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 قكاعد النشر كالتكثيؽ
 .التعريؼ: مجمة "التاريخية الفمسطينية"

 .الفمسطيني بمختمؼ مراحمو كأبعاده كالتاريخ التخصص: التاريخ
 .لتكثيؽ الفمسطينيالجية/ المصدر: مركز التأريخ كا

 .الدكلة كالمدينة: فمسطيف، غزة
 الدكرية: نصؼ سنكية. 

 التعريؼ بالمجمة:
"التاريخيػػػة الفمسػػػطينية": مجمػػػة تاريخيػػػة  مميػػػة محكيمػػػة نصػػػؼ سػػػنكية، ييصػػػدرىا مركػػػز 

لمػػرخص فػػي كزارة ا  ػػمـ فػػي مدينػػة غػػزة بفمسػػطيف بػػر ـ االتػػأريخ كالتكثيػػؽ الفمسػػطيني 
ا سممي  –)القديـ  ، مختصة بالتاريخ العاـ، كالتاريخ الفمسطيني خصكصان أ(/ـ.4/10)
المعاصػػر(، تتنػػاكؿ ادبعػػاد: ا،ثاريػػة، كالسياسػػية، كاو تصػػادية، كالثقافيػػة،  -الحػػديث  –

كاوجتما ية، كالعسكرية. كتنشر ادبحػاث بػالميتيف العربيػة كاونجميزيػة مػف نتػاج بػاحثيف 
المنشػكرة  في فمسطيف كمختمؼ دكؿ العالـ، كالتي لـ يسبؽ نشرىا مف  بؿ. كتعبِّػر المػكاد

في المجمة  ف آراء مؤلفييػا فقػط، كو تنشػر المجمػة مػا يتعػارض تصػريحان أك تمميحػان مػ  
لمنسخة المطبك ة  ISSN يـ الشعب الفمسطيني الدينية كالكطنية. الر ـ المعيارم الدكلي 

 DOI) كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يـ (.2706-5502ا لكتركنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )(، كلمنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة 5499-2706)
ـ، كىػػي تصػػدر فػػي شػػيرم 2010لممجمػػة فػػي مػػارس . صػػدر العػػدد ادكؿ 1036981)

 مارس كسبتمبر مف كؿ  اـ.
 أىداؼ المجمة:

 .المساىمة في كتابة التاريخ الفمسطيني بمختمؼ مراحمو 
 .التشجي   مى كتابة أبحاث  ممية أصيمة حكؿ تاريخ فمسطيف 
  حفظ التاريخ الفمسطيني مف الضياع، كمحاكوت التشكيو كالتزكير، التي يقـك

 أ داء ادمة.بيا 
  تكفير منبر  ممي لممؤرخيف كالباحثيف الفمسطينييف لكتابة تاريخ فمسطيف؛ إذ و

 يكجد في فمسطيف مجمة تاريخية  ممية محكمة مختصة بالتاريخ الفمسطيني.
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  إتاحة المجاؿ أماـ الباحثيف في الدراسات التاريخية الراغبيف في النشر في
 .كالشأف الفمسطيني ت التاريخ المختمفةمجمت فمسطينية  مى النشر في مجاو

 قكاعد النشر:
أف تتسـ البحػكث بالجديػة كادصػالة كالتكثيػؽ كفػؽ معػايير البحػث العممػي، كبسػممة  .1

 المية كدٌ تيا، كمرا اة  ممات التر يـ.
يمػػا الباحػػث اوسػػتمارات ا لكتركنيػػة المتعمقػػة بػػمجراءات تحكػػيـ بحثػػو كالمتػػكفرة فػػي  .2

 نمكذج طمب تحكيـ بحث. –ارة التعٌيد مك   المجمة ا لكتركني، كىي: استم
أك مػػا   wordيرًفػػؽ الباحػػث مػػ  "نمػػكذج طمػػب تحكػػيـ بحػػث"، ممػػؼ بحثػػو بصػػيية  .3

يشػػػابييا مػػػف صػػػي  الكتابػػػة الر ميػػػة الشػػػالعة. كتتضػػػمف صػػػفحة اليػػػمؼ اسػػػـ البحػػػث 
بالميتيف العربية كا نجميزية فقط. كأما اسـ الباحث كبياناتو فتتـ مف خمؿ تعبلة نمكذج 

 ب تحكيـ بحث.طم
كبما و  14بنط  A4صفحة مقاس  30أو تتجاكز ادبحاث المكتكبة بالمية العربية  .4

كممػػػة، شػػاممة اليػػكامش كالجػػػداكؿ كادشػػكاؿ كالمراجػػ . كأو تتجػػػاكز  7500يزيػػد  مػػى 
 صفحة بما و يتجاكز ستة آوؼ كممة. 25ادبحاث المكتكبة بالمية ا نجميزية 

لبحػػث؛ سػػكاء كثػػالؽ أك صػػكر أك اسػػتبانات، لكنيػػا تقبميػػا و تنشػػر المجمػػة مرفقػػات ا .5
 دغراض  رضيا  مى المحٌكميف، كتحتفظ بيا لمستخداـ  ند الطمب.

سػػػـ مػػػف جيػػػات  2.5ىػػػكامش صػػػفحات البحػػػث بػػػالميتيف العربيػػػة كاونجميزيػػػة ىػػػي  .6
 الصفحة ادرب .

، لمػػنص 14بػػنط  Simplified Arabicالخػػط المقبػػكؿ لمبحػػث بالميػػة العربيػػة ىػػك  .7
 10غػػػامؽ لمعنػػػػاكيف الرليسػػػة، كبػػػػنط  16غػػػامؽ لمعنػػػػاكيف الجانبيػػػة، كبػػػػنط  14كبػػػنط 

 لمجداكؿ كادشكاؿ. 12لميكامش، كبنط 
 14بػػنط  Times New Romanالخػػط المقبػػكؿ لمبحػػث بالميػػة ا نجميزيػػة ىػػك  .8

غػػامؽ لمعنػػاكيف الرليسػػة، كبػػنط  16غػػامؽ لمعنػػاكيف الجانبيػػة، كبػػنط  14لمػػنص، كبػػنط 
 لمجداكؿ كادشكاؿ. 12كبنط  لميكامش، 10
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تكتػػػب  10إلػػػى  1. كفػػػي حػػػاؿ ادر ػػػاـ مػػػف (1.2.3لعربيػػػة )اتعتمػػػد المجمػػػة ادر ػػػاـ  .9
 شػػرة أشػػخاص ... أمػػا مػػا فػػكؽ ذلػػؾ فيكتػػب بػػالر ـ،  -بػػالحركؼ، مثػػؿ: ثمثػػة رجػػاؿ 

ذا كػػاف الػػر ـ كبيػػرا كينتيػػي بأصػػفار كثيػػرة يكتػػب الجػػزء ادكؿ منػػو  25مثػػؿ:  جنػػديا. كاا
مميػكف جنيػو. كتكتػب النسػبة  500ك -ألؼ جنيو  100بالر ـ كالثاني بالحركؼ، مثؿ: 

فػػػي الملػػػة أك المالػػػة سػػػكاء فػػػي الجػػػداكؿ أك ادشػػػكاؿ أك  79% كو تكتػػػب 79الملكيػػػة 
 المتف.

أخػػػرل. كيك ِّػػ  الباحػػػث تعيػػػدان إلكتركنيػػػان أو يكػػكف البحػػػث  ػػػد نشػػر فػػػي مجػػػمت  .10
 بذلؾ.
كممػة لكػؿو منيمػا،  200يتضمف البحث ممخصان بالعربية كا نجميزيػة و يتجػاكز  .11

 كينتيي الممخص بكممات مفتاحية و تتجاكز خمس كممات.
تحػػػتفظ مجمػػػة التاريخيػػػة الفمسػػػطينية بحقػػػكؽ النشػػػر لابحػػػاث جميعيػػػا المنشػػػكرة  .12

د لمبحث، كيجب  مى الباحث الحصكؿ  مى مكافقة خطية مف فييا، كىي المالؾ الكحي
رلػػيس التحريػػر  نػػد اسػػتخدامو البحػػث دمػػكر أخػػرل. كلييلػػة التحريػػر الحػػؽ فػػي إدخػػاؿ 
تيييػػرات  مػػى أسػػمكب الكتابػػة أك القكا ػػد بمػػا و يمػػس جػػكىر البحػػث كو نتالجػػو. كمػػا 

اث مقدمػػة إلييػػا، كفػػؽ تمتمػؾ ىيلػػة التحريػػر حػػؽ النشػر أك الػػتحفظ أك ا رجػػاء ديػػة أبحػ
 أكلكياتيا م  إشعار الباحث.

ر ىيلػػػة تحريػػػر المجمػػػة مػػػدل ممءمػػػة البحػػػث المقػػػديـ إلييػػػا لمتحكػػػيـ  بػػػؿ أف  .13 تقػػػرِّ
تحيمو لمتحكيـ، أك تطمب مف الباحث تعػديمت مكاءمػة، كتيشػًعر الباحػث بػذلؾ فػي كمتػا 

قػػكيـ كالنشػػر  بػػؿ إرسػػاؿ الحػػالتيف. ك مػػى الباحػػث دفػػ  النفقػػات الماليػػة المترتِّبػػة  مػػى الت
 بحثو لمتحكيـ.

تخضػػػػػػ  اد مػػػػػػاؿ المقدمػػػػػػة لمتحكػػػػػػيـ السػػػػػػرم بعرضػػػػػػيا  مػػػػػػى محٌكمػػػػػػٍيف اثنػػػػػػيف  .14
ػػـو  متخصصػػٍيف، ك نػػد رفػػض أحػػدىما لمبحػػث ييعػػرض  مػػى ثالػػث، كو ييجػػاز بحػػثه بمحكِّ
كاحد. كييخطىر صاحب العمؿ بقبكلو أك بممحظات التحكيـ أك بالحاجة إلػى المراجعػة، 

دٌ  كو  اد ماؿ غير المقبكلة لمنشر إلى أصحابيا. تيرى
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يخض  ترتيب المكاد  ند النشر و تبارات فنية و  م ة ليا بمكانة الباحػث أك  .15
  يمة العمؿ.

ترسػػػؿ ىيلػػػة المجمػػػة لمباحػػػث نسػػػخة مػػػف المجمػػػة المنشػػػكر بحثػػػو فييػػػا، كنسػػػخة  .16
 إلى البريد ا لكتركني لمباحث.  pdfإلكتركنية مف المجمة بصيية 

ؿ أف يككف أحد مراج  البحث بحثان منشكران في مجمة التاريخية الفمسػطينية. ييفضي  .17
ػػؿ لمباحػػث فػي التػػاريخ الفمسػػطيني المعاصػػر أف يسػتفيد مػػف ادرشػػيؼ الشػػفكم  كمػا ييفضي

 كالكثالقي الكبير المتكافر في مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني.
 المقاالت العممية:

 عممية في مجاؿ التاريخ كفؽ الضكابط التالية:تقبؿ المجمة لمنشر المقاوت ال
 أف تككف تاريخية. .1
 كممة. 1500أو تزيد كمماتيا  ف  .2
 أو ينشر في العدد الكاحد أكثر مف مقاؿ كاحد. .3
يفضػػؿ أف تكػػكف المقػػاوت مكثقػػة، كيسػػمج لحممػػة درجػػة ادسػػتاذية بالنشػػر غيػػر  .4

 المكثؽ.
 قكاعد التكثيؽ كالمنيجية:

ة فػػي نيايػػة البحػػث كفػػؽ الػػنمط التػػالي: إذا كػػاف المرجػػ  أك تػػدكف ا حػػاوت المرجعيػػ .1
المصػػػدر كتابػػػان فيثبػػػت اسػػػـ المؤلػػػؼ،  نػػػكاف الكتػػػاب أك البحػػػث، اسػػػـ المتػػػرًجـ أك 
المحقِّػػػػػؽ )مكػػػػػاف النشػػػػػر: الناشػػػػػر، الطبعػػػػػة، سػػػػػنة النشػػػػػر( الجػػػػػزء أك المجمػػػػػد، ر ػػػػػـ 

 كسػيف"  "  الصفحة. أما إذا كاف المرج  مجمة فيثبت المؤلػؼ،  نػكاف البحػث )بػيف
(، اسـ المجمة )بخط غامؽ(، مكاف نشػرىا،  ػدد المجمػة كتاريخيػا، كر ػـ الصػفحة. 
ك نػػد تكػػرار اوسػػتخداـ ييكتفػػى بعالمػػة المؤلػػؼ، ك نػػكاف كتابػػو أك بحثػػو، كر ػػـ الجػػزء 

 كالصفحة. راج  نمكذج التكثيؽ كالتـز بو.
لكنيػة أك  المػة  ترتيب المراج  كالمصادر في نيايػة البحػث حسػب الحػركؼ اليجاليػة .2

المؤلػػؼ ثػػـ يمييػػا اسػػـ المؤلػػؼ:  نػػكاف الكتػػاب أك البحػػث، )مكػػاف النشػػر: الناشػػر، 
 الطبعة، سنة النشر( الجزء أك المجمد. كادمر نفسو بالنسبة لممراج  ادجنبية.
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تيػػدرىج الرسػػكـ البيانيػػة كادشػػكاؿ كالجػػداكؿ فػػي الػػنص، كبػػالمكنيف ادبػػيض كادسػػكد،  .3
متسمسػػػمن، كتيكتػػػب أسػػػماؤىا أسػػػفميا مباشػػػرة مػػػ  تكثيقيػػػا فػػػي ىػػػكامش كتيػػػرى يـ تر يمػػػان 

 البحث.
يشػػػار إلػػػى المصػػػادر أك المراجػػػ  فػػػي مػػػتف البحػػػث بأر ػػػاـ متسمسػػػمة، كتكضػػػ  بػػػيف  .4

 .(2)، (1) كسيف إلى اد مى ىكذا: 
يتضمف البحث بشكؿ إلزامي كمتسمسػؿ: ممخػص بػالميتيف العربيػة ثػـ ا نجميزيػة، ثػـ  .5

ة، ثـ فصكؿ البحث، ثـ خاتمة كتكصيات، ثـ ىػكامش البحػث، مقدمة  ممية منيجي
ثػػػـ  المػػػة المصػػػادر كالمراجػػػ ، ثػػػـ الممحػػػؽ إف تطميػػػب ادمػػػر. كيهتػػػرىؾ لمباحػػػث أف 

ىداءن.  يضيؼ فيرسان في بداية أك نياية البحث، كشكران كاا
تشػػػتمؿ مقدمػػػة البحػػػث  مػػػى: فقػػػرة اسػػػتيملية ذات  م ػػػة بمكضػػػكع البحػػػث، أىميػػػة  .6

اؼ البحػػػػث، منيجيػػػػة البحػػػػث المسػػػػتخدىمة، أىػػػػـ المصػػػػادر ادساسػػػػية البحػػػػث، أىػػػػد
 كأىميتيا لمبحث، خطة البحث.

 إجراءات التقدُّـ لمتحكيـ كالنشر:
  يقـك الباحث بالدخكؿ إلى مك   المجمة ا لكتركني كيطم   مى  كا د النشر ك كا د

ث بالمكاصفات التكثيؽ، كنماذج التكثيؽ، كيما اوستمارات المكجكدة، ثـ يرفؽ البح
 المطمكبة، كذلؾ  مى الرابط التالي: 

https://journal.twtheq.ps/arbrequest 
  يستمـ الباحث إشعاران مف ىيلة تحرير المجمة بالقبكؿ المبدلي لتحكيـ بحثو كأنو

 بصدد ا رساؿ إلى المحٌكميف.
 عار الباحث بنتيجة التحكيـ كما ىك المطمكب منو مف ممحظات بعد ذلؾ، يتـ إش

ٍيف، يحصؿ الباحث  مى  أ رىا المحكِّمكف. كفي حاؿ تـ  بكؿ البحث مف المحٌكمى
 شيادة مف ىيلة تحرير المجمة بقبكؿ بحثو، كأنو سيتـ نشره في العدد القادـ.

  

https://journal.twtheq.ps/arbrequest
https://journal.twtheq.ps/arbrequest
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 الممخص
 

تعد الفعاليات  الشعبية مف أبرز مظاىر اونتفاضة ادكلى فػي السػنتيف ادكلػي كالثانيػة كىػك 
أسػػمكب اتبعػػو الشػػعب الفمسػػطيني لممقاكمػػة الشػػعبية ضػػد اوحػػتمؿ اوسػػراليمي، ثػػـ اسػػتؤنفت 

، حيث بدأت المقاكمة الشعبية لجػدار الفصػؿ العنصػرم 2002المقاكمة الشعبية، ففي العاـ 
شماؿ الضفة اليربيػة، كمػ  أٌف التيطيػة ا  مميػة ليػا كانػت شػبو معدكمػة لكثػرة في مناطؽ 

ادحداث في تمؾ الفترة مف اجتياحات كغيرىا؛ إو أنيا تمٌيزت بم ادة نمػط المقاكمػة الشػعبية 
التي ميػزت اونتفاضػة ادكلػى مػف كسػط المقاكمػة العسػكرية فػي اوجتياحػات، كاا ػادة ترتيػب 

ك ػػادت المقاكمػػة الشػػعبية مػػف خػػمؿ المسػػيرات الشػػعبية ادسػػبك ية التػػي الفعاليػػات الشػػعبية 
يقػػـك فييػػا الشػػػعب الفمسػػطيني كخاصػػػة فػػي بمقػػػيف كامتػػدت لبػػػا ي مػػدف الضػػػفة اليربيػػة،  ثػػػـ 

بمناسبة  2018انطمقت مسيرات العكدة الشعبية الكبرل في  طاع غزة في الثمثيف مف آذار 
خ في مدف الداخؿ الفمسطيني كمدف الضفة كالقطاع ذكرل ادرض التي تنطمؽ في ىذا التاري

، كو تػػزاؿ المقاكمػػة الشػػعبية ممتػػدة كمػػف أىػػـ كسػػالؿ المقاكمػػة لمحفػػاظ  مػػى  ضػػية المجلػػيف 
 الفمسطينييف كحؽ العكدة.

 كسيتـ يتـ تقسيـ البحث إلى  ثمثة محاكر:
 المجليف الفمسطينييف.   ضيةنبذة  ف المحكر األكؿ: 
 .2021/ 8حتى نياية شير 1987نبذة  ف المقاكمة الشعبية منذ  اـ  المحكر الثاني:
دكر المقاكمة الشعبية في الحفاظ  مى  ضية المجليف الفمسطينييف كحؽ  المحكر الثالث:

 .العكدة
 حؽ العكدة( -المقاكمة الشعبية -المجليف الفمسطينييف  ضية) الكممات المفتاحية:
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Abstract 
Popular events are one of the most important aspects of the initial 

and second intifada. The Palestinian people are followed by the 

Palestinian people against the Israeli occupation. She was almost 

no existed for the abundance of events in that period of permits 

and others; However, they are characterized by re-pattern of 

popular resistance that characterized the first intifada from the 

middle of the military resistance, and the rearrangement of 

popular events have returned to the popular resistance through 

weekly popular marches, especially in balch and extended to the 

rest of the West Bank cities, and then launched major popular 

return marches In the Gaza Strip on March 30, 2018 on the 

anniversary of the land, which is launched in this history in the 

Palestinians, the cities of the West Bank and the sector, and the 

popular resistance is still extended and the most important means 

of resistance to maintain the issue of Palestinian refugees and the 

right to return. 
The search will be divided into three axes: 

The first axis: About the Palestinian refugee curriculum. 

The second axis: About Popular Resistance since 1987 until the 

end of 8/2021. 

Third axis: The role of popular resistance in maintaining the issue 

of Palestinian refugees and the right to return. 

Keywords: (Palestinian refugees - Popular resistance - right 

return) 

 المقدمة:  

فػػي فمسػػطيف   1948 ضػػية المجلػػيف الفمسػػطينييف مػػف أىػػـ القضػػايا التػػي نتجػػت  ػػف حػػرب 
بػػيف العػػرب كالصػػػياينة، حيػػث تعتبػػر ىػػػذه الحػػرب بدايػػػة المشػػكمة المسػػماة فيمػػػا بعػػد "مشػػػكمة 
المجلػػيف الفمسػػطينييف" حيػػث تػػـ إخػػراج الشػػعب الفمسػػطيني مػػف كطنػػو فمسػػطيف بػػالقكة كالقتػػؿ 

مػػت إزالػػة شػػعب بأكممػػو مػػف أرضػػو كنقػػض حقك ػػو التاريخيػػة الثابتػػة كتػػـ ا ػػتمع كا رىػػاب، كت
 ريػػػة كبمػػػدة إلػػػى مػػػا  530% مػػػف السػػػكاف الفمسػػػطينييف كتػػػدمير 80ألػػػؼ أم  800كتيجيػػػر 

يسمى حاليان بالضفة اليربية ك طاع غػزة، أك إلػى دكؿ الجػكار كخاصػة ادردف كسػكريا كلبنػاف 
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صػػػاحب ادرض ادصػػػمي،  حػػػؿ الشػػػعب الفمسػػػطينيبا ضػػػافة إلػػػى العػػػراؽ كمصػػػر. ليحػػػؿ م
الييكد الػذيف  ػدمكا مػف زكايػا ادرض ليػٌد كا أف فمسػطيف ىػي كطػنيـ كلػف يتنػازلكا  نيػا. ك ػد 
شػكمت ادمػػـ المتحػػدة ككالػػة ادمػػـ المتحػػدة  غاثػػة كتشػػييؿ المجلػػيف الفمسػػطينييف فػػي الشػػرؽ 

كالقطػػػاع  مػػػاكف لجػػػكليـ فػػػي الضػػػفةأمسػػػا دة المجلػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي اددنػػػى "ادكنػػػركا" ل
ممقاكمػػػػػة الشػػػػػعبية دكرا فػػػػػي الحفػػػػػاظ  مػػػػػى  ضػػػػػية المجلػػػػػيف كلكمنػػػػػاطؽ الشػػػػػتات المختمفػػػػػة 

الفمسػػػػطينييف كحػػػػؽ العػػػػكدة كمػػػػف أىػػػػـ كسػػػػالؿ المقاكمػػػػة الشػػػػعبية المسػػػػيرات التػػػػي يقػػػػـك بيػػػػا 
 .لفمسطينيكف في الضفة العربية ك مى حدكد  طاع غزةا

  :مشكمة الدراسة
مة المجليف الفمسطينييف إحػدل المشػاكؿ اليامػة فػي القضػية الفمسػطينية، كالتػي تعتبر مشك   
مة الدراسػػة فػػي السػػؤاؿ الرليسػػي حميػػا و يمكػػف حػػؿ القضػػية الفمسػػطينية،  كتكمػػف مشػػك فبػػدك 
 تي:ا،
 لمقاكمػػة الشػػعبية فػػي الحفػػاظ  مػػى  ضػػية المجلػػيف الفمسػػطينييف كحػػؽ العػػكدةامػػا ىػػك دكر  

 يسي ادسلمة الفر ية التالية:كيتفرع مف السؤاؿ الرل
 ؟ ية المجليف الفمسطينييفض  كيؼ نشأت -1
 ىي المقاكمة الشعبية ككيؼ نشأت.ما  -2
 ؟8/2021حتى نياية شير 1987منذ  اـ المقاكمة الشعبية كيؼ تطكرت  -3
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 أىداؼ الدراسة:
 .المجليف الفمسطينييف  ضية مى  تسميط الضكء -1
 ا في فمسطيف.المقاكمة الشعبية نشأتيالتعرؼ  مى  -2
 .2021/ 8حتى نياية شير 1987تطكر المقاكمة الشعبية  منذ  اـ رصد  -3
لمقاكمػػة الشػػعبية فػػي الحفػػاظ  مػػى  ضػػية المجلػػيف الفمسػػطينييف كحػػؽ اتكضػػيج دكر   -4

 . العكدة
 أىمية الدراسة:

تزكيػػد السياسػػييف كالبػػاحثيف بالمعمكمػػات المزمػػة  ػػف أىػػـ ادخطػػار التػػي تحػػدؽ بقضػػية  -1
 لفمسطينييف.المجليف ا

لمقاكمػػة الشػػعبية فػػي الحفػػاظ  مػػى  ضػػية المجلػػيف بنػاء اسػػتراتيجية فمسػػطينية وسػػتخداـ ا -2
 . الفمسطينييف كحؽ العكدة

 حدكد الدراسة:
 المكاني: الحد

 الفمسطيني. المجكء كأماكف فمسطيف في المكاني طارىاإ في الدراسة تدكر   
 الزماني: الحد
 ا  ػمف كبعػدىا المجلػيف  ضػية بػدء منػذ ادمريكػي المك ػؼ ف ػ ا  مف منذ الدراسة تمتد
 ىذا. يكمنا حتى القرف صفقة  ف

 منيج الدراسة :
لمقاكمػػة المػػنيا التػػاريخي مػػف خػػمؿ رصػػد دكر ااسػػتخدمت الدراسػػة  المػػنيج التػػاريخي:

-ـ1987الشعبية في الحفاظ  مى  ضية المجليف الفمسطينييف كحػؽ العػكدة منػذ العػاـ 
 .ـ31/8/2021
 

  



 ISSN (2706-5502) 2022العدد الثامف فبراير  مجمة التاريخية الفمسطينية

6 
 

 ية الالجئيف الفمسطينييفقضالمحكر األكؿ: نبذة عف 
إف  ضية المجليف تعتبر لب كجكىر القضية الفمسطينية با تبارىا  ضػية سياسػية، تػؤرؽ 
كػػؿ فمسػػطيني، كيػػتـ تػػكارث تػػدا ياتيا  بػػر ادجيػػاؿ، نظػػران لمػػا خمفتػػو مػػف معانػػاة كتشػػرد 

،ف، حيث أف البيلة التي يعيش فييا كبؤس كحرماف كفقر وزاؿ المجلكف يعيشكنو حتى ا
المجلػػكف، كمػػا يتعرضػػكف لػػو مػػف ضػػيكط، أحػػدثت لػػدييـ آثػػاران نفسػػية كصػػدمات  نيػػدة 
استقرت في  قميـ الجمعي، كأفقدتيـ الشعكر بادمف كاوستقرار، خاصة في ظؿ استمرار 

تيـ الدكؿ المسؤكلة  ػف تيجيػرىـ كنكبػتيـ فػي إذوليػـ كتجػكيعيـ فػي محاكلػة لطمػس ىػكي
  (1).كدفعيـ لميجرة بعيدان  ف كطنيـ كنسياف حقك يـ

كرغػػـ مػػركر ملػػة  ػػاـ  مػػى صػػدكر "ك ػػد بمفػػكر"، إو أف تبعاتػػو مػػا زالػػت تمقػػي بظمليػػا 
كتعتبػػػػػػر فلػػػػػػة "المجلػػػػػػيف"  ."الكارثيػػػػػػة"  مػػػػػػى الفمسػػػػػػطينييف، كتضػػػػػػرب مفاصػػػػػػؿ حيػػػػػػاتيـ

ة إسػػراليؿ، أكبػػر  قػػب إ ػػمف دكلػػ 1948الفمسػػطينييف الػػذيف ىيجػػركا مػػف أراضػػييـ  ػػاـ 
ك"ك د بمفكر"، ىك اوسـ الشػال  المطمػؽ  مػى  .ضحايا ذلؾ الك د، كأكثر الفلات تضررا

تشػػريف الثػػاني  2الرسػػالة التػػي بعثيػػا كزيػػر الخارجيػػة البريطػػاني آرثػػر جػػيمس بمفػػكر فػػي 
ليكنيػؿ ككلتػر دم ركتشػيمد، يشػير فييػا إلػى أف حككمتػػو  (، إلػى المػكرد )الييػكدم1917

كرغػـ مطالبػة الفمسػطينييف  .ة جيدىا  نشػاء كطػف  ػكمي لمييػكد فػي فمسػطيفستبذؿ غاي
دانػػػػة  لبريطانيػػػػا باو تػػػػذار  ػػػػف إصػػػػدار ك ػػػػد بمفػػػػكر، كاو تػػػػراؼ بالدكلػػػػة الفمسػػػػطينية، كاا

  (2).اوحتمؿ ا سراليمي، إو أنيا رفضت ذلؾ
 ابياالمجليف الفمسطينييف كأسب  ضيةكمف خمؿ ىذه المحكر سيتـ دراسة نبذة  ف 

 أسباب المجكء الفمسطيني -أكال:
ىاجانػاه بقيػادة - بؿ إ ػمف  يػاـ دكلػة إسػراليؿ  امػت العصػابات الصػييكنية مثػؿ )شػتيرف

لييػػى بقيػػادة إسػػحؽ شػػامير( بػػالتركي  كالقتػػؿ  -أرجػػكف بقيػػادة منػػاحـ بػػيجف -بػػف جكريػػكف
ا بعػد  يػاـ كالحرؽ كاوغتصاب كتدمير القرل كالمزرك ات ك تؿ الحيكانػات كتػـ ذلػؾ أيضػ

                                                           

 ./http://fatehmedia.eu/archives،2018أبك حميد،   ).1(
 .5، ص2017،” حشد” لييلة الدكلية لد ـ حقكؽ الشعب الفمسطيني ا (2).  

http://fatehmedia.eu/archives/


 ISSN (2706-5502) 2022العدد الثامف فبراير  مجمة التاريخية الفمسطينية

7 
 

 مػػػى يػػػد القػػػكات ا سػػػراليمية، ممػػػا د ػػػي  شػػػرات ا،وؼ مػػػف  15/5/1948الدكلػػػة فػػػي 
 (1).الفمسطينييف إلى ميادرة أراضييـ كترؾ ديارىـ كالفرار مف كجو ىذا العدك المتكحش

، نتا  ف اليجمة ادكلى لمعصابات الصييكنية، كالتي اتبعت 5/1948 -3/1948مف 
ك سكة، خمؿ الفترة الثانية، حيث كاف  ػد سػبقيا مذبحػة ديػر  بيجمات أخرل، اشد شراسة

ياسيف، كتبعيا احتمؿ أجزاء مف القدس كطبريا، كحيفا، كيافا، كبيساف كصفد، ك ياـ ىذه 
ألػؼ  300العصابات بمجمك ة إضافية مف المذابج، كبم   دد الذيف تـ تيجيرىـ حكالي 

 (2).فمسطيني
ؿ اوسػػػػتيطاني المتمثػػػػؿ فػػػػي اسػػػػتمرار اوحػػػػتمؿ لكػػػػف المشػػػػكمة تكمػػػػف ىنػػػػا فػػػػي اوحػػػػتم

كبعػػػض المنػػػاطؽ فػػػي    كمرتفعػػػات الجػػػكوف السػػػكرية،   ا سػػػراليمي لاراضػػػي الفمسػػػطينية، 
  إلػػػى  ػػػاـ   1948   كالػػػذم تسػػػبب فػػػي مكجػػػات لجػػػكء  ديػػػدة مػػػف  ػػػاـ   الجنػػػكب المبنػػػاني،

ؼ  ػف اوحػػتمؿ كمػػف المعػرك   . فضػم  ػف اجتيػػاح كػؿ مػف لبنػػاف كغػزة المتكػرر   ،1967 
كالتعنت إزاء رفض حؽ     كالتيجير القسرم،   كا بعاد،   اوستيطاني أنو  الـ  مى ا حمؿ،

 بؿ أف تمنحيـ ادمـ المتحػدة شػر ية ىػذا    العكدة لمفمسطينييف، الذم ىك حقيـ التاريخي،
حػػػػؽ العػػػػكدة  الػػػػذم يؤكػػػػد   ،1948   لعػػػػاـ    194   ر ػػػػـ    متمػػػػثم فػػػػي  رارىػػػػا الشػػػػيير   الحػػػػؽ،

طبقػػػػا    كالتعػػػػكيض، فضػػػػم  ػػػػف إصػػػػرار إسػػػػراليؿ كتعنتيػػػػا فػػػػي كػػػػؿ مفاكضػػػػات التسػػػػكية،
بتفرييػػو مػػف مضػػمكنو بخمػػؽ   " حػػؽ العػػكدة "  ، كفػػي اولتفػػاؼ حػػكؿ1994   وتفا ػػات اكسػػمك

ك ػػػال  اسػػػتيطانية  مػػػى أرض الدكلػػػة الفمسػػػطينية المسػػػتقبمية، كرفػػػض فكػػػرة العػػػكدة إلييػػػا 
ب حسػػػػػابات التػػػػػكازف الػػػػػديمكغرافي دكرىػػػػػا لمصػػػػػمحة الفمسػػػػػطينييف حتػػػػػي و تمعػػػػػ   أساسػػػػػا،
(3).مستقبم

 
 
                                                                         

ا شكالية ادكلي المترتبة  مى ىذا اوحتمؿ اوستيطاني أنيا خمفػت أزمػة وجلػيف ممتػدة 
كربمػػا ضػػعفت    د كلػػدكا ك اشػػكا فػػي بػػمد الشػػتات،فينػػاؾ فمسػػطينيكف  ػػ  .  بػػر  ػػدة أجيػػاؿ

  كربما يػلس ا،خػركف فػي العػكدة، كتراجعت مسألة اليكية لدييـ،    ركابطيـ بالكطف ادـ،

                                                           

 .53، ص2010كريـ، .  (1)
 .3، ص2006ركؽ،  ق.  (2)
 .42-41، ص0102. مبيض،  (3)
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كاليريػب أف ىنػاؾ الػبعض مػنيـ مػف يطمػج حتػي   . كفضمكا اوستمرار في الدكؿ المضيفة 
لكػف تظػؿ المعانػاة مسػتمرة   . نسػيةا سراليمية الج   في العكدة لاراضي الفمسطينية ادصؿ،
                                      (1). كيبقي حمـ العكدة بعيد المناؿ دسباب كثيرة   لممييف الفمسطينييف في دكؿ الشتات،

 ثانيان: تعريؼ الالجئ الفمسطيني 
ة المنعقػػدة ـ لمجلػيف، التػػي أ رتيػا الجمعيػػة العامػة لامػػـ المتحػد1951 رفػت اتفا يػة  ػػاـ 

( بأنػو: كػؿ 2( فقػرة )1ـ المجػ  فػي المػادة ر ػـ )1951حزيػراف/ يكنيػك 28في جنيؼ في 
كبسػبب خػكؼ  1951مف كجد نتيجة دحػداث ك عػت  بػؿ ادكؿ مػف كػانكف الثػاني/ ينػاير 

لو ما يبرره مف التعػرض لمضػطياد، بسػبب  ر ػو أك دينػو أك جنسػيتو أك انتمالػو إلػى فلػة 
سبب آرالو السياسية، خارج البمد التػي يحمػؿ جنسػيتيا، كو يسػتطي  أك اجتما ية معينة، ب

و يرغب في حماية ذلؾ البمد بسبب ىذا الخكؼ، أك كػؿ مػف و جنسػية لػو كىػك خػارج بمػد 
إ امتػػو السػػابقة، كو يسػػتطي  أك و يرغػػب بسػػبب ذلػػؾ الخػػكؼ فػػي العػػكدة إلػػى ذلػػؾ البمػػد. 

حدد فػي التعريػؼ، فقػد تػـ إتبا ػو ببركتككػكؿ  ػاـ كبعد ظيكر حاوت لجكء بعد التاريخ الم
 (2)ـ.1951طابؽ معو بينما يسقط تاريخ الذم يت 1967

أمػػا المجلػػكف الفمسػػطينيكف ىػػـ أكللػػؾ الفمسػػطينيكف )كمػػف تحػػدر مػػنيـ( الػػذيف طػػردكا مػػف 
) ػرار التقسػيـ( ككػانكف الثػاني/ ينػاير  11/1947مساكنيـ أك أجبركا  مػى ميادرتيػا، بػيف 

تفػػاؽ اليدنػػة فػػي ركدس( مػػف ادراضػػي التػػي تسػػيطر إسػػراليؿ  مييػػا فػػي التػػاريخ )ا 1949
ادخير أ ػمه. كيتطػابؽ ىػذا مػ  التعريػؼ ا سػراليمي لميػالبيف، أم فلػة الفمسػطينييف الػذيف 

 (3).جردكا مف أبسط حقك يـ ا نسانية كالمدنية

  ثالثان: حؽ العكدة
أك فػػي أم  1948 م سػػبب  ػػاـىػػك حػػؽ الفمسػػطيني الػػذم طػػرد أك خػػرج مػػف مكطنػػو د

ك ػػت بعػػد ذلػػؾ، فػػي العػػكدة إلػػى الػػديار أك ادرض أك البيػػت الػػذم كػػاف يعػػيش فيػػو حيػػاة 
، كىػذا الحػؽ ينطبػؽ  مػى كػؿ فمسػطيني سػكاء كػاف رجػمن أك امػرأة، 1948ا تيادية  بػؿ 

                                                           

 .http://www.siyassa.org.eg، 11/1/2017الدسك ي، .  )1(
 .5،  ص2011.  دكاف،  (2)
 .15، ص1997. زريؽ،  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
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أم منيمػػا ميمػػا بمػػ   ػػددىا كأمػػاكف تكاجػػدىا كمكػػاف كودتيػػا  كينطبػػؽ كػػذلؾ  مػػى ذريػػة
 كظركفيا السياسية كاوجتما ية كاو تصادية.

ينطبؽ حؽ العكدة  مى كػؿ مػكاطف فمسػطيني طبيعػي سػكاء ممػؾ أرضػان أـ لػـ يممػؾ دف 
طػػػرد المجػػػ  أك ميادرتػػػو مكطنػػػو حرمتػػػو مػػػف جنسػػػيتو الفمسػػػطينية كحقػػػو فػػػي المكاطنػػػة، 

في العكدة مرتبط أيضان بحقو في اليكية التػي فقػدىا كانتمالػو إلػى الػكطف كلذلؾ فمف حقو 
 .الذم حـر منو

حػػؽ العػػكدة أيضػػان تػػاب  مػػف حرمػػة الممكيػػة الخاصػػة التػػي و تػػزكؿ بػػاوحتمؿ أك بتيييػػر 
السػػيادة  مػػى الػػبمد. كىػػك حػػؽ و يسػػقط بالتقػػادـ، أم بمػػركر الػػزمف، ميمػػا طالػػت المػػدة 

نيكف مػف العػكدة إلػى ديػارىـ، كىػك حػؽ غيػر القابػؿ لمتصػرؼ ىػك التي حـر فييا الفمسطي
مػػف الحقػػػكؽ الثابتػػػة الراسػػػخة، مثػػػؿ بػػػا ي حقػػػكؽ ا نسػػػاف و تنقضػػػي بمػػػركر الػػػزمف، كو 
تخضػػ  لممفاكضػػة أك التنػػازؿ، كو تسػػقط أك تعػػدؿ أك يتيٌيػػر مفيكميػػا فػػي أم معاىػػدة أك 

مثؿ الفمسػطينييف أك تػد ى اتفاؽ سياسي مف أم نكع، حتى لك ك عت  مى ذلؾ جيات ت
أنيػػا تمػػثميـ. دنػػو حػػؽ شخصػػي، و يسػػقط أبػػدان، إو إذا ك ػػ  كػػؿ شػػخص بنفسػػو كبمػػؿء 

 (1).أرادتو  مى إسقاط ىذا الحؽ  ف نفسو فقط

 مـ المتحدة بخصكص قضية الالجئيفالقرارات الصادرة عف األ
ض % مػػػف أر 56كالػػػذم يعطػػػي الييػػػكد  1947 ػػػاـ  181أصػػػدرت  ػػػرار التقسػػػيـ ر ػػػـ 

% لمفمسطينييف كلكنو في نفػس الك ػت يطالػب بكحػدة فمسػطيف او تصػادية 43فمسطيف ك
كبكضػػػ  منطقػػػة القػػػدس تحػػػت إشػػػراؼ دكلػػػي لمػػػدة  شػػػر سػػػنكات يقػػػرر بعػػػدىا سػػػكانيا 
ف ىػػذا القػػرار  ػػد صػػدر ضػػد رغبػػة المػػكاطنيف ادصػػمييف لفمسػػطيف، كمػػا أنػػو  مصػػيرىا، كاا

شػػرة أضػػعاؼ مػػا كػػانكا يممكػػكف حيػػث كػػاف كػػاف  ػػراران مجحفػػان كذلػػؾ دنػػو أ طػػى الييػػكد  
مميػػكف دكنػػـ. كلقػػد سػػا د ضػػعؼ العػػرب  26.5مميػػكف دكنػػـ مػػف أصػػؿ  1.5ليػػـ حػػكالي 

ك دـ إجمػا يـ  مػى أىػدافيـ فػي تحقيػؽ العػدك الصػييكني لمخططاتػو، كمػا أف العكامػؿ 

                                                           

 .https://ar.wikipedia.org/wiki. كيكيبيديا،  (1)
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الداخمية الفمسطينية كما شيده المجتم  الفمسػطيني مػف انقسػاـ كػؿ ذلػؾ كػاف لػو دكر فػي 
 (1).قكية شككة الييكدت

بداية المشكمة المسماة فيما بعد "مشكمة المجليف الفمسطينييف"  1948كتعتبر حرب  اـ 
حيػػث تػػـ إخػػراج الشػػعب الفمسػػطيني مػػف كطنػػو فمسػػطيف بػػالقكة كالقتػػؿ كا رىػػاب، كتمػػت 

 800إزالة شعب بأكممو مػف أرضػو كنقػض حقك ػو التاريخيػة الثابتػة كتػـ ا ػتمع كتيجيػر 
 ريػػة كبمػػدة، ليحػػؿ محػػؿ الشػػعب  530% مػػف السػػكاف الفمسػػطينييف كتػػدمير 80 ألػػؼ أم

الفمسػػطيني، صػػاحب ادرض ادصػػمي، الييػػكد الػػذيف  ػػدمكا مػػف زكايػػا ادرض ليػػٌد كا أف 
 (2).فمسطيف ىي كطنيـ كلف يتنازلكا  نيا

 القرارات الميمة التي صدرت  ػف ادمػـ المتحػدة فيمػا يتعمػؽ بتأكيػد حػؽ العػكدة لمجلػيف
، كالػػذم يػػنص  مػػى كجػػكب 1948الصػػادر سػػنة  194الفمسػػطينييف، كأىميػػا القػػرار ر ػػـ 

السماح بػالعكدة فػي أ ػرب ك ػت ممكػف لمجلػيف الػراغبيف فػي العػكدة إلػى ديػارىـ كالعػيش 
 1949بسػػمـ مػػ  جيػػرانيـ، با ضػػافة إلػػى  ػػرار إنشػػاء ككالػػة اليػػكث الصػػادر فػػي العػػاـ 

 194كنػػركا باو تمػػاد الكامػػؿ  مػػى القػػرار ر ػػـ ، حيػػث جػػاء تأسػػيس اد302كيحمػػؿ ر ػػـ 
 (3).المذككر

كمػػػف ىنػػػا نػػػرل أف إلػػػى ا تصػػػار المطالبػػػة بمسػػػيرات العػػػكدة فػػػي  طػػػاع غػػػزة  مػػػى رفػػػ  
الخصار او تصػادم المفػركض  مػى القطػاع، طمػا أف معركػة الخػاف ادحمػر بمػا تمثمػو 

كمػة الشػعبية السػممية مف مخاطر جمة الذم تتبناه القيادة الفمسطينية كضعت خيػار المقا
 مػػى المحػػؾ، مػػف خػػمؿ إظيػػار  ػػدرتيا  مػػى الحشػػد الكبيػػر كالمتكاصػػؿ بمشػػاركة جميػػ  

 .أطياؼ الشعب، فالمعركة الحالية في الخاف  د تطكؿ
  

                                                           

 /.http://info.wafa.ps. كفا،  (1)
 .12. الفرا، ص (2)
 نػػة المعنيػػة بممارسػػة الشػػعب الفمسػػطيني لحقك ػػػو غيػػر القابمػػة لمتصػػرؼ، ادمػػـ المتحػػدة، الجمعيػػة العامػػػة،. تقريػػر المج (3)

 .4-1، ص(A/56/35)، 35الكثالؽ الرسمية، الدكرة السادسة كالخمسكف، ر ـ الممحؽ 
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حتػػػػى نيايػػػػة  1987المحػػػػكر الثػػػػاني: نبػػػػذة عػػػػف المقاكمػػػػة الشػػػػعبية منػػػػذ عػػػػاـ 
 8/2021شير

اف العمػػؿ الفػػدالي كالكفػػاح المسػػمج  فكػػ 1987كحتػػى انتفاضػػة  ػػاـ  1968 ػػاـ أمػػا بعػػد 
كانػت اونتفاضػة الشػعبية الفمسػطينية بكػؿ  1993-1988ىك السمة ادبرز، كبيف  ػاـ 

مككناتيا مػف أسػاليب المقاكمػة المدنيػة ىػي الشػكؿ الػرليس لممكاجيػة. فمقاكمػة اوحػتمؿ 
شػرال  الدكليػة بكافة أشكاليا؛ المسمحة كالسممية، حػؽ مشػركع كفمتػو القػرارات كالقػكانيف كال

لكؿ شعب ك ت تحت نير اوحتمؿ. ك د مارست الشعكب ذلؾ الحؽ كحررت نفسيا مف 
يا كثركاتيػػػػػا دكف أم تػػػػػدخؿ فػػػػػي شػػػػػؤكنو، يمتمػػػػػؾ اوحػػػػػتمؿ كاسػػػػػتقمت بقرارىػػػػػا كمقػػػػػدرات

، إف جػاز التعبيػر، أبػرز تمػؾ ادكراؽ ”سػممينا“الفمسطينيكف أكرا نا  دة لمكاجيػة اوحػتمؿ 
بنػػػاء فػػػي المسػػػتكطنات ا سػػراليمية بالضػػػفة اليربيػػػة كالقػػػدس المحتمتػػػٍيف مقاطعػػة أ مػػػاؿ ال

ف حػػدث ذلػػؾ ”ا ضػػراب“، فػػي إحػػدل مظػػاىر 48كالػػداخؿ الفمسػػطيني المحتػػؿ  ػػاـ  . كاا
سػػػيكاجو اوحػػػتمؿ أزمػػػات  ديػػػدة؛ أكليػػػا تك ػػػؼ البنػػػاء اوسػػػتيطاني لعػػػدـ تػػػكفر اديػػػادم 

ف كو تجػػػد حػػػمن لتمػػػؾ المشػػػكمة العاممػػػة مػػػا يعنػػػي سػػػقكط أم حككمػػػة و تػػػد ـ اوسػػػتيطا
 (1).خاصة أف كياف اوحتمؿ  الـ  مى البناء اوستيطاني في ادراضي الفمسطينية كافة

كمف صكر المقاكمة الشعبية مسيرات العكدة التي جاءت ضٌد اوحػتمؿ الصػييكني، فػي 
 آذار/ مػارس مناسػبة سػنكية لػذكرل 30فقػد شػكؿ تػاريخ ” يػكـ ادرض”ذكرل ما يعرؼ بػ

، ضػػػٌد  يػػػاـ اوحػػػتمؿ الصػػػييكني 1976اليٌبػػػة الشػػػعبية التػػػي  امػػػت فػػػي فمسػػػطيف سػػػنة 
بمصػػػادرة آوؼ الػػػدكنمات مػػػف  ػػػرل فمسػػػطينية فػػػي الجميػػػؿ فػػػي سػػػياؽ مخطػػػط تيكيػػػدم. 

لتشػػكؿ  1987كاسػػتمراران لمنضػػاؿ الفمسػػطيني، أتػػت اونتفاضػػة الفمسػػطينية المباركػػة سػػنة 
اكمػػة الشػػعبية  مػػى نطػػاؽ كاسػػ  مػػف مظػػاىرات بدايػػة لمكجػػة ثكريػػة جديػػدة مسػػتخدمة المق

ضرابات كاحتكاكات ميدانية م  اوحتمؿ، حيث استخدمت الحجارة بشكؿ كبير، حتى  كاا
باتػػت تعػػرؼ بانتفاضػػة الحجػػارة. كمثػػؿ بػػا ي اونتفاضػػات التػػي سػػبقتيا كػػاف الػػدفاع  ػػف 

، حيػػث ىػػٌب 2005–2000أرض فمسػػطيف ىػػي الشػػعمة التػػي أطمقػػت انتفاضػػة اد صػػى 

                                                           

(1)  ،  .http://ishraqat.info، 24/6/2019. مظمـك
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شػػػعب الفمسػػػطيني دفا ػػػان  ػػػف المسػػػجد اد صػػػى الػػػذم انيتيػػػؾ مػػػف  بػػػؿ أريػػػؿ شػػػاركف، ال
 (1).ككانت الفعاليات الشعبية مف أبرز مظاىرىا في السنتيف ادكلييف

 كمف خمؿ ىذا المحكر سيتـ دراسة نبذة تاريخية  ف المسيرات السممية الفمسطينية
 :1993حتى 1967المقاكمة الشعبية الفمسطينية منذ  أكالن:

أىػػـ مػػا ميػػز المقاكمػػة الفمسػػطينية فػػي ىػػذه الفتػػرة تنػػكع كتعػػدد أشػػكاليا ففػػي مػػكازاة الكفػػاح 
، نمػػت حركػػة مقاكمػػة سػػممية بػػدأت فػػي الضػػفة ٨٦٩١المسػػمج بعػػد معركػػة الكرامػػة  ػػاـ 

اليربية ثـ  طاع غزة سر اف ما تحكلت إلى حركة جماىيرية سػممية  كيػة فػي اونتفاضػة 
 (2). طاع غزة بعد دىس سبعة فمسطينييف في جباليا ادكلى التي انطمقت مف

كفي ىذه اونتفاضة تفنف الفمسطيني في استخداـ كسالؿ كأدكات المقاكمػة الشػعبية ككػاف 
 مػػػػػػى رأسػػػػػػيا المسػػػػػػيرات كالرمػػػػػػكز اوحتجاجيػػػػػػة كالمظػػػػػػاىرات الشػػػػػػعبية كاو تصػػػػػػامات 

، كفػػي المنػػاطؽ  الجماىيريػػة الحاشػػدة ، كتكثيػػؼ إ امػػة الصػػمكات فػػي المسػػاجد كالكنػػالس
الميػػددة بالمصػػادرة كاو ػػتمع ، لمػػا ليػػذه الكسػػالؿ مػػف فا ميػػة ىالمػػة  مػػى صػػعيد زيػػادة 
منسػػكب الكطنيػػة الداخميػػة ككسػػب الػػرأم العػػاـ الػػدكلي. كمػػا  مػػدت  يػػادة اونتفاضػػة إلػػى 
إحياء المناسبات الكطنية كالدينية خاصة يػكـ ادرض كالنكبػة كالنكسػة كك ػد بمفػكر كيػـك 

كادسػير كانطم ػػة الثػكرة الفمسػػطينية ، كذكػرل إحػراؽ المسػػجد اد صػى ، كغيرىػػا  الشػييد
مػػػػف المناسػػػػبات اليامػػػػة حيػػػػث  بػػػػر الفمسػػػػطينيكف مػػػػف خمليػػػػا  ػػػػف رفضػػػػيـ لمحػػػػتمؿ 

 (3).كسياساتو القمعية

كىنا كجدت  يادة منظمػة التحريػر الفرصػة سػانحة وسػتثمار ىػذه الثػكرة السػممية لمضػيط 
كالتي اسػفرت  ػف تك يػ  اتفػاؽ  يجاد حؿ سممي لمقضية الفمسطينية  مى الدكؿ الكبرل 

أكسمك ك ياـ السمطة الكطنية الفمسطينية ك كدة معظـ  يادات منظمة التحرير الفمسطينية  
حيػث  امػت بعقػد مباحثػات سػرية فػي أكسػمك مػ  إسػراليؿ إلى  طاع غزة كالضفة اليربية 

فػػػي أمريكػػػا، أمػػػا الحركػػػات  1993مبر سػػػبت 19أدت ذلػػػؾ إلػػػى تك يػػػ  اتفػػػاؽ أكسػػػمك فػػػي 

                                                           

 .30، ص2018. أبك كريـ،  (1)
 .64، ص2013. مكسى،  (2)
 .10، ص2017. يكسؼ،  (3)
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ػػا  مػػى منجػػزات  ا سػػممية التػػي كانػػت فا مػػة فػػي اونتفاضػػة فقػػد ا تبػػرت ذلػػؾ انقضاضن
اونتفاضػػة، كتبنػػت المقاكمػػة المسػػمحة، كتكسػػعت فييػػا فػػي نيايػػة اونتفاضػػة ادكلػػى  مػػى 

لقضػية ا تبار أف اسراليمي دكلة و يجدم معيا إو القكة، كأف اليرب غير جاد في حػؿ ا
  (1).الفمسطينية

 مى أكس  مشاركة شعبية فمسطينية كتميزت  1993-1987كما اشتممت انتفاضة  اـ 
بطابعيػػا الػػديمقراطي العميػػؽ؛ حيػػث المبػػادرة الجماىيريػػة كالمشػػاركة الشػػعبية فػػي تحديػػد 
أىػدافيا، كفػي برامجيػا كآليػػات  مميػا، بحيػث تػكفر تنػػاغـ كبيػر بػيف  يادتيػا كجماىيرىػػا، 

مػػػى ذلػػػؾ فػػػي اولتػػػزاـ ببيانػػػات اونتفاضػػػة كبتعميماتيػػػا، كفػػػي التضػػػامف كالتكافػػػؿ ك ػػػد تج
اوجتمػػػػا ي العميػػػػؽ، كا حسػػػػاس الشػػػػامؿ بػػػػادمف كادمػػػػؿ، كمػػػػا فػػػػي الشػػػػعكر باونتمػػػػاء 

 (2).كالحرص  مى المصمحة العامة
كمػػا  امػػت اونتفاضػػة  مػػى  ا ػػدة التنظػػيـ اوجتمػػا ي الفمسػػطيني المسػػتقؿ، حيػػث تفػػتج 

متى يقرر الفمسطينيكف، كليس متػى يقػرر جػيش اوحػتمؿ، كتيمػؽ الطػرؽ متػى  ادسكاؽ
أرادت  يػػادة اونتفاضػػة كجماىيرىػػا، يػػذىب العمػػاؿ لمعمػػؿ كفقػػا لقػػرار اونتفاضػػة، كصػػكو 
إلػى اومتنػػاع  ػػف دفػػ  الضػػرالب كأشػػكاؿ مػف العصػػياف المػػدني الشػػامؿ، كمػػا فػػي تجربػػة 

سياسػية كا تصػادية كاجتما يػة كثقافيػة تسػتند  بيت ساحكر كغيرىا. ككاف ليا  ػدة ركػالز
إلػػى تجػػػاكب كفعاليػػػة كمبػػػادرة الجمػػػاىير الفمسػػطينية، كأسػػػاس لكػػػؿ إنجازاتيػػػا. اف تجربػػػة 

أف و فػرد   اونتفاضة ادكلى تكجت مخاض طكيؿ في مسيرة الكفاح الفمسطيني؛ كتؤكػد
دا لمنضػػػػاؿ كو حػػػػزب كو حركػػػػة ميمػػػػا بمػػػػ  ذكاؤىػػػػا، يمكػػػػف أف يقػػػػرر شػػػػكم معينػػػػا كحيػػػػ

التحررم. فما كتب في الميثاؽ الكطني، كمػا كتػب فػي أنظمػة كأدبيػات الفصػالؿ لػـ يجػد 
طريقػػو إلػػى التطبيػػؽ سػػكل فػػي فتػػرات محػػػددة، كلػػـ تنسػػجـ الممارسػػة مػػ  المعػػاني التػػػي 

  (3). صدت
  

                                                           

 .95-88، ص2012. المبيض،  (1)
 .91-90،  ص2013. العكيصي،  (2)
 .http://palestine.assafir.com، 2011. ىكاش،  (3)
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 :ـ2009 -2008حتى حرب  1993المقاكمة الشعبية الفمسطينية منذ  ثانيان:
المسيرات السممية في حي الكاد كباب الساىرة كباب النفػؽ الجديػد انطمقت اوحتجاجات ك 

كذلػػػؾ بعػػػد فػػػتج اوحػػػتمؿ نقػػػؽ أسػػػفؿ المسػػػجد اد صػػػى فػػػي ظػػػؿ حككمػػػة نتنيػػػاىك فػػػي 
ـ  كالتػػػي تخمميػػػا رشػػػؽ الحجػػػارة مػػػف  بػػػؿ المتظػػػاىريف سػػػمميان  مػػػى جنػػػكد 26/9/1996

تظػػػاىريف فػػػي اوحػػػتمؿ اطػػػمؽ جنػػػكد اوحػػػتمؿ الرصػػػاص المطػػػاطي كالحػػػي  مػػػى الم
المسيرات السممية، كامتدت ىذه المسيرات كالتظاىرات إلػى كػؿ أنحػاء الػكطف فػي الضػفة 

 (1).اليربية ك طاع غزة  ند الحكاجز كالمكا   العسكرية القريبة مف المستكطنات
بتظػػػػاىرات شػػػػعبية  2008تمػػػػكز  27كفػػػػي  طػػػػاع غػػػػزة   ػػػػاـ الشػػػػباف الفمسػػػػطينيكف فػػػػي 

منطقة  ازلة  مى حدكد  طاع غػزة مػ  ادراضػي المحتمػة اسبك ية لمن  فرض إسراليؿ ل
، في حممػة أطمػؽ  مييػا الحممػة الشػعبية لمقاكمػة الحػزاـ ادمنػي حػكؿ  طػاع 1948 اـ 

غزة، حيث  اـ الشباف بالتعاكف مػ  المػزار يف كاتحػاد لجػاف العمػؿ الزرا ػي كمتضػامنيف 
الحػػػػكاـ ادمنػػػػي كزرع  أجانػػػػب بتحػػػػدم  ػػػػرار السػػػػمطات ا سػػػػراليمية بالتكجػػػػو إلػػػػى منطقػػػػة

أراضييـ، حيث نفذكا  شػرات المسػيرات كالتظػاىرات داخػؿ ادراضػي المحظػكر او تػراب 
 (2)منيا مف  بؿ اوحتمؿ ا سراليمي.

 :ـ  حتى تاريخو2009/ 2008المقاكمة الشعبية الفمسطينية منذ حرب  ثالثان:
ينية المحالػة نمكذجػا باتت اوحتجاجات السممية في بعض المناطؽ في ادراضي الفمسػط

يحتذل بو، حيث يتجمير الفمسطينييف كالمتضاميف معيـ مف اوجانب كا سػراليمييف فػي 
 ريتػػػػػي بمعػػػػػيف  كنعمػػػػػيف فػػػػػي راـ ا  لمحتجػػػػػاج بطػػػػػرؽ سػػػػػممية أسػػػػػبك ية  مػػػػػى سياسػػػػػة 
اوستيطاف كمصادرة ادراضي فييما لصالج أ ماؿ البناء فػي جػدار الضػـ العنصػرم أك 

مسػػتكطنات. ككػػذلؾ فػػي الخميػػؿ التػػي لجػػأ فييػػا النشػػطاء ونتيػػاج سػػبيؿ لصػػالخ تكسػػي  ال
اوحتجاج السممي  بػر تشػكيؿ مػا يعػرؼ "تجمػ  الشػباب ضػد اوسػتيطاف" كالػذم يسػعى 

                                                           

 .96، ص2013. العكيصي،  (1)
-1987كذجػان )(: المقاكمػة الم نفيػة لمكاجيػة اوحػتمؿ ا سػراليمي  طػاع غػزة نم2013. مكسى، رالد أسامة مكسى ) (2)

 .145-144(، جامعة ادزىر، غزة، رسالة ماجستير منشكرة ، ص2012
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لتعريػػػػؼ الشػػػػيام فػػػػي بحقػػػػك يـ كتشػػػػجيعيـ  مػػػػى تكثيػػػػؽ اونتياكػػػػات ا سػػػػراليمية كتقػػػػديـ 
 (1)الشكاكم إلى ىيلات حقك ية دكلية.

ة ابتكػر الفمسػطينيكف كسػيمة الػدركع البشػرية لمنػ   صػؼ كىػدـ منػازليـ ما في  طػاع غػز أ
 2012 – 2008/2009أثنػاء الحػركب الثمثػػة التػي شػػنتيا إسػراليؿ  مػػى  طػاع غػػزة  )

(  كتنظيـ النسكة لمسيرات سممية لفؾ حصار الجنكد ا سراليمييف لمفمسػطينييف 2014 –
ليمية أمػا فػػي الضػفة اليربيػػة ففػي يػػـك المحاصػريف كالمحتجػزيف خػػمؿ او تحامػات ا سػػرا

ـ  نظمػػػػت المبػػػػادرة  الحممػػػػة المحميػػػػة كبمشػػػػاركة المركػػػػز العربػػػػي 2012أغسػػػػطس  14
لمتطكير الزرا ي كبتمكيؿ مف المسا دات الشعبية النركيجية كبمشاركة شبكة المنظمات 

 (2).يكمان حممة تطك ية لقطؼ ثمار الزيتكف 15ادىمية  مى مدار 
ذ مسيرات سممية لمساندة ادسرل في السجكف ا سراليمية في نضاليـ مػف با ضافة لتنفي

أجػػؿ الحصػػكؿ  مػػى حقػػك يـ، حيػػث يػػنظـ نشػػطاء المقاكمػػة الشػػعبية مسػػيرات سػػممية فػػي 
/إبريػػؿ مػػف كػػؿ  ػػاـ فػػي اتجػػاه الخػػط الفاصػػؿ مػػ   طػػاع 17يػػـك ادسػػير الفمسػػطيني فػػي 

لصػػػميب ادحمػػػر فػػػي مدينػػػة غػػػزة، كأيضػػػان مسػػػيرات احتجاجيػػػة كا تصػػػامات أمػػػاـ مقػػػر ا
 (3).غزة

مػػايك فػػي ذكػػرل النكبػػة كاحػػتمؿ فمسػػطيف 15با ضػػافة لممسػػيرات التػػي تنطمػػؽ  ػػاـ يػػـك 
يكنيػػػك ذكػػػرل  5مػػػارس مػػف كػػػؿ  ػػػاـ فػػي ذكػػػرل يػػػـك ادرض كفػػي  30كفػػػي  194 ػػاـ 

 (4).النكسة كاحتمؿ با ي فمسطيف
ؿ الفمسطينية في  طػاع غػزة، ك د بدأت فكرة مسيرات العكدة بمبادرة شبابية تبنتيا الفصال

كىػػػي مرتبطػػػة بمحيػػػاء ذكػػػرل سػػػبعينية النكبػػػة، بحيػػػث تتركػػػز بشػػػكؿ تصػػػا دم فػػػي أيػػػاـ 
كصػػكون إلػػى ذكػػرل النكبػػة فػػي  30/3/2018الجمعػػة ابتػػداء مػػف ذكػػرل يػػـك ادرض فػػي 

                                                           

 .9-8، ص2010، أغسطس 117. النشرة ا  ممية لممركز الفمسطيني لحقزؽ اونساف، العدد  (1)
 .142، ص2013. مكسى،  (2)
 .154-151، ص2013. مكسى،  (3)
 .159-155، ص2013. مكسى، مكسى،  (4)
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. ثـ ا تمدت القكل الفمسطينية فكرة تكسيعيا جيرافيػان لتشػمؿ الخػارج. ك ػد 15/5/2018
معات المتتالية منذ انطم تيا.شارؾ ملات ا  ،وؼ في الجي

ك د ظير التبايف في حجـ كنك يػة التفا ػؿ بػيف المنػاطؽ: إذ كانػت المسػيرات فػي  طػاع 
غزة مشرك ان أساسيان كمركزيان لمعديد مف الفصالؿ الفمسطينية، فيما شيدت الضفة اليربية 

كمػػػػا شػػػػيد الػػػػداخؿ مسػػػػيرات محػػػػدكدة اشػػػػتبكت مػػػػ  اوحػػػػتمؿ فػػػػي العديػػػػد مػػػػف النقػػػػاط، 
  (1).الفمسطيني مسيرات أحيت يـك ادرض كتضامنت م  شيداء القطاع

بػػػادر نشػػػطاء فمسػػػطينيكف، لتنظػػػيـ حػػػراؾ شػػػعبي يػػػد ك أبنػػػاء شػػػعبنا إلػػػى المشػػػاركة فػػػي 
مسػػػيرات حاشػػػدة تخػػػرج نحػػػك ادراضػػػي الشػػػر ية لقطػػػاع غػػػزة، كذلػػػؾ فػػػي خطػػػكة  يصػػػاؿ 

  اما  مى النكبة الفمسطينية. 70صكت المج  الفمسطيني إلى العالـ بعد 
كد ػػػت صػػػفحة  مػػػى مكا ػػػ  التكاصػػػؿ اوجتمػػػا ي، تحمػػػؿ اسػػػـ "مسػػػيرة العػػػكدة الكبػػػرل" 
الفمسػػػطينييف ك ػػػكاىـ المختمفػػػة إلػػػى المسػػػاىمة فػػػي مرحمػػػة التحشػػػيد كالتعبلػػػة الجماىيريػػػة؛ 
 نجاح مسيرة العكدة كنصب الخياـ  رب السمؾ الفاصؿ بيف القطاع كادراضػي المحتمػة 

 .1948ـ ا
ك رفت الصفحة المسيرة، بأنيا مسيرة سممية شعبية فمسػطينية سػتنطمؽ مػف غػزة كالضػفة 
اليربية كالقدس كادردف كلبناف كسكريا كمصر باتجػاه القػرل كالبمػدات كالمػدف الفمسػطينية 

 (2).المحتمة
كتعتيػػػر مسػػػيرات العػػػكدة الكبػػػرل التػػػي انطمقػػػت فػػػي  طػػػاع غػػػزة خيػػػار اسػػػتراتيجي ميػػػـ، 

ضية المجليف إلى الكاجية، كأحيت ثقافػة العػكدة فػي نفػكس المجلػيف فػي غػزة، أ ادت  
كتنامت مشا ر الشكؽ كالحنيف في نفكس الناس إلى كطنيـ المسػمكب، كأ ػادت تعريػؼ 
القضػػية الفمسػػطينية بأنيػػا  ضػػية شػػعب مقتمػػ  مػػف أرضػػو، كأ ػػادت  ضػػية فمسػػطيف إلػػى 

ف ىػػػػذه المسػػػػيرات فجػػػػرت الطا ػػػػات المكنكنػػػػة فػػػػي الشػػػػعب  بػػػػؤرة اوىتمػػػػاـ العالميػػػػػة،  كاا
الفمسػػػطيني، ك ػػػززت ثقافػػػة ا يجابيػػػة الكطنيػػػة، كاضػػػطر اوحػػػتمؿ إلػػػى اسػػػتنفار كتالبػػػو 

كساىمت مسيرات العكدة في تراج  الشػعكر  العسكرية  مى طكؿ الحدكد م   طاع غزة،
                                                           

 .www.alzaytouna.net، 16/5/2018تكنة لمدراسات كاوستشارات، . مركز الزي (1)
(2).http://www.jbcnews.net, Jbc  8/2/2018 . 
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يػػػػة بػػػادمف كاوسػػػتقرار فػػػي "إسػػػراليؿ"، كمػػػا أف انتقػػػاؿ ىػػػذه المسػػػيرات إلػػػى الضػػػفة اليرب
كالقػػػػػػدس سػػػػػػكؼ يحػػػػػػرد اوحػػػػػػتمؿ ا سػػػػػػراليمي حيػػػػػػث حساسػػػػػػية مك ػػػػػػ  الضػػػػػػفة اليربيػػػػػػة 
اوسػػتراتيجي بالنسػػػبة لمحػػتمؿ، يعطػػػي حيػػػزا أكبػػر لنجػػػاح المقاكمػػة السػػػممية المتكاممػػػة، 

 (1).كتحقيؽ بعض ادىداؼ المنشكدة، كمجبار اوحتمؿ  مى سحب مستكطنيو

اونتفاضػػػػة ادكلػػػػى ، كالتنظيمػػػػات   ػػػػاـ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني بػػػػأ كل مقاكمػػػػة شػػػػعبية منػػػػذ
الشػػعب يقاتػػؿ اوسػػتيطاف كيقػػاـك ، كيػػدف  كػػؿ يػػـك . كالقيػػادات تقػػـك بالتشػػجي  كالتحفيػػز

 أثمانػا باىظػة مػف دمػاء الشػباب كادطفػاؿ ك شػرات الشػيداء كاوؼ الجرحػى كالمعتقمػيف
 ػػػادة الحركػػػة الصػػػييكنية فقػػػدكا  قػػػكليـ كيصػػػبكف الزيػػػت  مػػػى النػػػار كيكدسػػػكف نصػػػؼ .

مميكف مستكطف في داخؿ تجمعات السكف الفمسطينية كىك ما يتسبب في ادامػة الصػراع 
كفقػػػػداف السػػػػيطرة كدخػػػػكؿ المنطقػػػػة فػػػػي حالػػػػة انتقػػػػاـ دالػػػػـ و يمكػػػػف تفسػػػػيره بعػػػػد  شػػػػر 

  (2).سنكات

كمػػػف ىنػػػا نػػػرل أف إلػػػى ا تصػػػار المطالبػػػة بمسػػػيرات العػػػكدة فػػػي  طػػػاع غػػػزة  مػػػى رفػػػ  
القطػػاع، كضػػعت خيػػار المقاكمػػة الشػػعبية السػػممية الخصػػار او تصػػادم المفػػركض  مػػى 

 مػػى المحػػؾ، مػػف خػػمؿ إظيػػار  ػػدرتيا  مػػى الحشػػد الكبيػػر كالمتكاصػػؿ بمشػػاركة جميػػ  
 .أطياؼ الشعب، فالمعركة الحالية في الخاف  د تطكؿ

دكر المقاكمة الشعبية في الحفاظ عمػى قضػية الالجئػيف الفمسػطينييف المحكر الثالث: 
 كحؽ العكدة

قاكمػػة الشػػعبية المدنيػػة  مػػف خػػمؿ المسػػيرات السػػممية  تسػػتطي  ممارسػػة النضػػاؿ إف الم
 مػػى جميػػ  الجبيػػات المفتكحػػػة كالضػػركرية كبأ ػػؿ الخسػػالر؛ بػػػدءا مػػف العمػػؿ السياسػػػي 

التنمكية. كالمقاكمة -الفكرية، كاو تصادية، كانتياء باوجتما ية-مركرا بالجبية: الثقافية 
سمكب الذم يستطي  شعبنا مف خملو اوستفادة مػف جميػ  الشعبية غير المسمحة ىي اد

                                                           

 .https://www.alhadath.p،  17/5/2019. أبك صيية، الحدث،  (1)
 .https://www.maannews.net، 25/7/2021. ككالة معا،  (2)
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المػػػػكارد كالطا ػػػػات البشػػػػرية فػػػػي الػػػػكطف كفػػػػي المنػػػػافي، يسػػػػتطي  أف يشػػػػترؾ فييػػػػا الكػػػػؿ 
 (1).الفمسطيني، كلذلؾ فيي الشكؿ ادمثؿ لتعبلة كؿ الطا ات الفمسطينية كالمساندة ليا

ياسػػية كاضػػحة كأىػػداؼ كيجػػب أف تسػػتند ىػػذه المقاكمػػة إلػػى ثبػػات مطمػػؽ  مػػى مبػػادئ س
محددة، كأف تستند إلى رؤية استراتيجية كاضحة لممستقبؿ، كالمركنة كالمبادرة مطمكبتاف، 
فػػالتركيز  مػػى شػػكؿ المقاكمػػة الشػػعبية المدنيػػة و يعنػػي أبػػدا التخمػػي  ػػف خيػػارات كبػػدالؿ 
أخػرل؛ لكػػف اوسػتعداد لخيػػارات أخػػرل شػيء كالمجػػكء إلػػى اسػتخداميا فػػي أم ك ػػت كدم 

 (2).ب ىك شيء آخر، ك د ينطكم  مى أضرار و يمكف إصمحياسب

كمػػػف الممكػػػف  أف يكػػػكف لممقاكمػػػة الشػػػعبية تػػػأثيران كاضػػػحاي  ػػػف طريػػػؽ اتبػػػاع الخطػػػكات 
 ا،تية:

 أكالن: إصالح الكاقع الفمسطيني
لـ تستثمر القيادة الفمسطينية حتى المحظة كاحدة مف أىػـ أدكات الضػيط لػدييا كالمتمثمػة 

اونقسػػػاـ الفمسػػػطيني الػػػداخمي كتفعيػػػؿ أدكات المقاكمػػػة كالصػػػمكد الفمسػػػطينية فػػػي إنيػػػاء 
الداخميػػة كاا ػػادة تعريػػؼ دكر السػػمطة كمؤسسػػاتيا ضػػمف معادلػػة النضػػاؿ الفمسػػطيني بمػػا 
يشػػػمؿ اسػػػتعادة دكر منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية كالتػػػي تػػػـ تيميشػػػيا  مػػػى مػػػدار العقػػػكد 

 باس لـ يستط  التعايش حتى المحظة مػ   الماضية لصالج السمطة. فعمى ما يبدك، أف
حركة حماس، كما أنو  رر أف يحافظ  مى الكض  ادمني كمن  انفجاره كذلؾ خكفنا مف 
ظيكر  يادة فمسطينية بديمة تقدـ مشرك نا جديدنا كتبني شػر يتيا  مػى المقاكمػة. كىػك مػا 

ـ بعضػيا العمػؿ  د يػؤدم إلػى تفسػخ حركػة فػتج المنقسػمة اليػكـ بػيف تيػارات  ديػدة، يػد 
 (3).المقاـك في الضفة اليربية

  

                                                           

كمسيرات العكدة كجعة نظر نفسية، أمكج، مجمة دكريػة تصػدر  ػف برنػاما  (: المقاكمة السممية2018. ز كت، سمير ) (1)
 .64-63، ص2018، أغسطس 118غزة لمصحة النفسية، السنة العشريف، العدد 

(2)  .BADIL 22-21العدد  -، جريدة حؽ العكدة ،https://www.arab48.com.) 
 .http://studies.aljazeera.net/ar، 17/2/2018. الجزيرة نت، (3)
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 ثانيا: المقاطعة الشعبية
كيعتبر شعار مقاطعة إسراليؿ كسػحب اوسػتثمارات منيػا كفػرض العقكبػات  مييػا، حتػى 

لكػؿ الػراغبيف بالمشػاركة فػي   تمتـز بقكا د القانكف الدكلي ك ػرارات ادمػـ المتحػدة مػدخم
مكانػػػاتيـ، كىػػػي احػػػد أشػػػكاؿ المقاكمػػػة مسػػػيرة الكفػػػاح الفمسػػػطيني ليسػػػاىمك  ا بمبػػػادراتيـ كاا

الشعبية، حيؽ يمكف أف تككف فعالة جدا في مجاوت  ديدة تتصؿ بالعم ة بيف الشعب 
الفمسػػطيني كممارسػػات اوحػػتمؿ، كمػػا يمكنيػػا أف تعػػالا القيػػكد  مػػى حركػػة السػػم  ك ػػكة 

القػدس، التضػامف مػ   العمؿ، متابعة الكفاح ضد التكس  اوستيطاني، ضد  زؿ كتيكيػد
ادسػػػرل، مبػػػادرات تنمكيػػػة ك مػػػؿ تطػػػك ي، حيػػػث أف  كػػػؿ شػػػيء ككػػػؿ النػػػاس يمكػػػف أف 
يحددكا أىدافا كيعممكا معا  نجازىا بطرؽ سممية ك بر المشاركة الشعبية، متحػرريف مػف 
الخػػػكؼ كالتػػػردد كا حسػػػاس بفقػػػداف ادمػػػؿ، كاونعزاليػػػة كالتفكيػػػر فػػػي اليمػػػـك كالمصػػػالج 

كف لمنتالا اويجابية لممقاكمة الشعبية المدنيػة أف تظيػر فػكرا، لػيس  مػى الشخصية. كيم
صػػعيد ادىػػداؼ السياسػػية الكبػػرل بعيػػدة المػػدل، بػػؿ  مػػى صػػعيد المسػػاىمة فػػي تحسػػيف 
ظركؼ الحياة كاحتراـ الذات كالتضامف بيف أفراد المجتم ، كفػي تزايػد المشػاركة الشػعبية 

تظير سريعا كأخرل تحتاج إلى الكثير مف الصبر كارتقاء مستكل الك ي... نتالا  ديدة 
  (1).كطكؿ النفس ك كة ا رادة لمراكمتيا

تعتبػػر حركػػة المقاطعػػة إسػػراليؿ إحػػدل كسػػالؿ  المقاكمػػة الشػػعبية كمسػػيرات العػػكدة التػػي 
كاف ليا دكران في تحريؾ الشعب الفمسطيني  لمقاطعة إسراليؿ فػي الػداخؿ كالخػارج، كلقػد 

الكطنية الفمسطينية لمقاطعة إسراليؿ كسػحب اوسػتثمارات منيػا كفػرض أكجد  ياـ المجنة 
يػة لمحركػة العالميػة  مرجعيػةن  2008العقكبات  مييا في  ػاـ  فمسػطينيةن مكحػدة ك ػكة مكجِّ

لممقاطعة كسحب اوستثمارات كفرض العقكبات. كتضـ المجنة الكطنيػة لممقاطعػة التمفػان 
ت كالتحالفػػات كالشػػبكات الفمسػػطينية القياديػػة التػػي كاسػػعان مػػف ادحػػزاب السياسػػية كالنقابػػا

تمثػػػػؿ الشػػػػرالج ادساسػػػػية الػػػػثمث المككنػػػػة لمشػػػػعب الفمسػػػػطيني كىػػػػي شػػػػريحة المجلػػػػيف 

                                                           

(1)  .BADIL 22-21العدد  -، جريدة حؽ العكدة ،https://www.arab48.com. 
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الفمسػػػػطينييف؛ كشػػػػريحة الفمسػػػػطينييف القػػػػاطنيف فػػػػي الضػػػػفة اليربيػػػػة المحتمػػػػة )بمػػػػا فييػػػػا 
  (1).48القدس( ك طاع غزة؛ كشريحة فمسطينيي أراضي 

 المسيرات السممية الفمسطينية ثانيان: تأثير
فكرة اوشتباؾ كاولتحاـ م  العدك بمسيرات شعبية، ليا أىميتيا مف حيث كسرىا لحػاجز 
الخػػػكؼ مػػػ  اوحػػػتمؿ فػػػي  قػػػؿ الشػػػارع، ك ػػػد  ممػػػت  مػػػى انكفػػػاء المشػػػركع ا سػػػراليمي 
 كانتز ت ا ترافو بالشعب الفمسطيني كبحقو في ا امة دكلتو كيتضج ذلؾ مف المظػاىرات
التي  اـ بيا اليسار ا سػراليمي كاصػدار  ػدد مػف الكتػاب نػداء مػف احػؿ انيػاء اوحػتمؿ 

ـ  كرغـ التراج   ف ىذا  مميان  بعد 1967ا سراليمي لمعـز ادراضي التي احتمت  اـ 
كصكؿ غمة اليميف ا سراليمي المتطرؼ كسػيطرتو  مػى الكنيسػت ا سػراليمي كذلػؾ مػف 

 (2).يطاف بالضفة اليربية كالقدسخمؿ اتساع كتيرة اوست

كما المسيرات التي شػيدتيا حػدكد غػزة التػي حػاكؿ المتظػاىركف فييػا الكصػكؿ إلػى نقػاط 
التمػػػاس مػػػ  اوحػػػتمؿ  مػػػى طػػػكؿ أمػػػاكف تكاجػػػده، ا ضػػػافة المحكريػػػة التػػػي اسػػػتطا ت 
صنعيا المسيرات مف خمؿ محاكلة الكصكؿ لنقاط التماس، ىك أنييػا  ػززت فكػرة الحػؽ 

ذم يسبؽ القكة التي  امت "إسػراليؿ"  مػى  كسػيا متخػذة مػف القػكة سػابقةن  مػى الحػؽ، ال
كىك الشعار الػذم تبنػاه بػف غكريػكف أحػد مؤسسػي "إسػراليؿ"، فمسػيرات العػكدة بكصػكليا 
لنقػػاط اوشػػتباؾ أكػػدت أفي القػػكة مػػا  ػػادت  ػػادرة  مػػى تخكيػػؼ الفمسػػطيني اد ػػزؿ كثنيػػو 

مػاكف التمػػاس. كلعػؿ مػف أكثػر مػػا  ػد يقمػؽ "إسػػراليؿ" أف  ػف اوشػتباؾ مػ  المحتػػؿ فػي أ
يعػػكد إلػػى مسػػامعيا مػػف جديػػد مػػف ييطالػػب بحػػؽ العػػكدة، ذلػػؾ الحػػؽ الػػذم أصػػبحت تيقنػػ  
نفسيا أنيو آخذ في التمشي في كؿ يكـو يفقد فيو أحػد الفمسػطينييف الميجػريف حياتػو، ك ػد 

راليؿ" برمتيػا، فتنفيػػذ حػػؽ كيػػذا ينتيػي مػػ  انتيػػاًء آخػػرىـ، إف مطالبػةن كيػػذه تسػػتيدؼ "إسػػ
يقمػػػػب معادلػػػػةن سػػػػكانية لطالمػػػػا حرصػػػػت "إسػػػػراليؿ"  مػػػػى إبقاليػػػػا متفك ػػػػةن  مػػػػى ميعادليػػػػا 
الػػديميرافي الفمسػػػطيني بعػػػامميف أساسػػػييف متمػػثمف بالزيػػػادة السػػػكانية الطبيعيػػػة كاليجػػػرة، 

                                                           

 .13،  ص2013. البرغكثي،  (1)
 .111، ص2013. العكيصي،  (2)
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م الكيػػاف كييحػػكؿ دكلػػة "إسػػراليؿ" إلػػى فمسػػطينية بحتػػة بفعػػؿ الػػديميرافيا التػػي حػػذر مفكػػر 
 (1).منيا كثيران، كاستير كا ك تان في كتابة احتماوت تحققيا

تقػػػـك المسػػػيرات السػػػممية مػػػف احػػػداث حالػػػة مػػػف اوربػػػاؾ كالقمػػػؽ  نػػػد سػػػمطات اوحػػػتمؿ 
، يشػػػارؾ فمسػػػطينيكف مسػػػاء كػػػؿ جمعػػػة فػػػي 2018كمنػػػذ نيايػػػة مػػػارس/آذار  ا سػػػراليمي

سػػراليؿ، كيطالػػب المسػػيرات السػػممية التػػي تيػػنظـ  ػػرب السػػياج الفاصػػؿ  بػػيف شػػر ي غػػزة كاا
المشارككف في المسيرة ادسبك ية بعكدة المجليف إلى مػدنيـ ك ػراىـ كرفػ  الحصػار  ػف 

 (2).القطاع

كيشػػػكؿ مػػػا تحققػػػو مسػػػيرات العػػػكدة الكبػػػرل فػػػي سػػػاحة الػػػذاكرة الكطنيػػػة كميػػػداف الػػػك ي 
الفمسػػطيني الػػػذم الفمسػػطيني ر ر بػػان لمحػػتمؿ ككػػؿ أد يػػاء التطبيػػ  كالقبػػكؿ بالمحتػػؿر ف

يطمػب العػػكدة إلػػى حيفػا ر كلػػـ ينسػػى بلػر السػػب  كلػػـ تييػب  نػػو يافػػا كأسػدكد ككافػػة مػػدف 
ك رل فمسطيف ر ييسقط شر ية كياف اوحتمؿ كيضرب الركاية الصػييكنية فػي الصػميـ ر 
فعمػػػػى مػػػػدار سػػػػبعكف  امػػػػان يحػػػػاكؿ اوحػػػػتمؿ تيكيػػػػد أسػػػػماء المػػػػدف كتيييػػػػر معالميػػػػا ر 

اليب ا جراميػػة كالقمعيػػة لطمػػس الحقيقػػة إلػػى جانػػب أسػػاليب الػػدىاء مسػػتخدمان كػػؿ ادسػػ
السياسي كالمكر الذم تكلت العمؿ لو را ية الشر أمريكػا ر مػف أجػؿ ترسػيخ ىػذا الكجػكد 
الصػػػػييكني  مػػػػى أرض فمسػػػػطيف ر كمػػػػا مسػػػػار التسػػػػكية التػػػػي انطمقػػػػت فػػػػي مدريػػػػد  ػػػػاـ 

كشػر نتو ر كسػعيان لثبيػت  ـ ر او مف أجؿ ترسػيخ الكجػكد الصػييكني فػي فمسػطيف1991
دكلتو المز كمة  مى أرضنا المحتمة ر كتكىمان البعض بػأف الفمسػطيني سػيقبؿ بػاو تراؼ 

 (3)لو بتممؾ الدار.
إف مسػػػيرات "العػػػكدة ككسػػػر الحصػػػار" السػػػممية التػػػي انطمقػػػت فػػػي الثمثػػػيف مػػػف مػػػارس 

ادت طػرح ،  مى طكؿ السياج الحدكدم الفاصؿ بػيف  طػاع غػزة ك)إسػراليؿ(، أ ػ2018
 ضػػػػية المجلػػػػيف الفمسػػػػطينييف كحػػػػؽ " ػػػػكدتيـ" إلػػػػى ادراضػػػػي التػػػػي ىيٌجػػػػركا منيػػػػا  ػػػػاـ 

أف تيمػيش ادطػراؼ الدكليػة  ."،  مى أجندة السياسػة "الدكليػة كا  ميميػة كالمحميػة1948

                                                           

 http://yabous.info، 22/7/2018. أبك زنيط، يبكس لإلستشارات كالدراسات اوستراتيجية،  (1)
 .https://www.aljazeera.net، 30/3/2019. الجزيرة نت،  (2)
 .https://www.watan.ps، 11/4/2018.  كدة، جبريؿ، صحيفة الكطف الفمسطينية،  (3)
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لقضية المجليف الفمسطينييف في الك ػت الحػالي، يبػدك أمػران صػعبان؛ فػي ظػؿ مػا يعتقػدكف 
كمػا أ ػادت تمػػؾ  .مسػيرات بتكجيػو ادنظػػار الدكليػة كا  ميميػة لقضػػيتيـأنػو نجػاح لتمػػؾ ال

المسػػػيرات، بطرحيػػػا  ضػػػية "المجلػػػيف" كحػػػؽ العػػػكدة، فػػػتج أبػػػكاب المراحػػػؿ ادكلػػػى مػػػف 
ا سػػراليمي، كالتػػي ا تقػػدت )إسػػراليؿ( أنيػػا شػػارفت  مػػى إغم يػػا –الصػػراع الفمسػػطيني 

 (1).لدكلي  مى ىجرة الفمسطينييفكأنيا ستنجج في إنياء  مؿ "أكنركا"؛ الشاىد ا
ك ػػاؿ  ػػدناف أبػػك  ػػامر، مػػدرس العمػػـك السياسػػية بجامعػػة ادمػػة )خاصػػة( بمدينػػة غػػزة، 
كالباحث في الشؤكف ا سراليمية:" و شؾ أف مسيرات العكدة لدييا العديد مف ا يجابيات 

ىػػي إ ػػادة  كتػػاب :" أىػػـ تمػػؾ ا يجابيػػات ."السياسػػية كالميدانيػػة حتػػى  مػػى المػػدل البعيػػد
طػػػرح  ضػػػية المجلػػػيف الفمسػػػطينييف  مػػػى أجنػػػدة السياسػػػة الدكليػػػة كا  ميميػػػة كالمحميػػػة"، 
خاصة في ظؿ ما تحٌضر لو "صفقة القرف"، مف إلياء لقضية المجليف، كاا ػادة طرحيػا 

 ."لتكطيف المجليف كتعكيضيـ
ـ بكجػػػػكد كأ ػػػاد مصػػػطمج "العػػػكدة"، الػػػػذم حممتػػػو اسػػػـ المسػػػيرات السػػػػممية، تػػػذكير العػػػال

، بحسػب 1948وجليف فمسطينييف ييطالبكف بالعكدة إلى أراضييـ التي ىيٌجركا منيا  اـ 
 .أبك  امر

كظير مصطمج "حؽ العػكدة"، لممػرة ادكلػى  قػب "النكبػة" التػي حمػت بالفمسػطينييف  ػاـ 
، بعد أف أسفرت سمسمة مذابج ارتكبيا العصابات الصييكنية بحؽ  شرات القرل 1948

 (2).ألؼ فمسطيني 800فمسطينية إلى نزكح نحك كالمدف ال

ك ػػػد تسػػػعى "إسػػػراليؿ" إلػػػى محاكلػػػة التريػػػث فػػػي التعامػػػؿ مػػػ  المسػػػيرات حػػػاؿ اسػػػتمرارىا، 
معتمدةن في ذلؾ  مػى طػكؿ الفتػرة الزمنيػة، كتأثيرىػا  مػى  تػؿ الػركح الجما يػة لممشػاركة 

سػيرة لػف يػؤثر  ميػو في المسػيرات. كلكػف ىػذا مسػتبعد، دنػو الفمسػطيني المشػارؾ فػي الم
طكؿ المدة الزمنية كو ضبط النفس مف  دمو مػف  بػؿ المحتػؿ، طالمػا المعضػمة ادكلػى 
فػػػي خنقػػػو كتجكيعػػػو مػػػا زالػػػت  المػػػة، فحالػػػة الخسػػػارة  نػػػده أكبػػػر مػػػف الػػػربج فػػػي  ػػػػدـ 
المشاركة. كمف ناحية أخرل، فمف جيش "إسراليؿ" لف يستطي  التكيؼ م  أ داد ضخمةو 

                                                           

 .http://felesteen.ps، 2/4/2018. فمسطيف أكف ويف،  (1)
 .http://felesteen.ps، 2/4/2018. فمسطيف أكف ويف،  (2)
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في مسيرات، كسيق  في مصيدة استنزاؼ القكل، لذا سػيمجأ لمقػكة  مػى  تيشارؾ كؿ أسبكع
جبارىا  ادغمب. ك د تيفكر إسراليؿ جديان  نياء مسيرات العكدة، باستفزاز حركة حماس كاا
 مػػػى الػػػدخكؿ فػػػي مكاجيػػػة  سػػػكرية مػػػ  إسػػػراليؿ، بتنفيػػػذ مجمك ػػػة مػػػف اوغتيػػػاوت أك 

ت حماس إلى المرب  المرسكـ، كتكػكف تصعيد اليجمات  مى القطاع. فتككف  د استدرج
إسػػػراليؿ ربحػػػت  مػػػى مسػػػتكييف، أكليمػػػا تكجيػػػو ضػػػربة  سػػػكرية  كيػػػةو لحمػػػاس كبنيتيػػػا، 
كمحاكلة إثارة الشعب المنيؾ في غزة  مييا، كثانييما تأكيدىا لمعالـ  مى ما تردده دالمان 

تبنػػي  مػػف كػػكف حمػػاس حركػػة إرىابيػػة، كسػػتتمكف مػػف إنيػػاء مسػػيرات العػػكدة. ك ػػد يكػػكف
"إسػػراليؿ" لفكػػرة تخفيػػؼ الحصػػار  ػػف غػػزة، ذك فكالػػد مزدكجػػة  مػػى ادطػػراؼ مجتمعػػة، 
فمػػف ناحيػػةو أكلػػى يتبنػػاه العديػػد مػػف "ا سػػراليمييف"، با تبػػاره يك ػػؼ التفكيػػر فػػي المكاجيػػة 
كيحد منيا، إذا ما أيخذ بالحسباف الحالػة فػي غػزة كمػد اةو لمخػركج فػي المسػيرات، سىػيريج 

اجيػات محتممػػة، ك ػد تتبنػػاه مرحميػػان  فشػاؿ المسػػيرات لفتػرة زمنيػػة معينػػة، إسػراليؿ مػػف مك 
فتحسػػيف الكضػػ  مػػكازو لعػػدـ الخػػركج. كفمسػػطينيان  ػػد يمػػنج سػػيناريك كيػػذا حمػػاس مسػػاحة 
أكثػػػر لمتحػػػرؾ، ك ػػػد ييػػػزيج  ػػػف كاىميػػػا،  ػػػبء مكاجيػػػة المجتمػػػ  الػػػذم بػػػات ييعػػػاني مػػػف 

لمكافقػػة  ميػػو "إسػػراليميان" خاصػػة  مػػى الكضػػ  القػػالـ، كلػػنفس السػػبب ىػػذا تػػتقمص فػػرص ا
مستكل القيادة، التػي تػرل فػي أم فرصػة لمحػؿ، تػكفيران لعكامػؿ نجػاح لحمػاس، كاا طاليػا 

 (1).محفزاتو لتحقيؽ ىدفيا السياسي
محطػة فار ػة  30/3/2018كلقد مٌثمت مسيرات العكدة التي بدأت في  طاع غزة بتػاريخ 

ؿ الصييكني، بنقميا القضػية الفمسػطينية كالمكاجيػة كتطٌكران نك يان في الصراع م  اوحتم
م  اوحػتمؿ إلػى كا ػ  جديػد مػف خػمؿ تيطيػة او ػمـ الفمسػطيني  كا  ميمػي كالعػالمي 
 مػػى  ضػػية حػػؽ العػػكدة لمجلػػيف الفمسػػطينييف، كمٌكنػػت الشػػعب الفمسػػطيني مػػف اسػػتعادة 

مادية كمعنكية مؤثرة، زماـ المبادرة، كنجحت في الضيط  مى اوحتمؿ كتكبيده خسالر 
، غيػر أنيػػا 1948ك ػد ركػزت فكػػرة المسػيرات  مػى تفعيػػؿ حػؽ العػكدة لفمسػػطيف المحتمػة 

م  الك ت أخذت تركز  مى إ ادة او تبار لمقضية الفمسطينية كاستعادة مكانتيا كقضية 

                                                           

 .http://yabous.info، 22/7/2018. أبك زنيط، يبكس لإلستشارات كالدراسات ا ستيراتيجية،  (1)
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مركزيػػة لامػػة، ككسػػر الحصػػار المفػػركض  مػػى  طػػاع غػػزة، كتأكيػػد تمسػػؾ الفمسػػطينييف 
نيػػػػاء اوحػػػػتمؿ. أثٌػػػػرت المسػػػػيرات  ميقػػػػاى فػػػػي ك ػػػػي بأرضػػػػيـ كبح قيػػػػـ فػػػػي التحريػػػػر كاا

ا سػػػراليمييف كسػػػمككيـ، كأثػػػارت المخػػػاكؼ لػػػدل مسػػػتكطني غػػػمؼ غػػػزة بشػػػكؿ خػػػاص، 
ككشػػفت ىشاشػػة الجبيػػة الداخميػػة ا سػػراليمية. كمػػا ألحقػػت أضػػراران ا تصػػادية مػػؤثرة فػػي 

محػػتمؿ فػػي مكاجيػػة مرىقػػة طكيمػػة المنػػاطؽ المحيطػػة بالقطػػاع، كشػػٌكمت اسػػتنزافان أمنيػػان ل
ادمد. أما سياسػيان،  ػززت المسػيرات كالمكاجيػات مػ  اوحػتمؿ اونقسػامات فػي السػاحة 
ا سراليمية، كتسببت باستقالة كزير الدفاع ا سراليمي أفيجدكر ليبرماف  مى خمفيػة نتػالا 

، كأضػعفت المكاجية م   طػاع غػزة. كأحرجػت المسػيرات مك ػؼ سػمطات اوحػتمؿ دكليػان 
حججو في تبرير سياساتو كجرالمو بحػؽ الشػعب الفمسػطيني، كلػـ تعػد ذريعػة الػدفاع  ػف 
النفس مقنعة ك ابمة لمتصديؽ لدل العديد مف ادكساط الدكلية كما نجحػت المسػيرات فػي 
تشكيؿ ضيط  كم  مى اوحتمؿ، كدفعتو لطمب التيدلة كتكسيط أطراؼ إ ميمية لتحقيؽ 

ضػػى إلػػى فػػتج مسػػار تفاكضػػي غيػػر مباشػػر لمتيدلػػة، تقػػكده مصػػر ذلػػؾ، ادمػػر الػػذم أف
  (1).ككسيط بيف حركات المقاكمة كاوحتمؿ

ممػػا سػػبؽ نػػرل أف العػػدك الصػػييكني كجػػد فػػي المسػػيرات السػػممية ىػػدفان لػػو لمتيػػكؿ ضػػد 
الفمسطينييف كممتمكاتيـ بكؿ ما أكتي مف  كة، دنخ يخشى مف تحكؿ ىذه المسيرات إلى 

كيمة كانتفاضة غير مسمحة تؤدم بالنياية إلى اضطراره لمتخمي  ف جزء حالة نضالية ط
ـ، بمػا فييػا أجػزاء كاسػعة مػف شػر ي القػدس 1967كبير مف ادراضػي التػي احتميػا  ػاـ 

لمػتخمص مػػف زخػػـ ىػػذه المسػػيرات كانيػػاء مطالبتيػا بخػػؽ العػػكدة التػػي  امػػت  مػػى أساسػػو 
 المسيرات في  طاع غزة.

  

                                                           

 .https://www.alzaytouna.net، 17/2/2019. مركز الزيتكنة لدراسات كاوستشارات،  (1)
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 الخاتمة
التػػػي تكاجػػػو القضػػػية الفمسػػػطينية ا،ف تتطمػػػب منػػػا التحػػػرؾ فػػػي أكثػػػر مػػػف إف التحػػػديات 

مسار، فالتحركات يجب أف تككف بمستكل التحديات كالتطمعات الفمسطينية بم امة الدكلة 
نياء اوحػتمؿ. لػذا، يمػـز طػرح اسػتراتيجية فمسػطينية جديػدة، تتعمػؽ بالكػؿ الفمسػطيني،  كاا

بػػػا ي العػػػالـ، بػػػد ـ ىػػػذه اوسػػػتراتيجية،  بػػػر كافػػػة كمطالبػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة كا سػػػممية ك 
الكسػػػالؿ كالمسػػػارات المتاحػػػة، ككضػػػ  مخطػػػط تفصػػػيمي يتعمػػػؽ بضػػػركرة فػػػرض  قكبػػػات 
 مػى الجانػب ا سػراليمي، ك ػػدـ التطبيػ  معػو، كالػدف  باتجػػاه تقمػيص العم ػات السياسػػية 

 .رارات الدكليةكاو تصادية م  اوحتمؿ مف  بؿ دكؿ العالـ، حتى تتـ اوستجابة لمق
حيػػث ،يػػرل الباحثػػاف  أنػػو مػػف أىػػـ تمػػؾ المسػػارات اتبػػاع اسػػمكب المقاكمػػة الشػػعبية فػػي 
الك ت الحالي حيث يفضج ممارسات حككمة ك كات اوحتمؿ الصييكني مػف ا تػداءات 

 بجمي  انكاع ادسمحة المحرمة دكليان  نحك الشعب الفمسطيني اد زؿ.
 النتائج كالتكصيات:

 ائج:أكالن: النت
 خمصت البحث لعدة نتالا أىميا: 

فػػي   1948 ضػػية المجلػػيف الفمسػػطينييف مػػف أىػػـ القضػػايا التػػي نتجػػت  ػػف حػػرب  -1
فمسطيف بيف العرب كالصياينة، حيث تعتبر ىذه الحرب بدايػة المشػكمة المسػماة فيمػا 

 بعد "مشكمة المجليف الفمسطينييف".
بدايػػة القػػرف العشػػريف حتػػى ا،ف بحكػػـ تعػيش القضػػية الفمسػػطينية كا عػػان اسػػتثناليان منػػذ  -2

 طبيعة اوحتمؿ الذم تكاجيو كالذم يتسـ بالطاب  ا حملي اوستيطاني.
أك في أم  1948 ىك حؽ الفمسطيني الذم طرد أك خرج مف مكطنو دم سبب  اـ -3

الديار أك ادرض أك البيت الذم كاف يعػيش فيػو حيػاة ك ت بعد ذلؾ، في العكدة إلى 
، كىػػػذا الحػػػؽ ينطبػػػؽ  مػػػى كػػػؿ فمسػػػطيني سػػػكاء كػػػاف رجػػػمن أك 1948ا تياديػػػة  بػػػؿ 

امرأة، كينطبػؽ كػذلؾ  مػى ذريػة أم منيمػا ميمػا بمػ   ػددىا كأمػاكف تكاجػدىا كمكػاف 
دة مػػػف كودتيػػػا كظركفيػػػا السياسػػػية كاوجتما يػػػة كاو تصػػػادية. ك امػػػت مسػػػيرات العػػػك 

 اجؿ الدفاع  ف ىذا الحؽ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
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العكدة حؽ شخصي لكؿ وج  و تستطي  اية ىيلة فمسطينية رسمية اك غير رسمية  -4
اف تنػػػكب  نػػػػو فػػػي  بػػػػكؿ فكػػػرة التػػػػكطيف كلػػػػك بشػػػكؿ جزلػػػػي ك ػػػد رفضػػػػت  طا ػػػػات 
فمسطينية، رسػمية كشػعبية، المخطػط الػذم طرحتػو كزارة الخارجيػة اوسػراليمية   ػادة 

جلػػيف الفمسػػطينييف معتبػػرة ذلػػؾ خطػػكة تمييديػػة لتصػػفية كشػػطب تأىيػػؿ مخيمػػات الم
 كىذا ما ركزت  ميو مسيرات العكدة. .48حؽ العكدة إلى ادراضي المحتمة  اـ 

المقاكمػػة الشػػعبية إحػػدل كسػػالؿ نضػػاؿ الشػػعكب الكا عػػة تحػػت اوسػػتعمار كمسػػيرات  -5
لمسػػمحة. مػػف العػػكدة إحػػدل كسػػالميا، دكف التخمػػي  ػػف حقيػػا فػػي اسػػتخداـ المقاكمػػة ا

 أجؿ  كدة المجليف الفمسطينييف لديارىـ.
باتػػػت اوحتجاجػػػات السػػػممية فػػػي بعػػػض المنػػػاطؽ فػػػي ادراضػػػي الفمسػػػطينية المحالػػػة  -6

نمكذجػػػا يحتػػػذل بػػػو، حيػػػث يتجميػػػر الفمسػػػطينييف كالمتضػػػاميف معيػػػـ مػػػف اوجانػػػب 
سػبك ية كا سراليمييف فػي  ريتػي بمعػيف  كنعمػيف فػي راـ ا  لمحتجػاج بطػرؽ سػممية أ

 مػػى سياسػػة اوسػػتيطاف كمصػػادرة ادراضػػي فييمػػا لصػػالج أ مػػاؿ البنػػاء فػػي جػػدار 
الضػػـ العنصػػػرم أك لصػػالخ تكسػػػي  المسػػتكطنات. كلممطالبػػػة بػػالعكدة إلػػػى أراضػػػييف 

 . 1948التي ىجركا منيا  اـ 
تعتيػػر مسػػيرات العػػكدة الكبػػرل التػػي انطمقػػت فػػي  طػػاع غػػزة خيػػار اسػػتراتيجي ميػػـ،  -7

لمجلػػيف إلػػى الكاجيػػة، كأحيػػت ثقافػػة العػػكدة فػػي نفػػكس المجلػػيف فػػي أ ػػادت  ضػػية ا
غػػػػزة، كتنامػػػػت مشػػػػا ر الشػػػػكؽ كالحنػػػػيف فػػػػي نفػػػػكس النػػػػاس إلػػػػى كطػػػػنيـ المسػػػػمكب، 

 كأ ادت تعريؼ القضية الفمسطينية بأنيا  ضية شعب مقتم  مف أرضو.
لنضػاؿ إف المقاكمة الشعبية المدنية  مف خمؿ المسيرات السممية  تستطي  ممارسػة ا -8

 مى جمي  الجبيات المفتكحة كالضركرية كبأ ػؿ الخسػالر؛ بػدءا مػف العمػؿ السياسػي 
التنمكيػػػػة. -الفكريػػػػة، كاو تصػػػػادية، كانتيػػػػاء باوجتما يػػػػة-مػػػػركرا بالجبيػػػػة: الثقافيػػػػة 

كالمقاكمػػػة الشػػػعبية غيػػػر المسػػػمحة ىػػػي ادسػػػمكب الػػػذم يسػػػتطي  شػػػعبنا مػػػف خملػػػو 
 ات البشرية في الكطف كفي المنافي.اوستفادة مف جمي  المكارد كالطا 
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 ثانيان: التكصيات:
 خمصت البحث لعدة تكصيات أىميا:

التأكيػػػػد  مػػػػى اف حػػػػؽ العػػػػكدة ىػػػػك حػػػػؽ مشػػػػركع كأف الشػػػػعب العربػػػػي الفمسػػػػطيني  -1
سيكاصؿ نضالو مػف أجػؿ  كدتػو إلػى ديػاره التػي ىجػر منيػا كأف محػاكوت تجاىػؿ 

 مػػػى حقػػػكؽ شػػػعبنا المشػػػرك ة ىػػػذا الحػػػؽ اك القفػػػز  نػػػو ىػػػي محػػػاكوت  دكانيػػػة 
 سيتصدل ليا شعبنا بكؿ أساليب المقاكمة المتاحة .

و بػػد مػػف التركيػػز  مػػى أف خطػػاب العػػكدة ىػػك خطػػاب تكحيػػدم ينبيػػي اف يفيػػـ فػػي  -2
إطػػار الثكابػػت كالحقػػكؽ الكطنيػػة كالبعػػد العربػػي لحػػؽ العػػكدة، ك مػػى ضػػركرة تػػكفير 

 .الحاضنة العربية
لمقاكمػػػػة الشػػػػعبية فػػػػي الحفػػػػاظ  مػػػػى  ضػػػػية تخداـ ابنػػػػاء اسػػػػتراتيجية فمسػػػػطينية وسػػػػ -3

 المجليف الفمسطينييف كحؽ العكدة.
اطػػمؽ شػػعار مقاطعػػة إسػػراليؿ كسػػحب اوسػػتثمارات منيػػا كفػػرض العقكبػػات  مييػػا،  -4

لكػػػؿ الػػػراغبيف   حتػػػى تمتػػػـز بقكا ػػػد القػػػانكف الػػػدكلي ك ػػػرارات ادمػػػـ المتحػػػدة مػػػدخم
مكانػػاتيـ، كىػػي احػػد بالمشػػاركة فػػي مسػػيرة الكفػػاح الفمسػػطيني لي سػػاىمكا بمبػػادراتيـ كاا

 أشكاؿ المقاكمة الشعبية.
إنيػػػاء اونقسػػػاـ الفمسػػػطيني الػػػداخمي كتفعيػػػؿ أدكات المقاكمػػػة كالصػػػمكد الفمسػػػطينية  -5

الداخميػة كاا ػػادة تعريػػؼ دكر السػػمطة كمؤسسػػاتيا ضػػمف معادلػػة النضػػاؿ الفمسػػطيني 
تػػي تػػـ تيميشػػيا  مػػى مػػدار بمػػا يشػػمؿ اسػػتعادة دكر منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كال

 العقكد الماضية لصالج السمطة.
تفعيػػػؿ المقاكمػػػة الشػػػعبية المدنيػػػة  مػػػف خػػػمؿ المسػػػيرات السػػػممية  تسػػػتطي  ممارسػػػة  -6

 النضاؿ  مى جمي  الجبيات المفتكحة كالضركرية كبأ ؿ الخسالر.
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 المراجع
، Jbc ،8/2/2018، مسػػػيرة العػػػكدة الكبػػػرل.. رسػػػالة المجلػػػيف الفمسػػػطينييف المنتظػػػرة لمعػػػالـ .1

http://www.jbcnews.net. 
 .http://fatehmedia.eu/archives/139518، 2018أبك حميد،  .2
مػدة الكرمػؿ،  (: مسيرات العكدة: تحديات الكا   كآفاؽ المسػتقبؿ،2018أبك كريـ، منصكر )  .3
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 عالقة حماس بالكاليات المتحدة
Abstract 

The study aimed to determine the attitude of US administrations 

toward Hamas, and to uncover the most important inside and 

outside influences and determinants, that formulate the US 

attitude. The researcher used the descriptive method to describe 

and dissect the attitude of US administrations and its relationship 

with the American interior issues. The researcher also used the 

historical method, to highlight the circumstances, and events 

within the natural sequence, which agree with the nature of the 

study. the study concluded that there is no any directly or 

indirectly relationship between US and Hamas, and emphasized 

that the US policy is only a group of hostile attitudes, which are 

fully consistent with the Zionist attitude and its behavior toward 

Hamas. 

 الممخص
ىدفت الدراسة الى تحديد مك ؼ ا دارة ادمريكية مف حركة حماس، كالكشؼ  ف أىـ 
المؤثرات كالمحددات الرليسية سكاء المتعمقة بالداخؿ ادمريكي أك خارجو في صياغة 

الباحث المنيا الكصفي التحميمي، لكصؼ كتشريج مك ؼ اودارة  ىذا المك ؼ، كاستخدـ
ادمريكية ك م تو بالداخؿ اومريكي، كما كظؼ الباحث المنيا التاريخي لكض  
ادحداث في سيا يا الطبيعي، كتسميط الضكء  مى ممبساتيا، ك رض ادحداث ضمف 

سة الى نفي أم  م ة تسمسيا الطبيعي بما ينسجـ م  طبيعة الدراسة، كتكصمت الدرا
مباشرة أك غير مباشرة ما بيف الكويات المتحدة كحركة حماس، كالتأكيد  مى أف 
السياسة ادمريكية بالنسبة لحماس ما ىي إو مجمك ة مكا ؼ  دالية، تتماىي م  

 المك ؼ الصييكني بالكامؿ كسمككو م  حركة حماس.
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 المقدمة
 ة مباشرة أك غير مباشرة ما بيف الكويات يثار بيف الفينة كادخرل حديث  ف  م

المتحدة كحركة حماس حالينا أك في مراحؿ سابقة، ك ف طبيعة المكا ؼ كالسياسات التي 
جاءت في سياؽ أحداث كتطكرات تتعمؽ بمك ؼ الكياف الصييكني مف حركة حماس 
 كمف برناما المقاكمة كالمك ؼ مف  ممية التسكية، كجرت في مراحؿ سابقة بعض
اوتصاوت أك الرسالؿ التي تـ نقميا كالتي غمب  مييا طاب  التيديد كالك يد كالمطالبة 
باومتثاؿ إلى الشركط ادمريكية المعركفة المتعمقة باو تراؼ بػ"إسراليؿ" كنبذ المقاكمة 

، ك د شكمت  م ة الكويات المتحدة 383ك  242كاو تراؼ بقرارات مجمس ادمف 
ادنا لمك ؼ ا دارات ادمريكية مف حماس كمف المقاكمة الفمسطينية بشكؿ بػ"إسراليؿ" امتد

 اـ، كشكؿ اولتزاـ ادمريكي بأمف دكلة "إسراليؿ" كحمايتو مف أم تيديدات، كالحفاظ 
 مى تفك و النك ي ثابتنا أساسنا لكؿ رؤساء الكويات المتحدة كا دارات ادمريكية 

نسحب  مى مجمؿ السياسات ادمريكية في المنطقة المتعا بة، حيث إف ىذا اولتزاـ ا
 كمف ضمنيا حركة حماس.

 ىدؼ الدراسة
ىدفت الدراسة الى تقصي أم شكؿ مف أشكاؿ العم ة ما بيف ا دارات ادمريكية 

ـ، كأىـ المحددات ادمريكية التي بمكرة السياسة 1987كحركة حماس بعد تأسيسيا  اـ 
 حركة حماس. ادمريكية العامة أك المكا ؼ مف
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 أسئمة الدراسة
 أكالن: السؤاؿ الرئيس

يتمحكر سؤاؿ الدراسة الرليس في التالي "ىؿ يكجد  م ة ما، مباشرة أك غير مباشرة ما 
ذا كاف ىناؾ  م ة فما طبيعتيا، كما  بيف ا دارات ادمريكية كحركة حماس، كاا

 حدكدىا"؟
 التالية ثانيان: يتفرع مف السؤاؿ الرئيس االسئمة الفرعية

ما ىي أىـ العكامؿ الداخمية ادمريكية المؤثرة في صياغة العم ة أك المك ؼ  -
 مف حركة حماس؟

 ما ىك مك ؼ حماس مف الكويات المتحدة خمؿ مرحمة التأسيس كاونطمؽ؟ -
ما طبيعة مك ؼ ا دارة ادمريكية مف الحركة في مرحمة ما  بؿ مشاركة حماس  -

 ني؟في النظاـ السياسي الفمسطي
ما ىك مك ؼ الكويات المتحدة مف حركة حماس في مرحمة ما بعد اونتخابات  -

 (؟2006التشريعية )كانكف الثاني 
 تستند الدراسة الى الفرضيات التالية:

و يكجد  م ة مباشرة اك غير مباشرة ما بيف ا دارات ادمريكية كحركة  -
نما مجمك ة مكا ؼ أمريكية تجاه الحركة.  حماس، كاا

 ت مكا ؼ ا دارات ادمريكية بالعدالية الكاممة تجاه حماس.اتسم -
ساىمت "إسراليؿ" كالمكبي الصييكني في الكويات المتحدة في كض  محددات  -

 مك ؼ ا دارات ادمريكية مف حماس.
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 منيج الدراسة
سيقكـ الباحث باستخداـ المنيا الكصفي، كىك المنيا الذم يعتمد  مى دراسة الظاىرة 

في الكا  ، كييتـ بكصفيا كصفا د يقا كيعٌبر  نيا كيفيا بكصفيا كبياف  كما تكجد
خصالصيا، كالباحث حينما يستخدـ المنيا الكصفي، و يقكـ بحصر الظكاىر ككصفيا 
نما يقكـ بانتقاء الظكاىر التي تخدـ غرضو مف الدراسة ثـ يصفيا ليتكصؿ  جميعيا، كاا

 بذلؾ إلى إثبات الحقيقة العممية.
 لدراسة: سيتـ تقسيـ مباحث الدراسة الى العناكيف التاليةمباحث ا
 العكامؿ ادمريكية المحددة لممك ؼ اومريكي مف حماس. -
 مك ؼ حماس مف الكويات المتحدة خمؿ مرحمة التأسيس كاونطمؽ. -
 التطكرات السمبية لمعم ة بيف حماس كالكويات المتحدة. -
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 مريكي مف حماسالعكامؿ األمريكية المحددة لممكقؼ اال
بيًني المك ؼ ادمريكي مف حماس كفؽ ا تبارات داخمية أمريكية  بؿ أف يككف مصمحة 
إستراتيجية لمكويات المتحدة، فقد لعب الديف كالثقافة العامة كالمكبي الصييكني دكرنا 

 محكرينا.
: دكر الديف  أكالن

ا في صياغة السياسة شكؿ البيعد الديني الذم تطكر خمؿ العقكد الماضية  اممن ميمن 
الخارجية ادمريكية كالمك ؼ مف "إسراليؿ"، كرغـ الطاب  العمماني العاـ لمشعب 
ادمريكي إو أف الديف كتكظيفو سياسينا، كالمك ؼ مف دكلة الكياف تحديدنا اكتسب سمككنا 
ا  زز مف  نا ات كرؤل أ رب إلى ادفكار ادزلية بيض النظر  ف اولتزاـ  خاصن

الكنسي الفردم، كما انسحب  مى المك ؼ الديني مف "إسراليؿ" انسحب  مى الديني 
أ داء ىذه الدكلة خاصة ا سممييف منيـ، فحماس بيكيتيا ا سممية تعٌد مف ألد 
أ داء المسيحية الصييكنية ادصكلية  في الكويات المتحدة التي تنطمؽ رؤيتيا مف 

ية "إف ا  يبارؾ "إسراليؿ" كيمعف الشعار ادساس الذم تسير  ميو ىذه المسيح
 (1)و نييا".

ادكثر د منا كمعاداة د داء -كتعٌد الكنيسة ا نجيمية أك المسيحية الصييكنية 
ا سممييف أ داء في الحاضر كالمستقبؿ حتى لك تعارض ذلؾ م  مصمحة  -"إسراليؿ"

العقيدة ا نجيمية، الكويات المتحدة نفسيا، كيرج  ذلؾ دسباب دينية ك قالدية تخص 
حيث يرل المسيحيكف ادمريكيكف مف أتباع ىذه الطالفة أنو و بد مف د ـ "إسراليؿ" 
كالييكد، كأف "جيكد دكلة الييكد حسب القس ا نجيمي المتطرؼ "بات ركبرتسكف" في 

سحاؽ كيعقكب ىي  درة الرب"، كأنو  مى "الييكد  شعب –ادرض المك كدة  براىيـ كاا
 (2)أف يقكمكا بقتاؿ المسمميف حتى تبقى "إسراليؿ" في أيدييـ". –ارا  المخت

                                                           

دكر ادصػػػػػػػػػػػػػػكلية ا نجيميػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي  يػػػػػػػػػػػػػػاـ كد ػػػػػػػػػػػػػػـ إسػػػػػػػػػػػػػػراليؿ، مك ػػػػػػػػػػػػػػ  مفكػػػػػػػػػػػػػػرة ا سػػػػػػػػػػػػػػمـ  محمػػػػػػػػػػػػػػد:  كرك،مػػػػػػػػػػػػػػ. (1)
http://ar.islamway.net/article/1551/%D8% -22-4-2006 [.2016-03-13(  ]تاريخ الكصكؿ 

-http://www.sasapost.com/why-doesلماذا يؤيد ادمريكيػكف إسػراليؿ، مك ػ  ساسػة بكسػت  يجت، أماني:ب .(2)
americans-support-israel-11--03/2010 [.2016-03-13(]تاريخ الكصكؿ 
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تمسؾ ا نجيميكف بالنصكص الحرفية لمكتاب المقدس، كسيسكا رؤيتيـ الدينية،  اٌديف 
أف "إسراليؿ" الكاردة في العيد القديـ ىي "إسراليؿ" المعاصرة في فمسطيف، كأف ميمد 

ة، ك ممة  مى ا تراب العكدة الثانية لممسيج، "إسراليؿ" ىك تأكيد لمنبكءات التكراتي
ـ كالسيطرة الييكدية  مى القدس دكؿ 1948كيعتقد ادصكليكف أف  ياـ "إسراليؿ"  اـ 

مرة منذ ألفي  اـ ىما أبرز ا شارات الدالة  مى أف الثكرة الثانية لممسيج  مى كشؾ 
دكون تناىض دكلة الحدكث، كبالتالي فمف كؿ جية أكانت أفرادنا أك جما ات أك 

 (1)"إسراليؿ" ىـ أ داء ا  يعر مكف النبكءات التكراتية.
% مف ادمريكييف، فمف الطالفة ا نجيمية 1.4ك مى الرغـ مف أف الييكد و يتعدكف 

% مف ادمريكييف أنفسيـ بأنيـ مسيحيكف، في حيف يعٌد 84طالفة كبيرة، حيث ييعرؼ 
 (2)% أنفسيـ إنجيمييف.37

المنتميف إلى الكنالس ا نجميزية المؤمنيف بدكلة "إسراليؿ" كيعادكف مف يقؼ  كيبم   دد
طالفة، تمتمؾ  200مميكف أمريكي، ينتمكف إلى  77ضدىا خاصة المقاكمة ا سمميةر 

ذا ية، كنحك  1400ىذه الكنالس  مقدـ براما، كالعديد مف  4000محطة تمفزيكنية كاا
منظمة تابعة  250المالي السياسي تممؾ الصحؼ كككاوت ادنباء، كفي النفكذ 

 (3)لإلنجيمييف تدير آوؼ المصارؼ كالصحؼ كالمؤسسات المالية كا  ممية.
 ثانينا: الثقافة السائدة

رافقت القابمية ادمريكية  مى المستكل الشعبي كالرسمي لد ـ "إسراليؿ" استعداء 
ع الصييكني بشكؿ خاص، المسمميف بشكؿ  اـ كالحركات ا سممية المناىضة لممشرك 

كىي ليست كليدة مرحمة ما بعد صعكد تنظيـ الدكلة أك تنظيـ القا دة  بمو  مى أرضية 
نما سابقة لمرحمة الصحكة ا سممية  مكافحة ا رىاب "ا سممي المتطرؼ"، كاا
المعاصرة كالصعكد ا سممي في سبعينيات القرف الماضي، كالشكاىد كالقرالف أكثر مما 

                                                           

-راسػات الكحػدة العربيػةالصػييكني، مركػز د-البعػد الػديني فػي السياسػة ادمريكيػة تجػاه الطػرح العربػي يكسػؼ: الحسف، .(1)
 ـ.1995، 1بيركت، ط

 لماذا يؤيد ادمريكيكف إسراليؿ؟، مرج  سابؽ. أماني: بيجت، .(2)
 دكر ادصكلية ا نجيمية في  ياـ كد ـ إسراليؿ، مرج  سابؽ. محمد: مكرك، .(3)
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لى تيحصى ا لتي تشير إلى الصكرة السكداكية لإلسمـ كالمسمميف في الكويات المتحدة، كاا
ا،لة ادمريكية التي تنتا حممت معادية لإلسمـ كالمسمميف، أكثر مف أم بمد آخر 

 (1) مى مستكل العالـ.
ا م  بعض المعتقدات  يؤكد البرفسكر جكف اسبكزيتك، أف التيار ا سممي جاء متعارضن

ة الراسخة في السياسة ادمريكية مثؿ فصؿ الديف  ف الدكلة، ك مى نحك لـ يعد ادساسي
با مكاف فيـ ادمريكييف أم خمط بيف الديف كالسياسة في مجتمعات القرف الحادم 
كالعشريف، كالنظرة ادمريكية لمحركة ا سممية  مى أنيا صراع، كاو تقاد ادمريكي 

 (2)التطكر اوجتما ي كالتقدـ او تصادم.بأف الديف ا سممي ىك  يد أماـ 
كما أف لقيـ ادمريكييف الثقافية ادساسية دكرنا رليسنا في تككيف معظـ المدركات الحسية 
لكاضعي السياسة بشأف ا سممييف، كو يزاؿ التحدم الديني كالفكرم الذم شكمو 

لمعظـ ادمريكييف ا سمـ يستحكذ  مى مخيمة كثير مف اليربييف، فالمدركات الحسية 
بشأف العرب كالمسمميف  المة  مى أنيـ خطركف كليسكا أىمن لمثقة، كغير ديمقراطييف 

 (3)كبداليكف.
كيؤكد كميفكرد جريتس في كتابو "تفسير الثقافات" في الكويات المتحدة إلى أف ا سمـ 

لحيـ ك يميـ و يزاؿ في نظر كثير مف ادمريكييف يمثؿ ثقافة  دالية، كخطرنا  مى مصا
الثقافية، كتنحدر معظـ آراء ادمريكييف  ف المسمميف إلى حد ما مف ادصكؿ الدينية 
ا إلى نزاع تاريخي بيف المسيحييف كالمسمميف، أم  لمكويات المتحدة، كلربما تيعزل أيضن
إلى مجابية تنتقؿ بيف ادجياؿ  ف طريؽ ا،ثار اددبية، كالمأثكرات الشعبية، ككسالؿ 

 (4)ـ الجماىيرية كالمية ادكاديمية.ا  م

                                                           

، 1، بيػػػػركت طمكاجيػػػػة الصػػػػكرة المرتبػػػػة مػػػػف ا سػػػػمـ فػػػػي أمريكػػػػا، شػػػػركة المطبك ػػػػات لمتكزيػػػػ  كالنشػػػػر :بػػػػكؿ ،فنػػػػدم .(1)
 ـ.2001

ـ، نقػػمن مػػف 2009، 1السياسػػة الخارجيػػة ادمريكيػػة تجػػاه حركػػة حمػػاس، مكتبػػة مػػدبكلي، القػػاىرة، ط  بػػد الحػػي:  اسػػـ، .(2)
 البركفيسكر جكف اسبكزيتك.

(3). Clifford Geertz the interpretation of cultures ،New York ،Basic Book, 1973). 
(4).Clifford Geertz the interpretation of cultures ،New York ،Basic Book, 1973). 
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كمف الطبيعي أف تنسحب ىذه الثقافة  مى صانعي السياسة ادمريكية، فمعظـ صانعي 
السياسة الخارجية ادمريكية أظيركا تأثيرنا مفرطنا في القيـ الثقافية السالدة،  ند صياغة 

ثقافية لمعظـ سياستيـ تجاه المسمميف، فالتطكرات الذىنية كالمدركات الحسية ال
 (1)ادمريكييف بشأف العرب كالمسمميف تمحكرت حكؿ ككنيـ "خطريف" كاستبدادييف.

ضافة إلى او تبارات ادمنية كا ستراتيجية، فمف النظرة ادمريكية لحركات ا سمـ  كاا
السياسي تنطمؽ مف رؤية أف ىذه الحركات و تؤمف بالتعايش م  "إسراليؿ"، كتنكر 

عية التي تنتيجيا السياسة ادمريكية في المنطقة العربية، كما ترفض اوستيمؿ كالتب
 (2)ثقافة القكة كالييمنة ادمريكية.

 ثالثنا: المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة.
كيتب الكثير  ف المكبي الصييكني في الكويات المتحدة، كاستفاضت كثير مف المؤلفات 

مككناتو، كنشأتو ككيفية تأثيره في السياسة كالدراسات البحثية في تكصيفو، كشرح 
ادمريكية، كالدكر الريادم الذم لعبو المكبي في د ـ "إسراليؿ"، كفي تكجيو السياسة 
ادمريكية في الشرؽ ادكسط خدمة "لممشركع الصييكني"، غير أف الحديث  ف دكر 

سمـ السياسي المكبي الصييكني في شيطنة المقاكمة ا سممية الفمسطينية كحركات ا 
بشكؿ  اـ ظؿ ضمف سيا ات محددة بحيث لـ يتـ التكس  إو حديثنا م  صعكد الظاىرة 

 ـ.  2011ا سممية، كالسمفية الجيادية بعد  اـ 
اكتسب المكبي الصييكني تأثيره الكبير مف إمكاناتو المادية ك دراتو التنظيمية كاوستعداد 

قى لجنة الشؤكف ادمريكية "ا سراليمية" "إيباؾ" مف النخبكم لتقبؿ الركاية الصييكنية، كتب
أ كل المكبيات في الكويات المتحدة كادكثر تأثيرنا  مى الككنيرس ادمريكي فيما يخص 

ـ لدييا أمكاؿ ك فية 1954العم ة م  "إسراليؿ"، فيذه المنظمة التي تأسست  اـ 

                                                           

إشػػكالية المك ػػؼ العربػػي مػػف ادمػػة ا سػػممية، مػػؤتمر "ا سػػمـ كالتحػػديات المعاصػػرة"، كميػػة أصػػكؿ  لعبيػػدم،  مػػر:ا .(1)
 ـ، نقمن  ف  بد القادر محمد فيمي.2007الديف في الجامعة ا سممية، جامعة المكصؿ، العراؽ، نيساف 

 السياسة الخارجية ادمريكية تجاه حركة حماس، مرج  سابؽ.  بد الحي  مي: لقاسـ،ا .(2)
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ـ، فيما تنفؽ سنكينا 2006ـ مميكف دكور  ا 60مميكف دكور، كأرباح سنكية بػ 100بػ
 (1)ممييف دكور لد ـ سياساتيا في الككنيرس ادمريكي. 3–2

% مف السكاف إلى أنيـ يمثمكف  ممينا 1.8كرغـ أف الييكد ادمريكييف و يمثمكف سكل 
% مف المميكنيرات المستعديف لدف  ثمف ا،راء المؤيدة " سراليؿ" مف خمؿ "إيباؾ"، 20

 (2)خصية مف كبار الشخصيات الييكدية في المجتم  ادمريكي.ش 4500التي تضـ 
كتكمف القدرة الفعالة لػ"إيباؾ" في التأثير  مى السياسة ادمريكية في كسالؿ العمؿ 
الناجحة التي تطكرت بفعؿ تطكر الخبرة، كتكافر ادمكاؿ الضركرية، كآلياتيـ في 

ادبيض، فالمكبي الصييكني  التكاصؿ م  أ ضاء الككنيرس كصانعي القرار في البيت
ممثمن بػ"إيباؾ" يحافظ  مى اتصاوتو اليكمية بأفراد ا دارة كأ ضاء مجمس الشيكخ 
ا مف كانكا أ ضاء في لجاف الشؤكف الخارجية كالقكات المسمحة  كالنكاب كخصكصن
كالميزانية، كما يحافظ  مى أف يبقى مٌطمعنا  مى المكا ؼ التي يتخذىا مجمس الشيكخ 

 (3)نكاب ككجية تصكيتيـ، كيرسؿ ممثميو لحضكر جمي  اجتما ات المجاف المعنية.كال
كىك ما مكف المكبي مف اوستعمـ مبكرنا  ف المشرك ات كالقكانيف المقدمة، كبالتالي 

 التأثير فييا مف خمؿ الضيكط الممارسة كالتكاصؿ م  أطراؼ أخرل.
ؿ إنو مصدر مف مصادرىا، كىك ما و يعٌد المكبي نفسو مجرد مستكدع لممعمكمات، ب

أكدتو دراسة صادرة  ف دالرة ادبحاث في الككنيرس أشارت فيو إلى  درة "إيباؾ" 
كالمجمك ات ادخرل التي تمكف المكبي "ا سراليمي"   مى التأثير في أ ضاء 
الككنيرس، كالتي تيفسر جزلينا بالخدمات التي تقدميا لمككنيرس كالعامميف معيـ، كتشمؿ 

نتاج معمكمات مركزة كنك ية تعرض بعناية، كميعدة دف تككف ذات  يمة  ميا بالنسبة إ
ا مكتكبنا لكجية نظرىا،  لممشركع المقدـ، كفي حاؿ نشكء أزمة، تقدـ "إيباؾ"  رضن
مستندة إلى بحث محكـ كمكثؽ جيدنا، إلى مكتب كؿ  ضك مف أ ضاء مجمس الشيكخ 

                                                           

ـ، 2015آب  27مػػػػػػػػػػػػا نريػػػػػػػػػػػػد أف نعرفػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػكبي الصػػػػػػػػػػػػييكني فػػػػػػػػػػػػي أمريكػػػػػػػػػػػػا، مك ػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػكف بكسػػػػػػػػػػػػت،  .(1)
D8%%http://www.noonpost.net [.2016-03-14/]تاريخ الكصكؿ 

 ـ.2004، 2الديمقراطية كالعدؿ، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، بيركت، ط، أمريكا التي تعممنا فيد العرابي: لحارثي،ا .(2)
سراليؿ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت، ط كميؿ: نصكر،م .(3)  ـ.1996، 1الكويات المتحدة ادمريكية كاا
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يف في المجنة المختصة، كخمؿ أرب  سا ات كالنكاب، ككؿ  ضك مف اد ضاء العامم
 (1)مف اتخاذىا القرار بذلؾ.

كيؤكد دكغمس بمكمفيمد، أحد مسؤكلي "إيباؾ"، أنو مف المألكؼ أف يمجأ أ ضاء 
الككنيرس كالعاممكف معيـ  ندما يحتاجكف إلى معمكمات إلى "إيباؾ"  بؿ لجكليـ إلى 

أك إلى العامميف في المجاف، أك إلى خبراء مكتب الككنيرس، أك إلى دالرة ادبحاث فيو، 
 (2)ا دارة.

كو تقكـ "إيباؾ" بتقديـ تبر ات باسميا لنكاب الككنيرس، لكنيا تمتمؾ شبكة مف نحك 
لجنة  مؿ سياسي مؤيدة " سراليؿ"، أرب  فقط مف ىذه المجاف تحمؿ أسماء  30

العالمي مف أجؿ "إسراليؿ""، كاضحة تؤيد "إسراليؿ" مثؿ: "حمفاء "إسراليؿ"" أك "التحالؼ 
 لكف بقية المجاف تسمى بأسماء و تشير إلى طبيعة أجندتيا مثؿ: "لجنة العمؿ الكطني". 
مف المكبيات ادخرل غير "إيباؾ": "مؤتمر رؤساء المنظمات الييكدية ادمريكية الكبرل، 

شرؽ اددنى، ، كمعيد كاشنطف لدراسات الAIEFكمنظمة التعمـ ادمريكية "ا سراليمية" 
، كمسيحيكف متحدكف دجؿ "إسراليؿ"، كلجنة الطكارئ ADLكرابطة مكافحة التشيير 

 (3)مف أجؿ "إسراليؿ".
ك د استيؿ المكبي الصييكني أحداث الحادم  شر مف سبتمبر لمتحريض  مى الشعب 

ات الفمسطيني، كربط المقاكمة ا سممية الفمسطينية با رىاب، "فكمتا الدكلتيف )الكوي
المتحدة ك"إسراليؿ"( كفقنا لرؤية المكبي الصييكني تتعرض لتيديدات مف المجمك ات 
ا رىابية الناشلة في العالـ العربي كا سممي، كو بد مف إطمؽ يد "إسراليؿ" في 
التعامؿ م  الفمسطينييف، كأو تضيط الكويات المتحدة  مى حميفتيا "إسراليؿ" مف أجؿ 

ا حركة حماس التي يجب تقديـ تنازوت إلى أ ف يتـ التخمص مف ا رىابييف، خصكصن
أف تحظى بنصيب كافر مف الضربات كاوغتياوت كاو تقاوت كالرصد كالممحقة، كما 

                                                           

سراليؿ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت، ط كميؿ: نصكر،م .(1)  ـ.1996، 1الكويات المتحدة ادمريكية كاا
سراليؿ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت، ط كميؿ: نصكر،م .(2)  ـ.1996، 1الكويات المتحدة ادمريكية كاا
ـ، 2015آب  27مػػػػػػػػػػػػا نريػػػػػػػػػػػػد أف نعرفػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػكبي الصػػػػػػػػػػػػييكني فػػػػػػػػػػػػي أمريكػػػػػػػػػػػػا، مك ػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػكف بكسػػػػػػػػػػػػت،  .(3)

D8%%http://www.noonpost.net [.2016-03-14/]تاريخ الكصكؿ 
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يجب  مى الكويات المتحدة ممحقة الدكؿ مثؿ إيراف، كسكريا التي تؤكم  يادات 
 (1)ا رىاب مف حركة حماس، كالجياد ا سممي".

 مف الكاليات المتحدة خالؿ مرحمة التأسيس كاالنطالؽ مكقؼ حماس
غمب الطاب  اديديكلكجي  مى رؤية حماس لمكويات المتحدة خمؿ السنكات ادكلى مف 
انطم يا، فقد رأت في الكويات المتحدة شريكنا في العدكاف الصييكني  مى الشعب 

كتيكليا  مى مقدرات ادمة، الفمسطيني، كد ت بياناتيا إلى مكاجية اليطرسة ادمريكية 
ـ حفمت بيانات حماس بالتحريض  مى السياسة 1991ك شية حرب الخميا الثانية  اـ 

ادمريكية، فقد د ت "الشعكب كادمة ا سممية كالعربية إلى رص الصفكؼ، كضرب 
 (2)مصالج الدكؿ المشاركة في ىذا اليجكـ كخاصة الكويات المتحدة".

حككمات العربية كا سممية إلى رفض النظاـ ادمني العالمي كما دي يت "الشعكب كال
الجديد الذم تحاكؿ أمريكا فرضو  مى المنطقة بيدؼ تكريس تبعيتيا كاستنزاؼ 

كرأت في الحرب التي بدأتيا الكويات المتحدة ضد العراؽ بأف ىدفيا فرض   (3)ثركاتيا"،
 (4)ف كنيب خيراتيـ".الييمنة ادمريكية  مى المنطقة كالقضاء  مى المسممي

كأكدت أف الشعب الفمسطيني سيسقط المشرك ات ادمريكية في المنطقة، كأنو  ادر 
سقاطيا كما أسقط المشرك ات التصفكية ادخرل   مى مكاجية الحممة ادمريكية كاا

 (5)السابقة.
خراج  ك قب حرب الخميا كاونطمؽ ادمريكي نحك ترتيب المنطقة بعد ىزيمة صداـ كاا

و مف الككيت، كزيارات كزير الخارجية ادمريكية جيمس بيكر المكككية إلى  كات
المنطقة، طالبت حماس بيكر بالعكدة إلى بمده، مؤكدة "أف أرض فمسطيف ليست 

                                                           

جكف مرشايمر كستيفف كالت، المػكبي ا سػراليمي كالسياسػة الخارجيػة ادمريكيػة، مؤسسػة الدراسػات الفمسػطينية، بيػركت،  .(1)
 ـ.2006

 ـ.1991كانكف ثاني  12المقاكمة ا سممية حماس، (، حركة 69بياف ر ـ ) .(2)
 ـ.1991آذار  7(، حركة المقاكمة ا سممية حماس، 71بياف ر ـ ) .(3)
 ـ.1991شباط  4(، حركة المقاكمة ا سممية حماس، 170بياف ر ـ ) .(4)
 ـ.1991آذار  26(، حركة المقاكمة ا سممية حماس، 72بياف ر ـ ) .(5)
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لممساكمة، كأف دماء الشعب الفمسطيني التي تسفؾ بالرصاص، كادسمحة ادمريكية، لف 
 (1)تككف رخيصة ميما امتد الزمف".

العمؿ المقاكـ في فمسطيف كتعاظـ  كة حماس كاتساع  ا دتيا الجماىيرية  كم  تصا د
ـ، تطكرت رؤية حماس كأصبحت أكثر 1992ك ممية ا بعاد الجما ي في نياية  اـ 

براغماتية في خطابيا م  تناكليا لية التخاطب الدكلية بما يتعمؽ بالقانكف الدكلي 
كأسيمت المقاءات الخارجية في خركج حماس كالشر ية الدكلية، ك رارات ادمـ المتحدة، 

مف الدالرة المحمية الفمسطينية كمخاطبة الشعب الفمسطيني كالشعكب العربية 
كا سممية، إلى الدالرة ا  ميمية كالدكلية، كحافظت حماس  مى ليتيا كخطابيا رغـ 

يطنا التيير في السياسة ادمريكية كتصا د العداء ادمريكي كتبني سياسات أكثر ض
  مى حماس. 

 التطكرات السمبية لمعالقة بيف حماس كالكاليات المتحدة:
اتسمت العم ة م  الكويات المتحدة منذ انطم ة حركة حماس كحضكرىا الفعمي  مى 
الساحة الفمسطينية بالعداء، فكانت رؤية ا دارات ادمريكية المتعا بة منسجمة تمامنا م  

كؿ الخطكات ادمريكية تجاه حماس بما يخدـ "إسراليؿ"ر التكجو "ا سراليمي"، كتميزت 
كو يتجاكز إطار سياسات المكبي الصييكني في الكويات المتحدة الذم أسيـ بشكؿ 
أساسي في تشكيؿ الرؤية ادمريكية الرسمية كالشعبية تجاه حركة حماس، كتجاكزت 

يا كسياساتيا  مى ا دارات ادمريكية حدكد تعامميا الخاص م  الحركة لتفرض رؤيت
ادطراؼ ا  ميمية كالدكلية خاصة ادكركبية الخاضعة لمنفكذ ادمريكي، أك ما يسمى 
بالنظاـ الدكلي، التي تشكؿ الكويات المتحدة كالدكؿ اليربية المركزية محكره ادساس، 

سنة الماضية  25كشيدت الركح العدالية ادمريكية لحركة حماس مدنا كجزرنا خمؿ 
ة الفعؿ العسكرم المقاكـ كارتفاع كتيرتو في بعض مراحمو، إو أنيا كبالمجمؿ بمكازا

ر كتمظيرت السياسات ادمريكية في فرض شركط الربا ية بعد  كانت في تصا د معادو
ـ كفكز حركة حماس غير المتك  ، 2006اونتخابات التشريعية في كانكف الثاني 

                                                           

 ـ.1991أيار  3حركة المقاكمة ا سممية حماس، (، 74بياف ر ـ ) .(1)
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حركة حماس، كبالتالي يمكف تقسيـ تطكر كتحريض أطراؼ داخمية كاا ميمية كدكلية  مى 
العم ة السمبية لمكويات المتحدة م  حماس إلى مرحمتيف، شكمت اونتخابات التشريعية 

ا بينيما:  فاصمن ميمن
: مرحمة ما قبؿ مشاركة حماس في النظاـ السياسي الفمسطيني:  أكالن

ات امتدادات سعت ا دارة ادمريكية إلى فيـ حركة حماس بعد أف برزت كقكة ذ
جماىيرية، كفصيؿ مقاكـ فرض نفسو  مى ساحة العمؿ الفمسطيني، كلـ تدـ فترة 
التقٌصي كالتعرؼ حتى أدركت ا دارة ادمريكية أف حركة حماس تتنا ض جذرينا م  
السياسة ادمريكية تجاه "إسراليؿ"، فتـ إدراجيا  مى الملحة ادمريكية لإلرىاب  اـ 

لمحاصرتيا سياسينا، ك ط  خطكط ا مداد المالي بمشاركة ـ، كمف ثـ السعي 1993
أطراؼ إ ميمية كأجيزة مخابرات دكلية، كتنسيؽ الجيكد لدل ادطراؼ الخاضعة لمنفكذ 

 أك التأثير ادمريكي لمتحرؾ المشترؾ لعزليا كتقييد حركتيا خارجينا.
إلى الخارجية  كتكضج كثيقة صادرة  ف السفارة ادمريكية في القدس المحتمة كمكجية

ـ، رؤية السفارة لحركة حماس خمؿ العاـ ادكؿ 1988كانكف ادكؿ  23ادمريكية في 
مف انطم يا، فقد كرد في الممخص "أف التطرؼ ا سممي يمثؿ تحدينا لممنظمات 
الفمسطينية الكطنية العممانية في الضفة اليربية، ك د شيدت ادسابي  الماضية تحدينا 

لمنظمة التحرير  -التي تنتمي إلى جما ة ا خكاف المسمميف–س مباشرنا مف حما
كالقيادة الكطنية المكحدة. إف ىذا التحدم الذم حقؽ بعض النجاح أخذ أشكاؿ بيانات 
لمحركة ينتقد فيو منظمة التحرير كالقيادة المكحدة، كمحاكوت تنظيـ إضرابات بديمة 

فة، كحتى ا،ف أثبتت حماس  كتيا كمكاجيات م  الجيش "ا سراليمي" في مكا   مختم
كحظيت بالتفاؼ جماىيرم في مناطؽ مثؿ نابمس كالمنطقة الشمالية لمضفة اليربية، 
كتبدك في مدينة الخميؿ كراـ ا  كالبيرة أكثر تنظيمنا، كبيض النظر  ف القكة الحالية 
 لحماس فمنيا نجحت في أف تككف فا من يؤخذ  مى محمؿ الجد في تحديد مستقبؿ

 اونتفاضة في الضفة اليربية".
كتضيؼ الكثيقة "أف ىذا التكصيؼ السابؽ  بارة  ف محاكلة تمييدية لإلجابة  ف 
أسلمة المستقبؿ، فالمجمك ات ا سممية المتطرفة صعب اخترا يا، كليس مف السيؿ 
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فيـ طبيعة بنيتيا الداخمية كأىدافيا الخارجية، كسنحتاج إلى مزيد مف الك ت كالصبر 
تعرؼ أكثر  مى ىذه الحركة، كيعٌد ىذا التقرير الخطكة ادكلى حكؿ مكضكع حركة لم

حماس في الضفة اليربية، أما جنكب الضفة اليربية فالمعمكمات ما زالت شحيحة، أما 
غزة فمدييا نمكذجيا الخاص في سياسة ا سممييف، م  بحثنا كترحيبنا بأم معمكمات 

جما ات ا سممية في مصر كادردف م  ادراضي مف القاىرة أك  ماف حكؿ ركابط ال
      (1)المحتمة".

لـ يسجؿ إو بعض المقاءات الرسمية، لـ تتجاكز ثمثة أك أربعة لقاءات بيف ممثميف  ف 
حماس كرسمييف أمريكييف، ركزت مضامينيا  مى التعرؼ إلى كجية حركة حماس، 

لدكتكر مكسى أبك مرزكؽ، كىك ما أكده  ضك القيادة السياسية في حركة حماس ا
 ندما أشار إلى أف "كؿ اوتصاوت ادمريكية معنا كانت بطمب مف الكويات المتحدة، 
فيـ الذيف كانكا يتصمكف كىـ الذيف كانكا يقطعكنيا، حدثت ثمثة اتصاوت بينيـ كبيننا 

ـ، كىـ الذيف  طعكا 1993في ثمث مناسبات كمكا ؼ،  ندما كنا في  ماف  اـ 
اوت، ثـ  يقد لقاءاف في دمشؽ  قب ىجمات الحادم  شر مف سبتمبر، كىـ اوتص

ا ىذه اوتصاوت"، كيضيؼ أبك مرزكؽ: "نحف بشكؿ  اـ و نمان   الذيف  طعكا أيضن
أم اتصاوت م  أم طرؼ ما  دا الصياينة، كليس  ندنا سياسة تحفظية في المقاءات 

ب الفمسطيني كالدفاع  ف حقك و،  مى ادكركبييف أك ادمريكييف لشرح  ضية الشع
كلكف إذا كانت دكلة ما و ترغب في الحكار فيذا شأنيا، كالكويات المتحدة حرة في 
سياستيا، كليا أف تفعؿ ما تشاء كلكنيا لف تفرض  مى الشعب الفمسطيني في أم 
حكار، ما و يحقؽ حريتو كأىدافو، كسياستنا الخارجية أنو و حكار كو مفاكضات م  

لعدك الصييكني، كبشكؿ  اـ ىدؼ حكار ادمريكييف معنا إلى تممس ادكجو التي ا

                                                           

(1) . The US embassy in Jerusalem. Fundamentalism and the intifada: Defining the Issues. 
Secretary of State (USA). Canonical ID: 88JERUSALEM3168_a.  23 December 1988)  
( 22324ر كثيقة ر ـ  1ممحؽ ر ـ  )  . 
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يستطيعكف التعامؿ فييا م  الحركة لتييير سياساتيا، كىذا ىك ىدفيـ ادساس مف 
 (1)الحكارات معنا".

ـ 1992جرل أكؿ لقاء رسمي في سياؽ تدا يات  ممية ا بعاد في كانكف ادكؿ 
ـ( كاف أكؿ 12/1992نحك الخارج، ففي الشير نفسو ) كاونفتاح المفاج  لمحركة

اتصاؿ م  ا دارة ادمريكية  بر المستشار السياسي لمسفارة ادمريكية في  ماف إيريؾ 
جكدبكستي بناءن  مى طمب مف حماس، كتناكؿ المقاء  ضية المبعديف إلى مرج  الزىكر 

طمع  مى كجية نظر كرؤية الحركة لحؿ ادزمة، كحرص المسؤكؿ ادمريكي  مى او
الحركة في آلية  كدة المبعديف، كمك ؼ الحركة مف المفاكضات كتصكراتيا لحؿ 
مكانية مشاركتيا في  ممية التسكية، كسيطر  مى أجكاء المقاء  الصراع في المنطقة، كاا
 رض المكا ؼ السياسية حكؿ الصراع كمك ؼ حركة حماس، كاوستفسارات 

 (2)الطرؼ ادمريكي.كالطركحات المتعمقة بذلؾ مف 
ـ جرل لقاء  صير ثافو م  المستشار السياسي في السفارة 1993شباط  8كفي 

ادمريكية في  ماف تـ خملو تسميـ رسالة مف الحركة لإلدارة ادمريكية، جاء فييا: "إف 
الحركة تعمؿ مف أجؿ تحرير ادرض كالدفاع  ف الشعب، كأف كفاح الحركة ينسجـ م  

ية، كضد مظاىر اوحتمؿ العسكرم"، كطالبت الحركة في الرسالة بد ـ المكاثيؽ الدكل
حقكؽ الشعب الفمسطيني، كحؽ حركة حماس في مقاكمة اوحتمؿ كالتمسؾ بقرار  كدة 
المبعديف، كد ت سفيرىا في  ماف إلى استقباؿ كفد الحركة لمحكار حكؿ القضية  مكمنا 

ة أف الحركة كانت تسعى إلى رف  كالمبعديف  مى كجو الخصكص، كيفيـ مف الرسال
مستكل اوتصاؿ أسكة ببقية الدكؿ دالمة العضكية في مجمس ادمف التي التقى بعض 

                                                           
تطػػكر العم ػػات الدكليػػة لحركػػة المقاكمػػة ا سػػممية "حمػػاس"، رسػػالة ماجسػػتير )غيػػر منشػػكرة(،   يػػد، صػػادؽ:لشػػيخ ا(. (1

 ـ.2013جامعة اد صى كأكاديمية ا دارة السياسية لمدراسات العميا، غزة، فمسطيف، 
ا سػػممية "حمػػاس"،  ، تحريػػر: محسػػف صػػالج، دراسػػة فػػي الفكػػر السياسػػي لحركػػة المقاكمػػة يػػد،  بػػد ا  كآخػػركف:بػك أ(. (2

 مرج  سابؽ، نقمن  ف  ضك  يادة حركة حماس محمد نزاؿ الذم شارؾ في المقاء.
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سفراليا كفكدى الحركة في الفترة نفسيا، كجاءت ىذه الرسالة في غمرة الضيكط 
 (1)الصييكنية كالمكبي الييكدم لقط  الحكار م  حركة حماس.

 مف ذلؾ المقاء م  المستشار السياسي في السفارة كلكف ادمريكييف  رضكا بدون 
ادمريكية في  ماف، كىك ما  كبؿ برفض مف  يادة الحركة م  ا صرار  مى المقاء م  

 (2)السفير.
كبعد شيريف مف المقاء الثاني جاء القرار ادمريكي بم مف تعميؽ الحكار م  حماس 

باكتشر، ك د  مؿ نزاؿ القرار   مى لساف الناطؽ باسـ الخارجية في حينو ريتشارد
ا بعد المزا ـ الصييكنية بأف  ادمريكي "بأنو جاء بسبب الضيط الصييكني، خصكصن
 يادة حماس مكجكدة في الكويات المتحدة، كبعد ا تقاؿ مجمك ة مف الفمسطينييف مف 

 (3)أصحاب الجنسية ادمريكية بتيمة اونتماء لحماس.
ـ حمػػاس 1993مينتػػكف بعػػد انتخابػػو فػػي بدايػػة  ػػاـ ك ػػد كصػػؼ الػػرليس ادمريكػػي بيػػؿ ك

بأنيػػا حركػػة "إرىابيػػة"، كمػػ  جيػػكد الكيػػاف الصػػييكني كالمػػكبي "ا سػػراليمي" فػػي الكويػػات 
ػػػػعد السياسػػػػية كادمنيػػػػة كا  مميػػػػة، أيدرجػػػػت حمػػػػاس ضػػػػمف  المػػػػة  المتحػػػػدة  مػػػػى الصي

 (4)ـ.1993المنظمات ا رىابية في التقرير السنكم الصادر في نيساف 
ـ أ يػػد تأكيػػد إدراج حمػػاس كمنظمػػة إرىابيػػة، بنػػاءن  مػػى أمػػر 1995كفػػي كػػانكف الثػػاني 

تنفيػذم مػػف الػػرليس بيػػؿ كمينتػػكف فػػي حينػػو، كبػػرر مسػػا د كزيػػر الخارجيػػة ادمريكيػػة فػػي 
حينػو "إدكارد جيرجيػػاف"  ػػرارات حككمتػو تجػػاه حركػػة حمػاس بسػػبب رفضػػيا المفاكضػػات، 

 (5)لقالمة.ك دـ  بكليا بالتسكية السياسية ا

                                                           

تشػريف  23، تذبذب العم ات بيف الكويات المتحػدة كحركػة "حمػاس" الفمسػطينية، صػحيفة الحيػاة المندنيػة، جكاد: لحمد،ا .(1)
 ـ(، ) بد ا  أبك  يد كآخركف، مرج  سابؽ.1994ثاني 

 ـ.1994، 1043د نزاؿ في حكار م  مجمة المجتم  الككيتية، الككيت،  دد محم .(2)
 محمد نزاؿ في حكار م  مجمة المجتم  الككيتية، مرج  سابؽ. .(3)
، تطػػكر العم ػػة بػيف الكويػػات المتحػدة ادمريكيػػة كحركػػة حمػاس، مجمػػة الدراسػات الفمسػػطينية، السػػنة اليػػادم، ميػا:بػد   .(4)

 ـ.1998، 18الخامسة، العدد 
 رج  سابؽ.مميا  بد اليادم، تطكر العم ة بيف الكويات المتحدة ادمريكية كحركة حماس،  .(5)
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(  اـ FBIك د  برت كثيقة أمريكية أمنية صادرة  ف مكتب التحقيقات الفدرالي )
ـ، غير منشكرة،  ف خمصة الرؤية ادمريكية لحركة حماس م  ا جراءات 1998

او تصادية الضركرية لمكاجيتيا، فتشير الكثيقة إلى "أف حركة المقاكمة ا سممية التي 
جما ة إرىابية أصكلية كالتي تحمؿ كتتضمف مفيـك  تعرؼ بحماس ىي  بارة  ف

الحرب المقدسة"، كتد ك إلى تدمير "إسراليؿ" في مكاثيقيا، كتؤيد  –العنؼ "الجياد 
حماس إ امة الدكؿ ا سممية  مى كؿ فمسطيف )بما فييا "إسراليؿ"( مف البحر ادبيض 

سممية كحرفيا  ف المتكسط حتى نير ادردف. إف ىدؼ حماس ىك تدمير العممية ال
المسار الصحيج، كتقكيض السمطة الفمسطينية التي يرأسيا الرليس الراحؿ ياسر  رفات 
 مى الرغـ مف مكافقة بعض الشخصيات في حماس  مى التعاكف م  السمطة، كلياية 
ا،ف تعٌد حماس المنفذ ادساس لكافة اليجمات ا رىابية ضد مكا    سكرية كمدنية 

ـ 1988تطكرت ىجمات كا تداءات حماس مف  ذؼ الحجارة  اـ  "إسراليمية"، حيث
 ـ".1994إلى اليجمات الفدالية  اـ 

ـ مست أ ماؿ حماس "ا رىابية" بشكؿ مباشر المصالجى 1994أكتكبر  اـ  9كفي 
ادمريكية،  ندما أيصيب مكاطنكف أمريكيكف في ىجكـ "إرىابي" لحماس في منطقة 

تـ خطؼ ك تؿ مكاطف "إسراليمي" أمريكي خمؿ سياحية في القدس، كبعد يكميف 
في  19ـ  تؿ ثمانية مكاطنيف أمريكييف كجرح 1997سبتمبر  4محاكلة ا نقاذ، كفي 

ىجمات نفذتيا حماس، كما زالت حماس تحتفظ بقدراتيا  مى تنفيذ  مميات كبيرة في 
نظمة  طاع غزة كالضفة اليربية ك"إسراليؿ"، حيث كانت حماس ك مى مر تاريخيا م

 (1)ديناميكية  ابمة لمتكيؼ.
 مؤتمر شـر الشيخ كىجمات سبتمبر

شيد التصعيد ادمريكي في العم ة م  حركة حماس  فزات نك ية و تبارات  مى 
 م ة بالكض  الداخمي ادمريكي، كارتفاع كتيرة  مميات المقاكمة كتعاظـ  كة حماس 

ـ، 1996د يحيى  ياش في كانكف الثاني كفعميا المقاكـ، فبعد أف اغتالت "إسراليؿ" القال

                                                           

 ـ.1998كثيقة صادرة  ف مكتب التحقيقات الفدرالي ادمريكي، حركة المقاكمة ا سممية "حماس"،  .(1)
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ـ ضد 1996ثـ رد كتالب القساـ بسمسمة  مميات مكجعة نياية شباط كأكالؿ شير آذار 
صابة الملات، ك مى إثر ذلؾ  قد  العمؽ "ا سراليمي"، ما أدل إلى مقتؿ العشرات كاا

 ـ، حضره الرليس ادمريكي نفسو كممثمكف  ف1996آذار  13مؤتمر شـر الشيخ في 
دكلة، كأيطمؽ  ميو مؤتمر مكافحة "ا رىاب" أك مؤتمر "صانعي السمـ" كالذم  30

أ قبو حممة أمنية شرسة ضد أفراد ك يادات مف حماس كبنيتيا التحتية بد ـ كمساندة 
شراؼ أمريكي، كما ازدادت الضيكط  أمريكية، كما ارتفعت كتيرة التنسيؽ بحضكر كاا

في الدكؿ العربية الخاضعة لمتأثير ادمريكي   مى خطكط ا مداد المالي المفترضة
 كالتي اكتسبت فييا حماس إسنادنا شعبينا م  تصا د  مميات المقاكمة.

نفت حركة حماس كفقنا لامر التنفيذم ر ـ  ـ 1995كانكف الثاني  25في  12947كصي
كحركة "إرىابية" كتصنيؼ خاص، كالذم بمكجبو يحظر أم معاممت أك تعاممت م  

يحممكف الجنسية ادمريكية أك مف داخؿ الكويات المتحدة في ممكية أك  أشخاص
كيشمؿ كسب أك تمقي  اوشتراؾ في ممكية "ا رىابييف" المصنفيف بشكؿ خاص،

تبر ات، أك بضال  أك خدمات دكف الحصكؿ  مى ترخيص مف كزارة الخزانة 
 (1)ادمريكية.

ـ، ا تقؿ د. مكسى أبك 1995تمكز  25كبعد  دة أشير مف ىذا القرار كبالتحديد في 
مرزكؽ لمدة اثنيف ك شريف شيرنا دكف محاكمة، بتيمة غير رسمية كىي "ا رىاب"، 
كبعد  شرة أياـ مف ا تقالو طالبت الحككمة الصييكنية بتسميمو إلى "إسراليؿ"، كخمؿ 

كنية تد ـ أشير ا تقالو لـ تتمكف أجيزة ادمف "ا سراليمية" مف تقديـ كثالؽ أك أدلة  ان
طمب التسميـ، كما أف أبك مرزكؽ لـ يتعرض لمتحقيؽ خمؿ فترة سجنو، كطمبكا منو 
او تراؼ بأنو  ضك في حماس مقابؿ إطمؽ سراحو، كلرف  الحرج كجيت كزيرة 
الخارجية ادمريكية "مادليف أكلبرايت" رسالة إلى المد ية العامة "جانيت رينك"  برت 

كجكد أبك مرزكؽ لفترة طكيمة في الكويات المتحدة إلى  فييا  ف  مقيا مف أف يؤدم
"تقكيض أىداؼ الكويات المتحدة الخارجية في الشرؽ ادكسط كفي الحرب  مى 

                                                           

 حقيقات الفدرالي، حركة المقاكمة ا سممية حماس، مرج  سابؽ.كثيقة صادرة مف مكتب الت .(1)
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ـ بعد أف 1997ا رىاب"، لذلؾ اضطرت ا دارة ادمريكية إلى ا فراج  نو في نيساف 
راضي ادمريكية، كأف يمتن  ك   اتفا نا م  ا دارة ادمريكية تتضمف ميادرتو نيالينا اد

 ف اتخاذ أم إجراء  انكني ضد الحككمة ادمريكية، كغادر إلى ادردف بعد مكافقة 
 (1)الممؾ حسيف  مى استقبالو.

 اإلدارة الجميكرية كىجمات سبتمبر
أحاط الرليس ادمريكي الجميكرم بكش اوبف نفسو بمجمك ة مف المحافظيف أداركا 

يكية طكاؿ فترة رلاستو بنيا أ رب إلى اليميف ادصكلي السياسة الخارجية ادمر 
المسيحي المتناغـ م  اليميف الصييكني في "إسراليؿ"، فقد حدث انسجاـ تاـ بيف منياج 
 مؿ فريؽ بكش لمسياسة الخارجية في إطار ا ستراتيجية المعمنة التي تحمؿ اسـ "مبدأ 

ي في "إسراليؿ" ممثمة بحزب بكش"، كبيف برناما كخطط  مؿ حككمة اليميف الصييكن
.  (2)الميككد الذم تمبس بمبدأ القكة كمدخؿ مفضؿ  دارة الصراع ضد الخصـك

كما استد ت مجمك ة بكش تنظيرات صمكليؿ ىنتنيتكف كفرنسيس فكككياما حكؿ 
صراع الحضارات كنياية التاريخ كالصراع بيف ا سمـ كاليرب، كالخطر القادـ مف 

مضاميف معادية لمعالـ ا سممي، كمبدأ إ مء منطؽ القكة الجنكب، بما يحمؿ مف 
 كتفعيؿ القدرات العسكرية كخيار مفضؿ لمتعامؿ م  بمداف العالـ ا سممي.

ثـ كانت أحداث الحادم  شر مف سبتمبر لتكفر لمحافظي كصقكر السياسة الخارجية 
ا لتكجياتيـ المؤيدة " سراليؿ" في حربيا ضد حركة حماس بعٌد ىذه  ادمريكية د من

الحركة تمثؿ خطرنا إرىابينا ييدد ادمف "ا سراليمي"، كحمقة ميمة مف حمقات محكر 
ممانعة دكلي مقاـك لمسياسة ادمريكية المييمنة  مى الكض  الدكلي بمجممو كخاصة في 

 (3منطقة الشرؽ ادكسط.)
نية كالمكبي ك د شكمت اليجمات  مى الكويات المتحدة فرصة نادرة لمحككمة الصييك 

"ا سراليمي" الدا ـ في الكويات المتحدة لد ـ كجية نظر اولتمؼ الصييكني الحاكـ 

                                                           

 ـ.2008، 1حماس مف الداخؿ، الدار العربية لمعمـك ناشركف، بيركت، ط زكي: ياب،ش .(1)
 ـ.2004، 1انقمبات في السياسة ادمريكية، المكتب المصرم الحديث، القاىرة، ط  اطؼ: ليمرم،ا .(2)
 ـ.2009، 1الخارجية ادمريكية تجاه حركة حماس، مكتبة مدبكلي، القاىرة، طالسياسة   بد الحي  مي: اسـ،  .(3)
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برلاسة شاركف في خضـ انتفاضة اد صى، كتصا د المقاكمة الفمسطينية التي تتمحكر 
حكؿ فكرة الربط بيف ما حدث في الكويات المتحدة مف ىجمات "إرىابية" كما تقـك بو 

ممية الكطنية ىك "إرىاب" بمباس إسممي، كأف اونفمت ادمريكي في المقاكمة ا س
التعاطي م  مسألة ا رىاب يجب أف ينسحب  مى "إسراليؿ" في إطار مكاجيتيا 

 لمنتفاضة الفمسطينية المسمحة.
ك د استطاع رليس الكزراء "ا سراليمي" أرليؿ شاركف بعد لقاءات متكررة م  الرليس 

ـ، إ ناع بكش بأف حركة حماس ىي حركة "إرىابية" كتنظيـ 2002 ادمريكي بكش  اـ
القا دة، كأف "إسراليؿ" تتعرض لنفس الخطر الذم تتعرض لو أمريكا، كمف ثـ فمف 
"إسراليؿ" سكؼ تسا د الكويات المتحدة في القضاء  مى ىذه التنظيمات "ا رىابية" 

تكاطؤ ادمريكي  مى اد ماؿ كفي مقدمتيا حركة "حماس"، كىك ما ترجـ  ممينا في ال
 (1)الكحشية التي ينفذىا الجيش "ا سراليمي" ضد الفمسطينييف.

كبعد ثمثة أشير فقط مف ىجمات الحادم  شر مف سبتمبر صنفت كزارة الخزانة 
كوية تكساس  –ادمريكية مؤسسة ادرض المقدسة لإلغاثة كالتنمية في مدينة داوس 

وتياميا باورتباط بحماس كنقؿ أمكاؿ إلييا طكاؿ  كمؤسسة إرىابية "تصنيؼ خاص"
 امنا، ككفقنا لمكتب التحقيقات الفدرالي، فمف المباحث تتبعت الجمعية منذ  اـ  15

مميكف دكور إلى  12.4ـ، كأشارت إلى أف المؤسسة نجحت في تحكيؿ 1994
 (2)مؤسسات كجمعيات تابعة لحركة حماس في الضفة اليربية كالقدس.

ـ اثناف في الكويات المتحدة بتيمة اونتماء لحماس، فقد اتيـ 2004في آب  كا تيقؿ
محمد حامد صمح مف شيكاغك، ك بد الحميـ حسف ادشقر مف كاشنطف، بتمكيؿ 
نشاطات "إرىابية" بشكؿ غير مشركع، كما صدرت مذكرة ا تقاؿ بحؽ مكسى أبك 

المرة ادكلى التي تظير مرزكؽ كالذم كصؼ بأنو ىارب مف العدالة، ككانت ىذه ىي 
 فييا حماس بأمريكا ذات "بيعد جنالي"، أما التيـ التي كجيت إلييا: 

                                                           

 السياسة الخارجية ادمريكية تجاه حركة حماس، مرج  سابؽ.  مي:اسـ،  بد الحي  .  (1)
(2 ). FBI, No Cash For Terror: Convictions Returned in Holy Land Case, 5/11/2008. 
http://www.fbi.gov/news/stories/2008/november/hlf112508. [Access at 23-03-2016]. 
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"التآمر ورتكاب جرالـ متعددة، التآمر بيدؼ القتؿ، الخطؼ، التجريج بأشخاص في 
دكؿ أجنبية، تبييض أمكاؿ،  ر مة سير العدالة، تكفير الد ـ المادم أك المكارد المالية 

ىابية أجنبية محددة، خطؼ رىالف، تزكير أك استخداـ كثالؽ سفر إلى منظمات إر 
 (1)مزكرة، تنظيـ صفقات مالية كالسفر بيدؼ ابتزاز أمكاؿ".

كما أسيـ مكتب التحقيقات الفدرالي ادمريكي في إغمؽ مؤسسة اد صى في ألمانيا 
انكنية كمكاد بشبية اورتباط بحركة حماس مف خمؿ تقديـ جممة مف اددلة كالبراىيف الق

 (2)ـ إلى السمطات القضالية ادلمانية.2002استخبارية في أكتكبر 
كفرضت ا دارة ادمريكية مزيدنا مف الضيكط  مى الدكؿ العربية كا سممية التي تكفر 
نك نا مف الحرية لممؤسسات الخيرية الدا مة لممقاكمة كالمساندة لمشعب الفمسطيني، 

لقارة ادكركبية لتك ؼ نشاط الجمعيات الخيرية ككضعيا كمارست ضيكطنا  مى بمداف ا
تحت الر ابة الصارمة، حيث طالب الرليس ادمريكي بكش شخصينا بتجميد أصكؿ 
كأرصدة جمعية "سنابؿ لإلغاثة كالتنمية" في لبناف، كجمعية "ا غاثة الفمسطينية"، كلجنة 

لنمسا بحجة د ميا لحماس، "ا حساف كا غاثة" في فرنسا، كالجمعية الفمسطينية في ا
ـ نقاشيـ حكؿ "مؤسسة الندكة 2003كركز أ ضاء الككنيرس في اجتما يـ في تمكز 

العالمية لمشباب ا سممي"، "كالييلة ا سممية العالمية" في السعكدية بز ـ د ميا 
 (3)لحركة حماس كالقا دة.

 (2006ثانينا: مرحمة ما بعد االنتخابات التشريعية )كانكف الثاني 
% بكا   56كفكز حماس بنسبة  2006شكمت اونتخابات التشريعية في كانكف الثاني 

مقعدنا، مرحمة جديدة في طبيعة العم ة بيف الكويات المتحدة  132مقعدنا مف  74
كحركة حماس التي فاجأت ا دارة ادمريكية كما اليرب بشكؿ  اـ، كالتي أكدت 

                                                           

 20حمػػاس مػػف الػػداخؿ، مرجػػ  سػػابؽ، نقػػمن  ػػف البيػػاف الصػػحفي الصػػادر مػػف كزارة العػػدؿ ادمريكيػػة،  زكػػي: ياب،شػػ. (1) 
 ـ.2004آب 

(2).John Pistole, Assistant Director of Counterterrorism Division. FBI Before the House 
Committee on Financial Service Subcommittee on Over and Investigations, Washington Dc, 
September 24, 2003.  

 السياسة الخارجية ادمريكية تجاه حركة حماس، مرج  سابؽ.  بد الحي: اسـ، . (3)
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% في جمي  ادحكاؿ، 40لف تتجاكز نسبتيا  خمصتيـ السياسية كادمنية أف حماس
فانتقمت السياسة ادمريكية خطكات إلى ادماـ في محاصرة ما أفرزتو نتالا اونتخابات، 
كاونقمب  مييا كمعا بة الشعب الفمسطيني  مى خياراتو كتطمعاتو، فقد تعاظمت 

لدكلية لمقاطعة الضيكط  مى ادطراؼ الداخمية الفمسطينية كا  ميمية كا سممية كا
حماس كالحككمة التي شكمتيا كفرض حصار سياسي محكـ  بر ما أطمؽ  ميو شركط 
طباؽ الحصار المالي بتعاكف إ ميمي كدكلي كاونتقاؿ إلى ادماـ  الربا ية الدكلية، كاا
سناد أطراؼ  دة لمنقمب كتييير الكض  الذم نتا  نحك خطكات  ممية ميدانية بد ـ كاا

 ـ: 2006 ف انتخابات 
 الحصار كالعزؿ السياسي (1

تحرؾ الككنيرس ادمريكي ضد حماس حتى  بؿ أف يتـ إجراؤىا، فقد أ ر مجمس النكاب 
ـ  رارنا ييدد السمطة الفمسطينية بك ؼ ميسا دتيا 2005كانكف ادكؿ  17ادمريكي في 

 مالينا إذا سمحت لحركة حماس بالمشاركة في اونتخابات التشريعية، كطالب  باس بأف
يعمف  بؿ اونتخابات أنو ينكم تفكيؾ "المنظمات ا رىابية"، ك ٌد القرار الذم تـ تمريره 

أف مشاركة حماس في حككمة فمسطينية سيقكض  درة  17صكتنا مقابؿ  397بيالبية 
الكويات المتحدة  مى إ امة  م ات بناءة م  السمطة الفمسطينية، كأشار كبير النكاب 

الشؤكف الخارجية في مجمس النكاب تكـ ونتكس إلى أنو يجب  الديمقراطييف في لجنة
حرماف حماس مف المشاركة في اونتخابات دنيا منظمة "إرىابية"، كترفض حؽ 
"إسراليؿ" في الكجكد، كما أف حماس حسب كصفو تنظيـ أصكلي جيادم يحتقر 

 (1)الديمقراطية.
كسط ديفيد ككلش أف الكويات كأ مف مسا د كزير الخارجية ادمريكية لشؤكف الشرؽ اد

المتحدة تريد  زؿ حماس مالينا كسياسينا حتى تكاجو صعكبات كبيرة في إدارة الحكـ، 
كذكر أماـ الككنيرس أف كاشنطف تحاكؿ من  بمداف مف لقاء  ادة حماس لعزؿ الحركة، 
كأضاؼ: "ند كىـ إلى تجنب أم اتصاؿ بيا، دف العزؿ كالضيكط في رأينا يجب أف 

                                                           

 ـ.2005كانكف أكؿ  17اونتخابات،  . جريدة السفير المبنانية، النكاب ادمريكيكف يبتزكف السمطة  بعاد حماس  ف(1)
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ف السياسة المطبقة في ىذا الك ت، كأف ا ستراتيجية ادمريكية تقضي بكض  كثير تكك 
 (1)مف الصعكبات أماـ حماس ك ر مة تكلييا الحكـ".

 18كأصدرت كزارة الخارجية ادمريكية دليمن إرشادينا لمسفارات ادمريكية في العالـ في 
ماس، كذلؾ  مى خمفية ـ تكضج فيو السياسة ادمريكية الرسمية تجاه ح2006شباط 

سممية، كتطمب الكزارة تكصيؿ  إجراء  دة لقاءات لحماس م  جيات رسمية  ربية كاا
رسالتيا  بر السفارات إلى أ مى المستكيات في الدكؿ المعنية، كمف أىـ ما كرد في 
تكجييات الرسالة الصادرة  ف كزيرة الخارجية ادمريكية ككنداليزا رايس بعنكاف "رسالة 

ي  الدكؿ التي تجرم لقاءات م  حماس" كمكجية إلى جمي  مكاتب التمثيؿ إلى جم
 (2)الدبمكماسي ادمريكي حكؿ العالـ: 

مف الميـ أف يقكـ المجتم  الدكلي بمرساؿ رسالؿ مكحدة فيما يخص تك عاتنا مف  -
الحككمة الفمسطينية الجديدة، كالتي تشمؿ الشركط التي كضعتيا الربا ية الدكلية 

ـ )الكويات المتحدة، ركسيا، اوتحاد ادكركبي، ادمـ 2006نكف الثاني كا 30في 
المتحدة( كىي نبذ العنؼ، او تراؼ بحؽ "إسراليؿ" في الكجكد، اولتزاـ باوتفا يات 
المك عة م  السمطة الفمسطينية، كأم مسا دات مستقبمية سيتـ اشتراطيا بقبكؿ ىذه 

 المبادئ.
اد ادكركبي يصنفكف حماس منظمة "إرىابية"، كبناءن إف الكويات المتحدة كاوتح -

 مى ذلؾ فمننا نفضؿ أٌو تستقبؿ الحككمات كفكد حماس، كلف يككف لمكويات 
 المتحدة أم تكاصؿ م  حماس مطمقنا.

إذا كاف و بد مف لقاء كفكد حماس، فمننا نكصي أف يككف المقاء فرصة لتعزيز  -
 يا.الشركط التي أ رتيا الربا ية في بيان

يجب أٌو يتـ منج حماس أم فرصة لتكسب الشر ية مف خمؿ لقاليا مسؤكليف  -
 رسمييف  الي المستكل.

                                                           

 ـ. 2006آذار  4. صحيفة البياف ا ماراتية، استراتيجية أمريكية  فشاؿ حكـ حماس، (1)
(2) . Secretary of State (USA). Massage on Host Country Meeting With Hamas. Canonical 
ID: 06KINSHASA340_a. 18 February 2006. 
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إننا و نتك   أف تكافؽ حماس  مى مبادئ الربا ية، ك ميو نطمب منكـ ا شارة إلى  -
حماس بعكا ب ذلؾ، مثؿ العزلة، كسحب تبر ات المانحيف، كرفض لقاءات 

بشكؿ فكرم رفض حماس لشركط  ا  مفؾ مستقبمية م  حككمتكـ، ككذل
 الربا ية.

بما أف حماس  د انتخبت فمف  مييا اولتزاـ بتحقيؽ رغبة الشعب الفمسطيني في  -
حياة سممية، كأف  مى حماس أف تنبذ ا رىاب كاولتزاـ بتحقيؽ متطمبات المجتم  

 (1)الدكلي كا بقاء  مى التزاماتيا.
ضيط  مى حمفاليا التقميدييف  حكاـ الحصار السياسي كلـ تكتًؼ الكويات المتحدة بال

لى   مى حماس بؿ تجاكزت الضيكط إلى ادطراؼ الصديقة لمكويات المتحدة كاا
مؤسسات دكلية يفترض حياديتيا كو تنساؽ إلى الضيكط ادمريكية مثؿ ادمـ 

في المتحدة، فكانت تتتب  أم لقاء رسمي أك غير رسمي أك أم خطط لقياـ مسؤكليف 
حماس بمجراء زيارات أك  قد لقاءات، كتض  كؿ ثقميا مف أجؿ إحباط أم تحرؾ مف 
طرؼ ما تجاه حماس ييفيـ منو إضفاء نكع مف الشر ية  مييا أك الحككمة التي 

 شكمتيا.
ا رسمينا  بر نالب  فقد  دـ سفير الكويات المتحدة في اليمف تكماس كراجيسكي احتجاجن

نبيؿ خكرم في رسالة مكجية إلى نالب كزير الخارجية اليمني رليس البعثة الدبمكماسية 
ـ، بعد زيارة لكفد مف حماس زار صنعاء التقى 2006شباط  21خالد ادككع في 

خمليا مسؤكليف يمنييف، فقد كرد في الرسالة "أف حككمة الكويات المتحدة ما زالت تعٌد 
كفكدنا مف حماس، كأف أم حماس منظمة "إرىابية" كتفضؿ أو تستقبؿ حككمة اليمف 

 (3) (2)اتصاوت يجب أف تتمحكر حكؿ ا تراؼ حماس بشركط الربا ية".

                                                           

 .3093كثيقة  2 ـ انظر الممحؽ ر  .(1)
 .838، كثيقة ر ـ 3انظر الممحؽ ر ـ (2). 

(3). The US Embassy in Sanaa - Yemen. Demarche on Host Country Meetings with 
Hamas Delivered. Secretary of State (USA), Canonical ID: 06SANAA457_a. 25 February 
2006.  
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ك د أرسؿ الرليس ادمريكي بكش رسالة إلى نظيره اليمني  مي  بد ا ، يطالبو فييا 
بقط  العم ة م  حماس بعد استقباؿ خالد مشعؿ في صنعاء في مطم  شير أيار 

ة  مى لساف الرليس ادمريكي: "المقاءات م  ىؤوء الذيف ـ، ك د كرد في الرسال2006
يد مكف أك يرتبطكف با رىاب يقمؿ مف الجيكد الدكلية لمحاربتيـ، كأف المقاء بمشعؿ 
يضر بعباس في إطار جيكده لفرض ادمف كاوستقرار في مناطؽ السمطة، إنني 

في الحرب  مى  أطالبكـ كأحثكـ  مى  ط   م تكـ م  حماس كز ماليا، كتعاكنكـ
 (1)ا رىاب معنا".

كتعقيبنا  مى د كة الصيف لػمدكتكر محمكد الزىار كزير الخارجية في الحككمة 
ـ، أرسؿ سفير الكويات المتحدة في الصيف 2006نيساف  5الفمسطينية لزيارتيا في 

 كمرؾ راندت رسالة احتجاج إلى إيكزام مين ، المدير العاـ لشؤكف أمريكا الشمالية في
كزارة الخارجية الصينية، أشار فييا إلى أف الد كة تثير الشككؾ حكؿ التزاـ الصيف 
بمحاربة ا رىاب، كطالب في الرسالة الصيف بتقديـ تكضيحات، محذرنا مف تمؾ 

 (2)الزيارة.
ا مف ضيكط ا دارة ادمريكية المفترض أف تككف مؤسسة  لـ تسمـ ادمـ المتحدة أيضن

سمـ العالمي كتتعامؿ م  الصرا ات الدكلية كنتالجيا لمنعيا أك دكلية محايدة تحمي ال
حصر سمبياتيا، فقد أرسمت الخارجية ادمريكية مجمك ة مف ا رشادات كالتكجييات 
إلى ككاوت ادمـ المتحدة غمب  مييا طاب  التيديد كالك يدر كخالية مف المية 

أليكس ككلؼ رسالة تكجييات  الدبمكماسية الدارجة في ىكذا رسالؿ، فقد أرسؿ السفير
مك عة باسـ سفير الكويات المتحدة في ادمـ المتحدة جكف بكلتكف إلى نالب ادميف 

ـ، كجاء فييا أف "أم خرؽ 2006أيار  3العاـ لامـ المتحدة مالكخ براكف في 
لإلرشادات في طبيعة اوتصاوت بيف ككاوت ادمـ المتحدة كحماس سيككف لو 

                                                           

 ـ. 2006أذار  5طالب صالج بقط  العم ة م  حماس، صحيفة الخميا ا ماراتية، بكش  .(1)
(2). The US Embassy in Beijing – China.  PRC/Hamas: Embassy Caution RRC on Reports 
Hamas Official Invited to China. Secretary of state USA, Canonical ID:06BEIJING6348_a, 
5 april 2006.  



 ISSN (2706-5502) 2022العدد الثامف فبراير  مجمة التاريخية الفمسطينية

57 
 

أف الكويات المتحدة تكلي أىمية كبيرة كحساسية  الية ليذه القضية  كا ب خطيرة، ك 
 م  التأكيد أنو و اتصاوت سياسية م  حككمة ككزراء حماس".

كأكد السفير ككلؼ أف العكا ب المحتممة لقياـ ادمـ المتحدة بانتياؾ ذلؾ ستككف كافية 
إجراءات صارمة تشمؿ بأف تقكـ ادمـ المتحدة كبمشاركة الكويات المتحدة باتخاذ 

إنياء الكويات المتحدة لعدد مف براما ادمـ المتحدة، كأشار نالب ادميف العاـ لامـ 
المتحدة إلى أف إجبار الكويات المتحدة  مى التعامؿ م  حماس بمستكل اتصاوت 
محدكد جدنا كفي حدكده الدنيا سيعر ؿ تنفيذ مياميا، كأضاؼ أف بعض أ ماؿ براما 

يتطمب اوتصاؿ المباشر م  مسؤكليف حككمييف  (UNDP)متحدة ا نمالي ادمـ ال
مف حماس، كرد السفير ادمريكي أنو في ىذه الحاوت يتكجب الحصكؿ  مى 

 (2) (1)اوستشارة كالمكافقة.
ك مى الصعيد الداخمي مارست الكويات المتحدة ضيكطنا مف أجؿ إفشاؿ تشكيؿ 

ف مشاركة  كل أك شخصيات فمسطينية مستقمة ليسيؿ الحككمة الفمسطينية كالحيمكلة دك 
محاصرتيا، فقد كشؼ  زيز دكيؾ، رليس المجمس التشريعي، أف القنصمية ادمريكية 
في القدس ىددت محاضرنا في جامعة النجاح بنابمس تردد اسمو في كسالؿ ا  مـ 

يمن  مف كأحد المرشحيف لتكلي منصب كزارم، بأنو إذا ما شارؾ في الحككمة فمنو س
السفر إلى أمريكا أك الحصكؿ  مى تأشيرة دخكؿ، ك د تكرر ادمر  مى الشخصيات 

 (3)التي رشحت لممشاركة في حككمة تشكميا حماس.
 الحصار المالي: (2

سارت ا دارة ادمريكية في إجراءاتيا لعزؿ الحركة سياسينا بخطكات نحك حصارىا 
 بر مؤسسات خيرية أك رسمية مف دكؿ  مالينا بتتب  خطكط ا مداد المالي سكاء أكانت

كأنظمة كتجفيفيا أك  مى اد ؿ الحد منيا، ك د تعاكنت الككاوت ادمنية ادمريكية م  
                                                           

 .2047 ـ ، كثيقة ر 4. ممحؽ ر ـ  (1)
(2). United States, New York. Minimizing UN Contacts with Hamas. United States Mission 
to the United Nation, Canonical ID:06USUNNEWYORK909_a 3, may 2006.  

العػػامميف ـ أمػػاـ جمػػ  مػػف 2006آذار  12جػػاء ذلػػؾ فػػي نػػدكة ألقاىػػا د.  زيػػز دكيػػؾ فػػي جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة فػػي  .(3)
 كالطمبة.
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الكياف الصييكني كأجيزة مخابرات غربية ك ربية في الكشؼ  ف مصادر الد ـ 
 المالي.

متحدة في كتظير بر ية مف السفارة ادمريكية في مصر مك عة مف سفير الكويات ال
القاىرة فرانسيس ريتشاردكني إلى كزارة الخارجية ادمريكية كمجمس ادمف القكمي في 

ـ، مدل حرص السفارة  مى تتب  ادمكاؿ  بر معبر رفج، 2006تشريف الثاني  21
ـ في 2006تشريف الثاني  20فقد جاء في البر ية "أف مسؤكليف في حماس نجحكا في 

طاع غزة  بر معبر رفج م  مصر، بالرغـ مف النفي ممييف دكور إلى   4إدخاؿ 
المصرم لذلؾ، ك اؿ كزير المخابرات المصرية  مر سميماف لمسا د كزير الخارجية 
لشؤكف الشرؽ اددنى ديفيد ككلش: "إنو تمت مصادرة ادمكاؿ  مى الحدكد، كتـ إيداع 

مستكل في المبم  في أحد البنكؾ المصرية، كتحدثت السفارة م  مسؤكؿ رفي  ال
المخابرات الحربية  مى الحدكد المصرية، كالذم أكد أف المسؤكليف في حماس كاف 

ك اـ نالب  15/11ممييف دكور متجييف إلى غزة  بر معبر رفج في  4بحكزتيـ 
بطرح القضية  مى مسا د كزير الخارجية المصرية  20/11السفير في القاىرة في 

 (2) (1)بدكره نقؿ ادمكاؿ".لمشؤكف العربية ىاني خمؼ الذم نفى 
ك د دأبت الكويات المتحدة  مى تقديـ تقارير استخبارية أ دتيا كزارة المالية ادمريكية 

لحمفاء أمريكا أك  CIAباوستناد إلى معمكمات أ دتيا ككالة اوستخبارات ادمريكية 
، فقد الخاضعة لمنفكذ كالضيط ادمريكي لتجفيؼ مصادر الد ـ المالي لحركة حماس

أشارت بر ية صنفت "بالسرية" مرسمة مف بعثة الكويات المتحدة في اوتحاد ادكركبي 
في سياؽ تتب  المصادر المالية لحماس إلى أف "بعثة الكويات المتحدة في اوتحاد 
ادكركبي شاركت في تحميؿ تقرير أ دتو كزارة المالية ادمريكية م  محمؿ في أحد 

في  EUS Joint Situation Centerارم لمتحاد ادكركبي مراكز التحميؿ اوستخب
ـ، ك د طمب المحمؿ فيميب دكو بميتير أف تقكـ الكويات 2009تشريف الثاني  25

                                                           

 .2455، كثيقة ر ـ 5. ممحؽ ر ـ  (1)
(2).  The US Embassy in Cairo - Egypt. Cash to Hamas Crosses Rafah Border. Secretary 
of State (USA), Canonical ID: 06CAIRO6936_a. 21 November 2006. 
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المتحدة بتزكيدىـ بالمعمكمات حتى يتـ إ داد بحث تحميؿ يتعمؽ بتدفؽ ادمكاؿ إلى 
كويات المتحدة الخاصة حماس كحزب ا ، كأ رب دكو بميتيير  ف تقديره  سيامات ال

في  Open Source Centerكالتقرير المفصؿ الذم أ دتو ىذه المصادر المفتكحة 
 (1)ككالة اوستخبارات ادمريكية حكؿ أ ضاء كمناصرم حماس في أكركبا.

ك مى صعيد ممحقة الجمعيات التي تد ي الكويات المتحدة ارتباطيا بحماس، أ منت 
ـ إدراج جمعية الصمح ا سممية  مى 2007آب  27في كزارة الخزانة ادمريكية 

القالمة السكداء ادمريكية وتياميا بأنيا كاجية لحركة حماس التي تصنفيا حركة 
"إرىابية"ر كأدرجت كذلؾ مديرىا العاـ أحمد الكرد  مى القالمة السكداء، ك اؿ آدـ 

الصمح كغيرىا مف  شزكبيف، المسؤكؿ في كزارة الخزانة: "إف حماس استخدمت جمعية
الجمعيات الخيرية كاجيات لتمكيؿ أجندتيا ا رىابية"، ك اؿ: "إف جمعية الصمح 
سا دت في تمكيؿ  مميات شراء أراضو لصالج حماس، كتكفير التمكيؿ لبناء حضانات 

 (2)أطفاؿ كمتاجر".
 خطكات عممية لالنقالب عمى نتائج االنتخابات (3

ـ 2016س بعد فكزىا في انتخابات كانكف الثاني تعاممت ا دارة ادمريكية م  حما
كجية معادية، تيدد المصالج ادمريكية، كبالتالي يجب تكظيؼ كافة ا جراءات كتمييد 
السبؿ  سقاطيا كالذم يتطمب أكثر مف سياسة العزؿ السياسي كالحصار المالي، كىك 

ابة  ف الكويات تكفير أمكاؿ كأسمحة كاا داد خطط كالبحث  ف أطراؼ تقكـ بالدكر ني
المتحدة كحميفتيا "إسراليؿ"، ك د  ٌدت كزيرة الخارجية ادمريكية ككنداليزا رايس أف 

                                                           

(1). Europe U.S. Mission to Europe Union (Brusseles). Delivery of Hizballah and Hamas 
Finance Analysis. Department of Treasury (USA), Canonical ID: 09BRUSSELS1625_a, 3 
December 2009.  

. صػػػػحيفة الحيػػػػاة الجديػػػػدة، الخزانػػػػة ادمريكيػػػػة تػػػػدرج جمعيػػػػة فمسػػػػطينية  مػػػػى القالمػػػػة السػػػػكداء لػػػػػ " م تيػػػػا بحمػػػػاس"( (2)
https://www.alhaya.ps/arch-page,php? Nid=48890, 8/8/2007 [.2016-03-25. ]تاريخ كالكصكؿ 
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حماس تشكؿ كياننا معادينا، كذلؾ  ندما  ٌدت "إسراليؿ" بأف حماس تشكؿ كياننا معادينا، 
ا كياننا معادينا لمكويات المتحدة".  (1) المة: "إف حماس تشكؿ أيضن

ا معادينا كجد ترجمة لو خمؿ أسابي  بعد فكز حماس في اونتخابات، ك ٌد حماس كيانن 
ا  سقاط حككمة  فقد كض  اليكت أبرامز، مستشار ادمف القكمي ادمريكي، برنامجن
حماس  رؼ ببرناما أبرامز، كسا د أبرامز في كض  البرناما مجمك ة مف 

ديكي تشيني، كمف المستشاريف في البيت ادبيض يعممكف في مكتب نالب الرليس 
ضمنيـ اليمينياف البارزاف ديفيد كارمسير كجكف ىانا، كناؿ البرناما مكافقة كزيرة 
الخارجية رايس، ك د انتاب اليضب كزير الدفاع دكنالد رامسفيمد بعد أف  مـ بالبرناما، 
فطمب مك دنا م  الرليس بكش لمجتماع بو، كفي اوجتماع أخبر بكش رامسفيمد بأف 

ده العسكرية لمقضاء  مى المقاكمة السنية في العراؽ  ندما كانت القكات يركز جيك 
ادمريكية في العراؽ، كأف يترؾ خطة التخمص مف حماس بأيدم الكزيرة رايس، كيعتمد 
برناما أبرامز  مى تقديـ الد ـ المادم كالتسميحي لمرليس  باس كمحمد دحمف، 

نشاء مراكز تدريب  كات مكالية لعباس كدحم ف خارج ادراضي الفمسطينية كالدخكؿ كاا
 (2)في مجابية  سكرية م  حماس.

كفي مك ؼ ممفت وليكت أبرامز خمؿ اجتماع م  مجمك ة مف رجاؿ اد ماؿ 
الفمسطينييف، أثنى في بداية ادمر  مى الشفافية التي أكصمت الحركة لمحكـ، غير أنو 

حماس، كا طاحة بيا كبمكافقة فاجأ الحاضريف حينيا أنو ينكم تكجيو ضربة مؤلمة ل
ا دارة ادمريكية، التي تتعيد بمكجبو الكويات المتحدة بتقديـ المسا دة لفتج كذلؾ 
بتزكيدىا بمسا دات  اجمة مف ادسمحة الخفيفة لتتمكف مف مجابية حركة حماس 
كالسيطرة  مى الحككمة، ك د بدت الصدمة  مى الحاضريف مف تصريحات أبرامز 

 (3)يث كاف يد ك صراحة إلى اونقمب العنيؼ ضد  يادات حركة حماس.الجريلة، ح
                                                           

ايمػػػػكؿ  20، 1840صػػػػحيفة الكسػػػػط، إسػػػػراليؿ كأمريكػػػػا تعتبػػػػراف غػػػػزة كيانػػػػان معاديػػػػان كتعػػػػداف لعقكبػػػػات، المنامػػػػة، كارد  .(1)
 ـ.2007

 11، 10271يػة، العػدد خطػة أبرامػز  شػعاؿ "حػرب أىميػة فمسػطينية"، صػحيفة الشػرؽ ادكسػط المندن ىدل: لحسيني،ا .(2)
 ـ.2007كانكف ثاني 

 ـ.2008اونقمب  مى الديمقراطية الفمسطينية، مكتبة آفاؽ، غزة،  زايدة، حاتـ:بك أ .(3)
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كلد ـ ا دارة ادمريكية خطة أبرامز لمنقمب  مى نتالا اونتخابات، رف  الرليس 
ـ  انكف "مكافحة ا رىاب الفمسطيني" 2006كانكف ادكؿ  22ادمريكي بكش اوبف في 

م أ ره الككنيرس بمجمسيو الشيكخ كالذم يعني بالدرجة ادكلى حركة حماس، كالذ
ـ، ليخرج القانكف حيز التنفيذ بمكجب تك ي  الرليس، 2006كانكف ادكؿ  7كالنكاب في 

كينص القانكف  مى من  أم مسا دات لمسمطة الفمسطينية طالما حماس تقكد الحككمة، 
كينص  كطالما لـ تنبذ حماس "ا رىاب" كلـ تعترؼ بػ"إسراليؿ" كحقيا في الكجكد، كما

القانكف  مى أف يتـ تطيير القكات ادمنية مف جمي  الذيف ليـ  م ة م  "ا رىاب" 
زالة جمي  البنى التحتية "لإلرىاب" كمصادرة ادسمحة غير المصرح بيا  )حماس( كاا
)سمح المقاكمة(، كا تقاؿ "ا رىابييف" كتقديميـ لممحاكمة، كمحاكلة من  اليجمات 

الكامؿ م  أجيزة ادمف "ا سراليمية" كمن  التحريض ضد "إسراليؿ" "ا رىابية"، كالتعاكف 
كالكويات المتحدة في الصحافة المكتكبة كا لكتركنية، كفي المدارس كالمساجد كجمي  
المؤسسات التي تخض  لسيطرة الحككمة، كتييير مناىا التعميـ لتشجي  السمـ 

 (1)كالتسامج كالتعايش م  "إسراليؿ".
وفت مف الرليس ادمريكي بكش، د ا إلى ضرب حماس بشدة، كذلؾ كفي تحريض 

ـ، ك اؿ بكش خمؿ اتصاؿ ىاتفي 2007حزيراف  14بعد سيطرة حماس  مى غزة في 
م  الرليس "ا سراليمي" شمعكف بيرس: "إنو يجب ضرب حماس بشدة، كالتفريؽ بيف 

نو يحظر السماح لإلرىابي يف )حماس( بأف يرفعكا المعتدليف ك"المتطرفيف" في السمطة كاا
 (2)رأسيـ كاونتصار".

في سياؽ التحريض كتعقيبنا  مى تدفؽ الفمسطينييف مف غزة إلى مصر لتخفيؼ 
الحصار،  اؿ بكش مكجينا رسالة إلى الفمسطينييف: "انظركا ماذا جمبت حماس لكـ، إف 

فنا ـ جمبت لكـ البؤس"، مضيفنا: "خم2007حماس التي تسيطر  مى غزة منذ حزيراف 

                                                           

كػػػػانكف ادكؿ  23صػػػػحيفة الخمػػػػيا ا ماراتيػػػػة، بػػػػكش يك ػػػػ   ػػػػانكف "إيبػػػػاؾ" لمكافحػػػػة مػػػػا يسػػػػميو ا رىػػػػاب الفمسػػػػطيني،  .(1)
 ـ.2006

 ـ.2007حزيراف  17، كاشنطف تطالب "إسراليؿ" بضرب حماس كد ـ  باس، صحيفة الخميا ا ماراتية .(2)
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لمعبارات الجكفاء سيمنج الرليس الفمسطيني  باس كرليس كزرالو سمـ فياض شيلنا 
 (1يقكلكنو لمناس في غزة كالضفة، فيما إذا د متـ حماس فيذا ما ستحصمكف  ميو".)

 خطة دايتكف كفشؿ برنامج أبرامز
ب ، أف برناما أبرامز  سقاط حماس كاونقم2007اتضج م  ادسابي  ادكلى لعاـ 

 مى نتالا اونتخابات كصؿ إلى طريؽ مسدكد، كأف خطة الحرب ادىمية لـ تضعؼ 
حماس بؿ تيدد ما تبقى مف كجكد حركة فتج في غزة، خاصة كأف الخطة المذككرة 
ا رغـ تك ي  بكش  مييا مف ككالة اوستخبارات ادمريكية كمجمس ادمف  كجدت ا تراضن

خطة أكثر ذكاءن كفا مية ليست فقط  زاحة حماس القكمي كالبنتاغكف، لذلؾ تـ ا  داد ل
نما إ ادة تأىيؿ السمطة الفمسطينية بقيادة  باس كاا ادة ىندسة ادجيزة   ف الحكـ كاا
ادمنية بما يعزز كجكد السمطة كاستمرار بقاليا، كينتا سمطة أكثر انسجامنا م  

ريكية، ك د أطمؽ  مى المتطمبات ادمنية الصييكنية كأكثر تفيمنا لطمبات ا دارة ادم
 الخطة "خطة  ممية الرلاسة الفمسطينية". 

ـ إلى "إبقاء الرلاسة 2007كىدفت الخطة التي تـ إ دادىا في الثالث مف آذار 
الفمسطينية كحركة فتج في  يف المجتم  الدكلي مركز الثقؿ في المشيد السياسي 

لى تحديد أسس العممية السممية كالمتطمبات ا لتي يجب  مى كؿ طرؼ أف الفمسطيني، كاا
يمتـز بيا، كذلؾ مف خمؿ بناء معايير دكلية ممزمة، كالذم يعني تجنب تضيي  الك ت 

 في محاكلة تعديؿ أيديكلكجية حماس.
كما تيدؼ الخطة إلى تكفير الد ـ المـز سياسينا كمالينا لعباس كفتج، كذلؾ لمتمييد 

كضرب القكة السياسية لحماس مف  لمخطة "ب" كالتي تشمؿ انتخابات برلمانية مبكرة،
 خمؿ تزكيد الشعب الفمسطيني بمتطمباتو او تصادية المباشرة مف خمؿ الرلاسة كفتج.

كتتككف الخطة التي تشترط تعاكف "إسراليؿ" كالكويات المتحدة مف أربعة بنكد: ادكؿ 
 باس سياسي كيشمؿ التقدـ في  ممية التسكية، كالثاني الحكـ كيتطمب د ـ شر ية 

ـ، كالثالث ادمف 2007الداخمية ليتمكف مف الد كة ونتخابات برلمانية مبكرة في خريؼ 

                                                           

 ـ.2008كانكف ثاني  30صحيفة الخميا ا ماراتية، بكش يحرض أىؿ غزة: انظركا ماذا جمبت لكـ حماس؟،  .(1)
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كييدؼ إلى القضاء  مى المجمك ات المسمحة كمف ضمنيا كتالب شيداء اد صى 
 (1) بر التفكيؾ كالدما، كالراب  يتمحكر حكؿ او تصاد.

 تكفير الغطاء السياسي لحركب الكياف عمى غزة:
اليؿ" حركبيا الثمث ضد غزة كالتي ىدفت إلى كسر إرادة المقاكمة كتدمير شنت "إسر 

البنية التحتية ليا التي تشكؿ حماس  مكدىا الفقرم، بيطاء كحماية أمريكية، فكؿ 
حركب "إسراليؿ" سكاء ضد غزة أك غيرىا و يتـ إو بضكء أخضر أمريكي، ففي حرب 

حباط أم ـ كفرت الكويات المتحدة الي2009-2008 اـ  طاء  بر مجمس ادمف كاا
أسابي ، كأك فت الحككمة  3محاكلة مف الدكؿ ادكركبية أك العربية لك ؼ العدكاف طيمة 

ضافة الرغبة ادمريكية في  الصييكنية الحرب بعد أف كصمت إلى طريؽ مسدكد، كاا
ـ دكف منيصات 2008تنصيب الرليس ادمريكي باراؾ أكباما بعد فكزه في انتخابات 

 (2)مشاىد دماء  ادمة مف الشرؽ ادكسط.أك 
كتمت دراسة خطط الحرب ضد حماس في غزة  مى المستكل العسكرم كاوستخباراتي 
كالسياسي ادمريكي، كأحيط الرليس ادمريكي في حينو باراؾ أكباما، كالذم لـ يستمـ 

ا بالعممية، كخمؿ كجكده في إجازتو في "اليكنكلكلك" كفدت إليو  مجمك ات ميامو،  ممن
، (CIA)إحاطة بالمعمكمات، كتتككف مف كزارة الدفاع، كككالة اوستخبارات ادمريكية 

 ككزارة الخارجية  طم و  مى مجريات الحرب.
ك بؿ نياية حرب غزة بأياـ كتمييدنا لما بعد الحرب، كٌ عت كزيرة الخارجية ادمريكية 

ـ، 2009كانكف الثاني  16يفني في ككنداليزا رايس م  كزيرة الخارجية "ا سراليمية" ل
كثيقة رايس ليفني لمن  تيريب السمح إلى حركة حماس في غزة، فقد تضمنت الخطة 

 ثمثة بنكد رليسة:
البند ادكؿ يؤكد التعاكف م  الدكؿ المجاكرة بالتعاكف م  أطراؼ في المجتم   -

لتي تيدد الدكلي لمن  إمداد ادسمحة لممنظمات "ا رىابية" في غزة )حماس( ا
 الطرفيف ادمريكي ك"ا سراليمي".

                                                           

 ـ.2007آيار  14، 225صحيفة ادخبار المبنانية، خطة دايتكف لتقكية  باس ضد حماس، العدد  .(1)
 ـ.2009كانكف ثاني  7نظرة استراتيجية إلى مأساة غزة، فضالية الجزيرة القطرية،  محمد حسنيف: يكؿ،ى .(2)
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البند الثاني يشير إلى  مؿ الكويات المتحدة م  شركاليا في المنطقة لمرا بة  -
تيريب السمح خمؿ معابر الخميا كخميا  دف كالساحؿ الشر ي مف البحر 

 ادحمر في أفريقيا.
 د العسكرية ادمريكية البند الثالث يتعمؽ بالتعاكف بيف المخابرات ادمريكية كالقكا -

 (1)كبيف الحككمات ا  ميمية لمن  تدفؽ السمح إلى حماس.
ـ )حجارة السجيؿ( أكد السفير الصييكني في الكويات المتحدة 2012كفي حرب  اـ 

مايكؿ أكرف، اليطاء ادمريكي الكامؿ لمكياف الصييكني،  ندما أشار إلى أف "الكويات 
وتخاذ أم إجراءات تككف ضركرية لمدفاع  ف مكاطنينا  المتحدة منحتنا الد ـ الكامؿ

 (2)مف إرىاب )حماس(.
با جماع يعمف فيو د ـ حؽ "إسراليؿ" في العمؿ  599كتبنى مجمس الشيكخ  رارنا ر ـ 

لمدفاع  ف النفس ضد "إرىاب" حماس، كالذم لـ يتضمف أم إشارة إلى ضبط النفس، 
مك ؼ الككنيرس ادمريكي مف خمؿ مكالمة  كما كرر الرليس ادمريكي أكباما  ممينا

ىاتفية سكغ فيو العدكاف،  ندما أكد أنو "و يمكف أف نتك   مف أم بمد احتماؿ اليجمات 
بالصكاريخ ضد المدنييف، مضيفنا: "إف " سراليؿ" حؽ الدفاع  ف نفسيا"، كتكثيؼ 

ا ت يريب السمح الجيكد لمسا دة "إسراليؿ" في معالجة احتياجاتيا ادمنية خصكصن
 (3)كالمتفجرات إلى حركة حماس في غزة".

ـ )العصؼ المأككؿ(، فقد أصدر الرليس ادمريكي أكباما بياننا 2014أما حرب  اـ 
جاء فيو "أف " سراليؿ" الحؽ في الدفاع  ف نفسيا ضد ىجمات صكاريخ كأنفاؽ 

لحماس "ا رىابية" في حماس، ك د ألحقت "إسراليؿ" بالفعؿ أضرارنا كبيرة بالبنية التحتية 
غزة"، أما كزير الخارجية جكف كيرم فأشار إلى أف "إسراليؿ" تحت حصار منظمة 
"إرىابية" تعمؿ  مى بناء ادنفاؽ لتيريب "ادصفاد كالمخدرات"، كالتي تستخدـ 

                                                           

كػػانكف  19ليفنػػي لمنػػ  السػػمح فػػي غػػزة، كزارة الخارجيػػة، فمسػػطيف  -منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، تفاصػػيؿ خطػػة رايػػس .(1)
 ـ.2009ثاني 

 ـ.2012تشريف ثاني  22ك فو، صحيفة الخميا ا ماراتية،  ، كاشنطف شريكة في العدكاف  مى غزة و فينقكوناصر  .(2)
 ـ.2015، غزة، كانكف أكؿ 15مركز أبحاث المستقبؿ، حرب ادياـ الثمانية، ا صدار ر ـ  .(3)
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وختطاؼ المكاطنيف "ا سراليمييف" كأخذىـ كرىالف مف  بؿ حماس، كشراء صكاريخ 
 (1)اليؿ" كىك ما و يمكف السككت  نو.وستخداميا ضد "إسر 

با جماع بعد التصكيت  ميو في  (S498498)كأ ر مجمس الشيكخ القرار 
ـ، كالذم جاء فيو: "انطم نا مف شعكر الكويات المتحدة بد ـ "إسراليؿ" 18/7/2014

ضد ىجمات حماس الصاركخية، في حيف أف حماس ىي منظمة "إرىابية" كفقنا 
المتحدة، كيد ك ميثا يا إلى تدمير "إسراليؿ"، كفي حيف ترفض  لتصنيؼ الكويات

حماس شركط الربا ية كحؽ "إسراليؿ" في الكجكد، كنالت بعض الشر ية الزالفة مف 
 حككمة الكفاؽ الكطني م  الرليس  باس، يؤكد مجمس الشيكخ:

 حؽ "إسراليؿ" في الدفاع  ف نفسيا كضماف أمف "إسراليؿ". -
 ىجماتيا ضد "إسراليؿ".د كة حماس إلى ك ؼ  -
لى إدانة اليجمات  - د كة الرليس  باس لمتحمؿ مف حككمة الكفاؽ الكطني كاا

 (2ضد "إسراليؿ".)
 

  

                                                           

، المركػػػز العربػػػي لمدراسػػػات كالبحػػػكث، 2014مكا ػػػؼ متنا ضػػػة، الحػػػرب ا سػػػراليمية الثالثػػػة  مػػػى غػػػزة  إنجػػػي: يػػػدم،م .(1)
 ـ.2014آب  19القاىرة، 

 ـ، مرج  سابؽ.2014مكا ؼ متنا ضة، الحرب ا سراليمية الثالثة  مى غزة  إنجي: يدم:م(. (2
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 الخاتمة
اتسمت المكا ؼ ادمريكية تجاه حركة حماس منذ نشأتيا بالعدالية، بينما كصمتيا 

قاءات لنقؿ ، كا تصرت العم ة المباشرة  مى بعض الم1996با رىاب رسميان بعد  اـ 
كالتي  2006رسالؿ، أك التعرؼ  مى بعض المكا ؼ، كبعد اونتخابات التشريعية  اـ 

فازت فييا حركة حماس، فرضت اودارة ادمريكية حصاران مشددان  مى حركة حماس 
كالحككمة التي شكمتيا بعد اونتخابات، كفرضت شركطان مف خمؿ ما يسمى  الربا ية 

تضمف ا ترافان صريحان بدكلة الكياف، كاو تراؼ باتفاؽ أكسمك، الدكلية التي  ادتيا، ت
كالتخمي  ف المقاكمة كشرط أساسي لمقبكؿ الدكلي، بمعنى انيا ألزمت كؿ الدكؿ 
كالكيانات التي تدكر في فمكيا بيذه الشركط، كمف ناحية أخرل كفرت اودارات 

اع غزة،  كنافحت بقكة ادمريكية المتعا بة اليطاء لحركب الجيش الصييكني  مى  ط
أماـ المؤسسات الدكلية لمتيطية  مى جرالـ اوحتمؿ في القطاع، كساىمت في 

، ك مى اورجج لف تيير الكويات المتحدة مكا فيا أك 2007الحصار الجالر بعد  اـ 
سياساتيا  مف حركة حماس في ادمد المنظكر، إو إذا غيرت حماس ثكبيا اويدلكجي، 

عدك الصييكني، كىذا غير ممكف، أك تيير جكىرم في ميزاف القكل كمك فيا مف ال
لصالج الشعب الفمسطيني كلكؿ القكل الحية في العالـ العربي كاوسممي التي تتكؽ 

 إلى فمسطيني كأرضيا المباركة.   
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 اعة الغزمق  ابف ز  
 ـ(1413-1324 /ق 724-816)

 

Abstract: 

  This study deals with the biography of Ibn Zuqqa'ah Al-Ghazzi  

(724-816 AH/ 1324-1413 AD)  in terms of his name, descent, 

nickname, surname, birth, age, and his youth. In addition to his 

sheikhs, students, traits,  journeys, scientific status, status among 

the sultans of his time, writings, miracles, the opinions of 

scientists in him, and his death.  

  ممخص:
-1324ق/816-724تتناكؿ ىذه الدراسة السيرة الذاتية لمعالـ ابف زٌ ا ة اليزم )

ـ(، اسمو كنسبو، ككنيتو كألقابو، كمكلده، ك صره، كنشأتو، كشيكخو، كتممذتو، 1413
كصفاتو، كرحمتو، كمكانتو العممية، كمكانتو  ند سمطيف  صره، كمؤلفاتو، ككرامتو، 

 فاتو.كآراء العمماء فيو، كك 
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 المقدمة:
لعديد مف  مى حكميا ا تكتعا ب ،غزة مدينة فمسطينية  ريقة، نشأت منذ أ دـ العصكر

جد الرسكؿ صمى ا   –سميت بيزة ىاشـ؛ فقد مات فييا ىاشـ بف  بد مناؼ الدكؿ، ك 
كالمسمميف؛  كبيا  بره، كاحتمت المدينة مكانة بارزة في تاريخ العرب – ميو كسمـ 

لية الشر ية بيف مصر كبمد الشاـ، كلقد اىتمت الدكلة المممككية ابة الشماقطا يا البك ف
 بمدينة غزة، حتى أطمؽ  مييا غزة المحركسة، كالمممكة اليزية.

أنجبت غزة خيرة العمماء، ككفد إلييا صفكتيـ، كبرز العديد مف أبناليا، ممف حممكا لكاء 
 ز ا ة اليزم. العمـ، كنشركه في بقاع الدنيا، كمنيـ العالـ ابف
، كلكنو بما كىبو ا  مف ذكاء، كنشاط، نشأ ابف ز ا ة في ظركؼو معيشيةو صعبة

 أف يككف دالرة معارؼ شاممة لجمي  معارؼ، كفنكف  صره.استطاع  ،كصبر، كتقكل
كستركز الدراسة  مى تسميط الضكء  مى سيرة العالـ ابف ز ا ة اليزم مف خمؿ 

خية، كديكانو الشعرم، كبعض الدراسات الحديثة التي او تماد  مى المصادر التاري
ر ت إلى جكانب ليا  م ة بشخصيتو، كتككنت الدراسة مف مقدمة، كتمييد، تط

شأتو، اسمو كنسبو، ككنيتو كألقابو، كمكلده، ك صره، كن كفصميف، كتناكؿ الفصؿ ادكؿ
انتو العممية، مكك  ،رحمتوفقد شمؿ  كشيكخو، كتممذتو، كصفاتو، أما الفصؿ الثاني

 كمكانتو  ند سمطيف  صره، كمؤلفاتو، ككرامتو، كآراء العمماء فيو، ككفاتو.
 أىمية الدراسة:

 إلقاء الضكء  مى سيرة العالـ ابف ز ا ة دخذ العبرة كالعظة. .1
 التأكيد  مى أف الصبر كالثبات  مى الجد كاوجتياد يصن  المستحيؿ. .2
 فمسطيف.إ طاء فكرة  ف  الـ مكسك ي مف  مماء  .3

 أىداؼ الدراسة:
 التعرؼ  مى شخصية العالـ ابف ز ا ة. .1
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 تكضيج النتاج العظيـ لمعالـ ابف ز ا ة. .2
 ابراز جكانب مف حياة العالـ ابف ز ا ة. .3

 منيج الدارسة:
 .اتبعت الباحثة في دراستيا منيا البحث التاريخي
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 التمييد:
دـ المػػدف التػػي  رفيػػا التػػاريخ، إنيػػا ليسػػت غػػزة مدينػػة تاريخيػػة  ديمػػة، و بػػؿ إنيػػا مػػف أ ػػ

نمػا ىػي بنػت ادجيػاؿ المنصػرمة  بنت  رف مف القركف، أك كليدة  صر مػف العصػكر، كاا
كميا، كرفيقة العصكر الفالتة كميا مف اليـك الذم سطر التاريخ فيو صحالفو ادكلػى إلػى 

 .(1) يكمنا ىذا
في التكراة مراران، كىي إحدل الػرحمتيف نزؿ فييا إبراىيـ الخميؿ  ميو السمـ، كجاء ذكرىا 

 (3) ر، كما  اؿ ابػف  بػد البػ(2)لقريش المذككرتيف في  كلو تعالى:" رحمة الشتاء كالصيؼ"
حدل العركسػيف كمػا فػي (4) تفسيرهفي  : " أبشػركـ بالعركسػيف غػٌزة (5)حػديث ضػعيؼ ، كاا

ديث الضػػعيؼ ، ك مػػى الػػرغـ مػػف ضػػعؼ الحػػديث المػػذككر إو أف الحػػ(7) (6) ك سػػقمف"
 يستشيد بو في فضالؿ اد ماؿ.

ػػ:(8) يػػا كت الحمػػكم ػػاؿ  ة: مدينػػة فػػي أ صػػى الشػػاـ مػػف ناحيػػة مصػػر، بينيػػا كبػػيف زي " غى
 ". ىي مف نكاحي فمسطيف غربي  سقمف، ك أك أ ؿ (9)فرسخاف   سقمف

                                                           

 (.7العارؼ، تاريخ غزة )ص:  (1)
 (.2سكرة  ريش، ا،ية ) (2)
ا مػػاـ، العممػػة، حػػافظ الميػػرب، شػػيخ ا سػػمـ، أبػػك  مػػر يكسػػؼ بػػف  بػػد ا  بػػف محمػػد بػػف  بػػد البػػر بػػف    اصػػـ  (3)

ندلسي، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيؼ الفالقة مكلػده: فػي سػنة ثمػاف كسػتيف كثػمث  مالػة فػي شػير ربيػ  النمرم، اد
ا،خر كطمب العمـ بعد التسعيف كثمث مالة، كأدرؾ الكبار، كطاؿ  مره، ك م سنده، كتكػاثر  ميػو الطمبػة، كجمػ  كصػنؼ، 

 (154-153/ 18الزماف، الذىبي، سير أ مـ النبمء ) ككثؽ كضعؼ، كسارت بتصانيفو الركباف، كخض  لعممو  مماء
 ( بعد البحث  ف كتاب تفسير وبف  بد البر لـ أجد لو أم تفسير.(4
 (.70-1/69الطباع، إتحاؼ اد زة في تاريخ غزة ) (5)
 (.153ابف الفقيو، البمداف )ص: (6) 

ى حػػديث فػػي نفػػس المعنػػى  ػػف  بػػد ا  بػػف ( بعػػد البحػػث  ػػف الحػػديث فػػي كتػػب الحػػديث الشػػريؼ لػػـ أجػػده، ك ثػػرت  مػػ(7
الزبير مرفك ان،  اؿ: )طكبى لمف أسكنو ا  إحدل العركسيف:  سػقمف، أك غػزة( كضػعفو ا مػاـ ادلبػاني )سمسػمة ادحاديػث 

 (.294/ 8الضعيفة كالمكضك ة كأثرىا السي  في ادمة )
 (.202/ 4( معجـ البمداف )(8
الكمبيػة: فراسػخ الميػؿ كالنيػار سػا اتيما كأك اتيمػا؛ ك ػاؿ خالػد بػف جنبػة: ىػؤوء  ػـك و ( فرسخ: الفرسخ: السككف؛ ك الت (9

يعرفكف مكا يت الدىر كفراسخ ادياـ؛  ػاؿ: حيػث يأخػذ الميػؿ مػف النيػار، كالفرسػخ مػف المسػافة المعمكمػة فػي ادرض مػأخكذ 
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كفييا مات ىاشـ بف  بد منػاؼ جػد رسػكؿ ا ، صػمى ا   ميػو كسػمـ، كبيػا  بػره كلػذلؾ 
 يرثيو: (2) ، ك اؿ مطركد بف كعب الخزا ي(1)ؿ ليا غزة ىاشـ يقا

 (3)مات الندل بالشاـ لما أف ثكل ... فيو بيزة ىاشـ و يبعد 
كبيػػا كلػػد ا مػػاـ أبػػك  بػػد ا  محمػػد بػػف إدريػػس الشػػافعي، رضػػي ا   نػػو، كانتقػػؿ طفػػم 

 ، كيركل لو يذكرىا:(4)إلى الحجاز فأ اـ كتعمـ العمـ ىناؾ 
نِّ  اًني ...ي لىميٍشتىاؽه ًإلىى أىٍرًض غىزيةو كىاًا انىًني بىٍعدى التيفرًُّؽ ًكٍتمى ٍف خى  (6) (5) كىاًا

أنجبت مدينة غزة الكثير مف العمماء، الذيف تكنكا باسميا، كجابكا بقػاع الدكلػة ا سػممية 
ينشركف  مكميـ، كينيمكف العمـ  مى أيػدم كبػار  ممػاء  صػرىـ، كمػف العممػاء اليػزييف 

ذا ػت شػيرتو، كجػاءه مػف يطمبػكف  ممػو مػف جميػ  البمػداف، كتتممػذ  مػى يديػو أجػؿ مف 
العمماء كجيابذتيـ، كمف العمماء اليزييف الذيف لـ ينػالكا مػا تسػتحقو مكػانتيـ العمميػة مػف 

 لعممية، العالـ ابف ز ا ة اليزم.البحث كالدراسة ا
  

                                                                                                                                                      

كاحػد الفراسػخ؛ فارسػي معػرب، كالفرسػخ ثمثػة منو. سمي بذلؾ دف صاحبو إذا مشى  عد كاستراح مف ذلؾ كأنو سكف، كىػك 
 (.44/ 3(؛ ابف منظكر، لساف العرب )317/ 7(؛ مرتضى الزبيدم، تاج العركس )332/ 4أمياؿ. الفراىيدم، العيف )

(؛ العمػػرم، مسػػالؾ ادبصػػار فػػي ممالػػؾ 58(؛ ا صػػطخرم، المسػػالؾ كالممالػػؾ )ليػػدف/ 167( اليعقػػكبي، البمػػداف )ص: (1
 (552/ 3ادمصار )

زىا ػػي: شػػا ر جػػاىمي فحػػؿ. لجػػأ إلػػى  بػػد المطمػػب بػػف ىاشػػـ ابػػف  بػػد منػػاؼ، لجنايػػة كانػػت منػػو،  (2) مطػػركد بػػف كعػػب الخي
 (251/ 7فحماه كأحسف إليو، فأكثر مدحو كمدح أىمو، الزركمي، اد مـ )

 (202/ 4الحمكم، معجـ البمداف ) (3)
(؛ العمػػػػرم، مسػػػػالؾ ادبصػػػػار فػػػػي ممالػػػػؾ 58لػػػػؾ )ليػػػػدف/ (؛ اوصػػػػطخرم، المسػػػػالؾ كالمما202/ 4المصػػػػدر نفسػػػػو ) (4)

 (552/ 3ادمصار )
 ( الشافعي، البحر الطكيؿ.(5
 (202/ 4( الحمكم، معجـ البمداف )(6
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 :الفصؿ األكؿ
   و، كمكلده، كعصره.المبحث األكؿ: اسمو كنسبو، ككنيتو كألقاب

برىاف الديف إبراىيـ بف محمد بف بيادر بػف أحمػد القرشػٌى اليػزل الٌنػكفمٌى  :اسمو كنسبو
، أك الحرفي (4)، الحكفي (3)، الصكفٌي (2)، القادرم الشاذلي، المقرئ المجٌكد (1)الٌشافعى 
ميممػة ، كمنيـ مف يجعػؿ الػزام سػينا (7)زٌ ا و  كأ، (6)المعركؼ بابف زٌ ا ة  (5)الحرفي 
كػاف يػد ي أنػو مػف بنػي ، ك (10)كيقاؿ ابف رفا ة الشا ر ( 9)كيقاؿ ابف سٌقا ة ( 8)ميممة 

 .(11)بني نكفؿ بف  بد مناؼ 
العػالـ الشػيخ ك ، (13) أي جكبػة الزمػاف، كلقػب ب(12)إسػحاؽ  يأبكػاف يكنػى بػ :كألقابو كنيتو

 .(15) ا ماـ المفٌنف العٌممة، ك (14) رالفاضؿ الماى
                                                           

/ 14(؛ ابػػف تيػػرم بػػردم، النجػػـك الزاىػػرة فػػى ممػػكؾ مصػػر كالقػػاىرة )360/ 6المقريػػزم، السػػمكؾ لمعرفػػة دكؿ الممػػكؾ )(1) 
 (89/ 1)(؛ كحالة، معجـ المؤلفيف 125
 (51/ 1حاجي خميفة، سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ ) (2)
 (406/ 2(؛ ابف اليزم، ديكاف ا سمـ )179/ 1المقريزم، المقفى الكبير ) (3)
 (190/ 11(؛ مرتضى الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس )19/ 1الباباني، ىدية العارفيف )(4) 
 (608/ 2المشتبو )ابف حجر، تبصير المنتبو بتحرير  (5)
(؛ ابػف تيػرم بػردم، النجػـك الزاىػرة فػى 152اليزم، بيجة النػاظريف إلػى تػراجـ المتػأخريف مػف الشػافعية البػار يف )ص: (6) 

 (125/ 14ممكؾ مصر كالقاىرة )
تكفى (؛ ابػف تيػرم بػردم، المنيػؿ الصػافي كالمسػ126/ 14ابف تيرم بردم، ، النجـك الزاىرة فى ممكؾ مصر كالقػاىرة )(7) 
 (170/ 1تكفى بعد الكافي )كالمس

(؛ مجمك ػة، المكسػك ة الميسػرة فػي تػراجـ ألمػة التفسػير كا  ػراء 130/ 1السخاكم، الضكء المم  دىػؿ القػرف التاسػ  ) (8)
 (97/ 1كالنحك كالمية )

 (64/ 1الزركمي، اد مـ )(9) 
 (  19/ 1ية العارفيف )(؛ الباباني، ىد528/ 1السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة )(10) 
 (17/ 3ابف حجر، إنباء اليمر بأبناء العمر )(11) 
(؛ ابػػػف 406/ 2(؛ ابػػػف اليػػزم، ديػػكاف ا سػػمـ )165/ 1ابػػف تيػػرم بػػردم، المنيػػؿ الصػػػافي كالمسػػتكفى بعػػد الػػكافي )(12) 

 (172/ 9العماد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب )
 (157/ 1ا سمـ ابف حجر )السخاكم، الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ  (13)
 (406/ 2ابف اليزم، ديكاف ا سمـ ) (14)
/ 14(؛ ابػػف تيػػرم بػػردم، النجػػـك الزاىػػرة فػػى ممػػكؾ مصػػر كالقػػاىرة )360/ 6المقريػػزم، السػػمكؾ لمعرفػػة دكؿ الممػػكؾ )(15) 
 (89/ 1(؛ كحالة، معجـ المؤلفيف )125
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،  يػؿ سػنة خمػس كأربعػيف (2) ، فػي بدايػة شػير ربيػ  ادكؿ(1)كلد في مدينػة غػزة  مكلده:
 .، ك يػػػػؿ سػػػػنة أربػػػػ  ك شػػػػريف(4) ، كمػػػػا أخبػػػػر ىػػػػك  ػػػػف نفسػػػػو(3)ـ( 1345) كسػػػػبعمالة
، كذلػػػؾ ادرجػػػج  مػػى الصػػػحيج فمنػػػو  نػػػدما مػػات كػػػاف  ػػػد بمػػػ  (5)ـ( 1324) كسػػبعمالة
 .(6) الشيخكخة

كاو تصػػػادم كاوجتمػػػا ي  كانػػػت الدكلػػػة المممككيػػػة فػػػي  مػػػة شػػػمكخيا السياسػػػي عصػػػره:
كالعمرانػػي كالفنػػي، ك ػػد انعكػػس ذلػػؾ  مػػى مدينػػة غػػزة، حمقػػة الكصػػؿ بػػيف مصػػر كبػػمد 

كفػػي ىػػذا ، "(8)، ك"غػػٌزة المحركسػػة"(7)"المممكػػة اليٌزاكٌيػػة"الشػػاـ، حتػػى أصػػبج يطمػػؽ  مييػػا 
المناخ كلد ابف ز ا ة ليرل ما صنعو أميرىا  مـ الديف سنجر الجاكلي الذم حكميا بػيف 

ك ػػد أحػػب غػػزة "، (9) "ق(، أم  بيػػؿ مػػيمد ابػػف ز ا ػػة بػػأرب  سػػنكات720-711 ػػامي )
  .(10)"حبان جمان، ككاف يعطؼ  مى اليزييف  طفان كبيران 

 ،(11)رىاكمٌصػ غػزة فمدٌ  الذم كىكمدةن، اىتـ فييا بعمارتيا، "أ اـ الجاكلي في مدينة غزة 
، (2) كميػػدانان  ،(1)عػػان جام ، كبنػػى(12)" لمنيابػػة  صػػران  بيػػا ك مػػر ... كبصػػرىا  ينيػػا كفػػتج

                                                           

 (89/ 1كحالة، معجـ المؤلفيف ) (؛130/ 1السخاكم، الضكء المم  دىؿ القرف التاس  ) (1)
 (89/ 1كحالة، معجـ المؤلفيف ) (2)
(؛ السػيكطي، حسػف المحاضػرة فػي 17/ 3(؛ ابػف حجػر، إنبػاء اليمػر بأبنػاء العمػر )179/ 1المقريزم، المقفػى الكبيػر ) (3)

 (260/ 3(؛ ابف شاىيف، نيؿ ادمؿ في ذيؿ الدكؿ )528/ 1تاريخ مصر كالقاىرة )
 (360/ 6سمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ )المقريزم، ال(4)
/ 1(؛ السػخاكم، الضػكء الممػ  دىػؿ القػرف التاسػ  )165/ 1ابف تيرم بردم، المنيؿ الصافي كالمسػتكفى بعػد الػكافي )(5) 
 (97/ 1(؛ مجمك ة، المكسك ة الميسرة في تراجـ ألمة التفسير كا  راء كالنحك كالمية )130
(؛ حػاجي خميفػة، سػمـ الكصػكؿ إلػى طبقػات الفحػكؿ 166/ 1كالمسػتكفى بعػد الػكافي ) ابف تيرم بػردم، المنيػؿ الصػافي(6) 
(1 /51) 

 (134( ابف شاىيف، زبدة كشؼ الممالؾ كبياف الطرؽ كالمسالؾ )ص(7
 (  198/ 7(؛ القمقشندم، صبج اد شى في صنا ة ا نشاء )236/ 14( ابف كثير، البداية كالنياية )(8
 (2فية فمسطيف في ديكاف ابف ز ا ة اليزم )صالمبيض، مممج مف جيرا (9)

 (150العارؼ، تاريخ غزة )ص (10)
/ 6(؛ ابػػف تيػػرم بػػردم، المنيػػؿ الصػػافي كالمسػػتكفى بعػػد الػػكافي )467/ 2( الصػػفدم، أ يػػاف العصػػر كأ ػػكاف النصػػر )(11
75) 
 (467/ 2( المصدر نفسو )(12
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كك ػػػؼ  ،كبنػػػى مارسػػػتانان  ،كخانػػػان لمسػػػبيؿ ،(4) كمدرسػػػة لمشػػػافعية ،(3) ك مػػػر حمامػػػان ىػػػالمن 
 .(6)جعؿ النظر فييا لنكاب غزة ك  ،(5) جميمة أك افان  ما ميي
تػػػػػكلى الحكػػػػػـ الممػػػػػؾ الظػػػػػاىر بر ػػػػػكؽ أكؿ سػػػػػمطيف الدكلػػػػػة المممككيػػػػػة البرجيػػػػػة  ػػػػػاـ ك 

بيف مصر كالبمداف المجاكرة؛  ،(8) كأليى الضرالب فانتعشت التجارة، (7) ـ1382/ىػ784
مما  اد بالمردكد او تصادم الكافر بالدرجة ادكلى  مى المممكػة اليزيػة التػي تعػد بكابػة 

تطمب تػكفير ادمػف لمتجػار خاصػة فػي ك  (9) مصر الشمالية الشر ية م  بمد الشاـ كآسيا
فأ يمػػت الخانػػات المػػزكدة بػػالقمع  مػػى طػػكؿ امتػػداد  ،المنطقػػة الصػػحراكية كبكابتيػػا غػػزة

 .(10) فمسطيف
 اتو.المبحث الثاني: نشأتو، كشيكخو، كتالمذتو، كصف

، "ك ػانى (11) يعد ابف ز ا ة إنسػاف  جيػب مػف أىػؿ غػزة، فقػد بػدأ حياتػو خياطػان  نشأتو:
بيػػا  ، كلكنػػو اسػػتطاع فػػي كنػػؼ الحيػػاة الرغػػدة ا،منػػة التػػي تمتعػػت(12)صػػنا ة الخياطػػة" 

 غزة أف يصن  لنفسو مستقبمن أفضؿ.
                                                                                                                                                      

(؛ الحنبمػي، ادنػس 102/ 1ف، نيػؿ ادمػؿ فػي ذيػؿ الػدكؿ )(؛ ابف شػاىي390/ 9(  الدكادارم، كنز الدرر كجام  اليرر )(1
 (272/ 2الجميؿ )

 (75/ 6( ابف تيرم بردم، المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي )(2
 (247(؛  يسى، تاريخ البيمارستانات في ا سمـ )ص: 467/ 2الصفدم، أ ياف العصر كأ كاف النصر )  (3)
(؛  يسػػػى، تػػػاريخ 76/ 2(؛ ابػػػف اليػػػزم، ديػػػكاف ا سػػػمـ )248/ 8ار مػػػف ذىػػػب )ابػػػف العمػػػاد، شػػػذرات الػػػذىب فػػػي أخبػػػ(4)

 (247البيمارستانات في ا سمـ )ص: 
 (75/ 6( ابف تيرم بردم، المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي )(5
 (247 يسى، تاريخ البيمارستانات في ا سمـ )ص:  (6)
 (221/ 11ر كالقاىرة )( ابف تيرم بردم، النجـك الزاىرة فى ممكؾ مص(7
 (269/ 11( المصدر نفسو )(8
 (  232( المبيض، غزة ك طا يا )ص(9

 (2( المبيض، مممج مف جيرافية فمسطيف في ديكاف ابف ز ا ة اليزم )ص(10
 (64/ 1الزركمي، اد مـ )(11) 
(؛ السػخاكم، 166/ 1لػكافي )(؛ ابف تيرم بػردم، المنيػؿ الصػافي كالمسػتكفى بعػد ا179/ 1المقريزم، المقفى الكبير )(12) 

 (130/ 1الضكء المم  دىؿ القرف التاس  )
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، ك ػف شػيكخ (2)، كأخذ العمـ  مى أيدم شػيكخ بمػده (1)تزىد ابف ز ا ة كساح في الجباؿ 
شيكخ كثريف جدان مف  مماء حمب كحماة كحمػص كدمشػؽ، كالبػداف ادخػرل الكثيػرة التػي 

ة ثػمث ، ثػـ رجػ  إلػى غػزة، ثػـ سػكف القػاىرة بعػد سػن(3)دخميا، و سيما مػف بػمد مصػر 
 .(4) كثمانمالة، كجاكر في ىذا العشر سنة بمكة

كأرجػػػج أف يكػػػكف ابػػػف حجػػػر مػػػف ، (6) (5)شػػػايخو ابػػػف حجػػػر العسػػػقمني ف ممػػػخو: شػػػيك 
تممذة ابف ز ا ة لقكؿ ابف حجر: "كاجتمعت بػو غيػر مػرة كأخػذت مػف نظمػو كأجػاز لػي 

ة،  ػاؿ ابػف حجػر: ، "كحػٌدث بشػيء مػف نظمػو كمنػو القصػيدة التاليػ(7) بؿ ذلػؾ بالقػاىرة" 
 .(8") أنشدنا منيا نحكان مف خمس مالة بيت ثـ زاد فييا جدان 
 ػػػاؿ الحػػػافظ فػػػي التبصػػػير: "مشػػػيكر، كممػػػا يجػػػـز القػػػكؿ بػػػأف ابػػػف حجػػػر مػػػف تممذتػػػو؛ 

 سمعت مف شعره، ... كمما كتب الحافظ إليو يستجيزه ما نصو:
حساف  نطمب إذنا بالركاية منكـ ... فعادتكـ إيصاؿ بر كاا

 مقدارم كيخفض حاسدم ... كأفخر بيف العالميف ببرىاف ليرف 

                                                           

 (17/ 3ابف حجر، إنباء اليمر بأبناء العمر )(1)
 (64/ 1الزركمي، اد مـ )(2)
 (103/ 1الذىبي، الكاشؼ )(3) 
 (17/ 3ابف حجر، إنباء اليمر بأبناء العمر )(4) 
 (97/ 1لتفسير كا  راء كالنحك كالمية )مجمك ة، المكسك ة الميسرة في تراجـ ألمة ا (5)
( ابف حجر العسقمني، الحافظ شياب الديف أبك الفضؿ أحمد بف  مي بف محمد بف محمد بف  مي بف محمػكد بػف أحمػد (6

أحمػد بػف حجػػر بػف أحمػد الكنػػاني العسػقمني ادصػؿ، ثػػـ المصػرم، الشػافعي،  اضػػي القضػاة شػيخ ا سػػمـ، شػياب الػػديف، 
لػػديف، بػػف  طػػب الػػديف، بػػف ناصػػر الػديف، بػػف جػػمؿ الػػديف. فريػػد زمانػػو، كحامػػؿ لػػكاء السػػنة فػػي أكانػػو، أبػك الفضػػؿ بػػف نػػكر ا

ذىبي ىذا العصر كنضاره، كجكىره الػذم ثبػت بػو  مػى كثيػر مػف او صػار فخػاره، أمػاـ ىػذا الفػف لممقتػديف، كمقػدـ  سػاكر 
اـ فػػػي بػػػابي التعػػػديؿ كالتجػػػريج. السػػػيكطي، نظػػػـ المحػػػدثيف، ك مػػػدة الكجػػػكد فػػػي التكىيػػػة كالتصػػػحيج، كأ ظػػػـ الشػػػيكد كالحكػػػ

 (.45العقياف في أ ياف اد ياف )ص: 
 (17/ 3ابف حجر، إنباء اليمر بأبناء العمر )(7) 
 (152اليزم، بيجة الناظريف إلى تراجـ المتأخريف مف الشافعية البار يف )ص: (8) 
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 سػم ك  .(1)فأجاب: أجزت شياب الديف دامت حياتو ... بكؿ حديث حاز سػمعي بمتقػاف 
 كأخػذ ،(3)الفقو  ف بدر الديف القكنكٌم كدرس  ،(2) مف  اضي بمده العمء  مي بف خمؼ

يخ  مػػر حفيػػد  بػػد كالتصػػٌكؼ  ػػف الشػػ ،(5) (4) القػػراءات  ػػف شػػمس الػػديف الحكػػرمٌ  كأخػػذ
 .(9) (8)، كسم  الحديث مف نكر الديف الفٌكٌم، كغيره (7) (6) القادر الجيميٌ 

                                                           

 (190/ 11قامكس )(؛ مرتضى الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر ال132/ 1السخاكم ) (1)
ـ(  مػي بػف خمػؼ بػف خميػؿ بػف  طػاء ا  اليػزم، الشػافعي ) ػمء  1390 - 1312ىػػ( ) 792 - 712(  مي اليػٌزم )(2

الديف( ، محدث، مؤرخ، فقيو. اشتيؿ بدمشؽ، كسم  مف ابف الشحنة كجما ة، ككلػي  ضػاء غػزة مػدة، ثػـ  ػزؿ، كتػكفي فػي 
مختصػػر تػػاريخ اوسػػمـ لمػػذىبي، كىػػك أخػػك القاضػػي شػػمس الػػديف اليػػزم، كأسػػف ربيػػ  ا،خػػر أك جمػػادل ادكلػػى، مػػف آثػػاره: 

منو،  اؿ الحافظ ابف حجي: كاف لو  ديـ اشتياؿ بدمشؽ، كسػم  مػف ابػف الشػحنة، كجما ػة، أجػاز لػي كلػـ أسػم  منػو. ابػف 
 (.86/ 7(؛ كحالة، معجـ المؤلفيف )553/ 8العماد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب )

(؛ ابػػػف تيػػػرم 528/ 1(؛ السػػػيكطي، حسػػػف المحاضػػػرة فػػػي تػػػاريخ مصػػػر كالقػػػاىرة )179/ 1زم، المقفػػػى الكبيػػػر )المقريػػػ(3) 
 (166/ 1بردم، المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي )

( محمد بف سميماف: الشمس أبك  بد ا  الحكرم المصػرم المقػرلء الشػافعي  ػاؿ ابػف فرحػكف: ىػك الشػيخ ا مػاـ العممػة (4
تات الفضالؿ كلي القضاء كالخطابة كا مامة بعد التاج الكركي ك ػدميا فػي ذم الحجػة سػنة سػت كسػتيف كسػبعمالة جام  أش

ككػػاف إمامػػا فاضػػم فػػي مذىبػػو رحمػػو فػػي القػػراءات كمتعمقاتيػػا مػػف العربيػػة كالصػػرؼ كغيرىػػا. السػػخاكم، التحفػػة المطيفػػة فػػي 
 (483/ 2تاريخ المدينة الشريفة )

 (130/ 1لمم  دىؿ القرف التاس  )السخاكم، الضكء ا(5)
(  بعػػد البحػػث فػػي كتػػب التػػراجـ لػػـ أجػػد لػػو ترجمػػة، كلكػػف جػػده  بػػد القػػادر الجيمػػي ينسػػب إليػػو العديػػد مػػف أبنالػػو كأحفػػاده (6

العمماء، الشيخ  بد القادر الجيمي الحنبمي:  بد القادر بف أبي صالج بف جنكي دكسػت، ينتيػي نسػبو إلػى الحسػيف بػف  مػي 
  نيما، الشيخ أبك محمد الجيمي الحنبمي المشيكر الزاىد، صاحب المقامػات كالكرامػات كشػيخ الحنابمػة، رحمػو ا  رضي ا 

تعػػالى؛  ػػدـ بيػػداد، كتفقػػو  مػػى القاضػػي أبػػي سػػعد، كسػػم  الحػػديث، ككػػاف يأكػػؿ مػػف  مػػؿ يػػده، كتكمػػـ فػػي الػػك ظ كظيػػر لػػو 
 (.373/ 2صيت. صمح الديف، فكات الكفيات )

(؛ مجمك ػػػة، 528/ 1(؛ السػػػيكطي، حسػػػف المحاضػػػرة فػػػي تػػػاريخ مصػػػر كالقػػػاىرة )179/ 1يػػػزم، المقفػػػى الكبيػػػر )المقر  (7)
 (97/ 1المكسك ة الميسرة في تراجـ ألمة التفسير كا  راء كالنحك كالمية )

ؿ الحػػرميف، (  مػي بػػف أحمػد بػػف إسػما يؿ بػػف إبػراىيـ بػػف محمػد بػػف ميػدم الكنػػاني المػدلجي الشػػيخ نػكر الػػديف الفػكم نزيػػ(8
(؛ 175/ 2كمات بالقاىرة في جمادل ادكلى سنة اثنػيف كثمػانيف كسػبعمالة. الفاسػي، ذيػؿ التقييػد فػي ركاة السػنف كادسػانيد )

 (.234/ 5العقد الثميف فى تاريخ البمد ادميف )
 (.528/ 1(؛ السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة )179/ 1المقريزم، المقفى الكبير ) (9)
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كالمكفػؽ  ،(2) الحػافظ كالبرىػاف الحمبػي، ك (1) منيـ: الجماؿ بف مكسى المراكشػي :تالمذتو
 كالشيخ الصالج الكلي شمس الديف  مي بف  مر القرشي الشاذلي، (4) (3) كالمكفؽ ادبي

 ، (6) (5) الشاذلي
 .(1) (7) بف أحمد بف  مي اليزكلي الحنبمي محمدك 

                                                           
( محمد بف مكسى بف  مي بف  بػد الصػمد بػف محمػد بػف  بػد ا  الجمػاؿ أبػك البركػات كأبػك المحاسػف المراكشػي ادصػؿ (1

ق(، كلػد فػي مكػة كنشػأ بيػا فحفػظ القػرآف كالعمػدة 823ق/ 789المكي الشافعي سبط العفيؼ اليافعي كيعرؼ بابف مكسى. )
ىػا، أثنػػى ابػػف حجػػر  ميػػو بقكلػػو: " الشػيخ اومػػاـ العػػالـ الفاضػػؿ البػػارع الرحػػاؿ، كالتنبيػو كالمنيػػاج الفػػر ييف كألفيػػة النحػػك كغير 

جماؿ الديف، سميؿ السمؼ الصالحيف،  مدة المحدثيف نفػ  ا  بػو " مػ  أنػو تػكفي كلػو مػف العمػر أربعػة كثمثػكف  امػا فقػط، 
الضػػكء الممػػ  دىػػؿ القػػرف التاسػػ  (؛ السػػخاكم، 115/ 1ك ػػاؿ السػػخاكم: "أخػػذ  نػػو مػػف اوكػػابر..ا". الػػذىبي، الكاشػػؼ )

 (.183/ 2(؛ الباباني، ىدية العارفيف )56/ 10)
الحمبػػي المكلػػد  -طػػرابمس الشػػاـ  -( ىػػك برىػػاف الػػديف القػػكؼ أبػػك الكفػػاء إبػػراىيـ بػػف محمػػد بػػف خميػػؿ الطرابمسػػي اوصػػؿ (2

اىيـ المحػدث، كبالبرىػاف المحػدث، حػافظ كالكفاة، الشافعي المذىب، يعرؼ ببرىاف الديف الحمبي، كبسػبط ابػف العجمػي، كبػمبر 
حمب في زمانو، كىك  رشي أمكم مف جيػة أمػو، كمكلػده فػي ثػاني  شػرم رجػب مػف سػنة ثػمث كخمسػيف كسػبعمالة بحمػب. 

(؛ ابػػف شػػاىيف، نيػػػؿ ادمػػؿ فػػي ذيػػػؿ 91/ 1(؛ الػػذىبي، الكاشػػػؼ )65/ 1ابػػف الزكػػي، تيػػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػػماء الرجػػاؿ )
 (.30/ 5الدكؿ )

ي بف إبراىيـ بف  مي بف راشػد المكفػؽ أبػك الحسػف ا بػي بكسػر اليمػزة ثػـ مكحػدة مشػددة اليمػاني ثػـ المكػي الشػافعي (  م(3
كيعرؼ بػا بي. كلػد  بيػؿ التسػعيف كسػبعمالة بتعػز مػف بػمد الػيمف، كنشػأ بيػا فحفػظ القػرآف كصػمى بػو  مػى العػادة كىػك ابػف 

لسػف ككػذا حفػظ الممحػة كالتنبيػو إو اليسػير مػف آخػره كنحػك أربعػيف مقامػة ثماف كانفرد في تمؾ النكاحي بصػمتو بػو فػي ىػذا ا
مف مقامات الحريرم، كارتحؿ في مكسػـ سػنة أربػ   شػرة رفيقػا لمجمػاؿ بػف مكسػى المراكشػي الحػافظ صػحبة الركػب الشػامي 

سػػكندرية، فكػػاف فسػمعا بالمدينػػة ثػػـ بدمشػػؽ كحمػػب كحمػػص كحمػػاه كبعمبػػؾ كالرممػة كبيػػت المقػػدس كالخميػػؿ كالقػػاىرة كمصػػ ر كاا
(؛ 115/ 1ممف سم   ميو ... بحمب حافظيا البرىػاف، كالعػز الحاضػرم، كالشػياب ابػف العػديـ كطالفػة. الػذىبي، الكاشػؼ )

 (.154-153/ 5السخاكم، الضكء المم  دىؿ القرف التاس  )
 (133/ 1السخاكم، الضكء المم  دىؿ القرف التاس  )(4)
ـ(: متصػكؼ يمػاني،  رفػو  1425 - 1354ىػ =  828 - 755لقرشي الصكفي الشاذلي )(  مي بف  مر بف إبراىيـ ا(5

لييػا نسػبتو. كحػا كأ ػاـ فػي القػدس مػدة، كانتقػؿ   رفو السخاكم بشيخ اليمف كلد بالقرشية السفمى مػف كادم رمػ ، فػي زبيػد، كاا
كالحبشػة. كلمػػا رجػ  إلػى بػػمده  إلػى مصػر، فتصػكؼ  مػػى الطريقػة اوذلػة، ك ػػاد إلػى الػيمف، ثػػـ  ػاـ بسػياحة إلػى بػػمد إيػراف

 (.316/ 4استكطف " المخا " كابتنى فييا بيكتا لو كلمكافديف  ميو، كتكفي بيا. الزركمي، اد مـ )
 (.1/266( البرييي، طبقات صمحاء اليمف )(6
مـ، ك ينػػي ( الزراتيتػػي شػػمس الػػديف محمػػد بػػف  مػػي بػػف محمػػد اليزكلػػي. كلػػد سػػنة ثمػػاف كأربعػػيف كسػػبعمالة، كاشػػتيؿ بػػالع(7

بػػالقراءات مػػف سػػنة ثػػمث كسػػتيف كىمػػـ جػػرا. مػػات فػػي جمػػادل ا،خػػرة سػػنة خمػػس ك شػػريف كثمانمالػػة، كىػػك آخػػر مػػف ركل 
القراءات العشر بمصر  ف أصحاب الصال ، ككاف أٌمة في  مـ الميقات كالفمكٌيات. ابػف الجػزرم، غايػة النيايػة فػي طبقػات 
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 ػانى صػنا ة فبعػد أف  ،(3) اشػتير بفقػره، (2) كثيػر المعػركؼ رجمن صالحان كاف  صفاتو:
ك ػػػرؼ بالزىػػػد  ، كاتصػػػؼ(4) فػػػي البدايػػػة، أكمػػػؿ بقيػػػة حياتػػػو يسػػػترزؽ بالعقػػػا ير الخياطػػػة
  .(6) احتسابان  يداكم المرضىالنبكم ككاف في كؿ سنة في شير المكلد  ،(5) بالصمح

لعمميػػػة، كمكانتػػػو عنػػػد سػػػالطيف مكانتػػػو اك رحالتػػػو،  المبحػػػث األكؿ: :الفصػػػؿ الثػػػاني
  عصره.

 رحالتو:
تجكؿ ابف ز ا ة في ربكع فمسطيف  اطبة يبحث  ف مممج ىكيتيا راىبان كراغبان 

 ، كالخميػؿ(8) ، فػزار بيػت المقػدس(7)في تسجيميا كاوستفادة مف كؿ ما تنبتو أرضػيا 

 .(12) الرممة، كنابمس، ك (11)كيافا ك سقمف ك كا كارسكؼ ، (10) كغزة ،(9)
 بذكركـ معمكر   فالقمب بيت المقدس

 كدم   يني سمسمو   كادم جينـ بقمبي
  ندم كحؽ الطكر   ك يف سمكاف ماىي

                                                                                                                                                      

(؛ ابف شاىيف، نيؿ ادمػؿ فػي ذيػؿ الػدكؿ 510/ 1في تاريخ مصر كالقاىرة )(؛ السيكطي، حسف المحاضرة 210/ 2القراء )
(2 /239.) 

 (.133/ 1السخاكم، الضكء المم  دىؿ القرف التاس  )(1) 
 (134/ 1المصدر نفسو ) (2)
 (179/ 1المقريزم، المقفى الكبير ) (3)
 (134/ 1السخاكم، الضكء المم  دىؿ القرف التاس  )(4)
 (167/ 1بردم، المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي )ابف تيرم (5)
 (152اليزم، بيجة الناظريف إلى تراجـ المتأخريف مف الشافعية البار يف )ص:  (6)
 (2المبيض، مممج مف جيرافية فمسطيف في ديكاف ابف ز ا ة اليزم )ص (7)
 (103/ 1( الذىبي، الكاشؼ )(8
 (2)ص( ابف ز ا ة، ديكاف ابف ز ا ة اليزم (9

 (35( المصدر نفسو )ص(10
 (41( المصدر نفسو )ص(11

 (103/ 1الذىبي، الكاشؼ )(12) 
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 لكـ كميزاف الكفا   أ سـ بمعراج حبي
 أنتـ لعيني نكر   كما تمي بالصخرة
 و سمكتيحطيت في   نعـ كفي باب حطة
 (1) لممدنؼ الميجكر          با  افتحكا باب رحمة

كطرطػػكس، كطػرابمس،  صػيداك صػكر، العديػد مػػف مػدف بػمد الشػاـ مثػػؿ: ابػف ز ا ػة زار 
زار مصػػػر مػػػرتيف: ك  مػػػب كحمػػػاة كدمشػػػؽ،، كح(2)كالمذ يػػػة  ، كبيػػػركت، كجبمػػػة،كبعمبػػػؾ

 سػػػػػػت كثمػػػػػػانيف كالثانيػػػػػػة: فػػػػػػي سػػػػػػنة ـ(1378)اوكلػػػػػػى: فػػػػػػي سػػػػػػنة ثمػػػػػػانيف كسػػػػػػبعمالة
جػػاكر ك  ،(4) كطػػاؼ فػػي القػػاىرة، كاوسػػكندرية، كدميػػاط، كبمبػػيس ،(3) (1384ة)كسػػبعمال

 .(5)سنة بالحـر في مكة  بؿ مكتو 
عددت رحمت ابف ز ا ة الداخمية كالخارجية، فقد تنقؿ بيف مدف فمسطيف كمصر كبمد ت

الزمنيػػة التػػي  المػػدةالشػػاـ، كيػػدؿ ذلػػؾ  مػػى تػػكفر ادمػػف، كاوزدىػػار او تصػػادم فػػي تمػػؾ 
كما أف لػرحمت ابػف  ،محركة الثقافيةل يـتشجيعك  ، اشيا ابف ز ا ة مف  صر المماليؾ

نػػػكع ثقافتػػػو كنمػػػكه الفكػػػرم كالركحػػػي، كمقابمتػػػو ز ا ػػػة أىػػػدافان بحثيػػػة كتأمميػػػة؛ أثػػػرت فػػػي ت
 لمعديد مف الشيكخ الذيف استقى منيـ العمػكـ كالمعػارؼ المتنك ػة، كمػا كٌرث  ممػو لمكثيػر

  مف تمميذه كمريديو الذيف صادفيـ في رحمتو، كالذيف  صدكه ليتمقكا  نو. 
، كلمػػػ  نجمػػػو فػػػي التصػػػكؼ (6) ػػػالـ فػػػي القػػػراءات كالفمػػػؾ، كالكيميػػػاء  مكانتػػػو العمميػػػة:

، كتفرد (2) ، كتكل  باددب كنظـ كثيران مف الشعر، كشعره جيده أكثر مف رديلو(1)كالطب 

                                                           
 (37( ابف ز ا ة، ديكاف ابف ز ا ة اليزم )ص(1
 (41( المصدر نفسو )ص(2

 (103/ 1الذىبي، الكاشؼ ) (3) 
 (103/ 1(؛ الذىبي، الكاشؼ )55،22،10ابف ز ا ة، ديكاف ابف ز ا ة اليزم )ص(4)  
 (132/ 1(؛ السخاكم، الضكء المم  دىؿ القرف التاس  )25، 5نفسو )ص المصدر(5) 
(؛ اليػزم، بيجػػة النػاظريف إلػػى تػراجـ المتػػأخريف مػف الشػػافعية البػػار يف 360/ 6المقريػزم، السػػمكؾ لمعرفػة دكؿ الممػػكؾ )(6)

 (89/ 1(؛ كحالة، معجـ المؤلفيف )152)ص: 
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  النبات فكاف يصؼ أشياء منيا لاكجاع كادطباء، كمناف (3) كتفرد في معرفة اد شاب
كيسػترزؽ بالعقػػا ير، كتزىػػد كسػػاح فػػي طمػػب اد شػاب، ككػػاف أ جكبػػة زمانػػو فػػي معرفػػة 

 .(5)،  ارفان بادك ات (4) اد ياف كاستحضار الحكايات ك )الماجريات(
مدينػة  كيعد ابف ز ا ة مػف أ ػاظـ العممػاء كأجػمء الفضػمء الػذيف تصػدركا لمتػدريس فػي

، كمػػف شػػيكخ الطػػرؽ الصػػكفية الػػذيف تصػػدركا لإلرشػػاد (6)غػػزة فػػي القػػرف الثػػامف اليجػػرم 
، كمػػػػف شػػػػعراء فمسػػػػطيف الكبػػػػار الػػػػذيف أرخػػػػكا لنباتػػػػات (7)كتربيػػػػة المريػػػػديف فػػػػي زكايػػػػاىـ 

 .(8)فمسطيف كتسمياتيا كاستخداماتيا 
 مكانتو عند سالطيف عصره:

ظػػاىر بر ػػكؽ فكػػاف يسػػتد يو مػػف غػػزة إلػػى كصػػمت شػػيرتو إلػػى رأس الدكلػػة المممككيػػة ال
القاىرة لحضكر المكلد النبكم الشريؼ فناؿ منو الكجاىػة التػي لػـ يحػظ بيػا أم فػرد آخػر 

، كشاع ذكره كبعد (9)حتى ا تمى أ مى المناصب " كأصبج يجمس فكؽ " ضاء القضاء" 
 .(10)صيتو مٌدة سنيف 

، (11)الك ػػػت الػػػذم يحػػػدده لػػػو ك ظمػػػو ابنػػػو الممػػػؾ الناصػػػر حتػػػى كػػػاف و يسػػػافر إو فػػػي 
، كمػػف ثػػـ نقػػـ  ميػػو الممػػؾ (1)فاسػػتقر ابػػف ز ا ػػة فػػي القػػاىرة، كسػػكف  مػػى شػػاط  النيػػؿ 

                                                                                                                                                      

 (2كاف ابف ز ا ة اليزم )صالمبيض، مممج مف جيرافية فمسطيف في دي (1)
 (167/ 1ابف تيرم بردم، المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي )(2)
 (19/ 1(؛ الباباني، ىدية العارفيف )64/ 1(؛ الزركمي، اد مـ )179/ 1المقريزم، المقفى الكبير )(3) 
 ( 64/ 1(؛ المصدر نفسو )17/ 3ابف حجر، إنباء اليمر بأبناء العمر ) (4)
(؛ السػخاكم، الضػكء الممػ  دىػؿ القػرف 153ليزم، بيجة الناظريف إلى تراجـ المتأخريف مف الشػافعية البػار يف )ص: ا(5) 

 (132/ 1التاس  )
 (279-2/278الطباع، أتحاؼ اد زة في تاريخ غزة )(6)
 (2/229المرج  نفسو ) (7)

       www.refugeeacademy.orgادشقر، النبات في التراث الشعبي الفمسطيني  )8(
(؛ المبػػػػيض، مممػػػػج مػػػػف جيرافيػػػػػة 65/ 1(؛ الزركمػػػػي، اد ػػػػمـ )360/ 6المقريػػػػزم، السػػػػمكؾ لمعرفػػػػة دكؿ الممػػػػكؾ ) (9)

 (2فمسطيف في ديكاف ابف ز ا ة اليزم )ص
 (179/ 1المقريزم، المقفى الكبير ) (10)
(؛ ابػػف تيػػرم بػػردم، المنيػػؿ الصػػافي 152إلػػى تػػراجـ المتػػأخريف مػػف الشػػافعية البػػار يف )ص:  اليػػزم، بيجػػة النػػاظريف(11) 

 (  132/ 1(؛ السخاكم، الضكء المم  دىؿ القرف التاس  )167/ 1كالمستكفى بعد الكافي )

http://www.refugeeacademy.org/
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المؤيػػد كنالتػػو منػػو محنػػة يسػػيرة فػػي أكؿ دكلتػػو كشػػيد  ميػػو  نػػده جما ػػة مػػف الطكاشػػية 
 .(2)كغيرىـ بأمكر منكرة فأىممو 

 و، ككفاتو.مؤلفاتو، ككرامتو، كآراء العمماء في المبحث الثاني:
  مؤلفاتو:
 .(3) كتاب دكحة الكرد في معرفة الٌنرد -1
 .(4) كتاب تقريب التعجيـ في حرؼ الجيـ -2
 .(5) كتاب لكامع األنكار في سيرة األبرار -3
كتػػػػػاب الكجػػػػػكد )مخطكطػػػػػة بخطػػػػػو فػػػػػي معيػػػػػد المخطكطػػػػػات العربيػػػػػة(، كىػػػػػي  -4

 (6)منظكمات لو في الفمؾ كالجباؿ كادنيار...إلخ 
ؼ ادرض كمػػػا احتػػػكت  ميػػػو كانػػػت فػػػي البدايػػػة خمسػػػة  صػػػيدة تاليػػػة فػػػي كصػػػ -5

 .(8)ثـ أكمميا سبعة آوؼ كسبعمالة كسبعة كسبعكف بيتان  (7)آوؼ بيت 
تكمف أىمية  صيدة ابف ز ا ة فػي ككنيػا اختصػرت الزمػاف كالمكػاف بػدووتيا المعنكيػة، 

مثػػػؿ: بػػػاب كالجيرافيػػة، كالتاريخيػػػة، فقػػػد أحػػػاؿ  صػػػيدتو إلػػى معجػػػـ لامػػػاكف الفمسػػػطينية 
السمسػػمة كبيػػت المقػػدس ك ػػيف سػػمكاف كجبػػؿ الطػػكر كبػػاب حطػػة كبػػاب الرحمػػة كسػػميماف 
 ميو السمـ ك يسى  ميو السمـ كبػاب ادسػباط كغيرىػا لتػدؿ  مػى مكانػة بيػت المقػدس 

           (9).لكثيقة بيف القطر الشامي كالمصرممنذ القدـ كمدل حفاكة الناس بو كالصمة ا

                                                                                                                                                      

 (130/ 1السخاكم، الضكء المم  دىؿ القرف التاس  )(1) 
(؛ ابػف حجػر، إنبػاء اليمػر بأبنػاء العمػر 152ريف مػف الشػافعية البػار يف )ص: اليزم، بيجة الناظريف إلى تراجـ المتػأخ(2) 
 (132/ 1( السخاكم، الضكء المم  دىؿ القرف التاس  )17/ 3)

(؛ مجمك ػػة، المكسػػك ة الميسػػرة فػػي تػػراجـ ألمػػة 19/ 1(؛ البابػػاني، ىديػػة العػػارفيف )180/ 1المقريػػزم، المقفػػى الكبيػػر ) (3)
 (98/ 1نحك كالمية )التفسير كا  راء كال

 (19/ 1(؛ الباباني، ىدية العارفيف )180/ 1المقريزم، المقفى الكبير ) (4)
 (89/ 1(؛ كحالة، معجـ المؤلفيف )64/ 1الزركمي، اد مـ ) (5)
 (2/279(؛ الطباع، أتحاؼ اد زة في تاريخ غزة )64/ 1المصدر نفسو ) (6)
 (89/ 1ة، معجـ المؤلفيف )(؛ كحال19/ 1الباباني، ىدية العارفيف ) (7)
 (64/ 1(؛ الزركمي، اد مـ )180/ 1المقريزم، المقفى الكبير ) (8)
 ( 268المقطؼ، محمكد رجب المقطؼ، دولة الصكرة الفنية في الفنكف الشعرية المستحدثة مف العيد المممككي )ص (9) 
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كيػدؿ  مػى مممػج جيرافيػة  ا ة مف أىـ مخطكطػات فمسػطيف النػادرة، كيعد ديكاف ابف ز 
كىػػػػك أكبػػػػر دليػػػػؿ  مػػػػى كػػػػذب افتػػػػراءات المقكلػػػػة  فمسػػػػطيف الطبيعيػػػػة بػػػػدووتيا التاريخيػػػػة

الصػػييكنية: "بػػأف أرض فمسػػطيف كانػػت خاليػػة مػػف أىميػػا، ففيػػو صػػكرة حيػػة  ػػف النػػاس 
 (1)."كالمدف كالقرل كادزىار كالمركج كادنيار

مث مخطكطػات ليػذا الػديكاف، إحػداىا نسػخت فػي دمشػؽ، كالثانيػة مكجػكدة بػدار تكجد ثػ
 ( 2) .الكتب المصرية، كالثالثة في مكتبة جامعة الرياض بالمممكة العربية السعكدية

كتحتػػكم مكتبػػة الجػػام  العمػػرم الكبيػػر فػػي غػػزة  مػػى ديػػكاف ابػػف ز ا ػػة، ك ػػد كػػاف فػػي 
لػػػدجاني، ك ػػػد أك فػػػو حفيػػػده يكسػػػؼ الػػػدجاني مكتبػػػة المرحػػػـك الشػػػيخ  مػػػي أبػػػك المكاىػػػب ا

 (3) .لمكتبة الجام   بؿ النكبة
كر ة، نسخة كتبيا: محمد بف  يسى الككراني الحسيني القػادرم  52يتككف الديكاف  مى 

ق، بخط نسخي جميؿ، ككتبت العناكيف بالمكف ادحمر، أكلو: "بسـ 1150الشاذلي سنة 
شيخ ا مػاـ كالعػالـ العامػؿ  طػب العػارفيف كمربػي ا  الرحمف الرحيـ كبو نستعيف،  اؿ ال

المريديف كمفيد الطالبيف أبك اسحؽ إبراىيـ بف الفقير إلى ا  محمػد بػف بيػادر بػف أحمػد 
القرشي النكفمي الشافعي مذىبان القػادرم طريقػة اليػزم بمػدة الشػيير بػابف ز ا ػة  ػدس ا  

  (4) .ركحو كنكر ضريحو آميف"

                                                           

؛ المبػيض، مممػج مػف جيرافيػة فمسػطيف فػي ديػكاف ابػف (1)ص ديكاف ابػف زي يا ػة اليػزيم كثيقػة أدبيػة تاريخيػة العمصي، (1)
 (5ز ا ة اليزم )ص

 (1المبيض، مممج مف جيرافية فمسطيف في ديكاف ابف ز ا ة اليزم )ص (2)
 (470/ 104) 4 -أرشيؼ ممتقى أىؿ الحديث (3) 
 (2/279الطباع، أتحاؼ اد زة في تاريخ غزة )(4)
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، كلػو  صػيدة فػي فػٌف (1)دة مدح بيا البرىػاف بػف جما ػة لو  صيمؤلفات أخرل:  -6
، كمػػف شػػعره مػػا أنشػػد (2)التصػػٌكؼ ز ػػـ بعػػض مريديػػو أف فييػػا اوسػػـ اد ظػػـ 

 (3). اضى القضاة جماؿ الديف محمد أبك السعادات بف ظييرة  اضى مٌكة
كػػاف النػػاس فيػػو  مػػى أ سػػاـ: فمػػنيـ مػػف كػػاف يعتقػػد صػػمحو؛ كمػػنيـ مػػف كػػاف  كراماتػػو:

ب فػػي غزيػػر  ممػػو كفضػػمو؛ كمػػف الصػػكفية مػػف كػػاف يػػز ـ أنػػو يعػػرؼ  مػػـ الحػػرؼ، يطنػػ
كبعض الناس مف أىؿ غزة يقكلكف أنو ( 5) كيتمقكف  نو كرامات (4) كيدرم اوسـ اد ظـ

 .(7) ، كشا ت  نو مخاريؽ كشعبذة(6)ينفؽ مف الييب كيطمبكف منو الد اء 
كمػان فػي خمػكة فسػألت ا  تعػالى أف  اؿ الشػيخ محمػد القرمػي فػي بيػت المقػدس: " كنػت ي

يبعث لي  ميصان  مى يد كلي مػف أكليالػو فػمذا الشػيخ إبػراىيـ كمعػو  مػيص فقػاؿ أ طػكا 
   (8) .ىذا القميص لمشيخ كانصرؼ مف سا تو

كتكجػػد ميػػارة فػػي مدينػػة الخميػػؿ تعػػرؼ بميػػارة ابػػف ز ا ػػة، كتقػػ  الميػػارة  مػػى رأس جبػػؿ 
ك ػػػد سػػػكف ابػػػف ز ا ػػػة الميػػػارة لمػػػدة طكيمػػػة، ككػػػاف  ػػػاؿ يطػػػؿ  مػػػى الحػػػـر ا براىيمػػػي، 

الػػػدراكيش الصػػػكفية يرتادكنيػػػا كيقيمػػػكف حمقػػػات الػػػذكر الصػػػكفية فييػػػا، كتحظػػػى الميػػػارة 
بمكانػػة مػػػف التقػػديس، كو يػػػزاؿ  سػػـ كبيػػػر مػػف  امػػػة النػػاس يزكركنيػػػا، ك ػػد زار المكػػػاف 

 (9) .العممة الشيخ يكسؼ القرضاكم
 

                                                           

/ 1(؛ السػخاكم، الضػكء الممػ  دىػؿ القػرف التاسػ  )169/ 1كفى بعػد الػكافي )ابف تيرم بردم، المنيؿ الصافي كالمسػت(1) 
133) 
 (133/ 1(؛ المصدر نفسو )127/ 14المصدر نفسو )(2) 
 (126/ 14المصدر نفسو )(3)
 (64/ 1(؛ الزركمي، اد مـ )166/ 1ابف تيرم بردم، المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي )(4) 
 (132/ 1لمم  دىؿ القرف التاس  )السخاكم، الضكء ا(5) 
 (134/ 1المصدر نفسو )(6) 
 (180/ 1المقريزم، المقفى الكبير ) (7)
 (131/ 1السخاكم، الضكء المم  دىؿ القرف التاس  )(8)

عيرالخميؿ/س sanabelssc@yahoo.comجرادات، الميارة كالكيؼ  )9(

mailto:sanabelssc@yahoo.comالخليل/سعير
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جبػػؿ المنطػػار، تعػػرؼ بميػػارة "صػػقا ة" بتحريػػؼ الػػزام كتحتػػكم مدينػػة غػػزة  مػػى فسػػقية ب
 .(1)بالصاد، كأنو كاف يختمي بيا كيتعبد فييا 

  آراء العمماء فيو:
  كناىيػػػؾ بػػػو بشػػػيخنا ا مػػػاـ العممػػػة شػػػيخ (2)كتػػػب الجمػػػاؿ بػػػف ظييػػػرة بخطػػػو" :

 (3) .الطريقة كالحقيقة أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف ز ا ة اليزم "
 كػػاف مػػاىران فػػي استحضػػار الحكايػػات كالماجريػػات فػػي  ني: "ابػػف حجػػر العسػػقم

   .(4)الحاؿ كفي النظـ كالنثر  ارفان بادك ات"
  ابف تيرم بردم: كاف إمامان بار ان ميفىنينان في  مكـ كثيرة و سيما معرفة اد شاب

 .(6)، ك اؿ:" بالجممة كاف رلاستو في  مـك كثيرة" (5)كالرياضة ك مـ التصكؼ 
 يف: كػػاف  ارفػػان بكثيػػر مػػف الفنػػكف كاد شػػاب كغيرىػػا. كلػػو نظٌػػـ كثيػػر ابػػف شػػاى

 .(7)كأشياء مبتد ة، ككاف يعتقد بو السمطاف بر كؽ كيعٌظمو جدان 
  المقريػػػزم: "  ػػػاؿ الشػػػعر، كنظػػػر فػػػي النجػػػـك ك مػػػـ الحػػػرؼ، كبػػػرع فػػػي معرفػػػػة

اد شػػػػػاب، كسػػػػػاح فػػػػػي ادرض، كتجػػػػػرد كتزىػػػػػد فاشػػػػػتير بػػػػػبمد غػػػػػزة، ك ػػػػػرؼ 
 .(8)بالصمح" 

                                                           

 (4/29الطباع، إتحاؼ اد زة في تاريخ غزة ) (1)
محمػد بػف  بػد ا  بػف ظييػػرة بػف أحمػد بػف  طيػػة بػف ظييػرة بػف مػرزكؽ بػػف محمػد بػف سػميماف بػػف  مػي بػف  ميػاف بػػف  (2)

 اسػػـ القرشػػي المخزكمػػي المكػػي القاضػػي العػػالـ  اضػػي مكػػة كخطيبيػػا كفقيػػو الحجػػاز كمفتيػػو كحافظػػو، ابػػف  اضػػى شػػيبة، 
 (54/ 4ت الشافعية )طبقا
/ 1(؛ السػخاكم، الضػكء الممػ  دىػؿ القػرف التاسػ  )167/ 1ابف تيػرم بػردم، المنيػؿ الصػافي كالمسػتكفى بعػد الػكافي )(3)

132) 
 (131/ 1السخاكم، الضكء المم  دىؿ القرف التاس  ) (4)
/ 1لكصػػكؿ إلػػى طبقػػات الفحػػكؿ )(؛ حػػاجي خميفػػة، سػػمـ ا172/ 9ابػػف العمػػاد، شػػذرات الػػذىب فػػي أخبػػار مػػف ذىػػب ) (5) 
51) 

 (167/ 1ابف تيرم بردم، المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي )(6)  
 (260/ 3ابف شاىيف، نيؿ ادمؿ في ذيؿ الدكؿ )(7)  

 (172/ 9ابف العماد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب )(8)
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  ذكره السيكطي ممف كاف بمصر مف الصمحاء كالزىػاد، "كاشػتيؿ بػا،داب، ك ػاؿ
 .(1)الشعر، ثـ ساح في ادرض، كتجرد كتزىد، ك ظـ  دره، كشاع ذكره" 

، بمنزلػػػو فػػػي مصػػػر  مػػػى (2)مػػػات فػػػي ذم الحجػػػة سػػػنة سػػػت  شػػػرة كثمانمالػػػة  كفاتػػػو:
 .(4)سنة  ،  ف اثنتيف كتسعيف(3)شاط  النيؿ كدفف خارج باب النصر 

كػػاف  بػػػره مشػػػيكران إلػػػى القػػػرف الثػػػاني  شػػر، كزاره العممػػػة الشػػػيخ  بػػػد الينػػػي النابمسػػػي، 
كذكػػره فػػي رحمتػػو الحقيقػػة كالمجػػاز فػػي رحمػػة الشػػاـ كمصػػر كالحجػػاز، فقػػاؿ إنػػو بالز ػػاؽ 
الذم  مى ميمنة الخارج مف باب النصر في مزار  ميو باب ك مى تابكتو ثكب أخضر، 

 .(5)صدكنو بالزيارة كما زاؿ العامة يق
اؿ " العبدلي" في كتاب "المػزارات " ككػاف بيػذه المقبػرة  ػديمان  بػكر كثيػرة مػف أىػؿ العمػـ  

معظميا مقصكدة بالزيارة فاندرس غالبيا كبقي منيا بيذا العيد  بر ا ماـ " برىاف الديف 
 .(6)بف ز ا ة" أحد العمماء كشيخ الطريقة القادرية في القرف التاس  اليجرم 

نجػػػد أف ابػػػف ز ا ػػػة نػػػاؿ الكجاىػػػة كالتشػػػريؼ مػػػف أجػػػؿ العممػػػاء، كحصػػػؿ  مػػػى اوحتػػػراـ 
كالتبجيؿ مف  امة الناس، حتى ا تقدكا بصمحو، ك دكه كلي مف أكلياء ا  الصالحيف، 
كما زالكا يقصدكف  بره في مصر لمد اء طالبيف مف ا   ضاء حكالجيـ تبركان بمػف دفػف 

 بف غزة، العالـ الجميؿ ابف ز ا ة.في ذلؾ القبر، أو كىك ا
  

                                                           

 (528/ 1السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة )(1)
 (406/ 2(؛ ابف اليزم، ديكاف ا سمـ )528/ 1سيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة )ال(2)
 (173/ 9(؛ ابف العماد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب )17/ 3ابف حجر، إنباء اليمر بأبناء العمر ) (3)
/ 14اىػػرة فػػى ممػػكؾ مصػػر كالقػػاىرة )(؛ ابػػف تيػػرم بػػردم، النجػػـك الز 360/ 6المقريػػزم، السػػمكؾ لمعرفػػة دكؿ الممػػكؾ )(4) 
 (170/ 1(؛ ابف تيرم بردم، المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي )126
 (  31تيمكر، ادثار النبكية )ص  (5)
 (4/29الطباع، إتحاؼ اد زة في تاريخ غزة ) (6)
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 الخاتمة:
لعمنا في محاكلة دراسة حياة كنشأة ابف ز ا ة العممية، كمػا  اصػرىا مػف ادحػداث التػي 
مرت بيزة خاصة كفمسطيف  امة، نستطي  فػي نيايػة دراسػتنا أف نبػيف أىػـ النتػالا التػي 

 تكصمنا إلييا، كىذه النتالا ىي:
لمماليػػػؾ مدينػػػة غػػػزة بازدىػػػار العمػػػـ، كاوىتمػػػاـ تميػػػز العصػػػر الػػػذم حكػػػـ فيػػػو ا .1

 بالعمماء، كانتشار التعميـ.
حظيػػػػػت مدينػػػػػة غػػػػػزة بمكانػػػػػة  ظيمػػػػػة فػػػػػي العصػػػػػر المممػػػػػككي؛ كسػػػػػميت بيػػػػػزة  .2

 المحركسة، كالمممكة اليزية.
اىػػػػتـ نالػػػػب غػػػػزة  مػػػػـ الػػػػديف الجػػػػاكلي بعمارتيػػػػا حتػػػػى أطمػػػػؽ  ميػػػػو بػػػػاني غػػػػزة  .3

 كمعمرىا.
اوسػتقرار كاليػدكء السياسػي ليمػا ادثػر فػي إنتػاج  تأكيد الحقيقػة التػي مفادىػا أف .4

 مبد ي أم بمد.
 الجد، كاوجتياد، كالمثابرة، كالطمكح يصن  المستحيؿ. .5
اسػػتطاع ابػػف ز ا ػػة التيمػػب  مػػى ظركفػػػو المعيشػػية الصػػعبة فػػي بدايػػة حياتػػػو،  .6

 كحقؽ أ مى درجات العمـ كالشرؼ.
 أخذ ابف ز ا ة  ف أكابر الشيكخ في زماف  صره. .7
 ر العديد مف العمماء ممف تتممذكا  مى يد ابف ز ا ة، كذا ت شيرتيـ.اشتي .8
 ػػاش ابػػف ز ا ػػة فقيػػران، زاىػػدان، محسػػنان، محتسػػبان رغػػـ مػػا حظػػي بػػو مػػف مكانػػة  .9

 مرمك ة  ند سمطيف المماليؾ.
ارتحؿ ابف ز ا ػة طالبػان لمعمػـ فػي فمسػطيف، كبػمد الشػاـ، كمصػر، كتنقػؿ بػيف  .10

 كثر تممذتو كمريديو.مدنيا، كاستقى مف  مكميا، ك 
شػػٌكؿ ابػػػف ز ا ػػػة مكسػػك ة  مميػػػة؛ فقػػػد نبػػ  فػػػي الكثيػػػر مػػف العمػػػكـ، كصػػػنؼ  .11

 العديد مف المؤلفات.
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يعػػد ابػػف ز ا ػػة ممػػف مارسػػكا مينػػة التػػدريس فػػي مدينػػة غػػزة فػػي القػػرف الثػػامف  .12
 اليجرم.

 ناؿ ابف ز ا ة احترامان كبيران بيف سكاف غزة، كأجمكه، كك ركه. .13
ما ابػػف ز ا ػػة كتعبػػد فييمػػا، ادكلػػى فػػي غػػزة، كالثانيػػة فػػي تكجػد ميارتػػاف سػػكني .14

 الخميؿ.
 شيد وبف ز ا ة  مماء  صره بنبكغو، كصمحو، كزىده. .15
 يعد  بر ابف ز ا ة في مصر مزاران لمعامة يقصدكنو لمد اء. .16
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 المراجع:كالمخطكطات ك المصادر 
يكسػػػؼ )المتػػػكفى: ابػػػف الجػػػزرم، شػػػمس الػػػديف أبػػػك الخيػػػر ابػػػف الجػػػزرم، محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف  .1

 ىػ.1351ىػ(، غاية النياية في طبقات القراء، مكتبة ابف تيمية، 833
ابف الزكي، يكسؼ بف  بد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، جمػاؿ الػديف ابػف الزكػي أبػي محمػد  .2

ىػ(، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجػاؿ، تحقيػؽ: د. بشػار 742القضا ي الكمبي المزم )المتكفى: 
 ـ.1980 – 1400، 1بيركت، ط –ؤسسة الرسالة  كاد معركؼ، م

ابػػف العمػػاد،  بػػد الحػػي بػػف أحمػػد بػػف محمػػد ابػػف العمػػاد العىكػػرم الحنبمػػي، أبػػك الفػػمح )المتػػكفى:  .3
ىػػػػ(، شػػػذرات الػػػذىب فػػػي أخبػػػار مػػػف ذىػػػب، تحقيػػػؽ: محمػػػكد ادرنػػػاؤكط، دار ابػػػف كثيػػػر، 1089
 ـ.1986 -ىػ  1406بيركت، ط ادكلى،  –دمشؽ 

ىػػػ(، 1167س الػػديف أبػػك المعػػالي محمػػد بػػف  بػػد الػػرحمف بػػف اليػػزم )المتػػكفى: ابػػف اليػػزم، شػػم .4
لبنػػاف، ط ادكلػػى،  –ديػػكاف ا سػػمـ، تحقيػػؽ: سػػيد كسػػركم حسػػف، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت 

 ـ.1990 -ىػ  1411
(، 365ابف الفقيو، أبػك  بػد ا  أحمػد بػف محمػد بػف إسػحاؽ اليمػداني المعػركؼ بػابف الفقيػو )ت  .5

 ـ. 1996 -ىػ  1416ف، تحقيؽ: يكسؼ اليادم،  الـ الكتب، بيركت، ط ادكلى، البمدا
ابػػف تيػػرم بػػردم، يكسػػؼ بػػف تيػػرم بػػردم بػػف  بػػد ا  الظػػاىرم الحنفػػي، أبػػك المحاسػػف، جمػػاؿ  .6

ىػػػ(، المنيػػؿ الصػػافي كالمسػػتكفى بعػػد الػػكافي، تحقيػػؽ: دكتػػكر محمػػد محمػػد 874الػػديف )المتػػكفى: 
 .أميف، الييلة المصرية العامة لمكتاب

قمني )المتػػػكفى: ابػػػف حجػػػر، أبػػػك الفضػػػؿ أحمػػػد بػػػف  مػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف حجػػػر العسػػػ .7
ىػػػػ(، إنبػػػاء اليمػػػر بأبنػػػاء العمػػػر، تحقيػػػؽ: د حسػػػف حبشػػػي، لجنػػػة إحيػػػاء التػػػراث ا سػػػممي، 852

 .ـ1969ىػ، 1389مصر، 
ابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكػي  .8

لزمػػاف، تحقيػػؽ: إحسػػاف  بػػاس، دار ىػػػ(، كفيػػات اد يػػاف كأنبػػاء أبنػػاء ا681ا ربمػػي )المتػػكفى: 
 ـ1900بيركت،  –صادر 

 ابف ز ا ة، إبراىيـ بػف محمػد بػف بيػادر القرشػي الشػافعي، المعػركؼ بػاف ز ا ػة اليػزم )ت: .9
ادردف، -(، ديػػكاف ابػػف ز ا ػػة اليػػزم، تحقيػػؽ:  بػػد المطيػػؼ زكػػي أبػػك ىاشػػـ،  مػػافق816
 ـ. 2014، 1ط

الصػفاء غػرس الػديف خميػؿ بػف شػاىيف الظػاىرٌم ابف شاىيف، زيف الديف  بد الباسط بػف أبػي  .10
ىػػػ(، نيػػؿ ادمػػؿ فػػي ذيػػؿ الػػدكؿ، تحقيػػؽ:  مػػر  بػػد 920الممطػػٌي ثػػـ القػػاىرم الحنفػػٌي )المتػػكفى: 
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 -ىػػػػ  1422لبنػػػاف، ط ادكلػػػى،  –السػػػمـ تػػػدمرم، المكتبػػػة العصػػػرية لمطبا ػػػة كالنشػػػر، بيػػػركت 
 ـ. 2002

مػػر ادسػػدم الشػػيبي الدمشػػقي، تقػػي ابػػف  اضػػي شػػيبة، أبػػك بكػػر بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف   .11
ىػػػ(، طبقػػات الشػػافعية، تحقيػػؽ: د. الحػػافظ  بػػد العمػػيـ 851الػػديف ابػػف  اضػػي شػػيبة )المتػػكفى: 

 .ىػ 1407بيركت، ط ادكلى،  –خاف،  الـ الكتب 
ابػػف منظػػكر، محمػػد بػػف مكػػـر بػػف  مػػػى، أبػػك الفضػػؿ، جمػػاؿ الػػديف ابػػف منظػػكر ادنصػػػارم  .12

 -3بيػػػػػػركت، ط –ىػػػػػػػ(، لسػػػػػػاف العػػػػػػرب، دار صػػػػػػادر 711 الركيفعػػػػػػى ا فريقػػػػػػى )المتػػػػػػكفى:
 ق.1414

 http://www.ahlalhdeeth.comرابط المك  :  4 -أرشيؼ ممتقى أىؿ الحديث  .13
ادشػػػػقر، د. أسػػػػامة ادشػػػػقر، النبػػػػات فػػػػي التػػػػراث الشػػػػعبي الفمسػػػػطيني، أكاديميػػػػة دراسػػػػات  .14

     www.refugeeacademy.orgالمجليف   
اوصػػػػطخرم، أبػػػػك اسػػػػحاؽ إبػػػػراىيـ بػػػػف محمػػػػد الفارسػػػػي اوصػػػػطخرم، المعػػػػركؼ بػػػػالكرخي  .15

 .ـ2004ىػ(، المسالؾ كالممالؾ، دار صادر، بيركت،346)المتكفى: 
بػف آدـ، ادشػقكدرم  ادلباني، أبك  بد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نػكح بػف نجػاتي .16

ىػػػػ(، سمسػػػمة ادحاديػػػث الضػػػعيفة كالمكضػػػك ة كأثرىػػػا السػػػي  فػػػي 1420ادلبػػػاني )المتػػػكفى: 
 ـ.1992ىػ /  1412، 1الممكمة العربية السعكدية، ط  -ادمة، دار المعارؼ، الرياض 

ىػػػ(، 1399البابػػاني، إسػػما يؿ بػػف محمػػد أمػػيف بػػف ميػػر سػػميـ البابػػاني البيػػدادم )المتػػكفى:  .17
لبنػػػاف،  –ة العػػػارفيف أسػػػماء المػػػؤلفيف كآثػػػار المصػػػنفيف، دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي بيػػػركت ىديػػػ

 ـ1951
البرييػػػي،  بػػػد الكىػػػاب بػػػف  بػػػد الػػػرحمف البرييػػػي السكسػػػكي اليمنػػػي، طبقػػػات صػػػمحاء الػػػيمف  .18

 صنعاء. –ق(، تحقيؽ:  بد ا  محمد الحبشي، مكتبة ا رشاد 904)تاريخ البرييي(، )ت: 
 –بتحريػػػر المشػػػتبو، تحقيػػػؽ: محمػػػد  مػػػي النجػػػار، المكتبػػػة العمميػػػة، بيػػػركت  تبصػػػير المنتبػػػو .19

 .لبناف
، 1لبنػػػػػػػاف، ط–التحفػػػػػػػة المطيفػػػػػػػة فػػػػػػػي تػػػػػػػاريخ المدينػػػػػػػة الشػػػػػػػريفة، الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػو، بيػػػػػػػركت  .20

 ـ.1993ىػ/1414
 .ـ1951- 1370تيمكر، أحمد تيمكر باشا، ادثار النبكية، دار الكتاب العربي، القاىرة، .21 
س جػػرادات، الميػػارة كالكيػػؼ: المنشػػأة العمرانيػػة ادكلػػى فػػي حيػػاة ا نسػػاف، جػػرادات، د إدريػػ .22

                   ميارة ابف ز ا ة في الخميؿ كنمكذج، مركز السنابؿ لمدراسات كالتراث الشعبي

sanabelssc@yahoo.com         الخليل/سعير 

http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.refugeeacademy.org/
mailto:sanabelssc@yahoo.comالخليل/سعير
mailto:sanabelssc@yahoo.comالخليل/سعير
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كبػػػ « كاتػػب جمبػػي»جي خميفػػة، مصػػطفى بػػف  بػػد ا  القسػػطنطيني العثمػػاني المعػػركؼ بػػػ حػػا .23
ىػػػ(، سػػمـ الكصػػكؿ إلػػى طبقػػات الفحػػكؿ، تحقيػػؽ: محمػػكد  1067)المتػػكفى « حػػاجي خميفػػة»

 .ـ2010تركيا،  – بد القادر ادرناؤكط، مكتبة إرسيكا، إستانبكؿ 
ىػػ(، 626  الركمػي الحمػكم )المتػكفى: الحمكم، شياب الديف أبػك  بػد ا  يػا كت بػف  بػد ا .24

 ـ.1995معجـ البمداف، دار صادر، بيركت، ط الثانية، 
الحنبمػي،  بػد الػرحمف بػف محمػد بػف  بػد الػرحمف العميمػي الحنبمػي، أبػك الػيمف، مجيػر الػػديف  .25

ىػ(، ادنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿ، تحقيػؽ:  ػدناف يػكنس  بػد المجيػد 928)المتكفى: 
  ماف. –كتبة دنديس نباتة، م

 ـ2018-4-19دنيا الكطف  .26
ق(، كنػز الػدرر كجػام  اليػرر، 645الدكادارم، أبك بكر بف  بد ا  بف أيبؾ الدكادارم )ت:  .27

كبرت ركيمر،   ـ. 1960تحقيؽ: ىانس ري
الػذىبي، شػػمس الػػديف أبػػك  بػػد ا  محمػػد بػػف أحمػد بػػف  ثمػػاف بػػف  ىاٍيمػػاز الػػذىبي )المتػػكفى:  .28

في معرفة مف لو ركاية فػي الكتػب السػتة، تحقيػؽ: محمػد  كامػة أحمػد محمػد ىػ(،  الكاشؼ 748
ىػػ  1413مؤسسػة  مػـك القػرآف، جػدة، ط ادكلػى،  -نمر الخطيب، دار القبمػة لمثقافػة ا سػممية 

 .ـ 1992 -
زبػػدة كشػػػؼ الممالػػػؾ كبيػػػاف الطػػػرؽ كالمسػػػالؾ، تحقيػػػؽ: بػػػكلس راكيػػػس، المطبعػػػة الجميكريػػػة،  .29

 ـ.1894باريس، 
رم، كليػػد بػػف أحمػػد الحسػػيف الزبيػػرم، القيسػػي، إيػػاد بػػف  بػػد المطيػػؼ القيسػػي، الحبيػػب، الزبيػػ .30

مصػػطفى بػػف  حطػػاف الحبيػػب، القيسػػي، بشػػير بػػف جػػكاد القيسػػي، البيػػدادم،  مػػاد بػػف محمػػد 
مػف القػرف ادكؿ »البيدادم، المكسك ة الميسرة في تراجـ ألمة التفسير كا  راء كالنحػك كالميػة 

 –، مجمػػػة الحكمػػػة، مانشسػػػتر «دراسػػػة لعقالػػػدىـ كشػػػيء مػػػف طػػػرالفيـإلػػػى المعاصػػػريف مػػػ  
 .ـ2003 /ق1424بريطانيا، ط ادكلى، 

الزركمي، خير الديف بػف محمػكد بػف محمػد بػف  مػي بػف فػارس، الزركمػي الدمشػقي )المتػكفى:  .31
 2002أيار / مايك  - 15ىػ(، اد مـ، دار العمـ لمممييف، ط 1396

يػر محمػد بػف  بػد الػرحمف بػف محمػد بػف أبػي بكػر بػف  ثمػاف السخاكم، شمس الديف أبك الخ .32
ىػػػ(، الجػػكاىر كالػػدرر فػػي ترجمػػة شػػيخ ا سػػمـ ابػػف حجػػر، 902بػػف محمػػد السػػخاكم )المتػػكفى: 

لبنػاف، ط  –تحقيؽ: إبراىيـ باجس  بػد المجيػد، دار ابػف حػـز لمطبا ػة كالنشػر كالتكزيػ ، بيػركت 
 ـ 1999 -ىػ  1419ادكلى، 
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لبنػػاف/  -ؿ الممػػكؾ، تحقيػػؽ: محمػػد  بػػد القػػادر  طػػا، دار الكتػػب العمميػػة السػػمكؾ لمعرفػػة دك  .33
 ـ1997 -ىػ 1418، 1بيركت، ط 

سير أ مـ النبمء، تحقيؽ: مجمك ة مف المحققيف بمشراؼ الشيخ شعيب ادرناؤكط، مؤسسػة  .34
 .ـ 1985ىػ /  1405الرسالة، ط الثالثة ، 

ىػػػػ(، حسػػػف 911سػػػيكطي )المتػػػكفى: السػػػيكطي،  بػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر، جػػػمؿ الػػػديف ال .35
المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحيػاء الكتػب العربيػة 

 .ـ 1967 -ىػ  1387مصر، ط ادكلى  – يسى البابي الحمبي كشركاه  -
ىػػ(، أ يػاف العصػر كأ ػكاف 764الصفدم، صمح الديف خميػؿ بػف أيبػؾ الصػفدم )المتػكفى:  .36

صػػػر، تحقيػػػؽ: الػػػدكتكر  مػػػي أبػػػك زيػػػد، الػػػدكتكر نبيػػػؿ أبػػػك  شػػػمة، الػػػدكتكر محمػػػد مك ػػػد، الن
 –لبنػػػاف، دار الفكػػػر، دمشػػػؽ -الػػػدكتكر محمػػػكد سػػػالـ محمػػػد، دار الفكػػػر المعاصػػػر، بيػػػركت 

 ـ.1998-ىػ  1418، 1سكريا، ط
 صػػمح الػػديف، محمػػد بػػف شػػاكر بػػف أحمػػد بػػف  بػػد الػػرحمف بػػف شػػاكر بػػف ىػػاركف بػػف شػػاكر .37

ىػػػػ(، فػػػػكات الكفيػػػات، تحقيػػػػؽ: إحسػػػاف  بػػػػاس، دار 764بصػػػػمح الػػػديف )المتػػػػكفى: الممقػػػب 
 ـ.1973، 1بيركت، ط –صادر 

 .بيركت –الضكء المم  دىؿ القرف التاس ، دار مكتبة الحياة  .38
الطباع،  ثماف مصطفى الطباع، إتحػاؼ اد ػزة فػي تػاريخ غػزة، تحقيػؽ:  بػد المطيػؼ زكػي  .39
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 ملخص

دايذ يًهكخ غزَبطخ يب يقبرة قزَيٍ وَصف يٍ انزيبٌ, رؼزض انًجزًغ خالنهب 

ٍ أَىاع انًحٍ ال سيًب انؼهًبء يُهى, ويٍ هذِ انًحٍ يحُخ انسجٍ, ويحُخ نكثيز ي

 انُفي, ويحُخ اإلثؼبد, ويحُخ انغزثخ.

وكبَذ يحُخ انسجٍ هي األوسغ اَزشبراً, وكبٌ يؼقجهب في أغهت األحيبٌ يصبدرح انًبل 

 ورشزيذ األهم.

 رقزصز ونى يبسيخ،انس األسجبة يقذيزهب في رقف يخزهفخ ألسجبة نهسجٍ انؼهًبء ورؼزض

 انؼذو سجىٌ في يُهى ػذد أػزقم ثم غزَبطخ، حكبو سجىٌ في انؼهًبء أسز ظبهزح

 أو انخبرج إنً انُفي إنً انؼهًبء يٍ يجًىػخ رؼزض قذ اإلثؼبد يحُخ أيب .انُصزاَي

 انصؼجخ انسيبسيخ انظزوف فإٌ االغززاة يحُخ أيب انًًهكخ، داخم نًذيُخ انُفي

 انؼهًبء اكزىي فقذ نذا انًًهكخ؛ خبرج آيُخ ثيئخ ػٍ نجحثا إنً انؼهًبء اضطزد

 .انجذيذ انىاقغ يغ انزكيف يسزطيؼىا ونى انغزثخ ثُبر انًهبجزيٍ

Abstract 

As long as the Kingdom of Granada nearly two centuries and a 

half ago, the community suffered through for many types of 

adversity, especially scientists of them, and these ordeals plight 

and the plight of prison and exile away and the plight of 

alienation . The plight of the prison is the most widespread and it 

was followed in most cases the confiscation of money and the 

displacement of the parents. 

Scientists had been imprisoned for various reasons stand in the 

forefront of political reasons, not the phenomenon of the families 

of the rulers of Granada scientists in prisons is limited, but several 

have been detained in the prisons of the Christian enemy. 

The plight of deportation had been a group of scientists into exile 

abroad or banishment to a city within the kingdom, and the plight 

of the Diaspora, the difficult political circumstances hurt scientists 

to look for a safe environment outside the Kingdom; so it stung 

Ala. 
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 المقدمة
الميػرب كادنػدلس، كشػيمت ادنػدلس بمحنتيػا، أصػبحت فػي  لما اضمحؿ شأف المكحػديف

حكاضر ادندلس الكبرل أسيرة في  بضػة النصػارل؛ كبػدأت  كا ػدىا تسػقط تبا ػان فػي يػد 
رؼ يبػػػؽ مػػػف دكلػػػة ا سػػػمـ ىنػػػاؾ سػػػكل بضػػػ  كويػػػات صػػػييرة فػػػي الطػػػـ كلػػػالنصػػػارل، 

ييا مممكػة صػييرة  يرفػت بمممكػة غرناطػة، شػاءت اد ػدار ف الجنكبي مف ادندلس،  امت
 (1) الزماف.مف  رنيف كنصؼ مف  ليا أف تحمؿ راية ا سمـ أكثر

 اشت مممكة غرناطة مالتيف كخمسيف  امان بيف  كات معاديػة تحػيط بيػا ادخطػار لقد ك 
كخػػمؿ تمػػؾ  حػػر زاخػػر مػػف اد ػػداء، اشػػت فػػي بك كادحقػػاد كالمػػؤامرات مػػف كػػؿ جانػػب، 

الحقبػػة التاريخيػػة الصػػعبة تعػػرض الشػػعب ادندلسػػي لكثيػػر مػػف صػػنكؼ المحػػف كالمآسػػي 
(2)  . 

المحػػف تنك ػػت أشػػكاليا، كاختمفػػت مظاىرىػػا، كمػػا كتفاكتػػت فػػي الكػػـ كالكيػػؼ، غيػػر  ىػػذه
أنيػػػا بػػػم شػػػػؾ كانػػػت أحػػػػد العكامػػػؿ الرليسػػػػة فػػػي سػػػػقكط مممكػػػة غرناطػػػػة بيػػػد النصػػػػارل 

 .ـ(1492-ىػ 897) اـ
 أسباب اختيار المكضكع

دراسػة أكاديميػة  مميػة تيطػي ىػذا  مػف-فػي حػدكد مطػالعتي  –خمك المكتبػة العربيػة  -1
 المكضكع بالرغـ مف أىميتو.

 لحقت بعمماء مممكة غرناطة. المعاناة التيالرغبة في إبراز أشكاؿ المحف كمظاىر  -2
ة حيػػاؿ الظػػركؼ ا نسػػانية  ػػف  ممػػاء غرناطػػ فعػػؿ الصػػادرةالرغبػػة فػػي معرفػػة ردة  -3

 القاىرة.

 معرفة أىـ دكا ي كمسببات المحف التي تعرضت ليا النخبة المثقفة. -4

  

                                                           

 .291ـ، ص2000بيركت، -( خميؿ السامػرالي: تاريخ العرب كحضارتيـ في ادندلس1)
ترجمػة  بػد العػاؿ صػالج طػو، تنقػيج كتعميػؽ محمػد -ـ1613إلػى ـ 1492: تاريخ مسممي ادندلس مػف نيك ىكرتز( أنطك 2)

 .6محيي الديف ادصفر، بيركت، ص
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 أىداؼ الدراسة

ترمي الدراسة إلى تسميط الضكء  ما تكبده  مماء ادندلس في  يد مممكػة بنػي ادحمػر 
براز   ىا.مف أشكاؿ ككجكه المحف كاوبتمءات المختمفة ادشكاؿ كاا

 مكضكعي كالزمني لمدراسةاإلطار ال
يتنػػػاكؿ معانػػػػاة  ممػػػاء ادنػػػدلس، كالمحػػػف التػػػػي ألمػػػت بشػػػخكص المؤسسػػػػة  كضػػػكعيان:م

  .العممية
ـ( 1492-1238ىػػػػ= 897-635: تيطػػػي الحقبػػػة التاريخيػػػة الممتػػػدة بػػػيف  ػػػامي)منيػػػاز 

كالتػػي تشػػمؿ حكػػـ أسػػرة بنػػي ادحمػػر  مػػى غرناطػػة حتػػى سػػقكطيا نياليػػان بيػػد النصػػارل 
 ادسباف.

كخاتمػة، فػي الفصػؿ ادكؿ تػـ الحػديث  ػف محنػة السػجف  مباحػثلثمثػة مت الدراسة  س
كاو تقاؿ سكاء كػاف ىػذا او تقػاؿ  مػى يػد حكػاـ غرناطػة، أـ  مػى يػد العػدك النصػراني 
المتػػربص، أمػػػا الفصػػػؿ الثػػػاني فعػػػرض محنػػػة النفػػػي كا بعػػػاد إذ لػػػـ يتسػػػ  صػػػدر الحكػػػاـ 

المبحث الثالث مشكمة المنػاخ السياسػي العػاـ  لمعارضة مستقرة في غرناطة، كفي ك الا
بالعمماء إلى  اضطرالمتأـز في مممكة غرناطة، ككثرة الثكرات كتفشي اوضطرابات مما 

 تقرار، كختـ البحث بأىـ النتالا.طمبان لمس يجرة إلي البمداف ا سممية المختمفةال
  منيج الدراسة

في التحميمػػػػي، ك ػػػػد اسػػػػتعاف الباحػػػػث اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنيا التػػػػاريخي كالمػػػػنيا الكصػػػػ
بالعديػػد مػػف المصػػادر يػػأتي فػػي مقػػدمتيا كتػػاب " ا حاطػػة فػػي أخبػػار غرناطػػة" لممؤلػػؼ 

نفػػػج الطيػػػب مػػػف غصػػػف ادنػػػدلس الرطيػػػب كذكػػػر لسػػػاف الػػػديف ابػػػف الخطيػػػب، ككتػػػاب " 
" لممقػػػػػرم، كلعػػػػػؿ مػػػػػف الصػػػػػعكبات التػػػػػي كاجيػػػػػت الباحػػػػػث نػػػػػدرة  كزيرىػػػػػا ابػػػػػف الخطيػػػػػب
كضػػػػػكع الدراسػػػػػة، إذ أف المؤلفػػػػػات سػػػػػمطت الضػػػػػكء  مػػػػػى النػػػػػكاحي المعمكمػػػػػات حػػػػػكؿ م

السياسية كالعممية في غرناطة، كنىػأىل المؤرخػكف بأنفسػيـ  ػف التطػرؽ لمكاضػي  المحػف؛  
ككنيا ظمـ ك    مى العمماء مف  بػؿ سػمطيف دكلػة بنػي ادحمػر كالتػي يحيػى فػي ظميػا 

 المؤرخكف، لذا جاءت المعمكمات محدكدة كمبتكرة.
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 : محنة السجف أكالن 
 تعريؼ الحبس لغة كاصطالحان 

، يقاؿ لمفرد الحبس مادة سجف أم السيف كالجيـ كالنكف تدؿ  مىالسجف : السجف لية
 .(1)سجيف ، كلمجما ة سجناء 

 : تعريؼ السجف في االصطالح

رًُّؼ ًبنىٍفًسوً  السجف اصطمحان  ٍنعيوي ًمفى التيصى مى : تىٍعًكيؽي الشيٍخًص كى كًج ًإلىى أىٍشيىاًلًو كىالٍ  ىيكى ري خي
ميًيمياًتًو الدِّيًنييًة كىاًوٍجًتمىاً ييةً  كى
كىناؾ ألفاظ ليا صمة ليكية بكممة السجف كيأتي بمعنى ، (2)

كىك في المية الحبس ، كا تقمت الرجؿ أم : (3)او تقاؿ، كمنيا المن  كا مساؾ
  .(4)حبستو

أكس  ادلكاف انتشاران، ككاف يعقبيا في كاف اوبتمء بيذا المكف مف المحف كالنكبات 
كلقد تعرض  دده مف العمماء ، (5)أغمب ادحياف مصادرة لمماؿ، كتشريدان لاىؿ كدكود

لمسجف دسباب مختمفة تقؼ في مقدمتيا ادسباب السياسية، كمف ىنا يتحتـ  مينا أف 
ىػػػ 897-635سة )نتتب  بعض العمماء الذيف تعرضكا لمسجف كاو تقاؿ خمؿ فترة الدرا

 ـ(.1492 -1238= 
كلقد كثر شعر الشككل في  صر مممكة غرناطة، بسبب ك كع  دد مف العمماء في 

 ، كمف العمماء ادندلسييف الذيف تعرضكا لمسجف(6)ادسر، أك النفي مف بمدىـ دم سبب
، (7)لدسيسة مف المتصكؼ إبراىيـ الفزارم أحمد بف إبراىيـ بف الزبيرالعالـ كاو تقاؿ 

                                                           

 .   203، ص 13ابف منظكر: لساف العرب، بيركت، دار صادر لمطبا ة كالنشر، مادة ) سجف(، مجمد  (1)
 .398، ص35ابف تيمة: مجمكع فتاكل، ج  (2)
ابف فرحكف، إبراىيـ بف محمد بف فرحكف اليعمرم المالكي: تبصرة الحكاـ في أصكؿ ادفضػمية كمنػاىا الحكػاـ، تحقيػؽ  (3)

 .150، ص2، ج2003جماؿ مر شمي، دار  الـ الكتب، 
، 4، ج1987الفيكمي، أحمد بف محمد بف  مى الفيكمي: المصػباح المنيػر فػي غريػب الشػرح الكبيػر، مكتبػة لبنػاف، ص (4)

 .مادة  قؿ ،214
 . 112-111، ص5( المقرم، نفج الطيب، ج5)
د ناطؽ صالج مصمكب، تػاريخ العػرب كحضػارتيـ فػي ادنػدلس،  -د  بد الكاحد ذنكف طو -( د خميؿ إبراىيـ السامرالي 6)

 .(353ـ )ص: 2000، 1بيركت، لبناف، ط -دار الكتاب الجديد المتحدة 
 .121، ص1قو. ابف الخطيب: اوحاطة، ج( كأ دـ الفزارم بعد إثبات الشعكذة في ح7)
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 (1)الغالب بف نصرثـ تجددت محنتو  مى يد  كا تقؿ،فكبس منزلو كصكدرت كتبو 
ا  امة المحركسة كيمنعو يعتقمو ثـ يفرض  ميو الذم أكرمو مدة  بؿ أف يفرض  ميو 

 (ـ 1353ىػ=753)(3)كما أف ابف ىذيؿ التجيبي، (2) ف استقباؿ الزكار لفترة طكيمة
داخؿ السجف، كيصؼ بعده  ف منزلو، كىك يعيش  كلو أشعار ر يقة تصكر مأساتو(4)

في غياىب  (6)األنصارمأحمد الِحبالي  ، كما زج العالـ (5)حالة مف القير لما حؿ بو، 
 مى يد السمطاف محمد بف أبي الحجاج بعد رجك و إلى الممؾ، ككاف غياىب السجكف 

ىػػػػ 763)ييمؾ  أف فمما ا تقؿ ضرب بالسياط حتى كاد ، د تنبأ بالثكرة  ميو العالـىذا 
كما أف الحسد كالدسالس كالمؤامرات، كانت سببان ميمان في سجف العمماء، ـ(، 1361= 

الذيف يعانكف مف الناحية الجسدية كالمعنكية في سجنيـ، كيطيى  مييـ الشعكر بالذؿ 
، دبر الحاسدكف لو المكالد كادكاذيب لساف الديف بف الخطيبكالميانة فعالـ غرناطة 

حيث اتيمكه بالزند ة كا لحاد، كأكغركا صدر سمطانو  ميو، فشعر ابف  كالكشايات
، فعمـ أ داؤه بخركجو فأكغركا (7الخطيب بالخطر فخرج إلى الميرب، كمنيا إلى فاس

                                                           

، يعشػؽ الحػرب كالجيػاد، كمػا 1) ( ىك أبك الحسف  مي بف سعد )اليالب با ( ككػاف أبػك الحسػف أميػران كا ػر الشػجا ة كالعػـز
كػػػاد يسػػػتقر فػػػي  رشػػػو حتػػػى أبػػػدل ىمػػػة فالقػػػة فػػػي تحصػػػيف المممكػػػة كتنظػػػيـ شػػػؤكنيا، كبػػػث فييػػػا ركحػػػان جديػػػدة مػػػف القػػػكة 

 ..511، ص4جاىد العدك، كافتتج  دة أماكف. المقرم: نفج الطيب، جكالطمأنينة، 
 .17لساف الديف بف الخطيب، حياتو كتراثو الفكرم، ص:  ( محمد  بد ا   ناف:2)
( ىػػػك أبػػػك زكريػػػا يحيػػػى بػػػف أحمػػػد بػػػف ىػػػذيؿ التجيبػػػي، حكػػػيـ غرناطػػػة كفيمسػػػكفيا، ك ػػػد بػػػرع فػػػي الطػػػب كالفمسػػػفة كالعمػػػـك 3)

 .488، ص5نفج الطيب جكالرياضة . المقرم: 
 .487، ص5( المقرم: نفج الطيب، ج4)
 .340، ص4( ابف الخطيب، لساف الديف، ا حاطة في أخبار غرناطة، ج5)
(أحمد بف محمد بف يكسؼ ادنصارم أبك جعفر اليرناطي، كاف مف أىؿ العدالة كلو تصرؼ فػي المسػاحة كالحسػاب كلػو 6)

ي الر ػػي كالعػػزالـ،  ػػرأ الطػػب. العسػػقمني: الػػدرر الكامنػػة فػػي أ يػػاف المالػػة كلػػو معرفػػة بأحكػػاـ النجػػـك مقصػػكد فػػي العػػمج فػػ
 .363ص1الثامنة ج

مدينة مشيكرة كبيرة  مى بػر الميػرب، كىػي حاضػرة البحػر كأجػؿ مدنػو  بػؿ أف تخػط مػراكش، كفػاس مختطػة بػيف تبتػيف  (7) 
، 4ف إدريػس. الحمػكم: معجػـ البمػداف، ج فػي كويػة إدريػس بػ 193 ظيمتيف، كيكجد بيػا  يػكف كثيػرة كنيػر ، تأسسػت  ػاـ 

 .            .230ص 
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بأف يكتب إلى سمطاف الميرب لمنتقاـ مف ابف الخطيب ك تمو،  (1)السمطاف اليني با 
لخطيب كمصادرة أممكو، كأكد و السجف فسارع السمطاف الجديد بالقبض  مى ابف ا

كىذا او تقاؿ لـ يكف ادكؿ مف نك و، فمقد ا تقؿ في سنة  (2)مقيدان مف جديد،
بف يكسؼ بف كىي الفترة التي آؿ فييا الحكـ إلى إسما يؿ ـ( 1359ق=761)

، بتحريض خصكمو، كسجف  بض  ميوحيث  في غرناطة كب ثكرةنش ،  قب (3)نصر
(4)كدكره ادخرل، كمصادرة سالر أممكو كمقتنياتوكأمر بكبس  صره، 

اهلل كا تقؿ ، 
السجف  مى خمفية أحداث سياسية، كمكث  (5)بف يكسؼ الصريحي "ابف ز مْرؾ"امحمد 

أبك جعفر ، أما (6) في محبسو  شريف شيران، كظؿ يعاني مف تقمبات السياسة كالحكـ
لقبض  مى أبي جعفر في ، حيث تـ إلقاء اأحمد بف عبد الممؾ بف سعدم العنسي

 .(8)نتيجة ادحداث السياسية، كمات في سجنو (7)مالقو

                                                           
ـ(، بعػػػد أف دٌبػػػر أمػػػره مػػػ  1408-1394ىػػػػ=811-797تػػػكلى الحكػػػـ بعػػػد مػػػكت كالػػػده يكسػػػؼ )الثػػػاني( أبػػػك الحجػػػاج ) (1)

الز مػػػاء كرجػػػاؿ الدكلػػػة   صػػػاء أخيػػػو ادكبػػػر يكسػػػؼ  ػػػف العػػػرش، ثػػػـ  ػػػبض  مػػػى أخيػػػو يكسػػػؼ كزجػػػو فػػػي السػػػجف، كػػػاف 
 .150، ص5محمد )الساب ( كافر العنؼ كالجرأة بعيد ادطماع..ـ. ف، ج السمطاف

 .112-111، ص5المقرم، شياب الديف أحمد، نفج الطيب مف غصف ادندلس الرطيب، ج (2) 
ـ( ، مػػػف ممػػػكؾ بنػػػي نصػػػر بػػػف 1360-1339ىػػػػ/761-740إسػػػما يؿ بػػػف يكسػػػؼ بػػػف إسػػػما يؿ بػػػف فػػػرج بػػػف نصػػػر)  (3)

غرناطة، كشب كالممؾ في يد أخيػو محمػد الينػي بػا  ، فػاجتم  حكلػو مػف شػجعو  مػى الثػكرة، ادحمر في ادندلس، كلد في 
ىػػ ، كانػتظـ ادمػر إلػى إسػما يؿ سػنة 760فثار، كضبطكا لو غرناطة، كأفمت منيـ اليني با  الػذم فػر إلػى كادم آش سػنة 

 .321ص:1، جكاحدة إلى أف  تؿ غيمة، كاف سيء التدبير، دمث الخمؽ. الزركمي: اد مـ
 .55محمد  بد ا   ناف: لساف الديف بف الخطيب حياتو كتراثو الفكرم، ص:  (4)
( محمد بف يكسؼ بف محمد بف أحمد بػف محمػد بػف يكسػؼ الصػريحي أبػك  بػد ا  ابػف زمػرؾ كلػد بػبعض  ػرل غرناطػة 5)

ثا ػب الػػذىف، أصػػيؿ فاشػتير فضػػمو،  فػي شػػكاؿ سػنة كنشػػأ، ككػاف شػػعمة فػي الػػذكاء، نشػأ  فػػا طػػاىرا ثا ػب الػػذىف جيػد الفيػػـ
الحفػػظ، ظػػاىر النبػػؿ، بعيػػد مػػدل ا دراؾ، مسػػتظيرا بػػالفنكف التػػي بعػػد فييػػا شػػأكه، مػػف العربيػػة كالبيػػاف كالميػػة". المقػػرم: نفػػج 

 .245، ص 7الطيب، ج
  .157، ص2( المقرم: أزىار الرياض في أخبار القاضي  ياض، ج6)
ر المتكسػػط،  مييػػا سػػكر صػػخر كىػػي حسػػنة  ػػامرة كثيػػرة البنيػػاف، كىػػي فػػي غايػػة مالقػػة: مدينػػة تقػػ   مػػى سػػاحؿ البحػػ  (7) 

 .177الحصانة، كتق  بيف اشبيمية كغرناطة. كيكثر بيا شجر التيف. الحميرم، الركض المعطار، ص
                                  : 

 ابف سعيد: (8) 
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كلـ تقتصر ظاىرة أسر العمماء في سجكف حكاـ غرناطة نتيجة الميػاترات السياسػية أك  
الدسػػالس كالصػػرا ات  مػػى المناصػػب بػػؿ تعػػرض  ػػدده مػػف العممػػاء لمحنػػة ادسػػر فػػي 

، حيػث أسػره (1ـ(0971ىػػ 678لقيسػي ) العػالـ عبػد الكػريـ اسجكف النصارل، كمنيـ 
، كلقػػد سػػجف القيسػػي فػػي  عػػر دار (2)النصػػارل، كمكػػث فػػي أسػػره طػػكيمن كتعػػرض لمػػذؿ، 

مظممة سكداء تبعث  مى الخكؼ في النفكس، كىذه الدار تحت ادرض و يرل فييػا إو 
 مػات فػي أسػر النصػارل فقػد، (4)العبػدرمو  مي بف أحمػد كأما الفقي،  (3)مخيؼ ءكؿ شي
 ػػػاـ كسػػػقط أبػػػك جعفػػػر القيسػػػي فػػػي ادسػػػر ، كمػػػا (5)ـ(1230ىػػػػ=627سػػػنة ) النصػػػارل

الفقيػو إبػراىيـ بػف  كذلؾ، ك (7)ك د تعرض لمتعذيب الشديد في أسره (6)(1246= ىػ 643)
ك ػػد ك ػػ  فػػي ادسػػر بعػػد سػػقكط  (9)ـ(1245ىػػػ= 642)(8)الميػػكر يبػػف إسػػحاؽ العبػػدرم 

ػييكٍر ىػػػة بيػػد النصػػارل، كتمكػػف مػػف الػػتخمص  ، كمػػا أسػػر محمػػد بػػف (10)ادسػػرمػػف مدينػػة مى

                                                           

كاخر الشعراء الذيف ظيركا في ىػذه الفتػرة، فتػرة اونييػار ادخيػرة، ىك  بد الكريـ بف محمد بف  بد الكريـ القيسى، مف أ (1)
ك ػػد تػػرؾ لنػػا ديكانػػا، يضػػـ  صػػالد  ديػػدة تشػػير إلػػى بعػػض أحػػداث العصػػر مثػػؿ سػػقكط جبػػؿ طػػارؽ كحصػػار مالقػػة كسػػقكط 

سػػر أرشػػدكنة كبمػػش كغيرىمػػا مػػف  كا ػػد مممكػػة غرناطػػة؛ كيسػػتدؿ مػػف بعػػض إشػػاراتو إلػػى أنػػو  ضػػى ردحػػا مػػف الػػزمف فػػي أ
 .491، ص 5ج.  ناف: دكلة ا سمـ في ادندلس، ـ(ػ،1490ق =  895القشتالييف، ك د تكفى في سنة) 

( القيسي،  بد الكريـ: ديكاف  بد الكريـ القيسي، تحقيؽ جمعة شيخة، محمد اليػادم الطرابمسػي، بيػت الحكمػة،  رطػاج، 2) 
 .102-101، ص1988 رطاج، 

 .102يـ القيسي، ص( القيسي،  بد الكريـ: ديكاف  بد الكر 3) 
( ىك  مػي بػف أحمػد العبػدرل الميػكر ي فقيػو  ػالـ راكم لمحػديث، تصػدر ا  ػراء ككػاف خطيبػان مفكىػان، رجػمن صػالحان غايػة 4)

 183، ص5في حسف الكجو. ابف  بد الممؾ المراكشي، الذيؿ كالتكممة، س
 .183، ص5( ابف  بد الممؾ المراكشي: ج5)
القيسػػي، محػػدثان كراكيػػان، تصػػدر   ػػراء القػػرآف كالتعمػػيـ بالعربيػػة كلػػو مؤلفػػات  ديػػدة منيػػا ( ىػػك أحمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد 6)

ـ(؛ ينظػػر: ابػػف 1246ىػػػ=643كتػػاب "العبػػاد، تفيػػيـ القمػػكب، آيػػات  ػػمـ الييػػكب، تسػػديد المسػػاف، مختصػػر التبصػػرة، )ت:
 .108، ص1ادبار، التكممة لكتاب الصمة، ج

 .108، ص1صمة، ج( ابف ادبار، التكممة لكتاب ال7)
اؽ العىٍبػدىرٌم مػف أىػؿ ميكر ػة، ركل الحػديث، كتفقػو بػو ، كصػؼ بأ8) ًمٌي أىبيك ًإٍسػحى ميد ٍبف  ى اؽ ٍبف ميحى نػو ( ىك ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ًإٍسحى

بأنو فقيو  الـ راكم لمحديث، تصدر ا  راء ككاف خطيبان مفكىان، رجمن صالحان غايػة فػي حسػف الكجػو. التكممػة لكتػاب الصػمة 
 .183، ص5؛ ابف  بد الممؾ المراكشي، الذيؿ كالتكممة، ج146ص ،1ج
 404، ص14( الذىبي: تاريخ ا سمـ، ج9)
 .146، ص1( ابف ادبار: التكممة لكتاب الصمة ج10)
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كسػػػػجف محمػػػػد بػػػػف سػػػػكاد فػػػػي السػػػػجكف  (2)ـ( 1329ق = 731اـ) (1)محمػػػػد بػػػػف سػػػػيؿ
 (3)القشتالية ككصؼ الميانة كالمذلة التي يتعرض ليا السجيف في سجكف اد داء

 النفي
-ـ 1238ىػػػػػػ= 897-635كمػػف العممػػاء الػػذم ذا ػػكا مػػرارة ا بعػػاد ضػػمف فتػػرة الدراسػػة )

عالـ ابف غرناطة الفقيو الكاتب أبك  بد ا  محمد بف محمد بف جػزم الكمبػي ـ( ال1492
كتعرض لمحنة  (5)السمطانية، الدكاكيف كتاب مف كىك ،(4) ـ(1356ىػػػػػ=758) اليرناطي

، حيػث (7)إلى مدينة فاس ظممان  (6)نفيو كأبعاده  ف كطنو غرناطة لمحنة كانت نتيجتيا 
إلػى الميػرب مػف غيػػر ذنػب ا ترفػو، كالتػػي حيػث أمػر السػمطاف يكسػػؼ بػف ادحمػر بنفيػػو 
 محمػػد بػػف إبػػراىيـ ادنصػػارم نفػػي،  ك (8)خػػرج منيػػا ك مبػػو يعتصػػر ألمػػان  مػػى فػػراؽ كطنػػو

 .(9)عرض لسجف طكيؿ ادمد،بعدما ت إلى بمد الميرب
لـ يكف النفي دالمان خارج غرناطة، ففي بعض ادحياف تككف دالرة النفي أضيؽ حيث 

سيؿ بف محمد بف ليرناطية، لكنو نفي  مى كؿ حاؿ، فالعالـ ينفي إلى إحدل المدف ا

                                                           

( يكنػػى أبػػا  بػػد ا ، الػػذم كػػاف سػػميـ البػػاطف محافظػػا  مػػى الجما ػػة مقتصػػدا فػػي أمػػره.  العسػػقمني أحمػػد بػػف  مػػي بػػف 1)
ـ، تحقيػػػؽ محمػػػد ضػػػاف، أ يػػػاف المالػػػة الثامنػػػة، مجمػػػس دالػػػرة المعػػػارؼ العثمانيػػػة، 1449ىػػػػ= 852ني )ت محمػػػد العسػػػقم

 .443، ص 5ـ، اليند ج1972
 .443، ص 5( العسقمني : الدرر الكامنة في أ ياف المالة الثامنة ج2)
 .412، ص1( ابف سعيد، المييًرب في حمى المىٍيًرب، ج3)
بف أحمػد بػف  بػد ا  بػف يحيػى ابػف  بػد الػرحمف بػف يكسػؼ بػف جػزل الكمبػي، مػف أىػؿ  ( ىك محمد بف محمد بف محمد4)

غرناطة كأ يانيا، يكنى أبا  بد ا ، مف أ مـ غرناطة، مشاران إليػو فػي ثقػكب الػذىف؛ كسػعة الحفػظ، تػكفي فػي أكالػؿ ثمانيػة 
 .163ص 2كخمسيف كسبعمالة.ابف الخطيب: ا حاطة ج 

 .37، ص7ج( الزريكمي: اد مـ، 5)
( ابػػف ادحمػػر، إسػػما يؿ بػػف يكسػػؼ بػػف محمػػد: نثيػػر فرالػػد الجػػاف فػػي نظػػـ فحػػكؿ الزمػػاف: تحقيػػؽ محمػػد رضػػكاف الدايػػة، 6)

 .296-295، بيركت، ص1967دار الثقافة لمنشر كالتكزي ، 
 .37، ص7( ـ، ف، ج7)
 .298ابف ادحمر، إسما يؿ بف يكسؼ، نثير فرالد الجماف في نظـ فحكؿ الزماف، ص (8)
 .76 ( المصدر السابؽ،9)
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، كبات بعيدان في (2)، ك د بيى  ميو حاسده ككشكه فتـ نفيو إلى مرسيو(1)اليرناطي مالؾ
 (3)في غربتو.  

 ، فقػد أبعػد  ػف كطنػو غرناطػة لظػركؼ سياسػية،(4)أما العالـ أبك الحجػاج يكسػؼ الثالػث
ؼ كالػػده السػػمطاف يكسػػؼ الثػػاني، ك ػػد أثػػار ىػػذا تػػـ اختيػػاره لكويػػة العيػػد مػػف طػػر  حيػػث

ك دبػر  أمػرهاوختيار حفيظة أخيو ادصير منو ادميػر )محمػد (، فممػا تػكفى الكالػد حػـز 
، كنفػي مػف أمره م  الز ماء كرجاؿ الدكلة   صاء أخيو يكسؼ  ف العرش فقبض  ميػو

ة الرسػػمي  مػػى الحصػػينة التػػي كانػػت سػػجف الدكلػػ كزج بػػو فػػي  معػػة ) شػػمكبانية( غرناطػػة
فظؿ ادمير يكسؼ سجينا طيمة حكـ أخيو الذم داـ نحك أرب   شرة ،  يد بني نصػػػػػػػػػػر

مناز تػو إيػػاه فػػي الممػػؾ  ػػدـ سػنة يعػػاني مػػف شػدة الحجػػر الػػذم فرضػػو  ميػو حتػػى يػػأمف 
ككاف يكسؼ يشعر  ،كىذه حالة طبيعية فيك كلي العيد كالكارث الشر ي لمعرش بعد ابيو

كمكػػث بعيػػدا  ػػف غرناطػػة فػػي سػػجنو طػػكيمن يعػػاني مػػف ادلػػـ  ،سػػمب حقػػو ػػد  أخػػاه أف
 .(5)كالحزف كالكآبة، ك د نظـ شعران كثيران أياـ سجنو اسماه "أياـ الكحشة

محمػد بػف  ، كمثمػو تمميػذه(6)كظؿ ابف الخطيب ميتربان  ف كطنو، كأ اـ  في مدينػة فػاس
ظـ ابف زمرؾ في منفاه يتشكؽ الذم نفي إلى الميرب، ك ن يكسؼ الصريحي "ابف ز مْرؾ

 .(7)كيحف إلى غرناطة
                                                           

، كػافى مػف جً  (1) سىػف ادىٍزًدٌم اليىٍرنػاطيُّ ميد بف أىٍحمىد بف ًإٍبرىاًىيـ بف مالػؾ، أىبيػك اٍلحى ميد بف سىٍيؿ بف ميحى العممػاًء  مٌػةسىٍيؿي بفي ميحى
، محػػدثا ضػػابطا، دو ثقػػة، ثبتػػا، ػػ ى التفػػنُّف ًفػػي العمػػـك مجػػكدا لمقػػرآف، متقػػدما فػػي  العممػػاًء اددبػػاء كادلمػػًة البيميػػاء الخطبػػاء مى

   .318، 317، ص 14تاريخ ا سمـ، ج العربية.الذىبي: 
ق، 911ىػػ/ سػنة الكفػاة 849جمؿ الديف  بد الرحمف السيكطي: بيية الك اة في طبقات الميػكييف كالنحػاة، سػنة الػكودة  (2)

، 2لنشػػر لبنػػاف،  ػػدد ادجػػػزاء ق، تحقيػػؽ محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ، الناشػػر المكتبػػة العصػػػرية، سػػنة النشػػر، مكػػاف ا911
 .1، ج605صيدا، ص

 .285، ص4( ابف الخطيب، لساف الديف، ا حاطة، ج3)
( لما تكفى محمد خمفو فى الممؾ أخكه يكسؼ )الثالث(، ككاف سػجينا طػكاؿ حكمػو بقمعػة شػمكبانية كمػا  ػدمنا، كػاف يتمتػ  4)

 .153، ص 5مـ في ادندلس جيتمت  بخمؿ حسنة، كيعمؽ  ميو الشعب آماو كبيرة.  ناف: دكلة ا س
، 1965( الثالػػث، يكسػػؼ: ديػػكاف ممػػؾ غرناطػػة يكسػػؼ الثالػػث، تحقيػػؽ  بػػد ا  كنػػكف، مكتبػػة ادنجمػػك المصػػرية، القػػاىرة،5)
 .23-22، ص2ط
 .36، ص5المقرم، شياب الديف أحمد: نفج الطيب مف غصف ادندلس الرطيب، ج (6) 
 .245، ص7ف غصف ادندلس الرطيب، ج( المقرم، شياب الديف أحمد: نفج الطيب م7)
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لـ يكف النفي ىك الكسيمة الكحيدة  جبار العمماء  مى الخركج مف غرناطة، ففي بعض 
غرناطة ونعداـ حرية الفكر أك لمضايقات مف  نجد العمماء ييربكف مف الحاوت 
ىػػػػػػػػ = 680)تابف حياف النفزم  ، كمنيـ السمطة ىركبان مف استبداد  الحساد أك
كمف ثـ استطاع أف يفمت بجمده إلى  لمتنكيؿ بأمر السمطاف،تعرض  (1)( ـ1283

كاف مف كتاب السمطاف أبي  (3)القيسيصابر كابف ، (2)المشرؽ حيث ناؿ شيرة كاسعة
فمما . (4)السمطاف مالكي المذىبككاف  مى مذىب أىؿ الظاىر، كذكر  ،سعيد فرج

و في الصمة، ىدده بقط  يده، فمجأ إلى مصر  الم: "إف سم  السمطاف أنو يرف  يدي
إ ميمان تيمىات فيو سنة رسكؿ ا ، حتى يتك د بقط  يد مف يقيميا لجدير بأف يرحؿ 

، كىنا يتبادر لاذىاف حجـ ضيؽ أفؽ الحرية التعبدية  ند بعض حكاـ مممكة (5)منو
لتعبدية، بالشكؿ الذم أرىب غرناطة، كلعمو يعكس حالة انعداـ حرية ممارسة الشعالر ا

 العالـ كأجبره  مى ميادره كطنو غرناطة.   

                                                           

( محمد بف يكسؼ بف  مي بف يكسؼ بف حيػاف النفػزم، مػف أىػؿ غرناطػة، يكنػى أبػا حيػاف، كػاف نسػيا كحػده فػي ثقػكب 1)
الذىف، كصحة ا دراؾ كالحفظ كاوضطمع بعمـ العربيػة، كالتفسػير كطريػؽ الركايػة، إمػاـ النحػاة فػي زمانػو غيػر مػداف ، نشػأ 

. كمػػا ككصػػفو 28، ص3مشػػاران إليػػو فػػي التبريػػز بميػػداف ا دراؾ، ككاف،شػػا ران مكثػػران. المقػػرم: ا حاطػػة، ج ببمػػده غرناطػػة،
شػػيخ النحػػاة العمػػـ الفػػرد كالبحػػر الػػذم لػػـ يعػػرؼ الجػػزر بػػؿ المػػد، سػػيبكيو الزماف،تضػػرب إليػػو ا بػػؿ آباطيػػا،  الػػذىبي بقكلػػو:"

ف جػػػاء مػػ نيمم". تػػاج الػػػديف بػػف  مػػي بػػف  بػػػد الكػػافي السػػبكي: طبقػػػات ككػػاف  ػػذبا مػػنيم كسػػػيم يسػػبؽ ارتػػداد الطػػرؼ كاا
، تحقيػؽ : 10ىػػ، الطبعػة : الثانيػة،  ػدد ادجػزاء / 1413 -الشافعية الكبرل، دار النشر : ىجػر لمطبا ػة كالنشػر كالتكزيػ  

 (276/ 9د. محمكد محمد الطناحي، د.  بد الفتاح محمد الحمك، )
- ػػراءة فػػي المككنػػات كالػػدووت-ارم ادندلسػػي مػػف خػػمؿ رسػػالؿ ابػػف الخطيػػب بنيػػة الصػػراع الحضػػ ( مصػػطفى الزبػػاخ:2)

، 2مجمػػػة كميػػػة ا،داب بتطػػػكاف، جامعػػػة سػػػيدم محمػػػد بػػػف  بػػػد ا ،  ػػػدد خػػػاص بنػػػدكة ابػػػف الخطيػػػب، السػػػنة الثانيػػػة،  ػػػدد 
 .،388، ص:1987مطبعة النجاح الجديدة، الدار لبيضاء، 

ف كاتبػا مترسػم سػا دا شػا را حسػف الخػط  مػى مػذىب أىػؿ الظػاىر كذكػر أنػو ( أحمد بف صابر القيسي أبك جعفر، ككا3)
كػػاف كاتبػػا لاميػػر أبػػي سػػعيد لفػػرج بػػف السػػمطاف اليالػػب بػػا  منػػو فخػػرج ك ػػدـ ديػػار مصػػر كسػػم  بيػػا الحػػديث ككػػاف فاضػػم 

 .  258، 6؛ الصفدم: الكافي بالكفيات ج120، ص: 1نبيم . ككاف يرف  يد  ابف الخطيب: ا حاطة، ج
 .         258، 6(الصفدم: الكافي بالكفيات ج4)
 .         258، 6(المصدر السابؽ ج5)
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ىرب مف غرناطة إلى  ـ(1352ق=753سنة) منصكر بف  مي الزكاكم ـكما أف العال 
القاضي الحسف النباىي تعرض ىك كما أف  (1) ـ(1364ىػػ=765)سنة العدكة الميربية 

 .(2)أيضا لنيب أمكالو
ضػػج لنػػا أف أسػػباب محنػػة السػػجف كالنفػػي تتمثػػؿ أسػػبابيا فػػي مػػف خػػمؿ تتبػػ  ادحػػداث يت

كشػػػايات الكشػػػاة بسػػػبب الييػػػرة كالحسػػػد كىػػػذا ينشػػػأ  ػػػف  مػػػك مكانػػػة العػػػالـ  نػػػد أميػػػره اك 
مميكو، مما يدف  الكشاة إلى ا يقاع بيف العالـ كأميره حتى ينكبػو، كيجػرده مػف مناصػبو، 

 كالسجف. ككذلؾ الطم  في السمطة مما يدف  الحاكـ إلى البطش
كما كيمحظ مػف خػمؿ تتبعنػا لعممػاء ادنػدلس الػذيف تعرضػكا لم تقػاؿ كالسػجف كادسػر 
كالنفي كا بعاد؛ مدل المعاناة التي  انى منيا ىؤوء العممػاء مػف سػجانييـ، فسػكاء كػانكا 
داخػػػؿ الدكلػػػة أـ بيػػػد اد ػػػداء فقػػػد ذا ػػػكا مػػػرارة السػػػجف ك سػػػكتو، كتعرضػػػكا لعػػػذاب نفسػػػي 

إضػػافة إلػػى ثقػػؿ ادغػػمؿ كالقيػػكد، كػػؿ ىػػذه المعانػػاة التػػي تعػػرض ليػػا  ك ػػذاب جسػػدم،
ىؤوء العمماء، كدفعتيـ إلى نظـ الشعر الذم كصفكا مف خملو ىذه المعانػاة كادىػـ مػف 
لػػى أىمػػييـ  ذلػػؾ أنيػػـ نظمػػكا أشػػعاران ر يقػػة فػػي الحنػػيف إلػػى أكطػػانيـ التػػي أبعػػدكا  نيػػا، كاا

 كطف.كأحبتيـ الذيف خمفكىـ كراءىـ في ال
كما كيمحظ أف العمماء الذيف تعرضكا لمسجف كاو تقاؿ، لـ يسمـ منو الخاصة، مثؿ  

الممؾ يكسؼ الثالث، الذم ذاؽ مرارة السجف كاو تقاؿ، إضافة إلى مف ا تقؿ مف 
 الكزراء أمثاؿ ابف الخطيب، كابف زمرؾ فقد تعرض كؿ منيما لمسجف.

 محنة االغتراب
 العصػػػر ىػػػذا كفػػػي المختمفػػػة، العصػػػكر  بػػػر ا نسػػػاف دللػػػ مشػػػكمة أكبػػػر يشػػػكؿ اوغتػػػراب

 فالمعانػػػاة الزمػػػاف، فػػػي كتبا ػػػد المكػػػاف، فػػػي ا نسػػػاف  ػػػف ا نسػػػاف انفصػػػؿ حيػػػث كبالػػػذات

، كبالفناء بالكحدة، كالشعكر  كسػمككيـ، الميتػرب شخصػية فػي كاضػحة سػمة تشكؿ المحتـك

 المرضػػػية الظػػػاىرة ىػػػذه خػػػمؿ مػػػف الميتػػػرب ا نسػػػاف يعػػػيش التجربػػػة مػػػف نمػػػط فػػػاوغتراب

                                                           

 .132، ص: 1( المصدر السابؽ، ج1)
 155( المصدر السابؽ، 2)
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 ككضػػعو الميتػرب لمشػخص الجكىريػػة الطبيعػة بػيف تنػافران  يشػػكؿ كاوغتػراب غريػب، ءكشػي

 .(1)الفعمي كسمككو
 سببان  كاف الممكؾ بيد ادندلسية المدف معظـ كسقكط ادندلس، في السياسية ادحداث إف

 محنة يعيشكا أف ادندلسييف  مى  در فقد ادندلسيكف،  اشيا التي المحنة في مباشران 

 اليجرة إلى دفعيـ الذم ادمر النصارل، بأيدم ادندلسية المدف سقكط بسبب مريرة اغتراب

 الضياع مرارة فذا كا رجعة، غير إلى كأحبابيـ أىمييـ كفراؽ أكطانيـ، كترؾ ديارىـ، مف

 اليربة تجربة ككانت المشرؽ، إلى رحؿ مف كمنيـ الميرب، نزؿ مف فمنيـ كالتشتت،

 كالمعاناة، كالتشكؽ كالحسرة المك ة شدة مف باكية أشعاران  فنظمكا (2)نفكسيـ، يف  ميقة

 ليؤوء حدث ما كىذا بو كتعمقو كطنو إلى ا نساف حنيف مف يزيد ءشي كاوغتراب "كليس

 .(3)ادندلسييف"
كأدل سػػقكط مػػدف ادنػػدلس إلػػى تػػرؾ ادكطػػاف كالنػػزكح  نيػػا، كازديػػاد اليجػػرة، كاليػػركب 

مػػف كاوسػػتقرار، كمػػا  ػػانى الكثيػػر مػػف  ممػػاء ادنػػدلس مػػف ظػػركؼ  اسػػية إلػػى حيػػث اد
أحاطػػت بيػػـ، كأرغمػػتيـ  مػػى ميػػادرة أكطػػانيـ، فقاسػػكا مػػف  ػػدـ التكيػػؼ فػػي الػػبمد التػػي 
حمكا فييا ك د أدل ذلؾ إلى أف يترؾ ادندلسي في مدينتو المنككبػة ذكرياتػو، ممػا جعميػـ 

 .(4)الكطفيقضكف حياتيـ حالميف بالعكدة إلى أرض 
كلقػػد سػػاىمت مختمػػؼ الفتػػاكل التػػي صػػدرت  ػػف  ممػػاء  ايشػػكا الفتػػرة كالتػػي حثػػت  مػػى 
اليجػػػرة، كبينػػػت كجكبيػػػا فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه الظػػػركؼ فػػػي تزايػػػد  ػػػدد الميػػػاجريف سػػػيما تجػػػاه 
الضفة ادخرل، كمف تمؾ الفتاكل فتكل العالـ الجزالرم أبك العبػاس أحمػد ابػف يحيػى بػف 

                                                           
، المذ يػػة، 1، ع14درابسػػة، محمػػكد: اليربػػة فػػي شػػعر حسػػف بكػػر اليػػزازم، مجمػػة تشػػريف لمدراسػػات كالبحػػكث العمميػػة، ـ (1)

 .115، ص1992
، ص ص 2006مركػػػز ا سػػػكندرية لمكتػػػاب،  محاضػػػرات فػػػي تػػػاريخ المغػػػرب كاألنػػػدلس،كمػػػاؿ السػػػيد أبػػػك مصػػػطفى،  (2)

212-218. 
 .273، بيركت، ص1976 تيؽ،  بد العزيز، اددب العربي في ادندلس، دار النيضة العربية لمطبا ة كالنشر،  (3)
 .45، ص1، ج1978رجب، محمكد: اوغتراب، منشأة المعارؼ، ا سكندرية،  (4)
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ـ كالمسماة بػ:"أسني المتاجر في 1518ق=914لمتكفى سنة محمد بف  مي الكنشريسي ا
بياف أحكاـ مف تيمػب  مػى كطنػو النصػارل كلػـ ييػاجر، كمػا يترتػب  ميػو مػف العقكبػات 
كالزكاجػػػر" كالتػػػي حػػػث فييػػػا مسػػػممي ادنػػػدلس المضػػػطيديف  مػػػى اليجػػػرة، كا تبػػػر ذلػػػؾ 

 ،(1)فرضا كاجبا  مى المستطيعيف
فتػػػرات الفػػػتف، إو أنيػػػا بػػػرزت بكضػػػكح فػػػي القػػػرف  اسػػػتمرت ىػػػذه اليجػػػرة القسػػػرية طيمػػػة

، كالػػذم كالثػػكرات الداخميػػةرت مممكػػة غرناطػػة، ثػػـ ثػػار الصػػراع سػػـ( حيػػث انح12=ىػػػ7)
أدل إلػػػى ىجػػػرة  ػػػدد ممحػػػكظ مػػػف الشخصػػػيات البػػػارزة إلػػػى الميػػػرب مػػػف أمػػػراء ك ممػػػاء 

إف سػػػػقكط غرناطػػػػة  مػػػػى أيػػػػدم "ابػػػػف الخطيػػػػب: ، كفػػػػي ذلػػػػؾ يقػػػػكؿ 2كأدبػػػػاء ك سػػػػكرييف
لنصػػارل لػػـ يبػػؽ لممسػػمميف معقػػمن أك مدينػػة تضػػميـ تحػػت حكػػـ ا سػػمـ؛ ليػػذا السػػبب ا

 .(3)"فضمكا اليجرة 
ػػركا  ػػف مػػدنيـ ادندلسػػية نتيجػػة لسػػقكطيا بيػػد العػػدك  كمػػف العممػػاء ادندلسػػييف الػػذيف ىيجي

الذم تيرب  ف مكطنو كمسقط رأسػو جزيػرة  (4)بف عميرةاالعالـ أبك المطرؼ ا سباني، 
قػػد اسػػتقر بػػو المقػػاـ فػػي تػػكنس، كلػػـ يمػػؽ فييػػا مكانػػة، كو اىتمػػاـ، كممػػا زاد فػػي شػػقر، ف

شػػػعكره باليربػػػة، كادلػػػـ كالعػػػذاب لبعػػػده  ػػػف كطنػػػو خاصػػػة حػػػيف كصػػػمت خبػػػر باسػػػتحالة 
، كمػا (5)رجك ػو إليػو بعػد سػقكطو بيػد العػدك الصػميبي، فمػـ يعػد لػو سػكل الػذكرل كالحنػيف

ـ( مفار ػان أىمػو كأحبابػو كالػكطف، ككػاف 1248 ىػػ =646إلػى تػكنس) (6)ىاجر ابػف ادبػار
                                                           

اليجػرة مػف 8أسني المتاجر في بياف أحكاـ مف تغمب عمى كطنو النصارل كلـ يياجر )حكػـ ؾأبك العباس الكنشريسػي،  (1)
، ص ص 1981تحقيػػؽ محمػػد بػػف  بػػد الكػػريـ، الشػػركة الكطنيػػة لمنشػػر كالتكزيػػ ، الجزالػػر،  خػػالؿ ثػػالث رسػػائؿ جزائريػػة(،

69-80. 
 .318ىػ، ص1417، 10، السنة 15النكيجرم: الصراع بيف أبناء يكسؼ ادكؿ كأثره في إضعاؼ مممكة غرناطة، جامعة أـ القرل، العدد  ثكرة بنت محمد بف  بد العزيز2

 .48-46، ص1984لساف الديف ابف الخطيب: نبذة العصر في أخبار ممكؾ بني نصر، تحقيؽ: محمد رضكاف الدايا، دار حساف، دمشؽ، (3)

 بػف محمػد بػف الحسػيف بػف  ميػرة المخزكمػي، كلػد فػي شػاطبة ك ػاش فػي غرناطػة، تفػنف فػي العمػـك ىك أحمد بف  بد ا  (4)
ىػػ = 658كنظر في أصكؿ الفقو كمػاؿ إلػى ا،داب، كبػرع فييػا.ابف ادبػار: أبػك  بػد ا  محمػد بػف  بػد ا  القضػا ي، )ت: 

 .168، ص 1967دار الكتاب المصرم(، ـ(، المعجـ في أصحاب الصدفي، تج: أبراىيـ ادبيارم، )القاىرة، 1269
 .152، ص 1ابف  بد الممؾ: الذيؿ كالتكممة، ج (5)
ـ( كنشػػأ فييػػا نشػػأتو 1199ىػػػ =595( ىػػك محمػػد بػػف  بػػد ا  بػػف  بػػد الػػرحمف القضػػا ي البمنسػػي، كلػػد فػػي بىمىٍنًسػػيىة  ػػاـ) 6)

ه حػاكـ بىمىٍنًسػيىة المكحػدم كأ امػو  مػى كتابػة ديكانػو، ثػـ ادكلى، ككاف فقييان، أديبان، شا ران، كذاع صيتو في العمـ، ليذا استد ا
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، كمػػػف العممػػػاء الػػػذيف اضػػػطركا إلػػػى ميػػػادرة غرناطػػػة طيمػػػة (1) يتمنػػػى العػػػكدة إلػػػى كطنػػػو
، محمػػد ـ(0494-0584ق 598-489أبػػك حيػػاف الغرنػػاطي)حيػػاتيـ العػػالـ ادندلسػػي 

تػى  يػؿ بف  مي النفزم ادثرم اليرناطي، كانت لو اليد الطكلى فػي التفسػير كالحػديث ح
أف مصنفاتو تزيد  ف الخمسيف مصنفا، حيث رحؿ خالفان يتر ب كحؿ بمصر لكف شك و 

، كممف بعدت  مييـ الشػقة كىػاجركا (2إلى كطنو كمسقط رأسو كحنينو إليو أليب مشا ره
، الذم غادر غرناطة اضطراران إلى العدكة إسماعيؿ ابف األحمرمف أكطانيـ مضطريف، 

، لكنػػو مػػرغـ  مػػى ميادرتػػو بحكػػـ انتسػػابو إلػػى فػػرع آخػػر مػػف الميربيػػة، فحػػف إلػػى الػػكطف
، فيػػك غيػػر  ػػادر  مػػى العػػكدة إلػػى كطنػػو متػػى (3)فػػركع بنػػي ادحمػػر، سػػمب منػػو سػػمطانو

 ذات كفػي، (4)يشاء، كأنو لـ ييادر كطنو بمحػض إرادتػو بػؿ اضػطر إلػى ذلػؾ رغمػان  نػو

 شػػػعرية  صػػػالد كلػػػو ربتػػوغ فػػػي ادمػػػريف  ػػاني  ػػػد النميػػػرم الحػػػاج بػػف إبػػػراىيـ فػػػمف السػػياؽ

ابػػك الحسػػف بػػف أحمػػد بػػف سػػمماف "ابػػف كمػػا أف العػػالـ ،(5) غرناطػػو فػػي حياتػػو تصػػؼ
" الػػذم رافػػؽ يكسػػؼ الثالػػث فػػي خركجػػو مػػف غرناطػػة  فػػيحف إلػػى بمػػده الصػػيير فركػػكف
 فينظـ  صيدة ييٍكدعي فييا الكطف (6)غرناطة
 كفرا ػػػػػػػػػػػي تيربػػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػػكؿ بعػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػؿ
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػمؽ حػػػػػػػػػػػػػػػػيف كوت المقػػػػػػػػػػػػػػػػاء أرجػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 

                                                                                                                                                      

 ينو  مى  ضاء دانية، كبم  ابف ادبار درجػة  اليػة مػف التقػدير مػف  بػؿ مػداف  بػف مػردنيش حػاكـ بىمىٍنًسػيىة، ك نػدما سػقطت 
ي ديكانػو، كحينمػا مػات أبػك بىمىٍنًسيىة ىاجر ابف ادبػار إلػى تػكنس، ك ػد لقػي  نػد حاكميػا أبػي زكريػا حظػكة حيػث  ينػو كاتبػان فػ

ىػػ = 685زكريا ناؿ احتراـ السمطاف الجديد المستنصر، لكف ىػذه العم ػة لػـ تػدـ، حيػث كثػر الكاشػكف بػو، فػأمر بقتمػو  ػاـ) 
 .922ـ(. ينظر: الفاخكرم، تاريخ اددب العربي، ص1260

 
 .370، ص3ابف الخطيب، لساف الديف، ا حاطة في أخبار غرناطة، ج (1)
 .224حياف، أثير الديف: ديكاف أثير الديف أبي حياف، ص أبي (2)
ياه الزماف، ص (3)   .25ابف ادحمر، إسما يؿ بف يكسؼ، نثير الجماف في شعر نظمني كاا
يػاه الزمػاف، تحقيػؽ محمػد رضػكاف الدايػػة، دار  (4)  ابػف ادحمػر، إسػما يؿ بػف يكسػؼ: نثيػر الجمػاف فػي شػعر مػف نظمنػي كاا

 .25الثقافة، بيركت، ص
المقرم، شياب الديف أحمػد، أزىػار الريػاض فػي أخبػار القاضػي  يػاض، تحقيػؽ إبػراىيـ اوبيػارم، مطبعػة لجنػة التػأليؼ  (5) 

 .196، ص3، ج1939كالترجمة كالنشر، كالقاىرة، 
 .284-283، ص3ابف الخطيب، لساف الديف، ا حاطة في أخبار غرناطة، ج (6)
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 يػػػػػػػػزؿ لػػػػػػػػـ المنػػػػػػػػازؿ  ػػػػػػػػف رحمػػػػػػػػت لمػػػػػػػػا
 

 الخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ بقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنى 
 كلعمػػػػػػػػػػػػػػػػو ببعػػػػػػػػػػػػػػػػدىـ الزمػػػػػػػػػػػػػػػػاف جػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 
 (1)ا شػػػػػػػػػػػػػػػػفاؽ بعػػػػػػػػػػػػػػػػادة يجػػػػػػػػػػػػػػػػكد يكمػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 مبينا ما أصابو بسبب اليربة: صالح بف يزيد النفزمكممف شكا اليربة كآوميا  
 غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 
 حبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كو لديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 

 اشػػػػػػػػػػػػػػػػػتيا ا فبكػػػػػػػػػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػػػػػػػػػمو تػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر 
 

 (2)غريػػػػػػػػػػػػػػب يبكػػػػػػػػػػػػػػي أف غريبػػػػػػػػػػػػػػان  يسكلػػػػػػػػػػػػػػ 
أبك  بد ا  محمد بف محمد بف سعيد جزم الكمبػي،  اليرناطيكاكتكل بنار اليربة العالـ  

الذم ظمـ  مى يد السمطاف يكسؼ بف ادحمر مف غير ذنب ا ترفو، فقد أمػر بنفيػو  ػف 
ندلسػػي ، أمػػا العػػالـ اد(3)غرناطػػة، كالتػػي خػػرج منيػػا ك مبػػو يعتصػػر ألمػػان  مػػى فػػراؽ كطنػػو

، فمنػو ارتحػؿ مػف غرناطػة متكجيػان نحػك المشػرؽ، فنػزؿ فػي مصػر أبك الكليد بف الجن ػاف
عبػػد الكػػريـ ، كلقػػد ذاؽ العػػالـ (4)كدمشػػؽ كحمػػب، كىنػػاؾ بكػػي  مػػى فػػراؽ أىمػػو كأحبابػػو.

اليربة مضا فة؛ غربة  ف الكطف كادىؿ، كغربة السػجف حػيف ك ػ  أسػيران فػي يػد العػدك 
أىمػػو كأحبتػػو،   مػػىر مػػف الشػػعر فػػي أسػػره  بػػر فيػػو  ػػف شػػك و ا سػػباني، ك نظػػـ الكثيػػ

أثيػر الػديف ، كحػؿ العػالـ (5)الػكطف كادىػؿ  مػىككطنو بسػطة يقػكؿ القيسػي فػي الحنػيف 
، ليحػػؿ فػػي مصػػر، بعيػػدان  ػػف أىمػػو ككطنػػو محػػاكون أف يتكيػػؼ مػػ  المجتمػػ  أبػػي الحيػػاف

فػي مصػر، حيػث انعػدـ الجيد الذم أمضى فيو  شريف سنة، لكف لـ تصؼي لػو ادحػكاؿ 
 (6)ادصد اء كأضنتو نار اليربة، كالبعد  ف الكطف كادىؿ. 

                                                           
ريػاض فػي أخبػار القاضػي  يػاض، تحقيػؽ إبػراىيـ اوبيػارم، مطبعػة لجنػة التػأليؼ المقرم، شياب الديف أحمػد، أزىػار ال (1) 

 .196، ص3، ج1939كالترجمة كالنشر، كالقاىرة، 
، 205، ص1995، بيػركت، دار الكتػب العمميػة، 1النباىي، أبك الحسػف، تػاريخ  ضػاة ادنػدلس، ت: د مػريـ الطكيػؿ، ط (2)

40-41. 
 .298نثير فرالد الجماف في نظـ فحكؿ الزماف، ص ابف ادحمر، إسما يؿ بف يكسؼ، (3)
 .121، ص2المقرم، شياب الديف أحمد، نفج الطيب مف غصف ادندلس الرطيب، ج (4)
 .102-101القيسي،  بد الكريـ، ديكاف  بد الكريـ القيسي، ص (5)
 .56-55، ص4ابف الخطيب، لساف الديف، ا حاطة في أخبار غرناطة، ج (6)
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ك ػػد بػػدت مشػػػا ر اليربػػة كالكحشػػػة فػػي مكا ػػؼ الػػػكداع التػػي تصػػػكر كيػػؼ كدع العممػػػاء 
يصػكر مك ػؼ الػكداع  ابػف خاتمػة األنصػارمأىميـ كذكييـ كأصد اءىـ ، فعػالـ غرناطػة 
الػػذم و يمكػػف أف يشػػعر بػػو إو مػػف جػػرب مثػػؿ كمعاناتػػو ك ذابػػو بسػػبب الفػػراؽ كالػػكداع، 

، الػذم ارتحػؿ أبك عبد اهلل بف جابر محمد بػف جػابر الضػرير، أما العالـ (1)ىذا المك ؼ
إلى المشرؽ، كدخؿ مصر، فمـ يكف حالو أفضؿ مف غيره مف العمماء في  صر مممكػة 

حػاؿ القاضػي ، كشبيو بحػاؿ ابػف جػابر كػاف (2غرناطة، فقد كاف لرحيمو  ف بمدتو ألمرية
، الػذم  بػر  ػف مك ػؼ الػكداع الػذم كػاف لػو كبيػر ادثػر أبي البقاء خالػد البمػكمالعالـ 

فػي نفسػػو، حيػث بكػػى دمػان، ككػػاد ييمػؾ مػػف حزنػو كألمػػو حتػى أشػػاع النػاس أنػػو و بػػد أف 
أبػك عبػد اهلل ، كمف المرتحميف أيضان إلى خارج غرناطة القاضي (3)تككف نيايتو  د حمت

ىػػػػ 895المتػكفى سػنة )د بف القاسـ األصبحي المعركؼ بػابف األزرؽ بف عمي بف محم
ـ(، أصمو مف كادم آش، تكلى  ضاء الجما ة بيرناطػة، كػاف بار ػان فػي النثػر 1491= 

  مػػػىكالػػنظـ، كلمػػا سػػاءت ادحػػػكاؿ فػػي غرناطػػة، كأشػػرفت  مػػػى السػػقكط، فعبػػر البحػػر 
ف مػدل شػك و إلػى ربعػو كأىمػو تممساف، ثـ ارتحػؿ إلػى المشػرؽ، كنػزؿ بالقػاىرة، ك بػر  ػ

 (4)في  صالد شعرية  ديدة. 
ككاف ليربتو أثر  ميػؽ فػي نفسػو،  أبك الحسف بف الصباغ،كمف المرتحميف  ف غرناطة "

لػػى ربػػكع غرناطػػة، حتػػى كانػػت نيايتػػو فػػي اليربػػة بعيػػدان  ػػف  فحػػف إلػػى أيامػػو الماضػػية، كاا
 (5)ـ 1359ىػػػػ = 758كطنو حيث تكفي بمدينة فاس في شكاؿ  اـ )

كمػػػف أبنػػػاء غرناطػػػة الػػػذيف ىػػػاجركا  ػػػف أكطػػػانيـ مكػػػرىيف بسػػػبب سػػػقكطيا بيػػػد العػػػدك 
اوسػػباني العػػالـ حػػاـز القرطػػاجني، الػػذم غػػادر مدينتػػو  رطاجنػػة حػػيف سػػقطت بيػػد العػػدك 

 .(6)متجيان إلى الميرب ثـ إلى تكنس، كظؿ فييا إلى أف مات بعيدان  ف كطنو
                                                           

 .244، ص1لساف الديف: ا حاطة في أخبار غرناطة، ج ابف الخطيب، (1)
 .668، ص2المقرم، شياب الديف أحمد: نفج الطيب مف غصف ادندلس الرطيب، ج (2)
 .532، ص2المصدر نفسو، ج (3)
 .319-318، ص3المقرم، شياب الديف أحمد، أزىار الرياض في أخبار القاضي  ياض، ج (4)
 .124-123، ص4في أخبار غرناطة، ج الخطيب، لساف الديف، ا حاطة (5)
: ديكاف حاـز القرطاجني، تحقيؽ  ثماف الكعاؾ، دار الثقافة، بيركت، ط (6)  .46، ص1القرطاجني، حاـز
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اء ادندلسػييف الػذيف آثػركا اليجػرة،  مػى البقػاء فػي كىكذا كمف خمؿ تتبعنػا لػبعض العممػ
الكطف،  في فترة الدراسة  صر مممكة غرناطػة، وحظنػا أف ىػؤوء العممػاء ىػاجركا  ػف 
ف  أكطػػانيـ لػػيس  كػػرىيـ ليػػا، كغالبػػان مػػا كػػاف الػػداف  ليػػذه اليجػػرة  سػػريان رغمػػان  ػػنيـ، كاا

الفػرار مػػف اضػطياد الحكػػاـ  تعػددت ادسػػباب التػي دفعػػتيـ إلػى اليجػػرة، ككمػا يمحػػظ أف
ادندلسييف الذيف وحقكا  ددان مف العمماء بسبب ما حاكو الكشاة كالحا ػدكف ضػدىـ كػاف 
سػببان فػي اليجػػرة القسػرية، كمػػف ادسػباب ادخػػرل كادىػـ التػػي دفعػت معظػػـ العممػاء إلػػى 
اليجػػػػرة  ػػػػف أرض الػػػػكطف، سػػػػقكط معظػػػػـ المػػػػدف ادندلسػػػػية فػػػػي يػػػػد العػػػػدك ادسػػػػػباني 

اني، الذم نكؿ بأىؿ ىذه المدف، بيف  تؿ كأسر كسبي كىتؾ أ راض كتدمير مدف النصر 
كحر يػػػػا، كمػػػػا كيمحػػػػظ مػػػػف خػػػػمؿ اسػػػػتعراض العممػػػػاء  ػػػػدـ  ػػػػدرتيـ  مػػػػى التكيػػػػؼ مػػػػ  
المجتم  الجيد، الذم لػـ يحفػظ ليػـ مكانتػو، كلػـ يقػدرىـ حػؽ  ػدرىـ، إضػافة إلػى تػذكرىـ 

فػػي بمدىػػـ كأحػػكاليـ فػػي بػػمد اليربػػة فيمػػا لماضػػييـ فػػي بمدىػػـ، كمقػػارنتيـ بػػيف أحكالػػو 
 أشعرىـ بمرارة اليربة.
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 الخاتمة
 -تكصؿ الباحث إلى العديد مف النتائج أىميا:كفي نياية ىذه الدراسة 

 ىػػي ادكسػػ   مػػى صػػعيد المحػػف، كفػػي حػػاوت  ديػػدة تمتيػػا  كانػػت محنػػة او تقػػاؿ
 مصادرة لمماؿ، كحالة مف التشتت ادسرم.

 ف العممػػػاء لمسػػػجف دسػػػباب مختمفػػػة تقػػػؼ فػػػي مقػػػدمتيا ادسػػػباب لقػػػد تعػػػرض  ػػػدده مػػػ
 السياسية.

  أف الحسد كالدسػالس كالمػؤامرات، كانػت تنتيػي غالبػان بصػاحبيا إلػى السػجف، أك إلػى
 المنفى.

  ػػاني العممػػاء فػػي السػػجكف  مػػف الناحيػػة الجسػػدية كالمعنكيػػة، كطيػػى  مػػييـ الشػػعكر 
 بالذؿ كالميانة.

 بؿ تعرض  دده مف العممػاء ماء في سجكف حكاـ غرناطة لـ تقتصر ظاىرة أسر العم
 لمحنة ادسر في سجكف النصارل، كتعرضكا لمتعذيب كالترىيب.

  كػػـ  مػػى مجمك ػػة مػػف العممػػاء بػػالنفي مػػف غرناطػػة، كبعضػػيـ ىػػاجر الػػكطف خكفػػان حي
  مى حياتيـ.

مف المحف أم مكاطف غرناطي، حيث تعرض أبناء الطبقة الحاكمة لممحف  لـ يسمـ 
 المختمفة. العامميف في المكا   المتقدمة في أجيزة الدكلةك 

  أدل سقكط مػدف ادنػدلس إلػى زيػادة كتيػرة النػزكح  ػف غرناطػة، كاليػركب إلػى حيػث
 ادمف كاوستقرار.
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 .ـ(. سػػكيػداف، طارؽ محمد2000، 1ط
، ـ(1370ىػػػ = 771السبكػػػػػي،  أبػػك نصػػر  بػػد الكىػػاب بػػف  مػػي بػػف  بػػد الكػػافي السػػبكي )ت:  .17

محمػػػػد الطنػػػػاحي،  بػػػػد الفتػػػػاح محمػػػػد الحمػػػػك، )بيػػػػركت،  طبقػػػػات الشػػػػافعية الكبػػػػرل، تػػػػج: محمػػػػكد
 ـ(.1999ىػ=1420، 1منشكرات دار الكتب العممية، ط

بييػة الك ػاة ، ـ(1505ىػػ = 911السيكطػػي،  جمؿ الديف  بد الرحمف بف محمد بف سابؽ، )ت:  .18
، مكػاف في طبقات الميكييف كالنحاة، تج محمد أبك الفضػؿ إبػراىيـ، )المكتبػة العصػرية، سػنة النشػر

 .( النشر لبناف
ىػػػػػػ =  764الصفػػػػػػػػدم، أبػػػػػك الصػػػػػفاء، خميػػػػػؿ بػػػػػف أيبػػػػػؾ بػػػػػف  بػػػػػد ا  الصػػػػػفدم الفمسػػػػػطيني )ت:  .19

الكافي بالكفيػات ، تػج أحمػد ادرنػاؤكط، تركػي مصػطفى، ) بيػركت، دار إحيػاء التػراث، ، ـ(1363
 ـ(.2000ىػ = 1420

 ـ(.1976، 2دار النيضة العربية، ط )القاىرة، اددب العربي في ادندلس:  تيػػػػؽ،  بد العزيز .20
الدرر ، ـ (1448ىػ =852العسقػمني،  أبك الفضؿ أحمد بف  مي محمد بف حجر الشافعي )ت:  .21

الكامنة في أ ياف الملة الثامنة، تج: محمد  بد المعيد ضاف ، )ػ مجمس دالرة المعارؼ العثمانيػة، 
 .ـ، اليند(1972ىػ/ 1392سنة النشر 

 (.1969، 2دكؿ الطكالؼ، ) القاىرة، مكتبة الخانجي، ط: ا   نػػػػاف، محمد  بد .22
 .لساف الديف بف الخطيب، حياتو كتراثو الفكرم : نػػػػاف، محمد  بد ا  .23
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ديػػكاف حػػاـز القرطػػاجني، تحقيػػؽ ، ـ(1386ىػػػػػ= 684القرطػاجني، حػػاـز بػػف محمػػد بػػف حػػاـز ت)   .25

 .1دار الثقافة، بيركت، ط ثماف الكعاؾ، 
صبج اد شػى فػي صػنا ة ، ـ(1481ىػ = 821القمقشنػدم،  أحمد بف  مي بف أبي اليمف، )ت:  .26

 ا نشا، ) القاىرة، المؤسسة المصرية العامة، د.ت (.
ديػػػكاف  بػػػد الكػػػريـ ، ـ (1491ىػػػػػػػػػ = 897القيسػػػي،  بػػػد الكػػػريـ بػػػف محمػػػد بػػػف  بػػػد الكػػػريـ ) ت  .27

 .1988شيخة، محمد اليادم الطرابمسي، بيت الحكمة،  رطاج، القيسي، تحقيؽ جمعة 
أزىػػار الريػػاض فػػي أخبػػار ، ـ(1631ىػػػ = 1041المقػػػػرم،  شػػياب الػػديف أحمػػد التممسػػاني، )ت:  .28

 ـ(.1940القاضي  ياض، تج: مصطفى السقا، ) القاىرة، 
نػػػػدلس تػػػػاريخ  ضػػػػاة اد، ـ(1631ىػػػػػ = 1041المقػػػػػػرم،  شػػػػياب الػػػػديف أحمػػػػد التممسػػػػاني، )ت:  .29

)المر بػػػة العميػػػا فػػػيمف يسػػػتحؽ القضػػػاء كالفتيػػػا(، تػػػج: لجنػػػة إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي، ) بيػػػركت، دار 
 ـ(.1980ىػ= 1400ادفاؽ الجديدة، 

نفػػػج الطيػػػب مػػػف غصػػػف ، ـ(1631ىػػػػ = 1041المقػػػػػرم،  شػػػياب الػػػديف أحمػػػد التممسػػػاني، )ت:  .30
الحسػف بػف  بػد  1968بيػركت، ادندلس الرطيب كذكر كزيرىا ابف الخطيب، تج: إحساف  باس، 

 ـ(.1374ىػ = 776ا  بف الحسف، )ت: 
لصػراع بػيف أبنػاء يكسػؼ ادكؿ كأثػره فػي إضػعاؼ ا كرة بنػت محمػد بػف  بػد العزيػز:نػالنكيجرم،    .31

 .ىػ1417، 10، السنة 15مممكة غرناطة، جامعة أـ القرل، العدد 
نيايػػة ادرب فػػي فنػػكف ، ـ(1332ىػػػ = 733النكيػػػػرم، شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف  بػػد الكىػػاب، )ت:  .32

 ـ(.1980اددب، تج: أحمد كماؿ زكي، ) القاىرة: الييلة المصرية العامة لمكتاب، 
أسني المتػاجر فػي بيػاف أحكػاـ ، ـ(1509ىػػػػ= 914الكنشريسي، أبك العباس أحمد بف يحيى ) ت  .33

الكطنيػة لمنشػر مف تيمب  مى كطنػو النصػارل كلػـ ييػاجر، تحقيػؽ محمػد بػف  بػد الكػريـ، الشػركة 
  .1981كالتكزي ، الجزالر، 
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 ممخص
تناكؿ البحث رؤية حركة فتج تجاه مشركع المممكة العربية المتحدة الذم طرحو الممؾ 

. ك د ىدؼ البحث لبياف المشركع 1972مارس  14حسيف بف طمؿ ممؾ ادردف في 
ج منو. ك د استند البحث إلى مصادر حركة فتج بشكؿ رليس، كممبساتو، كمك ؼ فت

بريؿ، ك بيرت بشكؿ  كمف أىميا: نشرة فتج اليكمية التي غطت شير فبراير كمارس كاا
كاضج  ف رؤية فتج تجاه المشركع. ك د اتب  البحث منيا البحث التاريخي، كجاء في 

 ك ؼ فتج منو.فصميف، تناكؿ ادكؿ المشركع كممبساتو، كتناكؿ الثاني م
استعرض الفصؿ ادكؿ مضمكف مشركع المممكة العربية المتحدة، كخمفيتو، كالمك ؼ 

خمفية العم ة بيف فتج كالنظاـ ا سراليمي كالسمكؾ ادردني كالمك ؼ ادمريكي منو، ك 
. كاستعرض الفصؿ الثاني مك ؼ حركة فتج، فتناكؿ ا طار النظرم: البيانات ادردني

كؿ ا طار العممي: العمؿ الدبمكماسي، كالمظاىرات، كالتيديد، كطرح كالندكات، كتنا
 البدالؿ، كالعمؿ العسكرم. كتكصؿ البحث إلى أسباب طرح المشركع كأسباب رفضو.

Abstract 

        The research dealing with the vision of the Fatah movement 

towards the project of United Arabia Kingdom (UAK) that was 

put forward by King Hussein bin Talal of Jordan on March 14, 

1972. The research aimed to explain the project and its 

circumstances, and Fatah's position on it.  The research was based 

mainly on the sources of the Fatah movement, the most important 

of which are: Fatah's daily bulletin that covered the months of 

February, March and April, and clearly expressed its vision 

towards the project.  The research followed the historical research 

method, and came in two chapters: the first dealing with the 

project and its circumstances. The second dealing with Fatah's 

position. The first chapter reviewed the content of the UAK 

project, its background, the Israeli position, the Jordanian 
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behavior and the American position, and the background of the 

relationship between Fatah and the Jordanian regime. The second 

chapter reviewed the position of the Fatah movement, dealing 

with the theoretical framework: statements and seminars. While 

practical framework: diplomatic work, demonstrations, threats, 

proposing alternatives, and military action.  The research found 

the reasons for the proposal and its rejection. 

Kay words: United Arabia Kingdom Project, King Hussein, 

Fatah, Peaceful Solutions, Palestine: 

 مقدمة
يف بف طمؿ ممؾ ادردف يعتبر مشركع المممكة العربية المتحدة الذم طرحو الممؾ حس

أحد أىـ المشاري  السياسية التي كاجيتيا الثكرة الفمسطينية في تمؾ  1972في  اـ 
الفترة، لما اتسمت بو تمؾ الفترة مف  داء صريج كمفتكح بيف فصالؿ المقاكمة 

ـ كالذم أدل 1971، 1970الفمسطينية كالنظاـ ادردني إثر الصراع بينيما في  امي 
 مة التحرير كفصالميا مف ادردف.إلى خركج منظ

كيعتبر المشركع ذك أىمية خاصة، بحيث استد ت جيكدان غير مسبك ة لمكاجيتو مف 
ً بىؿ حركة فتج، كىك ما يشير إلى أىمية البحث، كمف أىميتو كذلؾ التعرؼ  مى رؤية 
حركة فتج تجاه المشركع باوستناد إلى مصادرىا. كييدؼ البحث إلى التعريؼ بمشركع 
المممكة العربية المتحدة كممبساتو، كمك ؼ فتج منو. ك د تركيز البحث  مى كثالؽ 
حركة فتج كمف أىميا "نشرة فتج اليكمية" التي كاكبت الحدث أكون بأكؿ بطريقة مكجيية 
كغير محايدة. ك د اتب  الباحث منيا البحث التاريخي في تتٌب  ادحداث كتحميميا 

 كالربط فيما بينيا.
البحث في فصميف، تناكؿ ادكؿ المشركع كممبساتو، كتناكؿ الثاني مك ؼ فتج  كجاء

 منو في إطاريف: نظرم ك ممي. كرٌكزت الخاتمة أىـ النتالا.
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 الفصؿ األكؿ
 كمالبساتو مشركع المممكة العربية المتحدة

 المشركع
، ( 1) 13/3/1972أنكر السادات في  المصرم أرسؿ الممؾ حسيف رسالة إلى الرليس

بيف الضفتيف الشر ية كاليربية لنير ادردف، ثـ أ منو في   رض فييا مشرك ان لمكحدة
 ـ بشكؿ رسمي، كتضٌمف ما يمي:15/3/1972خطابو بتاريخ 

 تصبج المممكة ادردنية الياشمية "مممكة  ربية متحدة" كتسمي بيذا اوسـ. .1
 تتككف المممكة العربية المتحدة مف  طريف:  .2

راضي فمسطينية أخرل يتـ أية أكف مف الضفة اليربية ك  طر فمسطيف: كيتك.أ 
 تحريرىا كيرغب أىميا في اونضماـ إلييا.

  طر ادردف: كيتككف مف الضفة الشر ية..ب 
تككف  ماف العاصمة المركزية لممممكة كفي الك ت نفسو تككف  اصمة لقطر  .3

 ردف.اد
 تككف القدس  اصمة لقطر فمسطيف. .4
 السمطة التنفيذية المركزية كمعو مجمس كزراء مركزم. رليس الدكلة ىك الممؾ كيتكلى .5

 ".ما السمطة التشريعية المركزية فتناط بالممؾ كبمجمس يعرؼ باسـ "مجمس اومةأ
كيجرم انتخاب ا ضاء ىذا المجمس بطريؽ او تراع السرم المباشر كبعدد متساك 

  ضاء لكؿ مف القطريف.مف اد
 ".ة "بمحكمة  ميا مركزيةتككف السمطة القضالية المركزية منكط .6
 الممؾ. مى لممممكة " كات مسمحة" كاحدة  الدىا اد .7

                                                           

( أنظر النص الكامؿ لمرسالة كصكرة  ف البر ية السرية التػي حممػت الرسػالة فػي: ىيكػؿ، المفاكضػات السػرية بػيف العػرب 1)
سراليؿ،   ( في ممحقو.4، ككثيقة ر ـ )35 -32، ص 2( ج2000، يناير 6)القاىرة: دار الشركؽ، ط سمـ ادكىاـ،-كاا
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تنحصر مسؤكليات السمطة التنفيذية المركزية في الشؤكف ذات العم ة بالمممكة  .8
 كازدىارىا.كشخصية دكلية كاحدة كبما يكفؿ سممة المممكة كاستقرارىا 

بنالو كمجمس كزراء  طرم أاـ مف يتكلى السمطة التنفيذيػة فػي كػؿ  طػر، حػاكػـ  ػ .9
 .بنالو أيضان أمف 

يتكلى السمطة التشريعية في كؿ  طر مجمس يعرؼ باسـ "مجمس الشعب" يتـ  .10
انتخابو بطريؽ او تراع السرم المباشر. كىذا المجمس ىك الذم ينتخب الحاكـ العاـ 

 .لمقطر
  مييا.حد السمطة القضالية في القطر لمحاكـ القطر كو سمطاف د .11
تتكلى السمطة التنفيذية فػي كػؿ  طػر جميػ  شػؤكف القطر باستثناء ما يحدده  .12

 ( 2) (1) .الدستكر لمسمطة التنفيذية المركزية
ك رر الممؾ حسيف أف ىذا المشركع ليس مطركحان لممنا شة، كأنو سيشرع في التنفيذ 

كلة الجديد  مى فكران، كأكضج أنو سيتـ إنشاء  نصمية دكلية في القدس، كسيرف   مـ الد
 ادماكف ا سممية المقدسة، بينما يرف   مـ الفاتيكاف  مى ادماكف المسيحية المقدسة،

كلـ يذكر ما إذا كاف سيرف   مـ إسراليؿ  مى ادماكف الييكدية المز كمة في القدس  (3)
 أـ و.

 كأشارت مصادر حركة فتج أف الممؾ حسيف  د د ا  ددان مف الشخصيات الفمسطينية
ـ، كأ مف 1972مارس  14لحضكر مؤتمره الذم أ مف فيو  ف مشرك و يكـ ادربعاء 

 أماميـ أف معظـ الدكؿ العربية، كالدكؿ الكبرل كافقكا  مى المشركع الذم نصي  مى:

                                                           

 .16-15، ص 1984،  ماف: دالرة المطبك ات كالنشر، تشريف أكؿ 1972(  الكثالؽ ادردنية لعاـ 1)
 2ميػػؿ لمنشػػر ط، ) مػػاف: دار الج1985 -1947(  منيػػر اليػػكر كطػػارؽ المكسػػى، مشػػاري  التسػػكية لمقضػػية الفمسػػطينية 2)

. كانظػػػر تفاصػػػيؿ المشػػػركع كمػػػا كردت فػػػي رسػػػالة الممػػػؾ حسػػػيف إلػػػى الػػػرليس السػػػادات فػػػي: ىيكػػػؿ، 129( ص1986
سراليؿ، ج  .35-33، ص 3المفاكضات السرية بيف العرب كاا

، ص 1972، مػػػايك 9(  بػػمؿ الحسػػف، "المقاكمػػة الفمسػػطينية كالػػرد  مػػى مشػػػركع الممػػؾ حسػػيف"، شػػلكف فمسػػطينية،  ػػدد3)
247- 248. 
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 دكلة اتحادية تضـ دكلتيف؛ فمسطينية كأردنية. -1
 (1) يحؽ لكؿ دكلة أف تصدر جكازات سفر. -2
 في الضفتيف. تشكيؿ حككمة فدرالية مركزية -3
 (2) تشكيؿ لجاف برلمانية   ادة صياغة دستكر اوتحاد. -4
مارس أكد أنو و  23كفي مؤتمر صحفي تحٌدث فيو الممؾ  ف كض  القدس في  -5

 كدة لكض  القدس السابؽ، بؿ يمكف أف تككف  اصمة  سراليؿ كاا ميـ فمسطيف 
س لتبقى مفتكحة أماـ معان، كما يمكف التعاكف بيف إسراليؿ كادردف في إدارة القد

 (3) الجمي .
كأبدل الممؾ حسيف مكافقتو  مى شرط إسراليمي بعدـ السماح بأم  مؿ "إرىابي"  -6

 (4) مف أراضيو ضد إسراليؿ، في مقابؿ مكافقتيا  مى استعادتو لمضفة اليربية.
كصريح كزير خارجية ادردف بأف حككمة فمسطينية في المنفى سيككف مقٌرىا  -7

 .(5) ٌماف
 يةخمف

 1967تكجيات نحك السمـ م  إسراليؿ فقد د اىا بعد حرب  اـ  مممؾ حسيفككاف ل
 ف غربيتيا كتصبج شر ية تندما في المجتم  الشر ي كمكاطنة حرة متخمية  دف تتخمى

مف أجؿ مف حيث المبدأ  مى تسكية سياسية،  تومكافق أ مفك   ،(6) ف صييكنيتيا
ربي، سمـ فيما بيننا، كسمـ م  جمي  جيراننا" في الكصكؿ إلى سمـ دالـ في العالـ الع"

                                                           

 .5، ص 15/3/1972، في 21(  نشرة فتج اليكمية،  دد1)
 .6، ص 16/3/1972، في 22(  نشرة فتج اليكمية،  دد2)
 .1، ص 30/3/1972، في 36(  نشرة فتج اليكمية،  دد3)
 .3-2، ص 14/5/1972، في 79(  نشرة فتج اليكمية،  دد 4)
 .1، ص 18/3/1972، في 24(  نشرة فتج اليكمية،  دد 5)
 .310-309، ص1967مف خطابو في نادم الصحافة الكطني بكاشنطف، الكثالؽ ادردنية لعاـ   (6)
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حيث جرل تك ي   ،ـ1948رغبة تعكد إلى ما بعد  اـ كىي  ،إشارة إلى إسراليؿ
 .(1)ـ1949بركتكككؿ لكزاف في  اـ 

ك د ا تبرت فتج أف المشركع إنما ىك صيية جديدة لمشركع مممكة ادردف كفمسطيف 
ـ، كا تبرتو كذلؾ نسخة 1971دردنيكف" في  اـ الذم تقٌدـ بو مىف أسمتيـ "الرجعيكف ا

، الذم تحديث  ف (2)ـ 1967مف مشركع يياؿ آلكف نالب رليس كزراء إسراليؿ لعاـ 
حكـ ذاتي لمفمسطينييف في الضفة اليربية ك طاع غزة ممحؽ با دارة ادردنية، كد ا إلى 

فة اليربية بادردف إ امة حزاـ مف المستكطنات في ادغكار الفمسطينية، م  ربط الض
 .(3)بكاسطة ممر

 المكقؼ اإلسرائيمي
 رر الكنيست ا سراليمي إدراج مشركع الممؾ حسيف ضمف المشرك ات المستعجمة. 
كفي خطكة رمزية ذات دولة،  اـ مكشي داياف كزير الدفاع ا سراليمي بزيارة تفقدية 

مف إ مف المشركع، لمعمـ ادردني الذم تـ رفعو فكؽ المسجد اد صى  بؿ يكميف 
كأظير ا  مـ ا سراليمي اىتمامو بادمر  ندما تحديث  بر ا ذا ة  ف أف الممؾ 

في إشارة إلى رغبة ضمنية لدل إسراليؿ لقياـ الممؾ  (4)حسيف لـ يحدِّد مك دان لمتنفيذ 
 بيذه الخطكات.

جية كفي خطكة يمكف فيميا كد ـ كمؤازرة لمشركع الممؾ حسيف، أ مف كزير خار 
إسراليؿ أف جكلدا مالير رليسة الكزراء تحدثت  ف إمكانية كض  ميناء غزة في خدمة 

                                                           

، مجمػػػة التاريخيػػػة الفمسػػػطينية، العػػػدد 1967-1964(   صػػػاـ  ػػػدكاف، فمسػػػطيف فػػػي خطابػػػات الممػػػؾ حسػػػيف بػػػف طػػػمؿ 1)
 .51فمسطيف، ص  –ـ، غزة 2015الراب ، أغسطس 

 .6، ص 18/3/1972ي ، ف24(  نشرة فتج اليكمية،  دد 2)
 .2، ص 18/3/1972، في 24(  نشرة فتج اليكمية،  دد 3)
 .8، ص 15/3/1972، في 21(  نشرة فتج اليكمية،  دد 4)
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. كما أشارت  دة صحؼ إسراليمية إلى اتفاؽ مسبؽ بيف الحككمة (1)النظاـ ادردني 
ا سراليمية كبيف الممؾ حسيف بشأف المشركع، بحيث تيظًير إسراليؿ معارضتيا كي و 

 . (2)يزداد معارضكه 
تصريج  يياؿ آلكف كالذم تحدث بو إلى صحيفة معاريؼ  (3)ت نشرة فتج كرصد

ا سراليمية، حيث د ا حككمتو لعدـ معارضة مشركع الممؾ حسيف؛ الذم يكفر حمن 
لمقضية الفمسطينية بيذا اوتحاد، دا يان دف تقيـ إسراليؿ خمس  رل جديدة )استيطانية( 

ة مشركع الممؾ" ، كتساءؿ آلكف لماذا لـ ييشر في غكر ادردف "لخمؽ أسس كا عية لمقابم
الممؾ إلى كجكب تنفيذ خطتو في سياؽ سمـ م  إسراليؿ؟ كما لـ يمان  آلكف مف  ياـ 

سراليؿ ، كصريح أبا إيباف كزير خارجية (4)اتحاد ككنفدرالي بيف ادردف كالضفة اليربية كاا
ـ معارضة إسراليؿ إسراليؿ بأف حديث يياؿ آلكف نالب رليسة الكزراء حكؿ  د

. كم  تعذُّر الخطكات التنفيذية (5) لممشركع، يؤيده معظـ أ ضاء الحككمة ا سراليمية
لممشركع، أ مف مكشي داياف أف الضفة اليربية جزء مف "الكطف ا سراليمي"، كأف أم 
نشاء المستكطنات  اتفاؽ م  العرب يجب أف يتضمف حؽ ا سراليمييف في ا  امة فييا كاا

كبالقدر الذم يتضمنو ىذا التصريج مف تشدُّد، فمنو يحمؿ في طياتو محاكلة  حياء . (6)
  حياء النقاش حكؿ المشركع، كالمراىنة  مى حاجة الممؾ لتحقيؽ نجاحات.

 السمكؾ األردني

                                                           

 .4، ص 7/5/1972، في 72(  نشرة فتج اليكمية،  دد 1)
 .6، ص 16/3/1972، في 22(  نشرة فتج اليكمية،  دد 2)
 .2، ص 24/3/1972، في 30(  نشرة فتج اليكمية،  دد 3)
، 24/3/1972بتػاريخ  8424(  مقابمة أجرتيا جريدة معاريؼ ا سراليمية م  ييياؿ آلكف، انظػر: جريػدة معػاريؼ، العػدد 4)

-https://www.nli.org.il/ar/newspapers/mar/1972/03/24/01/article/5/?e=-------ar. 9، 1ص 
20--1--img-txIN%7ctxTI--------------1 

 .4، ص 26/3/1972، في 32اليكمية،  دد  (  نشرة فتج5)
 .1، ص 17/5/1972، في 82(  نشرة فتج اليكمية،  دد 6)
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كافقت السمطات ادردنية  مى  مؿ  دد مف ادطباء ادردنييف في القدس بناء  مى 
. كما ىنأت الحككمة ادردنية رؤساء (1)ف طمب مف صندكؽ المرضى ا سراليميي

، كأرسؿ كزير (2)البمديات الذيف نجحكا في انتخابات البمدية في مدف ك رل الضفة 
ا  مـ ادردني رسالؿ إلى صحفييف مف الضفة اليربية يخبرىـ بأف الكزارة ستتكفؿ 

تمرير مشرك و، . كأرسؿ الممؾ حسيف  دة كفكد إلى الدكؿ العربية ل(3)بدف  مرتبات ليـ 
كأغمقت الحككمة ادردنية مكتب منظمة التحرير الفمسطينية، في محاكلة  سكات 

 .(4)صكت المعارضيف 
كفي المقابؿ،  امت  دة  كل أردنية بالتعبير  ف رفضيا لممشركع، كجميعيا تربطيا 
صمت بمنظمة التحرير الفمسطينية كحركة فتج، كلذلؾ اىتمت فتج بمبراز معارضتيـ، 

قد أصدرت المجنة التنفيذية لمتحاد العاـ لعماؿ ادردف بيانان شجب فيو "المؤامرة" كد ا ف
 حباطيا، كما د ا اوتحاد العاـ لطمبة ادردف إلى مظاىرات جماىيرية كالقياـ بمحباط 

 .(5)"المؤامرة"
كأدانت المجنة التحضيرية لمجبية الكطنية ادردنية المشركع، كد ت وتخاذ خطكات 

 حباطو، كمف ذلؾ: 
 العمؿ   امة حكـ كطني ديمقراطي في ادردف بديمن  ف الحكـ الياشمي. .1
 إ امة الجبية الكطنية ادردنية الفمسطينية المكحدة. .2
تعزيز الركابط النضالية بيف الشعبيف بطرح برناما كطني لكحدة الضفتيف بعيدان  ف  .3

 .(6)ا  ميمية البييضة
                                                           

 .4، ص 27/3/1972، في 33(  نشرة فتج اليكمية،  دد 1)
 .3، ص 8/5/1972، في 73(  نشرة فتج اليكمية،  دد 2)
 .3، ص 21/5/1972، في 86(  نشرة فتج اليكمية،  دد 3)
 .6، ص 15/3/1972، في 21ة،  دد (  نشرة فتج اليكمي4)
 .6، ص 15/3/1972، في 21(  نشرة فتج اليكمية،  دد 5)
 .4-3، ص 19/3/1972، في 25(  نشرة فتج اليكمية،  دد 6)
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شركع المممكة العربية المتحدة، نجدىا لـ تعمِّؽ سمبان  مى كبينما أ منت فتج رفضيا لم
الخطة ادخيرة السابقة، بؿ كردت في نشرة فتج اليكمية في سياؽ إبراز  كل الرفض 
لمشركع الممؾ،  مى الرغـ مف التشابو الكبير بيف الطرحيف، باختمؼ نك ية الحكـ، 

 ؿ ما يصدر  ف الممؾ.ادمر الذم يبيف البعد الشخصي الذم استيدؼ بالرفض ك
 المكقؼ األمريكي

سبؽ إ مف مشركع الممؾ بيكميف تصريج مف سفير إسراليؿ في كاشنطف؛ إسحاؽ 
رابيف، بأف الكويات المتحدة  مى استعداد لتشجي  التكصؿ إلى تسكية بيف إسراليؿ 

و ، كبعد إ مف المشركع أ رب رسميكف أمريكيكف  ف ارتياحيـ لو، كرأل في(1)كادردف 
كليـ ركجرز كزير الخارجية محاكلةن لمخركج مف المأزؽ الراىف، كما أفادت صحؼ 
أمريكية أف الممؾ حسيف سيجتم  بالرليس ادمريكي نيكسكف في أكاخر شير مارس 

، كما كصفتو لجنة العم ات الخارجية في مجمس الشيكخ ادمريكي (2) لبحث مشرك و
 .(3)بأنو "ا تراح  ظيـ"

 بيف فتح كالنظاـ األردنيخمفية العالقة 
، كادردف 1950منذ إ مف الكحدة بيف الضفتيف الشر ية كاليربية لنير ادردف في  اـ 

، (4) متخكؼ باستمرار مف د كات الكيانية كاوستقملية كالثكرية التي تتبناىا حركة فتج
مناطؽ بعض كالتي حٌممتو مسلكلية ضياع الضفة اليربية، كاتيمتو بتسميميا كما سٌمـ 

، (5)كمنطقة المثمث وحقان  1948في أطرؼ الجميؿ، كالمد كالرممة في حرب  اـ  ك
كا تبرت أنو يجب إطمؽ يد الفمسطينييف في ادردف لمعمؿ لصالج  ضيتيـ، كرأت أنو 

                                                           

 .3، ص 12/3/1972، في 17(  نشرة فتج اليكمية،  دد 1)
 .6، ص 16/3/1972، في 22(  نشرة فتج اليكمية،  دد 2)
 .3، ص 30/3/1972، في 36دد (  نشرة فتج اليكمية،  3)
 .62الطمل  الثكرية(، ص  –البرناما الثاني  –الجمسة السابعة )لماذا أنا فتج  –(  فتج، الجمسات الحركية 4)
 .781(، ص 549)كثيقة ر ـ  1967(  الكثالؽ الفمسطينية العربية لعاـ 5)
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"و يمكف القبكؿ بالنظاـ ادردني الذم كصفتو بأنو يخنؽ الحرية كيقتؿ الركح الثكرية 
رت رفض ادردف لتسميج الفمسطينييف ىك تدخؿه في شلكنيـ، ، كا تب(1)لدل الشعب 

حرضت الجيش ادردني ، ك (2)كأ منت أنو و يمكف اوستيناء  ف ادردف كقا دة لمثكرة 
. (3) كالشرطة  مى  صياف ادكامر المكجية إلييـ، كد تيـ لمنخراط في الثكرة الشعبية

، كىي ترل أف 1970ردني  اـ كىكذا، فمف حركة فتج، ك بؿ صداميا م  النظاـ اد
دف الشعب في ادردف )بضفتيو( ىك فمسطيني الشأف ادردني ىك شأف فمسطيني، نظران 

، كبالتالي، فمف مك ؼ فتج مف مشركع الممؾ حسيف سينطمؽ مف مك فيا  مى ادغمب
 المبدلي الرافض لمكصاية ادردنية.

لفمسطينية في ادراضي ادردنية، كأظير الممؾ حسيف تخكفان مممكسان مف تمدد الثكرة ا
ضيط الرليس ادمريكي كأجرل اتصاوت سرية بالقيادة ا سراليمية كادمريكية، حيث 

تعيد ك د نيكسكف  مى إسراليؿ كي تتعاكف م  الممؾ كتساىـ في الحفاظ  مى نظامو،
ـ، 1970كفي منتصؼ نكفمبر . (4) إسراليؿالممؾ بحفظ ادمف  مى طكؿ الحدكد م  

تم  الممؾ حسيف م  ييياؿ آلكف كشكر إسراليؿ  مى د ميا العسكرم لو أثناء اج
 .(5) ادزمة، كأ ربا  ف أمميما في تسكية سياسية

ـ، تـ إخراج المقاكمة الفمسطينية نياليان مف ادردف، كخسرت أىـ 1971كفي يكليك 
العم ات  مك   يمكف اونطمؽ منو لتنفيذ ىجمات ضد إسراليؿ. كافتيتج فصؿ آخر مف

ـ بالعداء الصريج، فشٌكمت فتج جياز 1977بيف فتج كالنظاـ ادردني، اتسـ حتى  اـ 
                                                           

 .993(، ص 700)كثيقة ر ـ  1967(  الكثالؽ الفمسطينية العربية لعاـ 1)
 .4-563(، ص 251)كثيقة ر ـ  1966(  الكثالؽ الفمسطينية العربية لعاـ 2)
 .799(، ص 559)كثيقة ر ـ  1967(  الكثالؽ الفمسطينية العربية لعاـ 3)
, ישראל ،אביב תל, אחרונות ידיעות) לירדן ישראל בין ס''הסוד הקשרים ת עוינ שתפות: מלמן יוסי ( 4)

العم ػػات السػػرية بػيف إسػػراليؿ كادردف، )تػػؿ أبيػػب:  –ة: يكسػي ميممػػاف: الشػػراكة العداليػة كترجمتػو إلػػى العربيػػ(. 7891
 . 79-78ـ( ص1987يديعكت أحركنكت، 

 .82المرج  نفسو، ص ( 5)
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، كلـ (1) ادردف )مكتب شلكف ادردف( لمتابعة كؿ ما يجرم داخؿ ادراضي ادردنية
سممية، كما في  يمن  ذلؾ مف الشركع في محادثات بيف الطرفيف بر اية  ربية كاا

 .(2)مشركع الممؾ محادثات جدة  بيؿ إ مف
كرصدت نشرة فتج اجتما ات الممؾ حسيف م  القيادة ا سراليمية كادمريكية  بؿ كبعد 

، التي زارىا بالفعؿ (3)  ف مشرك و، ك زمو زيارة الكويات المتحدة ادمريكية ا  مف
، كالتقى رليسيا ككزير دفا و كخارجيتو كمستشاريو، حيث تناكؿ 28/3/1972في 

، كأشارت النشرة إلى حديث لمجمة فرنسية تفيد بممكيتيا (4) مكة المتحدةمشركع المم
سراليؿ إلى اتفاؽ سرم، كأف  1967كثالؽ أردنية منذ  اـ  تثبت تكصؿ ادردف كاا

 .(5) ادردف يمارس سياسة مزدكجة منذ الحرب
، فقد زار الضفة (6)كما جرت اتصاوت بيف مبعكثي الممؾ حسيف كالقادة ا سراليمييف

اليربية ضابط مخابرات أردني كبير ىك كماؿ الكيمني، كأنكر نسيبة حيث أجريا 
لقاءات م  القيادة ا سراليمية باسـ الممؾ، كحاكؿ نسيبة ترتيب فكز المكاليف لمممؾ في 

، كما  اـ ياسيف إرشيد كىك  ضك مجمس اد ياف (7)انتخابات البمدية في الضفة اليربية
الضفة اليربية بعقد  دة اجتما ات م  الممؾ  اد ياف ادردني مف سكاف جنيف في

كرليس كزرالو، ثـ اجتم  م  نالب رليسة كزراء إسراليؿ يياؿ آلكف، كحمؿ أمكاون مف 
 ف  ا  مف. ك بؿ (8) ٌماف لتكزيعيا  مى ادنصار في الضفة اليربية لمتييلة لمصمج

                                                           
 .435ـ، ص 2010، القاىرة، مكتبة مدبكلي، 1983-1969 صاـ  دكاف، حركة التحرير الكطني الفمسطيني "فتج"  (1)
 .3، ص 4/3/1972، في 9ية،  دد (  نشرة فتج اليكم2)
 .3ـ، ص31/3/1972، 37نشرة فتج اليكمية،  دد  ( 3)
 .4ـ، ص28/3/1972، 34نشرة فتج اليكمية،  دد  ( 4)
 .4ـ، ص26/3/1972، 32نشرة فتج اليكمية،  دد  ( 5)
 .4ـ، ص6/3/1972، 11نشرة فتج اليكمية،  دد  ( 6)
 .3ـ، ص10/3/1972، 15نشرة فتج اليكمية،  دد  ( 7)
 .2ـ، ص14/3/1972، 19نشرة فتج اليكمية،  دد  ( 8)
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دة كتكريس صمج مشركع الممؾ، اتيمت فتج ادردف بالسعي لمحصكؿ  مى تسكية منفر 
 كا عي غير معمف، كالسعي لقياد اتحاد فيدرالي م  ادردف في حاؿ التكصؿ إلى تسكية

(1). 
كرصدت نشرة فتج تحركات مبعكثي الممؾ، فقد نزؿ كفدىـ في فندؽ الممؾ داككد في 
القدس، ك ابؿ أنكر نسيبة رليسة كزراء إسراليؿ كنالبيا ك الد شرطتيا، كبحث معيـ 

لتسييمت التي مف شأنيا زيادة ربط الضفة اليربية بادردف، مثؿ: حرية تقديـ بعض ا
التنقؿ بيف الضفتيف، كالسماح لمسيارات ذات ادر اـ ا سراليمية بعبكر الجسر إلى نقطة 
الجمارؾ ادردنية، كالسماح لدكريات الجيش ا سراليمي بدخكؿ ادراضي ادردنية لتفقُّد 

، ك د منحتيـ (2)لعماؿ العرب لمعمؿ في بناء المستكطناتالحدكد، كتسييؿ  بكر ألكؼ ا
، ك د كصفت فتج ىذه المسا ي ب "تنمية سياسة (3)منحتيـ إسراليؿ تصاريج لمدة سنة

 .(4)التعايش بيف النظاـ العميؿ كسمطات العدك"
يتضج مف ىذه الممبسات أف مشركع الممؾ حسيف  د جاء تتكيجان لتكجيات الممؾ نحك 

، كىي تكجيات ليا ما يعضدىا في الجانب 1967ؿ منذ حرب  اـ التسكية م  إسرالي
ا سراليمي ممثمة في مشركع آلكف، كأف مباحثات كثيرة أجراىا الممؾ كأ كانو م  القادة 
ا سراليمييف كادمريكاف، انتيت بطرح ىذا المشركع، الذم لـ يتـ طرحو إو بعد تخٌمص 

، 1971ادراضي ادردنية أكاخر  اـ  الممؾ مف  كل الثكرة الفمسطينية بطردىا مف
فأصبج الطريؽ مفتكحان أماـ تكجيات الممؾ لترل النكر، كميدت لو إسراليؿ بالعمؿ  مى 
إجراء انتخابات بمدية في الضفة اليربية لتمتؼ  مى تمثيؿ منظمة التحرير الفمسطينية 

 لمشعب الفمسطيني.
                                                           

 .6، 5ـ، ص11/3/1972، 16نشرة فتج اليكمية،  دد  ( 1)
 .3ـ، ص14/3/1972، 19نشرة فتج اليكمية،  دد  ( 2)
 .4ـ، ص16/3/1972، 21نشرة فتج اليكمية،  دد  ( 3)
 .3ـ، ص7/3/1972، 12نشرة فتج اليكمية،  دد  ( 4)
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 الفصؿ الثاني
 ة المتحدةمكقؼ فتح مف مشركع المممكة العربي

 بيرت نشرة فتج  ف المك ؼ الرسمي لحركة فتج، با ضافة إلى بعض المصادر 
ادخرل، كيمكف تناكؿ مك ؼ فتج مف مشركع المممكة العربية المتحدة في إطاريف: 

 ا طار النظرم، كا طار العممي.
 أكالن: اإلطار النظرم:

حسيف، في نشرة فتج  جاء أكؿ مك ؼ رسمي مف حركة فتج  مى إ مف مشركع الممؾ
كىك اليكـ التالي لإل مف، تحت  نكاف: "العممء و يمثمكف  15/3/1972اليكمية في 

ر مصيره، كأف مشركع  شعبنا"، حيث رأت فتج أف الشعب الفمسطيني كحده ىك مىف يقرِّ
الممؾ ما ىك إو "مؤامرة" تـ ترتيبيا م  العدك الصييكني بيدؼ تصفية القضية 

ا تبرت أنو ليس مف حؽ الممؾ حسيف أك غيره التحدث باسـ أم طرؼ الفمسطينية، ك 
مف الشعب الفمسطيني، كأنو و تممؾ أم مجمك ة فمسطينية اونفراد بتقرير مصير 
الشعب كخاصة إذا كانت تحت اوحتمؿ أك تحت حكـ إرىابي، كأكدت فتج أف الخمؼ 

نما م  الممؾ   .(1)نفسو ليس بيف الشعبيف ادردني كالفمسطيني، كاا
كجاء بياف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية في اليكـ الثالث بعبارات مشابية 

، (2)تمامان لمك ؼ فتج، كا تبرت أف المشركع سيخرج إسراليؿ مف  زلتيا العربية
ـ أ منت فيو، أف "إسقاط النظاـ الممكي في 17/3/1972أصدرت فتج بيانان في ك 

رض نفسو  مى أنو اليدؼ المرحمي الذم سيعيد ادمكر إلى ادردف أصبج ا،ف يف
كضعيا الطبيعي، كيض  العم ات بيف الشعبيف الفمسطيني كادردني في إطارىا 
الصحيج"، فكانت ىذه المرة ادكلى التي تعمف فييا فتج تبنييا  سقاط النظاـ ادردني، 

                                                           
 .2، 1، ص 15/3/1972، في 21ج اليكمية،  دد نشرة فت  (1)
 .1، ص 16/3/1972، في 22نشرة فتج اليكمية،  دد   (2)
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بصيية  آنذاؾ كتفيةـ، م1970بعد أف  ارضت ذلؾ طكيمن، حتى بعد معركة أيمكؿ 
"حكـ كطني ديمقراطي"، كمؤكدة  مى أف ما  دا ذلؾ ىك مف مياـ القكل الكطنية 

 .(1) ادردنية
كركزت فتج كالمجنة التنفيذية لممنظمة  مى مسألة تمثيؿ الشعب الفمسطيني كىي تحدد 

 .(2) مك فيا مف المشركع، فأ منت أنيا لف تفرِّط بحقيا في تمثيؿ الشعب ك يادة نضالو
ك د  قدت المجنة المركزية لفتج سمسمة اجتما ات طيمة يكميف أ قبتيا سمسمة 
اجتما ات لممجمس الثكرم لمحركة، بمكرت خمليا مك فيا، فقد ا تبرت أف المشركع 
بحاجة دداة فمسطينية محمية )داخؿ فمسطيف( سيتـ تسخيرىا لتك    مى الصمج م  

مؾ حسيف ادنظار  ف خيانتو إلى تمؾ الفلة، العدك كتعترؼ بدكلتو، ليصرؼ بذلؾ الم
كا تبرت أف المشركع ييدؼ إلى ضرب كحدة الشعب الفمسطيني، كأف الثكرة 
الفمسطينية، ممثمة  رادة الشعب الفمسطيني، ستمن  أم فمسطيني مف التكرط في 

المرحمية تيدؼ  سقاط نظاـ  ابالقكؿ: "ميمتنالمخطط، كحددت فتج ىدؼ المرحمة 
  (3) لمكاصمة الكفاح لتحرير أرضنا الفمسطينية".الممؾ 

كفي نظرة تحميمية، رأت فتج أف مشركع المممكة العربية المتحدة يحقؽ لمعدك شركطو؛ 
فعسكريان، لف تككف ىناؾ  كات ليذه المممكة في الضفة اليربية ك طاع غزة، كسياسيان، 

قافيان، لف ييسمج بطرح ما يحقِّؽ او تراؼ بالكياف الصييكني كيقم  كؿ  مؿ مضاد، كث
يسيء إلى الكياف الصييكني في المناىا كغيرىا. كرأت فتج أف المشركع  د خم مف 
أية التزامات  مى العدك الصييكني في الضفة اليربية، لتتكصؿ إلى نتيجة مفادىا: أف 

                                                           
 .250الحسف، "المقاكمة الفمسطينية كالرد  مى مشركع الممؾ حسيف"، ص ( 1)
 .1، ص 7/3/19712، في 23نشرة فتج اليكمية،  دد   (2)
، فػػي 22؛  ػػدد6، ص 15/3/1972، فػػي 21رة فػػتج اليكميػػة،  ػػدد حػػكؿ اجتما ػػات الييلػػات القياديػػة لفػػتج انظػػر: نشػػ (3)

 .1، ص 18/3/1972، في 24؛ كحكؿ المك ؼ الرسمي لفتج انظر: نشرة فتج اليكمية،  دد 1، ص 16/3/1972
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المشركع ىك جسر لمنفكذ الصييكني لممنطقة العربية، كأداة لضرب الثكرة الفمسطينية 
 .(1)لعربية. كا

 ك د أكضج خالد الحسف أسباب رفض المشركع في ثماني نقاط: 
نما ىك حاكـ بادمر الكا   .1  .أف الممؾ لـ يكف ممكان  مى الفمسطينييف كاا
 .شخصية فمسطينية بأنو أخذ مكافقة العرب حتى أخذ مكافقتيـ 13كأنو ضمؿ  .2
 .لعرب بأنو أخذ مكافقة الفمسطينييفا أنو ضمؿ .3
 الفمسطينية.يفرغ  ضية الشرؽ ادكسط مف جكىرىا كىك القضية كأف المشركع  .4
سراليؿ  .5 كيربؾ المك ؼ العربي ليتحكؿ إلى مشاكؿ إ ميمية ثنالية بيف مصر كاا

سراليؿ  .كسكريا كاا
سراليؿ .6 نتاجي كبشرم بيف المممكة كاا  .كأنو سيؤدم إلى تعايش رأسمالي كاا
صبحكا مكاطنيف في كينيي  م ة فمسطينيي الخارج بيكيتيـ الفمسطينية في .7

 .الدكؿ العربية
كما سيمزؽ الفمسطينييف داخؿ الدكلة الكاحدة با تبار فمسطينيي ادردف،  .8

 .(2) أردنيكف
 بيانات

لـ تكتًؼ حركة فتج بمصدار بياناتيا، بؿ شجعت صدكر بيانات رافضة  ف اوتحادات 
الفمسطينية كاتحاد  الشعبية كفصالؿ المقاكمة، فقد أ منت اوتحادات العمالية كالطمبية

المعمميف الفمسطينييف في لبناف مك فيا مف المشركع، حيث ا تبرت المشركع خيانة 
 كمية، السككت  نيا خيانة، ككصفت النظاـ ادردني بأنو أداة بيد ا مبريالية 

. كبصكرة (3) كالصييكنية، كد ت لعدـ استقباؿ مبعكثيو، كطرده مف الجامعة العربية
                                                           

 .3، ص 15/3/1972، في 21نشرة فتج اليكمية،  دد   (1)
 .136(، ص 123، كثيقة ر ـ )1972الكثالؽ الفمسطينية العربية لعـ  (2)
 .5-4، ص 17/3/1972، في 23نشرة فتج اليكمية،  دد   (3)
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، كبيانات باسـ (1) انات في صيدا كصكر باسـ اوتحادات الشعبيةمماثمة صدرت بي
، كفي معسكر شاتيم كبعمبؾ في لبناف، (2) فصالؿ المقاكمة رافضة لممشركع، في سكرية

 .(3) كد ت  ضراب  اـ كميرجاف رفض
 ندكات 

فقد ألقى نبيؿ شعث  ضك المجنة المركزية لحركة فتج ندكة سياسية في بيركت بمناسبة 
. كأ امت جمعية (4) ذكرل الرابعة لمعركة الكرامة، أكد فييا  مى رفض المشركعال

 .(5) أنصار فتج ندكة سياسية في ركالبندم في باكستاف كشجبت المشركع
 ثانيان: اإلطار العممي:

 اتخذ المجمس الثكرم لحركة فتج جممة مف القرارات التي كصفيا بػ "التنفيذية":
 تج بمبمغ الدكؿ العربية مك ؼ الحركة مف "المؤامرة".تكميؼ المجنة المركزية لف -1
 تكميؼ المجنة المركزية بتكجيو د كة لعقد مؤتمر  مة  ربي لتحديد المكا ؼ. -2
 .(6)إجراء اتصاوت كاسعة م  القكل كالدكؿ الصديقة كالتشاكر معيا  -3

 العمؿ الدبمكماسي
مشركع الممؾ،  اـ  لمناىضة تندرج  رارات المجمس الثكرم ضمف العمؿ الدبمكماسي

خمليا أبك  مار بجكلة خارجية، زار فييا العراؽ كالككيت كالسعكدية كمصر 
 .(7) كيكغسمفيا

                                                           
 .3، ص 18/3/1972، في 24نشرة فتج اليكمية،  دد   (1)
 .3، ص 18/3/1972، في 24نشرة فتج اليكمية،  دد   (2)
 .5-4، ص 18/3/1972، في 24نشرة فتج اليكمية،  دد   (3)
 .8، ص 22/3/1972، في 27نشرة فتج اليكمية،  دد   (4)
 .5، ص 30/4/1972، في 65نشرة فتج اليكمية،  دد   (5)
 .2، ص 17/3/1972، في 23نشرة فتج اليكمية،  دد   (6)
 .2، ص 23/3/1972، في 29؛  دد 3، ص 22/3/1972في  28نشرة فتج اليكمية،  دد  (7)
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فقد تكجو ياسر  رفات بالفعؿ لزيارة بيداد، حيث أجرل  دة لقاءات م  القيادة العرا ية 
تعداده ك يادة حزب البعث العربي اوشتراكي في العراؽ، ترتب  مى ذلؾ إبداء الحزب اس

بممداد الثكرة الفمسطينية بالمسا دات المادية كالمعنكية، كاا امة جبية تقدمية، كتشكيؿ 
. كما أيد أبك  مار او تراح الذم  دمو العراؽ بم امة اتحاد فكرم بيف (1)لجنة مشتركة 

، ك قد أبك  مار لقاءن جماىيريان في الجامعة المستنصرية (2)مصر كسكريا كالعراؽ 
 .(3) مشركع الممؾ جـ فيوببيداد ىا

كما اجتم   ضك مف المجنة المركزية لفتج بالسفير السكفياتي في بيركت، كسفير 
، كزار كفد مف منظمة (4)الصيف في دمشؽ، ككضعيما في صكرة المك ؼ مف المشركع 

، كأخبر أبك  مار (5)منظمة التحرير الككيت لتحديد المكا ؼ المترتبة  مى المشركع 
 6ت بأف المؤتمر الشعبي الفمسطيني الذم سينعقد في القاىرة في كزير خارجية الككي

 .(6) إبريؿ سيتناكؿ مشرك ان بديمن لمشركع الممؾ حسيف
 كسعت حركة فتج ك يادة منظمة التحرير لمحصكؿ  مى تأييد الدكؿ الصديقة، فقد
، (7)استنكرت الصيف المشركع كا تبرتو مؤامرة إمبريالية تيدؼ لشؽ الصؼ الفمسطيني 

، كد ا (8)كأ منت الككيت كاليمف الديمقراطي كالحككمة التكنسية رفضيـ لممشركع 
الرليس السكداني جعفر النميرم لعقد مؤتمر  مة  ربي لدراسة المشركع، ادمر الذم 

                                                           
 .2، ص 20/3/1972، في 26نشرة فتج اليكمية،  دد   (1)
 .2، ص 17/3/1972في  ،23نشرة فتج اليكمية،  دد   (2)
 .2-1، ص 19/3/1972، في 25نشرة فتج اليكمية،  دد   (3)
 .2، ص 17/3/1972، في 23نشرة فتج اليكمية،  دد   (4)
 .2، ص 18/3/1972، في 24نشرة فتج اليكمية،  دد   (5)
 .4، ص 21/3/1972في  27نشرة فتج اليكمية،  دد  (6)
 .4، ص 25/3/1972في  31نشرة فتج اليكمية،  دد  (7)
فػػػػػػػي  31؛  ػػػػػػػدد 4، ص 24/3/1972فػػػػػػي  30؛  ػػػػػػػدد 3، ص 22/3/1972فػػػػػػي  28نشػػػػػػرة فػػػػػػػتج اليكميػػػػػػة،  ػػػػػػػدد  (8)

 .5، ص 25/3/1972
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استنكرتو فتج كطالبت السكداف بعدـ مقايضة مك ؼ الممؾ حسيف كتأييده لخطة النميرم 
 .(1)سكداف بمنج الحكـ الذاتي لجنكب ال

ك اـ ياسر  رفات بزيارة ليكغسمفيا، مف أجؿ إحاطتيا بمخاطر المشركع، لكف البياف 
المشترؾ الصادر  ف منظمة التحرير كحككمة يكغسمفيا لـ يتطرؽ إلى مشركع الممؾ 

 ، كىك ما يشير إلى فشؿ مسعاه.(2)حسيف 
 مظاىراتال

يركت خطب في الجماىير خرجت  دة مظاىرات رافضة لمشركع الممؾ حسيف، ففي ب
كرليس المجنة السياسية العميا محمد النجار أبك يكسؼ  ضك المجنة المركزية لفتج 

أف المشركع   اؿ:، ك (3) حيث تعٌيد بمكاجية المشركع لشلكف الفمسطينييف في لبناف
" ممية إجياض لحركة الثكرة الفمسطينية .. كضربة لتطمعات الشعب الفمسطيني الذم 

عادة كامؿ حقك و و تتـ إو مف خمؿ  كدتو إلى أرضو، كاا امة الدكلة يرل أف است
كخرجت مظاىرات أخرل في صيدا كصكر كالشياح، كفي . (4)الفمسطينية الديمقراطية"

. كمظاىرات نٌفذىا فرع (6) ، كفي نابمس كالقدس(5) سكرية كالميرب كبنيازم كالخرطكـ
 .(7) باكستاف احتجاجان كرفضان لممشركعاوتحاد العاـ لطمبة فمسطيف في بيشاكر في 

 التيديد
لكف فتج لـ تكتؼ بالرفض السمبي، بؿ شر ت في استخداـ لية التيديد لكؿ مف يتعاكف 

في الرياض، أ مف مارس  21خمؿ اجتما و م  الممؾ فيصؿ في ف ،م  ىذا المخطط
                                                           

 .1، ص 27/3/1972في  33نشرة فتج اليكمية،  دد  (1)
 .3-2، ص 31/3/1972في  37نشرة فتج اليكمية،  دد  (2)
 .2 ، ص21/3/1972، في 27نشرة فتج اليكمية،  دد   (3)
 .249، 248بمؿ الحسف، "المقاكمة الفمسطينية كالرد  مى مشركع الممؾ حسيف"، ص ( 4)
 .7، 6، ص 19/3/1972، في 25نشرة فتج اليكمية،  دد   (5)
 .1، ص 20/3/1972، في 26نشرة فتج اليكمية،  دد   (6)
 .5، ص 30/4/1972، في 65نشرة فتج اليكمية،  دد   (7)



 ISSN (2706-5502) 2022العدد الثامف فبراير  مجمة التاريخية الفمسطينية

141 
 

ذر أكللؾ أبك  مار  ف رفض كاستنكار الثكرة الفمسطينية لمشركع الممؾ حسيف، "كح
 .(1)الذيف سيتعاكنكف م  مشركع الممؾ حسيف بأنيـ سييقتمكف"

مارس، ىاجمت فييا  19ككٌز ت فتج منشكرات في مخيـ الكحدات في  ٌماف ليمة 
، ككررت ذلؾ بتكزي  (2) مشركع الممؾ، كحٌذرت مف التعاكف م  السمطات ادردنية
، كمخيـ الكحدات، كالشكارع منشكرات تحريضية في الجامعة ادردنية، كمخيـ الحسيف

الرليسة مف  ٌماف، كىددت بأف "اديدم التي صر ت العميؿ كصفي التؿ ]رليس 
[ ستمتد لتكجيو ضربتيا 1971الكزراء ادردني الذم اغتالتو فتج في القاىرة في  اـ 

 .(3)القاضية لمعميؿ حسيف" 
ي ندكة سياسية في أبك المطؼ ففاركؽ القدكمي   ضك المجنة المركزية لفتج كما د ا

. (4)] حسيف] "الممؾالعنؼ لتصفية كؿ  ميؿ يتعاكف م  أساليب استخداـ "دمشؽ إلى 
كأكضحت فتج أف "إسقاط العرش الياشمي ىك اليدؼ المرحمي الذم يمتقي  ميو 

، فكانت ىذه المرة ادكلى التي تتبنى فييا فتج (5) النضاؿ الفمسطيني ادردني المشترؾ"
 ( 6) .1970طالب بمسقاط النظاـ ادردني منذ أحداث أيمكؿ  منان مك فان ي

 طرح البدائؿ
كفي إطار البحث  ف بدالؿ  جياض مشركع الممؾ، درس المجمس الثكرم في اجتماع 

 ضك المجنة بينما طرح ، (7)آخر ا تراحات مف بينيا إ امة حككمة ثكرية مؤ تة 
خالد الحسف "المساكاة ]بيف الثكرة حرير المركزية لفتج ك ضك المجنة التنفيذية لمنظمة الت

                                                           
 .4، ص 21/3/1972في  27 دد  نشرة فتج اليكمية، (1)
 .4، ص 20/3/1972، في 26نشرة فتج اليكمية،  دد   (2)
 .3، ص 29/3/1972، في 35نشرة فتج اليكمية،  دد   (3)
 .3، ص22/3/1972، 28نشرة فتج اليكمية،  دد (4)
 .3، ص 24/3/1972 30نشرة فتج اليكمية،  دد  (5)
 .250ى مشركع الممؾ حسيف"، ص الحسف، "المقاكمة الفمسطينية كالرد  م( 6)
 .3، ص 20/3/1972، في 26نشرة فتج اليكمية،  دد   (7)
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  .(1)الفمسطينية كالنظاـ الحاكـ في ادردف[  مى أساس حكـ كطني ديمقراطي دستكرم"

لكف فتج تنصمت م  أفكار خالد الحسف با تبار "أف مكا ؼ حركة فتج الرسمية يجرم 
ذا ة فتج كنشرتيا اليكمية فقط" إلى  مت دٌ ثـ  ،(2)إ منيا  بر الناطؽ الرسمي كاا

خطة  مؿ،  ررت "دما  -6/4/1972الذم  قد في القاىرة في –المؤتمر الشعبي 
فمسطينية" كجعمت مف أىدافيا اوستراتيجية،  –نضاؿ الشعبيف في جبية كطنية أردنية 

كىك بالضبط ما أنكرتو فتج  ،(3) "إ امة دكلة ديمقراطية  مى أرض فمسطيف كادردف"
ا منو، كمف الكاضج أنو تيرب تكتيكي بيدؼ استيعاب  مى خالد الحسف كأ منت تبرؤى

 الرفض الفمسطيني العربي لمشركع الممؾ حسيف بعدـ او تراب منو.
 العمؿ العسكرم

ضد النظاـ الممكي ك كاتو، لـ تعمف إو  ف  مسمحة  امت  كات العاصفة بعدة  مميات
ت بخط اليد، منشكراال بعضككيز ت في  ماف  .(4)  سـ منيا لظركؼ تحفظت  مييا

، 10، 8تعمف  ف مجمك ة  مميات ضد أركاف النظاـ الحاكـ في ادردف بتكاريخ 
 ف ىذه العمميات، كليس بحجـ الخسالر  ا  مف. كالعبرة ىنا، ب(5) ـ13/4/1972

 التي ألحقتيا بالنظاـ ادردني.
كع مف بعد إ مف مشر  1972ك د نشطت العمميات العسكرية الخارجية لفتج خمؿ  اـ 
، (6) سب   مميات نك ية 1973الممؾ، فنٌفذت ثماني  مميات نك ية، تمىا في  اـ 

                                                           
 .250الحسف، "المقاكمة الفمسطينية كالرد  مى مشركع الممؾ حسيف"، ص ( 1)
. ككانػت جريػدة ادىػراـ القاىريػة 3، ص 28/3/1972، 34؛ ك ػدد3، ص 24/3/1972، 30نشرة فػتج اليكميػة،  ػدد  (2)

 1972حػػديث خالػػد الحسػػف المشػػار إليػػو، أنظػػره فػػي الكثػػالؽ الفمسػػطينية العربيػػة لعػػاـ  23/3/72 ػػددىا  ػػد نشػػرت فػػي 
 .151( ص 138كثيقة ر ـ )

 .7، ص 10/4/1972، 47ممحؽ نشرة فتج اليكمية،  دد  (3)
 .3، ص 31/3/1972، في 37؛  دد 2ـ، ص 13/3/1972، 18نشرة فتج اليكمية،  دد  (4)
 .3ـ، ص17/4/1972، 54ة،  دد نشرة فتج اليكمي (5)
 .6-205، ص 1983-1969 دكاف، "فتج" (6)
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إحدل ىذه العمميات استيدفت النظاـ ادردني بشكؿ مباشر بعد  اـ مف مشركع الممؾ، 
، محمد  كدة )أبك داكد(،  ضك المجنة المركزية لفتج أبك إيادصمح خمؼ فقد كمؼ 

لمقياـ بالسيطرة  مى مجمس الكزراء ادردني  1973ير كمعو  دد مف الفدالييف في فبرا
كالسفارة ادمريكية في  ماف، مف أجؿ المطالبة بمطمؽ سراح ألفي معتقؿ فمسطيني في 

 .(1)الذم لـ يينفيذ السجكف ادردنية. كتـ كشؼ العممية، كحيكـ  مى أبي داكد با  داـ
 ممية، زاد في  292 د بم   1972كما لكحظ أف  دد العمميات العسكرية لفتج في  اـ 

، كىك ما يشير إلى رغبة فتج في إثبات  درتيا  مى (2) ممية 428العاـ التالي إلى 
كمنيا أف الثكرة الفمسطينية التي تضرب العدك الفعؿ، كىي رسالة أيضان لكؿ ادطراؼ، 

 الصييكني بيد مف حديد لف تسمج بتمرير مشركع سياسي يتناغـ م  رغبات اوحتمؿ
، فضمن  ف الرغبة في اونتقاـ مف نظاـ الممؾ الذم لـ يكتًؼ بمخراج كفؽ رؤية فتج

منظمة التحرير مف ادردف، بؿ كسعى لشطبيا سياسيان  بر مشركع المممكة العربية 
 .المتحدة

 انتخابات البمديات في الضفة الغربية: تجاهفتح  رؤية
رة" اونتخابات فػي الضػفة اليربيػة، كىػي تابعت نشرة فتج اليكمية باىتماـ ما أسمتو "مؤام

انتخابػػػات بمديػػػة أشػػػرؼ  مييػػػا اوحػػػتمؿ الصػػػييكني، فقػػػد رصػػػدت تحركػػػات اوتحػػػادات 
الشػػػعبية الفمسػػػطينية، كالتػػػي تيػػػيمف  مييػػػا حركػػػة فػػػتج، كمنيػػػا اوتحػػػاد العػػػاـ لممعممػػػيف 

ػػف يقػػؼ كراءىػػا ىػػك السػػم طات الفمسػػطينييف الػػذم اسػػتنكر ىػػذه اونتخابػػات كا تبػػر أف مى
الصييكنية كادردنيػة، كمػا اسػتنكرىا اوتحػاد العػاـ لطمبػة فمسػطيف ككصػفيا ب "المػؤامرة" 

. (1)و نضػػػػػاؿ  حبػػػػػاط مػػػػػؤامرة اونتخابػػػػػاتككصػػػػػفت فػػػػػتج المك ػػػػػؼ الجمػػػػػاىيرم بأنػػػػػ، (3)

                                                           
 .203المرج  نفسو، ص  (1)
 .186المرج  نفسو، ص  (2)
 .7، ص 27/2/1972في  3؛ العدد 5، ص 25/2/1972في  1نشرة فتج اليكمية،  دد  (3)
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كوحظػػػت فػػػتج اورتبػػػاط الكثيػػػؽ بػػػيف انتخابػػػات البمديػػػة كبػػػيف مشػػػركع المممكػػػة المتحػػػدة، 
ضفة اليربية كأصحاب النفػكذ المػالي كالمصػالج التجاريػة بػأنيـ ككجيت اتيامان دغنياء ال

، كا تبػرت (2) متعاكنيف م  كؿ سيِّد كحػاكـ بػدءان مػف الممػؾ حسػيف كانتيػاءن بجكلػدا مػالير
انسحاب  شرة مف المرشػحيف ونتخابػات البمديػة فػي نػابمس ضػربةن  كيػة لمشػركع حسػيف 

 .(3) ا في الضفة اليربيةلي آلكف، كأف إسراليؿ  د  جزت  ف صن  ركالز –
ك د لمست فتج العم ة الكطيدة بيف انتخابات البمدية التي د ا إلييا اوحتمؿ ا سراليمي 

لاردف رغبة خفية حقيقية بتشجي  حيث في الضفة اليربية كبيف مشركع الممؾ حسيف، 
تأييد انتخابات البمدية في الضفة اليربية ليتمكف بكاسطة الفالزيف المكاليف لو مف 

، (5)، كىك ما  رأتو إسراليؿ مف مصمحة لمممؾ في تمؾ اونتخابات(4) ادردنيالمشركع 
يتيج اوحتمؿ لمممؾ إنجاح مشرك و  بر د مو في ىذه اونتخابات، كلذلؾ ىددت ك 

فتج بممارسة " العنؼ الثكرم " ضد مف يصر  مى المضي في مؤامرة اونتخابات، 
 .(6) رؤكس الخالنة ثمف خيانتيا" المو:" كحتمان ستدف  بعض ال

كميما يكف مف أمر، فمف فتج  د أ منت رفضيا لمشركع الممؾ حسيف، كاتخذت لرفضو 
جممة مف الكسالؿ النظرية كالعممية، ساىمت بدرجة ما في صرؼ ادنظار  ف المشركع 

 كاا ا تو،  ممان بأف المحرِّؾ ادساس في ىذا الرفض ىك العداء لشخص الممؾ حسيف.
  

                                                                                                                                                      
 .7، ص 1/3/1972في  6نشرة فتج اليكمية، العدد  (1)
 .2، ص 29/3/1972في  35لعدد نشرة فتج اليكمية، ا (2)
 .1، ص 26/3/1972في  32نشرة فتج اليكمية، العدد  (3)
 .136(، ص 123، كثيقة ر ـ )1972الكثالؽ الفمسطينية العربية لعـ  (4)
 .9، ص 24/3/1972بتاريخ  8424(  جريدة معاريؼ، العدد 5)
 .1، ص 21/3/1972في  27نشرة فتج اليكمية،  دد  (6)



 ISSN (2706-5502) 2022العدد الثامف فبراير  مجمة التاريخية الفمسطينية

145 
 

 خاتمة
تناكؿ البحث رؤية حركة فتج تجاه مشركع المممكة العربية المتحدة الذم طرحو الممؾ 

 ، كتكصؿ البحث إلى النتالا التالية:1972مارس  14حسيف بف طمؿ في 
كانت لمممؾ حسيف بف طمؿ تكجيات سممية نحك إسراليؿ مف بعد حرب  اـ  -1

دتو فتج كمنظمة التحرير ، حاؿ دكف مضيِّو فييا، المٌد الثكرم الذ  ا1967
الفمسطينية انطم ان مف ادردف، كبعد تخمص الممؾ مف الثكرة الفمسطينية شرع 

 في تنفيذ تكجياتو السممية.
أجرل الممؾ حسيف اتصاوت  ديدة بالقادة ا سراليمييف خمؿ السنكات ادرب   -2

لكجكد  التي سبقت إ مف مشركع المممكة العربية المتحدة، ادمر الذم يؤشِّر
 تفاىمات  ادت  طمؽ مشرك و دكف أم ا تراض مف القيادة ا سراليمية.

حممت حركة فتج كالفصالؿ الفمسطينية الضيالف تجاه الممؾ حسيف جراء  -3
خراجو ليا مف ادردف، فأطمقت العناف لخطكات  صدامو م  الثكرة الفمسطينية كاا

القاضي بكحدة  انتقامية جعمتيا في ظركؼ مكضك ية غير متفيمة لمشرك و
بيف الضفتيف، ككاف تقييميا أف الممؾ يريد ا جياز  مى منظمة التحرير 
سياسيان بعد أف أنيى كجكدىا  سكريان داخؿ ادردف، كذلؾ بسحب تمثيميا 
 لمفمسطينييف، كلذلؾ ا تبرت مشرك و مؤامرة لإلجياز  مى القضية الفمسطينية.

ة المناكلة لمممؾ، كمف خالد خرجت د كات مف بعض القكل الشعبية ادردني -4
الحسف  ضك المجنة المركزية لحركة فتج، تنادم بكحدة الشعبيف، لـ تياجميا 
فتج، ادمر الذم يشير إلى أف رفض المشركع ناب  مف رفضيا لمممؾ كليس 

 لمضمكنو.
اتخذ رفض فتج لمشركع المممكة العربية المتحدة أشكاون متعددة، منيا النظرم  -5

دكات، كمنيا ما ىك  ممي كالعمؿ الدبمكماسي كالتظاىرات كالبيانات كالن
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كالتيديد كطرح المشاري  البديمة كالعمؿ المسمج سكاء ضد القكات ادردنية أك 
 ضد إسراليؿ.

تك فت د كات الممؾ لمشرك و، كلـ يتخذ خطكات تنفيذية مما كاف يمكِّح بو  ند  -6
يني كالذم  ادتو حركة إطمؽ مشرك و، ادمر الذم يعني أف رد الفعؿ الفمسط

فتج  د أثنى الممؾ  ف المضي في مشرك و، كأكجد ظركفان شعبية كاا ميمية 
رافضة لو، كانتيى ادمر با تراؼ الممؾ بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثمن 
شر يان ككحيدان لمفمسطينييف في مؤتمر القمة العربي الثامف في الرباط في  اـ 

 ـ.1974
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 المصادر كالمراجع
 – 25/2لمفترة  99 – 1حركة التحرير الكطني الفمسطيني "فتج"، نشرة فتج اليكمية، اد داد  –

 ـ.3/6/1972
(. 1967الجمسات الحركية )نشرات داخمية(: )د.ـ.: فتج مكتب الشؤكف الفكرية كالدراسات،  –

 البرناما الثاني: الطمل  الثكرية.-الجمسة السابعة: لماذا أنا فتج
 الطمل  الثكرية(. –البرناما الثاني  –الجمسة السابعة )لماذا أنا فتج  –الجمسات الحركية  –
، 9الحسف، بمؿ: "المقاكمة الفمسطينية كالرد  مى مشركع الممؾ حسيف"، شلكف فمسطينية،  دد –

 .1972مايك 
، القاىرة، مكتبة مدبكلي، 1983-1969 دكاف،  صاـ: حركة التحرير الكطني الفمسطيني "فتج"  –

 ـ2010
، مجمة التاريخية 1967-1964كاف،  صاـ: فمسطيف في خطابات الممؾ حسيف بف طمؿ  د –

 فمسطيف. –ـ، غزة 2015الفمسطينية، العدد الراب ، أغسطس 
، ) ماف: دار 1985 -1947اليكر كالمكسى، منير كطارؽ: مشاري  التسكية لمقضية الفمسطينية  –

 (.1986 2الجميؿ لمنشر ط
سراليؿىيكؿ، محمد حسنيف: المفاك  – سمـ ادكىاـ، )القاىرة: دار -ضات السرية بيف العرب كاا

 (.2000، يناير 6الشركؽ، ط
كزارة الثقافة كا  دادم، –: ) ماف: دالرة المطبك ات كالنشر 1967الكثالؽ ادردنية لعاـ  –

1973.) 
 (.1984، ) ماف: دالرة المطبك ات كالنشر، تشريف أكؿ 1972الكثالؽ ادردنية لعاـ  –
، جم  كتحرير د. منذر فالؽ  نبتاكم، )بيركت: مؤسسة 1966ؽ الفمسطينية العربية لعاـ الكثال –

 (.1967الدراسات الفمسطينية، 
: جامعة 1967الكثالؽ الفمسطينية العربية لعاـ  – ، )بيركت: مؤسسة الدراسات الفمسطينية، الخرطـك

 ،  (.1968الخرطـك
مؤسسة الدراسات الفمسطينية كالجامعة المبنانية،  ، )بيركت:1972الكثالؽ الفمسطينية العربية لعاـ  –

1973.) 
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 תל, אחרונות ידיעות) לירדן ישראל בין ס''הסוד הקשרים ת עוינ שתפות: מלמן יוסי –
العم ات  –كترجمتو إلى العربية: يكسي ميمماف: الشراكة العدالية (. 7891, ישראל, אביב

 ـ(.1987أحركنكت، السرية بيف إسراليؿ كادردف، )تؿ أبيب: يديعكت 
 . 24/3/1972بتاريخ  8424(، العدد מעריבجريدة معاريؼ ) –

 --article/5/?e=https://www.nli.org.il/ar/newspapers/mar/1972/03/24/01/
1--------------txIN%7ctxTI-img--1--20-ar-----  

 
  

https://www.nli.org.il/ar/newspapers/mar/1972/03/24/01/article/5/?e=-------ar-20--1--img-txIN%7ctxTI--------------1
https://www.nli.org.il/ar/newspapers/mar/1972/03/24/01/article/5/?e=-------ar-20--1--img-txIN%7ctxTI--------------1
https://www.nli.org.il/ar/newspapers/mar/1972/03/24/01/article/5/?e=-------ar-20--1--img-txIN%7ctxTI--------------1
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ىػذا الكتػاب لػػو  ظػيـ الفالػػدة دبنالنػا، كأحفادنػػا الػذيف لػـ يػػركا فمسػطيف كلػػـ يعيشػكا فييػػا، 
ىػػذا الكتػػاب يضػػـ أبحاثػػان مكثقػػة  ػػف ك ػػال  النكبػػة، كالمعػػارؾ التػػي دارت بػػيف العصػػابات 

دينة معظميا في لػكاء الصييكنية، كالمجاىديف الفمسطينييف، في خمس كخمسيف  رية كم
 غزة ك ددان منيا في لكاء الرممة، ك رية كاحدة في لكاء الخميؿ.

كمف حػؽ فمسػطيف  مينػا بقراىػا كمػدنيا، إبػراز تراثيػا، كحضػارتيا، كنضػاؿ شػعبيا لتظػؿ 
حيػػة فػػي الكجػػداف بييػػة التمسػػؾ بيػػا، كالعمػػؿ  مػػى تحريرىػػا ميمػػا طػػاؿ الػػزمف، كتكالبػػت 

 لعدكاف. مينا ك مييا  كل البيي كا
 كفي ىذا الكتاب تـ تكضيج معالـ كؿ  رية كما فييا، مشتممة  مى ما يمي:

معنى اسـ القرية، في المية العربية، كالمعنى الشال   ند أىميا، كسػبب تسػميتيا  .1
 لقبيمة أك دثر تاريخي، أك لمك   جيرافي، أك وسـ كنعاني.

 يا.مك   القرية كحدكدىا بالنسبة لمقرل كالمدف المجاكرة ل .2
إبراز المعالـ ادثرية الكنعانية، كالتاريخية، كالمقامػات، كالمػزارات التػي تكجػد فػي  .3

 كؿ منيا.
 مساحة أراضي كؿ  رية، كأسماء  ط  أراضييا، كمدلكوت ىذه التسمية. .4
 ـ، كأسماء  المتيا.1998ـ، ك دد 1948 دد سكاف كؿ  رية  بؿ نكبة  .5
 أ ماؿ السكاف في كؿ  رية. .6
يػػا ضػػد  ػػكات اوحػػتمؿ البريطػػاني، كاوسػػتيطاف الصػػييكني نضػػاؿ أىػػؿ كػػؿ من .7

 مف ثكرات كمعارؾ.
احػػتمؿ القريػػة: تػػاريخ احتمليػػا، كالمػػكاء الصػػييكني الػػذم احتميػػا، كاسػػـ العمميػػة  .8

  ندىـ.
 القرية اليكـ، كماذا بقي منيا؟ .9
 الميتصبات التي أنشأىا الصياينة  مى أنقاضيا، ك مى أراضييا. .10

 كضيحيا، كالك كؼ  ندىا  ف ىذه القرل:كىناؾ ممحظات يجب ت
 أف جمي  ىذه القرل:  ربية المية، كالنشأة، كالتاريخ، اسممية العقيدة كالديف. .1
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ىػػػذه القػػػرل كػػػاف بيػػػا كثافػػػة سػػػكانية كبيػػػرة  كػػػس مػػػا كػػػاف يػػػركج لػػػو الصػػػياينة  .2
كاليربيكف: "أنيا أرض بم شعب لشعب بم أرض". ككانت مزدىرة بنشاط أىميا 

: الثقافيػػة، كاوجتما يػػػة، كاو تصػػػادية، تيطػػي أرضػػػيا البسػػػاتيف، فػػي المجػػػاوت
 كالبيارات كالكركـ، كالحبكب كالخضار، كالفكاكو.

كثرة الخرب كالمعالـ ادثرية الكنعانية فييا، تدؿ دولة كاضحة  مى كجكد كثافػة  .3
 سكانية فييا حتى في أ دـ العصكر.

معػػارؾ طمعػػان فػػي ثركاتيػػا شػػيدت ىػػذه ادرض العديػػد مػػف اليػػزكات كالحػػركب كال .4
كمك عيػػػػا اوسػػػػتراتيجي منػػػػذ أيػػػػاـ الفرا نػػػػة، كالكنعػػػػانييف، كا،شػػػػكرييف كالبػػػػابمييف 
كاليكنػػػػانييف، كالفػػػػرس، كالركمػػػػاف، كالميػػػػكؿ، كالصػػػػميبييف ثػػػػـ الفػػػػتج ا سػػػػممي، 

 كمعارؾ الحرب العالمية ادكلى.
اليػػؾ كانػػت بعػػض ىػػذه القػػرل محطػػات بريػػد فػػي العصػػر المممػػككي، كأك ػػؼ المم .5

كثيػػػػران مػػػػف أراضػػػػييا لمنفػػػػاؽ  مػػػػى الحػػػػرميف أك  مػػػػى خميػػػػؿ الػػػػرحمف، أك  مػػػػى 
 اد صى أك  مى مدارس غزة.

أف ىػػػذه القػػػرل نشػػػأت كتطػػػكرت مكػػػاف  ػػػرل كنعانيػػػة، ك امػػػت الدكلػػػة العثمانيػػػة  .6
 بم ادة إ مارىا.

 أف كثيران مف ىذه القرل حممت اسـ خربة أك اسـ  بيمة أك اسـ  شيرة أك شيخ. .7
ىذه القرل ليا ما يشابييا في الػيمف، كالشػاـ، كفمسػطيف، مثػؿ: كككبػا  أف أسماء .8

 كالجية، كالميار، كالفالكجا كغيرىا.
أف كثيران مف  المت غزة امتمكت مساحات كاسعة مف أراضي ىػذه القػرل مثػؿ:  .9

 ػػػالمت أبػػػك خضػػػرة، الشػػػكا، أبػػػك رمضػػػاف، العممػػػي، المفتػػػي، إمػػػا دنيػػػـ كػػػانكا 
 مانية أك بطرؽ المداينة، أك الرىف أك بالشراء.ممتزميف في الدكلة العث

تسربت بعػض أراضػي ىػذه القػرل لمعصػابات الصػييكنية مػف الممتػزميف  .10
او طا ييف الذيف كانكا يممككف ا طا يات في شماؿ ككسط فمسػطيف مػف أىػالي 

 بيركت كدمشؽ أك مف السماسرة.
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 531أف جميػػ  ىػػذه القػػرل ك ػػرل فمسػػطيف  ػػد دمرىػػا الصػػياينة ك ػػددىا  .11
 ريػػػة بعػػػد احتمليػػػا، لتزييػػػؼ التػػػاريخ كطمػػػس معالميػػػا العربيػػػة كآثارىػػػا وثبػػػات 

 مقكلتيـ الكاذبة.
 كتـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى خمسة فصكؿ أك مباحث: حسب تاريخ احتمليا:

ـ ىػي: بر ػة، بريػر، 1948الفصؿ ادكؿ:  رل احتميا الصياينة في شػير مػايك  .1
ت دراس، جػػػػػكلس، سمسػػػػػـ، السػػػػػكافير البطػػػػػاني اليربػػػػػي، البطػػػػػاني الشػػػػػر ي، بيػػػػػ

 الشر ية، اليربية، الشمالية، صقرير، الككفخة، نجد، ىكج، ياصكر.
الفصػؿ الثػاني:  ػرل احتميػػا الصػياينة فػي شػير يكليػػك كأغسػطس، ىػي: بعمػػيف،  .2

بيػػػت  فػػػا، تػػػؿ التػػػرمس، جسػػػير، الجمديػػػة، حتػػػا، صػػػميؿ،  بػػػدس، القسػػػطينية، 
 سمية الصييرة.كرتيا، المحريقة، المسمية الكبيرة كالم

الفصػػػؿ الثالػػػث:  ػػػرل احتميػػػا الصػػػياينة فػػػي أكتػػػكبر كنػػػكفمبر ، كىػػػي: اسػػػدكد،  .3
بربػػػػػرة، بيػػػػػت جرجػػػػػا، كككبػػػػػا، بيػػػػػت طيمػػػػػا، الجيػػػػػة، الجػػػػػكرة، حميقػػػػػات، حمامػػػػػة، 

 الخصاص، دمرة، دير سنيد،  راؽ سكيداف، مدينة المجدؿ، نعميا كىربيا.
ة فػػػي شػػػير مػػػايك ىػػػي: الفصػػػؿ الرابػػػ :  ػػػرل احتميػػػا الصػػػياينة مػػػف لػػػكاء الرممػػػ .4

بشيت، زرنك ة،  ا ر، القبيبة،  طرة، الميار، يبنا، كادم حنيف ك رية كاحدة مف 
ـ، أمػا مدينػة الفالكجػة ك ريػػة 29/10/1984لػكاء الخميػؿ ىػي  ريػة الدكايمػة فػي 

 راؽ المنشػية فقػد احتمتيمػا العصػابات الصػييكنية بمكجػب اتفا يػة ىدنػة ركدس 
ـ تػػػػػنص  مػػػػػى أف يبقػػػػػى السػػػػػكاف فػػػػػي 24/2/1949بػػػػػيف مصػػػػػر كالكيػػػػػاف فػػػػػي 

بمػػدتييما، لكػػف الصػػياينة نقضػػكا اوتفػػاؽ بعػػد جػػمء القػػكات المصػػرية المحاصػػرة 
 في الفالكجة كطردكا السكاف بقكة السمح.

الفصػػؿ الخػػػامس: أحػػكاؿ الفمحػػػيف فػػي القػػػرل الفمسػػطينية، كأ مػػػاليـ: الزرا ػػػة،  .5
اوجتما يػة فػي القػرل، الر ي، بعض الحرؼ، الصنا ات، بيكت القرل، الحيػاة 

ادفػػراح، المػػآتـ، الطيػػػكر، اسػػتقباؿ الحجػػػاج، كأربعػػة أيػػػكب، ككادم النمػػؿ، كمػػػا 
 شيدتو القرل مف تطكر في الفترات ادخيرة.
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نا أشيمت اىتمامي منذ سنكات، لذلؾ ف يعد المكضكع مف المكضك ات الميمة التي
أسيس ا ية، بالتزامف م  ضركرة تمتمسؾ بالد كة   امة مدرسة فكرية تاريخية  ر 

إلى سباب تدفعني أثمثة  كامؿ ك ، ك مدارس فكرية كطنيةأمدرسة فكرية تاريخية  ربية 
كلى التي ـ مف مضي ست سنكات  مى الد كة اد،  مى الرغكاصؿ تأكيد الد كةأف أ
الد كة في ندكات طمقتيا في ندكة لمركز المستنصرية لمدراسات كالبحكث، ثـ تجددت أ

 :ف نحصرىا بالتاليأخرل، كىذه العكامؿ يمكف أكمؤتمرات  ممية 
 صرار  مى د كة تأسيس مدرسة فكرية تاريخية  را يةدكاف  ا 
 كالشعكب، فالتاريخ خزانة مـ ة التاريخ في حياة ادىميأتي مف أكؿ يالداف  اد

، كىأالعمكـ  نساف، كمنو ك خمصة تجارب الدكؿ كالشعكب كا ك حقيبة العمـك
صبج و يقتصر  مى أالعبر، زيادة  مى ذلؾ  فالتاريخ نستخمص الدركس ك 

بؿ ييتـ بالحاضر كالمستقبؿ، فالدراسة التاريخية و تتك ؼ  ،دراسة الماضي
حداث، بؿ استخمص النتالا كالعبر، فالمؤرخ ك سرد اوأكد الماضي  ند حد

نتالا، كالتاريخ لمراء كالكصكؿ اوستنباط كاستنتاج القراءات كا،يمتمؾ   درة 
دكاره أة نتعمـ منيا طبيعة حركة المجتم ، فيك سجؿ لحركة المجتم  بمدرس
خفا اتو كحركتو كنتاجو الفكرم كالعقمي اا المختمفة، بما فييا انتصاراتو ك  وكحقب

 .كالحضارم، كبالتالي التاريخ مدرسة نتعمـ منيا فيـ الحاضر ك راءة المستقبؿ
فة لمبناء كالتقدـ، كلبناء الشخصية، فيك ثقا داةأف التاريخ م ف ذلؾ ف فضمن 

ك نشر ثقافتو يخمؽ أف الخمؿ في دراستو مكك ي كركح كثبات ك يـ، لذلؾ ف
ف تكظيفو في بناء اونساف أضياع، في حيف  كامؿ الضعؼ كاونحسار كال

نرتقي  كاورتقاء بو نحك القيـ الفاضمة كالسمكؾ كالمسؤكلية التاريخية، تجعمنا
اء كالمك ؼ كالنتاج، كىذا المناخ مف الك ي كالفكر كالثقافة تجعؿ المسؤكؿ دباد

في المجتم  في مكانو المؤثر  السياسي في مستكل المسؤكلية، كتجعؿ كؿ فرد
بات كالكطنية كتحمؿ المسؤكلية يجابي، فالتاريخ يخمؽ بيلة لمعمؿ كالثكا 
 ف لحمكؿ كيجيب ك ىك مف يجد اأدكات الحؿ، ألذلؾ فيك مف  .خم يةاد

 .زمات كالمحفالتساؤوت، كبادخص في ك ت اد
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 كة لتأسيس مدرسة فكرية تاريخية مر الثاني الذم يدفعني  مى مكاصمة الداد 
ك متيير، فقد أريخية العالمية ظيرت نتيجة تحدم ف كؿ المدارس الفكرية التاأ

 شر في ظؿ  كربا خمؿ القرف الثامفأكاتسعت دالرة فمسفة التاريخ في  ظيرت
، كىي ردة فعؿ ضد يكر د كات تؤمف بالتقدـ كالتجديد صر التنكير، كظ

ف أسس مف النقد كالتحميؿ، في حيف أسة، فجرل اوىتماـ بالتاريخ  مى الكني
ساس أنتصؼ القرف التاس   شر  امت  مى لمانية في مالمدرسة الفكرية اد

تجارة، فالمدرسة التاريخية لالظاىرة او تصادية كالد كة و تصاد  كم كحماية ا
ما المدرسة الكضعية الفرنسية فقد أانية انطمقت مف سياسة ا تصادية، لماد

كربا في القرف التاس   شر، أظؿ الحركات القكمية التي شيدتيا ظيرت في 
، ألمانيا أماـثر ىزيمة فرنسا ألجميكرية الفرنسية الثالثة،  مى طار اإكفي 

 ف المزايدات،  فرض بحث  ممي في التاريخ بعيدان  إلىكتكصمت ىذه المدرسة 
في  ألمانيا أماـسباب ىزيمة فرنسا أف أدركت المدرسة الكضعية الفرنسية أك 

حرب السبعيف ىك الضعؼ في تدريس مادة التاريخ، كالكصؼ ينطبؽ  مى 
كلى في التي ظيرت بعد الحرب العالمية ادمدرسة الحكليات الفرنسية 

ساسي في ظيكر أف، فالتحدم كالمتيير ىك  نصر ري شرينات القرف العش
 مينا  المدارس الفكرية التاريخية الحديثة، كىذا التحدم الذم نعيشو يفرض

 .طار لمدرسة فكرية تاريخية جديدةاا التفكير في تحديد مممج ك 
زمات كتحديات كحالة مف أؽ ك دد مف الدكؿ العربية يعيشاف ف العراأذ إ

ة العالمية يفرض  مييا كاوبتعاد  ف ركب الحضار الضعؼ ك دـ اوستقرار 
فالداف  كالمحفز لتأسيس مدرسة . طار جديد لمتفكير كالبحثإالبحث  ف 

خفاؽ زمة كحجـ التحديات كا ة جديدة ىك متحقؽ مف خمؿ حجـ ادتاريخي
 .صاب العراؽ كمعو كثير مف الدكؿ العربيةأكالتراج  الذم 

 فكرية تاريخية سمة  ف لكؿ مدرسةأمر يذا ادب كالداف  الثالث كراء اوىتماـ
كدت  مى زيادة اوىتماـ بالكثيقة، أخرل، فالمدرسة الكضعية ميزتيا  ف اد

القصير كالتفسير كالحدث كالكا عة كاوىتماـ بادحداث المنفردة ذات التأثير 
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ز  مى الشخصيات البارزة، في فراد كا تماد السرد كالتركيالبسيط لسمكؾ اد
 خرل،مميزاتيا انفتاحيا  مى العمكـ ادف مدرسة الحكليات الفرنسية مف أ حيف

جتما ية  تصادية كا نساف كدراسة البنى ا كاىتمت بالدراسات التي تيتـ با 
مف  العاـ بدون  إلىكالثقافية كتجاكز التاريخ السردم، كاتجيت الدراسات فييا 

سمكب التفكير أ، كا تماد لجزءمف دراسة ا التاريخ الخاص، كدراسة الكؿ بدون 
 .القالـ  مى التحميؿ

طار اا لكؿ مدرسة تاريخية فكرية مممج ك ف أف نقكؿ أكمف خمؿ ىذا التكضيج نريد  
لعراؽ كفي سالر الدكؿ التي تعيش كنحف في ا. يحدد اتجاىاتيا البحثية كالفكرية كالعممية

ـ مسارات البحث كالتفكير طار فكرم لمدرسة تاريخية ترسإإلى كضاع مشابية، نحتاج أ
 .نتالا كحمكؿ إلىكالكصكؿ 

تحضير مناخ فكرم طار لمدرسة فكرية تاريخية يفرض  مينا تييلة ك إك ند البحث  ف 
 :رضية الفكرية تتحقؽ مف خمؿ ثمث اتجاىاتكفمسفي، كىذه اد

 رثان إظيرت في العراؽ كتركت  التي سممية ا  دراسة المدارس الفكرية الفمسفية 
بالفكر التاريخي، كمدرسة الككفة كمدرسة البصرة كالحكارات  ان غني كفمسفيان  ريان فك

 إلىفنحف بحاجة  الفمسفية بيف اوتجاىات الفكرية الفمسفية المعركفة، 
 .سس ك كا د لمتفكيرأإلى خمصات فكرية كليست تفصيمت، كنحتاج 

 بر حقبو عراؽ  ف  راءة الحاضر كدراستو دراسة جديدة تتطمب دراسة تاريخ الإ
خفاؽ، كتقديـ الدركس كالقراءات سباب النجاح كا أالمختمفة، كبياف  كامؿ ك 

 .لمكاجية التحديات كالمشكمت في الحاضر كالمستقبؿ التي تعد حمكون 
 طاريج التي درست تاريخ العراؽ خمؿ المالة سنة  ادة  راءة الرسالؿ كادإ

ثة لمك ت الحاضر، كاستخمص العبر الدكلة العرا ية الحدي الماضية منذ تأسيس
خفاؽ، سباب ا أمنيا، كمف خمؿ ذلؾ يمكف تشخيص  كالخمصات كالدركس

 فضمن  .طار الفكر التاريخي العرا ي الجديدإكلكيات في البحث في كتحديد اد
ف المؤرخ معني بدراسة اوتجاىات الفكرية التاريخية  ند المؤرخيف م ف ذلؾ ف
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كلكيات كالقكا د كالمنيجيات جاىات الفكرية لدييـ كيحدد ادوتالركاد كيستنبط ا
 .التي ا تمدت في كتاباتيـ

 طار الفكرم لممدرسة التاريخية العراقية الجديدةاإل
ثبت  نا اتي أف أحاكؿ أم لمدرسة تاريخية  را ية جديدة، طار فكر إفي محاكلة لكض  
 رل التالي:أـ، ك مر الميناسب لمقكؿ في ىذا ادراه مأككجية نظرم لما 

 ي مف مناىا منيا  مم او تمادىمية أكيد  مى أف تنطمؽ ىذه الد كة مف التأ
خص الذم يملـ الدراسات التاريخية، نسانية، كبادالبحث في الدراسات ا 

 ف ا تماد التحميؿ  لنككف متكافقيف م  المعايير العالمية المعتمدة، فضمن 
مؿ كاوستقراء كاستخمص أالي مف التالنقد، كتحقيؽ مستكل  كاوستقراء ك 

 النتالا.
 ،ساسية مف أكالمخطكطات كالكثالؽ مصادر ميمة ثار كالنقكد تعد ا

الفكرية التاريخية، كدت  مييا المدارس كالنتاجات أمصادر البحث التاريخي، 
  .ىميتيا في أم  مدرسة فكرية تاريخية جديدةأكتظؿ تحتفظ ب

 تتكاتؼ كؿ اوختصاصات كالفركع في  في المدرسة الفكرية التاريخية
ثارم إلى القراءات المستقبمية، فا،مجاؿ التاريخ م  بعضيا لمكصكؿ 

نساني  بر رضية الفكرية لمنتاج ا سممية يقدماف ادكالمتخصص بالدراسات ا 
 العصكر مف خمؿ خمصات فكرية تكشؼ اتجاىات الخزيف الفكرم الفمسفي

يخ الحديث كالمعاصر يتبنى كض  ف المؤرخ في التار أالعرا ي كالعربي، في حيف 
 ليات كالقكا د كيسيـ في رسـ اتجاىات الحاضر كالمستقبؿ.ا،
  مطمكب مساحة مناسبة لمقراءات المستقبمية كرسـ السيناريكىات المتك عة  مى

 ضكء التجارب التاريخية.
 ساسية رسمت مسار كصؼ أسمة  العمـ كالمعرفة كالتقدـ الحضارم كانت

حد  كامؿ أزدىار، ككاف تاريخو المشرؼ كالتي حقؽ فييا ا العراؽ  بر 
العممي  ف ابتعاده  ف ركب التقدـمىار كالحضارة، كفي الك ت نفسو، فزدا 

في كراء اونكفاء كالضعؼ كاليياب، ك ساسي أالحضارم المعرفي ىي سبب 
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عرفة مـ كالمالك ت الذم يعيش فييا العالـ مرحمة متقدمة في ميداف الع
ف المؤرخ العرا ي محت سمات العصر ك ناكيف التقدـ، فصبأكالتكنكلكجيا كالتي 

لتقدـ كالتكنكلكجيا كالمعرفة في منيجو كفكره كالثقافة التي يشيعيا يض  العمـ كا
 يات شركط العيش بأمف كاستقرار كتحقيؽ النيضة كالتقدـ.ك كلأفي 
 يات بما يتمءـ كينسجـ م  كالكم اورتقاء بتدريس مادة التاريخ في المدارس

 مـ كمنظمات المجتم  المدني في نشر الك ي  ف دكر ا  ىميتو. فضمن أ
، كفسج ت كالحكارات كالتقارير كالخمصاتبالتاريخ مف خمؿ نشر الدراسا

بناء الثقة بالنفس  إلىالمؤرخيف  يصاؿ رسالميـ. بما يؤدم  أماـالمجاؿ 
 كاو تزاز باليكية.

  باب سأتاريخية الفكرية العرا ية دراسة بحث في المدرسة الكلكيات الأمف
 سممية التي  اصمتيا بيداد.ضعؼ كسقكط الدكلة العربية ا 

   اسية سباب فشؿ النخبة الكطنية العرا ية في صياغة الحياة السيأالك كؼ  مى
 ف تنطمؽ مف مشاري  النيضة كالبناء.أكالنظاـ السياسي الذم يمكف 

  منج  العامؿ الدكلي  لممشكمت الداخمية كالخارجية،  يجاد حمكؿ إ دـ
كبر في  تفا ـ ىذه المشكمت كتكظيفيا أ ميمية كالدكلية فرصة كالمصالج ا 

 لتعميؽ ىكة الصرا ات كالخمفات.     
 كلكية البحث لمدراسات التاريخية او تصادية كدراسة التطكرات كالنظـأ طاء إ 

غياب التنمية كضياع فرص البناء كالتطكر، سباب أاو تصادية لمك كؼ  مى 
ك دـ القدرة  مى امتمؾ التكنكلكجيا كتطكير الصنا ات الثقيمة ك دـ امتمؾ 

 المعرفة .
 سية التي حكمت العراؽ تقتضي الضركرة دراسة الشخصيات كالنخب السيا

 ف  خذت مك ؼ المعارضة خمؿ مالة  اـ، فضمن أحزاب التي كالنخب كاد
ف في التاريخ السياسي لمعراؽ يف كالفاشميف كالناجحميف كالمنيز يتصر دراسة المن

 بر حقبو التاريخية. دراسة تحميمية نقدية لمعرفة ما  دمكه كىؿ يتناسب م  
حاطت بيـ، كما ىي الفرص التي أاجة المجتم  كما ىي الظركؼ التي ح



 ISSN (2706-5502) 2022العدد الثامف فبراير  مجمة التاريخية الفمسطينية

161 
 

ركس لممحاكمة التاريخية بيدؼ استخمص الد ف نخضعيـ جميعان أضا كىا، ك أ
كالعبر كمعرفة جكانب الخمؿ كالضعؼ. كاوبتعاد  ف الدراسات  غير المينية 

 التي تجعؿ الباحث يجامؿ كينحاز لمكضكع البحث الذم يشتيؿ  ميو.
  ة الفكرية التاريخية كلكيات البحث في الدراسات التاريخية في اطار المدرسأمف

ا ية التي كانت تحكـ رادة الشعبية الكطنية العر  سباب غياب اأالك كؼ  مى 
 الشارع العرا ي كتضيط  مى الحككمات.

 جنبية رادة اد ميمي كالمصالج الدكلية كا ثر العامؿ ا مطالبيف بقراءة جديدة د
ثرىا في  ر مة المشركع الكطني العرا ي كبناء التجربة أ مى الحياة العرا ية، ك 

 العرا ية.
 ريج كخكاتميا تعداف ميداف ميـ طاث كالمؤلفات كالرسالؿ كادبحامقدمات اد

ظيار شخصية ك درة المؤرخ إلفكرية، كاورتقاء بيما يسيـ في  ظيار القدرات ا
 فكار العممية.مى تقديـ الصياغات كالقراءات كادكالمؤلؼ  

 كؿ نحتاج مقدمات كخمصات  ممية فكرية رصينة، كمنيا بحث كفؽ أكبالختاـ 
ميات المصادر أثر، المخطكطة، لكثيقة، اد)االمعايير العالمية كمصادر رصينة

سممية في )فأسباب سقكط الدكلة العربية ا  كلكيات البحثأ، كتحديد التاريخية(
بيداد، كالدستكر في تاريخنا الحديث كالمعاصر كضياع فرصة امتمؾ العمـك 
 كالمعرفة، كفشؿ النخبة السياسية في تاريخ العراؽ  بر  صكره المختمفة كمنيا منذ

كتساؤوت تحتاج حتى اليكـ كميا تحديات كمشكمت  تأسيس الدكلة العرا ية الحديثة
لعرا ي التي  بر  نيا جابة(. ك مى الرغـ مف الركح الكىاجة لممكاطف اإإلى 

ف النخبة أو إخرل كبفيـ كمك ؼ سياسي ناضا، أ حيانان أكبالقتاؿ  حيانان أبالمقاكمة 
ية فشمت في  يادة ىذه الركح لمالة سنة الماضالسياسية التي حكمت العراؽ خمؿ ا

 فاؽ اوستقرار كالبناء كالتقدـ.آنحك 
كافة الباحثيف كالمؤرخيف بالشركع بتقديـ  إلىكجو الد كة لممؤرخيف أني ملذلؾ ف

سممية كتجارب المؤرخيف ية لممدارس الفكرية التاريخية ا  راءات كخمصات فمسف
طاريج أاءة كتحميؿ ما  دمناه مف رسالؿ ك  ادة  ر اا ك  لركاد في مجاؿ الفكر التاريخي،ا
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كضاع السياسية في العراؽ خمؿ المالة سنة الماضية، كاوتحاد تتعمؽ بدراسة اد
ك أث في المك   اولكتركني لمتحاد بحاممؤرخيف مستعد لنشر المقاوت كادالدكلي ل

  ف اوتحاد.في المجمة الدكلية لمدراسات التاريخية كاوجتما ية الصادرة 
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