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 قواعد النشر والتوثيق
 .التعريف: مجلة "التاريخية الفلسطينية"

 .الفلسطيني بمختلف مراحله وأبعاده والتاريخ يخالتخصص: التار 
 .الجهة/ المصدر: مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني

 .الدولة والمدينة: فلسطين، غزة
 الدورية: نصف سنوية. 

 التعريف بالمجلة:
مة نصططططططططف سططططططططنوية،   صططططططططدر ا مركز  "التاريخية الفلسطططططططططينية": مجلة عاريخية كلمية مف س

المرخص في وزارة اإلكالم في مدينة غزة بفلسططططططططططططين  ر   لسططططططططططططيني التأريخ والتوثيق الف
اإلسالمي  –، مختصة بالتاريخ العام، والتاريخ الفلسطيني خصوصًا )القد   /م.أ(4/10)
المعاصططططر(، عتناوب ادبعاد: ايثارية، والسططططياسططططية، وال تصططططاد ة، وال قا ية،  -الفديث  –

ين باللغتين العربية والنجليزية من نتاج باح والجتماعية، والعسططططط رية. وعنبطططططر ادبفا  
في فلسطططين ومختلف دوب العال ، والتي ل   سططشق نبططر ا من  شب. وععشمور المواد المنبططورة 
في المجلة كن آراء مؤلفيها فقط، ول عنبططططططر المجلة ما يتعارح عصططططططريفًا أو علميفًا م  

للنسخة المطشوكة  ISSNالدولي  قي  البعب الفلسطيني الدينية والوطنية. الر   المعياري 
 DOI(. وعطططرقطططيططط  )2706-5502اإللطططوطططتطططرونطططيطططططططة )(، ولطططلطططنسطططططططططططططططططخطططططططة 5499-2706)

 كددين فيم، و ي عصططططططدر 2010. صططططططدر العدد ادوب للمجلة في مار  1036981)
 كب كام.

 أهداف المجلة:
 .المسا مة في كتابة التاريخ الفلسطيني بمختلف مراحله 
  أصيلة حوب عاريخ فلسطين.التبجي  كلى كتابة أبفا  كلمية 
  حفظ التاريخ الفلسطيني من الضياع، ومفاولت التبويه والتزوير، التي  قوم  ها

 أكداء ادمة.
  عوفير منشر كلمي للمؤرخين والباح ين الفلسطينيين لوتابة عاريخ فلسطين؛ إذ ل

 يوجد في فلسطين مجلة عاريخية كلمية مف مة مختصة بالتاريخ الفلسطيني.



 ISSN (2706-(5499 2022 سبتمبر -التاسعالعدد  مجلة التاريخية الفلسطينية

 ج
 

 المجاب أمام الباح ين في الدراسات التاريخية الراغشين في النبر في مجالت  إعاحة
 .والبأن الفلسطيني فلسطينية كلى النبر في مجالت التاريخ المختلفة

 قواعد النشر:
أن عتسطططط  البفو  بالجد ة وادصططططالة والتوثيق وفق معايير البفث العلمي، وبسططططالمة  .1

 قي .اللغة ود متها، ومراكاة كالمات التر 
 مأل الباحث السططططططططططططططتمارات اإللوترونية المتعلقة ببجراءات عف ي  بف ه والمتوفرة في  .2

 نموذج طلب عف ي  بفث. –مو   المجلة اإللوتروني، و ي: استمارة التعهمد 
أو ما   wordيرفوق الباحث م  "نموذج طلب عف ي  بفث"، ملف بف ه بصططططططططططططططيغة  .3

وعتضططططططمن صططططططففة الغال  اسطططططط  البفث  بططططططا هها من صططططططير الوتابة الر مية البططططططا عة. 
باللغتين العربية واإلنجليزية فقط. وأما اس  الباحث وبياناعه فتت  من خالب ععشئة نموذج 

 طلب عف ي  بفث.
وبما ل  14 نط  A4صطططففة مقا   30أل عتجاوز ادبفا  الم توبة باللغة العربية  .4

لمراج . وأل عتجاوز كلمة، شططططططططططاملة الهوام  والجداوب وادشطططططططططط اب وا 7500يزيد كلى 
 صففة بما ل يتجاوز ستة آل  كلمة. 25ادبفا  الم توبة باللغة اإلنجليزية 

ل عنبطططططر المجلة مرفقات البفث؛ سطططططواء وثا ق أو صطططططور أو اسطططططتبانات، لونها عقشلها  .5
مين، وعفتفظ  ها لالستخدام كند الطلب.  دغراح كرضها كلى المف م

سطططططططططططططط  من جهات  2.5بية والنجليزية  ي  وام  صططططططططططططططففات البفث باللغتين العر  .6
 الصففة ادرب .

للنص،  14 نط  Simplified Arabicالخط المقشوب للبفطططث بطططاللغطططة العربيطططة  و  .7
 10غططامق للعنططاوين الر يسططططططططططططططططة، وبنط  16غططامق للعنططاوين الجططانشيططة، وبنط  14وبنط 

 للجداوب وادش اب. 12للهوام ، وبنط 
 14 نط  Times New Romanزيططططة  و الخط المقشوب للبفططططث بططططاللغططططة اإلنجلي .8

غامق للعناوين الر يسططططططططططططططة، وبنط  16غامق للعناوين الجانشية، وبنط  14للنص، وبنط 
 للجداوب وادش اب. 12للهوام ، وبنط  10
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عوتططب  10إلى  1. وفي حططاب ادر ططام من (1.2.3العربيططة )ععتمططد المجلططة ادر ططام  .9
ما ما فوق ذلك  ي تب بالر  ، كبططططططططططرة أشططططططططططخا  ... أ -بالفرو ، م ب: ثالثة رجاب 

جند ا. وإذا كان الر   كشيرا وينتهي بأصططططططططططططططفار ك يرة   تب الجزء ادوب منه  25م ب: 
مليون جنيه. وعوتب النسطططططططبة  500و -ألف جنيه  100بالر   وال اني بالفرو ، م ب: 

في المئة أو الما ة سطططططططططططططواء في الجداوب أو ادشططططططططططططط اب أو  79ول عوتب  %79المئوية 
 ن.المت
أل   ون البفطث  طد نبططططططططططططططر في مجالت أخرث. ويو مو  البطاحطث ععهطدًا إلوترونيًا  .10

  ذلك.
كلمة لوٍب منهما،  200يتضططططمن البفث ملخصططططًا بالعربية واإلنجليزية ل يتجاوز  .11

 وينتهي الملخص ب لمات مفتاحية ل عتجاوز خمس كلمات.
لمنبورة فيها، ها اعفتفظ مجلة التاريخية الفلسطينية بفقوق النبر لألبفا  جميع .12

و ي المالك الوحيد للبفث، ويجب كلى الباحث الفصوب كلى موافقة خطية من ر يس 
التفرير كند اسطططططططتخدامه البفث دمور أخرث. ولهيئة التفرير الفق في إدخاب عغييرات 
كلى أسطططططططططلو  الوتابة أو القواكد بما ل  مس جو ر البفث ول نتا جه. كما عمتلك  يئة 

لنبططططططططططر أو التففظ أو اإلرجاء د ة أبفا  مقدمة إليها، وفق أولوياعها م  التفرير حق ا
 إشعار الباحث.

م إليها للتف ي   شب أن عفيله  .13 ر  يئة عفرير المجلة مدث مالءمة البفث المقدس عقرمو
ر البططاحططث  ططذلططك في كلتططا  للتف ي ، أو عطلططب من البططاحططث ععططديالت مواءمططة، وع بططططططططططططططعو

 النفقات المالية المترعموبة كلى التقوي  والنبطططططططططر  شب إرسطططططططططابالفالتين. وكلى الباحث دف  
 بف ه للتف ي .

مي ن اثنين  .14 عخضطططططططططططططط  ادكماب المقدمة للتف ي  السططططططططططططططري بعرضططططططططططططططها كلى مف م
متخصططططططططصططططططططي ن، وكند رفُ أحد ما للبفث   عرح كلى ثالث، ول   جاز بفث  بمف موٍ  

و بالفاجة إلى المراجعة، واحد. وي خَطر صططططاحب العمب بقشوله أو بمالحاات التف ي  أ
 ع َردم ادكماب غير المقشولة للنبر إلى أصفا ها. ول
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 خضطط  عرعيب المواد كند النبططر لكتبارات فنية ل كال ة لها بم انة الباحث أو  .15
 قيمة العمب.

عرسططططططططب  يئة المجلة للباحث نسططططططططخة من المجلة المنبططططططططور بف ه فيها، ونسططططططططخة  .16
 ى الشريد اإللوتروني للباحث. إل pdfإلوترونية من المجلة بصيغة 

ب أن   ون أحد مراج  البفث بف ًا منبورًا في مجلة التاريخية الفلسطينية.  .17   فضس
ب للباحث في التاريخ الفلسططططيني المعاصطططر أن  سطططتفيد من ادرشطططيف البطططفوي  كما   فضطططس

 والوثا قي الوشير المتوافر في مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني.
 مية:المقاالت العل

 عقشب المجلة للنبر المقالت العلمية في مجاب التاريخ وفق الضوابط التالية:
 أن عوون عاريخية. .1
 كلمة. 1500أل عزيد كلماعها كن  .2
 أل ينبر في العدد الواحد أك ر من مقاب واحد. .3
 فضطططططب أن عوون المقالت موثقة، ويسطططططمج لفملة درجة ادسطططططتاذ ة بالنبطططططر غير  .4

 الموثق.
 ق والمنهجية:قواعد التوثي

عططدون اإلحططالت المرجعيططة في نهططا ططة البفططث وفق النمط التططالي: إذا كططان المرج  أو  .1
المصططططططططططدر كتابًا في شل اسطططططططططط  المؤلف، كنوان الوتا  أو البفث، اسطططططططططط  المترجو  أو 
المفقموق )م ان النبر: الناشر، الطبعة، سنة النبر( الجزء أو المجلد، ر   الصففة. 

جلة في شل المؤلف، كنوان البفث ) ين  وسطططططططططين"  " (، اسططططططططط  أما إذا كان المرج  م
المجلة )بخط غامق(، م ان نبطططططططططر ا، كدد المجلة وعاريخها، ور   الصطططططططططففة. وكند 
عورار السططططططططططططططتخطططدام   وتفى بعطططا لطططة المؤلف، وكنوان كتطططابطططه أو بف طططه، ور   الجزء 

 والصففة. راج  نموذج التوثيق والتزم به.
في نها ة البفث حسطططططب الفرو  الهجا ية لونية أو كا لة عرعسب المراج  والمصطططططادر  .2

المؤلف ث  يليها اسططططططط  المؤلف: كنوان الوتا  أو البفث، )م ان النبطططططططر: الناشطططططططر، 
 الطبعة، سنة النبر( الجزء أو المجلد. وادمر نفسه بالنسبة للمراج  ادجنشية.
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سطططططططود، اد يُ وادع دَرج الرسطططططططوم الشيانية وادشططططططط اب والجداوب في النص، وباللونين  .3
وع َر س  عرقيمًا متسططططططلسططططططاًل، وع وتب أسططططططمام ا أسططططططفلها مباشططططططرة م  عوثيقها في  وام  

 البفث.
 بار إلى المصادر أو المراج  في متن البفث بأر ام متسلسلة، وعوض   ين  وسين  .4

 .(2)، (1)إلى ادكلى   ذا: 
نجليزية، ث    اإليتضطططمن البفث ببططط ب إلزامي ومتسطططلسطططب: ملخص باللغتين العربية ث .5

مقدمة كلمية منهجية، ث  فصطططوب البفث، ث  خاعمة وعوصطططيات، ث   وام  البفث، 
ث   ططا مططة المصططططططططططططططططادر والمراج ، ث  المالحق إن عطلططسب ادمر. وي تَر  للبططاحططث أن 

  ضيف فهرسًا في  دا ة أو نها ة البفث، وش رًا وإ داًء.
 ة بموضطططططططططوع البفث، أ مية عبطططططططططتمب مقدمة البفث كلى: فقرة اسطططططططططتهاللية ذات كال .6

البفث، أ دا  البفث، منهجية البفث المسطططططططططتخَدمة، أ   المصطططططططططادر ادسطططططططططاسطططططططططية 
 وأ ميتها للبفث، خطة البفث.

م للتحكيم والنشر:  إجراءات التقدُّ
  قوم الباحث بالدخوب إلى مو   المجلة اإللوتروني ويطل  كلى  واكد النبر و واكد 

الستمارات الموجودة، ث  يرفق البفث بالمواصفات  التوثيق، ونماذج التوثيق، ويمأل
 المطلوبة، وذلك كلى الرابط التالي: 

https://journal.twtheq.ps/arbrequest 
  ستل  الباحث إشعارًا من  يئة عفرير المجلة بالقشوب المشد ي لتف ي  بف ه وأنه بصدد 

مين.اإلر   ساب إلى المف م
  بعد ذلك، يت  إشعار الباحث  نتيجة التف ي  وما  و المطلو  منه من مالحاات

َمي ن،  فصب الباحث كلى شهادة  أ ر ا المف مومون. وفي حاب ع   شوب البفث من المف م
 من  يئة عفرير المجلة بقشوب بف ه، وأنه سيت  نبره في العدد القادم.

 
 
 

https://journal.twtheq.ps/arbrequest
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Attitude of the Islamic Resistance Movement 
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 ملخص:
حركة المقاومة اإلسالمية "حما "  العال ة  ينناوب  ذه الدراسة موضوع تع

حركة المقاومة اإلسالمية  لى وجه التفديد مو فوك، منامة التفرير الفلسطينيةو 
- 1987)خالب الفترة ما  ين كامي  منامة التفرير الفلسطينيةمن "حما " 

بعب لل هاوعم يل تأسيس منامة التفريرءة لاسة ا تداًء  ر اقدم الدر ، وعم(2017
ءعها ام، و ر 1987حركة حما  كام نبأة  الضوء كلىالدراسة عسلط  ، كماالفلسطيني

دًا للبعب ًا ووحيشرعي باكتبار ا مم الً  التفرير ومو فها من منامة، للوا   السياسي
ن ممنامة، و الالفركة من النهج السياسي الذي  ادعه  ، وكذلك مو فالفلسطيني

أسيس كان من عبعاعه ع والذيالمنامة،  مبروع التسوية السياسية الذي انخرطل  يه
حركة  ي ض مساك، أ   العوا ق التي عواجه اسةكما عشرز  ذه الدر السلطة الفلسطينية، 

ة انتخابات الفرك فوزت التي حصلل كقب ابعد المتغير عفديداً  لمنامة التفرير حما 
، م2017كام  الوثيقة السياسية هاوكقب عقد م ،م2006ال اني كام  المجلس التبريعي

إليها  والنضمام ،التفرير منامة سس صيانةد عقدم الدراسة عفلياًل لرمية الفركةو 
 "."إطار كمب وطني للفلسطينيينباكتبار ا 

Abstract: 

This study deals with the issue of the relationship between 

the Islamic Resistance Movement “Hamas” and the Palestine 

Liberation Organization, and specifically the position of the 

Islamic Resistance Movement “Hamas” towards the Palestine 

Liberation Organization during the period between 1987-2017 

AD, and the study provides, in the beginning, a reading of the 

establishment of the Liberation Organization and its 

representation of the people The study also sheds light on the 

emergence of the Hamas movement in 1987 AD, its reading of 

the political reality, and its position on the PLO as the sole 

legitimate representative of the Palestinian people, as well as the 

movement’s position on the political approach led by the 
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organization, and on the project of political settlement in which 

the organization was involved, which was one of the 

Consequences of the establishment of the Palestinian Authority, 

as this study highlights, the most important obstacles facing the 

efforts to annex Hamas to the PLO, specifically after the changes 

that occurred after the movement’s victory in the second 

Legislative Council elections in 2006 AD, and after presenting 

the political document in 2017, The study provides an analysis 

of the movement’s vision for the foundations of maintaining an 

organization Liberation, and joining it as a "national framework 

for the Palestinians." 

 مقدمة:

م، عنامي 1987لع النتفاضة الفلسطينية كام شهدت الساحة الفلسطينية منذ اند
دور جماكة الخوان المسلمين في النضاب الوطني التفرري الذي  خوضه البعب 
الفلسطيني عفل قيادة منامة التفرير الفلسطينية ضد المبروع الصهيوني، وفي 

م، أكلنل جماكة الخوان كن عأسيس "حركة حما "، و د جاء 1987د سمشر 
يراً كن عنامي ذلك الدور النضالي، وعم نل حما  من لعب دور ا النضاب عأسيسها ععش

في  ، حيث انتهجل سياسة مفددةمنامة التفرير الفلسطينيةمنفردًا وبعيدًا كن اطار 
معالجة القضية الفلسطينية، وغير منسجمة م  عوجهات منامة التفرير الفلسطينية، 

ية أثارت جدًل واسعًا داخب الساحة وسأحاوب من خالب  ذه الدراسة التعر  كلى  ض
من منامة التفرير  "حما الفلسطينية و ي مو ف حركة المقاومة اإلسالمية "

الفلسطينية، حيث بقي مو ف حما  من المنامة خالب الفترة الممتدة ما  ين كامي 
دة  أش ابم(، يراوح  ين 2017و 1987) ي التباين فالتنافس و و  من التباكدمتعدم

، واإل رار بصعوبة التال ي والتقار ، وبعدم النخراط في المنامة الرمث الطروحات و 
  إل بعد عجاوز الصعوبات التي ععترح  ذا النخراط.
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 أهمية الدراسة:

عومن أ مية  ذه الدراسة،  تناولها موضوكًا حيويًا يتصب بمستقشب البعب 
مو ف حركة وضوع "الفلسطيني، وعهت  به ادحزا  والفصا ب الفلسطينية، أل و و م
، ويتم ب أ ضًا، في "المقاومة اإلسالمية "حما " من منامة التفرير الفلسطينية

التعر  كلى ادثر الذي أحدثه مو فها كلى مسيرة الفركة الوطنية الفلسطينية، 
وعداعياعه كلى الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونارًا د مية الموضوع،  ام الو ير من 

 ن والمهتمين  دراسته وعفليله، وكلى الرغ  من ك رعها، إل أنه عبقىالمؤرخين والباح ي
الفاجة إلى دراسة  ذا الموضوع، دراسة كلمية متخصصة، حاجة ماسة وضرورية، 
وأخيرًا أرجو من هللا أن عوون  ذه الدراسة مسا مة عصب في اعجاه عسليط الضوء 

د أن  ون فيها نف   لمن أراكلى جانب من عاريخ الفركة الوطنية الفلسطينية، وأن  
 يبفث في  ذا الميدان.

 

 منهج الدراسة:

استخدم الباحث منهج البفث الوصفي التفليلي الذي  عتمد كلى عجمي  
المعلومات الالزمة للدراسة من مصادر ا المختلفة، ويخضعها بعد ذلك للتمفيص 

ي في التوثيق، م الفرنسوالتفليب وصوًل إلى النتا ج، وأما التوثيق، فاعب  الباحث الناا
الذي   تفي  ذكر اس  المؤلف واس  الوتا ، ور   الصففة، وأما الشيانات التفصيلية 

 للوتا  فتوتب في  ا مة المصادر والمراج  في نها ة البفث.
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  سيت  عقسي  الدراسة إلى المفاور التالية:محاور الدراسة: 
 .البعب الفلسطيني منامة التفرير الفلسطينية، وعم يبالمحور األول: 
حركة المقاومة اإلسالمية "حما "، ومو فها من منامة التفرير  المحور الثاني:

 باكتبار ا مم اًل شرعيًا ووحيدًا للبعب الفلسطيني.
مو ف حركة المقاومة اإلسالمية "حما " من مساكي ضمها  المحو الثالث:

 لمنامة التفرير.
سالمية "حما " من أسس صيانة مو ف حركة المقاومة اإل المحور الرابع:

 منامة التفرير، والنضمام إليها.
 النتائج والتوصيات.
 المصادر والمراجع. 
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 المحور األول: منظمة التحرير الفلسطينية، وتمثيل الشعب الفلسطيني.

م، نقطة 1964أ ار )مايو(  28ش ب عأسيس منامة التفرير الفلسطينية في 
فلسطيني، إل أنها كانل كند عأسيسها من ضعف عفوب عاريخي في حياة البعب ال

عنايمي خطير، فهي ل  عستوكب المنامات الفلسطينية المسلفة، ول  عنجج في عوحيد 
القوث الفلسطينية العاملة في الساحة الفلسطينية، إن إ ماب البعد التعددي في عووين 

 يرأ يشتعد ك المنامة، عمخُ كنه نمط سلطوي في إدارعها وممارستها الداخلية، ل
، (1)كن التقليد العبا ري الذي هيمن كلى أداء القوث السياسية السابقة كلى النوبة

وبتلك الطريقة ل  عتم ن قيادة المنامة من اجتذا  القوث الفلسطينية، ادمر الذي أبقى 
ك يرين خارج إطار ا، عفمب  رامجها المستقلة، وعمار  نباطها المستقب،  ب وجدت 

رورة بالخروج كن خط م. ت.  ، حين أكلنل مباشرة الوفاح المسلج بعُ القوث ض
م، وكان ذلك  عني انقساماً حاداً في المو ف 1965في ادوب من كانون ال اني )يناير( 

الفلسطيني، وكانل علك القوث ععدم الخط السياسي والعس ري الذي عشنمته  و شرط 
 . (2)للبعب الفلسطينيالوحدة مما أثر كلى شرعية عم يب منامة التفرير 

ومنذ عأسيس منامة التفرير دخلل  ضية عم يب البعب الفلسطيني مرحلة نزاع 
جدي، كان  طبه الوب المنامة التي عؤكد انها المم ب الوحيد والبركي لبعب فلسطين 
والناطقة باسمه والمجسدة لويانه الوطني، و طبه ايخر أطرا  متعددة، مختلفة 

ُ دكوث المنامة، وعسعى الى انتزاع حق عم يب البعب الدواف ، متنا ضة ا حيانا، عرف
 .(3)الفلسطيني من يد ا

فقد استقشب البارع الفلسطيني آنذا  اإلكالن  تباين في وجهات النار، فالهيئة 
العربية العليا، الويان الفلسطيني القا   آنذا ،  اجمل مؤعمر القد  وما نتج كنه، 

من أن عفب المنامة الوليدة مفب الهيئة العربية العليا،  وربما  عود ذلك الى خبيتها
                                                           

 .27( ادزكر، مفمد خالد: التعدد ة السياسية الفلسطينية،  1)
 .98-97: م. ت.  . وعجربة الوحدة الوطنية،  ( شفيق، منير2)
 .23( سخنيني، كصام: عم يب البعب الفلسطيني،  3)
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سواء بقيادة البعب الفلسطيني أو في المفافب العربية والدولية،  ينما أيدعه التنايمات 
النقا ية الفلسطينية القا مة في ذلك الو ل كاعفاد الطلبة والعماب والمرأة والوتا  

لقوميين العر  مؤعمر القد ، ، ومن جهة أخرث  اجمل حركة ا(1)الفلسطينيين
واكتشرت أن المنامة غير  ادرة كلى عفقيق عنايمًا كس ريًا للفلسطينيين، وغير  ادرة 
كلى التمت  بالقيادة الجماعية، وبالقدرة ال ورية الجادة، وكلى القدرة كلى الوجود 

وب شالمستقب، وشددت الفركة كلى أن علك المنامة ل  عستط  عفقيق الفد اددنى المق
 .(2)من  شب الجما ير الفلسطينية

و د دكا حز  البعث العربي الشتراكي في  طاع غزة إلى عب يب الويان 
الفلسطيني كلى أسس ثورية، وعففاوا من نباطات أحمد البقيري، وحذروا من أن 
 صبج الويان الفلسطيني اصطالحًا ثوريًا ولفايًا، ومؤامرة إلجهاح الضغط ال وري، 

يتمت  الويان بالسيادة كلى ما ل عفتله إسرا يب من أرح فلسطين )الضفة  وطالشوا بأن
الغربية و طاع غزة(، وارعبط ذلك المو ف بالمو ف العام للناام السوري الذي ل    ن 

 . (3)راضيًا كن عفركات البقيري ونباطه من أجب انباء الويان الفلسطيني

ة التفرير الفلسطينية ونارت جماكة اإلخوان المسلمين إلى عأسيس منام
بب جا ية رغمًا من كدم وجود مو ف معلن للجماكة من )م. ت.  (، وععاملوا م  
قيادعها  وصفه  مم لين للبعب الفلسطيني، واكتشروا وجود ا خطوة في الطريق 

، واعس  مو ف حركة فتج من المنامة بالبك والتففظ في الشدا ة، وم  ذلك (4)الصفيج
لر يس المعين للمنامة أحمد البقيري  شب انعقاد المؤعمر حاولل التنسيق م  ا

التأسيسي، وم  ذلك شار  كدد من  ادة حركة فتج في ذلك المؤعمر، وكان منه  
 .(5)خليب الوزير

                                                           

 .16( الجندي، إ راهي : منامة التفرير: الهوية والويانية الفلسطينية،  1)
 .303( باروت، مفمد جماب: حركة القوميين العر ،  2)
 .124( عوما، اميب: منامة التفرير الفلسطينية،  3)
 .٢( الفرو ، خالد: حما  الفور والممارسة السياسية،  4)
 . 108،  1967-1948( أ و كمرو، زياد: أصوب الفركات السياسية في  طاع غزة 5)
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وبعد أشهر  ليلة من انعقاد المجلس الوطني في القد ، وعأسيس منامة 
عأييد    اع غزة كنالتفرير الفلسطينية، أكر  الفز  البيوكي الفلسطيني في  ط

ومساندعه  لبعث كيان البعب الفلسطيني، وإنباء منامة التفرير، وكان مو فه  مبتقًا 
من عوجهه  العام في علك الفترة لدك  السياسة التي كانل عنتهجها مصر  زكامة 

 .(1)الر يس كشد الناصر في مجاب إحياء الويان الفلسطيني

لفلسطيني  جب عوفر شرطان، ادوب: وإل رار شرعية عم يب المنامة للبعب ا
الرسمي  ها، وال اني: اكترا  البعب الفلسطيني بأنها مم لة وحيدة إلرادعه  الكترا 

وناطقة باسمه، اما الكترا  الرسمي  ها فقد جاء كربيًا بعد قيام المنامة مباشرة 
كندما عم لل م، ت،  ، في الجتماع الذي كقد في دمبق لبفث شؤون ا امة 

م، و د عور  17/6/1964لالجئين الفلسطينيين في إطار الجامعة العربية  تاريخ ا
 ذا الكترا   ترحيب مؤعمر القمة ال اني بقيام المنامة، ومنذ ذلك التاريخ،  دأت 
المنامة عبار  في اكماب الجامعة العربية كلى مختلف مستوياعها بما فيها مؤعمرات 

 .(2)ينيالقمة بصفتها مم لة للبعب الفلسط

م، منعطفًا عاريخيًا مهمًا 1974وععتشر القمة العربية التي كقدت في الرباط كام 
لمنامة التفرير وللقضية الفلسطينية كمومًا، فقد صدر  رار من القمة باكتبار "منامة 
التفرير الفلسطينية المم ب البركي الوحيد للبعب الفلسطيني"، وجاء اكترا  الجما ير 

يب المنامة لها من خالب اكترا   وث الجما ير المنامة الفاكلة  هذا الفلسطينية  تم 
التم يب، و وث البعب الفلسطيني المنامة م ب: العفادات البعشية التي عم ب 
القطاكات الفئوية والمهنية من البعب والتي  ي مراكز عجم  استقطا ي للعناصر 

المعلمين والوتا  والصففيين النبطة الفاكلة من  طاكات العماب والطال  والمرأة و 

                                                           

 . 62( البريف، ما ر: البيوكيون و ضا ا النضاب الوطني الرا ن،  1)
 .28( سخنيني، كصام: عم يب البعب الفلسطيني،  2)
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وذوي المهن الطشية والفقو يين والفنانين والرياضيين، ومنامات المقاومة التي عجسد 
 . (1)حركة البعب السياسية والقتالية

وشهدت الساحة الفلسطينية عطورات أثرت عأثيرًا مباشرًا وكشيرًا كلى وجود 
ا: عولي ب القضية الفلسطينية، منهالمنامة وفعالية عم يلها للبعب، وكلى دور ا من أج

م، التي أحدثل عغييرًا أساسيًا 1968فصا ب العمب المسلج قيادة منامة التفرير كام 
في  نيتها التنايمية، وبدأ دور الفصا ب المسلفة بقيادة حركة فتج لي ون الفاس  في 

 كسب، وا عقرير سياسات م. ت.   بما في ذلك أسس الوحدة الوطنية الفلسطينية
اشترا  فصا ب المقاومة في ادجهزة التبريعية والتنفيذ ة لط م. ت.  ، وموافقتها كلى 
مي ا ها الوطني،  وة عم يلية لجما ير البعب الفلسطيني عستمد ا من ا رار مشدا التم يب 

 . (2)وممارسته فعال من جانب القوث المنامة لهذه الجما ير

ب المقاومة في الردن بعد مجازر ايلو وكلى اثر التراج  العس ري الذي منيل به 
م، اصبفل مسألة عم يب الفلسطينية  ضية خال ية  ين المنامة 1970)سشتمشر( 

وادردن الذي و ف منذ الشدا ة مو فًا معارضًا إل راز الويان الفلسطيني واحياء 
م، وذلك كندما 1972البخصية الفلسطينية المستقلة، و د وصب الخال   مته كام 

لملك حسين كن مبروكه الرامي الى ما سماه المملوة العربية المتفدة بب ليميها اكلن ا
الردني والفلسطيني  هد  عوريس عم يب الناام الهاشمي للفلسطينيين وا جاد المفاوح 
الفلسطيني )من  ين الفلسطينيين المتعاونين م  الملك(  الذي   ون  ادرا بف   عم يله 

ت دخوب في ميدان المساومات الدولية ومن ث  عقد   التنازلالرسمي للفلسطينيين كلى ال
 المطلوبة كلى طريق عصفية القضية الفلسطينية. 

كذلك، أثرت ادزمة الفادة التي ععرضل لها منامة التفرير منذ خروجها من 
م، كلى شرعية عم يب م. ت.  . للبعب الفلسطيني، وكلى حقها 1982 يروت كام 

                                                           

 .32-31البعب الفلسطيني،   ( سخنيني، كصام: عم يب1)
 .98-97( شفيق، منير: مرج  سا ق،  2)
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شير كن طموحاعه الوطنية، فقد انبقل حركة فتج كلى نفسها، في النطق باسمه والتع
فقد أكلنل مجموكة من الضباط في حركة فتج رفضها نهج اللجنة المركزية للفركة، 

دا ة سياسية ومسلفة كن حركة فتج، وبليب ب البرارة ادولى لنطالق حركة انبقاقية 
ير طف سياسي وعنايمي خطأمام منع -ودوب مرة  -لفركة عمرد في البقاع، وضعتها 

ل عزاب آثاره عتفاكب كلى صعيد خياراعها السياسية وكلى صعيد  نيتها التنايمية 
وكال اعها بالمفيط الجما يري في مناطق الحتالب واللجوء،  ب إن  ذه ادثار عخطل 
الوض  الفلسطيني لتبمب الساحة العربية  رمتها، ولتفد  ارعباكا سياسيا ملفوظا في 

 .(1)الوطني العربي العريُالصف 

وأدت الارو  الناشئة كلى الساحة الفلسطينية إلى زيادة حدة النقسام، وزيادة 
الستقطا  داخلها، وأدث إلى نبوء ثال  عيارات متمايزة، و ي: ادوب ض  حركة فتج 

القيادة العامة، ومنامة الصاكقة، وجشهة النضاب،  -النتفاضة، والجشهة البعشية 
البيوكي ال وري، والتي انطويل عفل لواء "التفالف الوطني"، وانا  إليه والفز  

خالد الفا وم ر يس المجلس الوطني، وال اني ض  حركة "فتج" وجشهة التفرير العربية، 
وال الث ض : الجشهة البعشية، والجشهة الد مقراطية، والفز  البيوكي الفلسطيني، 

سمل في إطار التفالف الد مقراطي، و د انق وجشهة التفرير الفلسطينية، التي انضوت
جشهة التفرير كلى نفسها إلى مجموكتين، ادولى  ر اسة طلعل  عقو  وارعبطل 
بالتفالف الد مقراطي، وأما ال انية فتزكمها مفمد عبا  )أ و العبا ( وعفالفل م  

 .(2)حركة "فتج"

ني   ادردوعفا مل ادزمة السياسة في الساحة الفلسطينية في ظب التفر 
م(، وأخذت مؤسسات 1985شباط/فشراير  11الفلسطيني المبتر  )اعفاق كمان 

منامة التفرير التي ش لل المم ب البركي الوحيد للبعب الفلسطيني في التالشي 
والغيا ، وأ فرغل من وظيفتها التم يلية والسياسية، و د انومبل المنامة بفيث ل  

                                                           

 . 10(  لقزيز، كشد اإلله: أزمة منامة التفرير الفلسطينية،  1)
 .325( البريف، ما ر: البفث كن كيان،  2)
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كمان معارضة شديدة من الفصا ب والقوث   عد لها دور بارز، و د ل ى اعفاق
والبخصيات الوطنية الفلسطينية، التي رأت  يه خسارة فلسطينية، وأن ادردن  و 
الرابج الوحيد كلى حسا  مصالج البعب الفلسطيني، وبالتالي فان العفاق  عد انفرافًا 

ة التفرير مسياسيًا، ورسخ النقسام في الساحة الفلسطينية، وأصبفل  ضية عم يب منا
 .(1)للبعب الفلسطيني غير فاكلة مؤثرة ول  عؤخذ كلى مفمب الجد

م، حدثًا من أضخ  1994-1987وعم ب النتفاضة الفلسطينية ادولى 
م، 1967"اإلسرا يلي" منذ حر  حزيران )يونيو(  –ادحدا  التي كرفها الصراع العربي 
ثر الوشير في مسألة عم يب م، وكان لها اد1948وادضخ  فلسطينيًا منذ حر  كام 

البعب الفلسطيني، فالنتفاضة الفلسطينية أكادت عسليط ادضواء كلى منامة 
التفرير، وعفعيب دور ا السياسي، الذي كان  د عجمد كمليًا إثر فبب فورة إجراء حوار 

، (2) فلسطيني مبتر  كلى  اكدة "اعفاق كمان" - ين اإلدارة ادمري ية ووفد أردني
النتفاضة انتقاب مركز ال قب في النضاب الوطني الفلسطيني نها ياً من الخارج وكرسل 

إلى الداخب، فاعفة أمام منامة التفرير، موضوعيًا، أفق التفرر من ضغط المفاور 
العربية المختلفة من جهة، والستنوا  كن التدخب في البؤون الداخلية لألنامة 

 .(3)ر العربية من جهة ثانيةالعربية والنخراط كطر  في أحد المفاو 

و د خلق عخلي ادردن رسميًا كن المسؤولية كن أرح الضفة الغربية وكن 
الرغبة في عم يب، أو المباركة في عم يب، س انها الفلسطينيين عفد ًا سياسيًا كشيرًا أمام 
قيادة منامة التفرير، التي ساركل فور صدور  رار فك الرعباط ادردني، إلى إكالن 

ة إزاء الفلسطينية وعوفلها بالمترعبات المالية واإلداري -ؤوليتها كن الضفة الغربيةمس
الموظفين الفلسطينيين المرعبطين باإلدارات ادردنية، وأشارت "القيادة الوطنية الموحدة" 

م، إلى أن اإلجراءات ادردنية بفك 1988آ   5( الصادر في 23في ندا ها ر   )
داري م  الضفة الغربية "جاءت كأحد أ   انجازات النتفاضة الرعباط القانوني واإل

                                                           

 .4( الويالني،  ي  : النتفاضة في إطار ا الستراعيجي،  1)
 .359ا ق،  ( البريف، ما ر: البفث كن كيان، مرج  س2)
 .357( المرج  نفسه،  3)
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البعشية الوشرث وكخطوة كملية باعجاه عنفيذ مقررات  مة الجزا ر ]العربية[ لتعزيز م انة 
منامة التفرير الفلسطينية ووحدانية عم يلها لبعشنا، باكتبار ا الجهة الوحيدة المخولة 

 .(1)الوطن والبتات" تفمب كافة المسؤوليات عجاه شعشنا في 

وموقفها من منظمة التحرير  ،المحور الثاني: حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"
 باعتبارها ممثال  شرعيا  ووحيدا  للشعب الفلسطيني.

سا مل النتفاضة الفلسطينية في ادراضي المفتلة في إكادة رس  الخريطة 
التيار  لسطينية نمو لقوث السياسية والفزبية الفلسطينية: حيل شهدت الساحة الف

كانون أوب )د سمشر(  8اإلسالمي،  بعد أ ام من انطالق النتفاضة ادولى في 
م، نبأت حركة المقاومة اإلسالمية حما  امتدادًا لفركة اإلخوان المسلمين 1987

وجناح من أجنفته  الممتدة في المنطقة العربية واإلسالمية لدك  ساحة المقاومة 
ج فصياًل فعاًل في المقاومة الفلسطينية، كما شهدت  شب ذلك انطالق والجهاد، ولتصب

م، إضافة إلى ذلك، شهدت الساحة الفلسطينية 1982حركة الجهاد اإلسالمي كام 
انفسار لبعُ القوث الفلسطينية، وانقسام بعُ الفصا ب ادخرث، م ب الجشهة 

لنضاب ذلك جشهة االد مو راطية لتفرير فلسطين، حيث انقسمل إلى فصيلين، وك
 . (2)البعشي، وجشهة التفرير العربية

وحركة "حما " حركة فلسطينية وطنية إسالمية، أكلن كن عأسيسها في 
و امل حما   دور أساسي ر يس في النتفاضة  م،1987كانون ادوب )د سمشر(  14

 ةالفلسطينية، وكانل حما  حركة دينية واجتماعية  دون أي  رنامج سياسي  شب  دا 
النتفاضة، و د سعل حما ، م ب منامة التفرير الفلسطينية، دن عصبج القوة 

، (3)الدافعة لالنتفاضة، وبقيل حركة حما  ععمب خارج إطار القيادة الوطنية الموحدة

                                                           

(: نداء المبعدين"؛ نداءات النتفاضة. الملفمة النضالية الفلسطينية من خالب نداءات القيادة 23( نداء ر   )1)
 م.1988آ   5اإلكالم الموحد،  -الوطنية الموحدة لالنتفاضة، عونس، منامة التفرير الفلسطينية

 .325،  ( البريف، ما ر: البفث كن كيان2)
 .7( غان ، أسعد: السياسة الفلسطينية بعد كرفات: مأزق حركة وطنية فاشلة،  3)
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ولون بمرور الو ل  رز نزاع عدريجي  ين القيادة الموحدة وحركة حما  ببأن عأثير 
عهما المتنافسة المسؤولية كن الم اسب التي كب منهما كلى النتفاضة، وادكاءا

عفققل، وكان التمايز يزداد  ين م  عقدم مراحب النتفاضة، و د عفا   التمايز والتباين 
 . (1)في المراحب ادخيرة من النتفاضة

وبهد  ععزيز شركيتها، كلى المستوي الوفاحي، ربطل الفركة الماضي 
  " حلقة من حلقات الجهاد في مواجهة بالفاضر مؤكدة في "مي ا ها"، كون حما

الغزوة الصهيونية، عتصب وعرعبط بانطال ة البهيد كز الدين القسام وإخوانه المجا دين 
م، وعمضي لتتصب وعرعبط بفلقة أخرث عض  جهاد 1936من اإلخوان المسلمين كام

والعمليات الجهاد ة لإلخوان  1948الفلسطينيين وجهود وجهاد اإلخوان في حر 
 . (2)وما بعده" 1968مسلمين كامال

ومنذ عأسيسها نارت حركة حما  إلى القضية الفلسطينية باكتبار ا " ضيتها 
المركزية" وببكطا ها ادولوية للنضاب ضد الحتالب "اإلسرا يلي" سعل الفركة إلى 
المزج  ين الدين والوطنية، وآمنل بالوفاح المسلج كاستراعيجية لنباطها الهاد  إلى 

بة الصهيونية وإبادة "إسرا يب"، و د كان عب يب حركة حما ، وانخراط أكضا ها مفار 
في فعاليات النتفاضة الميدانية، أ   خطوة اعخذعها جماكة اإلخوان المسلمين كلى 

 .(3)طريق اكتسا  البرعية السياسية

م، وزكل حركة حما  "مي ا ها"، الذي 1988من شهر آ  )أغسطس(  18وفي 
الفركة الفورية وأ دافها ومو فها من القوث ادخرث الفاكلة كلى الساحة حدد منطلقات 

الفلسطينية، فعلي صعيد المنطلقات الفورية، أكد "مي اق" حركة حما  أنها "جناح من 
أجنفة اإلخوان المسلمين بفلسطين وحركة اإلخوان المسلمين عناي  كالمي و ي كشرث 

ا أنها "حركة فلسطينية متميزة ععطي ول هالفركات اإلسالمية في العصر الفديث"، و 
                                                           

 .25-24( ادشهب، نعي : بعُ أوجه التبابه والتمايز في النتفاضتين،  1)
 .375( البريف، ما ر: البفث كن كيان، مرج  سا ق،  2)
 .     84-70ة السياسية،  ( الجرباوي، كلي: حما . مدخب اإلخوان المسلمين إلى البرعي3)
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هلل، وعتخذ من اإلسالم منهج حياة، وععمب كلي رف  را ة هللا كلي كب ششر من 
فلسطين"، معتشرًا أنه "في ظب اإلسالم  م ن أن يتعا   إعباع الد انات جميعًا في أمن 

تبري سوأمان كلي أنفسه  وأمواله  وحقو ه ؛ وفي غيا  اإلسالم ينبأ الصراع وي
 .(1)الال  وينتبر الفساد وعقوم المنازكات والفرو "

أما كلي صعيد اد دا ، فقد حدد ا " مي اق " حركة حما  " منازلة الباطب 
و هره ودحره، ليسود الفق وععود ادوطان وينطلق من فوق مساجد ا ايذان معلنًا 

كلى أجياب قيام دولة اإلسالم "، معتشرًا أن أرح فلسطين "أرح و ف إسالمي 
المسلمين إلي يوم القيامة، ل  صج التفريط  ها أو بجزء منها أو التنازب كنها أو كن 
جزء منها "، وأن ل حب للقضية الفلسطينية " إل بالجهاد"، وأن عفرير فلسطين "فرح 
كين كلي كب مسل  حي ما كان"، وأن  ذا التفرير يتعلق " دوا ر ثال : الدا رة 

 رة العربية والدا رة اإلسالمية، وكب دا رة من  ذه الدوا ر لها دور ا في الفلسطينية والدا
 . (2)الصراع م  الصهيونية، وكليها واجبات"

وكن نارعها إلى الفركات اإلسالمية ادخرث، أشارت حركة حما ، في مي ا ها، 
إلى أنها عنار إلى  ذه الفركات "نارة احترام وعقدير"، و ي "إن اختلفل معها في 
جانب أو عصور اعفقل معها في جوانب وعصرفات "، ول  فوعها " أن عبقي رافعة لرا ة 

 .  (3)الوحدة وعسعى جا دة إلي عفقيقها كلى الوتا  والسنة"

وبعد عأسيس حما ، انبغلل الساحة الفلسطينية بموضوع العال ة  ين منامة 
سطيني، مب الوطني الفلالتفرير وحركة حما ،  بعد سنين طويلة من قيادة المنامة للع

وفصيلها القا د حركة التفرير الوطني الفلسطيني )فتج(، ظهرت حركة سياسية لديها 
د عفرمد المنامة  تم يب البعب  مبروكها، حيث اكتقد البعُ بأن مبروكها جاء ليهدم
العربي الفلسطيني في الداخب والبتات، و د أخذت العال ة  ين حركة حما  ومنامة 

                                                           

 .114-113( النباش، كشد الهادي: النتفاضة الفلسطينية الوشرث،  1)
 ( مي اق حركة حما .2)
 ( مي اق حركة حما .3)
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دة من التنافس وادطروحات والرمث والتباينات التفرير الف لسطينية أش اًل م تعدم
 .(1)واإلش اليات

و د اعسمل العال ة  ين حما  وفصا ب منامة التفرير بالتنافس وكدم ال قة 
وال تتاب أحيانًا، كلمًا أن كال ما كانا  عمالن في أجواء النتفاضة ومقاومة البعب 

 يلي"، و د أسه  وجود  رنامجين مختلفين لوال الطرفينالفلسطيني لالحتالب "اإلسرا 
في زيادة الخالفات  ينهما، فجو ر الخال   ين حما  ومنامة التفرير  ا   كلى 
أسا  وجود عنا ُ  ين مبروكين، وله كال ة بالمرجعية اديدلوجية لوال الفركتين، 

رجعية عنطلق من مواستناد كب منهما إلى منطلقات أيدلوجية وفورية مختلفة، ففما  
إسالمية، وبأن فلسطين من البفر إلى النهر  ي أرح و ف إسالمي،  ينما عشنل 
فتج حلوب التسوية الداعية إلى خيار الدولتين في فلسطين، والعي  جنبًا إلى جنب 
م  "إسرا يب" في سالم شامب، وحما  عصر كلى استمرار المقاومة والجهاد،  ينما 

 .(2)عنف والعمب المسلج ضد "إسرا يب"أكلنل قيادة فتج نشذ ال

ومما أثار المخاو  لدث قيادة المنامة من أن عب ب حركة حما  منافسًا 
حقيقيًا لها، أنها ل  عقر حما  في مي ا ها، بأن م. ت.  ،  ي المم ب البركي 
والوحيد للبعب الفلسطيني،  ب اشترطل حما  كلى المنامة التخلي كن 

ة" مقا ب النضمام إليها، و و مو ف ل    ن سوث مناورة  الغية "أيديولوجيتها العلماني
 .(3)ولفاية عوفب للفركة عجنب الكترا  بالصفة التم يلية لمنامة التفرير الفلسطينية

وفي مفاولة لطمأنة الفصا ب الوطنية الفلسطينية أكد المي اق أن حركة حما  
ها، امب المفيطة  ها والمؤثرة فيعبادب  ذه الفصا ب "الحترام، وعقدر ظروفها والعو 

وعبد كلى يد ا ما دامل ل ععطي ولء ا للبرق البيوكي أو الغر  الصليشي، ناظرًا 
إلى منامة التفرير الفلسطينية باكتبار ا "من أ ر  المقربين إلى حركة المقاومة 

                                                           

 م.2015أيلوب )سشتمشر(  2(  دوان، كلي: حما  ومنامة التفرير الفلسطينية، صفيفة الوطن الفطرية، ادربعاء 1)
 .4لج، مفسن مفمد: مو ف حما  من منامة التفرير الفلسطينية،  ( نوفب، أحمد سعيد ؛ صا2)
 ( مي اق حركة حما .3)
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خاه أ اإلسالمية؛ ففيها اد  أو ادخ أو القريب أو الصديق، و ب  جفو المسل  أباه أو
أو  ريبه أو صد قه، فوطننا واحد، ومصا نا واحد ومصيرنا واحد، وكدونا مبتر "، 
وفي نفس المادة عشين الفركة بأنها ل  م ن لها أن عستشدب إسالمية فلسطين الفالية 
والمستقشلية لتتشنى الفورة العلمانية، و ذا  عني بأن حما  ل  م ن أن عقشب بمنامة 

 . (1)ب الفلسطيني إل إذا أصبفل إسالميةالتفرير مم اًل للبع

غير أن " مي اق " حما  ما لشث أن رس  الفد الفاصب  ين حركة المقاومة 
اإلسالمية ومنامة التفرير الفلسطينية حين نص كلي: " وعأثراً بالارو  التي أحاطل 

لذي ا تووين المنامة، وما  سود العال  العربي من  لشلة فورية، نتيجة الغزو الفوري 
و   عفل عأثيره العال  العربي منذ اندحار الصليشين وكززه الستبراق والتببير 
والستعمار ول يزاب، عشنل المنامة فورة الدولة العلمانية...، والفورة العلمانية منا ضة 
للفورة الدينية منا ضة عامة، وكلى ادفوار عشنى الموا ف والتصرفات وعتخذ القرارات. 

وكدم -وما  م ن أن عتطور إليه-عقديرنا لمنامة التفرير الفلسطينية ومن  نا، وم 
ة "اإلسرا يلي"، ل  م ننا أن نستشدب إسالمي –التقليب من دور ا في الصراع العربي 

فلسطين الفالية والمستقشلية لنتشنى الفورة العلمانية، فبسالمية فلسطين جزء من ديننا، 
 .(2)ومن فرط في دينه فقد خسر

اداً إلى ادفوار التي طرحتها في مي ا ها وبياناعها الدورية، إلى الدور المتزايد واستن
اد مية التي صارت علعبه في إطار النتفاضة البعشية،  رزت حركة حما  باكتبار ا 
المعشر اد رز كن عيار "الرفُ" كلى الساحة الفلسطينية ومركزًا لستقطا  التعشيرات 

وسعل جا دة لزيادة  وعها السياسية من أجب الفصوب كلى ، (3)ادخرث لهذا التيار
أكشر  در من الفاكلية التأثيرية كلى القرار الفلسطيني، وبعد ان نجفل "حما " ميدانيًا 
في ع شيل نفسها أمام فلسطينيي ادرح المفتلة كقوة موازية، وإلى حد ما متوافئة، 

ب في النارة الجما يرية إليللقوث الوطنية، أرادت است مار نجاحها في إحدا  عف ها وُّ
                                                           

 ( مي اق حركة حما .1)
 ( مي اق حركة حما .2)
 .376( البريف، ما ر: البفث كن كيان، مرج  سا ق،  3)
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لوسب المزيد من المؤيدين، كي عتم ن من منافسة القوث الوطنية وإحدا  التغيير 
الالزم بفسب نار ا في الطشيعة العلمانية لمنامة التفرير، أي إن "حما " أرادت 

 .(1)لنفسها مو عًا متميزًا ومؤثرًا داخب خريطة القوث السياسية الفلسطينية

عشني "مبادرة السالم" الفلسطينية، بادرت حركة حما  إلي ا تراح  رنامج  وكبية 
م، نداء 1988عبرين ال اني )نوفمشر(  10 ديب لشرنامج منامة التفرير، فوجهل في 

إلى أكضاء الدورة التاسعة كبرة للمجلس الوطني الفلسطيني، أشارت  يه إلى أنها " د 
 ب حتى عفرير كب فلسطين، واعخذت  رارانطلقل واضعة نصب كينيها الجهاد البام

م، من أجب عفقيق  ذا الهد "، 1987د سمشر )كانون ادوب(  8عفجير النتفاضة في 
وذلك من منطلق اكتقاد ا "أن أرح فلسطين ملك دجياب المسلمين الي يوم القيامة، 

ء ال  صج التفريط  ها أو بجزء منها...، ول  ملك ذلك منامة أو كب المنامات سو 
كانل فلسطينية أو كربية "، وأن المعركة " م  الصهاينة ليسل معركة كلى ا تسام 
حدود ول خالفًا كلى  طعة أرح، ] ب  ي[ معركة وجود ومصير، مؤكدة أن مبروع 
ما سمي  ط " الف ومة المؤ تة " أو " وثيقة الستقالب " أو "ح ومة المنفي"، وما يتضمنه 

 .  (2)إل استدراجًا  دفه عوجيه طعنة إلنجازات النتفاضة ذلك من مبروع للتسوية، ليس

عبرين  12وفي نداء آخر، وجهته في يوم افتتاح دورة المجلس الوطني في 
م، خاطشل حركة حما  أكضاء المجلس الوطني بقولها: "ول 1988ال اني )نوفمشر( 

ه كلى بي وضغوطنذ   سرًا إذا أكلنا لو  أن انعقاد دورعو   ذه في ظب التراج  العر 
القيادة الفلسطينية يراد منه انتزاع شرعية الويان اليهودي باسم  ، و د عتم ب البرعية 

( أو 338( أو)242أو ) 1947( لعام 181بالكترا  بقرار ادم  المتفدة ر   )
غير ما من القرارات والمباري  التي عؤكد حق الويان اليهودي في العي  بسالم وأمان 

مقدسة"، وفي مقا ب المبادرة السياسية التي كانل ععد لها قيادة منامة فوق أرضنا ال
                                                           

 .     74( الجرباوي، كلي: مرج  سا ق،  1)
(؛ من وثا ق النتفاضة المباركة، 10/11/1988لتاس  كبر " )( انار:" نداء إلى المجلس الوطني الفلسطيني ا2)

وثا ق حركة المقاومة اإلسالمية، سلسلة  يانات الفركة، السنة ادولى لالنتفاضة، الم تب اإلكالمي، 
 179-183. 
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التفرير ا ترحل حركة حما ، في النداء نفسه، كلى أكضاء المجلس الوطني عشني 
  رنامج آخر  قوم كلى أسا :

ني حق للبعب الفلسطي-كاملة غير منقوصة-التأكيد كلى أن أرح فلسطين -1
الصهيوني كليها أو جزء منها، سواء ما  ولألمة العربية كلها، وأن الوجود

 ، ل يبطب  ذا الفق بأي حاب من ادحواب.1967أو  1948احتب في كام 
التخلي كن مسيرة الفلوب السلمية والمؤعمرات والقرارات الدولية، والو و  أمام  -2

عيار الوا عية السياسية وكب المنادين بالتفاوح م  العدو والكترا  به مهما 
 ثمن. كلف ذلك من

اكتماد الجهاد طريقًا وحيدًا للتفرير وإكادة الشندقية الفلسطينية المقاعلة  -3
لستئنا  العمب الفدا ي وإحياء العمليات الستبهاد ة المنتخبة داخب فلسطين 

 المفتلة.
ربط القضية الفلسطينية بعمقها اإلسالمي والعمب كلي حبد طا ات ادمة  -4

 عركة عفرير المسجد اد صى.اإلسالمية وإم انياعها الها لة لم
اللتفات الصادق إلي البعب الفلسطيني داخب فلسطين وخارجها وعشني آماله  -5

 .(1)وآلمه، والعمب كلى عخفيف معاناعه وع شيل وجوده كلى ادرح"

و د فرح الفضور المتنامي للتيار اإلسالمي، كلى صعيدي الفعب والفور، 
عفدد مو فها من  ذا التيار ومن كيفية كلى فصا ب منامة التفرير المختلفة أن 

التعامب معه، ول سيما بعد أن صار  ب ب عيارًا موازيًا ومنافسًا داخب المناطق 
الفلسطينية المفتلة، وفي  ذا السياق، كشرت الفصا ب المعارضة للنهج الذي انتهجته 

وز  ذا ر قيادة منامة التفرير، والتي بقيل متمس ة بموا ف "الرفُ"، كن عرحيشها  ش
التيار، وأشادت بالدور المتنامي الذي يلعبه في منا ضة الحتالب اإلسرا يلي؛ واكتشرت 

                                                           

 ( وثيقة للتاريخ من حركة المقاومة اإلسالمية )حما ( مقدمة إلى المجلس الوطني الفلسطيني التاس  كبر"1)
(؛ من وثا ق النتفاضة المباركة، وثا ق حركة المقاومة اإلسالمية، سلسلة  يانات الفركة، السنة 12/11/1988)

 .190-184ادولى لالنتفاضة، الم تب اإلكالمي،  
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أن "القوث الدينية الموجودة عفل الحتالب  ي  وث نامية وعلعب دورًا بطوليًا 
 . (1)ومبرفًا"

أما الفصا ب المنضوية في إطار "القيادة الوطنية الموحدة" لالنتفاضة، فقد سعل، 
شدء، إلى التقليب من أ مية دور التيار اإلسالمي في النتفاضة البعشية وعأثيره في ال

كلى س ان المناطق الفلسطينية المفتلة، ث  صارت عفذر، ول سيما حركة فتج، من 
مخاطر  روز  ذا التيار كمنافس لمنامة التفرير، م  عأكيد الفر  كلى نسج 

 . (2)عه إلى النخراط في صفو  المنامةكال ات التفالف الميداني معه ودكوة ععشيرا

وبعد كام عقريبًا كلى صدور مي اق حما ، وفي مقا لة صفا ية م  مجلة 
فلسطيني المسلمة، وردًا كلى سؤاب جوب اكترا  حما  بالمنامة كمم ب للبعب 
الفلسطيني، ميز البيخ أحمد  اسين، ما  ين المنامة كبطار وطني، والمنامة كتوجه 

 ا مة، فالمنامة كبطار وطني كما ورد في المي اق من حيث اد دا   سياسي وبنية
والتب ب مقشولة من "حما "، وأما المنامة كتوجه سياسي "حالي  عتر   ط "إسرا يب" 
وبقرارات البرعية الدولية فهي مرفوضة"، بمعنى أن الخال  ل    عد  ا مًا كلى أسا  

 ط "إسرا يب"، وبات الخال  أوس  من  أن المنامة كلمانية فقط،  ب بسشب اكترافها
 شب  ين مبروكين فلسطينيين مختلفين ومتنافسين، مبروع التسوية الذي عشنته منامة 

 .(3)التفرير، ومبروع حركة حما  القاضي  تفرير فلسطين من النهر إلى البفر

وكانل حركة "حما "  د أخذت عركز، بعد ععاظ  ثقلها السياسي وعزايد حدة 
ينها وبين قيادة منامة التفرير، كلى النتخابات باكتبار ا الوسيلة الوحيدة الخال   

لتم ين البعب الفلسطيني من اختيار قيادعه بفرية، وبعد أن أثشتل  وعها النتخا ية 
كلى  ذا الصعيد من النتخابات القطاعية، أصبفل "حما "  ناء كلى ذلك عطالب، 

                                                           

 .377-376( البريف، ما ر: البفث كن كيان مرج  سا ق،  1)
 .377( المرج  السا ق،  2)
 .6مفمد: مرج  سا ق،   ( نوفب، أحمد سعيد ؛ صالج، مفسن3)
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من مقاكد المجلس الوطني  % ٤٠كلى  كبرط لدخولها منامة التفرير، الفصوب
 . (1)الفلسطيني، إضافة إلى عغيير التوجهات والسياسات الفلسطينية

اد "اإلسرا يلية" التي انطلقل بعد انعق –وكلى خلفية المفاوضات الفلسطينية 
م، شهدت الساحة 1991مؤعمر مدريد للسالم في ال الثين من عبرين ادوب )أكتوبر( 

غيا  الوحدة الوطنية، وانقسامًا سياسيًا  ين فصا لها أثر كلى مسألة الفلسطينية حالة 
عم يب المنامة للبعب الفلسطيني، فقد  رز خال  كشير  ين الفصا ب الفلسطينية في 
عقوي  المباركة الفلسطينية في مؤعمر مدريد،  ين المؤيدين للمباركة في المؤعمر 

حادًا، اعجاه  عارح ادسس والقواكد  ومعارضيها، و د كان النقسام والخال  حولها
التي  امل كليها كملية التسوية، ويعارح المباركة الفلسطينية فيها، أما العجاه 
ادخر فهو م  المباركة في العملية وعقوده حركة "فتج" رغ  مالحااعه كلى ادسس 
 والقواكد التي انطلقل منها، فالجانب الفلسطيني المبار  في المؤعمر،  د قي 

ادوضاع، وأصبج أك ر حماسًا لمواصلة المفاوضات، ومواصلة العمب من داخلها 
لتفسين أسس وشروط مباركته فيها، خاصة لجهة انتزاع الفق في أن عوون م. ت. 
 . طرفًا مباشرًا في المفاوضات، وجاءت مهرجانات الستقباب ومسيرات أغصان 

يد لتزيد استقشلل الوفد العا د من مدر  الزيتون الجما يرية الفاشدة في غزة والضفة التي
 .(2)من اندفاع الوفد والقيادة كلى متابعة المفاوضات

وكانل الفصا ب والقوث الفلسطينية المعارضة لمشدأ المباركة الفلسطينية في 
مؤعمر مدريد، والتي صارت عتعاون في ما  ينها من خالب أش اب وأطر كديدة للتنسيق 

جها،  د أكدت،  شب أ ام من انعقاد المؤعمر المذكور، أن داخب ادرح المفتلة وخار 
 24نتا جه لن عوون ملزمة للبعب الفلسطيني، وفي  يان أصدرعه كبرة فضا ب، في 

عبرين ادوب، دكيل قيادة منامة التفرير الفلسطينية إلى التراج  كن  رار ا بالمباركة 

                                                           

 .     77( الجرباوي، كلي: مرج  سا ق،  1)
 . 106واشنطن،   –( ممدوح، نوفب: النقال  المفاوضات الفلسطينية اإلسرا يلية مدريد 2)
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صيات   " كما دكيل البخفي مؤعمر مدريد" الهاد  إلى عصفية  ضيتنا وبيل المقد
 . (1)الفلسطينية التي اختيرت لهذه المباركة إلى النسفا 

وعركزت جدلية المعارضة كلى أن المؤعمر يتجاوز ال وا ل الفلسطينية 
المنصو  كليها في المي اق الوطني الفلسطيني، دون أي مقا ب أو وكد حقيقي ل 

 "، وأن أمري ا و"إسرا يب" عجران العر من  شب الول ات المتفدة، ول من  شب "إسرا يب
نفو موا فهما، ولن  قرا بالفقوق ال ا تة للبعب الفلسطيني، ولن  قدما شيئا حقيقيا 
باعجاه إ امة دولة فلسطينية، وكذلك عجا ب مؤعمر مدريد بفث القضا ا الجو رية 

 .(2)والصعبة في الصراع، وركز كلى القضا ا الفرعية الناجمة كن ذلك الصراع

م، نقطة انعطا  نوعية في مسار 1993وم ب التوقي  كلى اعفاق أوسلو كام 
الفركة الوطنية الفلسطينية، وأدخلها في مرحلة جديدة أدت إلى انهيار الوحدة الوطنية 
الفلسطينية، فقد أدي اعفاق "إكالن المبادئ" الفلسطيني _ "اإلسرا يلي"، والعفا ات التي 

من عفر  اإلدارة ض لسالم  ين الفلسطينيين و"اإلسرا يليين"مفاوضات اعلته، واستمرار 
ادميركية، إلى عوليد استقطا  حاد في الساحة الفلسطينية  ين حركَتي ''فتج'' 
و''حما ''، وسا   في ععميق النقسام  ين مؤيد ومعارح، وعراشق التُّه  وو وع 

ر  ياسي مبتصراكات وا تتاب  ينها، وأصبج من الصعب العمب ضمن  رنامج س
ومتفق كليه، ادمر الذي أدث إلى غيا  اإلجماع الوطني، وبذلك ععرضل الوحدة 

 .(3)الوطنية للتصدع

وبعد اعفاق أوسلو، رفضل حما  حق المنامة في أن عوون مم لة للفلسطينيين، 
واشترطل حما  لالكترا  بالمنامة كمم ب للبعب الفلسطيني كدم الكترا   ط 

لتخلي كن الوفاح من أجب التفرير، ويتضج ذلك من عصريج البهيد "إسرا يب"، وكدم ا
م، "ادكل منامة التفرير 1993القا د كشد العزيز الرنتيسي في أيلوب )سشتمشر( كام 

                                                           

 .410( البريف، ما ر: البفث كن كيان، مرج  سا ق،  1)
 .79-78(  اس ، كشد الستار: الطريق إلى الهزيمة،  2)
 .79، كلي: مرج  سا ق،  ( الجرباوي 3)
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أنها عم ب البعب الفلسطيني كندما كانل عسعى لتفرير فلسطين،  بأي حق عدكي 
، ”لسطينا يب" وأكطتها كب فاين أنها عم ب البعب الفلسطيني بعد أن اكترفل  ط "إسر 

و د أكلن المتفدثون باس  حما  في أك ر من مناسبة كن الفاجة إلى قيادة جديدة 
 .(1)البعب الفلسطيني  د أصبج  ال قيادة"”دن 

ة" التي "اإلسرا يلي –من جانب آخر، هيأ اعفاق أوسلو والعفاقيات الفلسطينية 
منامة  فلسطيني، ولعب أ رز ا، انتهاء دورعلته، لتفولت واسعة في الناام السياسي ال

التفرير الفلسطينية، فقد كان لعودة قيادة م. ت.   للداخب، وإنباء السلطة 
الفلسطينية، وعركيز الجهود كلى  نا ها ووظا فها، والمرا نة غير المفسوبة كلى عفولها 

ة امإلى دولة سياد ة خالب أكوام معدودة، سا ما في عهمي  مقصود لمؤسسات من
التفرير، ولعملية الفط من م انتها باكتبار ا الوكاء الفاضن والموحد للبعب 
الفلسطيني في فلسطين والبتات، و د ولمد عهمي  دور مؤسسات المنامة، والنقسام 
العمودي الجاري في الفركة السياسية الفلسطينية، وشلب مؤسساعها التبريعية 

عربي كلى الرغ  من بقاء الكترا  الدولي والالمنتخبة، أزمة عم يب للبعب الفلسطيني 
بالمنامة كمم ب للبعب الفلسطيني، لون  ذا التم يب يتفوب م  بقا ها مغيمبة، إلى 

 .(2)عم يب ش لي عماماً 

ي علته، "اإلسرا يلية" الت –وكذلك، ش ب اعفاق أوسلو والعفاقيات الفلسطينية 
تزاله ني الفلسطيني كمبروع عفرري، واخعفد ًا خطيرًا وعهديدًا مباشرًا للمبروع الوط

يخض  و  في مبروع التسوية الهاد  إلى إ امة ح   ذاعي نا ص في الضفة والقطاع،
للهيمنة "اإلسرا يلية"، فالمبروع الوياني يتعارح بأسسه ومهماعه م  المبروع 

، يالتفرري،  ب إنه  قوم بالنتيجة كلى حسابه ل إلى جانبه، فالمبروع الوياني الفال
 ب ب عراجعًا كن المبروع التفرري، ويستمد  وعه وشركيته من صفقة با سة، لون 
ملزمة، عمل  ين طرفين غير متوافئين كلى اإلطالق، وإن الدكوة إلى التوامب  ين 

                                                           

( صالح، كقب: منامة التفرير وسيلة حما  لتفقيق أ دافها السياسية، مو   الوتروني: 1)
http://www.watan.ps/ar/?Action=Details&ID=25745 

 .33(  الب، جميب: إش اليات التغيير في الناام السياسي الفلسطيني،  2)
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المبروكين )الوياني والتفرري( عصبج ضربًا من ادو ام، ليس ذلك ففسب،  ب إن 
ن التوامب  ينهما، عشدو أبعد كن المنطق، مفاولة الجسر  ين المبروكين، فضاًل ك

وأ ر  إلى المستفيب، ادمر الذي أدث إلى حدو  عصدع في اإلجماع الوطني حوب 
 ذا المبروع، وأصبج التنا ُ  ين المبروكين كا قًا أمام عفقيق الوحدة الوطنية لدث 

 .(1)البعب الفلسطيني

"حما " والفصا ب  ورغمًا من ذلك، عطورت العال ات التنسيقية  ين حركة
المعارضة، وكانل حركة "حما " المبادرة إلى عطوير جشهة الفصا ب العبرة بعد عوقي  

م، إلى عفالف القوث  هد  إسقاط العفاق بالمواجهة 1993المنامة اعفاق أوسلو كام 
، وأمما صعوبة إسقاط (2)السياسية واإلكالمية، وكشر إطار القوث الوطنية واإلسالمية

وسلو" فبنها عومن في الخالفات العميقة القا مة  ين أطرا  المعارضة اعفاق "أ
الفلسطينية، من حيث التبخيص والفلوب، وكدم  درعها كلى  لورة  رنامج سياسي 
وعنايمي وكس ري للتصدي لالعفاق، وبروز عباينات  ين مختلف الطروحات الصادرة 

شهة أو عفالف وطني كن عجمعات علك الفصا ب، و د دكل "حما " إلى إنباء ج
إسالمي كريُ ذي  رنامج سياسي موحد،  ض  في كضويته فصا ب ومستقلين من 

 .(3)مختلف العجا ات، ويسعى إلسقاط العفاق بالمواجهة السياسية واإلكالمية

وفي إطار سعى الفركة لتطوير وعجديد فور ا السياسي، أصدرت "حما " في 
قة المبادئ والسياسات العامة"، بعد عوهنات م، ما أسمتها "وثي2017ادوب من أ ار 

استمرت سنوات، بأن الفركة عع ف إما كلى عغيير مي ا ها ادصلي الذي أصدرعه 
م، أو كلى صياغة وثيقة سياسية جديدة ععيد من خاللها الفركة عقد   1988كام 

ديدة جنفسها وفور ا في ضوء خشرعها المتراكمة ونضج عجربتها، وععشمر وثيقة "حما " ال
اجة "اإلسرا يلي" في ديب –كن موا ف الفركة من القضا ا الجو رية للصراع العربي 

واثنتين وأربعين فقرة مر مة ومصاغة بفذر وكنا ة ومن دون رطانة لغوية فا ضة. 
                                                           

 .141فون فلسطينيون في سورية،  ( مجلة الدراسات الفلسطينية: ندوة م ق1)
 .143( الفسيني، سنية: النقسام وحدود التباين الفوري  ين "فتج" و"حما "،. 2)
 .34( الفرو ، خالد: حما  واعفاق غزة أريفا أولً ،  3)



 ISSN (2706-(5499 2022 سبتمبر -التاسعالعدد  مجلة التاريخية الفلسطينية

31 
 

و يما عؤكد الوثيقة التزام الفركة بمباد ها ادساسية، فبنها عشدي  سطًا وافرًا من المرونة 
 .(1)رماد ة عم ن "حما " من المناورة السياسية في المستقشبكشر عر  مساحات 

وعناولل الوثيقة  ضية شا وة طالما واجهتها "حما " و ي المو ف من منامة 
التفرير الفلسطينية وصفتها التم يلية، "حما "  دسرت دا مًا أن أي اكترا  بمنامة 

ح نفسها ن فرصة طر التفرير كمم ب شركي ووحيد للبعب الفلسطيني  فرم الفركة م
كشديب، رغ  ذلك، عجنشل الفركة أي رفُ كلني وصريج لتلك الصفة التم يلية 
للمنامة دنها عدر  الولفة البا اة دي رفُ من  ذا النوع كلى شعشيتها وسط 
ادغلشية الفلسطينية التي ععتشر المنامة مالتها الوطنية السياسية، لون "حما " 

لما  ب السياسية الفلسطينية ادخرث عفل علك المالة، لطا رفضها النضمام إلى الفصا
 .(2)أثارت الب و  حوب م انة المنامة كط "مم ب شركي ووحيد للبعب الفلسطيني"

وعقر "حما " في الوثيقة الجديدة بأن منامة التفرير  ي "إطار كمب وطني" 
امعًا بفق ج للفلسطينيين وعدكو إلى إصالحه وإكادة هي لته لتصبج المنامة إطاراً 

وبما  مهد طريق انضمام "حما " إلى صفوفها، وحسب ععشيرات الوثيقة الجديدة، فبن 
"منامة التفرير الفلسطينية إطار وطني للبعب الفلسطيني في الداخب والخارج  جب 
المفافاة كليه، م  ضرورة العمب كلى عطوير ا وإكادة  نا ها كلى أسس د مقراطية، 

نات و وث البعب الفلسطيني، وبما  فافظ كلى الفقوق عضمن مباركة جمي  م و 
الفلسطينية"، كما يلمج  ذا الجزء من الوثيقة أ ضًا إلى ضرورة  ناء المؤسسات 
الد مقراطية لتوون أساسًا للبراكة الوطنية؛ ويبدد كلى أن دور السلطة الفلسطينية 

                                                           

(، جريدة اد ام 2من  1« )ادسلمة»كلى حسا  « الفلسطنة»الجديد: « حما »( الفرو ، خالد: مي اق 1)
 م.18/11/2017نية، رام هللا، الفلسطي

(، جريدة اد ام 2من  1« )ادسلمة»كلى حسا  « الفلسطنة»الجديد: « حما »( الفرو ، خالد: مي اق 2)
 م.18/11/2017الفلسطينية، رام هللا، 
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بروكه " جب أن   ون في خدمة البعب الفلسطيني وحما ة أمنه وحقو ه وم
 . (1)الوطني"

من مساعي ضمها  المحور الثالث: موقف حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"
 التحرير: لمنظمة

حدثل كدة مفاولت إلدخاب حركة حما  إلى المجلس الوطني الفلسطيني، 
وبعُ المؤسسات القا مة في منامة التفرير، لون الفركة كانل عخبى أن ل ع عطى 

 في البارع الفلسطيني، وعوون مجرمد )د  ور( لمزاك  التعدد ة داخبالنسبة التي عم ملها 
المنامة، فال عستطي  أن عغيمر في  رار واحد عتشناه القيادة أو الفصيب المهيمن داخب 
المنامة، ولما د كيل حما  إلى النضمام للمجلس الوطني الفلسطيني في كام 

د ت، وكدم اإل رار بالوجو م، علخمصل شروطها بضرورة و ف مسلسب التنازل1990
الصهيوني كلى أي جزء من فلسطين، وعفقيق صدقية التم يب لمختلف الفصا ب 
بفسب أحجامها الفقيقية، وممارسة الد مقراطية الفقيقية، سواء في إ داء الرأي أم في 
عسلم  المسؤوليات القياد ة. ورأت حما  في مناسبات كديدة أن عم يلها البعشي يتجاوز 

 .(2)ين بالمئة، من  نا وجب عم يلها بالنسبة نفسها في مؤسسات منامة التفريرادربع

وفي إطار السعي المتبادب لفب علك المب لة، حددت حما  شروطها معينة 
لنضمامها إلى منامة التفرير ومباركتها في كضوية المجلس الوطني الفلسطيني، 

اب اللجنة التفضيرية إلكادة فردًا كلى الدكوة التي وجهل إليها للمباركة في أكم
م، مذكرة 1990نيسان 6عب يب المجلس الوطني الفلسطيني، وجهل حركة حما  في 

إلي البيخ كشد الفميد السا ج ر يس المجلس، كرضل كليه فيها عصوراعها دسس 
عب يب المجلس الوطني وشروطها للمباركة في كضويته،  بخصو  ادسس، أكدت 

يس التعيين  و الوسيلة ادساسية المعتمدة لختيار أكضاء المذكرة أن "النتخا  ول

                                                           

 .2017أ ار/مايو 1، الشند التاس  والعبرين، ”المبادئ والسياسات العامة“( وثيقة حما  الجديدة وثيقة 1)
 .115حيدري، نشيب: منامة التفرير الفلسطينية وحركة "حما "،  ( 2)
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المجلس الوطني، وإذا ععذر إجراء النتخابات " يجب أن  ع س التب يب أوزان القوث 
السياسية الموجودة كلي الساحة بأكداد عتناسب وأحجامها"، كلي أن  جري "عخفيُ 

 طيني بما ينسج  م كدد أكضاء المجلس الوطني" و"ععديب المي اق الوطني الفلس
 . (1)كقيدة البعب الفلسطيني المسل  وعراثه ادصيب"

أما في ما يتعلق ببروط المباركة، فقد طرحل حما  شروط للمباركة في 
المجلس الوطني، و ي: اكتبار فلسطين من البفطر إلي النهطر وحدة ل عتجزأ، و ي 

ُ كب ين، ورفحق للبعب الفلسطيني، ورفُ التفريط بأي جزء من أرح فلسط
القرارات الدولية، والتأكيد كلى الخيار العس ري، واكتبار  ضية فلسطين  ضية ادمة 
العربية واإلسالمية جمعاء، والتأكيد كلى أ مية استمرار النتفاضة وعطوير ا، وعم يب 

-40حما  في المجلس بعدد  ساوي وي افئ ثقلها في الساحة، والذي يتراوح  ين 
اء المجلس، والتخلي كن كافة التراجعات والتنازلت من مجموع أكض 50%

والكترافات التي عتنا ُ م  حقو نا وم  عطلعات شعشنا وعضفياعه، التي كان آخر ا 
 .(2)م1988 رارات الدورة التاسعة كبرة في الجزا ر في عبرين ثاني 

و د جوبه كرح حما  بالرفُ من  شب قيادة المنامة وحركة فتج التي كانل 
ر كلى المنامة ومؤسساعها، والتي رأت في كرح حما  مبالغة كشيرة، و د عسيط

كان من المم ن أن عوافق حما  كلى عخفيُ نسبة التم يب التي كرضتها لو كانل 
حما  مطمئنة عماماً إلى المسار السياسي والنضالي للمنامة وقيادعها، إل أن المنامة 

ن خالب استيعا  حركة حما  ضمن كانل معنية  توسي  دا رة عم يلها البعشي م
 .(3)حج  ضئيب  سهب التف   به، ول يؤثر فعليًا كلى صناكة القرار الفلسطيني

 يد أن  ذه التففاات الرسمية ل  عمن  القيادة الفلسطينية، في علك الفترة، من 
البفث كن  واس  مبتركة م  حما ، لون الود المعلن عضاءب في ضوء اندلع أزمة 

                                                           

 .379( البريف، ما ر: البفث كن كيان، مرج  سا ق،  1)
 .319-318( الفرو ، خالد: مرج  سا ق،  2)
 .8( نوفب، أحمد سعيد ؛ صالج، مفسن مفمد: مرج  سا ق،  3)
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م، التي أضافل بعدًا جديدًا للنزاع  ين الطرفين، ١٩٩٠ي آ  )أغسطس( الخليج، ف
وحصلل حوارات ومفاوضات  ين فتج وحما ، كان أ رز ا اللقاء الذي ع  في الخرطوم 

م، وفي ذلك اللقاء طرحل كدة  ضا ا، منها دخوب 1991في شهر آ  )أغسطس( 
 .(1)يق أي اعفاقحركة حما  في منامة التفرير، و د انتهى اللقاء دون عفق

جاءت نتا ج اجتماكات الخرطوم مخيبة يماب الطرفين، و و ما دكا الطر  
الفلسطيني الرسمي إلى القوب إن مطالب حما  شروط "ععجيزية، بعيدة كن المنطق 

التي عطالب حما   ها من  % ٤٠وغير وا عية، وكلسب ذلك بالقوب إن نسبة اب 
"   الفج  الطشيعي لها، واعهمها بمفاولة "اشتقاقعب يلة المجلس الوطني ل عتوافق م

معايير خاصة، في عفديد نفوذ ا وحج  عم يلها عتعارح والقاكدة المعموب  ها  ين 
المنامات الفلسطينية القا مة كلى مشدأ "التوافق" في شأن الفجوم ونسبة التم يب في 

غير مجد ة، دن المجلس، كما لحظ أن المناداة بالنتخابات لختيار ادكضاء "
حما  ععر ، عمامًا، أنه ليس من المسموح إجراء انتخابات في أصغر مخي  فلسطيني 
في الدوب العربية، من جهتها، أ دت حما  مرونة حياب مطلب التم يب، وأكلنل 
الموافقة كلى "حب وسط"، لونها ربطل ذلك ببلغاء  رارات الدورة التاسعة كبرة للمجلس 

ي الاا ر، إش الية التم يب إلى إش الية الشرامج السياسية للمنامة، الوطني، متجاوزة، ف
 .(2)ادمر الذي وض  الطرفين، من جديد، إزاء طريق مسدود

م، سعل منامة التفرير، التي 1992وفي منتصف عبرين ادوب )أكتوبر( 
عخبى استمرار عصاكد نفوذ حما ، لترعيب لقاء مصالفة في الخرطوم، بعد وساطة 

العام ب"الجشهة اإلسالمية القومية" السوداني حسن الترا ي،  يد أن الجهود التي  ادمين
  ذلل في  ذا العجاه فبلل، بعد أن رفضل قيادة حما  حضور اجتماع م  كرفات 
 شب أن  قدم "اكتذارًا كلنيا "كلى ما اكتشرعه الفركة "عصريفات مهينة" ضد ا، و ذا 

الب اجتماكه إلى أكضاء المجلس الوطني علميج ضمني إلى ما  اله كرفات، خ
                                                           

 .9( المرج  السا ق،  1)
 .125-124لفلسطينية وحركة "حما "،  ( حيدري، نشيب: منامة التفرير ا2)
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الفلسطيني المقيمين في كمان، والتي وصف فيها أكضاء الفركة بأنه  "أفراد  شيلة 
الزولو". طبعًا، رفُ كرفات الكتذار، م  عأكيده التزام المنامة ضرورة ضمان 

 .(1)الوحدة الوطنية الفلسطينية

منامة التفرير كلى  ذب مزيد غير أن كنصرًا جديدًا طرأ كلى العال ة وشجم  
من الجهد للتفر  باعجاه حما  و د انش ق  ذا العنصر كن القرار "اإلسرا يلي" القاضي 

مواطنًا فلسطينيًا من ادرح المفتلة، ينتمي معامه  إلى الفركة، ولشمل  ٤١٥بببعاد 
حما  الدكوة، كلى كجب، وعوجه إلى عونس وفد منها ض ، باإلضافة إلى ر يس 

د الدكتور موسى أ و مرزوق، كاًل من إ راهي  غوشة ومفمد نزاب )مم لها في الوف
ادردن( وكماد العلمي، و دمل حما  إلى اجتماع القيادة الفلسطينية مذكرة من خمس 
نقاط كررت فيها مطالشها بالنسفا  الفوري من المفاوضات، واكتماد الوفاح المسلج 

ن ة إلى حوار وطني شامب للقوث الفلسطينية كافة مخيارًا استراعيجيًا للمواجهة، والدكو 
أجب إنهاء حالة النقسام كلى الساحة الفلسطينية، وأسفرت اجتماكات عونس كن 
"عفهم " لمو ف حما ، وإجماع كلى مو ف فلسطيني بالنسبة إلى المبعدين، وموافقة 

لبامب، اكلى عصعيد النتفاضة والوفاح المسلج. كما نو   موضوع الفوار الوطني 
 . (2)لون ل  يؤخذ أي  رار ملزم ببأنه

وفي و ل لحق، ع  في الخرطوم كقد اجتماع  ين مم لي فتج ومم لي حما  
م  دكوة من ر يس المؤعمر البعشي 1993كانون ال اني )يناير(  4و 3و 2أ ام 

 اإلسالمي الدكتور حسن الترا ي، ول  يؤد الجتماع إلى  لورة مو ف موحد، وبعد ثالثة
ا ام من الجتماكات  ين فتج، التي عرأ  وفد ا  اسر كرفات،، وحما ، التي عرأ  
وفد ا الدكتور موسى أ و مرزوق، صرح حسن الترا ي في مؤعمر صفافي أن الفركتين 
اعفقتا كلى رس  الطريق الذي سيؤدي، كاجالً أو آجاًل، إلى انضمام حما  إلى منامة 

                                                           

 .126( المرج  السا ق،  1)
 .9( نوفب، أحمد سعيد ؛ صالج، مفسن مفمد: مرج  سا ق،  2)
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خالفات كلى ا تسام المناصب داخب منامة التفرير التفرير الفلسطينية، وأكد "أن ال
 . (1)الفلسطينية أم ن عجاوز ا، و ي أصبفل مسألة إجرا ية اين"

وشهدت اجتماكات الخرطوم خالفات حادة  ين وفدي الفركتين، ول سيما في 
شأن منامة التفرير كمم ب للبعب الفلسطيني ففي الشيان الختامي أصرت فتج كلى 

ان التبديد كلى أن منامة التفرير الفلسطينية  ي المم ب البركي أن يتضمن الشي
الوحيد للبعب الفلسطيني،  ينما رأث وفد حما  أن الكترا  بمنامة التفرير 
الفلسطينية  عني، من وجهة ناره، أن حما  عوافق، من حيث المشدأ، كلى مفاوضات 

لفلسطينية منامة التفرير االسالم؛ لذا ا ترح صيغة عو يقية  ديلة، نصل كلى اكتبار 
إطارًا  جم  الفصا ب الفلسطينية المنضوية عفل رايتها، إل إن  ذا الطرح "التو يقي" 
ل   قشب وفد فتج به، فاب الخال   ا مًا، و و ما  فسر عضمين الشيان المبتر  مو ف 

 . (2)كب من الفركتين

دحزا  ب واوبعد سنوات من عهمي  وعغييب منامة التفرير، اعفقل الفصا 
الفلسطينية كلى فتج ملف منامة التفرير، والعمب كلى إكادة  نا ها، ففي مؤعمر 

في القا رة بمباركة  17/3/2005-15الفوار الفلسطيني المنعقد، خالب الفترة 
الر يس مفمود عبا ، وبفضور اثني كبر عنايمًا وفصياًل فلسطينيًا، نا بوا  يه 

موضوع التهد ة م  "إسرا يب"، كما بفث المؤعمر كقد ادوضاع الداخلية الفلسطينية و 
النتخابات المفلية والتبريعية، وأكد كلى الفوار كوسيلة وحيدة للتعامب، أما  يما 
 خص منامة التفرير فقد ذكرت الوثيقة بأنه "وافق المجتمعون كلى عفعيب وعطوير 

جمي  القوث  عض منامة التفرير الفلسطينية وفق أسس يت  التراضي كليها، بفيث 
والفصا ب الفلسطينية بصفة المنامة المم ب البركي الوحيد للبعب الفلسطيني، ومن 
أجب ذلك ع  التوافق كلى عب يب لجنة عتولى عفديد  ذه ادسس وعتب ب اللجنة من 
ر يس المجلس الوطني وأكضاء اللجنة التنفيذ ة للمنامة وادمناء العامين لجمي  

                                                           

 م.4/1/1993 – 2( مفار لقاء الخرطوم  ين مم لين كن حركتي "فتج"  و "حما " 1)
 م.4/1/1993(  يان صادر كن لقاء الخرطوم  ين مم لين كن حركتي "فتج"  و "حما " 2)
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ية مستقلة، ويدكو ر يس اللجنة التنفيذ ة لهذه الفصا ب وشخصيات وطن
 .(1)الجتماكات

لقد ش ب إكالن القا رة ودوب مرة صيغة أجمعل كليها كافة الفصا ب 
والتنايمات، عطالب  تفعيب وعطوير منامة التفرير الفلسطينية كمخرج لألزمة الباملة 

طينية، لفلسالتي ععصف بادوضاع الفلسطينية، وكانل عداعيات وض  السلطة ا
ومواجهاعها م  "إسرا يب" )السياسية والعس رية(، عستدكي حوارات داخلية لضبط 
المو ف السياسي، دار معامها في القا رة، وعوصلوا إلى عفا مات  دفها دخوب 
"حما " وحركة الجهاد اإلسالمي في إطار منامة التفرير الفلسطينية، واستدكى ذلك 

مة" أو إكادة  نا ها، وعجدد  ذا الفديث بقوة بعد الفديث كن ضرورة "عفعيب المنا
م، إذ "اكتبفل" حركة "فتج" أن 2006نجاح حركة "حما " في النتخابات كام 

التمسك ببعار المنامة  ب ب ور ة رابفة في صراكها م  حركة "حما "، فدكل 
حركة "حما " إلى الكترا  بالمنامة، وردمت "حما " كلى الدكوة بضرورة عنفيذ 

 . (2)رارات الفوار في القا رة، وبدء البفث في كيفية عفعيب منامة التفرير الفلسطينية 

م، 2006وأما الفوارات التي علل فوز حما  في النتخابات التبريعية كام 
فرغ  ععدد ا ونقاشاعها الطويلة المتسفيضة، ورغ  عوصلها إلى وثيقة الوفاق الوطني 

م، فبن نتا جها ما لش ل أن ذرعها 8/2/2007ي م، وإلى اعفاق م ة ف27/6/2006في 
رياح الممارسات كلى ادرح والنفالت ادمني والغتيالت، والراصد لمسيرة الفوار 
الوطني؛ يلفظ أن الساحة الفلسطينية شهدت كدة مفاولت للفوار الفلسطيني 

ب ك والمصالفة، فأمام كب انعطافة حادة كشر ا النضاب الوطني الفلسطيني، وأمام
أزمة كشيرة داخلية أو خارجية واجهتها الفركة الوطنية الفلسطينية، اكتادت القوث 

                                                           

(: "إكالن القا رة" الصادر كن الفصا ب 2005( الشيان الختامي الصادر كن مؤعمر الفوار الفلسطيني )القا رة 1)
 .17/3/2005الفلسطينية في 

 .38( الفسن،  الب: لماذا  فاصر العال  ح ومة "حما "؟،  2)
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والتنايمات والبخصيات الوطنية الفلسطينية أن علتقي، وعدخب في حوارات وطنية 
 .(1)شاملة أو مصغرة

حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" من أسس صيانة منظمة  موقف المحور الرابع:
 مام إليها:التحرير، واالنض

عم ب منامة التفرير الفلسطينية ناريًا المرجعية السياسية للسلطة الفلسطينية، 
أما كمليًا فقد أصبفل السلطة الفلسطينية  ي القاكدة المسيطرة، وعفولل منامة 
التفرير إلى مجرد غطاء يت  استذكاره، أو استعماله كند الفاجة إليه فقط. وكملل 

ات منامة التفرير في داخلها: ع  دمج جي  التفرير السلطة كلى استيعا  مؤسس
في ادجهزة ادمنية، وع  استيعا  الدا رة السياسية في وزارة الخارجية، وع  إلفاق 
الصندوق القومي  وزارة المالية، و  ذا ل  يشق من مؤسسات منامة التفرير إلم 

 . (2)المجلس الوطني الذي عفوب إلى مؤسسة  المية

اإلصالح السياسي أ مية خاصة  ين أوساط البعب  واكتسب موضوع
الفلسطيني، بمختلف فئاعه وفصا له وأطيافه السياسية، وأثير موضوع اإلصالح منذ 
سنوات طويلة من خالب دكوات فلسطينية طالشل بضرورة إصالح الناام السياسي 

صور قالفلسطيني الذي نبأ في مرحلة ما بعد أوسلو، واستدرا  ادخطاء، ومواطن ال
، و د ش لل إخفا ات الناام السياسي دافعًا إلى المطالبة فلسطينيًا ببصالح (3) يه

السلطة الوطنية، وإصالح منامة التفرير، وإكادة  ناء مؤسساعها، وفق رمث عباينل 
في الهد  من  ذا اإلصالح وآلياعه، وعزامنل م  الدكوات والضغوطات الخارجية 

ذه ين  ذا اإلصالح وعفريك مسار التسوية، وأصبج عنفيكلى السلطة الوطنية، والربط  
التزامًا فلسطينيًا عجاه ادسرة الدولية واللجنة الرباعية بموجب "خارطة الطريق"، التي 

                                                           

م، مو   17/05/1997في مدينة نا لس،  ”البامب“نوفب، ممدوح: آفاق الفوار الوطني الفلسطيني ط الفلسطيني  (1)
 ./http://www.mnofal.ps/arالوتروني:    

 .38( الفسن،  الب: لماذا  فاصر العال  ح ومة "حما "؟،  2)
 .113( يوسف، أ من طالب: اإلصالح السياسي،   3)
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جاءت لتعير كن رمية أمري ية ط إسرا يلية، استهدفل إحدا  التغيير في القيادة 
 . (1)الفلسطينية

 ن عفقيقه دون وجود  رنامج إصالحي واإلصالح حسب مشرراعه ودوافعه، ل  م
عتفق كليه كافة الفصا ب الفلسطينية، م  استعداد ا للمسا مة في عفقيقه، ولون 
بالنار إلى الوا   الفلسطيني الرا ن، نجد انه من الصعب التوصب إلى م ب  ذا 
الشرنامج في ظب عباين وجهات النار حوب إصالح منامة التفرير، حيث ل زالل 

الفلسطينية ومنها فتج عتمسك بالبرعية الدولية، وبالعفاقيات المو عة الفصا ب 
والتزامات منامة التفرير، وعطرح عفعيب مؤسسات المنامة كمراد  لمفهوم إكادة 
الشناء، وليس التفعيب كمعطى إلكادة الشناء، وبذلك   ون اإلصالح من خالب عطوير 

 .(2)طينيشركي ووحيد للبعب الفلس مؤسساعها، وعفعيب دور ا وعرسيخ م انتها كمم ب

في مقا ب ذلك، عرث حركة حما  أن إكادة  ناء مؤسسات المنامة  جب أن 
عستند إلى الوا   الجديد في  نية الناام السياسي الفلسطيني كلى ضوء عنامي دور 
حركات اإلسالم السياسي، وعراج  دور  وث وفصا ب منامة التفرير، كما ك سته 

م(، وبذلك عتم ب كملية اإلصالح في 2006ت التبريعية ال انية )نتا ج النتخابا
استيعا  القوث اإلسالمية في الناام السياسي، وفتج المجاب أمامه  للمباركة في 
كملية اعخاذ القرار الوطني، وإدارة العمب الوطني، وما  مليه ذلك من ضرورة إحدا  

 .(3)عغييرات كلى  رنامج المنامة

 و السعي لتصفيج  -ومازاب -لم ؤكد أمام حركة "حما " لقد كان الخيار ا
مسار منامة التفرير الفلسطينية، والسعي لدخولها بعد العفاق  ين فصا لها الر يسية 
كلى إكادة  نا ها وعفعيلها، و د َظَهَر  ذا العجاه م ب رًا في الشيانات والوثا ق الرسمية 

م، 1993صادرة كن الفركة في كام الصادرة كن حركة حما ، ففي مذكرة ععريفية 

                                                           

 .30( أ و مطر، مفمد كشد هللا: إصالح الناام السياسي الفلسطيني،  1)
 .113 أحمد مفمود: إصالح منامة التفرير الفلسطينية،  (  ر  ، كشد هللا2)
 .189( حمدان، أسامة: إكادة  ناء وعفعيب منامة التفرير الفلسطينية،  3)
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حركة حما  ليسل  ديالً دحد، وعرث أن منامة التفرير الفلسطينية إنجاز »جاء فيها 
وطني ينبغي الففاظ كليه، ول مان  لديها من الدخوب في إطار المنامة، كلى أسا  

 ه االتزام المنامة بالعمب كلى عفرير فلسطين، وكدم الكترا  بالعدو الصهيوني وإكط
 .(1)«شرعية الوجود كلى أي جزء من أرح فلسطين

وأما إذا كانل منامة التفرير وجهًا لتناي  آخر فبن الفديث كن إكادة الشناء 
ل مجاب له،  ب إن المنطقي كند ا أن يتفد   ذا التناي  كن حقه في صياغة 

  يوجهه ايخر أو أك ر من وجه له، ومن الطشيعي أن نسم  ونرث رفُ  ذا التنا
أي حق لآلخرين في انتزاع  ذا الوجه منه، وكليه  إن أرادوا ذلك أن يدخلوا في صراع 
معه و و سيداف  كن حقه  ذا باستماعة، وإذا كانل جشهة عفالفية، فبننا نعتقد أن من 
حق أي مجموع من الفصا ب أن  ب ب أي جشهة يرث أن من المصلفة عب يلها، ومن 

تهل أو انتهى دور ا، وكند ا ل نوون بفاجة لو ير حقه أن يرث أن جشهة ما  د ان
 .(2)من الصير القا مة اين

أما إذا كانل كياناً سياسياً معنوياً للبعب الفلسطيني، فبن من الضروري الفديث 
كن إكادة الشناء لكتبارات كديدة، من أ رز ا حالة الفساد والتر ب وغيا  المؤسسة 

السياسي الذي كانته القضية الفلسطينية جراء  كن م. ت.  ، ومنها كذلك النهيار
 رارات ك يرة اعخذعها قيادة م. ت.  ، ومن ادسبا  الوجيهة حدو  عطورات جو رية 
في التركيبة السياسية الفلسطينية منذ هيمنل فتج كلى م. ت.   وحتى اين، والقا مة 

في  2005العام  لذكر أسبا  إكادة الشناء عطوب وي في أن يتفق الجمي  في آذار من
 .(3)إكالن القا رة كلى ضرورة إكادة  نا ها

                                                           

 (  دوان، كلي: مرج  سا ق.1)
 .189( حمدان، أسامة: مرج  سا ق،  2)
 .189( حمدان، أسامة: مرج  سا ق،  3)



 ISSN (2706-(5499 2022 سبتمبر -التاسعالعدد  مجلة التاريخية الفلسطينية

41 
 

حركة حما  ما عزاب عطالب ببكادة  ناء المنامة، وعفعيب إكالن القا رة 
 :(1)م، كلى  اكدة اد دا  الولية لبعشنا، التي  م ن علخيصها بالتالي2005

. الففاظ كلى وحدة القضية الفلسطينية شعبًا وأرضًا، وعفرير ادرح 1
 الفلسطينية كاملة.

 . كودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضه  ود ار  .2
 . إ امة الدولة الفلسطينية كلى كامب الترا  الفلسطيني وكاصمتها القد .3

 ومن خالب آليات أساسية  م ن علخيصها  يما يلي:
 أ. صياغة مي اق وطني فلسطيني جديد.

لى للسياسات الفلسطينية، عتو  . وض  إطار ومرجعية وطنية عنايمية لألداء و 
  رنامج سياسي،  قوم كلى أسا  الففاظ كلى الفقوق الوطنية ول  فرط  ها. وض 

 ت. عب يب قيادة فلسطينية ععشر كن البعب وعداف  كن مصالفه.
و د لعشل حركة حما  وانطال ًا من وزنها كلى ادرح في فلسطين، خصوصًا 

فوارات الفلسطينية التي جرت من أجب ععشيد في  طاع غزة، دورًا مفوريًا في كب ال
الطريق أمام إصالح المنامة وإكادة عصفيج أوضاكها بب ب جذري، وعوسي  إطار ا 
ليتس  الجمي  كلى أسا  المباركية الوطنية الفقيقية، واكتماد  اكدة انتخا ية 
د مقراطية بانتخابات كامة لمجلس وطني فلسطيني عوحيدي، بفيث عتم ب القوث 

سياسية والمجتمعية في فلسطين والبتات وفقًا لوزنها في البارع الفلسطيني، وبالتالي ال
مغادرة منطق المفاصصة القد  ، ولذلك شاركل حركة حما  ب ب اللجان المتفركة 
كن الفوارات الفلسطينية، و دمل رميتها داخب اللجنة المعنية بأوضاع المنامة 

لجتماكات التي كقدت ما  ين القا رة وكمان وببكادة عب يلها، و د عمخُ كن علك ا
عب يب اإلطار القيادي المؤ ل للمنامة والذي َ ض    حركتي حما  والجهاد اإلسالمي 
وبا ي القوث دون است ناء دي طر  فلسطيني بما في ذلك  وث التفالف المعارح، 

                                                           

 .189( حمدان، أسامة: مرج  سا ق،  1)
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ش اليات لون ولألسف فبن الجهود المشذولة  هذا الصدد عو فل كند حدود ا بفعب اإل
 .(1)الم تراكمة كن كملية النقسام

إن انخراط جمي  الفصا ب الفلسطينية في مبروع اإلصالح السياسي، وعوسي  
 اكدة المباركة البعشية،  عزز الوحدة الوطنية، ويعمق مباكر النتماء لديه ، وحجر 
ادسا  في  ذا المبروع اإلصالحي،  و إكادة  ناء وإحياء مؤسسات منامة 

فرير، لتقوم  دور ا الفقيقي والتاريخي كفركة عفرر وطني، وبتم يب البعب الت
الفلسطيني في كب أماكن عواجده، وبتأكيد وحدة البعب الفلسطيني ووحدة أرضه، 
واكتماد ا  وًل وكماًل كمرجعية للبعب الفلسطيني، وكمرجعية كليا مسؤولة كن 

هاد ض  إليها حركتي حما  والجالسلطة الفلسطينية، وعوسي  إطار ا ال تالفي لي
اإلسالمي إلى مجموع القوث التي عب ب اين ا تال  المنامة، والوصوب إلى المباركة 
الفقيقية والتامة في صياغة القرار الوطني، وإدارة دفة العمب السياسي  بعده التوتي ي 

 والستراعيجي.
 النتائج والتوصيات.

ور طينية للبعب الفلسطيني في فاحتلل مسألة عم يب منامة التفرير الفلس
وأد يات التنايمات الفلسطينية كلى اختال  موارد ا الفورية ومباربها السياسية، 
وأكدت حرصها كلى متابعة الجهود لتفقيقها كلى الوجه ادكمب لتوون أداة فعالة في 
عصعيد النضاب الفلسطيني وعطويره، إل أن مسيرة منامة التفرير كمم ب للبعب 

طيني  د ععرضل إلى ك رات وصعوبات، عفديدًا بعد عأسيس حركة "حما " الفلس
م، فالفركة الوطنية الفلسطينية ععي   اجس انفراط كقد الوحدة الوطنية، 1987كام 

"اإلسرا يلية" التي  –وانقسامًا سياسيًا  ين فصا لها كلى خلفية المفاوضات الفلسطينية 
ت، السشب الر يس وادسا  في ذلك م، وع عد علك المفاوضا1991انطلقل كام 

النقسام،  ب وعب ب، المعضلة الر يسة وادساسية أمام عفقيق الوحدة الوطنية 

                                                           

  دوان، كلي: مرج  سا ق. (1)
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الفلسطينية التي ععد شرطًا أساسيًا إلصالح منامة التفرير واستيعا  جمي  القوث 
 الفاكلة في الساحة الفلسطينية، وفبلل القوث الوطنية الفلسطينية في إصالح المنامة،

وفي خلق إطارًا وطنيًا جامعًا، وإ جاد رمية استراعيجية موحدة، والتوافق كلى أولويات 
العمب الوطني في المرحلة الرا نة، واستمرار حالة التنازع  ين  رنامجي المقاومة 
والتسوية، إلى جانب عبتل مراكز صناكة القرار الفلسطيني، ادمر الذي وض  

 الوحدة الوطنية الفلسطينية، مما كان ادثر الوشير كلىادسا  لنفراط العقد الوطني و 
 مسألة عم يب البعب الفلسطيني.

 وفي نهاية البحث، خلص الباحث إلى عدة نتائج، يمكن إيجازها فيما يلي:

  ،إن ا تعطططاد منامطططة التفرير الفلسطططططططططططططططينيطططة كن دور طططا كفركطططة عفرر وطني
لبركي  فقد شعار المم ب ا وال تعاد كن ال وا ل الوطنية والتنازلت المستمرة
 والوحيد للبعب الفلسطيني أ   أساساعه وحوافزه. 

  إن النقسام في الفركة السياسية الفلسطينية ليس جديًدا ووليد النتخابات
م(، ومباركة حركة حما   ها، وإنما نتيجة لغيا  2006التبريعية ال انية )

، ية الجامعة له  د  وطني جام  للفلسطينيين، وغيا  المؤسسات الوطن
والتمايز في الرمث والشرامج، مما  فا   من عمزق البعب الفلسطيني، وله ادثر 

 الوشير كلى مسألة عم يب البعب الفلسطيني.

  ،ل  ععتر  حركة "حما " بالمنامة كمم اًل شرعًيا ووحيًدا للبعب الفلسطيني
  ب مم اًل لجزء من البعب الفلسطيني. 

 نبأعها منافسة منامة التفرير، ولونها ل  عفرح  حاولل حركة "حما " منذ
 نفسها  دياًل كنها.

  عرث حركة "حما " أن منامة التفرير الفلسطينية إطار وطني للبعب
الفلسطيني في الداخب والخارج  جب المفافاة كليه، م  ضرورة العمب كلى 
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عطوير ا وإكادة  نا ها كلى أسس د مقراطية، عضمن مباركة جمي  م ونات 
  وث البعب الفلسطيني، وبما  فافظ كلى الفقوق الفلسطينيةو 

  ل مان  لدث حركة "حما " من الدخوب في إطار المنامة، كلى أسا  التزام
المنامة بالعمب كلى عفرير فلسطين، وكدم الكترا  بالعدو الصهيوني 

 وإكطا ه شرعية الوجود كلى أي جزء من أرح فلسطين. 

 ركة "حما " للمنامة بالفبب، فمعو ات انضمام باءت كب مفاولت انضمام ح
عقوم كلى ثالثة ركا ز، ادولى نهج  –من وجهة نار ا  –الفركة للمنامة 

المنامة العلماني وكدم التزامها بالنهج اإلسالمي، وال انية  رنامجها السياسي 
المتعلق بالتسوية م  الحتالب، وال ال ة نسبة عم يلها بالمنامة، فقد اشترطل 

 لفركة أن عم ب  نسبة عتراوح  ين أربعين وخمسين بالما ة.ا
  " و السعي لتصفيج  -ومازاب -لقد كان الخيار الم ؤكد أمام حركة "حما 

مسار منامة التفرير الفلسطينية، والسعي لدخولها بعد العفاق  ين فصا لها 
 الر يسية كلى إكادة  نا ها وعفعيلها.

 إلى عدة توصيات، يمكن إيجازها فيما يلي:كما خلص الباحث في نهاية البحث 

  إكادة  ناء وعناي  المنامة باكتبار ا حركة عفرر وطني عقود صططططططططططططططراكًا
ضططططططد مبططططططروع صططططططهيوني اسططططططتيطاني كولونيالي، وعهد  إلى النتصطططططار 

 كليه، وعصفيته، وليس الوصوب إلى حب وسط معه.
  لسططططينيًا فإكادة الكتبار للمبطططروع الوطني الفلسططططيني باكتباره مبطططروكا

شططططططططامال  عني أن   ون لجمي  التجمعات الفلسطططططططططينية في البططططططططتات وفي 
الضطططططفة الغربية و طاع غزة، والقد ، وللفلسططططططينيين في ادرح المفتلة 

 م، ويفرح  ذا المبروع عفعيب قيادة فلسطينية شاملة.1948كام 
  ععزيز وحدة البطططططططططططططعب الفلسططططططططططططططيني كلى أسطططططططططططططا  وحدة ال ورة ومقاومة

الرعقاء  ها إلى المسططططططططططططتوث الذي  م نها من القيام  واجباعها الحتالب، و 
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ومهماعها الوطنية، لتوون القاكدة التي عؤدي إلى عصططعيد الوفاح المسططلج 
 ضد الحتالب الصهيوني.

  عو يف الجهود كلى الصططططططططططططططعيططططد الفلسطططططططططططططططيني والعربي، لالعفططططاق كلى
وم كلى الصطططهيوني، عق –العربي  اسطططتراعيجية وطنية موحدة عجاه الصطططراع

فه  مبططتر  لطشيعة الصططراع، والعفاق كلى طرق مواجهته، وعرعوز كلى 
التعامب م  الخيارات المتاحة في إطار المصططططططططلفة الوطنية الفلسطططططططططينية 

 العليا.
  عطوير مسططططططططططططططيرة المقاومة من خالب عفقيق جشهة كريضطططططططططططططططة من القوث

 المقاومة المنا ضة لالحتالب، ععمب كلى ععزيز سياسة رفُ الحتالب
كربيًا، ومقاطعته، ومواجهة المفاهي  الجديدة التي نبططططططططططططأت كن اعفاقيات 
السططططططططططططططالم، ومفاولة خلق طوق حوب "إسططططططططططططططرا يب"، ومواجهة دور ونفوذ 
 "إسرا يب" في المنطقة،  وصفها مدخاًل صفيفًا وأساسيًا لعزب الحتالب.
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 الملخص
كان للمرأة الفلسطططينية الدور الفعاب في  ضططية النضططاب الفلسطططيني ضططد الحتالب 

فة، أحزا  مختل اإلسطططططرا يلي، فبطططططاركل بالعمب العسططططط ري كما الرجب، وانخرطل في كدة
 م ب: )فتج، والجشهة البعشية، وحركة المقاومة اإلسالمية "حما "، والجهاد اإلسالمي(.

كب حز  عشني فورة نضططططططططالية مختلفة كن ادخرث، واسططططططططتخدم الوسططططططططا ب واددوات 
المختلفة؛ للدفاع كن القضططططططططية الفلسطططططططططينية، وب ب ادحزا  كان دور المرأة الفلسطططططططططينية 

وم مب لدور الرجب، إن مو ف الفركات اإلسططططالمية من المرأة ناب   حيوي وفعاب وحاسطططط 
من  ناكة وطنية بأن المرأة  م ن أن عسطططططا   في التفرير والشناء م  الرجب؛ كونها حركة 

 عفرر وطني، و ي كبا ي حركات التفرر الوطني ومن  ناكة إسالمية.
Abstract 

Palestinian women played an active role in the Palestinian struggle 

against the Israeli occupation, participating in military action as 

men, and engaging in several different parties, such as Fatah, the 

Popular Front, the Islamic Resistance Movement (Hamas) and 

Islamic Jihad. 

Each party adopted a different idea of struggle, and used different 

means and tools to defend the Palestinian cause, and in all parties 

the role of Palestinian women was vital, effective, decisive and 

complementary to the role of men, the position of Islamic 

movements towards women stems from a national conviction that 

women can contribute to liberation and construction with men; 
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 المقدمة
ش ب الوفاح المسلج مصدر إلهام ودافعية للمرأة الفلسطينية لوي علتفق بالمقاومة 
 الفلسطططططططططططططططينيططة كلى مططدث السططططططططططططططنوات الطويلططة، فعنططدمططا انطلقططل حركططة التفرير الوطني

م، عدافعل النسطططططاء لاللتفاق بالتنايمات 1965الفلسططططططيني "فتج" بعملها العسططططط ري كام 
الفدا ية داخب ادرح المفتلة وخارجها، ناضطططططططلل المرأة داخب صطططططططفو  ال ورة لتصطططططططعيد 
دور ا والرعفاع  نوعية نضالها من مستوث النضاب الجتماكي إلى أر ى أش اب النضاب 

 لج.كشر مباركتها في الوفاح المس
ومن أ   علك الفركات الفلسططططططططينية التي شطططططططقل طريقها بالوفاح المسطططططططلج، "حركة 
فتج" و"الجشهة البعشية لتفرير فلسطين"، كما شهدت الساحة الفلسطينية نمو لقوث التيار 
اإلسطططططالمي، وعنامي دور جماكة اإلخوان المسطططططلمين في النضطططططاب الوطني التفرري الذي 

ادة منامة التفرير الفلسططططططططينية ضطططططططد المبطططططططروع  خوضطططططططه البطططططططعب الفلسططططططططيني عفل قي
الصططهيوني، فأكلنل جماكة اإلخوان كن نبططأة حركة المقاومة اإلسططالمية حما  امتدادًا 
لفركطططة اإلخوان المسططططططططططططططلمين، وكطططان للمرأة كنطططد حمطططا  دورًا مهمطططًا في معركطططة التفرير 

 ين.أرضًا للمسلموالمقاومة والجهاد، والجهاد فرح كلى الرجب والمرأة إذا اغتصب العدو 
أما مو ف حركة الجهاد اإلسططططططططططططالمي فينطلق من مشدأ مبططططططططططططاركة المرأة في الوفاح 
المسطططططططططلج من خالب فهمها للعقيدة اإلسطططططططططالمية وما نصطططططططططل البطططططططططريعة اإلسطططططططططالمية كليه 

 بخصو  المرأة كونها عتشي اإلسالم كقيدة ومنهجًا.
 أهمية الدراسة:

لفركات الفلسططططينية من النضطططاب عسطططعي الدراسطططة إلى عسطططليط الضطططوء كلى مو ف ا
 العس ري للمرأة الفلسطينية.

 أهداف الدراسة:
 عومن أ دا   ذه الدراسة في التالي:

 إ راز مو ف الفركات الفلسطينية من نضاب المرأة الفلسطينية كس ريًا. .1
إنجطاز مطادة كلميطة عفيطد البطاحطث الفلسطططططططططططططططيني في الوبططططططططططططططف كن مو ف الفركطات  .2

 .عس ري المرأة الفلسطينيةالفلسطينية في النضاب ال
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 حدود الدراسة:
 : الفدود الم انية لهذه الدراسة  ي فلسطين.الحد المكاني

اشطططططططططتملل الدراسطططططططططة كلى مو ف الفركات الفلسططططططططططينية في نضطططططططططاب المرأة الحد ال ماني: 
 م.2006-2000الفلسطينية كس رًيا من 

 منهجية الدراسة:
 شططططططططططططططيوكططًا، وادنسطططططططططططططططب لتتب  مو ف  : بططاكتبططاره من أك ر المنططا جالمنهج التاريخي

 الفركات الفلسطينية في نضاب المرأة الفلسطينية.
 يتميز بالطاب  الوصططططفي لمو ف الفركات الفلسطططططينية، المنهج الوصـــفي التحليلي :

 وعفليب  ذا المو ف في ضوء نتا ج المراج  والمصادر المتعلقة بالموضوع.
  :ا     ع  معا شتها كلى أرح الو  عتمد كلى عوثيق أحداالمنهج التاريخي الشـفوي

من  شب شططططططططهود عيان، وذلك للتأكيد كلى ما  و م تو  ومسططططططططموع من الماضططططططططي، 
 وكلى حياد ة الوثا ق الم توبة أو كدم حياديتها.
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 موقف حركتي فت  والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: –أوال  
نية فاق بالمقاومة الفلسطططططيشطططط ب الوفاح المسططططلج مصططططدر إلهام ودافعية للمرأة لاللت

كلى مدث السططططنوات الطويلة، و و أك ر العناصططططر اسططططتقطابًا للجما ير من  شب الفركات 
المختلفة، ومن أ   علك الفركات الفلسطططينية التي شططقل طريقها بالوفاح المسططلج، "حركة 
فتج" والجشهة البطططططططعشية لتفرير فلسططططططططين، وعبططططططط ب  ذه الفركات ادغلشية السطططططططاحقة من 

موع التنايمات والفصطططططططططططا ب لفركة المقاومة الفلسططططططططططططينية المنطوية عفل را ة منامة مج
التفرير الفلسطططططينية، وعضطططط  عفل لواء ا غالشية البططططعب الفلسطططططيني مما أكسططططشها صططططفة 
الفاكب في ادحدا ، لذلك سطططططططططيقتصطططططططططر دراسطططططططططة مو ف الفركات الوطنية من النضطططططططططاب 

ة اد رز تين فقط، كلى أنهما  م الن التجربالعس ري للمرأة الفلسطينية كلى  اعين الفرك
في  ذا المجاب، وال تصطططططططار كلى دراسطططططططة  ذين المو فين، ل  قلب من أ مية دور المرأة 
ا أن عجربة المرأة العسططططططططططط رية في حركة فتج والجشهة  في الفركات ادخرث، خصطططططططططططوصطططططططططططً

 البعشية ل عختلف كن عجربة المرأة في الفركات الفلسطينية ادخرث.
 ف حركة "فت " من النضال العسكري للمرأة الفلسطينية:موق -1

ل  عنبططططططططأ حركة فتج بأفوار وجهود شططططططططخص بعينه، وإنما  ي نتاج عفوير شططططططططبا  
َ ته   النوبة وجمعته  الفورة، فعملوا  28و 19فلسطططيني عراوحل أكمار   ما  ين  سططنة، َفرس

، وكان كدد من (1) دأ  ونبططططططططططاط كليها منذ أن كانل فورة حتى أصططططططططططبفل حركة  افعة
مؤسططططططططسططططططططي فتج إما عخرج من الجامعة، وإما  اجر إلى الدوب العربية الغنية بالنفط بف ًا 

م، واعفقوا كلى عأسطططططططططيس 1957كن العمب والتقي سطططططططططتة منه  في الوويل في نها ة كام 
منامة سطططرية عهد  إلى عفرير فلسططططين. وصطططان المؤسطططسطططون وثيقتين عأسطططيسطططيتين  ما: 

 .(2)ي" و" يان الفركة" واعفقوا كلى الس  "فتج""هي ب الشناء ال ور 
عشنل حركة فتج اسطططططتراعيجية الفر  البطططططعشية الطويلة ادمد، المسطططططتندة إلى الوفاح 
المسططططلج والنضططططاب الجما يري كأسططططاليب وأدوات للتفرير، وآمنل إ مانًا جازمًا بأن الوفاح 

ريق ف ال وري  و الطالمسططططططططططلج،  و الطريق الوحيد لتفرير فلسطططططططططططين، واكتشرت أن العن
                                                           

 .64،  1968-1958 -فتج  -( كدوان، كصام مفمد كلي: حركة التفرير الوطني الفلسطيني1)
 .149،  1993 –1949( صا ر، يزيد: الوفاح المسلج والبفث كن الدولة الفركة الوطنية الفلسطينية 2)
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الوحيد المؤدي إلى عفرير الوطن، ول  د أن  مار  من  شب الجما ير الفلسطينية نفسها 
بقيادة مسططططططططتقلة كن الفركات والدوب العربية، غير أن دك  العال  العربي الفعاب  و أمر 
ل غنى كنه لنجاح المبطططروع، كلى أن  فتفظ البطططعب الفلسططططيني بسطططلطة التقرير وبدور 

 .(1)طليعةال
وفي الرمية السطططتراعيجية لمنطلقات فتج التأسطططيسطططية، فبن الركيزة ال انية لبطططخصطططية 
ال ورة  ي الجما ير البطططططططعشية الفلسططططططططينية المسطططططططلفة؛ دن إكطاء ادولوية لهد  عفرير 
فلسطططططططططين  عني بالضططططططططرورة النتقاب بأشطططططططط اب النضططططططططاب إلى مسططططططططتوث العنف الجما يري 

الواكي والمنا  والمسلج ومباركته ك ب بما في ذلك المرأة  المسلج، ودنم حضور البعب
في خوح النضطططططططططططططططاب  و وحده الوفيب  تنمية حركة الجما ير، وبالتالي إنجاز المهام 

 .(2)القومية الصعبة، فالسالح  جب أن   ون جزءًا من حياة كب فلسطيني
الدفاع  رسططةأدركل حركة فتج ومنذ انطال تها، بأن للمرأة في الفر  البططعشية ومما

الجما يري المسططططلج دورًا حيويًا وفاكاًل وحاسططططمًا وضططططروريًا، ول  م ن عجا له في الفر  
ال ورية، و ي اد در كلى الوصططططططططب  ين القوات المتباكدة، وحمب الرسططططططططا ب إلى أ صططططططططى 
الخطوط، و ادرة كلى القيام بأشططططططططق العمليات، وعفمب كافة التضططططططططفيات، والنضططططططططاب م  

، لططذلططك  جططب أن يت  عجنيططد ططا وععشئططة طططا ططاعهططا وإم ططانططاعهططا في (3)نططبالرجططب جنبططًا إلى ج
النضططططاب، وبدون ذلك سططططيت  اإلخالب بالبططططرط ادسططططاسططططي لتفقيق النتصططططار، و و ععشئة 
كامب طا ات وإم انيات كب الطبقات والفئات وشططططرا ج البططططعب. فالنسططططاء  بطططط لن نصططططف 

 نها وكدم  در ا، لذلك، أكدتالبطعب، ويملون طا ات وإم انيات كشيرة  جب السطتفادة م
الفركة كلى أ مية دور المرأة المسطططلج، وأن عقف في م انها الطشيعي جنبًا إلى جنب م  

 .(4)الرجب من أجب كزة وحرية الوطن، ودحر الحتالب "اإلسرا يلي"

                                                           

 .34( خلف، صالح: فلسطيني  ال  وية،  1)
 .45سات الذاكرة والنسيان:  ( كا د، آلء شريف: سيا2)
 .112( أ و لشدة، حسن: الفر  ال ورية ودور ا في  لب التوازن،  3)
 .111( الخليلي، غازي: المرأة الفلسطينية وال ورة،  4)
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وحرصطططططططل حركة فتج كلى السطططططططتفادة من عجار  النسطططططططاء النضطططططططالية في ال ورات 
وال ورة الفيتنططططاميططططة، إذ أدركططططل حركططططة فتج أن عجربططططة المرأة  ادخرث كططططال ورة الجزا ريططططة

الفلسططططططينية عبطططططبه عجربة المرأة في ال ورة الجزا رية إبان النضطططططاب الوطني الجزا ري ضطططططد 
السطططططتعمار الفرنسطططططي، وأن الفركة الفلسططططططينية القادرة كلى عفجير ال ورة،  جب أن عوون 

ا ية شطططططططططططططططاملة عجمعها العقيدة وعوحد ا كلى خطى ال ورة الجزا رية، وأن عوون حركة فد
الفورة، ول عوجد لنفسطططططططططططططها قيادات و مية  ب عخلق قياداعها  نفسطططططططططططططها في أرح المعركة، 
حركة فدا ية ل عرعبط بأحزا  أو  يئات أو ح ومات حتى ل عضطططططططططططط  مصططططططططططططير ا بأيدي 
الحتالب وعسططططططططططططططتطي  التفرر منطططه، ويالحظ في كال التجربتين كطططدم وجود أرضططططططططططططططيطططة 

ها عناي  المرأة واستيعا  ها في النضاب الوطنيإيديول  .(1)وجية مفددة  جري كليها أساس 
وعنطلق حركطططة فتج في انتقطططا هطططا للتجطططار  ال وريطططة كلى عطططأكيطططد البعطططد البططططططططططططططعشي 
والجما يري لل ورة، فهذه ثورة  جب أن عبار  فيها كب الفئات المجتمعية، وعركز الفركة 

الفيتنامية في القتاب وحملها السطططططططططططالح بجانب  كلى إ راز صطططططططططططور عاهر مبطططططططططططاركة المرأة 
الرجب، وصططططططورًا أخرث عشين قيامها  واجباعها ووظا فها المعتادة، فهي التي عصططططططن  ال ورة 
وعصن  الفياة، والهد  من ذلك  و مساكدة ال وار الفلسطينيين كلى الستفادة من علك 

ة و ذه التجار  ة الفلسطططططططينيالخشرات إلنجاح ثورعه ، وبالتركيز كلى التبططططططابه  ين التجرب
 ال ورية عوصب الجما ير الفلسطينية إلى أمرين اثنين،  ما:

أنس  ذه الفر  طويلة ادمد، إل أنها حتًما سطططططططتنتصطططططططر كما انتصطططططططرت  ذه ال ورات  .1
 أ ًضا.

 .(2)نقب الخشرات القتالية في حر  البعب طويلة ادمد .2
ا يب" فقبات التالية لحتالب "إسر واصلل المرأة الفلسطينية الوفاح المسلج خالب ال

م، و د كانل النساء الفلسطينيات م تففزات لفمب 1967لبا ي ادراضي الفلسطينية كام 
السطالح ضطد الحتالب "اإلسطرا يلي"، واشطتركل المرأة الفلسططينية في الوفاح المسطلج الذي 

ة الفلسطططططينيم، وبرز دور ا بعد احتالب بقية ادراضططططي 1965انطلقل به حركة فتج كام 
                                                           

 .91( البريف، ما ر: البفث كن كيان،  1)
 .49( كا د، آلء شريف: سياسات الذاكرة والنسيان،  2)
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م، وسططططططططططططططاركل للمبططططططططططططططاركة في الوفاح المسططططططططططططططلمج داخب الوطن وخارجه، 1967في كام 
فانضططممل للمجموكات الفدا ية، وشططاركل في عنفيذ العمليات المسططلفة، وسططاكدت في نقب 

 .(1)ادسلفة وعخزينها
وبرزت ضططططططططططططططمن خال ا عنايمية سططططططططططططططرية في حركة "فتج" أك ر من امرأة،  امل  

ددة ضططططططد  وات الحتالب "اإلسططططططرا يلي"، وانضططططططممل إلى المجموكات بأنبطططططططة كفاحية متع
الفدا ية، وشطططططاركل في عنفيذ العمليات المسطططططلفة، وسطططططاكدت في نقب ادسطططططلفة وعخزينها، 

 ومن أ رز ن:
 المناضلة فاطمة برناوي: .أ

 ي من أوا ب الفلسطططططططططينيات اللواعي خضططططططططن العمب الفدا ي المسططططططططلج منذ انطال ة 
م، وأوب أسيرة عسجب رسميا في سجالت الفركة 1965لمعاصرة كام ال ورة الفلسطينية ا

م، اكتقلل 1939النسطططوية في عاريخ ال ورة الفلسططططينية المعاصطططرة، من مواليد القد  كام 
م، بعد وضطططططططططعها  نشلة في سطططططططططينما صطططططططططهيون في القد ، وح   كليها آنذا  1967كام 

حيث ع  إطالق سطططراحها سطططنوات؛  10بالسطططجن المؤبد ولونها ل  عمُ في ادسطططر سطططوث 
كبجراء وصططططططططفته إدارة السططططططططجون  بادرة "حسططططططططن نية" عجاه دولة مصططططططططر بعد التوقي  كلى 
معا دة كامب د فيد  ين "إسططرا يب" ومصططر، وع  إب عاد ا إلى لشنان لمواصططلة نضططالها بعد 

 .(2)عفرر ا
 المناضلة زكية شموط: .ب

في  اإلسرا يلي"، ولدت ي من أوا ب الفدا يات التي نفذت كمليات ضد الحتالب "
م؛ حيث  امل بسططططططططططططططب  1968م، والتفقل بالعمب الفدا ي كام 1945مدينة حيفا كام 

كمليات فدا ية، وفي أوا ب السطططططططططططبعينيات من القرن العبطططططططططططرين، ع  اكتقالها وزوجها و ي 
م، 1972فشراير  18مؤبدًا، وفي  12حامب في شططططططططهر ا الخامس وح   كليها بالسططططططططجن 

ناد ا داخب سططططططططجن نيفي عرعسططططططططيا "اإلسططططططططرا يلي" في الرملة، وفي كام  أنجشل زكية طفلتها

                                                           

فلسطططططططططططططططينيطططططططة في النضططططططططططططططططططططاب وفي معتقالت الحتالب، المصططططططططططططططططططططدر: الميطططططططادين نطططططططل ( الزرو، نوا : المرأة ال1)
https://www.almayadeen.net/essays/831370. 

 .177-176( مفمود، أنور: الفدا ية، نساء في معتر  الفياة،  2)
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م، أ طلق سطططراحها ضطططمن كملية عبادب ادسطططرث  ين ال ورة الفلسططططينية و"إسطططرا يب"، 1983
 .(1)م2014وع  إبعاد ا إلى الجزا ر وعوفيل كام 

 المناضلة عائدة عيسى سعد: .ج
ة زة بالعمليات النضططاليعفد  فؤاد سططعد كن أوا ب النسططاء المبططاركات في  طاع غ

م إذ أ دمل أخته كايدة سططططططططططططططعد كلى 1969مار   16ضططططططططططططططد الحتالب وكانل  تاريخ 
المبططاركة م  اثنين من البططبا  في كملية ضططد دبابة إسططرا يلية بجوار المدرسططة الهاشططمية 

 تلى وكدد من الجرحى، واسططططططططططت خدمل في  ذه  6في مدينة غزة، وأسططططططططططفرت العملية كن 
و  كليها بالمؤبد، ث  دخلل معتقب العملية  نا ب يد وية الصن ، وع  أسر ا بعد شهرين وح 

الرملة النسا ي، وععرضل داخب السجن إلى شتى أنواع التعذيب، وععرفل كلى كدد من 
سططططنوات حتى حصططططلل كملية النور   10النسططططاء المناضططططالت، وبقيل في السططططجن لمدة 

مار   16ادسططططرث وعفررت  تاريخ التي خاضططططتها الجشهة البططططعشية وطالشل فيها  تبادب 
م، وكان شطرط خروجها نفيها خارج فلسططين فتنقلل إلى كدة دوب كربية، واسطتقر 1979

 .(2) ها المقام باإلمارات العربية ول عزاب حية عرزق 
 المناضلة تيري ا هلسة: .د

عيريزا، أو عيريز كما عفب أن ع نادث، من مواليد مدينة ك ا شططططططططططططططماب فلسطططططططططططططططين، 
م، إلى الضطططفة 1971زا  ريتها سطططًرا م  والديها واثنين من أخوعها في نوفمشر غادرت عيري

الغربية، ومنها انتقلل إلى لشنان، ودخلل  في لشنان دخلل مباشطرًة ضطمن صطفو  حركة 
فتج، ث  عخصصل أك ر بادكماب العس رية فصارت من أفراد مجموكة "أيلوب ادسود"، 

إسطططططططرا يلي ا،  140، التي كانل عقب «571 سطططططططا ينا»إذ شطططططططاركل في كملية خطف طا رة 
والهد  من العملية كان مبادلة أسطططططططططرث في سطططططططططجون الحتالب بالر ا ن، لون في النها ة 
فبططططططططططططططلل العملية، وع  القبُ كليها من  شب جنود الحتالب "اإلسططططططططططططططرا يلي" وا تادو ما 

كاًما،  220للمفاكمة، وع  الف   كليها بالمؤبد إضطططططططططططططططافة دح ام متفر ة  لر مجموكها 
كاًما كاملة في سطططجون الحتالب، ث  خرجل في صطططفقة عبادب ادسطططرث  12 ضطططل منها 

                                                           

 .231-230( كلو ، كرا ي مفمد: مباكب كلى الطريق،  1)
 م.2021مار   1( مقا لة م  فؤاد عيسى سعد:  تاريخ 2)
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م حين و   ادردن معا دة سططالم م  1996م، لونها ل  عَر أ لها إل في كام 1984كام 
م، بسطططططططشب 2020مار   28"إسطططططططرا يب"، وبقيل في ادراضطططططططي ادردنية حتى وفاعها في 

 .(1)سرطان الر ة
 ل المغربي:الشهيدة دال  .ه

م، في أحد 1958 ي واحدة من أشطططططططططهر المناضطططططططططالت الفلسططططططططططينيات ولدت كام 
مخيمات اللجوء في  يروت، و ي ا نة لعا لة من مدينة  افا لجأت إلى لشنان بعد حر  

م، انضطططططططمل إلى صطططططططفو  ال ورة الفلسططططططططينية باكرًا، وعلقل كدة دورات كسططططططط رية 1948
سططلفة. عأثرت المغربي باغتياب القادة ال الثة: ودروسططًا في حر  العصططابات واسططتخدام اد

م، ما جعلها عبططططار  بعملية 1973كماب كدوان وكماب ناصططططر وأ و يوسططططف النجار كام 
م نجفل دلب 1978مار   11كماب كدوان التي خطط لها القا د خليب الوزير، وفي 

نودًا، وو   جوفر تها من الوصطططططوب إلى عب أ يب والسطططططتيالء كلى حافلة "إسطططططرا يلية" عقب 
جريًفا في  80 تياًل وأك ر من  30اشططططططططططتبا   ين الفدا يين والجنود ما أسططططططططططفر كن و وع 

صططططططططططططفو   وات الحتالب "اإلسططططططططططططرا يلي"، وبعدما أمر إيهود بارا  بب قا  الفافلة، و تب 
الفدا يين  امل دلب  تفجير الفافلة  ركا ها، مما أسطططططفر كن  تب الجنود "اإلسطططططرا يليين"، 

 .(2)فرغل الذخيرة أمر بار  بفصد جمي  الفدا يين بالرشاشات فاستبهدوا جميعاً  وما إن
 موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من النضال العسكري للمرأة الفلسطينية: -2

م، و زيمة الجيوش العربية، سططططططططططقط الر ان كلى 1967بعد حر  حزيران )يونيو( 
العمب الوفاحي الفلسطططططططططططططططيني من دور  ذه الجيوش في خوح معركة التفرير، وعفرر 

 يود الوصططا ة الرسططمية العربية، وعرسططخ منطق النضططاب القطري الفلسطططيني الذي باشططرت 
بططه ال ورة المسططططططططططططططلفططة بقيططادة حركططة فتج، والططذي عرج  بططانتبططططططططططططططططار ظططا رة العمططب الفططدا ي 
الفلسطططيني، ظهرت عنايمات جديدة كانل أ رز ا الجشهة البططعشية لتفرير فلسطططين، التي 

 .(3)دت حضور ا كلى خطوط المواجهة م  الحتالب "اإلسرا يلي"أك

                                                           

 . 90( زكر ، امتياز النفاب: وجوه نسا ية فلسطينية معاصرة، غزة،  1)
 .414-413(  يئة الموسوكة الفلسطينية: دلب المغربي، القس  العام، المجلد ال اني،  2)
 .144( البريف، ما ر: البفث كن كيان،  3)
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وععود نبططططأة الجشهة البططططعشية لتفرير فلسطططططين إلى الجذور ادولى لفركة القوميين 
العر  وعنايمها الفلسططططططططططيني، وعجربتها النضطططططططططالية، التي كانل عضططططططططط  نخبة من الطلبة 

 ة ادمري ية في  يروتالعر ، وكان معامه  من الفلسططططططططططططططينيين الدارسطططططططططططططين في الجامع
م؛ حيث أخذ  ؤلء يتبادلون ادفوار التي عؤدي إلى عفقيق أ دا  1949و 1948أكوام 

م، وضطططططططططياع فلسططططططططططين وقيام 1948البطططططططططعو  العربية وخاصطططططططططة بعد  زيمة العر  كام 
"إسططططططططططرا يب"، وانش ق كن حركة القوميين العر  ثالثة عنايمات كانل ععمب في السططططططططططاحة 

م، و ذه التنايمات  ي التي عوونل منها الجشهة البعشية 1967يونيو  5الفلسطينية  شب 
و ي: منامة أبطاب العودة، منامة شططبا  ال أر، وجشهة التفرير الفلسطططينية التي كونها 

 .(1)أحمد جشريب الضابط في الجي  السوري 
ا معلنطة ولدة  و طد اعفقطل  طذه التنايمطات ال الثطة بعطد كطدة لقطاءات كلى العمطب معطً

م، ولون ل   سطططططتمر الندماج 1967شهة البطططططعشية لتفرير فلسططططططين في أواخر نوفمشر الج
م، انفصطططططططططلل جشهة التفرير 1968 ين  ذه التنايمات أك ر من كام واحد، ففي نوفمشر 

 .(2)القيادة العامة -الجشهة البعشية  -الفلسطينية، وأخذت ععمب عفل اس  
الفلسطططططططططططططططينيططة التي احتلتهطا  ورا نططل الجشهططة كلى قيططام  وث شططططططططططططططعشيططة في ادرح

م، عشدأ بمقاومة سططرية في المدن والريف بمجموكات بسططيطة؛ حيث 1967"إسططرا يب" كام 
عت  كملية التصططططططططططططططعيد عدريجي ا، وكب ذلك  فتاج إلى  اكدة إسططططططططططططططناد في الخارج، ععطي 
الوفاح المسطططلج الفلسططططيني ب عده التفريري. وعهيئ لنطالق "ظوا ر مسطططلفة كربية" عرفد 

ا الوفاح وعتطور م  الو ل إلى حركة جما يرية كربية مسطططططططططططططلفة، و  ذا  نل الجشهة  ذ
البططعشية لتفرير فلسطططين اسططتراعيجيتها العسطط رية كلى  اكدة قيام " انوي كربية" في دوب 

 .(3)الطوق 
م، واكتشرعه الجشهة 1967وعشلور الفور العس ري للجشهة البعشية في أكقا  حر  

 ورة الفلسططططططينية المعاصطططططرة، و د ععززت م انة ادرح المفتلة في النطال ة الفقيقية لل

                                                           

 .359( الفمد، جواد، المدخب إلى القضية الفلسطينية،  1)
 .49ن، سمير يوسف سليمان: الفور السياسي الفلسطيني،  ( حاج، حس2)
 .196-195( البريف، ما ر: البفث كن كيان،  3)
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نار الجشهة، وعابعل ذلك ببرسططططططططططططاب الجزء ادكشر من مقاعليها وأسططططططططططططلفتها إلي المناطق 
المفتلة  هد  خلق الشؤرة ال ورية و ذه عبطططططبه فورة القواكد الرعوازية لدي فتج م  بعُ 

 ، لل الجشهة عركز كلى ضططططططططططططططرورة الشناء المناالتمييز في التنفيذ وأ دافه الفورية؛ إذ ظ
 .(1)واإلكداد التنايمي والعس ري كلى حسا  الندفاع السري  إلطالق النباط المسلج

واكتشرت الجشهة البطططططططططعشية أن مسطططططططططتقشب حركة المقاومة الفلسططططططططططينية و درعها كلى 
العربية،  رحعفقيق أ دافها يرعبطان  نبططر المقاومة الجما يرية المسططلمفة كلى امتداد اد

وفتج جشهة كريضططططططة م  السططططططتعمار الصططططططهيوني والقوث المتفالفة معها. وركزت الجشهة 
كلى ضططططططططططططططرورة وجود ثورة فلسطططططططططططططططينية وجشهة عفرير وطنية مقاعلة، عوون أيديولوجيتها 
الشططططططططتراكية العلمية )الماركسططططططططية اللينينية(، وعتمت   وكي طبقي واضططططططططج. وعؤمن الجشهة 

وي الوحدوي الد مقراطي، الذي  بطططططططططططمب كافة القوث السطططططططططططياسططططططططططية بضطططططططططططرورة العمب الجشه
والجتماعية صاحبة المصلفة في إنجاز مرحلة التفرر الوطني، وعسعى لتم ين الطبقة 
العططاملططة وكموم الوططادحين ومم ليه  للقيططام  ططدور   القيططادي، وععتشر الجشهططة إن نضطططططططططططططططاب 

تراكية لتقدم الد مقراطية والشططالبططعب الفلسطططيني جزء ل يتجزأ من نضططاب  وث التفرر وا
 .(2)في العال 

وركزت الجشهة البعشية كملياعها الفدا ية في داخب ادرح المفتلة؛ وفقًا لبعار ا: 
زت ذلك ببرسطططططططططططاب الجزء ادكشر، من  "الداخب  و ادسطططططططططططا ، والخارج  و الرد ف"، وكزم

اب رية"، وبدأ النضطططططططططططططمقاعليها وأسطططططططططططططلفتها، إلى المناطق المفتلة؛  هد  خلق "الشؤرة ال و 
م؛ إذ رأت في  الغها ادوب، الصادر 1967العس ري للجشهة البعشية، في أكقا  حر  

م، أن النطال ة الفقيقية لل ورة الفلسطينية المعاصرة، كانل في 1967د سمشر  21في 
م، حينما شططططططططططططططركل الجشهة  زرع ادلغام، وعومن للدوريات العسطططططططططططططط رية 1967أكتوبر  6

                                                           

 .233( أحمد، سامي: الجشهة البعشية لتفرير فلسطين،  1)
 .49( حاج، حسن، سمير يوسف سليمان: الفور السياسي الفلسطيني،  2)
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وعهج  كليهطططا، ومن أشططططططططططططططهر  طططذه العمليطططات، الهجوم كلى مقر الفطططاك  اإلسططططططططططططططرا يليطططة، 
 .(1)م1968يناير  12العس ري، في  طاع غزة، في 

ونارًا لتمسطططططططك الجشهة بالماركسطططططططية اللينينية نهجًا وعفويرًا، فبن أحد ماا ر عجربة 
ل   كالمرأة في الجشهة البعشية،  و مفاولة عجسيد  ذا اللتزام كلى الصعيد العملي، لذل

عواجه المرأة الفلسطططططططططططينية في الجشهة مبطططططططططط لة في  شولها من كدمه في التناي ،  ب كلى 
الع س من ذلك، اشطططتركل المرأة الفلسططططينية في نبطططاطات الجشهة كلى اختال  أشططط الها 

 .(2)منذ اد ام ادولى لنبأعها
في ية، اللينين –وعفتب  ضطططططية المرأة أ مية خاصطططططة في الترا  الناري للماركسطططططية 

 رامج ونضطططططططالت ادحزا  اليسطططططططارية الماركسطططططططية ال ورية، وذلك نارًا د مية الدور الذي 
 جب أن عضططططططل  به المرأة في النضطططططاب من أجب التفرر الوطني والجتماكي باكتبار ا 
"نصطططططف المجتم "، وعوتسطططططب مسطططططألة المرأة أ مية خاصطططططة في وا   البطططططعب الفلسططططططيني 

ضطططططططططالية التي عمر  ها القضطططططططططية الفلسططططططططططينية، وذلك  عني انطال ًا من طشيعة المرحلة الن
العمططب كلى ععشئططة كططب طططا ططات البططططططططططططططعططب من أجططب مواجهططة العططدو الططذي  فتططب ادرح 
الفلسططططططططينية، ومن أجب عفرير البطططططططعب الفلسططططططططيني واسطططططططتقالله وعقدمه الجتماكي، وإن 

ى مدث لعجربة جمي  الفركات اليسطططططططططططططططارية ال ورية، عدب كلى أن نجاح ال ورة يتو ف ك
اشطططططترا  النسطططططاء في  ذه ال ورة؛ إذ إنه ل  م ن اجتذا  الجما ير إلى العمب السطططططياسطططططي 

 .(3)دون اجتذا  النساء إليه
ورغ  أ مية النضططططططططاب الوطني وضططططططططرورعه، عبقى  ضططططططططية المرأة، جزءًا من مسططططططططألة 

ط قالتفرير العام لوب المالومين، فقضية المرأة  وصفها  ضية معقدة وشا وة ل عرعبط ف
بالناحية الفقوقية وبالقوانين الرجعية الم رسطططططططة لمصطططططططادرة حقو ها ادسطططططططاسطططططططية،  ب  بقا ا 
العادات والتقاليد والرواسب الجتماعية والفورية لدث المجتم  ولدث الرجب  وجه خا ، 

                                                           

الفلسطططططينية ... ادحزا  والفصططططا ب الفلسطططططينية، المو   اإللوتروني،  ( وكالة ادنباء الفلسطططططينية، وفا: منامة التفرير1)
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4321. 

 .124( الخليلي، غازي: المرأة الفلسطينية وال ورة،  2)
، مو   ن( الجشهة البطططعشية لتفرير فلسططططين: مو ف الجشهة البطططعشية في  ضطططية المرأة، الجشهة البطططعشية لتفرير فلسططططي3)

 /.https://pflp.ps/post/1382إلوتروني: 



 ISSN (2706-(5499 2022 سبتمبر -لتاسعالعدد ا مجلة التاريخية الفلسطينية

64 
 

وبمسططططططتوث التطور ال تصططططططادي، وعومن في كدم مسططططططاواعها بالرجب،  ب وسططططططيطرة الرجب 
رر ططا من  ططذا الوا   المهين والبططا س واسططططططططططططططترداد حقو هططا وسطططططططططططططططوعططه كليهططا، ويجططب عف

المسططططططلوبة، و نا  عرابط جدلي فعاب  ين السططططططياسططططططة وال تصططططططاد، أو  ين التفرر الوطني 
والقومي من جهة، والتفرر ال تصطططططادي الد مقراطي المجتمعي الداخلي من جهة أخرث، 

ي مسيرة ة المرأة الفلسطينية ففبذا كان العامب السياسي يلعب دورًا مهًما في ععزيز مبارك
الوفاح، فبن العامب ال تصطططططططططادي  عزز وي مب ذلك الدور في المجتم  كمومًا، وفي  ذا 
السياق،  جب كلى المرأة أن عسا    دور ا في مسيرة الوفاح الوطني كمومًا، وفي مسيرة 

الفضططططططططططاري من أجب عخليصططططططططططها من كب الموروثات السططططططططططالبة،  –النضططططططططططاب الجتماكي 
رير ا وخالصططططها من كافة المعو ات الجتماعية والسططططياسططططية وال تصططططاد ة كلى وجه وعف

 .(1)الخصو 
وفي خضططططط   ذا الصطططططراع الوطني، شطططططاركل المرأة الفلسططططططينية بعد انطالق العمب 

م، بصورة واضفة رغ  نسشيتها في مسيرة النضاب الفلسطيني، 1967العس ري بعد كام 
كلى الصطططططططططعيد الوطني الجتماكي، وانخرطل في ب ب أشططططططططط اله، في الوفاح المسطططططططططلج، و 

العمب الفدا ي، وشطططططططططططططططاركل في عأمين المعدات والسططططططططططططططالح والغذاء والمعلومات، وعركز 
نبططططططططططاطهن في التمريُ وإكداد الطعام والزي للفدا يين، ونقب الرسططططططططططا ب من المجموكات 

عضططططططهن قدمًا، وب. وجرث عدريب العديد من الفتيات عدريبًا كسططططططط ري ا مت(2)للقيادة وبالع س
اشتركن في دورات كس رية في الخارج، ولسيما في فترة الفر  اد لية في لشنان، كذلك 
انفسططر التمايز الذي كان  ا مًا  ين كمب نضططالي خا  بالنسططاء، وآخر بالرجاب لصططالج 
وجهة نار عقوب: ل فرق  ين الرجب والمرأة نضطططططططططططططططالي ا، وأن ببم ان المرأة القيام ب ب ما 

 .(3)إليها من مهمات نضالية، م  ادخذ بعين الكتبار ضرورات الوا   الجتماكييوكب 

                                                           

( الجشهة البطططعشية لتفرير فلسططططين: مو ف الجشهة البطططعشية في  ضطططية المرأة، الجشهة البطططعشية لتفرير فلسططططين، مو   1)
 /.https://pflp.ps/post/1382إلوتروني: 

 .99 م، 1983-1967( ادزكر، مفمد خالد: المقاومة الفلسطينية في  طاع غزة 2)
 .129( الخليلي، غازي: المرأة الفلسطينية وال ورة،  3)
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و د شططاركل النسططاء في العمب العسطط ري من خالب أ اربهن وإخوانهن أو أزواجهن 
رغبة منهن في الو و  بجانب الرجاب في الدفاع كن الوطن وحما ة  يوعهن من بط  

خا ا في العمب العسططط ري كندما كان في العدو، فقد شطططاركل المناضطططلة فطوم السطططعدي أ
الجشهة البططعشية، وأ ضططًا التفقل المناضططلة فيروز رباح كرفة بالعمب العسطط ري من خالب 
أخيها الذي كان كضططططططططططططو في الجشهة البططططططططططططعشية، كما التفقل صططططططططططططفية أ و ثا تة بالعمب 

 .(1)العس ري من خالب أخيها الوحيد، وشاركته في كدد من المهمات العس رية
ك شاركل المرأة في العمليات العس رية التي نفذعها الجشهة البعشية، إما ببطالق كذل

 نتا ج، ومن أ    ؤلء المناضالت:النار أو الفما ة، أو الرصد للتعر  كلى ال
 شادية أبو غ الة: .أ

كلما جرث الفديث كن نضاب المرأة الفلسطينية العس ري ضمن صفو  الجشهة، 
ليس لدور ا العس ري ففسب؛  ب لدور ا النضالي المتوامب؛   رز اس  شاد ة أ و غزالة؛

حيث شاركل و ادت كدة كمليات كس رية نفذعها الجشهة البعشية، وكانل في  يتها ععد 
 نشلة لتفجير ا في كمارة "إسطرا يلية" في عب أ يب، ولونها انفجرت  ين يديها، واسطتبطهدت 

ل أوب شطططططهيدة عسطططططقط في عاريخ م، وباسطططططتبطططططهاد ا كان1968نوفمشر  28وكان ذلك في 
 .(2)الجشهة البعشية وفي عاريخ ال ورة الفلسطينية بعد حر  حزيران )النوسة(

 ليلى خالد: . 
م،  ططامططل بخطف طططا رة شططططططططططططططركططة العططاب 1944ليلى خططالططد من مواليططد حيفططا كططام 

م، وكانل  ذلك أوب امرأة عقوم بخطف طا رة "إسطططرا يلية"، وحولل 1969اإلسطططرا يلية كام 
إلى سططططورية  هد  إطالق سططططراح المعتقلين في فلسطططططين ولفل أناار العال  إلى  مسططططار ا

ادمري ية التي هبطل في  TWAالقضطططططططططية الفلسططططططططططينية، وبعد فترة  امل بخطف طا رة 
لندن، وألقويم القبُ كليها لتق  أسططيرة البططرطة الشريطانية المعروفة باسطط  "سطط وعالند  ارد" 

                                                           

 م.2020د سمشر  24( مقا لة م  فيروز كرفة:  تاريخ 1)
 .177-176( مفمود، أنور: الفدا ية، نساء في معتر  الفياة،  2)
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(Scotland Yard و ططامططل الف ومططة ) الشريطططانيططة بططبطالق سططططططططططططططراحهططا في كمليططة عبططادب
 .(1)ادسرث 

 مريم أبو دقة: .ج
انتمل لصططططططفو  ال ورة الفلسطططططططينية من خالب الجشهة البططططططعشية لتفرير فلسطططططططين، 
وكان كمر ا ل يتجاوز الطخمس كبرة سنة، فوانل أوب فتاة انتمل إلى مجموكة "البهيد 

ة، ا في كتا ب جيفارا غزة العسططط ريجيفارا غزة العسططط رية" في جنو  غزة، ومارسطططل كمله
عهدد العمالء بالوتابة بخطها كلى الجدران، وعجم  عشركات دسطططططر البطططططهداء، والمعتقلين 
والنبططططططاطات المطلوبة كافة بفماٍ  كاٍب، وعوصططططططيب التشركات لألسططططططر و ي مل مة الوجه 

مططة هحططاملططة للبططارودة، فتعر  الحتالب كلى خطهططا الم تو  كلى الجططدران واكتقلططل  ت
النتسا  للجشهة وعناي  عاا رات وعهديد ادمن "اإلسرا يلي"، والقيام بعمليات كس رية، 

م، ع  إبعاد ا إلى ادردن، 1970وح   كليها لمدة سططططططططططططنتين، وبعد انتهاء السططططططططططططجن كام 
م طاَردة أم م بعدة، وفي ادردن عدربل كلى كب الوسطططا ب النضطططالية العسططط رية سطططًرا  طلب 

ل انتباه أحد؛ دنها كانل عرث النضطططططاب العسططططط ري للنسطططططاء والرجاب، ول منها حتى ل علف
 قتصطططططططططر كلى الرجاب فقط، وبنفس الو ل أرادت أن ع شل للجمي  أن الفتاة الفلسططططططططططينية 
كما  و زميلها الرجب عستطي  كمب كب شيء وبهذا عبج  غير ا من النساء كلى العمب 

ي بالعمب السياسي والعس ري وشاركل ف العس ري، وفي ادردن فتج لها ادفق واندمجل
 .(2)معار  ال ورة في ادردن، ومن  نا  عوجهل إلى لشنان م  المناضلة ليلي خالد

وبططدأت مري  مرحلططة جططديططدة في العمططب المقططاوم في لشنططان؛ حيططث كططانططل من أوا ططب 
النسططططططاء العسطططططط ريات  نا  في  دا ة الفر  اد لية، فتدرجل من مسططططططئوب مجموكة إلى 

ة مفور البطططيماح للجشهة كسططط ري ا إلى مسطططئولة فصطططيب كسططط ري في القاسطططمة  وادي مسطططئول
م، وفي كالية وشطططططططو  الغر ، 1982جيلو في لشنان في فترة الجتياح اإلسطططططططرا يلي كام 

                                                           

 .94( زكر ، امتياز النفاب: وجوه نسا ية فلسطينية معاصرة،  1)
 م.2020د سمشر  9ريخ ( مقا لة م  مري  أ و د ة:  تا2)
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م، وأصطططططططططبفل اسطططططططططًما مرموً ا كلى المسطططططططططتوث 1983وفي حر  الجشب في لشنان في كام
 .(1)الوطني كس رًيا

 اإلسالمية )حماس والجهاد اإلسالمي(:موقف الحركات  -ثانيا  
 موقف حركة "حماس" من النضال العسكري للمرأة الفلسطينية: -1

سططططططا مل النتفاضططططططة الفلسطططططططينية في ادراضططططططي المفتلة في إكادة رسطططططط  الخريطة 
السطططططططياسطططططططية والفزبية الفلسططططططططينية، حيل شطططططططهدت السطططططططاحة الفلسططططططططينية نمو لقوث التيار 

اإلخوان المسطططططلمين في النضطططططاب الوطني التفرري الذي اإلسطططططالمي، وعنامي دور جماكة 
 خوضطططططططه البطططططططعب الفلسططططططططيني عفل قيادة منامة التفرير الفلسططططططططينية ضطططططططد المبطططططططروع 

م، أكلنل جماكة اإلخوان كن نبططأة حركة 1987الصططهيوني، وفي الراب  كبططر د سططمشر 
جنفتها المقاومة اإلسططططططططططططططالمية "حما " امتدادًا لفركة اإلخوان المسططططططططططططططلمين، وجناح من أ

الممتدة في المنطقة العربية واإلسطططالمية لدك  سطططاحة المقاومة والجهاد، ولتصطططبج فصطططياًل 
فعاًل في المقاومة الفلسطططينية، و د جاء عأسططيسططها ععشيرًا كن عنامي ذلك الدور النضططالي، 
وعم نل حما  من لعب دور ا النضطططططططططططططططالي منفردة وبعيدة كن إطار حركات المقاومة 

 .(2)ية؛ حيث انتهجل سياسة مفددة في معالجة القضية الفلسطينيةالوطنية الفلسطين
و امل حما   دور أساسي ر يس في النتفاضة الفلسطينية، وسعل م ب منامة 
التفرير الفلسططططططططينية؛ دن عصطططططططبج القوة الدافعة لالنتفاضطططططططة، وبقيل حركة حما  ععمب 

فرير كقب اندلع خارج إطار القيادة الوطنية التي عبطططططططططططططط لل من فصطططططططططططططططا ب منامة الت
، ولون بمرور الو ل  رز نزاع عدريجي  ين القيادة (3)م1987انتفاضطططططططططططططططة الفجارة كام 

الموحدة وحركة حما  ببططططططأن عأثير كب منهما كلى النتفاضططططططة، وادكاءاعهما المتنافسططططططة 

                                                           

(: دليب ادسطططيرات المفررات: الدكتورة مري  أ و د ة، P.D.W.S.A( جمعية الدراسطططات النسطططوية التنموية الفلسططططينية )1)
 .http://pdwsa.ps/index.php/news/View?id=111المو   اإللوتروني: 

 .376-374( البريف، ما ر: البفث كن كيان،  2)
الفلسطططططططططططططططينيطططة بعطططد كرفطططات: مطططأزق حركطططة وطنيطططة فطططاشططططططططططططططلطططة، مو   إلوتروني:  ( غطططان ، أسططططططططططططططعطططد: السططططططططططططططيطططاسطططططططططططططططططة3)

http://www.masarat.ps/sites/default/files/content_files/sd_gnm_mzq. 
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كن الم اسطططططططططب التي عفققل، وكان التمايز يزداد م  عقدم مراحب النتفاضطططططططططة، و د عفا   
 .(1)باين في المراحب ادخيرة من النتفاضةالتمايز والت

وبهد  ععزيز شططططططططططططططركيتها، كلى المسططططططططططططططتوث الوفاحي، ربطل الفركة الماضططططططططططططططي 
بالفاضطططططر مؤكدة في "مي ا ها"، كون حما  "حلقة من حلقات الجهاد في مواجهة الغزوة 
الصطططططهيونية، عتصطططططب وعرعبط بانطال ة البطططططهيد كز الدين القسطططططام وإخوانه المجا دين كام 

م، وعمضططططططططططططططي لتتصطططططططططططططططب وعرعبط بفلقات أخرث من حلقات الجهاد والمقاومة في 9361
 .(2)فلسطين"

ومنذ عأسططططيسططططها نارت حركة حما  إلى القضططططية الفلسطططططينية باكتبار ا " ضططططيتها 
المركزية" وببكطا ها ادولوية للنضططططططاب ضططططططد الحتالب "اإلسططططططرا يلي" سططططططعل الفركة إلى 

لوفاح المسطططططططلج كاسطططططططتراعيجية لنبطططططططاطها الهاد  إلى المزج  ين الدين والوطنية، وآمنل با
مفاربة الصططططهيونية وإبادة "إسططططرا يب"، و د كان عبطططط يب حركة حما ، وانخراط أكضططططا ها 
في فعاليات النتفاضطططططططططططة الميدانية، أ   خطوة اعخذعها جماكة اإلخوان المسطططططططططططلمين كلى 

 .(3)طريق اكتسا  البرعية السياسية
م، الذي حدد منطلقات 1988أغسطططططططططططططططس  18 وزكل حركة حما  "مي ا ها" في

الفركة الفورية وأ دافها ومو فها من القوث ادخرث الفاكلة كلى السطططططططططططاحة الفلسططططططططططططينية، 
فعلى صططططططططططططططعيططد المنطلقططات الفوريططة، أكططد "مي ططاق" حركططة حمططا  أنهططا "جنططاح من أجنفططة 

 راإلخوان المسططططططلمين بفلسطططططططين، وحركة اإلخوان المسططططططلمين عناي  كالمي، و ي من أكش
الفركات اإلسطططططالمية في العصطططططر الفديث"، وأنها "حركة فلسططططططينية متميزة ععطي ولء ا 
هلل، وعتخططذ من اإلسططططططططططططططالم منهج حيططاة، وععمططب كلى رف  را ططة هللا كلى كططب شططططططططططططططشر من 
فلسططططططين"، معتشرًا أنه "في ظب اإلسطططططالم  م ن أن يتعا   أعباع الد انات جميعًا في أمن 

                                                           

 .25-24( ادشهب، نعي : بعُ أوجه التبابه والتمايز في النتفاضتين،  1)
 .375( البريف، ما ر: البفث كن كيان،  2)
 .84-70ما . مدخب اإلخوان المسلمين إلى البرعية السياسية"،  ( الجرباوي، كلي: ح3)
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حقو ه ؛ وفي غيا  اإلسالم ينبأ الصراع ويستبري الال  وأمان كلي أنفسه  وأمواله  و 
 .(1)وينتبر الفساد وعقوم المنازكات والفرو "

ويم ن عتب  مو ف حركة "حما " من النضطططططاب العسططططط ري للمرأة الفلسططططططينية، من 
خالب مي ططا هططا؛ حيططث أفردت مططادعين من مي ططا هططا؛ للفططديططث كن دور المرأة في المجتم ، 

م، أن الوطنية من وجهة نار حركة 1988مادعه ال انية كبططططططططططططططرة فقد نص المي اق في 
المقاومة اإلسطالمية جزء  من العقيدة الدينية، وليس أ لر في الوطنية ول أكمق من أنه إذا 
وطأ العدو أرح المسططططلمين، فقد صططططار جهاده والتصططططدي له فرح كين كلى كب مسططططل  

 .(2)بغير إذن سيدهومسلمة عخرج المرأة لقتاله بغير إذن زوجها والعشد 
ونصطططططل المادة السطططططابعة كبطططططرة كلى ما يلي: "للمرأة المسطططططلمة في معركة التفرير 
دور ل  قب كن دور الرجب، فهي مصن  الرجاب ودور ا في عوجيه ادجياب وعربيتها دور 
كشير و د أدر  ادكداء دور ا، وينارون إليها كلى أنه إن أم نه  عوجيهها وعنبططططططططططططططئتها 

 .(3)يريدون بعيدًا كن اإلسالم فقد ربفوا المعركة"النبأة التي 
وضطططططططعل حما  في مقدمة أ دافها عفرير فلسططططططططين من الحتالب "اإلسطططططططرا يلي"، 
واكتمدت أسطططططططاليب كدة للوصطططططططوب إلى  ذا الهد  كان كلى رأسطططططططها )المقاومة والجهاد(، 

 ركاتوالسططططططططططططتمرار في الوفاح المسططططططططططططلج لتفقيق اد دا  المرجوة؛ إذ عرث حما  أن ح
التفرير التي حققل أ دافها دون اللجوء إلى العمب المسلج ل عواد عذكر، وبعبارة أخص 

 .(4)أن العمب العس ري  و م مب للعمب السياسي
أما كلي صططعيد اد دا ، فقد حدد ا المي اق بمنازلة الباطب و هره ودحره، ليسططود 

قيام دولة اإلسالم"، معتشرًا  الفق وععود ادوطان وينطلق من فوق مساجد ا ايذان معلناً 
أن أرح فلسطين "أرح و ف إسالمي كلى أجياب المسلمين إلى يوم القيامة، ل  صج 
التفريط  هططا أو بجزء منهططا أو التنططازب كنهططا أو كن جزء منهططا"، وأن ل حططب للقضططططططططططططططيططة 

                                                           

 .114-113( النباش، كشد الهادي: النتفاضة الفلسطينية الوشرث،  1)
 ( مي اق حركة حما .2) 
 ( مي اق حركة حما .3) 
 .71( حنون، كلي، عغريد: فورة المقاومة لدث حما   ين التأصيب الفوري والوا   السياسي،  4)
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الفلسطططططينية "إل بالجهاد"، وأن عفرير فلسطططططين "فرح كين كلى كب مسططططل  حي ما كان"، 
 طططذا التفرير يتعلق " طططدوا ر ثال : الطططدا رة الفلسطططططططططططططططينيطططة والطططدا رة العربيطططة والطططدا رة  وأن

اإلسططططططططالمية، وكب دا رة من  ذه الدوا ر لها دور ا في الصططططططططراع م  الصططططططططهيونية، وكليها 
 .(1)واجبات"

م، أكدت حركة حما  2000سططططططططشتمشر  29وم  اندلع انتفاضططططططططة اد صططططططططى في 
سطططينية في النتفاضططة، و ذا ما أشططار إليه الدكتور "إ راهي  كلى أ مية مبططاركة المرأة الفل

المقادمة" أحد مفوري و ادة حما : "أن دور المرأة أخطر ب  ير من دور الرجب؛ دنها 
المفرح ادوب للمجا دين، و ي التي عدف  الرجب للجهاد، ودكا المرأة الفلسطططططططططططططينية أن 

 ر، سططن التعشئة دفردا ا وأ ناء ا أكعهيئ نفسططها دن عصططبج زوجة دحد المجا دين، وعف
ما سططا   في دف  المرأة الفلسطططينية إلي إكادة النار في أسططاليب التنبططئة الجتماعية في 

 .(2) ث روح الشذب والعطاء وكره العدو الصهيوني"
وكليططه فططبن للمرأة كنططد حمططا ، دورًا مهمططًا في معركططة التفرير والمقططاومططة والجهططاد، 

جب والمرأة إذا اغتصطططب العدو أرضطططا للمسطططلمين، و ي عتقاسططط  م  والجهاد فرح كلى الر 
الرجب ذلك الدور، فهي التي عربي الجيب عربية إسططططططططططططططالمية، لذلك سططططططططططططططتجد مفاربة من 

؛ لصطططد ا كن دور ا، وحر  مسطططار ا، وبناء كليه كان جهاد المرأة "اإلسطططرا يلي"الحتالب 
ى أربعة أ سططططططططام، و ي: اإلسططططططططناد نوعي ا، ويم ن عقسططططططططي  جهاد المرأة في حركة حما ، إل

والفمطططططا طططططة، والتفريُ كلى الجهطططططاد، وعقطططططد   الطططططدك  اللوجسططططططططططططططتي، وعنفيطططططذ العمليطططططات 
 .(3)الستبهاد ة، وكون المرأة عقوم بعمب استبهادي، فهذا جزء من الفرح الذي كليها

من جانب آخر، حايل المرأة با تمام بالر، كند أحمد  اسططططططططططططططين مؤسططططططططططططططس حركة 
و  عل  أن المرأة عم ب نصططططططططططططططف المجتم ، و ي ل عقب أ مية كن حما  ور يسططططططططططططططها، فه

دور مه  في التنبططططططططططططططئططة الوطنيططة واإلسططططططططططططططالميططة الهططادفططة لخلق وكي مقططاوم الرجططب، ولهططا 
و ي المربية لألجياب، و ي التي عخرج البططططططططبا  بجمي  عخصططططططططصططططططططاعه  لهذا  لالحتالب،

                                                           

 مي اق حركة حما .( 1) 
 .116( كشد هللا،  درية: نضاب المرأة الفلسطينية،   2)
 .113( الزعي ، إ راهي  صقر: الفركة النسا ية اإلسالمية ،  3)
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، (1)  بال تمام بالمرأة المجتم ، كما أنه امت اب دمر رسططططططططططوب هللا صططططططططططلى هللا كليه وسططططططططططل
وعوضطططططططج المادة ال امنة كبطططططططرة من مي اق حما  طشيعة  ذه التربية ومضطططططططمونها، والتي 
عقوب: "والمرأة في الشيل المجا د وادسططططططططرة المجا دة، أ مما كانل أو أختًا، لها الدور اد   

اإلسططالم،  نفي ركا ة الشيل، وعنبططئة ادطفاب كلى المفاهي  والقي  ادخالقية المسططتمدة م
وعربية أ نا ها كلى عأد ة الفرا ُ الدينية، اسطططططتعدادًا للدور الجهادي الذي ينتار  ، ومن 
ا   نا ل  د من العنا ة بالمدار  والمنا ج التي عربى كليها الشنل المسططططططططططططططلمة؛ لتوون أمم
صططططططططططططططالفة واعية لدور ا في معركة التفرير، ول  د لها من أن عوون كلى  در كاٍ  من 

واإلدرا  في عد ير ادمور المنزلية، فال تصططططططططططاد والبعد كن اإلسططططططططططرا  في نفقات  الوكي
 .(2)ادسرة، من متطلبات القدرة كلى مواصلة السير، في الارو  الصعبة المفيطة"

في العمب العسططططططط ري  اب البطططططططيخ أحمد  وحوب ظا رة مبطططططططاركة المرأة الفلسططططططططينية
لفلسطينية لها دور كشير في المجتم  وفي  اسين لططططططططططططططططجريدة "البرق ادوسط": أن المرأة ا

دك  المقاعلين، وفي مجتمعنا الفلسططططططططططططيني يوجد عوجه كشير واندفاع من النسطططططططططططاء للجهاد 
والسططططتبططططهاد م ب البططططبان عمامًا، ولون للمرأة خصططططوصططططية عختلف كن البططططبان والرجاب، 

عها ون مفاإلسططططالم أكطا ا بعُ الضططططوابط إذا خرجل إلى الجهاد والقتاب،  يجب أن   
مفرم خاصططططططططة أن ظروفها عختلف كن الرجاب، وأضططططططططا  البططططططططيخ  اسططططططططين: "إن المرحلة 
الفالية ل عفتاج كب  ذا العبء من النسططاء في الجهاد والسططتبططهاد، فالفركة اإلسططالمية 
ل عسطططططططططتطي  اسطططططططططتيعا  مطالب الرجاب الفلسططططططططططينيين بالمبطططططططططاركة في الجهاد والعمليات 

اغشين  ذلك، فبم اناعنا مفدودة ول نسططططططتطي  اسططططططتيعا  كب "السططططططتبططططططهاد ة" لو رة كدد الر 
الراغشين في المواجهة م  العدو "اإلسرا يلي"، ولون ستأعي أ ام في المستقشب في مواجهة 
حاسطططمة م  الحتالب "اإلسطططرا يلي"  بطططار  في الجهاد الرجاب والنسطططاء والبطططيوخ وادشطططباب 

 .(3)في معركة الفس  إن شاء هللا لتفرير فلسطين"

                                                           

 .70(  اسين، نسي ؛  فيي، الدجني: اإلمام البهيد أحمد  اسين.. حياعه ودكوعه وثقافته،   1)
 ( مي اق حركة حما .2) 
 ططططط/ 1422ذو القعطططططدة  16را د العمليات النتفارية في فلسطين، جريدة البرق ادوسط، الخميطططططس ( عيسى، كشد هللا: 3)

 .8465م، العدد 2002يناير  31
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و اب البيخ  اسين: "دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ، باستعداد النساء الفلسطينيات 
للقتاب والبطططهادة عمامًا كما  فعب الرجاب والبطططبان و ذا من فضطططب هللا، ولون حتى اين ل 
يوجد للنساء عناي  كس ري ببطار الفركة وكندما يتواجد م ب  ذا التناي   م ن الفديث 

 .(1)للنساء واسعة النطاق"كن كملية عجنيد 
وكان للمرأة في حما  دور مه  في حث أ نا ها كلى الجهاد والبططططهادة في سططططشيب 
هللا؛ للدفاع كن ادرح؛ وعفرير ا من الحتالب، ومن  ؤلء النسطططططططططططاء مري  فرحات التي 
ع عد من أ رز النماذج؛ حيث كملل كلى عربية أ نا ها كلى التضطططفية والجهاد، وحضطططه  

جهة العدو، ودفعل أ ناء ا للجهاد؛ حيث انضطططط  أ نام ا ادربعة إلى كتا ب كز كلى موا
الدين القسام الجناح العس ري لفركة حما ، و د وصب  ها الفد إلى أن عقوم بمساكدة 
ا نها في ارعداء  زعه العسططططططططططط رية، والقيام  تود عه في أثناء خروجه في كملية كسططططططططططط رية 

 .(2)استبهاد ة
كان يتففظ كلى إرسططططاب المرأة للعمليات السططططتبططططهاد ة، وأن  ولون البططططيخ  اسططططين

عفمب السطالح وعتصطدث بصطورة كسط رية مباشطرة لالحتالب "اإلسطرا يلي"، حتى ل  عرح 
العمب النسطططططططططططططططا ي للمالحقة والمطاردة، وكان شطططططططططططططططديد الفر  كلى كدم ععرح المرأة 

هو يب ببططط ب فردي، فللمخاطر ادمنية، وم  ذلك كان البطططيخ  اسطططين يدكو النسطططاء للتدر 
ل  سططتطي  عجنيد النسططاء، وذلك إن دب كلى شططيء، فبنما يدب كلى حرصططه البططديد كلى 

، فالنسططططاء كند حما  خط دفاكي ثان في مقاومة (3)المرأة، وكدم ععريُ حياعها للخطر
عؤوي المطططاردين، و ي التي عفقططد ال ن والزوج، وعتفمططب عبعططات فقططدان  الحتالب؛ دنهططا  

لزوج، والصططططعوبات، والفصططططار، والتجوي ، و ي التي عتفمب مسططططؤولية المفافاة ال ن وا
كلى الشيل وا تصططاده، كب  ذا عتفمله المرأة و ي عسططاند الرجب في كب الميادين، وعواجه 
العدو وعقاومه، وكان لبعُ النسططططططططاء مواجهات صططططططططعبة، و ي عمسططططططططك بسططططططططالح الجندي 

                                                           

 ( المرج  السا ق.1)
 .180،  138( ادشقر، إسماكيب؛ بسيسو، مؤمن: المرأة الفلسطينية في دا رة الستهدا  الصهيوني،  2)
 .41ة النسا ية اإلسالمية،  ( الزعي ، إ راهي  صقر: الفرك3)
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دور المرأة ضططخ  في حما ة المقاعب والمجا د، "اإلسططرا يلي" وعدفعه، وعبططد أ ناء ا منه، و 
 .(1)ودكمه ب ب اإلم انيات في كب الميادين والمواجهات

وأشططططططارت حنان الفاج كلى  وة ا تمام المرأة الفلسطططططططينية  تربية اد ناء منذ النبططططططأ 
وكلى حططب الوطن كمططا حططب هللا وحططب الوالططدين، وععريف اد نططاء كلى حقو ه  الططدينيططة 

ن الوالطدين وإخال  العبطادة هلل ععطالي، وغر  القي  في النفو  للمجتم  والجتمطاعية م
الفلسطططيني ومسططتخدمة ادم وسططا ب مختلفة م ب الترغيب والتر يب وحسططن التعامب وعربية 
الذات، وعربي ادم أ نا ها كلى احترام الجماكة، وثقافة المقاومة التي عبمب حب الوطن، 

حيططاة الطفططب بططالتططاريخ الوطني، ويت  ععلي  اد نططاء وحططب الجهططاد في سططططططططططططططشيططب هللا، وربط 
عطططدريجيطططًا كلى مسططططططططططططططتواه الفوري ويجطططب كلى ادمهطططات ععلي  أ نطططا ه  كمطططا البططططططططططططططريعطططة 

 .(2)اإلسالمية
 موقف حركة "الجهاد اإلسالمي" من النضال العسكري للمرأة الفلسطينية: -2

، من بطططططرينعبططططط لل حركة الجهاد اإلسطططططالمي في نها ة السطططططبعينيات من القرن الع
بعُ الطلبة الفلسطططططينيين الدارسططططين في مصططططر، وكان الدكتور فتفي البططططقا ي والبططططيخ 
كشد العزيز كودة الزعيمين الر يسططططططططططططططيين لفركة الجهاد، و   مفور  ؤلء الطلبة، وكان 
منه  رمضان شلج، سليمان كودة، فايز معمر، نافذ كزام، كشد هللا البامي، أحمد مهنا، 

حيث كان أغلشه  ينتمون إلى حركة اإلخوان المسلمين من مؤسسي وكان كدد كشير ... 
ا حركة  الجهاد ادوا ب من  ين النبطططططططاء السططططططابقين في الفركات اإلسططططططالمية وخصططططططوصططططططً
اإلخوان المسطططلمين، كما كان من  ينه  الطال  ممن ع  طرد   من الجامعات المصطططرية 

 .(3)بسشب نباطاعه  السرية
فتج المتدينة في داخب السطططططططططجون "اإلسطططططططططرا يلية" واسطططططططططتقطشل الفركة بعُ كوادر 

ومنه  عبط ب الجهاز العسط ري للفركة، ع  عجا ب دور المرأة في انتفاضطة الفجارة أ ًضا 
في حركة الجهاد اإلسططططططالمي، كما ع  عجا ب دور المرأة في حركة حما  إبان  ذه الفترة 

                                                           

 .48( صافي، خالد: مو ف حركة المقاومة اإلسالمية حما  من دور المرأة العس ري والسياسي،  1)
 م.2021فشراير  12( مقا لة م  حنان الفاج أحمد:  تاريخ 2)
 .116-115( أ و كمرو، زياد: الفركة السالمية في الضفة و طاع غزة،  3)



 ISSN (2706-(5499 2022 سبتمبر -لتاسعالعدد ا مجلة التاريخية الفلسطينية

74 
 

النهر  ير فلسطين منأ ًضا، كجناح كس ري لممارسة الوفاح المسلج، وطريق وحيد لتفر 
إلى البفر، و ي عقوم بالعمب كلى ععشئة الجما ير الفلسططططططططططططططينية وإكداد ا إكدادًا جهاد  ا 
ب ب الوسطططططططططططططططا ب التربوية والت قيفية والتنايمية المم نة؛ لتأ يلها للقيام بالعمب الجهادي، 

 .(1)وعلتزم الفركة باإلسالم كقيدة وشريعة وناام حياة
التنسططططيق  ين الفركة الناشططططئة و"سططططرا ا الجهاد اإلسططططالمي" في  وفي علك ادثناء، ع 

م، والتي أسسها كاًل من: حمدي 1982لشنان، التي عأسسل بعد الخروج من  يروت كام 
سطططططططططلطان التميمي وأ و حسطططططططططن  اسططططططططط  )مفمد بفيص( ومنير شطططططططططفيق، وكان الداف  وراء 

دو المسططططلج ضططططد الععأسططططيسططططها  و فورة اسططططتقطا   طاكات جديدة للمسططططا مة في الوفاح 
الصطططططططططهيوني؛ حيث كان  نا  اعجاه كام بضطططططططططرورة عو يف العمب داخب ادرح المفتلة 
للتعويُ كن فقدان ال ورة الفلسطططططططططينية مو عها في لشنان، وكانل عجربة انتصططططططططار ال ورة 
اإلسطططططططططالمية في إيران ل عزاب ماثلة في الذ ن، وكذلك  دا ة ظهور المقاومة اإلسطططططططططالمية 

شنان، وضططططططمن علك ادجواء،  دأت فورة سططططططرا ا الجهاد في فلسطططططططين عتشلور وعطور ا في ل
وعتب ب، ونجفل سرا ا الجهاد في القيام بعدة كمليات نوعية داخب ادراضي الفلسطينية 
المفتلة، و امل  تدريب كدد من الووادر والمجموكات اإلسططططططططططططططالمية ذات نفس جهادي، 

لحقًا باسططط  حركة الجهاد اإلسطططالمي، وأن  م ب الجماكة اإلسطططالمية في غزة، التي ك رفل
 طذه الجمطاكطات عرنو جميعهطا إلى ممطارسطططططططططططططططة أشطططططططططططططط طاب متنوكطة من الجهطاد كلى أرح 

 .(2)فلسطين
وكزز ذلك التنسطططيق، انطال ة العمب العسططط ري المسطططلج لفركة الجهاد اإلسطططالمي، 

م؛ حيث 1986عبططططرين ادوب )أكتوبر(  15وكانل كملية با  المغاربة أو كملية الشراق 
 ام أكضاء من الجهاد خاللها ببلقاء ثال   نا ب يدوية كلى مجندين من  وات الحتالب 
"اإلسرا يلي". ومن أنبطته  العس رية كذلك المواجهة التي و عل  ين أربعة من أكضاء 

                                                           

 .93مطلب مفمود: الفور السياسي لفركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين،  ( كمر، ناظ  كشد ال1)
 .181-180( الطا ر، معين: سرا ا الجهاد في فلسطين،  2)
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الجهاد م  مجموكة من  وات الحتالب "اإلسطططططططططططططرا يلي" في حي البطططططططططططططجاعية بمدينة غزة 
 .(1)م1987ب )أكتوبر( عبرين ادو  6 تاريخ 

ويعتشر خيار الوفاح المسطططلج كند حركة الجهاد خيارًا اسطططتراعيجي ا، وحق من حقوق 
البططططططططططعب الفلسطططططططططططيني، م لما كانل حق ا من حقوق شططططططططططعو  العال  ادخرث التي واجهل 
المفتب ادجنشي بالمقاومة، وععتشر الفركة أن مشررات الجهاد والوفاح المسلج الفلسطيني 

ط إن ل  عون عتعزز كب يوم، فططططططططططططططططط "إسططرا يب"  امل بالقوة و ي في جو ر ا ععي  ل  عسططق
كلى العنف واإلر ططا ، فال  م ن مواجهتهططا بغير القوة والعنف المبططططططططططططططروع؛ أي الجهططاد 
والمقاومة، و د  امل اسطططططططتراعيجيتها في الوفاح المسطططططططلج كلى مشدأ عوازن اإلرادات ببدامة 

أجب خلق نوع من عوازن الركب  عومح اختالب ميزان  الشطططتبا  م  العدو واسطططتنزافه من
القوث، لهذا جعلل من السطططططتبطططططهاد  وة ردع عسطططططتند إلى القدرة كلى ضطططططر  اسطططططتراعيجية 
الخصططط   نقب المعركة إليه، كشر الضطططربات السطططتبطططهاد ة النوعية التي اسطططتهدفل ببططط ب 

سسيولوجية أخالقية و  أساسي أ داف ا كس رية صهيونية، وععتشر أن للجهاد المسلج وظيفة
عتعلق بالففاظ كلى روحية اإلنسطططططططططان الفلسططططططططططيني والعربي، وعفو ه المعنوي في مواجهة 

 .(2)إحباطات وانهيارات الفقبة "اإلسرا يلية"
وينطلق مو ف حركة الجهاد اإلسالمي من مباركة المرأة في الوفاح المسلج، من 

مية كليه بخصططططو  المرأة كونها فهمها للعقيدة اإلسططططالمية، وما نصططططل البططططريعة اإلسططططال
عتشنى اإلسطططططالم كقيًدة ومنهًجا، وناام حياة، وإنها ععتقد أن اإلسطططططالم ل    ن يوم ا  بططططط ب 
حجر ك رة في طريق المرأة، وعقطططدمهطططا للقيطططام  طططدور طططا الريطططادي في كطططافطططة منطططاحي الفيطططاة 

الم كا ًقا اإلسطططططالسطططططياسطططططية والفربية وال تصطططططاد ة والجتماعية والفورية وغير ا، ول    ن 
 فوب دون وصططوب المرأة إلى هللا، أو  منعها من التفصططيب المعرفي الديني والدنيوي، أو 

                                                           

 .135-134( أ و كمرو، زياد: الفركة السالمية في الضفة و طاع غزة،  1)
 .172سطين،  ( كمر، ناظ  كشد المطلب مفمود: الفور السياسي لفركة الجهاد اإلسالمي في فل2)
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القيام  دور المرجعية الدينية، والتاريخ اإلسطططططططططططططالمي مليء بالنماذج النسطططططططططططططا ية الفذة التي 
 .(1)نبغل في كلوم القرآن والتفسير والفقه وادد 

مبططططططططططاركة المرأة في الوفاح المسططططططططططلج إلى وكذلك  سططططططططططتند مو ف حركة الجهاد من 
التجربة اإلسطططالمية التي كالجل موضطططوع دور المرأة، فأشطططركها اإلسطططالم، ببططط ب أو ب خر 
في الجهاد، وح ها كلى اكتناق اإلسالم والدكوة له، و د نجج اإلسالم في الرعقاء  دور ا 

ي ععاظمل ف فنقلها من وضططططططط  إلى وضططططططط  أر ى، ولوحظ أن مبطططططططاركة المرأة في عاريخنا
مرحلة الوفاح ضططططططد التتار والصططططططليشيين، ث  ضططططططد السططططططتعمار القد   الذي غزا  الدنا منذ 
أوا ب القرن التاسططط  كبطططر فقد كرفل كب الشالد العربية مبطططاركة المرأة في النضطططاب، وفي 
كب ال ورات والنتفاضططططططططات البططططططططعشية منذ ذلك الو ل حتى اين، فالمرأة كانل عتصططططططططر  

 .(2)من ادمة وعتقدم إلى المواجهة باكتبار ا جزءاً 
وععتشر حركة الجهاد المرأة كنصطططططططططططططًرا فاكاًل ل  د أن عبطططططططططططططار  في العمب والشناء، 
وعبطططدد كلى ضطططرورة إشطططرا  النسطططاء في النبطططاط العملي مبطططاركة فعالة، وذلك  ربط علك 

رأي   المبطططاركة بالقضطططية العامة عمامًا كما  و الفاب بالنسطططبة إلى الرجاب )و ذا يتضطططمن
الفركة أكلى درجات المسططططططاواة(، ويجعب الهد  العملي،  ب مقيا  النجاح،  و إشططططططرا  
أوسططط  لجما ير النسطططاء البطططعشيات، اللواعي  بططط لن الغالشية السطططاحقة من نسطططاء ادمة، في 
ال ورة وفي العمب السياسي كمومًا، و ذا  ختلف كن منهج النساء اللواعي  عتشرن أنفسهن 

وكي والعمب  يطرحن اإلش الية كلى مقاسهن ووفقًا لفاجاعهن،  دًل من "متقدمات" في ال
 .(3)أن  طرحنها كلى مقا  جما ير النساء البعشيات وحاجاعهن

وعرث الفركة أن أمام المرأة مسططططططططؤوليات ذاعية وأخرث موضططططططططوعية، فالمسططططططططؤوليات 
ضطططى هللا لى ر الذاعية عتعلق  شناء الذات اإلسطططالمية كنموذج حي يتفر  اعجاه الوصطططوب إ

سبفانه وععالى لتصبج  دوة ع فتذث أمام ايخرين، وعتعلق كذلك بأ مية الوكي باإلسالم 
                                                           

-http://www.falestiny.net/mklt( شلج، رمضان كشد هللا: اإلسالم والمرأة والغر ،  د   ر ، مو   إلوتروني: 1)
020.htm . 

ار والطططمبططططططططططططططططروع السططططططططططططططططتطططراعطططيطططجطططي، مطططجطططلطططططططة الطططمطططعطططركطططططططة، مطططو ططط  إلطططوطططتطططرونطططي: 2) ( شططططططططططططططططفطططيطططق، مطططنطططيطططر: حطططوب الطططتطططيطططططططم
http://www.alma3raka.net/spip.php?page=article&id_article=145 . 

 ( المرج  السا ق.3)
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واللتزام بططه؛ لي ون اإل مططان والوكي لططدث المرأة أ   كوامططب الصططططططططططططططمود والمقططاومططة أمططام 
الضطططططغوط واإلغراءات من حولها، ول  د للمرأة المسطططططلمة كما الرجب المسطططططل  عم ب مفاهي  

والنتصطططططططططططططططار والفعالية واإل جا ية في عفركه  الجتماكي، والمسططططططططططططططؤوليات  ادصطططططططططططططططالة
الموضطططططططططططططوعية عتلخص في فه  المرأة لقضطططططططططططططية التفدي الذي عواجهه ادمة باكتباره أوب 
خطوات عتجطاوز  طذا التفطدي الطذي يريطد عطدمير إسططططططططططططططالم المرأة كمقطدمطة لتطدمير المجتم  

مختلف المجططالت، أ مهططا: مقططاومططة  المسططططططططططططططل ، لططذلططك عركز الفركططة كلى دور المرأة في
السططططططططططططياسططططططططططططات التربوية والتعليمية غير اإلسططططططططططططالمية، وا تفام مجاب العمب دون اإلخالب 
بضطططططططططططوابط البطططططططططططرع والفطرة، ومبطططططططططططاركتها في كافة مجالت العمب الجتماكي التطوكي 

 .(1)الخيري في مختلف ميادينه لنقتر  من الجما ير وآلمها عمهيدًا لترشيد ا
كند الفركة م لفة بالدفاع كن ادوطان م لها م ب الرجب، والجهاد  فرح  والمرأة 

في الجهاد والمقاومة وامتدت  ذه ملسو هيلع هللا ىلص كين كليها، فقد شطططططططاركل المرأة منذ كهد الرسطططططططوب 
المبططططططاركة كلى طوب التاريخ اإلسططططططالمي حسططططططب الفركة، ومن  ذا المنطلق  امل المرأة 

فركة الجهاد، بالمسططا مة في العمب الجهادي في سططرا ا القد ، الجناح العسطط ري التاب  ل
 .(2)ونفذت كمليات استبهاد ة ضد الحتالب "اإلسرا يلي"

و د أكدت الوثيقة السطططياسطططية لفركة الجهاد اإلسطططالمي الصطططادرة في فشراير )شطططباط( 
م، في الشند الراب  كلى دور المرأة الريادي والمتميز في النضطططططططططاب ضطططططططططد المفتب، 2018

وابط اإلسطططالم، ونصطططل كلى: "ععزيز الدور النضطططالي للمرأة، ورف  ومبطططاركتها ضطططمن ضططط
مسططططططتوث مبططططططاركتها في المقاومة، وفي العمب الوطني واإلسططططططالمي، والتأكيد كلى حقو ها 
وواجباعها، وعفقيق كرامتها وم انتها في المجتم ، ركيزة أسطططططاسطططططية عمد مبطططططروع المقاومة 

، يدب  وضططططوح كلى الب عد النضططططالي للمرأة  والتفرير بأ   أسططططبا  القوة والسططططتمرار". و ذا
و و عطور مه  في الفور السطططططططياسطططططططي والجتماكي للفركة اإلسطططططططالمية الفلسططططططططينية، فقد 
ربطل الوثيقة السطططياسطططية للفركة  ين ععزيز الدور النضطططالي للمرأة ومبطططاركتها الفاكلة في 

دور واكتشر  ذا ال المقاومة والعمب الوطني واإلسططططالمي  تقدم مبططططروع المقاومة والتفرير،
                                                           

 .154-153( أحمد، رفعل سيد: رحلة الدم الذي  زم السيف،  1)
 .152( كمر، ناظ  كشد المطلب مفمود: الفور السياسي لفركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين،  2)
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النضططططططططالي والمبططططططططاركة في المقاومة والعمب الوطني من أ   أسططططططططبا  القوة والسططططططططتمرار، 
والوثيقة ل  عغفب أ مية كال ة نيب المرأة لفقو ها وعفقيق كرامتها وم انتها الجتماعية 
ببنجاز مبططططططروع التفرير والعودة والسططططططتقالب في كال ة جدلية عربط  ين التفرر الوطني 

 .(1)لتفرر الجتماكيوا
ومن أ رز النماذج لدور المرأة العسططططط ري في حركة الجهاد اإلسطططططالمي، المناضطططططلة 
كطا  كليان التي جرث عدريشها في لشنان، والتي خططل لعملية نسطططططططف مجم  ر اسطططططططة 

م كشر كملية استبهاد ة  امل  ها، بالتنسيق 1987الوزراء "اإلسرا يلي" في القد  كام 
ان الز يري من طولورم، ول    وتب النجاح دوب كملية اسططططططتبططططططهاد ة م  المهند  سططططططليم

كان من المقرر لها أن عت  في القد ، فقد أ لقي القبُ كلى المهند  سططططططططططليمان، وكلى 
كطا   شب سططططاكات من التنفيذ، وكان ر يس الف ومة "اإلسططططرا يلية" إسططططفق شططططامير كند 

 .(2)م1987موكد التنفيذ في كام 
السططططتبططططهاد ة أسططططلوبًا ر يسططططيًا من أسططططاليب نضططططاب حركة الجهاد وععتشر العمليات 

اإلسططالمي؛ حيث عولي  ذه العمليات أ مية خاصططة بسططشب ما عتركه من آثار ودللت، 
ولعلها نعمة من هللا ععالى  سططططططططططبغها كلى مجا د واحد أو مجا َدي ن اثنين؛ حيث يتم ن 

كلى حبططططططططططططططططد من  واعططه  أو يتم نططا من النقضططططططططططططططططاح كلى مو   من موا   العططدو، أو
العس رية في كملية استبهاد ة ا تفاميه بالمتفجرات عمزق ما حولها عمزيقًا، وعلفق  ها 
أكشر الخسا ر فتنهار معنويات العدو وكزيمته، أما  ذا المستوث من الروح الستبهاد ة 

 .(3)التي ل عقاوم
 

  

                                                           

: ( الططقططططططططي، ولططيطططططططد: الططمططرأة فططي الططفططوططر الجططتططمطططططططاكططي لططلططجططهطططططططاد اإلسطططططططططططططططالمططي، مططو طط  السطططططططططططططططتططقططالب الططوططتططرونططي1)
https://www.alestqlal.com/post/16529. 

 .184-183( الطا ر، معين: سرا ا الجهاد في فلسطين،  2)
 .124( أ و كمرو، زياد: الفركة السالمية في الضفة و طاع غزة،  3)
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 الخاتمة
ر الحتالب اإلسطططرا يلي كلى ملطالما كان للمرأة الفلسططططينية دور بارز في مقاومة 

العصطططططور المختلفة في فلسططططططين، حيث شطططططاركل المرأة الفلسططططططينية إلى جانب الرجب في 
الو ير من ادكماب الوطنية والدفاع كن ادراضطططي الفلسططططينية باسطططتخدام وسطططا ب مختلفة 
ومتعددة، وأثشتل المرأة الفلسططططططططططينية  وعها وصطططططططططمود ا وثباعها في وجه الحتالب، ومدث 
فاكلية أكمالها النضططططططالية ووجود ا الدا   ورباطها القوي في أرح فلسطططططططين ضططططططد عواجد 

  وات الحتالب اإلسرا يلي، والدفاع كن القد  ومقدساعه.
فتصططططططدرت المرأة الفلسطططططططينية المبططططططهد في مقاومة الحتالب اإلسططططططرا يلي  نضططططططالها 

ة المتعددة ات الفلسطططططططينيالعسطططططط ري لتفافظ كلى انتما ها الوطني، وبقوة انخراطها بالفرك
لتداف  كلى  ضطططططططيتها، مسطططططططتخدمة يد ا وكقلها  ب جسطططططططد ا بالوامب لتعشر كلى رفضطططططططها 

 للوجود اإلسرا يلي وعداف  ب ب  وة وشجاكة كلى أرضها.
فقد كانل المرأة الفلسططططططططينية المناضطططططططلة والمفاربة وادسطططططططيرة والجريفة والمصطططططططابة 

لقاصطططططة والفنانة حاضطططططرة في كب عفاصطططططيب ادحدا  والمرابطة وادم والبطططططاكرة والروا ية وا
بقوة وثبات وعميز، فاسططططتطاكل المرأة الفلسطططططينية؛ بمسططططاكدة الفركات الفلسطططططينية كافة، 

 واستطاكل أن عنبر فضا ج الحتالب وانتهاكاعه بفق أصفا  ادرح. 
 نتائج الدراسة:

شل ما يؤخذ ب، لت المقاومة العسططططط رية ببططططط ب فعا أثشتل المرأة الفلسططططططينية دور ا في .1
 بالقوة ل  سترد إل بالقوة.

عقوم المرأة الفلسططططينية بعدة أدوار للدفاع كن فلسططططين، وعشني الفركات الفلسططططينية  .2
 للمرأة  عطيها القوة بمجالها العس ري.

للعمب النسططططططططططا ي الفلسطططططططططططيني ادثر اإل جا ي الهام و يه إصططططططططططرار وعفدي للعنجهية  .3
رين ية اليوم، لن عنوح ولن عتباكى كلى حقو ها من المت مالصهيونية فالمرأة الفلسطين

 والمتخاذلين  ب ستنتزع حقها انتزاع من الحتالب ب ب وسا لها.
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بات دور المرأة الفلسطططططينية  ام  ومه   في الدفاع كن القضططططية الفلسطططططينية فهي جزأ  .4
 ل يتجزأ من مسططططططيرة النضططططططاب الفلسطططططططيني، إلى جوانب أخرث متعددة، فتسططططططا   في

 ع شيل الفلسطينيين ودك  صمود  .
جعلل الفركات الفلسططططططينية من المرأة الفلسططططططينية ومن وجود ا بالمجاب العسططططط ري  .5

 وسيلة للتعشير كن وجود المفتب.
 توصيات الدراسة:

دكوة ادحزا  والفصطططا ب والفركات والقوث السطططياسطططية الفلسططططينية، إلى إ راز  ضطططا ا  .1
ي  مبططططططططططططططاركتها في ادطر القياد ة كلى مختلف المرأة في أدا ها وبرامجها، وعوسطططططططططططططط

 المستويات، والعمب كلى استقطا ها، وعففيز ا لاللتفاق بصفوفها.
عوحيد الجهود  بما  شن الفركات الفلسططططينية لوي  فسطططج المجاب أمام الجمي  للعمب  .2

والجهد، لتغليب مصططططططططالج  طاع المرأة ووجود ا وعقدمها كلى المصططططططططالج التنافسططططططططية 
 تي عفج  المرأة وععيد ا للوراء.الصغيرة ال

ضططططرورة أن عور  المنامات النسططططوية الفلسطططططينية جب كملها وجهد ا للتخفيف من  .3
حدة الارو  المفيطة بفياة النسطططاء الفلسططططينيات والعمب كلى دف  مسطططتوي الوكي 

 للمرأة وعم ينها من المباركة السياسية الفاكلة في مؤسسات صن  القرار.
بات كسططططط رية م  فة شطططططاملة لجمي  النسطططططاء المأطرات والغير السطططططعي إلى كمب عدري .4

مأطرات؛ لوي عسططططططططططططططتطي  الدفاع كن نفسططططططططططططططها أوًل ث  الدفاع كن الوطن من بط  
 الحتالب.
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

 مي اق حركة حما . .1
موسوكة ، دمبق:  يئة ال1، طدالل المغربي(. 1984 يئة الموسوكة الفلسطينية. ) .2

 الفلسطينية.
، )رسطططالة ماجسطططتير جهاد المرأة في اإلســالم(. 2008أ و جام ، يوسطططف حمدان. ) .3

 غير منبورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
 -الفكر الســياســي الفلســطيني (. 2011حاج، حسططن؛ وسططليمان، سططمير يوسططف. ) .4

ستير غير ، )رسالة ماجم"2010-1964بين الكفاح المسل  والتسوية السلمية "
 منبورة(، جامعة القد ، القد .

الخطاب الســــــياســــــي لحركة "حماس" قبل وبعد (. 2010شطططططططططديد، كامر كفيف. ) .5
، )رسطططططططططططططالة ماجسطططططططططططططتير منبطططططططططططططورة(، جامعة : حدود الثبات التغير2006انتخابات 

  يرزيل، فلسطين.
سياسات الذاكرة والنسيان: تحوالت الكفاح المسل  (. 2018كا د، آلء شريف. ) .6

، )رسططططالة ماجسططططتير منبططططورة(، جامعة م2017 – 1968لتجربة الفلســـطينية في ا
  يرزيل، فلسطين.

الفكر الســـــــــياســـــــــي لحركة الجهاد (. 2008كمر، ناظ  كشد المطلب مفمود. ) .7
، )رسططططططالة ماجسططططططتير اإلســــالمي في فلســــطين وانعكاســــه على التنمية الســــياســــية

 منبورة(، جامعة النجاح، نا لس، فلسطين.
األعمال الكاملة  –رحلة الدم الذي ه م الســـــــيف (. 1997يد. )أحمد، رفعل سططططططططططط .8

 ، القا رة: مركز  افا للدراسات وادبفا .للشهيد الدكتور فتحي الشقاقي
 -التكوين  –الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين الجذور (. 2010أحمد، سطططامي. ) .9

 ، القا رة: م تبة جزيرة الورد.1، طالمسارات
المرأة الفلســـــطينية في دائرة (. 2004مؤمن. ) ادشطططططططقر، إسطططططططماكيب؛ وبسطططططططيسطططططططو، .10

 ، غزة.االستهداف الصهيوني
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لسطططين: ، فبعض أوجه التشابه والتماي  في االنتفاضتينادشططهب، نعي . )د.ت(.  .11
 دار التنوير للنبر والترجمة والتوزي .

، كمان: مركز 2، طالمدخل إلى القضـــــــية الفلســـــــطينية(. 1997الفمد، جواد. ) .12
 وسط.دراسات البرق اد

ادردن: دار الجليب  –، كمان فلســـــــــطيني بال هوية(. 1996خلف، صططططططططططططططالح. ) .13
 للنبر.

المرأة الفلســــطينية والثورة: دراســــة اجتماعية ميدانية (. 1977الخليلي، غازي. ) .14
 منامة التفرير الفلسطينية. –،  يروت: مركز ادبفا  تحليلية

، غزة: دار معاصـــــرةوجوه نســـــائية فلســـــطينية (. 2013زكر ، امتياز النفاب. ) .15
 المقداد للطباكة 

، لندن: حماس -الحركة النســــائية اإلســــالمية (. 2019الزعي ، إ راهي  صطططططططقر. ) .16
 إصدارات دار إي كتب.

دراســــــة في الفكر الســــــياســــــي  -البحث عن كيان (. 1995البططططططططططريف، ما ر. ) .17
 شر : مركز ادبفا  والدراسططططططططات  –، نيقوسططططططططيا م(1993-1908الفلســـــطيني )

 ة في العال  العربي للنبر.الشتراكي
الكفاح المســـــــــل  والبحث عن الدولة الحركة الوطنية (. 2002صطططططططططططططططا ر، يزيد. ) .18

 ،  يروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.1، ط1993 –1949الفلسطينية 
فت   -حركة التحرير الوطني الفلســـطيني (. 2005كدوان، كصططططام مفمد كلي. ) .19

 وحة.، غزة: جامعة القد  المفت2، ط1958-1968
 –، ك ا الحركة اإلســـــــالمية في الضـــــــفة وقطاع غ ة(. 1989أ و كمرو، زياد. ) .20

 فلسطين: دار ادسوار. 
، غزة: مركز كشد هللا 1، طمشـــــاعل على الطريق(. 2017كلو ، كرا ي مفمد. ) .21

 الفوراني للدراسات والتوثيق.
در الفدائية: )نســـــــــاء في معتر  الحياة: تحرير عبد الق(. 2014مفمود، أنور. ) .22

 ، القا رة: م تبة البروق الدولية.ياسين(
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، دمبطططططططق: دار االنتفاضــــة الفلســــطينية الكبرى (. 1994النبطططططططاش، كشد الهادي. ) .23
 الينا ي  للطباكة والنبر والتوزي .

اإلمام الشـــهيد أحمد ياســـين .. حياته (. 2007 اسططططين، نسططططي ؛ والدجني،  فيى. ) .24
سططططططططططططططين، كلية ايدا ، الجامعة ، مؤعمر اإلمام البططططططططططططططهيد أحمد  اودعوته وثقافته
 اإلسالمية، غزة.

 مدخل اإلخوان المســلمين إلى الشــرعية الســياســية"،(. "1993الجرباوي، كلي. ) .25
 (.13مجلة الدراسات الفلسطينية، ع )

"فكرة المقاومة لدى حماس بين التأصـــــــــيل الفكري (. 2008حنون، كلي عغريد. ) .26
 (.7ينية، بغداد، ع )مجلة مركز الدراسات الفلسط والواقع السياسي"،

الدور الســـياســـي للمرأة الفلســـطينية في حركة (. "2020الزعي ، إ راهي  صطططططقر. ) .27
 (.27مجلة جيب الدراسات السياسية والعال ات الدولية، لشنان، ع ) حماس"،

"موقف حركة المقاومة اإلسالمية حماس من دور المرأة (. 2007صافي، خالد. ) .28
 (.1(، ع)11اد صى، غزة، مج ) مجلة جامعةالعسكري والسياسي"، 

"،(. "2016الطا ر، معين. ) .29  ســـــــرايا الجهاد في فلســـــــطين: الحكاية التي لم ُترو 
 (.107مجلة الدراسات الفلسطينية،  يروت، ع)

، بغداد: مجلة مركز الدراسطططططات نضـــال المرأة الفلســـطينيةكشد هللا،  درية. )د.ت(.  .30
 الفلسطينية.

لت فش« فتاة»العمليات االنتحارية في فلسطين  رائد(. "2002عيسططى، كشد هللا. ) .31
 (.8465جريدة البرق ادوسط، ع) سنوات"، 10وقضت بالسجن  1987عام 

الحرب الثورية ودورها في قلب التوازن لمصلحة قوى (. "1980أ و لشدة، حسن. ) .32
 (.104مجلة شؤون فلسطينية،  يروت، ع ) الثورة"،

عاريخ  ،لجبهة الشــعبية في قضــية المرأةموقف االجشهة البطططعشية لتفرير فلسططططين.  .33
 /.https://pflp.ps/post/1382م، مو   إلوتروني: 15/5/2022الزيارة: 
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دليل (. )د.ت(. P.D.W.S.Aجمعية الدراسططططططططات النسططططططططوية التنموية الفلسطططططططططينية ) .34
م، مو   16/5/2022، عاريخ الزيارة: األســــيرات المحررات: الدكتورة مريم أبو دقة

 .http://pdwsa.ps/index.php/news/View?id=111إلوتروني: 
 ،المرأة الفلســـــــطينية في النضـــــــال وفي معتقالت االحتاللالزرو، نوا . )د.ت(.  .35

م، مططو طط  إلططوططتططرونططي: 11/5/2022الططمططيطططططططاديططن نطططططططل، عطططططططاريططخ الططزيطططططططارة:  مططو طط 
https://www.almayadeen.net/essays/831370. 

 ، مجلة المعركة،تراتيجيحول التّيار والمشــــــــروع االســــــــشطططططططططططططفيق، منير. )د.ت(.  .36
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45 . 

، مو    د   ر ، عاريخ اإلســالم والمرأة والغربشطططلج، رمضطططان كشد هللا. )د.ت(.  .37
-http://www.falestiny.net/mkltم، مو   إلوتروني:5/5/2022الزيطططططططارة: 
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http://www.masarat.ps/sites/default/files/content_files/sd_gn

m_mzq. 
 ، مو  ســـــــــالميالمرأة في الفكر االجتمــاعي للجهــاد اإلالقططي، وليطططد. )د.ت(.  .39
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-1967المقاومة الفلســـــــــطينية في قطاع غ ة (. 1987ادزكر، مفمد خالد. ) .41

 ، القا رة: دار المستقشب العربي.م1983



 ISSN (2706-(5499 2022 سبتمبر -لتاسعالعدد ا مجلة التاريخية الفلسطينية

85 
 

 م.2020د سمشر  9مقا لة م  مري  أ و د ة:  تاريخ  .42
 م.2020د سمشر  24مقا لة م  فيروز كرفة:  تاريخ  .43
 م.2021فشراير  12أحمد:  تاريخ مقا لة م  الدكتور حنان الفاج  .44
 م.2021مار   1مقا لة م  فؤاد عيسى سعد:  تاريخ  .45

  



 ISSN (2706-(5499 2022 سبتمبر -لتاسعالعدد ا مجلة التاريخية الفلسطينية

86 
 

 

 

 

 

 الحياة االجتماعية في مدينة القدس

 م(1187-ه583م = 1099-ه492)
Social Life in Jerusalem 

(1099 – 1187) 

 

 محمود محمد أبو ندى
Mahmoud Mohammed Abu Nada 



 ISSN (2706-(5499 2022 سبتمبر -لتاسعالعدد ا مجلة التاريخية الفلسطينية

87 
 

 المقدمة

يليق بجاللططه وكاي  سططططططططططططططلطططانططه، ادرح قبضططططططططططططططتططه يوم القيططامططة،  أحمططد هللا حمططدًا ك يراً 
والسماوات مطويات  يمينه، والصالة والسالم كلى المبعو  رحمة للعالمين "مفمد صلى 

 هللا كليه وسل ".

عبططططتر  الد انات السططططماوية ال ال   تقد س وعقدير مدينة القد  التي عناو  كلى ح مها 
  حتى وطططأت أ ططدام الفرنجططة عرا هططا وكلى أشططططططططططططططالء العططديططد من مختلف ادد ططان وادجنططا

 –ه  583م حتى  1099 –ه  492المسططططططططططططططلمين أ طططاموا إمطططارعه  وامتطططد ح مه  منطططذ 
م، أي مدة ثمان وثمانين كامًا كلى وجه التفديد، لون ثمة أسططططططططططططططئلة ملفة كن  1187

ربي غطشيعة الفياة الجتماعية وآليتها خالب علك المدة، لسططططططططططططططيما إذا كانل في مجتم  
وسططططططط مفيط كربي، ولألسططططططف البططططططديد صططططططمتل المصططططططادر العربية كن الفديث، ففالة 
العداء والفر  المترسططططططططخة أكا ل وصططططططططوب أ ًا من المؤرخين إلى القد ، وبالتالي كانل 
كا قًا للباحث في رس  صورة المجتم  الالعيني إذ أن معا  اإلشارات الجتماعية منشتها 

ية المتعددة، عرج  بعضططططططططططططططها إلى العربية لون ملف الفياة كتابات غربية وبلغاعه  الغرب
الجتماعية الالعينية ظب نا صططططططططططططططًا م  العل  أن المؤلفات الغربية عفتاج للفذر والفيطة 

 كند عناولها في كملية البفث والستقصاء.

ولعب المؤرخ الوحيد الذي ألقى الضططططططوء كلى الجوانب الجتماعية في القد   و أسططططططامة 
م(، وعومن أ ميته في أن المؤلف دون كتابه الكتبار  1188 –ه  584)  ن منقذ  ت

وكان معاصططططططرًا لألحدا ، فأمدنا بمعلومات قيمة كن بعُ العادات والتقاليد التي كانل 
سا دة  ين جموع الصليشيين في القد ، ومن المصادر التي اكتمدت كليها كتا  فوشيه 

لفملة إلى القد  فهو  قدم شطططططططططططططذرات م( في كتابه ا 1127 –ه  521البطططططططططططططارعري ت )
 اجتماعية و طو  من الفياة الغربية في علك المدة.

ولقد  مل  تقسططططططططططططططي   ذا البفث إلى ثال  مباحث، عفدثل في المبفث ادوب كن الفئة 
السططططططططط انية الم ونة للمجتم  الصطططططططططليشي في  يل لمقد ، أما المبفث ال اني فتولمل كن 
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ول  أنس في المبفث ال الث عناوب أ   العادات والتقاليد  أ   ادعياد والمناسطططططططططبات الدينية
 الصليشية في القد .

أسأل هللا التوفيق وإن كذلك فمنه وحده، وما بهذا البحث من خطأ أو نقص فمني 
 ومن الشيطان.
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 المبحث األول

 السكان

 فئات السكان

يمها ي  م ن عقسطططططكان  وام المجتم  المقدسطططططي الجديد خليطًا من ادجنا  والقوميات والت
 كلى النفو التالي:

 المستوطنون الفرنج القدامى. -
 المسيفيون البر يون )العر (. -
 (1)الفئات الصليشية الجديدة.  -

وبعد  يان الفئات السططط انية الم ونة للمجتم  المقدسطططي فبنه ل د من التفد  كن كب فئة 
 مفردة ببيٍء من التفصيب حتى عنع س صورة المجتم  الجديد دون أي غموح.

 أوال : المستوطنون الفرنج:

 (2)ه  492 –م  1099   من شططططططاركوا في الفملة التي احتلل مدينة القد  في عموز 
 انها المسطططططلمون الذين لحقته  السطططططيو  من كب حد  وصطططططو  وارعوشل وحلوا مفب سططططط

، ووضطططعل وصطططا ا الرا ب روبرت في إطار التنفيذ إذ (3)بفقه  كمليات اإلبادة الجماعية
 (4)أنه أصططططططططدر أوامره  وجو  مصططططططططادرة أمال  المسططططططططلمين وحرمانه  من سطططططططط نى القد 

 هذه الفملة حين  صططططططف واسططططططتمال   يوعه  و صططططططور  ، يؤكد ذلك بعضططططططًا ممن شططططططار  
اسططططتيالء الفرنج كلى ممتلوات المسططططلمين بقوله: "إن أوب من يدخب  يتًا سططططواء كان  ملك 

                                                           

 .218(. يوسف، حمد:  يل المقد  من العهد الراشدي وحتى نها ة الدولة اديوبية   1 )
 القد  في زمن الفاطميين والفرنجة.(. الفيارث، مصطفى: 2 )
 .57(. حسين، حسن: مقالت وبفو  في التاريخ الجتماكي للفرو  الصليشية   3 )
 .269(. الغني، إ راهي : التسوية البرقية للمسجد اد صى   4 )
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 يل غني أو  يل فقير فلن  عارضه  ذلك أي فرنجي وله أن  س ن أو  متلك ذلك الشيل 
 . (1)أو القصر وكب ما  يه كما لو كان  يته حقًا"

ود عذكرنا بسلسلة ادكماب والمذابج التي نفذ ا اليه و ذه الممارسات الصليشية الالمعقولة
ه من عدمير وعبريد وإس ان اليهود في  1387 –م  1917كبية احتالله  للقد  كام 

 يوت من  تب وشططططططططططرد  هد  إخراج المدينة من صططططططططططبغتها اإلسططططططططططالمية وبالتالي عهويد ا 
 . (2)وضمها لويانه السرطاني 

 ابة اسططتيطان فرنجي داخب مدينة القد  م  العل  و  ذا حلل جماكات صططليشية كانوا بم
ن( إ طططاليي –انجليز  –نورمططان  –أنه  كططانوا من منططاطق وأ ططالي  أوروبيططة مختلفططة )ألمططان 

وأك ر   من الفرنسطيين وكان اسط  فرنج  سطاوي فرنسطيين الذي ا تبسطه المبطار ة كن كر  
، ونارًا (3)س كانواادندلس وظب  و البطططططططططططا    طلق كلى جمي  الصطططططططططططليشيين من أي جن

لتغلب العنصططططر الفرنسططططي أضططططفل لغة التخاطب في مملوة  يل المقد  اللغة الفرنسططططية 
، ويطلق أحيانًا كلى  ؤلء (4) ينما كانل اللغة الالعينية  ي اللغة المستعملة في الونا س

لفظ الالعين دنه   سطططططتعملون  ذه اللغة، ومن صطططططفات أولئك الفرنج الذين سططططط نوا القد  
وكانوا من حيث العدد  لة فادكداد  (5)نه  مفاربون ومتمرسططططططون في اسططططططتعماب السططططططالحأ

التقريشية له  ل عزيد كن ألف فار  أما البططيوخ والنسططاء فل  يتجاوز كدد   ادلف أ ضططًا 
وطبقة رجاب الدين الوبار ل عتجاوز كدة مئات أم البالغين من طبقات الفرنج  ين ألفين 

 .(6)إلى ثالثة آل 

ويشدو واضططططططططططفًا من  ذه ادر ام أن نسططططططططططبة الصططططططططططليشيين الذين اسططططططططططتقروا في القد   نية 
السططططططتيطان  ليب ويرج  ذلك إلى كوامب كديدة كان أ رز ا أن  سططططططمًا ممن دخب المدينة 

                                                           

 .76(. البارعري، فوشيه: عاريخ الفملة إلى القد    1 )
 .283ب والتفرير   (. أ و كليان، كزمي: القد   ين الحتال2)
 .448    2(. إ راهي ، معاوية: الموسوكة الفلسطينية ج 3 )
 .369(. الشيباوي، سعيد: الممتلوات الونسية في مملوة  يل المقد  الصليشية،  4 )
 .112(. الفيارث، مصطفى: مرج  سشق ذكره،  5 )
 .449(. يوسف، حمد: مرج  سشق ذكره،  6 )
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غازيًا غادر ا بعد فترة إلى  الده بعد أن حقق  دفه بالمبططاركة في السططيطرة كليها وعأد ة 
. (1)اكن المقدسططططططططططططططة، وكاد معا  الفرنجة من ادمراء إلى  الد   واجب الفج وزيارة ادم

ولعب الساحب وادريا  جذ ل أكدادًا من فرنجة القد  فبم انية كسشه  للرزق في القد  
مفططدودة جططدًا فقططد كططان الفرنجططة في معامه  من أصططططططططططططططوب أوروبيططة فالحيططة وليس لططديه  

، ة في الفياة ال تصطططططططططططططاد ة للمدينةالمهارات الفر ية التي عم نه  من المسطططططططططططططا مة بفعالي
وذلك أن ا تصطططططططاد مدينة القد  كان كلى ادغلب ل  عتمد كلى الزراكة وما يرعبط  ها، 
وإنما ععتمد حياة سططططططططط انها أسطططططططططاسطططططططططًا كلى الفر  اليدوية والتي    ر طلب الفاج الزا ر 

أرج  سططططططططشب  ، أما ويليام الصططططططططوري فبنه(2)كليها والخدمات المختلفة التي يتطلشها الفاج
 لة السطططططططططط ان بسططططططططططشب حالة الخو  والذكر الدا   التي اسططططططططططتقرت في  لو  الفرنج حيث 

 .(3)ععرضوا لهجمات المسلمين  ين فترة وأخرث 

ويشدو أن  لة السططططططططططط ان وحركة الهجرة المسطططططططططططتمرة ن مدينة القد  في السطططططططططططنوات ادولى 
راء لى إصطططططططططططدار  رار ببجلحتاللها  ي التي دفعل ملك المملوة الفرنجية  لدوين ادوب إ

ععداد سططنوي للسطط ان والمسططاكن في المدينة وفي حالة وجود أي مسطط ن  ال صططاحب مدة 
سطططنة واحدة ويوم واحد فبنه مباشطططرة  فق للملك التصطططر  به وكان ذلك موجهًا إلى أولئك 

 .(4)الذين يتركون ضياكه  وبيوعه  كندما عسوء ادمور ويعودون كندما عتفسن

زاة اإلفرنج في الفي البططططمالي الغربي حوب "الضططططريج المقد " وذلك  دًل ولقد اسططططتقر الغ
والذين كانوا  سطططط نون  ذا الم ان وع  طرد   من  شب الف ومة  (5)من السطططط ان السططططريان 

الفاطمية في القد   شيب حصطططططططططططططار الفرنج لها وذلك خوفًا من ععاطفه  م  الصطططططططططططططليشيين 
 .(6)المهاجمين 

                                                           

 .23خ  يل المقد ،  (. الفيتري،  عقو : عاري1 )
 (. الفيارث، مصطفى: مرج  سشق ذكره، نقاًل كن مقاب إ رافر.2 )
 .409،  1(. الصوري، ويليام: عاريخ ادكماب، ج3 )
 .409(. المصدر نفسه،  4 )
 .60(. حسين، حسن: مرج  سشق ذكره،  5 )
 .148   5، أ و المفاسن: النجوم الزا رة، ج283   3(. ا ن ادثير: الوامب، ج6 )
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شدا ة حياة صططططططططططعبة عفتقر إلى ادمان بسططططططططططشب  لة السطططططططططط ان لقد كاش الصططططططططططليشيون في ال
 .(1)وعناثر   

كان  ذا الوضطططط  العام في اد ام ادولى كلى اد ب لقيام إمارة  يل المقد  والتي ععتشر 
القد  كاصطططمة لها ولون انضططط  لهؤلء السططط ان الغرباء مجموكات أخرث كانوا سطططشبًا في 

ن تم ب ذلك في المسيفيين البر يين والصليشيو ذ ا  الخو  والوحبة وشدوا من أزر   ي
 الجدد.

 ثانيا : المسيحيون الشرقيون:

إن  رو  كدد من الفرنجة حين الخطر من القد  و لة سطططططططططططططط انها دفعل الملك  لدوين 
ادوب إلى عقوي  المو ف من خالب عوطين مجموكات سططططط انية عقدم الخدمات الضطططططرورية 

كذلك من أجب الدفاع  (2)الذين  فدون سططططططنويًا للفج التي كان  فتاج إليها آل  الفجاج 
كن المدينة ضططططططد مفاولت المسططططططلمين لسططططططترجاكها وأ ضططططططًا حاجة القد  إلى الصططططططناع 

 .(3)والفرفيين وبناة الفصون 

وبعد عفوير كميق و   اختياره كلى المسيفيين المفليين في فلسطين وشرق ادردن، أما 
 وا في ادريا  وفي المدن التجارية الوا عة كلى مسططططططططططيفيي فلسطططططططططططين فبنه  كانوا  د عفر 

السطططططاحب و   في حياة طيبة لذلك  رر أخيرًا إحضطططططار نصطططططارث من المناطق الوا عة إلى 
وفعاًل اسططططططتطاع جلب كدد منه  إلى القد  خالب حملتيه في  (4)البططططططرق من نهر ادردن

حون ه ، و رر أن  فوب  ؤلء الفال 510 –م  1116ه،  509 –م  1115كططططام 

                                                           

 .60(. حسين، حسن: مرج  سشق ذكره،   1 )
 .448   2(. إ راهي ، معاوية: مرج  سشق ذكره، مج 2 )
 .167(. فوزي، فاروق كمر: عاريخ فلسطين في العصر اإلسالمي   3 )
 .448   2(. إ راهي ، معاوية: مرج  سشق ذكره، مج 4 )
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والقرويون إلى سطططططططططططططططاكني المدينة فاكتال  يل المقد  بأكداد  ا لة من المسططططططططططططططيفيين 
 .(1)البر يين سواًء كانوا سريان أو أرمن أو من جاليات اليعاقبة من ادقباط وادحباش

ولقد عول  المسطططططططيفيون البطططططططر يون باللغة العربية  يما  ينه  في وسطططططططط مفيط أوروبي ذو 
 .(2)غلب اللسان الفرنسي كلى اد

لقد كانل العال ة  ين المسططططططيفيين البططططططر يين ورجاب الدين الغربيين سططططططيئة وكدا ية إذ أن 
البطرير  أونولف مالوورون  ام باسطططططططتبعاد   من كنيسطططططططة القيامة بعد أن سطططططططلب حقو ه  

وكذلك اسططططتولى المسططططيفيون الغربيون كلى كب شططططيء لياهروا جبططططعًا كشيرًا  (3)وامتيازاعه 
،  علق ويسططططططططططططططنمان كلى ذلك بقوله: "و د أ مب رأي (4)مواب وادراضططططططططططططططيفي امتال  اد

الوطنيين في أي شططيء  ام مما أثار امتعاضططه  ول  يتهيأ له  مطلقًا أن يتخذوا دنفسططه  
بطريركًا وما صطططططططادفته الونا س المسطططططططيفية بفلسططططططططين كلى أيدي المسطططططططلمين افتقدعه بعد 

الالعين عططداركوا ادمر وبططدأت العال ططات ، لون ملو  القططد  (5)السططططططططططططططتيالء كلى القططد "
عتفسطططن بسطططشب الفاجة الماسطططة إلى جهود المسطططيفيين البطططر يين من أجب القيام بادكماب 

، لهذا ل نسطططططتغر  أن (6)اليدوية والخدمات التي أنف الصطططططليشيون الغربيون من القيام  ها
اسطططي  ذا الناام السطططيكلمنا أن السطططريان وادرمن واليعاقبة  د فضطططلوا أ ام المسطططلمين كلى 

 .(7)الجديد القا   كلى أسا  كر ي وديني في  دا ة الف  

لقد س ن المسيفيون البر يون بمفاذاة السور البمالي )الفي اليهودي السا ق( أضعف 
جوانب المدينة وأك ر ا ععرضطططططططًا للخطر، وكر   ذا الجزء في الفترة الفرنجية باسططططططط  حي 

                                                           

 .448   2(. إ راهي ، معاوية: مرج  سشق ذكره، مج 1 )
 .449،    2(. المرج  نفسه، مج2 )
 .245(. كاشور، سعيد: الفركة الصليشية   3 )
 .255(. المصدر نفسه،   4 )
 .169،   1(. ستيفن، ويسنمان: عاريخ الفرو  الصليشية، ج5 )
 .52(. الغني، إ راهي : التسوية البرقية للمسجد اد صى،   6 )
 .52(. الفيارث، مصطفى: مرج  سشق ذكره،   7 )
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، (1)ن حي البطرير  التي اسطططططططتوطنها الفرنجة وحد   النصطططططططارث السطططططططوريين عمييزًا له  ك
ومن الجدير ذكره أن اليهود كندما دخب الصططططططططططططططليشيون كلى  ذا الفي احتموا جميعًا في 

 .(2)معشد   فقام الصليشيون بفر ه بمن  يه 

ويشدو واضططططططفًا نفسططططططية الفرنجة في اسططططططتغالب مسططططططيفيي البططططططرق من خالب اسطططططط انه  في 
أن عوون كرضططة للهجمات اإلسططالمية في حين رضططي الفرنجة  المناطق التي من المم ن

بأنفسططه  أفضططب ادماكن  دسططية وأك ر ا أمانًا كلى اإلطالق و ذا  ع س طشيعة الحتالب 
 الفرنجي المستغب بب ب غير مفدود حتى عجاه أ ناء دينه .

  سططو  ذا أصططبج في القد   سططمان من السطط ان الالعين )الفرنجة( في حي البطرير  والق
ايخر    المسططيفيون البططر يون في حي النصططارث م  العل  أن الفرنجة يتبعون الورسططي 

 الباباوي الواثولي ي أما المسيفيون البر يون    من أعباع الونيسة ادرثوذكسية.

 ثالثا : الصليبيون الجدد:

ه وصطططططططططططططلوا  507 –م  1113ل    ف الفاطميون كن اإلغارة كلى القد  ففي سطططططططططططططنة 
ه كادوا الستيالء كليها لخلو ا من المقاعلين 509 –م 1115د  أما في سنة أسوار الق

، (3)إذ أن ملوها  لدوين ادوب كان مبططططغوًل في حرو  السططططالجقة في أنطاكية وطرا لس 
فقرر  لدوين زيادة سطططططططططططط ان القد  بطلب مسططططططططططططتوطنين جدد من الغر  وفعاًل  دأ طال   

 .(4)ولي ية إلى إمارات الصليشيين اإلمدادات التي أرسلتها الونيسة الواث

                                                           

 .150،   5(. أ و المفاسن: النجوم الزا رة، ج1 )
 .52(. الفيارث، مصطفى: مرج  سشق ذكره   2 )
 .155-150(. البارعري، موشيه: مصدر سشق ذكره،   3 )
 .157(. زا ورو ، ميخا يب: الصليشيون في البرق   4 )
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ومن أجب عهيئة ادجواء ادمنية المناسطططططططبة لهؤلء الصطططططططليشيون الجدد شطططططططرع الملك  لدوين 
ادوب بفصططار مدينة ك ا دنها أنسططب م ان لسططتقباله  والتي م  شططدة الفصططار وضطيق 

 .(1)العي  استسلمل بعد كبرين يومًا من الفصار البديد  رًا وبفرًا 

د الصططططططططططططططليشيون الجطططدد راغشين بطططالتوطن بعطططد اإلغراءات المتوررة حيطططث ال روات لقطططد وفططط
واإل طاعيان في القد  لسططططططططيما أن أخبار الفملة ادولى وما عضططططططططمنته من انتصططططططططارات 
طربل لها آذان غر  أوروبا كمففزان للمجيء لتناب  سطططططططططططططططًا من ال روات واسططططططططططططططتجابة 

القد  والففاظ كلى "صططططططططططططططبغتها للواجب الديني الذي  فت  ضططططططططططططططرورة السططططططططططططططيطرة كلى 
 .(2)المسيفية" وكان معا   ؤلء الجدد من اإلنجليز واإل طاليين والس ندنافيين 

إن الفئة الجديدة كانل بم ابة  وة كسطط رية إضططا ية كوضططل النقص في نسططبة المدافعين 
 الفرسططططان كن القد ، إل أن أ دافها كانل متضططططاربة م  الجماكات التي سططططبقتها، وك يراً 

مططا  ق  الخال   ينهمططا لمططا عريططد كططب منهمططا بفقيقططة إذ أن الفئططة المنتفعططة في القططد  ل  
عرحب بالهجران الجديدة "ذلك أن البارونات القدامى سطططاور   البطططك في الصطططليشيين الجدد 

 .(3)من أجب أطماع خفية إل امة إمارات له "

فل إلى القد  أصطططططططب بقدوم الصطططططططليشيون الجدد وبعودة أكداد من المسطططططططيفيين البطططططططر يين
القد  أك ر سطططططط انًا بفيث  لر كدد   في أواسططططططط العقد التاسطططططط  من القرن ال اني كبططططططر 
)كبططططططرة آل  نسططططططمة(  قيمون بصططططططفة دا مة، وكان من  ين الوافدين إلى القد  جاليات 
إ طالية جملتها أسططططططططاطيب المدن التجارية إلى المبططططططططرق فوان للشناد ة والجنوبيين أسططططططططواق 

 .(4)لقد   س نون فيها وشوارع في ا

من خالب ما سشق يتضج لدينا أن مجتم  مدينة القد  متنوع ادجنا  والمذا ب الدينية 
لون السططططؤاب الذي  طرح بقوة  ب من المم ن التمييز  ين  ذه الفئات المختلفة في مدينة 

                                                           

 .33(. القيتري،  عقو : مصدر سشق ذكره   1 )
 .448  سشق ذكره،   (. إ راهي ، معاوية: مرج2 )
 .33(. يوسف، حمد: مرج  سشق ذكره،   3 )
 .507(. الصوري، ويليام: مصدر سشق ذكره،   4 )
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القد  ظا ريًا؟؟ ولإلجابة كن  ذا السططططططططططؤاب فعلى إطاللة سططططططططططريعة كلى زيه  ولباسطططططططططه  
تطي  التعر  كلى جنسطططططيته  وأصطططططوله  فالفاج المجهوب الذي زار المدينة المقدسطططططة نسططططط

إبان الحتالب الفرنجي لها ادوب سططططجب لنا أخبار زيارعه  ذه ويصططططف معا  الجماكات 
التي كانل عبطططط ب سطططط ان المدينة بفيث  سططططتطي  أي متجوب في شططططواركها أن  ميز  ين 

سطططين في القتاب وكانل رموسطططه  كالية من أي مختلف الجنسطططيات، فقد كان الفرنجة متمر 
لبا  والوحيدين الذين  فلقون لفا  ، أما اليونانيون فبنه  يربون شططططططططططططططعر لفا   طوياًل 
وبأسطططططططططلو  معين، أما مسطططططططططيفيو البطططططططططرق ل يتركون لفا   عنمو طوياًل وإنما  قصطططططططططونها 

وكًا خاصطًا من ن بأسطلو  معين ويتفدثون اللغة العربية، أما السط رج فله  لغته  ويلبسطون 
 .(1)القبعات م عبة وطويلة

و يما  خص العال ة التي ح مل الفئات السططط انية السطططابقة الذكر فرغ  اختال  مبطططاربها 
وعنوكها عنوكًا واضططططططططططططططفًا فبنها اختلطل أحيانًا بالزواج  يما  ينها ليس  ين الغربيين  يما 

أ كن مانيان المسططططيفيان، ونبطططط ينه   ب ععدث ذلك إلى زواج الغربيين بالسططططوريان أو ادر 
 .(2) ذا الزواج جيب جديد مهجن جم   ين الجنس الغربي والفرنجي ما كر  بالشولني 

و  ذا نسططططططتطي  القوب أن مدينة القد  انهار ناامها السطططططط اني القد   وعغير جذريًا  وا   
 ه .492-م1099س اني جديد  ختلف عمامًا كما كان  شب الحتالب الفرنجي 

  

                                                           

 .57(. الفيارث، مصطفى: مرج  سشق ذكره   1 )
 .297(. كاشور، سعيد: مرج  سشق ذكره،   2 )
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 حث الثانيالمب

 األعياد والمناسبات

لعب من أ   ماا ر الفياة الجتماعية العامة في مدينة القد  ك رة الحتفالت الدينية 
وادعياد وغير ا من المناسططططبات والتي    ر المبططططاركون  ها سططططواًء من سطططط انها الجدد أو 

سطططططططية ت بقدمن حجاج الوافدين من مختلف أنفاء العال  الغربي، واعسطططططططمل  ذه الحتفال
 .(1)شديدة لدث المسيفيين وأ مها كلى اإلطالق كيد الفصج المجيد 

-م1099مما يلفل النار ظهور أعياد ومناسططططبات جديدة فترة الحتالب الفرنجي للقد  
يوم اسططططططططططططططتيالء  -ه فقد اكتشر يوم الخامس كبططططططططططططططر من عموز 583-م1187ه، 492

امن حتفالت، كذلك  عتشر يوم ال يوم عقام  يه ادعياد وال –الصططططططططططططططليشيون كلى القد  
ملك ويعتشر يوم عتويج ال -و و اليوم الذي اكتلى  يه غودفري الف  –كبطططططططططططططر من عموز 

 ، وسنتول  كن أ    ذه ادعياد.(2)الجديد كيدًا سعيدًا كند المسيفيين

 عيد الفص  المجيد. -1

ه كلى  مة ب كان  فتفب  هذا العيد في القد  وعقام البططططططعا ر والطقو  الدينية الخاصططططططة
جشططب الزيتون والططذي  عتشرونططه الجشططب المقططد  ول  جوز إ ططامططة  ططذا العيططد إل كلى  ططذا 

، وكان بطرير   يل المقد  الالعيني يتولى إ امة البططعا ر الخاصططة  هذا العيد (3)الجشب 
، ومن الجدير بالذكر أن المسطططططططططيفيين أكطوا  ام  واسططططططططط  من الفرية في ممارسطططططططططة (4)

  في العهد اإلسطططططططالمي إذ يذكر المقريزي أن النصطططططططارث ادقباط في شطططططططعا ر   وطقوسطططططططه

                                                           

 .67(. الفيارث، مصطفى: مرج  سشق ذكره،   1 )
 .68(. المصدر نفسه،   2 )
 .61. مفمد، أحمد رمضان: المجتم  اإلسالمي في كصر الفرو  الصليشية   (3 )
 .380(. الشيباوي، سعيد: مرج  سشق ذكره   4 )
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مصطططططر كانوا  خرجون كب سطططططنة في موسططططط  الفج بأكداد كشيرة وبفمب كاي  دداء الفج 
 .(1)والقيام بالحتفالت ب نيسة القيامة بالقد  

 عيد ميالد المسي . -2

لبطططططططططططعا ر   بب امة اكان  ذا العيد يت  في مدينة  يل لف  حيث  قوم بطرير   يل المقد
الدينية احتفاًل بمولد السططططططيد المسططططططيج ويبططططططار  مجموع كشير من سطططططط ان أ ب القد   هذا 

 .(2)الحتفاب 

 عيد الخامس عشر من تموز. -3

، ففي (3)و و اليوم الذي عم ن  يه الفرنجة من ا تفام أسططططططططوار المدينة والسططططططططتيالء كليها
يني سيرة حاشدة ليقود ا البطرير  الالعالصباح الباكر من  ذا اليوم في كب سنة عخرج م

إلى قبة الصطططططططططططططخرة "معشد الر " داخب حدود الفرم البطططططططططططططريف، و نا  كانل عتو ف  ذه 
الجموع الفاشططططططططدة في السططططططططاحة الوا عة  ينها وبين المسططططططططجد اد صططططططططى وبعد النتهاء من 

 ةالصطططططالة كان الفضطططططور يتوجهون إلى خارج ادسطططططوار إلى الجهة البطططططمالية و ي المنطق
التي عضططط   شور الصطططليشيين الذين  تلوا أثناء دخوله  المدينة، ث  عتوجه  ذه الجموع نفو 
المدينة كن طريق البارع العام وعسير باعجاه السور البمالي للمدينة و ي المنطقة التي 
اسططططططططططططتطاع الصططططططططططططليشيون دخوب المدينة منها، وعتو ف الجما ير صططططططططططططاغية ايذان لولمة 

 .(4)ات الب ر ث  عتفرق الجموعالبطرير  ويعقشها صلو 

 عيد تتويج غودفري. -4

في م ب  ذا اليوم من كب سططنة كان  قام الحتفاب بالذكرث السططنوية للدوق غودفري الذي 
كان أوب حاك  للمدينة المقدسطططططططططة ويأعي  ذا الحتفاب بعد احتفاله  بعيد الخامس كبطططططططططر 

                                                           

 .462(. إ راهي ، معاوية: مرج  سشق ذكره،   1 )
 .381(. الشيباوي، سعيد: مرج  سشق ذكره،   2 )
 .109(. صالج، مفسن مفمد: الطريق إلى القد ،   3 )
 .70ارث، مصطفى: مرج  سشق ذكره،   (. الفي4 )



 ISSN (2706-(5499 2022 سبتمبر -لتاسعالعدد ا مجلة التاريخية الفلسطينية

99 
 

وا    رون في  ذا اليوم من من عموز   الثة أ ام وأسططططططططططططططوة  هذا الفاك  فبن الفرنجة كان
 .(1)التشرع والصد ات كما كان  فعب غودفري نفسه كندما كان حيًا 

 عيد تتويج الملك الجديد. -5

من ادعياد والمناسطططططططططبات التي  فتفب الصطططططططططليشيون  ها في مدينة القد  يوم عتويج الملك 
ال اني كان  نالجديد حيث يت  عتويجه في كنيسطططططططططططططة القيامة إذ أن عتويج الملو  منذ  لدوي

يت  في كنيسططططططة القيامة وبعد النتهاء من مراسططططططي  التتويج عشدأ الحتفالت بفبططططططود غفيرة 
عسير في شوارع المدينة مشتد ة من كنيسة القيامة وصوًل لقصر الملك حيث عوون  نا  
 د أكدت وليمة يدكى إليها كب نشالء المملوة وفرسطططططططططططططططانها والذين  عدوا  ذه الوليمة    

 .(2)الطبقة المتوسطة  أفراد

 نا  العديد من ادعياد الدينية والمناسبات التي  فيو ا الصليشيون في القد  حتى ولو 
 كان ميدان و وكها خارج المدينة فبنه   باركون فيها.

امتازت بعضًا من أعياد   وأفراحه  بالخبونة كما  فدثنا  ذلك أسامة  ن منقذ إذ حضر 
رسان يلعشون بالرماح و د خرج معه  كجوزان فانيتان أو فو ما أحد  ذه ادعياد "خرج الف

في رأ  الميدان، وعركوا في رأ  ايخر خنزيرًا سططططططمطوه وطرحوه كلى صططططططخرة وسططططططابقوا 
 ين العجوزين وم  كب واحدة منهما سططططططططططططططرية من الخيالة  بططططططططططططططدون فيها، والعجا ز  قعن 

أخذت الخنزير في ويقمن كلى كب خطوة و    ضطططططططططططططف ون حتى سطططططططططططططبقل واحدة منهما و 
 .(3)سشتها"

أما كن حفالت اللهو فقد عبطططططبه الصطططططليشيون بالبطططططر يين العر  في اعخاذ جو ات الطر  
، كذلك فقد اسطططططططتمعوا إلى (4)في مجالس البطططططططرا  واسطططططططتمعوا إلى المزمار والعود والربابة 

                                                           

 .70(. المصدر نفسه،   1 )
 .129(. الفيارث، مصطفى: مرج  سشق ذكره،   2 )
 .132(. أسامة  ن منقذ: الكتبار   3 )
 .148(. النقاش، زكي: مرج  سشق ذكره،   4 )
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وا د مالمغنيات في أفراحه ، كما اسططططتدكوا الندابات في الم ع  أ ضططططًا فضططططاًل كن أغطية ال
 .(1)من اد مبة الفاخرة كب ذلك مقلدين البر يين 

من المم ن القوب أن نتيجة احتوا  الفرنجة بالبطططططططر يين نصطططططططارث كانوا أو مسطططططططلمين فبن 
 بعضًا من سلوكه  اصطبر بالصبغة المبرقية.

 العادات والتقاليد

 دحداثها اً مما ل شك  يه أن الفرو  الصليشية التي اعخذت من  الد البام مسرحًا ر يس
واعخذت  يل المقد  كاصططططططططططططططمة لها أدت لوجود احتوا  حضطططططططططططططططاري  ين المسططططططططططططططلمين 
والصطططططططططليشيين كان له شطططططططططأن  ام في انتقاب بعُ التأثيرات الفضطططططططططارية اإلسطططططططططالمية إلى 

وكلى غير العادة فقد أصطططططططططبج الغالب  قلد المغلو  في نمط حياعه  (2)المفتب الصطططططططططليشي
الصططططليشيين ادولين الذين شططططاركوا في الحتالب م   ، حتى أن(3)وسططططلوكه ومأكله وملبسططططه

مرور اد ام ععدلل أخال ه  بعُ البططططططيء وعفسططططططنل سططططططلوكياعه  نوكًا ما،  ذه الفقيقة 
يورد ا أسطططططططططططططامة  ن منقذ بقوله "كب ما  و  ريب العهد بالشالد اإلفرنجية   ون أصطططططططططططططفى 

، ويورد  صطططططة لطيفة (4)"أخال ًا من الفرسطططططان القدماء الذين خرجوا في أوب خروج الفرنجة
كن عفه  الصططليشيون القدماء لبططعا ر المسططلمين ذلك أن أسططامة  ن منقذ زار  يل المقد  
وأخذ  صطططططلي في المسطططططجد اد صطططططى ول   لمه أو  عترضطططططه أحد وفجأة  ج  كليه أحد   
وحوب وجه أسامة كن القشلة إلى البرق إلى أن عبادر إليه الصليشيون وأبعدوه كن أسامة 

قله  وكاد و ج  كلى أسططططامة وأدار وجهه إلى البططططرق فعاد إليه الصططططليشيون وأخرجوه فاكت
واكتذروا دسطططططططططططططططامة و الوا: " ذا غريب رحب من  الد الفرنج في  ذه اد ام وما رأث من 

 .(5) صلي إلى غير البرق"

                                                           

 .148(. النقاش، زكي: مرج  سشق ذكره،   1 )
 .217الفضارية في  الد البام   (. الفويري، مفمود مفمد: ادوضاع 2 )
 .85(. عيسير  ن موسى: غزوات الفرنجة،   3 )
 .134(. أسامة  ن منقذ: الكتبار   4 )
 .135(. المصدر نفسه،   5 )
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 ال ي 

الذين  -نسواء من المسيفيين أو المسلمي–لقد عأثر الصليشيون بعادات وعقاليد البر يين 
فنجد    قدمون كلى شططططططططططططططراء  (1)كانوا  قيمون في المناطق التابعة لمملوة  يل المقد 

المالبس ال مينة التي عتخذ الطاب  البططططر ي، كما أن الفار  الصططططليشي كان يرعدي  رنسططططًا 
ويضطط  العمامة البططرقية كلى رأسططه في أو ات السططل  وكند خروجه إلى القتاب  ضطط  كلى 

،  ذا كلى مسطططططططططتوث (2)التي  ضطططططططططعها الفار  العربي كلى رأسطططططططططه خوذعه كو ية م ب علك
الرجب الصليشي، أما المرأة الصليشية فبنها عأثرت كذلك بالنساء المسلمات بالنسبة لرعداء 
المالبس الفضططفاضططة ذات ادكمام الطويلة وكذلك وضططعل الفجا  كلى وجهها بالتأكيد 

، أمطا النسطططططططططططططططاء (3)لتي عغطي وجههطاليس عطدينطًا ولون خوفطًا كلى الطالء والمسطططططططططططططططاحيق ا
المسيفيات فبنهن و رن في  يوعهن وكان خروجهن من الشيوت نادر عبعًا لعادة المسلمين 
كما أنهن يلبسطططن المالبس الطويلة الداكنة ويضطططعن  طعة  ماش كلى وجو هن بفيث ل 

 .(4) م ن رميتهن

  كلمنا أن المقدسططططي م (5)لقد أشططططار المقدسططططي إلى وجود الفمامات العامة في فلسطططططين 
زار فلسطططططططين  شب كهد الحتالب الصططططططليشي ويذكر أسططططططامة  ن منقذ أن الصططططططليشيين كانوا 

 .(7)و ي كادة مقتبسة كن أ ب فلسطين  (6)يرعادوا الفمامات العامة 

  

                                                           

 .165(. فوزي، فاروق: الوسيط في عاريخ فلسطين في العصر اإلسالمي الوسيط،   1 )
 .376(. الشيباوي، سعيد: مرج  سشق ذكره،   2 )
 .376(. المرج  نفسه   3 )
 .109(. القيتري: مصدر سشق ذكره،   4 )
 .174(. المقدسي: أحسن التقاسي  في معرفة اد الي ،   5 )
 .136(. أسامة  ن منقذ: مصدر سشق ذكره   6 )
 .246(. الفويري، مفمود مفمد: مرج  سشق ذكره،   7 )
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 الطعام

 قرر البارعري فوشيه ظا رة عقليد الصليشيين د ب فلسطين بقوله: "إن أولئك الذين كانوا 
أصططبفوا اين شططر يين ومن كان روميًا أو فرنجيًا عفوب  ذه اد ام إلى جليلي أو كربيين 

، ول    ن عقليد النصططططططططططارث د ب فلسطططططططططططين في الملبس وارعياد الفمامات (1)فلسطططططططططططيني"
للناافة  ب إنه  التبسطططوا بعُ العادات اإلسطططالمية في أكله ،  صطططف لنا أسطططامة  ن منقذ 

أحضططططططططططططر ما دة حسططططططططططططنة وطعامًا في غا ة الناافة إحدث زياراعه لصططططططططططططديق فرنجي الذي 
والجودة ولون أسططططططططططططططططامططة ل   مططد يططده لألكططب خوفططًا من وجود بعُ المفرمططات ففه  ذلططك 
الفرنجي فقطططاب: "كطططب طيطططب النفس، فطططأنطططا مطططا آكطططب من طعطططام اإلفرنجي ولي طبطططاخطططات 

 .(2)مصريات ما آكب إل من طبخهن، ول يدخب داري لف  خنزير"

ه الاططا رة بقولططه "ول    ن القوم )الفرنجططة( يتعرفون كلى أطعمططة  علق النقططاش كلى  ططذ
الشلد حتى أكجشته  نوهتها فأ شلوا كليها بأنواكها وأش الها بالفطا ر وغير ا من المعجنات 
والتمر الهندي وادطايب والشهارات والقطاينة كالذرة البططامية وغير ا ولعله عفسططن اإلشططارة 

 .(3)ب الخنازير عبشهها بالمسلمين من البر يين"إلى أن بعضه  راح  متن  كن أك

ول  عفضطططر ظا رة المفاكاة والتقليد كلى العوام والجما ير  ب  ي ظا رة اسطططتبطططرت بقوة 
كلى جمي  المسطططططتويات الصطططططليشية من  مة الهرم حتى  اكدعه البطططططعشية، فقد اشطططططتهر كن 

 صطططره كلى    كما فرش لدوين ادوب ععبطططقه لنمط الفياة العربية فأكب أكله  ولبس لبسطططه
 .(4)غرار  صور ادمراء المسلمين و د أثر سلوكه  ذا كند حاشيته وجماكته فقلدوه 

يتضططططططج لنا مما سططططططشق أن ادنماط السططططططلوكية والفياعية  دأت عوتسططططططب كشر السططططططنوات من 
المسططططططلمين والمسططططططيفيين البططططططر يين إلى الصططططططليشيين وأكتقد أن المسططططططألة عتعلق بالمسططططططتوث 

اري لوال الجانشين فالمجتم  الفلسطططططيني المسططططل  ينضططططب بالسططططمو الفوري الفوري والفضطططط
                                                           

 .218(. البارعري، فوشيه: مصدر سشق ذكره،   1 )
 .140أسامة  ن منقذ: مصدر سشق ذكره،    (.2 )
 .148(. النقاش، زكي: مرج  سشق ذكره،   3 )
 .85(. عيسير  ن موسى: مصدر سشق ذكره،   4 )
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والنمو ال تصططططططططططططططادي والتفوق الفضططططططططططططططاري لذلك من الطشيعي وكنتيجة حتمية لبططططططططططططططعور 
الصليشيون بالنقص الملج أن ينهموا مقلدين حضارة زاهية بالب ب الذي جعب جيب كامب 

 .(1)ه 513-م1120من الصليشيين   تسشون العادات البرقية بفلوب كام 

 الشجاعة

ومن العادات المتأصططططططططططلة التي جاء الصططططططططططليشيون إلى القد  و    فملونها  ي احترامه  
وعقدير   البطططديد لقيمة البطططجاكة والبطولة، ينسطططفب ذلك بالطب  كلى ادبطاب والفرسطططان 

، (2)البطططططجعان حيث أثاروا كجب  ن منقذ بقوله واصطططططفًا إ ا   وفيه  البطططططجاكة العايمة 
ورد المؤرخ نفسطططه  صطططة كا بطططها عاهر مدث احترام وعقدير الصطططليشيون للفرسطططان حيث وي

كان  جتاز السطططططوق فتبطططططش ل به إحدث النسطططططاء و ي عصطططططرخ فاجتم  كليه خلق ك ير من 
اإلفرنج فأ قن الهال  وأرادوا أن يبطبططططططططططططططوا به وإذا بفار   د أ شب و اب لتلك المرأة مالك 

فصاح كليها و اب:  ذا عاجر ل  قاعب، وصاح كلى وبهذا المسل ؟  ذا  تب أخي كر  
 .(3)الجم  المفتبد بالنصرا  فتفر وا وأنقذ أسامة 

 االختالط

أما كن العادات السطططيئة التي كانل سطططا دة  ين الصطططليشيين في ادراضطططي المقدسطططة فأ مها 
لى إ كدم احساسه  بالغيرة الجنسية نفو  ناعه  وزوجاعه ، ولعب  ذا كلى ما أكتقد  بير

الفرق البططططططططططططططاسطططططططططططططط   ين القي  ادخالقية للمجتم  اإلسططططططططططططططالمي والقي  ادخالقية للمجتم  
ادوروبي، وعفد  أسططامة  ن منقذ كن الختالط  ين الرجاب والنسططاء، ووصططفه  بأنه  ل  

، إذ أن الرجب منه    ون سطططا رًا  و (4)  ن لديه  غيرة ول نخوة وفيه  البطططجاكة العايمة
فيلقاه رجب آخر " أخذ المرأة ويعتزب  ها، ويتفد  معها، والزوج  وزوجته في البطططططططططططططططارع

وا ف ناحيته، ينتار فراغها من الفديث، فبذا طولل كليه خال ا م  المتفد  ومضى"، 
                                                           

 .269(. الغني، إ راهي : مرج  سشق ذكره،   1 )
 .137(. أسامة  ن منقذ: مصدر سشق ذكره،   2 )
 .141(. المصدر نفسه،   3 )
 .411(. المصدر نفسه،   4 )
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ويفدثنا أسطططططططامة أ ضطططططططًا كن  صطططططططة عوضطططططططج كدم الغيرة كند   وعع س جانبًا من حياعه  
يذ الذي رج  إلى  يته ووجد رجاًل الجتماعية، وعدور  ذه الفادثة حوب أحد عجار النش

م  امرأعه في الفراش فقاب له: أي شطططططططططططططيء أوجلك كند امرأعي؟ فقاب: كنل ععبانًا دخلل 
أسطططططتريج، فقاب: فويف دخلل إلى فراشطططططي؟  اب: وجدت فراشطططططًا مفروشطططططًا نمل  يه، فقاب: 

حق و  والمرأة نا مة معك؟  اب: الفراش لها، فهب أسططططططططططتطي  أن أمنعها من فراشططططططططططها،  اب:
 .(1)ديني إن كدت فعلل كذا عخاصمل أنا وأنل"

سططبفان هللا  ذه القصططة ع ير الد بططة والسططتغرا  كند سططماكها، ادمر الذي يوضططج أنه  
كانوا  عيبطططططططططططططون في ظالم دامس في الغر  الذي وفدوا منه وي ير التسطططططططططططططامب حوب دور 

ح به قية والنهو الباباوية والقسططططاوسططططة  نا  في عخليص المجتمعات من البططططوا ب ادخال
من النفطاط، وأرجو أن ل أكون مخطئًا إذا اكتشرت أن رجاب الدين ادوربي    أنفسه  
انغمسطططوا في الفسطططاد ومال ي الفياة وسطططا موا ببططط ب أو ب خر في  ذا النهيار ادخال ي 
الجار ، وكلى الرغ  من إ امته  في المبرق اإلسالمي إل أنه  عمس وا  بعُ العادات 

 قاليد البالية التي عتنافى م  قيمنا وععاليمنا اإلسالمية التي عتمسك بالفضيلة والبر ،والت
وحتى ل نضطططي  حق أحد فبن مسطططيفيي البطططرق لعله  عبطططربوا القي  وادخالق اإلسطططالمية 
لهذا حمب القيتري حربًا شططططعواء كلى السططططريان دنه  في حد زكمه "حبسططططوا نسططططاء   عبعًا 

 .(2)و ن كلى التدثر بالمالبس  ن وبناعهن بفيث ل  م ن رميتهن"لعادة المسلمين وأجشر 

  

                                                           

 .136(. أسامة  ن منقذ: مصدر سشق ذكره،   1 )
 .109(. القيتري: مصدر سشق ذكره،   2 )
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 الخاتمة

 بعد إتمام هذه الدراسة يمكن استخالص النتائج اآلتية:

أن الصطططططططليشيين  ضطططططططوا كلى الشنية السططططططط انية في مدينة القد  وأنبطططططططأوا مناومة  -1
 س انية جديدة عختلف كما كان سابقًا.

يدة بالد انة المسطططططططططططططيفية إل أن العال ات  رغ  اشطططططططططططططترا  الفئات السططططططططططططط انية الجد -2
 المسيفية الواثولي ية والمسيفية ادرثوذكسية ج تها النفور والوراهية.

  م ن عمييز أصوب وجنسيات الس ان في القد  من خالب مالبسه . -3
ظهور أعياد مسططططططيفية  ختص فيها سطططططط ان القد  م ب كيد الخامس كبططططططر من  -4

 الملك الجديد. عموز وكيد عتويج غودفري وكيد عتويج
 عببه الصليشيون بالمسلمين في حفالعه  كنتيجة لالحتوا   ه . -5
 لد الصطططططليشيون المسطططططلمين في بعُ من كاداعه  وأصطططططبج نوكًا من التفا   كند  -6

 الصليشيين ادوا ب للفياة اإلسالمية.
اكتسب الصليشيون جزءًا من طشيعة الفياة الجتماعية للمبر يين سواء مسلمين  -7

 ن شر يين في الملبس أو المأكب والمبر  والستفمام.أو مسيفيي
ل  ينفصططر التقليد الصططليشي للمبططر يين )المسططلمين أو المسططيفيين( كلى مسططتوث  -8

 العوام والجما ير  ب عجاوز ذلك إلى القادة والملو .
وجود كادات صططططليشية سططططيئة جملها الصططططليشيون معه  إلى فلسطططططين ول   غيرو ا  -9

 . رغ  معاشرعه  للمسلمين
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 قائمة المصادر والمراجع

إ راهي  الغني: التسططوية البططرقية للمسططجد اد صططى )المصططلى المرواني(، إصططدار  -1
 م.1997-ه1418مركز القد  لألبفا ، القد ، 

ا ن ادثير: البيخ كز الدين أ ي الفسن كلي  ن أ ي الورم  ن مفمد المعرو   -2
ار صططططططططططططادر للطباكة، م(، الوامب في التاريخ، د1234-ه630با ن ادثير )ت 

 ه.1386 يروت 
أسططامة  ن منقذ: مؤيد الدولة أ و المافر أسططامة  ن مرشططد الوناني البططيرازي )ت  -3

، 10م(، عفقيق فيليططططب حتي، دار الوتططططب العلميططططة،  يروت، ط1187-ه584
 م.1999-ه1420

 عيسير  ن موسى: غزوات الفرنجة، الدار العربية للوتا . -4
تاريخ الجتماكي للفرو  الصططططليشية، دار حسططططن حسططططين: مقالت وبفو  في ال -5

 م.1997-ه1418المعرفة الجامعية، القا رة، 
حمد يوسططططططططططططططف:  يل المقد  من العهد الراشططططططططططططططدي وحتى نها ة الدولة اديوبية،  -6

 م.1982، 10القد ، ط
زكي النقاش: العال ات الجتماعية وال قا ية وال تصططططططططططططططاد ة  ين العر  واإلفرنج  -7

 م.1958دار الوتا ، لشنان،  خالب الفرو  الصليشية،
سططططططططعيد الشيبططططططططاوي: الممتلوات الونسططططططططية في مملوة  يل المقد  الصططططططططليشية منذ  -8

-ه1410ه(، دار المعرفة، اإلسطططططط ندرية، 690-ه492 /م(1291-م1099)
 م.1990

، 30سطططططططعيد كاشطططططططور: الفركة الصطططططططليشية، م تبة ادنجلو المصطططططططرية، القا رة، ط -9
 م.1972

، و  الصططليشية، عرجمة السططيد الباز العرينيسططيفين ريسططنمان: عاريخ الفر  -10
 م.1993-ه1413، 3ط
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كزمي كشد مفمد أ و كليان: القد   ين الحتالب والتفرير، مؤسطططططسطططططة  -11
 م.1993باكير للدراسات ال قا ية، كمان، 

فاروق كمر فوزي: الوسططططيط في عاريخ فلسطططططين في العصططططر اإلسططططالمي  -12
 م.1999-ه1420، 10الوسيط، دار البروق، ط

م(، عاريخ الفملة إلى القد  1127-ه521البطططططططططططارعري: )ت فوشطططططططططططيه  -13
 م.1990-ه1410، 10)عرجمة زياد العسلي(، دار البروق، كمان، ط

أ و المفاسططططططططططططططن: جماب الدين أ ي المفاسططططططططططططططن يوسططططططططططططططف  ن عغري )ت  -14
 ه(، النجوم الزا رة في ملو  مصر والقا رة، دار الوتب المصرية، القا رة.874

القد ، منبورات فلسطين المسلمة،  مفسن مفمد صالج: الطريق إلى -15
 م.19994-ه1413، 10ط

مفمد أحمد رمضان: المجتم  اإلسالمي في كصر الفرو  الصليشية،  -16
 م.1977القا رة، 

مفمود مفمد الفويري: ادوضاع الفضارية في  الد البام في القرنين  -17
 م.1979ال اني كبر وال الث كبر من الميالد، دار المعار ، القا رة، 

الفيارث: القد  في زمن الفاطميين والفرنجة، م تبة كمان،  مصطططططططططفى -18
 م.1994-ه1413كمان، 

 م.1990، 10معاوية إ راهي : الموسوكة الفلسطينية،  يروت، ط -19
ميخا يب زا ورو : الصططططليشيون في البططططرق، عرجمة إليا  شططططا ين، دار  -20

 م.1986التقدم، 
ء  يما ورا وليام الصطططططططططططوري: عاريخ الفرو  الصطططططططططططليشية ادكماب المنجزة -21

 م.1990البفار )عرجمة سهيب زكار(، دار الفور، القا رة، 
م(، عرجمطططططة وععليق 1240 عقو  الفيتري: عطططططاريخ  يطططططل المقطططططد  )ت -22

 م.1998-ه1419، 10)سعيد الشيباوي(، دار البروق، ط
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 المقدمة:

 الفمد هلل والصالة والسالم كلى سيدنا مفمد المبعو  بالعنا ة للهدا ة أما بعد:

الدولة اإلسالمية بسنين كجا ، ك رت فيها الخالفات، وععددت فيها  مرت
الرا ات، وظهر كلى المسلمين فيها ادكداء، وخبأ في  لو  ادك رين الرجاء، وأصيب 
 فيها البعب ببلب الفور وفساد ادخالق، والستسالم للهزيمة، والقنوط من النصر والوفاق.

اإلسالمي بالقادة المجا دين المجددين،  وكلى الرغ  من ذلك، فقد زخر عاريخنا
الذين عفدوا ظرو  زمانه ، وبذلوا طا اعه ، فأحيوا في ادمة كز اإلسالم ومجده، ومن 

  ؤلء ادبطاب السلطان المجا د نور الدين مفمود  ن زنوي، رحمه هللا.

ت اكان نور الدين مدركًا ما ععانيه الشالد اإلسالمية من انقسام وعبرذم، واختالف
مذ شية وسياسية، نتيجة ادطماع والدسا س التي سادت آنذا ؛ دن بعُ  ادة المنطقة 
وح امها ل    ونوا مدركين لخطورة الوجود الصليشي في  الد  ، وادخطر من ذلك أن 
بعُ القيادات  د آثرت مصلفتها البخصية كلى مصلفة الوجود اإلسالمي، وعفالفل 

 لمين.م  الصليشيين ضد إخوانه  المس

ولهذا فقد أدر  نور الدين خطورة الوض ، وعوصب إلى أن معالجته عقتضي إ جاد 
جشهة إسالمية  وية أوًل  شب الدخوب في مواجهات حاسمة ضد الوجود الصليشي في  الد 

 البام.

وجاءت الدراسة لتوضج الجهد الذي  ذله نور الدين مفمود  ن زنوي في إكداد 
 نيًا.مجتم  النصر والتفرير إ ما

 يتكون البحث من خمسة مباحث:

ه وحياعه نبأع-كصره –مولده  –لقبه  –شخصية نور الدين زنوي )اسمه  المبحث األول:
 وفاعه(.-
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 (. إ مانه وصد ه في العمب-ز ده ووركه -صفاعه اإل مانية )عبادعه  المبحث الثاني:

 : حرصه كلى عطشيق البريعة. المبحث الثالث

 للمذ ب السني، وعقريبه للفقهاء والصو ية والعلماء. : ع شيتهالمبحث الرابع

 المؤسسات الدينية في كهده. المبحث الخامس:

 أهمية الموضوع:

إلقاء الضوء كلى فترة عاريخية مبا هة لوا عنا الفلسطيني، وما نراه من الفر ة  .1
 والتبرذم، والستفادة من التجربة التاريخية التي خاضها المسلمون في ذلك الزمن.

إكطاء فورة كن القدوة الفسنة المتم لة في شخصية نور الدين مفمود  ن زنوي،  .2
وعوفر جمي  المؤ الت البخصية، والجهود التي  ذلها في عووين جشهة إسالمية 

 موحدة ضد الصليشيين.

 أهداف الدراسة:

 التعر  كلى شخصية السلطان نور الدين مفمود  ن زنوي. .1

 نية لنور الدين مفمود  ن زنوي.إلقاء الضوء كلى الصفات اإل ما  .2

 إ راز دوره في عطشيق البريعة اإلسالمية. .3

عوضيج الجهود التي  ذلها نور الدين مفمود  ن زنوي في ع شيل المذ ب السني،  .4
 وعقريبه للفقهاء والعلماء والصو ية.

 التعر  كلى المؤسسات الدينية التي أنبأ ا نور الدين مفمود  ن زنوي.   .5
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 :حدود الدراسة

-1146 ه =569-541)الفد الزماني: ستتناوب الدراسة الفترة الزمنية الوا عة ما  ين كامي 
 م(1174

 الفد الم اني: ستتناوب الدراسة  الد البام ومصر والموصب والفجاز واليمن.

 منهج الدراسة:

 اعبعل الباح ة في دراستها منهج البفث التاريخي

 الدراسات السابقة:

ر بعنوان )السياسة الداخلية لنور الدين مفمود زنوي(، مفمد نجيب : رسالة ماجستيأوال
م، وركزت 2009ه=1430غزة، كام -كشد الو ا  مفمد حمد، الجامعة اإلسالمية –

الدراسة كلى حياعه، ومنهجه في إدارة الدولة والجي ، وكلى النا  المالية وال تصاد ة، 
 وكلى المؤسسات العلمية وال قا ية.

 ذه الدراسة في التعر  كلى جهوده الداخلية في إكداد مجتم  النصر واستفدت من 
 والتفرير.

: كتا  )القا د المجا د نور الدين مفمود زنوي، شخصيته وكصره(، كلي مفمد ثانيا
 الصال ي، 

م، وعناوب الوتا  كهد نور الدين زنوي وسياسته 2007ه=1428القا رة، مصر، 
 الداخلية والخارجية.

 ذا الوتا  في إكداد عقسيمات الدراسة.واستفدت من  
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ه وحياعه نبأع-كصره –مولده  –لقبه  –شخصية نور الدين زنوي )اسمه  المبحث األول:
 وفاعه(.-

 – (1)كماد الدين زنوي - و أ و القاس  مفمود  ن الملك ادعابك  سي  الدولة  اسمه:
الملقب بقسي  الدولة  ادعابك، (2)ا ن أ ي سعيد، الملقب بالبهيد  ن الملك  ن آق سنقر 

؛ وناصر (5)لقب بالملك العادب نور الدين  لقبه:. (4)الملوبا يم  (3) التركي السلجو ي
، ولقب أ ضًا  لقب (7)؛ وكر  بالبهيد (6)أمير المؤمنين؛ وعقي الملو ؛ وليث اإلسالم 

                                                           

ادعابك كماد الدين زنوي  ن آ سنقر التركي: الملك، كماد الدين، ادعابك زنوي ا ن الفاجب  سي  الدولة آ سنقر  ن    )1(
  شفنوية بغداد، ث  إنه حوله إلى مدينة الموصب، ث كشد هللا التركي، صاحب حلب، فوح إليه السلطان مفمود  ن ملوباه

استولى كلى الشالد، وكا  أمره، وافتتج الر ا، وعملك حلب والموصب وحماة وحمص وبعلبك وبانيا  وحاصر دمبق 
وصالفه  كلى أن خطشوا له  ها بعد حرو   طوب شرحها، واستنقذ من الفرنج كفر طا  والمعرة ودوخه ، وشغله  

 (.190-189/ 20انل له الشالد. الذ شي، سير أكالم النشالء )بأنفسه ، ود

آ سنقر:  و أ و سعيد  ن كشد هللا الملقب: " سي  الدولة"؛ جد الشيل ادعاب ي، أصفا  الموصب، و و والد كماد الدين  )2(
سالن ت  ا ن ألب أر زنوي، كان مملو  السلطان ملوباه  ن ألب أرسالن السلجو ي، صاحب الر ا، ولما ملك عاج الدولة ع

السلجو ي مدينة حلب استنا  فيها آعى سنقر المذكور، واكتمد كليه دنه مملو  أخيه، فعصى كليه، فقصده عاج الدولة 
و و صاحب دمبق يومئذ، فخرج لقتاله وجرث  ينهما مصا  وحر  شديدة انجلل كن  تب آق سنقر سنة 

(؛ سبط ا ن العجمي، 241/ 1ة. ا ن خلوان، و يات ادعيان )م( ، ودفن في شمالية المدرسة الزمجاجي1095ه=487)
 (.110/ 1كنوز الذ ب في عاريخ حلب )

/ 4( ؛ ا ن العماد، شذرات الذ ب )343/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )184/ 5ا ن خلوان، و يات ادعيان ) )3(
228.) 

 (.73/ 6ي، النجوم الزا رة في ملو  مصر والقا رة )( ؛ ا ن عغري  رد531/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء )  )4(

(؛ 248/ 10(؛ ا ن الجوزي، المنتا  في عاريخ الملو  وادم  )329ا ن العد  ، زبدة الفلب في عاريخ حلب ) :   )5(
 (.184/ 5ا ن خلوان، و يات ادعيان )

 (531/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )6(

 (71/ 6زا رة فى ملو  مصر والقا رة )ا ن عغري  ردي، النجوم ال )7(
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ع شمس يوم ادحد ولد بعد طلو  مولده:. (1)والده  سي  الدولة،  يقاب: القسي  ا ن القسي  
 .(5)في مدينة حلب  (4)م( 1118ه= 511سنة ) (3)من شهر شواب  (2)الساب  كبر 

ظهر نور الدين البهيد في زماٍن استولى  يه البيعة الرافضة كلى معا   الد  عصره:
سالم، فلقد استولى )الشويهيون( البيعة كلى دولة الخالفة في بغداد، واستولى  اإلو

سالمي، ففتج البيعة  ذلك المجاب )العشيديون( البيع ة كلى مصر والمغر  اإلو
 للصليشيين لوي  ستولوا كلى القد . 

سالم بعد أن  و ذا الملك التركي ادسمر  و الرجب الذي أحيا َّللاس به أمة اإلو
كادت عموت في القرن الساد  الهجري، فقد خرج للنور نور الدين، فأنار الدرو ، 

ب، وما  ي إل سنوات  ليلة، حتى كانل دولته عمتد من ووحد الصفو ، وجم  البم
 الد فار  في البرق إلى حدود ليشيا في الغر ، ومن  ضبة ادناضوب في البماب، 

إلى جباب اليمن في الجنو ، فأصبفل مسألة النصر كلى الصليشيين مسألة و ٍل ليس 
 أك ر.

                                                           

 (32/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))1(

(؛ ا ن فهد، الدر الومين  ذيب العقد 343/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )187/ 5ا ن خلوان، و يات ادعيان ))2(
 (1189ال مين في عاريخ الشلد ادمين ) : 

/ 4( ؛ ا ن العماد، شذرات الذ ب )531/ 20( ؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )187/ 5خلوان، و يات ادعيان )ا ن  )3(
228.) 

( ؛ ا ن عغري 264/ 1( ؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  )394/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ) )4(
 (.71/ 6 ردي، النجوم الزا رة في ملو  مصر والقا رة )

 (343/ 12ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة ))5(
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ه دين اديوبي، سماويعد نور الدين زنوي ريفانة  الد البام، وأستاذ صالح ال
بعُ المؤرخين "ساد  الخلفاء الراشدين" لعدله ودينه وحسن سياسته، و و الصان  
 (         1)الفقيقي لنصر حطين، ونور أضاء َّللاس به الدين في أشد أو ات ادمة كتمة وسوادًا 

 نكان نور الدين معتدب، طويب القامة، أسمر اللون، واس  الجشين، حس نشأته وحياته:
، عركي الب ب، ليس له لفية إل في حنوه (4)، نقي الخد (3)، حلو العينين (2)الصورة 

(5) . 

، فبذا حضرت الفر ، شد  وسين (6) وعميز بالقوة الجسد ة وبالليا ة الشدنية
،  اب ا ن واصب: " كان من أ وث النا   لبًا وبدنًا، ل  ير كلى ظهر فر  (7)وعركاشين 

خلق كليه ل يتفر ، وكان من أحسن النا  لعبًا بالورة،  جري أحد أشد منه، كأنما 

                                                           

(؛ الترباني، ما ة من كاماء أمة اإلسالم غيروا 71/ 6ا ن عغري  ردي، النجوم الزا رة في ملو  مصر والقا رة ) )1(
 (322مجرث التاريخ ) : 

(؛ ا ن عغري 350/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )263/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  )  )2(
 (.71/ 6 ردي، النجوم الزا رة في ملو  مصر والقا رة )

(؛ الذ شي، 263/ 1( ؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  )394/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ )  )3(
 (.534/ 20سير أكالم النشالء )

 (.228/ 4ا ن العماد، شذرات الذ ب )  )4(

(؛ ا ن عغري 263/ 1( ؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  )188/ 5و يات ادعيان ) ا ن خلوان، )5(
 (.71/ 6 ردي، النجوم الزا رة في ملو  مصر والقا رة )

 (.532/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )6(

( ؛ ا ن العماد، 536/ 20ء )( ؛ الذ شي، سير أكالم النشال279/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  ) )7(
 (.229/ 4شذرات الذ ب )
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الفر  ويخطفها من الهواء، ويرميها  يده إلى آخر الميدان، ويمسك الجوكان ب مه 
 .(1)عهاونا بأمره" 

، وكان بطاًل، شجاكًا، (3)، وك رة المطالعة (2) واعصف نور الدين بفسن الخط 
ن التواض ، طا ر اللسان، كامب العقب والرأي، ، حس(5) ، فما روج (4)شديد المهابة 

 .(6)بعيدًا كن التوشر، خا فًا من هللا 

، في كفالة والده صاحب حلب (7)ولقد نبأ نور الدين كلى الخير والصالح 
مه كلى أولده، ويرث (8)والموصب وغير ما من الشلدان الو يرة الوشيرة  ، وكان زنوي  قدم

ل  القرآن والفروسية والرمي، وكان شهمًا ذا  مة كالية، ، وعع(9) يه مخايب النمجابة 
 . (10)و صد صالج، وحرمة وافرة ود انة  ينة 

                                                           

( ؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني 43/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية )  )1(
 (. 537/ 20( ؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )279/ 1أيو  )

(؛ ا ن 533/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )32/ 1الصالحية )أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية و )2(
 (228/ 4العماد، شذرات الذ ب )

/ 4(؛ ا ن العماد، شذرات الذ ب )344/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )533/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء )  )3(
228.) 

 (.228/ 4، شذرات الذ ب )( ؛ ا ن العماد532/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء )  )4(

 (.534/ 20المصدر نفسه ) )5(

 (.228/ 4ا ن العماد، شذرات الذ ب )  )6(

 (.71/ 6ا ن عغري  ردي، النجوم الزا رة فى ملو  مصر والقا رة ) )7(

 (.343/ 12ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة ) )8(

 (.17/ 6ا ن عغري  ردي، النجوم الزا رة في ملو  مصر والقا رة ) )9(

 (.343/ 12ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )  )10(
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م( و و مفاصر جعشر، صار الملك في 1147ه= 541ولما  تب أ وه سنة )
وشرع نور  ،(2)الموصب  (1)حلب إلى ا نه نور الدين، وأكطاه أخوه سيف الدين غازي 

ته للجهاد، وكان الفرنج بعد  تب والده  د طمعوا وظنوا الدين رحمه هللا في صر   م
 .(3)أنه   ستردون ما أخذه، فما رأوا من نور الدين إل الجد فخا  أمله  

م( فأحسن إلى 1155ه= 549ث  عقدم نور الدين، وافتتج دمبق في سنة )  
، (6) وفتج في أ ام سلطنته أك ر من خمسين حصناً  (5)، وح مها كبرين سنة (4)أ لها 

، مما شج  القوث اإلسالمية ادخرث (7)وأ ط  العر  إ طاكات لئال يتعرضوا للفجيج 
م ب سالجقة الروم وادراعقة والتركمان كلى التقدم لمواجهة الصليشيين خاصة في الر ا 

 .(8)وأنطاكية  ب وعفالفوا أ ضًا في جهود   

                                                           

م(، أخو نور الدين البهيد، كان أمير 1149- 1097 ط =  544- 490غازي  ن زنوي  ن آق سنقر، سيف الدين، )  )1(
و و صاحب الموصب، أ ام في الملك ثال  سنين وشهورًا، و و أوب من ح مب " السنجق " كلى رأسه، من ادعاب ية، ول  

فيه  من  فعله، دجب السالطين السلجوقية، وأوب من أمر كس ره أن ل يركب أحد   إلم والسيف في وسطه، ومن    ن
 (112/ 5آثاره في الموصب " المدرسة ادعاب ية "  نا ا وو فها كلى الفنفية والبافعية. الزركلي، ادكالم )

( ؛ الذ شي، سير 184/ 5خلوان، و يات ادعيان ) ( ؛ ا ن329ا ن العد  ، زبدة الفلب في عاريخ حلب ) :   )2(
 (.531/ 20أكالم النشالء )

(؛ أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية 330ا ن العد  ، زبدة الفلب في عاريخ حلب ) :  )3(
(1 /32) 

( ؛ ا ن ك ير، 532/ 20النشالء )( ؛ الذ شي، سير أكالم 110/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  ) )4(
 (. 343/ 12الشدا ة والنها ة ط إحياء الترا  )

 (.228/ 4( ؛ ا ن العماد، شذرات الذ ب )532/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )5(

 رة ( ؛ ا ن عغري  ردي، النجوم الزا رة في ملو  مصر والقا248/ 10ا ن الجوزي، المنتا  في عاريخ الملو  وادم  ) )6(
 (.1189( ؛ ا ن فهد، الدر الومين  ذيب العقد ال مين في عاريخ الشلد ادمين ) : 71/ 6)

 (.344/ 12ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة ) )7(

 (.4/ 1الصال ي، صالح الدين اديوبي وجهوده في القضاء كلى الدولة الفاطمية وعفرير  يل المقد  ) )8(
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، (1) استقب كنه  كان نور الدين في  دا ة ح مه عابعًا لملو  السالجقة ث 
، وأرسب الخليفة (3)، من البام والشالد الفارسية أجم  (2)وانقرح ملك  ني عت  

العباسي المقتفي كهدًا للملك نور الدين مفمود زنوي كلى الشالد البامية والمصرية، 
ونجج نور الدين في فتج  الد البام، وأخذ ا من أيدي من استولى كليها من الفرنج، 

م(، 1167ه= 562الفرنج في مفافب ك يرة إلى الد ار المصرية سنة ) وكندما أ شب
أرسب إليها نور الدين مفمود أكفأ  ادعه و ما: أسد الدين شيركوه  ن شادي؛ ومعه ا ن 

 .(4) أخيه صالح الدين يوسف  ن أيو 

وععود أسبا  عوجيه نور الدين لقادعه إلى مصر؛ لفمايتها من التفالف البيعي 
وفه من استيالء الصليشيين كلى مصر، وانتقاله  بعد ا لحتالب با ي الصليشي، وخ

؛ فسير نور الدين كس ًرا إلى مصر في ثال  دفعات حتى ح مها (5)الشالد اإلسالمية 
السلطان صالح الدين يوسف  ن أيو  وكان عابعًا لنور الدين، وخطب له وضر  

 .(6)باسمه الس ة 

                                                           

 (.228/ 4ا ن العماد، شذرات الذ ب )  )1(

عت  السلجو ي:  و عاج الدولة أ و سعيد عت   ن ألب أرسالن  ن داود  ن مي ا يب  ن سلجوق ا ن د اق السلجو ي؛  )2(
 (.295/ 1كان صاحب الشالد البرقية، ا ن خلوان، و يات ادعيان )

 (.185/ 5ا ن خلدون، عاريخ ا ن خلدون ) )3(

 (.3/ 2ا رة )السيوطي، حسن المفاضرة في عاريخ مصر والق )4(

 (.441/ 3اليافعي، مرآة الجنان وكشرة اليقاان ) )5(

( ؛ ا ن العشري، 185/ 5( ؛ ا ن خلوان، و يات ادعيان )248/ 10ا ن الجوزي، المنتا  في عاريخ الملو  وادم  ) )6(
 (.217/ 1عاريخ مختصر الدوب )
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البريفين وفي اليمن لما دخلها شمس واعس  ملوه، وخطب له في الفرمين 
، وكانل (2)، فملك مصر وبالد البام والجزيرة والموصب (1)الدولة  ن أيو  وملوها 

، و د  اب كنه ا ن (4) ، و ب أن عرث العيون م له(3)سيرعه أصلج من ك ير من الولة 
ا، فل  أر ا  ذ"  د طالعل عواريخ الملو  المتقدمين  شب اإلوسالم و يه إلى يومن ادثير:

  (5) بعد الخلفاء الراشدين وكمر  ن كشد العزيز أحسن سيرة من الملك العادب نور الدين"

  وفاته:

أصيب نور الدين زنوي  شب وفاعه بعلة الخوانيق في حلقه؛ منعته من النطق، 
، فلما كان يوم ادربعاء الفادي كبر من شواب سنة (6)وأشير كليه بالفصد فل   قشب 

                                                           

( ؛ ا ن فهد، الدر الومين  ذيب 217/ 1ريخ مختصر الدوب )( ؛ ا ن العشري، عا394/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ) )1(
 (.1190العقد ال مين في عاريخ الشلد ادمين ) : 

( ؛ ا ن فهد، الدر الومين  ذيب العقد ال مين في عاريخ الشلد ادمين ) : 394/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ) )2(
1190.) 

 (.248/ 10وادم  )ا ن الجوزي، المنتا  في عاريخ الملو   )3(

 (.532/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )4(

 (.322الترباني، ما ة من كاماء أمة اإلسالم غيروا مجرث التاريخ ) :  )5(

( ؛ ا ن فهد، الدر الومين 349/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )55/ 3ا ن شا نباه، المختصر في أخبار الببر ) )6(
 (.1189في عاريخ الشلد ادمين ) :  ذيب العقد ال مين 
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، م ث (2)كن ثمان وخمسين سنة  (1)م( انتقب إلى رحمة هللا ععالى 1174 ه=569)
 .(3)منها في الملك ثمان وكبرين سنة 

وصلي كليه بجام  القلعة في دمبق، ث  حوب إلى عربته التي أنبأ ا للفنفية   
 ين با  الخواصين، وبا  الخيميين كلى الدر ، و شره  ها يزار، ويفلق ببباكه، ويطيب 

، وكان  د كهد بالملك إلى ولده الملك (5)، وفرح الفرنج لوفاعه (4)   به كب مارويتشر 
، ولما ح   السلطان صالح الدين (7)، و و ا ن إحدث كبرة سنة (6)الصالج إسماكيب 

 ن أيو   الد البام كلها عركه في حلب حتى عوفي سنة سب  وسبعين وكان لموعه و   
 (8) كاي  في  لو  النا  لصالحه أ ضاً 

 رثاه كماد الدين الواعب بقوله:-رحمه هللا -ولما عوفى نور الدين 

                                                           

( ؛ فريد، عاريخ 349/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )263/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  ) )1(
 (. 74الدولة العلية الع مانية ) : 

( ؛ ا ن عغري 350/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )264/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  ) )2(
 (.72/ 6 ردي، النجوم الزا رة في ملو  مصر والقا رة )

( ؛ ا ن عغري 350/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )249/ 10ا ن الجوزي، المنتا  في عاريخ الملو  وادم  )  )3(
 (.72/ 6 ردي، النجوم الزا رة في ملو  مصر والقا رة )

( ؛ ا ن ك ير، 263/ 1( ؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  )187/ 5ان )ا ن خلوان، و يات ادعي )4(
 (.350/ 12الشدا ة والنها ة )

 (.55/ 3الذ شي، العشر في خشر من غشر ) )5(

(؛ الذ شي، العشر 188/ 5(؛ ا ن خلوان، و يات ادعيان )248/ 10ا ن الجوزي، المنتا  في عاريخ الملو  وادم  ) )6(
 (.58/ 3ر من غشر )في خش

( ؛ ا ن عغري  ردي، النجوم 534/ 20( ؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )395/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ) )7(
 (.72/ 6الزا رة في ملو  مصر والقا رة )

 (.231/ 4( ؛ ا ن العماد، شذرات الذ ب )534/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ط الرسالة ) )8(
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 كجشل من الموت كيف ا تدث ... إلى ملك في سجا ا ملك!

 (1)وكيف ثوث الفلك المستدير ... في ادرح، وادرح وسط الفلك؟! 

 و وله: 

  ا ملوا أ مامه ل  عزب ... لفضله فاضلة فاخره

 (2) رت حتمى عملك ايخرةملول دنيا  وخلمفتها ... وس

يتضج مما سشق أن الفترة التي ولد فيها نور الدين زنوي، والتربية التي علقا ا، 
والتنبئة التي عهيأت له، في كنف والده المجا د كماد الدين زنوي، كان لها ادثر 
ادكشر في  ناء شخصيته القياد ة  ين أسرة آب زنوي، المبهورة  دور ا الوشير في 

 للصليشيين في  الد البام. التصدي

 يا من يرث كلو علك المرعبة ل عنس الدرج، ك  خاح بفرًا ملفًا حتى و   بالعذ ، 
وك  عاه في مهمه  فر حتى سمى بالدليب، وك  أنُ مراكب الجس  وفُ شهوات 

 .(3)الفس وواصب السرث لياًل ونهارًا، وأو د نار الصشر في د اجي الهوث 

 (. إ مانه وصد ه في العمب-ز ده ووركه -ه اإل مانية )عبادعه صفاع المبحث الثاني:

، حافظ كلى الصلوات في (4) كان نور الدين كا دًا، يالزم السجادة والمصفف عبادته:
أو اعها في جماكة،  تمام شروطها، والقيام  ها بأركانها، والطمأنينة في ركوكها 

                                                           

 (.285/ 1اصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  )ا ن و  )1(

 (.72/ 6ا ن عغري  ردي، النجوم الزا رة في ملو  مصر والقا رة ) )2(

 (.748/ 3ا ن القي  الجوزية،  دا   الفوا د )  )3(

 (534/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ط الرسالة ) )4(
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، والصالة بالليب،    ر (3)الستغفار  وكان ك ير( 2)، وله أوراد في النهار (1)وسجود ا 
، متبعًا لآلثار (4)من ال تهاب في الدكاء والتضرع إلى هللا كز وجب في أموره كلها 

 . (5)النشوية، عاليًا للقرآن، مفبًا لفعب الخيرات 

وكلى الرغ  من م انة الملك مفمود نور الدين زنوي العايمة، وكلى الرغ  من   
ملوه، فبنه كان يتوسب إلى َّللاس  شب كب معركة بخبوع المؤمن، كامة سلطانه واعساع 

 .(6)ويدكو َّللاس بانوسار 

وبلسر جماكة من الصو ية ممن  عتمد كلى  وله  أنه  دخلوا  الد القد  للزيارة 
له -دين  عنون نور ال-أ ام أخذ القد  الفرنج فسمعه   قولون: " إن القسي  ا ن القسي  

ل   افر وينصر كلينا ب  رة جنده وجيبه، وإنما  افر كلينا وينصر  م  هللا سر، فبنه
بالدكاء وصالة الليب، فبنه  صلي بالليب ويرف  يده إلى هللا ويدكو فبنه  ستجيب له 

 .(7)ويعطيه سؤله  يافر كلينا، فهذا كالم الوفار في حقه" 

لقيام ا وكذلك كانل زوجته كصمل الدين خاعون  نل ادعابك معين الدين عو ر
في الليب فنامل ذات ليلة كن ورد ا فأصبفل و ي غضشى، فسألها نور الدين كن 

                                                           

( ؛ 348/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )63/ 1والصالحية )أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية  )1(
 (.8/ 1الصال ي، كصر الدولة الزنوية )

( ؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني 34/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )2(
 (.535/ 20( ؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )265/ 1أيو  )

 (.37/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )3(

( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة 535/ 20( ؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )394/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ) )4(
(12 /348.) 

 (.344/ 12ن ك ير، الشدا ة والنها ة )( ؛ ا 32/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )5(

 (323الترباني، ما ة من كاماء أمة اإلسالم غيروا مجرث التاريخ ) :  )6(

 (.349/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )63/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية )  )7(
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أمر ا فذكرت نومها الذي فوت كليها ورد ا، فأمر نور الدين كند ذلك بضر  طشلخانة 
في القلعة و ل السفر لتو ظ النا   ذلك الو ل لقيام الليب، وأكطى الضار  كلى 

 .(1)الطشلخانة أجرًا جزياًل 

كر  نور الدين الفقه كلى مذ ب أ ي حنيفة، وليس كنده  يه ععصب، وسم  و 
كلمة فف ،  فب الصالفين  ، ول  عسم  منه(2)الفديث، وأسمعه باإلجازة طلبا لألجر 

 .(3)ويزور   في أماكنه  

أحب نور الدين الجهاد، وكان رحمه هللا يتعرح للبهادة ويسأب هللا "أن  فبره 
باع وح  .(4)واصب الطير"، و د اشتهر بالنفاق الواس  والورم العاي  من بطون السس

، شجاكًا صشورًا في (5)وكان أجب ملو  زمانه وأكدله  وأدينه  وأك ر   جهادًا 
؛ فلما نزب الفرنج (7)، صوامًا للفرا ُ والنوافب (6)الفر ،  ضر  الم ب به في ذلك 

 .(8)ل  فطر إل كلى الماء كلى دمياط، ما زاب نور الدين  صوم كبرين يومًا، و 

صفمة في الدار التي كلى النهر الداخب إلى  –رحمه هللا -كان لنور الدين  
فمة في أك ر ادو ات، فلما جاءت سنة  القلعة من البماب، وكان جلوسه كلى علك الصم

                                                           

 (.345/ 12ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة ) )1(

( ؛ 37/ 1( ؛ أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية )394/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ) )2(
 (.535/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء )

 (.229-228/ 4ا ن العماد، شذرات الذ ب ) )3(

 (.8/ 1الصال ي، كصر الدولة الزنوية ) )4(

 (228/ 4ا ن العماد، شذرات الذ ب ) )5(

 (346/ 12ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة ))6(

 (229/ 4ا ن العماد، شذرات الذ ب ) )7(

 (538/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )8(
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فمة  يتا من ادخبا ، و و يشيل  يه ويصبج، ويخلو بعبادعه  الزلزلة  نى ببزاء علك الصم

(1). 

  زهده وورعه:

، فل  يلبس ما حرمه البرع من حرير أو ذ ب، ول  (2)كر  نور الدين  ز ده 
، وكان  أكب من كمب يده، ينسخ عارة، ويعمب (3) أكب إل من كسب يده بسيفه ورمفه 

، وكانل له كجا ز،  خيط الووافي، ويعمب الس اكر، (4)أغالفًا عارة، ويلبس الصو  
 .(5)ر كلى ثمنها فيبعنها له سرًا، ويفط

وم  سعة ملوه وك رة ذخا ر  الده وأموالها، فبنه كان ل  أكب ول يلبس ول 
يتصر   يما  خصه إل من ملك  د اشتراه من سهمه من الغنيمة، ومن ادمواب 

، أحضر الفقهاء واستفتا   في أخذ ما  فب له من (6)المرصدة لمصالج المسلمين 
 .(7)ول  يتعده إلى غيره الشتة  ادمواب، فأخذ ما أفتوه بفله

                                                           

 (263-262/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  ))1(

 (534/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )2(

( ؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني 34/ 1ولتين النورية والصالحية )أ و شامة، الروضتين في أخبار الد )3(
 (.344/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )264/ 1أيو  )

 (534/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )4(

 (537/ 20المصدر نفسه ) )5(

( ؛ ا ن العماد، شذرات الذ ب 534/ 20الء )( ؛ الذ شي، سير أكالم النش394/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ) )6(
(4 /229.) 

(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني 34/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )7(
 (344/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )264/ 1أيو  )
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وأما ما كان يهدث إليه من  دا ا الملو  وغير  ، فبنه كان ل يتصر  في  
 .(1)شىء منه ل  ليب ول ك ير،  ب يرسله إلى مجلس القاضي،  يفصب ثمنه 

وكانل له نفقة خاصة في كب شهر من جزية أ ب الذمة،  لغل ألفي  رطيس،  
وحوا جه المهمة، حتى أجرة خياطه وطباخه، ويتصدق بما  صرفها في كسوعه ونفقته 

 .(2)يزيد كن حاجته في آخر البهر 

وعفرث نور الدين الفالب في  وعه ومطعمه وملبسه، وكان كفيفًا مقتصدًا في 
، حتى  يب: "إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أكلى نفقة منه (3)اإلنفاق كلى نفسه وعياله 

 .(4) ار بالدنيا" من غير اكتناز ول استئ

رفُ نور الدين إرضاء زوجته كلى حسا  أمواب المسلمين، فعندما  لل 
كليها النفقة ول    فها ما كان  رره لها أرسلل إليه عطلب منه زيادة في الماب 

المخصص لها، فاستنور نور الدين ذلك، وأحمر وجهه، ث   اب: " من أين أكطيها أما 
نار جهن  في  وا ا، إن كانل عان أن الذي  يدي من   فيها مالها وهللا ل أخوح 

ادمواب  ي لي فشئس الان، إنما  ي أمواب المسلمين مرصدة لمصالفه  ... وأنا 
 (5)خازنه  كليها فال أخونه  فيها " 

                                                           

 (281/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  ))1(

(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  52/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))2(
 (536/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )281/ 1)

؛ ا ن (533/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )32/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))3(
 (344/ 12ك ير، الشدا ة والنها ة )

 (344/ 12المصدر نفسه ) )4(

-34/ 1( ؛ أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية )394/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ) )5(
 (265/ 1(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  )35
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وكانل له ثالثة دكاكين في حمص  د اشترا ا مما  خصه من المغان ، ففصب 
  (1)ة زوجته منها  در  ليب ا تات به، وزاد منه نفق

حر  نور الدين كلى نزا ة الماب العام، وكدم أكب أمواب النا  بالباطب، فقد 
دخب يومًا إلى خزانة  يل الماب، فرأث فيها ماًل أنوره، فسأب كنه، فقيب: "إن القاضي 

كماب الدين أرسله، و و من جهة كذا"، فقاب: "إن  ذا الماب ليس لنا ول لشيل الماب في 
ه وإكادعه ... و اب للرسوب:  ب لوماب الدين: "أنل عقدر  ذه الجهة  شيء"، وأمر  ردم

كلى حمب  ذا، وأما أنا فر شتي رقيقة ل أطيق حمله والمخاصمة كليه  ين يدي هللا 
 .(2)ععالى؛  عاد،  وًل واحدًا". فأكاده 

، (3)وكر  نور الدين بعدله وز ده، وخوفه من هللا ععالى، وجهاده لعدو الدين 
، وكاداعه في الورم (4) وكان رحمه هللا    ر إكماب الفيب والم ر والخداع في جهاد  

، وصد اعه ومعروفه وإحسانه، وا تغا ه ل وا  هللا ععالى وللدار ايخرة، فهو (5)والفل  
؛ و د مدح نور الدين رحمه هللا بأشعار ك يرة وأوصافه فوق ما (6)أشهر من أن يذكر 

 .(7)مدح به 

                                                           

( ؛ 534/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )35/ 1ر الدولتين النورية والصالحية )أ و شامة، الروضتين في أخبا )1(
 (344/ 12ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )

 (268-267/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  ))2(

 (264/ 1المصدر نفسه ) )3(

 (43/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))4(

 (262/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  ))5(

 (264/ 1المصدر نفسه ))6(

(؛ ا ن 534/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )78/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )7(
 (1189فهد، الدر الومين  ذيب العقد ال مين في عاريخ الشلد ادمين ) : 
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  وصدقه في العمل: إيمانه

إن مفتاح شخصية نور الدين زنوي  و شعوره بالمسؤولية، وحرصه كلى 
عفرير الشالد من الصليشيين، وخوفه من مفاسبة هللا له، وشدة إ مانه باهلل واليوم ايخر، 

و د كان  ذا اإل مان سشبًا في التوازن المد   والخالم  في شخصيته، فقد كان كلى 
بة إلسالم وععشد هللا  تعاليمه، فتميز بقوة البخصية ومفشته هلل ومففه  صفيج لفقيقة ا

 (1)النا  له 

 اب ا ن ادثير: " ل    ن بعد كمر  ن كشد العزيز م ب الملك نور الدين، ول 
، ولقد سار نور الدين زنوي كلى منهج كمر  ن (2)أك ر عفريًا للعدب واإلنصا  منه" 

 له في القدوة والتأسي، ف عل مفاولته اإلصالحية كشد العزيز وأخذه نموذجًا وم الً 
ثمار ا لألمة وسا مل في نهوضها وكودة الوكي لها وعغلشل كلى أكدا ها الصليشيين 

وطهرت  يل المقد  كلى يدي علميذه، القا د ادش ، البطب المغوار صالح الدين 
 .(3)اديوبي 

في كهده، ففقق و د عرس  نور الدين زنوي خطوات كمر  ن كشد العزيز 
نجاحًا كشيرًا لألمة في صراكها م  الصليشيين، وكان الفضب هلل ث  البيخ أ ي حفص 

 ط والذي كان أحد شيوخ نور الدين زنوي حيث 570كمر مفمد الخضر المتوفي كام 
كتب لنور الدين كتابه الجام  لسيرة كمر  ن كشد العزيز لوي  سير كليها نور الدين 

 (4)اده زنوي في خطواعه وجه

                                                           

 (7/ 1الصال ي، كصر الدولة الزنوية ) )1(

 (344/ 12ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة ط إحياء الترا  ))2(

 (9/ 1(؛ كصر الدولة الزنوية )16/ 1الصال ي، الدولة ادموية كوامب اإلزد ار وعداعيات اإلنهيار ))3(

 (347/ 3المرج  نفسه ) )4(
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كان نور الدين ملًوا كادًل، زا ًدا، كا ًدا، ورًكا، مستمسً ا بالبريعة، ما اًل إلى 
، مهتمًا بأمور المسلمين، ويتتب  (1)أ ب الخير، مجا ًدا في سشيب هللا، ك ير الصد ات 

، و وًرا مهاًبا م  عواضعه، (2)أحواب أصفا  ادشغاب منه ، ويجيب كن مراسالعه  
 .(3)رة ومناقبه غزيرة، وذاع صيته في ادرح بفسن سيرعه وكدله ففسناعه ك ي

ل  ينفق نور الدين ادمواب العامة إل في نف ، ول   فظ البعراء كنده بأي 
، وكان من رآه شا د من جالب (4)م اف ت مالية كلى نفا ه  وعودد   له ببعر   

 ه.وعواضعه ما  فير  السلطنة و يبة الملك ما يشهره، فبذا فاوضه، رأث من لطافته

وكان يواخي الصالفين، ويزور  ، وإذا  لر ممالي ه سن الرشد أكتقه ، وزوجه  
وا من ولعه كزله ، وأغلب ما عملوه من الشلدان عسلمه بادمان،  بجواريه، ومتى عب م

وكان كلما فتج مدينة، أسقط كن ركيته  سطًا من الضرا ب، وأغدق ادمواب كلى  ناء 
 .(5)المساجد 

ب كلى  اكتمد نور الدين كلى ععيين ادخيار لتولي المناصب القياد ة، وكوم
الجانب ال ماني في شخصياعه ، وكان ي ق فيه  لتدينه ، فقد رفُ أن يد ق الفسابات 

المالية للبيخ كمر المال بعد  ناء جام  الموصب، و اب: "  ا شيخ نفن كملنا  ذا هلل 
  (6)رمى الورق إلى دجلة" ععالى دع الفسا  ليوم الفسا  ث  

                                                           

 (1189في عاريخ الشلد ادمين ) :  ا ن فهد، الدر الومين  ذيب العقد ال مين )1(

 (264/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  ))2(

 (1190ا ن فهد، الدر الومين  ذيب العقد ال مين في عاريخ الشلد ادمين ) :  )3(

 (535/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )4(

 (533/ 20المصدر نفسه ) )5(

 (230 /4ا ن العماد، شذرات الذ ب ))6(
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نه  النا  في الفر ، وأحس عميز نور الدين ببجاكته وحسن رأ ه؛ فبنه أصشر
، وكان (1)م يدة، وأجود   معرفة بأمور ادجناد وأحواله ، وبه  ضر  الم ب في ذلك 

في مقدمة الجي  يتعرح للبهادة، ويساب هللا ععالى أن  فبره من بطون السباع 
 .(2)وحواصب الطير 

حر  نور الدين كلى طلب البهادة، ويتضج ذلك في  وله: "  د ععرضل 
للبهادة غير مرة فل  يتفق لي ذلك، ولو كان فيم خير ولي كند هللا قيمة لرز نيها، 

 .(3)وادكماب بالنية" 

و اب له يوما  طب الدين النيسا وري: "باهلل  ا مولنا السلطان ل عخاطر 
 جمي  من معك، وأخذت الشالد، وفسد حاب المسلمين". نفسك، فبنك لو  تلل  تب 

فقاب له: " اس ل  ا  طب الدين فبن  ولك إساءة أد  كلى هللا، ومن  و 
مفمود؟ من كان  ففظ الدين والشالد  شلي غير الذي ل إله إل  و؟ ومن  و مفمود؟ " 

(4). 

لغزوات او ب نور الدين نفسه للجهاد في سشيب هللا، و د أسر  نفسه في بعُ 
بعُ ملو  اإلفرنج، فاستبار ادمراء في أمره، فتوصلوا إلى إطالق سراحه مقا ب فد ة 
كشيرة من الماب، وحين أطلق سراحه ووصب  لده عوفي آنذا ، فأكجب نور الدين بفسن 

المبورة، وبنى  هذا الماب المارستان الذي في دمبق، الذي ليس له ناير في الشالد، 

                                                           

 (43-42/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))1(

 (532/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )32/ 1المصدر نفسه ))2(

 (537/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )3(

ج الورو  في أخبار  ني (؛ ا ن واصب، مفر 43/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )4(
 (346/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )280/ 1أيو  )
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لمساكين، وإذا ل  يوجد بعُ اددوية التي  عز وجود ا إل  يه فال واشترطه للفقراء وا
 .(1) من  منه ادغنياء، ومن جاء إليه فال  من  من شرابه 

وحر  كلى فداء أسرث المسلمين، وفوا  أسر  ، ووض  شروطًا صارمة في 
مفاوضة الصليشيين، فقد كا د ملك الفرنج صاحب طرا لس و د كان في قبضته أسيرًا 

لى أن  طلقه مقا ب فد ة كشيرة من الماب، وخمسما ة أسير من المسلمين وأنه ل  عشر ك
كلى  الد السالم سب  سنين وسبعة أشهر وسبعة أ ام وأخذ منه في قبضته كلى الوفاء 

 .(2) ذلك ما ة من أولد كشراء اإلفرنج وبطار ته  فبن نوث أراق دماء   

أمر أجناده؛ فبنه كان إذا عوفى أحد    ومن آرا ه الفسنة ما كان  عتمده في
وخلمف ولدًا ذكرًا أ رم اإل طاع كليه، فوان ادجناد  قولون: " ذه أمالكنا يرثها الولد كن 

الوالد، فنفن نقاعب كليها"، وكان ذلك من أكا  ادسبا  لصشر الجند في الفرو ؛ 
"نفن كب و ل في وكان أ ضًا ي شل أسماء أجناد كب أمير في ديوانه ، وكان  قوب: 

النفير، فبذا ل    ن أجناد كافة ادمراء كاملي العدد دخب الو ن كلى اإلسالم" من أ ب 
 (3)الفاجة، ث   صر  إليه  صد اعه  

ععددت الروا ات التي ذكر ا المؤرخون كن رميا الرسوب صلى هللا كليه وسل  
صلى هللا - نه رأث النشيالتي يببر فيها بالنصر لنور الدين زنوي، فقاب إمامه  فيى: إ

في المنام  قوب:  ا  فيى، ببر نور الدين  رحيب الفرنج كن دمياط ...  ب -كليه وسل  
 له: بعالمة يوم حارم".

  اب: نع ،  باهلل  ا مولنا، ما معنى  وله بعالمة يوم حارم؟

                                                           

/ 4(؛ ا ن العماد، شذرات الذ ب )346/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )536/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )1(
230) 

 (248/ 10ا ن الجوزي، المنتا  في عاريخ الملو  وادم  ) )2(

 (280/ 1، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  )ا ن واصب)3(
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 فقاب نور الدين:" لما التقينا العدو، خفل كلى اإلسالم، فانفردت، ونزلل، ومرغل
وجهي كلى الترا ، و لل:  ا سيدي من مفمود في الشين، الدين دينك، والجند جند ، 

 .(1)و ذا اليوم افعب ما يليق ب رمك"،  اب: فنصرنا هللا كليه  

وذكر المطري في كتابه عاريخ المدينة أن السلطان مفمود رأث النشي صلى هللا 
كب واحدة منها:  ا مفمود  كليه وسل  في ليلة واحدة ثال  مرات، و و  قوب له في

أنقذني من  ذين البخصين ادشقرين" فاستفضر وزيره  شب الصبج فأخشره، فقاب له: 
  ذا أمر حد  في مدينة النشي صلى هللا كليه وسل  ليس له غير .

فتجهز وخرج ... حتى دخب المدينة كلى غفلة فلما زار طلب النا  كامة   
إل جاء فل  يشق إل رجالن مجاوران من أ ب  للصد ة و اب ل يبقي بالمدينة أحد

ادندلس ... فلما رآ ما  اب للوزير  ما  ذان... فأ را أنهما من النصارث وصال لوي 
ينقال النشي صلى هللا كليه وسل  من  ذه الفجرة البريفة ووجد ما  د حفرا نقبا عفل 

... وأمر  شناء  ادرح من عفل حا ط المسجد القشلي ... فضر  أكنا هما ث  أحر ا
   (2)  ذا السور الموجود اليوم وم ب  ذا ل  جري إل كلى يد ولي هللا ععالى

وكان رحمه هللا ل  فعب فعاًل إل  نية حسنة، فعندما أك ر من اللعب بالورة 
كاعبه رجب من كبار الصالفين في ذلك فقاب: إنما ادكماب بالنيات، وإنما أريد  ذلك 

  (3)لور والفر، وععليمها ذلك، ونفن ل نتر  الجهاد عمرين الخيب كلى ا

و  ذا  اهر لنا كيف أن القيادة المتدينة المتمس ة ببرع هللا والمطبقة لف مه، 
عستطي  ببذن هللا وعقديره أن عفقق النصر ادكيد الذي ل يهد ه هللا سبفانه وععالى إل 

                                                           

 (538/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )1(

(؛ 231-230/ 4( ؛ ا ن العماد، شذرات الذ ب )177/ 2السمهودي، خالصة الوفا بأخبار دار المصطفى )  )2(
 (244/ 1الم ي، التاريخ القوي  لم ة وبيل هللا الوري  )

( ؛ 535/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )35/ 1خبار الدولتين النورية والصالحية )أ و شامة، الروضتين في أ )3(
 (344/ 12ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )
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ة بالعديد من الصفات الخلقي لمن كان كلى  دث وعقوث، ولما كان نور الدين  د اعصف
الطيبة، فبن ذلك كان من العوامب التي سا مل في انتصاره بمبيئة هللا كلى الصليشيين 

(1) . 

وأرث أن أ   ادسبا  التي أ لل نور الدين زنوي لذلك الفضب، وعلك الم انة 
في  هالر يعة، ووفقته وسددت خطاه: مواظشته كلى العبادة؛ وز ده ووركه، وإ مانه وصد 

 العمب.

 : حرصه كلى عطشيق البريعة. المبحث الثالث

إن التو يقات الربانية العايمة في عاريخ أمتنا  جريها هللا ععالى كلى يدي من 
 اب ععالى:  (2) أخلص لربه ودينه، وأ ام شركه، و صد رضاه، وجعله فوق كب اكتبار

جًا مما وا في أنفسه  حر "فال وربك ل يؤمنون حتى  ف مو   يما شجر  ينه  ث  ل  جد
 (.65 ضيل ويسلموا عسليما")النساء: 

، فقد جعب (3)كان نور الدين زنوي  عا  البريعة المطهرة ويقف كند أح امها 
من مقاليد الف   في الدولة أداة مسخرة لخدمة البريعة، وعطشيق أح امها وقيمها ومباد ها 

، و اب في  ذا (4)نقط  الناير في وا   الفياة، ودكا إلى عف ي  البريعة بفما  م
الصدد: "ونفن نففظ الطرق من لصم و اط  طريق وادذث الفاصب منها  ريب أفال 

                                                           

 (12نجيب، حمد، السياسة الداخلية لنور الدين مفمود زنوي )  )1(

 (10/ 1الصال ي، كصر الدولة الزنوية ))2(

/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )534/ 20؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )(395/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ))3(
350) 

 (9/ 1الصال ي، كصر الدولة الزنوية ))4(
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، و اب: " نفن شفن للبريعة نمضي (1)نففظ الدين ونمن  كنه ما ينا ضه و و اًدصب" 
 .(2)أوامر ا"

فمد م التزم نور الدين  تطشيق البريعة اإلسالمية كما جاء  ها الرسوب الهادي
صلى هللا كليه وسل ، دون انتقاٍ  غير مفمود أو زيادة مشتدكة، فقد كتب إليه البيخ 
كمر  ن المال وكان من الصالفين الزا دين: "إن المفسدين  د ك روا، ويفتاج إلى سياسة 

 وم ب  ذا ل  جئ إل بقتب وصلب وضر ...".

ه  خلق الخلق وشرع لفوتب إليه الملك نور الدين كلي ظهر كتابه: "إن هللا   
شريعة و و أكل  بما  صلفه ، ولو كل  أن في البريعة زيادة في المصلفة لبركها لنا، 
فال حاجة  نا إلى الزيادة كلى ما شركه هللا ععالى فمن زاد فقد زك  أن البريعة نا صة 

فهو   ملها  زيادعه، و ذا من الجرأة كلى هللا وكلى ما شركه، والعقوب المالمة ل 
 .(3)هتدي، وهللا سبفانه يهدينا وإ ا  إلى صراط مستقي ". ع

وعزك  نور الدين لواء المبروع اإلسالمي الفضاري، بفيث لعطغى ادرح 
كلى الفضارة ول الدولة كلى الدكوة، ول عصبج اكتبارات السياسة أ   من مبادئ الدين 

 .(4)مأل أركان الفياة وعقيد بالسياسة البرعية، وكمب كلى ا جاد عيار حضاري كقدي  

وجدد نور الدين للملو  اعباع سنة العدب والنصا ، وعر  المفرمات من 
المأكب والمبر  والملبس وغير ذلك، فبنه  كانوا ك يرًا من الف ام  شله كالجا لية، حتى 

                                                           

 (9/ 1(؛ الصال ي، كصر الدولة الزنوية )49/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))1(

 (9/ 1(؛ المرج  نفسه )38/ 1المصدر نفسه ) )2(

 (348/ 12( ؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )60/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )3(

 (80الصال ي، السلطان سيف الدين  طز ومعركة كين جالوت ) :  )4(
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جاء هللا  دولته فو ف م  أوامر البرع ونواهيه وألزم أعباكه وذويه، فا تدث به غيره 
 .(1)ستفيوا أن  اهر كنه  ما كانوا  فعلونه منه ، وا

، والنا  (2)حفظ نور الدين زنوي حقوق العباد والشالد، فالطرق في دولته آمنة 
آمنون كلى أمواله  وأنفسه ، وكر  كنه أنه إذا وكد   ببيء وفمى، وإذا عفد  ببيء 

 .(3)التزم به، ول  خالف  وله ول يرج  كن كالمه 

مجلس رسوب هللا صلى هللا كليه وسل  مجلس حل   وكان مجلسه في صفة
، فل   سمج في مجلسه بالفسق والفجور والبت  والغيبة (4)وحياء ل عؤعى  يه الفرم 

والقدح في النا  والوالم في أكراضه  كما  جرث في مجالس سا ر الملو ، ول   طم  
، (5)ئًا بغير حق في أخذ أمواب النا ، ول  يرح بأن  أخذ أحد من أمواب البريعة شي

 .(6)والفسنات له ك يرة، فقد كان يتقر  إلى هللا  تطشيق الخالفة 

رأث نور الدين أن دوره كفاك  للمسلمين أن يتواض  له ، ويجتهد في عفسين 
، وألغى الضرا ب (7)أحواله  ومعيبته ؛ فأمر ببسقاط ألقابه في الدكاء كلى المنا ر 

                                                           

(؛ 536/ 20النشالء ) (؛ الذ شي، سير أكالم37/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )1(
 (9/ 1الصال ي، كصر الدولة الزنوية )

 (248/ 10ا ن الجوزي، المنتا  في عاريخ الملو  وادم  ) )2(

 (63/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))3(

 (48/ 1المصدر نفسه ) )4(

 (63/ 1حية )أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصال)5(

 (185/ 5(؛ ا ن خلوان، و يات ادعيان )248/ 10ا ن الجوزي، المنتا  في عاريخ الملو  وادم  ) )6(

 (536/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء  )54/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))7(
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واكتذر له  من أخذ ا  شب ذلك منه  و اب: " وهللا ، وبعد أن أبطب ذلك استسمفه  (1)
ما أخرجنا ا إل في جهاد كدو اإلسالم"، وكان في عهجده  قوب: " ارح  العبار 

 . (2)الم ا " 

وأصدر أوامره إلى كافة موظفيه كلى اللتزام بأح ام البرع ومن  ارعوا   
، شاربها الفد البركيالفواح  وشر  الخمور، أو  يعها في جمي   الده، وكان  فدم 

وأسقط كب ما يدخب عفل شبه الفرام، وإزالة كب ما يندم كن مفجة البريعة الشيضاء 
وينفر  إلى  ؤر الاالم وكان ينزب العقا  السري  العادب ب ب من خالف أمره وكب 

 .(3)النا  كنده  يه سواء 

ا ول ل يهمله اب ا ن ادثير: "وأما حفظ أصوب الد انات فبنه كان مراعيًا لها  
 م ن أحدًا من النا  من إظهار ما  خالف الفق ومتى أ دم مقدم كلى ذلك أدبه بما 

 .(4)يناسب  دكته" 

ويعد نور الدين أوب من  نى دارًا للعدب، إذ  عقد مجالس العدب ويبر  كليها 
 نفسه، وكان  جلس في ادسشوع أربعة أو خمسة أ ام في دار العدب للنار في أمور 

                                                           

(؛ أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية 248/ 10ا ن الجوزي، المنتا  في عاريخ الملو  وادم  ) )1(
 (348/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )54/ 1والصالحية )

(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  54/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))2(
(1 /273) 

(؛ الصال ي، 535/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )264/ 1أخبار  ني أيو  )ا ن واصب، مفرج الورو  في  )3(
 (9/ 1كصر الدولة الزنوية )

 (49/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )4(
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، ويفضر القاضي الفقهاء من سا ر المذا ب، ول  فجبه يومئذ حاجب ول (1)ية الرع
 .(2)غيره،  ب  صب إليه القوي والضعيف،  ي بف الماال ، وينصف المالوم 

وحر  نور الدين كلى أن  صب إليه كب واحد من المسلمين وأ ب الذمة، وكان   
، فاهر الفق (3)مصالفه   ساوي  ينه ، وحافظ كلى حقو ه  كلى حٍد سواء وركى 

 .(4)كنده، وأجرث هللا كلى لسانه ما  و موافق للبريعة 

 اب ا ن ادثير: "ومن كدله انه ل    ن  عا ب العقوبة التي  عا ب  ها الملو  
في علك العصور كلى الانة والتهمة  ب  طلب البهود كلى المته  فبن  امل الشينة 

ر ير ععٍد، فدف  هللا  هذا الفعب كن النا  من البالبرعية كاقبه العقوبة البرعية من غ
ما يوجد في غير وليته م  شدة السياسة والمبالغة في العقوبة وادخذ بالانة وأمنل 

 .(5) الده م  سعتها و ب المفسدون  شركة العدب واعباع البرع المطهر" 

كيته ر ومن شدة حرصه كلى عطشيق البريعة اإلسالمية، أنه أراد أن   ون  دوة ل
في عطشيقها والمت اب دوامر ا، فقد ساوث  ين نفسه وبين المسلمين في الو و  أمام 

القضاء، كلى الرغ  من  قينه بعدم وجود حٍق لخصمه كليه، "وأ شب م  خصمه ماشيًا 
إلى القاضي كماب الدين البهرزوري، وأرسب نور الدين إلى القاضي أن ل ععاملني إل 

وصال و ف نور الدين م  خصمه  ين يدي القاضي، حتى  معاملة الخصوم، ففين

                                                           

(؛ ا ن 345/ 12 ة )(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها42/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )1(
 (229/ 4العماد، شذرات الذ ب )

/ 4(؛ ا ن العماد، شذرات الذ ب )345/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )536/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )2(
229) 

 (344/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )395/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ))3(

 (532/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )62/ 1ضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية )أ و شامة، الرو )4(

 (40/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))5(
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انفصلل الخصومة والف ومة، ول  ي شل للرجب كلى نور الدين حق،  ب ثشل الفق 
 للسلطان كلى الرجب.

فلما عشين ذلك  اب السلطان: إنما جئل معه لئال يتخلف أحد كن الفضور إلى   
ا وأدنانا شجنوية لرسوب هللا صلى البرع إذا دكي إليه، فبنما نفن معاشر الف ام أكالن

هللا كلى وسل  ولبركه فنفن  ا مون  ين يد ه طوع مراسيمه، فما أمر به امت لناه، وما 
نهانا كنه اجتنشناه، وأنا أكل  أنه ل حق للرجب كندي، وم   ذا أشهدك  أني  د ملوته 

 .(1)ذلك الذي ادكى به وو شته له" 

ب واإلنصا ،  ب غا ة اإلحسان، و ي درجة  اب ا ن ادثير: "و ذا غا ة العد
وراء العدب، فرح  هللا  ذه النفس الزكية الطا رة المنقادة إلى الفق الوا فة معه"، و اب 

 (2)أ و شامة: "و ذا مستو ر من ملك متأخر بعد فساد ادزمنة وعفرق الولمة" 

لولة، ا كان نور الدين   عمب فوره في أمور الول ة، وي معن النار في ععيين
وطلب من معاونيه كدم التريث في عشليغه كن عجاوزات الولة، فقد  اب: "وهللا إنني 

أفور في واب وليته أمرًا من أمور المسلمين فل   عدب فيه  أو  يمن  ال  المسلمين من 
أصفا ي وأكواني، وأخا  المطالبة  ذلك،  باهلل كلي   وإل فخشزي كلي   حرام ل عريان 

 .(3)إلى أو ععلمان مالمة إل وأكلماني  ها وارفعا ا إلي" صة عرف  

اعخذ أكا ر القادة والمسؤولين من نور الدين  دوًة له  في العدب وعطشيق 
البريعة اإلسالمية، فعلى الرغ  من الم انة العايمة التي عمت   ها أسد الدين شيركوه 

ع ادمال  وادمواب والمزار كند نور الدين، حتى صار كأنه شري ه في المملوة، وا تنى 

                                                           

(؛ ا ن 536/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )267-266/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  ) )1(
 (؛229/ 4د، شذرات الذ ب )العما

 (39/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )2(

 (59/ 1المصدر نفسه ) )3(
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والقرث، إل أن زواب ماله كنده أحب إليه من أن يراه نور الدين بعين ظال ، أو يو فه 
 .(1)م  خص  من العامة 

ولما جلس نور الدين في دار العدب مدة طويلة، ول  ير أحدًا  بتوي من أسد 
 اب:" ش رًا هلل، و  الدين، سأب القاضي كن ذلك فأكلمه بصورة الفاب، فسجد نور الدين

،  اب ا ن ادثير: "فانار إلى  ذه (2)الفمد هلل الذي أصفا نا ينصفون من أنفسه " 
المعدلة ما أحسنها وإلى  ذه الهيبة ما أكامها وإلى  ذه السياسة ما أسد ا  ذا م  أنه 
كان ل يريق دما ول يبالر في كقوبة وإنما كان  فعب  ذا صد ه في كدله وحسن نيته" 

(3). 

وحر  نور الدين كلى استماكه للموكاة وانقياده لها، وإن اشتملل كلى 
ألفاظ  د أغلظ له فيها، وكان ذلك من أ وث ادسبا  المفركة إلى إبطاب الماال  

 . (4)والخال  من الم ث  

أشاد ا ن كصرون بجهود نور الدين في إكداد المجتم  إ مانيًا وعلشية 
ور الدين مجموكة من الفقهاء منه  شر  الدين  ن أ ي احتياجاعه، فعندما استدكى ن

كصرون إلى الميدان ادخضر وأشهد   كليه  و ف حوانيل كلى سور حمص، فلما 
شهدوا كليه،  اب: "باهلل اناروا أي شيء كلمتموه من أ وا  الشر والخير دلونا كليه 

                                                           

 (346/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )268/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  ) )1(

(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني 42/ 1والصالحية )أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية  )2(
 (346/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة ط إحياء الترا  )269/ 1أيو  )

 (42/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )3(

 (56-55/ 1المصدر نفسه ) )4(
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يئًا ر  المولى شوأشركونا في ال وا "، فقاب شر  الدين  ن أ ي كصرون: "وهللا ما ع
 .(1) من أ وا  الشر إل و د فعله ول  يتر  دحد بعده فعب خير إل و د سبقه إليه"

شهد ا ن ادثير كلى عدين نور الدين زنوي وعطشيقه للبريعة اإلسالمية  ا اًل: 
"وطشق ذكره ادرح بفسن سيرعه وكدله، و د طالعل سير الملو  المتقدمين، فل  أر 

ء الراشدين وكمر  ن كشد العزيز أحسن من سيرعه، ول أك ر عفريًا منه فيها بعد الخلفا
للعدب، فبنه ل  يتر  في  الده، كلى سعتها، م سًا ول كبرًا  ب أطلقها جميعها في 

 . (2)مصر والبام والجزيرة والموصب 

وصف العماد الواعب نور الدين فقاب:" كان ملك  الد البام ومالوها ... ودولته 
مأمونة... وأزر الدين  وي وظمأ اإلسالم روي وزند النجج وري والبرع مبروع مأمولة 

والف   مسموع والعدب مولى والال  معزوب والتوحيد منصور والبر  مخذوب وللتقى 
شروق وما للفسوق سوق ... وأشاع  ها شعار البرع في جمي  الفب والعقد واإل رام 

  (3)والنقُ والبسط والقبُ والوض  والرف " 

 اهر جليًا أن نور الدين زنوي أمضى ح مه في عفقيق مصالج النا ، 
والنار في أمور الرعية والبفقة كليه ، والسشب الر يس وراء ذلك؛  و فوره الذي يدفعه 

 .(4)إلى إظهار شعار اإلسالم وعأسيس  اكدة الدين 

 ينة  ةإن آثار عف ي  شرع هللا في البعو  التي نفذت أوامر هللا ونواهيه ظا ر 
لدار  التاريخ ومن علك ايثار، التم ين في ادرح وادمن والستقرار والنصر والفتج 

                                                           

 (59-58/ 1المصدر نفسه ) )1(

 (32/ 1(؛ أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية )394/ 9، الوامب في التاريخ )ا ن ادثير )2(

 (51-50/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))3(

 (62/ 1المصدر نفسه ) )4(
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المشين والعز والبر  وانزواء الرذا ب، و ي من سنن هللا الجارية والماضية والتي ل 
 عتشدب ول عتغير.

فأي قيادة مسلمة عسعى لهذا المطلب الجليب والعمب العاي  مخلصة هلل في  
مستوعبة لسنن هللا في ادرح فبنها عصب إليه ولو بعد حين، وعرث آثار ذلك   صد ا،

التف ي  كلى أفراد ا ومجتمعاعها ودولها وح امها كما رأينا ذلك في سيرة نور الدين 
 .(1)زنوي 

نستنتج أن نور الدين زنوي حر  كلى عطشيق البريعة اإلسالمية في دولته، 
النصر والتفرير إ مانيًا، فمتى عمسك المسلمون  دنها حجر ادسا  في إكداد مجتم 

ببريعته  وطبقو ا خير عطشيق عغلغب اإل مان في نفوسه  و وعه أفئدعه ، وصاروا 
 يدافعون كن دينه  ويشذلون في سشيب ذلك أمواله  وأرواحه  وأغلى ممتلواعه .  

 ماء.ل: ع شيته للمذ ب السني، وعقريبه للفقهاء والصو ية والعالمبحث الرابع

إن التقليد والتعصب من أكا  أسبا  التفرق والنفرا   أوال : تثبيته للمذهب السني:
كن المنهج الرباني ومن أ   العوامب التي أدت إلى انتبار الشدع واد واء  ين النا ، 

ففبل في أوساطه  وحالل  ينه  وبين سماع الفق والهدث، وعركوا بسششها طريق 
ولقد وس  نور الدين جشهة المواجهة عفل را ة أ ب السنة  الوتا  والسنة المطهرة،

والجماكة، واستطاع أن ير  الصفو  ويوحد الجهود أمام ادخطار الداخلية 
والخارجية، وحقق ادجواء الصالفة لوي ينجج مبروع أ ب السنة والجماكة النهضوي 

 . (2)الذي عشناه 

                                                           

 (10/ 1الصال ي، كصر الدولة الزنوية ))1(

 (109مفمد، ادمير العا د ) )2(
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  ناء دولة العقيدة كلى منهجومن معال  التجديد التي اعبعها نور الدين زنوي 
أ ب السنة والجماكة، فقد جعب من العقيدة اإلسالمية الصفيفة العمود الفقري لدولته، 

 (1)وكان رحمه هللا  ملك رمية نهوح  ا مة كلى إحياء السنة و م  الشدكة 

فمنذ أن عولى نور الدين ح   حلب، ووجد فيها انتبارًا للشدع وادفوار الفاسدة، 
، وغير الشدكة التي كانل له  في التأذين، و م  (2) الده السنة وأبطب الشدع  أظهر في

، وأمر بالتأذين بفي كلى (3)  ها الرافضة المشتدكة، ونبر فيها مذا ب أ ب السنة ادربعة
الصالة حي كلى الفالح، ول    ن يؤذن  هما في دولتي أ يه وجده، وإنما كان يؤذن بفي 

، وجلس نور الدين عفل المنارة (4)ر الرفُ كان ظا رًا  ها كلى خير العمب دن شعا
 .(5)من المنارة كلى رأسه" ومعه الفقهاء، و اب له : "من ل  يؤذن ادذان المبروع فألقوه

وكان نور الدين يتفرث سنة النشي صلى هللا كليه وسل  في أموره كلها، فل  
يه كلمة حق  سمعها أو عسم  منه كلمة فف  في رضاه ول في ضجره وأشهى ما إل

 .(6) إرشاد إلى سنة يتبعها

أكد نور الدين مجلسه لسماع الفديث البريف، وذات مرة في أثناء الفديث أن 
النشي صلى هللا كليه وسل  خرج متقلدًا سيفًا، "فاستفاد نور الدين أمرًا ل    ن  عرفه، 

                                                           

 (11/ 1الصال ي، كصر الدولة الزنوية ))1(

/ 24(؛ ا ن مناور، مختصر عاريخ دمبق )57/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )2(
 ( 532/ 20( ؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )123

 (  123/ 24ا ن مناور، مختصر عاريخ دمبق )  )3(

(؛ ا ن 344/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )57/ 1بار الدولتين النورية والصالحية )أ و شامة، الروضتين في أخ )4(
 (228/ 4العماد، شذرات الذ ب )

 (331ا ن العد  ، زبدة الفلب في عاريخ حلب ) :  )5(

إحياء الترا  (؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة ط 32/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))6(
(12 /347) 
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من كادة  إلى التعجبو اب: كان رسوب هللا صلى هللا كليه وسل  يتقلد السيف؟  بير 
 الجند، إذ    كلى خال  ذلك، يربطونه بأوساطه .

فلما كان من الغد مروا به عفل القلعة، والنا  مجتمعون ينتارون ركو    
السلطان، فخرج نور الدين من القلعة و و متقلد السيف، وجمي  كس ره كذلك، فل   فرط 

نفسه ورد الفالة،  ب لما  لغته رج   في ال تداء بالنشي صلى هللا كليه وسل  بم ب  ذه 
جنده كن كوا د   اعباكًا لما  لغه كن نشيه صلى هللا كليه وسل  فما الان بغير ذلك 

 .(1)من السنن" 

ومن أكا  إنجازات دولته إسقاط الدولة الفاطمية في مصر، وكان الفضب هلل ث  
أكلن سلمين من شرور ا و للفمالت المتوالية التي أرسلها نور الدين مفمود حتى خلص الم

، و د (3)، وأظهر  ها السنة وانقمعل الشدكة (2)عبعية مصر للخالفة العباسية السنية 
سقطل الدولة الفاطمية كلى يد نور الدين مفمود زنوي،  واسطة أحد  ادعه الوبار صالح 

 .(4)الدين اديوبي 

ه مه، وبعث معفعندما أعاه أمير الجيوش الفاطمية شاور مستجيرًا به، فأكر   
جيبًا ليرد إلى منصبه، ولما ع  له ذلك عخا ث وعالءم، ث  استنجد بالفرنج، فجهز نور 

جيبًا بقيادة نا به أسد الدين شيركوه، فافتتج مصر، و هر دولتها -رحمه هللا-الدين 
الرافضية، و ربل منه الفرنج، و تب شاور، وصفل الد ار المصرية لبيركوه نا ب نور 

 .(5)لصالح الدين، فأباد العشيديين، واستأصله ، وأ ام الدكوة العباسية الدين، ث  

                                                           

 (54/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))1(

 (11/ 1(؛ الصال ي، كصر الدولة الزنوية )71/ 6ا ن عغري  ردي، النجوم الزا رة فى ملو  مصر والقا رة ))2(

 (32/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))3(

 (344/ 1الصال ي، المغوب )التتار(  ين النتبار والنوسار ) )4(

 (533/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )5(
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سنة عقريبًا، عولى الخالفة في  271وبذلك انتهل دولة الفاطميين بعد أن م  ل 
اثنا ها أربعة كبر خليفة و   المهدي والقا   والمنصور والمعز والعزيز والفاك  

ظ والاافر والفا ز والعاضد وصارت والاا ر والمستنصر والمستعلي وايمر والفاف
 .(1)الخالفة للعباسيين  دون منازع 

وكان رأث نور الدين في الدولة الفاطمية العشيد ة يتلخص في رسالته للخليفة 
العباسي و و يببره بفتج مصر وسقوط دولة اإللفاد والرفُ والشدع ويقوب فيها: 

ا هللا مملومة بفز  البياطين، فملون"وطالما بقيل ما تين وثمان سنين  دكوة المبطلين، 
علك الشالد، وم ن لنا في ادرح، وأ درنا كلى ما كنا نؤمله من إزالة اإللفاد 

والرفُ... و د استولل  ها جنود البياطين، واستعلل  ها دكوة المعطلين، وغلشل  ها 
نجوث المبطلين، وعشلطل الجماكات والجم ، واستففلل البناكات والشدع، وأفرخ 

 .(2) لبيطان  ها وباح، واشتهر الجور واستفاح، واستشدب للعما   السواد بالشياح"ا

ومما يدب كلى منا ضة نور الدين زنوي للطا فية ما كان  ينه وبين أ ي 
الفسن سنان  ن سليمان  ن مفمد، الملقب راشد الدين، صاحب  الع اإلسماكيلية، 

طا فة السنانية، من م اعبات ومفاورات ومقدم الفر ة الباطنية بالبام، وإليه عنسب ال
بسشب المجاورة، و د كتب إليه نور الدين كتبًا يتهدده فيها ويتوكده، وما جاءه من 

 .(3)الجوا  أ ياعًا ورسالة 

واستفاد نور الدين من خريجي المدار  الناامية وعشنا   في مدار  الدولة 
بر ضة الفور البيعي الرافضي وصالنورية وفتج له  اد وا  لدك  المذ ب السني ومنا 

                                                           

 (74فريد، عاريخ الدولة العلية الع مانية ) :  )1(

 (37-36/ 39الذ شي، عاريخ اإلسالم ) )2(

 (185/ 5ا ن خلوان، و يات ادعيان ))3(
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، ووض  مبروكًا فوريًا ثقا يًا كقا د ًا عربويًا ععليمًا استهد  (1)الدولة بالوتا  والسنة 
به، ركا ا دولته ول   فرق  ين كلماء البافعية وادحنا  والفنا لة والمالوية وأ ب 

ة الب جشهالفديث وشيوخ التصو  السني وغير   من أ ناء ادمة وعفر   ه  من خ
 كريضة عنضوي عفل را ة أ ب السنة والجماكة في مقاومة ادخطار البيعية الرافضية.

و د عفر  نور الدين في مبروكه اينف الذكر من خالب مؤسسات المجتم    
المدني، كالوتاعيب والمدار  والمساجد، والربط وأخذ ب افة ادسبا  الماد ة والمعنوية 

المنبود من صبر الدولة النورية وركا ا الدولة من المسلمين المعينة كلى عفقيق الهد  
 بالوتا  والسنة.

و د أثمرت جهوده في  الد البام وكلى سشيب الم اب في حلب، فقد عسا ق 
أمراءه وأعيان دولته وخلفامه من بعده إلى إنباء المؤسسات العلمية حتى غدت حلب 

لبيعة ة السنية بعد أن كانل وكرًا من أوكار ابعد فترة  سيرة نسشيًا مركزًا من مراكز ال قاف
 اإلمامية واإلسماكيلية. 

و د أعل  ذه المؤسسات العلمية ثمار ا المرجوة إذ انقرح المذ ب اإلسماكيلي 
ه وأخفى البيعة اإلمامية معتقداعه  حتى انتهى 600الباطني في حلب في حدود كام 

يتاا رون، و ذا بفضب هللا ث  جهود   ه  ادمر إلى أن أخذوا يتنورون وبأفعاب السنة
المصلج الوشير نور الدين وخلفا ه الذين ا تدوا به في اإلك ار من المدار  السنية 

وععيين ادساعذة ادكفاء لها واإلنفاق كليها بسخاء حتى عراج  التبي  في  ذه المدينة 
ة والفورية لعقيد وأصبفل السيادة فيها لمذ ب أ ب السنة و ذا يدب كلى أ مية التربية ا

 .(2) وال قا ية في التم ين لإلسالم الصفيج في نفو  النا 

                                                           

 (12/ 1(؛ الصال ي، كصر الدولة الزنوية )4) :  ادصشهاني، عاريخ دولة آب سلجوق  )1(

 (12/ 1الصال ي، كصر الدولة الزنوية ))2(
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مهدت المدار  الناامية السشيب ويسرعه أمام نور الدين فأضفى الطريق معشدًا 
لتفقيق الهد  الذي أنبأت النااميات من أجله و و العمب كلى منا ضة الفور 

ق ومصر وبذب جهودًا كشيرة البيعي الرافضي والذي كان مفصورًا في حلب ودمب
 .(1)ليم ن لمذ ب أ ب السنة 

كانل المباري  المتصاركة في كهد الزنويين ثالثة عتطاحن كلى  دم وساق،  
و ي: المبروع الصليشي والذي عتزكمه الونيسة من كهد أوربان ال اني؛ والمبروع 

ج الصفي البيعي الرافضي بقيادة الدولة الفاطمية في مصر، والمبروع اإلسالمي
 وحامب لوا ه نور الدين زنوي.

فوانل المفاور التي سار كليها أ ب السنة دولة وشعبًا: ععميق الهوية  
العقا د ة السنية واإلحياء اإلسالمي الصفيج في نفو  ادمة؛ والتصدي لبشهات 

المذ ب البيعي، وإكداد ادمة لمقاومة الصليشيين، وكانل المفاور متداخلة من حيث 
إل أن عفرير  يل المقد  والقضاء كلى الصليشيين في معركة حطين ل  يت  إل السير 

بعد القضاء كلى الدولة الفاطمية سياسيًا وكس ريًا و د سبقها النتصارات العقا د ة 
 .(2)والفورية وال قا ية والتاريخية والفضارية للمذ ب السني 

 ثانيا : تقريبه للفقهاء والصوفية والعلماء. 

لخطوات التي اعبعها نور الدين في إكداد مجتم  النصر والتم ين إ مانيًا ومن ا
ا تمامه بالفقهاء والصو ية والعلماء، فقد فتج مؤسسات الدولة لالستفادة منه ، وكان له  

 أثر كشير في الجهاد ضد الصليشيين.  

                                                           

 ( 64الصال ي، القا د المجا د نور الدين مفمود زنوي شخصيته وكصره ))1(

 (22/ 1الصال ي، كصر الدولة الزنوية ))2(
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، وأحضر مبا خ الصو ية (1)جلب نور الدين أ ب العل  والفقهاء إلى حلب 
، فقد حولل نجاحاعه العس رية (3)، وحفظ حقوق الوافدين منه  (2) ه  وأدنا   منهو رب

البام إلى منطقة جذ  وحلل  ذلك مفب بغداد، فتفوب إليها الو ير من أمراء الفر  
، فقصدوه من الشالد (4)والعلماء والصلفاء والز اد وطال  الدنيا وطال  ايخرة 

 .(5)الباسعة من خراسان وغير ا 

ان نور الدين حنفي المذ ب  فب العلماء وأ ب الدين والفقراء وي رمه  وك
، وكان  ميب الى (7)، وبنى لأل مة المدار  (6)ويفترمه  ويعامه ، ويفسن إليه  

، واكتاد نور الدين أن  قوم للعلماء (8)التواض  وعجنب الوشر، وعببه بالعلماء وادخيار 
 .(9)  ول يرد له   وًل، وأن   اعشه  بخطه وأ ب الدين ويجلسه  معه، وينبسط معه

و د كان شديد الهيبة في  لو  ادمراء، ل يتجاسر أحد أن  جلس  ين يد ه إل   
ببذنه، ول    ن أحد من ادمراء  جلس  ال إذن سوث ادمير نج  الدين أيو ، وأما أسد 

                                                           

 (331ا ن العد  ، زبدة الفلب في عاريخ حلب ) :  )1(

 (283/ 1الورو  في أخبار  ني أيو  ) ا ن واصب، مفرج)2(

 (51/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))3(

 (254سنوات الفنا لة ) : باخيِّل،  )4(

 (47/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))5(

(؛ ا ن فهد، الدر الومين  ذيب العقد ال مين في عاريخ الشلد ادمين 434/ 12ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة ط إحياء الترا  ))6(
 : (1190) 

 (51/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))7(

(؛ أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية 248/ 10ا ن الجوزي، المنتا  في عاريخ الملو  وادم  ) )8(
 (533/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )47/ 1والصالحية )

(؛ ا ن فهد، الدر الومين  ذيب العقد ال مين في عاريخ الشلد ادمين ) : 395/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ))9(
1190) 
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ن  ين  ر فوانوا  قفو الدين شيركوه ومجد الدين  ن الدا ة نا ب حلب، وغير ما من ادكا
 يد ه.

وم   ذا كان إذا دخب أحد من الفقهاء أو الفقراء  ام له ومبى خطوات وأجلسه   
معه كلى سجادعه في و ار وس ون، وإذا أكطى أحدًا منه  شيئًا مستو رًا  قوب: " ؤلء 
جند هللا وبدكا ه  ننصر كلى ادكداء، وله  في  يل الماب حق أضعا  ما أكطيه ، 

 .(1)رضوا منا  بعُ حقه  فله  المنة كلينا"  فبذا

جم  نور الدين الفقهاء والمبا خ والصو ية كنده، وأكرمه  وكامه ، وكان 
 فب الصالفين، و د ناب بعُ ادمراء مرة كنده من بعُ الفقهاء، و و  طب الدين 

 يرة والنيسا وري، فقاب له نور الدين: "ويفك إن كان ما عقوب حقا فله من الفسنات ال
الماحية، لذلك ما ليس كند  مما   فر كنه سيئات ما ذكرت إن كنل صاد ا، كلى 

أني وهللا ل أصد ك، وإن كدت ذكرعه أو أحدًا غيره كندي بسوء دوذينك، فوف كنه 
 .(2)ول  يذكره بعد ذلك" 

وبالجملة كان أ ب الدين كنده في أكلى مفب وأكامه، وحسد   أمرامه كلى 
ن يو عوا  ينه وبينه  فنها  ، وإذا نقلوا كن إنسان كيبًا  اب له : "ومن ذلك، وحاولوا أ

 .(3)المعصوم وإنما الوامب من ععد ذنوبه" 

أدت سياسة نور الدين زنوي التي اعبعها في عقريب الفقهاء والصو ية والعلماء 
خب د إلى عنبيط العل  والجهاد في آٍن واحد، فقد نقب لنا ا ن كساكر ما كان منه كندما
إلى دمبق، ووصله خشر ا ن كساكر،  قوب الفافظ في خطبة كتابه: "ور ي خشر 

                                                           

 ني (؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار 48/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )1(
 (347/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )285/ 1أيو  )

(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  47/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))2(
 (347-346/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )284/ 1)

 (47/ 1نورية والصالحية )أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين ال)3(
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جمعي له )أي لتاريخ دمبق( إلى الملك العادب، وبلغني عبو ه إلى استنجازه والستتمام 
 فراجعل العمب به راجيًا الافر بالتمام".

ث النورية، يو د  نى له نور الدين دارًا لتعلي  الفديث، سميل  يما بعد دار الفد
و ي أوب مدرسة أنبئل في السالم لتعلي  الفديث، وعولى التدريس فيها الفافظ ا ن 

كساكر نفسه وا نه ث   نو كساكر من بعد ما، وكان نور الدين  فضر حلقات عدريس 
 له فيها، كما كان السلطان صالح الدين  فضر مجلسه ودروسه أ ضًا.

خذ كن شيوخها كبار العلماء والمؤرخين و د عخرج من المدرسة النورية  ذه وأ
والمفدثين في القرنين الساد  والساب  للهجرة؛ كا ن الثير الجزري؛ والمقدسي؛ 

والمزي؛ وا ن ك ير؛ والنووي؛ والذ شي؛ والفسيني؛ وا ن عيمية، وا ن قي  الجوزية وغير   
(1) 

قد كتب شدين، فاستعان نور الدين بأ مة وفقهاء المسلمين وأصفا  الزوا ا المتع
إليه  خادم دولته كشد الرحمن  ن كشد المنع   ن رضوان  ن كشد الواحد  ن مفمد  ن 
المنذر الفلشي ليبعروا من حضر   من التجار والمترددين إليه  من ادسفار ليعرفوا 
 در ما أنع  هللا به كليه وكليه ، ويمدوه بأدكيته ، ويشرموا ذمته مما سشق من أخذ 

ه ل   صر  ذلك إل في وجه  ر، وعجهيز جي ، ومعونة مجا د، وردع مؤنته ، فبن
 .(2)كافر ومعاند، فه  شركامه في ال وا  

وواظب كلى كقد مجالس الوكماظ، ونصب الورسي له  في القلعة، لإلنذار 
، وكان من التعاي  والتو ير والحترام للعلماء والفقهاء أنه  جمعه  كند (3)والععاظ 

                                                           

 (7/ 1ا ن كساكر، عاريخ دمبق ) )1(

 (72-71/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))2(

 (52/ 1المصدر نفسه ) )3(
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، ويسأله  كما أش ب كليه من ادمور الغامضة فال  جرث في مجلسه (1) البفث والنار
ٍُ للبريعة  .(2) إل مف

و د نقب أ و شامة من خطه، أن نور الدين أحضر كنده في دمبق القاضي   
والفقهاء والخطيب ور يس دمبق ومتولي الوزارة فيها وادعيان من شهود العدالة 

ا  إلى أو ا  المسجد الجام  في دمبق، و اب وغير  ، فسأله  نور الدين كن المض
له : "ليس  جوز دحد منو  أن  عل  من ذلك شيئا إل ويذكره، ول ينور شيئًا مما  قوله 
غيره إل وينوره، والساكل منو  مصدق للناطق ومصو  لقوله، وليس العمب إل كلى 

يه ودكا له ى كلما عتفقون كليه وعبهدون به" فوب من حضر ش ره كلى ما  صده وأثن
 .(3)بالبقاء 

و ضى نور الدين كلى الخالفات  ين اد مة والفقهاء، فعندما سم  كن خالٍ  
د   ين شر  الدين  ن أ ي كصرون و طب الدين النيسا وري، استدكى جماكة 

الفقهاء إلى القلعة بفلب وخرج إليه  مجد الدين  عني ا ن الدا ة كن لسانه و اب: "نفن 
اء المدار  إل نبر العل ، ودحُ الشدع من  ذه الشلدة، وإظهار الدين، ما أردنا  شن

و ذا الذي جرث  ينو  ل  فسن ول يليق، و د  اب المولى نور الدين نفن نرضى 
الطا فتين، ونستدكي فاستدكا ما جميعًا، وولى مدرسة ا ن أ ي كصرون لبر  الدين، 

 .(4)ومدرسة النفري لقطب الدين" 

ن الم انة الوشيرة التي نالها الفقهاء والصو ية والعلماء كند نور وكلى الرغ  م
الدين إل أنه ل  يتعصب له  في سلوكه  م  العامة، و د أراد منه  أن   ونوا  دوة 

                                                           

 (284/ 1(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  )47/ 1المصدر نفسه ) )1(

 (62/ 1لدولتين النورية والصالحية )أ و شامة، الروضتين في أخبار ا)2(

 (75-73/ 1المصدر نفسه ) )3(

 (61/ 1المصدر نفسه ) )4(
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لغير  ، فقد "جاء إليه أخو البيخ أ ي الشيان  ستعد ه كلى رجب أنه سبه ورماه بأنه 
 قوب:  كليه، فقاب له السلطان: أليس هللا ععالى يرا ي وأنه وأنه، وجعب يبالر في الب ا ة

( و اب: "وأكرح كن الجا لين" 63"وإذا خاطشه  الجا لون  الوا سالما" )الفر ان: 
 (.199)الكرا : 

فس ل البيخ ول   جر جوابًا"، ولقد عصر  نور الدين  ذلك كلى الرغ  من أنه 
 .(1)رات، وو ف كليه و فًا كان  عتقده ويعتقد أخاه أبا الشيان، وأعاه زا رًا م

ومما يدب كلى ثقة نور الدين في الفقهاء والصو ية والعلماء أنه كان  عينه  في 
المناصب المهمة في دولته، ويفوح إليه  العمب في المهام الجليلة، فقد  اب للقاضي 
كماب الدين  ن البهرزوري: "انار أنل ... واحمب أمور النا  كلى البريعة، وكان 

لدين  فاسب القاضي كلى شيء من الو و  ويقوب: "أنا  لدعه كلى أن يتصر  نور ا
بالمعرو ، وما فضب من مصارفها وشروط وا فها  أمره بصرفه في  ناء ادسوار وحفظ 

 (2)ال غور" 

كما حر  نور الدين كلى مفبة الفقهاء والصو ية والعلماء، وعودد له  بالهدا ا 
أ ديل له كمامة من مصر من القصب الر ي  مذهبة  التي كانل عقدم له شخصيًا، فقد

، فأكطا ا لبيخ الصو ية كماد الدين أ ى الفتج  ن حمويه بغير طلب ول رغبة ل ن (3)
. فقيب له: " إنها ل عصلج لهذا الرجب ولو أكطي غير ا كان (4) حمويه شيخ الصو ية

ار ة "، فسلمل إليه، وسأنف  له فقاب: أكطو ا له فبني أرجو أن أكوح كنها في ايخر 

                                                           

 (348/ 12ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة ط إحياء الترا  ) )1(

 (54-53/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))2(

(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء 266/ 1في أخبار  ني أيو  ) (؛ ا ن واصب، مفرج الورو 36/ 1المصدر نفسه ) )3(
(20 /535 ) 

 (536/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )36/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )4(
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، و يب بألف دينار (1) ها إلى بغداد،  باكها بستما ة دينار مصري، أو سبعما ة دينار 
(2). 

 المؤسسات الدينية في كهده. المبحث الخامس:

ا ت  نور الدين زنوي  شناء المدار  لما لها من دور كشير في نبر العل ، 
أعى بمجتمٍ  جا ب، و د مهدت المدار  وإل مانه العميق بأن النصر والتفرير ل يت

الناامية  تراثها ورجالها وكلما ها السشيب ويسرعه أمام نور الدين زنوي واديوبيين كي 
  ملوا المسيرة التي من أجلها أنبئل النااميات، وعتم ب في سيادة اإلسالم الصفيج 

لة، ك المرحوخاصة في المناطق التي كانل موطنًا للنفوذ الباطني الرافضي في عل
 كالبام ومصر وغير ا.

كما أنها أمدت ادمة بالعقيدة الصفيفة والفور ال ا ب، وال قافة العميقة،   
والمنا ج التربوية الرا دة التي سا مل في عخريج  ادة الجهاد في العهد الزنوي وامتد 

ي إلى يومنا نعأثير ا الفوري والعقا دي إلى الدولة اديوبية والمماليك  ب ععدث مدا ا الزم
 (3) ذا 

اعب  نور الدين زنوي منهج اإلمام الغزالي في اإلصالح وانطال ه من منطلق 
إسالمي أصيب، فا ت  بجانب اإلصالح الفوري والنفسي، و ذا مشدأ  رآني واضج " إن 

، واعب  ناام (4)( 11هللا ل  غير ما بقوم حتى  غيروا ما بأنفسه  " )الركد، آ ة: 

                                                           

و  في أخبار  ني أيو  (؛ ا ن واصب، مفرج الور 36/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))1(
(1 /266) 

 (536/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )2(

 (8/ 1الصال ي، دولة السالجقة ) )3(

 (95/ 2المرج  نفسه ) )4(
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ية، و ي منب ت كلمية  دفها  ث روح الجهاد  ين المسلمين والتصدي المدار  الدين
 .(1)للطا فية 

أغدق نور الدين ادمواب كلى  ناء الربط والمدار  والمساجد حتى إن  الد 
البام كانل خالية من العل  وأ له وفي زمانه صارت مقرا للعلماء والفقهاء والصو ية 

، فشنى المدار  في جمي  (2)عرعيب أمور   لصر   مته إلى  ناء المدار  والربط و 
، كلى (4)، وحلب، وحماة، وحمص، وبعلبك، ومنبج، والرحبة (3) الد البام م ب: دمبق 

الو يرة للفنفية  (6) ، فقد  نى المدار  الجليلة(5)اختال  المذا ب واختال  الموا ب 
 .(7)والبافعية 

المدرسة المعروفة وشرع نور الدين في عجديد المدار  في حلب، فجدد 
بالفالويين، واستدكى  ر ان الدين أبا الفسن كلي  ن الفسن الشلخي الخفي ووله 

، فألقى  ها الدرو  كلى الفقهاء وكان  و وعالميذه خير كون لنور الدين (8)عدريسها 
، ومن الفقهاء (9)في عنفيذ سياسته الرامية إلى منا ضة البيعة ونصرة الوتا  والسنة 

                                                           

 (4ادصشهاني، عاريخ دولة آب سلجوق ) :  )1(

 (62/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )2(

 (343/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )32 /1المصدر نفسه ) )3(

(؛ ا ن فهد، الدر الومين  ذيب العقد 532/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )185/ 5ا ن خلوان، و يات ادعيان ) )4(
 (1189ال مين في عاريخ الشلد ادمين ) : 

 (52/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))5(

 (228/ 4ا ن العماد، شذرات الذ ب ) )6(

(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  217/ 1(؛ ا ن العشري، عاريخ مختصر الدوب )395/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ) )7(
 (282/ 1في أخبار  ني أيو  )

 (331ا ن العد  ، زبدة الفلب في عاريخ حلب ) :  )8(

 (315الصال ي، الدولة الزنوية ) :  )9(
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لوا التدريس  ها مفمد  ن مفمد  ن مفمد السرخسي، الفنفي )رضي الدين، الذين عو 
 .(1) ر ان الدين( أ ام مدة في حلب في كهد نور الدين زنوي 

كلى مذ ب البافعي، وول ا شر  ( 2)وجدد نور الدين المدرسة العصرونية 
 .(3)الدين  ن أ ي كصرون، ومدرسة النفري، وول ا القطب النيسا وري 

ه مدار  حلب في أ امه 684حصى المؤرخ كز الدين ا ن شداد ت و د أ
فوجد ا أربعًا وخمسين مدرسة موزكة  ين المذا ب الفقهية ادربعة منها: إحدث 

وكبرون للبافعية واثنتان وكبرون للفنفية، وثال  للمالوية والفنا لة وثماني دور 
 (4) للفديث البريف باإلضافة إلى إحدث وثالثين مقرًا للصو ية

باإلضافة إلى العديد من المدار  التي لعشل دورًا مهمًا في اكداد المجتم  إ مانيًا في 
 كهد نور الدين زنوي م ب:

  (6)في دمبق التي فيها  شره  (5)المدرسة النورية 

                                                           

 (278/ 11كفالة، معج  المؤلفين ) )1(

المدرسة العصرونية: داخب بأ ي الفرج والنصر شر ي القلعة وغربي الجام  بمفلة حجر الذ ب  اب ا ن ك ير: كند  )2(
سويقة با  الشريد قبالة داره  ينهما كرح الطريق  لل صارت داره اين قيسارية لعمارة الغير وادرح لذريته ل للمدرسة 

 (302/ 1اين آثار كمارعه خرابا. ومن و ف المدرسة كبرة  رارا ط، النعيمي، الدار  في عاريخ المدار  )وبقي 

 (332ا ن العد  ، زبدة الفلب في عاريخ حلب ) :  )3(

 (12/ 1الصال ي، كصر الدولة الزنوية ))4(

ور الدين مفمود ا ن زنوي  ن آ سنقر المدرسة النورية:  اب ا ن شداد: و ي بخط الخواصين أنبأ ا الملك العادب ن)5(
 (466/ 1رحمه هللا ععالى في سنة ثال  وستين وخمسما ة، النعيمي، الدار  في عاريخ المدار  )

حجار، عاريخ المدار  الو فية في المدينة المنورة ) :  (؛282/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  ))6(
477) 
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  المدرسة القادرية في بغداد التي لعشل دورًا ر يسيًا في نهوح ادمة ودك  حركة
 .(1)زنوي، وصالح الدين اديوبي الجهاد في كهد نور الدين 

   المدرسة القبالية داخب با  الفرج وبا  الفراد س  ينهما شمالي الجام
والاا رية الجوانية وشر ي الجاروخية ولقبالية الفنفية وغربي التقوية ببماب 

أنبأ ا جماب الدين  ب جماب الدولة إقباب كتيق سل البام و اب ا ن شداد: " 
 (2)باب خادم نور الدين البهيد" أنبأ ا خواجا إق

  المدرسة الوالسة لصيق الجام  الموي من شمالي ولها با  إليه كمر ا نور
الدين البهيد في سنة خمس وخمسين وخمسما ة وأحر ل و ي مئذنة العرو  
في مفرم سنة سبعين وخمسما ة وسميل  ذا الس  دنها كانل موض  كمب 

 .(3)يادة لما ضاق الجام  بالنا  الولس أ ام  ناء الجام  وجعلل ز 
  (4)مدرسة الفنفية التي جدد ا نور الدين 

وأصبفل دمبق منذ كهد نور الدين زنوي مركزًا كشيرًا من مراكز الفياة الفورية، 
فيها من المدار  العامرة ودور الفديث والقرآن العدد الو ير، وكانل العنا ة بالدراسات 

 . (5)وكقا د،  ي السمة البارزة لهذا العصر الدينية، من عفسير وحديث وفقه 

                                                           

 (110/ 2)الصال ي، دولة السالجقة  )1(

 (118/ 1الدار  في عاريخ المدار  )النعيمي،  )2(

 (340/ 1المصدر نفسه ) )3(

 (72/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))4(

 (12الذ شي، سير أكالم النشالء )المقدمة/  )5(
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، وأح    ناء ا، وأخرج (1)ا ت  نور الدين  شناء المساجد في جمي  الشالد  المساجد:
 ، فالجام  النوري في الموصب غا ة في الفسن واإلعقان.(2)كليها ادمواب الجليلة 

 يخ كمرومن أحسن ما كمب  يه أنه فوح أمر كمارعه والخرج كليه إلى الب  
المالء رحمه هللا و و رجب من الصالفين، فقيب له: إن  ذا ل  صلج لم ب  ذا العمب 
فقاب: " إذا وليل العمب بعُ أصفا ي من ادجناد والوتا  أكل  أنه  ال  في بعُ 

ادو ات، ول  في الجام  بال  رجب مسل ، وإذا وليل  ذا البيخ غلب كلى ظني أنه ل 
إلث  كليه ل كلي،  اب: و ذا  و الفقه في الخال  من الال "  ال ، فبذا ظل  كان ا

 .(4)، و يب أن عولفة  ناء ذلك المسجد عراوحل من ستين إلى سبعين ألف دينار (3)

وبنى أ ضا بمدينة حماة جامعًا كلى نهر العاصي من أحسن الجوام  وأنز ها 
 . (6)، وجام  الر ا وجام  منبج (5)

                                                           

ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو   (؛51/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))1(
(1 /282) 

 (282/ 1(؛ المصدر نفسه )48/ 1المصدر نفسه ) )2(

(؛ 45/ 1(؛ أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية )395/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ) )3(
 (229/ 4ا ن العماد، شذرات الذ ب )

 (533/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )248/ 10نتا  في عاريخ الملو  وادم  )ا ن الجوزي، الم )4(

(؛ ا ن 185/ 5(؛ ا ن خلوان، و يات ادعيان )45/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))5(
 (283/ 1واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  )

(؛ ا ن فهد، الدر 283/ 1(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  )185/ 5ا ن خلوان، و يات ادعيان ))6(
 (1189الومين  ذيب العقد ال مين في عاريخ الشلد ادمين ) : 
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، وجدد ما كان  د عهدم إما (1)ة المساجد المهجورة واكتنى نور الدين بعمار 
، وكان ما يهدي إليه من  دا ا الملو  وغير   فبنه ل يتصر  في (2) زلزلة أو غير ا 

شيء منه ل  ليب ول ك ير  ب إذا اجتم   خرجه إلى مجلس القاضي  فصب ثمنه 
من مساجد ويصر  في كمارة المساجد المهجورة، و د أمر ببحصاء ما في دمبق 

، ومن المساجد التي (3) فزادت كلى مئة مسجد فأمر بعمارة ذلك كله وكين له و وفاً 
جدد ا نور الدين مسجد الغضا ري في حلب و ف كليه و فًا، ووله البيخ شعيب، 

 .(4)وصار  عر  به 

أنفق نور الدين كلى عطييب المساجد، فقد ح ى البيخ أ و شامة أن نور الدين   
الميدان سوث الغيضة التي عليه نصفه كلى عطييب جام  دمبق، والنصف و ف بستان 

ايخر  قس  كبرة أجزاء جزآن كلى عطييب المدرسة التي أنبأ ا للفنفية، وال مانية 
أجزاء ادخرث كلى عطييب المساجد التسعة، و ي مسجد الصالفين بجشب قيسون 

ومسجد الرماحين المعلق،  وجام  القلعة، ومسجد كطية، ومسجد ا ن لشيد بالعسقار،
ومسجد العبا  بالصالفية، ومسجد دار البطيخ المعلق، والمسجد الذي جدده نور الدين 

 .(5)جوار  يعة اليهود، لوب من  ذه المساجد جزء من إحدث كبر جزء من النصف 

                                                           

 (51/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))1(

 (45/ 1المصدر نفسه ) )2(

 (281/ 1رج الورو  في أخبار  ني أيو  )(؛ ا ن واصب، مف52/ 1المصدر نفسه ) )3(

 (332ا ن العد  ، زبدة الفلب في عاريخ حلب ) :  )4(

 (349/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )72/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )5(
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أمر نور الدين  شناء الربط والخانقات للصو ية في جمي  الشالد،  الربط والخانقات:
 . (1)ليه  النفقات الجليلة الو يرة وأغدق ك

وبنى أ ضًا اد راج كلى الطرق  ين المسلمين والفرنج، وجعب فيها من  األبراج:
 ففاها، ومعه  الطيور الهوادي، فبذا رأوا من العدو أحدا أرسلوا الطيور، فأخذ النا  

 .(2)حذر  ، واحتاطوا دنفسه ، ول  يشلر العدو منه  غرضا 

، ومن  من (3)أ ضًا الخانات في الطرق وأصلج طر ها ووس  أسوا ها  وبنى الخانات:
( 4)أخذ ما كان يؤخذ منه  من المغارم المغارم  دار البطيخ وسوق الغن  والويالة وغير ا 

وأنبأ  (5) فأمن النا  وحفال أمواله  وباعوا في البتاء في كن من الشرد والمطر"
في دمبق وغير ا، وكذا فعب إذ ملك حران  (6)الجسور وجدد ك يرًا من  نوات السشيب 

 .(7)وسنجار والر ا والر ة ومنبج وشيزر وحمص وحماة وصرخد وبعلبك وعدمر 

                                                           

(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني 51/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )1(
 (346/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )283/ 1أيو  )

 ( 346/ 12(، المصدر نفسه )283/ 1(؛ المصدر نفسه )46/ 1المصدر نفسه ) )2(

 (32/ 1ة )(؛ أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحي395/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ))3(

 (32/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))4(

 (283/ 1(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  )46/ 1المصدر نفسه ) )5(

 (32/ 1المصدر نفسه ) )6(

 (532/ 20الذ شي، سير أكالم النشالء ) )7(
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، وكانل له أو ا  في كافة مجالت (1)كان نور الدين ك ير الشر وادو ا   األوقاف:
و د  . إلخالفياة الجتماعية كلى المساجد والمدار  والمستبفيات، وادرامب واديتام .

 .(2)مدح البعراء نور الدين كلى كرمه وجوده 

ول    ن نور الدين  فاسب القاضي كماب الدين كلى شيء من الو و ، 
ويقوب: "أنا  د  لمدعه أن يتصر  فيها بما  جب، ث  ما فضب من مصارفها وشروط 

 .(3)وا فيها  صر  في  ناء ادسوار وحفظ ال غور" 

تام، و ف أو افًا كلى من  عل  اديتام الخط والقراءة،  نى نور الدين دورًا لألي
، وو ف نور الدين الفلقة الووثرية عجاه شبك الوالسة عفل (4)وجعب له  نفقة وكسوة 

مئذنة العرو  بالجام  ادموي كلى صشيان صغار وأيتام  قرءون في كب ليلة بعد 
{ ويهدون ثوا ه  ا للوا ف وله  كلى ذلك مرعبالعصر ثال  مرات }  ب    َو َّللاس  َأَحد 

يتقاضونه من ديوان السب  الوشير  عني السب  الذي  و في الجام  المذكور، وإن كدد 
 .(5)من  يه في ذلك الو ل ثالثما ة وأربعة وخمسون فردًا 

وأو ف كلى المجاورين بالفرمين وأمر  توميب سور المدينة النشوية، واستخراج 
، وله أو ا  دارة كلى جمي  (6)يب، وفتج طريق الفجاز العين في أحد التي دفنها الس

                                                           

 (534/ 20المصدر نفسه ) )1(

 (8/ 1الدولة الزنوية )الصال ي، كصر )2(

 (281/ 1ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  ))3(

(؛ ا ن 344/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة )32/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )4(
 (228/ 4العماد، شذرات الذ ب )

 (334/ 1النعيمي، الدار  في عاريخ المدار  ) )5(

(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني 32/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )6(
 (228/ 4(؛ ا ن العماد، شذرات الذ ب )284/ 1أيو  )
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، فقد أضا  إلى أو ا  الجام  (1)أ وا  الخير، وكلى المرضى وادرامب والمفاويج 
الوشير المعلومة ادو ا  التي ل  عر  وا فو ا، ول  عر  شروطه  فيها، وجعله واحدًا، 

ء والمساكين وادرامب واديتام وسماه ماب المصالج، ورعب كليه لذوي الفاجات والفقرا
 .(2)وما أشبه ذلك 

، ليس فيها غير ملك (3)و د  لر حاصب و فه كب شهر عسعة آل  صوري 
صفيج شركى باطنًا وظا رًا، وأنه و ف ما انتقب إليه ]من إر  والده[ أو وزن ثمنه، أو 

في سشب  ، وما و فه وعصدق به وأجراه (4) ما غلب كليه من  الد الفرنج وصار سهمه
الخيرات ووجوه الشر والصد ات عقدير ثمنه مئتا ألف دينار وعقدير الفاصب من ارعفاكه 

وكانل كادعه في الصد ة أن  فضر جماكة من ( 5)في كب سنة ثالثون ألف دينار 
أماثب الشلد من كب م ان ويسأله  كمن  عرفون في جوار   من أ ب الفاجة ث   صر  

 .(6)إليه  صد اعه  

ذلك ما و فه كلى المدار  الفنفية والبافعية والملوية والفنشلية وأ متها ومن   
ومدرسيها وفقها ها وما و فه كلى اإلنفاق كلى الصو ية والربط والجسور والشيمارستانات 

والجوام  والمساجد وادسوار وما و فه كلى السشيب في طريق الفجاز وما و فه كلى 

                                                           

 (443/ 12(؛ ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة  )32/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )1(

 (344/ 12ا ن ك ير، الشدا ة والنها ة ))2(

(؛ ا ن فهد، الدر 284/ 1(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني أيو  )395/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ))3(
 (1190الومين  ذيب العقد ال مين في عاريخ الشلد ادمين ) : 

(؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار  ني 48/ 1والصالحية ) أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية )4(
 (284/ 1أيو  )

 (71/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))5(

 (51/ 1المصدر نفسه ) )6(
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الغرباء وفقراء المسلمين وما و فه كلى ادشرا   فوا  ادسرث وععلي  اديتام ومقر
 (1)العلويين والعباسيين وما ملوه لجماكة من ادولياء والغزاة والمجا دين 

وبنى الشيمارستانات في الشالد، و د  نى في دمبق وحلب  يمارستانين في غا ة 
ناه  دمبق ، وععود شهرة الشيمارستان الذي  (2)الفسن، وو ف كليهما الو و  الجليلة 

إلى أنه كاي  ك ير الخرج، ول   جعله و فًا كلى الفقراء ففسب  ب كلى كافة المسلمين 
 (3)من غني وفقير 

 اب أ و شامة: " و د و فل كلى كتا  و فه فل  أره مبعرًا  ذلك، وإنما  ذا 
 ،كالم شاع كلى ألسنة العامة ليق  ما  دره هللا ععالى من مزاحمة ادغنياء للفقراء  يه

وهللا المستعان، وإنما صرح بأن ما  عز وجوده من اددوية الوبار وغير ا ل  من  منه 
من احتاج إليه من ادغنياء والفقراء فخص ذلك  ذلك فال ينبغي أن يتعدث إلى غيره ل 
سيما و د صرح  شب ذلك بأنه و ف كلى الفقراء والمنقطعين و اب بعد ذلك من جاء إليه 

 (4)ي" مستوصفا لمرضه أكط

وبنى  دمبق دارًا لستماع الفديث وإسماكه، وأو ف كليها وكلى من  ها من 
 .(5)المبتغلين بعل  الفديث و وفًا ك يرة؛ و و أوب من  نى دارًا للفديث 

                                                           

 (71/ 1المصدر نفسه ) )1(

(؛ ا ن العماد، 283/ 1 ني أيو  ) (؛ ا ن واصب، مفرج الورو  في أخبار395/ 9ا ن ادثير، الوامب في التاريخ ))2(
 (230/ 4شذرات الذ ب )

 (45/ 1أ و شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ))3(

 (46-45/ 1الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ) )4(

/ 12 ن ك ير، الشدا ة والنها ة )(؛ ا532/ 20(؛ الذ شي، سير أكالم النشالء )185/ 5ا ن خلوان، و يات ادعيان ) )5(
347) 
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رح  هللا نور الدين زنوي صاحب الهمة العالية، الذي صب جب جهده في 
ن فوا د اإل مان باهلل: ادمن الوليم كإكداد مجتم  النصر والتفرير، وأكده إ مانيًا، "فمن 

ادكداء، واإلغناء الوليم كن ادشياء، والورامات العجيبة، و ذا من أكا  مقاصد 
 .(1)القرآن" 

 النتائج:

  أن التربية التي علقا ا نور الدين زنوي  د صقلل شخصيته، وهيأعه للقيام
 باددوار التي أدا ا.

 من شأنه وذكره إلى يومنا  ذا. عفلى نور الدين بصفات إ مانية رفعل 
  أدر  نور الدين أنه إن أراد مواجهة الوجود الصليشي مواجهة حقيقية عغير

 ميزان القوث لصالج المسلمين فعليه أن  عد المجتم  اإلسالمي إ مانيًا.
  حدد نور الدين أن سشب ضعف ادمة  و بسشب بعد ا كن الدين، وكدم

وانتبار الشدع والضاللة؛ فعمب كلى إكادة  عطشيقها لتعالي  اإلسالم الصفيج،
 إحيا ها إ مانيًا.

   أن جهود نور الدين في إكداد المجتم  اإلسالمي إ مانيًا كانل من ادسبا
 التي  ادت  يما بعد إلى دحر الوجود الصليشي من  الد المسلمين. 

 مي  ج دأ نور الدين سياسته  تطشيق ععالي  البريعة اإلسالمية في دولته كلى ال
 دون عمييز، فوب النا  كنده سواء.

  التزم نور الدين بالنواحي البرعية في إدارة دولته وبنا ا كلى اإل مان والز د
 والورع.

  أراد نور الدين عوحيد ادمة اإلسالمية، ورأث أن ذلك ل يتفقق إل بالقضاء
 ءكلى المذ ب البيعي، فقرر القضاء كلى التبي ، واستعان باد مة والفقها

 والعلماء.

                                                           

 (3/ 7القاسمي، مفاسن التأويب ) )1(
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   ر  نور الدين إليه الفقهاء والصو ية والعلماء، وجعله  في خاصته، وحف  ه 
 مجلسه، و   شركامه في ادجر.

  استعان نور الدين في مبروكه اإل ماني بأ ب الخشرة والورع والتقوث من الفقهاء
 والصو ية والعلماء.

 والتراج  والشدع أ قن نور الدين أن العل   و سشيب خال  ادمة من التخلف ،
فأنبأ المؤسسات الدينية التي نبرت العل ، وكمقل اإل مان في نفو  

 المسلمين.
  ا ت  نور الدين ببنباء المساجد والمدار  والربط والخانقات والخانات وأو ف

 ادو ا  إلكداد جيب مؤمن صالج متعل  مجا د.
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  :والمراجع المصادر

أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن ابن األثير، أبو الحسن علي بن 
 هـ(630عبد الواحد الشيباني الج ري، ع  الدين ابن األثير )المتوفى: 

الوامب في التاريخ، عفقيق: كمر كشد السالم عدمري، دار الوتا  العربي،  يروت  .1
  م.1997 ط / 1417لشنان، الطبعة: ادولى،  –

د بن الجوزي أبو الفرج )المتوفى: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محم
 هـ(597

 . ط1358، 1 يروت، ط–المنتا  في عاريخ الملو  وادم ، دار صادر  .2
ابن العبري، غريغوريوس )واسمه في الوالدة يوحنا( ابن أهرون )أو هارون( 

 هـ(685بن توما الملطي، أبو الفرج المعروف بابن العبري )المتوفى: 
ق: أنطون صالفاني اليسوكي، دار البرق،  يروت، عاريخ مختصر الدوب، المفق  .3

 م.1992الطبعة: ال ال ة، 
ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة هللا بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين ابن 

 هـ(660العديم )المتوفى: 
ة: لشنان، الطبع –زبدة الفلب في عاريخ حلب، دار الوتب العلمية،  يروت   .4

 م.1996- ط  1417ادولى، 
 هـ(1089ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي)ت

شذرات الذ ب في أخبار من ذ ب، عفقيق: كشد القادر ادرنؤوط، مفمود   .5
  ط.1406دمبق، -ادرناموط، دار  ن ك ير

ابن القيم الجوزية، حمد بن أبي بكر أيوب ال رعي أبو عبد هللا ابن القيم 
 (751الجوزية )ت:

م ة الم رمة، عفقيق:  بام كشد -لفوا د، م تبة نزار مصطفى الباز  دا   ا  .6
-ه1416، 1أشر  أحمد الج، ط-كادب كشد الفميد العدوي -العزيز كطا 

 م.1996
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ابن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري الحنفي، أبو 
 هـ(874المحاسن، جمال الدين )المتوفى: 

صر والقا رة، وزارة ال قافة واإلرشاد القومي، دار النجوم الزا رة في ملو  م  .7
 الوتب، مصر.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين 
 هـ(808الحضرمي اإلشبيلي )المتوفى: 

ديوان المشتدأ والخشر في عاريخ العر  والشربر ومن كاصر   من ذوي البأن   .8
 ط  1408ة، دار الفور،  يروت، الطبعة: ال انية، ادكشر، المفقق: خليب شفاد

 م.1988-
ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر 

 هـ(681ابن خلكان البرمكي اإلربلي )المتوفى: 
–و يات ادعيان وأنباء أ ناء الزمان، عفقيق: إحسان عبا ، دار صادر   .9

 م.1994، 1الطبعة: ،  يروت
ن شاهنشاه، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد اب

ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، الملك المؤيد، صاحب حماة )المتوفى: 
 هـ(732

المختصر في أخبار الببر، المطبعة الفسينية المصرية، الطبعة:   .10
 ادولى.

 بابن عساكرابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف 
 هـ(571)المتوفى: 

عاريخ دمبق، عفقيق: كمرو  ن غرامة العمروي، دار الفور للطباكة  .11
 .م1995- ط  1415والنبر والتوزي ، 

 هـ(885ابن فهد، عمر ابن فهد الهاشمي المكي )ت: 
الدر الومين  ذيب العقد ال مين في عاريخ الشلد ادمين، عفقيق: أ. د.  .12

  .ن دهي ، الم تبة الباملةكشد الملك  ن كشد هللا  
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ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
 هـ(774)المتوفى: 

الشدا ة والنها ة، المفقق: كلي شيري، دار إحياء الترا  العربي،  .13
  م.1988-،  ط 1408الطبعة: ادولى 

لدين ابن منظور ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ا 
 هـ(711االنصاري الرويفعى اإلفريقي )المتوفى: 

مختصر عاريخ دمبق ل ن كساكر، عفقيق: روحية النفا ، رياح  .14
 –كشد الفميد مراد، مفمد مطي ، دار الفور للطباكة والتوزي  والنبر، دمبق 

  .م1984- ط  1402سوريا، ط ادولى، 
ن سالم ابن واصل، أبو عبد هللا ابن واصل، محمَّد بن سالم بن نصر هللا ب

 هـ(697المازني التميمي الحموي، جمال الدين )المتوفى: 
-مفرج الورو  في أخبار  ني أيو ، دار الوتب والوثا ق القومية  .15

 .م1957- ط 1377المطبعة ادميرية، القا رة، 
أبو شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 

 هـ( 665الدمشقي المعروف بأبي شامة )المتوفى: المقدسي 
الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية، المفقق: إ راهي   .16

 م.1997 ط/  1418 يروت، الطبعة: ادولى،  –الزيشق، مؤسسة الرسالة 
األصبهاني، عماد الدين الكاتب األصبهاني، محمد بن محمد صفي الدين بن 

 هـ(597ه، أبو عبد هللا )المتوفى: نفيس الدين حامد بن أل
- ط  1/1424 يروت، ط–عاريخ دولة آب سلجوق، دار الوتب العلمية  .17

 .م2004
الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اْيماز الذهبي 

 هـ(748)المتوفى: 
عاريخ اإلسالم وو يات المبا ير وادكالم، المفقق: كمر كشد السالم  .18

 م.1993- ط  1413ري دار الوتا  العربي،  يروت، الطبعة: ال انية، التدم



 ISSN (2706-(5499 2022 سبتمبر -لتاسعالعدد ا مجلة التاريخية الفلسطينية

165 
 

العشر في خشر من غشر، المفقق: أ و  اجر مفمد السعيد  ن بسيوني  .19
  يروت –زغلوب، دار الوتب العلمية 

سير أكالم النشالء، عفقيق: مجموكة من المفققين ببشرا  البيخ  .20
 م.1985/   ط 1405، 3شعيب ادرناموط، مؤسسة الرسالة، ط 

السمهودي، علي بن عبد هللا بن أحمد الحسني السمهودي )المتوفى:  
 هـ(911

خالصة الوفا بأخبار دار المصطفى، عفقيق: د/ مفمد ادمين مفمد  .21
 مفمود أحمد الج يني، الم تبة الباملة.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: 
 هـ( 911

في عاريخ مصر والقا رة، عفقيق: مفمد أ و الفضب حسن المفاضرة  .22
صر، م –عيسى البا ي الفلشي وشركاه -إ راهي ، دار إحياء الوتب العربية 

 .م1967- ط  1387، 1ط
القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالأ القاسمي 

 هـ(1332)المتوفى: 
ار الوتب العلمية مفاسن التأويب، عفقيق: مفمد باسب كيون السود، د .23

 . ط1418، 1 يروت، ط –
 هـ(927النعيمي، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي )المتوفى: 

الدار  في عاريخ المدار ، عفقيق: إ راهي  شمس الدين، دار الوتب  .24
 .م1990- ط 1410، 1العلمية، ط

: وفى)المت اليافعي، أبو محمد عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي
 هـ(768

مرآة الجنان وكشرة اليقاان في معرفة حواد  الزمان، دار النبر: دار  .25
 م.1993- ط 1413-القا رة -الوتا  اإلسالمي 
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