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 النتائج والتفسٌرات واالستنتاجات الواردة فً هذه المجلة هً للمؤلفٌن، وال تمثل بالضرورة أعضاء هٌئة
 التحرٌر أو أعضاء الهٌئة العلمٌة، أو أعضاء الهٌئة االستشارٌة، وال ٌترتب علٌها أي مسؤولٌة.

تها، ما ٌتضمن التعبٌر عن أي رأي لٌس فً التسمٌات المستخدمة فً هذه المجلة، وال فً طرٌقة عرض ماد
كان من جانب أعضاء هٌئة التحرٌر، أو أعضاء الهٌئة االستشارٌة، بشأن المركز القانونً ألي بلد أو إقلٌم 

 أو مدٌنة أو منطقة أو سلطات أي منها، أو بشأن تعٌٌن حدودها أو تخومها.
 وصول القارئ إلى المعلومات، وهً الهدف من الروابط اإللكترونٌة الموجودة فً هذه المجلة تسهٌل

صحٌحة فً وقت استخدامها، وال تتحمل المجلة أي مسئولٌة عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو 
 عن مضمون أي من المواقع اإللكترونٌة الخارجٌة المشار إلٌها.
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 فهرس احملتىيبت

 الصفحة الباحث العنوان م
 ث مركز التأريخ والتوثيق قواعد النشر 
 Publishing Rules مركز التأريخ والتوثيق i 

1 
 واقع القدس واألقصى تحت االحتالل

 في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين
 1 د. نياد عبد الفتاح بدرية

2 
دور الشييد إسماعيل أبو شنب في العمل 
 المؤسساتي والنقابي والميني واألكاديمي

أ. أسماء "محمد نجيب" حمد 
 )الكتري(

26 

3 
عوامل تبمور اليوية الوطنية الفمسطينية 

 م(1919-1949)
 50 أ. سعيد جميل تمراز

4 
م، 1982العدوان "اإلسرائيمي" عمى لبنان عام 

 وأثره عمى الوجود الفمسطيني في لبنان
 98 أ. رضا محمد حسن صرصور
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 قىاعد النشر
 ٣تلة "التارٮتية الفلسطينية" التعريف:

 التاريخ الفلسطيٍت ٔتختلف مراحلو كأبعاده التخصص:
 : مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍتالجهة/ المصدر
 فلسطُت، غزة الدولة والمدينة:

 نصف سنوية. الدورية:
 التعريف بالمجلة:

"التارٮتية الفلسطينية": ٣تلة تارٮتية علمية ٤تكَّمة 
نصف سنوية، ييصدرىا مركز التأريخ كالتوثيق 
الفلسطيٍت ا١ترخص من كزارة اإلعالـ ُب مدينة غزة 

/ـ.أ(. ٥تتصة بالتاريخ عامةن، 4/10بفلسطُت، برقم )
 –اإلسالمي  –كالتاريخ الفلسطيٍت خصوصنا )القدَل 

ا١تعاصر(، تتناكؿ األبعاد: األثرية،  -اٟتديث 
كالسياسية، كاالقتصادية، كالثقافية، كاالجتماعية، 
كالعسكرية. كتنشر األْتاث باللغتُت العربية كاال٧تليزية 

ُب فلسطُت ك٥تتلف دكؿ العامل، كاليت من نتاج باحثُت 
مل يسبق نشرىا من قبل. كتعِّبر ا١تواد ا١تنشورة ُب اجمللة 
عن آراء مؤلفيها فقط، كال تنشر اجمللة ما يتعارض 
تصر٭تنا أك تلميحنا مع قيم الشعب الفلسطيٍت الدينية 

للنسخة  ISSNكالوطنية. الرقم ا١تعيارم الدكيل 
(، كللنسخة 2706-5499ا١تطبوعة برقم )

 DOI(، كترقيم )2706-5502اإللكًتكنية )
. صدر العدد األكؿ للمجلة ُب مارس  1036981)

 ـ، كىي تصدر مرتُت كل عاـ.2010
 أىداف المجلة:

ا١تسا٫تة ُب كتابة التاريخ الفلسطيٍت ٔتختلف  •
 مراحلو.

حوؿ تاريخ  التشجيع على كتابة أْتاث علمية أصيلة •
 فلسطُت.

حفظ التاريخ الفلسطيٍت من الضياع ك٤تاكالت  •
 التشويو كالتزكير، اليت يقـو هبا أعداء األمة.

توفَت منِّب علمي للمؤرخُت كالباحثُت الفلسطينيُت  •
لكتابة تاريخ فلسطُت؛ إذ ال يوجد ُب فلسطُت ٣تلة 

 تارٮتية علمية ٤تكمة ٥تتصة بالتاريخ الفلسطيٍت.
اجملاؿ أماـ الباحثُت ُب الدراسات التارٮتية  إتاحة •

الراغبُت ُب النشر ُب ٣تالت فلسطينية للنشر ُب 
 ٣تاالت التاريخ ا١تختلفة كالشأف الفلسطيٍت.

 قواعد النشر:
أف تتسم البحوث باٞتدية كاألصالة كالتوثيق كفق  .1

معايَت البحث العلمي، كبسالمة اللغة كدقٌتها، كمراعاة 
 يم.عالمات الًتق

ٯتأل الباحث االستمارات اإللكًتكنية ا١تتعلقة  .2
بإجراءات ٖتكيم ْتثو كا١تتوفرة ُب موقع اجمللة 

٪توذج طلب  –اإللكًتكٍل، كىي: استمارة التعٌهد 
 ٖتكيم ْتث.

يرًفق الباحث مع "٪توذج طلب ٖتكيم ْتث"،  .3
أك ما يشاهبها من صيغ   wordملف ْتثو بصيغة 

الكتابة الرقمية الشائعة. كتتضمن صفحة الغالؼ اسم 
البحث باللغتُت العربية كاإل٧تليزية فقط. كأما اسم 
الباحث كبياناتو فتتم من خالؿ تعبئة ٪توذج طلب 

 ٖتكيم ْتث.
 30أال تتجاكز األْتاث ا١تكتوبة باللغة العربية  .4

د على كٔتا ال يزي 14بنط  A4صفحة مقاس 
كلمة، شاملة ا٢توامش كاٞتداكؿ كاألشكاؿ   7500

كا١تراجع. كأال تتجاكز األْتاث ا١تكتوبة باللغة اإل٧تليزية 
 صفحة ٔتا ال يتجاكز ستة آالؼ كلمة. 25
ال تنشر اجمللة مرفقات البحث؛ سواء كثائق أك  .5

صور أك استبانات، لكنها تقبلها ألغراض عرضها على 
 ا لالستخداـ عند الطلب.احملٌكمُت، كٖتتفظ هب

ىوامش صفحات البحث باللغتُت العربية  .6
 سم من جهات الصفحة األربع. 2.5كاال٧تليزية ىي 

ا٠تط ا١تقبوؿ للبحث باللغة العربية ىو  .7
Simplified Arabic  للنص، كبنط  14بنط

غامق للعناكين  16غامق للعناكين اٞتانبية، كبنط  14



 ج

 

اليت ٬تب أف تكوف ُب للهوامش  10الرئيسة، كبنط 
 12هناية البحث كليس أسفل الصفحات، كبنط 

 للجداكؿ كاألشكاؿ.
ا٠تط ا١تقبوؿ للبحث باللغة اإل٧تليزية ىو  .8

Times New Roman  للنص،  14بنط
غامق  16غامق للعناكين اٞتانبية، كبنط  14كبنط 

للهوامش اليت ٬تب أف  10للعناكين الرئيسة، كبنط 
بحث كليس أسفل الصفحات، كبنط تكوف ُب هناية ال

 للجداكؿ كاألشكاؿ. 12
(، كُب حاؿ 1.2.3تعتمد اجمللة األرقاـ العربية ) .9

تكتب باٟتركؼ، مثل: ثالثة  10إىل  1األرقاـ من 
عشرة أشخاص،  أما ما فوؽ العشرة فيكتب  -رجاؿ 

جنديِّا. كإذا كاف الرقم كبَتنا كينتهي  25بالرقم، مثل: 
تب اٞتزء األكؿ منو بالرقم كالثاٍل بأصفار كثَتة يك
مليوف  500ك -ألف جنيو  100باٟتركؼ، مثل: 

ُب  79% كال تكتب 79جنيو، كتكتب النسبة ا١تئوية 
 ا١تئة أك ا١تائة سواء ُب اٞتداكؿ أك األشكاؿ أك ا١تنت.

أال يكوف البحث قد نشر ُب ٣تالت أخرل.  .10
ا إلكًتكنينا بذلك.  كيوقرع الباحث تعهدن

يتضمن البحث ملخصنا بالعربية كاإل٧تليزية ال  .11
كلمة لكلو منهما، كينتهي ا١تلخص   200يتجاكز 

 بكلمات مفتاحية ال تتجاكز ٜتس كلمات.
ٖتتفظ ٣تلة التارٮتية الفلسطينية ْتقوؽ النشر  .12

لألْتاث ٚتيعها ا١تنشورة فيها، كىي ا١تالك الوحيد 
قة للبحث، ك٬تب على الباحث اٟتصوؿ على مواف

خطية من رئيس التحرير عند استخدامو البحث ألمور 
أخرل. ك٢تيئة التحرير اٟتق ُب إدخاؿ تغيَتات على 
أسلوب الكتابة أك القواعد ٔتا ال ٯتس جوىر البحث 
كال نتائجو. كما ٘تتلك ىيئة التحرير حق النشر أك 
التحفظ أك اإلرجاء ألية أْتاث مقدمة إليها، كفق 

 لباحث.أكلوياهتا مع إشعار ا
تقررر ىيئة ٖترير اجمللة مدل مالءمة البحث  .13

ا١تقدَّـ إليها للتحكيم قبل أف ٖتيلو للتحكيم، أك 

تطلب من الباحث تعديالت مواءمة، كتيشًعر الباحث 
بذلك ُب كلتا اٟتالتُت. كعلى الباحث دفع النفقات 
ا١تالية ا١تًتتربة على التقوَل كالنشر قبل إرساؿ ْتثو 

 للتحكيم.
ٗتضع األعماؿ ا١تقدمة للتحكيم السرم بعرضها  .14

على ٤تٌكمٍُت اثنُت متخصصٍُت، كعند رفض أحد٫تا 
از ْتثه ٔتحكرمو  للبحث ييعرض على ثالث، كال ٬تي
طىر صاحب العمل بقبولو أك ٔتالحظات  كاحد. كٮتي
التحكيم أك باٟتاجة إىل ا١تراجعة، كال تػيرىٌد األعماؿ غَت 

 أصحاهبا.ا١تقبولة للنشر إىل 
ٮتضع ترتيب ا١تواد عند النشر العتبارات فنية ال  .15

 عالقة ٢تا ٔتكانة الباحث أك قيمة العمل.
ترسل ىيئة اجمللة للباحث نسخة من اجمللة  .16

ا١تنشور ْتثو فيها، كنسخة إلكًتكنية من اجمللة بصيغة 
pdf .إىل الِّبيد اإللكًتكٍل للباحث 
البحث ْتثنا منشورنا ييفضَّل أف يكوف أحد مراجع  .17

ُب ٣تلة التارٮتية الفلسطينية. كما ييفضَّل للباحث ُب 
التاريخ الفلسطيٍت ا١تعاصر أف يستفيد من األرشيف 
الشفوم كالوثائقي الكبَت ا١تتوافر ُب مركز التأريخ 

 كالتوثيق الفلسطيٍت.
 المقاالت العلمية:

التاريخ، تقبل اجمللة للنشر ا١تقاالت العلمية ُب ٣تاؿ 
 كفق الضوابط التالية:

 أف تكوف تارٮتية. .1
 كلمة.  155أال تزيد كلماهتا عن  .2
 أال ينشر ُب العدد الواحد أكثر من مقاؿ كاحد. .3
يفٌضل أف تكوف ا١تقاالت موثقة، كيسمح ٟتملة  .4

 درجة األستاذية بالنشر غَت ا١توثق.
 قواعد التوثيق والمنهجية:

عية ُب هناية البحث كفق تدكف اإلحاالت ا١ترج .1
النمط التايل: إذا كاف ا١ترجع أك ا١تصدر كتابنا فيثبت 
اسم ا١تؤلف، عنواف الكتاب أك البحث، اسم ا١تًتًجم 
أك احملقرق )مكاف النشر: الناشر، الطبعة، سنة النشر( 



  ح
 

اٞتزء أك اجمللد، رقم الصفحة. أما إذا كاف ا١ترجع ٣تلة 
ُت قوسُت "  " (، فيثبت ا١تؤلف، عنواف البحث )ب

اسم اجمللة )ٓتط غامق(، مكاف نشرىا، عدد اجمللة 
كتارٮتها، كرقم الصفحة. كعند تكرار االستخداـ 
ييكتفى بعائلة ا١تؤلف، كعنواف كتابو أك ْتثو، كرقم اٞتزء 

 كالصفحة. راجع ٪توذج التوثيق كالتـز بو.
ترتَّب ا١تراجع كا١تصادر ُب هناية البحث حسب  .2

جائية لكنية أك عائلة ا١تؤلف ٍب يليها اسم اٟتركؼ ا٢ت
ا١تؤلف: عنواف الكتاب أك البحث، )مكاف النشر: 
الناشر، الطبعة، سنة النشر( اٞتزء أك اجمللد. كاألمر 

 نفسو بالنسبة للمراجع األجنبية.
تيدرىج الرسـو البيانية كاألشكاؿ كاٞتداكؿ ُب  .3

ترقيمنا  النص، كباللونُت األبيض كاألسود، كتػيرىقَّم
، كتيكتب أٝتاؤىا أسفلها مباشرة مع توثيقها  متسلسالن

 ُب ىوامش البحث.
يشار إىل ا١تصادر أك ا١تراجع ُب منت البحث بأرقاـ  .4

متسلسلة، كتوضع بُت قوسُت إىل األعلى ىكذا: 
(1( ،)2.) 
يتضمن البحث بشكل إلزامي كمتسلسل: ملخص  .5

دمة علمية منهجية، باللغتُت العربية ٍب اإل٧تليزية، ٍب مق
ٍب فصوؿ البحث، ٍب خا٘تة كتوصيات، ٍب ىوامش 
البحث، ٍب قائمة ا١تصادر كا١تراجع، ٍب ا١تالحق إف 

تطلَّب األمر. كيهًتىؾ للباحث أف يضيف فهرسنا ُب 
 بداية أك هناية البحث، كشكرنا كإىداءن.

تشتمل مقدمة البحث على: فقرة استهاللية ذات  .6
البحث، أ٫تية البحث، أىداؼ عالقة ٔتوضوع 

البحث، منهجية البحث ا١تستخدىمة، أىم ا١تصادر 
 األساسية كأ٫تيتها للبحث، خطة البحث.

 إجراءات التقدُّم للتحكيم والنشر:
يدخل الباحث إىل موقع اجمللة اإللكًتكٍل كيطلع  •

على قواعد النشر كقواعد التوثيق، ك٪تاذج التوثيق، كٯتأل 
ودة، ٍب يرفق البحث با١تواصفات االستمارات ا١توج

ا١تطلوبة، كذلك على الرابط التايل: 
https://journal.twtheq.ps/arbrequest  

يستلم الباحث إشعارنا من ىيئة ٖترير اجمللة بالقبوؿ  •
ا١تبدئي لتحكيم ْتثو كأنو بصدد اإلرساؿ إىل 

 احملٌكمُت.
بعد ذلك، يتم إشعار الباحث بنتيجة التحكيم كما  •
ا١تطلوب منو من مالحظات أقرىا احملكرموف. كُب  ىو

حاؿ قبوؿ البحث من احملٌكمىٍُت، ٭تصل الباحث على 
شهادة من ىيئة ٖترير اجمللة بقبوؿ ْتثو، كأنو سيينشر ُب 

 العدد القادـ.
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في العقد الثاني قى  حح  احاححلا  واقع القدس واأل
 والعشرينمن القرن الحادي 

 األرض والمقدسات(  –الهوية  –)اإلنسان 

 بين المساومة والمقاومة 
 

 

 

 
 

 م2022أيمول /سبتمبر 02 تاريخ استالم البحث:
 م2022كانون األول /ديسمبر 03 تاريخ القبول لمنشر:

 
 الملخص:
يسلط ىذا البحث الضوء على كاقع القدس كاألقصى ٖتت االحتالؿ ُب العقد الثاٍل من القرف اٟتادم  
ـ(، كيركز على تفاعل اإلنساف الفلسطيٍت مع سلسلة األحداث اٞتارية ُب القدس كاألقصى 2020-2011كالعشرين )

ما بُت مساكمة االحتالؿ كمقاكمة ا١تقدسيُت، كما يظهر البحث أساليب االحتالؿ ُب قمع اإلنساف ا١تقدسي كسحلو 
 كهتديده كهتجَته كنفيو كإبعاده كاعتقالو كٕتهيلو كتعجيزه. 

أ٫تيتها، ٍب بدأت ُب  –موقعها  -تسميتها  -مهيد إضاءة معرفية حوؿ مدينة القدس حيث تناكلت ُب الت
ا بالوقائع ا١تثبتة با١تكاف  ا١تبحث األكؿ باٟتديث عن كاقع اإلنساف ُب القدس كاألقصى ٖتت االحتالؿ، مستشهدن

ليم كثقافة كبنياف، ٍب ٖتدثت ُب كالزماف، ٍب تناكلت ُب ا١تبحث الثاٍل كاقع ا٢توية العربية ُب القدس ٔتا تشمل من تع
ا١تبحث الثالث عن كاقع األرض كا١تقدسات، كُب ا١تبحث الرابع ختمت بإبراز جهود الشيخ رائد صالح، الرائد كا١تلهم 

 للشباب ا١تسلم ُب مواجهة مشاريع التهويد كالتهجَت كالتجهيل.
 رائد صالح. –األرض  –ا٢توية  –القدس كاألقصى  -اإلنساف  الكلمات المفتاحية:
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 النحو والصرف –دكتوراه فً اللغة العربٌة 

 جامعة فلسطٌن –عمٌد شؤون الطلبة 
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Abstract: 
This study explores the circumstances of Al-Quds City and Al-Aqsa 
Mosque under the Israeli Occupation during the second decade of the 
eleventh century (2011-2020). It also focuses on the Palestinian’s 
interactivity with current incidents in Al-Quds City and Al-Aqsa Mosque 
between the occupation paltering and the Jerusalemites’ resistance. Besides, 
it shows the occupation styles used to suppress, drag, threaten, expel, exile, 
arrest, stultify, and incapacitate Jerusalemites. 

The study introduction involves general background information about 
Al-Quds and its names, location, and importance. The first chapter shows 
the circumstances lived by the Jerusalemites under the Israeli occupation 
proved by evidences. The second chapter seeks the Arabic identity in Al-
Quds through education, culture, and architecture. The third chapter talks 
about the circumstances of land and holy sites. The fourth and last chapter 
explores Al-Shaikh Raed Salah’s inspiring efforts to confront the 
occupation projects of Judaization, displacement, and stultification.  

Key words: Jerusalemite, A-Quds City, Al-Aqsa Mosque, identity, land, 
Raed Salah. 
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 المقدمة:

اٟتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاٟتات،  
كبفضلو تتنزؿ الرٛتات، كبتوفيقو تتحقق ا١تقاصد 
كالغايات، كبإرادتو تتعاظم الفتوحات، كالصالة 
كالسالـ على قائد اجملاىدين، إماـ األنبياء أٚتعُت على 
أرض فلسطُت ليلة اإلسراء كا١تعراج، ٤تمد بن عبد اهلل 

 بو اجملاىدين، كبعد: الصادؽ األمُت، كعلى آلو كصح

إف اٟتديث عن مدينة القدس كأكنافها ٢تو 
أمر شريف؛ ألف شرؼ الكتابة من شرؼ ا١توضوع 
٣تاؿ الدراسة كالبحث فيو، ال سيما أف اهلل تعاىل 

سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىٰل شرفها ُب القرآف الكرَل بقوؿ: 
 اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى ًبعىٍبًدًه لىٍيالن مرنى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإىلى 
إًنَّوي ىيوى السًَّميعي  ۚ  الًَّذم بىارىٍكنىا حىٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن آيىاتًنىا 

 ( .17/1)سورة اإلسراء   اٍلبىًصَتي 

إهنا مدينة القدس اليت ٖتتضن ا١تسجد 
األقصى ا١تبارؾ، أكىل القبلتُت، كثاٍل ا١تسجدين، 

ؿ، تشريفنا كثالث ا١تساجد اليت تشد إليها الرحا
 كتعظيمنا كمكانةن كقدسيةن. 

كقد جاء ىيكل الدراسة مقسمنا إىل مقدمة  
ك٘تهيد كأربعة مباحث، متبوعة با٠تا٘تة اليت تضمنت 

 النتائج كالتوصيات، ٍب ثبت با١تصادر كا١تراجع. 

ذكرت ُب ا١تقدمة أ٫تية البحث كأىدافو، ٍب  
اٟتد الزماٍل كا١تكاٍل، ٍب ا١تنهج العلمي الذم اتبعتو، 
كقدمت ُب التمهيد إضاءة معرفية حوؿ مدينة القدس 

أ٫تيتها، ٍب بدأت ُب ا١تبحث  –موقعها  -تسميتها  -
األكؿ باٟتديث عن كاقع اإلنساف ُب القدس كاألقصى 

ت ُب ا١تبحث الثاٍل كاقع ٖتت االحتالؿ، ٍب تناكل
ا٢توية العربية ُب القدس، ٍب ٖتدثت ُب ا١تبحث الثالث 
عن كاقع األرض كا١تقدسات، كُب ا١تبحث الرابع 

ختمت بتسليط الضوء على جهود الشيخ رائد صالح 
الرائد كا١تلهم للشباب ا١تسلم ُب مواجهة مشاريع 

 التهويد كالتهجَت كالتجهيل.  

ىذا البحث دليل كبناءن على ذلك فإف  
مرجعي مفيد للباحثُت كا١تهتمُت ُب شؤكف القدس 
كفلسطُت من شخصيات كىيئات كٚتعيات كمراكز 
كاٖتادات تيعٌت ٔتدينة القدس كسكاهنا ا١ترابطُت على 

 بواباهتا كساحاهتا. 

 أىمية البحث:
تكمن أ٫تية البحث ُب أنو يعد موضوعنا  .1

حيوينا مرتبطنا بتأريخ أحداث مفصلية ُب 
القضية الفلسطينية ُب كاقعنا ا١تعاصر، 

 كخاصة ُب بيت ا١تقدس كأكنافو.
يقدـ إضاءة معرفية، كحقائق علمية عن  .2

 القدس كسكاهنا.
يكشف ىذا البحث النقاب عن الواقع  .3

ا١ترير الذم يعيشو اإلنساف الفلسطيٍت ُب 
مدينة القدس، كا١تتمثل ُب التجهيل كالتهجَت 

 مية.كالتهويد كطمس ا١تعامل اإلسال
ا  .4 يعد ىذا البحث دليالن مرجعينا مفيدن

 للمهتمُت كالباحثُت كصانعي القرار.
 

 أىداف البحث:
كصف الواقع اٟتقيقي لإلنساف ا١تقدسي ُب  .1

مدينة القدس احملتلة ُب العقد الثاٍل من 
القرف اٟتادم كالعشرين ما بُت مساكمة 

 االحتالؿ كمقاكمة ا١تقدسيُت.
دسيُت ُب نشر ثقافة تعزيز صمود ا١تق .2

 مواجهة مشاريع التهويد للمدينة ا١تقدسة. 
الكشف عن بعض صور الثبات كاالرتباط  .3

 باألرض ا١تباركة ُب مدينة القدس.
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التعرؼ على إبداع ا١ترابطُت ُب مواجهة  .4
 رائد صالح أ٪توذجنا. -مشاريع االحتالؿ 

 
 الحد الزماني والمكاني:

( سنوات؛ 10اٟتد الزماٍل للبحث: آخر ) 
ـ )العقد الثاٍل من 2020ـ حىت 2011عاـ  أم من

 القرف اٟتادم كالعشرين(.
 اٟتد ا١تكاٍل: مدينة القدس احملتلة.

 
 منهج البحث:

اتبع الباحث ا١تنهج التارٮتي، كتسلسل  
األحداث التارٮتية كتتابعها، كما استخدـ ا١تنهج 
الوصفي الذم يتناسب مع طبيعة البحث للوقوؼ 
على الظواىر السياسية كا١تتغَتات ا١تيدانية، كاألحداث 

 الواقعية على الساحة الفلسطينية ُب مدينة القدس. 

 تمهيد
 س إضاءة معرفية حول مدينة القد

 أىميتها  -موقعها  -تسميتها  
 التسمية:

ٝتيت مدينة القدس بأٝتاء كثَتة، كال شك  
أف كثرة األٝتاء تدؿ على شرؼ ا١تسمى، فمنها: 

؛ كىو أشهر أٝتائو اآلف عند ا٠تاصة كالعامة، الُقْدس
بضم القاؼ، كسكوف الداؿ ا١تهملة، كىو الطهارة 

، كمنها: (1)كالِّبكة، كاألرض ا١تقدسة؛ أم: ا١تطهرة
؛ بفتح ا١تيم، كسكوف القاؼ، كٗتفيف بيت الَمقِدس

الداؿ ككسرىا، أم: البيت ا١تقدس؛ أم ا١تنزه كا١تطهر 
، كقد تغٌت بو الشعراء، (2)الذم يتطهر بو من الذنوب

 حيث قاؿ مركاف:

                                                           
 .255نظر: ا١تصباح ا١تنَت، صي ((1
 .8/295: معجم البلداف لياقوت اٟتموم ينظر ((2

 قل للفرزدؽ كالسفاىة كاٝتها                 
 إف كنت تارؾ ما أمرتك فاجلس 

 كدع الػمػديػنػة أنػػػػهػػػػا مػحػػذكرة                 
كاٟتىٍق ٔتكةى أك ببيًت الػػمػقػػػػػدس  

(3)  
كالقدس تعٍت الِّبكة كالطهارة كا١تنزلة العالية، كمنها: 

يقىدَّس؛ أم: البيت الُمقدَّس
؛ أم: ا١تبارؾ، كالبيت ا١ت

ٍقًدس، كىو ا١تسجد األقصى، كالنسب إليهما 
ى
بيت ا١ت

ًدًسيه ميقىدًَّسيه كمىقٍ 
(4) . 

ىػ( 1143كرحم اهلل الشيخ النابلسي )ت
العامل الرحالة الذم ذكر أف اإلماـ ابن حجر 

قدَّس عند 852العسقالٍل )ت
ي
ىػ( تغٌت بذكر البيت ا١ت

زيارتو، حيث ٘تتع برؤية هبجة ا١تباٍل كاألسوار، كالقالع 
  كاألمصار فقاؿ:
 إىل البيًت ا١تقدَّس قد أتينا                 

 ػػػػنػػػافى ا٠تػػلػػد نزالن من كرَلج 
 قػػػطػػػعػػػنا فػػي ٤تػبػػتو ًعقابنا                 

 كما بعد العقاب سول النعيم 
كقولو عقابنا ُب األكؿ ٚتع عىقىبة، كُب الثاٍل ٔتعٌت 

 .(5)العذاب، كُب الكالـ تورية باللفظ ا١تستطاب
كما نقل اإلماـ مشس الدين ا١تنهاجي 

ىػ( أف شابِّا من أىل 880رٛتو اهلل )تاألسيوطي 
دمشق كاف أسَتنا لدل الصليبيُت، فكتب أبياتنا إىل 

 صالح الدين األيويب، قاؿ فيها:
 يا أيها ا١تػػلػػك الذم               
 لػػػمػعػػػالػم الػصػلػباف نػػػكَّس 

 جاءت إلػيػك ظػالمة                
قدَّس 

ي
 تسعى من البيت ا١ت

 كل ا١تساجد طهرت                 
 كأنا عػػػلػػػى شػػػرفػػي أدنػػس 
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فأخذتو الغىَتة، ككانت األبيات ىي الداعية لو لفتح 
 .(6)بيت ا١تقدس
ٍقًدس هبذا االسم ُب  

ى
كقد عيرؼ بيت ا١ت

معظم أحاديث النيب صلى اهلل عليو كسلم، ككاف 
 يقصدي بو ثالثة معاٍل:

ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ تارة، كما ُب  -
حديث الِّباؽ ُب رحلة اإلسراء كا١تعراج، 

: "أتيت بالِّباؽ، كىو دابة،  حيث قاؿ 
ٍقًدس، 

ى
فركبتو فسار يب حىت أتيت بيت ا١ت

فربطت الدابة باٟتلقة، ٍب دخلت فصليت 
فيو ركعتُت ..." كيتضح لنا أف الضمَت ُب 

ٍقًدس، اٞتار كاجملركر )فيو( يعود إىل بي
ى
ت ا١ت

كبالتايل فا١تقصود من بيت ا١تقدس ُب 
اٟتديث ىو ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ، كليس 

 ا١تدينة، كليس ا١تنطقة احمليطة هبا.
مدينة القدس: حيث انتشر ىذا القصد  -

لبيت ا١تقدس عند ا١تؤرخُت، ككانوا يقصدكف 
 بو اسم البلدة القدٯتة؛ أم: ا١تدينة كاملة. 

حمليطة با١تدينة ا١تقدسة: ا١تنطقة اٞتغرافية ا -
كىذا القصد بدأ ينتشر ُب كاقعنا ا١تعاصر، 

 كقد استعملو عدد من علمائنا األجالء.
أما االسم )إيلياء( فقد كرد هني عن التسمية بو، حيث 
ركل أبو اٟتسن بن حزاـ، قاؿ: حدثنا أبو زرعة قاؿ: 
ال تٍدعوا ا١تدينةى بيثرب، كال بيتى ا١تقدس بإيلياء، كىو 

 م بالعِّبانية.   اس
 الموقع الجغرافي:

 -تقع مدينة القدس ُب قلب ًفلىسطُت تقريبنا  
موقع القلب من اٞتسم،  - (7)بكسر الفاء، كفتح الالـ

مًتنا( تقريبنا، فيحدىا  750كترتفع عن سطح البحر )
من القبلة مدينة بيت ٟتم ٍب بلد سيدنا إبراىيم عليو 
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ردف كالبحر ا١تيت، السالـ ا٠تليل، كمن الشرؽ هنر األ
كمن الشماؿ الشرقي مدينة أر٭تا، كمن الشماؿ الغريب 

كمن الغرب ٦تا يلي رملة  مدينة راـ اهلل ٍب نابلس،
 فلسطُت، ٍب مدينة غزة ىاشم الشا٥تة.

 األىمية:
تعد مدينة القدس ذات أ٫تية كبَتة عند أتباع  

الديانات السماكية الثالث: اليهود كا١تسيحيُت 
كيف ال ؟ كىي زىرة ا١تدائن، كمدينة   كا١تسلمُت،

الرساالت، كمسرل خاًب األنبياء، تشد إليها الرحاؿ، 
كهتفو إليها القلوب، كترنو ٢تا العيوف، لذلك فهي 
تًتبع ُب قلوب ا١تاليُت من ا١تؤمنُت، ال سيما أهنا القبلة 
األكىل للمسلمُت، كمقصد للحجاج كالزكار من كل 

مدينة عا١تية؛ ألهنا  أ٨تاء العامل، كبذلك أصبحت
اجتمعت فيها الديانات السماكية، فأضحت مهول 

 أفئدة الناس كافة.
ا   كتزداد أ٫تيتها كوهنا تعد مركزنا ٕتارينا، كرافدن

اقتصادينا لسكاهنا كٕتارىا، إضافة إىل أهنا ٘تثل إشعاعنا 
ركحانيِّا للديانات الثالث، كعمقنا تارٮتيِّا عريقنا، 

موقع اٟتكم كالسياسة كاالقتصاد كأضحت أيقونة ٘تثل 
 كالثقافة.

 المبحث األول
واقع اإلنسان في القدس واألقصى تحت 

 االحتالل 
 ( سنوات10آخر )

ال شك أف اإلنساف ٯتثل مرتكزنا رئيسنا لثالثة األثاُب لبناء أم 
دكلة، كلتشييد أم حضارة، فاإلنساف كا٢توية كاألرض ىي 

٬تدر بنا أف نشَت إىل أف مقومات لبناء الدكؿ كاألمم، لذلك 
اإلنساف الفلسطيٍت يعيش ُب مدينة القدس حياة صعبة منذ 

ـ مركرنا باالحتالؿ الصهيوٍل 1917االحتالؿ الِّبيطاٍل عاـ 
ـ لألراضي الفلسطينية عامة، ك١تدينة القدس 1948عاـ 

خاصة، كتتمثل معاناة اإلنساف الفلسطيٍت ُب السنوات العشر 
 ( داخل مدينة القدس.ـ2020 – 2011األخَتة )
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يعيش اإلنساف الفلسطيٍت ُب مدينة القدس حياة 
قاسية، حيث إنو يعاٍل من التهجَت القسرم من ا١تدينة 
ا١تقدسة، كالنفي كاإلبعاد عنها ٖتت ذرائع كاىية، 
كادعاءات باطلة، حيث ارتفعت موجة االعتداءات 
اٞتسدية على السكاف ا١تقدسيُت من ا١تستوطنُت لتصل 

ـ، كاف أبشعها ما 2012( حادثة عاـ 17إىل )
( 40حصل للفىت ٚتاؿ اٞتوالٍل الذم اشًتؾ ٨تو )

فىت يهودم ُب ضربو كالتنكيل بو كسط سوؽ ٕتارم 
 .(8)ـ16/8/2012غرب القدس بتاريخ 

ـ( طيعن أربعة مواطنُت 2013كُب عاـ )
مقدسيُت باآلالت اٟتادة، تفاكتت إصابتهم بُت بالغة 

مواطننا( لالعتداء  23ر من )كطفيفة، كتعرض أكث
 .9اٞتسدم

كما أقدـ ا١تستوطنوف على إحراؽ الفىت ا١تقدسي 
، كتقييد (10)ـ٤2/7/2014تمد أبو خضَت بتاريخ 

حركة اإلنساف الفلسطيٍت ُب مدينة القدس، ككضع 
اٟتواجز كفرض اإلجراءات األمنية اليت تعيق حركة 
ياتو اإلنساف الفلسطيٍت كحريتو ُب التنقل ك٦تارسة ح

 الطبيعية.

ـ أبعدت سلطات االحتالؿ 2017كخالؿ عاـ 
شخصنا( عن ا١تسجد األقصى 170)

، كمل تكتف (11)
بذلك؛ بل عقدت اٟتكومة اجتماعها ُب أنفاؽ اٞتهة 
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ُب إشارة  (12)ـ28/5/2017الغربية لألقصى بتاريخ 
 إىل استفزاز مشاعر ا١تسلمُت، كفرض كاقع جديد.

سلطات االحتالؿ كُب حادثة أخرل، اعتقلت 
الشابُت الشقيقُت ا١تقدسيُت )ثائر كعبد الفتاح 

ـ، كذلك قبل موعد 16/8/2018الفاخورم( بتاريخ 
زفاؼ )ثائر( بيومُت بتهمة أهنما كانا ينوياف إقامة )زفة 

 .(13)للعريس( ٗترج من ا١تسجد األقصى

ـ منعت سلطات 1/8/2018كُب تاريخ  
القائمة السوداء( االحتالؿ ٖتت ذريعة االنضماـ إىل )

الشاب نظاـ أبو رموز من سكاف سلواف بالقدس، 
كاٟتاج خَتم شيمة من سكاف قرية ا١تكر ٔتدينة عكا 

 .(14)من الدخوؿ للمسجد األقصى للصالة

كما يعاٍل ا١تقدسيوف من التهميش كالتمييز 
العنصرم ُب تقدَل ا٠تدمات األساسية من تعليم 

ؿ األماكن كصحة كبنية ٖتتية، كٯتنعوف من دخو 
ا١تقدسة كا١تسجد األقصى ا١تبارؾ ُب معظم األحياف، 
حيث يسمح فقط للفئات العمرية القليلة من كبار 

 السن. 

كمن جهة أخرل، يالحق االحتالؿ النشطاء من 
الفلسطينيُت من الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ الذين 
يناىضوف سياساتو ُب مدينة القدس كضواحيها، كمن 
األدلة على ذلك اعتقاؿ سلطات االحتالؿ لألسَت 
ا١تقدسي احملرر سامر العيساكم ُب شهر يوليو 

 ـ، ٍب اختطاؼ النائب ٤تمد طوطح، ككزير2012
القدس السابق خالد أبو عرفة عن طريق اقتحاـ خيمة 
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االعتصاـ داخل الصليب األٛتر بتاريخ 
 .(15)ـ23/1/2012

كما أصدرت سلطات االحتالؿ قرارات بتاريخ 
ـ ْتق حراس األقصى كموظفيو كركاده 8/3/2017

ٔتن ُب ذلك رئيس ٞتنة اإلعمار ُب األقصى ا١تهندس 
البيوت ، كأقدمت على ىدـ (16)بساـ اٟتالؽ

للفلسطينيُت، كفرض غرامات عالية، كضرائب باىظة؛ 
ألجل تعجيزىم عن دفعها، ليتحقق ىدفهم األساس 
من طرد ا١تقدسيُت من أرضهم، كىدـ بيوهتم، 
كمصادرة ٦تتلكاهتم، كإحالؿ ا١تستوطنُت مكاهنم، 

 ك٘تكينهم من مقدرات الفلسطينيُت. 

كما منعت سلطات االحتالؿ موظفي دائرة 
ؼ اإلسالمية من دخوؿ ا١تسجد األقصى ُب  األكقا

كثَت من األحياف، كمن ذلك منع الشيخ ناجح 
بكَتات مدير التعليم الشرعي ُب دائرة األكقاؼ من 

ـ، كاعتقاؿ 26/12/2017دخوؿ ا١تسجد بتاريخ 
ـ مع عدد من موظفي 24/8/2017بكَتات بتاريخ 

 .(17)مدرسة ثانوية األقصى الشرعية

إلسالمية ُب القدس أف كقد أفادت األكقاؼ ا
مستوطننا( اقتحموا ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ  754)

ـ كاستباحوا حرمتو ّتوالت 17/10/2019بتاريخ 
استفزازية، كبأداء عدد منهم صلوات كشعائر تلمودية، 
فضالن عن شركحات استمعوا ٢تا حوؿ أسطورة ا٢تيكل 
، كجرت االقتحامات من باب ا١تغاربة )الذم  ا١تزعـو

االحتالؿ ٔتفتاحو منذ احتالؿ األقصى عاـ ٭تتفظ 
(، كْتراسة مشددة كمعززة من عناصر 1967
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الوحدات ا٠تاصة من الشرطة كحرس حدكد االحتالؿ، 
كتزامنت االقتحامات مع اليـو الرابع لعيد العيرش 

، كعيد العرش أك عيد ا١تظلة يبدأ ُب (18)اليهودم
ا٠تامس عشر من شهر تشرم حسب التقوَل العِّبم، 
كيستمر ٙتانية أيامػ كىو إحساء لذكرل خيمة السعف 
اليت آكت اليهود ُب العراء أثناء خركجهم من مصر 

 ْتسب ا١تعتقد التوراٌب.

كيتعمد االحتالؿ التضييق على الفلسطينيُت ُب 
القدس، كخاصة سكاف البلدة القدٯتة، كمنعهم من 
البناء ُب أحيائهم، كعدـ إعطائهم الرخص الالزمة 

% من الرخص ا١تقدمة ُب 2فال يوافق إال على  للبناء،
مدينة القدس بكاملها، كىذه الرخص تتطلب 

( 70إجراءات معقدة، كتكاليف باىظة تصل إىل )
، كإلزاـ ا١تقدسيُت بدفع تلك (19)ألف دكالر أمريكي

الضرائب اليت ال تتناسب مع مستول ا٠تدمات اليت 
بتطوير توفرىا ٢تم السلطات القائمة، كما أهنا تقـو 

األحياء اليهودية على حساب تطوير األحياء العربية ُب 
 .(20)ا١تدينة

% من سكاف 40فا١تقدسيوف اليـو ٯتثلوف 
% سنوينا، 1القدس، كىم ُب تزايد مستمر بنسبة 

كىذه النسبة مؤىلة ألف تصبح خالؿ العقد ا١تقبل 
% من ٣تموع ما يسمى )القدس ا١توحدة(، كعليو 50

                                                           
http://www.alquds-: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر (18(

online.org.  ـ.5/12/2019بتاريخ 
: ا١توقع اإللكًتكٍل ينظر ((19

https://ar.islamway.net/article/.  بتاريخ
 ـ.5/12/2019

السياسة الصهيونية ٕتاه القدس، عدناف أبو عامر، : ينظر ((20
 .26ص

http://www.alquds-online.org/index.php?s=1&id=32676
http://www.alquds-online.org/index.php?s=1&id=32676
http://www.alquds-online.org/index.php?s=1&id=32676
https://ar.islamway.net/article/
https://ar.islamway.net/article/
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أمرنا كاردنا، كخيار التهجَت فإف خيار ضمهم ليس 
 .(21)اٞتماعي ىو إعالف للحرب ُب ا١تنطقة

، وأمام ىذا الواقع لم يستسلم المقدسيون 
كمل يهادنوا كمل يفرطوا بإرث اآلباء كاألجداد؛ بل طوركا 
من أساليب مواجهة االحتالؿ ُب مدينة القدس، 
حيث ازدادت ا٢تبات الشعبية، كالعمليات الفدائية 
الفردية )الدىس كالطعن كإطالؽ النار( ُب عدد من 
األماكن، كقرية الشيخ جراح، كقرية )باب الكرامة( ُب 

، كقرية )صمود 18/1/2013بيت إكسا بتاريخ 
الزيتوف( اليت أقامها أىايل ٥تيم شيعفاط بتاريخ 

 .(22)ـ22/1/2013

كما تفجرت انتفاضة القدس ُب أكتوبر  
 –ـ، نتج عنها قرار ْتظر اٟتركة اإلسالمية 2015

اٞتناح الشمايل بقيادة الشيخ رائد صالح بذريعة 
، كتعد ىذه االنتفاضة (23)التحريض ضد االحتالؿ

ارة األكىل اليت انطلقت بعد عملية الشهيد مهند الشر 
اٟتليب ُب البلدة القدٯتة ُب القدس بتاريخ 

 .(24)ـ3/10/2015

 المبحث الثاني
واقع الهوية العربية في القدس واألقصى 

 تحت االحتالل 
 ( سنوات10آخر )

 الهوية العربية:
                                                           

: القدس كا١تسجد األقصى ُب فكر ا١تسلم، عماد ينظر ((21
 .28الدين عشماكم، ص

ـ، 2014: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((22
 .15ص
ـ، 2015: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((23
 .13ص
 .29السابق، صا١ترجع : ينظر ((24

تعددت تعريفات ا٢توية عند العلماء، كلكن  
الذاتية  –من كجهة نظرم  – ا٢توية العربية تعٌت

كا٠تصوصية اليت تشكل شخصية اإلنساف العريب أك 
اجملتمع العريب، كتشمل القيم كا١تبادئ ا١تستمدة من 
عقيدتنا كلغتنا كثقافتنا كتارٮتنا كحضارتنا، أك ىي مرآة 
الذات للفرد كاٞتماعة ٔتا ٭تمل من مواصفات مرتبطة 

 بًتاثنا كأخالقنا كانتمائنا للعركبة.

لذلك فإف الصراع القائم حالينا على ا٢توية 
مشركع  مشروعين: األول:ُب القدس يتمثل بُت 

االحتالؿ الذم يسعى بكل قدراتو إللغاء ا٢توية العربية 
ا١تقدسية التارٮتية، كعز٢تا عن ماضيها كحاضرىا، 

ىو ا١تشركع العريب الفلسطيٍت الذم  والمشروع الثاني:
لتثبيت ىوية القدس العربية  يناضل بإمكاناتو ا١تتواضعة

 كاإلسالمية كربطها ٔتاضيها كحاضرىا.

كقد ازدادت اعتداءات االحتالؿ الصهيوٍل 
( ُب 2020 – 2011ُب السنوات العشر األخَتة )

مدينة القدس فيما يتعلق با٢توية العربية الفلسطينية، 
حيث إف االحتالؿ يتعمد طمس ا٢توية العربية ُب 

ا١تعامل األثرية اليت تثبت أحقية  مدينة القدس، كتغيَت
الشعب الفلسطيٍت ُب ىذه األرض ا١تباركة بكل 
مكوناهتا، كإحالؿ ا١تستوطنُت مكاف الفلسطينيُت، 
كعرقلة النمو العمراٍل كالسكاٍل الطبيعي للمقدسيُت، 
كإعاقة ٘تددىم، كالعمل على توفَت بيئة جاذبة 

دة نسبة للمستوطنُت، كتوفَت كل سبل الراحة ٢تم، كزيا
اليهود ُب القدس، كعزؿ القدس عن ا١تدف الفلسطينية 
األخرل، كضرب مقومات الشعب الفلسطيٍت، 

 كتفكيك التواصل اٞتغراُب بُت أحياء القدس.

كما يركز االحتالؿ ُب السنوات األخَتة  
على اقتالع ا١تقدسيُت من مدينة القدس، كذلك من 
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بية خالؿ ىدـ مناز٢تم؛ كذلك لطمس ا٢توية العر 
الفلسطينية، حيث إف عدد ا١تباٍل ا١تهددة با٢تدـ تصل 

ألف مبٌت( ْتجة عدـ الًتخيص، كقد ىدـ  20إىل )
االحتالؿ فعلينا ُب العشر سنوات األخَتة ما يقارب 

 مبٌت(.  950من )

كقد بلغ عدد ا١تنشآت ا١تهدمة عاـ  
(،  87منشأة(، تشمل ) 214ـ حوايل )2014 منزالن

 .(25)ا١تتاجر كحظائر ا١تواشيكالباقي يتوزع على 

بيتنا  116كما ىدمت قوات االحتالؿ ) 
بيتنا(،  39بناية سكنية(، ك) 12كمنشأة(، منها: )

حظَتة( للمواشي  16منشأة ٕتارية(، ك) 19ك)
مواطننا(  27كغَتىا، كمن بُت عمليات ا٢تدـ إجبار )

 صاحب بيت أك منشأة أف يهدـ بيتو أك منشأتو بيده؛

ا هبدؼ قهر الفل سطينيُت كإذال٢تم، ككسر إرادهتم ٘تهيدن
، كمنهم ا١تواطن ٤تمد األطرش (26)لتهجَتىم كطردىم

الذم بدأ هبدـ أجزاء من بنايتو السكنية ُب منطقة 
كادم اٟتمص ببلدة صور باىر جنوب شرؽ القدس 

ـ بضغط من بلدية 15/10/2019احملتلة بتاريخ 
ا١تقاـ  القدس العِّبية، ْتجة قرهبا من الشارع األمٍت

 .(27)على أراضي األىايل ُب البلدة

كما أقدمت قوات االحتالؿ على تفجَت  
منزؿ الشهيد غساف أبو ٚتل ُب جبل ا١تكِّب جنوب 

ـ، كأقدمت أيضنا على 7/10/2015القدس بتاريخ 
تفجَت منزؿ الشهيد إبراىيم العكارم ُب ٥تيم شعفاط 

ـ، هبدؼ إرساؿ 2/12/2015مشاؿ القدس بتاريخ 

                                                           
 .9ـ، ص2014: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((25
ـ، 2017: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((26
 .15ص

http://www.alquds-: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر (27(
online.org.  ـ.5/12/2019بتاريخ 

التحذير كا٠توؼ ألسر الشهداء للحيلولة دكف رسائل 
 .(28)تصعيد األكضاع بتنفيذ عمليات مشاهبة

كما يستهدؼ االحتالؿ قطاع التعليم ُب 
القدس، كيعمل على إدخاؿ ا١تناىج احملرفة ُب مدارس 
القدس؛ هبدؼ ضرب مقومات التعليم كالبناء ا١تتكامل 

 لإلنساف الفلسطيٍت ُب القدس.

ىل مواصلة استخداـ كيسعى االحتالؿ إ
أساليبو ُب طمس ا٢توية العربية، كضرب الثقافة الوطنية 

 ُب مدينة القدس من خالؿ أربعة ٤تاكر:

 المحور األول: تهويد التعليم في المدينة المقدسة
٘تارس دكلة االحتالؿ أساليبها ُب هتويد  

التعليم ُب مدينة القدس، كيتمثل ذلك بإلغاء مناىج 
التعليم العربية ُب ا١تدارس اٟتكومية ٔتراحلها الثالث، 
كتطبيق منهاج التعليم اإلسرائيلي، كاالستيالء على 
متحف اآلثار الفلسطيٍت، كحظر تداكؿ اآلالؼ من 

لعربية كاإلسالمية، كمراقبة الكتب الثقافية كالعلمية ا
دكر النشر كالصحافة مراقبةن صارمة، كتعمل على 
استبعاد كل ما ينتمي إىل الركح القومية العربية، كلعل 
اإلجراءات التهويدية على صعيد التعليم كالقضاء 
النظامي كاإلسالمي ُب القدس كانت من أسرع 

 . (29)اإلجراءات التنفيذية
ؿ مدرسة حيث أغلقت سلطات االحتال 

النخبة األساسية ُب قرية صور باىر طيلة عاـ 
ـ، ْتجة تدريس مواد ٖترض على االحتالؿ، 2017

كتتفق مع فلسفة حركة ٛتاس، كما اقتحمت قوات 
االحتالؿ مدرسة زىوة القدس ُب حي حنينا، كاعتقلت 
مديرة ا١تدرسة كثالث معلمات، كمنعت إدخاؿ 

                                                           
ـ، 2015: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((28
 .36ص
 .98: هتويد القدس، أنور زيناٌب، صينظر ((29

http://www.alquds-online.org/index.php?s=1&id=32673
http://www.alquds-online.org/index.php?s=1&id=32673
http://www.alquds-online.org/index.php?s=1&id=32673
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ل ا١تسجد الكتب إىل مدارس األقصى الشرعية داخ
 . (30)األقصى بذريعة كجود العلم الفلسطيٍت عليها

كما اقتحمت مدرسة األيتاـ الواقعة ُب  
طريق الواد ا١تفضي إىل ا١تسجد األقصى ُب البلدة 

ـ، كٖتديدنا 2017القدٯتة أكثر من اقتحاـ خالؿ عاـ 
 .(31)ـ24/8/2017ـ ك7/2/2017بتاريخ 

ىو حصيلة إن الواقع التعليمي في القدس 
تعدد أنظمة التعليم ا١تطبقة ُب ا١تدينة، ُب ظل غياب 
مرجعية كطنية تربوية فلسطينية تشرؼ على ىذا التعدد 

 .(32)ُب أنظمة التعليم
فهناؾ سلطة اإلشراؼ اإلسرائيلية الرٝتية  

ا١تتمثلة بوزارة ا١تعارؼ كالبلدية، كىناؾ سلطة إشراؼ 
 27)دائرة األكقاؼ اإلسالمية العامة اليت تشرؼ على 

مدرسة(، باإلضافة إىل مدرستُت شرعيتُت للبنُت 
كالبنات، كىناؾ سلطة ا١تدارس ا٠تاصة كاألىلية 
كالطائفية، كسلطة ككالة الغوث الدكلية )األكنركا(، ىذا 
التعدد دكف كجود مرجعية كاحدة، كمظلة تربوية 
فلسطينية كطنية جامعة، أدل إىل ظهور سلبيات 

 ، منها:خطَتة ُب العملية التعليمية
 ازدحاـ الصفوؼ با١تدارس العربية. -
 ا٩تفاض نوعية التعليم نتيجة لذلك. -
 تفشي ظاىرة التسرب كانتشارىا. -
 عدـ تطبيق قانوف التعليم اإللزامي. -
 اتساع الفجوة بُت التعليم كسوؽ العمل. -

كل ذلك أدل إىل ظهور جيل يعاٍل من األمية 
 .(33)كاٞتهل، ك٤تدكدية الثقافة كاالنتماء
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 .104السابق، صا١ترجع : ينظر ((31
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 .92مدينة القدس، ص
 . 103: هتويد القدس، صينظر ((33

 ور الثاني: جدار الفصل العنصريالمح
أدل جدار الفصل العنصرم إىل عزؿ سكاف 
مدينة القدس شرقيها كغربيها عن ٤تيطهم كعن أبناء 
شعبهم، كيظهر كاقع التفاؼ اٞتدار حوؿ األحياء 
السكنية ا١تقدسية، كتعمُّد االحتالؿ إخراج أحياء 
عربية، كإدخاؿ أحياء يهودية ضمن اٟتدكد اليت يرٝتها 

، كأٝتتو (34)اٞتدار يؤكدي األىداؼ الدٯتغرافية لتشييده
حكومة االحتالؿ حاضن القدس، كىو ٭تـر أىايل 
القدس من الوصوؿ إىل ا١ترافق اٟتيوية الصحية 

، كيهدؼ ىذا (35)كاالجتماعية كالتعليمية داخل ا١تدينة
اٞتدار إىل السيطرة على حركة الفلسطينيُت من كإىل 

 ٪توىا ٔتا ٮتدـ مستقبل القدس، ككذلك التحكم ُب
اليهود، كدفع غالبية الفلسطينيُت ٨تو الشرؽ لإلخالؿ 

 .(36)بالدٯتوغرافية العربية لصاّب االحتالؿ

كقد ازداد البناء االستيطاٍل ُب الشطر 
% خالؿ 43الشرقي للقدس احملتلة بنسبة ال تقل عن

السنوات العشر األخَتة، كٮتطط االحتالؿ لتغيَت كجو 
قدسة، كطمس كاجهتها العربية كاإلسالمية ا١تدينة ا١ت

ا١تدينة  –من خالؿ مشركعو ا١تزعـو )كجو القدس 
اٟتديثة( الذم يهدؼ إىل بناء أبراج كأسواؽ كمرافق 
ضخمة ُب ا١تدخل الرئيس للقدس من اٞتهة 

 . (37)الغربية

                                                           
ـ، 2014: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((34
 .11ص
: ا٢تجرة اليهودية الداخلية كانعكاسها على سكاف ينظر ((35

 .105مدينة القدس، ص
: السياسة التخطيطية الصهيونية كأثرىا على النسيج ينظر ((36

 .99العمراٍل ١تدينة القدس، ص
: ا١توقع اإللكًتكٍل ينظر ((37

https://ar.islamway.net/article/  بتاريخ
 ـ10/12/2019

https://ar.islamway.net/article/75114/50-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.islamway.net/article/75114/50-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3


 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 

 

لقد ابتلع االستيطاف اٞتغراُب كالدٯتوغراُب 
االحتالؿ  القدس كأحاط هبا من كل جانب، كأكشك

 أف يطبق التقسيم الزماٍل كا١تكاٍل للمسجد األقصى.

األمر الذم أدل إىل تنصل كل األطراؼ 
للقياـ بواجب توفَت ا٠تدمات األساسية للحياة ُب 
تلك ا١تناطق، كلذلك أثر اٞتدار على كل مناحي 
اٟتياة ُب مدينة القدس، ال سيما منظومة التعليم، فقد 

علمُت كالطلبة إىل مدارسهم حاؿ اٞتدار دكف كصوؿ ا١ت
 . (38)كجامعاهتم
كل ذلك هبدؼ صرؼ الطلبة كا١تعلمُت عن  

ا١تدارس العربية؛ لاللتحاؽ با١تدارس التابعة لوزارة 
ا١تعارؼ اإلسرائيلية، كفتح أبواب اٞتامعات اإلسرائيلية 

 للطلبة الفلسطينيُت.

المحور الثالث: طمس آثار القرى العربية في 
 القدس

االحتالؿ أساليب التزييف كالتحريف ٯتارس  
ُب مدينة القدس، كطمس آثار القرل العربية كإزالتها 
من الوجود، كذلك باتباع اٟتفريات ٖتت ا١تقدسات؛ 
٘تهيدنا إلضعاؼ البنية التحتية للمدينة، كقد طالت 

 .(39)االعتداءات األموات ُب ا١تقابر

كما أف ا١تواقع العربية كاإلسالمية مل تسلم  
التهويد ُب مدينة القدس، حيث جرل تغيَت أٝتاء من 

أبواب ا١تسجد األقصى، كأٝتاء الشوارع كاألزقة 
كاٟتارات كاألحياء كالبيوت كالعقارات التارٮتية، ككل 
ذلك ينفذ ضمن خطة منهجية تشرؼ عليها سلطة 

 .    (40)تسمية األماكن
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المحور الرابع: إغالق المؤسسات العربية 
 المقدسية
ا١تؤسسات العربية ُب مدينة القدس  مل تسلم 

من إجراءات االحتالؿ العدكانية، حيث اتبع االحتالؿ 
سياسة اإلغالؽ لتلك ا١تؤسسات، أك منع مزاكلة 
العمل فيها، أك اعتقاؿ القائمُت عليها، كقد أغلقت 

ـ، كمل 2014أكثر من مائة مؤسسة عربية حىت عاـ 
ِّبت ، كما أج(41)تسلم رياض األطفاؿ من اإلغالؽ

مؤسسات أخرل لنقل مكاهنا خارج ا١تدينة؛ بل 
كتعدل ذلك ليصل إىل ىدـ البيوت كا١تؤسسات؛ 
لتفريغ القدس من سكاهنا، كطمس ىويتها العربية، 
حيث أغلقت سلطات االحتالؿ بتاريخ 

ـ، مؤسسة عمارة األقصى اليت ترعى 3/9/2014
ا ُب  برنامج مصاطب العلم، كتؤدم دكرنا مهمِّا كرائدن

 .(42)ا١تسجد األقصى با١ترابطُت رفد

كما صدرت أكامر بإغالؽ مؤسسة بيت  
ـ، كإغالؽ 15/2/2017الشرؽ ُب القدس بتاريخ 

اٟتسابات ا١تصرفية، كمركز يبوس الثقاُب ُب شارع 
 .(43)الزىراء ُب القدس

كقد أعلن )نَت بركات( رئيس بلدية القدس 
ـ عن مشركع ا٠تطة السياحية، كىو 2019ُب يونيو 

ـ الذم 2020من مشركع القدس الكِّبل  جزء
يهدؼ إىل إهناء قضية القدس، كدمج شطرم ا١تدينة، 
كإزالة ا٠تط األخضر الفاصل، كتوسيع ا١تستوطنات، 
كإنشاء مناطق صناعية، كقد صادقت على بنائو ٞتنة 

 التخطيط كالبناء التابعة للبلدية.
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أماـ لكن الصمود الفلسطيني المقدسي  
 السنوات العشر األخَتة يسطر أركع مشاريع التهويد ُب

الصور النضالية باستخداـ كل كسائل ا١تقاكمة ا١تتاحة، 
ـ 2015كال شك أف انتفاضة القدس ُب أكتوبر عاـ 

قد كسرت حاجز ا٠توؼ كالرىبة ُب مواجهة 
ا١تخططات اإلسرائيلية خاصة بعد إعالف الرئيس 

ـ، 6/12/2017األمريكي )دكنالد ترامب( بتاريخ 
عتبار القدس عاصمة إلسرائيل، فيما جرت عن ا

مراسم االحتفاؿ بنقل السفارة األمريكية من )تل 
، كقد (44)ـ14/5/2018أبيب( إىل القدس بتاريخ 

برع ا١تقدسيوف ُب مواجهة سياسات االحتالؿ، ك٘تثل 
 فيما يلي:

 مقاطعة ا١تؤسسات اإلسرائيلية. -
 بناء ا١تؤسسات الوطنية. -
 ية العربية.التمسك با١تناىج التعليم -
مقاكمة جدار الفصل العنصرم، كإحداث  -

 الثغرات فيو.

 المبحث الثالث
واقع األرض والمقدسات في القدس 

 واألقصى تحت االحتالل 
 ( سنوات 10آخر )

اإلنساف بفطرتو يرتبط باألرض اليت كلد فيها، كنشأ 
على تراهبا، فكيف باألرض اليت اجتمع فيها األنبياء، 

كجيبلت بدماء الصحابة األجالء، كزارىا األكلياء، 
كالتابعُت النبالء، كاجملاىدين الكرماء، حىت أضحت 
معلمنا حضاريِّا من معامل اإلسالـ الشا٥تة، كقبلة 

 للحجاج كالزكار كالعمار.
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فاألرض جزء من كينونة اإلنساف الفلسطيٍت  
ا١تتمسك بثوابتو، ا١تتشبث بأرضو؛ كلكن االحتالؿ 

إال أف ينتزع االنتماء كالوالء من  الصهيوٍل البغيض يأىب
صاحب األرض ا١تباركة، كلن يستطيع مهما فعل بإذف 

 اهلل.

ُب كل يـو يتمدد االحتالؿ ٔتشاريعو  
ك٥تططاتو، كيتوسع على حساب األراضي العربية ُب 
مدينة القدس، فيضمها إىل ا١تستوطنات، كينشئ عليها 
أنو البنايات السكنية بال سند قانوٍل شرعي، غَت 

يعتمد على القوة الغامشة، كفرض سياسة األمر الواقع 
 على ا١تدينة، كالتهديد ٔتصادرة األراضي بنوعيو: 

ا١تتمثل باٞتهات اٟتكومية الرٝتية أك  التهديد األول:
من ا١تستوطنُت عن طريق توسيع مساحة ا١تستوطنات 
اجملاكرة البتالع األراضي، كما حدث ُب ا٠تاف األٛتر 

مستوطنة )معاليو أدكميم( كبناء آالؼ  كصوالن إىل
الوحدات السكنية التابعة ٢تذه ا١تستوطنة، حيث رأينا 

ـ أماـ مرأل 4/7/2018بكل كحشية كقسوة بتاريخ 
كمسمع العامل كقائع االعتداءات اٞتسيمة، كسحل 
األىايل كإىانتهم؛ ألهنم رفضوا االنزياح عن منطقتهم، 

يل القسرم، رغم كمل يرضخوا ٟتمالت التهجَت كالًتح
 .(45)التنكيل هبم، كىدـ بيوهتم

ـ( أصدرت قوات 2011كُب أكاخر عاـ ) 
االحتالؿ قرارنا عسكريِّا يقضي بًتحيل عرب اٞتهالُت 
القاطنُت ُب ٕتمعات ا٠تاف األٛتر، كشرؽ العيزرية 
قرب )معاليو أدكميم( كذلك من أجل فتح الطريق 

خطرنا أمنيِّا  للتوسع االستيطاٍل، كبذريعة أهنم يشكلوف
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، كما أصدرت سلطات االحتالؿ (46)على ا١تنطقة
أكامر هبدـ ٚتيع ا١تنشآت ُب ا٠تاف األٛتر ُب مارس 

ـ، ٍب أعلن )أفيغدكر ليِّبماف( أكاخر أغسطس 2017
ـ أف اٟتكومة ستقـو بإخالء ٕتمعات ا٠تاف 2017

 .(47)األٛتر بأكملها خالؿ عدة أشهر

ا١تستوطنُت ٬تدر أف نشَت إىل أف ٕتمع  
مستوطنة( ٖتيط  26اليهود يًتكز ُب مدينة القدس ُب )

با١تدينة من كل جانب، غَت األحياء اليهودية اليت 
 .(48)أقيمت داخلها

يتمثل ُب بيع العقارات كاألراضي ُب  التهديد الثاني:
القدس سواء عن طريق السماسرة ٕتار الوطن، أك عن 

مغرية إلقناع  طريق ا١تستوطنُت الذين يدفعوف أمواالن 
الفلسطينيُت بالبيع أك التنازؿ عن ا١تلكية، أك االستيالء 
على ا١تلكيات التابعة للفلسطينيُت أك نزعها ٔتوجب 

، كقد نشر صاحب مطعم (49)قانوف أمالؾ الغائبُت
النصر ُب مدينة القدس يعقوب إبراىيم بدرية على 

ـ 15/4/2019صفحتو على )فيس بوؾ( بتاريخ 
٤تامُت( كعلى رأسهم احملامي  5فيو أف )منشورنا أكد 

كتسليمو خالء ا١تطعم إله جبار ٤تمد دحلة ٭تاكلوف إ

                                                           
 .12السابق، صا١ترجع : ينظر ((46
مشركع االقتالع كتفاقم  -: قضية ا٠تاف األٛترينظر ((47

 .16األبارتايد، ص
: السياسة الصهيونية ٕتاه مدينة القدس، عدناف أبو ينظر ((48

 .21عامر، ص
كقانوف أمالؾ الغائبُت ىو  .47السابق، صا١ترجع : ينظر ((49

ـ، كيعرؼ بأنو  1950قانوف اعتمد ُب العشرين من آذار سنة 
كل من ىيجر أك نزح أك ترؾ حدكد فلسطُت التارٮتية حىت 

ـ بسبب اٟترب أك أم سبب 1947تشرين الثاٍل من سنة 
آخر، على أنو غائب، كىذا التعريف ٮتوؿ سلطات االحتالؿ 

 حيازة أمالؾ الفلسطينيُت.

كاصفنا األخَت بشهرتو ُب خسارة العديد من ١تالكو، 
 .(50)بيوت ا١تقدسيُت للمستوطنُت

اليت ترتبط باألرض فإف أشرؼ واقع المقدسات أما 
 -مكاف هتوم إليو أفئدة الناس ىو ما قدسو ا٠تالق 

كمدينة القدس حباىا اهلل باحتضاف  -حانو كتعاىل سب
 ا١تقدسات اإلسالمية كا١تسيحية.

ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ ٔتا ٭تمل من رمزية 
عا١تية، كقضية مركزية، ٘تثلت ُب كونو قبلة ا١تسلمُت 

منو إىل  األكىل، كانطالؽ رحلة ا١تعراج للنيب 
بعد السماء، كأنو ثاٍل ا١تساجد اليت كضعت ُب األرض 

ا١تسجد اٟتراـ، كأحد ا١تساجد الثالثة اليت تشد إليها 
،  الرحاؿ، ك٢تذا فتحو الفاركؽ عمر بن ا٠تطاب 

 كحرره اجملاىد صالح الدين األيويب.

أما كنيسة القيامة فتمثلت فيها رمزية دينية 
ارتبطت ٔتولد سيدنا ا١تسيح عليو السالـ كاٟتواريُت 

 الذين آمنوا بو كصدقوه.

ا١تقدسات اإلسالمية كا١تسيحية إف كاقع 
على حد سواء ينذر بانفجار كشيك، سيؤثر على 
ا١تنطقة بأسرىا؛ بل كالعامل أٚتع؛ ألف االحتالؿ 
الصهيوٍل ٯتارس االعتداءات ا١تتكررة على ا١تقدسات  
كافة، فيقتحموف الساحات كالبوابات للمسجد 
األقصى، كيغلقوف الطرؽ ا١تؤدية منها كإليها، حيث 

حد أبرز النواب ُب الكنيست )أرييو إلداد( طرح أ
مشركع التقسيم الزماٍل كا١تكاٍل للمسجد األقصى ُب 

 9ـ كيقضي ىذا ا١تشركع بتخصيص )9/8/2012
ساعات( يوميِّا للمسلمُت دكف كجود يهود ُب 

ساعات( لليهود دكف كجود  9ا١تسجد، تقابلها )

                                                           
 .https://m.facebook.com/story: ينظر (50(

 ـ.12/12/2019بتاريخ 

https://m.facebook.com/story
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مسلمُت، مع عيد أسبوعي للمسلمُت ىو اٞتمعة، 
 . (51)و عيد لليهود كحدىم ىو السبتيقابل

ـ( إقرار بناء )بيت 2012كما شهد عاـ )
اٞتوىر( ُب أقصى غرب ساحة الِّباؽ، ككنيس )جوىرة 
إسرائيل( كمركز للزكار مكاف موقف دير األرمن غرب 
البلدة القدٯتة، كمركز )جفعاٌب( كىو أكِّب مركز 
 هتويدم مقابل السور اٞتنويب للبلدة القدٯتة مباشرة،

ـ، ككذلك حفر 22/5/2012كىدـ تلة ا١تغاربة ُب 
موقعنا( من األنفاؽ، كىو جزء من ٥تططات  47)

 . (52)هتويد األقصى

ـ( استمرار مسلسل 2015كقد شهد عاـ )
االعتداء على ا١تقدسات ا١تسيحية ُب القدس، كمن 
ذلك إحراؽ الكنائس، ككنيسة الطابغة أك كنيسة 

لكاثوليكية بتاريخ ا٠تبز كالسمك التابعة للكنيسة ا
مبٌت( ُب الضفة  539ـ، كىدـ )18/6/2015

 .(53)الغربية ٔتا فيها شرؽ القدس

كيواصل االحتالؿ حفر األنفاؽ ٖتت 
، ٘تهيدنا  األقصى ْتجة البحث عن ىيكلهم ا١تزعـو
٢تدـ ا١تسجد األقصى، كىذه اٟتفريات تتضمن قاعات 
كأنفاقنا؛ ٞتذب الزكار كالًتكيج ١تزاعمهم الباطلة، كما 
أهنم يعرقلوف عمل دائرة األكقاؼ اإلسالمية ُب القدس 

انتها؛ لتكوف آيلة لًتميم مباٍل ا١تسجد األقصى كصي
للسقوط، كعرضة للخراب كالتلف، كقد أكد ذلك 
مفيت القدس ٝتاحة الشيخ الدكتور عكرمة صِّبم ُب 

                                                           
 .4ـ، ص2012: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((51
 .5السابق، صا١ترجع : ينظر ((52
ـ، 2015: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((53
 .21-19ص

حوار طويل عن القدس كأكقافها كمستقبل الوقف ُب 
 .(54)ظل االعتداءات اليت ترتكبها دكلة االحتالؿ

كقد أصدرت احملكمة الصهيونية عاـ 
ستوطنُت عند أبواب ـ قرارنا يفيد بأف صالة ا١ت2016

األقصى ال يعد جرٯتة، كىذا يأٌب ُب سياؽ تشجيع 
 ا١تستوطنُت القتحاـ األقصى.

كقد ٖتدث مفيت القدس كالديار الفلسطينية 
ـ عِّب 2017مارس  28الشيخ ٤تمد حسُت بتاريخ 

شاشة التلفزة، فقاؿ: "إف االحتالؿ اإلسرائيلي ٭تاكؿ 
، كٯتنعهم فرض كاقع جديد، ك٭تاكؿ أف يرىب اٟتراس

من أداء مهمتهم ُب حراسة ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ، 
كىذا أمر مرفوض، كال تستجيب لو األكقاؼ 
اإلسالمية، كال يستجيب لو حراس ا١تسجد األقصى، 
كال يستجيب لو أم فلسطيٍت؛ ألف االحتالؿ إىل 
، ك٨تن أصحاب اٟتق،  زكاؿ، كالظلم يزكؿ، كاٟتق يدـك

ن نتخلى عن قدسنا كأصحاب القضية العادلة، كل
كأقصانا، كال عن ذرة تراب كاحدة من ا١تسجد 

، كىذا التصريح يؤكد أف (55)األقصى ا١تبارؾ"
الفلسطينيُت عامة، كا١تقدسيُت خاصة ال ٯتكن أف 

 يقبلوا بسياسة األمر الواقع اليت يفرضها االحتالؿ.

كقد مارس االحتالؿ الصهيوٍل هتديده 
١تستوطنُت للمسجد األقصى من خالؿ ٛتاية ا

الصهاينة، كتسهيل ٖتركاهتم، كخاصة ما يسمى )أمناء 
ا٢تيكل( ىذه الفئة اليت تعتدم بشكل متواصل على 
ا١تسجد األقصى، من خالؿ االقتحامات ا١تتكررة؛ 
هبدؼ إٟتاؽ األذل هبذا ا١تعلم اإلسالمي التارٮتي 

                                                           
 .268األكقاؼ على القدس، ص: ينظر ((54
 ينظر: ا١توقع اإللكًتكٍل: ((55

https://www.youtube.com/watch?v=5D
8ZPX9OJxY  ـ12/12/2019بتاريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=5D8ZPX9OJxY
https://www.youtube.com/watch?v=5D8ZPX9OJxY
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ا١تقدس لدل ماليُت ا١تسلمُت، كالتهيئة إلقامة ا٢تيكل 
.  ا١تزعـو

ـ 2019د اتبع االحتالؿ ُب العاـ اٟتايل كق
اسًتاتيجية جديدة لالستيالء على القدس، نتيجة 

 ١تعطيات جديدة، ٘تثلت ُب ثالثة أبعاد:

فشل ثورات الربيع العريب،  البعد األول:
كعودة االستبداد ُب أغلب الدكؿ العربية، كسط 

 انقساـ فلسطيٍت حاد جغرافيِّا كإداريِّا كسياسيِّا.

النظرة العربية الرٝتية إلسرائيل  الثاني:البعد 
على أهنا حليف اسًتتيجي، كقد كصل األمر لوصف 
إسرائيل أهنا كجدت لتبقى؛ بل إف بعضها يركج ٟتقوؽ 

 .(56)يهودية ُب فلسطُت

استغالؿ إسرائيل ١تواقف  البعد الثالث:
الرئيس األمريكي )دكنالد ترامب( ا١تنحازة بالكامل إىل 

، كالذم نتج عنو بعض القرارات، ا١تشركع الصهيوٍل
 منها:

نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل  -
 ـ.2017القدس عاـ 

 إهناء عمل األكنركا ُب القدس. -
غلق التفاكض حوؿ القدس من خالؿ ما  -

 يركج لو ٖتت مسمى )صفقة القرف(.

كلذلك تتطلع سلطات االحتالؿ إىل إ٘تاـ ا١تخطط 
باإلعالف عن ـ 2020االسًتاتيجي ْتلوؿ عاـ 

                                                           
راجع تصر٭تات كزراء ا٠تارجية العرب لدكؿ )البحرين  ((56

ؤ٘تر كارسو األخَت، كللمزيد كالسعودية كسلطنة عماف( ُب م
 www.shorouknews.comا١توقع اإللكًتكٍل:  ينظر

. 

تدشُت )القدس الكِّبل( عاصمة للشعب اليهودم ُب 
 .(57)العامل

 

 

لكن المرابطين والمرابطات في المسجد األقصى 
يتصدكف لكل تلك احملاكالت اليت تسعى لتدنيسو 
كاقتحامو من عصابات ا١تستوطنُت، كاٞتماعات 
ا١تتطرفة، كلذا عمد االحتالؿ إىل حظر ما أٝتاه 

ـ، 8/9/2015ا١ترابطُت كا١ترابطات( ُب )تنظيم 
كمعهم حلقات العلم اليت كانت تيعقد ُب مصاطب 
األقصى كباحاتو، كبعد شهرين تقريبنا كبالتحديد ُب 

ـ أعلن ٣تلس الوزراء األمٍت برئاسة 2015نوفمِّب  17
رئيس اٟتكومة الصهيونية )نتنياىو( أف اٞتناح الشمايل 

رائد صالح تنظيمه غَت للحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ 
مؤسسة( تابعة للحركة اإلسالمية  17مشركع، كحظر )

ـ، كسلمت بالغات 1948ُب األراضي احملتلة عاـ 
استدعاء لعدد من قادة اٟتركة من بينهم الشيخ رائد 

 .(58)صالح كنائبو الشيخ كماؿ ا٠تطيب

ىذه اإلجراءات القمعية ٝتحت لالحتالؿ  
عنا على فًتتُت بشكل شبو بتثبيت االقتحامات أمرنا كاق

يومي: األكىل صباحية، كالثانية: بعد الظهر، كقد 
ـ عن 2016% عاـ 28ارتفعت نسبة االقتحامات 

ـ بعد تطبيق تلك القرارات اجملحفة ْتق 2015عاـ 
ا١ترابطُت من أبناء اٟتركة اإلسالمية كقادهتا حسب ما 

 نشره موقع طريق اإلسالـ على اإلنًتنت. 

                                                           
 .12: القدس كا١تسجد األقصى ُب فكر ا١تسلم، صينظر ((57
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ىذه االقتحامات اإلبعاد عن كيًتتب على  
القدس كاألقصى قسريِّا، كا١تنع من الصالة، كفرض 
الغرامات ا١تالية، كالسجن كما يتبع ذلك من عنف 
جسدم كنفسي، كقد شكلت ا٢تبة الشعبية عاـ 

ـ عند باب األسباط كبعد القرار األمريكي 2017
باالعًتاؼ بالقدس عاصمة لالحتالؿ ٤تطةن مهمة من 

ع كا١تواجهة كإشعاؿ جذكة االنتفاضة ُب ٤تطات الصرا 
، ٦تا أدل إىل تراجع االحتالؿ عن سياسة (59)القدس

تركيب البوابات اإللكًتكنية كاٞتسور اٟتديدية اليت 
ـ، كبقي 27/7/2017ٛتلت كامَتات ا١تراقبة بتاريخ 

بفضل  -يومنا( حىت خضع االحتالؿ  14االعتصاـ )
حتالؿ عن كتراجع اال –ثبات ا١تقدسيُت كصمودىم 
 .(60)ٚتيع اإلجراءات اليت فرضها

من جهة أخرل، نقل ا١تركز الفلسطيٍت 
لإلعالـ أف اٟتركة اإلسالمية ُب بيت ا١تقدس دعت 

إىل مزيد  48ا١تواطنُت الفلسطينيُت ُب القدس كأراضي 
من اٟتشد كالثبات ُب ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ بدءنا 

حىت ـ ك 2019سبتمِّب  29من يـو األحد ا١توافق 
انتهاء موسم األعياد اليهودية ا١تزعومة؛ ألف األعياد 
اليهودية تعتِّب مواسم لزيادة االقتحامات كاالعتداءات 
على ا١تصلُت ُب األقصى كحراسو كموظفيو، كأبرزىا 

 عيد الفصح اليهودم كذكرل خراب ا٢تيكل.

كأكدت اٟتركة اإلسالمية أف ا٢تدؼ من  
ىو تفويت الفرصة الدعوة للرباط ُب ا١تسجد األقصى 

                                                           
ـ، 2017: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((59
 .18ص
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أماـ االحتالؿ ١تخططو ُب تثبيت كاقع جديد، 
 .(61)كادعاءات مزعومة ُب ا١تسجد

 المبحث الرابع
واقع القدس تحت االحتالل بين مساومة 

 االحتالل ومقاومة الفلسطينيين
 رائد المواجهة لمشاريع التهويد 

 الشيخ رائد صالح أنموذًجا
ال شك أف الشعب الفلسطيٍت بكل مكوناتو كتوجهاتو 

يرفض االحتالؿ لفلسطُت  -على اختالفها  -الفكرية 
كللقدس على كجو ا٠تصوص، كال أدؿ على ذلك من 
ا٢تبات الشعبية، كالثورات اٞتماىَتية، كاالنتفاضات 
اليت فجرهتا الثورة الفلسطينية على مدار العقود 

شعبية ضد االحتالؿ تكوف ا١تاضية، إال أف الثورات ال
٢تا قيادة موجرهة، كقد مثَّل الشيخ رائد صالح أيقونة 

 48الصمود كالثبات للفلسطينيُت داخل أراضي 
كالقدس، فوقف سدِّا منيعنا أماـ مشاريع التهويد 
الصهيونية، كعِّبَّ ٔتواقفو اٟتازمة عن الركح الوطنية 
وقو للفلسطيٍت كا١تقدسي الذم مل يفرط بأمٍّ من حق

 كثوابتو كمقدساتو. 

٬تدر بنا أف نشَت إىل اٞتهود ا١تباركة اليت 
يبذ٢تا الشيخ رائد صالح الذم اكتسب من اٝتو 
نصيبنا كافرنا من الريادة كالصالح، كأضحى شخصية 
عا١تية ملهمة للشباب ا١تسلم ُب كل العامل تصدح 
باٟتق، كتناىض الظلم كاالحتالؿ الصهيوٍل ألرض 

للقدس خاصة، كتواجو مشاريع فلسطُت عامة، ك 
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التهويد كالنفي كاإلبعاد كطمس ا١تعامل اإلسالمية 
 للمدينة ا١تقدسة.

كسنتعرؼ ُب ىذا ا١تبحث عن ىذه  
الشخصية الفذة، كعن دكرىا ُب مواجهة مشاريع 
 االحتالؿ ضد الفلسطينيُت عامة، كا١تقدسيُت خاصة.

 من ىو الشيخ رائد صالح ؟

عامنا(  61جنة )ىو الشيخ رائد صالح ٤تا 
ـ ُب مدينة أـ الفحم، الواقعة 1958من مواليد عاـ 

مشاؿ فلسطُت احملتلة، تتلمذ ُب مدارس ا١تدينة حىت 
حصل على درجة البكالوريوس ُب الشريعة اإلسالمية 

 . (62)ُب جامعة ا٠تليل اإلسالمية ُب فلسطُت

كقد كاف الشيخ رائد من مؤسسي اٟتركة  
احملتلة ُب بداية السبعينيات، اإلسالمية داخل األراضي 

كشارؾ ُب انتخابات بلدية أـ الفحم، كفاز برئاستها 
ثالث مرات، ٍب حدث االنشقاؽ بسبب قرار بعض 
قادة اٟتركة، كمنهم: الشيخ عبد اهلل ٪تر دركيش رئيس 
اٟتركة الذم كافق على خوض انتخابات الكنيست 

ـ، األمر الذم رفضو الشيخ رائد صالح، 1996عاـ 
رر أف يستقل مع زمالئو، حىت انتخب رئيسنا للحركة فق

ـ، كقد تدخلت أطراؼ كثَتة 1996اإلسالمية عاـ 
لرأب الصدع بُت ا١تعسكرين الشمايل كاٞتنويب، منها: 
٤تاكلة من الشيخ عكرمة صِّبم، ك٤تاكلة من الشيخ 
٤تمد فؤاد أبو زيد، ك٤تاكلة من الشيخ حامد 

لك مناصب ، كقد شغل إىل جانب ذ(63)البيتاكم
 عدة، منها: 

 رئيس بلدية أـ الفحم. -
                                                           

: الشيخ رائد صالح حارس األقصى، شعباف عبد ينظر ((62
 .6الرٛتن، ص

 .78: حوارات مع الشيخ رائد صالح، صينظر ((63

 رئيس مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية. -
رئيس مؤسسة األقصى إلعمار ا١تقدسات  -

 اإلسالمية. 

اشتهر بلقب شيخ األقصى، كحارس األقصى؛ ألنو 
يقود عمليات إعمار ا١تسجد كمؤسساتو، كىو الذم 
يقود معركة التصدم لالعتداءات الصهيونية على 

األقصى، كىو صاحب ٛتالت النفَت، ا١تسجد 
كمسَتات البيارؽ اليت تتحرؾ للمرابطة داخل األقصى 
ٟتراستو كٛتايتو من األكغاد، كىو الذم يصدح باٟتق 
ليفضح ٥تططات االحتالؿ اليت هتدؼ للنيل من 

 ا١تقدسات اإلسالمية ُب مدينة القدس.

 الرائد المبادر الملهم بأفعالو وأقوالو:

س كإبل مائة، ال تكاد ٕتد فيها حقنا فإف النا 
راحلة، كقد كاف الشيخ رائد صالح راحلةن مبادرنا 
ا ُب أفعالو كأقوالو، حيث أطلق ٚتلة من  ملهمنا رائدن

 :(64)ا١تشاريع الريادية، منها

 -           مشركع اجملتمع العصامي. -
مشركع إعمار كإحياء ا١تسجد األقصى 

 ا١تبارؾ.
 مشركع صندكؽ األلف ا٠تَتم. -
 مشركع إحياء الوقف اإلسالمي. -
 مشركع إحياء الوصية. -
 مؤسسة مسلمات من أجل األقصى. -
 ؤسسة سند لألمومة كالطفولة.م -
 ٚتعية اقرأ للطالبات اٞتامعيات. -
 ٚتعية حراء لتحفيظ القرآف. -

                                                           
، كالشيخ رائد صالح حارس 80السابق، صا١ترجع : ينظر ((64

 .8األقصى، ص
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كل ىذه ا١تشاريع تعزز ارتباط ا١تواطن الفلسطيٍت 
بأرضو كمقدساتو، كتكشف زيف االحتالؿ كمشاريعو 
التهويدية ضد اإلنساف الفلسطيٍت كىويتو كأرضو 

، كما أف للشيخ رائد صالح دكرنا بارزنا ُب كمقدساتو
ترميم ا١تصلى ا١تركاٍل، كإعادتو فتحو، كلو إسهاـ أيضنا 
ُب إحياء القدس العربية، كإنعاش أسواقها التجارية 
بتسيَت مسَتة البيارؽ بعد أف تسبب اٞتدار ٓتنق 

 ٤تيطها العريب.  ا١تدينة كعز٢تا عن

 كفاح مؤسسة األقصى:

اىتم الشيخ رائد صالح كإخوانو بقضية  
ا١تقدسات اإلسالمية، من خالؿ مؤسسة )األقصى 
إلعمار ا١تقدسات اإلسالمية(، فوقف با١ترصاد لكل 
٤تاكالت التهويد كا٢تدـ كطمس معا١تها اإلسالمية، 
كاستطاع أف يفشل ٥تططات االحتالؿ الساعية إلفراغ 

قصى من عمَّاره كحراسو كركاده، فجلب عشرات األ
اآلالؼ من ا١تسلمُت من عرب الداخل للصالة 

 كالرباط فيو عِّب مشركع مسَتة البيارؽ.

كما أسهم ُب إنشاء مشركع صندكؽ طفل  
ألف طفل(،  16األقصى الذم يهتم برعاية ٨تو )

كتنظيم ا١تسابقة العا١تية )بيت ا١تقدس ُب خطر( سنويِّا، 
عية )اقرأ( اليت ترعى شؤكف الطالب كأسس ٚت

اٞتامعيُت، كٚتعية )سند( اليت ترعى شؤكف األمومة 
كالطفولة، كمؤسسة )مسلمات من أجل األقصى( اليت 
ترعى دكر ا١ترأة ا١تسلمة ٕتاه ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ، 
كمؤسسة )حراء( اليت هتتم برعاية األجياؿ هبدؼ 

 . (65)حفظ القرآف الكرَل

 رائد صالح: مواقف الشيخ

                                                           
 .14: الشيخ رائد صالح حارس األقصى، صينظر ((65

يتبٌت الشيخ القائد رائد صالح موقفنا رافضنا  
لسياسات التفاكض من االحتالؿ، كما يقف با١ترصاد 
لكل ٤تاكالت االعتداء على األقصى كاألراضي 
ا١تقدسة، حيث رفض اتفاقية أكسلو، كعدَّىا ضربة 
ثقيلة للقدس كا١تسجد األقصى، كدفع ضريبة مواقفو 

اإلقامة اٞتِّبية، كمنعو من  الوطنية من السجن، كفرض
مغادرة بيتو كمدينتو؛ بل كمنعو من السفر، حىت كصل 

 .(66)ـ2000األمر إىل ٤تاكلة اغتيالو سنة 

مايو  31كقد شارؾ الشيخ رائد صالح ُب 
ـ ُب أسطوؿ اٟترية ا٢تادؼ لفك اٟتصار عن 2010

قطاع غزة، حيث تعرض األسطوؿ لعملية قرصنة ْترية 
 .(67)من السفن اٟتربية اإلسرائيلية ُب ا١تياه الدكلية

انِّبل مدافعنا عن ا١تدينة ا١تقدسة بكل  
 ، مكوناهتا، من بيوت كدكاكُت ك٤تاؿ كعقارات كأراضو
حيث قاؿ: "ىناؾ خطر يتهدد القدس كا١تسجد 
األقصى ا١تبارؾ، نعم، ىناؾ خطر يتهدد أرض القدس 
كعقاراهتا كأكقافها كمقدساهتا، كيتهدد القدس القدٯتة 
بشكل خاص، كيتهدد ا١تسجد األقصى بشكل 
أخص، كأبسط ما يقاؿ ُب ىذه اٟتاؿ اٟتالكة أف 

 .(68)القدس ُب خطر، كاألقصى ُب خطر"

ـ ناؿ الشيخ رائد 2013يناير  28كُب 
صالح جائزة ا١تلك فيصل العا١تية ٠تدمة اإلسالـ، ١تا 
قدمو من خدمة ألبناء كطنو ا١تسلمُت كٛتاية 
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، كعلى رأسها ا١تسجد مقدساهتم ُب فلسطُت
 .(69)األقصى

كأخذ يندد باٞتمعيات اليت كصفها 
بالسرطانية، اليت تضم السماسرة الشواذ، الذين 
يواصلوف سلب عقارات القدس كبيوهتا كدكاكينها 
كأرضها كحاراهتا كشوارعها كأزقتها، من خالؿ استدراج 
أصحاهبا كإغرائهم بالتنازؿ عنها مقابل حفنة من 

 الدكالرات.

قد كجَّو الشيخ رائد صالح من سجنو ُب ك 
راموف ُب صحراء النقب رسالة خطية إىل ٚتاىَت 
الداخل الفلسطيٍت كاألمة العربية كاإلسالمية بتاريخ 

ـ أٌكد فيها التمسك با١تسجد األقصى  2/11/2016
كحق أبدم كثابت لن يزكؿ حىٌت قياـ الساعة، كدعا 
ف إىل الوحدة الوطنية، كنبذ كل مظاىر العن

 .(70)كاإلكراه

ألجل ىذه المواقف الوطنية، يتعرض الشيخ الهمام 
لظلم كبير من سلطات  –وال يزال  –رائد صالح 

االحتالل، وخاصة في العقد الثاني من القرن 
 الحادي والعشرين، منها:

اعتقل االحتالؿ الشيخ رائد صالح بعد  -
 .(71)ـ2011أداء مناسك العمرة عاـ 

                                                           
: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر ((69

https://ar.wikipedia.org.  بتاريخ
 ـ.22/12/2019

: الصفحة الشخصية للشيخ رائد: ينظر ((70
https://www.facebook.com/AlSheikhR

aedSalah.  ـ.22/12/2019بتاريخ 
بتاريخ  .https://www.youtube.com: ينظر (71(

 ـ.25/12/2019

صالح من دخوؿ  منع االحتالؿ الشيخ رائد -
ا١تسجد األقصى ٔتجرد كصولو من بريطانيا 

 .(72)ـ2012إبريل عاـ  16بتاريخ 
السجن الفعلي مدة تسعة أشهر للشيخ رائد  -

صالح بعد اهتامو بالتحريض على العنف، 
كقاؿ الشيخ صالح ُب طريقو للسجن 

ـ: إف السجن ال ٯتكن 7/5/2016بتاريخ 
صى، أف ٭تبس إرادٌب عن نصرة القدس كاألق

أك أف يعتقل ٫تيت ُب مواصلة نصرة شعيب 
الفلسطيٍت أينما كاف، كال أخاؼ من 
السجن، كلن أغَت مواقفي بشأف القدس 
عامة كا١تسجد األقصى خاصة، كأدعو كل 
ا١تسلمُت إىل مواصلة زيارة ا١تسجد 

 .(73)األقصى
أكقفت شرطة االحتالؿ رئيس اٟتركة  -

 اإلسالمية الشيخ رائد صالح من منزلو ُب
مدينة أـ الفحم منتصف أغسطس 

 12ـ، ككجهت لو الئحة اهتاـ من )2017
ا( تتضمن التحريض على العنف  بندن
كاإلرىاب ُب خطبو كتصر٭تاتو، كالقياـ 

 .(74)بأعماؿ لصاّب منظمة إرىابية
نقل الشيخ رائد صالح إىل اٟتبس ا١تنزيل ُب  -

مدينتو أـ الفحم، بعد انتهاء مدة إبعاده إىل 
                                                           

ـ، 2012: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((72
 .13ص
: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر ((73

https://www.alquds.co.uk.  بتاريخ
 ـ.26/12/2019

: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر ((74
https://alkhaleejonline.net.  بتاريخ

 ـ.26/12/2019

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
https://www.facebook.com/AlSheikhRaedSalah
https://www.facebook.com/AlSheikhRaedSalah
https://www.youtube.com/
https://www.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/
https://alkhaleejonline.net/
https://alkhaleejonline.net/
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نا، كفرض القيود على ٖتركاتو مدينة كفر ك
كنشاطو الدعوم كاإلعالمي بتاريخ 

 .(75)ـ31/12/2018
نيابة االحتالؿ ٘تدد اإلقامة اٞتِّبية كالقيد   -

اإللكًتكٍل للشيخ رائد صالح مدة ثالثة 
أشهر إضافية بدءنا من تاريخ 

 .(76)ـ12/5/2019
منع الشيخ رائد صالح من أداء صالة العيد  -

ما رفضت ٤تكمة ُب ا١تسجد، كذلك بعد
ـ، 8/8/2019الصلح ُب حيفا ا٠تميس 

السماح لو بأداء صالة عيد األضحى، 
الذم ٭تٌل يـو األحد القادـ 

 .(77)ـ11/8/2019

 النتائج:

ازدياد كتَتة االعتداءات على مدينة القدس  .1
 بكل مكوناهتا من بشر كشجر كحجر.

الدفاع عن ا١تسجد األقصى يتجسد ُب  .2
 تكثيف الرباط فيو.

صور ارتباط الفلسطيٍت بأرضو ك٘تسكو  .3
بثوابتو كمقدساتو ٘تثل الصخرة اليت تتحطم 

 عليها مشاريع التهويد كالتهجَت.

                                                           
: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر ((75

https://www.aljazeera.net/news/politics/
 ـ.27/12/2019بتاريخ  .2018/12/31

: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر ((76
https://www.alhadath.ps.  بتاريخ

 ـ.27/12/2019
: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر ((77

https://www.alaraby.co.uk/society/2019
 ـ.28/12/2019بتاريخ  .8/9/

العلم كا١تعرفة سالح يتمسك بو الفلسطيٍت  .4
 ١تقاكمة مشاريع التجهيل.

 التوصيات:

تفعيل دكر ا١تؤسسات اليت تعٌت بالقدس ُب   .1
كل بلد عريب كإسالمي، لتقـو بواجبها ُب 

شر ثقافة االنتماء للقدس كا١تسجد األقصى ن
 ا١تبارؾ للناس كافة.

تنظيم ا١تلتقيات كالندكات كا١تؤ٘ترات ا٠تاصة  .2
بإبراز مكانة القدس لتبقى حاضرة ُب أذىاف 

 ا١تسلمُت ككجداهنم.
ٗتصيص صندكؽ مايل لتعزيز صمود  .3

ا١تقدسيُت للحفاظ على األماكن ا١تقدسة، 
مواجهة  كدعم ا١ترابطُت، كمساندهتم ُب

مشاريع االقتحامات كاالعتداءات على 
 األقصى.

اٗتاذ الشيخ رائد صالح أ٪توذجنا مبادرنا  .4
ا للصالح،  للثورة ضد االحتالؿ، كرائدن
كملهمنا للشباب ا١تسلم، كعنواننا للصمود 
كالثبات ُب مواجهة مشاريع التهويد 

 كالتهجَت ُب القدس. 
إقرار مادة دراسية ٖتمل اسم )القدس ُب  .5

عيوف(، ليًتىب اٞتيل على حبها، كاالنتماء ال
 إليها، كالدفاع عنها، حىت ٖتريرىا. 

بذؿ كل جهد ٦تكن لتعزيز صمود  .6
ا١تقدسيُت ُب مواجهة مشاريع التهويد 
لألراضي ا١تقدسة، كمصادرة األراضي، كىدـ 
البيوت، كٕتهيل ا١تقدسيُت ٔتمارسة التضييق 
عليهم ُب ٣تاؿ التحصيل العلمي، كهتجَت 

إلنساف ا١تقدسي ٖتت ذرائع كاىية؛ ا
 لإلخالؿ با١تيزاف الدٯتغراُب لصاّب هتويدىا.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2018/12/31
https://www.aljazeera.net/news/politics/2018/12/31
https://www.alhadath.ps/
https://www.alhadath.ps/
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/8/9
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/8/9
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 المصادر والمراجع:

إٖتاؼ األًخصَّا بفضائل ا١تسجد األقصى،  .1
 مشس الدين ٤تمد بن أٛتد ا١تنهاجي

ٖتقيق: أٛتد  –ىػ( 880األسيوطي )ت
ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب  –رمضاف أٛتد 

 ـ. 1982 -ىػ 1403القاىرة  –
األكقاؼ على القدس، الدكتور مصطفى  .2

 –ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب  –عبد الغٍت 
 ـ.2006 –ىػ 1427القاىرة 

٤تاكالت التهويد كالتصدم  –هتويد القدس  .3
زناٌب، مركز دراسات الوحدة ٢تا، أنور ٤تمود 

ىػ 1431بَتكت  –الطبعة األكىل  -العربية 
 ـ.2010 -

اٟتضرة األنًسيَّة ُب الرحلة القيٍدًسية، الشيخ  .4
ٖتقيق:  –ىػ( 1143العارؼ النابلسي )ت

الطبعة األكىل  –دار ا١تصادر  –أكـر العليب 
 ـ. 1990 -ىػ 1411بَتكت  –

 حوارات ُب تاريخ اٟتركة اإلسالمية ُب .5
ـ مع الشيخ 1948فلسطُت احملتلة سنة 

رائد صالح، إعداد: كائل خالد أبو ىالؿ 
 –مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات  –

 بَتكت. 
السياسة الصهيونية ٕتاه مدينة القدس،  .6

الطبعة  –عدناف أبو عامر، ٣تلة البياف 
 ـ.2009-ىػ 1430الرياض  –األكىل 

م الشيخ رائد صالح حارس األقصى، بقل .7
الشيخ رائد صالح، إعداد: شعباف عبد 

 –دار البشَت للثقافة كالعلـو  –الرٛتن 
 -ىػ 1432مصر  –الطبعة األكىل 

 ـ.2011

القدس كا١تسجد األقصى ُب فكر ا١تسلم،  .8
مركز ٪تاء للبحوث  –عماد الدين عشماكم 

 أكراؽ ٪تاء )٪تاء كانتماء(.  –كالدراسات 
ع مشركع االقتال –قضية ا٠تاف األٛتر  .9

مؤسسة  –كتفاقم األبارتايد، حساـ شاكر 
بَتكت  –الطبعة األكىل  –القدس الدكلية 

 ـ.2018 -ىػ 1440

. ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت، أٛتد 10
     –ىػ( 770بن ٤تمد الفيومي ا١تقرم )ت

 –ا١تكتبة العصرية  –ٖتقيق: يوسف الشيخ ٤تمد 
 ـ. 1987 -ىػ 1408بَتكت 

، ياقوت اٟتموم معجم البلداف  .11
 –تقدَل: ٤تمد ا١ترعشلي  –ىػ( 626)ت

 –الطبعة األكىل  –دار إحياء الًتاث العريب 
 ـ.2008 -ىػ 1429بَتكت 

 –ا١تعجم الوسيط، إبراىيم أنيس كرفاقو   .12
 -ىػ 1392القاىرة  –الطبعة الثانية 

 ـ.1972

 الرسائل العلمية:

السياسات اإلسرائيلية كأثرىا على إشكالية  .1
 –ُب القدس، سامر إبراىيم أبو سَت ا٢توية 

رسالة ماجستَت من جامعة األزىر بغزة 
 ـ.2018 -ىػ 1439

السياسات التخطيطية الصهيونية كأثرىا على  .2
النسيج العمراٍل ١تدينة القدس، منذر ٤تمد 

رسالة ماجستَت من اٞتامعة  –اٟتنفي 
 ـ.2016 -ىػ 1437اإلسالمية بغزة 

حقوؽ ا١تمارسات اإلسرائيلية ٕتاه  .3
-2000الفلسطينيُت ُب القدس )
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رسالة  –ـ(، حنُت حسن البنا 2013
ىػ 1436ماجستَت من جامعة األزىر بغزة 

 ـ.2015 -
ا٢تجرة اليهودية الداخلية كانعكاسها على  .4

سكاف مدينة القدس، فادم قاسم عبد 
رسالة ماجستَت من اٞتامعة  –البارم 

 ـ. 2015 -ىػ 1436اإلسالمية بغزة 

 لمجالت:التقارير وا

ـ: قراءة ُب مسار 2012تقرير حاؿ القدس  .1
مؤسسة القدس  -األحداث كا١تآالت 

 ـ. 31/1/2013صدر بتاريخ  –الدكلية 
ـ: قراءة ُب مسار 2014تقرير حاؿ القدس  .2

مؤسسة القدس  – األحداث كا١تآالت
إعداد: براءة درزم كعلي إبراىيم  –الدكلية 

صدر ُب مارس  –ٖترير ىشاـ يعقوب  –
 ـ.2015

ـ: قراءة ُب مسار 2015تقرير حاؿ القدس  .3
مؤسسة القدس  –األحداث كا١تآالت 

 ـ. 2016صدر ُب مارس  –الدكلية 
ـ: قراءة ُب مسار 2017تقرير حاؿ القدس  .4

ٖترير: ىشاـ يعقوب  – األحداث كا١تآالت
الطبعة  –مؤسسة القدس الدكلية -كآخركف 
 ـ.2018 -ىػ 1439بَتكت  –األكىل 

ـ: القدس 2018تقرير شهر أغسطس  .5
سياسة ا٢تدـ كاالعتقاؿ كاإلبعاد التعسفي 

ا١ترصد  –للفلسطينيُت عن ا١تسجد األقصى 
صدر ُب  –األكركمتوسطي ٟتقوؽ اإلنساف 

 ـ.2018أغسطس 

١تعطيات ُب شرؽ القدس ُب تقرير أبرز ا .6
مؤسسة القدس  –الحتاللو  51الذكرل 
 ـ.8/6/2018صدر بتاريخ  –الدكلية 
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أبو شنب في العم   إسماصي  دور الشكيد
 المؤسساحي والنقابي والمكني واألكاديمي

 
 

 

 

 

 

 

 م2022 آب/أغسطس 21 تاريخ استالم البحث:
 م2022كانون األول /ديسمبر 13 تاريخ القبول لمنشر:

 الملخص

تناكؿ ىذا البحث دكر الشهيد إٝتاعيل أبو شنب ُب العمل ا١تؤسساٌب كالنقايب كا١تهٍت كاألكادٯتي، كفيو ثالثة 
دكره ُب العمل النقايب كا١تهٍت، كا١تبحث الثالث دكره  الثاٍلمباحث: ا١تبحث األكؿ دكره ُب العمل ا١تؤسساٌب، كا١تبحث 

ُب العمل األكادٯتي. كقد خلص البحث إىل أف الظركؼ االقتصادية كالبيئية أثرت ُب بناء شخصية أبو شنب الذم ٘تتع 
اء بصفات أىلتو للقيادة، كقد كاف لو دكر مشهود ُب إدارة اٞتمعية اإلسالمية كإنشاء ٚتعية الصالح كرابطة علم

فلسطُت كالعديد من ا٢تيئات كا١تراكز كا١تؤسسات، كما كاف لو دكر كبَت ُب تأسيس نقابة ا١تهندسُت كقيادهتا، إىل 
ا لكلية ٣تتمع العلـو ا١تهنية  جانب عملو ُب بلدية غزة ٍب جامعة النجاح فوكالة الغوث ٍب اٞتامعة اإلسالمية فعميدن

 كالتطبيقية.

لشعب الفلسطيٍت كٕتارهبم اٞتهادية كالًتبوية، لتكوف مدرسة تستفيد منها أكصى البحث بكتابة سَت قادة ا
 األجياؿ، كاالىتماـ بالدراسات كاألْتاث حوؿ ىذا ا١توضوع.

Abstract 

This study dealt with the role of the martyr Ismail Abu Shanab in the 
institutional, trade union, professional and academic work, and it included 
three topics: the first topic his role in the institutional work, the second 
topic his role in trade union and professional work, and the third topic his 
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role in academic work. The study concluded that the economic and 
environmental conditions affected the building of the personality of Abu 
Shanab, who had the skills that qualified him for leadership, and he had a 
recognized role in the management of the Islamic Society and the 
establishment of the Salah Society and the Association of Palestinian 
Scholars and many centers and institutions, and he also had a major role in 
establishing the Engineers Syndicate And its leadership, in addition to his 
work in the Gaza Municipality, An-Najah University, UN, the Islamic 
University, then as Dean of the Community College of Professional and 
Applied Sciences. 

The study recommended writing biographies of the leaders of the 
Palestinian people and their jihadist and educational experiences, to be 
lessons for generations to benefit from, and to pay attention to studies and 
research on this subject. 
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 مقدمة:
، بتاريخ إٝتاعيل حسن ٤تمد أبو شنبكلد 
ا، ُب (78)ـ1950/مارس/28 ، ٔتدينة غزة، كٖتديدن

، (79)الَتموؾ الرياضياألرض ا١تقاـ عليها حالينا ملعب 
 (80)كتعود أصوؿ عائلة )أبو شنب( إىل قرية اٞتية

حيث تعرضت عائلتو مثل بقية أبناء الشعب 
ـ، تاريخ 1948الفلسطيٍت للتهجَت من أرضهم عاـ 

اليت حلت على الشعب  (81)النكبة الفلسطينية
الفلسطيٍت إثر االحتالؿ الصهيوٍل ٢تا، كقد كلد 
إٝتاعيل بعد عامُت من ا٢تجرة، ك٘تيزت السنة اليت كلد 
فيها بأهنا باردة كقاسية على الالجئُت ُب ا١تخيمات، 

ىذه السنة بسنة الثلجة لكثرة  الفلسطينيوفكقد ٌٝتى 
 (82)تساقط الثلوج فيها

اد األعظم من عاش إٝتاعيل مثل السو 
الذم ىيٌجركا من ديارىم ُب نكبة  فلسطين أبناء
فا١تخيم ىو عا١تهم، كالفقر ىو القاسم ، 1948 عاـ

أميان كلكنو  "حسن" ا١تشًتؾ الذم ٬تمعهم. ككاف كالده
                                                           

عائشة أبو شنب، زكجة إٝتاعيل أبو شنب، اتصاؿ  (78)
 ـ(.2019/أكتوبر/16شخصي ُب تاريخ )

مقابلة إٝتاعيل أبو شنب خاصة ١تركز التأريخ كالتوثيق  (79)
 (.ـ2002/يونيو /27الفلسطيٍت، )

كيلو مًت   20اٞتية قرية صغَتة نسيا تبعد عن غزة حوايل  (80)
أخذ االسم معٌت الِّب الواسع، تنقسم اٞتية قضاء عسقالف، 

لثالث حارات، حارة الشنطي، حارة لقطوم، حارة الغبوف 
كىي اليت ينتمي إليها عائلة أبو شنب. اٞتية أرض اآلباء 

 (.33كاألجداد، السحار، )ص
( النكبة مصطلح سياسي يقصد بو عمليات التهجَت 81)

ألف  750ـ ألكثر من 1948القسرم اٞتماعي عاـ 
فلسطيٍت من بيوهتم كأراضيهم ُب فلسطُت ك٘تثلت ُب ٧تاح 

ُب السيطرة بقوة السالح  -بدعم من بريطانيا-اٟتركة الصهيونية 
على القسم األكِّب من فلسطُت كإعالف قياـ إسرائيل، موقع 
اٞتزيرة، النكبة جرح فلسطُت الغائر: 

url.com/y692gnqzhttps://tiny 
سنة الثلجة، ىشاـ ساؽ اهلل،  (82)

http://www.hosh.ps/archives/15894. 

كاف يستطيع قراءة القرآف الكرَل. ككاف حريصان على 
تعليم أبنائو كخاصة القرآف الكرَل، فما إف فتحت 

تعليم القرآف الكرَل أبواهبا حىت سارع  بعض مراكز
باشراؾ إٝتاعيل كىو طفل صغَت فيها، كقد قٌدر لو أف 
٭تفظ حوايل نصف القرآف الكرَل كىو ما يزاؿ ُب 

 (.83)ا١ترحلة االبتدائية من تعليمو
قضى معظم دراستو االبتدائية ُب مدرسة 

، كاف ذلك ما بُت (85)ُب النصَتات (84)ككالة الغوث
حيث تأثٌر كثَتان حينها  1961ك 1956 عامي

 (86)حماد الحسنات بتوٌجهات كرعاية األستاذ

                                                           

عائشة أبو شنب، زكجة إٝتاعيل أبو شنب، مكا١تة  83))
 ـ(.2019/نوفمِّب/1شخصية، )بتاريخ 

كتشغيل الالجئُت األمم ا١تتحدة إلغاثة  ( ككالة الغوث:84) 
أك اختصارنا أكنركا نسبة   الفلسطينيُت ُب الشرؽ االدٌل 

لالختصار ىي ككالة غوث كتنمية بشرية تعمل على تقدَل 
مليوف الجئ  5.6الدعم كاٟتماية ككسب التأييد ٟتوايل 

فلسطيٍت مسجلُت لديها ُب األردف كلبناف كسوريا كالضفة 
د حل ١تعاناهتم، موقع الغربية كقطاع غزة، إىل أف يتم إ٬تا

https://www.unrwa.org/ar. 
٥تيم النصَتات يعد ٥تيم النصَتات ثالث أكِّب ٥تيم  (85)

لالجئُت ُب فلسطُت بعد ٥تيمي جباليا كالشاطئ. أنشئ عاـ 
 588ـ، بلغت مساحة ا١تخيم سنة اإلنشاء حوايل 1948

ف قطاع غزة، ضمن "ا١تنطقة الوسطى"، دكًل، يقع ُب منتص
جنوب غرب مدينة غزة، على ساحل البحر ا١تتوسط؛ كيبعد 

كم 10كم كعن مدينة غزة   2.5عن مدينة دير البلح حوايل 
موقع كفا: 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=887
4 
ـ، ُب قضاء 1935(  ٛتاد علياف ٛتاد اٟتسنات عاـ 86) 

بئر السبع ٔتوقع اٟتسنات شرؽ غزة، كرافق اٟتسنات الشيخ 
أٛتد ياسُت ُب كثَت من ٤تطات حركة ٛتاس اليت أسست ُب 

ـ، أبعد الشيخ ٛتاد اٟتسنات إىل مرج 1987ديسمِّب  14
من قيادات العمل اٞتهادم ُب  400الزىور برفقة أكثر من 

 من حركيت ٛتاس كاٞتهاد اإلسالمي، توُب الشيخ ٛتاد فلسطُت
عامنا إثر كعكة صحية مساء يـو  80اٟتسنات عن عمر يناىز 

https://tinyurl.com/y692gnqz
https://tinyurl.com/y692gnqz
http://www.hosh.ps/archives/15894
http://www.hosh.ps/archives/15894
https://www.unrwa.org/ar
https://www.unrwa.org/ar
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8874
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8874
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صاحب البصمة ُب التزاـ إٝتاعيل، حيث كاف ميدرسو 
ـ، 1958ُب الصف الثاٍل االبتدائي عاـ ُب النصَتات 

فغرس فيو حب اإلسالـ، كحب الكتابات اإلسالمية، 
فكاف يقدـ لو القصص اإلسالمية، كيغرس فيو البذكر 
اإلسالمية، يعطيو قصصنا من ٣تموعة )أٛتد برانق( 

 .(87)اإلسالمية مثل سفينة نوح، كناقة صاّب
على عيالو عمل كالده جادان ٣تدان ُب السعي 

عمل ُب فالحة األرض عند بعض الناس، حيث أخرج ي
من أرض ُب "اٞتٌية" حانوتان صغَتان يبيع فيو بعض 
اٟتاجيات لسكاف منطقتو من الالجئُت ُب ا١تخيم كمن 

كتوٌُب الوالد . (88)البدك الذم يقطنوف بالقرب منو
كاألطفاؿ ال يزالوف صغاران، أكِّبىم كاف إٝتاعيل، 

درسة االبتدائية، كتويل رعاية كالذم كاف ما يزاؿ ُب ا١ت
العائلة بعض األقارب، الذين رأكا أف تنتقل عائلة 

لالجئُت غرب  (89)إٝتاعيل إىل ٥تيم الشاطئ
 .(90)حيث يقطن العديد من أقارهبم ىناؾ، غزة مدينة

كبعد أف أكمل أبو شنب ا١ترحلة اإلعدادية 
اٞتديدة التابعة لوكالة  غزة دراستو ُب مدرسةمن 

انتقل إىل   1965 عاـالغوث ُب 

                                                                             

ُب قطاع غزة، موقع فلسطُت برس:  2015-3-2االثنُت 
https://tinyurl.com/y28wpbrr 

خ كالتوثيق الفلسطيٍت بتاريخ إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأري (87)
 ـ(.2002/يونيو/27)

إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت بتاريخ  88
 ـ(.2002/يونيو/27)
ثالث أكِّب ٥تيمات الالجئُت الثمانية ُب  ( ٥تيم الشاطئ:89) 

قطاع غزة، ككاحد من أكثر ا١تخيمات اكتظاظا بالسكاف. 
كيعرؼ ٥تيم الشاطئ أيضا باسم "الشاطي". كيقع ا١تخيم على 

٥تيم الشاطئ،  .شاطئ البحر األبيض ا١تتوسط ُب مدينة غزة
 ttps://tinyurl.com/y269cknshموقع األكنركا 

إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت بتاريخ  (90)
 ـ(.2002/يونيو/27)

الثانوية، ككاف دائمان من الطالب  فلسطين مدرسة
 .(91)ا١تتفٌوقُت ُب صفو

دراستو للثانوية العامة: كضعت حرب 
أكزارىا، كقد أهنى إٝتاعيل الصف  (92)1967 عاـ

الثاٍل الثانوم، كُب أكؿ أعواـ االحتالؿ تقٌدـ إٝتاعيل 
مع من تقٌدـ من الطالب المتحاف الثانوية العامة 

كحصل على  (93)ـ1967 كذلك ُب صيف عاـ
شهادة الثانوية العامة، كاليت مل تعًًتؼ هبا أمو من 

ا١تعلمُت التحق ٔتعهد  . ُب ذلك الوقتالدكؿ العربية 
براـ اهلل ليدرس اللغة اإل٧تليزية كمدة الدراسة ُب ىذا 
ا١تعهد سنتاف، حيث يتخرٌج الطالب كيصبح مؤىالن 

 .(94)"ليكوف معلمان ُب مدارس الوكالة
جرت ترتيبات مع اٟتكومة  1969 كُب عاـ

كاللجنة   (95)ا١تصرية، عن طريق منظمة اليونسكو

                                                           
موسوعة شهداء اٟتركة االسَتة ُب العصر اٟتديث، الواعي،  (91)

 (.5/207توفيق، )ج
ـ: ا١تعركفة بػ"نكسة حزيراف"، أك "حرب 1967( حرب 92) 

إسرائيلي كقع بُت إسرائيل ككل من: األياـ الستة"، ىي عدكاف 
مصر، كسوريا، كاألردف. كٔتساعدة لوجستية من: لبناف، 
كالعراؽ، كاٞتزائر، كالسعودية، كالكويت؛ ُب الفًتة الواقعة بُت 

ـ؛ كنتج عنها 1967ا٠تامس من حزيراف كالعاشر منو عاـ 
احتالؿ إسرائيل شبو جزيرة سيناء، كقطاع غزة، كالضفة الغربية، 

ىذه اٟترب ثالث حرب ضمن الصراع العريب  .بة اٞتوالفكىض
مركز ا١تعلومات الوطٍت الفلسطيٍت كفا، حرب  .اإلسرائيلي
ـ 1967

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=222
0. 

يٍت بتاريخ إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسط 93
 ـ(.2002/يونيو/27)
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت بتاريخ  (94)
 ـ(.2002/يونيو/27)
اليونسكو ىي منظمة األمم ا١تتحدة للًتبية،  (يونسكو:95) 

 United Nations:كالعلم، كالثقافة )باإل٧تليزية
Educational, Scientific and Cultural 

Organization كاختصارىا )(UNESCO) كىي ،

https://tinyurl.com/y28wpbrr
https://tinyurl.com/y28wpbrr
https://tinyurl.com/y269ckns
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2220
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2220
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إلجراء امتحانات الثانوية  (96)الدكلية للصليب األٛتر
بإشراؼ كزارة الًتبية كالتعليم  غزة العامة ُب قطاع

ا١تصرية حىت ٯتكن لطالب القطاع أف ٭تصلوا على 
شهادات مصدقة كموقعة من جهة عربية، كي يتمٌكنوا 
من إكماؿ دراستهم العليا، تقٌدـ أبو شنب إىل ىذا 

فيو  االمتحاف إىل جانب دراستو ٔتعهد ا١تعلمُت ك٧تح
ٍب تقٌدـ بطلب ١تكتب تنسيق القبوؿ للجامعات 
ا١تصرية كًب قبولو فعالن، ترؾ إٝتاعيل الدراسة ُب ا١تعهد 
رغم أنو مل يبقى على ٗترجو منو إال أشهر معدكدات، 
فقد كاف طموحان أكثر ٦تا ٯتكن أف تقٌدمو لو الدراسة 

كصل  1970 كُب شهر شباط عاـ. (97)ُب ا١تعهد
، كُب تلك الفًتة كاف من مصر طالب القطاع إىل

الصعب على كثَت منهم االنتظاـ ُب الدراسة، كقد 

                                                                             

ككالة متخصصة تابعة لألمم ا١تتحدة مقرىا مدينة باريس 
ـ، كأصبحت تابعة لألمم ا١تتحدة ُب 1945تأٌسست ُب عاـ 

أعضاء مساعدين، كيتم  8عضونا، ك 195ـ، ك٢تا 1946عاـ 
ٖتديد سياسات ا١تنظمة ُب مؤ٘تر ييعقد كل عامُت، كيتألف 

 United"، عضو فيهاا١تؤ٘تر من ٦تثل كاحد لكل 
Nations Educational, Scientific, And 
Cultural Organization", 

, Retrieved www.encyclopedia.com
11-2-2018. Edited. 

نشأت منظمة اللجنة  ( اللجنة الدكلية للصليب األٛتر:96)
ـ هبدؼ ٛتاية ضحايا 8631الدكلية للصليب األٛتر ُب عاـ 

اٟتركب كالنزاعات ا١تسلحة كمساعدهتم على ٗتطي األضرار 
النإتة، ككاف ذلك من خالؿ بدء عملها عِّب أ٨تاء العامل 
كالعمل على تطوير القانوف الدكيل اإلنساٍل كمتابعة تطبيقو 
كاحًتامو من ًقبىل ٚتيع اٟتكومات كخاصة اٟتاملة للسالح، 

متحيزة إىل فئة معينة كتتمتع باستقالليتها  كىي ٞتنة ٤تايدة غَت
كأداء مهامها اإلنسانية ا١تتمثلة ُب ٛتاية أركاح ضحايا النزاعات 

، موقع اللجنة الدكلية للصليب ا١تسلحة كتقدَل يد العوف ٢تم
we-https://www.icrc.org/ar/who-األٛتر، 

are. 
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت بتاريخ  (97)
 ـ(.2002/يونيو/27)

مضى ثلثا العاـ الدراسي كأمامهم تقف مشكالت ُب 
 ا١تدف كاليت ٮتتلف التأقلم مع ظركؼ اٟتياة ا١تصرية ُب

عن أجواء ا١تخيمات الفلسطينية ُب ذلك  اجٌوىا كثَتن 
المتحاف الثانوية قٌرر أبو شنب أف يتقٌدـ . )98(الوقت

العامة للمرة الثانية، كأف يستثمر األشهر القليلة الباقية 
ُب الدراسة عٌلو ٭تصل فرصة أفضل ٘تٌكنو من دخوؿ  
كلية ا٢تندسة، كفعالن ًب لو ذلك أخَتان، فقد قبل ُب 
"، كانتقل ُب السنة  ا١تعهد العايل الفٍت "بشبُت الكـو

كالذم ٖتٌوؿ  نصورةبالم التالية إىل ا١تعهد العايل الفٍت
، كٗترٌج من كلية المنصورة فيما بعد إىل جامعة

بدرجة امتياز  1975 عاـ المنصورة ا٢تندسة ّتامعة
 . (99)مع مرتبة الشرؼ ككاف األكؿ على دفعتو

كقد عرض عليو أحد أساتذتو ُب اٞتامعة أف 
ُب الكلية كلكنو فٌضل أف يعود  "معيدان " يتم تعيينو

ىناؾ، كفعالن عاد كاشتغل ليعمل  قطاع غزة إىل
١تدة ٜتس سنوات،  غزة مهندسان للمشاريع ُب بلدية

عرفو خال٢تا زمالؤه، كمن احتك بو، مهندسان متميزان 
سواء ُب الناحية األخالقية أك ا١تهنية كيشهد بذلك 

ك ُب تلك الفًتة اعتزمت جامعة . الكثَت ٦تن عرفو
أف تفتح كلية ا٢تندسة  بنابلس النجاح الوطنية

فأعلنت عن توفَت بعثات دراسية  .(100)فيها
للمهندسُت، الستكماؿ دراستهم العليا ليعودكا ليعملوا 
مدرسُت ُب كلية ا٢تندسة، كتقٌدـ أبو شنب بطلب 
لالنبعاث للدراسة كًب اختياره ٢تذا الغرض فاستقاؿ من 

كسافر إىل الواليات ا١تتحدة  غزة عملو ُب بلدية
ا١تاجستَت ُب ىندسة األمَتكية حيث حصل على درجة 

 1982 عاـ ،(101)"جامعة كالورادك" اإلنشاءات من
                                                           

 (.77ىكذا عرفناىم، يوسف، أٛتد، )ص (98)
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت  (99)
 ـ(.2002/يونيو/27)
 نفس ا١ترجع. (100)
ىي كالية أمريكية كتشمل معظم جباؿ رككي   كولورادك  (101)
نوبية ككذلك اٞتزء الشمايل الشرقي من ىضبة كولورادك اٞت

http://www.encyclopedia.com/
https://www.icrc.org/ar/who-we-are
https://www.icrc.org/ar/who-we-are
https://www.icrc.org/ar/who-we-are
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كعاد أبو شنب إىل جامعة النجاح ليدٌرسس فيها، ٍب 
سنحت لو فرصة إكماؿ دراستو مرة أخرل، فرجع إىل 

، حيث بدأ 1983 الواليات ا١تتحدة األمَتكية عاـ
الدراسة للحصوؿ على شهادة الدكتوراه، كلكن جامعة 

دعتو ٟتاجتها ا١تاسة لو كألمثالو للتدريس النجاح است
ُب اٞتامعة، فقطع دراستو كعاد إىل اٞتامعة كعٌُت قائمان 
بأعماؿ رئيس قسم ا٢تندسة ا١تدنية ُب 

كظٌل يدرس ُب اٞتامعة حىت  1984_1983 عاـ
أغلقتها سلطات االحتالؿ مع اشتعاؿ االنتفاضة 

 (102)  .1987 أكاخر عاـ
 وضعو االجتماعي:

ـ، من 1977/أغسطس/4بتاريخ  إٝتاعيلتزكج 
عائشة أبو شنب كأ٧تب منها: غادة كدعاء كحسن 

 كٛتزة ك٤تمد كإسراء كىبة كمسك.

"بدأنا ُب بيت متواضع، مكوف من زكجتو: تقوؿ 
غرؼ كمنافعهم ُب معسكر الشاطئ، كقد كاف ثالث 

ا ُب حياتو حيث كاف بعد فراغو من  أبو حسن ٣تتهدن
يعمل ُب رسم ا٠ترائط،  عملو مهندسنا ُب بلدية غزة

الدؤكب ُب حقل الدعوة اإلسالمية، فمنذ  رغم عملو
نعومة أظفاره كىو ابن الدعوة اإلسالمية، كىذا فضل 

 .(103)من ربنا سبحانو كتعاىل"

ويحتوي دور أبو شنب في العمل المؤسساتي 
 :على

 دكر أبو شنب ا١تؤسساٌب لإلخواف ا١تسلمُت -
                                                                             

كاٟتافة الغربية من السهوؿ الكِّبل. كولورادك ىي جزء من غرب 
الواليات ا١تتحدة، كجنوب غرب الواليات ا١تتحدة، كالواليات 

موقع ا١تعرفة، كولورادك،  .اٞتبلية
https://cutt.us/t618X. 

عائشة أبو شنب، زكجة إٝتاعيل أبو شنب، مكا١تة  (102)
 ـ(.2019/نوفمِّب/1شخصية، )بتاريخ 

عائشة أبو شنب، زكجة إٝتاعيل أبو شنب، مكا١تة  (103)
 ـ(.2019/نوفمِّب/11صوتيو مع الباحثة بتاريخ )

 دكر أبو شنب ُب ا١تؤسسات األخرل. -

دور أبو شنب المؤسساتي لإلخوان  .1
 المسلمين

بعد ٧تاح اإلخواف ا١تسلمُت ُب الدعوة، 
توجهت أنظارىم لبناء قاعدة ا١تؤسسات القادرة على 

تأىيل األفراد، لذلك أنشئ  مواجهة مرحلة ما بعد
اجملمع اإلسالمي الذم مثلى أكؿ مشركع إسالمي؛ من 

 .(104)ٍب أنشئت اٞتمعية اإلسالمية

: تأسس اجملمع اإلسالمي عاـ المجمع اإلسالمي أ.
ـ ،كحصل على ترخيص من قبل السلطات 1973

ـ، أم بعد 1979اإلسرائيلية كجمعية عثمانية بتاريخ 
لي، مارس فيها قادتو سنوات من تأسيسو الفع 6

كمؤسسوه العمل دكف أم غطاء أك رخصة ٦تا عرضهم 
ـ للمساءلة من قبل قوات االحتالؿ 1977عاـ 

. بذلك يكوف اجملمع اإلسالمي أكؿ (105)اإلسرائيلي
مؤسسة إسالمية ًب انشاؤىا كمن ٍب اٞتمعية 
اإلسالمية، لكن اٞتمعية اإلسالمية كانت األسبق 

 .(106)قانوٍلبأخذ الًتخيص كالعمل ال

بعد معاناة اجملمع من العمل غَت ا١ترخص أتاح 
االحتالؿ لكل من يريد أف يؤسس ٚتعية، على نظاـ 
اٞتمعيات العثمانية، أف يتقدـ لداخلية االحتالؿ 
بالطلب، كىي تنظر ُب الطلب كتقرر ا١توافقة أك 
الرفض ففتحت قنوات شرعية ١تمارسة العمل، أك 

اخلية أال تكوف ىذه قنوات رٝتية، ككاف شرط الد
اٞتمعيات مرتبطة بالسياسة، كاٞتمعيات العثمانية 
قوانينها ال تلـز الدكلة، كإ٪تا ىي تلـز األعضاء الذين 

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (104)

 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )
 (.13ٛتاس من الداخل، النواٌب، مهيب، )ص (105)

إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (106)
 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1987
https://cutt.us/t618X
https://cutt.us/t618X
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يتبعوف ىذه اٞتمعية، ككانت اٞتمعيات ٗتضع للرقابة 
احملاسبية، من قبل الداخلية؛ أم أف األمواؿ اليت 

 .(107)ٕتمعها، ٬تب أف تكوف ٖتت رقابة صارمة

ىنا تشجع أبو شنب كبرفقتو خليل القوقا من 
إلنشاء ٚتعية أخرل فكانت اٞتمعية اإلسالمية اليت  

 كاف ألبو شنب دكر بارز فيها ُب أكًت من ٤تطة.

دور أبو شنب في تأسيس الجمعية  . أ
 اإلسالمية

اٞتمعية اإلسالمية مؤسسة غَت رْتية، خَتية،  
. تأسست عاـ (108)اجتماعية، رياضية، دينية، ثقافية

ـ، هبدؼ ىداية الناس إىل الدين اإلسالمي 1976
اٟتنيف كتقوية نشر ا١تبادئ اإلسالمية كالعمل ركحينا 
بالعبادة كعقلينا كبدنينا بالرياضة كاجتماعينا با١تواساة 
ك٘تارس اٞتمعية نشاطاهتا من خالؿ: رياض األطفاؿ، 
برنامج كفالة األيتاـ كبرنامج ٤تو األمية كا١تخيمات 

 .(109)الصيفية
يتحدث أبو شنب عن االجتماع األكؿ للهيئة 
: "تأسست اٞتمعية  التأسيسية للجمعية قائالن
اإلسالمية ُب بيت الشيخ أٛتد ياسُت، كاالخ خليل 
القوقا، ك٣تموعة من ا١تدرسُت، فكاف أبو شنب كخليل 
القوقا ٬تلسوف يومينا مع الشيخ أٛتد ياسُت لوضع 

، بعد (110)النظاـ الداخلي للجمعية اإلسالمية 
اٟتصوؿ على الًتخيص اٞتمعية بتاريخ 

، (111)1940/76ـ، ٖتت رقم 1976/نوفمِّب/7

                                                           
 ا١ترجع السابق. (107)
٤تمد باركد، مقابلة شخصية مع الباحثة، بتاريخ  (108)
 ـ(.2019/سبتمِّب/24)
 (.131ٛتاس من الداخل، النواٌب، مهيب، )ص (109)

 . 9ك 8ك 7ك 6انظر ا١تلحق من  (110)
حسن حشيش، مقابلة مع سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ  (111)
 (.ـ2018/يونيو/6)

كفقنا لقانوف اٞتمعيات العثمانية الصادر عاـ 
 .(112)ـ1909

كبدأت دكرة ٣تلس اإلدارة األكؿ للجمعية 
ـ كحىت عاـ 1976اإلسالمية من تاريخ الًتخيص عاـ 

ـ أضيف اسم ا١تهندس 1978ـ، كُب عاـ 1978
إدارة اٞتمعية   (113)عيل أبو شنب جمللس إٝتا

 .(114) اإلسالمية
ٛتل أبو شنب مسؤكلية االشراؼ 

، ككذلك مثل نائب األمُت العاـ (115)الرياضي
 .(116)للجمعية اإلسالمية

كيدير اٞتمعية ٣تلس إدارة ينتخب من قبل 
فركع ُب ٥تتلف أ٨تاء  7ٚتعيتها العمومية ،كللجمعية 
 (117)ا٠تاصةالقطاع، كلكل فرع إدارتو 

 كأىم أىداؼ اٞتمعية اإلسالمية
ىداية الناس للدين اٟتنيف من خالؿ  .1

)ندكات، احتفاالت، مهرجانات، مسابقات 
 دينية(.

 تعزيز حب الوطن ُب نفوس ا١تواطنُت. .2
 تقدَل العمل التطوعي ٠تدمة اجملتمع. .3
 مساعدة األسر الفقَتة كاحملتاجُت. .4
احملافظة على األخالؽ اإلسالمية لنحفظ  .5

 يننا كقيمنا الدينية.د
 تقدَل ا٠تدمات ا١تميزة ُب شىت اجملاالت. .6

                                                           
٤تمد باركد، مقابلة سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ  (112)
 (.ـ2018/يوليو/2)

 .10انظر ا١تلحق رقم  (113)
 .11انظر ا١تلحق رقم  (114)
مقابلة فرج الغوؿ، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (115)

 (.)ـ.ت
مقابلة إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق  (116)

 (.ـ2002/يونيو/27)الفلسطيٍت، بتاريخ 
ٛتاس من الداخل، النواٌب، مهيب، ٛتاس من الداخل،  (117)

 (.131)ص
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 الرعاية التعليمية كالصحية. .7
تعليم كٖتفيظ القرآف الكرَل للجيل  .8

 .(118)الصاعد

منذ تأسيس اٞتمعية كاف مقرىا ا١تسجد 
الشمايل )مصلى النساء( ُب ٥تيم الشاطئ، ككانت 
طبيعة العمل ٤تدكدة: اجتماعات، كندكات، 
كمسابقات، كبعض أنواع الرياضة ا٠تفيفة: تنس 

. ككضع فيها رفوؼ (119)طاكلة، كٛتل أثقاؿ، كمالكمة
.ك بدأت نشاطات (120)ٖتتوم على كثَت من الكتب

اٞتمعية تتوسع، فكاف اٟتل اٟتصوؿ على أرض إلقامة 
مكاف للجمعية؛ فما كاف من أبو شنب إال أف بدأ 

لت يسعى، بعد عامُت من تأسيس اٞتمعية، حص
اٞتمعية على قطعة أرض مؤقتة ُب منطقة الصِّبة، لتيبٌت 
عليها مبافو مؤقتة، فلم يسمح ٢تم االحتالؿ ببناء أم 
مبافو رٝتية، يذكر أبو شنب دكر اٟتاج رشاد 

ا مع إدارة االحتالؿ،  (121)الشوا حيث بذؿ جهدن
كقاؿ: "إف ىذه أرض مشاع كمفتوحة، كبالتايل مٌكن 

الرياضة عليها، فسمح لنا ٢تؤالء الناس من ٦تارسة 
باستثمار ىذه األرض، كعندما شعرت قوات االحتالؿ 
با٠تطورة، جاءت كىدمت كل ا١تباٍل كا١تلعب، بذريعة 

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (118)

 (.ـ2002/يونيو/27بتاريخ )
٤تمد باركد، مقابلة سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ  (119)
 (.ـ2018/يوليو/2)
مقابلة إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق  (120)

 ـ(.2002/يونيو/27الفلسطيٍت، بتاريخ )
ُب مدينة غزة  ـ( كلد1988-1909رشاد الشوا: ) (121)

كدرس هبا حىت الثانوية العامة كانتقل بعدىا إىل أمريكا ليدرس 
-1972ـ، توىل منصب بلدية غزة ُب )1934االقتصاد عاـ 

ـ( رغم أنو رجل اقتصادم إال أنو قاـ بأعماؿ 1975
اجتماعية، من أىم إ٧تازاتو إنشاء أكؿ نادم رياضي كأكؿ 

ـ كتوالت 1950سينما ُب غزة، كأسس جريدة الوطن عاـ 
 ـ. كيكيبيديا اٟترة:1988إ٧تازاتو إال حُت كفاتو عاـ 

https://tinyurl.com/yxfcjy2j 

أهنا تريد أف تقيم عليها مدرسة، ككاف ذلك عاـ 
 .(122)ـ"1982

بعد تأسيس اٞتمعية بدأ أبو شنب يسعى 
للحصوؿ على الدعم ا١تايل إلقامة األنشطة فيقوؿ 

قدمنا بزيارة لألخ رشاد الشوا؛ أنا كاألخ خليل :"ت
القوقا، لنقوؿ لو نريد من ا٢تيئة ا٠تَتية أف تدعم ىذه 
اٞتمعية، فكانت نصيحتو األكىل، أنو من ا٠تطأ الكبَت 

حىت -أف تعتمد ا١تؤسسة على التِّبعات، لكن الرجل 
ساعدنا ُب بعض التِّبعات، اليت كانت  -ال نظلمو

ية لألندية الرياضية، كا١تالبس تقدمها ا٢تيئة ا٠تَت 
 .(123)كا١تعدات، أما خالؼ ذلك فكاف من اٟتركة"

فِّبزت طريقة ٚتع األمواؿ أف ٗترج ٣تموعة من 
أصحاب ا٠تَت من قطاع غزة، لتجمع التِّبعات 
للمشاريع اليت تقدمها اٞتمعية اإلسالمية، كبالرغم  
التِّبعات كانت ٤تدكدة إال أهنا كانت تعطي دفعة 

أما دكر أبو شنب الشخصي باٟتصوؿ على  للنشاط،
، قاؿ: "كنت أنا كاألخ خليل القوقا ٨تمل (124)ا١تاؿ

دفاتر شيكات، كنطرؽ أبواب احملالت، ككنت معركفنا 
على مستول بلدية غزة، ككاف يساعدنا الشيخ سليم 

كاعتمدنا كثَتنا على ذاتنا، كلو  -رٛتو اهلل-شراب 
سسات األخرل، كصلتنا األمواؿ اليت كانت تصل للمؤ 

لعملنا أشياء أكِّب من ذلك بكثَت، كلكن الِّبكة كانت 
 .(125)تعمنا"

ا كبَتنا ُب اٟتصوؿ على  بذؿ أبو شنب جهدن
ا١تاؿ لدعم اٞتمعية، ككاف ُب بعض األحياف يقـو 
بتغطية بعض التكاليف من جيبو ا٠تاص ىو كأعضاء 

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (122)
 (.ـ2002/يونيو/27)
 نفس ا١ترجع. (123)

 .12انظر ا١تلحق رقم  (124)
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (125)

 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )

https://tinyurl.com/yxfcjy2j
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٣تلس اإلدارة أيضنا. كعمل على السعي للحصوؿ على 
تحقيق طموحات كمشركعات كبَتة كأنشطة األمواؿ ل

 .(126)كحلقات ٖتفيظ كدعم اٟتاالت اإلنسانية 

كما برز دكر أبو شنب ُب اللجنة الرياضية، 
كنستطيع أف نقوؿ: إفَّ اٞتمعية اإلسالمية، استطاعت 
رسم معامل العمل الرياضي ُب قطاع غزة. فكاف لو دكر 

أقيمت بارز ُب ىذه احملطة ككانت أىم األنشطة اليت 
 ُب فًتة توليو اللجنة:

تكوين الفرؽ الرياضية ا١تختلفة، كرة قدـ،   .1
 كرة طائرة، تنس الطاكلة، ألعاب قول.

 عمل مسابقات رياضية ٥تتلفة. .2
عقد مباريات بُت ا١تساجد )سداسيات  .3

مسجد دكرم   20الربيع(، ما يزيد عن 
كامل ُب ملعب الَتموؾ، ككاف مهرجاننا 

 سنوينا.
 ُب البحر.مسابقات السباحة  .4
إقامة ا١تخيمات الصيفية، ككانت اٞتمعية  .5

ا١تؤسسة األكىل اليت أقامت ىذه 
 .(127)ا١تخيمات

كيقوؿ أبو شنب عن دكره ُب اللجنة الرياضية: 
"فبدؿ أف أمارس دكرم ا٢تندسي، كنت أقف على 
خط ا١تلعب، ألشجع فريق كرة القدـ ا٠تاص باٞتمعية، 

فكاف األمر غريبنا بالنسبة للناس"
(128). 

كاف أبو شنب يرل كقوفو خلف ا١تدرجات 
مشجعا ُب مقاكمة االحتالؿ يقوؿ "كنا ننظر أف 
االحتالؿ لو أكثر من ىدؼ لبسط سيطرتو على 
ا١تنطقة، ىناؾ ا٢تدؼ العسكرم كًب لو ذلك؛ أم أنو  

                                                           
 ٤تمد باركد، مقابلة سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ (126)
 (.ـ2018/يوليو/2)
إٝتاعيل أبو شنب مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (127)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
 ا١ترجع السابق. (128)

كاف ٭تتل ا١تنطقة، كىناؾ ا٢تدؼ األخالقي، حيث  
ؽ تبدأ كاف معنينا بتدمَت األخالؽ ُب اجملتمع، كاألخال

بالًتبية، ككانت ا١تدارس تابعة للًتبية كالتعليم، ككاف 
البد أف يكمل الدكر اآلخر، ُب النوادم الرياضية 
كا١تسجد، فأنت تذىب للصالة ُب أكقات ٤تددة، 
كباقي األكقات فراغ، فال نريد أف نًتؾ أبناءنا ُب 
الشوارع، فقلنا ٬تب أف نلحقهم بأندية رياضية، تفٌعل 

تعطيهم الًتكيح ا١تطلوب، كُب الوقت نفسو، طاقتهم، ك 
تبٍت فيهم األخالؽ اإلسالمية، كالسلوؾ اإلسالمي، 

 .(129)كالفهم اإلسالمي"

بذلك يؤكد أبو شنب أف إنشاء اٞتمعية 
اإلسالمية مل يكن عبثينا كال ٣ترد كلمات ترد ُب كثيقة 
إنشاء تلك اٞتمعية، بل ترٚتت ىذه األخالؽ 

ففي موعد الصالة توقف  اإلسالمية ُب ا١تالعب،
ا١تباراة كتؤدل الصالة، كاف لباس اٞتمعية اللباس 
اإلسالمي الواسع كاحملتشم، كبدأ العمل ينطلق من 

 .(130)إطاره الفردم، إىل إطاره الشعيب

ككاف ا٢تدؼ األساسي لعمل الفريق الرياضي 
أف يكوف ىناؾ متنفس رياضي، فقاموا بعمل فريق كرة 

معية اإلسالمية، ككاف ا١تشرؼ القدـ كاٝتو نادم اٞت
عليو مباشرة خليل القوقا كمعو إٝتاعيل أبو شنب، 
ا، ككاف خليل رٛتو اهلل  ا ركيدن كبدأت األمور تسَت ركيدن
٭تاكؿ أاله ٮترج النادم من معسكر الشاطئ، فيكوف 
ُب منطقة قريبة بُت ا١تعسكر كالشيخ رضواف، الحتواء 

لذم حدث، الشيخ رضواف كا١تعسكر، كفعالن ىذا ا
فالشباب ا١تنتمية كاليت عندىا حس إٯتاٍل كجد أف ىذا 
النادم ىو ا١تتنفس، إذ ٚتع النادم ٩تبة على مستول 
عاؿ من الالعبُت، كانت تنافس أندية قطاع غزة 
كٖتقق الفوز عليها، كل ذلك كاف بدعم من ا١تهندس 

                                                           
 .ا١ترجع السابق (129)
 .ا١ترجع نفسو (130)
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إٝتاعيل أبو شنب، الذم كاف ٭تضر ا١تباريات، كٮترج 
 .(131)الضفة ١تباريات ُب 

ًب اٗتػػاذ إجػػراءات عػػدة بعػػد التأسػػيس مباشػػرة، 
حيػػػػػث كػػػػػاف أبػػػػػو شػػػػػنب ييعػػػػػٌد التقػػػػػارير الرياضػػػػػية
(132) 

كيشػػػرؼ بنفسػػػو علػػػى تشػػػكيل الفػػػرؽ، ككػػػذلك شػػػارؾ 
إٝتاعيل أبو شنب من خالؿ اللجنة الرياضػية ُب إقامػة 
عالقات مع النوادم األىلية اليت رحبت بتلك العالقة، 
مل تقتصػػػػر تلػػػػك العالقػػػػات علػػػػى اللقػػػػاءات الرياضػػػػية، 
ككاف ىناؾ نشاط ٕتميعي، لبلورة ىيكل رياضي لقطاع 

بػػػَتة للقطػػػاع لتنفيػػػذ نشػػػاط غػػزة، كتشػػػاكرت األنديػػػة الك
رياضػػػي، كتشػػػكيل رابطػػػة للرياضػػػيُت، حيػػػث مثػػػل أبػػػو 
شػػػنب نػػػادم اٞتمعيػػػة اإلسػػػالمية، ُب ٣تلػػػس التأسػػػيس 
لرابطػػة األنديػػة الفلسػػطينية ُب قطػػاع غػػزة، ىػػذه الرابطػػة 
الػػيت كانػػت ٘تثػػػل األنديػػة الرئيسػػػة ُب القطػػاع، كباشػػػرت 

 .(133)عملها، ُب إعداد نظاـ أساسي كلوائح

موعة من األندية الرابطة كىي: شكلت ٣ت
)نادم غزة الرياضي، النادم األىلي، نادم الشاطئ، 
نادم خدمات خانيونس(. ىذه النوادم ا٠تمسة 
شكلت ٣تلس إدارة رابطة األندية، انتخب إٝتاعيل 
أبو شنب رئيسنا للرابطة، ككانت اجتماعات الرابطة ُب 

 .(134)غرفة ٔتلعب الَتموؾ

رحلة األكىل أفكارنا  كطرح أبو شنب ُب تلك ا١ت
كثَتة، لكن كاقع االحتالؿ أعاؽ ىذه األنشطة، 
ككذلك معوقات الدعم ا١تادم؛ ألنو ليس لدل نادم 
اٞتمعية إمكانيات مادية إطالقنا، ففي اٞتمعية 

                                                           
زكي باركد، مقابلة سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ  (131)
 (.ـ2018/يونيو/8)
 .13( انظر ا١تلحق رقم 132)
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (133)

 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )
سعيد ٓتيت، مقابلة سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ  (134)
 ـ(.2018/يوليو/18)

اإلسالمية كاف ٚتع التِّبعات فقط من أىايل غزة، 
 .(135)لإلنفاؽ على بعض احتياجات النادم الرياضي

بو شنب ُب اٞتمعية اإلسالمية مل يقتصر دكر أ
على ا١تشاركة الرياضية، بل شارؾ أيضا من خالؿ 
اٞتمعية اإلسالمية ُب مناسبات عامة، حيث اىتم 
ّتيل الشباب، ككاف الشباب ٭تبوف أبو شنب لرحابة 
صدره ك٤تبتو كابتسامتو، فعيدَّ الوعاء اٟتاكم للشباب، 
د ك٦تن عايشوه ُب تلك الفًتة يقوؿ الدكتور خال

ا٠تالدم "كنت ُب ا١ترحلة اإلعدادية من أشباؿ 
اٞتمعية اإلسالمية كعندما توَب رئيس بلدية غزة رشاد 
الشوا جاء إٝتاعيل أبو شنب إىل مدرسيت غزة اٞتديدة 
كقابل مدير ا١تدرسة، كطلب منو دعوٌب كدعوة إبراىيم 
ٓتيت، ككاف أيضا من أشباؿ اٞتمعية اإلسالمية 

نا اف ٨تضر إكليالن من الزىور فدعانا ا١تدير فطلب م
ك٨تضر إىل بلدية غزة للمشاركة ُب عزاء كتأبُت رئيس 

 .(136)البلدية فقمنا بذلك"

ككذلك انضم للجمعية اإلسالمية أشباؿ ُب 
ا١ترحلة االعدادية كالثانوية فكاف عندما توقع مشكلة 
مع األشباؿ كمسؤكليهم فكاف مسؤك٢تم ٭تلوف األمور 

و شنب كيعاِب ا١توضوع هبدكء ْتـز كعنف، يتدخل أب
دكف أف يغضب أحد من األطراؼ كعن ىذا ٖتدث 
الدكتور خالد ا٠تالدم بالقوؿ: "كنا نلجأ إىل ـ. 
إٝتاعيل أبو شنب ٟتل أم مشكلة تواجهنا، ككاف 

 .(137)يفعل ذلك هبدكء كرحابة صدر "

بذلك يكوف ألبو شنب الدكر الكبَت ُب انشاء 
صوؿ على األمواؿ اٞتمعية اإلسالمية سواء باٟت

كاٟتصوؿ على قطعة األرض ا١تنشئ حاليا عليها 
                                                           

إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (135)
 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )

خالد ا٠تالدم مقابلة شخصية مع الباحثة، بتاريخ  (136)
 ـ(.2020/فِّباير/16)
 ا١ترجع السابق. (137)
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اٞتمعية اإلسالمية كاالشراؼ على اللجنة الرياضية 
كا١تشاركة ُب ا١تباريات ككذلك انشاء رابطة األندية 
الرياضة اليت اىل اآلف موجودة ك٭تسب ألبو شنب 

 الفضل ُب ذلك.

 دور أبو شنب في المؤسسات األخرى: .2
 :جمعية الصالح . أ

الكرد ُب ٥تيم الِّبيج ٚتعية  توفيقأنشأ 
الصالح، كبقيت ٤تدكدة داخل ىذه ا١تنطقة حىت 

ـ، كاعتقل اٛتد الكرد 1987جاءت انتفاضة عاـ 
كىو احد افراد ىذه اٞتمعية، كوف الكرد عالقات 
كثيقة داخل السجن مع أبناء ٛتاس، ككاف قد توُب 
الشيخ توفيق الكرد، كخرج أٛتد الكرد ليدير ىذه 

التعاكف مع اجملمع اإلسالمي، كاٞتمعية اٞتمعية، ب
اإلسالمية، ُب اجملاؿ ا٠تَتم، فأعطي تشجيعنا أكِّب، 

 .(138)كمارس دكره، كازدىرت ٚتعية الصالح أكثر

ساعد أبو شنب أٛتد الكرد فكاف على 
تواصل شخصي معو كاستقبلو ُب بيتو، كانت ٚتعية 
الصالح تعمل ُب مسار كاٞتمعية اإلسالمية كاجملمع 

المي ُب مسار أخر، فكاف لتواصل أبو شنب اإلس
الدكر األكِّب ُب توحيد ىذه اٞتهود كقرب بُت كجهات 
النظر بينهم فكاف ىدفو ىو خدمة اجملتمع كتوحيد 
اإلسالميُت، فقاـ أبو شنب بعمل ٥تططات ٚتعية 
الصالح ا٠تَتية كتعديالت كتوسيعات ا١تسجد الذم 

معية أقيمت فيو كتوسيعاتو، كأعطاه قانوف اٞت
اإلسالمية ،كقاـ الكرد بتعديل بسيط عليها، ساعده  
كذلك ٓتالصة خِّبتو ُب العمل ا١تؤسساٌب إل٧تاح 

 (.139)ٚتعية الصالح ا٠تَتية

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (138)

 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )
د الكرد، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت.)ـ مقابلة أٛت (139)

 ت(

ىذا ا١توقف يدؿ على أف أبو شنب مل يقتصر 
علمو لنفسو ،ككاف يشجع عمل ا٠تَت حىت لو مل يكن 

 ُب اإلطار التابع ٢تم 

 رابطة علماء فلسطين: . ب

اكلة األكىل إلنشاء رابطة علماء كانت احمل
فلسطُت، ُب اٞتمعية اإلسالمية، ٔتبادرة من ا١تهندس 
إٝتاعيل أبو شنب كالشيخ خليل القوقا بدعم من 
الشيخ أٛتد ياسُت، فيقوؿ أبو شنب "أينشئت رابطة 
علماء فلسطُت اٟتالية متأخرة، لكن ٨تن أنشأنا 

ـ"، قامت اٞتمعية 1978ـ/1977الرابطة عاـ 
سالمية با١تشاركة مع الشيخ أٛتد ياسُت، حيث  اإل

شخصية من علماء  30كانت الدعوة ألكثر من 
فلسطُت ٟتضور ا١تؤ٘تر كٚتيعهم من غزة مل يشارؾ هبا 

 .(140)علماء الضفة

يقوؿ أبو شنب إهنم قدموا للعلماء اقًتاحنا بأف 
 ترعى اٞتمعية ىذا اإلطار، كشارؾ فيو العلماء كلهم.

 ىدف المبادرة:

 توحيد فتول علماء فلسطُت. .1
 ٕتسيد الدين بالشكل الصحيح. .2
 تعمل الرابطة على تنظيم اجملتمع. .3
عالج قضايا العامل اإلسالمي كالفتول  .4

 .(141)كا١تسلمُت

 قد حوربت الفكرة على أكًت من إتاه كالتايل:

محور الخالف مع الشيخ محمد عواد:  .1
دعت اٞتمعية اإلسالمية الشيخ عواد 

كنو رفض اٟتضور، العتقاده ٟتضور ا١تؤ٘تر ل
أف ىذه الفكرة تنافسو ُب عملو كىو حينها  

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (140)

 ـ(.2002/يونيو/27بتاريخ )
 ا١ترجع السابق. (141)
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كاف رئيس ا٢تيئة اإلسالمية العليا، كأخذ 
٭تارب الفكرة كىدد ا١تدرسُت ُب األزىر 
الذين كانوا قد حضركا االجتماع بأف يتم 

 .(142)فصلهم
محور الخالف مع الشيخ سليم شراب:  .2

مل يكن الشيخ سليم شراب يؤمن بالعمل 
ٞتماعي، ىو يريد فكرة كينفذىا، ٍب فكرة ا

كينفذىا، أما العمل اٞتماعي ا١تنظم غَت 
 .(143)معتاد عليو

مل تكن ا١تبادرة سهلة، كانت ىذه البذرة 
األكىل لفكرة رابطة علماء ا١تسلمُت، مل يستطيعوا 
اٟتصوؿ على ترخيص إلنشاء ىذه الرابطة، ككذلك مل 

ة كمل نتبناىا ُب تلك ٬تدكا تشجيعنا كافينا، فأجلنا الفكر 
ـ 1992، كًب تبنيها فيما بعد ُب عاـ (144)اٟتقبة 

 حيث ًب إنشاء رابطة علماء فلسطُت.

دور أبو شنب في تأسيس مركز  . ت
المستقبل والمؤسسات التي انبثقت 

 م 2002منو 

يعد ا١تركز ىيئة فلسطينية غَت رْتية تعمل ُب 
نشاطات البحث األكادٯتي، كالنشر، كالتحليل 
السياسي، كالتطوير الًتبوم، كىي مؤسسة مستقلة ٢تا 

 ىوية فلسطينية إسالمية عامة.
تسعى ا٢تيئة للقياـ بعمل متميز يهدؼ إىل 
حفظ الًتاث كمناقشة اٟتاؿ، كاستشراؼ ا١تستقبل 
كذلك من خالؿ ا١تسا٫تة ُب إثراء ا١تكتبة بالدراسات 
كالبحوث، كعقد اٟتوارات، كٗتطيط ا١تقررات، كهتيئة 

 .(145)ا١تعلومات كالبيانات اإلحصائية

                                                           
 ا١ترجع نفسو. (142)
 ا١ترجع نفسو. (143)
 ا١ترجع نفسو.( 144)

 مركز ا١تستقبل، أرشيف. (145)

ا٢تيئة التأسيسية للمركز: إٝتاعيل أبو شنب 
كصالح شحادة كسعيد صياـ كإٝتاعيل ىنية 

 .(146)كمصطفى الصواؼ
من الواضح أف تشكيلة ا١تركز كانت من 
قيادات ٛتاس ٦تا دفع البعض من ىذه القيادات إىل 
االنسحاب من ا١تركز، خوفا من مشاكل أمنية مع 
السلطة الفلسطينية، بذلك فضل البعض ترؾ ا١تكاف 
كإتاحة الفرصة إلدخاؿ شخصيات غَت قيادية ُب 

 .(147) اٟتركة مثل الدكتور فخر أبو عواد كطالؿ قويدر
تعتمد ىيئة مركز أْتاث ا١تستقبل ُب سعيها 
٨تو مستقبل فلسطيٍت رائع إىل ٥تاطبة اٞتميع مع 

ا١تتعلق  اىتمامها ا٠تاص ٔتكوف الوعي التارٮتي
بالًتاث، ليكوف النتاج بذلك ٤تصلة جهد ٚتاعي 
متناسق، لو ُب األصالة رصيده، كلو من ا١تستقبل 
كعده، ٘تثل ذلك بأنشطة اليت نٌفذىا ُب حقبة رئاسة 
أبو شنب للمركز، ك٘تثل ذلك ُب تأسيس عدد من 

 الدكائر كالوحدات للمركز.

أنشأت ىذه ىيئة الخبراء والباحثين:  .1
ًتاح من إٝتاعيل أبو شنب بتاريخ اللجنة باق

، كىي ٣تلس متطوع (148)ـ9/9/2002
يشكلو خاصة أىل االختصاص كا١تهتمُت 
برؤية ا١تستقبل، كيعمل على تعزيز نشاطات 
ا٢تيئة كإثرائها بأفكار كأفاؽ للبحث، كرصد 

، من أىم ما قدمتو (149)الالـز منو كا١تمكن
ىذه الوحدة ُب فًتة رئاسة أبو شنب ْتث 
العمليات االستشهادية الذم أعده د. 

                                                           
الباحثة مصطفى الصواؼ، مقابلة مع  (146)
 ـ(.2020/يونيو/21)

 ا١ترجع السابق. (147)
 .14انظر ا١تلحق رقم  (148)
 مركز ا١تستقبل، أرشيف. (149)
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يوسف الشراُب، حيث راجعو أبو 
 .(150)شنب

كهتتم اىتمامنا وحدة الشؤون الفلسطينية:  .2
خاصنا بالقضية الفلسطينية كتطوراهتا، كبواقع 
الفلسطينيُت ُب داخل الوطن كالشتات، 

ُب دراساهتا بأحواؿ الالجئُت كتيعٌت الوحدة 
الفلسطينيُت كسبل تعزيز االتصاؿ هبم. 
ك٢تذه اللجنة نشاطات عدة، سواء مسَتات 

 .(151)أك فعاليات مع الفصائل
كىي دائرة الحوار والنشاط اإلعالمي:  .3

مضافة الفلسطينيُت ٚتيعنا ُب حوارىم حوؿ 
أم من حاجاهتم كمكونات قضيتهم، سعينا 

ا١تمارسة الدٯتقراطية ُب إىل تقدَل ٪توذج من 
 صناعة القرار.

أشرؼ أبو شنب كمن الدائرة اإلعالمية:  .4
معو ُب مركز ا١تستقبل على إنشاء صفحة 

، حيث ٗتتص ىذه الدائرة (152)إلكًتكنية
بإصدار تقرير يومي يتناكؿ كل القضايا 
العربية كاإلقليمية اليت هتم ا١تواطن العريب، 
ِّب كترسلها إىل إٯتيالت ا١تشًتكُت ع

اإلنًتنت، كما يقدـ ا١تركز ١تن يرغب 
باالطالع على آخر األخبار كالدراسات 
ا١تتعلقة بالشؤكف السياسية، كاالقتصادية، 
كاالجتماعية ىذه ا٠تدمات عِّب موقعهم 
اإللكًتكٍل، كذلك كاف ا١تركز يصدر  تقريرنا 
عِّبيِّا مًتٚتنا للغة العربية باسم )عُت 

يوٍل اٟتدث(، يكشف زيف العدك الصه

                                                           
 .15انظر ا١تلحق رقم  (150)
 مركز ا١تستقبل أرشيف. (151)
 .16انظر ا١تلحق رقم  (152)

ك٦تارساتو ْتق الشعب الفلسطيٍت، توقف 
 .(153)اإلصدار

ٗتتص ىذه الوحدة وحدة استطالع الرأي:  .5
بإعداد كتنظيم استطالعات الرأم كقياس 
توجو اٞتمهور جململ القضايا الفلسطينية 
ا١تهمة مع الًتكيز على التطورات ُب ا١تستول 
السياسي، كتستند ُب أنشطتها إىل مفهـو 

صناعة القرار الفلسطيٍت،  غائب نسبينا ُب
كىو الدكر احملورم كا١تباشر للرأم العاـ ُب 
صناعة كاختبار كاالستجابة للخطط 
كالسياسات اليت ترٝتها دكائر صنع القرار 

 .(154)الفلسطيٍت
كلف أبو شنب ىذه الوحدة بإنشاء استطالع 
رأم ُب الساحة الفلسطينية كقد تابع شخصينا مدل 

 .(155)٧تاحو

كترصد اٞتوانب اإلسرائيلية: وحدة الشؤون  .6
السياسية كاالقتصادية للممارسة اليهودية ُب 
فلسطُت كالعامل، كتتبع آفاؽ ىذه ا١تمارسة 

 .(156)كنتائجها
ىذه الوحدة اىتمت وحدة المنهاج:  .7

بإعداد منهج تربية إسالمية، كمنهج ١تادة 
اٟتاسوب ١تدرسة دار األرقم، كإعداد كتاب 

 .(157)للغة اإل٧تليزية

                                                           
 مركز ا١تستقبل، أرشيف. (153)
 ا١ترجع الساؽ. (154)
 .17انظر ا١تلحق رقم  (155)
 .18انظر ا١تلحق رقم  (156)
ـ( 2002/ديسمِّب/٤22تضر اجتماع مركز ا١تستقبل ) (157)

ـ(، ٤تضر اجتماع 2002/سبتمِّب/9ك٤تضر اجتماع )
 ـ(.2003/يونيو/4)
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اىتم أبو شنب ُب مواضيع اليت ٗتص كذلك 
القضية الفلسطينية فعملوا على إنشاء خريطة لفلسطُت 

 .(158)موضح فيها القرل ا١تهدمة
قاـ أبو شنب بعد استشهاد إبراىيم ا١تقادمة 

، فهذه ا٠تطوة (159)ّتمع مادة تارٮتية لتخليد تارٮتو
اليت قاـ هبا تدؿ على عمق تفكَت أبو شنب، ًب ٕتديد 

شنب للمركز ُب انتخابات ا١تركز ُب  رئاسة أبو
 . (160)ـ كاستمرت رئاستو لو حىت استشهاده2002

٦تا يدعو لإلثارة كاالنتباه ىو السلوؾ اإلدارم 
الراقي للمهندس أبو شنب فهو دائم التجديد كالتطوير 
كالبناء كاليركن للعمل كاألداء التقليدم فهو ينتقل من 

كلعل ٚتيع ىذه إنشاء مؤسسة إىل رابطة إىل مركز، 
األطر مازالت حية تنعم بالنشاط كتؤدم مهامها ككاف 
لنا نتاجات فكرية كرياضية تربوية كسياسية ال ٖتصى، 
كىذا إ٪تا يدؿ على النوايا الصافية كالعمل ا١تتقن على 

 جودة النظاـ كالتأسيس كا١تنهاج ا١ترف.

٦تا سبق يدؿ على اىتماـ أبو شنب ُب 
بصمة باقية إىل اآلف ُب حيث اٞتانب ا١تؤسساٌب فًتؾ 

تقدـ ا١تؤسسات ىذه خدماهتا إىل اآلف للمجتمع 
 الفلسطيٍت.

، دور أبو شنب في العمل النقابي والمهني
 :ويحتوي على

 دكر أبو شنب ُب نقابة ا١تهندسُت. -
 دكر أبو شنب ا١تهٍت. -

                                                           
 ـ(.2003/يونيو/٤4تضر اجتماع مركز ا١تستقبل ) (158)
 ا١ترجع السابق. (159)

 .19انظر ا١تلحق رقم  (160)

 دور أبو شنب في نقابة المهندسين  .1
 بداية تأسيس نقابة المهندسين . أ

ا١تهندسُت بتاريخ تأسست نقابة 
مهندسنا اجتمعوا  34ـ، ٔتبادرة من 12/9/1976

. كأنشئت النقابة على نظاـ (161)ُب مقر بلدية غزة
اٞتمعيات العثمانية حيث أتاح االحتالؿ لكل من 
يريد أف يؤسس ٚتعية أف يتقدـ للداخلية بالطلب، 

 .(162)أك الرفض ا١توافقةكىي تنظر ُب الطلب كتقرر 
شجعت ٣تموعة من كىذه التسهيالت 

ا١تهندسُت للتأسيس نقابة مهندسُت فيقوؿ أبو شنب 
عن النشأة: "إهنا فكرة كلدت ُب بيت اٟتاج رشاد 
الشوا رئيس بلدية غزة حيث جعل من بيتو ملتقى لكل 
ا١تهندسُت يلتقوف مرة ُب الشهر، يتشاكركف ُب الشأف 
ا٢تندسي الفلسطيٍت، ككاف سبعة مهندسُت من بلدية 

باقي البلديات عشرة مهندسُت، ككانت  غزة، كمن
ا١توضوعات اليت تطرح ليست موضوعات سياسية على 
اإلطالؽ، كإ٪تا موضوعات ىندسية، تتناكؿ التخطيط 
ا٢تيكلي، ا١تشاريع التطويرية، ككيف ننهض بالبلد من 

 .(163)الناحية االجتماعية
خالؿ كجود أبو شنب من ضمن األشخاص 

لإلخواف ا١تسلمُت، حيث  ا١تشاركُت، عيد بؤرة ارتكاز
يطلع الشيخ أٛتد ياسُت على ما يقـو بو، ييعد أبو 
شنب أكؿ مهندس ْتركة ٛتاس، يقوؿ أبو شنب إنو 
"شكل الكتلة اإلسالمية، كهبذه البذكر كانت اٟتركة 

. كيضيف (164)تعرؼ نقابة ا١تهندسُت من خاليل"
 " بدأ ىذا العمل النقايب، األخإبراىيم ا١تقادمة فيقوؿ:

                                                           
 .20 انظر ا١تالحق (161)
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (162)

 ـ(.2002/يونيو/27)بتاريخ 
 ا١ترجع السابق. (163)
 ا١ترجع نفسو.( 164)
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ٝتاعيل أبو شنب  ،كأخذ رئاسة ٚتعية ا١تهندسُت ُب إ
 .(165)الوقت الذم مل يكن للحركة مهندس غَته ففاز"

 االنتخابات النقابية  . ب

بدأت االنتخابات ٕترم بشكل منتظم منذ 
تأسيس النقابة، ككاف ألبو شنب بصمة ُب ىذه 
االنتخابات، فكاف أكؿ ٣تلس إدارة يرأسو ـ. ٭تِت 

انتقايل، ىذا اجمللس أخذ كل ا٠تطيب كىو ٣تلس 
الًتاخيص، كهيئة تأسيس مل يكن معهم أبو شنب، 
رغم أنو يقوؿ: "أٌل كنت دينامو ىذه العملية، أنا 
كا١تهندس علي أبو شهلة ك٤تمد مهنا، ٨تن الذين ٛتينا 

 (166) الفكرة حىت نضجت".
ٍب أجريت انتخابات فاز هبا ا١تهندس ىاٍل 

٣تموعتُت اجملموعة  الشوا ،حيث كانت ا١تنافسة بُت
األكىل تتكوف من ا١تهندسُت ا١تشتغلُت ُب األشغاؿ 
مثاؿ )٭تِت ا٠تطيب كٚتاؿ سكيك( كاجملموعة الثانية 
تتكوف من اجملموعة اليت تعمل ُب بلدية غزة مثل 

، حيث كاف أبو شنب (167))عقيل مطر، ٤تمد مهنا(
٦تن انتخبوا اجملموعة الثانية كىي ٣تموعة مهندسي 

 .(168)البلدية
توىل أبو شنب ُب ىذه الدكرة اللجنة الثقافية، 
 فكاف ا١تسؤكؿ عن ىذه اللجنة، ككانت ٢تا أنشطتها.

كما أعد أبو شنب أمسية ثقافية شعرية، 
حيث كاف ىو العريف كالفاعل فيها، كما قاـ بتنظيم 

 .(169)أنشطة أخرل سواء رحالت أك غَتىا
                                                           

إبراىيم ا١تقادمة مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت، ( 165)
 ـ(.2002/أكتوبر/21)
( إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت، 166)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
-1967حركة اإلخواف ا١تسلمُت ُب قطاع غزة ) (167)

 (.199ـ(، الشيخ خليل، هناد، )ص1987
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت، ( 168)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
 ا١ترجع السابق. (169)

كاالنتخابات الثانية للمجلس الثالث للنقابة 
فاز فيها صالح السقا، كشغل إٝتاعيل أبو شنب 

 منصب أمُت السر.
ٍب جريت االنتخابات الثالثة اليت فاز فيها 

ـ بذلك 1980ـ، إىل 1979إٝتاعيل أبو شنب عاـ 
. حيث نافس صالح (170)الفوز أصبح رئيس للنقابة

السقا على اإلدارة، كانت االنتخابات مستويُت، أف 
ـ نفسك للرئاسة، من تنجح كعضو إدارة، أك أف تقد

خالؿ الناخبُت،" ُب ا١ترحلة الثالثة ٧تحت كعضو 
منتخب ُب اإلدارة، كتنافست مع صالح السقا كعقيل 
مطر على الرئاسة"، كيقوؿ أبو شنب: "ىذه ا١ترحلة 
األكىل اليت بدأت أشعر أف لنا كتلة داخل النقابة، 
ككانت مصممة أف تتماسك، كفزت أنا على من ىم 

مٍت، كا٠تلفية العائلية ٢تم ٗتتلف عٍت، كأنا  أقول كأقدـ
مهندس حديث التخرج )ثالث سنوات(، أعمل ُب 
بلدية غزة كال صيت يل، كانت نقلة كِّبل ُب الفوز 

 .(171)على ىؤالء بسبب عملي داخل النقابة"

كشارؾ ُب تلك االنتخابات ٙتانوف مهندسنا ُب 
، التصويت، ككاف عدد ا١تهندسُت يبلغ تسعُت مهندسنا
ىم اٞتمعية العمومية، ككاف من شاركوا ُب االنتخابات 
جمللس اإلدارة كالرئاسة مهندسنا، كإذا كزعت الثمانوف 
صوتا على ثالثة، حصل أبو شنب على ٜتس كأربعُت 
صوتنا، كالباقي ٜتس كثالثوف كزعت على صالح 

 .(172)السقا كعقيل مطر

كبعد ذلك سافر إىل أمريكا، كترؾ منصبو ُب 
ـ، كبعد العودة شارؾ ُب 1980سنة النقابة 

، كقد فاز بعضوية (173)ـ1986االنتخابات عاـ 

                                                           
 ا١ترجع نفسو. (170)
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (171)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
 ا١ترجع السابق (172)
 ا١ترجع نفسو. (173)
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٣تلس اإلدارة ُب ٣تلس اإلدارة الثامن ا١تهندس عماد 
، كظل (175)كا١تهندس إٝتاعيل أبو شنب (174)العلمي

عضونا إىل أف دخل السجن، كحل ٤تلو ا١تهندس عقيل 
ـ، يقوؿ أبو شنب 1988مطر رٛتو اهلل، حىت عاـ 

د اعتقايل كاعتقاؿ عماد، كاف ىناؾ أثر ٢تذا :"بع
االعتقاؿ، ليحفز ا١تهندسُت كينبههم، أف ىذه اٞتهة، 
كىذا التيار اإلسالمي، الذم كنتم تتهمونو بالتخاذؿ، 
كعدـ ا١تشاركة ُب العمل الوطٍت، رموزه تعتقل كيتهم 
رئيسو، فكاف أف أعطى ردة فعل إ٬تابية لصاّب الكتلة 

زت الكتلة ُب ىذه السنة ٓتمسة داخل النقابة، كفا
. ىذه النتائج كالفوز ا١تتتايل (176)مقاعد من تسعة"

الذم كاف البو شنب النصيب الكبَت فيو يدؿ على 
 حب ا١تهندسُت لو كإٯتاهنم بالتغَت على يد أبو شنب.

                                                           
ىو عماد خالد نامق العلمي )أبو ٫تاـ( أحد مؤسسي  (174)

حركة ٛتاس كعضو القيادة السياسية ُب اٟتركة، كيلد ُب مدينة 
يوس ُب ـ، كحصل على شهادة البكالور 1956غزة عاـ 

ا٢تندسة ا١تدنية من جامعة اإلسكندرية ُب ٚتهورية مصر العربية، 
كاعتقل ُب االنتفاضة األكىل ١تدة  .متزكج كلو ستة من األبناء

ـ، حيث تضمنت الئحة االهتاـ 1990 -1988سنتُت من 
. ""القياـ بنشاطات إعالمية بغرض ٗتليد أعماؿ ٛتاس

إبعاد العلمي من كأقدمت سلطات االحتالؿ اإلسرائيلي على 
ـ، فيما توىل 1991قطاع غزة بتاريخ كانوف الثاٍل/ يناير 

منصب ٦تثل حركة ا١تقاكمة اإلسالمية ٛتاس ُب ٚتهورية إيراف 
ـ غادر سوريا إىل قطاع غزة؛ ليستقر 2012اإلسالمية. ُب عاـ 

عامنا، كانتخبتو حركة ٛتاس نائبنا  20ُب القطاع بعد إبعاد داـ 
 .ئيس اٟتركة ُب قطاع غزة بعد كصولو قطاع غزةإلٝتاعيل ىنية ر 

كخالؿ اٟترب اإلسرائيلية الثالثة على قطاع غزة حرب العصف 
، أصيب ا١تهندس العلمي ُب إحدل 2014ا١تأكوؿ صيف 

ـ، 2018/يناير/30قدميو ما أدل إىل بًتىا، أعلن عن كفاتو 
 العلمي القائد الصامت، ىناء الكحلوت ا٠تليج اكف الين:

https://tinyurl.com/y666t6ql 
-1967حركة اإلخواف ا١تسلمُت ُب قطاع غزة ) (175)

 (.200ـ(، الشيخ خليل، هناد، مرجع سابق )ص1987
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت، ( 176)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 

تأسيس الكتلة اإلسالمية داخل  . ت
 نقابة المهندسين

عاـ  أسس إٝتاعيل أبو شنب كعماد العلمي
عمل الكتلة اإلسالمية داخل نقابة  ـ،1984

ا١تهندسُت، كأصبحت ىذه الكتلة ٢تا نواة حقيقية، 
ٔتعٌت أف ٢تا عناصر من كل األماكن، كٕتتمع ٓتصوص 
االنتخابات كبعد ذلك بقي أبو شنب ُب قيادة الكتلة، 
ينسق مع عماد العلمي، كيعد باقي ا١تهندسُت أعضاء 

حدل ا١ترات معهم ُب الكتلة، فيقوؿ: "جلسنا ُب إ
ليتم االختيار فيما بينهم، أك من يصلح لينافس على 
االنتخابات باسم الكتلة ىي كتلة إسالمية، ٔتعٌت أف 
ىدفها ليس شخصينا، كإ٪تا ىدفها البحث عن أفضل 
ا١ترشحُت لالنتخابات، ككاف أبو شنب ٮتتار ُب كل 

 .(177)دكرة أعضاء ٥تتلفُت"

 م1986دوره في أحداث عام  . ث

ـ حوؿ أحداث 1986عاـ  تدكر أحداث
مًتاكمة، كانفجرت ىذه األحداث يـو األربعاء ا١توافق 

ـ عندما كقع صداـ داخل اٞتامعة 16/4/1986
اإلسالمية، أحدثتو ٣تموعة من الطالبات، حيث 
قفزت إحدل الطالبات عن السور الفاصل بُت 
الطالبات كالطالب، كاعتصمن أماـ مكتب الرئيس، 

 ت كسر الباب، حيصر أصبعكأثناء ٤تاكلة الطالبا
بُت مصرعي الباب ٦تا أدل لتهشمو  احداىن
، كتوالت أحداث الفتنة إال أف تشكلت ٞتنة (178)كبًته

ا١تؤسسات النقابية،، ككاف أبو شنب مندكبنا عن نقابة 
ا١تهندسُت، اللجنة تضم كل القول ماعدا اإلسالميُت، 
ككاف أبو شنب حينها موجودنا كممثل لنقابة 

                                                           
نب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت، إٝتاعيل أبو ش (177)

 .(ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
حركة اإلخواف ا١تسلمُت ُب قطاع غزة، الشيخ خليل، ( 178)

 (.275هناد، )ص

https://tinyurl.com/y666t6ql
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، حضر ُب ىذا االجتماع أكثر من (179)ا١تهندسُت
مائة شخصية من النقابات، كعلى رأسهم الدكتور 
حيدر عبد الشاُب، انيتخب أبو شنب ُب اللجنة 
ا١تكونة من ٜتسة أعضاء، كاليت ستتوىل حل ا١تشكلة، 
ككانت اللجنة برئاسة الدكتور زكريا األغا عن األطباء، 

كعضوية كعضوية ا١تهندس أبو شنب من ا١تهندسُت، 
أبو نضاؿ الوحيدم من بنك الدـ، كعضوية ٥تتار 

، ىذه ىي اللجنة، (180)عائلة من عائالت جباليا
كيقوؿ أبو شنب: "كضعنا برنا٣تنا لالتصاؿ بكل 
األطراؼ ذات الصلة، كسؤا٢تا كاالستفسار منها، 
كفعالن بذلت ىذه اللجنة جهدنا ُب تطويق الفتنة، 

بياننا متوازننا،  كامتصاص األحداث، أصدرت اللجنة 
كاف ا٢تدؼ األساسي منو هتدئة النفوس كمل ٭تتًو على 
أم مساس باإلسالميُت. لقد كاف ١تشاركة أبو شنب 
ُب ىذه اللجنة أثر كبَت ُب درء الفتنة ككقف مؤامرة 

 .(181)كٖتريض كبَتين على اٟتركة

إف أكًت ما ٯتيز شخصية إٝتاعيل أبو شنب 
كتقريب ا١تسافات  ىو حرصو الدائم على ملَّ الشعب

ا عن  كاستيعاب اآلخر كاحًتاـ كجهات النظر، بعيدن
االحتقاف كالتعصب اٟتزيب، كىذا ما شكل رافعة 
أساسية كصماـ أماف من الواقع اٟتزيب كالتنظيمي ُب 

 الساحة الفلسطينية.

 دور أبو شنب المهني  .2
 بلدية غزة: . أ

ـ 1975عمل أبو شنب ُب بلدية غزة عاـ  
بدأ العمل ُب بلدية غزة   ـ،ك1980كبقي حىت 

كمهندس، أدل أبو شنب مهامو الوظيفية بشكل 

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (179)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
 ( ا١ترجع السابق.180)
 .ا١ترجع نفسو (181)

متميز، كبشكل متقن، فكاف من أكثر الناس انضباطنا 
كأداءن كإنتاجنا ُب دائرة العمل، كحظي برضى 
ا١تسؤكلُت، ككاف بذلك ٪توذجنا إ٬تابينا، للمهندس ا١تبدع 

 ُب ٚتيع اجملاالت، كتوىل فيها مناصب عدة:

 طاقم للبلدية. مهندس ضمن . أ
 مدير قسم ا١تشركعات ُب بلدية غزة. . ب
 .(182)نائب ١تدير اإلدارة الفنية . ت

 عمل أبو شنب في وكالة الغوث: . ب

عندما أغلقت جامعة النجاح ُب سنة 
ـ باندالع االنتفاضة األكىل عاد إٝتاعيل أبو 1987

شنب إىل غزة، كعمل مهندسنا ُب ككالة الغوث 
قياـ سلطات ـ كحىت 1988)األكنركا( منذ عاـ 
 .(183)ـ1989أيار/مايو  30االحتالؿ باعتقالو ُب 

كشهد إلٝتاعيل باإلخالص العمل ككذلك 
االنتماء لعملو، فقيل فيو: إنو صاحب ظل خفيف، 

أنو زار أبو شنب ُب مكتبو  يقوؿ إٝتاعيل الِّبعصي
فكاف زميلو شخص يدعى أبو جورج فأخذ يداعبو، 
فقاؿ :إهنم يقولوف أنك ٛتاس، فقاؿ: ال أنا ٛتاـ، أم 

كيعقب الِّبعصي أف أبو شنب كاف  (184)أنو مسامل 
شخصية ٤تبوبة ٭تب ا١تزاح، كقد انتهى عملو ُب ككالة 

 الغوث عند اعتقالو.

 على الصعيد الشخصي: . ت

اعيل أبو شنب بعمل مكتب ىندسي ٧تح إٝت 
ـ أنشأ مكتب 1979/1980شخصي: عاـ 

ىندسي كعمل ُب ىذا ا١تكتب ا١تهندس عيسى النشار 

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (182)
 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 

اٞتمعية الفلسطينية األكادٯتية للشؤكف الدكلية،  (183)
http://www.passia.org/personalities/115. 

مع الباحثة بتاريخ،  إٝتاعيل الِّبعصي، مقابلة شخصية (184)
 ـ(.2020/مارس/21)

http://www.passia.org/personalities/115
http://www.passia.org/personalities/115
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ك٭تِت الدين الفرا ككاف أبو شنب يرسل ٢تم العمل 
ا٢تندسي كيتابع األعماؿ دكف أف يأخذ عائد مادم 

 .(185)من ىذا ا١تكتب

كاجهت الباحثة  ُب ىذا ا١تبحث فقر ُب 
ا١تعلومات إلثراء ىذا ا١تبحث كذلك لعدت أسباب 
منها رفض بعض األشخاص التحدث عن ىذه ا١ترحلة 
ككذلك ضياع األرشيف ا٠تاص ُب ا١تؤسسات ٦تا تعثر 

 على اٟتصوؿ على ا١تعلومات.

ويحتوي ، دور أبو شنب في العمل األكاديمي
 :على

عمل أبو شنب األكادٯتي ُب جامعة  -
 النجاح.

األكادٯتي ُب اٞتامعة عمل أبو شنب  -
 اإلسالمية.

عمل أبو شنب االكادٯتي ُب الكلية  -
 اٞتامعية.

عمل أبو شنب األكاديمي في جامعة  .1
 النجاح

أكؿ ٕتربة عمل أكادٯتي ألبو شنب كانت  
قيبلت م 1981عام ُب جامعة النجاح العريقة بنابلس 

اٞتامعة عضونا ُب اٖتاد اٞتامعات العا١تية، كمع اٟتاجة 
ا١تتزايدة للتعليم اٞتامعي عند أبناء الشعب الفلسطيٍت 
كرفع مستواه، أنشئ أكؿ برنامج للحصوؿ على درجة 

 .(186) ـ1981ا١تاجستَت، بدءنا من العاـ الدراسي 

كاف ٟتصوؿ النجاح على ىذه الفرصة األثر 
الكبَت ُب حياة أبو شنب حيث كاف لو الفرصة ُب 

                                                           
 ـ(.2020/إبريل/4عيسى النشار، مكا١تة مع الباحثة، ) (185)
موقع جامعة النجاح:  (186)

https://www.najah.edu/ar/about/history
traditions/-and-. 

جاح أف تفتح كلية االبتعاث فيقوؿ "اعتزمت جامعة الن
للهندسة فيها، فأعلنت عن توفَت بعثات دراسية 
للمهندسُت الستكماؿ دراستهم العليا ليعملوا مدرسُت 
ُب كلية ا٢تندسة، تقدـ إٝتاعيل بطلب ابتعاث 
للدراسة، كًب اختياره ٢تذا الغرض، فاستقاؿ من عملو 
ُب بلدية غزة كسافر إىل أمريكا، حيث حصل على 

 .(187)ـ1982ىندسة اإلنشاءات عاـ ا١تاجستَت ُب 

ـ، حىت عاـ 1983أقاـ ُب نابلس من عاـ 
ـ، أثناء عملو ُب التدريس ّتامعة النجاح كاف 1988

لو دكر بارز ُب تطوير قسم ا٢تندسة كإنشائو كُب توجيو 
اٟتركة الطالبية كالنقابية ُب اٞتامعة لتكوف ُب موقع 

 .(188)لُتالريادة للمجتمع الفلسطيٍت ُب مواجهة احملت

يتحدث صديقو نصر الدين ا١تزيٍت عن مرحلة 
العمل ُب جامعة النجاح فيقوؿ :"كاف العمل بداية 
األسبوع نذىب إىل نابلس، كيعود ُب هناية األسبوع، 
كنقدر أف نسميها إقامة مزدكجة، العائلة ُب غزة، 
كالعمل ُب نابلس، إذ شغل منصب رئيس قسم، ككاف 

إنسانية ٘تيز أبو شنب  يتعامل مع الطلبة  بكل كقد
عن أقرانو كزمالئو، ككاف لو بصمتو ُب تلك اٞتامعة، 
لكن عملو ُب جامعة النجاح انتهى إثر إغالقها من 

 .(189)قوات االحتالؿ

كقد تعذر على الباحثة على اٟتصوؿ على 
معلومات عن فًتة عملو ُب جامعة النجاح حيث 
توجهت ألكثر من شخص بالضفة مل يفيدكىا، 

بسبب كفاة بعضهم كٖتفظ البعض اآلخر عن ككذلك 
 الكالـ.

                                                           
إٝتاعيل أبو شنب، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  (187)

 (.ـ2002/يونيو/27)بتاريخ 
موسوعة شهداء اٟتركة اإلسالمية ُب العصر اٟتديث،  (188)

 (.5/208الواعي، توفيق، )ج
نصر الدين ا١تزيٍت مقابلة مع الباحثة،  (189)
 ـ(.2019/سبتمِّب/18)

https://www.najah.edu/ar/about/history-and-traditions/
https://www.najah.edu/ar/about/history-and-traditions/
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 الجامعة اإلسالمية: .2

عيٌُت الشهيد أبو شنب مهندسنا ُب ا١تكتب 
ا٢تندسي للجامعة اإلسالمية بكلية ا٢تندسة بتاريخ 

ـ كحىت تاريخ 1997/مارس/8
، كعيُت مدرسنا أكادٯتينا (190)ـ1997/اغسطس/31

 .(191)ـ1997/سبتمِّب/1باٞتامعة اإلسالمية بتاريخ 

يقوؿ زميلو ُب اٞتامعة نصر الدين ا١تزيٍت: 
"كاف لو دكر مهم ُب قسم ا٢تندسة، من خالؿ 
التجهيزات كتطوير كشراء أجهزة، أما عن العالقة 
اإلنسانية فكاف يربط أبو شنب عالقة ٦تتازة بينو كبُت 

امتاز بطيب أخالقو ُب التعامل مع زمالئو،  ‘ الزمالء 
 .(192)"ُب القسمكاف نعم األب للمهندسُت 

كتقوؿ زكجتو عن ٛتاسو للتعليم كشغفو بو 
:"كاف ٭تب أف تكوف ٤تاضراتو باٞتامعة مبكرة 
الساعة الثامنة صباحنا، كمل يتأخر عن ٤تاضرة قط، 
شديد اٟترص على التحضَت حملاضراتو، يبادر للتحضَت 
حىت لو عاد إىل البيت متأخرنا، ٭ترص على إعطاء 

ديدة غَت ا١تقررة ُب ا١تنهج طالبو دكامنا أفكارنا ج
 .(193)الدراسي، ككاف كثَت االحًتاـ لطالبو"

أما عن عالقتو مع طالبو فيذكر ياسر الشنطي 
عن إنسانية أبو شنب "أنو صادفو امتحانُت امتحاف ُب  
كلية العلـو كامتحاف ُب كلية ا٢تندسة كاف مدرس 
ا١تادة الشهيد إٝتاعيل أبو شنب رٛتو اهلل، فعندما 

با١تشكلة فقاؿ ال تقلق تستطيع أف تأٌب إىل  أبلغتو
منزيل كتقدـ االمتحاف، كفعال قدمت االمتحاف ُب 
منزلو كقاـ بنفسو بتحضَت الطعاـ كالشراب يل كىذا 

                                                           
 .21انظر ا١تلحق رقم  )190(

 اٞتامعة اإلسالمية، شؤكف ا١توظفُت، أرشيف. (191)
نصر الدين صادؽ ا١تزيٍت، مقابلة مع الباحثة،  (192)
 ـ(.2019/سبتمِّب/18)

عائشة أبو شنب، زكجتو، مكا١تة صوتية مع الباحثة  (193)
 ـ(.2019/نوفمِّب/11بتاريخ )

يدؿ على مدل التواضع الذم يتميز بو عن 
فهذا يدؿ عن االخالؽ العالية اليت  (194)اآلخرين"

خالؿ فًتة  .يتمتع هبا ككذلك عالقتو ا١تتميزة بطالبو
التدريس باٞتامعة اإلسالمية أصدر أبو شنب كتب 
خاصة با١تنهاج باٞتامعة حيث أعطى كثَتنا من كقتو 

 .(195)ليفيد الطالب كيطور ا١تنهاج باٞتامعة

 كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية: .3

ا لكلية  ًب تعيُت ـ. إٝتاعيل أبو شنب عميدن
دكرة ٣تلس اٞتامعة ٣تتمع العلـو ا١تهنية كالتطبيقية ُب 

ـ كحىت تاريخ 2001/اغسطس/18
 .(196)ـ2003/اغسطس/17

يعد أبو شنب صاحب الفكرة الرئيسة ُب 
إنشاء الكلية اٞتامعية، أكد ذلك إٝتاعيل ىنية ٗتريج 

إذ قاؿ: "أف من أكؿ من  14للكلية اٞتامعية الفوج 
زرع كبٌت ُب الكلية ىو الشهيد إٝتاعيل أبو شنب، 

 .(197)حو كأكضح أف عملو قد أٙتر"ككجو التحية لرك 

فَتكم مصطفى الصواؼ عن فًتة إنشاء 
للقاء مع "الكلية أف ا١تهندس رٛتة اهلل أتصل عليو 

٣تموعة من اإلعالميُت، كيبدك أنو كاف مكلفنا بوضع 
برنامج أكادٯتي إلنشاء الكلية اٞتامعية، كدار حديث 
حوؿ ٗتصص اإلعالـ ُب الكلية كالِّبنامج كا١تواد 
كغَتىا، ككاف يلتقي بآخرين ُب ٗتصصات ٥تتلفة 
كأعتقد أنو كاف على رأس الكلية، كلكن كونو قيادينا ُب 

حتالؿ كاف يستهدؼ القيادات، تراجع ٛتاس، كاال
                                                           

 ياسر الشنطي، فلم حديث الصمت إنتاج قناة األقصى. (194)
زيٍت، مقابلة مع الباحثة نصر الدين صادؽ ا١ت (195)
 ـ(.2019/سبتمِّب/18)

اٞتامعة اإلسالمية، شؤكف ا١توظفُت، أرشيف، انظر  (196)
 .22ا١تلحق رقم 

إٝتاعيل ىنية كلمة لو ُب حفل ٗترج الكلية اٞتامعية  (197)
 ـ، موقع الرأم:2012حزيراف/يوليو  09 14اؿ

http://alray.ps/ar/post/99459 
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؛. ا١تهندس رٛتو اهلل ليحل ٤تلو شخص  قليالن
 .(198)"آخر

ا كبَتنا ُب إ٧تاح ىذا  كبذؿ أبو شنب جهدن
الصرح، فتمثل ُب إنسانيتو بالتعامل مع ا١توظفُت 
كا١توظفات، تقوؿ نورة ٧تم: "معاملتو للموظفُت 
ة كالطلبة كأبناء لو ٭ترص على حل مشاكلهم ا١تالي
بنفسو حىت كلو على حسابو الشخصي، يسهل 
للموظفُت ُب حاؿ حدكث طارئ ُب العمل، حرص 
على إرضاء كإقناع العاملُت ُب الكلية با١تبٌت اٞتديد 
الذم سينتقلوف إليو كأخدىم ُب جولة بو كىو قيد 

 .(199)اإلنشاء"

إف مسَتة النجاح ُب حياة أبو شنب مل تقتصر 
ي؛ فالطالب ا١تتميز أصبح على ا١تسار النقايب كالتعليم

أكادٯتينا متميزنا ناجحنا ُب إدارتو ك٤تاضراتو، كأىلتو ىذه 
الصفات ليكوف عميدنا لكلية العلـو ا١تهنية كالتطبيقية، 
ك٦تا يلفت االنتباه البعد اإلنساٍل للمهندس أبو شنب، 
تلك الصفة اليت الزمتو طيلة مسَتة حياتو كُب ٚتيع 

ع حولو الكثَت من احملبُت احملطات، كال غرك أف ٬تم
 كا١تعجبُت، بدماثة خلقو كلُت طابعو كسهولة منطقو.

 أواًل: النتائج:

أثرت الظركؼ االقتصادية كالبيئية ُب بناء  .1
 شخصية أبو شنب.

أ٫تية األسرة ُب نشأة أبو شنب كتربيتو تربية  .2
 صحيحة.

تفوؽ أبو شنب ُب دراستو العملية ُب ٚتيع  .3
 مراحلو التعليمية.

أبو شنب بصفات أىلتو للقيادة مثل ٘تتع  .4
 صفة اٟتـز كالكـر كاإليثار عن النفس.

                                                           
مصطفى الصواؼ، مقابلة شخصية مع الباحثة  (198)
 ـ(.2020/يناير/17)

 ـ(.29/2019نورة ٧تم مقابلة شخصية من الباحثة ) (199)

تأثر أبو شنب ُب صغره بقيادات حركة  .5
اإلخواف ا١تسلمُت، كمنهم ٛتاد اٟتسنات 

 كإٝتاعيل ا٠تالدم كأٛتد ياسُت.
ـ أضيف اسم ا١تهندس 1978ُب عاـ  .6

إٝتاعيل أبو شنب جمللس  إدارة اٞتمعية 
 اإلسالمية.

نب مسؤكلية االشراؼ الرياضي، ٛتل أبو ش .7
كتوىل منصب نائب األمُت العاـ للجمعية 

 اإلسالمية.
ا كبَتنا ُب اٟتصوؿ على  .8 بذؿ أبو شنب جهدن

 ا١تاؿ لدعم اٞتمعية اإلسالمية  .
ساعد أبو شنب ُب انشاء ٚتعية الصالح   .9

فكاف على تواصل شخصي مع اٛتد الكرد 
 اإلسالمية.كاعطاءه قوانُت كلوائح اٞتمعية 

إنشاء رابطة علماء فلسطُت ٔتبادرة من ا١تهندس  .10
إٝتاعيل أبو شنب كالشيخ خليل القوقا بدعم 

 30من الشيخ أٛتد ياسُت عن طريق دعوة 
 عامل اسالمي من غزة.

ا٢تيئة التأسيسية للمركز ا١تستقبل  إٝتاعيل أبو  .11
شنب كصالح شحادة كسعيد صياـ كإٝتاعيل 

٢تم البصمة  ىنية كمصطفى الصواؼ فكاف
 االكىل ُب انشاء كتطوير ا١تركز.

تأسست نقابة ا١تهندسُت بتاريخ  .12
مهندسنا  34ـ، ٔتبادرة من 12/9/1976

اجتمعوا ُب مقر بلدية غزة كاف من ضمنهم 
 إٝتاعيل ابو شنب.

االنتخابات الثانية جمللس النقابة فاز فيها  .13
صالح السقا، كشغل إٝتاعيل أبو شنب 

 منصب أمُت السر.
ريت االنتخابات الثالثة اليت فاز فيها ٍب ج .14

ـ، إىل 1979إٝتاعيل أبو شنب عاـ 
 ـ بذلك الفوز أصبح رئيس للنقابة.1980
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ـ، كسافر 1980كترؾ منصبو ُب النقابة سنة  .15
اىل امريكا كبعد العودة شارؾ ُب االنتخابات 

ـ، كقد فاز بعضوية ٣تلس اإلدارة  1986عاـ 
هندس إٝتاعيل الثامن ا١تهندس عماد العلمي كا١ت

 أبو شنب.
أسس إٝتاعيل أبو شنب كعماد العلمي عاـ  .16

ـ، عمل الكتلة اإلسالمية داخل نقابة 1984
 ا١تهندسُت.

شغل ابو شنب من ضمن ٜتس اشخاص ٟتل  .17
ـ كانت اللجنة برئاسة زكريا 1986أحداث 
 األغا.

ـ 1975عمل أبو شنب ُب بلدية غزة عاـ  .18
غزة  ـ،ك بدأ العمل ُب بلدية1980كبقي حىت 

كمهندس كمن ٍب مدير قسم ا١تشركعات ُب 
 بلدية كنائب ١تدير اإلدارة الفنية.

 1987عمل ُب ككالة الغوث من عاـ  .19
 حىت اعتقالو. 1989ؿ
أنشأ إٝتاعيل أبو شنب مكتب ىندسي  .20

 ـ.1979/1980شخصي: عاـ 
 

أكؿ ٕتربة عمل أكادٯتي ألبو شنب كانت ُب  .21
 ـ .1981جامعة النجاح بنابلس عاـ 

تعُت الشهيد أبو شنب مهندسنا ُب ا١تكتب ًب  .22
ا٢تندسي للجامعة اإلسالمية بكلية ا٢تندسة 

ـ كحىت تاريخ 1997/مارس/8بتاريخ 
ـ كًب تعينو مدرسنا 1997/اغسطس/31

أكادٯتينا باٞتامعة اإلسالمية بتاريخ 
 ـ.1997/سبتمِّب/1
ا لكلية  .23 ًب تعيُت ـ. إٝتاعيل أبو شنب عميدن

التطبيقية ُب دكرة ٣تلس ٣تتمع العلـو ا١تهنية ك 
ـ كحىت تاريخ 2001/اغسطس/18اٞتامعة 

ـ، ككاف ىو صاحب 2003/اغسطس/17
 الفكرة.

 ثانًيا: أىم التوصيات:
على قادة الشعب الفلسطيٍت كتابة ٕتارهبم  .1

اٞتهادية كالًتبوية، لكي تكوف مدرسة 
 تستفيد منها األجياؿ.

تدريس األجياؿ الصاعدة سَتة حياة قادة  .2
ليأخذكا العِّبة من سَتهتم العطرة  ا١تقاكمة

 كيتعلموا من ٕتارهبم.
االىتماـ بإعداد جيل متعلم ليسهم ُب  .3

 التصدم لالحتالؿ الصهيوٍل.
البد لقيادة ا١تقاكمة كعناصرىا من االىتماـ  .4

 باٞتانب األمٍت للحفاظ على حياهتم.
٤تاربة العمالء األمنيُت كالسياسيُت ٠تطورهتم  .5

شعب الفلسطيٍت العظيمة على مستقبل ال
 كقضيتو.

عمل الدراسات كاألْتاث عن سَتة القادة  .6
 الفلسطينيُت كٕتارهبم اٞتهادية كالنضالية.

 المصادر والمراجع
 أواًل: المراجع العربية:

اٞتمعية الفلسطينية األكادٯتية للشؤكف الدكلية  -1
hofhttps://tinyurl.com/y2pqn 

ٛتاس من الداخل، مهيب سليماف النواٌب،  -2
 ـ.2002، دار الشركؽ للنشر، 1ط

 ٣16تلة ا٠تليج، فلسطُت/ غزة، السبت،  -3
 ـ،2001يونيو، 

. https://tinyurl.com/y666t6ql 
موسوعة شهداء اٟتركة األسَتة ُب العصر  -4

الواعي ج ا٠تامس دار اٟتديث توفيق يوسف 
 .1البحوث العلمية ط

موقع جامعة النجاح،  -5
https://tinyurl.com/y26b3rsn 

موقع اٞتزيرة، النكبة جرح فلسطُت الغائر:  -6
https://tinyurl.com/y692gnqz 

https://tinyurl.com/y2pqnhof
https://tinyurl.com/y2pqnhof
https://tinyurl.com/y666t6ql
https://tinyurl.com/y26b3rsn
https://tinyurl.com/y26b3rsn
https://tinyurl.com/y692gnqz
https://tinyurl.com/y692gnqz
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: موقع اللجنة الدكلية للصليب األٛتر،  -7
https://www.icrc.org/ar/who

are-we-. 
موقع ا١تعرفة، كولورادك،  -8

https://cutt.us/t618X. 
، 1ىكذا عرفناىم، د أٛتد يوسف، ط -9

 .ـ2012، مؤسسة بيت اٟتكمة
سنة الثلجة، ىشاـ ساؽ اهلل،  -10

http://www.hosh.ps/archives
/15894 

ٛتاس من الداخل، مهيب سليماف النواٌب،  -11
 ـ.2002، دار الشركؽ للنشر، 1ط

اآلباء كاألجداد، ٚتيل عبد الرحيم السحار،  -12
 ـ.2007، 1ط

ة، رشاد الشوا تاريخ موقع كيكيبديا اٟتر  -13
 ـ(2020/يناير/5االطالع )

https://tinyurl.com/yyjr8ltr 
 ثانًيا: مقابالت:

إبراىيم ا١تقادمة مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  -1
 ـ(.2002/اكتوبر/21)

إٝتاعيل الِّبعصي، مقابلة شخصية مع الباحثة  -2
 ـ(.2020/مارس/21)بتاريخ، 

حسن حشيش، مقابلة مع سراج أبو ٛتاـ،  -3
 ـ(.2018/يونيو/6بتاريخ )

د. خالد ا٠تالدم مقابلة شخصية مع الباحثة،  -4
 ـ(.2020/فِّباير/16بتاريخ )

زكي باركد، مقابلة سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ  -5
 ـ(.2018/يونيو/8)

سعيد ٓتيت، مقابلة سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ  -6
 ـ(.2018/يوليو/18)

عائشة أبو شنب، زكجة إٝتاعيل أبو شنب،  -7
مكا١تة صوتية مع الباحثة بتاريخ 

 ـ(.2019/نوفمِّب/11)
عيسى النشار، مكا١تة مع الباحثة،  -8

 ـ(.2020/ابريل/4)
فرج الغوؿ، مركز التأريخ كالتوثيق الفلسطيٍت،  -9

 )ـ.ت(.
٤تمد باركد، مقابلة سراج أبو ٛتاـ، بتاريخ  -10

 ـ(.2018/يوليو/2)
٤تمد باركد، مقابلة شخصية مع الباحثة،  -11

 ـ(.2019/سبتمِّب/24بتاريخ )
مصطفى الصواؼ، مقابلة شخصية مع الباحثة  -12

 ـ(.2020/يناير/17)
مصطفى الصواؼ، مقابلة مع الباحثة  -13

 ـ(.2020/فِّباير/16)
مقابلة أٛتد الكرد، مركز التأريخ كالتوثيق  -14

 الفلسطيٍت.
التاريخ كالتوثيق  مقابلة إٝتاعيل أبو شنب مركز -15

 ـ(.2002/يونيو/27الفلسطيٍت )
نصر الدين ا١تزيٍت مقابلة مع الباحثة،  -16

 ـ(.2019/سبتمِّب/18)
نورة ٧تم مقابلة شخصية من الباحثة  -17

 ـ(.29/2019)
ياسر الشنطي، فلم حديث الصمت إنتاج قناة  -18

 األقصى.

  

https://www.icrc.org/ar/who-we-are
https://www.icrc.org/ar/who-we-are
https://cutt.us/t618X
https://cutt.us/t618X
http://www.hosh.ps/archives/15894
http://www.hosh.ps/archives/15894
https://tinyurl.com/yyjr8ltr
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 م2022 آب/أغسطس 25 تاريخ استالم البحث:
 م2022كانون األول /ديسمبر 04 تاريخ القبول لمنشر:

 

 ممخص الدراسة:

 ىابمور المسار الصعب والمعقد لتو الفمسطينية الوطنية تتناول ىذه الدراسة موضوع اليوية 
الدولية و والعربية  والوطنية التاريخية والدينية والثقافية العوامل بفعل التداخل الكثيف لمعديد من

اليوية  تبمورفي  مؤثرا   ا  أرض فمسطين، ولعبت دور  التي تفاعمت بال توقف عبر التاريخ عمى
براز ف اليوية، و سة إلى تعرياتسعى ىذه الدر ، و الجماعية لمفمسطينيين أىم المراحل التي مرت بيا ا 

بالفمسطينيين ابتداء من  في مختمف الفترات التاريخية التي مرتبمورىا اليوية الفمسطينية خالل ت
تحديد إلى  ا  ة أيضدراسال وتتطرق، م(1948-1917) نتداب البريطانيالحكم العثماني واال

براز العوامل التو  ،اليوية الفمسطينية اتمكون وأىميا النضال الوطني  ىاي أثرت عمى تبمور ا 
قضية اليوية الوطنية الفمسطينية ىي قضية حركة التحرر الوطني باعتبار أن  الفمسطيني،
 تيا،خصوصيو  تبمور اليوية الوطنية الفمسطينية تعبيراتكما تبرز ىذه الدراسة، أىم  ،الفمسطينية

بوصفيا حالة صيرورة  تتبمور  ة الفمسطينيةاليوية الوطنيوخمصت الدراسة إلى نتيجة مفادىا أن 
ارتبط بكفاح  الصييوني،و  ستعماري البريطانيخاصة في مواجية المشروع اال دائمة التحول،

، المذان بريطانيال حتاللواال االستيطاني الصييوني مشروع االحتالليالشعب الفمسطيني ضد ال
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الشعب  مشروع الصييوني استيدففال ،الفمسطينية يويةونفيا  صريحا  لم ا  شكال تيديدا  مباشر 
الثقافي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي  ل يستيدفيم، في وجودىما، وما ز الفمسطيني

وما ارتبط بو من محاوالت الطمس والتيميش واإلنكار لوجود  م،لحضاري واإلنساني بوجو عااو 
  شعب بأكممو.

Abstract: 

This study deals with the issue of the Palestinian national identity 
and the difficult and complex path of its crystallization due to the dense 
overlap of many historical, religious, cultural, national, Arab and 
international factors that interacted ceaselessly throughout history on the 
land of Palestine, and played an influential role in crystallizing the 
collective identity of the Palestinians. This study seeks to define identity 
and highlight The most important stages that the Palestinian identity 
went through during its crystallization in the various historical periods 
that the Palestinians went through, starting from the Ottoman rule and 
the British Mandate (1917-1948 AD). The issue of the Palestinian 
national identity is the issue of the Palestinian national liberation 
movement, as this study highlights, the most important expressions of 
the crystallization of the Palestinian national identity and its specificity. 
The Palestinian people against the Zionist occupation and settlement 
project The British occupation, which posed a direct threat and an 
explicit denial of the Palestinian identity. The Zionist project targeted the 
Palestinian people, and is still targeting them, in their cultural, social, 
economic, political, civilizational and human existence in general, and 
the associated attempts to obliterate, marginalize and deny the 
existence of an entire people. 
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 المقدمة:

تشكل ا٢توية الوطنية أبرز كأىم القضايا ُب 
الوقت ا١تعاصر بالنسبة للشعب الفلسطيٍت، ألهنا تتعلق 
 با١تشركع التحررم الوطٍت الفلسطيٍت، فهي قضية حركة
التحرر الوطٍت الفلسطينية، كقضية ا١تشركع الوطٍت 
األكؿ الذم عِّب عن ىذه ا٢توية، كقد تبلورت ا٢توية 
الوطنية الفلسطينية على مر مراحل عدة، كقد كاف 
لألزمات كالنكبات اليت مر هبا الشعب الفلسطيٍت على 
مدل األزماف أثر كبَت ُب تبلور ىذه ا٢توية، كخاصة 

 القرف العشرين، كٯتكن القوؿ، أف األزمات ا١تعاصرة ُب
ا٢توية الوطنية الفلسطينية مل تنشأ بشكل طبيعي، كمل 
تتبلور كسط ظركؼ ذاتية سليمة تتعلق بالتطور 
االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي كالثقاُب، 
فمحاكالت طمس الوجود الفلسطيٍت خالؿ الفًتة 

ـ(، رٔتا كانت 1949-1919ا١تمتدة ما بُت عامي )
م األسباب اليت عززت االحساس بضركرة تعزيز من أى

ا٢توية، حيث أف ا٢توية تعٍت الوجود ُب ا١تقاـ األكؿ، 
فهي اٟتامي للكياف السياسي كاالجتماعي كالثقاُب،  
كما تعطي ا٢توية الوطنية اٞتماعة ٘تيزان عن ا٢تويات 
الوطنية األخرل ذلك أهنا تعكس التاريخ ا١تشًتؾ ٢تذه 

كأىدافها كرغباهتا، ك٘تسك األفراد اٞتماعة كثقافتها 
هبذه ا٢توية يعطيهم ٘تيزان كمكانة على الصعيد الدكيل  
كمنتمُت كحاملُت ٢تذه ا٢توية كهبا يعرفوف، كلكن 
بغياب ىذه ا٢توية أك ضعفها ٬تد األفراد أنفسهم 

 فاقدين ٢تذا التعريف ك٢تذا التميز.

كتسعى ىذه الدراسة إىل تعريف ا٢توية، كأىم 
ل اليت مرت هبا ا٢توية الفلسطينية خالؿ تبلورىا، ا١تراح

كتتطرؽ الدراسة أيضان إىل ٖتديد مكونات ا٢توية 
الفلسطينية، كإبراز العوامل اليت أثرت على تبلور ا٢توية 
الفلسطينية كأ٫تها النضاؿ الوطٍت الفلسطيٍت، باعتبار 
أف قضية ا٢توية الوطنية الفلسطينية ىي قضية حركة 

 الفلسطينية، كبالتايل فإف اٟتفاظ على التحرر الوطٍت

ا٢توية الوطنية الفلسطينية ا١تستقبلية ٤تكومة بقدرة 
حركة التحرر الوطٍت الفلسطينية على ٕتاكز أزمتها، أم 
أزمة ا١تشركع الوطٍت الفلسطيٍت، فضعف ا١تشركع 
النضاؿ ىو أكِّب خطر يهدد مستقبل ىذه ا٢توية 

ذكر ا٢توية الفلسطينية الوطنية الفلسطينية، علمان بأف ج
سبقت ظهور النضاؿ الوطٍت الفلسطيٍت، حيث بدأ 
الشعب الفلسطيٍت بتخيل نفسو كوحدة سياسية ٦تيزة 

 منذ بداية القرف العشرين.

  أىمية الدراسة:

تستمد ىذه الدراسة أ٫تيتها من أ٫تية ا١توضوع 
الذم تتناكلو أال كىو موضوع "ا٢توية الوطنية"، كمن 

مات اليت تقدمها، فهي تركز على أ٫تية أ٫تية ا١تعلو 
ا٢توية الوطنية ُب ماضي كحاضر كمستقبل الشعب 
الفلسطيٍت، كارتباط ا٢توية الوثيق ْتالة النضاؿ الوطٍت 

"الصهيوٍل"، كرغمان من  –الفلسطيٍت، كبالصراع العريب 
أ٫تية ا١توضوع، إال أننا ٧تد االىتماـ بو من قبل 

ُت بدراستو كٖتليلو ليس كافياٌ ا١تؤرخُت كالباحثُت كا١تهتم
إف مل يكن نادران، لذلك تبقى اٟتاجة إىل دراسة ىذا 
ا١توضوع، دراسة علمية متخصصة، حاجة ماسة 
كضركرية، كأخَتان أرجو من اهلل أف تكوف ىذه الدراسة 
مسا٫تة تصب ُب إتاه تسليط الضوء على جانب من 

ها نفعان تاريخ اٟتركة الوطنية الفلسطينية، كأف يكوف في
 ١تن أراد أف يبحث ُب ىذا ا١تيداف.

 أىداف الدراسة:

هتدؼ ىذه الدراسة إىل التعرؼ على العوامل 
اليت سا٫تت ُب بلورة كتشكيل ا٢توية الوطنية 
الفلسطينية خالؿ الفًتة ا١تمتدة ما بُت عامي 

ـ(، كما تسعى الدراسة إىل ٖتقيق 1919-1949)
 األىداؼ الفرعية اآلتية:

على نشوء ا٢توية الوطنية التعرؼ  -1
 الفلسطينية كأىم مكوناهتا كعناصرىا.
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إظهار دالالت تبلور ا٢توية الوطنية  -2
 الفلسطينية.

إبراز العالقة ما بُت ا٢توية الوطنية  -3
الفلسطينية كالنضاؿ الوطٍت الفلسطيٍت 
عِّب ٤تطات بارزة ُب التاريخ الفلسطيٍت 

 ا١تعاصر.

 أسئلة الدراسة:

 الوطنية الفلسطينية؟.ماذا نعٍت با٢توية  .1
كيف تشكلت ا٢توية الوطنية  .2

 الفلسطينية؟

. ماىي أىم عناصر ا٢توية الوطنية 3
 الفلسطينية؟.

. ماىي ا١تراحل اليت مرت هبا عملية تبلور 4
 ا٢توية الوطنية الفلسطينية؟.

. ماىي أىم العوامل اليت أثرت ُب بلورة 5
 ا٢توية الوطنية الفلسطينية؟.

الوطٍت الفلسطيٍت ىو  . ىل كاف النضاؿ6
اإلطار اٞتامع كالناظم للهوية الوطنية 

 الفلسطينية؟. 

. كيف أثر النضاؿ الوطٍت ُب تشكيل 7
 عناصر ا٢توية الوطنية؟.

 منهج الدراسة:

اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث مػػػػػػنهج البحػػػػػػث الوصػػػػػػفي 
التحليلػػي الػػذم يعتمػػد علػػى ٕتميػػع ا١تعلومػػات الالزمػػة 

لػك للتمحػيص من مصادرىا ا١تختلفػة كٮتضػعها بعػد ذ
كالتحليػػل كصػػوالن إىل النتػػائج، كأمػػػا التوثيػػق، فقػػد اتبػػػع 
النظػػاـ الفرنسػػي ُب التوثيػػق، الػػذم يكتفػػي بػػذكر اسػػم 
ا١تؤلػػف كاسػػم الكتػػاب، كرقػػم الصػػفحة، كأمػػا البيانػػات 

التفصػيلية للكتػػاب فتكتػػب ُب قائمػػة ا١تصػػادر كا١تراجػػع 
 ُب هناية البحث.

 حدود الدراسة:

ىذه الدراسة موضوع تتناكؿ الحد الزمني: 
ا٢توية الوطنية للشعب 
الفلسطيٍت ُب الفًتة ا١تمتدة 

-1919بُت عامي )
 ـ(.1949

تقتصر ىذه الدراسة على  الحد المكاني:
 فلسطُت "االنتدابية".

تقتصر ىذه الدراسة على دكر  الحد البشري:
الشعب العريب الفلسطيٍت ُب 
تبلور ا٢توية الوطنية 

 الفلسطينية.

تقسم الدراسة إىل ثالث ٤تاكر محاور الدراسة: 
 كخا٘تة، ىم:

المحور األول: الهوية الوطنية واالنتماء: قراءة 
 في المفاىيم والمكونات:

 مفهـو ا٢توية الوطنية. -1
 مكونات ا٢توية الوطنية الفلسطينية. -2
 عناصر ا٢توية الوطنية الفلسطينية. -3

المحور الثاني: تبلور الهوية الوطنية 
 نية:الفلسطي

إرىاصات تبلور ا٢توية الوطنية  -1
 الفلسطينية.

العوامل ا١تؤثرة ُب تبلور ا٢توية الوطنية  -2
  الفلسطينية.

المحور الثالث: تعبيرات تبلور الهوية الوطنية 
 الفلسطينية وخصوصيتها:



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
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تعبَتات تبلور ا٢توية الوطنية   -1
 الفلسطينية. 

 خصوصية ا٢توية الوطنية الفلسطينية. -2

 )نتائج وتوصيات الدراسة(.خاتمــــة 

 .المصادر والمراجع 

 المحور األول
 ميىاقراءة في المفالهوية الوطنية واالنتماء: 

 والمكونات
إف من أكثر ا١تفاىيم ُب كقتنا ا١تعاصر إثارة 
للجدؿ كالنقاش ىو مفهـو ا٢توية، كما أنو من أكثر 
ا١تفاىيم اليت تتميز بالتشابك كالتداخل ُب سياقات 

كمفاىيمية، كتعريف ا٢توية ال ٯتكن أف ٬تمع معرفية 
عليو اٞتميع كإف تشاهبت ٝتاهتا كمقوماهتا، فقد 
تعددت تعريفات ا٢توية كاالنتماء ما بُت علماء 
االجتماع كالسياسة حيث شغل هبا حشد من ا١تفكرين 
كالدارسُت كالباحثُت، كتباينت التعريفات بسبب 

بيئتهم اختالؼ أيديولوجياهتم من جهة، كطبيعة 
الداخلية من جهة أخرل، كنتيجة ٢تذه التباينات 
ا١تختلفة تعددت التعريفات، فقد تناكلو الكتاب 
كالباحثُت كل حسب كجهة نظره، لذلك سأقدـ أكثر 

 من كجهة نظر ١تفهـو ا٢توية كاالنتماء.

 أواًل: مفهوم الهوية الوطنية واالنتماء:

 مفهوم الهوية الوطنية:   -1

وطنية لتعريفات ٥تتلفة لكنها خضعت ا٢توية ال
تلتقي حوؿ فكرة كاحدة ىي إحساس الفرد أك 
اٞتماعة بالذات، فبعض الباحثُت يعرؼ ا٢توية الوطنية 
بأهنا" "صور الفردية كالتميز الذاتية اليت ٭تملها 
كٮتططها ٦تثل كيشكلها مع مركر الزمن عِّب العالقات 

"ا٢توية مع )آخرين( مهمُت"، كتعِّب ا٢توية الوطنية عن 
اٞتماعية ا١تتكونة أك االنطباع ا١تتولد لدل أفراد األمة 

عن أنفسهم كثقافتهم اليت ىي طابع األغلبية من 
األفراد، كتضفي ا٢توية الوطنية الشرعية على الوضع 

، كتعرؼ ا٢توية بأهنا: (200)االجتماعي كالتآلف ا١تشًتؾ
ذلك الشعور باالنتماء الذم يكنو األفراد ٞتماعة معينة 
سواء أكانت عرقية، أك دينية، أك قبلية، أك إقليميان، أك 
دكلة، أك أمة، ففي الغالب يكوف لألفراد إدراؾ 
باالنتماء إىل دين أك ٚتاعة أك ثقافة أك دكلة أك إقليم 
ُب آف كاحد، فا٢تويات قد ال تتضاد أك تتناقض 
بعضها مع بعض، كلكن الوزف الذم ٯتنحو األفراد 

ا٢توية قد يتغَت من فًتة  لعنصر خاص من عناصر
ألخرل، فاألساس ىو الكيفية اليت تقًتب هبا تلك 
العناصر ا١تختلفة ٢تويتهم أك الوزف الذم ٯتنحو 

 .(201)األفراد

ك٘تثل ا٢توية، ُب تعريفها البسيط، ٣تموع 
السمات ا١تميزة لشعب من الشعوب، متمثلة ُب اللغة 

كة بصدد كالعادات كالتقاليد كالثقافة كا١تواقف ا١تشًت 
القضايا ا١تصَتية، كىنا ٕتدر اإلشارة إىل أف قيمة أية 
ىوية تكمن ُب ما ٯتكن أف ٗتلقو من شعور 
با٠تصوصية، كُب ما ٯتكن أف تقدمو من فرص للتطور 
١تنتسيب ىذه ا٢توية، كبدكف ذلك، قد تكوف ا٢توية عبئان 
على منتسبيها، كقد تكوف عاران أك داللة على نقص 

 . (202)٥تجل ك٥تل

كلكل ٚتاعة أك أمة ٣تموعة من ا٠تصائص 
كا١تميزات االجتماعية كالنفسية كا١تعيشية كالتارٮتية 
ا١تتماثلة اليت تعٌِّب عن كياف ينصهر فيو قـو منسجموف 
كمتشاهبوف بتأثَت ىذه ا٠تصائص كا١تيزات اليت 

                                                           

( عبد، ابتساـ ٤تمد: دكر الثقافة السياسية ُب 200)
 .138تشكيل ا٢توية الوطنية، ص

( العبيدم، آماؿ سليماف: ا٢توية ُب ليبيا، 201)
 .138ص

أبو غوش، أٛتد: ا٢توية ( القلقيلي، عبد الفتاح ؛ 202)
 .18-17الوطنية الفلسطينية، ص
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ٕتمعهم، كىي نتاج لتطور اجتماعي اقتصادم سياسي 
شكل الرأٝتايل بنيوم برز بشكل أكضح ُب ظل الت

للمجتمعات ا١تعاصرة، كقياـ الدكلة القومية اٟتديثة، 
كمن ىذا الشعور القومي ذاتو، يستمد الفرد إحساسو 
با٢توية كاالنتماء، ٭تٌس بأنو ليس ٣ترد فرد نكرة، كإ٪تا 
يشًتؾ مع عدد كبَت من أفراد اٞتماعة ُب عدد من 
ا١تعطيات كا١تكونات كاألىداؼ، كينتمي إىل ثقافة 

، كٔتا (203)مركبة من ٚتلة من ا١تعايَت كالرموز كالصور
أف ا٢توية الوطنية ىي نتاج خصائص الثقافة اٞتماعية 
كاليت تعطي لألمة شعوران ٤تددان، كتضع للدكلة أسسا 
تبٍت عليها حياهتا السياسية ا١تستقرة، فهذا يعٍت أهنا 
تسعى لتحقيق الوحدة السياسية كاالجتماعية، ٔتعٌت 

وية الوطنية ٔتفهومها العصرم تتخطى آخر أف ا٢ت
الوالءات األخرل كافة دكف أف يؤدم ذلك إىل ٤توىا 

 .(204)بالضركرة

كغالبا ما ترتبط ا٢توية ُب ىذا ا١تستول بالوعي 
بالذات، كلكنها ُب أحياف أخرل قد ترتبط باستحضار 
اآلخر باعتباره نقيضان لألنا أك للذات، كىو ما ينطبق 

وية الوطنية الفلسطينية باألساس؛ على ٕتربة تشكل ا٢ت
إذ بالرغم من كجود الشعب الفلسطيٍت على أرض 
فلسطُت منذ ٜتسة آالؼ سنة، فإف حديثو عن ىويتو 
الوطنية مل يتبلور إال بفعل صدمة قاسية جسدىا 
ا١تشركع االستعمارم الغريب، فمواجهة ٥تططات 
االستعمار كاالحتالؿ األجنيب اليت أخذت ُب البداية 

قبل أف تنتهي مشركعان  (205)ل انتداب بريطاٍلشك
                                                           

( السقا، أباىر: دراسة سوسيولوجية عن ا٢توية 203)
 .212ـ، ص 2011االجتماعية، 

( عبد، ابتساـ ٤تمد: دكر الثقافة السياسية ُب 204)
 .138تشكيل ا٢توية الوطنية، ص

( االنتداب: ىو نظاـ أقامتو عصبة األمم لتطبيقو 205)
اليت انتزعت من أ١تانيا )مثل بورندم على األقاليم 

كبابوا غينيا اٞتديدة كتوغو( كتركيا )مثل سوريا 
كفلسطُت كلبناف( بعد اٟترب العا١تية األكىل 

صهيونيان قائمان على أساس اجتثاث شعب من أرضو 
كإحالؿ ٚتاعات من ا١تستوطنُت ًب غرسهم ُب ىذه 
األرض بقوة اٟتديد كالنار بعد جلبهم من مناطق العامل 
األربع، اقتضت تأكيد الذات ُب خضم مواجهة 

 .(206)االخر

خالؿ مستويات كتعِّب ا٢تويات عن نفسها من 
ثالثة: الدكلة كاألمة كاٞتماعة، أما ُب كاقعنا العريب 
ا٠تاص فهنالك مستول رابع كىو القومية؛ ألف األمة 
العربية مقسمة إىل دكؿ قطرية، إف قضية ا٢توية القطرية 
٘تثل أكثر القضايا حساسية الرتباطها بنشأة اجملتمعات 

كتزاحم كاستمرارىا، كستظل ىذه ا١تستويات ُب تدافع 
ما مل يتم حسم الوالء الوطٍت حسمان كامالن من قبل 
الدكلة أك القول السياسية الفاعلة ُب األقطار العربية، 
كذلك من خالؿ جعل ا٢توية الوطنية ٤تل أْتاث 
كدراسات علمية كاسعة، هتدؼ ٚتيعا لتمهيد كافة 
السبل لًتسيخها، بدكف انعزالية عن ا١تستول 

 .(207)القومي

 االنتماء:مفهوم   -2

                                                                             

(، كينص النظاـ على أف الغرض 1914-1919)
من االنتداب ىو مساعدة ىذه األقاليم اليت مل تبلغ 
بعد الدرجة اليت ٘تكنها من االستقالؿ بنفسها، 

ذ االنتداب ستاران لرغبة دكؿ اٟتلفاء ُب السيطرة كاٗت
على البالد اليت كانت كاقعة ٖتت السيطرة 
ـ، 1917العثمانية، كاحتلت بريطانيا فلسطُت عاـ 

بالقوة، كبعد ذلك بعامُت فرضت عليها االنتداب 
ـ، 1022عمليان كصادقت عليو عصبة األمم عاـ 
لسطينية، )ىيئة ا١توسوعة الفلسطينية: ا١توسوعة الف

 (.242-236القسم العاـ، اجمللد الثالث، ص
( القلقيلي، عبد الفتاح ؛ أبو غوش، أٛتد: ا٢توية 206)

 .18-17الوطنية الفلسطينية، ص
( القلقيلي، عبد الفتاح ؛ أبو غوش، أٛتد: ا٢توية 207)

 .11الوطنية الفلسطينية، ص
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االنتماء مكوف أساسي من مكونات ا٢توية 
الوطنية، الف ا٢توية ُب مفهومها تؤدم اىل االتساؽ 
كاالتصاؿ كالًتابط بينهم، كلذلك جاءت ىذه األ٫تية 
الكِّبل بُت كل من ا٢توية كاالنتماء، كىو مفهـو 
اجتماعي ٯتثل عالقة الفرد باجملتمع أك باٞتماعة 

ضعية اليت يأخذىا اإلنساف االجتماعية ىو أيضا الو 
ازاء ٚتاعة معينة أك فلسفة اك عقيدة معينة، ككذلك 
قد يأخذ صورة شبكة من ا١تشاعر كاألحاسيس اليت 
تربط الفرد باجملتمع كىذا بدكره يؤسس جملموعة من 

 .(208)العالقات االجتماعية اليت تتجاكز حدكد

كيعرؼ أيضان، بأنو حالة شعور اإلنساف 
إىل ٣تموعة، كىو عبارة عن  كالشخص لالنضماـ

عالقة شخصية حسية إ٬تابية، يبنيها الفرد مع 
أشخاص آخرين أك ٣تموعة ما، أما مفهـو االنتماء إىل 
الوطن فيعٍت تلك اٟتالة كالشعور باالنضماـ إىل 
الوطن، كتكوين عالقة إ٬تابية مع الوطن، كتكوين 
عالقة قوية تربطنا بالوطن، كالوصوؿ إىل أعلى درجات 
اإلخالص، ك١تعرفة مدل انتماء ا١ترء لوطنو عليو أكالن أف 
يشعر بذلك اٟتس ُب داخلو، ٍب أف يًتجم ىذه القيمة 
اإل٬تابية النتمائو على أرض الواقع، من خالؿ 
استعداده النفسي ألف يسلك كل السلوكيات اإل٬تابية 
كاليت من كاجبها أف ٗتلق فيو شخصان منتميان، ٤تبان، 

 .(209)مدافعان عنو من أم عدكٍّ أك ضرر ٥تلصان لوطنو،

كينتمي اإلنساف ُب حياتو إىل دكائر إنسانية 
متعددة تتكامل كال تتناقض، كاالنتماء الوطٍت ىو أحد 
ىذه الدكائر كليس ىناؾ ٙتة تعارض بينو كبُت غَته من 
دكائر االنتماء، كاالنتماء إىل ا٢توية الوطنية ال يعٍت 

                                                           

( كطفة، علي اسعد: اشكالية ا٢توية كاالنتماء ُب 208)
 .97العربية ا١تعاصرة، ص اجملتمعات

( اٟتمزة، ٤تمد: انتماء ككالء ك٤تبة، الرياض، ٣تلة 209)
 24 -ىػ 1442صفر  7الرياض، ا٠تميس 

 ـ. 2020سبتمِّب 

تالشي االنتماءات الصغرل ا١تغايرة، كال يعٍت أيضا 
التماثل الثقاُب بُت اٞتماعات كافة، فكل ىوية كطنية 
ٚتاعية ٖتتوم على ىويات فرعية، قد تتمثل ُب العائلة 
أك اٟتمولة أك القرية أك ا١تناطقية أك اٞتماعات الدينية 
أك األحزاب، ك ُب كل سياؽ اجتماعي كجد عدد من 

همة كذات الصلة اليت ٯتكن أف يقومها الفرد ا٢تويات ا١ت
من حيث قبولو هبا ك٘تاىيو معها ُب ٟتظات معينة 
لدكاعو نفسية أك منفعية، فاألفراد أك اٞتماعات ٗتتار، 
كإف بصور ضمنية غَت معلنة، انتماءاهتا ا٢توياتية تبعا ١تا 
ستلحق هبا ىذه االنتماءات من منفعة أك مناحي 

وعة مركبة كمعقدة من إ٬تابية تفرضها ٣تم
 .(210)العوامل

كيهدؼ االنتماء إىل إعداد اإلنساف على ٨تو  
جيد للعيش ُب كطنو، كتكيفو تكيفان سليمان مع قوانُت 
كضوابط اجملتمع، كتعزيز ركح الوطن بُت األفراد، 
كتنظيم العالقات بُت األجناس كالثقافات ا١تتنوعة ُب 

تماء للوطن الوطن، ك٭توؿ دكف تصادمها، كيعمل االن
على ٛتاية اجملتمع من عوامل الفساد كاال٨تراؼ، 
كيؤدم االنتماء إىل كجود اٟتس الوجداٍل بُت أفراد 
الوطن كحب الفرد على تقدَل احملبة كالعطاء كاإليثار، 
٦تا ٭تقق الوحدة كالتماسك الوطٍت، كيقـو على تنمية 
الشعور لدل الفرد تطوير ذاتو كعلمو ٔتكانتو داخل 

 .(211)الوطن

 ثانياً: مكونات الهوية الوطنية الفلسطينية:

                                                           

( سُت، امارتيا: ا٢توية كالعنف: كىم القدر، ترٚتة 210)
ٛتزة بن قبالف ا١تزيٍت، بَتكت، جداكؿ للنشر 

 .68ـ، ص2012كالتوزيع، 
نتماء للوطن: مفهومو، كأشكالو، ( الطِّب، آية: اال211)

كأكثر، موقع بينياف اإللكًتكٍل، 
https://bunean.com/ 
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تعتِّب مكونات ا٢توية الوطنية راسخة، كإف 
تراجع التعبَت عنها كاإلحساس هبا لفًتة، فرؤية الشعب 
لذاتو ُب التاريخ، كذاكرتو اٞتمعية كرموزه كثقافتو كلغتو 
ال ٯتكن شطبها هنائيان، بل ٯتكن تلمس تراجع 

عنها ُب ٟتظة ال أكثر، سرعاف اإلحساس هبا كالتعبَت 
ما يعود ذلك اإلحساس ليصل مداه كذاؾ التعبَت ُب 
أرقى صوره، حا١تا تتبدؿ اللحظة التارٮتية ُب الصراع، 
كىذا مرىوف أساسان با١تمارسة السياسية الكفاحية اليت 
تعمل باألساس، كليس لوحدىا بالتأكيد، كرافعة لتعزيز 

 .(212)اإلحساس كالتعبَت با٢توية كعنها

 المكّون اإلسالمي في الهويّة الفلسطينّية:  -1

تتمتػػػػػع فلسػػػػػطُت ٔتكانػػػػػة خاصػػػػػة عنػػػػػد العػػػػػرب 
كا١تسػػػػػلمُت، كىػػػػػي ا١تكانػػػػػة الػػػػػيت جعلتهػػػػػا ٤تػػػػػط أنظػػػػػار 
ا١تسػػػػلمُت، كمهػػػػول أفئػػػػدهتم، فينظػػػػركا إليهػػػػا علػػػػى أهنػػػػا 

ا١تقػػػػػػػدس مػػػػػػػن العػػػػػػػامل العػػػػػػػريب، ففلسػػػػػػػطُت أرض  اٞتػػػػػػػزء
ألكىل، كفلسػطُت الرساالت السػماكية، كقبلػة ا١تسػلمُت ا

أرض األنبياء كمبعػثهم علػيهم السػالـ، كأرض فلسػطُت 
ػػػػػٍبحىافى الَّػػػػػًذم  أرض مباركػػػػة بػػػػػنص القػػػػػرآف الكػػػػػرَل:  سي
ٍسػػػػًجًد  ٍسػػػػًجًد اٟتٍىػػػػرىاـً ًإىلى اٍلمى أىٍسػػػػرىل ًبعىٍبػػػػًدًه لىػػػػٍيالن مرػػػػنى اٍلمى

ٍولىػػػػوي  األىٍقصىػػػػى الَّػػػػًذم بىارىٍكنىػػػػا حى
، كفلسػػػػطُت أرض (213)

 .(214)ضارات اإلنسانيةاإلسراء، كمهد اٟت

كا١تكػػػوف اإلسػػػالمي ىػػػو الٌسػػػمات كا٠تصػػػائص 
كالصػػػػػػفات كالسػػػػػػلوكيات ا١تميػػػػػػزة لألٌمػػػػػػة، النإتػػػػػػة عػػػػػػن 
تفاعل ا١تسلم مػع العقيػدة كالشػريعة، كالػيت ٘تيػز اجملتمػع 
اإلسػػػالمي عػػػػن غػػػػَته مػػػن اجملتمعػػػػات، اإلٯتػػػػاف بعقيػػػػدة 
ىػػذه األمػػػة، كاالعتػػػزاز باالنتمػػاء إليهػػػا، كاحػػػًتاـ قيمهػػػا 

                                                           

( رفيدم، كساـ: ا٢توية الوطنية الفلسطينية: أربع 212)
قضايا لصيقة، بوابة ا٢تدؼ اإلخبارية، 

https://hadfnews.ps/post/57680 
 (.1(  سورة اإلسراء: اآلية )213)
دراسات منهجية،  –(  صاّب، ٤تسن: فلسطُت 214)
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ٟتضػػػػػػػػػارية كالثقافيػػػػػػػػػة، كإبػػػػػػػػػراز الشػػػػػػػػػعائر اإلسػػػػػػػػػالمية، ا
كاالعتزاز كالتمسك هبا، كالشػعور بػالتميز كاالسػتقاللية 
الفرديػػػة كاٞتماعيػػػة، كإف أىػػػٌم ٦تيػػػزات ىػػػذه ا٢تويػػػة أهنػػػا 
تنضػػػوم ٖتػػػت العقيػػػدة اإلسػػػالمية، الػػػيت تعتػػػِّب ا١ترجػػػع 
األكؿ كا١تصػػػػػػدر األسػػػػػػاس ٟتضػػػػػػارتنا كفكرنػػػػػػا كسػػػػػػلوكنا 

يػػػػػدة ا١تقػػػػػـو األىػػػػػم كاألكػػػػػِّب الػػػػػذم كهنضػػػػػتنا كػػػػػوف العق
٬تمعنػػا مػػع ٥تتلػػف الشػػعوب كقوميػػات األمػػم األخػػرل 

 .(215)الداخلة ُب الدين اإلسالمي

كيعتِّب ا١تكوف اإلسالمي من أىػم دعػائم ا٢تويػة 
الوطنيػػػة، فهػػػو الربػػػاط ا١تتػػػُت لألمػػػة كاجملتمػػػع، كأعطاىػػػا 
االمتػػداد ككحػػد كياهنػػا علػػى أسػػاس العقيػػدة، كأكسػػبها 

اُب الػػػػػذم تتميػػػػػز بػػػػػو ُب اللغػػػػػة كالعػػػػػادات الطػػػػػابع الثقػػػػػ
كالتقاليػػػػد كالنظػػػػاـ االجتمػػػػاعي، كمػػػػا سػػػػاىم ُب إقامػػػػة 
النهضػػػػػػة العلميػػػػػػة، كفػػػػػػتح اجملػػػػػػاؿ أمػػػػػػاـ أفاقػػػػػػا جديػػػػػػدة 
للمعرفػة، فكػػاف ٙتػػرة ذلػػك مػا أبدعػػو العػػرب كا١تسػػلموف 
ُب ٣تػػػػػاالت العلػػػػػـو ٔتختلػػػػػف ألواهنػػػػػا، كمػػػػػا سػػػػػاىم ُب 

كا١تراحػػػػل، اٟتفػػػػاظ علػػػػى كيػػػػاف األمػػػػة ُب مػػػػر العصػػػػور 
فػػػػػػػػا١تكوف اإلسػػػػػػػػالمي مصػػػػػػػػدر قػػػػػػػػوة كإ٢تػػػػػػػػاـ للشػػػػػػػػعب 
الفلسػػطيٍت، كمػػا زاؿ ٯتثػػل أعظػػم قػػوة للنهػػوض كأسػػاس 

 . (216)للوحدة كالتماسك

 المكّون العربي في الهويّة الفلسطينّية:  -2

إف من أىم ما ٯتيز ا٢توية الفلسطينية عركبتها، 
فالعركبة رابطة كجدانية كشعورية كإنسانية كمشًتكة 

كل أبناء فلسطُت، كالعركبة كلغتها سبقت   ٕتمع
اإلسالـ، كحُت جاء اإلسالـ ترٌسخت العركبة ألف لغة 
القرآف كانت عربية، كالعريب ىو من يصبح عركبيان 
بنزكعو إىل الوحدة، كالعركيب ىو من ينطق باللساف 

                                                           

( العاٍل، خليل نورم: ا٢توية اإلسالمية ُب زمن 215)
 .47العو١تة الثقافية، ص

( فر٭تات، حكمت عبد الكرَل ؛ ا٠تطيب، إبراىيم 216)
-27ياسُت: مدخل إىل تاريخ اٟتضارة العربية، ص

28. 
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العريب كيؤمن با١تشركع النهضوم العريب الذم يسعى 
اؼ االستقالؿ الوطٍت إىل هنضة األمة عِّب ٖتقيق أىد

كالوحدة كإقامة ٣تتمع الكفاية كالعدؿ، كإ٬تاد منظومة 
معرفية عربية تسمح للعركبيُت مقاربة أكضاعهم ُب 
السياسة كاالقتصاد كاالجتماع كالثقافة، لذلك تصبح 
طبيعة العركبة طبيعة جامعة كغَت إقصائية ألهنا مبنية 

عة من على أسس موضوعية كمتفاعلة مع التاريخ كناب
 .(217)الوجداف

كيتمثل ُب ىذا االٕتاه التأكيد على أف 
الشعب الفلسطيٍت جزء من الشعب العريب، كأف 
العرب أمة ٢تا خصائصها، كعلى أف العربية لغة كثقافة 
ىي الرابطة األساسية، كما للذكريات التارٮتية دكر  
كبَت ُب تثبيت الفكرة العربية اليت ينتمي إليها الشعب 

كمن خالؿ ىذا االنتماء تتحدد ا٢توية  الفلسطيٍت،
 . (218)كالذات

 المكّون الوطني في الهويّة الفلسطينّية:  -3

ا١تكوف الوطٍت ىو ٣تموعة السمات 
كا٠تصائص ا١تشًتكة اليت ٘تيز الفلسطينيُت ٣تتمعان ككطنان 
عن غَته، كىذه السمات يعتز هبا كتشكل جوىر 

افة ، كتعتِّب الثق(219)كجوده كشخصيتو ا١تتميزة
ـ، 1948السياسية الفلسطينية اليت سادت قبل عاـ 

العنصر الرئيس ُب ا١تكوف الوطٍت، باعتبارىا ٣تموعة 
التوجهات السياسية كاالٕتاىات كاأل٪تاط السلوكية اليت 
٭تملها الفرد ٕتاه النظاـ السياسي كمكوناتو ا١تختلفة، 
كٕتاه دكره كفرد ُب النظاـ السياسي، كىي ا١تعتقدات 

وز التعبَتية كالقيم اليت ٖتدد ا١توقف الذم ٖتدث كالرم

                                                           

(217 ، ( اٟتافظ، زياد: ُب معٌت العركبة، جريدة رأم اليـو
https://www.raialyoum.com/ 

( الدجاٍل، أٛتد صدقي: كحدة التنوع كحضارة 218)
 .67عربية اسالمية، ص

( عبد الرٛتن، برىاف حافظ: دكر التعليم العايل ُب 219)
 .19تعزيز ا٢توية الفلسطينية، ص

من خاللو ا١تشاركة السياسية، كتتمحور حوؿ قيم 
 ،كإتاىات كقناعات مثل  التوجهات ٨تو الذات
كالتوجهات ٨تو اآلخرين، كالتوجهات ٨تو النسق 

 .(220)السياسي

كما ينطلق ا١تكوف الوطٍت من البنية 
 تنتمي من االجتماعية القائمة ككل متماسك، اليت

حيث ىي عناصر، إىل بنية اجتماعية سابقة، أك تشَت 
إليها ُب كجودىا اٟتاضر كعناصر ُب البنية االجتماعية 
القائمة، فعناصر البنية ال كجود ٢تا بذاهتا، بل بالبنية 
اليت ىي فيها عناصر تًتابط، ُب شكل تارٮتي ٤تدد، 
بعناصر أخرل، لتكوف هبذا الًتابط نفسو البنية 

، فخالؿ القرنُت التاسع عشر (221)جتماعية القائمةاال
كالعشرين، تطور اجملتمع الفلسطيٍت اجتماعيان كاقتصاديان 
كسياسيان، اليت تعرضوا ٢تا، كسا٫تت ُب اٟتفاظ على 
الػػوالءات الفلسػػطينية )كالػػوالءات العربيػػة األيخػػرل(، إذ 

 القرابػة، غلبػػت ىػػذه احملػػددات للهويػػة، باإلضػافة إىل
علػى ا٢تويػات الدينيػة كالقوميػة، كساىم اهنيار اٟتكم 

ـ، كالسيطرة 1840عاـ  (222)ا١تصرم لبالد الشاـ
االستعمارية الِّبيطانية، ُب إضػػعاؼ ا٢تويػػة احملليػػة 
الفلسػػطينية كاصػػطدامها هبويػػة قطريػػة، األمر الذم 
 إف شكل لٌب الفكر القومي اٟتػديث ُب فلسطُت، إال

                                                           

( حليلو، نبيل: التنمية كالثقافة السياسية: أية 220)
 .26عالقة؟، ص

ة ( عامل، مهدم: أزمة اٟتضارة العربية أـ أزم221)
 .57الِّبجوازية العربية، ص

( اٟتكم ا١تصرم لبالد الشاـ: دخلت فلسطُت 222)
كبالد الشاـ كلها، ُب حكم ٤تمد علي باشا كايل 
مصر قرابة عشر سنوات بُت تشرين الثاٍل سنة 

ـ، كذلك نتيجة ٛتلة 1840ـ كهناية سنة 1831
عسكرية قامت هبا جيوش ٤تمد علي بقيادة ابنو 

فيها قول السلطاف  إبراىيم باشا كاكتسحت
العثماٍل ٤تمود الثاٍل ككصلت حىت مشارؼ 

اآلستانة، )ىيئة ا١توسوعة الفلسطينية: ا١توسوعة 
 (.262الفلسطينية، القسم العاـ، اجمللد الثاٍل، ص
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ىذه ا٢توية القطرية ذاهتا كانت مشوبة باالزدكاجية 
كبالتناقض، ك٧تم ىػذا التنػػاقض، ُب بػػدايات القػػرف 
العشرين، عػػن التحػػدم الػػذم كاجهتػػو ا٢تويػػة القطريػػة 
مػػن جانػب أكلئػك الػذين شػعركا بػأف كالءىػم األساسػي 

ء من سورية ىػي لػبالد الشػاـ، كبػأف فلسػطُت ىػي جز 
 .(224( )223)اٞتنوبية

كاختلف مسار التطور السياسي كاالجتماعي 
للمجتمع الفلسطيٍت بعد اٟترب العا١تية األكىل 

ـ(، اختالفان جوىريان عن السياؽ 1914-1918)
القطرية الناشئة ُب األقاليم  –الذم توفر للدكؿ الوطنية 

ئمة العربية اجملاكرة، كاليت ٖتولت إىل كيانات دستورية قا
ـ، كحصلت غالبيتها 1921 – 1920بذاهتا منذ 

على استقال٢تا رٝتيان ُب كقتو مل يتعدل سنة 
ـ، كالفارؽ اٞتوىرم ٘تثل ُب أف التعهد 1946

الِّبيطاٍل بإقامة حكومة دستورية، أك "دكلة كولونيالية" 
ُب فلسطُت كاف موجهان إىل اٟتركة الصهيونية كليس إىل 

تعهد الذم كرد ٣تددان ُب العرب الفلسطينيُت، ىذا ال
ـ، كمل يتضمن أم نص يؤكد 1922صك االنتداب 

حق عرب فلسطُت ُب أف ٭تكموا أنفسهم بأنفسهم، 
بل ذكرىم بوصفهم "طوائف أخرل"، ٢تا حقوؽ " 
دينية كمدنية" كليس سياسية، كقد أدل افتقار 
الفلسطينيُت للدكلة إىل حرماهنم فرصة تطوير تقاليد 

ساتو، ككاف لذلك تأثَتات بارزة اٟتكم الذاٌب كمؤس

                                                           

( سوريا اٞتنوبية: تسمية تطلق على ا١تناطق الواقعة 223)
جنوب بالد الشاـ كىي ا١تناطق اليت تعرؼ أيضنا 

األردف سهل حوراف، استعملت  بفلسطُت كشرؽ
ـ )دركزة، ٤تمد عزة: 1840ىذه التسمية منذ عاـ 

، 2مذكرات كتسجيالت، دمشق، مطبعة صامد، ج
 (.35ـ، ص 1986، 1ط 

( ٘تارم، سليم: ا٢توية كبناء الدكلة ُب الكياف 224)
 .3-2الفلسطيٍت، ص

على تنمية ا٢توية الوطنية نظران لعدـ ٕتسد تلك ا٢توية 
 .(225)ُب ىيئة كاحدة معًتؼ هبا

كخالؿ تلك الفًتة، بدأ معظم الفلسطينيُت 
ذكم الوعي السياسي كا١تتعلموف كا١تدنيوف بالتفكَت 
بأنفسهم من خالؿ ىوية كطنية كسياسية جديدة، كمل 

ة اٞتديدة استثنائية حيث حافظت، بل تكن ىذه ا٢توي
شددت على، بعدىا العركيب، كما حافظت 
االنتماءات الدينية كاحمللية على معانيها، فقد اشًتكوا 
بفكرة أف فلسطُت تشكل كحدة مًتابطة، لكنهم نظركا 
إليها كوحدة دينية كليس كوحدة سياسية دكالنية، كقد 

طُت أثرت عوامل أخرل ُب كيفية صياغة شعب فلس
 . (226)١تفهـو دكلتهم كوحدة جغرافية كاحدة

كمن ىذه العوامل سياسة اإلدارة العثمانية، 
ـ، جزءان كبَتان من 1874كاليت ضمت منذ عاـ 

فلسطُت )٤تافظة القدس، بيت ٟتم، ا٠تليل، بئر 
السبع، غزة، كيافا( ضمن حدكد سنجق )مقاطعة( 
القدس الذم كاف ٖتت سلطة اسطنبوؿ ا١تباشرة، 
كشكل االستعمار األكركيب عامال آخر حيث تعاطى 

فلسطُت كحدة مكاف جغراُب، إضافةن إىل مع 
االرتباطات احمللية القوية با١تكاف، كقد ًب تعزيز ربط 
ىذه الوالءات احمللية عِّب كعي التجمعات األكِّب من 
خالؿ انتشار كسائل النقل اٟتديثة كالتعليم، كأخذت 
الوطنية الفلسطينية كما تبلورت بعيد اٟترب العا١تية 

يزىا على فلسطُت كلفًتة قصَتة بالرغم من ترك -األكىل 
على فلسطُت كسوريا اٞتنوبية بعدا قوميا كاضحا، 
كلكن التطورات اليت تلت فرض اٟتكم الِّبيطاٍل على 

                                                           

 47( صايغ، يزيد: اٟتركة الوطنية الفلسطينية، ص 225)
-48. 

ٚتيل: العلمانية ُب الثقافة السياسية ( ىالؿ، 226)
الفلسطينية، ملتقى أجراس العودة، موقع الكًتكٍل، 
https://ajrasal3awda.ahlamontada

.net/t2472-topic  
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ـ(، كارتفاع مد ا٢تجرة 1948-1917فلسطُت )
اليهودية فرضت على الفلسطينيُت االنشغاؿ با٢تمـو 
 الفلسطينية البحتة، كأعطت األكلوية للمشاعر الوطنية
الفلسطينية على حساب ا٢تمـو كاالىتمامات 

 .(227)القومية

 ثالثاً: عناصر الهوية الوطنية الفلسطينية:

تستند ا٢توية الوطنية إىل ٣تموعة من العناصر 
 لتستمد خصوصيتها أ٫تها:

يعتِّب الًتاث أحد مكونات ا٢توية  التراث: -1
اٟتضارية للشعب الفلسطيٍت فهو نتاج طويل 
٠تِّبات كٕتارب االجياؿ السابقة اليت كرثها 
جيلنا اٟتايل، ك إف حضور الًتاث ُب حياة 
األمة ىو ما يؤكد كجودىا الفعلي، اٟتضارم 
كالرمزم، ذلك أف الًتاث ىو التاريخ 

مة الواحدة كالذاكرة كالشخصية اليت تلوف األ
بألواهنا، فهو ليس تراكم خِّبات كمعارؼ، 
كلكنو اعًتاؼ بوجود كاعًتاؼ بشخصية ٢تا 
كجودىا التارٮتي كالنفسي، بكياهنا كموقعها 
ُب العامل، فنحن كثَتان ما نسمع كنقرأ أف أمة 
بال تراث، أمة بال جذكر، بل بال مستقبل، 
كاألمة اليت ال تصوف تراثها كتستفيد منو ُب 

ع ٣تاالت اٟتياة، أمة مقطوعة كال ٯتكنها ٚتي
اف تسهم ُب بناء حاضر كمستقبل 
اإلنسانية، بل ال ٯتكن أف ٖتافظ على كياهنا  

 .(228)كأمة

                                                           

( ىالؿ، ٚتيل: العلمانية ُب الثقافة السياسية 227)
الفلسطينية، ملتقى أجراس العودة، موقع الكًتكٍل، 
https://ajrasal3awda.ahlamontada

.net/t2472-topic  
( ىويدم، عبد ا٠تالق: الًتاث كا٢توية ُب ركاية 228)

 .5"البيت األندلسي" لواسيٍت األعرج، ص

كيشٌكل الًتاث جزءان من تاريخ الشعوب، 
كاستطاع الفلسطينيوف أف ينفردكا بنمط تراثي ٦تيز رغم 
وف عدـ انعزا٢تم عن ٤تيطهم العريب، فقد ٘تيز الفلسطيني

ببعض العادات كالتقاليد كاٟترؼ اليدكية كاليت شكلت 
عنصران أساسيان ُب بنية ا٢توية الوطنية حيث من خال٢تا 
استطاع الفلسطينيوف أف يعكسوا نشاطاهتم ك٦تارساهتم 
اٟتياتية، كقد ٕتسد ذلك ُب األمثاؿ الشعبية، 
اٟتكايات الشعبية، تصاميم البيوت، اٟترؼ اليدكية 

على صنع الفخار، كا٠تزؼ، كا٠تشب، كاليت اشتملت 
كالزجاج كالصدؼ، باإلضافة إىل ا١تظاىر االجتماعية 
داخل اٟتياة الفلسطينية كاليت ظهرت ُب اللباس 
الفلسطيٍت ا١تميز لكل من الرجل كا١ترأة كالثوب 
الفلسطيٍت ا١تطرَّز كالذم يعتِّب لوحة شعبية متكاملة من 

كحدات صورة كرمز كخطوط كألواف كأشكاؿ ذات 
فتلك تعتِّب من أىم األكجو ا١تعِّبة عن … زخرفية

الشخصية الفلسطينية داخل اٟتدكد اٞتغرافية حضاريا 
كثقافيا كاجتماعيا كاليت ٭تملها الفلسطيٍت خارج 

 .(229)حدكده لتعِّب عن ىويتو

يعتِّب التاريخ ا١تشًتؾ بُت افراد االمة  التاريخ: -2
الواحدة، ىو احد االسباب الرئيسية ُب خلق 
ركح التعاكف ك التألف بُت افرادىا، ك ىو 
احد االسباب اليت تساعد علي االنسجاـ 
بُت افراد االمة، كالتاريخ حيث يعتِّب مكوننان 
أساسيان من ا١تكونات اليت تشكل كتصيغ 
ا٢توية، فالتاريخ لو أ٫تية ُب صياغة ا١تعامل 
االساسية للهوية، كىو من أكثر ا١تكونات 

عليها البناء االساسي االساسية اليت يعتمد 
للهوية، فالتاريخ يشكل الًتاث كذلك كوف 
الًتاث ما ىو اال انعكاس للتاريخ فعِّب مر 
التاريخ الفلسطيٍت تكونت االدكات كالرموز 

                                                           

( حسن، زينب: التصوير الشعيب كا٢توية الوطنية 229)
 .63الفلسطينية، ص
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الًتاثية كاٟتطة كالثوب كاللبس كا١تناسبات 
الشعبية كاألفراح "العرس الفلسطيٍت"، 
كالعديد من التقاليد كالعادات ايضا، فمع 

نتقا٢تا من جيل اىل جيل كالتمسك هبا كما  ا
كانت منذ نشوئها يعِّب عن مدل من الوعي 
التارٮتي اٟتقيقي، كعن مستول من االنتماء 
كعن ٖتقيق الحد اىم عناصر ا٢توية 
كمكوناهتا، كيتكوف التاريخ الفلسطيٍت من 
٣تموعة متنوعة من التجارب التارٮتية، مثل 

الِّبيطاٍل كضد ا٢تٌبات ا١تتكررة ضد االنتداب 
عملية االستيطاف االستعمارم 

 .(230)الصهيوٍل
تعكس الثقافة كاقع اجملتمع كمسَتتو  الثقافة: -3

كتطٌوره كأكضاعو كعالقاتو االجتماعٌية 
القائمة، كنقال عن فرانز فانوف، يعرؼ 

٣تموع اٞتهود اليت “اٞتابرم الثقافة على أهنا 
يبذ٢تا شعب من الشعوب على صعيد الفكر 

أف يصف كيِّبر كيغٍت النظاـ الذم  من أجل
، كالثقافة ٔتا (231)بو يتكوف الشعب كيبقى

ٖتملو من عادات كتقاليد ك٪تط حياة 
كسلوكيات عامة لألفراد داخل إطار اجملتمع، 
تساىم ُب تشكيل كعي لدل األفراد ٢تويتهم 
كذلك يتم من خالؿ اكتساهبم ٢تذه 
ا١توركثات، كتغدك ىذه ا١توركثات من األمور 

ليت يتميز هبا الشعب الفلسطيٍت كبالتايل ا
 .(232)تكوف جزء من ىويتو الوطنية

                                                           

( ٫تاش، مي كماؿ أٛتد: ُب مفهـو ا٢توية 230)
الفلسطينية، اٟتوار ا١تتمدف، 

https://www.ahewar.org/debat/s
how.art.asp?aid=599992 

( اٞتابرم، ٤تمد عابد: ا١تسألة الثقافية ُب الوطن 231)
 .14العريب، ص

 .27( دراج، فيصل: السياسة كالثقافة كا٢توية، ص232)

تعتِّب اللغة من أىم  المشتركة: اللغة -4
مقومات ا٢توية اليت ٕتمع بُت أفراد اجملموعة 
الواحدة، كرمز من رموز ا٢توية كأهنا حافظ 
للهوية كركيزة للثقافة، كىي العامل األساسي 
لتكوين أم أمة، فاللغة ىي كسيلة التواصل 
ا١تشًتكة بُت أبناء الوطن الواحد، كمن 
ن خال٢تا يستطيع الفرد إظهار عواطفو ١ت

حولو، كاللغة تنمي عند األفراد شعور مشًتؾ 
بالوحدة الوطنية فيما بينهم، فاللغة تعِّب عن 
كجود انتماء كاحد ألمة كاحدة، فاللغة 

الفكر “ليست ٣ترد أداة للتعبَت كإ٪تا ىي 
ذاتو، إهنا الوجداف ذاتو، إهنا الثقافة 

 .(233)ذاهتا
رغمان من أف أفراد  الموقع الجغرافي: -5

يٍت ينتموف إىل األمة العربية الشعب الفلسط
كيشًتكوف معهما بالدين كاللغة كالتاريخ 
كالعادات كالتقاليد، فإف الصفة الوحيدة اليت 
ٚتعت بينهم كميزهتم عن غَتىم من العرب  
كانت جغرافية تنبع من كوهنم سكنوا ا١تنطقة 
اٞتغرافية اليت كضعت حدكدىا من قبل 

ألكىل، كما اٟتلفاء عند هناية اٟترب العا١تية ا
كضعت حدكد األقطار العربية األخرل، 
كتعتِّب ىذه الصفة اٞتغرافية ا١تشًتكة ىي أكؿ 
حدكد ا٢توية الوطنية الفلسطينية، كإف 
التعايش ُب موقع جغراُب كاحد، سيخلق 
شكل من اشكاؿ الًتابط بُت افراد اجملتمع، 
كسيجعل من ظركفهم كخصائصهم متشاهبة 

 .(234)ايل حد كبَت

                                                           

( اٞتابرم، ٤تمد عابد: ا١تسألة الثقافية ُب الوطن 233)
 .13العريب، ص

 ( كناعنة، شريف )ٖترير(: ا٢توية الوطنية الفلسطينية234)
 إىل أين؟ ص.
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الواجبات  ت والحقوق المشتركة:الواجبا -6
الفردية كاٞتماعية، كاليت ٬تب على كل 
مواطن من أبناء اجملتمع الواحد القياـ هبا 
سواء كاف بشكل فردم أك ٚتاعي، كمن 
أشكاؿ الواجبات الفردية تتمثل ُب قياـ الفرد 
بأداء كاجبو ُب ٣تاؿ عملو ا١تتخصص بو، 
كمن أشكاؿ الواجبات اٞتماعية ىي ما 

على ا١تؤسسات اٟتكومية القياـ بو  ٬تب
ٕتاه ا١تواطن كفق آلية حكومية ٤تددة مثل 
مؤسسات التعليم كالصحة كالبيئة 
كا١تؤسسات االقتصادية اليت هتدؼ ُب 
األخَت إىل خدمة ا١تواطن كإعطائو حقو، كل 
ىذه من مظاىر التعبَت عن ا٢توية الوطنية، 
كيكوف االٯتاف اٟتقوؽ ا١تشًتكة بُت افراد 
االمة كالتمسك هبا، سببان للقدرة على 
التعايش بُت افراد الوطن الواحد، ك ىو ما 
سيخلق ُب النهاية احساسا بالوطنية، كا٢توية 

 الوطنية.
تساعد الظركؼ االقتصادية  االقتصاد: -7

ا١تتشاهبة على خلق شعور با٢توية الوطنية بُت 
االفراد، كيعد ذلك من العوامل الرئيسية 

نتماء ايل كطن كاحد، كإف  ا١تؤثرة ُب اال
كانت الظركؼ االقتصادية للمجتمع جيدة، 
سيكوف ذلك سببا ُب التعايش هبذا الوطن، 
كإف كانت الظركؼ سيئة، فأف العمل على 
اصالحها سينمي الركح الوطنية بشكل 

 أكِّب.
االنتماء للوطن مكوف اساسي من  االنتماء: -8

مكونات ا٢توية الوطنية، فاالنتماء اىل ٚتاعة 
معينة ٭تقق مكوف اساسي من ا١تكونات اليت 
تعتمد عليها ا٢توية، فإذا مل يكن ىناؾ 
احساس باالنسجاـ مع اجملتمع ينعدـ 
االنتماء، لذلك الال منتمي ينفصل عن 

الواقع احمليط بو كيسلم باألمر، كتركز جهوده 
على مصلحتو الذاتية كىنا يكوف ا٠تلل ُب 
اف ادراكو ٢تويتو، "لذلك يشعر االنس

بالضياع ألنو فقد شعوره باالنتماء، سواء 
اكاف االنتماء لألسرة اك ٟتي معُت اك ١تهنة 
معينة اك لطبقة اجتماعية كعلى رأسها ٚتيعا 

 .(235)إذا مل يشعر باالنتماء للوطن

 المحور الثاني
 تبلور الهوية الوطنية الفلسطينية

مل يكن تبلور ا٢توية الوطنية الفلسطينية باألمر 
، كإ٪تا كانت العملية تدر٬تية ٘تت على مراحل ا١تفاجئ

عدة مهدت لًتسيخها، كىي على التوايل: العثمانية 
 – 1908ـ(، كالعركبة )1908 – 1856)

ـ(، 1949-1919ـ(، كخالؿ الفًتة )1919
أصبحت ا٢توية الفلسطينية ىي السمة اٞتامعة للشعب 
العريب الفلسطيٍت، ككانت أحيانا تتوقف عند ٤تطة 

لفًتة ما، حىت تبلورت بالشكل الذم ىي عليو معينة 
اآلف، كقد كاف لألزمات كالنكبات اليت مر هبا الشعب 
الفلسطيٍت على مدل مراحل الصراع أثر كبَت ُب 
تشكل ىذه ا٢توية، كٓتاصة األزمات ُب القرف 

 .(236)العشرين

 أواًل:  إرىاصات تبلور الهوية الوطنية الفلسطينية:

تعود مقدمات تبلور ا٢توية الفلسطينية ا١تعاصرة 
إىل التطورات اليت شهدهتا الدكلة العثمانية ُب النصف 
األخَت من القرف التاسع عشر، فالتهديد االستعمارم 

                                                           

( ٫تاش، مي كماؿ أٛتد: ُب مفهـو ا٢توية 235)
الفلسطينية، اٟتوار ا١تتمدف، 
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( حيدرم، نبيل: أصوؿ ا٢تويٌة الفلسطينية 236)
 . 111)مراجعات(، ص
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الغريب كتقسيم البلداف العربية، الذم أدل إىل انفجار 
أكِّب أزمة ىوية عرفتها البلداف العربية بعد إهنيار الدكلة 

انية، فقد خضعت فلسطُت للحكم العثماٍل على العثم
ـ(، كمل 1918 – 1516مدار أربعة قركف متتالية )

تكن تشكل كحدة إدارية أك سياسية مستقلة، بل  
كانت مقسمة إىل ٜتسة ألوية تابعة لوالية دمشق، 

ـ، حيث استحدثت 1660كاستمر ذلك حىت عاـ 
كالية صيدا، كاٟتق هبا لواء صفد، كبذلك أصبحت 

سطُت مقسمة بُت كالييت دمشق كصيدا، كٔتوجب فل
ـ، ًب ضم كالية صيدا 1864قانوف الواليات العثماٍل 

إىل كالية الشاـ لتنبثق منها كالية سوريا، إال أف التطور 
األىم بالنسبة لفلسطُت ٘تٌثل ُب فصل سنجق القدس 
عن كالية سوريا كجعلها متصرفية مستقلة مرتبطة 

، (237)ـ1872كذلك ُب عاـ مباشرة بالباب العايل، 
كلكن ىذا السنجق الذم كاف يضم اٞتزء األكِّب من 
أراضي فلسطُت )مشل القدس كغزة كيافا كا٠تليل كبئر 
السبع(، كمل ٭تمل يومان طموحات االستقالؿ عن 
الدكلة العثمانية، ككاف ٘تايزه عن لواء نابلس كالشماؿ 

فقط الفلسطيٍت اصطناعيان نوعان ما، كما كاف مستقالن 
ألنو كاف ملحقان باسطنبوؿ، إضافة إىل أف مشاؿ 
فلسطُت )لواء نابلس كلواء عكا( قد فصل عن كالية 

 .    (238)دمشق كأٟتق بوالية بَتكت

كرغمان من ذلك، كاف ىناؾ شبو إٚتاع على 
الوالء للدكلة العثمانية كالقبوؿ بسيادهتا، باعتبارىا دكلة 

كمسلمُت أكالن، إسالمية، فمعظم الناس عرٌفوا أنفسهم  
كنظركا للدكلة العثمانية كاستمرار للدكلة العربية 

شأنو  –اإلسالمية، كبالتايل مل يكن اجملتمع الفلسطيٍت 

                                                           

( مناع، عادؿ: تاريخ فلسطُت ُب أكاخر العهد 237)
 .197العثماٍل، ص

( حيدرم، نبيل: أصوؿ ا٢تويٌة الفلسطينية 238)
، 202)مراجعات(، ٣تلة شؤكف فلسطينية، عدد 

 . 111ص

ْتاجة إىل  –ُب ذلك شأف اجملتمعات العربية األخرل 
فكرة ا٢توية الوطنية قبل التحوالت كا١تتغَتات اليت 

ن عشر شهدهتا الدكلة العثمانية ُب هناية القرف الثام
 .(239)كالقرف التاسع عشر

كلكن، فرضت التطورات االقتصادية 
كاالجتماعية على السلطة العثمانية مواكبة األحداث، 
فبدأت خالؿ النصف الثاٍل من القرف التاسع عشر 
عصر اإلصالح ا١تعركؼ باسم "التنظيمات" كاليت 
٘تثلت بإصدار القوانُت كالقرارات اليت أدل بعضها إىل 

ت جذرية ُب بنية الدكلة، ُب مقدمتها إحداث ٖتوال
قانوف تساكم ا١تواطنُت ُب اٟتقوؽ كالواجبات بغض 
النظر عن انتماءاهتم ا١تللية، كقانوف ملكية األرض، 
كقانوف اٞتنسية العثمانية، باإلضافة إىل العديد من 
القرارات اليت أدت إىل إضعاؼ سلطة شيوخ ك٥تاتَت 

لمؤسسات اٟتكومية القرل كإخضاع مناطقهم ا١تغلقة ل
كربطهم بعواصم الوحدات االدارية، كإجبار الفالحُت 
على تسديد ضرائبهم بالنقود، ٦تا اضطرىم إىل كضع 

 . (240)منتوجاهتم ُب أسواؽ ا١تدف كاالرتباط بزعاماهتا

ككاف من تداعيات سياسة التنظيمات بصورة 
عامة ُب فلسطُت، أهنا أدت إىل إضعاؼ سلطة 
األرياؼ كزعمائها احمللُت، كوهنا ىدفت إىل بناء دكلة 
مركزية، ٍب أدت إىل تعزيز دكر ا١تدف، إذ بدأت 
السلطات ا١تركزية تفرض كجودىا عِّب ٖتويل ا١تدف إىل 

ت السلطات مراكز اٟتكم بدالن من األرياؼ، كبدأ
ٗتضع شيوخ القبائل بالقوة، كتعزيز مكانة حكاـ 
ا١تدف، كأيضان، كاف لسياسة التنظيمات آثار أخرل 
تركت بصماهتا على مستقبل فلسطُت بصورة عامة، إذ 
عززت التغلغل االستعمارم األكركيب فيها كاليت جاءت 

                                                           

( حجاكم سالفة: مقدمات ا٢توية الوطنية 239)
 .44الفلسطينية، ص 

( شالغ، زيف يهودا: مدخل اىل التاريخ 240)
 .  45-43االقتصادم للشرؽ األكسط، ص
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بدعول ٛتاية األقليات الدينية، فقد كجدت ُب 
قوقها ا١تدنية الذريعة للتدخل ُب األقليات الدينية كح
 .(241)شؤكف اٟتكم العثماٍل

كُب سياؽ تلك التطورات، ظهر ُب بالد الشاـ 
كمن ضمنها فلسطُت، الوعي القومي، كٮتلص ىذا 
ا١تفهـو بأف كتلة بشرية ٤تددة، كتقيم على رقعة 
جغرافية معينة، كتتكلم لغة كاحدة، ك٢تا تراث مشًتؾ، 

ضان، من حقها أف تتوحد كبالتايل مصَت مشًتؾ أي
سياسيان ُب دكلة قومية، كبرزت ُب أجزاء من الوطن 
العريب صيغ تنظيمية تعِّب عن ظاىرة القومية العربية 
كتدعو إىل استقالؿ العرب ككحدهتم، حيث تظافرت 
عوامل عدة إلنتاجها ككاف بعضها ذاتيان، كأ٫تها الوعي 
، الذاٌب ٠تصوصية األمة العربية بُت شعوب العامل
كاالنتماء الوجداٍل إليها، كبرزت ثالث تيارات فكرية 
ُب الوطن العريب تنطلق كلها ُب األساس من موقع 
الدفاع عن الذات إزاء التغلغل االستعمارم األكركيب، 

، ك٘تحورت على العالقة (242)كسياسة التًتيك العثمانية
 .(243)مع الدكلة العثمانية، كا١تطالبة باالستقالؿ عنها

                                                           

( الشريف، ماىر ؛ نصار، عصاـ: تاريخ 241)
 .  38-35الفلسطينيُت كحركتهم الوطنية، ص

 ( التًتيك: ىو مفهـو يطلق على عملية 242)
ساسة حركة تركية ْتتة تعتِّب األتراؾ عنصران نقيا لو ٝتاتو 
الساللية التارٮتية كاليت تنادم بإعالء شأؼ اٞتنس 

كف سائر األجناس، كما شرعوا ٬تاىر  ؽالًتكي فك
باحتقار األجناس األخرل، كهتدؼ إىل ٖتويل 

أشخاص كمناطق جغرافية من ثقافاهتا األصلية إىل 
الًتكية بطريقة قسرية أم باإلكراه أك اإلجبار كالقهر 
غالبنا، كجعل اللغة الًتكية ىي اللغة الرٝتية، كإحياء 
العصبية الًتكية كاٞتمع بُت العناصر الًتكية التًتية، 

مية إيل الدكلة العثمانية، كبعث النزعة كالشعوب ا١تنت
العسكرية ُب األتراؾ، كقد طبقت ىذه السياسة منذ 
أف سيطر أعضاء ٚتعية اإلٖتاد كالًتقي على اٟتكم 

ـ، إىل هناية انتياء اٟترب العا١تية األكىل 1908عاـ 

اليقظة الفكرية اليت أخذت ُب  كقد مهدت
االنتشار النبعاث "ا١تسألة العربية"، ك"ا١تسألة العربية" 
مصطلح سياسي كانت بدايتو مساعي العرب لنيل 
حقوقهم السياسية من الدكلة العثمانية، كقد تطورت 
ىذه ا١تطالب ا١تعلنة من التمثيل النيايب، إىل الالمركزية 

سي، كساىم ظهور اإلدارية، إىل االستقالؿ السيا
اٟتركات االنفصالية كالتجديدية ُب القرف التاسع عشر 
كاٟتركة الوىابية كالسنوسية ك٤تاكالت بعض الواليات 
العربية إقامة إمارات كدكؿ مستقلة )فلسطُت، مصر، 
تونس(، بإيقاظ ا١تشاعر القومية، كطرحها قضية 
االنفصاؿ عن الدكلة العثمانية كمناداهتا ْتكم 

كانطلقت الدعوة إىل االنفصاؿ من تصور  ،(244)عريب
كجود أمة عربية كاحدة ُب أقاليم جغرافية ٤تددة، كقد 
أخذت الدعوة ُب تلك ا١ترحلة على ا١تستول التنظيمي 
شكل اٞتمعيات العلمية كالثقافية القومية، كاستهدفت 
إحياء الًتاث، كاالىتماـ بالتاريخ العريب، كنشر اللغة 

دخاؿ أفكار اإلصالح العربية كالتعليم، كإ
 .(245)كالتنوير

كشكل ظهور اٟتركات كاٞتمعيات ُب تلك 
ا١ترحلة تعبَتان عن ا٢توية العربية كبداية الوعي اٞتنيٍت 
باٟتركة القومية العربية الداعية ُب البداية إىل ا١تطالبة 
باإلصالحات ُب الدكلة العثمانية كتساكم اٟتقوؽ ما 

العرب إىل ا١تطالبة  بُت العرب كاألتراؾ، إىل أف كصل
باالنفصاؿ عن الدكلة العثمانية كاالستقالؿ التاـ عنها 

                                                                             

ـ، )سرايش، عبَت: سياسة التًتيك ُب 1918عاـ 
 (. 16ا١تشرؽ العريب، ص

إلياس: ا١توجز ُب تاريخ فلسطُت ( شوفاٍل، 243)
ـ، 1949السياسي منذ فجر التاريخ حىت 

 .  285ص
 -الشعب -( اٟتوت، بياف: فلسطُت القضية244)

 .170اٟتضارة، ص
( توما، إميل: تاريخ مسَتة الشعوب العربية 245)

 .107-101اٟتديث، ص
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كاعتبار اللغة العربية لغة رٝتية ُب البالد العربية، 
فظهرت أحزاب كٚتعيات ناضلت من أجل ذلك، ٍب 
ٖتولت ىذه ا١تطالب إىل ما يعرؼ "بالثورة العربية 
بقيادة الشريف حسُت" كاليت انعكست فيما بعد 

سلب على الدكؿ العربية اليت تعرضت لالنتداب بال
، كا٢توية العربية ىي ٣تموع (246)الفرنسي كالِّبيطاٍل

ا٠تصائص اليت ٘تيز اٞتماعة العربية من غَتىا من 
اٞتماعات اإلنسانية، كعلى رأس ىذه ا٠تصائص 
ا١تميزة: اللغة العربية، كالدين اإلسالمي، كاٟتضارة 

العريب ُب التاريخ كاٟتاضر العربية_ اإلسالمية، فالوجود 
اإلنساٍل مرتبط هبذه ا٠تصائص كاستمراريتها، كال 

 . (247)يتصور كجوده بعيدنا منها

كتشَت أحداث بداية تطور اٟتركة القومية 
العربية، منذ بداية القرف العشرين على ا٩تراط أبناء 
فلسطُت ُب تلك األحداث كاليت إتهت إىل مقاكمة 

شعار الدكلة العربية  السيطرة العثمانية كرفع
، كمل ينفرد الفلسطينيوف العرب بتشكيل (248)الواحدة

ٚتعيات أك أحزاب خاصة هبم تطالب باإلصالح، بل 
اشًتكوا مع غَتىم من عرب الواليات العثمانية ُب 
تأسيس اٞتمعيات كاألحزاب ا١تختلفة، ذلك أف 
اإلحساس باالنتماء إىل أصو٢تم العربية كاف أقول من 

إىل كحداهتم اإلدارية، أك إىل كحداهتم  االنتماء
اٞتغرافية اإلقليمية، كيعود ذلك إىل كحدة الشعور 
العريب كإىل كحدة الواليات العربية ٖتت اٟتكم 

                                                           

( زىراف، ىديل معركؼ ٤تمد: ٖتوالت ا٢توية 246)
 .26لو، صالوطنية الفلسطينية منذ أكس

( جِّبكف، ٤تمد: انشقاؽ ا٢توية جدؿ ا٢توية كلغة 247)
التعليم ُب ا١تغرب األقصى من منظور تارٮتي، 

 .6ص
( الكيايل، عبد الوىاب: تاريخ فلسطُت اٟتديث، 248)

 ..23ص

، كُب ذلك االطار، اكتسبت القضية (249)العثماٍل
الفلسطينية خصوصيتها ا١تتميزة داخل العمل القومي 
طر العريب كقد كاف ذلك من خالؿ مواجهة ا٠ت

الصهيوٍل كا٢تجرة اليهودية إىل فلسطُت، كا١تساعي 
الِّبيطانية إىل فصل فلسطُت من ا١تنطقة العربية، كإقامة 
حاجز بشرم قوم كغريب يفصل اٞتزء األفريقي من 
الوطن العريب عن اٞتزء اآلسيوم، كيشكل ىذا اٟتاجز 
قوة حليفة لالستعمار، كساىم ذلك بزيادة الوعي عند 

فلسطيٍت ٓتصوصية قضيتهم، كبضركرة أبناء الشعب ال
إبرازىا بأقصى جهد خاصة أف اٟتركة القومية العربية 

 . (250)اهنمكت ُب مواجهة اٟتكم العثماٍل

ثانياً: العوامل المؤثرة في تبلور الهوية الوطنية 
 الفلسطينية:

بالرغم من كجود الشعب الفلسطيٍت على 
منذ أرض فلسطُت )ْتدكدىا االنتدابية( على األقل، 

ٜتسة آالؼ سنة، فإف حديثو عن ىويتو الوطنية مل 
يتبلور إال بفعل صدمة قاسية جسدىا ا١تشركع 
االستعمارم الغريب، فمواجهة ٥تططات االستعمار 
كاالحتالؿ األجنيب اليت أخذت ُب البداية شكل 
انتداب بريطاٍل قبل أف تنتهي مشركعان صهيونيان قائمان 

كإحالؿ  على أساس اجتثاث شعب من أرضو
ٚتاعات من "ا١تستوطنُت" ًب غرسهم ُب ىذه األرض 
بقوة اٟتديد كالنار بعد جلبهم من مناطق العامل األربع؛ 

 . (251)اقتضت تأكيد الذات ُب خضم مواجهة االخر

 الوعي الجمعي الفلسطيني بالهوية الوطنية:  -1

                                                           

( عوض، عبد العزيز: الشخصية الفلسطينية، ص 249)
73. 

( ارشيدات، شفيق: فلسطُت تارٮتان كعِّبة كمصَتان، 250)
 .45ص

( القلقيلي، عبد الفتاح ؛ أبو غوش، أٛتد: ا٢توية 251)
 .18-17الوطنية الفلسطينية، ص
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سبقت جذكر ا٢توية الفلسطينية، نشوء الوعي 
وية حيث بدأ سكاف فلسطُت الفلسطيٍت العاـ هبذه ا٢ت

بتخيل أنفسهم كوحدة سياسية ٦تيزة منذ بداية القرف 
العشرين، كظهر ىذا عندما اقًتح الكاتب ٧تيب 

ـ، فكرة توسيع سنجق القدس 1908عزكرم ُب العاـ 
ليشمل فلسطُت الشمالية ألف ذلك ضركرم لتطور 

، كتطور ىذا الوعي بصورة (252)أرض فلسطُت
ـ(، 1917صريح بلفور )تصاعدية حىت صدكر ت

حيث بدأ ىذا الوعي باكتساب السمات الوطنية اليت 
تعكس اإلحساس بالتهديد كا٠تطر الوجودم ُب 
مراحل جنينية مبكرة، كقبل ذلك كاف الوعي اٞتمعي 
الفلسطيٍت جزءان مشاهبان أك ٦تاثالن للوعي العريب الذم 
تشكل ُب سياؽ االنعتاؽ من السيطرة العثمانية، كُب 

ؽ البحث عن استقالؿ العرب من األتراؾ، سيا
كطموحهم بإقامة دكلتهم ا١توحدة، كلكنو مل يكن 

 .(253)مطابقان مع ذلك بالكامل

كلعبت التحوالت السياسية اليت حدثت ُب 
اجملتمع الفلسطيٍت دكران رئيسان ُب بركز كعي كطٍت 
حديث لدل الفلسطينيُت، كجعلتهم يفكركف بأنفسهم 

كسياسية جديدة، كأدت  من خالؿ ىوية كطنية
التحوالت البنيوية اليت شهدىا اجملتمع الفلسطيٍت، 
كغَته من اجملتمعات العربية إىل ظهور كعي جديد، 
كعي عريب أكثر منو إسالمي، كأف ىذا الوعي تزامن 
مع ظهور كعي فلسطيٍت يعِّب عن اٞتانب العقائدم 
للتحوؿ البنيوم ُب اجملتمع، كتعزز بفضل التعليم 

ث كبركز إنتلجنسيا عصرية، كأف معارضة اٟتدي
الصهيونية، اليت صارت تتخذ منحى سياسيان 

                                                           

( ا٠تالدم، رشيد: ا٢توية الفلسطينية: تكوين الوعي 252)
 .28الوطٍت ا١تعاصر، ص

( سويلم، عبد اجمليد: ا٢توية الوطنية كبعض 253)
إشكالياهتا الفلسطينية ا٠تاصة، راـ اهلل، جريدة 

 ـ.19/4/2021األياـ، 

كمستدامان، بدأت تفصح عن نفسها، بصورة كاضحة، 
ـ كصاحبو 1908مع ظهور اٞترائد العربية منذ سنة 

ظهور ىويتاف: عربية كفلسطينية، ككانت إحدا٫تا تعزز 
 .(254)األخرل

ين أكج كشهدت فًتة أربعينيات القرف العشر 
٘تثالت ا٢توية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالوعي 
اٞتمعي الذم يتعمق أكثر فأكثر كلما المس ا٠تطر 
الصهيوٍل، متجسدان ُب التأكيد على استقالؿ فلسطُت 
كبناء دكلة دٯتوقراطية كاحدة، كبالتعبَتات السياسية 
الكيانية التمثيلية كاللجنة العربية العليا كاألحزاب 

ية كاالٖتادات النقابية كا١تؤسسات االجتماعية، السياس
كالتعبَتات الثقافية كاجملالت كا١تطبوعات 

ـ 1948، إال أف حدث "النكبة" عاـ (255)كالصحف
كاف حدثان تأسيسيان ُب صَتكرة ا٢توية الوطنية 
الفلسطينية ُب مواجهة ا٢توية الصهيونية النقيضة، كُب 

كلت العالمة الوعي هبذه ا٢توية كالتفاعل معها، كش
الفارقة ُب الوعي اٞتمعي الفلسطيٍت، حيث احتلت 
األرض كتشتت الشعب ٔتا يكثفانو من تعبَتات مادية 
للهوية الوطنية، كبقيت اٟتكاية اٞتامعة لتؤسس فيما 
بعد تعبَتات ا٢توية الوطنية الكفاحية كشبو الكيانية، ُب 
الشتات ابتداءن، ٍب ُب الوطن الفلسطيٍت احملتل 

 . (256)ان الحق

 الموقف من االحتالل البريطاني لفلسطين:  -2

مل يِّبز الكياف السياسي الفلسطيٍت، كوحدة 
قائمة بذاهتا، إال بعد التقسيم السياسي الذم طرأ على 
منطقة ا١تشرؽ العريب، كتقسيمو إىل مناطق نفوذ للدكؿ 

                                                           

( فرسوف، ٝتيح: فلسطُت كالفلسطينيوف، 254)
 .102ص

( الشيخ، عبد الرحيم: ا٢توية الثقافية الفلسطينية، 255)
 .76ص 

( شرَل، كايد عزت: ا٢توية الوطنية الفلسطينية: 256)
 .113جدؿ الواقع كمأزؽ ا٠تطاب، ص
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ـ(، اليت 1916الكِّبل، تبعان التفاقية سايكس بيكو )
حدكد الوطن العريب ُب معاىدات ما انتهت إىل تثبيت 

، (257)ـ(1918-1914بعد اٟترب العا١تية األكىل )
ـ، 1916كتعتِّب اتفاقية سايكس بيكو ُب أيار )مايو( 

بداية ا٠تطر على فلسطُت بشكل خاص، كالبالد 
العربية بشكل عاـ، حيث ًب على أثرىا تقسيم الدكؿ 

فصل العربية ما بُت بريطانيا كفرنسا، كىذا نتج عنو 
فلسطُت عن سوريا كبالد الشاـ، كالذم عزز الشعور 
بضركرة ٛتاية القومية العربية للفلسطينيُت الذين تبنوا 

ـ، علم الثورة العربية 1918منذ أيار )مايو( 
كنشيدىا، كظل نشاطهم مرتبطا بالنشاط القومي 
العريب العاـ، كمل تنفصل التعبَتات السياسية األكىل 

شكل )اٞتمعيات اإلسالمية ٟتركتهم اليت اٗتذت 
ا١تسيحية(، عن اٟتركة القومية العربية ا١تتمركزة ُب 
دمشق، كأكدكا دائما رغبتهم بعدـ انفصاؿ فلسطُت 
عن اٟتكومة السورية العربية ا١ترتبطة بالوحدة 

 .(258)العربية

كحينما دخلت القوات الِّبيطانية إىل فلسطُت 
كركف ـ، كاجو ا١تف1917ُب كانوف األكؿ )ديسمِّب( 

كالسياسيوف العرب إشكالية ٤تَتة، فالقوات الِّبيطانية 
حليفة العرب، كالقوات ا١تهزكمة ىي قوات ا٠تالفة 
اإلسالمية، لذلك، استقبل ىؤالء قوات االحتالؿ 
الِّبيطاٍل ٔتشاعر غامضة كمتباينة تراكحت بُت 
الًتحاب كا٠توؼ كاالمشئزاز، كاختلفت مواقفهم 

، فبعظهم قاؿ أف البالد كآرائهم من الواقع اٞتديد
ستصبح مستعمرة ا٧تليزية، كالبعض قاؿ بأف فلسطُت 
ستصبح حرة مستقلة، كبعضهم قاؿ بأف فلسطُت 
ستلحق ٔتصر، كبعضهم أبدل أسفهم على زكاؿ 

                                                           

( رزؽ، أسعد: الصهيونية كحقوؽ اإلنساف العريب، 257)
 .201ص

ا١تكوف العريب ُب ا٢توية ( عبد القادر، رضول: 258)
 .113الفلسطينية، ص

اٟتكم العثماٍل، كرحب فريق خامس بقوات االحتالؿ 
متو٫تان بأف كجودىم نصران ٢تم، ك٫تا كاف ا١توقف من 

يطاٍل، فقد شعر معظم الفلسطينيوف بأف االحتالؿ الِّب 
االحتالؿ أمر مؤقت، البد أف تتلوه تسوية سياسية 
ٖتدد مصَت فلسطُت كمستقبلها، كإتهت القيادات 
السياسية آنذاؾ إىل العمل على ٗتليص فلسطُت من 
االحتالؿ العسكرم الِّبيطاٍل، كطالبت بوحدة 

ا١تملكة فلسطُت مع بقية األقطار الشامية، كبعد اهنيار 
العربية السورية، إتهت اٞتهود الفلسطينية إىل قياـ 

 .(259)حكومة كطنية فلسطينية

كساىم ا١توقف من االحتالؿ الِّبيطاٍل كٖتالفو 
مع اٟتركة الصهيونية، إىل طرح خيارين على الشعب 
الفلسطيٍت، أك٢تما، خيار اللحاؽ ْتكومة دمشق 

نيهما، العربية برئاسة األمَت فيصل بن اٟتسُت، كثا
السعي ٨تو تأكيد ىوية كطنية فلسطينية باتت ٢تا 
شرعية تارٮتية كرد فعل على ا١تشركع الصهيوٍل، كإزاء 
ىذاف ا٠تيارين، انقسم الفلسطينيوف، فمنهم من دعم 
اٟتكومة العربية، كمنهم من كاف متلكئان ُب االنضماـ 
إىل اٟتكومة، غَت أف التقسيم االستعمارم للبالد 

قوط حكومة فيصل، تراجعت مشاريع العربية، كس
الوحدة السورية، ٦تا ساىم بتبلور شعور كحدكم كطٍت 
فلسطيٍت، كىكذا تبلورت ا٢توية الوطنية 

 .(260)الفلسطينية

كذلك، اختلف رجاؿ الفكر كالسياسة ُب 
فلسطُت ُب موقفهم من نظاـ االنتداب، فقد اعًتتو 
ثيق أكثريتهم بدعة مناقضة ١تيثاؽ عصبة األمم كا١توا

الدكلية، كأسلوبان ُب ا٢تيمنة كالسيطرة يتناَب مع رغبات 
الشعوب، كمناقض ٟتق العرب الطبيعي ُب بالدىم، 

                                                           

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 259)
 .34-33ص

( حيدرم، نبيل: أصوؿ ا٢تويٌة الفلسطينية 260)
 . 112)مراجعات(، ص
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كمعارض للعهود الِّبيطانية اليت قطعت للعرب أثناء 
اٟترب العا١تية األكىل، بينما رحبت بو أقلة كاعتِّبتو 
ضركريان للبالد، كرغمان من أف الغالبية ُب اٟتركة الوطنية 
الفلسطينية قبلت ٔتبدأ االنتداب بعد أف فرض على 
فلسطُت، كأصبح ال بد من التعامل معو، غَت أهنا 
طالبت بتعديل صك االنتداب الِّبيطاٍل على فلسطُت 
ْتيث ٖتذؼ منو ا١تواد كاألحكاـ ا٠تاصة بإقامة الوطن 
القومي اليهودم ُب فلسطُت، كدار النضاؿ السياسي 

طاٍل حوؿ ىذا طواؿ عهد االحتالؿ الِّبي
 . (261)ا١تطلب

كانطلقت القيادات الفلسطينية ُب مساعيهم 
السياسية لتحقيق مطالبهم من اعتقادىم بإمكانية 
اقناع بريطانيا بالعدكؿ عن سياستها إذا أدركت حقيقة 
الوضع العريب ُب فلسطُت كعدالة ا١تطالب العربية، 
دة كإلقناع ا١تسؤكلُت الِّبيطانيُت ٔتطالبهم، طرحت القيا

الفلسطينية األدلة القوية اليت تؤدم كجهة نظرىم، 
كأكؿ تلك األدلة العهود كالتصر٭تات اليت صدرت عن 
ا١تسؤكلُت الِّبيطانيُت كحلفائهم أثناء اٟترب العا١تية 
األكىل كال سيما العهد الذم قطعتو بريطاٍل للحسُت 
بن علي ملك اٟتجاز، كٖتالف العرب مع بريطانيا 

ستعداد الشعب الفلسطيٍت للحكم أثناء اٟترب، كا
الذاٌب الذم ال يقل عن استعداد غَته من الشعوب 
اليت ساعدهتا بريطانيا على االستقالؿ مثل 

 . (262)العراؽ

لقد شٌكل االحتالؿ الِّبيطاٍل لفلسطُت عامل 
ٖتفيز لتبلور ا٢توية الوطنية الفلسطينية كالكشف عنها 

أزماف طويلػة كإظهار معا١تها، كاليت بدأ تارٮتها منذ 

                                                           

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 261)
 .38ص

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 262)
 .44ص

، فسياسة االحتالؿ (263)يعود إىل جذكر كنعانية
الِّبيطاٍل ُب فلسطُت أكجد إحساسان عامان بتهديد 
كجودم للكينونة الفلسطينية، كلألماكن ا١تقدسة اليت 
ىي جزء من ا٢توية اإلسالمية ليس للفلسطينيُت بل 
للمسلمُت ٚتيعان، كىو ما دفع الشعب الفلسطيٍت إىل 

يان ُب كثَت من األكقات مطالبان االنتفاض عفو 
باالستقالؿ، كشكلت ا١تقاكمة بأشكا٢تا ا١تختلفة، 
كرفض االحتالؿ كتوابعو، كاإلصرار على إثبات الوجود 
كمواجهة كافة أشكاؿ الطمس كالتغييب، ا١تلمح 
األساس ا١تكوف للهوية الوطنية، عززهتا أحيانان ثورات 

كأحيانان أخرل  الشعب الفلسطيٍت كانتفاضاتو ا١تتتابعة،
تنكمش نسبيان مع تراجع الفعل النضايل ألسباب ذاتية 
أك ظركؼ إقليمية أك دكلية ضاغطة، لذلك، شكلت 

ـ، كالِّباؽ 1921ـ، كيافا 1920ثورات القدس 
(، 1939-1936ـ، كالثورة الكِّبل )1929

٤تطات ىامة سا٫تت ُب بلورة ا٢توية الوطنية أك اٟتفاظ 
يانان من مآس كإخفاقات عليها، رغم ما صاحبها أح

 .(264)للشعب الفلسطيٍت

(، 1939-1936كٌمثلٍت الثورة الكِّبل )
أبرز ٤تطات التعبَت األقول عن ا٢توية الفلسطينية فقد 
ازداد كعي الفلسطيٍت ُب ا١تدينة كالريف بقوميتو العربية، 
كهبويتو الفلسطينية، كبأ٫تية أرضو، فهذه كانت ثورة 

ي اليت كانوا يعملوف فيها، فالحُت مطركدين من األراض
فإذا هبم ٬تدكف أنفسهم عماالن على ىوامش ا١تدف 
الفلسطينية، كخالؿ تلك الثورة بدأ ا٠توؼ اٞتماعي 
من ا١تستقبل يظهر أكثر فأكثر، فساد نوع من 
االنسجاـ االجتماعي، أسهم بدكره ُب تقدـ الشعور 
الوطٍت على غَته من االنتماءات ما دكف الوطنية، مثل 

                                                           

ىديل معركؼ ٤تمد: ٖتوالت ا٢توية ( زىراف، 263)
 .39الوطنية الفلسطينية منذ أكسلو، ص

( يوسف، أسامة: ا٢توية الوطنية تراكمات التاريخ 264)
 https://bit.ly/33LNbكاالستعمار، 
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النتماءات العائلية كاٟتمائلية، إىل جانب ا٢توية ا
الطبقية ا١تتٌمثلة ُب ثنائية "ٌفالح/ إقطاعي" ك"قرية/ 

ـ، تغَتان 1948، كما مثلت النكبة عاـ (265)مدينة"
ُب الوضع الفلسطيٍت حيث أدل إىل تدمَت بنية اجملتمع 
الفلسطيٍت، فالصراع مع االحتالؿ ٖتوؿ إىل صراع 

ارتبػاط ا٢تويػة الوطنيػة الفلسطينية ْتالة كجود كإثبات 
الصراع كالكفاح ا١تستمر، كسا٫تت ُب تالشي اٟتقل 

ـ، 1948السياسي الفلسطيٍت الذم نشأ قبل عاـ 
ك٘تثل باختفاء اٟتركة الوطنية الفلسطينية بنخبها 
كأحزاهبا كتنظيماهتا، بفعل اختفاء األساس االقتصادم 

لسياسية لألعياف كمالؾ كا١تكانة االجتماعية كالسلطة ا
األرض الكبار، أم للنخبة اليت ىيمنت على اٟتقل 

 .(266)السياسي الوطٍت

-1919النضال الوطني الفلسطيني ) -3
 م(:1949

شعرت القيادات السياسية ُب فلسطُت ٓتطورة 
الصهيوٍل على فلسطُت، من خالؿ  –التآمر الِّبيطاٍل 

مع  ٦تارسات سلطات االحتالؿ الِّبيطاٍل كتعاكهنا
اٟتركة الصهيونية، لذا، سارعت تلك القيادات إىل 

كانوف   27عقد ا١تؤ٘تر العريب الفلسطيٍت األكؿ ُب 
ـ، كحددت مطالبها كىي: 1919الثاٍل )يناير( 

الوحدة مع سوريا باعتبار فلسطُت جزءان ال يتجزأ منها، 
كاستقالؿ البالد الشامية )سوريا( استقالالن تامان خالصان 

أك ٛتاية أجنبية، كاعتقدت القيادة من كل نفوذ 
الفلسطينية أف على رأس أكلوياهتا عرض كجهة نظرىا 
كمطالبها على احملافل الدكلية، كحاكلت إرساؿ كفد إىل 

ـ، 1919مؤ٘تر الصلح ُب باريس ُب آذار )مارس( 

                                                           

( كراجة، معز: ا٢توية الفلسطينية: من التبلور إىل 265)
خطر التشظي، شبكة نول اإلخبارية، موقع 

 ـ،2016مايو  5الكًتكٍل، 
https://bit.ly/2KeLX7R   

 .29( ىالؿ، ٚتيل: تكوين النخبة الفلسطينية، ص266)

غَت أف سلطات االحتالؿ الِّبيطاٍل منعتو من السفر، 
 نيساف )أبريل( كمع اقًتاب انعقاد مؤ٘تر ساف رٯتو ُب

ـ، حاكلت القيادة الفلسطينية إرساؿ كفد 1920
إليضاح كجهة نظرىا للدكؿ اٟتليفة، كلكن سلطات 

 . (267)االحتالؿ رفضت ىذه احملاكلة

كأدل تفاقم ا٠تطر الصهيوٍل الذم أصبح ا٢تم 
اليومي للفلسطينيُت، إىل اٟتاجة ألف يتلمس 

ىنا بدأت الفلسطينيوف حلوالن ذاتية لقضيتهم، كمن 
الدعوة للتأكيد على ا٠تصوصية الفلسطينية، كالًتكيز 
على ا٢توية الفلسطينية شعبان كأرضان، كالدعوة إىل كجود 
شكل ما ٟتركة كطنية فلسطينية تدافع عن مصاّب 
الفلسطينيُت ضد ا٠تطر الصهيوٍل، فكتب ٧تيب نصار 
الكاتب الصحاُب الفلسطيٍت ٭تض الفلسطينيُت ُب 

ل إىل "أف ٕتتمع كلمتهم بتأليف ٚتعية جريدتو الكرم
كطنية ٖتفظ البالد ألىلها لًتقية شؤكهنم الزراعية 
كاالقتصادية كالعلمية كإ٬تاد األلفة االجتماعية فيما 

 .(268)بينهم"

من ناحية أخرل، ساىم الوجود االستعمارم 
الِّبيطاٍل ُب فلسطُت كالتوسع االستيطاٍل الصهيوٍل ُب 

كالثالثينات، كاألربعينات إىل خالؿ فًتة العشرينات، 
تعمق كٕتدد ا٢توية الوطنية، حيث تزايد الشعور 
با١تخاطر اليت ٭تملها مشركع إنشاء دكلة يهودية على 
أرض فلسطُت، كقد عمل ىذا التهديد مع قياـ دكؿ 
قطرية ُب ا١تنطقة العربية بعيد اٟترب العا١تية األكىل على 

سطينية تسهيل عملية تبٍت ىدؼ إنشاء دكلة فل
مستقلة من قبل اٟتركة الوطنية الفلسطينية، كلعبت 
عمليات انتشار التعليم، كبركز أحزاب سياسية 
كنقابات عمالية كمهنية كمنظمات أىلية، باإلضافة إىل 

                                                           

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 267)
 .43ص

( قاٝتية، خَتية: مواقف عربية من التفاىم مع 268)
 .135(، ص 1919-1913الصهيونية )



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
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توسع ُب الصحافة، دكران ُب تعميق ا٢توية اٞتديدة بُت 
، (269)اجملموعات كالطبقات االجتماعية اٞتديدة

ب ارتباط الفلسطينيُت بأرض كنتيجة لذلك، اكتس
فلسطُت تعبَتان جديدان، أم مفهومان كطنيان حديثان عندما 
كاجو الصهيونية كاستعمار الدكلة الِّبيطانية، ٕتاكز 
الوالءات احمللية، حيث "تصورت" ا٢توية اٞتديدة 
فلسطُت على أهنا تشكل ٣تتمعان فلسطينيان، كليس فقط 

 .(270)كحدة إدارية أك مكانان مقدسان 

 المحور الثالث
 ت تبلور الهوية الوطنية الفلسطينيةتعبيرا

 وخصوصيتها
 1919شهدت الفًتة ا١تمتدة ما بُت عامي 

ا٢توية الوطنية الفلسطينية،  ـ، أكج ٘تٌثالت1949ك
حيث اىتمت اٟتركة الوطنية الفلسطينية بأف ٖتديد 
ىويتها الوطنية، كاعتِّبت ذلك ذا قيمة كمعٌت للهوية 
الفلسطينية كللهوية العربية، متجسدان ُب التأكيد على 
استقالؿ فلسطُت، كبالتعبَتات السياسية الكيانية 

حزاب السياسية التمثيلية كاللجنة العربية العليا كاأل
كاالٖتادات النقابية كا١تؤسسات االجتماعية، كالتعبَتات 

 الثقافية كاجملالت كا١تطبوعات كالصحف. 

 :أواًل: تعبيرات تبلور الهوية الوطنية الفلسطينية

يوجد مستويات ٥تتلفة للتعبَت عن ا٢توية 
الوطنية من بينها: التعبَت السياسي اٞتمعي عن ىذه 

                                                           

( ىالؿ، ٚتيل: العلمانية ُب الثقافة السياسية 269)
، ملتقى أجراس العودة، موقع الكًتكٍل، الفلسطينية

https://ajrasal3awda.ahlamontada
.net/t2472-topic  

( ىالؿ، ٚتيل: العلمانية ُب الثقافة السياسية 270)
الفلسطينية، ملتقى أجراس العودة، موقع الكًتكٍل، 
https://ajrasal3awda.ahlamontada

.net/t2472-topic  

ظيمات كأحزاب كىيئات شعبية ذات ا٢توية ُب شكل تن
طابع تطوعي، كالتعبَت ا١تؤسساٌب عن تبلور كٕتسد 
ا٢توية ُب مؤسسات كأبنية كإشكالية قانونية على يد 

 .(271)اٟتكومات كاألنظمة

التمايز الوطني الفلسطيني، والسير نحو الدولة  -1
 الفلسطينية المستقلة:

بعد تفكك الدكلة العثمانية، برزت أزمات 
ُب الوطن العريب، حيث طرحت ألكؿ مرة مسألة ا٢توية 

العالقة بُت ا٢توية احمللية كا٢توية العربية اإلسالمية 
الشاملة، فلم تتحوؿ ا٠تصوصيات اٞتزئية كاحمللية، كمل 
يكن ٔتقدكرىا أف تتحوؿ إىل مرتكز ىوية جديدة، 
كذلك يعود إىل دكرىا ا٢تامشي ُب تكوين النظاـ 

ُب تكوينو إال بوصفها  االجتماعي الذم مل تشارؾ
مصدران للتضامنات اٞتزئية، كبسبب التنافر الشديد 
الذم ميز ىذه العناصر ا٠تصوصية، اليت شكلت عائقان 

، (272)أماـ ٧تاحها ُب تأسيس ىوية سياسية فاعلة
كأيضان، مل تتطلع الزعامات احمللية العربية إىل بناء دكلة 

ا اليت تقـو كطنية ُب العهد العثماٍل بسبب طبيعة بنيته
على أسر تتقاسم النفوذ كالسيطرة كجباية الضرائب ُب 
أماكن ثابتة، كبالتايل كانت ترتبط باالنقساـ القبلي أك 
ا١تديٍت، كمل تعرؼ اٟتدكد اٞتغرافية الثابتة اليت تدافع 

 .(273)عنها باستمرار

من ناحية أخرل، استيقظ اٟتس القومي 
ة االٖتاد العريب عند الفلسطينيُت بعد كصوؿ ٚتاع

ـ، حيث 1908كالًتقي إىل اٟتكم ُب اسطنبوؿ عاـ 
انتشر الفساد بعدىا ُب اٞتهاز اإلدارم للقدس كالذم 
سهل دخوؿ اليهود إىل فلسطُت كشراء األراضي، ما 

                                                           

الدكؿ العربية: الواقع ( علي الدين ىالؿ: جامعة 271)
 .815كالطموح، ص 

 .75( غليوف، برىاف: احملنة العربية، ص272)
( مسعود ضاىر: مشكالت بناء الدكلة اٟتديثة ُب 273)

 . 111-110الوطن العريب، ص
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دفع شيوخ فلسطُت مثل الشيخ أسعد الشقَتم 
كالشيخ ماضي أبو العزائم إىل اصدار فتاكل ٖتـر بيع 

هود ُب ٤تاكلة للتوعية ٢تذه األراضي كاألمالؾ للي
، (274)الظاىرة ا٠تطَتة كاليت هتدد الكياف الفلسطيٍت

كما زاد من تنامي اٟتس القومي العريب ُب كجو 
التًتيك، ىو ا٠تالؼ بُت العرب كٚتعية االٖتاد كالًتقي 
ىو ٘تسك اٞتمعية بنظاـ ا١تركزية كتشددىا باستعماؿ 

ر الذم كاف لو كبَت اللغة الًتكية ُب الواليا العربية، األم
األثر ُب تدىور العالقات كتوسع شقة ا٠تالؼ بُت 

 .(275)الطرفُت

كرغم مشاركة الشعب الفلسطيٍت ُب تأسيس 
كنشاط األحزاب كاٟتركات كاٞتمعيات العربية السرية 
اليت تشكلت بعد إعالف الدستور العثماٍل عاـ 

ـ، كتبنوا أفكارىا، إال أف الشعور باالنتماء 1908
الوطٍت ُب فلسطُت تطبع منذ كقت مبكر بطابع 
خاص، طابع االنتماء إىل أرض ككطن ٤تددين، 

تهدد٫تا بفعل ا٢تجرة كاالستيطاف الصهيونيُت، خطر ي
الضياع، كمل يكن ٔتقدكر الفكر السياسي الفلسطيٍت ُب 
تلك ا١ترحلة، أف يذىب إىل حد أبعد من ابراز بعد 
خاص "كطٍت" للحركة العربية ُب فلسطُت، كالتشديد 
على أ٫تية اعتمادىا على نفسها ُب مواجهة ا٠تطر 

 .(276)سطُتالصهيوٍل الذم يتهدد فل

من ناحية أخرل، أدل اإلحساس با٠تطر 
الصهيوٍل إىل تبلور فكر سياسي فلسطيٍت، ٘تايز إىل 
حد ما عن الفكر السياسي الذم كاف سائدان ُب 
الواليات السورية األخرل ا٠تاضعة للسيطرة العثمانية، 

                                                           

( عصمت، معايل أٛتد: ا١تكوف اإلسالمي ُب ا٢توية 274)
 .127الوطنية الفلسطينية، ص

العثمانية ُب ( عوض، عبد العزيز ٤تمد: االدارة 275)
 .50، ص1914 - 1864كالية سورية 

( الشريف، ماىر: الفكر السياسي الفلسطيٍت قبل 276)
 .44، ص1948عاـ 

كأسسوا عدة ٚتعيات ١تكافحة اٟتركة الصهيونية، 
بعوثاف العمل على كفرضوا على مرشحيهم جمللس ا١ت

مواجهة ا٠تطر الصهيوٍل مقابل التصويت ٢تم، كبذلك 
بلور الشعب الفلسطيٍت شخصيتو الفلسطينية كأبرزكا 

 .(277)مقوماهتا األساسية قبل اٟترب العا١تية األكىل

ككانت تلك الظواىر ٚتيعها بداية تشكل كعي 
بالذات الوطنية كبوحدة الشعب، ْتيث أخذ مفهوما 

يدخالف ا٠تطاب السياسي الفلسطيٍت  الشعب كالوطن
بشكل كاسع، فجريدة فلسطُت كتبت ُب أحد 
أعدادىا: "إف ما ٭تتاج إليو "شعبنا" ىو لغة 
"االستقالؿ"، كىذا ا٠تطاب نابع من ا١تهاـ ا٠تاصة 
اليت كاجهها الشعب الفلسطيٍت، كىذا الوعي بالذات 
الوطنية مل يكن أكثر من دعوة سياسية ١تواجهة 

الصهيوٍل الذم جعل ىدفو األساسي ٖتويل  ا١تشركع
فلسطُت إىل )فلسطُت يهودية(، كجاء الرد من 
الفلسطينيُت بالتأكيد على "فلسطينية الفلسطينية"، 
كاستنهاض ٫تم الفلسطينيُت كالتشديد على االعتماد 
على أنفسهم ١تواجهة ىذا ا٠تطر، كلكن، مل تكن ىذه 

ضمن حدكد  دعوة إىل نشوء مفهـو الكياف اإلقليمي
 . (278)جغرافية معينة كهبوية سياسية متميزة

كمل يكن لالستقالؿ السياسي مفهـو كاضح 
ُب أذىاف ا١تفكرين كرجاؿ السياسة العرب ُب 
فلسطُت، ففي البداية كاف يعٍت التحرر من أم نفوذ 
أجنيب أك ٛتاية أجنبية مع التمسك بوحدة فلسطُت 

فهـو عِّبت عنو مع األقطار العربية الشامية، كىذا ا١ت
قرارات ا١تؤ٘تر العريب الفلسطيٍت األكؿ الذم عقد ُب 

شباط  4كانوف األكؿ )يناير( ك  27القدس بُت 
ـ، كقد ظهر إتاىاف بُت ا١تفكرين 1919)فِّباير( 

كرجاؿ السياسة الفلسطينية حوؿ عالقة فلسطُت 
                                                           

( عوض، عبد العزيز: الشخصية الفلسطينية، ص 277)
86. 

 .80-79( سخنيٍت، عصاـ: فلسطُت الدكلة، ص278)
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باٟتكومة العربية ُب دمشق اليت ألفها األمَت فيصل بن 
اه األكؿ يطالب بفصل فلسطُت عن اٟتسُت، االٕت

بقية األقطار السورية كتأليف حكومة أك إدارة مستقلة 
ُب البالد، كالثاٍل يطالب بوحدة فلسطُت مع األقطار 
السورية كاستقالؿ ىذه األقطار ٣تتمعة، كعندما انعقد 
ا١تؤ٘تر السورم العاـ ُب دمشق ُب ٘توز )يوليو( 

ؤ٘تر عن ـ، ٗتلى مندكبو فلسطُت ُب ا١ت1919
االستقالؿ الداخلي، كأقر ا١تؤ٘تر ا١تطالبة باالستقالؿ 
التاـ للبالد السورية بدكف أم ٛتاية أك نفوذ أجنيب، 
كتغَت ىذا ا١تفهـو ُب أعقاب قرارات مؤ٘تر ساف رٯتو ُب 

ـ، كسقوط دمشق ُب أيدم 1920نيساف )أبريل( 
االحتالؿ الفرنسي، فمنيت فكرة االستقالؿ الوطٍت 

تنازؿ ظهرت كاضحة ُب قرارات ا١تؤ٘تر بًتاجع ك 
الفلسطيٍت الثالث ا١تنعقد ُب كانوف األكؿ )ديسمِّب( 

ـ، كأصبح االستقالؿ يعٍت: "تأليف حكومة 1920
كطنية مسؤكلة أماـ ٣تلس نيايب ينتخب أعضائو 
الشعب ا١تتكلم باللغة العربية ُب فلسطُت"، كٯتثل ىذا 

 .(279)التغَت اعًتافان بواقع التجزئة

لت )مطالب اٟتكومة الوطنية( منعطفان ُب كمث
اإلسًتاتيجية الفلسطينية، كانفصاالن للحركة الوطنية 
الفلسطينية عن اٟتركة القومية العربية، كبالرغم من أف 
مطلب اٟتكومة الوطنية مل يكن بالطلب الشاذ أك 
الغريب عن مطالب اٟتركات النضالية ُب األقطار 

٥تتلف بالنسبة  العربية األخرل، إال أف األمر
للفلسطينيُت، فالسلطات الِّبيطانية اليت توجو إليها 
ا١تؤ٘تركف ٔتطلبهم السالف الذكر كانت تنهج هنجان 
مناقضان للطموحات باالستقالؿ، فالسياسة اليت اتبعتها 
بريطانيا ُب فلسطُت تدخل ضمن ٥تطط شامل يهدؼ 
أساسا لتطبيق كعد بلفور كإقامة كطن قومي لليهود 

كبالتايل نفي عركبة فلسطُت، كىو األمر الذم فيها 
                                                           

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 279)
 .28-27ص

ىربرت صموئيل  ” السامي“أعلنو بصراحة ا١تندكب 
كما سبق ذكره، ىذا إىل جانب ا٠تصوصية اليت 
تأخذىا فلسطُت ُب اإلسًتاتيجية االستعمارية، كاليت 
ٕتعل أية سياسة تراىن على إمكانية ٖتييد بريطانيا ُب 

ساذجة كمآ٢تا الفشل  النزاع العريب مع اليهود، سياسة
نظران للعداء التناقضي بُت ا٢تدؼ الوطٍت الفلسطيٍت 

 .(280)كا٢تدؼ الصهيوٍل االستعمارم

لقد خاض الفلسطينيوف كطواؿ فًتة 
العشرينات ٕتربة العمل الوطٍت ضمن حدكد فلسطُت 
كٞتأكا ١تختلف السبل كالطرؽ لتحقيق استقال٢تم 

قفها ا١تنحازة الوطٍت ك٤تاكلة زحزحة بريطانيا عن موا
٘تامان ٞتانب الصهاينة، دكف جدكل، كُب هناية 
العشرينات من القرف العشرين، انتعشت فكرة 
االستقالؿ الوطٍت بعد فشل احملاكالت الفلسطينية 
بإقناع بريطانيا ٔتنح اٟتكم الذاٌب للفلسطينيُت، 
كتأكدت فكرة االستقالؿ التاـ لكل قطر عريب ُب 

الصادر عن ا١تؤ٘تر العريب ا١تنعقد ا١تيثاؽ القومي العريب 
ـ، 1931ُب القدس ُب كانوف األكؿ )ديسمِّب( 

كارتبطت من جديد فكرة االستقالؿ بالوحدة العربية، 
كاعنِّب االستقالؿ الوطٍت خطوة سابقة للوحدة العربية، 
كأصبح إلغاء االنتداب كاالستقالؿ الوطٍت ا١تطلب 

مفهـو األكؿ للحركة الوطنية الفلسطينية، كلكن 
االستقالؿ خالؿ الثالثينيات كاألربعينيات من القرف 
العشرين، تراكح بُت االستقالؿ الوطٍت القائم على 
االرتباط مع بريطانيا ٔتعاىدة ٖتالف شبيهة با١تعاىدة 

 . (281)الِّبيطانية العراقية، كبُت االستقالؿ التاـ

 ظهور األحزاب السياسية القطرية: -2

                                                           

إبراىيم: السياؽ التارٮتي لصدكر كعد أبراش، ( 280)
 .22بلفور، ص

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 281)
 .31-30ص
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العربية ُب هناية القرف برزت اٟتركة القومية 
التاسع عشر، كا٩ترطت النخب الفلسطينية ُب اٟتركة، 
كشاركت ُب تشكيل اٞتمعيات كاألحزاب القومية 
ا١تختلفة، كذلك ألف اإلحساس باالنتماء إىل أصو٢تم 
العربية كاف أقول من اإلحساس باالنتماء لوحداهتم 
داـ اإلدارية كاٞتغرافية كاإلقليمية، خصوصان ُب ظل انع

الوحدات اإلدارية كالسياسية ا١تستقلة ُب العهد 
، كشارؾ الفلسطينيوف بنشاط ُب ٥تتلف (282)العثماٍل

األحزاب كاٞتمعيات العربية اليت تشكلت بعد إعالف 
ـ، كتبنوا أفكارىا القومية 1908الدستور العثماٍل عاـ 

اإلصالحية، إال أف شعورىم باالنتماء القومي انطبع 
االنتماء إىل أرض ككطن ٤تددين،  بطابع خاص، طابع

يتهدد٫تا خطر الضياع بفعل ا٢تجرة كاالستيطاف 
، كشهدت اٟتياة السياسية الفلسطينية (283)اليهوديُت

تعزيزان لظاىرة األحزاب السياسية، مثلت اٟتركة 
السياسية الفلسطينية بدءان من تأليف اٞتمعيات 

نفيذية ا١تسيحية، مركران بتأليف اللجنة الت –اإلسالمية 
، كمن 1921عاـ  (284)برئاسة موسى كاظم اٟتسيٍت

                                                           

( عوض، عبد العزيز: الشخصية الفلسطينية، ص 282) 
73. 

 .17( الشريف، ماىر: البحث عن كياف، ص283) 
ـ، 1853( موسى كاظم اٟتسيٍت: كلد ُب عاـ 284)

لقدس، كُب عاـ كتلقى تعليمو األساسي ُب مدينة ا
ـ، توىل رئاسة بلدية القدس كىو ُب السبعُت 1918

من عمره، كبقي ُب ىذا ا١تنصب سنتُت، كعندما 
بدأ العرب يقوموف با١تظاىرات ضد االحتالؿ 
كا٢تجرة اليهودية ك٭تملوف الرايات كاف موسى 

اٟتسيٍت رئيس البلدية ُب الطليعة، ككاف يطل من 
َت مؤيدان كمشجعان، شرفة البلدية كٮتطب ُب اٞتماى

فصدر أمر تنحيو عن رئاسة البلدية فخرج من رئاسة 
البلدية ليتزعم اٟتركة الوطنية الفلسطينية حىت كفاتو 

ـ )ىيئة ا١توسوعة الفلسطينية: ا١توسوعة 1934عاـ 
-392الفلسطينية، القسم العاـ، اجمللد الرابع، ص

393.) 

ٍب قياـ األحزاب السياسية كأبرزىا: حزبا الدفاع 
كالعريب، بزعامة "النشاشيبية" ك"اٟتسينية"، ُب 
الثالثينات من القرف العشرين، إضافة لتشكيالت 
أخرل كاللجنة العربية كمن ٍب ا٢تيئة العربية العليا اليت  

 .(285)لور ا٢توية الوطنية الفلسطينيةكانت انعكاسان لتب

-1918المسيحية ) –الجمعيات اإلسالمية   -أ
 م(:1020

ا١تسيحية أكؿ  –تعتِّب اٞتمعيات اإلسالمية 
تنظيم ذم صبغة كطنية عرفتها فلسطُت، كتشكلت 
للرد الوطٍت األكؿ على االحتالؿ الِّبيطاٍل لفلسطُت 

ـ، حيث ًب إنشاء أكؿ ٚتعية مناىضة 1917عاـ 
لالحتالؿ الِّبيطاٍل ُب يافا برئاسة اٟتاج راغب أبو 
السعود الدجاٍل ٖتت اسم "اٞتمعية اإلسالمية 
ا١تسيحية الفلسطينية" كتواىل إنشاء اٞتمعيات من ىذا 

، كاٗتذت (286)النوع لتصل إىل ٜتس عشرة ٚتعية
شارة ا٢تالؿ بداخلو صليب شعاران ٢تا لتدؿ على كحدة 

،  كُب (287)سيحيُتأبناء فلسطُت من مسلمُت كم
البداية تشكلت اٞتمعيات باسم "اٞتمعيات العربية" 
ك٘تركزت ُب ا١تدف الرئيسة، كلكن سلطات االنتداب 
طلبت من مؤسسيها استخداـ تسمية "اٞتمعيات 
اإلسالمية ا١تسيحية"، إبرازان لطابعها احمللي كلعز٢تا عن 

 .(288)اٟتركة القومية

مية كبرز الدكر السياسي للجمعيات اإلسال
ا١تسيحية ُب الدعوة إىل عقد ا١تؤ٘تر الوطٍت األكؿ ُب 
القدس باشًتاؾ ٦تثلي اٞتمعيات ُب كافة ا١تدف 

                                                           

الفلسطينية، ( شبيب، ٝتيح: التشكيالت السياسية 285)
 .5ص

( عصمت، معايل أٛتد: ا١تكوف اإلسالمي ُب 286) 
 .129-127ا٢توية الوطنية الفلسطينية، ص

٤تافظة، علي: الفكر السياسي ُب فلسطُت، ( 287) 
 .215ص

 .18( ىالؿ، ٚتيل: تكوين النخبة الفلسطينية، ص288)
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الفلسطينية؛ لتوحيد الصف الفلسطيٍت، كرفع صوتو إىل 
مؤ٘تر الصلح ُب باريس الذم سيعقد ُب عاـ 

ـ، مطالبان بإنشاء حكومة دستورية مستقلة، 1919
بط فلسطُت سياسيان مع كمنع ا٢تجرة الصهيونية، كر 

 .(289)سوريا

عقد المؤتمرات الوطنية في فلسطين  -ب
 م(: 1919-1928)

كانت ا١تبادرة لعقد مؤ٘ترات كطنية بشكل 
ـ، كقد 1928 – 1919منتظم خالؿ الفًتة ما بُت 

ًب عقد ما يقرب من سبعة مؤ٘ترات خالؿ تلك الفًتة 
كمل يعقد أم من ىذه ا١تؤ٘ترات على أساس ديٍت. 

ا١تسيحية فقط -ر ٦تثلو اٞتمعيات اإلسالميةكحض
ا١تؤ٘ترات الثالثة األكىل، كجرل توسيع العضوية ُب 
ا١تؤ٘ترات األخرل لتضم شخصيات من ىيئات 
-ك٣تموعات خارج نطاؽ اٞتمعيات اإلسالمية

 .(290)ا١تسيحية

كتواصل عقد ا١تؤ٘ترات خالؿ عقد العشرينات 
سبعة رغم االنقساـ العميق بُت أعضائها، كعقدت 

ـ الذم 1928مؤ٘ترات، كاف آخرىا مؤ٘تر يونيو 
عكس حالة الالمباالة كالفوضى داخل اٟتركة 
السياسية، حيث عجز عن بلورة موقف كطٍت 
متماسك، كخلت مقرراتو من أية إشارة أك نقد للحركة 

، كأكدت ا١تؤ٘ترات على القومية (291)الصهيونية
وطن العربية، كعلى أف فلسطُت جزء ال يتجزأ من ال

                                                           

( خلة، كامل: فلسطُت كاالنتداب الِّبيطاٍل 289)
 .25، ص1922-1938

، ٚتيل: العلمانية ُب الثقافة السياسية ( ىالؿ290)
الفلسطينية، ملتقى أجراس العودة، موقع الكًتكٍل، 
https://ajrasal3awda.ahlamontada

.net/t2472-topic  
( أبراش، ابراىيم: البعد القومي للقضية الفلسطينية، 291)

 . 46-45ص 

العريب كأف الشعب الفلسطيٍت جزء من األمة العربية، 
كتبٌت ا١تؤ٘ترات الدعوة إىل تشكيل حكومة كطنية، 
مسئولة أماـ ٣تلس نيايب، ينتخب أعضائو من الشعب 
ا١تتكلم باللغة العربية، القاطن ُب فلسطُت حىت أكائل 
اٟترب العا١تية األكىل، كما كاف يتم انتخاب "اللجنة 

العربية لفلسطُت"، اليت تكونت من أربعة التنفيذية 
عشرة عضوان، كضمت زعماء العائالت ككبار ا١تالؾ، 
كشكلت تلك ا١تؤ٘ترات نقطة االنطالقة اٟتقيقة للوطنية 

 .(292)الفلسطينية

 : م(1934- 1920اللجنة التنفيذية العربية ) -ت

أخذت اٟتركة الوطنية الفلسطينية تشكل 
بالفعل، عِّب ا١تؤ٘تر العريب  قيادهتا القطرية؛ كبدأ ذلك،
ـ، حيث ًب انتخاب 1921الفلسطيٍت الثالث، سنة 

ٞتنة تنفيذية عربية، برئاسة موسى كاظم اٟتسيٍت، 
كطالب ا١تؤ٘تر بقياـ حكومة فلسطينية مستقلة، كهبذا 
خرجت القضية الفلسطينية من اإلطار القومي العريب 

جها ُب العاـ إىل نطاؽ القطرية الفلسطينية، كجاء خرك 
ظل أزمات سياسية كاقتصادية كثقافية متعددةػ، كاف 

، كتعتِّب القيادة (293)يعاٍل منها اجملتمع الفلسطيٍت
الوطنية للنضاؿ الفلسطيٍت، ككانت تنبثق عن كل مؤ٘تر 
ٞتنة، ترأس تلك اللجاف ُب العشرينات كبداية 
الثالثينيات موسى كاظم اٟتسيٍت، ككانت تضم ٨تو 

طبقة ا١تتنفذة، أما ا١تؤ٘تر األكؿ سبعُت عضوان من ال
فكانت اللجنة التنفيذية برئاسة موسى كاظم اٟتسيٍت 

، كىي اللجنة اليت تولػت النشػاط (294)كٚتاؿ اٟتسيٍت
                                                           

 1917( غنيم عادؿ: اٟتركة الوطنية الفلسطينية 292)
 .81 - 80، ص1926إىل 

( شبيب، ٝتيح: التشكيالت السياسية الفلسطينية، 293)
 .6ص

( ٚتاؿ اٟتسيٍت: سياسي فلسطيٍت كلد ُب القدس 294)
ـ، انضم إىل اٟتركة الوطنية الفلسطينية 1893سنة 

كاختَت أمينا عاما للجاف التنفيذية كأمينا عاما 
للمجلس اإلسالمي األعلى. شارؾ ُب الوفد 
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الػوطٍت خػالؿ عشرينيات القرف العشرين كبداية 
 .(295)الثالثينيات منو

 حزب االستقالل: -ث

ُب اجتماع عقد ُب القدس ُب شهر آب 
ًب إعالف تأسيس  1932العاـ )أغسطس( من 

"حزب االستقالؿ العريب" لتحقيق األىداؼ التالية: 
استقالؿ البالد العربية استقالال تاما، البالد العربية 
كحدة تامة، ال تقبل التجزئة كأف فلسطُت بالد عربية، 

 .(296)كىي جزء طبيعي من سوريا

 حزب الدفاع الوطني:  -ج

                                                                             

أمُت اٟتسيٍت إىل لندف سنة الفلسطيٍت برئاسة اٟتاج 
ـ، اختَت رئيسا للحزب العريب الفلسطيٍت 1930
(، كعضوا ُب اللجنة العربية العليا 1935)آذار 

ـ، 1936كترأس الوفد الفلسطيٍت إىل لندف سنة 
التحق سران باٟتاج ٤تمد أمُت اٟتسيٍت ُب بَتكت 
عندما حلت السلطات الِّبيطانية اللجنة العربية 

عض أعضائها إىل جزيرة سيشل، ترأس العليا كنفي ب
الوفد الفلسطيٍت إىل مؤ٘تر ا١تائدة ا١تستديرة ُب لندف 

نيابة عن اٟتاج ٤تمد أمُت  1939ُب مطلع سنة 
اٟتسيٍت، عاد ٚتاؿ اٟتسيٍت ُب بداية سنة 

ـ، إىل فلسطُت، كاستأنف نشاطو السياسي 1946
ُب رئاسة اٟتزب العريب الفلسطيٍت، كاختَت عضوا ُب 

لجنة العربية العليا، غادر إىل القاىرة بعد النكبة ال
كاشًتؾ ُب حكومة عمـو فلسطُت، كُب ا١تؤ٘تر 

، توُب 1948الفلسطيٍت الذم عقد ُب غزة عاـ 
ـ، كدفن 1982ُب الرياض ا٠تامس من يوليو عاـ 

ىيئة ا١توسوعة  -4ُب مقِّبة العود بالرياض )
اـ، الفلسطينية: ا١توسوعة الفلسطينية، القسم الع

 (.58اجمللد الثاٍل، ص
( أبو غربية، هبجت: ُب خضم النضاؿ العريب 295)

 .31الفلسطيٍت، ص
( عبد القادر، رضول: ا١تكوف العريب ُب ا٢توية 296)

 .117الفلسطينية، ص

زب دعى راغب النشاشييب إىل تأسيس ح
للمعارضُت على إثر ىزٯتتو ُب انتخابات بلدية القدس 

ـ، فعقد مع اللجنة التحضَتية للمعارضُت 1934عاـ 
اجتماعان ُب يافا قرركا فيو تسمية اٟتزب باسم حزب 
الدفاع الوطٍت، ككضع دستوره رٝتيان ُب اجتماع كبَت 
عقد ُب يافا برئاسة راغب النشاشييب، كأعلن ُب 

، كضم ُب صفوفو (297)الدستوراالجتماع عن مواد 
رؤساء بلديات ك٩تب كجاىية من القدس من ذكم 
العالقات الوطيدة مع سلطات االحتالؿ الِّبيطاٍل، 
كخال برنا٣تو من أم إشارة إىل الوحدة العربية، كُب 

 .(298)ا١تقابل أكد برنا٣تو على التعاكف مع بريطانيا

 الحزب العربي:  -ح

تنفيذية، بعد الضعف الذم أصاب اللجنة ال
بدأت القيادات الوطنية من اجمللسيُت تدعو إىل تكتل 
عناصرىا ُب ىيئة كاحدة تتوىل قيادة اٟتركة الوطنية، 
فاتفق على تشكيل ٞتنة لدراسة الوسائل اليت من 
شأهنا أف تيعيد إحياء اٟتركة الوطنية كقيادهتا، كعقدت 
اللجنة التنفيذية العديد من االجتماعات، ككضعت 

الذم عرضتو ُب االجتماع الوطٍت الذم عقد  تقريرىا
ـ، كقرر اجملتمعوف تشكيل 1934ُب القدس عاـ 

حزب كطٍت سياسي كٞتنة ٖتضَتية للحزب مهمتها 
، كتأسس (299)كضع دستور اٟتزب كأنظمتو الداخلية

ـ، كاستهدؼ تعبئة الفراغ 1935اٟتزب ُب مارس 
الذم تركو موت موسى كاظم اٟتسيٍت كضماف سيطرة 

ة ا١تفيت التقليدية على اٟتركة الوطنية، كعمل اٟتزب  قياد
كقيادة للحركة الوطنية، كاستخدـ خطابان شعبويان 

                                                           

( اٟتوت، بياف: القيادات كا١تؤسسات السياسية ُب 297)
 .304-303فلسطُت، ص

( خلة، كامل: فلسطُت كاالنتداب الِّبيطاٍل 298)
 .386، ص1922-1938

( غورم، إميل: فلسطُت عِّب ستُت عامان، 299)
 .194ص
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

76 
 

يتماشى مع اٟتالة اٞتماىَتية، كاستفاد من السلطات 
كاالمتيازات اليت يتمتع هبا ا١تفيت، حيث فتح فركعان 

 . (300)متعددة ُب ا١تدف

 حزب اإلصالح:  -خ

 1935)يونيو( تأسس ُب القدس ُب حزيراف 
كقد رٌكز برنا٣تو حوؿ ا١تطالبة باالستقالؿ الفلسطيٍت 

” حزب الكتلة الوطنية“ضمن الوحدة العربية. أما 
كالذم تأسس ُب تشرين األكؿ )أكتوبر( من السنة 

، فقد اٗتذ هنجا ٤تايدا إزاء الصراع بُت 1935نفسها 
عائليت اٟتسيٍت كالنشاشييب كركز ىدفو ُب السعي إىل 

ؿ فلسطُت التاـ كاحملافظة على عركبتها ضمن استقال
 .(301)الوحدة العربية

 : اللجنة العربية العليا لفلسطين  -د

ٞتنة كطنية أعلن إنشاؤىا ُب ا٠تامس كالعشرين 
ـ، على إثر اجتماع ضم 1936من نيساف )أبريل( 

ٚتيع رؤساء األحزاب العربية ُب فلسطُت، برئاسة 
ل قيادة عامة لشعب اٟتاج امُت اٟتسيٍت، هبدؼ تشكي

فلسطُت عرفت باسم اللجنة العربية العليا برئاسة اٟتاج 
أمُت اٟتسيٍت، كانتخب عوٍل عبد ا٢تادم أمينا للسر، 
كأٛتد حلمي عبد الباقي أمينان للماؿ، كضم فيما بعد 
إىل عضوية اللجنة كل من ٤تمد عزة دركزة كفؤاد 

 .(302)سابا

 الهيئة العربية العليا لفلسطين:  -ذ

 11تألفت ا٢تيئة العربية العليا لفلسطُت ُب 
ـ، بقرار من جامعة الدكؿ 1946حزيراف )يونيو( 

العربية، فقد جرت عدة مشاكرات بُت أقطاب اٞتامعة 
                                                           

 .36، صقدكرة، ٚتاؿ: تأسيس اٟتزب العريب( 300)
( عبد القادر، رضول: ا١تكوف العريب ُب ا٢توية 301)

 .117الفلسطينية، ص
( طربُت، أٛتد: ٤تاضرات ُب تاريخ قضية فلسطُت، 302)

 .178ص

كٚتاؿ اٟتسيٍت من كبار زعماء فلسطُت لتشكيل ىيئة 
فلسطينية جديدة ٘تثل الشعب الفلسطيٍت، كلكن مل 

داف )مدينة سورية يصلوا إىل نتيجة، فاستدعى إىل بلو 
تقع ُب مشاؿ غرب دمشق(، ٦تثلوف عن األحزاب 
الفلسطينية كعدد من زعماء كل من اللجنة العربية 
العليا كاٞتبهة العربية العليا، كبعد مباحثات كمفاكضات 
بينهم كبُت رجاؿ اٞتامعة تقرر تشكيل ىيئة فلسطينية 
٘تثل الشعب الفلسطيٍت باسم "ا٢تيئة العربية العليا 

 .(303)فلسطُت" كًب االتفاؽ على أعضائهال

كتشكلت ا٢تيئة العربية العليا من ٚتاؿ اٟتسيٍت 
كأٛتد حلمي عبد الباقي، كحسُت فخرم ا٠تالدم، 
كاميل الغورم، كاحتفظ ٔتركز رئاسة ا٢تيئة للحاج ٤تمد 
أمُت اٟتسيٍت كأسندت نيابة الرئاسة إىل ٚتاؿ 
اٟتسيٍت، كتوىل ا١تفيت رٝتيا رئاسة ا٢تيئة العربية العليا 

ودة إىل القدس للعمل فيها، كلكن لفلسطُت كاعتـز الع
اٟتكومة الِّبيطانية اليت كانت قد أصدرت ُب تشرين 

ـ، أمران ٔتنعو من دخوؿ 1937األكؿ )أكتوبر( 
فلسطُت جددت ىذا األمر رٝتيان ُب آب )أغسطس( 

ـ، فاضطر ا١تفيت اىل قيادة العمل من القاىرة 1946
ت نفسها، كعقدت ا٢تيئة العربية سلسلة من االجتماعا

ُب القاىرة برئاستو لبحث االجراءات كالتدابَت الواجب 
اٗتاذىا للقياـ با١تهاـ ا١تنوطة هبا، كاعًتفت ٚتيع 
األحزاب كا٢تيئات كالفئات الفلسطينية با٢تيئة العربية 
العليا لفلسطُت كاعتِّبهتا ا١تمثلة الوحيدة للشعب 
الفلسطيٍت كالناطقة باٝتو، كحلت كل من اللجنة 

ليا كاٞتبهة العربية العليا نفسها، كأكقفت العربية الع
األحزاب كا٢تيئات السياسية نشاطها، كألتف الشعب 

                                                           

السياسية ُب  ( اٟتوت، بياف: القيادات كا١تؤسسات303)
 .585، ص1948-1917فلسطُت 
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حوؿ ىيئتو اٞتديدة، كاعًتفت الدكؿ العربية كجامعاهتا 
 .(304)با٢تيئة كأعلنت اعتمادىا كتأييده ٢تا

 حكومة عموم فلسطين:  -ر

بعد أف أعلنت بريطانيا قرارىا بإهناء انتداهبا 
ـ، دخلت 1948أيار عاـ  15ُب  على فلسطُت

اٞتيوش العربية إىل فلسطُت، كسرعاف ما بدأ التنافس 
بُت اٟتكومتُت األردنية كا١تصرية ُب فلسطُت، ٦تا أدل 
إىل انقساـ ُب اٟتركة الوطنية الفلسطينية ما بُت مؤيد 
كمعارض للحكم األردٍل كا١تصرم، كُب تلك الظركؼ 

يئة العربية العليا إىل دعى اٟتاج أمُت اٟتسيٍت رئيس ا٢ت
إقامة حكومة فلسطينية بدعم من اللجنة السياسية 
التابعة ٞتامعة الدكؿ العربية لتمأل الفراغ احملتمل الذم 
سينجم عن زكاؿ حكومة االنتداب، كتتوىل أمور البالد 
السياسية كالدفاعية كاالقتصادية كغَتىا، كطلبت ا٢تيئة 

م قرارىا بتشكيل من جامعة الدكؿ العربية كدك٢تا دع
حكومة فلسطينية كمساعدهتا على تنفيذه، كلكن 
الدكؿ العربية مل توافق يومئذ على إنشاء حكومة 

 . (305)فلسطينية

ككاصلت ا٢تيئة خالؿ آذار كنيساف كالنصف 
ـ، جهودىا إلقناع الدكؿ 1948األكؿ من أيار 

العربية بضركرة إنشاء حكومة فلسطينية، كلكن دكف 
سألة اٟتكومة العربية الفلسطينية، جدكل، غَت أف م

أصبحت ضركرة ملحة عشية الدكرة اٞتديدة للجمعية 
ـ، 1948العامة ٢تيئة األمم ا١تتحدة ُب خريف عاـ 

من اجل ٘تثيل فلسطُت ُب اجتماعاهتا، كقد تبنت 
ا٢تيئة العربية العليا ا١توضوع، كطاؼ ٚتاؿ اٟتسيٍت ُب 

كقد كافقت العواصم العربية من أجل كسب تأييدىا، 
اٟتكومات العربية باستثناء األردف عليها، كمن ٍب 

                                                           

( اٟتوت، بياف: القيادات كا١تؤسسات السياسية ُب 304)
 .586، ص1948-1917فلسطُت 

( األزعر، ٤تمد خالد: حكومة عمـو فلسطُت ُب 305)
 .20-19ذكراىا ا٠تمسُت، ص

كافقت اللجنة السياسية ٞتامعة الدكؿ العربية على 
 .(306)الفكرة

ككاف ا١تؤ٘تر الوطٍت الفلسطيٍت الذم عقد ُب 
ـ، بدعوة من 1948غزة ُب األكؿ من تشرين األكؿ 

اٟتاج أمُت اٟتسيٍت حيث كجهت الدعوة إىل مائة 
ة، حضر منهم ٜتسة كٙتانوف شخصية كٜتسُت شخصي

من رؤساء البلديات كاجملالس احمللية كأعضاء اللجاف 
القومية، كشيٌكل من ا١تدعوين اجمللس الوطٍت الذم 
أعلن فيو عن تشكيل "حكومة عمـو فلسطُت"، 
كأعلن اجمللس الوطٍت استقالؿ فلسطُت كمنح الثقة 
ٟتكومة عمـو فلسطُت كرئيسها أٛتد حلمي ككضع 

تور للبالد، كتقرر أف يكوف علم فلسطُت ىو علم دس
الثورة العربية كقاـ رئيسها اٛتد حلمي عبد الباقي 
بإبالغ ذلك إىل اٟتكومات العربية كإىل األمُت العاـ 
للجامعة العربية، كما أذيع بياف إىل الشعب العريب 
الفلسطيٍت باسم اٟتكومة اٞتديدة، كطلب منو التعاكف 

 .(307) مع حكومتو الوطنية

إال أف تلك اٟتكومة مل تكن ٘تلك استقال٢تا 
كبقيت اٝتان لغَت مسمى، كمل يكن ٢تا أم تأثَت ُب 
اجملاؿ الدكيل أك العريب أك الفلسطيٍت، كال ٘تلك 
السيطرة على ذرة كاحدة من تراب فلسطُت، كًب 
العمل على تصفيتها، كمن ٍب رحلت إىل القاىرة 

ؤكلة عنها شكالن كأصبحت اإلدارة ا١تصرية ىي ا١تس
كموضوعان، كتتقاضى اعانة سنوية من جامعة الدكؿ 

 .(308)العربية تنفقها على ركاتب موظفيها

 : ظهور الصحافة الحزبية  -ز

                                                           

( الشعييب، عيسى: الكيانية الفلسطينية الوعي 306)
 .20الذاٌب، ص

-37عمـو فلسطُت،  ( شبيب، ٝتيح: حكومة307)
38. 

( جِّب، مركة: جامعة الدكؿ العربية كقضية فلسطُت، 308)
 .124-123ص
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أدل ظهور األحزاب على الساحة الفلسطينية 
” العرب“إىل ظهور الصحافة اٟتزبية مثل صحيفة 

التابعة ٟتزب "االستقالؿ"، ك"اللواء"، ك"اٞتامعة 
عربية" ك"الوحدة العربية" التابعة للحزب العريب، ال

ك"اٞتامعة اإلسالمية" ك"فلسطُت" ك"مرآة الشرؽ" 
ك"الصراط ا١تستقيم" ٟتزب الدفاع، ك"الكفاح" ١تؤ٘تر 
الشباب، ك"الغد" لرابطة الطلبة العرب، كصحيفة 
"اٟتياة" القريبة من حزب االستقالؿ، كالتعبَت عن 

ند الفلسطينيُت الذم أكدت ا١تيوؿ القومية العربية ع
، كقامت (309)على الشخصية الوطنية للفلسطينيُت

الصحافة بدكر بارز ُب تنبيو الرأم العاـ الفلسطيٍت 
كالعريب إىل خطورة الصهيونية كضركرة مقاكمتها بشىت 
الوسائل، كفضح ٥تططاهتا، كما قامت ٔتهاٚتة كفضح 

لفور، السياسة االستعمارية الِّبيطانية ُب تطبيق كعد ب
كالتنديد با٢تجرة الصهيونية إىل فلسطُت، ككانت ذات 
فعالية ُب التعبَت عن الرغبة ُب استقالؿ فلسطُت، كما 
زاد من ٗتوفها، ىو أف الصحافة الفلسطينية أعلنت 
موقفها من اٟتركة الصهيونية، ٔتا يتناقض كأىداؼ 

 .(310) اٟتكومة الِّبيطانية

 الفلسطينية:ثانياً: خصوصية الهوية الوطنية 

تتميز ا٢توية الوطنية الفلسطينية ٓتصائص 
ٗتتلف عن ا٢تويات الوطنية للدكؿ العربية اجملاكرة، 
كيعود ىذا االختالؼ إىل عدة أسباب ا٫تها ىو مركر 
فلسطُت كالقضية الفلسطينية ٔتراحل تارٮتية ٥تتلفة 
بشكل جذرم كُب مقدمتها االستعمار االستيطاٍل 

مية التارٮتية لفلسطُت، إف ٘تسك لألرض كللهوية القو 
الشعب الفلسطيٍت ْتقوقو الوطنية، كانتماءه لفلسطُت 
سا٫تا ُب بلورة الفكر القومي الفلسطيٍت؛ تارة بشكل 

                                                           

( عبد القادر، رضول: ا١تكوف العريب ُب ا٢توية 309)
 .118الفلسطينية، ص

( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: القضية 310)
 .229الفلسطينية كا٠تطر الصهيوٍل، ص

تابع للِّبامج السياسية الوطنية العربية، كتارة بشكل 
مستقل أك حىت منافس ٢تذه السياسات ٖتت شعار 

 .(311)استقاللية القرار الفلسطيٍت

٘تيزت ا٢توية الوطنية الفلسطينية ٔتجموعة كقد 
 من ا٠تصائص، أ٫تها:

تطورت ا٢توية الوطنية الفلسطينية بوصفها  -1
حالة صَتكرة دائمة التحٌوؿ، خاصة ُب 
مواجهة ا١تشركع االستعمارم الِّبيطاٍل 
كالصهيوٍل، كىي ا١تواجهة اليت عٌِّبت عن 
ذاهتا ُب انتفاضات كثورات شعبية 

عشرينات إىل هناية فلسطينية من بداية 
ثالثينات القرف ا١تاضي، كصوالن إىل 

 . (312)ـ1948"النكبة" عاـ 
ا٢توية الفلسطينية، شأف أية ىوية، ىي  -2

نتاج النزكع ٨تو التمايز كما ىي نتاج 
الصراع، فا٢توية، أية ىوية، سواء كانت 
ىوية فردية أكؿ ما تتمظهر باالسم، أك 
أك  ىوية ٣تموعتيو، طبقية، دينية، جهوية،

ىوية كطنية عامة، إ٪تا ىي باألساس رغبة 
ُب التمايز عن اآلخر، كاالنفصاؿ عنو، 
كٖتديد التخـو ُب العالقة معو، فال ىوية 
بال ٘تايز، فا٢توية، كما الشيء، أم شيء، 
تيعٌرؼ بنفي النقيض، فهوية الشيء ىو أنو 

 .(313)ليس اآلخر النقيض

                                                           

: ا٢توية ( القلقيلي، عبد الفتاح ؛ أبو غوش، أٛتد311)
 .19الوطنية الفلسطينية، ص

( أبو ندا، أشرؼ: ا٢توية الفلسطينية ا١تتخيلة بُت 312)
، ص   .87التطور كالتأـز

( رفيدم، كساـ: ا٢توية الوطنية الفلسطينية: أربع 313)
قضايا لصيقة، بوابة ا٢تدؼ اإلخبارية، 

https://hadfnews.ps/post/57680 
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تتمثل خصوصية ا٢توية الفلسطينية ُب أف  -3
ورىا ارتبط ٔتواجهة نكبة تعرضوا ٢تا من تبل

طرؼ غزك أجنيب استهدفهم ُب كجودىم 
الثقاُب كاالجتماعي كاالقتصادم 
كالسياسي اٟتضارم كاإلنساٍل بشكل 
عاـ، كعليو، يصح القوؿ أف ىذه ا٢توية 
تشكلت ُب خضم صراع مرير خاضو ىذا 
الشعب إلثبات كجوده ُب ىذه ا١تعركة 

ة ٦تا جعل من القاسية كغَت ا١تتكافئ
ُب طور تشكل ا٢توية الوطنية  -ا١تقاكمة 
إطاران ناظمان ٢تا، كاكثر من  -الفلسطينية

ذلك، ٯتكن القوؿ اف استمرار الصراع 
دكف ٘تكن الشعب الفلسطيٍت من ٖتقيق 
حقوقو الوطنية، ال يزاؿ ٬تعل من ا١تقاكمة 
شرطا الزما لوطنية ا٢توية، كذلك على ٨تو 

عركؼ للهوية ٮتتلف عن ا١تعٌت ا١ت
الوطنية/القومية لدل الشعوب كاالمم 
االخرل، كالذم ال يرتبط بالضركرة ٔتفهـو 
ا١تقاكمة، كتِّبز ىاتاف ا٠تاصتاف: االطار 
الناظم للهوية، كشرط الوطنية ُب أهنما ال 
زالتا تفعالف فعلهما صعودان كنزكالن منذ زرع 

فيها عاـ  (314)أكؿ مستوطنة يهودية
وراهتا ا١تعركفة ُب ـ، كمركران بث1882

 .(315)النصف األكؿ من القرف العشرين

                                                           

تكفا: مستوطنة صهيونية أيسسها يهود من  ( بتاح314)
ـ، على أراضي 1878سكاف مدينة القدس عاـ 

قرية ملبس )مشاؿ شرؽ مدينة يافا(، كتيعتِّب أقدـ 
مستوطنة صهيونية أقيمت ُب فلسطُت، لذلك 

تعرؼ بأـ ا١تستوطنات، )الدباغ، مصطفى مراد : 
 (.617، ص 4، ج 2بالدنا فلسطُت، ؽ 

فتاح ؛ أبو غوش، أٛتد: ا٢توية ( القلقيلي، عبد ال315)
 .20الوطنية الفلسطينية، ص

يتميز الشعب الفلسطيٍت بتجربتو ا٠تاصة  -4
من حيث ىي ٕتربة خاصة بالفلسطينيُت 
من دكف غَتىم، فالشعب الفلسطيٍت 
أحوج ما يكوف للحفاظ على ىويتو 
الوطنية ألهنا مستهدفة من عدك استيطاٍل 
ة إحاليل بٌت كجوده على مرتكزات أساسي
أ٫تها: أف "فلسطُت كطن بال شعب 
لشعب بال كطن"، كغَتىا من االدعاءات 

ىوية الشعب الفلسطيٍت »اليت ليس آخرىا 
، لذلك يصح القوؿ أنو ُب السياؽ «مزيفة

الفلسطيٍت يصبح التأكيد على ا٢توية 
الوطنية ضركرة نضالية لتأكيد الوجود 
كبالتايل اٟتقوؽ؛ أم ٔتا يتجاكز ضركرات 

ذات عن اآلخر كما ىو اٟتاؿ لدل ٘تييز ال
الشعوب األخرل، فا٢توية الوطنية 
الفلسطينية تتميز بكوهنا تستند إىل كجود 
تاريخ من الصمود كالنضاؿ الفلسطيٍت 
مضمخ بدـ الشهداء كعرؽ ا١تناضلُت ُب 
مواجهة عدك استيطاٍل فاشي إحاليل 
بدعم من كل دكؿ العامل 

 .(316)االستعمارم
ساسية للهوية الوطنية تتمثل ا٠تصوصية األ -5

الفلسطينية ُب كوف أف نشأهتا كاستمراريتها 
مل ترتبط بكياف سياسي أك دكالٍل معُت، 
بل كاف ٪توىا أسبق كأعم من ٪تو الكياف 
السياسي أك الدكالٍل، كىذه ا٢توية مل 
ٗتتف باختفاء اٟتقل السياسي ا٠تاص هبا 
كانسداد األفق أما تشكيل كياف سياسي 

، بل كاف عليها االستمرار قطرم فلسطيٍت

                                                           

 .40( دراج، فيصل: السياسة كالثقافة كا٢توية، ص316)
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كالتعايش كالتجدد ُب ظل غياب دكلة أك 
 .(317)كياف سياسي موحد

الربط ا٠تالؽ بُت ا٢توية الوطنية كا٢توية  -6
القومية، ىذا الربط ٦تكن كملح كضركرم ُب 
مسَتة التحرر كالتقدـ العربية كيقرب من 
الوحدة العربية كيساىم ُب نفي العوائق 

كالتقدـ العربية، فا٢توية القطرية أماـ الوحدة 
الوطنية القطرية اليت تناضل ضد التبعية 
السياسية كاالقتصادية كالثقافية ا٠تارجية، 
كتسعى إىل ٖتقيق تنمية مستقلة مستدامة، 
كٖتارب التخلف كاٞتهل كاألمراض كالبطالة، 
كتسعى إىل إقامة دكلة دٯتوقراطية خالية من 
رفع الفساد، ىي ىوية قومية حىت لو مل ت

شعارات قومية، فهي تقرب بٍت الشعوب 
العربية حىت لو مل تعلن أف الوحدة ضمن 
أىدافها؛ ألف العوائق أماـ الوحدة كبناء 
ا٢توية القومية ىي التبعية القطرية كإفرازاهتا 
ا١تختلفة من جهل كأمية كفساد كٗتلف 

 .(318)كاستبداد
لقد شكلت ا١تقاكمة بأشكا٢تا ا١تختلفة،  -7

كتوابعو، كاإلصرار على  كرفض االحتالؿ
إثبات الوجود كمواجهة كافة أشكاؿ الطمس 
كالتغييب، ا١تلمح األساس ا١تكوف للهوية 
الوطنية، عززهتا أحيانان ثورات الشعب 
الفلسطيٍت كانتفاضاتو ا١تتتابعة، كأحيانان 
أخرل تنكمش نسبيان مع تراجع الفعل 
النضايل ألسباب ذاتية أك ظركؼ إقليمية أك 

اغطة، لذلك شكلت ثورة عاـ دكلية ض
٤تطات ىامة  1948كالنكبة عاـ  1936

                                                           

 .85( صايغ، يزيد: اٟتركة الوطنية الفلسطينية، ص 317)
( زىراف، ىديل معركؼ ٤تمد: ٖتوالت ا٢توية 318)

 .30الوطنية الفلسطينية منذ أكسلو، ص

سا٫تت ُب بلورة ا٢توية الوطنية كاٟتفاظ 
عليها، رغم ما صاحبها أحيانان من مآس 

 .(319)كإخفاقات للشعب الفلسطيٍت

 الخاتمة
مر تبلور ا٢توية الوطنية الفلسطينية بعدة مراحل 
 مهدت لًتسيخها، كىي على التوايل: العثمانية

 – 1908ـ(، كالعركبة )1908 – 1856)
ـ(، 1949-1919ـ(، كخالؿ الفًتة )1919

أصبحت ا٢توية الفلسطينية ىي السمة اٞتامعة للشعب 
العريب الفلسطيٍت، كسا٫تت ٣تموعة من العوامل ُب 
توفَت مقدمات تبلور مفهـو ا٢توية الوطنية الفلسطينية،  

صرىا كاف أبرزىا ضعف الدكلة العثمانية ُب هناية ع
الذم أدم إىل ظهور حركات انفصالية ُب البالد 
 العربية تطالب بإقامة حكم عريب ُب البالد العربية،

كيعتِّب االستيطاف الصهيوٍل اإلحاليل كاالستيالء على 
األرض الفلسطينية على أرضية تصريح بلفور، 
كاالحتالؿ الِّبيطاٍل لفلسطُت بعد ىزٯتة الدكلة 

عوامل ىامة سا٫تت ُب  ـ،1918العثمانية بعد عاـ 
بلورة ا٢توية الوطنية الفلسطينية، ككذلك سا٫تت 
األحداث اٟتاٝتة من ثورات كنكبات اليت كقعت ُب 

 – 1919فلسطُت خالؿ الفًتة ا١تمتدة بُت عامي )
ـ(، ُب تعزيز ا٢توية الوطنية عند الفلسطينيُت، 1949

، نكبة العاـ 1939-1936مثل ثورة العاـ 
ا٢توية الفلسطينية بتغَتات ـ، كقد مرت 1948

كأشكاؿ ٥تتلفة، كاف أحد مسبباهتا تعاقب احملتلُت 
كا١تستعمرين على الشعب الفلسطيٍت، كتأثره بأنواع 
األنظمة السياسية اليت فرضت على فلسطُت، كأثرت 
ىذه األنظمة على ا٢توية الفلسطينية على نشوئها 
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لصهيوٍل كتغَتاهتا كتطوراهتا كتواصلها، كيعتِّب ا١تشركع ا
بكل ما ٭تملو من قمع كإرىاب لنفي ىوية الشعب 
الفلسطيٍت كشعب أصالٍل يعيش ُب كطنو كعلى 
 أرضو، أكِّب عامل هتديد للهويٌة الوطنٌية الفلسطينٌية.

 نتائج الدراسة:

  تعرضت البالد العربية ١توجهة من االحتالؿ
الغريب، الذم ساىم ُب من خالؿ اتفاقيات 

الدكؿ العربية كترسيم سايكس بيكو ُب ٕتزئة 
اٟتدكد السياسية بينها كقياـ الدكلة القطرية، 
كبالتايل فصل النضاؿ الوطٍت العريب عن 
بعضو البعض، ليجعل لكل بلد ُب نضالو 
الوطٍت خصوصية ٦تا ساىم ُب بركز ا٢توية 

 الوطنية لكل دكلة.
  مر تبلور ا٢توية الوطنية الفلسطيٍت بعدة

التحوالت مراحل ضمور كٕتدد، حسب 
السياسية كا١تنعطفات التارٮتية اليت شهدىا 
الشعب الفلسطيٍت كقضيتو، عِّب مراحل 
خضع فيها الشعب الفلسطيٍت ٟتالة 
مستدامة من القمع كالتشظي ك٤تاكالت 

 اإلنكار لوجوده.
  ارتبط تبلور ا٢توية الوطنية الفلسطينية بكفاح

الشعب الفلسطيٍت ضد ا٠تطر االستيطاٍل 
الحتالؿ الِّبيطاٍل، اللذاف شكال الصهيوٍل كا

هتديدان مباشران كنفيان صر٭تان للهوية 
الفلسطينية، فا١تشركع الصهيوٍل استهدؼ 
الشعب الفلسطيٍت، كما زاؿ يستهدفهم، ُب 
كجودىم الثقاُب كاالجتماعي كاالقتصادم 
كالسياسي كاٟتضارم كاإلنساٍل بوجو عاـ، 
كما ارتبط بو من ٤تاكالت الطمس 

 كاإلنكار لوجود شعب بأكملو.  كالتهميش

  اختلف مسار تطور ا٢توية الوطنية
الفلسطينية عن تطور ا٢تويات الوطنية للدكؿ 
العربية اجملاكرة منذ بداية القرف العشرين، 
كيعود ىذا االختالؼ إىل أسباب عدة أ٫تها 
مركر فلسطُت كالقضية الفلسطينية ٔتراحل 
تارٮتية كأحداث سياسية مغايرة بشكل 

رم عن األقطار العربية اجملاكرة، جاء ُب جذ
مقدمتها االحتالؿ الصهيوٍل االستيطاٍل 
ألرض كاإللغاء للهوية العربية اإلسالمية 

 التارٮتية لفلسطُت.
  إف االنتماء إىل ا٢توية الوطنية ال يعٍت تالشي

االنتماءات الصغرل ا١تغايرة، كال يعٍت أيضا 
فكل التماثل الثقاُب بُت اٞتماعات كافة، 

ىوية كطنية ٚتاعية ٖتتوم على ىويات 
فرعية، قد تتمثل ُب العائلة أك اٟتمولة أك 
القرية أك ا١تناطقية أك اٞتماعات الدينية أك 
األحزاب، كُب كل سياؽ اجتماعي كجد 
عدد من ا٢تويات ا١تهمة كذات الصلة اليت 
ٯتكن أف يقومها الفرد من حيث قبولو هبا 

نة لدكاعو نفسية ك٘تاىيو معها ُب ٟتظات معي
أك منفعية، فاألفراد أك اٞتماعات ٗتتار، كإف 
بصور ضمنية غَت معلنة، انتماءاهتا ا٢توياتية 
تبعا ١تا ستلحق هبا ىذه االنتماءات من 
منفعة أك مناحي إ٬تابية تفرضها ٣تموعة 

 مركبة كمعقدة من العوامل.
  تتمثل ا٠تصوصية األساسية للهوية الوطنية

ف أف نشأهتا كاستمراريتها الفلسطينية ُب كو 
مل ترتبط بكياف سياسي أك دكالٍل معُت، بل  
كاف ٪توىا أسبق كأعم من ٪تو الكياف 
السياسي أك الدكالٍل، كىذه ا٢توية مل ٗتتف 
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باختفاء اٟتقل السياسي ا٠تاص هبا كانسداد 
األفق أما تشكيل كياف سياسي قطرم 
فلسطيٍت، بل كاف عليها االستمرار كالتعايش 

تجدد ُب ظل غياب دكلة أك كياف كال
 سياسي موحد.

  إف ا٢توية الوطنية الفلسطينية ليست كليدة
ردة الفعل على ا١تشركع الصهيوٍل النقيض 
للشعب الفلسطيٍت، بوصفو حركة استعمارية 
استيطانية احاللية عنصرية حصرية، فيما 

 ا٢توية الفلسطينية ىي ىوية حركة ٖتررية
 ينية، كأية ىوية إف ا٢توية الوطنية الفلسط

حيَّة، ىي مشركع بناء ال يزاؿ مستمران ضمن 
مشركع كطٍت ٖتررم ىدفو إنقاذ الشعب 
الفلسطيٍت من آثار نكبتو )دكلة، كعودة، 

 كتقرير مصَت(.

 توصيات الدراسة:

  العمل على بناء ىوية كطنية فلسطينية تقـو
على استحضار الًتاث االجتماعي كالثقاُب 

أنتجتو كافة الفئات كالسياسي الذم 
االجتماعية ا١تشٌكلة للبناء االجتماعي 
الفلسطيٍت، الذم تراكم عِّب السنوات 
الطويلة، كد٣تو على أساس التجربة ا١تشًتكة 

 اإل٬تابية لكافة الفئات.
  العمل على إ٬تاد كعي إ٬تايب لدم الشباب

الفلسطيٍت ٔتوقفهم من ا٢توية الفلسطينية، 
الوطنية ُب مناىج  كذلك بدمج مفاىيم ا٢توية

الًتبية الوطنية كا١تدنية على مستول التعليم 
األساسي كالثانوم كاٞتامعي، ْتيث يهدؼ 
التعليم إىل تعزيز الشعور با٢توية الوطنية 

 كاالنتماء إىل الوطن كاألمة.  

  العمل عمى تعزيز كتقوية الشعور باالنتماء
اىل الوطن لدل الطلبة كجعلو يتصف بصفة 

د اٞتميع، كذلك يتطلب حشد القدسية عن
الًتبية كالتعليم كالثقافة كاإلعالـ ككل 
الوسائل لتقوية شعور رابطة االنتماء، كدعم 
األنشطة ا١تدرسية كوهنا احملفز األقول 
للنهوض بإمكانات كقدرات الطلبة لتعزيز 
ا٢توية الوطنية لديهم، كتنظيم رحالت 
مدرسية بشكل دكرم لألماكن التارٮتية 

ية للطلبة لتعريف الطلبة بتارٮتهم كالثقاف
 كتراثهم

  ال بد من اٟتفاظ على ا٢توية الوطنية ليس
من قوة ا٢تويات الفرعية )اٟتزبية كا١تناطقية( 
فحسب بل من ا٢تويات الفوؽ كطنية 
كا٢تويات العا١تية العو١تة اليت تسعى اىل 
تفتيت ا٢تويات الوطنية كد٣تها مع مشًتكات 

يوؿ الشركات عا١تية من خالؿ تدفق س
العابرة للمحيطات األمور ا١تالية كا١تعلوماتية 
ألجل إضعافها كسيولة ا٢تيمنة كالسيطرة 

 عليها.
  ٯتكن تعزيز ا٢توية الوطنية بتحقيق العدالة ُب

اجملتمع، كعدـ التمييز بُت فئات الشعب، 
كأف تكوف السلطة اٟتاكمة راعية كحافظة 
ٟتقوؽ األفراد كبصورة عامة، كأف تكوف 
التزامات األفراد بالواجبات تشمل اٞتميع 
كبدكف استثناء اك ٘تييز، كٕترد السلطة أك 
اٟتكومة من اال٨تياز اىل أم فئة أك ٚتاعة 
معينة كالعمل بالتساكم أماـ القانوف بشكل 
ملموس لدل اٞتميع، كتغليب ا١تصلحة 

 العامة عمى ا١تصلحة ا٠تاصة.
 

 المصادر والمراجع
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، 1، ط 2دمشق، مطبعة صامد، ج

 ـ.1986
في خضم النضال أبو غربية، هبجت:  -2

العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل 
، 1949-1916بهجت أبو غربية 

بَتكت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
 ـ.1993

 فلسطين عبر ستين عاماً،غورم، إميل:  -3
 ـ.1972بَتكت، دار النهار للنشر، 

 ثانياً: الموسوعات:

،  بالدنــــا فلســــطينالػػػدباغ، مصػػػػطفى مػػػػراد:  -4
كفػػػػػر قػػػػػرع، فلسػػػػػطُت، دار ا٢تػػػػػدل للطباعػػػػػة 

 ـ. 2002كالنشر، 

الموسوعة ىيئة ا١توسوعة الفلسطينية:  -5
دمشق، ىيئة  الفلسطينية، القسم العام،

 ـ.1984ا١توسوعة الفلسطينية، 

 وأبحاث علمية:ثالثاً: رسائل 

تحوالت زىراف، ىديل معركؼ ٤تمد:  -6
 الهوية الوطنية الفلسطينية منذ أوسلو،
نابلس، رسالة ماجستَت، جامعة النجاح 

 ـ.2020الوطنية، 
سرايش، عبَت: سياسة التًتيك ُب ا١تشرؽ  -7

ـ(، رسالة 1918-1908العريب )
ماجستَت، اٞتزائر، جامعة ٤تمد بوضياؼ 

 ـ.2918ا١تسيمة،  –
الهوية الوطنية كايد عزت:   شرَل، -8

الفلسطينية: جدل الواقع ومأزق 
 -أر٭تا الخطاب مقاربة نقدية تحليلية، 

فلسطُت، ٣تلة جامعة االستقالؿ 
لألْتاث، عدد خاص بأْتاث: مؤ٘تر 
ا٢توية حاضر كمستقبل، عمادة البحث 
العلمي كالدراسات العليا، جامعة 

 ـ.2017االستقالؿ، تشرين أكؿ 
الهوية اإلسالمية في نورم:  العاٍل، خليل -9

العراؽ، مركز  زمن العولمة الثقافية،
البحوث كالدراسات اإلسالمية، 

 ـ.2009
: دور التعليم عبد الرٛتن، برىاف حافظ -10

العالي في تعزيز الهوية الفلسطينية وأثره 
على التنمية السياسية من وجهة نظر 
الطلبة والعاملين جامعة النجاح 

ة ماجستَت، جامعة ، نابلس، رسالأنموذجا
 ـ.2010النجاح الوطنية، 

دور الثقافة السياسية عبد، ابتساـ ٤تمد:  -11
في تشكيل الهوية الوطنية في عراق ما 

بغداد، جامعة  قبل وما بعد االحتالل،
بغداد، مركز الدراسات الدكلية، ٣تلة 

 31، 35دراسات دكلية، عدد 
 ـ.2008يناير/كانوف الثاٍل 

ديات الهويِّة تحالغِّبا، شفيق ناظم:  -12
، سلسلة الفلسطينية في عالّم متغٍير

كقائع ا١تؤ٘تر السنوم الثاٍل، التجمعات 
الفلسطينية ك٘تثالهتا كمستقبل القضيػة 
الفلسطينيػة، راـ اهلل، ا١تركز الفلسطيٍت 
أْتاث السياسات كالدراسات اإلسًتاتيجية 

 ـ.2013مسارات،  –
الهوية الوطنية كناعنة، شريف )ٖترير(:  -13

ْتوث ا١تؤ٘تر الذم  لفلسطينية إلى أين؟،ا
عقده مركز دراسات الًتاث كاجملتمع 
 -الفلسطيٍت ُب ٚتعية إنعاش األسرة 
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راـ اهلل، مركز  2008/3/23-21
الدراسات الًتاث كاجملتمع الفلسطيٍت، 

 ـ.2009ٚتعية إنعاش األسرة البَتة، 
التراث والهوية في ىويدم، عبد ا٠تالق:  -14

ندلسي" لواسيني رواية "البيت األ
اٞتزائر، رسالة ماجستَت، جامعة  األعرج،

 ـ.2017الشهيد ٛتو ٠تضر الوادم، 

 رابعاُ: المراجع العربية:

البعد القومي للقضية أبراش، ابراىيم:  -15
الفلسطينية فلسطين بين القومية العربية 

مركز  والوطنية الفلسطينية، بيروت،
 ـ. 1987دراسات الوحدة العربية، 

فلسطين تاريخًا وعبرة ارشيدات، شفيق:  -16
بَتكت، مركز دراسات الوحدة  ومصيراً،
 ـ. 1991العربية، 

: حكومة عموم األزعر، ٤تمد خالد -17
القاىرة،  فلسطين في ذكراىا الخمسين،

 ـ.1998دار الشركؽ، 
تاريخ مسيرة الشعوب توما، إميل:  -18

عكا، دار األسوار،  العربية الحديث،
 ـ.1985

امعة الدول العربية وقضية ججِّب، مركة:  -19
 (،1965 - 1945فلسطين )

نيقوسيا، مركز األْتاث )ـ. ت. ؼ.(، 
 ـ.1989

انشقاق الهوية جدل جِّبكف، ٤تمد:  -20
الهوية ولغة التعليم في المغرب األقصى 

مطبعة  من منظور تاريخي، المغرب،
 ـ.2015طوب بريس، 

القيادات والمؤسسات اٟتوت، بياف:  -21
-1917السياسية في فلسطين 

 ـ.1986بَتكت، دار ا٢تدل،  ،1948
 -فلسطين القضيةاٟتوت، بياف:  -22

الحضارة: التاريخ السياسي  -الشعب
من عهد الكنعانيين حتى القرن العشرين 

بَتكت، دار االستقالؿ  (،1917)
 ـ. 1991للدراسات كالنشر، 

فلسطين واالنتداب خلة، كامل:  -23
بَتكت،  ،1938-1922البريطاني 

ـ. ت. ؼ،  -مركز األْتاث الفلسطيٍت 
 ـ.1974

وحدة التنوع الدجاٍل، أٛتد صدقي:  -24
وحضارة عربية اسالمية في عالم 

القاىرة، دار ا١تستقبل العريب،  مترابط،
 ـ.1990

 السياسة والثقافة والهوية،دراج، فيصل:  -25
راـ اهلل، اجمللس االعلى للًتبية كالثقافة ُب 

 ـ.2008طينية، منظمة التحرير الفلس
الصهيونية وحقوق اإلنسان رزؽ، أسعد:  -26

ـ. ت.  –بَتكت، مركز األْتاث  العربي،
 ـ.1968، 1ؼ.، ج

 –فلسطين الدولة سخنيٍت، عصاـ:  -27
 جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني،

ـ. ت. ؼ.،  –نيقوسيا، مركز األْتاث 
 ـ.1985

دراسة سوسيولوجية عن السقا، أباىر:  -28
ة، في "الالجئون الهوية االجتماعي

 الفلسطينيون: حقوق، وروايات،
كسياسات"، ٖترير عبد الرٛتن أبو مشالة، 
راـ اهلل، معهد أبو لغد للدراسات العليا، 

 ـ.2011جامعة بَتزيت، 
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حكومة عموم فلسطين: شبيب، ٝتيح:  -29
القدس، منشورات  مقدمات ونتائج،

 ـ.1988البيادر، 
مركز  البحث عن كيان،الشريف، ماىر:  -30

ْتاث كالدراسات االشًتاكية ُب العامل األ
 ـ.1995العريب، نيقوسيا، قِّبص، 

تاريخ الشريف، ماىر ؛ نصار، عصاـ:  -31
بَتكت،  الفلسطينيين وحركتهم الوطنية،
 ـ.2018مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

الكيانية الفلسطينية الشعييب، عيسى:  -32
الوعي الذاتي والتطور 

، بَتكت، 1977-1947المؤسساتي
 ـ.1979

الموجز في تاريخ شوفاٍل، إلياس:  -33
فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ 

بَتكت، مؤسسة  م،1949حتى 
 ـ.1996الدارسات الفلسطينية، 

الهوية الثقافية الشيخ، عبد الرحيم:  -34
ضمن كتاب التجمعات  الفلسطينية،

الفلسطينية ك٘تثالهتا، ا١تؤ٘تر السنوم الثاٍل 
مسارات، ١تركز مسارات، راـ اهلل، مركز 

 ـ.2013
دراسات  –فلسطين صاّب، ٤تسن:  -35

بَتكت،  منهجية في القضية الفلسطينية،
مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات، 

 ـ.2003
حقائق وثوابت في صاّب، ٤تسن ٤تمد:  -36

بَتكت، مركز الزيتونة  القضية الفلسطينية،
 ـ.2010للدراسات كاالستشارات، 

طينية الحركة الوطنية الفلسصايغ، يزيد:  -37
 البحث عن دولة، 1993 -1949

بَتكت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
 ـ.2003

محاضرات في تاريخ طربُت، أٛتد:  -38
قضية فلسطين: منذ نشأت الحركة 
الصهيونية حتى نشوب الثورة الكبرى 

القاىرة، جامعة الدكؿ العربية،  (،1936)
 ـ.1959معهد الدراسات العربية العالية، 

ة الحضارة العربية أم أزمعامل، مهدم:  -39
بَتكت، دار  أزمة البرجوازية العربية،

 ـ.1987، 5الفرايب، ط
االدارة عوض، عبد العزيز ٤تمد:  -40

 - 1864العثمانية في والية سورية 
القاىرة، دار ا١تعارؼ،  ،1914
 ـ.1969

المحنة العربية: الدولة غليوف، برىاف:  -41
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 ـ.1974ا١تصرية العامة للكتاب، 
فر٭تات، حكمت عبد الكرَل ؛ ا٠تطيب،  -43

مدخل إلى تاريخ إبراىيم ياسُت: 
عماف، دار الحضارة العربية اإلسالمية، 

 ـ.1989الشركؽ، 
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بَتكت، ا١تؤسسة العربية  الحديث،

 ـ.1973للدراسات كالنشر، 



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

86 
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م،1982العدوان "اإلسرائيلي" صل  لبنان صام   

 وأثره صل  الوجود الفلسطيني في لبنان
 

 

 

 

 

 

 
 

 م2022 آب/أغسطس 29 تاريخ استالم البحث:
 م2022كانون األول /ديسمبر 17 تاريخ القبول لمنشر:

 

 :ممخص الدراسة
تسمط ىذه الدراسة الضوء عمى الالجئين الفمسطينيين في لبنان وتوزيعيم الجغرافي، 

م، 1982وتستعرض أوضاعيم في لبنان. وقد ناقشت الدراسة العدوان اإلسرائيمي عمى لبنان عام 
ووضحت الموقفين العربي واألمريكي تجاىو، وأبرزت أىم نتائجو عمى الوجود الفمسطيني في 

 : لبنان ومن أىميا
  م.1982آب/ أغسطس 21خروج منظمة التحرير الفمسطينية من لبنان بتاريخ 
  .فتح المجال أمام منظمة التحرير الفمسطينية لالنخراط في عممية التسوية السممية 

خمصت الدراسة إلى أن إسرائيل حاولت القضاء عمى منظمة التحرير الفمسطينية عام 
منظمة التحرير الفمسطينية إلى تونس فتح المجال  ، إال أنيا فشمت في ذلك، فبعد رحيل1982

أماميا لالنخراط في عممية التسوية السممية، بعدما ساعدت الواليات األمريكية إسرائيل في 
 .1982اجتثاث المقاومة الفمسطينية في لبنان عام 
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وأوصت الدراسة بتوحيد الجيود العربية لبمورة سياسة فاعمة قادرة عمى مواجية التحالف 
األمريكي، ومحاربة السياسات التي تسعى لتوطين الالجئين الفمسطينيين في الشتات.  -اإلسرائيمي

 ودعم إقامة دولتنا المستقمة وعاصمتيا القدس، بدال  من االنزالق إلى ممف التطبيع.
Abstract 
     This study sheds light on the Palestinian refugees in Lebanon 

and their geographical distribution, and reviewed their conditions in 
Lebanon. The study discussed the Israeli aggression against Lebanon in 
1982 AD, and clarified the Arab and American position towards that. It 
highlighted the most important results of the Israeli aggression against 
the Palestinian presence in Lebanon, the most important of which are: 

1- The withdrawal of the Palestine Liberation Organization from 
Lebanon on August 21, 1982. 

2- Opening the way for the Palestine Liberation Organization to 
engage in the peace settlement process. 

The study concluded that Israel tried to eliminate the Palestine 
Liberation Organization in 1982, but it failed to do so. After the 
departure of the Palestine Liberation Organization to Tunisia, the way 
was opened for it to engage in the peace settlement process, after the 
United States helped Israel to eradicate the Palestinian resistance in 
Lebanon in 1982. 

The study recommended to Unify Arab efforts to formulate an 
effective policy capable of confronting the Israeli-American alliance, and 
combating policies that seek to settle Palestinian refugees in the 
diaspora. And support for the establishment of our independent state 
with Al-Quds Al-Sharif as its capital, instead of slipping into the file of 
normalization. 
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 المقدمة:  
اإلسػرائيلي بشػكل عػػاـ  -شػهد الصػراع العػريب 

كالوجػػػػػود الفلسػػػػػطيٍت ُب لبنػػػػػاف بشػػػػػكل خػػػػػاص خػػػػػالؿ 
سػػػػنواتو الطويلػػػػة، مبػػػػادرات كمشػػػػاريع سياسػػػػية أمريكيػػػػة 
لتسػػػػػػػػػػوية الصػػػػػػػػػػراع كمػػػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػػمنها قضػػػػػػػػػػية الالجئػػػػػػػػػػُت 

اإلدارات األمريكيػة  -الفلسطينيُت، إال أهنػا مل تسػتطع 
 تتوج رؤيتها ْتل هنائي ٕتاه تلك القضية. أف -

كاتسمت أبعاد ا١توقف األمريكػي ٕتػاه الوجػود  
الفلسػػػػػػػػطيٍت ُب لبنػػػػػػػػاف، باالسػػػػػػػػتمرارية ُب الوقػػػػػػػػوؼ إىل 
جانػػػػب إسػػػػرائيل بشػػػػىت الطػػػػرؽ السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية 
كالثقافية، رغم ٤تاكالهتا لتغيػَت صػورهتا أمػاـ الػرأم العػاـ 

 العا١تي.
لالجتياح اإلسرائيلي للبناف  كلقد بدأ التحضَت 
ـ، هبدؼ القضاء على البنيػة التحتيػة 1979فعلينا عاـ 

١تنظمة التحرير الفلسطينية ُب جنوب لبنػاف، ك٦تػا يػدلل 
قيػػػػػػػػادة منظمػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػر تفػػػػػػػػاجئ  علػػػػػػػى ذلػػػػػػػػك عػػػػػػػػدـ

الفلسػػطينية باالجتيػػاح، كذلػػك بسػػبب تػػوفر ا١تعلومػػات 
 -قبػػػػػل االجتيػػػػػاح بشػػػػػهور. ككػػػػػاف التنسػػػػػيق األمريكػػػػػي 

اإلسػػػػرائيلي ُب إطػػػػار العالقػػػػات اإلسػػػػرائيلية األمريكيػػػػة، 
يسػػػػػػاند خطػػػػػػط إسػػػػػػرائيل ُب تصػػػػػػفية منظمػػػػػػة التحريػػػػػػر 
الفلسطينية على ساحة الصراع ُب لبناف، لذلك عملت 
إدارة ريغاف على تكثيػف ٖتركاهتػا الدبلوماسػية ُب لبنػاف 
كالتخطيط إلزاحة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من 

  .لبناف
 مشكلة الدراسة:-أ

تتمحور مشكلة الدراسة ُب التعرؼ على األثر 
ـ، 1982الذم تركو العدكاف اإلسرائيلي على لبناف 

على الوجود الفلسطيٍت ُب لبناف، مع تسليط الضوء 
على أكضاع الوجود الفلسطيٍت ُب لبناف، كسياسة 

الواليات ا١تتحدة األمريكية ُب ٘ترير مبادراهتا للتسوية 
 كخركج الفلسطينيُت من لبناف إىل تونس. السلمية،

كُب ضوء مشكلة الدراسة ينبثق التساؤؿ 
 الرئيسي التايل:

ما أثر العدكاف اإلسرائيلي على لبناف عاـ 
 ، كالوجود الفلسطيٍت ُب لبناف؟1982

 : أىمية الدراسة -ب
 ترجع أ٫تية ىذه الدراسة إىل عوامل أساسية:

 التعرؼ على أكضاع الوجود الفلسطيٍت -1
 ُب لبناف.

ا١تسا٫تة األكادٯتية ُب حقل ا١تعرفة  -2
اإلنسانية، حيث تعد ىذه الدراسة خطوة 
ُب إتاه البحث العلمي، لدراسة أكضاع 
الوجود الفلسطيٍت ُب لبناف، كأثر العدكاف 

 .1982اإلسرائيلي على لبناف عاـ 
 أىداف الدراسة: -ت

 تتمحور أىداؼ الدراسة حوؿ اآلٌب:
الوجود الفلسطيٍت ُب إبراز أكضاع  -1

 لبناف.
التعرؼ على أثر العدكاف اإلسرائيلي  -2

 على الوجود الفلسطيٍت ُب لبناف.
تسليط الضوء على ا١توقف العريب  -3

كاألمريكي ٕتاه العدكاف اإلسرائيلي 
 .1982على لبناف عاـ 

 منهجية الدراسة. -ث
اعتمدت الدراسة عدة مناىج، جاءت 

 على النحو اآلٌب:
لعرض اٟتقائق  ريخي:المنهج التا -

كتتبع جذكرىا كٚتع األدلة كتقوٯتها 
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للتوصل إىل استنتاج ٣تموعة من النتائج 
 العلمية الواضحة.

كذلك  المنهج الوصفي التحليلي: -
لتحليل أبعاد العدكاف اإلسرائيلي على 

 .1982لبناف 
 تمهيد:

ـ يـو 1948عاـ  مايو / آيار 15مل يكن 
نكبة فلسطُت، إال انتهاء اٟتلقة األخَتة من سلسلة 
اٟتلقات التآمرية على فلسطُت كشعبها، كاليت أسفرت 
عن أكسع عملية هتجَت قسرم شهدهتا ا١تنطقة العربية 
ُب القرف العشرين، كعلى إثر تلك النكبة اليت حلت 
بالشعب الفلسطيٍت، ٞتأ العديد من سكاف ا١تدف 

كاألرياؼ الفلسطينية إىل دكؿ اٞتوار: )لبناف، كالقرل 
كاألردف، كسوريا، كالعراؽ، كمصر( )كالضفة الغربية، 

. أما عن (320)كقطاع غزة( ُب داخل أراضي فلسطُت
عدد الالجئُت الفلسطينيُت الذين أيجلوا عن ديارىم 

حزيراف  30( الجئنا كفقنا ألرقاـ )960.021بلغ )
ىنا ىي األراضي ـ(، كالديار ا١تقصودة 1950

الفلسطينية اليت كقعت ُب قبضة االحتالؿ الصهيوٍل 
 . (321)ـ1948إباف حرب 

ـ لتضيف 1967ٍب جاءت حرب حزيراف 
ا آخر لقضية اللجوء كالنزكح  أعدادنا أخرل كبيعدن
الفلسطيٍت، كجرل تشريد ما يقارب نصف مليوف 

                                                           

(. أكضاع الالجئُت 2008عيتاٍل، أمل كآخركف. )( 320)
، 1الفلسطينيُت ُب لبناف، ٖترير: ٤تسن ٤تمد صاّب، ط
 .8بَتكت: مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات، ص

(. الفلسطينيوف كالتهجَت 1986السواحرم، خليل. )( 321)
، عماف، األردف: دار 1كالرعاية االجتماعية، طالقسرم 

الكرمل للنشر كالتوزيع، دراسات صامد االقتصادم، 
 .10-9ص

 .(322)الجئ من الضفة الغربية كقطاع غزة
 سطينيون في لبنان:أواًل: الالجئون الفل

لقد تراكح عدد الالجئُت الفلسطينيُت الذين نزحوا إىل  
، ما بُت 1948لبناف إثر النكبة الفلسطينية عاـ 

ألف الجئ فلسطيٍت. كشكل  130)-100)
الالجئوف الفلسطينيوف ُب لبناف آنذاؾ حوايل 

من ٣تموع الالجئُت الفلسطينيُت، ككاف  13.8))
وا إىل لبناف من منطقة أغلب الالجئُت الذين قدم

اٞتليل كٖتديدان من عكا، بيساف، اٟتولة، الناصرة، 
. أما عن اختيار (323)صفد، طِّبية، اللد كالرملة، كيافا

جزء من الالجئُت الفلسطينيُت لبناف كملجأ أك بالد 
 ٢تم، فهو يعود لعدة أسباب، أبرزىا:

قرب اٟتدكد اٞتغرافية، حيث اختار بعض  .1
قريبة من قراىم كمناطق الفلسطينيُت مناطق 

سكنهم على اٟتدكد اللبنانية، على اعتقاد منهم  
كما كيًعديكا بأهنم سيعودكف ُب القريب إىل قراىم 

 . (324)كمدهنم
العالقات ا١تتينة بُت الشعبُت الفلسطيٍت  .2

كاللبناٍل، فقد كاف فئة من برجوازية ا١تدف 
كمعظمهم اعتادكا على االصطياؼ سابقنا ُب 

د ٢تم أقارب كعالقات مصاىرة لبناف أك يوج
فيو، كقد سكنوا ا١تدف على اعتقاد منهم، كما 

                                                           

اٟتمد، جواد؛ كالرشداف، عبد الفتاح كآخركف. (322)
(. مستقبل الالجئُت الفلسطينيُت كفلسطيٍت 2002)

، عماف: مركز دراسات الشرؽ األكسط، 1الشتات، ط
 .167ص

(. الالجئوف 2000) حجاج، نصرم صاّب.( 323)
، راـ اهلل: 1الفلسطينيوف ُب لبناف .. إىل مىت؟، ط

 .9، ص مؤسسة ناديا للطباعة كالنشر كاإلعالـ كالتوزيع
 .22ص عيتاٍل، أمل كآخركف، مرجع سابق،( 324)
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كعدكا بأهنم سيعودكف ُب القريب إىل قراىم 
 .(325)كمدهنم

التبادؿ التجارم، حيث كانت تتم ا١تبادالت  .3
التجارية بُت سكاف اٞتليل بشماؿ فلسطُت 
كسكاف لبناف، كاليت كانت نشطة كمستمرة حىت 

.ٝتحت (326)الِّبيطاٍل لفلسطُتأثناء االنتداب 
اٟتكومة اللبنانية لالجئُت الفلسطينيُت بالدخوؿ 
من مشايل فلسطُت، كقد شكلت فرقة االنتماء 
اٟتكومية لتقدَل ا١تواساة األخوية كاإلعانة 
السريعة كا١تؤقتة، كاستمر اٟتاؿ كذلك حىت عاـ 

ـ، عندما بدأت األكنركا تتحمل 1951
جئُت مسؤكليات إغاثة كتشغيل الال

 .(327)الفلسطينيُت

 توزيع الالجئين الفلسطينيين في لبنان: -2
شهدت فًتة اللجوء األكىل تبعثرنا كاسعنا 
لالجئُت ُب اٞتنوب اللبناٍل كالبقاع الغريب، كصوالن إىل 
العاصمة بَتكت، كما لبثت اإلجراءات اإلدارية الرٝتية 
أف بدأت كبدأ دكر ككالة الغوث )األكنركا( ُب مساعدة 

                                                           

(. "الالجئػػػػػػػػوف 2012مػػػػػػػػزركع، عمػػػػػػػػر كصػػػػػػػػفي نػػػػػػػػافع. ) (325)
الفلسػػػػطينيوف ُب لبنػػػػاف كا١توقػػػػف اإلقليمػػػػي كالػػػػدكيل مػػػػنهم 

ـ("، )رسػػػالة ماجسػػػتَت(، كليػػػة اآلداب 1982-1994)
 .5كالعلـو كاإلنسانية، جامعة األزىر، غزة، ص

(. "الالجئوف الفلسطينيوف 2017قاقي، أمينة. )( 326)
ـ("، 1991-1967كدكرىم السياسي ُب لبناف )

)رسالة ماجستَت(، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية 
ائر، كاالجتماعية، جامعة ٤تمد خضَت بسكرة، اٞتز 

 .9ص
(. "دكر ا١تقاكمة ُب 2007القصاص، أشرؼ إبراىيم. )( 327)

التصدم للعدكاف اإلسرائيلي على لبناف من عاـ 
ـ("، )رسالة ماجستَت غَت منشورة(، 1978-1982)

 .5-4اٞتامعة اإلسالمية، غزة، ص

الالجئُت لتوفَت ا١تأكل ُب ٥تيمات متعددة امتدت من 
، كمع مركر الزمن بزيادة (328)مشاؿ البالد إىل جنوهبا

عدد الالجئُت خرجت أقساـ منهم بشكلو أكسع إىل 
خارج ا١تخيمات كخارج لبناف أيضنا، ٦تا أدل إىل توزع 

( 12الالجئُت كفقنا إلحصاءات األكنركا على )
 . (329)٥تيمان 

جئوف من سكاف ا١تخيمات ُب كيشكل الال
لبناف أعلى نسبة من ٣تمل تعداد الالجئُت الكلي ُب 

، إال أف ىناؾ تضارب ُب أرقاـ (330)البلد ا١تضيف
كتقديرات الالجئُت الفلسطينيُت، كفقداف ا١تعلومات 
الدقيقة ُب اإلحصائيات اليت أجريت ٟتصر الالجئُت 

 كذلك يعود إىل أف: الفلسطينيُت
ا١تصاّب العربية كاإلسرائيلية كالدكلية تقاطعت عند  .1

تغيب اٟتصر الدقيق ألعداد الالجئُت، 
فاإلسرائيليُت مل يكونوا معنيُت بإحصائيات 
دقيقة؛ لرفضهم مبدأ فكرة عودة الالجئُت 
الفلسطينيُت، إىل جانب أف الفلسطينيُت مل 
يكن لديهم مصلحة إلعطاء أعدادىم اٟتقيقية 

                                                           

(328 )( . ، 1(. القضية الفلسطينية، ط1986زعيًت، أكـر
 .283النشر، ص عماف: مؤسسة دار اٞتليل للطباعة ك 

اٟتمػػػػػػػػػد، جػػػػػػػػػواد؛ كالرشػػػػػػػػػداف، عبػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػاح كآخػػػػػػػػػركف.  (329)
(. مسػػػػػػتقبل الالجئػػػػػػُت الفلسػػػػػػطينيُت كفلسػػػػػػطيٍت 2002)

، عمػػػاف: مركػػػز دراسػػػات الشػػػرؽ األكسػػػط، 1الشػػػتات، ط
 .337ص

(. الالجئوف 1955العليا الفلسطينية ا٢تيئة العربية. )( 330)
، 1الفلسطينيوف ضحايا االستعمار كالصهيونية، ط

 .142، صالقاىرة: ا٢تيئة العربية العليا الفلسطينية
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كحقوقية كمعيشية ُب الدكؿ  ألسباب سياسية
 .(331)ا١تضيفة لالجئُت

كجود بعض األسباب اليت يتعلق بعضها بواقع  .2
التشتت الذم يعيشو الفلسطينيوف عمومنا 

 كالالجئوف خصوصنا.
عدـ كجود ىيئات فلسطينية قادرة على إ٧تاز  .3

 .(332)مثل ىذا األمر ُب تلك ا١ترحلة التارٮتية
ىل تبٍت الرقم اٞتهات الفلسطينية الرٝتية مالت إ .4

األكِّب بالنسبة إىل أعداد الالجئُت الفلسطينيُت 
ُب لبناف، رٔتا استدراجنا لالنتباه كالعطف 
الدكليُت، كما مالت اٞتهات الرٝتية اللبنانية إىل 
تضخيم عدد الالجئُت ُب لبناف أيضنا، كذلك 
إلظهار عدـ قدرة لبناف على استيعاب أعداد 

 . (333)كفَتة من الفلسطينيُت
دـ قياـ عدد من الفلسطينيُت بتسجيل ع .5

أٝتائهم لدل األكنركا ألسباب عديدة، أ٫تها: 
األحواؿ ا١تيسورة لبعضهم، كاعتقاد بعضهم 

 .(334)بالعودة القريبة
كتنتشر ا١تخيمات الفلسطينية ُب ٜتس مناطق 
ُب لبناف، كىي: )طرابلس، كبَتكت، كصيدا، كصور، 

                                                           

(. "حػق عػودة الالجئػُت 2001قصراكم، ٤تمد عػودة. ) (331)
الفلسػػػطينيُت: األبعػػػاد كالتعقيػػػػدات"، )رسػػػالة ماجسػػػػتَت(، 

 .9جامعة بَتزيت، فلسطُت، ص
(. التعػػػػداد السػػػػكاٍل لالجئػػػػُت 2017كليػػػػب، فتحػػػػي. )  (332)

.. ىو إ٧تاز كطٍت ىاـ،  الفلسطينيُت ُب لبناف رغم احملاذير
ـ، لبنػػاف، موقػػع مركػػز باحػػث 1/1/2020تػػاريخ الزيػػارة: 

للدراسػػػػػات الفلسػػػػػطينية كاالسػػػػػًتاتيجية، موقػػػػػع إلكػػػػػًتكٍل: 
https://www.bahethcenter.net/. 

 .9القصاص، أشرؼ إبراىيم، مرجع سابق، ص( 333)
 .10ّب، مرجع سابق، صحجاج، نصرم صا( 334)

خيمات إىل عاـ ٍب البقاع(، كيرجع تاريخ إنشاء ىذه ا١ت
 . (335)ـ1948

كتوزع الالجئوف الفلسطينيوف ُب لبناف على 
اثٌت عشر ٥تيمنا )رٝتينا( مسجالن لدل األكنركا، كما 
يقيم عدد من الالجئُت ُب ٕتمعات غَت مسجلة )غَت 
رٝتية(، كال تصنف ضمن ا١تخيمات، كمن أبرزىا: 
)الشِّب٭تا، القاٝتية، الِّبغلية، الواسطة، حبل البحر، 
ا١تعشوؽ، الداعوؽ، سعيد غواش، الناعمة، كادم 

 (336)الزينة(، إضافةن إىل عدد من ا١تدف كالقرل اللبنانية
. 
 أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان:  -3

ٗتتلف أكضاع الالجئُت الفلسطينيُت ُب لبناف 
عن سائر البلداف العربية ا١تضيفة، خاصة أف لبناف بلد 

السكانية، كتلعب التوازنات الطائفية متنوع ُب تركيبتو 
الدقيقة دكرنا بالغ األ٫تية ُب حياتو السياسية 

، كُب ا١تقابل الفلسطينيوف ىم ُب أغلبيتهم (337)العامة
الساحقة من ا١تسلمُت السنَّة، ٦تا يؤثر ذلك على 
ا١تساس بالتكوينات الطائفية اللبنانية كاختالؿ التوازف 

 .(338)الطائفي فيو

                                                           

(. "خرائط التوزيع اٞتغراُب 1996عبد ا٢تادم، ٤تمد. )( 335)
١تخيمات الالجئُت كالنازحُت"، صامد االقتصادم، ٖترير: 

 .86(، ص105أٛتد أبو عالء، ع)
(. "ا١تخيمػػػات الفلسػػػطينية 2008أبػػػو طربػػػوش، ٤تمػػػد. ) (336)

(، 5بعضػػػها مهػػػدـك كالبػػػاقي منكػػػوب"، ٣تلػػػة العػػػودة، ع)
 .28ص

(. الالجئوف 2005دائرة شؤكف الالجئُت. )( 337)
الفلسطينيوف ُب لبناف: اإلشكاليات الراىنة كاآلفاؽ 

، راـ اهلل، فلسطُت: دائرة شؤكف 1ا١تستقبلية، ط
 .41الالجئُت، ص

(. "االضػػػػػػػطراب 2009اجملموعػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة لألزمػػػػػػػات. )( 338)
ا١تتفػػاقم: ٥تيمػػات الالجئػػُت الفلسػػطينيُت ُب لبنػػاف"، ٣تلػػة 

https://www.bahethcenter.net/
https://www.bahethcenter.net/


 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

114 
 

التشريعات اللبنانية الفلسطيٍت كقد اعتِّبت 
أجنبينا مثل بقية األجانب ا١توجودين على األرض 

ـ، 1965اللبنانية، متجاكزة بركتوكوؿ الدار البيضاء
فقد عرَّؼ القانوف اللبناٍل األجنيب بأنو: "يعد أجنبينا 
با١تعٌت ا١تقصود هبذا القانوف كل شخص حقيقي أك 

 .(339)معنوم من غَت التابعية اللبنانية"
كيعد الالجئوف الفلسطينيوف ُب لبناف من أكثر 
فئات الالجئُت معاناة على كافة األصعدة: القانونية، 

،  (340)كالصحية، كا١تعيشية، كاالجتماعية، كاالقتصادية
كما تعرض الفلسطينيوف ُب لبناف بشكلو عاـ إىل 
أشكاؿ عدة من التهميش 

(Marginalization التهميش ا١تكاٍل :)
(Spatialا ) لذم حوؿ ا١تخيمات الفلسطينية إىل

جزر شبو معزكلة عن ٤تيطها، كالتهميش االقتصادم 
(Economic الذم يفرض قيودنا صارمة على )

حق الفلسطينيُت ُب العمل كالضماف االجتماعي، 
( Institutionalناىيك عن التهميش ا١تؤسساٌب )

الذم يستبعد الفلسطينيُت من مؤسسات اٟتياة 
 .(341)ثقافيةاالجتماعية كال

                                                                             

سػػتقبل العػػريب، مقالػػة صػػادر عػػن مركػػز دراسػػات الوحػػدة ا١ت
  (.362العربية، لبناف، ع)

(. "مػػػػاذا عػػػػن تعػػػػديل 2010العػػػػرب، إبػػػػراىيم أسػػػػامة. )( 339)
بقيػػػػػػة القػػػػػػوانُت اجملحفػػػػػػة ْتػػػػػػق الالجئػػػػػػُت الفلسػػػػػػطينيُت؟"، 
، با١تشػػػػػاركة مػػػػػع مركػػػػػز الزيتونػػػػػة للدراسػػػػػات  فلسػػػػػطُت اليػػػػػـو

 .26(، ص1890كاالستشارات، بَتكت، ع)
(. معاناة الالجئ 2010عيتاٍل، مرَل؛ كمناع، معُت. )( 340)

، بَتكت: مركز 1الفلسطيٍت، ٖترير: ٤تسن صاّب، ط
 .46الزيتونة للدراسات كاالستشارات، ص 

(. الالجئػػوف 2015كنودسػػن، آرم؛ كحنفػػي، سػػارم. )( 341)
الفلسطينيوف ُب ا١تشرؽ العريب: ا٢توية، كالفضاء، كا١تكػاف، 

، 1، ترٚتػػػػػػة: دٯتػػػػػػا الشػػػػػػريف، طمراجعػػػػػػة: جػػػػػػابر سػػػػػػليماف
 .9بَتكت: ا١تركز العريب لألْتاث كدراسة السياسات، ص 

كعاش الفلسطينيوف بعد ٞتوئهم إىل لبناف ُب 
خياـ، كاليت أصبحت عالمة على بؤسهم كشقائهم، 
كٖتولت فيما بعد إىل مساكن أقرب إىل أكواخ، بينيت 
من اٟتجارة كالزنك، ككانت متالصقة، كطرقها دركب 
طينية موحلة، ٕترم فيها ا١تياه األسنة النإتة عن 

ظل غياب شبكات الصرؼ استعماؿ ا١تساكن ُب 
الصحي، بل كأصبح ا١تخيم مكاف اإلقامة اإللزامي 

. كأيخضعت ا١تخيمات ُب (342)لالجئُت الفلسطينيُت
لبناف لقوانُت غريبة، ىدفت إىل عزؿ ٕتمعات 
الالجئُت عن االتصاؿ ببعضها كٛتالت من 
التحقيقات التعسفية ١تنع االتصاؿ فيما بينهم أك حىت 

 . (343)العربية األخرلاالتصاؿ مع األقطار 
ترل الدراسة أف الالجئُت الفلسطينيُت حاكلوا 
تنظيم حياهتم اليومية بشكلو مؤقت ُب السنوات األكىل 
ُب لبناف، ظننا منهم أف اللجوء فًتة مؤقتة سرعاف ما 
تنتهي، كمن ٍب العودة إىل كطنهم، كتوجب عليهم أف 

 يتكيفوا مع اللجوء.
كعلى الرغم من ترحيب رئيس اٞتمهورية 
اللبنانية كالشعب اللبناٍل بالفلسطينيُت ُب بادئ األمر، 
إال أنو سرعاف ما كاف ىناؾ رفض للفلسطينيُت من 
ًقبىل شر٭تة كبَتة داخل لبناف، اعتقادنا منهم أف كجود 
الفلسطينيُت سيؤدم إىل تغيَت الًتكيبة الدٯتغرافية ُب 

فعاش الالجئوف الفلسطينيوف ُب لبناف اجملتمع اللبناٍل، 
ٖتت ظركؼ شديدة القسوة، بل كعانوا من منهجية 

                                                           

(. "ا١تخيمات كالالجئوف 2008كوؾ، ريتشارد. )( 342)
الفلسطينيوف ُب لبناف: األكلويات، كالتحديات، كالفرص 

القادمة"، مذكرات للباحثُت كصنَّاع القرار، اٞتامعة 
 .41األمريكية، بَتكت، ص

(. الالجئوف 2005شؤكف الالجئُت. ) دائرة( 343)
الفلسطينيوف ُب لبناف: اإلشكاليات الراىنة كاآلفاؽ 

، راـ اهلل، فلسطُت: دائرة شؤكف 1ا١تستقبلية، ط
 .19الالجئُت، ص
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التمييز ضدىم، كقد ذاقوا األمرين داخل ا١تخيمات 
اليت كانت تفتقر إىل ا١تستلزمات ا١تعيشية األساسية، 
باإلضافة إىل األكضاع اٟتياتية كاإلنسانية اليت كانت 

انُت كإجراءات األسوأ منذ اللجوء، كأيخضعوا لقو 
صارمة أدت بدكرىا إىل تدىور أكضاعهم ا١تادية 

 االقتصادية كاالجتماعية.
 

 م(1982ثانياً: العدوان اإلسرائيلي للبنان )
شكل العدكاف اإلسرائيلي" على لبناف عاـ 

 –ـ، مرحلة فاصلة ُب مراحل الصراع العريب 1982
اإلسرائيلي رغم ٤تاكالت البعض إخفاء آثارىا، كسيتم 

ستعراض كاقع كتطور األحداث عشية اٟترب، ا
كاألسباب اليت أدت إىل اندالع اٟترب، كمواقف 
اٟتكومات العربية ٕتاىو، ككذلك أبرز النتائج. مع 
تسليط الضوء على أبعاد الدكر األمريكي خالؿ 

ـ، كا١تبادرات 1982االجتياح اإلسرائيلي عاـ 
 األمريكية اليت طيرحت أثناء اٟترب.

 عشية الحرب: األوضاع -1
ـ، كبداية عاـ 1979ٖتوؿ لبناف ُب هناية عاـ 

ـ إىل مناطق نفوذ عسكرية، تقاٝتها 1980
كاإلسرائيليوف إضافة إىل كالسوريوف  الفلسطينيوف

ا١تيليشيات اللبنانية ا١تتعددة ا١تتحالفة معهم، كترتب 
على ذلك دخوؿ لبناف ُب موجة جديدة من 
الصراعات الداخلية، كعلى الرغم من ذلك مل تتوقف 
العمليات الفدائية ضد األىداؼ اإلسرائيلية ُب مشاؿ 
 فلسطُت احملتلة، كبا١تقابل قامت القوات اإلسرائيلية
 9بالرد على تلك العمليات، إذ قامت األخَتة ُب 

ـ بعبور اٟتدكد اللبنانية، 1980نيساف / إبريل 
كاحتلت قرل لبنانية على الشريط اٟتدكدم، كما 

آب / أغسطس من العاـ نفسو بأكِّب  29قامت ُب 

ىجـو برم منذ عملية الليطاٍل، كاستطاعت القوات 
انت تعتِّب موقعا اإلسرائيلية اقتحاـ قلعة شقيف )اليت ك

متميزا للفدائيُت ُب قصف ا١تستوطنات اإلسرائيلية 
الشمالية( كا١تناطق اجملاكرة اليت يتمركز فيها الفدائيوف 
ُب اٞتنوب اللبناٍل، كدارت عدة معارؾ بُت 

 . (344)الطرفُت
ككانت اٟتكومة اإلسرائيلية قد قررت آنذاؾ 
انتهاج سياسية جديدة ُب حرهبا ضد الفدائيُت 

لسطينيُت تعتمد فيها على مبدأ ا١تبادرة إىل ضرهبم الف
كىم ُب قواعدىم جملرد توافر معلومات عن أماكن 
تواجدىم العسكرم، دكف انتظار قيامهم بعمليات 
فدائية داخل األرض احملتلة، كقد طبقت اٟتكومة 
اإلسرائيلية ذلك القرار بعدما جاء القرار األمريكي 

ذلك بعد ا٢تجـو (، ك 16-بوقف إرساؿ طائرات )اؼ
اإلسرائيلي على ا١تفاعل النوكم العراقي، كجاء ىذا 
القرار كنوع من الضغط علي اٟتكومة اإلسرائيلية اليت 
فاجأت اإلدارة األمريكية بقرارهتا كاستأنفت عملياهتا 
العسكرية ُب لبناف متورطة بعمليات جديدة ضد 

 (.345)الفدائيُت الفلسطينيُت
 ظركؼ ـ ُب1981كقد جرت اشتباكات 

٥تتلفة، فقد سبقتها عدة ٤تاكالت الحتواء التوتر ُب 
ا١تنطقة مثل ٕتميد أزمة الصواريخ السورية ُب البقاع 
اللبناٍل، كا٢تدكء النسيب الذم عم لبناف بعد ٧تاح 

ُب التوصل إىل اتفاؽ ٯتنع حدكث  (346)فيليب حبيب

                                                           

(. لبناف بُت الشرعية 1982خويرم، أنطواف. )( 344)
كاالحتالؿ: حوادث لبناف، )د.ط(، بَتكت: دار 

 األّتدية.
(. "كقائع اٟترب"، ٣تلة شؤكف 1981)شاىُت، أٛتد. ( 345)

 .313ص  (،119فلسطينية، ع)
سياسػػي أمريكػػي مػػن أصػػل لبنػػاٍل، فيليــب حبيــب:  (346) .1

ـ، حاصػػػػػل علػػػػػى شػػػػػهادة الػػػػػدكتوراة ُب 1920كلػػػػػد عػػػػػاـ 



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
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إسرائيلي، ككانت تلك اٞتهود ٔتباركة  -صداـ سورم
ككذلك كانت األضواء مسلطة على  إدارة ريغاف،

االنتخابات اإلسرائيلية، كا١تنافسة بُت حزب الليكود 
كحزب العمل، باإلضافة إىل االنطباع العاـ الذم عم 

 Menchemالعامل حينما تويل "مناحيم بيغن )
Begin")(347) كذلك يعٍت عودة التوتر إىل ا١تنطقة ،

ئيلية اإلسرا –بعدما أصبحت االشتباكات الفلسطينية 
                                                                             

ـ، تػػػوىل 1946الزراعػػػة، خػػػدـ ُب اٞتػػػيش األمريكػػػي عػػػاـ 
منصب نائػب كزيػر ا٠تارجيػة األمريكيػة لشػؤكف شػرؽ آسػيا 

ـ، كقػػػػػػػاـ بػػػػػػػدكر 1969ـ حػػػػػػػىت عػػػػػػػاـ 1967مػػػػػػػن عػػػػػػػاـ 
الوساطة بُت إسرائيل ك)ـ. ت. ؼ( كاستطاع إهناء حرب 

ـ بػػػػػػػػُت الطػػػػػػػػرفُت كبػػػػػػػػذؿ جهػػػػػػػػوده ُب إهنػػػػػػػػاء 1981٘تػػػػػػػػوز 
أبػػو سػػامر، خالػػد. ) ـ1982االجتيػػاح اإلسػػرائيلي للبنػػاف 

(. "مهمػػة فيليػػب حبيػػب ُب لبنػػاف"، ٣تلػػة شػػؤكف 1983)
 (.25-23(، ص140فلسطينية، بَتكت، ع)

ـ، كدرس 1913: كلد ُب بولونيا عاـ حيم بيغنمنا (347) .1
القػػانوف ُب جامعػػة كارسػػو، كتػػزعم حركػػة بيتػػار الػػيت كانػػت 
تتبػػػػػػػػػػػػع قائػػػػػػػػػػػػد اٟتركػػػػػػػػػػػػة التصػػػػػػػػػػػػحيحية "زئيػػػػػػػػػػػػف فالدٯتػػػػػػػػػػػػَت 

ـ علػػػى رأس التيػػػار 1938جابوسػػػنكي"، كأصػػػبح ُب عػػػاـ 
النشػػيط ُب اٟتركػػة الػػذم تصػػدل للخػػط السػػائد ُب اٟتركػػة 

حليػػف بزعامػػة جابوسػػنكي، التصػػحيحية ا١تؤيػػد لِّبيطانيػػا ك
كدعػػػا إىل تغيػػػَت ىػػػذا ا٠تػػػط، كعمػػػل علػػػى تأسػػػيس منظمػػػة 
صػػػهيونية عسػػػكرية أطلػػػق عليهػػػا اسػػػم )أرجػػػوف(، كُب عػػػاـ 

ـ أصػػػػػػبح سػػػػػػادس رئػػػػػػيس كزراء إلسػػػػػػرائيل كتػػػػػػرأس 1977
الوفػػػػد اإلسػػػػرائيلي ُب ا١تفاكضػػػػات مػػػػع الوفػػػػد ا١تصػػػػرم، كُب 
عهػػػػػػػده ًب توقيػػػػػػػع أكؿ معاىػػػػػػػدة سػػػػػػػالـ بػػػػػػػُت دكلػػػػػػػة عربيػػػػػػػة 

(. 1996ـ )شػػػػػريف، حسػػػػػُت. )1979رائيل عػػػػػاـ كإسػػػػػ
ا١تفهػػػػـو السياسػػػػي كاالجتمػػػػاعي لليهػػػػود عػػػػِّب التػػػػاريخ مػػػػن 
العهػػػػػػػػػػػػد إىل مفاكضػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػالـ الشػػػػػػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػػػػػػطية 

-1970ـ(: اٟتػػػػػػػػػػرب كالسػػػػػػػػػػػالـ )1995ؽ.ـ/1900)
ـ(، )د.ط(، القػػػػػػػػػػػاىرة: ا٢تيئػػػػػػػػػػػة ا١تصػػػػػػػػػػػرية العامػػػػػػػػػػػة 1981

 .303للكتاب، ص

ا١تعتادة أكثر ىدكءن 
. كحينما ًب تعيُت "أرئيل (348)

كزيرنا للدفاع  (349)("Ariel Sharonشاركف )
شهر آب/ أغسطس ا٠تامس من اإلسرائيلي ُب 

ـ، كاف لبناف يشهد سلسلة من التطورات 1981
الداخلية كاإلقليمية، كعلي إثر ىذه التطورات حاكؿ 

سوريا، بشَت اٞتميل استغالؿ التناقضات بُت 
كإسرائيل، كمنظمة التحرير الفلسطينية ٞترىم إىل حرب 

، كانصب  (350)للتخلص من سورية ك)ـ. ت. ؼ(
اىتماـ حكومة الليكود ُب إسرائيل على التخلي عن 
سياسة حزب العماؿ السابقة القاضية بعدـ التدخل 
ا١تباشر ُب األزمة اللبنانية، كبدأت اٟتكومة اإلسرائيلية 

يدة مع سوريا لإلطاحة باتفاؽ ٖتضر ١تواجهة جد

                                                           

رمضاف الفلسطينية (. "حرب 1981عمر، ٤تجوب. )( 348)
(، 119ا١توقع كالنتائج"، ٣تلة شؤكف فلسطينية، ع)

 .74ص
عسكرم كسياسي )إسػرائيلي( كلػد ُب قريػة  أرئيل شارون:  (349)

كفػػػػار مػػػػالؿ بفلسػػػػطُت أيػػػػاـ االنتػػػػداب الِّبيطػػػػاٍل، كتػػػػرأس 
شاركف سرية ُب اٞتػيش اإلسػرائيلي باسػم لػواء اإلسػكندرية 

يػػِّبك ٗتصػػص ـ، كأكمػػل دراسػػتو ُب جامعػػة ى1948عػػاـ 
ـ كمػػا درس النظريػػات 1952تػاريخ الشػػرؽ األكسػػط عػػاـ 
ـ 1962ـ، كترقى عػاـ 1958العسكرية ُب بريطانيا عاـ 

ـ انتخػب 1974ليصبح قائدان للقوات ا١تسلحة، كُب عػاـ 
شػػػػاركف ليصػػػػبح عضػػػػوان ُب الكنيسػػػػت اإلسػػػػرائيلي، ٍب تػػػػرؾ 

ـ، كتػوىل منصػب 1974الكنيست كعػاد إىل اٞتػيش عػاـ 
ـ، ككاف لو دكر كبَت ُب االجتياح 1981كزير الدفاع عاـ 

ا١تػػػػػػػػػدحيت، ربػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػرزة. ) ـ1982اإلسػػػػػػػػػرائيلي للبنػػػػػػػػػاف 
(. "دكر منظمػػػػػة التحريػػػػػر الفلسػػػػػطينية ُب اٟتػػػػػرب 2015)

ـ("، )رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة 1982-1975األىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اللبنانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )
ماجسػػتَت(، كليػػة الًتبيػػة للعلػػـو اإلنسػػانية، جامعػػة كػػربالء، 

 (.220راؽ،ص الع
(. أسرار حرب لبناف من انقالب 2006مينارغ، أالف. )( 350)

بشَت اٞتميل إىل حرب ا١تخيمات الفلسطينية، ترٚتة: 
٣تموعة من الباحثُت، تنسيق: غازم برك، )د.ط(، 

 .107بَتكت: ا١تكتبة الشرقية، ص 



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

117 

 

ا٠تطوط اٟتمر، أما عن جانب الفلسطينيُت فقد 
أدركت إسرائيل أف االتفاؽ ا١تِّـب كاف خطأن، كذلك 
بسبب امتناع )ـ. ت. ؼ( ١تدة عاـ عن توتَت 

اإلسرائيلية جعل من  -األكضاع على اٟتدكد اللبنانية
ا١تنظمة قوة سياسية قادرة على إبراـ تسويات كاٟتفاظ 

 .  (351)عليها كاحًتامها، كىذا ما أزعج قادة إسرائيل
كبدأ القصف ا١تدفعي اإلسرائيلي على جنوب 

ـ، فقد قامت 1981٘توز/ يوليو  15لبناف ُب يـو 
القوات اإلسرائيلية بشن غارات على مواقع ا١تقاكمة 
الفلسطينية كقواعدىا ُب اٞتنوب اللبناٍل، كعلى إثر 

قلقها من تدىور الوضع ذلك أبدت اإلدارة األمريكية 
األمٍت ُب ا١تنطقة، كأكدت اىتمامها بتثبيت االستقرار 
حىت يصبح علننا، كما قدمت مشركعا ٟتل األزمة 
اللبنانية، ركزت فيو على تثبيت كقف إطالؽ النار ُب 
لبناف، كاٗتاذ ا٠تطوات الالزمة حوؿ إعادة بناء اٞتيش 

 . (352)اللبناٍل
ـ، ىاٚتت 1981٘توز / يوليو  12كُب يـو 

الطائرات اإلسرائيلية مواقع الفلسطينيُت مرة ثانية 
كاستهدفت ثالث قواعد للفلسطينيُت ُب اٞتنوب 
اللبناٍل، كأتبعتها بغارات كحشية على مبافو ١تنظمة 
التحرير الفلسطينية ُب حي الفكهاٍل ُب قلب بَتكت 

ـ، كىي ا١ترة 1981٘توز / يوليو   17الغربية بتاريخ
األكىل اليت يتعرض فيها حي ُب بَتكت للقصف 

                                                           

(. حرب لبناف عاـ 2008سنو، عبد الرؤكؼ. )( 351)
كتصدع اجملتمع، ـ(: تفكك الدكلة 1975-1995)
 .192، بَتكت: الدار العربية للعلـو ناشركف، ص 1ط

(. "موقػػػػػػػػف الواليػػػػػػػػات 2019فكػػػػػػػاؾ، ٤تمػػػػػػػػد أٛتػػػػػػػػد. )( 352)
ا١تتحػدة األمريكيػة مػن العػدكاف اإلسػرائيلي علػى لبنػاف عػػاـ 

ـ("، )رسػػػػالة ماجسػػػػتَت(، كليػػػػة اآلداب، جامعػػػػة 1982)
 .14ا١توصل، العراؽ، ص 

. كردت ا١تقاكمة الفلسطينية على (353)اإلسرائيلي
اٟتادث األخَت بصواريخ الكاتيوشا على ا١تستوطنات 
اإلسرائيلية ُب مشاؿ األرض احملتلة، كأعلن بيغن ُب 
حينو أف ا٢تجمات اليت قامت هبا إسرائيل ىجمات 

د فدائيَّي ا١تنظمة الذم كصفهم دفاعية، كٖتديدان ض
. ككاف قد أكد أرئيل شاركف من (354)"باإلرىابيُت"

٘توز/  16قبل ُب اجتماع ٣تلس الوزراء الذم ًب ُب 
ـ: "أنو البد من إزالة البنية التحتية 1981يوليو 

السياسية كالعسكرية هنائيان اليت أرساىا اإلرىابيوف ... 
ن...، دراسة كإذا ما ٖتدثنا عن حل ا١تشاكل يتضم

الوضع دراسة عميقة ... تشمل ا١تنطقة برمتها ٔتا فيها 
 .(355)بَتكت"

كتطور األمر إىل قياـ الطائرات السورية 
بالتدخل ١تنع الغارات اإلسرائيلية فوؽ صيدا لكن 
إسرائيل قامت بإسقاط إحدل ىذه الطائرات األمر 
الذم بعث أزمة الصواريخ من جديد، كما قامت 

ارة على بَتكت الغربية نتج عنها إسرائيل بشن غ
( جريح، كقاـ 700( قتيل ك)200سقوط أكثر من )

السفَت اٞتديد األمريكي ُب بَتكت "ركبرت ديلوف 
"(Robert Dillon) بإرساؿ تقرير إىل كاشنطن ،

على إثر الغارات اإلسرائيلية حذر فيو من تزايد التوتر 

                                                           

"االجتياح اإلسرائيلي  (.2012نوفاف، ٚتاؿ سعد. )( 353)
ـ"، ٣تلة آداب الفراىيدم، 1982للبناف عاـ 

 .113(،ص 13ع)
(. "الدكر اإلسرائيلي 2017الكرعاكم، عالء غٍت. )( 354)

ـ("، )رسالة 1983-1975ُب اٟترب األىلية اللبنانية )
ماجستَت(، كلية الًتبية للعلـو اإلنسانية، جامعة كربالء، 

 .135العراؽ، ص 
(. مػػػػػذكرات أرئيػػػػػل شػػػػػاركف، 1992دافيػػػػػد. )شػػػػػانوؼ، ( 355)

، بػػػَتكت: مكتبػػػة بيسػػػاف، ص 1ترٚتػػػة: أنطػػػواف عبيػػػد، ط
596. 
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سفَت . كأكفد الرئيس ريغاف ال(356)ُب اٞتنوب اللبناٍل
فيليب حبيب كموفد خاص يعمل على حل ا١تشكلة 
ككقف العمليات اٟتربية، كاشًتطت إسرائيل عدـ 
الدخوؿ ُب مباحثات مباشرة مع الفلسطينيُت إال إذا 
اعًتفت قيادة )ـ. ت. ؼ( هبا. كٔتساعدة جهود 
عربية سعودية استطاع األخَت إ٬تاد اتفاؽ ثالثي بُت 

ت كرئيس الوزراء الرئيس حافظ األسد كياسر عرفا
، (357)ـ1981٘توز/ يوليو  24مناحيم بيغن ُب

 كتضمن االتفاؽ ما يلي:
السماح لسوريا إبقاء صوارٮتها ُب البقاع، لكن  -

 دكف استعما٢تا.

مواصلة إسرائيل ٖتليق طائراهتا فوؽ لبناف لكن  -
 دكف ضرب السوريُت.

كقف ا١تعارؾ بُت الفلسطينيُت  -
 .(358)كاإلسرائيليُت

مل تكن إسرائيل راضية ٘تامان عن كقف إطالؽ 
النار؛ ألف ذلك منح منطقة اٞتليل فًتة ىدكء، كىذا 
ما سعت لو منظمة التحرير الفلسطينية، لتكسب 
مرحلة ٗتطيط ٗتو٢تا تنظيم  ضربات مدفعية جديدة، 
أما من جهة إسرائيل فوجود ا١تنظمة ْتد ذاهتا كدكلة 

ا إلفناء إسرائيل، لذلك متاٜتة ٢تا، ستهدؼ أكالن كأخَتن 

                                                           

(. "ا١توقف األمريكي من 2013السعيد، إيلُت ٤تمد. )( 356)
ـ("، )رسالة 1983-1975اٟترب األىلية اللبنانية )

ماجستَت(، كلية الًتبية للعلـو اإلنسانية، جامعة ذم قار، 
 .201العراؽ، ص 

(. الضوء األصفر: السياسة 1999بوحبيب، عبد اهلل. )( 357)
، بَتكت: شركة ا١تطبوعات 4األمريكية ٕتاه لبناف، ط
 .15للتوزيع كالنشر، ص 

-1976(. مسػػألة فلسػػػطُت )2014لػػورنس، ىنػػػرم. )( 358)
، مصػػػػػر: 1، ترٚتػػػػػة: بشػػػػػَت السػػػػػباعي، ط4ـ(، ج1982

 .435-436ا١تركز القومي للًتٚتة، ص

مل يكن كقف إطالؽ النار لو أم قيمة لدل الساسة 
 . (359)اإلسرائيليُت

ككاستغالؿ لتلك األجواء ا١تشحونة قاـ بشَت 
اٞتميل بعدة زيارات إلسرائيل من أجل اٟتصوؿ على 
دعم مادم كعسكرم ١تواجهة التحدم الفلسطيٍت 

اللبنانية، ككاف مقابل تقدَل إسرائيل دعمها للجبهة 
مناحيم بيغن قد كعد بشَت اٞتميل بعدـ ٗتليو عن 
دعم ا١تسحيُت ضد الوجود العسكرم الفلسطيٍت 
كالقوات السورية، كطلب من األخَت ُب حالة فوزه ُب 
االنتخابات الرئاسية ُب لبناف عقد معاىدة سالـ مع 

. كجدد شاركف كعد بيغن حينما قاؿ: (360)إسرائيل
ُت يقضوف على ا١تسيحيُت ُب لبناف، "لن نًتؾ السوري

إال أنو سيكوف عليكم أف تقوموا لوحدكم ببعض 
األعماؿ، كمن دكننا، كسوؼ نوفر لكم دعمان ماديان، 
كندرب قواتكم، كنقدـ لكم أيضنا عونان ُب حقوؿ 

 . (361)أخرل
كرغم ذلك أٚتعت األكساط السياسية ُب 
اـ إسرائيل على الفشل اإلسرائيلي ُب عمليات صيف ع

ـ، كذلك لعدـ ٖتقيق إسرائيل أم مكسب 1981
يذكر، كالقضاء على الفدائيُت ُب اٞتنوب اللبناٍل، أك 
حىت التأثَت على انتظامهم العسكرم ُب ا١تنظمة، فقد 
استطاعت )ـ. ت. ؼ( العمل ْترية دكف التشويش 
عليها، بل على العكس حققت انتصاران من خالؿ 

                                                           

(. مػػػػػذكرات أرئيػػػػػل شػػػػػاركف، 1992) شػػػػػانوؼ، دافيػػػػػد.( 359)
، بػػػػػػػَتكت: مكتبػػػػػػػة بيسػػػػػػػاف، 1ترٚتػػػػػػػة: أنطػػػػػػػواف عبيػػػػػػػد، ط

 .571ص
(. "االجتياح اإلسرائيلي 2012نوفاف، ٚتاؿ سعد. )( 360)

(، 13ـ"، ٣تلة آداب الفراىيدم، ع)1982للبناف عاـ 
 .114ص 

، بػػػػَتكت: 1(. كػػػػرة الػػػػثلج، ط1985شػػػػيفر، شػػػػيموف. )( 361)
 .37كالنشر كالتوزيع، ص  منشورات دار النضاؿ للطباعة
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ىل حرب استنزاؼ ٖتويل اٟترب من ىجـو إسرائيلي إ
 .(362)حقيقية

لقد أيقنت إسرائيل أهنا ْتاجة لعملية أكِّب، 
ـ 1975السيما بعد فشل اٟترب األىلية اللبنانية 

ـ كالعمليات اليت قامت هبا 1978كعملية الليطاٍل 
إسرائيل ُب أكائل الثمانينيات هبدؼ إيفاء غرضها ُب 
القضاء على نفوذ )ـ. ت. ؼ( كاٟتفاظ على أمنها 

ىت كقف العمليات الفدائية ُب اٞتنوب اللبناٍل. أك ح
ـ يًتجم 1980-1981كا١تتتبع لألحداث بُت عامي 

مدل الفشل الذم مرت بو إسرائيل كذلك لعدـ 
قدرهتا على ٖتقيق أىدافها ُب اٞتنوب اللبناٍل، األمر 
الذم مل يستطع رئيس الوزراء بيغن تِّبيره أماـ الرأم 

لسياسية إال من خالؿ العاـ اإلسرائيلي كاألكساط ا
قيامو ّتولة أكِّب كأضخم عرفت باسم )عملية سالمة 

 اٞتليل(.
 الذرائع "اإلسرائيلية" للعدوان: -2

منذ االتفاؽ على كقف إطالؽ النار ُب عاـ 
ـ، الذم كقع بُت إسرائيل كقيادة )ـ. ت. ؼ( 1981

كاألطراؼ ا١تشًتكة األخرل بإشراؼ فيليب حبيب، 
ة إعالمية كاسعة النطاؽ، متهمة بدأت إسرائيل ُب ٛتل

ا١تقاكمة الفلسطينية بانتهاؾ ىذا االتفاؽ، كإظهارىم 
"كإرىابيُت" يعملوف ليس فقط على تدمَت الكياف 
الصهيوٍل، كإ٪تا زعزعة السالـ العا١تي، كذلك لتهيئة 
الرأم العاـ كالشارع اإلسرائيلي لتقبل العملية العدكانية 

 . (363)كنتائجها

                                                           

(. "تقييم إسرائيل نتائج حرب 1981شاىُت، حنة. )( 362)
٘توز: فشلت عسكرينا كسياسينا"، ٣تلة شؤكف فلسطينية، 

 .134-121(، ص119ع)
(. الغزك اإلسرائيلي للبناف، 1985طالس، مصطفى. )( 363)

 .169)د.ط(، دمشق: مكتبة دار طالس، ص

ل من مقتل سفَتىا ُب لندف كاٗتذت إسرائي
 3ُب  Shalom Argn(364))"شالـو ارغوؼ" )
ـ بعد خركجو من "فندؽ 1982حزيراف/ يونيو عاـ 

( علي يد Dorchester Hotelدكتشسًت" )
٣تهولُت أطلقوا النار عليو ذريعة إلشعاؿ شرارة اٟترب، 
كألقت االهتاـ على منظمة التحرير الفلسطينية، كعدت 

، كذلك (365)التفاقية كقف إطالؽ النارذلك خرقان 
على الرغم من كجود نيو مسبقو إلسرائيل للقياـ 
بأعماؿ عدكانية ضد اٞتنوب اللبناٍل، كىذا ما عِّبت 
عنو عدة مصادر لبنانية، كأشارت إىل تصريح رئيس 

 Yatsuا١تخابرات اإلسرائيلية "ياتسو ساغى" 
Sagi)فَت ( الذم تزامن تصر٭تو مع عملية اغتياؿ الس

اإلسرائيلي حيث قاؿ فيو "إف الفلسطينيُت حشدكا  
كميات كبَتة من األسلحة ا١تضادة للطائرات كا١تدفعية 
كالصواريخ ... كعززكا دفاعهم بزرع حقوؿ ألغاـ كإقامة 
نقاط مراقبة، كاعتِّبت ىذه األكساط أف ذلك اعتِّب 

                                                           

سياسي إسرائيلي، كلػد ُب القػدس، شالوم ارغوف:  (364) .1
، ٗتػرج مػن جامعػة 1984التحق باٞتيش اإلسػرائيلي عػاـ 

جورج تػاكف كٗتصػص ُب ٣تػاؿ العالقػات ا٠تارجيػة، أصػبح 
ملحقػان لسػفارة اإلسػرائيلية ُب غانػا كنيجَتيػػا،  1962عػاـ 

-1971شػػػػغل منصػػػػب سػػػػفَت بػػػػالده ُب ا١تكسػػػػيك عػػػػاـ 
، 1979ك 1977، كىولندا كبريطانيا من عػامي 1974

تسػػػػػببت ُب شػػػػػللو  1982كتعػػػػػرض حملاكلػػػػػة اغتيػػػػػاؿ عػػػػػاـ 
كإبقائػػو ُب غيبوبػػة كفقػػد حياتػػو علػػى إثرىػػا )السػػعيد، إيلػػُت 

(. "ا١توقػػف األمريكػػي مػػن اٟتػػرب األىليػػة ٤2013تمػػد. )
ـ("، )رسػػالة ماجسػػتَت(، كليػػػة 1983-1975اللبنانيػػة )

الًتبيػػػػػػػػة للعلػػػػػػػػـو اإلنسػػػػػػػػانية، جامعػػػػػػػػة ذم قػػػػػػػػار، العػػػػػػػػراؽ، 
 (.204ص

(. إسػػػػػػرائيل اٟتػػػػػػرب الدائمػػػػػػػة 2011خواجػػػػػػة، ٤تمػػػػػػد. )( 365)
، بػػػػػَتكت: دار الفػػػػػارايب، 1ـ(، ط1982اجتيػػػػػاح لبنػػػػػاف )

 .38-37ص 
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مؤشرنا أكلينا من مؤشرات احتمالية التصعيد اليت 
سرائيل للتمهيد للعملية ْتجة الدفاع اعتادت عليها إ

. ك٦تا يدلل على نية إسرائيل ا١تسبقة (366)عن النفس
١تشركع الغزك اإلسرائيلي ٖتذير فيليب حبيب لياسر 
عرفات بأف أم انتهاؾ لوقف إطالؽ النار قد يؤدم 
إىل اجتياح لبناف، كذلك ًب قبل يومُت فقط من بدء 

ية الًتاجع االجتياح، كطلب من ا١تقاكمة الفلسطين
كم( عن اٟتدكد مع إسرائيل كذلك   ١30تسافة )

 . (367)لتحاشي الوقوع ُب اٟترب
كمل يكن السبب اٟتقيقي لالجتياح ٤تاكلة 
اغتياؿ السفَت اإلسرائيلي ُب لندف، أك حىت ٛتاية 
ا١تستوطنات اإلسرائيلية ُب اٞتليل من خطر الصواريخ 
اليت كانت تطلقها ا١تقاكمة الفلسطينية على 

١تستوطنات اإلسرائيلية ُب مشاؿ فلسطُت كما تدعي ا
إسرائيل، إ٪تا توفر للعدكاف اإلسرائيلي للبناف عاـ 

 ـ دكافع كأىداؼ عديدة تتلخص فيما يلي:1982
ضرب الوجود العسكرم ١تنظمة التحرير  -

الفلسطينية، الذم امتد داخل لبناف كبلغ درجة 
 عالية من القوة العسكرية، كالسياسية، كبالتايل

. كفرض احتالؿ (368)تصفية القضية الفلسطينية
على لبناف، ال ينتهي إال بتوقيع معاىدة سالـ 

إسرائيلية كذلك على غرار ا١تعاىدة اليت  –لبنانية 
                                                           

 –(. اٟتػػػػػػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػػػػػػرائيلية 2001معتػػػػػػػػػػػػػوؽ، مهػػػػػػػػػػػػػا. )( 366)
، لبناف: مؤسسة مطابع معتوؽ، 1الفلسطينية ُب لبناف، ط

 .10ص 
، بػػػػَتكت: 1(. كػػػػرة الػػػػثلج، ط1985شػػػػيفر، شػػػػيموف. )( 367)

منشػػػػػػػورات دار النضػػػػػػػاؿ للطباعػػػػػػػة كالنشػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػع، ص 
103. 

(. "منظمة التحرير الفلسطينية 1989حسُت، عدناف. )( 368)
ـ("، شؤكف 1971-1968كالصراع من أجل البقاء )

 .95(، ص201فلسطينية، ع)

ـ، 1979كقعت مع اٞتانب ا١تصرم عاـ 
كتشكيل حكومة لبنانية تكوف إسرائيل شريكة 

 . (369)ُب اختيار عناصرىا

ا١تتحالفة مع قوات القضاء على القوم اللبنانية  -
ا١تقاكمة الفلسطينية، كمساندة إسرائيل لليمُت 
اللبناٍل ٦تثال بقيادة حزب الكتائب لتحويل لبناف 

أمريكية"، كاعتمادىا  –إىل "٤تمية إسرائيلية 
 (370)على حزب الكتائب كشريك ٢تا ُب اٟترب

. 

 –إخراج لبناف من دائرة الصراع العريب  -
توقيع اتفاؽ ٯتنع اإلسرائيلي، كذلك من خالؿ 

ٔتوجبو كجود عسكرم ُب لبناف، كيتضمن منع 
انتشار أية قوة أجنبية ال ترغب إسرائيل بوجودىا 
ُب األراضي اللبنانية، كالسماح ٢تا ٔتراقبة األجواء 
اللبنانية كمياىو اإلقليمية، كضع هناية ٟتالة 
اٟترب القائمة بُت إسرائيل كلبناف، كذلك يًتتب 

من ميثاؽ الدفاع العريب  عليو خركج لبناف
ا١تشًتؾ، كانتمائو ٞتامعة الدكؿ العربية كاحمليط 

 . (371)العريب الذم يتواجد فيو

                                                           

(. "األىداؼ اٟتقيقية للغزك 1982اٟتسن، بالؿ. )( 369)
(، 128ع)اإلسرائيلي"، ٣تلة شؤكف فلسطينية، بَتكت، 

 .5ص
(. "االجتياح اإلسػرائيلي للبنػاف 2016عمَتة، مليكي. )( 370)

ـ("، 1987-1982كأثػػػػػػره علػػػػػػي القضػػػػػػية الفلسػػػػػػطينية )
)رسػػػالة ماجسػػػتَت(، كليػػػة العلػػػـو اإلنسػػػانية كاالجتماعيػػػة، 

 .21ا١تسيلة، اٞتزائر، ص  -جامعة بوضياؼ 
(. "ا١تفاكضات اإلسرائيلية 1983عزاـ، ماجد. )( 371)

بُت رمضاء االحتالؿ كدار التطبيع"، ٣تلة شؤكف  اللبنانية
 .28(، ص134فلسطينية، ع)
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إخراج القوات السورية اليت دخلت لبناف ُب  -
ـ، ٖتت شعار 1976األكؿ من حزيراف / يونيو 

ا١تبادرة السورية لوقف اٟترب األىلية، كمنع 
لبناٍل تقسيم لبناف، كالتوفيق بُت اٞتانب ال

كالوجود الفلسطيٍت ا١تسلح، كمنع ا١تواجهات 
 العسكرية بُت الطوائف اللبنانية.

إظهار قوة إسرائيل العسكرية ُب ا١تنطقة، كذلك  -
لإلشارة إىل أ٫تية إسرائيل ُب ضماف أكضاع لبناف 
الداخلية، باإلضافة إىل رفع معنويات 
اإلسرائيليُت اليت زعزعتها نتائج حرب أكتوبر / 

ـ، كإضعاؼ معنويات 1973األكؿ عاـ تشرين 
. كاقتطاع أجزاء من (372)العرب ُب نفس الوقت

أراضي اٞتنوب اللبناٍل ٖتت دعوة األمن 
اإلسرائيلي كضركرة الدفاع عن أمن اٞتليل، 

صرح رئيس األركاف "رفائيل إيتاف" حيث 
Raphael Eitan))(373)، 

الوحيدة لضماف سالمة مدف اٞتليل ىي بقاء 

                                                           

(. "ا١تواقف العربية 2017اٞتبورم، كعد شاىر. )( 372)
كالدكلية من االجتياح اإلسرائيلي للبناف عاـ 

ـ("، )رسالة ماجستَت(، كلية اآلداب، جامعة 1982)
 .34ا١توصل، العراؽ، ص 

قيػػػػػادم عسػػػػػكرم إسػػػػػرائيلي قػػػػػاد خػػػػػالؿ رفائيـــــل إيتـــــان:  (373)
العػػدكاف الثالثػػي علػػى مصػػر كحػػدة عسػػكرية، كتػػوىل قيػػادة  

ـ علػػػػى اٞتبهػػػػػة السػػػػػورية كًب 1973كتيبػػػػة خػػػػػالؿ حػػػػػرب 
ترقيتػػػػػو إىل رتبػػػػػة جنػػػػػَتاؿ، كعػػػػػُت رئيسػػػػػان لشػػػػػعبة العمليػػػػػات 
العربيػػة للجػػيش اإلسػػرائيلي، ٍب رئيسػػان ٢تيئػػة األركػػاف العامػػة 

ـ 1983-1978 للجػػػػػػػػػػػيش اإلسػػػػػػػػػػػرائيلي بػػػػػػػػػػػُت عػػػػػػػػػػػامي
(. "اٟتػػػرب األىليػػػة ُب 2011)ا١تعمػػػورم، نػػػاظم خليػػػل. )

ـ("، )رسػػػػػالة ماجسػػػػػتَت(، كليػػػػػة 1982-1975لبنػػػػػاف )
 (.190الًتبية، جامعة بابل، العراؽ، ص

اإلسرائيلية ُب جنوب لبناف إىل القوات 
 (.374)األبد

تغَت ا٠تارطة السياسية ١تنطقة الشرؽ األكسط  -
 –بعد ٖتقيق النصر كفرض ىيمنة أمريكية 
 إسرائيلية كاملة على منطقة الشرؽ األكسط.

السيطرة على مناطق اسًتاتيجية مثل جبل  -
الباركؾ الذم يهدد دمشق كتدمَت بطاريات 

أدخلتها إىل األراضي الصواريخ السورية اليت 
. ٖتقيق أطماع (375)ـ1981اللبنانية عاـ 

 إسرائيل االقتصادية، كاليت تتلخص ُب ما يلي:
فتح السوؽ اللبنانية لتصدير ا١تنتجات  .1

 اإلسرائيلية.
السيطرة على دكر السياحة اللبنانية كإفشاؿ  .2

 قرار ا١تقاطعة العربية ٢تا.
الوصوؿ إىل منابع النفط ُب ا٠تليج العريب  .3

 .(376)"كمرحلة مستقبلية"

السيطرة على ا١تياه اللبنانية كٯتثل ىذا العامل من  -
أبرز العوامل كاألىداؼ اليت سعت إسرائيل إىل 
ٖتقيقها سواء من خالؿ االجتياح األكؿ عاـ 

ـ، 1982ـ، أك االجتياح الثاٍل عاـ 1978
                                                           

(. "منظمة التحرير الفلسطينية 1989حسُت، عدناف. )( 374)
ـ("، شؤكف 1971-1968كالصراع من أجل البقاء )

 .96-95(، ص201فلسطينية، ع)
(. اٞتنػػػوب اللبنػػػاٍل ُب مواجهػػػة 1998سػػػويد، ٤تمػػػود. )( 375)

، بػَتكت: 1( عامان من الصمود كا١تقاكمة، ط50إسرائيل )
 .17مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص 

(. "ا١تواقف العربية 2017اٞتبورم، كعد شاىر. )( 376)
كالدكلية من االجتياح اإلسرائيلي للبناف عاـ 

كلية اآلداب، جامعة ـ("، )رسالة ماجستَت(،  1982)
 .36-35ا١توصل، العراؽ، ص 
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ك٦تا يؤكد على ذلك التصر٭تات اإلسرائيلية حوؿ 
اٞتنوب اللبناٍل، كلعل  أطماع إسرائيل ُب مياه

أىم التصر٭تات ما أديل بو "إشكوؿ" 
(Eshkol ُب ٘توز / يوليو عاـ )ـ 1971

حينما قاؿ: "إف إسرائيل العطشى ال ٯتكنها أف 
تقف مكتوفة األيدم كىي ترم مياه هنر الليطاٍل 

 .(377)تذىب ىدران إىل البحر"
أما عن ا٢تدؼ الذم أعلنتو إسرائيل فهو 

كم( ُب عمق األراضي اللبنانية   40احتالؿ مسافة )
ا١تتاٜتة ٟتدكد إسرائيل الشمالية متذرعة بإبعاد القوات 
الفلسطينية عن منطقة اٞتليل، كلذلك ٝتيت "بعملية 

 .(378)سالمة اٞتليل"
ك٦تا سبق يتضح أف األكساط السياسية 
اإلسرائيلية توفر ٢تا العديد من األسباب كاألىداؼ 

ـ اليت 1982لعدكاهنا ضد اٞتنوب اللبناٍل عاـ 
حاكلت جاىدة إخفاءىا معلنة سببان كاحدان كىو إبعاد 

( كيلو مًت عن 40منظمة التحرير الفلسطينية مسافة )
ا ما قدمتو إسرائيل اٟتدكد اللبنانية، ٟتماية أمنها كىذ

لإلدارة األمريكية كنالت موافقتها عليو، إال أف ا٢تدؼ 
ا١تعلن سرعاف ما تالشي بعد التحركات العسكرية 

كم( داخل   40اإلسرائيلية الواسعة اليت تعدت مسافة )
األراضي اللبنانية. كاٞتدير بالذكر أف قرار االجتياح 
 جاء بعد أف ضمنت إسرائيل خركج مصر من عملية

                                                           

(. "حيػاة اٞتنػوب اللبنػاٍل تثػَت 1982النجار، شكرم. )( 377)
-129شػػػػػهوات إسػػػػػرائيل"، ٣تلػػػػػة شػػػػػؤكف فلسػػػػػطينية، ع)

 .108(، ص131
(. "الغزك اإلسرائيليُت: 1982جريس، صِّبم. )( 378)

(، 128األىداؼ كالنتائج"، ٣تلة شؤكف فلسطينية، ع)
 .9ص

اإلسرائيلي بعد توقيع معاىدة السالـ  -الصراع العريب 
 ـ.1979ُب مارس 

 م:1982مجريات العدوان اإلسرائيلي عام  -3
حزيراف /  4بدأ العدكاف اإلسرائيلي للبناف ُب 

ـ، بعمليات قصف جوم كبرم للجنوب 1982يونيو 
لبناف حيث ا١تركز الرئيس ١تنظمة التحرير الفلسطينية 

قع الفدائيُت الفلسطينيُت، كقررت ُب بَتكت، كموا
ا١تقاكمة الفلسطينية قصف مشاؿ إسرائيل، كأعلنت 
اٟتكومة اإلسرائيلية أف قواهتا تنفد عملية )السالـ 

  40للجليل(، إلقامة منطقة منزكعة السالح )
، كاٞتدير بالذكر أف االجتياح اإلسرائيلي (379)كم(

مة ـ، مل يكن باألمر ا١تفاجئ ١تنظ1982للبناف عاـ 
التحرير الفلسطينية كا١تقاكمة الفلسطينية، فقد حصلت 
ا١تنظمة مسبقان على معلومات من مصادر استخبارية 
كدبلوماسية عن خطط إسرائيل ٢تذا االجتياح كىدفها 
منو، كبناء علي ذلك استعدت قوات )ـ. ت. ؼ( 
ٞتميع حاالت اٟترب، عن طريق رسم توقعات 

ية، ككانت منظمة ا١تناطق، كدخوؿ القوات اإلسرائيل
التحرير الفلسطينية عازمة علي منع القوات اإلسرائيلية 
من الوصوؿ إىل العاصمة )بَتكت(، علي الرغم من 

. (380)التباين الكبَت بُت الطرفيُت ُب العدة كالعتاد
كباشرت القوات اإلسرائيلية بالعملية العسكرية بعد 
يومُت من الغارات اٞتوية كالقصف ا١تدفعي على قرم 
كضواحي مدينة بَتكت كاٞتنوب اللبناٍل، كُب صباح 

                                                           

(. حرب األلف سنة حىت 1984، جوناثاف. )راندؿ( 379)
، بَتكت: )د.ف(، 3آخر مسيحي، ترٚتة: بشار رضا، ط

 .193ص 
(. الكفاح ا١تسلح كالبحث عن 1997صايغ، يزيد. )( 380 )

ـ(، 1993-1949الدكلة اٟتركة الوطنية الفلسطينية )
)د.ط(، بَتكت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

 .733-732ص
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يـو األحد السادس من حزيراف / يونيو من العاـ نفسو 
الساعة العاشرة صباحان، قاـ اإلسرائيليوف بدفع أكثر 

( ألف جندم مزكدين بأحدث األسلحة 125من )
 .(381)كالتجهيزات علي ثالثة ٤تاكر

 : القطاع الغريب علي طوؿ السهلالمحور األول -
 الساحلي كصوال إىل صور صيدا.

: القطاع األكسط ٨تو الطبية كهنر الثاني المحور -
 الليطاٍل.

: القطاع الشرقي بإتاه مزارع المحور الثالث -
 . (382)شبعا

كما قامت القوات اإلسرائيلية بإنزاؿ جوم ُب 
٥تيم الِّبج الشمايل كمنطقة رأس العُت، كتقدمت 

للبناٍل، كُب ا١تقابل بإتاه حاصبينا ككوكبنا ُب اٞتنوب ا
كاجهت القوات اإلسرائيلية مقاكمة عنيفة من القوات 
ا١تشًتكة اليت أعلنت ُب بياف ُب التاريخ ذاتو عن 

( دبابة 24( طائرات إسرائيلية كتدمَت )4إسقاط )
كأسر طيار، كمقتل عدد من اٞتنود، كُب الوقت ذاتو 
اعًتفت إسرائيل بإسقاط طائرة حربية كاحدة، كأسر 

حزيراف  7. كبتاريخ (383)ارىا، كأخفت بقية ا٠تسائرطي
/ يونيو اتسعت دائرة ا١تعارؾ، إذ قامت القوات 
اإلسرائيلية بشن ىجوـو ْترمِّ كبرمِّ علي عدة مدف 
منها صور، كصيدا، كالنبطية، فقد حاكلت عزؿ مدنية 
صيدا عن ٤تيطها، كُب نفس الوقت كقعت اشتباكات 

                                                           

(. الػػػػػدركس ا١تسػػػػػتفادة مػػػػػن 1993كعػػػػػوش، يوسػػػػػف. )( 381)
، 2ـ(، ط1986-1974اٟتػػػػػػػرب العربيػػػػػػػة اإلسػػػػػػػرائيلية )

 .90عماف: دار الفالح للنشر كالتوزيع، ص 
(. آلػػة اٟتػػرب اإلسػػرائيلية ُب 1984أ. رايػػت، كليفػػورد. )( 382)

لبنػػػػػػاف: دراسػػػػػػات سياسػػػػػػية كعسػػػػػػكرية، )د.ط(، بػػػػػػَتكت: 
 .60مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص 

 .49شاىر، مرجع سابق، ص  اٞتبورم، كعد( 383)

ف السورم كاإلسرائيلي ُب مباشرة كألكؿ مرة بُت الطَتا
منطقة البقاع، ككانت حصيلة االشتباكات سقوط 
طائرة )ميغ( سورية كطائرتُت تابعة لسالح اٞتو 
اإلسرائيلي، كتابعت القوات اإلسرائيلية تقدمها ُب 

حزيراف / يونيو  8كُب يـو  (384)األراضي اللبنانية
ـ أعلن رئيس األركاف اإلسرائيلي "أف إسرائيل 1982
عرض للجيش السورم، كنبذؿ جهود كبَتة لن تت

لتجنب ا١تواجهة؛ ألف مشكلتنا مع الفلسطينيُت"، كما 
كجو بيغن نداء للرئيس حافظ األسد عِّب منصة 
الكنيست اإلسرائيلي قائال: "إننا ال نريد حربان مع 
سورية، كنرجو عدـ مهاٚتة اٞتيش السورم لنا، كُب 

يا سيادة ىذه اٟتالة لن يلحق أذل هبم، كأعرفكم 
الرئيس األسد بأنكم تعرفوف كيف تنفذكف اتفاؽ 
ا٠تطوط اٟتمر ا١توقع بيننا"، ككانت تلك التطمينات 
خدعة ك٣ترد تكيتك مرحلي لتهدئة الرئيس السورم 
إىل أف ٭تُت الوقت ا١تناسب للقضاء علي 

 .(385)السوريُت
كعلى الرغم من ٤تاكلة اٟتكومة اللبنانية 

األمن يدين إسرائيل،  اٟتصوؿ على قرار من ٣تلس
كيفرض انسحاهبا ككقف إطالؽ النار، كااللتزاـ 

حزيراف/  5( الصادر ُب 509( ك)508بالقرارين )
ـ. ًب طرح ا١تشركع اإلسباٍل الذم نص 1982يونيو 

على االنسحاب اإلسرائيلي الفورم، ككقف كل 
 –النشاطات العسكرية عِّب اٟتدكد اللبنانية 

                                                           

(. مذكرات أرئيل شاركف، 1992شانوؼ، دافيد. )( 384)
، بَتكت: مكتبة بيساف، ص 1ترٚتة: أنطواف عبيد، ط

108-109. 
  

(. مذكرات اٞتنراؿ إيثاف، ترٚتة: 2015إيثاف، رفائيل. )( 385)
، عماف: دار اٞتليل للنشر، ص 1غازم السعدم، ط

99. 
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اٞتهود ذىبت سدل بعدما اإلسرائيلية، إال أف كل 
قامت سفَتة الواليات ا١تتحدة األمريكية باستخداـ 
حق النقض الفيتو لتعطيل مشركع القرار، على ذلك مل 
يبق أماـ اٟتكومة اللبنانية إال خيارين، أحد٫تا يتلخص 
ُب الذىاب إىل اٞتمعية العمومية كثانيها: العمل 

ات .ككجو ياسر عرف (386)(509انطالقا من القرار )
رسالة إىل  -رئيس منظمة التحرير الفلسطينية  –

ـ دعاىم فيها إىل 9/6/1982القادة العرب بتاريخ 
التدخل الذم تفرضو عليهم مسؤكليتهم التارٮتية لوقف 
اجملازر جاء فيها: "إف ىذه ا١تؤامرة كا١تذْتة اليت تنفذىا 
اٟتكومة اإلسرائيلية كقواهتا ٔتوافقة الواليات ا١تتحدة 

كية، تتطلب موقفان عربيان مسؤكالن، إٍل أضع األمري
 .(387)القادة العرب أماـ مسؤكلياهتم التارٮتية كالقومية"

نتائج العدوان اإلسرائيلي على الوجود   -4
 الفلسطيني في لبنان:

ترتب على العدكاف اإلسرائيلي للبناف عاـ 
ـ العديد من اٟتقائق كالنتائج كذلك على 1982

شلت إسرائيل ُب ٖتقيق أية ٥تتلف األصعدة، فقد ف
من أىدافها السياسية الرئيسة للعدكاف، حيث كاف 
ا٢تدؼ من اٟترب القضاء على بنية الثورة الفلسطينية 
كإضعافها، إال أف ذلك مل يتحقق، لكنها ٧تحت ُب 
إهناء ا٢تجمات الصاركخية اليت كانت تيطلقها منظمة 
التحرير الفلسطينية ُب جنوب لبناف، ككاف ذلك 

لفشل قد أكجد شرخان بُت رئيس اٟتكومة اإلسرائيلية ا
ككزير الدفاع كالرأم العاـ اإلسرائيلي ا١تعارض منذ 
البداية على خوض تلك اٟترب، كعلى أية حاؿ 

                                                           

ا١تػػػػػػذكرات، ترٚتػػػػػػة كٖتقيػػػػػػق: (. 2009بطػػػػػػرس، فػػػػػػؤاد. )( 386)
 .520، لبناف: دار النهار للنشر، ص 1أنطواف سعد، ط

(. "حجم ا١تشاركة العربية ُب 1982شاىُت، أٛتد. )( 387)
حرب لبناف كدكافعو"، ٣تلة شؤكف فلسطينية، 

 .166(، ص131-229ؾ1ع)

ـ من  1982عيرًفت اٟترب اإلسرائيلية على لبناف
أطوؿ اٟتركب كأكثرىا أثران ليس فقط على صعيد 

ا١تنطقة العربية  القضية الفلسطينية كإ٪تا على صعيد
بأكملها، كفيما يلي أبرز النتائج على الصعيد 

 الفلسطيٍت:
خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان  - أ

 م: 1982آب / أغسطس 21بتاريخ 
حزيػػراف/ يونيػػو أعلػػن كزيػػر ا٠تارجيػػة  7بتػػاريخ  
ألكسػػندر ىيػػغ، أف الػػرئيس ريغػػاف أكقػػف  –األمريكػػي 

 6اشػػًتاكو ُب مػػؤ٘تر القمػػة االقتصػػادم ُب فرسػػام يػػـو 
حزيراف/ يونيو، كذلك من أجل عقد اجتماع طارئ مع 
مبعوثػػو ا٠تػػاص للشػػرؽ األكسػػط السػػيد فيليػػب حبيػػب، 

مػن  كقاؿ ىيغ: "إف حبيػب ٭تمػل معػو رسػالة شخصػية
السػيد منػاحيم بػيغن  -الرئيس ريغػاف إىل رئػيس الػوزراء 

يػػػػػػػػػػدعوه فيهػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػحب القػػػػػػػػػػوات اإلسػػػػػػػػػػرائيلية مػػػػػػػػػػن 
 .(388)لبناف"

 7كبالفعل كصل فيليب حبيػب إىل القػدس ُب 
حزيراف/ يونيو، كسرعاف ما أعلن لو رئيس الػوزراء بػيغن 
أف إسرائيل لن تبقى هنائيان ُب لبناف، كإ٪تا تنوم التعاكف 

رة األمريكية لتدبَت التسويات الالزمة، كأضاؼ مع اإلدا
اسػػػػػػػػػػتعداده لقبػػػػػػػػػػوؿ كقػػػػػػػػػػف إطػػػػػػػػػػالؽ النػػػػػػػػػػار بوسػػػػػػػػػػاطة 

، كذكػػرت ٤تافػػل سياسػػية ُب القػػدس عقػػد (389)أمريكيػػة
٣تلس الوزراء اإلسرائيلي جلسة استثنائية مطولػة برئاسػة 
منػػػػاحيم بػػػػيغن أطلػػػػع فيهػػػػا ٣تلػػػػس الػػػػوزراء علػػػػى نتػػػػائج 

 .(390)مباحثاتو مع فيليب حبيب
كزيػػػػػر ا٠تارجيػػػػة شػػػػػامَت علػػػػى التلفزيػػػػػوف كأعلػػػػن 

اإلسرائيلي أنو لن يكوف ىنػاؾ انسػحاب إسػرائيلي قبػل 

                                                           

  1: 7/6/1982جريدة القبس، ( 388)
 .611شانوؼ، دافيد، مرجع سابق، ص( 389)
 1: 8/6/1982األنباء،  جريدة( 390)



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
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صياغة ا١تبادئ كالًتتيبات اليت تضػمن السػالـ للجليػل، 
كأكد خالؿ اللقاء على جهود فيليب حبيػب ُب كقػف 

، (391)إطػػػػػػالؽ النػػػػػػار كالتوصػػػػػػل إىل اتفػػػػػػاؽ مػػػػػػع سػػػػػػوريا
 13يػػػـو  كخػػػالؿ مقابلػػػة تلفزيونيػػػة مػػػع ألكسػػػندر ىيػػػغ

ـ أكػػػػػد أف الواليػػػػػات ا١تتحػػػػػدة 1982حزيػػػػػراف/ يونيػػػػػو 
األمريكيػة تطالػب بانسػحاب فػورم للقػوات اإلسػػرائيلية 

، لكن ما أكدتو اإلذاعة اإلسرائيلية كاف (392)من لبناف
عكػػػػس ذلػػػػك حينمػػػػا نفػػػػت طلػػػػب الػػػػرئيس ريغػػػػاف مػػػػن 
إسػػػرائيل مغػػػادرة قواهتػػػا مػػػن لبنػػػاف، بػػػل كأكػػػدت أنػػػو مل 

 .(393)لألعماؿ اٟتربية فقطيطلب غَت كضع حد 
ككصػػػل فيليػػػب حبيػػػب ا١تبعػػػوث األمريكػػػي يػػػـو 

حزيراف/ يونيو إىل قصر بعبػدا كاجتمػع مػع الػرئيس  14
اللبنػػػاٍل إليػػػاس سػػػركيس، ككػػػاف ا١تبعػػػوث قػػػد أجػػػرل ُب 
القػػػػػدس مباحثػػػػػات مػػػػػع رئػػػػػيس كزراء إسػػػػػرائيل منػػػػػاحيم 
بػػيغن، كعلػػم حبيػػب أف أفكػػار بػػيغن تػػتلخص ُب رغبػػة 

 . (394)حكومة شرعية مستقرة ُب لبناف إسرائيل بإقامة
حزيػػػػػػػػراف/ يونيػػػػػػػػو أكػػػػػػػػدت الواليػػػػػػػػات  16كُب 

ا١تتحػػػػدة األمريكيػػػػة أنػػػػو ٬تػػػػب أف ٯتػػػػر لبنػػػػاف بفػػػػًتة مػػػػن 
االسػػػػػػػتقرار، كأهنػػػػػػػا مل تعػػػػػػػد تؤيػػػػػػػد انسػػػػػػػحاب القػػػػػػػوات 
اإلسرائيلية من منطقة النزاع، كقد كرد ىذا التأكيد على 
لسػػػاف النػػػاطق بلسػػػاف البيػػػت األبػػػيض "الم سػػػيبكس" 

(Leigh Sebex حيػػػػػث قػػػػػاؿ إف الواليػػػػػات ،)

                                                           

(. الوثيقػة رقػػم 1982كثػائق كزارة ا٠تارجيػة اإلسػرائيلية. )( 391)
 يونيو، قرار ٣تلس الوزراء. 12(، 8(، مج)16)

 –(. اٟترب اإلسرائيلية 2001معتوؽ، مها. )( 392)
، لبناف: مؤسسة مطابع معتوؽ، 1الفلسطينية ُب لبناف، ط

 .104ص 
"الغػػػػػػػزك اإلسػػػػػػػرائيلي ُب (. 1982ا٠تفػػػػػػػاجي، عصػػػػػػػاـ. )( 393)

(، ص 128ا١تنظػػػار الػػػدكيل"، ٣تلػػػة شػػػؤكف فلسػػػطينية، ع)
17. 

 .122ص إيثاف، رفائيل. رجع سابق،( 394)

ا١تتحػػػدة األمريكيػػػة تؤيػػػد كقػػػف إطػػػالؽ النػػػار ُب لبنػػػاف، 
كسػػػػػحب ٚتيػػػػػع القػػػػػوات األجنبيػػػػػة مػػػػػن لبنػػػػػاف، كإقامػػػػػة 
حكومػة قويػػة مركزيػة، كنفػػي السػفَت سػػيبكس أف يكػػوف 
تصػػػػػػػػر٭تو مشػػػػػػػػَتان إىل مركنػػػػػػػػة أمريكيػػػػػػػػة أكثػػػػػػػػر بالنسػػػػػػػػبة 
لالنسػػػػػػػػػػػػػحاب ال سػػػػػػػػػػػػػيما كأف إسػػػػػػػػػػػػػرائيل أكػػػػػػػػػػػػػدت أف 

نسػػػػحاب لػػػػن يػػػػتم إال إذا تأكػػػػدت مػػػػن عػػػػدـ عػػػػودة اال
 . (395)ا١تنظمات إىل ا١تناطق اليت احتلتها إسرائيل

ـ توجػػػػػو 1982حزيػػػػػراف/ يونيػػػػػو  20كبتػػػػػاريخ 
رئػػػػيس الػػػػوزراء اإلسػػػػرائيلي منػػػػاحيم بػػػػيغن إىل كاشػػػػنطن 
إلجػػػراء مباحثػػػات مػػػع كبػػػار ا١تسػػػؤكلُت ألمػػػريكيُت، كُب 

وية سػػلمية مقػدمتهم ركنالػػد ريغػػاف كمحاكلػػة إل٬تػػاد تسػػ
-لألزمػػػة اللبنانيػػػة، ُب حػػػُت يكثػػػف ا١تبعػػػوث األمريكػػػي

فيليػػػػب حبيػػػػب اتصػػػػاالت مػػػػع الزعمػػػػاء اللبنػػػػانيُت بغيػػػػة 
التوصػػػػػل إىل اتفػػػػػاؽ يكفػػػػػل ٕتريػػػػػد أفػػػػػراد ا١تنظمػػػػػة مػػػػػن 
السالح، كقد منحت إسرائيل ا١تبعػوث األمريكػي مهلػة 
لتحقيق ذلػك تنتهػي ُب السػاعة الثانيػة عشػرة مػن ظهػر 

 .(396)اليـو ذاتو
كأثنػػػػػػػػػاء اشػػػػػػػػػتداد حصػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػَتكت الغربيػػػػػػػػػة،   

أصػػدرت اٟتكومػػة اإلسػػرائيلية مطالبهػػا، كأحيلػػت ىػػػذه 
ا١تطالب إىل فيليب حبيب، ككعد األخػَت بأنػو سػيكوف 
قادران على اٟتصػوؿ علػى رد إ٬تػايب ْتلػوؿ هنايػة حزيػراف 
/ يونيػػػػػػو، مركػػػػػػزان جهػػػػػػوده علػػػػػػى إ٬تػػػػػػاد بلػػػػػػداف مضػػػػػػيفة 

زمػػػػػػػة لالنسػػػػػػػحاب، للفػػػػػػػدائيُت، كاٗتػػػػػػػاذ الًتتيبػػػػػػػات الال
كأصرت إسرائيل أف تًتؾ قوات )ـ. ت. ؼ( األراضي 

 رفضػػػػػػػػػػػػػػػػػت ذاتػػػػػػػػػػػػػػػػػواللبنانيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ٘تامػػػػػػػػػػػػػػػػػان، كُب الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
)ـ. ت. ؼ( مطالػػػػػػػب إسػػػػػػػرائيل علػػػػػػػػى أمػػػػػػػل كسػػػػػػػػب 
الوقػػػت، كأجػػػرت السػػػعودية كمصػػػر اتصػػػاالهتا للضػػػػغط 
علػػػى الواليػػػات ا١تتحػػػدة األمريكيػػػة اسػػػتخداـ مسػػػاعيها 

                                                           

 1: 16/6/1982جريدة القبس، ( 395)
 (.1: 20/6/1982جريدة القبس، ( 396)
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كأعربػػػػػػػػت اٟتكومػػػػػػػػة (397)اٟتميػػػػػػػػدة لتخفيػػػػػػػػف اٟتصػػػػػػػػار
حزيػػػراف/ يونيػػػو عػػػن تفاؤ٢تػػػا  28اإلسػػػرائيلية مسػػػاء يػػػـو 

اٟتػػذر مػػن إمكانيػػة مغػػادرة ا١تنظمػػات األراضػػي اللبنانيػػة 
ُب كقػػت قصػػَت، كذلػػك بعػػد اإليضػػاحات الػػيت كصػػلت 
مػػن فيليػػب حبيػػب، كذكػػرت أف  منػػاحيم بػػيغن كأرئيػػل 
شػػػػػاركف كإسػػػػػحاؽ شػػػػػامَت ْتثػػػػػوا ىػػػػػذا ا١توضػػػػػوع، كمػػػػػا 

ئيل ال ترغػػػػػػػب ُب إذالؿ ا١تنظمػػػػػػػات كأكػػػػػػػدت أف إسػػػػػػػرا
كزعمائهػػػا، كأهنػػػا علػػػى اسػػػتعداد بالسػػػماح ٢تػػػم ٔتغػػػػادرة 
بػػَتكت عػػن طريػػػق البحػػر، كقالػػػت اٟتكومػػة اإلسػػػرائيلية 
أهنػػػا أبلغػػػت فيليػػػب حبيػػػب بالتوضػػػيحات الػػػيت طلبتهػػػا 
بشأف إهناء ا١تفاكضات، فطلب حبيب مػن إسػرائيل أف 

مػل الػذم تتجنب القياـ ٓتطوة من شأهنا تسيء إىل األ
الح لتسوية األزمة، كمػا كأعػرب ألكسػندر ىيػغ تفاؤلػو 

 .(398)من احتماالت خركج ا١تنظمات من بَتكت
ـ بعػػػػػػػػػػث 1982٘تػػػػػػػػػػوز/ يوليػػػػػػػػػػو  1كبتػػػػػػػػػػاريخ  

 -كزيػػػر ا٠تارجيػػػة األمريكػػػي ا١تسػػػتقيل -ألكسػػػندر ىيػػػغ 
مذكرة إىل اٟتكومة اإلسرائيلية أعرب فيها بصػورة عامػة 

لتسػػػػػػوية األزمػػػػػػة عػػػػػػن تأييػػػػػػد موقػػػػػػف إسػػػػػػرائيل بالنسػػػػػػبة 
اللبنانيػػة، كقػػد اشػػتملت ا١تػػذكرة علػػى تسػػع نقػػاط مهمػػة 
تتعلق بالتوجيهات اليت أبلغ هبا ىيغ ا١تبعوث األمريكػي 
فيليػػػػػػب حبيػػػػػػب، كجػػػػػػوىر ىػػػػػػذه النقػػػػػػاط أف الواليػػػػػػات 
ا١تتحػػػدة األمريكيػػػة سػػػتعمل علػػػى إخػػػراج ٚتيػػػع القػػػوات 
األجنبيػػػػػة مػػػػػن لبنػػػػػاف، ككػػػػػذلك ا١تنظمػػػػػات الفلسػػػػػطينية 

ىل خػػارج لبنػػاف، كسػػتبذؿ جهػػودان للمسػػاعدة كأفرادىػػا إ
ُب إقامة حكومة مستقرة ُب لبناف، كذكرت إدارة ريغاف 
أف ا٢تػػدؼ مػػن ىػػذه ا١تػػذكرة ىػػو رغبػػة ىيػػغ قبػػل اعتػػزاؿ 
منصبو بيـو قاصدان التوضػيح أف ىػذه سػتكوف السياسػة 
األمريكيػػػػة لتسػػػػوية األزمػػػػة ُب لبنػػػػاف، كمػػػػا كأعربػػػػت أف 

                                                           

(. الوثيقة رقم 1982كثائق كزارة ا٠تارجية اإلسرائيلية. )( 397)
 لس الوزراء.يونيو، قرار ٣ت 27(، 8(، مج)34)

 .640مرجع سابق، ص  شانوؼ، دافيد.( 398)

كرة أف يلمػػح إلسػػرائيل السػػيد ىيػػغ تػػوخى مػػن ىػػذه ا١تػػذ 
بضػػػركرة االسػػػػتمرار كاالٕتػػػػاه ٨تػػػو اٟتػػػػل السياسػػػػي فيمػػػػا 

 .(399)ٮتص قضية تواجد ا١تنظمات ُب لبناف
آب  8كصرح موظفوف أمريكيوف كلبنانيوف يـو 

/ أغسطس أهنم قاموا بوضع اإلجراءات كالتفاصيل 
ا٠تاصة بًتحيل رجاؿ ا١تنظمات من غريب بَتكت رغم 

دفعية بُت قوات جيش إسرائيل استمرار الًتاشق با١ت
كا١تنظمات. كذكرت مصادر اٟتكومة اللبنانية األمر 
ذاتو موضحةن تفاصيل رحيل رجاؿ ا١تنظمات، كموعد 
ا١تغادرة موضحة أنو ُب هناية األسبوع سيتم مغادرة 
ا١ترحلة األكىل، كىي حوايل ألف من رجاؿ ا١تنظمات 

رحلة إىل سوريا ْتران على منت سفن فرنسية، أما ا١ت
الثانية فسيتم ترحيل حوايل ستة آالؼ آخرين إىل 

بَتكت، ُب حُت يغادر  -سوريا بران عن طريق دمشق 
زعماء ا١تنظمات العاصمة اللبنانية ُب ا١ترحلة الثالثة 
كاألخَتة على تونس حيث مقر جامعة الدكؿ 

 .(400)العربية
آب/ أغسطس ذكرت األنباء الواردة  9كُب 

 من بَتكت أف فيليب حبيب ا١تبعوث األمريكي
نقل إىل السيد ياسر عرفات خطة هنائية لًتحيل أفراد 

. كأجرل الرئيس (401)ا١تنظمات عن غريب بَتكت
جورج  -ككزير خارجيتو  -األمريكي ركنالد ريغاف 

آب/ أغسطس حوؿ  14شولتز مباحثات مساء يـو 
كا ٕتاه الشرؽ األكسط، كدعا الناطق سياسة أمري

بلساف كزارة ا٠تارجية األمريكية إىل احملافظة بدقة على 
كقف إطالؽ النار ليتسٌت مواصلة ا١تفاكضات كإحراز 

ـ 1982آب/ أغسطس  16. كبتاريخ (402)تقدـ
                                                           

 1: 2/7/1982جريدة القبس، ( 399)
 (.1: 8/8/1982جريدة القبس، ( 400)
 1: 9/8/1982جريدة األنباء، ( 401)
 1: 14/8/1982جريدة الرأم، ( 402)



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
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جورج شولتز  -كزير ا٠تارجية األمريكي  –صرح 
وف بتوقعو أنو سيتم تسوية األزمة اللبنانية ُب غض

.ككاف قد (403)أسبوع، كأكد على جهود فيليب حبيب
ًب إبالغ إسرائيل ٔتا استطاع فيليب حبيب إ٧تازه ُب 

آب/ أغسطس، كذلك استنادان إىل تقديرات  12
الواليات ا١تتحدة األمريكية أف ٤تادثات فيليب حبيب 
دخلت مرحلة حاٝتة ًب فيها ٖتديد موعد خركج 

. (404)يسلكوهناا١تنظمات من بَتكت كالطرؽ اليت س
 كتضمن مشركع فيليب حبيب ما يلي:

 كقف إطالؽ النار كقفان شامالن. -أ 

 مغادرة بَتكت بطريقة سليمة كفق برنامج ديٍت. -ب 

 ترافق القوات متعددة اٞتنسيات سَت العمليات. -ج 

انتشار القوات متعددة اٞتنسيات يـو ا١تغادرة،  -د 
لتأمُت سالمة الفلسطينيُت كاللبنانيُت ُب ا١تنطقة 

 .(405)بية ُب بَتكتالعر 

ٮتضع الفلسطينيوف غَت ا١تقاتلُت الذم سيبقوف  -ه 
 ُب لبناف للقوانُت كاألنظمة اللبنانية.

إذا تعذر تنفيذ أحد البنود السابقة تعتِّب مهمة  -و 
 القوات متعددة اٞتنسيات منتهية.

مدة عمل القوات متعددة اٞتنسيات شهر  -ز 
كاحد، كيشارؾ الصليب األٛتر ُب ا١تساعدة 

 .2ادرةعلى ا١تغ

( يومان، (15ا١تدة احملدكدة إل٘تاـ االنسحاب ىي  -ح 
ككجوب تسليم األسلحة الثقيلة إىل اٞتيش 

 اللبناٍل.

                                                           

 1: 16/8/1982جريدة القبس، ( 403)
  (.1: 12/8/1982جريدة األنباء، ( 404)
 .529-527سابق، صمعتوؽ، مها. مرجع ( 405)

تكوف ا١تغادرة ْتران من مرفأ بَتكت، كجوان إىل  -ط 
قِّبص، كبران عن طريق بَتكت دمشق، كما 
كتغادر ألوية جيش التحرير بران، أما القوات 

اؿ أم إىل السورية فتخرج إىل البقاع أك الشم
 . (406)أماكن تواجد القوات السورية

إسحق شامَت، بعد  -كزير ا٠تارجية  -كصرح 
أغسطس/ آب  13اجتماعو بالرئيس ريغاف ُب

ـ أف للواليات ا١تتحدة كإسرائيل كلبناف ىدفان 1982
مشًتكان، كىو كقف سيطرة )ـ. ت. ؼ( كاٞتيش 
السورم على لبناف، كقاؿ:" لقد توصلنا إىل ا٢تدؼ 
ا١تشًتؾ ىذا بالسرعة ا١تمكنة". كجاء ُب بياف البيت 
األبيض الذم نشر بعد ا١تقابلة:" أف الرئيس ريغاف 
أكد على ضركرة كقف األعماؿ العدائية ُب بَتكت 
كضواحيها من قبل ٚتيع األطراؼ كشرط أكيل لضماف 
استمرار االتصاالت اليت ٬تريها ا١تبعوث األمريكي 

 .(407)همتو العاجلةفيليب لتمكينو من إهناء م
ككصف إسحق شامَت العالقات بُت الواليات 
ا١تتحدة األمريكية كإسرائيل بالودية، موضحان تفهم 
الواليات ا١تتحدة إلزالة )ـ. ت. ؼ( من بَتكت 
كلبناف بالطرؽ السلمية، كأكضح خالؿ لقائو جازمان أف 
اإلدارة األمريكية مل ٖتذر إسرائيل هنائيان طواؿ فًتة 

 .(408)اٟترب
كمن جهتو أشار الرئيس ريغاف على جهود 
فيليب حبيب ُب ا١تفاكضات، كحينما سئل عن موقفو 
اٞتديد ٕتاه إسرائيل أجاب: "ما زلت أعتقد أف ىذا 

                                                           

(. الثورة الفلسطينية ُب 2010ا١تناصرة، عز الدين. )( 406)
، عماف، األردف: الدار 1ـ(، ط1982-1972لبناف )

 .400-399األىلية للنشر كالتوزيع، ص 
 (.1: 13/8/1982جريدة القبس، ( 407)
(. الوثيقػة رقػػم 1982كثػائق كزارة ا٠تارجيػة اإلسػرائيلية. )( 408)

 قرار ٣تلس الوزراء. آب، 3(، 8(، مج)49)



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
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البلد لديو التزاـ ١تتابعة عملية السالـ اليت بدأت ُب  
كامب ديفيد، كأف ىذا البلد لديو التزاـ لضماف بقاء 

و ىذا يشَت إىل أف حرب ، كتصر٭ت(409)إسرائيل كدكلة"
لبناف مل تغَت إتاىاتو هنائيان ٕتاه إسرائيل، بل على 
العكس لديو قناعة راسخة أف إسرائيل ىي من تصنع 
السالـ ُب الشرؽ األكسط. كخاطب الرئيس ريغاف 

آب/ أغسطس  3برسالة أرسلها إىل مناحيم بيغن ُب 
طالب فيها كقف عمليات جيش الدفاع اإلسرائيلي، 

على قرارات ٣تلس األمن الصادرة ضد إسرائيل كأكد 
( 513( ك)512( ك)509( ك)508اليت تضم )

( موجهان اللـو على إسرائيل، كيبدك 516( ك)515ك)
أف الرسالة كحىت اللـو لتهدئة الرأم العاـ ليس 

. كىذا ما توضحو أحداث اليـو التايل أم ُب (410)إال
رار آب/ أغسطس قدمت الياباف كإسبانيا مشركع ق 4

جمللس األمن أداف إسرائيل لعدـ التزامها بقراراتو ا٠تاصة 
باألزمة اللبنانية، امتنعت الواليات ا١تتحدة عن 
التصويت علمان بأف ا١تشركع قد أعيد صياغتو قبل 
عرضو للتصويت استجابةن العًتاضات اإلدارة األمريكية 

 .(411)عليو
حيث غادرت أكؿ دفعة من ا١تقاتلُت 
الفلسطينيُت، ك٘تت عملية االنسحاب ٖتث إشراؼ 
ا١تبعوث األمريكي فيليب حبيب، كالسفَتين 
األمريكي كالفرنسي ُب لبناف، كعدد من ضباط 

                                                           

(. الوثيقػة رقػػم 1982كثػائق كزارة ا٠تارجيػة اإلسػرائيلية. )( 409)
 أغسطس، قرار ٣تلس الوزراء. 13(، 8(، مج)60)

(. الوثيقػة رقػػم 1982كثػائق كزارة ا٠تارجيػة اإلسػرائيلية. )( 410)
 أغسطس، قرار ٣تلس الوزراء. 4(، 8(، مج)50)

يغاف الثابتة: مرحلة (. إدارة ر 1982عبد اجمليد، كحيد. )( 411)
ثالثة للسياسة األمريكية ُب الشرؽ األكسط )السياسة 

، بَتكت: مركز دراسات الوحدة 1األمريكية كالعرب(، ط
 .118العربية، ص 

اٞتيش اإلسرائيلي، كعلى رأسهم كزير الدفاع 
اإلسرائيلي أرييل شاركف الذم أعرب عن سركره ٢تذا 

عندما قاؿ ُب مؤ٘تر صحفي: "إف ا٠تركج، كذلك 
انسحاب ا١تقاتلُت يعد يومان عظيمان ُب معركة إسرائيل 

 .     (412)ضد اإلرىاب الدكيل"
 حيث أعلن رئيس كزراء للبناف شفيق الوزاف ُب

آب / أغسطس أف االتفاؽ النهائي حوؿ ترحيل 7
رجاؿ ا١تنظمات عن غريب بَتكت سيكوف جاىزان غدان 

آب/ أغسطس كصل السفَت  18، ُب (413)األربعاء
فيليب حبيب القدس حامالن اتفاؽ ترحيل ا١تنظمات، 
كطلب رٝتيان من أمريكا كفرنسا كإيطاليا إرساؿ 
كحدات من قواهتا لالشًتاؾ ُب القوة ا١تتعددة 

آب/ أغسطس  19، كبتاريخ (414)اٞتنسيات
ـ أبلغت اٟتكومة اللبنانية رٝتيان سفراء 1982

كإيطاليا إرساؿ كحدات من الواليات ا١تتحدة كفرنسا 
القوات لالشًتاؾ ُب القوة ا١تتعددة اٞتنسيات، كمن 
جهة أخرل أعلن بيغن ُب اليـو ذاتو أف جالء رجاؿ 
ا١تنظمات عن لبناف أحد اإل٧تازات ا٢تامة اليت حققتها 

 .(415)إسرائيل
كًب بدء تنفيذ اتفاؽ ترحيل رجاؿ ا١تنظمات 

أغسطس  آب/ 22عن بَتكت ابتداء من يـو األحد 
ـ، كًب انتقاؿ الدفعة األكىل جوان من قِّبص إىل 1982

رئيس ٞتنة العالقات ا٠تارجية  -بغداد كعماف، كاقًتح 
 Charles"شارلز بَتس" ) -ُب ٣تلس الشيوخ 

Pierce ترشيح ا١تبعوث فيليب حبيب للحصوؿ )
على جائزة نوبل للسالـ، كذلك تقديران ٞتهوده اليت 

اتفاؽ حوؿ ترحيل رجاؿ  بذ٢تا من أجل التوصل إىل
                                                           

 .63( اٞتبورم، مرجع سابق، ص412)
 .383( ا١تناصرة، مرجع سابق، ص413)
 (1: 18/8/1982جريدة األنباء، ( 414)
 1: 19/8/1982جريدة الرأم، ( 415)
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. كاستمر ا١تمثلوف األمريكيوف (416)ا١تنظمات
باالجتماع بضباط إسرائيليُت كلبنانيُت لبلورة تفاصيل 
خطة ترحيل بقية أفراد ا١تنظمات إىل الدكؿ اليت ًب 

 .(417)االتفاؽ عليها
كقرر ياسر عرفات كقادة ا١تقاتلُت أف ينسحبوا 

كثر من من دكف أف ٮتلفوا أم كجود عسكرم، كأ
حضور سياسي كرمزم ضئيل، مرددين القوؿ التايل: 
"لو كانت ىذه القدس لبقينا حىت النهاية لكنها ليست 
من نتسبب بدمارىا". كال عجب حينما خرج ا١تقاتلوف 
من بَتكت موجهُت شتائمهم األقسى إىل الزعماء 
العرب، إذ كانوا يعتِّبكف شر إسرائيل من ا١تسلمات، 

ز األسباب بل كأمكنها ٠تركج كهنايةن كاف من أبر 
 الفلسطينيُت من بَتكت ثالث:

 القوة اإلسرائيلية. -أ 

 التواطؤ األمريكي. -ب 

 .(418)اٞتنب العريب -ج 
ككاف ياسر عرفات آخر من غادر بَتكت 
قائالن: "إف الثورة اٗتذت قرار ا٠تركج من بَتكت ألهنا 
أعطتنا ما مل تعطو مدينة ُب التاريخ، فالقوات 

بَتكت كفاءن اللتزامها ٕتاه لبناف  الفلسطينية ٗترج من
كعلى ضوء شركطها ىي ال على ضوء شركط العدك 

آب/ أغسطس  31. كبتاريخ (419)الصهيوٍل"
                                                           

 1: 22/8/1982جريدة القبس، ( 416)
 1: 23/8/1982جريدة األنباء، ( 417)
(. البندقيػػػة كغصػػػن الزيتػػػوف: 2003ىَتسػػػت، دايفيػػػد. )( 418)

)جػػػذكر العنػػػف ُب الشػػػرؽ األكسػػػط(، ترٚتػػػة: عبػػػد الػػػرٛتن  
-598، لبناف: شػركة الريػاض للكتػب، ص 1كإياس، ط

600. 
( خنساء فلسطُت .. ٣تازر 2015كنعاف، رحاب. )( 419)

، فلسطُت، غزة: مطبعة دار 1الفلسطينيُت ُب لبناف، ط
 .137األرقم، ص 

ـ أعلن السيد فيليب حبيب أنو ينوم العودة 1982
األسبوع ا١تقبل كذلك بعد أف أمضى ثالثة أشهر ُب 
الشرؽ األكسط، ككاف إعالنو بعد انتهاء ترحيل أفراد 

 .(420)ا١تنظمات كالقوات السورية عن بَتكت
كاستمرت عملية انسحاب ا١تقاتلُت من لبناف 

 23علي شكل دفعات إذ غادرت الدفعة الثانية ُب 
ـ إىل اليمن، كاستمر خركجهم 1982آب/ أغسطس 

من لبناف حىت ًب إخراج الدفعة األخَتة من ا١تقاتلُت ُب 
ـ، اليت كانت 1982األكؿ من أيلوؿ/ سبتمِّب 

كجهتها سوريا، كغادر الرئيس ياسر عرفات بَتكت 
. كبلغ عدد (421)متجها إىل قِّبص كمنها إىل تونس

( 3800ا١تقاتلُت الفلسطينيُت ا١تغادرين بَتكت )
آب/ أغسطس إىل  21مقاتالن ُب الفًتة ا١تمتدة ما بُت 

أيلوؿ/ سبتمِّب، كقد غادر ىؤالء ا١تقاتلوف إىل ٙتاٍل 
عراؽ، اٞتزائر، سوريا، دكؿ عربية كىي األردف، ال

 . (422)السوداف، اليمن الشمايل، اليمن اٞتنويب
فقدت الثورة الفلسطينية قاعدة أساسية من  -1

قواعد الصراع علي خطوط التماس مع إسرائيل 
كأصبحت قواهتا العسكرية موزعة على ٙتاٍل 
 دكؿ عربية بعد أف كانت متمركزة ُب دكلتُت

سية ٢تا، ٫تا سوريا كلبناف كمثل ذلك ضربة قا
كلكن استطاعت )ـ. ت. ؼ( أف تِّبىن 
صمودىا أماـ اآللة العسكرية اإلسرائيلية رغم 

                                                           

 1: 31/8/1982جريدة الرأم، ( 420)
(. إسػػػػػػرائيل اٟتػػػػػػرب الدائمػػػػػػػة 2011خواجػػػػػػة، ٤تمػػػػػػد. )( 421)

، بػػػػػَتكت: دار الفػػػػػارايب، 1ـ(، ط1982اجتيػػػػػاح لبنػػػػػاف )
 .155ص 

(. "موقػػف مصػػر 2019العيسػػاكم، عمػػر فػػواز عبػػاس. )( 422)
ـ("، )رسالة 1989-1982األىلية اللبنانية )من اٟترب 

ماجسػػػػػتَت(، كليػػػػػة اآلداب، جامعػػػػػة األنبػػػػػار، العػػػػػراؽ، ص 
80. 
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الفارؽ العسكرم الكبَت، كأف تؤكد علي أ٫تية 
دكرىا ُب تقرير مصَت شعبها كتعزيز االعًتاؼ 
هبا كممثل شرعي ككحيد للشعب 

 .(423)الفلسطيٍت
انعكس ضعف )ـ. ت. ؼ( علي العمل  -2

بسب انتقاؿ ا١تنظمة  العسكرم ُب فلسطُت
 إىل

تونس، كما أظهرت اٟترب قبوؿ )ـ. ت. 
 .(424)ؼ( كالسَت ٨تو مشاريع اٟتلوؿ السلمية

 مجزرة صبرا وشاتيال:  -ب
على أثر اغتياؿ بشَت اٞتميل بدأت إسرائيل 

أيلوؿ/  15باجتياح بَتكت صباح يـو ا٠تميس ُب 
سبتمِّب، أم بعد اغتياؿ بشَت اٞتميل بيـو كاحد فقط، 
كسيطرت علي العاصمة، ك٘تركزت علي مشارؼ ٥تيمي 
صِّبا كشاتيال، كسيطرت علي ا١تدينة بأكملها، كمنعت 

 .(425)الصحافة من كل اٞتنسيات من الدخوؿ إليها
كُب غضوف ذلك ًب تعزير التعاكف كالتنسيق 

لكتائب كقلة قليلة من اإلسرائيلي مع مسلحي حزب ا
ٚتاعة سعد حداد، كبعض األفراد ا١توالُت ٟتزب 
الوطنيُت األحرار ككانوا على انتظار التعليمات األخَتة 

. كبدأت (426)للشركع ُب األعماؿ اليت ككلت إليهم
                                                           

 .289-288( القصاص، مرجع سابق، ص423)
(. "اتفاقيػػػػة كامػػػػب ديفيػػػػد 2012مطػػػػر، زيػػػػاد خضػػػػر. )( 424)

اإلسػػػػػرائيلية كأثرىػػػػػا علػػػػػى القضػػػػػية الفلسػػػػػطينية  –ا١تصػػػػػرية 
اٞتامعػػػػػػػػػػػػة ـ("، )رسػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػػتَت(، 1978-1993)

 .192اإلسالمية، غزة، ص 
 .164-145( كنعاف، مرجع سابق، ص425)
(. "٣تػػػػػزرة صػػػػػِّبا كشػػػػػاتيال 1984فريػػػػػق مػػػػػن البػػػػػاحثُت. )( 426)

-138بنتػػائج ْتػػث ميػػداٍل"، ٣تلػػة شػػؤكف فلسػػطينية، ع)
 .65(، ص139

 

اجملزرة ُب السادس عشر من أيلوؿ / سبتمِّب حيث 
ا قامت القوات اإلسرائيلية على مدار ثالثة أياـ بلياليه
بارتكاب ٣تزرة بشعة ضد أىايل ا١تخيم العزؿ، ككانت 
عمليات الذبح كالقتل تتم داخل منازؿ الفلسطينيُت 
ُب ٥تيمي صِّبا كشاتيال باستخداـ السكاكُت 
كا٠تناجر، كمل ٯتيز القتلة بُت اللبنانيُت كالفلسطينيُت كال 
حىت بُت اٞتنسيات، كما قاموا بتعذيب الضحايا 

 .(427)ل قتلهأتختلف األساليب قب
أيلوؿ / سبتمِّب ًب قتل أكثر من  17كبتاريخ 

( شخص من ٥تيم صِّبا، كمل تسلم 3000)
( 17ا١تستشفيات من عمليات اإلرىاب، فقد قتل )

شخصنا داخل مستشفى عكا
عدد الضحايا بػػ (428)

ا ك)5000) ( مفقودنا مع التأكيد أف 7000( شهيدن
التخطيط العدد أكِّب بكثَت، كاٞتدير بالذكر أف 

للمجزرة مل يكن كليد اللحظة كرٔتا الدليل يكمن ُب 
خطاب بشَت اٞتميل حينما كعد أف ٬تعل ٥تيم شاتيال 

  (429)حديقة حيوانات
أيلوؿ/ سبتمِّب،  18كتوقفت اجملزرة بتاريخ 

كأثارت أصداء كاسعة كردكد فعل عربية كدكلية كحىت 
إسرائيلية، حيث ًب فتح ٞتنة ٖتقيق برئاسة "إسحاؽ  

أيلوؿ/ سبتمِّب  20( ُب Isaac Kahanاىاف" )ك
ـ 1983شباط / فِّباير  7، كُب (430)ـ1982

 أعلنت نتائج اللجنة، ك٘تثلت قرارهتا ُب:
                                                           

اٟتوت، شفيق. )د.ت(. الفلسطيٍت بُت التيو كالدكلة، ( 427)
نية، مركز األْتاث، ، بَتكت: منظمة التحرير الفلسطي1ط
 .197ص 

(. اٟتػػػػػػػػرب 1985شػػػػػػػػيف، زئيػػػػػػػػف؛ كيعػػػػػػػػارم، اىػػػػػػػػود. )( 428)
ا١تضػػللة حػػرب إسػػرائيل ُب لبنػػاف، ترٚتػػة: حسػػاف يوسػػف، 
)د.ط(، ا١تملكػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػعودية: دار ا١تػػػػػػػػػػركج، ص 

394. 
 .152( كنعاف ، مرجع سابق، ص429)
 .66( قاقي ، مرجع سابق، ص430)
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ٖتمل أرييل شاركف مسؤكلية مباشرة عن ا١تذْتة، إذ  - أ
 ٕتاىل إمكانية كقوعها، كمل يسع للحيلولة دكهنا.

انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيغن، ككزير  - ب
ا٠تارجية، إسحاؽ شامَت، كرئيس أركاف اٞتيش 
رفائيل إيثاف، كقادة ا١تخابرات مستندة على أهنم مل 

  يقوموا ٔتا يكفي للحيلولة دكف كقوع ا١تذْتة.
كرفض أرييل شاركف قرار اللجنة كاستقاؿ من 
منصب كزير الدفاع اإلسرائيلي، بعدما دعا اٟتكومة 

أدعي أف ىذا إىل عدـ القبوؿ باستنتاجات اللجنة، ك 
اإلجراء "سيكوف كصمو عار على دكلة إسرائيل"، كبرر 
ذلك بأنو ال ٬تب معاقبة أم إسرائيلي، بسبب 
ارتكاب مسحيُت ضد مسلمُت، كأف ذلك ٣ترد عمل 

كتلخصت مهمة ٞتنة كاىاف ُب  (.431)ركتيٍت ُب لبناف
تِّبئة الضمَت اإلسرائيلي، كتبيض صورة ا١تؤسسة 

إلقاء مسؤكلية ا١تذْتة على العسكرية اإلسرائيلية، ك 
  (432)العرب أنفسهم

تلقى الشعب اللبناٍل كأحزابو الوطنية كالتقدمية  -5
ضربة قاسية أيضنا، كذلك بسبب احتالؿ إسرائيل ما 
يزيد عن نصف األراضي اللبنانية، كفتح الباب على 
مصرعيو أماـ ٥تاطر السياسة اإلسرائيلية التوسعية ٕتاه 

ح الباب أماـ إسرائيل لتلحق اٞتنوب اللبناٍل، كفت
االقتصاد اللبناٍل باقتصادىا، فضال عن التدخل 

 .(433)بالشؤكف الداخلية اللبنانية

                                                           

 .169-168( إيثاف، مرجع سابق، ص431)
كابليوؾ، أمنوف. )د.ت(. ٖتقيق حوؿ مذْتة صِّبا ( 432)

كشاتيال، ترٚتة: مٌت عبد اهلل، )د.ط(، مصر: العريب 
 .11للنشر كالتوزيع، ص 

حوا٘تػػة، نػػايف. )د.ت(. "مهمػػات الثػػورة بعػػد غػػزك لبنػػاف ( 433)
كمعركػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػَتكت البطلػػػػػػػػػػػة"، ٣تلػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػؤكف فلسػػػػػػػػػػػطينية، 

 .15(، ص 135ع)

تدمرت البنية التحتية للبناف باإلضافة إىل  -6
ا١تدف الساحلية اليت اجتاحتها إسرائيل صيدا 
كصور، كالنبطية، إىل جانب عشرات القرم، 

إحراؽ كقد تضررت الصناعة اللبنانية بسبب 
العديد من ا١تصانع كتوقفت األخرل نتيجة 
انقطاع التيار الكهربائي، فضالن عن تدمَت 
القنوات الزراعية اللبنانية كمنشآت 

 . (434)الرم
فتح المجال أمام منظمة التحرير لالنخراط في  - ت

 عملية التسوية السلمية:
بعد يـو كاحد من رحيل قيادات )ـ. ت. ؼ( 

الرئيس األمريكي  -أعلن  كرجاؿ ا١تنظمات الفلسطينية
ركنالػػد ريغػػاف عػػن خطػػػة جديػػدة للسػػالـ ُب الشػػػرؽ  -

األكسػػػػط عرفػػػػت بػػػػػ "مبػػػػادرة ريغػػػػاف للسػػػػالـ"  كتسػػػػتند 
(، 242مبػػػػػادرة ريغػػػػػاف إىل قػػػػػرارا ٣تلػػػػػس األمػػػػػن رقػػػػػم )

اإلسػػرائيلي، مػػن  –حيػػث إف مبػػدأ حػػل الصػػراع العػػريب 
خالؿ ا١تفاكضات الػيت تشػمل مبادلػة األرض بالسػالـ، 

اءت رؤية ريغػاف ُب ىػذه ا١تبػادرة منسػجمة ٘تامنػا كقد ج
مػػػػػع اتفػػػػػاقييت كامػػػػػب ديفيػػػػػد كالػػػػػيت كقعػػػػػت بػػػػػُت مصػػػػػر 
كإسػػػػرائيل. كقػػػػد اشػػػػًتطت مبػػػػادرة ريغػػػػاف علػػػػى منظمػػػػة 
التحرير الفلسطينية من أجل إدراجها ُب ا١تفاكضات ما 

 يلي:
 إدانة اإلرىاب. .أ 
االعػػػًتاؼ ْتػػػق إسػػػرائيل بػػػالعيش بسػػػالـ كضػػػمن  .ب 

 حدكد آمنة.

                                                           

اطر الغػػزك اإلسػػرائيلي علػػى (. "٥تػػ1982عالمػػة، فػػؤاد. )( 434)
-132االقتصػػػػػاد اللبنػػػػػاٍل"، ٣تلػػػػػة شػػػػػؤكف فلسػػػػػطينية، ع)

 .66-59(، ص133
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 .(435)(338، 242اؼ بالقرارين )االعًت  .ج 
كقػػػػد قيػػػػدت كاشػػػػنطن حريتهػػػػا كػػػػل التقييػػػػد ُب 
مسػػػألة التعامػػػل مػػػع اٟتركػػػة الفلسػػػطينية، كرفضػػػت حػػػىت 
االتصاالت كاالجتماعات غَت الرٝتية، إال إذا صػرحت 
منظمػػػة التحريػػػر هبػػػذه الشػػػركط الثالثػػػة علػػػى ٨تػػػو علػػػٍت 

 .(436)كرٝتي كقاطع
 كقد تضمنت مبادرة ريغاف ما يلي:

دكلػػة فلسػػطينية ُب الضػػفة الغربيػػة لنهػػر األردف  ال .أ 
 كقطاع غزة.

 ال ٭تق إلسرائيل ضم األراضي احملتلة. .ب 
ٖتقيػػػػػػق اٟتكػػػػػػم الػػػػػػذاٌب للفلسػػػػػػطينيُت ُب الضػػػػػػفة  .ج 

 الغربية كغزة باالرتباط مع األردف.
التجميػػػػػػػػػػد ا١تباشػػػػػػػػػػر للمسػػػػػػػػػػتوطنات اإلسػػػػػػػػػػرائيلية  .د 

 اٞتديدة ُب األراضي العربية احملتلة.
القػػػدس علػػػى أف يػػػتم ٖتديػػػد عػػػدـ تقسػػػيم مدينػػػة  .ق 

 مستقبل ا١تدينة عن طريق ا١تفاكضات.
 .(437)التزاـ الواليات ا١تتحدة ْتماية أمن إسرائيل .ك 

كمػػػن الواضػػػح أف ىػػػذا ا١تشػػػركع مل يػػػأًت ّتديػػػد 
لقضية الالجئُت، بل حاكلت ا١تبػادرة طػرح مػا سػبق أف 

                                                           

(. "العوامل السياسية اليت 2009دقة، حسٍت فالح. )( 435)
كاكبت عملية ٖتضَت الدستور الفلسطيٍت"، )رسالة 

 .5ماجستَت(، جامعة بَتزيت، فلسطُت، ص 
(. إدارة ريغاف كسياستها ٨تو 1996لش، آف. ) (436)

الفلسطينيُت: )فلسطُت كالسياسة األمريكية من كيلسوف 
، بَتكت: مركز دراسات الوحدة 1إىل كلينتوف(، ط
 .244العربية، ص 

(. مشاريع تسػوية 1983ا٢تور، منَت؛ كا١توسى، طارؽ. )( 437)
، عمػػػػاف: دار اٞتليػػػػل، 1، ط1947القضػػػػية الفلسػػػػطينية 

 .166-165ص 

. (438)طرحتو الواليات ا١تتحدة ٓتصػوص ملػف القضػية
اب الرئيس ريغاف جاء ُب كقػت  كاٞتدير بالذكر أف خط

-6كانػػت الػػدكؿ العربيػػة تسػػتعد لعقػػد القمػػة العربيػػة )
(، فآثرت اٟتكومات العربية عدـ التعليق 9/9/1982

علػػػػي مشػػػػركع الػػػػرئيس األمريكػػػػي أك اٗتػػػػاذ أم مواقػػػػف 
حيالو، ليتسٌت ٢تػم ا١تشػاكرة كاٗتػاذ مػا يركنػو مناسػبان مػن 

سػػطيٍت قػػرارات ك إجػػراءات ٖتقػػق مصػػلحة الشػػعب الفل
. (439)ال سػػػػػيما بعػػػػػد العػػػػػدكاف اإلسػػػػػرائيلي علػػػػػى لبنػػػػػاف

كبدلك تكوف قرارات مؤ٘تر القمة العربية رد غَت مباشر 
علػػػػى مشػػػػركع الػػػػرئيس األمريكػػػػي ريغػػػػاف. كتبػػػػٌت مػػػػؤ٘تر 
القمػػة العربيػػة ا١تنعقػػد ُب مدينػػة فػػاس بػػا١تغرب ُب الفػػًتة 

(ـ مػػا ٝتػػي "مشػػركع السػػالـ العػػريب 6-9/9/1982)
"، كىػػو ُب أصػػػلة ا١تشػػركع الػػػذم 1982مشػػركع فػػػاس 

طرحػػو األمػػَت فهػػد بػػن عبػػد العزيػػز قبػػل أف يصػػبح ملكػػان 
 . ( 440)ـ7/8/1981على السعودية بتاريخ 

 كقد تضمن النقاط التالية: 
انسحاب إسرائيل من ٚتيع األراضي  .1

، ٔتػػا فيهػػا 1967الػػيت احتلتهػػا سػػنة 
 القدس.

إزالػػػػػػػػػة ا١تسػػػػػػػػػتوطنات الػػػػػػػػػيت أقامتهػػػػػػػػػا  .2
احملتلػػػػػػػة عػػػػػػػاـ  إسػػػػػػػرائيل ُب األراضػػػػػػػي

1967. 
                                                           

(438 )( . (. "ا١تواقف األمريكية من قضية 2009عدكاف، أكـر
"، ٣تلة جامعة 2007-1948الالجئُت الفلسطينيُت 

(، 2(، ع)11األزىر، سلسلة العلـو اإلنسانية، مج)
 .197ص

( صاّب، ٤تسن ٤تمد. فلسطُت : دراسات منهجية ُب  439)
 ، 4-2ص 2002، 1القضية الفلسطينية، ط

تداعيات العدكاف اإلسرائيلي على لبناف  ( ا١تبحوح، كائل. 440)
على السلوؾ السياسي ١تنظمة التحرير الفلسطينية 1982

، مركز الزيتونة ، بَتكت، 1993كصوالن إيل اتفاؽ أكسلو 
 .43، ص2018



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
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ضماف حرية العبادة ك٦تارسة الشعائر  .3
الدينيػػػػة ٞتميػػػػع األديػػػػاف ُب األمػػػػاكن 

 ا١تقدسة.
تأكيػػػػد حػػػػق الشػػػػعب الفلسػػػػطيٍت ُب  .4

تقريػػر مصػػَته بقيػػادة منظمػػة التحريػػر 
الفلسػػػطينية كتعػػػويض مػػػن ال يرغػػػب 

 ُب العودة.
إخضػػػاع الضػػػػفة الغربيػػػة كقطػػػػاع غػػػػزة  .5

دة انتقاليػػة ٖتػػت إشػػراؼ األمػػم ا١تتحػػ
 لبضعة أشهر.

قيػػػػاـ الدكلػػػػة الفلسػػػػطينية كعاصػػػػمتها  .6
 القدس الشريف.

يضػع ٣تلػػس األمػن الػػدكيل ضػػمانات  .7
ٔتا فيهػا  ا١تنطقةسالـ بُت ٚتيع دكؿ 

 الدكلة الفلسطينية ا١تستقلة.
يقـو ٣تلس األمن الدكيل تنفيذ تلػك  .8

 (.441)ا١تبادئ
كقػػػػػد تضػػػػػمنت مبػػػػػادرة األمػػػػػَت فهػػػػػد 
اعًتافان ضمنيان بوجػود إسػرائيل، كحػق  
كافة دكؿ ا١تنطقة ُب العيش بسالـ. 
كحػػػػُت التػػػػدقيق ُب ا١تبػػػػادرة ٧تػػػػد أهنػػػػا 
اعتمػػػػػدت بشػػػػػكل كبػػػػػَت علػػػػػى قػػػػػرار 

الػػداعي إىل  ٣242تلػػس األمػػن رقػػم 
إقامػػػػػػػة دكلػػػػػػػػة فلسػػػػػػػطينية عاصػػػػػػػػمتها 
"القػػػدس الشػػػػرقية"، كاٞتػػػدير بالػػػػذكر 

ة حينمػا طرحػت ُب تشػرين  أف ا١تبػادر 

                                                           

( مؤسسة الدراسات الفلسطينية . مؤ٘تر القمة العريب  441)
 -1981الثاٍل عشر ُب فاس تشرين الثاٍل/ نوفمِّب

 .2، ص 1982مِّب أيلوؿ/ سبت

ـ، اصطدمت 1981الثاٍل/ نوفمِّب 
با٠تالفػػػات العربيػػػة كانتهػػػت بالفشػػػل 
الػػذريع، ال سػػيما بعػػد اصػػرار سػػوريا، 
كاٞتزائػػر، كليبيػػا، كالعػػراؽ. إضػػافة إىل 
منظمػػػػػػة التحريػػػػػػر الفلسػػػػػػطينية علػػػػػػى 
حػػذؼ البنػػد السػػابع مػػن ا٠تطػػة الػػيت 
تتحػػػػػػػدث عػػػػػػػن االعػػػػػػػًتاؼ الضػػػػػػػمٍت 

مػػػػػػػا ًب إعػػػػػػػادة بإسػػػػػػػرائيل. لكػػػػػػػن حين
ـ، ًب إقرارىػػػػػا رٝتيػػػػػان 1982طرحهػػػػػا 

مػػػن قبػػػل القمػػػة. كاٞتػػػدير بالػػػذكر أف 
ىػػػػػذا ا٠تػػػػػط السياسػػػػػي العػػػػػريب العػػػػػاـ 
الذم ساد ُب حقبة الثمانينيػات مػن 
القػػػػػرف العشػػػػػرين، الػػػػػذم ٬تمػػػػػع بػػػػػُت 
االعػػػًتاؼ الضػػػػمٍت بإسػػػرائيل كإقامػػػػة 
الدكلػػػػػػػػة الفلسػػػػػػػػطينية علػػػػػػػػى الضػػػػػػػػفة 

  (442)كالقطاع
ىػػػػػػػذه ا١تػػػػػػػرة األكىل الػػػػػػػيت  كُب اٟتقيقػػػػػػػة مل تكػػػػػػػن

تقػػػػدمت فيهػػػػا اإلدارة األمريكيػػػػة ٔتشػػػػاريع تسػػػػوية ٟتػػػػل 
اإلسػػرائيلي كمػػن ٍب سػػرعاف مػػا تتخلػػػى  -النػػزاع العػػريب 

. ككاقعػػػػان ٧تحػػػػت (443)عنػػػػو بسػػػػبب الػػػػرفض اإلسػػػػرائيلي
إسرائيل ُب إهناء الوجود ا١تسلح لفصػائل )ـ. ت. ؼ( 
ُب لبناف، بعد معػارؾ ضػارية، كحصػار بػَتكت كقصػفها 

بشػػػػَت بػػػػالطَتاف ٨تػػػػو ثالثػػػػة أشػػػػهر، كاسػػػػتطاعت ٘تكػػػػُت 
 (444)اٞتميل

                                                           

 .45( ا١تبحوح، كائل. مرجع سابق، ص  442)
(. السياسػػػػػة األمريكيػػػػػة ٕتػػػػػاه 1982األطػػػػػرش، ٤تمػػػػػد. )( 443)

الغػػػزك اإلسػػػػرائيلي للبنػػػاف: )السياسػػػػة األمريكيػػػة كالعػػػػرب(، 
 .221، بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص 1ط

( بشَت اٞتميل: سياسي لبناٍل من الطائفة ا١تاركنية، كلد ُب 3)
، كىو ابن بيار اٞتميل مؤسس حزب 1947بلدة بكفيا عاـ 

الكتائب اللبناٍل، كشقيق الرئيس اللبناٍل أمُت اٞتميل، ٗترج من  



 (هـ1444مجبدي اآلخرة  /م2022)ديضمرب  10العدد، 13الضنة 
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 17مػػػن الوصػػػوؿ إىل رئاسػػػة اٞتمهوريػػػة، كعقػػػد اتفػػػاؽ 
. الػػػػيت اسػػػػتمرت (445)ـ مػػػػع لبنػػػػاف1983أيػػػػار/ مػػػػايو 

مفاكضاتو ٜتس كثالثػُت جلسػة ٔتشػاركة أمريكيػة رفيعػة 
ّتػػوالت اسػتغرقت عشػػرة  ا١تسػتول، كقيػاـ جػػورج شػولتز

أياـ، أهنت بصورة رٝتية حالة اٟترب كاعًتفت باٟتػدكد 
 .         (446)الدكلية بينهما "بوصفها غَت قابلة لالنتهاؾ"

 ا٠تا٘تة
مل يكػػػػن العػػػػدكاف اإلسػػػػرائيلي علػػػػى لبنػػػػاف عػػػػاـ 

ـ، كليػػػػػد ٟتظتػػػػػو رغػػػػػم تذرعػػػػػو ٔتحاكلػػػػػة اغتيػػػػػاؿ 1982
، أم قبػل ، بل خيطط لو مسػبقان شالومو ارغوؼالسفَت 

ـ بوقت مبكر، كىذا 1982تنفيذه ُب حزيراف / يونيو 
يوضػػػحو ا١تماطلػػػة ُب للمفاكضػػػات كتبػػػادؿ األدكار بػػػُت 
الواليات ا١تتحدة األمريكية كإسرائيل. فقػد كانػت إدارة 
كاشػػػػنطن راعيػػػػػة للمفاكضػػػػات أثنػػػػػاء االجتيػػػػاح، حيػػػػػث 
تعهػػػػدت للمقػػػػاتلُت الفلسػػػػطينيُت قبػػػػل تػػػػرحيلهم، أهنػػػػم 

ا١تخيمػػات الفلسػػطينية، لكػػن أظهػػرت سيضػػمنوف أمػػن 
األياـ التاليػة أف تلػك الوعػود كانػت غػَت جديػة، بعػدما 
ايرتكبػػػت ٣تػػػزرة صػػػِّبا كشػػػاتيال انتقامػػػان مػػػن الفلسػػػطينيُت 
الػذين ايهتمػوا باغتيػاؿ بشػَت اٞتميػل الػذم كصػل لرئاسػػة 
لبنػػاف بوعػػػود إسػػػرائيل كبضػػػغط مػػػن إدارة ريغػػػاف. كهبػػػذا 

ـ مل يكػػػن  1982بنػػػاففػػػإف االجتيػػػاح اإلسػػػرائيلي لل
احتالالن عسكريان فقط كإ٪تػا مشػركع سياسػي لػو أغػراض 
كأىػػػػداؼ، ككػػػػاف طبيعيػػػػان أف يلقػػػػى ٧تاحػػػػو كلػػػػو بنسػػػػبة 

                                                                             

ـ، كشارؾ ُب 1971كلية اٟتقوؽ اٞتامعية اليسوعية عاـ 
سهم ُب تأسيس حزب ، كأ1975اٟترب األىلية اللبنانية عاـ 

القوات اللبنانية، كتوىل قيادتو، كانتخب رئيسان للجمهورية ُب 
. العيساكم، 14/9/1982ـ، كاغتيل ُب 23/8/1982

 .51عمر فواز. مرجع سابق، ص
(. اٞتنوب اللبناٍل ُب مواجهة 1998سويد، ٤تمود. )( 445)

، بَتكت: 1( عامان من الصمود كا١تقاكمة، ط50إسرائيل )
 .18الدراسات الفلسطينية، ص مؤسسة 

 .393( شلٌم، مرجع سابق، ص446)

قليلػػػة، كذلػػػك بسػػػبب الػػػدعم الػػػذم تلقتػػػو إسػػػرائيل مػػػن 
اإلدارة األمريكيػػة، ىػػذا ٦تػػا جعػػل إسػػرائيل تتعامػػل ككػػأف 
ف اإلدارة األمريكيػػػػة ُب جيبهػػػػا، السػػػػيما كأف إدارة ريغػػػػا

دعمػػػػت قػػػػرارات إسػػػػرائيل بقػػػػرار شػػػػن اٟتػػػػرب، كتأكيػػػػد 
الػػػػرئيس األمريكػػػػي ركنالػػػػد ريغػػػػاف علػػػػى أف االنسػػػػحاب 
اإلسػػػرائيلي مػػػن لبنػػػاف أمػػػر غػػػَت كػػػاؼ، كأنػػػو ال بػػػد مػػػن 
القضػػاء علػػى اإلرىػػاب، فضػػالن عػػن حالػػة العجػػز العػػريب 
الػيت عانػت منػو الػدكؿ العربيػة كمػا زالػت تعػاٍل منػػو، ُب 

تسػػػتطيع ترٚتػػػة أىػػػدافها علػػػى ظػػػل بػػػركز إسػػػرائيل كقػػػوة 
 أرض الواقع.

 النتائج والتوصيات.
 نتائج الدراسة:

 كقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج:

لقد شكل الوجود الفلسطيٍت ُب لبناف منذ  -1
ىاجسان للقول الوطنية  1948عاـ 

اللبنانية، خاصة تلك اليت رأت ُب كجودىم 
خطران يهدد التوازف الدٯتغراُب الذم ينعكس 

 التوازف الديٍت.على 
ساعدت الواليات ا١تتحدة األمريكية إسرائيل  -2

ُب اجتثاث ا١تقاكمة الفلسطينية من لبناف 
كىذا أدل إىل فقداف منظمة 1982عاـ 

التحرير الفلسطينية جبهة قتالية ذات تأثَت 
قوم كموقع اسًتاتيجي بعد إبعادىا إىل 
 تونس اليت ال حدكد ٢تا مع فلسطُت.

ريكية برئاسة ريغاف آلية أعدت اإلدارة األم -3
لتنفيذ السياسة اإلسرائيلية ضد الوجود 

الفلسطيٍت ُب لبناف، ككشفت الدراسة أف 
العدكاف اإلسرائيلي ضد منظمة التحرير 

الفلسطينية كاف باالتفاؽ ا١تسبق مع اإلدارة 



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
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األمريكية اليت شكلت الغطاء إلسرائيل 
 لتِّبير عدكاهنا ْتجة الدفاع عن النفس. 

كلت إسرائيل القضاء على منظمة لقد حا -4
، إال أهنا 1982التحرير الفلسطينية عاـ 

فشلت ُب ذلك، فبعد رحيل منظمة التحرير 
الفلسطينية إىل تونس فتح اجملاؿ أمامها 
 لال٩تراط ُب عملية التسوية السلمية.

حاكلت إسرائيل أف تنفض عن كاىلها أم  -5
مسؤكلية مباشرة عن اقًتاؼ ٣تزرة صِّبا 

إال أف ٞتنة التحقيق ٛتلت أرئيل  كشاتيال،
شاركف ا١تسؤكلية الكاملة عن ا١تذْتة، األمر 

 الذم جعلو يستقيل من منصبو.

 توصيات الدراسة:
تعػػديل القػػرارات الصػػادرة عػػن الػػدكؿ ا١تضػػيفة ُب  .1

حػػػق الالجئػػػُت الفلسػػػطينيُت، كمػػػنحهم حقػػػوقهم 
ا١تدنية كاالجتماعية، ككذلك استثنائهم من قائمة 

 انب. العماؿ األج
توحيػػد اٞتهػػود العربيػػة لبلػػورة سياسػػة فاعلػػة قػػادرة  .2

األمريكػي،  –على مواجهػة التحػالف اإلسػرائيلي 
كالعمػػػػػػل علػػػػػػى اٟتفػػػػػػاظ علػػػػػػى حقػػػػػػوؽ الشػػػػػػػعب 
الفلسطيٍت ك٤تاربة السياسات اليت تسعى لتوطُت 
الالجئػػُت الفلسػػطينيُت ُب الشػػتات. كدعػػم إقامػػة 
 دكلتنا ا١تستقلة كعاصمتها القدس الشريف، بػدالن 

 من االنزالؽ إىل ملف التطبيع.
ينبغي ٖتمل الواليات ا١تتحدة األمريكية ا١تسؤكلية  .3

اإلسػرائيلي، كقيامهػا بإ٬تػاد  –ٕتاه الصراع العريب 
حػػػػػل عػػػػػػادؿ للقضػػػػػية الفلسػػػػػػطينية لتصػػػػػبح ٤تبػػػػػػة 

 للسالـ كنابذة للحرب حقيقة.

تركيػػػػز اىتمػػػػاـ مراكػػػػز األْتػػػػاث الفلسػػػػطينية علػػػػى  .4
الصراع العػريب اإلسػرائيلي، ا١توقف األمريكي ٕتاه 

ألهنػػػا قػػػادرة علػػػى توجيػػػو إسػػػرائيل سياسػػػيان، كمػػػن 
ا١تمكن الضغط عليها لتغَت موقفها كإبداء موقف 

 أكثر مركنة.
العمل على تقوية دكر ا١تؤسسات  .5

السياسية كاإلعالمية الوطنية لشرح أبعاد القضية 
الفلسطينية خاصة قضية الالجئُت ُب الشتات، 

عاـ ْتقوؽ الشعب الفلسطيٍت كتعريف الرأم ال
 ا١تسلوبة.

 ا١تصادر كا١تراجع.
 أواًل: الوثائق التاريخية:

(. 1982كثػػػػػػػائق كزارة ا٠تارجيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػرائيلية. ) .1
يونيػػػػو، قػػػػرار  12(، 8(، مػػػػج)16الوثيقػػػػة رقػػػػم )
 ٣تلس الوزراء.

(. 1982كثػػػػػػػائق كزارة ا٠تارجيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػرائيلية. ) .2
قػػػػرار يونيػػػػو،  27(، 8(، مػػػػج)34الوثيقػػػػة رقػػػػم )
 ٣تلس الوزراء.

(. 1982كثػػػػػػػائق كزارة ا٠تارجيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػرائيلية. ) .3
آب، قرار ٣تلس  3(، 8(، مج)49الوثيقة رقم )

 الوزراء.
(. 1982كثػػػػػػػائق كزارة ا٠تارجيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػرائيلية. ) .4

أغسػػطس، قػػرار  4(، 8(، مػػج)50الوثيقػػة رقػػم )
 ٣تلس الوزراء.

(. 1982كثػػػػػػػائق كزارة ا٠تارجيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػرائيلية. ) .5
أغسػػػػػطس،  13(، 8(، مػػػػػج)60رقػػػػػم )الوثيقػػػػػة 

 قرار ٣تلس الوزراء.
 

 ثانًيا: الكتب العربية:
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(. السياسػػة األمريكيػػة 1982األطػػرش، ٤تمػػد. ) .1
ٕتاه الغزك اإلسرائيلي للبناف: )السياسة األمريكية 

، بػػَتكت: مركػػز دراسػػات الوحػػدة 1كالعػػرب(، ط
 العربية.

(. ا١تػػػػػػػػذكرات، ترٚتػػػػػػػػة 2009بطػػػػػػػػرس، فػػػػػػػػؤاد. ) .2
، لبنػػػاف: دار النهػػػار 1ف سػػعد، طكٖتقيػػق: أنطػػػوا

 للنشر.
(. الضػػوء األصػػفر: 1999بوحبيػػب، عبػػد اهلل. ) .3

، بػػػػَتكت: 4السياسػػػػة األمريكيػػػػة ٕتػػػػاه لبنػػػػاف، ط
 شركة ا١تطبوعات للتوزيع كالنشر.

(. الالجئػػػػػوف 2000حجػػػػػاج، نصػػػػػرم صػػػػػاّب. ) .4
، راـ 1الفلسػػػػػػطينيوف ُب لبنػػػػػػاف .. إىل مػػػػػػىت؟، ط
كاإلعػػػػػػالـ  اهلل: مؤسسػػػػػػة ناديػػػػػػا للطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػر

 كالتوزيع.
اٟتمػػد، جػػواد؛ كالرشػػداف، عبػػد الفتػػاح كآخػػركف.  .5

(. مسػػػػػػػػػػتقبل الالجئػػػػػػػػػػُت الفلسػػػػػػػػػػطينيُت 2002)
، عماف: مركز دراسػات 1كفلسطيٍت الشتات، ط

 الشرؽ األكسط.
اٟتػػػوت، شػػػػفيق. )د.ت(. الفلسػػػػطيٍت بػػػػُت التيػػػػو  .6

، بػػػػػػػػػػػػػَتكت: منظمػػػػػػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػػػػػر 1كالدكلػػػػػػػػػػػػػة، ط
 الفلسطينية، مركز األْتاث.

(. إسػػػػػػػرائيل اٟتػػػػػػػرب 2011خواجػػػػػػػة، ٤تمػػػػػػػد. ) .7
، بَتكت: 1ـ(، ط1982الدائمة اجتياح لبناف )

 دار الفارايب.
(. الالجئػػػػػػوف 2005دائػػػػػرة شػػػػػػؤكف الالجئػػػػػػُت. ) .8

الفلسػػػػػػػطينيوف ُب لبنػػػػػػػػاف: اإلشػػػػػػػػكاليات الراىنػػػػػػػػة 
، راـ اهلل، فلسػػػػػػػػطُت: 1كاآلفػػػػػػػػاؽ ا١تسػػػػػػػػتقبلية، ط
 دائرة شؤكف الالجئُت.

9. ( . ضػػػػية الفلسػػػػطينية، (. الق1986زعيػػػػًت، أكػػػػـر
، عمػػػػػػػػػاف: مؤسسػػػػػػػػػة دار اٞتليػػػػػػػػػل للطباعػػػػػػػػػة 1ط

 كالنشر.
(. حػػػرب لبنػػػاف 2008سػػػنو، عبػػػد الػػػرؤكؼ. ) .10

ـ(: تفكػػػػػػػػػك الدكلػػػػػػػػػة 1995-1975عػػػػػػػػػاـ )
، بػػػػَتكت: الػػػػدار العربيػػػػة 1كتصػػػدع اجملتمػػػػع، ط

 للعلـو ناشركف.
(. الفلسػػػػطينيوف 1986السػػػػواحرم، خليػػػػل. ) .11

، 1كالتهجػػَت القسػػرم كالرعايػػة االجتماعيػػة، ط
عمػػػػاف، األردف: دار الكرمػػػػل للنشػػػػر كالتوزيػػػػع، 

 دراسات صامد االقتصادم.
(. اٞتنػوب اللبنػاٍل ُب 1998سويد، ٤تمػود. ) .12

( عامػػػػػػان مػػػػػػن الصػػػػػػمود 50مواجهػػػػػػة إسػػػػػػرائيل )
، بػػػػَتكت: مؤسسػػػػة الدراسػػػػات 1كا١تقاكمػػػػة، ط
 الفلسطينية.

(. ا١تفهػـو السياسػي 1996شريف، حسُت. ) .13
ن العهػد إىل كاالجتماعي لليهػود عػِّب التػاريخ مػ

مفاكضػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػالـ الشػػػػػػػػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػػػػػػػػطية 
ـ(: اٟتػػػػػػػػػػػػرب كالسػػػػػػػػػػػػالـ 1995ؽ.ـ/1900)
ـ(، )د.ط(، القػػاىرة: ا٢تيئػػة 1970-1981)

 ا١تصرية العامة للكتاب.
(. فلسػػػػػطُت: 2002صػػػػػاّب، ٤تسػػػػػن ٤تمػػػػػد. ) .14

سلسػػػػػػػػػػػػػػلة دراسػػػػػػػػػػػػػػات منهجيػػػػػػػػػػػػػػة ُب القضػػػػػػػػػػػػػػية 
، القػػػػػػػػاىرة: مركػػػػػػػػز اإلعػػػػػػػػالـ 1الفلسػػػػػػػػطينية، ط

 العريب.
(. الكفػػػػػػػػاح ا١تسػػػػػػػػلح 1997صػػػػػػػػايغ، يزيػػػػػػػػد. ) .15

كالبحػث عػػن الدكلػػة اٟتركػة الوطنيػػة الفلسػػطينية 



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
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ـ(، )د.ط(، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتكت: 1949-1993)
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

(. الغػػػػػػػػػػػػػػػػػزك 1985طػػػػػػػػػػػػػػػػػالس، مصػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى. ) .16
اإلسرائيلي للبناف، )د.ط(، دمشق: مكتبة دار 

 طالس.
(. إدارة ريغػػػػػػاف 1982عبػػػػػد اجمليػػػػػػد، كحيػػػػػػد. ) .17

اسػػػػػػة األمريكيػػػػػػة ُب الثابتػػػػػة: مرحلػػػػػػة ثالثػػػػػػة للسي
الشرؽ األكسػط )السياسػة األمريكيػة كالعػرب(، 

 ، بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية.1ط
(. أكضػػػػػػاع 2008عيتػػػػػػاٍل، أمػػػػػػل كآخػػػػػػركف. ) .18

الالجئػػُت الفلسػػطينيُت ُب لبنػػاف، ٖتريػػر: ٤تسػػن 
، بػػػػػػػَتكت: مركػػػػػػػز الزيتونػػػػػػػة ٤1تمػػػػػػػد صػػػػػػػاّب، ط

 للدراسات كاالستشارات.
(. معاناة 2010. )عيتاٍل، مرَل؛ كمناع، معُت .19

الالجػػػػػػئ الفلسػػػػػػطيٍت، ٖتريػػػػػػر: ٤تسػػػػػػن صػػػػػػاّب، 
، بػػػػػػػػػػػَتكت: مركػػػػػػػػػػػز الزيتونػػػػػػػػػػػة للدراسػػػػػػػػػػػات 1ط

 كاالستشارات.
(. الػػػػػػػػػػػػػػدركس 1993كعػػػػػػػػػػػػػػوش، يوسػػػػػػػػػػػػػػف. ) .20

ا١تسػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػن اٟتػػػػػػػػػرب العربيػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػرائيلية 
، عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف: دار 2ـ(، ط1974-1986)

 الفالح للنشر كالتوزيع.
( خنسػػػاء فلسػػػطُت 2015كنعػػػاف، رحػػػاب. ) .21

، 1ازر الفلسػػػػػػػػػػػػػػػطينيُت ُب لبنػػػػػػػػػػػػػػػاف، ط.. ٣تػػػػػػػػػػػػػػػ
 فلسطُت، غزة: مطبعة دار األرقم.

(. تػػداعيات العػػدكاف 2018ا١تبحػػوح، كائػػل. ) .22
علػػػػى السػػػػلوؾ 1982اإلسػػػػرائيلي علػػػػى لبنػػػػاف 

السياسي ١تنظمة التحرير الفلسطينية كصوالن إىل 

، )د.ط(، بػػَتكت: مركػػز 1993اتفػػاؽ أكسػػلو 
 الزيتونة للدراسات كاالستشارات.

 –(. اٟترب اإلسرائيلية 2001مها. )معتوؽ،  .23
، لبنػػػػػاف: مؤسسػػػػػة 1الفلسػػػػػطينية ُب لبنػػػػػاف، ط

 مطابع معتوؽ.
(. الثػػػػػػػػػػػورة 2010ا١تناصػػػػػػػػػػػرة، عػػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػػدين. ) .24

ـ(، 1982-1972الفلسػػػػػػػػػطينية ُب لبنػػػػػػػػػاف )
، عمػػػػػػاف، األردف: الػػػػػػدار األىليػػػػػػة للنشػػػػػػر 1ط

 كالتوزيع.
(. 1983ا٢تػػػػػػػور، منػػػػػػػَت؛ كا١توسػػػػػػػى، طػػػػػػػارؽ. ) .25

، 1947الفلسػػػػطينية  مشػػػػاريع تسػػػػوية القضػػػػية
 ، عماف: دار اٞتليل.1ط

(. 1955ا٢تيئػػػػػة العربيػػػػػة العليػػػػػا الفلسػػػػػطينية. ) .26
الالجئػػػػػػػوف الفلسػػػػػػػطينيوف ضػػػػػػػحايا االسػػػػػػػتعمار 

، القػاىرة: ا٢تيئػة العربيػة العليػػا 1كالصػهيونية، ط
 الفلسطينية.

 
 ثالثًا: الكتب المعربة:

(. آلػػػػػػػػػة اٟتػػػػػػػػػرب 1984أ. رايػػػػػػػػػت، كليفػػػػػػػػػورد. ) .1
اف: دراسػػػػػػػػػػػػػات سياسػػػػػػػػػػػػػػية اإلسػػػػػػػػػػػػػرائيلية ُب لبنػػػػػػػػػػػػػػ

كعسػػكرية، )د.ط(، بػػَتكت: مؤسسػػة الدراسػػات 
 الفلسطينية.

(. مػػػػػػػذكرات اٞتنػػػػػػػراؿ 2015إيثػػػػػػػاف، رفائيػػػػػػػل. ) .2
، عمػاف: دار 1إيثاف، ترٚتة: غازم السعدم، ط

 اٞتليل للنشر.
(. لبنػاف بػُت الشػرعية 1982خويرم، أنطػواف. ) .3

كاالحتالؿ: حوادث لبناف، )د.ط(، بَتكت: دار 
 األّتدية.
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(. حػرب األلػف سػنة 1984ندؿ، جوناثػاف. )را .4
، 3حػػػىت آخػػػر مسػػػيحي، ترٚتػػػة: بشػػػار رضػػػا، ط

 بَتكت: )د.ف(.
(. مػػػػػػػذكرات أرئيػػػػػػػل 1992شػػػػػػػانوؼ، دافيػػػػػػػد. ) .5

، بػػػػػَتكت: 1شػػػػػاركف، ترٚتػػػػػة: أنطػػػػػواف عبيػػػػػد، ط
 مكتبة بيساف.

شػػػػػليم، آُب. )د.ت(. اٟتػػػػػائط اٟتديػػػػػد، تقػػػػػدَل:  .6
٤تمػػػػػػد غنػػػػػػيم، ترٚتػػػػػػة: ناصػػػػػػر عفيفػػػػػػي، )د.ط(، 

 سسة ركز اليوسف.مصر: مؤ 
(. 1985شػػػػػػػػيف، زئيػػػػػػػػف؛ كيعػػػػػػػػارم، اىػػػػػػػػود. ) .7

اٟتػػرب ا١تضػػللة حػػػرب إسػػرائيل ُب لبنػػاف، ترٚتػػػة: 
حسػػػػػػػػػػػاف يوسػػػػػػػػػػػف، )د.ط(، ا١تملكػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة 

 السعودية: دار ا١تركج.
، 1(. كػػػػرة الػػػػثلج، ط1985شػػػػيفر، شػػػػيموف. ) .8

بػػػَتكت: منشػػػورات دار النضػػػاؿ للطباعػػػة كالنشػػػر 
 كالتوزيع.

. ٖتقيػػػق حػػػوؿ مذْتػػػة كػػػابليوؾ، أمنػػػوف. )د.ت( .9
صػػػػِّبا كشػػػػاتيال، ترٚتػػػػػة: مػػػػٌت عبػػػػػد اهلل، )د.ط(، 

 مصر: العريب للنشر كالتوزيع.
(. 2015كنودسػػن، آرم؛ كحنفػػي، سػػارم. ) .10

الالجئػػػػػػػوف الفلسػػػػػػػطينيوف ُب ا١تشػػػػػػػرؽ العػػػػػػػريب: 
ا٢تويػػػػػػة، كالفضػػػػػػاء، كا١تكػػػػػػاف، مراجعػػػػػػة: جػػػػػػابر 

، بػػَتكت: 1سػػليماف، ترٚتػػة: دٯتػػا الشػػريف، ط
 لألْتاث كدراسة السياسات.ا١تركز العريب 

(. إدارة ريغػػػػاف كسياسػػػػتها 1996لػػػػش، آف. ) .11
٨تػػػػػػػػػػػو الفلسػػػػػػػػػػػطينيُت: )فلسػػػػػػػػػػػطُت كالسياسػػػػػػػػػػػة 
، 1األمريكيػػػػػة مػػػػػن كيلسػػػػػوف إىل كلينتػػػػػوف(، ط

 بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية.

(. مسػػػػألة فلسػػػػطُت 2014لػػػػورنس، ىنػػػػرم. ) .12
، ترٚتػػػػػػػػػػػػػة: بشػػػػػػػػػػػػػَت 4ـ(، ج1976-1982)

 ز القومي للًتٚتة.، مصر: ا١ترك1السباعي، ط
(. أسػػػرار حػػػرب لبنػػػاف 2006مينػػػارغ، أالف. ) .13

من انقالب بشَت اٞتميل إىل حػرب ا١تخيمػات 
الفلسػػػػػطينية، ترٚتػػػػػػة: ٣تموعػػػػػة مػػػػػػن البػػػػػػاحثُت، 
تنسػػػيق: غػػػازم بػػػرك، )د.ط(، بػػػَتكت: ا١تكتبػػػة 

 الشرقية.
(. البندقيػػة كغصػػن 2003ىَتسػػت، دايفيػػد. ) .14

، الزيتػػوف: )جػػذكر العنػػف ُب الشػػرؽ األكسػػط(
، لبنػاف: شػركة 1ترٚتة: عبد الػرٛتن كإيػاس، ط

 الرياض للكتب.
 

 رابًعا: الرسائل العلمية:
(. "ا١تواقػػػػػػػػف 2017اٞتبػػػػػػػػورم، كعػػػػػػػػد شػػػػػػػػاىر. ) .1

العربيػػػة كالدكليػػػة مػػػن االجتيػػػاح اإلسػػػرائيلي للبنػػػاف 
ـ("، )رسػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػتَت(، كليػػػػػػػػة 1982عػػػػػػػػاـ )

 اآلداب، جامعة ا١توصل، العراؽ.
"العوامػػػػػػػػػػػل (. 2009دقػػػػػػػػػػػة، حسػػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػػػالح. ) .2

السياسػػػػػية الػػػػػيت كاكبػػػػػت عمليػػػػػة ٖتضػػػػػَت الدسػػػػػتور 
الفلسطيٍت"، )رسػالة ماجسػتَت(، جامعػة بَتزيػت، 

 فلسطُت.
(. "ا١توقػػػػػػػػػف 2013السػػػػػػػػػعيد، إيلػػػػػػػػػُت ٤تمػػػػػػػػػد. ) .3

-1975األمريكػػي مػػن اٟتػػرب األىليػػة اللبنانيػػة )
ـ("، )رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتَت(، كليػػػػػػػة الًتبيػػػػػػػة 1983

 للعلـو اإلنسانية، جامعة ذم قار، العراؽ.
(. "االجتياح اإلسرائيلي 2016عمَتة، مليكي. ) .4

-1982للبنػػاف كأثػػره علػػي القضػػية الفلسػػطينية )
ـ("، )رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتَت(، كليػػػػػػػة العلػػػػػػػـو 1987



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
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 -اإلنسػػػػػػػػانية كاالجتماعيػػػػػػػػة، جامعػػػػػػػػة بوضػػػػػػػػياؼ 
 ا١تسيلة، اٞتزائر.

(. "موقف 2019العيساكم، عمر فواز عباس. ) .5
-1982مصػػػػػػر مػػػػػػن اٟتػػػػػػرب األىليػػػػػػة اللبنانيػػػػػػة )

ـ("، )رسػػػػػالة ماجسػػػػػتَت(، كليػػػػػة اآلداب، 1989
 جامعة األنبار، العراؽ.

(. "موقف الواليات 2019فكاؾ، ٤تمد أٛتد. ) .6
ا١تتحػػػدة األمريكيػػػة مػػػن العػػػدكاف اإلسػػػرائيلي علػػػى 

ـ("، )رسػالة ماجسػتَت(، كليػة 1982لبناف عاـ )
 اآلداب، جامعة ا١توصل، العراؽ.

يوف (. "الالجئوف الفلسطين2017قاقي، أمينة. ) .7
-1967كدكرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُب لبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف )

ـ("، )رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتَت(، كليػػػػػػػة اآلداب 1991
كالعلػػػػػػـو اإلنسػػػػػػانية كاالجتماعيػػػػػػة، جامعػػػػػػة ٤تمػػػػػػد 

 خضَت بسكرة، اٞتزائر.
(. "دكر 2007القصػػػػػػػػاص، أشػػػػػػػػرؼ إبػػػػػػػػػراىيم. ) .8

ا١تقاكمػػػػػة ُب التصػػػػػدم للعػػػػػدكاف اإلسػػػػػرائيلي علػػػػػى 
ـ("، )رسػػػػػالة 1982-1978لبنػػػػػاف مػػػػػن عػػػػػاـ )

 َت منشورة(، اٞتامعة اإلسالمية، غزة.ماجستَت غ
(. "حػػػق عػػػودة 2001قصػػػراكم، ٤تمػػػد عػػػودة. ) .9

الالجئػػػػػػُت الفلسػػػػػػطينيُت: األبعػػػػػػاد كالتعقيػػػػػػدات"، 
 )رسالة ماجستَت(، جامعة بَتزيت، فلسطُت.

(. "الػػػػػػػػدكر 2017الكرعػػػػػػػػاكم، عػػػػػػػػالء غػػػػػػػػٍت. ) .10
-1975اإلسرائيلي ُب اٟترب األىليػة اللبنانيػة )

ماجسػػػػػػتَت(، كليػػػػػػة الًتبيػػػػػػة ـ("، )رسػػػػػػالة 1983
 للعلـو اإلنسانية، جامعة كربالء، العراؽ.

(. "ا١تخيمػػػػػػػػػػػػػػػات 2008كػػػػػػػػػػػػػػوؾ، ريتشػػػػػػػػػػػػػػػارد. ) .11
كالالجئػػػػوف الفلسػػػػطينيوف ُب لبنػػػػاف: األكلويػػػػات، 

كالتحػػػػػػػػػػديات، كالفػػػػػػػػػػرص القادمػػػػػػػػػػة"، مػػػػػػػػػػذكرات 
للبػػػػػػاحثُت كصػػػػػػنَّاع القػػػػػػرار، اٞتامعػػػػػػة األمريكيػػػػػػة، 

 بَتكت.
منظمػػػػة  (. "دكر2015ا١تػػػػدحيت، ربػػػػاح مػػػػرزة. ) .12

التحريػػػػر الفلسػػػػطينية ُب اٟتػػػػرب األىليػػػػة اللبنانيػػػػة 
ـ("، )رسالة ماجسػتَت(، كليػة 1975-1982)

 الًتبية للعلـو اإلنسانية، جامعة كربالء، العراؽ.
(. 2012مػػػػػػػػػػػػػزركع، عمػػػػػػػػػػػػػر كصػػػػػػػػػػػػػفي نػػػػػػػػػػػػػافع. ) .13

"الالجئػػػػػػػػػوف الفلسػػػػػػػػػطينيوف ُب لبنػػػػػػػػػاف كا١توقػػػػػػػػػف 
ـ("، 1994-1982اإلقليمػػػي كالػػػدكيل مػػػنهم )

َت(، كليػػػػػػػػػػػة اآلداب كالعلػػػػػػػػػػػػـو )رسػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػت
 كاإلنسانية، جامعة األزىر، غزة.

(. "اتفاقيػػػة كامػػػب 2012مطػػػر، زيػػػاد خضػػػر. ) .14
اإلسػػرائيلية كأثرىػػا علػػى القضػػية  –ديفيػػد ا١تصػػرية 
ـ("، )رسػػػػػػػػػػػػػػػالة 1993-1978الفلسػػػػػػػػػػػػػػػطينية )

 ماجستَت(، اٞتامعة اإلسالمية، غزة.
(. "اٟتػػػػػػرب 2011ا١تعمػػػػػػورم، نػػػػػػاظم خليػػػػػػل. ) .15

ـ("، )رسػػالة 1982-1975اف )األىليػػة ُب لبنػػ
 ماجستَت(، كلية الًتبية، جامعة بابل، العراؽ.

 
 خامًسا: المجالت والدوريات:

(. "مهمػػػػػة فيليػػػػػب 1983أبػػػػو سػػػػػامر، خالػػػػد. ) .1
حبيب ُب لبناف"، ٣تلة شؤكف فلسطينية، بَتكت، 

 .34-23(، ص140ع)
(. "ا١تخيمػػػػػػػات 2008أبػػػػػػػو طربػػػػػػػوش، ٤تمػػػػػػػد. ) .2

ي منكػػػػوب"، الفلسػػػػطينية بعضػػػػها مهػػػػدـك كالبػػػػاق
 (.٣5تلة العودة، ع)
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(. "الغزك اإلسرائيليُت: 1982جريس، صِّبم. ) .3
األىػػػػػػداؼ كالنتػػػػػػائج"، ٣تلػػػػػػة شػػػػػػؤكف فلسػػػػػػطينية، 

 .13-8(، ص128ع)
(. "األىػػػداؼ اٟتقيقيػػػة 1982اٟتسػػػن، بػػػالؿ. ) .4

للغػػػػػػػزك اإلسػػػػػػػػرائيلي"، ٣تلػػػػػػػة شػػػػػػػػؤكف فلسػػػػػػػػطينية، 
 .7-4(، ص128بَتكت، ع)

يػػػػػر (. "منظمػػػػػة التحر 1989حسػػػػػُت، عػػػػػدناف. ) .5
-1968الفلسػػطينية كالصػػراع مػػن أجػػل البقػػاء )

(، 201ـ("، شػػػػػػػػػػػػػػؤكف فلسػػػػػػػػػػػػػػطينية، ع)1971
 .20-9ص

حوا٘تػػػػة، نػػػػايف. )د.ت(. "مهمػػػػات الثػػػػورة بعػػػػد  .6
غػػػزك لبنػػػاف كمعركػػػة بػػػَتكت البطلػػػة"، ٣تلػػػة شػػػؤكف 

 (.135فلسطينية، ع)
(. "الغػزك اإلسػرائيلي 1982ا٠تفاجي، عصاـ. ) .7

فلسػػػػػػػطينية، ُب ا١تنظػػػػػػػار الػػػػػػػدكيل"، ٣تلػػػػػػػة شػػػػػػػؤكف 
 .55-40(، ص128ع)

(. "كقائع اٟترب"، ٣تلة 1981شاىُت، أٛتد. ) .8
 .160-146(، ص119شؤكف فلسطينية، ع)

(. "حجػػػػم ا١تشػػػػاركة 1982شػػػػاىُت، أٛتػػػػد. ) .9
العربيػػػة ُب حػػػرب لبنػػػاف كدكافعػػػو"، ٣تلػػػة شػػػؤكف 

-33(، ص131-229ؾ1فلسػػػػػػػػػػػطينية، ع)
37. 

(. "تقيػػػػػػيم إسػػػػػػرائيل 1981شػػػػػػاىُت، حنػػػػػػة. ) .10
٘تػوز: فشػلت عسػكرينا كسياسػينا"، نتائج حػرب 

-121(، ص٣119تلة شؤكف فلسػطينية، ع)
134. 

(. "خػػػػػػػػرائط 1996عبػػػػػػػػد ا٢تػػػػػػػػادم، ٤تمػػػػػػػػد. ) .11
التوزيع اٞتغراُب ١تخيمات الالجئُت كالنازحُت"، 

صػػػػامد االقتصػػػػادم، ٖتريػػػػر: أٛتػػػػد أبػػػػو عػػػػالء، 
 .106-79(، ص105ع)

12. ( . (. "ا١تواقػف األمريكيػة 2009عدكاف، أكػـر
-1948ُت الفلسػػػػػطينيُت مػػػػػن قضػػػػػية الالجئػػػػػ

"، ٣تلػػة جامعػػة األزىػػر، سلسػػلة العلػػـو 2007
-177(، ص2(، ع)11اإلنسػػػػػػػػػػػانية، مػػػػػػػػػػػج)

206. 
(. "مػػاذا عػػن 2010العػرب، إبػػراىيم أسػامة. ) .13

تعػػػػديل بقيػػػػة القػػػػوانُت اجملحفػػػػة ْتػػػػق الالجئػػػػُت 
، با١تشػػاركة مػػػع  الفلسػػطينيُت؟"، فلسػػطُت اليػػـو

ت، مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات، بَتك 
 .26(، ص1890ع)

(. "ا١تفاكضػػػػػػػػػػػػػػات 1983عػػػػػػػػػػػػػػزاـ، ماجػػػػػػػػػػػػػػد. ) .14
اإلسػرائيلية اللبنانيػػة بػػُت رمضػػاء االحػػتالؿ كدار 

(، 134التطبيػػػع"، ٣تلػػػة شػػػؤكف فلسػػػطينية، ع)
 .44-23ص

(. "٥تػػػػػػػػػػاطر الغػػػػػػػػػػزك 1982عالمػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػػؤاد. ) .15
اإلسرائيلي على االقتصاد اللبناٍل"، ٣تلة شؤكف 

 .66-59(، ص133-132فلسطينية، ع)
(. "حػػػػرب رمضػػػػاف 1981جػػػػوب. )عمػػػػر، ٤ت .16

الفلسػػػػػػػطينية ا١توقػػػػػػػع كالنتػػػػػػػػائج"، ٣تلػػػػػػػة شػػػػػػػػؤكف 
 .83-71(، ص119فلسطينية، ع)

(. "٣تػػػػزرة صػػػػِّبا 1984فريػػػػق مػػػػن البػػػػاحثُت. ) .17
كشػػػػػاتيال بنتػػػػػائج ْتػػػػػث ميػػػػػداٍل"، ٣تلػػػػػة شػػػػػؤكف 

 .97-36(، ص139-138فلسطينية، ع)
(. 2009اجملموعػػػػػػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػػػػػػة لألزمػػػػػػػػػػػػػػات. ) .18

الالجئػػػػػػػػػُت "االضػػػػػػػػػطراب ا١تتفػػػػػػػػػاقم: ٥تيمػػػػػػػػػات 
الفلسػػطينيُت ُب لبنػػاف"، ٣تلػػة ا١تسػػتقبل العػػريب، 
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مقالة صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، 
 (.362لبناف، ع)

(. "حيػػػػاة اٞتنػػػػوب 1982النجػػػػار، شػػػػكرم. ) .19
اللبنػػػػاٍل تثػػػػَت شػػػػهوات إسػػػػرائيل"، ٣تلػػػػة شػػػػؤكف 

-106(، ص131-129فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية، ع)
112. 

(. "االجتيػػػػػاح 2012نوفػػػػػاف، ٚتػػػػػاؿ سػػػػػعد. ) .20
ـ"، ٣تلػػة آداب 1982سػػرائيلي للبنػػاف عػػاـ اإل

 (.13الفراىيدم، ع)
 سادًسا: الصحف والجرائد:

(. 1982حزيػػراف  7جريػػدة القػػبس. الكويػػت، ) .1
 (. 3616(، ع)11السنة )

(، 1982حزيػػراف  8جريػػدة األنبػػاء. فلسػػطُت، ) .2
 (.4155(، ع)14السنة )

(، 1982حزيػػػػػػراف 16 جريػػػػػػدة القػػػػػػبس. ) .3
 (.3624ع)

(، 1982حزيػػػػػػػػػػػػػػػراف  20جريػػػػػػػػػػػػػػػدة القػػػػػػػػػػػػػػػبس. ) .4
 (.3629ع)

 (.3635(، ع)1982٘توز  2جريدة القبس. ) .5
(، 1982آب  8جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس. ) .6

 (.3676ع)
 (.1982آب  9جريدة األنباء. ) .7
(، 1982آب  12جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة األنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء. ) .8

 (.4202ع)
(، 1982آب  13جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس. ) .9

 (.3672ع)

(، 1982آب 14 جريػػػػػػػػدة الػػػػػػػػرأم. ) .10
 (.4457ع)

(، 1982آب  16جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس. ) .11
 (.3685ع)

(، 1982آب  18جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة األنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء. ) .12
 (.4216ع)

(، 1982آب  19جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأم. ) .13
 (.4462ع)

(، 1982آب  22جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس. ) .14
 (.3691ع)

(، 1982آب  23جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة األنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء. ) .15
 (.4222ع)

(، 1982آب  31جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأم. ) .16
 (.4474ع)

(،  1982أيلػػػػػػػوؿ 1جريػػػػػػػدة األنبػػػػػػػاء. ) .17
 (.4229ع)

 اإللكترونية:سابًعا: المواقع 
(. التعداد السكاٍل 2017كليب، فتحي. ) .1

لالجئُت الفلسطينيُت ُب لبناف رغم احملاذير .. ىو 
ـ، 1/1/2020إ٧تاز كطٍت ىاـ، تاريخ الزيارة: 

لبناف، موقع مركز باحث للدراسات الفلسطينية 
كاالسًتاتيجية، موقع إلكًتكٍل: 
https://www.bahethcenter.net/

. 

  

https://www.bahethcenter.net/
https://www.bahethcenter.net/
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