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 قواعد النشر والتوثيق
 التعريف: مجمة "التاريخية الفمسطينية"

 وأبعادهالتخصص: التاريخ الفمسطيني بمختمف مراحمو 
 الجية/ المصدر: مركز التأريخ والتوثيق الفمسطيني

 الدولة والمدينة: فمسطين، غزة
 الدورية: نصف سنوية. 

 التعريف بالمجمة:
"التاريخية الفمسطينية": مجمة تاريخية عممية محكَّمة نصف سنوية، ُيصدرىا مركز 

اريخ العام، التأريخ والتوثيق الفمسطيني في مدينة غزة بفمسطين، مختصة بالت
المعاصر(، تتناول  -الحديث  –اإلسالمي  –والتاريخ الفمسطيني خصوصًا )القديم 

األبعاد: اآلثارية، والسياسية، واالقتصادية، والثقافية، واالجتماعية، والعسكرية. 
وتنشر األبحاث بالمغتين العربية واالنجميزية من نتاج باحثين في فمسطين ومختمف 

لم يسبق نشرىا من قبل. وتعبِّر المواد المنشورة في المجمة عن دول العالم، والتي 
آراء مؤلفييا فقط، وال تنشر المجمة ما يتعارض تصريحًا أو تمميحًا مع قيم الشعب 

لمنسخة المطبوعة  ISSNالفمسطيني الدينية والوطنية. الرقم المعياري الدولي 
 DOIيم(. وترق2706-5502(، ولمنسخة اإللكترونية )5499-2706)
م، وىي تصدر في 2010. صدر العدد األول لممجمة في مارس 1036981))

 شيري مارس وسبتمبر من كل عام.
 أىداف المجمة:

 .المساىمة في كتابة التاريخ الفمسطيني بمختمف مراحمو 
 .التشجيع عمى كتابة أبحاث عممية أصيمة حول تاريخ فمسطين 
 التشويو والتزوير، التي  حفظ التاريخ الفمسطيني من الضياع، ومحاوالت

 يقوم بيا أعداء األمة.
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  توفير منبر عممي لممؤرخين والباحثين الفمسطينيين لكتابة تاريخ فمسطين؛
إذ ال يوجد في فمسطين مجمة تاريخية عممية محكمة مختصة بالتاريخ 

 الفمسطيني.
 قواعد النشر:

العممممممي،  أن تتسممممم البحمممموث بالجديممممة واألصممممالة والتوثيممممق وفممممق معممممايير البحممممث .1
 وبسالمة المغة ودّقتيا، ومراعاة عالمات الترقيم.

يممما الباحممث االسممتمارات اإللكترونيممة المتعمقممة بمممجراءات تحكمميم بحثممو والمتمموفرة  .2
 نموذج طمب تحكيم بحث. –في موقع المجمة اإللكتروني، وىي: استمارة التعّيد 

مما  أو word بصيغة يرِفق الباحث مع "نموذج طمب تحكيم بحث"، ممف بحثو  .3
يشممابييا مممن صمميا الكتابممة الرقميممة الشمماصعة. وتتضمممن صممفحة الغممالف اسممم البحممث 
بممالمغتين العربيممة واإلنجميزيممة فقممط. وأممما اسممم الباحممث وبياناتممو فتممتم مممن خممالل تعبصممة 

 نموذج طمب تحكيم بحث.
 14بمممنط  A4صمممفحة مقممماس  30أال تتجممماوز األبحممماث المكتوبمممة بالمغمممة العربيمممة  .4

كممة، شاممة اليوامش والجداول واألشكال والمراجع. وأال  7500يد عمى وبما ال يز 
آالف  6صمممفحة بمممما ال يتجممماوز  25تتجممماوز األبحممماث المكتوبمممة بالمغمممة اإلنجميزيمممة 

 كممة.
ال تنشمممر المجممممة مرفقمممات البحمممث؛ سمممواء وثممماصق أو صمممور أو اسمممتبانات، لكنيممما  .5

 ستخدام عند الطمب.تقبميا ألغراض عرضيا عمى المحّكمين، وتحتفظ بيا لال
سممم مممن جيممات  2.5ىموامش صممفحات البحممث بممالمغتين العربيممة واالنجميزيممة ىممي  .6

 الصفحة األربع.
لممنص،  14بمنط  Simplified Arabicالخط المقبول لمبحث بالمغة العربية ىو  .7

 10غممامق لمعنماوين الرصيسممة، وبممنط  16غممامق لمعنمماوين الجانبيمة، وبممنط  14وبمنط 
 لمجداول واألشكال. 12ات، وبنط لميوامش أسفل الصفح
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 14بمنط  Times New Romanالخمط المقبمول لمبحمث بالمغمة اإلنجميزيمة ىمو  .8
غمممامق لمعنممماوين الرصيسمممة،  16غمممامق لمعنممماوين الجانبيمممة، وبمممنط  14لممممنص، وبمممنط 

 لمجداول واألشكال. 12لميوامش أسفل الصفحات، وبنط  10وبنط 
( فممي كممل النصمموص 3 2 1ولمميس  123تعتمممد المجمممة األرقممام الينديممة )أي:  .9

( في النصوص اإلنجميزية. وفي حال األرقمام ممن 3 2 1العربية، واألرقام العربية )
عشمرة أشمخاص ... أمما مما فموق  -تكتب بالحروف، مثل: ثالثمة رجمال  10إلى  1

ذا كممان الممرقم كبيممرا وينتيممي بأصممفار كثيممرة  25ذلممك فيكتممب بممالرقم، مثممل:  جنممديا. واا
 500و -ألمف جنيمو  100ل منمو بمالرقم والثماني بمالحروف، مثمل: يكتب الجزء األو 

فمي المصمة أو الماصمة سمواء  79% وال تكتمب 79مميون جنيو. وتكتب النسبة المصوية 
 في الجداول أو األشكال أو المتن.

أال يكون البحث قد نشر في مجالت أخمرى. ويوقِّمع الباحمث تعيمدًا إلكترونيمًا  .10
 بذلك.
كمممممة لكمممٍل  200العربيمممة واإلنجميزيمممة ال يتجممماوز يتضممممن البحمممث ممخصمممًا ب .11

 كممات. 5منيما، وينتيي الممخص بكممات مفتاحية ال تتجاوز 
تحتفظ مجمة التاريخية الفمسمطينية بحقموق النشمر لابحماث جميعيما المنشمورة  .12

فييا، وىي المالك الوحيد لمبحث، ويجب عمى الباحث الحصول عمى موافقة خطية 
اسمتخدامو البحمث ألممور أخمرى. ولييصمة التحريمر الحمق فمي  من رصيس التحريمر عنمد

إدخمممال تغييمممرات عممممى أسمممموب الكتابمممة أو القواعمممد بمممما ال يممممس جممموىر البحمممث وال 
نتاصجممو. كممما تمتمممك ىيصممة التحريممر حممق النشممر أو الممتحفظ أو اإلرجمماء أليممة أبحمماث 

 مقدمة إلييا، وفق أولوياتيا مع إشعار الباحث.
ر ىيصة تحرير ال .13 مجمة ممدى مالءممة البحمث المقمدَّم إلييما لمتحكميم قبمل أن تقرِّ

تحيمو لمتحكميم، أو تطممب ممن الباحمث تعمديالت مواءممة، وُتشمِعر الباحمث بمذلك فمي 
كمتا الحالتين. وعمى الباحث دفع النفقمات الماليمة المترتِّبمة عممى التقمويم والنشمر قبمل 

 إرسال بحثو لمتحكيم.
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السممممري بعرضمممميا عمممممى محّكمممممْين اثنممممين تخضممممع األعمممممال المقدمممممة لمتحكمممميم  .14
متخصصمممْين، وعنمممد رفمممض أحمممدىما لمبحمممث ُيعمممرض عممممى ثالمممث، وال ُيجممماز بحمممٌث 
بمحكٍِّم واحد. وُيخَطر صاحب العمل بقبولو أو بمالحظات التحكيم أو بالحاجة إلى 

 ُتَرّد األعمال غير المقبولة لمنشر إلى أصحابيا. المراجعة، وال
نشممممر العتبممممارات فنيممممة ال عالقممممة ليمممما بمكانممممة يخضممممع ترتيممممب المممممواد عنممممد ال .15

 الباحث أو قيمة العمل.
ترسممل ىيصممة المجمممة لمباحممث نسممخة مممن المجمممة المنشممور بحثممو فييمما، ونسممخة  .16

 إلى البريد اإللكتروني لمباحث.  pdfإلكترونية من المجمة بصيغة 
ممممل أن يكممممون أحممممد مراجممممع البحممممث بحثممممًا منشممممورًا فممممي مجمممممة التاريخيممممة  .17 ُيفضَّ

ممل لمباحممث فممي التمماريخ الفمسممطيني المعاصممر أن يسممتفيد مممن الفمسممط ينية. كممما ُيفضَّ
 األرشيف الشفوي والوثاصقي الكبير المتوافر في مركز التأريخ والتوثيق الفمسطيني.

 قواعد التوثيق والمنيجية:
تدون اإلحماالت المرجعيمة فمي نيايمة البحمث وفمق المنمط التمالي: إذا كمان المرجمع  .1

فيثبممت اسممم المؤلممف، عنمموان الكتمماب أو البحممث، اسممم المتممرِجم  أو المصممدر كتابمماً 
أو المحقِّمق )مكممان النشمر: الناشممر، الطبعممة، سمنة النشممر( الجمزء أو المجمممد، رقممم 
الصفحة. أما إذا كان المرجع مجمة فيثبت المؤلف، عنوان البحث )بين قوسين"  

يممما، ورقمممم " (، اسمممم المجممممة )بخمممط غمممامق(، مكمممان نشمممرىا، عمممدد المجممممة وتاريخ
الصفحة. وعند تكرار االستخدام ُيكتفى بعاصمة المؤلف، وعنموان كتابمو أو بحثمو، 

 ورقم الجزء والصفحة. راجع نموذج التوثيق والتزم بو.
ترتَّممب المراجممع والمصممادر فممي نيايممة البحممث حسممب الحممروف اليجاصيممة لكنيممة أو  .2

)مكمان النشمر:  عاصمة المؤلمف ثمم يمييما اسمم المؤلمف: عنموان الكتماب أو البحمث،
الناشممر، الطبعممة، سممنة النشممر( الجممزء أو المجمممد. واألمممر نفسممو بالنسممبة لممراجممع 

 األجنبية.
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ُتدَرج الرسوم البيانية واألشكال والجداول في النص، وبالمونين األبيض واألسمود،  .3
وتُمَرقَّم ترقيممًا متسمسمماًل، وُتكتمب أسمماؤىا أسممفميا مباشمرة ممع توثيقيمما فمي ىمموامش 

 البحث.
يشممار إلممى المصممادر أو المراجممع فممي مممتن البحممث بأرقممام متسمسمممة، وتوضممع بممين  .4

 .(2)، (1)قوسين إلى األعمى ىكذا: 
يتضمن البحث بشكل إلزامي ومتسمسل: ممخص بالمغتين العربية ثمم اإلنجميزيمة،  .5

ثممم مقدمممة عمميممة منيجيممة، ثممم فصممول البحممث، ثممم خاتمممة وتوصمميات، ثممم قاصمممة 
المالحممق إن تطمَّممب األمممر. وٌيتممَرك لمباحممث أن يضمميف المصممادر والمراجممع، ثممم 

ىداًء.  فيرسًا في بداية أو نياية البحث، وشكرًا واا
تشتمل مقدمة البحث عمى: فقمرة اسمتياللية ذات عالقمة بموضموع البحمث، أىميمة  .6

البحممث، أىممداف البحممث، منيجيممة البحممث المسممتخَدمة، أىممم المصممادر األساسممية 
 وأىميتيا لمبحث، خطة البحث.

 جراءات التقدُّم لمتحكيم والنشر:إ
  يقوم الباحث بالدخول إلى موقع المجمة اإللكتروني ويطمع عمى قواعد النشر

وقواعد التوثيق، ونماذج التوثيق، ويما االستمارات الموجودة، ثم يرفق البحث 
 بالمواصفات المطموبة، وذلك عمى الرابط التالي: 

http://www.twtheq.ps/mag/?page=form1 
 إشعارًا من ىيصة تحرير المجمة بالقبول  -عبر بريده اإللكتروني  –الباحث  يستمم

 .المبدصي لتحكيم بحثو وأنو بصدد اإلرسال إلى المحّكمين
 وما ىو المطموب منو من  عد ذلك، يتم إشعار الباحث بنتيجة التحكيمب

مالحظات أقرىا المحكِّمون. وفي حال تم قبول البحث من المحّكَمْين، يحصل 
الباحث عمى شيادة من ىيصة تحرير المجمة بقبول بحثو، وأنو سيتم نشره في 

 العدد القادم.
 المراسالت:

http://www.twtheq.ps/mag/?page=form1
http://www.twtheq.ps/mag/?page=form1
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 رئيس تحرير المجمة:
 د. عصام محمد عمي عدوان

iadwan@twtheq.ps 
 سكرتارية التحرير:

 ىشام مساعد أبو مطير أ.
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 ممخص الدراسة 
تعتبر القضية الفمسطينية جوىر الصراع العربي االسراصيمي؛ نظرًا لمكانتيا       

الدينية والسياسية، وتيدف ىذا البحث إلى دراسة موقف جامعة الدول العربية من 
م، 1988-1967مشاريع التسوية السممية لمقضية الفمسطينية في الفترة ما بين عام 

لتحميمي؛ وتوصمت الدراسة إلى عدة نتاصج وقد اتبع الباحث المنيج التاريخي ا
أبرزىا: ان الجامعة العربية أصدرت العديد من القرارات الداعمة لمقضية الفمسطينية 
رفضت االعتراف بمسراصيل أو أية مبادرات تتنكر لحقوق الشعب الفمسطيني، وقد 

م، لذلك 1967لعام   242تباينت المواقف العربية من قرار مجمس األمن رقم  
تجنبت جامعة الدول العربية إبراز موقف واضح من القرار. ورفضت جامعة الدول 
العربية زيارة السادات لمقدس، وتوقيعو اتفاقية كامب ديفيد، وظمت متمسكة بموقفيا 

م، التي تبنت مشروع األمير فيد 1982الرافض لالعتراف بمسراصيل حتى قمة فاس 
 لمسالم، الذي رفضتو إسراصيل. 

وأوصت الدراسة بوضع استراتيجية عربية، تستند إلى عدم االكتفاء بالعمل         
السياسي واإلعالمي، وتفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك، وتنفيذ قرارات 
الجامعة بشأن القضية الفمسطينية، وأن تحرير مدينة القدس مسؤولية عربية 

عادة طرح مفيوم الكفاح المسمح،  سالمية مشتركة، واا سالميا. كما واا ودعمو عربيا واا
أوصت الدراسة بمطالق حممة دولية لفرض عقوبات سياسية، واقتصادية، وعسكرية 
عمى إسراصيل بسبب رفضيا االنسحاب من مدينة القدس، وتحدييا الداصم لقرارات 
األمم المتحدة بشأن القدس، وطالبت الدراسة الجامعة العربية بسحب مبادراتيا 

 لغاء جميع االتفاقيات مع إسراصيل، بسبب تعنتيا.لتحقيق السالم، واا 
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Abstract 

The Palestinian issue is the core of the Arab-Israeli conflict. 

Given its religious and political standing, this research aims to 

study the Arab League’s position on the peaceful settlement 

projects for the Palestinian issue in the period between 1967-

1988, and the researcher followed the analytical historical 

approach. The study reached several results, the most 

prominent of which is: The Arab League has issued many 

decisions in support of the Palestinian cause and refused to 

recognize Israel or any initiatives that deny the rights of the 

Palestinian people. Arab positions have varied regarding 

Security Council Resolution No. 242 of 1967 AD. Therefore, 

the Arab League avoided highlighting a clear position on the 

decision. The Arab League rejected Sadat’s visit to Jerusalem, 

and his signature of the Camp David Accords, and remained 

committed to its position of refusing to recognize Israel until 

the 1982 Fez summit, which adopted Prince Fahd’s peace 

project, which was rejected by Israel. 

        The study recommended the development of an Arab 

strategy, based on not being satisfied with political and media 

work, activating joint Arab defense agreements, implementing 

Arab League decisions on the Palestinian issue, and that 

liberating the city of Jerusalem is a joint Arab and Islamic 

responsibility, and reintroducing the concept of armed struggle, 

and supporting it on the Arab and Islamic levels. The study 

also recommended launching an international campaign to 

impose political, economic and military sanctions on Israel 

because of its refusal to withdraw from the city of Jerusalem, 

and its constant defiance of United Nations decisions on 

Jerusalem. The study called on the Arab League to withdraw 

its initiatives to achieve peace and cancel all agreements with 

Israel, due to its intransigence. 

 
         



 موقف الجامعة العربية من مشاريع تسوية القضية الفمسطينية ـــــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ

13 

 مقدمة 
حظيت القضية الفمسطينية باىتمام كبير من قبل المنظمات الدولية واإلقميمية       

، وييدف السيما جامعة الدول العربية، وذلك منذ بداية الصراع العربي االسراصيمي
ىذا البحث إلى دراسة موقف جامعة الدول العربية من المشاريع السممية لتسوية 

م والتي حاولت 1988-1967القضية الفمسطينية في الفترة الزمنية الواقعة بين عام 
فرض رؤيتيا لمحل عمى الدول العربية  -بدعم الواليات المتحدة االمريكية -إسراصيل 

رعيتيا ووجودىا ضمن حدود آمنة. حيث إن الجامعة والقاصمة عمى االعتراف بش
 العربية تمثل الدول العربية والواقع العربي.

وقد اختار الباحث الفترة الزمنية باعتبارىا األبرز من حيث تناوليا          
م، 1967عام  242لمبادرات التسوية حيث شيدت قيام مجمس االمن بمصدار قرار 

درات لتسوية القضية الفمسطينية، كما شيدت ىذه ، كمبا1973عام  338والقرار 
سراصيل باعتبارىا أول اتفاقية تطبيع بين  الفترة توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واا

سراصيل، كما شيد عام  م، أول مبادرة عربية 1982دولة عربية من دول المواجية واا
العربي المطمق لمتسوية السممية في قمة فاس، والتي جاءت بعد سنوات من الرفض 

م فكان متزامنا مع اطالق 1988التفاقية كامب ديفيد، اما نياية البحث عند عام 
 أول مشروع فمسطيني يقبل التسوية واالعتراف بمسراصيل. 

وقد اعتمد الباحث عمى العديد من الوثاصق العربية المنشورة وكان أبرزىا        
 ية، ويوميات ووثاصق الوحدة العربية.الوثاصق العربية، والوثاصق العربية الفمسطين

موقف  التمييدوقد تم تقسيم الدراسة إلى تمييد وثالثة مباحث تناول           
جامعة الدول العربية من قبول عضوية إسراصيل في األمم المتحدة والتفاوض معيا 

م، وتناول المبحث األول: موقف الجامعة العربية من قرارات مجمس 1948-1967
وتطرق المبحث الثاني إلى: موقف جامعة الدول العربية من توقيع اتفاقية األمن 

كامب ديفيد أما المبحث الثالث فتناول موقف جامعة الدول العربية من المشاريع 
 العربية لتسوية الصراع العربي اإلسراصيمي، تال ذلك الخاتمة وتوصيات الدراسة.
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 تمييد
 1967-1948موقف الجامعة العربية من قيام دولة إسرائيل والتفاوض معيا 
 -: 1949عام  أوال: الموقف العربي من قبول إسرائيل عضوًا في األمم المتحدة

بدأ مجمس األمن البحث في طمب ترشيح إسراصيل لعضوية األمم المتحدة      
يسمبر كانون األول ، بناء عمى طمب كانت قد تقدمت بو في د4/3/1949بتاريخ 
م والذي 1949وبعد أن أعمنت موافقتيا عمى بروتوكول لوزان في مايو  (1)م.1948

 (2) سرعان ما تنصمت من تنفيذه بمجرد قبول عضويتيا في األمم المتحدة.
وبالفعل كان لمتوقيع عمى البروتوكول أثر كبير لقبول إسراصيل عضوًا في األمم 

الذي لعبتو الدول المناصرة إلسراصيل في تضخيم خبر المتحدة، خاصة بعد الدور 
وحظيت  (3)موافقتيا عمى بروتوكول لوزان، لكسب المزيد من األصوات لصالحيا.

أعضاء امتنعوا عن  9معارضًا، و 12صوتًا مؤيدًا، مقابل  37إسراصيل بموافقة 
ة من ، واحتجاجا عمى ذلك انسحبت الوفود العربي273التصويت، وحمل القرار رقم 

 (4) الجمسات.
رفضت الدول العربية المناقشات التي دارت حول طمب إسراصيل الحصول عمى 

 -األعضاء في األمم المتحدة في ذلك الوقت )مصر (5)عضوية األمم المتحدة
اليمن(. لكن مندوب الواليات المتحدة قام  –السعودية  -لبنان  -العراق  -سوريا

                                                           

م ، مركز األبحاث الفمسطينية، بيروت 1965-1945( جبر، مروة: جامعة الدول العربية وقضية فمسطين 1( 
 .244م ص 1989،
 .1051، ص 250أوراق ووثاصق فمسطينية، وثيقة رقم ( ممف وثاصق فمسطين: مجموعة 2( 
( العمي، إبراىيم: عضوية فمسطين في األمم المتحدة ، تجمع العودة الفمسطيني، قسم األبحاث والدراسات دار 3( 

 .5ص  2012واجب ،
م ، 2011، الدار التقدمية، لبنان، 2م، ط1950-1800( أرسالن، شكيب: مدونة أحداث العالم العربي ووقاصعو 4( 

 .427ص
 .345( جبر، جامعة الدول العربية وقضية فمسطين ، ص 5( 
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الحجج العربية، مؤكدًا أحقية إسراصيل في  بالدفاع عن إسراصيل بشراسة، ورفض
  (1) العضوية.

استمرت جامعة الدول العربية ودوليا في رفض التعامل مع إسراصيل، بالرغم      
 من حصوليا عمى العضوية، وقامت الجامعة بمحاولة عزليا ومحاصرتيا.

 ثانيا: جيود الجامعة العربية في عزل إسرائيل ومنع التعامل معيا.
 جيود الجامعة العربية في عزل إسرائيل عمى المستوى العربي.  -1

استمرت الدول العربية في رفض وجود إسراصيل، أو التعامل معيا، بالرغم من 
محاوالت إسراصيل المتكررة الستمرار المفاوضات، وتطويرىا إلى توقيع معاىدات 

 (2) لمحصول عمى اعتراف عربي بيا. صمح بينيا وبين الدول العربية
وقد بدأت إسراصيل مع مصر؛ إلدراكيا أن توقيع مصر سيشجع الدول العربية 
األخرى مثمما حدث في التوقيع عمى ىدنة رودس. وقد تجدد أمميا بعد تصريح 

م، الذي جاء فيو: 1950فبراير 20وزير الدفاع المصري مصطفى نصرت بتاريخ 
سراصيل لمناقشة إم كانية استعادة مصر بأن لجنة التوفيق ستجمع وفدي مصر واا

لمنطقة النقب، وأضاف أنو إذا ما توصمنا إلى اتفاق فمن ذلك سيكون تقدمًا ميمًا 
نحو االستمرار في اتفاقيات الصمح، ولكن ىذه الجيود باءت بالفشل؛ بسبب عدم 

 .(3) إبداء إسراصيل أية رغبة أو استعداد لمتراجع عن احتالليا لمنقب
ت أخبار تجدد مفاوضاتيا مع إسراصيل في أكتوبر أما األردن فقد انتشر        
م، والتي تيدف إلى عقد صمح منفرد مع إسراصيل، وقد أثارت ىذه األخبار 1949

م بمغالق 1950ردة فعل ساخطة لدى الدول العربية، فيددت سوريا في مارس 
الحدود مع األردن حال استمرار المفاوضات، مما دفع بريطانيا بتقديم النصح لمممك 

                                                           

 . 2020 14/1( إسراصيل في األمم المتحدة. موقع انترنت، الموسوعة الفمسطينية تاريخ الدخول 1( 
م،معيد البحوث والدراسات العربية، القاىرة، 1956-1945( العقاد، صالح: قضية فمسطين المرحمة الحرجة 2( 

، المكتبة 1م،ط1974-1934؛ عبد اليادي، ميدي: المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية150م ص 1968
 .196م ، ص 1975العصرية، بيروت،

 .150( العقاد، قضية فمسطين المرحمة الحرجة، ص 3( 
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عبد هللا بتأجيل البحث في مسألة الصمح مع إسراصيل إلى ما بعد إجراء االنتخابات 
 (1)م.1950األردنية في أبريل 

سراصيل إلى  أدت ىذه االخبار المتتالية حول موضوع التفاوض بين الدول العربية واا
م، حيث قامت المجنة 1950مارس  27تحرك جامعة الدول العربية بتاريخ 

موضوع التفاوض مع إسراصيل بناء عمى دعوة رصيس وزراء لبنان السياسية ببحث 
رياض الصمح، وذلك بالتزامن مع األنباء المتداولة بشأن استصناف المفاوضات 
األردنية اإلسراصيمية، فأصدرت المجنة السياسية قرارًا يمنع التفاوض مع إسراصيل، أو 

م التدابير 1950/ 13/4وأقر مجمس الجامعة بتاريخ  (2)عقد صمح منفرد معيا.
 (3) واإلجراءات الرادعة ضد الدول المخالفة.

م 1950مايو 24كما رفضت جامعة الدول العربية البيان الثالثي الصادر بتاريخ   
عن الواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والذي دعت فيو أطراف الصراع 
العربي اإلسراصيمي إلى حل الخالفات بالطرق السممية، وعدم المجوء إلى التسمح؛ 

ا ستنظر في طمبات التسمح المقدمة من الدول لضمان االستقرار في المنطقة، وأني
. بينما قامت الجامعة (5)وقد القى ىذا القرار ترحيبًا من قبل إسراصيل (4)العربية.

بحثِّ الدول األعضاء فييا عمى استدعاء ممثمي وسفراء الدول الثالث، وتقديم 
توفيق احتجاج عمى ما جاء في البيان، وسحبت الدول العربية وفودىا من لجنة ال

 (6)الدولية.

                                                           

ماجستير، معيد البحوث م، رسالة 1964-1948( حنودة، حسام: القضية الفمسطينية في جامعة الدول العربية 1( 
 .151، ص  2002والدراسات العربية ،

 .153( حنودة، القضية الفمسطينية، ص 2( 
 .13/4/1950بتاريخ  6، الجمسة 12، الدورة العادية 314( قرار مجمس الجامعة رقم 3( 
 .184( وثاصق فمسطين: ماصتان وثمانون وثيقة مختارة، ص 4( 
 .445العربي ووقاصعو ،ص ( أرسالن، مدونة أحداث العالم5( 
 12/6/1950، بتاريخ 327( قرار مجمس جامعة الدول العربية رقم 6( 
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م أفشمت الجامعة العربية دعوة الجمعية العامة لامم المتحدة 1952وفي ديسمبر
لمدول العربية بالتفاوض مع إسراصيل، وذلك بجيود المجموعة العربية في األمم 

م قرار 1954ديسمبر  26المتحدة، كما رفضت المجنة السياسية لمجامعة بتاريخ 
م الذي دعا إلى عقد اجتماع بين 1954نوفمبر  4 مجمس األمن الصادر بتاريخ

 (1)ممثمي إسراصيل واألردن؛ لمناقشة أوضاع الحدود، وخطوط اليدنة بين الطرفين.
وقد أكد الممك حسين أنو ليس في إمكان دولة عربية واحدة أن تنفرد بمعالجتيا أو 

افضًا إيجاد تسوية ليا، بل يجب حميا ضمن نطاق التفاىم العربي المشترك، ر 
استدراج األردن لمدخول في محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع إسراصيل. وقد أثبتت 
المفاوضات السرية التي أشرف عمييا الوسيط الدولي رالف جونسون بانش 

(Bunche. Ralph J سراصيل في الفترة م خالف 1955 – 1949( بين األردن واا
 .(2)تصريحات الممك اآلنفة
انيا في الضغط عمى األمم المتحدة؛ الستصدار قرار يدعو استمرت إسراصيل وأعو 

سراصيل، اليدف منيا إبراز القضية  إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الدول العربية واا
سراصيل يمكن تسويتو بسيولة، ولكن  الفمسطينية وكأنيا خالف بين الدول العربية واا

 (3)ة.ىذه المحاوالت فشمت بفعل الجيود العربية والدول الصديق
 موقف الجامعة من مشروع بورقيبة 

رفضت الجامعة أية مبادرات أو مشاريع عربية تيدف إلى االنتقاص من حقوق 
م رفضت 1965ففي عام الشعب الفمسطيني، وتدعو لمتفاوض مع إسراصيل، 

الجامعة العربية مشروع الرصيس التونسي الحبيب بورقيبة الذي أعمنو خالل زيارتو 

                                                           

 .155( حنودة، القضية الفمسطينية ص 1(
م، مجمة التاريخية 1967-1964( عدوان، عصام محمد عمي: فمسطين في خطابات الممك حسين بن طالل 2(

 .17م، ص2015، نوفمبر 4الفمسطينية، العدد 
م،ص 1964د، خيري: التطورات األخيرة في القضية الفمسطينية، الدار القومية لمطباعة والنشر، القاىرة، ( حما3(

102. 
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م  الذي اقترح فيو أن حل القضية الفمسطينية 1965مارس  3في لمبالد العربية 
 (1)يمكن أن يتحقق من خالل التعايش العربي اإلسراصيمي.

م، 29/4/1965وتمثل الرد العربي في البيان الذي أصدره الزعماء العرب بتاريخ 
حيث أُعمن فيو الرفض ألية دعوة إلى االعتراف، أو المصالحة، أو التعايش مع 

يل التي اغتصبت جزءًا ميمًا من الوطن العربي، واعتبر أن دعوة بورقيبة تمثل إسراص
خروجًا عن االجماع العربي، ونقضًا لمخطط التي أجمع المموك العرب إليجاد حل 

 (2)لمقضية الفمسطينية، وبالتالي أدان مجمس الجامعة تصريحات بورقيبة .
ستنكر وزير خارجية مصر في كما رفض الفمسطينيون ىذه التصريحات بقوة، كما ا

خطابو أمام مجمس األمة المصري ىذه التصريحات، وقامت مصر بسحب سفيرىا 
 (3)من تونس.

ولم يقتصر الرفض العربي عمى الصعيد الرسمي، فقد ىاجمت الجماىير الغاضبة 
في مصر السفارة التونسية في القاىرة، وحاولوا إحراقيا، كما عمت بيروت، وسوريا، 

 (4)مظاىرات واسعة ىتفت ضد بورقيبة ومبادرتو.والعراق 
أما الموقف اإلسراصيمي، فقد عبرت عنو وزارة الخارجية اإلسراصيمية التي رحبت 
بالمشروع، وبدعوة التعايش التي تضمنيا المشروع، وقالت: " ىناك زعيم عربي ال 
يتحدث عن الحرب وعن تصفية إسراصيل، بل يدعو إلى السالم والتعايش السممي مع 

انب األخرى من المشروع ". أما الرصيس إسراصيل، لكنيا رفضت في الوقت نفسو الجو 
، فقد رحب بتصريحات بورقيبة باعتبارىا تصريحات تتحدث *اإلسراصيمي ليفي أشكول

                                                           

 .242( عبد اليادي، المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية، ص 1( 
 . 29/4/1965، بتاريخ 330( ممف وثاصق فمسطين، جامعة الدول العربية، وثيقة رقم 2( 
، 1965بي، أديب ، الموقف العربي من مشروع الرصيس التونسي الحبيب بورقيبة لحل القضية الفمسطينية ( الميي3( 

 .22، جامعة كركوك، العراق، ص 2013، 1، ع 20مجمة التربية والتعميم، المجمد 
 .24( المييبي، الموقف العربي، ص 4( 

 لمشبيبة وانضم ،1895عام  أوكرانيا في فمخك ييف مدينة في : ولد (Levi Eshkol)*( ليفي أشكول: ليفي أشكول 
 في المتطوعين أحد وكان المستوطنات، حراسة في وعمل ، 1913عام  فمسطين إلى وفد في روسيا، الصييونية

ىاتسعير في عدد من  ىابوعيل لحزب الممثمين أحد وكان األولى ، العالمية الحرب أثناء العبرية في الكتيبة
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عن المصالحة ألول مرة بين العرب والييود، ولكنو رفض التراجع عن أية إنجازات 
 (1)حققتيا إسراصيل سابقًا.

إلجراء أية مفاوضات أو يتضح لنا من خالل ما تقدم مدى الرفض العربي       
اتصاالت تؤدي إلى عقد صمح مع االحتالل اإلسراصيمي، وأن الجامعة العربية وقفت 
في وجو ىذه الفكرة من خالل إصدارىا العديد من القرارات التي تمنع أية 
مفاوضات، باإلضافة إلى تبنييا إجراءات عممية ضد الدول العربية التي تقوم 

دانت أية مبادرات سواء عربية أو دولية لمتفاوض والتعايش بمخالفة قراراتيا، كما أ
 مع إسراصيل. 

-م1967المبحــــث األول: موقــــف الجامعــــة العربيــــة مــــن مشــــاريع التســــوية الســــممية 
 .م1978

 م 1967/ 242المطمب األول: موقف جامعة الدول العربية من قرار مجمس األمن 
دعت جامعة الدول العربية لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، بعد تزايد االعتداءات       

اإلسراصيمية عمى كل من سوريا واألردن، ومع بدء العدوان أصدرت الجامعة بيانًا لمرأي 
العام، مؤكدة عمى ضرورة التصدي الجماعي لو، حيث إن ىذا العدو يتحدى األمم 

دولي، ودعا بيان الجامعة الشعوب العربية لممشاركة في ىذه المتحدة والرأي العام ال
الحرب التي وصفيا بالمقدسة لتحرير فمسطين، والثأر من العدو الصييوني وتصفيتو، 
كما جاء في البيان أنو قد "حانت المحظة لكل مواطن عربي ألن يشارك في حرب تحرير 

حفدتنا رىن وقفتنا ضد ىذا العدوان فمسطين" وأضاف البيان "إن حياتنا ومستقبل أبناصنا، و 

                                                                                                                                               

انضم إلى حزب الماباي عند تأسيسو، وبعد اإلعالن عن قيام ) إسراصيل( تسمم عددًا من  المؤتمرات الييودية،
؛  أفرايم ومناحيم تممي، كول ىآرتس،  1969أصبح رصيسًا لموزراء، توفي عام  1963المناصب الوزارية، وفي عام 

 .59م، ص 1973
 .264 ( عبد اليادي، المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية ، ص1(
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في لحظة انتظرناىا منذ عشرين عاما، وختم بيان الجامعة بالقول: "إن الحياة ترخص 
ن التضحية والفداء في معركة الحرية والمصير العربي ىو طريقنا  . (1)"اليوم، واا

م قيام إسراصيل بشن عدوانيا عمى كل من مصر وسوريا واألردن، 1967شيد عام 
نت من احتالل شبو جزيرة سيناء، وىضبة الجوالن السورية، والضفة الغربية، وتمك

 وتدخمت العديد من الطراف الدولية لوقف العدوان.
وقد صدرت العديد من القرارات الدولية التي تدعو إلى وقف إطالق النار، باعتبار أن 

ل العربية، حيث الطرفين مسؤوالن عن اندالع الحرب، األمر الذي كان مرفوضًا من الدو 
إن ىذه القرارات لم تتضمن أية إدانة واضحة إلسراصيل. وفي ظل ىذه األجواء أقر مجمس 

والذي ُيعد من أىم قرارات مجمس  242م قرار رقم 1967/ 22/11األمن الدولي بتاريخ 
 (2) األمن، حيث أصبح فيما بعد األساس ألية تسوية مستقبمية.

وقد تقدمت بريطانيا بيذا المشروع، حيث استند القرار إلى قرارات وقف إطالق   
، 234، 233النار الصادرة خالل اندالع الحرب، وىي القرارات التي تحمل  أرقام 

، وقد جاء ىذا القرار كحل وسط بعد فشل عدة مشاريع قرارات طرحت لمنقاش في 235
شترط مندوب بريطانيا لدى مجمس األمن مجمس األمن خالل الحرب وبعدىا، ىذا وقد ا

ومعد المشروع المورد كارادون لنجاح المشروع عدم إجراء أية تعديالت عمى  مشروع  
 (3)القرار؛ ألن أي تعديل حتى لو كان بسيطا سيؤدي إلى نسف المشروع من وجية نظره
سطة وقد تضمن القرار إعالن مجمس األمن رفضو لمبدأ االستيالء عمى األراضي بوا

                                                           

م، الوثاصق 5/6/1967( بيان األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى الشعب العربي عمى إثر بدء العدوان اإلسراصيمي بتاريخ 1( 
 .302،ص 218م، وثيقة رقم 1967الفمسطينية العربية عام 

المقدم إلى الجمعية  1968تموز  15إلى 1977تموز  16التقرير السنوي الصادر عن مجمس األمن الدولي في الفترة من  (2( 
 .  48العامة لامم المتحدة في دورتيا الثالثة والعشرين، ص 

 .773م، ص1985الكيالي، عبد الوىاب: موسوعة السياسية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، الجزء الرابع، بيروت،  (3(
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الحرب، والعمل عمى تحقيق سالم عادل، تستطيع كل دولة أن تعيش بأمن وسالم، وأن 
 .(1)تمتزم جميع الدول األعضاء بقبول ميثاق ىيصة األمم المتحدة

وأكد القرار عمى أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطمب إقامة سالم عادل وداصم في        
حاب القوات اإلسراصيمية من أراض الشرق األوسط، ويستوجب العمل عمى تطبيق انس

نياء جميع ادعاءات أو حاالت الحرب، واحترام واعتراف  احتمت في النزاع األخير، واا
بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقالليا السياسي، وحقيا في العيش 

 (2)بسالم ضمن حدود آمنة، ومعترف بيا، حرة من التيديد بالقوة أو استعماليا.
كما أكد المجمس الحاجة إلى ضمان حرية المالحة في الممرات الماصية الدولية          

في المنطقة، وتحقيق تسوية عادلة لقضية الالجصين، وضمان حرية االستقالل السياسي 
لكل دولة في المنطقة، عن طريق إجراءات من بينيا: إقامة مناطق مجردة من السالح،  

لامم المتحدة تعيين ممثل خاص يتوجو إلى الشرق األوسط، والطمب من األمين العام 
يجري اتصاالتو بالدول المعنية؛ لموصول إلى اتفاق، والمساعدة في تحقيق تسوية سممية 
ومقبولة وفقا ألحكام ىذا القرار، ويطمب من السكرتير العام أن يبما المجمس بمدى تقدم 

 (3)جيود المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن.
م، الذي 29/8/1967الحرب عقد في الخرطوم مؤتمر القمة العربي الرابع بتاريخ  إثر

ركَّز عمى إزالة آثار العدوان، والعمل عمى انسحاب القوات الصييونية من األراضي التي 
احتمتيا خالل عدوانيا، والتأكيد عمى مبدأ ال صمح، ال اعتراف، وال تفاوض، مع 

 .(4)الصياينة

                                                           
وضع القدس في قرارات األمم المتحدة: المجنة المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني لحقوقو غير القابمة لمتصرف، األمم  ( 1( 

 .483م،ص1997المتحدة نيويورك،
 .483وضع القدس في قرارات األمم المتحدة: ص (2( 
 .483وضع القدس في قرارات األمم المتحدة ، ص( 3( 
 ،  287( اليزايمة، القدس في الصراع العربي اإلسراصيمي، ص 4( 
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انسحبت منظمة التحرير الفمسطينية خالل الجمسة األخيرة المغمقة  وخالل قمة الخرطوم
 (1) بعد أن وجدت أن القرارات التي أقرت ال تتناسب مع الحدث.

الداعي لوقف اطالق النار، تباينت  242وبعد اصدار مجمس االمن لقرار        
فمسطينية، كما المواقف العربية حولو فقد رفضو الفمسطينيون باعتباره تصفية لمقضية ال

  (2)رفضتو كل من سوريا، والعراق، والجزاصر، في حين وافقت عميو األردن ومصر.
أعطى آرثر جولدبيرج  242ومن أجل تفتيت الموقف العربي، وكسب قبول األردن لقرار 

السفير األمريكي في األمم المتحدة تأكيدات لاردن بأن الواليات المتحدة سوف تعمل 
وقد وافق األردن عمى  (3) الغربية لاردن حال وافقت عمى القرار.عمى إعادة الضفة 

القرار مطالبًا "بمعادة النظر في شأن مدينة القدس التي تيم األردن بشكل خاص روحيًا 
 (4)واقتصاديًا"

وقد جاء الموقف الرافض ليذا القرار لعدة أسباب منيا: أن القرار يحمل عبارات مبيمة، 
سراصيل من أراض احتمت في النزاع األخير)دون الم التعريف( حيث دعا إلى انسحاب إ

وىذه النقطة تعني أنو بمقدور إسراصيل االنسحاب من بعض األراضي التي احتمت عام 
م  وتستثني األراضي التي تمثل أىمية كبيرة ليا مثل القدس، لذلك نجد إسراصيل قد 1967

( theالتعريف من النص اإلنجميزي) تمسكت بيذه الصيغة المبيمة التي تم فييا حذف الم
ليصبح االنسحاب من أراِض وليس كل األراضي،  باإلضافة إلى أن ىذه القرارات أعطت 
الشرعية إلسراصيل، باعتبارىا دولة ذات سيادة، ومن حقيا العيش بسالم، وفي مقابل ذلك 

مم المتحدة تناولت القضية الفمسطينية كقضية الجصين، فيما يعتبر تراجعًا عن موقف األ
من قرار التقسيم الذي تضمن أن يكون ىناك دولتان: دولة ييودية، ودولة عربية في 
فمسطين، حيث إن الفقرة التي جاءت في القرار تتحدث فقط عن حمول لقضية الالجصين، 

                                                           

 .180م، ص 1970م: مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت،1968( الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية 1( 
 .494. ص 2003صالح، محسن: فمسطين دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ،مركز اإلعالم العربي ، القاىرة  (2( 
 .62، ص2006حمة، محمد عمي: القدس الشريف حقاصق التاريخ وآفاق المستقبل، كتب عربية، (  3( 
 .54(  عدوان، فمسطين في خطابات الممك حسين بن طالل، ص 4( 
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وال تتحدث عن أية حقوق سياسية لمفمسطينيين، وقد أدى االختالف حول التعريف إلى 
  (1)بحوا يخوضون حرب األلف والالم.القول بأن العرب أص

وقد ظل الفمسطينيون يرفضون ىذا القرار، كما أن جامعة الدول العربية لم تحاول إثارة 
ىذا القرار في جمساتيا؛ لتحاشي الخالفات بين الدول العربية، وقد استطاعت الدول 

ن الجمعية م بناء عمى رغبة الفمسطينيين من استصدار قرار م1981العربية في ديسمبر
ال يؤمِّن مستقبل الشعب الفمسطيني وحقوقو الثابتة،  242العامة لامم المتحدة بأن القرار

وأكدت عمى حقو في العودة، وتقرير المصير، واالستقالل، وذلك بعد توقيع اتفاقية كامب 
سراصيل التي تجاوزت حقوق الشعب الفمسطيني.   (2)ديفيد بين مصر واا

ل ما تقدم أن جامعة الدول العربية تابعت باىتمام االعتداءات يتبين لنا من خال     
اإلسراصيمية، وأصدرت العديد من القرارات بيذا الشأن، وعندما اندلعت حرب حزيران 
يونيو، أطمقت الشعارات الكبيرة، واعتبرت الحرب فرصة الستعادة الحقوق العربية، وحثت 

اجية العدوان. وبعد انتياء الحرب بموافقة الدول العربية والشعوب العربية لمتوحد في مو 
لم يكن ليا موقف واضح، ولم تتمكن من فرض  242بعض الدول العربية عمى قرار 

رؤيتيا عمى الدول العربية عمى التوحد تجاه القرار، سواًء بقبول، أو رفض القرار، وجاءت 
السياسي، ولم تقم قرارات قمة الخرطوم لتؤكد عمى إزالة آثار العدوان، من خالل العمل 

 بمعداد خطة عربية عسكرية موحدة من أجل استعادة الحقوق العربية المشروعة.    
المطمب الثاني: موقف جامعة الدول العربية من حرب أكتوبر وقرار مجمس األمن 

 م1973عام  338
  -م: 1973أوال: الحرب العربية اإلسرائيمية الرابعة حرب أكتوبر

نتيجة الستمرار االعتداءات اإلسراصيمية عمى األراضي العربية المحتمة، ورفضيا االمتثال 
م، قام كل من 1967( عام 242لقرارات األمم المتحدة، خاصة قرار مجمس األمن )

                                                           

 . 494( صالح، دراسات منيجية، ص 1( 
 .495صالح، دراسات منيجية، ص  (2( 
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عمى القوات اإلسراصيمية التي كانت  مفاجئ الجيش المصري والجيش السوري بشن ىجوم
 م.1973أكتوبر  6بتاريخ متمركزة في سيناء والجوالن، 

وقد طاصرة مصرية وسورية بقصف المواقع العسكرية اإلسراصيمية،  300وبدأ اليجوم بقيام 
حقق الجيشان المصري والسوري من خالل عنصر المفاجأة إلسراصيل، إنجازات كبيرة في 
األيام األولى لمحرب، حيث تمكنت القوات المصرية اختراق خط بارليف المحصن، 

كمم شرقي قناة السويس، وتمكنت القوات السورية من اختراق  15ل مسافة والتوغ
 (1) الدفاعات اإلسراصيمية في الجوالن.

واستمر ىذا التفوق العسكري العربي حتى ليمة الخامس عشر من أكتوبر، حيث تمكن 
وفتح ثغرة الدفرسوار، واختراق  (2) الجيش اإلسراصيمي من اختراق الدفاعات المصرية

الضفة الغربية لقناة السويس، وفرض الحصار عمى الجيش الثالث الميداني، وتمكنت من 
كمم عن القاىرة، وقد كان ىذا التفوق اإلسراصيمي نتيجة  101الوصول إلى نقطة تبعد 

مداد إسراصيل باألسمحة المتطورة . وعمى الجبية السورية (3) لمجسر الجوي األمريكي، واا
ية من صد اليجوم السوري عن ىضبة الجوالن، وتمكنت من تمكنت القوات اإلسراصيم

، وأمام ىذا (4) كمم من دمشق 25التوغل في عمق األراضي السورية، ووصمت إلى 
الوضع وصمت إلى سوريا قوات عربية عراقية، وأردنية، وسعودية، وبدأت سوريا 

 338قم ، إال أن موافقة مصر عمى قرار مجمس األمن ر (5) االستعداد ليجوم مضاد
م فاجأ السوريين، ودفعيم لوقف الحرب، 22/10/1973الداعي إلى وقف القتال بتاريخ 

                                                           
 .  176صالح، دراسات منيجية ، ص (1( 
م، مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت 1988-م 1948االستراتيجية العسكرية لمحروب العربية اإلسراصيمية :الكيالني، ىيثم (2( 

 . 441م.، ص1991
الفي، عبد الحكيم: الدور األمريكي في الحروب العربية اإلسراصيمية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  (3( 

 .169، ص2011اإلسالمية،غزة،
 .  177صالح، فمسطين دراسة منيجية، ص (4( 
 . 135الفي، الدور األمريكي في الحروب العربية اإلسراصيمية ، ص (5( 
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يوما، توقفت بتوقيع اتفاقية فصل القوات بين سوريا  83لتبدأ حرب استنزاف لمدة 
سراصيل  .      (1) واا
عمى إثر حرب أكتوبر، تدخمت الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي لوقف الحرب      
رًا؛ لمحيمولة دون استمراريتيا، وبناء عمى ذلك تدخمت بقوة من أجل إصدار قرار مبك

سراصيل 1973/ 10/ 22بتاريخ  338مجمس األمن رقم  م لوقف القتال بين العرب واا
 (2) م.1967لعام  242وتطبيق قرار 

ونص القرار عمى دعوة جميع األطراف المشتركة في القتال الداصر لوقف إطالق    
ساعة من لحظة اتخاذ  12وانياء جميع األعمال العسكرية فورًا في مدة ال تتجاوز  النار،

القرار، وفي المواقع التي تحتميا اآلن، ويدعو جميع األطراف المعنية البدء الفوري بعد 
م، والبدء بمفاوضات بين 1967عام  242وقف إطالق النار بتنفيذ قرار مجمس األمن 

األمم المتحدة؛ بيدف إقامة سالم عادل وداصم في الشرق  األطراف المعنية تحت إشراف
.وقد وافقت عمى القرار في حينو كل من مصر، وسوريا، واألردن، ورفضتو (3)األوسط

 (4)منظمة التحرير الفمسطينية، حيث أعمنت استمرارىا في الكفاح المسمح.
 .1973ثانيا: موقف جامعة الدول العربية من مؤتمر جنيف عام 

رت الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي بالضغط لمبدء في عقد مؤتمر جنيف استم   
لالتفاق عمى وقف إطالق النار، وقد عقدت الجمسة األولى لمؤتمر جنيف بتاريخ 

سراصيل، ورفضت سوريا المشاركة، وقد 21/12/1973 م، بمشاركة مصر، واألردن، واا
تباك عمى جبيات القتال، ولم يتم أفرز المؤتمر تشكيل لجنة عسكرية ميمتيا فك االش

مناقشة موضوعات أخرى بشأن القضية الفمسطينية وقضية القدس، وتم استثناء 
الفمسطينيين من حضور المؤتمر، وقد أدى استثناء منظمة التحرير الفمسطينية من مؤتمر 

                                                           

 .  177صالح، فمسطين دراسة منيجية، ص (1 (
، 2وت، طىويدي، امين: الصراع العربي اإلسراصيمي بين الرادع التقميدي والرادع النووي، مركز دراسات الوحدة العربية، بير  (2( 

 .26م، ص 1987
 .493القدس في قرارات األمم المتحدة: ص (3( 
 .451( صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص4( 
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جنيف إلى قيام جامعة الدول العربية التأكيد عمى أن منظمة التحرير الفمسطينية ىي 
لممثل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني، وذلك في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في ا

م قبل أيام من انعقاد أولى جمسات مؤتمر جنيف، إال أن 28/11/1973الجزاصر بتاريخ 
  (1)األردن رفض االعتراف بالقرار.

الشعب م أقر المؤتمر حق 1974وفي مؤتمر القمة التالي الذي عقد في الرباط عام 
الوطنية، واالعتراف بمنظمة التحرير الفمسطينية الممثل  الفمسطيني في إقامة سمطتو

 .(2) الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني، ودعميا عمى الصعيدين القومي والدولي
وأدى استمرار الضغط األمريكي في ىذا المجال إلى توقيع اتفاقية فك االرتباط عمى 

م كما تم التوقيع عمى اتفاق 1974يناير/ كانون الثاني  18الجبية المصرية بتاريخ 
 (3)م 1974أيار/ مايو  31مماثل مع سوريا بتاريخ 

م تم توقيع اتفاق فض االشتباك الثاني بين القوات 1975وفي الرابع من أيمول/ سبتمبر 
المصرية واإلسراصيمية التي اعتبرت امتدادا الجتماعات مؤتمر جنيف، وعمى أساس 

، فيما يعتبر الطرفان ىذه االتفاقية خطوة ميمة نحو تحقيق 338و 242االعتراف بقراري 
سالم عادل وداصم، وسيواصل األطراف بذل الجيود؛ لمتوصل عن طريق التفاوض إلى 

، وعدم استخدام القوة في حل 338اتفاق سالم نياصي في مؤتمر جنيف وفقا لمقرار 
 . (4) الخالفات

                                                           

، 1مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ط م،1973م الوثاصق العربية الفمسطينية 1973( بيان مؤتمر قمة الجزاصر عام 1(
 . 480، ص 489رقم  وثيقة م،1974

م 29/10/1974مؤتمر القمة العربي السابع بشأن إقامة السمطة الوطنية الفمسطينية ، وحق تمثيل الفمسطينيين بتاريخ ( قرارات 2(
 .420، ص368. وثيقة رقم 1976، 1: مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت،ط1974الوثاصق الفمسطينية العربية عام 

، 12: وثيقة رقم 1974م، الوثاصق العربية عام 1974/ 1/ 18يمية بتاريخ ( اتفاقيو فصل القوات عمى الجبية المصرية اإلسراص3(
 . 329ص  154م، وثيقة رقم 1974؛ اتفاقية الفصل بين القوات السورية واإلسراصيمي الوثاصق العربية عام 24ص 

م ، 1975طينية العربية لعام ( االتفاقية الثانية لمفصل بين القوات المصرية والقوات اإلسراصيمية في سيناء، الوثاصق الفمس4(
؛ ديان يعترف، إعداد ومراجعة إبراىيم، 375، ص  319وثيقة رقم .1977، 1مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت،ط

 .336، ص 1977شوقي، عزمي، عزيز، مؤسسة دار التعاون، مركز الدراسات الصحفية، القاىرة، 
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تقدم اختالف الموقف العربي من مؤتمر جنيف، وأن جامعة الدول يتضح من خالل ما 
العربية رفضت ىذا المؤتمر؛ كونو يستثني منظمة التحرير الفمسطينية، إال أنيا لم تتخذ 
موقفًا من الدول العربية المشاركة في المؤتمر، ولم تضغط عمى ىذه الدول لعدم 

 المشاركة.
 -: توقيع اتفاقية كامب ديفيدالمبحث الثاني: زيارة السادات لمقدس 

 -المطمب األول: زيارة السادات إلسرائيل وخطابو أمام الكنيست: 
سراصيل 1975كانت اتفاقية سيناء عام    م مقدمة إلجراء مفاوضات بين مصر واا

من خمف الكواليس، وبدأت ىذه المقاءات بشكل سري عن طريق عقد لقاء بين موشي 
سن التيامي مبعوث السادات، وتم المقاء في الرباط في ديان وزير خارجية إسراصيل، وح

م، وخالل المقاء أخبر التيامي ديان أن السادات 1977/ سبتمبر 16المغرب بتاريخ 
مستعد لالجتماع سرًا مع بيجن، شرط أن تتعيد الحكومة اإلسراصيمية بأن تعيد سيناء إلى 

قد لقاء آخر بين التيامي مصر، وقام ديان بنقل الطمب المصري إلى إسراصيل، كما ع
وديان في منتصف أكتوبر، وقرر السادات بعد ىذا االجتماع أن يكون المقاء بينو وبين 

 .(1)بيجين بشكل عمني وبزيارة القدس
م أعمن السادات بشكل عمني ومفاجئ أمام مجمس 1977نوفمبر 9وفي تاريخ        

حثًا عن السالم، وأطمق السادات الشعب المصري أنو عمى استعداد لمذىاب إلى إسراصيل ب
ىذه المبادرة أمام مجمس الشعب المصري، وبحضور ياسر عرفات رصيس منظمة التحرير 

 (2) يصدق أن ىذه الزيارة ستحدث بسرعة. الفمسطينية، ولم يكن أحد
م بعد تمقي دعوة من 20/11/1977وقد قام السادات بالفعل بزيارة إسراصيل بتاريخ       

رصيس الوزراء اإلسراصيمي مناحيم بيجين، وقد ألقى السادات خطابًا أمام الكنيست 

                                                           

م، دار الوسيمة، القاىرة، 1993-1918يونية مصطفى، امين: االتصاالت السرية العربية الصي( 1( 
 .108م.ص1994

م، الوثاصق الفمسطينية 9/11/1977( خطاب السادات أمام مجمس الشعب المصري حول اإلعداد لعقد مؤتمر جنيف بتاريخ 2( 
 .394، ص  336وثيقة رقم  ،1978، 1مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، طم: 1977العربية لعام 
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اإلسراصيمي، تحدث فيو عن أسس السالم، وضرورة االنسحاب اإلسراصيمي من األراضي 
 .(1) قدس الشريفالعربية المحتمة بما فييا ال

  -أوال: القدس في خطاب السادات أمام الكنيست: 
تناول السادات في خطابو أمام الكنيست قضية القدس بالقول: " إن ىناك     

ونحن نصر عمى  أرضًا عربية تحتميا إسراصيل وال تزال بالقوة العسكرية المسمحة،
نو ل يس من المقبول أن يفكر أحد في االنسحاب الكامل منيا، باعتبارىا مدينة السالم، واا

نما يجب أن تكون مدينة حرة  الوضع الخاص لمدينة القدس في إطار الضم والتوسع، واا
عن ىؤالء الذين  ال تنفصلمفتوحة لكل المؤمنين، وأىم من ىذا فمن المدينة يجب أن 

  (2)سكنوىا لعدة قرون".
والحقوق العربية فمن  وبالرغم من حديث السادات المطّول أمام الكنيست عن القدس

دعوتو وحديثو لم يمق أي استعداد إسراصيمي لتحقيق طمبو، وعمى الجانب اآلخر تجاىل 
مناحيم بيجن في خطابو الحقوق العربية، ولم يتطرق إلى موضوع القدس والشعب 

 .  (3) الفمسطيني بتاتا
سرائيل   -م: 1978ثانيا: توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وا 

بعد زيارة السادات إلسراصيل بدأت الواليات المتحدة األمريكية اإلعداد لمؤتمر قمة         
م وقد تم تمبية الدعوة من 1978سبتمبر  17 -5كامب ديفيد، وتم تحديد موعد لو بتاريخ 

مشروعات: مشروع  ثالثكال الطرفين المصري واإلسراصيمي، وقدمت خالل المفاوضات 
يمي، ومشروع أمريكي، وقد كان ىناك خالفات حوليا؛ بسبب مصري، ومشروع إسراص

التعنت الصييوني، خاصة في موضوع القدس، وتمثيل الفمسطينيين، والمستوطنات، 
سبتمبر  15. مما دفع الرصيس السادات التخاذ قرار مفاجئ بتاريخ 242وتفسير قرار 

س األمريكي كارتر، بوقف المباحثات، ومغادرة كامب ديفيد، مما أدى إلى تدخل الرصي

                                                           

 .108، صاالتصاالت السرية العربية الصييونية ، ( مصطفى1( 
 .14(  مالحظات حول القدس في الخطاب العربي، ص 2( 
 .108صاالتصاالت السرية العربية الصييونية، (  مصطفى، 3( 
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والتي أفمحت جيوده في استصناف المفاوضات، ونجحت الواليات المتحدة في التوصل إلى 
صيغة توفيقية بين الطرفين بأن يتم الفصل بين االتفاقية المصرية، واتفاقية الحكم الذاتي 

 . (1)التي كانت متعثرة جدًا، وتأجيل البحث فييا
تمثمت في إطارين: إطار السالم  1978سبتمبر  17يخ وتم التوقيع عمى االتفاقية بتار  

سراصيل، ويعتبر اإلطاران  طار اتفاق لمعاىدة سالم بين مصر واا في الشرق األوسط، واا
أساسا لممفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سالم مع مصر، واتفاقية سالم مع 

خمت ىذه االتفاقية الفمسطينيين بشأن الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد د
 (.2)م1979آذار مارس  26حيز التنفيذ بتاريخ 

ونص االتفاق عمى أن القاعدة التي تستند إلييا التسوية السممية لمصراع العربي   
بكل أجزاصو، وأشارت االتفاقية عمى االنسحاب اإلسراصيمي من  242اإلسراصيمي ىي قرار 

قامة مناطق منزوعة السالح، ومناطق ذات تسمح محدود، ومحطات انذار  سيناء، واا
مبكر، مع تواجد قوات دولية، كما نصت عمى أن ىذه االتفاقية تشكل أساسًا لمسالم ليس 
سراصيل فقط، بل تمتد لتشمل الدول العربية المجاورة الذين يرغبون في  مع مصر واا

  (.3)التوصل التفاق سالم مماثل
في الضفة الغربية وقطاع غزة،  واقترح االتفاق إقامة حكم ذاتي لمفمسطينيين  

ويجب أن يكون ىناك ترتيبات انتقالية لذلك لمدة ال تزيد عن خمس سنوات، وانسحاب 
إسراصيل منيا بمجرد انتخاب سمطة الحكم الذاتي من قبل السكان، وتتفق كل من مصر، 

سراصيل عمى تحديد مسؤوليات الحكم الذاتي، ويجب أن يعترف الحل الناتج  عن األردن، واا
 (.4) المفاوضات بالحقوق المشروعة لمشعب الفمسطيني ومطالبو العادلة.

                                                           

 .  60، ص 2007، القاىرة، 3، العدد 8( العطار، حسين: القضية الفمسطينية في اتفاقية كامب ديفيد، مجمة النيضة، المجمد 1( 
 .456؛ صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص 61( العطار، القضية الفمسطينية ، ص2( 
ية الصمح المنفرد حتى اآلن، مجمة األرض، مؤسسة ( عبد الكريم، إبراىيم: العالقات اإلسراصيمية الساداتية من توقيع اتفاق3( 

 .10م، دمشق، ص 22،1981األرض لمدراسات الفمسطينية، السنة الثامنة، العدد
 .10( عبد الكريم، العالقات اإلسراصيمية الساداتية ، ص 4( 
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، وقد حدد االتفاق األسموب الذي سوف يشارك فيو الفمسطينيون في تقرير مستقبميم   

سراصيل، واألردن، وممثمي السكان في الضفة  وأن يتم عن طريق مفاوضات بين مصر، واا
وغزة، وعرض اتفاقيم لمتصويت من جانب الممثمين المنتخبين من سكان الضفة الغربية 

 (1)وغزة، فيما يميد ذلك لعقد اتفاقيات مشابية مع بقية األطراف 
 ثالثا: القدس في اتفاقية كامب ديفيد

من محاوالت السادات الحصول عمى تنازالت بشأن القدس فمنو لم يتمكن بالرغم   
من ذلك إال من خالل بعض اإلشارات الضمنية، والتي اعتبرت أن البحث عن السالم 

 242في الشرق األوسط وتحقيق السالم بين العرب إسراصيل يجب أن يستند إلى قرار 
نو سيتم إرفاق القرار رقم  بوثيقة كامب ديفيد. ومن  338ار رقم وقر  242بكل أجزاصو، واا

 تشمل القدس، باعتبارىا جزءا من األراضي 242ىذا المنطمق فمن اإلشارة إلى قرار 
م، ولكن الوثاصق لم يرد فييا ذكر موضوع القدس 1967التي احتمتيا إسراصيل عام  العربية
ترفض بحثيا  . وىذا يؤكد صعوبة المفاوضات بشأن القدس التي كانت إسراصيل(2)مطمقًا 

مطمقًا، لذلك نجد أن الوثاصق جاءت خالية تمامًا من ذكر القدس، وعدم تمكن مصر من 
 .(3) إدراجيا ضمن االتفاقيات الموقعة

ولتعويض خمو االتفاقية من عدم وجود بند واضح عن القدس، تم تناول موضوع    
يجن، فقد قام السادات القدس في الرساصل المتبادلة بين السادات وكارتر، وبين كارتر وب

م  جاء  فييا: " أكتب إليكم 1978/ 9/ 17بمرسال رسالة إلى الرصيس كارتر بتاريخ 
ألعيد تأكيد موقف جميورية مصر العربية بشأن القدس التي تعد جزءا ال يتجزأ من 
الضفة الغربية، ويجب أن تكون تحت السيادة العربية، وأن من حق السكان الفمسطينيين 

                                                           

م، مؤسسة الدراسات 1978لعام  م، الوثاصق الفمسطينية العربية17/9/1978( نص الوثيقة األولى التفاق كامب ديفيد بتاريخ 1( 
؛ انظر: وثيقة كامب ديفيد األولى والثانية، الوثاصق العربية لعام 415ص  294. وثيقة رقم 1980، 1الفمسطينية، بيروت،ط

 . 550-548، ص 282،283داصرة الدراسات السياسية واإلدارة العامة. بيروت د. ت، وثيقة رقم  -األمريكية،  م الجامعة1978
ر، صالح الدين: القدس في مشاريع التسوية لمصراع العربي اإلسراصيمي والقضية الفمسطينية ، بحث مقدم إلى الندوة (عام2( 

 .  255، ص 1998العالمية حول القدس، االتحاد البرلماني العربي، الرباط ،
 .68(  العطار، القضية الفمسطينية في اتفاقية كامب ديفيد، ص 3( 
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ممارسة حقوقيم المشروعة باعتبارىم جزءا ال يتجزأ من الشعب الفمسطيني في  في القدس
و  242الضفة الغربية، وأن القرارات الصادرة من مجمس األمن، وبوجو خاص  قرار 

يجب أن تطبق بشأن القدس، وتعتبر كافة اإلجراءات التي اتخذتيا إسراصيل لتغيير  338
بطال آثارىا، و يجب أن تتوافر لكل وضع المدينة الغية، ويجب العمل عمى إ بطاليا واا

الشعوب حرية الوصول إلى القدس، وممارسة الشعاصر الدينية، وحق زيارة األماكن 
نو ال ينبغي تقسيم الوظاصف في المدينة، و يمكن إقامة  المقدسة فييا دون استثناء أحد، واا

سراصيل لتحقيق اإلشراف عمى األما  (1)كن العامة ."مجمس بمدي مشترك من العرب واا
ولكن الرد اإلسراصيمي في ىذا الشأن كان سمبيًا كما جاء في رسالة بيجن إلى         

كارتر التي أرسميا بدوره إلى السادات بشأن القدس، حيث أشار إلى أن الكنيست 
يخول الحكومة اإلسراصيمية عن  1967يونيو  28اإلسراصيمي كان قد أصدر قانونًا في 

دره ممارسة سمطات التشريع، والقضاء، واإلدارة عمى أي جزء من طريق مرسوم تص
فمسطين( كما ورد في المرسوم، وعمى أساس ىذا  -أرض إسراصيل الكبرى )أرض إسراصيل 

م ينص عمى أن 1967القانون أصدرت الحكومة اإلسراصيمية مرسومًا في تموز يوليو 
 (2)لة إسراصيل. القدس مدينة واحدة غير قابمة لمتقسيم، وىي عاصمة دو 

كارتر ألن يؤكد  دفع الرصيسىذا الرد اإلسراصيمي المتعنت والمتصمب تجاه القدس، 
لمسادات بأن موقف الواليات المتحدة األمريكية من القدس يبقى كما أعمن عنو السفير 

م، وأكده السفير 1967تموز  14جولد بيرج أمام الجمعية العامة لامم المتحدة بتاريخ 
م والذي ال يعترف بضم القدس العربية  1969يوليو  1أمام مجمس األمن بتاريخ  يوست

 .("3)إلسراصيل 
عمى ىذه  -مدير الداصرة القانونية في وزارة الخارجية المصرية -وقد اعترض نبيل العربي

الرساصل، وأخبر السادات أن ىذه الرساصل ليس ليا أي قيمة قانونية، فجاء رد السادات 

                                                           

 .419،ص297م، وثيقة رقم 1978المتبادلة بين السادات وكارتر، الوثاصق الفمسطينية العربية (  انظر الرساصل 1( 
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بقولو: " إنكم في وزارة الخارجية تظنون أنكم تفيمون في السياسة، ولكنكم ال  عميو فظاً 
تفيمون شيصا عمى اإلطالق، ولكن لن أعير كالمكم أو مذكرتكم أي التفات بعد ذلك، أنا 

 .(1)رجل أعمل وفق استراتيجية عميا ال تستطيعون فيميا أو إدراكيا"
سراصيل، حيث نخمص مما سبق إلى أن مدينة القدس كانت مثا  ر نقاش بين مصر واا

اإلجراءات اإلسراصيمية  اعتبرت مصر أن القدس يجب أن تبقى عربية، والمطالبة بمبطال
من خالل رسالة بيجين التي أكد فييا  ظير بشدة، كما ذلك فييا، إال أن إسراصيل رفضت

المتحدة سريان قانون القدس والضم عمى القدس الشرقية، وال تراجع عنو، وأن الواليات 
كوسيط لم تستطع فرض رؤيتيا في ىذا الشأن، مما دفع الرصيس كارتر لمتأكيد عمى أن 

 ىذه اإلجراءات. ترفض موقف الواليات المتحدة مختمف عن موقف إسراصيل، حيث إنيا
المطمب الثاني: موقف الجامعة العربية من زيارة السادات لمقدس وتوقيع اتفاقية كامب 

  -ديفيد: 
 -موقف جامعة الدول العربية من زيارة السادات لمقدس: أوال: 

م وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد 1977نوفمبر عام  9أثارت زيارة السادات لمقدس         
رد فعل كبيرة ومتباينة، فصدرت بيانات عربية، وفمسطينية، وشعبية، ونقابية، تدين 

عربية، ففي مصر استقال وزير الزيارة، وعمت التظاىرات الشعبية العديد من الدول ال
م احتجاجا عمى 17/11/1977خارجية مصر إسماعيل فيمي من منصبو بتاريخ 

 .  ( 2)الزيارة
أما في دول الخميج، فقد كان ىناك تباين في المواقف، فقد رفضت السعودية الزيارة، 
وقيام السادات بالتفرد في قراره، وقال الممك خالد: " إنو سيتوجو إلى الكعبة لوقفة يوم 
عرفة وسيدعو هللا أن تسقط طاصرة السادات قبل أن تتم رحمتو إلى القدس" وفي المقابل أيد 

خ خميفة زيارة السادات، وأبدى إعجابو بيذه الخطوة، كما أيدت سمطنة حاكم قطر الشي
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. وفي المقابل أعمنت المغرب والسودان تأييدىا لزيارة السادات، وقام كل (1)ُعمان الزيارة 
من الممك الحسن ممك المغرب والرصيس السوداني جعفر النميري بمرسال رساصل تأييد إلى 

 .(2)الرصيس السادات بعد الزيارة
ودعت ليبيا عمى إثر زيارة السادات إلى عقد مؤتمر قمة عربية؛ لدراسة اآلثار        

المترتبة عمى زيارة السادات إلى إسراصيل، وعقدت القمة بحضور كل من الجزاصر، 
ديسمبر  5-2وسوريا، وليبيا، والعراق، واليمن، ومنظمة التحرير الفمسطينية بتاريخ 

ع أكد الرؤساء إدانة زيارة الرصيس السادات إلسراصيل، م، وفي نياية االجتما1977
 (3) باعتبارىا تشكل خيانة عظمى لتضحيات ونضاالت ومبادئ األمة العربية.

وقرر المؤتمر العمل عمى إسقاط نتاصج زيارة السادات، وتجميد العالقات السياسية      
ودوليًا، وتطبيق قوانين والدبموماسية مع الحكومة المصرية، وقف التعامل معيا عربيًا 

وأحكام قرارات المقاطعة العربية عمى األفراد، والشركات، والمؤسسات المصرية التي 
تتعامل مع العدو الصييوني، وعدم المشاركة في اجتماعات الجامعة العربية التي تعقد 
في مصر، كما قرر المؤتمر إجراء اتصاالت مع دول الجامعة العربية لدراسة موضوع 

ا، والمنظمات التابعة ليا، وسجل المؤتمر بارتياح المواقف الدولية األولية لمدول التي مقرى
أدانت الزيارة، ورفضتيا، كما دعا المؤتمر إلى مساندة سوريا، باعتبارىا دولة المواجية 

 .(4)الرصيسية،  كما وجو المؤتمر التحية لمشعب المصري وتضحياتو
 من توقيع اتفاقية كامب ديفيد. ثانيا: موقف جامعة الدول العربية 

دفع توقيع مصر التفاقية كامب ديفيد وخروجيا عن اإلجماع العربي إلى تشكيل الجبية 
القومية لمصمود والتصدي، خالل اجتماع القمة الذي عقد في دمشق، وحضرتو كل من 

                                                           

، عمان ، ص 2016م، دار زىران لمنشر،1989-1969أبو الخير، سيد عبد الكريم: سياسة الواليات المتحدة نحو ليبيا  (1( 
239. 

 .466، ص1977؛ الوثاصق الفمسطينية العربية لعام 240أبو الخير، سياسة الواليات المتحدة نحو ليبيا، ص  (2( 
 .241أبو الخير، سياسة الواليات المتحدة نحو ليبيا، ص  (3( 
 .536، ص440م، وثيقة رقم 1977بيان القمة في طرابمس حول زيارة السادات إلسراصيل الوثاصق الفمسطينية العربية لعام  (4( 
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فترة ما سوريا، والجزاصر، وليبيا، واليمن الديمقراطية، ومنظمة التحرير الفمسطينية في ال
 .(1)م1978سبتمبر  23 - 20بين 
دانتيا لالتفاقية، والتصميم عمى التصدي ليا،       وأعمنت الدول المجتمعة عن رفضيا واا

والعمل من أجل إسقاطيا، ومواصمة الكفاح بمختمف الوساصل ضد العدو الصييوني 
ق العربي واالمبريالية، واعتبار ىذه االتفاقيات غير شرعية وباطمة لتفريطيا بالح

والفمسطيني بشكل خاص، كما وضعت استراتيجية عمل تضمنت عدم االعتراف بيذه 
االتفاقية، ورفض كل ما يترتب عمييا، ودعت إلى دعم منظمة التحرير الفمسطينية 
باعتبارىا الممثل الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطيني، وحشد  طاقات األمة العربية، 

مكافحة العدو الصييوني ونتاصج االتفاقية، وتنبيو وتحقيق التضامن العربي عمى أسس 
الرأي العام العالمي بخطورة اتفاقية كامب ديفيد عمى األمن والسالم في المنطقة والعالم، 
دانة سياسية الواليات  وقطع العالقات الدبموماسية والسياسية مع النظام المصري، واا

أوسع تأييد عالمي لمنضال العادل  المتحدة المنحازة إلسراصيل، والعمل عمى الحصول عمى
 .(2)لمشعب الفمسطيني

وعمى الصعيد الفمسطيني رفضت منظمة التحرير الفمسطينية وحركات المقاومة 
الفمسطينية اتفاقيتي كامب ديفيد، فقد جاء في بيان المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

د تمثل استسالمًا كاماًل م أن اتفاقية كامب ديفي18/9/1978الفمسطينية الصادر بتاريخ 
من جانب السادات لمشروع مناحيم بيجن، وتفريطًا بحقوق الشعب الفمسطيني، والقدس، 
والجوالن، وسيناء، كما أكد البيان تصميم منظمة التحرير الفمسطينية عمى مجابية ىذه 
حباطيا، كما أعمنت رفضيا الكامل لنتاصج وتوصيات كامب ديفيد، ودعت  المؤامرة واا

م يوم غضب، تعبيرًا عن رفضو لمخنوع، 20/9/1978عب الفمسطيني إلى إعالن يوم الش
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واالستسالم، والتفافو حول ثورتو، وذلك من خالل تنظيم مسيرات شعبية ضد المؤامرات، 
   (.1)ودعاتيا، والقوى المتواطصة معيا

"أن ما  -في خطابو أمام القمة العربية لجبية الصمود والتصدي -واعتبر ياسر عرفات
قام بو السادات ىو اعتداء عمى األراضي العربية، والوطن العربي، والكرامة العربية، 
وعمى الوجود العربي، والمستقبل العربي، وعمى كل القيم والمقدسات، وأضاف: آسف أن 
أقول لكم إن القدس، وفمسطين، والحقوق الوطنية لمشعب الفمسطيني قد بيعت بحفنة من 

طوة لم يجرؤ عمييا أي حاكم عربي من قبل، وأن السادات لن رمال سيناء، في خ
يستطيع إلزام األمة العربية عمى قبول الذل، والخيانة، والركوع، واالستسالم بما فعمو في 

 (.2)كامب ديفيد".

أما موقف األردن من توقيع اتفاقية كامب ديفيد فقد أعمن مجمس الوزراء األردني، أن 
ىذه المفاوضات من اإلشارات التي وردت لاردن ضمن وثاصق  األردن لن يكون طرفًا في

كامب ديفيد ال يترتب عميو أية التزامات قانونية أو معنوية خاصة في مواضيع لن تشارك 
في مناقشتيا، وصياغتيا، والموافقة عمييا، وأن األردن مع أي حل عادل وشامل لجوانب 

د إضعافًا لمموقف العربي، ولفرص القضية برمتيا، وأن انفراد طرف في ىذا الحل يع
ن أي حل يجب أن يشمل مدينة القدس  الوصول إلى الحل العادل والشامل المنشود، واا

م، فيما اعتبرت أن الشعب الفمسطيني 1967العربية و األراضي التي تم احتالليا عام 
 .(3) ىو الطرف األول واألصيل في أي تسوية نياصية لمقضية الفمسطينية والقدس
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 .424ص  301
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  -أوال: قرارات جامعة الدول العربية بشأن اتفاقية كامب ديفيد:
جاء رد فعل جامعة الدول العربية عمى اتفاقية كامب ديفيد خالل انعقاد مؤتمر القمة 

م بدعوة من الرصيس العراقي 11/1978/ 5 -2العربي التاسع في بغداد في الفترة من 
شات مطولة، كما تطرق الزعماء أحمد حسن البكر، وحظي اتفاق كامب ديفيد بمناق

العرب في خطبيم إلى مخاطر ىذه االتفاقية، وأسباب رفضيا، ففي كممة الرصيس العراقي 
نيا بعيدة كل  أمام المؤتمر أكد أن توقيع االتفاقية يعد خروجًا عن اإلجماع العربي، واا

ر والرباط البعد عن األسس العامة التي حددىا اإلجماع العربي في مؤتمري قمة  الجزاص
نيا فرطت في الحقوق التاريخية لامة العربية، وأوجدت ثغرة في 1974، 1973 ، واا

 . (1)جدارىا ال تخدم إال العدو وحمفاءه
وبعث الرصيس العراقي برسالة لمرصيس السادات ناشده فييا بالتراجع عن اتفاقية كامب 

اتفاقية كامب ديفيد بالقول: "  ، كما تطرق األمين العام لجامعة الدول العربية إلى(2)ديفيد 
إن السالم يجب أن يرتكز عمى حل شامل، يحقق لمشعب الفمسطيني آمالو في دولتو 
المستقمة عمى أرضو، ويتضمن انسحاب إسراصيل من كافة األراضي العربية المحتمة، وىذا 

 .(3)السالم لم توفره اتفاقية كامب ديفيد، وىي بعيدة عن ىذا اليدف
تمر القمة العربي بشأن كامب ديفيد، فقد اشتمل عمى عدة نقاط ميمة، حيث أما بيان مؤ  

أكدت عمى أن قضية فمسطين ىي قضية عربية مصيرية، وتمثل جوىر الصراع العربي 
الصييوني، وأن أبناء األمة  العربية  أقطارىا جميعًا معنيون بيا، وممزمون بالنضال من 

لمعنوية المطموبة في سبيميا، وعمى كل الدول أجميا، وتقديم كل التضحيات المادية وا
العربية تقديم كافة أشكال المساندة، والدعم، والتسييالت لنضال المقاومة الفمسطينية 
بشتى الوساصل، من خالل منظمة التحرير الفمسطينية، باعتبارىا الممثل الشرعي الوحيد 

                                                           

العربي التاسع، الوثاصق الفمسطينية خطاب الرصيس أحمد حسن البكر رصيس الجميورية العراقية في افتتاح مؤتمر القمة  (1( 
 .652، ص 430م ، وثيقة رقم 1978العربية 

( رسالة الرصيس أحمد حسن البكر إلى الرصيس السادات يناشده بالتخمي عن كامب ديفيد، الوثاصق العربية عام 2( 
 .702، ص  353: وثيقة رقم 1978

 .78( العطار، القضية الفمسطينية، ص3( 
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التحرير، واستعادة  لمشعب الفمسطيني داخل األراضي الفمسطينية وخارجيا، من أجل
 (1)الحقوق الوطنية لمشعب الفمسطيني.

وقد أكد المؤتمر عمى االلتزام بقرارات القمم العربية، وخاصة مؤتمري قمة الجزاصر 
بشأن التمثيل الفمسطيني،  ورفض اتفاقية كامب ديفيد، وعدم  1974م، والرباط 1973

اقتصادية، وقانونية، إلى جانب التعامل مع ما يترتب عمييا من نتاصج وآثار سياسية، و 
عدم جواز انفراد أي طرف من األطراف العربية بأي حل لمقضية الفمسطينية والقدس 
بوجو خاص، ولمصراع العربي اإلسراصيمي بوجو عام، كما دعا المؤتمر مصر لمتراجع عن 

حيد ىاتين االتفاقيتين، وعدم توقيع أية اتفاقية مع العدو الصييوني، والتأكيد عمى تو 
الجيود لمواجية المرحمة الجديدة، وحماية أىداف األمة العربية ومصالحيا، والقيام بنشاط 

 (2)واسع عمى المستوى الدولي لشرح الحقوق العادلة لمشعب الفمسطيني.
م  بالتراجع عن 1978ونظرا لعدم استجابة مصر لطمب مؤتمر القمة التاسع في بغداد 

 26ن خالل توقيع معاىدة الصمح مع إسراصيل بتاريخ اتفاقية كامب ديفيد، بل تمادت م
م، فقد اعتبر مجمس الجامعة العربية عمى مستوى وزراء الخارجية أن مصر 1979آذار 

بذلك اختارت أن تخرج عن الصف العربي، والتواطؤ مع الواليات المتحدة، وأن تقف مع 
صراع العربي العدو الصييوني في موقع واحد، وتصرفت بصورة منفردة بشؤون ال

اإلسراصيمي، وانتيكت حقوق األمة العربية، وعرضت مصيرىا ونضاليا لاخطار 
والتحديات، وتخمت عن واجبيا القومي في تحرير األراضي العربية المحتمة، وبخاصة 
القدس، كما فرطت في استعادة الحقوق الوطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني، بما في ذلك 

 (3) حق العودة.

                                                           

م، وثيقة رقم 1978م، الوثاصق العربية لعام  5/11/1978( البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي التاسع بتاريخ 1( 
 . 702، ص 354

، 1978، الوثاصق العربية لعام  5/11/1978(  بيان مؤتمر القمة العربي التاسع حول اتفاق كامب ديفيد بتاريخ 2( 
 .660، ص 439وثيقة رقم 

س جامعة الدول العربية الجتماعات وزراء الخارجية واالقتصاد والمال العربي، وثاصق ويوميات ( قرارات مجم3( 
 .355، ص 275م، وثيقة رقم 1980م، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1979الوحدة العربية لعام 
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مؤتمر سحب سفراء الدول العربية من مصر فورًا، والتوصية بقطع العالقات وقرر ال
السياسية والدبموماسية مع الحكومة المصرية، عمى أن تتخذ الحكومات العربية اإلجراءات 
الالزمة لتطبيق ىذه التوصية خالل مدة أقصاىا شير، واعتبار تعميق عضوية مصر في 

يخ توقيع الحكومة المصرية عمى معاىدة الصمح مع جامعة الدول العربية نافذًا من تار 
الكيان الصييوني، ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس، وألمانتيا العامة، والمجالس 
الوزارية المتخصصة، والمجان الفنية الداصمة، وتشكيل لجنة من سوريا، وتونس، والكويت، 

العامة؛ بيدف تنفيذ أحكام ىذا  والسعودية، والجزاصر، باإلضافة إلى ممثمين عن األمانة
 .(1)القرار، والسعي لدى الدول األعضاء من أجل تنفيذ قراراتو

واحتجت مصر، وأعمنت رفضيا لجميع القرارات الصادرة بحقيا لعدم مشروعيتيا، لكن 
جامعة الدول العربية تجاىمت احتجاج مصر، وقامت بالتحرك الجدي من أجل تعميق 

اإلقميمية، فعمى صعيد منظمة المؤتمر اإلسالمي اتخذ عضوية مصر في المنظمات 
الذي عقد في فاس قرارًا بتعميق عضوية مصر  -مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية

  (.2)في منظمة المؤتمر اإلسالمي
أما عمى صعيد منظمة الوحدة االفريقية، فقد تقدمت كل من ليبيا، والجزاصر، بمشروع قرار 

ألولى تنص عمى إدانة اتفاقيات كامب ديفيد؛ لتجاىميا حقوق الشعب يتكون من فقرتين: ا
 (3) الفمسطيني، والفقرة الثانية تعميق عضوية مصر في منظمة الوحدة االفريقية.

 -وأثارت قرارات مؤتمر وزراء الخارجية العرب، ومؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية
ما بين مؤيد ومعارض، فقد صدر ردود فعل متباينة  -الخاصة بتعميق عضوية مصر

                                                           

 .355، ص 1979وثاصق ويوميات الوحدة العربية لعام  (1( 
جمنار النمس: القضية الفمسطينية في المؤتمرات  .309، ص 92، وثيقة رقم 1979عربية لعام ( وثاصق ويوميات الوحدة ال2( 

 .68، ص 1980، 49م، مجمة شؤون فمسطينية، العدد 1979 -1969اإلسالمية 
لعربية، ( بارود أحمد: منظمة التحرير الفمسطينية والدول االفريقية، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد البحوث والدراسات ا3( 

 . 51،ص2005القاىرة 
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قرار بمدانة االتفاقيات لتجاىميا حقوق الشعب الفمسطيني، في حين لم تنجح محاولة 
 .  (1)تعميق عضوية مصر في منظمة الوحدة االفريقية

يتضح لنا من خالل ما تقدم مدى تأثير توقيع اتفاقية كامب ديفيد عمى العالقات العربية 
ى فرض المقاطعة السياسية، والدبموماسية، واالقتصادية عمى العربية، إذ إنيا أدت إل

مصر، وأن إسراصيل نجحت من ىذا التوقيع المنفرد إخراج مصر من داصرة الصراع، مما 
 أضر بشكل كبير بقضية القدس وفمسطين. 

 -: المبحث الثالث: المشاريع العربية لتسوية الصراع العربي اإلسرائيمي
 -م: 1982الدول العربية ومشروع السالم العربي المطمب األول: جامعة 

تعود فكرة مشروع السالم إلى المقترح الذي طرحو األمير فيد بن عبد العزيز عام 
م قبل أن يصبح ممكًا لمسعودية إليجاد حل سممي لمصراع العربي االسراصيمي، 1981

اختالفات  م، وقد أثيرت خالل مناقشة المشروع1981أغسطس عام  7وكان ذلك بتاريخ 
في وجيات النظر بين الدول العربية، مما أدى إلى تأجيل البت فيو لحين إيجاد حل 
توافقي لمقضية الفمسطينية بما فييا القدس، وتم إعادة طرح المشروع في قمة فاس الثانية 

م وذلك بعد شن إسراصيل الحرب عمى لبنان، وخروج 1982ايمول  9 - 6في الفترة من 
وكان اليدف من ىذه النقاشات وضع استراتيجية  )*(لفمسطينية منيامنظمة التحرير ا

عربية شاممة تيدف إلى االستفادة من كافة الوساصل السياسية، واالقتصادية، 
 (2)والدبموماسية

وقد تم تقديم المشروع لتحقيق السالم العادل في المنطقة، تكون قضية القدس في مقدمتو، 
تم إقرار المشروع بعد إدخال بعض التعديالت عمى   بيةالدول العر وبعد المداوالت بين 

الفقرة الرابعة التي لم تكن تتطرق إلى تمثيل منظمة التحرير، لتصبح تأكيد حق الشعب 
                                                           

 . 52(  بارود منظمة التحرير الفمسطينية، ص1( 
م بعد حرب شرسة شنتيا إسراصيل عمى لبنان وحصار بيروت، تم التوصل 1982*( خرجت منظمة التحرير الى تونس عام 

ينية خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا خالليا إلى اتفاق عمى خروج المقاومة الى تونس كمقر جديد ليا. صالح، محسن: القضية الفمسط
 .    92م. ص2012المعاصرة، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، بيروت ،

    92. صالح، القضية الفمسطينية وخمفياتيا، ص270( صالح، دراسات منيجية، ص2(
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الفمسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقو الوطنية الثابتة غير القابمة لمتصرف بقيادة 
منظمة التحرير الفمسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وتعويض من ال يرغب في العودة، 

وحظي المشروع بموافقة  (1)وكذلك إضافة مجمس األمن؛ ليكون ضامنًا لتنفيذ المبادرة 
 (2) عربية، وتم إقراره.

انسحاب إسراصيل من جميع األراضي المحتمة التي وقد تضمن مشروع قمة فاس لمسالم 
إزالة المستعمرات التي أقامتيا  وم، بما فييا القدس العربية، 1967احتميا في العام 

ضمان حرية، وممارسة الشعاصر الدينية و ، 1967إسراصيل في األراضي العربية بعد العام 
اكن المقدسة، باإلضافة إلى تأكيد حق الشعب الفمسطيني في لجميع األديان في األم

تقرير مصيره، وممارسة حقوقو الوطنية الثابتة غير القابمة لمتصرف بقيادة منظمة 
 التحرير الفمسطينية ممثمو الشرعي الوحيد، وتعويض من ال يرغب في العودة، إلى جانب

إشراف األمم المتحدة، ولمدة ال إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت 
يضع مجمس  قيام الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس، بحيثو  تزيد عن بضعة أشير،

األمن الدولي ضمانات سالم بين جميع دول المنطقة بما فييا الدولة الفمسطينية 
 (3)المستقمة.

خالل ىذه  وقد أصبح مشروع قمة فاس يمثل الرؤية العربية المشتركة لمتسوية السممية
الفترة، والذي يعترف ضمنيا بمسراصيل، وقبول الحل المرحمي بمقامة دولة فمسطينية في 

  (4) الضفة والقطاع
وقد قبمت منظمة التحرير الفمسطينية والدول العربية بمشروع فاس لمسالم، باعتباره يمثل 

األمريكية  الحد األدنى لمحقوق الفمسطينية، وفي مقابل ذلك رفضت الواليات المتحدة

                                                           

 291م.ص 2000( اليزايمة، محمد: القدس في الصراع العربي الصييوني، دار سراح، عمان، 1(
المواقف السياسية الفمسطينية المتباينة وأثرىا عمى مشاريع الدولة الفمسطينية المقترحة في إطار التسوية سامي: ( أحمد، 2(
 .1274، ص2011، 13، المجمد 1العموم اإلنسانية، العددسمسمة ، ( مجمة جامعة األزىر بغزة1993 – 1967)
م، إعداد مكتب األمين العام، 1990- 1946ات القمة العربية قراراتيا وبياناتيا جامعة الدول العربية، األمانة العامة مؤتمر   (3( 

 . 236م، ص 1983، 29؛ قمة فاس: مجمة شؤون عربية، العدد 176ص 1996مطابع الجامعة، القاىرة ،
 .462صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص  (4( 
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سراصيل مشروع السالم العربي، باعتباره ييدف إلى تدمير إسراصيل، كونو يدعو إلى قيام  واا
 .      (1) دولة فمسطينية، ويعزز من مكانة منظمة التحرير الفمسطينية

ومن أجل الترويج لممشروع قامت الدول العربية بتشكيل لجنة سباعية من الدول 
العربية السعودية، وسوريا، واألردن، والمغرب، وتونس، األعضاء ضمت كل من المممكة 

ومنظمة التحرير؛ إلجراء اتصاالت بالدول األعضاء في مجمس األمن لطرح وجية النظر 
( 2)العربية، وقامت الوفود العربية بجوالت إلى الدول األوروبية واالتحاد السوفيتي والصين

ة األمريكية، والتقت الرصيس األمريكي م زارت المجنة الواليات المتحد1982وفي أكتوبر 
رونالد ريغان، وتم خالل المقاء تبادل وجيات النظر حول مشروع السالم العربي 
والمقترحات األمريكية بيذا الشأن، وطالبت بمزيد من الوقت لدراسة المشروع، كما 

باعية رفضت الواليات المتحدة استقبال ممثل منظمة التحرير الفمسطينية في المجنة الس
 .  (3)العربية المكمفة بالترويج لمشروع السالم العربي 

وعمى صعيد المنظمات اإلقميمية نجحت الجامعة العربية في الحصول عمى دعم منظمة 
الوحدة األفريقية، ومنظمو المؤتمر اإلسالمي، وحركة عدم االنحياز، التي أكدت قراراتيا 

ميمًا في السعي إلى تسوية عادلة وشاممة تأييد مشروع السالم العربي، بوصفو إسيامًا 
 .(4)في الشرق األوسط

وكانت فكرة تطبيق ىذه المبادرة تقوم عمى عقد مؤتمر دولي لمسالم تشارك فيو كل 
األطراف المعنية بما في ذلك منظمة التحرير الفمسطينية، لذلك حرصت مؤتمرات القمم 

                                                           

، 1983، 1، عمان، دار الجميل، ط 1982 – 1947مسطينية ( اليور منير، والموسى طارق: مشاريع التسوية لمقضية الف1( 
 .208ص
 .   292اليزايمة، القدس في الصراع العربي االسراصيمي، ص  (2( 
 .271-270، ص 1984م، بيروت، 1983م: مركز دراسات الوحدة العربية 1982يوميات ووثاصق الوحدة العربية عام  (3( 
، منظمة التحرير 1987_ 1964( قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة األفريقية بشأن الشرق األوسط، 4( 

؛ اليور، والموسى: مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينية، 79، ص1988الفمسطينية مركز األبحاث، بيروت 
م، مجمة جامعة 2003-1969؛ أكرم عدوان: قضية القدس في قرارات قمم منظمة المؤتمر اإلسالمي 208ص

 .    95، فمسطين، ص12،2008القدس المفتوحة العدد
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سالم، تشارك في الدول الكبرى، التالية عمى التأكيد عمى أىمية عقد مؤتمر دولي لم
 (1) انطالقا من المبادرة العربية المتمثمة في مشروع فاس.

يتضح لنا من خالل ما تقدم أن ىناك تراجعًا في الموقف العربي المتشدد ضد إسراصيل، 
 ورفض التعايش معيا، إلى جانب قبوليا واالستعداد لمتنازل عن جزء كبير من فمسطين.  

فاس العربي مع مشروع الرصيس التونسي بورقيبة الذي طرحو عام وبمقارنة مشروع 
والذي دعا فيو إلى التعايش السممي مع إسراصيل بعد أن تعيد ثمث المساحة التي  م1965

م لتقوم عمييا دولة عربية فمسطينية، وىو المشروع الذي رفضتو كل 1948احتمتيا عام 
جد أن مقترحات بورقيبة أفضل من حيث األطراف العربية، وشنت ىجومًا كبيرًا عميو، ن

دعوتو إلقامة دولة فمسطينية، تضم الجزء الشرقي من القدس، وتنسحب إسراصيل من ثمث 
 م باإلضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.1948األراضي التي احتمتيا عام 

م فقط، لذلك فمن تبني 1967أما المشروع العربي، فطالب بدولة فمسطينية عمى أراضي 
مشروع فاس في ىذا الوقت يؤكد أن جامعة الدول العربية فقدت األمل في توحيد الجيود 
العربية من أجل التحرير؛ بسبب الخالفات العربية، خاصة بعد توقيع مصر التفاقية 
كامب ديفيد، مما يعني انتياء فكرة التحرير الكامل لاراضي المحتمة، وقبوليا لمتعايش، 

 العربي تجاه القدس والقضية الفمسطينية. مما يؤكد تراجع الموقف
 م1988موقف جامعة الدول العربية من مشروع السالم الفمسطيني  المطمب الثاني:

أدت االنتفاضة الفمسطينية إلى زيادة الحراك الدولي واإلقميمي، حيث كثر الحديث عن 
منظمة ضرورة إيجاد حل عادل وشامل لمقضية الفمسطينية، وقد أوصى ممك األردن 

التحرير الفمسطينية أثناء انعقاد المجمس الوطني الفمسطيني في عّمان في نوفمبر 
الذي "ينطوي عل مبادلة األرض مقابل  242م بأىمية قبول المنظمة لقرار 1984
، وقد حاولت منظمو التحرير الفمسطينية استثمار االنتفاضة الفمسطينية سياسيًا، (2)السالم"

                                                           

 .272( صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص1( 
م لمتحرك األردني الفمسطيني المشترك، مجمة 1985شباط/ فبراير  11( أبو ركبة، محمد منصور: اتفاق عمان 2( 

  251م، ص 2013، ديسمبر 3التاريخية الفمسطينية، العدد 
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وتزامن  م، 1982مسطينية بقبوليا لمتسوية ومشروع فاس عام وتكررت التصريحات الف
ذلك مع قيام األردن بفك االرتباط اإلداري والقانوني بالضفة الغربية بتاريخ 

م لتفتح المجال أمام منظمة التحرير الفمسطينية لتؤكد تمثيميا لكل 31/7/1988
من خالل ىذا القرار الفمسطينيين بمن فييم أىل الضفة والقطاع، كما أن األردن سعى 

إلى افشال أية محاوالت بأن تكون األردن ىي الوطن البديل لمفمسطينيين، حيث طرح 
شارون مقترحًا يعتبر فيو األردن ىي الدولة الفمسطينية، وقد قوبل ىذا الطرح بالرفض 

 . (1)العربي
 -12لممجمس الوطني الفمسطيني في الفترة ما بين  19وخالل انعقاد الدورة 

 أطمق عمييا بمبادرة السالم الفمسطينية م طرحت مبادرة لمتسوية السممية15/11/1988
كما قام ياسر عرفات بمعالن المبادرة نفسيا عمى أساس االعتراف بقرارات األمم المتحدة، 

خالل خطابو في الجمعية العامة لامم المتحدة، بمناسبة انعقاد الدورة الخاصة لمناقشة 
 (.2)13/12/1988في جنيف بتاريخ القضية الفمسطينية 

ووضعت المبادرة عدة أسس منيا: اعتراف منظمة التحرير الفمسطينية بقرار تقسيم 
الصادر  242م، واالعتراف بقراري مجمس األمن1947عام  181فمسطين رقم 

م، وانسحاب إسراصيل من جميع األراضي 1973الصادر عام  338م، وقرار1967عام
لغاء جميع إجراءات  1967التي احتمتيا عام الفمسطينية والعربية  بما فييا القدس، واا

زالة المستعمرات، ووضع الضفة الغربية وقطاع  الضم االسراصيمي لاراضي الفمسطينية واا

                                                           

  466( صالح، فمسطين دراسة منيجية، ص 1( 
نوفمبر  15-12( البيان السياسي لممجمس الوطني الفمسطيني في دورتو التاسعة عشر، الذي عقد في الفترة من 2( 

، الجزاصر، وكذلك خطاب ياسر عرفات رصيس المجنة التنفيذية لممنظمة التحرير الفمسطينية في الجمعية العامة 1988
في جنيف، وثاصق  13/12/1988بمناسبة انعقاد الدورة الخاصة لمناقشة القضية الفمسطينية في لامم المتحدة 

حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح، اإلعالم والعالقات الخارجية، القاىرة. بدون تاريخ؛ صالح،  -فمسطينية 
ونة لمدراسات واالستشارات، ، مركز الزيت2محسن: منظمة التحرير الفمسطينية والمجمس الوطني الفمسطيني، ط

 48، ص2014بيروت، 
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غزه لفترة انتقالية محدودة تحت إشراف األمم المتحدة، وحل قضية الالجصين وفق قرارات 
 (1) األمم المتحدة

العربية تأييدىا لمشروع السالم الفمسطيني، وااعالن االستقالل،  وقد أعمنت جامعة الدول
كما رحبت بالتجاوب الدولي اإليجابي مع ىذه المبادرة التي تتطابق مع مبادرة فاس 
العربية، وأكدت أن التسوية يجب أن تكون طبقًا لقرارات القمم العربية السابقة، خاصو 

ية لمصراع يجب أن تضمن االنسحاب قمة فاس، التي أكدت عمى أن أية تسوية سياس
م بما فييا 1967االسراصيمي الكامل وغير المشروط من جميع األراضي التي احتميا عام 

القدس، وتمكين الشعب الفمسطيني من ممارسة حقوقو الوطنية الثابتة طبقا لقرارات قمة 
 .(2)فاس

و مبادرة الجامعة العربية وكانت رؤية الجامعة أن تحقيق السالم وفق المبادرة الفمسطينية أ
يجب أن يتم عبر عقد مؤتمر دولي تشارك فيو منظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا 
الممثل الشرعي لمشعب الفمسطيني، وأعمن الشاذلي القميبي األمين العام لجامعة الدول 
العربية أن المبادرة الفمسطينية تشكل مرحمة جديدة نحو تحقيق سالم شامل وداصم في 

 .   (3)المنطقة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية
كما حظيت مبادرة السالم الفمسطينية بتأييد الجمعية العامة لامم المتحدة، حيث أكدت 
ترحيبيا لقرارات المجمس الوطني الفمسطيني ومبادرة السالم، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي 

 وقد اعتبر( 4. )ير الفمسطينيةلمسالم تشارك في جميع األطراف بما في ذلك منظمو التحر 

                                                           

 - 12( البيان السياسي لممجمس الوطني الفمسطيني، في دورتو غير العادية التاسعة عشر، الذي عقد في الفترة 1( 
م الجزاصر؛ خطاب ياسر عرفات رصيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية في 1988تشرين الثاني  15

م في 13/12/1988مة لامم المتحدة بمناسبة انعقاد الدورة الخاصة لمناقشة القضية الفمسطينية في الجمعية العا
م، فتح، اإلعالم والعالقات 13/12/1988حركة= التحرير الوطني الفمسطينية بتاريخ –جنيف، وثاصق فمسطينية 

 .468الخارجية، القاىرة، د ت.؛ صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص 
  55، ص1989يات وثاصق الوحدة العربية عام (  يوم2( 
 .447م، ص 1988( يوميات ووثاصق الوحدة العربية عام 3( 
 . 291(  القدس في قرارات األمم المتحدة، ص 4( 
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خافيير بيرس دكوايار األمين العام لامم المتحدة أن قرارات المجمس الوطني الفمسطيني 
 (1)فرصة جيدة لمتقدم نحو السالم في الشرق األوسط.
ووجدت ترحيبًا دوليًا فمن إسراصيل  )*(وبالرغم من أن ىذه المبادرة قدمت تنازالت كبيرة

رفضتيا باعتبارىا معرقمة لعممية السالم، وقد أعمن شمعون بيرس وزير الخارجية 
باعتراف إسراصيل المسبق بحق الفمسطينيين  242اإلسراصيمي أن ربط المنظمة قبوليا قرار 

رتيا خطوة أما الواليات المتحدة، فقد اعتب (2)في تقرير المصير ىو ىروب من الواقع.
 .  (3)إيجابية يمكن البناء عمييا، لكنيا غير كافية

وبالفعل كانت المبادرة ىي البوابة التي أدت إلى فتح الحوار بين الواليات المتحدة 
األمريكية ومنظمة التحرير، حيث بدأ في تونس حوار من خالل سفير الواليات المتحدة 

لم تؤِد إلى نتاصج؛ بسبب رغبة الواليات في تونس روبرت بميترو، الذي عقد عدة جمسات 
وطالبتيا بمدانة (. 4) المتحدة إرغام منظمة التحرير الفمسطينية عمى تقديم تنازالت أكبر

عمميات المقاومة، ومعاقبة منفذييا، مما أدى إلى رفض المنظمة ليذا الموقف، وتوقف 
اليات المتحدة، فقد الحوار عند ىذا الحد. أما موقف الجامعة من وقف الحوار مع الو 

 (.5)ية، دون القيام بأية خطوات عمميةتمثل بمعالن تضامنيا مع منظمة التحرير الفمسطين

 الخاتمة 
رفضت جامعة الدول العربية منذ نشأتيا االعتراف بالمشروع الصييوني،  -1

من القرارات الداعية إلى عدم االعتراف بيا أو التفاوض معيا منذ  وأصدرت العديد
م وقد استمر ىذا الرفض بعد قبول األمم المتحدة إسراصيل عضوا في 1948عام 

                                                           

 .248م، ص1988( يوميات ووثاصق الوحدة العربية عام 1( 
ادرة فاس إلى أن وافقت عمييا، حتى مب 242،338*( ظمت منظمة التحرير ترفض االعتراف بقرار التقسيم وقرار

لتطمق بعد ذلك مبادرتيا لمسالم، مستندة في ذلك إلى قمة فاس، وعندما وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد شنت 
 .460المنظمة ىجومًا شرسًا، ووصفت توقيعيا بالخيانة؛ صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص 

 .448، ص 1988( يوميات ووثاصق الوحدة العربية عام 2( 
 .468(  صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص 3( 
 .468( صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص 4( 
 .59( المغني، موقف جامعة الدول العربية من القضية الفمسطينية ص5( 
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إلى  عربية تيدفم، كما رفضت أية مبادرات دولية أو 1949األمم المتحدة عام 
تفاوض مع األردن بعد التفاوض أو التعايش معيا، فرفضت المحاوالت اإلسراصيمية لم

م 1965توقيع اتفاقية رودس، كما رفضت بقوة مبادرة الرصيس التونسي بورقيبة عام 
 لمتعايش السممي. 

كما رفضت جامعة الدول العربية أية تسوية سممية لمقضية الفمسطينية، بعد  -2
م، التي حاولت خالليا إسراصيل وبدعم من الواليات المتحدة 1967حرب حزيران 

مى الدول العربية القاصمة عمى االعتراف بشرعيتيا ووجودىا ضمن حدود فرضيا ع
 آمنة. 

م 1967لعام  242تباينت المواقف العربية من قرار مجمس األمن رقم   -3
الذي توقفت بموجبو الحرب، والذي يعترف بحق إسراصيل بالعيش ضمن حدود آمنة، 

ين، وبقية الدول حيث أيدتو مصر واألردن، ورفضتو كل من سوريا والفمسطيني
العربية، لذلك تجنبت جامعة الدول العربية إبراز موقف واضح من القرار، حفاظا 

 عمى استمرارية الجامعة.   
رفضت جامعة الدول العربية زيارة السادات لمدينة القدس، وتوقيع اتفاقية  -4

سراصيل في حينو؛ ألنيا فتحت المجال إلمكانية التفاوض  كامب ديفيد بين مصر واا
االعتراف بمسراصيل، والتنكر لحقوق الشعب الفمسطيني، وعدم تناوليا لقضية القدس و 

بشكل واضح، وقامت الجامعة بتعميق عضوية مصر في جامعة الدول العربية، 
وفرضت المقاطعة السياسية واالقتصادية عمييا، وقامت بنقل مقر جامعة الدول 

 العربية إلى تونس. 
امب ديفيد فشمت في تحقيق السالم واستعادة أظيرت الدراسة أن اتفاقية ك -5

الحقوق الفمسطينية، وأدت إلى تمزيق وحدة الصف العربي، وفتحت المجال أمام 
 عدد من دول العالم خاصة في إفريقيا إلى إعادة عالقاتيا مع إسراصيل.

ظمت جامعة الدول العربية متمسكة بموقفيا الرافض لالعتراف أو التفاوض  -6
فيد بن عبد العزيز م، التي تبنت مشروع األمير 1982قمة فاس مع إسراصيل حتى 
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، مما يعني االعتراف ضمنًا 242، الذي يستند إلى قرار مجمس األمن لمسالم
م التي تشمل 1967بمسراصيل، مقابل انسحاب إسراصيل من األراضي المحتمة عام 

المبادرة فمن  الجزء الشرقي من مدينة القدس، وبالرغم من ىذا التنازل الذي قدمتو
 إسراصيل رفضتيا. 
 توصيات الدراسة 

التأكيد عمى أن قضية القدس وفمسطين ىي قضية عربية إسالمية، فيي  -1
سالمية اليوية، حيث إنيا ارتبطت برحمة  عربية األصل في نشأتيا وتكوينيا، واا

 اإلسراء والمعراج.
وضع استراتيجية عربية إسالمية ومسيحية جديدة لمواجية التعنت  -2
إلسراصيمي، بعد فشل الحمول السممية، تقوم عمى تفعيل قضية القدس محميًا، ودوليًا، ا

براز االنتياكات الصييونية المتواصمة في مدينة القدس، والتي تستيدف سكانيا،  واا
ومقدساتيا، وتراثيا التاريخي، مع التركيز عمى االعتداءات اإلسراصيمية بحق 

م الفاتيكان والدول المسيحية لمجيود العربية المقدسات المسيحية، من أجل كسب دع
 واإلسالمية لعزل إسراصيل عمى المستوى الدولي. 

قيام جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمات الدولية، واإلقميمية،  -3
والدول الصديقة بالعمل عمى إطالق حممة دولية لفرض عقوبات سياسية واقتصادية 

لمتكررة لمدينة القدس، وتحدييا الداصم لقرارات األمم عمى إسراصيل بسبب انتياكاتيا ا
المتحدة بشأن القدس، عمى غرار العقوبات التي فرضيا المجتمع الدولي عمى 

 م.  1994حكومة جنوب إفريقيا العنصرية، وأدت إلى انتياصيا عام 
توصي الدراسة بدعم المقاومة الشعبية، وتعزيز فكرة ىشاشة العدو  -4

مسح فكرة استحالة ىزيمتو باعتباره الجيش الذي ال يقير،  عمىالصييوني، والعمل 
وىذا يتطمب جيدًا إعالميًا كبيرًا، وتعزيز ىذه األفكار ببث نماذج من صمود الشعب 
الفمسطيني األعزل في القدس، والضفة الغربية، وغزة في مواجية آلة البطش 

 الصييونية.
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ت العربية المطروحة قيام جامعة الدول العربية بسحب جميع المبادرا -5
لتحقيق السالم مع إسراصيل، ومطالبة الدول العربية التي وقعت اتفاقيات سالم مع 

بملغاء ىذه االتفاقيات، بسبب تعنتيا ورفضيا  -بما في ذلك الفمسطينيين -إسراصيل
لتنفيذىا، ونقضيا باستمرار، وقياميا بخطوات أحادية الجانب تؤكد عدوانيتيا. ومن 

صرارىا عمى تنفيذ مشروع ضم الضفة الذي تسعى إسراصيل لتنفيذه أمثمة ذلك إ
حاليًا، بعد نجاحيا في الحصول عمى االعتراف األمريكي بالقدس كعاصمة ليا 

 م.2017نياية عام 
يجب عدم اكتفاء الجامعة العربية بالعمل السياسي واإلعالمي تجاه استمرار  -6

الفمسطينية، والعمل عمى وضع خطة االحتالل اإلسراصيمي لمدينة القدس، واألراضي 
عربية إسالمية لتحرير مدينة القدس، وذلك من خالل تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي 
المشترك، وتنفيذ قرارات الجامعة التي اعتبرت القضية الفمسطينية قضية العرب 
عادة طرح  سالمية مشتركة، واا جميعا، وأن تحرير مدينة القدس مسؤولية عربية واا

سالميًا. مفيوم   الكفاح المسمح ودعمو عربيًا واا
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 الممخص
دات تمعب   تجاه األوروبي االتحاد سياسة في ميماً  دوراً  االقتصادية المحدِّ
 إلسراصيل الرصيسيين الداعمين أحد فأوروبا الفمسطينية؛ لمقضية السممية التسوية عممية

 سياسات تأتيو  الدعم. ومستوى ومحتوى شكل في اختالف مع ولمفمسطينيين
 أمن اعتبار مع لمصراع، سممية تسوية عمى حرصو منطمق من األوروبي االتحاد
 أسباب من وسبباً  التسوية؛ ىذه مرتكزات من أساسياً  ومرتكزاً  مدخالً  إسراصيل دولة
 حل قاعدة عمى وأمنياً  وسياسياً  اقتصادياً  الفمسطينية لمسمطة األوروبي الدعم

 إسراصيل ألمن الضمانات أفضل ىو األوروبيين بنظر االقتصادي فالدعم الدولتين،
 العنف يحتوي بنظرىم االقتصادي االنتعاش ألن والطويل؛ القصير المديين عمى
  .اإلسراصيمي االحتالل ضد المقاومة فعالية من ويقمِّل

 السممية التسوية عممية في لالتحاد االقتصادي الدور الدراسة ىذه تتناول 
 الدور أىمية من أىميتيا الدراسة وتكتسب م.2015 وحتى م2006 من فترة خالل

 عممية في فاعمية أكثر سياسة ممارسة عمى وقدرتو األوروبي، لالتحاد االقتصادي
 أوراق يممك إّنو حيث األطراف، جميع لدى الميمة انتومك من مستفيداً  التسوية؛
 فاعل دور لعب من وتوظيفيا استثمارىا أحسن ما إذا تمّكنو جّداً  ميّمة ضغط
نفاذ التسوية، عممية في ومؤثر   الدولتين. حل عمى القاصمة رؤيتو واا

 االتحاد أدوار أبرز من كان االقتصادي الدور أن الدراسة نتاصج أىم ومن 
 االستثمار، وتشجيع المانحين مؤتمرات فكانت التسوية، عممية دعم في وبياألور 

 والذي السياسي االقتصاد أشكال من شكالً  مثمت والتي غزة، إعمار إعادة ومشاريع
 توجيو الدراسة توصيات أبرز ومن لممانحين. السياسية األىداف خدمة منو يقصد

 مع يتناسب بما الفمسطينية اضياألر  في األوروبي لالتحاد االقتصادية السياسات
 مسار يخدم وبما المنطقة، في االقتصادية مصالحو وحجم االقتصادي حجمو
 فمسطينية وطنية خطة ووضع المستقمة. الفمسطينية الدولة وبناء الحقيقية التنمية
 األمريكية الييمنة عن بعيداً  الدولية، المساعدات مشروطية من تتحرر لمتنمية شاممة



 عممية التسوية السممية الدور االقتصادي لالتحاد األوروبي في ــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 م2015 -م2006لمقضية الفمسطينية في الفترة من                                            

55 

كراه ضغط كورقة استغالليا وعدم اإلسراصيمي، والتوظيف  الفمسطيني لمجانب واا
  التسوية. عمى إلجباره
  مفتاحية: كممات
 -االقتصادي الدور -السممية التسوية -األوروبي االتحاد-الفمسطينية القضية
 المانحين. مؤتمرات

Abstract 

 Economic determinants play an important role in the 

European Union policy towards the peaceful settlement of the 

Palestinian issue. Europe is one of the main supporters of Israel 

and the Palestinians, regardless the form, content and level of 

support. The policies of the European Union are based on its 

commitment to a peaceful settlement of the conflict, with a 

guarantee of Israel's security. This is as an entry point and an 

essential pillar of this peace settlement, and one of the reasons 

for European support for the Palestinian Authority 

economically, politically and in terms of security on the basis 

of the two-state solution. For the Europeans, economic support 

is the best guarantee of Israel's security in the short and long 

term because the economic recovery, in their view, binds 

violence and reduces the effectiveness of resistance against the 

Israeli occupation. 

 This study deals with the economic role of the European 

Union in the peace process during the period from 2006 to 

2015. The study gains its importance from the importance of 

the economic role of the European Union and its ability to 

practice more effective policy in the peace process. Benefiting 

from its important position for all parties, as it possesses very 

important pressuring items that would enable it, if it invests 

them well and employs them for playing an effective and 

influential role in the peace settlement, and for implementing 

his vision based on the two-state solution. 
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 Among the most important findings of the study is that 

the economic role appeared as one of the most prominent roles 

of the European Union in supporting the peace process, as 

reflected in the donor conferences and investment 

encouragement. This is represented in supporting projects like 

Gaza reconstruction projects, which represented a form of 

political economy that is intended to serve donors' political 

goals. 

 Among the most important recommendations of the 

study is directing the economic policies of the European Union 

in the Palestinian territories in relation to its economic size and 

the size of its economic interests in the region, in a manner that 

serves the real development and building of an independent 

Palestinian state. Such economic support should help in setting 

up a comprehensive Palestinian national plan for development 

that must be free from the conditions of international aid. This 

plan must be away from the American and Israeli hegemony. 

Finally, such economic support should not be used as a 

pressure on the Palestinian side to force it to accept a peace 

settlement that does not serve the interests of the Palestinian 

people. 

key words: European Union; Settlement process; Palestinian 

issue; Economic role; Donor conferences. 

 مقدمة:
افتقدت السمطة الفمسطينية منذ قياميا لمموارد األساسية، واعتمدت بشكل  

فمنذ التوقيع رصيس عمى ما تقدمو الجيات المانحة وعمى رأسيا االتحاد األوروبي، 
عمى اتفاقيات أوسمو دخل االتحاد األوروبي في شراكة مع الفمسطينيين من أجل 

وتتأثر السياسة الخارجية األوروبية تجاه المنطقة  العتيدة. بناء مؤسسات دولتيم
بالمصالح االقتصادية والحاجة إلى النفط، كما تتأثر أيضًا بالعالقات األوروبية 

وقد اّتسمت  وبي الصييوني في صناعة القرار األوروبي.اإلسراصيمية وتأثير الم
بالخالف  -ولو شكمياً -عالقات االتحاد األوروبي السياسية مع إسراصيل أحيانًا 
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م؛ إال إن االتحاد 1967والتوّتر الناجَمْين عن استمرار احتالليا لفمسطين في حدود 
مجاالت ورفع منيا. قد طّور مستوى عالقاتو االقتصادية مع إسراصيل في مختمف ال

ومن ىنا تبرز أىمية الدور االقتصادي األوروبي، وقدرة االتحاد عمى ممارسة 
سياسة أكثر فاعمية في عممية التسوية؛ مستفيدًا من مكانتو الميمة لدى كل 
األطراف، فيو يممك أوراق ضغط ميّمة جّدًا تمكنو إذا ما أحسن استثمارىا 

 في عممية التسوية.وتوظيفيا من لعب دور فاعل ومؤثر 
تكمن مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى تساؤل رصيس ىو: ما مدى تأثير  

الدور االقتصادي لالتحاد األوروبي في عممية التسوية السممية لمقضية الفمسطينية 
 م؟2015م وحتى 2006خالل فترة من 

 والمنيج التحميمي الوصفي التاريخي المنيج الدراسة استخدمت وقد  
 وتمّ  .القومية المصمحة كمنيج الخارجية السياسة مناىج ببعض واستعانت القانوني،

 ليمقي األول المطمب فجاء :مطالب وخمسة مقدمة خالل من الدراسة موضوع تناول
 فرعين خالل من الفمسطيني االقتصاد دعم في األوروبية االسيامات عمى إضاءة
 وتناول ،الفمسطينية لمسمطة األوروبي المالي الدعم تقديم أىداف األول الفرع تناول
 الفمسطينية. لاراضي االحتالل تكريس في األوروبية المساعدات دور الثاني الفرع
 فرعين خالل من االستثمار وتشجيع المانحين مؤتمرات عمى الثاني المطمب وركز
 ستثمارلال لحم بيت مؤتمر الثاني تناول فيما لممانحين، باريس مؤتمر األول تناول

 األوروبي الدعمالضوء عمى  الثالث المطمب وألقى فمسطين. في الخاص
 فرعين خالل من وذلك أوروبية، نظر وجية من اإلسراصيمية والمعيقات لمفمسطينيين

 الضفة قرى في الفمسطينية الريفية لمتجمعات األوروبية المساعدات األول تناول
 األراضي في الحرة" االقتصادية "لممناطق بياألورو  الدعم الثاني تناول فيما الغربية،

 إعادة لمشاريع السياسي االقتصاد دراسة الرابع المطمب واستيدف الفمسطينية.
 شرم مؤتمر األول تناول فرعين خالل من غزة، عمى إسراصيل حروب بعد اإلعمار
 القاىرة مؤتمر الثاني وتناول م،2009 مارس في غزة قطاع إعمار إلعادة الشيخ
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 الموقف عمى الخامس المطمب وركز م.2014أكتوبر في غزة قطاع إعمار ادةالع
 الدراسة، وتوصيات نتاصج ذلك تبع اإلسراصيمية. المستوطنات منتجات من األوروبي
 والمراجع. فاليوامش

 المطمب األول: االسيامات األوروبية في دعم االقتصاد الفمسطيني:
أبقى اتفاق أوسمو من ناحية عممية عمى الييمنة االقتصادية اإلسراصيمية  

تمثمت في "بروتوكول باريس االقتصادي"؛ والذي يضمن  وغزة، والتيعمى الضفة 
أن اقتصاد السمطة الفمسطينية الناشئ لن يضر المشروع االستيطاني الصييوني في 

وظيفيًا استيالكيًا، فيو ال فمسطين بأي حال ولن يتعارض معو؛ بل سيقدم أداًء 
. وقد ربط االتحاد (1)يممك مقومات الوقوف عمى قدميو بجانب فقدانو لمسيادة

األوروبي مساعداتو لمفمسطينيين بمدى التزاميم بعممية التسوية؛ فبعد أيام قميمة من 
م، دعت المستشارة األلمانية آنجيال ميركل 2006إعالن فوز حماس في انتخابات 

سراصيل لضمان "استمرار حماس لممو  افقة عمى االتفاقات الموقعة بين السمطة واا
ز االتحاد األوروبي ىذا الموقف باإلعالن عن صرف  مميون 120المساعدات". وعزَّ

لتسديد فواتير المحروقات الفمسطينية المستوردة  -مميون دوالر 142.8نحو -يورو
األموال إلى حكومة من اسراصيل، ودعم وكالة الغوث "شريطة عدم وصول ىذه 

. واتضح الموقف األوروبي بشكل جمي في القرار الذي أصدره مجمس (2)حماس
م؛ والذي 10/4/2006العالقات الخارجية والشؤون العامة في االتحاد في

يقضي"بوقف المساعدات لمحكومة الفمسطينية"، وقد جاء ذلك بعد بيان المجنة 
التزام حركة حماس بمبادئ السالم؛  مارس من العام نفسو بضرورة29الرباعية في 

فقد أوقف االتحاد اتصاالتو السياسية وعمَّق مؤقتًا مساعداتو المباشرة لمحكومة 

                                                           

وزارة التربية والتعميم العالي، الدليل اإلحصاصي السنوي لمؤسسات التعميم العالي  رام هللا، فمسطين، (1)
 .م2012/2013ني،الفمسطي

بيروت، لبنان، مركز الزيتونة لمدراسات  ،1طم"، 2006التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام صالح، محسن: (2) 
 .212م، ص 2007 واالستشارات،
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الجديدة؛ بيدف "حماية المصالح المالية لالتحاد". وفي ذات الوقت "تعززت 
االستجابة لالحتياجات اإلنسانية والطارصة لمشعب الفمسطيني، وأن االتحاد عمى 

لمتعاون ثانية مع الحكومة التي تعكس مبادئ المجنة الرباعية. كما تأكد ىذا  استعداد
التوجو األوروبي من خالل االقتراح الذي تقدم بو الرصيس الفرنسي جاك شيراك في 

م بمقر األمم المتحدة في نيويورك القاضي 9/5/2006المجنة الرباعية في اجتماع
ي لدفع رواتب الموظفين الفمسطينيين"، وىو بمنشاء"صندوق إصتماني يديره البنك الدول

محاولة لحل المشكالت المعيشية لمفمسطينيين دون تسميم األموال لحكومة حماس؛ 
بيدف الضغط عمييا لتحقيق الشرط السياسي بالموافقة عمى االتفاقات الدولية 
واالعتراف بم"اسراصيل". وتطور اقتراح شيراك ليتحول لموقف أوروبي يقوم عمى 

م، بيدف 2006في يونيو س إنشاء ما ُأطِمق عميو اسم "اآللية الدولية المؤقتة"أسا
إيصال األموال لمفمسطينيين عبر البنوك؛ ولكن دون المرور بالحكومة. وقد وافقت 
المجنة الرباعية عمى االقتراح الذي أبدت الحكومة الفمسطينية ردًَّا فاترًا عميو، 

وبدراسة واقع  .(1)ىذه اآللية خالل ثالثة شيوروأوضحت المجنة أنيا ستراجع عمل 
المساعدات الدولية لمفمسطينيين فمن الحضور الداصم ىو لممساعدة األمنية، ويتضح 
أن الدوافع الرصيسة وراء تقديم المساعدات ىي العوامل األمنية أواًل ثم االقتصادية، 

م بتقديم 2008برلين في يونيو مؤتمرخالل ويتأكد ذلك بتعيد المجتمع الدولي 
 .(2)مميون دوالر"لتعزيز قوات األمن والنظام القضاصي" 242

بيغاس"؛ لتقديم المساعدات لمسمطة "كما اعتمد االتحاد األوروبي آلية  
م، وتقوم عمى تسيير المساعدات لدعم خطة 2008الفمسطينية ابتداًء من فبراير

والتي تم تقديميا م؛ 2010-2008اإلصالح والتنمية الفمسطينية خالل الفترة 
لمؤتمر المانحين في مؤتمر باريس، وتضمن ىذه اآللية التدفق الثابت واألكيد 

                                                           

 .212صم"، 2006التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام صالح، (1) 
، مركز الزيتونة لمدراسات بيروت، لبنان ،1م"، ط2008صالح، محسن: التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام  (2)

 . 219م، ص2009واالستشارات، 
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مميون يورو  440لممساعدات. وبناًء عميو كان من المفترض أن يدفع األوربيون 
حوالي -مميون يورو 664من أصل -مميون دوالر 631حوالي-م 2008خالل 
غير أن حجم المساعدات  بدفعيا. كان االتحاد قد تعيد -مميون دوالر 952

األوروبية وتواصميا تراجع إثر الصراع الداخمي الفمسطيني. وقال رصيس الوزراء 
م:"إن بريطانيا ستقدم خطة 2008البريطاني خالل لقاء مع محمود عباس في يوليو

طريق اقتصادية"، مشيرًا إلى النموذج اإليرلندي حيث "كبَح االزدىاُر اإلرىاَب" عمى 
 . (1)قولو حدّ 

 الفرع األول: أىداف تقديم الدعم المالي األوروبي لمسمطة الفمسطينية:
لقد مثَّل االتحاد األوروبي المصدر الدولي األول لممساعدات المالية  

لمفمسطينيين، كما احتمت أوروبا المرتبة األولى دوليًا بين قاصمة المتبرعين لوكالة 
م. وقد أعمن االتحاد في خطتو المعروفة 2008غوث الالجصين الفمسطينيين عام 

مميون يورو لغزة  32عن تقديم  م،2009لعام  Global Planبم"الخطة العالمية" 
.وقد بمغت (2)ماليين يورو لاّلجصين في لبنان 6مميون يورو لمضفة الغربية و 20و

م التي جرى التعيد بيا في مؤتمر شرم الشيخ 2009المساعدات األوروبية لعام 
 مميون دوالر كما يمي: 574قرابة

 :(3)م2009لعام ( يوضح التعيدات األوروبية لمفمسطينيين 1)*( جدول رقم )
 القيمة )بالمميون دوالر( القيمة )بالمميون يورو( البند

 219.2 168 نفقات جارية
 84.8 65 مشاريع تنمية
 87.4 67 وكالة الغوث

                                                           

 .220م، ص2008صالح، التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام (1) 
(2) European Commission, 2597th Council Meeting, General Affairs and External 
Relations, External Relations, Brussels, 12-13/7/2004. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/04/216&format=HTML 

 http://www.cordaid م، عمى الرابط:15/2/2018االلكتروني، تم التصفح بتاريخ   Cord Aid موقع (3)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/04/216&format=HTML
http://www.cordaid/
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 79.6 61 مساعدات إنسانية وغذاصية
 18.9 14.5 أمن غذاصي
 52.3 40.1 مرافق غذاصية
 19.6 15 تعزيز االستقرار
 7.8 6 قوات أمن أوروبية

 3.1 2.4 سمطات محمية وغير حكومية
 1.2 0.9 تعزيز الديموقراطية

 573.9 439.9 المجموع
وينبغي التوقف عند المساعدات الدولية واألوروبية؛ فعمى الرغم من  

التعيدات التي جرى االتفاق عمييا في المؤتمرات الدولية سابقًا؛ إالَّ إن االلتزام بما 
ومن غير الممكن تفسير عدم وفاء ىذه الدول بالتزاماتيا  اتفق عميو كان محدودًا،

المالية بعدم القدرة ألسباب اقتصادية؛ فيي دول تربط ربطًا وثيقًا بين حجم 
المساعدات ومواعيد الوفاء بتسميميا، وبين السموك السياسي لاطراف التي توجو ليا 

ق" مع السياسات المساعدة. ولما كانت السمطة السياسية في غزة طرف "غير متس
األوروبية؛ فمن المساعدات تشكل أداة ضغط سياسي عمييا لدفعيا لتغيير مواقفيا؛ 
بينما تستخدم المساعدات لمسمطة في الضفة كمغراء النتزاع مزيد من التنازالت، أو 

 .(1)جعميا عاجزة عن مراجعة سياساتيا تجاه ىذه الدول
السمطة  انييار لمنع األولىالمانحون جيودىم من المحظة  لقد ركز  

 إحداث حساب وكان ذلك عمى بالتزاماتيا، الوفاء عمى قادرة تكون الفمسطينية حتى
 االحتالل كمفة من لمتخفيف وسيمة جعل دعميم فمسطينية حقيقية؛ مما تنمية

أشار خافيير سوالنا في مقال لو أنو "منذ اإلسراصيمي وليس وسيمة لمتنمية. وقد 
التوقيع عمى أوسمو دخل االتحاد األوروبي في شراكة مع الفمسطينيين من أجل بناء 

                                                           

مركز الزيتونة لمدراسات  ،بيروت، لبنان ،1م، ط2009صالح، محسن: التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام  (1)
 .252 -251م، ص2010واالستشارات، 
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ودعا سوالنا في أكثر من مناسبة األطراف المانحة إلى االلتزام . (1)مؤسسات دولتيم"
ورو مميون ي 22م مبما 2010فخصص االتحاد األوروبي في عام  .(2)بتعيداتيم

مميون يورو  37لدعم القطاع الخاص في قطاع غزة، إلى جانب تخصيصو مبما 
مميون يورو كمساعدات إنسانية لمفمسطينين في  58لدفع رواتب الموظفين، وتقديم 

ماليين 6الضفة ولبنان. كما دعمت ىولندا مشروعين زراعيين في قطاع غزة بقيمة 
مميون دوالر لمعام 111ترليني أي نحومميون جنيو إس74يورو، بينما قدمت بريطانيا 

 ألكسندرم قام وزير الخارجية الفنمندي 14/10/2010وفي  .(3)م2010/2011
بزيارة لقطاع غزة، دعا فييا إلى مزيد من رفع القيود عن الحركة في غزة،  ستاب

مطالبًا وزراء خارجية الدول األوربية وغيرىا بزيارة القطاع "ليروا الواقع عمى 
األرض". وقال "ال تممك إال إن تصاب بشعور اإلحباط شخصيًا، عندما ترى كل 

جية اإليرلندي مايكل مارتن إلى ىذه األنقاض وكل ىذا الفقر". ووصل وزير الخار 
م عبر معبر رفح الحدودي لتفقد مؤسسات تعرضت لمتدمير 2010غزة في فبراير

م 2011وأعمنت المفوضية األوروبية في مايوخالل الحرب اإلسراصيمية عمى القطاع. 
مميون  85أنيا قررت توفير رزمة مساعدات مالية إضافية لمسمطة الفمسطينية بقيمة 

، منوىًة إلى أن ىذه الرزمة تأتي إضافة لمبما م2011ار موازنة عاميورو في إط
مميون يورو وافقت المفوضية األوروبية عمى تخصيصو ضمن اآللية األوروبية 100

 115كما أعمنت عن مساعدات إضافية أخرى في أغسطس بقيمة  ؛لمجوار والشراكة
 كما يمي: مميون يورو، توزعت عمى عدة قطاعات

                                                           

خرون، "دور االتحاد األوروبي في مسار التسوية السممية لمقضية الفمسطينية"، بيروت، لبنان، صالح، محسن: وآ(1) 
 .35ص م2010مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، 

(2) Solana, Javier, EU High Representative for the CFSP, (Jerusalem, Council of the 
European Union, S152/09, 11/6/2009). 

، بيروت، لبنان، مركز الزيتونة لمدراسات 1م، ط2010صالح، محسن: التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام  (3)
 .222م، ص2011واالستشارات، 
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( يبين المساعدات األوروبية لمسمطة الفمسطينية المعمن عنيا 2) *( جدول رقم)
 :(1)، وتوزيعيا عمى القطاعاتم(2011)أغسطس في

 القيمة )بالمميون دوالر( القيمة )بالمميون يورو( القطاع
 57.37 40 وكالة األونروا

 31.56 22 قطاع المياه والتحمية
 28.69 20 قطاع تطبيق القانون

 20.08 14 الحكوميالتمويل 
 15.78 11 القطاع الخاص

 11.47 8 خدمات في شرقي القدس
 164.95 115 المجموع

 م2011أكتوبر 25ومن ناحية أخرى، تم االتفاق بين السمطة واالتحاد األوروبي في 
عمى أن تقوم الحكومة األلمانية بتمويل مشروعات لتشغيل الشباب، في نطاق 
تحسين برامج التدريب والتعميم الميني بقيمة أربعة ماليين يورو لمدة أربعة أعوام، 

مميون جنيو استرليني  221وقدمت بريطانيا دعمًا ماليًا لمسمطة بقيمة 
ماليين 10ة، بينما قدمت فرنسا مميون دوالر لمسنوات الثالث التالي349.41تعادل

مميون  200وقد تراجعت المساعدات األوروبية لمسمطة، من  يورو كمنحة لمسمطة.
م؛ كما قدم االتحاد 2013عام  ومميون يور  168إلى ما قيمتو م 2012يورو عام 

ماليين يورو من  7لكن الالفت لمنظر أن نحو .مميون يورو لاونروا 153.5
%من مساحة 62تذىب لممنطقة)ج(؛ والتي تمثل نحو  المساعدات األوروبية

% فقط من الفمسطينيين، وفييا أغمب 6ويسكنيا (2)الضفة، وتسيطر عمييا إسراصيل،
 المستوطنات اإلسراصيمية.

                                                           

، بيروت، لبنان، مركز الزيتونة لمدراسات 1م، ط2011صالح، محسن: التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام  (1)
 .221م، ص 2012واالستشارات، 

 .218م، ص2010ح، التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام صال (2)
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وتستمر ميزانية السمطة في اعتمادىا عمى الدعم الخارجي بشكل كبير،  
إجمالي إيرادات السمطة %من 58.5حيث بما إجمالي المنح والمساعدات الخارجية 

م. 2014% من إجمالي إيراداتيا في ميزانية عام 63م، ووصل إلى 2013عام 
ومن المعموم أن معظم الدول المانحة تربط دعميا بتقدم مسار التسوية السممية، 

الذي  -كما إن الطرف اإلسراصيمي وبالتزام السمطة باتفاقياتيا وتعيداتيا مع إسراصيل.
يسعى لتوظيف  -%من إيرادات السمطة60صب السمطة وتمثل يتولى تحصيل ضرا

ىذا المال سياسيًا باستخدامو وسيمة ضغط عمى السمطة، بتجميده وعدم تسميمو 
لمسمطة في حال لم تُنفذ اشتراطاتو، أو لم تمتزم بمعاييره وفق فيمو ىو وتفسيره 

تكَّمف سمطة لامور. ونقف ىنا "أمام مفارقة مثيرة في االقتصاد السياسي، حيث 
لكن عدوىا  -إسراصيل-بحماية عدو خارجي يحتميا  -السمطة الفمسطينية-محمية

يسيم بتمويل بعض موازنتيا من حساب بعض ما يقتطعو من مواطنييا لتقوم 
 بميمتيا في حراسة أمن عدوىا"!! 

الفرع الثاني: دور المساعدات األوروبية في تكريس االحتالل لألراضي 
 الفمسطينية:

 اإلسراصيمي االحتالل األعباء المالية عن تحمل في االتحاد د ساىملق 
 عمى الحصول المعونات المقدمة لمفمسطينيين وراء وأراد من المحتمة، لاراضي
 المجتمع تحويل الدعم من ىذا اليدف يكن إسراصيل؛ فمم لصالح سياسية مكاسب

نما ديمقراطي؛ مجتمع إلى الفمسطيني  مصالحيا تمتقى سياسية نخبة جاء لخمق واا
 نظيرتيا اإلسراصيمية، وتستقوي بالمساعدات مع التسوية السياسية حول وآراؤىا

 عمى الشعب الفمسطيني العتمادية الغربية وتعطي والءىا السياسي ليا ترسيخاً 
الشروط اإلسراصيمية في إطار  حسب بالتنازالت لمقبول إلرادتو وتطويعاً  المساعدات؛

ما  تمك المساعدات إذا فتتوقف المساعدات بتقدميا؛ لتي ُربطتمسيرة التسوية ا
فييا  يزداد التي األوقات في أيضاً  وتيرتيا ترتفع توقفت مسيرة التسوية؛ كما إن

الشعب الفمسطيني لصال ينفجر في وجو االحتالل  عمى أثاره من الحصار لمتخفيف
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 مما يجعل تمك ضمان استمرارية مشاريع التنمية؛  أجل من وليس اإلسراصيمي،
إن  .((1العممية السممية" توقف وحالة الحصار الحالتين"حالة كمتا ضحية في التنمية

لم تفمح  اتفاق أوسمو توقيع منذ المانحة الدول وبقية االتحاد قدميا التي المساعدات
 الممارسات نتيجة تكبدىا التي عن الخساصر الفمسطيني في تعويض االقتصاد

من  وصل ما الفمسطيني؛ فقد بما مجمل الشعب بحق التعسفية اإلسراصيمية
أكثر  ودولو األعضاء االتحاد قدم دوالر، مميار 12حوالي الفترة ىذه في مساعدات

 السنوات الخمس في الفمسطيني االقتصاد خسر حين في المبما؛ ىذا نصف من
 واإلجتياحات نتيجة اإلغالقات دوالر مميار 16األقصى حوالي انتفاضة من األولى

 .2) )أضعاف ما قدمو األوروبيون 3اإلسراصيمية، أي قرابة 
ويقول أحد الدبموماسيين األوروبيين في الضفة الغربية في معرض تعميقو  

عفاصو من مسصولياتو تجاه  عمى دور المساعدات األوروبية في إدامة االحتالل واا
الفمسطينيين: "أتساءل مرارًا؛ إن لم نكن في نياية األمر جزًء من اآللة العاممة بال 

ضي الفمسطينية. طبعًا نحن نحول دون انقطاع لدعم الوجود اإلسراصيمي في األرا
حصول بعض األضرار أحيانًا؛ بل وننجح في بعض المرات. لكن في المجمل ألسنا 
نساىم في إدامة وىم سمطة فمسطينية ليس ليا في واقع األمر أي سمطة؟ مما يسمح 
إلسراصيل بالتصرف حسب مشيصتيا!!". ويضيف "نحن األوروبيون نواصل الكفاح 

اتفاقية أوسمو؛ لكن اإلسراصيميين يقولون اليوم إن أوسمو تسمح ليم لمحفاظ عمى 
بالتصرف كما يحمو ليم في المنطقة"ج"، ويرفضون أي نقاش حول الموضوع. ومن 
ىنا أتساءل: إن كنت فعاًل أساىم في تشييد دولة فمسطينية يجعمونيا كل يوم أكثر 

حال رأت دولة فمسطينية النور استحالة، أم أنني أساىم في إبقاء االحتالل؟". "وفي 

                                                           

بني فضل، عصام حمدان: "دور االتحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه األراضي الفمسطينية المحتمة (1) 
 م، عمى الرابط: 2009م("، رسالة ماجستير، نابمس، فمسطين، جامعة النجاح الوطنية، 2007-م1991)

 http://www.najah.edu/thesis/694.pdf. 
 بني فضل، دور االتحاد األوروبي.(2) 

http://www.najah.edu/thesis/694.pdf
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يومًا، فسوف نكون قد ساىمنا في إنشاصيا. وفي حال كان العكس، نكون قد سيَّمنا 
اإليمان بوىم يمّولو االحتالل". ويذّكر ىذا الدبموماسي بأن الدعم المالي األوروبي 
لمفمسطينيين يسمح إلسراصيل بالتخمي عن عدد من مسؤولياتيا التي ينص عمييا 

ون الدولي كسمطة احتالل. "فبدون السمطة والتمويالت األوروبية واألميركية، القان
كان سيتوجب عمى إسراصيل تمويل كافة الخدمات التي توفرىا السمطة وموظفوىا 

 .(1)حاليًا "
 المطمب الثاني: مؤتمرات المانحين وتشجيع االستثمار: 

دة التزامات عمى إن الدعم الدولي لمسمطة الفمسطينية مرىون بوفاصيا بع 
صعيد الحكم واألمن واالقتصاد؛ والتي يجب أن تتماشى مع القانون الدولي ومع 
مطمب الحفاظ عمى أمن إسراصيل. وقد ربطت الجيات الداعمة بين استمرار تقديم 
الدعم لمسمطة وبين سيطرتيا األمنية الفاعمة عمى ما يقع تحت واليتيا؛ فيما ُعِرف 

ني" الذي أصبح "تيرمومتر" لمعالقة بين إسراصيل والسمطة؛ الحقًا "بالتنسيق األم
وكذلك لممساعدات االقتصادية المقدمة ليا كسمطة وظيفية تؤدي واجباتيا األمنية 
تجاه إسراصيل وتقوم بالتزاماتيا في الحفاظ عمى األمن؛ فمذا ما فعمت وأوفت بتمك 

لية، والتي تأتي في األغمب االلتزامات؛ ُفِتَحت ليا أبواب المساعدات واليبات الدو 
مشروطة وال تنسجم مع األولويات الفمسطينية الحقيقية؛ كما إن غالبيتيا تذىب 
لقضايا خدماتية وليس لقضايا تخص البنى التحتية االستراتيجية أو لمصناعة 

نسبة  أعمى عمى قطاع الخدمات االجتماعية فقد حصل والعممية االنتاجية؛
َرت مساعدات لم تحصل  حين في الدعم المقدم لمسمطة؛ مجمل من40% بحوالي ُقدِّ
 .)2)المساعدات مجمل من فقط  9%مجتمعة سوى عمى اإلنتاجية القطاعات

                                                           

م، موقع 2017، "سيبيل، سيمفان: ترجمة بديعة بوليمة، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (1)
orientxxi م، عمى الرابط:2018اير فبر  23، تم التصفح بتاريخ 7ص-1االلكتروني، ص 

 https://orientxxi.info/magazine/article1832 
 بني فضل، دور االتحاد األوروبي. (2)

https://orientxxi.info/magazine/article1832
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  :م2007لممانحين في ديسمبر باريس الفرع األول: مؤتمر
م لتقديم المساعدات 17/12/2007ُعِقَد مؤتمر دولي في باريس في 

انسجامًا مع توجيات مؤتمر أنابوليس، الذي االقتصادية لمسمطة الفمسطينية؛ وذلك 
مميار دوالر خالل السنوات الثالث التالية. وقد شارك 7.4تعيد المانحون فيو بتقديم 

مانحًا دوليًا، وقرر المؤتِمرون أن يتم صرف المبالا التي جرى 88في المؤتمر
يميا التعيد بدفعيا تحت مراقبة صندوق النقد الدولي من ناحية؛ وأن ترافق تقد

. وقد تعيد (1)خطوات نحو تسوية داصمة من ناحية أخرى؛ كما صرح توني بمير
 االتحاد األوروبي في مؤتمر باريس بمساعدات عمى النحو التالي:

( يوضح التعيدات المالية األوروبية لمسمطة الفمسطينية في 3)*( جدول رقم ) 
 :(2)م )بالمميون دوالر(2007مؤتمر باريس

إن مؤتمر باريس  وقال المتحدث باسم الرصاسة الفرنسية ديفيد مارتينون 
سيقدم دعمًا ماليًا وسياسيًا لمسمطة الفمسطينية، يتيح ليا التزود بالقدرات الالزمة 

وقرر المؤتمر تخصيص ثمثي المبالا لدعم الموازنة، والباقي  .دولة قابمة لمحياة لبناء
                                                           

 م، عمى الرابط: 17/12/2007االخبارية، بتاريخ CNN وكالة  (1)
http://edition.cnn.com/2007/world/europe/12/17/palestinian.conf 

، 1م، ط2007عبد الحي، وليد: "القضية الفمسطينية والوضع الدولي"، التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام (2) 
 .251م، ص2008مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،  بيروت، لبنان:

 التعيداتقيمة  الجية م
 631 االتحاد األوروبي  .1
 489 بريطانيا  .2
 360 إسبانيا  .3
 300 فرنسا  .4
 300 السويد  .5
 287 ألمانيا  .6
 2367 المجموع #

http://edition.cnn.com/2007/world/europe/12/17/palestinian.conf
http://edition.cnn.com/2007/world/europe/12/17/palestinian.conf
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من جانبو قال  )1)لتمويل مشاريع تساىم في تحسين المستوى المعيشي لمفمسطينيين.
فياض رصيس حكومة تسيير األعمال إن كسب ثقة المانحين أمر أساسي؛ ال سالم 

مميارات دوالر  3.9%من اليبات أي 70سيما إن حكومتو تطمب منيم تخصيص 
لدعم الموازنة. واعتبر أن اجتماع باريس لن يكون ناجحًا إذا لم تحصل حكومتو 

مشاريع في  وتتضمن الخطة التي قدميا فياض .عمى المال المخصص لمموازنة
الضفة وغزة ؛ إالَّ إنو تم إنشاء آليات لتجنب استخدام األموال الخاصة بغزة لتمويل 

حماس. وتعرضت الخطة النتقادات ومواقف رافضة تبنتيا منظمات  نشاط حركة
أىمية ومراكز حقوقية فمسطينية، الحتواصيا عمى ثغرات من شأنيا أن تفاقم األوضاع 

 .2) )ومًا وقطاع غزة تحديداً االقتصادية الفمسطينية عم
م؛ أفاد بأن 2008في تصريح لمرصيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في يونيوو  
 الدولي المجتمع من قوية وجود رغبة قد أظيرت باريس مؤتمر متابعة عممية
 م كان2008مايو  نياية ؛ فحتى (3)االتحاد األوروبي في تأمين الدعم من والسيما

 الدعم عمى استثناصي يدل وىو أمر لمسمطة، دوالر مميون 700 من أكثر دفع تم قد
والشك إن مقررات المؤتمر تظير التقاء عناصر  الفمسطينية. الدولة الدولي لمشروع

 .4) )االقتصاد واألمن والسياسة معاً 
  :م2008فمسطين، مايو  في الخاص لالستثمار لحم بيت الفرع الثاني: مؤتمر

م عمى مدار ثالثة أيام مؤتمر 2008مايوانعقد في مدينة بيت لحم في  
وفق  دولي لتشجيع االستثمار، استطاع الخروج برزمة مشاريع استثمارية ستوفر

                                                           
 عمى الرابط: م،5/6/2016تم تصفح المصدر بتاريخ  م،2008مايو  21وكالة رويترز لانباء، بتاريخ  (1)

 https://ara.reuters.com/ 
 م.2008مايو  21وكالة رويترز لانباء، بتاريخ (2) 
م، تم 2008/ 22/6صحيفة "القدس" الفمسطينية،"حديث صحفي خاص لمرصيس الفرنسي نيكوال ساركوزي"، بتايخ  (3)

  م، عمى الرابط:24/8/2014تصفح المصدر بتاريخ 
  82709 http://www.alquds.com/node/ 

  م، عمى الرابط:18/12/2007الجزيرة نت، بتاريخ (4) 
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/ 

https://ara.reuters.com/
file:///F:/82709%20http:/www.alquds.com/node/%20/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/12/18/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/12/18/
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وفيو تمكن الفمسطينيون من استضافة  .ألف فرصة عمل محمية35 المسصولين
شخصية قدموا 100أجنبيًا وحوالي مستثمراً 122شخصية فمسطينية وعربية و337

مشروعات جاىزة لمتنفيذ بقيمة  109وتم فيو اإلعالن عن  .ممن عشرات دول العال
رزمة تشجيع االستثمار إعفاًء ضريبيًا  دوالر. وتقدمبميون  1,4تصل إلى نحو 

كاماًل لممستثمرين إضافة إلى مجموعة تسييالت متكاممة تشمل جميع اإلجراءات 
دخال المعدات واالستيراد ومختمف الق ضايا الموجستية. المتعمقة بتحويل األموال واا

يضاف لذلك مشاركة مؤسسات استثمارية أجنبية في توفير ضمانات قروض تصل 
اقتناء المنازل لذوي الدخل المحدود، حيث تتضمن  مميون دوالر لتشجيع500إلى 

وفي حين يمكن  .1) )ألف وحدة سكنية30مشاريع العقارات بناء أكثر من 
لمفمسطينيين التمتع بما يمكن أن يتحقق من إنجازات لممؤتمر؛ الذي رفع سقف 
التفاؤل بعض الشيء؛ إالَّ إنو يتوجب عمييم االنتباه إلى أن السوق الفمسطينية 
مفتوحة أيضًا لكل االحتماالت؛ وذلك بالرغم من اتفاقات ضمانات القروض وتأمين 

ن فيو المنظمون يعمنون عن إنجازات المؤتمر؛ كانت في الوقت الذي كافالمخاطر. 
األمم المتحدة تنشر آخر تقاريرىا حول الحواجز اإلسراصيمية ونقاط التفتيش التي 

ع أوصال الضفة وأن عددىا قد فاق  حاجز؛ مما يعرقل التجارة ويخنق  600تُقطِّ
 النمو االقتصادي. 

داري بالبنك الدولي في ذات السياق صرح خوان جوزيو دابوب المدير اإل 
أن المناطق الفمسطينية صالحة لالستثمار رغم مصات الحواجز ونقاط التفتيش التي 
يشكو كثير من رجال األعمال المحميين من أنيا تعرقل التجارة. فيما اعتبر توني 
بمير مبعوث الرباعية أن مجرد تنظيم المؤتمر يشير الى أن فرص االستثمار سانحة 

. وفي المقابل ثمة من يقول: إن (2) لرصيسة والقيود االسراصيميةرغم العراقيل ا
كما صرح وزير وناصب . االستثمار تحت الحصار يمثل "دفع لحياة أطول لالحتالل"

                                                           

 /https://www.swissinfo.ch/ara السويسري، عمى الرابط: Swiss Infoموقع  (1)
 م.2008مايو  21بتاريخ  وكالة رويترز لانباء، (2)

https://www.swissinfo.ch/ara/
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في تعميقو عمى المشاريع التي انبثقت عن  -رفض الكشف عن ىويتو-سابق 
 1).)مؤتمر بيت لحم لالستثمار: "ىذا مال سياسي وىذه مشاريع سياسية"

وقد أشاد برنارد كوشنير وزير خارجية فرنسا في الجمسة الختامية لممؤتمر  
عن نية المشاركين في االستثمار، مشيرًا اللتزام فرنسا  بالحضور المميز والذي يعبر

حياء أمل  بدعم السمطة وبمساعدة القطاع الخاص لمنيوض بالواقع االقتصادي واا
قابمة لمحياة. وقال إن العواصق اإلسراصيمية بحق الفمسطينيين بدولة فمسطينية مستقمة 

الفمسطينيين ما زالت قاصمة والقيود مفروضة عمى الحركة؛ مبينًا أنو لم يتم تخفيفيا 
أبدًا، وعمى إسراصيل أن تقدم جيدًا أكبر، وأنو ال مبرر ألن تبقى الغرفة التجارية 

لتوسيع االستيطان  ومؤسسات فمسطينية أخرى في القدس مغمقة؛ كما إنو ال مبرر
يعيق تطور وتنمية االقتصاد  الذي يشكل عاصقًا أمام تحقيق السالم؛ كما

 جاء لحم والذي بيت مؤتمر . وصرح الرصيس الفرنسي ساركوزي أن(2)الفمسطيني
 تامًا، حيث نجاحاً  وحقق لقاًء استثناصياً  شّكل باريس لممانحين، قد لمؤتمر كمتابعة
 الفمسطيني؛ وذلك الخاص القطاع عمى إمكانات كمو العالم أمام بالتأكيد سمح
الميدانية التي  الصعوبات كل رغم الفمسطينية الشركات رؤساء إبداع بفضل

 تتغير حتى المزيد "ينبغي أن تفعموا اآلنلإلسراصيميين:  قال تعترضيم. مضيفًا أنو
ن حياة وتتحسن ميدانياً  األوضاع  ضروري أمر ىو إزالة الحواجز الفمسطينيين، واا
إن االستثمار يتحول في الظروف الفمسطينية من  .(3)جديد" من االقتصاد لينطمق

ُبْعِده االقتصادي واالجتماعي المعتاد إلى ىدف سياسي، كما يتحول إلى تمكين 
وقدرة ومواجية ومجابية مع المشروع اإلسراصيمي اليادف لمتيجير الطوعي أو 

يجية االقتصادي واالجتماعي؛ والذي أصبح اآلن استراتيجية إسراصيمية بديمة السترات
                                                           

 م.2008مايو  21بتاريخ  وكالة رويترز لانباء، (1)
م، عمى 2008يوما 23وكالة وفا لانباء، "مؤتمر فمسطين لالستثمار يختتم أعمالو في بيت لحم" ، بتاريخ  (2)

 الرابط:
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Vs2qB7a485611981437aVs2qB7 

 م.2008 -6-22صحيفة "القدس" الفمسطينية، "حديث صحفي خاص لمرصيس الفرنسي نيكوال ساركوزي"، في  (3)

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Vs2qB7a485611981437aVs2qB7
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Vs2qB7a485611981437aVs2qB7
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التيجير القسري في مواجية "الخطر" الديمغرافي أو القنبمة الديمغرافية أو خطر 
 .انحدار إسراصيل نحو العنصرية الشاممة

األوروبي لمفمسطينيين والمعيقات اإلسرائيمية بعيون  : الدعمالثالثالمطمب 
 أوروبية:
الصحفيين ينظم االتحاد األوروبي بين الفينة واألخرى لقاءات لبعض  

األوروبيين مع بعض المسصولين المحميين الفمسطينيين والمواطنين المستفيدين من 
المساعدات؛ وذلك لبيان أثر تمك المساعدات المقدمة لمفمسطينيين في األوساط 

 األوروبية.
الفرع األول: المساعدات األوروبية لمتجمعات الريفية الفمسطينية في قرى الضفة 

 الغربية:
عبد هللا يونس" قرية فمسطينية تقع شمال غرب جنين، ويساعد "خربة  

 حدود االتحاد األوروبي ىذه القرية الفمسطينية المحصورة بين الخط األخضر"
م" والجدار اإلسراصيمي الفاصل" الذي يجعل أراضييم والضفة الغربية كميا في 1967

صريح بناء من المستحيل أن تحصل عمى ت -كمثال–في تمك القرية  واد آخر.
بيت؛ مما يدفع الفمسطينيين إلنشاء البيوت العشواصية التي ال ُتحصى، فيقوم 

قرار ىدم ألبنية "غير  88اإلسراصيميون فيما بعد بيدميا. في ىذه القرية يوجد 
في انتظار التنفيذ. وقد تّم تقديم مشروع تنموي  -كما ترى إسراصيل-قانونية" 

م يضم مدرسة ومركزًا طبيًا تأتي إليو 2014عام لممجتمع المحمي بدعم أوروبي في 
معّممة يوميًا وطبيب مرة باألسبوع، لتوافق عميو السمطات اإلسراصيمية. وعوضًا عن 

فمقد أعمم سكان القرية  -التي يعمم الجميع يقينًا أنيا لن تأتي أبداً -انتظار الموافقة 
ي لممباشرة بالتنفيذ. شيرًا سيؤد 18الجيش اإلسراصيمي أن عدم الرد خالل ميمة 

ويتمتع أىل القرية بدعم االتحاد األوروبي إلى جانب برنامج األمم المتحدة 
لممستوطنات البشرية. ويتجاىل اإلسراصيميون األشغال التي تتم، محتفظين ألنفسيم 
بخيار ىدم ىذه المباني "غير القانونية في نظرىم" عند الحاجة. وتفيد االحصاءات 
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مخطط تنمية لممجتمعات القروية تم 112ام، ومن أصل ع23أنو عمى مدى 
منيا! "ناىيك  6تقديميا في المنطقة "ج"، لم يصادق الجيش االسراصيمي إال عمى 

 .(1)عن فرض القيود عمييا"
وكمثال آخر في خربة طانا قرب نابمس، تنخرط الييصة األوروبية  

مفوضية األوروبية مع التابعة لم ÉCHOلممساعدات اإلنسانية والحماية المدنية 
" في دعم الرعاة المقيمين ىناك والذين First Aidالمنظمة الدولية غير الحكومية "

عاصمة من  45م؛ وتعيش في القرية 2005قرار ىدم لبيوتيم منذ  13عانوا من 
الرعاة في أكواخ خشبية ُتيدم بشكل متكرر من قبل االحتالل، عمى أراض تعتبرىا 

ب عسكري"؛ إال إن المسؤولين في المنظمة األوروبية يؤكدون اسراصيل "منطقة تدري
"أنيم لم يمحظوا أي تدريب ىناك"؛ لكن يوجد حول ىذه المنطقة أربع مستوطنات 
إسراصيمية، ويتمثل التحدي الفعمي ليا في ترحيل السكان العرب المتواجدين في 

ضي الرعاة، وسطيا". ويصف الموظفون األوروبيون العممية كاآلتي: تصادر أرا
ُيمَنعون من االستفادة من المرافق العامة )الماء، و  وُيرَفض منحيم أي تصاريح بناء.

ُيفَسح المجال لممستوطنين لمقيام بيجمات "عقابية" و  ،الصرف الصحي، إلخ...(
متكررة؛ حيث يروي أحد الرعاة أن المستوطنين "يأتون في الصيف لالستحمام في 

ووفقًا لتصريحات أحد  نياية المطاف يصاب الناس باالنييار.بصرنا الوحيدة!!". وفي 
منزل ومرافق عامة منذ العام  300أعضاء المنظمة األوروبية فمن ىناك "أكثر من 

م؛ ولوال االتحاد األوروبي لكان ىؤالء الرعاة قد رحموا". وتُقّدر خساصر االتحاد 2005
" ألف يورو. وكانت 216"م بم2016األوروبي اإلجمالية في خربة طانا في عام 

طفاًل "قد 17المدرسة المكونة من غرفتين في مأوى مؤقت من الصفيح وتجمع 
؛ مضيفًا أن لديو شعور ECHOُدّمرت ثالث مرات سابقًا" كما يشير أحد أعضاء 

أن ىناك ىدفًا معمنًا "لمترحيل  ECHOبأنو "يقارع جّرافة تعمل دون انقطاع". وتذكر

                                                           

 .7ص-1، ص"سيبيل، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (1)
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منطقة سكنية" في  46تقوم بو السمطات االسراصيمية في" القسري لمفمسطينيين"،
 .(1)المنطقة "ج"
يقول الصحفي سيمفان سيبيل الذي رافق البعثة األوروبية: "ىذا التذمر بين  

العراقيل اإلدارية التي تضعيا قوات االحتالل أمام تنمية  أعضاء البعثة بشأن
زيارتنا تمك، وىو أمر مسمَّم بو من  األراضي الفمسطينية، سمعناه مرارًا وتكرارًا طيمة

الجميع". ففي طوباس شمال نابمس أيضًا، يمّول االتحاد األوروبي محطة لمعالجة 
مميون يورو، وتقرر  18المياه المستعممة بيدف إعادة استخداميا في الزراعة بكمفة 

 م. وىذه سابقة في فمسطين فمسألة المياه تكتسب طابعاً 2018افتتاحيا في يناير 
حيويًا لمغاية؛ نظرًا لفداحة نقص المياه ولكون إسراصيل تسيطر عمى كل المياه 
الجوفية. إالَّ إن مشروع خّزانات مياه الصرف الصحي مثال حّي عمى تبعات تحويل 

من قبل االحتالل: لقد ُوضعت الخزانات في ” بانتوستانات“األراضي الفمسطينية إلى 
رية، لكن "طاصل عمي أحمد" وىو مسؤول فمسطيني لتفادي الحواجز اإلدا” أ“المنطقة 

محمي، يوضح: أن مقر الشاحنات التي تجمب معدات البناء موجود عمى بعد 
مترًا من الخزانات يقع في المنطقة "ج"؛ فال بد من الحصول عمى التصاريح 30

أواًل، ما يعني متاعب إدارية متواصمة. و"إن أي مجند اسراصيمي يمكنو منع 
ويشتكي موظفو االتحاد من كون السمطات  من الدخول ويوقف األشغال".الشاحنات 

اإلسراصيمية "تطمب عشر مرات إظيار الوثيقة نفسيا" و"توقف الشاحنات دون مبرر". 
ويضيف طاصل عمي أحمد: "عندما يتعّمق األمر بالمياه من أجل اإلسراصيميين، فمن 

ّطل الجيش توريد مضخات المياه كل الضفة الغربية تصبح المنطقة"ج"؛ فيما ىنا يع
 -منذ سنتين. وال يمكن حفر أي بصر دون تصريح من "المجنة المشتركة اإلسراصيمية

الفمسطينية" كما ُتدَعى؛ والتي لإلسراصيميين فييا حق النقض"الفيتو". وحسب ما يقول 
طاصل: "يحاول الجيش اإلسراصيمي أن يجعل حياة الناس صعبة لدرجة تحمميم عمى 

                                                           

 .7ص-1، ص"سيبيل، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (1)
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أن: "المشروع سيمضي إلى النياية، رغم كل  نفسو حيل"؛ لكنو يؤكد في الوقتالر 
 .(1)المتاعب المتواصمة"

الفرع الثاني: الدعم األوروبي "لممناطق االقتصادية الحرة" في األراضي 
 الفمسطينية:

يدعم االتحاد األوروبي ماليًا المنطقة الحرة في محافظة أريحا بغور األردن،  
ُيفَترض أن تعزز التنمية االقتصادية في فمسطين، حيث يتمثل اليدف الطموح والتي 

جعل الحوافز الضريبية والبنية التحتية الحديثة ُتَعّزز “من إنشاء المنطقة الحرة في 
؛ والتي ال ”االستثمارات المحمّية واألجنبّية في فمسطين وتدعم الصادرات الفمسطينية

قتان أخريان مثيمتان ليذه "المنطقة الحرة" في الضفة تزال ضعيفة لمغاية. وىناك منط
تابعة لمييصة العامة لممدن الصناعية ىما: المناطق الصناعية الحرة في بيت لحم 
وجنين، وثمة منطقة رابعة في غزة لكن ال نشاط فييا. كما توجد مشاريع إلنشاء 

. (2)نة روابيثالث مناطق جديدة في الضفة الغربية، قرب نابمس وفي الخميل ومدي
وتتمتع المنطقة الحرة  إضافة لمتمويل الياباني الذي ساعد عمى المباشرة باألعمال.

في أريحا اليوم بدعم أوروبي لكن يبدو النشاط فييا محدودًا إلى حد اآلن، فمم 
 .(3)شركات صغرى ومتوسطة 4فييا حتى اآلن سوى ُتسّجل

نيين "المشكمة الكبرى ىي: يقول خالد العممة أحد مدراء المشروع الفمسطي  
من يسيطر عمى الحدود؟ فبوابة الخروج الوحيدة ىي جسر المنبي الذي يسمح 

ساعات يوميًا  8بتصدير المنتجات عن طريق األردن، وىو ال ُيفتح ألكثر من 
 24ولساعتين فقط يوم الجمعة وُيغمق يوم السبت." في حين أن مطار الّمد يعمل 

السراصيمي". ويفاوض مسؤولو المنطقة الحرة منذ سنتين ساعة متواصمة  لمتصدير ا
مع اإلدارة المدنية االسراصيمية من أجل فتح المعبر لمدة أطول لكن دون جدوى. 

                                                           

 .7ص-1، ص"سيبيل، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (1)
 يني في المنطقة "أ".روابي: مدينة جديدة قرب رام هللا أنشأىا مميونير أمريكي ممم فمسط (2)
 .7ص-1، ص"سيبيل، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (3)
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ويضيف:"نحن مرتينون تمامًا لإلرادة االسراصيمية وتتعّفن منتجاتنا في ميناء أسدود 
 .(1)ألن اإلسراصيميين ال يَسّممون لنا تصاريح التصدير"

ما يشتكي المسؤولون الفمسطينيون في المنطقة الحرة لمصحفيين ك 
والمسصولين األوروبيين من أن اإلسراصيميين ُيكثّفون العراقيل اإلدارية؛ ولو لم يقم 
اليابانيون واألوروبيون بالضغط عمى إسراصيل؛ لضاع جزء كبير من استثماراتيم ىنا 

ص إلى القول:"في الواقع، طالما حسب المسؤول الفمسطيني خالد العممة؛ الذي يخم
أننا محرومون من السيطرة عمى حدودنا؛ فبممكان االسراصيميين مواصمة خنقنا 

كما يفيد -اقتصاديًا". يستمع المرافقون من البعثة األوروبية لمحديث بصمت ُمطبق
وعند خروجنا ُيِسرُّ لنا أحد األعضاء قاصاًل: "ال يريد اإلسراصيميون -سيمفان سيبيل

اوضات تقود إلى حل سياسي لممسألة الفمسطينية. أما نتنياىو فمطالما تحدث مف
عن"سالم اقتصادي"؛ لكن ىذا االحتمال بدوره يخضع لشتى ضروب الحيل الرامية 

وعمى مستوى فردي  إلحباطو، عبر تكثيف العراقيل. إذن ماذا يريدون بالضبط؟".
 ين تشاؤمًا أكبر، فيتحدثون عنيبدي بعض ىؤالء الموظفين والدبموماسيين األوروبي

سياسة إسراصيمية لمحفاظ عمى وىم "أوضاع طبيعية". ويضيف محدثنا األوروبي:"ال 
يبحث اإلسراصيميون عن حل لشيء باستثناء أمنيم؛ بل عمى العكس تتمثل كل 
أمنيتيم بأن يؤدي تعفن الوضع بشكل متزايد الستسالم الفمسطينيين؛ ليبسطوا 

 عمى الضفة الغربية. وىذه السياسة ناجحة لحد اآلن".سيطرتيم تدريجيًا 
ىذه االستنتاجات ومالحظات أخرى مماثمة توّصل إلييا الموظفون األوروبيون عمى 

سواًء أكان ذلك -كما يفيد سيبيل-األرض، قد سمعناىا باستمرار عمى مدار رحمتنا 
لممدينة؛ أم في  في القدس الشرقية ومحيطيا، حيث وقفنا عمى حقيقة التيويد القسري

 750" في الخميل، حيث نجح 2Hمخيم عايدة لالجصين ببيت لحم؛ أو في المنطقة "
ألف فمسطينيًا من منازليم تحت  20مستوطنًا اشتيروا بعنفيم الشديد في طرد 

حماية الجيش فيما ُيسمَّى "بمالحي الييودي" وفي أماكن أخرى زرناىا. وفي كل مرة 
                                                           

 7ص-1، ص"سيبيل، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (1)
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في حوارات خاصة مع  -يترافق ذلك مع تساؤالت الدبموماسيين األوروبيين وغيرىم
عن اليدف النياصي لما يجري؟ تساؤل يعمقو  -طمب عدم الكشف عن ىويتيم

الشعور بأن التقارير المرسمة لبمدانيم أو لممفوضّية األوروبية عن واقع فمسطين 
-موغريني حول القضية الفمسطينيةُترَمى كميا في الخزانة."فموقف السيدة فيدريكا 

 .(1)االسراصيمية ُيعبُِّر عن تجاىل متعّمد"
المطمب الرابع: االقتصاد السياسي لمشاريع إعادة اإلعمار بعد حروب إسرائيل 

 عمى غزة: 
عانى قطاع غزة من ثالثة حروب مدمرة شنتيا إسراصيل عميو في السنوات القميمة 

حدات السكنية والبنى التحتية والمباني الماضية، حيث دمرت فييا آالف الو 
الحكومية والمصانع والمزارع ومحطات تحمية المياه والكيرباء والكثير من المدارس 
والمراكز الصحية. وبما مجمل خساصر القطاع من الحرب التي ُشنَّت عميو في نياية 

ع م حوالي ممياري دوالر؛ كما قدرت الخساصر األولية لقطا2009م وأواصل 2008
مميون دوالر؛ فيما خسر القطاع نحو أربعة  300م بنحو2012غزة جرَّاء حرب 

م. ومن المتوقع أن تأخذ 2014مميارات دوالر عمى األقل في الحرب األخيرة صيف 
عممية إعادة اإلعمار سنوات عديدة؛ إذا ما استمرت محاوالت التعطيل اإلسراصيمي 

ة أىل القطاع فترات طويمة وُيتركوا بينما والتباطؤ العربي والدولي. وأن تستمر معانا
.وسنعرج فيما يمي عمى المؤتمرات الدولية التي ُعِقَدت (2)يتم ابتزازىم سياسيًا وأمنياً 

 إلعادة إعمار غزة عقب الحروب التي ُشنَّت عمييا:
  

                                                           

 .7ص-1، ص"سيبيل، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (1)
م، موقع دنيا الوطن 2017أكتوبر  12المتحدة وبقاء المعاناة"،  شعبان، عمر: "بين وعود التمويل وآلية االمم(2) 

 م، عمى الرابط:10/5/2018االخباري، تم تصفح الموقع بتاريخ 
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/447435.html 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/447435.html
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 م:2009الفرع األول: مؤتمر شرم الشيخ إلعادة إعمار قطاع غزة مارس 
م بشرم الشيخ؛ وذلك بعد مرور 2/3/2009ُعِقَد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في 

شيرونصف عمى وقف الحرب اإلسراصيمية عمى غزة، وقد شارك في المؤتمر 
منظمة إقميمية ودولية، واشتركت في رعايتو كل من األمم المتحدة 16دولة و70نحو

يطاليا. حيث دار الحديث وفرنسا واالتحاد األوروبي والجامعة العربية والسع ودية واا
عن "إعادة إعمار قطاع غزة"، مع أن االسم الكامل لممؤتمر كان "المؤتمر الدولي 
لدعم االقتصاد الفمسطيني إلعادة إعمار قطاع غزة". وبالمعنى المشار إليو؛ فمننا 
أمام مؤتمر لو ميمتان: األولى ىي دعم االقتصاد الفمسطيني ككل؛ والثانية تتمثل 

، من خالل طمب المؤتمر ترجمة ذلكي إعادة إعمار القطاع. وقد جاءت ف
 :(1)مميار دوالر موزعة كما يمي 2.8توفير

%من إجمالي تمويل عجز النفقات الجارية لموازنة 52.2 يدوالر؛ أمميون 1450- أ
 م.2009السمطة لعام 

% من إجمالي المبما لبرنامج اإلنعاش الُمبكر 47.8 يدوالر؛ أمميون 1326- ب
عادة إعمار ما دمره العدوان األخير عمى غزة، ُينفَّذ عمى مدى عامي  -2009واا

 م. 2010
وقد تولت حكومة تسيير األعمال في الضفة برصاسة سالم فياض إعداد التقدير الذي 

اإلعمار في غزة"، وذلك أسمتو "الخطة الوطنية الفمسطينية لالنتعاش المبكر وااعادة 
بالشراكة مع وكاالت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والبنك الدولي وشركاء 
آخرين. وقد كانت ىذه الخطة ىي الورقة الوحيدة عمى طاولة المؤتمرين حيث 

 اعتُِبَرت خطتيم جميعًا، وليست خطة حكومة فياض فقط.
  

                                                           

( ،"االقتصاد السياسي لمشروع إعادة إعمار قطاع غزة"، بيروت، لبنان، مركز الزيتونة 10ير االستراتيجي )التقد (1)
 م.2009لمدراسات واالستشارات، ابريل 
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 آلية اإلعمار المقترحة: -1
% من  83مميون دوالر، أي 3728بنظرة سريعة إلى المانحين الكبار نجد أن 

المبالا الممنوحة، ىي من عشرة أطراف. وىذا المشيد، يشير إلى اتجاه سياسي 
واحد تقريبًا في تفضيل التعامل مع حكومة السمطة في رام هللا، وقد اتضحت دالالتو 

أموال غزة ستحول عبر السمطة" من خالل موقف خافيير سوالنا عندما قال:" إن 
مضيفًا: "أنو ال داعي لمبحث عن آلية أخرى تتولى إعادة إعمار غزة بدياًل عن 
السمطة"؛ بل وتأكد ذلك من خالل إعالن وزيرة الخارجية األمريكية ىيالري كمينتون؛ 
والتي أشارت إلى أن واشنطن عممت "مع السمطة لتثبيت الضمانات التي تكفل 

يمنا حيث يجب، وأالَّ يصل لايدي الخطأ". وقد تماشى موقف القاىرة استخدام تمو 
مع ما ذىب إليو موقف االتحاد وأمريكا. وقد جرى اعتماد إطار خماسي لمتابعة 
أعمال المؤتمر، يضم لجنة متابعة مؤتمر باريس لممانحين وىي: فرنسا والنرويج 

ليا. وقد خيمت قضايا والمجنة الرباعية والمفوضية األوروبية، وُأضيفت مصر 
السياسة عمى أجواء المؤتمر، فقد أظير بيانو الختامي حقيقة موقف المانحين؛ 
عادة اإلعمار"سترتبط  والذي بيَّن أن "الخطة الفمسطينية الوطنية لإلغاثة المبكرة واا

"الخطة الفمسطينية لإلصالح والتنمية"، فيُعِرَضت بشكل واضح باألولويات التي 
 م.2007قيا في مؤتمر باريس لممانحين في ديسمبروالتي تم إطال

وقد تعارضت مواقف حركة حماس مع مجمل مقررات مؤتمر شرم الشيخ  
، حيث رأت حماس في اعتماد المانحين آلية رصاسة السمطة  إلعادة إعمار غزة

وحكومة فياض لتوصيل المساعدات؛ بأنيا محاولة لبسط سمطة محمود عباس عمى 
ي فيو تجاوز حماس وحكومتيا برصاسة ىنية؛ فاعترضت الحركة القطاع، بشكل يجر 

م 21/1/2009عمى ىذا التوجو، حيث صرح ممثميا في لبنان أسامة حمدان في
بأنو: "إذا كان البعض قد فشل في العودة إلى غزة عبر الدبابة اإلسراصيمية؛ فمنو لن 

فضت حماس يعود عمى ظير خاّلطة أسمنت أو أطنان من حديد اإلعمار". كما ر 
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محاولة تسييس اإلعمار، وأكدت أن العممية بالدرجة األولى عممية إنسانية 
   .(1)وأخالقية

 عراقيل في مواجية آلية االعمار: -2
يتبين مما تقدم أن أي طرف يستطيع عرقمة إعمار قطاع غزة، وتصبح الحالة كما 

 يمي:
 مؤتمر شرم الشيخ.ال إعمار إذا لم ُتدَفع األموال التي وعد المانحون بيا في - أ
وال إعمار إذا لم تسمح بو حركة حماس بوصفيا السمطة الحاكمة في قطاع - ب

 غزة.
وال إعمار أيضًا إذا لم تسمح "إسراصيل" بذلك كونيا المييمن عمى المعابر - ت

 المؤدية لقطاع غزة. 
وعمى ىذا الحال فمن كل طرف يممك حق الفيتو لتعطيل عممية اإلعمار؛ والتي 

وافقة األطراف الثالثة جميعًا. ونحن ىنا لم ننَس دور السمطة تحتاج إلى م
الفمسطينية في ىذه العممية؛ فدورىا في إعادة اإلعمار مستمد من دعم الدول 

إن  المانحة، التي توافقت عمى أن تتم العممية من خالل آليات السمطة وأجيزتيا.
منع اإلعمار، يخفي  ىذا التساوي السمبي الظاىر في قدرة األطراف المختمفة عمى

تفاوتًا بالا األىمية في تحديد الجية التي سيقع عمييا تحمل تبعات الضغط وتأخير 
عممية إعادة اإلعمار في غزة. فما الذي يضير"إسراصيل" أو الدول المانحة لو 
تأخرت عممية إعادة اإلعمار؟ لكن األمر بالنسبة لحماس مختمف كميًا فيي 

المعنى فمن في الطرف اآلخر من يتمنى أن تعرقل المسؤولة عن غزة. وبيذا 
حماس اإلعمار وألطول فترة ممكنة، بل إلغاصيا إن أمكن؛ باعتبار أن ذلك وحده 
سيخمق شروطًا اجتماعية مناسبة لتوليد االحتجاج عمى حكم حماس، والثورة عمييا. 

عمى  وىنا تقع "مناورة إسراصيل لمضغط عمى غزة وااعياصيا"، مما سيضعف قدرتيا
 المقاومة ويكسر إرادتيا.

                                                           

 م.2009،"( ،"االقتصاد السياسي لمشروع إعادة إعمار قطاع غزة10التقدير االستراتيجي ) (1)
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 موقف السمطة الفمسطينية من آلية االعمار والحصار: -3
أصرت الواليات المتحدة عمى "التزام" حماس باالتفاقيات التي وقعتيا منظمة 
التحرير كشرط لمتعامل مع أي حكومة توافق وطني، وطمب ممثل السمطة أحمد 

ث يكون شفافًا كالبمور.وبعد تعميق قريع اعتراف حماس بم"إسراصيل"دون التباس بحي
 اجتماع القاىرة تحدث عضو وفد فتح عزام األحمد عن ثالثة خيارات أمام حماس:

االلتزام بالشروط التي يقبميا األمريكيون والرباعية الدولية؛ ألن ذلك وحده الكفيل - أ
 برفع الحصار.

الستمرار تشكيل حكومة دون التزام بالشروط المطموبة؛ وىذا ما سيؤدي - ب
 الحصار وتوسيعو ليشمل الضفة.

 عدم المشاركة في الحكومة، وأن تكتفي بدعم حكومة من شخصيات مستقمة.- ت
وىكذا؛ فمن حماس تقف أمام احتماالت شتى تفضي جميعًا إلى خسارتيا. وبيذه 
الحال يحاول خصوميا وضعيا أمام إحدى ثالث خسارات باىظة محتممة: إما 

أو خسارة موقعيا في الحكم، أو استمرار الحصار وتأخر  خسارة موقفيا السياسي،
اإلعمار. وىنا أثبتت حركة حماس وحكومتيا وعموم تيار المقاومة قدرة ىاصمة عمى 
الصمود والتعايش مع ظروف استثناصية قاسية، بما في ذلك الحروب والحصار 

ادات"، الخانق المستمر، وأعطت رسالة قوية بأنيا انتصرت في معركة "كسر اإلر 
  .(1) ولم تستطع كافة وساصل الضغط أن تفرض عمييا شروطيا

 م:2014الفرع الثاني: مؤتمر القاىرة العادة إعمار قطاع غزة، أكتوبر
م، انعقد في القاىرة مؤتمر إلعادة 2014بعد الحرب اإلسراصيمية عمى غزة صيف

م، وشارك في 2014أكتوبر 12، وذلك في نرويجية اإلعمار برعاية مصرية
منظمة إقميمية ودولية؛ وذلك بيدف تعزيز قدرة  20دولة، و 50المؤتمر أكثر من 

حكومة الوفاق الفمسطينية في تحمل مسؤوليتيا في إعادة تأىيل قطاع غزة. وقد بما 

                                                           

 م.2009،"السياسي لمشروع إعادة إعمار قطاع غزة( ،"االقتصاد 10التقدير االستراتيجي )(1) 
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 3.5مميار دوالر، من بينيا  5.2إجمالي التعيدات الُمعَمن عنيا في ذلك المؤتمر 
 م. 2014مميار دوالر لدعم إعادة إعمار غزة بعد حرب يوليو 

: بسط (1)وقد ربطت رصاسة المؤتمر تقديم الدعم المالي الدولي بثالثة شروط ىي 
أالَّ يجري استخدام المساعدات في و  حكومة الوفاق الوطني سيطرتيا عمى القطاع.

بين اسراصيل وقطاع العمل عمى فتح المعابر الحدودية و  أغراض غير مخصصة ليا.
 غزة.

 :(2) لمجانب االسرائيمي المعابر مع غزة خريطة

 
 آلية األمم المتحدة إلعادة اإلعمار: -1
م أعمن "روبرت سيري" مبعوث األمم المتحدة الخاص لعممية 2014سبتمبر16في 

السالم، عن آلية األمم المتحدة إلعادة إعمار غزة، وأوضح أن األمم المتحدة 
سراصيل والسمطة قد توصموا التفاق يسمح ببدء العمل في إعادة إعمار غزة؛ بوجود  واا

                                                           

  م.2017شعبان، "بين وعود التمويل و آلية االمم المتحدة وبقاء المعاناة"، (1)
 م.2016مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،  (2)
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رقابة دولية عمى استخدام المواد وبمشاركة القطاع الخاص؛ مع إعطاء السمطة دورًا 
قياديًا في جيود إعادة اإلعمار. وكشف "سيري" أن االتفاق يقدم الضمانات األمنية 

أكد من استخداميا بالكامل ألغراض مدنية. من خالل آلية لمرقابة عمى المواد؛ لمت
وأضاف إنيا لن تعالج المخاوف األمنية اإلسراصيمية فحسب؛ بل ستعزز أيضًا ثقة 

 .((1الجيات المانحة؛ مما سيؤّمن التمويل الالزم لعممية إعادة اإلعمار
  تقييم اآللية األممية إلعادة اإلعمار:  -2

من خالل آلية إعادة إعمار غزة، تم إنشاء نظام موّسع من عمميات التفتيش 
والمراقبة لمواردات القادمة لغزة؛ وكانت نظرية ىذا الترتيب الثالثي: أنو بطمأنة 
مخاوف إسراصيل األمنية، ستسّرع األمم المتحدة والسمطة عممية استيراد مواد البناء 

ا نتيجة الحرب، وفي ذات الوقت سُتسَتحدث لغزة؛ مما سيساعد عمى إعادة إعمارى
فرص عمل يحتاجيا شباب غزة في قطاع البناء. وقد حّدد "سيري" آلية إعادة إعمار 
غزة كترتيب قصير األجل، إالَّ إنو لم يحدد تاريخ انتياءىا وأقّر بعدم استدامة 

في رفع  الوضع فقال:" نعتبر ىذه اآللية المؤقتة خطوة ميمة لتحقيق اليدف المتمثل
وظاىريًا بدت الفكرة كنتيجة إيجابية تعود بالفاصدة عمى جميع  ).2) جميع العراقيل"

المعنيين. غير أّن الكثير من األىداف لم يتحقق أثناء التنفيذ. وسرعان ما تبّين أّن 
طريقة تشكيل آلية إعادة إعمار غزة أعطت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في 

كممة الفصل في أي مشروع أو مواد بناء تدخل غزة.  المناطق التابعة إلسراصيل
وىكذا أُعِطَيت األولوية لمخاوف إسراصيل األمنية؛ فيما لم ُتمَنح السمطة وال حماس 

                                                           
(

1
) U.N. News Centre, Middle East: U.N. Envoy Announces Deal on Reconstruction in 

Gaza, (September 16, 2014), 

 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48730#.V2pUufl96Uk 

م، مركز 2017أغسطس 22ومصري، فراس: "إنعاش عممية إعادة إعمار غزة المتعثرة"،   بركات، سمطان: (2)
 /https://www.brookings.edu/ar/research بروكنجز لمدراسات، عمى الرابط:

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48730#.V2pUufl96Uk
https://www.brookings.edu/ar/research/
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سمطة في عممية إعادة اإلعمار. مع بطء شديد في العممية وعدم التزام المانحين 
 . (1)بوعودىم تجاىيا

 المطمب الخامس: الموقف األوروبي من منتجات المستوطنات اإلسرائيمية: 
وبالرغم من عمل  ؛تواترت التصريحات األوروبية عن مقاطعة منتجات المستوطنات

األوروبيين عمى التضييق المالي عمى المؤسسات األوروبية الداعمة لالستيطان كما 
ووضعو ىانس فان دان بروك"وزير  م2012فعمت النرويج؛ إالَّ إن تقريرًا صدر عام 

منظمة 22("، وأسيمت فيو م1999-م (1993خارجية االتحاد األوروبي األسبق
مميون دوالر 300أوروبية غير حكومية؛ يؤكد أن االتحاد يستورد سنويًا ما قيمتو 

ضعفًا مما يستورده من الفمسطينيين.  15من منتجات المستوطنات؛ أي نحو 
اتحادات العمال)الفرنسية، واإليرلندية، والبريطانية، واإليطالية،  عتوبالمقابل وقّ 

والسويدية( اتفاقية لمقاطعة بضاصع المستوطنات بما يشمل خدمات االتصاالت. كما 
تعميمات ُتمِزم جميع دولو باالمتناع عن م 30/6/2013أصدر االتحاد األوروبي في

ة أو بحثية أو جواصز، ألي أي تمويل أو تعاون أو منح تسييالت أو منح دراسي
وأوضحت الوثيقة أّن . (2)م1967طرف يتواجد داخل المستوطنات في أراضي 

ىدف ىذه التعميمات التأكيد عمى عدم اعتراف االتحاد بالسيطرة اإلسراصيمية عمى 
م؛ انطالقًا من القانون الدولي وتمّشيًا مع المواقف 1967المناطق المحتّمة في

وحددت التعميمات األوروبية بأن يتضمن أي اتفاق مستقبمي يتم  .(3)التقميدية لالتحاد
توقيعو مع إسراصيل بندًا ينص عمى أن المستوطنات ليست جزًء من إسراصيل؛ وليست 
جزًء من أي اتفاق. وقد ُنِشَرت التعميمات الجديدة الصادرة عن المفوضية األوروبية 

                                                           

ركز الديمقراطى العربى لمدراسات االستراتيجية، الطباع، ماىر تيسير: "إعادة إعمار قطاع غزة باألرقام"،الم (1)
  https://democraticac.de/?p=37330 م، عمى الرابط:2016سبتمبر 

، بيروت، لبنان، مركز الزيتونة لمدراسات 1م، ط2013-2012صالح، محسن: التقرير االستراتيجي الفمسطيني  (2)
 .220م، ص2014ستشارات ،واال
منور، ىشام: "االتحاد األوروبي والمستوطنات اإلسراصيمية...ىزال الموقف وتأخره"، صحيفة فمسطين اليومية،  (3)

 م، عمى الموقع االلكتروني، فمسطين أون الين.2013أغسطس  15، الخميس ، 2241العدد 

https://democraticac.de/?p=37330
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عل ذلك ىو ما دفع إسراصيل م؛ ول19/7/2013في الصحيفة الرسمية لالتحاد في 
والعمل عمى وقف المساعدات التي  ،(1)لمرد بمنع وفد أوروبي من دخول قطاع غزة

يقّدميا االتحاد لممشاريع االقتصادية الفمسطينية في"منطقةج"، وعرقمة دخول مندوبيو 
كما اتخذت المفوضية األوروبية قرارًا إضافيًا في  .(2)إلى قطاع غّزة وخروجيم منو

م يقضي بوضع ممصقات عمى منتجات المستوطنات اإلسراصيمية في 2015عام
إن أىّمية الخطوات التي اّتخذىا االتحاد قد تشير إلمكانية بدء  م.1967أراضي 

 مرحمة جديدة في تعاممو مع االحتالل اإلسراصيمي.
 نتائج الدراسة:

 التسوية عممية دعم في األوروبي االتحاد أدوار أبرز من االقتصادي الدور يعد .1
 لممانحين، باريس كمؤتمر االستثمار، وتشجيع المانحين مؤتمرات فكانت السممية،
 االقتصادية المناطق دعم وخطة فمسطين، في الخاص لالستثمار لحم بيت ومؤتمر
  الحرة.

 الفمسطينيين عمى لمضغط كورقة الفمسطيني لالقتصاد األوروبي الدعم اسُتخِدمَ  .2
حداث إسراصيل، لصالح سياسية مكاسب عمى لمحصول  شكل في جوىرية تغييرات واا
  .التسوية اتفاقيات تمرير يخدم بما الفمسطيني السياسي النظام ومضمون

 قادرة لتكونو  انييارىا، لمنع الفمسطينية لمسمطة األوروبي المالي الدعم ىدف .3
 بشكل حقيقية؛ فمسطينية تنمية إحداث حساب عمى األمنية بالتزاماتيا الوفاء عمى
 السياسية ارادتو لتطويع الخارجي العون عمى الفمسطيني الشعب اعتماد يكرس
 الفمسطينية الحقوق عمى يمتف اقتصادي سالم وبناء اإلسراصيمية الشروطب والقبول

 احتالليا وتكريس مسصولياتيا، من التنصل في إسراصيل ذلك عدسا وقد ؛المشروعة
  .كمفتو من والتخفيف الفمسطينية، لاراضي

                                                           

 .220م، ص2013-2012صالح، التقرير االستراتيجي الفمسطيني  (1)
 م.2013منور، "االتحاد األوروبي والمستوطنات اإلسراصيمية...ىزال الموقف وتأخره"،  (2)
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 أشكال من شكالً  عمييا إسراصيل حروب بعد غزة إعمار إعادة مشاريع مثمت .4
 خدمة في االعمار ومشاريع االقتصاد تسخير منو يقصد والذي السياسي االقتصاد
 عنيا انبثقت والتي اإلعمار إعادة مؤتمرات فجاءت لممانحين؛ السياسية األىداف
 التعقيدات. وكثرة الشديد بالبطء اتسمت اإلعمار إلعادة دولية آليات

 ذات األوروبية المواقف أبرز اإلسراصيمية المستوطنات منتجات وسم قرار كان .5
 األمر والسياسي؛ االقتصادي المجال في اإلسراصيمي الطرف عمى والتأثير الشأن
 دور أي لرفض إسراصيل ودفع االستيطان، القتصاد كبيرة بخساصر تسبب الذي

    قراراىا. عن أوروبا تراجع بعد إال التسوية عممية في أوروبي
 الدراسة: توصيات
 يمي: كما جاءت التوصيات، من لمجموعة الدراسة خمصت

 مع يتناسب بما الفمسطينية األراضي في األوروبية االقتصادية السياسات توجيو  .1
 يخدم وبما العربية، المنطقة في االقتصادية مصالحو وحجم االقتصادي حجمو
 المستقمة. الفمسطينية الدولة وبناء الحقيقية التنمية مسار

 المساعدات مشروطية من تتحرر لمتنمية شاممة فمسطينية وطنية خطة وضع .2
 كورقة استغالليا وعدم مي،اإلسراصي والتوظيف األمريكية الييمنة عن بعيداً  الدولية،
كراه ضغط   التسوية. عمى إلجباره الفمسطيني لمجانب واا

 الشراكة اتفاقية في اإلنسان بحقوق المتعمقة المادة لتفعيل األوروبي االتحاد دعوة .3
 انتياكاتيا ووقف الدولية، الشرعية بقرارات لمقبول لدفعيا إسراصيل، وبين بينو التجارية
 غزة. وقطاع الغربية الضفة في اناإلنس لحقوق المتكررة

 منتجات وسم كقرار جريصة قرارات اتخاذ عمى األوروبي االتحاد تشجيع .4
 والتأثير الشأن ذات األوروبية المواقف أبرز من كان والذي اإلسراصيمية المستوطنات

 وسياسيًا. اقتصادياً  اإلسراصيمي الطرف عمى
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 ممخص:
 ودوره فممميتيممدف ىمممذه الدراسممة إلمممى تسممميط الضممموء عمممى شخصمممية عممروة بمممن الزبيممر 

تأسمممميس مدرسممممة المغممممازي_ المدنيممممة. كونيمممما تفممممتح البمممماب أمممممام بحممممث بدايممممة التممممدوين 
التمماريخي لممدى العممرب المسممممين، ونافممذة عممممى الجيممود التممي ُبممذلت فممي القمممرن األول 

جممممة شخصمممية لمممو نسمممبو، مولمممده ووفاتمممو، اليجمممري فمممي ىمممذا المجمممال. حيمممث تتنممماول تر 
نشأتو، صفاتو الُخمقية والَخمقية، زوجو وبنوه. كما تتطرق إلى دوره السياسي ومكانتو 
العمميمممة. وتسمممتعرض الدراسمممة ىيكميمممة رواياتمممو قبمممل اإلسمممالم، ثمممم مبعمممث النبمممي )ص( 

دراسمة أسمموبو والفترة المكية، والفترة المدنية. وأيضًا فتمرة الخمفماء الراشمدين. وتنماقش ال
ومنيجممو. وتبممرز دوره فمممي تأسمميس مدرسمممة المغممازي _ المدينممة، وتنممماقش حممول ممممدى 

 تأليفو في المغازي. وتقدم الدراسة في النياية مجموعة من النتاصج والتوصيات.
وقد اسمتخدمت الدراسمة المنيجمين التماريخي، والوصمفي التحميممي. واسمتندت عممى     

 ديثة لتحقيق اليدف.المصادر األولية والدراسات الح
Abstract: 

This study sheds lights on the personality of Orwa bin Al-Zubir 

and his role in  the establishment of Al-Maghazi school –Al-

Madina which will usher the door to dig the beginning of  the 

historical writing of the Arab Muslims and  shed light on the 

efforts that were done in the first Hijri century in this field.  

The study shows his biography, ancestry, birth and death, early 

life, nature and character, wives and sonship. Moreover, it 

deals with his political role and scientific status. It describes 

the structure of his narratives before Islam, the Mohammad 

mission in Mecca (Mecca era), the Madina period, and the the 

rightly - guided caliphs. 

The study discusses his style and methodology. It focuses also 

on his role in the establishment of the Maghazi school- al-

Madina and the extent of his writings there.  

Finally, the research presents a set of findings and 

recommendations. The research uses several   critical 
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approaches, including: the historical, descriptive and analytical 

method.  It also relies on primary sources in addition to 

secondary sources that are related to the topic and help in 

achieving the goal.                                                                                   

 مقدمة:
تكتسمممب دراسمممة شخصمممية عمممروة بمممن الزبيمممر ودوره فمممي مدرسمممة المغمممازي المدنيمممة      

أىميمممة كبيمممرة، كونيممما تفمممتح البممماب أممممام بحمممث بدايمممة التمممدوين التممماريخي لمممدى العمممرب 
المسممين، ونافذة عمى الجيود التي ُبذلت في القرن األول اليجمري فمي ىمذا المجمال، 

لتي تمثل االتجماه اإلسمالمي فمي تنماول ويبرز عروة كراصد ومؤسس لمدرسة المغازي ا
أحداث صدر اإلسالم، كونيا استندت عمى األحاديث النبوية التمي يراعمي فييما الدقمة 
فمممي اإلسمممناد إلمممى حمممد بعيمممد، وقمممد جمممد عمممروة فمممي جممممع روايمممات المدينمممة ممممن منابعيممما 
األصمممية، أي مممن الصممحابة وأبنمماصيم رضمموان هللا عمممييم، السمميما مممن خالتممو عاصشممة 

 عنيا، التي مثمت  معظم مصادره، واتجو عروة بيذه الروايات نحو مفيوم رضي هللا
أولممي شممبو واضممح لممغممازي والسمميرة، واُعتبممرت مدرسممة المدينممة فممي ذلممك ممموطن ىممذه 

فمي المغمازي والسميرة قبمل القمرن  بالتدوين والكتابمةالدراسة. إذ لم يختص أحد خارجيا 
 الثاني لميجرة.

ايمممة دراسمممتو ترجممممة شخصمممية عمممروه ممممن أجمممل اإلحاطمممة وتنممماول الباحمممث فمممي بد     
بظروفو من حيث الزمن والمكان والنشأة، وميولو واتجاىاتو ومكانتو، إلبمراز العواممل 
التي أثرت عمى تكوين شخصيتو العممية، وااعطماء صمورة واضمحة عمن قيممة مما نقممو 

 من روايات.
واياتو من أربعة مصادر ثم نفذ الباحث إلى دراسة آثاره التاريخية، من خالل جمع ر 

مبكرة تناولت موضوع المغازي )السيرة(، تمك المصادر التي اعتمدت في مادتيا 
من روايات عروة، ولم يغفل الباحث عن اإلحاطة برواياتو من  قسم كبيرعمى 

مصدرين متأخرين تناوال السيرة بشكل مستقل من أجل إعطاء صورة أوفى وأكثر 
وتم  والمتأخرة.ي جمعيا عروة لمؤلفات السيرة المبكرة شمولية عن أىمية المادة الت
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بناًء عمى ذلك رسم الخطوط األساسية لييكمية مغازي عروة، واتبع الباحث رسم 
الييكمية بتحميل منيج عروة وأسموبو، وتمثل آثار عروة التاريخية ومنيجو وأسموبو 

 جل جيوده ودوره في مدرسة المغازي.
األولية عند تناول الترجمة الشخصية لعروة، وخاصة  واعتمد الباحث عمى المصادر

كتاب الطبقات الكبرى البن سعد، كونو من أقرب المصادر وأكثرىا حديثًا عن عروة  
ورواياتو، وعند حديثنا عن منيجو وأسموبو تم االعتماد عمى المصادر األولية في 

 تحميل والتعميقتناول الروايات، وتم االستناد إلى المراجع الحديثة في مجال ال
بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب(، الذي وخاصة كتاب عبد العزيز الدوري )

ُيعد أفضل الدراسات الحديثة عن الموضوع، مع إدراك الباحث أن ىذا الموضوع 
بحاجة إلى دراساٍت مستقبمية جادة تميط المثام بشكل واضح جمي عن الكثير من 

 جوانبو المختمفة.
 : ترجمة شخصيةالمبحث األولً 

 -نسبو: - أ
ىو عروة بن الزبير بن العوام بن خويمد بن أسد بن عبد العزيز بن قصي بن 

. وكنيتو "أبو عبد هلل". ونسب إلى المدينة مكان مولده، وأضاف بعض )1(كالب
. وينتسب إلى بيت من أشرف بيوت العرب )أسبقية وخدمة )2(المؤرخين )المدنِّي(

ابنة أبي بكر الصديق رضي هللا عنو، وىي ذات النطاقين، لإلسالم(. فأمو أسماء 
حدى المبشرات بالجنة، وأبوه الزبير بن العوام أحد الصحابة العشرة المبشرين  واا

(3)(، ومن أصحاب الشورىبالجنة، وحوارّي رسول هللا )
وىو أخ عبد هللا بن ، 

                                                           

ج، بيروت، دار 8مم: الطبقات الكبرى، 844ه/ 230ت  -ابن سعد، أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع(1) 
 .178، ص2صادر، د ت، ج

ج، تحقيق أحمد عبد الوىاب، 14: البداية والنياية،م1372ىم/ 774ت  -(  ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل بن عمر2)
 .108، ص 9م، ج 1،1992ج، القاىرة، دار الحديث، ط14
: حجرة النسب، تحقيق ناجي حسين، بغداد، مكتبة -مم819ه/ 204ت  –( الكمبي، ىشام بن محمد بن الساصب 3)

 .70م، ص1986النيضة العربية،
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ة أم المؤمنين، الزبير، بخالف أخييما مصعب فمنو لم يكن من أميما، وخالتو عاصش
 .(1)وجدتو ) عمة أبيو( خديجة بنت خويمد_ زوجة رسول هللا وأول من أسمم

 مولده ووفاتو: - ب
اختمفممت الروايممات حممول سممنة مولممده، كممما اختمفممت فممي سممنو وفاتممو. فيممرى بعممض      

. فيممما يممرى آخممرون أن (2)م643ه/  23المممؤرخين أن تمماريخ مولممده يعممود إلممى سممنة 
. وأقممدم روايممة فممي ذلممك تممرد لممدى ابممن مسممعود عمممى (3)م646ه/26سممنة مولممده ىممي 

لسممان ىشممام بممن عممروة قممال فييمما عممروة: " ُرددُت أنمما وأبممو بكممر بممن عبممد الممرحمن بممن 
. كما تمرد روايمات أخمرى تمرى أن مولمده (4)الحارث بن ىشام يوم الجمل، استصغرونا

 (6)م649ه/ 29.  وذكممر الممذىبي أن سممنة مولممدة ه ي (5)م642ه/ 22كممان سممنو 
ولكممن المممرجح أن سممنة ثممالث وعشممرين ىجريممة ىممي سممنة مولممده، وذلممك اعتمممادًا عمممى 

م(، والسميما أن يحمي بمن 656ىمم/ 36رواية ابنمو ىشمام بأنمو كمان صمبيًا يموم الجممل )
 . 7معين قال: " وكان عمره يومصذ ثالث عشرة سنة"

وكمان  (8)ممم712ه/ 94ذكمرت أنيما سمنة  الروايات قمدأما سنة وفاتو فمن معظم      
. ومممن الجممدير بالممذكر أن (9)يقممال ليممذه السممنة سممنة الفقيمماء لكثممرة مممن مممات مممنيم فييمما

                                                           

 .17، ص2( ابن سعد، ج1)
ج، تحقيق سييل زكار، القاىرة، وزارة الثقافة 2مم: تاريخ خميفة بن خياط،854ه/ 240ت  ( خميفة بن خياط2)

 .159، ص 1م، ج1967والسياحة واإلرشاد القومي، 
مم: وفيات األعيان وأنباء 1282ه/ 681ت  -( ابن خمكان، أبو العباس شمس الدين أبو العباس أحمد3)

 .258، ص3م، ج1970در،ج، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صا8الزمان،
 .178، ص 5( ابن سعد، ج4)
 .258، ص3( ابن خمكان: ج5)
ج، تحقيق مأمون 25م: سير أعالم النبالء،1347ىم/ 748ت –( الذىبي، شمس الدين محمد بن أحمد 6)

 .423، ص 4م، ج 1982، 2الصاغرجي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
المشاىير واألعالم، تحقيق عمر تدمري، بيروت، دار الكتاب ( الذىبي، شمس الدين: تاريخ اإلسالم، ووفيات 7)

 .425، ص 6م، ج1،1990العربي، بيروت، ط
 .182، ص5( ابن سعد، ج8)
 .182، ص5( ابن سعد، ج9)
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م. وممنيم 717ه/99سمنة البستي أورد روايات مختمفة عمن سمنة وفاتمو، وأنيما كانمت 
م، وتمموفي عممروة " فممي أموالممو 718ه/100م، وقيممل سممنة 719ه/101مممن قممال سممنة 

 .(1)مكة، بينيما وبين المدينة أربع ليال"بمَجاح في ناحية الفرع من نواحي 
 -ج: نشأتو:

نشأ عروة في بيت حسب وعمم وفضل ودين، وأخذ منمو ُجمّل عمممو، وتمقمى أول      
عمومو عن أبيو الزبير، وحّدَث عنو بشيء يسمير لصمغره عنمدما قتمل أبموه فمي معركمة 

يما، وعمن م(. وروى عن أمو أسماء بنت أبي بكمر رضمي هللا عن656ىم/ 36الجمل )
أخيو عبد هللا بن الزبير، وأخذ أكثمر عمممو عمن خالتمو عاصشمة رضمي هللا عنيما، وقمال 
فممي ذلممك: "لقممد رأيتنممي مقبممل ممموت عاصشممة بممأربع حجممج، وأنمما أقممول لممو ماتممت اليمموم ممما 

 عمروة كمان. وروى قبيصمة بمن ذؤيمب أن (2)ندمت عمى حديث عنمدىا إال وقمد وعيتمو"
وقال عروه حول عاصشة: " ما رأيت أحدًا أعمم بفقو وال ، (3)يغمبنا بدخولو عمى عاصشة

طمب وال شممعر ممن عاصشممة"، ولممم تمرو امممرأة وال رجممل غيمر أبممي ىريممرة عمن رسممول مممن 
. وربممما فممي قممول عممروة عممن عمممم عاصشممة رضممي هللا عنيمما (4)األحاديممث بقممدر روايتيمما

 بعمممض المبالغمممة، السممميما حمممول الشمممعر، ولكمممن يشمممير ذلمممك إلمممى سمممعة عمميممما. وكمممان
. وىممذا يظيممر قمموة الصمممة بينيممما، (5)ُأّمممو، وكانممت تناديممو يممابني ياأممماه، ويمماينادييمما " 

. وكانت المنزلة االجتماعية واالحترام (6)وُعرف عن عروة تمنيو لمعمم وأن يحمل عنو

                                                           

ج، حيدر آباد، داصرة المعارف 9مم: كتاب الثقات ،965ه/ 354ت  -( البستي، محمد بن حبان أحمد التميمي1)
 .182، ص 5؛ ابن سعد: ج195، ص 5م، ج1979العثمانية، 

 .424( الذىبي، سير األعالم، ج ع، ص 2)
 .424( الذىبي، سير األعالم، ج ع، ص 3)
: عيون األثر في فنون المغازي الشماصل -م 1333ىم/ 734ت  -( ابن سيد الناس، محمد بن محمد اليعمري4)

 .301، ص2م، ج1992، 1التراث، طج، تحقيق محمد الخطراوي، المدينة المنورة، مكتبة دار 2والسير 
 .406، ص 1( ابن سعد، ج5)
، تحقيق محمد باقر المحموري، 5،ج3مم: أنساب األشراف، ج892ه/ 279ت  -( البالذري، أحمد يحي بن جابر6)

 .285، ص 5بغداد، مكتبة المثنى، ج
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المذان يتمتع بيا العممماء ممن المدوافع لطمبمو العممم، ولقمد حمث أبنماءه عممى طممب العممم 
 أيضًا.
وة فممي المدينممة المنممورة التممي اسمتأثرت بدرجممة كبيممرة فممي الحيمماة العمميممة. ونشمأ عممر      

(، والخمفماء الراشمدين ممن بعمده، ومركمز تجممع الصمحابة وكانت عاصمة الرسول )
فمياوزن" أن المدينة  ((Wellhausenرضوان هللا عمييم. ويرى المستشرق األلماني 

الخاصممة بصممدر اإلسممالم "السممير كانممت نممواه الجماعممة اإلسممالمية، ومصممدر الروايممات 
والمغازي". وظمت المدينة المركز الروحي لمثقافة اإلسمالمية إلمى أن حممت بغمداد ممن 

. وكممما أخممذ عممروة عممممو مممن كبممار الصممحابة وأبنمماصيم، وسمماعده (1)ىممذا الوجممو محميمما
عمممممى ذلممممك مكانتممممو االجتماعيممممة. وجممممالس عممممروة المحممممدثين والعمممممماء مممممن الصممممحابة 

تقى بيم في حمقات في المسجد، وفي ذلك قال قبيصة بن ذؤيب: " كنا والتابعين، وال
لى آخرىا نجتمع في حمقٍة بالمسجد لياًل أنا ومصعب وعروة ...  في خالفة معاوية واا

شمميخ معممين درس عميممو، بممل أخممذ عممن  إشممارة إلممىتوجممد  ، وال(2)وكنمما نفتممرق بالنيممار"
سممف القمول: "إنمو تمقمى معظمم ، ولكن يبدو وكما أ(3)كثيرين، وىذا طبيعي في عصره

عممو عن عاصشة رضي هللا عنيا". وحرص عروة عمى طممب العممم فقمال: " لقمد كمان 
يبمغني عن الرجل من المياجرين من أىل الحديث فأتيو فأجده قد قال، فأجمس عممى 

 (4)بابو، فأسأل عنو يعنى إذا خرج".
وقممد ذىممب عممروه إلممى مصممر، وتممزوج بيمما امممرأة مممن بنممي وعمممة، وأقممام بيمما سممبع      
ىممموروفتس" أن فتمممرة مكوثمممو فمممي مصمممر " (Horovitz). ويمممرجح المستشمممرق (5)سمممنين

                                                           

لقاىرة،  لجنة التأليف والترجمة ( فمياوزن، يوليوس: تاريخ الدولة العربية، ترجمة محمد عبد اليادي أبو ريدة، ا1)
 م، مقدمة ص خ.1958والنشر، 

 .424، ص 4( الذىبي، سير األعالم ،ج 2)
أول سيرة في اإلسالم، بيروت، المؤسسة العربية لمدراسات  -( الطاىر، سموى مرسي: عروة بن الزبير بن العوام 3)

 .33م، ص 1995، 1والنشر، ط
 .426، ص 6( الذىبي: تاريخ اإلسالم، ج4)
ج، بيروت، دار 12مم: تيذيب التيذيب، 1448ه/ 852ت  –( ابن حجر العسقالني، شياب الدين أبو الفضل 5)

 .185، ص 7صادر، د.ت، ج
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. ويبممدو أن "ىمموروفتس" قمممد أخطممأ فمممي (1)م684-677ه/ 65-58كانممت بممين سمممنة 
اذ تشمير  (2)يموم الحمرةترجيحو، بدليل روايمة ىشمام بمن عمروة أن أبماه أحمرق كتمب فقمو 
م. ويرى 682ىم/63ىذه الرواية إلى وجود عروه في المدينة في ذلك الوقت أي سنة 

الباحث أن ىذه النقطة تبقى مثار خالف بمين الممؤرخين، حيمث قمال ابمن سمالم: "لمما 
، ولكن كتب المؤرخين ال تذكر (3)خمع ابن الزبير يزيد بن معاوية كان عروة بمصر"

 مصر، ومكوثو فييا ىذه الفترة الطويمة.سبب ذىابو إلى 
 -د: صفاتو الَخمقية والُخمقية:

"إن أبماه كمان يصموم المدىر كممو إال  عمروة:اشتير عروة بعبادتو، فقال ىشمام بمن     
، وكمان عمروة يقمرأ ربمع القمرآن كمل يموم (4)يوم الفطمر ويموم النحمر، وممات وىمو صماصم"

إال ليمممة قطعممت رجمممو، ثممم عمماوده مممن  نظممرًا فممي المصممحف، ويقمموم بممو الميممل فممما تركممو
، وربممما ال (6)،  وفممي روايممة أخممرى أنممو ممما تممرك قممراءة القممران تمممك الميمممة(5)الميممل المقبمممة

يخمممموا ىمممذا الكمممالم ممممن مبالغمممة، ولكنمممو يتضممممن دالالت واضمممحة عممممى حرصمممو عممممى 
. واتصمف (7)العبادة، وكان متواضعًا، وقال فمي ذلمك: "التواضمع أحمد معمايير الشمرف"

إنمممي أتركمممك رفعمممًا لنفسمممي وقمممال: "التسمممامح " فممممذا أسمممرع إليمممو رجمممل بشمممتم لمممم يجبمممو" ب

                                                           

، مصر، شركة ومطبعة مصطفى 1( ىوروفتس، يوسف: المغازي األولى ومؤلفوىا، ترجمة حسين نصار، ط1)
 .35م، ص 1949، 1الحمبي، ط

 .179، ص 5( ابن سعد، ج2)
مم: طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود شاكر، 845ه/ 231ت  –( ابن سالم، محمد بن سالم الحجمي 3)

 .153، ص 1م، ج1974مصر، مطبعة مصطفى المدني، 
 .180، ص 5( ابن سعد: ج 4)
ج، تحقيق أكرم العمورى،  3مم: المعرفة التاريخ،890ه/ 277ت  –( البسوى، أبو يوسف يعقوب بن سفيان 5)

 .552، ص 1م، ج1981، 2، مؤسسة الرسالة، طبيروت
ج، بشار 35مم: تيذيب الكمال في أسماء الرجال، 1341ه/ 742( المزي، جمال الدين أبى الحجاج يوسف ت 6)

 .21، ص 20، ص 20م، ج1992، 1عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
ج، تحقيق يوسف عمى 2يون األخبار، ع -مم: 880ه/ 267ت  –( ابن قتيبة، عبد هللا بن مسمم الدينوري 7)

 .377، ص1، ج1986، بيروت، دار الكتب العممية،1الطويل، ط
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، وكممان يقممول: "إذا رأيممت الرجممل يعمممل الحسممنة فمماعمم أن ليمما عنممده أخمموات، (1)عنممك"
ن  ذا رأيتو يعمل السيصة فاعمم إن ليا عنده أخوات، فمن الحسنو تدل عمى أختيا، واا واا

عنو ابنو ىشام:" مما سممعت أحمدًا ممن أىمل األىمواء . وقال (2)السيصة تدل عمى أختيا"
 .  (3)يذكُر عروة إال بخير"

وُعممرف عممروه بالصممبر والجمممد، وقممد تجمممى ذلممك عنممدما كممان فممي إحممدى زياراتممو        
ممم كونمو ممات 705ه/ 86لمخميفة لموليد بن عبد الممك، ويرجح أن ذلك تم فمي سمنة 

، إذ أصمابت رجممو اأَلَكمَمة (4)ن خمكمانبعد ىذا الحادث بثماني سنوات حسمبما ذكمر أبم
(، وتمممم قطعيممما فمممي 173، ص7) قرحمممة داء فمممي العضمممو، نقممماًل  عمممن ابمممن حجمممر/ج

مجممممس الوليممممد، ورفمممض شممممرب المرقمممد حتممممى ال يمممذىب بعقمممممو، وطممممب قطعيمممما أثنمممماء 
وذلممك تحممت  –صممالتو. وُقتممل فممي سممفره ىممذا ابنممو محمممد الممذي كممان أحممب ولممده إليممو 

لوليممد، فقممال عممروة: " لممصن كنممت أخممذت لقممد أبقيممت، ولممصن أرجممل الممدواب فممي  إسممطبل ا
ــا َلقَممدْ  تعممالى:. وردد قولممو (5)كنممت ابتميممت لقممد عافيممت" ممَذا َســَفِرَنا ِمممن َلِقيَن . (6)َنَصــًبا ىََٰ

 . (7)وقال الوليد بن عبد الممك في ذلك:" ما رأيت شيخًا قط أصبر من ىذا"
واتصمممف عمممروة بمممالجرأة، ويبمممدو ذلمممك واضمممحًا فمممي رده عممممى الحجممماج بمممن يوسمممف     

ممممع عبمممد المممممك بمممن ممممروان فقمممال لمممو:   رآه قاعمممداً الثقفمممي، وتمممرد الروايمممة " أن الحجممماج 
"أنا ال أم لمي وأنما ابمن  عروة:"أتُقعَد ابن العمشاء معك عمى سريرك؟ ال أم لو". فقال 

ممممن ال أم لمممو يممما أبمممن المتمنيمممة". فقمممال عبمممد عجممماصز الجنمممة، ولكمممن إن شمممصت أخبرتمممك 

                                                           

 . 402، ص 1( ابن قتيبة، ج 1)
 .21، ص20( المزى، ج 2)
 .21، ص20( المزى، ج 3)
 .256، ص 3( ابن خمكان: ج4)
 .74، ص2( ابن قتيبة، ج5)
 .62( سورة الكيف: أية 6)
 .430، ص 4ج( الذىبي، سير األعالم، 7)
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. كممما تجمممت جرأتممو فممي رده عمممى عمممر (1)الممممك: "أقسممم عميممك أال تفعممل فكممّف عممروة"
بن عبد العزيمز عنمدما اتيممو بالكمذب عممى قولمو فمي أخيمو عبمد هللا وعالقتمو بعاصشمة: 

كممل  "لقممد كممان عبممد هللا بممن الزبيممر منيمما بحيممث وضممعتو الممرحم والمممودة التممي ال تشممرك
عمممروة إنَّ أكمممذب الكممماذبين لممممن كمممذَّب  "، فقمممالواحمممد منيمممما فييممما غيمممر صممماحبو أحمممد

. وكان عمروة كريممًا، فممذا جماءت أيمام الرطمب ثممم حماصط نخيممو، فيمدخل (2)الصادقين"
 .(4)، وُاحتفر بصر في المدينة منسوب إليو(3)الناس، فيأكمون ويحممون

 -ه: زوجو وبنوه:
وجة بينيم حراصر، وأم ولد. فتزوج فاختة بمن األسمود بمن تزوج عروة بأكثر من ز      

، واألسمود. أمما عبمد هللا فكمان أسمن بنيمو وبمو هللا وعمرأبي البخترى، فأنجبت لو عبد 
، وتمزوج عمروة أم يحمي أصمغر (6)، وقد قتل عمر مع عمو عبد هللا بن الزبيمر(5)يكنى

ب ممع البيمت األمموّي. ولد الحكمم بمن أبمي العماص بمن أميمة، وبمذلك ارتمبط بعالقمة نسم
، وقمممد قتمممل محممممد (7)وولمممدت لمممو يحيمممى ومحممممدًا وعثممممان وأبممما بكمممر وعاصشمممة وخديجمممة

. (8)بدمشمممق كمممما أسممممف القمممول، وكمممان عثممممان بمممن عمممروة ممممن وجممموه قمممريش وسممماداتيا
وتزوج عروة أم ولد، وأنجبت لو ىشام وصفية. وكمان ىشمام أكثمر أبنماءه روايمة عنمو، 

ثبتممًا، كثيممر الحممديث حجممة، ووفممد عمممى أبممي جعفممر  ثقممةوقممال عنممو ابممن سممعد: " وكممان 
                                                           

ج، دار البشير لمنشر والتوزيع، 19تاريخ مدينة دمشق، -م: 1175ىم/ 571ت  –( ابن عساكر، عمى بن الحسن 1)
، ص 11صورة عن نسخة المكتبة الظاىرة بدمشق، مركز الوثاصق والمحفوظات في الجامعة األردنية )مخطوط(، ج

580. 
 .580، ص 11( ابن عساكر، ج2)
 .552، ص 1( البسوي: ج 3)
 .257، ص 3( ابن خمكان: ج 4)
 .178، ص5( ابن سعد: ج 5)
مم: نسب قريش، تعميق إليفي بروفنسال، دار 850ه/ 236ت  –( الزبيري، مصعب بن عبد هللا بن مصعب 6)

 .245، ص 1951المعارف لمطباعة والنشر، 
 .178، ص 5( ابن سعد، ج7)
وأخبارىا، تحقيق محمود شاكر، القاىرة، مطبعة مم: جميرة نسب قريش 869ه/ 256( الزبير بن بكار ت 8)

 .304م، ص1961المدني،
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. كما قاتل مع عمو عبد هللا عبد هللا بمن الزبيمر (1)المنصور بالكوفة ولحق بو ببغداد"
في حربو بمكة، وتوفي بمدينة السالم عند أميمر الممؤمنين أبمو جعفمر المنصمور وفمي 

ر عمممن . وأخمممذ أىمممل الكوفمممة وممممنيم سممميف بمممن عمممم(2)م763ه/ 146صمممحابتو سمممنة 
، (3)، والسممميما روايمممات عاصشمممةفمممي المغمممازيىشمممام، حيمممث أخمممذوا عنمممو روايمممات عمممروة 

وتزوج عروة أسماء بنت سممة بن عمر بن أبي سممة الذي عاتمب عمروة فمي عزوفمو 
عن الحراصر، وزوجو أبنتو، فأنجبت لو عبيد هللا، وقمد كمان صمغيرًا عنمدما ممات أبيمو، 

عروة أم ولد تدعى واصمة التي أنجبت لو ، ومن أزواج (4)ولم يحفظ من حديثو شيء
مصممعب وأم يحممي وكممان مصممعب أصممغر ولممده. وتممزوج عممروة كممذلك سمموده بنممت عبممد 

 .(5)هللا بن عمر، وولدت لو أسماء
وعنّى عروة بتعميم أبناصو، وكان يحثيم عمى التعميم، فقال ابنو ىشام: " قال أبمي     

، فمو هللا مما يسمألني النماس حتمى لقمد تعمموا العمم تسمودوا بمو قمومكم، ويحتماجون إلميكم
سمماعيل أخموتي، فيقمول: "ال  نسيت"، وكان يمدعوني وعبمد هللا بمن عمروة، وعثممان، واا
َتْغشوني ممع النماس، ولكمن إذا خمموت فسمموني". وكمان يحمدث بأحاديمث فمي الطمالق، 
ثمم الخمممع، ثمم الحممج، ثمم كممذا وكمذا، ثممم يقمول كممرروا عممي، وكممان يعجمب مممن حفظممي. 

. فمي ىمذه الروايمة (6): "وهللا ما تعممنا منو جزءًا من ألفي جزء ممن أحاديثمو"قال ىشام
ذكممر ىشممام أسممم أحممد إخوتممو )إسممماعيل( الممذي ال تممذكره المصممادر، وقممال عممروة لبنيممو 
فممي روايممة أخممرى:" تعمممموا العمممم فمممن تكونمموا صممغار قمموم فعسممى أن تكونمموا كبممار قمموم 

. وقال في روايمة أخمرى أيضمًا: " يمابني (7)آخرين. فيا سوءتا ما أقبح من جيٍل لشيخ"
                                                           

 .321، ص7( ابن سعد: ج1)
 .245( الزبيري: ص2)
 .164م، ص1951( جواد عمي: "موارد تاريخ الطبري"، مجمة المجمع العممي العراقي، بغداد، العدد الثاني 3)
 .245( الزبيري: ص4)
 .178، ص5( ابن سعد: ج5)
ج، بيروت، دار الكتب العممية، 8م: التاريخ الكبير، 869ىم/256ت -إسماعيل بن ابراىيم الجعفى ( البخاري،6)

 .32، ص4د.ت، ج
 .316، ص 2( ابن قتيبو: عيون األخبار، ج 7)



 مؤسس مدرسة المغازي_ المدينة -عروة بن الزبير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 

100 

ىممموا فتعمممموا، فمممن أزىممد النمماس فممي عممالم أىمُممو، وممما أشممد عمممى أمممريء أن يسممأل مممن 
، وتشير ىذه الروايات إلى المكانة االجتماعية العظيمة لمعممماء، (1)أمر دينو فيجيمو"

حمث أبنماءه وما يتمتعموا بمو ممن االحتمرام والتبجيمل، وليمذا حمرص عمروة عممى العممم، و 
 عميو.

 -و: دوره السياسي:
سمك عروة في حياتو منيجًا مختمفُا عما سمكو بعض أفمراد عاصمتمو المذين سماىموا     

بدور فعال في األحداث السياسية التي شيدتيا تمك الفترة، فمم يبمد نشماطًا سياسميًا أو 
مممن أن األجممواء كانممت مييممأة لممذلك، فيممو لممم يحمممل سمميفًا، ولممم  بممارزًا، بممالرغمعسممكريًا 

يتبع حزبًا، ولكنو أبدى تعاطفًا سياسيًا ممع أخيمو عبمد هللا أثنماء ثورتمو ضمد األممويين، 
. ولمممم (2)م(692-683إذ الزم أخممماه فمممي مكمممة طيممممة فتمممرة حركتمممو وىمممي تسمممع سمممنين )

. وذكمرت (3)ممم692ه/73سنويبايع عبد الممك بن مروان إال بعد مقتل أخيو عبد هللا 
مممم _بعممد مقتممل 688ه/69بعممض الروايممات أن عبممد هللا بممن الزبيممر أرسممل عممروة عممام 

إلى محمد بن الحنفية والذي كان ينازع عبد هللا السمطة ليتوعمده ويأخمذ لمو  -المختار
بيعمممة، وقمممد كممماد عمممروة أن ُيقتمممل عقمممب المحادثمممة التمممي جمممرت بينيمممما، والتمممي ثمممار ليممما 

منمو  النصمح طالبماً فية، وعاد عروة إلى أخيو وأخممص عمروة ألخيمو أصحاب ابن الحن
 .(4)ترك محمد بن الحنفية لامويين ليقتموه أو يأسروه

وربما انطمق موقف عروة من عدم االشمتراك فمي قتمال، أو اتبماع حمزب إلمى كونمو    
فقييمممًا ومحمممدثًا، وأنمممو كمممان يحمممرص عممممى وحمممدة الجماعمممة، وأنمممو بمممذلك لمممم يقمممف موقفممما 

بًا تجاه طرف من األطراف. فُيرى حرصمو عممى الوحمدة عنمدما طممب ممن أخيمو متصم
عبد هللا أثناء حصاره في مكة أن يكتب إلى عبد الممك ليعطيو األمان، أي أن يخمع 

                                                           

 .19، ص20( المزى: ج1)
 .433، ص 4( الذىبي، سير االعالم، ج2)
 .371، ص5( البالذرى، أنساب األشراف، ج3)
 .288، ص3أنساب األشراف، ج( البالذرى، 4)
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نفسو ويبايع عبد الممك، وذّكره بالحسن بن عمي الذي خمع نفسو وبايع  معاوية فرفع 
عمن السمرير رافضمًا طمبمو، وقمال لمو: "إن  عبد هللا رجمو، وضرب بيا عروة حتى ألقاه

. وقمد أسممرع إلمى مبايعممة عبمد الممممك )1(ضمربة سميف فممي عمز خيممر ممن لطمممٍة فمي ذٍل"
بعممد مقتممل أخيممو مباشممره. ووقممف برأيممو موقفممًا محايممدًا فممي قضممية عمممي وعثمممان، فكممان 

ُيعممين  أي -يقممول إذا ذكممر مقتممل عثمممان: " كممان عمممٌي أتقممى هلل مممن أن يقتممَل عثمممان
. وأشمار ىموروفتس " أن عمروة 2قتمو، وكان عثممان أتقمى هلل ممن أن يقتممو عمّمى" عمى

. (3)لممم يكممن يميممل إلممى إذكمماء نممار الخصممومة بممين اآلراء الداخميممة لمجماعممة اإلسممالمية
 .(4)وقال عنو العجمي: " كان رجاًل صالحًا، لم يدخل في شيء من الفتن"

بممد الممممك بممن مممروان، فقممدم إليممو قبممل ع هللا إلممىووفممد عممروة بعممد مقتممل أخيممو عبممد      
  -البريد، وقبل أن يصل إليو الخبر، وعندما سألو عبد الممك بن مروان عن أبي بكر

قمممال لمممو عمممروة: "قتمممل رحممممة هللا، فنمممزل المممممك عمممن سمممريره  –أي عبمممد هللا بمممن الزبيمممر 
وسجد". وكتب الحجاج إلى عبمد المممك أن عمروة قمد خمرج واألمموال عنمده، فقمال عبمد 

ممك لمحرس خذ بيده، وكان قد أّمن عروة.  فقال عروة: "ما عمى ىذا أتيتك، ال بمد ال
"لميس المذليل ممن قتمتمموه ولكمن المذليل  يقول:أن الحجاج أبمغك بشيء"، ونيض وىو 

من ممكتموه"، فاستحيا عبد الممك وقمال لمحمرس: "خمل عنمو". وكتمب لمحجماج " أتماني 
فمممال تعمممرض لمممو وال ُترادّنمممي فيمممو، وعممماد عمممروة  مبايعمممًا، وقمممد أمنتمممو وحممتمممُو ممممما كمممان،

 . (5)لمكة"

                                                           

ج، تحقيق محمد سعيد العريان، بيروت، دار 8م(: العقد الفريد، 939ه/ 328( ابن عبد ربو، أحمد بن محمد )ت 1)
 .153، ص5الفكر، د.ت، ج

ج، تحقيق محمد أحمد الوالي، بيروت، 3م: الكامل،896ىم/ 285ت  -( المبرد، أبى العباس محمد بن يزيد2)
 .446، ص 1م، ج1986مؤسسة الرسالة،

 .135( ىوروفتس، المغازي األولى ومؤلفوىا، ص3)
مم: تاريخ الثقات، تعميق عبد المعطي 872ه/ 261ت  -( العجمي، أحمد بن عبد هللا بن صالح بن أبي الحسن4)

 .331، ص 1984، بيروت، دار الكتب العممية،1تمعجي، ط 
 .371، ص 370، ص 5( البالذري، أنساب األشراف، ج5)
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لمممى       وتشمممير الروايمممة السمممابقة إلمممى جمممرأة عمممروة وحرصمممو عممممى وحمممدة المسمممممين، واا
صمالتو القويممة ممع عبممد الممممك، وترجمع ىممذه الصممالت إلمى فتممرة وجممود عبمد الممممك فممي 

م إال قبيمل توليمو المدينة المنمورة التمي مكمث فييما معظمم حياتمو، ولمم يغادرىما إلمى الشما
الخالفممة، وكممان يجممالس عممروة فممي المسممجد وغيممره. ووردت روايممات عديممدة عممن ذلممك 
حممداىا ذكممرت " أن المسممجد الحممرام جمممع بممين عبممد الممممك بممن مممروان وعبممد هللا بممن  واا
الزبيممر، وأخويممو مصممعب وعممروة أيممام تممألفيم فممي عيممد معاويممة بممن أبممي سممفيان فقممال 

د المممك بمن ممروان: "منيتمي أن أمممك األرض كميما بعضيم: ىمم فمنتمنى... وقال عبم
وأخممف معاويمة، وقممال عمروة: "لسمت  فممي شميء ممما أنممتم فيمو منيتمي الزىممد فمي الممدنيا 
والفوز بالجنة في اآلخرة"،  وأن أكون ممن ُيروى عنو العمم. قال فصرف المدىر ممن 

"ممن سمره  صرفو إلى أن بما كل واحد منيم إلمى أمممو، وكمان عبمد المممك لمذلك يقمول:
،  وىممذا يشممير (1)أن ينظممر إلممى رجممٍل مممن أىممل الجنممة فمينظممر إلممى عممروة بممن الزبيممر"

أنيما كانا أقرانًا. وقد وفد عروة عمى الوليد بن عبد الممك  كما وفد عمى معاوية من 
 .(2)قبل

وكان عروة يبدي كرىًا لامويين، بمالرغم ممن احتفاظمو بعالقمات جيمدة شخصمية      
من ناحية القرابة والنسب إضافة إلى الصالت العممية، وذكر جور  من ناحية وأيضا

بنمممي أميمممة، وأبمممدى اعتمممزال أىمممل الجمممور، وفمممي ذلمممك قولمممو لعممممي بمممن الحسمممين بمممن أبمممي 
طالممب: "يمما عمممي إن مممن اعتممزل  أىممل الجممور وهللا يعمممم سممخطو ألعممماليم فمممن كممان 

بيم"، واعتمزل عمروة منيم عمى ميل ثم أصابيم عقوبة هللا ُرجى لو أن يسممم ممما أصما
( قممال: " ، وعنممدما عوتممب لمجافاتممو مسممجد رسممول هللا )(3)ونممزل فممي قصممرة بممالعقيق

إني رأيت مساجدىم الىية، وأسواقيم الغية، والفاحشة في فجاجيم عالية، فكان فيما 

                                                           

 .565، ص.3( ابن خمكان: ج1)
 .18، ص11( ابن عساكر: ج 2)
 .18، ص5( ابن سعد: ج3)
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. وقممال عنممدما تممولى أبممان بممن عثمممان المدينممة أيممام عبممد (1)ىنمماك عممما ىممو فيممو عافيممة"
أكبر جاء في الحديث أن ىالك بنى أمية عند والية رجل أحول، وأرجو الممك: " هللا 

، وربمممما فمممي ىمممذه الروايمممة إشمممارة إلمممى سممموء عالقتمممو بأبمممان بمممن (2)أن يكمممون ىمممذا ... "
عثمان، ولذلك لم ترد أي إشارة إلى أي صالت عممية بينيما رغم قول إبان الحديث 

 والمغازي.
ن لم يكن      لو نشاط عسكري وسياسي واضح، إال أنو ويبدو مما سبق أن عروة واا

لم يحجم عن اتخاذ مواقف محددة من القضايا العامة، ولم يمتنع عن اإلفصماح عمن 
 رأيو بوضوح وجرأة وصراحة.

 -ز: مكانتو العممية:
تبّوء عروة مكانة عممية عالية. فقال عنو ابن سعد: " "كان كثير الحمديث، فقييمًا     

، وفممي روايممة مممن فقيمماء (4)، واُعتبممر مممن فقيمماء المدينممة السممبعة(3)عاليممًا، مأمونممًا ثبتممًا"
. وُعممرف عممن عممروة سممعة العمممم، فقممال الزىممري: "أربعممة مممن قممريش (5)المدينممة األربعممة

وجدتيم بحورًا،  سمعيد بمن المسميب، وعمروة بمن الزبيمر، وأبمو سمممو بمن عبمد المرحمن، 
ي أيضممًا: " كنممت إذا حممدثني . وفممي روايممة أخممرى  قممال الزىممر (6)وعبيممد هللا بممن عبممد هللا

عممروة بممن الزبيممر ثممم حممدثنني َعْمممرة، يصممدق عنممدي حممديث َعْمممره، فمممما تبحرتيممما إذا 
، وكمان عمروة ممن فقيماء (8). وفي لفظ آخر بصرًا ال تكدره المدالء(7)عروة بحر الينزف"

. وقال سفيان بن عيينة: " كان أعمم النماس بحمديث (9)المدينة الذي ينتيي عند قوليم
                                                           

 .427، ص4الذىبي: سير األعالم، ج  ) 1)
 .120، ص5( البالذري: أنساب اإلشراف، ج2)
 .179، ص5( ابن سعد، ج3)
 .182، ص 7( ابن حجر: ج4)
 .17، ص 2( المزي: ج5)
 .479، ص 1( البسوي: ج6)
 .181، ص 5( ابن سعد: ج7)
 .551، ص 1( البسوي: ج8)
 .108، ص9( ابن كثير: البداية والنياية، ج9)
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عاصشة رضي هللا عنيا ثالثة، القاسم بن محممد، وعمروة بمن الزبيمر، وَعْممرة بنمت عبمد 
نيمم . وقال حميد بن عبد الرحمن: " لقد رأيت أصمحاب رسمول هللا )(1)الرحمن" ( واا

نيم ليسألون عن عروة" . وحث عروة الناس عمى إتيانو وسمؤالو، فعمن سمفيان بمن (2)واا
. وَشممَجَع أبنمماءه عمممى سممؤالو بقولممو: " يمما (3)عمممرة أن عممروة قممال: " أتيتمموني فتمقمموا منممي

ني ألسأل عن الحديث فيفتح حديث  بني سموني، فمقد تركُت حتى كدُت أن أنسى، واا
 . (4)يومي"
وكان أىل المدينة يحتاجون إلى رأيو، فقال عيسمى بمن طمحمة لعمروة بعمد قدوممو      

 مما أعمددناك لمصمراع وال من الشام في رحمتو التي ُقِطعْت فييا ساقو: " يا أبا عبد هللا
. وكان يتألف الناس (5)لمسباق، لقد أبقى هللا لنا منك ما كنا نحتاج إليو رأيك وعممك"

. ولم يقتصر عمم عروة عمى الفقمو والحمديث، فقمد أبمدى اىتماممًا (6)الناس عمى حديثو
بالشممممعر، فقممممال عبممممد الممممرحمن بممممن أبممممى الزنمممماد: " ممممما رأيممممت أحممممدًا أروى لمشممممعر مممممن 

حقيقمة اىتممام  إشارة إلىربما ال يخمو ىذا القول من مبالغة، ولكنو يحمل . و (7)عروة"
اىتمام عروة بالشمعر ورواياتمو. كمما شمممت اىتماممو العمميمة دراسمة األحمداث المتعمقمة 

( الخاصمممة والعاممممة. وكمممان عمممروة يحمممدث عمممن عممممم ولممميس بنمممواحي حيممماة الرسمممول)
برأيمو، وربمما ُسمصل  ابنو ىشام: "ما سممعت أبمي يقمول فمي شميء قمط رأيو، فقالحسب 

، ومممما يشممير إلممى مكانممة (8)عممن الشمميء مممن ذلممك فيقممول: "ىممذا مممن خممالص السمممطان"
عمممروة العمميمممة لجممموء عبمممد المممممك بمممن ممممروان وابنمممو الوليمممد إلمممى سمممؤالو واستفسممماره عمممن 

                                                           

 .18، ص20( المزي: ج1)
 .426، ص 6( الذىبي، تاريخ اإلسالم، ج2)
 .552، ص1( البسوي: ج3)
 .179، ص5( ابن سعد: ج4)
ار أحياء التراث ج، مكتب تحقيق د24م: األغاني،966ىم/ 356( األصفياني، أبو الفرج عمى بن الحسين ت 5)

 .156، ص17م، ج1994العربي، بيروت، دار إحياء التراث العربي،
 .425، ص 4( الذىبي: سير األعالم، ج 6)
 .550، ص 20( المزي: ج 7)
 .550، ص 1البسوي: ج  (8)
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تاريخيممة ىامممة، وسمميتم الحممديث عممن ذلممك الحقمما، إذ أن لجمموؤىم إليممو قضممايا وأحممداث 
 يدل عمى مبما الشيرة التي بمغيا.  

 -المبحث الثاني: ىيكمية رواياتو:
يحممماول الباحممممث ىنممما وضممممع الخطمممموط األساسمممية لييكميممممة الروايمممات عنممممد عممممروة      

ك لموصممول إلممى صممورة شممبو واضممحة عممن الموضمموعات التممي طرقيمما فممي مغازيممة، تممم
الروايممات التممي تمثممل آثممار عممروة  التاريخيممة، والتممي وردت إلينمما مممن خممالل المؤلفممات 
التي تناولت السيرة النبوية، و قد تم البحث والتنقيمب عمن رواياتمو فمي أربعمة مصمادر 
رصيسممة مبكممرة اعتمممدت فممي جممزء لمميس بقميممل مممن مادتيمما عمممى الروايممات التممي جمعيمما 

،  التمي ىمذبيا ابمن ىشمام فألحقمت بمو –إسمحاق عروة، وىذه  المصادر ىي سميرة ابمن 
م(، والطبقمممممممات الكبمممممممرى البمممممممن سمممممممعد 822ه/207وكتممممممماب المغمممممممازي لمواقمممممممدي )ت 

لمطبمممري )ت  –فمممي أجزاصمممو األولمممى  -م(، وتممماريخ الرسمممل والممممموك844ه/ 230)ت
وىمما كتماب عيمون  متأخرين قمميالً م(. وتم الرجوع كذلك إلى مصدرين 922ه/ 310

مممم(، والسمميرة 1333ه/ 734ازي والسممير البممن سمميد النمماس )تاألثممر فممي فنممون المغمم
م( ممن أجمل إعطماء  صمورة أشممل عمن روايمات 1372ىمم/774النبوية البن كثير )ت

لممى أىميممة مادتممو حتممى لممصممادر المتممأخرة نسممبيًا، ويمكممن النفمماذ مممن خممالل  عممروة، واا
حمث ال يمدعي ىيكمية رواياتو إلى أسموبو ومنيجو ودوره، ومن الجمدير بالمذكر أن البا

ن كممان حمماول جاىممدًا  اإلحاطممة  الكاممممة بجميممع روايممات عممروة فممي ىممذه المصممادر، واا
تحقيمق ذلمك، ولكمن ذلمك ال يمنمع السميو. ولكمن ممما وصمل إليمو يمكمن أن يسمتنار بممو 
في تنظيم ىمذه الييكميمة، وسميتم التطمرق فقمط إلمى إبمراز الموضموعات والعنماوين دون 

 -يم ىيكل رواياتو إلى:الخوض في التفصيالت. ويمكن تقس
 -أواًل قبل اإلسالم:

 .(1)عدم معرفة أحد لمعد بن عدنان -1
 

                                                           
 .58، ص3ابن سعد: ج   (1)
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 .(1)أصل أسم قريش -2
 (2)المرأة التي عرضت نفسيا عمى عبد المطمب -3
 .(3)( وانتكاس األصناممولد النبي ) -4
 .(4)( من خديجة بنت خويمدزواج النبي) -5

 ( والفترة المكية:مبعث النبي ) ثانيًا:
. أول (5)( عنممد مبعثممو، وأنممو كممان فممي  األربعممين مممن عمممرهعمممر الرسممول ) -1

( من الوحي الرؤيا الصادقة، وُحبب إليو الخالء حتمى جماءه ما بدأ النبي)
الحممق فمممي غممار حمممراء، وأول ممما نمممزل عميمممو مممن القمممرآن، وعودتممو خاصفمممًا إلمممى 
خديجة، وذىابيا بو إلى ابن عميا ورقة بن نوفل، وقول ورقة ىذا الناموس، 

( عميمو، وطمأنمو جبريمل (، وحمزن محممد )تور الموحي عمن محممد )ثم ف
( مممن نبوتممو، وذكممر . وأورد عممروة كيممف تأكممد الرسممول)(6)عميممو السممالم لممو

خبممممر الممكمممممين الممممممذين لقيمممماه ببطحممممماء مكمممممة وشممممقا بطنمممممو، و أخرجممممما مغممممممز 
 .(7)الشيطان، وعمق الدم من جوفو، وجعميما خاتم النبوة بين كتفيو

  

                                                           
ج، تحقيق مصطفى عبد الواحد،  4م: السيرة النبوية،1372ىم/ 774ت  –ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل بن عمر  (1)

 .88، ص1م، ج1964بيروت، دار إحياء التراث العربي،
 .96-95، ص 1ابن سعد: ج (2)
 .358، 355، ص 1ابن كثير: السيرة، ج  (3)
 .132، ص 1ابن سعد: ج (4)
ج، تحقيق أبو الفضل إبراىيم، 10م: تاريخ الرسل والمموك، 922ه/ 310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير ت (5)

 .291، ص 2م، ج1967القاىرة، دار المعارف، 
 .35-33؛ ابن عبد البر: الدرر، ص 298 -297، ص2الطبري: ج (6)
 .230، ص1ابن كثير: السيرة، ج (7)
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 -الحبشة:اليجرة إلى  -2
وتممرد فممي رسممالة مممن عممروة إلممى عبممد الممممك بممن مممروان يتحممدث فييمما عممن بدايممة 

(. ليفتنمممموا أصممممحابو. وعنممممد ذلممممك أمممممرىم الممممدعوة، وتممممآمر قممممريش عمممممى النبممممي)
 .(1)( باليجرة إلى الحبشةالنبي)

 -اليجرة إلى المدينة: -3
وبدأ عروة بالتمييمد لميجمرة بحديثمة عمن الظمروف المؤديمة لمذلك، وحمدوث بيعمة       

( وأبمي بكمر إلمى ( لممسمممين بماليجرة إلييما ثمم ىجمرة النبمي )العقبة، وأمر النبي)
، واعتبر" ىوروفتس" أن ىذه الرواية ىي قطعة من كتابمات عمروة إلمى عبمد (2)المدينة
ا بما في القطعة األولى، فبدأ القطعمة بماليجرة إلمى فيي يتصل ما ىذه القطعةهللا ألن 

الحبشمممة التمممي سمممببتيا الفتنمممة األولمممى، ثمممم تضممميف إلمممى ذلمممك قصمممة ىجمممرة الصمممحابة 
 .(3)(. إلى المدينة التي سببتيا الفتنة الثانيةوالنبي)

 -ثالثًا: الفترة المدنية:
س ، وبنممماء المسممجد الممذي أسممم(4)( إلممى المدينممةوتبممدأ بوصممول رسمممول هللا ) -1

 . (5)عمى التقوى
. ثم سرية عبمد هللا بمن جحمش، وتمرد فمي ىمذه (6)سرية حمزة بن عبد المطمب -2

(  لمصممحابة باالشممتراك فييمما، الروايممة تفاصمميل إنفمماذ السممرية، وتخييممر الرسممول )
وعممدم إكممراه أحمممد. ومقابمممة قافممممة قممريش، واسمممتيالء المسممممين عممممى العيممر، ومقتمممل 

 .(7)بعد ذلك حول القتال في األشير الحرماثنين من القرشيين، وما أثير 
                                                           

 .329-328، ص2الطبري: ج (1)
 .379-366،377، ص 2طبري، جال (2)
 .20ىوروفتس، المغازي األولى ومؤلفوىا، ص (3)
ج، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، مصر، 4مم: السيرة النبوية، 828ه/ 213ابن ىشام، جمال الدين الممك، ت  (4)

 .137، ص2م، ج1936مطبعة مصطفى الحمبي،
 .303-302، صص 1ابن سيد الناس: ج (5)
 .355، ص 1جابن سيد الناس،  (6)
 .413-410، ص 2الطبري: ج (7)
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غزوة بدر: وترد روايات عروة ضمن الرسالة التي بعث بيما إلمى عبمد المممك  -3
بمن مممروان، وىممي روايممة طويممة متسمسمممة يميممد فييمما عمروة لمغممزوة بقولممو: " وكانممت 

( لقافممة قمريش، وَبْعمث الحرب بينيم قبل ذلك"، وحول اعتراض أصحاب النبي)
سواًل إلى قريش يسمتنجدىا، وسمموك أبمي سمفيان طريقما أخمرى بالقافممة أبي سفيان ر 

إلنقاذىا، والتقاء الجمعين في بدر، وانتصار المسممين، وال يتحدث عروة بيا عن 
 . (1)تفاصيل القتال

 غزو قينقاع:  -4
ــاَفنَّ  وفييمما إظيممار بنممي قينقمماع الحسممد والغممش، ونممزول اآليممة " ــا َتَخ مَّ ــْوم   ِمممنْ  َواِ  َق

 .(3)( ليم. وخروج النبي)(2)ِخَياَنةً 
( عمممى أن ُيْعمممل وفييمما أخممذ أبممو دجانممة سمميفًا عرضممو النبممي) غــزو ُأحــد: -5

 .(5). وذكر عروة عن شيداء المسممين، وعدد قتمى المشركين فييا(4)بحقو
 -غزوة الخندق: -6

(، وتحريضمميم قريشممًا محاولممة نفممر مممن الييممود تخريممب األحممزاب عمممى رسممول هللا )
 .(6)( خندقًا حول المدينةوغطفان، وضرب الرسول)

. (7)( إلممييم بعممد أن أمممره  جبريمملذىمماب الرسممول )  -غــزوة بنــي قريظــة: -7
وقبوليم تحكيم سعد بن عبادة، وحكمو بيمنيم بمأن ُيقتمل مقماتموىم، وتسمبى ذرارييمم 

 .(8)ونساصيم، وتقسم أمواليم
                                                           

 .316، ص 2ابن ىشام: ج (1)
 .58سورة األنفال: أية  (2)
ج، تحقيق مارسون جونس، مطبعة جامعة أكسفورد، 3: المغازي،-ىم/207الواقدي، محمد بن واقد ت  (3)

 .177، ص1م،ج1966
 .510، ص2الطبري: ج (4)
 .92، ص3ابن كثير: السيرة، ج (5)
 .566-565، ص 2الطبري: ج (6)
 .224، ص3ابن كثير: السيرة، ج (7)
 .426، ص3ابن سعد: ج (8)
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وفييمممما ذكممممر لتوزيممممع سممممبايا بنممممي   -غــــزوة بنــــي المصــــطمق أو المريســــيع: -8
عتمماق المسممممين ممما المصممطمق، وزواج النبممي ) ( مممن جويريممة بنممت الحممارث، واا
 .(2). وذكر خبر اإلفك في ىذه الغزوة(1)( منيابأيدييم بعد زواج النبي )

ـــة: -9 ( لمحمممج، ونزولمممو الحديبيمممة، ثمممم دعممموى خمممروج النبمممي) -صـــمح الحديبي
 .(3)الموادعة والصمح

 .(4)تاريخ الغزوة وقيادتيا، وعدد المشاركين بيا  -غزوة مؤتة: -10
وفصمل عمروة أسمبابيا فمي رسمالتو إلمى عبمد المممك، والتقماء  -فتح مكة: -11

رسممممل قممممريش وىممممم أبممممو سممممفيان، وحكمممميم بممممن حممممزام، وبممممديل بممممن ورقمممماء ومبممممايعتيم 
( وبعممممثيم إلممممى قممممريش يممممدعوىم إلممممى اإلسممممالم،  وقتممممال خالممممد بممممن الوليممممد النبممممي)

 . (5)ه عمييماألحابيش وانتصار 
وذكر أسبابيا وظروفيا، وخروج ثقيف وىموازن إلمى وادي  غزوة ُحنين: -12

 .(6)( وىزميم( مكة، فأتاىم النبي )ُحنين بعد سماعيم بدخول الرسول)
( إلمى الطماصف بعمد حنمين، وحصمارىم  توجمو النبمي) -غزوة الطائف: -13

( فمي الجعرانمة، بعد أن قاتموه من وراء الحصن، ثم قدوم وفد ىوازن إلى النبي)
 .(7)وقدوم وفد ثقيف إليو في المدينة

 -( إلممى جيممات مختمفممة، ومنيمما رسممالتو إلممى أىممل ىجممررسمماصل النبممي) -14
 .(9)ورسالتو إلى زرعو بن ذي يزن ممك اليمن (8)البحرين

                                                           
 .307، ص3ابن ىشام: السيرة، ج (1)
 .616، ص 611، ص 2الطبري: ج (2)
 .336-329، ص 3ابن كثير: السيرة، ج (3)
 .38-36، ص ص 3الطبري: ج (4)
 .56-55، ص ص3الطبري: ج (5)
 .627-625، ص3وية، جابن كثير: السيرة النب (6)
 .83، ص3الطبري: ج (7)
م: م فتوح البمدان، تحقيق عبد هللا أنيس الطباع وعمر أنيس 892ه/ 279ت -البالذرى، أحمد بن يحيى بن جابر (8)

 .109م، ص 1957الطباع، بيروت، دار النشر لمجامعيين، 
 .94نفس المصدر السابق: ص (9)
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 .(2)، ثم وفاتو(1)( وتجييزه حممة أسامةمرض الرسول ) -15
وفي رسمالتو إلمى  ذكر بعض صفاتو وعاداتو وشماصمو، وولده وزوجاتو، -16

( لممم يتممزوج أخممت األشممعث، وال الوليممد بممن عبممد الممممك بممين عممروة أن الرسممول )
 .(3)تزوج ِكْندّية، بل تزوج أخت بني المجون، ولكنو لم يبِن بيا وطمقيا

 -رابعًا: فترة الخمفاء الراشدين:
حمول مغممازي  اىتماممو تمحمورتطمرق عمروة إلمى فتمرة الخمفماء الراشممدين بمالرغم ممن أن 

ن كمممان روايتمممو ليمممذه الفتمممرة تمتممماز بالقصمممر واإليجممماز، وال تمممزد عمممن الرسمممول، ) ( واا
 -إشارات عابرة ومن الحوادث الذي ذكرىا:

نفمماذه بعثممة أسممامة إلممى بممالد الممروم كممما أمممر رسممول  -1 ذكممر خالفممة أبممي بكممر، واا
 .(5). كما أورد عروة أخبار الردة(4)(هللا)

 .(6)الشام، وتعيين قوادىا، ورسم وجيتياتجييز أبى بكر الجيوش إلى  -2
وقعممة أجنممادين فممي سممنة ثالثممة عشممرة لميمتممين بقيتمما مممن جمممادي األولممى ومممن  -3

 .(7)قتل فييا من المسممين
 .(9). ووالية عمر(8)وفاة أبي بكر -4
وقعممة القادسممية، وتممرد فممي إشممارة عممابرة، وذكممر فييمما عممدد جنممود الفممرس تحممت  -5

 .(10)قيادة رستم

                                                           
 .300-299، ص4ابن ىشام: ج (1)
 .234-233، ص 2سعد: جابن  (2)
 .145، ص 8ابن سعد: ج  (3)
 .68-67، ص 4ابن سعد: ج (4)
 .242، ص 3الطبري: ج (5)
 .417، ص 3الطبري: ج  (6)
 .417، ص 3الطبري: ج  (7)
 .201، ص 3ابن سعد: ج (8)
 .308، ص3ابن سعد: ج (9)
 .505، ص 3الطبري: ج  (10)



 مؤسس مدرسة المغازي_ المدينة -عروة بن الزبير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 

111 

 .(1)خطاب، ووفاتوَطْعْن عمر بن ال -6
 .(2)حصار عثمان، وعدم قتالو محاصريو ومقتمو -7
 .(3)خبر وقعة الجمل، ومقتل الزبير بن العوام -8

ن كانمت ىمذه الروايمات قميممة،  وترد لدى عمروة بعمض الروايمات عمن الفتمرة األموّيمة، واا
وتحمل إشارات عابرة، وتنحى أن تكون روايات عاصمية عمن أخيمو عبمد هللا بمن الزبيمر 

. وروايمة عمن مقتمل (4)وحكمو، فذكر معارضة المختار لعبد هللا بمن الزبيمر فمي الكوفمة
 (5)عبد هللا بن الزبير

(، واألحداث التي ممر ويبدو مما سبق أن اىتمام عروة انصب عمى مغازي النبي)
بيا بعد مبعثو في مكة ممع إشمارات عديمدة إلمى مما قبمل البعمث، وتركمز ىمذه الروايمات 

(. ثممم تتضمماصل فممي فتممرة الخمفمماء الراشممدين، مدنيممة حتممى وفمماة النبممي )عمممى الفتممرة ال
وتكمماد تنقطممع فممي الفتممرة األموّيممو. ويممرجح المممؤرخ العراقممي خميممل إبممراىيم فممي مقالممو أن 
السمممبب فمممي ذلمممك يعمممود إلمممى أن اىتممممام عمممروة بالفقمممو و الحمممديث أكثمممر ممممن اىتماممممو 

و يتعمذر عمينما ممن الروايمات المتعمقمة ، بينما رأى المؤرخ العراقي الدوري أنم(6)بالتاريخ
توجمد ممادة أكثمر  التاريخيمة، ولكمنبفترة الخمفاء الراشدين تكوين فكرة عن نظمرة عمروة 

 .(7)في مغازيو يمكن من خالليا أخذ فكرة تقريبية عن ذلك
 -المبحث الثالث: أسموبو ومنيجو:

كممان عممروة محممدثًا، واتبممع أسممموب أىممل الحممديث فممي رواياتممو، ومكنتممو منزلتممو وصممالتو 
االجتماعية من أخذ الروايات من منابعيما. وكمان أسمموبو فمي اإلسمناد نمابع ممن بيصتمو 

                                                           
 .305، ص3ابن سعد: ج  (1)
 .70، ، ص3ابن سعد: ج (2)
 .113، ص3ابن سعد: ج (3)
 .100-98، ص5ابن سعد: ج (4)
 .157، ص5ابن عبد ربو: ج (5)
إبراىيم، خميل: " عروة بن الزبير"، المورد، المجمد الخامس، العدد الرابع، بغداد، دار الحرية لمطباعة، شتاء  (6)

 .79م، ص1976
 .73الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (7)
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إذ أن ثقافة المدينة المنورة وتبمور عمم الحديث فييا، وكونيما كانمت عاصممة الرسمول 
(،والخمفمماء الراشمممدين مممن بعمممده )  ومركمممز تجمممع الصمممحابة والتممابعين المممذين اىتمممموا

( وأفعالمممو، وتفسمممير القمممرآن، وبمممذلك فممممن عمممروة بمتبممماع ىمممذا بجممممع أقممموال الرسمممول)
األسمممموب عكمممس ثقافمممة عصمممره. وذكمممر عمممروة اإلسمممناد فمممي بعمممض رواياتمممو، ولمممم يريمممد 

ذلمك بوضموح فمي أجوبتمو المكتوبمة إلمى عبمد المممك  أخمرى، وبمرزاإلسناد في روايمات 
أورد عدة أحاديث في رواية متسمسممة لمم يمذكر بيما أي إسمناد.  فبمدأت  مروان، إذبن 

ىممذه الرسمماصل بعبممارة عممن عممروة أنممو كتممب إلممى عبممد الممممك بممن مممروان " كممما بممرز فممي 
. وكذلك بعبارة أنو كتب إلى عبد الممك بمن ممروان: (1)اليجرة إلى الحبشة روايتو عن

"، كممما ورد فممي أجوبتممو بالنسممبة لغممزوة بممدر "أممما بعممد فمنممك كتبممت إلممّي فممي... تسممألني
. ويظيممر مممن مواضمميع ىممذه الروايممات أنيمما تتعمممق بالبيممت األممموّي " أبممو (2)وفممتح مكممة

بمدر وفممتح مكممة، وىممذا عكممس سممبب اىتمممام  حممول غممزوةسمفيان ال سمميما فممي الممروايتين 
 عبد الممك في االستفسار عن ذلك، كما كتب عروة إجابًة أخرى إلمى عبمد المممك ردا

عممروة  وكتممب. (3)عمممى سممؤالو بشممأن تمماريخ وفمماة خديجممة بنممت خويمممد رضممي هللا عنيمما
( أخممت أجابمو أخممرى إلممى عبممد المممك حممول استفسمماره بشممأن "ىمل تممزوج رسممول هللا )

الممممك بشممأن  بممن عبممد. ورسممالة أخممرى إلممى ىبيممرة صمماحب الوليممد (4)األشممعت بممن قمميس
ــوا ِإَ ا َجــاَءُكُم اْلُمْؤِمَنــاُت ُمَيــاِجرَات  َيــا َأيَُّيــا الَّــِ يسممؤالو فممي سممبب نممزول اآليممة " َن آَمُن

 . (6). وجاءت ىذه الرسالة عن الحديبية(5)اَّللَُّ َأْعَمُم ِبِإيَماِنِينَّ ۖ  َفاْمَتِحُنوُىنَّ 
وقممد نقمممت جميممع ىممذه الروايممات عممن عممروة عممن طريممق ابنممو ىشممام باسممتثناء الروايممة 
األخيرة فقد نقميما الزىمري. وربمما ممن الطبيعمي أال يمرد إسمناد فمي ىمذه األجوبمة كونيما 

                                                           
 .329-328، ص 2الطبري: ج (1)
 .424-421، ص 2الطبري: ج (2)
 .164-163، ص 3الطبري: ج (3)
 .145، ص 8ابن سعد: ج (4)
 .10سورة الممتحنة: أية (5)
 .12، ص 8ابن سعد: ج (6)
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عمروة، وال تمرد عممى صمورة روايمة، ويمرى المدوري أن  موجيمة إلمىإجابات عن رسماصل 
مممن جممل التممابعين، وأن قواعممد اإلسممناد لممم  إىمممال عممروة لإلسممناد يعممود إلممى " أن عممروة

.  وأن (1)تتبممممور، وأن الروايمممة المباشمممرة وخاصمممة التاريخيمممة عمممن تمممابع سمممبيل موثممموق"
. (2)التدقيق في نقد الحديث بدأ في المتن وتركز تدريجيًا وبمرور الزمن عمى اإلسمناد

تممو عممن وذكممر "ىمموروفتس" بأنممو غالبممًا ممما تكممون رواياتممو عممن عاصشممة إلممى جانممب رواي
( أنممو عرفيمما غيرىمما، وأنممو جعمنمما نفيممم فممي المواضمميع الممذي ذكممر فييمما أقمموال النبممي)

م( قمممد ظيمممر 694ىمممم/ 75بتممممك الطريقمممة، وأن اإلسمممناد كمممان فمممي ذلمممك العيمممد )حممموالي 
. وأن (3)بصمممورتو البسممميطة، وأنمممو قمممد أصمممبح عمممادة فمممي عصمممره ولمممم يكمممن ضمممربة الزم

يمروى خبمرًا سمواء تعممق بمنص دينمي أم غيمر ميمة اإلسناد في البداية تتعمق بمأن ممن 
 .(4)ذلك أن يذكر شاىدًا أو أكثر

وتبدو دقة عمروة فمي رواياتمو، فقمد قمال " كمان ُيتحمدث" وذلمك فمي رواياتمو عمن عاصشمة 
. (5)م( كممان ُيتحممدث أنممو ال يممزال يممرى عمممى قبممره نممور630ه/9"لممما مممات النجاشممي )

( ي مكممة )وكممان رسممول هللا )( فمموفممي روايتممو عممن عظممماء المسممتيزصين بممالنبي )
إلمى السمماء بعمد مقتممو  فييمرة ورفعمو. وكمذلك فمي روايتمو عمن عمامر بمن (6)فيما بمغنمي

، حيممث يشممير (8). وقولممو: " يزعمممون" فممي رواياتممو عممن السممبي يمموم الجعرانممة(7)"يممرون"
بممداء الشممك  ذلممك إلممى عممدم اطمصنانممو إلممى ممما يقممال. ويمثممل ذلممك بدايممة منيجيممة النقممد واا

                                                           
 .74الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عن العرب، ص (1)
الدوري، عبد العزيز: "نشأة الثقافة العربية اإلسالمية"، مجمة مجمع المغة العربية، األردني، العدد األول، المجمد  (2)

 .61م، ص1978األول، 
 .23-22ىوروفتس: ص (3)
ج، ترجمة محمد فيمي حجازي، الرياض، إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، 8سوزكين، فؤاد: تاريخ التراث العربي،  (4)

 .6، ص2م،ج1991جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
 .364، ص 1ابن ىشام: ج (5)
 .51-50، ص 2ابن ىشام: ج (6)
 .54، ص 2ابن سعد: ج (7)
 .82، ص3الطبري: ج (8)
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التأليف بسيط، بعيد عن اإلنشماء،  عروة فيروى. ويقول الدوري: " إن أسموب فيما ي
. ولكممن يممممس الباحممث أن فممي (1)فممي حممين إن نظرتممو صممريحة وخاليممة مممن المبالغممات

بعض رواياتو السيما روايتمو عمن ورقمو بمن نوفمل وأصمحابو، وانتكماس الصمنم وحديثمة 
تبماع اإلسمالموتمثمو بأبيات من الشمعر يمدعوىم فييما الرجموع عمن ضم نوعمًا  (2)الليم واا

مممممن المبالغممممة وعممممدم المنطقيممممة ال سمممميما وأن ىممممذا الحممممديث قممممد وقممممع فممممي يمممموم مولممممد 
 ( كما زعم عروة.النبي)

ويرى المحقق والمؤرخ حسين نصار أن ذلك جاء بسبب خموف عمروة ممن إبمداء رأيمو 
نممما اتبممع المممأثور والحممديث كممما قممال ابنممو ىشممام ولعممل ىممذا  ىممو الممذي فممي الحمموادث، واا
. ومممن (3)جعمممو يممروى فممي تاريخممو بعممض األخبممار التممي ال ُيسممتطاع تصممديقيا بسمميولو

الجممدير بالممذكر أن عممروة روى الروايممة السممابقة بممدون إسممناد، وأغمممب الظممن أنممو رواىمما 
عممن ابممن عبمماس الممذي عممرف بمثممل ىممذه الروايممات. ولكممن ىممذا ال يشمموب كونممو عممروة 

تأكيمممد عمممروة عممممى المحمممدث أدى إلمممى وجمممود ثقمممة، وأنمممو أخمممذ رواياتمممو ممممن ثقمممات. وأن 
 . (4)صدى ضعيف لمقصص الشعبي فيما روى

ويمتمماز أسممموب عممروة بأنممو مباشممر فيممو حيويممة وسالسممة، وىممو يميممد لمحادثممة بمقدمممة 
. فقد ميد لميجرة (5)تضعيا في موضعيا التاريخي، وتجعل الحديث متسمساًل متصالً 

يعممممذبونيم ويممممؤذونيم، مممممما دفممممع  إلممممى الحبشممممة بمقبممممال كفممممار قممممريش عمممممى المممممؤمنين
. وكمذلك تمييمده ليجمرة المسمممين (6)( إلى دعوة أصحابة لميجرة إلى الحبشةالنبي)

لممدينمممة بروايتمممو عمممن رجممموع بعمممض ممممن ىممماجر إلمممى الحبشمممة إلمممى مكمممة، وزيمممادة أىمممل 
                                                           

 .57الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (1)
 .358-355، ص 1ابن كثير: السيرة، ج (2)
 .31نصار، حسين: نشأة التدوين التاريخي عند العرب، القاىرة، مطبعة النيضة المصرية، د.ت، ص  (3)
 .75الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (4)
 .76-75الدوري: ص  (5)
سير، م: الُدرُر في اختصار المغازي وال1070ه/ 463ابن عبد البر، الحافظ يوسف بن عبد البر النمري _ت  (6)

م، ص 1966تحقيق شوقي ضيف، القاىرة، المجمس األعمى لمشؤون اإلسالمية )لجنة إحياء التراث اإلسالمي(، 
38. 
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( بمكمة، وسممعى قمريش إلممى اإلسمالم، وقمدوم بعممض سمكان المدينمة إلممى رسمول هللا )
 . (1)مكة المكرمة إثر ذلك ثم بيعة العقبة فتنة المسممين في

كما ميد عروة في حديثو عمن وقعمة بمدر باإلشمارة إلمى بمدايتيا ممن انتمداب رسمول هللا 
( المسممممين لمالقمماة أبممي سممفيان القممادم مممن الشممام، وقولممو فممي البدايممة: "وقممد كانممت )

( بممما ، كممما ميممد عممروة فممي نممزول المموحي عمممى النبممي )(2)الحممرب بيممنيم قبممل ذلممك"
 . (3)بدىء بو من الوحي بالرؤيا الصادقة والخموة

ويالحظ اختالف رواية عروة لنفس الخبر، فيمو أحيانمًا تنماول الخبمر بروايمات قصميرة 
تعممنا بتفاصيل متعددة، ثم يقدم خبرًا طوياًل متصاًل حمل فيو األوضماع بطريقمة أعمم 

ى عبممد الممممك حممول وأشمممل، وعرضمميا فممي تسمسممل زمنممي، وبممرز ذلممك فممي رسممالتيو إلمم
اليجرة إلى الحبشة، وغزو بدر، إال أن إيراد عروة الخبر المتصل ىنما يشمير إلمى أن 

. وقمد روى (4)متطمبات المراسمة ىي التمي دفعتمو إلمى ىمذا النموع ممن الكتابمة والتحريمر
فممي حديثممو عممن الحديبيممة روايممات متفرقممة مثممل الحممديث عممن توقيتيمما، وأنيمما كانممت فممي 

. وقيامو بعد ذلك بجمع ىذه الروايات نصًا في (5)م628ه/ مارس 6ذي القعدة سنو 
خبمممر طويمممل متصمممل. وىمممذا يظيمممر أنمممو كمممان يحمممدث عمممن نفمممس الخبمممر فمممي مناسمممبات 

 . (6)مختمفة
واسمتخدم عممروة الحمموار مممما أفضممى عمممى رواياتممو الحيويممة، فصمميغة السممؤال فممي سممبب 

وفمي  (7)يش قريشمًا؟"تسمية قريش قريشًا فمي قمول معاويمة البمن عبماس" فممم سمميت قمر 
إجابتمممو لرسممماصل عبمممد المممممك "فمنمممك كتبمممت إلمممّي  فمممي أبمممي سمممفيان تسمممألني كيمممف كمممان 

                                                           
 .366، ص 2الطبري: ج (1)
 .424 -421، ص 2الطبري: ج (2)
 .299 -297، ص2الطبري: ج (3)
 .53الطاىر: عروة بن الزبير، ص  (4)
 .312، ص 3ابن كثير: السيرة، ج (5)
 .53الطاىر: عروة بن الزبير، ص  (6)
 .88، ص 1ابن كثير: السيرة، ج  (7)
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تجذب انتباه القارئ أو السامع. وذكر الحوار بين ورقة بمن نوفمل والنجاشمي  (1)شأنو؟
 ، يبرز أىمية الحدث، ويسير في تداخل وانسجام وتتابع.(2)(عن ليمة مولد النبي )

اىتماممًا بالشمعر فقمال عنمو ابمن أبمي الزنماد: "مما رأيمت أحمدًا أروى لمشمعر وأبدى عروة 
مممن عممروة"، فقيممل لممو ممما أرواك يمما أبمما عبممد هللا ! فقممال وممما روايتممي فممي روايممة عاصشممة 

. ويقمول "ىموروفتس" (3)رضي هللا عنيا، ما كان ينزل بيا شيء إال أنشمدت فيمو شمعراً 
رناه إنما ذكرىا ليدلل عمى إباحمة االقتبماس ، واعتباقتداءه بعاصشةوحتى إذا لم نصدق 

. وتمثمممل (4)مممن الشممعر فممي المغممازي، فمننمما ال نشممك فممي أن عممروة كممان محبممًا لمشممعر
عروة بالشعر في مناسبات خاصة كثير، من ذلك أنو تمثل بشعر لمعن بن أول بعد 

، وتمثل بشعر لمنابغة الذبياني عندما تعرف عمى سيف أخيو عبد (5)أن قطعت ساقو
. وورد عمى لسانو بيتًا عن الحرب التي دارت بين (6)هللا عند إحضاره من عند الممك

، أممما فممي رواياتممو فأنممو لممم يتوسممع فممي إيممراد الشممعر، فممأورد (7)أخيممو عبممد هللا والحجمماج
ن كان قمد ذكمر شمعرًا مطمواًل لزيمد بمن عممرو (8)شعرًا في سبب تسمية قريش قريشاً  . واا

ربما جاء ذلك لتوضيح عقيدتيما. أما ما ذكره عروة ممن  (9)بن نفيل، وورقو بن نوفل
شعر عمن فتمرة الرسمالة فيمو عممى لسمان المشمتركين فمي األحمداث، وممن ذلمك مما قالمو 

. وكمذلك البيمت المذي (10)عبد هللا بن رواحة عندما خرج في بعثة مؤتة التي قتل فييما

                                                           
 .424، 421، ص2الطبرى: ج (1)
 .312، ص 3ابن كثير: السيرة، ج (2)
 .19، ص 20المزى: ج (3)
 .24ىوروفتس: ص (4)
ج، بيروت، 10ه/ :م حمية األولياء وطبقات األصفياء،430ت  -األصبياني، الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد هللا (5)

 .178، ص2م، ج1،1986دار الكتب العممية، ط
 .257، ص 3ابن خمكان، ج (6)
 .375، ص 5البالذزى: أنساب األشراف، ج (7)
 .88، ص 1ابن كثير: السيرة، ج (8)
 .163،164، ص1ابن كثير: ح (9)
 .16-15، ص ص4ابن ىشام: السيرة، ج (10)
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روة أبيمات الشمعر التمي . وقمد حفمظ عم(1)قالو الوليد بن الوليد أثناء ىجرتو إلى المدينة
. وقال ابن شياب في ذلك " لم يبمغنما فمي (2)( أثناء بناء مسجد قباءأنشدىا النبي)

. ويبمدو ذكمر (3)( تمثل ببيت شعر تام غير ىمذه األبيماتاألحاديث أن رسول هللا )
قبل اإلسالم عنو في فترة الرسالة، وأن ذلك ربمما يعمود  فترة ماعروة لمشعر أكثر في 

إلممى نقمممو الشممعر ضمممن الروايممات التممي أوردت فممي مممادة قبممل اإلسممالم والتممي ال تخممموا 
إلممى حمممد مممما مممن أسمممموب قصمممص األيممام. ويمممرى المممدوري أن إيممراد عمممروة لمشمممعر كمممان 

. وفي قول (4)ارطبيعيًا في بيصتو المدينة إذ أنو عنصر أساسي في الثقافة وفي األخب
آخر:" ومع أنو يورد الشعر في بعض األحيان، إال أن ىذا ليس نتيجة ألثمر أسمموب 

. ولكن يمكن القول: إنو (5)األيام، بل أنو يعكس حبو لمشعر ودور الشعر في الثقافة"
عمى الرغم من إيراد عروة لمشعر في بعض رواياتمو إال أن ذلمك ضمصياًل إذا مما قمورن 

سحاق في سيرتو، ويعتبر قميل ما عمرف ممن حمب عمروة لمشمعر، كمما بما أورده أبن إ
 أن عروة لم يخرج من نطاق بيصة وثقافتو التي كانت تقتضي مثل ذلك.

وأكثر عروة من االستشياد باآليات القرآنية، ويبدو اىتمامو بالتفسير نوعا من        
ظيممار . وأورد اآليممات المتصمممة باألحاديممث التاريخيممة (6)دوافممع روايتممو كشمماىد إثبممات واا

التممرابط القمماصم بممين القممرآن الكممريم والسمميرة النبوّيممة. وقممد ذكممر سممبب نممزول آيممات معينممة 
. كمما تنماول مما (7)( عمن ابمن مكتموممثل نزول سورة عمبس بسمبب إعمراض النبمي )

يترتممب عمممى آيممات قرآنيممة مممن نتمماصج مثممل اآليممة التممي نزلممت فممي بنممي قينقمماع فممي قولممو 
ـــاتعمممالى:"  مَّ ـــاَفنَّ  َواِ  ـــى ِممممنْ  َتَخ ـــْيِيْم َعَم ـــْ  ِإَل ـــًة َفاْنِب ـــْوم  ِخَياَن ـــبُّ  َسمممَواءٍ  َق ِإنَّ اَّللََّ ال ُيِح

                                                           
 .133، ص4ابن سعد: ج (1)
 .187-186، ص 1ابن سيد الناس: ج (2)
 .187-186، ص 1ابن سيد الناس: ج (3)
 .75الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص (4)
 . 22الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (5)
 .52الطاىر: ص  (6)
 .208، ص، 4ابن سعد: ج (7)
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. وذكممر عممروة (2)( ليممذه الغممزوة. فكانممت ىممذه اآليممة سممبب خممروج النبممي)(1)اْلَخــاِئِنينَ 
. وعنمدما سمألو ىبيمرة صماحب (3)( من القرآن سمورة العممقأول ما نزل عمى النبي )

َيـا َأيَُّيـا الَّـِ يَن آَمُنـوا ِإَ ا َجـاَءُكُم اْلُمْؤِمَنـاُت ُمَيـاِجرَات  الوليد عن معنى قولمو تعمالى:" 
. (5).  شممرح لممو الظممروف التاريخيممة التممي نزلممت فييمما األيممة وفسممرىا لممو(4)َفــاْمَتِحُنوُىنَّ 

ا التمماريخي. وفممي ذلممك يقممول وىكممذا فمممن عممروة قممد وضممع اآليممات القرآنيممة فممي إطارىمم
، وقممممد صممممار (6)الممممدوري: " وىممممذا يشممممير إلممممى الصمممممة المبكممممرة بممممين التفسممممير والتمممماريخ

 .(7)االستشياد في المغازي وجية مألوفة"
وعنى عروة بالوثاصق المكتوبة بجانمب الروايمات الشمفوية، فمذكر جمممة ممن كتمب      

  -إلمممممى أىمممممل ىجمممممر( ( إلمممممى جيمممممات مختمفمممممة، منيممممما رسمممممالة الرسمممممول)الرسمممممول)
 .(8). وكتابة إلى زرعة بن ذي يزن ممك اليمن -البحرين
وأبدى عمروة اىتماممًا بالتوقيمت، وحمرص عممى ذكمر تمواريخ الحموادث إلمى جانمب      

سمممرده لرواياتمممو فمممي تسمسمممل زمنمممي. فمممذكر أن بنممماء الكعبمممة كمممان قبمممل المبعمممث بخممممس 
ء،" وعممرض لممو جبريممل ( فجممأه الحممق وىممو فممي غممار حممرا. وأن النبممي)(9)عشممرة سممنة

ليمة السبت وليمة األحد، ثم أتاه بالرسالة يوم االثنين لسبع عشرة ليمة خمت من شير 
. كممما روى تمماريخ عممدد مممن الغممزوات (10)( أبممن أربعممين سممنةرمضممان، ورسممول هللا )

ه/ كممانون 5منيمما غممزوة بنممي المصممطمق أو المريسمميع، وأنيمما كانممت فممي شممعبان سممنة 

                                                           
 .58سورة األنفال: آية  (1)
 .480، ص 2الطبري: ج (2)
 .35، 33ابن عبد البر: ص  (3)
 .10سورة الممتحنة: آية (4)
 .12، ص 8ابن سعد: ج (5)
 .74الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص (6)
 .74الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص (7)
 .109، 94البالذري: فتوح البمدان، ص  (8)
 .274ابن كثير: السيرة، ص، (9)
 .105، ص 1البالذرى، أنساب األشراف، ج (10)
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ني قريظة وأنيا كانت في لياٍل من ذي القعدة، ولياٍل من ذي ، وغزوة ب(1)م626أول 
. وأرخ عمروة لمبعض الغمزوات بربطيما بغيرىما مثمل (2)م626ه/ نيسمان 5الحجمة سمنة 

. والتفت عروة ألىميمة (3)قولة:" كانت بنو النضير بعد بدر، قبل ستة أشير قبل ُأحد
ايمة" فأسممم أىمل مكمة، عنصر الزمن فمي الممدة التمي اسمتغرقتيا األحمداث وذلمك فمي رو 

( عنممدىم نصممف شممير لممم يممزد عممن ذلممك، حتممى جمماءت ىمموازن وثقيممف وأقممام النبممي)
 . (4)فنزلوا بحنين

وحاول عروة أن يحمل األحداث ويربط بينيما أحيانما، فيمو رأى فمي قتمل واقمد بمن      
بممن الحضممرمي سممببًا فممي ىيمماج وقعممة بممدر وسمماصر الحممروب  التميمممي لعمممروعبممد هللا 

( بجويريمة . وربمط بمين زواج النبمي)(5)( ومشمركي قمريشالتي كانت بمين النبمي )
طالق المسممين لسبي بني المصطمق  . (6)واا

ويممرى الممدوري أن االتجمماه نحممو الجبريممة فممي تفسممير الحمموادث وىممو اتجمماه شممجعو     
( ذاتيما تعمرض أحيانمًا األمويون ال يبدو واضحًا لدى عروة، بل إن أعممال النبمي )

عمى أنيا موحى بيا، وتعتبر في بعض الحاالت مجرد تدابير بشرية كما فمي حمادث 
 .(7)الخندق

 تأسيس مدرسة المغازي_ المدينة دور عروة في -الرابع: المبحث 
المدينممممة، "والمغممممازي أسممممم سممممميت بممممو  –بممممرز دور عممممروة فممممي مدرسممممة المغممممازي      

( وحروبمو، ولكنيما غمزوات الرسمول ) وتعنى لغويماً الدراسات األولى لحياة الرسول، 
. وأُعتبمممر عمممروة مؤسممس ىمممذه المدرسمممة، (8)تناولممت فمممي الحقيقممة فتمممرة الرسمممالة بكامميمما"

                                                           
 .73، ص 3ابن كثير: السيرة، ج  (1)
 .426، ص 3ابن سعد: ج (2)
 .73، ص2ابن سيد الناس: ج (3)
 .56-55، ص3الطبري: ج (4)
 .420، 2الطبري: ج  (5)
 .307، ص 3ابن ىشام: السيرة، ج (6)
 .25-24الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (7)
 .21الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب ص (8)
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األول، ىممذه المدرسممة التممي ارتبطممت فمممي نشممأتيا ووجيتيمما بجيممود اثنممين ممممن وراصممدىا 
. وىممو محمممد بممن مسمممم بممن عبيممد هللا  بممن (1)الفقيمماء المحممدثين، عممروة وتمميممذه الزىممري

مممم(، وقممد تممرجم لممو أبممن سممعد فممي طبقممة 741ه/ 124عبممد هللا بممن شممياب الزىممري )ت
ن بيا ابن شياب عمى الدواب ممن رجال اإلفتاء بالمدينة. وقد ُحممت الدفاتر التي دو 

وأتممى الزىممري بعممد ىشممام بممن  ،(2)خممزاصن الوليممد عنممد مقتمممو )أي الوليممد بممن عبممد الممممك(
 (. 203عروة في الرواية عنو )أنظر ىامش رقم 

ونحى عروة بدراسة المغازي من كونيا ضمن دراسة الحديث إلى منحى تجاوز      
( بشمكل يقتصمر عممى التشمريع، وأنمو ) فيمو مما كمان سماصدًا ممن دراسمة حيماة الرسمول

خطممى بيمما بعيممدًا عمممما بممدأه أبممان بمممن عثمممان الممذي يمثممل مرحممممة انتقاليممة بممين دراسمممة 
. وأكسمممبيا عمممروة اسمممقاللية واضمممحة عمممن عممممم الحمممديث، (3)الحمممديث ودراسمممة المغمممازي

بالرغم من أن أسموب الحديث قد بقي ممن حيمث الشمكل والمبنمى ممن خمالل اإلسمناد. 
ن القول إن عروة يمثل بداية الكتابة التاريخية. أي أن جيود عمروة تجممت وبذلك يمك

فممي كونممو جعممل لمدراسممات التاريخيممة ممثمممة بمدرسممة المغممازي فممي ذلممك الوقممت بممدايتيا 
القاصمممة بممذاتيا مممن خممالل جمعممو الكثيممر مممن األحاديممث الّنبويممة مممن منابعيمما األصمممية 

ليمذه الدراسمة، وعبمر عمن فكمرة عمى أساس سندي في المغازي، ورسم بعمض األسمس 
 تاريخية ليا أثرىا. 

وظير ممن خمالل رواياتمو ممدى الجيمد المذي بذلمو فمي جممع الروايمات التمي كانمت     
تتداول في المدينة وحفظيا. وشكمت جيوده حصيمة جيد جماعي في تقصمى أخبمار 

ة الروايات من أصموليا ممن الصمحاب جمع ىذه،  وخاصة أن عروة (4)اإلسالم األولى
وبالتمالي اكتسمبت رواياتمو أىميمة  ،-أم الممؤمنين –وأبناصيم السميما ممن خالتمو عاصشمة 

                                                           
 .61الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب ص  (1)
 .389، ص2ابن سعد: ج  (2)
 .21الدوري: نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص (3)
 .155، ص1م، ج1979، بيروت، دار العمم لمماليين،2ج، ط 2مصطفى، شاكر: التاريخ العربي والمؤرخون، (4)
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كبيممرة، وزادتيمما أىميتيمما اعتممماده عمممى الثقممات فممي رواياتممو. وبممرز دور عممروة فممي جمممع 
تمك الروايات التي شكمت فيما بعمد النبمع األساسمي المذي اسمتمد منمو مؤلفمو المؤلفمات 

يرة النبوية مادتيم التاريخية مثل ابن إسحاق، والواقدي، التاريخية، وخاصة ُكتاب الس
والممبالذري، والطبمري وآخممرين ممممن تمبعيم مثممل ابممن كثيمر، وابممن عسمماكر،  سممعد،وأبمن 

 وابن سيد الناس...إلخ.
وقد ُنقمت روايات عروة إلى الكوفة والعراق عن طريق ابنو ىشام الذي كان أحمد     

ىذه الروايات السيما رواياتو التي نقميا عمن  مصادر سيف بن عمر. وأخذ العراقيون
إلمممى  جممممع الروايمممات.  وفممماق عمممروة أبنممماء جيممممو فمممي محاولمممة االتجممماه ممممن (1)عاصشمممة

ن بدأت كما يقول المدوري خطمة غيمر  محاولة أولى لترتيبيا ضمن خطة أو منيج، واا
أو . بممالرغم مممن أن المنتظممر أال يتضممح مممنيج الدراسممات التاريخيممة (2)واضممحة  لمسمميرة

. وأوضمحت المؤرخمة سمموى الطماىر بعمد دراسمتيا لييكميمة (3)ىيكميتيا فمي ىمذه البدايمة
روايمات عممروة أن المواضميع التممي تطمرق ليمما إلمى جانممب طريقمة تناولممو ليما تممدل عمممى 
أن لديمممو مفيممموم شمممامل واضمممح لمسممميرة، ولمممما كمممان ىمممو أقمممدم ممممن وصممممتنا عنمممو آثمممار 

 . (4)من وضع الييكل األساسي لمسيرة تاريخية بيذه السعة أمكن القول بأنو أول
لممغممازي إال  وضمع ىيكميممةويمرى الباحممث أنمو بممالرغم ممن أن عممروة كمان أول مممن     

أن المؤرخة سموى الطاىر في كتابيا قد أعطت ذلك بعدًا مبالغًا فيمو، وجماء ذلمك فمي 
الوقممت الممذي قمممل فيممو الممدوري مممن شممأن ىيكميممة رواياتممو. وخاصممة وأن الممدوري لممم يقممم 
بجمع جميع أو معظم روايات عروة ألخمذ صمورة واضمحة ومتكامممة لييكميمة مغازيمو. 
ويبممدو ذلمممك واضمممحًا فمممي حممديث المممدوري بمممأن عمممروة لممم يمممأت إال بمشمممارة واحمممدة عمممابرة 

، في الوقت الذي يتوفر عنيما عمدة روايمات تفاوتمت فمي القصمر والطمول. ويمرى (5)ليا
                                                           

 .164جواد عمي: ص  (1)
 .73الدورى، بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص (2)
 .76لعرب، ص الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند ا (3)
 .56الطاىر: عروة بن الزبير، ص (4)
 .73الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (5)
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ن ممروان وابنمو الوليمد عممى أنيما تمثمل "ىوروفيتس" أن كتابات عروة إلى عبد الممك ب
( كممما تمثممل أقممدم المممدونات التممي حفظممت لنمما عممن حمموادث خاصممة فممي حيمماة النبممي)

 . (1)أقدم نصوص النثر التاريخي العربي
وتجمى دور عروة وتأثيره في مدرسمة المغمازي فمي أن أسمموبو ومنيجمو قمد شمكال      

سميما تمميمذه الزىمري المذي أخمذ قسممًا أسس الكتابة التاريخيمة لممن تبعمو ممن روادىما ال
. ذلممممك األسممممموب الممممذي ذكممممر سممممابقًا، والمتسممممم بالوضمممموح (2)كبيممممرًا مممممن روايممممات عممممروة

والبسممماطة واالبتعممماد عمممن اإلنشممماء والمبالغمممة بسمممبب اعتمممماده عممممى الحمممديث بالدرجمممة 
األولى، في الوقت الذي ذىب ابن إسحاق فمي روايمات إلمى المبالغمة كونمو اعتممد فمي 

يس بقميمممل ممممن مادتمممو عممممى اإلسمممراصيميات، وأن حمممَذر عمممروة فمممي االقتبممماس ممممن جمممزٍء لممم
الشممعر بممالرغم مممن حبممو لممو، واستشممياده باآليممات القرآنيممة  شممكمت وجيممو مألوفممة فممي 
مدرسممممة المدينممممة،  وأن اعتممممماد عممممروة عمممممى اإلسممممناد عمممممى الممممرغم مممممن إبداصممممو بعممممض 

د أحمممد أسمممس مدرسمممة التسممماىل بسمممبب طبيعمممة بمممدايات اإلسمممناد فمممي ذلمممك الوقمممت، أوجممم
المغازي المتمثل في االىتمام باإلسناد عمى طريقة أىل الحمديث، ىمذا األسماس المذي 
امتمد ليشمممل معظمم المؤلفممات التاريخيمة التممي ألفيما المؤرخممون المحمدثون مثممل الطبممري 
وغيره، وىذا جعمل عمروة بحمق كواضمع ألسمس التمييمز بمين مدرسمة المغمازي ومدرسمة 

التي اتجيت في اىتماميا ومادتيما نحمو الفعاليمات  -سة القبميةالمدر  -الكوفة والبصرة
 القبمية.
وبرز االىتمام المبكر لدى عروة بأحداث األمة، وذلك من خالل امتداد اىتماممو     

. وذلمك (3)(فترة الخمفماء الراشمدين، متجماوزًا بمذلك إطمار مغمازي النبمي) بالتاريخ إلى
بمممالرغم ممممن أن رواياتمممو فمممي ىمممذا الشمممأن كانمممت قصممميرة ومممموجزة. فتنممماول ممممثاًل المممردة، 

                                                           
 .22ىوروفتس: ص (1)
. ويذكر في 61م، ص 1992عناب، محمد: المغازي النبوية عند ابن شياب الزىري، عمان، الجامعة األردنية،  (2)

 رواية عن عروة. 133رسالتو عن أخذ الزىري 
 .22الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص  (3)
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إشمارات عمابرة عمن الفتمرة  إضمافة إلمىوواقعتي أجنادين والقادسية وواقعة الجمل، ىمذا 
 االىتمممام بأحممداثوبممذلك وضممع عممروة أيضممًا بدايممة  -انظممر ىيكميممة رواياتممو -األمويممة

ى ذروتممو فممي القممرن الثالممث اليجممري. ويعتبممر المممؤرخ األمممة وخبراتيمما الممذي وصممل إلمم
. وأن عممروة (1)سممييل زكممار عممروة مممن مؤسسممي كتابممة التمماريخ العممام لامممة اإلسممالمية

بحممق ىممو راصممد مدرسممة المغممازي، ووضممعت جيمموده أسممس ىممذه المدرسممة التممي وصمممت 
تابممة الكمممداىا فممي جيممود مممن تبعممو، وكممما يقممول الممدوري:"إننا إذا أردنمما أن نفيممم تطممور 

، أعمممااًل جماعيممةيمزمنمما أن نالحممظ أن الدراسممات حتممى فممي المغممازي كانممت  التاريخيممة
وأن فعاليمممات األفمممراد تكمممون جمممزءًا ممممن مدرسمممة، فكمممل واحمممد ممممن حمممممِة العممممم يضممميف 
دراساتو وبحوثو إلى دراسات أساتذتو، وبذلك يحفظ عمم المدرسة التمي ينتممي  إلييما، 

عممروة شممكمت مدرسمممة المدينممة _ممموطن دراسمممة . وبجيممود (2)ويضمميف ممما وصممل إليمممو"
 .(3)وأن ما بدأه عروة أتمو الزىري بصورة تستدعي االنتباه -المغازي وميدىا

 المبحث الخامس: ىل ألف عروة في المغازي؟
أختمممف المؤرخممون قممديمًا وحممديثًا فممي اإلجابممة عممن ىممذا السممؤال، وكممون المصممادر     

و عممروة فممي المغممازي، فمممن ذلممك أبقممى ىممذا التاريخيممة القديمممة لممم تممذكر أي كتمماب ألفمم
التساؤل المثير لمجدل واالجتيادات المختمفة، فمابن النمديم فمي كتابمو الفيرسمت، المذي 
يعد أول كتاب في مصنفات القرون اليجرية األولى لم يذكر أي إشارة إلى ذلك، بمل 

والنسابين. وال إنو لم يشر إلى عروة في المقالة الثالثة التي تناولت أخبار اإلخباريين 
يرد في كتابو عن عروة بن الزبير سوى إشارة بسيطة ذكر فييا أن أبا حسان الحسن 
بممممممن عثمممممممان الزيمممممممادي الممممممذي كممممممان قاضممممممميًا وأدبيممممممًا وعمممممممل بالكتمممممممب، ومممممممات سمممممممنة 

                                                           
زكار، سييل: التأريخ عند العرب نشأتو وتطوره وأثر المذاىب السياسية والدينية فيو، بيروت، دار الفكر، د.ت.  (1)

 .124ص
 .22الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب، ص (2)
 .77، 76العرب، ص الدوري: بحث في نشأة عمم التاريخ عند  (3)
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. وتثيممر ىممذه اإلشممارة (1)قمد وضممع كتابممًا فممي مغممازي عممروة بممن الزبيممر -م857ه/243
لزيممادي فممي كتابممو الممذي يبممدو أنممو فقممد، وىممل فممي الممذىن تسمماؤاًل عممن مصممادر دراسممة ا

 اعتمد في ذلك عمى كتاب لعروة في المغازي أم ال؟
وقبل أن يحاول الباحث اإلجابة حول دور عروة في المغازي ينبغي اإلجابة عن     

سممؤال أخممر، وىممو ىممل دون عممروة رواياتممو؟ وبممالطبع ال يقصممد ىنمما رسمماصمو إلممى عبممد 
تممو بصممورة عامممة. وقممد ورد حممول ذلممك روايممات متناقضممة، الممممك وابنممو الوليممد بممل روايا

فالروايمات التمي أشمارت إلمى تدوينمو جماءت أواًل فمي قمول ابنمو ىشمام عنمو: "إنمو أحمرق 
. وبمالرغم ممن (2)كتبًا لو فييا فقو، ثم قال: "لوددت لو أنى كنت فديتيا بأىمي وممالي"

خممرى عمممق عمييمما أو أنمو ال توجممد ىنمما أشممارة سمموى عممن كتممب الفقممو، ولممم يممذكر كتممب أ
 . (3)وجدت عنو

وورد فممي روايممة أخممرى نقميمما أبممن أبممي الزنمماد عممن عممروة أنممو قممال: "كنمما نقممول ال      
أن كتبمي عنمدي، وأن كتماب  هللا لموددتنتخذ كتابمًا ممع كتماب هللا فمحموت كتبمي، فمو 

. وتحمممل ىممذه الروايمات إشممارات واضممحة إلمى تممدوين عممروة (4)هللا قمد اسممتمرت مريرتمو"
ألحاديثو، ىذا إضمافة إلمى مما تمم ذكمره سمابقًا ممن قيمام عمروة بمميراد الروايمات القصميرة 

فمي حمديث متصمل طويمل، ومما فمي ذلمك  إعادتيما نصماً عن الحادث مثمل الحديبيمة ثمم 
عمممدم قياممممو ىنممماك روايممات أخمممرى تحمممل إشمممارات إلممى  تدوينمممو، ولكممنمممن إشمممارة إلممى 

بالتدوين، وفي ذلك قول ىشام بن عمروة عمن أبيمو: "يما بنمي سمموني فمقمد تركمت حتمى 
نمي ألسمأل عمن الحمديث فيفمتح لمي حمديث يمومين" . وقمول عمروة فمي (5)كدُت أنسى، واا

                                                           
، 3: الفيرست، تحقيق رضا المازنوراني، ط-م995ه/ 385ت  -ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب (1)

 .123م، ص 1988طيران، دار المسيرة، 
 .426، ص 4الذىبي، سير األعالم، ج  (2)
 .19ىوروفتس: ص  (3)
 .19، ص20المزي: تيذيب الكمال، ج  (4)
 .413، ص 4الذىبي: سير األعالم، ج  (5)
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.  تشمير ىاتمان الروايتمان إلمى (1)رواية أخرى: " فو هللا ما سمألني النماس حتمى نسميت"
كان يشجع أبناءه والناس عمى سؤالو حتى ال ينسى.  عدم تدوين عروة الحديث، وأنو
، ولكمن يممرجح الباحمث أن عممروة كممان ألحاديمث أخممرىوأن فمي سممؤالو اسمتدراك وتممذكر 

يدون أحاديثو وما يؤكد ذاك إعطاء ىشام بن عروة إلى عبمادة بمن حممزة بمن عبمد هللا 
ممما فيممو بممن الزبيممر أحاديممث أبيممو وقممال لممو: " فممي ىممذا أحاديممث أبممي صممححتو، وعرفممت 

أن أسموب عروة  ويدعم ذلك. (2)(، وال تقل كما يقول ىؤالء حتى أعرضو)عنيفخذه 
في إجابتو عمى أسصمة عبد الممك والوليد تشير بوضوح إلى تموفر أسمموب واضمح فمي 

 التدوين وطريقتو.
أما حول تصنيف عروة لكتاٍب في المغازي، فيناك من قال بأن عمروة أول ممن      

. وقال حماجي (5)، والصفدي(4). وابن كثير(3)ومن ىؤالء الذىبي صنف في المغازي،
، ويقممممال أول مممممن صممممنف فييمممما عممممروة بممممن بممممن إسممممحاق أوالً خميفممممة " جمعيمممما محمممممد 

 السمخاوي أقمل. وورد كممة يقال في النص توحي بالشمك وعمدم التأكمد. وبمدأ (6)الزبير"
المتمممموفى  ىممممو إممممما عبممممد هللا -ابممممن لييعممممةوضمممموحًا فممممي ذلممممك حيممممث قممممال: وقممممد روى 

عممممن أبممممي األسممممود عممممن عممممروة بممممن الزبيممممر  (7)مممممم أو أخمممماه عيسممممى764ه/ 147سممممنو
. ويبمدو عمدم الدقمة فمي روايمة (8)المغازي، وكذا الزىري عن عروة بن الزبير عمن أبيمو

                                                           
 .16، ص 20المزي: ج (1)
 .823، 822، ص2البسوي: المعرفة والتاريخ، ج  (2)
 .426، ص6الذىبي: تاريخ اإلسالم، ج (3)
 .108، ص9ابن كثير: البداية والنياية، ج (4)
م:م الوافي بالوفيات ، تحقيق فرانز رضوان السيد، 1362ه/  764 –الصفدي: صالح الدين خميل بن أيبك  (5)

 .549، ص 19م،ج1993شتوتجارت، دار نشر فرانو شتايز، 
م(: كشف الظنون عن أسامي الكتب 1657ه/1067حاجي خميفة: كشف الظنون، مصطفى بن عبد هللا )ت  (6)

 .1747، ص 2م. ج1982روت، ج، دار الفكر، بي4والفنون،
 مم.790ه/ 174المقصود ىنا عبد هللا المتوفى سنو  (7)
م: اإلعالن بالتواريخ لمن ذم التاريخ، تحقيق فرانز روزنتال؛ ترجمة 1497ه/ 643السخاوي، شمس الدين ت  (8)

 .159صالح أحمد العمي، بيروت، دار الكتب العممية، د.ت، ص 
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أخممذ عممروة عممن أبيممو، وىممذا يممدفعنا إلممى الشممك فممي  ورد ذكممرالسممخاوي، ففممي عباراتممو 
تل أبوه كما أن الرواية تتحدث أنو روى رواية السخاوي  بسبب صغر عروة عندما  قُ 

وليس صنف. ويقمول المدوري عمن عمروة: "كمان مؤسمس مدرسمة المغمازي إذ كمان أول 
. وذكر "ىوروفتس" "تمثل كتابمات عمروة أقمدم الممدونات (1)من ألف كتابًا في المغازي

(، كمما تمثمل أقمدم نصموص التي حفظت لنا عن حموادث خاصمة فمي حيماة النبمي )
التاريخي العربي عمى الرغم من أننا ال نجمد فمي أي مرجمع قمديم أن عمروة ألمف النثر 

كتابًا حقيقيًا في المغازي، فأننا واثقون أنو جممع وأخمرج مجموعمة  أحاديمث عمن  أىمم  
الحمموادث فممي حيمماة النبممي، بممل يتضممح مممن الفقممرات التممي وصمممت إلينمما أن عممروة بنممي 

 . (2)بنفسوأجوبتو المدونة عمى األحاديث التي جمعيا 
مقدممة كتماب الواقمدي" بأنمو" لميس  فمي (Jonse)ويرى المحقق مارسون جونس      

(، ولكمن كثمرة المنقمول لدينا دليل عمى أن عروة قد كتب كتابًا خاصًا بسميرة النبمي)
عنو عند ابن إسحاق والواقمدي تمدل بصمورة قاطعمة عممى أنمو، أي عمروة ىمو أول ممن 

. وتمرى سمموى الطماىر فمي نتماصج دراسمتيا (3)يما بعد"دون السيرة بشكميا الذي عرف ف
 (Hamilton. وبممرز(4)" أن ىنماك دالصممل  كافيممة تممرجح أنممو ألمف كتابممًا فممي المغممازي

(Gibb   مخالفمًا ليمذا المرأي إذ كتمب " وقمد أدى الجيمل الثماني )ىماممتون كمب" )جمب"
موعمات سمبق من المسممين إلى ىذا التقدم ما ىو أعمق بالمصادر والمراجع منمو بمج

تكوينيمما، ومممع ىممذا فمممن اثنممين مممنيم وىممما: أبممان بممن عثمممان، وعممروة بممن الزبيممر ورد 
ذكرىما عمى اعتبار أنيما مصنِّفان في المغازي، ولكن مصنفاتيما لم تذكر قط عمى 

                                                           
 .21التاريخ عند العرب، صالدوري: بحث في نشأة عمم  (1)
 .22ىوروفتس: ص (2)
 .20الواقدى: المغازي، مقدمة المحقق، ص  (3)
 .13الطاىر: عروة بن الزبير، ص  (4)
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)جب( أن عروة كان  حديث كب. ويفيم من (1)لسان المصنفين الذين جاءوا بعدىما"
 لمروايات وليس مصنفا.  جامعًا ومصدر

"كارل بروكممان" " إن أول من صنف في غمزوات  Carl Brockelmanوقال      
عمروة  يتجاىمل بروكمممان. وبمذلك (2)( ىو إمام المغمازي موسمى بمن عقبمةالرسول )

ن قممام بتممدوين أحاديثممو  الباحممث أنحممول التممأليف فممي المغممازي، ولكممن يممرجح  عممروة واا
ذلك يبقى غير جازم تمامًا _ويقصد تدوينو بخالف أجوبتو  ورواياتو، وبالرغم من أن

إلى عبد الممك والوليد_ فممن ىمذه األجوبمة ربمما تشمير فمي نفمس الوقمت إلمى أن عمروة 
ال لكمان قمد دفمع بمذلك إلمى عبمد المممك والوليمد  لم يقم بتدوين  أحاديثو فمي مصمنف، واا

ذلمممك: " دخمممت عممممى بممدل أخممذ مراسمممالتو طممابع السمممؤال والجممواب. وقممال الزىمممري فممي 
،  وىممذا يشممير (3)الزبيممر وىممو يكتممب ليبيممرة  صمماحب الوليممد بممن عبممد الممممك" عممروة بممن

إلى أنو يكتب من  أحاديث جمعيا، ولكنيا لميس ضممن كتماب مصمنف. وخاصمة أن 
فترة حكم الوليد استمرت إلى فترة وفاة عروة بن الزبير، فمن ىذا ربما يؤكمد أن عمروة 

ف كتابمًا فمي المغمازي. ويمأتي عمدم ذكمر مصمنفات الكتمب حتى وفاتو لمم يكمن قمد صمن
يمثل مرحمة الجمع لمروايات، وأن تدوينو الذي  برز  األولى فمنوفي القرون اليجرية 

عمى نطاق أوسع ما سبقو ال يخرج عن نطاق التدوين غير المرتب. والمذي ال يرقمى 
صممممل إلممممى مرحمممممة أن يكممممون تصممممنيفًا مبوبممممًا أو كتابممممًا مصممممنفًا، وأن جيممممد عممممروة لممممم ي

تصنيف مؤلفًا في المغازي. ومع ذلك فمن ىذا الموضوع يبقى مثارًا لمخالف والجمدل 
نظمممرًا لمغمممموض المممذي ال يمممزال يرافمممق مرحممممة التمممدوين عنمممد العمممرب فمممي القمممرن األول 

عمن الكثيمر ممن  تميط المثاماليجري، وأن ذلك في حاجة إلى دراسات مستقبمية جادة 
 ة.التساؤالت حول ىذه الفتر 

                                                           
إبراىيم فور خورشيد وآخرون، بيروت، دار  –كب )جب(، ىاممتون: عمم التاريخ، لجنة داصرة المعارف اإلسالمية  (1)

 .54، ص 1981الكتب المبناني،
، 3، ج1974، 3كممان، كارل: تاريخ األدب العربي، ترجمة عبد الحميم النجار مصر، دار المعارف، طبرو  (2)

 .10ص
 .12، ص8ابن سعد: ج (3)
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 نتائج الدراسة:
 يعد عروة بن الزبير مؤسس وراصد مدرسة المغازي_ المدينة. -
إن عروة قمد أخمذ معظمم رواياتمو ممن مصمادرىا األصممية ممن الصمحابة وخصوصمًا  -

 خالتو عاصشة رضي هللا عنيا..
 إن عروة قد جمع روايات المغازي، ووضع بذلك ىيكمة تاريخية ليا. -
 المغازي أىم روايات مدرسة المدينة عن الرسول ومغازيو.تعد روايات عروة عن  -
شمممكمت روايمممات عمممروة مصمممدرًا ميممممًا ممممن مصمممادر ابمممن اسمممحق والزىمممري والطبمممري  -

 وغيرىم في الكتابة 
 التاريخية.  
إن عمممروة لمممم يصمممنف كتابمممًا فمممي المغمممازي، رغمممم أنمممو كمممان يمممدون األحاديمممث التمممي  -

 جمعيا.
 توصيات الدراسة:

عن الكثيمر ممن التسماؤالت حمول  تميط المثاممستقبمية جادة  دراساتإجراء ضرورة  -
 حالة التدوين والتصنيف في المغازي األولى، وحول نشأة عمم التاريخ عن العرب.

العممل عمممى زيممادة البحممث فمي مجممال عالقممة عمممم التماريخ بعمممم الحممديث فممي مراحممل  -
 الجمع والتدوين األولى.

المغممازي_ ودورىمما فممي كتابممة تمماريخ المغممازي،  إجممراء دراسممات أوسممع حممول مدرسممة -
 والتأسيس لكتابة تاريخ األمة اإلسالمية.
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 قائمة المصادر والمراجع: 
 القرآن الكريم

 أواًل قائمة المصادر المخطوطة
ج، 19تماريخ مدينمة دمشمق،  -ممم: 1175ه/ 571ت  –ابن عساكر، عمى بن الحسمن  -1

دار البشممير لمنشممر والتوزيممع، صممورة عممن نسممخة المكتبممة الظمماىرة بدمشممق، عمممان، مركممز 
 الوثاصق والمحفوظات في الجامعة األردنية)مخطوط(.

 ثانيًا: قائمة المصادر المطبوعة
م:مم حميمة األوليماء 1038ه/ 430ت  -األصبياني، الحافظ أبي نعيم أحممد بمن عبمد هللا -1

 م.1،1986ج، بيروت، دار الكتب العممية، ط10ت األصفياء،وطبقا
ج، بيممروت، 24م: األغمماني،966ىممم/ 356األصممفياني، أبممو الفممرج عمممى بممن الحسممين ت  -2

 م.1994مكتب تحقيق دار أحياء التراث العربي، دار إحياء التراث العربي،
ج، 8م:ممممم التمممماريخ الكبيممممر، 869ه/ 256ت -البخمممماري، إسممممماعيل بممممن ابممممراىيم الجعفممممى -3

 بيروت، دار الكتب العممية، د.ت.
ج، 9ممممم: كتممماب الثقمممات ،965ه/ 354ت  -البسمممتي، محممممد بمممن حبمممان أحممممد التميممممي -4

 م.1979حيدر آباد، داصرة المعارف العثمانية، 
ج، 3التممماريخ، مممم: المعرفممة890ه/ 277ت  –البسمموى، أبممو يوسمممف يعقمموب بممن سمممفيان  -5

 م.1981، 2تحقيق أكرم العموري، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
، 5، ج3ممممم: أنسممماب األشمممراف، ج892ه/ 279ت  -المممبالذري، أحممممد يحمممي بمممن جمممابر -6

 تحقيق محمد باقر المحموري، بغداد، مكتبة المثنى، د.ت.
أنمميس الطبمماع، بيممروت، دار النشممر  وعمممرفتمموح البمممدان، تحقيممق عبممد هللا أنمميس الطبمماع  -7

 م.1957لمجامعيين، 
م(: كشممممف الظنممممون عممممن 1657ه/1067حمممماجي خميفممممة: مصممممطفى بممممن عبممممد هللا )ت  -8

 م.1982ج، دار الفكر، بيروت، 4أسامي الكتب والفنون، 
مممممم: تيممممذيب 1448ه/ 852ت  –ابممممن حجممممر العسممممقالني، شممممياب الممممدين أبممممو الفضممممل  -9

 ج، بيروت، دار صادر، د.ت.12التيذيب ،
ممم: وفيمات 1282ه/ 681ت  -ابن خمكان، أبو العباس شمس الدين أبو العبماس أحممد -10

 م.1970بيروت،  دار صادر،  عباس،ج، تحقيق إحسان 8وأنباء الزمان، األعيان
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ج، تحقيمق سمييل زكمار، 2مم: تماريخ  خميفمة بمن خيماط،854ه/ 240 خيماط تخميفة بن  -11
 م.1967القاىرة، وزارة الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي، 

م: تمماريخ اإلسممالم، ووفيممات 1347ه/ 748الممذىبي، شمممس الممدين محمممد بممن محمممد ت  -12
م، 1990، بيممروت دار الكتمماب العربمممي،1المشمماىير واألعممالم، تحقيممق عممممر تممدمري، ط

 .425، ص 6ج
ج، تحقيممممق مممممأمون الصممممماغرجي، بيممممروت، مؤسسممممة الرسمممممالة، 25سممممير أعممممالم النمممممبالء، -13

 م.2،1982ط
نسمممب قمممريش وأخبارىممما، تحقيمممق محممممود  م: جميمممرة869ىمممم/  256الزبيمممر بمممن بكمممار ت  -14

 م.1961شاكر، القاىرة، مطبعة المدنى،
م: نسممب قممريش، تعميممق 850ىممم/ 236ت  –مصممعب بممن عبممد هللا بممن مصممعب  الزبيممري، -15

 م.1951إليفي بروفنسال، دار المعارف لمطباعة والنشر، 
م: اإلعالن بالتواريخ لممن ذم التماريخ، تحقيمق 1497ه/643السخاوي، شمس الدين ت  -16

 مية، د.ت.فرانز روزنتال؛ ترجمة صالح أحمد العمي، بيروت، دار الكتب العم
مم: الطبقات الكبمرى، 844ه/ 230ت  -أبن سعد، أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع -17

 ج، بيروت، دار صادر، د ت.8
مممم: طبقممات فحممول الشممعراء، 845ه/ 231ت  – سممالم الحجممميابممن سممالم، محمممد بممن  -18

 م.1974تحقيق محمود شاكر، مصر، مطبعة مصطفى المدني، 
: عيمون األثممر فممي -م 1333ىممم/ 734ت  -ليعمممريابمن سمميد النماس، محمممد بممن محممد ا -19

ج، تحقيممق محمممد الخطممراوي، المدينممة المنممورة، مكتبممة 2فنممون المغممازي الشممماصل والسممير 
 م.1،1992دار التراث، ط

تحقيمق  بالوفيات،الوافي  م: م1362ه/  764 –الصفدي، صالح الدين خميل بن أيبك  -20
 م.1993ايز، فرانز رضوان السيد، شتوتجارت، دار نشر فرانو شت

ج، 10م: تمماريخ الرسممل والمممموك، 922ه/310الطبممري، أبممو جعفممر محمممد بممن جريممر ت -21
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 الممخص
 المرجعية وغياب والمناىج، األنظمة تعدد من القدس في الفمسطيني التعميم يعاني

 عاصمة ويعتبرىا لتيويدىا الصييوني االحتالل يسعى مدينة في الموحدة الفمسطينية
 عمييم األسرلة ويفرض العرب، سكانيا عمى االضطياد أنوع أقسى ويمارس األبدية،

 أجندة ضمن ليم جديد تاريخي وعي تشكيل عمى تعمل تعميمية مناىج خالل من
  .ممنيجة صييونية
 ومحاوالت العربي التعميم عمى االحتالل مخاطر توضيح إلى الدراسة ىذه تيدف
 لمطمبة تعميمية مناىج وضع خالل من والجغرافيا، التاريخ حقاصق وتزوير طمسو،
  .واإلسالمي العربي واقعيم تمغي القدس في العرب
 فمسطينية وطنية استراتيجية تحقيق نحو واضحة خطوط رسم إلى كذلك وتيدف
 السمطة في العالقة ذات الوزارات بين وتكامميا الجيود توحيد عمى تقوم فاعمة

 وعرض التعميم، دعم بيدف الفمسطيني، المدني المجتمع ومؤسسات الفمسطينية،
 يأتي: ما دراستو في الباحث
 .الصييوني االحتالل قبل القدس في التعميم عن لمحة أوال:
   .القدس في المنياج تطبيق حول االحتالل مع الصراع ثانيًا:
 .االحتالل تحت القدس في التعميم مرجعيات ثالثًا:
  .المقدسية التعميمية المؤسسات ضد االحتالل ممارسات رابعًا:
 المرجعيات وتعدد واإلرباك، بالتخبط يوصف الذي الفمسطيني األداء :خامساً 

  .وتضاربيا
 :الدراسة توصيات ومن 

 خطة ضمن موحدة تمثيمية ىيصة عبر القدس في الفمسطينية المرجعية توحيد
نقاذ العربي التعميم عمى الحفاظ أجل من محددة استراتيجية  التعميمية العممية واا

 .القدس في العربية
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 وفتح التعميمي، القطاع ضد االحتالل ممارسات لمواجية الفمسطينية الجيود تكثيف
 .ومعاناتيا مشاكميا لتحسس القدس مدارس مع الداصم التواصل قنوات

 .األسرلة التيويد، المناىج، التعميم، القدس، المفتاحية: الكممات
Abstract 

Towards a Unified Palestinian Strategy to Support Education in 

Jerusalem 

The Palestinian education in Jerusalem suffers from a 

multiplicity of systems and curricula as well as  the absence of 

a Palestinian authority in a city that the occupation seeks to 

Judaize, displace its population, and block it economically and 

socially Isolating the inhabitants from their Palestinian, Arab 

and Islamic depth  by practicing all forms of harassment , 

demolishing homes, confiscating their properties and 

withdrawing their identities, closing down national institutions, 

building the separation wall, obstructing their movements and 

restricting their worship, attacking their holy sites and 

destroying its infrastructure and spreading drugs. 

 The study aims at clarifying the dangers of the 

occupation on education, historical and geographical facts by 

developing educational curricula for Arab students in 

Jerusalem that describe Islam as spiritual education, and the 

history of Islam as a history of fascination, disasters and wars. 

This study is also an attempt to draw clear lines towards 

achieving an effective Palestinian national strategy based on 

unifying and integrating efforts between the relevant ministries 

of the Palestinian Authority and the institutions of the 

Palestinian civil society in order to support education, The 

researcher presented in his study the following: 

1- A glimpse of education in Jerusalem before the Zionist 

occupation. 

2- The conflict with the occupation on the implementation of 

the curriculum in Jerusalem. 

3- Education Reference in Jerusalem under occupation. 
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4- The practices of occupation against the educational 

institutions of Jerusalem. 

5- Palestinian performance which is characterized by 

confusion and the multiplicity of references and 

inconsistencies. 

The study's recommendations include: 

 •Unification of the Palestinian authority in Jerusalem, to save 

the educational process in Jerusalem. 

 •Intensify the Palestinian efforts to confront the occupation 

practices against the educational sector and open channels of 

constant communication with the Jerusalem schools for their 

problems and suffering. 

 المقدمة
 وغياب والمناىج، األنظمة تعدد من القدس في الفمسطيني التعميم يعاني

 سكانيا، وتيجير لتيويدىا، االحتالل يسعى مدينة في الفمسطينية المرجعية
 والعربي الفمسطيني عمقيم عن سكانيا وعزل واجتماعيًا، اقتصادياً  وحصارىا

 ومصادرة البيوت، وىدم واالستفزاز؛ التضييق أشكال كافة وممارسة واإلسالمي،
قفال لميويات، وسحب الممتمكات،  العازل، الجدار وبناء الوطنية، المؤسسات واا

واستنزاف  مقدساتيم، عمى واالعتداء عبادتيم، عمى والتضييق تحركاتيم، وعرقمة
المقدسيين بالضراصب الباىظة، والعمل عمى إفقار المدينة المقدسة، وتدمير بنيتيا 

 .(1)التحتية
وتيدف ىذه الدراسة إلى توضيح مخاطر االحتالل عمى التعميم وتشويو وتزوير     

حقاصق التاريخ والجغرافيا، من خالل تقديم مناىج تعميمية لمطالب العرب، تصف 
اإلسالم بمجرد تربية روحية، وتاريخ اإلسالم كتاريخ مميء بالفتن والكوارث 

ضحة نحو تحقيق استراتيجية والحروب، كما تيدف الدراسة إلى رسم الخطوط الوا
بين الوزارات ذات العالقة وطنية فمسطينية فاعمة تقوم عمى توحيد الجيود وتكامميا 

                                                           

(:"مستقبل القدس في ظل إجراءات التيويد"، المركز الفمسطيني لإلعالم، 16التقرير االستراتيجي رقم ) (1)
  .https://www.palinfo.com/newsم:2009

https://www.palinfo.com/news
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في السمطة الفمسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني الفاعمة  بيدف دعم 
نشاء مدارس جديدة أو توسيع القاصم منيا، إضافة إلى تفعيل  التعميم في القدس، واا

اإلعالم الفمسطيني، واستنياض الدور العربي واإلسالمي، وبناء مشروع أدوات 
التعميم المساند)التكميمي( لطمبة مدراس بمدية القدس التي تطبق المنياج اإلسراصيمي، 
وتأسيس منصات إلكترونية تعميمية لبعض المناىج المدرسية التابعة لبمدية القدس، 

 تاريخ المدينة المقدسة. بيدف تصويب وتصحيح ثقافة تيويد أسماء و 
 أسئمة الدراسة 

 ما ىي طبيعة النظام التعميمي في القدس تحت االحتالل وأقسامو.    -
 كيف تمارس إسراصيل سياستيا التعميمية في القدس؟ -
 ما ىي أىداف إسراصيل من فرض نظاميا التعميمي في القدس؟ -
 في القدس؟ما ىو دور السمطة الفمسطينية في النظام التعميمي  -
 أين تبرز معاناة التعميم العربي في القدس؟ -
ما ىي الطرق واآلليات الواجب اتخاذىا لموقوف في وجو ممارسات االحتالل   -

 القاصم عمى تيويد التعميم في القدس؟
 حدود الدراسة

المدارس ضمن النظام التعميمي الُمطبق في مدينة القدس التي تم احتالليا عام  
 م.1967

 البحث وأىميتو  أىداف
  التعرف إلى طبيعة النظام التعميمي العربي في القدس تحت االحتالل بعد عام

 م.1967
  ،التعرف إلى التحديات والمخاطر التي تواجو النظام التعميمي في مدينة القدس

 .وسبل التغمب عمييا
  الوقوف عمى مرجعيات النظام التعميمي في القدس التي تعاني من التشتت

 في أداء رسالتيا. والقصور
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  ،جراءات االحتالل بحق التعميم في القدس تسميط الضوء عمى ممارسات واا
والذي قد يفيد وزارة التربية والتعميم في وضع الخطط المناسبة لمتصدي ليذه 
الممارسات، وتوجيو الدعم لصمود المقدسيين وتمكينيم من نيل حقوقيم وفي 

 مقدمتيا الحق في التعميم.
  السمطة الفمسطينية والمؤسسات المقدسية" مؤسسات المجتمع تحديد دور

 .المدني"، ومساىمات المجتمع المحمي في النظام التعميمي المقدسي
  وضع آليات عمل مناسبة لموصول إلى استراتيجية فمسطينية لمقاومة تيويد

 وأسرلة التعميم في القدس.
 منيج البحث 

جمع المعمومات من المصادر  وذلك من خاللالمنيج الوصفي التحميمي     
الرسمية وغير الرسمية، والمراجع المختمفة، إضافًة إلى الوثاصق والمقاالت المنشورة 
في الدوريات الفمسطينية، واإلفادة من األوراق البحثية المحكمة والمنشورة في الكتب 
والمجالت العممية ذات العالقة بموضوع الدراسة، وكذلك االستفادة من المواقع 

 اإللكترونية المختمفة الميتمة في شؤون التعميم في المدينة المقدسة.
وَيعرض الباحث أىم الدراسات السابقة ذات العالقة بيدف إلقاء الضوء عمى      

براز جوانبيا المختمفة، وقد ركز الباحث في تناول ىذه الدراسات  مشكمة الدراسة واا
َسيعرضيا تنازليًا من القديم إلى عمى عرض اليدف من الدراسة، وأىم التوصيات، و 

 الحديث عمى النحو اآلتي: 
 ( 2016دراسة مطر، عالء :) واقع الحق في التعميم العام في القدس

ىدفت إلى التعرف عمى واقع التعميم في القدس، ومدى المحتمة تحديات وآفاق: 
إلى  تمتع الطمبة بحقوقيم التعميمية التي كفميا القانون الدولي، وتوصل الباحث

وجود انتياك صارخ لحق المقدسيين في التعميم، من خالل اتباع سياسات تيويدية 
تيدف إلى تدمير قطاع التعميم، وأوصت بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياتو 

 لمضغط عمى سمطات االحتالل لوقف ممارساتو بحق التعميم في القدس المحتمة.
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  عمى  اإلسرائيمية التعميمية السياسة تأثير (:2016)دراسة زىد، رىام
: ناقشت الدراسة أوضاع القدس شرق مدارس في الفمسطيني لمشباب العام الوعي

 شعبية فعاليات التعميم في القدس، وطالبت بتوحيد قطاعات التعميم فييا، وتنظيم
 بحقوق تعنى التي الدولية المؤسسات التعميم، وتجنيد بأىمية المواطن لتوعية

 أثناء والمعممين الطالب حركة تقييد لمتوقف عن االحتالل عمى لمضغط اإلنسان،
 العسكرية. الحواجز عبورىم

  ،االنتياكات اإلسرائيمية لمعممية (:" 2019)وآخرون شبير، محمد
"، تطرقت الدراسة التعميمية في مدينة القدس ما بين محاوالت الطمس والصمود

 صيمية في ىذا المجال، ودعت إلىإلى واقع التعميم في القدس، واالنتياكات اإلسرا
 تعزيز الدور الفمسطيني ودعم قطاع التعميم المقدسي ماديًا ومعنويًا. 

   ،نحو مواجية "أسرلة التعميم" بمدينة القدس (: 2019)رامي دراسة محسن
، : أعدت الورقة من قبل منتدى الشباب الفمسطيني لمسياسات والتفكير االستراتيجيالمحتمة"

قانون القومية اإلسراصيمي عمى التعميم في القدس، وأوصى الباحث  وبينت مخاطر
من خالل رسمو عدة سيناريوىات إلى تشكيل لجنة فمسطينية تعمل عمى دعم 
التعميم في القدس، وتفعيل القانون الدولي لصالح التعميم، وزيادة الدعم العربي 

 واإلسالمي.
 الصييوني. أواًل: لمحة عن التعميم في القدس قبل االحتالل

م فتحت الحكومة األردنية المدارس التي 1967قبل احتالل مدينة القدس عام   
االحتالل  عددىا قبيلم، وبنت مدارس أخرى وصل 1948أغمقت نتيجة حرب عام 

( 9( مدرسة خاصة، و)44( مدرسة حكومية، و)29( مدرسة منيا: )82إلى )
مدارس تابعة لوكالة الغوث، وتم افتتاح رياض األطفال لتييصتيم قبل التعميم 

 .(1)اإللزامي
                                                           

م، 2010اإلسراصيمي، دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عمان،  -اليزايمة، محمد عوض، القدس في الصراع العربي (1)
 .7، صم1910مؤسسة القدس الدولية، بيروت،  ( ، التعميم في القدس،6؛ التقرير المعموماتي رقم )25ص 
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 وبعد احتالل المدينة تعاظمت المحاوالت لعزل القدس عن محيطيا المباشر    
عكس ذلك عمى الوضع التعميمي، الذي تعرض وباقي األراضي الفمسطينية، وان

لمحاوالت تيويد مستمرة، ومحاوالت فرض المناىج اإلسراصيمية عمى المؤسسات 
التعميمية العربية، بيدف تذويب المجتمع المقدسي في بوتقة الوعاء اإلسراصيمي 

 .(1)الجارف، تمييدًا لمحو ىويتو وانتماصو
قام االحتالل بملغاء قوانين التعميم، ومنيا قانون التربية والتعميم األردني           

م، وأغمق مكتب التربية والتعميم لمحافظة القدس، واعتقل 1964( لعام 16رقم )
تحت مدير التربية وعدد من رجال التربية، وسمح لممدارس الخاصة بمدارة شؤونيا 

، ومارست عمييا ضغوط كبيرة في مجال تدريس يةإشراف وزارة المعارف اإلسراصيم
وسنت حكومة االحتالل قانونًا يسمح ليا باإلشراف عمى ىذه المنياج اإلسراصيمي، 

 .  (2)م1968( لعام 564رقم)المدارس، تحت 
م عمى تشريع  1967االحتالل عام وبمدية اإلسراصيمية المعارف وعممت داصرة     
 ظرحُ  وبموجبو (107) العسكري األمر منيا عسكرية،القوانين واألوامر ال من حزمة

 واآليات الفمسطينية، بالقضية صمة لو ما حذف تم كما مدرسيًا، ( كتاباً  55تدريس)
  -الصييوني المتعمقة بالصراع والنصوص الجياد، عمى تحث التي القرآنية
 .(3)العربي
وبالنسبة لممدارس الحكومية العربية فقد أُلحقت إداريًا ومنيجيًا بأجيزتيا،       

وأخضعت المدارس األساسية إلشراف وزارة المعارف اإلسراصيمية، والمدارس الثانوية 
 ، وكان ىدف ىذه اإلجراءات:إلشراف بمدية القدس اإلسراصيمية

                                                           

م:  2008م، 2008 -2007، سعاد، وضع التعميم في مدارس القدس العربية لمعام الدراسي( القدومي1)
www.mohe.gov.ps/jerusalem.doc.    

 .8(، ص6التقرير المعموماتي رقم )( 2)
مدارس القدس الشمرقية "المسمببات والدوافع"، الممتقى أبو عرفة، عبد الرحمن، وآخرون، التسرب المدرسي في ( 3)

 .13ص، 2012الفكري العربي، القدس، 

http://www.mohe.gov.ps/jerusalem.doc
http://www.mohe.gov.ps/jerusalem.doc
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 العربية في إسراصيل،  تطبيق المنياج اإلسراصيمي المعمول بو في المدارس
وخصوصًا المتعمق بالعموم اإلنسانية كالتاريخ والجغرافية المبني عمى التعددية، 

 ومحاربة االنتماء لمقيم الوطنية والعربية اإلسالمية.
  تركيز فمسفة التربية والتعميم اإلسراصيمية عمى تثقيف الناشصة باأليديولوجية

في مختمف أماكن وجوده، والوالء التام  الصييونية، وتأكيد وحدة الشعب الييودي
 . (1) واإليمان بتفوقو

م، 1967كان المرحوم حسني األشيب مديراً  لمتربية والتعميم في القدس عام      
فرفض تطبيق المناىج اإلسراصيمية ومعو العديد من رجاالت التربية والتعميم، فاعتقمتو 

ت أحد مساعديو المرحوم عبد سمطات االحتالل ووضعتو في سجن الرممة، واعتقم
المحسن جابر، وقد خاضت معركة المنياج مجموعة نشطة من المعممين 

خمق “، وركزوا عمى استراتيجية ”لجنة المعّممين الّسرّية“والسياسيين، ُعرفوا باسم 
 ”.البديل
، التي انتقمت إلى ”الحكومية“وبينما فرض االحتالل منياجو عمى المدارس    

ؤالء إلى مقاطعتيا، وفتحوا مدارس مستقّمة بديمة ُعِرفت بمدارس إشرافو، دعا ى
وتم  م،1967، استبقت المنياج األردني الذي كان ساصدًا قبل عام “حسني األشيب“

استيعاب المعممين فييا، كما استقطبت معظم طمبة القدس، وتم استغالل رخص 
المدارس الصغيرة ورياض األطفال، وحتى الكتاتيب وتحويميا إلى مدارس أساسية، 

"،  وعممت مدارس حسني لجنة المدارس الخاصةوشكمت مع المدارس الكنسية "
ن إغالقيا، وكانت تابعة لوزارة األشيب تحت مظمة وزارة األوقاف األردنية خوفًا م

 التربية والتعميم األردنية التي استمرت بدفع رواتب معممييا. 
وكانت النتيجة تفريا المدارس التي طبقت المناىج اإلسراصيمية عنوة، وتوجيت       

األغمبية الساحقة من الطمبة إلى المدارس التي أقيمت كبداصل لمدارس المنياج 
                                                           

، المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات 1التديُّن في مناىج وكتب التعميم في إسراصيل، طمنصور، جوني، ( 1)
 .25ص ، م2018والدراسات االستراتيجية" مسارات"، رام هللا، 

http://alassaaziz.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_18.html
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سبيل المثال: بما  الطمبة، فعمىمدارس البمدية خاوية من  اإلسراصيمي، وأصبحت
( طالباً فقط بعد أن كان فييا ما ُيقارب 17مجموع طالب المدرسة الرشيدية مثاًل )

 ( طالب.700)
عمى استبدال القرار العسكري  االحتالل أجبر ىذا اإلصرار والتفريا سمطات    
 الكثير شطب األردنية بعد ناىجالم بعودة سمح ( الذي183رقم ) بالقرار (107)

خضاعيا التدريسية المادة من م، وأضافت لو 1974/1975 مشددة في عام لرقابة واا
" المدنيات"، والمغة العبرية، ونتيجة ليذا التراجع بدأ الطمبة بالعودة إلى  مادة:

الحكومية التي عادت لتدريس المناىج األردنية، ثم المنياج الفمسطيني بعد قيام 
 .(1)م1993السمطة الفمسطينية عام 

 ثانيًا: الصراع مع االحتالل حول تطبيق المنياج في القدس  
تابعت سمطات االحتالل سياستيا العدوانية تجاه التعميم، وتابعت عمى مدار     

م 2000السنوات الالحقة ُكتب الطمبة، وبدأت جولًة جديدًة من ىذه المعركة عام 
، حيث استمر الطمبة يدرسون المنياج ”لمنياج الفمسطينيالرقابة عمى ا“بعنوان: 

اتفاقية “ األردنّي حتى َأَتمَّْت السمطُة الفمسطينية إعداَد المنياج الفمسطيني األّول بعد 
  ”. أوسمو
التعميم من أجل الّسالم  “ىذه المناىج كانت مجبرة حسب االتفاقية بتبني مبدأ:     

وقد بدأ تطبيق كتب المنياج الفمسطيني في مدارس القدس “. ووقف التحريض
م، حتى اكتمل تطبيقو 2000/2001تدريجيًا من الصف األول األساسي عام 

 م.2004/2005لمصف الثاني عشر الثانوي عام 
عالمّية عّما ُيسّميو  تقارير م دأب االحتالل عمى اإلشارة إلى2010ومنذ عام     
وُعِقَدْت الكنيست اإلسراصيمي ”. التحريض ومعاداة السامية في المنياج الفمسطيني“

                                                           

مقاومة التيويد الثقافي والتربوي في مدينة القدس، ورقة عمل مقدمة لمندوة العالمية لشؤون  األشيب، اعتدال،( 1)
 09/ 23القدس ومعركة التعميم...ىل وصل القطار محطتو األخيرة؟"  زياد، ؛ أبو زياد،9صم، 2009القدس، 

  .www.alquds.com/articles  :م"2018/

http://alquds-org.blogspot.com/2013/01/blog-post_16.html
http://alquds-org.blogspot.com/2013/01/blog-post_16.html
http://alquds-org.blogspot.com/2013/01/blog-post_16.html
https://www.10.tv/news/89252
http://www.alquds.com/articles.
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لمناقشة فحوى المنياج الفمسطيني، وكان ” لجنة التربية والثقافة“ضمن عدة  جمسات
كيف نسمح بتدريس ىذا المنياج في مدارس تتبع لنا “أعضاء المجنة يتساءلون: 
 ”.ونصرف عمييا من جيبنا؟

 مركز في بمدية االحتالل بأبحاث” مديرية التعميم العربي“واستأنست         
، وأّكدت في (1)في المنطقة بدراسة المناىج التعميمية مختّص  دراسات إسراصيمي

المدارس تحت إشرافيا، تقاريرىا عمى أن كتب المنياج الفمسطيني التي تّوزع في 
 المدارس م تزويد 2011 عام تستدعي الرقابة وحذف بعض مضامينيا، فقررت في

مديرية  اضطرت ليا تعرض التي الضغوط وبفعل اإلسراصيمية، بالمناىج العربية
المعارف اإلسراصيمية لمتراجع، ولجأت إلى خدمات شركة خاصة وَأْولتيا ميّمَة الرقابة 

، ومن ثّم طباعة الكتب ”تحريضاً “طينّي، وحذف كل ما تعتبره عمى المنياج الفمس
َفٍة ُمعدَّلٍة، ووزعتيا عمى المدارس التابعة ليا بعد أن حذفت  من جديد في نسخٍة ُمحرَّ

 التاريخ الفمسطيني وحذف الوطني، والسالم العمم من الوطنية بالرموز ما يتعمق كل
 المنيا. كتب من
 إال أنيا الخاصة المدارس عمى التحريف فرض حتاللخالل ذلك حاول اال         

كبيرة،  وبنسبة االحتالل وبمدية المعارف مدارس عمى فرضتو ذلك، بينما في فشمت
 جدران عمى اإلسراصيمية االستقالل وثيقة تعميق فرض عمى االحتالل كما عمل

 2011 آذار 17 بذلك في تاريخ كتاباً  المدارس بارز، وتمقت مكان المدارس في
 عمى اإلسراصيمي تطبيق المنياج م عمى2014/ 2013خالل عام ، وعممت  (2)م

                                                           

. لممزيد عن الدراسات عن Studies Curriculum of Journalالذي يصدر مجمة se-" IMPACTمعيد"  ( 1)
  /https://www.impact-se.org المناىج الفمسطينية راجع:

 وتراث، وثقافة تاريخ معركة الفمسطينية المناىج معركة ...وصمود تحد المحتمة القدس في التعميم ديمة، السمان،( 2)
 .24 -23 ، صم2012القدس،  والتعميم، التربية وزارة

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02507.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02507.pdf
http://www.impact-se.org/
http://www.impact-se.org/
http://www.impact-se.org/
https://www.impact-se.org/
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لغاء( 1)الشرقية القدس في " مدارس" حكومية خمس الفمسطيني، ووصل  المنياج واا
 رواية دراسة الطمبة إلزام ، وىذا يعني(2)مدرسة (14عددىا في ىذا العام إلى )

 العرب الطمبة عمى يفرض كما الموحدة، القدس عاصمتو أن يعتبر الذي المحتل،
 بيدف ،م 1948عام طرد الفمسطينيين في ساىمت ييودية شخصيات دراسة
   . (3) اليوية الوطنية وطمس الفمسطيني الفكر احتالل
 القرار م بتنفيذ 2015عام في اإلسراصيمية االحتالل سمطات ثم شرعت       

 عن الصادرة المناىج بتدريس المحتمة القدس في العربية المدارس القاضي  بملزام
 من الكثير عمى الكتب بتوزيع قامت حيث االحتالل، بمدية المعارف في داصرة

باإلغالق  القرار بيذا تمتزم ال التي المدارس وىددت في المدينة، الخاصة المدارس
وَعمََّمْت عمى المدارس التّابعة ليا بصيغة التيديد بأاّل ووقف الدعم المقدم ليا، 

تستخدم إاّل الكتب التي تأتي منيا، وأاّل تحصل عمييا من المطابع الفمسطينّية، غير 
أّن عددًا من ُمديري المدارس رفضوا االستجابة ليذا التعميم، وتوزع بعض لجان 

 ىذا القرار بموجبو ُمحّرف مجانًا، أولياء األمور سنوّيًا المنياَج الفمسطينّي غير ال
 عمى جديداً  تعدياً  الدولية القوانين خرق في إرثيا الممعن إلى إسراصيل تضيف

 "50الرابعة" المادة " جنيف معاىدة من كامالً  حيث تخرق بنداً  االتفاقيات الدولية،
المساس  دون لمطمبة المناسبة التعميمية األجواء توفير نص عمى مسؤولية المحتل

 .(4)استمرارىا منع أو التعميمية العممية مجرىب
  

                                                           

 ابن خمدون؛  ابن الحسين؛  ابن هللا باىر؛ عبد صور إناث باىر؛  صور ذكور :" مدرسة:اإلجراءات شممت (1)
القدس،  في التعميم أسرلة عمى العمل في تمعن اإلسراصيمية المعارف ووزارة بمدية االحتالل الوطن، رشد. دنيا

www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/02/18 
 (.1( راجع ممحق رقم )2)
   القدس. في التعميم أسرلة عمى العمل في تمعن اإلسراصيمية المعارف ووزارة االحتالل بمدية الوطن، دنيا )3)
القدس،  شرق مدارس في الفمسطيني لمشباب العام عمى الوعي اإلسراصيمية التعميمية السياسة رىام، تأثير( زىد، 4)

معركة المنياج في القدس: تسمسٌل ؛ 25-22م، ص 2016رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، 
 .metras.co :تاريخيّ 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/02/18
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/02/18
file:///C:/Users/GT/Desktop/العدد%20الساس/Downloads/معركة-المنهاج-في-القدس-%20تسلسلٌ-%20تاريخيّ
file:///C:/Users/GT/Desktop/العدد%20الساس/Downloads/معركة-المنهاج-في-القدس-%20تسلسلٌ-%20تاريخيّ
file:///C:/Users/GT/Desktop/العدد%20الساس/Downloads/معركة-المنهاج-في-القدس-%20تسلسلٌ-%20تاريخيّ
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 ثالثًا: مرجعيات التعميم في القدس تحت االحتالل
يعاني التعميم في مدينة القدس حاليًا حالمة فريدة وخطيرة سببيا تعدد جيات      

يشوب واقع التعميم  اإلشراف والدور اإلسراصيمي الُمعِطل لعممية تربوية حقيقية، حيث
في القدس نوع من التشتت، بسبب فرض أنظمة وقوانين مختمفة المرجعيات، 
فالمدارس الحكومية تسيطر عمييا حكومة االحتالل، وىناك المدارس الخاصة، 
ومدارس األونروا التي تطبق نظام الوكالة التعميمي، ومدارس األوقاف األردنية التي 

، (1)التعميم العالي الفمسطينية منذ توقيع اتفاقية السالم تدار من قبل وزارة التربية و 
في القدس حقيقة مرجعيتان تتصارعان حول إدارة العممية التعميمية في القدس  و

سراصيمية كاألتي:   فمسطينية واا
 المدارس الحكومية الفمسطينية )التابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية( -1

م داخل القدس 1968/1969أنشصت ىذه المدارس في العام الدراسي         
( مدرسة، وُألحقت 16القديمة وخارجيا، وبما عدد مدارسيا في مطمع الثمانينيات )

بداصرة األوقاف اإلسالمية، لمنحيا مظّمة حماية من االحتالل، وارتبطت بوزارة 
تى فك االرتباط مع األردن عام التربية والتعميم األردنية، وبقي األمر كذلك ح

م، وبقيت مرتبطة شكميًا مع داصرة األوقاف اإلسالمية، وعمميًا مع منظمة 1988
 التحرير الفمسطينية.

م، أصبحت مدارس القدس تحت 1994بعد تأسيس السمطة الفمسطينية عام     
ية والتعميم عمى الّرعاية الرسمية لوزارة التربية والتعميم الفمسطينية، وتشرف وزارة الترب

تعيين المعممين والمعممات واإلداريين، وتوفر مستمزمات المدارس ودفع رواتب 
( مدرسة في المرحمتين 122)عمييا العاممين فييا، وعدد المدارس التي تشرف 

                                                           

وطنية مستدامة"، يقين، تحسين، وآخرون، التعميم في القدس وأثره عمى اليوية الفمسطينية: نحو سياسات تربوية ( 1)
 .3م، ص2015(، القدس، REFORMالمؤسسة الفمسطينية لمتمكين والتنمية المحمية )



 نحو استراتيجية فمسطينية موحدة لدعم التعميم في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 م2019في وجو األسرلة والتيويد  القدس                                                 

146 

، وىي عدد المدارس في محافظة (1)( مدرسة250األساسية والثانوية من أصل )
 . (2) القدس

 مدارس ما يعرف بوزارة المعارف وبمدية االحتالل  -2
( مدرسة، وتنفق وزارة المعارف اإلسراصيمية عمى 72تشرف الجيتان عمى )     

المدارس األساسية، وبمدية االحتالل عمى المدارس الثانوية، حيث تشرف البمدية 
 .  (3)عمى تعيين المعممين والمعممات، وتوفر مستمزمات ىذه المدارس

المدارس األىمية والخاصة: وىي عمى قسمين، وعدد مدارسيا في القدس  -3
 :(4)( مدرسة113)
أقامتيا شخصيات تربوية، أو جمعيات خيرية غير ربحية،  ( المدارس األىمية: أ

ويرجع تأسيس بعضيا إلى عيد االنتداب البريطاني، وتتراوح رسوميا بين أقساط 
رمزية زىيدة، إلى متوسطة، ولعبت ىذه المدارس مع المدارس الخاصة دورًا ميمًا 

كان معمواًل  في استيعاب الطمبة؛ ألنيا حافظت عمى تدريس المنياج األردني الذي
 م.1967بو قبل عام 

تتبع مؤسسات دينية مسيحية أو إسالمية، وأنشئ بعضيا  ( المدارس الخاصة: ب
في العيد العثماني، وبعضيا اآلخر زمن االنتداب البريطاني، ويمتحق بيذه المدارس 
أبناء المواطنين من مسيحيين ومسممين، فيما عدا مدرسة األرمن التي يقتصر 

                                                           

 .( تستثني ىذه األرقام المدارس التي يشرف عمييا االحتالل1)
فمسطين،    -". رام هللا20رقم" 2018. كتاب القدس اإلحصاصي السنوي 2018لإلحصاء الجياز المركزي  )2)

محسن، ناىض،  اإلدارات التربوية والجيات المشرفة عمى التعميم في القدس وأثرىا وانعكاساتيا ؛  71ص ، م2018
 .124م، ص 2012عمى األمور الحياتية، مؤسسة القدس الدولية، فمسطين، 

؛ الكردي، مجدي، صمود طالب ومعممي القدس تحت االحتالل 77م، 2018لإلحصاء ( الجياز المركزي 3)
 .287م، ص 2012سة القدس الدولية. فمسطين. "اإلسراصيمي"، مؤس

 .71م، ص2018لإلحصاء ( الجياز المركزي 4)
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أبناء األرمن، ورسوميا متفاوتة، فبعضيا يتقاضى أقساطًا زىيدة مثل دخوليا عمى 
 .(1)مدرسة تراسانطة، وبعضيا يتقاضى رسومًا مرتفعة كمدرسة الفرير

تنتشر المدارس الخاصة في البمدة القديمة وخارجيا، وتعتمد تغطية نفقاتيا      
مع إدخال  عمى الرسوم المدرسية ودعم الكناصس، وتطبق المنياج الفمسطيني

، ويجدد ترخيصيا سنويًا من االحتالل، (2)تعديالت عمى تدريس المغة االنجميزية
%( من مصروفات الطمبة، ويشكل ىذا  75وبعضيا يتمقى دعمًا منو يصل إلى )

التمويل ضغطًا عمييا من ناحية تطبيق المناىج المحرَّف، ومنيا عمى سبيل المثال 
 . (3)الوردية ، مدارس اإليمانمدارس: الفرير الثانوية، راىبات 

 :UNRWAمدارس وكالة الغوث  -4
م، وبعد احتالل مدينة القدس 1948أسست في أعقاب نكبة عام       
م، رفضت الوكالة تطبيق المناىج اإلسراصيمية، واستمرت في تطبيق 1967عام

 المنياج األردني حيث تدرس وكالة الغوث في مدارسيا مناىج الدول المضيفة، وفي
فمسطين تمتزم بالتعميمات الصادرة عن وزارة التربية والتعميم الفمسطينية، ويوجد في 

، ولم تستطع الوكالة بناء مدارس (4)( مدرسة تشرف عمييا وكالة الغوث15القدس )
جديدة أو إضافة صفوف لمدارسيا القاصمة بسبب رفض االحتالل إعطاء التراخيص، 

                                                           

( حمد، عمي خميل ورفقو، مدارس ومعاىد التعميم في القدس خالل العيدين العثماني والبريطاني، مؤسسة الدراسات 1)
ت االحتالل اإلسراصيمي" المدني، رشاد، إجراءات وممارسا؛ 86-36م، ص 2016والتطبيقات التربوية، القدس، 

 .200م، ص 2012وأثرىا عمى العممية التعميمية في القدس، مؤسسة القدس الدولية. فمسطين 
، القدس 172-171جبريل، سمير، " التعميم في القدس: واقع وتحديات"، مجمة صامد االقتصادية، العدد( 2)

  . 200م، ص 2013
، 2016القدس،  –الدولية لمشؤون األكاديمية الفمسطينية الجمعية، 2016( عميان، نسرين، التعميم في القدس، 3)

  . 10ص
؛ عبيدات، راسم، "تعدد المرجعيات التعميمية في القدس وتأثيراتيا 71م، ص2018لإلحصاء ( الجياز المركزي 4)

  . 230م، ص 2013، القدس، 172-171السمبية"، مجمة صامد االقتصادية، العدد



 نحو استراتيجية فمسطينية موحدة لدعم التعميم في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 م2019في وجو األسرلة والتيويد  القدس                                                 

148 

س وكالة الغوث في القدس اعتبارًا من العام وقد أكد االحتالل نيتو إغالق مدار 
 .(1)م2019الدراسي القادم 

 مدارس سخنين "مدارس خاصة شبو رسمية "  -5
عرفت  مدارس من المستثمرين" مدارس المقاوالت" قاموا بفتح تابعة لمجموعة      

ولجأت وزارة المعارف إلى ( مدارس، 8بدعم من البمدية، وعددىا ) بمدارس سخنين
مثل ىذه المدارس وأخمت مسؤوليتيا عن اآلثار المترتبة عن النقص في الغرف فتح 

   الصفية في دارسيا، وحممتيا لمقطاع الخاص ضمن ما يعرف بنظام الخصخصة.
 (1شكل )

 -2014/2015عدد المدارس في محافظة القدس حسب الجية المشرفة، 
 م.2017/2018

عدد المدارس الحكومية التي يشرف عمييا االحتالل في القدس الشرقية 
2017/2018(2) 

 عدد المدارس  72

ىكذا نرى أن الواقع التربوي والتعميمي في القدس يأخذ شكاًل معقدًا من حيث       
التبعية والمنياج التربوي، ويعاني من محدودية البرامج الالصفية، والمساحات 
التفاعمية، وغياب معيار المفاضمة وفقًا لمميارات الفردية، وضعف البنية التحتية، 

                                                           

(1) https://www.maannews.net/Content.  (19/1 /2019 .)م 
  .  72م، ص2018لإلحصاء ( الجياز المركزي 2)

 الجية المشرفة 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017
 حكومة  116 120 126 122
 وكالة الغوث  16 16 16 15
 خاصة  109 115 118 113
 المجموع  241 251 160 250

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=973407
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رب، ومحدودية فرص التعميم الميني وخاصة وعدم القدرة عمى رصد ظاىرة التس
 .(1)لمفتيات، واختالف التعميمات والعطل المدرسية وأيام الدراسة وساعاتيا

 رابعًا: ممارسات االحتالل ضد المؤسسات التعميمية المقدسية
اتبعت إسراصيل خطة محكمة لتدمير قطاع التعميم في القدس من خالل محاور عدة، 

 ىي:
 البيئة المدرسية  .1

تعاني معظم مدارس القدس من نقص المباني الصالحة لالستعمال التربوي        
بسبب صعوبة توفر األرض المناسبة لمبناء المدرسي؛ إذ ُتصنف العديد من 
األراضي في القدس كأرض خضراء ويمنع البناء فييا، إضافة لصعوبة الحصول 

لحل مشاكل عمى رخص بناء مدرسية من البمدية، وقد لجأت الكثير من المدارس 
المباني إلى استصجار مباٍن سكنية كبديل لممباني المدرسية برغم عدم توفر 
المواصفات المقبولة، إضافة إلى االكتظاظ الذي انعكس سمبًا عمى المسيرة 

 التعميمية. 
في ىذا المجال قامت المنظمتان الحقوقيتان اإلسراصيميتان:" عير عميم،          

إسراصيل" بنشر دراسة حول أوضاع التعميم في القدس  وجمعية حقوق المواطن في
الشرقية، تطرقت فيو لمنقص الحاد في الغرف الدراسية، مؤكدة تقاعس بمدية القدس 
عن االلتزام بقرار المحكمة العميا الذي يجبرىا عمى سد الفجوة في عدد الصفوف، 

ى الفجوة الخطيرة ووفقًا لممنظمتين ال تقوم البمدية بجيد حقيقي من أجل القضاء عم
 . (2)المباني المدرسية الحاد فيالمتمثمة في النقص 

                                                           

مطر،عالء، واقع الحق في التعميم العام في القدس المحتمة "تحديات وآفاق "، مركز جيل لمبحث العممي، الدورة  )1)
  . 7-3ص يقين، التعميم في القدس، ؛ 216-214(، صwww.jilrc.comم)2016، طرابمس، 13
العمري، غدير، التعميم في القدس أسرلة واحتالل الفكر والعقل، النشرة اإلعالمية لممركز الفمسطيني لحقوق ( 2)

  .8-7م، ص 2013، 155اإلنسان، العدد 

http://www.jilrc.com/
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وتعتبر صعوبة الحصول عمى ترخيص لبناء مدارس جديدة، والكثافة الصفية،       
وسوء البنية التحتية من أبرز التحديات التي تواجو قطاع التعميم في القدس، 
خصوصًا أبنية مدارس األوقاف التي أعدت لمسكن وغرفيا غير متساوية وضيقة،  

صة أو مختبرات عممية وحاسوبية كما يفتقر الكثير منيا إلى مالعب أو ساحات خا
أو غرف لممارسة النشاطات المدرسية، وتستخدم بعض ىذه المدارس األبنية 
المتنقمة أو استصجار مبان سكنية، أو استخدام المكتبات والمالجئ وحتى الممرات 

، إضافة إلى األزمة المالية لدى محاوالتيا استيعاب الطمب المتزايد (1)غرفًا صفية
%(، يتزامن 6-%5د الدراسية، حيث يتم تسجيل زيادة سنوية بنسبة )عمى المقاع

مع تقميص اإلنفاق عمى مدارس القدس الشرقية وما يمزميا من تجييزات، أدى إلى 
 .(2)تخمف العممية التعميمية ومنع تحقيق نيضة في القطاع التعميمي

يعانون ىناك نسبة كبيرة من طمبتيا وحتى مدارس البمدية والمعارف:        
أوضاعًا مأساوية قد تكون أكثر صعوبة من مدارس األوقاف اإلسالمية، فيناك 
بعض الغرف الصفية تقبع تحت الدرج، أو عبارة عن مخزن، أو مالجئ ال تدخميا 
أشعة الشمس وال اليواء، وىذا ينعكس سمبًا عمى تطوير عممية التعميمية حقيقية 

 .(3) وتنميتيا
وتحاول مديرية التربية والتعميم الفمسطينية دعم مدارس القدس، ووضع        

المدرسين جميعيم في مدارس األوقاف عمى كادر الوزارة، واحتساب سنوات الخبرة، 
وتأمينيم صحيًا، إال أن ىذه اإلجراءات متواضعة قياسًا بما يواجو المعممين من 

نقص حاد في الكادر التعميمي المؤىل  حيث تعاني مدارس المدينة من، (.4)تحديات
والمتخصص، بسبب تدني الرواتب التي يتمقاىا المعممون مقارنة مع رواتب مدارس 

                                                           

 . 95يم في القدس واقع وتحديات، ص جبريل، التعم( 1)
(2 )(http://www.jdoe.edu.ps)  .موقع مديرية التربية والتعميم في القدس  
  .216-214مطر، واقع الحق في التعميم العام في القدس المحتمة، ص )3)
  م. 2017/2018وزارة التربية والتعميم، وحدة شؤون القدس: "تقرير عن التعميم في القدس"  (4)

http://www.jdoe.edu.ps/
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بمدية االحتالل، ورفض سمطات االحتالل منح تصاريح لمعممي الضفة الغربية 
لموصول إلى المدينة، أدى إلى عزوف الكثير من حممة اليوية المقدسية عمى 

 . (1)وظاصف التعميم
 المناىج التعميمية .2

جراءات من           منذ االحتالل الصييوني لمدينة القدس، بدأ يمارس سياسات واا
؛ حيث قام بمعادة طبع كتب المنياج (2)شأنيا تيويد المناىج الدراسية العربية

ليحذف لتزوير لمحقائق....ومحاولة تشكيل لموعي، جميعيا، في محاولة منو 
ويمغي كل ما يتعمق باليوية الفمسطينية، والمسميات العربية لممواقع الفمسطينية، وما 

لغاصو   .(3)يعزز انتماء الطمبة لتراثيم الثقافي، وتكريس احتالل تاريخيم واا
م، 2000ويحارب االحتالل المنياج الفمسطيني الذي صدر تباعًا منذ العام      

مؤكدة التزاميا بالمبادئ والقيم اإليجابية البعيدة عن  حيث دخمت المناىج الفمسطينية
الكراىية والعنف، وقد اتيمتيا سمطات االحتالل بأنيا مناىج تحرض عمى العنف 

 والكراىية، مما جعل الدول المانحة تسحب تمويل طباعة الكتب. 
وتكرر إسراصيل الشكوى من المناىج الفمسطينية، مطالبة بمسقاط مفاىيم       
لغاء مصطمح "شييد الوطن" في الكتب، متناسية مناىجيا المسممة "وط نية"، واا

بالعنصرية، التي تسعى لتزوير التاريخ، وذلك من خالل: استبدال أسماء المواقع 
الفمسطينية بأسماء عبرية، إضافة إلى كتب الجغرافيا المقررة لطالبيم، والتي ال 

تغيير السياسي، وال تمثل حدود دولة حدود فييا لدولتيم معممة أن حدودىا قابمة لم
 . (4)إسراصيل القديمة التي تمتد من النيل إلى الفرات

                                                           

األشقر، شحدة، نظم التعميم في القدس" دراسة مقارنة "، مؤتمر القدس السادس: التعميم في القدس تحت  (1)
 .    20م، ص2012االحتالل اإلسراصيمي، مؤسسة القدس الدولية، غزة، 

  .203إجراءات وممارسات االحتالل اإلسراصيمي، صالمدني، ( 2)
إبراىيم، تيويد األرض وأسماء المعالم الفمسطينية" دراسة ودليل"، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ( عبد الكريم، 3)

 .20 -11م، ص2012
  . 10السمان، التعميم في القدس المحتمة، ص ( 4)
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وتريد إسراصيل من مدارس القدس العربية الخضوع لشروطيا؛ حيث حذفت         
شعار السمطة الفمسطينية عن الكتب، ثم حذفت بعض اآليات ونصوصًا مكتوبة، 

 وحولت اسم حاصط البراق إلى حاصط المبكى، ،وأخرى شعرية، وعمم فمسطين والكوفية
حممة التشويو والتزييف كل شيء يشير إلى المضامين الوطنية والتاريخية، وطالت 

بأنيا مواد تحريضية، ومن ثم اشترطت مقابل ترميم المدارس العربية ووصفتيا 
د ، وق(1)وتأىيميا استخدام المنيج اإلسراصيمي، ووقف العمل بالمنياج الفمسطيني

كشف مركز المناىج الفمسطيني وجود نسخ مزورة من المنياج الفمسطيني، أصدرىا 
االحتالل ويروج ليا في القدس، ضمن حممة تزوير وتشويو واسعة لممنياج 

 .(2)الفمسطيني
وبحسب ديمة السمان، مدير عام وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعميم     

اإلسراصيمية "تسرق المنياج الفمسطيني، وتمارس الفمسطينية، فمن داصرة المعارف 
فعمى سبيل المثال: ألغت مصطمحات مثل: النكبة، كما بحقو الحذف واإلسقاط، 

أدخمت عمى المنياج مصطمحات جديدة لمتأكيد عمى ييودية المدينة واألراضي 
الفمسطينية بأكمميا، مثل: ييودا والسامرة، وأسقطت كل إشارة إلى االنتفاضة 

سطينية، وذلك من خالل حذف قصيدة "االنتفاضة" في كتاب المغة العربية من الفم
 منياج الصف السادس، وحذف النشيد الوطني الفمسطيني.

وشطبت قصيدة "عاصدون" لمشاعر ىارون ىاشم رشيد من كتاب " لغتنا الجميمة      
ع األساسي، ودرس "معركة حطين" من كتاب التربية اإلسالمية " لمصف الساب

لمصف السادس األساسي، وقصيدة "عاصدون" من كتاب لغتنا الجميمة لمصف 

                                                           

اإلسراصيمية لمعممية التعميمية في مدينة القدس بين محاوالت الطمس شبير، محمد، وآخرون،" االنتياكات ( 1)
-8، صم2018 والصمود"، الييصة الفمسطينية لمثقافة والفنون والتراث، المؤتمر العممي الثاني، فمسطين، قطاع غزة،

9 .  
 دنيا الوطن: الكشف عن حممة إسراصيمية لتزير المناىج الفمسطينية:  ( 2)

www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/18.                                                
           

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/18
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السابع، إلى جانب حذفيا النشيد الوطني الفمسطيني، وتستبدل شعار السمطة 
ة إلى الفمسطينية عمى الكتب بالصق يحمل شعار بمدية االحتالل اإلسراصيمية، إضاف

إدخاليا نظام "البجروت" المطبق في مدارسيا لممرحمة الثانوية، إلى بعض مدارس 
 .(1)المدينة كبديل عن امتحان التوجييي الفمسطيني 

     نما ج من التحريف في المنياج  الفمسطيني في القدس
  1شكل 

 
  

                                                           

مية، أسرلة" التعميم في القدس...آالف الطالب الفمسطينيين ُمجبرون عمممى دراسة المناىج اإلسراصيدولة، زىير، ( 1)
-www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2018-09صحيفة اإلمارات اليوم: 

محسن، رامي، ورقة تحميل سياسات: نحو مواجية "أسرلة التعميم" بمدينة القدس المحتمة"، المركز الفمسطيني  ؛17
 .5م، ص 2019ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية، مسارات، رام هللا، 

http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2018-09-17؛
http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2018-09-17؛
http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2018-09-17؛
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 2شكل 

 
 (1) 3شكل 

 
                                                           

الحقاصق وتشكيل القدس في المناىج اإلسراصيمية... بين تزوير صالح، أنور، ؛ 8التعميم في القدس، ص( عميان، 1)
 .10م، ص 2018الوعي، مؤتمر القدس في قمب الصراع العربي اإلسراصيمي: رؤوية استراتيجية نحو المستقبل، غزة، 
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وأصدرت داصرة المعارف اإلسراصيمية وبمدية القدس المحتمة تعميماتيا لممدارس      
الخاصة بعدم التزود بالمواد التعميمية من أية جية فمسطينية، وأن الجية الوحيدة 
المخولة بتزويدىا بالكتب المدرسية ىي بمدية القدس ووزارة المعارف اإلسراصيمية التي 

عميمية، حسب أىداف وفمسفة االحتالل القاصمة عمى تغييب تقوم بمقرار المناىج الت
الوعي الوطني الفمسطيني تجاه القدس وتاريخيا، والعمل عمى تشكيل وعي جديد 

 .(1) ينسجم مع الرواية اإلسراصيمية
وكرست الحكومات اإلسراصيمية المتعاقبة اىتماميا بالقدس وبتاريخيا؛ فقد        

التي تؤكد ييوديتيا واستمرارىا كعاصمة لدولتيم، من  شرَّعت كثيرًا من القوانين
خالل إقرار سياسة تعميمية تيتم بتشكيل الوعي الجمعي وترسيخ االنتماء لدى 
األجيال الناشصة لمكيان الصييوني، فسعت إلى صير المجتمع بكل مكوناتو في 

مة ثقافة واحدة، وتعزيز ىذه الثقافة من خالل المناىج التربوية؛ وأقرت حكو 
" مميون دوالر حتى العام 600مميار شيقل( " 2الخطة الخماسية بقيمة ) االحتالل
م، لتعزيز سيادتيا في القدس، وينصّب الجزء األكبر منيا لصالح أسرلة 2023

جياز التعميم والمناىج من خالل حّث المدارس الفمسطينية عمى االنتقال من 
 .(2)المنياج الفمسطيني إلى المنياج اإلسراصيمي

تعاظمت المحاوالت اإلسراصيمية بحق القدس، بعد القرار األميركي االعتراف و       
م، في خطوة غير قانونية 2017بالقدس عاصمة لدولة االحتالل في كانون األول 

مخالفة لمقوانين الدولية والقرارات األممية ذات الصمة بالمدينة المحتمة مشتركة في 
 .لقوةجريمة ضم األقاليم المحتمة با

وفتح القرار األميركي شيية حكومة االحتالل لممضي في سياساتيا        
م عمى قانون: "إسراصيل دولة قومية 2018العنصرية من خالل مصادقتيا في تموز 

لمشعب الييودي" الذي يرسخ مكانة القدس المحتمة كعاصمًة إلسراصيل، والمغة 
                                                           

  .119عبيدات، تعدد المرجعيات التعميمية في القدس، ص( 1)
  .cutt.us/2fGa3، 14/5/2018خطة االحتالل المالية الجديدة ألسرلة القدس، موقع العساس، ( 2)
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رسمية: األعياد الييودية، ويتزامن مع العبرية: لغة الدولة ولغة التعميم، والعطل ال
اعتماد الخّطة الخماسّية الخاصة بالقدس المحتمة، وانعكس ذلك سمبًا عمى المدينة 
وطبيعة المناىج التربوية فييا في ظل السياسات اإلسراصيمية وُمغريات االنتقال إلى 

لييود " من تراث امائة مصطمحالمنياج التعميمي اإلسراصيمي، ويتناغم مع خطة "
والصييونية التي فرضتيا وزارة المعارف اإلسراصيمية عمى المناىج، األمر الذي يعني 
أن الحكومة اإلسراصيمية تسعى بكل االتجاىات ألسرلة التعميم العربي، وفرض 

 .(1)سيطرتيا عميو، ونشر تعاليميا بالطريقة التي تريدىا 
 . التسرب الدراسي 3

ظاىرة التسرب الدراسي من أبرز التحديات التي تواجو القطاع التعميمي          
المقدسي؛ حيث يترك الطالب مقاعد الدراسة خالل سنوات تعممو، ويعكس التسرب 
الدراسي مدى فشل الجياز التربوي في العمل مع الطمبة، كما يعتبر التسرب ظاىرة 

الرغم من أن ظاىرة التسرب تتواجد في ليا أبعاد اجتماعية واقتصادية خطيرة، وب
األنظمة التعميمية كافة، إال أنيا تتفاقم في المدينة المقدسة بسبب أوضاعيا غير 

 المستقرة.
ونالحظ أن تعدد مرجعيات التعميم، ودور بمدية القدس في أسرلة التعميم تجعل     

لدقيقة من الصعب رصد ظاىرة التسرب، وضعف القدرة عمى التحقق من النسب ا
%( حسب الدراسة التي أجراىا ممتقى الفكر العربي عام  29لمتسرب الذي تجاوز )

م(، والتي اعتمدت بشكل مباشر عمى تقارير رسمية وغير رسمية، ولقاءات 2013)
  .(2)مع مجموعات من المعممين واألىالي ومسؤولين، وزيارات ميدانية لممدارس

                                                           

المشيد اإلسراصيمي/األرشيف/ وثاصق وتقارير/ مصة مصطمح لتعميق تعميم الييودية والصييونية لمطمبة الييود  )1)
 م.2014أيمول  https://www.madarcenter.org 8والعرب 

 التسرب من المدارس في القدس ييدد مستقبل أجيال متتالية:( 2)
  .http://alquds-online.org/index =new م2013شباط  11

https://www.madarcenter.org/
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دس لمحقوق االجتماعية واالقتصادية عن ووفقًا لدراسة أجراىا مركز الق       
( طفل 15000وضعية التعميم لمطمبة الفمسطينيين في مدينة القدس، فمن ما يقارب )

فمسطيني يقطع دراستو منذ بدايتيا، واألكثرية من ىؤالء الطمبة يتراوح أعمارىم بين 
 ( سنة يتوجيون إلى العمل أو التسكع في الشوارع التي تشكل مرتعاً 18- 16)

خصبًا لبيصة المخدرات التي دعم االحتالل انتشارىا في القدس، واألمر الذي عمل 
عمى ازدياد وتيرة التسرب الدراسي انعدام الظروف الداعمة لمبقاء في نظام التعميم؛ 

%( من الطمبة يتركون كرسي التعميم في 40حيث تشير النسب إلى أن ما يقارب) 
ي مستوى االلتزام في الدوام المدرسي منذ الصف الحادي عشر، ويبدأ االنحدار ف

 .(1)الصف التاسع وبخاصة لدى الذكور
حيث يالحظ المتتبع لممسيرة التعميمية في القدس أن الغالبيممة العظمممى        

لمطمبممة المتسممربين ىممم طمبممة المممدارس التابعممة لبمديممة القممدس مقارنمة بالممدارس 
الخاصمة، وممدارس األوقاف، وأن نسبة التسرب في مدارس بمدية القدس حسب 

وتعتبر ىذه النسبة ونسممب ، (2)% 60-55ت إلى م وصم2018دراسة أجرتيا عام 
عمالممة األطفممال ىي األعمى في المنطقة العربية إن احتسممبنا ذلممك بمقيمماس 

  .(3)اإلحصاءات الفمسمطينية أو اإلسمراصيمية

                                                           

-http://alquds م:2015أيار  15لقاء يناقش ظاىرة تسرب طمبة القدس من المدارس:   )1)
online.org/news. 

 م :2018شباط  15% نسبة تسرب الطالب من مدارس بمدية االحتالل في القدس: 55( 2)
https://www.palinfo.com/news/2018/2/8/55.     

التسرب المدرسي: مالمحو وطرق مواجيتو: المقمال جمزء ممن حمممة " العممم بحمر" وتنفمذ ضممن مشمروع حمراك ( 3)
وبتمويمل  ( DCA)الفمسمطينية بالتعماون ممع مؤسسمة مسماعدات الكنيسمة الدنماركيمةالمنفمذ ممن قبمل مؤسسمة الرؤيما 
م( لدعمم التغييمر لمدى المقدسميين ممن خمال  2019/ شمباط 2016 –شمباط  :سمنوات 3االتحماد األوروبمي عممى ممدار 

واالقتصاديمة التمي يكفميما القانمون الدولمي  تطويمر القيمادة المجتمعيمة والدفماع عمن حقوقيمم السياسمية واالجتماعيمة
 اإلنسماني:

https://palvision.ps/wp-content/uploads/2018/04/)مواجيتو-وطرق-مالمحو-المدرسي-التسرب) 

http://alquds-online.org/news
http://alquds-online.org/news
https://www.palinfo.com/news/2018/2/8/55
https://palvision.ps/wp-content/uploads/2018/04/)التسرب-المدرسي-ملامحه-وطرق-مواجهته
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وتعاني أعداد كبيرة من الخرجين من تفشي ظاىرة البطالة، وعدم استطاعتيم     
مما يضطرىم لمعمل في األسواق اإلسراصيمية لتأمين العمل في مجال تخصصاتو، 

معيشتيم، ىذا دفع الكثير من أولياء األمور خصوصًا من ذوي التحصيل العممي 
المتدني لعدم االىتمام بتعميم أبناصيم أو إخراجيم من المدارس لعدم وجود مستقبل 

 .  (1)معيشي لممتعممين
 العنصري صل. الحواجز العسكرية واالقتحامات وجدار الف4

تقيم سمطات االحتالل اإلسراصيمية الكثير من الحواجز العسكرية الثابتة      
والمتحركة عمى مداخل مدينة القدس ومخارجيا، وفي داخل المدينة، وتعمل ىذه 
الحواجز عمى تأخر وصول المعممين والطمبة إلى مدارسيم؛ مما يؤدي إلى تشويش 

عمى مستوى تحصيل الطمبة الذين يتأخرون عن العممية التعميمية، وينعكس سمبًا 
مدارسيم، األمر الذي يدفعيم بطريقة أو بأخرى لمتسرب، كما تسببت الحواجز 
العسكرية في اعتقال المعممين والطمبة واالعتداء عمييم، باإلضافة إلى اقتحام 

 . (2)لممدارس والتي تتكرر بين فترة وأخرى
التحديات الخطرة التي تواجو قطاع التعميم ويعتبر جدار الفصل العنصري من    

في القدس، من خالل تأثيره بشكل مباشر عمى المسيرة التعميمية؛ إذ عمل عمى 
فصل الطمبة عن مدارسيم، وأصبحت الكثير من المدارس متضررة من خالل 

 . (3)فصميا عن المدينة المقدسة 
 ,OCHAنسانية )أوتشا( )ووفقًا لتقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإل   

2011 " )United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs  ىناك صعوبة وصول المعممين إلى مدارسيم؛ إذ "

                                                           

آالف  10لمحقوق االجتماعية واالقتصادية، قطاع التعميم في القدس ميدد باالنييار ... وأكثر من مركز القدس  )1)
 .20م، ص2009تمميذ بال إطار تعميمي، القدس،

  .  202المدني، إجراءات وممارسات االحتالل، ص ( 2)
مة البيان اإللكترونية، عدد القدرة، محمود خميل، أثر وجود االحتالل اإلسراصيمي عمى التعميم في القدس، مج( 3)

 www.albayan.co.uk/MGZarticle2. 3379 (19/7/2018.)/م: 2013، 319

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3379
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%( من موظفي مدارس القدس 40% ( من الطمبة، و) 20أشار التقرير إلى أن: )
مدارسيم مما يؤدي بيم إلى يقفون عمى حواجز تفتيشية يومية عند وصوليم إلى 

 .  (1)الغياب والتأخر
 . الوضع االجتماعي واالقتصادي ومحدودية فرص التعميم الميني5

تنعكس األوضاع االجتماعية واالقتصادية السيصة التي تعيشيا أسر الطمبة      
عمى الحالة التعميمية؛ فمعظم المقدسيين يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية 

بخاصة في ظل استمرار سمطات االحتالل اإلسراصيمي اتباع سياسات اليدم، سيصة، و 
لغاء اليوية المقدسية، والتضييق عمى السكان، وااغراق السوق  ومصادرة المنازل، واا
المقدسي بالمخدرات، ودخول بعض النساء سوق العمل لمساعدة رب األسرة أدى 

نب التعميمي مما يدفع كثيرًا إلى خمق الكثير من المشكالت التي انعكست عمى الجا
 . (2)من الطمبة إلى ترك مقاعد الدراسة لمبحث عن عمل

وقد تأثر التعميم الميني وانحساره بفصة قميمة من الذكور بشكل ممموس؛ ففي        
الوقت الذي يتوفر لمطمبة اإلسراصيميين فرص كبيرة لمتعميم الميني، يعاني الطمبة 
الفمسطينيون من عدم توفر ذلك بسبب تجميد أي تطوير عمى مدارس التعميم 

نيين المينيين عمااًل غير ميرة مصيرىم الميني، األمر الذي جعل الطمبة الفمسطي
 .(3)سوق العمل اإلسراصيمي

 خامسًا: األداء الفمسطيني
األداء الفمسطيني في القدس يوصف بالتخبط واالرتباك، وتعدد المرجعيات وتضاربيا،  

 منيا:
  

                                                           
(

1
)The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 

East Jerusalem (https://www.ochaopt.org/content/east-jerusalem-key-humanitarian-

concerns-march-2011).       

عفاف، ربيع، قوانين االحتالل تشرد المقدسيين والضراصب ومناىج التعميم والجدار وساصل التيويد األوضاع ( 2)
   .30م، ص 2017، 131وس، مجمة آراء حول الخميج، عدد االجتماعية واالقتصادية في القدس: التيويد المدر 

  .15ص التعميم في القدس، يقين،  3))
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 وىي: أوال: مرجعيات تابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية
  م.2008أنشئ في العام المؤتمر الوطني الشعبي لمقدس الذي 
  م. 2009داصرة شؤون القدس التي تأسست العام 

 : ثانيًا: مرجعيات تابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية، وىي
   .محافظة القدس التي أنشصت مع قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية 
 .وزارة شؤون القدس 
 ن مسؤوليات التعميم وزارة التربية والتعميم الفمسطينية، وىي تتحمل العبء األكبر م

 في القدس.
 ثانيًا: مرجعيات تابعة لمرئاسة، وىي: 

 .ديوان الرصاسة 
  .المجنة الوطنية العميا لمقدس 
  .وحدة شؤون القدس في ديوان الرصاسة 

معظم ىذه المؤسسات عناوين فارغة بال مضمون، مع غياب واضح 
نية، ومؤسسات الستراتيجية موحدة لمسمطة الفمسطينية، والتنظيمات الفمسطي

فمم يسبق لمجيات الرسمية الحكومية أن المجتمع المدني ولو بالحد األدنى، 
قامت بافتتاح مدرسة، أو حتى مركز تدريب ميني بمحافظة القدس، وحتى اآلن 
ليس ليا أي دور حقيقي عمى األرض، فالحكومة الفمسطينية ممثمة بوزارة التربية 

ولية تجاه القدس، إما بقياميا بافتتاح مراكز والتعميم، ووزارة العمل، عمييا مسؤ 
 ومدارس، أو اعتماد ودعم ما ىو قاصم.

ويقتصر دور وزارة التربية والتعميم الفمسطينية عمى دفع رواتب المعممين الذين      
تبنتيم الوزارة في مدارس األوقاف، وىي رواتب ىزيمة إذا ما قورنت بالرواتب التي 
يدفعيا االحتالل لممعممين في المدارس التي يشرف عمييا، مما يدفع عددًا من 

تختزل الوزارتان دورىما عمى دعوة مؤسسات القدس المدارس لالستجابة إلغراءاتو، و 
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لحضور المؤتمرات وورش العمل، واإلشراف عمى امتحان الثانوية العامة وبعض 
 .(1)األمور األخرى البسيطة

ثمة تقصير واضح في القدس فيناك ىدر لمتمويل ال ي يصميا من جيات        
القدس، كتكاليف مؤتمر ومبالا تصرف عمى ندوات وسفريات مسؤولين باسم عدة، 

عن القدس ىنا، أو تغطية مشاركة مسؤول في ندوة بالقاىرة عن القدس، أو مشروع 
إلحدى المؤسسات األىمية الممولة بقيمة مميون شيكل ينتج عنو عشر فرق 

 .(2)دبكة..."، باختصار: ثمة تخبط عنوانو دوران المسؤولية وعدم استقرارىا
تعامل مع  التعميم في القدس فمسطينيًا، فيل تكفي تقصير واضح في الوىناك       

( مميون دوالر لدعم التعميم في القدس عمى مدار عامين، أو تسمية عام 30)
م بعام التعميم في القدس، إن تيويد القدس ال يتم فقط من خالل بناء  2018

نما من خالل خطة ممنيجة لتذويب الشخصية الوطنية،  البيوت لممستوطنين ، واا
صحيح إن السمطة دعت إلى إقرار ويد عقول البشر ومكونات حياتيم اليومية، وتي

م وفي مقدمتيا 2022-2018الخطة االستراتيجية لمتنمية القطاعية في القدس 
قطاع التعميم لكن ىذه الخطة لم تر النور بعد، ولم تطبق عمى أرض الواقع، كما 

م، لم  2018/ 29/5ت بتاريخ الخطة الوطنية لدعم التعميم في القدس التي أقر أن 
تترجم عمى أرض الواقع فمسطينيًا، وىناك الكثير من المشاريع لدعم التعميم في 

   . (3)القدس بقيت حبرًا عمى ورق رىن التنفيذ الذي لم يحدد موعده بعد
  

                                                           

التعميم في القدس... عنواٌن لممقاومة واختباٌر لمبقاء، مناىج سوداء ومواجية رمادية، صحيفة  فطافطة، محمود،( 1)
  www.alhadath.ps/article/2015-06-16 .4الحدث العدد

حصار تمويمي وعجز السمطة والمنظمة، مجمة الدراسات  :مؤسسات القدس الفمسطينيةبثينة، حمدان، ) 2)
 .  170 -162م، ص 2017، 109الفمسطينية، عدد 

 في القدس" شعار موسم المدارس بفمسطين،( الشامي، سامي، عام التعميم 3)
https://www.alaraby.co.uk/society/2018/8/29نوفل، عزيزة، خطة الحكومة لدعم تعميم القدس، ىل  ؛

-https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2018/06/eastتكفي،
jerusalem-palestinians-education schools.  

http://www.alhadath.ps/article/2015-06-16
https://www.alaraby.co.uk/society/2018/8/29؛
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2018/06/east-jerusalem-palestinians-education%20schools
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2018/06/east-jerusalem-palestinians-education%20schools
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2018/06/east-jerusalem-palestinians-education%20schools
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 الخاتمة
سمطات االحتالل عمى أىالي القدس منياج دولة ال ينصف  فرضت          

وتضع تطمعاتيم ويتجاىل لغتيم ويحتل تاريخيم وحضارتيم ودينيم ويغتال اليوية، 
وتخرق جميع المواثيق الكثير من القيود في وجو الحصول عمى التعميم اآلمن، 

فير المحتل والقوانين الدولية الخاصة بحرية التعميم تحت االحتالل، وضرورة تو 
ويتم وقف االنتياكات بحق التعميم، التي التعميم بما يتواءم مع تطمعاتو الوطنية، 

 تشكل تيديدًا خطيرًا عمى الحق في التعميم، الذي كفمتو المواثيق الحقوقية الدولية.
االحتالل خطة ألسرلة التعميم تقوم عمى تفريا البمدة القديمة من المدارس، أعد      

مى مبانييا األثرية لتحويميا إلى مدينة سياحية، وفتح مدارس جديدة تعمم والسيطرة ع
المناىج اإلسراصيمية، وااغالق مدارس القدس التي ترفض المناىج اإلسراصيمية، وفتح 
مراكز جماىيرية تسعى إلى التطبيع وترويض الشباب المقدسي، ونشر شرطة 

 .االجتماعية اإلسراصيميةجماىيرية في أحياء القدس تتعاون مع وزارة الشؤون 
فمسطينيًا مطموب الخروج من داصرة التشتت وتوحيد المرجعيات، وتخصيص     

ميزانية إنقاذ مناسبة لمتعميم في القدس، قاصمة عمى تمبية احتياجاتيا من المدارس 
الجديدة أو المستأجرة، ودعم المعممين، واستنياض مؤسسات المجتمع المدني 

سالميًا مطالبين لممساعدة، وتقديم رؤ  ية واضحة ممنيجة لدعم التعميم، وعربيًا واا
بالقيام بدورىم لدعم القدس الواقعة تحت االحتالل االستيطاني والذي يسعى إلى 

  فييا.طمس معالم الوجود العربي 
 النتائج: 

ىناك غياب مرجعية وطنية فمسطينية موحدة لمتعميم في القدس، حيث  -
وتشتيت لمجيود وشرذمتيا، وىذا يؤدي  القدس من تخبطتعاني العممية التربوية في 

األمر الذي يشكل خطرًا إلى تفرد إسراصيل بالتعميم في القدس، والسيطرة عميو، 
 الوطنية التي أصبحت ميددة باالندثار. واضحًا عمى اليوية 
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من المدارس باتت  تعاني مدارس القدس من عجز مالي متراكم، فالكثير -
غير قادرة عمى االستمرار بدون الدعم اإلسراصيمي الذي يساوميم عمى التمويل مقابل 
 .تطبيق المناىج اإلسراصيمية، وفي ظل غياب الدعم المالي العربي واإلسالمي لمتعميم

ىناك مناىج إسراصيمية تفرض عمى الطالب الفمسطينيين، تمارس مسح  -
لميوية واحتالاًل لمتاريخ الفمسطيني بشكل عام والقدس بشكل  الذاكرة الوطنية وتغييباً 

خاص، وىي تشكل خطرًا عمى الوعي الوطني واليوية الوطنية والثقافية لدى طمبة 
 القدس.

إىمال قضايا التعميم العربي في القدس في األجندات العربية واإلسالمية،  -
جية إلزاميا بتنفيذ ما وعدم تفعيل لقنوات التواصل والضغط عمى الدول العربية ل

قطعتو عمى نفسيا في دعم مدينة القدس والتعميم فييا، خالل اجتماعات الجامعة 
العربية، ال سيما "تمك التي أقرت إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية 
قدرىا مميار دوالر أميركي، لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ عمى اليوية العربية 

 واإلسالمية لمقدس.
 التوصيات 

  من قبل منظمة التحرير والسمطة تشكيل مرجعية فمسطينية موحدة في مجال التعميم
الفمسطينية المنبثقة عنيا، والتنظيمات الفمسطينية جميعيا، ومنظمات المجتمع 

واحد عبر ىيصة تمثيمية موحدة، وضمن  تحت مسمىالمدني، لمعمل من أجل القدس 
التعميم العربي والتأكيد عمى عروبة  الحفاظ عمىخطة استراتيجية محددة من أجل 

 القدس.
  وضع جدول زمني لإلنقاذ تكون من أولوياتو شراء أبنية معروضة لمبيع بيدف

نجاز الخطط الطارصة  استخداميا كمدارس، وتحسين أوضاع المعممين المادية واا
داصم لمساعدة النظام التعميمي الفمسطيني عمى الصمود، وفتح قنوات التواصل ال

   .عبر الزيارات المنتظمة لتحسس مشكميا ومعاناتيا
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  مطالبة المجتمع الدولي دواًل ومنظمات بالضغط عمى دولة االحتالل لوقف انتياج
ممارسة المقدسيين لحقيم القانوني في  وتيويده وضرورةسياسة أسرلة التعميم 

ية الدولية لمراقبة وقف العبث بالمناىج التعميمية، ودعوة المنظمات الحقوقالتعميم، 
انتياكات إسراصيل لممعاىدات والمواثيق الدولية الحترام الحق بالتعمم وحرية التنقل 

 لمطمبة والمعممين.
  تفعيل لقنوات التواصل والضغط عمى الدول العربية واإلسالمية لجية إلزاميا

بتنفيذ ما قطعتو عمى نفسيا في دعم مدينة القدس والتعميم فييا، خالل 
عات الجامعة العربية، ال سيما "تمك التي أقرت إنشاء صندوق باسم دعم اجتما

القدس بموارد مالية قدرىا مميار دوالر أميركي، لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ 
 عمى اليوية العربية واإلسالمية لمقدس.

  تكثيف تشجيع برامج لمتعميم الال منيجي لتعزيز االنتماء والوعي المجتمعي، و
جيود اإلعالم الفمسطيني والعربي واإلسالمي لخدمة قضايا التعميم في القدس 

 عبر ما يسمى بالتعميم المرصي، وفضح ممارسات االحتالل في ىذا المجال. 
  بناء مشروع التعميم المساند)التكميمي( لطمبة مدراس بمدية القدس التي تطبق

استغالل مواقع التواصل  المنياج اإلسراصيمي، بحيث  يقوم المشروع عمى
االجتماعي وتأسيس منصات تعميمية لبعض المناىج المدرسية التابعة لبمدية 
القدس، وتكون تمك المنصات التعميمية مباشرة في الفترة المساصية لكافة أيام 
األسبوع وأيام السبت والجمعة فترة مكثفة، بحيث يكون اليدف الرصيس لممشروع 

يد أسماء وتاريخ المدينة المقدسة وتزوير التعميم تصويب وتصحيح ثقافة تيو 
وتاريخ فمسطين بشكل عام لما لو انعكاس سمبي عمى ثقافة األجيال القامة في 

  المدينة المقدسة،  ويعزز اليوية الثقافية الفمسطينية لطمبة القدس.
 أكثر لتصبح التعميم أساليب تغيير طريق عن الفمسطينية تطوير المناىج 

قرار تعميم المغة العبرية، وفتح برامج لذلك في الجامعات  تطبيقية ومحوسبة، واا
 المنياج منافسة عمى القدرة يمتمك لكي األساليب الحديثة ومواكبة الفمسطينية،
 .اإلسراصيمي
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 (1)ممحق 
 م2016/2017مدارس القدس التي تعمم المنياج اإلسرائيمي لمعام الدراسي 

 عدد الصفوف المراحل التعميمية المدرسة 
عدد 
 الطالب

 170 7 6-1 بيت حنينا اإلبتداصية المختمطة 1
 315 12  10-7 حنينا اإلعدادية لمبنينبيت  2
 50 2 11-10 راس العامود الشاممة لمبنين 3
 323 13 12-7 ابن رشد الشاممة لمبنين 4
 40 2 5-4 صور باىر االبتداصية لمبنين 5
 395 15 6-1 بيت صفافا االبتداصية أ 6
 350 12 = بيت صفافا االبتداصية ب 7
 737 22 12-7 بيت صفافا الشاممة المختمطة 8
 105 4 11-7 عبد هللا بن الحسين الشاممة لمبنات 9
 100 4 11-9 المدرسة التكنولوجية لمبنين 10
 150 6 6-1 شعفاط االبتداصية المختمطة 11
 25 1 10 ابن خمدون الشاممة لمبنين 12
 25 1 10 راس العامود الشاممة لمبنين 13
 40 2 10 آفاق 14

 /www.maan-ctr.org/magazine/articleجمعية حقوق المواطن في إسراصيل: 
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نتناول في ىمذا العمرض كتماب صمدر حمديثا لممدكتور إبمراىيم صمقر إسمماعيل 
المزعيم تحمت عنموان " التعمايش السمممي بمين المسمممين والمسميحيين فمي بيمت المقمدس 

 -E)كتممب ) -م. والممذي صممدرت الطبعممة األولممى منممو عممن دار إي1897-1994
Kutub Ltd  و م. والكتممماب فمممي األصمممل ىممم2019فمممي لنمممدن فمممي يونيمممو/ حزيمممران

أطروحمممة دكتممموراه أعمممدىا الطالمممب لنيمممل درجمممة المممدكتوراه فمممي ماليزيممما بمنحمممة مقدممممو لمممو 
لمدراسة مؤسسة حموان الماليزية. وقد تناول الباحث في دراستو نحو قمرن ممن الزممان 
في تسميط الضموء عممى التعمايش السمممي بمين المسمممين والمسميحيين وبالتمالي تشممل 

عقود أخرى من التماريخ المعاصمر. وتكممن أىميمة الدراسة عقود من التاريخ الحديث و 
الموضوع في محاولة استعراض ىذه العالقة ضمن دراسة عممية موضوعية تتصدى 
لمحممماوالت االحمممتالل الصمممييوني طممممس وتزييمممف جمممذور ومظممماىر ىمممذه العالقمممة فمممي 
محاولة إلحداث انقسمام فمي المجتممع الفمسمطيني عممى أسمس طاصفيمة كمما عممل عممى 

من طاصفمة إلمى شمعب لتعميمق االنقسمام فمي المجتممع الفمسمطيني حتمى  تحويل الدروز
يسمممميل السمممميطرة عميممممو وطمممممس تاريخممممو وىويتممممو. فتممممأتي محاولممممة ىممممذه الدراسممممة لمممممرد 
بالمعمومممممات الموثقممممة مممممن الوثمممماصق والمصمممممادر التاريخيممممة عمممممى الروايممممة الصمممممييونية 

 المزيفة. 
أنيمما " تبمممرز سمممماحة وعمممدل فكممما يقمممول المؤلمممف بمممأن أىميممة الدراسمممة تكممممن فمممي      

اإلسممالم، فمممذا أردنمما الممدفاع عممن اإلسممالم مممن الممتيم التممي يوجييمما لممو الغممرب بمماإلجرام 
وسفك الدماء، فنحن أمام أسموبين: فمما أن ترد بعبارات عاطفية، قد يرافقيا التشمنج، 
ممما أن نممرد بمنيجيممة عمميممة مممن خممالل تقممديم نممموذج واقعممي، وىممو كممذلك لمميس مممن  واا

نما تجربة حاضرة، وما زالت أثارىا الحضمارية قاصممة. كمما تكممن تجارب ال ماضي، واا
أىميممة الدراسممة فممي كونيمما تبممرز كيفيممة التصممدي اإلسممالمي لممشممروع الصممييوني الممذي 
ييدد الوجود العربي بشقيو اإلسالمي والمسيحي فمي فمسمطين عاممة والقمدس خاصمة. 

ممشمروع الصمييوني ورفمض وكيف تشكمت الجمعيات اإلسالمية المسميحية لمتصمدي ل
 وعد بمفور واالنتداب البريطاني.
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وبالتممممالي تنطمممممق الدراسممممة فممممي فرضممممية ىممممي محاولممممة اإلجابممممة عممممن كيفيممممة نجمممماح     
المسممين والمسيحيين في تحقيق حالة من التعايش والتسامح رغم كافة العقبات التي 

 وضعيا االحتاللين البريطاني واإلسراصيمي. 
انطمممق الباحممث لتحقيممق عممدة أىممداف مممن ىممذه الدراسممة وىممي  ومممن ىممذه الفرضممية    

استعراض حجم الوجود اإلسالمي والمسيحي في بيت المقدس لمتأكيد عمى عروبتيا. 
بممراز مظمماىر ىممذا التعممايش السممممي بممين الطممرفين. ومحاولممة استشممراف مسممتقبل ىممذا  واا

 التعايش والتحديات التي تواجيو
ن الحجم المتوسط. بغالف عبارة عمن لوحمة صفحة م 271وقد جاء الكتاب في     

مرسممومة لجممزء مممن المدينممة، ربممما يظيممر بيمما أحممد األبممواب الرصيسممة وىممو بمماب العمممود 
مذيمممة بتوقيممع بممأحرف إنجميزيممة غيممر واضممحة دون إشممارة مممن المؤلممف والناشممر لمفنممان 

 صاحب ىذه الموحة وىو ما يعتبر خطأ أو إىمال وقع فيو الباحث والناشر.
تممموي الكتممماب عممممى مقدممممة طويممممة تنممماول فييممما الباحمممث مكانمممة بيمممت المقمممدس ويح    

وفضاصمو، وأسباب اختيار الموضوع والتي عزاىما ألسمباب ذاتيمة وموضموعية، وأىميمة 
الدراسة ومشكمتيا وأسصمتيا، وأىدافيا، والمناىج المسمتخدمة فمي تحقيمق اليمدف وىمي: 

الشمفوي، كمما تنماول الباحمث حمدود التاريخي، واالسمتقراصي، والوصمفي، ممنيج التماريخ 
 الدراسة والمصطمحات ويقصد بيا الرموز والمختصرات التي وردت فييا. 

وقممممد جمممماء الكتمممماب فممممي فصممممل تمييممممدي وخمسممممة فصممممول. وقممممد تضمممممن الفصممممل     
التمييدي تأصيل نظري ومفاىيمي لمتعمايش السمممي فمي اإلسمالم ممن حيمث التعريمف 

آن والسممنة، وثمممرات التعممايش السممممي، ومبادصممو، بممو، وأدلممة التعممايش السممممي فممي القممر 
 وأنواعو من تعايش ديني، واجتماعي، وفكري، وسياسي ... الخ.

وتحممممدث الباحممممث فممممي الفصممممل األول عممممن المكانيممممة الدينيممممة لبيممممت المقممممدس عنممممد     
المسممين والمسحيين، متناوال فضاصل بيت المقدس في الكتاب والسنة، واإلسمتراتيجية 

يممر بيممت المقممدس، ثممم بيممت المقممدس فممي العيممود اإلسممالمية. كممما عممرض النبويممة لتحر 
األماكن اإلسالمية المقدسة في بيت المقدس. ثم انتقل إلى الحمديث عمن مكانمة بيمت 
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المقمممدس لمممدى المسممميحيين ممممن حيمممث مولمممد المسممميحية فمممي بيمممت المقمممدس، ومسممميحيو 
يا البعض ومن القدس في العيد اإلسالمي، وعن الطواصف المسيحية وعالقتيا ببعض

 ثم األماكن المسيحية المقدسة في بيت المقدس.
ويعممد الفصممل التمييممدي والفصممل األول دراسممة تاريخيممة تمييديممة لمموضمموع، وحالممة    

من اإلعداد التاريخي الماضوي لمقارئ من أجل فيم الموضوع. إذا أن كمال الفصممين 
فصممممين نحمممو ماصمممة ىمممم خمممارج اإلطمممار الزمممماني لموضممموع البحمممث. وقمممد أخمممذا ىمممذان ال

صمفحة ممن صمفحات الرسمالة أي ثمثيما. وربممما كمان عممى الباحمث أن يختصمر ىممذين 
الفصمين إذا إنيما والسيما الفصل األول لم يضيفا جديدا بل موضموعات تمم التطمرق 

 ليا وتناوليا في دراسات سابقة. 
ونممماقش الباحمممث فمممي الفصمممل الثممماني التعمممايش السمممممي المجتمعمممي بمممين المسمممممين    

م. فتنمماول فممي نبممذة الموقممع، 1994-1897والمسمميحيين فممي بيممت المقممدس فممي الفتممرة 
وأحياء المدينة، وعدد السكان، والنشاط االقتصادي، والجمعيات والمؤسسات الحديثة 
والمعاصرة، ثم الواقع المسيحي في القدس.وىذا يعمد أيضما تمييمدا لموضموع الدراسمة، 

ذلممك أكثممر مممن عشممرين صممفحة مممما  وكممان يمكممن أن يكممون مختصممرا حيممث اسممتغرق
يجعل نصف صفحات الدراسة خارج اإلطار الزمني. وكان يمكن دممج ىمذا المبحمث 
من الفصل الثماني فمي الفصمل األول واختصماره بمدل ذكمر موضموعات تمم طرقيما فمي 
دراسات سابقة بمسياب مثل الدراسات التي قام بيا  عارف العارف، والعسمي، عادل 

، ورؤوف أبمو جمابر، وسمميم تمماري وأممين أبمو بكمر وغيمرىم. وقمد مناع، وزياد المدني
م فمي المبحمث الثماني ممن 128بدأ الباحث التزامو بعنوان وموضوع الدراسمة فمي ص 

الفصممل الثمماني بتنمماول التعممايش الممديني مممن خممالل الحممديث عممن المقدسممات اإلسممالمية 
شمممميرية، ودور المسمممميحية واألعيمممماد، ودور المسمممميحيين فممممي التصممممدي لممخططممممات التب

القضممماء فمممي تعزيمممز القضممماء. وقمممد جممماء ىمممذا التنممماول ضمممعيف ومفكمممك عممممى صمممعيد 
الموضوع والمعمومات. ثم تم عمرض التعمايش االجتمماعي، وممن ثمم التعمايش الفكمري 
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في الحياة التعميمية والثقافية والصحافية. ويعد ىذا الفصل المرصيس لمكتماب وممع ذلمك 
 د، ونقل المعمومة مع االفتقار لمتحميل والترابط.جاء ضعيفا ومفككا يعتمد عمى السر 

ويسمرد الباحمث فمي الفصمل الثالمث المذي حممل عنموان األطروحمة والكتماب. حيمث     
تممممم تنمممماول المبحممممث األول جيممممود مسممممممي ومسمممميحي القممممدس فممممي التصممممدي لممشممممروع 

م. إذ قسم الباحث الفصل إلى مباحث 1947حتى  1897الصييوني في الفترة بين 
تقسممميم الزمنمممي. وتمممم الحمممديث عمممن تأسممميس الجمعيمممات اإلسمممالمية والمسممميحية وفمممق ال

لمواجيممة وعممد بمفممور والسياسممة البريطانيممة. واالنتفاضممات والثممورات خممالل العشممرينيات 
م. أممما المبحممث 1936والثالثينيممات مممن القممرن العشممرين مممن بينيمما ثممورة البممراق وثممورة 

م، عمرض فيمو معركمة 1994حتمى  1948الثاني فتناول تممك الجيمود فمي الفتمرة بمين 
نشاء منظمة التحريمر الفمسمطينية، ثمم التصمدي لالحمتالل بعمد نكسمة 1948عام  م، واا

م، ومحاوالت تيويد القمدس، واسمتعراض االنتفاضمة الفمسمطينية فمي الفتمرة بمين 1967
 م وما شيدتو من تضامن إسالمي مسيحي. 1987-1994
اجممممو التعممممايش السممممممي ومسممممتقبل ىممممذا ونمممماقش الفصممممل الرابممممع التحممممديات التممممي تو     

التعايش. إذ تم تنماول التحمديات فمي المبحمث األول ممن تحمديات داخميمة مثمل اليجمرة 
وتسريب الممتمكات، أو تحديات خارجية يفرضيا االحتالل اإلسراصيمي، وكذلك الواقع 
العربمممي واإلسمممالمي،  وتمممدخل العمممالم الغربمممي. أمممما المبحمممث الثممماني فقمممد تنممماول آثمممار 

سممممتقبل التعممممايش السممممممي بممممين المسممممممين والمسمممميحيين. إذ عممممرض اآلثممممار الدينيممممة وم
واالجتماعيممممة والفكريممممة، والسياسممممية. ثممممم ركممممز الباحممممث عمممممى مسممممتقبل ىممممذا التعممممايش 
والمخمممماطر التممممي تواجيممممو السمممميما وجممممود االحممممتالل اإلسممممراصيمي، وغيمممماب إسممممتراتيجية 

تعزيز ىذا التعايش من خالل  إسالمية مسيحية. تجاه القدس. ثم أشار الباحث لسبل
 الحوار، والخطاب الديني التسامحي. 

أممما الفصممل الخممامس فقممد جمماء مقتضممبا تحممت عنمموان الخاتمممة تنمماول فيممو الباحممث    
النتممماصج وقمممد جممماءت التمممي ركمممزت عممممى التسمممامح، وفمسمممفة وأسمممس التعمممايش وامتمممداده 

اإلسمالمي المسميحي التاريخي، ومكانة القمدس عنمد المسمممين والمسميحيين، والنضمال 
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المشممترك، ونضممال المممرأة المسممممة والمسمميحية، ومظمماىر ىممذا التعممايش وتجمياتممو، وأن 
التعممايش السممممي خيممار اسمممتراتيجي. وقممد اتسممم الباحممث فمممي عممرض النتمماصج بالتوسمممع 
والتكرار حيث كان يمكن أن تكمون فمي نقماط محمددة ومكثفمة السميما وأنمو تمم التطمرق 

التوصمميات فقممد جمماءت مقتضممبة ومحممددة فممي الممدعوة إلنشمماء ليمما خممالل الرسممالة. أممما 
مرجعية دينية وسياسية موحدة، ومواجيمة اليجمرة، وتعزيمز التواصمل ممن أجمل اإلبقماء 
عممى حالمة التعمايش السمممي. وتعزيممز المروح األخويمة اإلسمالمية المسميحية، ومواجيممة 

المقدسمممممية  اإلجمممممراءات اإلسمممممراصيمية لتيويمممممد القمممممدس، والعممممممل عممممممى دعمممممم المؤسسمممممات
اإلسممالمية المسمميحية ونشممر المموعي بقضممية التعممايش السممممي فممي المنمماىج التعميميممة، 
والوقمموف ضممد التممدخل الغربممي. وكممان يمكممن أن يممتم وضممع النتمماصج والتوصمميات بعممد 

 الفصل الرابع دون أن يفرد ليا فصل خاص وىذا ما يتبع في الرساصل الجامعية. 
تممممماب خمممممراصط وصمممممور لامممممماكن المقدسمممممة وقمممممد أرفمممممق الباحمممممث فمممممي صمممممفحات الك    

اإلسمممالمية والمسممميحية، ولكنمممو فمممي فيمممرس الصمممور لمممم يشمممر إال إلمممى صمممور األمممماكن 
الدينية اإلسالمية ونسي يبدو وضع األماكن الدينية المسميحية ممن كنماصس كمما نسمي 
وضمممع الخمممراصط. وكمممان يمكمممن أن توضمممع ىمممذه الخمممراصط والصمممور كممحمممق ممممع ربطيممما 

 شارة في اليوامش.بالمتن من خالل اإل
وأنيممى الباحممث كتابممو بقاصمممة المراجممع والمصممادر وىممي قاصمممة غنيممة كممون الباحممث     

تنماول الموضموع بخمفيممة تاريخيمة ترجمع إلممى صمدر اإلسمالم مممرورا بمالعيود اإلسممالمية 
م 1994-1897المختمفممة، ىممذا إضممافة إلممى تناولممو موضمموع دراسممتو فممي قممرن كامممل 

ذلك اشمممتمل الكتممماب عممممى مصمممادر ومراجمممع عربيمممة وىمممو قمممرن ممممميء باألحمممداث. ولممم
كانممت يجممب أن تفصممل وتصممنف بممين دراسممات فممي دوريممات  ومقمماالت والتمميومعربممة، 

ومقمماالت فممي صممحف. وقممد خمممط الباحممث بممين الصممحف والممدوريات، ثممم اسممتند عمممى 
المقمممابالت، والممممواد الممتفمممزة، والمواقمممع االلكترونيمممة، ثمممم المراجمممع األجنبيمممة ممممن كتمممب 

ومقاالت. وبالرقم من اجتياد الباحث في قاصمة مصمادره ومراجعمو إال أنمو لمم وأبحاث 
يستخدم مصادر ىامة مثل كتاب مذكرات عمر صالح البرغموثي وىمو ممن المصمادر 
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اليامممممة والمعاصممممرة لمموضمممموع، وكممممذلك لممممم يسممممتخدم كتممممب الخالممممدي عضممممو مجمممممس 
ة مثمل كتماب عمادل المبعوثان، وكتب وليد الخالدي. كمما أنمو لمم يسمتخدم مراجمع ميمم

منمماع، القممدس بممين حممتممين، والكتممب األخممرى لزيمماد المممدني، وأيضمما ألمممين أبممو بكممر. 
كممما أن الباحممث وقممع فممي قصممور ميممم وىممو عممدم اسممتخدام الصممحف الفمسممطينية قبممل 

مثل فمسطين والدفاع وغيرىا، وىي اآلن مؤرشفة، وفي متناول الباحثين  1948عام 
 إلكترونيا.

عد ىذا الكتاب ىاما وقد بمذل الباحمث جيمدا كبيمرا فيمو. وبمالرغم ممن وفي الختام ي    
أن الباحممث تنمماول أحممداثا عمممى مممدار قممرن مممن الممزمن تخممص القممدس وفمسممطين، وأن 
ىمذه األحممداث قممد تممم تناوليمما بالتفصمميل والدقممة العمميممة فممي كثيممر مممن الكتممب والرسمماصل 

لمباحممث ىممو تركيممزه فممي  الجامعيممة مممما لممم يشممكل الكتمماب إضممافة فييمما ولكممن ممما يممثمن
تناول ىذه األحداث عن التعايش اإلسالمي المسيحي والنضال المشترك بينيما ضمد 
المشممروع الصممييوني الممذي يسممتيدف مممدينتيم ووجممودىم وتعايشمميم السممممي. ومممن ىنمما 
تكمن أىمية الكتاب الذي تمتاز لغتمو بجمودة الصمياغة واألسمموب ممع اتخماذه الجانمب 

 حميل. السردي عمى حساب الت
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