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التجربة الإ�سالمية

احلديثة واملعا�سرة يف فل�سطني

يف ظّل الدولة العثمانية:

ب�ل�صيطرة  �لعثم�نية  �لدولة  ق�مت  �أن  �إىل  �ملم�ليك  دولة  �صيطرة  حتت  فل�صطني  ظلت 

عليه� 1516-1517م. وك�ن لدولة �خلالفة �لعثم�نية من �لقوة م� مكنه� من �ل�صيطرة 

�إىل  ب�الإ�ص�فة  �ليون�ن...(  روم�ني�،  يوغو�صالفي�،  )بلغ�ري�،  �أوروب�  �رشق  معظم  على 

وك�نت   . �لعربي...  �ملغرب  ومعظم  و�ل�صود�ن  وم�رش  و�حلج�ز  �ل�ص�م  وبالد  �لعر�ق 

تدب  �أخذت  �ل�صعف  عو�مل  �أن  غري  �حلديث،  �لع�رش  يف  �لع�مل  دول  و�أقوى  �أهم  �إحدى 

�أر�صه�، ومل  �لـ 18، و�أخذت تفقد تدريجي�ً م�ص�ح�ت كبرية من  �لقرن  �أو�ص�له� منذ  يف 

تتمكن من مو�كبة �لتطور�ت �لعلمية و�حل�ص�رية يف �لغرب �الأوروبي، وع�نت من �لديون 

و�لتعرث �القت�ص�دي، كم� ع�نت من �لنفوذ �الأوروبي يف �أر�صه�، ف�صالً عن ح�لة �جلمود 

�لفقهي و�لثق�يف و�لفكري �لتي ع��صته� مب� مل يكنه� من مت�بعة ق�ص�ي� �لع�رش، وتقدمي 

�حللول �ملن��صبة وفق روؤى و�عية م�صتمدة من �الإ�صالم وتر�ثه �لعظيم.

الأر�ص  �الإ�صالمية  �لهوية  على  ح�فظت  �لعثم�نية  �لدولة  ف�إن  �أمر  من  يكن  ومهم� 

هذه  يعّدون  ك�نو�  فل�صطني  �أهل  �أن  كم�  متو��صلة،  قرون  الأربعة  ور�صخته�  فل�صطني، 

يتمتعون  �مل�صلمني،  من  غريهم  ومعهم  وك�نو�،  له�،  ب�لوالء  ويح�صون  دولتهم،  �لدولة 

جميع  �الأتر�ك  وي�ص�طرون  �الأتر�ك،  به�  يتمتع  �لتي  وغريه�  �ل�صي��صية  �حلقوق  بك�فة 

نيِّ مو�صى ك�ظم �حل�صيني، و�لد �ل�صهيد  . فمثالً عمُ
1
من��صب �لدولة �لع�صكرية و�ملدنية...

عبد �لق�در �حل�صيني، مت�رشف�ً لع�صري 1892م، ثم مت�رشف�ً لنجد 1896م، ثم مت�رشف�ً 

، وهو نف�صه 
2
للح�ص� 1900م،... وتنقل به �ملق�م �إىل �أن �ص�ر مت�رشف�ً حلور�ن 1912م

�لذي ق�د �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية 1920-1934م، وهن�ك �ل�صيخ �أ�صعد �ل�صقريي، 

و�لد �أول رئي�ص ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أحمد �ل�صقريي، �لذي توىل �أكب من�صب يف 

�لعثم�ين  �جلي�ص  مفتي  من�صب  توىل  كم�  �الإ�صالم”،  “�صيخ  من�صب  يلي  �خلالفة  دولة 

.
3
�لر�بع...
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ق�مت  فل�صطني  يف  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  خم�طر  �لعثم�نية  للدولة  تك�صفت  وعندم� 

1887م  �صنة  وق�مت  لليهود،  �الأر��صي  بيع  ومنعت  �إليه�،  �ليهودية  �لهجرة  مبح�ربة 

بف�صل �صنجق �لقد�ص عن والية �صورية، و�أخ�صعته ب�صورة مب��رشة للب�ب �لع�يل من ب�ب 

زي�دة �الهتم�م بفل�صطني، و�إف�ص�ل �ملخطط �ل�صهيوين - �لغربي للهجرة، و�ال�صتيط�ن 

.
4
�ليهودي فيه�

وك�ن لل�صلط�ن عبد �حلميد موقفه �ملت�صق مت�م�ً مع �لفكرة �الإ�صالمية ب�عتب�ر �أر�ص 

ب�أي جزء  �لتفريط  �لتي ال يجوز  �ملقد�صة،  �الإ�صالم و�مل�صلمني  �أر�ص  فل�صطني جزء�ً من 

منه�. وعندم� عر�ص موؤ�ص�ص �حلركة �ل�صهيونية ثيودور هرتزل Theodor Herzl على 

�ل�صلط�ن عبد �حلميد )عن طريق �صديقه نيولن�صكي Nevlenski( بيع فل�صطني لليهود، 

�أج�به �ل�صلط�ن مب� يلي:

�أبد�ً يف  �أن ال ي�صري  �أنت �صديقي ف�أن�صحه  �إذ� ك�ن هرتزل �صديقك بقدر م� 

هذ� �الأمر. ال �أقدر �أن �أبيع ولو قدم�ً و�حد�ً من �لبالد؛ الأنه� لي�صت يل، بل ل�صعبي. 

فيم�  غذوه�  وقد  دم�ئهم،  ب�إر�قة  �الإمب�طورية  هذه  على  �صعبي  ح�صل  ولقد 

منّ�.  ب�غت�ص�به�  الأحد  ن�صمح  �أن  قبل  بدم�ئن�  نغطيه�  و�صوف  بدم�ئهم،  بعد 

�لو�حد تلو �الآخر يف  لقد ح�ربت كتيبتن� يف �صورية ويف فل�صطني، وقتل رج�لن� 

بلقنة؛ الأن �أحد�ً منهم مل ير�َص ب�لت�صليم، وف�صلو� �أن يوتو� يف �ص�حة �لقت�ل. 

�الإمب�طورية �لرتكية لي�صت يل و�إمن� لل�صعب �لرتكي، ال �أ�صتطيع �أبد�ً �أن �أعطي 

فقد  �الإمب�طورية  ق�صمت  ف�إذ�  بباليينهم،  �ليهود  ليحتفظ  منه�.  جزء  �أي  �أحد�ً 

يح�صل �ليهود على فل�صطني دون مق�بل، �إمن� لن تق�صم �إال على جثثن�، ولن �أقبل 

.
5

بت�رشيحن� الأي غر�ص ك�ن

وم�ت  ف�ئدة،  دومن�  �ملختلفة  �ل�صخية  وعرو�صه  هرتزل  حم�والت  وتعددت 

�لث�ين  �حلميد  عبد  �ل�صلط�ن  ظّل  وهكذ�  �أهد�فه،  يحقق  �أن  دون  1904م  �صنة 

1876-1909م( عقبة يف وجه �مل�ص�ريع �ل�صهيونية طيلة �صنو�ت حكمه منطلق�ً يف ذلك  (

من �صي��صته �الإ�صالمية، ومن معرفته بحقيقة �الأطم�ع �ل�صهيونية، ويذكر عبد �حلميد يف 

مذكر�ته “و�نتظم يهود �لع�مل و�صعو� -عن طريق �ملح�فل �مل��صونية- يف �صبيل “�الأر�ص 

وج�وؤو� �إيلَّ بعد فرتة، وطلبو� مني �أر�ص�ً لتوطني �ليهود يف فل�صطني مق�بل  �ملوعودة”... 

، ويذكر �أنه �إذ� 
7
، وك�ن �ل�صلط�ن يعّد نف�صه �أكب �أعد�ئهم

�أمو�ل ط�ئلة، وب�لطبع رف�صت”6

م� �صمح لليهود ب�لتوطن يف فل�صطني ف�إنن� “نكون قد وقَّعن� قر�ر�ً ب�ملوت على �إخو�نن� يف 
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، ويوؤكد �خللفية �الإ�صالمية الرتب�طه بفل�صطني ق�ئالً: “مل�ذ� 
8
�لدين”ويق�صد �لفل�صطينيني

مدنن�  من  فهي  كذلك  و�صتبقى  زم�ن،  كل  ويف  وقت  كل  يف  �أر�صن�  �إنه�  �لقد�ص؟...  نرتك 

.
�ملقد�صة، وتقع يف �أر�ص �إ�صالمية، ال بّد �أن تظل �لقد�ص لن�”9

غري �أن �لدولة �لعثم�نية �لتي ك�نت يف �أو�خر عهده�، وقد ��صتد فيه� �لف�ص�د �الإد�ري، 

ب�لك�مل يف منع  �أهد�فه�  �أن حتقق  �مل��صونية و�لعلم�نية مل ت�صتطع  �ملنظم�ت  و�خرتقته� 

مد�خالت  هن�ك  فك�نت  �ليهود،  �إىل  �الأر��صي  و�نتق�ل  فل�صطني،  �إىل  �ليهودية  �لهجرة 

�ل�صفر�ء �الأج�نب �لذين مت�صكو� ب�المتي�ز�ت �الأجنبية، و�أع�قت �حتج�ج�تهم تنفيذ قيود 

�جله�ز  يف  �مل�صت�رشي  �لبخ�صي�ص”!!  بـ“حزب  عرف  م�  هن�ك  وك�ن  �ليهودية،  �لهجرة 

�ليهود  هجرة  وي�صهل  �لر�ص�وي،  مق�بل  �لق�نون  على  يتح�يل  ك�ن  و�لذي  �الإد�ري، 

. وخالل �لفرتة 1881-1914م ه�جر �إىل فل�صطني 55 �ألف يهودي من 
10

و��صتيط�نهم

�أ�صل 2.367 مليون من �ليهود تركو� مو�طنهم �إىل �أم�كن �أخرى يف �لع�مل، �أي م� ن�صبته 

، مم� يدل على جن�ح �ل�صلط�ت �لعثم�نية �إىل حدٍّ م� 
11

2.3٪ من �ملجموع �لكلي للمه�جرين

يف �لوقوف �أم�م حركة �لهجرة �ليهودية.

�الإ�صالمية  م�صد�قيته�  من  �لكثري  فقدت  �لعثم�نية  �لدولة  �أن  �إىل  �الإ�ص�رة  �ملهم  ومن 

خ�صو�ص�ً بعد �نقالب حزب �الحت�د و�لرتقي على �ل�صلط�ن عبد �حلميد 1909م، وقد 

منتهج�ً  �الإ�صالمية،  للفكرة  مع�دي�ً  بعد  فيم�  تركي�  على  �صيطر  �لذي  �حلزب  هذ�  ك�ن 

�ليهود،  عليه�  يهيمن  �لتي  �مل��صونية  �ملح�فل  قبل  من  عليه  �صيطر�ً  ممُ �لترتيك،  �صي��صة 

حتى �إن �لن��ص علقو� على �لثورة �لتي �أ�صقطت عبد �حلميد ب�أنه� ثورة يهودية �أكرث منه� 

�ل�صلط�ن  الإبالغ  و�لرتقي  �الحت�د  جمعية  �أوفدتهم  �لذين  �لثالثة  �أحد  �إن  بل   ،
12

تركية

قد  �ل�صلط�ن  وك�ن  “قر��صو”،  يدعى  يهودي�ً  ك�ن  �لعر�ص  عن  خلعه  قر�ر  �حلميد  عبد 

.
13

طرده من جمل�صه يف ق�رش “يلدز”حني ح�ول �لت�أثري عليه الإ�صك�ن �ليهود يف فل�صطني

وقد ذكر �ل�صفري �لبيط�ين يف تركي� لوزير خ�رجيته يف مذكرته �لتي رفعه� �إليه يف �آب/ 

�لد�خلي حت�لف�ً يهودي�ً  “�إن جلنة �الحت�د و�لرتقي تبدو يف ت�صكيله�  �أغ�صط�ص 1910م 

�جله�ز  على  و�مل�صيطر  �مللهم  موقف  يف  �الآن  يبدون  �لذين  �ليهود  �إن  مزدوج�ً...  تركي�ً 

.
�لد�خلي للدولة يعملون على �ل�صيطرة �القت�ص�دية و�ل�صن�عية على تركي� �لفت�ة...”14

بل �إن �ل�صلط�ن عبد �حلميد ذكر يف ر�ص�لة �إىل �ل�صيخ حممود �أبو �ل�ص�م�ت يف 1911م 

�أن �صبب خلع �الحت�د و�لرتقي له من �ل�صلطة هو �إ�رش�رهم عليه �أن ي�ص�دق على ت�أ�صي�ص 
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وطن قومي لليهود يف �الأر�ص �ملقد�صة )فل�صطني(، فرف�ص وذكر لهم �أنهم لو دفعو� ملء 

.
15

�الأر�ص ذهب�ً فلن ير�صى بذلك

ك�ملالهي  و�آد�به  �الإ�صالم  الأحك�م  �ملن�فية  �ملف��صد  �نت�رشت  فقد  �صبق،  عم�  وف�صالً 

و�ملر�ق�ص و�حل�ن�ت، و�لتع�مل ب�لرب�، ف�أ�صبح ع�مة �لن��ص يرون حزب �الحت�د و�لرتقي 

يف  �ملف��صد  لهذه  مع�دية  فعل  ردود  وحدثت  تع�ليمه،  عن  وخ�رج�ً  �الإ�صالم،  عن  بعيد�ً 

.
16

فل�صطني و�صورية

�لبالد  يف  و�لرتقي  �الحت�د  حلكم  مع�دية  حرك�ت  تظهر  �أن  غريب�ً  يكن  مل  ولذلك 

�لعثم�نية، ولكن عندم� مل تتم  �لدولة  �لبد�ية ب�الإ�صالح �صمن  لُّه� يف  �لعربية، وط�لب جمُ

�ال�صتج�بة لتلك �ملط�لب ق�مت �لثورة �لعربية �لكبى 1916م، و�أيده� �لكثري من رج�ل 

.
17

�لفكر و�الإ�صالح

�أر�ص حتكمه�  وخالل �حلرب �لع�ملية �الأوىل فقدت �لدولة �لعثم�نية م� تبقى له� من 

�جلمهورية  �أت�تورك  كم�ل  �أعلن  ثم  �ل�ص�م(،  �لعر�ق،  �حلج�ز،  )�ليمن،  �لعربية  �لبالد  يف 

�مل�صلمون  فقد  وبذلك  1924م.  �صنة  �لعثم�نية  �خلالفة  و�أ�صقط  1923م،  �صنة  �لرتكية 

الأول مرة مظلة �خلالفة �الإ�صالمية، وتوزعت بالدهم على �لدول �ال�صتعم�رية.

املوؤامرة على فل�شطني:

 �حتل �لبيط�نيون �جلزء �جلنوبي من فل�صطني )حتى خط ي�ف� - �لقد�ص( يف ك�نون 

ومنذ  1918م،  �صبتمب  �أيلول/  يف  فل�صطني  ب�قي  و�حتلو�  1917م،  دي�صمب  �الأول/ 

ذلك �لت�ريخ وحتى 1948م ظلّت فل�صطني و�قعة حتت �الحتالل �لبيط�ين، وقد دخل 

�للنبي  �إدموند  �لبيط�ين  �لق�ئد  �أعلن  وهن�ك  1917/12/9م،  يف  �لقد�ص  �لبيط�نيون 

، وهو م� فعل مثله 
�ل�صليبية”18 �نتهت �حلروب  “�ليوم  Edmund Allenby يف خط�به 

قب  على  ووقف  �صورية،  �حتل  �لذي   Henri Gouraud غورو  هرني  �لفرن�صي  �لق�ئد 

�صالح �لدين �الأيوبي، وهو يقول بلهجة �ملنت�صي �ملنت�رش... “ه� قد عدن� ي� �صالح �لدين”!!

رهيبة  موؤ�مرة  )1917-1948م(  �لبيط�ين  �الحتالل  حتت  فل�صطني  ع��صت  وقد 

تنفيذ�ً لوعد بلفور Balfour حر�صت فيه� بريط�ني� بكل م� متلك على حتويل فل�صطني �إىل 

وطن قومي لليهود، فحرمت �أهل فل�صطني من حقوقهم �ل�صي��صية، و�صيقت عليهم �صبل 

و�لط�ئفية،  �لع�ئلية  �النق�ص�م�ت  حتقيق  على  وعملت  �لف�ص�د،  و�صجعت  و�لرزق،  �لعي�ص 
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و�إ�صغ�ل �أهل فل�صطني ببع�صهم، ومن جهة �أخرى �صجعت �لهجرة �ليهودية �إىل فل�صطني، 

و�ال�صتيط�ن �ليهودي، و�رش�ء �الأر��صي، و�ص�عدت على ت�صليح �ليهود، وبن�ء �مل�صتعمر�ت، 

و�صمحت ببن�ء �ملوؤ�ص�ص�ت �ليهودية �صبه �لر�صمية تهيئة لبن�ء دولتهم و�إعالنه�.

�ملوؤ�مرة خالل هذه �ملرحلة بكل عزم و�إ�رش�ر، وبذلو�  �أهل فل�صطني هذه  وقد ق�وم 

ع�رش�ت �الآالف من �ل�صهد�ء و�جلرحى، وق�مو� ب�لثورة تلو �الأخرى لتحطيم �مل�رشوع 

منهم  �أكب  ك�نت  �ملوؤ�مرة  لكن  �لبيط�ين،  �ال�صتعم�ر  و�إجالء  �ل�صهيوين،  �ليهودي 

بكثري، �إذ �ص�ركت فيه� بكل قوة جميع �لقوى �لدولية مت�ص�منة مع �حلركة �ل�صهيونية 

�لع�ملية �لتي متكنت مب� متلكه من نفوذ و�إمك�ن�ت عظيمة يف بق�ع �لع�مل من ت�صيري �الأمور 

�لع�مل  ي�صتطع  ومل  فل�صطني.  �أر�ص  على  �ليهودية  �لدولة  تكوين  �صبيل  يف  ل�ص�حله� 

حتت  و�قع�ً  ك�ن  �أي�ص�ً  هو  الأنه  فل�صطني؛  على  �ملوؤ�مرة  يوقف  �أن  �الإ�صالمي  �أو  �لعربي 

قب�صة �لنفوذ �ال�صتعم�ري بك�فة �أ�صك�له ودوله.

�أعد�د  زي�دة  �إىل  �أدت  يهودية  هجرة  حركة  ق�مت  �لبيط�نية  �حلر�ب  َفتَْحَت  وهكذ�، 

 ،
19

�ليهود يف فل�صطني من حو�يل 55 �ألف�ً �صنة 1918م �إىل حو�يل 650 �ألف�ً �صنة 1948م

غري �أنهم على �لرغم من كل �جلهود مل ي�صتطيعو� �أن ي�صعو� �أيديهم على �أكرث من ٪6.7 

، و�لتي �أدت �إىل �نت�ص�ر 
20

من �أر�ص فل�صطني قبيل �ندالع حرب فل�صطني 1947-1948م

�لقو�ت �ليهودية �ل�صهيونية على �جليو�ص �لعربية، و�صيطرته� على �أكرث من 78٪ من 

.
21

�أر�ص فل�صطني، و�إن�ص�ء كي�نهم �لغ��صب عليه�

ر�ي�ت  حتت  فل�صطني  حترير  �إىل  يتن�دون  و�لعرب  �ل�صهيوين  �خلطر  ظهور  ومنذ 

�لهز�ئم...،  روؤو�صهم  على  تتو�ىل  بينم�  و�لعلم�نية...  و�ل�صيوعية  و�لقومية  �ال�صرت�كية 

�أر�ص  من  قليلة  �أجز�ء  على  ولو  ب�حل�صول  وقنعو�  �ل�صلمية،  �حللول  �إىل  جل�أو�  حتى 

فل�صطني �ملب�ركة...، ولكن �أنظمة �حلكم مل تتنَب، ولو ملرة، ب�صكل ج�د �لر�ية �الإ�صالمية 

و�حلل �الإ�صالمي للق�صية.

و�ملـــــ�ء فـــوق ظهــوره� حمـــمول ك�لعي�ص يف �لبيد�ء يقتله� �لظم�    

وعلى �لرغم من وجود �لتي�ر �الإ�صالمي على �ل�ص�حة �لفل�صطينية و�لعربية، �إال �أنه مل 

ينجح حتى �الآن يف �الإم�ص�ك بدفة �لتوجيه �ل�صي��صي و�جله�دي، وال يك�د يعطى �لفر�صة 

الأي عمل ج�د من �ص�أنه دفع �لعمل ب�جت�ه حترير فل�صطني. ولكن هذ� ال ينفي �أنه ك�ن لهذ� 

�لتي�ر دوره �لر�ئد، وفق �إمك�ن�ته، يف مو�جهة �الحتالل �لبيط�ين و�مل�رشوع �ل�صهيوين منذ 
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1917م وحتى �الآن. و�إذ� ك�ن لن� �أن نتحدث ب�خت�ص�ر عن جتربة �لتي�ر �الإ�صالمي خالل 

هذه �لفرتة، ف�إنن� ت�صهيالً على �لق�رئ �لكرمي يكن �أن جنعل حديثن� وفق �ملر�حل �لت�لية:

�أوالً: مرحلة �الحتالل �لبيط�ين 1917-1948م.

ث�ني�ً: مرحلة �ملد �لقومي �لعربي 1948-1967م.

ث�لث�ً: مرحلة �لثورة �لفل�صطينية وتن�مي �ملد �الإ�صالمي 1967-1987م.

ر�بع�ً: مرحلة �النتف��صة �ملب�ركة و�لت�صوية �ل�صلمية 1987-1996م.

اأواًل: مرحلة االحتالل الربيطاين 1917-1948م:

يكن تق�صيم هذه �ملرحلة �إىل ثالث مر�حل فرعية:

1.  الفرتة 1917-1929م:

وخالله� ك�ن �لتحرك �الإ�صالمي حترك�ً فردي�ً �صعبي�ً، مل تظهر فيه حرك�ت �صالمية 

للعلم�ء ك�ن و��صح�ً  �ل�صي��صي و�الجتم�عي  �لت�أثري  �أن  �إال  منظمة ذ�ت منهجية حمددة، 

�ل�صعب  نفو�ص  يف  عميقة  تز�ل  م�  ك�نت  �الإ�صالمية  �ل�صعبية  �مل�ص�عر  �أن  كم�  وقوي�ً، 

طبيعة  �ل�صعبي  �لتحرك  �كت�صب  فقد  ولذلك  ين�ف�صه�،  م�  هن�ك  يوجد  وال  �لفل�صطيني، 

�الإ�صالمية  بطبيعته�  �إم�  �ملرحلة  تلك  يف  وقعت  �لتي  �النتف��ص�ت  ومتيزت  �إ�صالمية، 

�لك�ملة، و�إم� بعمق �لت�أثري �الإ�صالمي فيه�.

�أثن�ء �حتف�الت  حدثت  ف�نتف��صة مو�صم �لنبي مو�صى يف �لقد�ص 4-1920/4/10م 

ملوكب  �الإ�صالمية  �الأعالم  �أحد  �ليهود  �أحد  لوَّث  عندم�  �لديني،  �ملو�صم  بهذ�  �مل�صلمني 

�خلليل، وك�ن للح�ج �أمني �حل�صيني دور كبري يف ت�أجيج �النتف��صة.

لليهود  �ل�صلوك �ال�صتفز�زي  �أ�صب�به�  و�نتف��صة ي�ف� يف 1-1921/5/15م ك�ن من 

�صّد دين و�أخالق و�آد�ب �مل�صلمني.

�صملت  �إ�صالمية  �نتف��صة  ك�نت  فقد  15-1929/8/30م  �لب�ق  �نتف��صة  �أم� 

معظم من�طق فل�صطني دف�ع�ً عن �حلق �الإ�صالمي يف ح�ئط �لب�ق )�حل�ئط �لغربي للم�صجد 

�الأق�صى(، و�لذي ط�لب �ليهود ب�متالكه ب�عتب�ره ح�ئط �ملبكى �لذي يقد�صونه، وي�صلون 

�الأعلى،  �الإ�صالمي  �ملجل�ص  ورئي�ص  فل�صطني  مفتي  �حل�صيني،  �أمني  للح�ج  وك�ن  عنده. 

دوره �لب�رز يف تنظيم هذه �لثورة من خلف �ل�صت�ر وب�صكل غري معلن.
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�الإ�صالمي  �ملجل�ص  �أبرزه�  ك�ن  �إ�صالمية  موؤ�ص�ص�ت  �لفرتة  هذه  خالل  ظهر  وقد 

�ل�رشعي �الأعلى 1922م برئ��صة �حل�ج �أمني �لذي �أخذ جنمه �ل�صي��صي و�الإ�صالمي يف 

�لبوز. كم� ظهرت هيئ�ت �صعبية �أبرزه� جمعية �ل�صب�ن �مل�صلمني �لتي ك�ن له� دوره� يف 

.
22

�حلف�ظ على مب�دئ �الإ�صالم، و�لتوعية �لع�مة، و�ملط�لبة بحقوق �أبن�ء فل�صطني

2.  الفرتة 1929-1939م:

حركة  من�ذجه  �أبرز  ك�نت  �لذي  �ملنظم  �جله�دي  �الإ�صالمي  �لتحرك  ظهر  وخالله� 

�ل�صيخ �ملج�هد عز �لدين �لق�ص�م، و�لتي ك�ن له� �أكب �الأثر يف �لثورة �لكبى �لتي عمت 

فل�صطني 1936-1939م. كم� �صهدت نزول �حل�ج �أمني �إىل ميد�ن قي�دة �حلركة �لوطنية 

فل�صطني  من  وهرب  �لر�صمية،  من��صبه  فقد  حيث  ومب��رش،  علني  ب�صكل  �لفل�صطينية 

�صنة 1937م، وتوىل توجيه دفة �لثورة �لكبى من لبن�ن.

جم�عة الق�ص�م “اجله�دية”:

�ل�صيخ عز �لدين عبد �لق�در م�صطفى �لق�ص�م، من مو�ليد بلدة جبلة ق�ص�ء �لالذقية يف 

�صورية 1882م، در�ص يف �الأزهر، وع�د ليكون �أحد دع�ة �الإ�صالم �لن�صيطني يف بلدته يف 

�صورية، ك�ن من ق�دة �لثورة �ل�صورية �صّد �لفرن�صيني خالل �لفرتة 1918-1920م، 

وقد هرب �إىل فل�صطني بعد توقفه�، و��صتقر يف حيف�.

�لعقيدة،  �صلفي  وك�ن  علمه،  و�صعة  وذك�ئه،  وورعه،  بتقو�ه  �لق�ص�م  �ل�صيخ  عرف 

حم�رب�ً لالنحر�ف�ت و�لبدع، قدوة يف �صلوكه وم� يدعو �إليه. وك�ن �لق�ص�م �صج�ع�ً جريئ�ً، 

“ر�أيت �صب�ن�ً يحملون  ومن �أكرث �لعلم�ء توق�ً للجه�د، ق�ل يوم�ً وهو على �ملنب يخطب 

�ملك�ن�ص لكن�ص �ل�صو�رع، هوؤالء مدعوون حلمل �لبن�دق، ور�أيت �صب�ن�ً يحملون �لفر�ص�ة 

مل�صح �أحذية �الأج�نب، هوؤالء مدعوون حلمل �مل�صد�ص�ت لقتل هوؤالء �الأج�نب”.

�لو�قع، ذ� �صخ�صية �جتم�عية منفتحة حمببة، حتمل  �لق�ص�م متف�عالً مع  ولقد ك�ن 

و�لع�رشة،  �ل�صرية  ح�صن  ك�ن  والأنه  و�أتر�حهم،  �أفر�حهم  وت�ص�ركهم  �لن��ص،  هموم 

لذلك  �لغرور، فقد ك�ن  بعيد�ً عن  ب�رع�ً، قوي �حلجة، ومتو��صع�ً  لبق�ً وخطيب�ً  وحمدث�ً 

�أثره يف �أن يكون ذ� �صعبية كبرية.

يكون  الأن  موؤهالً  �جله�دية،  جتربته  ر�صيد  عن  ف�صالً  �ل�صف�ت،  هذه  جعلته  وقد 

.
23

موؤ�ص�ص�ً لتنظيم جه�دي قوي له دوره �ملهم يف ت�ريخ فل�صطني �حلديث �ملع��رش
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تعود ن�ص�أة جم�عة �لق�ص�م �إىل 1925م عندم� �بتد�أ �ل�صيخ عز �لدين �لق�ص�م يف �إن�ص�ء 

وحيد�ً  طريق�ً  �جله�د  ويعّد  �الإ�صالم،  من  ومنهجه  فهمه  ي�صتمدُّ  �رشي،  جه�دي  تنظيم 

و�أعظم  �رشية،  منظمة  “�أخطر  �لتنظيم  هذ�  �لغوري  �إميل  �عتب  وقد   .
24

فل�صطني الإنق�ذ 

�لعربي  �جله�د  ت�ريخ  بل  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �حلركة  ت�ريخ  عرفه�  فد�ئية  حركة 

، ولكن غلب عليه بعد 
. وقد �أطلق على هذ� �لتنظيم ��صم “�ملنظمة �جله�دية”26

�حلديث”25

، وك�ن �صع�ر �لتنظيم “هذ� جه�د.. 
27

��صت�صه�د �لق�ص�م ��صم جم�عة �لق�ص�م �أو �لق�ص�ميون

.
ن�رش �أو ��صت�صه�د”28

يف  يدخل  وال  ومتحي�ص،  �نتق�ء  بعد  �إال  ع�صو  �أي  تقبل  ال  �لق�ص�م  جم�عة  وك�نت 

ع�صويته� �إال من ك�ن “موؤمن�ً م�صتعد�ً �أن يوت يف �صبيل بالده”ومن �أهل �لدين و�لعقيدة 

، وقد ��صتف�د �لق�ص�م من وظيفته ك�إم�م وخطيب مل�صجد �ال�صتقالل يف حيف� 
29

�ل�صحيحة

�لعن��رش  و�نتق�ء  ب�لن��ص،  �الت�ص�ل  يف  1930م  منذ  �رشعي  وكم�أذون  1925م،  منذ 

�ملن��صبة جلم�عته. كم� ��صتف�د من رئ��صته لفرع جمعية �ل�صب�ن �مل�صلمني يف حيف� كغط�ء 

مقبول حلركته ون�ص�طه وزي�ر�ته للقرى، و�إن�ص�ء فروع لهذه �جلمعية يف �للو�ء �ل�صم�يل، 

�الأوىل  �لقي�دة  وت�صكلت   .
30

�ملحليني �ملج�هدين  الإخو�نه  من��صب�ً  غط�ًء  �أ�صبحت  و�لتي 

�لعبد  من  كالً  �لق�ص�م  رئي�صه�  �إىل  ب�الإ�ص�فة  و�صمت  1928م  �صنة  �لق�ص�مي  للتنظيم 

مركزه�  وك�ن  عي�صى.  حممد  وخليل  �حلمد  �ل�ص�لح  وحممد  زعرورة  وحممود  ق��صم 

عدد  وبلغ   ،
31

�ملهمة �لقر�ر�ت  ك�فة  �تخ�ذ  عن  وم�صوؤولة  جم�عية  �لقي�دة  وك�نت  حيف�، 

�أكرثهم ي�رشف على حلق�ت توجيهية  �أفر�د �جلم�عة �صنة 1935م حو�يل 200 منتظم 

.
32

من �الأن�ص�ر، �لذين ي�صل عددهم �إىل 800

�أن�ص�أ تنظيم �لق�ص�م خم�ص وحد�ت متخ�ص�صة ت�صمنت وحدة ل�رش�ء �ل�صالح،  وقد 

ع�م  ب�صكل  �أفر�ده�  وك�ن  و�الإجنليز،  �ليهود  على  للتج�ص�ص  ووحدة  للتدريب،  ووحدة 

ممن ي�صتغل يف د�وئر �حلكومة وخ�صو�ص�ً �ل�رشطة، ور�بعة للدع�ية للثورة، وخ�م�صة 

وتبع�ت  �الأع�ص�ء،  ��صرت�ك�ت  على  �عتمدت  فقد  م�ليته�  �أم�   .
33

�ل�صي��صية لالت�ص�الت 

�أفر�ده على حمل �ل�صالح بحيث  �أن يتدرب جميع  ، وك�ن من منهج �لتنظيم 
34

�ملوثوقني

يكونون م�صتعدين خلو�ص مع�رك �جله�د عند �إعالنه�، وك�ن على كل ع�صو �أن يدبر �أمر 

. ومل يكن ح�ل �أغلب �الأع�ص�ء مي�صورة، �إذ ك�نو� يكدون من �أجل 
35

جتهيز نف�صه ب�ل�صالح

لقمة �لعي�ص، ومع ذلك “فقد منعو� �أنف�صهم �خلبز من �أجل �بتي�ع �ل�صالح”ومن �أجل �أن 

.
36

يعتمدو� على �أنف�صهم يف �لعمل و�الإعد�د



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 145

التجربة االإ�شالمية احلديثة واملعا�شرة يف فل�شطني

�أو�خر  يف  ك�ن  و�لتدريب  �لت�صليح  مرحلة  �إىل  �لق�ص�م  جم�عة  �نتق�ل  �أن  ويبدو 

�لع�صكري  �الجت�ه  لتعزز  1929م  �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �لب�ق  ثورة  وج�ءت   ،
37

1928م

لدى �جلم�عة، ف�أخذ �لق�ص�م ي�صهم يف عملية �لتدريب بنف�صه، و�لتي �صملت رحالت ليلية 

. وعندم� �أر�دت �جلم�عة �أن تعلن عن 
38

وحرك�ت ��صتطالعية ومت�رين على �إ�ص�بة �لهدف

نف�صه� يف ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 1935م ك�نت متلك ح�صبم� ذكر �صبحي ي��صني، وهو 

.
39

�أحد �أع�ص�ئه�، �ألف قطعة �صالح وق�عدة ت�صليح يف منطقة �لالذقية

�أنه�  �إال  مت�أخر،  وقت  يف  �إال  نف�صه�  عن  تعلن  مل  �لق�ص�م  جم�عة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

بدت  وقد  1930-1932م  �لفرتة  يف  خ�صو�ص�ً  �لع�صكرية،  �لعملي�ت  من  بعدد  ق�مت 

لدى  �خلوف  ح�جز  ك�رش  ب�ب  من  ك�نت  �لعملي�ت  هذه  �أن  يبدو  فردية.  عملي�ت  وك�أنه� 

�أفر�د �جلم�عة، وج�ّص �لنب�ص وردود �لفعل لدى �لعرب و�الإجنليز و�ليهود، ورمب� ك�نت 

يتن��صب  مب�  ت�صعيده�  وحم�ولة  �لوطنية،  �لق�ص�ي�  مع  و�لتف�عل  �حلم��ص  عن  تعبري�ً 

وخطة �الإعد�د و�لتعبئة.

�جله�د، وقد  “�جله�دية”  �لق�ص�م  �أعلنت جم�عة  �لث�ين/ نوفمب 1935  ويف ت�رشين 

تو�فق ذلك مع �الزدي�د �له�ئل يف �لهجرة و�ال�صتيط�ن، وتهريب �ل�صالح لليهود، و��صتد�د 

وح�ّص  �لقرى،  �إىل  �خلروج  يف  �لق�ص�م  خطة  وتلخ�صت  و�إخو�نه.  �لق�ص�م  على  �ملر�قبة 

 .
40

للجم�عة �ملوؤيدة  �لعن��رش  وح�صد  للثورة،  و�ال�صتعد�د  �ل�صالح،  �رش�ء  على  �لن��ص 

بيته  ب�ع  �أن  بعد  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �أو�خر  �إخو�نه يف  �لق�ص�م وعدد من  �ختفى  وقد 

�لوحيد يف حيف�، وب�ع �أ�صح�به حلي زوج�تهم وبع�ص �أث�ث بيوتهم ليوفرو� �لر�ص��ص 

.
41

و�لبن�دق

وبعد فجر يوم 1935/11/20م طوقت قو�ت كبرية من �ل�رشطة تقدر بـ 400 رجل، 

�ل�صيخ  قرية  عند  )يعبد(  �أحر��ص  يف  �إخو�نه  من  وع�رشة  �لق�ص�م  �الإجنليز،  من  معظمهم 

زيد. وقد بد�أت �ملعركة يف �خل�م�صة و�لن�صف �صب�ح�ً، و��صتمرت �أربع �ص�ع�ت ون�صف 

. وعندم� الحظ �ل�صيخ �لق�ص�م �أن �الإجنليز و�صعو� �ل�رشطة �لعربية يف �ملقدمة 
42

�ل�ص�عة

�لعربية  �ل�رشطة  من  م�صمع  على  برج�له  و�ص�ح   ،
�أبن�ءن�”43 تقتلو�  “ال  رج�له  �أو�صى 

“�إي�كم ومق�بلة ر�ص��ص �جلنود ]�ل�رشطة] �لعرب مبثله ف�إنهم م�ص�كني وال يدرون م�ذ� 
. وح�صب �مل�ص�در �لعربية فقد خ�رش 

ن�صنع وال م� ي�صنعون، ولكن عليكم ب�الإنكليز”44

يدعى  و�حد  �رشطي  مقتل  �إىل  �أ�ص�رت  �لبيط�نية  �لتق�رير  لكن   ،
رجال45ً  15 �الإجنليز 
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. �أم� جم�عة �لق�ص�م فقد ��صت�صهد يف 
46

Mott وجرح �لعريف ريدر Reader يف يده موت 

هذه �ملعركة �ل�صيخ عز �لدين �لق�ص�م ويو�صف �لزيب�وي وحممد حنفي �مل�رشي، وقب�ص 

بدوي  عربي  على  قب�ص  كم�  بجر�ح،  �أ�صيب�  �للذين  �ملفلح  و�أ�صعد  �ل�صعدي  منر  على 

.
47

وحممد يو�صف و�أحمد ج�بر وح�صن �لب�ير

�لق�ص�م ورف�قه هزة كبى يف فل�صطني، وخرج يف جن�زتهم حو�يل  �أحدث مقتل  وقد 

�أنح�ء فل�صطني. وقد بلغ �حلم��ص يف �جلن�زة مد�ه،  �إىل حيف� من خمتلف  �ألف�ً ج�وؤو�   30

و�لطوب،  ب�حلج�رة  �ل�رشطة  د�ئرة  �مل�ص�ركون  فه�جم  �النتق�م،  �صيح�ت  وترددت 

وك�رشو� زج�ج نو�فذه�، وحطمو� ب�ب �لد�ئرة وثالث �صي�ر�ت لل�رشطة. وعندم� ح�رشت 

قوة من �ل�رشطة �لبيط�نية �ملدججني ب�ل�صالح ث�رت �جلموع، ودخلت معهم يف �صد�م، 

�أن  ولوال   .
48

ب�رشعة �لبيط�نيون  و�ن�صحب  �ثن�ن،  وجرح  �الأر�ص،  على  ق�ئدهم  ووقع 

فل�صطني قبل  �لكبى يف  �لثورة  لوقعت  من وجه �جلن�زة  “ع�ص�كره�”  �ل�صلطة �صحبت 

.
49

موعده� بخم�صة �أ�صهر على حّد تعبري �صبحي ي��صني

�لفل�صطينية، فقد  �لوطنية  �أ�ص��صي�ً يف م�ص�ر �حلركة  �لق�ص�م تغيري�ً  �أحدث مقتل  وقد 

كر�ص بديل �جله�د بعد �صنو�ت طويلة من �حلركة �ل�صي��صية غري �ملجدية، و�ألهبت حركته، 

 ،
و“ت�صحيته” �حلم��ص، و“�ص�رت مثالً ر�ئع�ً للجر�أة و�جله�د �لعلني �صّد �الإجنليز”50

“وق�مت �لبالد وقعدت و�هتزت �أي� �هتز�ز، وزلزلت �أي� زلز�ل، ومن ذلك �حلني ��صتدت 
. و�أطلق 

كر�هية �لعرب حلكومة �النتد�ب، و�أخذت تظهر هذه �لكر�هية ب�أ�صك�ل عنيفة”51

، وقد �صعر �لزعم�ء �ل�صي��صيون �لعرب 
�صعب فل�صطني على �لق�ص�م ��صم “�أبو �لوطنية”52

يف فل�صطني بحدة �مل�أزق �لذي و�صعو� فيه، فقد �أو�صح �ملندوب �ل�ص�مي يف ر�ص�لة له �إىل 

وزير �مل�صتعمر�ت يف 1935/12/7م م� �أحدثه مقتل �لق�ص�م ورف�قه من �أثر كبري. وق�ل 

�ملندوب: �إن زعم�ء �الأحز�ب �لعربية �خلم�صة قد �جتمعو� به يوم 25 ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 

و�أخبوه �أنهم م� مل يتلقو� على مذكرتهم رد�ً يكن �عتب�ره ب�صكل ع�م مر�صي�ً ملط�لبهم 

و�لالم�صوؤولة،  �ملتطرفة  �الآر�ء  و�صت�صود  �أتب�عهم،  على  ت�أثري  كل  “�صيفقدون  ف�إنهم 

.
و�صيتدهور �لو�صع �ل�صي��صي ب�رشعة”53

و�إخو�نه عب�رة عن  �إنه  �ملعركة:  �بتد�ء  عندم� ق�ل قبل  �لق�ص�م ك�ن حمق�ً  ف�إن  وهكذ� 

.
54

عود ثق�ب �صي�صعل �لثورة يف �لبالد
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منظمة اجله�د املقد�س:

ومن �جلدير ب�لذكر، �أن تنظيم جم�عة �لق�ص�م مل يكن هو �لتنظيم �لثوري �لوحيد يف 

�لن�صف �الأول من �لثالثيني�ت، فقد ت�صكلت تنظيم�ت �رشية �أخرى للغر�ص نف�صه، و�إن 

�أر�صية من��صبة  �أ�صهمت يف تكوين  �لفرتة، ولكنه�  تلك  لن�ص�طه� يف  �أثر و��صح  مل يظهر 

�ملق�ومة  “منظمة  �لغوري،  �أميل  يذكر  ح�صبم�  ت�صكلت،  فقد  1936م.  �لكبى  للثورة 

وو�صل  �لقد�ص،  مركزه�  وك�ن  �حل�صيني،  �لق�در  عبد  برئ��صة  1934م  و�جله�د”�صنة 

�أع�ص�وؤه� �إىل 400 ع�صو موزعني على 17 فرع�ً. و�أ�ص�ف �لغوري �أن �حل�ج �أمني �حل�صيني 

جهودهم  لتوحيد  ودع�هم  �مل�صوؤولني  وزمالءه  �لق�در  عبد  1935م  �صيف  يف  �لتقى 

�ملقد�ص”  “منظمة �جله�د  �لتي ك�ن يعده�، و�أنه نتيجة ذلك ت�صكلت  �ل�رشية  مع جهوده 

.
55

برع�ية �ملفتي وحتت �إ�رش�فه

الثورة الفل�صطينية الكربى:

و��صحة،  �إ�صالمية  طبيعة  )1936-1939م(  �لكبى  �لفل�صطينية  �لثورة  �كت�صبت 

ف�ل�صعب �لفل�صطيني �لذي عرف بعمق �رتب�طه ب�الإ�صالم عب عن ثورته وم�ص�عره من 

خالل �ل�صي�غ�ت �الإ�صالمية ومفهوم �جله�د.

ومن �لبي�ن�ت �لتي تعب بعمق عن �لتوجه �الإ�صالمي للثورة، ذلك �لبي�ن �لذي �أ�صدرته 

قي�دة �لثورة �لع�مة يف فل�صطني 1938م، و�لذي ج�ء فيه:

�إن �ملج�هدين قد ب�عو� �أنف�صهم هلل، وخرجو� يف ط�عته، مل يخرجو� �إال �بتغ�ء 

وجهه، و�جله�د يف �صبيله و�لفوز مبثوبته، و�كت�ص�ب مر�ص�ته، ال ير�صون بذلك 

بديالً وال يبغون عنه� حوالً، �صدقو� م� ع�هدو� �هلل عليه، فمنهم من ق�صى نحبه 

ومنهم من ينتظر وم� بدلو� تبديالً، وهم يت�ص�بقون �إىل ميد�ن �جله�د و�ل�صه�دة 

�أمتهم �لكرية وبالدهم �ملقد�صة، فقد  �نت�ص�ر�ً للحق و�إق�مة للعدل ودف�ع�ً عن 

ف�رقو� يف �صبيل ذلك �أهلهم، وتركو� �أمو�لهم، وعطلو� م�ص�حلهم.

ومن ك�ن هذ� ح�لهم، وك�ن كل مبتغ�هم ثو�ب �لدني� وح�صن ثو�ب �الآخرة 

ِمن �هلل ال ِمن �صو�ه، ح��ص� هلل �أن يف�صدو� يف �الأر�ص... .

... ونحن م��صون يف هذ� �ل�صبيل �إن �ص�ء �هلل �إىل �أن يكتب �لن�رش لهذه �الأمة، 

�أو ي�أتي �هلل ب�أمر من عنده چچ چ چ چڇچ چۇ ۆ ۆ ۈ 

.
56

ۈ ٴۇچ، و�هلل ولين� وهو ِنعم �ملوىل وِنعم �لن�صري



الطريق اإىل القد�س

148 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

 يف بي�ن�ت وتق�رير �لثورة �لكبى �صملت 154 وثيقة �أنه 
57

و�أظهرت در��صة �إح�ص�ئية

ك�ن لالإ�صالم ورج�له ورموزه �لن�صيب �الأكب من �أ�صم�ء �لف�ص�ئل، كم� �أن طريقة كت�بة 

�لبي�ن�ت و�لتق�رير �لع�صكرية متيزت بط�بعه� �الإ�صالمي �لع�م، فهي ع�دة تبد�أ ب�لب�صملة، 

وحتته� �أحي�ن�ً �آية چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ و�أحي�ن�ً چۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئچ، 

و�إىل ج�نبه� �أحي�ن�ً “�هلل �أكب”. وك�ن ق�دة �لثورة يوقعون بي�ن�تهم ب�ألف�ظ “�ملتوكل على �هلل” 

ختم  فك�ن  �الأخت�م  �أم�  ب�هلل”،  “�ملعتز  �أو  ب�هلل”  “�ملعت�صم  �أو  ووطنه”  دينه  “خ�دم  �أو 

ۈئ ۈئ  چۆئ  �آية  بد�خله  هالل  وحتته�  �أكب”  “�هلل  لفظة  �أعاله  يت�صمن  �لثورة  ديو�ن 

ېئ ېئېئچ. �أم� من�طق �لعملي�ت فقد تركزت يف �صم�ل فل�صطني ولو�ء ن�بل�ص حيث ك�ن 
�لوجود �لق�ص�مي كثيف�ً.

�ل�صم�ص  �لثورة يف عملية عنبت� - نور  �لق�ص�م فقد ك�ن له� �رشف تفجري  �أم� جم�عة 

يف 1936/4/15م و�لتي ق�ده� �لق�ئد �جلديد للجم�عة �ل�صيخ فرح�ن �ل�صعدي. كم� ك�ن 

ب�غتي�ل  1937/9/26م  يف  ق�مت  عندم�  �لثورة  من  �لث�نية  �ملرحلة  تفجري  �رشف  له� 

لوي�ص �أندروز Lewis Yelland Andrews �حل�كم �لبيط�ين ملنطقة �جلليل.

و�أ�صهم �لق�ص�ميون يف تنظيم وقي�دة �لثورة، ف�ص�رك ثالثة منهم )من �أ�صل �صتة( يف 

ع�صوية �لقي�دة �لع�صكرية و�لتي �خت�رت يف 1936/9/2م فوزي �لق�وقجي ق�ئد�ً ع�م�ً 

للثورة �لذي ��صتمر يف �لقي�دة حتى نه�ية �ملرحلة �الأوىل من �لثورة يف 1936/10/12م.

�أم� يف �ملرحلة �لث�نية من �لثورة فقد ��صتهر عبد �لرحيم �حل�ج حممد، وك�ن معروف�ً 

بتقو�ه وتدينه، كق�ئد ع�م للثورة حتى ��صت�صهد رحمه �هلل يف 1939/3/26م.

�لكبري، وك�ن  �إبر�هيم  �أبو  �لق�ص�مي  �لق�ئد  �لثورة يف �صم�ل فل�صطني  وقد توىل قي�دة 

�جلب�ر،  عبد  و�صليم�ن  �ل�صفوري،  حممود  )�أبو  �لق�ص�مية  �حلركة  من  قي�دته  معظم 

لو�ء  منطقة  ويف  وغريهم(.  �ل�ص�عر...  �هلل  وعبد  �الإبر�هيم،  وتوفيق  �الأ�صبح،  �هلل  وعبد 

�ل�صيخ  هم�:  ب�رز�ن  ق�ص�مي�ن  ق�ئد�ن  هن�ك  ك�ن  �أق�ص�م  الأربعة  �ملق�صمة  ن�بل�ص 

و�ل�صيخ  درة،  �أبو  يو�صف  �لق�ص�مي  �ل�صيخ  منطقته  يف  خلفه  و�لذي  عو�ص  �أحمد  عطية 

حممد �ل�ص�لح �حلمد )�أبو خ�لد( و�لذي خلفه يف منطقته �ل�صيخ �لق�ص�مي عبد �لفت�ح حممد 

�حل�ج م�صطفى. هذ� ب�الإ�ص�فة �إىل منطقة يقوده� عبد �لرحيم �حل�ج حممد، و�أخرى يقوده� 

ع�رف عبد �لر�زق.

�ل�صيخ  �للد  منطقة  وق�د  �حل�صيني،  �لق�در  عبد  �ملج�هد  �لقد�ص  منطقة  قي�دة  وتوىل 

ح�صن �صالمة، �أم� منطقة �خلليل فق�ده� عي�صى �لبط�ط ثم عبد �حلليم �جلوالين.
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وك�ن للح�ج �أمني �حل�صيني دور ر�ئد يف تنظيم ومتويل وتوجيه �لثورة ب�صكل غري 

.
58

معلن يف مرحلته� �الأوىل ثم مب��رشة يف مرحلته� �لث�نية

على  ت�صيطر  �أن  و��صتط�عت  فل�صطني،  يف  �لبيط�ين  �لوجود  �لثورة  هذه  هزت  وقد 

�لريف �لفل�صطيني وعدد من �ملدن، خ�صو�ص�ً يف �صيف 1938، ونفذت �آالف �لعملي�ت 

�هلل  بكت�ب  �لن��ص  بني  حتكم  وحم�كم  ميد�نية،  قي�دة  مر�كز  لنف�صه�  و�أق�مت  �لع�صكرية، 

و�صنة ر�صوله... . ومل ت�صتطع بريط�ني� �لق�ص�ء على �لثورة �إال بعد �أن ��صتع�نت ب�صد�ص 

�لع�مل مب� فيه�  �لذي ك�ن يهيمن على ع�رش�ت من دول ومن�طق  �الإمب�طوري  جي�صه� 

وويفل   Dill ديل  �أمث�ل  �لع�صكريني  ق�دته�  �أف�صل  ��صتدعت  �أن  وبعد  �لهندية،  �لق�رة 

وغريهم،   Parker وب�ركر   Montgomery ومونتغمري   Haining وه�ينينغ   Wavell

وبعد �أن �أع�دت �حتالل �أر�ص فل�صطني جزء�ً جزء�ً يف حرب �رش�صة ��صتخدمت فيه� ك�فة 

�لعنيف  �ملتطورة و�لطري�ن و�لدب�ب�ت، ف�صالً عن قمعه�  �لع�صكرية  �لو�ص�ئل و�لتقني�ت 

.
59

لك�فة �أن�ص�ر �لثورة )كل �لفل�صطينيني( �ملدنيني

الفرتة املمتدة بني 1939-1948م:  .3

مّر �صعب فل�صطني يف هذه �لفرتة بجو ع�صيب تبع خروجهم وهم يف ح�لة �إنه�ك نتيجة 

1945م.  �نتهت  �لتي  �لث�نية،  �لع�ملية  �حلرب  مرحلة  يف  �لع�مل  ودخول  �لكبى،  �لثورة 

كم� �صهدت هذه �لفرتة منو �لنفوذ �ليهودي �ل�صهيوين �لع�ملي، و�ت�ص�ع �ملوؤ�مرة �لدولية 

�لدور  �إ�صع�ف وتهمي�ص  �أمر ق�صية فل�صطني مع  �لعربية  على فل�صطني، وتويل �الأنظمة 

�لفل�صطيني ممثالً يف �حل�ج �أمني و�لهيئة �لعربية �لعلي�.

ومن ن�حية �لتي�ر �الإ�صالمي فقد �صهدت هذه �لفرتة ظهور حركة �الإخو�ن �مل�صلمني 

�خلطر  مو�جهة  يف  حمدودة  وو�ص�ئل  جهود  من  متلك  مب�  �ص�ركت  و�لتي  فل�صطني،  يف 

�ل�صهيوين و�ال�صتعم�ر �لبيط�ين.

 االإخوان امل�صلمون:

�لذي  دوره�  من  فقط  �أهميته  يكت�صب  ال  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جم�عة  عن  �حلديث  �إن 

ته يف فرتة 1939-1948م يف فل�صطني، و�إمن� الأن تي�ر �الإخو�ن �مل�صلمني �أ�صبح هو  �أدَّ

�لتي�ر �الإ�صالمي �لرئي�ص يف �أو�ص�ط �لفل�صطينيني د�خل وخ�رج �الأر�ص �ملحتلة �إىل وقتن� 

�حل��رش.
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�أ�ص�ص �ل�صيخ ح�صن �لبن� جم�عة “�الإخو�ن �مل�صلمني” يف �آذ�ر/ م�ر�ص 1928م يف مدينة 

�إحي�ء مع�ين �الإ�صالم �ل�صحيحة يف  �إىل  . وقد هدفت هذه �جلم�عة 
60

�الإ�صم�عيلية مب�رش

�مل�صلم و�الأ�رشة  �لفرد  �لنفو�ص، و�اللتز�م بتع�ليمه عقيدة و�صلوك�ً ومنهج حي�ة، وبن�ء 

�ال�صتعم�ر  من  �الإ�صالمية  �لبالد  وتخلي�ص  �مل�صلمة،  و�لدولة  �مل�صلم  و�ملجتمع  �مل�صلمة 

�مل�صلمني، و�لتقدم ل�صي�دة  �لو�حدة على بالد  �الإ�صالمية  �أ�صك�له، و�إق�مة �خلالفة  بك�فة 

“دعوة  لالإ�صالم،  �ل�ص�مل  �ملفهوم  وفق  نف�صه�،  �جلم�عة  و�عتبت   .
61

�لع�مل و�أ�صت�ذية 

ري��صية...  وجم�عة  �صي��صية...  وهيئة  �صوفية...  وحقيقة  �صنية...  وطريقة  �صلفية... 

.
ور�بطة علمية ثق�فية... و�رشكة �قت�ص�دية... وفكرة �جتم�عية”62

�أثن�ء  برز  �أنه  غري  مبكر�ً،  بفل�صطني  م�رش  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جم�عة  �هتم�م  بد�أ 

�لتبع�ت.  وجمع  و�ملظ�هر�ت  و�الإعالم  �لدع�ية  عب  1936-1939م  �لكبى  �لثورة 

وك�نت �أوىل �الإ�ص�ر�ت مل� بد�أ �الإخو�ن ن�رش دعوتهم يف فل�صطني يف �آب/ �أغ�صط�ص 1935م، 

عندم� ز�ره� عبد �لرحمن �ل�ص�ع�تي وحممد �أ�صعد �حلكيم، وهن�ك لقي� ترحيب�ً من �حل�ج 

)1939-1945م(  �لث�نية  �لع�ملية  �حلرب  وخالل   .
63

دعوتهم بن�رش  ق�م�  حيث  �أمني، 

ز�دت زي�ر�ت �الإخو�ن لفل�صطني، و�أخذ عدد من �أبن�ء فل�صطني ين�صمون لالإخو�ن، غري 

�أن ت�صكيل فروع لالإخو�ن مل يتم، على م� يظهر، �إال بعد �نته�ء �حلرب، حيث خفت ظروف 

�لقهر و�لت�صديد �لبيط�ين، ون�صطت �حلركة �ل�صي��صية �لفل�صطينية. ويبدو �أن �أول فروع 

ت�أ�ص�ص فرع ي�ف� برئ��صة  �ل�صو�، ثم  �إن�ص�ًء ك�ن فرع غزة برئ��صة �حل�ج ظ�فر  �الإخو�ن 

ح�رشه  1946/5/5م  يف  مميز  �فتت�ح  حفل  �صهد  فقد  �لقد�ص  فرع  �أم�  �لدج�ين،  ظ�فر 

�لزعيم �لفل�صطيني جم�ل �حل�صيني، و�أن�صئ فرع حيف� برئ��صة �ل�صيخ عبد �لرحمن مر�د، 

�لفروع يف قلقيلية و�للد ون�بل�ص، وطولكرم، و�ملجدل، و�صلو�د، و�خلليل  �إن�ص�ء  وتت�بع 

.
64ً حتى ز�دت �لفروع عن ع�رشين فرع�

و�لتوعية  و�لرتبية  �لدعوة  جم�الت  يف  فل�صطني  يف  �الإخو�ن  جم�عة  ن�صطت  وقد 

للجه�د.  و�لتعبئة  فل�صطني،  على  و�ملوؤ�مرة  �ل�صهيوين،  ب�خلطر  و�لتعريف  �الإ�صالمية، 

ودلت �لقر�ر�ت �ل�ص�درة عن موؤمتر�تهم �لع�مة )حيف�، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1946م(، 

�ل�صي��صية  لالأحد�ث  ومت�بعته�  قوته�  على  1947م(  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  )حيف�، 

.
65

وم�صمونه� �جله�دي

حرب �ندلعت  عندم�  �جله�د  يف  لفل�صطينيون  � �مل�صلمون  خو�ن  �الإ �ص�رك 

1947-1948م، �إال �أن حد�ثة تنظيمهم وعدم منوه و��صتقر�ره ب�صكل من��صب وقوي 

جعلت م�ص�ركتهم حم�صورة �صمن قدر�تهم �ملحدودة و�إمك�ن�تهم �ملتو��صعة.
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عب �الإخو�ن يف فل�صطني قو�ت غري نظ�مية منذ بد�ية �حلرب  ومع ذلك فقد �صكلت �صمُ

هن�ك  �ملحلية  �لعربية  �لقي�د�ت  حتت  و�لو�صط  �ل�صم�ل  يف  ��صتقر�ره�  �أم�كن  يف  عملت 

على  ن�جحة  بغ�ر�ت  ق�مت  وقد  �ملقد�ص(،  �جله�د  جي�ص  �أو  �الإنق�ذ  جي�ص  تتبع  )�لتي 

م�صتعمر�ت �ليهود وطرق مو��صالتهم على �لرغم من �ل�صعف �ل�صديد �لذي ك�نت تع�نيه 

. ولذلك ال جند ذكر�ً ر�صمي�ً لدور �الإخو�ن يف هذه �ملن�طق 
66

�صو�ء يف �لت�صليح �أو �لتدريب

�أم� يف �ملن�طق �جلنوبية وخ�صو�ص�ً غزة وبئر �ل�صبع فقد �ن�صم �لعديد من  ب�صكل ع�م، 

و�ص�ركو�  �ل�رشيف،  ك�مل  بقي�دة  �حلرة  )�مل�رشية(  �الإخو�ن  قو�ت  �إىل  فل�صطني  �إخو�ن 

بقوة وف�علية يف مع�رك فل�صطني هن�ك، ويذكر ك�مل �ل�رشيف �أن قو�ت �الإخو�ن �مل�رشيني 

ي�ص�ركه�  ك�ن  و�أنه  فل�صطني،  جنوب  من�طق  يف  جم�هد   200 عدده�  معدل  ك�ن  �حلرة 

منهم  كثري�ً  �إن  حيث  قي�دته�،  حتت  فل�صطني  �أبن�ء  من  �آخر  جم�هد   800 حو�يل  �جله�د 

.
67

ت�أثرو� بفكر �الإخو�ن �مل�صلمني و�أ�صبحو� منهم

عب �الإخو�ن م�ص�ركة يف �جله�د �صعبة �الإخو�ن �مل�صلمني يف ي�ف�، وقد  وك�نت �أن�صط �صمُ

ك�ن هن�ك “تنظيم ع�صكري �رشي خ��ص” �صمن �أع�ص�ء �الإخو�ن يف ي�ف�، �ص�رك فيه عدد 

حمدود من �الإخو�ن ممن ي�صلحون لهذ� �لعمل، ومل يكن ب�قي �الإخو�ن �أع�ص�ء فيه، �أو 

.
68

يعلمون �صيئ�ً عنه، وقد ظهر ن�ص�طه �جله�دي يف بد�ية �حلرب

ممثل  قي�دته�  �صمن  �ص�رك  �حلرب  بدء  مع  ي�ف�  يف  قومية  جلنة  ت�صكلت  وعندم� 

�ألفت هذه  وقد  �لدج�ين”،  “ظ�فر ر�غب  �لفرع هن�ك  �مل�صلمني وهو رئي�ص  �الإخو�ن  عن 

�للجنة  �إد�رة  �أ�صندت مهمة  �ل�صوؤون يف �ملدينة، وقد  �للجنة جل�ن�ً عديدة لتعنى مبختلف 

.
69

�القت�ص�دية لظ�فر �لدج�ين �لذي ك�ن ي�صغل �أي�ص�ً رئ��صة �لغرفة �لتج�رية يف �ملدينة

توىل  �جل�مع�ت،  �صب�ب  من  �رشية  مع  ي�ف�  منطقة  �إىل  �ل�رشيف  ك�مل  ج�ء  وعندم� 

، وتوىل ك�مل 
70

هو قي�دة جم�هدي �الإخو�ن حيث جتمع حتت قي�دته حو�يل مئة جم�هد

وتقع بني ي�ف� وتل �أبيب، حيث تقع  “كرم �لتوت”  �ل�رشيف قي�دة منطقة يف ي�ف� ��صمه� 

على  �لهجوم  يف  �ملج�هدون  �الإخو�ن  �ص�رك  كم�  و�ليهود،  �ملج�هدين  بني  يومية  مع�رك 

.
71

م�صتعمرة بت�ح تكف�ه، ثم م� لبث ك�مل �ل�رشيف �أن �نتقل �إىل منطقة �لنقب

�أنه ك�ن لالإخو�ن �مل�صلمني يف ي�ف� قو�ت متحركة يبلغ عدده�  ويذكر ع�رف �لع�رف 

ثالثني جم�هد�ً بقي�دة ح�صن عبد �لفت�ح و�حل�ج �أحمد دولة، وك�ن عندهم ثالثني بندقية 

.
72

ور�ص��ص و2 �صنت، وقد ك�نو� يهبون لنجدة �ملو�قع كلم� دعت �حل�جة
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�لب�صة  من�طق  عن  �لدف�ع  �حلرب  �أثن�ء  تولو�  �الإخو�ن  �إن  عمرية:  يو�صف  ويقول 

وتل �لري�ص و�لعجمي و�لنزهة يف ي�ف�، ب�الإ�ص�فة �إىل �ملح�فظة على �الأمن د�خل �لبلد، كم� 

يوؤكد على �لدور �مل�رشف �لذي ق�م به �الإخو�ن يف ي�ف�، حيث ك�ن �اللتز�م ب�الإ�صالم من 

.
73

�صم�تهم، وك�ن �لدف�ع و�لقت�ل عن �إي�ن ب�هلل

�إخو�نهم �لق�دمني من �لبالد  �لقت�ل مع  �إخو�ن فل�صطني يف  ويف منطقة �لقد�ص �ص�رك 

�لعربية، �أو مع قو�ت �جله�د �ملقد�ص.

، فف�صالً عن دورهم �لكبري يف �لتعبئة �الإعالمية 
74

�أم� �الإخو�ن �مل�صلمون �مل�رشيون

وجمع �لتبع�ت و�الأ�صلحة، فقد �أبدو� ��صتعد�دهم �جل�د قبل بدء �ملع�رك ب�إر�ص�ل دفعة 

�أوىل من ع�رشة �آالف جم�هد �إىل فل�صطني )وهي �أكب من بع�ص �جليو�ص �لعربية( حيث 

�إىل  فور�ً  وتقدم  1947/10/9م،  يف  �لعربية  �لدول  ج�معة  �إىل  �لبن�  �ل�صيخ  بذلك  �أبرق 

�حلكومة �مل�رشية بطلب �ل�صم�ح لفوج من هوؤالء ب�جتي�ز �حلدود، ولكنه� رف�صت. و�أخذ 

�الإخو�ن يجهزون �ملجموع�ت وير�صلونه�، ولكن �حلكومة ك�نت ت�صيِّق عليهم حتى �إنهم 

��صطرو� للتح�يل )بعمل رحلة علمية �إىل �صين�ء...( لينطلقو� بعد ذلك �إىل فل�صطني.

�لقت�ل  يف  ب�مل�ص�ركة  للمتطوعني  �صمحت  �مل�رشية  �حلكومة  على  �ل�صغط  ��صتد  ومل� 

على  ي�رشف  وك�ن  “ه�ك�صتب”  مع�صكر  يف  تدربو�  حيث  �لعربية  �جل�معة  ر�ية  حتت 

كت�ئب  ثالث  وت�ألفت  �لع�صكرية،  لل�صوؤون  �الإخو�ن  وكيل  لبيب  حممود  �لتطوع  حركة 

وقد  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  من  تقريب�ً  ن�صفهم  مق�تل   600 بـ  عدده�  يقدر  �ملتطوعني  من 

�لعزيز  �أحمد عبد  �لكت�ئب  ق�دة هذه  �أبرز  �لكت�ئب بط�بعهم �خل��ص، وك�ن  طبعو� هذه 

وعبد �جلو�د طب�لة.

�ملتطوعني ك�نو� ع�رش�ت  �إن  �إذ  �ملتطوعني،  مع�صكر ه�ك�صتب ال�صتيع�ب 
ِ
ومل يكف 

يف  ليتدربو�  �أفر�دهم  من  مئة  �الإخو�ن  ف�أر�صل  للم�ص�ركني،  ب�لن�صبة  �الأ�صع�ف 

يقنع  �أن  لالإخو�ن  �لع�م  �ملركز  ��صتط�ع  م�  كل  وهم  �صورية،  يف  “قطن�”  مع�صكر 

بقبوله. �مل�رشية  �حلكومة 

كتب  من  كل  به  لهم  �عرتف  فل�صطني  حرب  يف  م�رشف  بدور  �مل�صلمون  �الإخو�ن  ق�م 

لهم دور م�صهود يف جنوب فل�صطني يف من�طق غزة ورفح وبئر  عن هذه �حلرب، وك�ن 

�ل�صبع، حيث ك�نو� يه�جمون �مل�صتعمر�ت، ويقطعون مو��صالت �ليهود �ل�صه�ينة، ومن 

�أبرز �ملع�رك �لتي �ص�ركو� فيه� هن�ك معركة �لتبة 86 �لتي يذكر �لع�صكريون �أنه� هي �لتي 
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حفظت قط�ع غزة عربي�ً، ومعركة كف�ر ديروم، و�حتالل م�صتعمرة ي�د مردخ�ي وغريه�، 

كم� �أ�صهمو� بدور مهم يف تخفيف �حل�ص�ر عن �لقو�ت �مل�رشية �ملح��رشة يف �لف�لوج�.

و�خلليل  حلم  وبيت  �لقد�ص  مع�رك  يف  �لفع�لة  م�ص�ركتهم  �مل�رشيني  لالإخو�ن  �أن  كم� 

وخ�صو�ص�ً �صور ب�هر، وك�ن من �أبرز �ملع�رك �لتي �ص�ركو� فيه� يف تلك �ملن�طق معركة 

ر�م�ت ر�حيل، و��صرتج�ع م�ر �لي��ص، وتدمري برج م�صتعمرة تل بيوت قرب بيت حلم، 

�أبدوه�...  �لتي  للبطولة  �لتي �صمي تبة �الإخو�ن �مل�صلمني، نظر�ً  �ليمن”  “تبة  و�لدف�ع عن 

وغريه�.

وقد ��صت�صهد من �إخو�ن م�رش يف مع�رك فل�صطني حو�يل مئة، وجرح نحو ذلك و�أ�رش 

مو�صيه  �صئل  وقد  �ل�صه�ينة.  �ليهود  على  �صديدة  �الإخو�ن  وط�أة  وك�نت  بع�صهم، 

دي�ن Moshe Dayan بعد �حلرب بقليل عن �ل�صبب �لذي من �أجله جتنب �ليهود حم�ربة 

�أقوى  بعقيدة  يح�ربون  �لفد�ئيني  “�إن  ف�أج�ب  و�لقد�ص  و�خلليل  حلم  بيت  يف  �ملتطوعني 

من عقيدتن�... �إنهم يريدون �أن ي�صت�صهدو� ونحن نريد �أن نبني �أمة، وقد جربن� قت�لهم 

فكبدون� خ�ص�ئر ف�دحة... ولذ� فنحن نح�ول قدر �الإمك�ن �أن نتجنب �ال�صتب�ك معهم”.

وقد  �لقد�ص،  منطقة  مع�رك  يف  خ�صو�ص�ً  م�صهود  بدور   
75

�ل�صوريون �الإخو�ن  وق�م 

تدربت كتيبة �الإخو�ن �ل�صوريني يف “قطن�” ثم �ص�فرت �إىل منطقة �لقد�ص، وقد �ص�رك من 

�الإخو�ن �ل�صوريني حو�يل مئة �أخ، بقي�دة �ملر�قب �لع�م لالإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية �لدكتور 

م�صطفى �ل�صب�عي، وقد ��صرتكو� بب�ص�لة يف مع�رك �لقد�ص مثل معركة ب�ب �خلليل �لتي 

�أ�صيب فيه� 35 منهم بجر�ح، وك�ن �لن�رش معقود�ً فيه� للمج�هدين، ومعركة �لق�صطل، 

حيث �ص�رك فوٌج منهم فيه عبد �لق�در �حل�صيني، ومعركة �حلي �لقدمي يف �لقد�ص، ومعركة 

�لقطمون، ون�صف �لكني�ص �ليهودي �لذي �تخذه �ليهود مقر�ً حربي�ً وغريه�.

�مل�صلمون هن�ك جلنة  ، مع حرب فل�صطني، و�صكل �الإخو�ن 
76

�الأردنيون وقد تف�عل 

جلمع �لتبع�ت و�مل�ص�عد�ت، كم� فتحو� ب�ب �لتطوع للم�ص�ركة يف �جله�د، وك�ن جت�وب 

�لن��ص ر�ئع�ً، فيذكر �الأ�صت�ذ حممد عبد �لرحمن خليفة �أنه عندم� فتح ب�ب �لتطوع يف �صعبة 

ل �أكرث من ثالثة �آالف �صخ�ص �أنف�صهم. �ل�صلط �صجَّ

وتكونت من �إخو�ن منطقة عّم�ن وم� حوله� �رشية متطوعني ت�صم نحو 120 جم�هد�ً 

�لتنظيمية  قي�دته�  توىل  وقد  عبيدة،  �أبي  �رشية  ب��صم  و�صميت  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  من 
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�الإخو�نية �حل�ج عبد �للطيف �أبو قورة �ملر�قب �لع�م لالإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن يف تلك 

�لفرتة، �أم� قي�دته� �لع�صكرية فقد تواله� �ملالزم �ملتق�عد ممدوح �ل�رش�يرة، وقد دخلت 

هذه  خ��صت  وقد  ب�هر.  و�صور  ك�رم  عني  يف  ومتركزت  1948/4/14م  يف  فل�صطني 

�ل�رشية عدة مع�رك و��صت�صهد عدد من �أفر�ده� مثل �ص�مل �مل�صلم وب�صري �صلط�ن.

ويف �إربد توىل م�صوؤول �صعبة �الإخو�ن هن�ك �ل�صيد �أحمد حممد �خلطيب قي�دة �الإخو�ن 

�إربد و�أهله�  �إخو�ن  فيه� يف حرب فل�صطني، وبلغ جمموع من �ص�رك معه يف �جله�د من 

�ملتطوعني حو�يل مئة جم�هد بحيث ك�ن ي�صرتك يف �ملعركة �لو�حدة من 20-25 جم�هد�ً.

يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �أ�صهم  �لتق�صيم  قر�ر  من  و�حد  �أ�صبوع  فبعد  �لعر�ق  يف  �أم� 

�إنق�ذ  “جمعية  ت�أليف  يف  فع�ل  ب�صكل  �ل�صو�ف  حممود  حممد  �ل�صيخ  بقي�دة 
77 

�لعر�ق

�أو  �ألف�ً معظمهم ممن تدرب يف �جلندية  �لتطوع 15  ند�ء  لبى  يف بغد�د، ولقد  فل�صطني” 

�ل�رشطة، وك�ن لالإخو�ن �مل�صلمني يف تلك �لفرتة دور �أ�ص��ص يف تعبئة �جلم�هري للجه�د، 

وك�نو� على ر�أ�ص �ملظ�هر�ت �لتي خرجت للتنديد بقر�ر تق�صيم فل�صطني و�لتي ��صرتك 

فيه� 200 �ألف عر�قي يف بغد�د.

وغريه�،  �ملغ�وير  و�رشية  و�لق�د�صية  �حل�صني  فوج�  للجه�د  �ملتطوعني  من  وت�ألف 

ويف  دم�صق.  يف  �لع�صكرية  �للجنة  �إىل  تر�صله  �جلمعية  ك�نت  منهم  فريق  تدرب  وكلم� 

1948/1/7م و�صلت �أول �رشية مغ�وير �إىل دم�صق، وبعد �أ�صبوع و�صل فوج�ن �آخر�ن 

من  �إنذ�ر�ً  تلقت  ت�صتعد الإر�ص�ل فوج جديد  و�لعت�د، وبينم� ك�نت �جلمعية  �ل�صالح  مع 

�ص�لح  �أ�ص�ر  كم�  �آخر!!  �إ�صع�ر  حتى  �ملتطوعني  �إر�ص�ل  عن  تكفَّ  ب�أن  �لع�صكرية  �للجنة 

�إر�ص�ل  Portsmouth treaty of 1948( بعدم  �أن وقع مع�هدة بورت�صموث  )بعد  جب 

�أكرث من 500 متطوع، كم� �أن طه �له��صمي ق�ل لرئي�ص �جلميعة: “�إذ� �أر�صلتم مدد�ً �آخر 

من �ملتطوعني �أعدتهم �إىل بغد�د على نفقة �جلمعية!!” ف�كتفت �جلمعية بعد ذلك ب�إر�ص�ل 

�لتبع�ت، وقد ك�ن �الإخو�ن من �أبرز و�أن�صط عن��رش هذه �جلمعية، وقد و�صلت كتيبت� 

�إىل  مق�تالً(   360 من  تتكون  و�حدة  )كل  �لعر�ق  متطوعي  من  “�حل�صني”و“�لق�د�صية” 
فل�صطني يف �آذ�ر/ م�ر�ص 1948م.

�لذين  �لعر�ق  “�إخو�ن”  من  �لكثري  للجه�د  ذهبت  �لتي  �الأفو�ج  �صمن  �ص�رك  كم� 

ق�تلو� �صمن قو�ت جي�ص �الإنق�ذ، ور�أو� �لكثري من تخ�ذل و�صعف و�صوء �إد�رة قي�دته، 

وعلى ر�أ�صه فوزي �لق�وقجي، �إال �أنهم بذلو� م� ��صتط�عو� يف �ملع�رك �لتي �ص�ركو� فيه� 

خ�صو�ص�ً يف �صم�ل فل�صطني.
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الق�ص�ميون �صنة 1948م:

 للم�ص�ركة يف مي�دين �جله�د 
78

عندم� �أعلنت �حلرب 1947-1948م ع�د �لق�ص�ميون

�جله�د  جي�ص  �صمن  �حل�صيني  �أمني  �حل�ج  توجيه  حتت  معظمهم  عمل  وقد  جديد،  من 

�ملقد�ص، �أو مع جي�ص �الإنق�ذ بقي�دة فوزي �لق�وقجي.

�لكبري  �إبر�هيم  ك�أبي  �ل�صم�ل  من�طق  يف  ب�لذ�ت  يعملون  �لق�ص�ميون  ظّل  وقد 

مل  �ملرة  هذه  ولكن  برهم،  و�رشور  �ل�صفوري،  حممود  و�أبي  �ل�صغري،  �إبر�هيم  و�أبي 

يكونو� هم �لقي�د�ت �ملوجهة �مل�صيطرة �ملحركة للو�صع، و�إمن� ك�نو� ت�بعني لقي�د�ت �أعلى، 

كثري�ً م� و�صعتهم يف ظروف �صعبة، بحيث مل يتمكنو� من �أد�ء و�جبهم كم� ي�ص�وؤون.

�الإنق�ذ،  جلي�ص  �لت�بع  �لث�ين  �لريموك  فوج  قي�دة  �صمن  �لكبري  �إبر�هيم  �أبو  �ص�رك 

و�لذي ك�ن يتوىل قي�دته �أديب �ل�صي�صكلي. وقد ق�د �أبو �إبر�هيم �صمن �أعم�ل هذ� �لفوج 

“معركة جدين” يف �ل�صم�ل، وبلغت خ�ص�ئر �ليهود 120 قتيالً وجريح�ً، و��صت�صهد من 
�لعرب ت�صعة وجرح �صتة.

وتوىل �أبو �إبر�هيم �ل�صغري �لعمل يف منطقة �لن��رشة، وك�ن حتت �إمرته 200 م�صلح، 

�لق�در �حل�صيني وتوجيه ورع�ية  �ملقد�ص بقي�دة عبد  وك�ن يتبع يف عمله جي�ص �جله�د 

�ل�صم�ل،  مع�رك  يف  ح�صن�ً  بالًء  �ل�صفوري  حممود  �أبو  �أبلى  كم�  �حل�صيني.  �أمني  �حل�ج 

وتوىل �لدف�ع عن بلدة �صف� عمرو مع خم�صني جندي�ً من قو�ت �جله�د �ملقد�ص، و��صت�صهد 

من  وعدد  حو�رش  عندم�  حيف�  ح�مية  ق�ئد  م�ص�عد  م�صوؤولية  توىل  �لذي  برهم  �رشور 

ملقتل  �أدى  �لذخرية، مم�  �لتي حتمل  �ل�صي�رة  وفجر  �لت�صليم  �ملج�هدين فرف�ص  �إخو�نه 

�أكرث من خم�صني يهودي�ً و��صت�صه�د 14 جم�هد�ً منهم �رشور برهم نف�صه.

قوات اجله�د املقد�س:

 �لتي توىل قي�دته� عبد �لق�در �حل�صيني ورع�ه� �حل�ج �أمني 
79

 �أم� قو�ت �جله�د �ملقد�ص

فقد جندت يف �صفوفه� �أعد�د�ً كبرية من �أهل فل�صطني، وخ��صت مع�رك مهمة وعديدة يف 

من�طق فل�صطني، وخ�صو�ص�ً يف منطقة �لقد�ص مثل عملي�ت �ص�رع بن يهود�، و�لب�ل�صت�ين 

بو�صت، وه��صوليل، و�ملنتفيوري، و�لوك�لة �ليهودية... .

وك�ن  �لق�صطل،  معركة  �ملقد�ص  �جله�د  قو�ت  خ��صته�  �لتي  �ملع�رك  �أ�صهر  ومن 

ب�ل�صالح  �لعربية  للج�معة  �لع�صكرية  �للجنة  م�ص�عدة  طلب  قد  �حل�صيني  �لق�در  عبد 

ال�صرتد�د �لق�صطل دومن� ف�ئدة فخرج من عند رئي�صه� وهو يقول ب�صوت مرتفع: “�أنتم 
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�لق�صطل  �ص�أحتل  فل�صطني،  �أ�صعتم  �أنكم  �لت�ريخ  �صي�صجل  جمرمون،  �أنتم  خ�ئنون... 

ق��صم  ل�صديقه  يقول  وهو  �ملك�ن  وغ�در  �ملج�هدين”...،  �إخو�ين  وجميع  �أن�  و�ص�أموت 

�أعينن�،  ن�صب  و�صعن�ه�  �لتي  �مليتة  فيه�  منوت  كي  فل�صطني  �إىل  نرجع  “هي�  �لري�وي 

هي� ن�صت�صهد �أو ننت�رش على �الأعد�ء، ولنذكر قوله تع�ىل چى ى ائ ائ ەئ 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ 
�لق�صطل  معركة  يف  ورف�قه  �لق�در  عبد  �نت�رش  1948/4/8م  ويف  یچ”.  ی  ىئ 
�ملقد�ص  �جله�د  قو�ت  ق�ئد  و��صت�صهد  يهودي�ً،   350 حو�يل  قتلو�  �أن  بعد  وحرروه�، 

عبد �لق�در �حل�صيني يف هذه �ملعركة... .

احل�ج اأمني احل�صيني:

 80
وقبل �أن نطوي �صفحة �الحتالل �لبيط�ين ال بّد من وقفة مع �حل�ج �أمني �حل�صيني

�لذي ك�ن من �أبرز �صخ�صي�ت �لتي�ر �الإ�صالمي )1917-1948م(، و�لذي يرجع ن�صبه 

�الأكب  �ملفتي  من�صب  توىل  وقد  نفوذ�ً،  و�أكرثه�  فل�صطني  ع�ئالت  �أكب  �إحدى  �إىل 

)مفتي �لقد�ص(، ثم توىل رئ��صة �ملجل�ص �الإ�صالمي �الأعلى، و�أخذ يبز �صيئ�ً ف�صيئ�ً حتى 

و�الأربعيني�ت.  �لثالثيني�ت  مرحلة  يف  وخ�صو�ص�ً  فل�صطني،  يف  �الأوىل  �ل�صخ�صية  �ص�ر 

�إ�صالمي�ً ع�ملي�ً،  �أك�صب �لبعد �الإ�صالمي �لو��صح يف �صخ�صيته ق�صية فل�صطني بعد�ً  وقد 

عب  �أثر  كم�  �الإ�صالمي،  �لع�مل  يف  �لفل�صطينية  للق�صية  �لدع�ية  يف  كبري  حدٍّ  �إىل  و�أ�صهم 

�لن��ص،  وتوعية  �لق�صية  خلدمة  �مل�ص�جد  من�بر  ��صتخد�م  يف  �الأعلى  �الإ�صالمي  �ملجل�ص 

ومو�جهة �ليهود �ل�صه�ينة و�ال�صتعم�ر �لبيط�ين، وك�نت �مل�ص�جد يف تلك �لفرتة من�بر 

�لفل�صطينية.  و�لثور�ت  للتظ�هر�ت  �صعبي  و�نطالق  جتميع  ومر�كز  وطنية  �إ�صع�ع 

ل�صنة  �لع�م  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  ر�أ�ص  �الإ�صالمية عندم�  �أوج زع�مته  �أمني  بلغ �حل�ج  وقد 

لبث  م�  فل�صطني  �أحد�ث  يف  ت�أثريه  �أن  �إال  �إ�صالمي�ً،  بلد�ً   22 فيه  �ص�رك  و�لذي  1931م، 

�أن �صعف بعد �حلرب �لع�ملية �لث�نية عندم� تولت �لدول �لعربية �الأمر و�أخذت تتج�وزه 

وتتج�هله، وت�صطدم به فيم� يتعلق بق�صية فل�صطني حتى نه�ية �حلرب 1948م.

وك�ن الرتب�ط �حل�ج �أمني ب�ملن�صب )1920-1937م( �أثره يف ح�رش حتركه �ملعلن 

�صمن �إط�ر ال ترف�صه �ل�صلط�ت �لبيط�نية، ونتيجة لذلك �أخذ �جل�نب �الإعالمي و�لدع�ئي 

جهد�ً  يبذل  �أن  يكن  ك�ن  بحيث  ن�ص�طه  من  �الأكب  �لق�صط  و�ل�صي��صي  و�الجتم�عي 

م�ص�عف�ً يف �جل�نب �لع�صكري و�جله�دي لو تخلى عن �ملن�صب. ثم �إن زع�مته جلميع �أهل 

جلميع  ��صتيع�به  يف  �أكب  مرونة  يعطي  جعلته  وطو�ئفهم  �جت�ه�تهم  مبختلف  فل�صطني 
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تعتمد  جه�دية  حركية  �إ�صالمية  منهجية  وجود  على  �صلبي  ب�صكل  �أثر  مم�  �الأطر�ف، 

�لرتبية و�لرتكيز يف �أعم�له.

و�إذ� ك�نت �لعديد من �لدالئل ت�صري �إىل دور �أ�ص��صي، غري معلن، للح�ج �أمني يف تنظيم 

�جله�دي  دوره  ف�إن  �جله�دية،  �ل�رشية  �لتنظيم�ت  و�إن�ص�ء  �النتف��ص�ت،  بع�ص  وتنفيذ 

�ملعلن قد برز يف �ملرحلة �لت�لية من �لثورة �لكبى وم� تاله�، وك�ن رئي�ص�ً للهيئة �لعربية 

�إمك�ن�ته�  وفق  و�أ�صهمت  فل�صطني،  لعرب  كممثل  1946م  �صنة  ت�صكلت  �لتي  �لعلي� 

�ملحدودة يف �لدف�ع عن �أر�ص فل�صطني.

ثانيًا: مرحلة املد القومي العربي 1949-1967م:

�صهدت هذه �ملرحلة غلبة �لفكر �لقومي �لعربي ومنو �الجت�ه �ال�صرت�كي على �ل�ص�حة 

�لعربية، وبرز دور م�رش يف عهد عبد �لن��رش فيم� يتعلق بفل�صطني، بينم� مل تكن �لهوية 

�لوطنية �لفل�صطينية قوية مب� يكفي لبوزه� و�نت�ص�ره�. �أم� �لتي�ر �الإ�صالمي فقد ع�نى 

كثري�ً من �حلرب و�لت�صييق، خ�صو�ص�ً يف م�رش و�نح�رش دوره �ل�صي��صي و�ل�صعبي يف 

منظمة  و�إن�ص�ء  �حل�صيني،  �أمني  �حل�ج  جنم  �أفول  �ملرحلة  هذه  و�صهدت  �لعربية،  �لبالد 

�لتحرير �لفل�صطينية 1964م. و�نتهت �ملرحلة بهزية �جليو�ص �لعربية يف حرب 1967م 

�لعربي،  �لع�مل  �إىل �صدمة كبرية يف  �أدى  وفقد�ن ب�قي فل�صطني و�جلوالن و�صين�ء، مم� 

و�هتز�ز �لثقة ب�الأفك�ر �لقومية و�ال�صرت�كية وب�الأنظمة �لعربية.

التي�ر االإ�صالمي يف ال�صفة والقط�ع:

وبد�ية  1948م  حرب  �نته�ء  فبعد  �لفل�صطيني،  �الإ�صالمي  �لتي�ر  ن�حية  ومن 

�خلم�صيني�ت، ك�ن �الإخو�ن �مل�صلمون يزد�دون قوة ونفوذ�ً، خ�صو�ص�ً يف قط�ع غزة. ويف 

�لقط�ع �أ�صبح �ل�صيخ عمر �صو�ن، رئي�ص �ملكتب �الإد�ري يف غزة، وك�ن لالإخو�ن يف غزة 

�أربع �صعب: �صعبة تتبع �ملكتب �الإد�ري، و�صعبة يف “�لرم�ل” و�صعبة يف “ح�رة �لزيتون”، 

كم� ك�نت هن�ك �صعب لالإخو�ن يف خ�ن يون�ص ورفح و�صعب  و�صعبة يف “ح�رة �لدرج”، 

م�صغرة يف مع�صكري �لبيج و�لن�صري�ت، وك�ن من نو�ب هذه �ل�صعب �أع�ص�ء يف �ملكتب 

، وخالل �لفرتة 
82ً ، و�أ�صبح عدد �لفروع حو�يل 11 فرع�

81
�الإد�ري لالإخو�ن يف منطقة غزة

.
83

1949-1955م ك�ن �الإخو�ن �أقوى �الأحز�ب و�لظ�هرة �ل�صي��صية �الأوىل يف �لقط�ع

�لكي�ن  �صّد  �لع�صكري  وب�لعمل  وت�صجيعه  �لتدريب  بتبني  �لقط�ع  يف  �الإخو�ن  ق�م 

�لروؤوف  عبد  �ملنعم  عبد  �الإخو�ين  �مل�رشي  �ل�ص�بط  �إ�رش�ف  وحتت  �الإ�رش�ئيلي، 
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وقد  �لكثريين.  وتدريب  جتنيد  مّت  �لب�رزين(  1952م  يوليو  متوز/  ثورة  �صب�ط  )�أحد 

ق�م �الإخو�ن بزرع �الألغ�م يف و�ص�ئل �لنقل �ملدنية و�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، ون�صف عدد 

من �ملن�ص�آت، وتخريب خطوط �ملي�ه و�لكهرب�ء، وقد ك�ن لهذه �لعملي�ت �أثره� يف �نفج�ر 

�ملوقف على �حلدود بني �الأر�ص �ملحتلة و�لقط�ع على نط�ق و��صع... و�أدت ردود �لفعل 

�الإ�رش�ئيلية �ملتغطر�صة و�لق�صف �لع�صو�ئي �لوح�صي �إىل �إدخ�ل �أعد�د كبرية من �حلر�ص 

�لوطني �مل�رشي، و�إىل تنظيم عملي�ت فد�ئية يقوم به� �لفل�صطينيون د�خل �الأر�ص �ملحتلة 

برع�ية �ل�صلط�ت �مل�رشية وب�إ�رش�ف �ص�بط �ملخ�بر�ت م�صطفى ح�فظ.

ق�مت  فقد  �مل�رشية  �ل�صلط�ت  لت�صييق  �الإخو�ن  تعر�ص  ومع  �أخرى،  جهة  ومن 

�أن�صط �لعن��رش �الإخو�نية �لع�صكرية،  �لذي ك�ن من  “�أبو جه�د”  ب�عتق�ل خليل �لوزير 

ولقي من �لتعذيب �أهو�الً يف �إد�رة �ملب�حث يف �رش�ي� غزة، و�أفرج عنه بكف�لة بعد �أ�صبوع، 

وك�ن م� يز�ل ط�لب�ً يف �ملرحلة �لث�نوية.

�أ�صهمت عملي�ت �الإخو�ن �لع�صكرية يف �لقط�ع يف �إف�ص�ل م�رشوع توطني �لالجئني يف 

جه�دية  عملية  كل  �أن  ذلك  �مل�رشية،  �لثورة  حكومة  عليه  و�فقت  قد  ك�نت  �لذي  �صين�ء، 

�لكتيبة  �إن�ص�ء  �إىل  ودفعه�  �مل�رشية،  �حلكومة  �أحرج  مم�  �إ�رش�ئيلي،  �نتق�م  يعقبه�  ك�ن 

�لفل�صطينية. وحتى بعد حظر ن�ص�ط �الإخو�ن يف �لقط�ع وتعر�صهم للمط�ردة ��صتمرو� 

يف عملهم �جله�دي �ل�رشي، و�صكلو� �صل�صلة من �ملجموع�ت �جله�دية للعمل �مل�صلح مثل 

�لث�أر وكتيبة �حلق... وك�ن لهم دورهم يف مق�ومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للقط�ع  �صب�ب 

ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 1956م - �آذ�ر/ م�ر�ص 1957م، وحتت �الحتالل نظم �الإخو�ن 

�لذين ظلّو� يف  �إ�رش�ب�ً جنح على نط�ق و��صع، وقب�ص �ل�صه�ينة على عدد من �الإخو�ن 

�ل�صجن حتى �ن�صح�ب �ل�صه�ينة من �لقط�ع.

غري �أن ظروف مط�ردة �لنظ�م �حل�كم يف م�رش لالإخو�ن و�عتق�لهم، و�الإف�ص�ح لن�ص�ط 

�حلرك�ت �لقومية و�ال�صرت�كية، ف�صالً عن هجرة �لعديد من كف�ء�ت ورموز �الإخو�ن �إىل 

�خل�رج، وخ�صو�ص�ً �خلليج للعمل، كل ذلك �أ�صعف من قوة حركة �الإخو�ن يف �لقط�ع، 

.
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�ص دوره� خ�صو�ص�ً منذ �أو�خر �خلم�صيني�ت وحتى 1967م وهمَّ

مت �إىل �الأردن، ت�بع �الإخو�ن ن�ص�طهم �لذي ح�فظ على  ويف �ل�صفة �لغربية، �لتي �صمُ

الفتته �لر�صمية، و�أن�ص�أو� فروع�ً جديدة لهم يف �خلليل وبيت حلم وجنني وقلقيلية وعنبت� 

ودور� و�صوريف و�صور ب�هر وطوب��ص وكفر برقة و�أريح�، وبع�ص خميم�ت �لالجئني 

.
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مثل عقبة جب قرب �أريح� و�لعروب قرب بيت حلم
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لتدريب  �لقد�ص  �إىل  م�رش  من  ��صتدع�ه  �ل�رشيف  ك�مل  �أن  علي  �لعزيز  عبد  ويذكر 

�الإ�رش�ف على  يتوىل  �ل�رشيف  �لفد�ئي، وك�ن  �لع�صكري  �لعمل  على  �لقد�ص  �الإخو�ن يف 

�ملوؤمتر �الإ�صالمي يف �لقد�ص بعد ذه�ب �صعيد رم�ص�ن، وخرج عبد �لعزيز علي من م�رش 

يف 1954/7/21م بعد �أن ��صت�أذن من �الإخو�ن هن�ك ف�صمحو� له. ويف �لقد�ص ق�م بتدريب 

عدة دفع�ت ب�أعد�د ال ب�أ�ص به� من �الإخو�ن، بعلم ور�ص� �الإخو�ن، وق�مو� بعملي�ت �صّد 

�لكي�ن �الإ�رش�ئيلي، وقد ��صتمر عبد �لعزيز علي يف �لعمل و�لتدريب حتى ح�صلت �ل�رشبة 

.
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�لث�نية لالإخو�ن يف م�رش يف ك�نون �الأول/ دي�صمب 1954م حيث غ�در �إىل �صورية

االإخوان امل�صلمون واإن�ص�ء حركة فتح:

نقف هن� لن�صري �إىل م�ص�ركة �الإخو�ن يف ت�أ�صي�ص حركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني 

�أح�ص�ن حركة �الإخو�ن،  )�أو�خر 1957م( يف  �أن فتح قد ن�ص�أت  �إذ ت�صري �لدالئل  )فتح( 

و�أن �الإخو�ن ك�نو� يعّدونه� جزء�ً منهم �أو على �الأقل ر�صيد�ً لهم. ويذكر �أحد �مل�ص�در 

و�حد  �أ�صخ��ص،  خم�صة  من  تتكون  ك�نت  لفتح  �الأوىل  �لقي�دية  �ملجموعة  �أن  �الإخو�نية 

يف  يقيمون  و�أربعة  �الإخو�ن،  من  وهو  حمود  �لفت�ح  عبد  هو  �ل�صعودية  يف  يقيم  منهم 

كلهم  وهوؤالء  حمد،  و�صليم�ن  عمرية،  ويو�صف  �لوزير،  خليل  جه�د  �أبو  وهم  �لكويت 

ك�نو� من �الإخو�ن، و�أبو عم�ر ي��رش عرف�ت �لذي ك�ن مقرب�ً من �الإخو�ن، و�إن مل يكن 

ع�صو�ً من �الأع�ص�ء، وقد ك�ن الأبي عم�ر من �لهمة و�لن�ص�ط و�لذك�ء م� جعلهم يولونه 

.
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قي�دة �حلركة

ويذكر �آالن ه�رت Alan Hart، �لذي ��صتقى معلوم�ته من م�ص�در فتح�وية قدية، 

�أبو جه�د  ت�صكلت من خم�صة هم:  لفتح  �أول خلية �رشية  �أن  و�أبو جه�د،  ومنه� عرف�ت 

وي��رش عرف�ت وع�دل كرمي ويو�صف عمرية، �أم� �خل�م�ص ف��صمه �صديد. وين�صب ه�رت 

.
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ن�ص�أة فتح �إىل �أو�خر 1957م يف �لكويت

ويرى �صالح خلف “�أبو �إي�د” �أن ت�أ�صي�ص فتح مّت يف 1959/10/10م عندم� �جتمعت 

�حل�صن  خ�لد  �أم�  لفتح.  �لتنظيمي  �ل�صكل  ل�صي�غة  �لكويت  يف  من�”  �صغرية  “جمموعة 
م�  �إن  ويقول:  1962م،  يف  مركزية  قي�دة  حتت  فتح  لتوحيد  �لنه�ئي  �ل�صكل  فيوؤرخ 

ك�ن  �أينم�  �أنه  �كت�صفو�  و�أنهم  م�صتقلة،  حملية  جمموع�ت  تطوير  هو  �لت�ريخ  ذلك  �صبق 

جتمع للفل�صطينيني خالل 1958-1962م فقد ك�نت هن�ك حركة فل�صطينية فك�ن ه�ين 

�لفت�ح  وعبد  �إ�صب�ني�  يف  وكوكب�ن  �لنم�ص�  يف  وحمد�ن  �أمل�ني�  يف  جمموعة  ي�صكل  �حل�صن 

حمود يف �ل�صعودية، و�أبو م�زن و�أبو يو�صف يف قطر، “وكن� ن�صكل جمموعة يف �لكويت”، 
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وك�ن هن�ك �آخرون يف �لعر�ق وغزة ودم�صق. وي�صيف خ�لد �حل�صن �أن جمموعة �لكويت 

ك�نت �لوحيدة �لتي لديه� جملة “فل�صطينن�” �لتي ت�صدر يف لبن�ن، ومن خالله� �أ�صبحو� 

معروفني لالآخرين قبل غريهم، و�أنهم بعد ذلك ��صتط�عو� روؤية بع�صهم بع�ص�ً، و�أخري�ً 

يف 1962م �جتمعو� يف �لكويت وتوحد �جلميع حتت فتح، غري �أن خ�لد �حل�صن ي�صري �إىل 

.
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�أن �أول من بد�أ حركة فتح هو خليل �لوزير

�أو �مل�صدر �لذي ��صتقى منه معلوم�ته  �أي ح�ل، ف�إن ه�رت ال يذكر �ل�صخ�ص  وعلى 

حول �الأ�صم�ء �خلم�صة الأول خلية لفتح، و�إن ك�ن جممل �ل�صي�غة �ل�ص�بقة لكت�بة �ملعلومة 

توحي ب�أن �مل�صدر هو �أبو جه�د. �أم� �لقر�ءة �لدقيقة مل� ذكره �أبو �إي�د وخ�لد �حل�صن فال 

تعطي ت�أكيد�ً ب�أنهم� ك�ن� من �أو�ئل �ملوؤ�ص�صني �أو من �أول قي�دة لفتح يف �لكويت. مع �الإ�ص�رة 

.
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�إىل �أن ه�رت ذكر �أن �أب� �إي�د وخ�لد �حل�صن وه�ين �حل�صن �ن�صمو� �إىل فتح 1963م

�الأ�صت�ذ �صليم�ن حمد من  �لتع�ر�ص بني م� ذكره ه�رت وم� ذكره  �أمكن حّل  ورمب� 

�إن ت�صكيل �لقي�دة رمب� �صبقه  �إذ  �أول قي�دة لفتح،  �أول خلية لفتح لي�صت ب�ل�رشورة  �أن 

ت�صكيل عدد من �خلالي� �لتي �ختريت منه� �لقي�دة.

وح�صب �لدكتور عبد �هلل �أبو عزة ف�إن خليل �لوزير قدم ت�صور�ً لالإخو�ن يف �لقط�ع 

�إ�صالمي�ً يف  ب�إن�ص�ء تنظيم خ��ص ال يحمل لون�ً  �الأ�صت�ذ ه�ين ب�صي�صو يق�صي  �إىل  �صلمه 

�ملذكرة  �مل�صلح، ونوهت  �لكف�ح  و�إمن� يحمل �صع�ر حترير فل�صطني عن طريق  مظهره، 

�لتي قدمه� �لوزير ب�أن هذ� �لتنظيم �صوف يفتح �الأبو�ب �ملغلقة بني �الإخو�ن و�جلم�هري، 

ويفك �حل�ص�ر �لن��رشي عنهم ويبقي ق�صية فل�صطني حية، ويجب �لدول �لعربية على 

خو�ص �حلرب. ومل� مل ي�صتجب �الإخو�ن �مل�صوؤولون لهذ� �لت�صور، ق�م عدد من �الإخو�ن 

ذوي �ملك�نة و�الحرت�م بني �لقو�عد، ممن �قتنعو� بهذ� �لت�صور، بدعوة �إخو�نهم �الآخرين 

�لوزير،  وغ�لب  ه�ص�م(  )�أبو  �ملزين  �صعيد  �لدع�ة  هوؤالء  من  وك�ن  للحركة  لالن�صم�م 

و�ن�صم لهم عدد من �الإخو�ن �ملرموقني يف ذلك �لوقت مثل �صليم �لزعنون، و�صالح خلف 

و�أ�صعد �ل�صفط�وي. والأن دع�ة �حلركة �جلديدة من �الإخو�ن ومعظم ق�دته� �صخ�صي�ت 

�إخو�نية معروفة ال ي�صك يف �ص�بقته� و�إخال�صه� ووالئه�، فقد �صهل عليهم ذلك جتنيد 

�أفر�د ممت�زين كثريين من �الإخو�ن، وقد �أ�صهم يف ذلك �أن �الإخو�ن �أنف�صهم مل يح�صمو� 

�أف�صل  من  عدد�ً  يفقدو�  الأن  ك�فية  ك�نت  �صنو�ت  خم�ص  حو�يل  بعد  �إال  فتح  مع  �أمرهم 

و�إمن�  �الإخو�ن،  �ن�صح�بهم من  يعلنو�  �لذين دخلو� فتح مل  �الإخو�ن  �أن  عن��رشهم، كم� 
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بني  �ملزدوجة  �مل�ص�ركة  يف  بع�صهم  ��صتمر  بينم�  �مل�ص�ركة،  عن  �نقطعو�  �أو  �نكم�صو� 

عندم�  من�صحب�ً  �الإخو�ن  �عتبه  حتى  �لنج�ر  يو�صف  حممد  يو�صف  �أبو  مثل  �لطرفني 

عرفو� ب�أمر م�ص�ركته فتح.

نذكرهم،  مل  ممن  �لفرتة،  تلك  يف  لفتح  �ن�صمت   �لتي 
�الإخو�نية** �ل�صخ�صي�ت  ومن 

.
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كم�ل عدو�ن ورفيق �لنت�صة

وقد متيزت فتح عند ن�ص�أته� بدخول �ملخل�صني �لر�غبني يف �لبذل و�لت�صحية وحترير 

�لوطن، وك�نت حركة �رشية تعتمد �النتق�ء من ذوي �الأخالق �حلميدة و�اللتز�م �لوطني.

لقد فتحت فتح يف تلك �لفرتة �ملج�ل �أم�م �ل�صب�ب �الإخو�ين �ملتحم�ص للعمل �الإيج�بي 

�لق�بعة  �ملط�َردة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جم�عة  على  فيه  ي�صتحيل  ك�ن  وقت  يف  �جله�دي 

قي�دته� يف �ل�صجون �أن ت�صتوعب مثل هذه �لط�ق�ت وتوجهه�.

ثم �إن فتح تو�صعت يف عملي�ت �لتجنيد من �لفئ�ت �ملختلفة، وث�رت �لت�ص�وؤالت يف �لو�صط 

�لفل�صطينية  �أ�رشت قي�دة �الإخو�ن  �الإخو�ين حول توجيه فتح و�الإ�رش�ف عليه�، حيث 

على  �إ�رش�فه�  عن  ف�صالً  بنف�صه�،  تعينهم  ثالث  �خلم�صة  �لقي�ديني  من  يكون  �أن  على 

عمل �حلركة، وقد رف�صت قي�دة فتح هذ� �لطلب، ويظهر �أنه� نظرت بعني �ل�صك �إىل قدرة 

�الإخو�ن، وهم يف �أو�ص�عهم �ل�صعبة، على �لقي�دة وح�صن �ملت�بعة وحتقيق �لطموح�ت. 

�أن قي�دة فتح كلفته �الت�ص�ل ب�الأخ ه�ين ب�صي�صو، رحمه  ويذكر �الأ�صت�ذ �صليم�ن حمد 

هدف  وقد  غزة،  مقره  ك�ن  و�لذي  �لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  تنظيم  رئي�ص  ك�ن  �لذي  �هلل، 

“حيث ك�نت �لغ�لبية �لعظمى من عن��رش  هذ� �الت�ص�ل ملعرفة ر�أي �الإخو�ن يف �حلركة 

وقد بد�أ �لتن�ق�ص بني �لتوجيه �الإخو�ين وبني توجيه حركة  �حلركة من �أفر�د �الإخو�ن”، 

فتح لعن��رشه� مم� جعل حركة فتح تتخوف من �نف�ص�ل �الإخو�ن عنه�. وعندم� تف�و�ص 

�أن  �الإخو�ن  قي�دة  �أ�رّشت  1962م،  �صيف  يف  غزة  يف  �الإخو�ن  قي�دة  مع  حمد  �صليم�ن 

يكون يف جمل�ص قي�دة فتح ثالثة �أع�ص�ء على �الأقل من بني �الأع�ص�ء �خلم�صة، ومل يكونو� 

يعلمون ب�أ�صم�ء قي�دته�.

وعندم� ع�د �صليم�ن حمد �إىل �لكويت ونقل ذلك لي��رش عرف�ت وب�قي �الأع�ص�ء ك�ن 

ذلك  ب�إخب�ر  نف�صه  حمد  �صليم�ن  وق�م  �لقي�دة.  يف  ثالثة  ولي�ص  �أربعة  هن�ك  �أن  جو�بهم 

يف طبع�ت �ص�بقة �أ�رشن� �إىل حممود عب��ص )�أبو م�زن( �أنه ك�ن من �الإخو�ن �مل�صلمني، غري �أن هذ� مل يثبت لدين�   
*

بعد مر�جعة �لعديد من �ملر�جع و�ل�صخ�صي�ت �الإخو�نية �لتي ع��رشته. 
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ب�أنف�صهم  �أن يعينو�  �أنهم يريدون  �الإخو�ن  له�ين ب�صي�صو يف �صيف 1963م، فك�ن رّد 

�أن يوؤدي  �لثالثة ولي�ص فتح. وقد ر�أت فتح يف ذلك تدخالً يف �صوؤونه�، وخ�فت  �الأفر�د 

ذلك لتحكم قي�دة �الإخو�ن بقي�دة فتح “�الأمر �لذي رف�صه ي��رش عرف�ت وبع�ص �الأفر�د 

لفتح،  �أو  لالإخو�ن  �إم�  ب�لتم�يز  �أفر�ده�  �الإخو�ن  حركة  �أمرت  فقد  ولذلك  �الآخرين”، 

�لرجوع  �الإخو�ن  �أغلب  ف�خت�ر  كلت�هم�  �ل�صفت�ن  �صخ�ص  الأي  يكون  �أن  ورف�صت 

غريه�(.  تنظيم  �أي  )عن  �أي�ص�ً  ب�لتم�يز  �أفر�ده�  فتح  �أمرت  كم�  وتنظيمهم،  قي�دتهم  �إىل 

بني �جلم�عة وبني حركة فتح ح�صب تعبري  “�النف�ص�م �لنكد”  �إىل حدوث  �أدى هذ�  وقد 

�أحد �الإخو�ن، وقد ك�ن ذلك يف �صيف 1963م، وقد خ�رشت جم�عة �الإخو�ن عدد�ً من 

ن�صط�ئه� و�صب�به� �ملتحم�ص، وت�أثرت حركة فتح وهيكله� �لع�م كثري�ً بخروج عدد كبري 

.
92

من كو�دره� وعن��رشه� �ل�ص�حلة

غري �أن �لنََف�ص �الإخو�ين ��صتمر يف �أجو�ء حركة فتح، بل �إن �الأنظمة �لعربية نظرت له� 

بعني �ل�صك كجهة تتبع �الإخو�ن حتى بعد �نطالقته� �لع�صكرية 1965م، لكن هذ� �لنف�ص 

1967م،  حرب  بعد  خ�صو�ص�ً  فتح،  يف  �لن��ص  من  ه�ئلة  �أعد�د  دخول  مع  ي�صعف  �أخذ 

�الإ�صالمي،  �حلركي  �مل��صي  ذوي  من  ورموزه�  ق�دته�  كب�ر  من  عدد  ��صت�صه�د  ومع 

�لنج�ر وكم�ل عدو�ن... وتويل فتح قي�دة  و�أبو يو�صف  �لفت�ح حمود،  عبد  وخ�صو�ص�ً 

م.ت.ف، ثم دخوله� يف م�ص�ريع �لت�صوية �ل�صلمية... .

�أن�صئ حزب �لتحرير �الإ�صالمي برئ��صة �ل�صيخ  �أو�ئل �خلم�صيني�ت )1952م(  ويف 

�لدين �لنبه�ين، وقد �كت�صب �صعبية ال ب�أ�ص به� يف �خلم�صيني�ت، وك�ن له دوره يف  تقي 

�لدف�ع عن �الإ�صالم و�لدعوة للخالفة �الإ�صالمية، غري �أنه مل ي�ر�ص عمالً جه�دي�ً ب�عتب�ر 

.
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�أن ذلك منوط بخليفة �مل�صلمني �لذي يجب �أن يتم �جله�د حتت ر�يته

املد  وتنامي  الفل�شطينية  الثورة  مرحلة  ثالثًا: 

االإ�شالمي 1967-1987م:

ك�نت �أبرز مع�مل هذه �ملرحلة:

هزية �الأنظمة �لعربية يف 1967م، وتر�جع �ملد �لقومي و�لي�ص�ري.  •
ظهور �لهوية �لوطنية �لفل�صطينية بقوة، و�صيطرة �ملنظم�ت �لفد�ئية على م.ت.ف   •

1968م، و�العرت�ف به� ممثالً �رشعي�ً وحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني 1974م.

�الندف�ع نحو �لت�صوية �ل�صلمية مع �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي على �ل�صعيد �لعربي، وعقد   •
م�رش التف�قي�ت ك�مب ديفيد  Camp David 1979م.
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وتعر�صه  �الإ�رش�ئيلي،  �لكي�ن  �صّد  �لفل�صطيني  �مل�صلح  �لكف�ح  ن�ص�ط  بروز  	•
�إثر  خ�صو�ص�ً  و�إ�صع�فه،  حتجيمه  �إىل  �أدت  ق��صية  و�رشبة  ت�صفية  لعملي�ت 

�الجتي�ح �الإ�رش�ئيلي للبن�ن 1982م.

تن�مي �ملّد �الإ�صالمي على �ل�ص�حة �لفل�صطينية و�لعربية و�الإ�صالمية، بحيث �أ�صبح  	•
�الجت�ه �الإ�صالمي �لفل�صطيني �أحد �أبرز �لقوى �ملوؤثرة على �ل�ص�حة �ل�صعبية. وهذ� 

ينطبق على �ل�ص�حة �لعربية، وخ�صو�ص�ً يف �الأردن وم�رش و�ل�صود�ن و�جلز�ئر 

�لتجربة  بنج�ح  �الإ�صالمية  �ل�ص�حة  على  ينطبق  كم�  و�ليمن،  وتون�ص  و�لكويت 

�الإ�صالمية يف �إير�ن، و�لتجربة �جله�دية يف �أفغ�ن�صت�ن، وتن�مي �الجت�ه �الإ�صالمي 

يف �لب�ك�صت�ن وم�ليزي� و�أندوني�صي�، وبني �جل�لي�ت �الإ�صالمية يف �أوروب� و�أمريك�... .

والأنن� نركز على �لتجربة �الإ�صالمية �جله�دية يف فل�صطني، ف�إن حديثن� �صينح�رش يف 

هذ� �الإط�ر.

مع�صكرات ال�صيوخ:

بـ“مع�صكر�ت  يعرف  فيم�  �لفل�صطينية  �جله�دية  �الإ�صالمية  �مل�ص�رك�ت  �أوىل  ك�نت 

�ل�صيوخ” يف �الأردن و�لتي �صكله� �الإخو�ن �مل�صلمون حتت مظلة فتح 1968م، و��صتمرت 

يف عمله� حتى �إغالق مع�صكر�ت �لعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني يف �الأردن 1970م.

وك�نت قي�دة �الإخو�ن �مل�صلمني قد �أ�صدرت قر�ر�ً بفتح مع�صكر�ت لتدريب �الإخو�ن 

وموؤيديهم، حيث ��صتف�د �الإخو�ن من �أجو�ء حرية �لعمل �لفد�ئي و�لت�أييد �ل�صعبي �له�ئل 

�لعمل  ي�صتطيعو�  مل  �الإخو�ن  �أن  غري  1967م،  هزية  بعد  خ�صو�ص�ً  ظهر  و�لذي  له، 

م�صتمرة،  تز�ل  م�  ك�نت  �لتي  �الإ�صالميني  �صّد  �لعد�ء  �أجو�ء  نتيجة  ك�ملة  ب��صتقاللية 

وب�لذ�ت من عبد �لن��رش و�لقوى �لي�ص�رية...، ف�صالً عن �صعوبة �لتمويل.

بتقدمي  �لتزمت  كم�  �الإخو�ن،  ملع�صكر�ت  �لغط�ء  توفري  على  فتح  حركة  و�فقت  وقد 

لالأعزب  دين�ر�ً   15 �الأفر�د  م�ص�ريف  عن  ف�صالً  و�لذخرية،  و�ل�صالح  �لتموين 

ك�ن  بينم�  معه�.  ب�لتن�صيق  حتدث  �لفد�ئية  �لعملي�ت  وك�نت  للمتزوج،  دين�ر�ً  و30 

.
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لالإخو�ن حريتهم �لك�ملة يف ت�رشيف �أمور �لتدريب و�النتق�ء و�صوؤونهم �خل��صة

�ل�صخنة(،   - �لزرق�ء  طريق  )ب�جت�ه  �لع�لوك  منطقة  يف  لل�صيوخ  مع�صكر  �أول  �فتتح 

وتوىل �لتدريب �صالح ح�صن و�إبر�هيم ح�صن )وهم �إخو�ن يف �لدم( وعبد �لعزيز علي، 

ومن  �لزميلي.  ب�صري  و�أبو  �لفرح�ن  �إ�صحق  �الأردن  �إخو�ن  جهة  من  معهم  ين�صق  وك�ن 
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�أني�ص.  �مل�صوخي وذيب  و�إبر�هيم  �هلل عز�م،  �أحمد نوفل وعبد  �ملع�صكر  �لذين تدربو� يف 

و�صورية  و�الأردن  فل�صطني  مثل  عربية  جن�صي�ت  من  �أفر�د  �لقو�عد  هذه  يف  و�ص�رك 

.
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و�ل�صود�ن )حو�يل �صبعة �صود�نيني(، وم�رش و�ليمن

�إىل  بعد ذلك  ذهبو� جميع�ً  مّت تدريبه� ك�نت من 30-40 رجالً  �لتي  �الأوىل  و�لدفعة 

منطقة �إربد، حيث فتحت لهم ق�عدة جه�دية. وبلغ عدد �لذين مّت تدريبهم يف مع�صكر�ت 

عدد  بلغ  وبينم�  وموؤيديهم،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  من  رجل   300-250 حو�يل  �ل�صيوخ 

.
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�لقو�عد �لتي فتحت �صبع قو�عد

�الأوىل قدمت من�ذج رفيعة، وك�ن  �ل�رشية  �أن  �هلل  �ل�صيخ عبد �هلل عز�م رحمه  ويذكر 

�ل�ص�بق  �ل�صود�ين  �لوزير  ر�أ�صهم  على  �ل�صود�نيني  �الإخوة  من  جمموعة  بينه�  من 

حممد �ص�لح عمر. وق�ل �ل�صيخ عبد �هلل عز�م: “ك�ن �لق�ئد �ل�صهيد �صالح ح�صن يربين� 

ق�ئدن�  وك�ن  تالميذ،  ول�صن�  له  �إخوة  يعتبن�  خليل  �أبو  �أخوه  وك�ن  قوله،  دون  بعمله 

و�أ�ص�ف  �لع�م عبد �لعزيز علي له يف قلوبن� هيبة و�أي� هيبة، وحب�ً ومودة ال نظري له�”، 

�ل�صيخ عبد �هلل عز�م ب�أن مع�صكر�ت �ل�صيوخ جنحت يف ك�صب وّد �لن��ص و�حرت�م �جلي�ص 

.
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�الأردين

�الأخ�رش”  “�حلز�م  عملية  �ل�صيوخ  مع�صكر�ت  نفذته�  �لتي  �لب�رزة  �لعملي�ت  ومن 

هي  متق�ربة  م�صتعمر�ت  ثالث  ��صتهدفت  حيث  فتح  مع  ب�لتع�ون  1969/8/31م  يف 

“ي�روين�” و“بيت يو�صف” و“بيت يور” ومت �لهجوم يف ليلة و�حدة، وك�نت �أ�صد�وؤه� 
�مل�صرتكة مع فتح، يف �جلوالن �صّد م�صتعمرة  مدوية. وهن�ك �أي�ص�ً عملية “دير ي��صني”، 

“ن�ح�ل هجوالن” يف ليلة 1969/9/14م حيث مّت تدمري ن�دي �ل�صب�ط وحمطة للوقود 
و�حد  مبقتل  �ليهود  �عرتف  وقد  �إ�رش�ئيلية،  ع�صكرية  و�صي�ر�ت  �لتموين  وم�صتودع�ت 

قتيالً  �صتني  حو�يل  �أح�صو�  �إنهم  ق�لو�:  �لعملية  يف  �مل�ص�ركني  �أن  غري  جريح�ً،  و12 

.
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�إ�رش�ئيلي�ً، وك�نت خ�ص�ئر �ملجموعة �لفد�ئية �صهيد�ً و�حد�ً وثالثة جرحى

ب�ل�صو�ريخ  لعملية  �أعد  “�صالح ح�صن”  �أب� عمرو  �أن  �ل�صيخ عبد �هلل عز�م  ويروي 

ي�صميه� عملية “�صيد قطب” �صّد دورية من عدة دب�ب�ت �إ�رش�ئيلية، ورتب �خلطة، و�أ�رشف 

على �ملك�ن، وزرع �ل�صو�ريخ �لتي �صيطلقه� ب�لكهرب�ء. ولكن �جلنود �ل�صه�ينة كمنو� له 

قرب �ل�ص�رع، ود�رت بينهم معركة �صقط فيه� �أبو عمرو �صهيد�ً، و��صت�صهد معه حممود 

�أنه� حدثت يف �لذكرى �لر�بعة ال�صت�صه�د �صيد  �لبق�وي وزهري قي�صو، ومن �ملو�فق�ت 

.
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قطب، �أي يف 1970/8/28م
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لدب�بتني  �ملج�هدين حيث ت�صدو�  �أم� عملية 1970/6/5م فقد �ص�رك فيه� �صتة من 

ليطوف  �أمريكي�ً  و�آخر  كندي�ً  مر��صالً  �أر�صل  قد  د�ي�ن  مو�صيه  وك�ن  �ألغ�م،  وك��صحة 

وجرح  �ملج�هدون،  فف�ج�أهم  �نتهى،  قد  �لفد�ئي  �لعمل  �أن  ويريهم�  �حلدود،  على  بهم� 

�هلل  عبد  �ل�صيخ  يذكر  كم�  �لقتلى،  ولكن  قتيالً،   12 بـ  �ل�صه�ينة  و�عرتف  �ل�صحفي�ن، 

عز�م، ك�نو� �أكرث من هذ� بكثري. وقد �صّج �الإعالم �لعربي بهذه �لعملية، و��صت�صهد من 

�ل�صيخ  يقوده�  �لتي  �ملقد�ص”  “بيت  ق�عدة  من  �الإدلبي  مهدي  منهم  ثالثة  �ملج�هدين 

.
عبد �هلل عز�م، وبالل �ملقد�صي من ق�عدة “غزة”100

�لط�ئر�ت  ه�جمته  ثم  �لع�لوك،  مع�صكر  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخب�ر�ت  ر�صدت  وقد 

�الإ�رش�ئيلية �صب�ح يوم �أحد �الأي�م، غري �أن جميع من فيه ك�نو� خ�رج �ملع�صكر يف �لط�بور 

�لري��صي �ل�صب�حي، ومل يكن هن�ك �إال �صخ�ص و�حد �أ�صيب ب�صظية، وقد �رشبت �خلي�م 

)�أي �مله�جع( ب�ل�صو�ريخ، ودمرت مت�م�ً، ومّت ر�ّص �ملع�صكر ب�لر�ص��ص. ويف �ليوم �لت�يل 

به�  يطرق  ك�ن  �لغ�رة(  يف  �نفجرت  قد  تكن  )مل  ر�ص��صة  �نفج�ر  نتيجة  �ثن�ن  ��صت�صهد 

.
101ً �أحدهم� ت�صلية ف�نفجرت و��صت�صهد� فور�

�لفرتة  خالل  �ل�صيوخ  مع�صكر�ت  �صهد�ء  عدد  ف�إن  علي  �لعزيز  عبد  وح�صب 

، غري �أن عبد �هلل عز�م يذكر �أن عددهم ك�ن 13 �صهيد�ً، 
102ً 1968-1970م بلغ 11 �صهيد�

ومن هوؤالء �ل�صهد�ء ر�صو�ن كري�ص�ن، ور�صو�ن بلعة �لدم�صقي، وحممد �صعيد ب�عب�د 

.
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�ل�ص�بط �ليمني، و�أبو �حل�صن �إبر�هيم �لغزي

ات�ص�ع التي�ر االإ�صالمي:

�ل�ص�حة  على  ويقوى  يظهر  �الإ�صالمي  �الجت�ه  بد�أ  �ل�صبعيني�ت  منت�صف  ويف 

�جت�ه  ث�ين  �أو  ك�أول  �ل�صبعيني�ت  �أو�خر  يف  يظهر  فبد�أ  و�خل�رج،  �لد�خل  يف  �لفل�صطينية 

من ن�حية �لقوة يف �جل�مع�ت �لفل�صطينية، و�أ�صبحت �لفكرة �الإ�صالمية و�لطرح �جله�دي 

يلقى �صعبية متز�يدة يف �الأو�ص�ط �ملختلفة. ومع ��صتمر�ر �لوقت �أخذت تتز�يد �جلمعي�ت 

�أبرزه� �ملجمع �الإ�صالمي  �لزك�ة و�لتك�فل �الجتم�عي، ومن  �الإ�صالمية وجل�ن  �خلريية 

يف غزة، كم� ت�ص�عفت �أعد�د �مل�ص�جد يف �ل�صفة وقط�ع غزة، و�أ�صبح �لكت�ب �الإ�صالمي 

و�ل�رشيط �الإ�صالمي هم� �الأكرث رو�ج�ً.

حتظى  و�أ�صبحت  1948م،  �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف  �الإ�صالمية  �لظ�هرة  وقويت 

ب�صعبية متز�يدة. ويف 1980م ك�صف �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي تنظيم “�أ�رشة �جله�د” يف قرى 
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�ملثلث �لعربي، و�عتقل �لع�رش�ت من �أفر�ده )�أكرث من �صتني عن�رش�ً( من قرى �أم �لفحم 

�أبو مخ و�ل�صيخ عبد �هلل  �أبرز قي�د�ته فريد  �لغربية، وك�ن  وكفر ق��صم وقلن�صوة وب�قة 

دد�ً خمتلفة. وك�ن هذ� �لتنظيم  منر دروي�ص �للذ�ن حكم عليهم� وعلى رف�قهم� ب�ل�صجن ممُ

قد ق�م بتدمري �لع�رش�ت من �ملر�فق �القت�ص�دية، و�إحر�ق �ل�صي�ر�ت و�ملع�مل و�لب�ص�تني 

.
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�الإ�رش�ئيلية

�لتعليم،  موؤ�ص�ص�ت  يف  منفرد  �جت�ه  �أقوى  �الإ�صالمي  �الجت�ه  �أ�صبح  غزة  قط�ع  ويف 

ويف �لعديد من �لقط�ع�ت، وبرز دور �ملجمع �الإ�صالمي و�ل�صيخ �أحمد ي��صني، و�أ�صبحت 

من  �مل�ص�جد  �أعد�د  وتز�يدت  �الإ�صالمية،  �ملع�قل  �أهم  �أحد  بغزة  �الإ�صالمية  �جل�معة 

200 م�صجد 1967م �إىل �أكرث من 600 م�صجد 1987م.

ويف 1983م ك�صفت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية �أ�صلحة د�خل قبو يف �أحد �مل�ص�جد، وقب�صت 

�الأ�صلحة،  وحي�زة  لـ“�إ�رش�ئيل”  مع�ٍد  لتنظيم  �نتم�ئه  بتهمة  ي��صني  �أحمد  �ل�صيخ  على 

وحكمت عليه ب�ل�صجن 13 ع�م�ً، غري �أنه �أفرج عنه يف عملية تب�دل �الأ�رشى �لتي متت يف 

.
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1985/5/20م، بني �ملنظم�ت �لفد�ئية �لفل�صطينية و�لكي�ن �الإ�رش�ئيلي

من  ورف�قه  ي��صني  �أحمد  لل�صيخ  �جله�دية  �ملح�والت  �أوىل  �رشب  من  �لرغم  وعلى 

�لب�رزين،  ق�دته�  �أحد  �ل�صيخ  ك�ن  و�لتي  �مل�صلمون(،  )�الإخو�ن  �الإ�صالمية  �أبن�ء �حلركة 

�إال �أن فكرة �الإعد�د �جله�دي تعززت لدى قط�ع�ت و��صعة من �الإ�صالميني، وقد �رشب 

�ل�صيخ ي��صني مثالً طيب�ً الإخو�نه، فهو من مو�ليد 1937م و�أب لـ 11 طفالً، يعي�ص حي�ة 

وقد ن�صط يف �لدعوة  متو��صعة ب�صيطة يف ح�رة جنوبي غزة ت�صمى “جورة �ل�صم�ص”. 

�لكنز،  �ل�ص�طئ، ثم  �أ�صهر خطب�ء قط�ع غزة، حيث ك�ن يخطب يف م�صجد  حتى غد� من 

منذ  جزئي  �صلل  من  ع�نى  وقد  �حلق.  قول  يف  وجر�أته  حجته  بقوة  وعرف  �لعب��ص،  ثم 

�أن ح�لة �ل�صلل ك�نت  �أنه ��صتمر يف �لعمل و�لدعوة على �لرغم من  �صيف 1952م، غري 

تزد�د �نت�ص�ر�ً حتى �أ�صيب ب�ل�صلل �لك�مل. ويف �أو�ئل �ل�صبعيني�ت تفرغ للعمل �لدعوي 

�صن�ديق  ب�إن�ص�ء  �هتم�مه  له  وك�ن  �حلكومة،  مبد�ر�ص  �لتدري�ص  يف  يعمل  ك�ن  �أن  بعد 

�لزك�ة وتربية �لن�ص�ء و�الأطف�ل، وقد �أ�ص�ص �ملجمع �الإ�صالمي يف غزة 1979م كموؤ�ص�صة 

. وقد ك�ن لل�صيخ 
106

ثق�فية �صحية �جتم�عية، وظّل �أمين�ً ع�م�ً لهذ� �ملجمع حتى 1984م

�أحمد ي��صني ورف�قه ت�أثري كبري خ�صو�ص�ً يف قط�ع غزة يف منو �لتي�ر �الإ�صالمي و�الإعد�د 

لالنتف��صة �ملب�ركة.
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لقد ك�ن من �لو��صح �أن �لفكرة �جله�دية كنت ت�صغل ب�ل �الإ�صالميني على �عتب�ر �أنه� 

ذروة �صن�م �الإ�صالم، وب�صبب م� �أخذو� ي�صت�صعرون من م�صوؤولية متز�يدة جت�ه �أر�ص 

�الإ�رش�ء بعد ��صتعد�د �الأنظمة �لعربية للدخول يف ت�صوي�ت �صلمية مع �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي 

توؤدي �إىل �العرت�ف بحقه على حو�يل 80٪ من �أر�ص فل�صطني، ف�صالً عن ح�لة �ل�صعف 

وب�صبب  �رشب�ت،  من  له  تعر�صت  م�  نتيجة  م.ت.ف  منه  تع�ين  ك�نت  �لذي  �ملتز�يد 

�جنر�ره� �لتدريجي نحو �حللول �ل�صلمية.

ق�م  و�لتي  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جله�د  حركة  �إن�ص�ء  1980م  �صنة  �صهدت  وقد 

بت�أ�صي�صه� عدد من �ل�صب�ب �لفل�صطيني �لد�ر�ص يف �جل�مع�ت �مل�رشية برئ��صة �لدكتور 

فتحي �ل�صق�قي رحمه �هلل.

وك�ن �لدكتور �ل�صق�قي قد �ن�صم جلم�عة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لقط�ع بزع�مة �ل�صيخ 

.
107

�أحمد ي��صني 1968م و��صتمر يف �أطر �الإخو�ن �إىل �أو�خر �ل�صبعيني�ت

زرنوقة  قرية  �إىل  �أ�صالً  تنتمي  )ع�ئلته  1951م  غزة  يف  ولد  �لذي  �ل�صق�قي  ويذكر 

ق�ص�ء �لرملة( و�لذي در�ص �لطب يف ج�معة �لزق�زيق مب�رش 1974-1981م �أن فكرة 

�لدر��صة �جل�معية، و�أنه ك�ن هن�ك خالف�ت  �أي�م  �الإ�صالمي ن�ص�أت  �إن�ص�ء حركة �جله�د 

بينه وبني �الإخو�ن يف �ملنهج و�لتغيري وق�صية فل�صطني، و�ملوقف من �الأنظمة ومن �لع�مل 

�لو�قع و�الأدب و�لفن. و�أ�ص�ف �أنه ك�ن ي�صعر �أنه “لي�ص لدى �الإخو�ن منهج، و�أن هن�ك 

.
فو�صى يف �ملف�هيم يف �إط�ر �حلركة...”108

يف  و�لتخبط  �الإخو�ن،  حركة  لدى  �لتكوين  من�هج  �صكونية  عدَّه  م�  �ل�صق�قي  و�نتقد 

.
109

طر�ئق �لعمل، و�إهم�ل ج�نب �لتخطيط، وطغي�ن مبد�أ �ل�صالمة و�ملب�لغة فيه�

يف  �الإ�صالمي  للتي�ر  �أم  حركة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة  �أن  يرى  �ل�صق�قي  �أن  غري 

“كل �حرت�م وتقدير لهذه  �إنه وحركته يكنون  �ملنطقة، و�أن �لبن� ك�ن ر�ئد�ً كبري�ً، وق�ل: 

.
�حلركة على دوره� �لرتبوي وحفظه� لالإ�صالم يف �ملنطقة”110

بينه وعدد من زمالئه  �لتم�يز و��صح�ً  �إنه مع جميء 1978م ك�ن  �ل�صق�قي:  وق�ل 

كت�به  �إعد�د  من  و�نتهى  ب�هتم�م،  �الإير�نية  �لثورة  �ل�صق�قي  وت�بع  �الإخو�ن،  وبني 

“�خلميني: �حلل �الإ�صالمي و�لبديل” يف ك�نون �لث�ين/ ين�ير 1979م قبيل جن�ح �لثورة، 
و�لذي �صدر بعد جن�حه� ب�أي�م، ومل يلتِقِ ب�أي م�صوؤول �إير�ين قبل ذلك، وقد �عتقل ليلة 

�عتق�له  �أعيد  ثم  �جل�معة،  يف  �الإ�صالمي  ن�ص�طه  ب�صبب  �أي�م  �أربعة  مدة  �لكت�ب  �صدور 
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�لتنظيمية  �صلته  �نقطعت  �ل�صجن  من  خروجه  وبعد  �أ�صهر،  الأربعة  1979/7/20م  يف 

ب�الإخو�ن، حيث �صعر �أن فكرة “�لت�أثري و�لتو�فق مل تعد ق�ئمة” بينه وبني �الإخو�ن، فبد�أ 

.
111

بت�صكيل نو�ة حركة �جله�د �الإ�صالمي يف بد�ية 1980م

�لذين  �إخو�نه  من  عدد  �صبقه  قد  ك�ن  1981م  فل�صطني  �إىل  �ل�صق�قي  يعود  �أن  وقبل 

تخرجو� يف 1980م من �جل�مع�ت �مل�رشية، وبد�أو� ن�ص�طهم د�خل �الأر�ص �ملحتلة. وقد 

�لتحق �ل�صق�قي مب�صت�صفى فكتوري� ب�لقد�ص ملدة �صنتني �إىل �أن �عتقل يف 1983م ملدة ع�م 

�أربع �صنو�ت  �أعيد �عتق�له يف 1986م وحكم عليه ب�ل�صجن  الإ�صد�ره جملة �لطليعة، ثم 

بتهمة ت�صكيل تنظيم �رشي ع�صكري، ثم �أبعد يف 1988م �إىل لبن�ن، حيث ع��ص �صنة و�حدة، 

.
112

ثم �نتقل �إىل دم�صق

كمنطلق،  “�الإ�صالم  عن  لتعبِّ  ج�ءت  ف�إنه�  �الإ�صالمي  �جله�د  حركة  فكرة  وح�صب 

جتديد  قوة  “ك�نت  ق�مت  عندم�  و�أنه�  للتحرير”،  كهدف  وفل�صطني  كو�صيلة،  و�جله�د 

د�خل �لفكر �الإ�صالمي ود�خل �حلركة �الإ�صالمية على م�صتوى �لفكرة و�ملنهج و�لتنظيم 

.
وعلى م�صتوى �الأد�ء د�خل فل�صطني”113

وتنظيم  �لوطن،  وحترير  �جله�دية،  �ملع�ين  على  ركزت  �حلركة  ف�إن  ع�م  وب�صكل 

م�رش  يف  �الإ�صالمي  �جله�د  بتجربة  وت�أثرت  �لع�صكرية،  ب�لعملي�ت  للقي�م  �لعن��رش 

و�لتجربة �الإير�نية و�لتجربة �لق�ص�مية. وح�فظت على عالقة متينة ب�إير�ن منذ �إن�ص�ئه� 

وحتى �الآن.

�حلركة  وتعدُّ  �النتف��صة،  قبل  �الإ�صالمي  �جله�د  حلركة  �لع�صكري  �لعمل  بد�أ  وقد 

�الإ�رش�ئيليني  �جلنود  ق�صف  ت�صمنت  �لتي  �ملغ�ربة”  “ب�ب  عملية  عن  م�صوؤولة  نف�صه� 

�لذين ك�نو� يمُعمَّدون عند ح�ئط �ملبكى ��صتعد�د�ً للتخرج يف 1986/10/16م، وقد �أدت �إىل 

.
114

�إيق�ع ثم�نني �إ�ص�بة بني قتيل وجريح من لو�ء “غفع�تي” �الإ�رش�ئيلي

كم� �أن �أربعة من جم�هدي �حلركة )�ثن�ن منهم ك�ن� قد هرب� من �صجن غزة �ملركزي 

يف �أي�ر/ م�يو 1987م( قد ق�مو� بعدد من �لعملي�ت �جله�دية �إىل �أن ��صت�صهدو� يف عملية 

�جله�د  وترى  �الإ�رش�ئيلية.  �لقو�ت  مع  م�صلح  ��صتب�ك  يف  1987/10/6م  يف  �ل�صج�عية 

وقد  �ملب�ركة،  لالنتف��صة  �الأول  �ليوم  هو  1987/10/6م  �ليوم  ذلك  �أن  �الإ�صالمي 

��صتمرت طيلة �صنو�ت �النتف��صة تدعو �إىل �الإ�رش�ب �ل�صهري لذكرى بدء �النتف��صة يف 

.
115

هذ� �ليوم من كل �صهر
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ال�شلمية  والت�شوية  املباركة  االنتفا�شة  مرحلة  رابعًا: 

1987-1996م:

يف  وقع  قد  �النتف��صة  �رش�رة  �أ�صعل  �لذي  �حل�دث  �أن  على  جتمع  �مل�ص�در  تك�د 

1987/12/8م عندم� ج�ءت �ص�حنة �إ�رش�ئيلية �إىل ح�جز “�إيرز”، على حدود قط�ع غزة 

مع �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1948م، حيث �نحرف �ص�ئق �ل�ص�حنة �إىل �الجت�ه �ملع�ك�ص، وحطم 

�صي�رتي �أجرة تقالن عم�الً عرب�ً، مم� �أدى ال�صت�صه�د �أربعة وجرح ت�صعة �آخرين، وقد 

هرب �ل�ص�ئق ب�صي�رة ذ�ت منرة �صفر�ء �صبيهة ب�صي�ر�ت �ملخ�بر�ت �الإ�رش�ئيلية، ك�نت 

تقف قرب مك�ن �حل�دث. ويبدو �أن هذ� �حل�دث ك�ن رد�ً �صهيوني�ً على طعن ومقتل ت�جر 

.
116

يهودي يف ميد�ن فل�صطني مبدينة غزة قبيل �صالة �لع�رش من يوم 1987/12/6م

فيه�  �ص�رك  ع�رمة،  �صعبية  �نتف��صة  ال�صتع�ل  �أدى  ب�لغ  �أثر  �حل�دث  لهذ�  ك�ن  لقد 

�ل�صب�ب و�ل�صيوخ و�لن�ص�ء و�الأطف�ل، و�ت�صعت لت�صمل �أر��صي قط�ع غزة و�ل�صفة �لغربية 

لعدة �صنو�ت.

وقد قررت �حلركة �الإ�صالمية منذ �لبد�ية �مل�ص�ركة يف �النتف��صة وتوجيهه�، وبد�أت 

م�صجد  من  1987/12/9م  يف  �الأربع�ء  يوم  من  �لفجر  �صالة  بعد  �لع�رمة  �لتظ�هر�ت 

ونظم  بجر�ح،  �آخرون   27 و�أ�صيب  �صي�ص،  �أبو  ح�مت  �ل�صهيد  و�صقط  جب�لي�،  خميم 

طالب �جل�معة �الإ�صالمية بغزة م�صرية �ص�خبة، وقرب م�صت�صفى �ل�صف�ء حيث حدثت 

�أبن�ء  )من  �صح�دة  ر�ئد  و��صت�صهد  �لطالب،  من  �لعديد  �إ�ص�بة  �إىل  �أدت  عنيفة  مو�جه�ت 

و�ت�صعت  �ل�صهد�ء،  �صقوط  وتو�ىل   ،
117

بجر�حه مت�أثر�ً  ب�جل�معة(  �الإ�صالمية  �حلركة 

حتت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جه�د  مظ�هر  �أقوى  عن  لتعب  و�ملق�ومة  �لغ�صب  مظ�هر 

�الحتالل �ل�صهيوين منذ 1967م.

وقد متيزت هذه �النتف��صة ببوز �لع�مل �لديني ودور �لتي�ر �الإ�صالمي وموؤ�ص�ص�ته 

يف �إذك�ء روح �ملق�ومة و�ال�صتب�ص�ل وحّب �ال�صت�صه�د يف �صبيل �هلل. كم� متيزت ب�ل�صمول، 

جيل  وبرز  �لعمرية.  وفئ�ته  و�جت�ه�ته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  قط�ع�ت  ك�فة  وم�ص�ركة 

جديد من �ل�صب�ب �جلريء �ملتحم�ص، و�لذي مل تزده و�ص�ئل �لرتكيع و�الإذالل و�الإف�ص�د 

�ل�صهيوين �إال حتدي�ً وجه�د�ً. وعلى �لرغم من تنوع �الإجر�ء�ت �ل�صهيونية وق�صوته� يف 

قمع �النتف��صة �إال �أن ذلك قوبل ب�صمود وثب�ت عظيم، بل و�ص�حبه تنويع وتطوير يف 

�أ�ص�ليب �ملق�ومة، كم� ظهرت �لعديد من �ملظ�هر �ل�صعبية �لنبيلة من �إيث�ر وتع�ون ونخوة 

و�صه�مة.



الطريق اإىل القد�س

170 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

وخالل �الأ�صهر �لثم�نية �الأوىل ك�ن قد ��صت�صهد حو�يل 400 فل�صطيني، وجرح 12 �ألف�ً 

منهم 3400 �أ�صيبو� بع�ه�ت د�ئمة، وبلغت ح�الت �الإجه��ص ب�صبب �لقمع �الإ�رش�ئيلي 

.
118ً للن�ص�ء 1700 ح�لة، كم� بلغ عدد �ملعتقلني 23 �ألف�

�الآث�ر  تر�كم  ت�أجيجه�  يف  �أ�صهم  فقد  فر�غ،  ِمن  ت�أت  مل  �النتف��صة  هذه  �أن  �صّك  وال 

�ل�صلبية ل�صي��صة �لقمع �ل�صهيوين و�لقب�صة �حلديدية وهدم �لبيوت و�العتق�ل �لتع�صفي 

و�لقط�ع  �لغربية  �ل�صفة  �إحل�ق  و�صي��صة  �لب�هظة،  و�ل�رش�ئب  و�الإذالل،  و�الإبع�د 

�الجتم�عية،  �خلدم�ت  من  فل�صطني  �أبن�ء  وحرم�ن  �الإ�رش�ئيلي،  ب�لكي�ن  �قت�ص�دي�ً 

تع�صب�ً،  �الأكرث  �ل�صهيوين  �لتي�ر  تن�مي  �صوء�ً  �الأمر  وز�د  �لعمل.  فر�ص  وت�صييق 

وبروز �ملنظم�ت �ل�صهيونية �لتي تقوم �صي��ص�ته� على ��صتفز�ز �مل�صلمني، و�صّم �ل�صفة 

لتهويد  �حلثيثة  و�ملح�والت  للخ�رج،  �لفل�صطينيني  وطرد  �ل�صهيوين،  للكي�ن  و�لقط�ع 

�لقد�ص، وزي�دة �العتد�ء على �مل�ص�جد و�الآث�ر و�ملقد�ص�ت �الإ�صالمية. ومن جهة �أخرى 

ف�إن تن�مي �ل�صحوة �الإ�صالمية، وبروز �لتي�ر �الإ�صالمي ك�أحد �أقوى �لتي�ر�ت �ل�صعبية 

�جله�د  م�ص�عر  و�إذك�ء  �لدينية،  و�مل�ص�عر  �الإ�صالمية  �لقيم  منو  يف  �أ�صهم  فل�صطني  يف 

�الأق�صى، و�لرب�ط و�ملق�ومة مهم� ك�نت  �الإ�رش�ء و�ملعر�ج و�مل�صجد  �أر�ص  و�لدف�ع عن 

�لت�صحي�ت. وقد �ص�حب هذ� كله �لي�أ�ص من وعود �لت�صوية �ل�صلمية �أو �لعون �خل�رجي، 

من  �حلق  و�نتز�ع  �لهوية،  و�إثب�ت  �لذ�تية،  �ملب�درة  ب�رشورة  �لقوي  �ل�صعبي  و�ل�صعور 

�لذي  �ل�صعبي  و�لتف�عل  �الإره��ص�ت  بع�ص  �لب�ل  عن  يغيب  �أن  يجب  ال  كم�  �لغ��صبني. 

ر�فق عملية �ل�صج�عية يف 1987/10/6م، وعملية �لط�ئرة �ل�رش�عية يف 1987/11/25م 

�الإ�رش�ئيلي  “جيبور”  �أكر من �لهبوط بط�ئرة �رش�عية قرب مع�صكر  عندم� متكن خ�لد 

�صم�ل فل�صطني، ومتكن من قتل �صتة جنود وجرح ثم�نية �آخرين قبل �أن ي�صت�صهد، وقد 

.
119

�أعلنت �جلبهة �ل�صعبية - �لقي�دة �لع�مة م�صوؤوليته� عن �لعملية

وت�صعيده�  �النتف��صة  خو�ص  �الأوىل  �ل�ص�ع�ت  منذ  �الإ�صالمية  �حلركة  قررت  لقد 

وقي�دة �جلم�هري، و�ص�رعت �حلركة �الإ�صالمية )�الإخو�ن �مل�صلمون( ب�الإعالن عن ذر�عه� 

�جله�دي �ل�ص�رب حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية )حم��ص(. وقد وزعت حم��ص بي�نه� �الأول 

يف 1987/12/15م وهو �أول بي�ن ي�صدر يف �النتف��صة، وفيه �أكدت للجم�هري “�ملر�بطة 

و�أعو�نهم... بل  �ليهود  �لن�فذ يف  �هلل �صبح�نه  “�ليوم على موعد مع قدر  �أنهم  �مل�صلمة” 

�أنتم جزء من هذ� �لقدر �لذي �صيقتلع جذور كي�نهم �إن �آجالً �أم ع�جالً ب�إذن �هلل �صبح�نه 

وق�ل �لبي�ن: “�أال فليعلم �مل�صتوطنون �مل�صتهرتون �أن �صعبن� عرف ويعرف  وتع�ىل”...، 
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�مليد�ن”...  و�أن �صعبن� جو�د كرمي يف هذ�  �لت�صحية،  �ال�صت�صه�د وطريق  طريقه طريق 

معركة  معن�  معركتكم  قر�ن�،  عن  خميم�تن�،  عن  مدنن�،  عن  �صعبن�،  عن  �أيديكم  “�رفعو� 
.

عقيدة ووجود وحي�ة”120

وهكذ� فالأول مرة منذ 1967م ينزل تي�ر �الإخو�ن �مل�صلمني بثقله يف ميد�ن �ملو�جهة 

بعد طول ترقب و�إعد�د. وقد هدف �لتي�ر �الإ�صالمي من �النتف��صة �إىل رفع �لروح �ملعنوية 

لل�صعب، وتعميق ثقته بربه و�إ�صالمه، ونف�ص م�ص�عر �ال�صتك�نة و�لعجزة و�ال�صت�صالم 

�إىل �لت�أكيد  للو�قع، وت�أكيد مع�ين �لعد�ء و�ل�رش�ع مع �لعدو �لغ��صب �ملحتل، كم� هدف 

على �لهوية �الإ�صالمية لفل�صطني و�صعبه�، و�الإبق�ء على روح �جله�د، وت�أجيج جذوته�. 

�مليد�ين، و�إك�ص�بهم  �لتحرك  �أبن�ئه ب�لعمل و�صقل قدر�تهم يف  �إىل ك�صف مع�دن  و�صعى 

�ل�صه�ينة  غطر�صة  من  �حلدِّ  �إىل  كذلك  وهدف  �جله�دية.  و�ملم�ر�صة  �ملو�جهة  يف  �خلبة 

�لهجرة  معدالت  على  �لت�أثري  على  و�لعمل  د�خلهم،  من  نف�صي�ً  وهّزهم  وعنجهيتهم، 

و�ال�صتيط�ن. هذ� ف�صالً عن �إحي�ء �لق�صية �لفل�صطينية عربي�ً و�إ�صالمي�ً ودولي�ً.

�لتي ع�نت  �لفل�صطينية  �لتحرير  �أخرى، ج�ءت �النتف��صة كر�فعة ملنظمة  ومن جهة 

يف  �لع�صكرية  بنيته�  �رشب  بعد  خ�صو�ص�ً  وجت�وزه�  وتهمي�صه�  عزله�  حم�والت  من 

لبن�ن، ف�صعت �ملنظمة لتوظيف �النتف��صة يف حتقيق ��صرت�تيجيته� للو�صول �إىل ت�صوية 

�صلمية مع �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي، توؤدي �إىل �ن�صح�ب �ل�صه�ينة من �ل�صفة و�لقط�ع، و�إق�مة 

�لدولة �لفل�صطينية على هذه �الأر�ص �لتي �حتلت �صنة 1967م. وبعد حو�يل �أ�صبوعني من 

�النتف��صة �رت�أت م.ت.ف �ال�صرت�ك يف �النتف��صة متهيد�ً ال�صتثم�ره� �صي��صي�ً فدعت �إىل 

�إ�رش�ب ع�م يوم �الإثنني يف 1987/12/21م، وبد�أ ظهور �صور ي��رش عرف�ت و�صع�ر�ت 

�ملنظمة، و�صكلت م.ت.ف من �لف�ص�ئل �لفل�صطينية �ملنتمية �إليه� م� عرف ب�لقي�دة �لوطنية 

�لتي�ر�ت  �لديوقر�طية  و�جلبهة  �ل�صعبية  و�جلبهة  فتح  ومثلت  لالنتف��صة،  �ملوحدة 

.
121

�لرئي�صية فيه�، و�صدر �لبي�ن �الأول للقي�دة �ملوحدة يف 1988/1/8م

وتي�ر  �الإ�صالمي  �لتي�ر  هم�  خمتلف�ن  تي�ر�ن  �النتف��صة  قي�دة  يتن�زع  بد�أ  وهكذ� 

مت�ص�بهة  جه�دية  ن�ص�لية  بفع�لي�ت  ولكن  متب�ينة،  و�أهد�ف  ب��صرت�تيجي�ت  م.ت.ف 

وقن�بل  ب�حلج�رة  �ل�صه�ينة  وقذف  و�إ�رش�ب�ت  تظ�هر�ت  من  �لعدو  �صّد  تقريب�ً 

�ملولوتوف �حل�رقة... وغريه�. على �أن �جلم�هري ك�نت ت�صتجيب لكال �لتي�رين، وتلتزم 

ب�الإ�رش�ب�ت �لتي يدعو�ن �إليه�.
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و�إذ� ك�ن من �لي�صري حتديد بد�ية �النتف��صة �ملب�ركة فلعله من �ل�صعب حتديد ت�ريخ 

ف�إن  فتح(  لـ م.ت.ف )وحتديد�ً  فب�لن�صبة  �نتهت.  �أنه�  �تف�ق  �إذ� ك�ن هن�ك  لنه�يته�، هذ� 

وتوقيع  �الإ�رش�ئيلي،  �لكي�ن  مع  �ل�صالم  �تف�قية  دخوله�  مع  منتهية  دَّت  عمُ �النتف��صة 

�تف�ق �أو�صلو Oslo Accords )�أيلول/ �صبتمب 1993م(. �أم� ب�لن�صبة للتي�ر �الإ�صالمي 

وقت  وحتى  �النتف��صة  بد�ية  منذ  �ملرقمة  بي�ن�ته�  ت�صدر  تز�ل  م�  ك�نت  حم��ص  ف�إن 

�أو�صلو،  �تف�قية  �إىل فع�لي�ت حمددة، كم� �صعدت عملي�ته� �جله�دية بعد  قريب، وتدعو 

�إثر مذبحة �حلرم �الإبر�هيمي يف �صب�ط/ فب�ير 1994م. وعلى �لرغم مم�  وخ�صو�ص�ً 

ه �إليه� من �رشب�ت من �ل�صه�ينة ومن �صلطة �حلكم �لذ�تي فقد ��صتمرت يف  ه وم� يمُوجَّ جِّ ومُ

عملي�ته� �لقوية �صّد �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي، كم� ت�بعت حركة �جله�د �الإ�صالمي م�ص�ركته� 

و�أ�صك�ل  بدرج�ت  �أو�صلو  التف�ق  �ملع�ر�صة  �ملنظم�ت  وكذلك  �لنوعية،  �النتف��صية 

�نتف��صية متف�وتة.

�أنه من �لو��صح �الآن �أن �النتف��صة فقدت كثري�ً من وهجه� �ل�صعبي و�مل�ص�ركة  غري 

و�حلرك�ت  �لقوى  �أع�ص�ء  على  ف�أكرث  �أكرث  �الأمر  يقت�رش  و�أخذ  �ليومية...  �جلم�هريية 

�ملنظمة؛ الأن �النتف��صة بحد ذ�ته� مل تتخذ �صكالً ث�بت�ً، وتنوعت و�ص�ئله� وط�بعه� �لع�م 

من فرتة الأخرى، والأن �لقوى �حلركية �ملنظمة �أقدر على �لتخطيط و�ال�صتمر�ر وتنويع 

من  �لرغم  وعلى  �ل�صهيونية.  و�ملو�جهة  و�لتنكيل  �لبط�ص  �أنو�ع  �زدي�د  مع  �الأ�ص�ليب 

�أن زي�دة �لعملي�ت  �إال  �أن �النتف��صة، مع �لزمن، فقدت ج�نب�ً من حيويته� �جلم�هريية، 

مرور  مع  ز�دت  �لتي  �ال�صت�صه�دية،  و�النفج�ر�ت  و�مل�صتوطنني  �جلنود  وقتل  �لنوعية 

�لوقت، ك�ن له� �أثره� �لقوي يف �إبق�ء جذوة �ل�رش�ع و�لتحدي م�صتمرة. وب�صكل ع�م فمع 

دخول �ل�صلطة �لفل�صطينية �أر��صي �ل�صفة و�لقط�ع ك�نت مظ�هر �النتف��صة ت�صعف �أو 

تنتهي ب�عتب�ره� موجهة �أ�صالً �صّد �الحتالل �ل�صهيوين.

دي�صمب  �الأول/  )ك�نون  لالنتف��صة  �الأوىل  �ل�صت  �ل�صنو�ت  ف�إن  ح�ل،  �أي  وعلى 

1987م - ك�نون �الأول/ دي�صمب 1993م( ح�صب �إح�ص�ئية �أعدته� م.ت.ف قد �صهدت 

��صت�صه�د 1540 فل�صطيني�ً، وبلغ عدد �جلرحى 130 �ألف�ً، و�عتقل حو�يل 116 �ألف�ً ملدد 

.
122

خمتلفة
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التطور ال�صي��صي:

ب�لق�صية  �ملتعلقة  �ل�صي��صية  �لتطور�ت  �إىل  ب�خت�ص�ر  �الإ�ص�رة  هن�  نح�ول 

)1987-1996م( مب� يتن��صب ومنهجن� يف �إعط�ء �ل�صورة �لع�مة �لتي تعني يف در��صتن� 

للتي�ر �الإ�صالمي وجتربته على �أر�ص فل�صطني.

�لفل�صطيني،  �لت�ريخ  يف  �ل�ص�مية  �ملظ�هر  �أبرز  �أحد  �صكلت  قد  �النتف��صة  ك�نت  �إذ� 

وعلى �لرغم مم� حققته من نت�ئج �إيج�بية، ومن تع�طف دويل و��صع مع حقوق �ل�صعب 

�لفل�صطيني �إال �أن �لتطور�ت �لتي تلت ذلك قد �صبّت يف �جت�ه و�أد ِ�النتف��صة، و��صتغالل 

للكي�ن  �لتن�زالت  من  �ملزيد  لتقدمي  و�الإ�صالمي  �لعربي  و�ل�صعف  م.ت.ف  ظروف 

يف  و�مل�صلمني  فل�صطني  �أبن�ء  حقوق  ح�ص�ب  على  �صي��صية  ت�صوية  وعمل  �ل�صهيوين، 

�الأر�ص �ملب�ركة.

موؤ�رش�ت  �أو�ئل  �إحدى  وك�ن  �صي��صي�ً،  �النتف��صة  ال�صتثم�ر  م.ت.ف  �ص�رعت  فقد 

�الأج�نب يف موؤمتر  �ملر��صلني  �لتي وزعت على  �أبي �رشيف”  بـ“وثيقة  �لتن�زل م� عرف 

�لقمة �لعربي ب�جلز�ئر )7-1988/6/9م( و�لتي �أر�صلت �إىل �إحدى �ل�صحف �الأمريكية 

بتوقيع �مل�صت�ص�ر �الإعالمي لرئي�ص م.ت.ف ب�ص�م �أبو �رشيف، حيث �أ�صري للمرة �الأوىل 

�لوثيقة  وذهبت  �الإ�رش�ئيلي،  �لكي�ن  مع  �ملب��رشة  �ملف�و�ص�ت  مبد�أ  بقبول  وب�رش�حة 

�لفل�صطينية  و�لدولة  �ليهودية  �لدولة  بني  و�قت�ص�دية  �صي��صية  عالق�ت  قي�م  ل�رشورة 

لكن  �لوثيقة،  على  �ملو�فقة  ر�صمي�ً  تعلن  مل  �ملنظمة  �أن  من  �لرغم  وعلى   .
“�ملرتقبة”123

�ملر�قبني �عتبوه� “ب�لون �ختب�ر” ترغب خالله م.ت.ف �أو تي�ر له وزنه د�خله� مبعرفة 

�نعك��ص�ته� �صعبي�ً وعربي�ً ودولي�ً قبل تبنيه� ر�صمي�ً.

و��صتف�دت م.ت.ف من قر�ر �الأردن فكَّ رو�بطه �الإد�رية و�لق�نونية مع �ل�صفة �لغربية 

 لتخو�ص م� �أ�صمته “هجوم �ل�صالم �لفل�صطيني”.
124

يف 1988/7/31م

�جلز�ئر  يف   19 �لـ  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  عقد  يف  �ملنظمة  قي�دة  وجنحت 

و�ص�ركت  �النتف��صة”،  “بدورة  عرفت  ع�دية  غري  دورة  يف  )12-1988/11/15م( 

فل�صطيني  برن�مج  و�صع  مّت  �ملجل�ص  هذ�  ويف  م.ت.ف،  ف�ص�ئل  معظم  ح�صوره  يف 

نوفمب  �لث�ين/  ت�رشين  يف  �ل�ص�در   181 رقم  �ملتحدة  �الأمم  بقر�ر  �العرت�ف  على  ق�ئم 

�إىل  و��صتن�د�ً  ذلك  من  و�نطالق�ً  ويهودية،  عربية  دولتني  �إىل  فل�صطني  بتق�صيم  1947م 

“�حلق �لطبيعي و�لت�ريخي و�لق�نوين لل�صعب �لعربي �لفل�صطيني يف وطنه فل�صطني...” 
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موؤمتر  خالل  من  �صي��صية  ت�صوية  �إىل  �ملجل�ص  ودع�  فل�صطني،  دولة  ��صتقالل  �إعالن  مّت 

دويل ق�ئم على �أ�ص��ص قر�ري جمل�ص �الأمن رقم 242 )�ل�ص�در يف ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 

1967م( ورقم 338 )�ل�ص�در يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1973م(، كم� دع� �إىل �العرت�ف 

بعد  �أردنية   - فل�صطينية  كونفيدر�لية  و�إق�مة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �مل�صري  تقرير  بحق 

.
125

�إجن�ز �ال�صتقالل �لفل�صطيني

�لدول  ع�رش�ت  �عرت�ف  وتو�يل  دويل،  ترحيب  من  �لبن�مج  �أحدثه  مم�  �لرغم  وعلى 

ب�لدولة �لفل�صطينية �مل�أمولة قبل �أن تقوم على �أر�ص �لو�قع، وعلى �لرغم مم� ت�صمنه من 

تن�زالت كبرية... �إال �أن ذلك كله مل يكن ك�في�ً للوالي�ت �ملتحدة الإعط�ء ي��رش عرف�ت حتى 

جمرد ت�أ�صرية حل�صور �جتم�ع�ت �الأمم �ملتحدة يف نيويورك.

يوم  لالإعالن  عرف�ت  ��صطر  �ملتحدة  �لوالي�ت  مع  ر�صمي  حو�ر  فتح  يتم  وحتى 

وب�لقر�رين  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �ل�رشيح  �العرت�ف  حمددة  بعب�ر�ت  1988/12/15م 

�أن  غري   .
126

و�أ�صك�له �صوره  بك�فة  ونبذه  “�الإره�ب”  عن  و�لتخلي  و338،   242 رقم 

�لدور �الأمريكي يف �حلو�ر مل يتج�وز حم�ولة جّر �جل�نب �لفل�صطيني لتحقيق �ل�رشوط 

�الإ�رش�ئيلية. ويف �النتخ�ب�ت �الإ�رش�ئيلية يف ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 1988م م�لت �لكفة 

بني  �رش�كة  حكومة  ت�صكيل  ومّت  معه،  تلتقي  �لتي  و�الأحز�ب   Likud �لليكود  ل�ص�لح 

�لفل�صطينيني  على  و�ل�صغط  �ملر�وغة  �صي��صة  يف  ��صتمرت   ،
127Labour و�لعمل  �لليكود 

وم.ت.ف دون �أي تن�زل ج�د من طرفه�.

�لعربي  �مل�صتوى  على  تغري�ت  حدثت  �لت�صعيني�ت  و�أو�ئل  �لثم�نيني�ت  �أو�خر  ويف 

�ل�صعف  من  مزيد  حدث  فقد  و�لعربي،  �لفل�صطيني  �ملوقف  كثري�ً  �أ�صعفت  و�لدويل 

للكويت يف 1990/8/2م  �لعر�قي  �إثر �الجتي�ح  �لعربية، خ�صو�ص�ً  �ل�ص�حة  و�لتفكك يف 

وم� نتج عنه من عد�ء بني �لبالد �لعربية، و��صتنز�ف �ملو�رد و�لرثو�ت �لعربية، وتدمري 

�لكويت  من  �لفل�صطينيني  من  �الآالف  مئ�ت  وتهجري  وهجرة  للعر�ق،  �لع�صكرية  �لبنية 

�أثن�ء �الجتي�ح �لعر�قي، وبعد حترير �لكويت، وم� تاله من حجب �لدعم عن م.ت.ف... 

�آث�ر  ونت�ئجه� ك�ن له  “حرب �خلليج”  وب�صكل ع�م ف�إن هذ� �الجتي�ح وم� ��صتتبعه من 

ك�رثية على ق�صية فل�صطني. 

�أم� يف �الإط�ر �لدويل فقد �صهدت هذه �لفرتة �نهي�ر �الحت�د �ل�صوفييتي وتفككه، وكذلك 

�إىل  وحلف�ئه�  �أمريك�  على  و�لعد�ء  �ملن�ف�صة  ح�لة  من  وحتوله�  �ال�صرت�كية،  �لدول  كتلة 
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و�لديوقر�طية  �لر�أ�صم�لية  نحو  �لتحول  �صوء  يف  و“�ال�صرت�ص�ء”  �لتو�فق  من  ح�لة 

�ختالل  يف  ذلك  �أ�صهم  وقد  �لغرب.  من  �القت�ص�دية  �مل�ص�عد�ت  �إىل  و�حل�جة  �لغربية، 

�لتو�زن �ل�صي��صي �لدويل �لذي ك�ن ي�صتفيد منه �جل�نب �لفل�صطيني و�لعربي �إىل حدٍّ م�، 

عندم� ك�نت هن�ك ح�لة من �لتن�فر و�ال�صتقط�ب ت�صمح مبج�ل للمن�ورة. وهكذ� برزت 

�أو�ئل  يف  �خلليج  حرب  بعد  خ�صو�ص�ً  �لع�مل،  يف  �أوىل  وحيدة  كقوة  �ملتحدة  �لوالي�ت 

1991م. وقد ��صتثمرت ذلك يف فر�ص هيمنته� و�إر�دته� وت�صور�ته� لنظ�م ع�ملي جديد، 

كم� �صعت الإغالق �مللف �لفل�صطيني مب� يخدم م�ص�لح حليفه� �ال�صرت�تيجي “�إ�رش�ئيل”. 

و�لدول  �ل�صوفيتي  �الحت�د  �نهي�ر  نتيجة  غ�لية  ثم�ر�ً  �الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  قطف  بينم� 

�أبو�ب �لهجرة  �لدبلوم��صية معه�، كم� فتحت  �لدول عالق�ته�  �ال�صرت�كية، ف�أع�دت هذه 

خالل  �ل�صوفيتي،  �الحت�د  من  خ�صو�ص�ً  و�صله�،  �لتي  �ملحتلة  فل�صطني  �إىل  �ليهودية 

�لفرتة 1989-1995م م� يزيد عن 630 �ألف يهودي �لكثري منهم من �لكف�ء�ت �لعلمية 

.
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و�لع�صكرية �لع�لية، مم� ز�د من خطورة �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي وم�رشوعه يف �ملنطقة

�لبالد  �ملتحدة يف جّر  �لوالي�ت  جنحت  �ملث�لية الأمريك� و“�إ�رش�ئيل”  �الأجو�ء  ويف هذه 

�لعربية �إىل موؤمتر �ل�صالم �لعربي - �الإ�رش�ئيلي يف مدريد يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1991م 

�ملف�و�ص�ت  من  �صنتني  حو�يل  تنفع  ومل  مب��رشة.  �إ�رش�ئيلية   - عربية  مف�و�ص�ت  تلته 

�ل�صهيوين. وقد ج�ءت  �لت�صلب  �الإ�رش�ئيلي يف ك�رش  �لفل�صطيني و�جل�نب  بني �جل�نب 

مف�و�ص�ت  عن  �لنق�ب  ك�صف  حيث  �لطرفني،  بني  �أو�صلو  �تف�ق  عن  �أعلن  عندم�  �ملف�ج�أة 

�لفل�صطيني  �لوفد  ظهر  ور�ء  من  1993/1/20م  منذ  �لطرفني  بني  جتري  ك�نت  �رشية 

�لر�صمي �ملف�و�ص )برئ��صة حيدر عبد �ل�ص�يف( دون علم معظم ق�دة م.ت.ف، وقد وّقع 

�التف�ق ب�الأحرف �الأوىل يف 1993/8/19م يف �أو�صلو ب�لرنويج، ومّت �لتوقيع عليه ر�صمي�ً 

يف و��صنطن برع�ية �لرئي�ص �الأمريكي بيل كلينتون Bill Clinton وح�صور ي��رش عرف�ت 

ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق ر�بني Yitzhak Rabin، ووقعه عن �جل�نب �لفل�صطيني 

 ،Shimon Peres حممود عب��ص، وعن �جل�نب �الإ�رش�ئيلي وزير �خل�رجية �صمعون برييز

.
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كم� وقعه وزير� خ�رجية �أمريك� ورو�صي� ك�ص�هدين

�أو�صلو، و�لذي م� زلن� نعي�ص مالب�ص�ته  ونظر�ً لالأهمية �حليوية و�لت�ريخية التف�ق 

و�نعك��ص�ته ف�صنورده ب�صيء من �لتف�صيل. فقد �ت�صم هذ� �التف�ق ب�ملرحلية، �إذ ت�صمن 

من  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  جزئي�ً  تن�صحب  بحيث  �أوالً  و�أريح�  غزة  قط�ع  يف  ذ�تي�ً  حكم�ً 

من  �أ�صهر  �أربعة  بعد  �الن�صح�ب  ويكتمل  �التف�قية،  على  �لتوقيع  فور  �ملنطقتني  ه�تني 
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توقيعه. وخالل �صهرين من دخول �التف�ق حيز �لتنفيذ يتو�صل �لطرف�ن التف�قية حول 

للفل�صطينيني،  لل�صالحي�ت  حمدود�ً  نقالً  ت�صمل  و�أريح�  غزة  من  “�إ�رش�ئيل”  �ن�صح�ب 

وتغطي �لتعليم و�لثق�فة و�ل�صحة و�ل�صوؤون �الجتم�عية و�ل�رش�ئب �ملب��رشة و�ل�صي�حة. 

وبعد ت�صعة �أ�صهر من تطبيق �حلكم �لذ�تي جتري �نتخ�ب�ت مب��رشة يف �ل�صفة �لغربية 

�لقو�ت �الإ�رش�ئيلية قبيل  �لذ�تي، وتقوم  وقط�ع غزة النتخ�ب جمل�ص فل�صطيني للحكم 

�النتخ�ب�ت ب�الن�صح�ب من �ملن�طق �مل�أهولة ب�ل�صك�ن، و�إع�دة �النت�ص�ر يف �ل�صفة.

ويتم ت�صكيل �صلطة فل�صطينية �نتق�لية ذ�تية “�ملجل�ص �ملنتخب” ت�صمل �ل�صفة �لغربية 

و�لقط�ع، على �أن �صالحي�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية ال ت�صمل �الأمن �خل�رجي، و�مل�صتوطن�ت 

�لقد�ص.  وال  و�الإ�رش�ئيليني،  �خل�رجية،  و�لعالق�ت  و�لقط�ع،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية 

�لنق�ص  حّق  �لذ�تي خم�ص �صنو�ت ولـ“�إ�رش�ئيل”  وت�صتمر �ملرحلة �النتق�لية من �حلكم 

�النتق�لية.  �ملرحلة  خالل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ت�صدره�  ت�رشيع�ت  �أية  على  “�لفيتو” 
وجتري �ملف�و�ص�ت على �لو�صع �لنه�ئي بني �لطرفني بعد ع�مني من بدء �حلكم �لذ�تي، 

حيث �صتح�صم �لق�ص�ي� �ملعلقة مثل م�صتقبل �لقد�ص، و�مل�صتوطن�ت �الإ�رش�ئيلية، وعودة 

�لالجئني. و�أ�ص�ر �التف�ق �إىل �أن م� ال تتم ت�صويته ب�لتف�و�ص يكن �أن يتفق على ت�صويته 

.
130

من خالل �آلية توفيق يتم �التف�ق عليه� بني �لطرفني

�ملرحلة  تف�صيالت  على  �التف�ق  يف  و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �لطرف�ن  ف�صل  وقد 

�الأوىل )غزة - �أريح�( و�نق�صت �ملهلة �ملحددة النته�ء �ن�صح�ب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية قبل 

و�لتن�زل  �الإ�رش�ئيلي  �لتعنت  من  مزيد  وبعد  �ن�صح�ب.  ب�أي  �أ�صالً  �لقو�ت  هذه  تبد�أ  �أن 

�لذي  1994/5/4م  يف   )1 )�أو�صلو  �لق�هرة  �تف�ق  لتوقيع  �جل�نب�ن  تو�صل  �لفل�صطيني 

ل �ملرحلة �الأوىل من �التف�ق و�جلدولة �لزمنية لالن�صح�ب �الإ�رش�ئيلي من قط�ع غزة  ف�صَّ

و�أريح� و�لرتتيب�ت �الأمنية �ملتعلقة بذلك. وبد�أ دخول �ل�رشطة �لفل�صطينية قط�ع غزة يف 

1994/5/18م، و�أدى �أع�ص�ء �صلطة �حلكم �لذ�تي �ليمني �لد�صتورية �أم�م ي��رش عرف�ت 

.
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يف �أريح� يوم 1994/7/5م

�نت�ص�ره�  و�إع�دة  �مل�أهولة،  �ملن�طق  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �ن�صح�ب  �أم� 

حو�يل  ت�أخر  فقد  و�لقط�ع،  �ل�صفة  يف  فل�صطينية  �نتخ�ب�ت  و�إجر�ء  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

�خل��صة،  وتف�صري�ته  �رشوطه  لفر�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  �صعى  حيث  ون�صف،  �صنة 

�الأمن  �لفل�صطينية من حتقيق  �ل�صلطة  �ملف�و�ص�ت مبدى متكن  �لتقدم يف  �إمك�نية  وربط 

�ملع�ر�صة  �صحق  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  متكن  مبدى  �أخرى  وبعب�رة  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�لفل�صطينية، وخ�صو�ص�ً �لتي�ر �الإ�صالمي وعلى ر�أ�صه حركة حم��ص.
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�ل�صلطة  “جن�ح”  بعد  �إال  �أو�صلو  من  �لث�نية  �ملرحلة  �تف�ق  لتنفيذ  �لتو�صل  يتم  ومل 

�الإ�رش�ئيلي. وقد مّت �لتو�صل �إىل هذ� �التف�ق يف ط�ب� مب�رش  “�الختب�ر”  �إىل حدٍّ بعيد يف 

)�أو�صلو 2( ومّت توقيعه يف 1995/9/28م يف و��صنطن، حيث �تفق على نقل �صالحي�ت 

و�لقرى  �ملدن  وب�لذ�ت  �لغربيـــة،  �ل�صـــفة  �أجـــز�ء  بع�ص  لــــى  �إ �لذ�تـــي  �حلكــــم 

�ملن�طق �مل�أهولة( وهي ال تزيد ب�أي ح�ل عن 30٪ من م�ص�حة �ل�صفة.  )�أي  �لفل�صطينية 

�لقرى  جميع  �أم�  �الإ�رش�ئيلي،  �الأمني  �الإ�رش�ف  حتت  �خلليل  مدينة  من  �أجز�ء  و�أبقيت 

�ملن�طق  و�أم�  م�صرتك،  �إ�رش�ئيلي   - فل�صطيني  عليه�  �الأمني  ف�الإ�رش�ف  �لفل�صطينية 

بد�  وهكذ�   .
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�إ�رش�ئيلي عليه�  �الأمني  ف�الإ�رش�ف  �الإ�رش�ئيلية  و�مل�صتوطن�ت  �الأخرى 

�حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني كجزر متن�ثرة يف بحر �أمني �إ�رش�ئيلي!!

وفق  حت�صيله  يكن  م�  �أف�صل  ب�عتب�ره  لت�صويقه  �أو�صلو  �تف�ق  موؤيدو  �صعى  لقد 

�لظروف �لر�هنة، وبكونه يفتح �الأمل الإمك�نية �إن�ص�ء دولة فل�صطينية يف �ل�صفة و�لقط�ع، 

�عرت�ف�ً  �ملحتلة، ويت�صمن الأول مرة  �الأر�ص  �ال�صتيط�ين يف  �لتهويدي  �لزحف  ويوقف 

بـ م.ت.ف  �مل�رشوعة، و�عرت�ف�ً  �لفل�صطيني، وبع�ص حقوقه  ب�ل�صعب  ر�صمي�ً  �إ�رش�ئيلي�ً 

�إقليمية و�حدة، ف�صالً  ممثلة لل�صعب �لفل�صطيني، ويتع�مل مع �ل�صفة و�لقط�ع كوحدة 

عن �ن�صح�ب قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من من�طق يف �ل�صفة و�لقط�ع.

�ملهيمنة على م.ت.ف،  لقيته �التف�ق�ت من حركة فتح  �لذي  �لت�أييد  �لرغم من  وعلى 

و�لتي م� يز�ل له� وزنه� يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية، ب�الإ�ص�فة �إىل بع�ص �لف�ص�ئل و�لقوى 

�له�م�صية على �ل�ص�حة، ف�إنه لقي مع�ر�صة �ص�ملة من �لتي�ر �الإ�صالمي )حم��ص، �جله�د 

�الإ�صالمي( ومن عدد من �لف�ص�ئل �لفل�صطينية مثل �جلبهة �ل�صعبية بقي�دة جورج حب�ص، 

�حل�صور  ذ�ت  �لف�ص�ئل  من  �آخر  وعدد  حو�متة  ن�يف  بقي�دة  �لديوقر�طية  و�جلبهة 

�ملتو��صع يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية، وقد ت�صكل من هذه �لقوى حت�لف ي�صم ع�رشة ف�ص�ئل 

�أو�صلو،  �تف�ق  ملو�جهة  خالله  من  �صعت  15-1993/12/16م  يف  لالتف�ق  مع�ر�صة 

�التف�ق  �إ�صق�ط  من  تتمكن عملي�ً  �أنه� مل  و��صع�ً، غري  فل�صطيني�ً  تي�ر�ً  و�صكلت مبجمله� 

الأ�صب�ب ال جم�ل لذكره� هن�، و�إن متكنت من تن�صيق مو�قفه� �صّد هذ� �التف�ق، كم� مل 

ي�صلم هذ� �التف�ق من �ملع�ر�صة �ل�صديدة �أو �ملتحفظة من جممل تي�ر �ملثقفني �لفل�صطينيني 

�لتن�زالت  حجم  ه�لهم  ممن  مدريد  وموؤمتر  �ل�صلمية  للعملية  �ملوؤيدين  �أولئك  من  حتى 

�ل�صخم �لذي قدمته م.ت.ف.
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التي�ر االإ�صالمي، ومن اتخذ  اإليه�  اأبرز النق�ط التي ا�صتند  اإىل  ونقف هن� لن�صري 

موقف�ً مي�ثله، يف اعرتا�صه على اتف�قية اأو�صلو:

ف�إن  �الإ�صالمية،  �حلركة  لدى  �لتفكري  منطلق  ت�صكل  �لتي  �ل�رشعية  �لن�حية  من   .1

�لد�عون  يريد  ح�صبم�  �ل�صلمية  �لت�صوية  جو�ز  بعدم  �أفتو�  �لثق�ت  �مل�صلمني  علم�ء 

�إليه�، وبوجوب �جله�د �ملقد�ص لتحرير �الأر�ص �ملغت�صبة، و�إرج�عه� ك�ملة حتت ر�ية 

معركة  �ملب�ركة  فل�صطني  �أر�ص  على  �ل�صهيونية  مع  �ملعركة  هذه  وب�عتب�ر  �الإ�صالم، 

ق�صية  �أن  كم�  و�لتمكني،  ب�لن�رش  �هلل  ي�أذن  حتى  �الأجي�ل  تتو�رثه�  وب�طل،  حّق  بني 

فل�صطني هي ق�صية كل �مل�صلمني �لذين يرف�صون �لتن�زل عن حقهم مهم� ط�ل �لزمن، 

�أو قي�دته�،  �أن تكون ق�صية م.ت.ف  �لفل�صطينيني وحدهم، ف�صالً عن  ولي�صت ق�صية 

فيه�  وج�ء  1990م  �صنة  �إحد�ه�  نمُ�رشت  وقد  �لعلم�ء،  �أ�صدره�  عديدة  فت�وى  وهن�ك 

�الأحو�ل  من  بح�ل  يجوز  ال  و�أنه  فل�صطني،  لتحرير  �لوحيد  �ل�صبيل  هو  “�جله�د  �أن 

�ليهود  تقر  �أن  جهة  �أو  ل�صخ�ص  ولي�ص  فل�صطني،  �أر�ص  من  ب�صب  لليهود  �العرت�ف 

ب�أي حّق فيه�”.  لهم  �أو تعرتف  �أي جزء منه�  لهم عن  تتن�زل  �أو  �أر�ص فل�صطني،  على 

وقد وّقع هذه �لفتوى ع�رش�ت �لعلم�ء �لكب�ر مثل يو�صف �لقر�ص�وي، وحممد �لغز�يل، 

ووهبة �لزحيلي، وعمر �الأ�صقر، و�إبر�هيم زيد �لكيالين، وخ�لد �ملذكور، وعبد �هلل عز�م، 

وهم�م �صعيد، وعجيل �لن�صمي، وحمرم �لع�ريف، وحممد �أحمد �لر��صد، وع�ص�م �لب�صري، 

كم�  �لهر��ص.  �ل�صالم  وعبد  �لع�ص�ل،  و�أحمد  �لعلو�ين،  ج�بر  وطه  مولوي،  وفي�صل 

وقعه� جمع من ق�دة �حلرك�ت �الإ�صالمية �أمث�ل ر��صد �لغنو�صي، وم�صطفى م�صهور، 

وجنم �لدين �أربك�ن، وبره�ن �لدين رب�ين، وحكمتي�ر، وحمفوظ �لنحن�ح، و�أبو �لليث 

.
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�لندوي، وق��صي ح�صني �أحمد، وفتحي يكن

وب�رشعية  �إ�رش�ئيل يف �لوجود”  “بحق  2. تعرتف قي�دة م.ت.ف من خالل �التف�ق 

�حتالله� وملكيته� لـ 78٪ من �أر�ص فل�صطني �لتي �حتلت �صنة 1948م وت�صكلت عليه� 

“دولة �إ�رش�ئيل” وتخرج هذه �الأر�ص من د�ئرة �ملف�و�ص�ت و�ل�رش�ع.
3. تتعهد م.ت.ف ب�لتوقف مطلق�ً عن �ملق�ومة �مل�صلحة و�النتف��صة، وب�إلغ�ء وحذف 

ك�فة �لبنود �لد�عية لتحرير فل�صطني، وتدمري �لكي�ن �ل�صهيوين من ميث�قه� �لوطني �لذي 

ق�مت على �أ�ص��صه، وتتعهد بحّل ك�فة �مل�ص�كل ب�لطرق �ل�صلمية. ويف �ملق�بل ال يوجد �أي 

تعهد �إ�رش�ئيلي ب�ن�صح�ب ك�مل من �ل�صفة و�لقط�ع، �أو �إعط�ء �ل�صعب �لفل�صطيني حقوقه 

�مل�رشوعة ك�ملة يف �ل�صفة و�لقط�ع.
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4. �إن �أهم و�أخطر �لق�ص�ي� مّت ت�أجيل بحثه� �إىل مف�و�ص�ت �ملرحلة �لنه�ئية، ومل يعِط 

مبدى  مرتبطة  �مل�ص�ألة  وظلت  ب�ص�أنه�،  حقيقية  �إيج�بية  وعود  �أية  �الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن 

�أن جردت م.ت.ف  �للعبة بعد  �لقوة و�أور�ق  �لذي يلك عن��رش  �الإ�رش�ئيلي”  “�لكرم 
ب�ملف�و�ص�ت،  فقط  �ل�صلمية  ب�لطرق  و�لتزمت  �مل�صلح،  و�لكف�ح  �النتف��صة  من  نف�صه� 

وهذه �لق�ص�ي� هي:

م�صتقبل مدينة �لقد�ص، و�لتي يجمع �الإ�رش�ئيليون �أنه� ع��صمتهم �الأبدية، غري  �أ. 

�لق�بلة للم�ص�ومة �أو �لتن�زل.

عن  يزيدون  وهم  فل�صطني،  خ�رج  �لفل�صطينيني  �لالجئني  م�صتقبل  ب. 

فل�صطني. �صعب  ن�صف  من  �أكرث  �أي  ن�صمة  ماليني  �أربعة 

توجد  حيث  و�لقط�ع،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطن�ت  م�صتقبل  ج. 

�لذي  �لوقت  يف  �لقط�ع،  يف  م�صتوطنة  و14  �ل�صفة  يف  م�صتوطنة   126

.
134

�ص�درت فيه “�إ�رش�ئيل” �أكرث من ن�صف �أر��صي �ل�صفة و�لقط�ع

5. ال يت�صمن �التف�ق �أية �إ�ص�رة �رشيحة �أو �صمنية عن �إعط�ء �لفل�صطينيني حقهم يف 

تقرير �مل�صري، �أو �إق�مة دولتهم �مل�صتقلة، ولو على جزء من فل�صطني.

6.  ال تت�صمن م�صوؤولي�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمن �خل�رجي و�حلدود، وال ي�صتطيع 

�أحد دخول من�طق �ل�صلطة دون �إذن �إ�رش�ئيلي حتى لو ك�ن م�صوؤوالً فل�صطيني�ً كبري�ً، كم� 

�أو �صلطة ق�نونية  �لعالق�ت �خل�رجية، ولي�ص له� والية  �ل�صلطة  ال تت�صمن م�صوؤولي�ت 

على �الإ�رش�ئيليني يف من�طقه�، وال متلك ت�صكيل جي�ص، و�أية �أ�صلحة تذهب لل�صلطة يجب 

�أن تتم مبو�فقة �إ�رش�ئيلية... .

�إد�رة حكم ذ�تي ب�صالحي�ت تنفيذية حمدودة متعلقة  7. �حل�صيلة �لعملية لالتف�ق 

م�  وهو  و�ل�رش�ئب،  و�الإ�صك�ن  و�لتعليم  ك�ل�صحة  للفل�صطينيني  �ليومية  �ل�صوؤون  ب�إد�رة 

ح�ولت “�إ�رش�ئيل” �أن تفعله ل�صنو�ت عديدة. و�صتكون هذه �الإد�رة “�ل�صلطة �لفل�صطينية” 

�أو �ل�صلطة على �الأر�ص  مرتبطة ب�الحتالل، وحتت هيمنته �ملب��رشة، وال متلك �ل�صي�دة 

�لتي حتكمه�.

لـ“�إ�رش�ئيل” حّق �لنق�ص “�لفيتو” على �أية ت�رشيع�ت ت�صدره� �ل�صلطة �لفل�صطينية   .8

خالل �ملرحلة �النتق�لية.

9. منذ �لبد�ية �أخذت “�إ�رش�ئيل” تتنكر لعهوده� ومو�ثيقه�، وتعّد �أن �ملو�عيد �ملتفق 

ثالث  ب�ل�رشورة  ي�أخذ  لن  �لنه�ئي  لل�صكل  �لو�صول  و�أن  مقد�صة...،  لي�صت  عليه� 

�صنو�ت، و�إمن� قد ي�صل �إىل �صنو�ت كثرية.
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10. �أ�صبحت �صلطة �حلكم �لذ�تي، يف �صوء تعهد�ته� �ل�صلمية، م�صطرة لقمع و�صحق 

�أي جه�د وعملي�ت م�صلحة �صّد �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي، وحم�ربة �لف�ص�ئل و�ملنظم�ت �لتي مل 

تدخل طرف�ً يف �التف�ق، و�لتي �أ�رشت على ��صتمر�ر �ملق�ومة و�جله�د. ووجدت �ل�صلطة 

�ل�صلط�ت  �أمني�ً مع  �الإ�رش�ئيلي يف من�طقه�، وتع�ونت  �الأمن  �أد�ًة حلم�ية  نف�صه�، عملي�ً، 

جه�دية  عملية  كل  عقب  يف  للمج�هدين  و��صعة  �عتق�ل  بحمالت  وق�مت  �الإ�رش�ئيلية، 

وقد  “�ل�صالم”.  على  وحر�صه�  نو�ي�ه�”  لـ“ح�صن  �إثب�ت�ً  �ل�صه�ينة،  �صّد  به�  يقومون 

�لفل�صطينيون  فيه�  �لوحيد  �خل��رش  يكون  فل�صطينية  �أهلية  حرب  ب�حتم�الت  هذ�  يهدد 

�أنف�صهم.

ب�أنه�  �ل�صفة و�لقط�ع ك�أر��ص ٍحمتلة، مم� يعزز �العتق�د  �إىل  11. ال ت�صري �التف�قية 

جمرد �أر��ص ٍمتن�زع عليه�.

�أن ح�لته�  �إذ� ر�أت  �ل�صلطة  �لدخول متى �ص�ءت يف من�طق  “�إ�رش�ئيل”  12. من حّق 

�الأمنية ت�صتدعي ذلك، و�أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ال تقوم بو�جبه�.

ممن  وغريه�  و�الإ�صالمية  �لعربية  للدول  م�رش�عيه  على  �التف�ق  هذ�  فتح   .13

و�أعطى  �الإ�رش�ئيلي،  �لكي�ن  مع  عالق�ت  وبن�ء  �تف�ق�ت  لعقد  فل�صطني  ق�صية  يوؤيد 

�لفر�صة للكي�ن �ل�صهيوين لفّك �لعزلة عن نف�صه، و�لتغلغل يف �ملنطقة، وحتقيق �لهيمنة 

�لقوى  و�رشب  �مل�صلم،  �لعربي  �لعقل  وغ�صل  و�النحالل،  �لف�ص�د  ون�رش  �القت�ص�دية، 

�الإ�صالمية و�لوطنية يف �ملنطقة.

14. تفردت قي�دة م.ت.ف ب�ملو�فقة على �التف�ق و�التف�ق�ت �لتي تلته دون �لرجوع 

لل�صعب �لفل�صطيني، وحتى يف �أطره� �لقي�دية ك�ن هن�ك �لكثري من �العرت��ص و�الإرب�ك، 

وق�طع عدد من �أع�ص�ء �للجنة �لتنفيذية للمنظمة �الجتم�ع�ت �أو ��صتق�لو�، وك�نت �ملو�فقة 

.
135

تتم يف �للجنة �لتنفيذية ب�أكرثية �صئيلة

من  قوية  مع�ر�صة  �التف�قية  لقيت  �الأول  �صفه�  ويف  فتح  حركة  د�خل  يف  حتى   .15

عديدة  وحتفظ�ت  �عرت��ص�ت  و�أبدى  �حل�صن،  وه�ين  �حل�صن  وخ�لد  قدومي  ف�روق 

قي�د�ت مثل حممود غنيم و�صخر حب�ص وحممد جه�د وعب��ص زكي... وغريهم. ون�رشت 

�عتب  فمثالً  �مل��صية،  �لفرتة  طو�ل  �لق�دة  لهوؤالء  و�ملق�الت  �لت�رشيح�ت  من  �لع�رش�ت 

، و�أن ح�صيلة �تف�ق �أو�صلو بعد 
136

ف�روق قدومي م�صرية �تف�قية �أو�صلو م�صرية ع�بثة

.
137

ع�م من توقيعه هي �صفر
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وق�ل ه�ين �حل�صن: �إن �لت�صوية �رشورة �إ�رش�ئيلية و�رشورة �أمريكية و�إال مل� حدثت، 

وذكر ب�أن �أهل �أو�صلو �أدخلو�  وط�لب بـ“�إ�صق�ط �خلط �ل�صي��صي ملدر�صة �لعجز �لذ�تي”، 

�بي �تف�ق �أو�صلو،  . وحتى �إن �ل�صعور ب�الإحب�ط ك�ن يالحق عرَّ
138

�ل�صعب يف �أزمة �ص�ملة

فنبيل �صعث �لذي ك�ن يقود �لوفد �لفل�صطيني ملف�و�ص�ت جلنة �الرتب�ط �لفل�صطينية - 

�الإ�رش�ئيلية يف �لق�هرة ق�ل بعد �أكرث من �صنة وثالثة �أ�صهر من توقيع �التف�ق: �إن ح�صيلة 

�تف�ق  بنف�صه  وقع  �لذي  عب��ص  حممود  �أم�   .
�الآن”139 حتى  “�صفر  هي  �ل�صالم  عملية 

�أو�صلو، فقد �عتزل يف فرتة الحقة، وحمل على �أد�ء �ل�صلطة �لفل�صطينية ورئي�صه� ي��رش 

عرف�ت ب�صدة، و�تهم عرف�ت ب�الإ�رش�ر على �ل�صيطرة على كل �الأمور، وجت�هله �أع�ص�ء 

ق�ل:  نف�صه  عرف�ت  وحتى   ،
140

�لتحرير ملنظمة  �لتنفيذية  و�للجنة  لفتح  �ملركزية  �للجنة 

“�أخ�صى ب�أين ت�رشعت يف �لت�صديق على �أو�صلو، و�أخ�صى �أن �أكون قد �أخفقت يف مهمتي”، 
.

و�أ�ص�ف “لقد خذلني �لعدو و�ل�صديق”141

�صلمية  ت�صوية  يوؤيدون  ك�نو�  ممن  �لفل�صطينيني  �ملفكرين  من  �لعديد  وحتى   .16

ب�رشوط معينة �أذهلهم حجم �لتن�زالت يف �تف�ق �أو�صلو من �أمث�ل �لدكتور ه�ص�م �رش�بي 

ط �صعبه  و�لدكتور �إدو�رد �صعيد. فمثالً ذكر �إدو�رد �صعيد جلريدة �حلي�ة �أن عرف�ت “ورَّ

يريد  و�أنه  و�الأمريكيني،  �الإ�رش�ئيليني  بني  بنف�صه  �ألقى  و�أنه  منه�”  خمرج  ال  مب�صيدة 

�ل�صيطرة على �حلكم بطريقة مطلقة، و�أن يبقى م�صوؤوالً عن كل �صيء دون �أن يح��صبه 

. و�تهم ه�ص�م �رش�بي �لقي�دة �لفل�صطينية ب�أنه� “تبدو وك�أنه� ال تدري م� يجري 
142

�أحد...

“�إنه�  وق�ل:  �لقر�ر، وكيف يتم تقرير �مل�صري”،  “ال تعرف كيف يوؤخذ  و�أنه�  حوله�”، 

تقريب�ً على م�صتوى درجة �ل�صفر بقدرته� على جم�بهة �لكف�ء�ت �الإ�رش�ئيلية و�لتع�مل 

.
معه�”143

حركة املق�ومة االإ�صالمية )حم��س(**:

من  و�متد�د�ً  بفل�صطني،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �أجنحة  من  جن�ح�ً  حم��ص  حركة  تعّد 

�متد�د�ته�، وهي ح�صب ميث�قه� �لذي �صدر يف 1988/8/18م تعّد �الإ�صالم منهجه�، منه 

.
144

ت�صتمد �أفك�ره� ومف�هيمه� وت�صور�ته�، و�إليه حتتكم، ومنه ت�صرت�صد خط�ه�

 مالحظة: معلوم�ت هذ� �لكت�ب حمدثة حتى �صيف 1996.
**
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وتهدف حم��ص �إىل حترير فل�صطني، و�إق�مة دولة �الإ�صالم عليه�، و�إع�دة �حلقوق �إىل 

.
145

�أ�صح�به�، وتعّد نف�صه� �صند�ً لكل م�صت�صعف، ون�صري�ً لكل مظلوم

وترى حم��ص �أن فل�صطني �أر�ص وقف �إ�صالمي على �أجي�ل �مل�صلمني �إىل يوم �لقي�مة، 

ال ي�صح �لتفريط به�، �أو بجزء منه�، �أو �لتن�زل عنه�، �أو عن جزء منه�، و�أنه ال حّل لق�صية 

�لعمل على حتريره� فر�ص عني على كل م�صلم  �إال ب�جله�د يف �صبيل �هلل، و�أن  فل�صطني 

.
146

حيثم� ك�ن

للمر�أة  و�أعطت  متك�ملة،  تربية  �الأجي�ل  برتبية  �هتم�م�ً  ميث�قه�  يف  حم��ص  و�أبدت 

�مل�صلمة دور�ً ال يقل عن دور �لرجل يف معركة �لتحرير، و�صجعت �لفن �الإ�صالمي �لذي 

يعبئ ط�ق�ت �الأمة للجه�د، و�أكدت على �لتك�فل و�لت�ص�من �الجتم�عي، ومر�ع�ة م�ص�لح 

�جلم�هري، ورف�صت �لطعن و�لت�صهري ب�الأ�صخ��ص و�جلم�ع�ت، وحثت على بي�ن �حلق، 

.
147

وتبنيه بحكمة ومو�صوعية

�حلرك�ت  وب�دلت  �الإ�صالمية،  �حلرك�ت  �إىل  وتقدير  �حرت�م  نظرة  حم��ص  ونظرت 

�لوطنية �لفل�صطينية وم.ت.ف �الحرت�م، وقدرت جهوده� و�لظروف �لتي �أح�طت به�، 

.
148

لكنه� رف�صت يف �لوقت نف�صه �لفكرة �لعلم�نية معتبة �أنه� لن توؤدي �إىل �لتحرير

و�أكدت حم��ص على �عتب�ره� حركة �إن�ص�نية تلتزم ب�صم�حة �الإ�صالم يف �لنظر �إىل �أتب�ع 

.
149

�لدي�ن�ت �الأخرى، وال تع�دي �إال من ين��صبه� �لعد�ء

ودعت حم��ص �الأدب�ء و�ملثقفني ورج�ل �لرتبية و�الإعالم و�خلطب�ء و�ص�ئر �لقط�ع�ت 

�لهجمة  خطورة  من  حذرت  كم�  بدورهم،  �لقي�م  �إىل  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لع�مل  يف 

�ل�صهيونية على �ملنطقة، وحم�والت �الخرت�ق و�لهيمنة و�الإف�ص�د �لتي تقوم به�، ودعت 

.
150

�إىل �لت�صدي له�

الت�أييد ال�صعبي:

ويحظى �لتي�ر �الإ�صالمي �لذي تتزعمه حم��ص بت�أييد و��صع يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية. 

�مل�صلمني(  �الإخو�ن  )�أو  حلم��ص  �ملوؤيدة  �الإ�صالمية  �لكتل  حت�صل  عديدة  �صنو�ت  ومنذ 

�ملهنية ب�صكل منفرد على م� ال يقل عن  �لطالبية و�لنق�ب�ت  �النتخ�ب�ت  �لتي ت�ص�رك يف 

ثلث �الأ�صو�ت، ومب� يزيد �أحي�ن�ً عن ن�صف �الأ�صو�ت، ومبعدالت تق�رب 40-45٪ من 

جممل �الأ�صو�ت.
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 ،
151

�الأ�صو�ت ويفوز ع�دة موؤيدو حم��ص يف ج�معة غزة بن�صب تزيد عن 70٪ من 

، وقد ف�زو� يف �نتخ�ب�ت 
152

كم� يفوزون ع�دة يف �نتخ�ب�ت ج�معة �لقد�ص وج�معة �خلليل

. ويف ج�معة 
153

ج�معة بريزيت يف �أي�ر/ م�يو 1996م، و�لتي تعّد معقالً ملوؤيدي م.ت.ف

يتح�لف  ومن  لفتح  و�ملوؤيدة  �ملن�ف�صة  �لكتلة  مع  ره�ن  كفر�صي  يبدون  بن�بل�ص  �لنج�ح 

، ولهم ح�صورهم �لقوي يف ج�معة بيت حلم.
154

معه�، حيث �لنت�ئج متق�ربة

وينطبق معي�ر �ل�صعبية نف�صه على �لنق�ب�ت �ملهنية ك�حت�د�ت �ملهند�صني و�ملح��صبني 

�ملح�مني بقط�ع غزة ح�صلت  و�الأطب�ء و�ل�صي�دلة و�ملح�مني و�ملعلمني...، ففي جمعية 

�لكتلة �الإ�صالمية على 38.9٪، ويف جمعية �ملهند�صني بقط�ع غزة ح�صلت حم��ص على 

�لغوث  �لق�نونيني على 48.4٪، ويف �حت�د موظفي وك�لة  �ملح��صبني  49%، ويف جمعية 

.
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على ٪44.7...

ويف �نتخ�ب�ت �لغرف �لتج�رية ح�صل �الإ�صالميون على ن�صب ع�لية، فف�زو� ب�صكل 

�ص�حق يف �نتخ�ب�ت غرفة جت�رة و�صن�عة �خلليل يف �آذ�ر/ م�ر�ص 1994م، كم� ف�زو� يف 

غرفة جت�رة و�صن�عة ر�م �هلل �لتي تعد معقالً تقليدي�ً للقوى �لوطنية �ملن�ف�صة، فح�صلو� 

على 49.9٪، بينم� ح�صل �ئتالف �لف�ص�ئل �لفل�صطينية على 38.3٪. ويف غرفة جت�رة 

�لتي�ر  موؤيدو  ح�صل  بينم�   ،٪50.2 بـ  م.ت.ف  لـ  �ملوؤيد  �لتح�لف  ف�ز  ن�بل�ص  و�صن�عة 

�الإ�صالمي على 45.6٪، ويف غرفة جت�رة و�صن�عة غزة ف�ز حت�لف �لف�ص�ئل �لفل�صطينية 

�ملوؤيد لـ م.ت.ف بـ 54.4٪، بينم� ح�صل �الجت�ه �الإ�صالمي على 37.5٪ من �الأ�صو�ت يف 

.
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�النتخ�ب�ت �لتي جرت يف 1991/11/4م

ويف در��صة �أجر�ه� د. حممود �لزه�ر حول ن�صب �لت�أييد لالجت�ه�ت �ملختلفة من خالل 

النتخ�ب�ت  و�لقط�ع  �ل�صفة  يف  موؤ�ص�صة   23 يف  و�ملهنية  �لطالبية  �الحت�د�ت  �نتخ�ب�ت 

�أجريت يف 1991-1992م وجد �أن ن�صبة �صعبية �لتي�ر �الإ�صالمي يف هذه �الأو�ص�ط هي 

.
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يف حدود ٪45.8

وال يتو�فر مر�كز ��صتطالع للر�أي �لع�م يكن �لركون ب�رتي�ح �إىل نت�ئجه�، فبع�صه� 

يفتقر �لكف�ءة الإجر�ء ��صتطالع�ت و��صعة تت�صم ب�لدقة، وبع�صه� يفتقر �إىل �حلي�د؛ الأنه 

�أن�صط هذه  �لنت�ئج ب�صكل يخدمه�. وينطبق ذلك على  �أطر�ف يهمه� خروج  مدعوم من 

ي��رش عرف�ت  �ملدعوم من  بن�بل�ص  �لفل�صطينية  �لبحوث و�لدر��ص�ت  �ملر�كز، وهو مركز 

وفتح، و�لذي تعطي موؤ�رش�ت �ل�صعبية لديه ع�دة حركة فتح حو�يل 40٪ من �الأ�صو�ت، 
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، وال يبعد ذلك 
158

وحم��ص حو�يل 15٪، و�جلبهة �ل�صعبية 6٪، و�جله�د �الإ�صالمي ٪3.8

نت�ئج  �أن  ذكر  �لذي  و�الت�ص�ل”  لالإعالم  �لقد�ص  “مركز  �أعط�ه�  �لتي  �لنت�ئج  عن  كثري�ً 

��صتبي�نه )�لذي ن�رش يف حزير�ن/ يونيو 1995م( تعطي فتح 46.6٪ وحم��ص ٪18.2 

.
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من �الأ�صو�ت

يف  �لذ�تي  �حلكم  �نتخ�ب�ت  �ل�صلمية  �لت�صوية  ومع�ر�صو  �الإ�صالميون  ق�طع  وقد 

لالجت�ه�ت  �حلقيقية  �ل�صعبية  لدر��صة  جم�الً  يوفر  مل  مب�  غزة،  وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة 

 ،Yoel Singer زجنر  يوئيل  هي  كبرية  �إ�رش�ئيلية  �صخ�صية  �أن  �لعلم  مع  �ملختلفة. 

�مل�صت�ص�ر �لق�نوين لوز�رة �خل�رجية �الإ�رش�ئيلية، قد توقعت �أن يح�صل �لتي�ر �الإ�صالمي 

على 40٪ من �الأ�صو�ت يف �نتخ�ب�ت �حلكم �لذ�تي يف ح�ل م�ص�ركته�، وق�ل: �إن م.ت.ف 

.
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�ملوؤيدة لعرف�ت �صتح�صل على 50٪ و�جلن�ح �لي�ص�ري ٪10

�الإ�صالمي يتمتع  �لتي�ر  �أن  ف�إنه مم� ال �صّك فيه  �لت�صويت،  �لنظر عن ن�صب  وبغ�ص 

بح�صور قوي على �ل�ص�حة �لفل�صطينية، وال ينبغي �ملب�لغة يف تقديره، �أو �لتقليل من �ص�أنه؛ 

و�لتعقيد�ت  �لتد�خالت  جممل  د�ئم�ً  تعك�ص  ال  �ملهنية  و�لقط�ع�ت  �لطالب  �نتخ�ب�ت  الأن 

و�لظروف �الجتم�عية و�القت�ص�دية و�ل�صي��صية �لتي تعي�صه� قط�ع�ت �ملجتمع...، حيث 

و�إمك�ن�تهم  و�ل�صي��صية،  �الجتم�عية  ومك�نتهم  �ملر�صحني،  ونوعية  �لع�ص�ئرية،  تدخل 

�لن�ص�يل...  وم��صيهم  �خلدم�تية،  �الأمور  يف  ودورهم  �لدع�ئية،  وحمالتهم  �مل�دية، 

ك�لعملي�ت  �النتخ�ب�ت  م�ص�ر  على  �الأحد�ث  توؤثر  كم�  �النتخ�ب�ت.  يف  مرجحة  كعو�مل 

�ملرحلية...  �ملك��صب  لبع�ص  �ل�صلطة  وحتقيق  �القت�ص�دي،  و�حل�ص�ر  �ال�صت�صه�دية، 

يف  �لفل�صطيني  و�لتمثيل  �ل�صعبية  ن�صب  در��صة  ح�رش  ينبغي  ال  كم�  ذلك.  وغري 

�ملحتلة  فل�صطني  يف  �الأقوى  هو  �الإ�صالمي  ف�لتي�ر  فقط.  غزة  وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة 

عبت  حيث  �الأردن،  يف  �الإ�صالمي  �لتي�ر  وكذلك  �ل�صعبي،  �مل�صتوى  على  1948م  �صنة 

�لتجمع�ت ذ�ت �الأ�صول �لفل�صطينية يف �النتخ�ب�ت �لبمل�نية �لع�مة )1989م و1993م( 

ويف �لنق�ب�ت و�جل�مع�ت عن دعم متفوق للتي�ر �الإ�صالمي...، كم� ي�صهد �لتي�ر �الإ�صالمي 

يف  �ملهجر  وبالد  كذلك،  �لعربي  �خلليج  دول  ويف  طرد�ً،  ممُ ت�ص�عد�ً  لبن�ن  يف  �لفل�صطيني 

�أوروب� و�الأمريكيتني.

وعلى �أيِّ ح�ل ف�إن حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية �أ�صبحت متثل ح�لة �صعبية مت�ص�عدة، 

يف  م.ت.ف  دخول  بعد  لالحتالل  �لفعلية  �ملق�ومة  تت�صدر  و�أ�صبحت  متفرد�ً،  ومنهج�ً 

�لت�صوية �ل�صلمية، وينبغي تقديره� وفق �لدور �لذي تلعبه يف هذه �ملرحلة �حلرجة.
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ت�ون  جورج  بج�معة  �الأ�صت�ذ  �رش�بي،  ه�ص�م  د.  �ملعروف  �لفل�صطيني  �ملفكر  �إن 

حم��ص  عن  ب�إعج�ب  حتدث  �لعلم�نية  مبيوله  و�ملعروف   ،Georgetown University

يف مق�بلة مع جريدة ه�آرت�ص Haaretz، وق�ل: “�إن حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية هي حركة 

�ملوحد  �الإط�ر  �ليوم  و�أ�صبحت  �لفل�صطينية،  �النتف��صة  �أفرزته�  ع�صكرية،  �صي��صية 

لو�ء  حتت  ين�صم  �آخر  ف�صيالً  لي�صت  �إنه�  وق�ل:  �لفل�صطينية”،  للمق�ومة  و�جل�مع 

�الإ�صالمية  �ملق�ومة  “�إن  �لفل�صطينية”....  للمق�ومة  �جلديد  “�ل�صكل  ولكنه�  م.ت.ف، 

بينه�  فيم�  تق��صمت  وتنظيم�ت  فئ�ت  متثل  ال  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بعك�ص 

�إط�ر�ً تنظيمي�ً، يجمع �ل�صعب  و�أمو�ل دعمه�، بل متثل  “حترير فل�صطني”  مر�كز مهمة 

�لفل�صطيني حتت ر�ية �الإ�صالم، و�صع�ر�ت تنبع من دين �ل�صعب وتر�ثه، �لتي يوؤمن به� 

وق�ل �رش�بي: “لقد  �لكبري و�ل�صغري، �ملثقف و�الأمي، و�الأكرثية �لفقرية من �ل�صعب”... 

�أكرث  جنحت هذه �ملق�ومة حتى �الآن فيم� عجزت عنه منظمة �لتحرير وف�ص�ئله� خالل 

من ربع قرن، يف ��صتنب�ط �أ�صك�ل جديدة لتنظيم �ل�صعب �لفل�صطيني ومتكينه من �ل�رش�ع 

.
�لع�صكري �لفع�ل ب��صتقالل عن كّل عون خ�رجي”161

القي�دة ال�صي��صية:

من  �لعديد  �أ�صم�ء  �ل�صحف  يف  تدريجي�ً  تتك�صف  �أخذت  �النتف��صة  ��صتمر�ر  ومع 

�لقي�د�ت �ل�صي��صية حلم��ص �أو �ملح�صوبة عليه�، وك�ن �أبرزه� �ل�صيخ �أحمد ي��صني �لذي 

عديدة  قي�د�ت  عرفت  غزة  قط�ع  ويف  �النتف��صة،  و�صيخ  حم��ص  موؤ�ص�ص  يعّد 

دخ�ن  �لفت�ح  وعبد  �صمعة  وحممد  �لزه�ر  حممود  ود.  �لرنتي�صي  �لعزيز  عبد  د.  �أمث�ل 

�صليم  جم�ل  �أ�صم�ء  برزت  �لغربية  �ل�صفة  ويف  بحر...،  و�أحمد  م�ص�مح  �أبو  و�صيد 

وح�صن يو�صف وجميل حم�مي...، ويف خ�رج فل�صطني ترددت �أ�صم�ء د. مو�صى �أبو مرزوق، 

�ل�صي��صي،  �ملكتب  رئي�ص  ن�ئب  م�صعل،  وخ�لد  حم��ص،  حلركة  �ل�صي��صي  �ملكتب  رئي�ص 

و�إبر�هيم غو�صة، �لن�طق �لر�صمي ب��صم حم��ص، وحممد نز�ل، ممثل حم��ص يف �الأردن، 

ومنري �صعيد، ممثله� يف �ل�صود�ن، وم�صطفى �لق�نوع، ممثله� يف �صورية، وم�صطفى �للد�وي، 

ممثله� يف لبن�ن، وعم�د �لعلمي �لذي ك�ن يثله� يف �إير�ن، و�أ�ص�مة حمد�ن، ممثله� �حل�يل 

يف �إير�ن. 

د�خل  خ�صو�ص�ً  حم��ص،  على  �ملح�صوبة  �ل�صي��صية  و�لرموز  �لقي�د�ت  ع�نت  وقد 

فل�صطني �ملحتلة من عملي�ت �العتق�ل و�لتعذيب و�الإبع�د، وم� يز�ل �لعديد من قي�د�ته� 

يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية من �أمث�ل �ل�صيخ �أحمد ي��صني وعبد �لعزيز �لرنتي�صي...، �أو يف 
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�صجون �صلطة �حلكم �لذ�تي �لفل�صطينية وكثري�ً م� تتعدد مر�ت �العتق�ل و�الإفر�ج لهذه 

�ل�صخ�صي�ت حيث ط�ل �العتق�ل و�الإيذ�ء معظمهم �إن مل يكن كلَّهم.

يف  �ملتحدة  �لوالي�ت  قب�ص  هو  �العتق�ل  �أحد�ث  �أبرز  ك�ن  فل�صطني  خ�رج  ويف 

حم��ص،  حلركة  �ل�صي��صي  �ملكتب  رئي�ص  مرزوق،  �أبو  مو�صى  د.  على  1995/7/25م 

هذ�  �أن  ويبدو  �الأمريكية.  �لهجرة  قو�نني  خم�لفة  بحجة  نيويورك  يف  كنيدي  مبط�ر 

�أدلة  �أي  �إىل  ت�صتند  ال  �الته�م  �أ�ص�ص  �إن  �إذ  “�إ�رش�ئيلية”  رغبة  وفق  ك�ن  �العتق�ل 

ومل   ،Green Card �خل�رش�ء  �لبط�قة  يلكون  وع�ئلته  مرزوق  ف�أبو  ث�بتة،  منطقية 

يخ�لف �لقو�نني �الأمريكية طو�ل �إق�مته �ل�ص�بقة فيه� مدة 14 ع�م�ً، ومل يرتكب عمالً �صّد 

�لوالي�ت �ملتحدة، ثم �إن حم��ص ح�رشت عمله� يف د�خل فل�صطني ملق�ومة �الحتالل، و�لذي 

�أج�زته مو�ثيق �الأمم �ملتحدة وقر�ر�ته�. وقد بد� و��صح�ً �أن �صبب �العتق�ل ك�ن �صي��صي�ً 

عندم� �أ�صدرت حمكمة �إ�رش�ئيلية �أمر�ً ب�عتق�ل �أبو مرزوق الأول مرة يف 1995/7/31م، 

وط�لب �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي �لوالي�ت �ملتحدة ر�صمي�ً بت�صليمه يف 1995/8/7م ريثم� يقدم 

�لكي�ن �الإ�رش�ئيلي �مل�صتند�ت �لالزمة يف مهلة �أق�ص�ه� �صهرين. وقد قدَّمت هذه �الأور�ق 

قبل �نته�ء �ملهلة، و��صتملت على حو�يل �ألف �صفحة، وتت�صمن عري�صة �لدعوى 22 بند�ً 

ت�صتند �أ�ص��ص�ً على �عرت�ف�ت حتت �لتعذيب �أدىل به� ع�صو حم��ص حممد �صالح �لذي ك�ن 

يعمل ب�أمريك�، و�لذي �عتقلته �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية عندم� ز�ر فل�صطني �ملحتلة. وتت�صمن 

و�الإ�ص�بة  �ملتعمد  �الأذى  و�إيق�ع  �لعمد  وغري  �لعمد  �لقتل  جر�ئم  �رتك�ب  �الته�م  لو�ئح 

.
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بجروح... وتوجيه وتن�صيق �الأعم�ل “�الإره�بية”حلم��ص يف �الأر�ص �ملحتلة

�ل�صي��صية؛  حم��ص  لقي�د�ت  �مل�صلح  ب�لعمل  متعلقة  تهم  توجيه  �ل�صعب  من  �أنه  غري 

الأنه� ال تقوم ب�لتوجيه �ملب��رش جله�زه� �لع�صكري �لذي يتمتع ب��صتقاللية وحرية حركة 

�أيديولوجية �حلركة  و��صعة، بينم� تقوم قي�د�ت ورموز حم��ص �ل�صي��صية ب�لتعبري عن 

ومنهجه� ومو�قفه� �ل�صي��صية، وتعبئة �جلم�هري دون �أن مت�ر�ص �أي عمل م�صلح. ويمُظهر 

�عتق�ل �أبي مرزوق مدى �لتن�صيق و�لتع�ون بني �الإد�رة �الأمريكية و�لكي�ن �الإ�رش�ئيلي 

�ل�صلمية،  �لت�صوية  م�صرية  ودفع  عمله�،  و�إرب�ك  �إ�صع�فه�  �إىل  يهدف  �لذي  حم��ص  �صّد 

وحتقيق مك��صب �نتخ�بية �إ�رش�ئيلية - �أمريكية.

�لق��صي  �أ�صدر  �أ�صهر عديدة، ويف 1996/5/8م  �أبو مرزوق  ��صتمرت حم�كمة  وقد 

قر�ر�ً  لالإ�صالميني،  بعد�ئه  �ملعروف   ،Kevin Duffy د�يف  كيفني  �الأمريكي  �الحت�دي 

�لتي قدمته�  �الأدلة  �أن  �الإ�رش�ئيلية، و�عتب  �ل�صلط�ت  �إىل  مرزوق  �أبي  بت�صليم  ب�ل�صم�ح 
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��صمه�  موؤ�مرة  �إىل  “ينتمي  مرزوق  �أبو  و�أن  لت�صليمه  ك�فية  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلط�ت 

!! وقد رفعت ق�صية �أبو مرزوق �إىل حم�كم �ال�صتئن�ف �الأمريكية، وم� يز�ل 
حم��ص”163

�إىل حلظة كت�بة هذه �ل�صطور معتقالً يف �أمريك�... ورمب� ت�أخذ �لق�صية وقت�ً طويالً.

�أم� حركة حم��ص فبذلت جهود�ً عديدة لالإفر�ج عن زعيمه�، و�أ�صدرت بي�ن�ت �تهمت 

فيه� �الإد�رة �الأمريكية ب�خلد�ع و�خلبث، وحذَّرت من ت�صليمه للكي�ن �الإ�رش�ئيلي ب�عتب�ر 

�ل�صعب  بني  �ل�رش�ع  يف  طرف�ً  مب��رش  ب�صكل  دخوله�  جت�هله  �صيعني  �أحمر  خط�ً  ذلك 

كر�مة  ب�صون  وتعهدت  عقب�ه”،  حتمد  ال  م�  “وهو  �ل�صهيوين  و�الحتالل  �لفل�صطيني 

.
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ق�دته� �ل�صي��صيني و�الإفر�ج عنهم بك�فة �لو�ص�ئل �ملت�حة لديه�

دور حركة حم��س يف االنتف��صة واجله�د:

�ملع��رش،  �لفل�صطيني  �جله�دي  �لعمل  وت�أثري  قوة  مدى  عن  �لبع�ص  يت�ص�ءل  رمب� 

�جلز�ئر  �أو  مثالً  �أفغ�ن�صت�ن  يف  �لتجربة �جله�دية  �إىل  قي��ص�ً  �صئيالً  يجده  �لبع�ص  ولعل 

�ل�صهد�ء يف مع�رك �ص�رية ل�صنو�ت عديدة. ول�صن� هن� يف  �الآالف من  حيث بذلت مئ�ت 

معر�ص �لرد، ولكن تو�صيح�ً لالأمور نقول: �إن �ملق�رنة غري �صحيحة وتفتقر �إىل �لدقة، 

ولعل �لنق�ط �لت�لية تعني يف ��صتيع�ب �ل�صورة ب�صكل �أف�صل:

1. �إن �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي من �أكفئ و�أقوى �الأنظمة �لع�صكرية يف �لع�مل وم� ينفقه على 

�الأمن يزيد عن �مليز�ني�ت �لك�ملة لعدد من �لدول �لعربية جمتمعة. وي�صتطيع �أن يح�صد 

�ليهود يف فل�صطني  �أ�صل 4.5 ماليني هي عدد  �لتعبئة حو�يل مليون جندي من  يف ح�لة 

�ملحتلة )ح�صب �الإح�ص�ئي�ت يف نه�ية 1995م(، ثم �إن كل �ليهود ذكور�ً و�إن�ث�ً يبدوؤون 

�صّن  يف  �الإجب�ري  �لع�صكري  �لتدريب  يدخلون  ثم  مبكرة،  �صنٍّ  يف  �لع�صكري  �لتدريب 

ي�صتدعى  �حتي�ط  جندي  يعّد  �جلي�ص،  يدخل  مل  �إن  تدريبه،  من  �نتهى  من  وكل   ،18 �لـ 

للخدمة عند �حل�جة.

2. �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي يتمتع ب�لت�أييد و�لدعم �لدويل من �لدول �لكبى وعلى ر�أ�صه� 

�لوالي�ت �ملتحدة، ويتلقى منه� م�ص�عد�ت بقيمة ثالثة ملي�ر�ت دوالر �صنوي�ً، وي�صتفيد 

�أوالً ب�أول من �لتكنولوجي� �لع�ملية �ملتطورة يف �ل�صالح و�الأمن و�ملعد�ت وغريه�. و�لدول 

�لوجود”وبدولته�  يف  �إ�رش�ئيل  بـ“حّق  تعرتف  �لع�مل  دول  من  وكثري  و�أوروب�  �لكبى 

�ملن�ص�أة على 78٪ من �أر�ص فل�صطني. وهذه �لدول تقف مع هذ� �لكي�ن يف ح�ل تعر�صه 

دعمت  عندم�  مثالً  �أفغ�ن�صت�ن  يف  حدث  م�  بخالف  وهذ�  جدية.  حتدي�ت  �أي  �أو  للخطر 
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�لوالي�ت �ملتحدة و�أوروب�، ف�صالً عن �لع�مل �الإ�صالمي �جله�د �صّد �الحت�د �ل�صوفيتي، 

�لذي ك�نت جتد فيه عدوه� ومن�ف�صه� �لتقليدي.

�أر�ص فل�صطني �صغرية مق�رنة ب�جلز�ئر و�أفغ�ن�صت�ن مثالً، فهي حو�يل  3. م�ص�حة 

1٪ فقط من م�ص�حة �جلز�ئر، ف�صالً عن �أن �لت�ص�ري�ص يف فل�صطني ال ت�ص�عد كثري�ً على 

ب�أفغ�ن�صت�ن و�جلز�ئر،  �الأمد مق�رنة  �لع�ص�ب�ت وت�صكيل قو�عد ع�صكرية طويلة  حرب 

وهذ� �أفقد جم�هدي فل�صطني �لكثري من �لقدرة على �ملن�ورة و�لعمل و�ال�صتمر�ر.

�لدول  يف  و�نطالق  حت�صيد  ومر�كز  ع�صكرية  بقو�عد  فل�صطني  جم�هدو  ينعم  مل   .4

�ملحيطة ب�لكي�ن �الإ�رش�ئيلي، بعك�ص �ملق�ومة �الأفغ�نية �لتي ك�ن له� قو�عده� يف ب�ك�صت�ن، 

يف  و�أغلقت  �ملحتلة،  �الأر�ص  خ�رج  من  �لعملي�ت  �صنِّ  من  فل�صطني  جم�هدو  نع  ممُ وقد 

�أمر�ً يك�د  �أي عمل على م�صتوى كبري  �الإمد�د و�لت�صليح، وقد جعل هذ�  وجوههم طرق 

يكون م�صتحيالً.

�إن �أبن�ء فل�صطني �ملوجودون بكث�فة يف م�ص�ح�ت �صيقة حتت �الحتالل مو�صوعون   .5

بيوتهم،  وتدمر  �أر�صهم،  ت�ص�در  �أنف��صهم،  عليهم  حت�صي  ل�صيقة  �أمنية  رق�بة  حتت 

وحت�ربهم يف معي�صتهم، وتعتقل وتقتل دومن� تردد.

�لكي�ن  و�إن�ص�ء  وحدهم،  �لفل�صطينيني  ق�صية  لي�صت  �أ�ص��ص�ً  فل�صطني  ق�صية  �إن   .6

�الإ�صالمي ومتزيقه ومنع  �لع�مل  ت�آمر دويل كبري لزرعه يف قلب  �الإ�رش�ئيلي ج�ء نتيجة 

تكون  �أن  من  �أكب  ف�لق�صية  ولذلك  عليه.  �ل�صهيونية   - �لغربية  �لهيمنة  و�إبق�ء  وحدته 

لَّ هذه �لق�صية  ق�صية �لفل�صطينيني وحدهم، و�إمن� ق�صية �مل�صلمني كلهم، وال يكن �أن حتمُ

�إال �إذ� �رتقى �مل�صلمون �أنف�صهم �إىل م�صتوى �لتحدي.

�الإ�صالمية  �حلركة  تتولَّ  ومل  �لع�م،  �الإ�صالمي  ط�بعه�  بعد  تتخذ  مل  �ملعركة  �إن   .7

�لفل�صطينية بعد �لقي�دة �ل�صي��صية لل�صعب �لفل�صطيني، وهي م� تز�ل تع�ين من �صعف 

و�لتح�صيد  �لتدريب  قو�عد  توفر  وعدم  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لدعم  و�صّح  �الإمك�ن�ت، 

و�الإ�صن�د.

قد  �ل�ص�حة  يف  �لكبري  ثقله�  له�  ب�أن  �صّك  ال  �لتي  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �إن   .8

دخلت يف �لت�صوية �ل�صلمية وتخلت عن �لبندقية، وتع�ونت مع �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

�رشب �ملق�ومة �الإ�صالمية و�جله�د، بحجة �حلف�ظ على �لتز�م�ته� يف �تف�قي�ت �ل�صالم.

9. ال يجوز ح�رش �جله�د يف فل�صطني يف فرتة �النتف��صة وم� بعده�، فمنذ �لع�رشيني�ت 

من  �الآالف  ع�رش�ت  �لفل�صطينيون  بذل  وقد  م�صتعرة،  �جله�د  وجذوة  �لقرن  هذ�  من 
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فل�صطيني  ماليني  �أربعة  حو�يل  هن�ك  يز�ل  وم�  �جلرحى،  من  �الآالف  ومئ�ت  �ل�صهد�ء 

م�رشد يف �أرج�ء �الأر�ص.

�إن �لعو�مل �ل�ص�بقة جعلت �لعمل �جله�دي يف فل�صطني )يف هذه �ملرحلة( كمن ي�صبح 

عك�ص تي�ر ج�رف، بل �إن عمالً جه�دي�ً مهم� ك�ن نوعه وب�ص�طته ي�صتحق �لتقدير يف مثل 

�لكي�ن  مع  �ل�صالم  �تف�ق�ت  نحو  يلهثون  وهم  �لكثريون  فيه�  تخ�ذل  �لتي  �الأجو�ء  هذه 

�الإ�رش�ئيلي، وي�صيقون حتى على من يجمع �لزك�ة و�خلري�ت الأيت�م فل�صطني ون�ص�ئه� 

و�صيوخه�، ف�صالً عن جم�هديه�، ويدينون كل عملية يقوم به� �ملج�هدون، وي�صفونه� 

بـ“�الإره�ب”.

غري �أن م� �صبق ال يخلي �أبن�ء فل�صطني، وخ�صو�ص�ً �لتي�ر �الإ�صالمي من �مل�صوؤولية، 

وموؤ�ص�ص�ته،  �لد�خلي  �صفه  وتقوية  ب�أفر�ده  لالرتق�ء  �لعمل  من  �لكثري  �أم�مه  ز�ل  فم� 

�ل�صعب  و�صط  وت�أييده  �نت�ص�ره  د�ئرة  تو�صيع  ويف  و��صرت�تيجي�ته،  بر�جمه  وحتديد 

�لفل�صطيني، ويف توعية �لع�مل �الإ�صالمي بدوره وم�صوؤولي�ته...، ويف �إبق�ء جذوة �ملق�ومة 

و�جله�د مهم� غلت �لت�صحي�ت... .

ويف مثل هذه �لظروف، ف�إن جه�د �حلركة �الإ�صالمية يف فل�صطني ال ي�صتهدف حتريره� 

ع�جالً ومب��رشة، و�إمن� يتع�مل معه� كمعركة طويلة �الأمد رمب� تتد�وله� �الأجي�ل حتى 

لتج�وز  �الإ�صالمية  �حلركة  ت�صعى  �حل�لكة  �الأجو�ء  هذه  مثل  ففي  ب�لن�رش.  �هلل  ي�أذن 

ب��صم  �لر�صمي  �لن�طق  و�إبق�ء جذوة �جله�د. وهو م� عب  ب�ملح�فظة على �حلق  �ملرحلة 

حركة حم��ص �إبر�هيم غو�صة عنه عندم� ق�ل: 

هدفه�  و�لفع�لي�ت،  �الإمك�ن�ت  حمدودة  �صعبية  حركة  هي  حم��ص  حركة 

يف  و�ملق�ومة  �جله�د  جذوة  تبقى  �أن  �ص�بق�ً،  ذكرت  كم�  و�الأ�ص��صي،  �لرئي�صي 

قد  �ل�صليبية  �حلروب  ك�نت  و�إذ�  �أخرى...،  �صنة  م�ئة  ولتبقى  فل�صطني،  �أر�ص 

��صتمرت طو�ل م�ئتي ع�م حتى مّت �لتخل�ص من �لغز�ة ف�إن حركة حم��ص تنظر �إىل 

�ل�رش�ع مع �ل�صه�ينة بنف�ص طويل، لي�صتمر �ل�رش�ع مع �ل�صه�ينة م�ئة �صنة �أخرى 

نحن ل�صن� يف عجلة من �أمرن�، �أهم م� يف �ملو�صوع �أن يبقى �ل�صعب �لفل�صطيني 

.
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متم�صك�ً ب�أر�صه، ويعب عن هذ� �لتم�صك ب�ملق�ومة و�جله�د

�لدور �جله�دي حلركة حم��ص وغريه� من �حلرك�ت  ويف �صوء م� �صبق يكن فهم 

على  �الأحد�ث  على  نف�صه  وفر�ص  �ل�ص�حة،  على  تو�جده  �أثبت  دور  وهو  �جله�دية، 
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هذه  جت�وز  حلم��ص  �أمكن  وقد  �الإمك�ن�ت،  و�صعف  �صعوب�ت  من  و�جهه  مم�  �لرغم 

ويعرتف  و�ال�صت�صه�د.  للت�صحية  م�صتعدة  �لرج�ل  من  نوعية  بوجود  �ل�صعوب�ت 

�ملحللون �الإ�رش�ئيليون �أن “حم��ص قد �صكت من�ذج جديدة لالإن�ص�ن �لفل�صطيني، وهم 

، ويذكر �أحد �خلب�ء �أن حم��ص قد �أثبتت �أنه� �لرقم �الأ�صعب 
�ال�صت�صه�ديون �جلدد”166

.
167

يف �ملع�دلة �لفل�صطينية

ويقول زئيف �صيف Ze'ev Schiff، �خلبري �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي، عن حم��ص “�أن 

�إ�رش�ئيل تو�جه كي�ن�ً �أيديولوجي�ً يلتزم مبب�دئه مهم� ك�نت �لظروف و�ل�صغوط ق��صية، 

فكلم� جنحت قو�ت �الأمن يف �عتق�ل عدد من ن��صطي حم��ص ك�نت حم��ص تتع�فى وتعود 

.
من جديد”168

ومن جهة �أخرى فقد طورت حم��ص �إمك�ن�ته� وقدر�ته� �لذ�تية وكف�ءة عمله�، فقد ذكر 

م�صدر ع�صكري رفيع �مل�صتوى يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي “�أن هن�ك �رتف�ع�ً ه�م�ً يف قدرتهم 

�لتنفيذية، وهن�ك حت�صن و��صح يف جمع �ملعلوم�ت �ال�صتخب�رية، وال �صيّم� على م�صتوى 

ويفح�صون،  ويحللون  �لعب،  ي�صتخل�صون  وهم  للعملي�ت،  �ل�رشورية  �ملعلوم�ت 

. ون�صبت 
ويجمعون �حلق�ئق قبل �لتنفيذ، ويحددون وي�صيبون من �ل�رشبة �الأوىل”169

�إىل د. يفر�ح زلبم�ن  The Jerusalem Post �الإ�رش�ئيلية  جريدة �جلريوز�ليم بو�صت 

�لعبية،  �لت�بع للج�معة   Truman Institute Yifrakh Zilberman من معهد تروم�ن 

وهو خبري مهتم بحم��ص قوله عنه� “�ملنظمة تتمتع ب�لدين�ميكية، وهذ� جزء مهم من �رّش 

قوته�، �إنه� تعمل على �أ�ص��ص �ملب�درة و�لقي�دة يف �ل�ص�رع �لفل�صطيني، وهن�ك جمموع�ت 

ذلك  يعتب  �النتف��صة  ظروف  وحتت  ث�بتة،  قي�دية  بنية  بغري  لكن  متح�لفة  متفرعة 

. �أم� �جلرن�ل �أوري �ص�غي Uri Sagi، رئي�ص �صعبة �ال�صتخب�ر�ت �لع�صكرية، 
ميزة”170

يف   Yedioth Ahronoth �الإ�رش�ئيلية  �أحرونوت  يديعوت  جريدة  مع  مق�بلة  يف  فذكر 

�لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  من  �أكرث  �ملنطقة  “يعرفون  حم��ص  رج�ل  �أن  1993/4/5م 

تو�جههم ولديهم �أ�ص�ليب عمل متطورة...، لديهم م�صتوى ع�ل ٍمن �ل�رشية ومن مر�قبة 

تنفذ  حم��ص  �إن  وق�ل:  جيد�ً”،  حت�صري�ً  لعملي�تهم  ويح�رشون  �الإ�رش�ئيلية،  �لقو�ت 

.
عملي�ت “ب�رزة وق��صية”171

�جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلي  و�لبن�ء  �الإ�صك�ن  وزير  دفع  �ل�ص�حة  على  حم��ص  �أد�ء  قوة  �إن 

�لع�صكري  �لق�ئد  من�صب  �صغل  �لذي   ،Binyamin Ben-Eliezer �إليع�زر  بن  بني�مني 
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“�إ�رش�ئيل”  �أم�م  �إن  1993م  م�ر�ص  �آذ�ر/  �أو�خر  يف  �لقول  �إىل  �ص�بق�ً،  �لغربية  لل�صفة 

خي�رين، �إم� �لر�صوخ و�إم� مو��صلة �ملو�جهة حتى �لنه�ية، و“نحن �خرتن� �لث�ين، وعلين� 

.
�أن نقرر من يحكم هن� حركة حم��ص �أم حكومة �إ�رش�ئيل”172

حو�يل  �النتف��صة  منذ  قدمت  قد  حم��ص  ف�إن  غو�صة  �إبر�هيم  ت�رشيح  وح�صب 

 ف�صالً عن �آالف �جلرحى و�الأ�رشى و�ملعتقلني، وهو رقم ال يبدو ي�صري�ً يف 
173

700 �صهيد

�أجو�ء �لعمل �ل�صعبة يف فل�صطني، ودون �لدخول يف مع�رك “حترير” وحروب ومو�جهة 

ذ�ت طبيعة �ص�ملة مع �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي.

وعلى اأي ح�ل، ف�صنقدم يف ال�صفح�ت الت�لية جممالً لفع�لي�ت حم��س اجله�دية.

مع بروز حم��ص ب�صكل متز�يد منذ بدء �النتف��صة ت�ص�عدت وترية ن�ص�طه� �جله�دي، 

فقد تطورت هذه �لفع�لي�ت من �الإ�رش�ب�ت و�ملظ�هر�ت وكت�بة �ل�صع�ر�ت على �جلدر�ن 

و�لبي�ن�ت، و�إ�صع�ل �الإط�ر�ت يف �ل�صو�رع �إىل �إلق�ء �حلج�رة وقن�بل �ملولوتوف على جنود 

�لعمالء  وت�صفية  ب�ل�صك�كني  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  طعن  عملي�ت  �إىل  وتطورت  �لعدو. 

و�خلونة، ثم �إىل مه�جمة �لعدو ب�الأ�صلحة �لر�ص��صة ون�صب �لكم�ئن وتفجري �ل�صي�ر�ت 

و��صتع�صت  و�إبد�ع�ً،  و�صالبة  خبة  حم��ص  �النتف��صة  �صنو�ت  ز�دت  وقد  �مللغومة. 

�أن م.ت.ف دخلت يف �لت�صوية �ل�صلمية  على حمالت �ل�صحق و�الإب�دة و�العتق�ل، ولوال 

لك�ن  و�إيق�فه،  حم��ص  جه�د  لو�أد  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلط�ت  مع  وفع�لية  بن�ص�ط  ون�صقت 

لفع�لية حم��ص �جله�دية �ص�أن �آخر.

�آيف  �جلندي  خطف  �الحتالل  جنود  �صّد  �لع�صكرية  حم��ص  عملي�ت  �أو�ئل  من  ك�ن 

�ص��صبورت�ص Avi Sasportas يف 1989/2/3م وقتله، ثم خطف �جلندي �إيالن �صعدون 

�ل�صلط�ت  �صنته�  مكثفة  حملة  ذلك  تلى  وقد   .
174

وقتله 1989/5/3م  يف   Ilan Sa'adon

�الإ�رش�ئيلية يف �أي�ر/ م�يو 1989م �صّد عن��رش حم��ص وموؤيديه�، حيث �عتقلت �ملئ�ت، 

�لذي  ي��صني،  �أحمد  �ل�صيخ  حم��ص  وموؤ�ص�ص  �النتف��صة  �صيخ  �ملعتقلني  �أبرز  من  وك�ن 

كم  �لعمالء. وقد حمُ ب�لعملي�ت وقتل  �لتوجيه�ت و�لفت�وى  و�إ�صد�ر  بقي�دة حم��ص  �تهم 

وهو  �أخرى!!  ع�م�ً   15 �إىل  ب�الإ�ص�فة  مرت�ن،  �ملوؤبد  ب�ل�صجن  ي��صني  �أحمد  �ل�صيخ  على 

ون�هز  و�صعبة  مزمنة  �أمر��ص  من  يع�ين  و�لذي  مت�م�ً،  �جل�صد  �مل�صلول  �ملقعد  �ل�صيخ 

ويحرِّك  و�أعد�ئه،  �آالمه  على  وي�صتعلي  �مل�صلم،  بعزة  يحتفظ  لكنه  ع�م�ً،  �ل�صتني  عمره 

�ملب�ركة،  قمُد�صه� و�أر�صه�  لَّت حركته� جت�ه  �أمًة همدت و��صتك�نت و�صمُ بهمته و�إ�رش�ره 

ويلهم ب�صبه وت�صحيته �الأجي�ل، ن�ص�أل �هلل �أن ي�أجره ويثبته ويفرِّج عنه.
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ومم� ق�له �ل�ص�عر خ�لد �أبو �لعمرين يف �إثر �عتق�ل �ل�صيخ �أحمد ي��صني:

و�ليـــوم تـــّم �لبـــــدر و�الأنـــــو�ر كنت �لهالل �صجني �جل�صم ه�مد   

يهوي �أمــــ�م حم��صــــــه �لفج�ر هـــي حــكــــمة �ملـــــوىل ب�أنــك مقـعد   

وي�صـــــدن� �إيــــمـــ�نك �جلـــــبــــــ�ر يـــ� �أحمد �لي��صــــــــــني �أنت �إم�مـــن�   

وتقوم �أنــت يينك �الإع�صـــــ�ر قــــــد �أقعــــدتن� �صــــــهوة وهزيــــة   

ـــــــ�ر زعـمـــ�وؤن� �أقـــد�مـــهــــم فخَّ ي� �أحمد �لي��صـــــــــني خفف �رشعة   

هــــــــال حتـــــرك �صــــــ�دة وكبـ�ر ي� �أيـــه� �لبطــــــــل �ملحـــــــرِّك �أمــــــــة   

حتي هز�ل ج�صومن� �الأحج�ر ي� ميت �جل�صـــــم �ل�صــغري �أقمتن�   

175
وبه� يزول �خلـوف و�الإعـــذ�ر �صــــــبحـــ�ن ربــــي �إن هـــــذي �آيـــــة   

وجود  �لتعذيب  حتت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلط�ت  �نتزعته�  �لتي  �لتحقيق�ت  من  ظهر  وقد 

ثالثة �أجنحة حلركة حم��ص:

�جلن�ح �ل�صي��صي �لذي �تهم �ل�صيخ �أحمد ي��صني بقي�دته.  •
و�جلن�ح �لع�صكري )�ملج�هدون( �لذي �تهم �صالح �صح�دة بقي�دته.  •

.
176

و�جلن�ح �الأمني )جمد( �لذي �تهم يحيى �ل�صنو�ر بقي�دته  •

غري �أن حم��ص �رشع�ن م� �أع�دت ترتيب �صفوفه� و��صت�أنفت ن�ص�طه� �جله�دي، فك�ن 

منه� عملية �ل�صيخ عجلني يف غزة يف 1989/11/13م، و�لتي �أدت ملقتل جنديني، وعملية 

�لبقعة يف 1990/10/20م، حيث �أوقع ع�مر �أبو �رشح�ن ثالثة قتلى، وعملية هيثم �صفيق 

جملة يف 1990/10/29م �لتي �أدت ال�صت�صه�ده ومقتل م�صتوطن، وعملية �النطالقة يف 

1990/12/14م، و�لتي �أوقعت ثالثة قتلى، وبعد هذه �لعملية �الأخرية ب�لذ�ت تعر�صت 

جت�وزت  �أنه�  غري  وموؤيديه�،  عن��رشه�  معظم  �صملت  و��صعة  �عتق�الت  حلملة  حم��ص 

�ملحنة، وخرجت �أ�صلب عود�ً، و�أكرث تنبه�ً وجر�أة وخبة، فك�نت عملية حممد �أبو جاللة 

يف 1991/3/10م �لتي �أوقعت �أربعة قتلى، وعملية ر�تب زيد�ن يف 1991/10/11م �لتي 

. ون�صطت عن��رشه� �جله�دية حتت ت�صكيل “كت�ئب �ل�صيخ 
177ً �أوقعت قتيلني و11 جريح�

 ،
178

�ل�صهيد عز �لدين �لق�ص�م” �لذي تمُعزى بد�ي�ت ت�صكيله �ل�رشية �إىل �أي�ر/ م�يو 1990م
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�لبط�ص  �ملتو�لية وك�فة و�ص�ئل  و�أخذت تقوم بعملي�ت نوعية قوية مل ت�صتطع �حلمالت 

�أن توقفه�، مم� يظهر مدى �إ�رش�ر حم��ص على �جله�د  و�لتنكيل و�ملالحقة �ل�صهيونية 

ظروف  يف  و�ال�صتمر�ر  �لعمل  يف  وكف�ءته�  �لتجنيد  على  وقدرته�  و�صعبيته�  وجتذُّره� 

�صعبة جد�ً.

ب�أبرز حمط�ت  �لع�صكرية، و�إمن� �صنمّر  لتتبع ك�فة عملي�ت حم��ص  ولي�ص هن� جم�ل 

جه�ده�. فمع �لذكرى �خل�م�صة لالنتف��صة �صعدت حم��ص عملي�ته� فه�جم جم�هدوه� 

جنود  ثالثة  وقتلو�  ع�صكرية  جيب  �صي�رة  1992/12/7م  يف  �ل�صج�عية”  “عملية  يف 

�ل�ص�در يف 1992/12/8م  �أحرونوت يف عدده�  �إ�رش�ئيليني، وو�صفت جريدة يديعوت 

و�جلر�أة  ب�حلكمة  متت�ز  حيث  �ملن�طق،  يف  �ملوجودة  �خلالي�  “�أجر�أ  ب�أنه�  �لق�ص�م  كت�ئب 

.
�لقت�لية، ويت�زون ب�لذك�ء و�مله�رة �لع�صكرية”179

يف �خلليل يف 1992/12/12م فه�جمت دورية  “بعملية �حل�ووز”  ثم ق�مت حم��ص 

�أن  غري   .
180

خطرية جروحه  �أحدهم�  �آخرين  �ثنني  وجرحت  جندي�ً  وقتلت  �إ�رش�ئيلية 

�لو��صعة  �نعك��ص�ته  له  وك�نت  �ل�صميم،  يف  �ل�صهيوين  �لكي�ن  �أمن  هّز  �لذي  �حل�دث 

حملي�ً ودولي�ً هو عملية “�لوف�ء لل�صيخ �أحمد ي��صني” �إذ ق�م جم�هدو حم��ص ب�ختط�ف 

يف  �أول  رقيب  برتبة  وهو   Nissim Toledano توليد�نو  ن�صيم  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري 

1992/12/13م، بينم� ك�ن يغ�در منزله يف مدينة �للد متوجه�ً �إىل مقر �رشيته يف حر�ص 

مق�بل  ي��صني  �أحمد  �ل�صيخ  �رش�ح  ب�إطالق  وط�لبو�  ب�إخف�ئه  وق�مو�  �هلل،  ر�م  يف  �حلدود 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلط�ت  م�طلت  وقد  لذلك.  �ص�ع�ت  ع�رش  مهلة  و�أعطو�  �رش�حه  �إطالق 

�إثب�ت�ً  تهديده�،  بتنفيذ  حم��ص  فق�مت  �خل�طفني”  �صغط  حتت  “�لر�صوخ  ورف�صت 

.
181

جلديته�، وقتلت توليد�نو بعد �نته�ء �ملهلة �ملقررة

ل �ختط�ف توليد�نو �إه�نة و�صفعة كبرية لالأمن �الإ�رش�ئيلي �لذي يف�خر ب�أنه من  �صكَّ

�أكفئ �الأجهزة يف �لع�مل، وهّز �ختط�فه من �أم�م بيته َمْن هم “�أحر�ص �لن��ص على حي�ة”، 

فق�مت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية بحملة تنكيل و�عتق�الت �صملت حو�يل 1300 من موؤيدي 

“�لكني�صت”  �الإ�رش�ئيلي  �لبمل�ن  يف  خط�ب�ً  ر�بني  �إ�صحق  �لوزر�ء  رئي�ص  و�ألقى  حم��ص، 

عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إذ�عة  ونقلت  حم��ص،  حركة  على  �ل�ص�ملة  �حلرب  فيه  �أعلن 

�لعدو �الأول و�ل�ص�نع  �أ�صبحت  “حم��ص  �أن  م�صدر ع�صكري رفيع �مل�صتوى يف �جلي�ص 

وق�مت   .
و�لع�صكرية...”182 �ل�صي��صية  �لبنية  كل  �لقمع  و�صي�صمل  لالإره�ب،  �لرئي�صي 

�أغلبهم من �الإ�صالميني �ملوؤيدين حلم��ص ومن  �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية ب�إبع�د 415 رجالً 
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�صمنهم �أي�ص�ً عدد من موؤيدي حركة �جله�د �الإ�صالمي، ونفذ هذ� �لقر�ر م�ص�ء �خلمي�ص 

لبن�ن،  مع  �ل�صم�لية  �لفل�صطينية  �حلدود  خ�رج  ب�ملبعدين  قمُذف  حيث  1992/12/17م 

�حلدوديني  �حل�جزين  �لزهور”بني  “مرج  يف  و�أق�مو�  �الإبع�د  رف�صو�  �ملبعدين  �أن  غري 

�لع�مل  وعرف  ق��صية،  ظروف  يف  و�صمدو�  �ملبعدون  ع�نى  وقد  و�الإ�رش�ئيلي.  �للبن�ين 

من  �لكثري  �صمل  �الإبع�د  و�أن  خ�صو�ص�ً  فل�صطني،  �صعب  يع�نيه  �لذي  �لظلم  حقيقة 

�ل�صخ�صي�ت �الأك�ديية و�لعلم�ء و�الأ�ص�تذة و�ملهند�صني و�الأطب�ء. وحتت �ل�صغط �لدويل 

�لتدريجية  �لعودة  على  �الإ�رش�ئيليون  و�فق  �الإعالمية،  �ملعركة  ك�صبو�  �ملبعدين  والأن 

، غري �أن �لعديد منهم مل ي�صلم من �العتق�ل 
183

للمبعدين �لتي �كتملت بعد ع�م من �الإبع�د

�أغ�صط�ص  �آب/  حتى  معتقالً  ظّل  �لذي  �لرنتي�صي  �لعزيز  عبد  د.  ر�أ�صهم  وعلى  و�ل�صجن 

1996م.

�لذر�ع  �لق�ص�م،  �لدين  عز  كت�ئب  �أد�ء  يف  نوعي�ً  تطور�ً  1993م  و�صهدت 

ق�مت  دوعر  غ�ص�ن  �لب�حث  �أعده�  �إح�ص�ئية  فح�صب  حم��ص،  حلركة  �لع�صكري 

حم��ص بـ 138 عملية ع�صكرية تنوعت من �لكم�ئن �إىل �لهجم�ت �خل�طفة وخطف �جلنود 

�ل�صهيوين  �لكي�ن  �مل�صلحة وغريه�. وقد خ�رش  �ال�صت�صه�دية و�ال�صتب�ك�ت  و�لعملي�ت 

جر�ء هذه �لعملي�ت 79 قتيالً و220 جريح�ً ح�صبم� ذكرت �مل�ص�در �الإ�رش�ئيلية، غري �أن 

 ،
184ً �خل�ص�ئر ح�صبم� ت�صري �لدالئل �أكب من ذلك بكثري، �أم� حم��ص فقد قدت 33 �صهيد�

�أ�ص�ليب  لكن  معروفة،  و�الأ�صم�ء  �الأحد�ث  فجميع  حم��ص  خل�ص�ئر  تقليل  هن�ك  ولي�ص 

�ل�صي�ر�ت �ملفخخة  �لكم�ئن و�لعملي�ت �ال�صت�صه�دية وتفجري  حرب �لع�ص�ب�ت ون�صب 

�لتي �عتمدته� حم��ص جعل �إمك�نية �الإ�ص�بة يف �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية �أكب منه� يف حم��ص.

نحم�ين  ميخ�ئيل  ح�ييم  �لنقيــــب  ت�صــــفية  عمــــلية  �ملمـــيزة  �لعمليــــ�ت  من  وكــــ�ن 

م  لع� � من  الأ � ز  جهــ� يف  بط  �صـــــ� هو  و  ، 1م 9 9 3 /1 /3 يف   Haim Nahmani

�ملعروف  Israel، وك�ن نحم�ين   Security Agency-ISA )Shabak(  ) ك ب� ل�ص� � (

يمُعد �أحد �أف�صل و�أن�صط عن��رش جه�ز �ل�ص�ب�ك، وقد �صكلت هذه  “ك�بنت عفيف”  ب��صم 

�صلته  توثيق  من  �رشور  �أبو  م�هر  متكن  �إذ  �ل�صهيوين،  �الأمن  جله�ز  �خرت�ق�ً  �لعملية 

بـ“�لك�بنت عفيف” و�إظه�ر �لتع�ون معه كـ“خمب” بينم� �أعد له م�هر كمين�ً حمكم�ً �أدى 

.
185

�إىل مقتله طعن�ً ب�ل�صك�كني يف �ص�حية ريه�في� ب�لقد�ص

�أم� عملية “م�صرية �الأكف�ن” �ال�صت�صه�دية يف 1993/4/16م فقد �خرتقت �صي�رة جيب 

�رشق  �ملحتلة �صنة 1948م �صم�ل  Mehola د�خل فل�صطني  مفخخة م�صتوطنة ميحوال 
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فل�صطني، و�نفجرت �ل�صي�رة يف �ص�حة مطعم، يعجُّ ع�دة ب�جلنود �ل�صه�ينة، بني ح�فلتني 

ع�صكريتني ك�نت� تنزالن جنود�ً مم� �أ�صفر عن �صقوط ع�رش�ت �لقتلى و�جلرحى، غري �أن 

.
186

�ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية �أعلنت عن مقتل �ثنني فقط وجرح �صبعة �آخرين

�ل�ص�ب�ك  �ص�بط يف  “�أبو عوين”  �لك�بنت  �ل�صوربجي  ويف 1993/4/20م قتل زكري� 

وثالثة جنود، قبل �أن ي�صت�صهد يف ��صتب�ك عنيف يف حي �لتف�ح يف غزة، ومل يتمكنو� من 

منزالً،   19 وتدمري  للدروع  �مل�ص�دة  و�لقذ�ئف  ب�ل�صو�ريخ  �ملن�زل  ق�صف  بعد  �إال  قتله 

.
187

حيث ��صت�صهد ب�صظ�ي� �أحد �ل�صو�ريخ �لتي �أطلقت على �ملنزل �لذي ك�ن يتح�صن فيه

من  جمموعة  كبرية  قو�ت  ح��رشت  1996/5/19م  يف  �خلليل  و�دي  معركة  ويف 

بعد  �الن�صح�ب  من  �ملج�هدون  ومتكن  �خلليل،  غرب  جنوب  عيطة  حي  يف  �ملج�هدين 

ح�مت  هم�  حم��ص  من  �ثن�ن  و��صت�صهد  �إ�رش�ئيلي�ً،  جريح�ً  و11  قتلى  ثالثة  �أح�صو�  �أن 

.
188

�ملحت�صب ويعقوب مط�وع

ومرة �أخرى ووف�ًء لل�صيخ �أحمد ي��صني وللمعتقلني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية ق�م ثالثة 

من جم�هدي حم��ص )�صالح عثم�ن وم�هر �أبو �رشور وحممد �لهندي( يف 1993/7/1م 

ب�حتج�ز ب��ص �إ�رش�ئيلي يف �لقد�ص يمُقلُّ �أربعني ر�كب�ً، وط�لبو� مق�بل �الإفر�ج عن �لره�ئن 

ب�الإفر�ج عن �ل�صيخ �أحمد ي��صني، وعن خم�صني عن�رش�ً من كت�ئب عز �لدين �لق�ص�م، وعن 

�ل�صعبية، وع�رشة  �الإ�صالمي، وع�رشة من فتح، وع�رشة من �جلبهة  ع�رشة من �جله�د 

من �جلبهة �ل�صعبية - �لقي�دة �لع�مة، وع�رشة من �جلبهة �لديوقر�طية و�الإفر�ج كذلك 

عن �ل�صيخ عبد �لكرمي عبيد زعيم “حزب �هلل” �للبن�ين غري �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ه�جم 

�حل�فلة وحدث تب�دل الإطالق �لن�ر جرح على �أثره �صالح عثم�ن بجروح خطرية، ومتكن 

�الآخر�ن من �الن�صح�ب حيث متت مالحقتهم� �إىل �أن ��صت�صهد�، و�أ�صيب من �الإ�رش�ئيليني 

.
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ح�صب رو�يتهم قتيالن وثالثة جرحى

�ملفخخة  �صي�رته  بتفجري  1993/10/4م  يف  زيد�ن  �صليم�ن  حم��ص  ع�صو  وق�م 

�إيل  بيت  م�صتوطنة  قرب  �خل��صة  �لقو�ت  من  جنود�ً  تقلُّ  �إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  ح�فلة  يف 

�صم�ل مدينة ر�م �هلل، و�عرتفت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية بجرح 28 جندي�ً و�ص�ئق �حل�فلة 

وم�صتوطن. ويف �ليوم نف�صه �أعلنت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية عن م�رشع ثالثة جنود �ثن�ن 

، ومن ع�دة �ل�صه�ينة ن�صبة �إ�ص�ب�تهم �إىل 
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منهم �نتح�ر�ً و�لث�لث يف مب�ر�ة كرة �لقدم!!

حو�دث متفرقة مر�ع�ة للروح �ملعنوية و�لو�صع �الإ�رش�ئيلي �لد�خلي.
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ح�صن  عم�د  ��صت�صه�د  فل�صطني  له�  �هتزت  �لتي  �ال�صت�صه�د  من�ذج  �أبرز  من  وك�ن 

يف  و�صجن  �إ�صالمية  ن�ص�أة  ون�ص�أ  1971/6/19م  يف  جب�لي�  خميم  يف  ولد  �لذي  عقل، 

يف  �ملعتقل  من  وخرج  �النتف��صة  يف  و�مل�ص�ركة  حلم��ص  �النتم�ء  بتهمة  1988/9/23م 

�آذ�ر/ م�ر�ص 1990م، ثم �أ�صبح م�صوؤوالً يف جمموعة “�ل�صهد�ء” �لت�بعة لكت�ئب �لق�ص�م، 

�الأول/  �الإ�رش�ئيلية منذ ك�نون  �لقو�ت  �لقط�ع، و�أ�صبح مط�رد�ً من  و�لتي عملت �صم�ل 

و�لقد�ص  غزة  قط�ع  بني  للعن��رش  وجتنيده  جه�ده  يف  تنقل  وقد  1991م،  دي�صمب 

.
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و�خلليل

موجعة  عديدة  بعملي�ت  يقوم  �أن  �حلثيثة  �ملط�ردة  ح�لة  من  �لرغم  على  و��صتط�ع 

ويقول:  د�ئم�ً  لل�صه�دة  ي�صعى  وك�ن  مط�رديه.  يط�رد  ك�بو�ص  �إىل  حولته  ون�جحة 

�مل�ص�در  �إليه  وتن�صب   ،
يوت؟”192 �أن  قرر  �ص�ب  �صّد  يفعل  �أن  ر�بني  ي�صتطيع  “م�ذ� 

عمالء،  و�أربعة  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتوطنني  و�أحد  جندي�ً   11 قتل  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية 

ف�صالً عن �لكثري من �جلرحى، وهو م� ك�نو� يعّدونه “�أكرث �ل�صجالت دموية الأي خمرب 

.
فل�صطيني”193

وقد ك�ن ��صت�صه�د عم�د عقل يف 1993/11/24م، بعدم� �أفطر من �صي�م تطوع عند 

�إذ �صعر مبح��رشة �ملك�ن فق�ل الإخو�نه  بع�ص زمالئه يف حي �ل�صج�عية يف قط�ع غزة، 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  من  كبرية  قو�ت  ك�نت  فقد  وب�لفعل  ��صت�صه�دي”.  موعد  “ح�رش 
عقل  عم�د  ف�صعد  �ملك�ن،  حت��رش  ع�صكرية  �صي�رة  ب�صتني  دِّرت  قمُ �حلدود  وحر�ص 

للدروع  م�ص�دة  قذيفة  �أ�ص�بته  حتى  �جلنود  مع  �لن�ر  �إطالق  وتب�دل  �ملنزل  �صطح  �إىل 

مّزقت ج�صده �أ�صالء. وعندم� �أخرجت جثته، �أطلق �جلنود �ل�صه�ينة �لن�ر بغز�رة عليه� 

حيث ��صتقرت يف جثته حو�يل �صبعني ر�ص��صة، ف�صالً عن قي�م بع�ص �جلنود بطعنه� 

عقل  عم�د  قتل  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�رء  رئي�ص  ر�بني  �إ�صحق  �عتب  وقد   ،
194

ب�ل�صك�كني!!

.
195ً �إجن�ز�ً �صخم�ً وعظيم�

�صهر  بعد  عقل”  عم�د  “عملية  يف  عقل  عم�د  ال�صت�صه�د  �لق�ص�م  كت�ئب  �نتقمت  وقد 

من ��صت�صه�ده يف 1993/12/24م، عندم� ن�صبت كمين�ً يف حي �ل�صيخ ر�صو�ن يف غزة 

Meir Mintz )من�صق  �لعقيد مئري مينت�ص  �أدى ملقتل  �إ�رش�ئيليتني، مم�  ل�صي�رتي جيب 

ن�ص�ط�ت �لوحد�ت �لع�صكرية �خل��صة يف قط�ع غزة( و�إ�ص�بة �ص�بط ير�فقه برتبة ر�ئد 
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�إ�ص�ب�ت ب�لغة �أدت لوف�ته بعد يومني، بينم� �أ�صيب �ثن�ن �آخر�ن بجر�ح. وقد ك�نت هذه 

�لعملية �رشبة ق��صية للجي�ص �الإ�رش�ئيلي؛ الأن �لعقيد مئري مينت�ص يمُعدُّ ح�صبم� ذكر �ملعلق 

 Maariv مع�ريف  جريدة  يف   Alex Fishman في�صم�ن  �أليك�ص  �ملعروف  �الإ�رش�ئيلي 

�الإره�ب،  �صّد  �خل��صة  للحرب  �ملفكر  و�لعقل  “�لقلب  1993/12/26م  يف  �ل�ص�درة 

.
ورمز�ً من رموز �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف حم�ربة �النتف��صة”196

�تف�ق�ت  دخول  بعد  حم��ص  حلركة  �جله�دي  �الأد�ء  �صعوبة  �زد�دت   1994 ومنذ 

غزة  قط�ع  يف  �لذ�تي  �حلكم  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وت�صلُّم  �لتنفيذ،  حيز  �أو�صلو 

قرى  لي�صمل  �لذ�تي  �حلكم  من�طق  تو�صع  ثم  1994م،  م�يو  �أي�ر/  من  �عتب�ر�ً  و�أريح�، 

�ل�صفة �لغربية ومعظم مدنه� يف �أو�خر 1995م، وقد وجدت حم��ص نف�صه� حتت �صغط 

وتنكيل  قمع  حمالت  وحتت  �جله�دي،  عمله�  مم�ر�صة  من  متنعه�  فل�صطينية  �صلطة 

و�عتق�ل متو�لية تمُ�صنُّ عليه� ب�لتن�صيق بني �ل�صلط�ت �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية.

ويف �لوقت �لذي ربطت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية مدى �لتقدم يف عملية �ل�صالم وت�صليم 

بع�ص �ل�صالحي�ت ل�صلطة �حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني مبدى قدرة وجن�ح �صلط�ت �حلكم 

�لذ�تي �لفل�صطيني يف قمع حم��ص، وت�صفية وجوده�، �إال �أن حم��ص رف�صت �لدخول يف 

حرب مع �ل�صلطة �لفل�صطينية و�صبت على �الأذى، وكلم� ز�د �ل�صغط عليه� كلم� ركزت 

�نتق�مه� وفع�لي�ته� �صّد �لعدو �ل�صهيوين.

1994م  منذ  �زد�دت  قد  �جله�دي  حم��ص  الأد�ء  �لنوعية  �لفع�لية  ف�إن  ع�م  وب�صكل 

�الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  وتلقى  عي��ص،  يحيى  جنم  وبرز  �لظروف،  ق�صوة  من  �لرغم  على 

�لتجمع�ت  يف  �ال�صت�صه�دية  �لعملي�ت  �أ�صلوب  جن�ح  بعد  خ�صو�ص�ً  موجعة،  �رشب�ت 

يوؤدون  ك�نو�  �لذين  للم�صلِّني  �الإبر�هيمي  �حلرم  جمزرة  وقعت  فعندم�  �الإ�رش�ئيلية. 

�صالة �لفجر يف منت�صف رم�ص�ن 1414هـ - 25 �صب�ط/ فب�ير 1994م على يد �ص�بط 

�الأبري�ء  للم�صلني  ب�النتق�م  حم��ص  تعهدت  جولد�صت�ين،  ب�روخ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتي�ط 

�لذين ��صت�صهدو� وك�ن عددهم 29 ولع�رش�ت �جلرحى، فبعد �أن ك�نت حم��ص تركز على 

�ل�رش�ع لي�صمل  �الإ�رش�ئيليني، و�ّصعت حم��ص د�ئرة  �لع�صكرية فقط و�جلنود  �الأهد�ف 

�ملجتمع �الإ�رش�ئيلي كله، وذلك العتب�ر�ت هي ح�صب ر�أي حم��ص:

و�ل�صيوخ  �لن�ص�ء  من  �الأبري�ء  قتل  عن  يوم�ً  تتورع  مل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلط�ت  �إن   •
و�الأطف�ل طو�ل ت�ريخه� ومن بينهم �ملئ�ت ممن �صقطو� ب�أ�صلحته� �لفت�كة خالل 

ملوؤ�ص�صة  تقرير�ً  1996/3/25م  يف  �الأ�صو�ق  جريدة  )ن�رشت  �النتف��صة.  فرتة 
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�لت�ص�من �لدويل حلقوق �الإن�ص�ن �أن �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية قتلت خالل �النتف��صة 

127 �صهيدة من �لن�ص�ء، و268 طفالً(.

و�الأمل  �ملع�ن�ة  مدى  �الآخر  �لطرف  ليدرك  ب�ملثل  و�ملو�جهة  �ملع�ملة  من  بّد  ال  �إنه   •
م�  وهو  و�صيوخه،  و�أطف�له  ن�ص�ئه  بقتل  �لفل�صطيني  للج�نب  ي�صببه�  �لتي 

وعلى   ،
گچ197 گ  گ  گ  ک  ک  ک  چک  �الإ�صالم  �أج�زه 

يكون  �أن  يعقل  “ال  حم��ص:  ب��صم  �لر�صمي  �لن�طق  غو�صة،  بر�هيم  �إ تعبري  حدِّ 

.
�لدم �ليهودي للمدنيني مقد�ص�ً و�لدم �لفل�صطيني للمدنيني مهدور�ً بال ثمن”198

�مل�صلمني  وحقوق  لالأر�ص  مغت�صب  حم�رب  جمتمع  �الإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  �إن   •
و�لفل�صطينيني، ورج�له ون�ص�وؤه حم�ربون يتدربون على �لقت�ل منذ �ل�صغر، وهو 

�لعلم�ء �مل�صلمني بجو�ز قت�لهم و�لعملي�ت �ال�صت�صه�دية يف  �إليه عدد من  �أ�ص�ر  م� 

.
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�أو�ص�طهم، مثل �ل�صيخ يو�صف �لقر�ص�وي

�إخر�ج  �أبريل 1994م( ب�أن يتم  �أكرث من مب�درة )منذ ني�ص�ن/  �إن حم��ص قدَّمت   •
�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ولكن  �ل�رش�ع،  د�ئرة  من  و�ليهود  �لفل�صطينيني  �ملدنيني 

)ك�ن   
200

�ملدنيني �صّد  و�صي��ص�ته�  �إجر�ء�ته�  يف  و��صتمرت  �ال�صتج�بة،  رف�صت 

ملج�أ  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  ق�صفت  عندم�  لبن�ن  جنوب  يف  ق�ن�  جمزرة  �أحده� 

يف  و�ل�صيوخ  و�الأطف�ل  �لن�ص�ء  من  مئة  من  �أكرث  وقتلت  �ملدنيون  فيه  يحتمي 

ني�ص�ن/ �أبريل 1996م(.

وك�نت �أوىل عملي�ت �النتق�م ملجزرة �حلرم �الإبر�هيمي تفجري ر�ئد زك�رنة نف�صه يف 

ح�فلة للرك�ب �الإ�رش�ئيليني يف �لعفولة يف 1994/4/6م، مم� �أدى ملقتل ثم�نية �إ�رش�ئيليني، 

يف  �خل�صرية  يف  للرك�ب  �أخرى  ح�فلة  عم�رنة  عم�ر  تفجري  ثم  �آخرين،  خم�صني  وجرح 

�لقتلى و�جلرحى  �آخرين، وك�ن بني  �أدى ملقتل خم�صة وجرح 32  1994/4/13م، مم� 

.
201

عدد من �جلنود �ل�صه�ينة

ويف عملية �لقد�ص يف 1994/10/9م فتح ع�صو� كت�ئب �لق�ص�م ح�صن عب��ص )من غزة( 

وع�ص�م �جلوهري )من م�رش( �لن�ر ب�جت�ه �ل�صه�ينة يف حي نحالت �صفع�، مم� �أدى ملقتل 

.
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�ثنني وجرح 16 �آخرين، ودخال يف معركة ��صتمرت �أربعني دقيقة �أدت ال�صت�صه�دهم�

ويف 1994/10/11م �أعلنت كت�ئب �لق�ص�م �أنه� حتتجز �جلندي �ل�صهيوين نح�صون 

ر�أ�صهم  وعلى  �ملعتقلني  مئ�ت  عن  ب�الإفر�ج  وط�لبت   ،Nahshon Waxman ف�ك�صم�ن 
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�الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  �لعملية  هذه  هزت  وقد  �رش�حه.  �إطالق  مق�بل  ي��صني  �أحمد  �ل�صيخ 

و�صغط  �لق�هرة،  يف  �لذ�تي  �حلكم  وتو�صيع  �ل�صالحي�ت،  نقل  مف�و�ص�ت  قطع  �لذي 

على �ل�صلطة �لفل�صطينية بقي�دة عرف�ت، و�لتي ق�مت من جهته� بحملة �عتق�الت و��صعة 

حل�صوله�  �أدت  بتحقيق�ت  وق�مت  حم��ص  وعن��رش  كو�در  من   400 من  �أكرث  �صملت 

ويف  �جلندي.  �حتج�ز  مك�ن  ملعرفة  �ل�صهيونية  �لقو�ت  ق�د  �لذي  �خليط  طرف  على 

�الحتج�ز  متديد  �لق�ص�م  كت�ئب  قررت  �أن  وبعد  �أكتوبر،  �الأول/  ت�رشين   14 م�ص�ء 

24 �ص�عة بعد �أن �أبدى ر�بني مرونة يف �ال�صتج�بة لبع�ص مط�لبه�، ق�مت وحدة خ��صة 

من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بعملية غ�درة �أدت �إىل مقتل �جلندي �لرهينة وق�ئد �لوحدة وجرح 

12 جندي�ً �إ�رش�ئيلي�ً و��صت�صهد ثالثة من �أع�ص�ء كت�ئب �لق�ص�م كم� مّت �عتق�ل �آخر.

وقد �ص�رعت حركة حم��ص بتوجيه رده� �خل�م�ص على جمزرة �خلليل يف عملية نفذه� 

�ص�لح �صوي يف �ص�حة ديزنكوف بقلب تل �أبيب يف 1994/10/19م، حيث فجر ب��ص�ً 

مكتظ�ً ب�لرك�ب يف منطقة مزدحمة، مم� �أدى ال�صت�صه�ده، و�إىل مقتل 22 �إ�رش�ئيلي�ً وجرح 

.
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48 �آخرين

يمُقلُّ  �إ�رش�ئيلي  ب��ص  بج�نب  نف�صه  بتفجري  ر��صي  �أين  ق�م  1994/12/25م  ويف 

�صب�ط�ً وجنود�ً يخدمون يف �صالح �لطري�ن �الإ�رش�ئيلي، مم� �أدى �إىل ��صت�صه�ده و�إ�ص�بة 

.
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12 �إ�رش�ئيلي�ً منهم �ثنني بح�لة خطرة

�ال�صت�صه�دية  �لتفجري�ت  عن  �أول  كم�صوؤول  عي��ص  يحيى  ��صم  برز  �لفرتة  تلك  ويف 

ق�ئد  هو  عي��ص  يحيى  وك�ن  �الإ�رش�ئيلية.  لل�صلط�ت  و�حد  رقم  �ملطلوب  وب�عتب�ره 

جمموع�ت �ال�صت�صه�ديني يف كت�ئب �لق�ص�م �لذر�ع �لع�صكري حلم��ص. وقد ولد عي��ص يف 

قرية ر�ف�ت �صم�ل �ل�صفة �لغربية يف 1966/2/22م و�أمت حفظ �لقر�آن وتخرج مهند�ص�ً 

، حيث بد�أت مط�ردته يف تلك �لفرتة، وقد ز�دت 
205

كهرب�ئي�ً من ج�معة بريزيت يف 1993م

كث�فة �لبحث عن عي��ص منذ �أو�خر 1994م، وق�لت م�ص�در �أمنية �إ�رش�ئيلية: �إن �آالف�ً من 

�جلنود وحر�ص �حلدود وعن��رش قو�ت �الأمن و�ال�صتخب�ر�ت ي�ص�ركون يف �أو�صع حملة 

ومتمل�ص  “ذكي  ب�أنه  كبري  �أمني  م�صوؤول  وو�صفه  عي��ص...،  يحيى  ت�صتهدف  مط�ردة 

بثه�  ندوة  يف  �ل�ص�ب�ك  يف  �ل�ص�بقني  �ل�صب�ط  كب�ر  �أحد  رومح  �صمعون  وق�ل   .
ب�رع”206

�لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �ص�رك فيه� عدد من �خلب�ء حول عي��ص: “�إنه ملن دو�عي �الأ�صف 
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على  يبهن  �لذي  �لرجل  لهذ�  وتقديري  ب�إعج�بي  لالعرت�ف  م�صطر�ً  نف�صي  �أجد  �أن 

قدر�ت وخب�ت ف�ئقة يف تنفيذ �مله�م �ملوكلة �إليه، وعلى روح مب�درة ع�لية، وقدرة على 

.
�لبق�ء، وجتديد �لن�ص�ط دون �نقط�ع”207

له  �الأول  �لهدف  �أن  1995/3/1م  يف  من�صبه  ت�صلمه  قبل  �ل�ص�ب�ك  رئي�ص  و�أعلن 

هذ�  �ل�ص�ب�ك  رئي�ص  �إن  نقول:  و��صتطر�د�ً   .
208

عي��ص على  �لقب�ص  لق�ء  �إ هو 

من  ي�م  �أ ثالثة  بعد  ��صتق�لته  م  قدَّ قد   Carmi Gillon غيلون”  “ك�رمي  و��صمه 

. وحتى منت�صف �آب/ 
209

��صت�صه�د عي��ص، �أي يف 1996/1/8م، بعد جن�حه يف هذه �ملهمة

�أغ�صط�ص 1995م ك�ن �جلنود �الإ�رش�ئيليون قد د�همو� منزل يحيى عي��ص 96 مرة، ويف 

.
210

كل مرة يقومون بتخريب �ملنزل و�صتم �ملوجودين و�إره�بهم

مل متنع هذه �لظروف �لتي تك�د تكون م�صتحيلة يحيى عي��ص ورف�قه من �ال�صتمر�ر 

يف �لعمل، وز�دته مط�رد�ت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية و�لفل�صطينية �ملكثفة و�مل�صنية �إ�رش�ر�ً 

ب �لكثري، من رف�قه على مه�ر�ت �لقن�بل �ملفخخة �لتي  على �مل�صي، وبرع يف �لتخفي ودرَّ

يلكه�. وت�بعت حم��ص عملي�ته� وتقدمي �ل�صهد�ء.

ويف 1995/4/2م ��صت�صهد كم�ل كحيل، �ملطلوب رقم 2 لدى �الإ�رش�ئيليني بعد عي��ص، 

وعدد من رف�قه يف �نفج�ر مدبَّر وقع يف منزل يختبئ فيه يف حي �ل�صيخ ر�صو�ن بغزة. 

وكحيل معروف بحزمه ون�ص�طه، وك�ن معروف�ً يف غزة �أنه “�الأكرث جر�أة و�الأقل خوف�ً” 

وهو مط�رد منذ 1992م، و�صبق له �أن ق�د �لهجوم �لذي �أدى ملقتل مئري منت�ص، من�صق 

.
211

عمل �لوحد�ت �خل��صة يف قط�ع غزة، يف ك�نون �الأول/ دي�صمب 1993م

ويف 1995/6/25م فجر مع�وية روكة نف�صه بدوريتني �إ�رش�ئيليتني، مم� �أ�صفر عن 

.
212

جرح ثالثة جنود ح�صب �مل�ص�در �الإ�رش�ئيلية و��صت�صه�د �ل�ص�ب نف�صه

�أبن�ئه�  �أحد  ق�م  عندم�  1995/7/24م  يف  غ�ن  ر�م�ن  عملية  �أي�ص�ً  حم��ص  ونفذت 

. ويف �لذكرى �لـ 26 الإحر�ق 
213

بتفجري نف�صه فقتل �صبعة �إ�رش�ئيليني وجرح 32 �آخرين

�مل�صجد �الأق�صى نفذ �أحد جم�هدي حم��ص عملية �لقد�ص �ال�صت�صه�دية يف ر�م�ت �أ�صكول 

.
214

Ramat Eshkol فقتل خم�صة �إ�رش�ئيليني وجرح 102 �آخرين

هذه بع�ص من�ذج عملي�ت حم��ص خالل 1995م، وهن�ك عملي�ت و�صد�م�ت �أخرى 

ي�صعب ح�رشه� هن�... ك��صت�صه�د ط�هر قفي�صة، �لق�ئد �ملحلي لكت�ئب �لق�ص�م يف �خلليل، 

، و��صت�صه�د �إبر�هيم قو��صمي ون�در �صح�دة ع�صو� 
215

يف 1995/6/29م بعد معركة قوية

.
216

كت�ئب �لق�ص�م بعد معركة مع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف مدينة �خلليل يف 1995/8/25م



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 201

التجربة االإ�شالمية احلديثة واملعا�شرة يف فل�شطني

��صت�صهد يحيى  �إذ  وك�ن يوم �جلمعة 1996/1/5م يوم�ً حزين�ً يف ت�ريخ فل�صطني، 

�لكي�ن  �صنو�ت وّظف خالله�  ��صتمرت ثالث  بعد مط�رد�ت طويلة  �ليوم  ذلك  عي��ص يف 

ع�ملي�ً،  �الأجهزة  �أكف�أ  �صمن  تعّد  �لتي  و�لع�صكرية  �الأمنية  �إمك�ن�ته  جميع  �الإ�رش�ئيلي 

لته “�إ�رش�ئيل” م�صوؤولية �صّت عملي�ت كبى ��صت�صه�دية �أدت ملقتل �صبعني �إ�رش�ئيلي�ً  وحمَّ

.
217

وجرح م� ال يقل عن 340 �آخرين

يف  الهي�  بيت  منطقة  يف  خمبئه  يف  ع�لية،  تقني�ت  ب��صتخد�م  عي��ص  �غتي�ل  مّت  وقد 

قط�ع غزة. و�تهم �أ�ص�مة حم�د، �لذي ك�ن يوؤوي عي��ص يف بيته، و�لذي ك�ن �صديقه منذ 

�لدر��صة يف ج�معة بريزيت وهو نف�صه �لرئي�ص �ل�ص�بق للكتلة �الإ�صالمية فيه�، �تهم خ�له 

كم�ل حم�د بتفخيخ ه�تف نق�ل ك�ن قد �أعط�ه الأ�ص�مة قبل ثالثة �أ�صهر بعد �أن بد�أ �أ�ص�مة 

ذلك  �صب�ح  ويف  خمتلفة.  ب�أعذ�ر  و�آخر  حني  بني  ي�صتعيده  وك�ن  �رشكته،  يف  معه  �لعمل 

ل �الإ�رش�ئيليون ه�تف �لبيت �لع�دي، مم� ��صطر و�لد عي��ص لالت�ص�ل به على  �ليوم عطَّ

�لتليفون �لنق�ل، وعندم� بد�أ �حلديث معه ق�ل الأبيه “ي� �أبي ال تظل تت�صل على �لتليفون” 

و�نفجر �له�تف يف ر�أ�ص يحيى. جريدة مع�ريف �الإ�رش�ئيلية ق�لت: �إن ط�ئرة هليكوبرت 

�إ�رش�ئيلية ك�نت حتلق فوق بيت الهي�، و�أن �أحد ط�قم �لط�ئرة �صغط زر �نفج�ر �لعبوة 

�لن��صفة �ملو�صوعة يف �له�تف �لنق�ل و�لتي تزن خم�صني جر�م�ً بعد �أن ت�أكدو� �أن �ملتحدث 

.
هو يحيى عندم� ق�ل “ي� �أبي...”218

وهو  �لهرب  ��صتط�ع  حم�د  كم�ل  �لعميل  �أن  �إ�رش�ئيلية  �صحفية  م�ص�در  وذكرت 

حتت �حلم�ية �الإ�رش�ئيلية، و�أنه ح�صل على قر�بة مليون دوالر نقد�ً وجو�ز �صفر مزور 

.
219

ي�صتطيع به بدء حي�ة جديدة

كل  لدى  و�ملق�ومة  للبطولة  رمز�ً  �أ�صبح  �لذي  عي��ص،  ��صت�صه�د  حم��ص  نعت  وقد 

موؤيدوه�  وحتى  �ل�صالم  �تف�ق�ت  مع�ر�صو  و�حرت�مه  حبه  على  و�جتمع  �لفل�صطينيني، 

بزي�رة  بنف�صه  عرف�ت  ي��رش  وق�م  وخ�رجه�.  م.ت.ف  يف  �لفل�صطينية  �لف�ص�ئل  وك�فة 

.
220

ملنزل د. حممود �لزه�ر لتعزية حم��ص و�أهله يف يحيى عي��ص

وك�نت جن�زة �ل�صهيد عي��ص من �أكب �جلن�ز�ت يف ت�ريخ فل�صطني، �إذ �ص�رك يف جن�زته 

يف غزة حو�يل 250 �ألف �صخ�ص �أي حو�يل ثلث �صك�ن قط�ع غزة، كم� خرجت م�صري�ت 

�صخمة يف مدن �ل�صفة �لغربية �ص�رك فيه� ع�رش�ت �الآالف يف ن�بل�ص ور�م �هلل وجنني... 
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وغريه�. كم� �أعلن �حلد�د �لع�م و�الإ�رش�ب يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة ��صتج�بة لدعوة 

.
221

حم��ص

ويف بي�ن �أ�صدرته حم��ص يوم ��صت�صه�د عي��ص ع�هدت �هلل على �مل�صي قدم�ً يف برن�مج 

�آخر يف  بي�ن�ً  �أ�صدرت  كم�  �ل�صهيونية.  �جلرية  ب�لرد على  و�ملق�ومة، وتعهدت  �جله�د 

وق�لت:  عي��ص،  ود�ع  يف  �لقط�ع  �أبن�ء  من  �الآالف  مئ�ت  خروج  فيه  ثمنت  1996/1/7م 

�إن ذلك يوؤكد �لتف�ف �جلم�هري على برن�مج �ملق�ومة، و�أ�ص�رت �إىل �أن �لنقمة �جلم�هريية 

�جله�د  وحّب  ب�حلي�ة  تنب�ص  ز�لت  م�  �أنه�  توؤكد  �الإ�صالمية  �الأمة  �صعوب  �ص�دت  �لتي 

.
222

و�ملج�هدين، وتلتف حول م�رشوعهم �جله�دي من �أجل فل�صطني

�أي�م  ت�صعة  وع��ص  ب�أ�رشه،  �ل�صهيوين  �لكي�ن  له  �هتز  ق��صي�ً  حم��ص  ردُّ  ج�ء  وقد 

�لتي نفذه�  �لقد�ص �الأوىل يف 1996/2/25م  �أفقده �صو�به. ففي عملية  �لذي  �لرعب  من 

�حل�فالت  خّط  على  )تعمل  �إ�رش�ئيلية  ح�فلة  يف  نف�صه  فجر  �ل�رش�حنة  �أحمد  �إبر�هيم 

رقم 18( مكونة من مقطورتني عند توقفه� عند �إ�ص�رة مرورية، مم� �أدى ملقتل 24 �إ�رش�ئيلي�ً 

مقر  �إىل  طريقهم  يف  ك�نو�  �لذين  �ل�ص�ب�ك  وكو�در  �صب�ط  من  وعدد  جندي�ً،   13 بينهم 

متحدث  �أعلن  ح�صبم�  وذلك  بجروح،  �إ�رش�ئيلي�ً  خم�صني  �إ�ص�بة  �إىل  ب�الإ�ص�فة  عملهم، 

ر�صمي ب��صم �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية. ويف �ليوم نف�صه ق�م جمدي حممد �أبو وردة �لذي ك�ن 

يحمل نحو 15 كغ من �ملتفجر�ت �ملح�صوة ب�مل�ص�مري، ويرتدي زي �جلنود �الإ�رش�ئيليني، 

�أكرث من 35 جندي�ً.  �الإ�رش�ئيليني يف ع�صقالن و�صط  ل�صفر �جلنود  بتفجريه� يف حمطة 

والأن �لهدف ك�ن ع�صكري�ً �رشف�ً جل�أت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية الإخف�ء خ�ص�ئره� كع�دته� 

ب�الإعالن عن  ثم ع�دت و�كتفت  و�إ�ص�بة ثالثني،  �لبد�ية عن مقتل ثالثة  �أعلنت يف  حيث 

.
223

مقتل جمندة، و�إ�ص�بة 31 �آخرين بجر�ح و�صفت جر�ح 19 منهم ب�أنه� خطرية

ويف �ليوم �لت�يل 1996/2/26م �قتحم �أحمد عبد �حلميد حميدة ب�صي�رة يقوده� موقف�ً 

للح�فالت يف حي �لتلة �لفرن�صية �ال�صتيط�ين على �لطريق بني �لقد�ص ور�م �هلل ك�ن يغ�ص 

�أول يف جي�ص �الحتالل، و�إ�ص�بة  �أ�صفر عن مقتل رقيب  ب�لع�صكريني �الإ�رش�ئيليني، مم� 

.
224

�أكرث من 22 ع�صكري�ً �آخر بجروح وك�صور خمتلفة

ويف �الأ�صبوع �لت�يل ويوم �الأحد 1996/3/3م فجر ر�ئد عبد �لكرمي �صغنوبي عبو�ته 

�أدى ح�صبم�  �لتي تعمل على خّط �حل�فالت رقم 18 نف�صه، مم�  �لن��صفة د�خل �حل�فلة 
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جنود،  ثالثة  بينهم  �إ�رش�ئيلي�ً   19 مقتل  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  ب��صم  متحدث  �أعلن 

.
225

وجرح ع�رشة �آخرين بينهم �صبعة بجر�ح ب�لغة

ويف عملية يظهر �أنه� م�صرتكة بني حم��ص وحركة �جله�د �الإ�صالمي فّجر ر�مز عبيد 

�ملتفجر�ت  من  كبري�ً  كي�ص�ً  �أبيب  تل  و�صط  يف  1996/3/4م  يف  �الإ�صالمي(  �جله�د  )من 

 125 و�إ�ص�بة  �الأقل،  على  جندي�ن  بينهم   14 ملقتل  �أدى  مم�  �إ�رش�ئيلي،  ح�صد  و�صط 

.
226

بجروح و�صفت جر�ح ع�رشين منهم ب�أنه� ب�لغة �خلطورة

ن�حية  من  �لع�مل  يف  �لدول  �أكرث  تمُعدُّ  لدولة  كبرية  �صفعة  �لعملي�ت  هذه  ك�نت  لقد 

�الحتي�ط�ت �الأمنية حتى يف �لظروف �لع�دية، وعلى �لرغم من �أن �أجهزته� �الأمنية �تخذت 

�إجر�ء�ت ��صتثن�ئية حت�صب�ً من �النتق�م ملقتل عي��ص �إال �أن رج�ل حم��ص متكنو� من تنفيذ 

عمليتني موجعتني يف 25 �صب�ط/ فب�ير، ثم ع�دت ف�تخذت �إجر�ء�ت مل ي�صبق له� مثيل 

رج�ل  متكن  ذلك  ومع  ع�م�ً،   29 حو�يل  قبل  غزة  وقط�ع  �لغربية  لل�صفة  �حتالله�  منذ 

حم��ص من �رشب �أهد�فهم يف �ملك�ن نف�صه يف �لقد�ص بعد �أ�صبوع و�حد، ثم و�صط تل �أبيب 

يف �ليوم �لت�يل، حيث نفذه� �أحد جم�هدي �جله�د �الإ�صالمي.

�ل�صي��صية  �الأو�ص�ط  يف  و�لذهول  �الإرب�ك  من  ح�لة  �لعملي�ت  هذه  �أث�رت  وقد 

فوز  و�إمك�ن�ت  �ل�صي��صي  برييز  م�صتقبل  على  بظالله�  و�ألقت  و�الأمنية،  و�لع�صكرية 

حزب �لعمل يف �النتخ�ب�ت �الإ�رش�ئيلية )�لتي خ�رشه� فعالً �أم�م حت�لف �لليكود يف �أي�ر/ 

م�يو 1996م(، بل وعلى م�صتقبل عملية �ل�صالم يف �ملنطقة �ملتعرثة �أ�صالً ب�صبب �لتعنت 

و�ل�صلف �الإ�رش�ئيلي، فق�مت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية و�أجهزته� �الأمنية و�لع�صكرية بحملة 

�ملوؤ�ص�ص�ت  وك�فة  وموؤيديه�  حم��ص  �صّد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  ب�لتن�صيق  �صعو�ء، 

�لتعليمية �خلريية و�الجتم�عية �لتي يكن �أن تدعم فكر حم��ص وجهوده�، وكل م� يكن 

�أن يكون له �صلة ب�لتي�ر �الإ�صالمي �حلركي يف فل�صطني. وق�مت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية 

�صلمته�  قد  ك�نت  �لقرى  من  و��صعة  من�طق  �حتالل  و�أع�دت  و�لقط�ع،  �ل�صفة  ب�إغالق 

لل�صلط�ت �لفل�صطينية، وحترك �ملجتمع �لدويل لينفخ �لروح يف عملية �ل�صالم، و�نعقد يف 

�صمي  م�  �أو  “�الإره�ب”  ملك�فحة  دويل  موؤمتر  م�رش  يف  1996/3/13م  يف  �ل�صيخ  �رشم 

بقمة �ص�نعي �ل�صالم بح�صور �لرئي�ص �الأمريكي كلينتون، و�لرئي�ص �لرو�صي بوري�ص 

يلت�صني Boris Yeltsin ورئي�ص �لوزر�ء �لبيط�ين جون ميجور John Major، و�لرئي�ص 

�لفرن�صي ج�ك �صري�ك Jacques Chirac، و�لزعيم �الأمل�ين كول Helmut Kohl، ورئي�ص 

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي برييز، وي��رش عرف�ت، وعدد من زعم�ء �لدول �لعربية و�لع�مل.
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وتلقى برييز وحكومته دعم�ً غري م�صبوق، وح�رش كلينتون بنف�صه �جتم�ع�ً ملجل�ص 

�لدبلوم��صية و�الأمنية و�لتقنية  �أمريك� جهوده�  ر. و�صخرت  �الإ�رش�ئيلي �مل�صغَّ �لوزر�ء 

للك�صف عن  �الإ�رش�ئيلي  للكي�ن  �أمريكية  و�أر�صلت معد�ت  �الإ�رش�ئيلية،  �الأجهزة  خلدمة 

.
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�ملتفجر�ت بقيمة خم�صني مليون دوالر...

�مل�ص�ندة مّرت  �الإ�صالمية  �ملوؤ�ص�ص�ت  �أن حركة حم��ص وموؤيديه� وجميع  و�حلقيقة 

مبرحلة من �أق�صى �ملر�حل، وتعر�صت ملح�والت �قتالع، وع�نت من �رشب�ت ق��صية من 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي �صعرت �أن م�رشوعه� �ل�صلمي �أ�صبح “يف مهب �لريح” على حدِّ 

تعبري �مل�صوؤول �لفل�صطيني �ص�ئب عريق�ت يف مق�بلة له مع �لق�صم �لعربي الإذ�عة لندن 

يف 1996/3/8م.

اجله�د االإ�صالمي:

�إال ب�صعبية جم�هريية حمدودة  على �لرغم من �أن حركة �جله�د �الإ�صالمي ال تتمتع 

�لتعليمية و�لنق�بية و�ملهنية...،  مق�رنة بحم��ص ح�صبم� يظهر من �نتخ�ب�ت �ملوؤ�ص�ص�ت 

�ل�صجن و�ملط�ردة  �أفر�ده� من  �أن هذه �حلركة قدمت من�ذج جه�دية مميزة، وع�نى  �إال 

و�الإبع�د، و��صت�صهد �لعديد من �أفر�ده� يف عملي�ت ع�صكرية جريئة. وت�صتجيب الإ�رش�به� 

�لذي تدعو �إليه يف �ليوم �ل�ص�د�ص من كل �صهر قط�ع�ت و��صعة من �ل�صعب �لفل�صطيني يف 

�ل�صفة و�لقط�ع.

�ل�صهيد  ق�م  حيث  نت�ص�رمي  عملية  �الإ�صالمي  �جله�د  حلركة  �ملميزة  �لفع�لي�ت  ومن 

ع�صكري  جتمع  يف  ن��صفة  بعبو�ت  حمملة  هو�ئية  در�جة  مع  نف�صه  بتفجري  حمد  ه�ص�م 

�صهيوين و�صط قط�ع غزة يف 1994/11/11م، مم� �أدى ملقتل ثالثة �صه�ينة وجرح 

16 �آخرين. وقد ج�ءت هذه �لعملية رد�ً �رشيع�ً من �حلركة الغتي�ل �ملخ�بر�ت �ل�صهيونية 

.
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لل�صهيد ه�ين ع�بد �أحد ق�دة حركة �جله�د �الإ�صالمي يف �لقط�ع يف 1994/11/2م

�أعلنت  فقد  �الإ�رش�ئيلي،  �لكي�ن  هزت  �لتي  1995/1/22م  يف  ليد  بيت  عملية  �أم� 

�جلنود  مالب�ص  �لعملية  منفذ�  �رتدى  وقد  عنه�.  م�صوؤوليته�  �الإ�صالمي  �جله�د  حركة 

�الإ�رش�ئيليني، وقدم� �إىل حمطة من �أكب حمط�ت جتمع �لع�صكريني �الإ�رش�ئيليني بيت ليد 

حيث دخل �أنور حممد �صكر �ال�صرت�حة و�لك�فيرتي� �لتي يرت�ده� �جلنود، وفجر عبو�ته 

�لن��صفة و�صطهم، مم� �أدى �إىل تدمري �ملبنى، و�صقوط عدد كبري منهم بني قتيل وجريح، 

وخرج �لع�رش�ت ممن جنو� وهم يف ح�لة فزع �صديد، بينم� جتمع حولهم ع�رش�ت �آخرون 
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من �جلنود �لذين و�صلو� لتوهم للمك�ن، عند ذلك ت�صلل �صالح عبد �حلميد �ص�كر بينهم، 

و�جلرحى.  �لقتلى  من  �أكب  عدد  ل�صقوط  �أدى  مم�  يحمله�،  �لتي  �حلقيبة  بتفجري  وق�م 

وقد قتل فيه� 21 �إ�رش�ئيلي�ً )�أربعة �صب�ط و17 جندي�ً و�ص�بط �صّف( وجرح 66 جندي�ً 

يف  �الإ�صالمي  و�جله�د  حم��ص  بني  ميد�ين  تن�صيق  �إىل  �لدالئل  بع�ص  وت�صري   .
229

�آخرين

تنفيذ هذه �لعملية، خ�صو�ص�ً فيم� ذكر عن �إعد�د يحيى عي��ص للمتفجر�ت، ويف �إي�ص�ل 

.
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منفذي �لعملية �إىل �أهد�فهم

ويف 1995/10/26م �غتيل يف م�لط� د. فتحي �ل�صق�قي، �الأمني �لع�م حلركة �جله�د 

ر�ص��ص�ت.  خم�ص  عليه  و�أطلق�  ن�رية،  در�جة  يركب�ن  �ثن�ن  ه�جمه  عندم�  �الإ�صالمي، 

وتعهدت  بقتله،  �ل�صهيونية  �ملخ�بر�ت  و�تهمت  �الإ�صالمي،  �جله�د  حركة  نعته  وقد 

�أمين�ً  �هلل �صلح،  �نتخ�ب د. رم�ص�ن عبد  �الإ�صالمي  و�أعلنت �جله�د   .
231

ب�لث�أر و�النتق�م

ع�م�ً جديد�ً خلف�ً لل�صق�قي، وهو ح��صل على �لدكتور�ه يف �القت�ص�د من ج�معة دره�م 

�ملجلة  �إ�صد�ر  على  ذلك  بعد  �أ�رشف  وقد  1989م،  بريط�ني�  يف   Durham University

�لف�صلية “قر�ء�ت �صي��صية” يف ت�مب� Tampa بوالية فلوريد� Florida �الأمريكية لفرتة 

.
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من �لزمن

وفيم� �عتب �نتق�م�ً �رشيع�ً ال�صت�صه�د �ل�صق�قي، مّت تنفيذ عمليتني ��صت�صه�ديتني يف 

.
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�لقط�ع، �عرتف �الإ�رش�ئيليون ب�إ�ص�بة 11 �إ�رش�ئيلي�ً فقط بجروح

جم�هدي  �أحد  نفذه�  �لتي  �إليه�،  �الإ�ص�رة  �صبقت  �لتي  �أبيب،  تل  عملية  �أم� 

فقد  بجر�ح،   125 و�إ�ص�بة   14 ملقتل  �أدت  و�لتي  1996/3/4م،  يف  �الإ�صالمي  �جله�د 

�أعلنت حركة �جله�د �الإ�صالمي �أنه� نفذته� �نتق�م�ً ملقتل د. �ل�صق�قي �لذي ك�ن مدني�ً �أعزل 

عندم� قتلته �ملخ�بر�ت �ل�صهيونية، و�عتبت �حلركة �أن “�ملجتمع �الإ�رش�ئيلي كله جمتمع 

ع�صكري” وق�لت “ال هدنة يف عقيدتن� �جله�دية، ال هدنة لدم �ل�صق�قي، �إذ� �أر�د برييز هدنة 

مع حركتن� فليعد لن� فتحي �ل�صق�قي كم� ك�ن، وليعيدو� لن� وطنن� فل�صطني، ولريحلو� عن� 

وك�نت حم��ص يف �لبد�ية قد �أعلنت م�صوؤوليته� عن  �إىل حيث ج�ءو� من �أ�صق�ع �الأر�ص”. 

.
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�لعملية، ويظهر �أن هن�ك تن�صيق�ً بني �حلركتني يف �إعد�د وتنفيذ هذه �لعملية

وعلى �ل�صعيد �ل�صي��صي فقد حت�صنت �لعالق�ت بني حركتي حم��ص و�جله�د �الإ�صالمي، 

حيث  �ل�صلمية،  �لت�صوية  يف  ودخوله�  �أو�صلو،  التف�ق�ت  م.ت.ف  توقيع  بعد  خ�صو�ص�ً 

ن�صقت �حلركت�ن مو�قفهم� ب�لتع�ون مع ف�ص�ئل �ملع�ر�صة �الأخرى �صّد �تف�قي�ت �أو�صلو. 
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“ممت�زة، عالقة  �لعالقة مع حم��ص  �أن  �لث�ين/ ين�ير 1995م  �ل�صق�قي يف ك�نون  وذكر 

�نبث�ق حم��ص  �إن  وق�ل:  �الأر�ص”  �لتع�ون على  �إىل زي�دة  ودية و�أخوية، ونحن ن�صعى 

درجة  “�صنع  �لفل�صطينية  �لوطنية  و�حلركة  �النتف��صة  يف  �ملهم  ودوره�  �الإخو�ن  من 

عندم�  �ملع�ين  هذه  �صلح  رم�ص�ن  و�أكد   .
تب�عد”235 هن�ك  ك�ن  بعدم�  �لتق�رب  من  كبرية 

حم��ص،  يف  �الإخوة  وبني  بينن�  �لعدو  مع  �ملو�جهة  خندق  يف  ولق�ء  تف�هم�ً  هن�ك  �إن  ق�ل: 

ونحن حري�صون على تطوير �لعالقة ومتتينه� لرتتقي �إىل م�صتوى �حلرب �ل�رش�صة �لتي 

.
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ت�صتهدف �مل�رشوع �الإ�صالمي يف فل�صطني و�ملنطقة

“�جله�د  نف�صه�  على  �أطلقت  �لتي  �لفل�صطينية  �لتنظيم�ت  من  عدد�ً  هن�ك  �أن  ومع 

�الإ�صالمي - بيت  “�جله�د  �الأم، مثل  �الإ�صالمي  �الإ�صالمي”و�ن�صقت عن حركة �جله�د 

بقي�دة  �الإ�صالمي  �جله�د  حركة  ف�إن  �الأق�صى”  كت�ئب   - �الإ�صالمي  �ملقد�ص”و“�جله�د 

�ل�صق�قي ثم رم�ص�ن �صلح بقيت �أكرثهن قوة وت�أثري�ً.

التي�ر االإ�صالمي و�صلطة احلكم الذاتي:

منذ �أن وّقعت م.ت.ف بقي�دة ي��رش عرف�ت �تف�قي�ت �أو�صلو يف �أيلول/ �صبتمب 1993م 

�ل�صالم  �تف�ق�ت  �أن يت�ص�رع موؤيدو  �إىل  يوؤدي ذلك  �أن  ك�نت هن�ك خم�وف حقيقية من 

ومع�ر�صوه�، و�أن يت�ص�عد �لتوتر ليوؤدي �إىل حرب �أهلية. فمنذ �لبد�ية �لتزم �ملوقعون 

و�لتعهد  �لعنف،  �أعم�ل  من  عمل  �أي  عن  “�الإره�ب”و�لتخلي  بنبذ  �أو�صلو  �تف�قي�ت  على 

بتد�رك �أي �نته�ك�ت لهذه �لتعهد�ت، وب�تخ�ذ �إجر�ء�ت ت�أديبية �صّد �أي خم�لف له�، وذلك 

�تف�ق  �الإ�رش�ئيلي يف 1993/9/9م. ويف  �لوزر�ء  �إىل رئي�ص  ح�صب ر�ص�لة ي��رش عرف�ت 

�لق�هرة )1994/5/4م( تعهدت �ل�صلطة �لفل�صطينية مبنع �حلمالت �لدع�ئية و�لتحري�ص 

�الإجر�ء�ت  ب�تخ�ذ  تعهدت  كم�  عليه�،  ت�صيطر  �لتي  �ملن�طق  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  �صّد 

�ل�رشورية ملنع �الأعم�ل “�الإره�بية”و�جلر�ئم و�العتد�ء�ت �صّد �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي �أو �أي 

.
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من �أفر�ده

�ملرحلة  �لدخول يف مف�و�ص�ت  �لذ�تي موؤقتة ويتبعه� فيم� بعد  �تف�ق�ت �حلكم  والأن 

�لطرف  بر�صى  مرهون�ً  تقدم  �أي  حتقيق  ب�ت  �جلوهرية  �لق�ص�ي�  حول  �لنه�ئية 

�الآخر،  �لطرف  رحمة  حتت  �لفل�صطيني  �لطرف  وبد�  تن�زالته،  وكرم  �الإ�رش�ئيلي، 

�أو  �ملف�و�ص�ت  يف  تقدم  �أي  لتحقيق  �الإ�رش�ئيلية  لل�صغوط  لال�صتج�بة  م�صطر�ً  و�أ�صبح 

�أية مك��صب مهم� ك�نت �صئيلة، والأن �الأطر�ف �لفل�صطينية �ملع�ر�صة التف�قي�ت �أو�صلو 
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وعلى ر�أ�صه� �لتي�ر �الإ�صالمي �عتبت نف�صه� غري معنية بهذه �التف�قي�ت، و��صتمرت يف 

�تف�قي�ته  تنفيذ  يف  ي�طل  �أخذ  �الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  ف�إن  �الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  مق�ومته� 

مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، م� مل تقم بكبح جم�ح �ملع�ر�صة و�إيق�ف جه�ده�. وتطور �الأمر 

�لتحتية وموؤ�ص�ص�ته  بنيته  �الإ�صالمي، و�رشب  �لتي�ر  ل�صحق  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدفع 

ف�إن  ر�غبة،  غري  �أم  ر�غبة  ك�نت  و�صو�ء  و�الجتم�عية.  و�خلريية  �لتعليمية  �الإ�صالمية 

�ل�صلطة �لفل�صطينية وجدت نف�صه� مت�صي �صوط�ً بعيد�ً يف حم�ربة �لتي�ر �الإ�صالمي وعلى 

ر�أ�صه حركة حم��ص حتقيق�ً اللتز�م�ته� يف �لعملية �ل�صلمية، ومتكين�ً لنف�صه� ونفوذه� على 

�ل�ص�حة �لفل�صطينية، وت�صجيع�ً للطرف �الإ�رش�ئيلي للم�صي يف �لعملية �ل�صلمية. وهكذ� 

جنحت “�إ�رش�ئيل”يف و�صع حم��ص و�جله�د �الإ�صالمي و�ملع�ر�صة �لفل�صطينية كع�ئق يف 

�لطريق، على �ل�صلطة �لفل�صطينية �أن تدكه مبد�ِحله� وجر�ف�ته� حتى ت�صل �إىل م� حت�صبه 

�أهد�ف�ً وطنية فل�صطينية.

�لدر��ص�ت  معهد  ن�رشه�  در��صة  يف   Stephen Pelletiere بيلليتري  �صتيفن  ذكر  وكم� 

 Strategic Studies Institute of ال�صرت�تيجية يف �لكلية �حلربية للجي�ص �الأمريكي�

the U.S. Army War College، ف�إن حكومة ر�بني قررت �أن تعهد لعرف�ت ومنظومته 

. والأن “�إ�رش�ئيل”هي 
238

ب�لقي�م بدور �ل�رشطي ب�لوك�لة لقمع �النتف��صة و�صحق حم��ص

�ل�صلطة  ف�إن  �للعبة،  �أور�ق  وبيده  �لت�صوية،  هذه  يف  �رشوطه  يفر�ص  �لذي  �لطرف 

“�إ�رش�ئيل”،  ترغبه  �لذي  للمدى  �ملع�ر�صة  �صّد  �أد�ئه�  كف�ءة  ت�صل  مل  �إذ�  �لفل�صطينية، 

�لفل�صطيني  �القت�ص�د  بخنق  �أو  �لتز�م�ته�،  “�إ�رش�ئيل”عن  برت�جع  مهددة  �صتكون 

�أو ب�إع�دة �حتالل �أجز�ء ك�نت قد �صلمت لل�صلطة �لفل�صطينية.  ب�إغالق �ل�صفة و�لقط�ع، 

ويف كل �الأحو�ل ك�ن مطلوب�ً من �ل�صلطة �لفل�صطينية حتقيق �لعمل بكف�ءة �أعلى من كف�ءة 

�الإ�رش�ئيليني، و�أن تنجح فيم� ف�صل �لكي�ن �ل�صهيوين يف حتقيقه طو�ل �لـ 27 �صنة �مل��صية!! 

مدن  الإد�رة  ��صتالمه�  ثم  و�أريح�  غزة  من�طق  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دخول  ومنذ 

وقرى �ل�صفة �لغربية، وج�نب �الأمن �لد�خلي ي�أخذ �جل�نب �حليوي يف ميز�نية �ل�صلطة 

�أعلى ن�صبة �رشطة يف  لي�صكل  �ألف�ً  �إىل 30  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  و�هتم�م�ته�. وز�د عدد 

هي  �أمنية!!  �أجهزة  ثم�نية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�صكلت  �ل�صك�ن،  بعدد  مق�رنة  �لع�مل 

�الأمن �لوطني، و�الأمن �لوق�ئي، و�ملخ�بر�ت �لع�مة، و�ال�صتخب�ر�ت �لع�صكرية، و�الأمن 

، وقد حتقق ذلك 
239

�خل��ص، و�لقوة 17، و�لدف�ع �ملدين، ب�الإ�ص�فة �إىل �ل�رشطة �ملدنية

على ح�ص�ب �حل�لة �القت�ص�دية �لتي تر�جعت كثري�ً، وعلى ح�ص�ب موؤ�ص�ص�ت �لتعليم 
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تقرير  ن�رش  1995م  م�يو  �أي�ر/  ويف  �الجتم�عية.  و�ملوؤ�ص�ص�ت  �ل�صي��صية،  و�حلري�ت 

لبن�مج �الأمم �ملتحدة للتنمية �أ�ص�ر �إىل �أن دخل �لفرد يف قط�ع غزة تر�جع �إىل 500 دوالر 

وك�لة  ن�رشته  تقرير  وذكر   .
240

يف 1993م عليه  ك�ن  عم�  تر�جع ٪38  بن�صبة  �لع�م  يف 

�القت�ص�دية يف قط�ع غزة بعد مرور  �الأحو�ل  �أن  رويرتز وكتبته وف�ء عمرو من غزة 

تريي  عن  ونقلت  قرن،  ربع  منذ  ي�صهدونه�  �أحو�ل  �أ�صو�أ  هي  �لذ�تي  �حلكم  على  ع�م 

ب�أن  قوله  غزة-  يف  �خل��ص  �ملتحدة  �الأمم  -من�صق   Terje Rod-Larsen الر�صن  رود 

.
241

�ملوقف خطري للغ�ية، و�أن �لبط�لة و�لبط�لة �ملقنعة قد جت�وزت� 65٪ يف قط�ع غزة

�لتي  و�لتج�وز�ت  �الإد�ري  �لف�ص�د  من  �لفل�صطيني  �لذ�تي  �حلكم  �صلطة  ت�صلم  ومل 

�إخب�ري�ً ن�رشته  �إن حتليالً  �أخذت ت�صيب �ل�ص�رع �لفل�صطيني ب�ل�صيق و�الإحب�ط، حتى 

جريدة �ل�رشق �الأو�صط يف 1995/3/22م نقل عن �أحد �لع�ملني يف جه�ز �الأمن �لوق�ئي 

ب�أن �ل�ص�رع �لفل�صطيني يغلي...، ونقل عن �آخر قوله �إن هن�ك:

�عتق�الت ع�صو�ئية لكثري من �ل�رشف�ء ملجرد �ل�ص�ئع�ت �أو تق�رير ك�ذبة كتبه� 

�أحد �حل�قدين �أو �ملند�صني �لذين يعملون يف �أجهزة �ملخ�بر�ت. وتتم �العتق�الت 

�أن  �إىل �لق�ص�ء... �لعربد�ت مت�ر�ص ب�صكل يومي يف �ل�ص�رع. كم�  دون �لرجوع 

�لفقر و�جلوع يزد�د يوم�ً بعد يوم، وال نن�صى مم�ر�ص�ت �الأجهزة �لع�صكرية يف 

�النحالل  عن  و�حلديث  و�لع�صكرية،  �ملدنية  �ملك�تب  يف  و�لبريوقر�طية  �ل�ص�رع 

 .
242

و�لر�صوة و�ملح�صوبية يزكم �الأنوف

م�صرية  تقود  و�لتي  عرف�ت،  ير�أ�صه�  �لتي  فتح  حركة  ق�دة  كب�ر  �أحد  يتورع  ومل 

.
243

�لت�صوية من �أن يتهم عرف�ت ب�أنه �أح�ط نف�صه بثلة من �لل�صو�ص و�ملبتزين

�لدكتور  �ملعروف  �لفل�صطيني  �ملفكر  من  الذع�ً  نقد�ً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وتلقت 

�ل�صعب  متثل  ال  �حل�يل  برتكيبه�  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “�إن  ق�ل:  عندم�  �رش�بي  ه�ص�م 

�لفل�صطيني �أو �إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني...، �إنه� ع�جزة عن �إحد�ث �أي تغيري يف �لو�صع 

.
�لذي يعي�صه �ل�صعب �لفل�صطيني، وهي نف�صه� �أحد �أ�صب�ب تف�قم و�صعه �مل�أ�ص�وي”244

وقد وجد �لتي�ر �الإ�صالمي نف�صه يف و�صع �صعب يف مثل هذه �الأجو�ء؛ حتت �صلطة 

و�جله�د،  �لعمل  من  ينعونه  �لذين  هم  �مل��صي  يف  �لن�ص�ل  رف�ق  حيث  فل�صطينية 

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  مو�جهة  �الإ�رش�ئيلي تعني عملي�ً  �لكي�ن  �أية عملية �صّد  و�أ�صبحت 

�لظروف  هذه  مثل  يف  للتع�مل  �صو�بط  حم��ص  ر�أ�صه  وعلى  �الإ�صالمي  �لتي�ر  حدد  وقد 
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لال�صطد�م  مبر�ت  �أية  �إيج�د  لعدم  و�ل�صعي  �لوطنية،  �لوحدة  على  �ملح�فظة  ت�صمنت 

مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، وعدم �لدخول يف حرب �أهلية، وتبني مع�ر�صة بن�ءة ت�صتهدف 

�أر�صه  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  على  و�ملح�فظة  �لت�صوية،  �تف�قي�ت  عور�ت  ك�صف 

و�حلف�ظ  �ل�صح�فة،  وحرية  �لتعبري،  وحّق  �ل�صي��صية،  �حلري�ت  وحم�ية  ومقد�ص�ته، 

على كر�مة �أبن�ء فل�صطني ومكت�صب�تهم، ويف �لوقت نف�صه �أعلنت �أنه� غري د�خلة �أو ملزمة 

ب�تف�قي�ت �أو�صلو، و�أن جه�ده� م�صتمر لدحر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�أن بن�دقه� موجهة 

.
245

نحو �ملحتلني �لغ��صبني فقط

�أم� من �لن�حية �لعملية، ف�إن م�صرية �الأحد�ث مل متنع من حدوث �حتك�ك�ت و�صد�م�ت 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  ك�نت  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صد  جه�دية  عملية  كل  فمع  موؤ�صفة، 

تقوم بحملة �عتق�الت و��صعة يف �صفوف حم��ص و�جله�د �الإ�صالمي وف�ص�ئل �ملع�ر�صة، 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صنت  1995م  �أغ�صط�ص  �آب/  وحتى  1994م  م�يو  �أي�ر/  ومنذ 

12 حملة �عتق�ل �صملت �أكرث من �ألف فل�صطيني. ويف قط�ع غزة �لذي ال تتج�وز م�ص�حته 

وخالل 
246 ً  يتبع �ل�صلطة 24 مركز توقيف و�عتق�ل، وهن�ك 32 ح�جز�ً ع�صكري�

2
360 كم

�ل�صلطة حو�يل  �أي�ر/ م�يو 1995م( د�همت  �أبريل - 19  �صهر و�حد فقط )19 ني�ص�ن/ 

، ويف 1995/2/7م 
247

57 م�صجد�ً 138 مرة، حيث تعر�صت للتفتي�ص و�لعبث و�لتخريب

�لدولة”وهي حم�كم ع�صكرية ق�ص�ته�  �أمن  “حمكمة  ب�إن�ص�ء  �أ�صدر ي��رش عرف�ت قر�ر�ً 

من �صب�ط �الأمن، وبد�أت عمله� يف 1995/4/9م، وحتى 1995/5/27م ك�نت قد ح�كمت 

�أو �جله�د �الإ�صالمي، ومتت �ملح�كم�ت  م� ال يقل عن 33 �صخ�ص�ً معظمهم من حم��ص 

مل  وبع�صه�  �الإعالم،  �أو  �ل�صح�فة  ت�صهده�  ومل  �رّشي،  وب�صكل  �لليل،  منت�صف  بعد 

ي�صتغرق �صوى دق�ئق معدودة، ومل يتمكن موظفو منظمة �لعفو �لدولية من ح�صور هذه 

�ملح�كم�ت على �لرغم من �لطلب�ت �ملتكررة، �أو �حل�صول على لو�ئح �الته�م، �أو ن�صخ من 

�لق�ص�ي�، �أو حم��رش �ملح�كم�ت...، وقد �أد�نت منظمة �لعفو �لدولية هذه �ملح�كم، وط�لبت 

. وك�ن �أحد �صح�ي� هذه �ملح�كم �صيد �أبو م�ص�مح، 
248ً �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�إيق�فه� فور�

ب�ل�صجن  �حلكم  عليه  و�صدر  1995/5/14م،  ليلة  حوكم  �لذي  حم��ص،  قي�د�ت  �أحد 

.
249

ثالث �صنو�ت بتهمة “�لت�صهري”ب�ل�صلطة و“�لتحري�ص”�صده�

�الأ�صود”�لتي  �جلمعة  بـ“جمزرة  يعرف  م�  دموية  �ملوؤ�صفة  �الأحد�ث  �أكرث  من  وك�ن 

�رتكبته� �رشطة �حلكم �لذ�تي �صّد �مل�صلني �لذين ك�نو� ينوون �خلروج مب�صرية �صلمية 

بعد �صالة �جلمعة من م�صجد فل�صطني بغزة ب�جت�ه منزل �ل�صهيد ه�ص�م حمد، وذلك يف 

1994/11/18م، مم� �أدى ال�صت�صه�د 13 م�صلي�ً، وجرح �أكرث من 200 �آخرين... .
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وقد �تهمت حم��ص �ل�صلطة بتدبري �ملذبحة “�لنو�ي� مبيتة و�ملجزرة مدبرة”ورف�صت 

حم�والت �ل�صلطة لتبير م� حدث، وحملته� �مل�صوؤولية، و�تهمته� ب�أنه� ت�صعى لـ“�إر�ص�ء 

�إ�رش�ئيل” و�الإثب�ت له� �أنه� ت�صتطيع وبجد�رة قمع �ملع�ر�صة �لفل�صطينية، وب�صورة ال 

وقد �ص�رعت �صلطة عرف�ت مبح�ولة �إظه�ر �صعبيته�، فح�صدت  تقدر عليه� “�إ�رش�ئيل”. 

�أن حم��ص نظمت مهرج�ن�ً جم�هريي�ً ح��صد�ً يف  �آالف �صخ�ص، غري  مظ�هرة من ثالثة 

.
250

26 ت�رشين �لث�ين/ نوفمب ح�رشه حو�يل 70 �ألف �صخ�ص

يف  حم��ص  قي�د�ت  من  عدد  ب�عتق�ل  ق�مت  عندم�  �ل�صلطة  مع  �لتوتر  حدة  ز�دت  وقد 

قط�ع غزة يف �أو�خر حزير�ن/ يونيو 1995م، بينهم حممود �لزه�ر و�أحمد بحر و�أحمد 

 251
لقت حل�هم �لتي تعدُّ رمز �لتز�مهم �الإ�صالمي منر، وخ�صعو� للتعذيب و�الإه�نة، وحمُ

متت  قد  �العتق�ل  حمالت  �أ�صد  �أن  غري  �لفل�صطينية.  �ل�ص�حة  يف  و��صع�ً  غ�صب�ً  �أث�ر  مم� 

�ال�صت�صه�دية  �لعملي�ت  �صل�صلة  بعد  1996م  �أبريل  وني�ص�ن/  م�ر�ص،  �آذ�ر/  �صهري  يف 

�لتي هزت �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي، وقد ط�لت هذه �لعملي�ت �أكرث من �ألف من ن�صط�ء حم��ص 

�الإ�صالمي،  للتي�ر  �لتحتية  �لبنية  و��صتهدفت  للتعذيب،  وخ�صعو�  �الإ�صالمي،  و�جله�د 

ف�أغلقت �ملد�ر�ص و�جلمعي�ت �خلريية وجل�ن �لزك�ة ورع�ية �الأيت�م �لتي يديره� �أن�ص�ر 

. وقد �أ�ص�ر رئي�ص �أرك�ن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �آمنون �ص�ح�ك 
252

حم��ص و�جله�د �الإ�صالمي

“�ملنهجي”  ب�لتحرك   Ami Ayalon �أي�لون  �ل�ص�ب�ك ع�مي  Amnon Shahak ورئي�ص 

.
253

�لذي يقوم به ي��رش عرف�ت �صّد حم��ص

�مل�صوؤول  جه�د،  حممد  �للو�ء  ق�ل  1996/4/8م  يف  بر�ص”  “قد�ص  بثته  تقرير  ويف 

�لدولية  �لقو�نني  خمجلة  ب�صورة  تنتهك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  فتح:  حركة  يف  �لكبري 

“ال يط�ق”و�أن هن�ك مم�ر�ص�ت  �ملعرتف به�، و�أن �لتعذيب �لذي ي�ر�ص بحّق �ملعتقلني 

�غت�ص�ب ل�صجن�ء  �إىل حدوث عملي�ت  م�صري�ً  له� �جلبني”  “يندى  �ملعتقلني  حدثت بحّق 

�صي��صيني، �إ�ص�فة �إىل �لتعذيب بو��صطة �ل�صبح و�جللد و�إطف�ء �ل�صج�ئر يف �أبد�ن �ملعتقلني. 

ويف حديثه جلريدة �ل�رشق �الأو�صط ق�ل حممد جه�د: �إن �إجر�ء�ت بع�ص �أجهزة �ل�صلطة 

.
�الأمنية �صّد حم��ص “قمعية وغري مبرة”254

كت�بة  )حتى  �آخرهم  ك�ن  �ل�صلطة  �صجون  يف  �لتعذيب  حتت  �أ�صخ��ص  عدة  تويف  وقد 

هذه �ل�صطور( حممود جميل يف 1996/7/31م وهو حم�صوب على حركة فتح نف�صه�، 

لكن يبدو �أنه قد �تخذ خط�ً مغ�ير�ً و�أكرث ت�صدد�ً من خّط ي��رش عرف�ت وموؤيديه، وقد �أدى 

��صت�صه�ده �إىل موجة �صخط ع�رمة. ويف �ليوم �لت�يل حدثت تظ�هر�ت يف مدينة طولكرم 
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�مل�رشبني  حم��ص  معتقلني  من  للع�رش�ت  �ملتدهورة  �ل�صحية  �حل�لة  عن  �أنب�ء  ورود  �إثر 

عن �لطع�م، حيث ق�م �ملتظ�هرون ب�قتح�م �ل�صجن وحترير �لع�رش�ت من �ملعتقلني، وقد 

و�جهت �رشطة �حلكم �لذ�تي �ملتظ�هرين، وقتلت �إبر�هيم �حلد�يدة �ملح�صوب على حركة 

.
255

حم��ص، وجرحت �لعديدين

وجتدر �الإ�ص�رة �إىل م� يعرف بـ“مد�والت وتو�صي�ت جلنة �لطو�رئ �مل�صرتكة” �لتي 

و�لتي  حم��ص،  حركة  مك�فحة  لكيفية  وروؤيته�  تو�صي�ته�  لتقدمي  عرف�ت  ي��رش  �صكله� 

رفعت تقريره� �إىل عرف�ت يف �آذ�ر/ م�ر�ص 1996م، و�عرتفت مبحدودية معرفة �جله�ت 

�الأول:  حم�ور،  ثالثة  تو�صي�ته�  وت�صمنت  حم��ص.  بحركة  لل�صلطة  �لت�بعة  �الأمنية 

ت�صفية �لبنية �لع�صكرية حلم��ص )كت�ئب �لق�ص�م(، ومم� ت�صمنه ��صتمر�ر �لطوق �الأمني 

�الإ�رش�ئيلي حتى �نته�ء �النتخ�ب�ت �الإ�رش�ئيلية )يف نه�ية �أي�ر/ م�يو 1996م(، و�لتع�ون 

�الأمني مع �الإ�رش�ئيليني...، و�لت�صفية �جل�صدية لعدد من ق�دة كت�ئب �لق�ص�م على فرت�ت 

متب�عدة، و�إظه�ره� على �أنه� جت�وز�ت فردية �أو �خرت�ق�ت �إ�رش�ئيلية يع�قب �ملتورطون 

به�، و�ل�صعي الخرت�ق �لتنظيم �ل�رشي للق�ص�م، ور�صد ومر�قبة �أ�ص�ليب �لعمل و�لتجنيد 

حم��ص  حلركة  �ل�صي��صية  �لقدرة  تفكيك  فهو:  �لث�ين  �ملحور  �أم�  وغريه�.  و�لتنقل... 

يف  تن�ق�ص�ت  و�إظه�ر  للق�صية،  �ل�صي��صي  �مل�ص�ر  حول  �لدينية  �لروؤى  تعدد  ب�إظه�ر 

�خلط�ب �ل�صي��صي بني ق�دة حم��ص �أنف�صهم، و�ته�م حم��ص ب�ملث�لية �حل�ملة، و�لرتكيز يف 

“�ملعتدلني منهم ممن يتمتعون مبحدودية �لنظرة،  �ال�صتقط�ب على �صخ�صي�ت حم��ص 

�أمث�ل  �ملندفعني، ممن ت�صهل قي�دتهم، وهذ� يتطلب تركيز �حلو�ر مع  �لذك�ء،  متو�صطو 

وتدعيم  �حلم�ص�ويني”،  �صفوف  يف  �ال�صرت�تيجية  �لروؤى  �أ�صح�ب  مع  ولي�ص  هوؤالء 

مك�نة �ملعتدلني منهم بت�صليمهم �ملن�بر و�ملوؤ�ص�ص�ت �جلم�هريية بدالً من �لكو�در �مللتزمة 

�آلي�ت �تخ�ذ �لقر�ر لدى حم��ص. و�أم� �ملحور �لث�لث فهو  ب�خلط �الآخر، و�لت�صييق على 

.
256

�إرب�ك وجود حم��ص يف �خل�رج وهّز تو�زنه وخ�صو�ص�ً يف �الأردن

�أن  �إال  �إليه�،  �لوثيقة  هذه  ن�صبة  �أنكرت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

ب�أنه�  �مليل  �إىل  للوثيقة تدفع  �ملت�أنية  �لقر�ءة  �أن  �ملوؤيدة حلم��ص توؤكد ذلك، كم�  �الأو�ص�ط 

ب�لفعل من �صي�غة �إحدى �للج�ن �الأمنية يف �ل�صلطة، خ�صو�ص�ً ملن يطلع على خلفي�ته� 

من  �لعديد  �الأقل  على  توؤكد  �لو�قع  على  �لعملية  �حلق�ئق  �إن  ثم  �حل�يل،  و�أد�ئه�  �ل�ص�بقة 

�لنق�ط �لتي �أو�صت به� �للجنة.
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ومن جهة �أخرى �صنت �ل�صلطة �لفل�صطينية حرب�ً �إعالمية �صّد حركة حم��ص، و�تهمته� 

ب�لتو�طوؤ مع �لليكود �الإ�رش�ئيلي �ملت�صدد الإ�صق�ط حكومة حزب �لعمل، وتعطيل �لت�صوية، 

�أن حم��ص تعد حلرب �صّد  �إير�ن، كم� �دعت  و�تهمته� بتلقي �لدعم �مل�دي و�الأو�مر من 

وجود  و�إظه�ر  حم��ص،  حركة  �صّق  �ل�صلطة  وح�ولت  عرف�ت،  ي��رش  و�غتي�ل  �ل�صلطة، 

معتدلني ومت�صددين، ووجود تي�ر “�لد�خل”وتي�ر “�خل�رج”وتع�ر�صهم�، وقد ح�ولت 

��صتقط�ب بع�ص عن��رش حم��ص كم� حدث مع عم�د �لف�لوجي �لذي ف�صلته حم��ص من 

�لذ�تي  �حلكم  �نتخ�ب�ت  يف  فتح  قو�ئم  على  و�أدرجته  �ل�صلطة،  تلقفته  بينم�  ع�صويته�، 

ت�صكيل  ودعمت  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  يف  وزير�ً  وعينته  1996م(  ين�ير  �لث�ين/  )ك�نون 

�أحز�ب �إ�صالمية �أخرى خرج �أفر�ده� عن مظلة حم��ص مثل حزب �لوطن برئ��صة خ�رش 

.
257

حمجز، وحزب �مل�ص�ر �لوطني �الإ�صالمي برئ��صة حممود �أبو د�ن

�أم� حم��ص فقد �أ�رشت على �اللتز�م ب�صي��ص�ته� �لع�مة، ورف�صت �لتخلي عن �ملق�ومة 

�مل�صلحة، كم� رف�صت �لدخول يف مو�جه�ت مع �ل�صلطة، لكنه� ��صتمرت ب�لتعبري ب�رش�حة 

ه ه�ين �حل�صن، ع�صو �للجنة  وقوة عن موقفه� من �ل�صلطة و�أد�ئه� ومم�ر�صته�. وقد نوَّ

�ملركزية حلركة فتح، بـ“موقف �الإخوة يف حم��ص الأنهم م�ر�صو� �صبط�ً للنف�ص ي�صكرون 

.
عليه و�صي�صجله لهم �لت�ريخ”258

بي�ن�ت  حم��ص  �أ�صدرت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ملم�ر�ص�ت  تو�صيحه�  �صي�ق  ويف 

كثرية ج�ء يف �أحده� �أن “�ل�صلطة �لفل�صطينية ت�رشُّ على جت�هل كل �لدعو�ت حلقن �لدم 

�لفل�صطيني، و�صون �ملحرم�ت �لوطنية عب مو��صلته� حملة �ملد�هم�ت �لليلية و�العتق�ل 

و�لتعذيب يف حق �أبن�ء �صعبن� وجم�هديه، �إ�ص�فة �إىل ��صتمر�ره� �إ�صد�ر �الأحك�م �لب�طلة، 

�آخر  بي�ن  ويف   .
�لع�صكرية”259 �ل�صلطة  حمكمة  د�خل  �لظ�ملة  �ل�صورية  �ملح�كم�ت  وعقد 

ت�صن  �أن  دون  يوم  يّر  يك�د  ال  و�أنه  �مل�ص�جد،  حرمة  ب�نته�ك  �ل�صلطة  حم��ص  �تهمت 

وترويع  �مل�ص�جد،  حلرمة  �النته�ك�ت  من  �صل�صلة  �الأجهزة  هذه  عن��رش  من  جمموعة 

�أ�صبه م� يكون مبم�ر�ص�ت �الحتالل  ب�أ�صلوب  �مل�صلني، و�إتالف حمتوي�ته� وممتلك�ته� 

.
260

�ل�صهيوين �لبغي�صة

حثيثة  حم�والت  هن�ك  �أن  حم��ص،  ب��صم  �لر�صمي  �لن�طق  غو�صة،  �إبر�هيم  وذكر 

�ل�صي��صي.  �إىل  �جله�دي  �لعمل  من  وحتويله�  حم��ص،  حركة  تفتيت  بهدف  �ل�صلطة  من 

عرف�ت  ��صرت�ه�  �حلركة  يف  �أ�ص��صية  غري  �صخ�صي�ت  على  ك�ن  �ل�صلطة  ت�أثري  �إن  وق�ل: 

ب�مل�ل و�ملن��صب و�الألق�ب �لع�صكرية �لف�رغة، ولكنه مل ي�صتطع �لو�صول �إىل قلب �حلركة 
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نفق�ت  ل  موَّ عرف�ت  �إن  وق�ل:  �حلركة.  م�ص�ر  على  توؤثر  لن  له،  �إجن�ز�ت  و�أي  �لن�ب�ص، 

ع�م  �أمني  �لرحيم،  عبد  �لطيب  تنفيذه�  على  و�أ�رشف  �حلركة،  الن�صق�ق  �صين�ريوه�ت 

.
261

�حلكم �لذ�تي، ون�رش يو�صف و�أجهزته �الأمنية، ولكن حم��ص �أحبطته�

جت �ل�صلطة  وبعد حملة �العتق�الت �ل�صخمة �صّد حم��ص يف �آذ�ر/ م�ر�ص 1996م روَّ

غري  عرف�ت،  و�غتي�ل  �ل�صلطة  �صّد  حلرب  ب�لتخطيط  حم��ص  �صّد  �ته�م�ت  �لفل�صطينية 

�لفتنة يف �صلطة �حلكم  “مدبري  �إن ذلك مم� تفتق عنه ذهن  �أن حم��ص نفت ذلك وق�لت 

�أفل�صو�  �لذين  “�أولئك  و�حد”،  �آٍن  يف  و�لرث�ء  �ل�صحك  تثري  جديدة  م�رشحية  عن  �لذ�تي 

�صعبي�ً ف�جتهو� نحو �جرت�ر �الأك�ذيب”. و�تهمت حم��ص �لطيب عبد �لرحيم ب�لتخ�ص�ص 

يف �إ�صد�ر �لبي�ن�ت �ملزورة ب��صم حم��ص وكت�ئب �لق�ص�م وتلفيق �لوث�ئق. و�أكدت حم��ص 

�خلالف�ت  حل�صم  �لعنف  و��صتخد�م  �ل�صي��صي،  �الغتي�ل  مبد�أ  رف�ص  على  �لق�ئم  نهجه� 

بني �أبن�ء �ل�صعب �لو�حد، و�أكدت �أن جه�ده� موجه �صّد �الحتالل �ل�صهيوين، و�أن �صلطة 

وقو�ه  وموؤ�ص�ص�ته  �لفل�صطيني  لل�صعب  ب�لت�صدي  خطرية  لعبة  مت�ر�ص  �لذ�تي  �حلكم 

�ملج�هدة “وهي مل تتوقف حلظة عن �ته�م �ملج�هدين ب�لعم�لة جله�ت خ�رجية دون �أدنى 

دليل غري فبك�ته�، فيم� تتع�مى عن �آالف �الأدلة �ملعلنة �لتي توؤكد حت�لفه� مع �ل�صه�ينة 

لدرجة تلقي �الأو�مر و�الإمالء�ت منهم لقمع �ل�صعب �لفل�صطيني”. وق�لت حم��ص: �إن �لع�مل 

م� ز�ل ي�صهد له� ب�لنج�ح يف �صبط �لنف�ص، و�صبط �أفر�ده� عن �ال�صتج�بة ال�صتفز�ز�ت 

�ل�صلطة، وحم�والت جّر �ملجتمع �لفل�صطيني �إىل حرب �أهلية. و�أ�ص�فت �أن حم��ص توؤمن 

.
262

�أن “�حت�ص�ر �ل�صلطة ورئي�صه� �صي��صي�ً �أق�صى على �ل�صلطة من �لقتل �غتي�الً”!!

ب�لتوتر  �ت�صمت  قد  �الإ�صالمي  ب�لتي�ر  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عالقة  ف�إن  ع�م،  وب�صكل 

�ألف معتقل من عن��رش حم��ص وموؤيديه�  �مل��صية، وم� يز�ل هن�ك حو�يل  �لفرتة  طو�ل 

�ل�صجون  يف  �حلركة  لهذه  �آخر  معتقل  �آالف  �أربعة  �إىل  ب�الإ�ص�فة  �ل�صلطة،  �صجون  يف 

�الإ�رش�ئيلية. ولكن �أجو�ء �لتوتر مل متنع من وجود حم�والت بني كال �لطرفني لتخفيف 

�إىل م� قبل  �لطرفني تعود  �أن قنو�ت �حلو�ر و�لتف�و�ص بني  �ل�صّد و�الحتق�ن. و�حلقيقة 

قي�م �ل�صلطة �لفل�صطينية، �أي مع م.ت.ف وحتديد�ً مع �لتي�ر �ل�ص�ئد فيه� �أي فتح بقي�دة 

�لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  مق�عد  بع�ص  حم��ص  على  ر�صت  عمُ فقد  عرف�ت،  ي��رش 

مق�عد  من   ٪40 بـ  1990م  �أبريل  ني�ص�ن/  يف  حم��ص  ط�لبت  بينم�  1988م،  �صنة 

يف  ووقع  لدخوله�.  ك�رشط  )م.ت.ف(  �ملنظمة  �صي��صة  يف  جوهرية  وبتغيري�ت  �ملجل�ص، 

1990/9/21م “�تف�ق �ل�رشف”بني فتح وحم��ص لتن�صيق �جلهود يف مو�جهة �لعدو مب� 
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يعزز �لوحدة �لوطنية. ويف �خلرطوم ع��صمة �ل�صود�ن يف 1993/1/2م جرى حو�ر بني 

�أبو مرزوق. كم�  ي��رش عرف�ت ووفد من حم��ص برئ��صة مو�صى  وفد من فتح برئ��صة 

جرت عدة حو�ر�ت ر�صمية وغري ر�صمية منذ دخول �ل�صلطة �لفل�صطينية قط�ع غزة يف 

“�جلمعة �الأ�صود”يف ت�رشين �لث�ين/  �أي�ر/ م�يو 1994م، وبعد جمزرة م�صجد فل�صطني 

نوفمب 1994م مّت ت�صكيل جلنة م�صرتكة بني �لطرفني للتحقيق، وجت�وز �الأزمة دون �أن 

.
263

حتقق �أية نت�ئج ملمو�صة

ويف �آب/ �أغ�صط�ص 1995م دع� �ل�صيخ �أحمد ي��صني من �صجنه �أبن�ء �ل�صعب �لفل�صطيني 

“مع  وم�صتقبله  و�صالمته  �ل�صعب  وحدة  على  وللمح�فظة  للتف�هم،  �صيغة  و�صع  �إىل 

�ملح�فظة على مو�قفن� �ملبدئية وقن�ع�تن�”وجدد حتريه ل�صفك �لدم �لفل�صطيني، معتب�ً 

. ويف 1995/9/4م 
264

توجيه �ل�صالح �لفل�صطيني �إىل �صدور �لفل�صطينيني جرية ال تغتفر

دعت حم��ص �إىل حو�ر وطني �ص�مل وج�د يكون ملزم�ً لكل �جلم�ع�ت �ملوؤثرة يف �ل�ص�حة 

مب� فيه� �ل�صلطة و�ملع�ر�صة، و�لهدف هو �لتو�صل �إىل تف�هم ينظم طبيعة �لعمل �لوطني 

. و�صهدت تلك 
266

. ويف �ليوم �لت�يل رحبت �ل�صلطة بدعوة حم��ص للحو�ر
265

�لفل�صطيني

�لفرتة ن�ص�ط�ً ملحوظ�ً يف �الأو�ص�ط �ملختلفة لت�صجيع �حلو�ر. وقد تكللت �جلهود ب�نعق�د 

برئ��صة  �لفل�صطينية وحم��ص يف 18-1995/12/21م  �ل�صلطة  �لق�هرة بني  �حلو�ر يف 

�صليم �لزعنون عن �ل�صلطة، وبرئ��صة خ�لد م�صعل عن حم��ص. وقد �صعت �ل�صلطة �إىل هذ� 

�للق�ء خلوفه� من �حتم�ل �إف�ص�ل حم��ص، وتعطيله� النتخ�ب�ت �حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني 

حم��ص  �إقن�ع  ح�ولت  كم�  فيه�،  ب�مل�ص�ركة  حم��ص  �إقن�ع  وح�ولت  و�لقط�ع،  �ل�صفة  يف 

ومب�  �أو�صلو  �تف�قي�ت  �صقف  حتت  و�ملع�ر�صة  �الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  �صّد  عملي�ته�  بوقف 

ال يخل ب�لتز�م�ت �ل�صلطة جت�ه عملية �ل�صالم. وخالل هذ� �حلو�ر �أ�رشت حم��ص على 

مق�طعة �النتخ�ب�ت، لكنه� �لتزمت بعدم �إف�ص�له� ب�لقوة �أو �إجب�ر �أحد على �ملق�طعة، كم� 

.
267

�أكدت حم��ص على ��صتمر�ر عملي�ته� �مل�صلحة �صّد �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي

ومل يخلمُ حو�ر �لق�هرة من �الإيج�بية لكال �لطرفني، و�أف�دت �أجو�ء �حلو�ر �ل�رشيح 

�لطرفني. وقد  و�جل�د يف تقلي�ص �خلالف�ت، وحتديد نق�طه�، و�لعمل على عدم ت�ص�دم 

�تفق �لوفد�ن على �لت�أكيد على �لوحدة �لوطنية على ق�عدة �لتعددية �ل�صي��صية، وحترمي 

خمتلف  بني  �لتع�مل  يف  ووحيد�ً  ح�ص�ري�ً  نهج�ً  �حلو�ر  مبد�أ  و�عتم�د  �لد�خلي،  �القتت�ل 

�الأطر�ف على �ل�ص�حة �لفل�صطينية، وت�صكيل جلنة م�صرتكة ملع�جلة �مل�صكالت �لط�رئة، 
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و�لت�أكيد على تهيئة �الأجو�ء من �أجل تعميق �لثقة، و�لتع�ون لتحقيق �الأهد�ف �لوطنية، 

.
268

و�ل�صعي من �أجل �الإفر�ج عن �ملعتقلني يف �صجون �الحتالل

�أهد�فه�،  تنجح يف حتقيق  ف�إن كل حم�والت �حلو�ر مل  �ص�بق�ً،  ر�أين�  وب�لطبع، وكم� 

يف  منهم  عدد�ً  وتعذب  حم��ص،  من  حم�وريه�  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تعتقل  �أن  وتكرر 

�صجونه� حتى ممن �ص�رك منهم يف حو�ر �لق�هرة �أمث�ل ح�صن يو�صف وعبد �لفت�ح دخ�ن 

.
269

وحممد �صمعة وجم�ل �صليم... وغريهم

وقد علق �إبر�هيم غو�صة على جتربة �حلو�ر مع م.ت.ف و�ل�صلطة �لفل�صطينية ب�أن 

�أب� عم�ر يلج�أ للحو�ر عندم� يكون يف م�أزق، وعندم� يريد �أن يح�صل على �صيء. و�أ�ص�ف 

�أنه يف �أيلول/ �صبتمب 1991م ك�ن هن�ك لق�ء مع �أبي عم�ر �لذي �ألحَّ على حم��ص ب�لدخول 

يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني كي ي�أخذ قر�ر�ً ب�لتوجه �إىل مدريد، وعر�ص على حم��ص 

18 مقعد�ً من �أ�صل 480. �أم� حو�ر �خلرطوم يف �أو�ئل 1993م فك�ن يريد مو�فقة حم��ص 

 ،
على م.ت.ف ممثالً �رشعي�ً وحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني “ومل يح�صل على م� يريد ” 270

�أم� حممد نز�ل، ممثل حم��ص يف �الأردن، فق�ل: �إنه من وجهة نظر حم��ص ف�إن �حلو�ر هو 

�الأ�صلوب �حل�ص�ري �لذي ال بّد للجميع �الحتك�م �إليه “�أم� فيم� يتعلق بحو�ر�تن� مع فتح 

يف �خلرطوم وتون�ص وعّم�ن و�لد�خل كله� مل حتقق م� ن�صبو �إليه ونريد، ذلك �أن حم��ص 

مل تلم�ص لدى �لطرف �الآخر رغبة جدية يف عالج �مل�صكالت �لق�ئمة بني �لطرفني، �أو حتى 

.
رغبة يف تطبيق م� يتم �لتو�صل �إليه على �أر�ص �لو�قع... ”271

�لعالقة  م�صتقبل  �أن  حم��ص  حلركة  �ل�صي��صي  �ملكتب  رئي�ص  م�صعل  خ�لد  ويرى 

غري  “م�صتقبل  و�ل�صلطة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بني  بل  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  حم��ص  بني 

مطمئن؛ الأن �ل�صلطة قد رهنته حل�ص�ب عالقته� مع �لعدو، و�أخ�صعته للمز�ج �ل�صهيوين 

�لوطنية  ووحدته  �صعبن�  م�ص�لح  على  ومط�لبه  عدون�  م�ص�لح  وقدمت  و�أولوي�ته، 

.
ومت��صك ن�صيجه �الجتم�عي ” 272

�القتالع، ومل تزعزع  ��صتع�صت على  ف�إن �صوكة حم��ص وجذوره� قد  �الآن  وحتى 

�جل�مع�ت  يف  موؤيدوه�  يز�ل  وم�  �ل�صعبية،  مك�نته�  و�ال�صتئ�ص�ل  �العتق�ل  حمالت 

و�لنق�ب�ت �ملهنية يح�فظون على مك�نتهم �لقوية، بل ويتقدمون يف مو�قع عديدة.

ال  �صي��صة  نتبع  “�إذ  تنجح  لن  حم��ص  على  �ل�صغط  عملي�ت  �إن  م�صعل:  خ�لد  يقول 

مركزية، ولي�ص ثمة ع�صب ظ�هر ي�صغطون عليه ال يف قط�ع غزة وال يف �ل�صفة �لغربية �أو 
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خ�رجه�. ولقد ��صتفدن� من �صغوط �ل�صنو�ت �مل��صية، وبدلن� �أجي�الً قي�دية عدة يف وقت 

.
ق�صري، وطورن� �أ�صلوب �لعمل و�الت�ص�ل ليتع�ي�ص مع كل �لظروف ” 273

�أمر، فم� د�مت �الأر�ص �ملب�ركة �ملقد�صة مغت�صبة، وم� د�مت �لقد�ص  ومهم� يكن من 

ف�إن  فل�صطني،  يف  بحقهم  يوؤمنون  �مل�صلمون  د�م  وم�  �أ�صري�ً،  �الأق�صى  و�مل�صجد  حمتلة، 

�الأمر يتج�وز جمرد �رشب حم��ص �أو حتى �قتالعه�؛ الأن هن�ك من �صي�أتي من �مل�صلمني 

و�الأجي�ل ليط�لب بحقه، ويت�بع �لطريق، ولعل من م�صلحة �ل�صلطة �لفل�صطينية تعزيز 

�لتي�ر  �لعظم”مع  “�لرتكيع”و“ك�رش  عملي�ت  يف  �لدخول  وعدم  جدي�ً،  �لوطنية  �لوحدة 

يت�رشف  يز�ل  م�  �الإ�رش�ئيلي  خ�صمه�  و�أن  خ�صو�ص�ً  �ملع�ر�صة،  و�أطر�ف  �الإ�صالمي 

بغطر�صة و�صلف، ويتلك�أ يف �تف�قي�ت حقق من خالله� مك��صب كبرية، بينم� مل يح�صل 

�لطرف �لفل�صطيني على “فت�ت” يمُقرّت �لطرف �الإ�رش�ئيلي حتى يف �إعط�ئه�.

وبعد

�ل�صلمية  �لت�صوية  دخول  مع  عظيمة  حتدي�ت  فل�صطني  يف  �الإ�صالم  �لتي�ر  �أم�م  ف�إن   

�أو  �لتحييد  �أو  �لتحجيم  �أو  ب�لت�صفية  �جلميع  من  م�صتهدف�ً  و�صيكون  �لتنفيذ،  مرحلة 

�لت�صويه �أو حم�والت �ال�صتيع�ب. و�صيكون مطلوب�ً منه �أن يوقف برن�جمه �جله�دي و�إال 

تعر�ص ملرحلة من �ملحنة و�البتالء على يّد من��صلي �الأم�ص. و�صيحت�ج �لتي�ر �الإ�صالمي 

�هلل  عون  كله  ذلك  وقبل  ب�جلم�هري،  و�اللت�ص�ق  و�لذك�ء  و�حلنكة  �مله�رة  من  �لكثري  �إىل 

وتوفيقه الجتي�ز هذه �ملرحلة.

ومرت  �لزمن،  ط�ل  مهم�  فل�صطني  كل  يف  حقهم  عن  يتن�زلو�  لن  �مل�صلمني  �أن  على 

وهو  ق�دة،  تخ�ذل  �أو  ثور�ت  �صعف  �أو  �أنظمة  هزية  ب�صبب  يزول  ال  ف�حلق  �الأجي�ل، 

حتم�ً �صيعود بعودة �لفئة �ملوؤمنة �ل�ص�دقة �إىل توجيه دفة �الأمة و�جله�د وحتقيق وعد �هلل 

ب�لن�رش على �الأعد�ء چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ، چ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄچ.
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قائمة املراجع

قائمة املراجع

اأوالً: املراجع العربية:

1.  القراآن الكرمي.

2.  الوث�ئق:

عن ثورة فل�صطني �صنة 1936: و�صف واأخب�ر ووق�ئع ووث�ئق، �إعد�د مكتب  	•
�ال�صتعالم�ت �لفل�صطيني �لعربي مب�رش. �لق�هرة: �للجنة �لفل�صطينية �لعربية، 

ك�نون �الأول/ دي�صمب 1936.

�لكويت:  اأي جزء من فل�صطني.  التن�زل عن  امل�صلمني بتحرمي  فتوى علم�ء   •
جمعية �الإ�صالح �الجتم�عي، 1990.

�الإر�ص�د  وز�رة  �إعد�د   ،1949-1937 �الأول:  �جلزء  فل�صطني،  وث�ئق  ملف  	•
لال�صتعالم�ت،  �لع�مة  �لهيئة  �لق�هرة:  لال�صتعالم�ت.  �لع�مة  �لهيئة  �لقومي، 

.1969

منظمة �لعفو �لدولية، حم�كمة منت�صف الليل: املح�كم�ت ال�رصية والفورية  	•
.MDE 15/15/95 واجل�ئرة يف غزة، حزير�ن/ يونيو 1995. رقم �لوثيقة

ميث�ق حركة املق�ومة االإ�صالمية “حم��س”.  •
بريوت:  �أيوب.  �صمري  �إعد�د  ال�صهيوين،  العربي  ال�رصاع  يف  اأ�ص��صية  وث�ئق  	•

د�ر �حلد�ثة، 1984.

وث�ئق املق�ومة الفل�صطينية العربية �صد االحتالل الربيط�ين وال�صهيونية  	•
موؤ�ص�صة  بريوت:  �لكي�يل.  �لوه�ب  عبد  وت�صنيف  جمع   ،1939-1918

�لدر��ص�ت �لفل�صطينية، 1968.

3.  املذكرات واليومي�ت:

بريوت:  والدولية.  العربية  احلي�ة  يف  ع�م�ً  اأربعون  �ل�صقريي،  �أحمد  	•
�لنه�ر، 1969. د�ر 

�أكرم زعيرت، احلركة الوطنية الفل�صطينية 1935-1939: يومي�ت اأكرم زعيرت.  	•
بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��ص�ت �لفل�صطينية، 1980.

�ملكتب  دم�صق:   - بريوت   .5 ط  والداعية،  الدعوة  مذكرات  �لبن�،  ح�صن  	•
�الإ�صالمي، 1983.
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خليل �ل�صك�كيني، كذا اأن� ي� دني�. دون مك�ن: دون ن��رش، 1980. 	•
زهري �مل�رديني، األف يوم مع احل�ج اأمني احل�صيني، دون مك�ن: دون ن��رش،  	•

.1980

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة االإ�صالمية يف الدول العربية. �لكويت: د�ر �لقلم،  	•
.1986

د�ر  �لق�هرة:  �حلميد.  عبد  حرب  ترجمة  احلميد،  عبد  ال�صلط�ن  مذكرات   •
�الأن�ص�ر، 1978.

4.  املق�بالت ال�صخ�صية:

مق�بلة مع �صليم�ن حمد. �لكويت، 1986/1/25. 	•
مق�بلة مع عبد �لعزيز علي. �لكويت، 1985/9/27. 	•
�ن، 1985/10/28. ك�مل �ل�رشيف. عمَّ مع  مق�بلة  	•
مق�بلة مع يو�صف عمرية. �لكويت، 1985/11/6. 	•

5.  املراجع:

�لطريق �إىل دم�صق. بريوت: د�ر �لنف�ئ�ص، 1980. كم�ل،  ع�دل  �أحمد  	•
كم�ل، �لطريق �إىل �ملد�ئن. بريوت: د�ر �لنف�ئ�ص، 1986. ع�دل  �أحمد  	•

�ن:  �أحمد بن يو�صف، اأحمد ي��صني: الظ�هرة املعجزة واأ�صطورة التحدي. عمَّ 	•
د�ر �لفرق�ن، 1990.

�أرن�صت ب�ركر، احلروب ال�صليبية، ترجمة �ل�صيد �لب�ز �لعريني. بريوت: د�ر  	•
�لنه�صة �لعربية، دون ت�ريخ.

�لق�هرة:  ع�مر.  �هلل  عبد  �ملنعم  عبد  حتقيق  ال�ص�م،  فتوح  ت�ريخ  �الأزدي،  	 	•
موؤ�ص�صة �صجل �لعرب، 1970.

تف�عالت  ونت�ئج،  مقدم�ت  االنتف��صة:  �لزرو،  ونو�ف  �لرحمن  عبد  �أ�صعد  	•
واآف�ق. بريوت: موؤ�ص�صة �الأبح�ث �لعربية، 1989.

�إ�صم�عيل بن كثري، البداية والنه�ية. بريوت: مكتبة د�ر �ملع�رف، 1983. 	•
�إ�صم�عيل بن كثري، تف�صري القراآن العظيم. بريوت: د�ر �إحي�ء �لرت�ث �لعربي،  	•

.1969

�أميل �لغوري، فل�صطني عرب �صتني ع�م�ً. بريوت: د�ر �لنه�ر، 1972. 	•
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جمالت ودوري�ت:  .7

�ن. جريدة االأردن، عمَّ 	•
جريدة االأ�صبوع العربي، ب�ري�ص. 	•

�ن. جريدة االأ�صواق، عمَّ 	•
�ن. جريدة البالد، عمَّ 	•

جريدة احلي�ة، لندن. 	•
�ن. جريدة الد�صتور، عمَّ 	•

جملة الدعوة. 	•
�ن. جريدة الراأي، عمَّ 	•

�ن. جريدة ال�صبيل، عمَّ 	•
جريدة ال�صي��صة، �لكويت. 	•

جريدة ال�رصق االأو�صط، لندن. 	•

�ن. جريدة �صوت ال�صعب، عمَّ 	•
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قائمة املراجع

جملة فل�صطني امل�صلمة، لندن. 	•

جريدة القد�س العربي، لندن. 	•
جملة املجتمع، �لكويت. 	•
جريدة املحرر، ب�ري�ص. 	•

جملة الو�صط، لندن. 	•

ث�ني�ً: املراجع االأجنبية:

1. Unpublished Documents:

Despach, High Comissioner of Palestine to Secretary of State for the 

Colonies, 7/12/1935, Secret, C.O. (Colonial Office-London), 733/297/1.

2. Official Report:

Issued by Government of Palestine:

The Palestine Police Force, Annual Administrative Report 1935. 

Jerusalem: Government Printing Press, Undated.

3. Books:

• Brynen, Rex, Echoes of Intifada: Regional Reburcusions of 

Palestinian Israeli Conflict. U.S.A.: Westview Press, 1991.

• Cobban, Helena, The Palestinian Liberation Organization: People, 

Power & Politics. U.S.A.: Cambridge University Press, 1988.

• Cohen, Amnon, Political Parties in the West Bank under the 

Jordanian Regime 1949-1967. London: Cornell University Press, 

Undated.

• Hadas, Moses, A History of Rome: from its Origin to 529 A.D. 

U.S.A.: Peter Smith, 1976.

• Hart, Alan, Arafat: A Political Biography. Bloomington & 

Indianapolis )U.S.A.(: Indiana University Press, 1989.

• Jones, A.H.M., The Later Roman Empire 284-602. Paltimore 

)U.S.A.(: Johns Hopkins, 1986.

4. Articles:

Schleifer, S. Abdullah, ”The Life and Thought of Izziddin Al-Qassam“, 

The Islamic Quarterly, vol. 23, no. 2, 1979.
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اإ�سدارات مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

اأواًل: االإ�شدارات باللغة العربية:

ل�صنة  الفل�صطيني  اال�صرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �ص�لح،  حممد  وحم�صن  ن�فع  ب�صري   .1

.2006 ،2005

حم�صن حممد �ص�لح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �ص�لح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �ص�لح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �ص�لح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �ص�لح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �ص�لح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2011، 2012.  .7

ل�صنة  الفل�صطينية  الوث�ئق  من  خمت�رات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �ص�لح  حممد  حم�صن   .8 

.2006 ،2005

حم�صن حممد �ص�لح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوث�ئق الفل�صطينية ل�صنة 2006، 2008.  .9 

حم�صن حممد �ص�لح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوث�ئق الفل�صطينية ل�صنة 2007، 2009.  .10 

الوث�ئق  حمررون،  �لكي�يل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �ص�لح  حممد  حم�صن   .11

الفل�صطينية ل�صنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �ص�لح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوث�ئق الفل�صطينية ل�صنة 2009، 2012.  .12 

اإ�صق�ط  وحم�والت  الفل�صطيني  ال�صعب  ح�ص�ر  حول  درا�صة  احل�ص�ر:  �صعد،  و�ئل   .13 

حكومة حم��س، 2006.

االإجنيليني  امل�صيحيني  �صعود  اأمريك�:  يف  وال�صي��صة  الدين  �هلل،  زك�ء  ع�رف  حممد   .14 

واأثرهم، ترجمة �أمل عيت�ين، 2007.

�أحمد �صعيد نوفل، دور اإ�رصائيل يف تفتيت الوطن العربي، 2007، ط 2، 2010.  .15 

واإع�دة  التجربة  تقييم  الفل�صطينية:  التحرير  منظمة  حمرر،  �ص�لح،  حممد  حم�صن   .16 

البن�ء، 2007.

حم�صن حممد �ص�لح، حمرر، قراءات نقدية يف جتربة حم��س وحكومته� 2007-2006،   .17 

.2007

خ�لد وليد حممود، اآف�ق االأمن االإ�رصائيلي: الواقع وامل�صتقبل، 2007.  .18 
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ح�صن �بحي�ص وو�ئل �صعد، التطورات االأمنية يف ال�صلطة الفل�صطينية 2007-2006،   .19 

ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )1(، 2008.

حم�صن حممد �ص�لح، حمرر، �رصاع االإرادات: ال�صلوك االأمني لفتح وحم��س واالأطراف   .20 

املعنية 2006-2007، ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )2(، 2008.

الفل�صطينية  ال�صلطة  اإدارة  يف  وحم��س  فتح  بني  ال�صالحي�ت  �رصاع  عيت�ين،  مرمي   .21 

.2008 ،2007-2006

واملف�و�ص�ت  الدولية  ال�رصعية  بني  الفل�صطينيني  الالجئني  حقوق  ح�ص�وي،  جنوى   .22 

الفل�صطينية – االإ�رصائيلية، 2008.

لبن�ن، 2008، ط 2،  الفل�صطينيني يف  الالجئني  اأو�ص�ع  حم�صن حممد �ص�لح، حمرر،   .23 

.2012

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، 2008.  .24 

عدن�ن �أبو ع�مر، مرتجم، درو�س م�صتخل�صة من حرب لبن�ن الث�نية )متوز 2006(:   .25 

تقرير جلنة اخل�رجية واالأمن يف الكني�صت االإ�رصائيلي، 2008.

عدن�ن �أبو ع�مر، ثغرات يف جدار اجلي�س االإ�رصائيلي، 2009.  .26 

ق�صي �أحمد ح�مد، الوالي�ت املتحدة والتحول الدميوقراطي يف فل�صطني، 2009.  .27 

الن�ص�أة  منذ  لبن�ن  يف  االإ�صالمية  اجلم�عة  منّ�ع،  ومعني  علي  �لق�در  وعبد  عيت�ين  �أمل   .28 

حتى 1975، 2009.

�صمر جودت �لبغوثي، �صم�ت النخبة ال�صي��صية الفل�صطينية قبل وبعد قي�م ال�صلطة   .29 

الوطنية الفل�صطينية، 2009.

عملية  غزة:  قط�ع  على  االإ�رصائيلي  العدوان  يف  درا�ص�ت  حمرر،  �لكي�يل،  �حلميد  عبد   .30 

الر�ص��س امل�صبوب/ معركة الفرق�ن، 2009.

اال�صرتاتيجي  التقدير  ا�صرتاتيجية:  اإ�رصائيلية  قراءات  مرتجم،  ع�مر،  �أبو  عدن�ن   .31 

ال�ص�در عن معهد اأبح�ث االأمن القومي االإ�رصائيلي، 2009.

�ص�مح خليل �لو�دية، امل�صوؤولية الدولية عن جرائم احلرب االإ�رصائيلية، 2009.  .32 

واليهود(  )العرب  واالأر�س  ال�صك�ن  القد�س:  مدينة  �ص�حلية،  عي�صى  حممد   .33 

1275-1368هـ/ 1858-1948م، 2009.

لبن�ن:  يف  الفل�صطيني  املجتمع  يف  االإ�صالمية  والقوى  احلرك�ت  مرة،  فهد  ر�أفت   .34 

الن�ص�أة – االأهداف – االإجن�زات، 2010.
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 2 ط  االإ�صالمية،  ال�رصيعة  مق��صد  منظور  من  درا�ص�ت  فل�صطني:  �ل�صالح�ت،  �ص�مي   .35 

)ب�لتع�ون مع موؤ�ص�صة فل�صطني للثق�فة(، 2010.

حم�صن حممد �ص�لح، حمرر، درا�ص�ت يف الرتاث الثق�يف ملدينة القد�س، 2010.  .36 

مـ�أمون كـيو�ن، فل�صطينيون يف وطنهم ال دولتهم، 2010.  .37 

حم�صن حممد �ص�لح، حق�ئق وثوابت يف الق�صية الفل�صطينية: روؤية اإ�صالمية، 2010.  .38 

عبد �لرحمن حممد علي، حمرر، اإ�رصائيل والق�نون الدويل، 2011.  .39 

ترجمة  املوؤثرة،  والعن��رص  االآلي�ت  االإ�رصائيلي:  القرار  �صن�عة  �جلندي،  كرمي   .40 

�أمل عيت�ين، 2011.

و�ص�م �أبي عي�صى، املوقف الرو�صي جت�ه حركة حم��س: 2010-2006، 2011.  .41 

�ص�مي حممد �ل�صالح�ت، االأوق�ف االإ�صالمية يف فل�صطني ودوره� يف مواجهة االحتالل   .42 

االإ�رصائيلي، 2011.

ويهودية  الدولتني  حل  بني  الفل�صطينيني:  الالجئني  عودة  حق  �لدين،  �صعد  ن�دية   .43 

الدولة، 2011.

ال�صودان  اإفريقي�:  جت�ه  االإ�رصائيلية  اخل�رجية  ال�صي��صة  ع�مر،  �أحمد  خليل  ع�مر   .44 

منوذج�ً، 2011.

�إبر�هيم �أبو ج�بر و�آخرون، الداخل الفل�صطيني ويهودية الدولة، 2011.  .45 

اجلرائم االإ�رصائيلية خالل العدوان على قط�ع غزة: درا�صة  عبد �لرحمن حممد علي،   .46 

ق�نونية، 2011.

حم�صن حممد �ص�لح، الق�صية الفل�صطينية: خلفي�ته� الت�ريخية وتطوراته� املع��رصة،   .47 

 .2012

ن�ئل �إ�صم�عيل رم�ص�ن، اأحك�م االأ�رصى يف �صجون االحتالل االإ�رصائيلي: درا�صة فقهية   .48 

مق�رنة، 2012.

ح�صني حممد �لبوريني، مرج الزهور: حمطة يف ت�ريخ احلركة االإ�صالمية يف فل�صطني،   .49 

.2012

غ�ص�ن حممد دوعر، امل�صتوطنون ال�صه�ينة يف ال�صفة الغربية: االعتداء على االأر�س   .50 

واالإن�ص�ن، 2012.

حم�صن حممد �ص�لح، الطريق اإىل القد�س: درا�صة ت�ريخية يف ر�صيد التجربة االإ�صالمية   .51 

على اأر�س فل�صطني منذ ع�صور االأنبي�ء وحتى اأواخر القرن الع�رصين، ط 5، 2012. 

)ن�صخة �إلكرتونية(
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منوذج�ً،  االإ�صالمية  الكتلة  فل�صطني:  يف  االإ�صالمية  الطالبية  احلركة  ب�ج�ص،  دالل   .52 

.2012

االإ�صالمية  املق�ومة  حلركة  ال�صي��صي  الفكر  يف  املع�ر�صة  �ملبحوح،  �حلميد  عبد  و�ئل   .53 

)حم��س( 1994-2006:  درا�صة حتليلية، 2012.

�أول�صت  �صل�صلة  منوذج�ً،   48 فل�صطينيو  اإ�رصائيل:  عن�رصية  �إ�صم�عيل،  عب��ص   .54 

.2008 �إن�ص�نً�؟ )1(، 

حتت  الفل�صطينية  املراأة  مع�ن�ة  عيت�ين،  ومرمي  �ل�صالح�ت  و�ص�مي  �بحي�ص  ح�صن   .55 

االحتالل االإ�رصائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�ص�ن�ً؟ )2(، 2008.

االإ�رصائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�صطيني  الطفل  مع�ن�ة  عيت�ين،  ومرمي  �حليلة  �أحمد   .56 

�صل�صلة �أول�صت �إن�ص�ن�ًَ؟ )3(، 2008.

االإ�رصائيلي، �صل�صلة  الفل�صطيني يف �صجون االحتالل  االأ�صري  مع�ن�ة  �أبو هالل،  فر��ص   .57 

�أول�صت �إن�ص�ن�ًَ؟ )4(، 2009.

ي��رش علي، املج�زر االإ�رصائيلية بحق ال�صعب الفل�صطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�ص�ن�ً؟ )5(،   .58 

.2009

 ،)6( �إن�ص�ن�ً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�صطيني،  الالجئ  مع�ن�ة  منّ�ع،  ومعني  عيت�ين  مرمي   .59 

.2010

�صل�صلة  االإ�رصائيلي،  القد�س واملقد�ص�ت حتت االحتالل  مع�ن�ة  حم�صن حممد �ص�لح،   .60 

�أول�صت �إن�ص�ن�ً؟ )7(، 2011.

�أول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�صفة  يف  الع�زل  اجلدار  ع�يد،  وخ�لد  �بحي�ص  ح�صن   .61 

.2010 �إن�ص�ن�ً؟ )8(، 

مرمي عيت�ين و�أمني �أبو وردة وو�ّص�ح عيد، مع�ن�ة الع�مل الفل�صطيني حتت االحتالل   .62 

االإ�رصائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�ص�ن�ً؟ )10(، 2011.

ف�طمة عيت�ين وع�طف دغل�ص، مع�ن�ة املري�س الفل�صطيني حتت االحتالل االإ�رصائيلي،   .63 

�صل�صلة �أول�صت �إن�ص�ن�ً؟ )11(، 2011.

احل�ص�ر  حتت  غزة  قط�ع  مع�ن�ة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلوم�ت،  �الأر�صيف  ق�صم   .64 

االإ�رصائيلي، �صل�صلة تقرير معلوم�ت )1(، 2008.

اأداة  اأم  حي�ة  �رصي�ن  غزة:  قط�ع  مع�بر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلوم�ت،  �الأر�صيف  ق�صم   .65 

ح�ص�ر، �صل�صلة تقرير معلوم�ت )2(، 2008.
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ق�صم �الأر�صيف و�ملعلوم�ت، مركز �لزيتونة، اأثر ال�صواريخ الفل�صطينية يف ال�رصاع مع   .66 

االحتالل االإ�رصائيلي، �صل�صلة تقرير معلوم�ت )3(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلوم�ت، مركز �لزيتونة، م�ص�ر املف�و�ص�ت الفل�صطينية االإ�رصائيلية   .67 

 ،)2008 ربيع   –  2007 )خريف  دم�صق  يف  العربية  والقمة  “اأن�بولي�س”  بني  م� 

�صل�صلة تقرير معلوم�ت )4(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلوم�ت، مركز �لزيتونة، الف�ص�د يف الطبقة ال�صي��صية االإ�رصائيلية،   .68 

�صل�صلة تقرير معلوم�ت )5(، 2008.

وقط�ع  الغربية  ال�صفة  يف  امل�ئية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلوم�ت،  �الأر�صيف  ق�صم   .69 

غزة بني احل�جة الفل�صطينية واالنته�ك�ت االإ�رصائيلية، �صل�صلة تقرير معلوم�ت )6(، 

 .2008

تقرير  �صل�صلة  وحم��س،  م�رص  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلوم�ت،  �الأر�صيف  ق�صم   .70 

.2009 ،)7( معلوم�ت 

غزة  قط�ع  على  االإ�رصائيلي  العدوان  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلوم�ت،  �الأر�صيف  ق�صم   .71 

)2008/12/27-2009/1/18(، �صل�صلة تقرير معلوم�ت )8(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلوم�ت، مركز �لزيتونة، حزب ك�دمي�، �صل�صلة تقرير معلوم�ت )9(،   .72 

.2009

الفكر  الفل�صطينيني( يف  الرتان�صفري )طرد  �لزيتونة،  �الأر�صيف و�ملعلوم�ت، مركز  ق�صم   .73 

واملم�ر�ص�ت االإ�رصائيلية، �صل�صلة تقرير معلوم�ت )10(، 2009.

الفل�صطينية  ال�صلطة  بني  االأمني  امللف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلوم�ت،  �الأر�صيف  ق�صم   .74 

واإ�رصائيل، �صل�صلة تقرير معلوم�ت )11(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلوم�ت، مركز �لزيتونة، الالجئون الفل�صطينيون يف العراق، �صل�صلة   .75 

تقرير معلوم�ت )12(، 2009.

تقرير  �صل�صلة  الب�رد،  نهر  خميم  اأزمة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلوم�ت،  �الأر�صيف  ق�صم   .76 

معلوم�ت )13(، 2010.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلوم�ت، مركز �لزيتونة، املجل�س الت�رصيعي الفل�صطيني يف ال�صفة   .77 

الغربية وقط�ع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلوم�ت )14(، 2010.

االأداء،  وتقييم  العمل  برامج  االأونروا:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلوم�ت،  �الأر�صيف  ق�صم   .78 

�صل�صلة تقرير معلوم�ت )15(، 2010.
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