دعػػػا إليػػػ  أحمػػػد  
حصػػكل  عمػػى تإكيػػدات بػػإف الكيػػاف ـ، بعػػد 28/5/1964الشػػقيرم، فػػي القػػدس فػػي 

الفمسػػطيني المزمػػع إنشػػاؤب لػػف ينافسػػ  فػػي تمثيػػؿ الفمسػػطينييف فػػي األردف بضػػفتي . 
كفي خطاب  في مؤتمر فمسطيف بالقدس, أكد الممؾ حسيف ألهؿ فمسطيف مف سكاف 

، كقػػػاؿ: "إف (32)الضػػفة الغربيػػػة كالقػػػدس عمػػؽ الرابطػػػة التػػػي تػػربط األردف بفمسػػػطيف
مػػػف بنػػػي اإلنسػػػاف تتطمػػػع إلػػػيكـ اليػػػـك كهػػػي تػػػراكـ ترسػػػمكف أكلػػػى  عيػػػكف المبليػػػيف

 (33)خطكاتكـ عمى طريؽ الكفاح الجديد كالنضاؿ الباسـ".
بارؾ الممؾ حسيف تإسيس الكياف الفمسطيني، فهنإهـ عمػى مػا تكصػمكا إليػ   

كاعتبػػر نفسػػ  جنػػديان فػػي جيشػػهـ قػػائبلن: "إننػػي أعتػػز دائمػػان بػػإنني كاحػػد مػػنكـ كأننػػي 
ي جيشكـ, جيش فمسطيف, إننػي كأنػا اعتػز بكػـ االعتػزاز كمػ , كأهنػئكـ عمػى جندم ف

مػػا تكصػػمتـ إليػػ  مػػف نتػػائي مباركػػة العتبػػر مؤتمرنػػا الفمسػػطيني األكؿ بدايػػة جديػػدة 
كرائعػػة حقػػان. فمقػػد مػػرت سػػنكات طكيمػػة كنحػػف ننتظػػر العمػػؿ القػػكمي لتحريػػر كطننػػا 

 ( 34) السميب عمى أسس قكية كقكمية كمتينة."
ار الممػػػؾ حسػػػيف ضػػػمنان، مػػػف خػػػبلؿ الكممػػػات التػػػي افتػػػتح بهػػػا مػػػؤتمر كأشػػػ 

القػػػدس إلػػػى عػػػدـ اسػػػتعدادب لمتخمػػػي عػػػف دكرب كمصػػػالح  فػػػي فمسػػػطيف، كخصكصػػػان 
"امتزجػػت الضػػفتاف فػػي مشػػاركة حقيقيػػة فػػي كػػؿ شػػيء .. ال  الضػػفة الغربيػػة، حيػػث 

                                                 

 .258، ص 28/5/1964، مف خطاب  في مؤتمر فمسطيف بالقدس في 2( مجمكعة الخطب، ج32)
 ( المصدر نفس  كالصفحة.33)
 .259، ص2/6/1964فمسطيني في ديكان  ، مف كممت  في كفد المؤتمر الكطني ال2( مجمكعة الخطب، ج34)
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هػػذب  ، كاعتبػػر(35)فػػرؽ فػػيمف انضػػكل تحػػت راياتػػ  بػػيف الجػػو كمقػػيـ, شػػرقي كغربػػي"
الكحػػدة  "النبػػراس الػػذم يهتػػدم بػػ  كػػؿ عربػػي يتػػكؽ إلػػى تحقيػػؽ المزيػػد منهػػا لتشػػمؿ 

. كاعتبػػر الممػػؾ حسػػيف أف لػػ  اليػػد الطػػكلى فػػي إنشػػاء منظمػػة (36)أمتنػػا العربيػػة كمهػػا"
فقاؿ: "إننا قد عممنا، كبمنتهي اإلخبلص كحسف النية لنجسد ( 37)التحرير الفمسطينية

كػػؿ فمسػػطيني مػػف ممارسػػة حقػػ  فػػي خدمػػة قضػػيت   فكػػرة الكيػػاف إلػػى حقيقػػة كنمكػػف
بفعالية كجدارة, كأردنا المنظمة أف تككف البرهاف الساطع أمػاـ العػالـ أجمػع عمػى أف 
شػعب فمسػػطيف بػاؽو تدعمػػ  األمػػة العربيػة برمتهػػا.. أردنػػا المنظمػة أف تكػػكف لمجميػػع 

الػػذم لػػف مشػػعبلن يمػػـ الشػػعب كممػػا أكشػػؾ الػػبعض أف يضػػؿ الطريػػؽ تإكيػػدان إليماننػػا 
  (38)نحيد عن , أف قضية فمسطيف هي قضية العرب أجمعيف"

 قيكد كمخاكؼ:
حػػٌذر الممػػؾ بصػػػي  ضػػمنية مػػػف أف تػػؤدم المنظمػػة إلػػػى "تشػػجيع االنقسػػػاـ 
كاالنفصػػػاؿ" أك تيٍقػػػًدـ عمػػػى "اإلخػػػبلؿ بػػػاألمف كتعطيػػػؿ المسػػػيرة"، كخشػػػي مػػػف أنهػػػػا 

إفسػػاح الممػػؾ المجػػاؿ  . لقػػد كػػاف(39)سػػتؤدم "لتحطػػيـ كحػػدة الشػػعب كتجزئػػة أبنائػػ "
أماـ منظمة التحرير لممارسة عممها القكمي عمػى أرضػ  مقيَّػدان بالعمػؿ "فػي المراكػز 

، كاعتبػػر قيػػاـ منظمػػة التحريػػر بالعمػػؿ فػػي (40)الرئيسػػية فػػي الدكلػػة كالقػػكات المسػػمحة"
األكساط الفمسطينية داخؿ األردف كبعيدان عف إشراؼ الدكلة أن  تفتيت لكحدة األردف 

 ، لذلؾ قاؿ:" فبل تنظيـ في هذا البمد ال ينبثؽ عف حاجت  لمتنظيـ مف خػبلؿ بضفتي
أجهزتػ , كال تجنيػػد ألحػػد فػػي غيػػر صػفكؼ قكاتػػ  المسػػمحة, كال مجػػاؿ ألم نشػػاط قػػد 

                                                 

 .367، ص 4/10/1965، مف كممت  في 2( مجمكعة الخطب، ج35)
 ( المصدر نفس  كالصفحة.36)
 .440ـ، ص 14/6/1966، مف خطاب  في 2( مجمكعة الخطب، ج37)
 ( المصدر نفس  كالصفحة.38)
 .335ـ ، ص 15/5/1965، مف خطاب  2( مجمكعة الخطب، ج39)
 .369ـ، ص 4/10/1965، مف كممت  إثر عكدت  مف مؤتمر القمة الثالث في 2، ج( مجمكعة الخطب40)
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يػػػؤثر عمػػػى تماسػػػؾ الشػػػعب كمعنكياتػػػ  كعمػػػى أكضػػػاع  الناميػػػة فػػػي كافػػػة الحقػػػكؿ 
 .(41)كالمياديف"
عمػى مخطػػط كاحػد كقيػػادة عربيػة كاحػػدة كاعتبػر أنػ  بعػػد االتفػاؽ مػػع العػرب  

تعمؿ السترداد فمسطيف "فنننا ال نؤمف كال نعترؼ بجدكل قيػاـ أيػة أجهػزة كمنظمػات 
بإية نشاطات حماسية مرتجمة عػف نطػاؽ القيػادة العربيػة المكحػدة كالتخطػيط العربػي 
الكاحػػد... إذ إف ذلػػؾ مػػف شػػإن  أف يعيػػؽ التخطػػيط العربػػي كيضػػعؼ الحشػػد العربػػي 

و ألعػدائنا فػرص العػدكاف... كيجرنػا إلػى معركػة لػـ يحػف حينهػا كلػـ نكمػؿ لهػا كيهي
 ( 42)استعدادنا."
لقػػػد كػػػاف كاضػػػحان, أف التكجػػػ  العربػػػي، كتكجػػػ  األردف لػػػدعـ إنشػػػاء الكيػػػاف  

الفمسطيني لـ يكف ليسمح لهذا الكياف بالعمؿ بعيػدان عػف المخطػط العربػي المشػترؾ، 
الفمسػػطينية المتحمسػػة فػػي منظكمػػة تتبػػع لمقيػػادة بػػؿ كػػاف كسػػيمةن السػػتيعاب الجهػػكد 

العربيػػػة المكحػػػػدة فػػػػبل يشػػػػذ مػػػػنهـ أحػػػػد، كمػػػف هنػػػػا جػػػػاءت تكجيهػػػػات الممػػػػؾ حسػػػػيف 
بالسػػػماح لمنظمػػػة التحريػػػر بالعمػػػؿ مػػػف خػػػبلؿ أجهػػػزة الدكلػػػة كقكاتهػػػا العسػػػكرية فػػػي 
الكقػػػت الػػػذم اتهػػػـ بالخيانػػػة كػػػؿ مػػػف يعمػػػؿ منفػػػردان شػػػاقان بػػػذلؾ كحػػػدة األمػػػة كاألسػػػرة 

كاحػػػػدة بػػػػاألردف، فقػػػػاؿ: "فقػػػػد سػػػػعت الحككمػػػػة إلػػػػى التعػػػػاكف مػػػػع منظمػػػػة التحريػػػػر ال
الفمسطينية في االتفاؽ عمى أكج  العمؿ المشترؾ, كاالتفاؽ عمػى خطػة لمتعػاكف فػي 
جميػػػع المجػػػاالت... مػػػف أجػػػؿ تعبئػػػة كػػػؿ جهػػػد عربػػػي كفمسػػػطيني ممكػػػف مػػػف أجػػػؿ 

كاألسػس القكميػة  قضية التحريػر ضػمف شػركط المصػمحة الحقيقيػة لقضػية فمسػطيف,
 (       43) كالعسكرية لضماف الفكز في المعركة ضد العدك الغاصب."

                                                 

 ( المصدر نفس  كالصفحة.41)
 ( المصدر نفس  كالصفحة .42)
 .374 – 373، ص ص28/10/1965، مف خطاب العرش في  2( مجمكعة الخطب، ج43)
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كصػػرَّح الممػػؾ حسػػيف بػػإف الحككمػػة األردنيػػة كانػػت تنسػػؽ مػػع منظمػػة التحريػػر فػػي  
، كطالبػػػت رئػػػيس منظمػػػة (44)األردف، اسػػػتنادان إلػػػى مقػػػررات مػػػؤتمرات القمػػػة العربيػػػة

ألمامية بشكؿ خاص. كانتقد تباكي رئيس التحرير بالتعاكف مف أجؿ دعـ الخطكط ا
المنظمػػة عمػػى مصػػير تمػػؾ الخطػػكط كاتهمػػ  بإنػػ  اسػػتنكؼ "عػػف كػػؿ مػػا مػػف شػػإن  

أحمػد  . ككػاف(45)تمتيف تجمعنا كتقكية حشػدنا كاسػتعدادنا الصػحيح لمعركػة التحريػر"
الشػػػقيرم قػػػد انتقػػػد إجػػػراءات الحككمػػػة األردنيػػػة إثػػػر العػػػدكاف اإلسػػػرائيمي عمػػػى بمػػػدة 

متهمان إياها بإنها ال تدافع عف الفمسطينييف في القرل  ()ـ1965في سبتمبر  قمقيمية
 . (46)األمامية مف الضفة الغربية، كال تقـك بتدريبهـ أك تسميحهـ ليدافعكا عف أنفسهـ

كانتقد الممؾ حسيف الدعكة الزدكاجية العمؿ العسكرم ىتكاجد جيش التحريػر   
داخؿ األردف كاتهمهػا بتقطيػع أكصػاؿ كحػدة الفمسطيني بجانب الجيش األردني[ مف 

ف "كػػؿ جهػػد أليػػة  الضػػفتيف كشػػعب ، ككصػػفها بإنهػػا دعػػكة ال يقصػػد بهػػا كجػػ  هللا، كال
منظمػػة تسػػتهدؼ التحريػػر يجػػب أف ينصػػهر فػػي جهػػدنا ليكػػكف العػػكف بػػدؿ الشػػتات 
كالتخريػػػػػػب كافتعػػػػػػاؿ األزمػػػػػػات كالخبلفػػػػػػات كتكػػػػػػكف النتيجػػػػػػة الحتميػػػػػػة لػػػػػػذلؾ نكبػػػػػػة 

                                                 

 .401ـ، ص 5/1/1966، مف خطاب  الشعبي  2( مجمكعة الخطب، ج44)
 .304س  ، ص( المصدر نف45)
()  بئران ارتكازية حفرها أهالي قمقيمية، استصمحكا بها  39بئران مف أصؿ  12ـ نسؼ اليهكد ليبلن 5/9/1965في

أراضي المدينة مما أغاظ اليهكد. كما أصابكا مكاطنان قضى بنصابت ، كرٌد األردف ببعض الجهكد الدبمكماسية 
 1967أنظر: ازدهار محمد رابي، قمقيمية كحرب حزيراف عاـ  كاالحتجاجية، كقاـ بتعكيض األهالي عف أضرارهـ.

دراسة كثائقية، رسالة ماجستير غير منشكرة، في جامعة النجاح الكطنية، بنشراؼ أ.د.بهجت حسيف صبرم، نابمس، 
 . متكفرة عمى الرابط50، 47، 46، 37ـ، ص ص 2001

 http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-
thesis/qalqilya_and_june_1967_war_documental_study.pdf 

  كانظر أيضان: أحمد الشقيرم، عمى 673(، ص298، )كثيقة رقـ 1966(  الكثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ 46)
ـ، ص 2005طريؽ الهزيمة.. مع الممكؾ كالرؤساء العرب، منتديات الكحدة العربية، الطبعة اإللكتركنية األكلى، 

 http://arab-unity.net/forums/index.phpعمى الرابط: ،  100- 96
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قػػػد عػػػارض الممػػػؾ حسػػػيف كجػػػكد جػػػيش التحريػػػر الفمسػػػطيني إال عبػػػر . ل(47)جديػػػدة."
القػػكات المسػػمحة األردنيػػة. كمػػا عػػارض الممػػؾ حسػػيف العمػػؿ الفػػدائي المنطمػػؽ مػػف 
الضفة الغربية باتجاب األرض المحتمة، كفي معرض حديث  عف تسػمؿ الفػدائييف إلػى 

قبؿ أكانها. كأشار  المنطقة المحتمة دعا إلى عدـ إعطاء العدك مبرران لفرض المعركة
إلى تدارس األمر مف القيػادة العربيػة المكحػدة المنبثقػة عػف مػؤتمرات القمػة, كأصػدر 

( 48)تعميمات كاضحة صريحة "بمنع التسمؿ إلػى المنطقػة المحتمػة فػي هػذب المرحمػة."

كاعتبر تسمؿ "ما يسمكا بالفدائييف" عبر األراضي األردنية إنما هػك لجػر األردف إلػى 
 (  49) حف كقتها بعد ذلؾ لتتـ تصفية األردف.معركة لـ ي
اتضػػح مػػف هػػذا العػػرض لطبيعػػة المجػػاؿ المفتػػكح أمػػاـ قػػكات جػػيش التحريػػر  

الفمسطيني كمنظمة التحريػر الفمسػطينية نفسػها داخػؿ األردف أنػ  كػاف مقتصػران عمػى 
العمػػػؿ مػػػػف خػػػبلؿ أجهػػػػزة الدكلػػػػة فػػػي األردف كمػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػيش العربػػػػي كالقػػػػكات 

لتنظيمات الشعبية التي باشرت الحككمة بتشكيمها, ككمما حاكؿ الفدائيكف المسمحة كا
أك عناصػػػر منظمػػػة التحريػػػر العمػػػؿ المسػػػتقؿ كيكجهػػػكا باتهامػػػات االنشػػػقاؽ كالسػػػعي 
لتفتيػػت كحػػدة األردف شػػعبان كأرضػػان كجيشػػان حتػػى بمغػػت االتهامػػات إلػػى حػػد التراشػػؽ 

 بالخيانة كالعمالة.
 طينية, اتيامات كمياجمات كردكد:األردف كمنظمة التحرير الفمس

كصػػؼ الممػػػؾ حسػػيف جهػػػكد منظمػػة التحريػػػر بالعفكيػػة الضػػػاٌرة، كدعػػا إلػػػى  
الدراسػػػػة كالتخطػػػػيط كالتنظػػػػيـ كالجهػػػػد العسػػػػكرم المكحػػػػد السػػػػتعادة فمسػػػػطيف, كلػػػػيس 

. كجاءت تحذيراتػ  لمنظمػة التحريػر ضػمنية عنػدما (50)االرتجاؿ كالغكغائية كالتهريي
ح بكػػػؿ عزمػػػ  أم محاكلػػػة تسػػػتهدؼ تمزيػػػؽ كحػػػدة الصػػػؼ, تحػػػدث عػػػف أنػػػ : سػػػيكاف

                                                 

. 442، ص 14/6/1966، مف خطاب  في حفؿ خريجي معاهد المعمميف في عجمكف 2( مجمكعة الخطب، ج47)
 ـ.29/6/1966كانظر نفس المعاني جاءت في خطاب   في حفؿ تخريي بالجامعة األردنية في 

 .542، ص25/1/1967ر الشعبي بالقدس في ، مف خطاب  في المؤتم2( مجمكعة الخطب، ج48)
 .551( المصدر نفس ، ص49)
 .400، ص 5/1/1966، مف خطاب  الشعبي في 2( مجمكعة الخطب، ج50)
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ليغمؽ الباب أماـ إمكانيػة تمثيػؿ المنظمػة  ،(51)كطمب تعاكف المكاطنيف ألجؿ الكحدة
لمفمسػػطينييف فػػي الضػػفة الغربيػػة، بػػؿ إنػػ  اعتبػػر أف األردف بضػػفتي  هػػك عقبػػة أمػػاـ 

ة التػي ال يرضػى محاكالت التجزئة كالتقسيـ, كأن  يكـ تزكؿ هذب العقبة ستحؿ الكارث
، كهػدد بقطػع يػد كػؿ مػف تمتػد (52)بها سكل المتخميف عف كاجبػاتهـ القكميػة المقدسػة

، فػي إشػػارة إلػى منظمػػة التحريػػر كالفػدائييف، غيػػر آبػػ  (53)يػدب بسػػكء إلػى هػػذب الكحػػدة
بخيارات الشعب الفمسطيني، الذم اختار تإسيس كيان  الخاص ب  مف أجؿ التحرير 

اب الفاعمػػة إلػػػى تنظيمػػات فدائيػػة تنشػػػد الحريػػة كالخػػػبلص. كاالسػػتقبلؿ، كانضػػمت قػػػك 
األمػػػر الػػػذم يشػػػير إلػػػى حػػػرص الممػػػؾ حسػػػيف عمػػػى كحػػػدة فمسػػػطينية أردنيػػػة تحقػػػؽ 

 مصالح  المكركثة عف جدب الممؾ عبد هللا.
كانتقد الممؾ حسيف قياـ رئيس منظمة التحرير بالخركج عف الخطػة العربيػة 

رع عنهػا كخػٍرؽ ميثػاؽ التضػامف العربػي:" فػكؽ كأيسيس مؤتمرات القمة الثبلث كما تف
مػػا طكقػػكا بػػ  حمبلتهػػـ ضػػد هػػذا البمػػد )األردف( ككيانػػ  كجيشػػ " ككصػػؼ الممػػؾ هػػذب 
الحممػػػػة بإنهػػػػا "لغػػػػة ممجكجػػػػة كلغػػػػط نػػػػازؿ نػػػػإبى أف نسػػػػؼ إليػػػػ  أك نخػػػػكض فيػػػػ "، 
كاعتبر"أن  ليس مف حؽ أية منظمة أف تحاسب أية حككمػة إال مػف خػبلؿ مػؤتمرات 

، كأف الحممة تهػدؼ إلػى ضعضػعة األكضػاع فػي (54)جهزتها المتفرعة عنها"القمة كأ
األردف, كتمزيػػؽ األسػػرة الكاحػػدة )الضػػفتيف( كنسػػؼ التضػػامف العربػػي، كمػػا اعتبرهػػا 

 .(55)خدمة لمصهيكنية كضربة لصميـ المصالح كاآلماؿ العربية
إف انتقػػػػادات الممػػػػؾ حسػػػػيف لمنظمػػػػة التحريػػػػر الفمسػػػػطينية، كردكدب عميهػػػػا،  

كاتهاماتػػ  لهػػا لتحتػػؿ حيػػزان غيػػر قميػػؿ مػػف تصػػريحات  كمقكالتػػ  التػػي تضػػمنتها خطبػػ  
ككممات ، كالتي كاف يتحدث  فيها عػف القضػية الفمسػطينية فػي الفتػرة مػا بعػد مػؤتمر 

                                                 

 .406 -405( المصدر نفس ، ص 51)
 402( المصدر نفس , ص 52)
 443( المصدر نفس , ص 53)
 .400ص ـ، 5/1/1966، مف خطاب  في مؤتمر شعبي كبير في 2( مجمكعة الخطب، ج54)
 ( المصدر نفس  كالصفحة.55)
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, حيػػث سػػبقها بتصػػريح عػػف 1967القمػػة العربػػي األكؿ كحتػػى قيبيػػؿ حػػرب حزيػػراف 
. كلعػػؿ األسػػباب المباشػػرة لهػػذب (56)يػػؽالتعػػاكف مػػع منظمػػة التحريػػر كتمنػػى لهػػا التكف

الحممػػػة األردنيػػػة عمػػػى منظمػػػة التحريػػػر هػػػك مػػػا قامػػػت بػػػ  المنظمػػػة مػػػف حممػػػة ضػػػد 
النظاـ األردني بسبب منع  إياها مف االنطبلؽ بعممياتهػا عبػر األردف دكف التنسػيؽ 
مػػع القػػكات المسػػمحة أك القيػػادة العربيػػة المكحػػدة، ككػػاف هػػذا المنػػع تحسػػبان مػػف جػػر 

ف إلػػى المعركػػة مػػع العػػدك لػػـ يحػػف كقتهػػا بعػػد, كجػػاءت انتقاداتػػ  لممنظمػػة فػػي األرد
 مجاالت كمكاقؼ متعددة كمتنكعة نذكر منها عمى شكؿ نقاط ما يمي:ػ

اعتبػػر أف مػػا تقػػكـ بػػ  المنظمػػة عمػػى السػػاحة األردنيػػة إنمػػا هػػك تفريػػؽ بػػيف  .1
لمحشػػػػد األردف كفمسػػػػطيف كأنػػػػ  تفتيػػػػت لكحػػػػدة مقدسػػػػة باركهػػػػا هللا , كتمزيقػػػػان 

 .(57)القكمي الذم هك منطمؽ معركة الحؽ
أف األردف بػػدأ عممػػ  فػػي تنظػػيـ الصػػفكؼ مػػف أجػػؿ فمسػػطيف قبػػؿ المنظمػػة  .2

 .(58)بسنكات كسنكات
اتهػػـ المنظمػػة بالعبػػث فػػي جهػػكد األردف مػػف حشػػد كتنظػػيـ كتكعيػػة شػػعبية  .3

لكؿ أبناء فمسطيف فنف "األردف بضفتي  هك كطف كؿ فمسطيف كهػك منطمػؽ 
 (59)ف العربية كطميعة جيش  ككيانها."دكلة فمسطي

هػػاجـ "فئػػات تػػدعي العمػػؿ لفمسػػطيف" بػػإف تفريقهػػا لكحػػدة األردف هػػي خيانػػة  .4
كتحقيػػػؽ ألهػػػـ أهػػػداؼ الصػػػهيكنية. "كلػػػذا فػػػنحف مصػػػممكف تصػػػميما أكيػػػدان 
كنهائيػػان عمػػى مقاكمػػة كػػؿ مسػػعى مقنػػع مػػف هػػذا القبيػػؿ بػػنفس الضػػراكة التػػي 

سرائيؿ.  (60) "نقفها تجاب الصهيكنية كال

                                                 

كانكف  –أيار  1967ـ، الكثائؽ األردنية 4/6/1967( المؤتمر الصحفي الذم عقدب الممؾ حسيف في عماف 56)
 .36أكؿ ، ص 

 .365، ص4/10/1965، مف كممت  إثر عكدت  مف مؤتمر القمة العربية الثالث في 2( مجمكعة الخطب، ج57)
 .368( المصدر نفس ، ص 58)
 المصدر نفس  كالصفحة. (59)
 .369( المصدر نفس  ، ص 60)
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اتهػػػـ رئػػػيس المنظمػػػة بالقيػػػاـ بحمػػػبلت إعبلميػػػة طائشػػػة تهػػػدؼ إلػػػى نسػػػؼ  .5
مقررات مؤتمرات القمة, كتمزيؽ كحدة العرب ككشؼ المقررات السػرية ذات 
الطػػابع العسػػكرم, كالتنكػػر لميثػػاؽ التضػػامف العربػػي, بهػػدؼ تصػػفية قضػػية 

تكصؿ فمسطيف كالتنصؿ منها مسئكلياتها كرميها في أيدم متعثرة متهكرة "س
قضػػػػػػية فمسػػػػػػطيف كتكصػػػػػػمنا معهػػػػػػا كنحػػػػػػف بصػػػػػػكرة خاصػػػػػػة إلػػػػػػى الػػػػػػدمار 

  (61)كالتهمكة."
اتهـ بعض األطػراؼ فػي منظمػة التحريػر بالتخريػب كأنهػـ "معػاكؿ هػدـ لمػا  .6

نما لفمسطيف"، كصرح بفقدان  األمؿ في المنظمة كرفض   بنيناب ال ألنفسنا كال
أصػرح بػإف كػؿ أمػؿ لها قائبل: "إن  ليحػز فػي نفسػي كيػؤلمني أشػد األلػـ أف 

حرصػػػنا عمػػػى إبقائػػػ  كلػػػك كػػػاف بصيصػػػان خافتػػػان قػػػد خبػػػا كزاؿ حػػػكؿ إمكػػػاف 
كاعتبػػر (  62)التعامػػؿ مػػع هػػذب المنظمػػة بمضػػمكنها الحػػالي جممػػة كتفصػػيبلن "

أف جيش األردف هك جيش فمسطيف كهك جيش التحريػر, كلػذا "فػبل لػزـك كال 
( 63)هػذا البمػد"ضركرة لخمؽ تشكيبلت جديػدة تابعػة لجهػات تعػيش فػي غيػر 

مؤكدان رفضػ  لمحػاكالت المنظمػة إيجػاد جػيش تحريػر خػاص بهػا يعمػؿ فػي 
 األردف.

ثػػػػر انفصػػػػاـ العبلقػػػػة بػػػػيف األردف كالمنظمػػػػة، خاصػػػػة بعػػػػد أحػػػػداث قريػػػػة  .7 كال
التػػػػػي تعرَّضػػػػػت لعػػػػػدكاف صػػػػػهيكني كبيػػػػػر صػػػػػباح  ()السػػػػػمكع فػػػػػي الخميػػػػػؿ

                                                 

 .404، ص 5/1/1966، مف خطاب  في مؤتمر شعبي في 2( مجمكعة الخطب، ج61)
 .440، ص14/6/1966، مف خطاب  في احتفاؿ تخريي معاهد المعمميف بعجمكف في 2( مجمكعة الخطب، ج62)
 .452، ص 21/6/1966نابمس كالزرقاء بديكان  في ، مف كممت  في جمكع العائديف كأهالي 2مجمكعة الخطب، ج( 63)
()  كـ إلى الجنكب مف مدينة الخميؿ .. كاف عدد سكانها عاـ 14السمكع قرية عربية فمسطينية، تقع عمى بعد

االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى القرية كعمى قرية "رافات"  ـ أغارت قكات13/11/1966شخصان، كفي  3103ـ 1961
طائرة، لمدة  12مصفحة نصؼ مجنزرة، ك 80كأكثر مف دبابة، 80ـ العدك في هذب الغارة كاستخد المجاكرة لها،

العزؿ، ككاف مف بيف  جريحان، مف المدنييف الفمسطينييف 134شهيدان ك 18ساعات، كبم  عدد ضحاياها  أربع
صابة  6الشهداء  ( ككخان مبنيان 15منزالن ك) "125 " ، كقد نسفت قكات االحتبلؿ11مف العسكرييف األردنييف كال

، ككرشة ميكانيكية، كما أصيب مسجد السمكع بإضرار.  بالحجارة ، كعيادة طبية، كمدرسة مؤلفة مف ست غرؼ
: كمكقع ؛http://www.palestinapedia.net أنظر: المكسكعة الفمسطينية عمى الرابط: 

http://riaaya.org/index_files/alerhab 
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لتسػػػميح، ـ، كالتظػػػاهرات التػػػي أعقبتهػػػا كطالبػػػت بالتػػػدريب كا13/11/1966
فإغمؽ الممؾ مكاتب المنظمػة فػي األردف كطػرد رئيسػها، ككجػ  اتهامػ  لهػا: 
"كلقد كانت منظمة التحريػر الفمسػطينية مػف المؤسسػات التػي باركهػا األردف 
كبػػذؿ جهػػدان خاصػػان لقيامهػػا, لكػػف مػػا يػػدعك إلػػى األسػػؼ أف تنحػػرؼ قيادتهػػا 

ألردف خاصة هدفان عف ميثاقها كأف تزج بها في غمرة الخبلفات كأف يككف ا
بػػػة مػػػف ًقبىػػػؿ قيادتهػػػا، األمػػػر الػػػذم حػػػث مجمسػػػكـ  لحمػػػبلت تحريضػػػية مخرًٌ
المػػكقر )مجمػػس األمػػة( عمػػى اتخػػاذ قػػرارب اإلجمػػاعي بػػنعبلف انحػػراؼ تمػػؾ 

كاعتبػػػر الغػػػارة اإلسػػػرائيمية عمػػػى قريػػػة السػػػمكع بإنهػػػا محاكلػػػة (   64) القيػػػادة."
ف" ك"أنهػا حممػػة ترمػي إلػػى لمتظػاهر بإنهػا مكجهػػة ضػد "مػا يسػػمكن  بالفػدائيي

جر قكاتنا إلى معركة مفتعمة مصطنعة تسند العػدك فيهػا .. قػكل الماركسػية 
المفتعمة في بعض األقطار الشقيقة كقكل الطابكر الخامس مػف بنػي قكمنػا, 
كفػػي طميعتػػ  منظمػػة التحريػػر بقيادتهػػا المعركفػػة بعػػد أف تمبسػػت بالجريمػػة, 

ة)االسػػػتعمار كالماركسػػػية( كهػػػدؼ جريمػػػة عمالتهػػػا لكػػػؿ تمػػػؾ القػػػكل مجتمع
الجميػػػػع زعزعػػػػة الثقػػػػة بكيػػػػاف هػػػػذا البمػػػػد المػػػػرابط كطعػػػػف كحدتػػػػ  كتقػػػػكيض 

ضعاؼ قكات  الباسمة ". لػـ يكػف فػي كسػع الممػؾ الػدفاع عػف   (65)استقرارب كال
تقصػػيرب فػػي حمايػػة أهػػالي الضػػفة الغربيػػة مػػف العػػدكاف اإلسػػرائيمي المتكػػرر 

 نظمة التحرير كالعمؿ الفدائي.كالمحتمؿ، إال بتحميؿ المسئكلية لم
انتقػػػد الممػػػؾ حسػػػيف تمسػػػؾ العػػػامميف لمقضػػػية الفمسػػػطينية مػػػف الفمسػػػطينييف  .8

بالحػػػػػػػدكد المصػػػػػػػطنعة كالتػػػػػػػي حػػػػػػػددها االسػػػػػػػتعمار البريطػػػػػػػاني لفمسػػػػػػػطيف, 
كاسػػػػتعرض مكقػػػػؼ حسػػػػيف بػػػػف عمػػػػي الػػػػذم أرادهػػػػا بػػػػبلدان عربيػػػػة كاحػػػػدة ال 

غػػػػػػػائيتهـ تفصػػػػػػػمها حػػػػػػػدكد اسػػػػػػػتعمارية مصػػػػػػػطنعة, ككصػػػػػػػؼ تهػػػػػػػاكنهـ كغك 
كأطمػػػاعهـ ضػػػمف الخطػػػكط المصػػػطنعة " التػػػي تحكلػػػت حػػػدكدان تحرصػػػكف 

                                                 

 .510، ص  1/12/1966العرش في الدكرة الرابعة لمجمس األمة في ، مف خطاب 2( مجمكعة الخطب، ج64)
 .531.، ص11/12/1966، مف كممت  في حفم  تخريي دكرة المرشحيف في 2( مجمكعة الخطب، ج65)
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عميهػػا بمثػػؿ مػػا لػػػـ يحمػػـ بػػ  كاضػػػعكا الخطػػكط "، كاعتبرهـ)خاصػػة منظمػػػة 
جػاء ( 66)التحرير( ارتجالييف معركفيف بسكء التقدير كاإلعراض عف النصػح"

ذلػػػػػؾ فػػػػػي معػػػػػرض انتقػػػػػادب لحػػػػػرص المنظمػػػػػة عمػػػػػى اسػػػػػتعادة كػػػػػؿ األرض 
، كالتي مػف ضػمنها الضػفة الغربيػة التػي غػدت جػزءان مػف األردف الفمسطينية

 ـ. 1949منذ ضمها في عاـ 
اتهػػـ المنظمػػات الفمسػػطينية بػػالكقكع تحػػت سػػيطرة مخػػابرات عربيػػة لتحكيمهػػا  .9

ػرىب مثػاالن  عف االستعداد لمعركة الثإر إلى أعماؿ التخريب فػي األردف, كضى
ضػػاء الجهػػاز النضػػالي عمػػى تمػػؾ المنظمػػات." أنػػ  جػػرل كيجػػرم تػػدريب أع

عمػى أعمػاؿ التخريػب كاالغتيػاالت فػي بعػض  )*(في حركة القػكمييف العػرب
األقطػػار العربيػػة, كبشػػكؿ خػػاص فػػػي الجمهكريػػة العربيػػة المتحػػدة مػػف قبػػػؿ 

 (67)أشخاص مختصيف كأجهزة مختصة "
مٍنػػع الفػػدائييف مػػف المػػركر عبػػر األراضػػي األردنيػػة لتنفيػػذ "عمميػػات تافهػػة"  .10

المحتمػػة, كجػػاء هػػذا القػػرار ضػػمف تعميمػػات القيػػادة المكحػػدة  داخػػؿ المنطقػػة
"فػػػػي منػػػػع أعمػػػػاؿ الفػػػػدائييف , ذلػػػػؾ أف الفػػػػدائي يجػػػػب أف يكػػػػكف أقػػػػدر مػػػػف 
الجندم العادم مف حيث التجهيز كالتدريب كلكف أعمالهـ داخؿ إسرائيؿ لـ 
تتجاكز تفجير ماسكرة صغيرة أك ضرب جدار عادم، كهذب شجبها الزعماء 

القمػػة، كاألردف لػـ يكػف مكقفػػ  مػف الفػدائييف منفػػردان بػؿ معظػػـ فػي مػؤتمرات 

                                                 

 .523، ص 2/12/1966، مف كممت  باإلذاعة األردنية في 2( مجمكعة الخطب، ج66)
، كتمكنت مف جذب أعداد كبيرة 1951كمييف العرب عاـ أسس جكرج حبش كهاني الهندم مع آخريف حركة الق )*(

إلى سكريا كاألردف. أقامت الحركة عبلقة كطيدة مع الرئيس عبد  1953مف الفمسطينييف في لبناف، ثـ انطمقت عاـ 
. نظرت الحركة لؤلردف باعتبارب قاعدة متقدمة في تحرير فمسطيف. كأدل فشؿ كحدة مصر 1954الناصر منذ عاـ 

بعد أف كانت متعمقة بالكحدة  1964ف تتج  الحركة نحك التكجهات التقدمية الماركسية المينينية منذ عاـ كسكريا أل
( ص 1985، 4)بيركت: مؤسسة األبحاث العربية، طحركة القكمييف العرب، العربية. انظر: باسؿ الكبيسي، 

 .89، 87، 77، 76، 73، 71، 68ص
 .552، ص25/1/1967تمر الشعبي الكبير بالقدس في ، مف خطاب  في المؤ 2( مجمكعة الخطب، ج67)
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الػدكؿ العربيػة تمنػع الفػدائييف مػف المػركر عبػر أراضػيها لهػذب القػرارات التػػي 
             (68) لـ يصدر عف القيادة حتى اآلف ما يمغيها"

لقد كاف الممؾ حسيف حريصان عمػى الكحػدة بػيف الضػفتيف، كيػرفض التجزئػة 
كجػػػاءت منظمػػػة التحريػػػر لتنازعػػػ  سػػػيادت  فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، كتطالػػػب كالتقسػػػيـ، 

بفمسػػطيف لمفمسػػطينييف بػػدعـ مػػف بعػػض األنظمػػة األخػػرل مثػػؿ مصػػر. فبػػدأ صػػراعه 
خفػػػػيه حينػػػػان، كعمنػػػػيه حينػػػػان آخػػػػر، بػػػػيف األردف كمنظمػػػػة التحريػػػػر بمػػػػ  حػػػػد التراشػػػػؽ 

بان عمى القضػية باالتهامات كالطعف في اإلخبلص كالكطنية، األمر الذم انعكس سم
الفمسػػطينية. كيسػػتدعي هػػذا المكقػػؼ األردنػػي تسػػاؤالن عػػف جديػػة األردف فػػي تحريػػر 

 فمسطيف، كعف مستقبؿ الضفة الغربية في حاؿ تحررت فمسطيف.

 المطمب الثالث: المساعي األردنية عمى الساحة العربية لمقضية الفمسطينية:
 أكالن : العمؿ العربي المشترؾ مف أجؿ فمسطيف:

، شػػػارؾ األردف فيهػػػا ()قػػػد التقػػػى العػػػرب فػػػي ثػػػبلث مػػػؤتمرات قمػػػة عربيػػػةل 
بشػػػكؿ فعػػػاؿ، كقػػػد اعتبػػػر مشػػػاركت  فيهػػػا تجػػػاكزان لمخبلفػػػات بػػػيف األشػػػقاء فػػػي سػػػبيؿ 

، (69)معالجػػػة القضػػػية القكميػػػة األكلػػػى )فمسػػػطيف(, كقضػػػية "نهرنػػػا العربػػػي المقػػػدس"
كيػػؿ مياهػػ  إلػػى النقػػب كالػػذم انعقػػدت القمػػة األكلػػى لمنظػػر فػػي مسػػاعي إسػػرائيؿ لتح

المحتػؿ. كدعػا المجتمعػيف فػي المػؤتمر األكؿ إلػى تكحيػد القػكات العربيػة تحػت رايػػة 
كاحػػػدة هػػػدفها األكؿ فمسػػػطيف، قػػػائبلن: "دعػػػكة القػػػادة العػػػرب فػػػي لقػػػائهـ المرتقػػػب, أف 

                                                 

 .557، ص2/2/1967، مف كممت  في الرعايا األردنييف بالككيت في 2( مجمكعة الخطب، ج68)
()  ـ. 9/11/1964 - 5ـ. كالثاني في اإلسكندرية 17/1/1964 - 13مؤتمر القمة العربي األكؿ في القاهرة

ـ. لممزيد أنظر مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء:  17/9/1965 - 13كالثالث في الدار البيضاء 
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title/GamaKema/ 

، مف كممت  عند سفرب لمقاهرة لبلشتراؾ في مؤتمر القمة العربي األكؿ في 2( مجمكعة الخطب، ج69)
 .242، ص 12/1/1964
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يتخػػػذكا لػػػدكلهـ, أك لقػػػكاتهـ المسػػػمحة رايػػػة "عربيػػػة" مكحػػػدة, ال يعنينػػػي منهػػػا إال أف 
  (70) بها فمسطيننا الجريحة."تتمثؿ في قم

كفػػػي مػػػؤتمر القمػػػة العربػػػي الثػػػاني دعػػػا الممػػػؾ حسػػػيف إلػػػى تطػػػكير العمػػػؿ  
"كاإلحسػػاس بحقيقػػة الكاجػػب المقػػدس الممقػػى عمػػى عكاتقنػػا كالػػذم يشػػدنا إلػػى كحػػدة 

، فقد رأل الممؾ حسيف أف األمة انتقمت بمقررات مؤتمرم القمة (71) متماسكة كاعية"
كحػػد الهػػادؼ, كتعاهػػد الزعمػػاء العػػرب عمػػى الكحػػدة كمكاجهػػة إلػػى مرحمػػة العمػػؿ الم

األحػػػػػداث بهػػػػػا، كمػػػػػا كػػػػػاف إلسػػػػػرائيؿ أف تنتصػػػػػر كتسػػػػػتقر فػػػػػي فمسػػػػػطيف إال بفرقػػػػػة 
كدعػػػػا أيضػػػػان إلػػػػى مػػػػؤتمرات جديػػػػدة السػػػػتكماؿ "مخططاتنػػػػا السياسػػػػية  (72)العػػػػرب.

 (   73) كالعسكرية " الستعادة فمسطيف.
ربيػة مكحػدة، لتعمػؿ بتخطػيط عربػي كقد انبثقت عف مؤتمرات القمة قيػادة ع

كاحػػػد مػػػف أجػػػؿ االسػػػتعداد لمعركػػػة الثػػػإر. كخشػػػية انفػػػراد منظمػػػة التحريػػػر كفصػػػائؿ 
العمػػؿ الفػػدائي فػػي العمػػؿ لتحريػػر فمسػػطيف بعيػػدان عػػف القيػػادة العربيػػة المكحػػدة، دعػػا 
الممػػؾ حسػػيف إلػػى المزيػػد مػػف "االلتفػػاؼ العربػػي حػػكؿ الخطػػة الجماعيػػة, كمزيػػدان مػػف 

الكثيؽ لحمايػة كتعزيػز منجػزات المػؤتمرات السػابقة كخاصػة فػي مجػاؿ دعػـ  التعاكف
، كطالػب (74)القيادة العربية المكحدة كتنفيػذ مخطػط البنػاء الفعػاؿ لقػكة الػردع العربػي"

"بجعػػػػؿ القيػػػػادة العربيػػػػة المكحػػػػدة مكضػػػػع األمػػػػؿ كالثقػػػػة فػػػػي رسػػػػـ الخطػػػػة كتكقيػػػػت 
قهػػػػا ىفػػػي إشػػػػارة إلػػػى العمػػػػؿ اعتبػػػػار أف كػػػؿ عمػػػػؿ خػػػارج عػػػف نطا عمػػػى( 75)التنفيػػػذ"

                       (          76)الفدائي[ إنما يضعؼ خطة الحشد كيعجؿ بمعركة لـ يحف كقتها
                                                 

 ( المصدر نفس  كالصفحة.70)
، ص ص 5/9/1964ممت  في افتتاح مؤتمر القمة الثاني باإلسكندرية في ، مف ك2( مجمكعة الخطب، ج71)

267- 268. 
 .297، ص 1/1/1965، مف خطاب  في 2( مجمكعة الخطب، ج72)
 .334، ص 15/5/1965، مف خطاب  في ذكرم 2( مجمكعة الخطب، ج73)
 .373، ص 28/10/1965، مف خطاب العرش في 2( مجمكعة الخطب، ج74)
 .433، ص 25/5/1966، مف خطاب  بافتتاح العمؿ بسد المحنية في 2ج ( مجمكعة الخطب،75)
 .557، ص 2/2/1967، مف كممت  في الرعايا األردنييف بالككيت 2( مجمكعة الخطب، ج76)
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لػػػذلؾ فقػػػد قػػػررت القيػػػادة العربيػػػة المكحػػػدة منػػػع الفػػػدائييف مػػػف ممارسػػػة أم  
أعمػػػاؿ فدائيػػػة عبػػػر أراضػػػي عربيػػػة, ألنهػػػا رأت أف تػػػدريبهـ كتجهيػػػزهـ غيػػػر كػػػافي، 

ف بإعماؿ تافهػة تسػتحؽ االسػتنكار كالشػجب, كاتكػإ األردف عمػى تمػؾ الرؤيػة كيقكمك 
 في منع  الفدائييف مف المركر عبر أراضي .

كهكذا أظهرت خطابات الممؾ حسيف أن  كاف مع التضػامف كالعمػؿ العربػي  
المشػػترؾ كالتخطػػيط المكحػػد مػػف أجػػؿ اسػػتعادة الػػكطف السػػميب عنػػدما ال ييمزمػػ  ذلػػؾ 

مكقػػؼ ال يريػػدب, كيػػرفض أم خػػركج عمػػى التخطػػيط الجمػػاعي عبػػر بػػإم إجػػراء أك 
القيػػادة العربيػػة المكحػػدة, سػػكاء مػػف الفػػدائييف الفمسػػطينييف أك زعمػػاء عػػرب إلػػى أف 

 تستكفي األمة استعداداتها, خشية اشتعاؿ المعركة قبؿ استكماؿ االستعداد لها. 
 ثانيان: الحشد األردني العربي لمعركة التحرير:

ؾ حسيف مقررات القمـ العربية التي تؤكد عمى أهمية حشد كؿ جهد أيد المم 
. كاعتقػػد "أف تجمػػع كافػػة القػػكل ككػػؿ فئػػات (77)عربػػي مػػف أجػػؿ دعػػـ خطػػة فمسػػطيف

الشػعب فػػي حركػػة الحشػد كالبنػػاء, هػػك كاجػب قػػكمي حتمػػي, كأف كػؿ تشػػتيت لمقػػكل، 
القػػػكمي ككػػػؿ دعػػػكة لتحطػػػيـ كحػػػدة الشػػػعب كتجزيػػػو أبنائػػػ  مػػػف شػػػإنها بعثػػػرة الجهػػػد 

كرأل أف هػػذا الحشػػد ( 78)كعرقمػػة الحشػػد الػػكطني, ال يسػػتفيد مػػف ذلػػؾ غيػػر أعػػدائنا"
جػػراء  الػػكطني يتمثػػؿ فػػي قػػرارات الحككمػػة األردنيػػة بزيػػادة كفػػاءة القػػكات المسػػمحة كال
التنظيمػػػات كالترتيبػػػات البلزمػػػة فيهػػػا ألجػػػؿ المزيػػػد مػػػف الكفػػػاءة, فضػػػبلن عػػػف عمػػػؿ 

  ( 79)كسندان لمقكات المسمحة في الضفتيف. تنظيمات شعبية تككف رصيدان كدعمان 
كأكعػػز الممػػؾ إلػػى رئػػيس الػػكزراء بترتيبػػات كتنظيمػػات فػػي القػػكات المسػػمحة  

لتحقيػػؽ المزيػػد مػػف "الكفػػاءة كالقػػدرة عمػػى مسػػتكل القفػػزة العظيمػػة التػػي أعػػددنا كنعػػد 

                                                 

  ككممت  لمطمبة العرب بإمريكا في 334، ص  15/5/1965، مف خطاب  في مناسبة 2( مجمكعة الخطب، ج77)
 .352ص . 1/9/1965مؤتمرهـ العاـ في 

 .335، ص 15/5/1965، مف خطاب   في 2( مجمكعة الخطب، ج78)
 ( المصدر نفس  كالصفحة.79)
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كنػػػادل بضػػػركرة تحقيػػػؽ مركػػػز القػػػكة كالحشػػػد فػػػي األردف "باعتبػػػارب المكقػػػع  (80)لهػػػا".
الطبيعػػي لمحشػػد ألسػػباب عسػػكرية كبشػػرية كجغرافيػػة كنفسػػية"، كقطػػع أشػػكاطان بعيػػدة 
فػػػي إحػػػراز مركػػػز القػػػكة كػػػاف أهمػػػ  إيجػػػاد قػػػكات مسػػػمحة قكيػػػة فػػػي عػػػدتها كعػػػددها 

ـ كسػػػػرعة احػػػػتبلؿ 1967كقػػػػد أثبتػػػػت كقػػػػائع حػػػػرب عػػػػاـ  (81)كتػػػػدريبها كمعنكياتهػػػػا.
 ية.الضفة الغربية إلى عدـ جاهزية القكات المسمحة األردن

كقػد رحػػب الممػػؾ حسػػيف "فػػي أكثػػر مػػف مناسػػبة بػػدخكؿ قػػكات عربيػػة سػػكرية 
كعراقيػػػة كسػػػعكدية .. باعتبػػػارب مركػػػز الحشػػػد العربػػػي كالمنطمػػػؽ القػػػكمي, كباعتبػػػارب 
المنطقة االستراتيجية الحساسة التػي تقػكـ فػي مكاجهػة األعػداء, غيػر أف دخػكؿ أيػة 

القيػػػػادة المكحػػػػدة كفػػػػي الكقػػػػت  قػػػػكات هػػػػك أمػػػػر تقػػػػررب الخطػػػػة العربيػػػػة التػػػػي تتكالهػػػػا
فكاف هذا ترحيب مشركط بشرطيف: اعتماد القيادة العربية  (82) المناسب دكف سكاب."

المكحػػػدة، كتحديػػػدب هػػػك لمكقػػػت المناسػػػب. األمػػػر الػػػذم يسػػػمح لػػػ  بتجنػػػب مثػػػؿ هػػػذا 
 الحشد بدكاعي التكقيت غير المناسب.

العربيػػػة  كدعػػػا الممػػػؾ حسػػػيف إلػػػى تنسػػػيؽ الجهػػػكد فػػػي شػػػتى مرافػػػؽ الحيػػػاة
كأف معركػػػة ( 83)باعتبػػػارب مػػػف ضػػػمف حشػػػد القػػػكل السػػػتعادة الحػػػؽ العربػػػي السػػػميب

الحسػػػـ" رهينػػػة بنيقػػػاؼ المعػػػارؾ الجانبيػػػة العربيػػػة" ألنهػػػا تقػػػؼ حػػػائبلن دكف التركيػػػز 
كالحشد لقضػية فمسػطيف, لػذا فهػك يسػعى لحشػد طاقػات األمػة كتكجيههػا ضػد العػدك 

 طيف تحتاج إلى:في كافة المياديف، كاعتبر أف قضية فمس
 تحقيؽ أكلكياتها فعبلن كليس قكالن . –1
  (84) تركيز الجهد العربي كالطاقات العربية لها. -2

                                                 

 ( المصدر نفس  كالصفحة.80)
 .353، ص 1/9/1965، مف كممت  في 2( مجمكعة الخطب، ج81)
 .370، ص 4/10/1965، مف كممت  إثر عكدت  مف مؤتمر القمة الثالث في 2( مجمكعة الخطب، ج82)
 .415، ص 1/4/1966، مف كممت  في مؤتمر الصيدلي العربي بالقدس في 2الخطب، ج( مجمكعة 83)
، ص 15/5/1966، مف كممت  أماـ اتحاد الطمبة العرب بننجمترا حكؿ فمسطيف في 2( مجمكعة الخطب، ج84)

425. 
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كعمػػى الػػرغـ مػػف إقػػرار الممػػؾ حسػػيف بػػدعكة القيػػادة العربيػػة المكحػػدة لمػػدكؿ  
العربية بنمداد األردف بقكات كافية لخكض المعركة مع األعداء مػف طػائرات كقػكات 

كبتقػػػػديمها ( 85)نػػػػ  اتهػػػػـ تمػػػػؾ الػػػػدكؿ العربيػػػػة باالنشػػػػغاؿ عػػػػف فمسػػػػطيفأرضػػػػية, إال إ
، كليس لتحقيؽ النصر، كلذلؾ رفض دخكؿ (86)مساعدات محدكدة فقط لسد النقص

قػػكات عربيػػة غيػػر كافيػػة إلػػى األردف لخػػكض معركػػة التحريػػر، خاصػػة كأف اليهػػكد 
ممػؾ حسػيف أف حذركا األردف بالهجـك عمي  إذا ما دخمت قكات عربية إليػ . كقػرر ال

. كمػػا لػػـ تػػدخؿ قػػكات عربيػػة ( 87)% 100األردف لػػف يػػدخؿ الحػػرب إال إذا ضػػمنها
إلػػى األردف فمػػف يكػػكف أرض الحشػػد، كال قػػادران عمػػى صػػد أم هجػػكـ إسػػرائيمي غيػػر 

 متكافو.
مػػف هنػػا تبػػيف أف الػػدكؿ العربيػػة لػػػـ تركػػز جهكدهػػا لمحشػػد القػػكمي لمعركػػػة 

كفػػي الكقػػت الػػذم كػػاف األردف يطمػػب العػػكف  التحريػػر ال فػػي األردف كال فػػي سػػكاها,
مف الدكؿ العربيػة كانػت مصػر منهمكػة فػي حػرب الػيمف التػي خسػرت فيهػا الكثيػر, 
كبدؿ أف يتمقػى العػكف المػالي كالعسػكرم كالمعنػكم فقػد تمقػى االتهامػات كالشػائعات. 
كمػػػا رفػػػض األردف التعػػػاكف مػػػع فصػػػائؿ العمػػػؿ الفػػػدائي الفمسػػػطينية، كمػػػع منظمػػػة 

ر، كخمػػػؽ أجػػػكاء غيػػػر مكاتيػػػة لتحقيػػػؽ الكحػػػدة أك النصػػػر. ككػػػاف طبيعيػػػان أف التحريػػػ
 .1967تككف النتيجة هي هزيمة حزيراف 

 ثالثان : فمسطيف قضية مصير لمعرب جميعان كليا األكلكية:
اعتبػػر الممػػؾ حسػػيف فمسػػطيف طميعػػة قضػػايا العػػرب القكميػػة كأنهػػا " قضػػية  

ى "كجكب إعطاء األكلكية المطمقة لقضية كدعا إل (88) المصير كم  كالكجكد برمت ."
فمسطيف ككضعها فكؽ الخبلفات العربية". كرغـ تإكيد مؤتمرم القمة العربيتيف عمى 

                                                 

 .525، ص 2/12/1966، مف كممت  باإلذاعة األردنية في 2( مجمكعة الخطب، ج85)
 .542، ص  25/1/1967، مف خطاب  الشعبي بالقدس 2( مجمكعة الخطب، ج86)
 .548 -547( المصدر نفس ، ص ص 87)
، ص 14/2/1964، مف كممت  )رسالت ( لؤلمتيف العربية كاإلسبلمية في عيد الفطر 2( مجمكعة الخطب، ج88)

247. 
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هػذا المبػػدأ، إال أف الكاقػع السياسػػي الػذم يحيػػاب العػرب يضػػعؼ مػف فعاليػػة األكلكيػػة 
كمسػاعي   التي اتفؽ عميها كتيبعًثر الجهػد العربػي, لػذا فقػد اسػتعد األردف لبػذؿ جهػدب

فػي ( 89) لمتغمب عمى الخبلفػات الجانبيػة بػيف العػرب كالتركيػز عمػى قضػية فمسػطيف.
الكقت الػذم لػـ يػتمكف فيػ  مػف التغمػب عمػى اإلشػكاالت بينػ  كبػيف منظمػة التحريػر 

 الفمسطينية.
لقػػػػد ناشػػػػد الممػػػػؾ حسػػػػيف األشػػػػقاء العػػػػرب "أف يهبػػػػكا خفافػػػػان كثقػػػػاالن, ليزيمػػػػكا أسػػػػباب 

كيقفكا صفان كاحدان, ممتزميف معان بتكفير المناخ الصػالح لمتضػامف  الخبلفات الجانبية
العربي كتنفيذ مقررات القمة نصان كركحان, عمى ضكء ما تـ التكصػؿ إليػ  مػف تكافػؽ 
عمػػػى كجػػػكب إعطػػػاء األكلكيػػػة المطمقػػػة لقضػػػية فمسػػػطيف ككضػػػعها فػػػكؽ الخبلفػػػات 

كني ال يحتػػػؿ تسػػػكيفان الجانبيػػػة  كقطػػػع دابػػػر التخػػػالؼ كالتنابػػػذ. ألف الخطػػػر الصػػػهي
كتإجيبلن" كحذرهـ مف عاقبة الخبلؼ بحدكث نكبة جديػدة كتمنػى أف يتبلشػى العػرب 

 (90) تمؾ األخطار في القمة العربية الرابعة.
 رابعان: العمؿ العربي السمبي:

انتقػػػػػد الممػػػػػؾ حسػػػػػيف المسػػػػػار المعػػػػػاكس لمقػػػػػررات مػػػػػؤتمرات القمػػػػػة كضػػػػػد  
فمسػػطيف. كلعػػؿ الحػػديث يتركػػز عػػف دكر المصػػمحة العربيػػة كبالتحديػػد ضػػد قضػػية 

مصػػػػر بالدرجػػػػة األكلػػػػى ثػػػػـ منظمػػػػة التحريػػػػر الفمسػػػػطينية بالدرجػػػػة الثانيػػػػة, كانتقػػػػد 
الشػػػائعات كاالتهامػػػات التػػػي يحطمػػػكف بهػػػا المعنكيػػػات األردنيػػػة، كاتهامػػػاتهـ لقيػػػادة 

إلسػػرائيؿ, فاسػػتنكر عمػػيهـ محػػاكالتهـ  )*(األردف كقيػػادة جيشػػ  أنهػػـ سػػممكا المطػػركف
  (91)شكيؾ في صدؽ جهاد هذا البمد كاعتبرهـ أعداء هذا البمدالت

                                                 

 .354، ص 1/9/1965، مف كممت  لمطمبة العرب بالكاليات المتحدة في 2( مجمكعة الخطب، ج89)
 .433، ص 25/5/1966، مف خطاب  في 2( مجمكعة الخطب، ج90)

 منطقة إلى الجنكب الغربي مف القدس. )*(
 .403، ص 5/1/1966، مف خطاب  في مؤتمر شعبي في 2( مجمكعة الخطب، ج91)
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ها( تراميهػػػػا فػػػػي أحضػػػػاف   كاسػػػػتنكر الممػػػػؾ عمػػػػى بعػػػػض األنظمػػػػة )لػػػػـ يسػػػػمًٌ
الشػػيكعية عمػػى حسػػاب مسػػتقبؿ األمػػة كمصػػيرها كأف شػػحذها لمسػػبلح الشػػيكعي لػػف 

رادتنػا كلػف  ينصر العرب كاعتبػر ذلػؾ تػدخبلن شػيكعيان يتسػمؿ إلػى طاقاتنػا كمنطقتنػا كال
. كمػػا اسػػتنكر عمػػى "الغكغػػائييف" مقػػكلتهـ بػػإف " القضػػية الفمسػػطينية (92) يفيػػدنا شػػيئان 

هػػي قضػػية فمسػػطينية فاترككهػػا لمفمسػػطينييف"، كاتهمهػػـ بالبلمبػػاالة بضػػياع القضػػية 
 (93) المقدسة.
كقد استعرض الممؾ حسيف أفكار كنكايا "الغكغػائييف" الػذيف يريػدكف لػؤلردف  

ـ يكمهـ الذم يعيشكف فيػ  كال تهمهػـ مخططػات األردف الطكيمػة الزكاؿ: بإنهـ يهمه
الجسػػػاـ، فػػػبل يهمهػػػـ قضػػػية فمسػػػطيف. كأنهػػػـ لػػػـ يسػػػتجيبكا لمقيػػػادة العربيػػػة المكحػػػدة 
كيرسػػمكا دعمػػان عسػػكريان لػػؤلردف بػػؿ أرسػػمكا قػػكات ال تكػػاد تػػدافع عػػف نفسػػها ليخػػكض 

التحمػػػػؿ مػػػػف  األردف المعركػػػػة فيضػػػػيع فيهػػػػا كمػػػػا ضػػػػاعت فمسػػػػطيف. كسػػػػارعكا إلػػػػى
التزاماتهـ في مؤتمرات القمة بحكػـ أف الخطػر بعيػد عػنهـ, كأف تمػؾ الػدكؿ كخاصػة 
ذات الطػابع الثػػكرم االشػػتراكي تخففػػت مػػف التزاماتهػػا تجػػاب األردف ليصػػبح الضػػحية 
الثانيػػة بعػػد فمسػػطيف كدربػػكا الفػػدائييف الفمسػػطينييف كأرسػػمكهـ بعمميػػاتهـ عبػػر األردف 

ككػػاف هػػذا جػػزءان مػػف الحػػػرب ( 94) د لهػػا بعػػد ليضػػيع فيهػػا.ليجػػركب لمعركػػة لػػـ يسػػتع
الخفية بيف النظاـ السكرم الذم يرل نفسػ  تقػدميان فػي مكاجهػة نظػاـ ممكػي "رجعػي" 
في األردف. كقد كصؼ الممؾ "الحكـ القائـ في سكريا" بػ "أكلئػؾ الػذيف يتخػذكف مػف 

سػػيمة يمػػدكف بهػػا األزمػػات فػػي دمشػػؽ، سػػتاران يجهػػدكف لبمػػكغ أهػػدافهـ مػػف كرائػػ ، كك 
أجؿ حكمهـ الداني، كعمرب القصير"، كقد اتهـ األردف النظاـ السكرم بتدبير حادث 

                                                 

 .444 -443، ص ص  25/5/1966، مف خطاب  في 2( مجمكعة الخطب، ج92)
 .524- 523، ص ص2/12/1966ألردنية في ، مف كممت  باإلذاعة ا2( مجمكعة الخطب، ج93)
 .527-525( المصدر نفس  ، ص ص 94)
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، فػػػي الكقػػػت الػػػذم كػػػاف يتإهػػػب 21/5/1967تفجيػػػر فػػػي مركػػػز حػػػدكد الرمثػػػا فػػػي 
 . (95)ـ7/4/1967لمدفاع عف سكريا ضد العدك المشترؾ بعد أف استهدفها في 

ة التػػػػػي تػػػػػداعت إلػػػػػى "الصػػػػػمح أك كمػػػػػا انتقػػػػػد الممػػػػػؾ مكاقػػػػػؼ الػػػػػدكؿ الشػػػػػقيق 
المفاكضػػػػػة أك المسػػػػػاكمة إلػػػػػى آخػػػػػر تمػػػػػؾ االنحرافػػػػػات الراميػػػػػة إلػػػػػى قبػػػػػكؿ الكاقػػػػػع 

ـ التػي دعػا 1965فػي عػاـ  ()كذلؾ ردان عمى مبػادرة الحبيػب بكرقيبػة (96)البغيض".
ػػذ كطالػػب". كأشػػار الممػػؾ حسػػيف إلػػى أف  فيهػػا لمكاقعيػػة السياسػػية، كاتبػػاع سياسػػة "خي

ر هك "سبب تػردم أكضػاع االسػتعداد لممعركػة. كلعػؿ مكقػؼ عبػد جماؿ عبد الناص
الناصر ردة فعؿ لمكقفنا مف حمؼ بغداد، كالحقيقػة أف مكقفنػا مػف حمػؼ بغػداد كػاف 
بهػػػدؼ تعريػػػب الجػػػيش كتحريػػػر بمػػػدنا, كتمػػػت المصػػػالحة فػػػي المػػػؤتمر األكؿ سػػػنة 

ي الػيمف كاستعد العرب لدعمنا لكف مساعدتهـ كانػت محػدكدة, ثػـ انشػغمكا فػ 1964
  .(97)بدؿ فمسطيف

كأشػػار الممػػؾ حسػػيف إلػػى محػػاكالت خارجيػػة لمتػػإثير عمػػى النظػػاـ األردنػػي, 
كخاصة مف قبؿ مخابرات الجمهكرية العربية المتحػدة لقمػب نظػاـ الحكػـ فػي األردف 

ـ[ كلكػػف بعػػد مػػؤتمر قمػػة الػػدار البيضػػاء قامػػت عمػػى األردف كنظامػػ  1957ىعػػاـ 
بية كخاصة مف القاهرة, ككانت تقصد تفتيت كحػدة حمم  تشكي  مف قبؿ إذاعات عر 

                                                 

كانكف أكؿ،  –أيار  1967ـ، الكثائؽ األردنية 25/5/1967( مف خطاب  في يكـ االستقبلؿ كعيد الجيش في 95)
 .15، 14ص ص

 .340ـ، ص25/5/1965، مف خطاب  في عيد االستقبلؿ في 2(  مجمكعة الخطب، ج96)
( الحبيب بك )( حيث 1987 /7/11 - 1957 /25/7ـ( أكؿ رئيس لجمهكرية تكنس )2000 - 1903رقيبة )

، 4ـ، كفي القدس في 3/3/1965خطب في جمكع البلجئيف الفمسطينييف أثناء زيارت  األردف في منطقة أريحا في 
قتداء بالتجربة التكنسية في معاركة العدك عندما ال نستطيع قهرب كاإللقاء ب  في ـ داعيان إياهـ إلى اال6/3/1965

البحر، باتباع سياسة "خذ كطالب"، كمغادرة سياسة "الكؿ أك ال شيء". كدعا لقبكؿ الحمكؿ المنقكصة كانتقد رفض 
)تكنس: الدكلية لؤلخبار  العرب لمكتاب األبيض كالتقسيـ. لممزيد انظر: الحبيب بكرقيبة، تكنس كقضية فمسطيف،

 .80، 71 - 65( ص ص 1966كاإلرشاد، 
-540-539، ص ص 2ـ، ج27/11/1966(  مف كممت  في حفؿ تخريي دكرة كمية األركاف األردنية في 97)

541-542. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1957
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1987
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الشػػعب كالجػػيش، كقػػد اشػػتركت منظمػػة التحريػػر فػػي هػػذا الفعػػؿ، كسػػعت مخػػابرات 
عربيػػػػة كفػػػػدائيكف لمتشػػػػكيش عمػػػػى الحككمػػػػة األردنيػػػػة كضػػػػرب مصػػػػالحها كجيشػػػػها 

  (98) لزعزعة ثقة الشعب بالدكلة.
ف بينمػا تركػػت كعػارض الممػؾ حسػيف مكقػؼ مصػر بنرسػاؿ قكاتهػا إلػى الػيم   

سػػيناء لقػػكات الطػػكارئ الدكليػػة لتحمػػي إسػػرائيؿ فػػي خمػػيي العقبػػة. كاعتبػػر المسػػئكليف 
في مصر هـ فئة ظالمة تخٌمكا عف "مياديف الشػرؼ كالبطكلػة كالفػداء كسػحبكا القػكل 
العربية مف مكانها الطبيعي عمػى حػدكد العػدك سػعيان كراء إبػادة أشػقاء لنػا فػي الػيمف 

 (99)بهـ شعبان حزينان"السعيد الذم أصبح 
ككصؿ الممؾ حسػيف إلػى نتيجػة هامػة بعػد العقبػات الكثيػرة كسػكء التخطػيط 

 كالتنفيذ لبعض الدكؿ العربية كعمى رأسها مصر, مفادها:
" أف الػدعكة لمػؤتمرات القمػة كانػت طرفػان مػف أطػراؼ المخططػات السػرية المشػػئكمة 

سػػب الكقػػت لمزيػػد مػػف لمقضػػية عػػف طريػػؽ امتصػػاص نقمػػة الجمػػاهير العربيػػة، كك
الخيانػػة القكميػػة, كحتػػى إذا انتقػػؿ العمػػؿ العربػػي المكحػػد مػػف مراحػػؿ االسػػتعداد إلػػى 
مراحؿ التنفيػذ هبػكا مسػرعيف لتحكيػؿ المعركػة عػف خطهػا الصػحيح كبعثػرة المجهػكد 
العربػػػي كقػػػػذؼ المخمصػػػػيف باالتهامػػػػات الكاذبػػػة ليسػػػػتركا تخمػػػػيهـ عػػػػف مسػػػػئكلياتهـ, 

حػػػػراج األردف بالتزامػػػػات ماليػػػػة ضػػػػخمة ال قػػػػدرة لػػػػ  عمػػػػى كهػػػػدفهـ األكؿ كاألخيػػػػر إ
كممػػػا ال شػػػؾ فيػػػ  أف األردف كػػػاف طرفػػػان فػػػي هػػػذا التقػػػاذيؼ كالبعثػػػرة. (  100) أدائهػػػا."

كلكف األردف عندما استشعر خطر الحرب، كقَّػع اتفاقيػة الػدفاع المشػترؾ مػع مصػر 

                                                 

)ككاف مرتجبلن 25/1/1967، مف خطاب  في المؤتمر الشعبي الكبير بالقدس في  2( مجمكعة الخطب، ج98)
 .552-551-550ص كبالعامية(، ص 

مف  566  كص 560، ص  12/2/1967، مف كممت  في عشاء الممؾ فيصؿ في 2( مجمكعة الخطب، ج99)
 .12/3/1967خطاب  في يكـ الشهيد بعقبة جبر 

 .575ـ، ص  20/3/1967، مف كممت  في عيد األضحى في 2( مجمكعة الخطب، ج100)
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نصػػػر التػػػي منحػػػت األردف شػػػعكران بالقػػػدرة عمػػػى تحقيػػػؽ ال (101)ـ30/5/1967فػػػي 
 .(103)، كاعتبرب الممؾ "كإن  مكقَّع بيف األردف كسكرية"(102)كالفخر

المطمػػػػب الرابػػػػد : الجيػػػػد األردنػػػػي عمػػػػى السػػػػاحة الدكليػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ القضػػػػية 
 الفمسطينية:

بذؿ الممؾ حسيف جهدان لشػرح أبعػاد المإسػاة الفمسػطينية كحقيقػة الظمػـ الػذم         
دكر األردف كإهـ جار لممنطقة المحتمػة أحاؽ بالشعب الفمسطيني, كاجتهد في إبراز 

بحكػـ كقكعػػ  عمػى أطػػكؿ خػػط مكاجهػة مػػع العػدك، فضػػبلن عػػف اسػتيعاب  ألكبػػر عػػدد 
مػػػػف البلجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف، كقيامػػػػ  بالحمايػػػػة كالكصػػػػاية الدينيػػػػة عمػػػػى المقدسػػػػات 
اإلسػػبلمية كالمسػػيحية فػػي مدينػػة القػػدس كالضػػفة الغربيػػة كمػػف هنػػا, كانػػت مسػػاعي  

عـ المعنػػػكم لمقضػػػية الفمسػػػطينية, كالػػػدعـ المػػػادم لػػػؤلردف ليقػػػكـ بمهماتػػػ  لتػػػكفير الػػػد
 عمى أحسف كج . 

( عنػػد زيارتػػ  لمقػػدس فػػي Paulus VIفقػػد اسػػتقبؿ البابػػا بػػكلس السػػادس )  
كأطمع  عمى حقيقة الظمـ الذم لحؽ بشػعب فمسػطيف، ك"تصػميـ  1964مطمع سنة 

. (104)ا كتػكفير سػبؿ الحػي إليهػا"األردف عمى الحفاظ عمى األماكف المقدسة كحمايته
كفي كداع  لمبابا قاؿ: "يهمنػا أف نؤكػد لقداسػتكـ بإننػا سنمضػي فػي مهمتنػا الشػرعية 

. كأكد الممػؾ تمسػك  (105)بحماية األماكف المقدسة المسيحية كالدفاع عنها إلى األبد"
يف بهذب المهمة الشريفة فقاؿ: "كلكـ كذلؾ العهد كالكعد بإف أظؿ معكـ الحارس األم

                                                 

ـ، 30/5/1967المتحدة كالمممكة األردنية الهاشمية في (  اتفاقية الدفاع المشترؾ بيف الجمهكرية العربية 101)
 .21 – 19كانكف أكؿ، ص ص  –أيار  1967الكثائؽ األردنية 

كانكف أكؿ، ص  –أيار  1967ـ، الكثائؽ األردنية 31/5/1967(  مف كممة رئيس الكزراء األردني  في 102)
28. 
ـ، الكثائؽ األردنية لعاـ 1/6/1967يركتية في (  مف أجكبة الممؾ حسيف عمى أسئمة مندكب جريدة الحياة الب103)

 .31، ص 1967
 .233، ص1/1/1964، مف خطاب  بمناسبة رأس السنة في 2( مجمكعة الخطب، ج104)
 .237ـ، ص 6/1/1964، مف كممت  في كداع البابا في 2( مجمكعة الخطب، ج105)
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لمقػػػػدس كاألمػػػػاكف المقدسػػػػة المرحبػػػػة أبػػػػدان بكػػػػؿ مػػػػف آمػػػػف بػػػػا  , كأف أبقػػػػى السػػػػادف 
كمػػػع ذلػػػؾ سػػػقطت القػػػدس   (106)المخمػػػص لهػػػا مػػػا بقػػػي فػػػيَّ ًعػػػرؽ ينػػػبض بالحيػػػاة".

سػػػميمة مػػػف غيػػػر قتػػػاؿ كال دفػػػاع، كمػػػا يقػػػكؿ أحمػػػد الشػػػقيرم، ألف رجالهػػػا الشػػػجعاف 
  .(107)كنساءها البكاسؿ لـ يكف عندهـ سبلح كال عتاد

حضر الممؾ حسيف مؤتمر عدـ االنحياز الثاني بالقاهرة كناشد المػؤتمريف ك   
"لينصفكا جمكع البائسيف كالمشرديف مف بني قكمي كقد كقعكا فريسة الغزك الخارجي 
كالعدكاف األجنبي المسمح فاستمب منهـ كطنان مقدسان, كاقتمع منهـ شعبان آمنػان" كتحكَّػـ 

إهمية منظمة عدـ االنحياز في الكقت الذم أحجمت فيػ  الدخبلء في . كأكد إيمان  ب
 .( 108)األمـ المتحدة عف المسإلة الفمسطينية

ـ خاطػػب الػػرئيس الفرنسػػي 18/11/1964كفػي زيػػارة لػػ  إلػػى بػاريس فػػي  
( قػائبلن: "كلعػؿ قضػية بػبلدم، قضػية أمتػي، de Gaulle Charlesشارؿ ديغكؿ )

تمػػؾ القضػػايا التػػي تحتػػاج إلػػى  قضػػية فمسػػطيف يػػا صػػاحب الفخامػػة هػػي فػػي طميعػػة
ف كانػػت فػػي ظاهرهػػا قضػػية الشػػعب العربػػي فػػي  تفهػػـ، كذلػػؾ ألف قضػػية فمسػػطيف كال
تمػػؾ الػػببلد، فهػػي فػػي حقيقتهػػا قضػػية إنسػػانية، قضػػية الحػػؽ الػػذم كنػػتـ دكمػػان أشػػجع 

 .(109)أبطال , كقضية العدؿ الذم عيًرفتـ بعشقكـ ل  كبتفانيكـ في سبيم "

                                                 

 .295ـ، ص 1/1/1965، مف خطاب  في 2( مجمكعة الخطب، ج106)
رم، أربعكف عامان في الحياة العربية كالدكلية، الطبعة اإللكتركنية األكلى، بيركت: المؤسسة ( أحمد الشقي107)

-http://arab. عمى مكقع منتديات الكحدة العربية 217ـ، ص  2005العربية الدكلية لمنشر كالتكزيع، 
unity.net/forums/index.php 

 -288، ص 7/10/1964، مف خطاب  في مؤتمر عدـ االنحياز بالقاهرة في 2( مجمكعة الخطب، ج108)
289. 

 .292في باريس، ص  18/11/1964، مف كممت  في ردب عمى شارؿ ديغكؿ في 2(  مجمكعة الخطب، ج109)

http://arab-unity.net/forums/index.php
http://arab-unity.net/forums/index.php
http://arab-unity.net/forums/index.php
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(, Konrad-Adenauerاأللمػاني كػكنراد أدينػاكر ) كفي كممت  أمػاـ الػرئيس 
أشاد بالعطؼ األلماني عمى البلجئيف الفمسطينييف, كالمتمثػؿ فػي مستشػفي فيكتكريػا 

 .(110)الذم كهبت  ألمانيا لبلجئيف الفمسطينييف
لقػػػد اعتبػػػر الممػػػؾ حسػػػيف حقػػػ  فػػػي فمسػػػطيف مقدسػػػان، كسػػػيعكد كػػػامبلن غيػػػر   

اجة إلى تكضػيح عنػد الكثيػر مػف األمػـ التػي منقكص، كلكف هذا الحؽ الكاضح "بح
غطػػت عميػػ  عنػػػدها الدعايػػة الصػػهيكنية بمختمػػػؼ أجهزتهػػا فكػػاف لزامػػػان عمينػػا نحػػػف 
ػػب الضػػبلؿ التػػي  جي بػػرازب كتمزيػػؽ حي القػػادة أف نإخػػذ عمػػى عكاتقنػػا مهمػػة تكضػػيح ، كال
أسدلها العدك عمي .. لقد كاف لي شرؼ تمثيؿ العػرب كأف أنطػؽ باسػمهـ فػي العديػد 

ف بػػبلد هػػذب الػػدنيا"، فقػػاـ برحبلتػػ  إلػػى أكركبػػا كأمريكػػا يتحػػدث إلػػى المسػػئكليف فػػي مػػ
دكلهػػـ عػػف قضػػية فمسػػطيف كحػػؽ أمتػػ  العربيػػة فيهػػا كيشػػرح لهػػـ دقائقهػػا كارتباطهػػا 

   ( 111) بالكجكد العربي كأنها عقدة السياسة بيف األمـ.

مػد يػد كفي كممت  فػي ذكػرم مػؤتمر بانػدكني, تحػدث إلػى المػؤتمريف يطمػب  
المساعدة لعرب فمسػطيف الػذيف أصػبح أكثػرهـ مػكاطنيف فػي األردف الػذيف "يشػعركف 
أف البشرية في مسيرتها نحػك التقػدـ قػد خمفػتهـ كراءهػا كلػـ تمػد يػد المسػاعدة, كلكػف 

 (  112) أممهـ فيكـ لـ يتزعزع" )أم في القائميف عمى مؤتمر باندكني(.
ردف رحػب بػ  الممػؾ حسػيف كأطمعػ  كعند زيارة ممؾ ماليزيا هاركف بػكترا لػؤل  

عمػػػػػى المشػػػػػكمة التػػػػػي تكاجػػػػػ  األردف كالعػػػػػالـ كهػػػػػي الكارثػػػػػة التػػػػػي حمػػػػػت بالشػػػػػعب 
الفمسػػطيني, الػػذم يشػػكؿ قسػػمان ال بػػإس بػػ  مػػف سػػكاف األردف كأكػػد لػػ  "أننػػا عقػػدنا 
العػػـز أف نعػػيش مػػع هػػذب المعضػػمة إلػػى الحػػد الػػذم نسػػتطيع فيػػ  أف نحصػػؿ عمػػى 

                                                 

عماف، ص في  26/11/1964، مف كممت  ردان عمى كممة الرئيس األلماني في 2(  مجمكعة الخطب، ج110)
294. 

 .298ـ، ص 1/1/1965، مف خطاب  بمناسبة حمكؿ العاـ الجديد في 2(  مجمكعة الخطب، ج111)
 .318ـ، ص 17/4/1965، مف كممت  في ذكرم مؤتمر باندكني في 2(  مجمكعة الخطب، ج112)
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كمػا ( 113)القػدس, تمػؾ الثػركة التػي ال تخػص األردف كحػدب. حقكقنا"، كدعاب لمشػاهدة
تحدث إلى ممؾ ماليزيا عف نهاية مشرفة كمرضية لمإسػاة فمسػطيف عػف طريػؽ حػؿ 

ال فمف يسكد السبلـ تمؾ الببلد المقدسة.  (   114) مرضي كشريؼ كعادؿ, كال
كفػػػػي كممتػػػػ  لجمعيػػػػة الصػػػػحافة األجنبيػػػػة بمنػػػػدف, اعتبػػػػر كجػػػػكد العػػػػدك فػػػػي   

عػػػػرقبلن لتقػػػػدـ العػػػػالـ العربػػػػي بإسػػػػرب، النصػػػػراؼ تفكيػػػػر قادتػػػػ  إلػػػػى غيػػػػر فمسػػػػطيف م
نمػػػا إلػػػى قضػػػية فمسػػػطيف. كاعتبػػػر أنهػػػا قضػػػية تهػػػـ األردف  المشػػػاريع اإلنتاجيػػػة، كال

كفػي كممتػ  ردان عمػى ( 115) بالذات ألن  الهػدؼ األكؿ لمخططػات إسػرائيؿ التكسػعية.
شرؽ األكسط هػك عػدـ حػؿ كزير خارجية بريطانيا، أشار إلى أف سبب التكتر في ال

قضػػػية فمسػػػطيف، كاغتصػػػاب حقػػػكؽ البلجئػػػيف الفمسػػػطينييف. كأعمػػػف تصػػػميـ األردف 
عمػػى إعػػادة الحػػؽ العربػػي فػػي فمسػػطيف، كبػػيَّف أنػػ  مػػا مػػف سػػبلـ دكف إحػػبلؿ الحػػؽ 

 .( 116)كالعدؿ في فمسطيف
كفي ردب عمى كممة الرئيس الباكستاني محمد أيكب خاف قاؿ الممؾ حسيف:   

مػػػػؾ "إننػػػػا نشػػػػع مػػػػؾ العػػػػرب كحػػػػدهـ بػػػػؿ مي ر أكيػػػػدان أف القضػػػػية الفمسػػػػطينية ليسػػػػت مي
المسػػػمميف.. كمسػػػئكلية إعػػػادة الحػػػؽ إلػػػى أصػػػحاب  تقػػػع عمػػػى عػػػاتؽ كػػػؿ مسػػػمـ فػػػي 

 ( 117) مشارؽ األرض كمغاربها."

                                                 

-329في عماف، ص  25/4/1965، مف كممت  في استقباؿ ممؾ ماليزيا في 2(  مجمكعة الخطب، ج113)
330. 

-331في عماف، ص ى26/4/1965، مف خطاب  ردا عمى خطاب ممؾ ماليزيا في 2(  مجمكعة الخطب، ج114)
332. 

ـ في 25/7/1966، مف كممت  في حفمة جمعية الصحافة األجنبية في لندف في 2(  مجمكعة الخطب، ج115)
 . 477لندف، ص 

في بريطانيا، 27/7/1966يا في ، مف كممت  ردان عمى كممة كزير خارجية بريطان2(  مجمكعة الخطب، ج116)
 .481ص

 . 502في عماف، ص  13/11/1966، مف كممت  ردان عمى الرئيس الباكستاني 2(  مجمكعة الخطب، ج117)
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لقػػػد كانػػػت مسػػػاعي الممػػػؾ حسػػػيف لمػػػدفاع عػػػف القضػػػية الفمسػػػطينية، حاجػػػة   
عية كحدة الضفتيف كتمثيػؿ الشػعبيف مػا أردنية كما هي فمسطينية، ففيها ما يؤكد شر 
 يستكجب هذا الدكر عمى الساحة الدكلية.   

 المطمب الخامس: األردف كالحمكؿ السياسية كالسممية لمقضية الفمسطينية:
لػػـ يتطػػرؽ الممػػؾ حسػػيف فػػي خطبػػ  إلػػى مكضػػكع الحػػؿ السػػممي أك السياسػػي  

 لمقضية الفمسطينية سكل في مكضعيف:
ممؾ ماليزيا لؤلردف, حيث أكد الممؾ حسيف أف مضػي  فػي  األكؿ: أثناء زيارة 

النضػاؿ كالعمػؿ متضػامنان مػع أشػقائ  العػرب لمكاجهػة مإسػاة فمسػطيف سػيككف حتػػى 
نهايتهػػػػا, كبػػػػيَّف تمػػػػؾ النهايػػػػة قػػػػائبلن: "كذلػػػػؾ عنػػػػدما يتػػػػيح لنػػػػا تضػػػػامف القػػػػكة كاإلرادة 

حػػؿ مػػرض  العػػربيتيف كيقظػػة الضػػمير العػػالمي الػػذم طػػاؿ سػػبات  أف نحصػػؿ عمػػى
كشريؼ كعادؿ لتمؾ الكارثة اإلنسانية التي حمػت بفمسػطيف كبشػعبها", كبعػد أف بػيف 
أهمية فمسطيف لؤلردف ثػـ تعمقهػا بمسػتقبؿ العػالـ العربػي بإجمعػ  تكصػؿ إلػى نتيجػة 
هام  هي: " ما لػـ يػتـ التكصػؿ إلػى حػؿ لمكارثػة التػي نتجػت عنهػا ىنكبػة فمسػطيف[ 

د المقدسػػػػة التػػػػي انطمقػػػػػت منهػػػػا رسػػػػالة السػػػػػبلـ فػػػػنف السػػػػبلـ لػػػػػف يسػػػػكد تمػػػػؾ الػػػػػببل
كالصػػػداقة.. كهػػػا نحػػػف قػػػد عقػػػدنا العػػػـز عمػػػى أف نصػػػمد كنكاجػػػ  جميػػػع مسػػػئكلياتنا 
كنبػػذؿ جميػػع جهكدنػػا حتػػى يحػػيف الكقػػت الػػذم يحػػؿ السػػبلـ فيػػ  قػػائـ عمػػى العػػدؿ، 
ؿ طاقتنػػا كمكاردنػػا بإجمعهػػا لمبنػػاء مػػرة أخػػرل مػػف أجػػؿ هػػذب األمػػة  كعنػػد ذلػػؾ نحػػكًٌ

  (118)يؽ المكانة البلئقة بها فيما بيف األمـ"كلتحق
كالمكضع الثاني لحديثػ  عػف الحػؿ السػممي : فػي كممتػ  ردان عمػى كممػة كزيػر  

( فػػي لنػػدف, فقػػد بػػيف أف Michael Stewart) مايكػػؿ سػػتيكارتخارجيػػة بريطانيػػا 
قضية فمسطيف هي سبب التكتر في منطقػة الشػرؽ األكسػط كهػذا التػكتر نػاجـ "عػف 

                                                 

، مف  خطاب  ردان عمى خطاب ممؾ ماليزيا في حفمة الضيؼ عمى شرؼ الحسيف 2(  مجمكعة الخطب، ج118)
 .332 -331، ص 26/4/1965في 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Stewart,_Baron_Stewart_of_Fulham
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لػى اغتصػاب حقػكؽ البلجئػيف الفمسػطينييف  عدـ إيجاد حؿ عادؿ لقضػية فمسػطيف كال
العرب". كأعمف تصميم  عمى العمؿ إلزالة الظمـ الذم لحػؽ بشػعب فمسػطيف مؤكػدان 

كؿ التػػػكتر كلػػػف يحػػػؿ السػػػبلـ فػػػي المنطقػػػة إال بػػػنحبلؿ الحػػػؽ أنػػػ  "ال يمكػػػف أف يػػػز 
 ( 119)كالعدؿ في فمسطيف".

كمػػف هنػػا يتضػػح أف تمػػؾ الفتػػرة لػػـ يكػػف الحػػؿ السػػممي مطركحػػان عمػػى نطػػاؽ  
كاسػع كلػـ تكػف ظػركؼ تمػػؾ الفتػرة لتسػمح بمزيػد مػف الحػػديث عػف السػبلـ مػع العػػدك 

إر، كفػي الكقػت الػذم يعػيش الغاصب في الكقت الذم يتإهب في  العرب لمعركػة الثػ
في  معظـ الشعب الفمسطيني مشردان عف أرض , معظم  تحت الحكـ األردنػي بحكػـ 
ضػػـ الضػػفة الغربيػػة لػػؤلردف، لكػػف الشػػيء الكاضػػح أف الحػػؿ السػػممي )المشػػرًٌؼ( لػػـ 
يكػػف غائبػػان عػػف ذهنيػػة الممػػؾ حسػػيف بػػؿ كػػاف أحػػد مسػػاعي , مػػاداـ أنػػ  يعيػػد الحػػؽ 

 بعدؿ.ألهم  كيعالي المشاكؿ 

 المبحث الثاني
 1967كحتى نياية سنة  1967منذ الخامس مف حزيراف 

 المطمب األكؿ: القضية الفمسطينية كمكقؼ األردف منيا:
دعػػا الممػػؾ حسػػيف قكاتػػ  المسػػمحة ألداء الكاجػػب فػػي خػػكض حػػرب حزيػػراف 

لػػػػي "االنضػػػػباط كالطاعػػػػة كأف الكػػػػؿ جنػػػػكد فػػػػي هػػػػذب المعركػػػػة, معركػػػػة 1967 ـ، كال
كبشػػػإف طمػػػب المشػػػير عبػػػد  (120) ع عػػػف حقنػػػا فػػػي أرضػػػنا كشػػػرفنا".المصػػػير كالػػػدفا

الحكيـ عامر )كزير الدفاع المصرم( مف الممػؾ حسػيف بتسػميح األهػالي فػي الضػفة 
الغربػػػػػػي لمقيػػػػػػاـ بمقاكمػػػػػػة شػػػػػػعبية، رد المػػػػػػؾ بػػػػػػإف "األسػػػػػػمحة أساسػػػػػػان مكزعػػػػػػة عمػػػػػػى 

ث دعػا رجالػ  ، كهك ما نفت  كقػائع الهزيمػة كمػا تبلهػا. كفػي اليػـك الثالػ(121)األهالي"

                                                 

 .481ـ، ص 27/7/1966مف كممت  ردان عمى كزير خارجية بريطانيا في لندف في  ،2( مجمكعة الخطب، ج119)
 .595، ص  5/5/1967، مف  كممت  بمناسبة بدء الحرب في 2(  مجمكعة الخطب، ج120)
 .49ـ، ص 1967، الكثائؽ األردنية لعاـ 6/6/1967(  برقية المشير كرد الممؾ عميها في 121)
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إلى الصمكد كالصبر كالرباط كالمصابرة، كشجع األمة العربية عمى دعـ األردف فػي 
 (122) صمكدب ماديان كمعنكيان.

كبعػػػد أف حمػػػت الهزيمػػػة اسػػػتذكر الممػػػؾ حسػػػيف مناشػػػدات  العػػػرب "بمػػػد يػػػد  
المسػػػاعدة كالحشػػػد كالتخطػػػيط السػػػميـ ليفػػػرض العػػػرب الحػػػرب كقتمػػػا يريػػػدكا ال كمػػػا 

داء, ككػػػػاف األنسػػػػب أف يقػػػػـك العػػػػرب بالتضػػػػامف كالتنسػػػػيؽ قبػػػػؿ فػػػػكات يريػػػػدها األعػػػػ
األكاف", ثػػػـ أعمػػػف عػػػف حزنػػػ  الشػػػديد عمػػػى خسػػػارة العػػػرب فػػػي هػػػذب الحػػػرب قػػػائبلن :" 
فقػدت فػػيمف فقػػدت أجػػزاء مػف نفسػػي أغمػػى كهللا عمػػى نفسػي"، كأعمػػف عػػف عزمػػ  مػػف 

يا أف المصػيبة جديد عمػى المضػي فػي البنػاء كصػنع المعجػزة مػرة أخػرل، معمنػان لمػدن
هي محؾ الرجكلة كأف الخيرة فيمػا أختػارب هللا "كأف نقػؼ باسػتماتة حيػث شػاء هللا لنػا 

كبينمػػػا شػػػعر الػػػرئيس ( 123)أف نقػػػؼ بانتظػػػار غػػػدو أفضػػػؿ، كسػػػنبني معػػػان مػػػف جديػػػد".
المصرم جماؿ عبد الناصر بتإنيب الضمير فقدـ استقالت  لمشعب المصرم، إال أف 

أم تإنيب لضميرب، عمى الرغـ مف ضياع الضفة الغربيػة الممؾ حسيف لـ يعبًٌر عف 
 التي كانت بعهدت  خبلؿ يكميف مف الحرب.

كما تكج  إلى شعب  في األردف يحضهـ عمى العمؿ كالجد كالبذؿ كالتضحية        
فقػػد تكجػػ  إلػػى أبنػػاء الضػػفة الغربيػػة يػػدعكهـ "أف يرابطػػكا فػػي كطػػنهـ ال  (124)كالبنػػاء

 .( 125)تمني نزكحهـيغادركن " ألف العدك ي
كقػػػد رفػػػض الممػػػؾ عػػػكدة العمػػػؿ الفػػػدائي ك"اعتبرهػػػا جريمػػػة ال مثيػػػؿ لهػػػا أف  

تعمػػد أم جهػػة إلػػى إرسػػاؿ مػػف يسػػمكف بالفػػدائييف لمقيػػاـ بإعمػػاؿ تعطػػي العػػدك حجػػة 
فػػػي أف يػػػتمكف مػػػف أعنػػػاؽ إخكاننػػػا كأبنائنػػػا هنػػػاؾ" كأعػػػرب عػػػف رأيػػػ  فػػػي نتػػػائي هػػػذب 

ب ال تػػػػؤدم إال إلػػػػى تمكػػػػيف العػػػػدك مػػػػف إنجػػػػاح العمميػػػػة بقكلػػػػ : "أف أيػػػػة أعمػػػػاؿ كهػػػػذ

                                                 

 .598، ص 7/6/1967في اليكـ الثالث مف المعركة في   ، مف  كممت 2(  مجمكعة الخطب، ج122)
 .601-600، ص 8/6/1967،  مف  كممت  إلي الشعب األردني كالعرب في 2(  مجمكعة الخطب، ج123)
 .604 -603، ص  11/6/1967، مف  كممت   إلي شعب  في 2(  مجمكعة الخطب، ج124)
 .606، ص 23/6/1967متحدة في ، مف  كممت  عند سفرب إلي األمـ ال2(  مجمكعة الخطب، ج125)
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مخططاتػػ  فػػي ضػػرب ركح المقاكمػػة التػػي ظهػػرت لمعػػالـ أجمػػع فػػي كجػػ  االحػػتبلؿ 
ذا كنػػت أقػػؼ ضػػد هػػذا األسػػمكب، فػػنف مػػف كاجبػػي ككاجػػب كػػؿ مػػكاطف  المؤقػػت.. كال
ككؿ عربػي، أف يقاكمػ  بكػؿ قػكة مػالـ يجػيء إتبػاع ذلػؾ األسػمكب فػي كقػت مناسػب 

 .(126)ي شامؿ متفؽ عمي "كنتيجة لمخطط عرب
لقد التـز الممؾ حسيف نهج  السابؽ في تعامم  مع الضفة الغربية التي ظؿ 
يعتبرهػػا "الضػػفة الغربيػػة مػػف أردننػػا العزيػػز"، ك"فػػي الضػػفتيف مممكتنػػا"، كأف "قضػػية 
فمسطيف هي حجر الزاكية فػي سياسػة األردف الداخميػة كالعربيػة كالخارجيػة, كهػي إف 

لعربيػػة المقدسػػة األكلػػى, فننهػػا بالنسػػبة لنػػا فػػي هػػذا البمػػد قضػػية كانػػت قضػػية أمتنػػا ا
حيػػػاة أك مػػػكت"، كأكػػػد عػػػـز حككمتػػػ  عمػػػى إزالػػػة أثػػػار العػػػدكاف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة 
كالقدس, كدعا إلى البناء الداخمي كحشد كؿ الطاقات المادية كالمعنكية, كأعطى لقكة 

إعػػػادة بنػػػاء القػػػكات المسػػػمحة الفكػػػر كالعقػػػؿ المركػػػز األسػػػمى إلغنػػػاء كياننػػػا, كاعتبػػػر 
  (127) األردنية في طميعة مهاـ الحككمة باستمرار.

كاسػػتمر الممػػؾ حسػػيف يعمػػف تمسػػك  بمبػػادئ جػػدب حسػػيف بػػف عمػػي، كاعتبػػر 
جهػػدب الحػػالي كحشػػدب إنمػػا هػػك اسػػتمرار لمبػػادئ الثػػكرة العربيػػة الكبػػرل، كاكتفػػى فػػي 

 . (128)اء كاإلعمار"تحديد مهمت  في نقطتيف فقط هما: "تقكية الجيش، كالبن
 ككضح الممؾ حسيف مبادئ  تجاب فمسطيف:

"معركػػػة فمسػػػطيف هػػػي معركػػػة العػػػرب أجمعػػػيف كنحػػػف هنػػػا سػػػناف الػػػػرمح،  -1
كخصكصػػان بعػػد أف التحمػػت الضػػفتاف فػػي كيػػاف كاحػػد يجمعهػػا شػػعب كاحػػد 

 كمستقبؿ كاحد كآماؿ كآالـ مشتركة".
لػؾ إال إذا بقيػت أف الكحدة العربيػة هػي هػدؼ األجيػاؿ المتعاقبػة كلػف يػتـ ذ -2

 .(129)القمة قمة فعبلن في استمرارها ككجكدها

                                                 

 .4/9/1967، مف حديث  في 220، ص1967(   الكثائؽ األردنية لعاـ 126)
 .658 -656 -655ـ، ص 1/11/1967، مف خطاب العرش في 2(  مجمكعة الخطب، ج127)
 .674، ص 31/12/1967، مف  خطاب  في عيد الفطر في 2(  مجمكعة الخطب، ج128)
 .676(  المصدر نفس ، ص 129)
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 إف الشعب الكاحد المكحد لف يستكيف لميإس كلف يخضع لمنكبة. -3

 المطمب الثاني: جيكد األردف عمى الساحة العربية:
دعا الممؾ حسيف العرب لعقد اجتماع لتدارس أمكرهـ كلتكحيد خططهـ في  -1

 (130)كج  العدكاف
 ( 131) القضية عمى أنها أردنية فقط بؿ هي عربية. أعمف رفض  لمعالجة -2
ـ, دعا العرب إلى 2/9/1967 - 29/8في مؤتمر القمة الرابع بالخرطـك  -3

تجػػاكز الفرقػػة كالتخػػاذؿ كالضػػعؼ الػػذم سػػبؽ النكبػػة، كدعػػاهـ إلػػى مراجعػػة 
الحسػػػػػابات كالتكاشػػػػػؼ، كاعتبػػػػػر أف "معركتنػػػػػا مػػػػػع أعػػػػػدائنا يجػػػػػب أف تبػػػػػدأ 

خؿ حدكد كطننا العربي"، كحذرهـ مف كقكع الكارثػة بمعركتنا مع أنفسنا كدا
  .(132)الكبرل كتكاممها

كخػػبلؿ هػػػذب الفتػػػرة زار الممػػػؾ حسػػػيف كػػػبلن مػػػف السػػػكداف ك لبنػػػاف كالجزائػػػر، 
كغيرهػػا مػػف الػػدكؿ األجنبيػػة، كاسػػتعرض مشػػكمة فمسػػطيف كالعػػدكاف اإلسػػرائيمي كبػػذؿ 

 جهكدب لتعزيز المكقؼ العربي تجاب إسرائيؿ. 

 : جيكد األردف عمى الساحة الدكلية لقضية فمسطيف:ثالثلالمطمب ا
اتج  الممػؾ حسػيف إلػى هيئػة األمػـ المتحػدة كألقػى خطابػان تحػدث فيػ  عػف  -1

أطمػػػػاع إسػػػػرائيؿ, كآثػػػػار عػػػػدكانها مػػػػف تشػػػػريد لؤلهػػػػالي، كنسػػػػؼ البيػػػػكت 
كاغتصػاب األراضػي, كأظهػػر دهشػت  لممكقػػؼ العػاجز لمجمػػس األمػف أمػػاـ 

صػػكر مػػدل المفارقػػة التػػي سػػيتعامؿ بهػػا مجمػػس هػػذا العػػدكاف الصػػارخ. كت
األمف مع العرب لك كانكا هـ المنتصريف كليس إسرائيؿ. كدعا هيئة األمـ 

                                                 

 .605، ص 23/6/1967، مف  كممت   لشعب  عند سفرب إلي هيئة األمـ في 2مجمكعة الخطب، ج(  130)
 .616، ص 9/7/1967، مف  كممت  عند عكدت  مف األمـ المتحدة 2(  مجمكعة الخطب، ج131)
 634، ص 30/8/1967، مف  كممت  في مؤتمر القمة العربي الرابع بالخرطكـ في 2(  مجمكعة الخطب، ج132)
-635. 
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المتحػػدة إلػػى عػػدـ العطػػؼ عمػػى اليهػػكد  فهػػـ اليػػـك يعتػػدكف عمػػى غيػػرهـ. 
كدحػػػػض مػػػػػزاعـ يهػػػػػكد إسػػػػػرائيؿ بػػػػإف هجػػػػػكمهـ كػػػػػاف لتػػػػػإميف مصػػػػػالحهـ, 

كلكنػػػ  سػػػعي لمتكسػػػع بتخطػػػيط  "فمصػػػالحها لػػػـ يكػػػف يعتػػػدم عميهػػػا أحػػػد،
مبػػرمي". كبعػػد استعراضػػ  لػػنهي إسػػرائيؿ البلمبػػالي لهيئػػة األمػػـ المتحػػدة، 
ال  افتػػػرض أنهػػػا يجػػػب أف تعيػػػد الحػػػؽ إلػػػى أصػػػحاب  كأال تخػػػذؿ العػػػرب كال
سػػيؤدم خػػػذالنهـ إلػػػى نهكضػػػهـ, كالتػػػاريي يؤكػػػد سػػػرعة زكاؿ أم معتػػػدم. 

 كقدـ الممؾ حسيف لهيئة األمـ المتحدة اقتراحيف:
 أن  إذا أيجيز لممعتدم اقتطاؼ ثمرة عدكان  فننها ستحدث سابقة خطيرة. -أ

إذا استمرت األمـ المتحدة عمى ذلؾ فنف أكامرها بكقؼ إطبلؽ النار لػف تطػاع  -ب
 .(133)أبدان في أم مكاف مف العالـ

ة كالشػػػعب كفػػػي كممتػػػ  ردان عمػػػى الػػػرئيس التركػػػي، شػػػكر الحككمػػػة التركيػػػ -2
 .(134)التركي عمى مكقفهـ إلى جانب الشعب العربي كالحؽ العربي

أما فػي مكسػكك فقػد شػكر السػكفييت عمػى مطالبػة إسػرائيؿ االنسػحاب مػف  -3
األراضػػػي التػػػي احتمتهػػػا، كاسػػػتعرض التػػػامر الػػػدكلي عمػػػى الثػػػكرة العربيػػػة 

كطبيعػػػػة  1967ثػػػػـ النكسػػػػة سػػػػنة  1948الكبػػػػرل كنكبػػػػة فمسػػػػطيف سػػػػنة 
اكرة كاسػػػتعطافها العػػػالـ كهيئػػػة األمػػػـ، حتػػػى ضػػػربت بقػػػرارات إسػػػرائيؿ المػػػ

 .(135)هيئة األمـ عرض الحائط رغـ مالها عمى إسرائيؿ مف فضؿ
ـ، طػرح 7/11/1967كفي حديث  لنادم الصحافة الػكطني بكاشػنطف فػي  -4

أمػػامهـ اقتراحيػػ  المػػذيف ذكرهمػػا أمػػاـ هيئػػة األمػػـ المتحػػدة )المشػػار إليهمػػا 

                                                 

 -608، ص 26/6/1967، مف  خطاب  أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 2مجمكعة الخطب، ج  (133)
809 -612 -613. 

 .638، ص 5/9/1967، مف  كممت  ردان عمى كممة الرئيس التركي في 2مجمكعة الخطب، ج  (134)
 .647- 644، ص 2/10/1967، مف كممت  في مكسكك في 2مجمكعة الخطب، ج  (135)
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ب(، ثػـ تحػدث عػف التسػكية السػممية كضػركرة قيامهػا في الفقرة األكلى أعػبل
 .(136)عمى العدؿ كالحؽ "تسكية عادلة سميمة دائمة"

كمػػا دعػػا الممػػؾ حسػػيف إسػػرائيؿ ألف تتخمػػى عػػف غربيتهػػا كتصػػبح شػػرقية  -5
. (137)تنػػدمي فػػي المجتمػػع الشػػرقي كمكاطنػػة حػػرة متخميػػة عػػف صػػهيكنيتها

هػدؼ جديػد هػك: إقامػة بهذا االقتراح مهد الطريؽ أمػاـ فػتح لئلعػبلف عػف 
الدكلػػة الديمقراطيػػة، بػػؿ مػػف المحتمػػؿ أف تكػػكف تصػػريحات أحػػد قػػادة فػػتح 

هػػػي صػػػدل لمشػػػركع الممػػػؾ حسػػػيف  (138)بالػػػدعكة إلػػػى )فمسػػػطيف مفتكحػػػة(
 السابؽ.

لقد قاـ الممؾ حسيف بجهد متكاصػؿ فػي أرجػاء العػالـ لشػرح الحػؽ العربػي  -6
ف هنػػاؾ الكثيػػريف فػػي كتككيػػدب كلػػـ يتػػكاف فػػي جهػػد كال فػػي مشػػقة، مؤمنػػان أ

ف كػانكا  العالـ ضممتهـ الدعايػة الصػهيكنية كأف فػيهـ ذكم ضػمائر حيػة, كال
قمة فسيصبحكف كثرة ألنهـ بدءكا يشعركف أنهـ خدعكا كقد بدءكا ينظػركف 
إلػػػػػػى هػػػػػػذب المنطقػػػػػػة بجػػػػػػد كاهتمػػػػػػاـ كيسػػػػػػعكف لسػػػػػػبلـ يقػػػػػػـك عمػػػػػػى الحػػػػػػؽ 

 .(139)كالعدؿ

 دائـ العادؿ:المطمب الرابد: تكجو األردف نحك السالـ ال
كانت البادرة األكلػى لمتكجػ  السػممي لػدل األردف فػي هػذب الفتػرة هػي إعػبلف  

، كلكػػػف (140)التزامػػ  بكقػػػؼ إطػػػبلؽ النػػػار عػػػف حسػػػف نيػػػة منػػػ  أف يمتػػػـز العػػػدك بػػػذلؾ
السؤاؿ هنا: هؿ كاف لػدل األردف أدنػى شػؾ فػي سػكء النيػة لػدل إسػرائيؿ كأطماعهػا 

ؾ حسػػيف مػػراران كتكػػراران عمػػى أف العػػدك الصػػهيكني العدكانيػػة التكسػػعيةم ألػػـ يؤكػػد الممػػ
                                                 

-661، ص 7/11/1967، مف خطاب  في نادم الصحافة الكطني بكاشنطف في 2كعة الخطب، جمجم (136)
662. 

 .310-309، ص1967مف خطاب  في نادم الصحافة الكطني بكاشنطف، الكثائؽ األردنية لعاـ  (137)
 .12، ص19/10/1968فتح، بياف سياسي حكؿ مؤامرة الحؿ السممي،  (138)
 .651-650، ص 16/10/1967ند سفرب لمجزائر كأقطار أخرم في ، مف خطاب  ع2( مجمكعة الخطب، ج139)
 .599، ص8/6/1967، مف  كممت  إلي الشعب كاألقطار العربية في 2( مجمكعة الخطب، ج140)
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لدي  أطماع تكسعية عمى رأسها الضفة الغربيةم ألػـ يجػرًٌب األردف كغيػرب مػف الػدكؿ 
ـ كالتي كانت 1948العربية التي شاركت في الحرب خدعة كقؼ إطبلؽ النار عاـ 

ة مػف م! فكيؼ يقبؿ مفهـك حسػف النيػ1948سببان في ضياع األراضي المحتمة عاـ 
 الممؾ حسيف أك سكاب!

مػػػف هنػػػا ييفهىػػػـ أف الكجػػػ  األصػػػكب لفهػػػـ "كقػػػؼ إطػػػبلؽ النػػػار" أنػػػ  البػػػادرة  
األكلى نحك الحؿ السػممي السياسػي لمقضػية، خاصػة كأف األردف كػاف يعػاني ضػعفان 

 ماديان كعسكريان، كلـ يسعف  العرب لحشد القكل الكافية لدحر المعتدم.
ـ كاعتبر شرط : العدؿ, كقاؿ: "ما يطمب  لقد تحدث الممؾ حسيف عف السبل 

 (   141) األردف كاألمة العربية مف ناحية أخرل فهك السبلـ المقترف بالعدؿ."

كفي مكسكك قاؿ: "إف العرب أمة محبة لمسبلـ, كالسبلـ بالنسبة ألمتػي هػك  
ية كسيمتها لبمكغ أمانيهػا فػي البنػاء كالتقػدـ". كقػاؿ: "إننػا كمػا دعكنػا المجمكعػة البشػر 

إلى عدـ تمكيف المعتدم مف فرض شركط  مف مركػز القػكة الػذم حققػ  فنننػا نناشػد 
تمػػؾ المجمكعػػة أف تسػػاعدنا عمػػى بمػػكغ سػػبلـ قػػائـ عمػػى أسػػس العػػدؿ كالحػػؽ حتػػى 
يكػػػػكف سػػػػبلمان حقيقيػػػػان صػػػػحيحان يتػػػػيح لنػػػػا الفرصػػػػة لخمػػػػؽ مسػػػػتقبؿ أفضػػػػؿ ألجيالنػػػػا 

 .(142)القادمة"
نكػػػػر عمػػػػى شػػػػعبو حقػػػػ  فػػػػي حيػػػػاة كصػػػػرَّح بػػػػرفض العػػػػالـ لمتعصػػػػب الػػػػذم ي 

مستقرة، كأف العالـ يشػعر بمسػئكليات  فػي تحقيػؽ سػبلـ قػائـ عمػى العػدؿ كقػاؿ: "إننػا 
 .(143)طبلب حؽ.. طبلب سبلـ"

كفي مػؤتمر الخرطػكـ نػادل األردف كالعػرب بالسػبلـ: "كنػادل المػؤتمر معنػا  
لذم ال نقبؿ بإننا كنا, كسنبقى عمى الدكاـ, طبلب حؽ كسبلـ كلكن  الحؽ المقدس ا

                                                 

، ص 26/6/1967، مف خطاب  في الجمعية الكطنية العامة لؤلمـ المتحدة في 2( مجمكعة الخطب، ج141)
608. 

 .647، ص  2/10/1967في مكسكك في ، مف  كممت  2( مجمكعة الخطب، ج142)
-651، ص 16/10/1967، مف خطاب  عند سفرب إلي الجزائر كأقطار أخرم في 2( مجمكعة الخطب، ج143)

652. 
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بإف نفرط منػ  بػذرة كاحػدة, كالسػبلـ الكاحػد القػائـ عمػى العػدؿ الػذم ال تإكيػؿ فيػ  كال 
 . (144)غمكض"
كفي نادم الصحافة الكطني بكاشنطف, أعمف المكافقة مف حيث المبػدأ عمػى  

تسكية سياسية، كلكف عادلة، تعيد الحؽ ألهم , كضرب لذلؾ مثاالن: كمف سرؽ بنكان 
تح بذلؾ المػاؿ حسػابان لػ  فػي البنػؾ, فقػاؿ البنػؾ لػ  أعػد إلينػا أمكالنػا ثػـ ثـ أراد أف يف

نتحػػدث حػػكؿ فػػتح حسػػاب. كاسػػتعرض المكقػػؼ العربػػي اإليجػػابي الجديػػد نحػػك سػػمـ 
دائـ في الشرؽ األكسط كاعتبرب : "هػدفنا الكحيػد, كلػيس االكتفػاء بتسػكية لمصػعكبات 

ـ العربي, سمـ فيما بيننا, كسمـ مع الحالية فقط"، أم الكصكؿ إلى سمـ دائـ في العال
ف هػذب الرغبػة فػي السػبلـ كالصػمح تعػكد  جميع جيراننا" ى فػي إشػارة إلػى إسػرائيؿ[. كال

 ـ.1949. حيث جرل تكقيع بركتكككؿ لكزاف في عاـ (145)ـ1948إلى ما بعد عاـ 
كلقػػد بػػرر الممػػؾ حسػػيف سػػعي  لسػػبلـ عػػادؿ بإنػػ : حتػػى ال يخضػػع العػػرب  

ؿ كحتػػى ال تػػزكؿ إسػػرائيؿ فػػي المسػػتقبؿ, ال بػػد مػػف سػػبلـ عػػادؿ لميهػػكد فػػي المسػػتقب
كدائػػـ كعمػػػى إسػػرائيؿ أف تعمػػػف شػػػركطها كمطالبهػػا ليدرسػػػها العػػرب، كقػػػاؿ: "إننػػػا ال 
نعترض عمى عيش اليهكد بيننا بسبلـ، كلكننا كنا نعترض عمى إقامة دكلة سياسػية 

هػػا فيرضػػت عمينػػا مػػف أجنبيػػة بػػيف ظهرانينػػا كهػػذا هػػك حقيقػػة مػػا تمثمػػ  إسػػرائيؿ كلكن
األمـ المتحدة كهي باقيػة ضػد رغباتنػا, كأمامهػا اختيػاراف: فنمػا أف تهزمنػا كتضػطرنا 
إلى القبكؿ بها. أك أف تجعؿ مف نفسها جاران غيػر مقبػكؿ فػي العػالـ العربػي"، كشػدد 
عمػػى أهميػػة حػػؿ مشػػكمة البلجئػػيف بػػإم حػػاؿ، السػػيما إذا مػػا اختػػارت إسػػرائيؿ الحػػؿ 

يككف هناؾ سبلـ دائـ في المنطقة. كعمػى ضػركرة إعػادة األراضػي  الثاني, حيث لف
عادة النظر في شإف مدينة القدس  .  (146)التي احتمتها كال

 إف المشركع األردني إلقامة سبلـ عادؿ كدائـ في المنطقة ل  ثبلثة شركط هي:

                                                 

 .656، ص  1/11/1967، مف خطاب العرش في 2(  مجمكعة الخطب، ج144)
 .662ص  ،7/11/1967، مف خطاب  في نادم الصحافة الكطني بكاشنطف في 2(  مجمكعة الخطب، ج145)
 .665- 664(  المصدر نفس ، ص 146)
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 حؿ مشكمة البلجئيف حبلن مقبكالن بنعادة البلجئيف إلى بيكتهـ كأراضيهـ.  -1
ألراضي التي احتمتها إسرائيؿ في غمرة إنشاء دكلتهـ, كالتي نزعكهػا إعادة ا -2

 أيضان مف ميبٌلكها العرب.
إعػادة النظػػر فػػي شػإف مدينػػة القػػدس التػػي تهػـ األردف بشػػكؿ خػػاص ركحيػػان  -3

 (147)كاقتصاديان 
كقػػػػاؿ: "إذا أراد العربػػػػي كاإلسػػػػرائيمي أف يعيشػػػػا فػػػػي سػػػػبلـ فيجػػػػب أف تنتفػػػػي صػػػػفة 

هـ أف يصػبحكا شػرقييف, كأف تقػؿ صػفتهـ األكركبيػة، كفػي هػذب إسرائيؿ الغربيػة, عمػي
الحالػػة فننػػ  مػػف المحتمػػؿ جػػدان أف يغػػادر المنطقػػة يهػػكد غربيػػكف.. كنحػػف نإمػػؿ بقػػكة 
بػػإف مسػػتقبؿ اليهػػكد ال يكمػػف كراء الصػػهيكنية العنصػػرية بػػؿ كراء المكاطنػػة الحػػرة.. 

سػرائيؿ, كدمػي اليهػكد كنحف نإمؿ في أف األجياؿ القادمػة سػتقكد فصػؿ العنصػرية إل
 .(148)في مجتمع شرقي قكم كمكاطنيف أحرار"

إف المجكء إلى التعامؿ مع الكاقع مف زاكية أف الكاقع أقكل مف جهكدنا هك   
منطمػػؽ الممػػؾ حسػػيف فػػي أطركحاتػػ  السػػممية منػػذ األشػػهر بػػؿ األيػػاـ األكلػػى لنكسػػة 

إسػرائيؿ التػي ظهػرت . هذب القابمية لمحؿ السممي لـ تكف آنذاؾ متكفرة لػدل  1967
طفرة في عنفػكاف قكتهػا كشػبابها فػي كسػط عربػي متفكػؾ، متشػاحف، بينػ  فػكارؽ فػي 

. لقػد أصػبح 1948األهداؼ كاألفكار كالمبادئ طيمة عشريف عامان تمت النكبػة عػاـ 
التعامؿ مع الظاهرة اإلسرائيمية مف نفسية انهزامية عمى أحسف األحػكاؿ، السػيما أف 

ـ( كخسػػػركا فيهػػػا  خسػػػركا 1967، 1956، 1948ركب )العػػػرب خاضػػػكا ثػػػبلث حػػػ
فمسطيف كمها كأجزاء مف ببلدهـ ثػـ يتحػدثكف عػف السػبلـ بػدؿ إعػادة تركيػز حشػدهـ 
كجهػػكدهـ عمػػػى كافػػة الجبهػػػات كأهمهػػا الجبهػػػة الطكيمػػة فػػػي األردف, عمػػى أم حػػػاؿ 

 اتسمت تكجهات السبلـ بالتمسؾ بنعادة الحقكؽ ألصحابها أكالن.  

                                                 

 . 665(  المصدر نفس ، ص 147)
 .  667- 665(  المصدر نفس ، ص 148)
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 خاتمة

مػػف مسػػاعي األردف كتكجهاتػػ  تجػػاب  1967إلػػى  1964س لمفتػػرة مػػف الػػدار 
فمسطيف كالقضية الفمسطينية, بؿ كحتى الفترة التي سػبقت ذلػؾ فػي ظػؿ حكػـ الممػؾ 

 حسيف ليممس النقاط التالية:
سػػعى األردف إلػػى الكحػػدة العربيػػة, سػػيران عمػػى خطػػى الثػػكرة العربيػػة الكبػػرل  -1

طمكحػػػات الممػػػؾ عبػػػد هللا بػػػف التػػػي قادهػػػا شػػػريؼ مكػػػة حسػػػيف بػػػف عمػػػي, ك 
حسػػيف, كمػػف هنػػا فهػػك يتطمػػع إلػػى فمسػػطيف كجػػزء هػػاـ مػػف الدكلػػة العربيػػة 
الكاحػػػدة، السػػػيما الطبيعػػػة الجغرافيػػػة كالجػػػنس البشػػػرم الػػػذم يعػػػيش عميهػػػا، 
كعبلقػػػػات تاريخيػػػػة حميمػػػػة، فضػػػػبلن عػػػػف ضػػػػركرتها االقتصػػػػادية كالركحيػػػػة 

مى كحدة الشعب العربػي لؤلردف, كمف هذا المنطمؽ فقد أكد الممؾ حسيف ع
في ضفتي نهر األردف, شعبان كأرضان كجيشان كآماالن كطمكحان، كحاكؿ جاهدان 
تجسيد هذب الكحدة مػف خػبلؿ الدسػتكر كاألنظمػة كالحيػاة العمميػة، متجػاهبلن 
حػػؽ الشػػعب العربػػي فػػي فمسػػطيف فػػي تقريػػر مصػػيرب بعػػد إنهػػاء االحػػتبلؿ 

كمػػػا لػػػك كانػػػت هػػػي فقػػػط الصػػػهيكني. كمػػػا تصػػػرؼ الممػػػؾ تجػػػاب فمسػػػطيف 
 "الضفة الغربية".

في هذب الفترة الزمنية كاف استخداـ كممات مثؿ: فمسطيننا, األسػرة الكاحػدة,  -2
شػػػعبنا العربػػػي الكاحػػػد, أرضػػػنا المقدسػػػة, مقدسػػػاتنا, أقصػػػانا, جيشػػػنا جػػػيش 
التحريػػػر.. ليػػػدلؿ عمػػػى كحػػػدة الضػػػفتيف الشػػػرقية كالغربيػػػة إلػػػى األبػػػد، رغػػػـ 

رل أف الضفة الغربية هي عهدة بيدب حتػى تحريػر تإكيدب في تصريحات أخ
فمسػػطيف. كهػػذا التنػػاقض ينبػػو عػػف نكايػػا ال تراعػػي مصػػالح ككحػػدة الشػػعب 

 الفمسطيني.
مفهكـ الحشد القكمي الذم نػادل بػ  الممػؾ حسػيف كهػك أف األردف بضػفتي   -3

كػػػػـ، 361كبصػػػػفت  صػػػػاحب أطػػػػكؿ خػػػػط مكاجهػػػػة مػػػػع العػػػػدك يصػػػػؿ إلػػػػى 
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الفمسػػطينييف كالشػػعب الفمسػػطيني, كبصػػفت   كبصػػفت  يػػإكم معظػػـ البلجئػػيف
مشػرفان عمػػى القػدس كالمسػػجد األقصػػى، كػاف فػػي منظػػكر الممػؾ حسػػيف هػػك 
مركػػػػػز تجميػػػػػع جهػػػػػكد العػػػػػرب جميعػػػػػان ككجػػػػػب عمػػػػػيهـ جميعػػػػػان أف يسػػػػػاندكب 
كيػػػػػدعمكب ماليػػػػػان كعسػػػػػكريان كمعنكيػػػػػان كالعبلميػػػػػان, هػػػػػذا الحشػػػػػد الػػػػػذم يتطمػػػػػب 

األردف كيحقػػؽ مصػػالح  سػػعى بالضػػركرة كجػػكد تنسػػيؽ عربػػي مكحػػد يخػػدـ 
إليػػػ  عبػػػر مػػػؤتمرات القمػػػة العربيػػػة متػػػذرًٌعان بضػػػركرة الكحػػػدة العربيػػػة، كأف 
فمسػػػطيف ليسػػػت لمفمسػػػطينييف فقػػػط كال لؤلردنيػػػيف، بػػػؿ هػػػي لمعػػػرب جميعػػػان، 
كعمػػيهـ جميعػػان أف يحشػػدكا لهػػا لتحريرهػػا, كمػػف هػػذا المنطمػػؽ رحػػب الممػػؾ 

تقػػي عمػػى أرضػػ  كتنطمػػؽ إلػػى بقػػدكـ جيػػكش عربيػػة لتم -ظاهريػػان  -حسػػيف 
معركة التحرير، لػيس مػف بينهػا جػيش التحريػر الفمسػطيني!، كلكػف شػريطة 
أف يتػػػكلى ذلػػػؾ قيػػػادة عربيػػػة مكحػػػدة انبثقػػػت عػػػف مػػػؤتمرات القمػػػة العربيػػػة، 
عػداد جيشػ  العربػي, جػيش التحريػر.  كطالب العرب جميعان بدعمػ  لتقكيػة كال

ي  أك فػػي الضػػفة الغربيػػة كلكػػف رٍفضػػ  لتكاجػػد قػػكات فمسػػطينية عمػػى أراضػػ
 دليؿ عمى مخالفة األقكاؿ لؤلفعاؿ.

مػػػع تركيػػػز الممػػػؾ حسػػػيف عمػػػى أف األردف اتخػػػذ كافػػػة اإلجػػػراءات البلزمػػػة  -4
لبلسػػتعداد لمعركػػة التحريػػر أك أم معركػػة مفاجئػػة خاصػػة مػػا يتعمػػؽ بقكاتػػ  
المسػػمحة, رغػػـ قمػػة المعنكيػػات العربيػػة، إال إف الكقػػائع عمػػى األرض أثبتػػت 

 ب اإلجراءات كسرابها.فشؿ هذ
كافػػػػػػؽ الممػػػػػػؾ حسػػػػػػيف عمػػػػػػى إنشػػػػػػاء منظمػػػػػػة التحريػػػػػػر الفمسػػػػػػطينية لتمثػػػػػػؿ  -5

الفمسػػػطينييف، كسػػػاهـ فػػػي إنشػػػائها، كلكنػػػ  اشػػػترط تبعيتهػػػا لمقيػػػادة العربيػػػة 
المكحػػدة المنبثقػػة عػػف مػػؤتمرات القمػػة العربيػػة, كمػػف خػػبلؿ أجهػػزة الدكلػػة ، 

ى أف تزاحمػػ  فػػي فكانػػت كسػػيمة منػػ  لشػػؿ عمػػؿ المنظمػػة التػػي كػػاف يخشػػ
تمثيػػؿ الفمسػػطينييف فكػػاف الصػػداـ بػػيف المنظمػػة كالنظػػاـ األردنػػي كالتراشػػؽ 

 باالتهامات كالطعف في الكطنية.
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فكػػرة السػػبلـ العػػادؿ كالػػدائـ كانػػت مطركحػػة فػػي تمػػؾ الفتػػرة عمػػى اسػػتحياء  -6
كدكف حكافز، ككاف الحديث عف سػبلـ عػادؿ يعيػد الحقػكؽ إلػى أصػحابها, 

إلػػى إمكانيػػة التعػػايش مػػع إسػػرائيؿ كلكػػف بعػػد إعادتهػػا كتطػػكر هػػذا الحػػديث 
لحقػػكؽ العػػرب, كفػػؽ المشػػركع الػػذم طرحػػ  الممػػؾ حسػػيف الػػداعي إلػػى حػػؿ 
عػػػادة األراضػػػي المغتصػػػبة إلػػػى أهمهػػػا,  عػػػادة حقػػػكقهـ, كال مشػػػكمة البلجئػػػيف كال
كالنظػػػر فػػػي قضػػػية القػػػدس التػػػي تشػػػكؿ أهميػػػة ركحيػػػة كاقتصػػػادية لػػػؤلردف, 

 ـ.1967عادان أكبر بعد هزيمة حدث هذا التطكر كأخذ أب
اتسػػػمت سياسػػػة الممػػػؾ حسػػػيف خػػػبلؿ فتػػػرة البحػػػث بالثبػػػات كاالطػػػراد كعػػػدـ  -7

التإرجح, كلعؿ أحد أسباب ذلػؾ هػك سػيرب عمػى مبػادئ مكركثػة عػف عائمتػ  
الهاشمية، حيث انسجمت أفكارب مع أفكػار جػدب الممػؾ عبػد هللا بػف حسػيف، 

 مع فمسطيف.كمع الدكر المنكط باألردف عمى أطكؿ حدكد 
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 ممخص البحث :
كتصبح مع مركر الزماف  ،لكؿ مجتمع عادات  ك تقاليدب التي يحافظ عميها

كلقد كاف لمشعب الفمسطيني عادات   ،مف التراث الثقافي الذم ال يقبؿ التنازؿ عنها 
 في الحمؿ ك الكالدة   ألنها سبيؿ التكاثر. 

 ،كمعتقدات شعبية خاصة بالحمؿ حث دراسة االهتماـ باإلنجاب،يتناكؿ الب
 ،كمراحم   ،كحدكث الحمؿ ج المرأة المتإخرة عف الحمؿ، كعكقة الرجؿ،كعبل

 عباراتك  ،ابتهاج النساء بالمكلكدك  ، كآثار ذلؾ،رفة جنس المكلكدكمع ،الكالدة ك 
العناية بالكالدة كالكليد مف الناحية ك  التهنئة كالمجاممة بالمكلكد، كتسمية المكلكد،

 أسبكع المكلكد . ك  ،كالمكلكد ،كتغذية الكالدة ،الصحية
لمعمكمات المهمة لممادة كاهتـ الباحث بالركاية الشفهية التي أضافت الكثير مف ا

 خاصة مع تنكع القرل األصمية لمركاة .  ،المكتكبة
 ،كاألغاني الشعبية كالتقاليد، كتزداد أهمية البحث في الحفاظ عمى العادات

 كاألمثاؿ الشعبية .   ،كاألهازيي 
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Abstract: 

Each community  has its customs and traditions which he 

must keep and with the passage of time become as cultural heritage 

which doesn't accept to be waived .  As all nations ، The Palestinian 

community has its own customs in pregnancy and childbirth 

because it is the way of reproduction. 

This paper studies ، the interest  of  reproduction ، popular 

beliefs of pregnancy ، treatment of  late  women of pregnancy، the 

man relation، occurrence of pregnancy and its stages ، birth،  

knowing the sex of baby and its effects، women rejoicing of 

newborn، congratulatory phases and courtesy of newborn، naming 

the child ، caring of mother and the baby health ، nutrition of 

mother and baby  ، and the week of baby. 

The researcher depends on the oral speech that added a lot of 

important information  to the written article especially with the 

diversity of villages of the narrators. 

The importance of the research increases  since it keep and 

maintain customs and traditions ، folk songs، song and proverbs. 
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 مقدمة : 
التي تمي فرحة  ،كرأكا أن  الفرحة الثانية ،كف عمى اإلنجابركٌز الفمسطيني

ًقٍب( ،الزكاج أك )زريعة(  ،أك )جيابة( ،بؿ رأكا أف زكاجان ببل إنجاب )ًخٍمفة( أك )عى
 ،ـ باإلنجاب1948كقد اهتـ الفمسطينيكف قبؿ عاـ  ،إنما هك فرحة لـ تكتمؿ

فهـ تسمية لهـ  ،كاؿ حياتهـكالتركيز عمى الذككر )الصبياف(  ألنهـ راحة آلبائهـ ط
كيكفمكف لهـ اإلنفاؽ عميهـ كمتابعة  ،كمساعديف لهـ في شبابهـ ،في صغرهـ

 حياتهـ في شيخكختهـ.
كاإلكثار مف الذككر  ألف المجتمع  ،كاعتقد الفمسطينيكف بضركرة اإلنجاب

كطرؽ العمؿ  ،كاألرض الزراعية كاسعة ،كعدد السكاف قميؿ ،الفمسطيني زراعي
تحتاج إلى عدد كبير مف المزارعيف  لذا البد لممزارع مف )عزكة(  ،بسيطة بدائية

كتنقيتها  ،كحراثتها ،كيساعدكن  في )قىٍمب( األرض ،الذيف يحيطكف ب  ،مف األبناء
كجمع الغىٌمة  كليس  ،كرعايتها  ،كسقيها ،كزراعتها ،كاألعشاب الضارة ،مف الحجارة

 .(1)بهناؾ أفضؿ مف أف يساعد الفبلحى أبناؤ 
 ،الشجرة المي ما بتثمر حبلؿ قطعها" كمف األمثاؿ التي قيمت في اإلنجاب:"

كلما قالكا لي:  بنت  ،قمت عى رجميٌ  ،ك"البنات كال البطاالت" ك"لما قالكا لي: صبي
 .(3)الحٌية عمٌي"  (2)بٌخت

                                                 

  815، ص3  سرحاف، نمر:  الفمككمكر الفمسطيني، ج58( كناعنة، شريؼ، كآخركف: اإلنجاب كالطفكلة، ص 1)
ف الهيصمي مف هربيا، بتاريي   مقابمة مع محمد عبد الرحم116-115شعت، محمد:  العادات كالتقاليد، ص 

 ـ.16/2/2000
 ( بٌخت:  نفثت سمها.2)
 ـ.  3/2/2000( مقابمة مع سميرة عبد القادر أبك شقفة، مف هربيا، بتاريي 3)
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 أكالن : الرغبة في اإلنجاب : 
 ( االىتماـ باإلنجاب منذ ليمة العرس:1

ك رٌكزت النساء في األغاني  ،اـ باإلنجاب )الًخٍمفة( يبدأ مف ليمة العرسكاف االهتم
 كمف تمؾ األغاني:  ،في تمؾ الميمة عمى إنجاب الصبي

رج حكالينا ،تبٍكرم بالصبي مباركة يا عركس عمينا عمينا  (4)كيدًٌ
 كتحمم  إيدينا ،تبٍكرم بالصبي مباركة يا عركس عمينا عمينا

كنريشُّ  بالريحة  ،تبٍكرم بالصبي ا يا مميحةمباركة يا عركس عمين
(5) 

 كتكٌثرم األمة ،تبكرم بالصبي مباركة يا عركس عى العـ كالعمة
ٍمفة ًمؼ كالسًٌ  كتكثرم الًخمفة ،تبكرم بالصبي (6)مباركة يا عركس عى السًٌ
ر الحارة ،تبكرم بالصبي مباركة يا عركس عى الجار كالجارة  ينكًٌ

 كتعٌمرم دارب ،تبكرم بالصبي (7)خكم ًمٍنحاًل  مباركة يا عركس عى 
 (8)تشرحي لي قمبي ،كتبكرم بالصبي مباركة يا عركس عمينا يا ربي

كيمارس  ،كهكذا تتضح درجة االهتماـ كالكلع بننجاب طفؿ صبي يمشي
كاف الناس  ،كفي الكقت ذات  ،كيشرح القمكب ،كينٌكر الحارة ،كيٌكثر األمة ،حيات 

عدب يهنئكف العركس بقكلهـ:  "بفرحة عريس"  أم بمكلكد ذكر  ألف كب ،يكـ العرس
 .(9)كأهمهما ،ذلؾ ما تتمناب هي كعريسها

كالخمفة لمعريس مف كثرة الحناء  ،كالذرية ،ككاف الناس يتفاءلكف بالصبي
 ككانت النساء تغني: ،التي يكزعها أهؿ العريس بمناسبة الزكاج

 رطميف ككقية هي بيجي  هي كهالًحٌنا المي جبمناب

                                                 

 ( يٌدرج حكالينا:  يمشي حكلنا .4)
 ( الريحة : العطر.5)
 ( السمؼ كالسمفة:  أخ الزكج، كزكجة أخ الزكج .6)
 م مف حال :  لكحدب .( أخكم منحال :  أم أخك 7)
 .58( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 8)
 .583،ص 4، ج2( سحاب، فكتكر:  الحياة الشعبية  المكسكعة الفمسطينية، ؽ9)
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 يا ريت من  الذرية هي جبمناب في عرس فبلف
 (10)هي بيجي رطميف كحفنة  هي كهالًحٌنا المي جبمناب
 .(11)يا ريت من  الًخمفة  هي كم  في عرس فبلف

إذا كاف العريس كحيدان  ،كرٌكزت النساء عمى ضركرة إنجاب صبي  ليحمؿ اسـ أبي 
 ككيف ييغنيف: ،"كحداني"
ٍبؿ ال  هذا كحداني يطعم  الصبياني مكلك عمى الدرب مرجانييا حى

ٍف خكؼ يقكلكا مغبكنة سى  (12)مثؿ حب الميمكنة،كريت ًخمفت  صبياف إجيت أغني ًلحى
 يطعم  الصبيافً  ،)حسف( كحداني (13)يا حبؿ المكلك عمى الدرب سرياني
 يا رب يٍعمىر بيت  ،)حسف( كحداني (14)يا حبؿ المكلك عمى الحيطاف أريت 
ٍفتي   (15)يا رب يفرًٌح أخت  ،)حسف( كحداني  يا حبؿ المكلك عمى الحيطاف شي

لمعريس  ،في تحقيؽ اإلنجاب ،ككاف الناس يستبشركف بما يركن  مف الزرع
 كمف ذلؾ أغاني النساء يـك العرس: ،الكحداني

 هي كالزيت ًبنىقًٌٍط ًمٌنك هي كالزيتكف "حامؿ"
يكثَّر مىٌنكهي هللا  هي يا )تيسير( هالكحداني

(16) 
إلى أف الهدؼ مف الزكاج إنما  ،ي أغاني العرس إشارات كاضحة جدان كف

الذيف سكؼ  ،كأف الترحيب بالعركس يقترف بكثرة الصبياف ،هك الحمؿ كاإلنجاب
 كمف األغاني المشهكرة في ذلؾ: ،تنجبهـ

 هي كال مف قمة النسكاف  (17)هي ما أخذناؾ مف عازة
                                                 

 ( الحفنة: مقدار ما تحمم  اليداف كهما مفتكحتاف بجانب بعضهما البعض .10)
 .59( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 11)
 ( مغبكنة:  تشعر بالغش كالظمـ، يا ريت:  يا ليت، مثؿ الميمكنة: مف كثرت .12)
 ( السرياني:  نكع مف المؤلؤ، ينسب إلى السرياف.13)
 ( أريت : رأيت  .14)
 .60-59( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص15)
 .60( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 16)
 زة: العكز، كالحاجة.( العا17)
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 كتممي الدار صبياف ،هي  هي إال تتحبمي كتمدم
 هي يا زيادة في العياؿ  هي مرحبان بؾ يا دالؿ

 (18)كتغمبينا في الصبياف ،هي  هي يا ريت كعبؾ أخضر
ترٌكز حكؿ  ،ـ1948كهكذا يتضح أف الزكاج عند أهؿ فمسطيف قبؿ عاـ 

لهـ كيككنكف  ،الذيف يساعدكف آباءهـ في أعمالهـ في األرض ،إنجاب الصبياف
 كحامكلة. ،كعزكة ،سندان 
 ( االىتماـ بإنجاب الصبياف في التينئة بالعرس:2

كما يهنئكف  ،كاألقارب كالدٍم العريس كالعركس ،كالجيراف ،يهنو المدعككف
كصبياف  ،كيتمنكف لهما حياة سعيدة كمها " ثبات كنبات ،كالعركس ،العريس
كمف أشهر  ،بناء الذككرلكف التركيز يككف عمى التمني بننجاب األ ،(19)كبنات"

 :(20)عبارات التهنئة كالمجاممة بالعرس
 كعقباؿ البنيف كالعمر الطكيؿ". ،"يا ريت  مبركؾ (1
ف شاء هللا يعٌمركا كيثمركا". ،"يا ريت  مبارؾ عرسكـ (2  كال
ف شاء هللا عقباؿ عكضهـ". ،"مبارؾ (3  كال
 "يا ريتهـ مف كثيريف البنيف". (4
 بٌكر بالصبي".كبت ،"إف شاء هللا رجمها خضرة عميكـ (5
ف شا هللا عقباؿ البكارم". ،"يا ريتهـ مبرككيف عرسانكـ (6  كال
 كالصبي عمى إيديها". ،"إف شا هللا بنجيكـ (7
كمٌية مف مٌية  ،كزيت مف زيتكف ،كياريتها ماؿ كرجاؿ ،"مبرككة العركس (8

 .(21)كانكف" 
                                                 

 .60( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص18)
 ـ.15/3/1998( مقابمة مع رضا عبد هللا السنكار مف المجدؿ، بتاريي 19)
 .62-61( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص20)
شهر كانكف هك مكسـ الزيتكف، ك مف ( زيت مف زيتكف، كمٌية مف مية كانكف لمداللة عمى الكفرة كالخصب  ألف 21)

 أشهر الشتاء. 
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 كعقباؿ البكارم". ،"مبركؾ يا عرساف (9
 "عقباؿ عكضكـ". (10
 اية يبقى ابنؾ في حضنؾ". "إف شا هللا السنة الج (11

نجاب الذككر ،كاإلنجاب ،كهكذا تتراكح التهاني بيف التهنئة بالعرس ذات   ،كال
 ،ثبات كنبات ،كأف تككف العركس مصدر خير كبركة عمى البيت "رجمها خضرة

 كمٌية مف مٌية كانكف". ،زيت مف زيتكف
 ( التميُّؼ عمى الحمؿ كاإلنجاب:3

نجاب  ،كالتهاني باإلنجاب بشكؿ عاـ ،بلتكالمجام،إضافة إلى األغاني  كال
كأهمهما يحرصكف كثيران عمى تحقؽ  ،كاف العريس كالعركس ،الذككر بشكؿ خاص

كاإلنجاب  ألف العريس يجب أف تككف ل  ذرية "كًعزكة"  ألف العركس تعمـ  ،الحمؿ
كقد اشتهر في  لذككر،خاصة ا في بيت زكجها ترتبط بمدل إنجابها،أف مكانتها 

المرأة أكالدها ك  ،(22)مثؿ الشجر ببل ثمر  ،ؿ الفمسطيني أف المرأة دكف أكالدالمث
 ،أك الزكاج بامرأة أخرل عميها ،كألنها تعمـ أف عدـ إنجابها يعني طبلقها ،أكتادها

 تككف "ضرة" لها تنازعها في زكجها كحب  كخيرب.
ثر عمى كلتفضيؿ الذككر عمى اإلناث مف ناحية أخرل أ ،ككاف لمحمؿ مف ناحية
ألنها تشعر أنها إذا أنجبت أنثى ستككف منبكذة مف  نفسية المرأة الحامؿ 

 ،كقد اشتهر أف أهؿ العريس كالعركس كانكا يجمسكف ليمة الزفاؼ ،(23)العائمة
كمف قدرة  ،ينتظركف نتائي ديخمة العريس عمى عركس   ليتإكدكا مف صكنها شرفها

 .(24)انية أف ينجبا العريس عمى ًجماع عركست   استبشاران بنمك

                                                 

 .583  سحاب، فكتكر: الحياة الشعبية، ص815، ص3( سرحاف، نمر: الفمككمكر الفمسطيني، ج22)
 ـ .5/7/2001( مقابمة مع آمنة محمد نكفؿ، مف حميقات،  بتاريي 23)
بمة مع مريـ إسماعيؿ خميؿ )مف ـ  مقا7/3/2000( مقابمة مع عائشة عبد المالؾ ديب، مف هربيا، بتاريي 24)

 ـ .9/3/2000حميقات(، بتاريي 
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إذا  ،كانت المرأة تعمـ ذلؾ دكف الرجكع إلى طبيب ،كعندما يتـ الحمؿ
 ،كأمها ،انقطعت الدكرة )العادة( الشهرية عنها  فكانت تخبر بذلؾ حماتها

 .(25)كزكجها
كلـ تحمؿ  ،فنذا مضى زمف ،ككاف الناس يعتقدكف أف العقـ عقاب رباني

كخ القرية  إلعداد حجاب تعمق  المرأة في المرأة سارع بعضهـ إلى شيي مف شي
 ،فنذا حممت قالكا:  بارؾ هللا ،عنقها  العتقادهـ أف المرأة العاقر قد تحمؿ ببركت 

 .(26)حبمت
يزداد الضغط عمى المرأة تدريجيان كمما جاء مكعد العادة الشهرية لها دكف 

ؿ لها حماتها:  تقك  ،فمنذ الشهر األكؿ ،انقطاعها  ألف ذلؾ يعني عدـ تحقؽ الحمؿ
كفي األشهر األكلى تسإؿ النساء مف العائمة  ،"إف شا هللا بتككف أكؿ كآخر مرة"

كيزداد القمؽ كمما  ،كالحامكلة كالقرية المرأة عف الحمؿ بقكلهف:  "إف شا هللا حٌكشتي"
كاشتهر بيف النساء عند السؤاؿ عف حمؿ الًكٌنة:  "أمنيف يا أختي.  ،تإخر الحمؿ

 مف يكـ ما تجكزت". -مثبلن  –أربع مرات ( 27)اسمة هيها صارت غ
 ،كقريباتها الدفاع عنها  بسبب تإخر الحمؿ لعدة أشهر ،كتبدأ أـ العركس 

كيكثرف مف الدعاء لها  ،بقكلهف:  "أم هي فاتت عميهام إجيالها ما تجكزنش إساع"
لصبياف مثؿ:  "هللا يجبر خاطرها" ك"هللا يجعمؾ تحبمي كتخمفي كيعطيؾ ا ،بالحمؿ

كما كانت تمؾ القريبات ينصحنها:  "شكفي  ،بحؽ العيف المي ما بتغفؿ كال تناـ"
 ،أك "ما تظميش نايمة عى ركحؾ ،أك "الحكيـ" )حسب المهجة( ،حالؾ عند الدكتكر"

 .(28)ركحي لمداية خمٌيها تشكفؾ"

                                                 

 ـ. 12/3/2000( مقابمة مع صديقة عبد المحسف جمعة، مف حتا،  بتاريي 25)
 . 583( سحاب ، فكتكر : الحياة الشعبية، ص 26)

 ( أمنيف: مف أيف  أم أنها لـ تحمؿ، غاسمة:  أم اغتسمت بعد العادة الشهرية  ألنها لـ تحمؿ.27
 . 65-64( كناعنة، شريؼ ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص28)



 جملة التارخيية الفلسطينيةــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

69 

 ،ككانت بعض النساء قاسيات عمى تمؾ العركس التي يتإخر حممها
 ،ك"بيزرعف" ،ك"بيخٌمفف" ،"بيجيبف" ،أنهف "شاطرات" ،إنجابهفكيكايدنها بكثرة 

فيقمف: المي مف هللا يا ما  ،فكانت بعض النساء صابرات ،كيحقرنها ،كيسخرف منها
 .(30)" (29)أحبلب" ك"المي بيصبر بينكؿ

فيدعيف عمى تمؾ المرأة التي  ،ككانت بعض النساء غير سميمات الفطرة
أك لمرغبة في تطميؽ زكجها لها ألم  ،الغة في كيدهاكالمب ،تإخر حممها  إلغاظتها

كهللا ال  ،كمف تمؾ الدعكات:  "يا ريتؾ ما تشكفيش مثؿ أكالدم ،سبب مف األسباب
 ،كسخكنة كؿ ليمة عى قمبؾ"(32)كاعميمة ،"ريتهـ أكالدم ًعمة ،(31)كال يشيدؾ ،يفيدؾ

كال تدادم  ،(33)يكال تربط ،كال تقمطي ،كال تمٌشي ،كال تغسمي ،ك"ريتؾ ما تحبمي
ك "إف شا هللا ،كال يزعؽ كراؾ طير"  ،ك"ريتؾ ما تخمفي كال تكمفي ،كال تنادم" ،(34)

كعمى إيش يظؿ  ،شا هللا جكزؾ يطٌمقؾ كيجيب بدالؾك"إف  ،يتجكز عميؾ"جكزؾ 
 .(36)م" (35)قانيؾ

 ثانيان : معتقدات شعبية خاصة بالحمؿ: 
منها:  أن  إذا  ،ؿ كاإلنجابحكؿ الحم ،انتشرت بيف الناس معتقدات كثيرة

ضاجع الرجؿ زكجت  فعمي  أف يقكؿ:  بسـ هللا الرحمف الرحيـ"  ألن  عندما يسمع 
كيككف  ،كيهرب ،كيصغر حتى يصبح مثؿ عصفكر الدكرم ،الشيطاف ذلؾ يتضايؽ

كالعتقادهـ  ،ذلؾ سببان في الكقاية مف الجف كالعفاريت الذيف يعيشكف تحت األرض
كيذكركف قصصان ألناس لـ  ،كر اسـ هللا يعٌرض المرأة لمخطرأف الجماع دكف ذ

                                                 

 ( بينكؿ:  يناؿ جزاء صبرب.29)
 ( مقابمة مع رضا عبد هللا السنكار، مصدر سابؽ.30)
 ( يشيدؾ:  يبنيؾ، كهي بمعنى يعطيؾ خمفان  ألف الخمؼ لممرأة هك البناء.31)
 ( عمة كاعميمة:  مرض.32)
 ي كفكلت .( تقمطي كتريطي:  لؼ الطفؿ كربط  ف33)
 ( تدادم:  تدربي الطفؿ عمى المشي.34)
 ( قانيؾ : محتفظان بؾ ، محافظان عميؾ .35)
 .66-65( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص36)
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 ،كأف العفريت قاؿ لمشيي : نهض زكجها ،فركب العفريت الزكجة ،يذكركا اسـ هللا
كلف أتركها  ،كركبتها أنا  ألن  كطو عمى رأسي كلـ يستإذني  لذلؾ فهي امرأتي

دكف ذكر اسـ هللا عند كساد اعتقاد أف األطفاؿ الذيف يكلدكف  (37)حتى آخذ حياتها "
أك بذكر  ،الجماع الذم تـ في  الحمؿ هـ "بىٍزؽ إبميس" فيصبحكف أباليس

 .(38)أباليس
يقكـ جبريؿ  ،أف يتـ الحمؿ –عٌز كجؿ  –كساد اعتقاد أن  عندما يريد هللا 

كتبقى البذرة ستيف يكمان بيف السماء كاألرض حتى يتقرر  ،بحمؿ بذرة الرجؿ في يدب
 ،أك بنتان. كاعتقد الناس أيضان أف المبلؾ جبريؿ يحٌضر التربة هؿ ستككف كلدان 

كما اعتقدكا أف المبلؾ  ،عندما يإتيها زكجها ،كيعطيها لممرأة في الميؿ ،كيعجنها
كالمكاف  ،يإتي بتمؾ العجينة مف ثبلثة أماكف هي:  المكاف الذم يخمؽ من  الطفؿ

لمبلئكة تككف حاضرة كقت كأف ا ،كالمكاف الذم سيمكت في  ،الذم سيكلد في 
كساد اعتقاد أف مىٍف كانت تربت   ،ككضع  في المرأة ،كيتـ عجف التراب ،الًجماع
لد قبيحان  ،متجمدة يكي

(39). 
أن  مف ذلؾ االعتقاد القائؿ أف مف كانت تربت  متجمدة  ،كيعتقد الباحث

مؽ ييكلد قبيحان جاء المثؿ الشعبي الفمسطيني "ما أثقؿ طينتؾ" لمف كاف سيء  ،الخي
أك دمها خفيؼ"  ،كمن  أيضان جاء المثؿ القائؿ :  "دم  ،ككثير المتاعب لمف حكل 

مق  كًخٍمقت ، كمن  أيضان المثؿ:  ما أخؼ دمؾ"  ،لمف ييراد مدح  كاإلقناع بجماؿ خي
كمن  المثؿ:  "ما أثقؿ  ،كهك يظف أن  ظريؼ ،الذم يهزأ مف إنساف ييتعب مىٍف حكل 

 دمؾ". 

                                                 

 .182-181( جرانكفست، هيمما:  تقاليد الكالدة كالطفكلة في قرية فمسطينية، ص 37)
 .815، ص3( سرحاف، نمر:  الفمككمكر الفمسطيني، ج38)
، ص 3  سرحاف، نمر: الفمككمكر الفمسطيني، ج183-182( جرانكفست، هميما: تقاليد الكالدة كالطفكلة، ص39)

815. 
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عند  ،ـ1948ات الشائعة في المجتمع الفمسطيني قبؿ عاـ كمف المعتقد
  ألف األخت هي (40)تإخر الحمؿ:  أف تغتسؿ المرأة بماء كضعت في  األخت

نجابها تكصؼ  ،مصدر الحياة لمطفؿ. ككانت المرأة العاقر أك التي تكٌقؼ حممها كال
كأف تضع تمؾ األحجار في  ،بإف تجمع سبعة أحجار مف قبر رجؿ مات قتبلن 

 ،كتغتسؿ ب   العتقاد الناس أف هناؾ سنكات ظمت مف عمر الرجؿ المقتكؿ ،الماء
 .(41)قد تهب الحياة ألطفاؿو جدد

 ،كاعتمدت النساء كثيران عمى معالجة الداية )القابمة( لمف تإخر حممها
كأحيانان ربنا  ،التي كانت تقكـ بتمريجها )تدليكها( ،فكانت تمؾ المتإخرة تذهب لمداية

ككاف بعض األغنياء مف أهالي  ،(42)كأحيانان ال تحمؿ ،ألمكر كيحدث الحمؿيسٌهؿ ا
القرل كاألرياؼ يإخذكف المرأة التي يتإخر حممها كثيران إلى طبيب في إحدل المدف 

 .(43)كغيرها ،كيافا ،مثؿ:  المجدؿ ،القريبة
 كانكا يبحثكف عف اإلنجاب بإية كسيمة ممكنة  ،كهكذا يتبيف أف الناس ببساطتهـ

 لتكثر عزكتهـ كحامكلتهـ.
 عف الحمؿ: (44)ثالثان : عالج المرأة )المتعّكقة(

مف  ،كانت المرأة )المتعكقة( عف الحمؿ تتكسؿ بكؿ الكسائؿ  حتى ترزؽ كلدان 
 ،كالحجابات ،كاألعشاب ،كالحٌمامات ،إلى الكي ،كقفؿ الظهر ،كالترفيع ،التمميس

 جاتها ما يمي:كعبل ،ككانت أشهر أمراض المرأة )المتعكقة( 
فبل  ،لـ ينضي جسمها بعد ،إذا كانت العركس صغيرةالمكَلدة الطرية:  (1

 ،كتقكل ،فبلبد أف ينتظركا حتى تكبر ،تستطيع مىكٌلدتها )رحمها( حمؿ أكالد

                                                 

 ( األخت: هي الجزء الذم ينزؿ بعد كالدة الطفؿ مباشرة، كتصؿ بيف جسد الطفؿ كالحبؿ السرم. 40)
 . 815، ص3( سرحاف، نمر:   الفمككمكر الفمسطيني، ج41)
 ـ.16/4/2000عزية عبد المحسف جمعة، مف حتا، بتاريي  ( مقابمة مع42)
 ـ. 14/3/2000( مقابمة مع عبد هللا محمكد الصكرم، مف اسدكد، بتاريي 43)
 ( العكقة، هي تإخر الحمؿ لكقت طكيؿ.44)
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فبل يمكف تبرير التإخير  ،لكف إذا كبرت سنها كلـ تحمؿ ،كتقسى مىكلىدتها
 ج )العكقة(.كالبد مف البحث عف سبؿ عبل ،بالمكلدة الطرية

قد  ،عندما تفحص الداية المرأة المتعكقة عف الحمؿ المكَلدة الصغيرة: (2
فتجٌهز لها تحاميؿ مف ًهٍند شعيرة  ،تيبمغها أف )المكلدة عندها صغيرة(

ر ثـ األخرييف  ،تإخذها المرأة ثبلثة أياـ  منها كاحدة كهي طاهرة ،كعسؿ حي
 . (45)عندما تككف عميها العادة الشهرية

هي المكلىدة التي تغٌير مكانها عف مكضعها َلدة الممتاحة )اْلَمْمُكحة(:  المك  (3
أك منخفضة عف  ،أك مرتفعة ،أك يساران  ،كتككف منحرفة يمينان  ،الطبيعي
ة( ،مكانها كتحدث المكحة عندما تحمؿ المرأة حمبلن  ،فيقاؿ أنها )مىٍمكيحى
ككانت  ،فساءكهي ن ،أك تعمؿ أم عمؿ يؤثر عميها بعد الكالدة ،ثقيبلن 

كهك نكع مف  ،الداية تعالي صاحبة المكلىدة الممتاحة )الممكحة( بالتمميس
كيتكرر التمميس  ،مستخدمةن الزيت ،أنكاع التدليؾ عمى عرؽ البطف كجانبي 

 .(46)كفي اليـك الثالث تقكـ بقفؿ الظهر ،ثبلثة أياـ متكالية
يككف ظهرها عندما تحس المرأة بإلـ شديد في ظهرها  الظير المفتكح: (4

ذا فيتح الظهر ال تحمؿ  ،كيؤثر ذلؾ عمى الكقكؼ كالجمكس ،مفتكحان  كال
ذا حممت ال تيكمؿ الحمؿ  فيسقط الجنيف ،المرأة عالي الداية الظهر كت ،كال

 ،كذلؾ بنشعاؿ مادة بطيئة االحتراؽ داخؿ كعاء ل  فتحة ،المفتكح بقفم 
 ،اسات الهكا(كتكضع الفتحة عمى جسـ المرأة في المكاف المناسب )ك

كيمكف أف يكضع تحت الكعاء  ،كيظؿ الكعاء عمى حالت  حكالي دقيقتيف
 .(47)كيعاد قفؿ الظهر ثبلثة أياـ ،قطعة عجينة عمى الظهر

                                                 

 .68-67( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص45)
  مقابمة مع مريـ محمكد عابد، مف المجدؿ، أجراها 68( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 46)

 ـ.12/4/2012الباحث بتاريي 
   مقابمة مع مريـ محمكد عابد، مصدر سابؽ.70-69( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب ك الطفكلة، ص47)
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يككف عندها  ،أك تظهر إفرازات ،إذا شعرت المرأة بحٌكة التيابات المكَلدة:  (5
أف ذلؾ فكانت الداية تصؼ لها شرب ماء الخميرة  لبلعتقاد  ،التهابات

كيتـ شرب  ،أك ماء ًحمبة ،أك شرب ماء بقدكنس ،ينظؼ الرحـ )أيـ أكالدها(
 .(48)ذلؾ قبؿ الفطكر

أك  ،إذا تإكدت المرأة مف سبلمتها مف جميع األمراض السابقة البركدة: (6
كلـ تحمؿ، يبدأ الشؾ أف  ،عالجت نفسها لما بها مف أمراض عند الداية 

ـ أكالدها( كالبطف إف جمست المرأة تتسرب إلى الرحـ )أ ،معها )بركدة(
كعندئذو تشعر المرأة بإلـ كمغص شديد في قاع البطف عند  ،عمى شيء بارد

ككانت الداية تعالي البركدة بالحٌماـ في الحٌمامات العامة في  ،الحيض
ثـ تناـ عمى ببلط  ،بحيث تستحـ ،ككانت كثيرة ،إحدل المدف الفمسطينية

كقفؿ  ،ثـ تقكـ الداية بتدليؾ المرأة ،كتتقمب ،كهك ببلط تحت  حرارة ،النار
ظهرها كهي عمى ببلط النار. فنف تعٌذر الذهاب لمحماـ  بسبب رفض 

كانت الداية تمجإ إلى حؿو  ،أك بيعد القرية عف المدينة كحٌماماتها  ،الزكج
كهي عبارة عف تعريض العضك التناسمي لممرأة إلى  ،هك )الهىٍبكة( ،آخر

أك بخار الماء بعد  ،أك مجمكعة منها ،ف غمي أحد النباتاتالبخار الناتي ع
 .(49)غمي  مع أحد أنكاع الحجارة القابمة لبلشتعاؿ

تكصؼ بإف )معها رخاكة(  أم أف  ،إذا أجهضت المرأة مرات عدة الرخاكة: (7
عمى الظهر  ،كتعالي الرخاكة بالكٌي بالنار  ،رحمها )أـ أكالدها( في  رخاكة

 .(50)دهف المكاف بالزيتثـ ي ،فكؽ بيت الطمؽ
 ،مف كؿ األمراض السابقة كلـ تحمؿ ،إذا عالجت المرأة نفسهاضعؼ الدـ:  (8

أك إذا  ،أك عند القياـ بإم جهد ،خاصةن إذا كانت تشعر بالدكخة صباحان 

                                                 

 ( مقابمة مع مريـ محمكد عابد، مصدر سابؽ.48)
 . 72-70( كناعنة، شريؼ ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 49)
 .73-72( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص50)



 جملة التارخيية الفلسطينيةــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

74 

فنف ذلؾ يعني أنها تعاني مف ضعؼ الدـ، كعند  ،شعرت بضعؼ بصرها
أك  ،أكؿ العسؿ عمى الريؽ مثؿ ،ذلؾ تككف المرأة بحاجة إلى أكؿو ميغىذٌو 

 ،أك أكؿ المحكـ كاألسماؾ كمشتقات المحكـ ،(51)خمط العسؿ بالقزحة
 .(52)كالفكاك  

 ،كلـ تحمؿ ،إذا عالجت المرأة نفسها مف جميع األمراض الجسديةالكبسة:  (9
كهي:  دخكؿ امرأة عميها نجاسة العادة  ،فقد تككف مصابة بالكبسة

كيمكف أف تيكبس العركس  ،ا كبستهافيقاؿ:  أنه ،كهي عركس ،الشهرية
كتؤدم الكبسة  ،كهي مصمكدة ،أك ضرتها ،أيضان إذا دخمت عميها سمفتها

ف حممت يتـ اإلجهاض ،إلى عدـ الحمؿ ف أكممت الحمؿ يمكف أف  ،كال كال
أك يمكت  لذلؾ كاف يجب أف تعٌبر السمفة أك الضرة مع  ،يمرض الطفؿ

 ،تخرج العركس مف البابكفي يكـ الصباحية  ،كليس بعدها ،العركس
فكانت المرأة تيحضر خرزة  ،(53)كتعبر قبؿ أف تراها إحدل النساء فتكبسها

أك تضع بدالن عنها )ذهبة  ،كتضعها في الماء الذم تستحمـ ب  ،الكبسة
 .(55)كتستحـ عمى ذلؾ الحاؿ ثبلث مرات في أياـ األحد ،(54)ًكٍرثىة(

بهدؼ  ،صصكفيقكـ بعمؿ السحر أشخاص متخ السحر)الَعَمؿ(: (10
كعند تإخر  ،أك ضاران بشخص معيف ،استرضاء الجٌف  ليعممكا عمبلن مفيدان 

فتذهب إلى شيي ييجٌهز  ،الحمؿ يقاؿ:  يمكف معمكؿ لها عمؿ  أم سحر
 .(57)كتحتفظ ب  المرأة اعتقادان منها أنها سكؼ تحمؿ ،(56)لها حجابان 

                                                 

 ( القزحة: هي حبة البىرىكة، أك الحبة السكداء.51)
 مقابمة مع رضا عبد هللا السنكار ، مصدر سابؽ. (52)
 .63( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص53)
 س الشراء.( ذهبة كرثة: امتمكها صاحبتها عف طريؽ الميراث، كلي54)
 . 74-73( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 55)
( الحجاب:  كتابات كطبلسـ مكتكبة عمى شكؿ حركؼ متقطعة منفصمة أك متصمة، كيكتبها )فتٌاح( يطمؽ 56)

 عمي  )الشيي( كيتـ االحتفاظ ب  في قطعة مخيطة، أك جمد غزاؿ.
 .76-74لة، ص ( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفك 57)
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تسمى  ،فهي في المعتقد الشعبي الفمسطيني أنثي مف الجالقرينة:  (11
كتسبب القرينة الشريرة  ،أك شريرة ،كقد تككف طيبة ،أك )األخت( ،)القرينة(

أك تقتؿ الجنيف في  ،األذل لممرأة  ألنها تغار منها  فتحرمها مف الحمؿ
كيتـ إبعاد القرينة بالتحكيطة:  كهي  ،كلك كلدت فننها تؤدم الطفؿ ،بطنها

عداد حجاب ،قراءة آيات مف القرآف  .(58)كال
ككانت المرأة الخائفة  ،يعتقد العامة أف الخكؼ يمنع الحمؿ فة:الخك  (12

كساد اعتقاد أف ذلؾ يحتاج إلى كضع المرأة في  ،تكصؼ بإنها )مرعكبة(
كشاع المثؿ الشعبي:   ،مكقؼ مخيؼ آخر  لتتخمص مف الخكفة األكلى

منها شراء  ،"ما بيطرد الخكفة إال الخكفة". كهناؾ طرؽ عدة لعبلج الخكفة
ثـ  ،كطبخها ،كحشك دجاجة سمراء بها ،ي الطربة" مف عند العطاريف"حكاي

كذلؾ  ،كيتـ دفف ريش الدجاجة كعظمها في األرض ،تإكمها المرأة لكحدها
فتحشى دجاجة  ،أما إذا كاف الخكؼ نهاران  ،إذا كاف الخكؼ في الميؿ

 .(59)بيضاء
اـ كانت تمؾ أبرز األسباب التي اعتقد عامة الشعب الفمسطيني قبؿ ع

كالحمكؿ التي  ،أك عدـ حصكل  أصبلن  ،ـ أنها تؤدم إلى تإخر الحمؿ1948
 اعتقادان منهـ أنها تنهي تمؾ المشكمة.  ،اجتهدكا في كضعها
 رابعان : عكقة الرجؿ:

ذا استنفذت الزكجة جميع  ،كاف الرجؿ يبحث عف عبلج إذا كاف عاجزان حنسيان  كال
 بلج  عمى النحك التالي: ككاف ع ،كلـ تحمؿ ،أنكاع العبلج المإلكفة

 تكصؼ لمرجؿ إذا كاف عاجزان جنسيان كصفات أهمها: العجز الجنسي عند الرجؿ:
 ،كالحميب ،كاألرانب ،كالتركيز عمى أكؿ الزغاليؿ ،االهتماـ بالطعاـ المغٌذم -

 كالمحـ بشكؿ عاـ. ،كالبيض ،كالزبدة
                                                 

 .78-76( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 58)
 ( مقابمة مع مريـ محمكد عابد، مصدر سابؽ.59)
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 ،لقزحةكالقميؿ مف ا ،كنصؼ كيمك صنكبر ،مع كيمك جكز ،خمط كيمك عسؿ -
كيتناكؿ الرجؿ ممعقة كبيرة  ،كييطحف الجكز كالصنكبر كتيخمط جميع المككنات

 كأخرل مساءن. ،صباحان 
ثـ يتـ تدخينها في غرفة بها الرجؿ  ،كتيجفؼ أحشاؤب ،يتـ قتؿ حردكف -

 .(60)كزكجت 
كاستنفذت زكجت  كؿ  ،أما إذا لـ يكف عاجزان جنسيان   إذا استنفذت الزكجة العالج:

أك  ،فيقاؿ: "دكدت  ميتة" ،ظهرت تكقعات ،كلـ تحمؿ ،ت المعركفةالعبلجا
كيبدأ  ،أك "معمكؿ ل  سحر" ،أك "مع  خكفة" ،أك "فش لمزلمة حنشاف" ،"بحٌبمش"

حسب اعتقادهـ  –أك بعمؿ حجاب عند الٌعراؼ "الشيي"  ،العبلج إما بقطع الخكفة
ات الشعبية الفمسطينية حسب المعتقد –، كهكذا ال تبقى احتمالية (61)في ذلؾ الكقت

أك الزكج يمكف أف تككف سببان في تإخير الحمؿ إال سعكا  ،عند الزكجة –
الذم هك أهـ أهداؼ الزكاج في  ،لمعالجتها  ليضمنكا حدكث الحمؿ كاإلنجاب

كيبقى االعتقاد أف األمر كم  بيد هللا فقد ال يككف هناؾ أية  ،المجتمع الفمسطيني
 مشكمة، كال يتـ الحمؿ. 
 كمراحمو: ،خامسان: حدكث الحمؿ

فكانت  ،كانت المرأة تعرؼ أنها حامؿه إذا انقطعت عنها العادة الشهرية
 ،حبمى"  ألنهـ اعتقدكا أف الحمؿ بركة ،فيقكلكف:  "بارؾ هللا ،تخبر مف حكلها

 ،كأهمها ،كأهم  ،اكزكجه ،حزنت المرأة ،فنذا عادت العادة الشهرية( 62)كالعقـ لعنة
 .(63)نىٌطت مف الًقدرة" ،"انقطعت المقمة ء:كقالت النسا

                                                 

 .82( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 60)
 .82( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص61)
 .815، ص3نمر: الفمككمكر الفمسطيني، ج  سرحاف، 583( سحاب، فكتكر: الحياة الشعبية، ص62)
 .183( غرانكفست، هيمما : تقاليد الكالدة كالطفكلة، ص63)
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كانتابها شعكر أف صحتها  ،بدأ فقداف المرأة شهية األكؿ ،إذا تكاصؿ الحمؿ
أك سرطت دبانة )حسب  ،فكانكا يقكلكف لها:  بمعت ًدٌبانة )ذبابة( ،غير جيدة

 كعندئذو  ،كمنذ ذلؾ الكقت تبدأ مرحمة الكحاـ )الكحـ( عند المرأة الحامؿ ،المهجة(
كتكثر مف إرجاع الطعاـ بعد أكم   ،كرغبة جامحة في النكـ الكثير ،تشعر بدكخة

ككانت  (64)خاصة في فترة الصباح  ،كبشكؿ دائـ ،كتشعر أنها جائعة جدان  ،)التقيؤ(
 ،خاصة الميمكف ،كتتشكؽ ألكؿ أشياء غير متكفرة في ذلؾ المكسـ ،تشتهي

 ،ترٌكز عمى المإككالت الحامضةك  ،كتكرب الخبز ،كالفجؿ ،كالتفاح ،كالبرتقاؿ
كقد اشتهر عند  ،ككاف ذلؾ الكحاـ يستمر شهريف ،كالمالحة  كي تستقر نفسها

عاؿ (65)كشهريف تاتصيرم ،كشهريف دحاـ ،العامة في فمسطيف: "شهريف كحاـ
 فكانت النسكة يرددف:  ،ككانكا عمى قناعة بضركرة األكؿ الجيد ،العاؿ"

 كمؾ عند الكحاـأ "شك بيقٌكيؾ بيف النسكاف م
 (66)أكمؾ عند الميبلد" كشك يقٌكيؾ بيف النسكاف م

بتبلقي  عند  ،كاشتهر أيضان في المثؿ الشعبي الفمسطيني:  "كيمي عند الكحاـ
 الزحاـ"  أم عند الكالدة.
ذا بدأ الكحاـ ليس فقط ألن  مسركر  ،كاف الزكج ييمٌبي لزكجت  طمباتها ،كال

سكؼ تمد مكلكدان مشكهان  ،أن  إذا لـ تيمبَّ طمباتها بؿ ألنهـ كانكا يخشكف ،بحممها
أخذ أهم   ،فنذا ما ظهرت )كحمة( عمى جسـ المكلكد ،(68)عمى جسم (67)بكحمة

يتكهنكف ما هك ذلؾ الشيء الذم تكحمت في  أم م ككانكا يعتقدكف أف الكحمة 
تظهر في المكاف الذم تضع األـ يدها عمي  مف جسمها عندما تشتهي ذلؾ 

                                                 

 .89( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص64)
 ( حتى تصبحي.65)
 . 183( غرانكفست، هيمما:  تقاليد الكالدة كالطفكلة، ص66)
 مكاف ما مف جسـ المكلكد. ( هي بقعة تككف بمكف مختمؼ عف باقي لكف الجمد في67)
 .815، ص 3  سرحاف، نمر:  الفمككمكر الفمطسني، ج583( سحاب، فكتكر: الحياة الشعبية، ص 68)



 جملة التارخيية الفلسطينيةــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

78 

أك الشرب كذات مرة كلدت امرأة كليدان ل  كحمة تـ تشبيهها  ،مف األكؿ الصنؼ
كلـ ييحضر لها  ،فقيؿ:  لقد تكحمت عمى رأس خركؼ ،برأس الخركؼ

(69). 
إما لعدـ تكفرب مطمقان  ،إذا تعٌذر تمبية ما اشتهت  المرأة الحامؿ ،ككاف الناس

لجإكا إلى إعداد  ،اشتهت كغبلء ما ،أك لقمة إمكانات الزكج كأهم  ،في ذلؾ المكسـ
 ،ككانت الخمطة تتككف مف:  زيت الزيتكف ،خمطة بديمة  لمنع حدكث الكحمة

 .(70)كيقٌدـ لمحامؿ ،كيطحف ذلؾ بشكؿ جيد ،كالثكـ ،كالبصؿ ،كالزبدة ،كالسمسـ
ال  ،البد أف تإكؿ من  ،أك شٌمت شيئان  ،كساد اعتقاد أف الحامؿ إذا رأت كال

كيشٌمكف رائحة  ،الناس كانكا يسكنكف بيكتان متجاكرة كألف ،تككف قد تكحمت عمي 
كاف كؿ مىٍف يطبي شيئان يرسؿ صحنان من  إلى بيت المرأة  ،مإككالت الجيراف

فنذا كانت العبلقة بيف العائمتيف مشكبة ببعض  ،الحامؿ  حتى ال تتكحـ عمي 
أة تقكـ بنيصال  لتمؾ المر  ،أرسمكا صحف الطعاـ إلى عائمة أخرل ،الخبلفات
 .(71)الحامؿ

فقد  ،كطيب نفكس الشعب الفمسطيني ،كيستدؿ مف ذلؾ عمى الكـر أكالن 
 كاف الناس يحرصكف عمى المكلكد حتى لمف كانكا عمى تشاحفو معهـ.

ال بد أف تتجنب حمؿ  ،ككاف الناس يعتقدكف أف المرأة إذا انعقد حممها
كخاصة إذا كاف  ،لعجيفكأال تقـك بقطع ا ،كعميها أف تتحرؾ بمطؼ ،األشياء الثقيمة

ككانكا يعتقدكف أف العجيف غير الخامر  ،لها طفؿ كاحد  حتى ال تنقطع حياة الطفؿ
كما أف عمى الحامؿ أال تسير في  ،أك تترؾ ،إما أف تؤخذ كمها ،عركس صغيرة

 .(72)أك تإكؿ طعامان مف العشاء الذم أيعد في مإتـ )عشاء ميت( ،المقبرة

                                                 

 .183( مقابمة مع رضا عبد هللا السنكار، مصدر سابؽ  غرانكفست، هيمما:  تقاليد الكالدة كالطفكلة، ص69)
 . 815، ص 3( سرحاف، نمر:  الفمككمكر الفمطسني، ج70)
 .184-183( غرانكفست، هيمما:  تقاليد الكالدة كالطفكلة، ص71)
 .184( غرانكفست، هيمما:  تقاليد الكالدة كالطفكلة، ص72)
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 مرحمة حركة الجنيف:
 ،كمنذ ذلؾ الكقت ،تحرؾ الجنيف في بطنها ،أتمت الحامؿ أربعة أشهرإذا 

أك  ،أك السادس ،فيقاؿ:  هي في شهرها الخامس ،يصبح الحساب لمحامؿ سهبلن 
أك في شهرها. كما تكصؼ الحامؿ بإكصاؼ عدة تتدرج حسب  ،أك الثامف ،السابع

ت بالحركة ،درجة الحركة  ،مقاربة ،متثقمة ،كبيرحبمها  ،مبٌيف حممها ،فيقاؿ:  "حىسَّ
مثؿ  ،كبعد بدء الحركة تختفي مظاهر الكحاـ ،مصابحة مماسية" ،عى راس ليمتها

كتشذ عف ذلؾ بعض  ،كتسترد الحامؿ شهيتها لمطعاـ ،الدكار كالتقيؤ ككجع الرأس
 .(73)النساء البلتي يستمر الكحاـ عندهف

 ،لمحـ كالبيضخاصة مف ا ،تهتـ العائمة بطعاـ الحامؿ ،كطكاؿ فترة الحمؿ
الـز تاكمي  ،ككاف الناس يقكلكف لمحامؿ:  خذم كمي ،كالفاكه  ،كزيت الزيتكف

لكنها  ،كهي حامؿ  ،ككانت المرأة تذهب مع زكجها لمحقؿ ،مشاف المي في بطنؾ"
ح ككانت النصائ ،(74)خكفان عمى الجنيف ،تتجنب القياـ باألعماؿ الثقيمة الشاقة

ي عمى ك"ما تيحطيش إش ،"ما ترفعيش إشي ثقيؿ" :كمف ذلؾ ،كاإلرشادات ال تنقطع
ك"الـز  ،ك"كاقي حالؾ" ،كما تخبزيش" ،تعجنيش ك"ما ،ك"ما تركضيش" ،راسؾ"

خافي عمى المي  ،ك"إذا مش خايفة عى حالؾ ،ك"ما تتعبيش حالؾ" ،تنامي مرتاحة"
حيث يينهى الزكجاف  ،كما تصؿ النصائح إلى المعاشرة الزكجية ،(75)في بطنؾ" 

ثـ بعد ذلؾ يسمح  ،الجماع في الشهر األكؿ بعد الحمؿ حتى يقكل الجنيف عف
كيبتعد الزكج عف زكجت  أيضان في شهرها  ،أك مدافشة" ،بذلؾ لكف دكف "مجاحشة

 .(76)األخير

                                                 

 .98( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 73)
ـ  مقابمة مع عبد الرحمف عمي جبر، مف 27/1/2000( مقابمة مع إبراهيـ خميؿ حسكنة ،مف حمامة، بتاريي 74)
 ـ.29/3/2000سدكد، بتاريي ا
 .101( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 75)
 .103( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 76)
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 مكت الجنيف )الَطرح(:
فنذا مات  ،أك بعدها ،قبؿ الحركة ،يحدث أحيانان مكت الجنيف في بطف األـ

أك بسبب  ،كقد يتـ ذلؾ لقمة االهتماـ بالتغذية ،ت  بسككن بعد الحركة عيرؼ مك 
أك نتيجة تعرضها  ،أك اإلهماؿ في عبلج الحامؿ إذا مرضت ،اإلجهاد في العمؿ
كيقاؿ لمحامؿ إذا مات الجنيف في بطنها:   ،أك غير مقصكد ،العتداء مقصكد

دَّرت ،"طىرىحت ذا أجهضت  ،ا"أك نىٌزلت، أك سٌقطت المي في بطنه ،أك رىمىت ،أك كى كال
فتحصؿ بيف  ،فيجب محاسبة الذم تسٌبب في القتؿ العمد ،المرأة بسبب اعتداء

فنذا  ،ثـ يحصؿ التراضي بيف الطرفيف بدفع القاتؿ دية الجنيف ،(77)الطرفيف "عطكة"
 .(78)كانت الدية أكبر بكثير  ألن  قتؿ " ركحيف" ،تسبب في قتؿ األـ كالجنيف

ذا ذهبت المرأة إلى أهمه كمات ما في بطنها كهي عندهـ  ،كهي حامؿ ،اكال
 -كاف مف حؽ األب أف ييجبر أهمها عمى دفع الدية  ألف المرأة  ،في حادث ما

 .(79)مجرد كعاء يحتفظ بالطفؿ -حسب اعتقادهـ في ذلؾ الكقت 
 التكيف بجنس المكلكد:

هؿ  ،يبدأ التكهف بجنس المكلكد ،بعد اطمئناف األهؿ عمى حدكث الحمؿ
 ،كيزداد التكهف أكثر بعد أف تجتاز الحامؿ شهرها السادس ،كران أـ أنثىمسيككف ذ

 أك السابع  ألنها تككف قد اجتازت معظـ المخاطر التي تصاحب الحمؿ.
يمكف أف تساعد عمى التكهف  ،كاف الناس يعتقدكف أف هناؾ عدة أمكر

 .(80)منها ،بجنس المكلكد
أما  ،أف المكلكد سيككف ذكران  اعتقد الناس ،إذا كاف الكحاـ سهبلن الكحاـ:  ( أ

 إذا كاف صعبان فذلؾ يعني أف المكلكد سيككف أنثى.

                                                 

 ( قبكؿ المعتدل عمي  بالهدنة، حتى يحصؿ عمى حق  مف الطرؼ المعتدم.77)
 .105( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 78)
 .185فست، هيمما:  تقاليد الكالدة كالطفكلة، ص ( غرانك79)
 .111-108( مقابمة مع مريـ محمكد عابد، مصدر سابؽ، كناعنة، شريؼ، كآخركف: اإلنجاب كالطفكلة، ص 80)
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اعتقد الناس أف الجنيف إذا تحرؾ في نهاية الشهر الرابع فنف الحركة:  ( ب
أما إذا تإخرت الحركة حتى منتصؼ الشهر الخامس  ،المكلكد سيككف ذكران 

ة يختمؼ فالكلد كما إف شكؿ الحرك ،فذلؾ يعني أف المكلكد سيككف بنتان 
يابان   لكف البنت تدؽ كتىريٌج رجان. ،يظؿ يتحرؾ ذهابان كال

كالجناب  ،أك ممفكفان( ،إذا كاف بطف الحامؿ ممتمئان )عارمان  شكؿ جسد األـ: ( ت
أما إذا كانت خمفية الحامؿ  ،كلدان  -حسب اعتقادهـ  -مممكءة كاف الجنيف 

حبلن( فنف الجنيف يككف كبطنها رفيعان يإخذ شكبلن طكليان )سا ،كبيرة عريضة
ٌرتها أثناء الحمؿ غارقة  ،بنتان  ككاف البعض يعتقدكف أف األـ إذا كانت سي

ٌرتها ظاهرة فننها ستمد كلدان. ،فنف جنينها سيككف بنتان   أما إذا كانت سي
ينزؿ مف ثدييها كمية  ،إذا دخمت الحامؿ شهرها التاسعحميب الحامؿ:  ( ث

فنذا كاف ذلؾ الحميب لزجان  ،عدة نقطقميمة جدان مف الحميب  ال تزيد عف 
فذلؾ يعني  –كالماء  –ببل لزكجة  ،أما إذا كاف سائبلن  ،كاف المكلكد ذكران 

 حسب اعتقاد العامة في فمسطيف في ذلؾ الكقت. ،أف المكلكد سيككف أنثى
  سادسان : تجييز المكلكد كسريره: 

دأ في تجهيز مبلبس تب ،أك السابع ،بعد أف تجتاز المرأة شهرها السادس      
كقد تخيط المرأة الحامؿ  ،كالبنت بنفس التفصيؿ ،كتككف المبلبس لمكلد ،المكلكد

إذا كانت الحالة  ،أك زكجها ،مبلبس مكلكدها المرتقب مف مبلبس استخدمتها هي
فكانت  ،كالمكلكد بكران  ،أما إذا كانت األمكر ميسرة ،االقتصادية لؤلسرة صعبة
التي كانت في الغالب  ،تيخاط منها ثياب المكلكد ،ةتشترل قطعة قماش جديد

 ككانت تشمؿ:  ،(81)بيضاء المكف
 كتفٌصؿ لمجنسيف بالشكؿ نفس . ،ككانت كاسعةالفساتيف:  ( أ

                                                 

ـ  مقابمة مع صفية أحمد مهدم، مف المجدؿ، 21/3/2001( مقابمة مع فاطمة أحمد الشمح، مف برقة، بتاريي 81)
 ـ. 19/6/2001بتاريي 
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تيصنع مف قماش ناعـ  ألنها تككف أكؿ قطعة قماش الشمحة )الشّباح(:   ( ب
كفي الغالب كانت تيجٌهز مف مبلبس سبؽ استخدامها   ،تبلمس جسـ الطفؿ

 ألنها مستكرة بالفستاف.
كهي عبارة عف قطع قماش مربعة طكلها ما بيف  الخركؽ )الحفاضات(: ( ت

تكضع بيف رجمي الطفؿ  لمحفاظ عمى نظافت  عند عممية  ،سـ30-40
 اإلخراج.

-80يتراكح ضمعها ما بيف  ،قطعة قماش مربعة الكفكلة )الكفكلية(: ( ث
أك قماش السيتاف  ،كفي الغالب كانت مف قماش الباديستا األبيض ،سـ90

كفيها ييمؼ الطفؿ حتى تظؿ رجبلب  ،كذلؾ حسب إمكانات األهؿ ،األبيض
 كظهرب مستقيمان. ،صحيحتيف

يتـ فيها ربط الكفكلة  ،كطكيمة جدان  ،كهي قطعة قماش رفيعة القماطة: ( ج
 ك تحافظ عمى كضع الطفؿ بشكؿ سميـ. ،بحيث تككف سكٌية 

بحيث يتـ إلباس الطفؿ  ،قيةكتخاط لمطفؿ أكثر مف طا طاقية الرأس: ( ح
 ،إلى بيت آخر ،خاصة إذا أراد أهم  الخركج ب  مف البيت ،طاقية باستمرار
 .(82)أك إلى الحقؿ

كفرشة  ،كاف الميسكركف يجهزكف لممكلكد سريران مف الخشبالسرير:  ( خ
 ،بها كمية مف القش ،أما الفقراء فكانكا يضعكف المكلكد في سمة ،ككسادة

 ثـ يكضع الطفؿ الممٌفع بالكفكلة. ،عطؼ الكالدكفكؽ القش مزؽ مف م
 قكلهف:  ،كقد اشتهر بيف العامة مف النساء

 أحكي عف همي كغمي
 

 يـك جابتني أمي 
 حطكني عى الصنية 

 (83)كالكؿ صار يدعي عميٌ 
                                                 

 ( مقابمة مع مريـ محمكد عابد، مصدر سابؽ  مقابمة مع صفية أحمد مهدم، مصدر سابؽ.82)
 .189( غرانكفست، هيمما:  تقاليد الكالدة كالطفكلة، ص 83)
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 سابعان: الكالدة:
فالناس األغنياء كانكا  ،اختمؼ الناس في عاداتهـ الستعداد الحامؿ لمكالدة

ككاف أكلئؾ قمة في المجتمع  ،استعدادان لمكالدة ،الحامؿ في الفترة األخيرةيريحكف 
حتى كهي  ،كتعمؿ مع  ،الذم كانت تقؼ في  المرأة مع زكجها ،الفمسطيني الزراعي

بينما  ،كفد حدثت حاالت كثيرة جدان مف الكالدة ،بؿ كفي شهرها التاسع ،حامؿ
، كذكرت (84)أك تحٌطب ،الثمر أك تجني ،تحصد الزرع ،كانت الحامؿ في األرض

الباحثة المستشرقة الفمندية هيمما غرانكفست: "ذهبت امرأة مف بيت لحـ لجمع 
 ،كهناؾ كلدت ،فمجإت إلى مغارة ،كبعد انتهاء عممها جاءها المخاض  ،الحطب

كربطت  بشريحة مف قماش  ،قطعت ب  الحبؿ السرم ،كعمدت إلى حجر حاد
ي الكـ الكاسع لثكبها، كحممت الحطب عائدة إلى كأسرعت فكضعت الطفؿ ف ،الثكب
 ،كخرجت تبحث عنها  ،كعندما التقت بحماتها التي قمقت عميها لتإخرها ،البيت

 .(85)كظمت تحمؿ الحطب إلى البيت" ،ناكلت الطفؿ لمحماة
دكف  ،كهٌف في البيكت كحدهٌف  –أحيانان  -ككانت بعض النساء يمدف 

 ،تي إحدل جاراتها كتساعدها في قص الحبؿ السرمفتإ ،مساعدة القابمة )الداية(
 .(86)كلؼ الطفؿ

التي تحمؿ معها كرسي  ،كانت غالبية النساء يمدف بمساعدة القابمة )الداية(
ككاف الفمسطينيكف  ،كهك كرسي ذك تجكيؼ عند مكاف نزكؿ المكلكد ،الكالدة

حسب االعتقاد  - فنذا كاف بنتان قاؿ لها ،يؤمنكف أف هللا يحٌث الجنيف عمى النزكؿ
ذا كاف صبيان قاؿ ل : إنزؿ ،أنا معيف أبيؾ –الشعبي في حين    ،أنت معيف أبيؾ ،كال

ذا نزؿ الكليد كهك فاتح كٌف  فسيككف كريمان  ذا كاف قابضان كٌف  ،كال  ،فسيككف بخيبلن  ،كال
ذا فتح راحت  ككضعها عمى جانبي رأس  ككاف  ،فنن  يطمب العكف لكالدب مف هللا ،كال

                                                 

 ـ.15/3/2000( مقابمة مع حميدة محمد الفي، بتاريي 84)
 .186( غرانكفست، هيمما:  عادات كتقاليد الكالدة، ص85)
 ـ.29/3/2001د أبك شعر، مف بئر السبع، بتاريي ( مقابمة مع غالية محم86)
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 يتفاءلكف بالكالدة يكمي األربعاء كالسبت  ألف كككبي ذانؾ اليكميف هما:  الناس ال
كأما  ،كييخشى عمى الكليد أف يمكت مف أثر نحسهما ،زحؿ كعيطارد عمى التكالي

كمىٍف يكلد ظهر الجمعة إما أف يككف  ،فننهـ محظكظكف ،مكاليد األحد كاالثنيف 
عمى  ،ففإل  سيء ،ال يزاؿ في رحـ أم كالجنيف الذم يبكي كهك  ،أك ظالمان  ،عالمان 

فهك محظكظ  ألن  حظي  ،قصيرة( 87)كأما الطفؿ الذم يكلد كقيمفت  ،أحد الكالديف
 .(88)أك بطهكرو قمرم ،بطهكر مبلؾ

كتيقبؿ  ،تيفتح باب السماء  ،ككاف الناس يعتقدكف أف لحظة الكالدة
امؿ أف تقكـ "مجبكرة فتدعك لمح ،فكانت النساء تبتهؿ إلى هللا بالدعاء ،الدعكات
أك  ،أك قريب مريض ،كما كانت تدعك لعكدة أخ غائب ،"سالمة غانمة" ،الخاطر"

كمف ذلؾ  ،كما كانت النسكة تدعك إلى كؿ محتاج ،أك مىديف ،أك محتاج ،فقير
 قكلهف:

كتهٌكنها عمى  ،(89)تشفي كؿ عٌياف ،يا ربًٌ يا حبيبي بجاهؾ كمستجاهؾ
كتشفي  ،كؿ محبكس (91)كتفٌمت ،كتغني كؿ فقير ،اتكتقيمهف مجبكر  ،(90)كؿ أكلية
يا رب تغفر ذنكبنا كتستر عيكبنا، كترحمنا برحمتؾ يا  ،كتستر عى كاليانا ،مرضانا

 .(92)أرحـ الراحميف"
ككاف ييشترط أف  ،ذات خبرة عالية ،كانت القابمة )الداية( عجكزان كبيرة

كذلؾ لضماف أف  ،رة الشهريةتككف "قاطعة الحيض كالبيض"  أم أنها ال تإتيها الدك 
يخرج  ،كعندما يتـ استدعاء الداية إلى بيت المرأة الحامؿ ،تككف طاهرة باستمرار

 ،أك إلى الحقؿ كينشغمكف بالمحاصيؿ ،الرجاؿ جميعان مف البيت إلى المضافة

                                                 

 ( الجمد الذم يغطي مقدمة العضك الذكرم.87)
 .584( سحاب، فكتكر: الحياة الشعبية في فمسطيف، ص88)
 ( العياف: مريض.89)
 ( الكلية: هي المرأة  ألف لها كلي.90)
 ( تفٌمت: تفؾ كتحرر.91)
 .816، ص3( سرحاف، نمر: الفمككمكر الفمسطيني، ج92)
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كال  ،أما النساء القريبات فيجتمعف عند الحامؿ التي ستمد ،كيظٌمكف يترقبكف النتائي
كما ال  ،نساء الحكامؿ ذلؾ المكقؼ  خشية أف تمد إحداهف قبؿ مكعدهاتحضر ال

كقد ساد اعتقاد أن  إذا حضرت امرأة غير  ،تحضر ذلؾ امرأة حائض )غير طاهرة(
أك قد يعيؽ كجكدها  ،سكؼ تتإخر الكالدة عف الحمؿ مرة ثانية ،طاهرة ميبلدان 

ككانكا  ،ؿ التي ستمد مكجكدةعممية الكالدة ذاتها. كفي أغمب األحياف تككف أـ الحام
 .(93)لعؿ هللا يرزقها أطفاالن  ،يحبذكف كجكد المرأة العاقر

 ،فتطمب الماء الساخف ،يتـ استدعاء الداية إذا بدأت الحامؿ عممية الطمؽ
كتمنع الثرثرة كالضجة بيف  ،كتؤكد عمى طهارة جميع المكجكدات في المكاف

 ،كتتإرجح بيف الحياة كالمكت ،يف يدم هللافالمرأة ب ،كتذكرهف بجٌدية األمر ،النساء
فالمبلئكة "طالعة نازلة"  ألف السماء تككف مفتكحة  ،كالدعاء ،كتدعكهٌف لمصبلة

"اسـ هللا عمى الكالدة كالكلد يا ربي. عبدتؾ فبلنة  فتقكؿ إحدل النسكة: ،حيف الكالدة
ركح مف يا مخٌمص  ،"يا نبي نكح كتقكؿ أخرل: ،ؾ فبلف تطمب رحمتؾ"بنت عبد

يا هللا. يا  كمف ذلؾ: ،ت األدعية كاالبتهاالتتصاعد ،ركح!!" ككمما تعٌسرت الكالدة
 يا هللا". ،كترحـ هالكالدة ،ترحمنا برحمتؾ ،أبك خيمة زرقا )السماء(

ككانت النساء تعتقد أف المرأة البخيمة تطكؿ فترة مخاضها  ألف هللا يرفع 
 .(94)قميبلن كبعد كالدتها يصبح حميبها  ،رحمت  عنها

كتدعكها  ،كتهدئ مف ركعها ،كانت الداية تشجع المرأة الحامؿ عمى الدفع
مىد كالتحمؿ ،لمتحمي بالصبر  ،قامت الداية بسحب  بهدكء ،فنف أطٌؿ رأس الكليد ،كالجى

فكاف  ،كتبٌيف أف الجنيف في كضع غير صحيح في بطف األـ ،أما إذا تعٌذر األمر
يابان  ليتحرؾ الطفؿ ،يتعميها أف تتحرؾ كثيران في الب  ،كيصبح بشكؿ سميـ ،ذهابان كال

ف لـ يتحقؽ ذلؾ كتمسؾ ب  النسكة مف كؿ  ،كضعكا الحامؿ عمى بساط سميؾ ،كال
 ،فنف تعٌذرت الكالدة بعد ذلؾ ،كيحركن   ليتحرؾ المكلكد في بطف أم  ،االتجاهات

                                                 

 .186( غرانكفست، هيمما:  تقاليد الكالدة كالطفكلة، ص93)
 .187( غرانكفست، هيمما:  تقاليد الكالدة، ص94)
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يككف  كقامت بشرب ذلؾ الماء  ألف الزكج ،جعمكا زكجها يغسؿ رجمي  بالماء
 .(95)كقد يإتكف بالشيي ليؤٌذف عمى رأسها -حسب اعتقادهـ  -غاضبان عميها 

كتضع في  أحيانان بعض األعشاب الطبية التي  ،كانت الداية تغمي الماء
كاختمفت تمؾ األعشاب مف منطقة ألخرل في  ،تساعد الحامؿ عمى الكالدة

 ،أك أف تقؼ فكق  ،ءكتطمب الداية مف الحامؿ أف تمر مف فكؽ ذلؾ الما ،فمسطيف
ككانت النساء المحيطات بها  ،كقد فتحت رجميها  لعؿ ذلؾ يساعدها عمى الكالدة

 ،ككلدت. أنت أحسف منهام "فنذا جاء المخاض ،"إمنا حٌكاء كانت حامبلن يقمف:
كقمف بدعمها مف ناحية الظهر  حتى ال  ،أمسكت النسكة يدم الكالدة إلى أعمى

 ،اد اعتقاد أف المكلكد الذكر يإتي كرأس  إلى أسفؿكس ،يإتي المكلكد مف الخمؼ
 ،ك بعد نزكؿ المكلكد ،فتإتي كرأسها ألعمى ،أما البنت ،خجبلن مف مشهد الكالدة

كذلؾ بدهف كؿ  ،فتقـك بتمميح  ،كتتعهدب بعنايتها ،تقكـ الداية بقطع الحبؿ السرم
"ما بتعممش  جسم  بزيت الزيتكف الممٌمح  ألف الجمد المممح ال تتقيح جركح 

كفي  ،ككاف الناس يعتقدكف أف المكلكد الذم ال يدهف بالزيت تفسد طباع  ،جركح "
بعض القرل كانكا يدهنكف الطفؿ بالزيت الممزكج بمسحكؽ الحميب في عيني 

ذا كاف المرء كقحان  ،كليدها كانكا يقكلكف:  "مش محمكب في  -بعد ذلؾ  -كال
 . (96)عين "

فتقكـ الداية  ،د الطفؿ مغطى ببرنس )غبلؼ شفاؼ(ككانت الكالدة أحيانان تم
ذا تإخرت الخبلصة ،بتمزيؽ الغبلؼ فنف الداية تساعد األـ في إخراجها بإف  ،كال
كقد تطمب الداية مف الكالدة أف  ،كمع العطس تخرج الخبلصة ،تقدـ لها الزعكط
رأس  كقد تطغط الداية ،أك تربط الحبؿ السرم بنبهاـ األـ بخيط ،تنفي في زجاجة

                                                 

ـ  مقابمة مع فاطمة سبلمة يكنس، مف 12/3/2001( مقابمة مع صديقة عبد المحسف جمعة، مف حتا، بتاريي 95)
 ـ.9/5/2000اسدكد، بتاريي 

  مقابمة مع مريـ محمكد عابد، مصدر سابؽ  مقابمة 585يف، ص( سحاب، فكتكر: الحياة الشعبية في فمسط96)
 مع رضا عبد هللا السنكار، مصدر سابؽ.
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كتسمى الخبلصة في بعض القرل  ،األـ عمى البطف لتساعدها في إخراج الخبلصة
ككانت الخبلصة )األخت( تكضع في سمة إلى  (97)كالمدف الفمسطينية )األخت(

ثـ تدفف  -حسب اعتقادهـ  -كيإخذ منها القكة  ،جانب الطفؿ فترة كافية ليستريح
كييحدد مكاف دفنها  حتى  ،بلبحتى ال تعتدم عميها الك ،األخت في مكاف عميؽ

فتكضع في ماء تستحـ األـ ب .  ،يتـ إخراجها إذا تكقفت األـ عف الحمؿ فيما بعد
فنن   ،الذم يسقط بعد عدة أياـ مف الكالدة  ،أما الجزء الصغير مف الحبؿ السرم

ذا أكؿ قط  ،ييستعمؿ لعبلج العيكف  ،أك كمب ذلؾ الجزء مف الحبؿ السرم  ،كال
 .(98)س أف األـ ال تحمؿ مف جديداعتقد النا

 كآثار ذلؾ: ،: معرفة جنس المكلكد ثامنان 
 ،كالبنت ،التي يبشركنها بالكلد ،عمى لساف الكالدة ،فمسطيف يرددف كانت النسكة في

 قكلهف:
 يػػػػػـك قػػػػػالكا لػػػػػي: غػػػػػبلـ

 

 انشػػػػػػػػػػػػػد ظهػػػػػػػػػػػػػرم كقػػػػػػػػػػػػػاـ 
 

 كيػػػػكـ قػػػػالكا لػػػػي: ابنٌيػػػػة
 ج

 (99)هالػػػػػػت الحػػػػػػيط عمػػػػػػيَّ  
 

نطمؽ مىٍف عمـ بذلؾ إلى حيث يكجد كالد ذلؾ المكلكد ا ،إذا كلدت المرأة
 ،كالذم يسبؽ يقكؿ ل :  "البشارة عندؾ ،فكاف األطفاؿ يتسابقكف في ذلؾ ،ليبشرب

أما إذا  ،كمقدارها حسب قدرة الكالد ،تختمؼ في نكعها ،أجاؾ صبي" فتككف ل  هدية
"الحمد   عمى سبلمتها.  ككانكا يقكلكف لكالدها: ،لممبشر فبل هدية ،كاف الكليد بنتان 

كيهنئكن   ،ككاف األهؿ كالجيراف يمتفكف حكؿ الكالد ،(100)هللا يخٌمي أبكها كأخكتها"
 بالمكلكد الذكر.

                                                 

 .189( غارنكفست، هيمما:  تقاليد الكالدة، ض97)
 .816، ص3( سرحاف، نمر:  الفمككمكر الفمسطيني، ج98)
 .152( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 99)
 .585ياة الشعبية في فمسطيف، ص ( سحاب، فكتكر:  الح100)
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 تاسعان : ابتياج النساء:
سكاء كاف أكؿ المكاليد  ،كانت النساء تهاهي كتغني إذا كاف المكلكد ذكران 

أـ مف  ،أـ لمف تإخر حممها ،بناتأـ بعد عدة  ،أـ بعد مكت عدة مكاليد ،)البكر(
 أنجب بعد زكاج  الثاني.

 المكلكد الذكر عمى "شيكة": (1
خاصة إذا كانت األسرة "بزرتها ًحمكة"  أم "قميمة  ،إذا جاء مكلكد ذكر عمى "شهكة"

 قائمة: ،الًخمفة  )اإلنجاب( كانت النساء تهاهي
 هي دمكعي زم البىرىد هي يا ما قعدت عمى الدرج

 هي كما بعد الضيؽ إال الفرج   يا ربي هي كالحمد
 هي كقمبي يهدهدب هي كنمت عى المخدة
 هي كفىتَّحٍت مثؿ الكردة هي كالحمد   يا ربي

 هي كأـ البنات جابت صبي هي يا ناس صمكا عمى النبي
 هي يسٌكم ميكلد لمنبي هي كفبلنة تقكؿ ألبكها

 يؽ عمى الخياؿ كالماشيهي كصبرالطر  هي كالحمد   صبرنا كما صبرناش
 كما أفشمناشً  ،هي صبرنا هي كالحمد   يا ربي

بىر قمبي  ر  ،هي كالحمد   صى ر كما قىصَّ  هي كانحؿ حبؿ الجفا مف بعد ما تعىسَّ
 هي كًالي زماف عى هاد اليكـى بٍتحٌسر هي كحياة مف خبل نجكـ الميؿ تتفٌسر

 هي ألرفعؾ بإيدٌيا هي باب المدينة عالي 
 كهي ياما بكت عينيٌ  هي كخٌمك قمبي يفرح

 ك عى فاطمة بنت  ،هي هي يا ناس صمكا عمى النبي 
 (101)هي كًالمي طمبت  نيمت  هي كالحمد   يا ربي

 
 

                                                 

 .148-138( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص101)
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 االبتياج بالبنت أحيانان: (2
خاصة إذا كاف لدل األسرة عدد كاؼو مف  ،قد تبتهي األسرة إذا كاف الكليد بنتان 

 فكانت النساء تهاهي: ،أخت لهـ كيشتهكف مجيء ،األكالد
 هي كالصبياف فضمتنا كالبنات شهكتنا ،هي
 (102)كقامت ًكنتنا ،كلدت ،هي كالحمد   يا ربي ،هي
 هي كريتها مباركة سبع بركات هللا يعطي البنات لمي بصكنكهف ،هي

 (103)كمثؿ ما بارؾ المسيح عى السبع خبزات ،هي هي كياريتها مباركة يا ناس
عند ميبلد  ،يان أف البيتيف األخيرٍيف كاف يرددهما المسيحيكف في فمسطيفكيبدك جم

 بنت عمى "شهكة" بيف عدد مف الذككر
 ابتياج أـ الكالدة كأخكاتيا:  (3

 ،كذلؾ بسبلمة الكالدة ،كأخكاتها يبديف ابتهاجهف ،كانت أـ المرأة التي تمد
خاصة  ،ات ألهؿ الزكجكقد تظهر المكايد ،كنيمها أمنيتها كتثبيت جذكرها في البيت

كمف األبيات التي ترددها األـ  ،كذلؾ إذا كانت حساسية بيف الطرفيف ،الحماة 
 كاألخكات:

 هي كبفراشها نامت كلدت كقامت ،هي
 كسيد الصبياف جابت ،هي كيا ناس صمكا عمى النبي ،هي

 (104)هي كهٌدت في الحاككرة هي كطارت عصفكرة
 قت األكتادهي كتدقد (105)هي كالحمد   عاد 

 كخٌمفكا المبلح  ،كافرح يا قمبي ،هي كنكَّر التفاح ،هي كالميمة سعيدة
 كخٌمفكا الًحمكيف ،كافرح يا قمبي ،هي كنكَّر اليسميف ،هي كالميمة سعيدة

                                                 

 ( الكنة:  زكجة االبف. 102)
 .149( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص103)
 ( الحاككرة:  قطعة أرض صغيرة تككف قريبة مف البيت، كقد تككف محاطة بسكر.104)
 ( عاد:  تعني إذف.105)
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 هي كالثانية ًثنتيف كحٌكطتؾ با  كحدب ،هي
 هي كتيريٍد عنؾ العيف هي كالثالثة خرزة زرقا
 هي كزيدكا الصبلة صبلتيف حمدهي يا ناس صمكا عى م

 كصبلة ٍتريد عنؾ العيف  ،هي هي كصبلة تخزم الشيطاف
 هي كزالف الهمـك إف شا هللا هي كالحمد   يا هللا

 كالعطا مف عند هللا ،هي كالميَّة عى مجاريها ،هي
كحيطى إجرؾ ،هي

 الناقة (107)كًعٌني عنيف ،هي في الطاقة (106)
 كرٌكحت بٌمٌباقة ،كجبتي صبيهي  هي كأنت صبٌية كمميحة
 هي كفي تختها نامت هي كيا كلدت كقامت 

 كليالي النحسة زالت ،هي هي كٌدكا المبٌشر يبٌشر جكزها
 هي حبباتي تتهنا (108)هي كالمي زماف بىٍستىٌنا

 (109)هي كحبابي بقتكلي هي كالمي زماف بشكلي
 (110)هي كال طمع طبؽ معمكؿ كيـك ميبلدؾ يا فبلنة ،هي
 هي كحبابي فرحانة كالمي زماف فرحانة هي

 (112()111)هي كال طمع طبؽ سمفانؾ هي كيـك ميبلدؾ يا فبلنة
كانت مف مهاهاة نساء المدف  ألف المفردات دلت  ،كيتضح أف األبيات األخيرة

 ،كالمعمكؿ ،فهي تتحدث عف التخت ،عمى الكضع االقتصادم الجيد عند األهالي
 كالسمفانا.

                                                 

 إجرؾ:  رجمؾ. (106)
 ( عني عنيف:  األنيف.107)
 ( بىٍستنا:  أنتظر.108)
 ( بقتكلي:  بقيتـ لي.109)
 ( المعمكؿ:  نكع مف الحمكيات.110)
 ( السمفانا:  نكع مف الشيككالتة مصنكعة في مصنع سمفانا.111)
 .151-149( كناعة، شريؼ كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 112)
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 كج كاألسرة:مكايدة أعداء الز  (4
كتدعيـ أركاف األسرة  ،كعٌمات  عف فرحتهف ،كأخكات  ،كتعٌبر أـ الكالد
 كمف ذلؾ:  ،كما أظهرت مكايدة أعداء الزكج كاألسرة ،بمجيء المكلكد الجديد

 بعينيهـ (113)هي كتبلغزكا هي كيا ما قعدكا عمى الحيطاف
 هي كخٌمؼ كقمع عينيهـ هي كقالكا فبلف ما خٌمؼ

 هي كعاد عى األجكاد  عادهي كالحمد  
 هي كتدقدقت األكتاد هي كمف بعد ما قالكا راحكا
 بإربع جدايؿ (115)هي كشكشت  (114)هي كصبي صبي يا حراير

ًبع كابف سباع  ،هي  (116)هي كرىكَّاب لؤلصايؿ كسى
 هي كبتمايؿ الفرح فيها كيؼ ما ماؿ كعمرت دار أهالينا ،كالحمد   ،هي

 (118)كالدهر ٌمياؿ ،هي كرجالنا سالمة تفرح بعثرتناال  ،(117)هي يا بكعيف
 اشران : عبارات التينئة كالمجاممة بالمكلكد:

 ،كلمزكج ،كالقريبات ،كالحماة ،كالتهاني لؤلـ ،تبدأ المجامبلت ،منذ الكالدة
 أهمها: ،كالتهاني عبارات كثيرة ،كأخذت المجامبلت ،كالحمى

ك"كهللا أعمـ قديش افرحنا  ،هللا عاد عميهـ"ك"مميح المي  ،"مبركؾ عمى أبكب كأم "
أما إذا كانت  ،أك أختي" ،ك"كهللا فرحت إلؾ زم بنتي ،إلكـ"، ك"احنا بنحٌمي عنكـ"
"المي ًبٍسعدها كانت عبارات المجامبلت:ف ،كالمكلكد أنثى ،الكالدة هي األكلى )بكرية(

ارؾ هللا في المي ك"ب ،ك"عركس كجابت عركس" ،زمانها بتجيب بناتها قبؿ صبيانها"
ك"كهللا سبلمتها بتسكل  ،ك"المهـ سبلمة أـ األكالد" ،كتٌنت بالصبي" ،بٌكرت بالبنت

                                                 

 ؤؿ.( تبلغزكا: مف التبلغز، كهك التسا113)
 ( حراير: جمع حرة، كهف النساء.114)
 ( الشكشة: خصمة شعر تككف في مقدمة الرأس، كيقاؿ عنها الغيرة.115)
 ( األصايؿ: الخيؿ األصيمة   أم أن  فارس.116)
 ( أبك عيف: الحسكد.117)
 .154-153( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 118)
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ك"كهللا كج  هالبنت زم قرص  ،ك"الحمد   عمى عطاب كرضاب ،كؿ ماؿ الدنيا"
ك"هذا  ،ك"كهللا عميها كج  يسبَّح لمي خمق " ،ك"كهللا كج  هالبنت زم القمر" ،الجبنة"

كهللا غير تزهقيهـ" ك"المي  ،ك"أنت يٌما زغيرة ،ف بجيب أشكاؿ كألكاف"البطف بستا
 ،كالعبارات ال تنتهي ،(119)ك"هذب فتحة الباب مميحة" ،بيجيب البنت بيجيب الصبي"

كعند إنجاب البنت تحمؿ المجاممة كالمجابرة كالتمني  ،لكنها تحمؿ المجاممة
 بننجاب كلد في المرة القادمة.

 لمكلكد:: تسمية احادم عشر
حتى إف بعض الرجاؿ كاف يكٌني نفس  منذ  ،اهتـ الناس بتسمية مكاليدهـ

لكف  ،بإف يتزكج كينجب ،أك قبؿ الزكاج تفاؤالن  ،بؿ منذ زكاج  ،أف تحمؿ زكجت 
 ،فنف كاف المكلكد ذكران سماب كالدب ،التسمية الحقيقية كانت تتـ بعد الكالدة مباشرة

ف كانت بنتان اختارت االسـ جد  . (120)أك بالتشاكر ،أك عمتها ،أك أمها ،تهاكال
فكانكا  ،جدؿو عند األهؿ ككاف االنشغاؿ بتسمية المكلكد قبؿ الميبلد مثار

إذا  ،ككاف المتعطشكف لممكلكد ،بنصٌمي عمى النبي" ،"لٌما يجيي الصبي يقكلكف:
لها" "خذكا فالها مف إطفا يقكلكف: ،اسم  محمد مثبلن  ،كلدان قاؿ طفؿ أف فبلنة ستمد 

 .(121)تفاؤالن بذلؾ
كرأل الناس أف  ،انتشرت عادة تسمية المكلكد باسـ جدب مف جهة األب

ككذا الحاؿ بالنسبة لمبنت فتسمى باسـ جدتها مف جهة  ،ذلؾ مف باب احتراـ األب
كتترؾ ذلؾ لزكجها  ،ككانت الزكجة ال تيعمف لمناس عف اسـ كليدها ،األب أيضان 

ككاف األب أحيانان يترؾ التسمية  ،ف عمى االسـحتى لك كانا متفقيٍ  ،حيف يحضر
كفي بعض الحاالت كاف الناس  ،فهي مف أدلة التقدير ل  ،فيفرح بذلؾ كثيران  ،لمجد

                                                 

سابؽ  مقابمة مع مريـ محمكد عابد، مصدر سابؽ  كناعنة،  ( مقابمة مع رضا عبد هللا السنكار، مصدر119)
 .160شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 

 .587( سحاب، فيكتكر:  الحياة الشعبية، ص 120)
 .192( كناعنة، شريؼ كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 121)
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أك أحد الفتاحيف )العرافيف(  ليختار اسـ الكليد  لتحٌؿ عمي   ،يذهبكف لشيي القرية
البىرىكة
(122). 

 ،قبؿ أف تمد زكجن  ،لكالدإذا تكفي ا ،كاف الطفؿ يسمى أحيانان باسـ كالدب
ككإنهـ  ،ككانكا يقكلكف:  عاشت األسامي ،فيحمؿ ابن  اسم  ،أك بعد الميبلد مباشرة

كنادران  ،فاألحفاد يحممكف أسماء اآلباء كاألجداد ،يقكلكف لذكي :  ال قطع هللا نسمكـ
 ،أك جدتها مف جهة األـ ،ما كاف اختيار االسـ متكافقان مع اسـ جدب مف جهة األـ

 . (123)كعندئذ كاف الناس يقكلكف:  "الزلمة محكـك لمرأت "
 اختيار أسماء الذككر:

أك  ،أك اجتماعية، أك مناسبات ،كاف اختيار األسماء يتـ كفؽ معتقدات دينية
 كأهـ تمؾ االعتبارات:  ،أك غير ذلؾ ،خرافات
خاصة عندما يككف   ،االسـ كفؽ اسـ الجد:  فكاف الكليد يسمى باسـ جدب (1

 كر.الب
أك بعد الكالدة  ،التسمية عمى اسـ األب:  إذا كاف قد تكفي قبؿ مكلد الطفؿ (2

 مباشرة.
كداكد  ،كمكسى ،كعيسى ،محمدمثؿ:  ،التسمية عمى اسـ أحد األنبياء (3

أما المسيحيكف  ،كالمسممكف يسمكف بكؿ أسماء األنبياء ،كسميماف ،كصالح
 .كذلؾ ألسباب دينية خاصة بهـ ،فبل يسمكف باسـ محمد

حتى لك  ،كأحيانان قد يسمي المسممكف الطفؿ باسـ محمد، مع أف كالدب اسم  محمد
 ،كقد يككف اسـ الكليد: محمد محمد محمد  ،مف باب أف تتحصؿ البركة ،كاف حيان 

 مع أف ذلؾ قميؿ. ،ثـ اسـ العائمة

                                                 

ار، مف المجدؿ، بتاريي   مقابمة مع إبراهيـ حسف السنك 35، ص1( سرحاف، نمر: مكسكعة الفمككمكر، ج122)
 ـ .5/2/2010
 . 193  كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 587( سحاب، فيكتكر: العادات الشعبية، ص123)
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 ،مثؿ:  عمر ،كالصالحيف عند المسمميف ،التسمية عمى اسـ أحد الصحابة (4
 كغير ذلؾ . ،كحمزة ،كبدكم ،كعمي ،كعثماف

 ،كجكف ،كيكحنا ،كحنا ،مثؿ:  بطرس ،التسمية عمى اسـ أحد القديسيف (5
 كذلؾ عند المسيحييف.

كعبد  ،كعبد القادر ،مثؿ:  عبد هللا ،األسماء المرتبطة بإسماء هللا الحسنى (6
 كهذا عند المسمميف. ،كغير ذلؾ ،كعبد الباسط ،كعبد الرحمف ،الرحيـ

 كطارؽ. ،كصبلح الديف ،كعمر ،مثؿ:  خالد ،ة تاريخيةأسماء ذات دالل (7
 ،كأكس ،كنزار ،كعدناف ،التسمية عمى أسماء عربية قديمة مثؿ:  غساف (8

كغير ذلؾ مف األسماء التي تسٌميها األسر  ،كخمدكف ،كتٌماـ ،كزهير
 المثقفة.

أك تككف  ،كأميف ،مثؿ:  عبد القادر ،التسمية عمى اسـ أحد القادة الكطنييف (9
 كنضاؿ.  ،كجهاد ،داللة كطنية، مثؿ:  ثائر لها

 ،كرمضاف ،كخير ،مثؿ:  عيد ،أك مناسبات ،( التسمية عمى أسماء مكاسـ10
 ،كحرب ،كثمجي ،كشتكم ،كمطر ،كربيع ،كجمعة ،كخميس ،كعرفات ،كشعباف
 كمنصكر. ،كنصرم ،كنصر ،كحربي

لد في :  مثؿ حجازم11  كمصرم. ،( التسمية حسب اسـ مكاف كي
ككاف ذلؾ عند األسر التي  ،كذلؾ مف أجؿ أف يعيش الطفؿ ،أسماء نابية( 12

مثؿ:   ،فكانكا يسمكف أسماءن دكنية  لكي تبتعد القرينة عنهـ ،يمكت أطفالها
خرلٍ  ،كجريك ،كشحدة  ،كشحاد ،كعفف ،حيمكت  كاقطيش. ،كال

 ،كذلؾ إلبعاد القرينة أيضان:  مثؿ:  ذيب ،( التسمية عمى أسماء الحيكانات13
 كجريك. ،ككميب ،كصقر ،كفهد ،كسبع ،كنمر ،كذيباف

 كزهراف. ،كزيتكف ،مثؿ:  خركب ،( التسمية عمى أسماء بعض النباتات14
 ،كسميـ، كرءكؼ ،كسمير ،كجميؿ ،مثؿ:  شريؼ ،( التسمية بصفات محبكبة15

 كغير ذلؾ. ،كمسامح ،كسامح ،كسميع  ،ككريـ
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تإثران بالحكـ العثماني لفمسطيف أربعة  ( التسمية بإسماء أخذت الطابع التركي 16
 كغير ذلؾ. ،كثركت ،كرأفت ،كطمعت ،كجكدت ،مثؿ:  حكمت ،قركف
مثؿ:   -صمى هللا عمي  كسمـ  -مرتبطة باسـ محمد  ،( التسمية بإسماء الحمد17

 كغير ذلؾ. ،كحمكد ،كحمداف ،كحميد ،كاحمد ،كمحمكد ،حامد
 ،محمد نصر ،محمد يسيف ،صبحي مثؿ:  محمد ،( التسمية بإسماء مرٌكبة18

فيككف الحؿ  ،أك لبلختبلؼ حكؿ اختيار االسـ ،كذلؾ إما لتحٌؿ البركة ،محمد رشاد
 التكافقي اختيار اسـ مركب يضـ االسميف. 

 ،كنكر الديف ،مثؿ:  صبلح الديف ،( التسمية بإسماء مضافة لكممة )الديف(19
 كغير ذلؾ.  ،كعماد الديف ،كسراج الديف

ككـر  ،ككـر ،كعطية ،مثؿ: عطا ،سمية المبنية عمى اإلقرار بكـر هللا تعالى( الت20
 .(124)كعكض هللا ،كجكدة ،كجاد هللا ،هللا

 اختيار أسماء اإلناث:
 كذلؾ عمى النحك التالي: ،ككانت تسمية البنات تإخذ الطابع نفس 

أك أسماء النساء  ،أك بنات الرسؿ ،التسمية عمى أسماء زكجات (1
 ،كخديجة ،كهيجر )هاجر( ،كسارة ،كفاطمة ،ثؿ:  آسيةم ،الصالحات

فيَّة. كيسمى المسممكف تمؾ األسماء جميعان دكف تمييز  ،كرفقة ،كمريـ كصى
 بيف األسماء المرتبطة بالديانات األخرل.

كغير  ،كنسيبة ،كجميمة ،مثؿ:  خكلة ،التسمية بإسماء ذات داللة تاريخية (2
 ذلؾ.

كذلؾ عند  ،كهند ،كليمى ،ثؿ:  لميسم ،التسمية بإسماء عربية قديمة (3
 األسر المثقفة. 

                                                 

، 1  شرحاف، نمر:  مكسكعة الفمككمكر، ج197-196( كناعنة، شريؼ، كآخركف: اإلنجاب كالطفكلة، ص124)
  الترمانيني ، عبد السبلـ : الزكاج عند العرب ، ص 587  سٌحاب ، فيكتكر:  العادات الشعبية، ص 36ص 
 مقابمة مع مريـ محمكد عابد، مصدر سابؽ  مقابمة مع رضا عبد هللا السنكار، مصدر سابؽ.  172
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 ،كحرية ،كتحرير ،كثائرة ،مثؿ:  ثكرة ،التسمية بإسماء ذات داللة كطنية (4
 كغير ذلؾ.  ،كفمسطيف ،كحكرية

أك  ،أك هيجر ،كهاجر ،مثؿ:  خميسة ،التسمية بإسماء مرتبطة بالمناسبات (5
 ،بحية إذا كلدت صباحان كص ،أك حربية كقدرية إذا كلدت ليمة القدر ،ثكرية

حى إذا كلدت ضحى.  كضي
 ،كسميمة ،كسعيدة ،مثؿ:  جميمة ،التسمية عمى صيغة صفات محببة (6

 كبهٌية.  ،كرفيعة ،كرفيقة ،كصديقة
  ،كفيٌمة ،كسكسف ،كزهر ،كزهرة ،مثؿ: كردة ،التسمية عمى أسماء نباتات (7

 كياسميف. 
 ،كنجـ ،ؿ: شمسمث ،كاألجراـ السماكية ،التسمية عمى أسماء النجكـ (8

 كنكر. ،ككككب ،كقمر ،كنجمة
 ،كحكمت ،كثركت ،مثؿ: أيلفت ،التسمية عمى صيغة األسماء التركية (9

 .(125)كتركية ،كدكلت
كهدبا إذا  ،إذا كانت شقراء ،مثؿ:  الشقرا ،(  التسمية عمى صفات متكفرة فيها10

 كغير ذلؾ. ،كمدلمة إذا كانت بكران  ،كانت رمكشها طكيمة
 كحميدة. ،كحمدة ،مثؿ:  حمدية ،بإسماء الحمد ( التسمية11
 خاصة إذا كانت هي المكلكدة األكلى. ،( التسمية عمى اسـ الجدة12
 أك بعد الكالدة مباشرة.  ،إذا ماتت أمها أثناء الكالدة ،( التسمية عمى اسـ أمها13
 ،مثؿ:  ست إخكتها لمف تكلد كحيدة بيف عدة إخكة ،( التسمية بإسماء مركبة14
 .(126)كغير ذلؾ  ،ت البنات لمتدليؿكس

                                                 

  مقابمة مع رضا عبد هللا السنكار، مصدر 198-197( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 125)
 عابد، مصدر سابؽ.  سابؽ  مقابمة مع مريـ محمكد

 ( مقابمة مع رضا عبد هللا السنكار، مصدر سابؽ  مقابمة مع مريـ محمكد عابد، مصدر سابؽ. 126)
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 : العناية بالكالدة كالكليد:ثاني عشر
حسب الحالة االقتصادية  -أثناء الحمؿ  -اختمفت درجة العناية بالكالدة        

أما  ،فاألسر الغنية كانت تريح الحامؿ مف األعماؿ المتعبة ،كاالجتماعية لؤلسرة
أك  ،ف كثيران مف النساء كلدـ كهف يزرعفحتى إ ،األسر الفقيرة فكانت المرأة تعمؿ

فالمرأة تحتاج قسطان مف  ،أك يحتطبف. أما بعد الكالدة فاألمر مختمؼ ،يجنيف الثمر
كالتغذية مف أسرة  ،كالعناية ،كتختمؼ تمؾ الراحة ،الراحة كالعناية، كالتغذية الخاصة

 إلى أخرل حسب كضعها المالي أيضان.
أبرزها:   ،إلى كثير مف المشكبلت الصحيةقد تتعرض المرأة بعد الكالدة 

كأمراض  ،كنزكؿ دـ النفاس كالخكالؼ ،تإخر نزكؿ الخبلصة في بعض األحياف
 كغير ذلؾ. ،كالحاجة لمتغذية ،النفاس

 تأخر نزكؿ الَخالصة )األخت(: (1
كتسمى عند  ،كتصؿ الرحـ بالحبؿ السرم ،الخبلصة هي غشاء المشيمة

أك األخت  ألف الناس كانكا يعتقدكف أنها  ،فيقةأك الر  ،الفمسطينييف: الخبلصة
كتبقى مع  حتى تنزؿ مع ، كفي العادة تنزؿ بعد الكالدة  ،تتكٌكف مع المكلكد

حتى ال ترجع  ،مباشرة  لذا فنف الداية ال تقطع الحبؿ السرم حتى تنزؿ الخبلصة
مرأة كقد يؤدم إلى مكت ال ،  ألف ذلؾ يضرها(127)إلى بطف األـ عمى )رأس قمبها(

ذا تإخر نزكؿ الخبلصة لجإت الداية إلحدل العبلجات  في بعض األحياف. كال
 التالية:
تيسقى المرأة كإسان مف زيت الزيتكف )بتسحؿ الخبلصة سحؿ(  أم أنها   (أ

 تنزؿ بعد كقت قصير.
كالدـ  ،كهي الخبلصة ،ييشد بطف المرأة بمشد صكؼ  إلنزاؿ الخكالؼ  (ب

إرجاع عظاـ المرأة إلى كضعها كما إف الشد يؤدم إلى  ،كاألكساخ
 الطبيعي.

                                                 

 ( رأس قمبها: هك البطف عند الفمسطينييف.127)
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 كييسمى ذلؾ )التربيص(. ،تمريي بطف المرأة بشدة  (ت
 كتنزؿ الخبلصة. ،تمريي بطف المرأة مع تزعيطها زعكطان حتى تعطس  (ث
 حتى تنزؿ الخبلصة. ،كثرة تحريؾ المرأة كقكفان كقعكدان  (ج
 نة.أك بعض السكائؿ الساخ ،أك الحمبة ،تيسقى المرأة القرفة المغمية (ح
قتخرج  ،كتعطس ،حتى تتقزز ،تضع عجكز شعرها الشايب في فـ الكالدة (خ

 .(128)الخبلصة
 نزكؿ الخكالؼ كالدـ: (2

تعتقد الفمسطينيات ضركرة خركج الخكالؼ كالدـ مف المرأة  ألف بقاءب يؤدم إلى 
 أهمها:  ،كمرض الكالدة  لذا تستخدـ كسائؿ إلخراج الخكالؼ كالدـ ،آالـ

 د كسطها بحزاـ شدان محكمان.كهك ش ،تجبير المرأة (أ
 ،مثؿ بعض أنكاع الشكربة ،تتناكؿ المرأة أطعمة كأشربة تساعد عمى ذلؾ (ب

 كالسكائؿ الساخنة. ،كالحمبة ،كشراب القرفة
كعدـ قيامها إال لضركرة قصكل  فتقكـ قريباتها  ،نكـ المرأة عمى ظهرها (ت

 .(129)كخدمة بيتها في األسبكع األكؿ مف الكالدة  ،بخدمتها
 اض النفاس:أمر  (3

كأبرز تمؾ األمراض  ،تكثر االحتياطات لحماية الكالدة مف أمراض النفاس
 ،كالمغص ،كالهبيطة ،كتشقؽ حممات الثدم ،كحمى النفاس ،لفحة الهكا )النزلة(

كجفبلف الحميب )تكقف  بعد  ،أك التحشير( ،كمرض الخكالؼ )التسكير ،كااللتهابات
كقد كثرت الكصفات الطبية الشعبية  ،لطربة(كالخكفة )ا ،أك تإخر إدرارب ،نزكل (

كالثقافي  لذا  ،كمستكل أهمها االقتصادم ،باختبلؼ البمدة ،لعبلج تمؾ األمراض
 ليس مف السهؿ حصر ذلؾ في هذا المقاـ. 

                                                 

 .204-203آخركف: اإلنجاب كالكالدة، ص  ( كناعنة، شريؼ،128)
 ة عبد المحسف جمعة، مصدر سابؽ.( مقابمة مع مريـ محمكد عابد، مصدر سابؽ  مقابمة مع صديق129)
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 كالمكلكد: ،ثالث عشر: تغذية الكالدة
كا كالمكلكد عمى حدو سكاء  ألف األهؿ كان ،اهتـ الناس كثيران بتغذية الكالدة

حتى يككف  ،كتغذيت  ،فبلبد مف االهتماـ بصحت  ،ينتظركف المكلكد بفارغ الصبر
أما الكالدة فهي  ،كقادران عمى تحٌمؿ أعباء الحياة التي تنتظرب ،)كافيان( ،سميـ الجسـ

زاد الحمكلة فردان  ،كانجبت لهـ طفبلن جديدان  ،بحاجة إلى تغذية أيضان  ألنها مريضة
رضاعها ،حاجة إلى أم كألف الطفؿ ب ،جديدان   ،كتربيتها حتى يكبر ،كرعايتها ،كال

 التي يجب أف يهتـ بها كبصحتها. ،إضافةن إلى أنها زكجة الرجؿ
 تغذية الكالدة: (1

 ،كاف الناس يعتقدكف ضركرة أف تشرب المرأة بعد الكالدة بعض القهكة الميٌرة
أٌعدكا الشكربة  ،كد ذكران ككانكا يعتقدكف أن  إذا كاف المكل ،ثـ تقٌدـ لها شكربة الدجاج

ذا كاف المكلكد أنثى ،كقالكا:  "جٍكزكب لمجاجة" ،عمى دجاجة أعدكا الشكربة عمى  ،كال
كما  ،أك الديؾ ،ككانت الداية تإكؿ فخذ الدجاجة ،كقالكا:  "جكزكها الديؾ" ،ديؾ

كقد يتـ تكزيع برتقاؿ عمى  ،لمنساء الحاضرات –حسب القدرة  –كاف يقٌدـ طعاـ 
 .(130)ات كالمهنئاتالحاضر 

 ،كشكربة باألرانب ،كاف الناس يهتمكف كثيران بنطعاـ شكربة بالدجاج
كعند البدك كاف طعاـ النفساء  ،(131)كلحـ الضإف ،كالبيض المسمكؽ كالمقمي

)  ،كهك عبارة عف مزيي العجكة كزيت الزيتكف كبعض الحكائي األخرل ،)المختـك
 ،كيظؿ حتى تمد ،ضعكن  في الفخاركي ،ككانكا يجهزكف )المختكـ( قبؿ الكالدة

. كقد ال يتكفر مف ذلؾ لممرأة النفساء إال بعض البيض إذا كانت (132)فتإكؿ من 

                                                 

  مقابمة مع آمنة حسيف عنيص، مف سيدنا عمي، 192( غرانكفست، هيمما:  تقاليد الكالدة كالطفكلة، ص130)
 ـ.25/3/2001بتاريي 

  مقابمة مع آمنة محمد نكفؿ، 19/3/2001( مقابمة مع مريـ حسيف حمداف، مف السكافير الشرقي، بتاريي 131)
 ـ.1/5/2001ع مريـ محمد الرنتيسي، مف يبنا، بتاريي مصدر سابؽ  مقابمة م

 ( مقابمة مع آمنة حسيف عنيص، مصدر سابؽ.132)
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بؿ تخرج لمعمؿ مع زكجها بعد الكالدة  ،فبل تجد المسكينة  رعاية ،األسرة فقيرة جدان 
 .(133)بإياـ قميمة جدان 

ـ تمؾ كأه ،حسب تكفرب ،ككانت النفساء تشرب عددان مف المشركبات
كشراب  ،كشراب البابكني ،كشراب الحمبة ،كشراب القرفة ،المشركبات: شراب القزحة

 ،كفي مناطؽ الجبؿ شراب الجعدة ،كشراب الميرمية ،كشراب القراكية ،الياسكف
كتستخدم  المرأة النفساء إذا شعرت  ،ككاف لكؿ منها لزكم  ،كشراب قشر الرماف

 . (134)ؿ جزءان مف عبلج الكالدة بإمرو ما  أم أف المشركبات كانت تشكٌ 
 إرضاع المكلكد : (2

إف كاف  –كاف المكلكد في الساعات األكلى بعد ميبلدب ييطعـ العسؿ 
 ،بعد أف تيبلؾ ،أك تمرة ،أك حمقكمة ،أك سكر فضي –كحالة أهم  ميسكرة  ،متكفران 

كتكضع في فـ المكلكد   فيبدان  ،كيربط عميها ،كتكضع في قطعة مف قماش الشاش
ككانت  ،(135)ٌصها  لكي تمدب بالسكريات إلى  حتى تتمكف أم  مف إرضاع  م

 ،بعد أف يدٌر الحميب في ثدييها ،النفساء تيرضع كليدها بعد ساعات مف الكالدة
ككانت النساء تقكؿ:  نزلت البىرىكة. كما كاف الناس ييشربكف الطفؿ بالممعقة بعض 

. كبعد (136)كغير ذلؾ ،الكراكيةك  ،كاليانسكف ،مثؿ مغمي البابكني ،المشركبات
أك الحمبة قبؿ النـك   ،شهريف مف الكالدة كانت األـ تعطي مكلكدها بعض اليانسكف

كانتشرت   ،ثـ كانت األـ تطحف األرز لتطعـ طفمها ،لضماف شبع  بعد الرضاعة
فكانت األـ تذهب لمعمؿ مع زكجها  ،في القرل عادة إرضاع المرأة أطفاؿ الجيراف

 ،أك الغنـ ،التي كانت ترضع  حميب البقر ،كتترؾ كليدها عند جدت  ،في األرض
ال لجإت الجدة إلى إحدل جاراتها  ،أك كاف بمقدكرها تكفيرب ل  ،إف كاف متكفران  كال

                                                 

 ( مقابمة مع آمنة محمد نكفؿ، مصدر سابؽ.133)
 . 222-220( كناعنة، شريؼ، كآخركف:  اإلنجاب كالطفكلة، ص 134)
 ( مقابمة مع رضا عبد هللا السنكار، مصدر سابؽ.135)
 د المجيد جمعة، مصدر سابؽ  مقابمة مع مريـ محمكد عابد، مصدر سابؽ.( مقابمة مع عزية عب136)
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ككاف ال مانع عند المرضع أف تيرضع عددان  ،فكانت تيرضع الطفؿ ،المرضعات
أك أف حميبهٌف قميؿ  ،تهـكبيران مف األطفاؿ المحتاجيف لمرضاعة  بسبب غياب أمها

كأف ذلؾ إنما  ،كساد اعتقاد أف كثرة إرضاع األطفاؿ يزيد البركة ،ال يشبع الطفؿ
 قائمة: ،تغني ل  ،ككانت األـ عندما تيرضع كليدها كيشبع ،(137)هنك زكاة الحميب 

 كأربع عكافي معها ،صحة
 كالمي ما اتقكلؾ صحة

 رب السما يفضحها
 تصبح قمبها يكجعها

 كاها عندمكيككف د
 (138)يضرها ما ينفعها 

 : أسبكع المكلكد:رابد عشر
 ،كالقرية ،كاف أسبكع المكلكد يختمؼ مف مكاف إلى آخر  في البادية

 ،كالمستكل االقتصادم ،كالمدينة  فإهؿ البيئات الثبلث يكجد بينهـ تبايف في الثقافة
 ،ئة الكاحدةككاف يظهر اختبلؼ حكؿ أسبكع المكلكد داخؿ البي ،كالثقافي أيضان 

ؿ يـك  ،كذلؾ حسب المستكل االقتصادم لمعائمة كفي المجمؿ كاف المكلكد ييغسَّ
 ،كالجارات كالعزيزات ،بحضكر عدد مف القريبات ،األسبكع بالماء الدافو كالصابكف

 كمما كاف يقاؿ عند استحماـ المكلكد:
 فكلة يا فكلة

 بتحب الٌسخنة كالصابكنة
 الكالدةالمٌية الباردة أحف مف اإلـ 

 أصابع إيدؾ عشرة

                                                 

( مقابمة مع عزية عبد المجيد جمعة، مصدر سابؽ  مقابمة مع شفيقة حسف غبف، مف اسدكد، بتاريي 137)
 ـ.25/4/2000
 ؽ.  مقابمة مع رضا عبد هللا السنكار، مصدر ساب250( كناعنة، شريؼ، كآخركف: اإلنجاب كالطفكلة، ص 138)
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 كأصابع إجريؾ عشرة
 كالمٌية تنفعؾ كما تإذيؾ
 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 البعيد ما يجيؾ
 .(139)كالقريب ما يإذيؾ 

كمف  ،فيتعكذكف مف البعيد ،كيتضح مف ذلؾ درجة خكؼ الناس مف الجف
 القريب عمى كليدهـ.

 ،حٌماـ يكمهافي ما يكضع في ماء ال -حسب إمكاناتهـ –كاختمؼ الناس 
كبعضهـ كانكا يضعكف في  أكراؽ بعض النباتات  ،فبعض الناس كاف ال يضع شيئان 

كبعض النقكد المعدنية، كغير  ،كبعض القطع الذهبية )الذباليؿ( ،العطرية
 .(140)ذلؾ

كيضعكنها عمى كج   ،ككاف األهالي يقكمكف بعمؿ نقط )خمكقة( مف الزهرة
ككاف بعض  ،(141)ار المكجكديف في األسبكعككجكب جميع األطفاؿ الصغ ،المكلكد

ككاف البعض يصنع  ،كيكزعكف الحمكل عمى الناس ،الناس يضيئكف الشمكع
ككاف  (142)كيإكمكنها في غمرة الفرح ،كيكزعكنها عمى الحضكر ،الهيطمية )المهمبية(

كقد  ،كقد يككف عٌجة )بيض كعجيف( ،كثير مف الناس يقدمكف طعامان لمحضكر
 . (143)أك دبس كحكايي ،  أم عسؿ ك حكايييككف "المطبكخ"

كأحيانان كانت تإتي بعض الجناكي )النكرٌيات( لمرقص في احتفاؿ أسبكع 
كفي اإلجماؿ كانت الفرحة في ذلؾ اليـك كالتكسعة  ،المكلكد  لبلرتزاؽ مف أهم 

                                                 

 .195( غرانكفست، هيمما:  تقاليد الكالدة كالطفكلة، ص139)
ـ  كمقابمة مع حشمة محمد حماد، مف عبدس، 2/2/2000( مقابمة مع عمي يكسؼ عمر،مف هربيا، بتاريي 140)

   كمقابمة مع مريـ محمكد عابد، مصدر سابؽ.15/7/2001بتاريي 
 ( مقابمة مع غالية أبك شعر، مصدر سابؽ.141)
 ـ.22/3/2001ع فاطمة جبر منصكر، مف القسطينة، بتاريي ( مقابمة م142)
 ( مقابمة مع صديقة عبد المحسف جمعة، مصدر سابؽ. 143)
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التي قد ال يعمك صكته داخؿ بيت أهمها  ،أكبر بكثير مف األنثى ،لممكلكد الذكر
 . (144)أحيانان 

 ،يقدمكف الهدايا ،ككاف األقارب كالجيراف عندما يحضركف لؤلسبكع مهنئيف بالميبلد
 ،أك الفراخ ،خاصة الزغاليؿ )الحماـ الصغير( ،أك بعض الطيكر ،كخاصة السكر

 . (145)كذلؾ حسب إمكانات الناس ،أك زيت الزيتكف أك كسكة لممكلكد ،أك البيض
لمحفاظ عمى  ،كرعايت  ،كتنشئت  ،ليدكمنذ ذلؾ الكقت تبدأ رحمة تربية الك 

كظهكر  ،كالمشي ،كالكقكؼ ،كمتابعة تطكرات نمٌكب المختمفة كالحبك ،صحت 
كيبدان األهؿ االهتماـ بنطعاـ طفمهـ طعامان مف أكؿ  ،كغير ذلؾ ،األسناف )التسنيف(

كغير ذلؾ مف العادات كالتقاليد التي ال ترتبط  ،البيت تدريجيان بعد الشهر الخامس
 لكنها ناتجة عنها ،ارتباطان مباشران بمناسبة الحمؿ كالكالدة

 خاتمة : 
ـ، باإلنجاب، كبننجاب الذككر خاصة  1948اهتـ الفمسطينيكف قبؿ نكبة عاـ  (1

لتكثر العزكة كالحامكلة، كليرثكا كالدهـ، كليحممكا اسـ العائمة، كيساعدكا كالدهـ في 
 شباب ، كيعينكب في كبرب.

تماـ جمينا مف ليمة العرس، كاالحتفاؿ ب ، كالتهنئة لمعريس، مف ككاف ذلؾ االه
 خبلؿ األغاريد، كاألهازيي، كعبارات التهنئة كالمجاممة.

ف  كبعد الزكاج كاف العريس كعركس ، كأهم ، كأقارب  يترقبكف حمؿ زكجت  بتمهؼ، كال
 تإخر ذلؾ بدأت الخطكات العممية لحؿ مشكمة )العكقة(.

لجف النساء متإخرات الحمؿ، كاشتهر عندهف عبلج ألمراض ككانت القاببلت يعا
عدة، أهمها: المكلدة الطرية، كالمكلدة الصغيرة، كالمكلدة الممتاحة )الممكحة(، 
كالظهر المفتكح، كالتهابات المكلدة، كالبركدة، كالرخاكة، كضعؼ الدـ، كالكبسة، كما 

 ينة، كالخكفة.كاف الناس يؤمنكف بإمكر غير جسدية، مثؿ: السحر، كالقر 
                                                 

ـ  مقابمة مع فاطمة حسيف السالمي، مف 4/8/1999( مقابمة مع أحمد حسيف كبلب، مف بشيت، بتاريي 144)
 ـ.11/8/1999بشيت، بتاريي 

 بؽ. ( مقابمة مع فاطمة حسيف السالمي، مصدر سا145)



 جملة التارخيية الفلسطينيةــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

104 

ذا ثبتت سبلمة الزكجة ، أك عكلجت مف أمراضو كانت تعاني منها، بدأ عبلج  كال
 الزكج لمعجز الجنسي.

عند حدكث الحمؿ، تتباهى الحامؿ، كزكجها، كأمها، كأهم  بذلؾ، كتتـ متابعة  (2
الحمؿ، كحركة الجنيف بشكؿ دقيؽ، كيبدأ التكهف بجنس الجنيف، استنادنا إلى طريقة 

حاـ، كطبيعة حركة الجنيف، كشكؿ جسد األـ الحامؿ، ككمية حميب الحامؿ إذا الك 
 دخؿ الشهر التاسع.

ككانت الحامؿ تجهز مبلبس كليدها قبؿ الميبلد بشهكر، ككانت تمؾ المبلبس 
 تختمؼ مف بيت آلخر، حسب الكضع المادم، 

ألـ، كتبدأ إذا عرؼ أف المكلكد ذكر، ابتهجت النساء، كالرجاؿ، كخاصة األب، كا 
المجامبلت كالتهنئة لمذكر، كالمجابرة إذا كانت بنتنا ، مع التمني بننجاب ذكر في 

 المرة القادمة.
كانت أسماء المكاليد ذات ارتباطات عدة، فالذكر يككف اسم  كفؽ اسـ جدب، أك  (3

اسـ األب إذا مات قبؿ ميبلد زكجت ، أك اسـ نبي، أك صحابي، أك مرتبطنا بإسماء 
الحسنى، أك ل  داللة تاريخية، أك مف األسماء العربية القديمة، أك كفؽ اسـ أحد هللا 

القادة الكطنييف، أك مرتبطنا بالمكاسـ كالمناسبات، أك  بمكاف الكالدة، أك باسـ 
حيكاف، أك نبات أك بصفة محببة، أك مرتبطنا باسـ سيدنا محمد، أك مركبنا، أك 

اس كانكا مهتميف في ذلؾ بالناحية الدينية مرتبطنا بكممة الديف، كيتضح أف الن
 بشكؿ كبير، كفطرتهـ سميمة، ككانكا عمى قناعة أف لمشخص مف اسم  نصيب.

ككانت البنت تسمى  باسـ صحابية، أك تابعية، أك باسـ مريـ، أك باسـ عربي 
قديـ، أك مرتبط بمناسبة أك بصفة محببة، أك مرتبط بنبات طيب، أك بإسماء 

اـ السماكية، أك بصيغة األسماء التركية مثؿ: ألفت، دكلت، تركية، أك النجـك كاألجر 
حسب صفات تتكفر في الكليدة، أك باسـ الجدة، أك باسـ أمها إذا ماتت كقت 

 الكالدة.
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 ـ.1983، 1الفمسطيني، جمعية إنعاش األسرة، البيرة، ط
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 ممخص 
ة لتسكية الصراع شهدت هذب المرحمة المفعمة باألحداث مشاريع مختمف

اإلسرائيمي تعددت مشاربها كمضامينها، كلكف ظؿ التإثير األمريكي هك  -العربي
األقكل، كتصكرات  هي األكثر حضكران في ترتيبات األكضاع في المنطقة. 
كاستمرت مضاميف كامب ديفيد مصدران لمتصكرات المتجددة التي تبنتها الكاليات 

اإلسرائيمي. كتنكعت ردكد األفعاؿ العربية -يالمتحدة بشإف تسكية الصراع العرب
بشإف تمؾ العمميات ككجد األردف نفس  بيف الضغكط األمريكية التي تدفع  نحك 
االنخراط في مخطط كامب ديفيد كافرازات ، كالضغكط المحمية التي كانت ترقب 
االستيطاف يستكلي عمى أرض فمسطيف بشراسة، كالضغكط اإلقميمية الداعية إلى 

شامؿ أك الرافضة لكجكد الكياف الصهيكني في أرض فمسطيف. كتعتبر دراسة حؿ 
-ـ1982الجهكد األردنية الفمسطينية لبناء مكقؼ مشترؾ مف التسكية السياسية )

ـ(، كمحاكلة لفهـ طبيعة العبلقة بيف األردف مف جهة، كبيف منظمة التحرير 1986
قميمي كدكلي.الفمسطينية مف جهةو أخرل، حكؿ قضية سياسية ذات ط  ابع محمي كال
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Abstract 

This stage was full of events witnessed various projects to 

settle the Arab-Israeli conflict and its implications varied 

backgrounds, but under the American influence is the strongest, and 

perceptions are most present in the situation in the region 

arrangements. And the contents of the Camp David continued 

source of renewable perceptions that the United States adopted on 

the settlement of the Arab-Israeli conflict. The varied responses of 

the Arab acts on those operations and Jordan found itself among the 

American pressure that forces it towards engaging in a scheme 

Camp David and secretions, local pressures that were awaited 

settlement seize the land of Palestine furiously, regional and 

pressures calling for the destruction or reject the existence of the 

Zionist entity in the land of Palestine is resolved. The Palestinian 

and Jordanian efforts to build a joint study of the position of a 

political settlement (1982-1986), trying to understand the nature of 

the relationship between Jordan on the one hand, and between the 

Palestine Liberation Organization on the other hand, about regional, 

international and local political issue. 
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 المقدمة
شهدت هذب المرحمة المفعمة باألحداث مشاريع مختمفة لتسكية الصراع 

اإلسرائيمي تعددت مشاربها كمضامينها، كلكف ظؿ التإثير األمريكي هك  -العربي
األقكل، كتصكرات  هي األكثر حضكران في ترتيبات األكضاع في المنطقة. 

ة التي تبنتها الكاليات كاستمرت مضاميف كامب ديفيد مصدران لمتصكرات المتجدد
اإلسرائيمي. كتنكعت ردكد األفعاؿ العربية -المتحدة بشإف تسكية الصراع العربي

بشإف تمؾ العمميات ككجد األردف نفس  بيف الضغكط األمريكية التي تدفع  نحك 
االنخراط في مخطط كامب ديفيد كافرازات ، كالضغكط المحمية التي كانت ترقب 

ى أرض فمسطيف بشراسة، كالضغكط اإلقميمية الداعية إلى االستيطاف يستكلي عم
 حؿ شامؿ أك الرافضة لكجكد الكياف الصهيكني في أرض فمسطيف.

 كمف خالؿ ما تقدـ فقد قسمت ىذه الدراسة، إلى مرحمتيف:
 ـ(1983-ـ1982الفمسطينية ) -أكالن: المرحمة األكلى: المباحثات األردنية 

ـ لمتحرؾ األردني 1985شباط/فبراير  11ؽ عماف ثانيا: المرحمة الثانية: اتفا
 الفمسطيني المشترؾ

 مشكمة الدراسة
يعتبر دراسة الجهكد األردنية الفمسطينية لبناء مكقؼ مشترؾ مف التسكية 

، محاكلة لفهـ طبيعة العبلقة بيف األردف مف جهة، ـ(1986-ـ1982) السياسية
ؿ قضية سياسية ذات طابع كبيف منظمة التحرير الفمسطينية مف جهة أخرل، حك 

قميمي كدكلي.  محمي كال
 فرضيات الدراسة

الفمسطينية  –األردنية سكؼ تركز هذب الدراسة عمى فرضية أف العبلقات 
 تتإثر  ـ(1986-ـ1982) اإلسرائيمي -في ظؿ مشاريع تسكية الصراع العربي

بيئة العممية بال تبظركؼ البيئة العممية الخارجية بشقيها اإلقميمي كالدكلي. كما تإثر 
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بالبيئة  تتإثر األردنية الفمسطينية  جهكدالأف الداخمية. كتنطمؽ فرضية الدراسة مف 
 بإم متغير أخر. تإثرتالعممية الخارجية أكثر مما 

 منيج الدراسة
المنهي التاريخي سكؼ يعتمد الباحث منهجان مزدكجان يجمع بيف سرد 

مادة التاريخية كالمعمكمات ، حيث سيعتمد عمى تكظيؼ الكمنهي تحميؿ المضمكف
كالكثائؽ الرسمية التي سيجمعها مف المصادر المتاحة كيعمؿ عمى تحميمها لتككف 

الفمسطينية  –األردنية مادة البحث كأداة التكصؿ إلى الخبلصات العممية العبلقات 
 ـ(.1986-ـ1982) اإلسرائيمي -في ظؿ مشاريع تسكية الصراع العربي

 حدكد الدراسة
الفمسطينية في ظؿ  –األردنية العبلقات دراسة مف حيث المكضكع بتطكر تتحدد ال

كذلؾ لؤلسباب  ـ(1986-ـ1982) اإلسرائيمي -مشاريع تسكية الصراع العربي
 التالية: 

 ـ.1982خركج منظمة التحرير الفمسطينية مف لبناف عاـ   -1
 اإلعبلف عف المشركع الرئيس األمريكي ركنالد ريجاف، كمشركع الممؾ فهد -2

 ـ.1982)فاس( عاـ 
 ـ1983بدء الجكلة األكلى مف الحكار الفمسطيني األردني عاـ  -3
 ـ.1985شباط/فبراير  11إتفاؽ عماف لمتحرؾ المشترؾ في  -4

 البحث
ـ، غزت إسرائيؿ لبناف، كحاصرت 1982في الخامس مف حزيراف/يكنيك 

كات قكات الثكرة الفمسطينية كالقكل الكطنية المبنانية في بيركت، كظمت الق
يكمان، كما آلت إلي  األمكر إلى  88الفمسطينية المبنانية المشتركة تقاكـ طكاؿ 

االتفاؽ حكؿ مغادرة قكات منظمة التحرير بيركت في األكؿ مف أيمكؿ/سبتمبر 
آب/أغسطس  21ـ، ككانت هذب القكات قد بدأت في المغادرة ابتداء مف 1982
لكاليات المتحدة األمريكية فيميب ـ، بعد كساطة دبمكماسية قاـ بها مبعكث ا1982
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حبيب. آنذاؾ كانت األردف قد انتهت مف صياغة جممة أفكار بشاف عبلقتها مع 
 (1)منظمة التحرير الفمسطينية أهمها:

 إف استمرار حالة البل سمـ كالبل حرب قد تنتي الكطف البديؿ. -1
إسرائيؿ غير مستعدة لبلنسحاب مف سائر الضفة الغربية ما دامت قد  -2
 تاحت جنكب لبناف.اج
 ال يمكف لؤلردف أف يتحمؿ نتائي استرداد الضفة الغربية منقكصة بمفردب. -3
 البد مف إشراؾ منظمة التحرير الفمسطينية في استعادة الضفة الغربية بالطرؽ السممية. -4
اشتراؾ المنظمة في عممية التفاكض يتطمب أف تصبح مقبكلة لدل إسرائيؿ  -5

كلى البد لممنظمة أف تقبؿ قرار مجمس األمف الدكلي كالكاليات المتحدة، ككخطكة أ
 ـ كإساس لمتسكية.1967( لسنة 242رقـ )

كبخركج منظمة التحرير الفمسطينية مف لبناف، كاف األردف يإمؿ بنمكانية 
شراكها بشكؿ أك باخر في عممية السبلـ  المقاربة مع المنظمة الضعيفة لتإهيمها كال

ركع الرئيس األمريكي ػػػػكمش (2)اسػػػة فػي قمػعمى أساس خطة السبلـ العربية ف
                                                 

عدناف أبك عكدة: إشكاليات السبلـ في الشرؽ األكسط، رؤية مف الداخؿ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،  (1)
 .175، ص1999، بيركت، 1ط
طرح كلي العهد السعكدم األمير فهد بف عبد العزيز ثمانية مبادئ قاؿ ان  يمكف االسترشاد بها لمكصكؿ إلى  (2)

األكسط كهذب المبادئ هي: "انسحاب إسرائيؿ مف جميع األراضي العربية التي احتمت تسكية عادلة الزمة الشرؽ 
زالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيؿ في األراضي العربية المحتمة بعد عاـ 1967عاـ  ـ بما فيها القدس العربية، كال

ف المقدسة، كتإكيد حؽ الشعب ـ، كضماف حرية العبادة كممارسة الشعائر الدينية لجميع األدياف في األماك1967
الفمسطيني في العكدة إلى كطن  كتعكيض مف ال يرغب في العكدة، كتخضع الضفة الغربية كقطاع غزة لفترة انتقالية 
تحت إشراؼ األمـ المتحدة كلمدة ال تزيد عف بضعة أشهر، كتإكيد حؽ دكؿ المنطقة في التعيش بسبلـ، كتقـك 

عضاء فيها بضماف تنفيذ تمؾ المبادئ. كلقد أدت مبادرة األمير فهد إلى بركز األمـ المتحدة أك بعض الدكؿ األ
خبلفات بيف الدكؿ العربية حيث أيدتها األردف، كانطكل المكقؼ الفمسطيني الحقا عمى رفض المبادرة، كذلؾ مف 

ـ، كقرر 25/11/1981خبلؿ التنسيؽ الذم ظهر بيف دكؿ جبهة الصمكد كالتصدم في القمة العربية في فاس في 
المجتمعكف تإجيم  إلى اجؿ غير مسمى بعد تخمؼ رؤساء تسع دكؿ عف حضكرب، ككاف رفض دكؿ الجبهة كالرفض 
الفمسطيني يدكر جكؿ البند السابع مف المبادرة، الذم يقر التعايش السممي بيف دكؿ المنطقة. انظر: اسعد عبد 

كمساراتها، مركز أبحاث منظمة التحرير الفمسطينية، الرحمف: منظمة التحرير الفمسطينية، جذكرها كتإسيسها 
 . 294ـ، ص1987بيركت، 
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الذم كاف قريبان في تصكرب لمستقبؿ الضفة  (ROLAND REGAN) (3)ريجاف
كأنها كحدها  (4)ـ.1972الغربية مف تصكر مشركع المممكة العربية المتحدة لعاـ 

غير قادرة عمى تمثيؿ الفمسطينييف بسبب الشرعية التي تتمتع بها المنظمة في 
ضي المحتمة كخارجها كقدرتها عمى إفشاؿ أم محاكلة أردنية منفردة الستعادة األرا

األراضي المحتمة. كما أف أية تسكية تقتضي تقديـ تنازالت عمى حساب األرض 
ليس باستطاعة األردف كحدب تقديمها دكف مكافقة منظمة التحرير الفمسطينية. فإخذ 

ى العممية السممية تماشيان مع األردف عمى عاتق  أف يجتذب منظمة التحرير إل
التكج  المعتدؿ لجعؿ المنظمة شريكان مقبكالن في أية مفاكضات سبلـ. كخبلؿ هذب 

 الفترة تمت محاكلتاف لمتقارب بيف الطرفيف عمى النحك التالي: 
 ـ(1983-ـ1982الفمسطينية ) -أكالن: المرحمة األكلى: المباحثات األردنية 

ـ، ففكر مغادرة ياسر 1982الفمسطينية عاـ  – تجددت العبلقات األردنية  
ـ، استقبم  في العاصمة اليكنانية أثينا 1982عرفات بيركت في أيمكؿ/سبتمبر 

رئيس الديكاف الممكي األردني أحمد المكزم، ككزير الخارجية األردني مركاف القاسـ، 
اـ أعمف كأبمغ  تحيات الممؾ حسيف كرغبت  في متابعة التشاكر كالتنسيؽ، كبعد أي

الممؾ حسيف عف أف الكقت قد حاف لمدخكؿ في حكار مع المنظمة لصياغة إتحاد 
ككنفدرالي بيف الكيانيف األردني كالفمسطيني، كلـ يستبعد في المستقبؿ إمكاف تشكيؿ 

                                                 

جاءت مبادرة ريجاف "البداية الجديدة لمسبلـ في الشرؽ األكسط"، في نص خطاب أذيع بالتمفزيكف مف مكتب  (3)
ية الصراع ـ، كتضمف تصكر اإلدارة األمريكية الجديدة لتسك 1982البيت األبيض في أكؿ أيمكؿ/سبتمبر مف عاـ 

اإلسرائيمي مجمكعة مف األفكار القديمة المتجددة كهي: "ال دكلة فمسطينية في الضفة الغربية لنهر األردف  -العربي
كقطاع غزة، كال يحؽ إلسرائيؿ ضـ األراضي المحتمة، كتحقيؽ الحكـ الذاتي لمفمسطينييف في الضفة الغربية كغزة 

لممستكطنات اإلسرائيمية الجديدة في األراضي العربية المحتمة، كعدـ تقسيـ باالرتباط مع األردف، كالتجميد المباشر 
مدينة القدس عمى أف يتـ تحديد مستقبؿ المدينة عف طريؽ المفاكضات، كالتزاـ الكاليات المتحدة األمريكية بحماية 

ـ(، دار الجميؿ 1985-ـ1947إسرائيؿ. انظر: منير الهكر كطارؽ المكسى: مشاريع التسكية لمقضية الفمسطينية )
 .217-215ـ، ص ص1986، عماف، 1لمنشر كالتكزيع، ط

-ـ1952العربية في ظؿ متغيرات النظاـ اإلقميمي العربي ) –ياسر نايؼ قطيشات: العبلقات األردنية  (4)
 .336ـ، ص2009، عماف، 1ـ(، دار يافا لمنشر كالتكزيع، ط2004
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كفد مشترؾ لمفاكضات قد تجرم حكؿ قياـ حكـ انتقالي في األراضي المحتمة. كقد 
حات الممؾ، عمى حيف رأل فاركؽ القدكمي أف ( اقترادرفض صبلح خمؼ )أبك إيا

إعبلف الدكلة الفمسطينية، هي التي ستدخؿ المفاكضات مع األردف، كأكد ذلؾ ياسر 
 (5)عرفات، لكن  أشار إلى أف هذب االقتراحات كانت محكر مناقشة.

كتكررت زيارات عرفات لؤلردف ابتداء مف التاسع مف تشريف األكؿ/أكتكبر 
ها محادثات مع الحككمة األردنية حيث اتفقا خبللها عمى ـ، أجرل خبلل1982

إنشاء لجنتيف: األكلى اإلشراؼ عمى القكات التابعة لممنظمة في األردف، كالثانية: 
لجنة اقتصادية لدراسة األحكاؿ االقتصادية في األراضي المحتمة. كبعد الزيارة 

الطرفاف عمى إنشاء ـ اتفؽ 1982الثالثة لعرفات في بداية كانكف األكؿ/ديسمبر 
لجنة عميا برئاسة عرفات كرئيس الكزراء األردني مضر بدراف لدراسة مسإلتي 

الفمسطيني  –الككنفدرالية بيف فمسطيف كاألردف، كتإليؼ الفريؽ المفاكض األردني 
المشترؾ. كبحثت في هذا المقاء ثبلث صي  لمكفد المفاكض المشترؾ هي: كفد 

أعضاء مف المنظمة، ككفد أردني فمسطيني فمسطيني مشترؾ يضـ  –أردني 
مشترؾ يضـ أعضاء مف خارج المنظمة تختارهـ هي، ككفد مف الجامعة العربية 

كصدر بياف مشترؾ بشإف المحادثات التي أجراها ياسر  (6)يضـ ممثبلن لممنظمة.
كهكذا ظؿ الحديث عف الككنفدرالية كالكفد  (7)أذار/مارس. 2عرفات في عماف في 

مع األردف، محكر المحادثات مع األردف في تمؾ المرحمة رغـ كجكد المشترؾ 
بعض المعارضة مف داخؿ قيادة حركة فتح، كبعض الفصائؿ الفمسطينية األخرل، 

 (8)كمف سكريا.
                                                 

ـ، 1982، تشريف الثاني/نكفمبر132شؤكف فمسطينية"، عدد  صقر أبك فخر: "مبلمح مرحمة ما بعد بيركت، (5)
 .142-141ص ص

)6) Emile f. sahliyeh, The PLO after the Lebanon war, westview special studies on the 

Middle East (boulder, Colorado; westview press 1986), p. 127.     

 .145صقر أبك فخر: مرجع سبؽ ذكرب، ص  (7)
يزيد الصاي : الكفاح المسمح كالبحث عف الدكلة، ترجمة باسـ سرحاف، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت،  (8)

 .775ـ، ص2002
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يضاؼ إلى ذلؾ أن  أثناء الحكار بيف الجانبيف، تزايدت حدة األنباء الكاردة   
لغربية، بسبب تصاعد عمميات مف داخؿ األراضي المحتمة كخاصة مف الضفة ا

االستيطاف اإلسرائيمية. ككما شهدت القرل الفمسطينية عمميات قمع إسرائيمية مركزة 
ضد المكاطنيف، كاف أبرزها حادث تسمـ الفتيات الفمسطينيات في عدد مف 

مجهكلة الهكية كغير معركؼ تإثيرها  ةالمدارس الثانكية العربية بمادة كيميائي
 (9)بالصحة العامة. البيكلكجي الضار

كعمى صعيد آخر استقبؿ الممؾ حسيف الفدائييف الفمسطينييف القادميف مف 
ككجد هؤالء في عمؿ  (10)ـ كعددهـ أربعمائ ،1982آب/أغسطس  21بيركت في 

الممؾ حسيف دليبلن عمى تكافر رغبة مشتركة في استثمار النصر السياسي الذم 
ي النهاية إلى نصر قكمي فمسطيني حققت  المقاكمة في بيركت، بحيث يؤدم ف

كعربي. غير أف الحككمة األردنية اشترطت عدـ تدخؿ المقاتميف العائديف في 
فمسطينية بخصكص هؤالء  –كشكمت لجنة ارتباط أردنية  (11)الشؤكف األردنية،

المقاتميف كعائبلتهـ في األردف كهـ أصبلن مف حممة جكازات السفر األردنية. كفي 
ؿ مضر بدراف رئيس الكزراء األردني، أف األردف هك الدكلة هذا الخصكص قا

الكحيدة التي أعمنت بصراحة في اجتماع استثنائي لممجمس الكطني االستشارم عف 
ف  استعدادب  الستقباؿ المقاتميف الفمسطينييف الذيف يحممكف جكازات سفر أردنية، كال

أف الممؾ األردني سكؼ  هذا يدخؿ في سياؽ االلتزاـ القكمي، كذكرت األنباء آنذاؾ
ـ. 1970يصدر عفكان ممكيان عف أكلئؾ الذيف اشترككا في أحداث أيمكؿ/سبتمبر عاـ 

                                                 

، حزيراف/يكليك 73حسف أبك طالب: "الحكار األردني الفمسطيني بيف التكقؼ كاالستمرار"، السياسة الدكلية، عدد (9)
 .117، ص1983

 .7ـ، ص1983، عماف، 1ـ: دار الجميؿ لمنشر، ط1982الكتاب السنكم لعاـ  (10)
كج  رئيس الكزراء األردني خطابان إلى رئيس منظمة التحرير الفمسطينية أكضح في  عدة شركط تنظـ لمقاتمي  (11)

المنظمة بقاءهـ في األردف، كهيا أنها لف تتسامح إزاء أم تسمؿ فمسطيني إلى داخؿ األراضي المحتمة أك إسرائيؿ 
األردف، كأف يسمـ رجاؿ المنظمة أسمحتهـ فكر دخكلهـ األردف. أنظر: كلياـ ب. ككانت: كامب ديفيد مف أراضي 

 .416ـ، ص1989، القاهرة، 1سنكات، مركز األهراـ لمترجمة كالنشر، ط 10بعد 



 جملة التارخيية الفلسطينيةــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

117 

كذلؾ مف أجؿ تمكيف كؿ المقاتميف الفمسطينييف مف حممة الجكازات األردنية مف 
 العكدة إلى بمدهـ.

كظهرت مبلمح إعادة العبلقات بيف حركة فتح دكف الفصائؿ الفمسطينية 
مع األردف، بانتقاؿ خميؿ الكزير )أبك جهاد( كهاني الحسف لئلقامة في األخرل 

مف قكات حركة فتح المتمركزة  17األردف، كمكافقة األردف عمى استقباؿ كتيبة القكة 
الشمالي كالجنكبي، كما سمح بنقؿ بعض نشاطات مؤسسة  فسابقان في اليمنيي
 (12)صامد إلى عماف.

ـ أعطت دفعة 1982ف  في أيمكؿ/سبتمبر كالكاقع إف مبادرة ركنالد ريجا
إضافية لدكر األردف في حؿ القضية الفمسطينية، ألنها تضمنت عدة نقاط إيجابية 
تكافقت مع التفصيبلت السياسية لؤلردف، في مقدمتها االعتراض عمى سيطرة 
إسرائيؿ الدائمة عمى األراضي المحتمة أك ضمها إليها، كعمى إنشاء مستكطنات 

فية، كعدـ تإييد إقامة دكلة فمسطينية مستقمة، كمنح الفمسطينييف في يهكدية إضا
الضفة الغربية كقطاع غزة عكضان عف ذلؾ حكمان ذاتيان يرتبط باألردف. كلقد 
ساهمت المبادرة في تشجيع األردف كالمنظمة عمى إيجاد طريقة مناسبة لحؿ 

كف فكرة جعؿ القضية، خاصة بعد أف طرح كزير الحرب اإلسرائيمي ارئيؿ شار 
 األردف كطنان بديبلن لمفمسطينييف كظهكر شعار األردف هك فمسطيف.

تشريف  9ككاف الحكار بيف األردف كمنظمة التحرير قد بدأت في 
ـ، كاستمرت المشاكرات حتى أعمف العاهؿ األردني عف إنهاء 1982األكؿ/أكتكبر 

ء األردني في ـ. كحمؿ مجمس الكزرا1983نيساف/أبريؿ  10هذب المحادثات في 
بيان  الجانب الفمسطيني مسؤكلية فشؿ الحكار، حيث جاء في : "األردف لف يعمؿ 
بصكرة منفردة، كلف يككف بديبل ألم جهة في أية مفاكضات سممية تتعمؽ بحؿ 
القضية الفمسطينية"، كأضاؼ بمهجة ناعمة: "سنبقى نحف األردنييف كالفمسطينييف، 

                                                 

ير ، شباط/فبرا135العربية"، شؤكف فمسطينية، عدد  –صقر أبك فخر: "نقاط ساخنة في العبلقات الفمسطينية  (12)
 .159ـ، ص1983
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الكطنية مثمما تحافظ عمى كجكدها عمى هذب عائمة كاحدة تحافظ عمى كحدتها 
 –بذلؾ فشمت محاكلة التكصؿ إلى صيغة أردنية  (13)األرض العربية الغالية".

فمسطينية تمثؿ طريقة عمؿ مستقبمية مشتركة، كبالتالي تقمص العمؿ السياسي 
 المشترؾ بيف األردف كمنظمة التحرير.

فتكر في العبلقات، دكف أف كقد أدل القرار األردني بننهاء المحادثات إلى 
ينعكس ذلؾ بعكدة حالة المنافسة أك الخصكمة بيف الجانبيف، كأعاد الممؾ حسيف  
في هذب الفترة مجمس النكاب إلى العمؿ، كأقر مناصفة عضكيت  بيف األردنييف 
كالفمسطينييف. كما أكد استمرار اهتمام  بشؤكف الضفة الغربية كعدـ تخمي  عف 

 (14)سكانها.
نا أف نرجع فشؿ الحكار بيف األردف كمنظمة التحرير إلى عدة كيمكن

 (15)اعتبارات. منها مثبلن أف فكرة إقامة إتحاد فيدرالي بيف الفمسطينييف كاألردف،
كتإليؼ كفد مشترؾ لمتفاكض أثارا جدالن حادان داخؿ منظمة التحرير الفمسطينية. 

ريا الحكار استنكاران مريران. كاستنكرت الفصائؿ الفمسطينية المعارضة المكالية لسك 
كما أف أفراد مف حركة فتح لـ يتكقعكا مف استمرار المنظمة في الحكار مع األردف 

( الذم كاف معارضان لفكرة اتحاد أردني دأم فائدة جمية كمنهـ صبلح خمؼ )أبك إيا
كخشكا مف أف تؤدم مشاركتهـ لؤلردف  (16)فمسطيني مف أم نكع كفي أم مرحمة. –

 د مف تفتيت صفكؼ الفمسطينييف.إلى مزي
                                                 

، بيركت، 1الفمسطيني، يكميات ككثائؽ الكحدة العربية، ط –بياف مجمس الكزراء األردني حكؿ الحكار األردني  (13)
 .402-400ص ص 

 .73، ص1987يزيد الصاي : األردف كفمسطيف، مؤسسة رياض الريس لمطباعة كالنشر، لندف،  (14)
لشبكة التميفزيكف )بي بي سي( في أكج محادثات  مع منظمة  قاؿ الممؾ حسيف في المقابمة التي منحها (15)

التحرير: إن  جرل الحديث خبلؿ الحكارات حكؿ قياـ كيانيف في فمسطيف كاألردف، عمى أف يككف لكؿ منهما عمـ 
أم الجيش كالخارجية بيف أيدم حككمة مشتركة خاضعة  –كحككمة خاصة ب  عمى أف يتـ كضع شؤكف الدفاع 

مشترؾ يتـ تشكيم  مف البرلمانيف. انظر مكشي  زاؾ: الحسيف كالسبلـ في العبلقات األردنية  لسمطة برلماف
 .381اإلسرائيمية، ترجمة دار الجميؿ، دار الجميؿ لمنشر، دكف سنة نشر، ص

 .777يزيد الصاي : مرجع سبؽ ذكرب، ص (16)
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كما أف ياسر عرفات لـ يتمكف مف إقناع المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ـ، كالمجنة 1983نيساف/أبريؿ  8-5الفمسطينية خبلؿ اجتماعها في الككيت في 

المركزية لمنظمة التحرير في دمشؽ بتبني مسكدة االتفاؽ مع األردف، بالرغـ مف 
الفمسطيني كاف قد كافؽ عمى التعاكف مع األردف مؤكدان عمى أف المجمس الكطني 

 (17)العبلقة المتميزة بيف الشعبيف في اجتماع  الذم عقد قبؿ شهريف في الجزائر.
فقد جاء في مسكدة االتفاؽ نص يقكؿ: "بالتعامؿ مع المبادرات السياسية بما في 

مة التحرير تعديؿ هذا ذلؾ مبادرة ركنالد ريجاف"، كقد رأت المجنة المركزية لمنظ
النص ليصبح "التعامؿ مع المبادرات السياسية الدكلية كالمشركع العربي لمسبلـ، 
كمبادرة الرئيس السكفيتي بريجنيؼ، التي تضمف الحقكؽ الكطنية لمشعب 
الفمسطيني، كالتإكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيرب دكف قيكد، 

دف في مفاكضات السبلـ بكاسطة أعضاء بارزيف كاشتراؾ منظمة التحرير مع األر 
( كفاركؽ دكتـ تكميؼ هاني الحسف كخميؿ الكزير )أبك جها (18)في المنظمة".

( بحمؿ التعديؿ إلى الممؾ حسيف في التاسع مف نيساف/أبريؿ ؼالقدكمي )أبك المط
فضبلن عف أف التعثر األمريكي في مفاكضات  (19)ـ، كلكف الممؾ رفض ،1983

اإلسرائيمي مف لبناف، كاف دافعان لكجكد مزيد مف التحفظات الفمسطينية  االنسحاب
 عمى االشتراؾ في التسكية السياسية بناء عمى أسس مبادرة ريجاف. 

كفي هذا الشإف أيضان، عارضت بعض البمداف العربية، كال سيما 
 التنسيؽ الفمسطيني مع األردف، كشككت سكريا عمنان في حؽ عرفات في (20)سكريا،

                                                 

 .186عدناف أبك عكدة: مرجع سبؽ ذكرب، ص 17))
 .118بؽ ذكرب، صحسف أبك طالب: مرجع س (18)
ـ( في ضكء القكاعد األساسية 11/2/1985خالد الحسف: االتفاؽ األردني الفمسطيني لمتحرؾ المشترؾ )عماف  (19)

 .125ـ، ص 1985لمقرار كالتحرؾ، دار الجميؿ لمنشر، عماف، 
ية حممها ـ، كصمت إلى قيادة حركة فتح رسالة شفك 1983يقكؿ خالد الحسف: "في شهر كانكف الثاني/يناير  (20)

فمسطيني، يعني تهميش الدكر السكرم،  -كزير خارجية دكلة عربية مف شماؿ إفريقيا، تقكؿ: إف أم اتفاؽ أردني 
ذا حصؿ مثؿ هذا االتفاؽ فستسحب سكريا اعترافها بالمجنة التنفيذية لمنظمة  كهذا ما ترفض  سكريا رفضان كامبلن. كال

 . 120رل ال حاجة لذكرها". أنظر: خالد الحسف: مرجع سبؽ ذكرب، صالتحرير كستعارض هذا االتفاؽ عدا أمكران أخ
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أف يتحدث باسـ الشعب الفمسطيني، كأصبحت مصدران لحمبلت شرسة عمى كؿ مف 
 (21)الممؾ حسيف كزعماء منظمة التحرير الفمسطينية غير المتحالفيف معها.

كيضاؼ إلى هذا أف الرئيس السكرم حافظ األسد سعى إلى جعؿ إيراف كليبيا 
ظمة التحرير، بؿ أف تنخرطاف في حممت  عمى األردف، كعمى التيار الرئيسي في من

ـ. 1983النظاـ السكرم شجع التمرد الذم حدث في حركة فتح في أكاخر عاـ 
كالذم قادب بعض كبار ضباط حركة فتح كالذيف أسمكا أنفسهـ )فتح االنتفاضة( 
كبذلؾ ظهرت بذكر االنشقاؽ الفمسطيني الذم كاف ل  تإثيرب عمى العبلقة مع 

 األردف.
ضؿ قطع الحكار مع منظمة التحرير لشعكرب أما الجانب األردني فقد ف

بعدـ جدية الكاليات المتحدة فيما يخص الضغط عمى إسرائيؿ لحممها عمى المركنة 
كاالبتعاد عف التصمب، فقد اتخذت السمطات اإلسرائيمية مكاقؼ ترفض فيها التخمي 
عف الضفة الغربية كقطاع غزة، كترفض تجميد بناء المستكطنات، بؿ كانت تنشو 

لمستكطنات باندفاع كبير، لذلؾ فقد كاف هناؾ رفض كاضح مف قبؿ الحككمة ا
كما كاج  الممؾ حسيف تحذيران مف القادة السكفييت  (22)اإلسرائيمية لخطة ريجاف.

كالصيف بعدـ السير في المسمؾ األمريكي الذم يضر بالمصالح األردنية كالعربية 
ب، كما أن  لـ يتحرر مف قيكدب العامة، كلـ يجد األردف دعمان عربيان في مسعا

 (23)اإلقميمية ليحسـ أمرب بشاف عممية التسكية.
كلقد استنكر األردف ما قامت ب  القكات السكرية كالمنظمات الفمسطينية 
المكالية لها مف هجكـ عمى قكات منظمة التحرير في طرابمس لبناف في أكاخر عاـ 

                                                 

 .420كلياـ ب.ككانت: مرجع سبؽ ذكرب، ص (21)
(22)Nigel Ashton, King Hussein of Jordan: A political Life, Yale University Press, 

New Haven and London, 2008., p238 

ـ(، دار كنكز المعرفة العممية 1994-ـ1979اع العربي اإلسرائيمي )محمد شمبي: األردف كعممية تسكية الصر  (23)
 .266ـ، ص2007لمنشر كالتكزيع، عماف، 
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ف شرعيتها في تمثيؿ ـ، كاعتبرت أف ذلؾ يستهدؼ حرماف المنظمة م1983
خضاعها لمسيطرة السكرية كتصفية الثكرة الفمسطينية.  (24)الشعب الفمسطيني كال

كبعد أف أجبرت منظمة التحرير عمى مغادرة طرابمس، جددت اتصالها مع 
األردف كاجتمع مع رئيس الكزراء األردني أحمد  تاألردف، فقد زار ياسر عرفا

ـ، كأصدرا بيانان مشتركان أكدا في  1984عبيدات في الثاني مف آذار/مارس 
استئناؼ الحكار بينهما، كقررا أف تستمر المجنة األردنية الفمسطينية المشتركة لدعـ 
صمكد أهالي األراضي المحتمة، كتكميؼ كفد خاص مشترؾ لمقياـ بجكلة في الدكؿ 
العربية لبحث مكضكع االلتزامات العربية المتعمقة بصندكؽ دعـ الصمكد في 

 (25)ض المحتمة.األر 
كيتضح هنا أف مف األسباب كاالعتبارات التي جعمت منظمة التحرير 

بعد أف غادر  تالفمسطينية تجدد اتصاالتها بالجانب األردني هك أف ياسر عرفا
مدينة طرابمس المبنانية كتبعثرت قكات  في العالـ العربي أظهر ميبلن أكثر إلى 

التحرير بحاجة إلى تجسيد قرار مؤتمر المشاركة في الحؿ السممي. ككانت منظمة 
ـ، الذم اعتبر منظمة التحرير الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب 1974الرباط 

الفمسطيني عبر محاكلة المشاركة في الحؿ السممي. كما أف زكاؿ الضغط السكرم 
كلذا   26المباشر عمى المنظمة، كاف ل  األثر الكبير في تغير المكقؼ الفمسطيني.

ف أف المنظمة ستككف قريبة مف مكقع المتقبؿ لممشاركة في العممية رأت األرد
السممية. كقدرت األردف أف ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير سيضطر إلى إتباع 

                                                 

بياف المجمس الكطني االستشارم بخصكص العدكاف السكرم الميبي عمى القكات الفمسطينية في شماؿ لبناف  (24)
، كزارة الثقافة كاإلعبلـ 215، ص 47 ـ، كثيقة رقـ1983ـ كالمنشكر في الكثائؽ األردنية 9/11/1983بتاريي 

 ـ.1983األردنية، دائرة المطبكعات كالنشر، عماف، 
فمسطيني مشترؾ حكؿ المحادثات التي أجرها ياسر عرفات رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة  –بياف أردني  (25)

ـ، ص ص 1984بيركت،  ،1التحرير الفمسطينية في العاصمة األردنية عماف، يكميات ككثائؽ الكحدة العربية، ط
335-336. 

 .73يزيد الصاي : مرجع سبؽ ذكرب، ص 26))
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نهي يهدؼ إلى حؿ القضية الفمسطينية يككف أقرب إلى الكاقعية كالناحية العممية. 
مي كاالعتداؿ في أرائ  ككاف عرفات، في منظكر األردف، أميؿ إلى المسمؾ العم

في الكقت الذم  (27)السياسية مف أم مف زمبلئ  في منظمة التحرير الفمسطينية.
كانت في  ممارسات الممؾ حسيف التكتيكية ترمي لمحصكؿ عمى اعتراؼ مف 
عرفات بإف األردف شريؾ في تمثيؿ الفمسطينييف، كهك الذم يعتبرب الحؽ الذم حـر 

 .ـ1974من  في مؤتمر الرباط 
حاكلت الكاليات المتحدة األمريكية تشجيع الممؾ حسيف عمى االستمرار في   

كفي هذا يقكؿ كزير الخارجية األمريكي جكرج شكلتز  (28)تمؾ المباحثات،
(GEORGE (P.SHUHZ بقينا عمى اتصاؿ مع الممؾ حسيف، كفي خريؼ" :

تي ـ عممنا عف قرب كبهدكء في تزكيد األردف حسب برنامي لكجس1983عاـ 
الكضع األمني في الخميي العربي، ككانت دكؿ  ربمعدات عسكرية خكفان مف انهيا

الخميي تضغط عمينا لكي ندعـ العراؽ في ذلؾ الكقت نظران ألف إيراف كانت عمى 
كشؾ قمب األمكر مما يهدد أمف تمؾ الدكؿ، إذ كانت الخطة المكجستية مع األردف 

األردف جديان، كمف جهتهـ فنف ضركرية في تمؾ الظركؼ ككاف التعاكف مع 
األردنييف كانكا ممتنيف لمضمانات التي زكدناهـ بها حكؿ أمنهـ. لـ يكف الممؾ 

ـ 1983حسيف، كبتشجيع مستمر منا قد فقد األمؿ، ففي تشريف األكؿ/أكتكبر 
ابمغنا بإن  قد يإمر بتجميع البرلماف األردني الذم غاب طكيبلن عف الساحة... 

                                                 

 .422كلياـ ب.ككانت: مرجع سبؽ ذكرب، ص 27))
ـ في كاشنطف، بتقديـ 1982كعد ريجاف الممؾ حسيف خبلؿ اجتماع  مع  في أكاخر كانكف األكؿ/ ديسمبر  (28)

ركة في عممية السبلـ، كأن  لف يتـ الضغط عمي  مف بعض التنازالت في الشركط التي يمكف مف خبللها األردف المشا
اجؿ مفاكضات المرحمة االنتقالية إلى أف يتـ تجميد النشاط االستيطاني الجديد، كما تعهد ببذؿ المزيد مف الجهكد 
لضماف استمرار مفاكضات الكضع النهائي في اقرب كقت ممكف بعد انتهاء الفترة االنتقالية المكضكعة في خطت ، 

النقاط التي عرضها ريجاف تهدؼ إلى تقميؿ المخاكؼ لدل الممؾ حسيف كالناجمة عف عممية كامب ديفيد كالتي  كهذب
كاف يعتقد أنها أعطت إسرائيؿ النطاؽ لتغيير الحقائؽ عمى ارض الكاقع خبلؿ فترة الحكـ الذاتي كالمراكغة إلى ماال 

ما كعد ريجاف بضمانات هامة لؤلمف األردني في مكاجهة نهاية عمى مسالة الكضع النهائي لؤلراضي الفمسطينية. ك
 .Nigel Ashton: op. cit, p654األنشطة العدكانية اإلسرائيمية بقيادة حككمة الميككد. 
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اف كاف يتككف مف نكاب عف األردف كعف الضفة الغربية، كهك كذلؾ ألف البرلم
بذلؾ يرمز إلى حؽ األردف الشرعي في تكلي مسؤكلية الضفة الغربية كسكانها مف 
الفمسطينييف... ككنا في تمؾ األثناء نحاكؿ االتفاؽ مع اإلسرائيمييف بإف يسمحكا 

بحرية إذا ما جمع ألعضاء البرلماف األردني مف سكاف الضفة الغربية بالتنقؿ 
البرلماف... كفي النهاية قالت إسرائيؿ أنها لف تتدخؿ في سفر أعضاء البرلماف 

 (29)األردني".
ـ دعكة البرلماف 1984كانكف الثاني/يناير  16كهكذا قرر ممؾ األردف في 

األردني إلى االنعقاد بعدما كاف مجمدا منذ مؤتمر القمة العربية المنعقدة في الرباط 
ـ، كأكد الممؾ حسيف في خطاب  أماـ البرلماف 1974شريف األكؿ/أكتكبر ت 26في 

عـز حككمت  عمى التكصؿ مع منظمة التحرير "إلى صيغة عممية لمتعاكف كبمباركة 
كالعادة العبلقات الدبمكماسية مع  (30)كدعـ عربييف مف أجؿ إنقاذ األرض كاألهؿ"،

 مصر.
لخارطة السياسية الجديدة لقد استخمصت القيادة األردنية مف قراءتها ا

لممنطقة عناصر مهمة يمكف اإلفادة منها لتحريؾ عممية التسكية كتكسير الجمكد 
القائـ، كالتخمص مف الضغكط االقتصادية كالسياسية التي فرضتها الكاليات المتحدة 
عمى األردف، حتى تحمم  عمى االنخراط في عممية التسكية كفؽ التنسيؽ األمريكي 

. كتصكرت القيادة األردنية أف التصدعات الداخمية التي لحقت بمنظمة كاإلسرائيمي
خراج ياسر عرفات مف لبناف 1984ـ ك1983التحرير الفمسطينية في عامي  ـ، كال

ستدفعها إلى المركنة كالتنازؿ عف قضايا ما كاف بنمكانها أف تقكـ بها قبؿ هذب 
 الكضعية التي آلت إليها.

                                                 

جكرج شكلتز: مذكرات جكرج شكلتز، ترجمة محمد دبكر كآخركف، األهمية لمنشر كالتكزيع، عماف، ص ص  (29)
188- 189. 

عكاـ مف الكفاح كالبناء، مجمكعة خطب الممؾ حسيف بف طبلؿ المعظـ ممؾ المممكة عمي محافظة: عشرة أ  (30)
 .519ـ، ص1988ـ، مركز الكتب االردنية، عماف، 1987ـ الى سنة 1977األردنية الهاشمية، مف سنة 
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ي االنتخابات اإلسرائيمية القادمة كالتي تكقعت كما رأت القيادة األردنية ف
فيها األردف أف يفكز بها رئيس حزب العمؿ شيمكف بيريز، فرصة مكاتية إلعادة 
تنشيط عممية التسكية التي يفترض أف يككف لؤلردف دكر معتبر فيها. كلكف جاءت 

المقاعد،  النتائي بغير ما تشتهي القيادة األردنية، حيث لـ يفز حزب العمؿ بإغمبية
فاضطر لبلتفاؽ مع حزب الميككد لتشكيؿ حككمة كحدة كطنية كذلؾ في أيمكؿ/ 

ـ. عمى أساس أف يرأسها شيمكف بيريز في النصؼ األكؿ مف الدكرة 1984سبتمبر 
االنتخابية كيرأسها إسحاؽ شامير رئيس حزب الميككد في النصؼ الثاني، كهك 

 (31)ة.ترتيب أبقى بصيص أمؿ لدل القيادة األردني
كما راهف الممؾ حسيف عمى إعادة انتخاب الرئيس األمريكي ريجاف مف 
أجؿ تحريؾ مساعي التسكية، حتى ال تتفاقـ األكضاع كيشتد عكد التطرؼ كيزداد 
نفكذ االتحاد السكفيتي في المنطقة. كحتى تكصد األبكاب عمى الحركات اإلسبلمية 

سبلمية في إيراف إلى مناطؽ أخرل الناشطة قبؿ أف يمتد نفكذها كنفكذ الثكرة اإل
تضر المصالح األمريكية كمصالح حمفائها فيها. كما مثمت عكدة العبلقات 
الدبمكماسية مع مصر فضاء رحبان لمتحرؾ األردني كسندان ل  في مسعى التسكية، 
كرأل فيها بداية لتحالؼ بيف البمداف المعتدلة، كهي مصر كاألردف كالسعكدية كبقية 

يي العربي. كسيككف هذا التحالؼ ظهيران لمعراؽ في حرب  عمى إيراف، بمداف الخم
 (32)كفي مكاجهة الحركات الثكرية كالنظـ المتشددة في المنطقة.

ـ لمتحرؾ األردني 1985شباط/فبراير  11ثانيا: المرحمة الثانية: اتفاؽ عماف 
 الفمسطيني المشترؾ

الفمسطينية،  -ية مف خبلؿ األكضاع التي مرت بها الخبلفات الفمسطين
كالمسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ حركة فتح بسبب دكرها القيادم في منظمة التحرير 
الفمسطينية، كاجهت فتح مشكمة في مكاف انعقاد الدكرة السابعة عشر لممجمس 

                                                 

(31) Nigel Ashton: op. cit, p699. 
 .274محمد شمبي: مرجع سبؽ ذكرب، ص (32)
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الكطني الفمسطيني، ذلؾ أف سكريا حثت حمفائها الفمسطينييف المعارضيف لياسر 
كاف أماـ المنظمة خياريف في مكاف انعقاد عرفات عمى مقاطعة المجمس. ك 

االجتماع، إما األردف أك العراؽ. كمف هنا طمبت حركة فتح مف الممؾ حسيف 
حينما زار خالد الحسف عماف، السماح لممنظمة بعقد دكرة المجمس الكطني في 

كأعرب الممؾ حسيف عف مكافقت  عمى استضافة المجمس، كتقرر عقدب  (33)عماف،
 ـ. كتـ ذلؾ بنجاح.1984ريف الثاني/نكفمبر تش 29- 22في 

كفي جمسة افتتاح المجمس ألقى الممؾ حسيف خطابان حث الفمسطينييف 
المشاركيف في  عمى أف يعتبركا األراضي المحتمة دائرتهـ االنتخابية األكلى، 
كناشدهـ التغمب عمى خبلفاتهـ الداخمية كالخركج بخطة تنقذ الضفة الغربية كقطاع 

الذم ينطكم عمى مبدأ مبادلة األرض بالسبلـ،  242هـ عمى قبكؿ القرار غزة، كحث
كعمى التعاكف الكثيؽ مع حككمت  السترداد السيادة العربية عمى األراضي المحتمة. 
حيث قاؿ: "إف المكقؼ الدكلي بعامة يرل أف باإلمكاف استرجاع األراضي المحتمة 

فيف التزامات يعتبرها العالـ مف خبلؿ صيغة أردنية فمسطينية ترتب عمى الطر 
ضركرية لمكصكؿ إلى تسكية سممية عادلة كمتكازنة، فنذا تكفرت لديكـ القناعة بهذا 
الخيار، فكؽ ما بيننا مف أكاصر كإسرتيف كما يجمعنا مف كحدة في المصير، 
فنحف مستعدكف لمسير معان عمى هذا الطريؽ كالخركج لمعالـ بمبادرة مشتركة نعبو 

كالتإييد، أما إذا كنتـ تعتقدكف بإف المنظمة قادرة عمى السير بمفردها، لها الدعـ 
 (34)فنقكؿ لكـ عمى بركة هللا كلكـ منا الدعـ كالتإييد".

فتح الممؾ حسيف الباب لمنظمة التحرير الفمسطينية لتناقش خياريف كتختار   
ف بتحرؾ : أف تقكـ منظمة التحرير كاألرداألكؿ الخياربمؿء إرادتها ما تختار. 

مشترؾ بدعـ عربي باتجاب عقد مؤتمر دكلي تحضرب المنظمة عمى قدـ المساكاة مع 
: إنفراد منظمة التحرير بالتحرؾ السياسي، كيمتـز الثاني الخيار بقية أطراؼ النزاع

                                                 

 .186ؽ ذكرب، صعدناف أبك عكدة: مرجع سب (33)
 .600عمي محافظة: مرجع سبؽ ذكرب، ص (34)
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ـ، بكصفها ممثبلن شرعيان 1974األردف بمساندتها انطبلقان مف قرارات قمة الرباط 
 (35)كحيدان لمشعب الفمسطيني.

كاف عرض الحسيف لمقترحات  هذب دافعان لمباحثات أكثر جدية بين  كبيف 
كمنظمة التحرير، ككاف لضغكط القيادات الفمسطينية في الضفة الغربية أثرها في 
المنظمة، فقد ساد في األكساط السياسية كالشعبية في األراضي المحتمة، في أعقاب 

الة مف اإلحباط كاليإس، كاتجهت خركج مقاتمي المنظمة مف بيركت كطرابمس، ح
األنظار نحك األردف باعتبارب بصيص األمؿ الكحيد الذم بقي أمامها، كجاءت 
مبادرة الحسيف باستئناؼ الحياة النيابية في األردف لتعزيز هذا األمؿ في نفكسها، 
كشعرت قيادة المنظمة بهذا التطكر الذم يهدد شرعيتها، فسارعت إلى الحكار مع 

األردنية قبؿ أف يفكت األكاف كتصبح مؤسسة سياسية فاقدة لقكاعدها القيادة 
الشعبية، كما حصؿ مع حككمة عمكـ فمسطيف التي بقيت في القاهرة هيكبل ببل 
ركح، كشعرت قيادة المنظمة، في الكقت نفس ، أف األردف أصبح محكر اهتماـ 

ج الباب كاشنطف، كأف مشاركة المنظمة في عممية السبلـ تقتضي منها كلك 
 (36)األردني.

 الفمسطيني –مقدمات االتفاؽ األردني 
أقر المجمس الكطني الفمسطيني في دكرت  السابعة عشر، سياسة مرنة فيما 
يخص العبلقات مع مصر كاألردف، كتعهد بدراسة مقترحات الممؾ حسيف الخاصة 

ف الفمسطيني المشترؾ. كتبع ذلؾ زيارة الممؾ حسي –بمسإلة التحرؾ األردني 
ـ، حيث أجمع الطرفاف، 1984لمصر، في األكؿ مف كانكف األكؿ/ديسمبر 

األردني كالمصرم، في تصريح مشترؾ عمى أف القرارات التي صدرت عف المجمس 
الكطني الفمسطيني تعتبر، ببل شؾ، قرارات إيجابية، كأعمف متحدث رسمي مصرم 

                                                 

 .129خالد الحسف: مرجع سبؽ ذكرب، ص (35)
ـ، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، 1999 -ـ1989عمى محافظة: الديمقراطية المقيدة، حالة األردف  (36)

 .30ـ، ص2001
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شتراؾ األمريكييف عف استعداد ببلدب الستئناؼ مفاكضات السبلـ مع إسرائيؿ با
كفي هذا المقاـ أكد الممؾ حسيف، في خطاب  أماـ  (37)كاألردنييف كالفمسطينييف.

ـ، 1984كانكف األكؿ/ديسمبر  2مجمس الشعب المصرم في جمسة استثنائية في 
عمى المبادئ السياسية لؤلردف لتحرك  بشإف السبلـ في الشرؽ األكسط، 

 (38)كتتضمف:
هك المبدأ الذم ينبغي أف تستند إلي  أية تسكية "األرض مقابؿ السبلـ"  -1

سممية عادلة كدائمة كمتكازنة، كهك غير قابؿ لمتفاكض كليس شرطان مسبقان كما 
 تدعي إسرائيؿ.

مفاكضات السبلـ تجرم حكؿ الكسائؿ كاألساليب كااللتزامات التي تحقؽ  -2
 هذا المبدأ كتثبت .

ية مفاكضات تجرل عمى قدـ مشاركة منظمة التحرير الفمسطينية في أ -3
 المساكاة مع األطراؼ األخرل، باعتبارها الممثؿ الشرعي الكحيد لمشعب الفمسطيني.

تجرل المفاكضات في إطار مؤتمر دكلي ترعاب األمـ المتحدة كتشارؾ في   -4
الدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف مع سائر أطراؼ النزاع، بما في ذلؾ 

 نية.منظمة التحرير الفمسطي
األردف لف يككف بديبلن لمفمسطينييف في أية مفاكضات، كلكن  مستعد ألف  -5

يككف شريكان مع المنظمة في أية مبادرة لمسبلـ أك مسعى سممي لحؿ القضية 
 الفمسطينية.

                                                 

ـ(، نيقكسيا، 1987-ـ1982ئة الرسمية العربية )سميح شبيب: منظمة التحرير الفمسطينية كتفاعبلتها في البي (37)
 .47ـ، ص1988

ـ( دار الجميؿ لمنشر 1985-ـ1947منير الهكر كطارؽ المكسى: مشاريع التسكية لمقضية الفمسطينية ) (38)
 .230ـ، ص1986، عماف، 1كالتكزيع، ط
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أما القدس العربية فبل بد أف تككف أيضان مشمكلة بمبدأ األرض مقابؿ  -6
أخرل في الضفة الغربية كقطاع غزة السبلـ ألنها احتمت بالحرب كإم بقعة 

 كالجكالف كألن  ال سبلـ ما لـ تعكد القدس لمسيادة العربية.
ـ استقبؿ الممؾ 1984مف كانكف األكؿ/ديسمبر  23كفي مساء 

ياسر عرفات، كحضر المقابمة مف الجانب األردني، رئيس الكزراء أحمد  (39)حسيف،
، ةككزير الببلط عدناف أبك عكد عبيدات، كرئيس الديكاف الممكي مركاف القاسـ،

كالقائد العاـ لمقكات المسمحة الفريؽ أكؿ زيد بف شاكر. كمف الجانب الفمسطيني، 
رئيس المجمس الكطني الفمسطيني الشيي عبد الحميد السائح، كعضك المجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرزاؽ اليحيى، كفهد القكاسمي، كعضكا المجنة 

( كهاني الحسف. كقبيؿ بدء دة فتح خميؿ الكزير )أبك جهاالمركزية لحرك
االجتماعات صرح ياسر عرفات، بإف اجتماعات المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
تمخضت عف قرارات هامة، كأف لجنة شكمت لبدء حكار مفتكح مع المسئكليف 

كرة األردنييف حكؿ الصيغة التي طرحها الممؾ حسيف في خطاب  خبلؿ افتتاح الد
السابعة عشر لممجمس الكطني في عماف. غير أف اجتماعات الجانبيف لـ تسفر 
عف أية نتائي محددة بشإف التحرؾ المشترؾ، فمقد أفادت مصادر سياسية أردنية، 
بإف المسئكليف األردنييف يدرككف "أف هناؾ خبلفات في كجهات النظر بيف أعضاء 

 (40)األردنية". المجنة المركزية لحركة فتح بشإف المقترحات
لذلؾ قامت المجنة المركزية لحركة فتح، كالمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
عداد الرد  الفمسطينية، بدراسة النقاط التي كردت في خطاب الممؾ حسيف، كال
الفمسطيني عميها. كقاـ رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاركؽ القدكمي، 

                                                 

ـ، كحضر 1984سمبر مف كانكف األكؿ/دي 10اجتمع خالد الحسف مع الممؾ حسيف في منزل  في لندف في  (39)
االجتماع كزير الببلط عدناف أبك عكدة، كقد أعرب الممؾ حسيف عف أهمية عامؿ الزمف في التحرؾ السياسي، كأن  
ينتظر قرار المجنة التنفيذية بالنسبة لما جاء في خطاب  في المجمس الكطني في عماف. خالد الحسف: مرجع سبؽ 

 .129ذكرب، ص
 .49رب، سميح شبيب: مرجع سبؽ ذك (40)
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مف كانكف الثاني/يناير  17إلى القيادة األردنية في بتسميـ الرد مشفكعان بمقترحات 
 (41)ـ، كقد تضمف الرد أربعة نقاط أساسية، هي:1985

، رفضان قاطعان . ألف القرار 338لمجمس األمف كالقرار  242رفض القرار  -1
ال يإتي عمى ذكر المنظمة كال عمى حقكؽ الشعب الفمسطيني، كهك يتطرؽ  242

ا أن  ال يمبي الطمكحات المشركعة لمشعب فقط، إلى قضية البلجئيف، كم
 الفمسطيني في إقامة دكلت  المستقمة فكؽ تراب  الكطني.

رفض أم تفكيض أك إنابة مف قبؿ منظمة التحرير لؤلردف، كاعتماد المبدأ  -2
الكحيد كهك المشاركة الفمسطينية مف خبلؿ كفد يمثؿ منظمة التحرير بشكؿ رسمي 

 كمحدد.
( ROLAND REGAN) ئيس األمريكي ركنالد ريجافعدـ القبكؿ بمشركع الر  -3

أك أم مشركع دكلي يتجاهؿ منظمة التحرير. كاألساس األكؿ لمتحرؾ، بالنسبة 
لمنظمة التحرير، هك االعتراؼ بها مف قبؿ حككمة الكاليات المتحدة األمريكية، 

 كبحقها في تمثيؿ الشعب الفمسطيني، كدكرها في إيجاد حؿ لمقضية الفمسطينية.
، كبإم مشركع 242ل منظمة التحرير أف مف حؽ األردف القبكؿ بالقرار تر  -4

 دكلي آخر سبؽ أف قبؿ ب ، لكف األردف بهذا أك ذاؾ ال يمـز منظمة التحرير.
كلقد أكضحت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، سبب رفض 

تي ترفض القرار بالقكؿ: "إف إسرائيؿ هي ال 242قيادة منظمة التحرير لمقرار رقـ 
، كترفض جميع القرارات كالمقترحات الدكلية التي تنص عمى المبدأ القائؿ 242

بمقايضة األرض بالسبلـ، كيجب أف ال تجتمع لدينا أكهاـ في منظمة التحرير بإف 
إسرائيؿ تنفذ هذا القرار يكمان ما، كيجب أف ال نختمؼ مع األردف عمى قضية 

كفي هذا المقاـ كصؿ خالد الحسف عضك المجنة  (42)مرفكضة سمفان مف عدكنا".
ـ، كقابؿ الممؾ 1985كانكف الثاني/يناير  27المركزية لحركة فتح، إلى عماف، في 

                                                 

 المرجع كالصفحة نفسها. (41)
 .50المرجع نفس : ص (42)
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الفمسطينية، كعرض نتائي المباحثات  –حسيف، كبحث مع  العبلقات األردنية 
 الفمسطينية بشإف المقترحات األردنية. كقاـ الممؾ مف جهت ، بتسميـ الحسف ردان 

 (43)أردنيان رسميان يتضمف كجهة نظر األردف مف مسإلة التحرؾ المشترؾ.
 ـ1985الفمسطيني  –االتفاؽ األردني 

ـ، كاجتمع مع 1985شباط/فبراير  7كصؿ ياسر عرفات إلى عماف في 
الممؾ حسيف، كبدأت المناقشات تدكر حكؿ بعض البنكد منها البند الخاص بالكفد 

كنشرت مجمة الحرية نص مشركع اتفاؽ ذكرت أف المشترؾ كحؽ تقرير المصير، 
 (44)الممؾ حسيف قد تقدـ ب  إلى المجنة المركزية لحركة فتح، عمى النحك التالي:

"اتفقت حككمة المممكة األردنية الهاشمية كمنظمة التحرير الفمسطينية عمى 
مكاصمة السير معان نحك تحقيؽ تسكية سممية لقضية الشرؽ األكسط المتمثمة في 

الحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي السكرية كالفمسطينية كاألردنية كفؽ األسس كالمبادئ ا
 التالية:

 األرض مقابؿ السبلـ كما كرد في قرارات مجمس األمف. -1
فمسطيني  –حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في إطار إتحاد أردني  -2

 )فيدرالي(.
رب الدكؿ كعمى هذا األساس تجرم مفاكضات في ظؿ مؤتمر دكلي تحض -3

الخمس دائمة العضكية في مجمس األمف الدكلي، كسائر أطراؼ النزاع، بما فيها 
منظمة التحرير الفمسطينية، الممثؿ الشرعي لمشعب الفمسطيني. كتككف المشاركة 

 الفمسطينية عمى قدـ المساكاة بكفد مشترؾ. –األردنية 
 .حؿ قضية البلجئيف الفمسطينييف حسب قرارات األمـ المتحدة -4

كبعد عدة لقاءات بيف قيادات منظمة التحرير الفمسطينية كالقيادات األردنية 
ـ، 1985مف شباط/فبراير  11أسفرت في النهاية عف إبراـ مسكدة اتفاؽ عماف في 

                                                 

 .135خالد الحسف: مرجع سبؽ ذكرب، ص (43)
 ـ.17/2/1985. نقبلن عف الحرية: 51سميح شبيب: مرجع سبؽ ذكرب، ص (44)
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بيف الممؾ حسيف كياسر عرفات لمتحرؾ المشترؾ، كقد تكافؽ صدكر االتفاؽ مع 
ة في كاشنطف، في زيارة رسمية، كجكد الممؾ فهد، ممؾ المممكة العربية السعكدي

 كقد نص االتفاؽ عمى ما (45)حيث تـ اببلغ  باالتفاؽ لطرح  عمى األمريكييف.
 (46)يمي:

"انطبلقا مف ركح قرارات قمة فاس المتفؽ عميها عربيان كقرارات األمـ 
المتحدة المتعمقة بقضية فمسطيف كتماشيان مع الشرعية الدكلية كانطبلقا مف الفهـ 

لبناء عبلقة مميزة بيف الشعبيف األردني كالفمسطيني. اتفقت حككمة المشترؾ 
المممكة األردنية الهاشمية كمنظمة التحرير الفمسطينية عمى السير معان نحك تحقيؽ 
تسكية سممية عادلة لقضية الشرؽ األكسط كإلنهاء االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي 

 -مبادئ التالية:العربية المحتمة بما فيها القدس كفؽ األسس كال
األرض مقابؿ السبلـ، كما كرد في قرارات األمـ المتحدة بما فيها قرارات  -1

 مجمس األمف.
حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني: يمارس الفمسطينيكف حقهـ الثابت في  -2

تقرير المصير عندما يتمكف األردنيكف كالفمسطينيكف مف تحقيؽ االنسحاب 
تحاد الككنفدرالي العربي المنكم إنشاؤب بيف دكلتي األردف اإلسرائيمي ضمف إطار اإل

 كفمسطيف.
 حؿ مشكمة البلجئيف الفمسطينييف حسب قرارات األمـ المتحدة. -3
 حؿ القضية الفمسطينية مف جميع جكانبها. -4
عمى هذا األساس تجرم مفاكضات السبلـ في ظؿ مؤتمر دكلي تحضرب الدكؿ  -5

مجمس األمف كسائر أطراؼ النزاع بما فيها منظمة الخمسة دائمة العضكية في 

                                                 

، تمكز/يكليك 148أحمد شاهيف: "منظمة التحرير الفمسطينية مف حصار إلى أخر"، شؤكف فمسطينية، عدد (45)
 .3، صـ1985

، 1ـ(، ككالة أبك عرفة، ج1987–ـ1917طبلؿ الصافي: الدبمكماسية كاإلستراتيجية في السياسة الفمسطينية ) (46)
 .  104ـ، ص1987القدس 
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التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني ضمف كفد عربي 
 مشترؾ.

كقد أثارت أخبار التكصؿ إلى ذلؾ االتفاؽ، كتسرب بنكدب، دائرة كاسعة 
مف الجدؿ كردكد الفعؿ. كدعت المجنة المركزية لحركة فتح إلى عقد دكرة 

ماعات طارئة لمتباحث بشإن ، ككانت أبرز النقاط المختمؼ حكلها التي ظهرت اجت
قبؿ انعقاد دكرة المجنة المركزية هي: الكفد المشترؾ، كتقرير المصير الفمسطيني. 
كخبلؿ االجتماعات تـ كضع أسس كثكابت فمسطينية لمتحرؾ تقرر إرسالها إلى 

المركزية بيانان بشإف التعديبلت الممؾ حسيف لئلطبلع عميها. كقد أصدرت المجنة 
كفي هذا المقاـ أعمف الجانب الفمسطيني في عماف  (47)المطمكبة في نص االتفاؽ.

عف تكضيح كامؿ لممادتيف، الثانية كالخامسة مف االتفاؽ. بينما أعمنت األردف مف 
جهتها بنكد االتفاؽ عمى لساف كزير الثقافة ككزير اإلعبلـ بالككالة، طاهر حكمت، 

ـ، عبر مؤتمر صحفي عقدب في عماف، كقد 1985مف شباط/فبراير  23 في
فكجئت القيادة الفمسطينية بتكقيت إعبلن ، كبالتعديبلت التي أدخمتها الصيغة 
األردنية، حيث ربطت تقرير المصير بقياـ االتحاد الككنفدرالي كليس بتحقيؽ 

ة )كفد عربي مشترؾ( االنسحاب اإلسرائيمي، كما استبدلت مف الفقرة الخامسة عبار 
 (48)فمسطيني مشترؾ(. -بعبارة )كفد أردني

بإف االتفاؽ ليس سريان، كلكف هناؾ تفاهـ حكؿ عدـ  تكصرح ياسر عرفا
إعبلن  في الكقت الحالي، كقاؿ: "فكجئنا بنشرب مف قبؿ كزير اإلعبلـ األردني 

رب دكف الجديد، كأنا ال أرل، إطبلقان، غضاضة في نشرب. كلكف ما تإلمت ل  نش
إشارة إلى بعض التكضيحات التي طمب الجانب الفمسطيني إدخالها إلى نص 
االتفاؽ. كمف هنا، أعمف الجانب الفمسطيني نص االتفاؽ، مع التكضيحات التي تـ 
إرسالها إلى الممؾ حسيف، كالتي تتمثؿ في البند الثاني: حؽ تقرير المصير لمشعب 

                                                 

 .52سميح شبيب: مرجع سبؽ ذكرب، ص (47)
 . 54المرجع نفس : ص (48)
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فدراليا مع المممكة األردنية الهاشمية، الفمسطيني في دكلة فمسطينية متحدة ككن
كالبند الخامس: كعمى هذا األساس تجرم مفاكضات السبلـ في إطار مؤتمر دكلي 
تحضرب الدكؿ الخمسة دائمة العضكية في مجمس األمف الدكلي كسائر أطراؼ 
النزاع بما فيها منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب 

شارؾ في هذا المؤتمر األطراؼ العربية المعنية كيككف مف بينها كفد الفمسطيني، كت
فمسطيني مشترؾ يضـ، بالتساكم، ممثميف عف حككمة المممكة األردنية  –أردني 

 4الهاشمية كمنظمة التحرير الفمسطينية. كتـ االتفاؽ عمي  بيف الجانبيف في 
رير الفمسطينية عمى ـ. كقد كافؽ المجمس المركزم لمنظمة التح1985آذار/مارس 

 (49)الفمسطيني. –االتفاؽ األردني 
كعمى إثر إعبلف االتفاؽ رسميان، جاءت مقترحات الرئيس المصرم حسني 

ـ، فيما عرؼ بمبادرة مبارؾ، لتعطي دفعان 1985شباط/فبراير  25مبارؾ في 
الفمسطينية، كلتضع حدان لفتكر عممية السبلـ في  –كاضحان لمعبلقات األردنية 

رؽ األكسط،  كتضمنت تمؾ المبادرة دعكة الكاليات المتحدة األمريكية لمقاء كفد الش
فمسطيني مشترؾ تشكؿ حصيمة الحكار مع  تمهيدان لمقاءات مباشرة مع  –أردني 

إسرائيؿ، كتشارؾ فيها مصر كالكاليات المتحدة، لمتفاكض حكؿ حؿ القضية 
 (50)الفمسطينية.

 ردكد الفعؿ عمى اتفاؽ عماف
اتفاؽ عماف معارضة شديدة مف الفصائؿ الفمسطينية في دمشؽ، القى 

التي رأت في  خسارة فمسطينية، كأف األردف هك الرابح الكحيد عمى حساب مصالح 
 الشعب الفمسطيني، كبالتالي فاف االتفاؽ يعد انحرافان سياسيان.

                                                 

 .56المرجع نفس : ص (49)
 .3أحمد شاهيف: مرجع سبؽ ذكرب، ص (50)
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ككانت الجبهة الشعبية قد تصدرت عاصفة االحتجاجات عمى االتفاؽ، 
يميف المنحرؼ في منظمة التحرير الفمسطينية، حيث كصف  أمينها العاـ، كأسمت  ال

جكرج حبش، في مؤتمر صحافي عقدب في دمشؽ، بإن  انحراؼ عف الخط الكطني 
سقاط نهي االنحراؼ  لمثكرة، كدعا إلى تشكيؿ جبهة كطنية عريضة لمكاجهت ، كال

ة اإلنقاذ ستبقى كرمكزب، كاستعادة الخط الكطني لممنظمة. كقاؿ حبش: "إف جبه
مشدكدة كؿ اإلنشداد لمتابعة الحكار كالنقاش مع الرفاؽ في الجبهة الديمقراطية 
كالحزب الشيكعي الفمسطيني انطبلقا مف حرصها عمى رص الصفكؼ لكؿ القكل 
المعارضة التفاؽ عماف". أما المنشقكف )التحالؼ الكطني( فقد أعمنكا أنهـ بصدد 

ى إفشاؿ االتفاؽ كاإلطاحة بياسر عرفات. كما أدانت إنشاء قيادة مشتركة تهدؼ إل
الجبهة الديمقراطية االتفاؽ كاعتبرت  صياغة جديدة لمقترحات الكاليات المتحدة 
األمريكية، كجددت دعكتها إلسقاط اتفاؽ عماف، كطالب أمينها العاـ نايؼ حكاتم  

لتدخؿ إللغاء الرئيسيف، الجزائرم الشاذلي بف جديد كاليمني عمى ناصر محمد، با
 (51)اتفاؽ عماف.

كردان عمى االنتقادات التي كجهت إلى اتفاؽ عماف، أكد خالد الحسف 
عضك المجنة المركزية لحركة فتح أف االتفاؽ مع األردف كاف ضركرة عمى 
المستكييف المرحمي كاإلستراتيجي، فالكجكد الحدكدم لمنظمة التحرير في األردف 

ي في مرحمة ما بعد بيركت، كالعبلقة الثنائية يعيد الحيكية لمنضاؿ الفمسطين
الطبيعية بيف المنظمة كاألردف ستنعكس بشكؿ إيجابي عمى المصالح اليكمية 
لمفمسطينييف داخؿ كخارج األردف، ككؿ ذلؾ كاف بغرض التكصؿ إلى اتفاؽ، عمى 
تنظيـ العمؿ مع األردف، ألف عكدة فكضى المنظمات إلى الساحة األردنية كما 

                                                 

ـ، 1985، مايك/يكنيك 147الفمسطيني يشغؿ الجميع"، شؤكف فمسطينية عدد  –"الكفد األردني  يكسؼ حسف: (51)
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ـ، ال يمكف أف يرضى عنها عقؿ أك 1970-ـ1967عمي  في الفترة مف كانت 
 (52)منطؽ، كال يمكف أف تتجاكب مع أم مصمحة لمثكرة الفمسطينية.

أما المكقؼ السكرم فقد ظؿ عمى كتيرت  التقميدية في رفض هذا التحرؾ 
ة المشترؾ كاستمرار المطالبة بنسقاط اتفاؽ عماف، كقد أكدت كسائؿ اإلعبلـ السكري

اإلسرائيمية، أخذ عمى  –"أف النظاـ األردني، كلكي يمهد لممفاكضات الفمسطينية 
عاتق  تإميف الغطاء العربي مف خبلؿ قمة تعقد باألكثرية. أما عرفات، فقد فجر 
الكضع األمني في بيركت كسيفجرب في لبناف، كعندها سيسعى الجانب األمريكي 

لؤلمـ المتحدة في المفاكضات إلى تإميف غطاء دكلي مف خبلؿ كجكد ممثؿ 
ككصؼ الرئيس الميبي معمر القذافي  (53)القادمة إلى جانب غطاء أكركبي غربي".

 (54)اتفاؽ عماف، باالتفاؽ الخياني.
كفي القاهرة، أكد بطرس غالي، كزير الدكلة لمشؤكف الخارجية، "أف االتفاؽ 

مكف أف يككف نقطة اإلسرائيمي، ي –الفمسطيني، رغـ التعنت األمريكي  –األردني 
تحكؿ إيجابية في تاريي القضية الفمسطينية، كأف مكقؼ إسرائيؿ مف القضية 

سرائيؿ".  (55)الفمسطينية، هك الذم يحدد شكؿ كدؼء العبلقات بيف مصر كال
كعمى الصعيد الشعبي رفضت بعض الفئات الفمسطينية االتفاؽ ألن  كبؿ 

كما عارضت  رابطة الصحفييف اليديف كرسي االنقساـ في الساحة الفمسطينية، 
الفمسطينييف، باعتبارب تتكيجان لحممة الضغكط التي مكرست عمى المنظمة مف قبؿ 

 242األنظمة المتامرة كأمريكا بنرغامها عمى االعتراؼ بقرارم مجمس األمف 
. كعمى الصعيد اإلسرائيمي رفض الكياف اإلسرائيمي اشتراؾ منظمة التحرير 338ك

                                                 

 .135-134خالد الحسف: مرجع سبؽ ذكرب، ص ص  (52)
 .60سميح شبيب: مرجع سبؽ ذكرب، ص  (53)
 .811يزيد الصاي : مرجع سبؽ ذكرب، ص (54)
 .112المرجع نفس : ص (55)
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مفاكضات، كدعمت الكاليات المتحدة األمريكية هذا التكج  الفمسطينية في ال
 (56)اإلسرائيمي. كطالبت بمزيد مف التنازالت مف الجانب الفمسطيني.

 الفمسطيني المشترؾ  –جكلة الكفد األردني 
خطا األردف كمنظمة التحرير الفمسطينية أكلى خطكاتهما الفعمية في مسيرة 

شتركة إلى عكاصـ الدكؿ الخمسة دائمة التحرؾ المشترؾ بتكجي  كفكدهما الم
العضكية في مجمس األمف الدكلي إلطبلعها عمى المكقؼ المشترؾ بيف الجانبيف 

إلى  تلتسكية أزمة الشرؽ األكسط. حيث تكج  كفد مشترؾ برئاسة ياسر عرفا
ـ، لشرح أبعاد التحرؾ المشترؾ نحك السبلـ في 1985أيار/مايك  6الصيف في 

تغرقت الزيارة  خمسة أياـ عاد بعدها إلى عماف. كذكر ياسر الشرؽ األكسط، اس
عرفات أف المسئكليف الصينييف أكدكا مكقؼ الصيف الثابت مف قضايا منطقة 

 (57)الشرؽ األكسط، كفي مقدمتها القضية الفمسطينية.
كفي هذا المقاـ قاـ كزير خارجية الكاليات المتحدة األمريكية، جكرج 

ـ، كاجتمع 1985أيار/مايك  12ة، بدأها بزيارة األردف في شكلتز، بجكلة في المنطق
مع الممؾ حسيف في مدينة العقبة. كبعد عكدة ياسر عرفات مف جكلت  في الصيف، 

كما جرل  (58)عرض الممؾ عمي  مضمكف المباحثات التي أجراها مع جكرج شكلتز.
لساحتيف، تقييـ نتائي زيارة الصيف الشعبية كبحث خطكات التحرؾ المشترؾ عمى ا

العربية كالدكلية. كما اجتمع ياسر عرفات أثناء هذب الزيارة مع رئيس كزراء األردف، 

                                                 

ـ، 1994، بيركت، 1طريؽ أكسمك، شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر، ط محمكد عباس )أبك مازف(: (56)
 .178ص

 .83سميح شبيب: مرجع سبؽ ذكرب، ص (57)
 المرجع كالصفحة نفسها. (58)
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زيد الرفاعي، كاطمع من  عمى نتائي زيارت  لمكسكك، كذلؾ بعدما تعذر ذهاب الكفد 
 (59)المشترؾ إلى اإلتحاد السكفيتي.

عمى المكقؼ النهائي الذم  تبعد ذلؾ اتفؽ الممؾ حسيف كياسر عرفا
سيحمم  الممؾ حسيف إلى القاهرة إلطبلع الرئيس المصرم حسني مبارؾ عمي  

ـ مع رئيسة كزراء بريطانيا 1985أيار/مايك  22كليككف أساس مباحثات الممؾ في 
. كمع اإلدارة األمريكية في (MARGARET THATCHERمارجريت تاتشر )

 (60)ـ.1985أيار/مايك  29
فمسطينيان مشتركان يضـ  –د أردنيان كفي تمؾ األثناء أعمف في عماف أف كف

نائب رئيس الكزراء األردني، عبد الكهاب المجالي، ككزير الخارجية طاهر 
المصرم عف الجانب األردني، كجكيد الغصيف عضك المجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفمسطينية، كخالد الحسف عضك المجنة المركزية لحركة فتح رئيس لجنة 

في المجمس الكطني الفمسطيني، سيقكمكف بجكلة أكركبية تشمؿ الشؤكف الخارجية 
، كزير (ROLAND DOUMAإيطاليا كفرنسا. كفي باريس استقبؿ ركالف دكما )

العبلقات الخارجية الفرنسية الكفد المشترؾ، كتمثؿ االجتماع في تبادؿ مفيد 
مكعة أما إيطاليا فقد كعدت بصفتها رئيس مج (61)لكجهات النظر كليس التفاكض.

الدكؿ األكركبية آنذاؾ، بإف تضغط باتجاب طرح قضية الشرؽ األكسط عمى مؤتمر 
 (62)المجمكعة الذم سيعقد في ميبلنك.

                                                 

يقكؿ عدناف أبك عكدة: "رفضت الحككمة السكفيتية اتفاؽ عماف كرفضت استقباؿ الكفد المشترؾ معتقدة أف  (59)
نية التي ترغب هي في االحتفاظ بها كاستخدامها لدل نقاش النزاعات اإلقميمية مع االتفاؽ يفقدها الكرقة الفمسطي

 .171الكاليات المتحدة، كهددت باالعتراؼ بالمنشقيف الفمسطينييف". أنظر: عدناف أبك عكدة، مرجع سبؽ ذكرب، ص
ـ، ترجمة هشاـ 1967ي مف كلياـ ب. ككانت: عممية السبلـ كالدبمكماسية األمريكية كالنزاع العربي اإلسرائيم (60)

 .425ـ، ص1989الدجاني، مركز األهراـ لمترجمة كالنشر، القاهرة، 
 .66سميح شبيب: مرجع سبؽ ذكرب، ص  (61)
 ـ.6/7/1985فمسطيف الثكرة:  (62)
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كفي النطاؽ ذات ، كقبؿ أف ينهي الكفد المشترؾ جكلت  األكركبية أعمف 
، مساعد كزير (RICHARD MURPHYأعضاء الكفد أف ريتشارد مكرفي )

رؽ األكسط سيزكر عماف خبلؿ شهر تمكز/يكليك حيث خارجية أمريكا لشؤكف الش
سيمتقي بصكرة غير رسمية بإعضاء الكفد، كسيناقش مع المسئكليف األردنييف 
مكضكع األسماء الفمسطينية المقترح أف تشارؾ في المناقشات التي ستجرم بيف 

اع كفي اجتم (63)الكفد المشترؾ كالكاليات المتحدة األمريكية، في المرحمة األكلى.
عقدت  المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، في تكنس، برئاسة ياسر 
عرفات، تـ البحث بصكرة خاصة، في كيفية إجراء الحكار التمهيدم الذم سيبدأب 
الكفد المشترؾ مع اإلدارة األمريكية، كاعتمدت المجنة التنفيذية المبادئ الخمسة 

 (64)التالية لتككف أساسان لمحكار:
 الفمسطيني ال ينبغي أف يرفؽ بشركط مسبقة. –األردني  –الحكار األمريكي  -1
منظمة التحرير الفمسطينية تعيف رسميان كعمنان األعضاء الفمسطينييف في الكفد  -2

 المشترؾ.
األعضاء الفمسطينيكف كاألردنيكف الذيف يتإلؼ منهـ الكفد يجب أف يككنكا  -3

 متساككف بالعدد.
 ال تمـز بشكؿ آلي منظمة التحرير الفمسطينية.نتائي الحكار  -4
الكفد المشترؾ ليس مخكالن التفاكض بشإف تسكية الشرؽ األكسط، كالحكار مع  -5

 اإلدارة األمريكية ال يمـز الكفد المشترؾ بنجراء مفاكضات مباشرة مع إسرائيؿ.
كفي أثناء الحديث عف تشكيؿ الكفد المشترؾ الذم سيقابؿ المبعكث 

ـ، قادمان مف 1985تمكز/يكليك  11ي. كصؿ ياسر عرفات إلى عماف في األمريك
الجزائر، كتكج  إلى قصر الندكة، حيث أجرل محادثات مع الممؾ حسيف استغرقت 
ساعتيف، شممت التطكرات عمى الساحتيف العربية كالفمسطينية، كتقكيـ الجهكد 

                                                 

 ـ.30/6/1985الشرؽ األكسط:  63))
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بعد ذلؾ أعمنت  (65)لي.الفمسطينية المشتركة، كالتحرؾ عمى الصعيد الدك  –األردنية 
الخارجية األمريكية أنها تمقت قائمة بنثني عشر شخصي  فمسطينية يمكف أف 

كلـ  66تشارؾ في مفاكضات بيف الكاليات المتحدة، كأنها سكؼ تككف محؿ دراسة،
تكف تمؾ الشخصيات المقترحة أعضاء في منظمة التحرير كلكنهـ أعضاء في 

 سكاف األراضي المحتمة.  المجمس الكطني الفمسطيني، كيمثمكف
ـ، 1985تمكز/يكليك  22كأثناء اجتماع الممؾ حسيف بياسر عرفات في 

لدل كصكؿ ريتشارد مكرفي إلى األردف، تقدمت منظمة التحرير الفمسطينية بثبلثة 
أساسية إلى الحككمة األردنية، لتقدمها بدكرها إلى الكاليات المتحدة  (67)اقتراحات

، في الكقت الذم أعمف في  الممؾ حسيف أن  غير مستعد األمريكية التي رفضتها
لمتفاكض مباشرة، مع إسرائيؿ، كأن  لف يجرم أية مفاكضات سبلـ بدكف مشاركة 
منظمة التحرير. كصرح ياسر عرفات بإف الكاليات المتحدة تسعى إلى الحصكؿ 

ؽ عمى تنازالت فمسطينية، كأعرب عف اعتقادب بإنها ال تنكم االعتراؼ بالحقك 
 (68)المشركعة لمشعب الفمسطيني، كأنها تتهرب مف مكاجهة هذب الحقيقة.

الفمسطيني المشترؾ، كذلؾ عبر  –كفي نطاؽ الدعـ المصرم لمتحرؾ األردني 
ـ، 1985أيمكؿ/سبتمبر  14زيارة قصيرة قاـ بها الممؾ حسيف إلى القاهرة في 

صيغة لتسكية أزمة صرح كزير الخارجية المصرم أسامة الباز، بإف عممية إيجاد 
الشرؽ األكسط هي عممية مستمرة "نظران إلى أف مهمة ريتشارد مكرفي لـ تحقؽ 
الكثير، كنظران إلى ما حدث بعد ذلؾ، فقد ساكرنا القمؽ مف أف عممية السبلـ قد 
تتكقؼ، أك عمى األقؿ تبطو الخطى، كلذلؾ قرر جبللة الممؾ حسيف كالرئيس 

ا معان، كلتدارس المكاقؼ مف مختمؼ الزكايا بركح مبارؾ أف يمتقيا لصكغ مكقفيهم
                                                 

 ـ.12/7/1985جريدة النهار:  (65)
 .67ب: مرجع سبؽ ذكرب، ص سميح شبي (66)
انظر اقتراحات منظمة التحرير الفمسطينية لعقد مؤتمر دكلي لمسبلـ في الشرؽ األكسط، شؤكف فمسطينية،  (67)
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التنسيؽ كالتعاكف بيف الدكلتيف، كنحف بالطبع، ننسؽ مع منظمة التحرير 
ككاف الممؾ حسيف قد طمب في كقت سابؽ مف الرئيس العراقي  (69)الفمسطينية".

صداـ حسيف أف يدفع باتجاب دعـ االتفاؽ، كقد لعب صداـ حسيف دكران كبيران في 
مف كراء الككاليس ألن  لـ يكف يريد الظهكر كنشر دكرب حتى ال ينظر إلي  بإن   هذا

 (70)قد مس بمبادئ حزب البعث االشتراكي.
ـ، كانت الدالئؿ تشير إلى اجتماع 1985تشريف األكؿ/أكتكبر  12كفي 

الفمسطيني المشترؾ،  –رئيسة كزراء بريطانيا مارجريت تاتشر مع الكفد األردني
ـ، 1985أيمكؿ/سبتمبر  20لتعهد كانت تقدمت ب  لمممؾ حسيف في كذلؾ قطعان 

كعممت تاتشر كالممؾ حسيف عمى ترتيب لقاء بيف كزير الخارجية البريطاني، السير 
جيفرم هكم، كفمسطيني منظمة التحرير الفمسطينية، شرط أال تككف لديهـ سكابؽ 

فد األربعة إلى لكف بكصكؿ أعضاء الك  (71)تتعمؽ بإعماؿ مقاكمة ضد إسرائيؿ.
لندف، )محمد ممحـ كالمطراف إيميا الخكرم عف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
كطاهر المصرم كعبد الكهاب المجالي عف األردف(، حدثت "كارثة" دبمكماسية 

أدت ( DENNIS HEALEYحسب كصؼ كزير الدكلة البريطاني، دينيس هيمي )
تكقيع عمى بياف قدم  إلي  البريطانيكف إلى عدـ المقاء، ألف محمد ممحـ رفض ال

ينص عمى االعتراؼ بحؽ إسرائيؿ في الكجكد ضمف حدكد آمنة كمعترؼ بها، 
كبحؽ الفمسطينييف في تقرير المصير. كحسب ركاية منظمة التحرير فنف بريطانيا 
أدخمت في المحظة األخيرة تعديبلن عمى البياف المتفؽ عمي ، كهذا التعديؿ يتمثؿ 

في عبارة حؽ إسرائيؿ في الكجكد، كبشكؿ لـ يكف مقبكالن مف الجانب أساسان 
 (72)الفمسطيني.

                                                 

 ـ.15/9/1985النهار:  (69)
(70) Nigel Ashton: op. cit, p243 

الف داالس: الحسيف عمى حافة الحاقة تاريي ممؾ كمممكة، ترجمة جكليا صميبا، األهمية لمنشر كالتكزيع، رك  (71)
 .209، ص2009، عماف، 1ط
 .91سميح شبيب: مرجع سبؽ ذكرب، ص (72)
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كقد حمؿ األردف منظمة التحرير مسؤكلية الكارثة بسبب رفض محمد ممحـ 
التكقيع عمى البياف. أما منظمة التحرير، فقد أكدت أف كزارة الخارجية البريطانية 

مما جعؿ نص الكثيقة غير مقبكؿ هي التي غيرت مكقفها في المحظة األخيرة، 
فمسطينيان. كمف جهة أخرل كعد الممؾ حسيف بإف يقكـ "بمراجعة كاممة لممكضكع" 

( بحضكر رئيس دفي لندف. كفي عماف اجتمع الممؾ مع خميؿ الكزير )أبك جها
ـ، كتناكؿ البحث 1985تشريف األكؿ/أكتكبر  14كزراء األردف، زيد الرفاعي في 

 (73)ء الحككمة البريطانية لقاء الكفد المشترؾ.أسباب كنتائي إلغا
كبعد فشؿ مهمة الكفد المشترؾ في لندف، اجتمع الممؾ حسيف كياسر 

ـ، كبحثا في التداعيات التي جرت في 1985تشريف األكؿ/أكتكبر  28عرفات، في 
سياؽ مسإلة الكفد المشترؾ "كسبيؿ إبطاؿ مفعكلها، كتجنب تكرار مثيبلتها في 

كأكد الممؾ حسيف خبلؿ االجتماع أف األردف ال يكافؽ عمى  (74)المستقبؿ"،
األسمكب الذم أتبعت  منظمة التحرير بشإف الكفد المشترؾ في لندف. كأعمف متحدث 
رسمي باسـ منظمة التحرير، عف أن  تقرر تشكيؿ لجنة مشتركة مف الجانبيف 

 (75)لمناقشة تفاصيؿ الخطكط العريضة التي تـ االتفاؽ عميها، كهي:
تركيز الجانبيف األردني كالفمسطيني عمى الدكر األكركبي كالعكدة مف جديد  -1

 إلى بذؿ جهكد مكثفة مف أجؿ التحقيؽ فيما حدث في لندف.
أف ال تصرح منظمة التحرير أك تقكـ بعمؿ قد يكفر لئلدارة األمريكية تبريران  -2

 لمكاقفها المتشددة تجاب المنظمة.
 .338، 242رفضها لقرارم مجمس األمف أف ال تعمف المنظمة قبكلها أك  -3
عدـ ممانعة منظمة التحرير التصاالت أردنية منفردة مع أكركبا كالكاليات  -4

 المتحدة.

                                                 

 .92المرجع نفس : ص (73)
 ـ.29/10/1985السفير  (74)
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 أال ينفرد األردف بإم حؿ دكف مشاركة منظمة التحرير. -5
يحؽ لممنظمة كما لؤلردف إجراء االتصاالت التي يريانها مناسبة عمى أف ال  -6

 الفمسطيني. –تتناقض مع االتفاؽ األردني 
تمتـز المنظمة بعدـ القياـ بإية عمميات عنؼ خارجية، كعدـ استخداـ مكاتبها  -7

 في األردف لمقياـ بعمميات في الداخؿ.
تشكيؿ لجنة مف الجانبيف ترعى تحسيف العبلقة المشتركة كتتخذ جميع  -8

ستراتيجي.  القرارات التي تحتاجها المسيرة بشكؿ يكمي كال
السكرم كعكدة العبلقات بينهما، رحب محمد  – كفي ظؿ التقارب األردني

ممحـ عضك المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية بهذا التقارب، متمنيان أف 
تشريف  12يككف ذلؾ في مصمحة القضية الفمسطينية، كالتضامف العربي. كفي 

ـ، اجتمع الممؾ حسيف بياسر عرفات، كطمإن  بعدـ تإثر 1985الثاني/نكفمبر 
الفمسطينية بالمستجدات السياسية. كلكف الفتكر في العبلقات  -عبلقات األردنية ال

كانكف الثاني/يناير  25بيف الطرفيف بدأ يتضح منذ زيارة عرفات إلى عماف في 
ـ، حيث أخبر الممؾ حسيف بنتائي اجتماع المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 1986

مجمس الكطني الفمسطيني، مف حيث رفض كالمجنة المركزية لحركة فتح، كرئاسة ال
كذكرت مصادر  (76)، كهك ما كاف الممؾ ينتظر جكابان عمي .338ك 242القراريف 

دبمكماسية أردنية أف منظمة التحرير تنتظر مف الكاليات المتحدة تإييدان أمريكيان لحؽ 
 242تقرير المصير لمشعب الفمسطيني مقابؿ اعترافها بقرارم مجمس األمف 

شباط/فبراير  7كعمى هذا أعمف ياسر عرفات، قبؿ مغادرت  عماف في  .338ك
ـ، متكجهان إلى ركمانيا، أف المباحثات مع المسئكليف األردنييف لف تنتهي، 1986

ألف طبيعة العبلقات بيف الطرفيف تقتضي المقاء المستمر كالتشاكر في تطكرات 
يـ إخبارم تاـ كتجاهؿ، كاتسمت الذكرل األكلى التفاؽ عماف، بتعت (77)األحداث.

                                                 

 .98المرجع نفس : ص (76)
 المرجع كالصفحة نفسها. (77)
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حيث لـ تنشر كسائؿ اإلعبلـ كالصحؼ األردنية شيئان عف االتفاؽ مف قريب أك 
 بعيد.

 الفمسطيني –كقؼ التنسيؽ األردني 
عماف، أذاع الممؾ حسيف خطابان شامبلن، عبر  تفكر مغادرة ياسر عرفا
 –ردني ـ، بشإف التحرؾ األ1986شباط/فبراير  19كسائؿ اإلعبلـ األردنية، في 

الفمسطينية، مركزان عمى مسيرة  –الفمسطيني، استعرض في  تاريي العبلقات األردنية 
التحرؾ السياسي المشترؾ في ظؿ اتفاؽ عماف. كقاؿ في نهاية خطاب  "إنني 
كحككمة المممكة األردنية الهاشمية، كبعد تجربتيف طكيمتيف، نعمف عف عدـ تمكننا 

منظمة التحرير الفمسطينية، حتى تككف لمكممة  مف مكاصمة التنسيؽ سياسيان، مع
 (78).معناها، التزامان كمصداقية كثباتان"

كبذلؾ، قاـ الممؾ حسيف بتحميؿ منظمة التحرير الفمسطينية، مسؤكلية 
 7انهيار العبلقات المشتركة، محددان، في خطاب ، أبرز األسباب بقكل : "في 

عماف، مصران عمى مكقف  ـ، غادر السيد ياسر عرفات 1986شباط/فبراير 
، تمؾ 242كمتمسكان باألسباب التي تدعكب إلى عدـ مكافقة المنظمة عمى القرار 

الفمسطيني، كالتي كنا،  –المكافقة التي كاف سينجـ عنها فتح باب الحكار األمريكي 
عمى أساسها، سنكاصؿ العمؿ باتجاب عقد المؤتمر الدكلي لمسبلـ، كبناء عميها 

لى منظمة التحرير لممشاركة في المؤتمر الدكلي لمسبلـ، ممثمة عف ستكج  الدعكة إ
ـ أعمف الممؾ حسيف 1986شباط/فبراير  19كهكذا كفي  (79)الشعب الفمسطيني".

تجميد االتصاالت الدبمكماسية بيف الطرفيف ككقؼ اتفاؽ عماف محمبلن المنظمة 
ـ كبيف 1967ـ المسؤكلية كرفضها الفصؿ بيف استعادة األراضي المحتمة في عا

                                                 

خطاب الممؾ حسيف، العاهؿ األردني، الذم كجه  إلى األمة حكؿ عبلقة األردف بالقضية الفمسطينية.  78))
 569-559ـ، ص ص1987، بيركت، 1ـ، مركز دراسات الكحدة العربية، ط1986يكميات ككثائؽ الكحدة العربية 

 المرجع كالصفحة نفسها. (79)
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حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني كمسئكلية تعطيؿ التحرؾ السياسي عمى 
 (80)الساحة الدكلية.

كقد حصر الممؾ حسيف مسإلة كقؼ التنسيؽ مع المنظمة بقيادتها الحالية، 
الفمسطيني كقاؿ: "كلئف انتهت هذب الجكلة مف  –دكف كقؼ العمؿ باالتفاؽ األردني 

قيادة منظمة التحرير الفمسطينية عمى غير ما كنا نتمنى، فنف العمؿ السياسي مع 
الفمسطيني سيظؿ، في مبادئ  كمرتكزات ، يجسد القكاعد كاألسس  –االتفاؽ األردني 

التي تحكـ العبلقات بيف الشعبيف األردني كالفمسطيني مف حيث التساكم في 
 (81)الحقكؽ كالكاجبات في مكاجهة المصير المشترؾ".

طبيعي أف يؤيد مجمس النكاب األردني باإلجماع خطاب الممؾ كاف مف ال
ـ، حيث رفع المجمس 1986شباط/فبراير  22حسيف، في جمسة طارئة عقدها في 

ـ، 1950إلي  بيانان أكد في ، السياسة التي أقرها مجمس النكاب األردني منذ عاـ 
م أصدرب في كهي تمثيم  لمشعب األردني كالفمسطيني، كأيد المجمس في بيان  الذ

نهاية انعقادب كقؼ استمرار التحرؾ كالتنسيؽ سياسيان مع قيادة منظمة التحرير 
أما في األراضي المحتمة، فمـ يمؽ خطاب الممؾ اهتمامان يذكر،  (82)الفمسطينية.

طالب في  600كجاء أكؿ ردكد الفعؿ مف األكساط الطبلبية، إذ تظاهر زهاء 
حرير، كاحتجاجا عمى إعبلف األردف كقؼ العمؿ جامعة النجاح، تإييدان لمنظمة الت

 (83).242السياسي معها لرفضها االعتراؼ بالقرار 
كتتمخص األسباب التي صدرت عف األردف في شإف العبلقة مع منظمة 

: قياـ أكالالتحرير الفمسطينية، كالتي جاءت كليدة تراكـ أحداث رئيسية متتابعة في، 
ـ، بعد 1985و في كانكف األكؿ/ديسمبر سكرم عمى نحك مفاج –اتفاؽ أردني 

                                                 

، آذار/مارس 156الفمسطيني انقطاع أـ قطيعةم"، شؤكف فمسطينية، عدد  –لتنسيؽ األردني أحمد شاهيف: "ا (80)
 .121ـ، ص1986

 .123المرجع نفس : ص (81)
 .101سميح شبيب: مرجع سبؽ ذكرب، ص (82)
 المرجع كالصفحة نفسها. (83)
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الفمسطيني،  –ـ. كبعد االتفاؽ األردني 1980قطيعة بالغة بيف البمديف منذ عاـ 
الذم ظمت سكريا كال تزاؿ تدين  كتطالب األردف بنلغائ  ككاف كاضحان أف األردف 
يتجاكب فعميان، )رغـ إنكارب الرسمي(، مع المطمب السكرم كمف مظاهر ذلؾ أف 

السكرم لـ يإت في ، أم ذكر لممنظمة  –اف الذم أعمف في االتفاؽ األردني البي
باعتبارها ممثبلن شرعيان لمشعب الفمسطيني، كاكتفى بذكر فمسطيف كالفمسطينييف عمى 

: االتفاؽ غير المعمف الذم تكصمت إلي  الكاليات المتحدة مع ثانيا (84)نحك عاـ.
كلي بمقر األمـ المتحدة في جنيؼ كؿ مف إسرائيؿ كاألردف عمى عقد مؤتمر د

ـ، تشارؾ في  المنظمة إذا 1986شباط/فبراير  27 -25خبلؿ األياـ الثبلثة مف 
، أك فمسطينيكف مف خارج المنظمة تقكـ األردف 338ك 242اعترفت بالقراريف 

باختيارهـ دكف اعتراض إسرائيؿ أك أمريكا، كعمى أف يتحكؿ المؤتمر الدكلي بعد 
 (85)ة األكلى إلى لجاف إقميمية عمى أساس التفاكض المباشر.األياـ الثبلث

كفي تمؾ األثناء كقعت عدة حكادث أثرت سمبيان عمى جكلة الكفد المشترؾ، 
ـ هجكمان 1985حيث شف سبلح الجك اإلسرائيمي في مطمع تشريف الثاني/نكفمبر 

بتكنس مدمران عمى مقر قيادة منظمة التحرير الفمسطينية في منطقة حماـ الشط 
كما تـ اغتياؿ ثبلثة أعضاء في جهاز المكساد  (86)فمسطينيان كتكنسيان، 70كقتؿ 

اإلسرائيمي، كتبع ذلؾ قياـ مجمكعة فدائية تابعة لجبهة التحرير العربية )جناح أبك 
العباس( باختطاؼ الباخرة االيطالية أكيمي الكرك كأعدـ في العممية سائح أمريكي، 

تحدة هجكمان دبمكماسيان كاسعان عمى منظمة التحرير أدل كمف ثـ شنت الكاليات الم

                                                 

الكطني الفمسطيني فتح، الفمسطينية، حركة التحرير  –لطفي الخكلي: الظاهر كالباطف في األزمة األردنية  (84)
 .2ـ، ص1986مكتب اإلعبلـ كالعبلقات الخارجية بالقاهرة، قسـ المعمكمات كالكثائؽ، 

 المرجع كالصفحة نفسها. (85)
قاؿ السفير اإلسرائيمي في كاشنطف، سميخا دينيز، أماـ جكرج شكلتز أف أريئيؿ شاركف طمب مف الحككمة  (86)

تابعة لمنظمة التحرير تممؾ مكتبة في عماف، كرفضت الحككمة هذب الفكرة، ال 17الهجـك عمى األردف، الف القكة 
ألنها تدمر عبلقة إسرائيؿ مع الممؾ حسيف كتزعزع األمف في األردف، كاختارت تكنس بدال منها. انظر ركالف 

 .211داالس: مرجع سبؽ ذكرب، 
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إلى إلغاء المقاء الذم كاف مقرران بيف الكفد المشترؾ ككزير الخارجية البريطانية، كما 
اعترض األمريكيكف الطائرة المصرية التي كانت تقؿ مختطفي الباخرة )اكيمي 

 (87)بكط في صقمية.الكرك( كهي في طريقها إلى تكنس، كأرغمت الطائرة عمى اله
كقد ردت منظمة التحرير عمى خطاب الممؾ حسيف بقكلها أف قبكلها قرار 

دكف اقتران  بحؽ تقرير المصير كإساس لمؤتمر دكلي  242مجمس األمف رقـ 
يعني أنها تككف قد قبمت بنلغاء القضية الفمسطينية مف جدكؿ أعمالها، كأعمنت في 

لممؤتمر الدكلي باعتبارب مجرد مظمة دكلية الكقت نفس  رفضها المفهـك األمريكي 
كقد أصدرت المجنة التنفيذية كالمجنة  (88)لمفاكضات مباشرة بيف األطراؼ الدكلية.

 19المركزية لحركة فتح بيانا رسميان بشإف مكافقتها عمى إلغاء اتفاؽ عماف في 
إلى ـ أم قبؿ يكـ مف افتتاح أعماؿ المجمس الكطني، مما أدل 1986نيساف/أبريؿ 

تقارب القيادة الفمسطينية مع المعارضة كالمتشدديف الفمسطينييف المقيميف في 
ـ، نشر المجمس الثكرم لحركة فتح بيانان 1986حزيراف/يكنيك  19كفي  (89)سكريا.

يتهجـ في  عمى المممكة األردنية الهاشمية، كسياستها القكمية الكاضحة تجاب 
 (90)القضية الفمسطينية.

ف األردني كالفمسطيني الحكار بينهما حتى يصبل إلى حؿ لقد أراد الطرفا
مع الكياف اإلسرائيمي، لكف الممؾ حسيف كاف يريد تفكيضان فمسطينيان حتى يطمؽ يدب 
لمتفاكض مع الكياف اإلسرائيمي بهدؼ الكصكؿ إلى حؿ عف طريؽ التدخؿ الدكلي 

                                                 

ـ 1995، عماف، 1جامعة االردنية، طـ( مكتبة ال1995-ـ1967طارؽ العاص: دبمكماسية السبلـ األردنية )( 87)
 .136ص 

 .253المرجع نفس : ص 88))
 .223ـ، ص1994ناصر طهبكب: السياسة الخارجية األردنية كالبحث عف السبلـ، مكتبة القبس، عماف،  (89)
ككالة الغكث  أشار البياف إلى أف مف بيف اإلجراءات التي اتخذتها الحككمة األردنية، إلغاء بعض صبلحيات (90)
تشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف، كنلحاؽ مراكز الشباب في المخيمات الفمسطينية بالكزارات األردنية. كأكد المجمس ك 

طرد عطا هللا عطا هللا )أبك الزعيـ( كغازم عطا هللا مف حركة فتح لمخالفتهما النظاـ األساسي فيها، كتعاممهما مع 
ـ، 1986، تمكز/يكليك 127األردني. شؤكف فمسطينية، عدد النظاـ األردني. أنظر: بياف حركة فتح ضد النظاـ 

 .86ص
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كجكدهما في  كاألمريكي. غير أف قيادة المنظمة كقيادة حركة فتح كانتا تريا
االتفاؽ، في ظؿ غياب استعداد طرؼ ثالث كهك الكياف اإلسرائيمي، لف يصمكا إلى 

اتفاؽ عماف، كمناكرة تكتيكية إلنقاذ  تحمكؿ إيجابية. كلقد استخدـ ياسر عرفا
فقد كاف يناكر أكثر مف أف يحاكؿ الكصكؿ إلى  (91)منظمة التحرير الفمسطينية.

كؽ النجاة، كالمناكرة عمى المعارضيف حمكؿ سياسية، كذلؾ لمبحث عف ط
الفمسطينية  –المكجكديف في دمشؽ، ال التكج  الجاد لمتعاكف كالمشاركة األردنية 

 (92)في الحؿ السياسي.
تمكز/يكليك  7عمى كؿ حاؿ عقد مجمس الكزراء األردني جمسة في 

لذم ـ، برئاسة زيد الرفاعي، رئيس الكزراء، بحث خبلل  ما كرد في البياف ا1986
مكتبان تابعان  25صدر عف المجمس الثكرم لحركة فتح، كأصدر قراران بنغبلؽ 

ـ 1982لمنظمة التحرير الفمسطينية في األراضي األردنية التي أنشئت بعد العاـ 
مكتبان، كبطرد نائب القائد العاـ لقكات الثكرة الفمسطينية، خميؿ الكزير  32مف أصؿ 
 (93)ف.( الذم كاف يقيـ في عماد)أبك جها

لـ يكف ذلؾ حالة كحيدة أدل فيها الضغط الفمسطيني إلى إفشاؿ خطكات 
سرائيؿ فقد استخدمت  الممؾ حسيف السياسة في العبلقات مع الكاليات المتحدة كال

ـ مرات عديدة ككابحها لعرقمة ميؿ الممؾ 1986ـ إلى 1982منظمة التحرير مف 
ي جميع الحاالت بالحكـ، بالرغـ لمتفاكض مع الكاليات المتحدة. ككاف الممؾ يقبؿ ف

مف أن  كاصؿ المناكرة بيف إسرائيؿ كسكريا كمنظمة التحرير ككاشنطف. كقد اظهر 
 الممؾ هذب السنكات صكران متقمبة لقدرت  عمى المناكرة:

                                                 

 ممدكح نكفؿ: الجزء العاشر "المنفى مجددان" حكاية ثكرة، عمى قناة الجزيرة. (91)
http://www.youtube.com/watch?v=o9AFvcH4ONM 

 العاشر "المنفى مجددان" حكاية ثكرة، نفس . عكدة: الجزء عدناف أبك (92)
ـ، 1986، يكليك 217نص القرار األردني بنغبلؽ مكاتب منظمة التحرير الفمسطينية. شؤكف فمسطينية، عدد  (93)

 .89ص

http://www.youtube.com/watch?v=o9AFvcH4ONM
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عندما كاف مرتبطان مع ياسر عرفات باتفاؽ لمتنسيؽ السياسي المشترؾ، قدـ  -1
ة مف المطالب لتضيؽ الخناؽ عمى خطكات إلى رئيس الحككمة اإلسرائيمية قائم

 (94)منظمة التحرير كتحركاتهـ داخؿ األراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيؿ.
فيما كاف الجيش األردني يجرم مناكرات عسكرية مع قكات أمريكيا شماؿ  -2

األردف، أطمؽ عميها اسـ "الثعمب الماكر"، كاف الممؾ يهاجـ الكاليات المتحدة 
اإلسرائيمي. كقاؿ عمنا إف األمر يفرض -مف الصراع العربي بسبب مكقفها المنحاز

 (95)إشراؾ االتحاد السكفيتي في عممية السبلـ.
في الكقت الذم طالب في  الممؾ مف إسرائيؿ التصديؽ عمى قائمة مف سبعة  -3

الفمسطيني في المفاكضات مع  –ممثميف فمسطينييف لضمهـ إلى الكفد األردني 
خطاب ل  أماـ البرلماف األردني في كانكف األكؿ/ديسمبر إسرائيؿ، انتقد الممؾ في 

ـ، اتفاقية كامب ديفيد كممحقاتها ألنها لـ تخصص لمفمسطينييف مكانا في 1984
 (96)المسيرة السياسية.

فيما كاف يتفاكض مع إسرائيؿ بهدؼ السماح لمبنكؾ األردنية بنعادة فتح  -4
همها بالتامر لتخفيض قيمة فركعها في الضفة الغربية، كاف يهاجـ إسرائيؿ كيت

 الدينار.
بينما كاف يبحث مع منظمة التحرير مسإلة مشاركتها في المفاكضات حكؿ  -5

مشركع ريجاف، أبدل غضبان شديدان لدل سماع  أف هنرم كيسنجر يجرم محادثات 
مع ممثمي المنظمة. كاستنتي الممؾ مف النبإ الخاطو الذم تمقاب، أف إدارة ريجاف 

                                                 

ـ، مطالب ترمي لتعزيز عبلقة 1985قدـ الممؾ حسيف لشمعكف بيرز مف خبلؿ اجتماعاتهـ السرية عاـ  (94)
ة الغربية، بمممكت ، منها: اتخاذ خطكات ضد الصحفييف العرب الذيف يعارضكن  في القدس، الفمسطينييف في الضف

كالمطالبة بالحد مف الدعاية المناهضة لؤلردف في جامعات الضفة الغربية، كتعييف رؤساء بمديات مكاليف لؤلردف في 
لغاء ضريبة العبكر عمى الجسكر، كتكسيع الخدمات الصحية، كاتخ اذ خطكات ضد مؤيدم منظمة أربعة مدف، كال

التحرير في الجامعات، كتحسيف منح االعتماد لسكاف الضفة الغربية عبر إنشاء فركع لبنكؾ أردنية. أنظر: مكشي  
 .389اإلسرائيمية، مرجع سبؽ ذكرب، ص –زاؾ: الحسيف كالسبلـ في العبلقات األردنية 

 ـ.22/9/1997جريدة القبس الككيتية:  95))
 ـ.1999/ 10/10اد االمارتية: جريدة االتح (96)
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ع المنظمة مف دكف عمم ، برغـ أف كيسنجر كاف قد ترؾ اإلدارة تجرم مفاكضات م
 (97)األمريكية قبؿ ذلؾ بكثير، كنفى بشدة ذلؾ النبإ الكاذب.

كلقد رحبت إسرائيؿ بالقرار األردني، فقد قاؿ كزير الدفاع اإلسرائيمي 
إسحاؽ رابيف في خطاب ل : "إن  شعر بالرضا حيف سمع تصريحان ألحد الكزراء 

مكتبان لمنظمة التحرير الفمسطينية، مف  25ف، مفادب أف األردف ينكم إغبلؽ األردنيي
 (98)، ككضع قيكد عمى نشاط منظمة التحرير الفمسطينية في األردف".32أصؿ 

كشجعت إسرائيؿ "ركابط القرل" في الضفة الغربية لتككف بديبلن عف منظمة 
ية كصدرت في القدس عماف في الضفة الغرب-التحرير، كفتحت فركع لبنؾ القاهرة

كأرجعت بعض دكائرها اإلجراءات األردنية ضد منظمة  (99)جريدة مكالية لؤلردف.
 (100)التحرير إلى أربعة أسباب، كهي:

اتضح لؤلردف، في هذا الكقت بالذات، أف االتصاالت السرية لممصالحة بيف  -1
 حركة فتح كسكريا قد كصمت إلى طريؽ مسدكد.

الساحة العربية بعد التفاهـ مع الرئيس تعززت مكانة الممؾ حسيف عمى  -2
 السكرم حافظ األسد.

تعززت مكانت  لدل السعكدية، كذلؾ عمى خمفية جهكدب الحثيثة لمتكسط بيف  -3
 سكريا كالعراؽ.

خشية الممؾ التقميدية مف تعاظـ قكة البنية التحتية لمنظمة التحرير في ببلدب،  -4
 ، كما حدث في أكائؿ كما يشكم  هذا األمر مف مخاطر عمى استقرار حكم

 السبعينات.

                                                 

 المرجع نفس . (97)
 خطاب لئلسحاؽ رابيف: الجزء العاشر "المنفى مجددان" حكاية ثكرة، مرجع سبؽ ذكرب. (98)
 .269حالة األردف، مرجع سبؽ ذكرب، ص -عمى محافظة: الديمقراطية المقيدة (99)
ـ، 1986، أيمكؿ/سبتمبر 162نية، عدد صبلح عبد هللا: إسرائيؿ تبارؾ الخطكة األردنية، شؤكف فمسطي (100)

 .103ص
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 ممخص

اسػػػػػػتقطبت القػػػػػػدس اهتمػػػػػػاـ عػػػػػػدد كبيػػػػػػر مػػػػػػف الرحالػػػػػػة الغػػػػػػربييف، لػػػػػػدكافع          
عػػػػدة ، فػػػػي مقػػػػدمتها الػػػػدكافع الدينيػػػػة التػػػػي عٌبػػػػر عنهػػػػا أكلئػػػػؾ الرحالػػػػة فػػػػي صػػػػكر 

لتسػػػػػميات التػػػػي أطمقكهػػػػا عمػػػػػى القػػػػدس، كالنصػػػػكص التػػػػػي متعػػػػددة، فػػػػي مقػػػػدمتها ا
عالجػػػػػت مكانتهػػػػػا الدينيػػػػػة عنػػػػػد اليهػػػػػكد كالمسػػػػػيحييف، ككانػػػػػت دلػػػػػيبلن كاضػػػػػحان عمػػػػػى 

لػػػػػػػى جانػػػػػػػب الػػػػػػػدكا فع الدينيػػػػػػػة، أهميػػػػػػػة الػػػػػػػدكافع الدينيػػػػػػػة كحػػػػػػػافز لزيػػػػػػػارة القػػػػػػػدس. كال
، فػػػػػالبعض ارتحػػػػػؿ إلػػػػػى القػػػػػدس لدراسػػػػػة حاجػػػػػات الشػػػػػرؽ نممػػػػػس دكافػػػػػع اقتصػػػػػادية

ألكركبيػػػػة مػػػػف جهػػػػة، كلشػػػػراء سػػػػمع الشػػػػرؽ كبيعهػػػػا بعػػػػد العػػػػكدة، أمػػػػبلن مػػػػف السػػػػمع ا
فػػػػي تحقيػػػػؽ الػػػػربح المػػػػادم مػػػػف جهػػػػة أخػػػػرل. كهنػػػػاؾ دكافػػػػع عمميػػػػة شػػػػجعت عمػػػػى 
ف كانػػػػػت كثيقػػػػػة الصػػػػػمة بالػػػػػدكافع الدينيػػػػػة، كتمثمػػػػػت فػػػػػي البحػػػػػث  زيػػػػػارة القػػػػػدس،  كال
فػػػػػػي التسػػػػػػميات الػػػػػػكاردة فػػػػػػي الكتػػػػػػاب المقػػػػػػدس، أك مػػػػػػا ييعػػػػػػرؼ بجغرافيػػػػػػة األرض 

لمقدسػػػػػػة. كتطػػػػػػكر األمػػػػػػر لدراسػػػػػػة الشػػػػػػرؽ تحػػػػػػت بػػػػػػاب االستشػػػػػػراؽ. كقػػػػػػد نممػػػػػػس ا
ف التصػػػػػػػقت بالػػػػػػػدكافع الدينيػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػادية  أحيانػػػػػػػان دكافػػػػػػػع سػػػػػػػياحية ترفيهيػػػػػػػة، كال

 كالعممية.
لقػػػػػػد اختمفػػػػػػت صػػػػػػكرة القػػػػػػدس فػػػػػػي كتابػػػػػػات الرحالػػػػػػة ، مػػػػػػا بػػػػػػيف الصػػػػػػكرة           

كامػػػػػؿ التػػػػػي اخػػػػػتص الحزينػػػػػة، كالصػػػػػكرة المشػػػػػرقة، كذلػػػػػؾ بفعػػػػػؿ مجمكعػػػػػة مػػػػػف الع
بهػػػػا كػػػػؿ رحالػػػػة لكحػػػػدب، كالتػػػػي سػػػػاهمت فػػػػي بمػػػػكرة الصػػػػكرة النهائيػػػػة لمقػػػػدس لديػػػػ . 
فتػػػػػػارة كػػػػػػاف لمكاقػػػػػػع السياسػػػػػػي كاالجتمػػػػػػاعي كاالقتصػػػػػػادم كالثقػػػػػػافي كاألمنػػػػػػي دكرب 
فػػػػػػي بمػػػػػػكرة صػػػػػػكرة القػػػػػػدس، كتػػػػػػارة أخػػػػػػرل ، كػػػػػػاف لمصػػػػػػكرة األسػػػػػػطكرية المتبمػػػػػػكرة 

صػػػػػػكرة القػػػػػدس فػػػػػػي أذهػػػػػػاف  بتػػػػػإثير نصػػػػػػكص الكتػػػػػاب المقػػػػػػدس دكرهػػػػػا فػػػػػػي رسػػػػػـ
 الرحالة.
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Abstract 

Jerusalem got the attention of a large number of Western 

travelers for several motives. Religious motivations were in the 

front، and were expressed in several images ،such as the names 

which the travelers gave to Jerusalem، and the texts which showed  

its religious significance among Jews and Christians. In addition to 

religious motives، We saw economic motives. many travelers went  

to Jerusalem to study it's needs from  European goods ،and to buy 

Eastern goods، in order to achieve material gains. There  was also 

scientific motives، but  they were closely connected to religious 

motives، which appeared in the form of researches in the 

designations contained in the Bible، or what is known as the 

geography of the Holy Land . In many cases we saw also 

recreational motives .The images of Jerusalem were varied in the 

writings of the western travelers between the gloomy picture and 

bright images of the impact of a range of factors singled out by 

each traveler alone. and it contributed to the development of the 

final image of Jerusalem. Sometimes  there  was a role for the 

political، social، economical، and cultural conditions in shaping the 

image of Jerusalem .  In other times، it was the image of the 

legendary amorphous impact of the role of biblical texts to draw a 

picture of Jerusalem in the minds of travelers.                                                                         
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 المقدمة:
ييعػػػػػػد أدب الػػػػػػرحبلت مػػػػػػف العمػػػػػػكـ المسػػػػػػاعدة لدراسػػػػػػة التػػػػػػاريي كالجغرافيػػػػػػة         

كاالقتصػػػػػػاد ككثيػػػػػػر مػػػػػػف العمػػػػػػكـ األخػػػػػػرل، كذلػػػػػػؾ لمػػػػػػا ييٍمقيػػػػػػ  مػػػػػػف أضػػػػػػكاء عمػػػػػػى 
لمختمػػػػػػػػػػػؼ  الحيػػػػػػػػػػػاة االجتماعيػػػػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػػػػادية كالسياسػػػػػػػػػػػية كالدينيػػػػػػػػػػػة كالثقافيػػػػػػػػػػػة

 .(1)المناطؽ التي يقـك الرحالة بزيارتها
كجػػػػاءت هػػػػذب الدراسػػػػة لتبحػػػػث فػػػػي دكافػػػػع رحػػػػبلت الرحالػػػػة الغػػػػربييف إلػػػػى        

كهػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػة متكاضػػػػػػػػعة، ال تغطػػػػػػػػي  القػػػػػػػػدس كصػػػػػػػػكرة القػػػػػػػػدس فػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػاتهـ.
الرحالػػػػػػة الػػػػػػذيف زاركا مدينػػػػػػة القػػػػػػدس كافػػػػػػة، بػػػػػػؿ ترٌكػػػػػػز عمػػػػػػى عػػػػػػدد محػػػػػػدكد ممػػػػػػف 

 الممتدة مف القرف الثاني عشر إلى القرف العشريف.زاركها خبلؿ الفترة 
تكمػػػػػػػػف أهميػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة فػػػػػػػػي استكشػػػػػػػػافها لمػػػػػػػػدكافع الحقيقيػػػػػػػػة كراء زيػػػػػػػػارة        

الرحالػػػػػػػػة الغػػػػػػػػربييف لمدينػػػػػػػػة القػػػػػػػػدس، كصكرتها)مشػػػػػػػػهدها( فػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػاتهـ بتػػػػػػػػإثير 
 اعتبارات عدب، في مقدمتها االعتبارات الدينية. 

عػػػػػف مجمكعػػػػػة مػػػػػف التسػػػػػاؤالت، منهػػػػػا: مػػػػػا  هػػػػػدفت الدراسػػػػػة إلػػػػػى اإلجابػػػػػة      
هػػػػػؿ كجػػػػػدت دكافػػػػػع  هػػػػػي دكافػػػػػع  ارتحػػػػػاؿ الرحالػػػػػة الغػػػػػربييف إلػػػػػى مدينػػػػػة القػػػػػدسم

دينيػػػػػػة كقفػػػػػػت كراء زيػػػػػػارة  الرحالػػػػػػة الغػػػػػػربييف لمدينػػػػػػة القػػػػػػدسم هػػػػػػؿ كػػػػػػاف هنالػػػػػػؾ 
هػػػػػػؿ كػػػػػػاف هنالػػػػػػؾ دكافػػػػػػع تٌخػػػػػػص  دكافػػػػػػع تٌخػػػػػػص الرحالػػػػػػة المسػػػػػػيحييف لكحػػػػػػدهـم

ر الرحالػػػػػػة المسػػػػػػيحيكف كاليهػػػػػػكد عػػػػػػف هػػػػػػذب كيػػػػػػؼ عٌبػػػػػػ الرحالػػػػػػة اليهػػػػػػكد لكحػػػػػػدهـم
هػػػػػؿ كانػػػػػت تٍسػػػػػميات القػػػػػدس الػػػػػكاردة فػػػػػي كتابػػػػػات الرحالػػػػػة مؤشػػػػػران عمػػػػػى  الػػػػػدكافعم

هػػػػػػػػؿ كجػػػػػػػػدت دكافػػػػػػػػع اقتصػػػػػػػػادية كراء زيػػػػػػػػارة الرحالػػػػػػػػة  الػػػػػػػػدكافع الدينيػػػػػػػػة لمرحمػػػػػػػػةم
الغػػػػربييف لمدينػػػػة القػػػػدسم هػػػػؿ كجػػػػدت دكافػػػػع عمميػػػػة كراء زيػػػػارة الرحالػػػػة الغػػػػربييف 

ؿ كجػػػػػػػدت دكافػػػػػػػع سػػػػػػػياحية) تركيحيػػػػػػػة( كراء زيػػػػػػػارة الرحالػػػػػػػة لمدينػػػػػػػة القػػػػػػػدسم هػػػػػػػ

                                                 

كصؼ األرض المقدسة في فمسطيف لمحاج دانياؿ ( 2003البيشاكم، سعيد، أبك هدب ، داكد.) (1)
، كسيشار إلي ، البيشاكم، كأبك 21ص  ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف،1(.طـ1107-ـ1106الراىب)

 هدبة، كصؼ األراضي المقدسة
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هػػػػػؿ  الغػػػػػربييف لمدينػػػػػة القػػػػػدسم كيػػػػػؼ قػػػػػدَّـ الرحالػػػػػة صػػػػػكرة القػػػػػدس فػػػػػي كتابػػػػػاتهـم
هػػػػػؿ كانػػػػػت صػػػػػكرة القػػػػػدس فػػػػػي  كانػػػػػت صػػػػػكرة القػػػػػدس لػػػػػديهـ كاقعيػػػػػة أـ خياليػػػػػةم

كتابػػػػػاتهـ حزينػػػػػة أـ مشػػػػػرقةم هػػػػػؿ ارتبطػػػػػت صػػػػػكرة القػػػػػدس الحزينػػػػػة فػػػػػي كتابػػػػػات 
المدينػػػػة فػػػػي أيػػػػدم المسػػػػمميف، كأفػػػػكؿ نجػػػػـ الغػػػػرب عنهػػػػا، أـ أنهػػػػا  الرحالػػػػة بكقػػػػكع

نتػػػػػاج الكاقػػػػػع الػػػػػذم كانػػػػػت تعيشػػػػػ  المدينػػػػػة عمػػػػػى الصػػػػػعيد السياسػػػػػي كاالجتمػػػػػاعي 
كاالقتصػػػػادم كالثقػػػػافيم لمػػػػاذا كانػػػػت صػػػػكرة القػػػػدس مٍشػػػػرقة عنػػػػد بعػػػػض الرحالػػػػةم 
مػػػػا تفسػػػػير ذلػػػػؾم هػػػػؿ نسػػػػتطيع مػػػػف خػػػػبلؿ الصػػػػكرة التػػػػي قػػػػدمها الرحالػػػػة لمدينػػػػة 

لقػػػػػدس أف نيػػػػػٍدرؾ مػػػػػكقفهـ مػػػػػف اإلسػػػػػبلـ كالمسػػػػػمميف، كفهػػػػػـ طبيعػػػػػة العبلقػػػػػة بػػػػػيف ا
 الغرب كالشرؽم 

ٌصػػػػػػػػػص المبحػػػػػػػػػث األكؿ لتحميػػػػػػػػػؿ        ضػػػػػػػػػمت الدراسػػػػػػػػػة ثبلثػػػػػػػػػة مباحػػػػػػػػػث، خي
كتػػػػػػـ فيػػػػػػ  التطػػػػػػرؽ إلػػػػػػى الػػػػػػدكافع  دكافػػػػػػع ارتحػػػػػػاؿ الرحالػػػػػػة الغػػػػػػربييف إلػػػػػػى القػػػػػػدس،

لمبحػػػػػػػػث الثػػػػػػػػاني عمػػػػػػػػى الدينيػػػػػػػػة، كاالقتصػػػػػػػػادية، كالعمميػػػػػػػػة، كالسػػػػػػػػياحية. كركػػػػػػػػز ا
كتػػػػػـ اسػػػػػتعراض  اسػػػػػتعراض صػػػػػكرة القػػػػػدس القاتمػػػػػة فػػػػػي كتابػػػػػات بعػػػػػض الرحالػػػػػة،

مبػػػػػػػػررات تقػػػػػػػػديـ هػػػػػػػػذب الصػػػػػػػػكرة. كاسػػػػػػػػتعرض المبحػػػػػػػػث الثالػػػػػػػػث صػػػػػػػػكرة القػػػػػػػػدس 
المشػػػػرقة فػػػػي كتابػػػػات عػػػػدد مػػػػف الرحالػػػػة، كتػػػػـ التطػػػػرؽ إلػػػػى مبػػػػررات تقػػػػديـ هػػػػػذب 

 الصكرة.
حػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف كصػػػػػػػػػفية، اسػػػػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػػػػة جميػػػػػػػػػع منػػػػػػػػػاهي البحػػػػػػػػػث المتا       

 كتحميمية، كمقارنة في سبيؿ تحقيؽ أهدافها.     
  أكالن: دكافد ارتحاؿ الرحالة الغربييف إلى القدس.

اسػػػػػػػػتقطبت القػػػػػػػػدس اهتمػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػدد كبيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف الرحالػػػػػػػػة الغػػػػػػػػربييف مػػػػػػػػف   
جنسػػػػػػيات كمػػػػػػذاهب مختمفػػػػػػة، كعنػػػػػػدما نقػػػػػػكؿ مػػػػػػف جنسػػػػػػيات، نحػػػػػػٌددها فػػػػػػي هػػػػػػذب 

النجميزيػػػػػػػػػػػػة، كاالسػػػػػػػػػػػكتمندية ،كااليرلنديػػػػػػػػػػػػة، الدراسػػػػػػػػػػػة باالسػػػػػػػػػػػػبانية، كالفرنسػػػػػػػػػػػية، كا
كاألمريكيػػػػػػػػة، كالسكيسػػػػػػػػرية. كاقصػػػػػػػػد بالمػػػػػػػػذاهب المختمفػػػػػػػػة، المسػػػػػػػػيحية بمػػػػػػػػذاهبها 
كفرقهػػػػػػػػا المختمفػػػػػػػػػة، مػػػػػػػػف كاثكليػػػػػػػػػؾ، كأرثػػػػػػػػكذكس، كبركتسػػػػػػػػػتانت بشػػػػػػػػكؿ رئػػػػػػػػػيس، 
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كمػػػػػػػػػا  .(2)إضػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػى رحالػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػيحييف مػػػػػػػػػف جماعػػػػػػػػػات منشػػػػػػػػػقة أك ثانكيػػػػػػػػػة
 مف بمداف عدة. (3)يهكداستقطبت اهتماـ عدد مف الرحالة ال

ككانػػػػػت  لقػػػػػد تعػػػػػددت دكافػػػػػع زيػػػػػارة الرحالػػػػػة الغػػػػػربييف إلػػػػػى مدينػػػػػة القػػػػػدس.       
)الػػػػػػػدكافع الدينيػػػػػػػة( فػػػػػػػي مقػػػػػػػدمتها ، كتمثمػػػػػػػت بالرغبػػػػػػػة بػػػػػػػالحي، كزيػػػػػػػارة األمػػػػػػػاكف 

كتتبػػػػع  ،(5)عميػػػػ  السػػػػبلـ (4)كالمكاقػػػػع الدينيػػػػة التػػػػي ارتبطػػػػت بسػػػػيرة  السػػػػيد المسػػػػيح
ضػػػػػاع المسػػػػػيحييف كاليهػػػػػكد بعػػػػػد أف خضػػػػػعكا لحٍكػػػػػـ كالكقػػػػػكؼ عمػػػػػى أك  ،(6)خطػػػػػاب
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كتىحػػػػػيُّف نهايػػػػػة الزمػػػػػاف فػػػػػي القػػػػػدس، كتحقيػػػػػؽ مصػػػػػير دينػػػػػي يجػػػػػرم  ،(7)المسػػػػػمميف
كفػػػػػي هػػػػػذا المجػػػػػاؿ نستشػػػػػهد بمػػػػػا  .(8)فهمػػػػػ  بكصػػػػػف  عبػػػػػكران كاغترابػػػػػان عػػػػػف العػػػػػالـ

 (9)(Thomas Margaretذكرتػػػػػػػػػػػ  الرحالػػػػػػػػػػػة االنجميزيػػػػػػػػػػػة مارجريػػػػػػػػػػػت ثكمػػػػػػػػػػػاس )
عميها)أمريكػػػػاف السػػػػكر(، حيػػػػث يسػػػػكنكف فػػػػي بيػػػػكت  عػػػػف كجػػػػكد جماعػػػػة، أطمقػػػػت

كهػػػػػـ متشػػػػػابهكف، كيعتقػػػػػدكف أف هللا مػػػػػنحهـ شػػػػػرؼ  مرتفعػػػػػة أعمػػػػػى أسػػػػػكار القػػػػػدس،
األسػػػػبقية لرؤيػػػػة المسػػػػيح عنػػػػد مجيئػػػػ . كذكػػػػرت أف مػػػػف بػػػػيف هػػػػؤالء أناسػػػػان مثقفػػػػيف 
لكػػػػنهـ يفتقػػػػركف إلػػػػى التػػػػكازف العقمػػػػي. كمػػػػنهـ امػػػػرأة تيريػػػػد أف تكػػػػكف أكؿ مػػػػف ييقػػػػٌدـ 

مػػػػف الشػػػػام لمسػػػػيد المسػػػػيح عنػػػػد ظهػػػػكرب، كمػػػػنهـ رجػػػػؿ يعػػػػيش هنػػػػا ليسػػػػاعد  كإسػػػػان 
فػػػػي بنػػػػاء المعبػػػػد الجديػػػػد) الهيكػػػػؿ(، كآخػػػػر بقػػػػي يمشػػػػي أربػػػػع سػػػػنكات كهػػػػك يحمػػػػؿ 

مب عمي   .(10)صميبان بحجـ الصميب الذم يقاؿ إف المسيح قد صي
جاجػػػػان( كاجبػػػػان ) رحمػػػػة إلػػػػى القػػػػدس فػػػػي نظػػػػر الكثيػػػػريفككانػػػػت ال       رٌحالػػػػة كحي
ان، كجػػػػػزءنا مػػػػػف إرادة الػػػػػرب، كمػػػػػف شػػػػػإنها، كفقػػػػػان لمػػػػػا ذكػػػػػرب الرحالػػػػػة الفرنسػػػػػي دينيػػػػػ

                                                 

رحمة نيككس " كازانتزاكي" (. 2011/ انظر: عيسى، عبد الخالؽ.)17-16، ص الرحالة األكركبيكفعكض،  (7)
، 1،العدد 13،سمسمة العمـك اإلنسانية،المجمد .مجمة جامعة األزهر بغزةإلى بيت المقدس) دراسة في المضمكف(

 ، كسيشار إلي ، عيسى، رحمة نيككس.138ص
كسائؿ الدعاية الصميبية) صكرة المسمميف في أدب الرحالت األكركبية كالركسية (.2011عبد الرحيـ، رائد.) (8)

العمـك اإلنسانية، المجمد مجمة جامعة األزهر بغزة،سمسمة  إلى األماكف المقدسة في العصكر الكسطى أنمكذجا(.
 ، كسيشار إلي : عبد الرحيـ،كسائؿ الدعاية الصميبية/ انظر:162، ص1، العدد13

Parsons ،Levi.(1830). Memoir of Rev Levi Parsons .Companied by Rev Danial .& 

Morton .A.m، Published  by Cooke  Co& Hartford ،pp.29-37                                        

      Parsons ، Memoir: كسيشار إلي   
(9) )1842-1929 Thomas Margaret  ،كاتب  كشاعرب كفنان  بريطانية ،اسمها الحقيقي مارجريت ككؾ: )

ـ إلى 1867برفقة كالديها إلى استراليا، ثـ انتقمت في العاـ  1852لكنها استبدلت  بمارجريت تكماس.ذهبت في العاـ 
ستكماؿ دراستها، حيث درست في ركما كمف ثـ في األكاديمية الممكية البريطانية، شاركت في رحبلت عدة، أكركبا ال

           Margaret Thomasـ./أنظر:1908منها رحمة في ربكع الشرؽ األكسط في العاـ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thomas 

(10 -  Thomas، Two Years in Palestine& Syria،p.60                                                         

http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thomas
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، "أف تىمػػػػػنح الغفػػػػػراف الكامػػػػػؿ (11)( Constantin Volney)  قسػػػػػطنطيف فػػػػػكلني
عػػػػف الماضػػػػي كالمسػػػػتقبؿ، كتكفٌػػػػر عػػػػف سػػػػفاح القربػػػػى، كالمػػػػكاط، كفيهػػػػا عفػػػػك عػػػػف 

 .(12)إهماؿ الصياـ، كغيرها مف الفرائض الدينية"
) رٌحالػػػػػػػػة  هػػػػػػػػذب الدعايػػػػػػػػة دكر فػػػػػػػػي دفػػػػػػػػع أفػػػػػػػػكاج مػػػػػػػػف المسػػػػػػػػيحييفككػػػػػػػػاف ل      

جػػػػػػاج( لزيػػػػػػارة األمػػػػػػاكف المقدسػػػػػػة فػػػػػػي فمسػػػػػػطيف عامػػػػػػة، كالقػػػػػػدس خاصػػػػػػة كحي
(13). 

ػػػػػػرص هػػػػػػؤالء الرحالػػػػػػة عمػػػػػػى إبػػػػػػراز مكانػػػػػػة القػػػػػػدس الدينيػػػػػػة كحى
فتحػػػػػػدثكا عنهػػػػػػا  ،(14)

بمسػػػػػػػػػميات تٍحمػػػػػػػػػؿ دالالت دينيػػػػػػػػػة) مسػػػػػػػػػيحية ك يهكديػػػػػػػػػة(، كتجػػػػػػػػػاهمكا الػػػػػػػػػدالالت 
كعاصػػػػػػػػػػمة  ،(15)فهػػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػػة المعجػػػػػػػػػػزات ممدينػػػػػػػػػػة إال مػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػدر،اإلسػػػػػػػػػػبلمية ل

عنػػػػػػد الرحالػػػػػػة األمريكػػػػػػي تشػػػػػػارلز  (17)كمدينػػػػػػة المسػػػػػػيح ،كمدينػػػػػػة داكد ،(16)يهػػػػػػكدا

                                                 

(11) Constantin François comte de Volney(1757 1820))  مؤرخ كفيمسكؼ كمستشرؽ فرنسي، كلد
ا بالتار 1820ـ كتكفي عاـ 1757عاـ   يي كالمغات. زار مصر كسكريا. /انظر:    ـ. أظهر اهتمامن

Constantin-François Chassebœuf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin-Fran%C3%A7ois_Chasseb%C5%93uf 

(12) Volney، Constantin François.(1788).Travels through Syria and Egypt، in the 

years  1783، 1784، and 1785: Containing the Present Natural and Political state of  

those Countries، their Productions، Arts، manufactures، and Commerce، with 

Observations on the Manners، Customs، and Government of the Turks and Arabs. 

Translated from the French in two volumes، G.G.J، and J.Robinson London،vol. 2، 

P.311 

 Volney، Travels through Syria and Egypt كسيشار إلي      :   
(13) Parsons ، Memoir، pp.29-37 

  Thomas، Two Years in Syria &Palestine،p.60   

   Volney، Travels through Syria and Egypt vol. 2،pp.308-311  

( مف الصمة بيف المسمميف كالقدس، كقاؿ" ... أما المسمميف فهـ يٌدعكف صمتهـ Filex Bovetقمؿ الرحالة ) (14)
 بها  لصمتهـ بنبراهيـ، لكنهـ نسكا اسمها التي يناديها بها الرجاؿ، كحفظكا فقط المقدسة"./ أنظر:

Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia ،p.126 

(15) Volney، Travels through Syria and Egypt، vol. 2،pp.303-305                                 

يهكدا)مقاطعة(:تستخدـ كممة يهكدا لئلشارة إلى ما يمي: أرض يهكدا: كهي إشارة إلى نصيب قبيمة يهكدا مف  (16)
األرض، كالتي تمتد مف البحر المتكسط إلى الميت، ككاف حدها الشمالي نهر ركبيف جنكبي يافا. كتستخدـ أيضان 

ئلشارة إلى المممكة الجنكبية) يهكدا(، كتضـ أرض يهكدا، كأكثر أرض بنياميف إلى الشماؿ الشرقي، كداف إلى ل
الشماؿ الغربي، كشمعكف إلى الجنكب. كقد أطمقت الكممتاف" يهكدا"  الفارسية، ثـ يكديا الركمانية عمى المقاطعة 

لييكد كالييكدية كالصييكنية) نمكذج تفسيرم ا مكسكعة(. 1999المحيطة بالقدس./المسيرم، عبد الكهاب.) 
 ، كسيشار إلي : المسيرم، مكسكعة اليهكد.116، ص 4، دار الشركؽ، القاهرة، ج1.طجديد(
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عنػػػػػػػػد الرحالػػػػػػػػة الفرنسػػػػػػػػي (20)كصػػػػػػػػهيكف ،(18()19)(Charles Warnerكارنػػػػػػػػر )
، كهػػػػػػي المدينػػػػػػة المقدسػػػػػػة عنػػػػػػد الرحالػػػػػػة (21()22)(Bovet  Felixفمػػػػػػيكس بكفػػػػػػت )

، كمدينػػػػػػػػػة (23()24)(Andrew Thompson) ك ثكمبسػػػػػػػػػكفاالسػػػػػػػػكتمندم أنػػػػػػػػػدر 
كعاصػػػػػمة الجػػػػػنس اليهػػػػػكدم، كعاصػػػػػمة المسػػػػػيح المخمٌػػػػػص عنػػػػػد  الممػػػػػؾ العظػػػػػيـ،

                                                                                                                        

داكد: ثاني ممكؾ العبرانييف. ابف يٌسي أحد المبلكيف في بيت لحـ. عمؿ في ببلط الممؾ شاؤؿ بصفت  سائس  (17)
قتؿ جميات، فثارت غيرة شاؤؿ.كاضطر داكد رغـ ككن  صهر شاؤؿ كمكسيقي .أحرز انتصارات عسكرية بدأت ب

كصديؽ ابن ) يكناثاف( إلى الفرار مف القصر. كفي أعقاب مكت شاؤؿ ، نصبت  قبيمة يهكدا ممكان عميها. كبعد ذلؾ 
سرائيؿ/. عبكدم،   395ص ،معجـبسبعة أعكاـ كنصؼ العاـ، اتفقت القبائؿ اليهكدية عمى تعيين  ممكان عمى يهكدا كال

(18) (1829-1900) Charles Dudley Warner كاتب أمريكي مف كمكاليد ماساتشكستس ، درس الحقكؽ :
ا لممعهد الكطني لمفنكف كاآلداب./أنظر:  في جامعة بنسمفانيا ،كعمؿ محررنا إلحدل الصحؼ كرئيسن

Charles Dudley Warner 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Dudley_Warner                                             

(19 -  Warner، Charles Dudley.(  2002   ) In the Levant، Travels in Palestine، Lebanon 

and Syria. Gorgias Press LLC.U.S.A، P.36 

 Warner، In the Levant كسيشار إلي :   

صهيكف: اسـ عمـ يعني تحديدان جبؿ صهيكف جنكبي غرب القدس، كيحي إلي  اليهكد هاتفيف" رنمكا لمرب  (20)
" .كلكف كممة صهيكف تٌتسع في معناها كرمزها لتشير ليس فقط إلى مدينة القدس ،بؿ هي أيضان الساكف في صهيكف

أـ إسرائيؿ التي سيكلد الشعب اليهكدم مف رحمها. كهكذا نجد الكممة تشير إلى الشعب كاألرض معان لتشمؿ فمسطيف 
ٍمـ اليهكد في العكدة إلى أرض الميع اد، كمف هنا جاء اشتقاؽ كممة صهيكنية/ كمها، فيشكؿ " الحنيف" إلى صهيكف حي

، 4،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، ج1.طمكسكعة السياسة(. 1983الكيالي، عبد الكهاب.)
 ،كسيشار إلي ، الكيالي،  مكسكعة659ص

(21)     (1824-1903 Bovet  Felix ( ،فرنسي درس اآلداب كالقانكف، كمف ثـ تحكؿ إلى عمـ البلهكت :
 أستاذان لؤلدب الفرنسي كأستاذان  لمغة العبرية./  انظر: عمؿ

Bovet Felix 

http://bpun.unine.ch/page.asp?sous_menu1=manuscrits&sous_menu2=bovet                  

22 -  Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia،pp.95-96                                                        

(23) Andrew Thompson(1814-1901) ،اسكتمندم، مف عائمة مسيحية ممتزمة، درس في جامعة جبلسكك :
 كدخؿ سمؾ العمؿ الكنسي في كنيسة أدنبرة ، كشغؿ عدة مناصب كنسية، منها منصب قس./أنظر:

Andrew Thomson 
http://www.newble.co.uk/Thomsonbr/obituary.html                

، 228،عماف، منشكرات دار ابف رشد. ص1. طرحالت في األردف كفمسطيف(. 1987المكسى ، سميماف .) 24))
 ت.المكسى ، رحبل كسيشار إلي ،

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Dudley_Warner
http://bpun.unine.ch/page.asp?sous_menu1=manuscrits&sous_menu2=bovet
http://www.newble.co.uk/Thomsonbr/obituary.html
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كهػػػػػػػػي  .Marry Rogers))(25()26)الرحالػػػػػػػػة االنجميزيػػػػػػػػة مػػػػػػػػارم ركجػػػػػػػػرز 
عاصػػػػػمة الديانػػػػػة المسػػػػػيحية، كأرض اإلنجيػػػػػؿ، كالمدينػػػػػة المعشػػػػػكقة عنػػػػػد الرحالػػػػػػة 

، كهػػػػػػػػي (27()28)(Emerson Andrews)األمريكػػػػػػػػي إميرسػػػػػػػػكف أندرسػػػػػػػػكف 
كعاصػػػػمة  ،Maude Holbach(29))مدينػػػػة الػػػػرب عنػػػػد الرحالػػػػة االنجميػػػػزم)  

الجنسػػػػػػػػيف اليهػػػػػػػػكدم كالمسػػػػػػػػيحي عنػػػػػػػػػد الرحػػػػػػػػالتيف األمػػػػػػػػريكييف ادكارد ركبنسػػػػػػػػػكف  
، كهػػػي Edward Robinson & Eli Smith) )(30()31)كايمػػػي سػػػميث  

                                                 

(25)  Mary Eliza Rogers (1828-1910) انجميزية. تنتمي ألسرة فيها الكثير مف المبدعيف، كعبلقاتها :
متشعبة ككاسعة في المجتمع البريطاني، ارتحمت في  السابعة كالعشريف إلى فمسطيف برفقة أخيها )تكـ( الذم كاف 

تمؼ مناطؽ فمسطيف، كحاكرت مشايي البمد، يعمؿ في السمؾ الدبمكماسي البريطاني في حين  ، كتنقمت في مخ
 كامتمكت، كما كصفت، حكمة الشيكخ./ انظر:                                                                

Mary Eliza Rogers 

http://woodcarverschildren.weebly.com/mary-eliza-rogers1.html                                              

26 -  Rogers، Mary Eliza.( 1865 ).Domestic life in Palestine. Published by Poe& 

Hitchcock، Cincinnati،pp.37-38 

 Rogers، Domestic life in Palestineكسيشار إلي           :                     
 ماساشكستس: أمريكي، كلد في إحدل المقاطعات التابعة لكالية )Emerson Andrewsـ1806-1884) (27)

األمريكية، ألبكيف مف أصكؿ انجميزية، عرؼ عنها التزامهما الشديد بالديف المسيحي. كلـ يكف اميرسكف في شباب  
ر حيات  لخدمة المسيح كالمسيحية، كاعتقد أن  جزءن مف مممكة لكن  سرعاف ما تحكؿ باتجاب الديف، كسخ متدينان،

 السماء أك مممكة المسيح. كسيطر هذا الشعكر عمي  طيمة حيات / أنظر:
:Autobiography of Emerson Andrews   

 http://www.revival-library.org/catalogues/1830ff/andrewse.html                              

28 -  Andrews ، Emerson.(1872 ) . Travels in Bible lands : Italy، Egypt، Greece، Asia 

Minor، Syria، and Palestine. Published by James H. Earle. Boston. pp.97-102.pp.112-

113                                                                                           

Andrews، Travels in Bible lands                  :         وسيشارإليه 

(29)  Holbach، Maude M.(1912). Bible Ways in Bible Lands; an                     

Impression of  Palestine.  Kegan Paul، Trench، Trübner، london،pp19-20 

    Holbach. Bible ways in Bible lands كسيشار إلي   :
(30) (   1794 - 1863   )    Edward Robinson  أمريكي ،عالـ بالكتاب المقدس .عيرؼ بإب الجغرافيا

Edward Robinsonالتكراتية/أنظر:

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Robinson_%28scholar%29                                             
((31  (   1794 - 1863   )    Edward Robinson  أمريكي ،عالـ بالكتاب المقدس .عيرؼ بإب الجغرافيا

 التكراتية/أنظر:
Edward Robinson 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Robinson_%28scholar%29                                            

http://woodcarverschildren.weebly.com/mary-eliza-rogers1.html
http://www.revival-library.org/catalogues/1830ff/andrewse.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Robinson_%28scholar%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Robinson_%28scholar%29
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تكمػػػػػػػػػاس جػػػػػػػػػكليفي عنػػػػػػػػػد الرحالػػػػػػػػػة االنجميػػػػػػػػػزم  (32)المدينػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػيحية، كسػػػػػػػػػالـ
(Thomas Joliffe)(33)عنػػػػػػػػد الرحالػػػػػػػػة االنجميػػػػػػػػزم هنػػػػػػػػرم (34)، كأكرشػػػػػػػػميـ

، كاألرض المكعػػػػػػػػػكدة عنػػػػػػػػػد الرحالػػػػػػػػػة (35)(Henry Tristramتريسػػػػػػػػػتراـ )
، ،كأرض (36()37)(WilliamThomsonاألمريكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ثكمبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف)

                                                 

اكرسالـ(. كيفسر سالـ: اسـ أطمؽ عمى القدس قبؿ مجيء العبرانييف، ككاف ممكي صادؽ ممكان عمى ) (32)
ـ( فيقكؿ أف اسمها 100-37سالـ عمى أنها مدينة اإلل  سالـ. أما يكسيفيكس) -البركفسكر غكردكف سايس أكر

األقدـ هك سكليما) كليس سالـ(. كيرل البعض أف سالـ كاف إلهان ساميان لمشمس اتخذ اسم  مف 
، دار الثقافة 2.طي أقاليـ المغة كاألسطكرةجكلة ف(.1999( االالهة اإليجية./ الشكؾ، عمي.)Salmoneسالمكن )

مكسكعة الييكد ، كسيشار إلي ، الشكؾ، جكلة في أقاليـ المغة/ انظر: المسيرم، 53كالنشر، دمشؽ ، ص 
 .123،ص5،جكالييكدية

33 -  Joliffe، Thomas.(Editor).(1819).Letters From Palestine. (Letters  From Palestine، 

Descriptive of a Tour Through Galilee and Judea; With Some Account of the Dead 

Sea، and of the Present State of Jerusalem). Presented for James Black، 

London،pp.53-54 ،p58                                               

  Joliffe، Letters From Palestine كسيشار إلي     :
رشميـ، أك يركشبليـ، كردت هذب الصيغة في العهد القديـ أكثر مف ستمائة كثمانيف مرة. كهي كممة مشتقة أك  (34)

)منذ القرف التاسع عشر قبؿ الميبلد( مف الكممة الكنعانية اليبكسة" يركشاليـ" مف مقطع "يارا" بمعنى " يؤسس" أك " 
ـ"أك "شمـ" كهك اإلل  السامي لمسبلـ./ المسيرم، أكر" بمعنى "مكضع"أك "مدينة"، كمقطع " شكلمانك" أك "شال

/ 154، صمعجـ./ انظر: عبكدم، 129، ص 3، جمكسكعة /الكيالي، 123،ص5،جمكسكعة الييكد كالييكدية
، مؤسسة إحياء التراث كالبحكث  2.طمف آثارنا العربية كاإلسالمية في بيت المقدس(. 2010يكسؼ، حمد.)

 شار إلي : يكسؼ، مف آثارنا .،كسي57،ص49اإلسبلمية ، القدس، ص
(35) 1822-196)) :Tristram، Henry Baker رجؿ ديف ،كباحث في الكتاب المقدس، كرحالة انجميزم. كلد

 ـ./ انظر :   1906ـ، كتكفي عاـ 1822عاـ
Henry Baker Tristram 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Baker_Tristram                                                                   
(36) (1806-1894):William McClure Thomson درس في المدرسة البلهكتية فيرجؿ ديف أمريكي. 

 / أنظر:جامعة برينستكف. أيرسؿ مبشرنا إلى سكرية كفمسطيف .
William McClure Thomson                                                                           

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=William+McClu

re+Thomson                                                                            

Thomson،  The Land and the Book     ، p.375  

(37) Ibid                                                                                                                               

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Baker_Tristram
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=William+McClure+Thomson
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=William+McClure+Thomson
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 عنػػػػػػػػػد القنصػػػػػػػػػؿ كالرحالػػػػػػػػػة البريطػػػػػػػػػاني فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػدس جػػػػػػػػػيمس فػػػػػػػػػف ،(38)بنيػػػػػػػػػاميف
(James Finn ((39()40)،  كعاصػػػػػػػػمة الجػػػػػػػػنس اليهػػػػػػػػكدم عنػػػػػػػػد الرحالػػػػػػػػة

 (41)( H.W.Dunningاألمريكي ق .ك دنني) 
كأسػػػػػػهبت كتابػػػػػػػات الرحالػػػػػػػة الغػػػػػػػربييف فػػػػػػي إبػػػػػػػراز فضػػػػػػػؿ القػػػػػػػدس كمكانتهػػػػػػػا       

الدينيػػػػػػػػة عنػػػػػػػػد اليهػػػػػػػػكد كالمسػػػػػػػػيحييف، فػػػػػػػػاليهكد المشػػػػػػػػتتكف فػػػػػػػػي أصػػػػػػػػقاع األرض 
نػػػػكف لرؤيػػػػة إرثهػػػػـ يكٌجهػػػػكف عقػػػػكلهـ كقمػػػػكبهـ، ليػػػػؿ نهػػػػار، نحػػػػك القػػػػدس، كهػػػػـ يحز 

كهػػػػػػػػػي، بنظػػػػػػػػػر الرحالػػػػػػػػػة "العاصػػػػػػػػػمة الحقيقيػػػػػػػػػة  ،(42)يقػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي قبضػػػػػػػػػة الغربػػػػػػػػػاء
 كفضػػػػػػػؿ اليهػػػػػػػكد عميهػػػػػػػا كبيػػػػػػػر، فقػػػػػػػد شػػػػػػػيد سػػػػػػػميماف البيػػػػػػػكت، ،(43)لئلسػػػػػػػرائيمييف"

                                                 

بنياميف: اسـ عبرم معناب " ابف يدم اليمنى". كهك اسـ ابف ليعقكب مف راحيؿ. كقد أطمؽ هذا االسـ عمى  (38)
إحدل القبائؿ العبرانية التي استقرت في جنكب فمسطيف، ككاف أفرادها مشهكريف بشدة بإسهـ كقكة بنيتهـ، كاف منهـ 

القدس كبيت ايؿ داخؿ حدكدهـ. كقد جاء في سفر القضاة أف القبائؿ تحالفت  أكؿ ممكؾ العبرانييف. ككانت مدينة
ذات مرة ضدهـ ككادت تفنيهـ عف آخرهـ، كقد انضمت قبيمة بنياميف إلى يهكدا حيف انفؾ اتحاد القبائؿ داخؿ 

 241ص ،معجـ/ انظر: عبكدم، 143، ص 4،جمكسكعة الييكد كالييكديةالمممكة العبرانية المتحدة./المسيرم، 
39 --James Finn   (كصمها في العاـ 1863-1846: القنصؿ البريطاني في القدس في الفترة ما بيف.)ـ

ـ برفقة زكجت  إليزابيث آف فف. كاف فف مسيحيان  ممتزمان بخدمة ديانت ، ككاف عضكان في الجمعية االنجميزية 1845
 لنشر المسيحية بيف اليهكد/ أنظر:

James Finn                                                                                                       

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Finn                                                                                                

40  -  Finn ، James،( 1867). Byeways in Palestine. James  &CO                    
London.pp.200-201                                                                                            

    Finn، Byeways in Palestineكسيشار إلي  :    
41  -  H.W.Dunning.(1907). To-day in Palestine .James .Pott &Company. New 
York.p19 

  Dunning. To-day in Palestine    كسيشار إلي :
42 -  Ibid                                                                            

الكنعانييف، بدليؿ تمكنهـ مف العيش في كنعاف كعدـ كجكد باحثكف يقكلكف إف اإلسرائيمييف أبناء عمكمة  43))
كآخركف يقكلكف  غضاضة بعبادة آلهة كنعاف كالتحدث بمغتهـ. كيقكؿ آخركف إنهـ مصريكف ، كأف مكسى مصرم.

إنهـ جنكد مصريكف جاءكا إلقرار األمف كالقضاء عمى العصاة كالمتمرديف عمى الفرعكف، كهذب أرجح نظرية حتى 
، كسيشار 47، األهمية لمطباعة كالنشر، عماف، ص 1.طأكىاـ التاريخ الييكدم(. 1998عد، جكدت.) اآلف./الس

 .78،ص معجـإلي ، السعد، أكهاـ/ انظر: عبكدم، 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Finn
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كعبلقػػػػػػػػة اليهػػػػػػػػكد )بالقػػػػػػػػدس( ال  ،(44)كأكجػػػػػػػػد الحػػػػػػػػدائؽ، كالبسػػػػػػػػاتيف، كأقػػػػػػػػاـ البػػػػػػػػرؾ
قػػػػػػػدكف ببعػػػػػػػػث تقتصػػػػػػػر عمػػػػػػػػى الماضػػػػػػػي ،بػػػػػػػػؿ تمتػػػػػػػد إلػػػػػػػػى المسػػػػػػػتقبؿ، حيػػػػػػػػث يعت

،"أمػػػػػػػػا الػػػػػػػػذيف دفنػػػػػػػػكا فػػػػػػػػي (46()45)األمػػػػػػػػكات) يػػػػػػػػـك القيامػػػػػػػػة( فػػػػػػػػي كادم يهكشػػػػػػػػفاط
منػػػػػػػاطؽ بعيػػػػػػػدة ، فسػػػػػػػتككف رحمػػػػػػػتهـ شػػػػػػػاقة، كسػػػػػػػيزحفكف تحػػػػػػػت األرض، كفئػػػػػػػراف 

مد، في رحمة شاقة حتى يصمكا إلى هذا الكادم المقدس"  .(47)الخي
 كركػػػػػػز الرحالػػػػػػة عمػػػػػػى مكانػػػػػػة القػػػػػػدس عنػػػػػػد المسػػػػػػيحييف. كأكػػػػػػد ق. ك دنػػػػػػني     

(H.W.Dunning كهنػػػػػػػػػػػػرم منػػػػػػػػػػػػدرؿ ،) (Maundrell  Henry)(48 كمػػػػػػػػػػػػػكدم )
(  Bovet  Filex(، كفمػػػػػػػػػػيكس بكفػػػػػػػػػػت )Maude Holbachهكلبػػػػػػػػػػاخ) 

(، كجػػػػػػػػػػػػػػػكدريي ،(Emerson Andrewsكايمرسػػػػػػػػػػػػػػػكف انػػػػػػػػػػػػػػػدركس 
( عمػػػػى قدسػػػػية المدينػػػػة كاالرتبػػػػاط العضػػػػكم الكثيػػػػؽ  Goodrich Freerفريػػػػر)

ش المسػػػػػػيح كعذاباتػػػػػػ . كعمػػػػػػى فهػػػػػػي مكػػػػػػاف عػػػػػػي بينهػػػػػػا، كبػػػػػػيف المسػػػػػػيح كديانتػػػػػػ .
ليهػػػػػػػا تتجػػػػػػػ  أفئػػػػػػػدة المسػػػػػػػيحييف. ػػػػػػػؿ السػػػػػػػيد المسػػػػػػػيح ، كال كهػػػػػػػي  جبالهػػػػػػػا كقػػػػػػػؼ رسي

ليسػػػػػػػػت كبػػػػػػػػاقي المػػػػػػػػدف ، كال تتسػػػػػػػػاكل مػػػػػػػػع غيرهػػػػػػػػا مػػػػػػػػف المػػػػػػػػدف فػػػػػػػػي المكانػػػػػػػػة 

                                                 
44 -  The Religious Tract Society(Great Britain).(1863)، Pictorial journey through the 

Holy Land، or، Scenes in Palestine، London، p.41،p.56 p.71                                                              

 The Religious Tract Society ،Pictorial journeyكسيشار إلي   : 
كادم يهكشفاط: يقع شرؽ القدس بيف جبؿ الزيتكف شرقان، كجبؿ صهيكف غربان، كخبلؿ العصكر الكسطى  (45)

ماء متعددة مثؿ كادم جهنـ أك كادم مريـ، أك كادم النار أك كادم سمكاف./ عكض، أطمؽ عمي  المؤرخكف أس
/ كيهكشفاط في األصؿ، هك رابع ممكؾ يهكذا ابف أسا، اشتهر بتقكاب، كأعاد عبادة 65، ص الرحالة األكركبيكف

راـ ممؾ إسرائيؿ ، يهكب، كشيد العديد مف الحصكف، كأنشإ مستكدعات لمقمح، كانتصر عمى المؤابييف بمساعدة يهك 
 928، صمعجـ كصد هجكمان قاـ ب  العمكريكف كحمفائهـ اآلدميكف/ انظر، عبكدم، 

46 - Goodrich-Freer، A.( 1913). Things seen in  Palestine. Seely  serves &Co 

.Limited،pp.37-39                                                                                                                          

  Goodrich ،Things  seen in   Palestineكسيشار إلي   : 
47  The Religious Tract Society، Pictorial journey،P.66                                            

(48 )(1665–1701) Maundrell Henry  ـ. أكاديمي انجميزم ذك خمفية 1701عاـ ـ كتكفي 1665:كلد عاـ
 :     انظر./ دينية. تىنٌقؿ بيف حمب كالقدس ككصؼ األماكف الكاردة في الكتاب المقدس

Henry Maundrell                              

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Maundre                                                                 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Maundre
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ألف الػػػػػرب هػػػػػك الػػػػػذم اختػػػػػار مكػػػػػاف القػػػػػدس، كخصػػػػػها بمجػػػػػد متػػػػػإلؽ،  كالقدسػػػػػية،
ػػػػب بػػػػ  البشػػػػر ،فػػػػي كسػػػػمك مػػػػادم كأخبلقػػػػي كركحػػػػي. كهػػػػي المكػػػػاف الػػػػذم سييحا سى

 .(49)اآلخرة، بحضكر المسيح
لػػػػػػػػى جانػػػػػػػػب الػػػػػػػػدكافع الدينيػػػػػػػػة لمرحمػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى القػػػػػػػػدس، نٍستشػػػػػػػػؼ دكافػػػػػػػػع         كال

كتظهػػػػػر هػػػػػذب الػػػػػدكافع عنػػػػػد الرحالػػػػػة اليهػػػػػكد أكثػػػػػر مػػػػػف غيػػػػػرهـ، فقػػػػػد  اقتصػػػػػادية.
رافقػػػػػػػػػتهـ رغبػػػػػػػػػة قكيػػػػػػػػػة لمعرفػػػػػػػػػة حٍجػػػػػػػػػـ األسػػػػػػػػػكاؽ التجاريػػػػػػػػػة، كقػػػػػػػػػدرات المنطقػػػػػػػػػة 

كفػػػػي هػػػػذا  .(50)ح أسػػػػكاؽ جديػػػػدة يرتادهػػػػا التجػػػػار اليهػػػػكداالسػػػػتهبلكية مػػػػف أجػػػػؿ فػػػػت
ػػػص بالػػػذكر الرحالػػػة  Benjamin ofاالسػػػباني بنيػػػاميف الطميطمػػػي) المجػػػاؿ نخي

Tudela )(51)  ف الػػػػػذم ركػػػػػز كثيػػػػػران عمػػػػػى السػػػػػمع كفػػػػػي مقػػػػػدمتها تجػػػػػارة الجمػػػػػكد، كال
 .(52)كاف قد ادعى أف هدف  مف الرحمة التعرُّؼ عمى أكضاع اليهكد

أف كثيػػػػػران ممػػػػػف ذهبػػػػػكا إلػػػػػى القػػػػػدس مػػػػػف الرحالػػػػػة المسػػػػػيحييف كػػػػػانكا كييػػػػػٍذكر        
تجػػػػاران كعػػػػادكا كمعهػػػػـ العديػػػػد مػػػػف المقتنيػػػػات كالسػػػػمع التجاريػػػػة ،بهػػػػدؼ بيعهػػػػا فػػػػي 
ببلدهػػػػػـ كتحقيػػػػػؽ الػػػػػربح، مثػػػػػؿ) الصػػػػػابكف ،كالمسػػػػػابح ،كالصػػػػػمباف كنمػػػػػاذج القبػػػػػر 

خشػػػػػػب  المقػػػػػػٌدس الخشػػػػػػبية، كالحجػػػػػػارة الكريمػػػػػػة، كالعمػػػػػػب الخشػػػػػػبية المصػػػػػػٌنعة مػػػػػػف

                                                 
49 -  Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia ،p.111،pp.136-139                                    

 Dunning. To-Day in Palestine،p.19 

Maundrell، Henry. (1823).  A Journey from Aleppo to Jerusalem، at      Easter، A.D. 

1697، Printed for c. &J. Rivington، London، p. 83 p.91            

 Maundrell، A Journey from Aleppo to Jerusalem       Holbach. Bible ways :وسيشارإليه

in Bible lands. pp.19-20                                                               

Andrews، Travels in Bible lands ، p. 97،pp.112-113                                            

Freer. Things seen in  Palestine ، P.37-39                      

 159، صالرحالة األكركبيكفأنظر بهذا الشإف، عكض،  (50)
((51 --Benjamin of Tudela Hebrew: מִּּטּוֶדָלה בְִּנָימִּין ، pronounced [binjamin mitudela]  :

 ـ./أنظر:1165مف القركف الكسطى. زار أكركبا كأسيا كأفريقيا، كبدأ رحمت  مف اسبانيا عاـ  رحالة يهكدم
Benjamin of Tudela 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_of_Tudela                                                             

52 -  Benjamin of Tudela.(1840). The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela،. 

Translated and edited by A. Asher .A Asher Company & co. London،vol.1، pp.68-72 

   Benjamin of Tudela، The Itinerary of Rabbi Benjaminكسيشار إلي :  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_Hebrew
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_of_Tudela
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الزيتػػػػػػػػػكف، كأعمػػػػػػػػػاؿ الخياطػػػػػػػػػة، كالتطريػػػػػػػػػز، كالمصػػػػػػػػػنكعات الفضػػػػػػػػػية كالنحاسػػػػػػػػػية، 
 .(53)كقاركرات العنبر، كالرسكمات، كغيرها(

كثمػػػػػة دافػػػػػع عممػػػػػي نممسػػػػػ  عنػػػػػد بعػػػػػض الرحالػػػػػة، كيتمثٌػػػػػؿ باالهتمػػػػػاـ بدراسػػػػػة      
كالتعػػػػػػػػرؼ عػػػػػػػػف قػػػػػػػػرب عمػػػػػػػػى العػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػبلمي  ،(54)جغرافيػػػػػػػػة األرض المقدسػػػػػػػػة

.كقػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػكف الػػػػػػػػػدافع (57()56)أك مػػػػػػػػػا يٍعػػػػػػػػػرؼ باالستشػػػػػػػػػراؽ (55)كأماكنػػػػػػػػػ  المقدسػػػػػػػػػة
لمرحمػػػػػة تركيحيػػػػػان) سػػػػػياحيان(، كيتمثٌػػػػػؿ باسػػػػػتجبلء سػػػػػٍحر الشػػػػػرؽ، كمشػػػػػاهدة معالمػػػػػ  

 .(58)بكصف  عالمان غريبان عف أعييف األكركبييف

                                                 
53 -  Robinson & Smith، Biblical researches in Palestine،vol.1 P. 428  

     229-228،صرحالتالموسى،

Volney، Travels through Syria and Egypt،pp.305-307  

Thomas، Two Years in Palestine& Syria.pp.70-71  

    17-16،صالرحالة األكركبيكفعكض، 
54 -  Irby  ، Charles.& Mangles، James،(1868). Travels in Egypt and Nubia، Syria and 

the Holly Land   ،  a Journey round the dead sea، and through the country east of 

Jordan. London ،John Murray ، Albemarle Street،p.100 

 Irby  & Mangles، Travels:   كسيشار إلي 
Thomas، Two Years in Palestine& Syria.pp.80-81 

Freer، Things  seen in   Palestine،P.30                                                 

Andrews، Travels in Bible lands،P.98 

Holbach. Bible ways in Bible lands ،pp.19-20 

Dunning، To-day in Palestine،p.43                                                                                    
 163-162، ص كسائؿ الدعاية الصميبية عبد الرحيـ، 55))
 المرجع نفس  56))
بدأ االستشراؽ بدراسة المغة العربية كاإلسبلـ،كانتهى بعد التكسع االستعمارم الغربي في الشرؽ إلى دراسة  57))

ف كانت العناية باإلسبلـ كاآلداب العربية كالحضارة اإلسبلمية  الشرؽ كحضارات  كجغرافيت  كتقاليدب كأشهر لغات ، كال
االستشراؽ كالمستشرقكف) ماليـ كما (. 1420هي أهـ  ما يعني ب  المستشرقكف./  أنظر: السباعي، مصطفى) 

 ، كسيشار إلي : السباعي، االستشراؽ.20-19،دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع، بيركت ،ص1.طعمييـ(
58 - Robinson & Smith، Biblical Researches.vol.1.p428 

Parsons، Memoir،pp.29-37 

Adolphus، John.(1821 ).Voyages and travels of  her Majesty، Caroline: Queen of 

Great Britain: including Visits to various parts of Germany، France، Italy، Greece، 
Palestine. &et c .and compromising the latest Description of those interesting 

countries، printed & published by Jones & co، London. P.635 

 Adolphus، Voyages and travels of  her Majesty Carolineكسيشار إلي  : 
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كمهمػػػػػا كانػػػػػت دكافػػػػػع الرحمػػػػػة إلػػػػػى القػػػػػػدس، فػػػػػاف جميػػػػػع هػػػػػذب الػػػػػرحبلت قػػػػػػد      
كاعتمػػػػػدت  فػػػػػي عمميػػػػػة التػػػػػركيي كالتصػػػػػكير،اتخػػػػػذت نهجػػػػػان يكػػػػػاد يكػػػػػكف متشػػػػػابهان 

كضػػػػػػربت عمػػػػػػى الػػػػػػكتريف الػػػػػػديني كالعػػػػػػاطفي، فكانػػػػػػت  أسػػػػػػمكب اإلقنػػػػػػاع كالتػػػػػػإثير،
بحػػػػػؽ تجسػػػػػيدان لمػػػػػكعي الجمعػػػػػي المسػػػػػيحي الغربػػػػػي، كلمصػػػػػكرة النمطيػػػػػة المغركسػػػػػة 

كعػػػػػػػف المسػػػػػػػمميف المغتصػػػػػػػبيف لهػػػػػػػا مػػػػػػػف  فػػػػػػػي أذهػػػػػػػانهـ عػػػػػػػف األمػػػػػػػاكف المقدسػػػػػػػة،
 .(59)كجهة نظرهـ
 لقدس الحزينة في كتابات رحالة غربييف. ثانيان: صكرة ا

غمبػػػػػػػت صػػػػػػػكرة القػػػػػػػدس الحزينػػػػػػػة فػػػػػػػي كتابػػػػػػػات الرحالػػػػػػػة عمػػػػػػػى غيرهػػػػػػػا مػػػػػػػف       
الصػػػػكر. كقػػػػد يكػػػػكف لػػػػذلؾ أسػػػػباب عػػػػدة ، منهػػػػا أف هػػػػؤالء الرحالػػػػة قػػػػد سػػػػبؽ لهػػػػـ 
كرسػػػػػمكا صػػػػػكرة مثاليػػػػػة لممدينػػػػػة باعتبارهػػػػػا مدينػػػػػة هللا، كغمىػػػػػب عمػػػػػى هػػػػػذب الصػػػػػكرة 

لطػػػػػػابع األسػػػػػػطكرم. كثمػػػػػػة سػػػػػػبب ثػػػػػػاف يػػػػػػتمخص فػػػػػػي أف الطػػػػػػابع الركمانسػػػػػػي أك ا
هػػػػػؤالء الرحالػػػػػة هػػػػػـ نتػػػػػاج مجتمػػػػػع غربػػػػػي كمدنيػػػػػة غربيػػػػػة مغػػػػػايرة كميػػػػػان لمػػػػػا هػػػػػك 
مكجػػػػػكد فػػػػػي الشػػػػػرؽ، كلػػػػػـ يسػػػػػتطع هػػػػػؤالء اسػػػػػتيعاب الفػػػػػركؽ الحضػػػػػارية كالمدنيػػػػػة 
بػػػػػػيف الشػػػػػػرؽ كالغػػػػػػرب، كبػػػػػػيف العمػػػػػػارة الغربيػػػػػػة المسػػػػػػيحية بتعقيػػػػػػداتها كزخرفتهػػػػػػا، 

د فػػػػػي الشػػػػػػرؽ مػػػػػػف صػػػػػػغر الحجػػػػػـ، كقمػػػػػػة الزخرفػػػػػػة. فقيمػػػػػػة كبػػػػػيف مػػػػػػا هػػػػػػك مكجػػػػػػك 
ػػػػػػػف فػػػػػػػي قدسػػػػػػػيتها كدالالتهػػػػػػػا الركحيػػػػػػػة أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف حجمهػػػػػػػا  العمػػػػػػػارة الشػػػػػػػرقية تكمي

 كزخرفتها، كهذا ما لـ يتفهم  الرحالة.
كثمػػػػػة سػػػػػبب ثالثػػػػػان، يكمػػػػػف فػػػػػي كػػػػػرب الرحالػػػػػة لكاقػػػػػع القػػػػػدس تحػػػػػت الحكػػػػػـ        

األسػػػػػطكرية المسػػػػػتندة إلػػػػػى  اإلسػػػػػبلمي، كاعتبػػػػػارهـ ذلػػػػػؾ مساسػػػػػان بشخصػػػػػية القػػػػػدس
العهػػػػػػد القػػػػػػديـ كالعهػػػػػػد الجديػػػػػػد( ) إرث يهػػػػػػكدم كمسػػػػػػيحي رسػػػػػػم  الكتػػػػػػاب المقػػػػػػدس

 بممسات أسطكرية خيالية ال تمتقي مع الكاقع.
لػػػػػذلؾ كجػػػػػد هػػػػػؤالء الرحالػػػػػة ،فػػػػػي معظمهػػػػػـ، صػػػػػكرة القػػػػػدس ال تنسػػػػػجـ مػػػػػع        

 عظمػػػػػػة كهيبػػػػػػة الصػػػػػػكرة التػػػػػػي رسػػػػػػمكها لممدينػػػػػػة فػػػػػػي ضػػػػػػكء مػػػػػػا قػػػػػػرؤكب كسػػػػػػمعكب
                                                 

 164-163،صكسائؿ الدعاية الصميبيةعبد الرحيـ،  59))



 جملة التارخيية الفلسطينيةــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

172 

عنهػػػػا. ككانػػػػت صػػػػكرتها أقػػػػؿ بكثيػػػػر ممػػػػا تكقعػػػػكب. كنظػػػػركا إلػػػػى المدينػػػػة بمناراتهػػػػا 
اإلسػػػػػبلمية عمػػػػػى أنهػػػػػا تشػػػػػكيهان لقدسػػػػػهـ التػػػػػي كصػػػػػفكها تػػػػػارة بإنهػػػػػا مدينػػػػػة داككد، 

 .(60)كتارة أخرل بإنها مدينة المسيح
كفػػػػػػػي ضػػػػػػػكء مػػػػػػػا سػػػػػػػبؽ، كجػػػػػػػد الرحالػػػػػػػة االسػػػػػػػباني بنيػػػػػػػاميف الطميطمػػػػػػػي      
(Benjamin of Tudela  )  المدينػػػػة ،صػػػػغيرة، كتفتقػػػػر إلػػػػى العظمػػػػة التػػػػي

    Volneyكلػػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػػٌدؽ الرحالػػػػػػػػػػة الفرنسػػػػػػػػػػي قسػػػػػػػػػػطنطيف فػػػػػػػػػػكلني ) .(61)تكقعهػػػػػػػػػػا
Constantin أف هػػػػػػػػػػػػذب المدينػػػػػػػػػػػػة  بإسػػػػػػػػػػػػكارها المهترئػػػػػػػػػػػػة، كمبانيهػػػػػػػػػػػػا اآليمػػػػػػػػػػػػة  )

لمسػػػػػػقكط ،"أنػػػػػػ  أمػػػػػػاـ مدينػػػػػػة قاكمػػػػػػت أشػػػػػػد القػػػػػػكل العالميػػػػػػة ، كلػػػػػػكت ذراع ركمػػػػػػا 
".كقػػػػػػػاؿ:" لسػػػػػػػكء الحػػػػػػػظ بعػػػػػػػد مػػػػػػػا حػػػػػػػؿ بالقػػػػػػػدس مػػػػػػػف الجبػػػػػػػارة بعظمتهػػػػػػػا لفتػػػػػػػرة ما

مصػػػػػائب، أصػػػػػبحنا ال نصػػػػػٌدؽ أف هػػػػػذب هػػػػػي القػػػػػدس، فالمدينػػػػػة تٍغػػػػػرؽ باإلحبػػػػػاط، 
كأراضػػػػػيها قاحمػػػػػة ككعػػػػػرة ، كسػػػػػيكلها جافػػػػػة، كمرتفعاتهػػػػػا حػػػػػادة، كهػػػػػي بعيػػػػػدة عػػػػػف 

 .(62)أٌية طرؽ رئيسة، كال يينظر إليها كمركز تجارم كال مركز استهبلكي
 Felix) عنػػػػػػػد الرحالػػػػػػػة الفرنسػػػػػػػي فمػػػػػػػيكس بكفػػػػػػػتكصػػػػػػػكرة القػػػػػػػدس        
Bovet)(63)  غيػػػػػػر مشػػػػػػرقة ،فهػػػػػػي صػػػػػػغيرة ،منخفضػػػػػػة، كال تنسػػػػػػجـ مػػػػػػع صػػػػػػكرتها

فػػػػػػػػػػي مخيمتػػػػػػػػػػ . كتعٌجػػػػػػػػػػب" كيػػػػػػػػػػؼ يمػػػػػػػػػػنح هللا أصػػػػػػػػػػغر كأكضػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػببلد ألقػػػػػػػػػػكل 
كقػػػػػاؿ:" يػػػػػذرؼ الرحالػػػػػة فػػػػػي العػػػػػادة الػػػػػدمكع عنػػػػػد رؤيػػػػػتهـ لمقػػػػػدس،  .(64)الشػػػػػعكب"

ي تكجيػػػػػػ  المػػػػػػـك أك االنتقػػػػػػاد إلػػػػػػى أكلئػػػػػػؾ كتبػػػػػػدأ قمػػػػػػكبهـ بالخفقػػػػػػاف، لكػػػػػػف ال ينبغػػػػػػ
الػػػػػػذيف بقػػػػػػكا ال حػػػػػػراؾ لهػػػػػػـ عنػػػػػػد مشػػػػػػاهدتها، فقػػػػػػد أصػػػػػػابتني حالػػػػػػة مػػػػػػف الحػػػػػػزف 
كالكابػػػػػة لػػػػػـ أمػػػػػر بهػػػػػا طيمػػػػػة حيػػػػػاتي عنػػػػػد مشػػػػػاهدتي لهػػػػػا لممػػػػػرة األكلػػػػػى. فمشػػػػػهد 

                                                 
60 -  Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia،pp.95-96                                                       

61 -  Benjamin of Tudela. The Itinerary of Rabbi Benjamin ، vol.1.P72 

62 -  Volney، Travels through Syria and Egypt، vol. 2،pp.303-305 
63 -  Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia.pp.95-96                                                         

64-Bovet، Eygpt،Palestine،and  Phoenicia.PP.113-114 
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األرض المكعػػػػػكدة، كالتػػػػػي لكقػػػػػت طكيػػػػػؿ سػػػػػيطرت عمػػػػػى مشػػػػػاعرم، ككانػػػػػت جػػػػػزءنا 
 .(65)ة الكابة التي دخمت بها"مف مخيمتي، لـ تيٍنقذني مف نكب

كازدادت كابتػػػػػ  عنػػػػػد اقترابػػػػػ  مػػػػػف أسػػػػػكارها كقبابهػػػػػا، حيػػػػػث قػػػػػاؿ" مشػػػػػاعرم       
هزمػػػػػػت تعبػػػػػػي، كسػػػػػػيطر عمػػػػػػي انطبػػػػػػاع فػػػػػػاؽ كػػػػػػؿ مػػػػػػا تصػػػػػػكرت .عيكني امػػػػػػتؤلت 
بالػػػػػػدمكع، كشػػػػػػػعكرم دغػػػػػػدغ قمبػػػػػػػي، كهػػػػػػك شػػػػػػػعكر ال يكصػػػػػػؼ، فهػػػػػػػك مػػػػػػزيي مػػػػػػػف 

ٍسػػػػتكحى مػػػػف المشػػػػهد الػػػػذم نحػػػػب،  فإمػػػػامي بمػػػػد صػػػػغير فقيػػػػر الطمػػػػكح كالشػػػػفقة، مي
كنػػػػػػػت أعتقػػػػػػػد أنهػػػػػػػا أكبػػػػػػػر كأعظػػػػػػػـ مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ المكاقػػػػػػػع التػػػػػػػي تكجػػػػػػػد عمػػػػػػػى سػػػػػػػطح 

 .(66)األرض"
( مػػػػف أسػػػػكارها المتهالكػػػػة Felix Bovetكعنػػػػدما اقتػػػػرب فمػػػػيكس بكفػػػػت)       

التػػػػػػي تفتػػػػػػؾ بهػػػػػػا الثقػػػػػػكب، بكاهػػػػػػا، كبكػػػػػػى حقػػػػػػكؿ الكرمػػػػػػة التػػػػػػي تجكبهػػػػػػا كحػػػػػػكش 
بػػػػػػػر خػػػػػػػراب الحقػػػػػػػكؿ مؤشػػػػػػػران عمػػػػػػػى كاعت البػػػػػػػرارم، كتقػػػػػػػذؼ بقاذكراتهػػػػػػػا كسػػػػػػػطها".

خػػػػػػراب القػػػػػػدس كالماسػػػػػػي التػػػػػػي سػػػػػػتمحؽ بهػػػػػػا كفقػػػػػػان لنبػػػػػػكءة األنبيػػػػػػاء. كقػػػػػػاؿ:" يػػػػػػا 
أنػػػػت  أنػػػػت الػػػػذم جمبػػػػت الكرمػػػػة مػػػػف مصػػػػر. (67)الهػػػػي، يقػػػػكؿ صػػػػاحب المزاميػػػػر

الػػػػذم ألقػػػػى الكرمػػػػة مػػػػف السػػػػماء ككضػػػػعها فػػػػي األرض. أنػػػػت الػػػػذم أنشػػػػإ الحفػػػػر 
ت األرض، كغطٌػػػػػػت الػػػػػػتبلؿ لهػػػػػػا فػػػػػػي األرض، كعنػػػػػػدما رسػػػػػػخت جػػػػػػذكرها، كمػػػػػػؤل

كأصػػػػػػػػبحت أغصػػػػػػػػانها كإشػػػػػػػػجار األرز الذهبيػػػػػػػػة، مػػػػػػػػدت فركعهػػػػػػػػا بعيػػػػػػػػدان  بظمهػػػػػػػػا،
ػػػػػمح لمجميػػػػػع  نحػػػػػك البحػػػػػر، كأغصػػػػػانها نحػػػػػك النهػػػػػر. لمػػػػػاذا إذف نيػػػػػزع سػػػػػياجها، كسي

كنىػػػػػػػػزع الخنزيػػػػػػػػر البػػػػػػػػرم جػػػػػػػػذكرها ،كالتهمتهػػػػػػػػا كحػػػػػػػػكش الحقػػػػػػػػكؿ،  بنهػػػػػػػػب عنبهػػػػػػػػا،
 . (68)فارتدت لباس الكابة"

                                                 
65 -  Ibid،.PP.95-96                                                                                                              

66Ibid.p.111                                                                                                                        
كهي مف النصكص األبككريفية غير المعترؼ بها رسميان. كيرٌجح أنها كتبت  المزامير: عددها ثمانية عشرة، (67)

ك ترجمة إغريقية، كترجمة سريانية مإخكذة  عف النص اإلغريقي. تعكد أصبلن بالمغة العبرية، إال أف ما كصمنا منها ه
 488ص  ،معجـكتابة هذب المزامير إلى القرف األكؿ ؽ.ـ/ عبكدم، 
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كقػػػاؿ: "إننػػػي أتجػػػػ   ( عمػػػى ركبتيػػػ .Felix Bovetكفػػػت)  كركػػػع فمػػػيكس ب     
إليػػػػػػؾ مػػػػػػرة أخػػػػػػرل يػػػػػػا إلػػػػػػ  الجنػػػػػػكد، أنظػػػػػػر إلينػػػػػػا مػػػػػػف السػػػػػػماء، كقػػػػػػـ بزيػػػػػػارة هػػػػػػذب 

 .(69)الكرمة"
(  أف القػػػػدس قػػػػد تغٌيػػػػرت كثيػػػػران فػػػػي Felix Bovet) كرأل فمػػػػيكس بكفػػػػت       

. القػػػػػرف الثػػػػػامف عشػػػػػر، كأنػػػػػ  مػػػػػف السػػػػػخؼ التفكيػػػػػر باكتشػػػػػاؼ شػػػػػكارعها القديمػػػػػة
كقػػػػػاؿ :"عنػػػػػػدما  كدفعتػػػػػ  صػػػػػػكرتها الكئيبػػػػػة إلػػػػػػى تػػػػػذٌكر تفاصػػػػػػيؿ معانػػػػػاة المسػػػػػػيح.

يسػػػػمع الكاحػػػػد بػػػػذكر اسػػػػـ يسػػػػكع  كالمكػػػػاف الػػػػذم تػػػػكفي فيػػػػ ، فػػػػاف الكاحػػػػد يشػػػػعر 
بحقيقػػػػة ذلػػػػؾ، كعنػػػػدما أكجػػػػ  عيػػػػكني إلػػػػى طريػػػػؽ اآلالـ الكئيبػػػػة، القػػػػذرة، الضػػػػيقة 

ٍنقػػػػذ كمع فػػػػإراب راكعػػػػان تحػػػػت  اناتػػػػ .المزدحمػػػػة، فػػػػننني أتخٌيػػػػؿ كػػػػؿ مػػػػا لػػػػ  عبلقػػػػة بالمي
كطػػػػػإة ثقػػػػػؿ صػػػػػميب ، كسػػػػػط كػػػػػؿ مظػػػػػاهر االزدراء كاإلهانػػػػػة، محاطػػػػػان بكػػػػػؿ هػػػػػؤالء 
البرابػػػػػػرة ".كقػػػػػػاؿ: "لػػػػػػـ أكػػػػػػف ألتخيػػػػػػؿ هػػػػػػذا المنظػػػػػػر، لكننػػػػػػي تخيمتػػػػػػ  كإنػػػػػػ  حصػػػػػػؿ 

كالمنشػػػػػػػػػدكف  ،(71)كتػػػػػػػػػذٌكرت الػػػػػػػػػدمكع التػػػػػػػػػي ذرفىهػػػػػػػػػا عميهػػػػػػػػػا أرميػػػػػػػػػا .(70)بػػػػػػػػػاألمس
جميعػػػػان عممػػػػكا بمػػػػا سػػػػيحؿ بالمدينػػػػة مػػػػف  ككػػػػإنهـ الػػػػدينيكف، كاألنبيػػػػاء، كالمخمٌػػػػص،

 .(72)ككارث"

                                                 
69 -  Ibid 

70 -  Ibid.pp.116-117                                                      

ؽ.(. قاـ  580-ؽ،ـ 650أرميا: أك جرميا: احد أنبياء إسرائيؿ األربعة الكبار، ينتسب إلى قبيمة بنياميف) (71)
بتنبؤات  أياـ حكـ الممؾ يكشيا، كشهد ظهكر سفر تثنية االشتراع) آخر أسفار مكسى الخمسة(، كعايش السيطرة 

ف معارضان لمبدأ التحالؼ مع مصر، كلـ ينفؾ عف نصح المصرية أياـ الممؾ يكاكيـ، كالسيطرة البابمية الحقان. كا
مكاطني  بالخضكع لممكؾ بابؿ، كتسبب ذلؾ في اضطهادب.كقد أثبتت األحداث البلحقة صحة رؤياب، فقد تسببت 

، معجـ معاداة بابؿ بسقكط أكرشميـ بإيديهـ مرتيف، كسبي الشعب اليهكدم الذم أقتيد إلى األسر مرتيف/ عبكدم، 
 قامكس الكتاب المقدس/ شرح كممة أرميا النبي أك أرميا النبي الباكي/ :لممزيد أنظر، / 70-69ص

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-  

Dictionary/01_A/A_212.html 
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 Felix) كبػػػكحي مػػػف هػػػذب الظػػػركؼ، كهػػػذا المشػػػهد نظىػػػـ فمػػػيكس بكفػػػت      
Bovet (  قصػػػػيدة رثػػػػى فيهػػػػا المدينػػػػة بحػػػػزف لمػػػػا آلػػػػت إليػػػػ  أمكرهػػػػا كلكقكعهػػػػا فػػػػي

 .(73)أيد غير أيدم أصحابها الحقيقييف
     Joliffeكرأل الرحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االنجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزم تكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكليفي )        

Thomas ،)  بعػػػػػػػػدما شػػػػػػػػاهد المدينػػػػػػػػة ، أف صػػػػػػػػكرتها ال تنسػػػػػػػػجـ مػػػػػػػػع تسػػػػػػػػميتها
ػػػػر النػػػػاظر إليهػػػػا، فمػػػػف  ،(74))بسػػػػالـ(،فهي لػػػػـ تعيػػػػد رمػػػػزان لمسػػػػبلـ "كصػػػػكرتها لػػػػف تسُّ

ييشػػػػػػاهد عمػػػػػػى تبللهػػػػػػا قطعػػػػػػاف ترعػػػػػػى ،كال غابػػػػػػات تكسػػػػػػك هػػػػػػذب القمػػػػػػـ، كال ميػػػػػػاب 
نمػػػػػا يػػػػػرل منظػػػػػران مػػػػػف الكابػػػػػة  كالضػػػػػياع... كعنػػػػػدما تػػػػػدخؿ تتػػػػػدفؽ فػػػػػي الكديػػػػػاف، كال

البمػػػػػػػػدة ، فػػػػػػػػاف سػػػػػػػػحر الػػػػػػػػذكريات القديمػػػػػػػػة، يتحػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػى مشػػػػػػػػهد مػػػػػػػػف القسػػػػػػػػاكة 
ػػػػػب مرتفعػػػػػة تجٌسػػػػػد  كاإلحبػػػػػاط، فػػػػػبل شػػػػػكارع لمقصػػػػػكر، كال ممػػػػػرات لممشػػػػػي، كال نيصي
االنتصػػػػػػػارات، كال نػػػػػػػافكرات مػػػػػػػاء لتبريػػػػػػػد الهػػػػػػػكاء، كال مظػػػػػػػبلت تقػػػػػػػي مػػػػػػػف أشػػػػػػػعة 

اقتصػػػػػػادم. كسػػػػػػرعاف مػػػػػػا يجػػػػػػد  الشػػػػػػمس، كال أثػػػػػػر النتصػػػػػػارات عسػػػػػػكرية أك ثػػػػػػراء
الزائػػػػر نفسػػػػ  محاطػػػػان بإسػػػػكار غميظػػػػة منفػػػػرة، غيػػػػر متناسػػػػقة، مممػػػػة، باليػػػػة، تطػػػػؿ 

 .(75)منها النتكء، كالنكافذ، كقد رحمت منها صكر الجماؿ جميعها"
  Joliffeكتمػػػػػػػػػػػػػػػؾ المدينػػػػػػػػػػػػػػػة) أم القػػػػػػػػػػػػػػػدس( ،بػػػػػػػػػػػػػػػرأم، تكمػػػػػػػػػػػػػػػاس جػػػػػػػػػػػػػػػكليفي)     

Thomasنمػػػػػػػػػػا إيميػػػػػػػػػػا كاب  .الكثنيػػػػػػػػػػة (76)كتيمينػػػػػػػػػػا( ليسػػػػػػػػػػت أكرشػػػػػػػػػػميـ المقدسػػػػػػػػػػة، كال
التركػػػػػي تبػػػػػدك غيػػػػػر القػػػػػدس التػػػػػي كانػػػػػت ممتػػػػػدة  (77)كمشػػػػهدها تحػػػػػت حكػػػػػـ الباشػػػػػا

                                                 
73 -  Joliffe، Letters From Palestine.pp.52-53                                                                      

74 -  Ibid.p.58                                                                              

75 -  Ibid،p.102                                                                          

 728، صمعجـإيميا كابكتيمينا: اسـ أطمق  الركماف عمى يبكس/ عبكدم،  (76)
الباشا:كردت في اشتقاؽ هذا المقب عدة أقكاؿ. األكؿ أف أصمها )بام شاب( الفارسية كمعناب ) قدـ الممؾ(. كقد  (77)

 كقيؿ إف أصمها الكممة التركية بني هذا التإكيؿ عمى أساس أف الفارسية القديمة كاف فيها عيكف يسمكف عيكف الممؾ.
عيـ أك قائد أك البداية. كقد قيؿ إف هذا الرأم خاطو، كاف باشا ما هي إال باش(، كمعناب رأس، قمة ، طرؼ أك ز )

األلقاب كالكظائؼ (. 2000بركات ، مصطفى.) صيغة مخففة لكممة باشكاؿ كمعناها) حاكـ عسكرم(./ انظر:
-1514) دراسة في تطكر األلقاب كالكظائؼ منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخبلفة العثمانية .العثمانية
، كسيشار إلي ، بركات ، األلقاب كالكظائؼ 9-8ـ(.) د. ط (.دار غريب لمطباعة كالنشر،القاهرة،ص1924

 العثمانية
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فػػػػػػي ظػػػػػػؿ حكػػػػػػـ سػػػػػػميماف، كال تشػػػػػػب  أثينػػػػػػا فػػػػػػي قمػػػػػػة ازدهارهػػػػػػا. كقػػػػػػاؿ:" إف لػػػػػػدينا 
إثباتػػػػػػػػات فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػكء سػػػػػػػػجبلت المحػػػػػػػػاكـ، أف هػػػػػػػػذب البمػػػػػػػػد، كانػػػػػػػػت قبػػػػػػػػؿ زحػػػػػػػػؼ 

لكػػػػػف المشػػػػػهد الحػػػػػالي، الجيػػػػػكش إليهػػػػػا، تشػػػػػب  حػػػػػدائؽ إيػػػػػدف، خٍمػػػػػؼ برٌيػػػػػة مقفػػػػػرة. 
ليهػػػػػكدا ييجٍسػػػػػد تحػػػػػذيرات األنبيػػػػػاء بحقيقتهػػػػػا المرعبػػػػػة"
حتػػػػػى أصػػػػػبحت بعيػػػػػدة  ،(78)

كتغيػػػػػرت كثيػػػػػران عمػػػػػى أيػػػػػدم البابكيػػػػػة، كأيػػػػػدم  ،صػػػػػفة مدينػػػػػة الممػػػػػؾ العظػػػػػيـ عػػػػػف 
كقػػػػػػاؿ:" لقػػػػػػد  المسػػػػػػمميف". ككصػػػػػػؼ سػػػػػػكانها بػػػػػػالخمكؿ كالقػػػػػػذارة، كالفقػػػػػػر المػػػػػػدقع.

عبػػػػػػادتي لمػػػػػػرب لػػػػػػيحفظ المدينػػػػػػة  تعجبػػػػػػت كتإممػػػػػػت، كصػػػػػػميت، كبكيػػػػػػت، كجػػػػػػٌددت
كييعيد أمجادها السابقة
(79). 

كصػػػػػػكرة  القػػػػػػدس الكثنيػػػػػػة ذاتهػػػػػػا نٍممسػػػػػػها عنػػػػػػد الرحالػػػػػػة االنجميػػػػػػزم لػػػػػػكرنس      
، كهػػػػػػػي صػػػػػػػكرة منفٌػػػػػػػرة ، منشػػػػػػػؤها (80)( Laurence Oliphant) أكليفانػػػػػػػت

حيػػػػػػػػث قػػػػػػػػاؿ:" إننػػػػػػػػي كنػػػػػػػػت مضػػػػػػػػطران  هرطقػػػػػػػػات سػػػػػػػػكانها  كطقكسػػػػػػػػهـ الدينيػػػػػػػػة،
تفػػػػػاالت لممارسػػػػػات كثنيػػػػػة تسػػػػػتحكذ عمػػػػػى اهتمػػػػػامهـ، كذلػػػػػؾ لمشػػػػػاهدة منػػػػػاظر كاح

مػػػػػػػا كػػػػػػػاف كاضػػػػػػػحان فػػػػػػػي المراحػػػػػػػؿ المختمفػػػػػػػة مػػػػػػػف الخرافػػػػػػػات كالخػػػػػػػزعببلت التػػػػػػػي 
ذا مػػػػػا قمنػػػػػا بدراسػػػػػة ذلػػػػػؾ مػػػػػف الناحيػػػػػة  أسػػػػػتغرب كيػػػػػؼ يقبمهػػػػػا عقػػػػػؿ اإلنسػػػػػاف. كال
النفسػػػػػػػػػػية، فانػػػػػػػػػػ  يمكػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػكؿ إف الممارسػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػي رأيتهػػػػػػػػػػا تنطبػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػى 

ر كػػػػػاف مؤلمػػػػػان إلػػػػػى الحػػػػػد الػػػػػذم ال تقبمػػػػػ  فطػػػػػرة اإلنسػػػػػاف النصػػػػػرانية، كلكػػػػػف األمػػػػػ
 .(81)عف طكاعية كرغبة"

                                                 
78 -  Joliffe، Letters From Palestine،p.102                                                                           

79 -  Andrews، Travels in Bible lands،pp.153-154                                            

(80) -: Laurence Oliphant(1829-1888) : مغامر كسياسي استعمارم بريطاني، نشر كتابيف عف فمسطيف
. (1914-1831مقدمة في تاريخ فمسطيف الحديث)(. 1983هما أرض جمعاد كحيفا./ عكض، عبد العزيز) 

 ، كسيشار إلي : عكض،مقدمة 70دراسات كالنشر، بيركت،  ص ، المؤسسة العربية لم1ط
، 1. ط1.ط(1880أرض جمعاد)رحالت في لبناف كسكرية كاألردف كفمسطيف (. 2004أكليفانت، لكرنس.) (81)

 ، كسيشار إلي : أكليفانت،312ترجمة كتعريب: أحمد عكيدم العبادم) دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف،،ص
 أرض جمعاد
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 Jamesكصػػػػػكرة القػػػػػدس عنػػػػػد الرحالػػػػػة االنجميػػػػػزم جػػػػػيمس باكنغهػػػػػاـ )     
Buckingham)(82)  ،أقػػػػؿ هيبػػػػة كعظمػػػػػة ممػػػػا تكقػػػػع،" فهػػػػػي أقػػػػؿ جمػػػػاالن كركعػػػػػة

دد كعظمػػػػػة، كهػػػػػي بمػػػػػدة مسػػػػػٌكرة ،ال تحتػػػػػكم عمػػػػػى أبػػػػػراج أك قبػػػػػاب أك مػػػػػاذف بالعػػػػػ
الكػػػػػػػافي الػػػػػػػذم يتػػػػػػػرؾ انطباعػػػػػػػان لػػػػػػػدل النػػػػػػػاظر بعظمتهػػػػػػػا. كيظهػػػػػػػر منهػػػػػػػا أسػػػػػػػطح 
بنايػػػػات منبسػػػػطة مػػػػف النػػػػكع غيػػػػر المػػػػزيف، كاقعػػػػة بػػػػيف تػػػػبلؿ كعػػػػرة ،كتفتقػػػػر إلػػػػى 

 .(83)أم معمـ مميز"
( Holbach Maudeالرحالػػػػػػة االنجميػػػػػػزم مػػػػػػكدم هكلبػػػػػػاخ)   كالقػػػػػػدس عنػػػػػػد     

لتػػػػػػي إسػػػػػػتهكت أفئػػػػػػدة مصػػػػػػدر لمضػػػػػػيؽ كاإلحبػػػػػػاط، "كهػػػػػػي ليسػػػػػػت مدينػػػػػػة الػػػػػػرب ا
المسػػػػػػيحييف فػػػػػػي العػػػػػػالـ  أجمػػػػػػع". كقاؿ:"لقػػػػػػد بكاهػػػػػػا المسػػػػػػيح، كيبػػػػػػدك أنػػػػػػ  كػػػػػػاف 
ييٍبصػػػػػر مػػػػػا سػػػػػيحؿ بالمدينػػػػػة مػػػػػف مهانػػػػػة الحصػػػػػار كالقػػػػػذارة ، كانتشػػػػػار المتسػػػػػكليف 
فػػػػػػي أزقتهػػػػػػا، كأماكنهػػػػػػا المقدسػػػػػػة التػػػػػػي يحرسػػػػػػها المسػػػػػػممكف كأيػػػػػػديهـ عمػػػػػػى الزنػػػػػػاد 

.كرأل (85()84)يكنػػػػػػػاف فػػػػػػػي المدينػػػػػػػة"لفػػػػػػػض المشػػػػػػػاجرات بػػػػػػػيف طػػػػػػػائفتي البلتػػػػػػػيف كال
هكلبػػػػػػػػػػاخ أف القػػػػػػػػػػدس لمنػػػػػػػػػػاظر إليهػػػػػػػػػػا، ال تػػػػػػػػػػذكرب إال بمعانػػػػػػػػػػاة السػػػػػػػػػػيد المسػػػػػػػػػػيح 

 .(86)كتضحيات 

                                                 

(82) - James Silk Buckingham(1786-1855)   مؤلؼ كرحالة انجميزم. تعميم  محدكد. أمضى شباب:
بالبحر، كانتهى ب  األمر إلى االستقرار في الهند حيث أسس مجمة كالككتا. طيرد مف الهند لكف ذلؾ لـ يمنع  مف 

 إكماؿ مشاريع  الصحفية.زار أكركبا كأمريكا كالشرؽ./ أنظر:
James Silk Buckingham                                                                              

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Silk_Buckingham                                                                     

83 - Buckingham، James Silk. (1822). Travels in Palestine Through the Countries of 

Bashan and Gilead، East of the River Jordan: Including a Visit to the Cities of 

Geraza and Gamala in the Decapolis. printed by Longman، London، vol.1،p.271                                                                      

 Buckingham ،Travels in Palestine كسيشار إلي : 
كانت  المزارات في القدس، كعمى األخص كنيسة القيامة، لب الصراع بيف الطكائؼ المختمفة في القدس/  84))

، 1القدس خالؿ القرنيف التاسد عشر كالعشريف.ط الكجكد المسيحي في(. 2004لممزيد انظر: ابك جابر، رؤكؼ.)
 ، كسيشار إلي ، أبك جابر، الكجكد المسيحي.14، صمركز دراسات الكحدة العربية، بيركت

85 -  Holbach. Bible ways in Bible lands  ،pp.19-20                                                                                                                                                       

86 -  The Religious Tract Society ،Pictorial journey through the Holy  Land،P41                                                                                                      

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Silk_Buckingham
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 كربػػػػػػػػػػػػػط الرحالتػػػػػػػػػػػػػاف األمريكيتػػػػػػػػػػػػػاف ادكارد ركبنسػػػػػػػػػػػػػكف  كايمػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػميث      
(Edward Robinson & Eli Smith   بػػػيف صػػػكرة القػػػدس الحزينػػػة )

عنهػػػػػا، فهػػػػػذب المدينػػػػػة، برأيهمػػػػػا، "كالتػػػػػي كالمنفػػػػػرة ، كبػػػػػيف أفػػػػػكؿ حكػػػػػـ المسػػػػػيحييف 
نالػػػػػػػػػت ركعتهػػػػػػػػػا كمكانتهػػػػػػػػػا لككنهػػػػػػػػػا عاصػػػػػػػػػمة لمشػػػػػػػػػعبيف اليهػػػػػػػػػكدم كالمسػػػػػػػػػيحي، 
أصػػػػػبحت فػػػػػي ظػػػػػؿ الحكػػػػػـ التركػػػػػي مدينػػػػػة مهممػػػػػة يحتشػػػػػد فػػػػػي شػػػػػكارعها بضػػػػػعة 
مئػػػػػػات أك بضػػػػػػعة ألػػػػػػكؼ مػػػػػػف السػػػػػػكاف، يتنػػػػػػاثركف داخػػػػػػؿ أسػػػػػػكارها، كقػػػػػػد صػػػػػػب 

مػػػػػس حزينػػػػػة فػػػػػي الظػػػػػبلـ حيػػػػػث تج الػػػػػٌرب غضػػػػػب  كسػػػػػخط  عميهػػػػػا حتػػػػػى الثمالػػػػػة،
. كبرأيهمػػػػػػػا ،أف هػػػػػػػذب الصػػػػػػػكرة البائسػػػػػػػة لمقػػػػػػػدس كلمكاقعهػػػػػػػا المقدسػػػػػػػة (87)كالغبػػػػػػػار"

كيهكشػػػػػػػفاط،كقمـ الػػػػػػػتبلؿ القديمػػػػػػػة التػػػػػػػي  (88)مػػػػػػػف جبػػػػػػػؿ صػػػػػػػهيكف، كأكديػػػػػػػة هنػػػػػػػكـ
ال تمتقػػػػػػػي مػػػػػػػػع ، سػػػػػػػكنتها آلهػػػػػػػة القػػػػػػػػدماء، كسػػػػػػػكنها كمػػػػػػػػات فيهػػػػػػػا مٍنقػػػػػػػذ البشػػػػػػػػرية

يمانهـصكرتها المقدسة المحفكرة في قمكب كعقكؿ ال  .(89)مسيحييف كال
كالصػػػػػػػػػػػكرة البائسػػػػػػػػػػػة لمقػػػػػػػػػػػدس، نممسػػػػػػػػػػػها فػػػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػػات أحػػػػػػػػػػػد الرحالػػػػػػػػػػػة          

 Three weeks inالمجهػػػػػكليف، كصػػػػػاحب الرحمػػػػػة التػػػػػي بعنػػػػػكاف )
Palestine and Lebanon فالمدينػػػػػػػة بائسػػػػػػػة ،حزينػػػػػػػة، مخيبػػػػػػػة "،)

 Richard) ريتشػػػارد مػػػادف الرحالػػػة األمريكػػػي كنممسػػػها أيضػػػان عنػػػد ،(90)لآلمػػػاؿ
Madden )(91) فػػػػػػالحزف يسػػػػػػيطر عميهػػػػػػا، كالمػػػػػػكت يسػػػػػػكف شػػػػػػكارعها، كالخػػػػػػكؼ ،

                                                 
87 -  Robinson & Smith، Biblical researches in Palestine،vol.1، pp. 418-420                      

كادم هنكـ أك كادم جهنـ، كادم يحيط بالقدس القديمة، كعند تكزيع ارض كنعاف، شكؿ هذا الكادم الحد  88))
، يضحكف  باألطفاؿ في هذا الفاصؿ بيف سبطي بنياميف كيهكدا.  كاف الكنعانيكف كالعبرانيكف مف عبدة األكثاف

 322، صمعجـالكادم تقربان لئلل ) مكلكؾ(./ عبكدم ، 
89- Robinson & Smith، Biblical researches in Palestine،vol.1 p.221                               

90 -  Parker، John ،w &Strand ،west،(1836 ). Three weeks in Palestine and Lebanon.

Published under the direction of the committee of general Literature and Education، 

appointed by the society for promoting Christian knowledge،London،p.24 

Parker، &Strand، Three weeks in Palestine كسيشار إلي   :                                                                    
(91) : Richard Robert Madden (1798-1886)  ،كلد كتكفي في  طبيب  ككاتب كرحالة ايرلندم

 Richard Robert Madden دبمف)ايرلندا(/    انظر      :
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Robert_Madden 
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يحػػػػػيط بهػػػػػا، كلػػػػػيس ألماكنهػػػػػا المقدسػػػػػة أم تػػػػػإثير ييػػػػػٌذكر عمػػػػػى الرحالػػػػػة ،ككػػػػػؿ مػػػػػا 
. كبرأيػػػػػػ  أف حػػػػػػزف (92)فػػػػػػي األمػػػػػػر أنهػػػػػػـ حممػػػػػػكا معهػػػػػػـ صػػػػػػكر المكػػػػػػاف كالرهبػػػػػػاف"

القػػػػػػػدس نػػػػػػػػابع مػػػػػػػػف سػػػػػػػػيطرة المسػػػػػػػػمميف المغػػػػػػػػركريف عميهػػػػػػػػا كعمػػػػػػػػى عػػػػػػػػرش داككد 
 .(93)نائ . كتساءؿ "أيف اليهكدم كأيف أبناء اليهكد"مكأب

كتظهػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػكرة البائسػػػػػػػػػة لمقػػػػػػػػػدس عنػػػػػػػػػد الرحالػػػػػػػػػة االنجميزيػػػػػػػػػة مارجريػػػػػػػػػت      
(. فالمدينػػػػػػػة ،برأيهػػػػػػػا، فػػػػػػػي حالػػػػػػػة سػػػػػػػيئة ، Margaret Thomasتكمػػػػػػػاس)

طابعهػػػػػػا بػػػػػػرم، تيحػػػػػػيط بشػػػػػػكارعها العيٍزلػػػػػػة ، كتجػػػػػػكب الػػػػػػذئاب كالثعالػػػػػػب كالكػػػػػػبلب 
( Henry Tristramالقػػػػػدس عنػػػػػد الرحالػػػػة االنجميػػػػػزم )كمشػػػػػهد  .(94)شػػػػكارعها

 .(95)يثير اإلحباط، كيدفع المرء لمبكاء عميها
 François) كهػػػػػػػي بنظػػػػػػػر الرحالػػػػػػػة الفرنسػػػػػػػي فرانسػػػػػػػك فيكػػػػػػػكمتي        

Vicomte)(96)  ال تسػػػػػػػتحؽ بػػػػػػػذؿ الجهػػػػػػػد لتفحصػػػػػػػها، فصػػػػػػػكرتها األكلػػػػػػػى أفقدتػػػػػػػ ،
جمان مػػػػػػع ركحػػػػػػ  أثنػػػػػػاء الػػػػػػذاكرة، كلػػػػػػـ يػػػػػػتمكف مػػػػػػف لمممػػػػػػة أفكػػػػػػارب، كلػػػػػػـ يكػػػػػػف منسػػػػػػ

تإديتػػػػػػػ  لػػػػػػػبعض الطقػػػػػػػكس، كشػػػػػػػعر بعػػػػػػػدها بالتعػػػػػػػب بػػػػػػػدؿ إحساسػػػػػػػ  بػػػػػػػالقكة التػػػػػػػي 
تحػػػػػػدث عنهػػػػػػا الػػػػػػبعض )فػػػػػػي إشػػػػػػارة إلػػػػػػى غيػػػػػػاب التػػػػػػإثير الركحػػػػػػي لممدينػػػػػػة عمػػػػػػى 
زائريها(.كبرأيػػػػػ " لػػػػػف يجػػػػػد األكركبيػػػػػكف فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف السػػػػػطكر التػػػػػي تيٍكتػػػػػب عػػػػػف 

 .(97)إليها"المدينة كعف أماكنها المقززة القبيحة ما يشٌدهـ 
                                                 

92 - Madden، Richard.(1830). Travels in Turkey، Egypt، Nubia، and           Palestine، 
in 1824، 1825، 1826، and 1827. Carey & Lea،philadilphia.vol.2،pp.194-197                                                                  

      Madden، Travels  كسيشار إلي  :
93 -  Madden، Travels.vol.2،pp.194-197                                                                                                        

94 -  Margaret، Two Years in Palestine& Syria،pp.16-20                                                   

95 -  Tristram، The land of Israel ، pp.171-172 

(96) 1768-1848) ) François Vicomte:  كاتب كدبمكماسي كركائي فرنسي. ييٍعتبر مؤسس الحركة
 زار مناطؽ عدة./ أنظر: .الركمانسية في األدب الفرنسي

François-René de Chateaubriand: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin-Fran%C3%A7ois_Chasseb%C5%93uf                

97 -   Vicomte، François-René Chateaubriand(1835  ). Travels to Jerusalem and the 

Holy Land: through Egypt and the Holy Land. Translated from the French by Frederic 

Shoberl. H. Colburn، London، vol.2. P.19،   

    :    François-René Travels to Jerusalemكسيشار إلي 

http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin-Fran%C3%A7ois_Chasseb%C5%93uf
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 صكرة القدس المشرقة في كتابات رحالة غربييف. :ثالثا
نممػػػػػػس مقابػػػػػػؿ الصػػػػػػكرة الحزينػػػػػػة لمقػػػػػػدس، التػػػػػػي أبرزهػػػػػػا الرحالػػػػػػة السػػػػػػابقكف،       

أحيانػػػػان صػػػػكران مشػػػػرقة لهػػػػا فػػػػي كتابػػػػات عػػػػدد محػػػػدكد مػػػػف الرحالػػػػة، كالػػػػذيف رٌكػػػػزكا 
خػػػػػراب، عمػػػػػى قدسػػػػػية المدينػػػػػة بغػػػػػض النظػػػػػر عمػػػػػا آلػػػػػت إليػػػػػ  األمػػػػػكر فيهػػػػػا مػػػػػف 

كبغػػػػػػض النظػػػػػػر عػػػػػػف هرطقػػػػػػات سػػػػػػكانها،    فالقػػػػػػدس بنظػػػػػػر الرحالػػػػػػة البريطانيػػػػػػة 
(، هػػػػػػي مدينػػػػػػة الممػػػػػػؾ العظػػػػػػيـ، كهػػػػػػي مدينػػػػػػة Rogers Maryمػػػػػػارم ركجػػػػػػرز)  

جذابػػػػػػة، تٍسػػػػػػطىع الشػػػػػػمس عميهػػػػػػا، كتيضػػػػػػيء أسػػػػػػكارها البيضػػػػػػاء كالمكشػػػػػػحة بػػػػػػإلكاف 
"يػػػػػا .كقػػػػػد دفػػػػػع منظػػػػػر المدينػػػػػة الجػػػػػذاب) ركجػػػػػرز( لمصػػػػػراخ (98)الزيتػػػػػكف األخضػػػػػر

 .(99)أكرشميـ"
( ، Rogers Maryلكػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػدس التػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػاهدتها مػػػػػػػػػػػارم ركجػػػػػػػػػػػرز)       

ليسػػػػػػت تمػػػػػػؾ التػػػػػػي كانػػػػػػت أيػػػػػػاـ المسػػػػػػيح. فقػػػػػػد تغٌيػػػػػػرت، كتغٌيػػػػػػرت آثارهػػػػػػا، كاحتػػػػػػؿ 
الحػػػػػـر كسػػػػػط المدينػػػػػة، كهنػػػػػاؾ مسػػػػػجد عمػػػػػر، كمسػػػػػجد قبػػػػػة الصػػػػػخرة الػػػػػذم يمقػػػػػى 

د المسػػػػيحييف تبجػػػػيبلن مػػػػف المسػػػػمميف أجمعػػػػيف، كهػػػػك فػػػػي حقيقػػػػة األمػػػػر مقػػػػٌدس عنػػػػ
 .(100)كاليهكد باعتبارب معبد سميماف"

كالصػػػػػػػكرة المشػػػػػػػرقة لمقػػػػػػػدس نممسػػػػػػػها عنػػػػػػػد الرحالػػػػػػػة االسػػػػػػػكتمندم أنػػػػػػػدرك        
( حيػػػػث قػػػػاؿ:" كعمػػػػى حػػػػيف غػػػػرة شػػػػاهدنا Andrew Thompsonثكمبسػػػػكف )

أكالن، ثػػػػـ رأينػػػػا األسػػػػكار  (101)القػػػػدس تنبسػػػػط أمػػػػاـ أبصػػػػارنا، بػػػػدا لنػػػػا جبػػػػؿ الزيتػػػػكف
                                                 

98 -  Rogers، Domestic life in Palestine.pp.37-38                                                                 

99 -  Ibid،p.43                                                                     

100 -  Ibid،pp.40-41                                                                

جبؿ الزيتكف: يقع شرؽ مدينة بيت المقدس، كقد دعي بهذا االسـ بسبب كثرة أشجار الزيتكف المنتشرة في  (101)
لذم يعرؼ بعدة أسماء. كقد أطمؽ كؿ بقعة من ، كيمثؿ هذا الجبؿ حدان فاصبل بيف بيت المقدس ككادم يهكشفاط ا

الصميبيكف عمى جبؿ الزيتكف اسـ جبؿ األنكار، كما عرؼ أيضان باسـ جبؿ الهبلؿ، كجبؿ الصعكد، كجبؿ األنبياء، 
كجبؿ الطكر، كذكرب المؤرخكف العرب باسـ جبؿ " طكرزيتا"/ انظر: البيشاكم، سعيد، كشاهيف، 

 –ف لمرحالة األلماني ثيكدريش) القرف الثاني عشر الميالدم كصؼ األماكف المقدسة في فمسطي(.2003رياض.)
، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، راـ 1. ترجمة كتحقيؽ كدراسة سعيد البيشاكم كرياض شاهيف.طالسادس اليجرم(

 448، معجـ، كسيشار إلي : البيشاكم كشاهيف، كصؼ األماكف المقدسة / لممزيد انظر: عبكدم، 58هللا، ص
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ا هػػػػػػي قبػػػػػػة مسػػػػػػجد الصػػػػػػخرة ترتفػػػػػػع فػػػػػػكؽ سػػػػػػكاها مػػػػػػف أبنيػػػػػػة القديمػػػػػػة، أنظػػػػػػر، هػػػػػػ
المدينػػػػة، يػػػػا لػػػػ  مػػػػف منظػػػػر مجيػػػػد رائػػػػع، منظػػػػر المدينػػػػة المكرمػػػػة كالشػػػػمس تيمقػػػػي 
عميهػػػػا أشػػػػعتها السػػػػاطعة مػػػػف جهػػػػة الغػػػػرب، هػػػػا قػػػػد تحقػػػػؽ لنػػػػا حمػػػػـ العمػػػػر كمػػػػ ، 

 .(102)أكقفنا خيكلنا كأخذنا نيٍمعف النظر خاشعيف كإف عمى رؤكسنا الطير"
ررت الصػػػػػػػكرة المشػػػػػػػرقة لمقػػػػػػػدس عنػػػػػػػد الرحالػػػػػػػة األمريكػػػػػػػي اميرسػػػػػػػكف كتكػػػػػػػ       

( حيػػػػػث  قػػػػػاؿ:" فػػػػػي هػػػػػذب البقعػػػػػة يقابػػػػػؿ Emerson Andrewsأنػػػػػدركس )  
اإلنسػػػػػاف ربػػػػػ ،) عمػػػػػى جبػػػػػؿ صػػػػػهيكف( كفػػػػػي مدينػػػػػة القػػػػػدس، كعنػػػػػدما أنظػػػػػر إلػػػػػى 
المدينػػػػة المقدسػػػػة أتخٌيػػػػؿ أننػػػػي فػػػػي حمػػػػـ، فهػػػػي جميمػػػػة، كتبعػػػػث األمػػػػؿ فػػػػي العػػػػالـ 

ـ تمجيػػػػػد الػػػػػػرب، كيػػػػػتـ استحضػػػػػػار األحػػػػػداث التػػػػػػي كقعػػػػػت قبػػػػػػؿ أجمػػػػػع. كهنػػػػػا يػػػػػػت
ػػػػػٍكر الػػػػػرب يهػػػػػكب عمػػػػػى  (103)آالؼ السػػػػػنيف، كتفػػػػػيض هنػػػػػا الػػػػػركح. يتكٌجػػػػػب هنػػػػػا شي

الخػػػػػبلص األبػػػػػدم لمبشػػػػػرية. كالقػػػػػدس نقطػػػػػة مركزيػػػػػة، كهػػػػػي مكقػػػػػع مراقبػػػػػة كنقطػػػػػة 
إشػػػػعاع، إف ذكريػػػػػات سػػػػػتة آالؼ سػػػػػنة ماثمػػػػػة أمػػػػامي، كتعكػػػػػس نفسػػػػػها عمػػػػػى مػػػػػرآة 

يػػػػػػػا إلهػػػػػػي، إنػػػػػػػ  الصػػػػػػميب الػػػػػػدامي مرفػػػػػػػكع، كمرسػػػػػػـك كيشػػػػػػػع  مشػػػػػػعة) متكهجػػػػػػة(.
طاقػػػػػة. مػػػػػف هنػػػػػا نػػػػػإتي كحجػػػػػاج، لممشػػػػػاهدة كالقػػػػػراءة، كلنشػػػػػعر، كلنجػػػػػدد العهػػػػػػد، 
كلزيػػػػػػادة طاقتنػػػػػػا، كلننمػػػػػػي نعمتنػػػػػػا، كلتػػػػػػإميف كتنميػػػػػػة الرسػػػػػػكلية اإللهيػػػػػػة، كلتمجيػػػػػػد 

نقػػػػػػاذ األركاح كقػػػػػػاؿ:" يػػػػػػا أخػػػػػػي دعنػػػػػػا عنػػػػػػدما نقػػػػػػؼ عنػػػػػػد ضػػػػػػريح  (104)الػػػػػػرب، كال

                                                 

 228،صرحالت، المكسى (102)
يهكب: إل  العبرانييف، يقكؿ كتاب العهد القديـ إف إسم  أنزؿ عمى مكسى إذ كاف يرعى غنـ حمية الكاهف  (103)

يثركف. كجاء في صفر الخركج/ اإلصحاح الثالث، أف مبلؾ الرب ظهر لمكسى بمهيب نار مف كسط عٌميق ، فكانت 
هذب الظاهرة عف قرب، فخاطب  الرب كطمب من  إخراج الشعب  هذب تتكقد بالنار دكف أف تحترؽ،كتقدـ مكسى ليتبيف

العبراني مف مصر. كلما سإؿ مكسى الرب عف اسم  أجاب "اهي  الذم أهي ." أم أككف الذم أككف. كأعمم  أن  يهكب 
جكلة في أقاليـ / لممزيد حكؿ أصؿ الكممة/أنظر: الشكؾ، 929، صمعجـإل  إبراهيـ كاسحؽ كيعقكب./عبكدم، 

 23-22،صالمغة
104 -  Andrews، Travels in Bible lands.pp.99-100                                                                                                                           
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كعنػػػػػػػدما نستكشػػػػػػػؼ  ،،(106)كعنػػػػػػػدما ننظػػػػػػػر إلػػػػػػػى جبػػػػػػػؿ الجمجمػػػػػػػة ،(105)المخمػػػػػػػص
جبػػػػػػؿ الزيتػػػػػػكف أف نكػػػػػػٌرس أنفسػػػػػػػنا مػػػػػػف أجػػػػػػؿ المسػػػػػػػيح كقضػػػػػػيت . دعكنػػػػػػا نشػػػػػػػكر 
الػػػػػػػػػػػػػرب، كأف نستحضػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػجاعتنا فػػػػػػػػػػػػػي أٌبهػػػػػػػػػػػػػة كاممػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػتمبلؾ هػػػػػػػػػػػػػذب 

.عنػػػػػػػدها تيصػػػػػػػبح ممالػػػػػػػؾ العػػػػػػػالـ أجمػػػػػػػع مممكػػػػػػػة لممسػػػػػػػيح، كنػػػػػػػرل (108()107)األرض
ء كتقػػػػكد العػػػػالـ بإسػػػػرب، كعنػػػػدها تظهػػػػر القػػػػدس تهػػػػبط مػػػػف عنػػػػد الػػػػرب كمػػػػف السػػػػما
 .(109)أرض جديدة كسماء جديدة، يسكنهما البشر"

ككانػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػكرة القػػػػػػػػػػدس الجمميػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػافزان لمرحالػػػػػػػػػػة االيطػػػػػػػػػػالي جيكفػػػػػػػػػػاني      
السػػػػػتعادة الػػػػػذكريات كافػػػػػة التػػػػػي ارتبطػػػػػت  (110)( Giovanni Maritiمػػػػػاريتي)

شػػػػارة إلػػػػى الحػػػػركب بهػػػػا، كتػػػػذكُّر الػػػػدماء التػػػػي قػػػػٌدمها األكربيػػػػكف مػػػػف أجمهػػػػا فػػػػي إ
الصػػػػػػػػميبية.كقاؿ:" لقػػػػػػػػد نظػػػػػػػػرت عيػػػػػػػػكني بحػػػػػػػػرص كبتعجػػػػػػػػب إلػػػػػػػػى هػػػػػػػػذب المدينػػػػػػػػة 

                                                 

مف هيبلن ،  ضريح المخمص كضريح السيد المسيح، مقاـ فكق  كنيسة الضريح المقدس التي شيدت بإمر (105)
كصؼ األماكف كقد أقيـ سكرها الخارجي حكؿ محيط دائرة، كقد جعؿ ذلؾ الكنيسة ذاتها دائرية./ البيشاكم كشاهيف، 

 61، ص المقدسة
الجمجمة) الجمجثة(:  لفظ مف أصؿ أرامي أطمؽ عمى هضبة خارج أسكار القدس، كانت تستعمؿ في تنفيذ  (106)

ف ثـ  بجبؿ الصمبكت، صمب فيها يسكع المسيح.أقاـ فيها اإلمبراطكر أحكاـ اإلعداـ، كسميت هذب الهضبة م
هدريانكس في المكقع المذككر معبدان لئلل ) جكبيتير/ المشترم(، إال أف اإلمبراطكر قسطنطينكس األكؿ أزاؿ جميع 

د:  أنظر: /. لممزي 320-319/ صمعجـمظاهر العبادات الكثنية مف الجمجمة، كشيد فيها كنيسة القيامة/ عبكدم، 
، كسيشار 43،ص4، دمشؽ، القسـ  العاـ، ـ1. طالمكسكعة الفمسطينية(.  1984هيئة المكسكعة  الفمسطينية.)

 إلي ، المكسكعة الفمسطينية
107 -  Andrews، Travels in Bible lands، pp. 100-106                                                           

الدينية لمقدس عند المسيحييف، اهتـ النصارل بشراء العقارات السكينة كالتجارية كالصناعية في نظران لؤلهمية  (108)
القدس كالقرل التابعة لها منذ بداية القرف التاسع عشر في محمة النصارل كالحارات التابعة لها كحارة الزراعة، 

األراضي المحيطة بالقدس، كبخاصة الجهة كالحداديف محؿ سكف النصارل. أما العقارات الزراعية فانحصر أغمبها ب
 39، ص نصارل القدسالغربية منها/ أنظر: القضاة، 

(أف دكر القدس الحضارم قد تراجع، كلـ تعد نقطة  Emerson Andrewsاعتقد اميرسكف أندركس)   (109)
 ء"/ أنظر:إشعاع لمبشرية، فهي مدينة "ضيقة مظممة قذرة ، كبيف سكانها عدد كبير مف المهمميف كاألغبيا

Andrews، Travels in Bible lands، pp.126-128                                 

(110) -(: (Giovanni Mariti  رجؿ ديف كرحالة ايطالي. زار قبرص كسكريا كفمسطيف، كنشر نتاج رحبلت  عاـ
    Giovanni Mariti ـ ./ انظر                  :                                1769

www.cyprusexplorer.globalfolio.net/eng/bibliography/.../Mariti/index.php                   

http://www.cyprusexplorer.globalfolio.net/eng/bibliography/.../Mariti/index.php
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القديمػػػػة، التػػػػي شػػػػػهدت المعجػػػػزات، كعمػػػػػى أرضػػػػها قػػػػٌدـ األكربيػػػػػكف أنفسػػػػهـ قربانػػػػػان 
 . (111)لها"

كالصػػػػػكرة المشػػػػػرقة لمدينػػػػػػة القػػػػػدس نممسػػػػػها أيضػػػػػػان عنػػػػػد الرحالػػػػػة األمريكػػػػػػي       
فقػػػػد  ذكَّػػػػرب مشػػػػهد القػػػػدس الجػػػػٌذاب ، (،  Charles Warnerتشػػػػارلز كارنػػػػر )

حيػػػػػػػػػػػػػػث القبػػػػػػػػػػػػػػاب كالبنايػػػػػػػػػػػػػػات المرتفعػػػػػػػػػػػػػػة كأسػػػػػػػػػػػػػػطح المنػػػػػػػػػػػػػػازؿ، بمدينػػػػػػػػػػػػػػة داككد 
كنممسػػػػػػػػها ،أيضػػػػػػػػان، عنػػػػػػػػد الرحالػػػػػػػػة األمريكػػػػػػػػي جػػػػػػػػكرج ركبنسػػػػػػػػكف  ،(112)المقدسػػػػػػػػة

Robinson)  George)(113()114) كالرحالػػػػػػػػػػػػػة كالقنصػػػػػػػػػػػػػػؿ البريطػػػػػػػػػػػػػاني العػػػػػػػػػػػػػػاـ ،
س مػػػػػف عمػػػػػى جبػػػػػؿ (،" فمنظػػػػػر القػػػػػدFinn  Jamesفػػػػػي فمسػػػػػطيف جػػػػػيمس فػػػػػف )

يحفػػػػػز الفػػػػػرد لتػػػػػذكُّر القصػػػػػص التكراتيػػػػػة المتعمقػػػػػة بالمدينػػػػػة كالتػػػػػي  ،(115)سػػػػػككبس
 (116)حافظت عمى صكرتها كما جاءت في التكراة"

لػػػػػػى جانػػػػػػب الفريػػػػػػؽ األكؿ كالثػػػػػػاني مػػػػػػف الرٌحالػػػػػػة، كجػػػػػػد فريػػػػػػؽ ثالػػػػػػث مػػػػػػف       كال
 الرحالػػػػػػػة، لػػػػػػػـ يعكسػػػػػػػكا شػػػػػػػعكرهـ سػػػػػػػكاء أكػػػػػػػاف سػػػػػػػمبيان أـ ايجابيػػػػػػػان عمػػػػػػػى المدينػػػػػػػة،

                                                 
111 -  Mariti، Giovanni. (1792).Travels through Cyprus، Syria، and Palestine with a 

General History of the Levant. Translated from the Italian .vol، 1. Printed for P. Byrne. 

Dublin. P.440 

Mariti، Travels through Cyprus، Syria، and Palestine كسيشار إلي     :   
112 -  Warner، Charles Dudley. In the Levant، Travels in Palestine، Lebanon and 

Syria. Gorgias Press LLC.U.S.A، 2002.P.36 

   Warner، In the Levant كسيشار إلي    :
(113)  George Livingston Robinson(1863-1958)   مؤلؼ كعالـ بالكتاب المقدس ،سافر إلى أكركبا:

كشغؿ كظائؼ عدة منها كظيفة حصؿ عمى شهادة الدكتكراب مف جامعة برليف في مكضكع المغات القديمة، كالشرؽ.
 في كمية بيركت./ أنظر:

Georg Livingston Robinson                                                                           

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Livingston_Robinson                                                          

114 - Robinson، George.(   1837) .Travels in Palestine and Syria، Henry Colburn 

publishers، London، vol .2،p.6  

 Robinson، Travels in Palestineكسيشار إلي     :  
ؿ بيت المقدس بانحراؼ قميؿ إلى الشرؽ، كعمى بعد ميؿ منها، كفي شرق  تقع قرية جبؿ سككبس:  يقع شما (115)

العيسكية، كيعرؼ هذا الجبؿ بعدة أسماء منها" جبؿ المشارؼ، كجبؿ الصكانة كجبؿ المشهد، ككممة سككبس يكنانية 
 34،صفمسطيف كصؼ األماكف المقدسة فياألصؿ بمعنى مبلحظ أك مشاهد/ البيشاكم كأبك هدبة) مترجماف(، 

116 -  Finn، Byeways in Palestine ، pp.200-201 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Livingston_Robinson
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ككصػػػػفكها بتفاصػػػػيمها الحقيقيػػػػة كمػػػػػا هػػػػي، كلػػػػـ يعكسػػػػػكا حالػػػػة اإلحبػػػػاط كاإلرهػػػػػاؽ 
التػػػػػي عاشػػػػػكها خػػػػػبلؿ سػػػػػفرهـ إلػػػػػى القػػػػػدس عمػػػػػى صػػػػػكرة المدينػػػػػة. كمػػػػػف األمثمػػػػػة 

 (117()118)(John Burckhardt) عمػػػػػيهـ الرحالػػػػػة السكيسػػػػػرم جػػػػػكف بيركهػػػػػاردت
 (119)(  Maundrell Henryكالرحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االنجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزم هنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرؿ )

 .(120)كآخركف

                                                 

((117 - 1817-1784)) :Johann Ludwig  (John Lewis، Jean Louis  رحالة كمستشرؽ سكيسرم كلد
  ـ./ انظر:1817ـ كتكفي عاـ 1784عاـ 

   Johann Ludwig Burckhardt 

http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_Burckhardt 

118 -  Burckhardt، John Lewis. (1823). Travels in Syria and the Holy Land. Published 

by the association for promoting the discovery of the interior، Plain Label Books 

.London، pp.331-333                                                          

 Burckhardt ،Travels in Syria and the Holy Land كسيشار إلي  : 
119 -  Maundrell، A Journey from Aleppo to Jerusalem ، pp.80-84                                   

120 -  Van Egmont، J Aegidius & Hayman، John.( 1759  ). Travels through Part of 

Europe، Asia Minor، the Islands of the Archipelago، Syria، Palestine، Egypt، Mount 

Sinai، etc. Vol. 2، printed for L.    Davis and C. Reymers، London.  pp. 9-10  

 ،Travels  Van Egmont، & Hayman     :كسيشار إلي 
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 االستنتاجات:
تػػػػػكفرت دكافػػػػػع عػػػػػدة الرتحػػػػػاؿ الرحالػػػػػة الغػػػػػربييف إلػػػػػى القػػػػػدس، كفػػػػػي مقػػػػػدمتها  (1)

الػػػػػدكافع الدينيػػػػػة، كمػػػػػف ثػػػػػـ تميهػػػػػا فػػػػػي األهميػػػػػة الػػػػػدكافع التجاريػػػػػة، ككػػػػػؿ مػػػػػا تبقػػػػػى 
مػػػػػف دكافػػػػػع )عمميػػػػػة كاستشػػػػػراقية كسػػػػػياحية( مػػػػػا هػػػػػي إال دكافػػػػػع مرتبطػػػػػة بالػػػػػدكافع 

الػػػػػة الػػػػػذيف زاركا القػػػػػدس فػػػػػي معظمهػػػػػـ رجػػػػػاؿ األصػػػػػمية )الدينيػػػػػة كالتجاريػػػػػة(. فالرح
ديػػػػػػػػػف مرتبطػػػػػػػػػكف بمؤسسػػػػػػػػػات كنسػػػػػػػػػية أك جامعػػػػػػػػػات كمراكػػػػػػػػػز لتػػػػػػػػػدريس المغػػػػػػػػػات 
السػػػػػػػامية، كالكتػػػػػػػاب المقػػػػػػػدس) العهػػػػػػػد القػػػػػػػديـ كالعهػػػػػػػد الجديػػػػػػػد(، ككػػػػػػػاف لجغرافيػػػػػػػة 
األرض المقدسػػػػػػة اعتبػػػػػػارات كبػػػػػػرل لػػػػػػدل هػػػػػػؤالء الرحالػػػػػػة. كنممػػػػػػس عنػػػػػػد الرحالػػػػػػة 

ف غيػػػػػرهـ. كقػػػػػد يكػػػػػكف السػػػػػبب أف هػػػػػؤالء فػػػػػي اليهػػػػػكد اهتمامػػػػػات تجاريػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػ
ف كػػػػػػانكا رجػػػػػػاؿ ديػػػػػػف أك رجػػػػػػاؿ عمػػػػػػـ ، هػػػػػػـ تجػػػػػػار أصػػػػػػبلن، كيهمهػػػػػػـ  معظمهػػػػػػـ ،كال
استكشػػػػػاؼ األسػػػػػكاؽ التجاريػػػػػة فػػػػػي القػػػػػدس لتصػػػػػكرهـ أف المدينػػػػػة مركػػػػػز تجػػػػػارم، 
كأف سػػػػمعها الدينيػػػػة قػػػػد تكػػػػكف مصػػػػدران لمكسػػػػب المػػػػادم. كفػػػػي كثيػػػػر مػػػػف األحيػػػػاف، 

قيقيػػػػة أف الرحمػػػػة إلػػػػى القػػػػدس طكيمػػػػة كشػػػػاقة كبحاجػػػػة ينشػػػػإ الػػػػدافع التجػػػػارم مػػػػف ح
إلػػػػػػى مصػػػػػػاريؼ كثيػػػػػػرة ال يىٍقػػػػػػدر بعػػػػػػض الرحالػػػػػػة عمػػػػػػى تحٌممهػػػػػػا، ممػػػػػػا يضػػػػػػطرهـ 
لمبيػػػػػػع كالشػػػػػػراء لتغطيػػػػػػة تكاليفهػػػػػػا. كشػػػػػػإنهـ فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ شػػػػػػإف غيػػػػػػرهـ مػػػػػػف الرحالػػػػػػة 

 كالحجاج.     
( غمبػػػػػػػت صػػػػػػػكرة القػػػػػػػدس الحزينػػػػػػػة فػػػػػػػي كتابػػػػػػػات الرحالػػػػػػػة عمػػػػػػػى غيرهػػػػػػػا مػػػػػػػف 2)

د يكػػػػػكف لػػػػػذلؾ أسػػػػػباب عػػػػػدة، فػػػػػي مقػػػػػدمتها، أف هػػػػػؤالء الرحالػػػػػة قػػػػػد الصػػػػػكر. كقػػػػػ
سػػػػبؽ لهػػػػـ كرسػػػػمكا صػػػػكرة مثاليػػػػة لممدينػػػػة باعتبارهػػػػا مدينػػػػة هللا، كغمػػػػب عمػػػػى هػػػػذب 
الصػػػػػػكرة الطػػػػػػابع الركمانسػػػػػػي أك الطػػػػػػابع األسػػػػػػطكرم. كثمػػػػػػة سػػػػػػبب ثػػػػػػاف يتمثػػػػػػؿ 
بػػػػػإف هػػػػػؤالء الرحالػػػػػة هػػػػػـ نتػػػػػاج مجتمػػػػػع غربػػػػػي كمدنٌيػػػػػة غٍربيػػػػػة مغػػػػػايرة كميػػػػػان فػػػػػي 
خصائصػػػػػػها عمػػػػػػا هػػػػػػك مكجػػػػػػكد فػػػػػػي الشػػػػػػرؽ. كلػػػػػػـ يػػػػػػتمكف هػػػػػػؤالء مػػػػػػف اسػػػػػػتيعاب 
الفػػػػػػػػركؽ الحضػػػػػػػػارية كالمدنيػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف الشػػػػػػػػرؽ كالغػػػػػػػػرب، كبػػػػػػػػيف العمػػػػػػػػارة الغربيػػػػػػػػة 
المسػػػػػيحية بتعقيػػػػػداتها كزخرفتهػػػػػا، كبػػػػػيف مػػػػػا هػػػػػك مكجػػػػػكد فػػػػػي الشػػػػػرؽ كمدنػػػػػ  مػػػػػف 
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بسػػػػػاطة كقمػػػػػة زخرفػػػػػة، كصػػػػػغر حجػػػػػـ المػػػػػدف كمبانيهػػػػػا ،مقارنػػػػػة بمػػػػػا هػػػػػك مكجػػػػػكد 
كعجػػػػػز هػػػػػؤالء الرحالػػػػػة عػػػػػف إدراؾ أف قيمػػػػػة العمػػػػػارة الشػػػػػرقية  الرحالػػػػػة. فػػػػػي مػػػػػدف

تكمػػػػػػف فػػػػػػي قدسػػػػػػػيتها كدالالتهػػػػػػا الركحيػػػػػػػة أكثػػػػػػر مػػػػػػف حجمهػػػػػػػا كزخرفتهػػػػػػا. كثمػػػػػػػة 
سػػػػػػبب ثالػػػػػػث كقػػػػػػؼ كراء الصػػػػػػكرة السػػػػػػمبية لممدينػػػػػػة المقدسػػػػػػة، كيكمػػػػػػف فػػػػػػي كػػػػػػػرب 

ٍكػػػػـ اإلسػػػػبلمي، ككػػػػرههـ لمشػػػػاهدة معػػػػالـ المدي نػػػػة الرحالػػػػة لكاقػػػػع القػػػػدس تحػػػػت الحي
الدينيػػػػػػػة اإلسػػػػػػػبلمية. كاعتبػػػػػػػركا هػػػػػػػذب السػػػػػػػيطرة كتمػػػػػػػؾ المعػػػػػػػالـ مساسػػػػػػػان بشخصػػػػػػػية 
المدينػػػػػػػػة األسػػػػػػػػطكرية) اليهكديػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػيحية( التػػػػػػػػي جٌسػػػػػػػػدها الكتػػػػػػػػاب المقػػػػػػػػدس) 

 العهد القديـ كالعهد الجديد( بممسات أسطكرية خيالية ال تمتقي مع الكاقع.
لػػػػة صػػػػكرة ركحيػػػػػة ( مقابػػػػؿ الصػػػػكرة الحزينػػػػة لمقػػػػدس، نممػػػػػس عنػػػػد بعػػػػض الرحا3)

مشػػػػرقة لهػػػػا ، كقػػػػد ركػػػػز هػػػػؤالء عمػػػػى قدسػػػػية المدينػػػػة كطابعهػػػػا الركحػػػػي أكثػػػػر مػػػػف 
تركيػػػػػزهـ عمػػػػػى خرابهػػػػػا، كهرطقػػػػػات سػػػػػكانها. كبقيػػػػػت صػػػػػكرة القػػػػػدس الػػػػػكاردة فػػػػػي 
الكتػػػػػػاب المقػػػػػػدس هػػػػػػي نفسػػػػػػها دكف تحريػػػػػػؼ. كاستحضػػػػػػر هػػػػػػؤالء الرحالػػػػػػة مدينػػػػػػة 

دس. كربمػػػػػػػا كػػػػػػػػاف الػػػػػػػرب، كمدينػػػػػػػة داكد، كمدينػػػػػػػػة المسػػػػػػػيح، أثنػػػػػػػػاء كصػػػػػػػفهـ لمقػػػػػػػػ
هػػػػؤالء الرحالػػػػة حجاجػػػػان أكثػػػػر مػػػػنهـ تجػػػػاران،  كلػػػػـ يكػػػػف لمشػػػػاؽ الرحمػػػػة إلػػػػى القػػػػدس 
أم تػػػػإثير ييػػػػٍذكر عمػػػػى كتابػػػػػاتهـ. ككػػػػانكا أكثػػػػر كاقعيػػػػة مػػػػػف كػػػػكنهـ خيػػػػالييف، كلػػػػػـ 

 يرسمكا صكرة مثالية لها. 
( بغػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف دكافػػػػػع الرحمػػػػػة إلػػػػػى القػػػػػدس، فػػػػػاف جميػػػػػع هػػػػػذب الػػػػػرحبلت 4)

 يكػػػػػػػػاد يكػػػػػػػػكف متشػػػػػػػػابهان فػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػة التػػػػػػػػركيي كالتصػػػػػػػػكير، قػػػػػػػػد اتخػػػػػػػػذت نهجػػػػػػػػان 
كضػػػػػربت عمػػػػػى الػػػػػكتريف الػػػػػديني كالعػػػػػاطفي،  كاعتمػػػػػدت أسػػػػػمكب اإلقنػػػػػاع كالتػػػػػإثير،

فكانػػػػػػت بحػػػػػػؽ تجسػػػػػػيدان لمػػػػػػكعي الجمعػػػػػػي المسػػػػػػيحي الغربػػػػػػي، كلمصػػػػػػكرة النمطيػػػػػػة 
المغركسػػػػػػة فػػػػػػي أذهػػػػػػانهـ عػػػػػػف األمػػػػػػاكف المقدسػػػػػػة، كعػػػػػػف المسػػػػػػمميف المغتصػػػػػػبيف 

 هـ.لها مف كجهة نظر 
( بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف دكافػػػػع الرحمػػػػة إلػػػػى القػػػػدس، كبغػػػػض النظػػػػر عػػػػف الصػػػػكرة 5)

التػػػػػػػػي قػػػػػػػػدمها الرحالػػػػػػػػة، تبقػػػػػػػػى دراسػػػػػػػػة كتػػػػػػػػب الػػػػػػػػرحبلت ذات فائػػػػػػػػدة كبػػػػػػػػرل فػػػػػػػػي 
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التعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى منػػػػػػػػػاحي الحيػػػػػػػػػاة المختمفػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػدس) سياسػػػػػػػػػيان كاقتصػػػػػػػػػاديان 
صػػػػػػية كاجتماعيػػػػػػان كدينيػػػػػػاي كعمرانيػػػػػػان كديمكغرافيػػػػػػان(. كمػػػػػػا تسػػػػػػاعدنا فػػػػػػي فهػػػػػػـ الشخ

 الغربية في حين  كمكقفها مف الشرؽ كحضارت .
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 قائمة المصادر كالمراجد

 أكالن: المصادر كالمراجد العربية:
أرض جمعاد)رحالت في لبناف كسكرية كاألردف كفمسطيف (.2004( أكليفانت، لكرنس )1)

)دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع،  ، ترجمة كتعريب: أحمد عكيدم العبادم1. ط1.ط(1880
 اف.عم
.دراسة في تطكر األلقاب األلقاب كالكظائؼ العثمانية(. 2000( بركات ، مصطفى.)2)

 ـ(.) د. ط (.1924-1514كالكظائؼ منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخبلفة العثمانية)
 دار غريب لمطباعة كالنشر،القاهرة.

في فمسطيف لمحاج  كصؼ األرض المقدسة(. 2003( البيشاكم ، سعيد، أبك هدب ، داكد.)3)
 ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف.1(.طـ1107-ـ1106دانياؿ الراىب)

كصؼ األماكف المقدسة في فمسطيف لمرحالة (. 2003( البيشاكم، سعيد، كشاهيف، رياض.)4)
. ترجمة كتحقيؽ كدراسة السادس اليجرم( –األلماني ثيكدريش) القرف الثاني عشر الميالدم 

 ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، راـ هللا.1كرياض شاهيف.طسعيد البيشاكم 
الكجكد المسيحي في القدس خالؿ القرنيف التاسد عشر (. 2004( أبك جابر، رؤكؼ.)5)

 ، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت.1كالعشريف.ط
 ، األهمية لمطباعة كالنشر، عماف.1.طأكىاـ التاريخ الييكدم(. 1998( السعد، جكدت.) 6)
-ى  1293العالقات بيف العرب كالييكد في فمسطيف )(. 2005( الشناؽ، محمكد.) 7) 

 ،مطبعة بابؿ الفنية، حمحكؿ، فمسطيف، الكتاب األكؿ.1.طـ(1914-1876ى / 1333
 ، دار الثقافة كالنشر، دمشؽ2.طجكلة في أقاليـ المغة كاألسطكرة(.1999( الشكؾ، عمي.)8)
 ، جركس برس، طرابمس.2.طالحضارات السامية معجـ(. 1991( عبكدم، هنرم.)9)
، 1ط .(1914-1831مقدمة في تاريخ فمسطيف الحديث)(. 1983( عكض،عبد العزيز)10)

 المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت.
الرحالة األكركبيكف في مممكة بيت المقدس ـ(. 1992( عكض، محمد مؤنس)11)

 .القاهرة.، مكتبة مدبكلي1.طـ(1187-1099الصميبية)
، مركز 1.طنصارل القدس) دراسة في ضكء الكثائؽ العثمانية((.2007( القضاة،أحمد.)12)

 دراسات الكحدة العربية. بيركت.



 جملة التارخيية الفلسطينيةــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

189 

،المؤسسة العربية لمدراسات 1.طمكسكعة السياسة(. 1983( الكيالي، عبد الكهاب.)13)
 كالنشر، بيركت.

ق / 1245-1215الؿ الفترة)مدينة القدس كجكارىا خ(.1996( المدني، زياد ) 14)
 ، منشكرات بنؾ األعماؿ، عماف، األردف.1. طـ( 1800-1830

الييكد كالييكدية كالصييكنية) نمكذج  مكسكعة(. 1999( المسيرم، عبد الكهاب.) 15) 
 ، دار الشركؽ، القاهرة.1.طتفسيرم جديد(

 دمشؽ، القسـ  العاـ.، 1. طالمكسكعة الفمسطينية(.  1984( هيئة المكسكعة الفمسطينية.)16)
، مؤسسة  2.طمف آثارنا العربية كاإلسالمية في بيت المقدس(. 2010( يكسؼ، حمد.)17)

 إحياء التراث كالبحكث اإلسبلمية ، القدس.
              بحكث في دكريات عربية ثانيان:

الت كسائؿ الدعاية الصميبية) صكرة المسمميف في أدب الرح(.2011( عبد الرحيـ، رائد.)1)
مجمة جامعة األزهر  األكركبية كالركسية إلى األماكف المقدسة في العصكر الكسطى أنمكذجنا(.

 1، العدد13سمسمة العمـك اإلنسانية، المجمد  بغزة،
رحمة نيككس " كازانتزاكي" إلى بيت المقدس) دراسة في (. 2011( عيسى، عبد الخالؽ.)2)

 .1،العدد 13المجمد  لعمـك اإلنسانية،سمسمة ا .مجمة جامعة األزهر بغزة،المضمكف(
 ثالثان: المصادر كالمراجد األجنبية:

(1) Adolphus، John.(1821 ).Voyages and travels of  her Majesty، Caroline: 

Queen of Great Britain: including Visits to various parts of Germany، 

France، Italy، Greece، Palestine & c. .and compromising the latest 

Description of those interesting countries، printed & published by Jones & co، 

London. 

(2) Andrews ، Emerson .(1872 ) . Travels in Bible lands : Italy، Egypt، Greece، 

Asia Minor، Syria، and Palestine. Published by James H. Earle. Boston. 

(3) Benjamin of Tudela.(1840). The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela،. 

Translated and edited by A. Asher .A Asher Company & co. London. 

(4) Bovet ، Eugène Victor Félix .( 1882) .Egypt، Palestine، and Phoenicia: A 

Visit to Sacred Lands. Translated by W. H. Lyttelton ،M.A ، Hodder & 

Stoughton 

(5) Buckingham، James Silk. (1822). Travels in Palestine Through the 

Countries of Bashan and Gilead، East of the River Jordan: Including a Visit 

to the Cities of Geraza and Gamala in the Decapolis. printed by Longman، 

London 
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(6) Burckhardt، John Lewis. (1823). Travels in Syria and the Holy Land. 

Published by the association for promoting the discovery of the interior، Plain 

Label Books .London. 

(7) Finn ، James،( 1867). Byeways in Palestine. James  &CO                   

London 

(8) Freer، Ada Goodrich. ( 1913). Things seen in  Palestine. Seely  serves &Co 

.Limited 

 (9) Joliffe، Thomas.(Editor).(1819).Letters From Palestine. (Letters From 

Palestine، Descriptive of a Tour Through Galilee and Judea; With Some 

Account of the Dead Sea، and of the Present State of Jerusalem).    Presented 

for James Black، London. 

 (10) Holbach، Maude M.(1912). Bible Ways in Bible Lands; an                     

Impression of  Palestine.  Kegan Paul، Trench، Trübner، London. 

(11) H.W.Dunning(1907). To-Day in Palestine. James Pott and Co. New York. 

(12) Irby  ، Charles.& Mangles، James،(1868). Travels in Egypt and Nubia، 

Syria and the Holly Land   ،  a Journey round the dead sea، and through the 

country east of Jordan. London ،John Murray ، Albemarle Street. 

(13) Madden، Richard.(1830). Travels in Turkey، Egypt، Nubia، and           

Palestine، in 1824، 1825، 1826، and 1827. Carey & Lea، philadilphia. 

(14) Maundrell، Henry.( 1823  ).  A Journey from Aleppo to Jerusalem، at      

Easter، A.D. 1697، Printed for c. &J. Rivington، London. 

(15) Mariti، Giovanni. (1792).Travels through Cyprus، Syria، and Palestine 

with a General History of the Levant. Translated from the Italian .vol. 1. 

Printed for P. Byrne. Dublin 

(16) Parsons ،Levi.(1830). Memoir of Rev Levi Parsons .Companied by Rev 

Danial .& Morton .A.m، Published  by Cooke  Co& Hartford. 

(17) Robinson، Edward & Smith، Eli، (1841). Biblical researches in Palestine، 

Mount Sinai and Arabia Petraea: A journal of travels in the year 1838،  . 

Published by Crocker & Brewster، Boston. 

(18) Robinson، George.( 1837) .Travels in Palestine and Syria، Henry Colburn 

publishers، London. 

(19) Rogers، Mary Eliza.( 1865 ). Domestic life in Palestine. Published by 

Poe& Hitchcock، Cincinnati، 

(20) The Religious Tract Society(Great Britain).(1863)، Pictorial journey 

through the Holy Land، or، Scenes in Palestine، London. 

(21) The society for promoting Christian knowledge، London.(1836) Three 

weeks in Palestine and Lebanon. Published under the direction of the 

committee of general Literature and education، appointed by the society for 

promoting Christian knowledge، London. 
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(22) Thomas، Margaret .(1899). Two Years in Palestine  & Syria  John  C . 

Nimmo. London.                                                                            

(23) Thomson، William M. (1880)  The Land and the Book; or، Biblical 

illustrations drawn from the manners and customs، the scenes and scenery، of 

the Holy land . Bible Publisher: New York 

(24) Tristram، Henry Baker (1865). The land of Israel : a journal of travels in 

Palestine، undertaken with special reference to its physical character. Society 

for promoting Christian knowledge. London. 
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 ممخص
يتنػػػاكؿ هػػػذا البحػػػث زاكيػػػة جديػػػدة فػػػي شخصػػػية صػػػبلح الػػػديف كهػػػي قدراتػػػ  
التفاكضية العالية التي عكستها تجربػة مفاكضػات هدنػة الرممػة كانتهػت بنجػاح كبيػر 

يبية فػػػي إبقػػػاء السػػػيطرة اإلسػػػبلمية عمػػػى بيػػػت المقػػػدس كبالتػػػالي فشػػػؿ الحممػػػة الصػػػم
الثالثػػػة فػػػي تحقيػػػؽ هػػػدفها الػػػرئيس باسػػػػتثناء حصػػػكلها عمػػػى بعػػػض السػػػيطرة عمػػػػى 

 الساحؿ.
لقػػد مػػارس صػػبلح الػػديف مفاكضػػات هدنػػة الرممػػة بمهنيػػة عاليػػة حيػػث شػػمؿ 
ذلػػػؾ المهػػػارة فػػػي اختيػػػار الفريػػػؽ التفاكضػػػي كمتابعتػػػ  كممارسػػػة الشػػػكرل مػػػع قػػػادة 

كضي، كاستثمار التناقضات بيف الجيش، كتكظيؼ القكة العسكرية لخدمة مكقف  التفا
قػػادة المعسػػكر الصػػميبي، كاهػػتـ بجمػػع المعمكمػػات عػػف العػػدك التخػػاذ قػػرارات صػػائبة 
كدقيقة، ككظؼ إرساؿ الرسؿ كتبادؿ الهدايا ككسيمة لجمػع هػذب المعمكمػات، ككضػع 
هػػدفان لممفاكضػػات كهػػك حمايػػة بيػػت المقػػدس كعػػدـ التنػػازؿ عنهػػا كقػػد ثبػػت عنػػد هػػذا 

اتيجي بينمػػا كػػاف المكقػػؼ التفاكضػػي الصػػميبي يتراجػػع تػػدريجيان أمػػاـ المكقػػؼ االسػػتر 
صبلبة مكقؼ صبلح الديف حتى تخمكا عػف هػذا الشػرط رغػـ أنػ  كػاف يمثػؿ الهػدؼ 

 الرئيس لمحممة.
إف تجربػػة مفاكضػػات صػػمح الرممػػة زاخػػرة كمميئػػة بالػػدركس كالعبػػر كتصػػمح 

مػػػذ كاالسػػػتفادة مػػػف هػػػذب لتكػػػكف نمكذجػػػان لكػػػؿ العػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ المفاكضػػػات لمتتم
 التجربة المميزة.
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Abstract 

This research addresses a new aspect of Saladin's character، 

which is Saladin's high negotiating capacities that have been 

reflected by the ٠negotiations of Al-Ramla truce as it was 

concluded with great success. It kept the Islamic control over 

Jerusalem " Bayt Al-maqdes"، while the Third Crusade failed to 

achieve its main goal except gaining some control over the coast. 

Saladin administrated negotiations of Al-Ramla truce with 

high professionalism including selection of a qualified negotiating 

team، consultation with the military commanders ، making use of 

the military power to promote his negotiating position and 

investment of the contradictions in positions of crusader 

commanders.  

Saladin paid attention to collection of information on the 

enemy so he was able to make right and accurate decisions. He also 

made use of sending messengers and exchanging gifts as a way to 

collect this information. 

  He set the negotiations' goal which is protection of 

Jerusalem and not to waive the city under any condition. Saladin 

was constant on this strategic position while the negotiating 

position of the Crusaders was gradually falling in front of Saladin's 

constant position till the Crusaders gave up Jerusalem although it 

was the main goal of the Crusade.  

The experience of the negotiations of Al-Ramla truce is full 

of lessons and wisdom so that it could be a guiding model for those 

who work in negotiations as they can benefit and get instructed of 

such distinctive experience. 
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 مقدمة:
تعتبر تجربة صبلح الديف في تحرير فمسطيف كغيرها مف ببلد الشاـ زاخرة 
بالدركس كالعبر، كتنبع أهميتها مف ككننا نعيش الكاقع نفس  الذم سعى صبلح 
الديف لتغييرب، فنحف نعيش احتبلالن استيطانيان إحبلليان يتستر بزم العقيدة كهك ذات 

سعى إلنهائ  مف خبلؿ مشركع تحرير الكضع الذم تعرض ل  صبلح الديف، ك 
المنطقة مف االحتبلؿ الصميبي كهك احتبلؿ يشترؾ في الصفات ذاتها لبلحتبلؿ 
الصهيكني، كمف هنا فنن  يمـز استمرار الدراسات المركزة كالهادفة التي تحاكؿ 
استمهاـ الدركس التي تستعيف بها األمة في المكاجهة مع هذا االحتبلؿ، كيمكف أف 

قيمة هذب الدراسات إذا اعتمدت عمى األصكؿ كالمصادر المعاصرة لهذب تزداد 
 األحداث كركزت عمى مناقشة النصكص كتحميمها كاستخراج ما بيف السطكر.

كلعؿ مف المحطات البارزة التي تحتاج إلى مزيد مف اإلمعاف كالدراسة هك 
، كقد (1)ريتشاردهدنة الرممة التي كقعها صبلح الديف مع الممؾ الصميبي اإلنجميزم 

كاستمرت لمدة عاـ حيث كقع  (2)ػق587بدأت مفاكضات هدنة الرممة في شعباف 
هػ/ سبتمبر 588اتفاؽ الرممة بيف الطرفيف الفرنجي كاأليكبي في شعباف 

، كالمقصكد هنا ليس تفاصيؿ الهدنة كتطكراتها، فهك أمر ازدحمت ب  (3)ـ1192
نما التكقؼ عند ا لنصكص، كدراسة تجربة التفاكض المصادر كالمؤلفات، كال

كتكتيكاتها مف خبلؿ المفاكضات التي سبقت تكقيع اتفاؽ الهدنة، لتككف نمكذجان 
 يستفيد من  السياسيكف كالعاممكف في مجاؿ المفاكضات.

                                                 

  ابف األثير: 355-352، 345-344، 327-324، 317حكؿ الهدنة كتفاصيمها ينظر: العماد: الفتح، ص (1)
، سبط ابف الجكزم: مرآة الزماف، 403-314  ابف شداد: النكادر، ص 86، 85، 79، 72، ص12الكامؿ، ج

، 2  ابف الكردم: تاريي ابف الكردم، ج169،170، ص2  أبك الفداء: المختصر، ج424، 423، ص15ج
  مصطفى: 204-193ص    طقكش: تاريي األيكبيف،182-180، الحنبمي: شفاء القمكب، ص103ص

، 133، 1220124، 117-115، ص3  رنسيماف: تاريي الحركب الصميبية: ج350-325صبلح الديف، 
 365-355  شاندكر: صبلح الديف، ص421-418  ليكنز: صبلح الديف، ص136-140

 316ابف شداد: النكادر، ص (2)
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كيمكف تحديد أهـ القكاعد التي اعتمد عميها صبلح الديف خبلؿ مفاكضات  
 مع الفرني في القكاعد اآلتية:

دارتو بحكمةاختيار الف .1  ريؽ التفاكضي كا 
اختار صبلح الديف أخاب الممؾ العادؿ مفكضان عامان لممؼ التفاكض، فقد 
ركل ابف شداد: "كصؿ مف جانب الممؾ العادؿ مف أخبر أف الفرني تحدثكا مع  في 
الصمح، ... ككتب )الممؾ العادؿ( إلي  )إلى صبلح الديف( يسمح ل  في الحديث 

، ككاف الفرني يعرفكف بذلؾ كيتعاممكف مع (4)إلى رأي " في ذلؾ، ففكض أمر ذلؾ
العادؿ عمى أن  رئيس ممؼ التفاكض عف المسمميف، فقد كرد عف ريتشارد قكل : 

، ككاف (5)"... فقد بمغني أف السمطاف فكض أمر الصمح إلى أخي  الممؾ العادؿ"
بقية اليـك العادؿ ييطمع صبلح الديف قبؿ أم اتصاالت بين  كبيف الفرني، "كفي 

، كيطمب (7)إلى الممؾ العادؿ يعتب  عمى الكميف (6)المذككر كصؿ رسكؿ االنكتار
 (8)االجتماع ب ، فاستإذف )مف صبلح الديف(، فإذف ل ، فسار إلي ".

كما كاف العادؿ يرسؿ التقارير حكؿ أم مستجدات مكتكبة إلى صبلح 
"كتب  في رقعة، كأنفذها الديف، كمف ذلؾ أن  لما كصم  أحد العركض مف ريتشارد 

، ككاف أحيانان يرسؿ هذب المستجدات أك العركض مع مبعكثيف مف (9)إلى السطاف"
طرف  إلى صبلح الديف، مثمما أرسؿ ابف شداد مع مجمكعة مف األمراء إلى صبلح 
الديف في احدل المسائؿ، كقاؿ ابف شداد عف ذلؾ: "كحممنا هذب الرسالة إلى 
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ؾ العادؿ( المتكمـ فيها كالجماعة يسمعكف، ... فمما مثمنا ، كجعمني )الممالسمطاف
 .(10)في الخدمة السمطانية عرضت عمي  هذا الحديث، كتمكتي عمي  الرسالة"

ككاف صبلح الديف بالمقابؿ يحتـر صبلحيات رئيس الكفد كال يتجاكزب، فقد 
ؿ، جاءب في أحد المرات رسكؿ مف ريتشارد كسمع من  ثـ كجه  إلى الممؾ العاد

"فمما سمع من  السمطاف ذلؾ، سيرهـ إلى الممؾ العادؿ ... فمما ساركا، أسرَّ 
السمطاف إلى ثقة عندب بإف يمضي إلى الممؾ العادؿ كيقكؿ ل : إف نزلكا عف 

، إف هذب الركاية تؤكد احتراـ صبلح الديف لمتخصصات (11)عسقبلف فصالحهـ"
أف الركاية تضيؼ معنى كعدـ تجاكزب لصبلحيات رئيس ممؼ المفاكضات، كما 

أكثر أهمية، كهك حرص صبلح الديف عمى تنسيؽ المكاقؼ بين  كبيف الممؾ 
العادؿ، كذلؾ حينما أرسؿ إلي  يزكدب برؤيت  لمرد عمى مقترحات ريتشارد كقبؿ أف 

 يصؿ الرسكؿ إلي .
ضافة إلى ذلؾ كاف صبلح الديف يضع الممؾ العادؿ في صكرة أم  كال

التفاكض فحينما أرسؿ إلي  ريتشارد يعمم  بتنازل  عف تطكرات ذات صمة بممؼ 
مطالبت  بعسقبلف كأصبح الطريؽ إلى الصمح ممهدان بذلؾ "كتب إلى الممؾ العادؿ 

، ككاف صبلح الديف يعقد المقاءات مع الممؾ العادؿ لبلستماع (12)يخبرب بما جرل"
ؿ لتعريف  ما جرل لما لدي  مف ممعكمات كتقييـ المكقؼ "كاستدعى أخاب الممؾ العاد

 –رحم  هللا  –، "كاجتمع بإخي  الممؾ العادؿ (13)بين  كبيف الممؾ )ريتشارد("
 .(14)يتحدثاف في هذا األمر، كما يصنع مع العدك المخذكؿ"

كقد بمغت الحكمة كالشفافية في إدارة الممؼ عند صبلح الديف أن  إذا كاف 
غيرب، كمف ذلؾ أف الفرني لما األمر يتعمؽ بشخص الممؾ العادؿ كاف يرسؿ رسكالن 
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عرضكا فكرة زكاج الممؾ العادؿ مف أخت ريتشارد كقاعدة لمصمح، ككافؽ صبلح 
الديف عمى ذلؾ فنن  قرر أم يرسؿ إلى ريتشارد "رسكليف، مف جانب  كاحد، كمف 

 .(15)جانب الممؾ العادؿ اآلخر، ألف الحديث كاف يتعمؽ ب  )بالعادؿ("
ؤكؿ ممؼ التفاكض كالمفكض ب  فنف ذلؾ لـ كرغـ أف العادؿ كاف هك مس

يمنع إرساؿ بعض المفاكضيف اآلخريف حسب الحاجة كمف ذلؾ أف أحد األمراء 
كيدعى بدر الديف دلدـر أرسؿ إلى صبلح الديف يقكؿ: "إن  خرج إلينا خمسة أنفس، 
منهـ شخص مقدـ عند الممؾ ييسمى هكات، كذكركا أف لهـ معي حديثان، فهؿ أسمع 

 .(16)أـ الم، فإذف ل " حديثهـ
ككاف التكاصؿ بيف جهات التفاكض مف كبل الطرفيف ينتي عن  أحيانان حالة 
مف التطبيع ككسر الحكاجز بينهما، كتعكس النصكص ذلؾ بجبلء، فقد كصؼ 

، (18)، ك"قؿ ألخي الممؾ العادؿ"(17)ريتشارد الممؾ العادؿ بػ "أخي كصديقي"
ات بيف ريتشارد كالممؾ العادؿ "كتفاصبل كأشارت النصكص إلى أجكاء بعض المقاء

، ك"ثـ افترقا عف مكافقة أظهراها كمصادقة (19)عف تكاد كمطايبة، كمحبة أكيدة"
، كما أف تعامؿ الممؾ العادؿ مع المقترح الفرنجي بتزكيج  مف أخت (20)قرراها"

ريتشارد يترؾ بعض التساؤالت حكؿ مكقف ، إذ أن  لما كصم  المقترح الفرنجي حكؿ 
فكرة الزكاج، جمع عددان مف العمماء كاألمراء كفي مقدمتهـ ابف شداد، كأطمعهـ عمى 

، كقاؿ لهـ "فنف استصكب  كرآب (21)المقترح ثـ طمب منهـ نقؿ ذلؾ إلى صبلح الديف
مصمحة ل  كلممسمميف شهدنا عمي  باإلذف في ذلؾ كالرضى ب ، كأف أباب شهدنا 
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هذا النص يؤكد أف الممؾ العادؿ كاف ل  إف  (22)عمي  أن  هك الذم رأل إبطال "
هكل في إنفاذ المقترح الفرنجي لدرجة أن  طمب مف رسم  إلى صبلح الديف أف 
يشهدكا أن  هك المسؤكؿ عف إفشاؿ المقترح في حاؿ رفض  ل ، كهذا ببل شكؿ 
يشير إلى أف عبلقات العادؿ مع ريتشارد تركت بعض األثر في نفسية العادؿ 

المصادر الفرنجية المعاصرة عمى هذا االنطباع حكؿ العادؿ، كأن  كسمكك ، كتؤكد 
كاف محؿ تقدير الفرني "ككاف العادؿ رجبلن كريـ السمت فاضبلن، كلقد أظهر في 
كثيرو مف األحكاؿ ما يدؿ عمى تقديرب العظيـ لريتشارد،.. كلذلؾ كاف العادؿ حريصان 

تفؽ كما ينشدب كؿ الحرص عمى أف يحصؿ مف صبلح الديف عمى اتفاؽ ي
"إذ أن  )ريتشارد( أبدل اعجاب   كيؤكد ستيفف رنسيماف عمى ذلؾ بقكل : (23)الممؾ"

 .(24)بالعادؿ شإن  في ذلؾ شإف سائر الصميبييف"
ككاف الفرني يحرصكف عمى تككيف األصدقاء مف أمراء المسمميف 
 كاستمالتهـ "ككاف )ريتشارد( قد صادؽ جماعة مف خكاص المماليؾ كفرس منهـ
جماعة، كدخؿ معهـ دخكالن عظيمػنا، بحيث كانكا يجتمعكف ب  في أكقات 

 .(25)متعددة"
كقد كاف صبلح الديف يتخذ االحتياطات البلزمة لئبل تؤثر مثؿ هذب 
العبلقات عمى نتائي المفاكضات، فكانت كؿ المقاءات تتـ بنذن ، ككاف يطَّمع عمى 

ر ذلؾ ع مى نفس  فكاف يخضع كؿ شؤكف كؿ التفاصيؿ كيتابعها بنفس ، كلـ يقصي
الحكار لمشكرل مع كبار األمراء كالقادة كذلؾ كما ذكرنا سابقان، إف مثؿ هذب 
المعمكمات تفرض عمى صناع القرار الذيف يتفاكضكف مع الخصكـ أخد ذلؾ 
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باالعتبار كاتخاذ كؿ كسائؿ الحيطة كالحذر ألف مثؿ هذا التطبيع ل  خطكرت  عمى 
 بما يخدـ أهكاء المفاكضيف كالتإثير في صنع القرار.طريقة نقؿ المعمكمات 

 مشاكرة كبار األمراء كأىؿ االختصاص .2
كاف صبلح الديف يكثر مف مشكرة األمراء كقادة الجيش كأهؿ 
االختصاص، كتزدحـ النصكص في كتب المؤرخيف المعاصريف لهذب المرحمة 

"استدعى )صبلح  بنشارات كثيرة بهذا الشإف، كمثاؿ ذلؾ ما كرد عند ابف شداد:
، "أحضر أرباب الرأس، (26)الديف( أرباب المشكرة مف دكلت  كاستشارهـ في ذلؾ"

، (28)، "فاستحضر األمراء بإسرهـ كشاركهـ"(27)كشاركهـ في جكاب رسالة القكـ"
 .(29)"كحضر عند السمطاف أرباب الرأم كأرباب المشكرة، كاستقر األمر"

ر السمطاف أمراءب المشاكريف كمما كرد عند العماد الكاتب" ... فإحض
، كبم  (30)كشاركهـ في األمر، كأظهرهـ عمى السر، كاستطمع ما عندهـ مف الرأم"

حرص صبلح الديف عمى المشكرة أن  شاكر أصحاب  ذات مرة في ذهاب الممؾ 
العادؿ لمقاء الفرني "فعقد السمطاف مشكرة  في ميضي الممؾ العادؿ، كاتفؽ الرأم 

 .(31)عمى أن  يمضي"
 ثبات مكقؼ صالح الديف التفاكضي كتراجد مكقؼ الفرنج .3

تميز مكقؼ صبلح الديف في المفاكضات بالثبات مقابؿ تراجع المكقؼ 
التفاكضي لمفرني مف مرحمة ألخرل، حيث أف الفرني هـ الذيف بادركا بطمب 

ككاف طمب الفرني منذ  ،(32)المفاكضات كأرسمكا يطمبكف التفاكض مف الممؾ العادؿ
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، كيؤكد (33)ية عكدة كؿ ما أخذب صبلح الديف مف الصميبييف بعد حطيفالبدا
رنسيماف عمى ذلؾ بقكل : "عمى أف ريتشارد لـ يكف ل  أكؿ األمر مف الطمبات ما 
هك أقؿ مف الحصكؿ عمى بيت المقدس كاإلقميـ الكاقع غربي نهر األردف، كاستعادة 

 .(34)صميب الصمبكت"
ى أف تككف مدينة القدس جزءان مف هذا كجرل التشديد مف قبؿ الفرني عم

، ككاف رد صبلح (35)االتفاؽ "كالقدس فمتعبدنا ما ننزؿ عن  كلك لـ يبؽ منا كاحد"
الديف جازمػنا "القدس لنا كما هك لكـ، كهك عندنا أعظـ مما هك عندكـ، فنن  مسرل 

بيف نبينا كمجتمع المبلئكة فبل يتصكر أف ننزؿ عن ، كال نقدر عمى التمفظ بذلؾ 
 .(36)المسمميف"

كقد اتج  الفرني إزاء صبلبة مكقؼ صبلح الديف إلى طرح فكرة أخرل 
تتضمف تسميـ صبلح الديف أمبلك  التي كانت خاضعة سابقان لمفرني إلى أخي  
الممؾ العادؿ، كأف ييسمـ ريتشارد أمبلك  إلى أخت  جكانا مكمة صقمية كأف يتـ 

الفكرة إال انها باءت بالفشؿ كهك ما كاف تزكيجهما، كرغـ قبكؿ صبلح الديف هذب 
بعد أف رفضت أخت ريتشارد كعدد مف أمراء الفرني  –يتكقع  صبلح الديف 
 .(37)كقساكستهـ هذب الفكرة

كقد أخذت شركط الفرني بالتراجع بالتدريي، حيث تنازؿ ريتشارد عف مطمب  
  في مدينة القدس بكؿ الببلد إلى القبكؿ باقتسامها مع المسمميف، كتنازؿ عف ادعائ

 كاكتفى بالقبكؿ بإم عرض يحفظ ل  االرتباط بالمدينة.
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مقة بالقدس الشريؼ، كمقصكدم أف تيقسـ الببلد،  "كال بد كأف يككف لنا عي
   .(38)بحيث ال يككف عمي  لـك مف المسمميف، كال عمي لـك مف اإلفرنجية"

مدينة القدس، ثـ أخذ ريتشارد يتراجع أكثر فإكثر حيث تنازؿ عف مطالبت  ب
كاكتفى بالمطالبة بإف "يككف لنا في القدس عشركف نفران، كأف مف سكف مف 
النصارل كالفرني في البمد ال يتعرض إليهـ، كأما بقية الببلد فمنا منها الساحميات، 

 . (39)كالببلد الجبمية لكـ"
ثـ أعمف ريتشارد تنازل  عف القدس بشكؿ قطعي، كعف مطالبت  السماح 

مف الفرني كالرهباف بالبقاء فيها، باستثناء كنيسة القيامة "كقد ترؾ لمف أراد 
)ريتشارد( القدس بالكمية، ال يطمب أف يككف فيها رهباف كال قسكس إال في القيامة 

، كقد انحصر الخبلؼ بعد ذلؾ في نقاط تفصيمية، كاف أهمها الخبلؼ (40)كحدها"
ا مع الفرني، كأصر أف تبقى عمى يافا كعسقبلف، كقبؿ صبلح الديف أف تككف ياف

، كقد قبؿ صبلح الديف بذلؾ بعد أف ضمف الحؽ (41)عسقبلف مع المسمميف
ف إال أف اإلسبلمي الكامؿ في مدينة القدس، كرغـ إلحاح ريتشارد في أخذ عسقبل

، (42): "كأما النزكؿ عف عسقبلف فبل سبيؿ إلي "صبلح الديف أصر عمى ذلؾ
كاضطر ريتشارد  (43)لهـ عسقبلف فما أجيبكا" "كراسمكا في الصمح عمى أف نخمي

 .  (44)إلى الرضكخ إلى مكقؼ صبلح الديف كتخمى عف المطالبة بعسقبلف
كيعمؽ أحمد ايبش عمى صبلبة مكقؼ صبلح الديف التفاكضي بقكل : "عاد 

، (45)الصمح هنا بحسب ما كاف أمبلب صبلح الديف بشركط  ال بشركط ريتشارد"
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ى هذا المعنى بقكل : "تراجع ريتشارد، كمف تنازؿ إلى تنازؿ كيؤكد ألبير شاندكر عم
تخمى تقريبان عف كؿ مطالب ، كهكذا أممى صبلح الديف معاهدة الصمح إمبلء 

 .(46)المنتصر رغـ هزائـ عكا كعسقبلف كيافا"
إف إصرار صبلح الديف عمى التمسؾ بالقدس كتراجع الفرني عف المطالبة 

بعد أف كانكا يصركف عمى التمسؾ بها  في بداية بالمدينة، أك أم مكتسب فيها 
المفاكضات، يدلؿ عمى ثبات المكقؼ التفاكضي لصبلح الديف كأن  كاف يناكر 
عمى بعض التفاصيؿ أما القضايا االستراتيجية كالقدس فننها لـ تكف خاضعة 
لمحكار عند صبلح الديف، كقد أدل هذا النجاح التفاكضي بمنع انتقاؿ القدس 

إلى تفري  الحممة الصميبية الثالثة مف مضمكنها بالكامؿ، بعد كاف هدفها لمفرني 
 الذم خرجت مف أجم  هك إعادة احتبلؿ القدس.

كلـ يقتصر تراجع الفرني في مكاقفهـ التفاكضية بؿ إف أسمكبهـ التفاكضي 
اتسـ بشكؿ عاـ بالميف كاالستجداء، كمف األمثمة عمى ذلؾ ما كرد في رسائؿ 

"با  عميؾ أجب  (47)صبلح الديف "إني أحب صداقتؾ كمكدتؾ ..." ريتشارد إلى
، (48)سؤالي في الصمح، فهذا أمر ال بد ل  مف آخر، كقد همكت ببلدم كراء البحر

، كأرسؿ مع أحد رسم  إلى صبلح الديف (49)كما دكاـ هذا مصمحة ال لنا كال لكـ"
ككاف  (50)..."األماكفضع لؾ في أف تنزؿ ل  هذب "إف الممؾ )ريتشارد( يسإلؾ كيخ

هك ما عبر عن  ابف األثير الفرني يكثركف مف اإللحاح عمى التكصؿ إلى اتفاؽ، ك 
، كقد بم  استجداء ريتشارد إلى (51)" فإعاد الفرنجي رسم  مرة بعد مرة"بقكل :
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االعتراؼ في أحد رسائم  إلى صبلح الديف بإف هدف  الرئيسي مف المفاكضات هك 
نما الحفاظ عمى مكانت  كص كرت  أماـ الفرني كأن  لـ يكف مهتمان باستعادة القدس كال

، كقد (52)بجاه  كمصالح  فقط "فميس لي غرض إال إقامة جاهي بيف الفرنجية"
أكدت المصادر الفرنجية عمى هذا المعنى "كمف ثـ أرسؿ ريتشارد كتابان إلى العادؿ 

ما ال تمس شرف  بقدر يسإل  في  أف يتكسط عند أخي  صبلح الديف إلبراـ هدنة بينه
 .(53)اإلمكاف"

كيؤكد ما سبؽ أهمية صبلبة مكقؼ المفاكض كضركرة عدـ تإثرب بضغكط 
 الطرؼ اآلخر حتى يتمكف مف تحقيؽ معظـ مطالب  كتقميؿ الخسائر.

 المفاكضات ىي انعكاس لمكازيف القكل عمى األرض .4
حرص صبلح الديف عمى تكظيؼ أكراؽ القكة لتحسيف شركط التفاكض، 

ممارسة الضغط عمى الفرني، كالحفاظ عمى صكرة الطرؼ اإلسبلمي كطرؼ قكم ك 
خبلؿ المفاكضات، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة، فقد ذكر ابف شداد عددان مف الرسائؿ 
المكجهة مف ريتشارد إلى صبلح الديف، ثـ قاؿ: "هذا كم  كسكؽ الحرب قائـ 

لممؾ العادؿ في بعض يركب مع ا (54)كالقتاؿ عميهـ ضربة الزب، كصاحب صيدا
، كيعكس هذا النص استمرار (55)األحياف، كيشرؼ عمى الفرني كقتاؿ المسمميف لهـ"

القتاؿ بيف الطرفيف خبلؿ المفاكضات، كأف بعض جكالت القتاؿ كانت تتـ حتى في 
 ظؿ كجكد رسكؿ الفرني في المعسكر اإلسبلمي.

المفاكضات في كمف هذب النصكص ما أشار إلي  ابف شداد أن  لما تإزمت 
بدايتها، كأصر الفرني عمى المطالبة بكؿ ما كاف معهـ، "عند ذلؾ تإهب السمطاف 
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ظهار القكة كشدة العـز عمى المقاء" ، كمنها ما ركاب (56)لمخركج إلى جهة العدك، كال
العماد: "لما عرؼ السمطاف مف أخي  الممؾ العادؿ ما جرل بين  كبيف ذلؾ الطاغية 

لمباغي الباغية، جمع يـك الجمعة كقت اإلصباح األصحاب، كأن  مصره عمى تمؾ ا
 .(57)كاستحضر مف أسد غاب  مف غاب، كأمر برحيؿ األثقاؿ

كهذب النصكص تشير بشكؿ جمي إلى استخداـ صبلح الديف قكت ، 
جبارب عمى الخضكع كالتراجع، كيعقب أحمد ايبش  كتكظيؼ ذلؾ إلرغاـ خصم  كال

سيمة لتقكية المكقؼ عمى األرض، ككسب عمى ذلؾ بقكل : "هذب كانت خير ك 
 .   (58)التفكؽ السياسي في أثناء المفاكضات الدبمكماسية"

ـ( 1192هػ )يكليك 588كقد شف صبلح الديف حممة عمى يافا في رجب 
، كرغـ نجاح ريتشارد في استعادة يافا كمنع سقكط (59)في خضـ مفاكضات الهدنة

، كهك ما (60)صبلح الديف، كألح في ذلؾقمعتها إال أن  جدد الحديث في الصمح مع 
يؤكد أثر تكظيؼ عامؿ القكة في تحريؾ التفاكض كتحسيف شركط ، كقد عقب 
أحمد ابيش عمى ذلؾ بقكل : "يمكننا القكؿ بإف الهدؼ التكتيكي الذم تكخاب 
السمطاف مف كراء حممت  عمى يافا قد نجح تمامػنا، كال أدؿ عمى ذلؾ مف أف عدكب 

ذا ييمح في طمب الصمح" ريتشارد ها هك
. "فهك )صبلح الديف( يفاكض كجيش  (61)

 .(62)جاهز لمزحؼ كالقتاؿ، كليس يرضى بالصمح صاغرنا أبدنا"
ككاف الفرني بالمقابؿ يمجؤكف إلى استخداـ الحرب النفسية، كالتمكيح بقطع 

، كقد أثبتت (63)المفاكضات، مثمما كرد في أحد رسائمهـ" كما بقى بيننا حديث"
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كرات أف صبلح الديف لـ يمتفت إلى ذلؾ، كنجح في فرض شركط ، كيعكس التط
ما سبؽ أف مكازيف القكة عمى األرض هي التي تحدد شكؿ المفاكضات كترسـ 
تطكراتها، كتحسـ نتائجها كأف أم مفاكضات تسمتـز أف يمتمؾ كؿ طرؼ في 

 المفاكضات أكراؽ القكة البلزمة لخدمة مكقف  التفاكضي.
كبل الطرفيف اإلسبلمي كالفرنجي متقاربة كعجز كؿ طرؼ  كرغـ أف قكة

عف حسـ المعارؾ لصالح  إال أف ما فعم  صبلح الديف يؤكد عمى أف مكازيف القكة 
عمى األرض هي التي ترسـ نتائي المفاكضات كلذا كاف ال يتردد في استخداـ كؿ 

ل  عمى أكراؽ القكة في خدمة مكقف  التفاكضي، كما أف المفاكضات لـ تعني 
اإلطبلؽ إحساف الظف بالفرني ككقؼ القتاؿ اعتمادان عمى حسف النكايا بؿ كانت 

 المفاكضات تجرم في ظؿ استمرار المعارؾ كالقتاؿ.
 تكظيؼ التناقضات في معسكر الخصـ لتحسيف شركط التفاكض. .5

أرسؿ صاحب صكر المركيز ككنراد رسكالن إلى صبلح الديف يعرض عقد 
، (64)ل  عكنان عمى ريتشارد كقد رحب صبلح الديف بذلؾ اتفاؽ صمح مع  ليككف

كاتفؽ الطرفاف عمى أف يعمف ككنراد الحرب عمى ريتشارد، كأف يقؼ إلى جانب 
المسمميف في ذلؾ، كيككف ل  كؿ ما يإخذب مف ببلد ريتشارد، كما يإخذب المسممكف 

طبلؽ سراح األسرل المسمميف  .(65)يككف لهـ، كال
متفاكض مع ككنراد رغـ إدراك  لخبث  كعداكت  كقد اتج  صبلح الديف ل

الهدؼ مف ذلؾ إذكاء ، ككاف (66)السابقة لممسمميف "فنن  كاف خبيثػنا ممعكنػنا"
ككنراد كريتشارد كهك ما تؤكدب النصكص "كحمؿ )صبلح الديف(  الخبلفات بيف

، "ككاف في ذلؾ مصمحة (67)اإلجابة إلى ممتمس  لقصد فصم  عف الفرني"
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، ك"كبذؿ ل  السمطاف المكافقة عمى (68)نقطاع  المركيس عف الفرني"لممسمميف ال
، كهكذا كاف الهدؼ مف ذلؾ (69)شركط قصد بها اإليقاع بينهـ، كأف ينفؿَّ بعضهـ"
ثارة االنقساـ بينهـ ، كقد عبر ألبير شاندكر عف (70)هك إضعاؼ الجانب الصميبي كال

ا الخبلؼ شاجران ما بيف ذلؾ بقكل : "كاف صبلح الديف حريصان عمى أف يظؿ هذ
، كأكد جيمس رستكف عمى (71)هذيف الرجميف كلذا طفؽ يبذؿ الكعكد لكميهما معان"

كشعر صبلح الديف باالرتياح إلمكانية زرع التفرقة في صفكؼ  "فقاؿ: ذلؾ
 .(72)الصميبييف"

كما كانت هذب االتصاالت مع  ككنراد تهدؼ إلى ممارسة االبتزاز 
تحريؾ المفاكضات كتحسيف شركط التفاكض، ففي اليـك كالضغكط عمى ريتشارد ل

هػ كصؿ كذلؾ "رسكؿ  587رمضاف  12الذم كصؿ في  رسكؿ ككنراد في 
. كقد تكرر (73)االنكتار إلى الممؾ العادؿ في تحريؾ سمسمة الحديث في الصمح"

ذلؾ كثيرنا فكمما حضر رسكؿ المركيز كصؿ عشية اليكـ ذات  رسكؿ ريتشارد  يجدد 
، كعبر ابف شداد عف ذلؾ بقكل : "كهـ )جماعة (74)في أمر الصمح الحديث

ريتشارد( كمما رأكب تحرككا لطمب الصمح خكفػان مف أف ينضاؼ الميركس إلى 
، كأكد العماد عمى ذلؾ بقكل : "ككاف قد (75)المسمميف كعند ذلؾ تنكسر شككتهـ"

اؿ، كصؿ صاحب صيدا مف صكر برسالة الميركس كعرؼ ممؾ اإلنجميز بالح
، "ككمما سمع ممؾ اإلنجميز إف رسكؿ (76)فكصؿ رسكل  أيضػنا باإلعفاء بالسؤاؿ"
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، ككاف صبلح (77)الميركس عند السمطاف ماؿ إلى المراسمة باإلستكانة كاإلذعاف"
الديف يمارس هذب التقارب مع ككنراد رغـ إدراك  كقرار قادة الجيش أف األكلكية هي 

فرصة ثمينة ل  لمضغط عمى ريتشارد كما  كلكنها كانت (78)لمصمح مع ريتشارد
 سبؽ كأف أشرنا.

كقد أدل هذا التقارب بيف صبلح الديف كالمركيز إلى مقتم  عمى يد اثنيف 
مف الباطنية، قاما بذلؾ بطمب مف ريتشارد حسب ما أكدت  المصادر 

، كيؤكد أحمد ايبش عبلقة ريتشارد بمقتؿ ككنراد فيقكؿ "إف المنطؽ (79)اإلسبلمية
ر بكؿ قكة إلى ريتشارد، صاحب المصمحة في قتم  لسببيف: انفرادب بالصمح مع يشي

 . (80)صبلح الديف، كرغبة ريتشارد باحتجاف عرش القدس ألسرت  دكف سكاها"
المسممكف لمقتؿ ككنراد  ألن  كاف عمى خبلؼ مع ريتشارد،  كقد انزعي

لمركيس في هذب كفقدكا بذلؾ كرقة مهمة في إضعاؼ ريتشارد "كلـ يعجبنا قتؿ ا
ف كاف مف طكاغيت الضبللة، ألن  عدك ممؾ اإلنجميز، كمنازع  عمى  الحالة، كال

 .  (81)الممؾ كالسرير، كمنافس  في القميؿ كالكثير، كهك يراسمنا حتى نساعدب عمي "
إف هذب النصكص الرائعة تشير إلى عبقرية صبلح الديف في التفاكض، 

بشكؿ ذكي لخدمة مكقف  التفاكضي كتكظيف  التناقضات في معسكر الفرني 
كتحسيف شركط التفاكض، كأف صبلح الديف كاف بعيدان عف العيقد التي تصيب 
بعض القيادات كتحكؿ دكف ممارستهـ لعبة السياسة كتكظيؼ التناقضات بيف 

 الخصـك لتحقيؽ مصالح المسمميف.
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 اىتماـ صالح الديف بقضايا القدس كاألسرل خالؿ المفاكضات .6
ح الديف خبلؿ المفاكضات مع الفرني بقضايا رئيسية كاستراتيجية اهتـ صبل

 كاف في مقدمتها قضيتا القدس كاألسرل.
أما عف قضية القدس فقد كانت نقطة الخبلؼ الجكهرية عمى طاكلة 
المفاكضات، حيث كاف مكقؼ الفرني "كالقدس فمتعبدنا ما ننزؿ عن ، كلك لـ يبؽ 

المقابؿ أف القدس بالنسبة لصبلح الديف كانت ، كتعكس الركايات ب(82)منا كاحد"
تمثؿ جزءان مف الديف كالعقيدة "كالقدس عندنا أعظـ مما هك عندكـ، فنن  مسرل 
نبينا، كمجتمع المبلئكة، فبل ييتصكر أف ننزؿ عن ، كال نقدر عمى التمفظ بذلؾ بيف 

 .(83)المسمميف"
ؿ المفاكضات، كهذا يعني أف صبلح الديف كضع هدفان استراتيجيان ل  خبل

كهك التمسؾ بالقدس كعدـ إمكانية التفريط بها في المفاكضات بإم حاؿ مف 
 األحكاؿ.

كقد عمؿ صبلح الديف عمى تحصيف مكقف  التفاكضي مف خبلؿ زيادة 
تحصينات المدينة، كتقكية أسكارها كحفر الخنادؽ حكلها، ككاف يشارؾ في نقؿ 

، كحينما اتج  الفرني (84)يف المدينةالحجارة بنفس ، ليقتدم ب  الجميع في تحص
هػ أصاب صبلح الديف القؽ الشديد عمى 588لحصار القدس في جمادل األكلى 

عندب مف القدس  –ككاف رحمة هللا عمي   -"دس، كعبر ابف شداد عف ذلؾ بقكل :الق
كهك ما يعكس مكانة القدس عند صبلح الديف  (85)أمر عظيـ ال تحمم  إال الجباؿ"

كعدـ السماح بالتفريط بها، أك التهاكف بحمايتها كقد نجح صبلح  كتمسك  بها،
الديف في التمسؾ بمدينة القدس كأجبر ريتشارد عمى التراجع عف المطالب  بها، 
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حيث أرسؿ رسكالن إلى صبلح الديف يبمغ  بذلؾ "كقد ترؾ )ريتشارد( القدس 
 .(86)بالكمية"

تماـ كبير خبلؿ كأما قضية األسرل فقد حظيت عند صبلح الديف باه
هػ 587جكالت الحكار، كمف ذلؾ أف رسؿ الفرني كانكا عند صبلح الديف في شكاؿ 

يتفاكضكف في الصمح، "فإنفذ كراءهـ مف سإلهـ عف حديث األسارل، فقالكا: إف 
ف لـ يكف صمح فبل يككف مف حديث األسارل  كاف الصمح فعمى الجميع، كال

كنراد حظيت قضية األسرل باهتماـ ، كخبلؿ المفاكضات مع المركيز ك(87)شيء"
كبير، حيث أتفقكا عمى أف يطمؽ كؿ أسير عندب "كأف يطمؽ لنا كؿ أسير في 

، كأف كؿ بمد يستكلي عمي  ككنراد مف ريتشارد بنفس  أك باالشتراؾ مع (88)مممكت "
 .(89)المسمميف "يككف لنا ما في  مف أسارل المسمميف"

اـ صبلح الديف بقضية إف هذب النصكص المهمة تعكس مدل اهتم
األسرل، كاعتبارها قضية استراتيجية، كأف هذا المكضكع كاف حاضران باستمرار 

 خبلؿ مفاكضات  مع الفرني.
 . اتفاؽ اليدنة ىك انعكاس لحاجات كال الطرفيف:7

إف اتجاب أم طرفيف لمتفاكض هك انعكاس لحاجة كميهما لممفاكضات 
عف عجز كؿ منها عف حسـ الصراع كمخرج مف أزمة الصداـ بينهما كتعبير 

لصالح ، "ككانت الظركؼ السياسية كالعسكرية التي كاف يمكر بها كبل الطرفيف 
 .(90)اإلسبلمي كالفرنجي تفرض عميهما عممية المفاكضات"

أما عف الطرؼ اإلسبلمي فنف النصكص تشير إلى عكامؿ عديدة كمنها 
كالسامة مف القتاؿ "لما رأل )صبلح الديف( في نفكس الناس مف الضجر 
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، "ككاف الحامؿ عمى ذلؾ ما أخذ الناس (91)كالمصابرة، ككثرة ما عبلهـ مف الديكف"
"لكن  رأل المصمحة  (92)مف تعب مكاظبة الغزاة، ككثرة الديكف، كالبعد عف األكطاف"

، لما غشي الناس مف (93)في الصمح لسامة العسكر، كمظاهرتهـ بالمخالفة"
الشكؽ إلى األكطاف، كلما شاهدب مف تقاعدهـ عمى يافا الضعؼ، كقمة النفقات، ك 

يكـ أمرهـ بالحممة فمـ يحممكا، فخاؼ أف يحتاج إليهـ فبل يجدهـ، فرأل أف يجمَّهـ 
مدة حتى يستريحكا، كييعمر الببلد، كيشحف القدس بما يقدر عمي  مف األسمحة، 

 (94)كيتفرغ لعمارت "
دة االنهاؾ الذم كصمكا إلي  مف كأما عف دكافع الفرني لمهدنة فكاف منها ش

، كمنها (95)طكؿ القتاؿ، "كأنهـ عمى غاية الضعؼ كالعجز عف قصد مكاف آخر"
مرض  الشديد "إال أف العمة اشتدت ب  حتى داخم  اليإس مف استرداد عافيت  كفقد 
كؿ أمؿ في أف يبرأ مف سقم ،.. هداب تفكيرب إلى اختيارات عدة كاف أقمها خطران هك 

، كمنها حاجة ريتشارد إلى العكدة إلى ببلدب "كأف االنكتار (96)عقد هدنة" سعي  في
ككرد في أحد  (98)، "كأن  عاـز عمى العكدة إلى ببلدب"(97)البد مف الركاح إلى بمدب"

رسائؿ ريتشارد إلى صبلح الديف "فهذا أمر البد مف آخر، كقد همكت ببلدم كراء 
مى ذلؾ كأشارت إلى أف جكف أخك ، كقد أكدت المصادر الفرنجية ع(99)البحر"

، كيضيؼ العماد سببان (100)الممؾ ريتشارد قاـ بإخذ اليميف مف رجاؿ المممكة لنفس 
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مهمان كهك إدراؾ ريتشارد عجزب عف تحقيؽ هدؼ الحممة بنعادة احتبلؿ مدينة 
القدس، "لما عرؼ ممؾ االنكتير أف العساكر قد اجتمع، كالخرؽ عمي  قد اتسع، 

، "ككاف سبب (101)امتنع، فإظهر أن  إف لـ ييهادف أقاـ كاستقتؿ" كأف القدس قد
الصمح أف ممؾ االنكتار لما رأل اجتماع العساكر، كأن  ال يمكن  مفارقة ساحؿ 
البحر، كليس بالساحؿ لممسمميف بمد يطمع في ، كقد طالت غيبت  عف ببلدب راسؿ 

لمعنى نفس  "كأدرؾ ، كتشير المصادر الفرنجية إلى ا(102)صبلح الديف في الصمح"
ما سيككف عمي  مكقف  مف ضعؼ أماـ أهؿ مممكت  إف هك عاد إليهـ دكف أف يتـ 

 .(103)عقد الهدنة المنشكدة"
كيضاؼ إلى ما سبؽ تمكؤ قادة الجيش الفرنجي في إطاعة أكامر ريتشارد، 

، كفي ظؿ هذب (104)بسبب مممهـ مف الحرب، كهك ما كاف يثير غضب ريتشارد
ريتشارد أف يجد لنفس  انسحابان مشرفان مف الشرؽ، فإرسؿ صاحب الدكافع "حاكؿ 

 .(105)صيدا كطمب من  بذؿ قصارل جهدب لعقد هدنة"
كيشير كؿ ما سبؽ أف المفاكضات بيف كبل الطرفيف اإلسبلمي كالفرنجي 
كانت انعكاسان لحاجات الطرفيف الميمحة لمتكصؿ إلى اتفاؽ بعد فقداف كميهما القدرة 

 رؾ لصالح  فكاف ال مفر مف التكصؿ إلى هذب الهدنة المؤقتة.عمى حسـ المعا
كيؤكد اتش ماير عمى هذا المعنى بقكل : "ثـ كقع الخصماف عمى هدنة، 
... بعد أف سمما بإن  ليس في مقدرة أم طرؼ منهما إلحاؽ هزيمة نكراء بالطرؼ 

اد بيت اآلخر، ككاف عمى الصميبييف بإف يسممكا بإن  لـ يعد في مقدرتهـ استرد
، كهك ما يؤكدب ألبير شاندكر: "كاف عمى المسمميف كالفرنجة معان بعد (106)المقدس"
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تمؾ السنيف الطكيمة مف المعارؾ المرهقة أف يقركا أف مف األفضؿ لكميهما محاكلة 
 .(107)التفاهـ بهدؼ الخركج مف هذا المإزؽ"

 كقد سبؽ أف أشرنا إلى أف صبلح الديف كاف عمى إطبلع كامؿ بإكضاع
، كهذا ببل شؾ كاف (108)الفرني كظركفهـ، كهك ما تؤكدب المصادر الفرنجية أيضان 

يزيد مف صبلبة مكقؼ صبلح الديف التفاكضي، ككاف الفرني يدرككف ذلؾ، فقد 
كرد في إحدل رسائؿ ريتشارد إلى صبلح الديف "كال تغتر بتإخرم عف منزلي، فنف 

صبلح الديف لـ يكف راغبان في  كتشير الركايات إلى أف (109)الكبش يتإخر لينطح"
، "كرأيي أف أخمؼ رأم الهدنة (110)الصمح "كهللا العميـ إف الصمح لـ يكف مف إيثارب"

، كلـ يقبؿ الهدنة إال بعد إلحاح األمراء (111)كرائى كأقدـ بتقديـ الجهاد اعتزازم"
نؾ تجد في نفسؾ القكة كاالستمساؾ، ... فانظر إ لى أحكاؿ عمي  حيث قالكا ل  :"كال

 (113)، كالرعايا فننها تعكست، كاألجناد فننها نصبت(112)الببلد فننها خربت كتشعثت
إف هذا المكقؼ الذم نزؿ في  صبلح الديف عند طمب أمرائ   (115"114)ككصبت

مراعاة لظركفهـ القاسية يؤكد أف القائد خبلؿ صناعة مكاقف  التفاكضية ال ينبغي 
نما يجب أف ييراعي مصالح أف يصنع القرار كفؽ استعدادات  كطاق ت  الشخصية كال
 العامة، كمدل قدرتهـ عمى االحتماؿ.
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كرغـ ذلؾ فنف العماد يقدـ مفهكمان رائعاى لمهدنة، كأنها ليست نكعان مف 
الراحة كلكنها نكع مف االستعداد، "ففي أياـ السمـ نستعد لمحرب كنستجد أدكات 

"إعطاء فرصة لمقكات  ، كهذا يعني أف هدؼ الهدنة هك(116)الطعف كالضرب"
اإلسبلمية لبلستعداد كزيادة إمكاناتها القتالية لمقياـ بجكالت قادمة ضد 

. إف هذب المعمكمات كهذا المفهكـ يدفع إلى ضركرة استبعاد الحرج (117)الفرنجة"
عند اتخاذ القيادة قراران بالهدنة مع العدك حينما يككف ذلؾ الزمان ففي  فرصةه لعامة 

 أنفاسهـ كلممقاتميف التخاذ مزيد مف االستعداد كتطكير قدراتهـ.الناس اللتقاط 
 اعتماد أساليب كتكتيكات تفاكضية ناجحة .8

لجإ صبلح الديف إلى انتهاج جممة مف األساليب كالتكتيكات التفاكضية 
التي ساعدت  عمى إدارة العممية التفاكضية بنجاح، كالتكصؿ إلى أفضؿ النتائي، في 

القاسية كالظركؼ الصعبة التي كاف يمر بها، كمف هذب  ظؿ الظركؼ الميدانية
 األساليب:

 جمد األخبار كالمعمكمات عف العدك لخدمة القرار التفاكضي: -
كانت مصادر هذب المعمكمات كالتحريات متعددة منها ما كاف يتـ الحصكؿ 
عمي  مف أسرل الفرني "كأف األسارل أخبركهـ بصحة عكد ممؾ االنكتار إلى عكا 

، "كأيتي (118)مريض بها، كأخبركهـ عف ضعؼ أهؿ عكا كقمة الميرة عندهـ"كأن  
باثنيف مف اإلفرني قد تخطفهما اليزؾ فإخبرا بصحة مكت اإلفرنسيس )ممؾ فرنسا( 

، كرغـ اعتماد صبلح الديف عمى أسرل الفرني (119)كعكد االنكتار إلى عكا"
نكا يقدمكف كمصدر مهـ مف مصادر المعمكمات، فنف هذا ال يعني أنهـ كا

معمكمات مضممة أحيانان، كمف ذلؾ ما كرد في النص السابؽ حيث أخبر الفرني 
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المسمميف بإف ممؾ فرنسا فيميب الثاني قد تكفي، كهذب معمكمة غير صحيحة ألف 
، كتكفي في باريس (120)فيميب الثاني رحؿ عائدان إلى فرنسا بعد سقكط عكا مباشرة

 د سقكط عكا.عامان بع 32، أم بعد (121)ـ1223سنة 
كمف مصادر هذب المعمكمات أيضان المستإمنيف مف الفرني حيث كاف يصؿ 
بعض الفرني مف الحيف لآلخر إلى المعسكر اإلسبلمي طالبيف لؤلماف، كهؤالء 

هػ( 587شكاؿ  6كانكا أحد المصادر المهمة لممعمكمات "كفي عشية هذا اليكـ )
ف العدك عمى عـز الخركج في يـك استإمف مف الفرني اثناف عمى فرسيف، كأخبرا أ

 .(122)الثبلثاء، كأنهـ زهاء عشرة آالؼ فارس، كذيكر أنهـ ال يعرفكف قصدهـ"
كمف المصادر األخرل لممعمكمات األسرل المسمميف الذيف كانكا يتحرركف 
أك يهربكف مف معسكر الفرني "كهرب أسير مسمـ مف جانبهـ كأخبر أنهـ قد أظهركا 

، كمف هذب (123)ثـ فيها يتفقكف عمى مكضع يقصدكن "الخركج إلى الرممة، 
المصادر أيضان الجكاسيس كالعيكف الذيف كاف يرسمهـ صبلح الديف لبلستطبلع 

 .(124)"كلكف جكاسيس  أخبركب بالنبإ الذم تمقاب ريتشارد مف كراء البحار"
كمف مصادر المعمكمات أيضان رسؿ المسمميف المبعكثيف إلى الفرني حيث 

سكرهـ كينقمكف ما يشاهدكن  إلى عف عمى أخبار الفرني مف داخؿ مكانكا يطمعك 
أنهـ رحمكا عف  (125)صبلح الديف كمف ذلؾ ما ركاب ابف شداد "كأخبر الحاجي

 .(126)الرممة قاصديف يافا، كأنهـ عمى غاية الضعؼ كالعجز عف قصد مكاف آخر"
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تنقطع  كمف مصادر المعمكمات أيضان تبادؿ الهدايا "هذا كرسؿ االنكتار ال
في طمب الفاكهة كالثمي، كأكقع هللا عمي  في مرض  شهكة الكمثرل كالخكخ، ككاف 

 .(127)السمطاف يمدب بذلؾ، كيقصد كشؼ األخبار بتكاتر الرسؿ"
كيؤكد ما سبؽ حرص صبلح الديف عمى التعرؼ عمى أكضاع العدك 

اجحة كتنقبلت  كنقاط ضعف  كقكت  بهدؼ اتخاذ قرارب خبلؿ المفاكضات بطريقة ن
كـك استنادان إلى المعمكمات الدقيقة كعدـ االكتفاء بالتحميؿ كتقدير المكقؼ، كيؤكد مم

في الكاقع فقد كاف صبلح الديف يقكـ بمباحثات   "ليكنز عمى هذا المعنى بقكل :
 .(128)مستندان إلى قكة التقارير التي كاف يحصؿ عميها"

انكا يسربكف بعض كبالمقابؿ فنف الركايات تشير إلى أف رسؿ الفرني ك
المعمكمات عف مكاقؼ الفرني بهدؼ تشجيع المسمميف لمتكصؿ إلى اتفاؽ، كمف 
ذلؾ ما ركاب ابف شداد عف أحد رسؿ الفرني: "كأخبرنا الرسكؿ مف عندب مناصحة: 
نما يقكلكف ذلؾ تصنعان، كأنهـ  قد نزلكا )الفرني( عف حديث القدس ما عدا الزيارة، كال

، كرغـ أف (129)االنكتار البد ل  مف الركاح إل  بمدب"راغبكف في الصمح، كأف 
الرسكؿ قدـ المعمكمات عمى شكؿ تسريبات شخصية إال أف األرجح أن  يقصد 
إيصاؿ هذب المعمكمات بهذب الطريقة لتشجيع المسمميف عمى قبكؿ االتفاؽ مف 

 ناحية كالحفاظ عمى كرامة ريتشارد مف ناحية أخرل.
 سياسة كسب الكقت: -

بلح الديف كاف يكظؼ المفاكضات أحيانان لكسب الكقت حيث أف ص
لتحقيؽ أم غرض، أك تجاكز أم خطر، فعندما أراد صبلح الديف تخريب كهدـ 
أسكار عسقبلف حتى ال يستفيد من  الفرني إف نجحكا في احتبلؿ البمد أمر الممؾ 

كؿ العادؿ أف يشغمهـ بالمفاكضات إلى أف ينتهي مف هدـ السكر "سكًٌؼ القكـ، ك  طًٌ
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، كما كاف صبلح الديف يعمؿ (130)الحديث معهـ، لعمنا نتمكف مف خراب البمد"
عمى إشغاؿ العدك لكسب مزيد مف الكقت إلى حيف كصكؿ إمدادات إضافية مف 
القكات فقد كانت تعميمات  لمممؾ العادؿ "إف قدرت أف تطاكؿ الفرني في الحديث، 

"طاكل  كماطم  إلى أف تصؿ  (131)حتى يمحقنا التركماف، فننهـ قد قربكا منا"
، كيشير ذلؾ إلى أف "المراسبلت كالمفاكضات بيف (132)العساكر مف األطراؼ"

الطرفيف امتازت بطابع التسكيؼ كالشد كالجذب كاالعتماد عمى الزمف بقدر 
، كقد أكد جيمس رستكف عمى ذلؾ حيث رأل أن  مف خبلؿ التفاعؿ (133)اإلمكاف"

، كأكد (134)كف مف تإخير القتاؿ لفترة طكيمة"مع عركض الفرني "تمكف المسمم
شاندكر عمى ذلؾ بقكل : "هدؼ صبلح الديف أف يطيؿ إلى ماال نهاية حالة البلسمـ 

، كأشار محمد سهيؿ طقكش إلى هذا المعنى بقكل  "أما صبلح (135)كالبلحرب"
الديف فكاف غير مندفع في عقد الصمح، لكن  يرغب باالستفادة مف جك المفاكضات 

 .(136)فصؿ الشتاء، كقد رحمت عن  معظـ فرق  العسكرية"في 
 سياسة المناكرة: -

يتضح انتهاج هذب السياسة مف خبلؿ تعامؿ صبلح الديف مع اقتراح 
الفرني تزكيي الممؾ العادؿ مف أخت ريتشارد جكانا ممكة صقمية، فقد أرسؿ الفرني 

ؾ العادؿ عما يقع إلى الممؾ العادؿ اقتراحان يتضمف أف يتنازؿ صبلح الديف لممم
تحت يدب مف مدف الساحؿ، كأف يتنازؿ ريتشارد ألخت  عف أمبلك  في الساحؿ، 
كأف يتزكج العادؿ منها، كيككف مقر حكمهما مدينة القدس، كأف يرجع ريتشارد إلى 
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كقد قبؿ صبلح الديف بهذا االقتراح عمى سبيؿ المناكرة "فبادر )صبلح  (137)ببلدب،
القاعدة، معتقدان أف ممؾ االنكتار ال يكافؽ عمى ذلؾ أصبلن، الديف( إلى الرضا بهذب 

كهذا يعني إدراؾ صبلح الديف أف تقديـ ريتشارد لهذا  (138)كأف هذا هزك كمكر"
االقتراح هك مف باب المكر كالمناكرة، فإراد أف يناكر كأف يستخدـ ذات األسمكب 

ني غير جاديف في تجاههـ، فإعمف مكافقت  عمى االقتراح لثقت  التامة أف الفر 
االقتراح، كأراد نقؿ الكرة إلى ممعبهـ فإعمف مكافقت ، كقد صدقت تكقعات صبلح 
الديف حيث أرسؿ ريتشارد يعتذر عف هذا االقتراح كيتراجع عن  بحجة أف أخت  

 .(139)رفضت الفكرة
 سياسة الحفاظ عمى التكاصؿ بيف الطرفيف خالؿ المفاكضات: -

جي عمى قنكات التكاصؿ بينهما حفاظان حافظ الطرفاف اإلسبلمي كالفرن
عمى الدافعية في العممية التفاكضية، كتزدحـ النصكص في كتب المصادر التي 

، "كبقي الحديث (140)تؤكد ذلؾ كمنها: "كترددت الرسؿ بيف الممؾ العادؿ كاالنكتار"
، كيبلحظ أف (142)،"كترددت الرسؿ أيامان" (141)مترددان في الصمح، كالرسؿ تتكاصؿ"

ني هـ أكؿ مف بدأ بطرح فكرة التفاكض حيث أرسؿ ريتشارد يطمب إرساؿ الفر 
 .(143)الممؾ العادؿ لمتفاكض فكافؽ صبلح الديف عمى ذلؾ

كما ييبلحظ أف المقاء األكؿ الذم عقد بيف العادؿ كريتشارد يكـ الخميس 
هػ، كاف لقاءن استكشافيان لمكاقؼ كبل الطرفيف، كقد 587الثاني مف شعباف سنة 

ابف شداد هذا المقاء: "فقاؿ االنكتار: القاعدة أف تعكد الببلد كمها إلينا كصؼ 
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كتنصركفكف إلى ببلدكـ، فإخشف )العادؿ( ل  الجكاب، كجرت منافرة اقتضت أنهـ 
، كأما العماد فكاف أكثر تفصيبلن "فقاؿ )ريتشارد(: رد (144)رحمكا بعد انفصالهما"

مطمح في ، ... كدكف حدكد الببلد حدكد الببلء برد الببلد، فقاؿ العادؿ: هذا ال 
الحداد، ... فمما سمع ممؾ االنكتير ما راع  ما استطاع سماع ، كآؿ اجتماعهما 

 .(145)إلى التفرؽ"
كيبلحظ أف االجتماع األكؿ كاف ساخنان حسب هذب الركايات، كالقت شركط 

في في الحكار الفرني التعجيزية ردان قاسيان مف الممؾ العادؿ، كرغـ أسمكب الفرني ال
إال أنهـ استمركا في التكاصؿ، حيث أرسمكا رسكالن لهـ إلى المسمميف بعد أسبكع 

، كرغـ هذا الحرص المتبادؿ عمى التكاصؿ مف كبل (146)كاحد فقط مف المقاء األكؿ
الطرفيف فنف هذا لـ يمنع حدكث بعض الجمكد أحيانان في التكاصؿ بينهما، كعمى 

هػ، كسإؿ صبلح الديف 588لجمكد في جمادل اآلخرة سبيؿ المثاؿ حدث مثؿ هذا ا
، ككاف (147)الممؾ العادؿ "عف حديث الصمح، فذكر أف االنكتار سكت عن "

المسممكف يستخدمكف التمكيح بقطع المفاكضات ككسيمة لمضغط عمى الفرني، فقد 
كانت تكصية صبلح الديف لمممؾ العادؿ في أحد جكالت المفاكضات أف يبم  

الحديث جرل بيننا مراران، كما أسفر عف مصمحة، فنف كانت هذب الدفعة الفرني "إف 
 .(148)كتمؾ الدفعات فبل حاجة إلى الحديث"

كتعكس هذب المعمكمات أهمية الحفاظ عؿ استمرار التكاصؿ مع الخصـ 
دراكنا  لئلبقاء عمى الدافعية في المفاكضات طالما تكفرت النكايا لمتكصؿ التفاؽ كال

 لؾ أيضان.لحرص الخصـ عمى ذ
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 سياسة احتراـ الرسؿ: -
عيرؼ عف صبلح الديف احتراـ رسؿ الفرني كالمبالغة في ذلؾ، فقد ركل 
ابف شداد: "كحيث اتصؿ خبر رسكؿ الفرني بالسمطاف أمر بنجبلل  كاحترام ، 
رب حكلها شقة، ككضع فيها مف الطرح كالفرش ما يميؽ  فضربت خيمة، كضي

"ككصؿ إلي   (149)في الثقؿ ليستريح، ثـ يجتمع ب "بعظمائهـ كممككهـ، كأمر بننزال  
، كمما الشؾ في  فنف هذب السياسة تنسجـ (150)الرسكؿ فإمر بنكرام  كاإلحساف إلي "

حساف لكنها تهدؼ في الكقت نفس  إلى  مع ما عرؼ عف صبلح الديف مف كـر كال
 ضات.إظهار هيبة المسمميف كتعظيـ قدرهـ كالتإثير في نفسية الفرني خبلؿ المفاك 

سياسة تحديد الحد األقصى كاألدنى لممفاكضيف في المقترحات التي  -
 يحممكنيا:

كمف ذلؾ أن  في المراحؿ األخيرة مف إعداد مسكدة اتفاؽ هدنة الرممة 
كانت مدينتا المد كالرممة مف بيف مطالب الفرني كركل ابف شداد مكقؼ صبلح 

كقاؿ  (151)ليد أيضان، كسيرَّ العدؿالديف التفاكضي تجاب ذلؾ: "كزيد فيها الرممة لهـ ك 
، كقد تـ (152)ل : إف قدرت أف ترضيهـ بإحد المكضعيف أك بمناصفتهما فافعؿ"

االتفاؽ فعبلن بيف الطرفيف عمى الحد األدنى كهك اقتساـ البمديف مناصفة "كرضكا 
 .(153)بميد كالرممة مناصفة"

إف هذا النص غاية في األهمية  فصبلح الديف يحدد المقترحات 
لممفاكضيف المرسميف مف طرف  بدقة شديدة، ثـ هك يحٌدد السقؼ األعمى كهك هنا 
إمكانية التنازؿ عف المد كالرممة في سياؽ االتفاؽ كلكف يجب التفاكض عمى ذلؾ 
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لمتخفيؼ مف الخسائر كالكصكؿ إلى الحد األدنى كهك إما أف يتـ اقتساـ البمديف 
ما اقتساـ البمديف معان م  ناصفة بيف الطرفيف كهذا ما تـ فعبلن.لكؿ طرؼ بمد كال

 سياسة تكثيؽ التفاىمات كتدكيف االتفاقات: -
نما كاف  كاف صبلح الديف ال يكتًؼ بما ينقؿ إلي  مف خبلؿ الرسؿ، كال
يطمب تكثيؽ ذلؾ كخاصة في النقاط المفصمية، كمف ذلؾ أف ريتشارد أرسؿ إلى 

لى صبلح الديف أن  تنازؿ عف أحد أمراء صبلح الديف كهك بدر الديف دلدـر لينقؿ إ
نما طمب  المطالبة بعسقبلف، فمما نقؿ ذلؾ إلى صبلح الديف لـ يكتفي بهذا النقؿ كال
من  مراجعة الفرني كالتكثؽ "فإعادب السمطاف بإن  يينفذ إلي  ثقة يإخذ يدب عمى ذلؾ، 
كيقكؿ ال يمكنني أف أحدث السطاف هذا الحديث إال أف أثؽ أنؾ ال ترجع في ، 

، كبالمقابؿ فنف صبلح الديف زيادة في االحتياط كالتكثيؽ لـ (154)د ذلؾ أحدث "كبع
يكتؼ بالمراسبلت الشفكية بؿ كتب مسكدة االتفاؽ في كرقة كأرسمها إلى ريتشارد، 
"كأثبت الجميع في كرقة ككتب جكاب ذلؾ مع الرسكؿ ... كقاؿ ل : هذب حدكد 

رؾ، قد أعطيتـ يدم، فينفذ الممؾ الببلد التي تبقى في أيديكـ فنف صالحتـ فمبا
ال فميعـ أف هذا تدفيع كمماطمة  )ريتشارد( مف يحمؼ كيككف ذلؾ غداة غد، كال

 .(155)كيككف األمر قد انفصؿ بيننا"
كيعكس ذلؾ حرص صبلح الديف عمى تدقيؽ االتفاؽ مع الطرؼ اآلخر 

تبلؼ قبؿ الذهاب إلقرار النسخة األخيرة كتكقيعها حتى ال يحدث أم لبس أك اخ
 عند التكقيع يمكف أف يفجر االتفاؽ كم .

، (156)كبنفس الطريقة كاف مف الطبيعي أف يككف االتفاؽ النهائي مكتكبان 
ككيمؼ بكتابة عقد االتفاؽ العماد الكاتب الذم ركل عف ذلؾ بقكل  "فحضرت 
إلنشاء عقد الهدنة ككنت نسختيها، كعينت مدتها، كبينت قضيتها، كذلؾ في يـك 
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الحادم كالعشريف مف شعباف سنة ثماف كثمانيف المكافؽ ألكؿ أيمكؿ لمدة الثبلثاء 
، كيبلحظ مما ذكرب العماد أف مدة االتفاؽ كتبت (157)ثبلث سنيف كثمانية أشهر"

 بالتقكيمييف الهجرم كالميبلدم.
 سياسة حصر إجراء المقاءات بيف القادة بإنجاز مسكدة االتفاؽ: -

بداع  ال تفاكضي في أن  كاف يرفض أف تجرم بمغت خبرة صبلح الديف كال
المفاكضات بين  كبيف ريتشارد مباشرة، كاشترط عقد أم لقاءات بينهما بعد إنجاز 
مسكدة االتفاؽ، فقد ركل ابف شداد أف ريتشارد أرسؿ إلى صبلح الديف يمتمس من  
عقد لقاء مشترؾ بينهما، فكاف رد صبلح الديف: "الممكؾ إذا اجتمعكا يقبح منهـ 

ف االجتماع، كاالجتماع ال يككف إال المخا صمة بعد ذلؾ، فنذا انتظـ أمرَّ حىسي
لمفاكضة في مهـ، كأنا ال أفهـ بمسانؾ، كأنت ال تفهـ بمساني، كال بد مف ترجماف 
بيننا تثؽ ب  كأثؽ ب ، فميكف ذلؾ الترجماف رسكؿ حتى يستقر أمر كتستتب 

 .(158)قاعدة"
منها: أف المقاءات بيف رأس الهـر  إف هذا النص الرائع يحمؿ فكائد عديدة

في كبل الطرفيف ال ينبغي أف تتـ إال إلنجاز االتفاؽ بصكرت  النهائية، ألنهـ إذا 
جمسكا كاختمفكا بعد ذلؾ فهذا يهدد االتفاؽ باالنهيار، كلذلؾ ينبغي إنضاج االتفاؽ 

لطرفيف، في مراحم  األكلى مف خبلؿ طكاقـ التفاكض قبؿ عقد المقاء بيف قادة كبل ا
كمنها: أف صبلح الديف لـ يكف ممتهفان لمقاء ريتشارد شإف كثير مف المسؤكليف 

 الذيف يعتبركف مثؿ هذب المقاءات هدفان في حد ذاتها.
 سياسة اختيار أماكف التفاكض بالتبادؿ كالتكافؽ: -

اعتنى صبلح الديف باختيار أماكف التفاكض مف حيث التبادلية فيها بيف 
دت هذب المفاكضات أحيانان في الجانب الفرنجي "كلما طمبكا الممؾ الطرفيف، فقد عق

العادؿ أذف ل  )صبلح الديف( في المضي إليهـ، فسار حتى أتى اليزؾ، كلما عرؼ 

                                                 

 354العماد: الفتح، ص157) )
 .346ابف شداد: النكادر، ص (158)
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االنكتار كصكل  إلى اليزؾ طمب االجتماع ب  فإجاب  إلى ذلؾ، كاجتمعا بنجكة مف 
في الجانب اإلسبلمي،  ، كما عقدت هذب المفاكضات أحيانان أخرل(159)أصحابهما"

حيث " ضرب الممؾ العادؿ ألجؿ ممؾ االنكتير ثبلث خياـ، كأعد فيها كؿ ما يراد 
، "كسار االنكتار إلى خيمت  )خيمة العادؿ(، كحضر (160)مف فاكهة كحبلكة كطعاـ"

، كتشير الركايات إلى مدل االهتماـ (161)عندب عمى ما قيؿ، كاحترم  احترامان كبيران"
هيزب بكؿ ما يمـز مف أثاث سبلمي بتهيئة مكاف االجتماع كتجفي الجانب اإل

"كضربت نكبتية عظيمة، كسار )العادؿ( مع  مف األطعمة كالتجمبلت  كطعاـ،
، كتعكس هذب االستعدادات مدل اهتماـ المفاكض اإلسبلمي بتجهيز (162)كالتحؼ"

 فاكضي.المكاف، كهك ببل شؾ يهدؼ إلى إبراز هيبة المسمميف كخدمة مكقفهـ الت
 اعتماد مترجـ الختالؼ المغة بيف الطرفيف: -

اعتمد الطرفاف اإلسبلمي كالفرنجي مترجمان بينهما بسبب اختبلؼ المغات، 
ككاف المترجـ الرئيسي الذم كرد اسم  في جميع النصكص ذات الصمة بمكضكع 

الترجمة هك ابف الهىٍنفىرم
دؿ ، قاؿ عن  ابف شداد: "كاف يترجـ بينهما )بيف العا(163)

كريتشاد( ابف الهىٍنفىرم، كهك مف فرني الساحؿ مف كبارهـ، كرأيت  يكـ الصمح كهك 
 .(164)"-عمى ما هك شعارهـ –شاب حسف، إال أن  محمكؽ المحية 

كمف النصكص األخرل التي تشير إلى اختصاص ابف الهىٍنفىرم بالترجمة 
لترجماف بينهما ابف "كفي ذلؾ اليكـ اجتمع الممؾ العادؿ باالنكتار الممعكف، فكاف ا

، "ككاف ابف الهىٍنفىرم يترجـ بين  )صبلح الديف( كبيف البحرييف"(165)الهنفرم"
(166) 

                                                 

 .345ابف شداد: النكادر، ص( 159)
 .327الفتح، ص العماد: (160)
 .346ابف شداد: النكادر، ص (161)
 .345ابف شداد: النكادر، ص (162)
كهك الككنت همفرم الرابع سيد تبيف، كاف مف أسرل حطيف ثـ استرد حريت  بعد ذلؾ ككاف مف أحسف مف  (163)

 )الحكاشي(. 348يجيد العربية بيف الفرني. ابف شداد: النكادر، ص
 .315ابف شداد: النكادر، ص 164))
 .315ابف شداد: النكادر، ص (165)
 .350ابف شداد: النكادر، ص (166)
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كما تشير النصكص إلى حرص الطرفيف عمى أف يككف المترجـ ثقة في الترجمة 
فقد كرد في أحد رسائؿ صبلح الديف إلى ريتشارد "كال بد مف ترجماف بيننا تثؽ ب  

نص في غاية األهمية إذ أف التزاـ المترجـ باألمانة في كهذا ال (167)كأثؽ ب "
ال فنف أم خمؿ في  الترجمة كمراعات  لمعاني األلفاظ كدالالتها هك شيو ضركرم كال
الترجمة مف الطبيعي أف ينتي عن  مشاكؿ بيف طرفي المفاكضات نتيجة عدـ 

 كضكح الفهـ بينهما.
 تبادؿ اليدايا بيف الطرفيف: -

تار كمع  حصاف إلى الممؾ العادؿ في مقابؿ هدية "كصؿ رسكؿ مف االنك
، "كأنفذ لهـ )صبلح الديف( هدية حسنة في جكاب هديتهـ، (168)كاف أنفذها إلي "

، كمما ال شؾ في  إف إرساؿ الهدايا كاف (169)كما كاف رحم  هللا يغمب في الهدايا"
مرار ل  دكر في خمؽ أجكاء مف التقدير كاإليجابية ساعدت في الحفاظ عمى است

المفاكضات كنجاحها في نهاية المطاؼ، هذا عدا عف ما سبؽ كأف ذكرناب عف 
 استخداـ الهدايا كحامميها مف الرسؿ لجمع المعمكمات.

هذب هي أهـ القكاعد كالدركس التي يمكف استنتاجها مف تجربة مفاكضات 
صمح الرممة كهي دركس بالغمة في األهمية دفعت ألبير شاندكر لمتعميؽ عمى 

قرية صبلح الديف خبلؿ مفاكضات هدنة الرممة بقكل : "لقد كرست هذب النهاية عب
 .(170)مجد صبلح الديف كعبقريت ، كما كرست عجز الفرنجة المنقسميف"
 كختامان فإنو مف خالؿ ما سبؽ يمكف التكصؿ إلى النتائج اآلتية:

مارس صبلح الديف المفاكضات مع الفرني بمهارة عالية، مما ساعدب  -1
 ؿ عمى نتائي مرضية، حفظت مدينة القدس مف الضياع.لمحصك 

                                                 

 .346ابف شداد: النكادر، ص (167)
 333ابف شداد: النكادر، ص (168)
 378ابف شداد: النكادر، ص (169)
 .365صبلح الديف، ص (170)
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تمثؿ تجربة صبلح الديف في المفاكضات نمكذجان رائعان كفريدان، يمكف  -2
 االستفادة من  لتدريب المتفاكضيف، كتإهيمهـ لعمميات التفاكض.

كاف أبرز مخاطر المفاكضات هي محاكالت التطبيع التي كاف  -3
هك ما كاف يحذىر من  صبلح المفاكضكف المسممكف يتعرضكف لها، ك 

 الديف، كيتخذ االحتياطات لتجاكز مخاطر ذلؾ.
مارس صبلح الديف المعب عمى التناقضات بيف قيادات الفرني، ككظؼ  -4

 ذلؾ بمهارة عالية لتحسيف شركط التفاكض.
إف القيادة يجب أف تإخذ في الحسباف الرأم العاـ لممرؤكسيف كالعامة عند  -5

 لؼ ذلؾ قناعاتهـ الشخصية.صناعة القرار حتى كلك خا
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 مصادر كمراجد البحث

 أكالن:  المصادر العربية
ابف األثير، أبك الحسف عز الديف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف  -1

 ىػ(.630عبد الكريـ الشيباني )ت
 بيركت. –الكامؿ في التاريي، دار صادر  -
 ىػ(:876الحنبمي، أحمد بف إبراىيـ )ت سنة  -2

مناقب بني أيكب، تحقيؽ مديحة الشرقاكم، مكتبة  الثقافة شفاء القمكب في 
 ـ.1996، 1القاهرة، ط –الدينية 

سبط ابف الجكزم، شمس الديف أبك المظفر يكسؼ بف قزا أكغمي  -3
 ىػ(.654)ت

مرآة الزماف في تاريي األعياف، المكسكعة الشاممة في الحركب الصميبية، 
بيركت،  –كالنشر كالتكزيع ، دار الفكر العربي لمطباعة 15سهيؿ زكار، ج

1995. 
أبك شامة، شياب الديف عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ المقدسي  -4

 ىػ(.665الدمشقي )ت
ج، تحقيؽ إبراهيـ 5الركضتيف في أخبار الدكلتيف النكرية كالصبلحية،  -

 ـ.1977، 1بيركت، ط –الزيبؽ، مؤسسة الرسالة 
كؼ بالذيؿ عمى الركضتيف، دار تراجـ رجاؿ القرنيف السادس كالسابع المعر  -

 ـ.1974، 2بيركت، ط –الجيؿ 
 ىػ(:632ابف شداد، بياء الديف أبك المحاسف يكسؼ بف رافد )ت  -5

النكادر السمطانية كالمحاسف اليكسفية )سيرة السمطاف الناصر صبلح الديف 
 ـ.2005، 2دمشؽ، ط –األيكبي(، تحقيؽ أحمد ايبش، األكائؿ لمنشر كالتكزيع 
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عماد الديف أبك عبد هللا محمد بف محمد بف حامد الشيير بعماد العماد،  -6
 ىػ(.597الديف الكاتب األصفياني )ت

حركب صبلح الديف كفتح بيت المقدس المسمى الفتح القسي في الفتح 
، 1بيركت، ط –القدسي، تعميؽ إبراهيـ شمس الديف، دار الكتب العممية 

 ـ.2002
مي بف محمكد بف محمد بف تقي أبك الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف ع -7

 ىػ(:732الديف عمر بف شاىنشاه بف أيكب )ت 
المختصر في أخبار البشر، المكسكعة الشاممة في الحركب الصميبية، سهيؿ 

 .1995بيركت،  –، دار الفكر العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع 22زكار، ج
 ىػ(:711ابف منظكر، محمد بف مكـر اإلفريقي المصرم )ت -8

 .1ج، دار صادر بيركت، ط15لعرب، لساف ا
 ىػ(:697ابف كاصؿ، جماؿ الديف محمد بف سالـ الحمكم )ت -9

ج، تحقيؽ حسنيف محمد ربيع، مطبعة 5مفرج الكركب في أخبار بني أيكب، 
 ـ.1977القاهرة،  –دار الكتب 

 ىػ(:749ابف الكردم، زيف الديف عمر بف مظفر )ت -10
 ـ.1996، 1بيركت، ط –ة ج، دار الكتب العممي2تاريي ابف الكردم، 
 ثانيان:  المراجد العربية

 الحايؾ، منذر: -11
دمشؽ،  –العبلقات الدكلية في عصر الحركب الصميبية، األكائؿ لمنشر كالتكزيع 

 ـ.2006، 1ج، ط2
 سميماف، نعماف الطيب: -12

، 1القاهرة، ط –منهي صبلح الديف األيكبي في الحكـ كالقيادة، مطبعة الحسيف 
 ـ.1991
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 حمد محمد مرسي:الشيخ، م -13
 ـ.1990اإلسكندرية،  -تاريي أكربا في العصكر الكسطى، دار المعرفة الجامعية

 الصالبي، عمي محمد: -14
 ـ.2008، 1بيركت، ط –صبلح الديف األيكبي، دار المعرفة 

 طقكش، محمد سييؿ: -15
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 ممخص:
يتناكؿ هذا البحث عبلقات حركة حماس بالنظاـ المصرم في عهد الرئيس 
محمد حسني مبارؾ، تمؾ العبلقة التي بقيت متإزمة طكاؿ الكقت، كلـ يضع لها 

 .2011فبراير  11مبارؾ عف السمطة في حسني سكل رحيؿ حد 
عالي البحث محددات عبلقة حركة حماس مع النظاـ المصرم، كتتبع 
، كمعاداة النظاـ لمحركة باعتبارها امتداد  مسار هذب العبلقة التي غمب عميها التإـز

يفيد لحركة اإلخكاف المسمميف التي ناصبها العداء، كبسبب رفضها التفاقية كامب د
كمسيرة التسكية مع إسرائيؿ، في الكقت الذم لعب في  دكر عراب السبلـ في 
المنطقة، كهك ما انعكس عمى طريقة تعاطي النظاـ مع الحركة بكصفها فصيؿ 
مسمح كقكة أمر كاقع، كليس حركة تحرر كطني فمسطيني، حازت عمى ثقة الناخب 

، ككذلؾ مف خبلؿ سمسمة 2006في انتخابات نزيهة في االنتخابات العامة عاـ 
 مف االنتخابات البمدية كالنقابية كالطبلبية كالمهنية.

كرغـ الضغكط التي مارسها النظاـ بحؽ حركة حماس، إال أنها لـ تفمح 
في جر حماس إلى مربع التسكية كاالستجابة لشركط الرباعية، كما فشمت في 

الحركة متشبثة بثكابتها  محاكلتها تركيز القرار السياسي بيد الرئيس عباس، كبقيت
سكاء فيما يتعمؽ بالمقاكمة كمكاقفها الرافضة لمعممية السممية كمخرجاتها، ككذلؾ 

 مكقفها التقميدم مف ممفات الصراع الكبرل.
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Abstract: 
This paper deals with relationships between Hamas and the 

Egyptian regime in the era of deposed President Hosni Mubarak، 

which remained in tension throughout the time of Mubarak   until 

his the departure from power on February 2011. 

This paper Treats the Determinants of relationship between 

Hamas and the Egyptian regime، and keep track of this relationship 

that dominated by crisis and anti-regime movement، who was 

considered as an extension of the Muslim Brotherhood movement. 

The one who was in contrary with، and because of its refusal to 

Camp David agreement and the peace process with Israel. While 

Mubarak was the godparent of peace process in the region، which is 

reflected on the way the regime dealt with Hamas as a de facto or 

an armed militia and not a Palestinian liberation movement، whom 

fairly won the election in 2006 as well as through a series of 

municipal، trade، professional and students elections. 

Despite the pressure put on Hamas by the regime، 

nevertheless، it did not succeed in dragging Hamas to square of 

peace process، or responding to the Quartet's conditions، or even to 

put the political decision in the hand of president Abbas، although 

Hamas adhered to its constants and continue to oppose the peace 

process and its outputs. 
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مػػٌرت عبلقػػة مصػػر بحركػػة المقاكمػػػة اإلسػػبلمية بمراحػػؿ متتاليػػة منػػذ نشػػػإة 
هرة كعبلقتػػ  بحركػػة الحركػػة كقػػد تػػإثرت تمػػؾ العبلقػػة بطبيعػػة النظػػاـ القػػائـ فػػي القػػا

اإلخكاف المسمميف المصرية مف جهة، كمكاقؼ حركػة حمػاس الدكليػة كاإلقميميػة مػف 
جهػػة ثانيػػة، كفيمػػا يمػػي رصػػد كتحميػػؿ لمسػػار هػػذب العبلقػػة فػػي عهػػد الػػرئيس حسػػني 

 مبارؾ.
 أىمية الدراسة: 

 تبرز أهمية هذب الدراسة بالنظر إلى:
 االستراتيجية كالتاريخية.أهمية العبلقة بيف غزة كمصر، التي تكصؼ ب 
  أهميػػة فتػػرة الدارسػػة، كالتػػي شػػهدت صػػعكد اإلسػػبلـ السياسػػي فػػي فمسػػطيف

شػعبيا كرسػميان، كهػك الػذم مثػؿ أحػد تجميػات الثػكرات العربيػة، التػي تفجػػرت 
بعػػػػد كقػػػػت قصػػػػير، كحممػػػػت المطالػػػػب الشػػػػعبية، ككضػػػػعتها أمػػػػاـ السػػػػمطة 

 اع مر عمى األرض. الحاكمة في بمدانها، مع ما رافؽ كتبل ذلؾ مف صر 
  تعتبػػر هػػذب العبلقػػة نمكذجػػا لمعبلقػػة المإزكمػػة بػػيف نظػػاـ الحكػػـ العربػػي مػػف

جهػػة كاإلسػػبلـ السياسػػي مػػف جهػػة ثانيػػة، كهػػك مػػا اتضػػح فػػي أكثػػر مػػف بمػػد 
 عربي في ظؿ ما اصطمح عمي  بػ "الربيع العربي". 

  خطػػػكرة الػػػػدكر المصػػػػرم تجػػػػاب القضػػػػية الفمسػػػػطينية فػػػػي هػػػػذب المرحمػػػػة مػػػػف
راع، كفتػػرة حافمػػة كخطيػػرة، أسسػػت لتطػػكرات الحقػػة كػػاف لهػػا أثرهػػا فػػي الصػػ

 تاريخنا المعاصر. 
 أسئمة الدراسة:

 يمكف إجماؿ أسئمة الدراسة بما يمي:
  ما محددات العبلقة بيف حركة حماس مف جهة كالنظاـ المصرم مف جهة

 ثانيةم
 كيؼ تعامؿ النظاـ في مصر مع حركة حماسم 
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 ة حماس مف قبؿ الجار المصرم أك أية هؿ أثرت الضغكط عمى حرك
 أطراؼ أخرل في تغيير مكاقؼ الحركة المبدئية كثكابتهام

  هؿ لعب النظاـ في مصر دكرا نزيها في المصالحة بيف حركتي فتح
 كحماس عمى الساحة الفمسطينيةم 

 هؿ حماس رصيد استراتيجي أـ عبء عمى مصرم 
 فرضيات البحث: 

 لدراسة مف الفرضيات التالية: ينطمؽ الباحث في معالجة هذب ا
 .أجندة حماس أجندة كطنية مستقمة كليست إقميمية مفركضة 
  .عبلقات حماس بمصر عبلقة إجبارية، ال يمكف الفكاؾ منها 
  لكال الدكر الفمسطيني المضاد في تخريب هذب العبلقة لكانت عبلقات

 حماس بمصر أفضؿ. 
  كحركة اإلخكاف، فنف عبلقة طالما أف العبلقة مإزكمة بيف النظاـ المصرم

 النظاـ بحماس ستبقى مإزكمة بالضركرة، كالعكس صحيح.
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 مقدمة: 
تكصؼ العبلقة بيف مصر كفمسطيف بالتاريخية، بالنظر إلى عبلقات 
الجكار الجغرافي كالتداخؿ السكاني، فضبل عما يربط بيف البمديف مف أكاصر 

قكمية، كهي مسؤكلية حممتها مصر األخكة كالديف كالتاريي المشترؾ كالمسؤكلية ال
في تجييش  1948في كقت مبكر مف عمر الصراع، حيف شاركت مصر قبؿ العاـ 

األمة العربية لمدفاع عف فمسطيف، كما كجد ترجمة ل  في كفكد المتطكعيف 
المصرييف إلى فمسطيف لمدفاع عنها كشعبها، كفي مقدمة هؤالء أبناء حركة 

عف إدارة مصر لمشإف الغزم طكاؿ ثماف عشرة سنة ناهيؾ  (1)االخكاف المسمميف،
، ثـ احتضانها لمنظمة التحرير الفمسطينية كقيادتها، 1967-1949ما بيف 

كحضكرها شب  الدائـ في مسار حركة النضاؿ الفمسطيني، ثـ تراجع ذلؾ الدكر بعد 
، دكف أف تقطع الحبؿ السرم الذم 1978سبتمبر  7تكقيع اتفاقية كامب ديفيد 

بينها كبيف فصائؿ العمؿ الفمسطيني كفي مقدمتها حركة فتح، كبرل الحركات كاف 
ثـ ما لبثت إف  (2)كالفصائؿ حتى قبؿ عكدة الجامعة العربية إلى مقرها بالقاهرة.

عادت لتمعب أدكاران حيكية بعد أف تعالت أصكات التسكية السممية فمسطينيا كعربيا، 
 ديفيد.كالتي كانت قد سبقت هي إليها في كامب 

                                                 

كامؿ الشريؼ، اإلخكاف المسمميف في حرب فمسطيف، )كتاب إلكتركني(  عبد الحميـ محمكد، اإلخكاف  (1)
 . 1979المسممكف: أحداث صنع التاريي، رؤية مف الداخؿ، اإلسكندرية: دار الدعكة، 

 (، مكقع الجزيرة نت: عمى:1)تقرير( حسف نافعة، مصر كغزة كحماس، ماذا بعد الحربم ) 2))
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/432EDC71-49B8-428F-9F1E-

FEB577E3FBCC.htm 

، كرأينا كيؼ 1982يشار هنا إلى أف مصر لعبت دكرا مركزيا في تإميف انسحاب منظمة التحرير مف لبناف في عاـ 
قت كانت أف ياسر عرفات عندما خرج مف لبناف عمى ظهر الباخرة مر بمصر كالتقى الرئيس حسني مبارؾ في ك 

 جميع الدكؿ العربية تقاطع مصر بسبب مشاركتها في السبلـ مع إسرائيؿ.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/432EDC71-49B8-428F-9F1E-FEB577E3FBCC.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/432EDC71-49B8-428F-9F1E-FEB577E3FBCC.htm
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كبينما لقي مناصرك مشركع التسكية عمى الساحة الفمسطينية دعمان كتشجيعا مف 
قبؿ الحكـ في مصر، إال أف القاهرة كقفت مكقفا سمبيا مف بقية الفصائؿ التي لـ 

 (3)تنخرط في العممية أك أخذت مكقفا معارضان منها كفي مقدمتها حركة حماس.
ألنها مف بيف أهداؼ  التسكية،كلـ تخؼ مصر رغبتها في إنجاح عممية 

كثيرة سكؼ تعط مصر دكران مهما فقدت  بعد دخكلها مرحمة ما بعد كامب ديفيد، 
كما أنها قد تنهي المطالبات اإلسرائيمية المباشرة كغير المباشرة، التي تدعك إلى 
تحمؿ مصر مسؤكلية إدارة قطاع غزة، أك تمؾ األصكات اإلسرائيمية التي تطالب 

فمسطينييف في قطاع غزة إلى سيناء، كمف ثـ نظرت مصر لعممية بتهجير ال
التسكية بمثابة الخبلص مف كؿ هذب المخاكؼ األمنية التي حامت حكؿ مصير 

 القطاع كسكان  بالنسبة لمصر.
كما حرصت القاهرة عمى كسب الكرقة الشعبية، باعتبار القضية 

التإييد كالدعـ الشعبي الفمسطينية قضية العرب األكلى، مما سيمكنها مف كسب 
العربي، كلعب أدكار إقميمية هامة، إضافة إلى أف القضية الفمسطينية تمثؿ كرقة 
سرائيؿ  ضغط يمكف استخدامها لمضغط عمى االتحاد األكربي كالكاليات المتحدة كال
في عبلقاتها بمصر، كما أنها تمنح مصر بعض االمتيازات سكاء في الحصكؿ 

أك حتى التعامؿ السياسي مع مصر بكصفها شريكا أك  عمى المنح أك المساعدات
داعما "لمعممية السممية" في الشرؽ األكسط، هذا إلى جانب االعتبارات األمنية 
المصرية داخؿ مصر كتحديدان في شب  جزيرة سيناء التي شهدت أعماؿ تفجير 

 (4)استهدفت سياح أجانب كمنشات سياحية.

                                                 

 ، أنظر: 6/11/2009عمى بدكاف، مصر كحماس كالتباسات العبلقة بينهما، الجزيرة،  (3)
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/Templates/Postings/detailedpage.aspx?FRAM

ELESS=false&NRNODEGUID=%7BFB5438B6-ACCE-4133-AB77-

74CCB07135F9%7D&NRORIGINALURL=%2FNR%2Fexeres%2FFB5438B6-

ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9.htm&NRCACHEHINT=Guest 

 معتز محمد، الدبمكماسية المصرية كحكار متراجع، الحكار المتمدف عمى:  4))
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=90400 

http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/Templates/Postings/detailedpage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7BFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9%7D&NRORIGINALURL=%2FNR%2Fexeres%2FFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9.htm&NRCACHEHINT=Guest
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/Templates/Postings/detailedpage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7BFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9%7D&NRORIGINALURL=%2FNR%2Fexeres%2FFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9.htm&NRCACHEHINT=Guest
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/Templates/Postings/detailedpage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7BFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9%7D&NRORIGINALURL=%2FNR%2Fexeres%2FFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9.htm&NRCACHEHINT=Guest
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/Templates/Postings/detailedpage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7BFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9%7D&NRORIGINALURL=%2FNR%2Fexeres%2FFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9.htm&NRCACHEHINT=Guest
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=90400
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 ىكاجس مصرية مف حماس:
ة بيف القاهرة كحركة حماس في المنطقة المإزكمة تاريخيان بيف كقعت العبلق

النظاـ المصرم كبيف حركة اإلخكاف المسمميف في مصر، كالتي تمثؿ أحد أهـ 
حركات المعارضة كأكسعها كأكثرها تإثيران، كالتي تناقض معها النظاـ في مسإلتيف 

كخيار التسكية مهمتيف: الخيار اإلسبلمي مف جهة كرفض اتفاقية كامب ديفيد 
 السممية مف جهة ثانية.

كقد أربؾ فكز حماس في االنتخابات العامة حسابات النظاـ في مصر كما 
أربؾ حسابات آخريف في الساحة الفمسطينية كاإلقميمية كالدكلية، كأدل إلى انزعاج 
القيادة المصرية، التي دأبت عمى لعب دكر الراعي لممسيرة الفمسطينية، كمع ذلؾ 

إلظهار احترامها لنتائي االنتخابات كاعترفت رسميا بحككمة حماس نظريا، سارعت 
كلكف مف الناحية العممية تعاممت مع فكز حماس كحككمتها كتحد كليس كتطكر 
طبيعي في المسيرة الديمقراطية لمشعب الفمسطيني كنظام  السياسي، كلـ تخًؼ 

 مخاكفها مف فكز حماس لؤلسباب التالية:
إسبلمية منبثقة مف حركة اإلخكاف المسمميف المنافس  حركة حماس حركة .1

القكل لمنظاـ في مصر، كقد منح فكزها دعمان معنكيا لمتيار اإلسبلمي في 
 مصر، كخاصة لئلخكاف.

الخكؼ مف إقامة "إمارة إسبلمية" في غزة، تككف قاعدة إنطبلؽ لعناصر  .2
لتفجيرات إسبلمية "متشددة" إلى األراضي المصرية كالعكس، كخاصة بعد ا

التي كقعت في شب  جزيرة سيناء، في الكقت الذم تنادل في  المجتمع 
الدكلي لمقاكمة ما اعتبركب "إرهابا إسبلميا"، رغـ نفي حماس المستمر مف 

 (5)أنها تسعي إلقامة "إمارة" في قطاع غزة.

                                                 

مقابمة شخصية لمباحث مع الدكتكر محمكد الزهار، القيادم في حركة حماس، كعضك المجمس التشريعي  (5)
 .22/8/2012الفمسطيني، 
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فكز حماس يعني إفبلت زماـ السيطرة لمنظاـ المصرم عمى الممؼ  .3
ما يتعمؽ بالكضع في قطاع غزة، كالذم اعتبر شإنا الفمسطيني، كخاصة في

 مصريان.
الخشية مف اتهاـ مصر بمهادنة حماس أك التعاطؼ معها، حتى ال  .4

تغضب حمفاءها الغربييف، أك أف تككف عرضة لضغكط المكبي الصهيكني 
مف خبلؿ التهديد بكقؼ المساعدات األمريكية لمصر إذا ما اتخذت مصر 

أك مصالحها، ناهيؾ عف أم مكقؼ إيجابي مف  مكقفا مناكئا إلسرائيؿ
حماس سكؼ يفسر عمى أن  تراجع عف دعـ الرئيس عباس، كمشركع 

 التسكية الذم تدعم  مصر. 
التقارب بيف إيراف كحماس في المكقؼ مف االحتبلؿ أك التسكية السياسية  .5

كالمقاكمة، كالنظر إليها عمى أنها شريؾ في محكر إقميمي في المنطقة، 
 ؼ مصر كيضر بها.يستهد

الحساسية مف كجكد عبلقات بيف حماس كبعض الدكؿ مثؿ سكريا كقطر  .6
كالسعكدية، مما يرشح تمؾ الدكؿ لمعب أدكار قكمية عمى حساب الدكؿ 

 المصرم التاريخي.
في هذا الجك خرجت حركة حماس في فمسطيف، كتحديدان مف قطاع غزة، 

ها عمى أنها "جناح" أك "امتداد" أم مف خاصرة مصر الشرقية الرخكة، معٌرفة نفس
 (6)لحركة اإلخكاف المسمميف العالمية، كبرل حركات المعارضة في مصر.

كقد تعامؿ النظاـ المصرم مع حماس عمى أنها امتداد لحركة اإلخكاف 
المسمميف في مصر، كمثؿ ذلؾ أحد أهـ محددات العبلقة معها، لذا فقد تعامؿ 

مني، معتبرا إياها مميشيا مسمحة كليست النظاـ مع حماس مف خبلؿ منظكر أ

                                                 

، في 23حماس راجع ميثاؽ حماس، كخطاب رئيس الكزراء في الحككمة المقالة إسماعيؿ هنية في انطبلقة  6))
 غزة.
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حركة تحرر كطني، كحصر التعامؿ معها مع جهاز المخابرات العامة عبر رئيس  
 (7)المكاء عمر سميماف.

كما لـ يمتًؽ الكزراء المصرييف في الحككمة نظرائهـ الفمسطينييف 
الحمساكييف، كاستمر النظاـ المصرم في حصر التعامؿ الرسمي مع الرئاسة 

لفمسطينية كعمى رأسها الرئيس محمكد عباس، في الكقت الذم تعاطت مع حماس ا
بقدر مف التحفظ كالتهميش، كأحيانا اإلقصاء، كالضغط كاالتهاـ، دكف أف يصؿ 
األمر حد الصراع المكشكؼ، كهك ما يكفر لها شركط العمؿ عمى الساحة 

ؿ ربما تطكير هذا الفمسطينية، كيتيح هامشان يمكٌنها مف التإثير عمى حماس، ب
كهك ما استدعي اإلبقاء  (8)التإثير إلى شكؿ مف أشكاؿ االستيعاب ك"التركيض"،

 عمى هذب العبلقة بحدها األدنى. 
كما لـ تعًط حماس الفرصة لتقرر طبيعة العبلقة مع النظاـ في مصر، 
كمف ثـ عدـ القدرة عمى تطكير هذب العبلقة خاصة حيف سارعت األخيرة بالتعاطي 

ها مف يكمها األكؿ في السمطة عمى أنها امتداد لقكة اإلخكاف المسمميف كقكة مع
معارضة منافسة ػ كالتي لـ تتردد حماس في نسبة نفسها لهاػ ما يعني انسداد مبكر 
لى حد كبير طبيعة العبلقة  ألفؽ العبلقة بيف الطرفيف، كشكؿ في كقت مبكر كال

م، المتدخؿ في الشإف الفمسطيني بما بحركة حماس، كالتي غمب عميها الطابع األبك 
لدي  مف أكراؽ لمعب عمى الساحة الفمسطينية، كالتي ليس آخرها تحكم  في "معبر 

                                                 

عيرؼ عمر سميماف بعبلقات  الحميمة باإلسرائيمييف، كهك الذم اعتبر حماس "عدك مشترؾ" لممصرييف 7) )
كاإلسرائيمييف عمى السكاء، كما دأب عمى تخكيؼ الغرب مف اإلسبلمييف كخاصة حركة اإلخكاف المسمميف كاصفا 

 س، أنظر تمؾ الكثائؽ عمى المكاقع:إياهـ بػ "الكحكش"، بحسب ما كرد في كثائؽ كيكي ليك
www.wikileaks.com;  

http://www.facebook.com/wikileaks; (visited on 13/2/2011). 

 يرة، عمى: (، الجز 1/2محسف صالح كحماس، طبيعة العبلقة كمسارها) 8))
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/1/15/%D9%85%D8%B5%D8%

B1-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-

%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-

%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-1-2 

http://www.wikileaks.com/
http://www.facebook.com/wikileaks
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/1/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-1-2
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/1/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-1-2
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/1/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-1-2
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/1/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-1-2
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/1/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-1-2
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رفح" الممر اإلجبارم الكحيد الكاصؿ بيف قطاع غزة مع العالـ الخارجي، بحيث 
 (9)أصبح هذا التحكـ ل  داللة مؤثرة في ظؿ الحصار المفركض عمى قطاع غزة.

حماس تدرؾ هذب الحساسية في العبلقة بمصر، كتستشعر  كلما كانت
خطكرة استعداء مصر بكصفها ذخران لجهادها كمعركتها مع المحتؿ، كبما لمصر 
قميمي كدكلي، ككإحد أهـ أبكاب الشرعية في المنطقة،  مف ثقؿ كتإثير عربي كال

كنها كناظـ لمعبلقة مع بقية األطراؼ الفمسطينية كخاصة حركة فتح، إضافة إلى ك
في كقت تعرض  (10)بمنطؽ الجغرافيا ممران إجباريا لقطاع غزة إلى العالـ الخارجي،

في  القطاع لحصار إسرائيمي مشدد داـ لسنكات، فقد ذهبت حركة حماس إلى 
طمإنة النظاـ المصرم في أكثر مف مناسبة بإنها "تنظيـ فمسطيني مستقؿ، كليس 

االحتبلؿ اإلسرائيمي كهك ما  ألحد كصاية عميها، كهي حركة تحرر كطني مف
يعزز أمف مصر كمكقعها اإلقميمي، كأف معركتها محصكرة في فمسطيف، كتحرص 
عمى عدـ نقؿ المعركة إلى خارج فمسطيف، كأن  ينبغي أف يينظر لفعمها المقاكـ في 
فمسطيف كعامؿ ضغط النتزاع الحقكؽ الكطنية الفمسطينية كليس العكس، كأف 

 (11)ـ التدخؿ في شؤكف الدكؿ، كفي مقدمتها بالطبع مصر".سياستها تقكـ عمى عد
تمكنت حماس مف تقديـ خطاب هادئ كرزيف تجاب مصر الرسمية، حتى 
في كقت األزمات، مثؿ محاكالت كسر الحصار كفتح معبر رفح البرم، أك الحرب 
عمى غزة، أك مكضكع المصالحة الفمسطينية التي شهدت تإـز العبلقة مع النظاـ 

                                                 

رفح عمى حياة السكاف في قطاع غزة، في: مف يحمؿ مفاتيح معبر رفح، مسمؾ،  أنظر تداعيات إغبلؽ معبر (9)
 . 2009مركز لمدفاع عف حرية الحركة، مارس، 

 عمى بدكاف، مرجع سابؽ.( 10)
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/Templates/Postings/detailedpage.aspx?FRAM

ELESS=false&NRNODEGUID=%7BFB5438B6-ACCE-4133-AB77-

74CCB07135F9%7D&NRORIGINALURL=%2FNR%2Fexeres%2FFB5438B6-

ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9.htm&NRCACHEHINT=Guest 

مقابمة شخصية لمباحث مع الدكتكر الزهار، مرجع سابؽ  كأنظر خطاب رئيس كزراء الحككمة في غزة 11) )
 ، غزة.2010النطبلقة حركة حماس، لعاـ  23اسماعيؿ هنية في الذكرل 

http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/Templates/Postings/detailedpage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7BFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9%7D&NRORIGINALURL=%2FNR%2Fexeres%2FFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9.htm&NRCACHEHINT=Guest
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/Templates/Postings/detailedpage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7BFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9%7D&NRORIGINALURL=%2FNR%2Fexeres%2FFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9.htm&NRCACHEHINT=Guest
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/Templates/Postings/detailedpage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7BFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9%7D&NRORIGINALURL=%2FNR%2Fexeres%2FFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9.htm&NRCACHEHINT=Guest
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/Templates/Postings/detailedpage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7BFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9%7D&NRORIGINALURL=%2FNR%2Fexeres%2FFB5438B6-ACCE-4133-AB77-74CCB07135F9.htm&NRCACHEHINT=Guest
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لكف الحركة بقيت ثابتة عمى مكاقفها تجاب القضايا الكبرل، مع  (12)القطيعة، إلى حد
بعض التبلعب المفظي، كخاصة في مسائؿ ذات عبلقة بمنظمة التحرير كالعادة 
ترتيب األجهزة األمنية الفمسطينية، كااللتزاـ بخيار المقاكمة، كرفض التسكية 

فرازاتها، أك العبلقة باالحتبلؿ، كهك ما زاد في تكتر العبلقة بيف الطرفيف،  السممية كال
كأغضب نظاـ الحكـ في مصر، الذم لـ يعتد مف أحد في الساحة الفمسطينية أف 

 يقكؿ ل  "ال".
 الرعاية المصرية لمحكار الفمسطيني ػػ الفمسطيني:

شكؿ الحكار الكطني الفمسطيني مفصبلن مهمان في مسار العبلقة بيف مصر 
عاـ، كحركة حماس بشكؿ خاص، نظران ألهميت  في  كالفصائؿ الفمسطينية بشكؿ

 رسـ كترتيب المشهد الفمسطيني.
، جمسة حكار بيف السمطة الفمسطينية كحماس 12/1995فقد شهد شهر 

برعاية مصرية في القاهرة، حاكلت السمطة إقناع حماس بالمشاركة في االنتخابات 
نتخابات، كهك ما تحقؽ العامة، أك الحصكؿ عمى ضمانات بعدـ قيامها بنفشاؿ اال

 (13)الحقا، كما طالبتها بكقؼ المقاكمة المسمحة إلعطاء فرصة "لمعممية السممية".
، لـ تعقد حكارات بيف السمطة 2000كحتى عاـ  1996كمنذ العاـ 

الفمسطينية كحركة حماس، إلى أف استؤنفت هذب الحكارات في القاهرة في الفترة ما 
ماس، كقد شاركت القاهرة بقكة في الحكار بيف فتح كح 14/11/2002-10بيف 

الذم استهدؼ تكحيد المكقؼ الفمسطيني في ذلؾ الكقت الحساس، خصكصان مع 
تكقع ضربة أمريكية لمعراؽ، قد تغرم تؿ أبيب بشف عمؿ عسكرم ضد 
الفمسطينييف، كالمطالبة بتعزيز الكحدة الكطنية كالتكصؿ إلى استراتيجية سياسية 

بكقؼ العمميات االستشهادية في إسرائيؿ لحيف انتهاء مشتركة، كالمطالبة 

                                                 

مقابمة شخصية لمباحث مع الدكتكر غازم حمد الناطؽ السابؽ باسـ الحككمة العاشرة، كككيؿ كزارة الخارجية  (12)
 .30/8/2012في حككمة حماس بغزة، 

 مقابمة شخصية لمباحث مع الدكتكر محمكد الزهار، مرجع سابؽ. (13)
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االنتخابات اإلسرائيمية، بهدؼ تكفير فرصة لحزب العمؿ بقيادة عمراـ متسناع 
لمفكز أماـ أرييؿ شاركف بتكجهات  اليمينية المعركفة. كما تـ طرح إمكانية انضماـ 

نتخابات حركة حماس إلى منظمة التحرير الفمسطينية، كفرص مشاركتها في اال
الفمسطينية، إضافة إلى احتراـ السمطة الفمسطينية كقراراتها كسمطة كاحدة في 

عممان بإف المكقؼ المصرم بعد أحداث الحادم عشر مف  (14)األراضي الفمسطينية.
غدا أكثر صراحة في معارضت  الستمرار االنتفاضة، كلعسكرتها  2001سبتمبر 

ع شـر الشيي الثبلثي )مصر، عمى كج  الخصكص، كهك ما اتضح في اجتما
سكرية كالسعكدية(، الذم استبطف رفع الغطاء عف العمميات الفمسطينية 

 15).)االستشهادية
، اعتبر مكسى 2002كعف الدكر الذم لعبت  مصر في الحكار أكاخر عاـ 

أبك مرزكؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أف الحكار بيف فتح كحماس شهد 
: "الحكارات السابقة لـ تكف تحظي برعاية مصرية، كما حظيت تحكال نكعيا، قائبلن 

المفاكضات هذب المرة، كمعركؼ طبعان ثقؿ مصر كأهميتها، كأهمية فمسطيف بالنسبة 
. كما عبر السيد محمكد عباس في حين  عف قناعت  (16)لؤلمف القكمي المصرم"

في  (17)جحان.بإف الحكار الذم استضافت  القاهرة بيف حركتي حماس كفتح كاف نا
كقت تعثرت مسيرة التسكية بعد كامب ديفيد الثانية، كقياـ إسرائيؿ بحممة السكر 

 الكاقي في الضفة الغربية.
عقد حكارات بيف حركتي فتح كحماس،  12/2003-11شهد شهرم 

بمشاركة كافة الفصائؿ في القاهرة، كقد تمحكرت حكؿ كقؼ الهجمات المسمحة 

                                                 

 10/11/2002صحيفة األياـ، ( 14)
 عبلقة شائكة تزداد تفاقما، الجزيرة:بشير نافع، مصر كحماس:  (15)

http://www.aljazeera.net/Studies 

 المكقع الفمسطيني لئلعبلـ. عمى الرابط: (16)
http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/hane.htm 

 2/12/2002صحيفة األياـ، ( 17)

http://www.aljazeera.net/StudiesF5B91248A679.htm&NRCACHEHINT=Guest
http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/hane.htm
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، كالمطالبة بهدنة طكيمة المدل. لكف حماس ككما كرد عمى المدنييف اإلسرائيمييف
عمى لساف الشيي أحمد ياسيف قكل : "لـ نفشؿ حكار القاهرة، هـ يريدكف منا هدنة 
طكيمة المدل، كنحف جربنا الهدنة فمـ يكف هناؾ التزاـ مف الطرؼ اإلسرائيمي، 

تمتـز فكيؼ يمكف أف نعطي هدنة جديدة، مف جانب كاحد"، كقاؿ: "إف حماس س
بعدـ استهداؼ المدنييف إذا تكقؼ االحتبلؿ عف استهداؼ المدنييف الفمسطينييف، 
ذا لـ يمتـز بذلؾ فمف نمتـز نحف أيضا، كسنرد عمي  بمثؿ ما يفعؿ"، كردان عمى  كال
سؤاؿ حكؿ تإثير فشؿ حكار القاهرة عمى عبلقة مصر مع حركة حماس، أجاب 

ر جدان، فهي سعت لمفصائؿ، كدعتها الشيي ياسيف قائبلن: "نحف نقدر مكقؼ مص
لبلتفاؽ، كنحف نشكر مكقؼ مصر كنثمن ، لكننا ال يمكف أف نجامؿ أك نقدـ أكثر 

 (18)ألف هذا سيصبح استسبلمان".
اجتماعا آخر لمفصائؿ برعاية مصرية كنتي عن   15/3/2005كما شهد 

كبرزت  (19)إعبلف القاهرة، كقد لعب عمر سميماف دكرا هاما تكج بنجاح المؤتمر،
رغبة النظاـ المصرم في تثبيت فترة الهدكء كالتإكيد عمى كقؼ إطبلؽ النار متبادؿ 
سرائيؿ، كالخركج بمكقؼ فمسطيني كاحد تجاب إسرائيؿ التي  مف قبؿ الفصائؿ كال

 (20)كانت تتذرع بعدـ كجكد شريؾ.
استحسانا مف قبؿ قيادة حماس كما  2005كقد لقى اتفاؽ القاهرة مارس 

لساف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ، الذم اعتبر أف جاء عمى 
مصر قد قامت مشككرة برعاية الحكار مف منطمؽ مساعدة الفمسطينييف عمى 
مكاف الحصكؿ عمى نتائي عممية مف خبلؿ االتصاالت مع األطراؼ  التكافؽ كال

التحرير  كقد باركت المجنة التنفيذية لمنظمة (21)الدكلية كاإلقميمية األخرل.
                                                 

 ، عمى الرابط:8/21/2003إسبلـ أكنبليف،  (18)
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2003/12/article05.shtml 

 . 15/3/2005صحيفة القدس،  19))
(20) Middle East online، 17/3/2005، at:http://www.middle-east-online.com/?id=29582 

 مكقع كتائب الشهيد عز الديف القساـ، عمى الرابط: 21))
http://www.alqassam.ps/arabic/dialogue.php?id=55 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2003/12/article05.shtml
http://www.middle-east-online.com/?id=29582
http://www.alqassam.ps/arabic/dialogue.php?id=55
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الفمسطينية مبادرة الفصائؿ الفمسطينية لكقؼ كافة األعماؿ العسكرية اعتباران مف 
 .(22)تاريخ  كفقان لممبادرة المصرية

 (23):2006عالقة حركة حماس بالنظاـ المصرم بعد الفكز بانتخابات 
صدمة لنظاـ الحكـ في  2006التشريعية  شكؿ فكز الحركة في االنتخابات

التي سبؽ اإلشارة إليها، بيد أنها القت ذلؾ الفكز بخطاب هادئ  مصر، لمحساسية
أكد عمى طمإنة األطراؼ بما في ذلؾ الطرؼ اإلسرائيمي بإف العممية السممية لف 
تتإثر بهذا التحكؿ داعيا إلى التفاؤؿ كمطالبا حماس باالعتراؼ بنسرائيؿ، تاركا لها 

 (24)طريقة كأسمكب هذا االعتراؼ.
تطميف السمطة الفمسطينية، كبحسب السفير سميماف عكاد  كما تطمب األمر

الناطؽ باسـ الرئاسة المصرية، الذم كشؼ بإف الرئيس أبك مازف قد هدد 
باالستقالة، لذا قاـ الرئيس مبارؾ بتشجيع  عمى المضي في ممارسة مهاـ منصبة، 

ية كأثناب عما كاف قد هـ ب ، بعد أف تعهد بالتزاـ مصر بالدعـ الكامؿ لعمم
 (25)التسكية.

سبلمية  بادرت حماس بعد الفكز في االنتخابات مباشرة بجكلة عربية كال
كانت مصر أكلى الدكؿ عمى قائمة الزيارة، لتطمينها كلتكضيح كجهة نظر الحركة 

 مف جهة، كطمب الدعـ منها مف جهة ثانية.

                                                 

 .30/6/2005صحيفة األياـ،  (22)
لمبحث عف السند مف محيطها العربي  2006سعت حماس منذ فكزها في االنتخابات التشريعية لعاـ  23))

ذم كاف قد شغؿ حماس كلقي معالجة في أدبياتها مقارنة باهتمامها بالنطاؽ الدكلي، كقد كاإلسبلمي، ذلؾ البعد ال
تكافؽ ذلؾ مع رغبة حماس في التقكم بمحيطها العربي كاإلسبلمي، خاصة كأف التهديدات اإلسرائيمية كاألمريكية 

سر هركلة حماس نحك كاألكربية، كالتي مثمت شركط الرباعية حدها األدنى، كالتي طاردت حماس، كهك ما ف
محيطها العربي كاإلسبلمي لبلستقكاء بهما أماـ حالة التهديد االستراتيجي الذم تتعرض ل  مف قبؿ إسرائيؿ كالقكل 

 المؤيدة كالداعمة لها. 
(، قسـ األرشيؼ كالمعمكمات، بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات 7مصر كحماس، تقرير معمكمات ) (24)

 . 15، ص 2009كاالستشارات، بيركت، 
 .2/2/2006الحياة،  25))
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بينما طالبت القاهرة حركة حماس باالعتراؼ باالتفاقيات المكقعة، كهك ما 
يتضمف بالضركرة بداية االعتراؼ بنسرائيؿ، كرغـ أف هذا المطمب لـ يتـ تصديرب 
في البداية، إلى أن  تـ الحديث عن  الحقا كبشكؿ صريح باعتبارب أحد استحقاقات 
عممية السبلـ، كلزكـ تنفيذ االتفاقيات المكقعة، كأساس حؿ الدكلتيف، حيث يإتي 

 (26)ضع ذلؾ كم  مكضع التنفيذ.االعتراؼ كإحد المتطمبات األساسية لك 
في المقابؿ اعتبرت حركة االخكاف المسمميف في مصر أف فكز حماس هك 
تصكيت عمى المشركع اإلسبلمي كعمى خيار المنهي اإلسبلمي في حؿ القضية 
الفمسطينية كخيار المقاكمة، كأكد محمد مهدم عاكؼ المرشد العاـ السابؽ لئلخكاف 

لى مكقؼ األمريكييف كالصهاينة حكؿ نتائي عمى عدـ االلتفات إ في مصر
االنتخابات كهدد بالقياـ بحممة تبرع شهرية لمساعدة فمسطيف كحركة حماس كتقديـ 

بينما أكد  (27)الدعـ المالي لها لمكاجهة الحصار اإلسرائيمي ككقؼ الدعـ الغربي.
اد القيادم في جماعة اإلخكاف عصاـ العرياف أف دعـ الجماعة لحركة حماس سيزد

عمى كافة المستكيات  لمكاجهة الضغكط الخارجية، كالتهديدات بقطع المساعدات 
عف الشعب الفمسطيني، كما استبعد العرياف إمكانية تعرض جماعت  لمشاكؿ أمنية 

 (28)أك تحريض ضدها مف جانب الدكؿ التي تضع حماس عمى قائمة اإلرهاب.
ا يتسع مداب بيف حركة كهك األمر الذم زاد مف مخاكؼ النظاـ مف أف تحالف

اإلخكاف المسمميف في مصر كبيف الحكاـ الجدد في قطاع غزة حيث الحدكد 
 الشمالية الشرقية الرخكة لمدكلة. 
 أسر الجندم اإلسرائيمي شاليط:

أسر الجندم اإلسرائيمي جمعاد شاليط مف قبؿ ثبلثة  25/6/2006شهد 
عسكرية حممت اسـ "الكهـ فصائؿ فمسطينية مف بينها كتائب القساـ، في عممية 

                                                 

 . 19(، مرجع سابؽ، ص 7مصر كحماس، تقرير معمكمات ) 26))
 .22/2/2006جريدة العرب اليكـ، عماف،  (27)
 .20/2/2006ككالة ركيترز لؤلنباء،  (28)
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كقد احتمت عممية  (29)المتبدد"، في معبر كـر أبك سالـ الحدكدم جنكب قطاع غزة،
إطبلؽ سراح الجندم اإلسرائيمي األسير مقابؿ اإلفراج عف أسرل فمسطينييف )نساء 
كأطفاؿ، كذكم األحكاـ العالية( حيزا كبيران في العبلقة بيف مصر كحركة حماس، 

خيرة تمثيؿ الفصائؿ اآلسرة لمجندم، كقد صاحب ذلؾ نشاط حيث تصدرت األ
دبمكماسي مصرم رفيع المستكل كغير مسبكؽ، لممشاركة في جهكد عممية تبادؿ 

 (30)األسرل، عاكسا رغبة النظاـ المصرم في لعب دكر الكسيط إلنهاء هذب األزمة.
حركة كقد تجاكبت حركة حماس مع هذب الرغبة المصرية الصريحة، حيث أكدت ال

في أكثر مف مناسبة بإف مصر هي الراعي الحصرم لػ "صفقة شاليط" كأف هذب 
الممؼ يجب أف يظؿ في يد مصر بكصفها الكسيط، كهي فقط التي تحرؾ 

 (31)الممؼ.
غير أف كساطات غربية كعربية تدخمت إلنهاء هذا الممؼ كلعبت دكر الكساطة، 

كمع ذلؾ فقد  (32)التبادؿ.بعد أف تعثر الدكر المصرم، كفشؿ في إنجاز صفقة 
حرصت حماس عمى التإكيد عمى أف مصر ستبقى الراعي الرسمي لهذا الممؼ، 

 (33)كأف أية محاكالت تبذؿ في هذا السبيؿ تإتي في إطار الجهكد المصرية.
كمف أجؿ الحفاظ عمى العبلقة مع الجانب المصرم قاكمت حركة حماس 

يما دمشؽ كطهراف، إلنهاء دكر الضغكط الداخمية كالخارجية مف حمفائها الس
الكساطة المصرم فيما يخص قضية الجندم اإلسرائيمي "شاليط"، كعمى النقيض 
قبمت حماس بقرار جامعة الدكؿ العربية الذم يمنح القاهرة السمطة لمتكسط في 

                                                 

بياف عسكرم مشترؾ صادر عف: كتائب الشهيد عز الديف القساـ كألكية الناصر صبلح الديف كجيش  29))
ـ، حمؿ عنكاف "عممية "الكهـ المتبدد" النكعية. عممية إنزاؿ خمؼ خطكط العدك تخمؼ عددا كبيرا مف القتمى اإلسبل

 .25/6/2006هػ المكافؽ 1427كالجرحى، األحد جمادل األكلى 
(30) M. Yaghi& David Schenker، Hamas-Egyptian Relations Deteriorate، 2/2/2009، 

The Washington Institute for the Near East Policy، at: 

http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2979 

 .22(، مرجع سابؽ، ص 7مصر كحماس، تقرير معمكمات ) (31)
 حمد، مرجع سابؽ.  مقابمة شخصية لمباحث مع الدكتكر غازم( 32)
 مقابمة شخصية لمباحث مع الدكتكر محمكد الزهار، مرجع سابؽ. (33)

http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2979
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الخبلفات الفمسطينية الداخمية، عمى الرغـ مف التحيز المصرم الكاضح لصالح 
 (34)ترل حركة حماس. عباس كحركة فتح، كما

بيد أف حماس لـ تخؼ ضيقها مف المكقؼ المصرم، كهك ما عبر عن  
ال ننكر “مشير المصرم النائب عف حركة حماس في المجمس التشريعي بقكل : 

كجكد ضغكط هائمة كغير مسبكقة...لتغيير الكسيط المصرم في الممفات 
رفح مغمقان، فنف هناؾ األساسية، ككاضح أن  أماـ إصرار مصر عمى إبقاء معبر 

انعداـ ثقة بيف الشعب الفمسطيني كالقيادة المصرية، خصكصان في ظؿ عدـ نجاح 
مصر في إحراز تقدـ في الممفات األساسية، كخاصة األسرل كالتهدئة كالحكار 

سرائيمية، كهك ما شكؿ  الكطني، بسبب تكاطؤ النظاـ، كلجممة ضغكط أمريكية كال
كغالبا ما كانت مثؿ هذب  (35)ر الكسيط المصرم".ضغطان عمى حركة حماس لتغيي

التصريحات تثير مكجة مف التصريحات المضادة، يتـ فيها تحميؿ الطرؼ اآلخر 
 المسؤكلية عف جمكد أك فشؿ هذا الممؼ ككذلؾ التعنت اإلسرائيمي.

بقي هذا الممؼ الحساس يراكح مكان  طكاؿ الفترة الماضية دكف تقدـ 
بل لمجانب المصرم، كاستدعى البحث عف كسطاء آخريف، يذكر، كهك ما اعتبر فش

مف بينهـ الكسيط األلماني الذم لعب دكران مهمان في صفقة تبادؿ األسرل بيف 
إسرائيؿ كحزب هللا، رغـ تحميؿ حماس المسؤكلية إلسرائيؿ عف الفشؿ كالجمكد في 

 إنجاز الصفقة.
فض الرئيس كعمى خمفية تكتر األكضاع بيف السمطة )فتح( كحماس، كر 

محمكد عباس التعاطي مع الحككمة الجديدة، كعدـ كضع األجهزة األمنية تحت 
إمرة رئيس الحككمة السيد إسماعيؿ هنية، فقد أدل ذلؾ إلى عكدة حالة الصداـ 
كاالشتباؾ اليكمي بيف الطرفيف، في المقابؿ أفضى تشكيؿ حماس حككمتها األكلى 

 كبتها مقاطعة عربية ضمنية.إلى مقاطعة أكرك/أميركية لمحككمة، كا

                                                 
(34) M. Yaghi& David Schenker، op. cit. 

 . عمى الرابط: 2008، سبتمبر، 9مجمة فمسطيف المسممة، العدد  (35)
http://www.fm-m.com/2008/sep/8-2.php 

http://www.fm-m.com/2008/sep/8-2.php
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كقد شهدت تمؾ الحككمة عقبات داخمية أخذت شكبل متصاعدان، بما في 
ذلؾ اشتباكات متقطعة بيف القكات المكالية لحماس كتمؾ التابعة ألجهزة السمطة 
األمنية في قطاع غزة، التي رفض الرئيس عباس كضعها تحت أمرة رئيس 

 الحككمة.
مبادرة سعكدية، انتهت بعقد مؤتمر  أدل تفاقـ األكضاع إلى طرح

لممصالحة الفمسطينية في مكة المكرمة بيف قيادة حركتي فتح كحماس، أفضي 
 (36).2007لمتكصؿ التفاؽ مكة في فبراير 

رغـ متانة العبلقات المصرية/السعكدية، إال أف التدخؿ السعكدم عمى خط 
إلى امتعاض إدارة بكش(. القضية الفمسطينية أثار امتعاضان مصريان ضمنيان )إضافة 

"كألف ال  (37)ذلؾ االتفاؽ الذم كاف يعني فشم  العكدة المحتكمة لبلقتتاؿ الداخمي،
القاهرة كال كاشنطف كانت ترغب في إنجاح حككمة الكحدة الكطنية التي انبثقت عف 
اتفاؽ مكة، فسرعاف ما عادت االشتباكات بيف القكات المكالية لمحككمة كالقكات 

لى تشديد المقاطعة كالحصار األمنية ا لمكالية لمرئيس عباس كدحبلف في القطاع، كال
في حيف لـ تقؼ القاهرة بعيدا عف هذب  (38)الدكلييف، بما في ذلؾ الحصار العربي"،

التطكرات "حيث كاف قمؽ القيادة المصرية مف تطكرات الكضع الفمسطيني قد بم  
لخطة األميركية الهادفة إلسقاط ذركت ، كبدأت القاهرة بالفعؿ في المشاركة في ا

حماس كحككمتها، كالمعتمدة عمى قكات األمف الكقائي، كمررت شحنات أسمحة 
لمقكات المكالية لدحبلف عبر الحدكد المصرية مع قطاع غزة، كبدأت مصر في 

عادتها إلى قطاع غزة"  (39).تدريب عناصر مختارة مف هذب القكات كال

                                                 

 .192(، ص 2007)شتاء  69، عدد 18أنظر نص االتفاؽ في: مجمة الدراسات الفمسطينية، مجمد  (36)
. عمى ندكة بعنكاف: أبعاد اتفاؽ مكة الفمسطيني: الفرص كالمخاطر، مركز دراسات الشرؽ األكسط، عماف (37)

 #http://www.mesj.com/39.htmlالرابط: 

 بشير نافع، مرجع سابؽ. (38)
 ، عمى الرابط:16/5/2007  كأنظر: بي بي سي اإلخبارية، المصدر نفس 39) )

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6660000/6660243.stm 

http://www.mesj.com/39.html
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6660000/6660243.stm
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 الحسـ العسكرم:
كضاع األمنية في قطاع غزة بعد حالة التجاذب بيف بعد أف تفاقمت األ

الفرقاء الفمسطينييف، كبعد فشؿ محاكالت التكسط التي قامت بها القاهرة عبر كفدها 
عمى حسـ  2007األمني المقيـ في غزة، أقدمت حركة حماس في صيؼ العاـ 

بػ كتكجي  ضربة قاسية لمف كصفتهـ  (40)األكضاع في قطاع غزة بالقكة المسمحة،
"التيار العميؿ في األجهزة األمنية كحركة فتح" الذيف اتهمتهـ حركة حماس بالتسبب 
في الفمتاف األمني. كانتهى األمر بسيطرة حركة حماس عمى كافة أنحاء قطاع 
غزة، في مفاجإة كبيرة لراـ هللا كالقاهرة ككاشنطف. كهك ما عرؼ بػ "االنقساـ" أك 

ينية، ليعمف بدء انقساـ سياسي كجغرافي حاد بيف في الساحة الفمسط (41)"االنقبلب"
الضفة كغزة، ما يزاؿ يفعؿ فعم  في النسيي الكطني الفمسطيني، تاركا آثارب كاضحة 

 في مظاهر الحياة اليكمية كالعبلقات الداخمية الفمسطينية.

                                                 

كفقا إلحصاءات المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف، فقد سقط جراء أحداث "الحسـ العسكرم" في قطاع غزة  40))
شخصان مف عناصر حركة مف عناصر  91مدنيا، ك 43، كمف بيف هؤالء 16/6/2007-7، خبلؿ الفترة 161

مف حركة حماس ككتائب القساـ كالقكة التنفيذية. أنظر:  شخصان  27حركة فتح، كاألجهزة األمنية التابعة لها، ك
المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف، صفحات سكداء في غياب العدالة: تقرير حكؿ األحداث الدامية التي شهدها 

 .85ػ81، غزة، ص 2007يكنيك  14ػ 7قطاع غزة خبلؿ الفترة 
امت ب  مف "حسـ عسكرم" في قطاع غزة، فإصدرت تجدر اإلشارة إلى أف حركة حماس دأبت في تبرير ما ق (41)

، كما أصدرت كتابان 26/7/2007تقريران، رفعت  إلى لجنة تقصي الحقائؽ المنبثقة عف جامعة الدكؿ العربية، في 
بعنكاف "الكتاب األبيض: عممية الحسـ في قطاع غزة اضطرار ال اختيار". كقد تضمف التقرير األكؿ المخططات 

شاعة الفمتاف األمني في  األمريكية، كدكر األجهزة األمنية في إنجاح هذب المخططات، كفي عمميات االغتياؿ، كال
قطاع غزة، كما تضمف المراسيـ كاإلجراءات الرئاسية التي أدت إلى تكتير الكضع األمني في القطاع، كفي نهاية 

نية" جاءت لمعالجة مشكمة أمنية هذا التقرير خمصت حماس إلى أف ما قامت ب  في غزة ال يعدكف ككن  "خطكة أم
ليس أكثير، ك "دكف أف تككف لهذب الخطكة أية أبعاد سياسية مطمقا"، أما بالنسبة لمضمكف الكتاب األبيض فبل 
يختمؼ كثيرا عف التقرير المقدـ لمجنة تقصي الحقائؽ، إال أن  تضمف تفاصيؿ كجداكؿ إحصائية باألحداث األمنية 

ها المؤسسات الرسمية كمؤسسات الحركة كعناصرها، ممحقة بصكر بعض تمؾ كاالعتداءات التي تعرضت ل
االعتداءات، كما اعترفت حماس بكقكع أخطاء مف قبؿ عناصرها كمنتسبيها كشددت عمى إدانتها كاستنكرها لهذب 

 األفعاؿ. أنظر: مكقع فمسطيف اآلف عمى الرابط: 
http://www.paltimes.net/arabic/read.php?news_id=73789 

http://www.paltimes.net/arabic/read.php?news_id=73789
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 :2007عالقة حركة حماس بالنظاـ المصرم بعد الحسـ العسكرم يكنيك 
صرم عمى ما أطمؽ عمي  اسما ككاقعا "االنقساـ رغـ تحفظ النظاـ الم

الفمسطيني"، إال أن  حافظ عمى استمرار العبلقة بحركة حماس، كأكضح مكقف  
 بجبلء مف خبلؿ:

ػ االعتراؼ الحصرم بشرعية الرئيس محمكد عباس كالسمطة في راـ هللا، كحصر 1
 التعامؿ مع .

 الفمسطينية مف غزة إلى راـ هللا. ػ نقؿ الممثمية الدبمكماسية المصرية لدل السمطة2
ػ إعادة الكفد األمني الذم كاف مكجكدان بصكرة دائمة في قطاع غزة إلى القاهرة، 3

 كالغبلؽ مقرب في مدينة غزة.
ػ المسارعة إلى إغبلؽ معبر رفح كخاصة بعد مغادرة قكات الرئيس لممعبر، 4

كعكدة قكات الرئيس ، 2005مطالبة بالعكدة لمعمؿ بمكجب اتفاقية المعبر لعاـ 
 لمعمؿ عمى المعبر، لكف حماس رفضت ذلؾ كاعتبرت  شيئا مف الماضي.

ػ التعامؿ مع حركة حماس مف خبلؿ القنكات األمنية، كتحديدنا عبر رئيس 4
كبذلؾ تحكلت القضية مف  (42)المخابرات المصرية بقيادة المكاء عمر سميماف،

 (43)سياسية إلى أمنية.
مف قبؿ الصحافة كاإلعبلـ المصرم ضد حماس رافؽ ذلؾ حممة شعكاء 

كسيطرتها عمى قطاع غزة، متهمة إياها باالنقبلب عمى ما اعتبرت  القيادة 
الفمسطينية الشرعية، كأنها تسعى إلقامة إمارة إسبلمية في قطاع غزة، كاتهامها 

 (44)بإنها تمثؿ تهديدا لؤلمف القكمي المصرم.
رية في تقكية صبلحيات الرئيس مف جانب آخر نشطت الدبمكماسية المص

محمكد عباس، كتحريؾ العممية السياسية مف جديد ما بيف إسرائيؿ كالسمطة 

                                                 
(42) M. Yaghi& David Schenker، op. cit. 

 معتز محمد، الدبمكماسية المصرية كدكر متراجع، المصدر نفس . 43))
 .6/2007/ 24ػ 16أنظر صحؼ األهراـ، الجمهكرية، األخبار، المصرم اليكـ: مف  (44)
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الفمسطينية، في محاكلة إليجاد اصطفاؼ عربي داعـ ألبي مازف كرافض لمتعامؿ 
كقد قامت السياسة المصرية بهذا الخصكص عمى أساس تإجيؿ  (45)مع حماس.

اران النهيار حككمة حماس في غزة، أك إيصالها التدخؿ المصرم لممصالحة انتظ
إلى حالة بالغة مف الضعؼ، بفعؿ الحصار كالمقاطعة، كتكريس القطيعة بيف 
الحككمة كأهالي القطاع، كالضغكط السياسية المتكلدة عف إحياء مسار التسكية بعد 

 (46).مؤتمر أنابكليس في خريؼ العاـ نفس 
، كأدل صمكد القطاع كتعثر مسار كلكف أيا مف تمؾ التكقعات لـ تتحقؽ

إلى انطبلؽ جهكد المصالحة المصرية، تمؾ الجهكد  27/11/2007أنابكليس 
التي شاركت فيها حماس مف مكقع قكة بعد صمكد قطاع غزة أماـ إجراءات 
الحصار، فسكريا خرجت مف سنكات الضغط األمريكي كالغربي في كضع أفضؿ 

استعداد لتمبية مطالب  لدل حماس مف ثـ ككذلؾ المقاكمة المبنانية، كلـ يكف
حماس بعيدان عف مكاقفها كفشمت الجهكد لجر  (47)السمطة كالكسيط المصرم.

 المعمنة كثكابتها.
 حصار غزة:

لحصار إسرائيمي برم كبحرم  15/6/2007تعرض قطاع غزة بتاريي 
د ما كجكم مشدد، كما تـ إغبلؽ جميع المعابر الدكلية كالتجارية مع القطاع، ليج

مميكف مف سكاف قطاع غزة أنفسهـ في سجف كبير، كما أيعمف  1.8يقارب مف 
مما ترتب عمي  اطباؽ الخناؽ  (48)،19/9/2007قطاع غزة كيانا معاديا بتاريي 

عمى القطاع، في أكبر سجف في العالـ. كقد تراكحت اإلجراءات ما بيف فرض 
ف في االتجاهيف، كما حصار سياسي كاقتصادم كعسكرم، كقيكد عمى حركة السكا

                                                 

 .22/5/2007حياة الجديدة، ال (45)
 بشير نافع، مرجع سابؽ. (46)
 المصدر نفس .47) )

(48) BBC News، 19/9/2007، at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/7002576.stm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7002576.stm
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طبلؽ يد إسرائيؿ لمرد عمى  تـ إغبلؽ المعابر المختمفة بما فيها معبر رفح البرم، كال
 أعماؿ لممقاكمة دكف قيكد.

لـ تبرمء حركة حماس مصر مف مسؤكليتها األخبلقية كالسياسية عف 
أف إغبلؽ معبر رفح، مؤكدة مراران بإف المعبر لـ تعد تحكم  االتفاقيات المكقعة، ك 

المعبر بمثابة معبر فمسطيني/مصرم، ذلؾ المعبر الذم لـ تنتظـ في  الحركة، إال 
 أف مصر بقيت عمى مكقفها الرافض لفتح المعبر تحت إشراؼ حماس. 

كنتيجة الشتداد الحصار اجتاح الغزيكف الحدكد مع مصر مطمع عاـ 
كما لبث  (49)ـ،، كسمح النظاـ المصرم لمفمسطينييف بالتزكد بالغذاء لعدة أيا2008

أف اعتقؿ عدد مف ككادر حماس كقادتها العسكرييف كحقؽ معهـ عف نشطاء 
 الحركة المقاكميف، كسعى لمحصكؿ عمى معمكمات عف الجندم شاليط.

كحياؿ تشديد الحصار عمى القطاع لـ يبؽ أماـ حماس كسكاف القطاع 
حصار، مف سكل البحث عف بدائؿ مكاتية كممكنة، تمثؿ ذلؾ في محاكلة كسر ال

خبلؿ تسيير المسيرات السممية المطالبة بفتح المعبر، كعبر تحميؿ الطرؼ 
المصرم كاألطراؼ العربية كالدكلية المسؤكلية عف بقاء هذا المعبر مغمقان، أك مف 
خبلؿ شؽ األنفاؽ األرضية التي كانت الرد الشافي عمى الحصار اإلسرائيمي 

كجها لكج  أماـ الحككمة المصرية  المشدد عمى قطاع غزة، كهك ما كضع حماس
التي تعرضت لضغكط كثيرة إقميمية كدكلية تطالبها بفتح معبر رفح بكصف  معبرا 

 فمسطينيا ػ مصريا ليس إلسرائيؿ أم دخؿ في .
في المقابؿ تعرضت لضغكط إسرائيمية كأمريكية كغربية طالبت بعدـ فتح 

رتيبات السابقة، كمطالبة مصر المعبر إال مف خبلؿ االتفاقيات المكقعة كحسب الت
، كهك المكقؼ الذم تبناب النظاـ المصرم حيث أعمف الرئيس (50)بتحمؿ مسؤكلياتها

                                                 

 . 25/1/2008  القدس، 25/1/2008األياـ،  (49)
 . 25/1/2008القدس العربي،  (50)
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مبارؾ أف معبر رفح ال يمكف فتح  مف دكف كجكد ثبلثة أطراؼ: مصرم 
 (51)كفمسطيني كأكربي، أم العمؿ بحسب االتفاقيات المكقعة مع الجانب اإلسرائيمي.

مف الضغكط المتكاصمة اإلسرائيمية كاألمريكية التي  كما لـ تسمـ القاهرة
تحممها مسؤكلية مراقبة الحدكد مع غزة، كهك ما أدل بالرئيس مبارؾ النتقاد كزيرة 
الخارجية االسرائيمية تسيبي ليفني بإنها تجاكزت الخطكط الحمراء عندما انتقدت 

سهؿ عميها أف دكر مصر في منع تهريب األسمحة الى قطاع غزة، قائبلن: "مف ال
تجمس في مكتبها كأف تنتقد أداءنا عمى األرض، إف هذا يعكر األجكاء. العبلقات 
مع إسرائيؿ مهمة جدا بالنسبة لي، فبل تفسدكها." كأضاؼ مبارؾ: "إذا كنتـ ال 

. كما دأبت مصر (52)تكافقكف عمى طريقتنا في كقؼ تهريب السبلح، فتكلكها أنتـ"
عداد قكاتها في سيناء كتحسيف تسميحهـ بهدؼ مراقبة عمى مطالبة إسرائيؿ زيادة أ 

 الحدكد بشكؿ فاعؿ.
جدير بالذكر أف النظاـ المصرم حٌمؿ حماس المسؤكلية عف استمرار 

، مترجما ذلؾ المكقؼ عبر إجراءات كقيكد تراكحت ما بيف إغبلؽ (53)إغبلؽ المعبر
ؿ إلى قطاع غزة، المعبر كميا أك جزئيا، كمنع أك إعاقة كفكد التضامف مف الدخك 

ككذلؾ المساعدات اإلنسانية، كالعاقة مركر الحجاج كالمعتمريف إلى األراضي 
الحجازية، كما تـ إعاقة كمنع عناصر حماس مف السفر أك اعتقالهـ، تمؾ 
اإلجراءات التي لـ يسمـ منها المكاطف العادم، بؿ إف كزير الخارجية أبك الغيط 

في إشارة  (54)يكسر خط الحدكد المصرية، هدد بػ "كسر أرجؿ" كؿ مف يحاكؿ أف
                                                 

 .M. Yaghi& David Schenker، op. cit  31/12/2007الحياة،  51))
 ، عمى الرابط:27/12/2007مكقع بي بي سي العربي،  (52)

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7161000/7161229.stm 

 . 14/1/2010الجمهكرية،  (53)
 كسر األقداـ، مكقع الجزيرة، عمى الرابط: عمى الحمادم، كسر الهكاف مقدـ عمى  (54)

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/2/24/%D9%83%D8%B3%D8%

B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%83%D8%B3%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/2/24/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/2/24/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/2/24/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/2/24/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/2/24/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85
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إلى اقتحاـ متظاهريف فمسطينييف لمسمؾ الحدكدم بيف قطاع غزة كمصر بسبب 
حصارهـ كجكعهـ كحاجتهـ. كتعقيبا عمى تصريحات أبك الغيط، قاؿ مشير 
المصرم أميف سر كتمة حماس في المجمس التشريعي، "كنا نتمنى عربيا كسر 

 (55)المحاصريف".الحصار، كليس كسر أقداـ 
أما األنفاؽ الكاصمة بيف رفح الفمسطينية كرفح المصرية، كالتي تعد 
بالمئات، فننها اعتبرت مكضكعا ساخنان لمتجاذب بيف الطرفيف، ففي الكقت الذم 
استمر في  الحصار المفركض عمى قطاع غزة كالذم ضرب كافة أكج  حياة 

سكاف الغزييف عمى حد كصؼ األمـ السكاف، فنف هذب األنفاؽ مثمت شراييف حياة لم
ناهيؾ عف تكفيرها فرص عمؿ لمئات العماؿ  (56)المتحدة الكارد في أحد تقريرها،

الفمسطينييف العاطميف عف العمؿ، رغـ أنها مثمت مصائد لممكت حصدت أركاح 
عشرات العماؿ البائسيف كالبسطاء المضطريف لمعمؿ في ظركؼ خطرة كغير 

 مضمكنة. 
 (57)مطات المصرية عمى هدـ الكثير مف هذب األنفاؽكقد أقدمت الس

باستخداـ تقنيات مختمفة مثؿ ضي الغاز الساـ كالمياب المكهربة في األنفاؽ كالردـ، 
، تراكحت 2011-2006ما بيف عامي  172كهك ما أدل إلى كفاة ما يزيد عف 

سنة، في حيف كصؿ عدد الجرحى كالمصابيف حتى  35-15أعمارهـ ما بيف 
 (58)شخصان. 805حكالى  2011 يكنيك

كاعتبرت حركة حماس بإن  "ال يحؽ ألحد مف الناحية االخبلقية استنكار 
حفر األنفاؽ في الكقت الذم يتعرض في  الشعب الفمسطيني لحصار خانؽ يقصد 

                                                 

 . 8/2/2008، الشرؽ األكسط (55)
 ، أنظر:16/10/2008بي بي سي،  56))

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7673000/7673881.stm 

 ، أنظر:14/9/2009ككالة معا االخبارية،  (57)
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=225795 

 . 2011كحدة نظـ المعمكمات في كزارة الصحة الفمسطينية، غزة. يكنيك  (58)

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7673000/7673881.stm
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من  تركيع الفمسطينييف"، كرأت أن  "مف حؽ الفمسطينييف القياـ بإم خطكات لتجاكز 
لذم تفرض  اسرائيؿ كأمريكا بتكاطؤ عربي كفمسطيني عمى أثار الحصار الظالـ، ا

الشعب الفمسطيني، معتبرة أف هذب األنفاؽ تشكؿ حالة استثنائية ستزكؿ برفع 
 (59)الحصار".

 المصالحة الفمسطينية:
مثؿ االنقساـ الفمسطيني تحكال حادان في العبلقات الفمسطينية الداخمية 

ؿ لجسر الهكة بيف الطرفيف، كمثمت المبادرة كهاجسان لدل النظاـ العربي، الذم تدخ
كاحدة مف المحاكالت التي سعي مف خبللها إلى كضع  23/3/2008اليمنية في 

حد لبلنقساـ الفمسطيني، في سياؽ إجماع عربي عمى ضركرة تحقيؽ المصالحة 
الفمسطينية، بيد أنها لـ ترل النكر بسبب اختبلؼ فتح كحماس في تفسير 

 (60)بنكدها.
لجانب المصرم دكران مميزا في جمع األطراؼ الفمسطينية حكؿ دائرة لعب ا

الحكار سكاء بهدؼ إقرار الهدنة مع االحتبلؿ ككقؼ الصكاريي مف غزة، ذلؾ أف 
مصر كامب ديفيد كاف ال بد أف تمعب دكران مركزيا في دفع العممية السممية بيف 

المشهد بعد أحداث الحسـ  الفمسطينييف كاإلسرائيمييف، أك لجمع الفرقاء بعد تعقد
 العسكرم، كسيطرة حماس عمى القطاع. 

كبينما كانت حركات المقاكمة كفي مقدمتها حماس ترل بإف التهدئة مع 
االحتبلؿ يجب أف تككف متزامنة كمتبادلة كمؤقتة، رأم االحتبلؿ فيها فرصة لتكقؼ 

طينية / صكاريي كعمميات المقاكمة مف طرؼ كاحد، كاعتبار ذلؾ تفاهمات فمس
 فمسطينية ال تمزم  بشيء.

                                                 

 .7/2/2011القدس،  59))
www.alquds.com/node/108592 

 . 49، ص 2009كز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، بيركت. (، مصر كحماس، مر 7تقرير معمكمات ) (60)

http://www.alquds.com/node/108592
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استجابت حركة حماس لمجهكد المصرية لمتهدئة طمعان منها في تجنيب الشعب 
الفمسطيني كيبلت الحرب، كرفع الحصار عف غزة كفتح المعابر، بما فيها معبر 

 (61)رفح في ظؿ كفاؽ كطني بيف فصائؿ المقاكمة.
مسطينييف في مقابؿ كما ارتبط بممؼ التهدئة إطبلؽ سراح األسرل الف

إطبلؽ سراح الجندم اإلسرائيمي شاليط. كقد لقيت الجهكد المصرية تكافقا كدعما 
إقميميا كدكليان لتحقيؽ تهدئة تتضمف كقؼ صكاريي المقاكمة الفمسطينية، ككقؼ 

 (62)العمميات العسكرية اإلسرائيمية، كمف ثـ فتح معابر قطاع غزة.
بعد رفض األكلى  2008كفمبر تكترت العبلقة بيف حماس كمصر في ن

حضكر اجتماع بالقاهرة لممصالحة بيف الفصائؿ الفمسطينية، كاتهمت حماس 
القاهرة بانحيازها لرئيس السمطة الفمسطينية محمكد عباس، كحركة فتح، كسعيها 
لمتمديد ل  بعد انتهاء فترت  الرئاسية أكاخر نكفمبر، كردت القاهرة عمى ذلؾ بتحميؿ 

انهيار المفاكضات، كالعمؿ عمى إقناع جامعة الدكؿ العربية حماس مسؤكلية 
 (63)إلضفاء الشرعية عمى التمديد لمحمكد عباس كرئيس لمسمطة الفمسطينية.

سرعاف ما انهارت التهدئة مع االحتبلؿ، حيف سارعت حماس كمعها 
، )كاف مكعد انتهائها 18/12/2008فصائؿ المقاكمة برفض تمديد التهدئة بتاريي 

( ألف إسرائيؿ لـ تمتـز بإم مف شركطها، 19/12/2008كـ الجمعة المكافؽ هك ي
كالمتمثمة بػ: كقؼ االعتداءات، كفتح المعابر، كرفع الحصار، كقد أعقب ذلؾ 
تدهكر الكضع األمني كتبادؿ االتهامات عف المسؤكلية في إفشاؿ التهدئة، كهك ما 

 . 27/12/2008ي أدم الحقا إلى الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ف

                                                 

 . 27/4/2008الحياة،  (61)
 . 6/3/2008القدس،  (62)
 . عمى: 10/1/2009، 192تقرير كاشنطف، العدد ( 63)

http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=1166&pagenum=2 
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كخبلؿ تمؾ الفترة حاكلت مصر إدارة حكار في القاهرة بيف الفرقاء كخاصة حركتي 
 (64)فتح كحماس كقد تكصمت األطراؼ إلى كثيقة تفاهـ عرفت بػ "الكرقة المصرية".

تمؾ الكثيقة التي شعرت معها حماس أف مصر ال تقؼ عمى مسافة متساكية مف 
 (65)اضحان لهذا المصالحة.الجميع، كلـ تتضمف برنامجان ك 

بؿ إف حماس كعمى لساف محمد نزاؿ عضك المكتب السياسي لمحركة رأل 
بإف مصر أرادت فرض الكرقة عمى األطراؼ، مؤكدا عمى أف "مصر لـ تكف راعيا 
كسيطا كال نزيها بؿ كاف منحازا، كضالعا في المعبة اإلقميمية كالدكلية، إلخراج 

 (66)حماس مف المشهد السياسي".
كفي الكقت الذم تعاطت حركة حماس مع الكرقة المصرية عمى أنها 
بداء الرأم عميها، اعتبرت الخارجية المصرية أف الكرقة  مسكدة تفاهـ قابمة لمنقاش كال

 (67)المصرية أساس لمتكافؽ الفمسطيني عميها كهي غير قابمة لمتعديؿ أك النقاش.
ر اعتبرت بإف تمؾ لكف حماس كعمى لساف عضك مكتبها السياسي محمد نص

المبلحظات تإتي في سياؽ تإميف نجاح المصالحة كليس تعطيمها، معتبرا أف 
االتفاؽ عمى التفاصيؿ أفضؿ مف تركها لمخبلفات التي قد تفجر المصالحة بعد 

                                                 

 . 21/10/2008يدة، أنظر مسكدة الكثيقة حسبما كردت في صحيفة الحياة الجد (64)
 مقابمة شخصية لمباحث مع الدكتكر الزهار، مرجع سابؽ. 65))
 ، المركز الفمسطيني لئلعبلـ، أنظر: 19/3/2011محمد نزاؿ،  (66)

http://www.palestine-

info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7zstBD

0MFzcjIUtDT%2fKqefua5xm%2bBcnd5X9Ml7Vjlj9UqbKjlczIYOK8CsYqLfUWzpT

P%2f4koLudXwdWYAdYCognW3gxnlmXqvfMQCAVWvLV8%3d 

 ، األرشيؼ، أنظر: 18/10/2009قناة الجزيرة الفضائية،  67))
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6648BCDE-B73D-45F4-8490-AF78F94855A6.htm 

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7zstBD0MFzcjIUtDT%2fKqefua5xm%2bBcnd5X9Ml7Vjlj9UqbKjlczIYOK8CsYqLfUWzpTP%2f4koLudXwdWYAdYCognW3gxnlmXqvfMQCAVWvLV8%3d
http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7zstBD0MFzcjIUtDT%2fKqefua5xm%2bBcnd5X9Ml7Vjlj9UqbKjlczIYOK8CsYqLfUWzpTP%2f4koLudXwdWYAdYCognW3gxnlmXqvfMQCAVWvLV8%3d
http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7zstBD0MFzcjIUtDT%2fKqefua5xm%2bBcnd5X9Ml7Vjlj9UqbKjlczIYOK8CsYqLfUWzpTP%2f4koLudXwdWYAdYCognW3gxnlmXqvfMQCAVWvLV8%3d
http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7zstBD0MFzcjIUtDT%2fKqefua5xm%2bBcnd5X9Ml7Vjlj9UqbKjlczIYOK8CsYqLfUWzpTP%2f4koLudXwdWYAdYCognW3gxnlmXqvfMQCAVWvLV8%3d
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6648BCDE-B73D-45F4-8490-AF78F94855A6.htm
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في إشارة إلى اتفاقيات سابقة مثؿ اتفاؽ مكة، الذم لـ  68كقت قصير مف إعبلنها.
 (69)لـ يإت عمى كافة التفاصيؿ.يصمد طكيبلن بعد تكقيع ، ألن  

كقد سجمت حماس عدد مف المبلحظات عمى الكرقة المصرية، معتبرة أف 
كهك ما  (70)الكرقة التي قدمت لها ليست هي نفسها التي قدمت لها في كقت سابؽ،

 (71)أسماب بعض المراقبيف بػ "المصالحة الممغكمة".
 ية" عمى النحك التالي:كيمكف إجماؿ أبرز مبلحظات حماس عمى "الكرقة المصر 

أكالن: تتعمؽ بالمرجعية )اإلطار القيادم المؤقت( كالكارد ضمف بند منظمة التحرير، 
حيث نص هذا البند عمى تشكيؿ إطار قيادم مؤقت إلى حيف إجراء االنتخابات، 
يككف مف أبرز مهمات  "معالجة القضايا المصيرية في الشإف الفمسطيني كاتخاذ 

 لتكافؽ".القرارات فيها با
بينما أشارت حماس أف بندا في مهمات هذا اإلطار تـ حذف  في الكرقة 
المصرية الجديدة رغـ أن  كاف مكجكدا في األكلى. كينص هذا البند عمى التالي 
 "كتعتبر هذب المهاـ غير قابمة لمتعطيؿ باعتبارها إجماعا كطنيا تـ التكافؽ عمي ".

                                                 

 ، األرشيؼ، أنظر: 18/10/2009قناة الجزيرة الفضائية،  (68)
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6648BCDE-B73D-45F4-8490-AF78F94855A6.htm 

سعكدم الممؾ عبد هللا بف عبد العزيز في التكصؿ إلى اتفاؽ بيف قادة حركتي فتح نجحت جهكد العاهؿ ال69) )
كحماس  حيث شهد قصر الصفا بمكة المكرمة تكقيع االتفاؽ النهائي بيف كؿٌو مف الرئيس الفمسطيني محمكد عباس 

 اسية عامة، هي:كخالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كالذم اتفؽ في  الطرفاف عمى أربع نقاط أس
 التإكيد عمى حرمة الدـ الفمسطيني كاعتماد لغة الحكار باعتبارها األساس بيف الطرفيف. -
 االتفاؽ عمى تشكيؿ حككمة كحدة كطنية كفؽ اتفاؽ تفصيمي معتمد بيف الطرفيف. -
 المضي قدمنا في إجراءاًت تطكير منظمة التحرير الفمسطينية. -
 السياسية القائمة عمى أساس القكانيف المعمكؿ بها في السمطة الفمسطينية.التإكيد عمى مبدأ الشراكة  -

ككما يتضح مف بنكد االتفاؽ فقد جاءت عامة كغير تفصيمية كهك ما سمح باالختبلؼ حكؿ تفسير البنكد مف جهة 
 كعدـ إتيانها عمى تفاصيؿ الخبلؼ مف جهة ثانية. أنظر: مكقع االخكاف المسممكف عمى الرابط: 

http://ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=26235&SecID=231 

 ، أنظر: 18/10/2009قناة الجزيرة،  70))
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6648BCDE-B73D-45F4-8490-AF78F94855A6.htm 

 لمزيد مف التفصيؿ حكؿ الكرقة المصرية كمبلحظات حماس عميها، أنظر: بشير نافع، مرجع سابؽ.
 بشير نافع، مرجع سابؽ. 71) )

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6648BCDE-B73D-45F4-8490-AF78F94855A6.htm
http://ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=26235&SecID=231
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6648BCDE-B73D-45F4-8490-AF78F94855A6.htm
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رار السمطة الفمسطينية تإجيؿ عرض تقرير كتبدك أهمية هذا البند خصكصان بعد ق
غكلدستكف عمى مجمس حقكؽ اإلنساف، كمف ثـ فنف ترؾ السمطة أف تتصرؼ 
بدكف مرجعية كطنية قد يؤدم إلى اتخاذها قرارات تمس بالمصالح الكطنية 

 الفمسطينية العميا.
حماس ثانيان: تتعمؽ بمعايير كأسس إعادة بناء كهيكمة األجهزة األمنية، حيث رأت 

أن  تمت إضافة فقرة خطيرة تنص عمى "حظر إقامة أم تشكيبلت عسكرية خارج 
إطار الهيكؿ المقرر لكؿ جهاز أمف". كمف ثـ فنف هذب الفقرة قد تستخدـ كنطار 
لتفكيؾ تنظيمات المقاكمة التي ال تنتمي أصبل ألم تشكيؿ عسكرم أك أمني 

 رسمي لمسمطة.
ز المخابرات العامة الفمسطيني، كينص عمى ثالثا: تتعمؽ بما كرد في مهاـ جها

"التعاكف المشترؾ مع أجهزة الدكؿ الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعماؿ تهدد 
السمـ كاألمف المشترؾ، أك أم مف مجاالت األمف الداخمي، شريطة المعاممة 

 بالمثؿ".
ؿ كهك ما كييعتقد أف بقاء هذا البند عمى حال  قد يبرر التعاكف األمني مع االحتبل

 (72)ترفض  حماس كالقكل الكطنية األخرل.
كقد سجؿ األستاذ فهمي هكيدم الكاتب المصرم المشهكر ثبلث 
مبلحظات أساسية عمى الكرقة المصرية، األكلى أف الكرقة أعدت بمعرفة مسؤكلي 
جهاز المخابرات العامة الذم رعت قيادت  الحكار مع الفصائؿ، كالمبلحظة الثانية 

ت تمامان اتفاؽ مكة الذم أرسى أساس المشاركة في الحككمة االئتبلفية، أنها تجاهم
المبلحظة الثالثة كاألهـ اف الجهكد السابقة تعاممت مع حركة حماس باعتبارها 
شريكا منتخبا ل  شرعيت ، في حيف أف الكرقة المصرية تجاهمتها كاعتبرتها طرفا 

س لترتيب البيت الفمسطيني متمردا يجب أقصاؤب، كأطمقت يد الرئيس محمكد عبا
كخكلت  صبلحية تشكيؿ لجنة إعداد قانكف االنتخابات كلجنة تطكير منظمة التحرير 

                                                 

 نظر: ، أ18/10/2009حماس تصر عمى مناقشة الكرقة المصرم، قناة الجزيرة،  (72)
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6648BCDE-B73D-45F4-8490-AF78F94855A6.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6648BCDE-B73D-45F4-8490-AF78F94855A6.htm
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كرئاسة المجنة األمنية العميا، كرئاسة المجنة المشتركة لتنفيذ االتفاؽ، األمر الذم 
يجعم  صاحب القرار األكؿ كالمرجع في صياغة الحاضر كالمستقبؿ الفمسطيني، 

لكقت الذم ألغت في  الكرقة المقاكمة عمميا، حيف حظرت التشكيبلت في ذات ا
المسمحة التي تمثؿ األجنحة العسكرية لمفصائؿ خارج سياؽ أجهزة األمف )التي 
يفترض أنها تتكلى التنسيؽ األمني مع إسرائيؿ(. كاعتبر هكيدم بإف "القدسية" التي 

ثغرات الخطيرة التي تخممتها، أحيطت بها الكرقة المصرية أريد بها كقؼ مراجعة ال
معتبرا "أف الكرقة ال تمثؿ أساسا صالحا لممصالحة، باعتبار المصالحة جهد يبذؿ 
لتقريب كجهات النظر بيف طرفيف متعارضيف كليست إكراب طرؼ عمى أف يستسمـ 

 (73)لآلخر".
آثار عدـ تكقيع حماس عمى الكرقة كرفض مصر تقديـ أية ضمانات بإخذ 

الكرقة، رغـ اعتبارها راعيا حصريا لممصالحة، كمسارعة حركة فتح  مبلحظاتها عمى
التكقيع عميها، الكثير مف التإـز في العبلقة بيف الطرفيف، غدت معها المشكمة 
مصرية حمساكية أكثر مف ككنها فتحاكية حمساكية، كقد تسارعت األزمة لتصؿ 

اإلعبلمية المصرية  حد القطيعة بيف الطرفيف، كهك ما كجد تعبيرا ل  في الهجمة
الرسمية ضد حماس خبلؿ الشهكر التالية لتعطؿ مسار المصالحة، كاتخاذ جممة 
إجراءات تصعيدية ضد حككمة حماس كقياداتها كعناصرها في قطاع غزة، آخذت 
في التإثير عمى حياة سكاف القطاع كمعاشهـ، كقد تراكحت ما بيف منع قيادات 

كابة الكحيدة التي تربط قطاع غزة بالمحيط حماس مف السفر عبر منفذ رفح، الب
العربي كالعالـ، ثـ اتسع هذا التعطيؿ كاإلعاقة لتشمؿ فئات أخرل مف السكاف 
كالطمبة كبعض الحاالت المرضية، ناهيؾ عف كضع قيكد عمى سفر عمى مف هـ 

 تحت سف الخمسيف، كالتضييؽ عمى األنفاؽ كتدميرها.

                                                 

 يرة الفضائية، عمى: ، مكقع قناة الجز 6/7/2010فهمي هكيدم، الكرقة المصرية، قراءة في "سكرة المصالحة"،  (73)
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FA3EC9ED-1213-45B7-A683-

60174CCEDE46.htm 
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كؿ جزئي كهك ما أعاؽ أك منع كما أبقت مصر عمى إغبلؽ المعبر بش
مركر قكافؿ التضامف الدكلي كاإلقميمي كالمساعدات اإلنسانية التي تكجهت إلى 

 قطاع غزة كخاصة إباف الحرب عمى غزة كما بعدها.
بيد أف أخطر مؤشرات التصعيد عمى اإلطبلؽ كاف البدء ببناء جدار 

قطاع غزة، معززان متران عمى الجانب المصرم مف الحدكد مع  18فكالذم بعمؽ 
بقنكات مياب مكهربة كمعدات إنذار إلكتركنية، لكقؼ األنفاؽ التي حفرها 
الفمسطينيكف بيف الجانبيف رغـ ما تمثم  تمؾ األنفاؽ لمفمسطينييف كشراييف حياة 

كفي مكازاة ذلؾ تـ بناء مرسى بحرم لزكارؽ  (74)تحت الحصار اإلسرائيمي المشدد،
ها البحرية مع رفح، كبم  عمؽ المرسى عشرة أمتار الدكرية المصرية عمى حدكد

مترا عمى ساحؿ مدينة رفح المصرية لمنع أعماؿ التهريب عف  25كيمتد مسافة 
 كهك ما مف شإن  إطباؽ الخناؽ عمى قطاع غزة المحاصر.  (75)طريؽ البحر.

كبالنظر إلى خطكرة ذلؾ الجدار الفكالذم عمى حياة الناس كعمى البيئة في 
، فقد أنكرت السمطات المصرية في البداية بنائها لهذا الجدار كاألهداؼ (76)القطاع

أماـ الحمبلت االعبلمية  (78)ثـ ما لبثت أف اعترفت بذلؾ، (77)التي تقؼ خمف ،

                                                 
(74) BBC News، at: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8405020.stm (visited on 9/12/2009). 

 . أنظر: 15/1/20010قناة الجزيرة الفضائية، األرشيؼ،  (75)
http://www.aljazeera.net/Mob/Templates/Postings/NewsDetailedPage.aspx?GUID=CC

C3E52D-AF92-485C-91CE-0CB7E476DEAE 

التنمكم/ معان، الجدار الفكالذم، ماهيت  كأثارب المتكقعة عمى حياة الفمسطينييف في قطاع غزة، مركز العمؿ  (76)
2010 . 

 . أنظر: 23/12/2009إسبلـ أكنبليف،  (77)
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-

News/NWALayout&cid=1260258269809 

 . 19/12/2009األهراـ العربي،  (78)

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8405020.stm
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التي استهدفت الكشؼ عن  كعف مكاصفات  كالمراحؿ التي مر بها كاألضرار التي 
 (79)يمكف أف تنجـ عن .

نائب رئيس مكتبها السياسي مكسى أبك أما حماس فقالت عمى لساف 
مرزكؽ أف: "حماس أبدت كجهة نظرها مف حيث أف هذا الجدار يزيد الحصار 
كيخنؽ قطاع غزة"...كالشعب الفمسطيني كم  يتكقع أف الجهة الطبيعية التي يمكف 
أف تقؼ إلى جكارب هك الشعب المصرم، كالحككمة المصرية". كأضاؼ: "حينما 

رفح( العتبارات دكلية كاقميمية كيشتد الحصار، فننهـ  يغمؽ المعبر )معبر
)الغٌزٌيكف( يحفركف بإظافرهـ أنفاقا مف أجؿ طعامهـ كشرابهـ كالدفاع عف أنفسهـ ثـ 
يإتي جدار فكالذم ليغمؽ هذب االنفاؽ، هؿ تريدكف مف الناس اف يقكلكا شكرام ال. 

 (80).سيعبركف عف حقيقة المكقؼ، كهذا ليس عداء لمصر"
حيف قاؿ خالد مشعؿ "نحف انتقدنا ذلؾ بشدة كطالبنا مصر بإف تكقؼ في 

بناء الجدار ألف الخطر ال يإتي مف غزة إلى مصر بؿ الخطر يإتي مف إسرائيؿ 
أما أهؿ  التي هي العدك الحقيقي لمصر كلمعرب كلممسمميف كلمشعب الفمسطيني،

مة العربية إال غزة كهـ جزء عزيز مف الشعب الفمسطيني، ال يحممكف لمصر كلؤل
 .(81)كؿ المحبة، كنحف في خندؽ كاحد أماـ االحتبلؿ"

إف حالة الفتكر في العبلقة المصرية الحمساكية التي أعقبت طرح األخيرة 
لمبلحظاتها عمى الكرقة المصرية، تمخص طبيعة العبلقة بيف الطرفيف، تمؾ الحالة 

بلقة ك"شراكة مفركضة" التي لـ تكف عابرة في مسار العبلقة بينهما، بؿ تمخص ع

                                                 

ة الفمسطينييف في قطاع غزة، مركز العمؿ التنمكم/ معان، الجدار الفكالذم، ماهيت  كأثارب المتكقعة عمى حيا79) )
2010 . 

 ، عمى: 10/2/2010سما نيكز.  (80)
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=60134 

 ، عمى: 1/3/2010سما نيكز،  (81)
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=61479 

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=60134
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ذات خصكصية مرتبطة بخصكصية الحاؿ الفمسطينية مف جهة كبفرادة الدكر 
 (82)المصرم بالنسبة لقطاع غزة مف جهة ثانية.

لـ يكف أماـ حماس إثر تدهكر عبلقتها بالنظاـ المصرم إال أف تبادر إلى 
لنظاـ ضبط النفس مف جهة، كالبحث عف بديؿ عربي يكازف العبلقة المختمة با

المصرم، فاتج  نظر حماس إلى المممكة العربية السعكدية، التي كانت في مسيس 
الحاجة لمدعـ العربي كاإلسبلمي في حربها المستعرة مع الحكثييف عند حدكدها 
الجنكبية مع اليمف، ففتحت الطريؽ أماـ حماس إلى الرياض، كهي التي أكصدت 

ساـ الذم رأت في  السعكدية انكفاء في كجهها بعد فشؿ اتفاؽ مكة، كحدكث االنق
عمى جهكدها في التقريب بيف الطرفيف، كما أف اختتـ كفد حماس زيارت  لمسعكدية 

 (83)حتى فتحت أماـ الحركة عكاصـ الككيت كاإلمارات كالبحريف.
كهك  (84)بيد أف العبلقة المتإزمة بيف النظاـ المصرم كحماس تصاعدت،

، كالتي انتقد 19/1/2010المبارؾ بتاريي  ما بدا كاضحا في تصريحات الرئيس
ثـ تكرر  (85)فيها حركة حماس انتقادا الذعا لعدـ تكقيعها عمى الكرقة المصرية،
، 24/1/2010ذات المكقؼ في كممة مبارؾ في االحتفاؿ بعيد الشرطة المصرية 

حيث هاجـ رئيس الكزراء اسماعيؿ هنية الذم كصؼ العبلقة بمصر عمى أنها 
بقكل : "ما أكثر سحابات الصيؼ في تعاممكـ معنا، كما أكثر ما سحابة صيؼ 

نبلقي  منكـ مف مراكغة كمماطبلت كأقكاؿ ال تصدقها األفعاؿ، كتصريحات 
كمكاقؼ متضاربة ترفع شعارات المقاكمة كتعارض السبلـ". كبعد أف أشار الرئيس 

ظؿ لمصر أكالن، إلى استمرار بناء الجدار مع قطاع غزة، أكد عمى أف "أكلكيتنا ست
كقبؿ أم شيء ككؿ شيء آخر، في حدكدها كسيادتها كأمنها كمصالحها كمقدرات 

ككاف الرئيس الػمصرم، يشير إلى مقتؿ شرطي مصرم برصاص  (86)شعبها."
                                                 

 عمى بدكاف، مرجع سابؽ.  (82)
 بشير نافع، مرجع سابؽ.  83))
 مقابمة شخصية لمباحث مع الدكتكر غازم حمد، مرجع سابؽ. (84)
 بشير نافع، مرجع سابؽ. (85)
 .25/1/2010األياـ،  (86)
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فمسطينييف في السادس مف كانكف الثاني عمى الحدكد بيف مصر كقطاع غزة، 
صابة عشرات األشخاص اآلخريف مصرييف كفمسطينيي ف بجركح في مكاجهات كال

اندلعت أثناء تظاهرة نظمتها حركة حماس احتجاجان عمى منع دخكؿ قافمة 
مساعدات إلى غزة. كما كاف يشير إلى ما اعتبرت  القاهرة تراجعان مف حماس عف 
 تكقيع اتفاقية الػمصالحة الفمسطينية التي أعدت بكاسطة مصرية كقبمتها حركة فتح.

باهها لتكشؼ فقط عف طبيعة العبلقة المتكترة بيف لـ تكف هذب التصريحات كأش
 الطرفيف، كإحد تجميات هذب العبلقة، فيما بقية األبعاد هي في الحقيقة أسكأ بكثير.

 : 2009-2008العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة 
في ظؿ حالة الحصار كاالنقساـ، تعرض قطاع غزة بتاريي 

يكما، مسفرا عف  22، استمر ، لعدكاف إسرائيمي مكثؼ كهمجي27/12/2008
جريحان، إضافة إلى تكبد القطاع لخسائر اقتصادية  5.450شهيدان ك 1.334سقكط 

مميار دكالر نتيجة لهذا العدكاف، كبمغت الخسائر المباشرة في  1.9مباشرة بقيمة 
 (87)مميار دكالر. 1.2البني التحتية حكالي 

ى لساف الرئيس حسني كعمى الرغـ مف إدانة المستكل الرسمي المصرم عم
مبارؾ ككزير الخارجية أحمد أبك الغيط، كتحميؿ إسرائيؿ المسؤكلية بكصفها قكة 
االحتبلؿ لقطاع غزة، كما نجـ عف هذا العدكاف مف ضحايا، غير أف المكقؼ 
المصرم الرسمي حمؿ حماس أيضا المسؤكلية عف انهيار التهدئة مع إسرائيؿ 

ففي كممة لمرئيس  (88)ات اإلسرائيمية المحيطة.بنطبلقها الصكاريي عمى المستكطن
، مخاطبا قادة حماس جاء 30/12/2008مبارؾ أذاعها التمفزيكف المصرم في 

                                                 

مككنات البيئة خبلؿ الفترة ما بيف  تقرير خاص حكؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة كآثارب عمى (87)
بمناسبة يكـ المياب العالمي، مؤسسة الضمير لحقكؽ اإلنساف، غزة. مارس  18/1/2009- 27/12/2008

 .  أنظر: 28/1/2009الجهاز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،   2009
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar

-JO&ItemID=1412&mid=12059 

، 2008ديسمبر  31، الجزيرة نت، فض فتح المعبر كيحمؿ حماس مسؤكلية العدكافمبارؾ ير الجزيرة نت،  88))
 عمى:

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1165505 

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-JO&ItemID=1412&mid=12059
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-JO&ItemID=1412&mid=12059
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1165505
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1165505
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فيها: "لقد حذرناكـ مراران مف أف رفض تمديد التهدئة سيدفع إسرائيؿ لمعدكاف عمى 
رائيؿ غزة، كأكدنا لكـ أف إعاقة الجهد المصرم لتمديد التهدئة هي دعكة مفتكحة إلس

 (89)لهذا العدكاف".
كبذا فقد زاد هذا العدكاف مف تإـز العبلقة بيف النظاـ المصرم كحركة 
حماس، خاصة عندما لـ يبادر الطرؼ األكؿ إلى كقؼ العدكاف، أك فتح معبر رفح 
لتقديـ الغكث البلـز لمفمسطينييف، كأعاؽ دخكؿ الكثير مف حمبلت االغاثة 

لي، كقاـ باعتقاؿ بعض عناصر مف اإلخكاف اإلنسانية ككفكد التعاطؼ الدك 
المسمميف كأنصار حركة كفاية المصرية كحزب العمؿ كالثكرييف االشتراكييف الذيف 

 (90)انتقدكا التعاطي الرسمي مع العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.
كقد اتهمت حماس عمى لساف فكزم برهكـ المتحدث باسـ الحركة، بإف 

بضكء أخضر مف جهات إقميمية، كأف تمؾ الحرب جاءت  العدكاف اإلسرائيمي جاء
بعد زيارة كزيرة الخارجية اإلسرائيمية تسيبي ليفني القاهرة، كالتقت الرئيس مبارؾ، 
كهددت مف هناؾ بنسقاط حماس. ككشؼ عف أف القاهرة اتصمت في يـك 

سيككف  27/12/2008بقيادات مف حماس كأخبرتهـ أف اليكـ  26/12/2008
 (91).هدكء بغزة

كانت ليفني قد أكدت في تصريحات صحفية لها عقب لقائها بالرئيس 
حسني مبارؾ في القاهرة، أٌف الكضع في غزة سيتغٌير، ككصفت "حماس" بإنها 
"منظمة إرهابية"، كهي تصريحات تإتي بعد معمكمات كانت صحؼ عبرية قد 

ء األخضر نشرتها قبؿ أياـ، مف أٌف جهات عربية أعطت الجانب الصهيكني الضك 

                                                 

 ، الجزيرة، مرجع سابؽ. بارؾ يرفض فتح المعبر كيحمؿ حماس مسؤكلية العدكاف( م89)
 . 3/1/2009القدس العربي،  (90)
 27/9/200قدس برس،  (91)

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1165505
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كقد رد أبك الغيط عمى ذلؾ بإن  تـ  (92)لما سمت  "قطع رؤكس" قادة "حماس".
 (93)استدعاء ليفني لمقاهرة لمنع عدكاف محتمؿ عمى قطاع غزة.

في حيف كصفت قكل المعارضة المصرية كفي مقدمتها اإلخكاف المسمميف 
اينة"، في المكقؼ المصرم مف الحرب عمى غزة بػ "مؤامرة عمى الجهاد ضد الصه

حيف أف أكد مجدم حسيف األميف العاـ لحزب العمؿ المصرم "إف جماؿ مبارؾ 
يصعد لمحكـ عمى جثة آالؼ الفمسطينييف" كما اتهـ حزب العمؿ كجماعة الثكرييف 
االشتراكييف السمطات المصرية بالعمؿ عمى دعـ المحتؿ اإلسرائيمي، مطالبيف 

 (94)ى غزة"."بفتح باب الجهاد لمراغبيف في السفر إل
يذكر أف الحرب عمى غزة مثمت كرة لهب متدحرجة أحرجت النظاـ العربي 
كالنظاـ المصرم بشكؿ خاص، كطالبت الجميع بتحمؿ مسؤكلياتهـ تجاب غزة، كما 
تحكلت غزة المحاصرة مادة لمتجاذب بيف األطراؼ العربية كمصر كخاصة حيف 

المسؤكلية عف حصار غزة،  حمؿ الشارع كبعض األنظمة العربية النظاـ المصرم
باإلبقاء عمى معبر رفح مغمقا، هذا في الكقت الذم تداعت في  دكؿ المنطقة كالعالـ 

 (95)لكقؼ الحرب، كهك ما تجاكبت مع  حركة حماس.
لـ يطؿ انتظار حماس لحدكث تغير عمى الساحة المصرية، فقد أصابت 

الشارع المصرم الذم كاف رياح الربيع العربي ػ بعد هبكبها عمى تكنس الشقيقة ػ 
يقبع عمى برميؿ باركد، مثمت طريقة النظاـ المصرم في التعامؿ مع الحالة 
الفمسطينية في غزة أحد صكاعؽ التفجير لهذا البرميؿ، ذلؾ التفجير الذم لـ يطؿ 
انتظارب عمى الساحة المصرية، لكثرة صكاعؽ التفجير كالتي ليس آخرها الفساد 

الماؿ العاـ كرهف مقدرات الببلد لممستعمر األجنبي كالقمع السياسي كنهب 
                                                 

 مكقع كتائب الشهيد عز الديف القساـ، أنظر: (92)
http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=7270 

 . 64(، مرجع سابؽ ص 7مصر كحماس، تقرير معمكمات ) 93))
 .66المصدر نفس ، ص ( 94)
 مقابمة شخصية لمباحث مع الدكتكر الزهار، مرجع سابؽ. (95)

http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=7270
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كاإلسرائيمي، كتراجع معدالت التنمية كزيادة معدالت األمية كالفقر كالبطالة إلى 
معدالت غير مسبكقة، كهدر الكرامة اإلنسانية لممكاطف، كهك أدل إلى تبمكر حالة 

كيا، كرغـ أف شعبية امتدت عمى مدار شهكر لتنتهي بسقكط نظاـ مبارؾ سقكطا مد
هذا التحكؿ عمى الساحة المصرية ما زاؿ يتفاعؿ كلـ نإت عمى فصم  األخير بعد، 
إال أف هذا التغير سيككف ل  ما بعدب خاصة عمى صعيد عبلقات حركة حماس مع 
السمطة في مصر، تمؾ العبلقة التي لف تقؼ عمى ما يبدك عند حدكد تغير 

ى ما يمكف أف تذهب إلي  هذب العبلقة بيف البلعبيف السياسييف في القاهرة، بؿ إل
أبناء الحركة اإلسبلمية الكاحدة في السمطة في غزة كالقاهرة، كهك ما يمثؿ حالة 
فارقة في تاريي العبلقة بيف حركة حماس مف جهة كالسمطة في مصر ألكؿ مرة 

 منذ بركز الحركة في الحياة السياسية الفمسطينية.
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 خاتمة: 
اإلجراءات التي قاـ ب  النظاـ المصرم لـ تفمح في  يمكف القكؿ أف كافة

جر حماس إلى مربع التسكية كاالستجابة إلى شركط الرباعية، أك تركيز القرار 
السياسي بيد الرئيس عباس، كبقيت الحركة متشبثة بثكابتها سكاء فيما يتعمؽ 

التقميدم مف بالمقاكمة كمكاقفها الرافضة لمعممية السممية كمخرجاتها، ككذلؾ مكقفها 
ممفات الصراع الكبرل، كقد ساعدها في ذلؾ فشؿ عممية التسكية في إحراز أم 
تقدـ يذكر، بؿ حدكث نككص إسرائيمي كأمريكي عمى ما تـ التفاهـ عمي  في كقت 
سابؽ، ككذلؾ عجز السمطة الفمسطينية في تحقيؽ أم تقدـ يذكر عمى صعيد 

، في مقابؿ ذلؾ صمد قطاع غزة الممؼ السياسي، أك ترتيب البيت الفمسطيني
ككذلؾ حركة حماس في كج  الحصار كالعدكاف، كتمكنت حماس مف تصدير أزمة 
معبر رفح إلحراج الجميع كالضغط عميهـ كخاصة الحككمة المصرية كالسمطة 

سرائيؿ لفتح المعبر دكف االلتزاـ باتفاقية  ، كهك ما حدث بشكؿ 2005الفمسطينية كال
 سفينة مرمرة التركية كتداعيات .جزئي الحقا بعد حادث 

لقد حاكلت حركة حماس تفهـ محددات السياسة المصرية، كالسقكؼ 
الممكنة لها، كالكعي بخطكرة استعدائها، لذا تعاطت الحركة مع المكقؼ المصرم 
بشيء مف االنضباط كالصبر كالعض عمى الجراح، كحرصت عمى عدـ إغضاب 

كمي كخاصة فيما يتعمؽ بالقضية مصر أك إثارتها مؤكدة عمى دكرها الق
الفمسطينية، كسعت إلى طمإنتها كالتإكيد عمى أنها رصيد استراتيجي لمصر كليس 
مصدر تهديد ألمنها كسبلمتها، لكف بالطبع دكف تقديـ تنازالت تذكر في انتظار 

 حدكث تحكالت إقميمية كدكلية قد يحممها قادـ األياـ.
ثكرة  2011العشركف مف مايك لـ يطؿ صبر حماس، حيث شهد الخامس ك 

شعبية عارمة في مصر أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارؾ، لتنهي حقبة تاريخية 
تراجع فيها الدكر المصرم ليس فقط عمى صعيد القضية الفمسطينية بؿ كالقضايا 

 العربية كاالقميمية كافة.
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ف كاف مف المبكر في هذا الكقت مف عمر التحكالت السياسية التي  كال
ها الساحة المصرية التنبؤ بما يمكف أف يككف عمي  شكؿ العبلقة المستقبمية تشهد

بيف النظاـ السياسي في مصر كبيف حركة حماس، لكف مف المؤكد أف كجكد نظاـ 
ديمقراطي سيد في القاهرة سكؼ يمثؿ رافعة لؤلماني الكطنية الفمسطينية كفي 

مسطينية في التحرر مقدمتها تحقيؽ المصالحة الكطنية، كدعـ الحقكؽ الف
كاالستقبلؿ، كسكؼ يدشف عبلقات استراتيجية حميمة كصحية، بعيدا عف سياسة 

 (96)االرتزاؽ كاالستغراؽ في أجندات أجنبية معادية.

                                                 

 حسف نافعة، مصر كغزة، مرجع سابؽ. 96))
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http://www.middle-east-online.com/?id=29582
http://www.middle-east-online.com/?id=29582
http://www.alqassam.ps/arabic/dialogue.php?id=55
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النكعية. عممية إنزاؿ خمؼ خطكط العدك تخمؼ عددا كبيرا مف القتمى 
 .25/6/2006هػ المكافؽ 1427ى كالجرحى، األحد جمادل األكل

 . عمى الرابط: 2008، سبتمبر، 9مجمة فمسطيف المسممة، العدد  –
http://www.fm-m.com/2008/sep/8-2.php 

ندكة بعنكاف: أبعاد اتفاؽ مكة الفمسطيني: الفرص كالمخاطر، مركز  –
 . عمى الرابط: عماف دراسات الشرؽ األكسط،

http://www.mesj.com/39.html# 
 ، عمى الرابط:16/5/2007بي بي سي اإلخبارية،  –

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6660000/66
60243.stm 

عمى الحمادم، كسر الهكاف مقدـ عمى كسر األقداـ، مكقع الجزيرة، عمى  –
 الرابط: 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/2/24/%D9%83
%D8%B3%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%83%D8%B3%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85 

 ، أنظر:16/10/2008بي بي سي،  –
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7673000/76
73881.stm 

 ، أنظر:14/9/2009ككالة معا االخبارية،  –
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=225795 

 . عمى: 10/1/2009، 192تقرير كاشنطف، العدد  –
http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=1166&pagenum=2 
 

http://www.fm-m.com/2008/sep/8-2.php
http://www.mesj.com/39.html
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6660000/6660243.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6660000/6660243.stm
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/2/24/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/2/24/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/2/24/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/2/24/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/2/24/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/2/24/%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7673000/7673881.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7673000/7673881.stm
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=225795
http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=1166&pagenum=2
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 ، المركز الفمسطيني لئلعبلـ، أنظر: 19/3/2011محمد نزاؿ،  –
http://www.palestine-
info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%
2bi1s7zstBD0MFzcjIUtDT%2fKqefua5xm%2bBcnd5X9Ml7Vjlj9UqbKjlczI
YOK8CsYqLfUWzpTP%2f4koLudXwdWYAdYCognW3gxnlmXqvfMQCAV
WvLV8%3d 

، 18/10/2009حماس تصر عمى مناقشة الكرقة المصرم، قناة الجزيرة،  –
 أنظر: 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6648BCDE-B73D-45F4-8490-
AF78F94855A6.htm 

، 6/7/2010فهمي هكيدم، الكرقة المصرية، قراءة في "سكرة المصالحة"،  –
 مكقع قناة الجزيرة الفضائية، عمى: 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FA3EC9ED-1213-45B7-A683-
60174CCEDE46.htm 

 . أنظر: 15/1/20010قناة الجزيرة الفضائية، األرشيؼ،  –
http://www.aljazeera.net/Mob/Templates/Postings/NewsDetailedPage.a
spx?GUID=CCC3E52D-AF92-485C-91CE-0CB7E476DEAE 

 . أنظر: 23/12/2009إسبلـ أكنبليف،  –
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zo
ne-Arabic-News/NWALayout&cid=1260258269809 

 ، عمى: 10/2/2010سما نيكز.  –
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=60134 

 ، عمى:1/3/2010سما نيكز،  –
 http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=61479 
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http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7zstBD0MFzcjIUtDT%2fKqefua5xm%2bBcnd5X9Ml7Vjlj9UqbKjlczIYOK8CsYqLfUWzpTP%2f4koLudXwdWYAdYCognW3gxnlmXqvfMQCAVWvLV8%3d
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6648BCDE-B73D-45F4-8490-AF78F94855A6.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6648BCDE-B73D-45F4-8490-AF78F94855A6.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FA3EC9ED-1213-45B7-A683-60174CCEDE46.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FA3EC9ED-1213-45B7-A683-60174CCEDE46.htm
http://www.aljazeera.net/Mob/Templates/Postings/NewsDetailedPage.aspx?GUID=CCC3E52D-AF92-485C-91CE-0CB7E476DEAE
http://www.aljazeera.net/Mob/Templates/Postings/NewsDetailedPage.aspx?GUID=CCC3E52D-AF92-485C-91CE-0CB7E476DEAE
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=60134
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=61479
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=61479
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 .  أنظر: 28/1/2009الجهاز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  –
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabI
D=0&lang=ar-JO&ItemID=1412&mid=12059 

، مبارؾ يرفض فتح المعبر كيحمؿ حماس مسؤكلية العدكافالجزيرة نت،  –
 ، عمى:2008ديسمبر  31الجزيرة نت، 

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1165505 
 كتائب الشهيد عز الديف القساـ، أنظر:  –

http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=7270 
– M. Yaghi & David Schenker, Hamas-Egyptian Relations 

Deteriorate, 2/2/2009, The Washington Institute for the Near 
East Policy, at: 

http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2979 
– BBC News, 9/12/2009, at:  

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8405020.stm 
– BBC News, 19/9/2007, at: 

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/7002576.stm 
 

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-JO&ItemID=1412&mid=12059
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-JO&ItemID=1412&mid=12059
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1165505
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1165505
http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=7270
http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2979
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8405020.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7002576.stm
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 ممخص:
هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المدف، كالبمدات، كالقرل الفمسطينية التي  

أكردها ياقكت الحمكم في مصنف ، مع التركيز عمى ما قدمت  تمؾ المناطؽ مف 
 اؿ العمـك النقمية.عمماء، كخاصة في مج

معمكمات  -خبلؿ حديث  عف جغرافية البمداف اإلسبلمية-فقد أكرد ياقكت 
كالكثير مف المعطيات الحضارية  ،غزيرة عف تمؾ المدف، شممت كافة جكانب الحياة

المهمة، ككانت المدف كالمناطؽ الفمسطينية حاضرة بشكؿ كاضح في هذا المصنؼ 
 الجغرافي الماتع.

ت هذب الدراسة  لتظهر ما كانت عمي  المدف الفمسطينية مف كمف هنا جاء 
تقدـ عممي كاضح، حيث أنجبت عددان مف القراء كالمحدثيف، كالفقهاء، كاألدباء، 

 الذيف كاف لهـ دكر في بناء صرح الحضارة العربية اإلسبلمية.

Abstract: 
The study aimed to identify the cities، towns، and villages cited by 

Sapphire Hamwi in his work، with a focus on those areas by the 

scientists، especially in the field of transport science. 

Sapphire has been cited by talking about the geography of the 

Islamic countries، Azirh information about those cities، covering all 

aspects of life and a lot of important cultural data، and the 

Palestinian cities and regions are clearly present in this 

geographical seeded Almata. 

Hence this study was to show what it was Palestinian cities of 

scientific progress and clear، where she gave birth to a number of 

readers and modernists، and scholars، and writers، who have had a 

role in the building of the Arab-Islamic civilization. 
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 المقدمة:
ا لتإريي بعض جكانب  يعد كتاب معجـ البمداف لياقكت الحمكم مصدرنا مهمن

قركف، كالجدير بالذكر أف ياقكت نفس  قد  الحياة العممية في فمسطيف عبر خمسة
زار فمسطيف لجمع المعمكمات عنها، كركل الحديث عف بعض العمماء الذيف التقى 
بهـ في بيت المقدس، فيذكر أن  التقى بالشيي الصالح الزاهد أبك عمٌي الحسف بف 

القرآف  ، بالبيت المقدس تاركنا لمدنيا مقببلن عمى قراءة(2()1)أحمد بف يكسؼ األكقيٌ 
مستقببلن قبمة المسجد األقصى، " كسمعت عمي  جزءنا ككتبت عن ، كسإلت  عف 

، فقاؿ لي السمفي الحافظ: ينبغي أف تزيد في  (3)نسب  فقاؿ: أنا مف بمد يقاؿ ل  أكب
قافنا لمنسبة، فمذلؾ قيؿ لي: األكقي، كسمع السمفي كغيرب، كلقيت  في سنة 

 .(4)ـ "1226ق/624
لنا أف ياقكت لـ يكف جغرافينا فحسب، بؿ كاف عالمنا في  كمما سبؽ يتإكد

مجاالت عدة، كراكينا لمحديث الشريؼ، كقد رحؿ في طمب هذا العمـ، كسجؿ 
مشاهدات  عف الببلد التي زارها، كسجؿ الكثير مف المعمكمات المتنكعة عف تمؾ 

 الببلد، ليخرج لنا بمصنف  المكسكـ بػ" معجـ البمداف ".

                                                 

ة: مف أهؿ إكب بميدة مف أعماؿ العجـ بقرب مراغة، كأدخمت القاؼ في النسب بدال مف الهاء، ( اإلكقي بكسر الهمز 1)
الشيي العالـ الزاهد العابد القدكة أبك عمي الحسف بف أحمد بف يكسؼ بف بدؿ العجمي، اإلكقي. أقاـ بالقدس أربعيف 

مقامات، ما ل  شغؿ إال التبلكة كاالنقطاع سنة. ككاف زاهدا، عابدا، قانتا، كثير المجاهدة. مف أصحاب األحكاؿ كال
بالمسجد األقصى أكثر عف: الحافظ السمفي، كعف عبد الكاحد بف عسكر، كمحمد بف عمي الرحبي، كمشرؼ بف 
المؤيد الهمذاني، كالمفضؿ بف عمي المقدسي، كأقاـ ببيت المقدس أربعيف سنة، ككاف صاحب مجاهدة كأحكاؿ كتإل  

اء، كالبرزالي، كالكماؿ ابف الدخميسي، كالكماؿ العديمي، كابن  أبك المجد، كقاضي نابمس كانقطاع. ركل عن : الضي
محمد بف محمد ابف صاعد، كرضي الديف أبك بكر القسنطيني، كأبك المعالي األبرقكهي. الذهبي، تاريي اإلسبلـ، 

 .286، ص1. القيسي، تكضيح المشتب ، ج254، ص16  سير أعبلـ النببلء، ج916، ص13ج
ـ(: معجـ البمداف، 1228هػ/626( ياقكت الحمكم، شهاب الديف أبك عبد هللا ياقكت بف عبد هللا الركمي )ت: 2)

 .283، ص1ـ، ج1995هػ/1416، 2لبناف، دار صادر، ط –بيركت 
 .283، ص1( قرية بيف زنجاف كهمذاف. ياقكت، معجـ ج3)
 .283، ص1( ياقكت، معجـ، ج4)
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 كع:أىمية المكض
لقد كثؽ لنا ياقكت مف خبلؿ مصنف  لمعمكمات قيمة عف بعض جكانب 
الحياة العممية كازدهارها في فمسطيف مف خبلؿ حديث  عف جغرافية البمداف 

 الفمسطينية، كقد ذكر أشهر العمماء المنتسبيف لهذب المناطؽ.
معمكمات  -خبلؿ حديث  عف جغرافية البمداف اإلسبلمية-كقد أكرد ياقكت 

كالكثير مف المعطيات الحضارية  ،رة عف تمؾ المدف، شممت كافة جكانب الحياةغزي
المهمة، ككانت المدف كالمناطؽ الفمسطينية حاضرة بشكؿ كاضح في هذا المصنؼ 

 الجغرافي الماتع.
 أىداؼ البحث:

هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المدف، كالبمدات، كالقرل الفمسطينية التي   
مكم في مصنف ، مع التركيز عمى ما قدمت  تمؾ المناطؽ مف أكردها ياقكت الح

 عمماء، كخاصة في مجاؿ العمـك النقمية.
كمف هنا جاءت هذب الدراسة  لتظهر ما كانت عمي  المدف الفمسطينية مف 
تقدـ عممي كاضح، حيث أنجبت عددان مف القراء كالمحدثيف، كالفقهاء، كاألدباء، 

كمف هنا فقد قاـ  ح الحضارة العربية اإلسبلمية.الذيف كاف لهـ دكر في بناء صر 
الباحث بتتبع تمؾ المناطؽ كمف نسب إليها مف عمماء، بعد تصنيؼ العمـك التي 
برع فيها أكلئؾ العمماء، كتصنيؼ تمؾ المناطؽ، كما يتبعها مف قرل كفؽ الترتيب 

 الهجائي.
 منيج البحث:

يرادب لممعمكمات عمى  المنهي االستقرائي في  اعتمد الباحث في دراست  كال
جمع المادة العممية لمكضكع البحث، ثـ اعتمد المنهي الكصفي التاريخي، حيث قاـ 
الباحث بجمع المعمكمات كالركايات التاريخية مف كتاب معجـ البمداف لياقكت، 
كقارنها مع المصادر كالمراجع ككثؽ منها، كحممها بشكؿ مكضكعي بما يخدـ 

 .مكضكع الدراسة
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 حث:خطة الب
قسـ الباحث الدراسة إلى مقدمة كأربع أقساـ، كخاتمة، كقد اشتممت المقدمة الحديث 

 عف أهمية المكضكع، كسبب اختيارب، كيمي  خطة البحث، كمنهي الباحث.
كتنػػاكؿ القسػػـ األكؿ مػػف الدراسػػة عمػػـ القػػراءات كأشػػهر عممػػاء القػػراءات فػػي 

لحمكم، كفي القسـ الثػاني تنػاكؿ المدف الفمسطينية مف خبلؿ معجـ البمداف لياقكت ا
الباحث عمـ الحديث كالعمماء المحدثيف مػف خػبلؿ نفػس الكتػاب، كفػي القسػـ الثالػث 
تحدث عف أبرز الباحث عمماء الفق ، كأخيرا تناكؿ الباحػث مجػاؿ األدب فػي المػدف 
الفمسػػػطينية كأشػػػهر األدبػػػاء، كفػػػي نهايػػػة البحػػػث تكصػػػؿ الباحػػػث إلػػػى مجمكعػػػة مػػػف 

كضػػػػػػع قائمػػػػػة المصػػػػػادر، كالمراجػػػػػػع، كالػػػػػدكريات العمميػػػػػة، كالرسػػػػػػائؿ النتػػػػػائي، ثػػػػػـ 
 الجامعية.
 الدراسة:

 أكال: عمـ القراءات:
هك أحد عمكـ القرآف المهمة، يبحث في  صكر كنظـ كبلـ هللا سبحان  

 -. بنسناد نقم  كركايت  إلى النبي (5)كتعالى مف حيث كجكب االختبلفات المتكاترة
لذم جاء ب  مف عند هللا كاختبلؼ ركايات القراء في ا -صمى هللا عمي  كسمـ 

، ال -صمى هللا عمي  كسمـ  -. فهك عمـه ثابته بعزك الٌناقؿ عف النبي (6)قراءت 
مصدر ل  سكل النقؿ. كذهب الفضمي إلى أنَّها: " الٌنطؽ بإلفاظ القرآف كما نطىقها 

                                                 

هػ 1376، )1: البرهاف في عمكـ القرآف، المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراهيـ، ط( الزركشي، محمد بف عبد هللا5)
. الًقنَّكجي، محمد صديؽ خاف 318، ص1ـ(، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي كشركائ ، ج1957/

( ،  .428ـ(، ص2002هػ/1423بف حسف بف عمي: أبجد العمكـ، دار ابف حـز
. ابف خمدكف، عبد الرحمف بف خمدكف: العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ 227، ص( القنكجي: أبجد العمـك6)

لبناف،  –العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرهـ مف ذكم السمطاف األكبر، المعركؼ بتاريي ابف خمدكف، بيركت 
 .435، ص1ـ(، ج1971/ ه1391منشكرات مؤسس  األعممي لممطبكعات، )
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تحصيؿ ممكة ضبط . كالغرض: من  (7)الٌنبي، أك كما نيًطقىٍت أمام  فإقٌرها "
االختبلفات المتكاترة، كفائدت : صكف كبلـ هللا تعالى عف التحريؼ، كالتغيير. كقد 
ا عف صكر نظـ الكبلـ مف حيث اختبلفات الغير المتكاترة الكاصمة إلى  يبحث أيضن

 .(8)حد الشهرة، كمبادي  مقدمات مشهكرة أك مركية عف اآلحاد المكثكؽ بهـ
مف عمماء القراءات، في المدف الفمسطينية كقراها كقد أشار ياقكت إلى عدد 

كترجـ لهـ ترجمة شب  كافية، إذ يشير ياقكت هنا إلى أف المدف الفمسطينية كقراها 
قد أنجبت عددان مف أهـ عمماء القرآف في العصر اإلسبلمي، كما شهدت زيارة عدد 

اقكت إلى من  عمماء القراءات مف خارج فمسطيف. كهذب أهـ المدف التي أشار ي
 كجكد عمماء القراءات فيها، كهي:

: ككانت عمى رأس المدف التي اشتهرت في عمـ القراءات، (9)مدينة الرممة -1
 ككاف مف أبرز قراها:

كفي  - أ قرية دىاجي
: كقد أنجبت المقرئ أبك بكر محمد بف أحمد بف عمر بف (10)

، كاف كفيفنا، ككصؼ بإن  مقرئنا (11)أحمد بف سميماف الداجكني الرممي
                                                 

ـ(، 1979هػ/1399القراءات القرآنية تاريي كتعريؼ "، جدة، دار المجمع العممي، ) ( الفضمي، عبد الهادم: "7)
 . 63ص

، ص8)  .428( القنكجي: أبجد العمـك
ٍممىةي: مدينة عظيمة بفمسطيف ككانت قصبتها. ياقكت: معجـ البمداف، ج9)  .69، ص3( الرَّ
: قرية مف قرل الرممة مف أرض فمسطيف. السمعاني، عبد 10) كفي الكريـ بف محمد: األنساب، تحقيؽ: عبد ( دىاجي

، 2ـ(، ج1962هػ/1382الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيرب، حيدر آباد، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، )
. 481، ص1. ابف األثير، عمي بف محمد: المباب في تهذيب األنساب، بيركت، دار صادر، )د.ت(، ج435ص

، كهي قرية عربية عمى بعد . 417، ص2ياقكت: معجـ البمداف، ج كـ جنكب شرؽ 5كداجكف هي بيت دجف اليـك
 .315، ص4مدينة يافا في منتصؼ الطريؽ بينها كبيف الرممة. الدباغ، ببلدنا، ج

. انظر ترجمت  في: ابف عساكر، عمي بف الحسف: تاريي دمشؽ، 417، ص2( ياقكت، معجـ البمداف، ج11)
. 94، ص51ـ(، ج1995هػ/1415الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، )تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم ، دار 

. الذهبي، محمد بف أحمد: تاريي اإلسبلـ ككفيات المشاهير كاألعبلـ، تحقيؽ: 435، ص2السمعاني: األنساب، ج
  معرفة القراء 160، ص24ـ(، ج1993هػ/1413، )2عمر عبد السبلـ تدمرم، بيركت، دار الكتاب العربي، ط

  . 268ـ(، ص1997هػ/1417، )1ى الطبقات كاألعصار، بيركت، دار الكتب العممية، طالكبار عم
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، كقرأ عمي : أبك القاسـ زيد بف (12)حافظنا ثقة، قرأ القرآف عمى قراء عصرب
ـ، 918هػ/ 306خبلؿ تكاجدب في الككفة سنة  (13)عمي العجمي الككفي

فرفع  ابف مجاهد كقاؿ  (14)ككصؿ الداجكني بغداد كقصد حمقة ابف مجاهد
ا باع في  ألصحاب : هذا الداجكني اقرؤكا عمي ، ككاف لمداجكني أيضن

 .(15)الحديث، فقد حدث عف جماعة
: ككاف منها: المقرئ عبد هللا بف محمد بف الفرج بف (16)قرية دير بمكط  - ب

القاسـ أبك الحسف المخمي الديربمكطي، كاف كفيفنا، سمع بالقدس، كقدـ 

                                                 

( منهـ: عمٌي بف محمد بف مكسى المقرم الدمشقي، كأبي محمد عبد هللا بف جبير الهاشمي بحرؼ ابف كثير، 12)
ٌرٌزاؽ بف الحسف، كعمى: عبد هللا بف أحمد بف سميماف بف سمككي ، كالعباس بف الفضؿ ابف شاذاف الرازم كعبد ال

. ابف عساكر، عمي بف الحسف: تاريي 417، ص2كعمي بف أبي بكر بف شبيب الرازم. ياقكت، معجـ البمداف، ج
، 51ـ(، ج1995هػ/1415دمشؽ، تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، )

د: تاريي اإلسبلـ ككفيات المشاهير كاألعبلـ، . الذهبي، محمد بف أحم435، ص2. السمعاني: األنساب، ج94ص
  معرفة 160، ص24ـ(، ج1993هػ/1413، )2تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم، بيركت، دار الكتاب العربي، ط

  . 268ـ(، ص1997هػ/1417، )1القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار، بيركت، دار الكتب العممية، ط
أحد الحذاؽ كشيي العراؽ، قرأ عمى أحمد بف مد بف أبي ببلؿ العجمي الككفي، ( أبك القاسـ زيد بف عمي بف أح13)

فرح، كعبد هللا بف جعفر السكاؽ، كمحمد بف أحمد الداجكني، كابف مجاهد، كسمع مف محمد بف عبد هللا مطيف، 
امي، كعبد هللا بف كعبد هللا بف زيداف البجمي، كعمي بف العباس. قرأ عمي  بكر بف شاذاف الكاعظ، كأبك الحسف الحم

عمر المصاحفي، كالحسف بف الفحاـ السامرم، كالحسف بف عمي بف الصقر الكاتب، كعبد الباقي بف الحسف، كعمي 
بف محمد بف مكسى الصابكني، كطائفة سكاهـ. كحدث عن  أبك نعيـ الحافظ، كجماعة، كاف صدكقا تكفي ببغداد في 

. الذهبي، معرفة 94، ص51مهجرة.  ابف عساكر، تاريي دمشؽ، جل جمادل األكلى، سنة ثماف كخمسيف كثبلثمائة
 .298، ص1ابف الجزرم، غاية النهاية في طبقات القراء، ج .177القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار، ص

 ( لـ أعثر ل  عمى ترجمة.14)
بف الفضؿ، كركل ( منهـ: أحمد بف محمد بف عثماف الرازم، كمحمد بف يكنس بف هاركف القزكيني، كالعباس 15)

عن : أبك القاسـ زيد بف عمي الككفي، كهاركف بف مكسى األخفش، كأبك نعيـ محمد بف أحمد بف محمد الشيباني، 
كأبك الحسف محمد بف ماهكي  القٌزاز، كأبك محمد ابف عبد هللا بف عمي بف محمد الصيدالني، كالحسف بف رشيؽ 

 .418-417، ص2مداف، جالعسكرم، كأبك بكر بف مجاهد. ياقكت: معجـ الب
. انظر: ابف عساكر: تاريي دمشؽ، 501، ص2( دير البمكط قرية مف أعماؿ الرممة. ياقكت: معجـ البمداف، ج16)
، 2كـ. الدباغ، ببلدنا، ج41. كهي اليـك قرية البمكط غرب جباؿ نابمس، إلى الجنكب الغربي منها 363، ص32ج

 . 169. المحارزة، بمدانية فمسطيف، ص562ص
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ـ( عف أبي زكريا عبد الرحيـ بف 1105هػ/499دمشؽ كحدث بها سنة )
 . (18)محمد بف صابر، كسمع من  أبك (17)احمد بف نصر البخارم

 ، ككاف مف أهـ قراها كبمداتها: (19)مدينة عسقالف -2
ٍنديرىةي  - أ حي

نديرم ، كقد أنجبت المقرئ أبك بكر محمد بف أحمد(20) الحي
)كاف  (21)

 . (22)ـ(999هػ/390حينا في: 
كمما سبؽ يظهر أف االهتماـ بعمـ القراءات كاف ضعيفان  كلعؿ ذلؾ عائد 

لحديث، كاالهتماـ ب  ذلؾ أف ركاية الحديث كانت إلى تركيز العمماء عمى ركاية ا
تحتؿ مكانة بارزة نظرا لحرص العمماء عمى الحفاظ عمي ، كالكقكؼ في كج  
الكضاع، كترككا االهتماـ بعمـ القراءات الخاصة بالقرآف لبعض العمماء مف 

 المحدثيف، ألف القرآف قد تكفؿ هللا سبحان  بحفظ .

                                                 

( سمع 1( عبد الرحيـ بف أحمد بف نصر بف إسحاؽ ابف عمرك بف مزاحـ بف غياث أبك زكريا التميمي الحافظ )17)
مما كراء النهر كالعراؽ كالشاـ كمصر كاليمف كالقيركاف ثـ سكف مصر كحدث عف عبد الغني بف سعيد الحافظ كتماـ 

هللا بف يحيى البيع كأبي العباس احمد بف محمد  بف محمد الرازم كعمي بف محمد بف الفتح السامرم كأبك محمد عبد
هػ. ابف عساكر: تاريي دمشؽ، 461اإلشبيمي كأبي الفضؿ العباس بف محمد بف أحمد الحداد التنيسي، كجماعة، ت:

 . 123، ص36ج
 . 363، ص32. انظر: ابف عساكر: تاريي دمشؽ، ج501، ص2( ياقكت: معجـ البمداف، ج18)
 .156ػ ص1ببلدنا، ج كـ. الدباغ19عمى ساحؿ البحر المتكسط، شماؿ غزة ب( مدينة كنعانية عريقة 19)
. ابف ناصر الديف، محمد 310، ص2سقبلف كلـ يستدؿ عمى مكقعها. ياقكت: معجـ البمداف، جع( مف قرل 20)

لة، لبناف، مؤسسة الرسا –بف عبد هللا: تكضيح المشتب  في ضبط أسماء الركاة كأنسابهـ كألقابهـ ككناهـ، بيركت 
. ابف حجر، أحمد بف عمي: تبصير المنتب  بتحرير المشتب ، تحقيؽ: محمد 356، ص3ـ(، ج1993هػ/1414)

 .518، ص2لبناف، المكتبة العممية، ج –عمي النجار، مراجعة: عمي محمد البجاكم، بيركت 
بف الخطاب في ( حدث عف أبي بكر محمد بف جعفر الخرائطي حدث أبك عبد هللا محمد بف أحمد بف إبراهيـ 21)

مشيخت  عف أبي الحسف محمد بف الحسيف بف عمي بف الترجماف الصكفي الغزم. انظر: ابف نقطة، محمد بف عبد 
الغني بف أبي بكر بف شجاع، أبك بكر، معيف الديف، الحنبمي البغدادم: إكماؿ اإلكماؿ )تكممة لكتاب اإلكماؿ البف 

 .394، ص2هػ(، ج1410مكة المكرمة، جامعة أـ القرل، ) ماككال(، المحقؽ: عبد القيـك عبد ريب النبي،
. انظر: ابف نقطة، محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع، 404، ص8( ابف عساكر: تاريي دمشؽ، ج22)

أبك بكر، معيف الديف، الحنبمي البغدادم: إكماؿ اإلكماؿ )تكممة لكتاب اإلكماؿ البف ماككال(، المحقؽ: عبد القيكـ 
 .394، ص2هػ(، ج1410النبي، مكة المكرمة، جامعة أـ القرل، )عبد ريب 
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 ثانيا: عمـ الحديث:
كؿ قكؿ، أك فعؿ، أك تقرير، عف الرسكؿ )صمى هللا عمي   كهك يشمؿ

، كقد اهتـ المسممكف بالحديث كعمكم ، اهتمامان كبيران باعتبارب المصدر (23)كسمـ(
 .(24)الثاني في التشريع اإلسبلمي بعد القرآف الكريـ

كقد تكزعت مناطؽ ركاية الحديث بيف مراكز عدة في فمسطيف، كقد ذكرها 
ركاة الحديث في كؿ بقعة مف البقاع الجغرافية، كأشار إلى عدد ياقكت مع إيراد 

كبير مف عمماء الحديث سكاء مف أهؿ فمسطيف، أك ممف كرد إليها مف البمداف 
 المجاكرة لتحصيؿ هذا العمـ، كالتي كانت كاآلتي:

: منها محمد بف أحمد بف حامد بف مفٌرج بف غياث األرتاحي مف ، (25)أرتاح -1
ف أرتاح البصر ألف يعقكب، عمي  السبلـ، بها رٌد عمي  ككاف يقكؿ: نحف م

بصرب، ركل باإلجازة عف أبي الحسف عمٌي بف الحسيف بف عمر الفٌراء كهك 
 .(26)هػ601آخر مف حٌدث بها في الدنيا، مات سنة 

كقد نكب ياقكت إلى ازدهار عمـ الحديث فيها، ، فخبلؿ حديث   :(27)مدينة أيمة -2
ؿ مف المحدثيف الذيف تكارثكا الحديث عف بعضهـ، عف مدينة أيمة، تناكؿ جي

 منهـ:
مف أشهر الركاة عف  ،(28)ـ(768هػ/152ييكنيسي ٍبفي يىًزيدى األىٍيًميُّ بف أبي النجاد ) - أ

، كركل عن  (31)، كقد ركل عف جماعة(30)، كأكثؽ أصحاب (29)الزهرم
 . (32)جماعة

                                                 

، ص23)  .7( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
. العسمي، كامؿ جميؿ: الفكر الديني: العمـك اإلسبلمية في فمسطيف، بحث في 7( المصدر نفس ، ص24)

 .451، ص2، ؽ3ـ(، ج1990هػ/1411المكسكعة الفمسطينية، بيركت، )
 . 359، ص3كـ منها. الدباغ، ببلدنا، ج2.5ـ عمى بعد ( قرية جنكب طكلكر 25)
 . 141، ص1( ياقكت: معجـ البمداف، ج26)
( أىٍيمىة: مدينة عمى ساحؿ بحر القمـز مما يمي الشاـ، كجباؿ الشراة إلى أيمة كم  مضمـك إلى جند فمسطيف. 27)

 (40ألثيرة في السنة كالسيرة )ص: . هي مدينة العقبة اليكـ. المعالـ ا292، ص1انظر: ياقكت: معجـ البمداف، ج
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ت: إسحاؽ بف إسماعيؿ بف عبد األعمى بف عبد الحميد األيمي )  - ب
. كلـ (35)، كركل عن  جماعة(34)ركل عن  جماعة، (33)ـ( 871هػ/258

 تفصؿ كتب التراجـ عف حيات .
                                                                                                                        

الدكف، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خاف،  –( البخارم، محمد بف إسماعيؿ: التاريي الكبير، حيدر آباد 28)
، 1. ياقكت: معجـ البمداف، ج237، ص1. السمعاني: األنساب، ج406، ص8دائرة المعارؼ العثمانية، )د.ت(، ج

 . 292ص
ـ( محمد بف مسمـ بف عبد هللا بف ًشهىاب الزهرم، مف بني زهرة بف  742 - 678هػ =  124 - 58( الزٍُّهرم )29)

كبلب، مف قريش، أبك بكر: أكؿ مف دكف الحديث، كأحد أكابر الحفاظ كالفقهاء. تابعي، مف أهؿ المدينة. كاف يحفظ 
لكاح كالصحؼ كيكتب كؿ ما ألفيف كمئتي حديث، نصفها مسند. كعف أبي الزناد: كنا نطكؼ مع الزهرم كمع  األ

يسمع. نزؿ الشاـ كاستقٌر بها. ككتب عمر بف عبد العزيز إلى عمال : عميكـ بابف شهاب فننكـ ال تجدكف أحدا أعمـ 
ٍغب، آخر حٌد الحجاز كأكؿ حد فمسطيف. األعبلـ لمزركمي ) / 7بالسنة الماضية من . قاؿ ابف الجزرم: مات بشى

97.) 
ذيرم، أحمد ب30) ـ(، 1988هػ/1408لبناف، دار كمكتبة الهبلؿ، ) –ف يحيى: فتكح البمداف، بيركت ( البىبلى

. ابف يكنس، عبد الرحمف بف أحمد: تاريي ابف يكنس 406، ص8. البخارم: التاريي الكبير، ج87،182ص
، . الطبرم، محمد بف جرير: تاريي األمـ كالممكؾ261، ص2هػ(، ج1421المصرم، بيركت، دار الكتب العممية، )

. ابف األثير، أبك الحسف عمي بف 417، ص4ـ(، ج1967هػ/1387، )2بيركت، ط –لبناف، دار التراث -بيركت
، 2لبناف، دار الكتب العممية، ط-أبي الكـر محمد بف محمد: الكامؿ في التاريي، تحقيؽ: عبد هللا القاضي، بيركت

 .177، ص5ـ(، ج1995هػ/1415)
 محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز: العبر في خبر مف غبر، المحقؽ: ( الذهبي، شمس الديف أبك عبد هللا31)

 . 167، ص1لبناف، دار الكتب العممية، ج –أبك هاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ، بيركت 
) (، كيحيى 32) كىاًنيُّ مَّدو الزَّاًهدي اٍلمىٍغًرًبيُّ اٍلقىٍيرى ، أىبيك ميحى ًعيد األنصارٌم الحمصٌي ( منهـ: اٍلبيٍهميكؿي ٍبفي رىاًشدو ٍبف سى

العٌطار، ك كٍهب هللا بف راشد، كقد تكفي يكنس بالصعيد جنكب مصر.عبد هللا ٍبف المبارؾ كالميث بف سعد، كأنس 
. 472، ص13. ج87، ص12. الذهبي، تاريي اإلسبلـ، ج406، ص8اٍبف عياض. البخارم: التاريي الكبير، ج

، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر: حسف المحاضرة في . السيكطي167، ص1  العبر، ج439، ص15ج
عيسى البابي الحمبي  -تاريي مصر كالقاهرة، المحقؽ : محمد أبك الفضؿ إبراهيـ، مصر، دار إحياء الكتب العربية 

 .345، ص1ـ(، ج1967هػ/1387) -كشركاب 
نصر عمي بف هبة هللا بف جعفر:  . انظر: ابف ماككال، سعد الممؾ أبك292، ص1( ياقكت: معجـ البمداف، ج33)

لبناف، دار الكتب العممية، -اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب، بيركت
 . 129، ص1ـ(، ج1990هػ/1411)
كمؤمؿ ( منهـ: سبلمة بف ركح، كسفياف بف عيينة، كعبد المجيد بف عبد العزيز بف أبي ركاد، كخالد بف نزار، 34)

حيدر آباد الدكف، مجمس دائرة  -بف إسماعيؿ. ابف أبي حاتـ، عبد الرحمف بف محمد: الجرح كالتعديؿ، الهند 
 .212، ص2ـ(، ج1952هػ/1271المعارؼ العثمانية، بيركت، دار إحياء التراث العربي، )
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كقد كانت عمى رأس المدف الفمسطينية في عدد الركاة  مدينة بيت المقدس: -3
كالمحدثيف، ككاف يتبعها عدد مف القرل كالبمدات التي تكزع فيها المحدثكف، 

 كهي:
ٍيمىة - أ ريمى

أبك القاسـ مٌكٌي بف عبد السبلـ المقدسي  : كقد نسب إليها(36)
الرميمي، الذم رحؿ إلى الشاـ كالعراؽ كالبصرة كأكثر السماع مف الشيكخ، 

، كرجع إلى بيت المقدس فإقاـ إلى (37)فسمع ببغداد مف أصحاب المخمص
أف قتم  الصميبيكف، بعد سقكط بيت المقدس بإيديهـ سنة 

 .(38)ـ1099هػ/492
دىري   - ب صي

ليها أبك عمرك الحؽ بف الحسيف بف عمراف بف أبي : كينسب إ(39)
ا ال يعرؼ أسماء ركاتها  الكرد الصدرم، كاف أحد الكٌذابيف، كضع نسخن

                                                                                                                        

بف سعيد التجيبي ( منهـ: محمد بف مسمـ، ككتب الى ابف أبي حاتـ. كركل أيضا عف: سعيد بف عثماف 35)
ًميدم، محمد بف فتكح بف عبد هللا بف فتكح بف حميد األزدم الميكرقي: جذكة المقتبس في ذكر كالة  األندلسي. الحى

. الضبي، أحمد بف يحيى: بغية الممتمس في تاريي رجاؿ 230األندلس، القاهرة، الدار المصرية لمتإليؼ كالنشر، ص
 .308ـ، ص1967لعربي، أهؿ األندلس، القاهرة، دار الكاتب ا

. 173، ص6. السمعاني، األنساب، ج73، ص3( الرميمة مف قرل بيت المقدس. ياقكت: معجـ البمداف، ج36)
. السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف: لب المباب في تحرير 38، ص2ابف األثير، المباب، ج

ركفة اليـك بتؿ الرميمة أك بيت شمس، مدينة . كهي المع118األنساب، بيركت، دار صادر، )د.ط(، )د.ت(، ص
 .271، ص5كـ غرب القدس. الدباغ، ببلدنا، ج 20في شمؿ شرؽ السافمة بيف جباؿ نابمس كالساحؿ عمى بعد 

مًٌص )37) ـ( محمد بف عبد الرحمف بف العباس، أبك طاهر، المخمص  1003 - 918هػ =  393 - 305( الميخى
ث. كاف مسند بغداد في عصرب. ل  )منتقى سبعة أجزاء( في الحديث. األعبلـ الذهبي البغدادم: مف حفاظ الحدي

 (.190/ 6لمزركمي )
. 38، ص2. ابف األثير، المباب، ج173، ص6. السمعاني، األنساب، ج73، ص3( ياقكت: معجـ البمداف، ج38)

 .118السيكطي، لب المباب، ص
يَّب )39) ًعيد بف الميسى سعيد بف المسٌيب بف حزف بف أبي كهب المخزكمي ـ(  713 - 634هػ =  94 - 13( سى

القرشي، أبك محمد: سيد التابعيف، كأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بيف الحديث كالفق  كالزهد كالكرع، ككاف يعيش 
مف التجارة بالزيت، ال يإخذ عطاءا. ككاف أحفظ الناس ألحكاـ عمر ابف الخطاب كأقضيت ، حتى سمي راكية عمر. 

 (.102/ 3بالمدينة. األعبلـ لمزركمي ) تكفي
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، ركل (40)مثؿ طغراؿ كطرباؿ ككركدف كادعى نسبنا إلى سعيد بف المسيب
، كمات (42)، ركل عن  يكسؼ بف حمزة(41)عف ضرار بف عمي القاضي
 .(43) هػ384بنكاحي خكارـز في حدكد سنة 

: كمنها عبد الصمد بف محمد العينكني المقدسي، ركل عف أبي (44)عينكف  - ت
 .(46)، ركل عن  أبك القاسـ الطبراني(45)ميسرة الكليد ابف محمد الدمشقي

أشار ياقكت إلى أن  حصف بيف بيت المقدس  :(47)مدينة بيت جبريف -4
براهيـ كعسقبلف، كمن  المحدث أحمد بف عبد هللا بف حمدكف بف نصر ابف إ

 .(48)أبك الحسف الرممي المعركؼ بالجبريني، رحؿ إلى دمشؽ كحدث بها
                                                 

. كهي المعركفة اليـك بتؿ الرميمة أك بيت شمس، 118(األنساب، بيركت، دار صادر، )د.ط(، )د.ت(، ص40)
، 5كـ غرب القدس. الدباغ، ببلدنا، ج 20مدينة في شمؿ شرؽ السافمة بيف جباؿ نابمس كالساحؿ عمى بعد 

 .271ص
المرجى ال يعرؼ حدث عن  الحؽ بف الحسيف كهك ساقط انتهى ذكرب أبك ( ضرار" بف عمي القاضى أبك 41)

العباس النباتي في ذيؿ الكامؿ كحكى عف أبي محمد بف حـز أن  قاؿ ال يدرل مف هك قاؿ النباتي كهك كما قاؿ. 
 (.203/ 3لساف الميزاف )

 ( لـ نعثر عمى ترجمت .42)
 .397، ص3( ياقكت: معجـ البمداف، ج43)
عينكف اليكـ منطقة الخميؿ بفمسطيف، بينما ذكر ياقكت أنها: مف قرل القدس. ياقكت: معجـ البمداف،  تتبع بيت( 44)
. انظر: المقدسي، محمد بف أحمد المقدسي البشارم: أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، ليدف، دار 180، ص4ج

  .429، ص9ني: األنساب، ج. السمعا29ـ(، ص1991هػ/1411، )3صادر، بيركت، مكتبة مدبكلي القاهرة، ط
 ( لـ نعثر عمى ترجمت .45)
 .370، ص2. ابف األثير، المباب، ج429، ص9. انظر: السمعاني: األنساب، ج180، ص4ياقكت: معجـ البمداف، ج( 46)
كـ شماؿ غربي الخميؿ. كتتميز بيت 26( قرية عربية تقع عند نهاية السفكح الغربية لجباؿ الخميؿ عمى بعد 47)

ـ عف سطح البحر. الدباغ، ببلدنا، 300قعها في منبسط طكلي يمتد مف الشرؽ إلى الغرب كيرتفع زهاء جبريف بمك 
 .296، ص5ج
( عف أبي هاشـ محمد بف عبد األعمى بف عميؿ اإلماـ، كأبي الحسف محمد ابف بكار بف يزيد السكسكي 48)

بف أباف بف شداد، كأبي الحسف داكد بف  الدمشقي، كأبي الفضؿ العباس بف الفضؿ بف قتيبة، كأبي محمد عبد هللا
أحمد بف مصحح العسقبلني، كأبي بكر محمد ابف محمد بف أبي إدريس إماـ مسجد حمب، كركل عن : عبد الكهاب 

. ابف عساكر، تاريي دمشؽ، 101، ص2بف جعفر الميداني، كتماـ ابف محمد الرازم. ياقكت: معجـ البمداف، ج
لبناف، دار -ف أحمد: بغية الطمب في تاريي حمب، تحقيؽ: سهيؿ زكار، بيركت. ابف العديـ، عمر ب230، ص71ج

 .860، ص2الفكر، )د.ت(، ج
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، كعبد الكارث بف الحسف بف عمر (50): كمنها سارية البيساني(49)بيساف -5
 .(51)القرشي يعرؼ بالترجماف البيساني، قدـ دمشؽ كسمع بها

شماؿ فمسطيف كاف هناؾ المحدث هياج بف محمد بف عبيد : (52)حطيف -6
هػ( " سمع مف أبى الفرج النحكٌم ببيت المقدس كجماعة 472الحطينى )ت: 

مف مشايي الشاـ كمصر كالعراؽ كانتخب ل  أبك القاسـ هبة هللا بف عبد الكارث 
. ككاف زاهدا فقيها مدٌرسا، يفطر كؿ ثبلثة أياـ كيعتمر (53)الشيرازم الحافظ "

ـ يكف كؿ يكـ ثبلث عمر، كيمقي عمى المستفيديف كؿ يكـ عٌدة دركس، كل
يٌدخر شيئا، ككاف يزكر رسكؿ هللا، عمي  الصبلة كالسبلـ، كؿ سنة حافيا 
كيزكر ابف عباس بالطائؼ، ككاف يإكؿ بمكة أكمة كبالطائؼ أخرل، كاستشهد 
بمكة في كقعة كقعت بيف أهؿ الٌسٌنة كالرافضة، فحمم  أميرها محمد بف أبي 

منزل  فعاش بعد  هاشـ فضرب  ضربا شديدا عمى كبر السٌف، ثـ حمؿ إلى
 .(54)الضرب أياما ثـ مات

                                                 

ـ، نشإت فكؽ قكاعد 12/5/1948( مدينة عربية مف أقدـ مدف فمسطيف كقعت تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي في 49)
الطبيعية الشرقية لسهؿ مرج ابف الحافة الغربية لمغكر، كتشرؼ المدينة عمى ممر ككادم جالكد إحدل البكابات 

 .462، ص6عامر. كتشرؼ أيضان عمى األجزاء الشمالية مف كادم األردف. الدباغ، ببلدنا، ج
 ( لـ نعثر ل  عمى ترجمة. 50)
( سمع مف سميماف بف عبد الرحمف كهشاـ بف عٌمار، ثـ قدمها كحدث بها عف أبي عبد الرحمف عبد هللا بف 51)

سماعيؿ بف أكيس كعطاء بف هٌماـ يزيد المقرم كأبي حاـز  سحاؽ بف بشر الكاهمي كال عبد الغٌفار بف الحسف كال
الكندم كمحمد ابف المبارؾ الصكرم كآدـ بف أبي إياس كمحمد بف يكسؼ الفريابي كيحيى بف حبيب كيحيى بف 

براهيـ بف عبد الرحمف  بف مركاف كمحمد صالح الكحاظي كجماعة، ركل عن  أبك الٌدحداح كأبك العباس بف مبٌلس كال
 . 227، ص1بف عثماف بف جممة األنصارم كعامر بف خزيـ العقيمي. ياقكت: معجـ البمداف، ج

كـ غربي مدينة طبرية. يتميز مكقعها الجغرافي بإهمية كبيرة لتحكم  بسهؿ حطيف  9( قرية عربية تبعد نحك 52)
لجميؿ األدنى عبر ممرات جبمية.  الدباغ، الذم يتصؿ بسهؿ طبرية عبر فتحة طبيعية، إلى جانب اتصال  بسهكؿ ا

 .390، ص6ببلدنا، ج
 .192، ص4. السمعاني: األنساب، ج273، ص2( ياقكت: معجـ البمداف، ج53)
 .192، ص4. السمعاني: األنساب، ج274، ص2( ياقكت: معجـ البمداف، ج54)
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: كمنها إبراهيـ بف محمد بف عبد الٌرٌزاؽ أبك طاهر الحافظ الحيفٌي مف (55)حيفا -7
 .(57)ق486، كحدث بصكر سنة (56)أهؿ قصر حيفة، سمع بطرابمس لبناف

، عبد الرحمف بف عبد هللا بف (59): كنسب إلى قريتها حمحكؿ(58)مدينة الخميؿ -8
حكلي الجعدم، محدث زاهد، هاجر كالدب مف حمحكؿ إلى عبد الرحمف الحم

حمب فكلد ل  عبد الرحمف بحمب كنشإ بها كسار إلى اآلفاؽ، ككاف آخر أمرب 
ـ(ػ نزؿ األفرني 1148ق/543أن  انقطع بمسجد في ظاهر دمشؽ، كفي سنة )

 .(60)عمى دمشؽ محاصريف فخرج هذا الشيي في جماعة فاستشهد
داركف كما كاف يطمؽ عميها، اشتهر مف محدثيها، أبك أك ال (61)مدينة الدارـك  -9

، كركل (63)عف شقيؽ البمخي (62)بكر الداركني، ركل عف عبد العزيز العطار
 .(65)ـ(920هػ/308بالبيت المقدس سنة ) (64)عن  أبك بكر الدينكرم

                                                 

حر المتكسط. كهي ذات مكقع ( مدينة ساحمية في الطرؼ الشمالي لمسهؿ الساحمي الفمسطيني كمياب عمى الب55)
، 2جغرافي مهـ. فالمدينة نقطة التقاء البحر المتكسط بكؿ مف السهؿ كجبؿ الكرمؿ. ياقكت: معجـ البمداف، ج

 .486، ص7. الدباغ، ببلدنا، ج332ص
( مف عبد السبلـ بف محمد بف يكسؼ القزكيني كأبا الكفاء سعد بف عمي بف محمد بف أحمد الٌنسكم. ياقكت: 56)

 .332، ص2ـ البمداف، جمعج
، 2( سمع من  غيث ابف عمي كأبك الفضؿ أحمد بف الحسيف بف نبت الكاممي. ياقكت: معجـ البمداف، ج57)

 .332ص
كـ.  35( مدينة فمسطينية، كمركز محافظة الخميؿ. تقع في الضفة الغربية إلى الجنكب مف القدس بحكالي 58)

 .47، ص5الدباغ، ببلدنا، ج
: بم59) كؿي ٍمحي القدس.  –كـ فقط عف مركز مدينة الخميؿ* باتجاب الشماؿ عمى طريؽ الخميؿ  7دة عربية تبعد ( حى

 .169، ص5. الدباغ، ببلدنا، ج290، ص2ياقكت: معجـ البمداف، ج
 .290، ص2( ياقكت: معجـ البمداف، ج60)
كـي: أك الداركف، هي مدينة دير البمح الحالية، كتقع عمى ساحؿ البحر األ61) بيض المتكسط، كعمى مسافة ( الدَّاري

عشرة كيمك مترات شماؿ مدينة خانيكنس، كعمى مسافة ستة عشر كيمك متران، جنكب مدينة غزة. ياقكت، معجـ 
 .290، ص1. الدباغ، ببلدنا، ج130. ابف الحائؾ: صفة، ص424، ص2البمداف، ج

كىل عىف: الحسف البىٍصًرٌم ، كخا62) لد بف عيمىير العدكم، كشكيس أبي الرقاد، ( عبد العزيز بف مهراف البىٍصًرٌم. رى
كىل عىن : زياد بف الربيع اليحمدم، كابن  مرحـك بف عبد العزيز العطار. ركل ل   كأبي الزبير مؤذف بيت المقدس. رى

 (212/ 18التًٌٍرًمًذٌم، في كتاب"العمؿ"، عف الحسف قكل  في معبد الجهني. تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )
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 : كقد ذكر ياقكت ثمة مف محدثي الرممة، منهـ: مدينة الرممة -10
ى ٍبف سهؿ ٍبف قادـ أبك - أ ـ(، طمب 875هػ/262ًعٍمرىافى الرَّممٌي )ت:  ميكسى

، كمنهـ: يسرة (66)العمـ في الرممة كخارجها كما يظهر مف مجمكع شيكخ 
كجماعة غيرهـ مف هذب  (67)بف صفكاف كأبك الجماهر كآدـ ابف أبي إياس

، كما ركل عف المحدث كالمفسر كالمؤرخ محمد بف جرير (68)الطبقة
، (70)كد في سنن ، كأبك حاتـ الرازم. كقد ركل عن  أبك دا(69)الطبرم

الذم قاؿ بحق : " كتب عن  أبي كركل عن ، ككتبت عن ، كهك  (71)كابن 
 .(73)، كغيرهـ(72)صدكؽ ثقة "

                                                                                                                        

قيؽ ا63) ـ( شقيؽ بف إبراهيـ بف عمي األزدم البمخي، أبك عمي:  810 - 000هػ =  194 - 000لبىٍمخي )( شى
زاهد صكفي، مف مشاهير المشايي في خراساف. كلعم  أكؿ مف تكمـ في عمـك األحكاؿ )الصكفية( بككر خراساف. 

 (.171/ 3كمي )ككاف مف كبار المجاهديف. استشهد في غزكة ككالف )بما كراء النهر(. األعبلـ لمزر 
نًٌي )64) ـ( أحمد بف محمد بف إسحاؽ بف إبراهيـ بف أسباط  974 - 897هػ =  364 -م 284( ابف السُّ

الدينىكىرٌم، أبك بكر ابف السني: محدث ثقة، شافعٌي مف تبلميذ النسائي. ناهز الثمانيف. مف أهؿ الدينكر. سمع 
 (209/ 1ؿ اليـك كالميمة(. األعبلـ لمزركمي )بالعراؽ كمصر كالشاـ كالجزيرة. كصنؼ كتبا، منها )عم

 .424، ص2( ياقكت: معجـ، ج65)
. المزم، يكسؼ بف عبد الرحمف: تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المحقؽ: 567، ص 9( الذهبي: سير، ح66)

 .75، ص29ـ(، ج1980هػ/1400بيركت، ) –بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة 
أبا الحسف. ككاف مف أبناء أهؿ خراساف مف أهؿ مرك الركذ. طمب الحديث ببغداد ( آدـ بف أبي إياس. كيكنى 67)

مىادل اآلخرة سنة  ا. ثـ انتقؿ فنزؿ عسقبلف فمـ يزؿ هناؾ حتى مات بها في جي كسمع مف شعبة سماعا كثيرا صحيحن
ف كراقنا. الطبقات عشريف كمائتيف في خبلفة أبي إسحاؽ بف هاركف كهك ابف ثماف كثمانيف سنة. ككاف قصيرنا ككا

 (.340/ 7الكبرل )
 .70، ص3( ياقكت: معجـ البمداف، ج68)
 .585، 564، ص11  ج32، ص1( الطبرم: تاريي، ج69)
اًتـ الرَّازم )70) ـ( محمد بف إدريس بف المنذر بف داكد، بف مهراف 890 - 810هػ =  277 - 195( أىبيك حى

ليها نسبت . كتنقؿ في العراؽ كالشاـ الحنظمٌي، أبك حاتـ: حافظ لمحديث، مف أقراف البخا رم كمسمـ. كلد في الرم، كال
، كتكفي ببغداد. األعبلـ لمزركمي )  (.27/ 6كمصر كببلد الرـك

 .70، ص3( ياقكت: معجـ البمداف، ج71)
 .146، ص8( الجرح، ج72)
 .70، ص3( كعبد الرحمف كأبك بكر بف خزيمة. ياقكت: معجـ البمداف، ج73)
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عبد هللا بف محمد بف نصر بف طكيط، كيقاؿ طكيث، أبك الفضؿ البٌزاز   - ب
 . (74)الرممي الحافظ، سمع بدمشؽ

ٍيبىافى   - ت مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف شى ، كقد ركل عن : أبك بكر ميحى ٍمًميُّ ؿي الرَّ بلَّ اٍلخى
 .(75)ـ(973هػ/363النابمسي )ت: 

 كقد ضمت الرممة عدد مف القرل كاف مف أبرزها:
: كقد أشار ياقكت إلى أنها مف قرل (76)قرية َبِشيته  - أ

فمسطيف بظاهر الرممة، برز منها في عمـ الحديث: أبك القاسـ خمؼ بف 
ـ( بمكة، 1070هػ/463لبشيتي المكي، )ت: هبة هللا بف قاسـ بف سماح ا

كابن  أبك عمي الحسف ابف خمؼ، ركل عف أبي  خمؼ عف أبي محمد 
، كتب عن  السمفي بمكة، كأبك بكر (77)الحسف بف أحمد بف فراس العبقسي

                                                 

كهشاـ بف خالد بف أحمد بف ذككاف، ككارث بف الفضؿ العسقبلني، كنكح بف حبيب  (مف هشاـ بف عمار،74)
القكمسي، كغيرهـ، ركل عن  أبك القاسـ الطبراني في "معجم "، كابف عدم كأبك سعيد األعرابي، كأبك عمر بف 

بك الفضؿ محمد بف عبد فضالة، كعبد هللا بف خيثمة األطرابمسي، كأبك بكر السبيعي، كأحمد بف إبراهيـ بف الحداد، كأ
الرحمف بف عبد هللا بف الحارث الرممي، كأبك الحسف أحمد بف محبكب الرممي، كمحمد ابف إسحاؽ السكسي. ياقكت: 

. 101، ص9، السمعاني، األنساب، ج371، ص32. ابف عساكر، تاريي دمشؽ، ج70، ص3معجـ البمداف، ج
، ميٍقبؿي 290، ص2ابف األثير، المباب، ج بفي هىاًدم بًف ميٍقًبًؿ بًف قىاًئدىةى الهىٍمدىاني: رجاؿ الحاكـ في  . الكادًعيُّ

. المنصكرم، أبك الطيب نايؼ بف صبلح 61، ص1ـ، ج2004هػ/1425، 2المستدرؾ، مكتبة صنعاء األثرية، ط
ص بف عمي: إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني، قدـ ل : د سعد بف عبد هللا الحميد، راجع  كلخ

 –الرياض، مكتبة ابف تيمية  -أحكام  كقدـ ل : أبك الحسف مصطفى بف إسماعيؿ السميماني المإربي، دار الكياف 
 .395اإلمارات، ص

 . 248، ص5.  ياقكت: معجـ البمداف، ج49، ص51( ابف عساكر: تاريي دمشؽ، ج75)
كـ طريؽ  16كـ منها  18لى ( قرية عربية تقع في جنكب غرب الرممة، كفي جنكب يبنة. كتبعد عف األك 76)

كـ طريؽ معبدة مف الدرجة األكلى  5.5كـ منها  7كـ غير معبديف. كتبعد عف الثانية  2معبدة مف الدرجة األكلى ك
 .401، ص1ـ، القسـ العاـ، ج1984، 1كـ طريؽ غير معبدة. انظر: المكسكعة الفمسطينية، ط 1.5ك
العىٍبقىًسي،  -كيقاؿ: أبك محمَّد -بف أحمد بف فراس، أبك عمي ( الحسف بف أحمد بف إبراهيـ بف أحمد بف عمي77)

دَّث عف: أبي  أحمد بف إبراهيـ بف أحمد بف فراس المكي، كأبي عبد هللا أحمد بف إبراهيـ بف محمَّد  العطار، المكي. حى
ي، كأحمد بف بف أحمد بف الضحاؾ المصرم، كأحمد بف إبراهيـ الكندم، كأحمد بف عبد هللا بف عبد المؤمف المك

محمَّد بف سهؿ المعركؼ ببكير الحداد، شيي مكة في عصرب، ... ، سمع من  جماعة مف الحجاج، ككاف يحدث 
 (292إلى سنة عشرة كأربعمائة. السمسبيؿ النقي في تراجـ شيكخ البيهقي )ص: 
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محمد بف منصكر السمعاني، كمحمد بف أبي بكر الٌسبخي في محـر سنة 
 .(78)ـ1098هػ/498

: قرية مف قرل الرممة، ككاف بها أبك (79)قرية َبيُت ماِميفَ  - ب
عمير عيسى بف محمد بف إسحاؽ كيقاؿ ابف محمد بف عيسى الرممي، 

كأبك حاتـ الرازياف كمف هك  (80)كيعرؼ بابف النحاس، ركل عن  أبك زرعة
مف طبقتهما، كركل عن : يحيى بف معيف، كمات يحيى قبم  بثبلث 

الصمحاء األخيار، كركل  كعشريف سنة، كسئؿ عن  يحيى فكثٌق ، ككاف مف
هػ في بيت ماميف، كحمؿ إلى الرممة 256عن  البخارم أيضا، تكفي سنة 

 .(81)فدفف بها
ينسب إليها أبك القاسـ شعيب بف محمد  :(82)قرية دبيؿ - ت

بف أحمد بف شعيب ابف بزيع بف سناف، كيقاؿ ل  ابف سٌكار العبدم البٌزاز 
كل عف: أبي زهير أزهر بف الدبيمي الفقي  المعركؼ بابف أبي قطراف، ر 

المرزباف المقرم، حدث بدمشؽ كمصر عف عبد الرحمف بف يحيى األرمني 
صاحب سفياف بف عيينة، كسهؿ بف سفياف الخبلطي، كأبي زكرياء يحيى 
بف عثماف بف صالح السهمي المصرم، ركل عن : أبك سعيد عبد الرحمف 

عمي الذهبي، كأبك ابف أحمد بف يكنس بف عبد األعمى الحافظ، كمحمد بف 
هاشـ المؤٌدب، كالزبير بف عبد الكاحد األسداباذم، كمحمد بف جعفر بف 

                                                 

 . 429، ص1( ياقكت: معجـ البمداف، ج78)
 .131زة، بمدانية، ص( خربة شماؿ غرب الفالكجة ناحية غزة. المحار 79)
ٍرعىة الرَّاًزم )80) ـ( عبيد هللا بف عبد الكريـ بف يزيد بف فركخ المخزكمي  878 - 815هػ =  264 - 200( أىبك زي

ٍرعىة الرازٌم: مف حفاظ الحديث، األئمة. مف أهؿ الرم. زار بغداد، كحٌدث بها، كجالس أحمد بف حنبؿ.  بالكالء، أىبك زي
كيقاؿ: كؿ حديث ال يعرف  أبك زرعة ليس ل  أصؿ. تكفي بالرٌم. ل  " مسند ". األعبلـ  كاف يحفظ مئة ألؼ حديث،

 (194/ 4لمزركمي )
 . 522، ص1( ياقكت: معجـ البمداف، ج81)
. 313، ص5.السمعاني: األنساب، ج439، ص2( دبيؿ، كهي قرية مف قرل الرممة. ياقكت: معجـ البمداف، ج82)

 الحالي.كلـ يهتد أحد إلى معرفة مكقعها 
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يكسؼ األصبهاني، كأبك أحمد محمد ابف أحمد بف إبراهيـ الغٌساني، كأسد 
بف سميماف بف حبيب الطهراني، كالحسف بف رشيؽ العسكرم، كأبك بكر 

 .(83)محمد ابف أحمد المفيد
نسب إليها عبد هللا بف رماحس القيسي : ي(84)قرية الرَّماَدةُ  - ث

الرمادم، ركل عف أبي عمرك زياد بف طارؽ ركل عن  أبك القاسـ 
 .(85)الطبراني

مف قرل الرممة بفمسطيف، ينسب إليها : (86)قرية زيمكش - ج
، (87)أبك القاسـ هبة هللا ابف نعمة بف الحسيف بف السرم الكناني الزيمكشي

 .(88)البصرم، ركل عن  السمفيركل عف محمد بف عبد هللا بف الحسف 
قرية إلى جانب الرممة تكفي بها هانو بف : (89)السافرية - ح

كمثكـ بف عبد هللا بف شريؾ بف ضمضـ الكندم، كيقاؿ الكناني، 
الفمسطيني في كالية عمر بف عبد العزيز، كركل عف عبد هللا بف عمر 

 .(90)كمعاكية بف أبي سفياف رضي هللا عنهما
                                                 

. ابف عساكر، تاريي دمشؽ، 313، ص5. السمعاني، األنساب، ج439، ص2( ياقكت: معجـ البمداف، ج83)
 .575، ص2. ابف حجر، تبصير المنتب ، ج69، ص4. ابف ناصر الديف، تكضيح المشتب ، ج113، ص23ج
 ( لـ يهتد أحد إلى معرفة مكقعها الحالي.84)
 .66، ص3( ياقكت: معجـ البمداف، ج85)
 ( لـ يهتد أحد إلى معرفة مكقعها الحالي.86)
 .165، ص3( المصدر نفس ، ج87)
( إبراهيـ بف محمد بف أحمد أبك إسحاؽ القيسي المعمـ الفقي ، أصم  مف زيمكش قرية مف قرل الرممة، كاف 88)

محمد بف األكفاني  جندٌيا ثـٌ ترؾ ذلؾ كتعٌمـ القرآف كالفق ، كسمع الحديث مف أبي المعالي كأبي طاهر الحٌنائي كأبي
كالفقيهيف أبي الحسف عمي بف المسمـ كنصر هللا بف محمد كعبد الكريـ بف حمزة كطاهر بف سهؿ كغيرهـ مف 
مشايخنا، كقرأ القرآف عمى ابف الكحشي، سمع مف المسمـ المقرم كحدث ببعض مسمكعات ، ككاف ثقة مستكرا، تكفي 

 .112، ص7ساكر، تاريي دمشؽ، جهػ بدمشؽ. ابف ع553في الحادم عشر مف رجب سنة 
المد بقربها، كتبعد عنها طريؽ  –كـ جنكبي شرؽ مدينة يافا. كتمر طريؽ يافا  11( قرية عربية تقع عمى بعد 89)

، 4في السريانية الصباح أك اإلشراؽ. الدباغ، ببلدنا، ج” سافرم“القدس كيمكمتران كاحدان. كيعني اسمها  –يافا 
 .320ص

 .172-171، ص3بمداف، ج( ياقكت: معجـ ال90)
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مة مف أرض فمسطيف، ينسب إليها قرية بالرم: (91)سبية - خ
 (92)أبك طالب الٌسبيٌي الرممي، ركل عف أحمد بف عبد العزيز الكاسطي

، كأبك القاسـ عبد الرحمف بف محمد (93)نسخة عف أبي القاسـ بف غصف
، حدث باإلجازة عف أبي الفتح محمد بف (94)بف الحسيف المصرم السبيي

 .(95)نخاسعبد هللا بف الحسف بف طمحة المعركؼ بابف ال
مف قرل الرممة، كنسب إليها أبك جعفر محمد : (96)العقر - د

بف أحمد بف إبراهيـ العقرم الرممي، يركم عف عيسى بف يكنس الفاخكرم، 
 .(97)ق310ركل عن  أبك بكر المقرئ، سمع من  بعد سنة 

: مف قرل عسقبلف، ينسب إليها أبك الغنائـ (98)فربيا - ذ
 (99)ربياني المطرم، لقي  السمفيمحمكد ابف الفضؿ ابف حيدر بف مطر الف

 .(100)كسمع الحديث عمي  كعمى غيرب

                                                 

. كهي عمى بعد ثبلثة 91) ( هي كفر سابا الحالية، كهي قرية عربية تقع إلى الجنكب الغربي مف مدينة طكلكـر
 .397، ص3كيمكمترات مف كؿ مف بمدة قمقيمية كمستعمرة كفار سافا الصهيكنية. الدباغ، ببلدنا، ج

اًكني92) ًكيع كىالقىاًسـ بف غصيف ثىنىا عىن ي بف قيتىٍيبىة بنسي  ( أىٍحمد بف عبد اٍلعىًزيز الكىاًسًطٌي مف سى الرممة يركم عىف كى
ٍثبىات. الثقات البف حباف ) اًديث اإٍلً  (.25/ 8حساف تشب  أىحى

ٍمًمٌي قىاؿى أىٍحمد يحدث بمناكير. التاريي 93) مَّد بف عبد اٍلعىًزيز الرَّ ( اٍلقىاًسـ بف غيٍصف سمع جميؿ بف زيد سمع ًمٍن ي ميحى
 (.249/ 2ألكسط )ا
( عبد الرحمف بف محمد بف الحسيف بف عمي، أبك القاسـ السبيي، ثـ المصرم  الرجؿ الصالح، المعركؼ بابف 94)

هػ[ كلد سنة ثماف كخمسمائة. كسمع مف سمطاف بف إبراهيـ المقدسي  كأجاز ل   581نخيسة الجيار. ىالمتكفى: 
ف النخاس. ركل عن  المصريكف. قاؿ الحافظ زكي الديف المنذرم: محمد بف عبد هللا بف الحسف بف طمحة التنيسي اب
 (.733/ 12حدثنا عن  جماعة مف شيكخنا. تاريي اإلسبلـ )

 (.305/ 3. إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة )187، ص3( ياقكت: معجـ البمداف، ج95)
كـ جنكب شرؽ  25كـ عف جنكب غرب الرممة*، ك 9( هي بمدة عاقر المحتمة، بمدة عربية تقع عمى بعد 96)

 .598، ص4كـ عف شماؿ شرؽ غزة. الدباغ، ببلدنا، ج 57يافا*، كتبعد 
 .137، ص4( المصدر نفس ، ج97)
، كتقع إلى شماؿ غزة عمى 1948( هي قرية هربيا الفمسطينية هي قرية عربية كانت تتبع قضاء غزة قبؿ عاـ 98)

 .261، ص1كيمكمتر منها. الدباغ، ببلدنا، ج 15بعد 
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 كمنها: : (101)طبريا -11
عبد هللا بف أبي بكر بف محمد بف الحسيف بف محمد أبك أحمد الطبراني  - أ

، كذكر جماعة (103)، حدث عف جماعة كافرة(102)الزاهد ساكف أككاخ بانياس
 أخرل كلـ يذكر كفات .

د بف أيكب بف مطير أبك القاسـ الطبراني اإلماـ الحافظ سميماف ابف أحم  - ب
أحد األئمة المعركفيف كالحفاظ المكثريف كالطبلب الرٌحاليف الجٌكاليف 
كالمشايي المعمريف كالمصنفيف المحدثيف كالثقات األثبات المعٌدليف، سمع 

، (104)بدمشؽ مف جماعة، كبمصر، كباليمف، ك كسمع بالشاـ، كبالعراؽ
سماء الصحابة الكراـ كاألكسط في غرائب كصٌنؼ المعجـ الكبير في أ

                                                                                                                        

ـ( أحمد بف محمد بف سمفة )بكسر السيف كفتح البلـ(  1180 - 1085هػ =  576 - 478مىفي )( السًٌ 99)
األصبهاني، صدر الديف، أبك طاهر الٌسمفي: حافظ مكثر، مف أهؿ أصبهاف. رحؿ في طمب الحديث، ككتب تعاليؽ 

هػ فإقاـ إلى أف  546، سنة كأمالي كثيرة، كبنى ل  األمير العادؿ )كزير الظافر العبيدم( مدرسة في اإلسكندرية
 (.215/ 1تكفي فيها. األعبلـ لمزركمي )

 .246، ص4( ياقكت: معجـ البمداف، ج100)
( تقع مدينة طبرية في الشماؿ الشرقي مف فمسطيف. كهي مركز قضاء طبرية، كالمدينة قائمة عمى شاطىء 101)

تران إلى الجنكب مف مصب نهر األردف بحيرة طبرية الغربي، كعند حضيض الجميؿ الشرقي، عمى بعد عشريف كيمكم
 في بحيرة طبرية، كعمى بعد تسعة كيمكمترات إلى الشماؿ مف مخرج النهر في الزاكية الجنكبية الغربية مف البحيرة. 

 .241، ص1( ناحية مف أعماؿ بانياس ثـ مف أعماؿ دمشؽ. ياقكت: معجـ البمداف، ج102)
بعي كجمح بف القاسـ، كذكر، ركل عن  تماـ بف محمد الرازم ( عف أبي بكر محمد بف سميماف بف يكسؼ الرٌ 103)

 .241، ص1ككثٌق ، كعبد الكٌهاب الميداني، كهما مف أقران  ياقكت: معجـ البمداف، ج
( ممف سمع منهـ: أحمد بف المعمى كأبا عبد الممؾ البسرم كأحمد بف أنس بف مالؾ كأحمد بف عبد القاهر 104)

بف يحيى بف حمزة كأبا عمي إسماعيؿ ابف محمد بف قيراط كأبا قصٌي بف إسماعيؿ  الخيبرم المخمي كأحمد بف محمد
سحاؽ ابف إبراهيـ  بف محمد العذرم، كيحيى بف أيكب العبٌلؼ، كببرقة أحمد بف عبد هللا بف عبد الرحيـ البرقي، كال

براهيـ بف مؤيد ال براهيـ بف محمد بف برة كال شيباني أربعتهـ يرككف عف عبد الٌدبرم كالحسف بف عبد األعمى البكسي كال
براهيـ بف محمد بف عرؽ  براهيـ بف أبي سفياف القيسراني كال الرزاؽ بف هٌماـ، كأحمد بف عبد الرحيـ الحكطي كال
دريس بف جعفر الطيار كأبا خميفة الفضؿ بف الحباب  الحمصي كأبا عقيؿ بف أنس الخكالني  أبا مسمـ الكجٌي كال

 .18، ص4ياقكت: معجـ البمداف، ج ز.الجمحي كالحسف بف سهؿ بف المجكٌ 
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شيكخ  كالصغير في أسماء شيكخ  كغير ذلؾ مف الكتب، ركل عن  عدد 
 (.105)كبير مف المحدثيف

مف أعماؿ عكا بالساحؿ الشامي، ينسب إليها أبك : عرابة طبي: (106)عرابة -12
عمي المقداـ بف ثعؿ بف المقداـ الكناني العٌرابي ثـ المصرم، كلد بعرابة طبي 

 (.107)كسكف مصر كركل الحديث
 كمف أهـ قراها:مدينة عسقالف:  -13
: كمن  كاف المحدث محمد بف عمر بف عبد العزيز الديماسي، (108)ديماس - أ

ركل عف أبي عثماف سعد بف عمرك الحمصي كغيرب مف أصحاب بقية بف 
الكليد، ركل عن  أبك أيكب محمد بف عبد هللا بف أحمد بف مطٌرؼ المديني 

 .(109)بعسقبلف
: كينسب إليها ركح بف يزيد أبك إبراهيـ، كقد ركل عف (110)رية َسَناِجَيةُ ق  - ب

 .(112)" (111)أبى شيبة المقرئ

                                                 

 .18، ص4( ياقكت: معجـ البمداف، ج105)
كـ مف خميي عكا  22( مف أمهات قرل قضاء عكا. تقع في الجنكب الشرقي مف عكا. كعمى مسافة تبم  106)

 المسافة بيف قريتي عيمبكف كسخنيف، كاقرب قرية لها دير حنا، كهي كتمرة آخر أعماؿ عكا مف الجنكب. ياقكت:
 .386، ص7. الدباغ، ببلدنا، ج18، ص4معجـ البمداف، ج

 .92، ص4( ياقكت: معجـ البمداف، ج107)
. معجـ البمداف، 67( مكضع في كسط عسقبلف، كهك مكاف ركماني أثرم. ياقكت: خسرك، سفرنامة، ص108)
 . 544، ص2ج
 .544، ص2( ياقكت: معجـ البمداف، ج109)
كـ بجكار المسمية قضاء غزة عمى طريؽ 30ية القسطينة بنحك ( حرفت إلى سمكجة كهي خربة شماؿ شرؽ قر 110)

 .203، ص1المجدؿ. الدباغ، ببلدنا، ج -الرممة
 ( لـ نجد ل  ترجمة.111)
. ياقكت: معجـ 251، ص7. انظر: السمعاني: األنساب، ج500، ص3( ابف أبي حاتـ: الجرح كالتعديؿ، ج112)

 .259، ص3البمداف، ج
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، كمنها أبك الحسف محمد بف الفرج اٍلمىغىاًرمُّ )كاف حيان (113)قرية الَمَغار  - ت
ى ٍبفى الطَّبَّاًع، كركل عن  838هػ /224في  مَّدي ٍبفي ًعيسى ـ(، حدث عف ميحى

 . (114)تيبة العسقبلنيالعتابي محمد بف ق
: كينسب إليها: المحدث أبك الفضؿ العباس بف محمد بف (115)قرية َجْرَحةُ   - ث

، ركل عف أبي  كعف عبيد ابف (116)الحسف بف قتيبة العسقبلني الجرحي
آدـ بف أبي إياس العسقبلني، ركل عن  أبك بكر محمد ابف إبراهيـ المقرم 

 .(117)األصبهاني
، ينسب إليها جماعة بمصر، منهـ: : قرية مف قرل عسقبلف(118)مسكة - ج

، كعبد (119)شيي ياقكت عبد الخالؽ بف صالح بف عمي بف زيداف المسكي
، سمع مف أبي (120)هللا بف خمؼ بف رافع المسكي أبك محمد المصرم

                                                 

ثـ أصبحت تابعة لقضاء الرممة. ياقكت:  1932لقضاء مدينة غزة حتى عاـ  ( مىغىار: كانت المغار تابعة113)
 .160، ص5معجـ البمداف، ج

 .160، ص5( ياقكت: معجـ البمداف، ج114)
كـ إلى الشماؿ الشرقي مف غزة كتبعد نحك كيمكمتر كاحد 15( هي بيت جرجا قرية عربية تقع عمى مسافة 115)

المجدؿ، كتبعد إلى الجنكب مف المجدؿ  –كمف الطريؽ الساحمية غزة حيفا،  –إلى الشرؽ مف خط سكة حديد رفح 
 . 256، ص1كـ. الدباغ، ببلدنا، ج 9
 ( لـ نجد ل  ترجمة. 116)
 (268/ 2. كانظر: ابف ناصر الديف، تكضيح المشتب  )159، ص2( ياقكت: معجـ البمداف، ج117)
 15ناطؽ في صدر اإلسبلـ، تقع عمى بعد ( نسبة إلى قبيمة مسكة بف قضاء القحطانية التي نزلت تمؾ الم118)

. المكسكعة الفمسطينية، الجزء العاـ، ج  .211، ص4كيمكمترا جنكب غرب مدينة طكلكـر
مَّ 119) ٍيي اإًلمىاـ أىبيك ميحى ٍيدىافى بف أىٍحمد الشَّ مٌي بف زى الح بف عى اًلؽ بف صى مَّد اٍلقرًشي النٍَّحًكٌم، عبد اٍلخى د اٍبف ( أىبيك ميحى

كى أبي التقى  ً  كى طًٌ كتب اٍلكثير ًبخى اًفًعي النٍَّحًكٌم الٌمغىًكٌم برع ًفي المُّغىة كى افى اٍلقرًشي اأٍلمىًكم المسكي األىٍصؿ اٍلمٍصًرٌم الشَّ
تيكفًٌي سنة أىربع عشرىة كست مائىة. إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة )  (55/ 18(. الكافي بالكفيات )55/ 3ميًفيد اٍلقىاًهرىة كى

يٍ 120) ـ( عبد هللا بف خمؼ بف رافع بف ريس المسكي الشارعي  1202 - 1158هػ =  598 - 552مة )(ابف بيصى
المصرم، أبك محمد، المعركؼ بابف بصيمة: مؤرخ مف العمماء بالحديث. مصرم. أصم  مف " مسكة " مف قرل 

ا كخٌرج لنفس  عسقبلف، عمى الساحؿ. كمكلدب كمسكن  في الشارع )بظاهر القاهرة خارج باب زكيمة( كتب كثير 
كلغيرب، كجمع " مجاميع " مفيدة، منها " تاريي مصر " قاؿ ابف األنماطي: أجاد في ، كهك مسكدة. تكممة إكماؿ 

 .128، ص5(. ياقكت: معجـ البمداف، ج62اإلكماؿ في األنساب كاألسماء كاأللقاب )ص: 
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طاهر السمفي الحافظ كأبي الحسيف الكاممي كغيرهما، ككاف يحفظ، كجمع 
د عجز أف يبٌيضها لفقرب، تاريخا لمصر أجاد في  كمات كهك في مسكدات  ق

فبيع عمى العطاريف لصٌر الحكائي، كإف لـ يكف بمصر مف يعين  عمى 
 .(121)تبييض  كال ذك همة يشتري  فيبٌيض 

)ت: نحك  كينسب أبك عبد هللا محمد بف عمرك بف الجٌراح اٍلغىزًٌمُّ  غزة: -14
كغيرهما،  (123)، كالكليد بف مسمـ(122)ـ(، يركم عف مالؾ بف أنس854هػ/240

ٍرعة: ما رأيتي بالشاـ أصمحى مف محمد ٍبف عىٍمرك "ق ، (124)اؿ في حقة " أبك زي
كقد ركل عن  كلدب عبد هللا بف محمد، كأبك زرعة، كمحمد بف الحسف بف قتيبة 

 . (125)العسقبلني، كآخركف

                                                 

 .128، ص5( ياقكت: معجـ البمداف، ج121)
ـ( مالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي الحميرم، أبك عبد هللا:  795 - 712=  هػ 179 - 93( اإلماـ ماًلؾ )122)

لي  تنسب المالكية، مكلدب ككفات  في المدينة. كاف صمبا في  إماـ دار الهجرة، كأحد األئمة األربعة عند أهؿ السنة، كال
لرشيد العباسي ليإتي  فيحدث ، دين ، بعيدا عف األمراء كالممكؾ، كشي ب  فضرب  سياطا انخمعت لها كتف . ككج  إلي  ا

فقاؿ: العمـ يؤتى، فقصد الرشيد منزل  كاستند إلى الجدار، فقاؿ مالؾ: يا أمير المؤمنيف مف إجبلؿ رسكؿ هللا إجبلؿ 
العمـ، فجمس بيف يدي ، فحدث . كسإل  المنصكر أف يضع كتابا لمناس يحممهـ عمى العمؿ ب ، فصنؼ " المكطإ". 

 (257/ 5األعبلـ لمزركمي )
ـ( الكليد بف مسمـ األمكم بالكالء، الدمشقٌي، أبك  810 - 737هػ =  195 - 119( الحاًفظ األيمىكم )123)

تصنيفا في الحديث كالتاريي، منها " السنف " ك "  70العباس: عالـ الشاـ في عصرب، مف حفاظ الحديث. ل  
ء. تكفي بذم المركة، قافبل مف الحي. األعبلـ المغازم ". ككاف يقاؿ: مف كتب مصنفات الكليد، صمح أف يمي القضا

 (122/ 8لمزركمي )
 .33، ص 8. انظر: ابف أبي حاتـ: الجرح، ج339، ص17( الذهبي: تاريي اإلسبلـ، ج124)
، 9. ابف حباف: الثقات، ج33، ص 8. ابف أبي حاتـ: الجرح، ج203، ص4( ياقكت: معجـ البمداف، ج125)

. انظر: أبك رحمة، زهير عبد 339، ص17. الذهبي: تاريي اإلسبلـ، ج513. ابف مىٍندىب: فتح الباب، ص92ص
-750هػ/ 492-132هللا سعيد:" الحياة العممية في غزة كعسقبلف منذ بداية العصر العباسي حتى الغزك الصميبي 

ـ(، 2006هػ/1427كمية اآلداب، ) -فمسطيف، الجامعة اإلسبلمية -ـ "، رسالة ماجستير غير منشكرة، غزة1099
 .90إشراؼ: عصاـ ناجي سيسالـ، ص
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حصف بفمسطيف قرب الرممة، كقيؿ: هك مف عمؿ قيسارية مف  :(126)قاقكف -15
 ساحؿ الشاـ، منها:

عبد السبلـ بف أحمد ابف أبي حرب القاقكني إماـ مسجد الجامع  أبك القاسـ -أ
 .(127)بقيسارية

 . (129()128)شبؿ بف عمي بف شبؿ بف عبد الباقي أبك القاسـ الصكيني القاقكني -ب
هػ، 278إبراهيـ بف أبي سفياف القيسراني، مات سنة  : كمنيا(130)قيسارية -16

حمد بف عبد الرحيـ هػ، كمحمد بف م279كعمرك بف ثكر القيسراني، مات سنة 
 .(132()131) بف محمد بف أبي ربيعة القيسراني، ككاف مف العٌبا

كنب  منها أبا يعقكب بف سٌيار الٌمٌدم، حٌدث عف أحمد بف : (133)مدينة المد -17
هشاـ بف عٌمار الدمشقي، ركل عن  أبك بكر أحمد بف محمد بف عبدكس، سمع 

 .(134)هػ360من  في حدكد سنة 

                                                 

، 3كـ. الدباغ، ببلدنا، ج 7( قرية عربية تقع في ظاهر مدينة طكلكـر إلى الشمالي الغربي منها كتبعد عنها 126)
 . 335ص

 .299، ص4( ياقكت: معجـ البمداف، ج127)
عن  أبك الفتياف ( سمع بدمشؽ أبا الحسف محمد بف عكؼ كأبا عبد هللا محمد بف عبد السبلـ بف سعداف، ركل 128)

 .299، ص4الدهستاني عمر بف عبد الكريـ. ياقكت: معجـ البمداف، ج
 .299، ص4( ياقكت: معجـ البمداف، ج129)
(مدينة فمسطينية تاريخية كعريقة. تقع عمى شاطو البحر األبيض المتكسط، كهي مف أقدـ المناطؽ التي 130)

 .  617، ص7كـ. الدباغ، ببلدنا، ج 37كتبعد عنها حكالي سكنها البشر، تقع قيسارية إلى الجنكب مف مدينة حيفا، 
(سمع خيثمة بف سميماف بطرابمس، كأبا عمي عبد الكاحد بف أحمد بف أبي الخصيب بتنيس، كأبا بكر 131)

الخرائطي كأبا الحسف محمد بف أحمد بف عبد هللا بف صفكر بالمصيصة كغيرهـ، كركل عن  جماعة، منهـ: أبك بكر 
لكاسطي كأبك الحسف جميؿ بف محمد األرسكفي، كفديؾ بف سمماف، كيقاؿ ابف سميماف بف عيسى محمد بف أحمد ا

أبك عيسى العقيمي القيسراني، ركل عف األكزاعي كمسممة بف عمي الخشني، ركل عن  العباس بف الكليد بف صبيح 
براهيـ بف الكليد بف سممة كغيرهـ. ياقكت: معجـ البمداف، ج  .422، ص4الخبٌلؿ كال

 .422، ص4( ياقكت: معجـ البمداف، ج132)
كـ شمالي شرؽ الرممة. الدباغ،  5كـ جنكبي شرؽ يافا كأقؿ مف  16( مدينة فمسطينية تقع المد عمى مسافة 133)

 .  465، ص4ببلدنا، ج
 .15، ص5( ياقكت: معجـ البمداف، ج134)
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محدثيها محمد بف أحمد بف سهؿ بف نصر أبك  كاشتهر مفمدينة نابمس:  -18
، كركل عن  (135)بكر الرممي كيعرؼ بابف النابمسي، حدث عف جماعة

، كقد سجن  بنك عبيد )الفاطميكف( كصمبكب في السٌنة، ككاف (136)جماعة
الدارقطني يذكرب كيبكي كيقكؿ: " كاف يقكؿ كهك يسمي كاف ذلؾ في الكتاب 

بة كبغضهـ كأن  كاجب، فكاف قد هرب مف مسطكرا، ككاف يرل قتاؿ المغار 
الرممة إلى دمشؽ، فقبض عمي  الكالي بها أبك محمد الكناني صاحب العزيز 

ـ( كجعم  973هػ/363أبي تميـ بدمشؽ، كأخذب كحبس  في شهر رمضاف سنة )
في قفص خشب كحمم  إلى مصر، فمما حمم  إلى مصر قيؿ ل : أنت قمت لك 

ة في المغاربة ككاحدا في الركـ! فاعترؼ بذلؾ أف معي عشرة أسهـ لرميت تسع

                                                 

، كعمر بف محمد بف سميماف ( منهـ: محمد بف أحمد بف شيباف الرممي، كسعيد بف هاشـ بف مرثد الطبراني135)
العطار، كعثماف بف محمد الذهبي، كمحمد ابف الحسف بف قتيبة، كأحمد بف ريحاف، كأبي الفضؿ العباس بف الكليد 
سماعيؿ بف محمد بف محفكظ، كأبي سعيد ابف  القاضي، كأبي عبد هللا جعفر بف أحمد بف إدريس القزكيني، كال

. انظر ترجمت  كأخبارب في: ابف 248، ص5اقكت: معجـ البمداف، جاألعرابي، كأبي منصكر محمد بف سعد. ي
. الكتاني، عبد العزيز بف أحمد: ذيؿ تاريي مكلد العمماء ككفياتهـ، المحقؽ: عبد هللا أحمد 97القبلنسي: ذيؿ، ص

، 51  ج10، ص1. ابف عساكر: تاريي دمشؽ، ج97هػ(، ص1409سميماف الحمد، الرياض، دار العاصمة، )
: مختصر تاريي دمشؽ، المحقؽ: ركحية 20، ص2ك شامة: الركضتيف، ج. أب50ص . ابف منظكر، محمد بف مكـر

سكريا، دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر،  –النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع، دمشؽ 
، 1، ج. ابف الكردم: تاريي312-311، ص26. الذهبي: تاريي اإلسبلـ، ج275، ص21ـ(، ج1984هػ/1402)

. المقريزم: اتعاظ، 314، ص11. ابف كثير: البداية كالنهاية، ج34، ص2. الصفدم: الكافي بالكفيات، ج268ص
 .211، ص1ج
( منهـ: هشاـ بف محمد الرازم، كعبد الكهاب الميداني، كأبك الحسف الدارقطني، كأبك مسمـ محمد بف عبد هللا 136)

بف جعفر الحمبي كبشرل بف عبد هللا مكلى فمفؿ. ياقكت: معجـ بف محمد بف عمر األصبهاني كأبك القاسـ عمي ا
. الكتاني، عبد العزيز بف أحمد: ذيؿ 97. انظر ترجمت  كأخبارب في: ابف القبلنسي: ذيؿ، ص248، ص5البمداف، ج

 .97هػ(، ص1409تاريي مكلد العمماء ككفياتهـ، المحقؽ: عبد هللا أحمد سميماف الحمد، الرياض، دار العاصمة، )
. ابف منظكر، محمد 20، ص2. أبك شامة: الركضتيف، ج50، ص51  ج10، ص1ابف عساكر: تاريي دمشؽ، ج

: مختصر تاريي دمشؽ، المحقؽ: ركحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع، دمشؽ  سكريا،  –بف مكـر
، 26ريي اإلسبلـ، ج. الذهبي: تا275، ص21ـ(، ج1984هػ/1402دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر، )

. ابف كثير: البداية 34، ص2. الصفدم: الكافي بالكفيات، ج268، ص1. ابف الكردم: تاريي، ج312-311ص
 .211، ص1. المقريزم: اتعاظ، ج314، ص11كالنهاية، ج
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كقاؿ: قد قمت ، فإمر أبك تميـ بسمخ ، فسمخكب كحشكا جمدب تبنا كصمبكب، كعف 
أبي الشعشاع المصرم قاؿ: رأيت أبا بكر النابمسي في المناـ بعد ما قتؿ كهك 

 في أحسف هيئة، فقمت ل : ما فعؿ هللا بؾم فإنشد يقكؿ:
 ، ... كأكعدني بقرب االنتصارحباني مالكي بدكاـ عزٌ 

 .(137)كقٌربني كأدناني إلي ، ... كقاؿ أنعـ بعيش في جكارم
 كيتبد مدينة نابمس قرية جماعيؿ، كمنيا:  
الحافظ عبد الغني بف عبد الكاحد بف عمٌي بف سركر بف نافع ابف حسف  -1

بف جعفر المقدسي أبك محمد، انتسب إلى بيت المقدس لقرب جٌماعيؿ 
نابمس كأعمالها جميعا مف مضافات البيت المقدس كبينهما منها كألف 

مسيرة يكـ كاحد، كنشإ بدمشؽ كرحؿ في طمب الحديث إلى أصبهاف 
هػ، 560كغيرها، ككاف حريصا كثير الطمب، كرد بغداد فسمع بها في سنة 

، فحدث بها كانتقؿ إلى 578ثـ سافر إلى أصبهاف كعاد إليها في سنة 
ؽ بها سكق ، كصار ل  بها حشد كأصحاب مف الشاـ ثـ إلى مصر فنفٌ 

الحنابمة، ككاف قد جرل ل  بدمشؽ أف اٌدعي عمي  أن  يصٌرح بالتجسيـ 
كأخذت عمي  خطكط الفقهاء، فخرج مف دمشؽ إلى مصر لذلؾ كلـ يخؿ 
في مصر عف مناكد ل  في مثؿ ذلؾ تكٌدرت عمي  حيات  بذلؾ، كصنؼ 

الكماؿ في معرفة الرجاؿ، يعني  كتبا مفيدة في عمـ الحديث، منها: كتاب

                                                 

. الكتاني، 97. انظر ترجمت  كأخبارب في: ابف القبلنسي: ذيؿ، ص248، ص5( ياقكت: معجـ البمداف، ج137)
زيز بف أحمد: ذيؿ تاريي مكلد العمماء ككفياتهـ، المحقؽ: عبد هللا أحمد سميماف الحمد، الرياض، دار عبد الع

. أبك شامة: الركضتيف، 50، ص51  ج10، ص1. ابف عساكر: تاريي دمشؽ، ج97هػ(، ص1409العاصمة، )
: مختصر تاريي دمشؽ، المحقؽ: ركحية النحاس، ري20، ص2ج اض عبد الحميد . ابف منظكر، محمد بف مكـر

. 275، ص21ـ(، ج1984هػ/1402سكريا، دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر، ) –مراد، محمد مطيع، دمشؽ 
. الصفدم: الكافي بالكفيات، 268، ص1. ابف الكردم: تاريي، ج312-311، ص26الذهبي: تاريي اإلسبلـ، ج

 .211، ص1اتعاظ، ج . المقريزم:314، ص11. ابف كثير: البداية كالنهاية، ج34، ص2ج
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رجاؿ الكتب الستة مف أكؿ راك إلى الصحابة، جٌكدب جٌدا، كمات في سنة 
 .(138)ق بمصر600

الشيي الزاهد الفقي  مكٌفؽ الديف أبك محمد عبد هللا بف أحمد بف أحمد ابف  -2
محمد بف قدامة بف مقداـ بف نصر الجماعيمي المقدسي المقيـ بدمشؽ، 

العمماء العامميف، لـ يكف ل  في زمان  نظير في العمـ  كاف مف الصالحيف
عمى مذهب أحمد بف حنبؿ كالزهد، صنؼ تصانيؼ جميمة، منها كتاب 
المغني في الفق  عمى مذهب أحمد بف حنبؿ كالخبلؼ بيف العمماء، قيؿ 
لي إن  في عشريف مجمدا، ككتاب المقنع ككتاب العهدة، كل  في الحديث 

ب الرقة ككتاب صفة الفمؽ ككتاب فضائؿ الصحابة كتاب التٌكابيف ككتا
ككتاب القدر ككتاب الكسكاس ككتاب المتحاٌبيف، كل  في عمـ النسب كتاب 
التبييف في نسب القرشييف ككتاب االستبصار في نسب األنصار كمقدمة 
في الفرائض كمختصر في غريب الحديث ككتاب في أصكؿ الفق  كغير 

ي أبي الفتح بف المني ببغداد، كسمع أبا الفتح ذلؾ، ككاف قد تفق  عمى الشي
محمد بف عبد الباقي بف سمماف بف البطي كأبا المعالي أحمد ابف عبد 
الغني بف حنيفة الباجسرائي كأبا زرعة طاهر بف محمد بف طاهر المقدسي 
كغيرهـ كثيرا، كتصٌدر في جامع دمشؽ مدة طكيمة يقرأ في العمـ، أخبرني 

براهيـ ابف محمد األزهرم الصيرفي أن  آخر مف قرأ الحافظ أبك إسحاؽ إ
، ككاف مكلدب 620عمي ، كأن  مات بدمشؽ في أكاخر شهر رمضاف سنة 

 .(139)ىػ541في شعباف سنة 
 يافا: كمنيا: -19
محمد بف عبد هللا بف إبراهيـ بف عمير اليافكني، سمع بدمشؽ صفكاف بف  - أ

ركف الرممي كيزيد صالح، كبفمسطيف يزيد بف خالد بف مكشؿ كعمراف بف ها
                                                 

 .160، ص2( ياقكت: معجـ البمداف، ج138)
 .160، ص2( ياقكت: معجـ البمداف، ج139)
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سماعيؿ بف خالد المقدسي كأبا عبد هللا  بف خالد بف عبد هللا بف مكهب كال
سماعيؿ  محمد بف مخمد المسٌبحي كأبا مكسى عيسى بف يكنس الفاخكرم كال
بف عٌباد األرسكفي كغيرهـ، ركل عن  سميماف بف أحمد الطبراني كأبك بكر 

التميمي، حدث بيافا أحمد بف أبي نصر معركؼ بف أباف ابف إسماعيؿ 
عف عمراف بف هاركف الرممي، ركل عن  أبك القاسـ الطبراني سمع من  

 .(140)بيافا
عبد الكاحد بف عبد الجبار اليافكني، ركل عن  أحمد بف القاسـ بف   - ب

 .(141)معركؼ أبك بكر التميمي السامرم ساكف دمشؽ
 ثالثان: الفقو:

" معرفة أحكاـ هللا تعالى :هـ. كفي االصطبلح: هكالفق  في المغة معناب الف
في أفعاؿ المكمفيف، بالكجكب كالحظر كالندب كالكراهة كاإلباحة، كهي متمقاة مف 
الكتاب كالسنة كما نصب  الشارع لمعرفتها مف األدلة، فنذا استخرجت األحكاـ مف 

 .(142)تمؾ األدلة قيؿ لها فق 
 اآلتية:كقد انتسب إلى فمسطيف عدد مف الفقهاء ككانكا حسب المناطؽ 

مدينة أيمة: ككاف منها الفقي : عىبد اَّللًَّ ٍبف عبد الحكـ بف أعيف بف لىٍيث  -1
مَّدو )ت: ـ(، مف قىٍريىة حقؿ ًبجنب أيمة عمى 838هػ/224الحقمي أىبيك ميحى

                                                 

 .426، ص5( ياقكت: معجـ البمداف، ج140)
 .426، ص5( ياقكت: معجـ البمداف، ج141)
. الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ:  563، 550، ص1( انظر: ابف خمدكف: تاريي، ج142)

هػ 1403لبناف، دار الكتب العممية، ) –المحقؽ: ضبط  كصحح  جماعة مف العمماء، بيركت التعريفات، 
. حاجي خميفة، مصطفى بف عبد هللا: كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، بغداد، مكتبة 168ـ(، ص1983/

كدار العمكـ الحديثة، المثنى )كصكرتها عدة دكر لبنانية، بنفس ترقيـ صفحاتها، مثؿ: دار إحياء التراث العربي، 
. انظر: عبد القادر، عمي: " 128،461. الًقنَّكجي: أبجد العمكـ، ص40، ص1ـ(، ج1941كدار الكتب العممية(، )

الفق  اإلسبلمي القضاء كالحسبة مطبكع ضمف مكسكعة الحضارة العربية كاإلسبلمية "، المؤسسة العربية، )د، ط(، 
، 9ضكاء عمى الثقافة اإلسبلمية، مؤسسة الرسالة، ط. العمرم، نادية شريؼ: أ7ـ(، ص1986)
 .114ـ(، ص2001هػ/1422)
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اٍلبىٍحر
" فقيهان، ف مكالي بني أمية، كيصؼ بإن  كاف، ككاف م(143)
 .(144)فاضبلن"

الفقي  أبك عبد هللا محمد بف إدريس مدينة غزة، كقد شهدت مكلد اإلماـ   -2
الشافعي، رضي هللا عن ، كقد انتقؿ طفبلن إلى الحجاز فإقاـ كتعٌمـ العمـ 

 هناؾ، ككاف دائمنا ما يذكر مدين  التي كلد فيها فيقكؿ:
ف خانني بعد التفٌرؽ كتماني ني لمشتاؽ إلى أرض غزة، ... كال  كال

 .(145)ف شدة الشكؽ أجفانيسقى هللا أرضا لك ظفرت بتربها ... كحمت ب  م
 رابعان: األدب:

كاف لؤلدب نثرب كرجزب نصيب كاؼ عند ياقكت في معجم ، فمـ يخؿ 
حديث  عف بمد مف البمداف مف تضمين  لؤلشعار، إضافة إلى إشارت  إلى أدباء البمد 
الذم يتحدث عن ، كمف البمداف الفمسطينية التي عنيت باألدب ذكر ياقكت المناطؽ 

 ية:لالتا

                                                 

( انظر: ابف ماككال، أبك نصر عمي بف هبة هللا بف جعفر، سعد الممؾ: تهذيب مستمر األكهاـ عمى ذكم 143)
اني: . السمع247هػ(، ص1410المعرفة كأكلي األفهاـ، المحقؽ: سيد كسركم حسف، بيركت، دار الكتب العممية، )

 .193، ص15. المزم: تهذيب الكماؿ، ج278، ص2. ياقكت: معجـ البمداف، ج241، ص2األنساب، ج
. ياقكت: معجـ البمداف، 241، ص2. السمعاني: األنساب، ج247( ابف ماككال: تهذيب مستمر األكهاـ، ص144)
 .193، ص15. المزم: تهذيب الكماؿ، ج278، ص2ج
لبناف، دار صادر،  –محمد الفارسي: المسالؾ كالممالؾ، بيركت  ( اإلصطخرم، أبك إسحاؽ إبراهيـ بف145)
. ابف حكقؿ، محمد بف حكقؿ البغدادم المكصمي، أبك القاسـ: صكرة األرض، دار 58ـ(، ص2004هػ /1425)

( 174. أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ )ص: 172، ص1ـ(، ج1938هػ/1357صادر، أفست ليدف، بيركت، )
مكسى: األماكف أك ما اتفؽ لفظ  كافترؽ مسماب مف األمكنة، المحقؽ: حمد الجاسر، دار  الحازمي، محمد بف

. الهركم: عمي بف أبي بكر: اإلشارات إلى معرفة الزيارات، 716هػ(، ص1415اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشر، )
بف محمد بف محمكد: آثار  . القزكيني: زكريا37ـ(، ص2003هػ /1423مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، )د.ط(، )

. ابف فضؿ هللا العمرم، أحمد ابف يحيى بف 227لبناف، دار صادر، )د. ت(، ص -الببلد كأخبار العباد،  بيركت
فضؿ هللا القرشي العدكم شهاب الديف: مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، أبك ظبي، المجمع الثقافي، 

 (202/ 4. معجـ البمداف )552، ص3ـ(، ج2002هػ/1423)
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ينسب إليها القاضي الفاضؿ أبك عمي عبد الرحيـ بف عمي يساف: ب -1
البيساني كزير الممؾ الناصر يكسؼ بف أيكب كالمتحٌكـ في دكلت  
كصاحب الببلغة كاإلنشاء التي أعجزت كٌؿ بمي ، كفاؽ بفصاحت  كبراعت  

 .(146)هػ596المتقٌدميف كالمتإخريف، مات بمصر سنة 
يتها تخاك، الشاعر أبك عمٌي الحسف ابف التي نسب إلى قر  مدينة الدارـك -2

أبي طاهر عبد األعمى بف أحمد السعدم سعد بف مالؾ التخاكم، كهك 
شاعر أٌمٌي، كاف بالمحمة مف ريؼ مصر، ككاف سريع الخاطر، كبير 

 .(147)األصابع، مرتجؿ الشعر
، ككاف منها األديب إسماعيؿ بف رجاء بف سعيد بف عيبىٍيد مدينة عسقالف -3

محمد العسقبلنٌي، كقد مات بالٌرممة في رمضاف )ت:  هللا، أبك
 . (148)ـ(1031هػ/423

إبراهيـ بف عثماف بف عٌياش  (149)غزة: كأنجبت غزة " الٌشاعر المشهكر " -4
ٍديىف الكٍمبٌي  مَّد ٍبف عيمىر اٍبف عىٍبد اَّللَّ أبك إسحاؽ، كقيؿ أبك مى ٍبف ميحى

ء الٌدهر، كمىف ، " أحد فيضبل(150)ـ(1129هػ/524األشهبي الغٌزٌم )ت: 
عر، ذك الخاطر الكٌقاد، كالقريحة الجٌيدة،  ييضرب ب  المثؿ في صناعة الشًٌ
تنٌقؿ في البيمداف، كمدحى األعياف، كهجا جماعة، كدكَّر في الجباؿ، 

                                                 

 .527، ص1( ياقكت، معجـ البمداف، ج146)
 .16، ص2، ياقكت، معجـ البمداف، ج449، ص1( ابف ماككال، اإلكماؿ، ج147)
، 3. القيسي: تكضيح، ج310، ص2. ياقكت: معجـ البمداف، ج403، ص8( ابف عساكر: تاريي دمشؽ، ج148)

 .518، ص2ر: تبصير، ج. ابف حج104-103، ص 29، ج616، ص26. الذهبي: تاريي اإلسبلـ، ج356ص
 .90، ص36( الذهبي: تاريي اإلسبلـ، ج149)
. ابف 51، ص7. ترجمت  كأخبارب في: ابف عساكر: تاريي دمشؽ، ج203، ص4( ياقكت: معجـ البمداف، ج150)

. 90، ص36. الذهبي: تاريي اإلسبلـ، ج4، ص3. أبك الفداء: المختصر، ج257، ص17الجكزم: المنتظـ، ج
، 5. ابف تغردم بردم: النجكـ الزاهرة، ج35، ص6. الصفدم: الكافي، ج35، ص2ابف الكردم: تتمة، ج

 .236ص
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راساف، كسار ًشٍعرب،... كل  ديكاف شعر مختار نحك أٍلفي بيت " ، (151)كخي
" أرجك أف هللا تعالى يعفك كقد اشتهر عن  أن  قاؿ حيف حضرت  الكفاة: 

عني كيرحمني  ألني شيي سني جاكزت السبعيف كألني مف بمد اإلماـ 
 .(153)، كزاد الصفدم" كأني غريب "(152)المطمبي الشافعي يعني غزة "

  كمف ًشعرب:
 سبلمةه في خبللها عطىبي  *** أىٍغيدي لمعيف حيف تىٍرميقي ي 

 بي الماء ينبتي العش *** كاخضري في كٍجنىتىٍي 
يجتمع الماءي في  كالمهىبي  *** يدير فينا بخٌدب قىدىحا

(154). 
: كممف أنجبتهـ مف األدباء إدريس بف يزيد أبك سميماف النابمسي، نابمس -5

الذم رجؿ إلى العراؽ كسكنها، كلتقى بالشاعر المشهكر أبي تماـ كسمع 
أبك  من  األشعار كركاها، ككاف أديبنا شاعرا، قاؿ أبك بكر الصكلي: لقيني

سميماف النابمسي في مربد البصرة فقمت ل : مف أيفم فقاؿ: مف عند أميركـ 
الفضؿ بف عباس حجبني فقمت أبياتنا ما سمعها بعد مني، فقمت: أنشدنيها، 

 فإنشدني:
 لما تفٌكرت في حجابؾ ... عاتبت نفسي عمى حجابؾ

 فما أراها تميؿ طكعنا ... إال إلى اليإس مف ثكابؾ
 استكينا، ... فكف كما كنت باحتجابؾقد كقع اليإس ف

 فنف تزرني أزرؾ أك إف ... تقؼ ببابي أقؼ ببابؾ
 كهللا ما أنت في حسابي ... إال إذا كنت في حسابؾ

                                                 

 .90، ص36. الذهبي: تاريي اإلسبلـ، ج285( األنبارم: نزهة األلباء، ص151)
 .286. األنبارم: نزهة األلباء، ص54-53، ص7( ابف عساكر: تاريي دمشؽ، ج152)
 . 35، ص6( الكافي، ج153)
. أبك الفداء: المختصر، 257، ص17. ابف الجكزم: المنتظـ، ج51، ص7شؽ، ج( ابف عساكر: تاريي دم154)
، 6. الصفدم: الكافي، ج35، ص2. ابف الكردم: تتمة، ج93-90، ص36. الذهبي: تاريي اإلسبلـ، ج4، ص3ج

 .236، ص5. ابف تغردم بردم: النجكـ الزاهرة، ج35ص
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 قاؿ: كحجبني الحسف بف يكسؼ اليزيدم فكتبت إلي :
 سإترككـ حتى يميف حجابكـ، ... عمى أن  ال بٌد أف سيميف

ف لـ تكف حانت فسكؼ تحيفخذكا حذركـ مف نكبة الدهر، إنها   .(155)... كال
كهكذا رأينا كيؼ أرخ ياقكت رغـ ككن  جغرافيان ألهـ مبلمح الحياة العممية  

في مدف كقرل فمسطيف، كخاصة في القركف الخمسة األكلى لمهجرة، كقد استفاد 
كثيرا مما كتب  سابقكب  لكف تبدك أهميت  مف ككف مصنف  معجما في الجغرافية 

 يرة في جكانب عممية كتاريخية مهمة.حكل مادة غز 
 الخاتمة كالنتائج

كفي الختاـ فقد تكصؿ الباحث مف خبلؿ دراست  إلى جممة مف النتائي 
 -يمكف إجمالها بالنقاط اآلتية:

إف كتاب معجـ البمداف لياقكت الحمكم مف المصادر التي ال يمكف االستغناء  -1
زارة مادت  كتنكعها في شتى عنها ألم باحث في مجاؿ التاريي اإلسبلمي لغ

مفردات الحضارة اإلسبلمية في الحقبة التي عاشها هذا العالـ الجميؿ، ككاف 
لفمسطيف في سفرب القيـ )معجـ البمداف( مساحة ال يستهاف بها، أشار فيها إلى 

 مدنها كقراها كمساجدها ككنائسها كديارات  كعممائها كفقهائها كأدبائها.
م بمصادر كثيرة ك متنكعة في معجم ، كنقؿ المعمكمات استعاف ياقكت الحمك -2

ك  ،بإمانة عممية كبشكؿ دقيؽ، كما عرض آراء مختمفة في المعمكمة الكاحدة أحياننا
يعرض رأي  في هذا المكضكع، كما عرض آراءب كمشاهدات   الشخصية لممناطؽ 

 التي زارها كدكَّف  معمكمات  القائمة عمى المشاهدة الشخصية عنها.
أثبت ياقكت التقدـ العممي كالحضارم الذم شهدت  المدف كالقرل الفمسطينية في -3

 القركف الخمسة األكلى قبؿ الغزك الصميبي.
كانت القدس كالرممة كعسقبلف عمى رأس المدف الفمسطينية التي شهدت نهضة -4

 عممية نشطة.
                                                 

 . 249، ص5مداف، ج. ياقكت: معجـ الب372، ص7( ابف عساكر: تاريي دمشؽ، ج155)
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ا يثبت بما أشار ياقكت إلى عدد مف القرل التي اندثرت أك تغيرت أسماءها، مم-5
ال يدع مجاالن لمشؾ عمى عراقة كأصالة الكجكد اإلسبلمي العربي في فمسطيف، 
كيدحض الركاية الصهيكنية المغايرة حكؿ أصالة كتجذر الشعب الفمسطيني عمى 

 أرض .
في الرممة، ككاحد في  2عمماء، 3بم  عدد عمماء القراءات الذيف ذكرهـ ياقكت -6

عالما  45كمكا النسبة األكبر حيث بم  عددهـ عسقبلف، أما عمماء الحديث فش
مكزعيف عمى كافة المدف الفمسطينية، كعمى رأسها الرممة كالقدس كعسقبلف، كبم  

أدباء في بيساف كالدارـك  5عدد الفقهاء اثناف فقط، كفي مجاؿ األدب ظهر 
 كعسقبلف كغزة كنابمس. 
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 المصادر كالمراجد

 أكال: المصادر:
 محمد:  ابف األثير، عمي بف -1
لبناف، دار الكتب -الكامؿ في التاريي، تحقيؽ: عبد هللا القاضي، بيركت -

 ـ(.1995هػ /1415، )2العممية، ط
 المباب في تهذيب األنساب، بيركت، دار صادر، )د.ت(. -
اإلصطخرم، أبك إسحاؽ إبراهيـ بف محمد الفارسي: المسالؾ كالممالؾ،  -2

 .ـ(2004هػ /1425لبناف، دار صادر، ) –بيركت 
الدكف، طبع  –البخارم، محمد بف إسماعيؿ: التاريي الكبير، حيدر آباد  -3

 تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خاف، دائرة المعارؼ العثمانية، )د.ت(. 
ذيرم، أحمد بف يحيى: فتكح البمداف، بيركت  -4 لبناف، دار كمكتبة  –البىبلى

 ـ(.1988هػ /1408الهبلؿ، )
زيف الشريؼ: التعريفات، المحقؽ: الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي ال -5

لبناف، دار الكتب العممية،  –ضبط  كصحح  جماعة مف العمماء، بيركت 
 ـ(.1983هػ /1403)

حاجي خميفة، مصطفى بف عبد هللا: كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب  -6
كالفنكف، بغداد، مكتبة المثنى )كصكرتها عدة دكر لبنانية، بنفس ترقيـ 

ء التراث العربي، كدار العمكـ الحديثة، كدار صفحاتها، مثؿ: دار إحيا
 ـ(. 1941الكتب العممية(، )

حيدر آباد  -ابف أبي حاتـ، عبد الرحمف بف محمد: الجرح كالتعديؿ، الهند  -7
الدكف، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، بيركت، دار إحياء التراث العربي، 

 ـ(.1952هػ/1271)
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ما اتفؽ لفظ  كافترؽ مسماب مف الحازمي، محمد بف مكسى: األماكف أك  -8
األمكنة، المحقؽ: حمد الجاسر، دار اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشر، 

 هػ(.1415)
ابف حجر، أحمد بف عمي: تبصير المنتب  بتحرير المشتب ، تحقيؽ: محمد  -9

لبناف، المكتبة  –عمي النجار، مراجعة: عمي محمد البجاكم، بيركت 
 العممية.

ًميدم، محمد بف  -10 فتكح بف عبد هللا بف فتكح بف حميد األزدم الحى
الميكرقي: جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس، القاهرة، الدار المصرية 

 لمتإليؼ كالنشر.
صكرة : ابف حكقؿ، محمد بف حكقؿ البغدادم المكصمي، أبك القاسـ -11

 .ـ(1938هػ/1357)، دار صادر، أفست ليدف، بيركت، األرض
خمدكف: العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ  ابف خمدكف، عبد الرحمف بف -12

العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرهـ مف ذكم السمطاف األكبر، المعركؼ 
لبناف، منشكرات مؤسس  األعممي  –بتاريي ابف خمدكف، بيركت 

 ـ(.1971/ ه1391لممطبكعات، )
الزركشي، محمد بف عبد هللا: البرهاف في عمكـ القرآف، المحقؽ: محمد  -13

ـ(، دار إحياء الكتب العربية 1957هػ /1376، )1الفضؿ إبراهيـ، ط أبك
 عيسى البابى الحمبي كشركائ .

 الذهبي، محمد بف أحمد:  -14
تاريي اإلسبلـ ككفيات المشاهير كاألعبلـ، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ  -

 ـ(.1993هػ/1413، )2تدمرم، بيركت، دار الكتاب العربي، ط
أبك هاجر محمد السعيد بف بسيكني العبر في خبر مف غبر، المحقؽ:  -

 لبناف، دار الكتب العممية.  –زغمكؿ، بيركت 
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معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار، بيركت، دار الكتب العممية،  -
 ـ(. 1997هػ/1417، )1ط

السمعاني، عبد الكريـ بف محمد: األنساب، تحقيؽ: عبد الرحمف بف  -15
باد، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، يحيى المعممي اليماني كغيرب، حيدر آ

 ـ(1962هػ/1382)
 السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر:  -16
حسف المحاضرة في تاريي مصر كالقاهرة، المحقؽ : محمد أبك الفضؿ  -

عيسى البابي الحمبي كشركاب  -إبراهيـ، مصر، دار إحياء الكتب العربية 
 ـ(. 1967هػ/1387) -

 ر األنساب، بيركت، دار صادر، )د.ط(، )د.ت(.لب المباب في تحري -
لبناف، دار -الطبرم، محمد بف جرير: تاريي األمـ كالممكؾ، بيركت -17

 ـ(.1967هػ/1387، )2بيركت، ط –التراث 
الضبي، أحمد بف يحيى: بغية الممتمس في تاريي رجاؿ أهؿ األندلس،  -18

 ـ.1967القاهرة، دار الكاتب العربي، 
حمد بف يحيى بف فضؿ هللا القرشي العدكم ابف فضؿ هللا العمرم، أ -19

شهاب الديف: مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، أبك ظبي، المجمع 
 ـ(. 2002هػ/1423الثقافي، )

القزكيني: زكريا بف محمد بف محمكد: آثار الببلد كأخبار العباد،   -20
 لبناف، دار صادر، )د. ت(. -بيركت

، دار ابف الًقنَّكجي، محمد صديؽ خاف بف حسف بف عم -21 ي: أبجد العمـك
( ،  ـ(.2002هػ/1423حـز

ابف العديـ، عمر بف أحمد: بغية الطمب في تاريي حمب، تحقيؽ: سهيؿ  -22
 لبناف، دار الفكر، )د.ت(.-زكار، بيركت
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ابف عساكر، عمي بف الحسف: تاريي دمشؽ، تحقيؽ: عمرك بف غرامة  -23
 ـ(.1995هػ/1415العمركم، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، )

 ابف ماككال، أبك نصر عمي بف هبة هللا بف جعفر، سعد الممؾ: -24
اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى  -

 ـ(.1990هػ/1411لبناف، دار الكتب العممية، )-كاألنساب، بيركت
تهذيب مستمر األكهاـ عمى ذكم المعرفة كأكلي األفهاـ، المحقؽ: سيد  -

 هػ(.1410بيركت، دار الكتب العممية، )كسركم حسف، 
المزم، يكسؼ بف عبد الرحمف: تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ،  -25

بيركت،  –المحقؽ: بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة 
 ـ(.1980هػ/1400)
المقدسي، محمد بف أحمد المقدسي البشارم: أحسف التقاسيـ في معرفة  -26

، 3ة مدبكلي القاهرة، طاألقاليـ، ليدف، دار صادر، بيركت، مكتب
 ـ(. 1991هػ/1411)
ابف ناصر الديف، محمد بف عبد هللا: تكضيح المشتب  في ضبط أسماء  -27

لبناف، مؤسسة الرسالة،  –الركاة كأنسابهـ كألقابهـ ككناهـ، بيركت 
 ـ(.1993هػ/1414)
ابف نقطة، محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع، أبك بكر، معيف  -28

البغدادم: إكماؿ اإلكماؿ )تكممة لكتاب اإلكماؿ البف الديف، الحنبمي 
ماككال(، المحقؽ: عبد القيكـ عبد ريب النبي، مكة المكرمة، جامعة أـ 

 هػ(.1410القرل، )
، ميٍقبؿي بفي هىاًدم بًف ميٍقًبًؿ بًف قىاًئدىةى الهىٍمدىاني: رجاؿ الحاكـ في  -29 الكادًعيُّ

 ـ.2004هػ/1425، 2المستدرؾ، مكتبة صنعاء األثرية، ط
الهركم: عمي بف أبي بكر: اإلشارات إلى معرفة الزيارات، مكتبة الثقافة  -30

 ـ(.2003هػ /1423الدينية، القاهرة، )د.ط(، )
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ياقكت الحمكم، شهاب الديف أبك عبد هللا ياقكت بف عبد هللا الركمي  -31
، 2لبناف، دار صادر، ط –ـ(: معجـ البمداف، بيركت 1228هػ/626)ت: 

 .ـ1995هػ/1416
ابف يكنس، عبد الرحمف بف أحمد: تاريي ابف يكنس المصرم، بيركت،  -32

 هػ(.1421دار الكتب العممية، )
 المراجد: :ثانيا

" الفق  اإلسبلمي القضاء كالحسبة مطبكع ضمف عبد القادر، عمي: -1
"، المؤسسة العربية، )د، ط(، سكعة الحضارة العربية كاإلسبلميةمك 
 ـ(.1986)

ضكاء عمى الثقافة اإلسبلمية، مؤسسة الرسالة، العمرم، نادية شريؼ: أ -2
 ـ(.2001هػ/1422، )9ط

العسمي، كامؿ جميؿ: الفكر الديني: العمكـ اإلسبلمية في فمسطيف، بحث  -3
 ـ(.1990هػ/1411في المكسكعة الفمسطينية، بيركت، )

الفضمي، عبد الهادم: " القراءات القرآنية تاريي كتعريؼ "، جدة، دار  -4
 ـ(.1979هػ/1399المجمع العممي، )

المنصكرم، أبك الطيب نايؼ بف صبلح بف عمي: إرشاد القاصي كالداني  -5
إلى تراجـ شيكخ الطبراني، قدـ ل : د سعد بف عبد هللا الحميد، راجع  
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