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 هداءاإل

كل من سار على درب   إىلسرى، األ إىلاجلرحى،  إىلشهداء الثورة الفلسطينية،  إىلأيها املقاتلون على درب احلرية، ليكم إ

 هذا اجلهد املتواضع. مالقتال ضد مشروع الصهيونية، أهديك

ومستعدا على دروب من جهدي املتواضع، أقدم اليكم كل جناح يل يف تلك احلياة، وأستمر حتت ظلكم واثقا يب، أمي و أ إىل

ليك أيب أيها املعلم واملريب، أحنت لك كلمات الشكر واالمتنان على كل إضافة مجيلة يف حيايت، فمنك العزة والنصر. إ

ليك أمي احلنونة، أطيب الكلمات، اليت خيطها . إما وصلنا ىلإحىت وصلنا  الكرامة واإلابء تعلمنا الرجولة، ومنك أخذان

امي وأسامة، وأخيت حبة اتمر ور ل يديك عرفاان وحبا وثناء. وإىل إخواين األالقلم من األعماق، لرتكع أمام حنانك، وتقب

ت ملساهتا يف هناايت ذلك شريكة حيايت املستقبلية آية، اليت كان إىلهديكم ذلك اجلهد املتواضع. كما أهديه احلبيبة راب، أ

 العمل تستحق كل حب وتقدير.
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 شكر وتقدير

د. ران بركات مشرفيت على هذه  شاكرا جناز هذا العمل املتواضع، وأبدأ بكل امتنان إىل كل من ساندين وساعدين يف إأتقدم 

الجناز هذا العمل. كما أشكر د. عبد الرحيم عظم ما بذلته من جهد متواصل يف كل حرف وكلمة الرسالة، وإنين أتواضع ل  

كادميية يف برانمج  مسرييت األالشيخ، الذي قبل أن يكون يف جلنة مناقشة هذا العمل، كان معلمي الذي أفتخر به يف

بزار اليت عملت مشكورة على ، والزميلة لوزية الدراسات العربية املعاصرة، وأشكر د. مسري عوض كعضو يف جلنة املناقشة

كل   إىل. كما يسعدين أن اتقدم جبزيل الشكر واالمتنان دقيق الدراسة واملسامهة يف تنسيقها واخراجها على هذا الشكلت

لشكر والتقدير كل من ابحبة، وأخص وأشكر كل االصدقاء واأل أساتذيت و زمالئي يف برانمج الدراسات العربية املعاصرة.

مع كل حب وتقدير. افتخر مبعرفتهم وصداقتهم، ، والذيناملقاتلونأجريت معهم املقابالت من 
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  2000 األقصىانتفاضة  :الكفاح املسلح الفلسطيين

 "منوذجا   يف جبل اخلليل "فتح

 ملخص الدراسة

 1994( عام سلوأو واقع الكفاح املسلح الفلسطيين يف الفرتة الواقعة ما بني "عملية السالم" ) عن الكشف الدراسةهذه  تحاول
 األراضيداء العسكري حلركة فتح خالل هذه الفرتة يف . وذلك من خالل دراسة األ2005الثانية عام  نتفاضةحىت تقهقر اال

كخيار يف العالقة   وهتميشهحتييد العمل املسلح،  إىلبدورها ، ومعرفة الظروف والتحوالت السياسية اليت أدت 1967احملتلة عام 
 املسلح الكفاح يف اخنرطوا الذين املقاتلون فئة الصدد هبذا الدراسة هذه وأخذت الثانية. نتفاضةمع الكيان الصهيوين حىت خبو اال

 سكان ،اخلليل جبل" يف الفلسطيين اجلنوب منطقة من ينحدرون الذين حتديدا ،(فتح) الفلسطيين الوطين التحرير حركة مظلة حتت
 عن التحول إىل أدت اليت والظروف الدوافع معرفة الدراسة خالهلا من اولحت منوذج الفئة هذه ابعتبار" واملخيم والقرية املدينة

كما   املسلحة، العمليات معها تنتهي اليت احلقبة يف الصهيوين الكيان سياسات مواجهة يف حترير وأداة كشعار  املسلح الكفاح
يف هذه التحوالت ومدى االنسجام بني اخلطاب السياسي الرمسي لقيادة احلركة  املقاتلونتبيان دور ومكانة  إىل الدراسة وسعت

 . األرضوالواقع الفعلي على 
 
 
 

؛ السلطة الوطنية نتفاضة؛ االاألقصى؛  كتائب شهداء أوسلوالكفاح املسلح الفلسطيين؛ حركة فتح؛ إتفاق كلمات مفتاحية: 

املقاتل)الفدائي( ؛منظمة التحرير الفلسطينية. ؛قليماإل؛  االجهزة االمنية الفلسطينية؛ الفلسطينية



 ذ
 

 
 
 

Abstract: 

This study investigates the reality of the Palestinian armed struggle in the period 
between the so-called peace process (“Oslo”) in 1994 until the political demise of 

the second Intifada in 2005. This thesis is an historical intervention into studying 
the military tactics of the Fatah movement in the occupied territories of 1967, 
investigating the circumstances and political transformations of the movement 
over a long historical period. The thesis unpacks these historical and political 
transformations to understand the paradox of the Fatah movement between a 
cadre that historically remained committed to the armed struggle and others that 
attempted to neutralize the use of any kind of revolutionary violence in an 
abandonment of the armed struggleagainst the Zionist entity both as a tactical and 
rhetorical option at the end of the second intifada (2004-2005).This thesis studies 
several generations of fighters who were engaged in armed struggle under the 
umbrella of the Palestinian National Liberation Movement (Fatah), with a 
particular focus those who come from the south of the Palestinian area in Mount 
Hebron, which includes the population of the city of Hebron and the villages and 
camps in the region.       
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 : اإلطار النظريلو األلفصل ا

  2000 األقصى انتفاضة: الكفاح املسلح الفلسطيين

 "منوذجا   اخلليل يف جبل"فتح 

 مقدمة الدراسة  1.1

جتربة جديدة للثورة الفلسطينية يف مواجهة الكيان الصهيوين على أرض بدأت منذ ما يقارب العقدين من الزمن 

فلسطني، وجاء الكفاح املسلح الفلسطيين خيوض مرحلة جديدة بعد أن سجل يف حكاية الثورة الفلسطينية ضد 

ايلول  28يف  األقصى انتفاضة. ومع بداية املقاتلونبدماء الشهداء وتضحيات  خمضبا   طويال   اترخيا   ،االستعمار

 جديدا   دخل الصراع شكال   الفلسطيين وقوات الكيان الصهيوين،واندالع املواجهات بني الشعب  2000

يف  ةقاومعفوي من قبل قوات السلطة الفلسطينية وفصائل امليه السالح الفلسطيين بشكل منظم و استخدم ف

 الثانية. نتفاضةاال

األقصى، املشاركة واستطاعت حركة التحرير الوطين الفلسطيين )فتح( من خالل ذراعها العسكري كتائب شهداء  

حتت مظلة  ؤها املنضوونيقاع اخلسائر املادية واملعنوية لدى قوات الكيان الصهيوين. وسجل أبنايف التصدي وإ

اخلارج. ومع عودة منظمة التحرير الفلسطينية يف الكتائب جتربة كان هلا امتدادها يف مرحلة وجود الثورة الفلسطينية 

. عاد الكثري من اصحاب جتربة الكفاح 1993 سلوأو ، عقب اتفاق 1967عام يف اليت احتلت  األراضي إىل

يف املواجهات املسلحة اليت اندلعت  ركزيامل همليظهر دور وتنظيمات الداخل،  املسلح واخنرطوا يف صفوف الشعب

لذاكرة القريبة. وجتدر اإلشارة يف ا حداثاألجتربة غنية من من بينهم  ترك مقاتلون إذالثانية.  نتفاضةمع بداية اال

الغربية، برز قياداهتا يف جنوب الضفة وأ األقصىسجى(كأحد مؤسسي كتائب شهداء  أبوأبن الشهيد مروان زلوم )

ربته يف حكاية الذي نستطيع من خالل جتالفلسطيين صورة للمقاتل  إعطاء، طاع هو واملقاتلون يف جبل اخلليلاست

 1الثانية. نتفاضةتسجيل اتريخ من محلوا على عاتقهم دميومة الثورة والكفاح املسلح يف اال الثورة الفلسطينية

                                                             
 .29/10/2015مقابلة مع غسان طه، بتاريخ  1
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لفكرة الكفاح املسلح الوحيدة على مشهد الصراع الفلسطيين مع مل تكن حركة فتح مبليشياهتا العسكرية وتبنيها 

زهتا. منها جتربة الكفاح املسلح ضد قوى و ارافقتها وبعضها جتأخرى ر، بل كانت هناك جتارب سبقتها، و االستعما

هداف وتواجد الصهاينة يف هجوم رقة. كما حصل يف بعض اهلجمات ضد أمتف أحداثاالستعمار الربيطاين يف 

الثورة العربية الكربى  إىل، وصوال 1929ثورة الرباق  أحداثملدينة، و اخلليل على الصهاينة املتواجدين يف اسكان 

ت الدفاع عن فلسطني مع جمموعات جيش بني اجليوش العربية اليت تول   1948(. وحرب عام 1936-1939)

الفلسطينية  األراضييان الصهيوين على قامة دولة الكاحلركة الصهيونية، واليت انتهت إباجلهاد املقدس وعصاابت 

، مرحلة مليئة (1948-1964)بني عامي لتصبح مرحلة ما بعد النكبة  1948.2اليت احتلت عام 

 على املستوى العريب بكيفية حترير فلسطني وضمان عودة الالجئني، وعلى املستوى الدويل ابالجتهادات السياسية

مم املتحدة املتعلقة ابلتقسيم، والحقا ابلالجئني. األ، وفق قرارات و"مسألة" الالجئني ل القضية الفلسطينيةحل

جيوشهم لتحرير فلسطني، وبقي العمل الفلسطيين وحشد العرب الفلسطينيون يف هذه املرحلة على قدرة  وعو ل

الفلسطيين انعقاد املؤمتر حتت الرعاية العربية حىت مع بداايت عمل منظمة التحرير الفلسطينية، اليت جاءت بعد 

 3.والذي مت االعالن فيه عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية 28/5/1964يف القدس يف  لو األ

 وهم ىلو األالرؤية  كما رأى البعض:  وضع الفلسطينيون يف تلك املرحلة تصوراهتم لتحرير فلسطني لكن برؤيتنيو 

 ؛هي الوطنيةو الرؤية الثانية، ، بينما سناد حلرب التحريرة الدعم واإلالرؤية القومية اليت تنتظر من األمة العربي أنصار

، واليت محلت جتربة فكرة الكفاح املسلح واالنطالق به لتحرير فلسطني 1965اليت متثلت ابنطالقة حركة فتح عام 

مشهد القضية  دون انتظار دعم االنظمة العربية. وأدى نشوء احلركة الوطنية يف إبراز الشخصية الفلسطينية على

                                                             
 .2009حممد اشتية، حترير. موسوعة املصطلحات واملفاهيم الفلسطينية. البرية: املركز اللفسطيين للدراسات االقليمية،  2
. اسرتجع بتاريخ http://www.wafainfo.ps/atemplate.as.وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية. نقال عن: 1964 – 1948خلفية اترخيية  3
(12/11/2016.) 
 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.as
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السياسي، ليتمكن السياسي الفلسطيين الحقا من صناعة تنظيمات سياسية وبىن عسكرية ومجاهريية وخدماتية، 

 4عملت على ترسيخ تعريف العالقة الفلسطينية مع احلركة الصهيونية وحتديدها مع األنظمة العربية.

املواجهة من معطيات على الصعيد السياسي العريب  ج الكفاح املسلح الفلسطيين عرب مراحل تبعا ملا تفرضهدر  وت  

وقعت معركة الكرامة اليت  21/3/1968. ويف 1967والدويل، وتنامى بعد هزمية الدول العربية يف حرب عام 

أثبت فيها الفدائي الفلسطيين قدرته على الصمود أمام جيش الكيان الذي "ال يهزم"، وأثبتت فتح وفصائل منظمة 

ينية من خالل املعركة، قدرة فكرة الكفاح املسلح على املواجهة والصمود. ويف الفرتة مابني التحرير الفلسط

كان الكفاح املسلح يشتد وطيسه وتقوى ورقته ليصبح قادرا على فرض الرؤى السياسية املرتبطة   1974-1982

ة اثنية. ويف مرحلة مابني ابلقضية الفلسطينية على املستوى العريب من جهة، ومشكال قلقا لدولة الكيان من جه

كان الكفاح املسلح الفلسطيين على احملك وخاصة بعد اجتياح لبنان و اخلروج من هزمية بريوت   1982-1987

مع الكيان الصهيوين بعد أن  املباشرة املواجهة ساحة، لتفقد منظمة التحرير الفلسطينية 1982بعد حصار عام 

على مشهد الصراع املستمر  1994-1987 ىلو األ نتفاضةاال بعدت عن كل حدود فلسطني، لتدخل بعدهاأ  

بني منظمة التحرير الفلسطينية  سلوأو مع الكيان الصهيوين، لتكون هنايتها بداية مرحلة جديدة متثلت ابتفاق 

 5والكيان الصهيوين.

اسي والعسكري، تغريت طبيعة املشهد الفلسطيين السي 1967عام  احملتلة األرضمع عودة املنظمة وقواهتا على و 

 ليفرض واقعا جديدا على طبيعة تشكيل املؤسسات الفلسطينية والسعي لتكوين الدولة، ولكن السالح الذي

النفق  أحداث، ثبتت مع "حصل عليه الفلسطينيون ضمن بنود االتفاق كان يشكل صورة تبشر بدوره املستقبلي

الثانية عرب عمل الفصائل  نتفاضة، وسجلت اال2000الثانية اليت بدأت عام  نتفاضةواال ،6"1996عام 

                                                             
 (.585-586حممد اشتية، مرجع سابق، ص ) 4
 (.7.6،2016. اسرتجع بتاريخ: )/story-http://bestdocus.wordpress.com/revolutionنقال عن:حكاية ثورة. قناة اجلزيرة. 5
يف صبيحة  25/9/1996لية يف : أقدمت السلطات االسرائي1996أحداث النفق:وقد اطلق عليها ايضا اسم "هبة النفق"، "وانتفاضة النفق."هبة النفق  6

املدينة عدة  يوم االربعاء على فتح ابب نفق حتت املسجد االقصى، وهذا النفق هو عبارة عن مبان قدمية مشيدة يف عصور خمتلفة مغطاة ابلطمم بسبب هتدم
 وارتفاع مرتين، ابإلضافة إىل وجود قناة رومانية مرات عرب التاريخ، كذلك عملية وصل هلذه املباين من خالل حفرايت أسفل أساسات مباين قائمة بعرض مرت

واجلزء األكرب من النفق يقع ضمن مبان قدمية قائمة مت تنظيفها وإزالة الرتاب واحلجارة منها، وهي  .قدمية حمفورة يف الصخر بعرض أقل من مرت وارتفاع عدة أمتار

http://bestdocus.wordpress.com/revolution-story/
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دورا  وية كحركة محاس واجلهاد االسالمينضاملغري املنضوية حتت مظلة منظمة التحرير و الفلسطينية املختلفة 

وال ملكان احملتلة، ليصبح التحول حت األراضيجوهراي مل يكن معهودا من قبل للكفاح املسلح الفلسطيين داخل 

 .سلوأو الكفاح املسلح بدال من االنقطاع عنه ،خاصة بعد 

( دورا ابرزا يف الكفاح املسلح يف تلك احلقبة، األقصىولقد كان حلركة فتح وذراعها العسكري )كتائب شهداء  

ني يف أجهزة من قبل عناصرها وأبنائها العامل اإلسرائيليةالعمليات والتصدي لالجتياحات  فقد مت تنفيذ العديد من

،  لتضع السلطة 2000عام  األقصى انتفاضة أحداثو  1996النفق عام  أحداثالسلطة الفلسطينية، ك

، وتوضيح خياراهتا أمام اجملتمع الدويل.  وكان لعناصر سلوأو الفلسطينية أمام حتدايت حتديد مواقفها من اتفاق 

السياسية والعسكرية فيما يتعلق ابلقرار  حداثاألا املسلح دورا أساسيا يف وجهة احلركة واملنتمني لتنظيمه

مجاع من قبل تيارات احلركة حول ركزية يف أعلى اهلرم، لعدم وجود إزين اخلالف بني القيادات املو االفلسطيين، متج

الثانية، وهو ما خلق حالة من فوضى السالح عززهتا قوات جيش الكيان بعد  نتفاضةالعمل املسلح يف مرحلة اال

وتوليد الشعور يف عنه  ، كانت نتيجته أن مت حتييد السالح والتخلي 2002دن وخميمات الضفة الغربية اجتياح م

 الثانية. نتفاضةعدم كفاءته وحماربته حىت هناية اال

 

 شكاليةاإل 1.2

 املسلح والكفاح الفلسطيين النضال أتريخ يف السائد النمط تفكيك الدراسة هذه تحاول سبق، ما ضوء ويف

 خيار هلا تعرض اليت التحوالت عن للكشف وذلك ،الثانية نتفاضةحىت هناية اال يةسلو أو  ابعدم حقبة يف

 :كالتايل  الرئيسي سؤاهلا الدراسة فتسأل ،2000 عام األقصى انتفاضة مابعد فرتة يف املسلحة قاومةامل
                                                                                                                                                                       

مـ" وحوش حممد اخلليلي، واملدرسة األشرفية 1329-1528"-هـ729لتنكزية اليت بنيت عام من العصرين األموي واأليويب، وهذه األجزاء تقع أسفل املدرسة ا
مـ" وهي مكتبة املسجد األقصى املبارك حاليا " كذلك أسفل سوق القطانني واملدرسة املنجكية واليت شيدت أيضا يف العهود 1422هـ، "887اليت بنيت عام 

البقية مرت حمفورة ابلصخر وعرضها أقل من مرت وارتفاعها عدة أمتار، وهذا االرتفاع خمتلف من منطقة إىل أخرى و  60أما القناة الرومانية فهي بطول .اإلسالمية
وعلى أثر هذه العملية مت .سفل عقارات مملوكية قائمة يف مستوى األساسات، وهي أيضا على ارتفاعات خمتلفة عن سطح األرضأالباقية عبارة عن حفرايت 

ت الفلسطينية بدعوة من الرئيس ايسر عرفات ودعا اجلماهري الفلسطينية إىل مواجهة هذا العدوان وبعث برسائل إىل بيل كلينتون رئيس الوالاياجتماع القيادة 
ايم سقط فيها واستمرت املواجهات لعدة ا  .املتحدة األمريكية وامللك حسني ملك األردن والرئيس الرتكي سليمان دميرييل، ووضعهم يف صورة العدوان اجلديد

 العديد من الشهداء واجلرحى الفلسطينيني وعدد من القتلى واجلرى يف صفوف اجليش الصهيوين. انظر )وفا(، مصدر سابق.
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 نتفاضةحىت هناية اال سلوأو ما هي التحوالت اليت طرأت على الكفاح املسلح الفلسطيين ما بعد  -

 الثانية، حتديدا فيما يتعلق حبركة فتح؟ 

 :اآليت النحو على أسئلة عدة األساسي التساؤل عن ويتفرع

طار يف إ الصهيوين استكشاف هنج الكفاح املسلح الفلسطيين ضد املستعمر ميكن مدى أي إىل .1

سكان املقاتلون من  وحتديدا الفلسطيين املقاتل دور  تتبع خالل منوجود السلطة الفلسطينية، 

 املسلح؟ العمل طريق انتهجواو   فتح ركةحل ممن انتمواجبل اخلليل "مدينة وقرية وخميم"  

بني  سلوأو قوات أمن السلطة الفلسطينية وحركة فتح مبا مت التوقيع عليه يف اتفاق  التزامما مدى  .2

 الثانية؟ نتفاضةاملنظمة والكيان الصهيوين، منذ التوقيع حىت بداية اال

 ضمن من املسلحة قاومةامل خيار إلقصاء التمهيد للسلطة الرمسي اخلطاب استطاع مدى أي إىل .3

 ؟األقصى انتفاضة بعد عام بشكل قاومةامل خيارات

 

 دبيات مراجعة األ 1.3

 متهيد

ور احمل تناول: حماورثالثة  إىلاليت سوف يتم استخدامها  دبيات الدراسة على تقسيم جمموع األهذه مت العمل يف 

السابقة اليت تغطي الكفاح املسلح الفلسطيين يف الثورة املعاصرة، وجتربة حركة فتح التنظيمية من   دبيات األ لو األ

يتضمن منوذجا  لو األ، ناجتاهاففيه أما احملور الثاين  من اهلرم التنظيمي للحركة. لو األكتاابت قيادات يف املستوى 

، والثاين 1994عام  سلوأو ل وي نقدا أدبيا ملوضوع الكفاح املسلح الفلسطيين ما قبالسابقة اليت حت دبيات من األ

 نتفاضةواال  سلوأو اليت محلت نقدا أدبيا للتجربة السياسية والثقافية الفلسطينية يف مرحلة  دبيات من األ منوذج

الثانية  نتفاضةاليت تتعلق ابال دبيات احملور الثالث فتم فيه اختيار األ بينما .2000اليت كانت بدايتها عام  الثانية

، والبحث عن واقع التشكيالت العسكرية وحتديدا  1987عام  ىلو األ نتفاضةوما يربطها مبقدمات ضرورية يف اال
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لكل حمور  يف بداية كل قسم، فالقسم  توصيف موسع إعطاءوقد مت التابعة حلركة فتح.  األقصىكتائب شهداء 

قسام يعطي متهيدا عن احملور الثاين...، ويف هناية األ، والقسم الثاين لو األون احملور يعطي متهيدا عن مضم لو األ

 اليت مت استخدامها يف الدراسة. دبيات الثالثة سيكون هناك تعقيب عام على كل األ

 

 لو األالقسم 

 سلوأو قبل  لكفاح املسلح الفلسطيينا 1.3.1

التجربة التنظيمية حلركة التحرير الوطين الفلسطيين )فتح( عرب مراحل زمكانية  دبيات هذا القسم  من األ تناولي

خمتلفة، تبدأ منذ انطالقة الفكرة الوطنية اليت حتملها احلركة يف عدائها وحماربتها للكيان الصهيوين، وعالقتها مع 

 استخدمتها الدراسة ابلوصول اليت دبيات األنظمة السياسية العربية يف مراحل خمتلفة. ويهتم هذا القسم من األ

الدراسة فحص طبيعة  اول. وهبذا حتسلوأو حىت "عملية السالم" واتفاق  ىلو األلطبيعة التنظيم وتركيبته من مراحله 

العمل داخل التنظيم مع متابعة الظروف السياسية اليت كان يعيش يف واقعها أصحاب السلطة يف القرار وأتثريهم 

الثانية. وعلى هذا األساس مت اختيار بعض ما تراه الدراسة هاما يف  نتفاضةاال إىلاحلركة وصوال  اجتاهاتعلى 

تغذية البحث من مصادر مكتوبة ومقابالت أجريت مع قيادات ابرزة يف احلركة وصاحبة أتثري على قراراهتا، فتم 

يتحدث عن و  ،7"1968-1958 حركة التحرير الوطين الفلسطيين فتحاختيار كتاب لعصام عدوان بعنوان "

غربية أحد أعضاء اللجنة املركزية  أبولعثمان  الفتحاويجذور فكرة احلركة، وكتب ومقاالت منشورة لطبيعة التنظيم 

وكتاب  9ليات ومفاهيم يف العمل التظيمي.وكتاب آ 8حلركة فتح احلاليني: كتاب التنظيم بني النظرية والتطبيق،

الوليد(، حتت عنوان )عمل الثورة الفلسطينية  أبوومقابلة مع سعد صايل ) 10(،لو األئي خلليل الوزير بعنوان )الفدا

                                                             
. السلطة الوطنية الفلسطينية: وزارة االعالم: دائرة املطبوعات والنشر، 1968-1958عصام حممد علي عدوان. حركة التحرير الوطين الفلسطيين فتح  7

2001. 
 .198عثمان ابو غربية. التنظيم بني النظرية والتطبيق يف جتربتنا. د.م: د.ن، ؟ . ؟ 8
 .1999عثمان أبو غربية. مفاهيم وآليات يف العمل التنظيمي. رام هللا: دار خليل الوزير للطباعة والنشر،  9

 .51-130(: 2015ف)خري104خليل الوزير."حركة فتح: البداايت"، جملة الدراسات الفلسطينية، ع.  10
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12ومت استخدام كتاب ابللغة االجنليزية هليلينا كوابن بعنوان 11وآفاق تطوره(.
"The Palestinian Liberation  

Organisation:people,power,and politicsالفلسطينية على لسان  مقاومة" لتسجيل وجهة نظر مؤيده لل

الدراسة فهم اخللفية اليت تنطلق منها حركة فتح يف  اولاملختارة حت دبيات ابحثة امريكية. ويف هذا القسم من األ

ما حتديد سياسات احلركة يف مواجهة الظروف متهيدا لتشرب املفاهيم واألسس اليت ارتكزت عليها احلركة، ملعرفة 

 ها فيما بعد تسري وفق عقيدة احلركة أم حصل حتول عن هذه العقيدة.اليت سلكت جتاهاتاال ا كانتإذ

تسجيل اتريخ   13"1968-1958حركة التحرير الوطين الفلسطيين فتح عصام عدوان يف كتابه " اولحي

احلركة الوطنية الفلسطينية، والرتكيز على اتريخ حركة فتح منذ البداايت. وتبحث الدراسة من خالل كتابه عن 

هلا والشخصيات اليت سامهت يف تبلور فكرهتا وانطالقتها.  ىلو األكرة الوطنية اليت تبنتها فتح، وتتبع النواة جذور الف

بني املؤسسني وكيفية حوراهتم ومناقشاهتم حول طبيعة التنظيم  ىلو األاالجتماعات  إىلواستطاع عدوان أن يصل 

خارطة توضح مسار االنتقال بني االقطار العربية يف عدوان ويرسم  أتثري احمليط العريب على الفكرة. اجلديد، ومدى

االعالن عن انطالقتها يف منتصف الستينات من القرن املاضي. وحبثت الدراسة  أوفرتة محل الفكرة قبل والدهتا 

حول طبيعة البداايت والظروف العربية السياسية اليت تبلوت يف زمنها فكرة التنظيم اجلديد، كما استفادت من 

مسائهم كمؤسسني للحركة. ويرى أن مرحلة اخلمسينات من القرن املاضي راض بعض السري الذاتية ملن ذكرت أستعا

هي مرحلة أساسية يف تكون وتبلور فكرة الكفاح املسلح الفلسطيين، وبدء العمل عليه  1948ما بعد نكبة عام 

 ويف الدول العربية. 1967احملتلة عام  األراضيداخل 

حتقيق بناء تنظيم  ن يف هيكلية التنظيم من حيث االهداف اليت قام عليها والوسائل اليت سار هبا حنوويتعمق عدوا

ويغطي  بناء الشخصية الوطنية الفلسطينية.ساسا على السعي الستقالل القرار الوطين الفلسطيين و فلسطيين يقوم أ

                                                             
 .33-48(، 1980، )105سعد صايل، "عمل الثورة الفلسطينية العسكري وآفاق تطوره،" شؤون فلسطينية ع.  11

12 Helena Cobban,The Palestinan Leberation Oranisaion:people, power, and politics Cambridge 
University Press. Cambridge:1984. 

 
. السلطة الوطنية الفلسطينية: وزارة االعالم: دائرة املطبوعات والنشر، 1968-1958عصام حممد علي عدوان. حركة التحرير الوطين الفلسطيين فتح  13

2001. 
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ا مكنها من االستمرار واعالن انطالقتها، ويذكر يف يف كتابه أيضا ما يتعلق بتمويل احلركة وقنواهتا اليت وفرت هلا م

استعراضه لتلك احلقبة طبيعة الظرف العريب والبيئة اليت نشأت فيها الفكرة، وكيف كانت والدهتا داخل مساحات 

ويبني الكاتب كيف أن فتح   ساليب الصراع مع الصهاينة.تناقضات العربية حول طبيعة شكل وأعريضة من ال

هناية الستينات من القرن املاضي استطاع السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية وقيادهتا منذ  كتنظيم وليد يف

 . 1967ذلك التاريخ، بعد انتخاب القائد العام حلركة فتح ايسر عرفات رئيسا هلا عام 

 14" والتطبيق يف جتربتناالتنظيم بني النظرية " مؤلفا بعنوان غربية أحد أعضاء جلنة فتح املركزية أبوعثمان وكتب 

داية مسؤول ملف التوجيه السياسي فيها، كان قد كتبه يف بكان و  ،2009مت انتخابه يف مؤمترها السادس عام و 

مقدمات " عنوانمن مث عن عنوان حتت  ،وحتدث فيه مبقدمة عن النظرايت الثورية الثمانينات من القرن املاضي.

ا حركة فتح يف عملها التنظيمي، إليهاألسس اليت تستند  الكاتبا والذي يشرح خالهل "نظرية فتح التنظيمية

ومبادئ التنظيم ، وطرق تربية الكادر التنظيمي وأهداف التنظيم اليت صيغت على أساسها هيكلية احلركة وتوزيع 

ما يلزم  على داخل احلركة وتوزيع اهلياكل بناء  غربية آليات العمل التنظيمي  أبوكما يذكر   الهلا.املهام من خ

ها مع الكيان الصهيوين وعالقتها كمت الواقع الثوري للحركة يف عدائللتفاعل مع الظروف املرحلية اليت ح

ن الكفاح املسلح هو خيار اسرتاتيجي وليس ة وثورات العامل، ويذكر أالسياسية مع األنظمة العربية والدولي

الفلسطيين واخليار الوحيد للحركة وال خيضع للتحييد تكتيكي، مبعىن أن الكفاح املسلح هو أساس العمل النضايل 

جياد مفارقات حسب طبيعة املرحلة، علما أنه مت إن تكون تكتيكية ممكن أأخرى أي مرحلة، وأية أشكال يف 

يف الفرتة  قالغربية الذي عمل عليه كما  بونظرية وعملية من خالل مقارنة هذا الكتاب مع الكتاب الثاين أل

نتها مبقارنة مع املواقف السياسية اليت تب أوليات العمل التنظيمي" "بعنوان مفاهيم وآ1994-1990ة بني الواقع

 .سلوأو احلركة ما بعد إتفاق 

                                                             
 .198بو غربية. التنظيم بني النظرية والتطبيق يف جتربتنا. د.م: د.ن، ؟ . ؟أعثمان 14
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ساسها حركة فتح ويبلور ة مهمة وتفصيلية عن األسس واملبادئ اليت انطلقت على أويعطي هذا الكتاب مقدم 

حتديد هنج العالقة اليت تقوم بني أعضاء التنظيم أنفسهم، ويالحظ مواقف التنظيم يف عالقته مع الكيان الصهيوين و 

 ،واضحا ارهبا مل يكنمن جتلذي يرى الكاتب أن استفادة حركته أن موضوع االستفادة من الثورات يف العامل وا

الئم وزمان  وخاصة عالقتها العربية والدولية مبا يت ،ومتت انتقائية مدروسة تناسب ظروف احلركة الوطنية الفلسطينية

فلم  ميكن توظيفها لدعم الكفاح املسلح.ودخول النشاط السياسي كقضية  ،كتابة الكتاب يف بداية الثمانينات

كان للواقع   إذ. ايكن صوت البندقية بني كلماته صاحب القرار كما بني أنه خيار اسرتاتيجي وليس تكتيكي

السياسي ومصاحل املنظمة السياسية طاغيتا على بلورة موقف واضح من الكفاح املسلح، ومسألة املرحلية واالميان 

واليت ال  ،ن ابملرحليةهبا كان له دور يف سياق موضوع الكتاب على عكس ما كانت انطالقة احلركة اليت ال تؤم  

 .لقوميةأصحاب الرؤية ا  كما كانتنتظر الدعم العريب

ق وث   ت   ببليوغرافياعلى  ح االفكار بشكل تدرجيي، ومل حيتو  كما وكان الكتاب من حيث الشكل غري متناسق يف طر 

 حاولوست عت على شكل كتاب.جمموعة أفكار مج   شارة على أهنا، وهو ما يعطي إمعلومات النشر بشكل كامل

مقدمة عن العمل التنظيمي يف  إعطاء التمهيد و فكار والنظرايت كقاعدة يتم فيهاتخدام تلك األالدراسة اس

الثانية، وما مييز هذه املرحلة من ظروف  نتفاضةواال سلوأو مرحلة كتابة الكتاب وتغطية النقص ملرحلة ما بعد 

 و"مرحلة السالم". فاوضاتاملسياسية مغايرة حكمتها 

صياغة نظرايت تنظيمية تالئم  أبو غربية حاول  15"مفاهيم وآليات العمل التنظيمي يف كتابه الثاين، بعنوان"و 

سلح ، وهبذه الصفحات أصبح مفهوم الكفاح امل1967احملتلة عام  األراضي إىلاملرحلة وحتل إشكاليات االنتقال 

ضافة مفهوم "أن من حق الشعب الفلسطيين الدفاع عن حقوقه وحترير أرضه بكافة بعدا عن أجندة احلركة إل أكثر

، ليكون الكفاح 1974وهو ما تضمنته النقاط العشرة يف عام  ،رأسها الكفاح املسلح"السبل املمكنة وعلى 

 ئل الفلسطينية يف منظمة التحريرااملسلح ضمن خيارات وليس خيارا وحيدا للتحرير كما كان يف أجندة الفص

                                                             
 .1999مفاهيم وآليات يف العمل التنظيمي. رام هللا: دار خليل الوزير للطباعة والنشر،  عثمان أبو غربية.15
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اجمللس الثوري للحركة وقد عرضت صياغة املفاهيم احلركية املعدلة للكتاب على  .وحركة فتح كأكرب فصائلها أتثريا  

 . سلوأو الضفة الغربية وغزة نتيجة التفاقات  إىليف مرحلة اإلعداد للعودة  1994يف عام 

احملتلة بعد عودة  األراضيودينامكية احلركة خاصة داخل  الفتحاويلة عن التنظيم ويعطي هذا الكتاب صورة مفص  

ى توفري صياغة قريبة من التربير الذي يتعلق ابلواقع وقد عمل الكاتب عل نظمة التحرير الفلسطينية وقواهتا.م

وقام املؤلف يف  خلارج.احملتلة من حيث قدرة التنظيم على نقل هياكله وتنظيمه الذي كان اب األراضياملختلف يف 

سلوية ومتطلباهتا، وتكوين شكل تنظيم لديه تنظيمي للحركة مراعاة للمرحلة األعادة صياغة اهليكل الة إلاولحم

وكما يضيف فهما  كيبة العسكرية اليت كانت ابخلارج.القدرة على العمل ضمن مؤسسات مدنية مبتعدا عن الرت 

بعد العودة يف التوجيه  إليهكلت أو ملا للمؤلف من مهمة  القة بني التنظيم ومؤسسات السلطةمرتبكا لطبيعة الع

سة هذا الكتاب أرضية مهمة لفهم تبعات املرحلة  الدرارب  عت  السياسي ضمن نظام السلطة الفلسطينية السياسي. وت  

فكار اليت تضمنها الكتاب تلة، واعتبار تلك املفاهيم واألاحمل األراضيعلى التنظيم داخل  سلوأو اجلديدة املتمثلة يف 

الدراسة واليت ستكون أتثرياهتا ملموسة على الواقع التنظيمي هذه يف املاضي القريب من املرحلة اليت ستغطيها 

من خالهلما تلمس بداايت تستطيع الدراسة  ،املؤلف حول تنظيم فتح الحركة. والكتاابن اللذان عمل عليهمل

التحول النظري للعمل التنظيمي وهياكل احلركة، واليت سوف يتم دراسة أثر هذا التحول على أرض الواقع ما بعد 

 تلك املرحلة.  يانيغط مل نيالثانية، ألن املؤلف نتفاضةحىت اال سلوأو توقيع إتفاق 

  16"ا تكلمإذجهاد(  أبوالفدائي )خليل الوزير/ويف نص لوثيقة نشرهتا "جملة الدراسات الفلسطينية" بعنوان "

جهاد( عضو اللجنة املركزية لفتح وأحد أبرز  أبوفيه الشهيد خليل الوزير ) حاولوالذي  1986ك ت بت يف عام 

فهي وثيقة على لسان أحد القادة  خالل جتربته الشخصية فيها،ركة من مسرية احل إىلأن يتطرق  ،مؤسسيها

فيها الوزير بداايت فكرة  تناولو  ين أتخر نشرها ألسباب غري معروفة.واملؤسسني لفكرة الكفاح املسلح الفلسطي

حتدث و  الفلسطيين يف القضية الفلسطينية. ت األنظمة العربية مصادرة الدوراوالالتحرر الوطين وأتثري النكبة وحم
                                                             

 .51-130(: 2015)خريف104خليل الوزير."حركة فتح: البداايت"، جملة الدراسات الفلسطينية، ع. 16
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وعرض أهم اللقاءات والنقاشات اليت دارت حول  ،جهاد عن بداية نشوء حركة فتح والكفاح املسلح أبوفيها 

 فكرة احلركة اجلديدة يف مرحلة مل تكن الظروف السياسية لالنظمة العربية تسمح ابنطالق فكرة العمل املسلح

 ا على مصاحلها السياسية مع الغرب.حفاظ

فكار اليت كانت لدى الرواد املؤسسني للفكرة ومعرفة تطلعاهتم املستقبلية ل أهم األت الدراسة تسجيحاولو  

مكانية االستمرار،  ليربز من خالل سرده التارخيي دور الشهيد ايسر ص إمكاانهتم يف تلك املرحلة حول إوفح

ائل و من املؤسسني األ عدد إىلإضافة  معه حول العمل والنضال الفلسطيين،عرفات منذ البداايت واتصاله املبكر 

للحركة يف اجلزائر  لو األوذكر أمهية املكتب  رواب.أو رج بني دول اخلليج ومصر و للحركة الذين كانوا موزعني يف اخلا

وما كان يوفره من حلقة اتصال مع الكثري من الوفود الرمسية اليت كانت تزور اجلزائر، واالستفادة من جتربة الثورة 

ملختلفة ضد االستعمار. وحتدث عن طبيعة األدب السياسي الذي بدأ يتشكل لريسم طريق اجلزائرية والثورات ا

" اليت عربت عن مضمون األهداف الوطنية ،والتعريف هبا من خالل جملة "فلسطيننا ،حركة التحرر الفلسطيين

تبشر ببزوغ فجر جديد من  ،حلركة التحرر الفلسطيين من خالل ما كانت تنشره من أراء ومقاالت ورؤى تنظيمية

يف اخلارج من خالل االتصال بني  ىلو األواستعرض الكاتب كيفية تشكيل النواة التنظيمية  النضال الفلسطيين.

التشكيل  إىلواالنتقال  نت تنظم وتعد لقاءاهتم ونقاشاهتم،املؤسسني واملقتنعني ابلفكرة يف دول متعددة، وكيف كا

 داايته يف جبل اخلليل.الغربية وب التنظيمي يف الضفة

من خالل  ،وأهدافها ااإلعالن عن بداية عملهمت التمهيد النطالقة حركة فتح و  وهكذا يرى الكاتب كيف 

 ،اليت استهدفت خزاانت مياه وحتويالت مائية إسرتاتيجية، و ىلو األالبياانت السياسية والعسكرية يف تبين العمليات 

وانقش الكاتب العالقة املتوترة بني قيادة فتح يف البداايت  .1948عام  احملتلة األراضيت داخل ونقاط ومعسكرا

ط النضايل وطريق السيطرة على مؤسساهتا وحتويلها ملا ينسجم مع اخل ،مع قيادة املنظمة ومعارضتها للعمل املسلح

ورص الصف حمطة مهمة بعد انتكاسة األنظمة العربية للتحول حنو توحيد  1967كما واعترب حرب عام .اجلديد

وتعترب هذه الوثيقة اليت نشرت مؤخرا نصا اترخييا مهما  ك بدوره يف النضال من أجل فلسطني.الفلسطيين ليتمس
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 ة حبركة فتح وعلى لسان من صنعوها.للدراسة ملا تكشفه من اتريخ حافل للتجربة النضالية الفلسطينية اخلاص

ربطها آبليات العمل التنظيمي ومقارنتها مع ما مت مجعه و  ،وعملت الدراسة على حتليل التجربة الشخصية للوزير

 زاويةومن  حداثألوعربت الوثيقة عن رأي صاحبها اب ريخ  التجربة التنظيمة حلركة فتح.من مدوانت عن ات

 وهو ما يتوقع أنه سبب أتخري نشرها العرتاض البعض من املؤسسني على النص، واهتامه ابغفال الكثري ،شخصية

فكار ملوضوع الدراسة من حيث تكوين األ ومع ذلك تعطي هذه الوثيقة أمهية رين يف جتربة احلركة.من دور اآلخ

 نتفاضةاال أحداثو  1996النفق عام  أحداثاحلال يف يف واقع سياسي رافض هلا، كما هو  األرضوالعمل على 

 احملتلة. األراضييف  الثانية

قاسم )مازن عز الدين(، حبثت  أبوللواء سالمة زيدان  17"1973-1948العسكرية الفلسطينية ويف كتاب " 

الدراسة يف تركيبة فتح العسكرية من خالل ما غطاه الكاتب من مرحلة تعترب من أهم املراحل اليت نشأت هبا 

الفكرة العسكرية )الكفاح املسلح( حلركة فتح، واستطاعت الدراسة عرب استعراض الكاتب لبعض املواقف السياسية 

الكفاح املسلح من حتليل تكوينات وتركيبات هذا التظيم، وتوضيح  اجتاهاتلقضية الفلسطينية وأثرها على اجتاه ا

صورة ما قام عليه واستشراق مستقبله، وذلك ملا تبني من طريقة تعاطي قيادات فتح مع الظروف والوقائع 

قليمية، ويف اجلانب اآلخر والعالقات اإل ة مع احمليط العريبالسياسية، وعملية تبنيهم لقرارات ومواقف ختص العالق

 العالقة مع احلركة الصهيونية.

ت الكاتب الرتكيز على الفكر العسكري وتطوير تنظيم القوات اوالواتضح من خالل املرور على هذا الكتاب حم

ري، وهيكلية كثري من التفاصيل اليت هتم الدراسة من حيث نشأة احلركة وفكرها العسك  إىلالتابعة للحركة، وتطرق 

لصراع على ساحة اأخرى مسار تنظيمات فلسطينية  تغطيةالكاتب  حاولاالمداد والتدريب. و التنظيم والتسلح و 

عن تركيزه لدور حركة فتح املركزي على صعيد القضية الفلسطينية وتزعمها على حد  مع الصهاينة، ولكنه مل حيد

                                                             
 .2009االيتام االسالمية الصناعية، . رام هللا: مطابع دار 1973-1948سالمة أبو قاسم)مازن عز الدين(. العسكرية الفلسطينية 17
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)اهلزمية( ومدى أتثريها على الصمود  1967عام  قوله للكفاح املسلح الفلسطيين، وخاض مبا أثرت حرب

 .1968الفلسطينيني يف معركة الكرامة عام  مقاتلنياالسطوري لل

، وينتقل بعدها لذكر العديد من العمليات الفدائية اليت روج الثورة الفلسطينية من األردنومير الكاتب عن خ 

)حرب اكتوبر(  1973حرب عام  إىلواستهدافها للصهاينة، حىت الوصول  1973-1970حصلت ما بني 

ومدى مشاركة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فيها. وينتهي بتسجيل الوقائع اليت حصلت يف تلك املرحلة مبا 

لسطينية وأتثري املواقف السياسية على مسارها العسكري. ويكمل الكاتب يف كتابه الثناين خيص مصري القضية الف

ليغطي سنوات هذه املرحلة مبا يتعلق  18"1994-1973قتال العمالقة: العسكرية الفلسطينية بعنوان "

ويتبني بشكل ، لو األعلى منط كتابه  حداثاألاح املسلح، ويتسلسل الكاتب يف ابلعسكرية الفلسطينية والكف

واضح التحوالت اليت بدأت تظهر على شكل الصراع مع الصهاينة خاصة بعد اخلروج من بريوت والبدء يف 

من  ها وضوحا ما بداأكثر استنباط أشكال من الصراع كانت بال شك على حساب الكفاح املسلح الفلسطيين، و 

 .سلوو نتهاء أب، واإل1987عام  ىلو األ نتفاضةساليب االاستخدام أل

الوليد(  أبوويف مقابلة نشرهتا جملة شؤون فلسطينية، أجراها حسني عويضة وفيصل حوراين مع العميد سعد صايل )

حىت استشهاده عام  1980وعضو جلنتها املركزية منذ املؤمتر الرابع عام  ،أحد رموز العمل العسكري يف فتح

العديد من األسئلة  19الفلسطينية العسكري وآفاق تطوره"" عمل الثورة املعنونة بـــاملقابلة وطرحت . 1982

ضاف أا اليت تبحث عن بداايت العمل املسلح ودور الكفاءات األكادميية العسكرية يف رفد الثورة الفلسطينية، مم

 يف مرحلة ما قبل الفرتة اليت ،مراتب عليا يف التنظيم إىلالذين يصلون  املقاتلونموضوع  تناولالدراسة حني  إىل

على الرتب التنظيمية أ إىلوترى الدراسة أن حركة فتح ابعطائها فرصة وصول احملرتفني العسكريني  الدراسة. تناوهلات

أن قناعات قيادهتا وتوجهاهتم تسري حنو عمق القناعة بدور  ،يف تلك املرحلة يف بداية الثمانينات من القرن املاضي

السالح والثورة املسلحة كطريق للتحرير يف النضال الفلسطيين، ووجدت االختالف واضحا ملا كان من أفكار 

                                                             
 .2014. رام هللا: وزارة االعالم، 1994-1973سالمة أبو قاسم)مازن عز الدين(. قتال العمالقة: العسكرية الفلسطينية 18
 .33-48(، 1980، )105سعد صايل، "عمل الثورة الفلسطينية العسكري وآفاق تطوره،" شؤون فلسطينية ع.  19
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ة وحتدث العميد عن عالقة احلركة ابملعادالت العربي كة واملشتغلني يف الطريق السياسي.لدى تيار العسكريني يف احلر 

يين كما وركز على أمهية الوحدة الوطنية بني فصائل العمل الفلسطها ابلوالايت املتحدة األمريكية.  واإلقليمية وعالقت

جاابت تكون حول كيفية حل العقبات السياسية ووضع الدراسة أن اإل وهنا ترى يف مواجهة التحدايت اخلارجية.

نية بعكس نظرية املرحلية ومراعاة الواقع السياسي، فالتعامل مع شكالية لدى الثورة الفلسطيإاحللول هلا ابعتبارها 

اهتا، وهو ما وجدته التزامم معها ليبقى السالح يف مأمن عن الواقع السياسي كإشكاالت واضحة ال ميكن االنسجا

ليمي قمنسجم مع الوضع اإلالدراسة كفرق بني التيار العسكري يف احلركة والتيار الذي يبحث عن اعرتاف سياسي 

 والدويل.

احملتلة، الذي طرأ عليه تغيري بنظر الدراسة  األراضيوحتدث صايل عن العقبات اليت تواجه العمل املسلح داخل  

وأظهر صايل قناعته يف تطور وسائل النضال  .سلوأو بعد اتفاق  1967حملتلة عام ا األراضيبعد دخول املنظمة 

ابت متكنهم من حتقيق ضر  احملتلة بغية األرضتوفري ما أمكن لكوادرها داخل  اولوأن احلركة حت ،املسلح مع الوقت

 دخول املنظمة، هذه االشكالية بعد زو ايف مدى جتالدراسة هبذا الصدد  وحبثت قوية ومؤملة للكيان الصهيوين.

ي ودالل املغريب حيث أن العمل كان قائما على تنفيذ العمليات اليت ذكر بعضها واليت نفذهتا احلركة مثل السافو 

والدبواي يف اخلليل، ولكنه بني نقاط الضعف يف تنظيمات الداخل اليت وصفها ابلتقليدية، وأنه يسعى كقائد يف 

تطوير قدراهتم وجتنب االخطاء اليت وقعت فيها اخلالاي التنظيمية. ويف سؤال أخري يطرحه املقابالن على  إىلاحلركة 

يبا :  وات الثورة الفلسطينية،لقتالية لقصايل حول أسس العقيدة ا " عقيدتنا واضحة، وهي مبنية على التحرير: جم 

 ." األرضأساس العقيدة هو حترير الرتاب الفلسطيين ونظريتنا تقوم على ضرورة حترير 

 القسم الثاين

 الثورة الفلسطينية املعاصرة سياسيا وعسكراي 1.3.2

اليت تعطي نقدا أدبيا لطبيعة الثورة الفلسطينية املسلحة بشكل عام  دبيات الدراسة يف هذا القسم اختيار األ اولحت

السياسية اليت تتحدث عن املسار السياسي ملنظمة  دبيات إضافة لبعض األ ،منذ انطالقتها حىت الوقت احلاضر
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د التحوالت السياسية والعسكرية على الصعي تناول"عملية السالم." ويف هذا القسم مت  إىلالتحرير وصوال 

احملتلة واخلارجية يف عالقة املنظمة  األراضيالفلسطيين، مع متابعة الظروف اليت أحاطت املسألتني الداخلية على 

 مع املعادالت الدولية والعربية.

آراءه ومقاالته املتعلقة  إىلليزيد صايغ، إضافة  20"تكوين الدولة إىلمن الكفاح املسلح مت اختيار كتاب "وقد  

فأخذت الدراسة النظام  .سلوأو ابملوضوع ، ومت أخذ منوذج من الذين كتبوا عن املسار السياسي الفلسطيين ما بعد 

ومنوذج  ،21"سلوأو النظام السياسي الفلسطيين بعد السياسي الفلسطيين حسب ما وجده مجيل هالل يف كتابه "

املتعددة االطراف لعملية السالم بداايت  فاوضاتاملكما كتبها أمحد قريع يف كتابه "  فاوضاتاملعن واثئق 

تشرح احلالة الفلسطينية ابجتاه الثقافة الفلسطينية  أدبيات أخذت الدراسة ، مث 22"ملتبسة وهناايت مؤجلة

ا على النظام ية وأثرهالثقافة السياسوعالقتها مع سياسات الكيان الصهيوين، كما عند طاهر املصري يف مقاله" 

 لدى فيصل دراج. 24"بؤس الثقافة"و ،23"السياسي الفلسطيين

 

ـ  1949الكفاح املسلح والبحث عن الدولة: احلركة الوطنية الفلسطينية، "يف كتاب ليزيد صايغ بعنوان 

من أربعمئة شخصية  أكثرلف صفحة، حيمل بني صفحاته شهادات ز األو ايتج كتاب ضخم  وهو .25"1993

 لسطينية املعاصرة يف حركة التحرر.سياسية وعسكرية أجرى معهم الكاتب مقابالته، ليسجل نقده للتجربة الف

الكاتب أهنا  يف كتابه الدور الذي قام به الكفاح املسلح يف اتريخ فلسطني املعاصر، والعوامل الذي يرى تناولو 

ل مراجعة هذا الكتاب أمهية كبرية لنقد مكتوب ومنقول من رواية الدراسة من خال وجتد حددت مساره ونتيجته.

من  لو األشفهية لعدد كبري ممن عاصروا الثورة الفلسطينية والكفاح املسلح، مما يتيح نقدا ملا ورد يف القسم 

                                                             
 .2002. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.  1993ـ  1949املسلح والبحث عن الدولة: احلركة الوطنية الفلسطينية،  يزيد صايغ. الكفاح 20
 .2006مجيل هالل. النظام السياسي الفلسطيين بعد اوسلو: دراسة حتليلية نقدية.بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 21
 .2008عملية السالم بداايت مكتسبة وهناايت مؤجلة. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أمحد قريع. املفاوضات املتعددة األطراف ل 22
 .115 - 109.(، 2004،) 7ع.  تسامحطاهر املصري ،"الثقافة السياسية وأثرها على النظام السياسي الفلسطيين،"  23
 .1996فيصل دراج. بؤس الثقافة يف املؤسسة الفلسطينية. بريوت: دار االداب،  24
 .2002. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.  1993ـ  1949يزيد صايغ. الكفاح املسلح والبحث عن الدولة: احلركة الوطنية الفلسطينية،  25
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ال أو م رفة ما ينسجوكما يتم من خالل الكتاب مع لعمل املسلح يف الثورة املعاصرة.على لسان قادة ا ،دبيات األ

ويعترب الكتاب أيضا  اليت مت أخذ شهاداهتم يف الدراسة.هلم جتارب مع نفس القادة  أشخاصينسجم مع شهادات 

 وتدوين التاريخ الشفوي الفلسطيين.ضافة مهمة يف تسجيل إ

ويرى الكاتب من خالل نقده للتجربة الفلسطينية املسلحة أهنا أثبتت عجزها عن حترير أي جزء من أرضها  

حلة ابلقوة، رغم أهنا كانت ترفع شعار حترير فلسطني على مدار سين صراعها مع الكيان الصهيوين حىت بدأ مر 

، واعتبار املؤلف أهنا سلوأو يف مرحلة على مشارف وهتتم الدراسة هبذا النوع من النقد  السرية مث العلنية. فاوضاتامل

 سلوأو وهنا مل يكن ملرحلة ما بعد  حلم تكوين الدولة. إىلوالذهاب بداايت التحول عن الكفاح املسلح الفلسطيين 

 تهايقم بتغطيالثانية اليت تغطيها الدراسة نصيبا من رأي املؤلف مما يعطي حتفيزا لتغطية املرحلة اليت مل  نتفاضةواال

ففي الكتاب اعتمد على تسجيل التاريخ دون أن يكون فيه بعدا حتليليا لتبعات ما ميكن أن  مؤلفه.الكاتب يف 

املستقبل يف كتاابته حول  قتصر استشراف، وا1967احملتلة عام  األراضي إىلحيدث بعد دخول منظمة التحرير 

مبتعدة عن  سلوأو  إىلل منظمة التحرير ذهبت بناء الدولة والنظام السياسي الفلسطيين، ويؤكد على أن فصائ

على  اتريخ الثورة يف هذا الكتاب بناء  وترى الدراسة أن تقسيم  وأهدافها اليت انطلقت على أساسها.مبادئها 

قليمية جعلت املؤلف يتدرج السياسي واملعادالت الدولية واإل مراحل مرت هبا الثورة يف اخلارج مع مراعاة الواقع

، وذلك ظهر سلوأو بتدرج تطور الكفاح املسلح ومعايشة واقعه وظروفه اليت حكمت مساره يف اجتاه اتفاق 

مما حصلوا عليه، وهذا املوقف ظهر  أكثرالفلسطينيني احلصول على مل يكن إبستطاعة  أبنه بتصريح من املؤلف

ر أتثر الكاتب ابملواقف اليت نقلها على لسان أصحاهبا يف وهنا ظه واضحا يف الفصل األخري من الكتاب.

توثيقاته عاليا مبا يكفي وذلك  قليمي والدويل، ومل يكن صوت التيار العسكري يفياسي اإلتعاطيهم مع الواقع الس

 يال من قبل قوات الكيان الصهيوين.سباب موضوعية تتعلق بغياب هذا التيار نتيجة لالستهداف واالغتأل

تطرح  الدراسة تساؤال حول، هل كان من املمكن اجنرار حركة فتح كأكرب فصيل من فصائل منظمة التحرير وهنا  

؟ وهل من املمكن اعتبار مسألة غياب لو األمع وجود قيادات العمل العسكري فيها من الرعيل  سلوأو اتفاق  إىل
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التغيري من رغم ابل سلوأو اتفاق  إىلهم  القيادات العسكرية يف احلركة عامل داخلي مؤثر يف حتديد اجتاه احلركة أ

الساحة العربية الذي يتمثل على و  ،السياسي الكبري الذي حدث على الساحة الدولية ابهنيار االحتاد السوفيييت

 بعاد الثورة عن احلدود مع الكيان الصهيوين؟، وإبني الكيان الصهيوين ومصر 1978ابتفاق كامب ديفيد عام 

واليت كانت عنوان  26"التجربة العسكرية الفلسطينية املعاصرة"تصوره لـ  يزيد صايغ يف كتاب آخر  ووضع 

حتليل التجربة  إىلليكون أقرب  ائية لألداة العسكرية الفلسطينية،من خالل مالحظات تقييمية فنية وأدالكتاب 

العسكرية الفلسطينية منذ انطالق الثورة املعاصرة، وهي ما ستخدمه الدراسة لكشف التجربة العسكرية الفلسطينية 

ة اخضاع التجربة ضمن مالحظات مستقاة من كتاب املؤلف مع اولوحم .الثانية نتفاضةوحتديدا اال ،سلوأو ما بعد 

املسألة بتوصيف جممل  تناولوعمل صايغ على  والعسكري واملكان.الواقع السياسي مراعاة بعض االختالف يف 

ومالحظات عامة، ملا ظهر له من التنوع الواسع يف األشكال واألدوات واألمناط واملراحل، جعل هناك من الصعوبة 

جتماعي واسع ال ى التجربة ضمن إطار سياسي وإطار امبكان الفصل بني عنصر من هذه العناصر عن اآلخر، فري 

وهذا ما دفعه ليتحدث أيضا عن الصعوابت اليت  عن حميطها والعوامل املؤثرة هبا. ميكن فهمها وتقييمها بعيدا

 ،خاصة بعد أن أصبح كل تراب أرضه ونصف شعبه حتت اإلحتالل ،واجهت الفلسطينيني خالل هذه التجربة

لصغرية ألرض فلسطني دورا يف عدم ويرى يف املساحة ا يف الشتات على ضيافة دول خمتلفة. ونصفه اآلخر مهجر

 الت املسلحة والتنظيمات العسكرية.القدرة على توفري قاعدة أمنية مناسبة لعمل التشكي

ا اعتمدت إذ ـ،احملتلة األرضصعوبة العمل يف  إىل اجتهتوترى الدراسة أن أغلب التقييمات للعمل املسلح  

ولكن يف ظل الواقع السياسي  .األرض إىلب ما قبل عودة املنظمة التحليالت على املعطيات يف مرحلة كتابة الكتا

ا مل يكن هناك تصور ذامل احملتلة، لكن األراضي إىلالتوجه التفاق يضمن عودة املنظمة  إىلبدأت االشارة حيث 

 إىلصلت اليت و و اخلارج  يف تجربةالاحلديث على  واقتصراحملتلة؟  األراضي إىليقول إبمكانية نقل الكفاح املسلح 

وحتدث عن الصعوابت املتعلقة يف العمل  خرية مع فلسطني.جها من احلدود األطريق شبه مسدود بعد خرو 

                                                             
 (.199-___. التجربة العسكرية الفلسطينية املعاصرة. حركة التحرير الوطين الفلسطيين، فتح، )؟26
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وعملت هذه الفوارق    متطلبات العسكرة.العسكري يف الداخل لريى أن اخلارج أسهل من حيث التسليح وتوفري

والذي  ،التشرذم العسكري إىلاليت أدت على تقويض أسس الوحدة التنظيمية والسياسية الفلسطينية و  ،كما يرى

وأهنى تقييمه ابحلديث عن إجنازات مهمة كانت حصيلة هذه  الثانية. نتفاضةدراسة يف فرتة االسوف تفحصه ال

رتكة التجربة، حيث ساعدت التجربة العسكرية على إحياء اهلوية الوطنية الفلسطينية، وخلقت مشاعر سياسية مش

كما يرى أن هذه التجربة األساس يف بناء الكيانية الفلسطينية، ولكنها حسب   ين.بني قطاعات الشعب الفلسطي

 تكوين الدولة مل تستطع حترير أي جزء ابلقوة. إىلما ورد يف كتابه من الكفاح املسلح 

الدراسة  اولحت  27يف إطار النضال الوطين الفلسطيين" نتفاضة"موقع الكفاح املسلح واالويف مقال له بعنوان  

ل واسرتاتيجي. وهل أن هناك حتوال عنه يف أو معرفة مدى ما ميكن أن يبقى الكفاح املسلح الفلسطيين كخيار 

يف دفع الفلسطينيني إلدراج  عمل على االجتاه فيما سعى صايغ إليهوست .سلوأو مراحل الحقة، خاصة ما بعد 

ه اجتاهاتطبيق املوضوعية عند دراسة الواقع احمليط و فهم الذات؛ ت وهي: ثالثة عناصر منهجية عند تقومي نضاهلم،

ستحدد طبيعة النتائج اليت  وآلياته وعالئقه اجلدلية؛ فهم البيئة الدولية وطبيعة عالقاهتا. وهل أن تلك املنهجية

طي نتائج االعتماد على التاريخ الشفوي لتدوين مرحلة الدراسة سيع نأا الدراسة. وهل من املمكن ستصل إليه

جاابت قد تساعد الدراسة يف إ إىلا وطرحها يف هناية مقاله للوصول األسئلة اليت تتطرق إليه تناولخمتلفة؟ وسيتم 

ما هو موقع كل من الكفاح املسلح  سئلة التالية،وينهي مقالته ابألفهم الواقع السابق للكفاح املسلح.  إىلالوصول 

دور كل منها وقدرة كل منها على  إىلارجي ابلنضال الفلسطيين، إستنادا املدنية والعمل السياسي اخل قاومةوامل

حتقيق واقع ملموس على املوازين؟ ما هي عالقة الداخل ابخلارج وطبيعة العالقة بينهما؟ وهناية هل يوجد سقف 

 ؟زه مهما بلغت طاقاهتم احملتشدةو اعملي ال ميكن للفلسطينيني جت

 

                                                             
 .79-65: 1991، شؤون عربية"موقع الكفاح املسلح واالنتفاضة يف اطار النضال الوطين الفلسطيين." . —27
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 إىلفيـــه "  تطـــرق 28ســـلوأو النظـــام السياســـي الفلســـطيين بعـــد " نشـــرها يف كتـــاب يف دراســـة حتليليـــة جلميـــل هـــالل

عالقــة  الربانجمــي والتــوتر شــبه الــدائم يف-البنيــوي-مــن حيــث اجملــال التكــويين ،حمــددات احلقــل السياســي الفلســطيين

 الفضـــاء خـــريا التحـــوالت يفأيـــة فلســـطينية، و ومعضـــالت صـــوغ اســـرتاتيجيا وطن ،قليمـــيمنظمـــة التحريـــر بفضـــائها اإل

ممــا وفـــر مرجـــع تســتخدمه الدراســـة يف فهــم طبيعـــة النظـــام  ،قليمهـــاإملنظمـــة التحريــر وقيـــام ســـلطة علــى  االســرتاتيجي

 كتابه.  هالل يف تناوهلااليت  حداثاأل، اعتمادا على مقدمات سلوأو السياسي الفلسطيين ما بعد 

واعتربهـــا   ،ســـلوأو السياســـات مـــا بعـــد  إليـــهاعتـــرب املاضـــي السياســـي للمنظمـــة أساســـا ملـــا وصـــلت  ن هـــاللأ حيـــث 

وركــز علــى بعــض املتغــريات الــيت اعتربهــا جذريــة حــددت  .كمحــددات رافقــت الــنهج السياســي الــذي اتبعتــه املنظمــة

 الثانيـة. نتفاضـةحـىت اال سـلوأو بعـد املسـار السياسـي مـا  حـداثاالجتاه السياسـي يف مراحـل اترخييـة متقدمـة تـرتبط أب

مــن   2006يف القــرن املاضــي حــىت عــام  منتصــف الســتينات وفــق تراتــب زمــين مــن داثحــوعمــل علــى تســجيل األ

 " :حداثاألمن هذه  القرن الواحد والعشرين سنة اصدار الكتاب.

يف  1970أيلــول ســبتم   أحــداثالفلســطينية،  األراضــيســرائيل ابقــي إواحــتالل  1967حــرب حزيران/يونيــو 

؛ االعتـــداءات 1975هليـــة يف لبنـــان الـــيت بـــدأت ســـنة األســـود( وإخـــراج م.ت.ف، احلـــرب األ االردن ) أيلـــول

الفلسـطينية واملنظمــة يف لبنــان طــوال فــرتة السـبعينات حــىت صــزو لبنــان وحصــار  قاومــةسـرائيلية علــى مواقــع املإاال

؛ اتفـــاق كامـــب ديفيـــد بـــني مصـــر واســـرائيل ســـنة 1982بـــريوت واخـــراج املنظمـــة مـــن لبنـــان يف أيلول/ســـبتم  

؛ االعتــداءات 1987عــادة توحيــد املنظمــة ســنة إ، و 1983 حركــة فــتح واملنظمــة ســنة ؛ االنشــقاق يف1978

؛ اهنيـــار 1987اخـــر ســـنة أو الفلســـطينية يف  نتفاضـــةعلـــى املخيمـــات الفلســـطينية يف لبنـــان؛ بـــدء االاملســـلحة 

؛ بـــدء 1991؛وبدايــة 1990اخــر ســـنة أو حتــاد الســـوفيييت؛ حــرب اخللـــيج يف املعســكر االشــرتاكي وتفكـــك اال

مـل السـلطة ؛ استالم حـزب الع1993سنة  سلوأو اتفاق  إىلمدريد يف خريف السنة نفسها؛ التوصل  مفاوضات

، عـودة الليكـود 1994؛ قيـام السـلطة الفلسـطينية علـى جـزء مـن الضـفة والقطـاع سـنة 1992يف إسرائيل سنة 

ــــا؛ ســــلوأو ومواصــــلته سياســــة االســــتيطان وإعــــادة صــــوصه اتفــــاق  1996احلكــــم يف إســــرائيل ســــنة  إىل ، عملي

 فاوضـاتامل، وجتميـد 1996سـبتم  التصادمات املسلحة بني السلطة الفلسطينية واجلـي  اإلسـرائيلي يف أيلول/
                                                             

 .2006مجيل هالل. النظام السياسي الفلسطيين بعد اوسلو: دراسة حتليلية نقدية.بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 28
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املتكـــررة للمنـــاطق الفلســـطينية بعـــد ســـنة  اإلســـرائيلية؛ االصالقـــات 1997بــني الطـــرفني فـــرتة صـــري قصـــرية ســـنة 

1993. 

 هلا أبعادها اليت جيب مراعاة أحدااثاملذكورة على شكل نقاط تراعي الرتتيب الزمين  حداثهذه األوتعترب الدراسة 

على اجتاه العمل السياسي  حداثاألتداعياهتا على مسألة الكفاح املسلح الفلسطيين، ومعرفة ما مدى عالقة هذه 

هو نتيجة كان من املمكن  سلوأو الكفاح املسلح ما بعد  أحداثوهل أن  عسكري ملنظمة التحرير الفلسطينية.وال

 إىلملسار التارخيي الذي حلله هالل يف كتابه؟ وقد رأت الدراسة أن تطرق هالل توقع نتائجها من خالل فهم ا

قيام السلطة التحول الذي أحدثه "انعطاف" النظام السياسي الفلسطيين كما يسميه هالل والذي متثل ب

 وجعله األساسيغري مفاهيم الصراع الذي  ، هو األمرسلوأو بعد اتفاق  1967بعض أراضي الفلسطينية على 

 قليم وشكل السيادة الوطنية عليه.حدود هذا اإل حوليدور 

العسكرية اليت حدثت وأتثرياهتا على االجتاه السياسي للسلطة  حداثاأل إىلوهنا ترى الدراسة أنه مل يتطرق  

الفلسطينية، ومل يتحدث عن البعد السياسي للتطورات العسكرية اليت أحدثتها التشكيالت العسكرية للفصائل 

سي  االنعطاف السيا أوالثانية، واقتصر حتليله على أتثري التحول السياسي  نتفاضةالفلسطينية وخاصة يف مرحلة اال

 :كما مساه على بنية النظام السياسي، ويرى أن بنية اخلطاب تنحصر يف احلديث عن

واالنتخاابت والعالقة بني السلطة التشريعية والتنفيذية واستقاللية  اإلنسانالدميقراطية واملواطنة وحقوق 

ادي، والعالقة بني والتنمية االقتصادية وبرامج التعليم والنظام االقتص واإلعالمالقضاء وحرية الصحافة 

والسيطرة على املوارد الطبيعية  فاوضاتاملالسلطة واملعارضة، وتوسيع رقعة االنسحاب االسرائيلي، و 

واملعابر، وصري ذلك، كما أن الرموز واملفردات املتبادلة تتمحور حول بناء الدولة والسيادة) والصعوابت 

 مناصبيه)مبا تعنيه من تراتبية ، (جوازات سفر وجملس وزراء ووزارات اليت تواجهها هذه العملية(:

اعة فلسطينية، وشرطة إذوبريوقراطية( وديوان املوظفني وجملس تشريعي، وانتخاب اجملالس احمللية، وهيئة 

 ..فلسطينية، واتفاقات دولية.. فلسطينية، وأجهزة أمن وضرائب ، وبرامج تعليم
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ة بناء الدولة من مث التحرير، وهذا ما يضع الدراسة يف تساؤل اولام السياسي فقط حنو حمعىن أنه يرى اجتاه النظمب

وايت كما يراها الكاتب، من حيث هل يكون التحرير قبل الدولة أم بناء الدولة من مث التحرير؟ ومن لو األمعرفة 

خالل دراسة هالل ترى الدراسة أنه حكم على تبين النظام السياسي الفلسطيين تبين فكرة بناء الدولة قبل 

ديدا ممثلة بياسر عرفات اكتشفت قيادة منظمة التحرير وفتح حت أنتعترب أخرى التحرير، مع أن هناك حتليالت 

ملسلح ما بعد مرحلة مكانية بناء الدولة قبل التحرير وهذا ما دفع حركة فتح لالخنراط يف العمل اكرا عدم إمب

 .سلوأو ات اتفاق التزامالتوقيع على 

لعملية السالم بداايت ملتبسة وهناايت  األطرافاملتعددة  فاوضاتاملكتاب ألمحد قريع  بعنوان"ويف  

الفلسطينية  فاوضاتاملواالطالع على مسرية  أكثر االقرتابومن خالل هذا الكتاب نستطيع ، 29"مؤجلة

على مسار  فاوضاتاملة فهم أثر تلك اولوحم الدراسة.ة بتوظيف ما جاء فيه خلدمة بتحليل ودراسة نقدي اإلسرائيلية

مرحلة  فاوضاتاملأم أن الكاتب يعترب  ،فاوضاتاملدقية مت تسييسها خلدمة املسلحة، وهل أن البن املواجهات

اليت جرت يف الفرتة  حداثالدراسة يف الكتاب تفصيال لأل وجتدجديدة فيها حتوال عن استخدام السالح؟ 

ما يعترب النقاط احملورية فيرد سريع ألهم ويبدأ الكاتب يف مقدمته س .فاوضاتاملخنة النطالق احلوارات و السا

ن مرحلة بداية التسعينات شهدت احلدث األهم يف التحول لتبين توجهات جديدة، وأالتفكري  أومرحلة التحول 

، وعقد مؤمتر مدريد ىلو األ، عقب حرب اخلليج سطو األيف الشرق  "عملية السالم"ابنطالق على مستوى املنطقة 

واالحتاد  األمريكية، برعاية كل من الوالايت املتحدة 1991بانية يف سنة للسالم، الذي استضافته احلكومة االس

مال وتطلعات العرب والفلسطينيني حظيت آب كما  ا،كبري   اودولي اعربي ات هذه الفرتة اهتمامأخذفالسوفيييت، 

نية و العالقات تعوأن هتيئ ألن تصبح الظروف موائمة تسوية سياسية مرضية ،  إىلالوصول  يتمأبن واإلسرائيليني 

 يف جوانب وعلى أصعدة خمتلفة.

                                                             
 .2008أمحد قريع. املفاوضات املتعددة األطراف لعملية السالم بداايت مكتسبة وهناايت مؤجلة. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  29
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وخيتزل الكاتب عوائد "السالم" بتدفق االستثمارات ومنو معدالت االقتصاد اليت برأيه املنفعة اليت ستحفز اجلميع  

ويرى أن املشكلة لدى األطراف املختلفة أهنا   حالة من الرضى والقبول مبا كان عالقا يف املاضي. إىلللوصول 

 .دفع تكاليف النزاع الطويل، ومت اختيار هذا الكتاب كمرجع يف الدراسة ليغطي مرحلة كتب فيها آخرينكانت ت

من غريها، رغم العديد من املالحظات على بعض  أكثرولكن وجدت الدراسة بعض الوضوح يف طرح القضااي 

ن الكاتب يروي جتربته أ إىلضافة إ املواقف املعلنة يف تلك املرحلة، املعلومات ودقتها من نواحي تعارضها مع بعض

أحداث املؤمترات ولكن السؤال هل فعال بعد قراءة  نطالقا من وجهة نظره هو وقناعاته.ا فاوضاتاملمع 

من طرف واحد يفرض شروطه  مفاوضاتبني طرفني أم كانت  مفاوضاتن نسميها واالجتماعات نستطيع أ

النفق عام  أحداثضي لدى االسرائيليني يف تعطلها واندالع و اوعلى اآلخر قبوهلا؟ وهل ساعد هذا االسلوب التف

 ؟2000الثانية عام  نتفاضةاال أحداثو  1996

طاهر املصري شرحا فيها " يقدم الثقافة السياسية وأثرها على النظام السياسي الفلسطيينويف مقال بعنوان "

عايري املستقرة يف خالهلا تلقني املرء جمموعة القيم واملا كعملية يتم من إليهوينظر  .لعملية التنشئة السياسية يف اجملتمع

 املسلح.ة وعالقتها يف حتفيز فكرة العمل الفلسطيين هذه التنشئ وسرتى الدراسة هنا مدى مسامهة ضمري اجملتمع.

وال شك كما  وهل كان دور املثقف السياسي يراعي يف تلقينه للمجتمع أفكارا تتجه حنو دعم الفكرة املسلحة؟

وستبحث الدراسة برتكيز  ب من خالهلا الفرد هويته الشخصية.ة السياسية هي عملية يكتسى املصري أن التنشئير 

املصري الثقافة السياسية   تناولوي غطيها الدراسة.املثقفني السياسني يف املرحلة اليت ت اجتاهاتعما كانت عليه  أكثر

عرف الثقافة السياسية "مبجموعة املعارف واآلراء كمفهوم ويرى أهنا جزء من الثقافة العامة للمجتمع، وي

 إىلوينتقل ء واإلنتماء، الشرعية واملشاركة"، السائدة حنو شؤون السياسة واحلكم، الدولة والسلطة، الوال جتاهاتواال

 30مشكلة اهلوية وحتدايهتا يف اجملتمع الفلسطيين. إىلعناصر مفهوم الثقافة من مث 

                                                             
 .115 - 109.(، 2004،) 7ع.  تسامحطاهر املصري ،"الثقافة السياسية وأثرها على النظام السياسي الفلسطيين،"  30
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مهمة ملا تستعرضه هذه مرحلة  هفي تناول لفيصل دراج 31املؤسسة الفلسطينية"بؤس الثقافة يف يف كتاب "و 

لسياسة ابجتربة شخصية مشبعة  كشف دراج عنقد  و  .لسياسي الثقايف للواقع الفلسطيينلبعد االدراسة من تغطية ل

الة استدل بنظرايهتم على واقع احل ،وفق منط فلسفي ورؤى لفالسفة وعلماء اجتماع ،والثقافة الفلسطينية

ن أراد موهنا نتائج أتوضح يف مض عناوينوبني الكاتب من خالل استخدامه لعدة  الفلسطينية يف مرحلة عايشها.

سا بو اك  تظليصل هلا نقدا موضوعيا ملا وصلت له احلالة والسياسة الفلسطينية، وبدأ ابلشهيد الذي يرى أن ذكراه 

 سلوأو مرحلة  إىلوالذي يتطرق فيه ، " نفي السياسة يف ممارسة السياسة" عنوان إىلللسلطة السياسية حىت وصل 

وال ينسى دور املثقف الفلسطيين الذي مل يستطع يف املؤسسة الفلسطينية"، "بؤس الثقافة  وجيد فيها عنوان كتابه

اليت  ،عناوينففي الكتاب تنوع يف املعاين وال  الثقافية.خمططات الكيان الصهيوينفهم كيفية التعامل مع مفاهيم و 

 ية وعالقتها مع نقيضها الصهيوين. استطاع من خالهلا الكاتب تشريح الثقافة السياسة والثقافة الفلسطين

 

وتستخدم الدراسة ما ميكن االستناد عليه يف هذه التحليالت ملعرفة وفهم مقدمات املآالت السياسية الفلسطينية 

الثانية من وجهة نظر املثقف الفلسطيين، على اعتبار أن اخلطاب السياسي والعمل العسكري يف  نتفاضةاال يف

لعسكري يزرع والعمل السياسي حيصد" و"أن عقيدة حركة فتح مرتبطا مبفهوم مقولة احلركة حول "أن العمل ا

حىت شعارات يف  أواحلركة من مقوالت لقادهتا  سة قاطعة طريق". وهذا ما وجد يف أدبيات سياملغري البندقية 

وهبذا تستطيع الدراسة من خالل مراجعة ما يف دفاتر املثقف الفلسطيين من توصيفات تتعلق  نشراهتا التنظيمية.

، وهو ما شرحه دراج حول أتثريات سلوأو ابلوضع الثقايف والسياسي يف اجملتمع الفلسطيين خالل مرحلة ما بعد 

حيان  أن املثقف الفلسطيين يف كثري من األ منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوين، وكيف العالقة ما بني

ن تكون البيئة الثقافية لدراسة معرفة إمكانية أا حاولوست ططات املؤسسة الثقافية الصهيونية.كان ضحية خم

شعب، وبتحليل دور املثقف ال أبناء الذين ينخرطون به من  مقاتلونوالسياسية حاضنة للعمل املسلح ولل

                                                             
 .1996ؤسسة الفلسطينية. بريوت: دار االداب، فيصل دراج. بؤس الثقافة يف امل 31
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؟ سلوأو هل استطاع أن يكون دوره اجيابيا وداعما لفكرة الكفاح املسلح ما بعد و  ،الفلسطيين أخذ دراج منوذجا

 الثانية كفاحا مسلحا؟  نتفاضةالنفق واال أحداثوهل يعترب ما حدث من قتال مسلح يف 

 

 القسم الثالث

 2000عام  الثانية نتفاضةاالالكفاح املسلح يف 1.3.3

اليت تتحدث وتشرح طبيعة املرحلة اليت مرت هبا التشكيالت املسلحة  دبيات الدراسة يف هذا القسم األ تناولت

وطبيعة الرتابط الذي فرضته ظروف الشخصيات اليت مرت الثانية،  نتفاضةوخاصة التابعة حلركة فتح يف فرتة اال

مقدمة للحديث  دبيات يف تلك األ ىلو األ نتفاضةمرحلة اال أصبحتو . ىلو األ نتفاضةهبذه التجربة مع جتربة اال

 الثانية، وبذلك متت ربط املرحلتني من انحية أهنما على نفس املكان ولكن بظروف وأدوات خمتلفة. نتفاضةعن اال

الفلسطينية بني  قاومةاملزعر" واستخدمت الدراسة كتاب حممد األتوصف املرحلة.  أدبيات وكمقدمة يف اختيار  

دارة املواجهة مع وإ ىلو األ نتفاضةاال إىليتحدث فيها عن جتربة االنتقال من اخلارج  ،32"نتفاضةصزو لبنان واال

الثانية، مثل الفصل اخلامس من كتاب  نتفاضةت االتناولاليت  دبيات الكيان الصهيوين. ومت استخدام بعض األ

علي بدوان الذي يتكلم عن التشكيالت املسلحة للفصائل الفلسطينية املختلفة، ومنها بداايت ونشأة كتائب 

 نتفاضةعالء منصور، يتحدث فيه عن ظروف اال بوأل 34"املقهورين انتفاضة"أيضا كتاب هنا  33.األقصىشهداء 

صهر الثانية وآداء حركة فتح. وأتخذ الدراسة أيضا وجهة نظر أحد األسرى يف حتليل الواقع من كتاب "

واستخدمت الدراسة  ويتحدث فيه الكاتب عن سياسات االحتالل وفق نظرايت فوكو ودوركهامي.، 35"الوعي

 36("2002)نيسان  طورةسمعركة خميم جنني: التشكيل واألعدها مجال حويل بعنوان "أيضا رسالة ماجستري أ

                                                             
 .1991حممد خالد االزعر، املقاومة الفلسطينية بني غزو لبنان واالنتفاضة. بريوت. مركز دراسات الوحدة العربية،  32
صفحات للدراسات والنشر،   علي بدوان. صفحات من اتريخ الكفاح الفلسطيين: التكوينات السياسية والفدائية املعاصرة، النشأة واملصائر. دمشق: 33

2008. 
 .2009. ، }. د.ن}حممد حممود يوسف. انتفاضة املقهورين. د.م 34
 .2010رام هللا: الدار العربية للعلوم انشرون،  .وليد دقة. صهر الوعي: أو يف اعادة تعريف التعذيب 35
 .2011مجال حويل. معركة خميم جنني: التشكيل واالسطورة. رسالة ماجستري)دراسات عربية معاصرة(، جامعة بري زيت،  36
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عطت هذه الدراسة صورة قريبة عن خيوض يف تفااصيل املعركة، واليت أويتعرض فيها الباحث ملعركة خميم جنني و 

بعض املراجع اليت تضمنتها الدراسة واليت حتمل  إىلضافة ، إاألقصى انتفاضةطبيعة املواجهة مع الصهاينة يف 

الثانية كما يف  نتفاضةوجهات نظر ملدرستني خمتلفتني، حول ما يدعم فكرة املواجهة املسلحة كما كانت يف اال

بعض ما كتب  إىلضافة إ" 2002"معركة خميم جنني: التشكيل واالسطورة نيسان  دراسة جلمال حويل بعنوان

" ويشرح فيه International Law and the al-Aqsa Intifadaكمقال لريتشارد فولك بعنوان"  ابللغة االجنليزية،

الكفاح املسلح الفلسطيين  وصفتأخرى ينية يف القانون الدويل. ومدرسة الفلسط مقاومةالوضع القانوين لل

 :Between Terrorism And Civil Warبعنوان " لكل من كليف جونز وآمي بيداهزور رهاب كتابابإل

Aqsa Intifada-The al"37  ووصفاها "ابالرهابالفلسطينية  قاومةوجهة النظر الصهيونية حول امل تبنيا"، 

 The 'Al-Aqsa Intifada' As Aresult Of"نفس وجهة النظر هليلينا ليند هومل بعنوان وكذلك محلت مقالة

PoliticsOf Transion"38 . 

يستعرض الكاتب خالل  ،حملمد خالد األزعر 39"نتفاضةالفلسطينية بني صزو لبنان واال قاومةامليف كتاب "و 

يف كتابه،  تناوهلامع مراعاة الدراسة حتديد الزمان واملكان للتجربة اليت  ،الفلسطينية قاومةفصوله األربعة جتربة امل

حىت كتابته  1987عام  ىلو األ نتفاضةاال إىلوصوال 1982الفلسطينية من غزو لبنان عام  قاومةواليت تركز على امل

، والوسائل من حيث االدواتالفلسطينية  مقاومة خمتلفتني للوترى الدراسة أنه غطى مرحلتني .1991الكتاب 

 ىلو األ نتفاضةرض لبنان، ومرحلة تتعلق ابالاملسلح الفلسطيين يف اخلارج على أفمرحلة تتعلق ابلكفاح  املستخدمة.

هداف إال يف تنفيذ بعض العمليات ضد أ ن حتمل صورة الكفاح املسلحدون أ سطنيرض فلاليت حدثت على أ

كما يستعرض وجهات النظر املختلفة اليت   .احملتلة األراضيداخل  قاومةزمة اليت واجهتها امل. ويستعرض األاسرائيلية
                                                             

37clive Jones And Ami Pedahzur,Between Terrorism And Civil War: The Al-Aqsq Intifada, 
Routledge: New York. 2002. 

 
38Helena Lindholm, The 'Al-Aqsa Intifada' As Aresult Of PoliticsOf Transion, Pluto 
Gournals:No.4(2002):21-46. 

 
 .1991حممد خالد االزعر، املقاومة الفلسطينية بني غزو لبنان واالنتفاضة. بريوت. مركز دراسات الوحدة العربية،  39
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 نتفاضةاليت تبنت وصفا لال راءفيما يتعلق يف ادارة املواجهة مع الكيان الصهيوين، واأل قاومةتبنتها فصائل امل

ى أهنا منظمة وتقع حتت عفوية، واآلراء املقابلة اليت كانت تر  انتفاضةأبهنا  واإلدعاء( ىلو األ نتفاضة)اال الكربى

 فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. دارةمسؤولية وإ

، وما هي أسباب عدم ىلو األ نتفاضةويف احلالتني هتتم الدراسة يف البحث عن الرأي حول استخدام السالح يف اال 

؟ وكما أن الدراسة ستستفيد من استخدام بعض اإلحصائيات اليت سجلت  ال يف حاالت معدودةاستخدامه إ

زمانيا ما قبيل  إابن فرتات خمتلفة، وأعداد الشهداء مقسمة بعض العمليات املسلحة يف الضفة الغربية وغزة

ومكانيا حسب املدينة والقرية واملخيم، وهذا ما قد يساعدان يف هذه الكربى حىت اتريخ كتابة الكتاب،  نتفاضةاال

املسلحة كمقدمة للفرتة اليت  أواملدنية  قاومةالدراسة بتتبع التطورات والتحوالت يف املواقف من تبين وسائل امل

وقد تبني من خالل مراجعة هذا الكتاب الكثري من التشابه يف الظروف وما  ن.حىت اآل سلوأو الدراسة بعد  تناوهلات

االزعر يف كتابه، وهو ما ميكن استخدامه  تناوهلااملسلحة ما بعد احلقبة اليت  قاومةحتملهه من أزمات مبا يتعلق ابمل

 الدراسة. تناوهلاليت تت موضوع الدراسة يف فرتة سابقة عن الفرتة اتناولالسابقة اليت  دبيات ضمن قائمة األ

ادريس يف هذا الكتاب من تغطية  حاول 40".: تقومي وقراءة سياسيةاألقصى انتفاضة ويف كتاب عدانن ادريس "

سياسيا واقتصاداي وعسكراي، واستخدمت الدراسة معلومات تعرض هلا الكاتب من خالل  األقصى انتفاضةمرحلة 

يضا أضافة  ملؤسسات السلطة الفلسطينية، كما استخدم فلسطينية، إئيات وبياانت تنظيمات مراجعته الحصا

الكاتب قضااي متعددة حول  تناولو  .نتفاضةتصرحيات وبياانت صدرت عن اجلانب الصهيوين فيما يتعلق ابال

، فبدأ بقراءة خلفياهتا واستكمل أتثرياهتا وما خلفته من شهداء وجرى على اجلانب الفلسطيين، وتطرق نتفاضةاال

فة اقتصاداي وسياسيا واجتماعيا، إضافة ملا احلقته من خسائر يف بعاد خمتلتائجها على اجملتمع الصهيوين من ألن

 رواح وجرحى.األ

                                                             
 .2008بريوت: مركز الفكر العريب االسالمي، -قصى: تقومي وقراءة سياسية. القدسعدانن ادريس. انتفاضة اال 40
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واستخدمت الدراسة عددا من البياانت اليت ذكرها الكاتب، فيما يتعلق ابحصائيات عدد العمليات االستشهادية 

ت الدراسة البحث هذا الكتاب عن حاولتقسيماهتا زمانيا ومكانيا، و  اليت نفذهتا الفصائل الفلسطينية، ومراعاة

بعد االجتياح الصهيوين ملدن  أوتراجع العمليات الفلسطينية حني ربطها يف قضية ما قبل  أومعرفة نسبة تقدم 

 الضفة الغربية وقطاع غزة، ومدى أتثري االجتياح على حركة وعمل الفصائل الفلسطينية.

متعددة، حول اعداد الشهداء الفلسطينيني واجلرحى مع تدرج  عناوينبيضا على مالحق اب أواحتوى هذا الكت

الرتاجع يف استهداف  أواترخيي، يساعد هذه الدراسة على معرفة طبيعة العمل الفصائلي الفلسطيين، ورصد التقدم 

دى قدرة الصهاينة على مر يتعلق مبن األهل أ أوالصهاينة، ومدى عالقة اخلطاب السياسي الفلسطيين بذلك، 

 ردع ووقف الفصائل الفلسطينية من استهداف جنودها ومواطنيها، ومنعها من تنفيذ العمليات.

صفحات من اتريخ الكفاح الفلسطيين: التكوينات السياسية والفدائية يف كتاب لعلي بدوان بعنوان" و 

فيه الكاتب التشكيالت  تناولالذي ي ،واليت أخذت منه الدراسة الفصل اخلامس .41املعاصرة، النشأة واملصائر"

ويستعرض كذلك اجلذور  .1967احملتلة عام  األراضية داخل الفلسطينية املسلحة التابعة للفصائل املختلف

م ما قامت به  الثانية، ويتحدث عن أه نتفاضةيف الضفة الغربية وغزة مع بداية اال األقصىوالنشأة لكتائب شهداء 

داخل حركة فتح نفسها،  سلوأو من عمليات، وكيف ساعدت على خلق نواة معارضة ملؤيدي  األقصىكتائب 

ن الكاتب أويذكر أهم املتهمني بتأسيسها من قبل االحتالل اإلسرائيلي يف كافة املناطق، وجتد هنا الدراسة كيف 

هتام سني للكتائب، حبيث مت ذكر من هم على لوائح اإلهم املؤسأاعتمد على مرجع دولة الكيان يف حتديد أمساء 

 رين مل يكونوا معروفني أملدى أجهزة أمن االحتالل، فهل يراعي الكاتب يف ذلك دواعي أمنية تتعلق بعدم ذكر آخ

  على هرم قيادة فتح؟ وهلوليس هناك غريهم يف أ األقصىذكرهم هم فعال نواة العمل املسلح لكتائب من جرى 

 دور ايسر عرفات فيها؟ كانقرار العمل املسلح قرارا من الصف الثاين والثالث فقط من قيادة فتح، وكيف   كان

                                                             
نشر، علي بدوان. صفحات من اتريخ الكفاح الفلسطيين: التكوينات السياسية والفدائية املعاصرة، النشأة واملصائر. دمشق:  صفحات للدراسات وال 41

2008. 
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ومن هم مؤسسيها  ،ويوضح الكاتب يف هذا الفصل أيضا طبيعة الرتكيبة واهليكلية اليت بنيت عليها الكتائب 

وف تعمل الدراسة على تغطيتها من واليت س ن بياانت ليست من مصادر فلسطينية،الرئيسيني حسب ما توفر م

ني من من خالل بعض الذين كانوا قريب أو ،كان هلم جتربة فعلية داخل احلركة والكتائب  مقاتلونخالل رواية 

كان يعاين من ضعف اإلمكانيات   املسلح الفتحاويوجيد الكاتب أن هذا التشكيل  مصدر صنع القرار يف احلركة.

ات املناصرين الذين اشرتكوا يف عملي أووعمله كان شبه عفوي من كوادر احلركة  وعدم وجود قيادة مركزية واضحة،

فكرة  إىلأن يصل  إىلجراء املقابالت. وهذا ما ستفحصه الدراسة من خالل إ .نتفاضةاال أحداثالكتائب خالل 

هم القضااي اليت واجها كوادر الكتائب من أحل الكتائب بعد استالم سالم فياض رائسة احلكومة الفلسطينية، و 

طبيعة العالقة مع قيادة السلطة السياسية على مراحل خمتلفة  أوخالل استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي هلم، 

ة لفهم طبيعة الظروف اليت مرت هبا تلك اولقبل وبعد عرفات، وهنا يعطي الكاتب تصور قائم على حم

ومطابقتها مع الشهادات املوثقة من خالل  ،اسة أبنه ميكن أخذ بعض املعلوماتالدر  وهو مايفيد ،التشكيالت

 .األرضعلى  حداثاألوبعضهم كان له دور يف صناعة  ،الذين عايشوا تلك املرحلة ،املقابالت مع بعض املصادر

تسليط الضوء على  42"املقهورين انتفاضةعالء منصور( يف كتابه بعنوان"  أبو) حممد حممود يوسف اولحي

نطالقا من موقعه القيادي الذي شغله كأمني سر حركة فتح يف إقليم رام هللا والبرية يف حقبة ا الثانية نتفاضةاال

ولكن يف مكان خمتلف تغطيه  ،حداثاألوهو ما يعطي للدراسة صورة قريبة عن طبيعة  من بدايتها. نتفاضةاال

يستعرض منصور تلك احلقبة مبا هلا وما عليها سياسيا  حداثه لألالدراسة يف جبل اخلليل. ومن خالل معاصرت

، نتفاضةتلك اال أحداثعلى اخلصوص أثناء  الفتحاويوعسكراي من وجهة نظره، وينقد األداء الفلسطيين و 

تبعاهتا يم يف فرتة مل تنتهي نظرا ملا يراه من صعوبة التقي حداثاألويطرح العديد من األسئلة الصعبة حول جمرايت 

ورغم ختوفه املربر يف تسجيل معطيات املشهد أال انه نبش كثريا من النقاط اليت تساعد الدراسة يف الكشف  بعد.

 أواالختالف بني تيارات داخل حركة فتح حول أتييد  إىلتطرق  إذعن الكثري من املواضيع اليت هتم الدراسة، 

                                                             
 .2009. ، }د.ن. }حممد حممود يوسف. انتفاضة املقهورين. د.م 42
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الرفض، املبين يف تصوره للمعارضني حنو االمتيازات  أوواستعراض جذور وأسباب التاييد  ،نتفاضةمعارضة اال

واملصاحل الفردية، اليت اكتسبت بعد قدوم السلطة وبناء العالقات الشخصية مع جهات خمتلفة ميكن أن حتد من 

بشكل أحسن  نتفاضةويرى أنه كان ابإلمكان احلصول على نتائج أفضل لو كانت إدارة اال .االمتيازات املمنوحة

نظمة التحرير مع ت عليه، خاصة من قبل حركة فتح اليت متثل القيادة الفعلية للساحة الفلسطينية وقيادة ممما كان

 .نتفاضةبداية اال

 إذ، حداثاألرؤيته لألمور و  زاويةعديدة حتمل نتائج ملخصة ملا كان يراه من  عناوينويقسم منصور كتابه حتت  

الثانية وتغطيتها من جوانب متعددة تتعلق ابجيابياهتا وسلبياهتا على املستوى  نتفاضةاال تناولأيضا  حاول

 ،ومدى احتضاهنا شعبيا يف البعد الفلسطيين والعريب ،الفلسطيين والدويل والعريب، وأبعادها فلسطينيا وإسرائيليا

اليت  عناوينيد من الحيمل كل فصل العد ،وقسم كتابه لتسعة فصول سبتمرب. أحداثوحتول املوقف الدويل بعد 

وأهنى فصليه األخريان ابستعراض العديد من اإلحصائيات  ،تغطي املواضيع اليت متت مراجعتها من قبل الدراسة

 تناولوالواثئق الصادرة عن مؤسسات السلطة، والواثئق املنشورة حول االتفاقات الدولية واالجتماعات املعقودة ل

راق، وهو ما سيتم و حىت كتابة هذه األ 2000لفرتة الواقعة ما بني عام الثانية يف ا نتفاضةاال أحداثموضوع 

 استخدامه يف الدراسة.

جسم احلركة الفلسطينية  أهنكتشخيص املرض الذي  عادة تعريف التعذيب"إ "صهر الوعي:يف  وليد دقة اولحي

فيه تعريف احلالة السائدة داخل  تناولويتبىن موقفا صرحيا ي .2000الثانية عام  نتفاضةمع بداية اال األسرية

واليات قمع تواكب مقوالت ومفاهيم حضارية تستوعبها  أدواتالسجون الصهيونية ومدى حتوهلا يف استخدام 

استطاعت مترير احلبكة  إسرائيليدعي أن  . كمايف العامل اإلنسانيةومؤسسات الرقابة  ،اإلنسانمنظمات حقوق 

ومدمرة  شكلياوجتميل أساليب التعذيب لتكون مقبولة  ،األسريةركة الفلسطينية الشيطانية يف طريقة التعامل مع احل

احلداثوية وضعت االسري الفلسطيين حتت  األساليبالفلسطيين، وكيف أن تلك  لإلنسانعلى املستوى املعنوي 
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 نساناإلالقهر والتعذيب دون أن يتمكن من توصيف حالته وأسباب وجعه، وهذا ما جعل القهر املمارس ضد 

 .فلسطيين أقسى وأشد وطأة على روحهال

 مت أنهواعترب  ،يف الضفة الغربية وغزةوكما طبق دقة هذه املفاهيم املستخدمة داخل السجون على الواقع الفعلي  

وتركز  سته السياسية.ساليب اليت مارستها قوات جيش االحتالل ومؤسصهر الوعي الفلسطيين من خالل األ

الفلسطينية، وكيف  مقاومةالدراسة هنا على طبيعة التحليل الذي اعتمده دقة خبصوص التعامل مع البنية التحتية لل

واعترب لقمع الفلسطينيني،  اإلسرائيليةمت اعتماد سياسية العنف املفرط والقوة غري املربرة يف استخدام آلة احلرب 

 ،تني على التوازي ضد الشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية وغزةالدارس أن هذه املمارسات استخدمت يف ساح

لقهر النواة الصلبة للعمل الوطين الفلسطيين، وكان هذا اهلدف واضحا من خالل  ،اإلسرائيليةويف السجون 

سابق  إسرائيلي أركان، ويف تصريح "بوجي يعلون" قائد نتفاضةيف مواجهة اال اإلسرائيليتصرحيات قيادة اجليش 

 43صهر الوعي الفلسطيين". إعادةقال ال بد من " نتفاضةناء خدمته العسكرية يف سنوات االأث

، استطاعت هذه الدراسة 44معركة خميم جنني: التشكيل واالسطورة"ويف رسالة ماجستري جلمال حويل، بعنوان " 

الذين شاركوا بتلك املعركة وعاشوا يومياهتا، وحيث  املقاتلونمن البحث يف تفاصيل معركة خميم جنني، وعلى لسان 

صورة ملا كانت عليه  إعطاءتب الرسالة من خالل موقعه، كأحد املشاركني يف تلك املعركة، استطاع من أن كا

بتوصيفات وشهادات دقيقة، وعملت هذه الدراسة على أخذ بعض الشهادات اليت وثقها حويل، حيث  حداثاأل

حضريات ملا قبل بتداء ملا كانت التجهيزات والتاملعركة يف فصوهلا اخلمسة، إ أحداثمقسما قام برتتيب دراسته 

عطى صورة عن موقع املخيم يف الثورة  الفلسطينية، وكيفية التحضري للمعركة، ومن مث جمرايت املعركة، بعد أن أ

نة، واستخدم املعركة أيضا كنموذج على الصهاي منوذجا سجل فيه االنتصار للفلسطينينيعطي املعركة وما بعدها، لي

 ن يستخلص منه دروس وعرب املواجهة مع جيش االحتالل الصهيوين.ميكن أ

 

                                                             
 .2010رام هللا: الدار العربية للعلوم انشرون،  .وليد دقة. صهر الوعي: أو يف اعادة تعريف التعذيب43
 .2011مجال حويل. معركة خميم جنني: التشكيل واالسطورة. رسالة ماجستري)دراسات عربية معاصرة(، جامعة بري زيت،  44
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 -:دبيات التعقيب على األ 1.3.4

ل نظرة مستفيضة على مراح إلقاءأفكارا وتوصيفات عديدة يستطيع الباحث من خالهلا  دبيات األتعطي هذه 

يف الثورة املعاصرة خالل مراحل متعددة زمكانيا. فتستخدم الدراسة تلك فكرة الكفاح املسلح الفلسطيين تكون 

يف إطار مقدمة تعطي خلفية أدبية مكتوبة عن اتريخ الثورة السياسي والعسكري حتديدا حلركة فتح، دبيات األ

  مل تعط  ملسلح الفلسطيين يف جتربة الداخل اليتالواقع الذي عاشه الكفاح ا إىلمنه الدراسة  عربتلتكون جسرا 

موضوع الكفاح املسلح ضمن تقسيم يعطي الدراسة  دبيات ت األتناولاآلن. و  حىتنصيبا وافيا من النقد والتحليل 

الثانية، وما حصل فيها من مواجهة مسلحة لقوات جيش  نتفاضةاال أحداثفهم وحتليل  إىلالقدرة على الوصول 

موضوع  إىلعلى تقسيمات تعطي متهيدا للوصول  بناء   دبيات الكيان الصهيوين، وقد مجعت الدراسة هذه األ

 البحث.

الدراسة تشريح الواقع املسلح للثورة الفلسطينية املعاصرة ولدى فتح خاصة، وتتبعت  تتناول لو األففي القسم  

األفكار والقناعات اليت رافقت أصحاب هذه الفكرة منذ البداايت، مع ما مرت  دبياتالدراسة من خالل هذه األ

املنعطف األكرب يف اتريخ القضية وهو "عملية السالم" يف  إىلبه من انعطافات سياسية يف ظروف خمتلفة، وصوال 

نتاج  إىلدراسة الوصول ال اولومسريته يف تلك الفرتة حت الفتحاويوبدراسة التنظيم  وما رافقها من مؤمترات. سلوأو 

اخنرطوا يف صفوفه وواكبوا التحوالت السياسية ومارسوها  مقاتلونهذه السياسات على عناصر ومنتمي التنظيم من 

، وكيفية صياغة أفكارهم املقاتلونعلى أرض الواقع، فهي تعترب مقدمة ضرورية هلذه الدراسة لفهم طبيعة هؤالء 

 من نتائج تتعلق مبوضوع البحث. إليهد الدراسة الوصول ومفاهيمهم الوطنية يف سياق ما تري

كان فيه نقدا أدبيا   لو األسياسي وثقايف، ويف احملور  إىلت الدراسة حمورين ينقسمان تناولويف القسم الثاين  

"عملية السالم" وبناء الدولة، وهذا القسم يغطي هذه املرحلة حىت بداية  إىلللكفاح املسلح الفلسطيين وصوال 

، وهنا ترى الثانية. واحملور الثاين نقدا للثقافة الفلسطينية وتشريح واقعها وعالقتها مع الكيان الصهيوين نتفاضةاال

معهم وبناء مؤسسات  فاوضاتاملاإلسرائليني وإدارة  مفاوضةحول كيفية  سلوأو جته ما بعد الدراسة أن اإلهتمام ا
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الثانية،  نتفاضةاال أحداثقبل اندالع  2000حىت عام  الدولة، وهي مرحلة بدأت مع بداية "مرحلة السالم"

يف هذا القسم صورة عن طبيعة الواقع السياسي والثقايف والنظام السياسي الفلسطيين دبيات وأعطت األ

 اليت كانت جترى مع الكيان الصهيوين برعاية أطراف دولية. فاوضاتاملو 

 نتفاضةاال حداثاالستقصاء عن طبيعة املرحلة املتعلقة أبت الدراسة فيه حاول دبيات أما القسم الثالث من األ

الثانية، والبحث عن دور حركة فتح وتشكيالهتا املسلحة وسياسات قيادة السلطة الفلسطينية يف إدارة املعركة 

معلومات واتريخ  عطاءإبالدراسةووجهة نظر  رأيدبيات األكما دعمت هذه السياسية مع الكيان الصهيوين.

صورة  الدراسة تناولالذي نشأة فيه الفكرة، وأصبح يف م والعسكريوين صورة عن املاضي السياسي ساعد يف تك

 احلقيقي. إىل األقربكما حصلت يف سياقها   حداثاألو التفاعالت 

ت الدراسة التمهيد لفكرة البحث حول التعرف على واقع الكفاح املسلح يف حاولدبيات وجبموع هذه األ 

واستخدمت أيضا  ا ميكن استخدامه يف خدمة الدراسة.مدبيات الثانية، ووجدت من خالل هذه األ نتفاضةاال

ا ابلتوثيق يف اهلوامش وقائمة املراجع، وقد وجدت الدراسة صعوبة إليهاليت سوف يتم اإلشارة  دبياتالعديد من األ

الشروع يف هذه الدراسة لندرة ما يتعلق  ىلإوهذا ما دفع اجلهود  وصفا ملا يتم العمل عليه. أكثر أدبياتيف إجياد 

اليت تتحدث عن  دبيات . وما توفر يف املكتبة هو عبارة عن بعض األسلوأو مبوضوع الكفاح املسلح ما بعد 

تتحدث عن  أدبيات، ومل يكن هناك ما يتوفر من األقصى انتفاضةحتليالت وآراء سياسية حول طبيعة ظروف 

 دبيات هلذا النقص يف األ جتاوزا، واستخدمت الدراسة نتفاضةحىت هناية اال سلوأو واقع الكفاح املسلح بعد 

يف منطقة  حداثاألشاركوا يف  مقاتلوناملتعلقة يف املوضوع مصادر تعترب شهودا على طبيعة املرحلة، وشهادات 

اليت حتتوي  ابالتالعديد من املقاالت واملق إىلإضافةجبل اخلليل من منتمي فتح وميليشياهتا العسكرية كنموذج، 

فقد كان هناك العديد   .دبياتومل تضاف حتت عنوان مراجعة األ ،الدراسة واليت متت مراجعتهاعلى مواد ختدم 

 من املراجع اليت مت االستفادة منها وسيتم عرضها خالل التوثيق.

 



33 
 

 املداخلة 1.4

الثانية، وحتديدا ما كان من  نتفاضةحىت هناية اال سلوأو لقاء الضوء على مرحلة مابعد هذه الدراسة إ اولحت

ة تفكيك املشهد السياسي وما تركه من اولمواجهات مسلحة يف تلك الفرتة بني الفلسطينيني والصهاينة، وحم

ثر السياسات اليت اتبعتها السلطة الفلسطينية راستها. وما أمعطيات على واقع الكفاح املسلح يف املرحلة اليت يتم د

 الثانية. نتفاضةين وصلت ما بعد االأ إىلالكفاح املسلح، و  اجتاهاتعلى 

 

 حد املصطلحات 1.5

الفلسطينيني  إىلشارة يف إ (،مقاتلونمجعها ): تعتمد هذه الدراسة استخدام مصطلح املقاتل و املقاتل الفلسطيين

ن هذا املصطلح أ واعتربتسلحة ضد الكيان الصهيوين، الذين استخدموا ومحلوا السالح يف جتربة املواجهات امل

جيمع ما بني التسميات املختلفة اليت استخدمت لوصف حاملي السالح يف املعارك ضد قوات الكيان الصهيوين 

استخدمت حركة فتح  1965كانون اثين/  /1، فمنذ انطالق شرارة الكفاح املسلح يف من الفلسطينيني وجيشه

ى مقاتلي الفصائل الفلسطينية املنضوية حتت مظلة منظمة وصف الفدائي على مقاتليها، كما رافق هذا املسم

أطلق  ،حىت بداية الثانية ىلو األ نتفاضةاحملتلة يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف مرحلة اال األراضيالتحرير، ولكن يف 

مث مت استخدام مصطلح  ،هداف صهيونيةفذوا عمليات عسكرية ضد أعلى الذين ن (مطاردين)اسم مطارد 

لتجمع وصفا لكل  (مقاتلون)على نفس الفئة، وهنا يف هذه الدراسة مت اعتماد اسم مقاتل  (مطلوبني)مطلوب 

 تلك املسميات.

هي أرض تشغل اجلزء اجلنويب من الساحل الشرقي للبحر املتوسط حىت هنر األردن. بعضها  ؛اصطالحا فلسطني:

 1967.45والباقي احتل عام  1948وقع حتت االحتالل االسرائيلي منذ عام 

                                                             
 (.2016كانون اثين  7. )اسرتجع يف /http://ourpalestine.info"فلسفة التاريخ وهيمنة السردايت الزائفة،" فلسطيننا، نقال عن: 45

http://ourpalestine.info/
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سرائيل، اليت قامت على دولة إ إىلشارة لدراسة مصطلح الكيان الصهيوين لإل: تستخدم هذه االكيان الصهيوين

، عرب استعمار دامي استخدم كل 1948أاير من عام  15راضي فلسطني التارخيية يف أ% من 78حوايل 

أشكال العنف من القتل واجملازر اجلماعية والتهجري لطرد الفلسطينيني واالستيطان يف اراضيهم، وبذلك تستخدم 

ماري له واملستمر حلىت هذه الدراسة هذا املصطلح ابستمرار للتذكري هبذا الكيان املستعمر وأتكيد الوصف االستع

 هذه اللحظة يف فلسطني. 

 

هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين بنظر اجملتمع الدويل ، أتسست بعد منظمة التحرير الفلسطينية: 

، ومت فيه اعتماد امليثاق الوطين 28/5/1964للمجلس الوطين الفلسطيين يف القدس يف  لو األانعقاد املؤمتر 

وبدأت املنظمة عملها بقيادة  بتقرير املصري ورفض دولة اسرائيل.الفلسطيين الذي يطالب حبق الشعب الفلسطيين 

، وانتخاب ايسر  صبحت قيادته يف موضع شكأبعد أن  1967امحد الشقريي الذي استقال بعد هزمية حزيران 

عرفات زعيم فتح كربى املنظمات الفلسطينية رئيسا للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يف شباط 

مثل فتح واجلبهة الشعبية بزعامة جورج حبش  قاومةصبحت املنظمة تضم عددا من املنظمات املوأ 1969.46

اعرتفت القمة العربية يف الرابط مبنظمة التحرير  1974واجلبهة الدميقراطية بزعامة انيف حوامتة، ويف عام 

مام اجلمعية العامة يف ايسر عرفات يف العام ذاته كلمه أ لقىشرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيين، وأالفلسطينية ممثال 

االمم املتحدة واليت منحت املنظمة وضع مراقب، وبعد رحيل عرفات ترأس حممود عباس منظمة التحرير منذ عام 

)الربملان  سة عباس ويعترب اجمللس الوطينعضوا برائ 18ية ملنظمة التحرير من وتتألف اللجنة التنفيذ ،2004

 130ويتألف اجمللس املركزي للمنظمة نظراي من  ،عضوا هيئتها العليا 700الفلسطيين يف املنفى( الذي يتألف من 

قاد اجمللس الوطين وكما ميتلك صالحية حل القرارات السياسية اهلامة يف حال عدم انع إذعضوا وهو مكلف ابخت

نه بناء على قرار صدر عن مؤمتر القمة العريب املنعقد يف القاهرة بدعوة من شارة أبوجتدر اإل 47السلطة الفلسطينية.

                                                             
 (.2016كانون اثين   8.)اسرتجع يف /https://addustour.com"بطاقة تعريف: منظمة التحرير الفلسطينية،" جريدة الدستور، نقال عن:46
 املرجع السابق. 47

https://addustour.com/
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والقاضي بضرورة إنشاء كيان  1964كانون اثين   16-13الرئيس املصري الراحل مجال عبد الناصر ما بني 

قامة كيان فلسطيين بلورة أفكار تتصل إب إىلالشقريي، وهو من الشخصيات الوطنية البارزة،  محدفلسطيين، ابدر أ

قطار اليت تضم جتمعات فلسطينية الختيار ممثليهم يف اجمللس عقد اجتماعات متهيدية يف األ إىلمن خالل الدعوة 

العامل، يف حني تتوىل السلطة الفلسطينية حناء متثيل الفلسطينيني يف سائر أ إىلوتسعى منظمة التحرير  48الوطين.

 إىلت اوالمسؤولية رعاية شؤون الفلسطينيني الذين يعيشون يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد كانت هناك حم

 املشروع توقف. إال أن 2005ا عام إليهعادة هيكلية منظمة التحرير وضم حركة محاس إ

)فتح( متثل التنظيم الفلسطيين الذي ارتبطت الثورة الفلسطينية هي حركة التحرير الوطن الفلسطيين حركة فتح: 

مثلت االنبعاث احلقيقي للوطنية الفلسطينية والكفاح املسلح من  1965ن انطالقته يف عام ، ابعتبار أهابمس

خالل كوكبة من الشباب الفلسطيين، الذي جتمع على شكل بؤر تنظيمية متناثرة يف كل من فلسطني ودول الطوق 

رواب الغربية ال سيما أملانيا والنمسا لينشئ تنظيما فلسطينيا أو يطة بفلسطني ويف عدد من دول اخلليج العريب و احمل

 واالنسان وتصفية الكيان الصهيوين سياسيا واجتماعيا وفكراي، األرض، حترير حترير فلسطني إىلمستقال يهدف 

يت انطلقت على أساسها احلركة هداف الوجتدر االشارة أن تلك األ 49واقامة دولة دميقراطية وجمتمع تقدمي فيها.

، الذي أعاد النظر يف 1993 سلوأو ق مع مرحلة اتفاق و اعادة صياغتها من خالل مؤمترات احلركة لتتسمت إ

م تعريف العالقة ما بني منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوين، وما مت التوقيع عليه من اتفاقات كان ابس

توجهات كرب يف ال املنظمة، ليحملها املسؤولية األكرب يفسم حركة فتح اليت متثل الفصيل األمنظمة التحرير وليس اب

عادة صياغة امليثاق الوطين الفلسطيين وتعديل بنوده اليت تعادي الوجود الصهيوين اجلديدة ملنظمة التحرير وإ

 50وتصفيته.

                                                             
كانون   14. )اسرتجع يف /http://www.wafainfo.psوفا، نقال عن:  -"اتسيس منظمة التحرير الفلسطينية،" مركز املعلومات الوطين الفلسطيين 48

 .(2016اثين 
 (.2016كانون اثين   20. )اسرتجع يف /https://www.paldf.net" مفهوم حركة فتح،" شبكة فلسطني للحوار، نقال عن: 49
 املرجع السابق. 50

http://www.wafainfo.ps/
https://www.paldf.net/
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منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن، الوالايت ه ممثلي الكيان الصهيوين وممثلي وقع: هو اتفاق سلوأو  ةاتفاقي

النروجيية اليت متت فيها احملاداثت  سلوأو مدينة  إىل، ومسي االتفاق نسبة 1993 سبتمرب 13يف  األمريكية املتحدة

(، واستضافها 1991دريد )انبثقت بعد مؤمتر م مفاوضاتالسر ية اليت أنتجت هذا االتفاق. وجاء االتفاق بعد 

يف حفل رمسي يف حديقة  1993سبتمرب  13. ومت توقيعها يف 1993أغسطس  20معهد فافو وانتهت يف 

ايسر عرفات ورئيس وزراء الراحل البيت األبيض يف واشنطن العاصمة، يف حضور رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

آنذاك  الكيانالواثئق وزير خارجية ووقع على إسحق رابني ورئيس الوالايت املتحدة بيل كلنتون.  الكيان الصهيوين

ورئيس السلطة الفلسطينية  ممثلة أبمني سر اللجنة التنفيذية حممود عباس رييز، ومنظمة التحرير الفلسطينيةمشعون ب

ية روسيا أندري كوزيريڤ. وتنص االتفاقية على ، وزوير خارجية الوالايت املتحدة وارن كرستوفر ووزير خارجاحلايل

إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية )أصبحت تعرف فيما بعد ابلسلطة الوطنية الفلسطينية(، وجملس 

 .51اخلمس سنوات تتجاوزقطاع غزة، لفرتة انتقالية ال ب الفلسطيين، يف الضفة الغربية و تشريعي منتخب للشع

،  2000 األقصى انتفاضةعالن عنها مع بداايت هي خالاي فدائية مسلحة مت اإل :األقصىكتائب شهداء 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة، والذين أصبح  ىلو األ نتفاضةالذين كانوا قيادات اال وكوادر حركة فتحأنشأهتا قيادات 

 "،األقصىا هذا االسم"كتائب شهداء وأطلقوا عليه عددا كبريا منهم منخرطني يف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية،

من الذين عادوا من اخلارج مع عودة منظمة التحرير على إثر  وتفاعلت معها عدد من القيادات العسكرية السابقة

الذي طال اآلالف  العسكري يف جماالت التدريبفتم االستفادة من خرباهتم العسكرية وتوظيفها  .سلوأو اتفاق 

والقطاع بشكل  الغربية الاي ابلعديد من الضرابت املوجعة لإلسرائيليني يف الضفةمن الكوادر، وقامت هذه اخل

 .1948احملتلة عام  األراضيرئيسي، ويف مرات قليلة وأحياان حمسوبة يف داخل 

هي مصطلح يعين الرفض والتمرد الذي متارسه القوى املظلومة واملقموعة ضد القوى املسيطرة هبدف : نتفاضةاال

وهي مواجهة شاملة يتم فيها استخدام كل الوسائل املتاحة للخالص من الظلم واالستبداد من  واالنتصاف.التحرر 

                                                             
 (.5/1/2014. )اسرتجع بتاريخ: /http://www.marefa.orgاتفاقيات أوسلو. املعرفة. نقال عن:  51

http://www.marefa.org/
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وهنب  األرضسلب االرادة وطمس اهلوية واستغالل  إىلمن قوة قمع خارجية استعمارية تسعى  أوقوى داخلية، 

وقد اقرتنت   52ات استيطانية استعمارية.ابدة مجاعات هبدف استبداهلا جبماعإ أوالنيل من املقدسات،  أوثرواهتا 

 ابلنضال السياسي الفلسطيين يف القرن العشرين، إال أهنا كانت لقيت رواجا عامليا لفظا ابلعربية نتفاضةكلمة اال

"Intifada خالل العقدين املنصرمني، حبيث أصبحت للفلسطينيني" طريقة حياة وطريقا للحياة". وهي ظاهرة "

، ونتاج تراكمات نضالية كمية ونوعية ترتبط ابلتحرك اجلماهريي حملاربة الكيان الصهيوين ووجوده فلسطينية

اليت بدأت  حداثاألعلى  ىلو األ نتفاضةوقد أطلق اسم اال. 53"مدرسة جديدة يف النضال الفلسطيينالشامل، و 

مع بداية دخول واستالم  1994يف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرت حىت عام  1987مع هناية عام 

يلول أ 28اليت بدأت يف  حداثاألالثانية على  نتفاضةأجهزة أمن السلطة الفلسطينية مهامها، كما واطلق اسم اال

 .األقصىرئيل شارون آنذاك ساحات املسجد خول رئيس حكومة الكيان الصهيوين أ، بعد د2000

وكان هيكل البناء الثوري الذي  وآليات العمل احلركي، هو مصطلح مستخدم يف تنظيم فتح لرتسيم شكلاإلقليم: 

)املنطقة(، وهو كمصطلح مستخدم يف  قليم مبصطلحقد عرف اإل 1959ؤسسني للحركة عام صيغ من قبل امل

قليم بعض التعريفات اجلديدة مراعاة ، وقد أدخل على مفهوم اإلالتنظيم يعين البعد التنظيمي واجلغرايف والعملي معا

 إىليف هيكلية التنظيم يف اخلارج والتنظيم يف الداخل، خاصة يف مرحلة االنتقال من العمل السري  لالختالف

 1967.54احملتلة عام  األراضيالعمل العلين يف مناطق 

هو اخليار الذي مارسته أغلب الفصائل الفلسطينية واليت بدأت ابلتشكل منذ عام الكفاح املسلح الفلسطيين: 

جمرد تكتيك، وشددت يف مبادئها لفصائل على اعتبار الكفاح املسلح اسرتاتيجية وليس ، وأمجعت هذه ا1965

ن الكفاح املسلح هو الطريق احلتمي صرحيات قادهتا على أساسية، ويف مقررات مؤمتراهتا ويف بياانهتا السياسية وتاأل

                                                             
كانون اثين   23. )اسرتجع يف /http://www.almasalik.com" مفهوم االنتفاضة: النموذج االنتفاضي الفلسطيين،" املسالك، نقال عن:  52

2016.) 
 .2009املصطلحات واملفاهيم الفلسطينية. البرية: املركز الفلسطيين للدراسات االقليمية، حممد اشتية، حترير. موسوعة  53
 .1999عثمان أبو غربية. مفاهيم وآليات يف العمل التنظيمي. رام هللا: دار خليل الوزير للطباعة والنشر، 54 
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 إىل، سلوأو  دوتشري الدراسة من خالل استخدام مصطلح الكفاح املسلح ما بع 55والوحيد لتحرير فلسطني."

 ،رض فلسطنيعلى أ املواجهات املسلحة اليت حصلت بني قوى الشعب الفلسطيين وقوات جيش الكيان الصهيوين

ىت الثانية ح نتفاضة، واملواجهات املسلحة مع بداية اال1996النفق عام  أحداثيف املواجهات املسلحة يف 

 .هنايتها

يف  دولة الكيان الصهيوينالذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينيةمع  سلوأو تيجة التفاق ن السلطة الفلسطينية:

حيث دعا  ،تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 13/9/1993واشنطن يف 

 ،إنشاء سلطة وطنية فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، تبدأ خالهلا وقبل العام الثالث من قيامها إىلاالتفاق 

فلسطينية إسرائيلية على قضااي الوضع النهائي وهي القدس والالجئني واملستوطنات واحلدود واملياه.  مفاوضات

انتقالية فلسطينية، وجملسا  منتخبا   ومة ذاتيةمن االتفاق، أن من أهدافه إقامة سلطة حك ىلو األوجاء يف املادة 

تسوية دائمة تبىن  إىلمخس سنوات تؤدي  تتجاوزللشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة لفرتة انتقالية ال 

وحتددت مسؤولية السلطة الفلسطينية يف التعليم والقافة . 33856و 242على أساس قراري جملس األمن 

نشاء الشرطة الفلسطينية ناطق اخلاضعة هلا، والسماح هلا إبوالضرائب املباشرة والسياحة يف امل والشؤون االجتماعية

منية أبعداد مت حتديدها وحتديد عتادها، ومت االتفاق على تطبيق البنود املوقع عليها يف االتفاق بشكل جهزة األواأل

السلطة الفلسطينية، ومت  إىلدارهتا تسليم إ من املناطق اليت سوف يتم سرائيليتدرجيي ينسجم مع االنسحاب اإل

ما بعد  إىلسرائيل مل تلتزم ابملوعد ومت أتجيله إاالتفاق على تنفيذ االتفاق بعد شهر واحد من التوقيع عليه لكن 

ال، أو ، وعرف الحقا بغزة أرحيا 1994شباط  9توقيع اتفاق يف القاهرة بني الراحل عرفات وشيمون برييز يف 

بية وقطاع غزة، وبعد تسليم املدن هتا تدرجييا يف مناطق الضفة الغر يل مؤسساكة الفلسطينية ببداية تشلتقوم السلط

سرائيلي يف بعض املناطق اليت مت تصنيفها وفق مع بقاء قوات اجليش اإل 1967عام  الفلسطينية يف املناطق احملتلة

                                                             
 (.451-452املرجع نفسه. ص )55
 (.2016كانون أول 1. )اسرتجع يف /http://www.palestinapedia.netينية، نقال عن:"السلطة الوطنية الفلسطينية،" املوسوعة الفلسط 56

http://www.palestinapedia.net/
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و)ج( حتت  ،دارة مشرتكةطينية، و)ب( إة اجهزة السلطة الفلستقسيم أ، ب، ج. )أ (خاضعة ابلكامل لسيطر 

 57تتعلق بنواحي احلياة املختلفة للفلسطينيني.أخرى عطيت تلك التقسيمات تفاصيل أدارة جيش االحتالل، و إ

 

احملتلة عام  األراضي إىلهي مصطلح ظهر إثر دخول القوات الفلسطينية  منية الفلسطينية:األجهزة األ

الفلسطينية عام  – اإلسرائيليةوقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعد توقيع اتفاقية املرحلة االنتقالية 1967

تتكون أجهزة السلطة ، و 1993 سلوأو أت إبعالن املبادئ يف بتدا لعدة اتفاقيات إم يف واشنطن تتوجي1995

املخابرات العامة، واألمن  األمن الوطين،الوطنية الفلسطينية األمنية من ثالثة أجهزة رئيسة وهي: قوات 

 .58(والدفاع املدين األمن الوقائيو  الداخلي)الشرطة،

 

 أمهية الدراسة 1.6

النضال الفلسطيين منذ توقيع اتفاقية  يفاملسلح واقع الكفاح  تنبع أمهية هذه الدراسة من خالل الكشف عن

الذين انضووا حتت مظلة التشكيالت املسلحة  املقاتلون ةسري ممن خالل تتبع  .الثانية نتفاضةحىت هناية اال سلوأو 

. وسيتم الرتكيز على دور هذه الفئة اليت تفرتض الدراسة أبهنا يف جبل اخلليل العفوية واملنظمة داخل حركة فتح

 هامة يف اتريخ القضية الفلسطينية، ومل تعط املكانة اليت تتناسب مع ما قدمته من تضحيات، وكما أحدااثصنعت 

املناضلني يف الثورة الفلسطينية مقارنة بباقي املدن  أبناءهاوافر يف كتابة جتربة النصيب الأن جبل اخلليل مل يكن له 

والقرى الفلسطينية، وتكون الدراسة قد أعطت فرصة لتسجيل التاريخ من خالل املصادر املرتبطة بشهادات على 

 ومناضلي هذا املكان املغي ب. أبناء التاريخ من قبل 

 

 

                                                             
 املرجع السابق. 57
 (.2015كانون اول   3. )اسرتجع يف ww.wafainfo.ps/http://wوفا، نقال عن:  -"االجهزة االمنية الفلسطينية،" مركز املعلومات الوطين 58

http://www.wafainfo.ps/


40 
 

 املنهجية1.7

التاريخ  ، فستقوم منهجيتها العملية علىاألقصى انتفاضةمبا أن هذه الدراسة تركز على املناضلني الذين شاركوا يف 

ة تتبع اولحم الذين عايشوا املرحلة اليت تغطيها الدراسة. وستتم املقاتلونعلى لسان  حداثاألة نقل اولالشفوي وحم

وسيكون تتبع  من خالل معرفة ظروف الواقع الذي عاشه بكل تداعياته السياسية والعسكرية. )املقاتل( الفلسطيين

تتحدث عن اتريخ راشيف الرمسية وغري الرمسية اليت حتليل التاريخ واستخدام األ من خالل أيضا املقاتلونمسرية 

 .يف "مرحلة السالم"استمرارية الكفاح املسلح فيما يتعلق بدور املناضلني يف  النضال الوطين الفلسطيين

 التاريخ الشفوي كإجتاه حبثي 1.7.1

لدراسة التاريخ الشفوي هو اخلالف بني وجهات النظر االنثروبوجلية ساسية ميكن القول أن مرحلة البداايت األ

املختلفة، واعتبارات املؤرخني اليت تتعلق أبمهية اتريخ الصفوة والنخب مقابل اتريخ البسطاء، والذي اعتقدوا أبنه 

ات قدرة التاريخ مهية، مما وضع املؤرخني الشفويني أمام حتد إلثبأأن يكون على قدر من اال أوليس فيه ما يفيد 

، ويف منتصف القرن املاضي بدأت تظهر والرمسي الشفوي على تنفيذ مشروعا أترخييا منافس لرواية التاريخ التقليدي

رواب ليأخذ هذا املنهج أمهية متزايدة على مدار السنني أو الكتاابت واملقاالت اليت تستند على التاريخ الشفوي يف 

 59الوقت احلاضر. إىلوصوال 

على  ذايومنا هذا من االستحو  إىلالشعب الفلسطيين عرب حقبة طويلة من الزمن متتد من بداية القرن املاضي متكن 

ابلغ االهتمام وعظيم املكان يف ساحة الثقافة العربية، دون أن يكون لديه أي ختطيط مسبق، حيث أن الثقافة 

الشعبية يتم تبنيها عادة بشكل تلقائي وأتيت يف سياق التقليد، فهي يف أغلب أشكاهلا غري مكتوبة، تكون يف 

عراف والشعائر والطقوس القيم والعادات والتقاليد واأل يفيف الذاكرة اجلماعية، و  أواللباس مثال بشكلها املادي 

اليت يستخدمها اجلميع أكان مؤمنا هبا أم ال. وميكن حتديد استخدام هذا الشكل من التعبري الثقايف كنمط سائد 

                                                             
اسرتجع  http://www.journal.cybrarians.org/index.p.: نقال عن:cybrarians journalالتاريخ الشفهي: اتريخ يغفله التاريخ: 59

 (.12.2016بتاريخ )كانون اثين. 
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النكبة، وذلك ملا رافق النكبة من عملية جلوء وشتات لنسب  أحداثيف طبيعة احلياة االجتماعية يف فلسطني حىت 

أعداد كبرية من اجملتمع الفلسطيين، أهنت أمل صياغة اهلوية الثقافية والشخصية الكيانية الفلسطينية بعد خلق و 

تكتالت تفصل بينهم حدود،  إىلاحلواجز االجتماعية ومتزيق البنية االجتماعية للشعب، وأصبح الشعب مقسم 

املنفى والشتات توزع على دول اجلوار  ومجاعة يف ،وغزة جتمعهم ظروف متشاهبة الغربية مجاعة يف الضفة

، فرض الواقع اجلديد تسميات جديدة هلذه 1948اليت احتلت عام  األراضيالفلسطيين، ومجاعة داخل حدود 

التجمعات دخلت معجم الثقافة العربية، وتزايدت بعد النكبة أمهية الثقافة اليت تكون على حنو مكتوب، لتأخذ 

 .60االختبارية" للتمثل الفلسطيين للعامل أواملنطقية  أوية لغة معرفية  تعرب عن "الفاعل

واستطاعت روزماري صايغ يف كتاهبا  .وكان للتاريخ الشفوي الفلسطيين جتاربه على يد املؤرخني الفلسطينيني

وتركيز الضوء على  عطاءتوظيف التاريخ الشفوي يف دراستها إل "الثورة إىلحون الفلسطينيون من االقتالع الفال"

لوضع االقتصادي واالجتماعي تسجيل ما يتعلق ابت حاولمقابل الرواية الصهيونية، و  حداثالرواية الفلسطينية لأل

نقلت رواية الذين عاشوا تلك املرحلة و  العثماين حىت االنتداب الربيطاين.للفالح الفلسطيين يف فرتة احلكم 

ت طبيعة عالقات تناولو . 1948أن مت التهجري يف نكبة عام  إىلدرست عالقة الفالح أبرضه ومع عائلته و 

الفالحني يف املاضي يف تلك احلقبة اليت حددهتا مع السلطات املختلفة يف فلسطني. وتتحدث عن أسباب النزوح 

هذه  ن زعماء العرب هم الذين طلبوا من الفالحني ترك أراضيهم. ومن خاللاليت تقول أ اإلسرائيليةد الرواية يوتفن

ترى نشوء هذا الثائر املقاتل  ،ضاع الصعبة اليت أحاطت ببيئة الفالح من نواحي اقتصادية واجتماعيةو الظروف واال

استعادة أرضه املسلوبة، فتلك الطبقة من الفالحني استطاعت صايغ من خالهلا توثيق  اولح وحيحيمل السال

روايتهم التارخيية لتصبح مكتوبة ومفندة لكثري من االدعاءات والرواايت التارخيية للصهيونية، ليصبح لدينا رواية 

 61مقابل رواية.

                                                             
 (133-165،)2006ليات من احلداثة إىل العوملة. بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، عبد الغين عماد. سوسيولوجيا الثقافة العربية: املفاهيم واالشكا 60
 .1980روزماري صايغ. الفالحون الفلسطينيون من االقتالع إىل الثورة. بريوت: مؤسسة االحباث العربية،  61
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 أدوات املنهج التحليلية 1.7.2

 من خالل أدوات تسجيل صوتية إبجراء املقابالت لتسجيل الرواية الشفوية ،الرتكيز على مصادر الدراسةمت 

شخصية جلهم من جبل اخلليل الذين ينتمون حلركة فتح، وهلم  18جراء املقابالت مع ومت إ ومقارنتها ابملكتوبة،

فرص الدراسة من  عززالبحث عن مصادر موثقة على الشاشة االلكرتونية مبا مت و  .جتربة يف القتال يف مراحل خمتلفة

اليت اعتمدت  التاريخ املدون من خالل املراجع استخدامسيتم لتعزيز متانتها، و كرب كم من املعلومات أ إىلالوصول 

لفرتة اليت تغطيها الدراسة، ما كتب من طرف أصحاب جتربة الكفاح املسلح يف مراحل تسبق ا أواملقابالت 

 ول موضوع الدراسة.ومراجعة مقاالت يف الصحف والدورايت نشرت ح

 خطوات املنهج1.7.3

سيتم العمل على الدراسة بتحليل التاريخ املدون يف املراجع اليت مت مجعها وتصنيف املعلومات ضمن جمموعات 

املقابالت املسجلة  إىلواالنتقال  هذه الدراسة.وتوزيع املعلومات مبا يتوافق وتقسيم فصول  ،وتقسيمها على مراحل

 ،وتوزيعا على الفصول ،سئلة اليت كانت ضمن املقابالتوتقسيم حمتواها حسب األ ،صوتيا وتفريغها على الورق

ن خالل مراجعات معينة ية الشفوية ماكمال النقص والتحري من صدق الرو وإ ،وفحص ما كان منسيا يف املراجع

بها بطريقة دونة والشفوية سوف يتم حتليلها وتفكيك حمتواها وتركيوبعد جتميع الرواية التارخيية امل تضمن الدقة.

 وبعدها سوف يتم البدء بكتابة الفصول وتوزيعها حسب ما ورد يف قائمة احملتوايت.  تضمن موضوعية الدراسة.

 موقع الباحث1.7.4

 نتفاضةوحتديدا اال سلوأو أتيت هذه الدراسة يف جمال البحث حول الكفاح املسلح الفلسطيين يف مرحلة ما بعد 

جامعة بريزيت،  االداب،الثانية، استكماال ملتطلبات درجة املاجستري يف برانمج الدراسات العربية املعاصرة، كلية 

يف اخلليل،  األقصىومعايشته مقاتلي كتائب  2000 األقصى انتفاضةوعرب جتربة الباحث الشخصية يف فلسطني. 

اليت ينقصها الكثري  املرحلةالدراسة أمهية هلذه  يف هذه السجون الصهيونية، يضفيسر ملدة ستة سنوات يف ويف األ
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الذين  ،املقاتلونه ؤ لشعب الفلسطيين وأبناها اهلامة لأحداثمن البحث واالستقصاء حىت تسجيل ما ميكن من 

 .قاتلوا يف سبيل قضيتهم

 الصعوابت 1.7.5

 نتفاضةمتنوعة حول موضوع البحث خاصة فيما يتعلق بفرتة اال أدبيات واجه الباحث صعوبة يف احلصول على 

والبعض يرى أن تداعياهتا ونتائجها مل تكتمل بعد، وهناك صعوبة أيضا يف  ،ا تعترب فرتة قريبة نسبياهنالثانية، أل

لك وذبية واملواجهات مع قوات اإلحتالل، األخرية يف اهلبة الشع حداثاألعمل املقابالت خاصة بعد إندالع 

 بالت معهم.إجراء املقا املنويمساء األإلعتذار عدد ممن كانوا على قائمة 

كانوا يتحدثون براحة وصراحة ،2016-2015السكاكني  انتفاضة أحداثقبل  ممعه ومن مت إجراء املقابالت 

ومراعاة أكرب نظرا ملا هلم من اتريخ نضايل وسجالت أمنية لدى اإلحتالل، فصار احلديث ضمن ضوابط أمنية 

 إىلضافة هذا وابال .األقصىكان يعمل مع كتائب شهداء   لظروف من أجريت معهم املقابالت، فهناك عدد منهم

شهادات أسرى يقبعون حىت اللحظة داخل اسوار السجون الصهيونية، ممن كان هلم  إىلعدم التمكن من الوصول 

القتل الصهيونية لريتقوا شهداء  خر طالتهم آلةبعض اآلليت تستهدفها الدراسة. والمكانة ودورا مركزاي يف املرحلة ا

ا من خالل املقربني هلؤالء الشهداء والذين إليهت الدراسة الوصول حاول، غائبة معهم شهادات مهمة للتاريخ

 عايشوا جتربتهم عن قرب وكانوا معهم على نفس الطريق.

 

 احملتوايت 1.8

واإلشارات األساسية اليت  هلذه الدراسة، ليبدأ ابملقدمة النظرياالطار حيتوي هذا الفصل على -:لو األالفصل 

تمهيد الالدراسة  اولوحت  مقدمتها عن فكرة عنوان الدراسة.ا، فتتحدث يفإليهتنوي هذه الدراسة توجيه بوصلتها 

وحتديدا  سلوأو لفكرة الكفاح املسلح الفلسطيين يف الثورة املعاصرة، والرتكيز على املواجهات املسلحة ما بعد 

ما هي التحوالت اليت طرأت على الكفاح الثانية. مث تطرح إشكاليتها بسؤال رئيسي " نتفاضةالنفق واال أحداث
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وتندرج حتت عنوان  ."ية، حتديدا فيما يتعلق حبركة فتحالثان نتفاضةحىت هناية اال سلوأو املسلح الفلسطيين ما بعد 

الكفاح املسلح  رئيسية، حماوركتب عن الكفاح املسلح يف ثالث   اهذه الدراسة م إىلما يضيف دبيات مراجعة األ

الثانية  نتفاضة؛ الثورة الفلسطينية املعاصرة سياسيا وعسكراي؛ الكفاح املسلح يف االسلوأو الفلسطيين قبل 

تفصيل بنية الدراسة من خالل مهية ومنهجية الدراسة، وينتهي بأ،كما وحيدد هذا الفصل مصطلحات و 2000

 .ت وتقسيم الفصول املنوي العمل عليهااحملتواي

 

توضيح لالكفاح املسلح الفلسطيين يف الثورة املعاصرة جتربة الدراسة يف هذا الفصل  تناولت -الفصل الثاين: 

وفهم طبيعة البيئة السياسية والعسكرية داخل للعمل التنظيمي حلركة فتح يف اخلليل،  ىلو األتشكيالت االنوية 

احملتلة وعالقته ابلثورة الفلسطينية  األراضيوما شكل العمل التنظيمي داخل  ، 1967احملتلة عام  األراضي

فكرة عن بداية عمل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح خاصة. واحلديث عن معركة السموع  إعطاءابخلارج، و 

 إىلبني قوات اجليش االردين واجليش الصهيوين واثرها واسباهبا، واالنتقال  1966تشرين اثين  13اليت حدثت يف 

بني الفدائيني الفلسطينيني  1968ار إذ 21معركة الكرامة يف  إىلوتداعياهتا حىت الوصول  1967هزمية عام 

وقوات اجليش الصهيوين. والقاء الضوء على جتربة مقاتلي فتح يف جوالهتم خارج احلدود الفلسطينية واتصاهلم مع 

العمليات املسلحة اليت مت تنفيذها من خالل االتصال يف الثورة ابخلارج والرتكيز على عملية  إىلالداخل، واالشارة 

وكيفية التحضري هلا واسباهبا ونتائجها السياسية وتفاصيلها العسكرية.  2/5/1980اريخ الدبواي يف اخلليل بت

 إىلوالبحث عن خيارات بديلة للثورة الفلسطينية، وصوال  1982صورة عن مرحلة اخلروج من بريوت عام  إعطاءو 

 .1987اليت اندلعت يف هناية عام  ىلو األ نتفاضةاال

 

العالقة ما بني سلطة احلركة)حركة فتح( وسلطة السلطة )السلطة دراسة صل هذا الف تناولي -الفصل الثالث:

والصدامات اليت حصلت  حداثاألوما أتثري خمرجات هذه العالقة على جمرايت األمور و  الوطنية الفلسطينية(.
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. واالستفادة من هذا 2000 الثانية نتفاضةاال أحداث، و 1996النفق عام  أحداثمع قوات االحتالل يف 

العرض يف الشعور ابلواقع الذي كان يعيش فيه مقاتلي فتح يف ظل هذه املتغريات املتناقضة يف العالقة ما بني 

وسيتم عرض املعلومات اعتمادا على املراجع واملصادر اليت مت حتديدها، و عرض بعض اآلراء  األهداف والسلوك.

لتغيري تعريف العالقة بني منظمة التحرير  ةاولمن خالل الكشف عن التحوالت السياسية اليت إجتهت يف حم

الفلسطينية والكيان الصهيوين، والدروس املستفادة من هذه اهلبة وتداعياهتا على قوى أمن السلطة، وما حتمل هذه 

. و مدى قناعة األرضمن تناقض جوهري ما بني املتوقع نتيجة للخطاب اجلديد  والواقع الفعلي على  حداثاأل

 الثانية. نتفاضةمنذ التوقيع عليه حىت بداية اال سلوأو  مسار مناضلي احلركة يف

وكيف كانت بداية  الثانية نتفاضةحركة فتح والكفاح املسلح: االسيتم فيه احلديث عن  -:الفصل الرابع

وطبيعة املنضوين حتتها ووالائهتم، ومدى مسامهة مقاتليها يف  األقصىالثانية وتشكيل كتائب شهداء  نتفاضةاال

طبيعة الصدام مع قوات االحتالل، وأهم ما واجهه املقاتلون من صعوابت وحتدايت على مستوى العالقة مع 

، حىت هناية فاعلية هذا التشكيل وقطع املساعدات األرضالظرف السياسي والواقع االمين املفروض على 

 الثانية.  نتفاضةعنه يف هناية االواالمكانيات 

ملخص يوضح  إعطاءو  مآالت الكفاح املسلحهذا الفصل نظرة نقدية حول  تناولسي -:اخلامسالفصل  

ورؤيتهم فيما يتعلق ابلتحوالت السياسية وأثرها  ،ا واستنتاجها من تتبع آراء مقاتلي فتحإليهاالفكار اليت مت التوصل 

 ،بعد االجتياح  ورحيل الشهيد ايسر عرفات ،األقصى انتفاضةعلى الواقع السياسي الفلسطيين بعد هناية 

ورضوخ القيادة السياسية إلمالءات  ،وضرهبا من قبل االحتالل مقاومةواحلديث عن مرحلة تفكيك البىن التحتية لل

 سية الدولية والعربية.املعادلة السيا
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 الفصل الثاين

 الكفاح املسلح الفلسطيين يف الثورة املعاصرة

 مقدمة 1,2

بناء  ابالعتماد على سرية حركة فتح ومقاتليهامير هذا الفصل عرب حمطات عديدة من حكاية الثورة الفلسطينية، 

. فيبحث يف األقصى انتفاضةمن رواية شفوية على لسان مقاتلي فتح يف  أومواقف سجلها التاريخ كتابة،  على

غري ، وما عاشه املؤسسون من واقع سياسي عريب ودويل 1948جذور احلركة وما سبق انطالقتها بعد عام النكبة 

مع  األرضليسرد سريهم يف النضال السياسي، وقتاهلم على  املقاتلونبرفقة  حداثاألفكارهم. وينتقل بني أل مواتيا

 تعتربها الدراسة مهمة يف نشأة احلركة واترخيها، ومل يغفل البحث عن تفاصيل كانت أحدااثالصهاينة. كما يسجل 

 مؤثرة يف حتديد وجهة الكثري من املواقف اليت تبنتها قيادات فتح.

خمتلفة. مسرية فتح عرب مراحل زمكانية  على مر سنني شه املقاتلونان آلخر متابعا ما عاوينتقل الفصل من عنو 

، ويسافر هذا الفصل معهم يف رحلة 1967و"هزمية" حزيران  1948ايم نكبة عام جواء رافقتهم أفيخوض يف أ

ت نفسها نتيجة لوجود الثورة على اللجوء واملخيمات، والدخول يف معسكرات التدريب، والتطرق ملعادالت فرض

الصهاينة، فريى  حلدود فلسطني، ويرافق الفصل املقاتل داخل معاركه وعملياته القتالية مع جماورةدول عربية  يراضأ

حمكومة للسياسات واخلالفات مع خرى، ويعاجل انتكاساته اليت يف غالبها ض املعارك واهلزمية يف أأثر النصر يف بع

 ساحة السياسة الدولية. نظمة العربية، وضعف القضية الفلسطينية وظلمها علىاأل

ية، طار هذا الفصل احلديث عن مكانة اخلليل من حيث أمهيتها ومكانتها يف الثورة الفلسطينكما ويندرج يف إ

ومن  سلح الفلسطيين عرب هذا املكان وإنسانه املقاتل.فتح يف اتريخ الكفاح امل والتطرق ألبرز ما سجله مقاتلو

خذها كعينة ، وأ1967ي احملتلة عام راضللعمليات اليت نفذهتا فتح يف األ ةخالل عملية الدبواي تعطى صورة دقيق

سرى احملررين والسجون الصهيونية، وما رواه األ ها على لسان منفذيها، ويتم االنتقال حلالة االعتقالأحداثسجلت 

 عن التحقيق والسجون.
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ن يبني دور املقاتل ، بعد أ1987عام  ىلو األالفلسطينية  نتفاضةاال يف املقاتلونوينهي هذا الفصل مسريته مع 

وعالقة م.ت.ف يف قيادهتا.  نتفاضةدارة االإ، ويتحدث عن تفاصيل نتفاضةالقائد خليل الوزير يف تلك اال

ساس ا على القيادة الفلسطينية، وكيف أهنا استثمرت من قبل م.ت.ف على أمنجزاهتا وتداعياهت إىلويتطرق 

 .1967الفلسطينية على حدود عام قامة الدولة وأمل إ ،العودة

 (1967) "اهلزمية"( و1948) "النكبة"ما بني   1,1,2

خلفت واقعا مريرا جتسد بتنفيذ التهديدات  إذالفلسطينيون والعرب منعها،  حاولكارثة   1948مثلت نكبة عام 

وظهر جليا  62االستيطان الصهيوين واحتالل أراضيهم، وطمس هويتهم الوطنية. جراءاليت عايشها الفلسطينيون 

نظمة العربية على مدار السنني السابقة، من مقارعة سياسات االستعمار الربيطاين منذ حطت رحاله عجز األ

املستعمرات يف ، وبناء األرضأرض فلسطني، وشيئا فشيئا توفر لعصاابت الصهيونية املناخ املالئم لالستيالء على 

ثر هذه النكبة ما يقارب املليون دعم وغطاء االستعمار، وتشرد على أمناطق متفرقة على أراضي الفلسطينيني، ب

الجئ فلسطيين، توزعوا على الضفة الغربية وقطاع غزة ودول اجلوار العريب، ليعيشوا معاانة اللجوء يف خميمات 

 63الالجئني.

سطني ونفوذه لدى السلطات عب الفلسطيين من قبل االستعمار الربيطاين يف فلواجهها الش وكان للسياسات اليت 

 64.بلورة اهلوية الوطنية الفلسطينيةبلورة مواقف تدعم  إىلة هادفة اولحباط وتعطيل أي حمالعربية أثرا واضحا يف إ

اع الصهيونية طمضات العالقة اليت قامت على أتناقمن الفلسطينيون  هويف ظل هذا الظرف العصيب وما عاش

عن  تبحث ة على قرار الشعب الفلسطيين، راحت فئة من الشباب الفلسطيينوأطماع السطوة السياسية العربي

                                                             
 .2005قدس املفتوحة. . رام هللا: جامعة ال1968-1958عصام عدوان. حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح":  62
. ص 2003محد موعد، )حترير(. الالجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسوية: من مدريد إىل خارطة الطريق. دمشق: مركز دراسات الغد العريب.  63
(309 .) 

 .51-130(: 2015)خريف104خليل الوزير."حركة فتح: البداايت"، جملة الدراسات الفلسطينية، ع. 64
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رادهتم، واليت بدأت تتبلور انطالقا من فكرة احلق يف رصاصاهتا فتح اجملال لسماع صوت إ بندقية يستطيعون بصوت

 65.األرض وطرد الغرابء عنيف العودة  واحلقوين، سطيين ضد الكيان الصهيلاستخدام الكفاح املسلح الف

حمورية  اجتاهاترادات السياسية، توزعت حنو من القرن املاضي مسرحا لصراع اإل شهدت مرحلة اخلمسيناتلقد 

حمور من القيادة الوطنية واستمر . االستيطاين اجلديدحول كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية واالستعمار 

اجلامعة العربية، وحمور انضل ضد مصادرة  طاولةنظمة العربية وبراجمها املرتبكة على التعاطي مع األيف الفلسطينية 

حتت لواء أحزاب االنضمام والعمل  إىلاستقالله، وحمور ذهب فيه الفلسطينيون  إىلالقرار الفلسطيين والسعي 

 66ة حنو حترير فلسطني.العربي قدراتمكانية توجيه الوإ ،مل وصوهلا للسلطةعربية قومية على أ

كان الفلسطيين حيارب فيه الفلسطيين ف ،توزع اجلهد الفلسطيين يف حالة الضعف العريب والصراعات الداخليةو  

بدأت بلورة أفكار حركة التحرير الوطين الفلسطيين  ويف ظل هذه املتغريات االنتماءات احلزبية.ضمن مصاحل 

، وكان األرضة لتأطري النضال الفلسطيين ضمن نظرية فكرية مكتوبة، وفلسفة عملية على اولل حمأو )فتح(، ك

 67شكاالت الصراع بني تيارات فكرية متعددة تتنافس على استقطاب الساحة الفلسطينية.فكرها مبثابة خمرج من إ

الصراع بني تيارات الفكر مشهد كان قائما بني التيارات الفكرية الفرتة عند مراجعة اجلدل الذي   أظهرت تلك إذ

زامي: ة للفلسطينني، وفكر بظاهره ديين إسالمي، إهناليساري الغريب عن الثقافة احمللي أواالشرتاكي والشيوعي 

ن ميلك ادوات نقل السلوك مبا يالئم ذلك الواقع، املاضي دون أ"يلبس العباءة الدينية مستخدما خطاب متجيد 

 68."، فمجدوا القتال ومل يسلكوه فعليااألرضاالسالمية دون تطبيق على ويقف عند متجيد بطوالت القيادات 

                                                             
 (.40، مرجع سابق.ص )1968-1958عدوان. حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح": عصام 65
 (.14فتح. هيكل البناء الثوري )مكتب الشؤون الفكرية والدراسات حلركة فتح( ص ) -حركة التحرير الوطين الفلسطني 66
 (.34. ص )1974سطينية، كمال عدوان. فتح امليالد واملسرية، بريوت: االعالم املوحد ملنظمة التحرير الفل  67
 (7/12/2015مقابلة مع خليل عمرو، بتاريخ ) 68
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مستمدا من اخللفية احلضارية  ،جيايب معادي للهزميةإويف ظل هذه املعطيات متيزت فتح أبهنا جاءت تروج لفكر  

للعرب واملسلمني، وجتارب ثورات العامل ضد االستعمار. وتطرح قضااي التحرر اليت استطاعت فيها الشعوب من 

 69.ونيل استقالهلا دام الكفاح املسلح لتحرير بالدهماستخ

بلورة  إىله واجتهاداته املختلفة بعد منتصف اخلمسينات من القرن املاضي اجتاهاتعمل احلراك الفلسطيين يف 

ا فتح. فانتهجت النواة التأسيسية حلركة فتح العمل السري مراعاة وحتسبا ملا تفرضه إليهاألفكار الثورية اليت دعت 

"يف بيت  :يريسي كما يقول الشهيد خليل الوز حيث عقد االجتماع التأس 70.معطيات الظرف السياسي العريب

واحلضور كان من مخسة أشخاص، ايسر عرفات؛ خليل الوزير؛  1957حد املؤسسني يف الكويت ما قبل عام أ

ظيم دون اعتماد اسم هلذا عادل عبد الكرمي؛ يوسف عمرية؛ توفيق شديد. متت فيه مناقشة اخلطوط العريضة للتن

يف العمل، من مث اطالق اسم حركة فتح على  ء، ألن اهلدف األساسي كما يقول الوزير: "كان البد"التنظيم

 71شهرا تقريبا من التأسيس". 18التنظيم بعد 

ويف اجتاه آخر جنحت جهود بعض القيادات الفلسطينية على أتسيس كيان ميثل الفلسطينيني، مع عقد املؤمتر 

التحرير  ، والذي مت فيه االعالن عن أتسيس منظمة28/5/1964يف القدس بتاريخ  لو األالفلسطيين 

محد الشقريي، ومت فيه اعتماد امليثاق الوطين الفلسطيين، كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيني برائسة أالفلسطينية،  

 72والذي يطالب حبق الفلسطينيني بتقرير املصري ورفض دولة الكيان.

العمل السري يف  1967( حلركة التحرير الوطين الفلسطيين )فتح( ماقبل عام )املؤسسون ىلو األاعتمدت النواة 

بناء التنظيم، آخذات اعتبارات الظرف السياسي العريب ومصاحله املرتبطة يف قضية فلسطني. وبدأت حالة من 

بني الفلسطينيني الذين جتمعهم فكرة االنطالق ابلعمل املسلح يف فلسطني وخارج فلسطني، وكان  التواصل ما

وحددت  حيد اجملموعات الفدائية وتنظيمها.الفلسطينية وتو  راضياألالرتكيز يف البداية على دعم العمل املسلح يف 

                                                             
 (.57-58خليل الوزير. مرجع سابق، ص )69
 (.9،مرجع سابق. ص )1968-1958عصام عدوان.حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح":  70
 (.64خليل الوزير.مرجع سابق، ص )71
 (.8/11/2016.)اسرتجع يف/https://addustour.comجريدة الدستور، نقال عن:"بطاقة تعريف: منظمة التحرير الفلسطينية،" 72

https://addustour.com/
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لكفاح املسلح ضد الكيان معها وترسيخ فكرة تنظيم ا تحاور، كان يتم الغزةقطاع يف مدن الضفة الغربية و  عناوين

ا إثر زايرة قام هب 1962عنصرا عام  40وكانت جتربة جبل اخلليل جتربة مبشرة يف تنظيم ما يقارب  الصهيوين.

على شراء وختزين السالح،  املقاتلونث تنظيم اخلليل تتجه حل إىلخليل الوزير وعدد من رفاقه، وكانت التوجيهات 

حول عملية االستعداد لنمط جديد يقوم أساسا على مبدأ الكفاح املسلح ضد الكيان  كبريا وفعاال  جتاواب هوقابل

الصهيوين، وقام ايسر عرفات ابلرتدد على مناطق الضفة الغربية يف تلك املرحلة ومواصلة العمل على بناء اهليكل 

 73التنظيمي وترسيخه، وتوزيع املهام.

مسيت عملية  31/12/1964شبكة مياه صهيونية يف اتريخ  بدأت فتح انطالقتها من خالل تنفيذ عملية تفجري

ابسم "العاصفة"، معلنة انطالق شرارة الكفاح  لو األ"نفق عيلبون". ويف اليوم التايل تبنت فتح العملية ببياهنا 

عربية عن قلقها وختوفها من تبعات  هداف الصهيونية، أعربت دولضد األاملسلح الفلسطيين. ومع توايل العمليات 

رفض تبين ما  إذذه االعمال. ومل يكن أمحد الشقريي رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بعيدا عن هذا التوجه، ه

بدى موقفا رمسيا مبعارضتها، مبينا أن حماربة الكيان الصهيوين تكون حكرا وم به قوات العاصفة من عمليات، وأتق

وردا على االنزعاج الشديد على  74نظمة العربية.األ التابع للمنظمة، وابلتنسيق مععلى جيش التحرير الفلسطيين 

ن برانمج احلركة ، موضحة أ28/1/1965يف اتريخ  لو األعمليات فتح، أصدرت احلركة بياهنا السياسي 

السياسي والعسكري ال يتعارض مع برامج منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية، وأكدت الحقا على ما تبنته 

وعلى الرغم من أن  75خالد احلسن، يف ضرورة التوريط الواعي للجماهري العربية يف حرب التحرير.احلركة كما ذكر 

محل  إىلجيايب يدفع اجلماهري العربية أن التوريط الواعي يؤشر على هنج إال يط حيمل دالالت سلبية يف معناه، إالتور 

عاين هنج لفتح استمر يف مجع املتناقضات منذ لواء القضية الفلسطينية وحثها يف الدفاع عنها، ويظهر يف هذه امل

 انطالقتها حىت اآلن.

                                                             
 .(.95-96خليل الوزير، مرجع سابق، ص ) 73
. ص 2002لسطينية. . بريوت: مؤسسة الدراسات الف 1993ـ  1949يزيد صايغ. الكفاح املسلح والبحث عن الدولة: احلركة الوطنية الفلسطينية،  74
(185.) 

 (.18/2/2016. )اسرتجع يف اتريخ /http://www.abbaszaki.plo.ps"مسرية فتح"، موقع عباس زكي. نقال عن:  75

http://www.abbaszaki.plo.ps/
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حدى جمموعاهتا بتفجري لغم يوم احملتلة، وقامت إ األراضيواستمرت فتح يف تنفيذ عملياهتا داخل  

خروج قطار صهيوين  إىلدى جنوب بيت حلم، أعلى خط سكة حديد ابلقرب من قرية بتري  27/10/1966

ن تنفيذ العديد من اهلجمات ضد حلركة فتح يف اخلليل، م ىلو األستطاعت اجملموعات كما ا  للشحن عن خطه.

 أبوابخلليل، بقيادة حممود مسوده ) ىلو األهداف الصهيونية، وكما يقول عبد اهلادي جابر:"ظهرت نواة التنظيم األ

ويضيف جابر: "استطاع مسودة من خالل عبد الفتاح اعبيدو تنظيم  ردن يف ذلك الوقت".عبيدة( املقيم يف األ

احملتلة  األراضيدخال السالح وختزينه، وتنفيذ عمليات داخل يف اخلليل، تعمل على إ املقاتلونوقيادة جمموعه من 

ركة مع أحداثوقبل يومني من اندالع  76لفتح." م، وتوزيع بياانت العاصفة التابعةلغا، وزراعة األ1948عام 

سرائيل أيضا تنظيم فتح ابملسؤولية عن تفجري لغم حتت سيارة عسكرية اهتمت إ 13/11/1966السموع يف 

 77صابة ستة آخرين.مقتل ثالثة جنود وإ إىلدى ، أوالكيانردن ويب اخلليل على خط اهلدنة بني األجن

سموع يف جنوب اخلليل، ية المبهامجة قر  1966قامت القوات الصهيونية يف صبيحة الثالث عشر من تشرين اثين 

ردنية كباقي ت البلدة تقع يف حدود السيطرة األهنا متثل قاعدة النطالق العمليات الفدائية. وكانحتت ذريعة أ

، وكانت حتت مسؤولية لواء حطني التابع للجيش االردين، الذي 1967مناطق الضفة الغربية قبل احتالها عام 

 150وقد دمرت طائرات ومدافع اجليش الصهيوين ما يقارب  تلك املعركة.لعسكري الصهيوين يف واجه اهلجوم ا

منزال للمواطنني الفلسطينيني. وتركت املعركة خلفها عددا من شهداء اجليش االردين  120منشأة، من بينها 

ح، تضمن حول خسائرها ابألروا مم املتحدة األ إىلردنية ، وتبعا لتقرير رفعته احلكومة األوبعض اخلسائر املادية

 78الكيان تصرحيا خبسائره. نود والضباط، يف املقابل مل يعطمساء مخسة عشر شهيدا من اجلالتقرير أ

اايت الثورة داء العملي، ويف مرحلة بدلنضالية بقدر ما كانت متقدمة ابألمل تكن اخلليل متقدمة ابملفاهيم الفكرية ا

"كان أكرب عدد من املطاردين والفدائيني الذين ميارسون الكفاح املسلح ل جابر: ، وكما يقو الفلسطينية املعاصرة

                                                             
 (..20/2/2016مقابلة مع عبد اهلادي جابر، بتاريخ ) 76
 (.17/1/2016. ) اسرتجع يف /http://www.palestinapedia.net"معركة السموع". املوسوعة الفلسطينية. نقال عن:  77
 املرجع نفسه.  78

http://www.palestinapedia.net/
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مام أنفسهم أحلاح احلاجة حول الدفاع عن موع شعر املواطنون الفلسطينيون إبوعلى إثر معركة الس .79من اخلليل"

ع اخلليل اح شوار التدمري الصهيوين الذي حلق بسكان قرية السموع، وخوفا من تكرارها. وبدأت املظاهرات جتت

ردنية ابلسماح بتسليح الشعب، وجاء هذا الشعار مواتيا ملا كانت قد طرحته فتح ومدن أخرى، مطالبة احلكومة األ

البحث عن فتح اليت كانت ترفع شعار الكفاح املسلح كطريق  إىلابنطالقتها، وانتقل الفلسطيين يف تلك املرحلة 

الردع الصهيونية اليت رأت اهلجوم كوسيلة لوقف منو قدرة كما جاءت النتائج بعكس فكرة    80لتحرير فلسطني.

مام اجليوش العربية للحد من التحريض العريب لفكرة وايت الفدائيني، واستعراض قوهتا أالثورة الفلسطينية وحتطيم معن

 81احلرب مع الصهاينة.

ردن، ؛ سوراي ومصر واألل العربية الثالثدو ضد ال 1967حزيران  5ة حراب يف وبعد معركة السموع شن الصهاين

دارة املصرية، واحتلت الضفة الغربية اليت كانت حتت اإلدارة اإلردنية، وقطاع غزة التابع لإل احتلت على إثرها

ايم السته؛ النكسة؛ و عرفت تلك احلرب بعدة أمساء "حرب األ 82ايم.السوري وسيناء املصرية خالل ستة أاجلوالن 

ت حاولرب مبثابة صدمة قاسية للدول العربية والفلسطينيني، لكن حركة فتح وكانت احل 83".1967هزمية حزيران 

فرصة على صعيد القضية الفلسطينية، وتداركت الشعور ابلضعف العريب أمام جيش  إىلختطي اهلزمية وحتويلها 

ليكون  الصهاينة، واستمرت برتويج فكرة الكفاح املسلح الفلسطيين واملطالبة بدعمه من قبل الدول العربية،

يف الصدام مع الصهاينة. وهو ما وضعها على طريق احتالل موقع القيادة الرمسية للحركة  لو األالفلسطيين يف اخلط 

، خلفا 1969الوطنية الفلسطينية وتزعم منظمة التحرير، بقيادة )زعيم فتح( ايسر عرفات يف شباط/فرباير 

                                                             
 عبد اهلادي جابر، مصدر سابق. 79
 (. 15/10/2015مقابلة مع بركة التكروري،بتاريخ ) 80
 (.22/1/2016. ) اسرتجع يف /http://pulpit.alwatanvoice.comلى معركة السموع". دنيا الوطن. نقال عن:عاما ع 48" 81
.. اجلزء االول"الطريق إىل احلرب". العربية: نقال عن: 1967واثئقي نكسة  82

https://www.youtube.com/watch?v=wH3NXupM (.23/1/2016. ) اسرتجع بتاريخ 
. )اسرتجع tp://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=2220ht. وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية)وفا(: نقال عن:1967حرب حزيران / 83

 (.2/2/2016بتاريخ 

http://pulpit.alwatanvoice.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wH3NXupM
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ملرحلة فرصة أتسيس كيان فلسطيين مستقل بعيد عن للشقريي ومحوده اللذان ترأسا املنظمة. وبدت يف تلك ا

 84السيطرة العربية، ويضمن استقاللية القرار الفلسطيين خاصة فيما يتعلق ابلصراع مع الصهاينة

 

  (1968انتزاع الكرامة ) إىل (1967)من وقع "اهلزمية"  الكفاح املسلح  1,1,1,2

  (1967وقع "اهلزمية" )  2,1,1,2

كما يرى و  فعل. كرد  1965عام  انطالقة فتحبين النضال الفلسطيين ضد االستعمار من البداايت حىت قبل 

والثورات عبارة عن ردود أفعال على سياسات االستعمار، حبدود فعل يقوم به  حداثاألكانت الكثري، أنه  

 ،وتشكيل الفصائل الفلسطينية ،كانت نشأة منظمة التحرير الفلسطينية  إذاالستعمار والفلسطينيون يردون عليه. 

شوار جديد أبساليب ووسائل جديدة ترد على الفعل ملوتبنيها للكفاح املسلح رد فعل على كارثة النكبة، وبداية 

دول وهزمية ثالث  1967كسة وبعد ن، وهتجري السكان، وتدمري مكاهنم وذحبهم. اجلديد االحتاليل الصهيوين

نسجم مع حجم املتغريات فعله، ي سع يف ردأو أصبح متاحا للفعل الفلسطيين جماال  85مام اجليش الصهيوين،عربية أ

الكبرية اليت حلت على ساحة القضية الفلسطينية، وكان الضعف العريب الذي ابن واضحا أمام اجليش الصهيوين، 

عما ميكن دارة الصراع مع الصهاينة، مع عدم االستغناء إفرصة فلسطينية لتويل زمام املبادرة على صعيد القضية و 

 ن يقدمه العرب لفلسطني واحملافظة على كوهنا قضية عربية مركزية.أ

على حركة فتح وقيادهتا كبريا، وجاءت بعكس ما كان أيمل قادهتا ابلتوريط  1967كان وقع هزمية حزيران   

حد قادة فتح موقفها بقوله" عندما وقد شرح خالد احلسن أ عربية كقوة تواجه قوة جيش الكيان.الواعي للجيوش ال

كنا نؤمن جبدية القوة العربية، وخصوصا مبصر   سرائيل() يف حرب مع إ اتكلنا على التوريط املتعمد للجيوش العربية

لتقطت نتائج بعد "اهلزمية" العربية سرعان ما الكن فتح   86ذات القوة الضاربة اجملهزة بصواريخ القاهر والظافر."

                                                             
 (.243يزيد صايغ. الكفاح املسلح والبحث عن الدولة. مرجع سابق، ص ) 84
النكسة.. اسرائيل هتزم العرب يف ستة أايم. اجلزيرة نت: نقال  85

 (.22/2/2016.) اسرتجع بتاريخ http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2016/6/5/%D8%Aعن:
 (.243يزيد صايغ، الكفاح املسلح والبحث عن الدولة. مرجع سابق، ص ) 86

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2016/6/5/%D8%25A
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نظمة العربية على القضية الفلسطينية، ورأت فيها تراجع قدرة القمع ة اإلفالت من قبضاحلرب وحتويلها لفرصة لإلن

ويف فرتة ما  87عادت للقضية صورهتا احلقيقية، أبهنا صراع فلسطيين صهيوين.عربية لطموح وسياسات احلركة، بل أال

فلسطينيني بشكل عام حول ضرورة تنمية قدراهتم يف مواجهة الصلف بعد "اهلزمية" العربية ساد شعور لدى ال

ا رادهتم يضمن عداء الصهيونية وحماربتهين، وذهب الفلسطينيون يبحثون عن إطار ميثلهم ويعرب عن إالصهيو 

وهنا زادت القناعة  88ت السلمية حلل القضية.اوالسرتاتيجية بعد فشل كل احملعسكراي، وتبين الكفاح املسلح كإ

رست أسسها ا وقواعدها العسكرية مل تكن قد أهنا كانت يف بداايهتيت تبنت فكرة الكفاح املسلح، مع أفتح الب

 89بعد.

وكما يقول التكروري: "يف اخلليل كانت جتربة معركة  90،اجتهت أعداد كبرية من الفلسطينيني تبحث عن فتح

الختيار الطريق املسلح." لكن هنج فتح يف  السموع وبعدها أبشهر حرب حزيران مع الصهاينة حتفز املواطنني

ل العمل السري جعل من الصعوبة احلصول على عضويتها والعمل معها لكثري ممن كانوا يبحثون عنها، ومن خال

ت اوالردن، ولطبيعة احلدود اجلغرافية بني الضفة الغربية والشرقية، ظهرت بعض حممكاتب احلركة اليت كانت يف األ

ويذكر جابر: "أن هناك  91ردن أثناء احلرب.األ إىلوا اللجوء حاولتلك املكاتب، خاصة ممن  االنتساب عن طريق

كبريه من اخلليل من الذين تركوا البلد حتسبا أبن الصهاينة لديهم نية االنتقام ملا حدث معهم يف مذحبة   اأعداد

يضيف  ويف األردن، 92".، وملا مسعه السكان عن القتل والتدمري الذي حل يف النكبة1929اخلليل عام 

مكاتب حركة فتح ويقدم طلب انتساب وتسجيل امسه حىت  إىل املقاتلونالتكروري: "كان يتقدم كل من يريد من 

من الالجئني الفلسطينيني أعلى نسبة  املقاتلونوكانت أعداد  93يتم االتصال به من خالل عنوان يرتكه لديهم".

                                                             
 (.243يزيد صايغ، الكفاح املسلح والبحث عن الدولة. مرجع سابق، ص ) 87
 (.33-48: )1980، 105ل الثورة الفلسطينية وافاق تطوره." شؤون فلسطينية، ع. سعد صايل. " عم 88
 .110خليل الوزير، مرجع سابق، ص  89
 عبد اهلادي جابر، مصدر سابق. 90
 بركة التكروري، مصدر سابق.91
 عبد اهلادي جابر، مصدر سابق.92
 بركة التكروري، مصدر سابق.93
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 ي الفسطينية راضاحملتلة ملا تفرضه الظروف اجلغرافية وصعوبة االتصال والتواصل بني األ األرضمقارنة مع سكان 

 ردن.ومكاتب احلركة ابأل 1967تلة عام احمل

على خطط تعزيزه وتطويره بقدر يستطيع من الغربية وقطاع غزة، يتشكل بناء  كان العمل العسكري يف الضفة

تنظيم اخلليل حتديدا  إىلكل أو خالله مواجهة قوات االحتالل. ومت تركيز اجلهد على شراء وختزين السالح، وهو ما 

، وذلك ملا توفره اجلغرافيا من تضاريس وحدود طويلة مع الضفة الشرقية، والتواصل ىلو األمع بداايت تشكيل النواة 

 واجملموعات وتكليفها برصد حتركات العدو وتصرفاته، والتعرف على أراء اجلماهري الفلسطينية يف مع اخلالاي

ية اليت خرجت من الضفة املسلحة لالحتالل، والتواصل مع العناصر الوطن مقاومةردن ابلنسبة للاحملتلة واأل األراضي

خذ بعني زين السالح بعيدا عن السكان، واألماكن لتخة توفري أاولاحملتلة، وحم األرض إىلقناعها ابلعودة الغربية وإ

احملتلة وتعزيز قدراهتا ابلدعم  األراضياالعتبار لكافة املعطيات اليت تضمن استمرار وكفاءة الكفاح املسلح داخل 

 94املعنوي واملادي.

التحدايت املوجودة ت متسارعة لبناء التنظيم فيها، لكن حجم اوالمل ترتك فتح الضفة الغربية وقطاع غزة دون حم

لقيود دون حتقيق هذا اهلدف بشكل واسع، ابإلضافة إىل اوقوة القمع الصهيونية، كانت حتول  األرضعلى 

ت إال جناحات بسيطة اوالتلك احمل ومل تلق   95احملتلة ابلسالح. األراضياملفروضة من قبل االنظمة العربية أمام دعم 

 كة يف بناء قواعد ومعسكرات يف األردن وسوراي، والحقا لبنان،احلر  لتتجه مل تكن حبجم الطموح لدى قيادة فتح

 سال املنتسبني للحركة لتلقي التدريبات لكل الدول اليت هلا عالقة قوية مع حركة فتح.على إر  عالوة

  (1968انتزاع الكرامة )  3,1,1,2

هداف صهيونية. وكان مسلحة ضد أملؤهلني لتنفيذ عمليات ا املقاتلونشكلت معسكرات فتح بؤرة لتخريج أفواج 

، وحلقة يتم من خالهلا التواصل مع جمموعاهتا املقاتلونلتواجدها على الساحة األردنية دورا كبريا يف تنظيم وتدريب 

                                                             
 (.113خليل الوزير، مرجع سابق. ص ) 94
 (.33-48سعد صايل. "عمل الثورة الفلسطينية العسكري و آفاق تطوره .مرجع سابق، ص: )95
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احملتلة.  األراضيهبدف االستطالع ونقل السالح وتنفيذ العمليات داخل  96رسال "الدورايت"إيف الضفة الغربية، و 

ة للكيان الصهيوين أثخنت جراحه وكبدته الكثري من اخلسائر املادية واملعنوية، وكانت مما شكل حالة مزعج

ملياهتا بشكل تنيفذ ع إىلالضفة الغربية بشكل مكثف، حىت وصلت  إىلالعمليات اليت تنطلق من الضفة الشرقية 

مع غور األردن، ود صهيونية على احلدود حدى جمموعات فتح عملية تفجري حافلة جنشبه يومي. وبتنفيذ إ

 97الفلسطينيني. املقاتلونعلنت حكومة الكيان رمسيا نيتها شن حرب ضد أ

-1/1/1968ووفقا لتصرحيات الناطق العسكري الصهيوين، كانت حصيلة العمليات الفدائية من 

 :98كما يلي  20/3/1968

بيضة يف يدي  قاومةأبن املرئيس احلكومة الصهيونية آنذاك " ايم صرح موشيه داينوقبل معركة الكرامة بثالثة أ

وأن حكومة الكيان ضاقت ذرعا من عمليات فتح. وجاء ذلك تعقيبا على تفجري حافلة  99أكسرها مىت أشاء".

                                                             
نظر الدورايت: مصطلح استخدمتها الفصائل الفلسطينية لوصف اجملموعات املسلحة اليت تكلف مبهمات يف االرض احملتلة، من خارج حدود فلسطني. ا96

 .2016فلسطينية، مركز رؤية للتنمية السياسية، اسطنبول، عوين فارس وساري عرايب، مفاهيم ومصطلحات القضية ال
. )اسرتجع يف /https://www.youtube.com" تلفزيون فلسطني: نقال عن:  2من  1معركة الكرامة:" يوما من اايم العرب اخلالدة ج  97

20/2/2016.) 
 (.200.مصدر سابق، ص )1968-1958عصام عدوان. حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح":  98
ما هي ظروف معركة الكرامة، جريدة احلياة: نقال عن:  99

_archive/Wasat%20magazine/1998/4/13/http://daharchives.alhayat.com/issue (.15/3/2017. )اسرتجع بتاريخ 

 قتيل 17 عدد قتلى صهاينة عملية 36 عدد عمليات فدائية

سرائيل    أردين إلعدد قصف   قصفا 11  جرحيا 71 جرحى صهاينة   

 شهيدا 18 عدد قتلى اردنيني شهيدا 78 عدد قتلى الفدائيني

 جرحيا 59 عدد جرحى اردن جرحيا 62 عدد جرحى الفدائيني

   سرياأ 81 سرى فدائينيأعدد 

 

https://www.youtube.com/
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat%20magazine/1998/4/13/


57 
 

من خالل شن  املقاتلونمقتل جنديني. وقررت قيادة الكيان الصهيوين التفكري بضرب قواعد  إىلصهاينة أدى 

ردن هو ي يقع يف بلدة الكرامة يف غور األالكرامة الذ ماكن تواجدهم، فكان معسكرهجوم موسع يستهدف أ

 100، ومعقال أساسيا حلركة فتح.املقاتلونلتدريب  ةكانت الكرامة متثل قاعد  إذاهلدف، 

 15000لوية من جيشه، بقوام حشد الكيان أربعة أ 1968ار /إذ/21وبعد تصريح موشيه داين بثالثة اايم يف  

ضافة عمه وحدات مدفعية ووحدات هندسة، إلواء مظليني، ولواء مشاة تدجندي، موزعني على لوائي مدرعات، 

الثالمثئة مقاتل مسلحني برشاشات  املقاتلونز عدد و ابينما مل يتج 101سراب الطائرات احلربية اليت تغطيه،أ إىل

الصهيوين  فردية وبعض القنابل وااللغام. ودار نقاش بني الفصائل الفلسطينية حول طبيعة التعامل مع هذا احلشد

الكبري للمعركه، فكان هناك عدم اتفاق على املواجه بشكل كامل، متثل يف رؤية بعض القيادة العسكرية حول عدم 

للجبهة الشعبية مني العام اهلجوم. وكان أحد أبرز املعارضني أمحد جربيل األمام هذا من الصمود أ املقاتلونمتكن 

هلا رأي يف االنسحاب والضرب من األجناب، بينما أصرت قيادة فتح  أما اجلبهة الشعبية كان )القيادة العامة(.

 102بزعامة عرفات على التصدي واملواجهة والثبات يف املعركة.

 ىلو األساحة الكرامة، أعطى قائد الفرقة  إىلوبعد بداية اهلجوم خبمس ساعات وتوغل الدابابت الصهيونية  

امره لضباط املدفعية األردنية يف املشاركة بصد هجوم أو ردين مشهور حديثة املسؤول عن منطقة الكرامة، للجيش األ

إعطاب  إىلردنية تضرب تقدم الدابابت واجملنزرات الصهيونية، مما أدى ات الصهيونية، وبدأت املدفعية األاآللي

قدمة يف ساحة املعركة،  مما اجليش الصهيوين املت عدد كبري منها، وتوىل املقاتلون الفلسطينيون االلتحام مع قوات

أبدى املقاتل الفلسطيين فقد بيض. حد استخدام السالح األ إىلمور جعل أرض املعركة ملحمة وصلت فيها األ

حد تفجري نفسه داخل دابابهتم. ونتيجة لذلك وأمام هذا التصدي الشرس  إىلجرأة عالية أثناء املعركة وصلت 

                                                             
 (.24-30. ص )1998توفيق ابو بكر. معركة الكرامة اخلالدة. الناشر: حركة التحرير الوطين الفلسطيين)فتح(، االعالم املركزي،  100
 (.193. ص)2014: وزارة االعالم، االدارة العامة للمطبوعات. (. رام هللا1973-1994سالمة ابو قاسم. قتال العمالقة: العسكرية الفلسطينية )101
. )اسرتجع يف https://www.youtube.com/watch?v=mOXCJvQg0iE"حكاية ثورة: الكرامه". اجلزيرة: نقال عن:  102

7/2/2016.) 

https://www.youtube.com/watch?v=mOXCJvQg0iE
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طلب وقف اطالق النار، إلخالء جرحاه  إىل، وقعت يف جيشه خسائر فادحة اضطرت قيادته للهجوم الصهيوين

 103اليت يطلب فيها الصهاينة ذلك يف حروبه مع العرب. ىلو األرض املعركة، وبذلك تكون هي املرة من أ

ها الطرف العريب مع اجليش الصهيوين اليت ال يندحر في ىلو األاعتربت معركة الكرامة نصرا، كانت فيها املواجهة 

مه العربية اليت انتهكت الفلسطينية مبشاركة املدفعية األردنية بعد املعركة، كرامة األ انتزعت فتح والفصائلو مقهورا. 

أثرا اجيابيا كبريا على معنوايت املقاتل الفلسطيين. واعتربت مرحلة جديده النطالق  اتركةيف حروهبا مع الصهيونية، 

 إىلين بعد ختلصه من قيود االنظمة العربية، بل زاد حجم الدعم الشعيب العريب ليفتح اجملال الكفاح املسلح الفلسطي

الثورة الفلسطينية،  إىلعداد الكبرية من املتطوعني لالنضمام لفصائل الفلسطينية من استيعاب األزايدة امكانية ا

سع يف الدول العربية. وأخذت املنظمات الفدائية الفلسطينية وعلى رأسها فتح تسيطر على أو والعمل علنا وبشكل 

يمات امليثاق الوطين الفلسطيين، وأصبحت خم إىلاملنظمة وجملسها املركزي. وحتول امليثاق القومي الفلسطيين 

 104.سع للتحرير والعودةأو نصارهم مضيفة أمال الالجئني معقال للفدائيني وأ

 ت العودةاوالمعسكرات الثورة وحم بني املقاتلونرحلة   2,1,2

جنبية، توفري فرصة بعض احلكومات العربية والدول األ استطاعت حركة فتح من خالل ما نسجته من عالقات مع

التنظيم عرب مكاتب احلركة خارج  إىل املنتمنيملقاتليها من التدرب يف معسكرات خاصة يف تلك الدول. وكان 

واصل معهم. وكانت الفنادق أحد األماكن اليت تستخدم عضاء اجلدد والتعملية تسجيل األ ونفلسطني، ينظم

وفتحت العديد من الدول الداعمة للقضية  105املتقدمني لطلب االلتحاق ابحلركة. عناوينمساء و لتسجيل أ

رب دورات مكثفة تركز على وتدريبهم على فنون قتالية خمتلفة، ع املقاتلوناهبا الستقبال أبو الفلسطينية حلركة فتح 

بيض؛ املسريات الليلية؛ روري: "حلقة االشتباك؛ السالح األضمن برانمج يشمل؛كما يقول التك املقاتلونتدريب 

                                                             
. )اسرتجع يف /https://www.youtube.com" تلفزيون فلسطني: نقال عن:  2من  2م العرب اخلالدة ج معركة الكرامة:" يوما من ااي 103
20/2/2016.) 
 (.78-90توفيق ابو بكر. معركة الكرامة اخلالدة.مصدر سابق. ص ) 104
 بركة التكروري، مصدر سابق.105

https://www.youtube.com/
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 إىل. وفيما بعد يتم تقسيم الدورة 106مسريات طويلة؛ مسريات الصحراء؛ جتديف؛ كمائن؛ تسلق جبال"

وكيفية التعامل مع خمتلف غام واملتفجرات وهندسة امليدان، نوعية يف جمال تصنيع االل أكثرجمموعات لتلقي دورات 

 ما ميكن توفريه من سالح احلروب الشعبية.

 يف االردن وسوراي الثورةيف معسكرات  املقاتلون  1,2,1,2

الستثمار طاقات  حداثاألعداد املسجلني لدى مكاتب حركة فتح، تسارعت بعد معركة الكرامة ومع زايدة أ

هم عنها. ماكن يتم تبليغاملستعارة "احلركية"، ومجعهم يف أهؤالء الشباب، فكان يتم استدعاء املسجلني ابمسائهم 

 إىلاالجتماع يكون عند أمانة العاصمة عمان، وتقوم ابصات جمهزة للتوجه  عناوينحد ويقول التكروري: "مثال أ

"اعتقد أهنا   قل الركاب يف عرابت عسكرية مغلقه"، ويضيف التكروري:احلدود السورية االردنية، وهناك يتم ن

ابصات سورية  إىلجانب احلدود السورية، من مث يتم االنتقال  إىلتقوم بنقل الركاب  107كانت للجيش العراقي"

ريب ائل مراكز تدأو الذي كان من  108"معسكر اهلامة" إىلالعاصمة السورية دمشق، وحتديدا  إىلتعرب هبم احلدود 

 109، وهو من أهم معسكرات حركة فتح منذ البداايت، ويقع يف قلب غوطة دمشق.املقاتلون

 مقاتلونيف الدول العربية املستضيفة لل املقاتلوناتسع نفوذ املنظمات الفلسطينية بعد الكرامه، وأاتح ازدايد قوة 

ردن تشكلت سلطة مع الكيان. ويف األ قدره على عدم االنصياع ملا تفرضه سياسات االنظمة حول املواجهة

، مزدوجه تتصارع وفق معطيات متباينة"الثورة الفلسطينية" لتصل حد منازعة سلطة الدولة، لتكون هناك سلطة 

سلطة الثورة الفلسطينية تريد محاية فكرة الكفاح املسلح يف حرهبا مع الصهيونية، وسلطة الدولة اهلامشية اليت فإن 

                                                             
 املصدر السابق. 106
 التكروري، املصدر السابق.بركة  107
طلق مقاتلو معركة معسكر اهلامة: يعترب أهم معسكرات فتح التارخيية، وكان ميثل نقطة االنطالق اليت تدفق فيها فدائيو قوات العاصفة، ومن هذا املعسكر ان 108

، خترج من معسكر اهلامة االلوف املؤلفة من قادة ، وكان الشهيد ايسر عرفات يتخذ فيه مكتبا له يف مراحل االنطالقة االوىل21/3/1968الكرامة يف 
استهد على  1973والثالثة  1971والثانية  1968ومقاتلي حركة فتح وقوات العاصفة، تعرض املسكر لثالث مرات من الغارات والقصف الصهيوين، االوىل 

 عنصرا ومسؤول املعسكر. 30اثرها 
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رشها بعيدا عن خطر هتديد وجوده. وقد عجلت بعض السياسات والسلوكيات من قبل تريد احلفاظ على ع

 110الطرفني مرحلة االشتباك املسلح.

لحه، وعملت معسكرات ردنية متثل للثورة الفلسطينية قاعدة للتدريب وانطالق عملياهتا املسكانت الساحة األ

عداد كبرية من الفلسطينيني صفوفها واستقبال أ ترتيبردن خاصة بعد النصر يف معركة الكرامة، على الثورة يف األ

نظم هلا مؤسساهتا املنظمات الفلسطينية وبنيت بشكل م ة يف الكفاح املسلح. وبعد أن قويتالذين أرادوا املشارك

 111ردين.ة ما بني الفلسطينيني والنظام األردن مسرحا للصراع حول النفوذ والسيادالثورية اخلاصة أصبح األ

ة ضرب الوحده الفلسطينية وبث االشاعات والرتكيز على بعض السلوكيات املسيئه لبعض اولردن على حموعمل األ

ولصقها ابملنظمات  موراأل تضخيميضا على أ جهزة االستخباراتبعض أالعناصر والتنظيمات، وعملت 

مسعى النظام اهلامشي يف ضرب  لتعزيز 112وجود عوامل خارجية عاملية تدفع لوقوع الصدام، إىلضافة إ الفلسطينية،

الفلسطينية والتمهيد لقمعها دون أن يكون هلا حاضنة شعبية، خوفا من اصطفاف األردنيني وبعض وحدات الثورة 

ردين مع الثورة الفلسطينية وحدوث االنقسامات. ويف عامي السبعني والواحد والسبعني من القرن اجليش األ

وايقاع خسائر  جواء املناسبة لشن هجومه الدامي على معسكرات الفدائينيألاضي، استطاع امللك حسني توفري اامل

للثورة  فلسطينني. وكانت تلك التجربة ضربة قويةضافة لعدد كبري من الضحااي املدنيني الجسيمة يف صفوفهم، إ

عن ، وأبعدهتا الفلسطينية أفقدهتا الكثري من مزااي الكفاح املسلح الذي يعسكر على احلدود مع فلسطني احملتلة

الفلسطينية من الساحة االردنية خبسارهتا  قاومةصبحت تدافع عن وجودها، وانتهت خبروج املهدفها الرئيس وأ

 113احملتلة. األرضجانب  إىلالساحة السورية واللبنانية  إىلوتراجعها 

احملتلة  األراضيداخل  قاتلوناملاحملتلة واخلارج، وأصبح االتصال مع  األراضيبني  املقاتلونزادت القيود على حركة 

ردنية على حراك الفلسطينيني من حيث ماكان متاحا سابقا من نقل بصعوبة ابلغة، وشددت احلكومة األ يتم

                                                             
 يزيد صايغ، الكفاح املسلح الفلسطيين. مرجع سابق. 110
 مرجع سابق.  111
 (.165. ص )2013ة واملسرية: مذكرات سليم الزعنون. عمان: االهلية للنشر والتوزيع، سليم الزعنون. السري  112
 (.12(.مرجع سابق، ص)1973-1994سالمة ابو قاسم. قتال العمالقة: العسكرية الفلسطينية ) 113
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العودة  أورسال الدورايت للرصد وتنفيذ العمليات، فمن جهة كان اخلروج إ أواحملتلة  األراضي إىلالسالح 

جراءات وقوانني عديدة، ومن جهة إ إىلراضي احملتلة يتم حتت رقابة مشددة من قبل حكومة الكيان، وخيضع لأل

نظمات الفلسطينية. ويف ظل يتصل ابمل أويضا على أي عمل يتعلق ت احلكومة األردنية تشديد اخلناق أحاولاثنية 

احملتلة، يعملون  األرضت االحتالل يف املسجلة سكناهم لدى سلطا املقاتلونمن  هذه اإلجراءات كان أعداد

ون االتصال اولكرب منهم من الطلبة الذين يدرسون ابخلارج، ويف عودهتم حين بشكل سري، وكان العدد األويتنقلو 

 114هلم من قيادة التنظيم يف اخلارج. م يف الداخل ويتبادلون مهام موكلةمع التنظي

 (1982-1969يف لبنان ) املقاتلون  2,2,1,2

لتلك املرحلة ال  ولكن مراجعة تقييمية 115.مدجتربة قصرية األ ردنيةالثورة الفلسطينية يف الساحة األ جتربة كانت

يف تصدر قيادة القرار  م.ت.فتلغي من احلساابت أهنا كانت من املراحل املهمة يف تعزيز مكانة وكلمة 

الفلسطينية االرتكازية  قاومةخسارة قاعدة املالسورية واللبنانية و  الساحتني إىل. ويف مرحلة االنسحاب لفلسطيينا

على بعض االجيابيات  الكفاح املسلح الفلسطيين نوب البحر امليت حىت العقبة، حصلوج ،على امتداد هنر االردن

ملا كانت  ،املقاتلونعلى تعزيز قدرة  ردين، عملصلب اجليش العريب األ املتعلقة بقوات الريموك اليت خرجت من

 116من كفاءات عسكرية، صقلت البنية العسكرية للمنظمات الفلسطينية. تلك القوات حتويه

هم أ 1982-1969قبة املمتدة بني عامي لبنان، ومثلت احل إىلحتولت نقطة ارتكاز الثورة الفلسطينية لقد 

قري للثورة العمود الف مثلتومتيزت حركة فتح أبهنا  117مراحل الكفاح املسلح الفلسطيين والقضية الفلسطينية.

متلكه كل  % من جمموع ما80من  أكثرالفلسطينية، وحازت قواهتا العسكرية والتنظيمية واجلماهريية على 

على اختالف مذاهبهم  املقاتلونخرى. وهو ما وفرته بنيتها احلركية املفتوحة، لكل الفصائل الفلسطينية األ

لى استيعاب كل من يريد القتال يف صفوف الثورة واعتقاداهتم وقناعاهتم الفكرية، لتكون مزيج وطين قادر ع

                                                             
 (. 4/8/2015مقابلة مع تيسري ابو اسنينة، بتاريخ ) 114
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السياسية العربية  الفلسطينية ضد الكيان الصهيوين. كما أاتح وجودها يف لبنان فرصة لدخول املعادالت

 118ن تصبح العبا أساسيا على الساحة اللبنانية.واإلقليمية، وأ

، حىت ظهرت فاعلية 1973ل( أو كتوبر )تشرين ينية العسكرية يف املشاركة حبرب أجتلت قدرة الثورة الفلسط

وقد  بعة حلركة فتح يف اجلبهات الثالث.دور قوات العاصفة التا إىلضافة لبنان إابن احلرب، إ اجلبهة الفلسطينية من

مم املتحدة، وبعض قادهتا حيات اليت صدرت عن مندوهبا يف األاعرتف الكيان بوجودها من خالل بعض التصر 

هنا كانت مبثابة جبهة أال ني إى الرغم من صغر حجم اجلبهة املفتوحة من لبنان من قبل الفلسطينيالعسكريني. و عل

اعة ذاحتياط( حاييم هرتزوغ بتصريح لإل) اثلثة مع اجلبهة السورية واجلبهة املصرية. وعلى لسان الصهيوين العميد

من صغرها، ولكن على أي حال  على الرغمأخرى (: "يف هذه الليلة فتحت جبهة 10/10/1973الصهيونية )

ابن تلك احلرب إوقد سقط  119تعترب جبهة، واملقصود هنا النشاط التخرييب من وراء احلدود ضد مستوطناتنا".

 العديد من الشهداء الفلسطينيني على اجلبهات الثالث.

الفلسطينية  ، على دور القيادة1973أكدت مشاركة "الثورة الفلسطينية" الفعالة يف حرب )تشرين/اكتوبر( 

ة استثمار حاولوكفاءهتا ابلتأثري السياسي على مستوى القضية الفلسطينية، وبدأت قيادة منظمة التحرير مب

ار الفلسطيين حىت يعزز ن هناك فرصة للقر أورأت  .العسكرية لتحقيق اجنازات سياسية1973معطيات حرب 

وفتحت السياسية. ولكن بعد احلرب سكتت املدفعية العربية  فاوضاتامل طاولةقليمية والدولية على مكانته اإل

ن يكون للفلسطينيني مكانة سياسية يعرتف العامل أقليمية والدولية، دون قنوات االتصال السياسي واألجندات اإل

جوم كرب فصيل يف منظمة التحرير الفلسطينية تقدم ورقتها مع بقاء بندقية الثورة فعاال يف اهلأهبا. فراحت فتح ك

ن هذه الورقة اليت قدمتها من خالل املنظمة "كبيان سياسي لقمة اجلزائر أعلى الكيان الصهيوين. واحلقيقة 
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سع من أو سرائيل على حدود قامت ابلتثبيت السياسي إل 1973،1974السادسة وقمة الرابط السابعة يف عامي 

 . 120"118رقم  1947حدود قرار التقسيم الصادر عن االمم املتحدة يف عام 

ثر ذلك جبهة رفض من فصائل فلسطينية داخل املنظمة بقيادة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، أوشكلت على 

حتت عنوان " الربانمج السياسي املرحلي ملنظمة التحرير  1974ن عقدت دورة اجمللس الوطين ملنظمة التحرير أ إىل

قامة سلطة الشعب إىل من وسائل التحرير، هبدف أو وخرج اجمللس بتبين الكفاح املسلح كوسيلة ". الفلسطينية

اليت يتم حتريرها. ويف ضوء ذلك فإن اهلدف الفلسطيين املطروح الفلسطينية  األراضيجزء من  كلالفلسطيين على  

حمدودة ابلضفة الغربية ا ، واتضح إهنأصبح قائما على الرقعة اجلغرافية الالزمة إلنشاء الدولة الفلسطينية املستقلة

علنت اجلبهة أثر ذلك أالفلسطينية. وعلى  األراضيالداير واملمتلكات ميتد لكل  إىلوحقوق العودة  وقطاع غزة،

 12/9/1974.121الشعبية انسحاهبا من عضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير من خالل مؤمتر صحفي يف 

ة الكرامة، تعززت مكانتها على الساحة ردنية بعد معركالثورة الفلسطينية على الساحة األوكما تعززت مكانة 

وكما كانت النتيجة بعد مكاانهتا العسكرية والتنظيمية. إ. وظهر تطور متسارع يف 1973اللبنانية بعد حرب 

ردنية، تداخلت القضااي على الساحة اللبنانية الكرامة إبدخال املنظمات الفلسطينية يف أتون الصراع مع السلطة األ

ساس الصراع بني تيارات النزاع السياسي اللبناين. سية، ولكن بشكل خمتلف، قائم على ألسياابت اذاوظهرت التج

ن تداخل سية والطائفية هناك، الدراكها "أبجندات السيات املنظمة أن تنأى بنفسها عن صراع األحاولوقد 

مامها إال أن الثورة الفلسطينية ما كان أ 122تقييد الدور الفلسطيين." إىلالوضع العريب ابلوضع الفلسطيين يؤدي 

مور من هتديد كبري حول وجود األ إليهت القيادة عدم التدخل، ملا وصلت اوالغري الدفاع عن وجودها رغم كل حم

 الثورة يف لبنان. 
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استنزافا هيوين، وكانت اجلبهة الداخلية مبثابة استدراج للمنظمات الفلسطينية لغري اجلبهة الرئيسية مع الكيان الص

هداف العدو الصهيوين، نظرا الفلسطينيني ضد أ املقاتلونن تلك الفرتة تصاعدت فيها عمليات لطاقتها. خاصة وأ

رسال إلتصاعد القدره على شن اهلجمات الصاروخية )كاتيوشا ومدفعية( على مستوطنات مشال فلسطني احملتلة، و 

ة تشتيت قدرة اولمام الكيان الصهيوين سوى حمكان أ  فما 123لغام.الدورايت لتنفيذ عمليات التفجري وزرع األ

هلية اللبنانية، مستخدمتا اللعب على معادالت اخلالف السياسي ب األالثورة الفلسطينية، وزجها يف صراعات احلر 

ل استخباراهتا اليت تشوه صورة وجود الثورة الفلسطينية هناك، من خال حداثاألاللبناين الداخلي، وافتعال بعض 

حزاب سياسية لبنانية. وعملت وحداهتا العسكرية ومبساعدة جهاز خمابراهتا الدولية عالقات مؤثرة وداعمة أل ونسج

)املوساد(، على تنفيذ العديد من املهام املتعلقة بتصفية قيادات فلسطينية وتعميق اخلالفات الداخلية على الساحة 

 124اللبنانية.

ة تدخلها يف معادلة احلرب اللبنانية، كما استنزفت قدرات الثورة لقد دفعت منظمة التحرير الفلسطينية فاتور 

وترك  ن نزيف منظمة التحرير الفلسطينية.الفلسطينية. وزاد تدخل اجليش السوري ودعمه للكتائب اللبنانية م

عظيما على معنوايت  ثرا   تل الزعرت وجسر الباشا والضبية، وما ا رتكب هبا من جمازر أحصار خميمات الالجئني

كان هذا املكان لبناين مسلم، و  15000فلسطيين و 20000خميم تل الزعرت  إىللتجأ إ إذ 125.القيادة الفلسطينية

حرار )كميل مشعون( يف بدأت هبجوم من حركة الوطنيني األ هلية يف لبنان،مشهدا ألطول معارك احلروب األ

عة العربية شكال العدوان. مت عقد اتفاق مع ممثل اجلامكافة أمت فيه القذائف واملدفعيه و ، واستخد22/6/1976

وتتكفل  مبا يضمن انسحاهبم دون تسليمهم للميليشيات املارونية، املقاتلونخالء حول شكل إ 11/8/1976يف

ن بعد أ 1976هبم قوة )السالم العربية( والصليب األمحر. استسلم سكان تل الزعرت يف آخر آب /اغسطس 

شهيد نتيجة لذلك العدوان، وكان غدر الكتائب اللبنانية بعد انسحاب  13000ك التاريخ قدموا حىت ذل
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الفلسطينيني من املخيم، وشنهم هجوم دامي على املدنيني مفاجأة معربة عن حجم احلقد الدفني الذي   املقاتلون

 126الف من املدنني الذين بقوا يف املخيم.آ 4000من  أكثركانت نتائجه بقتل 

قوى، مع بقاء هامش لقوى الثورة الفلسطينية، تستطيع زان القوى يف لبنان لتبقى سوراي هي الطرف األاستقر مي

ة شن اهلجمات ضد الكيان الصهيوين على احلدود مع فلسطني. واستطاعت الفصائل الفلسطينية اولمن خالله حم

وقامت  127.من قاعدهتا يف لبناناحملتلة انطالقا  األراضيمن توجيه الضرابت وشن العمليات الفدائية داخل 

 صهيونية، واستطاعت خطف حافلة ركاب 11/3/1978جمموعة لفتح بتنفيذ عملية الشهيد كمال عدوان يف 

يان، حىت اعتربت هذه بيب حمدثني فزعا شديدا لقيادة حكومة الكهم كرهائن، وحتركوا يف شوارع تل أواستخدام

احملتلة، وقد هزت العملية جمتمع الكيان الصهيوين  األراضيالفلسطينية داخل  قاومةكرب عمليات املالعملية من أ

اعة اجليش الصهيوين. إذجرحيا حسب تصرحيات  82قتيال صهيونيا، و 37واربكت قيادته، وقد خلفت ورائها 

استشهدت يف  موعة، وقدمن فدائيي فتح بقيادة دالل املغريب، املرأة الوحيدة يف اجمل مقاتل 13وقد نفذ العملية 

احهما اطلق سر و  براهيممها حسني فياض وخالد حممد إ لقي القبض على اثننيوأ ،مقاتلونعشرة  إىلضافة العملية إ

 128سرى فيما بعد.يف عملية لتبادل األ

بعاد جيوب بغزو لبنان بعملية أطلق عليها )الليطاين(، هبدف إايم من عملية كمال عدوان رد الكيان ثة أوبعد ثال

هنر الليطاين واحتالل  إىلمن الوصول  الصهيونيةعن حدود مشال فلسطني احملتلة، وقد استطاعت القوات  قاومةامل

من قرارا حيث فيه الكيان على القرى يف اجلنوب اللبناين. وبعد أسبوع من العملية أصدر جملس األ جزء كبري من

، واحتفظت ونية من كل املناطق اليت احتلتهالصهيلكن مل تنسحب القوات ا ،اليت احتلتها األراضياالنسحاب من 

 إىلية حلدود مشال فلسطني، وقد سلمت تلك املناطق إذاللبنانية احمل األراضيمبا امسته )احلزام االمين(، الذي يضم 

 129يدعى سعد حداد. خائنضابط لبناين 

                                                             
 (.90-91(. مرجع سابق، ص)1973-1994سالمة ابو قاسم. قتال العمالقة: العسكرية الفلسطينية ) 126
 ابق."حكاية ثورة: يف بالد االرز": مرجع س127
 (.27/3/2016. ) اسرتجع يف /http://www.marefa.org"عملية كمال عدوان،" املعرفة: نقال عن:  128
 "حكاية ثورة: يف بالد االرز": مصدر سابق.129

http://www.marefa.org/
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 1982يف اجتياح بريوت  املقاتلون  3,2,1,2

ت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مراعاة الظرف السياسي وجتنب ردة فعل الصهاينة الوحشية، بعد أن حاول

تبينت نوااي الصهاينة، وظهرت بعض  إذأصبح اهلجوم الصهيوين مؤكدا بعد عدد من تصرحيات قيادة الكيان. 

غطاء دويل يتناسب مع نوااي معلنة  اءإعطت جلر الفصائل الفلسطينية للوقوع يف فخ تربير اهلجوم، مع ااالستفزاز 

املعارك  توبدأ ،كم  وغري معلنة تبينت بعد البدء يف عملية امستها )سالم اجلليل(  45 إىلتتحدث عن هجوم ميتد 

 1982.130حزيران//6يف 

اليت اتبعتها ك  ،على صعيد السياسة الدولية نتيجة لالغتياالت ملنظمة قيادات تعترب فعالة ومؤثرةخسرت ا 

. وقد 1974أحد املنشقني عن حركة فتح عام  ؛131نضال(" أبوالصهيونية واليت كانت على يد "صربي البنا )

عرب وفلسطينيني وبعض اهلجمات ضد نضال بتنفيذ العديد من االغتياالت حبق سياسني  أبوقامت منظمة 

ابطالق النار  1982ران حزي 3حد عناصره يف نضال ذريعة للصهاينة حني أقدم أ أبوقدم و هداف صهيونية.  أ

 1982.132سفري الكيان يف لندن )شلومو ارغو(، ليتخذ الكيان تلك احلادثه ذريعة الجتياح بريوت يف  على

مام وتراجعت قوات املنظمة العسكرية أ االسبوعني، تتجاوزاستطاع الصهاينة اجتياح جنوب لبنان مبدة ال وقد 

كثيفة على مواقعها، واستخدمت كذلك ابرجاهتا احلربية اليت وصلت وقع املدفعية الصهيونية، وضرابت طائراهتا ال

وجوا، ما  الة احلرب الصهيونية برا وحبر وأصبحت لبنان ساحة مكشوفة آل 133الساحل يف قصف املدن اللبنانية. إىل

جعل قواهتا املنظمة ترتاجع وتتحصن يف بريوت العاصمة، لتزحف قوات اجليش الصهيوين وتفرض حصارا مشددا 

قع خسائر كبرية على املستوى البشري من أو وصفت ابلشرسة من قبل قوات املنظمة، ما  مقاومةعلى بريوت، مع 
                                                             

the-at-crying-or-galilee-for-http://ida2at.com/peace-"سالم اجلليل" أو البكاء عن قرب أمل دنقل. اضاءات: نقال عن:  130
denkul-of-tomb/ (.15/1/2017. )اسرتجع بتاريخ 

غتياالت حبق سياسني عرب وفلسطينيني، . وقد شكل منظمة قامت بتنفيذ العديد من اال1974صربي البنا ابو نضال: أحد املنشقني عن حركة فتح عام  131
ابطالق النار على  سفري  1982حزيران 3وبعض اهلجمات ضد اهداف صهيونية.  قدم ابو نضال هديته االخرية السرائيل، حني اقدم احد عناصره يف 

 حكاية ثورة ، هبت رايح اجلنة، مصدر سابق. انظر1982اسرائيل يف لندن )شلومو ارغو(، ليتخذ شارون تلك احلادثه ذريعة الجتياح لبنان يف حزيران/ 
حكاية ثورة : هبت رايح اجلنة. اجلزيرة: نقال عن:  132

https://www.youtube.com/watch?v=1Oc12ehlUag&nohtml5=False (.3/4/2016. ) اسرتجع يف 
. )اسرتجع بتاريخ leojxD3E-https://www.youtube.com/watch?v=ggت_ شيء من التاريخ/اجلزء االول. نقال عن:حصار بريو 133
15/2/2017.) 

http://ida2at.com/peace-for-galilee-or-crying-at-the-tomb-of-denkul/
http://ida2at.com/peace-for-galilee-or-crying-at-the-tomb-of-denkul/
http://ida2at.com/peace-for-galilee-or-crying-at-the-tomb-of-denkul/
https://www.youtube.com/watch?v=1Oc12ehlUag&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=gg-leojxD3E
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الفصائل الفلسطينية. ويف اجلهة  مقاتلياملخيمات الفلسطينية، وعددا ليس ابلقليل من  أبناء املدنيني اللبنانيني و 

 134عطبت العديد من آلياته العسكرية.أرقت قيادته، وأر بشرية من جنوده املقابلة تكبد اجليش الصهيوين خسائ

استمر احلصار العسكري على بريوت مع ضغط سياسي ودبلوماسي على قيادة منظمة التحرير للخروج من و 

وأصبح  اللبنانية. األراضياحلوارات مع القيادة الفلسطينية لسحب قواهتا ومغادرة  يف حني تواصلت فيهبريوت، 

شهور من بدء  ةثالثشروط االنسحاب. وبعد ما يقارب  لقيادة الفلسطينية مسألة حتسنيعامل الصمود يوفر ل

االمريكية،  العملية، مت االتفاق على آلية االنسحاب بضماانت دولية وعلى رأسها ضماانت الوالايت املتحدة

نيني بعد وأعطيت ضماانت لعدم املساس مبخيمات الالجئني الفلسطي 135محر الدويل.وبرعاية الصليب األ

مما فتح اجملال لقوات )أرائيل شارون( وزير الدفاع  هبا فيما بعد، االلتزامقوات منظمة التحرير، ومل يتم  انسحاب

 136املخيمات. أبناء ، وبتغطية منه لقوات الكتائب اللبنانية، ابرتكاب اجملازر حبق آنذاك الصهيوين

  خروج الثورة من لبنانحملتلة بعد ا األرض إىلت نقل الثورة اوالحم  4,2,1,2

يف مطلع الثمانينات من القرن املاضي، تزايد طموح املنظمة بضرورة توفري ساحة بديلة تكون كقاعدة هلا غري 

 :الساحة اللبنانية، خاصة وبعدما مت توقيع اتفاق السالم بني مصر والكيان. واستخدمت فتح كما يقول البااب

نه ومن خالل :"أويضيف عمرو  137."1967راضي أالداخل احملتل يف حدود  إىلمكاانهتا لنقل قواعد الثورة إ"

نشاء مؤسسات مدنية إعضاء اللجنة املركزية حلركة فتح، بدأ العمل يف تنظيم و أبرز جهاد(، أحد أ أبوخليل الوزير )

، احملتلة، تضمن سيطرت منظمة التحرير ومترير مشروعها حول النضال ضد الكيان الصهيوين األراضييف 

، وأنشأت نقاابت ومكاتب حركية 138مة يف االنتخاابت احمللية للبلدايت""فدعمت قوائم حمسوبة على املنظ

                                                             
 حكاية ثورة: هبت رايح اجلنة"، اجلزيرة. مصدر سابق. 134
 حصار بريوت_ شيء من التاريخ/اجلزء االول.مصدر سابق. 135
 (. 7/1/2016مقابلة مع مصباح البااب، بتاريخ ) 136
 تيسري ابو اسنينة، مصدر سابق.137
 خليل عمرو، مصدر سابق. 138



68 
 

أنه بدأ العمل واملشاركة يف انتخاابت جمالس الطلبة، :"يذكر العويويألغلب قطاعات العمل املدين. كما و 

 139."كة فتح مع بداية الثمانيناتواملشاركة فيها من خالل أتسيس )حركة الشبيبة الطالبية( التابعة حلر 

استطاعت فتح أن تتواصل مع الداخل احملتل وأن تنشأ أطر ومؤسسات اتبعه للحركة، وأعطت " ويضيف العويوي:

شبيبتها يف اجلامعات من بداية انضمامها ومشاركتها يف االنتخاابت، مؤشرات جيدة حول االلتفاف الشعيب 

د املتنافس عليها من منذ بداية املشاركة يف االنتخاابت حتصد أغلبية املقاع فكانت 140."للفكرة اليت تتبناها احلركة

كانت قد سبقتها يف املشاركة ابالنتخاابت، مثل منظمات لطالبية كما يذكر اجلعربي، ويضيف:"طر اقبل كافة األ

اليسار واحلركة االسالمية. وأخذت حركة الشبيبة الطالبية على عاتقها التنظري لشعارات حركة فتح وعلى رأسها 

جعل مناصريها والفاعلني يف من قبل أجهزة االمن الصهيونية، و الكفاح املسلح، مما عرض عناصرها للمالحقة 

 141."شبيبة عرضة لالعتقالصفوف ال

دة عدد من الدول العربية، شعرت القيا إىلعند خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وتوزيع قواهتا و 

احملتلة لتكون قاعده تنطلق من خالهلا الكمال  األرضأمامها سوى  الفلسطينية ابلضياع وفقدان األمل، ومل يبق  

مل يكن مبستوى التأسيس للعمل اجلماهريي والشعيب كان يف البداايت، و  لكن 142مسرية التحرير كما يرى البااب.

أن توفر السالح بشكل فعال ملواجهة قوات االحتالل  من خاللهعاتقه تنظيم ثورة ابلداخل تستطيع حيمل على 

ول أن تتوجه فتح للمشاركة يف االنتخاابت على اعتبارها مؤشرا يعطي معرفة ح إىلوهذا ما أدى  143الصهيوين.

 144توجه اجلماهري.

احملتلة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، إثر نتائج االنتخاابت اليت أجريت يف الضفة  األراضيتوجه الرتكيز حنو 

كتلتني رئيسيتني: األوىل   املنافسة بني كانت  إذويضيف:" كما يرى عمرو.  1976الغربية للمجالس البلدية عام 
                                                             

 (. 7/11/2015مقابلة مع كفاح العويوي، بتاريخ ) 139
 كفاح العويوي، مصدر سابق.140
 (. 19/3/2016) مقابلة مع نظام اجلعربي، بتاريخ 141
 مصباح البااب، مصدر سابق.142
 .48-33: 1980، 105، ع.سعد صايل. "عمل الثورة الفلسطينية العسكري و آفاق تطوره ." شؤون فلسطينية143
. http://carnegieendowment.org/sada/?fa=55882انتخاابت جمالس الطلبة مقياس للسياسة الفلسطينية العامة. صدى: نقال عن:  144

 (.15/1/2017)اسرتجع بتاريخ 

http://carnegieendowment.org/sada/?fa=55882
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ن أ املدعومة من قبل املنظمة، استطاعت الكتلة الوطنيةقد و  اتبعة ملنظمة التحرير. والثانية ،ردنتعود يف والءها لأل

عن توجه الناس حول االبتعاد عن العمل  ،لقيادة املنظمة اوهذا أعطى مؤشر  ابكتساح. حتصد نتائج االنتخاابت

 145."التقليدي، والتعطش للعمل الوطين

،  مهية الداخل يف البعد الفلسطيينيطها االجتماعي مفهوم أخاابت وحمسست هذه القيادة اليت فازت يف االنتأو  

املنظمات مزامنة مع ضعف قدرة مهية العمل اجلماهريي، أبدأت تنتشر فكرة ا"يضيف: . و عمرو يرىكما 

وكانت فتح يف تلك الفرتة ختسر حباط حول أتسيس عمل مسلح فعال يف الداخل. الفلسطينية وشعورها ابإل

، وقيادهتا املؤسسات احمللية إىلالتوجه  النضال املدين عرب أمهية وأدركت ،يف العمل العسكريالكثري من مقاتليها 

 146رنة مع اليسار واحلركة االسالمية".غائبة عن الساحة مقاشبه كانت   وحىت ذلك الوقت 

   الثورة للعودةاحملتلة بوابة  األرضاحلركة الطالبية يف   5,2,1,2

يف  ( ذراع فتح الطاليبالشبيبة الطالبية)حركة الشباب يف اجلامعات، ومت أتسيس  إىلتوجهت فتح يقول اجلعربي:" 

وبعد النجاح الذي حققته الشبيبة يف  جامعة بري زيت مع بداية الثمانينات. يف ىلو األ جتربتهاوكانت  .اجلامعات

 147".1967تلة عام احمل األراضيتفيعل الشبيبة يف كافة اجلامعات الفلسطينية داخل زيت، مت بري جامعة 

استطاعت شبيبة فتح من خالل التنظري لفكر وأداء فتح والكفاح املسلح، مع الرتكيز على شخصية ايسر عرفات و 

وسلطة على  صبح لديها اليد العلياأ ،سنوات 4-3وخالل سنوات قليلة  أن حتصل على قاعدة مجاهريية واسعة.

احملررين من  الذين تولوا مسرية الشبيبة من القادة وساعدها على ذلك 148حراك اجلماهري والفعاليات الوطنية.

مدارس تنظيمية  إىلسرية ونية حتولت بفعل قيادة احلركة األحيث أن السجون واملعتقالت الصهي سجون االحتالل،

 149عسكرية.ثورية، خرجت كوادر معبئه ومنظمة، جمهزة لتفعيل النضال الوطين ضد السياسات الصهيونية وقواهتا ال

                                                             
 خليل عمرو، مصدر سابق. 145
 مصدر سابق. 146
 نظام اجلعربي، مصدر سابق.147
 خليل عمرو، مصدر سابق.148
 (.5/1/2015بداايت ومآالت، ندوة. رام هللا: جامعة بري زيت، ) -قدورة فارس. احلركة الفلسطينية االسرية 149
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"، مضيفا شعلة ثورية تقود الطلبة واجلماهري"احلركة الطالبية يف اجلامعات الفلسطينية كما شاهدها عمرو:  ابتت

شحنا للمشاعر وأتجيجا للعواطف ضد االحتالل. اليت مثلت قامة مهرجاانت ذكرى الشهداء، تنظيم املناسبات وإ

وصياغة الشعارات الثورية، واالشتباك مع قوات اجليش الصهيوين وعملت احلركة الطالبية على تنظيم املسريات 

 150لقاء احلجارة على سيارهتم والزجاجات احلارقة.نني إبواملستوط

. وكانت الشبيبة قد نظمت العمل من خالل جلان تتوزع صال مع قيادته ابخلارجخطوط اتكل إطار طاليب   تحفو  

خرى، مهمتها ة ثالثية تتصل بلجان اجلامعات األويتم منها اختيار جلنعلى كل جامعة، أبن يكون هلا جلنة قيادة، 

ل بقيادة فتح ابخلارج )الساحة األردنية( وتلقي التعليمات، تنسيق العمل يف املناسبات وتنظيم املظاهرات، واالتصا

 151عاملني معه.غلب التعليمات أتيت عرب مجعية الدراسات العربية يف القدس من خالل فيصل احلسيين والوكانت أ

 منظمة التحرير الفلسطينيةعلى  اوتداعياهت "السالم"مسار   3,1,2

لقاء كلمة يف الكنيست الكيان وإ إىللذهاب ابنيته  إىل شار فيهور السادات الرئيس املصري خبطاب أنخرج أ

كان يف تلك الفرتة يدور احلديث عن اتفاق حمتمل بني مصر والكيان عرب حماداثت    إذ. 1977الصهيوين عام 

سوية نه يف حال مت تأب وهذا ما فهم منه الفلسطينيون 152مريكية(.)برعاية الوالايت املتحدة األ لو األكامب ديفيد 

ظمة يف لبنان على حصة "فوجود املن على وجود منظمة التحرير يف لبنان،سيؤثر الصراع بني مصر والكيان فإنه 

 املقاتلونفبدأ النقاش بني صفوف  153لوجود الفلسطيين هناك."املعادالت، وهذا يعين هتديد ا مصر كما تقول

ل نقل وتركيز العمل املسلح يف احملتلة، وكان التفكري جاراي حو  األراضي إىلمهية عودة الثورة قيادة وعناصر( حول أ)

هداف الصهيونية داخل فلسطني احملتلة تصعيدا ملموسا وتصاعدا يف ضرب األلتشهد بعد ذلك  ي احملتلةراضاأل

 ف حول هتديد الوجود الفلسطيين يف لبنان.و ا، ترافقت مع تزايد املخ1948عام 

                                                             
 خليل عمرو، مصدر سابق. 150
 املصدر السابق.151
. http://www.raialyoum.com/?p=339114خطاب السادات ابلكنيست الصهيوين.. هل ينسى  التاريخ؟ رأي اليوم: نقال عن: 152

 (.15/6/2016)اسرتجع بتاريخ 
 بركة التكروري، مصدر سابق.153

http://www.raialyoum.com/?p=339114
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مريكية، مب ديفد( يف الوالايت املتحدة األعت مصر والكيان معاهدة السالم )كاوق   1978ايلول  17ويف 

مسار التسوايت السياسية اليت  إىلما بني خيار االنتقال  يف متاهة التناقضات العربيةينية لتدخل القضية الفلسط

وبني املوقف العريب اجملمع على مقاطعة مصر ورفضه الشديد التفاق كامب ديفيد. وحددت القيادة  ،قادهتا مصر

ت عليه يف مسرية ثورهتا كرب ما عولفاق، مع توجسها الكبري من خسارة أالفلسطينية موقفها اجتاه معارضة االت

 154املتمثل بثقل مصر السياسي والعسكري يف املنطقة.

مع الكيان  فاوضاتاملجياد احللول عرب على أجندهتا السياسية إن تضع القضية الفلسطينية ت مصر أحاول

إببداء أي تنازالت فيما يتعلق مبسألة القضية  ،الصهيوين. ولكنها واجهت تعنت شديد من قبل قيادة الكيان

فاستمرت فصائل  155ض على قضيتهم بعيدا عنهم.و االفلسطينية، وعدم رضى من م.ت.ف على متثيلهم والتف

وعاشت املنظمة يف تلك املرحلة  ابت وتنفيذ العمليات ضد الصهاينة.منظمة التحرير الفلسطينية بتوجيه الضر 

فعلى صعيد الساحة اللبنانية أصبحت ضرابت اجليش الصهيوين مؤملة للبنانيني،  ،اجتاهاتظروف صعبه من عدة 

خاصة فيما تقوم به من غارات كانت ضحاايها غالبا من املدنيني، وتدمري للمنشآت املدنية. ما جعل املنظمة 

ية يشهد فلسطينويف اجتاه آخر كان الوضع الداخلي يف عالقة الفصائل ال لفلسطينيني محال ثقيال على لبنان.وا

نظمة نظمة، بدعم من بعض استخبارات األثرها بعض السلوكيات عن سيطرت املتوترات كبريه، خرجت على أ

"ساد بني صفوف  :اسنينة أبوة توريط القيادة الفلسطينية يف معادالت كانت يف غىن عنها. ويقول اولالعربية، حم

يف لبنان على حصة مصر، والوضع اجلديد مع االتفاق حتما جو من الرتقب واحلذر العتبار ان املنظمة  املقاتلون

 156سيهدد وجود الثورة يف لبنان".

رفع وترية وانطالقا من هذا الفهم الفلسطيين لتلك املتغريات، استمر اهلجوم على الكيان الصهيوين من خالل 

عملية كمال عدوان  إىلفة ابإلضامن حتقيق ضرابت موجعة هلا. و  املقاتلونهداف متكن العمليات العسكرية ضد أ

                                                             
 (.1800-184سليم الزعنون. السرية واملسرية، مصدر سابق. ص ) 154
http://pal-: نقال عن: على القضية الفلسطينية. معهد فلسطني للدراسات االسرتاتيجية 1978االاثر االسرتاتيجية التفاقية كامب ديفيد  155

studies.ps/details.php?id=532 (.30/12/2016. )اسرتجع بتاريخ 
 تيسري ابو اسنينة، مصدر سابق.156

http://pal-studies.ps/details.php?id=532
http://pal-studies.ps/details.php?id=532
http://pal-studies.ps/details.php?id=532
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كانت تطبخ عملية   ،1948157احملتلة عام  األراضياليت هزت الكيان الصهيوين يف مركزه داخل  12/3/1978

املصرية الصهيونية فيما يتعلق  فاوضاتاملوكان لتبعات خط  احملتلة. األرضتستهدف االستيطان الصهيوين يف 

ن ف هذه املخططات، وتذكري العامل أبة وقاولمقاتلي فتح من حمصرار قضية الفلسطينية أثرا واضحا على إابل

للفلسطينيني من ميثلهم. فجهزت فتح عملية نوعية ضد االستيطان الصهيوين يف اخلليل، مسيت )عملية الدبواي( 

 158من املستوطنني يف املدينه )مبىن الدبواي(. 1977نسبة السم مبىن مت االستيالء عليه يف صيف عام 

 ليل اتريخ ومعضلة احللولاخل  4,1,2

مرت عليها  عاممن ستة أالف  أكثر إىلويعود اتريخ املدينة  .العامليف تعترب مدينة اخلليل من أقدم املدن املأهولة 

وقد سجل التاريخ أن عاش  .وإنسانياكبريحضاراي وثقافيا  زمخارثتها أو  عظيمة وحضارات متنوعة أحدااثحتمل 

القرن املاضي  تأثبتت حفرايو  159.نيالكنعاني إىلضافة إ، نيواليبوسيموريني كاألوب القدمية  فيها العديد من الشع

حىت  الكنعانيونالذي عاش فيه  لو األكانت املركز يف املدينة  أن منطقة تل الرميدة  عقدي الستني والثمانني،يف 

وعاش فيها حىت دفن هو وأهل بيته يف احلرم، بعد أن أعطاه امللك  ،ر السومريةأو براهيم النيب من مدينة إا إليهوفد 

 160.املغارة اليت دفن زوجه سارة فيهاعفرون احلثي  الكنعاين

ا الكثري من فنون النحت والعمارة خاصة يف عهد املماليك والعثمانيني. ويظهر إليهاهتم املسلمون ابملدينة وأضافوا 

حتيط ابحلرم "املسجد اإلبراهيمي" والساحات اليت بني األبنية. وقد تركت تلك  أثرهم جليا يف هندسة البناايت اليت

احلقب شيئا ورثه أهل هذا املكان من حضارة وثقافة، وتنوع اجتماعي نتج عن التغيريات اليت وفدت مع كل 

نتيجة  يالحظ أن أهل املدينة كباقي مدن فلسطني جتمع سكاهناو  161هذا املكان كحكام وسكان. إىلالقادمني 

اجلنود احملاربني الذين  األرضما سكن هذه  أكثر. فاألرضلظروف احلروب واالحتالالت اليت مرت على هذه 

                                                             
. https://www.amad.ps/ar/Details/17837تفاصيل عملية الشهيد كمال عدوان)جمموعات دير ايسني(. أمد لإلعالم: نقال عن:  157

 (.15/12/2016)اسرتجع بتاريخ 
 تيسريابو اسنينة، مصدر سابق.158
 نظمة التحرير الفلسطينية.. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم دائرة الثقافة مب19عبد الرمحن، حممد. قصة مدينة اخلليل: سلسلة املدن الفلسطينية  159
 https://www.youtube.com/watch?v=z1DQ79hHBeUبرانمج واثئقي عن مدينة اخلليل، من انتاج بلدية اخلليل:160
 املرجع السابق. برانمج واثئقي عن مدينة اخلليل. 161

https://www.amad.ps/ar/Details/17837
https://www.youtube.com/watch?v=z1DQ79hHBeU
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غزو البالد واستقروا فيها وبنوا أسرهم وترعرعوا فيها، وشربوا ماءها وأكلوا طعامها، حىت جتذروا يف أرضها والتحفوا 

 قدام.مسة احملاربني، الشجاعة واإل األرضمسائها، فأصبحت مسة أهل هذه 

جاء جند املسلمني يف عهد صالح الدين، الذي آثر على بين جلدته من الكرد أن يسكنوا مدينة اخلليل، ملا وجد 

من عراقة وأصالة يف أهلها أعجبته، فيختلط قومه فيهم فيتعلموا أدهبم ويتلمسوا كرمهم ويتطبعوا بطبعهم، ليغلب 

ويسجل  162فلسطني ويصري هو السائد وينتشر يف ابقي املدن واألرايف مع انتقال الناس، طبعهم ابقي طباع أهل

 163أن هناك االن ما يقارب الثالثني عائلة تسكن اخلليل من أصول كردية.

االميان والقناعة أبن االستعمار هو أداة شرسة  إىلنسان يف جبل اخلليل كما يقول عمرو: "بطباع متيل لقد متيز اإل

عندما  1929ولقد ظهر العنف اخلليلي يف ثورة الرباق عام  164ال ابلقوة".إوعنيفة، وال ميكن التعامل معها 

االستيالء على حائط الرباق،  إىل وتنظيمهم ملظاهرات تدعو األقصىاعتدى الصهاينة على القدس واملسجد 

اخلليل، بعد أن  إىل حداثاألمواطنني فلسطينيني وقتلوا العشرات. ويف نفس اليوم انتقلت  وقاموا ابالعتداء على

أبن الصهاينة  يف املدينة ويدعى "كفراات" بنشر إشاعات بني سكان اخلليلقام ضابط البوليس الربيطاين املسؤول 

يل املدينة وقاموا ابهلجوم على قتلوا عددا كبريا من العرب الفلسطينيني يف القدس، حيث احتشد العديد من أها

مستشفيات القدس،  إىل، وعدد كبري من اجلرحى مت نقلهم 60ابملدينة وقتلوا منهم ما يقارب  اليهودالسكان 

هل املدينة، لتعميق اخلالف من أ 6الشرطة الربيطانية ومت قتل ساعد يف نقلهم العرب من سكان املدينة، واشرتكت 

ال بيوهتم، فما كان ممن استقبلوهم إ االحتماء ببعض عائالت املدينة ودخلوا إىلالبقية  وفر   165ونشر الفتنة.

محايتهم، ففي عرف وتقاليد املدينة تسمى هذه احلالة "دخيل" يطلب احلماية وعلى من دخلوا عليهم دفع 

                                                             
 (. 15/10/2015مقابلة مع عوين النتشة، بتاريخ ) 162
. )اسرتجع http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9502االكراد يف فلسطني. مركز املعلومات واالنباء الفلسطينية )وفا(. نقال عن:  163

 (.3/7/2016بتاريخ 
 (. 7/12/2015مع خليل عمرو، بتاريخ )مقابلة  164
 (.77-78. ص )2005) أطروحة ماجستري(، جامعة النجاح الوطنية، 2000-1967صالح ابو الرب. االستيطان الصهيوين يف منطقة اخلليل 165

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9502
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ل اخلليل، وكثريا منهم أبه هايل القدسأهايل اخلليل، هو ارتباط ويعزى الرد السريع الذي كان من أ 166املهامجني.

 167سباب سياسية واقتصادية يف سنوات سابقة.القدس أل إىلذين انتقلوا عائالت اخلليل ال إىلصوهلم تعود أ

حقاد لتأخذ اخلليل مكانة خاصة يف معهم يف هذه املدينة، وتوالدت األوال شك أن الصهاينة مل ينسوا ما حصل 

ار الربيطاين كان لثوار اخلليل صوالت وجوالت يف احلرب مع أجندات احلقد الصهيونية. ويف فرتة االستعم

الصهيونية وسياسات االستعمار، وكان أبرزها بقيادة عبد احلليم اجلوالين. حيث استطاع اجلوالين أن يسجل 

من موقع يف اجلنوب الفلسطيين، واستطاع من  أكثرالعديد من اهلجمات على قوات االستعمار الربيطاين يف 

يف جبل اخلليل أن حيقق انتصارات ميدانية عديدة إابن سنوات الثورة  املقاتلونته العداد كبرية من خالل قياد

احتالل من  املقاتلونعدد كبري من  استطاع اجلوالين مع 9/9/1938ويف  1939.168-1936العربية الكربى 

سسات التابعة للحكومة. سرى العرب من السجون الربيطانية والسيطرة على املؤ بئر السبع واطالق سراح األ

 169.املقاتلونيوما حىت استطاعت جيوش االستعمار من العودة وطرد  70واستمرت السيطرة على املنطقة 

أصبح املعاصرون ملرحلة اجلوالين يطلقون على منطقته اليت يعسكر فيها بشعب امللح ابخلليل )حكومة شعب امللح 

اشرتكوا بكثري من املعارك اليت  املقاتلونمن  يين مع عدد كبريجنوب الفلسطالثورية(. فكان اجلوالين زعيما لل

 170حدثت يف تلك الفرتة مع العدو الربيطاين، ونظموا العديد من اهلجمات على أهداف بريطانية وصهيونية.

 هاجم اجلوالين مستعمرة كفار عتصيون مشال اخلليل مبشاركة جنود وضباط من اجليش 12/5/1948ويف 

 خلليل والقدس. وخالل ساعات من بدءكثرت هجمات الصهاينة على العرب الذين ميرون بني ا  ردين، بعد أناأل

                                                             
 النتشة، مصدر سابق. عوين 166

167 Rana Barakat. The Buraq Revot: Constructing a History of Risistance in Palestine: 1928-1930. 
(PhD. Dissertation, University of Chicago, Dept. of History, 2007). 

 (.1987)بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، . 1948-1876وليد اخلالدي. التاريخ املصور للشعب الفلسطيين  168
ايت ستار اتميز: نقال عن: (: حكاية بئر السبع عاصمة اجلنوب املنسية، منتد16) من دفاتر النكبة 169

http://www.startimes.com/?t=16923826 (.20/3/2017. )اسرتجع بتاريخ 
. )اسرتجع https://www.qudsn.ps/article/109372حكومة شعب امللح: حكومة فلسطني الثورية، شبكة قدس االخبارية: نقال عن:  170

 (.20/1/2017بتاريخ 
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فسارع الصهاينة يف  171أن يقتلوا ما يقارب املئة جندي صهيوين والسيطرة على املستعمرة. املقاتلوناهلجوم استطاع 

محر، طلب الصهاينة التسليم ليب األالص إىلطلب املساعدة من الربيطانيني، وعرب رسالة  إىل اورةاملستعمرات اجمل

 التل يف مذكراته. ويقول: أنه استلم برقية من حكمت مهيار )ضابط البوليس وفق الشروط التالية كما ذكر عبد هللا

محر ن عرضت أن تسلم بواسطة الصليب األلكفار عتصيو  اورةقال فيها أن املستعمرات اجمل ،ردين يف اخلليل(األ

نساء واألطفال والعجزة تسليم السالح للعرب؛ أخذ الرجال أسرى حرب؛ تسليم الحسب الشروط التالية: 

أسريا  350دين أخذ الشروط. ويضيف التل أن اجليش األر ية وافقت على هذه اليهودمحر، وأن الوكالة للصليب األ

 172ردن وأن املستعمرات الثالث استسلمت.املفرق شرقي األ إىل

، وكان اجلوالين اورةالقسطل بعد أن طلب عبد القادر احلسيين املدد من املناطق اجملشارك اجلوالين يف معركة كما 

لنصرة احلسيين، وشارك يف الدفاع عن القسطل  املقاتلونيشرف ويسيطر على جبل املكرب. فخرج على رأس مئات 

ه اجلوالين حىت سقطت ووقع احلسيين شهيدا على أرض املعركة. وهكذا انتهى فصل طويل قاد 7/4/1948يف 

من اجلنوب الفلسطيين، كان يقاتل فيه االستعمار والصهيونية حىت اتريخ احتالل الصهاينة لالراض الفلسطينية عام 

مسقط رأسه ابخلليل وتويف  إىلى من جراحه يف املعارك، ليعود متأخرا و ااملنايف يتدوعاش بعدها يف  1948.173

 2002.174فيها يف 

 (2/5/1980طان يف عملية الدبواي )فتح تضرب االستي: يف مدينة اخلليل  1,4,1,2

بعاد السياسية والعسكرية لطبيعة العمل الفدائي الفلسطيين، وتوضيحا ذه العمليه انطباعا مهما لفهم األترتك ه

ملسار حركة فتح العسكري وما يقوم عليه. وبدراسة العملية من نواحي متعددة جيد املهتم، تفصيالت مهمة حول 

ة االنسجام بني اخلط السياسي للحركة والعمل املسلح. اولعمل املسلح الذي انتهجته فتح، ومدى حمطبيعة ال

                                                             
إىل بدء اهلدنة االوىل  29/11/1947، اجلزء االول، من قرار التقسيم 1949-1947عارف العارف. النكبة: نكبة بيت املقدس والفردوس املفقود  171
 (.311-304. ص )2012دمي )وليد اخلالدي(، بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ، تق11/6/1948
 (.28-34. ص )1959قائد معركة القدس، القاهرة: دار القلم،  -كارثة فلسطني: مذكرات عبد هللا التل  172
 مرجع سابق.عارف العارف.  173
 ر سابق.حكومة شعب امللح: حكومة فلسطني الثورية، شبكة قدس االخبارية، مصد 174
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وجود صورة توضح آليات تنفيذ العمليات املسلحة من خالل معرفة الطريقة اليت يتم فيها التواصل بني  إىلضافة إ

ن توفري احملتلة واخلارج. وال شك أ األرضيف  املقاتلونالقيادة من جهة، وتوفري خطوط التواصل بني و  املقاتلون

 صعب املهام.احملتلة يكاد أن يكون من أ األراضيالسالح داخل 

داخل  إىلشيئا من الوعي حول نقل املعارك  املقاتلونظهر يف حلقات النقاش والتعبئة الثورية يف معسكرات  

املهمة لفتح يف لبنان، عددا كبريا من الطلبة  حدى التشكيالت العسكريةاحملتلة، وكان لدى كتيبة اجلرمق إ األراضي

ى القواعد والتشكيالت املسلحة ، والتأثري التنظريي على مستو ةاملنضويني يف الكفاح املسلح الذين ميتازون ابلكفاء

ا ونشاطا كبري  أجواء مميزةخذت فيما بعد اسم )كتيبة اجلرمق( لدى تلك الكتيبة الطالبية اليت أ خرى. وكاناأل

وتفاعل مقاتلي الكتيبه مع املتغريات السياسية من  175.من خالله قدرهتا على التأثري وأخذ زمام املبادرة أثبتت

 األرض إىلطرها حىت وصلوا لضرورة نقل الكفاح املسلح واملستجدات للنقاش واحلوار داخل أخالل طرح القضااي 

 176احملتلة. األراضيساحة  إىلعملية االنتقال  ة تنفيذاولمبا ينسجم ويتوافق مع خط احلركة القيادي وحم احملتلة

ض مع و االكنيست الصهيوين، وشروعه ابلتف إىلوساعدهم يف ذلك االجتاه، ذهاب السادات الرئيس املصري  

مما شكل هتديدا كبريا  ،دارة املصرية، والضفة الغربية حتت "احلكم الذايت"أن تكون غزة حتت اإلالصهاينة على 

 177ملسار منظمة التحرير الفلسطينية والقضية.

الفلسطينية.  طاولةالت غري الو اط إىلمور املصرية الصهيونية، وانتقال األ فاوضاتاملجواء اليت صاحبت ومع األ

على  شعر الفلسطينيون ابخلطر احملدق. وبدأ اإلعداد لعمل عسكري يهز الكيان إلثبات قدرة الكفاح املسلح

ن فصائل م.ت.ف ال يقبلون ما جيري حبق قضيتهم وشعبهم. فقررت فتح إرسال جمموعه تقوم أو  ،الضرب والتأثري

ض املصرية الصهيونية لنسف و اسياسية تعرقل مسرية التف ابعادأيكون هلا  ،بتنفيذ ضربة قامسه ضد املستوطنني

                                                             
 .2015معني الطاهر والياس خوري، وميشال خوري. حوار مع معني الطاهر: الكتيبة الطالبية: أتمالت يف التجربة، بريوت: منشورات ضفاف،  175
 تيسري ابو اسنينة، مصدر سابق. 176
. )اسرتجع يف /http://www.moqatel.com/openshare/Behoth". مقاتل: نقال عن: 1978"اتفاق كامب ديفيد سبتمرب  177
15/2/2016.) 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/
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حا ابلتفكري يف عمل مسلح يكون داخل مة على قضية فلسطني. فكان اهلدف السياسي واضو اخمططات املس

 178احملتلة. األرض

ساسي فيما يتعلق أكان احلراك السياسي عقب اتفاق كامب ديفيد يستبعد منظمة التحرير الفلسطينية كطرف 

ن يكون هلا أي دور يف التسوية بني الطرفني، ومل تتضمن الوثيقة أابلقضية الفلسطينية. بل استبعدت م.ت.ف من 

من موقع كان يشار بكلمة  أكثرض حوهلا أي حق للشعب الفلسطيين بتقرير مصريه، ويف و اجيري التفاليت كان 

طنون يف الذين سيستو  أو"سكان" الضفة الغربية وقطاع غزة، ليكون املعىن التسوية بني الصهيونيني الذين استوطنوا 

 179املستقبل بصورة غري "شرعية".

 أبوبضرورة ضرب االستيطان يف الضفة الغربية، واتبع الشهيدان  180الغريب"قيادة "القطاع  إىلعز خليل الوزير أو 

شراف على جتهيز ضربة تستهدف االستيطان ي سلطان من مكتب فتح يف عمان، األحسن القاسم ومحد

ن يكون استهداف املستوطنني يف هلم املهمة. والحقا تقرر اهلدف أبالصهيوين، ومت االتصال مع من ستوكل 

 181اخلليل.

 2/5/1980182عملية الدبواي  2,4,1,2

ثر ذلك تشكيالت إ، وطرأت 1967سقطت مدينة اخلليل يف قبضة االحتالل الصهيوين بعد احتالل عام 

 .جديدة حول طبيعة وتركيبة البنية االجتماعية للسكان، نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية فرضتها سياسة االحتالل

ظهرت مجاعات تتمتع مبزااي العالقة اجليدة مع  دية يف اجملتمع، ويقول النتشة:"تصافقد متت اعادة صياغة البنية االق

                                                             
 تيسري ابو اسنينة، مصدر سابق.178
 (.1/1/2017يخ . )اسرتجع بتار http://www.palestinapedia.net/%D9%83كامب ديفيد. املوسوعة الفلسطينية، نقال عن:  179
يف عمان، حيث  القطاع الغريب: هو اسم اطلق على فئه مكلفة مبهام من قبل حركة فتح حتددت مسؤولياهتا يف الضفة الغربية، وقد بدأ االسم اثناء الوجود  180

قابلة اجراها انصر اللحام مع حممود كانت هناك تقسيمات القطاع الشمايل واالوسط واجلنويب، واالوسط )القطاع الغريب( هو منطقة عمان وحميطها. من م
 .16/2/2016العالول عضو اللجنة املركزية لفتح على فضائية معا يف 

 (.25/4/2016. )اسرتجع يف https://www.youtube.com/watch?حكاية مناضل: حلقة ايسر زايدات.قناة برامي: نقال عن:181
ية يف اليهود، كانت يف العهد العثماين معتقل وسجن، استخدم قسم منها مقرا للطائفة 1893: عمارة تقع وسط مدينة اخلليل القدمية، بنيت عام الدبواي182

إىل  1953 تسلم حارس امالك الغائبني االردين البناية مث سلمها عام 1948اخلليل، ويف عهد االنتداب الربيطاين تصرف جبزء منها شخص يهودي، ويف عام 
تسلم جزء منها املسؤول عن االموال املرتوكة يف سلطة  1967وكالة االمم املتحدة )االونروا( اليت حولتها إىل مدرسة ألبناء الالجئني يف اخلليل. بعد حرب 

 (.77احلكم العسكري، انظر ابو الرب، مصدر سابق، ص )

http://www.palestinapedia.net/%D9%83
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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ثرها على تسهيالت يف نقل البضائع، وسرعة يف اصدار الواثئق اليت تسري السلطة اجلديدة، حصلت على أ

وامل تتعلق مرين وتتعطل مصاحلها لع. أما الغالبية الساحقة تعاين األاالعمال التجارية وغريها من التسهيالت

طة الفلسطينية واستالمها زمام وبقي احلال على ما هو عليه حىت قدوم السل 183."برفضها لالحتالل وحماربته

 .سلوأو مور يف املناطق اليت مت االتفاق على االنسحاب منها يف اتفاقات األ

كانت منطقة )الدبواي( يف وسط اخلليل اليت ال تبتعد عن احلرم االبراهيمي هي اهلدف الذي ستوجه له الضربة. 

كانت جمموعة من   إذالغرب من املقربة االسالمية.  إىلوتقع هذه البؤرة االستيطانية وسط مدينة اخلليل القدمية، 

، بيت يف منطقة الدبواي إىلن املؤيدين الصهاينة تتجه املستوطنني يف كل يوم مجعة كما مت رصدها، تنظم مسرية م

بزعامة زوجة حاخام يهودي يدعى  19/5/1979مت االستيالء عليه من قبل جمموعة من النساء الصهاينة يف 

يف وسط مدينة اخلليل، وهو يف الشارع  لو األهلذا االستيالء على البيت  )موشيه ليفينجر(. وكانت املسرية أتييدا  

 184ترب اخلط الواصل ما بني مشال وجنوب املدينة.الذي يع

فراد اجملموعه، بعد رصد اهلدف ومجع املعلومات الالزمة. ابالتصال مع قيادة "القطاع اسنينة أحد أ أبوقام تيسري 

. وطلب منهم تزويده مبا يلزم من عتاد لتنفيذ هجوم 185حسن القاسم" أبوردن، "محدي سلطان و الغريب" يف األ

وهم عدانن جابر  املقاتلونرسال دورية حمملة ببعض العتاد مع اثنني من املكان، وقد ردوا عليه فورا إبذا على ه

وهكذا  محدي سلطان ومت التبديل مع عدانن.اسنينة؛ دخول الشهيد  أبووايسر زايدات. وكان املفروض كما يقول 

ن احملتلة مع بعض السالح، وبعد أ األراضي إىلرسال الدورايت األردن إب إىلجنحت اجملموعة بعد انتقاهلا من لبنان 

لعملية التدريس يف عني السلطان أبرحيا ألمهية املوقع من احلدود األردنية اسنينة يف بداية حياته ا أبواختار 

قل انت قبال املتسللني من الضفة الشرقية.فيصل" على است أبوشراف والتنسيق مع حسن عبد الفتاح امخيس "واإل

                                                             
 عوين النتشة، مصدر سابق.183
 (.77-78. ص )2005)أطروحة ماجستري(، جامعة النجاح الوطنية،  2000-1967صهيوين يف منطقة اخلليل صالح ابو الرب. االستيطان ال 184
ساد االسرائيلي الشهيد محدي سلطان والشهيد ابو حسن القاسم: قياداين يف القطاع الغريب ومسؤوالن عن عملية الدبواي، والذين مت اغتياهلما على يد املو  185

 .1988مع قيادي آخر هو مروان الكيايل يف مدينة ملاسول يف جزيرة قربص عام 
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التدريس يف اخلليل، ليعد العدة، والتجهيز للعملية من مكان قريب، كان يوم دخول اجملموعة هو يوم  إىلأبو سنينة 

 186، فقد كان يف نفس يوم دخوهلم يوم زفافه على عروسه.هاحتفال ابلنسبة ل

ارة قريبة من اهلدف ال مدينة اخلليل، أعد هلم العريس مغ إىلن استطاع املقاتالن جابر وزايدات الوصول وبعد أ 

صيل املكان وحيفظونه عن ظهر قلب. من كيلو مرتا واحد، ينتظرون حلظة املواجهة بشغف متأملني تفا أكثرتبعد 

لية فيها وال راحه، ال يسرتحيون إال يف مرت شهور وهم ينتظرون بفارغ الصرب، يكابدون عناء احلياة يف مغارة ال تس

مكن من الطعام ووسائل اسنينة يصارع القدر يف توفري ما أ أبون العيون. و ثرهم ععتمة الليل، وقد اختفى أ

تخلص منها عن مكان كياس، ليقوم ابلمن فتات العيش وخملفات اجلسد يف أاالخفاء، يؤخذ ما زاد عنهم 

الف االمتار. ليس االنتظار سوى أداة من أدوات العذاب، فساعة الصفر سيدة هلا من القيمة وجودهم مئات وأ

ال من كان جريئا على تضعهم يف اختبار صعب ال يتمناه إ يديهمالثوار، لقد اقرتبت وحطت رحاهلا بني أما يعرفه 

 املوت.

ن تلقت اجملموعة التعليمات، يف عمان لضرورة تنفيذ العملية أبسرع ما ميكن. وبعد أامر من القيادة و رسلت األأ  

حيث   187بني الساعة السابعة والسابعة والربع مساء. ، ما2/5/1980حددوا ساعة الصفر يف مساء اجلمعة 

اسنينة ليؤخذ بيدهم  أبو. ذهب االبراهيمي يف اجتاه مبىن الدبوايكانت هناك مسرية للمستوطنني، تتجه من احلرم 

رصد حتركاهتم واستفزازاهتم للمواطنني على ا بني زقاق املدينة العتيقة لكي أحتفهم، ويقول: "نزلت مسرع إىل

حيىي  أبوت، مشوا مهرولني بني الناس كسيل من املياه العادمة، تزعج كل من مروا من أمامه، ورموا بضاعة الطرقا

 اولخر حيمل سالحه يتهدد فيه على من حيا يدوسها برجليه، ووقف آحدهم عليهوقفز أ األرضابئع اخلضرة على 

لفوضى عوا كل حقدهم على الناس لتعم اخر زجاجا لبناء القهوة يف وسط البلدة، ووضالدفاع عن نفسه، وكسر آ

 188ال اعتدوا عليه يف ذلك اليوم وكأن املوت أراد أن يستقبلهم بكل قذارهتم".واخلراب، ما مروا على شيء إ

                                                             
 تيسري ابو اسنينة، مصدر سابق.186
 .1983لية الدبواي كما يرويها منفذوها. القدس: روفت ساح. درويش انصر. عم187
 ابو اسنينة، مصدر سابق. 188
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شارة بوصوهلم". إويضيف: "مشيت ابلقرب منهم وعندما أتكدت من وجهتهم سبقتهم ألرض املعركة، وأعطيت  

كاشفة للساحة من خلف ستار حجري لسور مرتفع، يكشف   زاويةفامتشق جابر سالحه الكالشنكوف آخذا 

وقنبلتني على خصره.  متار يقف زايدات حيمل نفس سالحه للساحة، وجبانبه على بعد عشرة أكربمنه اجلانب األ

متجهزا على درج يواجه الساحة يقابل زايدات سعيد(  كان حيمل سالحا من نوع كارلو)بورما حممد الشوبكي فأ

ية اليت تشرف على الساحة ومعه ست عبوات قاموا حد احملالت التجار اسنينة اعتلى سطح أ أبووالشوبكي، و 

 189ربع قنابل يدوية من نوع ميلز.بتصنيعها أثناء وجودهم ابملغارة وأ

املكان يوفرون هلم  إىلني من اجلنود املرافقني ل اثنأو غاين املوت للعرب، ودخل تقدمت مجوع املستوطنني تغين أ

 ، وبدأت الساحة أمام البيت متتلئ شيئا فشيئا حىت دب  1006احلماية ومعهم دورية حتمل رشاشا من عيار ثقيل 

اليت حل ضوءها مكان ضوء الشمس،  ىلو األاسنينة مع بداية مغيب الشمس قنبلته  أبوفيها االكتظاظ. ألقى 

الزاند، ضربوا دورية اجلنود بعد خوة الثالثة القابضني على معركة جليلة، فكانت تلك إشارة البداية لألن بداية لتعل

ويف بضع ثواين مت القضاء على القوة العسكرية اليت توفر احلماية للمستوطنني،  .ىلو األربكتهم القنبلة أن أ

يضرب  190أمامهم الساحة بكل زواايه،واستطاعت بذلك اجملموعة أن تضمن عدم قدرهتم على الرد، فانفتحت 

كانت العبوات تعرب عن   إذوالثالثة يقنصون كل من بقي واقفا،  ،اسنينة ما لديه من عبوات وقنابل على رؤسهم أبو

فهي كانت عندما تنفجر تطلق وابال من الشظااي معدا من  ،مدى فاعليتها واالهتمام بتجهيزها من خالل اجملموعة

ن أفراد اجملموعة، وخالل اثنية قبل أحد أويف أحد الزوااي خرجت رصاصة ابجتاه  تبقي وال تذر،املسامري املقطعة ال 

بصمته عليها،  منهمادته قتيال، وضع كل غريها، كان مصااب بثالث رصاصات أو الصهيوين من اطالق  يتمكن

 191ربعة شيئا من الذخريه.مل يبق  مع األحىت 

                                                             
 (.57-64درويش انصر. مصدر سابق ص ) 189
 (.52/4/2016. )اسرتجع يف https://www.youtube.com/watch?حكاية مناضل: حلقة ايسر زايدات.قناة برامي: نقال عن:190
 تيسري ابو اسنينة، مصدر سابق.191
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ثر، حىت املغارة، نرش الفلفل األسود حىت نضلل كالب األ إىلربعة مهرولني ويروي زايدات: "انسحبنا حنن األ 

 أبوو ان، إذقريته  إىل الشوبكيلنراتح وننام، وذهب  والشوبكي اسنينة أبووصلنا املغارة منهكني من التعب، فرتكنا 

ابحة  إىلالقهوة، وخرج اسنينة فنجاان من  أبووللقهوة مزاج خمتلف بعد هذا االنتصار، أعد  192بيته". إىل اسنينة

الناس وحالة  إىلن بدل مالبسه، وأخذ يرشف من فنجانه بكل ارتياح وكأن شيئا مل حيدث، ونظر منزله بعد أ

، ، فأصابه فضول السؤال عما حيدثخبار على عجلكان الكل يركض وتتناقل الناس األ  الفوضى تعم املكان،

ذحبة م ، وقال له: مذحبة..الرجل نظرة سريعة إليها الناس هبذا احلال؟ نظر ذاا هناك، ملذارجال مسرعا م سائال

اسنينة حجم احلدث، ولكنه مل يدرك أن هذه العملية ستكون هلا  أبو. أدرك وذهب مسرعا ليختفي بني البيوت

الالعبني السياسية يف املنطقة وستعزز موقف القيادة الفلسطينية أمام كل  حداثاألأصداء مدوية ستغري جمرى 

حد أاسنينة بعد سنوات من العملية يف  بوجهاد( أل أبووالعابثني يف مصري الشعب. وكما قال خليل الوزير )

العملية يف ذلك الظرف  خالهلا " أعادتالعملية سنتني سياسيا.. أحداثلقاءاته" أن املنظمة عاشت على 

وصدر بيان يتبىن العملية من قضية وشعبا.  الصعب منظمة التحرير كمرجعية رئيسية يف كل ما يتعلق بفلسطني

 193علموا بزمان ومكان العملية مسبقا.كانوا قد أ     إذردن، األ

ردن. فقاموا ابالتصال مع احملتلة ابجتاه األ األراضيخراج اجملموعة من بدأ أفراد اجملموعة يعدون خطة إل بعد العملية

. وبعد مدة قليلة حلساابت غري معروفةردن، و مضطراب يف األملا كان عليه الوضع  حسن ولكنه نصح ابلتأجيل أبو

احلدود، عازمني  إىلفيصل  أبواسنينة و  أبوغادرت اجملموعة جابر وزايدات، ودليلهم و  األردن. إىلقرروا اخلروج 

كرات تسجيل مذ  إىلضافة وافرة عن هذه التجربة الرائدة، إ ردن، وكانوا حيملون ذاكرةاأل إىلغوار املرور عرب األ

اسنينة أن املنطقة احلدودية كانت حتوي العديد من  أبوالعملية اليت كان يضعها زايدات يف جيبه، ويذكر 

 .194"الكرتات"

                                                             
 "حكاية مناضل: حلقة ايسر زايدات." مصدر سابق.192
 تيسري ابو اسنينة، مصدر سابق.193
هنايتها إىل الكرتات: هضاب صغرية غري منتظمة، بينها مسارب وطرق عشوائية، تتواجد بكثرة يف منطقة االغوار بني احلدود الفلسطينية االردنية، وتصل  194

 ر االردن. هن
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مشاال،  أوالنهر، بوصية عدم االحنراف ميينا  إىلفيصل زايدات وجابر على الطريق املؤدي  أبواسنينة و  أبوترك  

 إىلن يستمروا يف الطريق دون االحنراف حىت الوصول عليهم النار، أبا ما انكشف أثرهم، واطلقت إذصومها أبن أو و 

، ولكنهم يف وسط الطريق شعروا بوجود دورية احلدود ىلو األل الفارسان حىت قطعوا املرحلة ردين. وترج  اجلانب األ

اسنينة "ويف هذه احلال يبدأ جنود الدورية ابطالق النار عشوائيا،  أبوالصهيونية اليت كشفت أمرهم، ويضيف 

ردين لكنهم احنرفوا عن اجلانب األ إىلدون توقف  املقاتالنركض ف ."نفروا قوات اجليش لتمشيط املنطقةويست

ايتهم مكان مرتفع يطل على النهر، ويف حال فكرا القفز، ستكون هن إىلالطريق الصحيح، فأضاعوا الطريق ووصلوا 

بل ن جيش الصهاينة أدركهم قىت يغيب الظالم ويكشفوا الطريق، إال أملا ينتظرهم من صخور ابرزة، فانتظروا ح

 195قي القبض عليهم.بزوغ الشمس، فتمت حماصرهتم وأل

 سرواأل اجملموعةانكشاف   3,4,1,2

مذكرات دفرت  أي ومع تفتيشهم ظهر كنز مل يتوقعه ضابط املخابرات، التحقيق فورا، إىلحب جابر وزايدات س   

ومل يكن يعرف أعضاء اجملموعه األمساء ن حالة االرتباك أثرت على تفكريهم وتركيزهم. فيه تفاصيل العملية. يبدو أ

ب االصبع )جماهد( صاح )ماهر( معلم الرايضيات وحممد منا يعرفان االسم احلركي لتيسرياحلقيقيه لبعضهم، وإ

"بينما حممد الشوبكي كان املبتور، ففي منطقة العملية مل يكن يف احمليط سوى معلمان للرايضيات تيسري وشقيقه، 

، وهكذا بعد يومني من اعتقاهلم متكنت املخابرات من الوصول 196مين سابق ومعروف ابصبعه املبتور"له ملف أ

 197تيسري وحممد. إىل

وبدأت اجملموعة مشوار جديد من النضال داخل السجون، وقد القوا أصناف العذاب أثناء التحقيق، وكان  

اسنينة قد ضرب خط كامل هلذا التيار يف املنطقة، ملا له أمهية يف معرفة طرق االدخال وما ميثله من  أبواعتقال 

ثناء التحقيق لضغط كبري، استخدمت فيه ردن. وهذا ما عرضه أاحملتلة واأل األراضيحلقة وصل موثوقة بني 

                                                             
 (.65-75درويش انصر. مصدر سابق ص) 195
. /http://honaalquds.net"االسري احملرر حممد الشوبكي يتحدث عن جتربته النضالية داخل وخارج السجون االسرائيلية" هنا القدس: نقال عن:  196

 (.29/4/2016)اسرتجع يف 
 مصدر سابق. تيسري ابو اسنينة،197

http://honaalquds.net/
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احملتلة، وهذا ما  األراضيخمابرات االحتالل أساليب خمتلفة لسحب االعرتافات منه، وتفكيك هذا اخلط الفاعل يف 

 198ثناء التحقيق.سببا للضغط الكبري الذي تعرض له أاسنينة  أبو هيرا

سلوب الذي يتم فيه االعتقال قيق، من حيث األتقال فهو ضمن التحسري من حلظة االعإن كل ما يتعرض له األ

ققون بدراسة مركز التحقيق. فيبدأ احمل إىلوالرتهيب الذي يستخدمه اجليش لوضع املعتقل يف حالة هتيئة قبل وصوله 

ثناء حلظة االعتقال، فيأخذوا بعني االعتبار امر والنواهي أو سري، من حيث تعاطيه مع كل األاحلالة اخلاصة بكل أ

ق مثال، يطلب منه مركز التحقي إىلصيل الصغرية قبل الكبرية يف طبيعة سلوك املعتقل، فمن حلظة دخولة التفا

حاجز التوقيع ميهد للتوقيع على أكرب. وي طلب منه خلع مالبسه   خذها منه، وكسرالتوقيع على األماانت اليت مت أ

مام غريب، لطبيعة أسري مالبسه الذي خيلع فيها األ ىلو األمام السجان، وهذه املسألة قد تكون املرة كاملة أ

ن كانت تلك مسألة ال حيسب هلا إمام احملقق، و أعادات جمتمعنا وتقاليده، وتشكل حالة ابالنكشاف املعنوي 

ن مل خيلع مالبسه جيرب إسري ن األأشارة مهمة للمحقق يف تقييم احلالة اليت يتعاملون معها، مع إسري ابال، لكنها األ

سري مستعد للتحدي، ومن مث ن األأن رفض طوعا فهذا يعرب على إى ذلك من خالل تقييده وخلع مالبسه، فعل

ه مالبس خاصة بفرتة التحقيق متتاز أبهنا غري مناسبة على حجمه وعليها روائح  إعطاءيتم تبديل مالبسه و 

 199كريهة.

ن أخفاء أي معلومة ممكن إة لوقف "النزيف" من خالل اولاسنينة حم أبوفكان بعد انكشاف اجملموعة كما يشري  

تستخدمها املخابرات الصهيونية لكشف اجملموعات، ألنه كان على عالقة بتسعة وعشرين مقاتل غري معروفني، 

قيق اليت ال ترحم، فاستخدمت معه دخال. وهذا ما وضعه يف حمنة التحإمنهم منفذوا عمليات ومنهم خطوط 

الطعام  تناولثناء حرمان من النوم وفك القيود فقط أ يوما متواصلة، مع 15والشبح  ساليب الضغط النفسيأ

سلوب العقاب وغافل احملققني، واستخدموا معه أ ثالثة. فكان يسرق النوم واقفا كلما سنحت الفرصة أولدقيقتني 

                                                             
 تيسري ابو اسنينة، مصدر سابق.198
بداايت ومآالت(، عقدت يف جامعة بري  -التحقيق، ضمن فعاليات ندوة بعنوان ) احلركة الفلسطينية االسرية-امحد قطامش. احلركة الفلسطينية االسرية 199

 (.19/2/2015زيت ضمن سلسلة ندوات) احلرية(، )
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يف وقت املطر. أما  ه على حديد النافذةابملاء البارد يف فصل الشتاء ووضعه داخل مغطس االستحمام وتعليق

ألسري من خالل إفالته على رهاب افله فاعلية يف إ اسنينة: أبوياب البارزة كما يروي نالكلب الوحش ذو األ

ن أيكل وقوله للمحقق "يستطيع هذا الكلب أرضا لترتكز عيناه أبعيين والذي حتديته بعدم املباالة، األسري وبطحه أ

أسلوبك  إىلتريد ما يف هذا الرأس ولن يستطيع أكله، فانتقل  نكرأسي بقضمة واحدة، ولكنين مقتنع أ

 200خر".اآل

مرحلة يئسوا منها يف نيل أي معلومة، ترك احملقق عدد من اجلنود ليجربوا "بصاطريهم" على كل  إىلوعندما وصلوا  

مرحلة مل يستطع فيها الوقوف، وفقد السيطرة على حتريك أي جزء من جسده،  إىلمكان يف جسده، حىت وصل 

ساليب مل جتدي، وتعلم احملققني حقيقة عن املناضل اسنينة. كل هذه األ أبوفهي حالة من الشلل املؤقت جرهبا 

عطيكم أن أ يلني ويتحدى كل جربوهتم وهو بني أيديهم، وكأنه يقول أعرف كل شيء وال أريدالفلسطيين الذي ال 

مع حكومة  1983 ويف صفقة أجرهتا حركة فتح عام 201أي طريق يضر ابلثورة. إىلمن خاليل  اشيء، ولن مترو 

 202اخلارج. إىلبعادهم الكيان لتبادل األسرى، أ طلق سراح اجملموعة ومت إ

 سر:يف األ سرية: املقاتلونكة الفلسطينية األاحلر   4,4,1,2

سرية خماضات عسرية قبل أن ترفد الثورة الفلسطينية مبا ساهم يف تدعيمها وتصليبها عاشت احلركة الفلسطينية األ

ستينات القرن املاضي تبلور الشخصية الفلسطينية  دفاتر سجل يفقد و  الصهاينة.أمام هجمات واعتداءات 

 السجن اليت كانت تستغله سلطة دارة السجونإطابعها الفردي يف مواجهة سياسات واتسامها يف  ،االسرية

ة على استثمار اجلهد الفردي وتنظيمه ملواجهة اولالتفكري واحمل رادهتم. فبدأ بعدهالالستفراد يف املناضلني لتطويع إ

سري الفلسطيين مع هذه املؤسسة العسكرية ل احتكاك األمن خال ،مؤسسات االحتالل وخاصة مؤسسة السجن

                                                             
 تيسري ابو اسنينة، مصدر سابق. 200
 مصدر سابق.  201
 (.90درويش انصر. مصدر سابق ص)202



85 
 

ما  إىلوم على حتسني مستوى املواجهة الفلسطيين لريتقي فكان التفكري يق .ليت هلا براجمها وخططها وأهدافهاا

 203الصهيونية.ميكن أن يقف يف وجه املؤسسة 

 ،دارة السجون وترويضهاإلى آليات ضغط ع إىلسرى سالح االضراب عن الطعام كوسيلة للوصول استخدم األ

سرية كبناء تشكل احلركة األالطعام يف بداايت برز االضراابت عن أوكان من  .سرىمطالب األ إىل ترضخحىت 

وكانت املطالب  204يف سجن عسقالن. الفحم أبوفيه الشهيد عبد القادر  استشهدالذي  1970ضراب إ ،منظم

واحلفاظ على   املقاتلسرى داخل السجون والدفاع عن كرامة لأليف البداايت تتمحور حول حتسني مستوى املعيشة 

الل والعمل ذسياسات اإل إىلسري االنصياع ينتهجها السجان، فرفض األيب اليت سالكربايءه املستهدف بكافة األ

عليه   القسريةوختلص من السيطرة  ،على خدمة االحتالل أثناء أسره ورفض االستمرار ابلعمل يف مصانعه ومشاغله

 205.كفرد

سرى ملواعيد ويربك براجمهم من خالل اختيار األتوالت االضراابت حىت أصبحت سالح يؤرق الساسة الصهاينة،  

وعطلهم، وكمحرك قوي للشارع الفلسطيين وحتفيزه للخروج يف مظاهرات يف كافة مناطق  اليهودمرتبطة أبعياد 

سريين افة األساليب ومل تنجح. وقد استشهد األت سلطة السجن حماربة تلك االضراابت بكحاولاالحتالل. وقد 

الطعام من خالل  تناولي، بسبب إجبارهم على و اضراب سجن نفحة الصحر ة وعلي اجلعفري يف إو راسم حال

ساليب ت سلطة السجن اتباع أحاولاختناقهم واستشهادهم. وهكذا  إىلنف، مما أدى برابيج يتم إدخاهلا من األ

سري مبنع األ أوهل، ابحلرمان من احلقوق يف زايرة األ يقاع العقوابت اليت تتمثلوإ العزل للقيادات التنظيمية،

                                                             
بداايت  -ةقدورة فارس.احلركة األسرية الفلسطينية من حيث البداايت، والتضحيات، واملآالت. ضمن فعاليات ندوة بعنوان ) احلركة الفلسطينية االسري  203

 (.5/1/2015ومآالت(،عقدت يف جامعة بري زيت ضمن سلسلة ندوات) احلرية(، )
 ملصدر السابق.فارس، ا 204
بداايت ومآالت(، عقدت يف جامعة  -امحد قطامش. فلسفة املواجهة املستمرة مع ادارة السجون.ضمن فعاليات ندوة بعنوان ) احلركة الفلسطينية االسرية 205

 (.19/2/2015بري زيت ضمن سلسلة ندوات) احلرية(، )
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روج من الزنزانة، والتعرض للشمس، وغريها من األساليب اليت استخدمت لتطويع السجن و اخلاستخدام مرافق 

 206سري.إرادة األ

دارة السجون الصهيونية، ويرى وليد دقة يف دراسته اليت قدمها بعنوان لقد دارت معركة بني األسري الفلسطيين وإ

سرى ترتاجع ألسري وإدارة السجون، أن حالة األا عن مراحل تطور االشتباك بني ا، اليت حتدث فيه"صهر الوعي"

 سرية.للسياسات اجلديدة اليت اتبعتها إدارة السجون حىت ختضع احلركة األ وتضعف مقارنة مع بدايتها، وذلك يعود

دوات أصهيونية ومدى حتوهلا يف استخدام فيه تعريف احلالة السائدة داخل السجون ال تناولويتبىن موقفا صرحيا ي

نسانية يف حقوق االنسان ومؤسسات الرقابة اإلليات قمع تواكب مقوالت ومفاهيم حضارية تستوعبها منظمات آو 

وجتميل  ،سريةركة الفلسطينية األمترير احلبكة الشيطانية يف طريقة التعامل مع احل استطاع الكيانالعامل، ويدعي أن 

 207نسان الفلسطيين.املعنوي لإل ومدمرة على املستوى شكليالتكون مقبولة  ،أساليب التعذيب

معطيات  حكومة الكيانسرى الفلسطينيني يف عامل ما بعد احلداثة وكيفية استخدام توصيف حالة األ دقة حاول

قيم الوطنية ة غسل أدمغة وزعزعة اولالسجون كنموذج يتم فيه حم تناولسرى وتعذيبهم، و املرحلة اجلديدة يف قهر األ

يت تلت انطالق الثورة دارة السجون على طول الفرتة السابقة الإ حرهبم مع سرى يفاليت اجتمع عليها األ

مليشيل فوكو الفيلسوف الفرنسي يف كتابه "احملاسبة  "املشتمل"، ني حداثينيبعنوان دقة واستعان .الفلسطينية

لنعمى كالين،  "عقيدة الصدمة"شرحه لطريقة استخدام سجن دائري )جرمي بنتهام(، وو والدة السجن" -واملعاقبة

مريكا أمصادر نظرية وعملية وفرت وخدمت  للدماغ من مجاعية وهكذا قام بتوضيح ما جيري من عمليات غسيل

 208يف بعض الدول اليت مرت بتجربة الصدمة.

فالسجن الدائري  .سريةلسيطرة على احلركة الفلسطينية األهذه النظرايت والتجارب يف عملية ا تطبيق الكيان حاول

سري، فغاية السجن تكون يف احلبس، احلرمان من الضوء واالخفاء، لكنه يوفر سيطرة من نوع مزعج على األم بنتها
                                                             

بداايت ومآالت(، عقدت يف جامعة بري  -فعاليات ندوة بعنوان ) احلركة الفلسطينية االسرية قدري ابو بكر. التجربة االدارية والتنظيمية يف السجون. ضمن 206
 (.12/3/2015زيت ضمن سلسلة ندوات) احلرية(، )

 
 .2010وليد دقة. صهر الوعي: أو يف اعادة تعريف التعذيب. رام هللا: الدار العربية للعلوم انشرون، 207
 (.6-7وليد دقة، مرجع سابق. ص )208
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وضع واالستغناء عن الوظيفتان االخرياتن، بل استخدم الضوء ل ىلو األيف سجن بنتهام مت االستعانة يف الوظيفة 

مام برج املراقبة املوجود يف أذلك يكون مكشوف وب ،سري يف حالة دائمة من الشعور ابملراقبة وعلى مدار الساعةاأل

تصبح الرؤاي و سري حتت الضوء والرقابة، األ ليكونك تطل على كل الزانزين، منتصف السجن، والذي زود بشبابي

 .انته ال يرى رفاقه ويراه املراقبسري معزول عن غريه يف زنز أكل   ويكونسري، للسجان والضوء شرك مزعج حييط ابأل

يتيح  مكاانيصبح السجن  حبيث ،"سليب، لكنه أبدا ليس ذاات فاعلة سري "جسم وموضوع متلقياأل وهكذا يصبح

دق التفاصيل، فكامريات املراقبة موزعة بشكل يغطي كل أسرى يف قدرة العالية على متابعة سلوك األللسجان ال

ضاءة واإل ،سرىة اليت يوضع فيها األبعاد الزنزانأللسجان النظر من خالهلا على كل  زوااي السجن، والشبابيك تتيح

سري أبنه مراقب ابستمرار جعل لديه نوع فشعور األ .كل من سقط حتت نورها ليال هنارا  لتكشفقوية مبا يكفي 

الرقابة دون وهذه  .ن يقوم به مكشوفأن كل ما ميكن أيدرك  ابتاعي لسجانه، حبيث و من االستسالم الال

حالة من التسليم بقوة سجانه، فهنا مت  إىلسري ووصوله املعنوية لدى األضعاف الروح استخدام عنف كفيلة إب

مبراجعات مؤسسات حقوق  الكيانوالذي ميكن ان يزعج  ،سرىتغناء عن العنف اجلسدي لتطويع األاالس

سلوب اخلايل سرى، بل هذا األنيف املتعلقة ابألاالنسان ومنظمات االمم املتحدة املختصة يف تطبيق اتفاقيات ج

عن  التعبرين تستطيع أسري ألنه يستهدف روحه، فيجعلها تتعذب دون أتثريا على األ أكثرمن العنف اجلسدي 

سلوب ه األإنكدمات، الاثر أن تبدو على جسده أدون  ساليب فتكا  شد األأسري يتعذب ومتارس عليه فاأل .ملهاأ

 209"احلضاري" الذي ابتلعته مؤسسات حقوق االنسان.

 1993-1987وجبل اخلليل ما بني  ىلو األ نتفاضةاال  5,4,1,2

أهنا اتبعت هنجا يتمرد على الواقع بظرفيه الزماين  ، بدا1965لفلسطينية املعاصرة عام منذ انطالقة الثورة ا

واملكاين. واستخدمت أسلوب الكفاح املسلح يف حرب التحرير الشعبية ضد الكيان الصهيوين، متخذة يف 

احملتلة،  األرضاحلسبان ما تتطلبه املرحله وما تسمح به معطيات الظرف السياسي ضمن نطاقات حملية داخل 

                                                             
 (.8-9دقة، مرجع سابق، ص ) 209
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احملتلة والشتات كطليعة نضالية تسري هبا حنو هدف  األراضيدت على الشعب الفلسطيين يف وعربية ودولية. واعتم

 210حترير فلسطني.

فلسطني احملتلة.  إىلدخال  السالح منذ انطالقتها صعوابت ابلغة يف إ واجهت الثورة الفلسطينية املعاصرة

لكن مل تنجح يف بناء قواعد للعمل ت عديدة على مدار سنني لتفعيل الكفاح املسلح هناك، اوالوسجلت حم

املسلح بشكل مؤثر. وسرعان ما كانت تضرب اخلالاي املسلحة يف الداخل لعدة عوامل، منها جغرافية تتعلق بدول 

ومنها  ود، وانكشافها لدى خمابرات العدو،الطوق اليت كانت تعيق العمل املسلح، وصغر املساحات وضبط احلد

سرعان انكشاف  إىلاحملتلة، ليؤدي  األراضينية الفعالة يف متابعة أي نشاط مسلح يف القدرة االستخباراتية الصهيو 

الشعبية اليت تستخدم  نتفاضةاال إىلر إمكانياهتا. ونظرا لتلك الظروف أصبح التوجه ياخلالاي وتفكيكها قبل تطو 

 211ساليب غري املسلحة ملواجهة قوات االحتالل.جارة والزجاجات احلارقة وبعض األاحل

عداد اجلماهري، ابلتوعية والتعبئة والتنظيم، اليت مارستها ضرورة عملية إ إىلوبعد مرحلة اخلروج من لبنان، مت االنتباه 

رافية استطاعت اجلماهري أن تبدع هنجا نضاليا ضمن اعتبارات اخلصوصية اجلغو احملتلة.  األراضيم.ت.ف يف 

من واالستخبارات احمليطة بفلسطني، وقدرة أجهزة األظمة العربية نوالسياسية لفلسطني احملتلة املتعلقة بطبيعة األ

ت بناء قواعد للكفاح املسلح فيها. وهنا أصبح ملحوظا تفوق اجلماهري يف فعالياهتا اوالالصهيونية يف وأد حم

 212( على اجملال العسكري.انتفاضةالشعبية اليت مت تسميتها )

على إثر حادثة دهس قام هبا سائق شاحنة صهيوين  213" 8/12/1987يف  ىلو األ نتفاضةاشتعلت شرارة "اال

يرز( يف قطاع شهد أربعة وأصيب تسعة، على حاجز )إضد سيارتني تقل جمموعة من العمال الفلسطينيني، است

                                                             
 سعد صايل. "عمل الثورة الفلسطينية العسكري و آفاق تطوره .مصدر سابق.210
 سعد صايل. "عمل الثورة الفلسطينية العسكري و آفاق تطوره .مصدر سابق.211
 البااب، مصدر سابق. 212
ر حادثة دهس قام هبا سائق شاحنة  صهيوين ضد سيارتني تقل : هي االحداث اليت انطلقت يف األراضي الفلسطينية على إث1987االنتفاضة االوىل  213

مل كل جمموعة من العمال الفلسطينيني، استشهد اربعة وأصيب تسعة، على حاجز )ايرز( يف قطاع غزة،وانتشرت االحتجاجات الشعبية بصورة سريعة لتش
جات على شكل حترك مجاهريي واسع وشامل، ومسيت ايضا انتفاضة مناطق االرض احملتلة، وبشكل خاص يف الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت االحتجا

لسطينية، مرجع احلجارة، بسبب القاء الفلسطينيون احلجارة على الصهاينة، واستخدمت فيها ايضا الزجاجات احلارقة، واشعال االطارات، انظر املوسوعة الف
 سابق. 
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احملتلة، وبشكل خاص يف  األرضوانتشرت االحتجاجات الشعبية بصورة سريعة لتشمل كل مناطق  214غزة.

وكانت االحتجاجات على شكل حترك مجاهريي واسع وشامل غطى ساحة الضفة  215وقطاع غزة. الضفة الغربية

والقطاع كبداية. وهذا التحرك كان أساسه الوعي الوطين والتعبئة للجماهري غري املؤطرة، اليت عملت عليه قوى 

 216.نتفاضةاحملتلة قبل بداية انطالق اال األرضم.ت.ف يف 

ي، استطاعت م.ت.ف التقاط اهلبة من بدايتها واستلمت زمام قيادة اجلماهري بشكل عفو  حداثاألومع بداية 

خلوض املعركة مع العدو. وقامت بتوجيه فعلها النضايل وتنظيم املعركة من حيث ما يتناسب وطبيعة املكان 

 لو األاالجتاه كما يذكر طه:"  اجتاهان يتنافسان على قيادة اجلماهري ىلو األ نتفاضةكان يف االومعطيات املرحلة. و 

 217."وهو االجتاه العام اليت ترمسه القيادة املوحدة التابعة لفصائل م.ت.ف واالجتاه الثاين متثله حركة محاس

املمثلة بكافة فصائل م.ت.ف هي املشرف والقائد امليداين، بواسطة  218أصبحت "القيادة الوطنية املوحدة"

اللجان الشعبية واجملموعات الضاربة اليت مت تشكيلها منذ البداية لتنظيم حراك اجلماهري. وعملت على استقطاب 

نيات، مبا يلزم من حشد للقوى، وتوفري االمكا نتفاضةيقول التكروري؛ ساندت االو  219الناشطني غري املؤطرين.

صحية؛ ووضع الربامج النضالية وال النفسيةعالمية و االقتصادية واالومتابعة املعركة من كافة جوانبها، البشرية؛ 

. وكل هذه املهام كانت من مسؤولية القيادة نتفاضةيدي مجاهري االحبيث حتافظ على زمام املبادرة أب اليومية.

                                                             
. )اسرتجع يف https://www.youtube.com/watch?v=fQpNgj5gpgI"حكاية ثورة: االنتفاضة". اجلزيرة: نقال عن: 214

7/5/2016.) 
. )اسرتجع http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D. املوسوعة الفلسطينية: نقال عن: 1987االنتفاضة  215

 (.8/1/2017بتاريخ 
 (.849يزيد صايغ، الكفاح املسلح الفلسطيين. مرجع سابق. ص )216
القرن (. التحق إىل صفوف حركة الشبيبة الطالبية يف جامعة بوليتكنيك فلسطني مع بداية التسعينات من 29/10/2015مقابلة مع غسان طه، بتاريخ ) 217

، واسري حمرر تعرض لالعتقال عدة مرات 2013-2006املاضي، وشغل مواقع متعددة يف تنظيم فتح يف اخلليل، وكان عضوا يف جلنة اقليم اخلليل من عام 
. وهو يعمل فيها حماضرا منذ ، اجريت معه املقابلة يف جامعة القدس املفتوحة اخلليل2002واخرها ملدة اربعة سنوات يف االنتفاضة الثانية بعد االجتياح عام 

 مخس سنوات من اتريخ اجراء املقابلة.
،من جمموعفصائل م.ت.ف لتوجيه وتوحيد  1967القيادة الوطنية املوحدة: هو عبارة عن جسم شكل بقرار واشراف خليل الوزير يف االرض احملتلة عام  218

 اخلطاب اجلماهريي واعالن الفعاليات ومتابعة املناسبات الوطنية.
. شبكة االسراء واملعراج، اسراج: نقال عن: 1994-1987انتفاضة فلسطني الكربى االوىل  219

http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=1545 (.1/1/2017. )اسرتجع بتاريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=fQpNgj5gpgI
http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%25D
http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=1545
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، وهذا كان عامال رئيسيا يف نتفاضةفعلية على أرض الواقع لقوى االالوطنية املوحده واللجان املتفرعه عنها كقيادة 

 220وتواصلها وتصاعد وتريهتا. نتفاضةاستمرارية اال

عرب بياانت  ،لو األالشكل ساسيني كما يرى كرجة، ويضيف:"لني أشك نتفاضةلقد اختذت عملية قيادة اال

ونداءات القيادة الوطنية املوحدة، واليت حددت اخلطوط العريضة للفعل النضايل، والذي أخذ الطابع الشمويل،  

ف من تعطيل الدراسة كأايم االضراابت الشاملة، وحتديد ساعات العمل الصحاب املتاجر واملعامل، واملوق

لتعامل مع مؤسسات ودوائر االحتالل، وغري ذلك. ايم تنظيم االحتجاجات، وحتديد أساليب اواملدارس يف أ

والشكل الثاين، كان عرب اللجان الشعبية واجملموعات الضاربة، اليت تنفذ اخلطوط العريضة، وتضيف عليها 

 221."التفاصيل الالزمة حسب احتياجات كل موقع وخصوصيته

مع  نتفاضةاملعركة يف ساحة االأما على مستوى تنسيق العمل واستثمار نتائجه، يضيف التكروري: "مت ربط 

خرى. حيث أنه مت العمل على أن يكون هناك تناغم بني مجيع الفعاليات لفلسطينية يف الساحات األاملعارك ا

احملتلة والشتات". لذلك عمدت القيادة الوطنية املوحدة  األرضالنضالية يف كافة ساحات العمل الفلسطيين يف 

الربامج النضالية يف  التدرج يف براجمها النضالية بشكل تصاعدي، متناغم مع إىلهتا وعرب بياانهتا ونداءا نتفاضةلال

كل ذلك ضمن سياسة واحدة تضعها م.ت.ف لكافة ساحات العمل النضايل جاء  خرى. الساحات األ

 222الفلسطيين.

على شكل تقسيم االحتالل للمناطق كان مركب حسب مثال،  كما عايشه العويوي: "اخلليل فتح يف تنظيم 

تقودها جلان مخاسية و   24-20ويقوده عدد من املناضلني من  ،لوية، وكان لواء اخلليل يشمل كل حمافظة اخلليلأ

قوات لقاء حجارة على إ)؛ نتفاضةوكانت أنشطتهم ضمن فعاليات اال "(على املناطق )املدينة، يطا، دورا..موزعة 

؛ املشاركة يف املهرجاانت اجلدران؛ إلقاء زجاجات حارقةاالحتالل وسيارات املستوطنني؛ كتابة شعارات على 

                                                             
 بركة التكروري، مصدر سابق.220
 (. 16/12/2015يسري كرجه، بتاريخ )مقابلة مع ت 221
 بركة التكروري، مصدر سابق.222
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التنظيم، واللجان اخلماسية كانت  إىلمن العفوية  نتفاضةوهكذا انتقلت اال .واملناسبات الوطنية واحياء الذكرى(

)معهد وكان  ،والشبيبة يف اجلامعات كان هلا قنوات خاصة .تشكل جمموعات ضاربة ليس هلا مصدر تسليح

خطوط  لدى قيادة الشبيبة فيهوكان  ،قلعة اجلنوب (فلسطني )جامعة بوليتكنك إىلن ذي حتول اآلال ك(البوليتكن

وكانت  ،اخلارج ولقاءه إىلمن خالل سفرهم  أوابلرسائل  سواء جهاد(، أبوخليل الوزير )اتصال مباشرة مع 

امساعيل  ؛نظام اجلعربي ؛جربيل البكري ،ادات الشبيبية مثالييضا، ومن هؤالء القأجامعة اخلليل جلنة تساندها 

 223.وخليل عمرو ؛غنام

جهاد، وهو املشرف على قيادة ومتابعة التنظيم  أبوكان القطاع الغريب يف عمان حتت مسؤولية مباشرة من 

مخها قبل أن يتسرع البعض يف حصد ز  نتفاضةجهاد أن يعطي اال أبو حاولاحملتلة. و  األرضيف  نتفاضةوجمرايت اال

ابهلجوم؛  ارستمر على االاجلماهري  (، وحث  نتفاضةال صوت يعلو فوق صوت االإجنازاهتا سياسيا، فاطلق مقولة )

 اعتمدت  توزع النشاط عرب مراحل،و  224احملتلة. األرض)فلنستمر ابهلجوم( تعليقا منه ودعما لنشاط اجلماهري يف 

علة، ورجم قوات االحتالل وسيارات املستوطنني، فعاليات مثل املظاهرات وسد الطرق ابالطارات املشت ىلو األ

يل أو ابحلجارة والزجاجات احلارقة. ومت تشكيل اللجان الشعبية للعمل على أتطري اجلماهري ضمن جلاهنا كشكل 

 225من التأطري التنظيمي.

بعد تشكيل اجلماعات املنظمة من خالل اللجان الشعبية، متت عملية  يف مرحلة اثنية كما يرى التكروري أبنهو  

مكاانت تلك الفئات وبشكل متدرج، ولو أخذان فئة إدماج فئات الشعب املختلفة يف الفعاليات النضالية إب

منهم  ضراابت ومواعيدها، مث طلبابإل االلتزام، فقد طلب منهم يف البداية، نتفاضةالتجار وكيفية اندماجهم مع اال

من مث املشاركة يف العمل و االمتناع عن دفع الضرائب لدى مؤسسات االحتالل، و مقاطعة البضائع الصهيونية، 

املرحلة الثالثة على شكل التصعيد العام، واليت مشلت كافة القوى عي ودعم احملتاجني. يف حني جاءت االجتما

                                                             
 كفاح العويوي، مصدر سابق.  223
 (.101-104. ص)2010اسرار بداايته واسباب اغتياله. فسطني، االحتاد العام للكتاب واالدابء الفلسطينيني.  -حممد محزة. ابو جهاد224
 حكاية ثورة: االنتفاضة". مصدر سابق." 225
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 أكثراجملاالت وتشتد املواجه، وأتخذ املعركة طابعا  ، حيث يتم التصعيد يف كافةنتفاضةوالفئات املشاركة يف اال

 226قوة، كالرتكيز يف استخدام الزجاجات احلارقة، وحرق ممتلكات العدو، وتصفية العمالء.

استطاعت جمموعة من مقاتلي  1988ار/ذأ/7بشىت الوسائل املمكنة، ويف  نتفاضةدعم اال إىلجهاد  أبوسعى 

مركز التسليح  إىلفتح أن تشن هجوما يف عملية دميوان، فاختطفت اجملموعة حافلة صهيونية تقل عماال وموظفني 

ال أن قوة كيان الطالق معتقلني فلسطينيني، إت اجملموعة الضغط على حكومة الحاولو  227النووي يف دميوان.

 228د من الصهاينة واستشهد اخلاطفني.صهيونية هامجت احلافة وقتل عد

أثرا كبريا على معنوايت  املوساد الصهيوين يف بيته بتونس على يد 16/4/1988ترك اغتيال خليل الوزير يف 

وبتوجيه من ايسر عرفات  لة، كما يقول كرجة. ويضيف:احملت األرضوطبيعة العمل التنظيمي يف  ،نتفاضةشعب اال

ملتابعة جمرايت  اهلول )هايل عبد احلميد( أبوبقيادة  من فتح، جلنة مركزية عضاءل جلنة من مخسة أيشكمت ت

 قسم العمل ووزعوقد  دارة األزمة،كان كبريا وواجهت فتح صعوبة يف إ  جهاد أبو. لكن الفراغ الذي تركه نتفاضةاال

تضم  ،الوسط منري(، وجلنة أبومسؤوهلا تيسري كرجه )وتضم اخلليل وبيت حلم  ،جلنة اجلنوب ،مخس جلان إىل

 ،مني مقبولجتمع بني انبلس وجنني و مسؤوهلا أالشمال  جلنة، مث عالء منصور أبوهلا مسؤو رحيا ورام هللا أالقدس و 

 أبوتيسري كرجه؛  ؛ربيع القوامسة ؛كان يف جلنة اجلنوب مثال امساعيل فراج  سرى.واألغزة وجلنة املطاردين قطاع وجلنة 

 229محدية؛ وعزام املطور. أبو؛ ميسرة جهاد الشوبكي ؛الشوبكيحممد  ؛نبيل ادعيس

ة العامة للثورة، فكانت عالقة تفاعلية مع اجلماهري وبرامج القياد نتفاضةلقد جسدت القيادة الوطنية املوحدة لال

عرب  رادة اجلماهري يف انتفاضتها ضد العدو، وتتناغم مع سياسة قيادة الثورة يف كل الساحات. وعربتتعرب عن إ

قوى التحرر  إىلاملتعلقة ابلقضية الفلسطينية، ووجهت نداءاهتا  حداثاألمن  نتفاضةبياانهتا عن موقف مجاهري اال

                                                             
 وري، مصد سابق.بركة التكر 226
 (.47-65اسرار بداايته واسباب اغتياله.مصدر سابق. ص) -حممد محزة. ابو جهاد 227
 " حكاية ثورة: االنتفاضة". مصدر سابق.228
 تيسري كرجه، مصدر سابق.229
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كافة اهليئات واملؤسسات   إىلمم املتحدة، و ضامنني مع القضية الفلسطينية واألكل املت  إىليف العامل، وبعثت الرسائل 

 .تفاضةنالدولية، لفضح ممارسات العدو ضد شعب اال

وحشية يف قمع ه، وانتشرت صورته اللعامل وأصبح محال ثقيال على حلفائتشوهت صورة الكيان الصهيوين أمام ا

صدقاء أن تكسب املزيد من األ 1987عام  انتفاضةويف مقابل ذلك استطاعت  الشعب الفلسطيين األعزل.

نظمة العربية من حالة التآمر بعض األلغطرسة الصهيونية. وحتولت واحللفاء لصاحل قضية فلسطني ضد سياسة ا

وتوالت الشهور  وخوفا على سلطتها من غضب شعوهبا. حالة داعمة حتسبا إىلالجهاضها،  نتفاضةعلى اال

بكافة وسائل  نتفاضةجيش الصهيونية قمع هذه اال حاولصرارا على الصمود والتحدي. و يزيد إ نتفاضةوشعب اال

بيوت؛ تكسري عظام؛ تضييق اقتصادي؛ فرض عقوابت مجاعية؛ اغالقات القوة، قتل؛ أسر أعداد كبرية؛ هدم 

وحواجز على مداخل املدن والقرى واملخيمات. لكن اهلجوم بقي مستمرا وتصاعدت يوما بعد يوم وترية التصعيد. 

 حيقق مكتسبات على أصعدة خمتلفة، عربية ودولية. نتفاضةوشعر الفلسطينيون أبن االستمرار ابال

ت م.ت.ف استثمار التقدم الذي حترزه حاول، ىلو األ نتفاضةمرور عام واحد على انطالق اال بعد أقل من

مم املتحدة واجملتمع الدويل. فأصدرت وثيقة ازا سياسيا يتماشى مع قرارات األجنلتحقيق ما تراه إ نتفاضةاال

لى أرض فلسطني يف استقالل فلسطني اليت أعلنها رئيس م.ت.ف ايسر عرفات، وأعلن قيام دولة فلسطني ع

، بعد إقرارها من اجمللس الوطين الفلسطيين التابع للمنظمة يف دورهتا التاسعة عشر واملنعقدة يف 15/11/1988

واحللفاء  نتفاضةاجلزائر. وهبذا االعالن التارخيي دخلت م.ت.ف مرحلة جديدة تستند فيها على قوة شعب اال

 230ة.العرب ودول صديقة ومساندة للقضية الفلسطيني

وزاد األصدقاء واحللفاء الذين أصبحوا يدافعون عن الشعب الفلسطيين يف كل احملافل  نتفاضةاستمرت اال

وفضحت ممارساهتا البطشية حبق اجلماهري الرافضة  اإلسرائيليةواملؤسسات الدولية. وزادت يف املقابل عزلة احلكومة 

اليت تثبت حق  608؛ 607؛ 605تحدة من التابع لالمم املل. وصدرت قرارات من جملس األلالحتال

                                                             
"وثيقة اعالن االستقالل الفلسطيين" وكالة االنباء واملعلومات الفسطينية: نقال 230
 (.8/5/2016. )اسرتجع يف http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741عن:
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سرائيلي وانتهاك حقوق االنسان، املرتكب حبق الشعب الفلسطيين بعدم إبعاده عن أرضه، وتدين القمع اإل

 1967.231احملتلة عام  األراضيالفلسطيين يف 

عاق املكان وحميطه، أطبيعة لكن  احملتلة، األرضوتنظيم خالاي عسكرية يف  ت لبناء قواعد ثوريةاوالكان هناك حمو 

وما أن بدأ  232ومل يستطع اخلارج تنظيم اجملموعات املسلحة بشكل مؤثر، جناز ذلك.ت إلاوالالكثري من احمل

وحركة  "السالم"مرحلة بوادر حىت دخلت  ،وتنظيم بعض اجملموعات املسلحة ،التوجه ودفع الثقل الثوري للداخل

 233.اجلديد فتح توقفت عن هذا االجتاه مع بداية املشروع

 إىلفلجأت بعض اجملموعات واخلالاي  .يف داخل حركة فتح كان هناك تباين يف التوجهات وآليات العمل الوطين

 خمتلفة،سميات ، وظهرت جمموعات مسلحة اتبعة لفتح لكن مبتكوين خالاي مسلحة للقيام أبعمال عسكرية

حالة  إىلن توصل املنطقة أومبادرات ميكن  مفاوضاتحيث مل يكن هناك وضوح اتم خاصة مع بدء احلديث عن 

خالاي مسلحة حلركة جمموعات و نشاء إت اوالبعض حم ومع بداية تسعينات القرن املاضي ظهرت 234".سالم"

كل جمموعة مرجعية خاصة من حبيث يكون ل وسرااي اجلهاد ؛العائدون ؛الفهد االسود ؛صقور فتح :مثل ،فتح

 235.يادات حركة فتح وخطوط متويل منهمق

 نتفاضةركزت على اال م.ت.ف، وكل فصائل ىلو األ نتفاضةيكن هناك عمل مسلح منظم يف االويقول طه: "فلم  

يف  محاسظهور حركة كان وهلذا   ويضيف: " ."االرجتال من التنظيم إىلقرب أوكانت اجملموعات املسلحة  ،الشعبية

واستمرت  م.ت.ف".شعبية فصائل  تراجعاجلماهري مقابل  مما روج هلا أمام ذلك الوقت، وتبنيها للعمل املسلح،

                                                             
" قرارات جملس االمن اليت تدين االعتداءات على الفلسطينيني" اجلزيرة نت: نقال عن:  231

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/.  (.8/5/2016) اسرتجع يف 
 سعد صايل. "عمل الثورة الفلسطينية العسكري و آفاق تطوره .مصدر سابق.232
 مصباح البااب، مصدر سابق.233
 تيسري كرجه، مصدر سابق.234
 غسان طه، مصدر سابق.235

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/
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رسال الدورايت لتنفيذ العمليات املسلحة لكنها توقفت مع مؤمتر إالغريب يف فتح يف هذا االجتاه و  قيادة القطاع

 236مدريد.

 اخلالصة

على امتداد الثورة الفلسطينية منذ حرهبا مع االستعمار من بداية القرن املاضي واملقاتل يف جبل اخلليل يسجل 

ايم طويلة من املعارك يف اجلبال واملدن، واستمر عطاءه ما استمرت ، خاض مع الثورة أحداثاألمشاركة ابرزة يف 

حرب حزيران و  1948حرب عام  إىل 1939-1936ى الثورة العربية الكرب  إىل 1929الثورة، فمن ثورة الرباق 

لشتات، وعاد ليضرب ليشارك الثورة الفلسطينية يف ا املقاتلون معرضه، وانتقل ، وهو يقاتل على أ1967

 ىلو األ نتفاضة، وشارك ابال1980رض فلسطني مع حركة فتح مثل ما حصل يف عملية الدبواي الصهاينة على أ

 .1987عام 

اليت حصلت يف تلك احملطات اليت عربهتا الثورة الفلسطينية، سجل املقاتل  حداثاألاملعارك و وعرب تسجيل أهم 

العمل مع الكفاح املسلح  إىلخبوها يف بعض احملطات، وانتقل  أواخلليلي دورا متواصال بتواصل الثورة الفلسطينية 

وبدوره يف تلك احملطات يضيف حيزا ، يف منتصف القرن املاضي الفلسطيين بقيادة فتح منذ البداايت والتأسيس

 لكتابة اتريخ اخلليل وفلسطني يف دفاتر ذكرايت الثورة الفلسطينية.

حمطة جديدة يف اتريخ فلسطني، واليت يغطيها الفصل  إىلوابلتعرف على هذا االنسان املقاتل، تنتقل الدراسة 

، ملا حتمله 1987عام  ىلو األ نتفاضةبعد انتهاء مرحلة اال سلوأو الثالث، مع مالحظة خصام هذا املقاتل لفكرة 

 الفلسطيينهذه املرحلة من صوغ عالقات جديدة بني الفلسطينيني والصهاينة، تبتعد عن مفهوم اسرتداد احلق 

 ابلقوة.

 

 

                                                             
 غسان طه، مصدر سابق.236
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 الفصل الثالث 

 )حركة فتح( وسلطة السلطة )السلطة الفلسطينية( العالقة ما بني سلطة احلركة

 مقدمة 1,3

 سلوأو واتفاق  فاوضاتاملمرحلة  إىل 1987 ىلو األ نتفاضةسيتحدث هذا الفصل عن مرحلة االنتقال من اال

احملتلة  األراضيمن فتح يف جبل اخلليل، ممن كانوا يف  املقاتلونبعاد هذا التحول على أ إىل. وسيتم التعرض 1993

ممن كانوا من العائدين. وسيتم عرض املشهد السياسي يف جتربة االنتقال، ودراسة تفاعل هذا الكادر مع النمط  أو

 مبا مت التوقيع عليه بني الطرفني.  االلتزاماجلديد من العالقة بني املنظمة والكيان، والتعرف على مدى 

اليت  حداثاألوحكومة الكيان، ودراسة طار التفامهات بني م.ت.ف سيدور البحث عن مكانة اخلليل يف إو 

 ، والرتكيز على جمزرةفاوضاتاملاليت أثرت على واقع اخلليل أثناء  حداثاأل. واستعراض أهم فاوضاتاملرافقت 

ما مت التوقيع  إىليف اخلامس عشر من رمضان. من مث االنتقال  25/2/1994براهيمي اليت حدثت يف احلرم اإل

 .سلوأو عليه من تفامهات حول اخلليل وتقسيمها ضمن بنود االتفاقات، ومالحق اتفاقات 

 األرض إىلالبحث عن طبيعة املستجدات اليت حدثت نتيجة دخول قوات السلطة الفلسطينية  إىلويتم االنتقال  

معها، من حيث  املقاتلونبثقة عنها وتفاعل جهزة املناحملتلة. وكيف كان دور وأتثري  مؤسسة االمن الفلسطيين واأل

االنسجام يف الفهم الثوري وما مثلته املرحلة من معطيات جديدة، فرضت التعامل والتنسيق بني مؤسسة أمن 

السابقني يف الثورة الفلسطينية سواء ملن عادوا مع املنظمة من  املقاتلونالسلطة وأمن الصهاينة. ومدى تقبل 

 م دور يف الداخل لفكرة احلل املقرتح، والقائم على فكرة التقسيم.من كان هل أوالشتات 

النفق اليت اندلعت فيها االشتباكات املسلحة بني أجهزة أمن السلطة الفلسطينية  أحداثالفصل ايضا  تناولوي

ومدى جديتها من الطرفني.  فاوضاتاملاملسألة لدراسة أبعاد االتفاقات و  تناول. و 1996واجليش الصهيوين عام 

مرحلة التدريبات العسكرية اليت قامت هبا أقاليم حركة فتح يف الضفة الغريب وقطاع غزة يف العامني  إىلواالنتقال 

 . والرتكيز على التدريبات اليت بدأهتا فتح ابخلليل لكوادر احلركة.2000الثانية عام  نتفاضةاللذان سبقا قيام اال



97 
 

ظهر إشكالية فهم املضامني اليت كانت وراء تلك التدريبات العسكرية يف وقت كان به ويف هناية الفصل ست

 .ضون من كال الطرفني وبرعاية دولية جيوبون العامل للبحث عن حلول واتفاقات تنهي الصراعو ااملف

 1993سلوأو اتفاق  إىل 1987 ىلو األ نتفاضةمن اال  1,1,3

طبيعة املشهد السياسي  معطيات جديدة على يف الفصل السابق، إليهكما مت التعرض   ىلو األ نتفاضةاال شكلت

السياسية كطرف أساسي يف  من خالهلا منظمة التحرير الفلسطينية أن تعود للواجهة متكنت. للقضية الفلسطينية

وقد ، ية والدولية عقب اخلروج من لبنانبعد اإلنكماش السياسي يف دورها وعالقاهتا العرب القضية الفلسطينية،

من جهة، األداة الشعبية  ىلو األ نتفاضةفكانت اال 237اعتربها البعض "أمال للنجاة تشبثت به قيادة م.ت.ف".

 جيش الكيانشعبية ال هتدأ ضد  انتفاضةخرى احملتلة لدى فصائل م.ت.ف، ومن اجلهة األ األراضيالقوية يف 

الكيان، واليت كلفت  هااليت اتبع نتفاضةت قمع االاوالرغم كل حمو ، أرهقت موازانته وأقلقت أمنه ومواطنيه

ال إ االقتصادي، الفلسطينيني عدد كبري من الشهداء واجلرحى وزايدة معدالت البطالة وارتفاع نسب الفقر والعجز

 تستمر وتقوى. نتفاضةأن اال

. وكان نتفاضةل فلسطيين مؤثر على منظمة التحرير وتوجهاهتا، وكقائد لفعاليات االياستهدفت فتح كأكرب فص

شعلة  يف تلك املرحلة وكما كان يصفه الصديق والعدو، ميثل ،عرفاتايسر خليل الوزير أحد أبرز قيادات فتح بعد 

 نتفاضة، تصدر مشهد االحداثالذي ال ينام، ومن خالل مسؤوليته وقيادته املباشرة لأل ومهندسها نتفاضةاال

تعزيز قدرة  إىلكان الوزير يطمح و   238على قائمة املوساد الصهيوين واملستهدف ابالغتيال. لو األليكون املطلوب 

حددها: طار املواجهة مع الصهاينة، وكما أن يراها واقعا يف إ حاولوزايدة أتثريها ضمن ثالثة أشكال  نتفاضةاال

قالع، والقذائف املعدنية املدببة؛ بناء الوسائل الشعبية((، مثل قنابل )املولوتوف( وامل"استعمال اجلمهور العام ))

جهاز عسكري متخصص يتألف من )اجملموعات الضاربة( ومن النشطاء امللتزمني استعدادا للعصيان العام 

                                                             
 (.849. مصدر سابق،. ص ) 1993ـ  1949يزيد صايغ. الكفاح املسلح والبحث عن الدولة: احلركة الوطنية الفلسطينية، 237
  .https://www.palinfo.com/news/2016عاما على اغتيال مهندس انتفاضة احلجارة. املركز الفلسطيين لالعالم.  28خليل الوزير:  238

 (.20/10/2016اسرتجع يف (

https://www.palinfo.com/news/2016
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وبعد أن متكنت يد املوساد 239ات العربية".ذاملرتقب؛ هجمات عرب احلدود يقوم هبا الفدائيون املوجودون يف املال

ترك غيابه بصمة على مسار قيادة املنظمة، خاصة فيما ، 16/4/1988 مقره بتونس يف يف إليهمن الوصول 

أبسرع ما ميكن  نتفاضةيتعلق بوجهة النظر اليت كان يتبناها عرفات، ويتحفظ عليها الوزير. حول استثمار اال

 240.فاوضاتامل فتح خطوط االتصاالت السرية بني م.ت.ف واحلكومة الصهيونية، للتمهيد ملسار إىلوالتحول 

 2000-1994حساابت الربح واخلسارة بني  سلوأو  مفاوضات  2,1,3

راء واملواقف اليت تقف ضد أي مسار "للسالم" مع الكيان من قبل فصائل فلسطينية لقد كان هناك الكثري من األ

املطروحة حول الصراع بني العرب والصهاينة خاصة مبا  التسويةودول داعمة لفكرة التصعيد مع الصهاينة. واعتربت 

الكيان وعلى لن تعود على العرب إال ابخلسارة وسيكون املستفيد الوحيد هو  يتعلق ابلقضية الفلسطينية، أبهنا

ن هناك مصلحة صهيونية يف فتح السوق العربية، اقتصادية حول أ زاويةحساب الفلسطينيني، ونظر البعض من 

 241.استهالكي سوق إىليتحول الوطن العريب ل املتقدمةإنتاج السلع التكنولوجية  ز جهودها يفسرتكوأهنا 

السياسية على الساحة الدولية والعربية يف دفع قيادة منظمة التحرير والكيان  حداثاألوقد سامهت كثريا من 

ر من الصهيوين للبحث عن توجهات جديدة مبا يتعلق ابلصراع. فعلى صعيد السياسة الدولية، كان خروج مص

ييت الداعم ، مث اهنيار االحتاد السوفي1978طار العريب بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد مع الصهاينة يف عام اإل

نه بعد انتهاء كما أ  242الرئيس للدول العربية يف احملافل الدولية والسالح، ترك الدول العربية يف حالة من الضعف.

بقواته مريكي لسياسية العربية. وكان التدخل األحدث انقسام حاد يف الساحة ا ىلو األمرحلة حرب اخلليج 

ريب. فربزت قوة أتثري السياسة املستقبلي مبصري أي نظام سياسي عشعارا مبدى أتثريه العسكرية على أرض العراق إ

ن تتفاعل معها ضمن مصاحل دوهلا، فبعد أن  ال العريب حدا دفع الكثري من األنظمة العربية إىل أمريكية يف اجملاأل

                                                             
 (.864. مصدر سابق،. ص ) 1993ـ  1949البحث عن الدولة: احلركة الوطنية الفلسطينية، يزيد صايغ. الكفاح املسلح و  239
 (. 69-70. ص )2010حممد، محزة. أبو جهاد: أسرار بداايته وأسباب إغتياله. فلسطني: االحتاد العام للكتاب واالدابء الفلسطينيني.  240
رائيلية الستحالة التسوية مع العرب. احلوار املتمدن: نقال عن: محاد، أمحد عبد اللطيف. سالم اخليارات الصعبة: رؤية اس 241

http://www.ahewar.org/ 27/1/2014. اسرتجع بتاريخ. 
 خليل عمرو، مصدر سابق. 242

http://www.ahewar.org/


99 
 

شعارات  ض مع حكومة الكيان، واطالقو اكانت ترفض يف مؤمتراهتا املنعقدة يف العواصم العربية التعاطي والتف

والتطبيع مع دول احمليط العريب لفلسطني،  فاوضاتاملاملقاطعة له، رغم حبث الكيان عن أي فرصة لفتح ابب 

مريكا بعدم التعامل مبكيالني مبا لعراق الحراج أاستثمار واقع احلصار والعقوابت املفروضة على ا اولأصبحت حت

 243يتعلق ابلعراق والكيان.

، وضرب تواجد الثورة الفلسطينة 1982ت قيادة منظمة التحرير بعد اخلروج من لبنان أما البعد الفلسطيين، فكان

استثمار إجنازاهتا  إىل، وتسعى ىلو األ نتفاضةاخلارطة السياسية بورقة اال إىلالعودة  اولعلى حدود فلسطني، حت

 يف التعاطي مع حرب اخلليج عادة دورها الفاعل ابلقضية الفلسطينية. وقد كان النقسام الساحة العربية سياسياإل

أثرا ابرزا يف دفع املنظمة الستثمار أي فرصة تسوية مع الكيان الصهيوين. ولعل تعنت احلكومة الصهيونية   الثانية

جعل الضغط أكرب  الفلسطينية متثل الفلسطينيني األراضيجراء انتخاابت يف احها إبرفض التعامل مع املنظمة واقرت 

ت هتميشها. ومن جانب آخر كان للمعارضة الفلسطينية مثل حركة محاس حديث الحاو يف شعور املنظمة مب

 األراضي، دورا هاما على صعيد من يقود القضية الفلسطينية، لتظهر منافسة ومعارضة جديدة يف 1988الوالدة 

 244طار منظمة التحرير الفلسطينية وخارج سلطة عرفات.احملتلة خارج إ

من مثانني  أكثرالفلسطينية، وقد جندت  نتفاضةهناء االإهو  إليههم ما تسعى ية، كان أيتعلق ابلقيادة الصهيون ومبا

 245ساليب قمعية متعددة لردع الفلسطينيني عن انتفاضتهم.، واستخدمت أنتفاضةلف من جنودها لقمع االأ

للسالم  لو األوسعت حكومة الكيان لتطبيع العالقات مع الدول العربية بداية مع مصر يف اتفاق كامب ديفيد 

إنتاج السلع التكنولوجية املتقدمة فيما  سرتكز جهودها يف الصهيونية كما يرى البعض، أهنان أل 1979.246

                                                             
 تيسري كرجة، مصدر سابق. 243
. ص 2002. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.  1993ـ  1949الفلسطينية، يزيد صايغ. الكفاح املسلح والبحث عن الدولة: احلركة الوطنية 244

(890-910.) 
http://interactive.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/stories-حكاايت من انتفاضة احلجارة، رميكس فلسطني: نقال عن:  245

intifada.html#/23-the-from (.20/3/2017. )اسرتجع بتاريخ 
نص اتفاقية كامب ديفيد للسالم بني مصر واسرائيل. اجلزيرة نت: نقال عن:  246

0d840c89944d-a73f-4e80-308a-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/721d4de2 اسرتجع بتاريخ( .
25/3/2017.) 

http://interactive.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/stories-from-the-intifada.html#/23
http://interactive.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/stories-from-the-intifada.html#/23
http://interactive.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/stories-from-the-intifada.html#/23
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/721d4de2-308a-4e80-a73f-0d840c89944d
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من  الكيان الذي سيمكنهحجم سوق صادرات  يتسع  وابلتايل ،استهالكي سوق إىليتحول الوطن العريب 

 إىلالصناعات احملتاجة  أومثل الصناعات الثقيلة  ،ختفيض متوسط الكلفة للوحدة الواحدة يف الصناعات

صبح احتياطيا  ضخما  متوفرا  تأن اليد العاملة العربية سوف و  استثمارات ضخمة يف جمال البحث والتطوير،

مستعمرات اقتصادية على غرار منوذج املناطق الصناعية  نشاءيف إاجملال  له. وذلك سيفتح الصهاينةللمستثمرين 

الوالايت املتحدة بدون رسوم مجركية. فيعمل على  إىلتصدير منتجاهتا  إىلواليت هتدف  ،األردن ومصراملؤهلة يف 

الكيان يف التغلغل يف وهكذا تكون مشكلة  حىت تفتح هلا أسواق الغرب أبكملها. الصهيونيةالتمهيد للمنتجات 

  لهيف املنطقة العربية،  مما سيضيف االقتصادية والسياسية  ، ومتكن من تشعيب عالقاتهالعريب قد حلت حميطه

نتاج كوارث اقتصادية وتبعية سياسية، فالعالقة إعادة إكرب ولن يضيف هلم ذلك إال الكثري ويبقى العرب اخلاسر األ

ال ميكن أن خترج عن عالقة املركز ابحمليط الذي سوف يكون اتبعا بال شك للمركز مبقتدى معطيات  حينها

وسيتم حتويل الدعم لقطاع  الكياننفاق العسكري سينخفض بشكل كبري يف العالقة. وعلى مستوى اال

أي فكرة  " رفضالسالم"طوال فرتة مباحثات  الكيان، ألن األرضالتكنولوجيا وتنمية املشاريع االستيطانية على 

 الكيان اولوبذلك حي، 1967تدور حول وقف البناء االستيطاين يف املستعمرات املوجودة أصال ضمن حدود 

 247أي تسوية مع الدول العربية. إىل قبل الوصول ،األرضفرض وقائع على 

سبانية مدريد يف ؤمتر مدريد للسالم يف العاصمة اإلمببادرة الدعوة لعقد م باأل بوش جورجمريكي أعلن الرئيس األ

أبشهر قليلة. وكان املؤمتر برعاية الوالايت املتحدة االمريكية  ىلو األبعد انتهاء حرب اخلليج  30/10/1991

سط والبحث عن سبل سالم"، و هناء الصراع يف الشرق األ. وكان عنوان االجتماع الرئيسي "إواالحتاد السوفيييت

 ، وعلى(242،338قرارات االمم املتحدة ) والرتكيز على الصراع العريب الصهيوين والبحث عن سبل حله، وفق 

ردن وفلسطني، املؤمتر قائمة املدعوين حلضوره من ممثلني لسوراي؛ لبنان؛ األ وضم .مقابل السالم( األرضقاعدة )

                                                             
 محاد، أمحد عبد اللطيف. سالم اخليارات الصعبة: رؤية اسرائيلية الستحالة التسوية مع العرب.مصدر سابق. 247
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دولة الكيان يف املؤمتر رئيس وزراء احلكومة اسحق ومثل مع حكومة الكيان الصهيوين.  فاوضاتامللفتح ابب 

 248شامري، وميثل الوفد الفلسطيين حيدر عبد الشايف.

طراف قبل عقد املؤمتر بيئة مبالمح جديدة، فتحت كل االشرتاطات املسبقة من كل األ  مؤمتر مدريد رغم لقد أنتج

دأت منذ عقد املؤمتر البحث عن األجواء اليت توفر غلقت لسنني منذ الغزو الصهيوين للمنطقة العربية. وبااب أأبو 

السرية اليت   فاوضاتامليضا لقيادة منظمة التحرير خلوض جتربة ريب الصهيوين، وهو ما فتح الباب أهناء الصراع العإ

مريكي مع الصهاينة يف يف البيت االبيض األ سلوأو وانتهت بتوقيع اتفاق  النروجيية. سلوأو كانت جتري يف مدينة 

عالن املبادئ حول ترتيبات احلكم الذايت االنتقايل(. وتضمن بـــ )إوعرف االتفاق رمسيا  13/9/1993.249

ات حول االعرتاف بتمثيل املنظمة كممثل االلتزامالفلسطينية والصهاينة عددا من تفاق بني منظمة التحرير اال

سرائيل وحقها ابلعيش بسالم، وأمريكا. واعرتاف املنظمة بدولة إشرعي ووحيد للفلسطينيني من حكومة الصهاينة 

 250مين.ن األو ابناء والتعونبذ العنف والعمل على تطبيع العالقات، والشروع ابلتنمية وال

 لى الفلسطينيني سياسيا واجتماعياع سلوأو تداعيات   1,2,1,3

 إىل سرية وعلنية مفاوضاتتفاقيات اليت تلته بني الفلسطينيني والصهاينة وما سبقه من واال سلوأو تفاق هيأ ا

عرتاف  والوالايت املتحدة بعد االصهاينة الدولية، وحتديدا مع و حدوث تقلبات يف العالقات الفلسطينية اإلقليمية 

عرتاف اإلقرار حبق الشعب الفلسطيين يف نية، لكن دون أن يرتتب على هذا االكل منهما مبنظمة التحرير الفلسطي

اإلقرار علنا بدولة  أوالنكبة،  أحداثقراهم ومدهنم اليت طردوا منها إثر  إىلبسط سيادته على أرضه وعودة الجئيه 

وأصبح الصراع الفلسطيين الصهيوين كما يذكر  1967.251اليت أحتلت عام  األراضيفلسطينية مستقلة على 

قرارات اهليئات الدولية اليت صدرت بصدد ض اليت حتكمها بنود اإلتفاق، و أو البااب؛ يدار من خالل عملية التف

                                                             
. studies.org/-http://www.palestineمرحلة مدريد، آفاق املراحل املقبلة )مقابالت(. جملة الدراسات الفلسطينية.مؤمتر السالم: تقومي  248

 (.25/10/2016اتريخ االسرتجاع (
 املصدر السابق. مؤمتر السالم. 249
. )اسرتجع بتاريخ http://www.palestinapedia.netة. املوسوعة الفلسطينية: نقال عن:اوسلو واالتفاقات الفلسطينية االسرائيلي 250
15/1/2017.) 
 .2006هالل. النظام السياسي الفلسطيين بعد اوسلو: دراسة حتليلية نقدية.بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجيل 251
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منظمة األمم ستبعدت الوالايت املتحدة بعد أن احل بني الطرفني، وتتم إبشراف  إىلتسوية الصراع والوصول 

من أي دور يف العملية. ومل يكن للروس خرى رويب واهليئات الدولية األو حتاد األتحدة، وجامعة الدول العربية، واالامل

 252.فاوضاتاملدورا شكليا يف رعاية  إىل

 األراضيحتوالت جذرية يف طبيعة املشهد السياسي الفلسطيين وتكوينه يف مراحل نشوءه داخل  سلوأو خلقت 

شكل هذا النظام الناشئ وكان لتاريخ ومسار منظمة التحرير السياسي أثرا ملموسا يف حتديد  .1967احملتلة عام 

اع الشرعي على احلقوق، بدعم قوى اليت أصبحت طريق النز  فاوضاتاملقامة الدولة الفلسطينية عرب والساعي إل

ومل تبتعد احلالة الفلسطينية مبجموع  253صهاينة،قليمية وعاملية تبنت مشروع حل الصراع بني الفلسطينيني والإ

احملتلة،  األرض إىلمكوانهتا السياسية اليت أتسست وتشكلت يف املنايف عن احلالة اليت سادت بعد عودة قيادهتا 

داخل الفصيل نفسه كما يروي التكروري، هلا دور مهم يف  أوفكانت التفاعالت الفصائلية بني الفصيل واالخر 

طيات ومتطلبات ، وخضعت القوى السياسية الفاعلة لضغوط معسلوأو النظام السياسي بعد  اتاجتاهحتديد 

 254اهتا ومسؤولياهتا.التزاماملرحلة اجلديدة و 

 الصهيونيةث تشوه كبري وتشويش مؤثر يف طبيعة فهم العالقة الفلسطينية و حد إىل سلوأو أدى السري يف ركب لقد 

كخيار   "السالم"أركان منظمة التحرير الفلسطينية بتبنيها عملية  نقالب السياسي الذي حدث وهز  بعد اإل

نطالق الثورة الفلسطينية ضد يت حافظت على مكانة املنظمة منذ اوحتييد البندقية ال سرتاتيجي مطلع التسعينات،ا

هم ى الشهيد صالح خلف أحد أوسالح كما ير  انتفاضةبدون قوة  فاوضاتملاحلركة الصهيونية، فالشروع اب

 255جناز.اجة اعتبار هذه الطريقة تعطي أي إنتائج ملموسة، بل من السذ إىلقيادات فتح التارخييني، ال يؤدي 

جتماعية على مستوى البيئة الثقافية واالحتوالت جذرية وصياغة مفاهيم جديدة  تأحدثو  سلوأو  تلقد صنع

صبحنا يف حالة من فيقول التكروي "أ، يف فصائل املنظمة بشكل خاص املقاتلونللفلسطينيني بشكل عام، وعلى 
                                                             

 مصباح البااب، مصدر سابق.252
 و، مصدر سابق.مجيل هالل، النظام السياسي الفلسطيين بعد اوسل253
 بركة التكروري، مصدر سابق.254
. )اسرتجع بتاريخ https://www.youtube.com/watch?v=qxMWAWVaCd4الشهيد صالح خلف يتسائل: نقال عن:  255

2/12/2016.) 

https://www.youtube.com/watch?v=qxMWAWVaCd4


103 
 

،  سلوأو ستقرار األمين بعد إعالن املبادئ يف قد دخلت املنطقة شبه حالة من االو 256.والتناقض" ىالفوض

مين ينسق مع السلطة الفلسطينية مبكانة وكيل أ ستفادت منها احلكومة الصهيونية بتوفري األمن ملواطنيها، مما وضعا

اليت هتدد امن مواطين كياهنم، وال ترى قيادة الكيان يف الفلسطيين شريكا سياسيا دون عمال لصهاينة ملنع األا

الشهيد دلة سلطة وكفاح مسلح يف حمك عصيب. ودفع معا أومما جعل سياسة  257،املدخل االمين الذي تريده

بذ "العنف" يف املشهد ة ونيف الزوااي غري الرمسي نتفاضةمثنا ملواقفه الداعمة لال حياته كما يرى معاصروهعرفات 

ن ال زالت تلك املشكلة تواجه فتح ومحاس يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ما حيتاج انقالب يف الرمسي. واآل

مد البعيد األ إىلاالنتقال ا نفعل من أجل ذاالتفكري للخروج من الواقع املمتلئ ابلتساؤالت حول ما العمل؟ وم

اسرتاتيجية يستطيع فيها السياسي الفلسطيين استثمار كل مزااي القوة يف مواجهة بوضع تصورات مستقبلية وحلول 

ختلف مب ستقرارل من حالة االستقرار، ألن االأو مستفيد  إىلحىت ال يتحول املعتدي على احلقوق  258،الصهيونية

حوال وتبديل ألا تغيريفاحلراك وعدم السكون أي كان شكله يعمل بال شك على  .املستوايت يف مصلحة املعتدي

 أومعرفة املكانة لكن من املهم  ،اإلختالفاملسائل املتنازع عليها وحمل  نفعاالت يف املشهد السياسي حولاال

لدى وتصبح  اإلجيابية املرجوة، التغيري حنو اجتاهاتتكون حىت  الصراعتحديد وسائل وأساليب الوضعية القتالية ل

 .259بتحرير أرضه توضيح معامل الطريق وصوال للهدف املنشود علىالقدرة  الفلسطيين

 2000 األقصى انتفاضة إىل سلوأو يف بوتقة التفامهات من اخلليل   1,1,2,1,3

ثر ذلك تشكيالت وطرأت إ 1967،260سقطت مدينة اخلليل يف قبضة االحتالل الصهيوين بعد احتالل عام 

 .للسكان، نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية فرضتها سياسة االحتاللجديدة حول طبيعة وتركيبة البنية االجتماعية 

ويقول النتشة؛ "ظهرت مجاعات تتمتع مبزااي العالقة اجليدة مع  غة البنية االقتصادية يف اجملتمع.عادة صيافقد متت إ
                                                             

 بركة التكروري ، مصدر سابق.256
: حركة التحرير الوطين الفلسطيين)فتح(: نقال عن: إسرائيل تريد أن حتول السلطة الوطنية إىل وكيل امين، وسلطة بال سلطةحسني الشيخ:  257
=arhttp://www.fatehorg.ps/index.php?action=show_page&ID=4300&lang (.7/3/2017. )اسرتجع بتاريخ 
 .2011جقمان، جورج. قبل وبعد عرفات: التحول السياسي خالل االنتفاضة الثانية. رام هللا:املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية.  258
 .3/4/2012. اسرتجع بتاريخ: /madina.com/article/146513-http://www.alزاهد. أنس. يف فلسفة السالم. نقال عن 259
وآاثرها ال زالت تتجسد يف اخلليل وبلدهتا القدمية: وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية) وفا(: نقال عن:  1967مالمح نكسة  260

84253aWGvg44http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=WGvg44a1451432 (.5/11/2016. )اسرتجع بتاريخ 

http://www.fatehorg.ps/index.php?action=show_page&ID=4300&lang=ar
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=WGvg44a145143284253aWGvg44
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تسري صدار الواثئق اليت هيالت يف نقل البضائع، وسرعة يف إثرها على تسالسلطة اجلديدة، حصلت على أ

مرين وتتعطل مصاحلها لعوامل تتعلق . أما الغالبية الساحقة تعاين األعمال التجارية وغريها من التسهيالت"األ

مور وبقي احلال على ما هو عليه حىت قدوم السلطة الفلسطينية واستالمها زمام األ 261.برفضها لالحتالل وحماربته

 .سلوأو اتفاقات  يف املناطق اليت مت االتفاق على االنسحاب منها يف

، ابقتحام 1994 /25/2 يف صبيحة اخلامس عشر من رمضان يف 262قام الطبيب الصهيوين "ابروخ غولدشتاين"

ابخلليل واطالق النار على املصلني أثناء آدائهم لصالة الفجر. فقد دخل من مكان احلراسة  263براهيمي""احلرم اإل

 29يستشهد يف هذه اجملزرة بركة من الدماء، ل إىلحتول املصلى  اليت تتواله قوة من اجليش الصهيوين. وخالل دقائق

ن يتحني غولدشتاين فرصة تغيري خمزن الرصاص الفارغ، لينقض عليه أضافة لعدد كبري من اجلرحى قبل شهيدا إ

أفاقت املدينة  264يضا على املصلني.أعدد من املصلني وقتله يف مكانه، لتدخل بعدها قوة احلراسة وتفتح النار 

على صوت مكربات املساجد اليت تنادي الناس للتوجه للمستشفيات والتربع ابلدم، واكتست اخلليل مشهد 

 265السواد وعمت أجواء االحتقان واالنتقام.

                                                             
 عوين النتشة، مصدر سابق.261
عاما( عند ارتكابه اجملزرة، يعد من مؤسسي حركة كاخ الدينية، وقد قدم من الوالايت املتحدة األمريكية )عام  42ابروخ جولدشتاين:  كان يبلغ من العمر ) 262

.. 23أراضي مدينة اخلليل. انظر وكالة الرأي الفلسطينية لالعالم، يف ذكرى جمزرة احلرم االبراهيمي ال( وسكن يف مستوطنة 'كرايت أربع' املقامة على 1980
 . http://alray.ps/ar/postاخلليل مازالت تنزف، نقال عن: 

الذي يطلق عليه أيضا اسم احلرم -الضفة الغربية، وينسب املسجد  جنوب اخلليل مدينةيف قلب  )املسجد االبراهيمي( يقع أوبراهيمي: احلرم اإل 263
ر التارخيية إىل النيب إبراهيم اخلليل عليه السالم املدفون فيه قبل أربعة آالف عام.ومسيت مدينة اخلليل ابمسه، وفيه قباب مغطاة تقول بعض املصاد -اإلبراهيمي

للهجرة حول  15جته سارة، وإسحق وإمساعيل ويعقوب ويوسف وزوجاهتم عليهم السالم.إابن الفتوحات اإلسالمية ويف عام إهنا قبور لألنبياء إبراهيم وزو 
 املسلمون البناء إىل مسجد، ألنه بين مسجدا أصال، بدليل أنه بين ابجتاه القبلة قبل اإلسالم.

صليبية حني حوله الصليبيون إىل كاتدرائية ملدة تسعني عاما، مث حرره صالح الدين وطوال عهدي األمويني والعباسيني بقي مسجدا إسالميا حىت احلروب ال
للهجرة، وثب ت عشر عائالت يف اخلليل لتشرف على سدانة احلرم وخدمته.ويعد منرب احلرم أقدم منرب إسالمي، وهو حتفة فريدة، صنع  587األيويب سنة 

بصدر املسجد.ومما مييز املنرب أنه  معركة حىت وضعه يف مكانه احلايل 522صالح الدين األيويب للهجرة، مث نقل إىل عسقالن، وخاض  484مصرعام  يف
حني وضع االحتالل عليه  1967مصنوع من خشب األابنوس املطعم، وال يوجد فيه أي مسمار، وإمنا ركب بطريقة "التعشيق".بقي املكان إسالميا حىت عام 

حني وقعت جمزرة احلرم اإلبراهيمي. انظر موسوعة اجلزيرة،  1994، لكنه بقي مسجدا إسالميا حىت عام 1967حزيران /العلم اإلسرائيلي يف الثامن من يونيو
 مصدر سابق. 

. utube.com/watch?v=PB_Ifs13jukhttps://www.yoكنت هناك: جمزرة احلرم االبراهيمي،شبكة التلفزيون العريب: نقال عن:  264
 (.13/9/2016)اسرتجع بتاريخ 

 (. 20/10/2015مقابلة مع ماجد أبو صبيح، بتاريخ) 265

http://alray.ps/ar/post
https://www.youtube.com/watch?v=PB_Ifs13juk
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القائمة بني قيادة منظمة التحرير وحكومة الكيان  فاوضاتاملكانت تلك اجملزرة يف وقت حساس جدا ملوضوع 

  إذبضعة أشهر، وترتيبات االنسحاب مل تكتمل بعد.  سلوأو مل يكن مضى على توقيع اتفاق الصهيوين، حيث 

فتحولت اخلليل   266ابقي مدن الضفة الغربية. إىلال( ومن مث االنتقال أو كان البدء ابالنسحاب من )غزة وارحيا 

جواء أحىت عادت ساحة من الصراع وانتفض أهايل املدينة ضد قوات االحتالل،  إىلكما يذكر اجلعربي؛ "

 267شهيدا ومئات اجلرحى." 60تعم املكان، ويوما بعد يوم ارتفع عدد الشهداء ليصل  نتفاضةاال

مم املتحدة اخلليل. وبعد شهور قليلة نشرت األطالبت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حبماية دولية ملواطين 

التقارير وتسجيل االعتداءات يف مناطق التماس بني مراقبني اتبعني هلا، ليقفوا على الوضع القائم وكتابة 

جمحفة حبق  األرضوكانت النتيجة على  268الفلسطينيني واملستوطنني الذين يسكنون  قرب احلرم والزائرين منهم.

، وحصل اليهودتقسيم احلرم بني املسلمني و  29/8/1994الفلسطينيني، حيث قررت احلكومة الصهيونية يف 

أايم ابلسنة تفتح فيها مساحة احلرم عشرة ل مرة يف التاريخ، وهلم و % من احلرم أل60ته على ما مساح اليهود

ضافة إابلكامل، وللمسلمني عشرة أايم أيضا. وأصبح الصهاينة يتمتعون حبرية أكرب لزايرة احلرم وآداء طقوسهم، 

 269دارية ختضع لسلطة االحتالل.أن املسؤولية اإلمنية واإل إىل

ل وضعها اخلاص وبروتوكوالت اتفاق خاصة مسيت "بروتوكول اخلليل"، وهو اتفاق صادقت عليه كان ملدينة اخللي

حيث وافق من  ساعة. 12بعد مناقشات استمرت  16/1/1997حكومة الكيان يف منتصف ليلة اخلميس 

عادة إ أو وزيرا بعد أن قدم نتنياهو تعهدا خطيا بعرض موضوع االنسحاابت 11أعضاء اجمللس الوزاري الصهيوين 

واعرتض  حل الثالث التالية لعملية اخلليل.توزيع القوات يف الضفة الغربية على احلكومة قبل كل مرحلة من املرا

ويف اليوم التايل صوت الكنيست االسرائيلي  حدا كان وزير التعليم "بىن بيجن".سبعة وزراء، واستقال وزيرا وا
                                                             

(. ص 1994، )17، ع5امحد سامح اخلالدي وحسني جعفر أغا. جمزرة احلرم االبراهيمي يف اخلليل: ما بعد جمزرة اخلليل، جملة الدراسات الفلسطينية، م.266
(3.) 

 ، مصدر سابق.اجلعربي 267
احلماية الدولية للفلسطينيني.. جتارب وتعقيدات. العريب اجلديد، نقال عن:  268

-58-08-25-10-ps/index.php?option=com_content&view=article&id=1151%3A2015http://dci.plo.
45&Itemid=410&lang=ar-46-17-03-02-39&catid=67%3A2013 (.25/10/2016. )اسرتجع بتاريخ 

 النتشة، مصدر سابق. 269

http://dci.plo.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=1151%3A2015-10-25-08-58-39&catid=67%3A2013-02-03-17-46-45&Itemid=410&lang=ar
http://dci.plo.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=1151%3A2015-10-25-08-58-39&catid=67%3A2013-02-03-17-46-45&Itemid=410&lang=ar
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الذي كان فيه  سلوأو صوت، وهي أغلبية كبرية مقارنة مع اتفاق  19صوات ضد  87غلبية ابملوافقة على االتفاق أب

 270ال. 59نعم مقابل  61التصويت 

ساعات حضره أيضا أعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة  6أما اجتماع جملس وزراء السلطة اللفلسطينية استغرق  

غلبية  أبتماع ابملوافقة على االتفاق برزهم فاروق القدومي. وانتهى االجابستثناء املقاطعني والذين كان أ التحرير

كبرية، ابعرتاض ) عبد اجلواد صاحل وزير الزراعة وعماد الفالوجي وزير املواصالت ومسري غوشة وزير العمل( وامتنع 

مدين وانتصار الوزير وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية(. وقد مت التوقيع النهائي على االتفاق  أبوعن التصويت )فريح 

اجللسة نتيجة النسحاب عدد من  لغاءي الفلسطيين، حيث مت إدون احلصول على موافقة اجمللس التشريع

يس شرطا عضاء، لعدم تسليمهم نسخة من نصوص االتفاق. وأكد بعد ذلك متحدث ابسم السلطة أنه لاأل

 271وجود موافقة اجمللس التشريعي على التوقيع النهائي.

بعد أتخريه عاما   28/9/1995الذي وقع يف  272"طااب" أو( 2)سلوأو موضوع اخلليل كان جزءا من اتفاق 

عادة توزيع القوات الصهيونية يف املدن الست الرئيسية اآلهلة ، والذي نص على "إسلوأو يف كامال عن موعده 

عادة انتشار ي يف قلب املدينة". وكان مقررا إاليهودترتيبات خاصة ملدينة اخلليل نظرا للحضور ابلسكان مع 

. ولكن قرر اسحق رابني رئيس الوزراء الصهيوين يف ذلك 28/2/1996القوات الصهيونية يف مدينة اخلليل يوم

العمليات االستشهادية داخل  الوقت، أتجيل تنفيذ الرتتيبات اخلاصة مبدينة اخلليل ووقف تنفيذ االتفاق عقب

أن مت اغتياله على يد متطرف صهيوين أثناء مشاركته يف احدى املناسبات  إىل، 1948احملتلة عام  األراضي

 273ية يف ساحة عامة.اليهود

                                                             
 ./http://www.mnofal.ps. نقال عن: 17/1/1997يف  ، بقلم ممدوح نوفل.1ماذا بعد اتفاق اخلليل واعادة االنتشار يف الضفة الغربية حلقة  270
 ممدوح نوفل، املصدر السابق.. 271
يف شبه  طااب يف 2001يناير،  27حى  يناير 21والسلطة الفلسطينية، يف الفرتة من  إسرائيل مؤمتر طااب أو مفاوضات طااب: هي حماداثت جرت بني 272

 إىل الوضع النهائي الهناء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين. ويكيبيداي.جزيرة سيناء،واهلدف من حماداثت السالم هو الوصول 
. )اسرتجع https://www.youtube.com/watch?v=18uk1vrTOvYفلسطني حتت اجملهر..مدينة خليل الرمحن. اجلزيرة: نقال عن: 273

 (.2/2/2017بتاريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=18uk1vrTOvY
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وبفوز الليكود يف حتالف احلكم بعد مقتل اسحق رابني وتزعم بنيامني نتنياهو احلكومة الصهيونية دخلت عملية 

مقابل السالم"  األرضذلك واضحا بعد أن أعلن نتنياهو رفضه ملبدأ " فقا مظلما بل مسدود، وبدالتسوية نا

من جديد خاصة فيما  فاوضاتاملنتنياهو العودة يف  حاولو  .و"سالم الردع" وطرحه شعار "السالم مقابل السالم"

عادة االنتشار يف اخلليل طااب. وبعد أتجيل موعد إ أو سلوأو يف  إليهيتعلق ابخلليل وعدم االكرتاث ملا مت الوصول 

ن من ثالث شهور من استالم نتنياهو احلكومة، وقع االتفاق املكو  8شهر من املوعد احملدد وبعد  11ما يقارب 

عادة االنتشار يف اخلليل؛ املذكرة اليت أعدها السفري االمريكي "دينيس روس" بناء على واثئق، بروتوكول خاص إب

)وارن   جياز ما مت االتفاق عليه يف االجتماع بينهما؛ ورسالةاء نتنياهو والرئيس ايسر عرفات إليس الوزر طلب رئ

سرائيلي. وطبقا لالتفاق مت انسحاب القوات رئيس الوزراء اإل إىلخارجية الوالايت املتحدة كريستوفر وزير 

الصهيونية وهي  % حتت السيطرة20وبقيت  274،(H1% من مدينة اخلليل ومسيت )مبنطقة 80الصهيونية من 

مستوطن متطرف حيرسهم ما يقارب  400ويسكن يف قلب هذه املنطقة ما ال يزيد عن متثل قلب املدينة. 

مريكية من أدوات تفرض الرقابة التكنولوجيا األ إليهمزودين أبحدث ما توصلت  275جندي صهيوين. 2000

 على حميط هؤالء املستوطنني.

ا التواجد لقوات اجليش الصهيوين يف املكان، بعد توقيع اتفاقات اخلليل دورا مفصليا يف تعزيز وقد كان هلذ 

حيث كان له أتثري واضح يف تغيري معادلة االقتصاد يف  276("H2و") H1االنسالخ االجتماعي بني منطقيت  

غالق اليت حولت البلدة املدينة. نتيجة للتضييقات اليت أعاقت حركة البضائع يف السوق القدمي وسياسات اال

مدينة أشباح. فلم يسمح للمواطنني دخول منطقة السهلة وشارع الشهداء الذي أغلق متاما بعد اندالع  إىلالقدمية 

                                                             
ومتثل املناطق اليت ختضع الشراف السلطة الفلسطينية امنيا واداراي وختلو من  Hebron: هو اختصار ملسمى اخلليل ابللغة االجنليزية ,H1منطقة  274

ن، . انظر فلسطني حتت اجملهر.. مدينة خليل الرمح2013، حسب احصائيات عام 150000املستوطنني، ويبلغ عدد السكان الفلسطينيني ما يدنو من 
 مصدر سابق.

 .5-8(، 1997، )84عبد الرازق حسني، "اتفاق اخلليل وخطر اهلرولة العربية،" اليسار ع. 275
وهي املناطق اليت ختضع الشراف السلطة الفلسطينية اداراي وللجيش االسرائيلي  2Hebron: هو اختصار ملسمى اخلليل ابللغة االجنليزيةH2منطقة  276

مستوطن خيضعون لالشراف االداري واالمين االسرائيلي، وتضم هذه اجلهة املنطقة اجلنوبية  400ني القاطنني فيها، ويبلغ عددهم امنيا عدا ما يتعلق ابملستوطن
ر . انظ2013فلسطيين، ابحصائية اتريخ التقرير  45000من املدينة واهم معامل اخلليل مثل البلدة القدمية واحلرم االبراهيمي، ويبلغ عدد سكاهنا ما يقارب 

 فلسطني حتت اجملهر... مدينة خلل الرمحن، مصدر سابق.
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، علما أنه كان 277(h2وh1 الثانية وهو الرابط مع منطقة السهلة مشال وجنوب املدينة )بني نتفاضةاال أحداث

 عادة فتحه.ارع الشهداء يتضمن إبندا خاصا لش يف بنود اتفاق اخلليل

( حمال جتاراي يف البلدة القدمية، كما مت اغالق   1819وأغلق نتيجة لسياسات االحتالل التضيقية على السكان ) 

عوام لة من اهلدوء يف املنطقة طيلة األأنه مل تسجل أي حا إىلضافة لدة سوى مدخل واحد. ابإلكافة مداخل الب

، فقد سجلت الكثري من االعتداءات اليومية من قبل املستوطنني وحبماية جنود سلوأو اليت تلت توقيع اتفاق 

الذين بدأ عملهم بعد  278("TIPHكان شاهدا على كثري من هذه االعتداءات القوات الدولية ")  إذاالحتالل، 

املناطق  إىلوا . وقد حضر 1994براهيمي عام ابروخ جولد شتاين جمزرة احلرم اإلارتكاب اجملرم الصهيوين الطبيب 

الفلسطينية بطلب من السلطة الفلسطينية وفق اتفاق يضمن هلم حرية التنقل يف أراضي مدينة اخلليل، وعدم 

يف مناطق االحتكاك بني الفلسطينيني  حداثاألالضغط عليهم ومراقبة  أوالسماح بعرقلة االحتالل حلركتهم 

ات أيضا الناشطني داءات. وكان شاهدا على االعتداءواملستوطنني، ورفع تقاريرهم للجان خمتصة تسجل االعت

 279املصورة تلك االعتداءات. أوجانب اللذين وثقوا يف تقاريرهم املكتوبة واملتضامنني األ

                                                             
 .5/12/2014مصطفى النتشة،" ذاكرة وطن" برانمج من أرشيف تلفزيون فلسطني: اسرتجع بتاريخ  277
278TIPH هم التواجد الدويل املؤقت يف اخلليل، والكلمة اختصار :The Temporary International Presence in Hebron) وهي )

. انظر العريب 1994 القوات الدولية اليت بدأت عملها ابخلليل بعد اقرار جملس االمن ارسال مراقبني دوليني ملدينة اخلليل عقب جمزرة احلرم االبراهيمي عام
 . gationshttps://www.alaraby.co.uk/investiاجلديد نقال عن: 

. اسرتجع بتاريخ https://www.youtube.com/watch?v=z1DQ79hHBeUمدينة اخلليل. فيلم من انتاج بلدية اخلليل. نقال عن:  279
1/12/2014. 

https://www.alaraby.co.uk/investigations
https://www.youtube.com/watch?v=z1DQ79hHBeU
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خارطة مدينة الخليل وتقسيماتها حسب االتفاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطة  1.1

 :281، 280االحتالل االسرائيلي

 

 

                                                             
، عدد السكان= الوحدة 5700السكنية منها  8500الوحدات عدد  h2، ومنطقة 39500السكنية منها  61000عدد الوحدات  h1منطقة  280

 يف البلدية. GIS. حسب معدالت االحصاء الرمسي لبلدية اخلليل وقسم 5.4الواحدة *
بلدية اخلليل، والنقاط السوداء يف االوىل عبارة عن تواجد  GIS، من قسم 1997خارطتان تبينان تقسيم مدينة اخلليل بناءا على اتفاق بروتوكول اخلليل  281

 للمستوطنني اللذين يسكنون يف املنطقة وهي مناطق اغلقت امام املواطنني بعد اندالع االنتفاضة الثانية
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 دالت االقتصاداوخيلخل مع ابخلليلاالحتالل يعزز االفرتاق االجتماعي   1,1,1,2,1,3

. ومؤسسة اجليش االحتاليل برجمة التفاعل مع املكون االجتماعي لسكان املدينة الصهيونيةت احلكومة حاول

شذرات اجتماعية ذات منحى سليب وتعزيزها هبدف مفاقمة التوجهات االجتماعية السلبية مقابل  واستخدمت

مربجمة حني التعامل مع مكوانت اجملتمع الثقافية  اساليبها القمعية طرقألياهتا و آب االحتاللحالة  أضافتو  .اجليدة

 ةتزايدت أطماع الدول ،غرافيةواجلتارخيية الة و سياسيالوحلساسية املنطقة وأمهيتها  .االجتماعيةوالعلمية واملنظومة 

 282فيها. الصهيونية

  ساليب وبرامج مبتكرة ومدروسة للتعامل مع مكوانت اجملتمع الثقافية والعلميةأليات و آ املعادلة تلكفرضت  

االستعمارية خضاعه لعمليات التجريب والتدريب مبا يضمن احملافظة على املصاحل إو  .نسان الفلسطيينحملاصرة اإل

ويذكر مسامهات الباحثني يف احلقول  ،ا يسمى بتشكيل الفلسطيينمب رأيه يف املنطقة. ويبني خالد عودة هللا

جنبية كخرباء منفذين ملشاريع املؤسسات األ  ،ميارسون مهمة مزدوجة كيف أن بعضهمو  ،جتماعية الفلسطينيةاال

م أبهنم يقفون على أرضية إليهوينظر  .املنطقةؤون على ش ومطلعني عارفنيحمليني  وكإخباريني، usaidمثل

دعاء العقالنية واللحاق بركب احلضارة.كما وحتدث إحبجة  ،ابألساسستعمارية إوقاعدة حبوثهم العلمية  ،املستعمر

 ،بتكار "جهاز مفاهيمي" ميكننا من دراسة اجملتمع كوحدة واحدةاجتماعية الفلسطينية من عن عجز العلوم اال

 .، وفلسطينيي الضفة وغزة واملهجر1948كأن نقول فلسطينيي .ستعماريةبعيدا عن التقسيمات والتعريفات اال

احليز الذي يريده  إىلحثية بطريقة حترف بوصلة الباحث بوهنا يصبح التعامل مع هذه املفاهيم طاغيا على املادة ال

دراك العالقة بني احليز واملكان  إفهم  و  إىلضت الضرورة قتالذا  .ملفهوم اجملتمع كوحدة واحدةاالستعماري التفريق 

نه واقع موجود يف حلقة التحليل يف دراسة اجملتمع ككل، فإوكما يستخدم هذا  283.وكيفية التعامل معها مفاهيميا

خذ يف االعتبار خصوصية الرتكيبة مع األ ،الفلسطينية األراضيأصغر تتمثل يف كل التشكيالت االجتماعية يف 

                                                             
)اتريخ   /http://www.qadita.net/2012/06/04/khaled- 3العلوم االجتماعية الفلسطينية كمعرفة استعمارية. قديتا. 282

 .19/11/2016االسرتجاع
. .asp?aidhttp://www.ahewar.org/debat/show.artاجتاهات العلوم االجتماعية يف السياق الفلسطيين. احلوار املتمدن. نقال عن:283

 .19/11/2013اتريخ االسرتجاع

http://www.qadita.net/2012/06/04/khaled-%203/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
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جتماعية ملدينة اخلليل اليت انقسمت اجتماعيا ابلتعاطي مع احلدود السياسية اليت فرضتها االتفاقات املربمة يف اال

وأصبح واضحا التحول الذي طرأ على البنية  سيم اجلغرايف الذي انبىن على ذلك.وبروتوكول اخلليل، والتق سلوأو 

 احمللي استخدم كما شرحه خالد عودة هللا يف مقاله.. وكيف أن العنصر h2وh1االجتماعية لسكان املكانني 

وال تستطيع أجهزة  .كانت تدار املنطقة اجلنوبية من قبل الفلسطينيني دون أن يكون هناك سيادة أمنية فيها  إذ 

بلدية وخصص حسب االتفاق هامش ملوظفي  تب االرتباط.هذه املناطق دون تنسيق مع مك إىلالسلطة الوصول 

حد ابللون البين بينما مسح هلم ارتداء زي مو    ،دون السماح هلم حبمل السالح ،من يف املنطقةألة اتابعمل اخلليل

الغامق وعليه شعار البلدية، وضمن االتفاق أن يكون للموظفني القدرة على توصيل االستدعاءات الصادرة عن 

م مراسيم قضائية عن حماكم حبقهحيان صالحية اعتقال من صدر ويف بعض األ 284.الفلسطينية مؤسسات السلطة

 إىلرساهلا اعتقال لبعض املواطنني من خالل إ وكان يتضمن االتفاق قدرة أجهزة السلطة بتوصيل بالغات السلطة.

السلطة  إىلليتم االعتقال من خالهلم وتسليم املعتقل  الصهيوينسلطة اجليش  إىلمكتب االرتباط من مث 

ستخدم من أي كان يف قيادة منطقة اخلليل يف السلطة الفلسطينية حبجة أهنا لكن تلك الطريقة مل ت لسطينية.الف

لو كان يف املساعدة يف اعتقال أحد املواطنني الفلسطينيني، حىت  الصهيوينتسبب احلرج عند استخدام قوة اجليش 

ال البالغات رسم موظفي البلدية يف تنفيذ مهمات إمنية الفلسطينية تستخدصاحب جنحة، بل كانت األجهزة األ

 285حيان.االعتقال يف بعض األ أو

كان يتم من خالل جلان العشائر وجلان االصالح   وعائالهتم. الفلسطينني أما التدخل يف اخلالفات بني املواطنني 

فكانت جلان االصالح العشائري  ل االشكاالت واخلالفات العائلية.وتواصل مؤسسة السلطة الفلسطينية معهم حل

ألن معادلة  عام واملنطقة اجلنوبية بشكل خاص، طوعية تلعب دورا كبريا يف مدينة اخلليل بشكلالت أواملنظمة 

                                                             
 يوسف اجلعربي، مصدر سابق.284
 عوين النتشة، مصدر سابق.285
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وكما يقول النتشة؛  القبيلة كما ترصدها التجربة ترتكز مكانتها يف حالة غياب مؤسسات الدولة وتطبيق القانون،

 286عف تطبيق القانون".ض أوقياسا بقوة ت التدخل العشائري يف مسألة اخلالف بني املواطنني و اتف"

نتيجة للعوامل اليت بنيت على االتفاقات يف اخللي  املنطقة اجلنوبية ومل تشمل سيادة السلطة الفلسطينية األمنية 

 ختضع لسيطرة السلطة التدخل العشائري بنسب أكرب عن املناطق اليت إىل، مما فتح اجملال سلوأو بعد  السياسية

ومع الوقت اتسعت الفجوة الثقافية بني التجمعني لتأثريات التغيري االقتصادي وحتول مراكز التسوق  الفلسطينية.

وساعدت السلطة الفلسطينية بذلك ولو بطريقة غري  .مشال املدينة مبتعدة عن اجلنوب إىلمناطق تتجه تدرجييا  إىل

منية وابتعدت شيئا فشيئا حنو "مناطق ترتكز يف مناطق سيطرة السلطة األ أصبحت مؤسسات السلطة إذمباشرة، 

. فلم يالحظ وجود أية بنوك يف املنطقة اجلنوبية سوى بنك القاهرة عمان القدمي، أما بعد (H1)األمين االستقرار" 

، وهذا مؤشر مهم على عدم وجود االتفاق مل تكن البيئة املتوفرة يف املكان لتشجع على افتتاح أي مؤسسة مصرفية

 287ابعة الذهب. أومن يف املنطقة، اضافة أنه مل يالحظ وجود أي من صائغي األ

بل أيضا مشلت  ،ن مقتصرة على مكاتب ومؤسسات السلطة اليت تركزت يف مشال املدينةإذفليست املسألة 

املشاريع اخلدماتية اليت تصنف يف مناطق الضفة على أهنا مبستوى عايل من انحية اخلدمات واالستثمارات 

 ،مستوايت عالية من التهميش والالمباالة إىلفوصلت املنطقة  خارج املنطقة اجلنوبية. إىلاجتهت و  ،خصيةالش

خاصة  .لفلسطيينني عن القانون واملطلوبني لألمن اا للخارجذومبساعدة االحتالل على أن تكون هذه املناطق مال

الثانية بعد أن كانت تلك املنطقة السلة االقتصادية للمدينة من حيث تركيز رأس  نتفاضةاال أحداثبعد اندالع 

وكان فيها . املال الناتج عن استخراج وصناعة احلجر ودابغة اجللود، وضمها للمنطقة الصناعية املوجودة يف املدينة

غالق احملالت نية، لينتج عنها إالثا نتفاضةاال أحداثغلق أمام حركة املواطنني مع اندالع السوق املركزي الذي أ  

 288توفر احلماية للمستوطنني. صهيونيةبؤرة عسكرية  إىلالتجارية بشكل كبري جدا وحتويل السوق 

                                                             
 عوين النتشة، مصدر سابق.286
 ماجد ابو صبيح، مصدر سابق.287
 (. 15/9/2015مقابلة مع عودة الرجيب، بتاريخ ) 288
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اليت مرت على املنطقة اجلنوبية أتثرت البيئة االجتماعية يف املدينة وسهلت عملية بروز حدود  حداثاألولطبيعة   

كما أن الرتبية العشائرية يف املدينة وما فيها من   املدينة.سكان نوبية وابقي اجتماعية فاصلة بني سكان املنطقة اجل

 يكون توزيع ذو مسة عشائرية قبلية.عادات وتقاليد قدمية عملت يف التأثري على التوزيع السكاين ألهل املدينة أبن 

ولة متييز ومعرفة سكن ففي كل منطقة هناك جتمعات لعائالت حمددة تسكن نفس املنطقة اجلغرافية، فيمكن بسه

عدة عوامل ساعدت ليكون هذا التوزيع السكاين هبذا الشكل. أمهها  إىلوهذا يعود  .على شجرة العاءلة الفرد بناء

على يد السلطان العثماين مدحت  289"1858عام  األراضيبعد سن "قانون  األراضيطريقة توزيع وتسجيل 

" العثمانية أبمساء بوا"الطاألراضينة مسيت "جلنة تسجيل من خالل جل األراضيابشا، حيث عمل على  تسجيل 

املطلوب منهم فالحتها بنفس املكان على أساس القرابة  األرضالناس، وكانت الغالبية ختتار حصصهم من 

ن مل إ املتصلة جغرافيا األراضيالعائلية، فمن البديهي اليوم أن تكون عائلة كبرية متتلك آالف االمتار املربعة من 

جماان من قبل الدولة العثمانية بعد أن رأت يف نظام  األراضيفكانت توزع تلك  .حيدث بيع حديث لبعضها

كانت تتوىل كل عشر سنوات عائلة كبرية مسؤولية حتصيل الضرائب   إذ .حتصيل الضرائب السابق أنه غري جمدي

فكان االستحداث اجلديد يتم  فرادها.عطي جزء للدولة والباقي ألمن املزارعني عن حماصيلهم يف منطقة حمددة وت

ة الدولة اولمباشرة دون وسيط، هبدف حم بوااليت سجلت ابمسه يف الط األرضفيه التواصل بني الدولة وصاحب 

من  كثروعملت على تعديل القوانني بسن تعديالت أل موال الدولة.الكبار واستنزافهم ألالقضاء على االقطاعيني 

 1948بعد عام أن استوىل الصهاينة  إىلمر احلال وسيطرته على املنطقة، وعليه استمرة حىت قدوم االستعمار 

وغزة، ومواطن  الغربية ، وتغريت الرتكيبة االجتماعية وتقسيماهتا اجلديدة بني الجئ، ومواطن يف الضفةاألرضعلى 

 1948.290الزال صامدا يف أرضه احملتلة عام 

 
                                                             

، إىل إحكام سيطرهتا على األرض، وأتكيد حقها 1858:هدفت الدولة العثمانية من خالل إصدارها لقانون األراضي عام 1858قانون األراضي عام  289
وانني حمددة. ل قفيها يف وجه القوى احمللية وبقااي اإلقطاع، وجعل التصرف ابألراضي من خالل قوانني حمددة تضعها الدولة؛ فقامت بتقسيم األراضي من خال

Studies in Social, Economic and -Alexander Scholch, Palestine in Transformatiohn (1886 :(1882انظر، 
 Political Development. Beirut: Institute for Palestine Studies, 1993. 

 عوين النتشة، مصدر سابق.290
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 2000-1993 املقاتلونعلى  سلوأو تداعيات   2,2,1,3

، وبداية 1967اليت مت االنسحاب منها يف املناطق احملتلة عام  األراضي إىلعند دخول قوات السلطة الفلسطينية 

انتشار قواهتا، ظهرت هناك الكثري من التساؤالت حول طبيعة املرحلة اجلديدة وتداعياهتا على القضية الفلسطينية. 

احملتلة  األراضييات بني املدافعني عن الفكرة واملعارضني هلا، كانت وكما كان يدور النقاش واجلدل على الفضائ

 تشهد سجاالت حامية الوطيس عن مستقبل القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير.

فكان  راء املؤيدة واملعارضة للخطوة.األطر التنظيمية أتثريا برزت أقل األ إىلساط حركة فتح من أعلى اهلرم أو ويف 

، تيار مؤيد وآخر معارض لفكرة أطر احلركةالكادر يف كل  أوعلى مستوى القيادة  احلركة سواءهناك تياران يف 

نظمة ى أطر احلركة وأطر ملكن عرفات استطاع يف النهاية مترير مسألة االتفاقات عل ويضيف البااب؛ .سلوأو 

 291غلبية.من مث قرار للمنظمة ابأل حركة فتحقرار  إىلرادة ورؤية جملموعة من القيادة التحرير. وينتقل القرار من إ

مع أن عرفات كان  292.سلوأو غلبية على قبول لوطين الفلسطيين ابألوكانت النتيجة هي التصويت يف اجمللس ا

مازن )حممود عباس(  أبوفأان يل ألف" و  سلوأو أبنه "إن كان لديكم مالحظة على  سلوأو يصرح للمعارضني لفكرة 

ة مترير االتفاق رغم ما يشوبه من عدم اولحم كما يرى كرجة  وهنا تبدو ،نندفن فيه"إحنا بندور على قرب يقول: "

 293وضوح وضعف، ولكنه قد مت.

الفلسطينيني ممن اخنرطوا يف الكفاح املسلح أن يستوعبوا عملية التسوية  املقاتلونكان من الصعب جدا على 

احملتلة كخليل  األراضيداخل دات امليدانية يف ا الكثري من القياإليه. ونظر مفاوضاتامل طاولةاملطروحة على 

على أهنا شوهت مجال الثورة الفلسطينية ومل تكن لتليب طموحاهتم وال ترتفع ملستوى تضحياهتم على " عمرو:

الداخل،  انتفاضةويرى التكروري الذي مجع بني املشاركة يف صفوف الثورة يف اخلارج واملشاركة يف  294."األرض
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ا ما حصل ال بتحرير فلسطني، وأمإعلى أن الصراع مع احلركة الصهيونية كما تعلموه هو صراع وجود ال ينتهي "

إننا يضيف التكروري:"، و "هناءهإيقاف الصراع وليس إحركة فتح من منظور يف  إليه ينظرا من اتفاقات "سالم" كم

ولكن اخلطاب  295."الستئناف الصراع أبي حلظةحياءات االستعداد إب ،احلركةيف على مستوى ابهلرم شعران من أ

والعمل على متريره ليكون قرار فلسطيين من خالل م.ت.ف رغم  سلوأو الرمسي حلركة فتح كان واضحا مع اتفاق 

 296طار املنظمة كحركة محاس واجلهاد االسالمي.مة كاجلبهة الشعبية وفصائل خارج إمعارضة بعض فصائل املنظ

صعبة جدا أمام التناقض يف خطاب حركة فتح حول طبيعة املرحلة والتعامل معها، كانت مرحلة  األرضظهر على 

ة الذراع الطاليب حلركة فتح، يقول العويوي: "ظهر اخلالف حول تنبين الفتحاوياجلماهري. فعلى صعيد الشبيبة 

عاطي مع القضية أمام خطاب التسوية". وانقسمت صفوف الشبيبة يف اجلامعات الفلسطينية حول كيفية الت

كان هناك اجتماع أبنه   1993يف انتخاابت الطلبة يف جامعة اخلليل عام  ة. فمثال يروي العويويمجاهري الطلب

 فأمجع احلضور ،وكيفية التعاطي معه يف الدعاية االنتخابية سلوأو نقاش فيه اي اجلامعة مت امن زو  زاويةلشبيبة يف 

مستوعبة. بدأت خسارة احتادات الطلبة كنتيجة لرفض مجاهري الطلبة فكرته  تكنن هذا مشروع مرفوض ومل أ على

مكان عن اجلدل العمل النقايب واالبتعاد قدر اإل ، وأصبحت الشبيبة تعتمد يف دعايتها الرتكيز علىسلوأو لفكرة 

 ،ة الكفاح املسلحالذين كانوا يتبنون فكر السياسي. ويقول العويوي؛ "قد خسرت احلركة يف تلك املرحلة الكثري من 

 297."م، وانتقلت الشبيبة ابلتنظري على اتريخ احلركة والكفاح املسلحهأصبحوا بعيدين عن فتح مع بقاء انتماءو 

واجهت احلركة مشكلة تتعلق ببناء التنظيم بعد دخول قوات السلطة الفلسطينية، وهكذا يرى من عمل يف صفوف 

 تقييم مجعوا على نفس الرأي يفعويوي وطه واملدهون وآخرون. وقد أاحلركة يف اخلليل مثل كرجة والتكروري وال

صفوف األجهزة األمنية، ومت الرتكيز على  إىلاحلركة  أبناء حيث انضم العديد من  الضعف الذي أصاب التنظيم،

تح أفضل الكفاءات، لتبقى احلركة يف حالة من التناقض يف التعامل مع الوضع اجلديد. ومل تكن جتربة كادر ف
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كما كان عليه الوضع ابخلارج، وواجهت قيادة احلركة مشكلة يف   النضالية ابلنظام الداخلي للحركة يف الداخل

مت إنشاء مكتب التعبئة " ويضيف العويوي: 298احملتلة. األرضتراعي فيها خصوصية ترتيب هيكلية للتنظيم 

كان فيها   1999فمثال اخلليل عام  ،ل احملافظاتالتابعة للحركة يف ك على غرار اخلارج وأتسيس األقاليم ،والتنظيم

ن مت تقسيم أ إىلمكتب إلقليم فتح يشمل كل احملافظة واستمر العمل ومتابعة قضااي احلركة من خالل هذا اإلقليم 

يم جديد يف ويف مرحلة متأخرة مت إنشاء إقل ،وجنوب طإقليم مشال اخلليل ووس وهي: قاليمثالثة أ إىلحمافظة اخلليل 

 299."قليم اجلنوبمدينة يطا منقسما عن إ

منية ومن استمروا يف العمل ضمن أطر األجهزة األ إىلحركة فتح ممن انضموا  أبناء تنازع السلطة واضحا بني  بدا

وأصبح  300.كما يرى املدهون  ولكن وجود القيادة املركزية بقيادة عرفات وحدت الصفوفاحلركة التنظيمية. 

كان يشكل حلقة   301و"بشخصيته املقبولة لدى مجيع التيارات" بني قيادة احلركة وقيادة السلطة، عرفات جيمع

معسكرات  إىلهو صاحب الرأي يف توجه الطالب كما يرى طه:"  كان عرفاتو  الوصل واحلل يف أي خالف.

سلطة وصاحب فكرة التدريب على السالح ملن يرغب يف معسكرات ال ،التابعة لألمن الوطين التدريب

، ومتكنوا من قريبني من السالح احلركة يف الداخل أبناء الفلسطينية"، ويضيف: "هكذا أصبح الكثري من 

 302استخدامه والتعامل معه مستفيدين من خربة العائدين مع املنظمة من الشتات".

 قواهتا.ال ما مسح به من سالح فردي خفيف مع ، إسلوأو منزوعة السالح حسب اتفاق  املنظمةدخلت  قوات 

فذ على منتشر بشكل علين يف املناطق اليت مت تسليمها ضمن بنود االتفاق الذي ن   الفردي وأصبح السالح

 إىلت تنظم رحالت املدارس واجلامعات وبدأ .وكمه املسموح به ،وع السالحمراحل، لكن االتفاق حدد ن

مما أاتح ملن يريد التدرب االشرتاك يف بعض الدورات  ،معسكرات التدريب والتعرف على السالح عن قرب

 تحول الكبريال بداوهنا  .من الوطين الفلسطيينراف قوات األشكة فتح وإبالتدريبية اليت مت تنظيمها من خالل حر 
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النفق عام  "هبةالداخل، وظهر أثر ذلك يف  إىليف انتقال السالح من اخلارج  303"رغم حمدودية السالح"

 الصهيوينل مرة لقوات االحتالل و يف التصدي أل مبشاركة اجلماهري من الوطينقامت قوات األ عندما "1996

هنا سجلت أال إ ،طويال حداثاأل تلك مل تستمرثرها الصهاينة العديد من القتلى واجلرحى،و كبد على أت ،ابلسالح

، وقلصت الفجوة بني شعبها أبناء نقاط قوة يف صاحل تلك القوات الفلسطينية اليت استبسلت يف الدفاع عن 

، كما الداخل إىلوهذا يعترب حتول حقيقي لقواعد العمل الثوري من اخلارج   304السلطة الفلسطينية واجلماهري.

 احملتلة األراضي إىلدخال السالح إوا مرارا حاولالذين  احلركةقيادات الكثري من يطمح له  انوهذا ماك يرى طه،

الناس الذين  تنقل سلوأو  أنوهكذا استطيع القول ، بغري املستوى املطلوبهتم كانت اواللكن حمويضيف: "

 األرض إىلقيني يحق مقاتلون سلوأو  تعادألقد  305."ة لكنه مل ينقل الثورةحيملون فكر ومقومات الثورة املسلح

 من التعرف عليه والتدرب عليه. الصغارونشر السالح كشيء عادي يستطيع حىت  ،احملتلة

كما يقول   "مبستوى طموحاتنا سلوأو . "ومل تكن سلوأو احملتلة بعد  األرضلقد أصبح هناك متغريات جديدة على 

بلدة حلحول،  إىلويضيف: "أنين مل أانضل طيلة تلك الفرتة ألعود  لعائد مع قوات املنظمة من الشتات.ا البااب؛

دون أن يكون هناك شيء واضح،  سلوأو  حبدود وعدان ايفا وحيفا وكل شرب يف فلسطني، إىلبل كنا نتطلع أيضا 

حركة  أبناء ويقول املدهون: "عندما التحق  306بل كانت مسألة االتفاقات مرتبكة وال حتقق طموحاتنا وآمالنا".

منية التابعة للسلطة الفلسطينية، ظهرت أمور جديدة وتغربت فتح عن فتح وأصبحت االنتماءات فتح لألجهزة األ

 307وقائي وخمابرات".

"كانت النظرة  ،ت أجنحة أجهزة األمن الفلسطينيةالذين انضووا حت زمة الكربى اليت عاشها املقاتلونأما األ

عجمية. فهو كضابط يعمل يف جهاز األمن الوقائي الفلسطيين كان  أبوواضح"، كما يقول الغري ة لدورهم الشعبي
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ستخدام سالحه قوات الصهاينة، دون أن يستطيع ان التمادي واإلعتداء على املواطنني الفلسطينيني م إىلينظر 

ابلدفاع عن شعبه. وكما يقول: "كانت تلك احلالة مبثابة أزمة نفسية عايشناها داخل معسكرات السلطة 

عجمية: "هل حنن  أبوالفلسطينية، وكان اجلدل حيتدم فيما بيننا عن طبيعة دوران كأجهزة أمن،" ونتسائل، يقول 

املنضويني  املقاتلونحباطات اليت كانت تواجه !" ولعل هذه التساؤالت من أهم االينة!!موجودين حلماية الصها

ممكن   األمنية هلم خلفيات نضالية، سواءحتت مظلة السلطة الفلسطينية، وخاصة أن معظم هؤالء املنتمني لألجهزة 

ممن عادوا  أو، ىلو األ نتفاضةالاحملتلة ممن تعرضوا لألسر داخل السجون الصهيونية أثناء ا األرضكانوا من داخل 

 عجمية أبولذلك يضيف  308مع قوات املنظمة والذين كان هلم اتريخ نضايل مسلح مع الثورة ابخلارج قبل العودة.

سلحة مع قوات االحتالل ومشاركة قوات السلطة الفلسطينية يف االشتباكات امل 1996النفق يف عام  أحداثأن 

"أعطت حافزا مهما لعناصر األجهزة األمنية الفلسطينية إلعادة الثقة ابلنفس، وأن وجودهم هو محاية  الصهيوين:

 309ودفاعا عن احلقوق واملواطنني الفلسطينيني".

ال تعدو  سلوأو على أن مرحلة  جبل اخلليلجريت معهم املقابالت من كادر فتح يف لقد غلب الرأي لدى من أ

لن تستمر طويال ملن يقرأ املشهد  األرضبتعريفها عن مرحلة. وأن هذه املرحلة مبا فرضته من معطيات جديدة على 

 استعداد الصهاينة اباللتزام إىلال تؤشر  فاوضاتامل طاولةالسياسي للقضية الفلسطينية. وأن األزمات املتتالية على 

 1967اليت احتلت عام  األراضينسحاب القوات الصهيونية من ابح به قيادة السلطة الفلسطينية، مبا تطم

وتطبيق قرارات األمم املتحدة املتعلقة ابلالجئني الفلسطينني، واالعرتاف ابلدولة الفلسطينية على حدود عام 

1967.310 
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وكانت  خرى،احملتلة على منافسة األحزاب واحلركات الفلسطينة األ األراضيانتقل االهتمام لدى حركة فتح يف 

عادة هيكلة التنظيم مرحلة إ ة االستقطاب. فبدأتاولاالنتخاابت تستدعي من احلركة جتميع كوادرها ومناصريها وحم

 "السلمية"ن كل العملية وهو أ"كما يرى التكروري، ويقول:   حاالهتاستعداد للمرحلة القادمة يف أسوأ الوترتيبه وا

ن وأ تنظيم االنتخاابت وتفعيل اهلياكل التنظيمية،ب ابلنسبة للحركة، ومتيزت هذه املرحلة العنف". ويعودتتوقف 

حياء وهي إ ،كان هناك مهمة اثنية  . ويضيف أنه1996عام  تصبح القيادة منتخبة بشكل دميقراطي من بداية

، وكان حفل التأبني ينسجم مع اإلرث 1997عام  ذكرى الشهداء مثل إحياء ذكرى الشهيد مأمون امريش

ومن خالل اخلطاب  كرب عدد ممكن من املناصرين.قطاب أاست هبدف "السالم"املسلح وليس لعملية النضايل 

متجيد الشهداء وبطوالهتم واحرتام و ستعراض املاضي املسلح، اب اجلماهري طريتوعية وأت ةاولتتم حم احلماسي

 311.اترخيهم

ب الرمسي للسلطة السياسية الفلسطينية مع التناقض ما بني اخلطا عظم من اجريت معهم املقابالت، بداوكما يرى م

اخلطاب احلركي لفتح مع اجلماهري واضحا. فالسلطة السياسية جتوب العامل واحملافل الدولية حاملة غصن الزيتون، 

احملتلة يعلو صوت متجيد اتريخ الكفاح املسلح وبطوالت الفدائيني. وظهر جليا من خالل  األرضوعلى 

احملتلة أن عملية التسوية ال تعدو كوهنا مرحلة مليئة ابملالحظات واالنتقادات، وأن  األرضاالحتكاك مع مجاهري 

ض الفلسطيين و ااألمل بتحقيق دولة فلسطينية مستقلة خيبو مع مرور األايم وبروز األزمات بني فريقي التف

يتبىن السري يف  لو األ، سلوأو تتعلق بتوجهني يف إطار أخرى شكالية ين. وطرحت على املشهد الفلسطيين إوالصهيو 

ال بعد التحرير. وكل وجهة نظر يف حال رير، والثاين يقول أبنه ال ميكن إقامة دولة إركب بناء الدولة قبل التح

 312يف حال تبين أي من الطريقني.خرى اعتمادها يتطلب استحقاقات جيب دفعها ومسارات ال تنسجم مع األ

للمناطق اليت مت االنسحاب منها من قبل الصهاينة، مرحلة شهدت فيها  فكانت مرحلة استالم السلطة الفلسطينية

نفق مظلم.  إىلتناقضات كبرية. وأصبحت هناك حالة ابلغة التعقيد وصلت  1967احملتلة عام  األراضي
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وحتديدا سياسة  ، أبن القيادة الفلسطينيةاملقاتلونشهادات  إىلويستشف من حتليل لكثري من القراءات املستندة 

 313حياءات لالستعداد ملرحلة يتجدد فيها االشتباك املسلح كما شاهد التكروري.عرفات كانت تعطي إ

كومة  رئيس وزراء حرابنياسحق واغتيال  ،كومةاحلخاصة بعد تسلم اليمني  الصهيوينالتعنت  لوحظن أوبعد 

ويقول طه:  314شعر عرفات بتغري النوااي ملا كان ميثله رابني كشريك "للسالم". الكيان على يد متطرف صهيوين،

ة الطالبية، شعران بتوجيهات منه برحيا كطلبة جامعات ميثلون حركة الشبيأمرة اجتمعنا مع عرفات يف مدينة  يف"

من قادتنا أهنم مل  من الوطين الفلسطيين، وفهمنا يف ذلك الوقتش مع معسكرات التدريب التابعة لألحنو التعاي

تلك  عجمية أبن أبوويضيف 315"يتحولوا عن الكفاح املسلح وكانت عملية السالم مبثابة اسرتاحة مقاتل.

النفق أصبحت رؤية الشعب لقوات السلطة الفلسطينية  أحداثمفتوحة لكافة الفصائل، وبعد  كانت  املعسكرات

فلم  ،نتماءالشعب بعيدا عن اال أبناء لت املعسكرات واستقب 316نظرة مشوخ وثقة بعيدا عن االنتماءات احلزبية.

، عرف والتدرب على استخدام السالحجدت فرصة للتأو ويف هذه املسألة  .سأل املنتسبون عن انتماءاهتميكن ي  

كل من ن  إ" يقول خرواط:و  ومت كسر حاجز الرهبة بني املتدرب والسالح. .ان املتدربون يشعرون أبنه سالحهمفك

 إىلومع عودة منظمة التحرير  ،السالح يف السابق كان يتم تدريبهم يف معسكرات الثورة يف اخلارجاستخدم 

 317."احملتلة أصبح التدريب يف الداخل مع فرق الظرف السياسي األراضي

 1999-1998التدريب  املقاتلون يف معسكرات  3,1,3

مت  ب عسكرية يف املدينة، ويذكر عمرو أبنهبتنظيم دورات تدري 1998بدأت حركة فتح ابخلليل مع بداية عام  

(. وكانت الدورة 16خالل هذه الدورات تدريب املنتسبني على التعامل مع السالح الفردي )كالشنكوف وم 
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تستمر لثالث شهور حيصل فيها املتدرب على مهارات عسكرية خمتلفة حتاكي واقع الدورات العسكرية لدى قوات 

كان التدريب يتم على أيدي مدربني منتسبني ألجهزة السلطة الفلسطينية من ذوي   السلطة الفلسطينية، حيث أنه

عنصر تقريبا، وخالل فرتة قصرية انتقلت  300االنتماء التنظيمي حلركة فتح. وكانت أعداد املنتسبني لكل دفعة 

 318فكرة الدورات العسكرية لتنتشر يف كل أقاليم فتح ابلضفة الغربية وغزة.

لتنظيمي،  قدرة وكفاءة يف العمل ا كثرألجهزة أمن السلطة الفلسطينية األ املنتمون لفتح واملنتسبونكان املقاتلون 

عند تشكيل أجهزة األمن الفلسطينية أعطي هامش كبري لألطر التنظيمية أبنه  كما يرى املدهون. ويضيف

سية عند قبول املرشحني من قبل بتنسيب األمساء لدى قوى األمن، واعتربت السرية الذاتية التنظيمية ركيزة أسا

التنظيم للخدمة يف صفوف األمن الفلسطيين. وهكذا أصبح التنظيم يقدم أفضل كفاائته وقياداته امليدانية ممن 

جد خلال ونقصا لدى كادر احلركة انعكس أو مما  لقوات السلطة الفلسطينية، ىلو األ نتفاضةاال أحداثتفاعلوا مع 

فزادت قوة سلطة السلطة مقابل سلطة احلركة، وأصبحت املؤسسات  319منية.األجهزة األدور التنظيم مقابل على 

ماءات بني كادر فتح املنتسبني لألجهزة األمنية الفلسطينية على ، وتتوزع االنتاألرضالسلطوية تفرض نفسها على 

نية؛ خمابرات؛ وقائي؛ طيكانت هناك عدة أجهزة تعمل ضمن منظومة السلطة الفلس  إذسم اجلهاز املفروزين عليه. إ

"اجلهاز الذي  وهو كما يرى الشحاتيت أبن 17.320القوة  أوستخبارات؛ الشرطة؛ حرس الرئيس أمن وطين؛ ا

الثانية اليت انطلقت عام  نتفاضةواال 1996النفق عام  أحداثاعتمد عليه عرفات كثريا، وكان له دور ابرز يف 

 321بنسب كبرية مقارنة ببقية األجهزة". 17ن القوة . وتظهر بوضوح أعداد الشهداء واألسرى م2000

احلركة ليقوموا ابلتدريب يف الدورات  أبناء ستخدمت حركة فتح من تدربوا يف معسكرات السلطة الفلسطينية من ا

ستفاد هؤالء املدربني من خربة العائدين من اخلارج حيملون اخلربة . بعد أن ا1999-19998 انطلقت يف اليت

احملتلة  كما يقول  األرض إىلارات التدريب، لتصبح هناك حماكاة لتجربة اخلارج العسكرية ونقلها العسكرية ومه
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فأصبح متاحا لكل من يرغب التدرب على السالح أن يتدرب، ويف الدورات العسكرية اليت بدأت يف  322طه.

ح، وكما يضيف عمرو اخلليل كان متاحا فيها االنتساب ألي شخص دون النظر إلنتماءه احلزيب وإبشراف فت

 323حركة فتح لكننا دربنا عناصر من الفصائل املختلفة". أبناء "أبن الغالبية كانوا من 

مسلكيات  حتتج ببعضي و اوكانت الشك العسكرية. عرفات حول تلك الدورات إىلرسلت احتجاجات كثرية أ  

انس هلم أ ىو اومن كان يقدم الشك حالة العسكرة.وال ميكن استيعاب  "سالم"ن الفرتة مرحلة وأ ،فراد الدورةأ

تتعلق أبمور شخصية على مستوى مصاحل  أومصاحل اقتصادية سواء  ،مع االحتاللأخرى  أوبطريقة  مصاحلهم

تنسيق العالقات مع مسؤولني كبار. ويضيف التكروري "أنه من املمكن أن يكون هناك من هلم عالقات مباشرة 

 324مع االحتالل".

 ى.و اة الشكوكان غاضبا من كثر  .مني سر فتح ابخلليل ذايب الشرابيتأ إىلارسل ويذكر التكروري: "أن عرفات 

جمموعة عندما تصفح عرفات "". ويقول:وعرضه على عرفات ،لبوم الصور اخلاص ابلدورةأخذ معه أ الشرابيتولكن 

على صورة  مركلما "أبن عرفات   ة عن الزاير بل ويذكر رواية الشرابيت، "ليظهر انطباع استحسنه الشرابيت الصور

بدكوا "فهموان  الشرابيت، وعندها سأله "ما شاء هللا ما شاء هللا" :يشري إبصبعه عليها ويقول ،فيها قطعة سالح

يقول التكروري: و  .يل ما بدهم نتدرب" عرفات جبملة واحدة: "اإلسرائيليني فقط إفرد   ،"؟اندرب وال ما بدكو

رام هللا وابقي  إىلانتقلت  الرسالة لالستمرار وكانت تلك الدورات بداايهتا يف اخلليل من مثهكذا فهمنا "

 325قاليم".األ

 إىلرسال بعض املدربني لدى الناس، بل وصل احلال أن يتم إأصبحت الدورات تتسارع وتعطي انطباعا جيدا 

دعوة عامة للتدريب خاصة مع بداية ين العائالت لتدريبهم بعد أن يتم الطلب من التنظيم. وأصبحت الو ادو 

الثانية،  نتفاضة، وما ساعد على ذلك يف اخلليل، جناح دورتني نظمتا قبل بداية االاألقصى انتفاضةانطالق شرارة 
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عندما اشتعلت وتسارعت  األقصى انتفاضةمن ثالمثئة متدرب يف كل دورة. وكان يف  أكثرا إليهواليت انتسب 

 326املتدربني يف قيادهتا واملشاركة يف القتال. ها دور مركزي هلؤالءأحداث

 اخلالصة

، واليت يف جمملها تبحث عن عالقة املقاتل يف صفوف حركة فتح مع عناوينهذا الفصل العديد من ال تناول

حىت  1987عام  ىلو األ نتفاضةاملتغريات السياسية واالجتماعية، وكيف أن البيئة اليت عايشها املقاتلون من بعد اال

احملتلة، فعايش هذا الفصل ما عاصره املقاتلون من  األرضالعمل على  اجتاهاتتؤثر على مسرية و  2000عام 

جواء التمهيد التفاقات وما عاصره من مرحلة االنتقال يف أ، ىلو األ نتفاضةسياسية حصلت أثناء وبعد اال أحداث

 وتفامهاهتا. سلوأو 

، 2000عام  إىل ىلو األ نتفاضةالذي عاش فيه املقاتلون مرحلة ما بعد اال ومن خالل دراسة أمهية املكان

عايشها املقاتلون، ابلقدر الذي  ن تبني طبيعة الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية اليتاستطاعت الدراسة أ

الخنراط ابلكفاح املسلح، وأتثرياهتا على سلوكهم يف التمهيد ل املقاتلونئك لأو عطى فهما للبيئة اليت تعامل معها أ

 .سلوأو بعد أن استبعد كخيار اسرتاتيجي حلركة فتح بعد 

، وما كانوا عايشوه من واقع سياسي على مستوى املقاتلونمن خالل مسرية  حداثاألوتتبع هذا الفصل تسجيل 

القضية الفلسطينية دون استبعاد التأثريات الدولية والعاملية ودورها يف التفامهات بني م.ت.ف والكيان. وانتقل فيما 

ت مؤسسات الكيان لفرض حاوالشعروا مب املقاتلونبعد ذلك لدراسة البيئة االجتماعية يف اخلليل، وكيف أن 

ليبقى الفلسطيين حبيسا لسياسات وأهداف جديدة، هدفت للسيطرة على اجملتمع، واقتصاد السوق معادالت 

 رادة ومصلحة االحتالل الصهيوين.مستقبلية ال خترج عن إ
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 الفصل الرابع

 200 األقصى انتفاضةفاح املسلح: حركة فتح والك  

 مقدمة 1,4

. بل مل تشهد سلوأو تداعت اجلهود السياسية الفلسطينية أمام الصلف الصهيوين بعد سنوات قليلة من توقيع 

 انتفاضةالفلسطينية استقرارا ملحوظا يف عالقة الفلسطينيني وجيش االحتالل من بعد االتفاق حىت بداية  األرض

، مرحلة مليئة ابلتناقضات، وظهر واضحا اتساع نتفاضةحىت بداية اال سلوأو كانت مرحلة   إذ. 2000 األقصى

احملتلة عام  األرضعلى  أحداثالفجوة ما بني اخلطاب السياسي الرمسي لقيادة م.ت.ف وبني ما كان جيري من 

بني قوات السلطة الفلسطينية واليت أغلب منتسبيها من  من نقطة ما أكثر، حيث كان القتال يستعر على 1967

وما  سلوأو ابملتناقضات، من جهة تسليمهم لواقع  مليئاظرفا  اش املقاتلونالل الصهيوين. فعفتح وبني قوات االحت

"السالم"، وما سجله اترخيهم من مواقف ومبادئ يف الكفاح املسلح الفلسطيين على مدار عقود.  التزاميفرضه من 

يستعدون للقتال يف ظل جهود  حبالة انفصام ما بني اخلطاب والسلوك املقاتلونحىت وصلوا حالة شعر فيها 

 "سالم". إىلالوصول 

، والرتكيز على تشكيل الكتائب األقصى انتفاضةسباب ويندرج يف إطار هذا الفصل البحث عن بداايت وأ

املسلحة حلركة فتح يف الضفة الغربية وقطاع غزة بصورة عامة، والرتكيز على جبل اخلليل بصورة خاصة. من مث 

يل اجلديد الذي مت اعتماده من قبل قيادات ميدانية ابحلركة وتسميته "كتائب شهداء التعرف على هوية التشك

 ". األقصى

تب عن هذه املرحلة من  بعض ما ك  شاركوا وانضموا لصفوف الكتائب، إضافة إىل  ومن خالل شهادات حية ممن

من الواقع، ويبحث  هذا الفصل تغطيتها بشكل يساعد على االقرتاب حاولت احلالة، سيتناولكتب ومقاالت 

ن املسافة التارخيية ليست بعيدة حىت يكون من السهل احلديث عن م معطياهتا وظروفها احلقيقية. وألعن أه
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لها، وسيتم استلهام الذين عايشوا احلالة مبعظم تفاصي املقاتلون على الشهادات اليت أعطاهاالفصل ويركز النتائج. 

 على ما عاصره املقاتلون. النتائج بناء

الثانية( وأهم أسباب ترك السالح والتحقيق أبسباب اخليبات اليت  نتفاضةوسينتهي الفصل برتاجع تلك املرحلة )اال

ومدى القدرة على توصيف احلالة واستنباط مكامن اخللل والضعف اليت  نتفاضة، وما تقييمهم لالاملقاتلونرافقت 

، وهل كان من املمكن االستمرار نتفاضةالضفة الغربية وقطاع غزة يف مرحلة تراجع اال إليهيروهنا سببا ملا وصلت 

 بشكل حيقق نتائج أفضل للفلسطينيني. نتفاضةيف اال

 األقصى انتفاضةيف خلفيات   1,1,4

احملتلة، ومن شاركوا يف  األرضتتقارب النظرة لدى أغلب من شاركوا ابلكفاح املسلح الفلسطيين ابخلارج و 

وأدخل مفاهيم  يف املنطقة  طبيعة الظروفغري   انعطاف أساسي أبنه سلوأو حول  1987عام  ىلو األ نتفاضةاال

الثورة  وكما يقول كرجة: "كان لدى 327الفلسطينيني. املقاتلونن حتاكي جتربة سياسية وثقافية مل يكن من السهل أ

ن بدأ خيبو االحتاد أ إىلالعاملية تتمثل يف االحتاد السوفيييت، والعربية مصر،  ،الفلسطينية ركائز أساسية عاملية وعربية

ر كثريا ث  أن أكما يضيف البااب: "وهذا   328،"1979وخروج مصر من االطار العريب بعد كامب ديفيد السوفيييت، 

اخلروج انت النتيجة على املستويني العريب والعاملي وك ألن الوضع كان سيء 1982 يف اجتياح بريوت على الثورة

 329من بريوت".

كانت سيئة للغاية من اقتتال داخلي يف فتح وظهور ، و مرحلة الثمانينات أنه بعد ذلك كانت"ويضيف البااب: 

كل و  ومعارك مع معادالت خمتلفة. ،وجمازر الكتائب وقوات شارون ،االنشقاقات الداخلية وقصف املخيمات

ليقول:  ويعود كرجة 330الكيان".أي خط متاس يف مواجهة قوات  متلك تعدومل  قفلت يف وجه الثورةاجلبهات أ

                                                             
 (.7-10. )1995: مؤسسة الناشر. ]د.م[منري شفيق. اتفاق اوسلو وتداعياته.  327
 تيسري كرجه، مصدر سابق.328
 مصباح البااب، مصدر سابق.329
 املصدر السابق.330
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حيمل يف طياته آمال لنقل الثورة بشكل غري معلن ولكن كنا نشعره يف كل حماداثتنا  (سلوأو ) كان خيار العودة"

 331."مع القيادة

 للمنظمة وتيار كان ضد.ط القيادي تيار مع اخل ،سلوو حول املعارضة والتأييد أل هناك تيارانأن  أصبح واضحا

، بل يف لو األمع وضد. ويقول اجلعربي: "كان واضحا أن قيادات من املستوى  332حركة فتح تياران، حىت داخل

وكانوا يراهنون على فشل املشروع، لكن بعد  سلوو ون تشكيل جبهة معارضة ألاولعلى هرم قيادة فتح كانوا حيأ

 333".سلوأو رض الوطن، وتفاعلوا مع وا ألهناك من عاد مع من عاد سلوأو املسري يف ركب 

أن يستمر التناقض يف املواقف اجتاه العودة للسالح، وأن يتصدر  األقصى انتفاضةومل يكن من الغريب مع بداية 

ا كان بدان حنكي فتح إذاملسلحة. ويقول املدهون: " نتفاضةاملشهد تياران أيضا داخل فتح نفسها مع وضد اال

نه من ألقيادة فتح حول هذا املوضوع". ويرى  لو األفاخليار املسلح خيار اسرتاتيجي، وكان هناك نقاش ابملستوى 

 .ابلفشل سلوأو يتم احلكم على ن أ، األقصى انتفاضةالصعب يف هذه األايم وبعد عشرة أعوام تقريبا على انتهاء 

لت ، والزا"ال استطيع احلكموأان شعبنا،  أبناء وصران بني  سلوو حملتلة أبا األرضحنن دخلنا ويضيف املدهون؛ "

 334على اآلخر وتراجعه حسب الظرف السياسي. جتاهاتحد االالساحة الفلسطينية تشهد تقدم أ

بعدم قناعته مبا وقع عليه، رغم شعور الكثري من احمليطني به  سلوو ن يروج ألأاستطاع الشهيد ايسر عرفات لقد 

، حيث صرح أبحد خطاابته أمام سلوأو ن لديه الكثري من املالحظات على أن أعلن الشهيد عرفات أوسبق 

 سلوأو أن عرفات تعامل مع  ويرى عمرو 335(.100ان عندي فأ سلوأو ا حد عنده اعرتاض على إذاجلماهري )

نظمة عربية، أج مع دول و هنا تشبه توقيعه على اتفاقات كانت خالل مسرية الثورة ابخلار أابلطريقة اليت كان يظن 

ن تسري كما كان يفعل ابخلارج، لكنه اصطدم أمبا يوقع عليه، وأن االمور ميكن  االلتزام"أنه مل يكن ينوي  ويضيف:

                                                             
 سابق. تيسري كرجه، مصدر331
 .2009. ، }. د.ن}حممد حممود يوسف. انتفاضة املقهورين. د.م332
 نظام اجلعربي، مصدر سابق.333
 خالد املدهون، مصدر سابق.334
ube.com/watch?v=SOS2cybMhttps://www.yout-الرئيس الشهيد ايسر عرفات واتفاق اوسلو. فضائية فلسطني: نقالعن:  335

ME (.1/1/2017. )اسرتجع بتاريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=SOS2cybM-ME
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يضيف عمرو يف تعزيز رأيه: بدولة مؤسسات ورعاية دولية غري حمايدة تتمثل ابلوالايت املتحدة االمريكية"، و 

عة الكيان"، مع أن عودهتم  الداخل بسبب ممان إىلدخال الكثري من قيادات الثورة ابخلارج "وحىت أنه مل يستطع إ

 336العسكرية. أوالعمل يف السلطة الفلسطينية ومؤسساهتا املدنية  إىلسباب االنضمام كانت أل

ول ويق 337روج عرفات لعمليات االنسحاب الصهيوين من مدن الضفة وغزة على أهنا بداية الستقالل الدولة.

 حول الدولة)على أساس ما كانت القيادة تقوله  سلوأو  إىل ىلو األ نتفاضةمن اال استقبلنا عملية االنتقالخرواط: "

مل للفلسطينيني وهذا شعار رفعته احلركة على مدار كان حترير أي جزء هو أ  إذ 338.("واحلدود والالجئني والقدس

احملتلة عام  األرضقامة الدولة الفلسطينية يف رأت يف إ عرب "مشروع املراحل" حيثوتبنته فصائل م.ت.ف  سنني،

حد من تزعموا حزب الليكود الصهيوين أوقد تطرق )بنيامني نتنياهو(  .بداية الهنيار املشروع الصهيوين 1967

بياانت وتصرحيات صادرة عن املنظمات  إىلمن مرة يف كتابه "مكان حتت الشمس"  كثرورئيس احلكومة أل

، رغم ما أبدوه سلوأو طار م.ت.ف حول اسرتاتيجية املراحل اليت قبلوا من خالهلا اتفاق إندرجة يف الفلسطينية امل

دما رأينا االحتالل خيرج من عنيضيف خرواط: "و  339من مالحظات على قضااي عديدة تضمنها االتفاق".

مالنا يف التحرير، وكانت عودة أن هذا املشروع يليب بعض أال" شعران أو رحيا أ-ضمن مشروع "غزة رحيا وغزةأ مدينيت

وكان يف تلك الفرتة معارضة حلركة محاس وحركة اجلهاد  340".املنظمة وبناء السلطة تبشران أبننا على طريق الدولة

 341االسالمي، لكن مل يكن أتثريهم كبري.

نفسها  ويف داخل حركة فتحيضا على احتواء أي معارضة لالتفاق، سر عرفات كما يقول كرجة: "يعمل أكان اي

فعلى صعيد  342.مور مجيعها حتت سيطرته"ملؤيدين واملعارضني بشكل يبقي األن يلعب على تناقضات ااستطاع أ

                                                             
 خليل عمرو، مصدر سابق.336
. R8-https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFTخطاب الشهيد ايسر عرفات مبدينة ارحيا، قناة فلسطني: نقال عن:  337

 (.3/2/2017بتاريخ )اسرتجع 
 عماد خرواط، مصدر سابق.338
 (.305. ص )1995بنيانيم نتنياهو، ترمجة)حممد عودة الدويري(. مكان حتت الشمس. عمان: دار اجلليل،  339
 عماد خرواط، مصدر سابق.340
 (.300-307بنيامني نتنياهو، مكان حتت الشمس، مصدر سابق. ص )341
 تيسري كرجة، مصدر سابق.342
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 سلوأو كان بينه وبني فكرة   كان هناك مكتب حركي للشبيبةحركة الشبيبة الطالبية الذراع الطاليب حلركة فتح،"

ة كجسم يستطيع الفتحاويسيس منظمة الشبيبة قرارا بتأ 1996صدام" كما يقول العويوي، فأصدر عرفات عام 

وأصبحت منظمة الشبيبة جسم فاعل خارج  .ن يتفاعل مع اللقاءات بني الطلبة الفلسطينيني والطلبة الصهاينةأ

فكان اجلسمان يستخدمان حسب  .موازنة كما كان للمكتب احلركي للشبيبة خصص هلاو ، سوار اجلامعاتأ

 الدعم املايل للجسم املطلوب منهوذلك من خالل  ،التطبيع أوحتياجاهتا من التصعيد وطبيعة املرحلة وا ،احلاجة

وعينت لكل مؤسسة  حتمل فكرة فتح العسكرية وتنظر هلايف اجلامعات، ركيفكانت الشبيبة املكتب احل .احلراك

ويضيف  .د عرفاتلغاء أي منهما، وكانت مرجعيات املؤسستني تنتهي عنأن يقوم ايسر عرفات إبمرجعياهتا دون 

 موالتنظري له أما التارخيي للحركة عن اخلطاب  املدافعكانت الشبيبة الوسيط بني القيادة واجلماهري وهي " العويوي:

 343."اجلماهري

أنه أخطأ يف وضع ثقل احلركة لدعم مشروع السلطة على حساب " كما يذكر كرجة:متأخرا   عرفاتايسر أدرك 

وحركة فتح "تعيش اشكاالت بنيوية وتنظيمية وبرانجمية أثرت يف انتشارها  اضةنتفحيث بدأت اال 344حركته فتح".

وفقدت فتح  الفلسطينية يف تلك الفرتة.، وهو ما كانت تعاين منه أيضا ابقي الفصائل 345وأتثريها على اجلماهري"

الفلسطينية وأجهزهتا ت السلطة الكثري من نفوذها السياسي حبكم ذوابن هياكلها التنظيمية يف بىن ومؤسسا

ضي، ألهنا يف مكانة احلزب احلاكم و امنية، وحتملت احلركة أعباء ما تبنته السلطة من خطاب سياسي وهنج تفاأل

 346من خالل ترأسها للسلطة الفلسطينية.

 

 

 

                                                             
 مصدر سابق. كفاح العويوي،343
 تيسري كرجة، مصدر سابق.344
 26( ص 2000) 44، ع. 11انتفاضة االقصى: االهداف املباشرة ومقومات االستمرار. جملة الدراسات الفلسطينية، جملد  345
 املصدر السابق. 346
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 2000 األقصى نتفاضةخلفيات سياسية واقتصادية ال  1,1,1,4

لتكون مرحلة  1987.347عام  ىلو األ نتفاضةعلى انتهاء االبعد أقل من سبع سنوات أخرى تفجر الصراع مرة 

الفلسطينية ضد الصهاينة. وعلى طريف الصراع كانت  نتفاضةحمطة عبور لشكل جديد من اال سلوأو اتفاقات 

الفلسطينية مرحلة مل  األراضيح ما بني التأييد واملعارضة، حىت اندالع االشتباكات املسلحة ودخول و اتر  سلوأو 

جدية يف تنفيذ ما يقع  كومات الصهاينة املتعاقبة مل تبد  زها، خاصة وأن حو ام.ت.ف قادرة على جتن قيادة تك

 348، وهترهبا من استحقاقات التسوية.سلوأو ات التزامعليها من 

بعد حقبة طويلة من  سلوأو يف البعد الفلسطيين، مل يكن سهال على منظمة التحرير الفلسطينية مترير اتفاق و 

. وعندما 1965الصراع مع احلركة الصهيونية، امتدت منذ انطالق الكفاح املسلح الذي بدأته حركة فتح عام 

بدت واضحة تيارات املعارضة اليت نشأت داخل  1993عام  سلوأو توقيع اتفاق  إىلاجتهت قيادة املنظمة 

كما برز أيضا تيارا فلسطينيا معارضا ملسار املنظمة متثل   صفوف التنظيمات املنضوية حتت لواء املنظمة لالتفاق،

 349حبركيت محاس واجلهاد االسالمي الفلسطينيتني.

على  4/11/1995"اسحق رابني" يف  الكيانأما يف البعد الصهيوين، فقد شكلت حادثة مقتل رئيس حكومة 

قل املتابعون ملسار عملية األ. وذلك كما فهمه على سلوأو صهيوين، بداية انقالب على اتفاقات شاب يد 

وفعال كانت نتيجة  ياسة احلكومات الصهيونية القادمة."السالم" والفلسطينيون. وهو ما رسم خطا وحدودا لس

 سلوأو برز معارضي اتفاق حد أوبتصدر أ كود" والذي ميثل اليمني الصهيوين.فوز "اللي للكياناالنتخاابت احلزبية 

كومة بقيادة الليكود، أصبح واضحا للفلسطينيني أن التوجه لدى الصهاينة يسري نتنياهو" لزعامة احل "بينيامني

مبا مت التوقيع عليه من  الكيانحكومة  لتزاممل ابضياع األحىت  أو ،بعكس ما مت التوقيع عليه ابالتفاقات

 350ات.التزام

                                                             
 (.15. )2008عدانن ادريس. انتفاضة االقصى: تقومي وقراءة سياسية. بريوت: مركز الفكر العريب االسالمي.  347
 (.22حممد حممود يوسف) ابو عالء منصور(. انتفاضة املقهورين، مصدر سابق، ص ) 348
 .304بنيانيم نتنياهو، مكان حتت الشمس. مصدر سابق، ص 349
 (.16-17عدانن ادريس. انتفاضة االقصى: تقومي وقراءة سياسية. مصدر سابق، ) 350
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ت معارضة متخوفة من مصري شهدت اجلبهتني الفلسطينية والصهيونية توجسا ملآالت االتفاق. يف كل جبهة تيارا

وهذا احلال جعل من  351حساابت ختص كل جهة. إىلضافة واألمن والالجئني والقدس واحلدود، إ األرض

منذ توقيع االتفاق، سنوات مليئة ابالشتباك السياسي وبعض االشتباكات املسلحة كما  نتفاضةسنوات ما قبل اال

غنيم والشروع يف  أبواالستيالء على جبل  أحداث، و األقصىعقب حفر نفق حتت املسجد  1996حدث عام 

 1998.352بناء املستوطنة من قبل الصهاينة عام 

احتقان اجلبهة الفلسطينية، وكان لعدم  إىلعملت السياسات الصهيونية اجتاه الفلسطينيني والقيادة الفلسطينية 

مل يف بناء قيادة املنظمة األ دورا يف فقدان وضع االتفاقات املربمة بني م.ت.ف والصهاينة موضع التنفيذ

 االلتزاموأصبحت جتربة القيادة الفلسطينية بعدم  1967.353واستقالل الدولة الفلسطينية على حدود عام 

يف  سلوأو ، واتفاق 20/11/1991ابالتفاقات غنية، ومنها مقررات مؤمتر مدريد، يف  الصهيوين

 4/5/4919.354، ويف 9/2/1994، واتفاقي القاهرة يف 20/8/1993

قامة إكطريق لتقويض مشروع   سلوأو لعرفات وقيادة م.ت.ف أن احلكومات الصهيونية تتعامل مع اتفاق  بدا

وتبني لدى عرفات أن  355اة.و اسس العدل واملسلتحقيق مصاحلة اترخيية تتم على أ الدولة الفلسطينية. وليس

من مقابل السالم" مقابل السالم، وليس األ األرضالسلطة الفلسطينية يراد هلا ان تكون كوكيل امين، فصرح مرارا "

 356خماطبا العامل واحلكومات الصهيونية.

أصبحت السلطة الفلسطينية تواجه العديد من االزمات الداخلية نتيجة للسياسات الصهيونية، فعلى املستوى 

الجئني؛ القدس؛ حق عودة ال يدل على تقدم ي ذكر يف القضااي األساسية وهي:السياسي مل يكن هناك ما 
                                                             

. http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=9053d6y9458646Y9053d6حلم الغد االسرائيلي. احلياة اجلديدة: نقال عن: 351
 (.5/9/2016)اسرتجع بتاريخ 

 . وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية )وفا(، مصدر سابق.1996هبة النفق  352
)اسرتجع  .http://www.aljazeera.net/programs/behindthenewsفاوضات. اجلزيرة: نقال عن: حصاد اتفاق اوسلو وآفاق امل 353

 (.5/2/2017بتاريخ 
-51. )2005طرابلس: املؤسسة احلديثة للكتاب.  انعكاساهتا على الفلسطينيني ودول اجلوار.-اسباهبا-جذورها-عماد يونس. انتفاضة االقصى: اترخيها354
52.) 
 (.52املصدر السابق. ص ) 355
 (.145. ص)2001م، عمان: دار جمدالوي،  2000-1991حممد علي الفرا. السالم اخلادع من مؤمتر مدريد إىل انتفاضة األقصى  356
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يلول/متوز أ/11وظهر اخلالف جليا عندما اهتم عرفات إبفشال قمة كامب ديفيد يف  357االستيطان؛ احلدود.

مريكية "بيل  برعاية رئيس الوالايت املتحدة األاليت مجعت بينه وبني رئيس حكومة الكيان "ايهود ابراك"  2000

 358كلنتون". 

. وشعر 2000وخاصة عرفات بعد فشل قمة كامب ديفيد تزايد الوضع السياسي أتزما لقيادة م.ت.ف 

رادة الصهيونية وبدعم من الفلسطينيون أبن األفق السياسي للحل مسدود، وأن التسوية السياسية تعطلها عدم اإل

الوالايت املتحدة االمريكية، بل ومحل عرفات والقيادة الفلسطينية من قبل الصهاينة والوالايت املتحدة مسؤولية 

سبوعني من انتهاء القمة، يستعد وزير احلرب شارون لزايرة استفزازية وكان بعد أ 359مة كامب ديفيد.فشل ق

كانت زايرته الشرارة اليت اشعلت فتيل الغضب   إذالف جندي، حبراسة قوامها ثالثة آ األقصىللمسجد 

دساهتم وكرامتهم، وعدم الفلسطيين، والذي شعرت معها اجلماهري الفلسطينية مبدى استحقار قيادة الكيان ملق

 360.األرضاالكرتاث للوجود الفلسطيين على 

أما على املستوى االقتصادي، نسجت نتيجة التفاقات السلطة الفلسطينية االقتصادية، مصاحل اقتصادية متداخلة 

اخنفاض معدالن النمو االقتصادي، لتكون يف حالة  إىلمع اقتصاد الكيان، ومع مراكز رأس املال الدويل، فأدت 

مما جعل هذه السياسات تزيد  361"ال استقالل اقتصادي، وال اندماج كلي يف حقوق وواجبات اقتصاد الكيان".

 362يف معدالت البطالة ونسب الفقر وتدين يف الناتج احمللي وارهاق السوق التجاري الفلسطيين.

توفر  إىلوما تبعه من تداعيات سياسية على صعيد القضية الفلسطينية،  وسلأو لقد أدت جممل مواضيع اتفاق 

ساعدت على رفع وتريته اضافة لتعنت السياسات الصهيونية اجتاه  اء من االحتقان الفلسطيين الشعيب، واليتأجو 

                                                             
 (.171. )2001املستقبل العريب.  أمحد الدجاين. انتفاضة االقصى وتفجر احلل العنصري لفلسطني. القاهرة: دار 357
 (.17عدانن ادريس. انتفاضة االقصى: تقومي وقراءة سياسية، مصدر سابق. )358
 (.17عدانن ادريس. انتفاضة االقصى: تقومي وقراءة سياسية، مصدر سابق. )359
 (.112-113. )2001الشرق االوسط.  ابراهيم ابو جابر...وآخرون. االنتفاضة: تغري معادالت الصراع يف املنطقة. عمان: مركز دراسات 360
 (.52-53عماد يونس. مصدر سابق. ص ) 361
 (.53عماد يونس. مصدر سابق. ص )362
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ما لعبته املعارضة الفلسطينية الداخلية، سواء املعارضة اليت متثلت يف تيارات داخل تنظيمات  363.اهتاالتزامتنفيذ 

التنظيمات املعارضة من خارج املنظمة. وهكذا أصبحت اجلماهري الفلسطينية مهيئة  أومنضوية حتت لواء املنظمة، 

 لساعة االنفجار ابنتظار شرارة البدء.

كيد سيادة ، هبدف أت28/9/2000يف  األقصىيل شارون" يف زايرته للمسجد ارئ فكانت إ غارة "زعيم الليكود

ويف اليوم  مشاعر الفلسطينيني وأشعرهتم ابإلهانة. الكيان حىت على املقدسات االسالمية، مبثابة الشرارة اليت حركت

ة تنظيم ني  ب   ىاألقصيف يوم اجلمعة، احتشد عشرات اآلالف من الفلسطينيني للصالة يف  29/9/2000التايل يف 

من عشرة  آالف جندي صهيوين كانوا قد  أكثرمظاهرات عارمة، تعرب عن رفضهم للزايرة، وتشتبك ابحلجارة مع 

 حداثاألسبعة شهداء وعشرات اجلرحى، لتنتقل  األقصىاستعدوا وحاصروا احلرم القدسي، فيسقط يف ابحات 

 364ة يف اتريخ الثورة الفلسطينية.جديد انتفاضةوتعم كافة مدن وقرى فلسطني، لتسجل بداية 

 األقصى شهداء  وتشكيل كتائب (2000الثانية  نتفاضة)اال األقصى انتفاضةاندالع   2,1,4

هبة اجلماهري الفلسطينية يف كل مدن وقرى فلسطني، وتركزت  2000 األقصى انتفاضةمن  ىلو األايم بدأت يف األ

عام  انتفاضةلتعود وتذكر مبشاهد  ىلو األصورة املواجهة بني املتظاهرين وقوات اجليش الصهيوين يف أايمها 

. اشتبكت فيها اجلماهري الفلسطينية الغاضبة على نقاط التماس مع قوى اجليش، ويقول خرواط: "كانت 1987

لقاء احلجارة والزجاجات احلارقة من قبل هيونية تشهد يوميا وبشكل متواصل إواجز العسكرية الصاحل

 365املتظاهرين".

من  الفعاليات اليومية. أما قوى األويرى التكروري: "بدأت التنظيمات الفلسطينية تنظم وتساند اجلماهري يف

جهزة فقد وجدت األ 366".نتفاضةلال ىلو األايم األالفلسطيين فلم يكن هلا دورا ملموسا على نقاط التماس يف 

                                                             
عام االنتفاضة أفشل خمططات شارون. جريدة الشرق االوسط. نقال  363
.)اسhttp://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=59831&issueno=8345#.WHzqsberTIUعن:

 (.25/12/2016ترجع بتاريخ 
 (.55-56عماد يونس. مصدر سابق. ص )364
 عماد خرواط، مصدر سابق.365
 بركة التكروري، مصدر سابق.366
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 سلوأو زاء مهمة متناقضة مع ما كانت تقوم به من مهام، فبينما شرعت ما بعد اتفاق إمنية الفلسطينة نفسها األ

تقف  نتفاضةصبحت مع االأ، فقد سلوأو سالمي، وفق مهمة محاية اتفاق ابعتقال نشطاء محاس واجلهاد اإل

 367مرتبكة حول طبيعة السلوك املغاير مع هؤالء النشطاء ومشاركتهم يف مواجهة الصهاينة.

ومع سقوط الشهداء واجلرحى بشكل يومي على نقاط التماس، أصبحت اجلماهري وقوى التنظيمات تتسائل عن 

اجات احلارقة وهناك يف سالح السلطة الفلسطينية ودوره يف محاية املواطنني. فاملنتفضني يلقون احلجارة والزج

  368!ا يفعلذااخللف سالح السلطة م

صوات تطالب ب ابلثأر من الصهاينة، وتعالت األانطلقت الشعارات يف املظاهرات وجنائز الشهداء لتطال

 أبووكما يقول  369التنظيمات الفلسطينية وقوات السلطة ليكون لسالحها دورا يف الذود والدفاع عن الشعب.

وحىت كان داخل  ،من قبل الشعب نظرة سلبية الفلسطينية من السلطةأجهزة أ إىلالنظرة  لقد كانتعجمية: "

الصهيوين،  تندلع مواجهات بني الشعب وقوات اجليش  أوخاصة عندما يسقط الشهداء ، وحداتنا العسكرية

؛ ساسعلى أ بني العساكروكان يندرج احلديث واملناقشات ما  370."انفسيا كبري  اضغط للعساكركانت تسبب 

ننا لنا يف الغالب جتربة نضالية يف حماربة االحتالل خاصة أ ،ا ودوراننين مكاننريد أن نعرف أ" عجمية:أبو يضيف 

عندما كان يرى العساكر أنفسهم مينعون املتظاهرين . و "ن اخنرطوا يف جتربة الثورة يف اخلارجمم أو ىلو األ نتفاضةيف اال

وخاصة مبا يرضي خلفياهتم  صبح لديهم ضياع يف معرفة وحتديد مسؤولياهتمنقاط التماس، أ إىلمن الوصول 

 371النضالية.

ئة وطنية. وكما يقول مأمون عمرو "كانت التعبئة الفكرية والثقافية مع دخول السلطة الفلسطينية لعساكرها تعب

يف نداء من أعلى رتبة ويضيف عمرو؛ "كانت كلمة )سيدي(  تعود ملا كانت عليه األمور يف الثورة يف اخلارج".

التدريبات لدى العساكر الثقة ابلنفس وجتيش يف شعور  وعززتخ مكاهنا". سكرية غري مرغوبة، وكانت كلمة األع
                                                             

 (.22املقهورين، مصدر سابق، ص ) ابو عالء منصور(. انتفاضة) حممد حممود يوسف 367
 غسان طه، مصدر سابق.368
 مأمون عمرو. مصدر سابق. 369
 خالد ابو عجمية، مصدر سابق. 370
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انشيد املستخدمة ساعات التدريب "تتغىن للمواجهة يف أي حلظة". وكانت األ العساكر "كره الصهاينة واالستعداد

 .372الحتفاء بتاريخ الصراع والشهداء الذين سقطوا يف املعارك"بتاريخ الثورة والعداء للصهيونية، وا

وهذا ما عمل على تكوين ثقافة لدى اجملتمع مبنية على أساس العداء للصهاينة، مدعومة من أقالم وآراء املثقفني  

از عسكرية اتبعة جله رةويضيف عمرو: "مت تنظيم دو  373الذين لعبوا دورا هاما يف تكوين وبلورة هذه الثقافة.

يقافها بعد فرتة بسبب وصول معلومات إمهمتها التدرب على اقتحام مستوطنات، ومت  1998عام  17ـــال

كان هناك   1999و 1998ويف اخلليل يف عامي  374للصهاينة ورفعهم برقيات احتجاج للوسطاء الدوليني".

دينة، يتم فيه تدريب كوادر حركة قليم فتح يف املوإمن الوطين التابع للسلطة الفلسطينية تدريب ابلتنسيق بني األ

 375فتح على استخدام السالح واللياقة البدنية والتعبئة الوطنية.

من أثرت يف حتسني صورة أجهزة األاليت هي  1996عام  النفق أحداثاجتمعت العديد من اآلراء على أن  

اليت حيدث فيها  سلوأو بعد توقيع اتفاق  ىلو األكانت هي املرة   إذالفلسطيين أمام الشعب واجلماهري الفلسطينية. 

 حداثاألمن السلطة الفلسطينية وقوات اجليش الصهيوين. ونظرت اجلماهري يف تلك اشتباك مسلح بني أجهزة أ

ن  لسطينية سالح وطين فلسطيين، بعد أن سالح السلطة الفينية بنظرة املدافع عن الشعب، "وأالسلطة الفلسط إىل

ينية، خاصة من فصائل املعارضة تخوين والتشكيك يف دور السلطة الفلسطكانت خطاابت وشعارات ال

منية راد األجهزة األعجمية: "شيئا من الثقة لدى أف أبووأعطت تلك املشاركة كما يقول  376سالمية".اإل

نه من املمكن التغلب على ائر يف صفوف اجليش الصهيوين على أحلاقهم اخلستصديهم وإ إىلالفلسطينية، ونظروا 

الثانية كان العساكر على ثقة ابمكاانهتم  نتفاضةعندما دخلت االاجليش والتصدي هلا يف كل مرة". و قوة 

 377وتدريباهتم ملواجهة قوة اجليش الصهيوين".

                                                             
 مأمون عمرو، مصدر سابق. 372
 .115 - 109.(، 2004،) 7ع.  تسامحطاهر املصري ،"الثقافة السياسية وأثرها على النظام السياسي الفلسطيين،" 373
 مأمون عمرو، مصدر سابق.374
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يد قيادات ، أن البداية كان فيها نوعا من ارتباك وازدواجية املواقف على صعنتفاضةويندرج يف احلوار العام عن اال

ى فيها هبة وتتوقف سريعا، مما دفع البعض ليتبىن خطاب طينية، وقيادات يف فتح. فالبعض رأيف السلطة الفلس

، ولكن استمراريتها وتطورها الستخدام السالح، ترك خلفه مواقف من االنسحاب من خطاب تبين نتفاضةاال

ومل يستطع أفراد  378يف تبين خطاب املواجهة. ، والبعض من قيادات فتح والسلطة الفسطينية استمرنتفاضةاال

. فكانت هناك مشاهد جلندي نتفاضةمن السلطة الفلسطينية انتظار القرار من القيادة لالشرتاك يف االأجهزة أ

عبريا عما بداخله من مشاعر ترفض لقاء احلجارة، تلشخصي لزميله ويشارك املنتفضني إفلسطيين يعطي سالحه ا

من رية من اجلرحى والشهداء، استطاع أفراد من أجهزة أعداد كبنتفاضتهم. ومع سقوط أشارك الشعب ان ال تأ

 ز انتظار القرار ابملشاركة، واطلقوا النار فعال اجتاه نقاط اجليش الصهيوين، وتناقلت وسائل االعالمو االسلطة من جت

 379ف الصهيوين.هداتلك املشاهد فورا، وأصبح أفراد أجهزة األمن الفلسطيين جزءا من بنك األ

ن فتح تقود ة السلطة، مع األخذ يف االعتبار أعقدة بني حركة فتح ومؤسساملتداخالت من الهناك حالة  ظهر

فتح ال ترى فيها أهنا هي السلطة، بل وال أهنا حزب السلطة كما هو ابملفهوم  أبناء السلطة، لكن الكثري من أراء 

ز حدة التناقض داخل او وكان ثقل عرفات وأمهيته ابلنسبة لفتح والسلطة يساعد يف جت 380التقليدي حلزب السلطة.

على الوضع العام  أوالسلطة وفتح والعالقة اليت تنظم انعكاسات املواقف داخل السلطة وفتح يف ذات الوقت، 

 381عموما.خرى فيما يتعلق بعالقتها مع الفصائل األ

قاليمها املختلفة يف الضفة الغربية وقطاع غزة، أتنظيم فتح يف  بناء نية إضافة ألمنية الفلسطيجهزة األأفراد األاكتفى 

من أتلميحات كان يطلقها عرفات حول املشاركة والدفاع عن املناطق اليت ختضع لسيطرة قوى  إىلمن االستناد 

ئز الشهداء، ويتخلل ويقول التكروري: "بدأ سالح التنظيم يظهر علنا يف املظاهرات وجنا 382السلطة الفلسطينية.

                                                             
 (.24حممد حممود يوسف) ابو عالء منصور(. انتفاضة املقهورين، مصدر سابق، ص )378
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وتفاعلت اجلماهري الغاضبة  383عرية النارية يف اهلواء".طب والكلمات احلماسية واطالق األتلك املظاهر اخل

داايت مع التصعيد الصهيوين شيئا فشيئا على وترية ردود االفعال. تسيدت حركة فتح املشهد منذ الب املقاتلونو 

وتسارع وتريهتا عن بعد. فلم يكن على ما يبدو لديهم  حداثاأل سالمي يرتقبونوظلت حركة محاس واجلهاد اإل

رادة ، وأنه مل يكن لديه اإلنتفاضةن يوقف االوتعويلهم على أن عرفات يريد أ نتفاضةقناعة ابستمرار اال

ما ترك اجملال لفتح لتكون متصدرة احلدث، حىت اخنرطت محاس بعد ما يقارب الثالثة شهور  وهو 384ابستمرارها،

 385ل ظهور هلا من خالل عملية استشهادية.أو يف 

حىت أصبح متظاهروهم فتح يستعدون ملا أبعد من التصرحيات والكلمات الراننة واطالق النار ابهلواء،  أبناء أصبح 

وبعد ما يقارب الشهر فقط من  386مني ايل قال رمينا السالح، جيي ويتعلم من فتح الكفاح".يرددون شعار "

، بدأت البياانت التنظيمية تتبىن عمليات اطالق النار على بؤر استيطانية وحواجز اجليش صىاألق انتفاضةانطالق 

وبدأت االشتباكات املسلحة عالنية مع اجليش  387الصهيوين يف أماكن خمتلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة.

تتهم  فتح أبهنا وراء للتتناقلها الصحف والفضائيات وكافة وسائل االعالم. وكانت وسائل االعالم العربية 

 388، اجلناح العسكري حلركة فتح.األقصىالعمليات، حيث مل تكن بعد قد تشكلت كتائب شهداء 

جديدة يف حياة الفلسطينني وثورهتم ضد الصهاينة، تبشر مبا حتمله من جديد يف شكل الصراع  انتفاضةجتلت 

الفصائل الفلسطينية  أبناء رض فلسطني. واخنرط ورة املسلحة ولكن هذه املرة على أعادت الث، فهي أاألرضعلى 

تنسيق العمليات يف كتائب العمل املسلح، وكان لكل فصيل فلسطيين ذراع عسكري يتم العمل من خالله يف 

هداف الصهيونية أبساليب ووسائل خمتلفة، اجتمعت لتحقيق هدف واحد، وهو استمرار العسكرية وضرب األ

                                                             
 بركة التكروري، مصدر سابق. 383
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 األقصىفكانت كتائب شهداء  389رب قدر ممكن من اخلسائر يف صفوف العدو.كللثورة ضد الصهاينة وإحلاق أ

الذراع العسكري حلركة فتح، وكتائب عز الدين القسام اجلناح العسكري حلركة محاس، وسرااي القدس الذراع 

 للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، علي مصطفى الذراع العسكري أبوالعسكري حلركة اجلهاد االسالمي، وكتائب 

 390جنحة السابقة.ابألاليت كانت مشاركتها متواضعة مقارنة خرى جنحة العسكرية األإضافة لعدد من األ

 28/4/2002حىت االجتياح  28/9/2000 األقصى انتفاضةحركة فتح يف اخلليل يف بداية   3,1,4

  إذ. سلوأو مرحلة مليئة ابلتناقضات، تسيدهتا حركة فتح بعد دخول مرحلة  1967احملتلة عام  األراضيعربت 

عادة تعريف العالقة مع الصهيونية. سطينية، وإمرحلة جديدة عنواهنا البحث عن تسوية للقضية الفل سلوأو كانت 

م" بني منظمة التحرير من معطيات، ال تفيد أبن هناك أي أفق ملرحلة "سال األرضلكن ما كان جيري على 

 وبني الكيان الصهيوين. سلوأو الفلسطينية اليت دخلت أصال على أساس اتفاق 

قليم فتح ابخلليل ويف هناية التسعينات، كان يستعد ومن معه من فتح ملرحلة ؤكد التكروري أبنه كعضو يف جلنة إوي 

ليست إال مرحلة  سلوأو ن الصهاينة، وأدم جدوى أي اتفاق مع االشتباك مع الصهاينة، بل يبدي قناعته بع

اخلليل ومن خالل هياكلها التنظيمية كانت تعد وتستعد ملواجهة جديدة مع اسرتاحة مقاتل، ويكمل؛ "أن فتح يف 

-1998عوام من خالل تنظيم دورات تدريبية يف أالصهاينة"، بل كانوا يدربون كوادرهم على استخدام السالح 

 391الثانية. نتفاضةوبداية اال ألقصىا، أي قبل دخول شارون 1999

 يف اخلليل فتحت حركة فتح" 392املواجهاتواندالع  28/9/2000يف  األقصىغارة شارون على ابحات إوبعد 

 ويتحدث  التدريب مفتوح للجميع وملن يريد".، حيث كان مكاتبها لتسجيل من يريد التدرب على السالح

مور اللوجستية الالزمة للتدريبات، وصار التعامل ضمن االمكانت املتاحة "واجهنا صعوبة يف توفري األ روري:التك

                                                             
 غسان طه، مصدر سابق.389
نشر، علي بدوان. صفحات من اتريخ الكفاح الفلسطيين: التكوينات السياسية والفدائية املعاصرة، النشأة واملصائر. دمشق:  صفحات للدراسات وال390

2008. 
 بركة التكروري، مصدر سابق.391
اسرتجع بتاريخ .(/ /http://www.qpress.psعاما: اقتحم شارون االقصى فاندلعت "انتفاضة االقصى". قدس برس: نقال عن:  16قبل  392
28/9/2016.) 
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تصرحيات علنية،  إعطاءمسلحة لكن دون  انتفاضةومبا يتوفر". وشعران يقول التكروري: "أن الشهيد عرفات يريد 

سلطة ات الالتزامشارات نتيجة حلساابت سياسية و اءات ابستخدام السالح كانت ضمن إوكما فهمنا أن االحي

ينة ابخلليل بعد هجوم املستوطنني الصها ىلو األايم ري أبنه مت استخدام السالح من األالفلسطينية أمام العامل". ويش

 393براهيمي والتعدي على الفلسطينيني.على منطقة قريبة من احلرم اإل

هناك عدم وضوح يف بداية دخول العويوي، وأصبح  يقولحركة فتح كما أبناء زاد الغموض والتناقض لدى 

حيث كان عناصر يف  دارة العمل العسكري.قيد من حيث إمور غاية يف التعاأل وأضحت ،األقصى انتفاضة

واضح بني دور حركة  ينضوون حتت تشكيالت الكتائب، وأصبح تداخل سلوأو التابعة لسلطة  منيةاألجهزة األ

االنضواء ، حىت أصبح مفتوحا اجملال للذي يريد الفلسطينية منيةفتح من خالل أقاليمها وجلاهنا ودور األجهزة األ

 كما يعتقد البعض،  فكان القرار اختيار يعود للعناصر، وكان دافع ذلك .منيةحتت لواء الكتائب من األجهزة األ

قرارا  العويوي: "كان قد اختذ يؤكدكما   عمار  أبو لكن ،بعض احلساابت السياسية لدى قيادة السلطة الفلسطينية

خربة التنظيم وكادره ودوراته  أن "، ويضيفنتفاضةمن اال لو األيف الشهر  يف تشكيل جناح مسلح للحركة

فتم االعتماد على العائدين وخرباهتم السابقة يف اخلارج يف العمل العسكري ، أما يف  ،العسكرية كانت ضعيفة

 394عال.الداخل فكان الوضع غري جمهز حلرب الشوارع بشكل ف

كان "   :ويؤيد كرجة أن التنظيم وإمكاانت السلطة مل تكن مبستوى يضمن املواجهة الفعالة مع الصهاينة، ويضيف

. "ورأى  ن نستمر يف القتال ملواجهة الداببة والطيارةأفكيف نستطيع  395مل يكن موجود ")م.د و م.ط("ا إذرأيي 

ن معادلة ل أن تبدأ، )ولكن هنا يرى البعض أقب الثانية حمسومة عسكراي لصاحل الصهاينة نتفاضةائج االتنأن 

لسالح الذي كان موجود ال يشكل ذخرية ميكن احلروب الكالسيكية ختتلف عن معادلة حرب الشوارع(، فا

 الفلسطينينيحيث كان هناك تصرفات ال تعود  ،االعتماد عليها ملدة طويلة، وكانت عشوائية العمل سيدة املوقف

                                                             
 املصدر السابق. 393
 كفاح العويوي، مصدر سابق.394
 )م.د و /.ط(: اختصار يستخدم يف املصطلحات العسكرية ملضاد الدابابت ومضاد الطائرات. 395
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ظ على حاضنة ن حيافوالسلوك املسلح مل يستطع أ ،396"سيسة قاطعة طريقاملغري البندقية أن ابجيابيا. ولفت إىل "

نه كان هناك بعض االعمال البطولية ولكن ليست الصحيح أ" يضيف كرجة:و  ،طولمجاهريية متده بنفس أ

 397.رادة الشعبية والقيادة الفلسطينية"تريد اإليرضخون ملا  الصهاينةابملستوى الذي جيعل 

 األقصىتشكيل كتائب شهداء   1,3,1,4

 إىلأصحاب خربة يف العمل العسكري ممن عادوا  مقاتلونعلى  األقصى انتفاضةاعتمدت حركة فتح منذ بداية 

التواصل مع عرفات ويديرون القتال عرب  عناوينميثلون  املقاتلون. وأصبح هؤالء 1967احملتلة عام  األراضي

فكما يقول  398.عناوينسجى( أحد أبرز هذه ال أبواخلليل كان مروان زلوم )جبل يف و  مشاركة عدد من كادر فتح.

قليم فتح وسط اخلليل"، ودار النقاش حول طبيعة املرحلة عدة اجتماعات إل نتفاضةالتكروري: "عقدان مع بداية اال

، 399"ذايب الشرابيت"مني سره قليم والذي كان أما بيننا كلجنة إالراهنة وآلية التعامل معها، "وصار االختالف في

 أبوقليم الشهيد عضاء جلنة اإلوكان املرحوم الشرابيت ومعه من أ حول املشاركة ابلسالح يف املواجهة مع الصهاينة".

وثالثة آخرين مع التصعيد املسلح. وكان رأي املعارضني يدور حول "أنه من  400سري "عمر خرواط"سجى واأل

 401شارات".كة وليس فقط االكتفاء بتلميحات وإة احلر املفروض أن يكون هناك قرار واضح من قياد

ل من أشهر ذلك للعلن. وذهب قبل أو قليم فتح ابخلليل التنظري للعمل املسلح، وكان بدأ زلوم كأحد أعضاء جلنة إ

طرح قليم اخلليل، و طق التنظيمية التابعة حلركة فتح إيف زايرة للمواقع واملنا نتفاضةمن اندالع اال لو األهناية الشهر 

كما يقول مأمون عمرو: " زاران قضية تشكيل كتائب مسلحة مهمتها تنفيذ العمليات واستهداف الصهاينة. و 

                                                             
 .1996املؤسسة الفلسطينية. بريوت: دار االداب،  فيصل دراج. بؤس الثقافة يف396
 تيسري كرجة، مصدر سابق.397
نشر، علي بدوان. صفحات من اتريخ الكفاح الفلسطيين: التكوينات السياسية والفدائية املعاصرة، النشأة واملصائر. دمشق:  صفحات للدراسات وال398

2008. 
كان ابرز مؤسسني كتائب شهداء   2005-1999ذايب الشرابيت: من مواليد مدينة اخلليل، اسري حمرر، وامني سر حركة فتح وسط اخلليل من عام  399

 . 2006تويف سنة  2002االقصى يف حمافظة اخلليل يف االنتفاضة الثانية، وكان مطلواب للصهاينة ومطاردا من بداية اجتياح اخلليل 
، حمكوم ابملؤبد، وقد 2002من مواليد مدينة اخلليل، اسري الكثر من مرة يف االنتفاضة االوىل، وهو حاليا يقبع يف سجون الصهاينة منذ عام  عمر خرواط: 400

ان زلوم يف ، بعد أن اصيب اصابة خطرية يف رقبته، وقد كان قد استلم قيادة الكتائب بعد استشهاد مرو 29/2/2002اعتقل يف اليوم االول الجتياح اخلليل 
 اخلليل.

 بركة التكروري، مصدر سابق.401
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 انتفاضةعمار يريد  أبو: وقالوا لنا خ الشرابيت يف منطقة واد اهلرية جنوب مدينة اخلليلسجى واأل أبوخ األ

مسلحة، فمن يريد االنضمام للعمل العسكري فليأيت معنا ومن ال يريد فهو شأنه، وأن األمر اختياري وال جنرب 

 402".اأحد

سجى كما يقول الشحاتيت: "ميثل صورة الثائر القائد بنظر أغلب من عرفوه عن قرب، وكان لتارخيه يف  أبوكان 

كان زلوم   إذ 403ه الثقة من كافة من عمل معه".عطاءإكان يف لبنان أثرا كبريا يف عندما  صفوف حركة فتح 

اخر أو ر يف س  أ  صاحب جتربة طويلة يف صفوف حركة فتح، وكانت بداايته كما يروي كل من عرفوه عن قرب: منذ 

لبنان  إىلاحملتلة، مث خرج بعدها  األراضيشهور داخل  6السبعينات من القرن املاضي يف سجون الصهاينة ملدة 

، ويكون انشطا لدى كتيبة اجلرمق، ويشارك يف العديد من املعارك يف اجلنوب، وتنقل املقاتلونف صفو  إىللينضم 

لف كقائد حملور أرنون يف بداية الثمانينات خالل تواجد الثورة الفلسطينية يف عدة مراتب تنظيمية هناك، حيث ك  

، وانئب قائد قلعة شقيف الشهرية بثباهتا ج نشاطها واشتباكها مع الصهاينة، وكلف كقائد مدفعيةأو يف لبنان، ويف 

. وكان قائدا لدورية تياسري اليت كان قد 19882أمام قوة اجليش الصهيوين يف أايم االجتياح الصهيوين للبنان عام 

حرش  إىلعرب دورية تسللت  1983اسنينة عام  أبواحملتلة كما يقول  األراضي إىلمن خالهلا الدخول  حاول

عمال متشيط ابملنطقة، أصيب خالهلا عة مع دورية للصهاينة كانت جتري أتياسري قرب جنني، واشتبكت اجملمو 

ال ضراغمه زلوم بتسع عيارات انرية موزعة على أحناء جسده من رأسه حىت أمخس قدميه، وأصيب رفيقه مج

 404العز )نسيم(. أبوصيب رفيقهم الثالث برصاصة يف ركبته كما أ

                                                             
 مأمون عمرو. مصدر سابق. 402
 جهاد الشحاتيت،مصدر سابق.403
. https://www.youtube.com/watch?v=9mOaMw0mnjQفيلم عن حياة الشهيد مروان زلوم. اذاعة احلرية: نقال عن: 404
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هاينة ومنظمة التحرير بني الص 1985سرى عام عتقال اجملموعة ووضعها يف األسر حىت تبادل األومت ا 

 أتسيس اوالردن مسجال نشاطا مستمرا مل ينقطع، حمسجى لأل أبوحيث اطلق سراحهم ليتوجه بعدها  الفلسطينية،

 405سرااي اجلهاد االسالمي )سجى( التابعة حلركة فتح.

ت الدخال الدورايت اوالي سلطان يف القطاع الغريب، وسجلت هلم الكثري من احملسجى مع الشهيد محد أبوعمل 

. وظل االتصال حىت استشهاد سلطان يف قربص مع جمموعة من رفاقه حبادثة 1967احملتلة عام  األراضي إىل

ضم لصفوف ، لينسلوأو عقب اتفاق  1967احملتلة عام  األراضي إىلودخل زلوم  1988.406اغتيال يف شباط 

مسقط رأسه يف  إىلاخلليل عاد  إىلمنية الفلسطينية يف قطاع غزة. وبعد دخول السلطة الفلسطينية األجهزة األ

عمله التنظيمي يف  إىلضافة  صفوف فتح، ويكلف من قبل عرفات إمدينة اخلليل ليكمل مسريته النضالية يف

الوحدات اخلاصة، والذي كان قد كلف ن يستمر، وهو جهاز مبسؤولية جهاز جديد مل يكتب له أ صفوف احلركة،

 املقاتلونساس تدريب وتنظيم كانت رؤيته فيه كما يقول اجلعربي تقوم على أو  407بقيادته يف جنوب الضفة الغربية.

ذ املهمات واهلجمات على مواقع الصهاينة، وأن بداية يتنف علىللعمل املسلح، وجتهيزهم بكفاءة عسكرية قادرة 

 408رصة هلذا القائد لالستمرار يف هنجه الثوري الذي ال يسرتيح.ف مثلت األقصى انتفاضة

لتف حوله إو  ،جتاه اعالن استخدام السالحاب األقصى انتفاضةعلى  لو األسجى مع مرور الشهر  أبو ذهب

جبل  إىلمث من  غسان طه.على حد قول  مركز احلدث متثلألن املدينة يف مدينة اخلليل،  املقاتلونالعديد من 

 منيةجهزة األى محل السالح ومنهم من منتسيب األفأصبح العديد من الشباب القادرين عل ككل،اخلليل  

جهزة التابعة ومل يكن هناك ما مينع من يريد أن يقاتل من منتسيب األ طار التنظيم،إينخرطون حتت  الفلسطينية

                                                             
 الشهيد مروان زلوم.املصدر السابق. فيلم عن حياة  405
عاما على استشهاد القادة الثالثة: محدي سلطان وابو حسن القاسم ومحدي الكيايل(. فتح، مفوضية االعالم والثقافة: نقال  27) 406
 (.3/12/2016. )اسرتجع بتاريخ htm-http://www.fatehmedia.ps/page.20187عن:
 نظام اجلعربي، مصدر سابق.407
 سابق.ال صدرامل 408

http://www.fatehmedia.ps/page-20187.htm
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وذلك كما يبدو  409طه. يبنيللسلطة الفلسطينية من أن يقاتل يف صفوف التشكيالت املسلحة حلركة فتح كما 

 شارة أبنه مل يكن هناك قرار من قيادة السلطة الفلسطينية ملنع عناصرها من املشاركة املسلحة.‘يعطي 

 األقصىمسمى كتائب شهداء  اعتماد  1,1,3,1,4

طالق مسميات الكثري من كوادر احلركة ا حاولقد و البحث عن مسمى هلذه التشكيالت املسلحة،  راح جيري

أن يطلق  اولحي األقصىففي اخلليل كان الشهيد مروان زلوم قبل مسمى كتائب شهداء  .ة على تشكيالهتاجديد

جهاد العمارين يف الشهيد مع عرب جهاز التلفون ر و اعلى اجلناح العسكري اسم الشهيد محدي سلطان، فتش

سجى يف حينها، وعلم  أبوطه: "أبنه كان برفقة  وعرض عليه الفكرة، وأ خذت على حممل اجلد، ويروي غزةقطاع 

سجى مع القطاع الغريب، وأنه قد عمل أي العمارين مع  أبوأبن العمارين كان من نفس اجملموعات اليت عمل هبا 

الضفة خمتلفة من مع شخصيات عسكرية يف مناطق  سجى أبوالشهيد  يضاأوحتدث  الشهيد محدي سلطان".

حىت أصبح املسمى )كتائب الشهيد محدي سلطان( ، "ردنعالقات قدمية يف لبنان واأل كانت تربطه معهم  الغربية،

 410فر حظا لتجتمع عليه التشكيالت املسلحة يف الضفة الغربية وقطاع غزة".و من األمساء األ

أن تعطي  اولمن قبل تشكيالت فتح يف مناطق خمتلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة حتأخرى ت اوالكان هناك حم

ون حول املسمى ليكون االسم جيمع تحاور وصل املمث أمساء شهداء آخرين العتمادهم كمسمى للكتائب. 

الشهداء بدل أن يكون ابسم شهيد، ويقول طه: "قد مسعت أبن هناك جلسة عقدت يف رام هللا يف هناية الشهر 

د هلذه التشكيالت املسلحة، اطالق اسم موح  ، وكانت اجللسة بقيادة عرفات، ومت نقاش نتفاضةمن بداية اال لو األ

بعد اقتحام شارون  األقصىاليت وقعت يف  حداثاألحتمل يف مضموهنا مسألة  نتفاضةأن اال هووالرأي الغالب 

وكانت الشبيبة الطالبية تبدع يف اطالق الشعارات اليت حتمل  ،حاضرة بقوة يف املسمى األقصى ، لتكونقصىلأل
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فكان االسم   ،والشهداء ألقصىاب نتفاضةاالتبين مضمون  إىلمور وهبذا بدأت تتوجه األ ،نتفاضةمضمون اال

 411".األقصىكتائب شهداء 

وتعمل بصورة  ،وهيكل ال مركزي طار حركة فتح،متنوعة يف إ من تشكيالت األقصىكتائب شهداء وتتألف  

ة اطالق التعميمات حول مواضيع الكتائب جيد الباحث صعوبة يف اولوعند حم 412.مستقلة عن بعضها البعض

من رواية. وكما يشري بدوان يف كتابه، أن بداية اطالق املسمى   أكثرذلك، حىت موضوع اطالق املسمى جتد فيه 

، الذي نعي فيه الشهيد حسني األقصىابسم كتائب شهداء  لو األكان يف منطقة بيت حلم بعد اطالق البيان 

بعد يوم من اغتياله، والتوعد من قبل الكتائب ابالنتقام لقائدها يف بيت حلم،  10/11/2000عبيات بتاريخ 

 انتفاضةبعد أن متكنت طائرات االابتشي الصهيونية من استهدافه وتصفيته بعد أربعني يوما من اتريخ بداية 

اءت والدته بشرعية الواقع والتضحيات ومن واقع التصدي للعدوان "وهكذا ظهر هذا التشكيل وج 413.األقصى

 414نفسها". نتفاضةوليس ابلقرار الفوقي، متاما كما ولدت اال

 وإشكاالته التمويل  2,1,3,1,4

بدأت  هلا صعوبة يف توفري السالح. وعندما ىلو األنوية مع بداايهتا ومع تشكل األ األقصىواجهت كتائب شهداء 

، ومل املقاتلونسلحة املستخدمة أسلحة شخصية لدى عمليات اطالق النار على األهداف الصهيونية، كانت األ

 16ن الكالشنكوف الروسي واالم قطع، م ز عشرو اعدد بسيط ال يتج سالح يذكر، سوى اخلليل يكن لتنظيم

ابسم الكتائب.  أسلحة شخصية ويشاركون هباكانوا يعتمدون على ما ميلكونه من   املقاتلونمريكية. وأما بقية األ

 415.نتفاضةالعشرات يف بداية اال تتجاوزسلحة الفردية مل وجمموع كل هذه األ
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ال ميكن و اعتمد املقاتلون كما يقول مأمون عمرو؛ "على قوة احلق الفلسطيين أمام القوة العسكرية الصهيونية، 

ما متتلكه قوات اجليش الصهيوين، فاعتمدان على عمليات الكر املقارنة ما بني ما لدينا من سالح كله فردي وبني 

ن تبحث عن مصادر متويل للسالح لكنها وجدت أت قيادة الكتائب حاولوقد  416والفر وحرب الشوارع".

امداد واضحة. مركزي من حيث الرتكيب يزيد من صعوبة فتح خطوط بة كبرية، وكان عمل الكتائب الالصعو 

طرقهم اخلاصة  مقاتلوننه كان للب املال، ومن احلوار العام يفهم أثال يوفر ملقاتلي الكتائقليم ابخلليل مفكان اإل

وأن أغلب السالح  ،1948احملتلة عام  األراضييف  عناوينلتوفري السالح، من جتار سالح هلم اتصاالهتم مع 

 ى ذممهم ليبيعوا السالح".رت شمن الصهاينة أنفسهم ومن خمازهنم، عرب هتريبها من خالل العاملني عندهم، فتجاء 

ال أهنم كانوا يشعرون أن ما أبيديهم من سالح ، إاألقصىرغم ضعف وندرة العتاد العسكري لدى مقاتلي كتائب 

 1996النفق عام  أحداثعجمية: "أن مرحلة  أبو ويوضح مود أمام العدة والعتاد الصهيوين.قادر على الص

من الوقائي الفلسطيين مبحاصرة عدد من قرب، عندما قامت قوة من األين عن جعلتنا نتعرف على اجلندي الصهيو 

ويضيف: "أننا شعران بضعف هذا اجلندي املدجج ابلسالح  يوسف يف انبلس".اجلنود الصهاينة داخل منطقة قرب 

عند  األقصىأن هذا املشهد جعلنا نشعر حنن يف كتائب عجمية: " أبوعندما كان يبكي ويصرخ هلعا"، ويقول 

نستطيع به ليس  16م  أوالثانية، ابلثقة ابلنفس وأن السالح الذي أبيدينا، سواء الكالشنكوف  نتفاضةاية االبد

أن احلساابت مل تكن حساابت  وعلى ما يبدو 417فقط التصدي للجيش الصهيوين بل بتحرير القدس وايفا".

الفلسطيين مقابل العدوان الصهيوين ، وأن االعتماد على احلق نتفاضةوفحص موازين قوى عسكرية عند بداية اال

 بروح ومعنوايت عالية، غطت على النقص يف السالح والذخرية. األقصى انتفاضةيدخلون معركة  املقاتلونجعل 

توماتيكي أو يف اخلليل كما مت استنتاجه من احلوارات، من توفري ما أمكن من سالح  األقصىاستطاعت كتائب 

لرتابط بني اجملموعات واخلالاي مقاتليها، وهنا يصعب حصر العدد نتيجة لعدم اغلب ( أل16م)كالشنكوف، و 

( االتوماتيكية 250مثل رشاشات )سباب أمنية. كما متكنت من توفري عدد من سالح ذو عيار أعلى أل
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ة (. ومتكن مقاتلوها شيئا فشيئا من تصنيع القنابل اليدوية، والعبوات الناسفة حملي500رشاشات من عيار )و 

القابعة حتت سلطة السلطة الفلسطينية كألغام  األراضيت اجتياح اوالالصنع، واليت كانت تستخدم يف بداية حم

ت الدخول الصهيونية ألجل اعتقال مطلوبني اوالتعطل آليات الصهاينة من الدخول. ويف البداية كانت كل حم

"أن إمكانياتنا التسليحية املتواضعة متكنت  متهمني ابلعمل مع تنظيمات فلسطينية خمتلفة. ويقول مأمون عمرو؛

 من هجوم لقوات اجليش الصهيوين". أكثرمن ردع 

، حيث كان األقصىمنية الفلسطينية دعما لكتائب جهزة األالفردي املوجود أبيدي عناصر األ السالح أضاف

ابالخنراط يف  وابدأ األقصىفراد أصحاب انتماء سابق لفتح، وما أن تشكلت كتائب العديد من هؤالء األ

د ابتشكيالهتا، بل   418اقني لتشكيل الكتائب كما فعل زلوم.خلليل قيادات من االجهزة االمنية الفلسطينية سب  و ج 

من خالل احلوار  إال أنهلقد كان البحث يف مسألة التمويل وأتمني السالح ابلغ الصعوبة، نتيجة حلساابت أمنية، 

، وذهب كثري منهم هلم  السالحريتوف منمل تستطع احلركة  األقصىالعام وجد هناك عدد كبري من مقاتلي كتائب 

، اليت كان 16لشراء سالحه من ماله اخلاص، فكثري منهم كان قد ابع ذهب نسائهم ليشرتوا قطعة سالح م 

ح مثنه بنفس و االكالشنكوف الذي تر  أووالر أمريكي، د 10000-7000بني  نتفاضةح مثنها مع بداية االو ايرت 

فيه على ما يقدم من دعم احلركة وما يقدمه  والر. أما معاشهم اليومي فاعتمدواد 5000-4000الفرتة ما بني 

 تتجاوزعرفات كرئيس للسلطة من مساعدات، حتت مسمى "البطالة" واليت يصرف من خالهلا معاشات شهرية ال 

ية، لتوفري ما يفرغون على قيد أجهزة أمن السلطة الفلسطين املقاتلونآخر من  كان قسم  أو ( دوالر،300الــ)

ال أخرى عالة أسرهم. وكما ذكر البعض ممن أجريت معهم املقابالت أن هناك أيضا طرق أمكن من مصروفهم وإ

 ميكن ذكرها ألهنا ختضع حلساابت سياسية فلسطينية.
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 للخليل على العمل املسلح سلوأو ق أثر تقسيمات اتفا  3,1,3,1,4

. وعلى إثر هذا 1995 عام 2سلوأو ي بروتوكول اخلليل، جاء يف مالحق اتفاق كان للخليل اتفاق خاص مس  

املدينة  تفصل مشال  H1,H2كان هناك تقسيمات   إذاالتفاق اختلفت طبيعة املشهد العسكري يف اخلليل. 

دارة املنطقتني بناء على بنود بروتوكول اخلليل. وخضعت املنطقة اجلنوبية من املدينة عن جنوهبا، كما اختلفت إ

H2   لظروف حكمت بقائها حتت سلطة الصهاينة، وعلى احلد الفاصل متاما بني املنطقتني تواجدت نقاط

 419يضا لقوات الصهاينة.سلطة الفلسطينية، كما كان نقاطا أعسكرية اتبعة لل

ية على حدود تقسيم اخلليل مواقع اشتباك دائم بني املتظاهرين الفلسطينيني وجيش الكيان.  وفرت النقاط العسكر 

يوفر أهدافا بشكل دائم  2000 األقصى انتفاضةكما كان تواجد الصهاينة على هذه احلدود بعد اندالع 

املتظاهرين يهامجون الفلسطينيني، فشهدت هذه املنطقة احلدودية اشتباكات شبه يومية، ابلنهار كان  مقاتلونلل

 420اجلنود الصهاينة ابحلجارة والزجاجات احلارقة، ويبقى الليل يتسيده مشهد اطالق النار املتواصل حىت الصباح.

الذين أصبح ملموسا لدى اجلماهري وجودهم يوميا يف الشوارع وحىت الصباح، وزاد من  املقاتلونعداد تزايدت أ

عددا ممن يسكنون منطقة  نتفاضةن شاركوا يف العمل املسلح من بداية اال، أبن الذيمقاتلونطبيعة هذا املشهد لل

H2   اخلاضعة لسيطرة االحتالل، وكانت مواقع السيطرة الفلسطينية يف املنطقة الشمالية مبثابة أماكن آمنة بعيدة

يمات يف توفري شكاال للتنظطلوبني من املنطقة اجلنوبية صنع أعن أعني خمابرات الصهاينة. لكن تزايد عدد امل

 421، مما أصبح ملحوظا حراكهم يوميا حىت ساعات الصباح يف شوارع املدينة.املقاتلونى هلؤالء أو أماكن سكن وم

أمساء  أوقليم فتح ابخلليل من توفري ما امكن من بيوت استئجار إليواء مقاتلي الكتائب، وأبمساء مستعارة إ حاول

، حىت ال يتم استهداف هذه البيوت من الصهاينة. لكن هؤالء املقاتلونغري معروفة للناس أبن هلم عالقات مع 
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على شاشات التلفزة وبعضهم مكشوف الوجه أثناء  أصبحوا معروفني من غالبية السكان وتظهر صورهم املقاتلون

 422طالق النار على مواقع الصهاينة.إ

أساليب أخرى، حيث كان  إىلصهاينة ماكن تواجدهم من قبل الت استهداف ألاوالبعد عدة حم املقاتلونجلأ 

قليم فتح ب أغلبها العمل يف اخلارج. فسمح إهناك بيوت مهجورة يف املدينة، ال يرتدد عليها أصحاهبا ألسبا

ذكر التكروري: "الستخدام هذه البيوت بسرية اتمة، أبن يكون استخدامها فقط للنوم ابلليل يابخلليل كما 

 423".املقاتلونعدم املساس مبتلكات البيوت واصالح أي خلل كان بسبب  واخلروج منها صباحا، مع تعليمات

ظروفا قاسية حسب تعبري مأمون عمرو، ويضيف أبن أبسط مقومات احلياة كالطعام وأماكن النوم  املقاتلون عاش

سوى توفري ما أمكن حىت يتمكنوا من االستمرار يف  املقاتلونتشكل عبئا ماداي على احلركة. ومل تكن مطالب 

 424.نتفاضةاال

فتوزعت عملياهتم بني  حماور يف جبل اخلليل.يف استهداف الصهاينة يف عدة  األقصىاستمرت عمليات كتائب و 

دنة ات اهلاتفاق لتزامالسلطة الفلسطينية اب قات اليت كانت تطالبهم فيهاو االشتباك الليلي املتواصل، غري بعض األ

على تدخالت وسطاء دوليني، لكن اخرتاق اهلدنة معظمه كان من الصهاينة، غري بعض  اليت كانت تعقدها بناء

ويف حمور آخر  1948.425احملتلة عام  األراضيالعمليات اليت كانت تنفذها محاس واجلهاد االسالمي داخل 

ق النار على بؤر استيطانية داخل املدينة ، من تنفيذ عمليات اطالنتفاضةومع بداية اال األقصىاستطاعت كتائب 

وعلى الشوارع اليت تسمى )الشوارع االلتفافية( واليت يستخدمها املستوطنني واجليش الصهيوين يف التنقل والسفر يف 

 الفلسطينية. األراضي

من تفجري عبوة انسفة، استهدفت دورية جليش االحتالل  األقصىمتكنت كتائب  9/7/2001ففي اتريخ 

شالوم  مبقتل انئب قائد وحدة )مششون( " رب من مستوطنة "أدورا" جنوب اخلليل، ليعرتف اعالم الصهاينةابلق
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بقتل أربعة صهاينة عقب  األقصىقامت جمموعة لكتائب شهداء  27/7/2001ويف اتريخ  .426كوهني"

 427حد الشوارع االلتفافية يف مدينة يطا جنوب اخلليل.أ عربتاستهداف سيارهتم اليت 

يف جبل اخلليل مبستوايت متسارعة، وتضاعفت عمليات االستهداف والقتل  األقصىتزايدت عمليات كتائب 

ئي على بيوت السكان للصهاينة يف كل أرجاء املكان، حىت تطورت أساليب الردع الصهيونية من القصف العشوا

عمليات التوغل احملدودة يف مواقع  إىلاستهداف املركبات بصواريخ طائرات األابتشي، لتنتقل  إىلالفلسطينيني 

 السلطة الفلسطينية الغتيال واعتقال املطلوبني على قوائم خمابراهتا.

 30/8/2001 لو األاقتحام اخلليل   4,1,4

دف هب 428،جنوب مدينة اخلليل يف منطقة واد اهلرية 30/8/2001للجيش الصهيوين بتاريخ  توغلت قوات

وكان البيت املستهدف هو بيت والدهم، حيث كانت  429املطلوبني للصهاينة.خوة اغتيال ثالثة من األ أواعتقال 

بيت العائلة يف اخلليل، والذي يقع على مسافة  إىلمن املفروض عودهتا عصرا الوالدة يف زايرة أقرابئها يف األردن، و 

التابعة للسطة الفلسطينية على أعتاب حدود منطقة  17،  حيث يقف هناك حاجز للقوة H2قصرية من منطقة 

H1.430 

ردن وفلسطني، وهي يف طريقها للعودة. وحبجج غري املستهدفني على جسر أرحيا بني األمت أتخري وصول والدة  

 إىللسيارة اليت تقلها أن صارت الساعة متأخرة، وبعد أن توجهت ا إىلمفهومة مل يسمح الصهاينة هلا العبور 

حاجز واد النار( حتت سلطة الصهاينة عمل على تفتيش السيارة اليت تقلها اخلليل، كان هناك حاجز يسمى )

 431للتتأخر حىت الساعة احلادية عشر ليال.
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 األقصىيف صفوف كتائب  املقاتلونالدها أو بيتها، وكان  إىلوصلت الوالدة بعد منتصف الليل بعشرة دقائق 

مين اخلطري، فما أن مت تبليغهم بوصول للسالم عليها، مراعيني ظرفهم األ لوبني للصهاينة، ينتظرون عودهتاواملط

الوالدة حىت تركوا خمابئهم ونزلوا ابحة البيت للسالم عليها، عازمني النية أبن ال تطول زايرهتم وال تزيد عن عشرة 

وما  يبا قرروا املغادرة وتركوا البيت.ها، وبعد سبعة دقائق تقر دقائق، استطاعوا أن يطمئنوا على سالمتها ويسلموا علي

أن خرجوا من البيت، بعد دقيقة ونصف متاما، مسعوا أصوات جمنزرات وجيبات عسكرية حتاصر املكان، ويقول 

م هي الشرك الذي سيقعون به. لقد كان حاجز القوة د رمسوا خطة أبن تكون زايرهتم لألعمرو؛ كان الصهاينة ق

لياهتم. وبدأ مساع طلقات انريه أعلنت عن اهلجوم الصهيوين آهو من عطل دخول القوات الصهيونية و  17

 432املباغت.

الشهود؛ بدأت االتصاالت مابني األجهزة الالسلكية اليت أبيدي األجهزة األمنية الفلسطينية تعطي ويروي أحد 

منية ااملنتسبني لألجهزة األ األقصىني مقاتلي كتائب شارة اهلجوم على منطقة واد اهلرية ابخلليل، وكان التنسيق بإ

اهلجوم اطالق النار من أفراد  من ىلو األوبدأت يف اللحظات  .على مستوى مكشوف املقاتلونالفلسطينية وابقي 

من  املقاتلونعلى الصهاينة، وخالل دقائق استطاع زلوم ومعه عشرات  17من الوطين الفلسطيين والقوة األ

اطالق النار  نضال؛ أبهنا حامية الوطيس، وختللها أبواملكان، ويشارك يف املعركة اليت يصفها  إىلالكتائب أن يصل 

ت حاولعن مسافة الصفر. متت حماصرة القوة الصهيونية بني زقاق البيوت، وبدأ الضرب الغزير على هذا اهلدف، و 

حلماية اجلنود الصهاينة احملاصرين، لكنها مل تكن فعالة ومل طائراتن مروحيتان صهيونية من نوع اابتشي التدخل 

بسبب قرب املسافة بني مقاتلي الكتائب وجنودهم، فتدخلت جمنزة واخرتقت  األرضتستطع خدمة القوة على 

 433من اعطاهبا بعبوة انسفة.  املقاتلونمكان احملاصرين، حىت متكن أحد  إىلاحلاجز متوجهة 
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يسمعون صرخات جنود االصهاينة وبكائهم، حىت وصلت  املقاتلونساعات، وكان السكان و استمر القتال لثالث 

تعزيزات كبرية من املدرعات والشاحنات الكبرية، واستطاعوا االنسحاب، جيرون آليتني معطوبتني وجيب عسكري 

 434وعدد من املصابني.

وا فيها حاولاليت  ىلو األكانت هذه املرة   ذإجليش الصهاينة على اخلليل،  لو األبردعهم اهلجوم  املقاتلوناحتفل 

على  املقاتلونسلطة  إىل، التابعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، واليت حتولت فيها السلطة H1مناطق  إىلالتقدم 

 435شهيد. أومل يستطع الصهاينة يف هذا اهلجوم من حتقيق أهدافهم، حيث مل خيرجوا أبسري و  .األرض

مريكية، من الوصول التكنولوجيا العسكرية األ إليهمتكنت طائرات االابتشي الصهيونية واملزودة أبحدث ما توصلت 

نشطاء ابرزين  إىلالعديد من مقاتلي التنظيمات الفلسطينية واغتياهلم. ويف اخلليل متكنت خمابراهتم من الوصول  إىل

اينة من اغتيال عماد الديك بعد مرور ما ال يزيد عن ، فقد استطاعت وحدة من جنود الصهاألقصىيف كتائب 

من خالل انفجار منزله يف  رجب أبو، ومتكنت أيضا من اغتيال الشهيد رجائي نتفاضةمخسة شهور من بداية اال

حي عني سارة وسط اخلليل يف ظروف غامضة، وتعددت الرواايت أبنه مت مشاهدة طائرات االابتشي يف مساء 

تقول أبنه مت تفخيخ منزله ابملتفجرات، وبشهادة التكروري يف موضوع أخرى االنفجار، ورواية  املدينة حلظة وقوع

رجب كان يعمل برفقة  أبوويذكر أن الشهيد  .اغتياله يقول؛ "أن الطريقة اليت مت اغتياله هبا مل تتضح حىت اليوم"

رجب مهندس الكهرابء احلاصل على شهادة البكالوريوس  أبويف اجلنوب، وأن  األقصىالشهيد زلوم قائد كتائب 

يف اهلندسة الكهرابئية يعترب أحد أبرز املتهمني من قبل الصهاينة يف جتهيز املتفجرات والعبوات الناسفة واملستخدمة 

 436يف عمليات الكتائب ابخلليل.

القوات الصهيونية. ومع أن بعض  من عتاد مسلح وبني ما متلكه املقاتلونظاهرا فارق القوة بني ما ميلكه  بدا

حينما  مقاتلونت التوغل الصهيونية يف مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية أعطت روح معنوية عالية للاوالحم
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طار املقارنة كما يقول خرواط، ويضيف أنه بعد القوة العسكرية ال ميكن وضعه يف إاستطاعوا صدها، إال أن فارق 

ويقول  437وب جنود الصهاينة شعران أننا نستطيع أن نصمد ومننعهم من الدخول.ة اجتياح واد اهلرية وهر اولحم

ية، أصبح يطرح من البعض أسئلة بعد احتفاهلم ابلنصر على القوات الغاز  املقاتلونأن النقاش بني  التكروري

ن يف وأن هتديدات شارو ، مناطق السلطة الفلسطينية إىلعن قدرة اجليش الصهيوين من الدخول  واستفهامات

بعيدا عن اجلدية، بل تطرف البعض لكيان أ خذت دعايته االنتخابية قبل أن يصبح رئيسا للوزراء يف حكومة ا

 438.ابلقول أنه من املستحيل دخوهلم ملناطقنا

سلوك الكر والفر  اولعندما شعران أن سالحنا ال يستطيع مواجهة السالح الصهيوين، كنا حن" ويقول عمرو أبنه

وارادتنا ابلتحرير، ويضيف؛ وكنا نعمل وحنن مكشوفني أبمسائنا ووجوهنا وكنا  األرضساسا على حقنا يف ونعتمد أ

 439.أكثر أوال بعد سنتني إن يوقفوان ني، ومع ذلك ما استطاع الصهاينة أمعروف

 ما وأصبحت ابدية فجوة غري بسيطة بني ما يتبناه اخلطاب السياسي الرمسي وبني األرضاشتدت املعارك على 

ال يريد ذلك، ومت تباعا قصف  ولكنهتفاضة تطيع أن يوقف االنأبنه يسالصهاينة عرفات  هتم. ااألرضيدور على 

لضرب   F16مراكز السلطة الفلسطينية وتدمريها من قبل الصهاينة، واستخدمت طائرات االابتشي وطائرات 

منية الفلسطينية التابعة للسلطة. وأصبح شارون جيهز حلصار عرفات يف مقره مبقاطعة رام هللا، جهزة األمقرات األ

 440ون الضرب قدر االمكان للضغط على الصهاينة.اولكانوا حي  األرضعلى  املقاتلونوأما 

ال رائد لتحقيق ضرابت مؤملة جليش ومستوطين الكيان، وبعد اغتي األقصىوبدأت تتطور شيئا فشيئا قدرة كتائب 

انتقلت الكتائب للضرب يف  14/1/2002 الكرمي أحد أبرز قيادات الكتائب على مستوى الضفة الغربية يف

 األراضي، حيث التزمت لفرتات طويلة يف استهداف اجلنود واملستوطنني الصهاينة يف 1948احملتلة عام  األراضي

لقيادة السلطة الفلسطينية وقيادة حركة فتح،  تبعا لظروف حتكمها بعض احلساابت السياسية 1967احملتلة عام 
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يبحثون عن رد أقسى كلما متادت حكومة الكيان يف  املقاتلونمور بدأت خترج عن السيطرة، وأصبح إال أن األ

 441االغتياالت للقيادات امليدانية للكتائب والتصعيد املتوحش يف استهداف السكان الفلسطينيني.

. ومن خالل الئحة 1948احملتلة عام  األراضيفيذ عمليات استشهادية يف تنبعض املقاتلون على زلوم عرض 

اليت  اليوم، تظهر قصة االستشهادية عندليب طقاطقة،  إىلاهتام أحد املتهمني القابعني يف السجون الصهيونية 

ويذكر يف الئحة اهتام )م .ع(  الزلوم. إىلصلتها أو ، وكيف مت اتصاهلا مع عناصر كانت طالبة يف جامعة اخلليل

ابخلليل مع )ط.ع(  األقصىتفق مروان زلوم قائد كتائب شهداء واحملكوم ابملؤبد أنه ا 2002منذ العام املعتقل 

علي( وهو من كبار نشطاء تنظيم فتح كما تقول الالئحة، )واحملكوم بسبع مؤبدات يف السجون  أبو)امللقب بـــ  

وقد عقد لقاء مع عضوين وهم  .1948احملتلة عام  األراضية ضد أهداف داخل الصهيونية(، على تنفيذ عملي

)ش.أ( و )م.ه( )احملكومان بسبع مؤبدات يف السجون الصهيونية( يف مطعم بروست يف اخلليل، ويظهر يف 

ها الالئحة أن طقاطقة هي اليت طلبت تنفيذ عملية، وأبدت رغبتها يف طلب جتهيزها لذلك، وبعد التأكد من نيت

وعدم عودهتا عن قرارها، طلب زلوم تسجيل شريط فيديو تعلن فيه طقاطقة عن نيتها تنفيذ العملية، وطلب 

 442استالم الشريط قبل التنفيذ.

رسال طقاطقة عليه، قام زلوم وة انسفة كما تقول الئحة االهتام، وبعد أن حدد اهلدف املنوي إقام زلوم بتجهيز عب

ط، وشرح هلا كيفية تشغيل العبوة، وطلب من )ش.أ و م.ه( استهداف جتمع بتسليمها العبوة من خالل وسي

 443اجلنود الصهاينة يف سوق )حمين يهودا( يف القدس يوم اجلمعة.

متام الساعة الثانية بعد الظهر، قامت طقاطقة ابلضغط على زر التفجري. لتسفر  12/4/2002ويف اليوم املقرر 

بتبين  األقصىلعشرات ما بني اصاابت حرجة وطفيفة. وقامت كتائب العملية عن مقتل ستة صهاينة وجترح ا

 444العملية عرب بياانهتا ونشر الشريط الذي مت تسجيله لطقاطقة.
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وىل من عام شهر األيف األ 1967احملتلة عام  األراضيبدأت قوات الصهاينة ابجتياح املدن الفلسطينية يف 

يف مبىن املقاطعة برام هللا بعد منتصف ليلة  ، وتوغلت جبيشها داخل املدن وهامجت عرفات2002

ية يف قصف وتدمري مقراهتا مل يعط  حيث أن سياسة الضغط على قيادة السلطة الفلسطين 445، 20/9/2002

الفلسطينيني تشهد تصاعدا ملحوظا. وكان االجتياح  مقاتلون، بل كانت العمليات للنتفاضةيقاف االنتيجة إل

للمدن الفلسطينية كهدف لتدمري البنية التحتية ألجهزة السلطة الفلسطينية وتفكيك اخلالاي التنظيمية للفصائل 

الفاعلني يف  املقاتلوناستهداف كل  إىلالفلسطينية، وبذلك اعتمدت قوات الصهاينة بعد عمليات التدمري 

 446فلسطينية املسلحة.التنظيمات ال

 11/11/2004عرفات  استشهادحىت  29/4/2002من اجتياح اخلليل   1,4,1

ملواجهة االجتياح املتوقع، خرى والكتائب األ األقصىاستعد هلا مقاتلوا كتائب  األرضتبلور يف املشهد معركة على 

 كثراليت استمرت يف خميم جنني ألواحتدام املعركة  2002نسان//1خاصة بعد أن مت اجتياح جنني وخميمها يف 

رض العديد من االصاابت واجلرحى على أو  سر فيها جيش الكيان عددا من جنودهمن عشرين يوما، خ

واستمرت قوات شارون يف اقتحام واحتالل املناطق اخلاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، فحاصرت  447.املخيم

 20/9/2002حىت اجتياح رام هللا ابلكامل يف  2001من مرة خالل هناية عام  كثرمقر الرئيس عرفات أل

وآلياهتم العسكرية وحاصرت عرفات يف مقاطعة رام هللا، واجتاحت يف نفس الشهر وتوغلت دابابت الصهاينة 

 448ى وحصن يستخدمه املقاتلون الفلسطينيون.أو مدينة انبلس وحاصرت بلدهتا القدمية، اليت كانت م

ة احلادية عشر ونصف الساعة، حلقت يف مساء اخلليل طائراتن من نوع عند الساع 22/4/2002ويف مساء 

، املقاتلونأابتشي الصهيونية، وكما تعود الفلسطينيون على هدير رعب هذا النوع من الطائرات اليت تستهدف 
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ع السالم، أصبح الناس جتاه شار ، وبعد أن أطلق صاروخان ابمقاتلونانتظر أهل اخلليل خربا يعلن استهداف 

الفلسطينيني  املقاتلوننباء، فهذا النوع من الطائرات قد استخدم يف أغلب مهمات اغتيال القيادات و يرتقبون األ

 449.األقصى انتفاضةالذين كان هلم دورا ابرزا يف 

وبرفقته مقاتل آخر كان يقود السيارة اليت يستقلها زلوم،  22/4/2002استشهد مروان زلوم يف املكان بتاريخ 

رجب أيضا يف املكان بعد أن  أبواملقربني لديه. واستشهد  املقاتلونرجب الذي رافق زلوم أحد  أبووكان مسري 

 450صابة مباشرة.ابت الصواريخ الصهيونية سيارهتم إأص

و؛ "أن زلوم كان جيهز لرد اهلجوم املتوقع على اخلليل، ويضيف أبنه كان لديه خطة للمواجهة تعتمد ويروي عمر 

عبوة انسفة بعضها مضاد لآلليات  200من  أكثرويقول آخر أنه كان لدينا  451.على أسلوب حرب الشوارع

أنه ابغتيال زلوم أصبحنا   اثلثواآلخر لألفراد، وكان لدينا خارطة لتوزيعها يف مجيع مداخل املدينة. ويضيف 

ساسي يف املواجهة جد حال لغيابه، فكان االعتماد األمور تعقيدا ومل نستطع أن نو مشتتني وزادت األ مقاتلونك

 تسجى لكان أبو. ويضيف مأمون عمرو؛ "أبنه لو مل يستطع الكيان استهداف مقاتلونيقوم أساسا على قيادته لل

 452املعادلة خمتلفة أايم االجتياح".

سبوع الجتياح اخلليل، ويف يوم االثنني األ تتجاوزاستعدت قوات اجليش الصهيوين بعد اغتيال زلوم بعدة أايم مل 

 300من  أكثروبدأت تتوغل  حاصرة املدينة من مداخلها مجيعا.قامت الدابابت الصهيونية مب 29/4/2002

آلية عسكرية ما بني دابابت )املاركافا( ومدرعات انقلة للجنود، وجرافات ثقيلة وجيبات عسكرية  تغطيها طائرات 

كانوا يرتقبون حلظة التوغل وعرفات يطالبهم من على   املقاتلونأما  453احلربية أمريكية الصنع. F16االابتشي و

وال يسمحوا هلم ابلدخول كما مسع النداء مأمون عمرو، ويقول أجهزة الالسلكي أبن يدافعوا عن اخلليل بدمائهم 
                                                             

 مأمون عمرو، مصدر سابق. 449
. واات: اجلمعية الدولية للمرتمجني واللغويني العرب، نقال عن: 2003-2000قائمة اغتياالت الصهاينة لقادة املقاومة الفلسطينية  450

http://www.wata.cc/forums/showthread.php (.10/2/2017. )اسرتجع بتاريخ 
 مأمون عمرو ، مصدر سابق. 451
 املصدر السابق. 452
http://www.hr.ps/news/page-قية. شبكة احلرية االعالمية: نقال عن: يف ذكرى اجتياح اخلليل.. ذكرايت ال تنسى لكن اخللل اب 453

50314.html (.20/2/2017. )اسرتجع بتاريخ 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?80508-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A92000-2003&langid=5
http://www.hr.ps/news/page-50314.html
http://www.hr.ps/news/page-50314.html
http://www.hr.ps/news/page-50314.html
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 454من الوطين الفلسطيين وهو حيفز العساكر للقتال".واجز األعمرو؛ "أان مسعته عندما كنت أقف على أحد ح

جهزة الالسلكي بصد أي هجوم أعلى  17ـــتوجيهات واضحة من قيادة الأتتينا كانت ويقول الشحاتيت: "

طلب منهم ن ي  ألدرجة  ، حىت ان الشحاتيت يرى أبن التوجيهات كانت فيها حدية،455"الصهاينةلقوات 

 ولو على جثثهم.  الصهيوينالتصدي ومنع دخول قوات اجليش 

كما يقول الشحاتيت. ويضيف: "أبن   نتفاضةدور كبري يف املشاركة ابال)حرس الرئيس(  17هاز الــــجل ويذكر أن

تبني احصائيات اندي االسري الفلسطيين وعدد الشهداء املسجلني يف قوائم  إذ،اجلهاز حمسوب على عرفات هذا

 عدد كبري 17ــمن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وخاصة جهاز ال املشاركني الثانية، أبن عدد نتفاضةشهداء اال

وقد  456.سرى والشهداء احملسوبني على الفصائل الفلسطينية"ذت كنسبة مئوية من جممل أعداد األا ما أخإذ

سرى احملسوبني على الفصائل % من إمجايل أعداد األ60يف السجون الصهيونية الــــ ختطت نسبة أسرى فتح

سلكي توجيهات على أجهزة الال 17ـــانت توجيهات من قيادة ال"ك ويضيف الشحاتيت:457.الفلسطينية جمتمعة

ولو  الصهيوينع دخول قوات اجليش ن يطلب منهم التصدي ومنأواضحة بصد أي هجوم لقوات االحتالل لدرجة 

عاد عن املناطق والطرق االلتفافية واالبت ،على جثثهم. وحنن كان يتم توجيهنا لتنفيذ اعمال عسكرية يف مناطق أ

 458".1948احملتلة عام 

لالجتياح مثانية شهداء، وحاصرت الدابابت  لو األمت احتالل املدينة بشكل كامل بعد أن سقط يف اليوم 

ويقول عمرو: "مل يكن  459.الصهيونية وجيشها مقر املقاطعة وسط املدينة، وطالبت احملاصرين بتسليم أنفسهم

داخل املقاطعة غريي، فقد انسحب معظمهم قبل أن يصل اجليش وحياصر املقاطعة، وبقيت فيها لثالث ساعات 

                                                             
 مأمون عمرو، مصدر سابق. 454
 جهاد الشحاتيت، مصدر سابق.455
 جهاد الشحاتيت ، مصدر سابق.456
% من امجايل عدد االسرى ابلسجون. معا، وكالة معا االخبارية: نقال عن: 60حركة فتح تشكل  457

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=818525 (.30/1/2017. )اسرتجع بتاريخ 
 جهاد الشحاتيت، مصدر سابق.458
 ذكرى اجتياح اخلليل.. ذكرايت ال تنسى لكن اخللل ابقية. شبكة احلرية االعالمية، مصدر سابق.يف  459

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=818525
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انتشرت الشائعات عرب وسائل و  460.عات مكربة للصوت حىت يدفعوين للتسليم"متواصلة، وهم ينادون يف مسا

مأمون عمرو؛ "كانوا يظنون أن هناك  ويقول 461.من مخسة عشر مطلواب داخل املقاطعة أكثراالعالم عن وجود 

فسه، ويذكر عمرو أبهنم فشلوا يف إقناعه بتسليم ن 462."داخل املقاطعة ومل يكن غريي املقاتلونعددا كبريا من 

ن مل نهدم املقاطعة على عليه ومن معه إمقر املقاطعة، وقالوا له أننا س إىلأحضروا والدي السبعيين : "ويضيف

ان معه، فخرجت حىت خرجت له، ورفض أن خيرج إال وأاملقاطعة وأصبح يبحث عين ويناديين  إىلخيرج، ودخل أيب 

 463قيق".التح إىلمعه ومت اعتقايل وتقييدي على الفور واقتادوين 

حىت االجتياح، سياسة تعتمد على تصفية القيادات امليدانية  األقصى انتفاضةاستخدم الصهاينة مع بداية 

تصفية املطلوبني، من خالل  أو F16للكتائب املسلحة، واستخدمت بذلك مروحيات االابتشي و وطائرات 

غل أو و  464عن طريق بعض العمالء الفلسطينيني. أوالوصول هلم يف مناطقهم عرب وحداهتم العسكرية اخلاصة، 

يف سياسة االعتقاالت  1967احملتلة عام  األراضيالصهاينة بعد اجتياحهم للمدن والقرى الفلسطينية يف 

سرى داخل السجون الصهيونية، واعتمدت قوات اجليش الصهيوين يف العشوائية، وأصبح هناك اآلالف من األ

على تكثيف االعتقاالت ومجع املعلومات من خالل مراكز التحقيق لضرب  هذه املرحلة ما بعد االجتياح،

أي مع بداية  28/9/2000عداد املعتقلني ما بني ملسلح للفصائل الفلسطينية، لتصل أوتفكيك خالاي العمل ا

ما يدنو من  2008م حىت عام حالة اعتقال، بقي منه 62000 إىل 2008حىت عام  األقصى انتفاضة

 465سري.أ 11000

                                                             
 مأمون عمرو، مصدر سابق. 460
تدمري مبىن املقاطعة يف اخلليل وخماوف من قتل املتحصنني، اجلزيرة: نقال عن:  461

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/6/29/ (.13/9/2016. ) اسرتجع بتاريخ 
 مأمون عمرو، مصدر سابق.462
 املصدر السابق. 463
. http://pchrgaza.org/ar/?p=11116سياسة االغتياالت االسرائيلية: ارهاب الدولة املنظم. املركز الفلسطيين حلقوق االنسان: نقال عن:  464

 (.25/2/2017)اسرتجع بتاريخ 
احصائيات حول االسرى. البعثة الفلسطينية يف اململكة املتحدة: نقال عن:  465

_id=615http://palestinianmissionuk.com/arabic/?page (.10/1/2017. )اسرتجع بتاريخ 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/6/29/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%86
http://pchrgaza.org/ar/?p=11116
http://palestinianmissionuk.com/arabic/?page_id=615
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تراجعت قدرة الفصائل الفلسطينية على تنفيذ العمليات واستهداف الصهاينة تدرجييا بعد االجتياح، حيث 

تصفيتهم، ومن خالل احصائية عرضتها مؤسسة ابحث  أوخسرت الكثري من قياداهتا امليدانيني الذين مت اعتقاهلم 

حظ الرتاجع التدرجيي يف عدد يالو  .2007-2001ستشهادية ما بني عامي للدراسات حول العمليات اال

على نسبها حيث وصلت العمليات أ 466العمليات اليت نفذهتا الفصائل الفلسطينية ضد االهداف الصهيونية.

 إىل% تقريبا، مث 50، لتنخفض مبعدل 2003، وتراجعت ما بعد االجتياح تدرجييا يف عام 2002خالل عام 

دىن أ إىل، من مث 2005% يف العام 10 إىلوتصل  مقارنة ابلعام الثاين هلا، 2004% عام 20قل من أ

 467حىت اترخ االحصائية. 2007-2006مستوايهتا 

 اجملموع 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 العام

عدد العمليات 

 االستشهادية

6 43 78 29 15 11 5 1 188 

 %100 %0.53 %2.65 %5.58 %17.97 %15.42 %41.48 %22.28 %3.19 النسبة املؤوية

 468(2000-2007)نتفاضةجدول يوضح النسبة املئوية لتوزيع هذه العمليات على مدى سنوات اال

وتراجعها، بل  األقصى انتفاضةيرى الكثري يف غياب عرفات عن املشهد السياسي الفلسطيين أثرا كبريا يف مسار 

، بل نتفاضةمسؤولية عدم وقف اال ن رئيس وزراء حكومة الكيان )ارئيل شارون( صرح مرارا بتحميل عرفاتإ

 أوخري ابلتهديد يف اعتقاله الفلسطينية، ليصل يف مطافه األ األراضيعن  2000بعاده يف عام عام إوطرح مسألة 

تزال التحقيقات جارية حول سبب  يف مشفى بفرنسا، وال 11/11/2004قتله، وقد رحل عرفات بتاريخ 

سرار شارون" "أ أنه تعرض لتسمم اشعاعي، ويف مقولة مقتبسة من كتابالوفاة، واليت أشارت التقارير الطبية 

املقربني من شارون، ورافقه يف الكثري من سفراته، وبينها الزايرة  أكثروهو أحد ري دان(، "أو للصحفي الصهيوين )

، "يد هللافضل إبقاء مصري عرفات برمبا من األ"على شارون قائال إنه  واشنطن، فإن بوش رد   إىلاملنوه عنها 

                                                             
 (.27. ص )2007. بريوت: ابحث للدراسات، 2007-2000ابراهيم ابو حليوة. العمليات االستشهادية: خالل انتفاضة االقصى  466
 (.26-27املصدر السابق. ص ) 467
 (.27املصدر السابق. ص ) 468
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ولقد استخدم شارون سياسة التضييق على عرفات خالل  469،" مساعدة هللارمبا يتوجب أحياان"فأجاب شارون: 

 ، أعلن شارون26/3/2002وم ويف ي470.س السنة امليالدية يف بيت حلم، فقد منع عرفات من إحياء رأنتفاضةاال

ن يلقي عرفات كلمته بريوت، ورفض الرئيس اللبناين أيف أبنه لن يسمح لعرفات ابلسفر للمشاركة يف القمة العربية 

وحاصر شارون عرفات داخل املقاطعة منذ اجتياح  471عرب شاشات املؤمتر، ما دفع الوفد الفلسطيين لالنسحاب.

 .11/11/2004رام هللا حىت استشهاده يف 

درويش" كان عرفات حممود )ايسر عرفات( حيث وصفه الشاعر الفلسطيين الراحل  الذي مسي انتهى الفصل 

على  املقاتلونوقدرة  نتفاضةداء االأوتراجع  مساء فلسطني اجلديدة"الفصل األطول يف حياتنا، وكان امسه من أ

كة فتح وترأسه للسلطة استهداف الصهاينة، وبدأت سياسة مغايرة لسياسة عرفات بقيادة حممود عباس حلر 

 األقصىمل مسلح، وعلى هذا قد سعى عباس حلل كتائب ي عبدى عباس معارضته الشديدة ألأ إذ الفلسطينية.

منذ استالمه لرائسة السلطة الفلسطينية، وقد متكن من خالل سياسته يف حماربة فكرة القتال املسلح مع الصهاينة 

تنفيذ أي عمل عسكري ضد الصهاينة، ويف عام  اولمنية لكل من حيمن حل الكتائب، ومالحقة أجهزته األ

مرسوما حبل الكتائب، وقد حصل لكثري من مقاتليها املطلوبني لدى الصهاينة على عفو من صدر عباس أ 2008

 472قبل حكومة الكيان.

دخل مقاتلي فتح مرحلة  يف ظل سياسة الرئيس اجلديد للسلطة الفلسطينية )حممود عباس( وقائد حركة فتح.و 

مستقبل القضية الفلسطينية، خاصة يف ظل واقع ين يتجه أ إىلاليوم حتديد رؤاهم و  املقاتلونضبابية ال يعرف معها 

 إذ دها عباس رئيس السلطة الفلسطينية.التسليم برتك السالح من جهة القيادة الفلسطينية املتمثلة حبركة فتح وقائ

ن عملت على أ 2008، حىت عام 2005ة ن سياسة عباس يف مرحلة انتخابه لرائسة السلطة الفلسطينييتبني أ

السياسي الفلسطيين ينسجم مع واقع الفعل االمين الجهزة السلطة الفلسطينية، من منع أي  يكون واقع اخلطاب
                                                             

 (.15/3/2017. )اسرتجع بتاريخ http://almoslim.net/node/47617شارون ابلغ بوش نيته التخلص من عرفات. املسلم: نقال عن:  469
 (.130حممد حممود يوسف) ابو عالء منصور(. انتفاضة املقهورين، مصدر سابق، ص ) 470
 (.145املصدر السابق. ص ) 471
تالل. وكالة فلسطني اليوم االخبارية: نقال عن: تواجه حصار السلطة واالح 14شهداء االقصى يف عامها  472

https://paltoday.ps/ar/post/217183/%D8%B4%D9%87%D (.10/2/2017. )اسرتجع بتاريخ 

http://almoslim.net/node/47617
https://paltoday.ps/ar/post/217183/%D8%B4%D9%87%25D
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الكتائب املنحلة التابعة  أولعناصر السلطة الفلسطينية  صهاينة يستخدم فيها السالح، سواءمظاهر لالشتباك مع ال

 ي فصيل فلسطيين.الكتائب املسلحة أل أولفتح، 

، رافقها رضوخ القيادة السياسية للسلطة مقاومةقدمة يف تفكيك البىن التحتية للمرحلة مت إىلوصل الصهاينة   

وإحباط  نتفاضةرادة الصهيونية يف قمع االالدولية والعربية، متاشيا مع اإل الفلسطينية إلمالءات املعادلة السياسية

 عمال يشرع هبا مقاتلي الفصائل الفلسطينية. أي أ

 اخلالصة

ن هناك أ نتفاضة، ليتضح من خلفيات االاألقصى انتفاضةيسجل هذا الفصل استمرارية املقاتل الفلسطيين عرب 

فضاء يزيد من القناعة أن الثورة  إىلدائما حلقة وصل ما بني املراحل، يعرب من خالهلا املقاتل الفلسطيين 

ن يسجل فيها فلسطينية من حاالت ال ميكن أية الالفلسطينية مستمرة، وأن اهلجوم مستمر، رغم ما مرت به القض

راحل الذين انتموا حلركة فتح، يف م املقاتلوناتبعناه مع  إذللكفاح املسلح مكاان واضحا، فقد مر الكفاح املسلح 

حالة من التناقض يف املواقف، وازدواجية يصعب معها حتديد سياسات  إىلحيان خمتلفة، وصلت يف كثري من األ

 ى صعيد العالقة مع الصهاينة.واضحة للحركة عل

حضان فتح أن هناك فجوة كبرية ترافقت مع بداية االخنراط لذي عاش يف أويؤكد الفصل من خالل مسرية املقاتل ا

ظهرت التناقضات  2000الثانية  نتفاضةحىت اليوم. ومع دخول اال 1993عام  سلوأو يف مشروع اتفاق 

الداخلية يف فتح، وبرز االختالف ما بني اخلطاب السياسي الرمسي للحركة وما بني من شاركوا من مقاتلي فتح يف 

 .نتفاضةاال

نشاء عة املعطيات اجلديدة اليت رافقت إوما يزيد حالة االرتباك يف الوضع الداخلي للحركة، هو ما فرضته طبي

 ـــ  منية، فصياغة جديدة لتعريف العالقة ما بني فتح كقيادة لنية ومؤسساهتا وحتديدا أجهزهتا األة الفلسطيالسلط

لسلوك الذي كان وانطلقت م.ت.ف واحلركة الصهيونية يتطلب سلوكا سياسيا وأمنيا يتناقض بشكل كامل مع ا

انفصام مزدوج من حيث عالقة يف فتح حىت يصل ملا يشبه  املقاتلونه حركة فتح، وقد أثر هذا على على مبادئ
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خرى، ويف جانب اثن من حيث عالقتهم ببنية احلركة م من جهة ومع سلوكهم من اجلهة األمع قناعته املقاتلون

، حبيث أصبح يف كثري من االلتزاموهيكلها التنظيمي مع عالقتهم بتوجهات احلركة، ليخلق حالة من االنتماء دون 

يربز هذا لدى حركة فتح بشكل كبري ألنه  إذعرب عن كثري ممن ينتمون للحركة، و حيان خطاب احلركة الرمسي ال ياأل

ن يكون يف صميم منطلقات أساسية مشرتكة واال أن يكون هناك معارضة داخلية يف أي حزب، دون أميكن 

كل  اآلن مل تنجح أي من االنشقاقات داخل احلركة بشكل يؤثر عليها بش حىتحتدث االنشقاقات، بينما يف فتح 

 كبري.  
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 الفصل اخلامس

 مآالت الكفاح املسلح الفلسطيين

 مقاربة ختامية:   1.5

 املقاتلونتسجيل اتريخ فلسطني والثورة الفلسطينية عرب مكان وزمان حمدد، فعرضت جتربة  الدراسة يفمتضي هذه 

. وأخذت بصدد ذلك 2008 األقصى انتفاضةحىت تقهقر  1993 سلوأو يف جبل اخلليل يف مرحلة ما بعد 

، من فكرة يف جبل اخلليل مقاتل مفرتض من مقاتلي حركة فتح ؛حياة مقاتل ما متضي بفصوهلا متحدثة عن

ر واألسر، وسلوكه داخل املعركة. وتنتقل معه عرب ه للحركة والكفاح املسلح، مرورا بتدريبه وحياته يف املعسكانتمائ

فيها ارهاصات وتداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وفقا ملا فرضته  الزمن يف حمطات خمتلفة، كان لكل حمطة

. سلوأو زمن الفاشلة ت "السالم" اوالحم أوحالة الثورة الفلسطينية من حيث اللجوء؛ والعيش حتت وقع االحتالل 

يسجل دورا مركزاي يف صياغة تلك و . 2000 األقصى انتفاضةأن يصل املقاتل ملرحلة ثورته على الصهاينة يف  إىل

حىت ينتهي به  ، الذراع العسكري حلركة فتح،األقصىاملرحلة، متسيدا مشهد القتال يف صفوف كتائب شهداء 

بقيادة السلطة الفلسطينية ورئيسها حممود عباس  ،املطاف مرحليا على هامش اخلطاب السياسي الفلسطيين الرمسي

 .2017حىت اآلن  -2005

يتبناه اخلطاب الرمسي، بطريقة خمتلفة عما  2000 األقصى انتفاضةوا فتح يف جبل اخلليل مشهد يرى مقاتلو 

دق حلالة ضح وتعطى تفسريات أأو قواهلم املبنية على جتارهبم داخل املواجهة مع الصهاينة، ترسم صورة ومبتابعة أ

، فهم من يصنعون املقاتلونستمرار وجود ها وعاشوها، وتستمر الثورة ابأو املواجهة، متكن من أتريخ املرحلة كما ر 

قوة للحق الفلسطيين أبرضه، ولقد ن استعدادهم الدائم للقتال يعطي ويكتب من خالهلم التاريخ، وأ حداثاأل

رادة التحرير إصحاب حق، ولديهم أهنم الفلسطينية بصوت رصاصهم، يعلنون أمتألت كل مراحل الثورة إ

 رض فلسطني.أومستعدون للتضحية يف سبيل حريتهم وحرية 
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ات التزامحمكوما مبدى  ،ابلنسبة ملقاتلي فتح سلوأو ولقد كان مشهد العالقة بني الفلسطينيني والصهاينة بعد 

القا من بقوا يراهنون على استمرار حركتهم يف هنج الكفاح املسلح انط املقاتلون، و سلوو السلطة الفلسطينية أب

مقابل  األرضاملتعلقة أبمن الصهاينة، وكان يقايض على  سلوأو الشهيد عرفات بنصوص  التزامهامش عدم 

ياسة الرئيس عباس ضاع ذلك "السالم" وليس األمن مقابل "السالم"، لكن وبعد رحيل الشهيد عرفات، وس

يف عودة الكفاح لي فتح يعيشون بال أمل مين مع الصهاينة، وترك مقاتباس التزم ابألمن والتنسيق األعاهلامش. و 

 مر الكفاح املسلح ما بعد عباس.املسلح، ويبحثون أ

ابلنسبة حلركة فتح بوابة الستعادة اتريخ احلركة يف الكفاح املسلح الفلسطيين، ولكن  األقصى انتفاضةلقد كانت   

 املقاتلونن تطوى صفحتها ال ينسى دور أصبحت أيضا من التاريخ، وقبل أ 2017وحنن يف عام  نتفاضةتلك اال

ا، وكل مرحلة كانت فيها من املعطيات ما ميهد ملرحلة تليه .يف فتح يف صياغة مشهد الكفاح املسلح مع الصهاينة

قامة الدولة ية، وتعويلها على إشكال الكفاح املسلح من قبل السلطة الفلسطينواليوم بعد حماربة أي شكل من أ

ري وفق حلالة من التهميش والقناعة لدى البعض يف الس املقاتلونالتفاق مع الصهاينة، وصل  الفلسطينية والوصول

يف هنج الرئيس عباس، ولكن يف نفس الوقت ليس هناك ما يدل على تعاطي  لتزاماخلط السياسي احملكوم ابال

ويف ظل هذه  .1967تلة عام ي احملراضل الدولة الفلسطينية على حدود األاستعدادهم لقبو  أوالصهاينة مع احلالة 

ين فتح من اترخيها التعويل ملا بعد الرئيس عباس، وأ م يبقىيحدث يف تغيري لنهج الرئيس عباس أاحلالة هل س

 وهنجها، وهل حتولت حلزب حيكمه سياسة قائدها بغض النظر عن املعارضة؟

حركة فتح، ملا هلا من امتداد  جتاهاته يف املستقبل القريب حمكوما اباجتاهاتويبقى مشهد القضية الفلسطينية و 

ن حالة ة العاملة على الساحة الفلسطينية. وال شك أمجاهريي كبري نسبيا، مقارنة مع ابقي الفصائل الفلسطيني

ل أعباء سياسة السلطة هنا تتحمخاصة وأ ،حركة فتح اليوم مرتبكة ويف تراجع على مستوى أتييد اجلماهري

هم يف مشهد ضبايب ال ميكن قراءة نتائجه مرحليا، وليكتب بعد سنوات اترخيه حىت يتم ما مقاتلوها فالفلسطينية، أ

 قراءته من خالل نتائج املرحلة اليت يعيشوهنا اآلن.
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الكفاح املسلح الفلسطيين مرتبطة بوجود الغزو الصهيوين على أرض فلسطني، وكما أن كل  إىلتعترب النظرة و 

ة، فإن الفلسطينيني يف ثورة، حىت يتم حترير فلسطني من الصهاينة. ولقد ولد ضده ثور يف دول العرب استعمار 

تعددت أشكال النضال الفلسطيين ضد قوى االستعمار يف املئة سنة الفائتة، ختللها صوغ اسرتاتيجيات 

، واستمرت ضد الصهاينة ما قبل 1948-1917وتكتيكات بدأت يف مقارعة االستعمار الربيطاين لفلسطني 

ساليب حىت يومنا هذا. وتنوعت أيضا األ 1948عام احملتلة من فلسطني  األرضام كياهنم على عالن قيإ

 األقصى انتفاضةاملعارك والقتال مع الصهاينة يف  إىلوالوسائل الفلسطينية يف حرهبم ضد االستعمار، وصوال 

 حىت خبوها وتقهقرها بعد سبع سنوات تقريبا. 2000

فمن تتبع سرية القتال لدى مقاتلي فتح، وجدت هناك حلقة من التواصل بني املراحل واحملطات املختلفة للثورة 

الفلسطينية، فكانت كل مرحلة حتمل يف مضامينها معطيات سياسية متهد ملرحلة بعدها، وترسم هلا طريقا يعبد 

يين ضد الصهاينة، وقد خلفت كل مرحلة من ملرور ما بعدها من مراحل، تضمن استمرار الكفاح املسلح الفلسط

وهذا ما جعل اجملتمع الفلسطيين  من الشهداء واجلرحى وكثريا من األسرى.املراحل لدى الفلسطينيني، اآلالف 

، وأقارب وأصدقاء، أبناء أوآابء   الظلم دون انقطاع، فالشهيد واألسري هلم أسرة، سواءيعيش حالة من الشعور يف

رهم يولد حالة من التواصل املعنوي ابلقضية الفلسطينية، وتتولد مشاعر الكره للصهاينة، وتبقى سأ أوفاستشهادهم 

 .األرضالعذاابت انقوسا يدق ويذكر ابحتالل 

لقد كان املقاتل أساس الفكرة اليت قامت عليها الدراسة، ومت التعامل معه ومتابعة مسريته وفقا ملا ميليه صوته من  

للتأريخ لفلسطني. وميال على جبل اخلليل ومقاتلي فتح فيها، أخذت لقضية الفلسطينية ات تغطي مشهد اتعبري 

صورة من طبيعة هذا املكان ودوره يف الصراع مع الصهاينة، عرب مراحل متعاقبة منذ بداية فكرة فتح يف منتصف 

ل خطاب قيادته يف ، وبلسان املقاتل مقاب2000 األقصى انتفاضةاخلمسينات من القرن املاضي، حىت ما بعد 

مت املضي يف تسجيل اتريخ املكان )اخلليل، فلسطني(، استنادا لتفسري  ،قيادة السلطة الفلسطينية أواحلركة 

اجتماعي انظم للعالقة بني تلك العناصر، مميزا بني املبادئ الفلسفية لنظام السلطة الفلسطينية السياسي، وخطاب 
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نية السلطة وبناء اهليكل احلركي لفتح، فأصبح التأريخ الذين شكلوا ب   قاتلوناملقيادة فتح، وبني أثره الواقعي على 

لخطاب الرمسي ما ميلي عليه يف كل مرحلة من املراحل السلطة واحلركة السياسي. إن لعلى لساهنم مقابل خطاب 

حىت استطاع انتزاع  اليت مرت خالهلا الثورة الفلسطينية، بينما شكل املقاتل الضمري احلي للجماهري الفلسطينية،

 ات "السالم".التزامو  سلوأو ، ما بعد توقيع اتفاقات الصهاينةهامش للصراع مع 

الثانية، العينة اليت مت االعتماد عليها يف قراءة  نتفاضةواال سلوأو وقد مت اعتبار املقاتل يف فتح خاصة ممن عاصروا 

. واستنادا لتجربته يف مراحل الثورة 2000 األقصى انتفاضةالصهيونية، يف مرحلة  معاملشهد الفلسطيين وعالقته 

لتقاء عناصر شكلت احلالة ، وإ1965نذ انطالق حركته فتح عام م ،الفلسطينية املعاصرة عرب الكفاح املسلح

رض فلسطني مع بداية فتح، مث اللجوء وتنظيم الفلسطينيني واستقطاهبم لفكرة لفلسطينية منذ العمل املسلح على أا

 انتفاضةاحملتلة يف  األرضوالعودة للكفاح املسلح على  سلوأو احملتلة، مث العودة مع  األرضسلح خارج الكفاح امل

لثورة ، كان كل ذلك جيعل عينة املقاتل يف فتح، تضمن تواصال بني مراحل زمنية خمتلفة تغطي مسرية ااألقصى

احملتلة وخارجها  األرضاكن خمتلفة داخل مبني أ املقاتلونيضا تواصال عرب انتقال الفلسطينية من جهة، وتعطي أ

 خرى.من اجلهة األ

هذا املكان يف   بدايةمل يعط  و وكان مقاتل فتح يف جبل اخلليل هو الذي مت االعتماد عليه نظرا العتبارات عديدة، 

اعتباره مر لدى البعض يف ل األدفاتر املثقفني والكتاب الفلسطينيني مساحة توازي حجمه وأمهيته، بل قد يص

لرغم من كون وابوعلى صعيد التأريخ له يف العصر احلديث،  مشا على صعيد السياسة الفلسطينية.مكاان مه

، وكانت مسامهتها كبرية يف احملتلة يةفلسطينال يراضاألكرب من حيث عدد السكان واملساحة من األ املكاناخلليل 

هل اخلليل عددا كبريا من قتل أ 1929ي ثورة الرباق عام البداايت. ففمنذ االستيطان الصهيوين عالقة العداء مع 

ز عددهم الستني يف يوم واحد غري مئات اجلرحى، ويف الثورة و اجتو براهيمي صهاينة الذين سكنوا قرب احلرم اإلال

هل جبل اخلليل بقيادة عبد احلليم اجلوالين وحربه ضد الصهاينة ( برز دور أ1939-1936بية الكربى )العر 

ويف حرب أتسيس  االستعمار الربيطاين اابن الثورة.برز املطلوبني لدى حكومة أ وهو ،األرضعلى  مهنواستيطا
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دية ومن معهم من ثوار جبل اخلليل يف مساندة  أبوبراهيم )النكبة( شارك اجلوالين والشهيد إ 1948الكيان عام 

 .يف القدسعبد القادر احلسيين 

، 1962عام  حركة فتح يف جبل اخلليل بعد زايرة قام هبا خليل الوزير ىل خالايأو نظمت  ،واستكماال ملا كان 

ل عملية لفتح يف تفجري نفق أو وبداية من  ثري من أهداف االستيطان الصهيوين.وجنحت خالاي فتح يف ضرب الك

 1966عوام رم اإلبراهيمي أ، وعمليات قتل الصهاينة قرب احلمن جبل اخلليل مقاتلونعيلبون اليت شارك فيها 

استمر فتح وجود  ومع .1980خالاي فتح يف جبل اخلليل فاعلة لتتوج بعملية الدبواي عام ، وبقيت 1969حىت 

 انتفاضةخرية فيما مسي ليتواصل حىت يف السنوات األ، 2000 األقصى انتفاضة القتال مع الصهاينة حىت

سجلت العدد االكرب من حيث كان للخليل دورا ابرزا و  2015-2014القدس( يف  انتفاضة) أوالسكاكني 

الشهداء وتنفيذ اهلجمات ضد الصهاينة. ويف اجلانب اآلخر متتعت اخلليل خبصوصية ابرزة يف نظر الصهاينة، حىت  

 )بروتوكول اخلليل(.  مالحق خاصة مسيت سلوأو كان هلا ضمن اتفاقات 

جتربة رافقها الكفاح املسلح  إهنا إذالفلسطينية،  يف خضم الثورة حداثاألفتح جتربة غنية ابملواقف و  عاش مقاتلو

أرضها، . وخاض املقاتلون معارك عديدة مع الصهاينة خارج فلسطني وعلى 1965منذ انطالق احلركة عام 

ظروفها ومعطياهتا السياسية اليت أثرت يف  اليوم إىلكل مرحلة زمنية عرب العقود الستة منذ انطالق احلركة   ومحلت

 أتثر الكفاح املسلح كثريا مبكان وجوده. إذع الصهاينة، شكل الصراع م

لقرن حلركة فتح يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف العقد الستني من ا ىلو األ، منذ أتتسيس اخلالاي احملتلة األرضيف 

تنظيم ن تزرع نواة صلبة خلالايها العسكرية، وواجهت الكثري من الصعوابت يف بناء املاضي، مل تستطع حركة فتح أ

ن توفري ما يلزم من متكامل لسرعان انكشاف جمموعاهتا وضرهبا من استخبارات الصهاينة، وعدم متكن فتح م

ن يكون حجم أتثريه كبري على الصهاينة، نظرا لطبيعة اجلغرافيا وسيطرت الصهاينة على احلدود سالح يستطيع أ

تح لتبحث عن تشكيل تنظيمها يف بف اا حذدخال السالح يف ذلك الوقت، ممن الدول العربية يف إو اوعدم تع

 وتنظيم اجملموعات. املقاتلونمنا وحرية يف تدريب أ أكثر عدماكن اليت تاأل
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من  ىلو األ، اغتنمت فتح السنوات 1970سود يلول األأحىت  1967ردن ما بعد حرب حزيران يف األو 

ويف معسكر  .مقاتليها وتدريبهم يف املعسكراتردن مقرا لتشكيل كتائبها املسلحة، وتنظيم انطالقتها لتكون األ

احملتلة، سجلت معركة خالدة مع مقاتلي فتح والفصائل الفلسطينية  األرضغوار يف الكرامة على احلدود مع األ

 .21/3/1968يف  املقاتلونردين لصد هجوم الصهاينة على حدى كتائب اجليش األإاالخرى، مدعومة من 

يقاع اخلسائر الفادحة يف جيش الصهاينة، تراجع جيشهم مقهورا، وتسجل إو  قاتلونملل مواجهة قويةوبعد تسجيل 

فتح انطالقتها الثانية كما يسميها البعض، فكانت تلك املعركة حمفزا كبريا لزايدة طاليب االنتماء لفتح والقتال يف 

ججت العداء بني أضافة لبعض املواقف اليت إردن، صفوفها، لكن تعاظم قدرة مقاتلي الفصائل الفلسطينية يف األ

 جرب الفلسطينني على املغادرة، حىت كانت الوجهة لبنان.سود وأيلول األأحدث فردن، الفلسطينيني واأل املقاتلون

، تعاظمت قوة الفصائل الفلسطينية العسكرية، وأصبحت معادلة وجود السالح 1982-1971يف لبنان و 

، رغم حبث القيادة الداخليمعادلة مع معادالت اخلالف اللبناين  . وتداخلتيةاللبنان األرضالفلسطيين على 

ب بني ذاويف ظل هذا التج .معادلة سوراي يف لبنان مل تتوافق مع قيادة فتح حتديدا لكنالفلسطينية عن احلياد، 

حزاب اللبنانية حرب األ الفلسطينيني معاركا داخلية يف املقاتلوناملعادالت املختلفة على الساحة اللبنانية، خاض 

حىت وصلت حكومة الكيان ت هداف الصهيونية تعاظمعلى ضرب األ املقاتلونن قدرة أال إهلية(، )احلرب األ

من بلد عريب،  كثر، وخرجت قيادة م.ت.ف ومقاتليها موزعني أل1982القرار ابجتياح بريوت عام  ذااختملرحلة 

 احملتلة والعودة. األرضتونس، وعاد التفكري قواي يف  إىلوتوجه الشهيد عرفات 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة، حىت اشتعلت  املقاتلون، زاد االعتماد على 1993-1982رض احملتلة العودة لأل

ابحلجارة  انتفاضةكانت و  دا يف الصراع الفلسطيين الصهيوين.تفرض مشهدا جديل، 1987عام  ىلو األ نتفاضةاال

لهجوم على الصهاينة، واستمرت اجلماهري الفلسطينية يف انتفاضتها لتعطي قيادة م.ت.ف لوالزجاجات احلارقة 

رضه وصوال لقبوهلا يف دولة ، وتطالب حبق الشعب الفلسطيين أبفرصة استثمار ورقتها للضغط على الصهاينة والعامل

، 1993 سلوأو اتفاق  إىلحىت الوصول  فاوضاتاملظمة مشوار ، لتبدأ املن1967احملتلة عام  يراضعلى حدود األ
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دون االعرتاف بدولة للفلسطينني وال عودة لالجئني، وعاد الشهيد عرفات وقوات املنظمة للضفة الغربية وقطاع 

 اهتا.التزامو  سلوأو غزة، وفق اتفاقات 

، عاش مقاتلي فتح انعطافا جوهراي ما بني املبادئ وفلسفات 2000-1993يف الضفة الغربية وقطاع صزة و 

ه ابخلطاب الرمسي حلركته والسلطة الفلسطينية، التزامالسياسة، وبقي املقاتل يف فتح مرتبطا حبركته عرب هامش عدم 

هيونية، عادة لتعريف العالقة ما بني الثورة الفلسطينية والصوما تفرضه من إ سلوأو ات التزاموتنصله معنواي من 

فاستمر مقاتلوا فتح مدعومني  .خبطاهبا الرمسي االلتزاماالنتماء لتاريخ حركة فتح والكفاح املسلح مع عدم  ليبقى

برمزية الشهيد عرفات واترخيه يلتفون حول حركتهم يف تلك املرحلة، وينتظرون مستقبال قريبا يعيد الصراع مع 

قاليم فتح أمن السلطة و أجهزة شكال التدريب يف معسكرات أوكانت قيادة الشهيد عرفات ودعمه أل .الصهاينة

 ن الصراع مع الصهاينة سيعود.أب املقاتلون، تعزز قناعات 1999-1998ابلضفة الغربية وقطاع غزة يف 

، عاد مقاتلوا فتح للكفاح املسلح على ساحة الضفة الغربية 2002حىت  2000من األقصى انتفاضةيف و 

، من خالل تشكيل ذراع 1948اهداف صهيونية يف االراض احملتلة عام  إىلوقطاع غزة، واستطاعوا ان يصلوا 

(، واستمر مقاتلوا الكتائب يف تنفيذ عمليات اطالق النار األقصى)كتائب شهداء اسم عسكري لفتح اطلق عليه 

ت اقتحامه ملناطق اوالش الصهيوين ومواطنيه، وتفجري العبوات الناسفة، واالشتباك مع قوات اجليش يف حمعلى اجلي

بتصفيتهم واغتياهلم،  املقاتلونعلى استهداف  نتفاضةمن اال ىلو األالسلطة الفلسطينية، وعمل الصهاينة يف املرحلة 

ويف بعض  .تدمري اماكن تواجدهم بقصف الطائرات النفاثة أوما بقصف مركباهتم من قبل الطائرات املروحية، إ

من خالل قوات صهيونية خاصة كانت تدخل  أومن خالل عمالء فلسطينيني،  املقاتلوناحلاالت مت تصفية بعض 

هبذا  نتفاضةتني لاللو األملناطق سيطرة السلطة الفلسطينية تقتل وتعود ملعسكراهتا، واستمر القتال يف السنتني 

 الشكل.

عالقة متناقضة ما بني عناصر وقيادات يف فتح، لتظهر معامل واضحة لتيار  نتفاضةوشهدت تلك املرحلة من اال 

(. وترك مقاتلي فتح يف ظل تلك نتفاضةمع دعم واستمرار العمل املسلح، وتيارا اخر ضد ما مسي )عسكرة اال
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الجتهادات الشخصية من قبل القيادات خذت اون مساندة واضحة للعمل املسلح، وأالظروف جياهبون مصريهم د

امليدانية يف الكتائب مساحة واسعة، ملواجهة جيش الصهاينة، وتعارضت السياسة الفلسطينية خبطاب السلطة 

دانة الرمسية من من قتال وتنفيذ عمليات ضد الصهاينة، فكانت اإل األرضالفلسطينية الرمسي مع ما جيري على 

صة مبا يتعلق ابلتفجريات خا ،لكثري من العمليات اليت تقوم هبا الفصائل الفلسطينية ،قبل السلطة الفلسطينية

متاهة فلسفات قيادة السلطة السياسية يف  األقصىيف كتائب  املقاتلونودخل  .1948احملتلة عام  يراضداخل األ

القتال، تراعي الدعم مواجهة العدوان، وأتثرت مسريهتم يف الكفاح املسلح لعدم توفري حاضنة داعمة لفكرة 

طينية على مر السياسي واالجتماعي واالقتصادي لفكرة استمرار القتال، وهي جتربة عانت معها الثورة الفلس

املواجهة املسلحة عند اندالعها مع الصهاينة كامل الدعم، فمنذ الثورة العربية الكربى  السنني، حيث مل تعط  

يجة لعوامل عربية داخلية. فلم تعط  فكرة الثورة ست ابلبسيطة نت( تكبد الفلسطينيون خسائرا لي1936-1939)

ىت دعما ابلسالح يضمن نصرها، بل أجهضت االقتصادي وال ح أوعلى املستوى السياسي  دعما كامال سواء

، و"هزمية" حزيران 1948سباب كثرية هلا عالقة بعوامل عربية وفلسطينة داخلية، وهكذا يف نكبة عام الثورة أب

 .2000 األقصى نتفاضةوبعدها يف معارك وحروب الفلسطينيني مع الصهاينة وصوال ال ،1967

ملرحلة جديدة  املقاتلون، تعرض 2004رحيل الشهيد عرفات  إىل 2002من االجتياح  األقصى انتفاضةويف 

من املطاردة واالعتقال، اعتمد الصهاينة على تفكيك اجملموعات املسلحة الفلسطينية من خالل اعتقال قيادات 

العمل امليداين، وحصلوا على كثري من املعلومات من قبل املعتقلني نتيجة العرتافاهتم ابلتحقيق، لتساعدهم يف 

عداد املعتقلني لتصل يدت يف تلك املرحلة أفتزا رب الصهاينة.يات اليت كانت تعد لضيقاف الكثري من العملإ

لعالج وقاموا ابلتضييق عليه حىت مغادرته املقاطعة ل ،اآلالف، وحوصر الشهيد عرفات يف مقر املقاطعة يف رام هللا

 يدفن يف ساحة مقاطعة رام هللا.، لايم شهيدايف فرنسا والعودة بعد عدة أ

، ونسج سياسة 2005سة السلطة الفلسطينية وقيادة فتح بعد الشهيد عرفات استلم الرئيس حممود عباس رائ

وجنح خالل ثالث سنوات من حل كتائب  واملواجهة العسكرية مع الصهاينة. جديدة حارب معها فكرة السالح
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كافة يقاف اجملموعات واخلالاي العسكرية التابعة لأمن السلطة الفلسطينية من إجهزة ، وأطلق العنان ألاألقصى

مكاانهتا بعد االجتياح واعتقال وصلت تلك اجملموعات إىل مرحلة كبرية من الرتاجع يف إ إذ سطينية.الفصائل الفل

 ،سلوأو نه مهندس أوصرح مرارا  ،سلوأو عباس الدفاع عن  حاولاآلالف من عناصرها من قبل جيش الصهاينة، و 

قامة الدولة الفلسطينية وعودة الالجئني والقدس إعلى  مع الصهاينة التفاقمن خالله ميكن التوصل  ويرى فيه حال  

 ؟.سلوأو ، لكن السؤال هل بقي شيء من 1967وحدود عام 
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 .126-107-(: 2002ربيع/صيف  (19/20، عدد 7

 (، 2007) 70، ع. جملة الدراسات الفلسطينية" املشروع الوطين الفلسطيين يف خطر"، .هاين املصري
35-58. 

 79-71(، 2000/10) 3، ع. رؤيةبني االستثمار واإلنتظار"،  األقصى انتفاضة" .هاين املصري. 
 (2009، ) 178ع.،السياسة الدولية ،" املشهد الفلسطيين بعد املؤمتر السادس حلركة فتح" .مجعة حممد ،

184-189. 
 البية: أتمالت يف التجربة، معني الطاهر والياس خوري، وميشال خوري. حوار مع معني الطاهر: الكتيبة الط

 .2015، 260، ع شؤون فلسطينية. بريوت
 (.61-60، )2013، 4، ع.راق فلسطينيةأو  ا مل تنتصر الثورة الفلسطينية."ذاعبد الغين سالمة. "مل 
 جملة محد سامح اخلالدي وحسني جعفر أغا. "جمزرة احلرم االبراهيمي يف اخلليل: ما بعد جمزرة اخلليل"، أ

 (.3(. ص )1994)، 17، ع5، م.الدراسات الفلسطينية
  "،8-5(، 1997، )84ع.  اليسارعبد الرازق حسني، "اتفاق اخلليل وخطر اهلرولة العربية. 
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 ع. 11، جملد جملة الدراسات الفلسطينية. "هداف املباشرة ومقومات االستمراراأل": األقصى انتفاضة ،
 .26( ص 2000) 44
 ندوات

  ة البداايت، والتضحيات، واملآالت. ضمن فعاليات ندو قدورة فارس. احلركة األسرية الفلسطينية من حيث
 زيت ضمن سلسلة ندواتيف جامعة بري بداايت ومآالت(،عقدت  -سريةبعنوان )احلركة الفلسطينية األ

 (.5/1/2015احلرية(، ))
 ة بعنوان )احلركة الفلسطينية محد قطامش. فلسفة املواجهة املستمرة مع ادارة السجون. ضمن فعاليات ندو أ

 (.19/2/2015احلرية(، )جامعة بريزيت ضمن سلسلة ندوات) بداايت ومآالت(، عقدت يف -سريةاأل
  ة بعنوان )احلركة الفلسطينية قدري أبو بكر. التجربة االدارية والتنظيمية يف السجون. ضمن فعاليات ندو

 (.12/3/2015)احلرية(، جامعة بريزيت ضمن سلسلة ندوات) بداايت ومآالت(، عقدت يف -سريةاأل
 

 :إلكرتونيةمواقع 

 " مركز الزيتونة الفلسطينية احملتلة األراضيسلطة اإلقصاء الشامل: تشريح احلكم اإلسرائيلي يف ."
 ./http://www.alzaytouna.netللدراسات الدولية. نقال عن:

  "الفضائية قناة اجلزيرة." حكاية ثورة :
.http://bestdocus.wordpress.com/revolution-story . 

http://www.al-." صحيفة االايم. يف قراءة املشهد الفلسطيين الذي يتشكل" −
ayyam.com/article. 

 . /http://www.amad.ps/ar: ."امد لالعالم2013قراءة يف املشهد الفلسطيين عام  " −
 ".املركز الفلسطينيلالعالماملشهد السياسي الفلسطيين ".http://www.palinfo.com. 
 " وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية. نقال عن: 1964 – 1948خلفية اترخيية."

http://www.wafainfo.ps/atemplate.as . 
 "قناة اجلزيرة. نقال عن:حكاية ثورة ."-http://bestdocus.wordpress.com/revolution

story/ . 
 فلسطيننا، نقال عن: "فلسفة التاريخ وهيمنة السردايت الزائفة ".http://ourpalestine.info/ . 

http://www.alzaytouna.net/
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=184605&date=2/2/2012
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=184605&date=2/2/2012
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=184605&date=2/2/2012
http://www.palinfo.com/
http://www.palinfo.com/
http://www.wafainfo.ps/atemplate.as
http://bestdocus.wordpress.com/revolution-story/
http://bestdocus.wordpress.com/revolution-story/
http://bestdocus.wordpress.com/revolution-story/
http://ourpalestine.info/
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 جريدة الدستور، نقال "بطاقة تعريف: منظمة التحرير الفلسطينية ".
 ./https://addustour.comعن:

 وفا، نقال عن:  -ز املعلومات الوطين الفلسطيين." مرك"اتسيس منظمة التحرير الفلسطينية
http://www.wafainfo.ps/ . 

 " .شبكة فلسطني للحوار، نقال عن:مفهوم حركة فتح "https://www.paldf.net/ . اتفاقيات"
 . /http://www.marefa.orgاملعرفة. نقال عن:  ."سلوأو 

 " املسالك، نقال عن: : النموذج االنتفاضي الفلسطييننتفاضةمفهوم اال ".
http://www.almasalik.com/ . 

 "املوسوعة الفلسطينية، نقال السلطة الوطنية الفلسطينية ".
 . /http://www.palestinapedia.netعن:

 "وفا، نقال عن:  -." مركز املعلومات الوطيناالجهزة االمنية الفلسطينية
http://www.wafainfo.ps/ . 

 "التاريخ الشفهي: اتريخ يغفله التاريخ:".cybrarians journal نقال :
 http://www.journal.cybrarians.org/index.p.عن:

 ".اجلزيرة نت: نقال عن: النكبة وخارطة اللجوء القسرية "
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/ . 

 "جريدة الدستور، نقال ينية.بطاقة تعريف: منظمة التحرير الفلسط "
 ./https://addustour.comعن:

 "موقع عباس زكي. نقال عن: .مسرية فتح "http://www.abbaszaki.plo.ps/ . 
 "املوسوعة الفلسطينية. نقال عن: .معركة السموع "http://www.palestinapedia.net/ . 
 "48 دنيا الوطن. نقال عن:.عاما على معركة السموع "http://pulpit.alwatanvoice.com/ . 
 " العربية: نقال عن: .احلرب إىل"الطريق لو األ.. اجلزء 1967واثئقي نكسة "

https://www.youtube.com/watch?v=wH3NXupM . 
 "/ وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية )وفا(: نقال  ".1967حرب حزيران

 . http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=2220عن:

https://addustour.com/
http://www.wafainfo.ps/
https://www.paldf.net/
http://www.marefa.org/
http://www.almasalik.com/
http://www.palestinapedia.net/
http://www.wafainfo.ps/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/
https://addustour.com/
http://www.abbaszaki.plo.ps/
http://www.palestinapedia.net/
http://pulpit.alwatanvoice.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wH3NXupM
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=2220
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 ".عن نقال ،اجلزيرة نت "النكسة.. اسرائيل هتزم العرب يف ستة أايم : 
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2016/6/5/%D8%A.  

 "تلفزيون فلسطني: نقال عن: . 2من  1عركة الكرامة: يوما من اايم العرب اخلالدة ج م "
https://www.youtube.com/ . 

 "جريدة احلياة: نقال عن:  ."ما هي ظروف معركة الكرامة
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat%20magazine/19

98/4/13/ . 
 "اجلزيرة: نقال عن: حكاية ثورة: الكرامه ."

https://www.youtube.com/watch?v=mOXCJvQg0iE . 
 " تلفزيون فلسطني: نقال عن: .2من  2معركة الكرامة:" يوما من اايم العرب اخلالدة ج "

https://www.youtube.com/ . 
 " علي بدوان، دنيا الوطن: نقال  ".لو األالريموك ومعسكر فتح

 . https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/330167.htmlعن:
 "اجلزيرة: نقال عن:  ".حكاية ثورة: يف بالد االرزps://www.youtube.comhtt . 
 "نقال عن: ".واثئقي احلرب االهلية اللبنانية 

https://www.youtube.com/watch?v=qlnk1r__VD8 . 
 ".اجلزيرة: نقال عن:  "حكاية ثورة: يف بالد االرزhttps://www.youtube.com . 
 "املعرفة: نقال عن: .عملية كمال عدوان "http://www.marefa.org/ . 
 "رأي اليوم: نقال عن:  ."خطاب السادات ابلكنيست الصهيوين.. هل ينسى  التاريخ؟

http://www.raialyoum.com/?p=339114 . 
 " معهد فلسطني للدراسات  ".على القضية الفلسطينية 1978االاثر االسرتاتيجية التفاقية كامب ديفيد

 . udies.ps/details.php?id=532st-http://palاالسرتاتيجية: نقال عن: 
 ")أمد لإلعالم: نقال عن:  ".تفاصيل عملية الشهيد كمال عدوان)جمموعات دير ايسني

https://www.amad.ps/ar/Details/17837 . 
 "  مقاتل: نقال عن:  ".1978اتفاق كامب ديفيد سبتم

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/ . 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2016/6/5/%D8%25A
https://www.youtube.com/
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat%20magazine/1998/4/13/
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat%20magazine/1998/4/13/
https://www.youtube.com/watch?v=mOXCJvQg0iE
https://www.youtube.com/
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/330167.html
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qlnk1r__VD8
https://www.youtube.com/
http://www.marefa.org/
http://www.raialyoum.com/?p=339114
http://pal-studies.ps/details.php?id=532
https://www.amad.ps/ar/Details/17837
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/
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 "،نقال  "كامب ديفيد. املوسوعة الفلسطينية
 . http://www.palestinapedia.net/%D9%83عن:

 "قناة برامي: نقال  "زايدات. حكاية مناضل: حلقة ايسر
 . https://www.youtube.com/watch?عن:

 "من انتاج بلدية  "،رانمج واثئقي عن مدينة اخلليلب
 https://www.youtube.com/watch?v=z1DQ79hHBeUاخلليل:

 "مركز املعلومات واالنباء الفلسطينية )وفا(. نقال عن:  ".الكراد يف فلسطنيا
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9502.  

 " مؤسسة الدراسات الفلسطينية:  ."1948-1876الفلسطيين وليد اخلالدي. التاريخ املصور للشعب
http://btd.palestine-نقال عن: 

-ar/content/%D8%B9%D8%A8%D8%AFstudies.org/
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
%D9%8A . 

 "منتدايت ستار اتميز: نقال عن:  ."(: حكاية بئر السبع عاصمة اجلنوب املنسية16ن دفاتر النكبة)م
http://www.startimes.com/?t=16923826 . 

 "شبكة قدس االخبارية: نقال عن:  ."حكومة شعب امللح: حكومة فلسطني الثورية
https://www.qudsn.ps/article/109372 . 

 ".قناة برامي: نقال  "حكاية مناضل: حلقة ايسر زايدات
 . https://www.youtube.com/watch?عن:

 " هنا .اإلسرائيليةاالسري احملرر حممد الشوبكي يتحدث عن جتربته النضالية داخل وخارج السجون "
 . /http://honaalquds.netالقدس: نقال عن: 

 " "اضاءات: نقال عن: " . البكاء عن ق  أمل دنقل أوسالم اجلليل
-of-tomb-the-at-crying-or-galilee-for-http://ida2at.com/peace

denkul/ . 

http://www.palestinapedia.net/%D9%83
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=z1DQ79hHBeU
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9502
http://btd.palestine-studies.org/ar/content/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://btd.palestine-studies.org/ar/content/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://btd.palestine-studies.org/ar/content/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://btd.palestine-studies.org/ar/content/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://btd.palestine-studies.org/ar/content/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://btd.palestine-studies.org/ar/content/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.startimes.com/?t=16923826
https://www.qudsn.ps/article/109372
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
http://honaalquds.net/
http://ida2at.com/peace-for-galilee-or-crying-at-the-tomb-of-denkul/
http://ida2at.com/peace-for-galilee-or-crying-at-the-tomb-of-denkul/
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 " : اجلزيرة: نقال عن:  "هبت رايح اجلنة.حكاية ثورة
https://www.youtube.com/watch?v=1Oc12ehlUag&nohtml5=False . 

 " نقال عن:  ".لو األحصار بريوت_ شيء من التاريخ/اجلزء
leojxD3E-https://www.youtube.com/watch?v=gg. 

 "صدى: نقال عن:  ".انتخاابت جمالس الطلبة مقياس للسياسة الفلسطينية العامة
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=55882 . 

 " اجلزيرة: نقال عن:  ".نتفاضةثورة: االحكاية
https://www.youtube.com/watch?v=fQpNgj5gpgI . 

 "املوسوعة الفلسطينية: نقال عن:  ".1987 نتفاضةاال
p://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%Dhtt . 

 "شبكة االسراء واملعراج، اسراج: نقال عن:  ".1994-1987 ىلو األفلسطني الك ى  انتفاضة
http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=1545 . 

 " وكالة االنباء واملعلومات الفسطينية: نقال عن:.االستقالل الفلسطيينوثيقة اعالن " 
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741.  

  " اجلزيرة نت: نقال عن: .قرارات جملس االمن اليت تدين االعتداءات على الفلسطينيني "
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ . 

 " :املركز الفلسطيين لالعالم.  "احلجارة. انتفاضةعاما على اصتيال مهندس  28خليل الوزير
https://www.palinfo.com/news/2016. 

 ".محاد، أمحد عبد اللطيف. سالم اخليارات الصعبة: رؤية اسرائيلية الستحالة التسوية مع العرب" 
 .g/http://www.ahewar.orاحلوار املتمدن: نقال عن: 

 " رميكس فلسطني: نقال عن:  ."احلجارة انتفاضةحكاايت من
-the-from-http://interactive.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/stories

intifada.html#/23 . 
 "اجلزيرة نت: نقال عن:  "اتفاقية كامب ديفيد للسالم بني مصر واسرائيل. نص
-a73f-4e80-308a-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/721d4de2

0d840c89944d . 

https://www.youtube.com/watch?v=1Oc12ehlUag&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=gg-leojxD3E
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=55882
https://www.youtube.com/watch?v=fQpNgj5gpgI
http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%25D
http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=1545
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/
https://www.palinfo.com/news/2016
http://www.ahewar.org/
http://interactive.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/stories-from-the-intifada.html#/23
http://interactive.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/stories-from-the-intifada.html#/23
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/721d4de2-308a-4e80-a73f-0d840c89944d
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/721d4de2-308a-4e80-a73f-0d840c89944d
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 "جملة الدراسات  ".سالم: تقومي مرحلة مدريد، آفاق املراحل املقبلة )مقابالت(مؤمتر ال
 . studies.org/-http://www.palestineالفلسطينية.

 " املوسوعة الفلسطينية: نقال  ".اإلسرائيليةواالتفاقات الفلسطينية  سلوأو
عن:

stinapedia.net/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%http://www.pale
-D9%88

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D
-9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D
-9%86%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7/ . 
 "نقال عن:  ."الشهيد صالح خلف يتسائل

https://www.youtube.com/watch?v=qxMWAWVaCd4 . 
 " :حركة  ."وكيل امين، وسلطة بال سلطة إىلإسرائيل تريد أن حتول السلطة الوطنية حسني الشيخ

التحرير الوطين الفلسطيين)فتح(: نقال عن: 
http://www.fatehorg.ps/index.php?action=show_page&ID=4300&lang=

ar . 
 ".نقال عن "يف فلسفة السالم :m/article/146513madina.co-http://www.al/.   
 " وكالة االنباء واملعلومات  ."وآاثرها ال زالت تتجسد يف اخلليل وبلدهتا القدمية 1967مالمح نكسة

الفلسطينية) وفا(: نقال عن: 
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=WGvg44a145143284253aWGvg4

4 . 
 "شبكة التلفزيون العريب: نقال عن: ."كنت هناك: جمزرة احلرم االبراهيمي

https://www.youtube.com/watch?v=PB_Ifs13juk . 
 "العريب اجلديد، نقال عن:  "فلسطينيني.. جتارب وتعقيدات.احلماية الدولية لل

view=article&id=115http://dci.plo.ps/index.php?option=com_content&

http://www.palestine-studies.org/
http://www.palestinapedia.net/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7/
http://www.palestinapedia.net/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7/
http://www.palestinapedia.net/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7/
http://www.palestinapedia.net/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7/
http://www.palestinapedia.net/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7/
http://www.palestinapedia.net/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7/
http://www.palestinapedia.net/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7/
https://www.youtube.com/watch?v=qxMWAWVaCd4
http://www.fatehorg.ps/index.php?action=show_page&ID=4300&lang=ar
http://www.fatehorg.ps/index.php?action=show_page&ID=4300&lang=ar
http://www.al-madina.com/article/146513/
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=WGvg44a145143284253aWGvg44
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=WGvg44a145143284253aWGvg44
https://www.youtube.com/watch?v=PB_Ifs13juk
http://dci.plo.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=1151%3A2015-10-25-08-58-39&catid=67%3A2013-02-03-17-46-45&Itemid=410&lang=ar
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-46-17-03-02-39&catid=67%3A2013-58-08-25-10-1%3A2015
45&Itemid=410&lang=ar . 

 "بقلم ممدوح نوفل. يف  ."1ا بعد اتفاق اخلليل واعادة االنتشار يف الضفة الغربية حلقة إذم
 ./http://www.mnofal.ps. نقال عن: 17/1/1997
 " اجلزيرة: نقال عن:  "الرمحن.فلسطني حتت اجملهر..مدينة خليل

https://www.youtube.com/watch?v=18uk1vrTOvY . 
  "،برانمج من أرشيف تلفزيون فلسطني: ذاكرة وطنمصطفى النتشة " 
 ".قديتا.  "العلوم االجتماعية الفلسطينية كمعرفة استعمارية
3 -http://www.qadita.net/2012/06/04/khaled/ . 
احلوار املتمدن. نقال  ."العلوم االجتماعية يف السياق الفلسطيين اجتاهات" -

 . http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aidعن:
 " أمد لالعالم: نقال عن:  "مل أتت من فراغ فلقد سبقها برانمج النقاط العشر. سلوأو

https://www.amad.ps/ar/Details/144898 . 
 " اجلزيرة انرت اكتف: نقال عن:  ".سلوأو مثن
-of-price-http://interactive.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/the

oslo.html#/14. 
 " سطينية )وفا(. نقال عن: وكالة االنباء واملعلومات الفل ".1996هبة النفق

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3482 . 
 " م.ت.ف. نقال عن: فاوضاتاملدائرة شؤون  ".سلوأو خروقات اسرائيل التفاقيات ،
-m/mediaroo-https://www.nad.ps/ar/media
-brief/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84

%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D
%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-8%A7%D8%AA . 

http://dci.plo.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=1151%3A2015-10-25-08-58-39&catid=67%3A2013-02-03-17-46-45&Itemid=410&lang=ar
http://dci.plo.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=1151%3A2015-10-25-08-58-39&catid=67%3A2013-02-03-17-46-45&Itemid=410&lang=ar
https://www.youtube.com/watch?v=18uk1vrTOvY
http://www.qadita.net/2012/06/04/khaled-%203/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
https://www.amad.ps/ar/Details/144898
http://interactive.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/the-price-of-oslo.html#/14
http://interactive.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/the-price-of-oslo.html#/14
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3482
https://www.nad.ps/ar/media-room/media-brief/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://www.nad.ps/ar/media-room/media-brief/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://www.nad.ps/ar/media-room/media-brief/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://www.nad.ps/ar/media-room/media-brief/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://www.nad.ps/ar/media-room/media-brief/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
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 ".شبكة اجلزيرة االعالمية: نقال عن:  "اسحق رابني.. قتل برصاص يهودي
-46A4-0534-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/D3B133CA

196B8B5F9FFE-8CB4. 
 ".شبكة اجلزيرة االعالمية: نقال عن:  "االجهزة االمنية الفلسطينية
-879c-45ec-9587-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6cdc6c1c

cf6d86a901e1 . 
 " فضائية فلسطني: نقال عن:  ".سلوأو الرئيس الشهيد ايسر عرفات واتفاق

ME-https://www.youtube.com/watch?v=SOS2cybM . 
 "قناة فلسطني: نقال عن:  ."خطاب الشهيد ايسر عرفات مبدينة ارحيا

R8-=9gBv6vFThttps://www.youtube.com/watch?v . 
 .احلياة اجلديدة: نقال عن:  "حلم الغد االسرائيلي

http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=9053d6y9458646Y9053d6 
 " اجلزيرة: نقال عن:  ".فاوضاتاملوآفاق  سلوأو حصاد اتفاق

http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2008/9/16/%D8%A
-D%D8%B5%D8%A7D8%AF
-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82

%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A2%D9
-%81%D8%A7%D982

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8
%A7%D8%AA.    

 "سط. نقال عن:و جريدة الشرق األ "أفشل خمططات شارون. نتفاضةعام اال 
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=59831&issueno

=8345#.WHzqsberTIU. 
 " الوطن: نقال عن:  ".األقصى انتفاضةكيف تعامل االعالم االسرائيلي مع

http://www.elwatannews.com/news/details/810193 . 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/D3B133CA-0534-46A4-8CB4-196B8B5F9FFE
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/D3B133CA-0534-46A4-8CB4-196B8B5F9FFE
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6cdc6c1c-9587-45ec-879c-cf6d86a901e1
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6cdc6c1c-9587-45ec-879c-cf6d86a901e1
https://www.youtube.com/watch?v=SOS2cybM-ME
https://www.youtube.com/watch?v=9gBv6vFT-R8
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=9053d6y9458646Y9053d6
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2008/9/16/%D8%AD%D8%B5%D8%A7D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D982-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2008/9/16/%D8%AD%D8%B5%D8%A7D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D982-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2008/9/16/%D8%AD%D8%B5%D8%A7D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D982-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2008/9/16/%D8%AD%D8%B5%D8%A7D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D982-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2008/9/16/%D8%AD%D8%B5%D8%A7D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D982-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2008/9/16/%D8%AD%D8%B5%D8%A7D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D982-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2008/9/16/%D8%AD%D8%B5%D8%A7D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D982-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=59831&issueno=8345#.WHzqsberTIU
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=59831&issueno=8345#.WHzqsberTIU
http://www.elwatannews.com/news/details/810193
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 " قدس برس: نقال عن:  ."األقصى انتفاضةفاندلعت " األقصىعاما: اقتحم شارون  16قبل
-16-82%D8%A8%D9%84http://www.qpress.ps/%D9%
-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85

%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D
-8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B9%D8%AA

%D8%A7/. 
 ".اعة احلرية: نقال عن:إذ "فيلم عن حياة الشهيد مروان زلوم 

https://www.youtube.com/watch?v=9mOaMw0mnjQ.   
 " (27  أبوعاما على استشهاد القادة الثالثة: محدي سلطان و )حسن القاسم ومحدي الكيايل." 

 . htm-http://www.fatehmedia.ps/page.20187فتح، مفوضية االعالم والثقافة: نقال عن:
 " أقصى برس. نقال  ".تعلن مسؤوليتها عن قتل انئب وحدة مششون األقصىاخلليل: كتائب

  .s.com/2012/03/08/https://iyrere.wordpresعن:
 "نقال عن:  ".مقاتل فلسطيين من حركة فتح اصيب برصاص االحتالل يف اخلليل إذت انقاوالحم

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/9/2/%D8%AA%D9%88% . 
 "  اإلسرائيلي يستكمل شل أجهزة السلطة الفلسطينية بنسف مبىن املقاطعة يف اخلليل بطنني اجلي

سط. نقال و جريدة الشرق األ "من املتفجرات.
 . http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=1عن:
 " جريدة الصباح. نقال  "فلسطني قائد كتائب الشهيد الدكتور اثبت اثبت. أبوالشهيد رائد الكرمي

عن:
http://www.alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=article&si

d=8500 . 
 "حركة التحرير الوطين الفلسطيين )فتح(،مفوضية االعالم  "الثانية، احلصار. نتفاضةر عرفات: االايس

 . html-http://www.fatehmedia.ps/page.8704والثقافة: نقال عن:

http://www.qpress.ps/%D9%82%D8%A8%D9%84-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D8%A7/
http://www.qpress.ps/%D9%82%D8%A8%D9%84-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D8%A7/
http://www.qpress.ps/%D9%82%D8%A8%D9%84-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D8%A7/
http://www.qpress.ps/%D9%82%D8%A8%D9%84-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D8%A7/
http://www.qpress.ps/%D9%82%D8%A8%D9%84-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D8%A7/
http://www.qpress.ps/%D9%82%D8%A8%D9%84-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D8%A7/
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-D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%86%D
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 مقابالت:

 :جريت معهم املقابالتمن أأبمساء تعريفية قائمة 

طراف املدينة، مقاتل ، وسكان واد املزين على أ1943سنة : من مواليد مدينة اخلليل عبد اهلادي جابر (1

يف العديد من عمليات ل جمموعات فتح يف اخلليل، وشارك أو وهو من  1966انضم لصفوف فتح عام 

طلق سراحه يف صفقة لتبادل د. أ، وحكم ابلسجن املؤب1969احلركة يف منطقة اخلليل، حىت مت اعتقاله عام 

، بني م.ت.ف والكيان، مسيت صفقة امحد جربيل القيادة العامة، اجريت املقابلة معه 1985سرى عام األ

 يف مدينة اخلليل 20/2/2016يف منزله بتاريخ 

حممد علي التكروري املعروف ابمسه احلركي)بركة التكروري(، من مواليد مدينة اخلليل  :التكروريبركة  (2

، ومن  خالل فتح استطاع املشاركة يف معسكر يف 1967، التحق لصفوف حركة فتح عام 1949سنة

مت الغربية،  الضفة إىلمع البداايت، مث قاتل يف صفوف فتح يف االردن ولبنان من مث عاد  1969اجلزائر عام 

داراي من مث اعتقل إ 1980حىت  1973داية اعتقاله عدة مرات متقطعة وادخل السجون الصهيونية من ب

ثر انكشاف جمموعته اليت كانت ملدة سبع سنوات على أأخرى ملدة عامني يف بداية الثمانينات، واعتقل مرة 

عمل يف صفوف الفلسطينية اختار ال، وعند دخول السلطة 1980ختطط لعملية على غرار عملية الدبواي 

ها حىت مت أحداث، وشارك يف 2000الثانية عام  نتفاضةقليم فتح ابخلليل، حىت االاحلركة، وكان عضوا إل

مانة سر مكتب أ يعمل يف مكتب برام هللا، 2017ملدة مخس سنوات، واآلن حىت اتريخ أخرى اعتقاله مرة 

يف منزله الكائن يف شارع عني  15/10/2015ملقابلة معه يف اتريخ جريت االلجنة املركزية حلركة فتح، وقد أ  

 سارة ابخلليل.

كمل دراسته اجلامعية اية السبعينات من القرن املاضي، أمقاتل انضم لصفوف فتح مع بد اسنينة: أبوتيسري  (3

ردن، واتصل اثناء ذلك مع فتح، التحق بدورات تدريب عسكرية وشارك يف العديد من املعسكرات، يف األ
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 مقاتلونومعه ثالثة  2/5/1980حد املنضوين حتت لواء كتيبة اجلرمق التابعة لفتح يف لبنان، يف أوكان 

يف  1983عام  سر بعدها ملدة ثالث سنوات حىت اطلق سراحهأ  خرين نفذ عملية الدبواي يف اخلليل، و آ

 إىلبعد عن فلسطني مث عاد مع عودة السلطة الفلسطينية كومة الكيان لتبادل األسرى، أ  صفقة بني فتح وح

، يرتأس جملس بلدية 15/5/2017مسقط رأسه مدينة اخلليل، وهو اآلن منذ اتريخ  إىلقطاع غزة مث دخل 

 .13/5/2017اخلليل، بعد انتخابه يف 

عشر سنوات يف سجون االحتالل من  عد ان أمضىسري حمرر بأمن مواليد اخلليل وسكاهنا،  :خالد املدهون (4

بداية السبعينات حني انضمامه لصفوف فتح، شارك يف العمل التنظيمي لفتح يف لبنان والعراق، وعمل يف 

احملتلة عام  يراضألا إىلاحملتلة، عاد مع العائدين مع قوات املنظمة  ألرضرشيف اخلاص ابحلركة مبا يتعلق اباأل

ثناء أبعد العودة، واستلم موقع مدير شرطة اخلليل  1998منية من عام زة األجه، وخدم يف األ1967

 ، وهو اآلن برتبة لواء متقاعد. 2007الثانية حىت عام  نتفاضةاال أحداث

ان مسؤول هو من سكان مدينة حلحول يف حمافظة اخلليل، شارك يف صفوف فتح ابخلارج، وك :تيسري كرجة (5

صبح عضوا ، وأسلوأو ، وعاد مع قدوم السلطة الفلسطينية بعد توقيع 1987 ىلو األ نتفاضةلواء اخلليل يف اال

 جريت معه املقابلة يف منزله حبلحول.، أ1996ي الفلسطيين بعد انتخاابت يف اجمللس التشريع

 ىلو األ نتفاضةاال أحداثالعمل يف صفوف حركة فتح مع  إىلمن مواليد مدينة اخلليل، انضم  صسان طه: (6

سري ، وأ1992معة بوليتكنك فلسطني عام ، والتحق بصفوف حركة الشبيبة الطالبية يف جا1987عام 

، وشغل مكانة عضو جلنة األقصى انتفاضةسنوات يف  4من مرة يف السجون الصهيونية، كان منها  كثرأل

 السجن. قليم وسط اخلليل، بعد خروجه منإ

 انتفاضةوالثانية، شارك يف  ىلو األ نتفاضةمن مواليد مدينة اخلليل وسكاهنا، واسري سابق يف اال :عماد خرواط (7

، أطلق سراحه بعد مخس سنوات 2002طني يف )ك،أ( حىت اعتقاله حد الناشمنذ بدايتها وكان أ األقصى

 .2013قليم اخلليل منذمني سر فتح إوهو اآلن يشغل موقع أ
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وتعرض  1987عام  ىلو األ نتفاضةسري سابق يف االن مواليد مدينة اخلليل وسكاهنا، أم عجمية: أبوخالد  (8

وامضى عشر سنوات، عمل منذ قدوم السلطة الفلسطينية يف جهاز  2002الثانية عام  نتفاضةسر يف االلأل

 نتفاضةوكان مسؤول التدريب يف معسكرات الوقائي، شارك يف اال 2002االمن الوقائي حىت اعتقاله عام 

عمليات. دة يف تنفيذ هتم يف اطالق انر على مواقع صهيونية واملساعانية يف العمل حتت مظلة )ك، أ( وأ  الث

 للعمل يف الوقائي. 2012فراج عنه عام وعاد بعد اإل

صفوف فتح من خالل حركة الشبيبة  إىلحممد كفاح العويوي املعروف ابسم كفاح، انضم  :كفاح العويوي (9

الطالبية يف جامعة اخلليل وكان مسؤول عنها ابسم )منسق الشبيبة( يف بداية التسعينات من القرن املاضي، 

ف احلركة الطالبية يف صفو  ونشط، 2000 انتفاضةداري عدة مرات واخرها يف تقال اإلوقد تعرض لالع

جريت املقابلة معه يف منزله مبدينة ، أ2013-2006حركة فتح ابخلليل من مني سر حىت شغل موقع أ

 اخلليل.

الصهيونية أسري حمرر، من مواليد مدينة دورا يف حمافظة اخلليل، تعرض لالعتقال يف سجون : خليل عمرو  (10

، وشغل موقع رئيس جملس طلبة 1987عام  ىلو األ نتفاضةثناء االعدة مرات، وكان قائد طاليب قبل وأل

جامعة بوليتكنيك فلسطني، وممثل عن اجلامعة عن حركة الشبيبة الطالبية الذراع الطاليب حلركة فتح، عن 

، وقد ىلو األ نتفاضةشرتاك يف فعاليات االحمافظة اخلليل يف جلنة كانت تضم ثالثة عن كل جامعة، ملتابعة واال

 جريت معه املقابلة يف مكتبه يف جامعة بوليتكنيك فلسطني حيث يعمل كمحاضر فيها.أ  

صفوف فتح يف منتصف  إىلنبهان البااب( من مواليد حلحول يف اخلليل، انضم  أبواملعروف ) مصباح البااب:  (11

السبعينات من القرن املاضي وشارك يف العديد من الدورات العسكرية يف معسكرات احلركة يف لبنان، وخدم 

اليمن وتونس بعد اخلروج  إىلل وعاش مرحلة احلرب االهلية اللبنانية، وذهب أو يف صفوف احلركة كضابط 

ت من العودة وكان يتم منعه من اوالعدة حم الضفة الغربية بعد إىل 1998، عاد عام 1982من بريوت 

شغل موقع قائد منطقة طولكرم على تصنيفات السلطة  2000الثانية  نتفاضةالصهاينة، يف فرتة اال
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، واجريت املقابلة معه مبنزله مبدينة حلحول يف حمافظة  2010الفلسطينية وهو حاليا متقاعد منذ عام 

 اخلليل.

را قضاء اخلليل، كان نشطا يف حركة الشبيبة الطالبية الذراع الطاليب حلركة من مواليد دو  :جهاد الشحاتيت  (12

 فتح يف جامعة اخلليل، وعمل يف جهاز حرس الرئيس عرفات منذ بداية عمل السلطة الفلسطينية، شارك يف

 مضى عشر سنوات يف سجون الصهاينة.وأ 2003صفوف )ك،أ( حىت اعتقاله 

التابع للسلطة الفلسطينية منذ  17، عمل يف جهاز القوة 1978من مواليد مدينة اخلليل  مأمون عمرو: (13

منذ بدايتها وعمل يف صفوف )ك،أ( حىت  األقصى انتفاضةرحيا، شارك يف أ إىلدخول السلطة الفلسطينية 

 .2016سنة يف سجون الصهاينة واطلق سراحه عام  14، وامضى 2002اعتقاله عام 

قيلم صفوف حركة فتح، وتدرب يف دورات إ إىل، انضم 1983واليد مدينة اخلليل سنة من م :علي دنديس (14

ثر عام، أ 15نية وحمكوم عليه ابلسجن ، أسري لدى السلطة الفلسطي1999-1998فتح ابخلليل عام 

ام اهتامه هو وعمار طه ومعهم الشهيد النتشة، بقتل ضابطني اسرائيليني يف عملية مبنطقة واد القف ابخلليل ع

. اجريت األقصىحد عناصر كتائب ية من ذلك التاريخ، وهو أ، وهو معتقل لدى السلطة الفلسطين2008

 حد سجون السلطة.معه املقابلة يف أ

ثناء نشاطه يف ري حمرر تعرض لالعتقال عدة مرات أ، واس1960من مواليد مدينة اخلليل عام  :نظام اجلع ي (15

بعامني، وظل  ىلو األ نتفاضةالشبيبة الطالبية يف جامعة اخلليل ما قبل االاحلركة الطالبية ومسؤوليته عن حركة 

عضوا يف  2000يف بداية عام مستمرا يف صفوف فتح وشغل العديد من املواقع التنظيمية فيها حىت كان 

 السلطة الفلسطينية حىت من الوقائي الفلسطيين بعد قدومابخلليل، وعمل كضابط يف جهاز األ قليم فتحجلنة إ

، وتعرض لالعتقال االداري ملدة ستة 2000االقص  انتفاضة أحداثتسلم مدير جهاز خمابرات اخلليل اابن 

جامعة اخلليل وهو يعمل كمستشار  . اجريت معه املقابلة يف احد مكاتب2002شهور بعد اجتياح اخلليل 

 مين فيها حىت اتريخ املقابلة.أ
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قليم فتح ابخلليل من هنا، أسري سابق، وشغل موقع أمني سر إن مواليد مدينة اخلليل ويكام :عودة الرجيب (16

 .2008حىت  2005

حد الناشطني يف صفوف حركة فتح، من مواطن من سكان اخلليل، وأسري سابق، وأ :اصبيح أبوماجد  (17

 (.H2سكان املنطقة اجلنوبية يف اخلليل،)

احملتلة عام  األراضي إىلردن، وبعد العودة د، خدم يف صفوف فتح يف لبنان واأللواء متقاع عوين النتشة: (18

منية، حىت تسلم انئب قائد منطقة ينية، تنقل يف مهام متعددة يف األجهزة األمع السلطة الفلسط 1967

جريت يف مبىن حاليا حىت اتريخ املقابلة اليت أ ، ايشغل2000الثانية عام  نتفاضةاال أحداثاخلليل فرتة 

 .2012جريت عام أ  بلدي بعد االنتخاابت احمللية اليت  بلدية اخلليل، موقع عضو جملس
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