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الطبعة الثالثة« :مزيدة ومنقحة»

م����ق����دم����ة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
لقد كان لهذا الكتيب  -وهلل احلمد ٌ -
قبول جي ٌد وال�سيما يف �أو�ساط النا�شئة ،وتداولته كثري من
املنتديات وامل�ؤ�س�سات املعنية برعاية النا�شئة؛ كاملخيمات الك�شفية والنوادي ال�صيفية ،كما و�صلنا
العديد من الردود من �أنا�س نثق مبعرفتهم واطالعهم ،ف�ض ً
ال عن الردود التي و�صلتنا من
بع�ض ال�شخ�صيات والأطر ال�سيا�سية وال�سيما الف�صائل الفل�سطينية ،والتي قدمت – م�شكور ًة -
مالحظاتها على ما ورد يف الطبعتني الأوىل والثانية ،وقد �أخذنا مبعظم الن�صائح واملالحظات
التي و�صلتنا من خالل الزيادة والتنقيح الذي خ�ضع له الكتيب قبل �أن ترى هذه الطبعة النور،
وكان قد فاتنا يف مقدمة الطبعة الأوىل �أن نتوجه بال�شكر اجلزيل للدكتور حم�سن �صالح مدير
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ,الذي مل يبخل مب�شورته علينا ،وقد قدّم الدكتور حم�سن
م�س َّودة الطبعة الأوىل والتي �أخذنا بها جميعها فجزاه اهلل خرياً.
مالحظاته ون�صحه على َ
لقد ت�ضمنت هذه الطبعة بع�ض الزيادات املتعلقة ب�إ�ضافة �أبواب جديدة نظ ّنها هام ًة يف وعي النا�شئ،
وهي (مدينة القد�س ،احلركة ال�صهيونية ،اال�ستيطان ،الأ�سرى) ،كما �أخذنا ببع�ض امللحوظات
التي وردت حول عنوان الكتيب (دليل فل�سطني العام) و�أنه قد يوحي ب�أنه كتاب مو�سوعي ولي�س
مب�سطاً ،وقد ر�أينا �أنه من املنا�سب تو�ضيح هذا اللب�س لقارئ العنوان با�ستبدال كلمة «العام» بـ
كتيباً ّ
«املب�سط» يف العنوان تو�ضيحاً ملاهية الكتيب ،كما �أ�ضفنا بع�ض ال�صور دون �إغراق ,تو�ضيحاً لبع�ض
ّ
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امل�سائل ،هذا ومل نرد التو�سع يف �أ�سا�سيات املعرفة حول الق�ضية الفل�سطينية� ،إذ �إن كتاب «درا�سات
منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية» للدكتور حم�سن �صالح هو �ضالة من يبحث عن التو�سع يف املدخل
مبعارف الق�ضية الفل�سطينية ،والذي اعتمد عليه هذا الكتيب يف �أجزاء منه.
وقد كان مقرراً لهذه الطبعة �أن ترى النور يف عام � ،2011إال �أن الأحداث التي ع�صفت ب�سورية
و�أهلها� ،أرج�أت هذا العمل �إىل الآن ،حيث تولت �أكادميية درا�سات الالجئني طباعة وتبني هذا الكتاب
بعد �أن �أ�ضافت �إليه ر�ؤيتها اخلا�صة �أي�ضاً.
هذا واهلل ن�س�أل �أن يكتب لهذا العمل مزيداً من القبول و�أن يثيبنا عليه ،واحلمد هلل رب العاملني.
طارق ح ّمود
لندن  2حزيران ،يونيو 2014
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كيف كانت فلسطين قبل اإلسالم؟

�سكن الإن�سان فل�سطني منذ الع�صر احلجري القدمي
قبل حوايل خم�سمئة �ألف �سنة ،وقد قدم �إليها
الكنعانيون من جزيرة العرب ( 2500ق.م) و�أ�صبحوا
ال�سكان الأ�سا�سيني للبالد ،و�أن�ش�ؤوا ما ال يقل عن
مئتي قرية ومدينة فل�سطينية ،مثل بي�سان وع�سقالن
وعكا وحيفا وبئر ال�سبع وبيت حلم .ويرى ثقات
امل�ؤرخني �أن معظم �أهل فل�سطني احلاليني ،وخ�صو�صاً
القرويني ،هم من �أن�سال القبائل الكنعانية والعمورية
والفل�سطينية .،و�إن �أهل فل�سطني ه�ؤالء هم �أنف�سهم
الذين �أ�سلمت �أغلبيتهم ال�ساحقة وتعربت لغتهم مع
قدوم الإ�سالم ،حيث ت�أكدت الهوية الإ�سالمية لأر�ض
فل�سطني لأطول فرتة تاريخية متوا�صلة منذ الفتح
الإ�سالمي لها �سنة 13هـ 636 /م وحتى الآن ،وال
عربة ب�إخراج جزء من �أهلها قهراً حتت االحتالل
ال�صهيوين منذ �سنة 1948
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ـ قدم �إبراهيم �إىل فل�سطني نحو ( 1900ق.م) ون�شر ر�سالة التوحيد بني �سكانها من الكنعانيني
�إىل �أن تويف يف مدينة اخلليل التي حملت ا�سمه ،فجاء من بعده �أبنا�ؤه الأنبياء يف فل�سطني �إ�سحاق
وابنه يعقوب اللذان ا�ستقرا يف فل�سطني ،بينما ا�ستقر ابنه �إ�سماعيل يف مكة.
ـ وملا جاء �سيدنا مو�سى �إىل بني �إ�سرائيل يف م�صر �سار بهم �إىل فل�سطني لينقذهم من فرعون
وطغيانه ،غري �أن بني �إ�سرائيل يف ذلك الزمان كانوا قد ُطبعوا على الذل واجلنب فرف�ضوا الدخول
مع مو�سى �إىل الأر�ض املقد�سة (فل�سطني) خ�شية من الكنعانيني وقالوا له« :فاذهب �أنت وربك
فقاتال �إنا هاهنا قاعدون» ،وتاهوا يف �صحراء �سيناء �أربعني �سنة.
ـ وتويف مو�سى قبل �أن يدخل فل�سطني ،وعندما ن�ش�أ جيل جديد من بني �إ�سرائيل بعد �أربعني �سنة،
قادهم يو�شع بن نون ،وعرب بهم نهر الأردن وبنى قوته �شمايل فل�سطني لفرتة وجيزة ،ثم �سادت النكبات
والفو�ضى واالنحالل الديني واخللقي بني بني �إ�سرائيل �إىل �أن جاء طالوت ملكاً عليهم ،ث َّم جاء دا ُود
الذي �أعاد ن�شر ر�سالة التوحيد وبنى دول ًة م�ؤمن ًة عا�صمتها القد�س ،ث َّم خلفه ابنه �سليمان
الذي حكم فل�سطني ملدة ثمانني عاماً تقريباً �ساد فيها العدل والإميان.
ـ وبعد وفاة �سيدنا �سليمان انق�سمت مملكته �إىل دولتني متعاديتني مملكة «�إ�سرائيل» يف �شمايل فل�سطني
التي ق�ضى عليها الآ�شوريون ،ومملكة «يهودا» يف اجلنوب التي ق�ضى عليها البابليون بقيادة نبوخذ
ن�صر ،وخالل هذه الأحداث كلها بقي �أبناء فل�سطني من الكنعانيني وغريهم يف �أر�ضهم مل يهجروها
�أبداً.
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ـ وبعدئذٍ �سيطر الفر�س على فل�سطني �أكرث من مئتي �سنة ،ثم جاء بعدهم ع�صر
ال�سيطرة الإغريقية والتي دامت �أكرث من مئتني وخم�سني �سنة ،ثم متكن الرومان
من ال�سيطرة على فل�سطني �إىل �أن جاء الفتح الإ�سالمي ،ويف ظل هذه املراحل
التاريخية بقي الكنعانيون الفل�سطينيون العرب يف �أر�ضهم فل�سطني مل يغادروها
�أبداً على الرغم من كل هذه احلروب واالحتالالت املتعاقبة ,وعلى الرغم من
ارتكاب املجازر الفظيعة يف بع�ض الأحيان.
ما مكانة فلسطين اإلسالمية؟

تنبع مكانة فل�سطني �إ�سالمياً من كونها مهداً للر�ساالت
ال�سماوية ،وموطناً لعدد كبري من الأنبياء عليهم ال�سالم،
ومن وجود امل�سجد الأق�صى على �أر�ضها الذي هو ثاين
بيتٍ و�ضع للنا�س يف الأر�ض بعد امل�سجد احلرام ،فقد روى
البخاري يف �صحيحه �أن �أبا ذ ٍر الغِفاري ر�ضي اهلل عنه
قال :قلت يا ر�سول اهلل �أي م�سجدٍ و�ضع يف الأر�ض �أو ًال؟
قال :امل�سجد احلرام ،قلت :ثم �أي؟ قال :امل�سجد الأق�صى،
قلت :كم بينهما؟ قال� :أربعون �سنة� )..صحيح البخاري.
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ولقد كان امل�سجد الأق�صى �أول قبلة للم�سلمني يف ال�صالة وارتبط مبعجزة الإ�سراء واملعراج ،فقد
�أ�سري بالنبي حممد من امل�سجد احلرام مبكة �إىل امل�سجد الأق�صى يف بيت املقد�س وعرج منه
�إىل ال�سماء� ,إ�ضافة �إىل �صالته بالأنبياء جمعياً يف هذه البقعة املباركة من الأر�ض ،لذا ف�أر�ض
فل�سطني �أر�ض مقد�سة ومباركة ,وقد جاء ذكرها يف القر�آن الكرمي�« :سبحان الذي �أ�سرى
بعبده لي ً
ال من امل�سجد احلرام �إىل امل�سجد الأق�صى الذي باركنا حوله لرنيه من
�آياتنا �إنه هو ال�سميع الب�صري» ،كما ذكرها النبي يف �أحاديثه النبوية.
ولقد كان فتح فل�سطني عرب عدة معارك خا�ضها ال�صحابة وامل�سلمون كان
من �أهمها:
معركة �أجنادين ومعركة فحل بي�سان ومعركة الريموك.
وتعدُّ فل�سطني الأر�ض الوحيدة التي فتحها امل�سلمون
وت�سلم مفاتيحها خليفة را�شدي هو عمر بن
اخلطاب الذي قدم بيت املقد�س وفتحها
بنف�سه بعد �أن كتب لأهل القد�س عهداً
عرف با�سم «العهدة العمرية».
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ما نص العهدة العمرية؟

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
«هذا ما �أعطى عبد اهلل عمر �أمري امل�ؤمنني �أهل �إيلياء
(من �أ�سماء القد�س) من الأمان� ،أعطاهم �أماناً لأنف�سهم
و�أموالهم ولكنائ�سهم ول�صلبانهم ،و�سقيمها وبريئها،
و�سائر ملحقاتها� ،أنه ال ت�سكن كنائ�سهم وال تهدم ،وال
ينتق�ص منها وال من ح ّيزها وال من �صليبهم ،وال من
�شيء من �أموالهم ،وال يكرهون على دينهم ،وال ي�ضار
�أحد منهم ،وال ي�سكن �إيلياء معهم �أحد من اليهود.

وعلى �أهل �إيلياء �أن يعطوا اجلزية كما يعطي �أهل املدائن ،وعليهم �أن ُيخرجوا منهم الروم والل�صو�ص،
فمن خرج منهم ف�إنه �آمن على نف�سه وماله حتى يبلغوا م�أمنهم ،ومن �أقام منهم فهو �آمن وعليه مثل
ما على �أهل �إيلياء من اجلزية.
وعلى ما يف هذا الكتاب عهد اهلل وذمة ر�سوله وذمة اخللفاء وذمة امل�ؤمنني �إذا �أعطوا الذي عليهم من
اجلزية».
�شهد على ذلك خالد بن الوليد ،وعمرو بن العا�ص ،وعبد الرحمن بن عوف ،ومعاوية بن �أبي �سفيان.
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مزاعم الحق التاريخي لليهود في فلسطين:

�إن مزاعم احلق التاريخي لليهود يف فل�سطني تتهافت �أمام
ّ
حق العرب امل�سلمني يف �أر�ضهم ،ف�أبناء فل�سطني عمروا هذه
الأر�ض قبل نحو  1,500عام من �إن�شاء بني �إ�سرائيل دولتهم
(مملكة داود) ،وا�ستمروا يف �أثنائها وبعد زوالها و�إىل يومنا
هذا .لقد حكم بنو �إ�سرائيل �أجزاء من فل�سطني (ولي�س
كلها) حوايل �أربعة قرون (خ�صو�صاً يف الفرتة - 1000
 586ق.م) وزال حكمهم كما زال حكم غريهم من الدول
كالآ�شوريني والفر�س والفراعنة والإغريق والرومان ،بينما
ظ ّل �شعب فل�سطني را�سخاً يف �أر�ضه .وكان احلكم الإ�سالمي
هو الأطول حيث ا�ستمر حوايل  1,200عام (1917 - 636م) با�ستثناء الفرتة ال�صليبية ( 90عاماً).
وقد انقطعت قدرة اليهود على الت�أثري عملياً يف حركة الأحداث يف فل�سطني نحو  1,800عام (منذ
 135م  -حتى القرن الع�شرين) ،ومل يكن لهم تواجد �سيا�سي �أو ح�ضاري �أو ريادي فيها ،بل وح َّرمت
تعاليمهم الدينية العودة �إليها .و�إن �أكرث من  % 80من اليهود املعا�صرين -ح�سب درا�سات عدد من
اليهود �أنف�سهم مثل الكاتب ال�شهري �آرثر كو�ستلر  -Arthur Koestlerال مي ّتون تاريخياً ب�أيّ �صلة
لفل�سطني ،كما ال ميتون قومياً لبني �إ�سرائيل ،فالأغلبية ال�ساحقة ليهود اليوم تعود �إىل يهود اخلزر
«الأ�شكناز» وهي قبائل ترتية  -تركية قدمية كانت تقيم يف �شمايل القوقاز ،وته َّودت يف القرن الثامن
امليالدي .ف�إن كان ثمة ّ
«حق عودة» له�ؤالء اليهود ،فهو لي�س �إىل فل�سطني و�إمنا �إىل جنوب رو�سيا!!
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ما أهم التطورات التاريخية في فلسطين بعد الفتح اإلسالمي؟

ـ حكم العرب امل�سلمون فل�سطني بعد فتحها يف
العهد الرا�شدي ،حتى جاء حكم بني �أمية ث َّم تالهم
العبا�سيون الذي �ضعف حكمهم يف نهاية املطاف،
فتتابع على حكمها بعد ذلك (الطولونيون) وهم
حكام م�صر ،والإخ�شيديون الذين كانوا يدينون
للحكم العبا�سي �شكلياً� ،إىل �أن �آلت بعد ذلك �إىل حكم
الفاطميني الذين �سيطروا على فل�سطني كلها �آنذاك.
ـ ويف هذه الأثناء قامت الثورات املحلية �ضد
الفاطميني التي كانت �أقواها ثورة ال�سالجقة ،وقد متيزت هذه املرحلة بعدم اال�ستقرار� ،إىل �أن جاءت
احلروب ال�صليبية التي �سيطر فيها ال�صليبيون على القد�س خا�صة وفل�سطني عامة �سنة  493ه ـ -
1099م ،وارتكبوا خالل ذلك جمازر رهيبة.
ـ حتررت فل�سطني على يد القائد امل�سلم
�صالح الدين الأيوبي الذي حمل راية
اجلهاد بعد نور الدين زنكي ،ففتح بيت
املقد�س يف ال�سابع والع�شرين من رجب عام
 583هـ1187/ 10/ 2 .م بعد انت�صاره يف
معركة حطني.
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ـ بعدها واجهت هذه البقعة املباركة الزحف املغويل
الذي ارتد على �أعقابه يف معركة عني جالوت  658هـ ـ
1260م بقيادة قطز والتي كانت معرك ًة تاريخي ًة هامة
تركت الأثر الكبري يف م�صري هذه املنطقة ،وتابع الظاهر
بيرب�س جولة التحرير هذه حتى حتررت عكا التي كانت
�آخر موقع لل�صليبيني يف ال�سابع ع�شر من جمادى الأوىل
 690هـ ـ 1291/ 5/ 18م ،وا�ستعادت فل�سطني وما حولها
وجهها الإ�سالمي امل�شرق.
ـ �ضعفَ �ش�أن املماليك يف فل�سطني ،فوقعت هي وباقي
الدول العربية حتت �سيادة الدولة العثمانية ،وا�ستمرت بذلك �سيادة الإ�سالم على �أر�ضها �إىل �أن
�ضعفت الدولة العثمانية،
فجاء االحتالل الربيطاين
يف عام 1917م ،الذي احت�ضن
امل�شروع ال�صهيوين ،و�أعطاه
دعماً مطلقاً يف فل�سطني ،كان
وعد بلفور من �أبرز مالمح
هذا الدعم.
ما

هو

وعد

الدولة العثمانية في أوج اتساعها
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ماهو وعد بلفور؟ وما نصه؟

هو وعد من ال ميلك ملن ال ي�ستحق ،فقد �أعطى الربيطانيون
هذا الوعد على ل�سان وزير خارجيتهم «�آرثر بلفور» (الذي
�س ّمي الوعد با�سمه) لليهود وت�سلمه عنهم �أحد �أكرب زعمائهم
و�أثريائهم وهو اللورد «روت�شيلد».
قومي لليهود يف
وطن
يف هذا الوعد تبنت بريطانيا �إيجاد ٍ
ٍّ
فل�سطني وزرع كيان غريب يف قلب املنطقة العربية والإ�سالمية
ن�ص الوعد الذي �صدر يف الثاين من ت�شرين
لإ�ضعافها ،وقد ّ
الثاين/نوفمرب  1917على ما يلي:
عزيزي اللورد روت�شيلد:
ي�سرين جداً �أن �أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللته الت�صريح التايل الذي ينطوي على العطف على
�أماين اليهود وال�صهيونية ،وقد عر�ض على الوزارة و�أقرته.
«�إن حكومة �صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف �إىل ت�أ�سي�س وطن قومي لل�شعب اليهودي يف فل�سطني،
و�ستبذل غاية جهدها لت�سهيل حتقيق هذه الغاية على �أن يفهم جلياً �أنه لن ي�ؤتى بعمل من �ش�أنه �أن
ينتق�ص من احلقوق املدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غري اليهودية املقيمة الآن يف فل�سطني،
وال احلقوق �أو الو�ضع ال�سيا�سي الذي يتمتع به اليهود يف البلدان الأخرى».
و�س�أكون ممتناً �إذا ما �أحطتم االحتاد ال�صهيوين علماً بهذا الت�صريح.
املخل�ص� :آرثر بلفور
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ما أهم المعارك والثورات التاريخية التي جرت في فلسطين بعد الفتح اإلسالمي؟

 1معركة �أجنادين :بقيادة خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه ،وقد جرت قرب بيت جربين.
تاريخها 27 :جمادى الأوىل  13هـ ـ 30متوز/يوليو 634م.
 2معركة فحل بي�سان :ولقد جرت غربي نهر الأردن جنوب مدينة بي�سان.
تاريخها 13 :هجري ـ  23كانون الثاين/يناير 635م.
 3معركة الريموك :بقيادة �أبي عبيدة عامر بن اجلراح وخالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنهما
وقد جرت �شمايل الأردن وكانت املعركة احلا�سمة على طريق فتح بيت املقد�س.
تاريخها 5 :رجب  13هـ ـ �12آب�/أغ�سط�س 636م.
 4معركة حطني :بقيادة �صالح الدين الأيوبي ،وقد جرت يف �سهل حطني قرب طربيا �شمايل
فل�سطني ،بني امل�سلمني وال�صليبيني.
تاريخها 24 :ربيع الآخر  583هـ ـ  4يوليو/متوز 1187م.
 4معركة عني جالوت :بقيادة القائد اململوكي امل�سلم قطز بني بي�سان ونابل�س.
جرت بني امل�سلمني واملغول ،ولقد كانت معركة تاريخية فا�صلة �أنهت امل�شروع املغويل التو�سعي.
تاريخها 25 :رم�ضان 658هـ املوافق �6أيلول�/سبتمرب 1260م.
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ما أهم أشكال المواجهة مع المشروع الصهيوني في العصر الحديث؟

ـ ثورة القد�س  :1920يف ني�سان من هذا العام
ا�صطدم العرب الفل�سطينيون مع اليهود �أثناء
االحتفال مبو�سم النبي مو�سى يف القد�س ،و�سميت
الثورة با�سم ثورة (مو�سم النبي مو�سى).
ـ ثورة يافا  :1921حدثت �إثر اعتداء جمموعة من
اليهود على الفل�سطينيني يف حي املن�شية يف يافا،
فهاجم الفل�سطينيون منازل املهاجرين اليهود
وقتلوا ثالثة ع�شر يهودياً ,ثم ا�ستمرت اال�شتباكات و�شملت �أجزاء عديدة من �شمايل فل�سطني لت�ستمر
حوايل خم�سة ع�شر يوماً يف ذلك احلني.
ـ ثورة الرباق 1929م :جرت ا�شتباكات عنيفة يف مدينة
القد�س بني الفل�سطينيني واملهاجرين اليهود يف التا�سع من
�آب�/أغ�سط�س ثم امتدت �إىل اخلليل وبئر ال�سبع و�صفد.
انتهت الثورة با�ست�شهاد مئة و�ستة ع�شر فل�سطينياً ومقتل
مئة وثالثة وثالثني يهودياً فيما اعتقلت �سلطات االنتداب
الربيطاين ت�سعني فل�سطينياً وحكمت عليهم ب�أحكام ظاملة،
و�أعدمت ثالثة من �أبطال ثورة الرباق هم :ف�ؤاد حجازي،
حممد جمجوم ،عطا الزير.
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ـ انتفا�ضة �أكتوبر 1933م :هي املظاهرات والإ�ضرابات التي
تركزت يف القد�س ويافا ،وانت�شرت يف باقي فل�سطني ،و�أ ّدت
�إىل ا�ست�شهاد الع�شرات وجرح املئات من الفل�سطينيني على
يد القوات الربيطانية.

انتفا�ضة �أكتوبر 1933م

ـ الثورة الفل�سطينية الكربى  1936ـ 1939م :من �أكرب
الثورات ال�شعبية يف تاريخ فل�سطني تفجرت على يد
جمموعة ق�سامية بقيادة فرحان ال�سعدي �ضد االنتداب
الربيطاين احلا�ضن للم�شروع ال�صهيوين ،وقد قامت �إثر
الق�سام نهاية العام 1935م.
ا�ست�شهاد ال�شيخ عز الدين ّ
بع�ض قادة الثورة

م ّثلت هذه الثورة �أهم مظهر من
مظاهر الكفاح ّ
املنظم قبل عام 1948
�ضد االحتالل الإنكليزي الذين انهارت
�إدارتهم املدنية �إثر جناح الثورة يف
ال�سيطرة على الريف الفل�سطيني وقراه،
ومتكنوا من حترير عدد من املدن ملدة
حمدودة ،الأمر الذي ا�ضطر الإنكليز
لال�ستعانة بتعزيزات ع�سكرية هائلة لإعادة احتالل فل�سطني ،كما �أجربت الثورة االنتداب الربيطاين
على �إ�صدار الكتاب الأبي�ض الذي َي ِع ُد با�ستقالل فل�سطني خالل ع�شر �سنوات ويرتاجع عن تق�سيمها،
وتخلل هذه الثورة �أطول �إ�ضراب يف التاريخ يقوم به �شعب ب�أكمله وهو �إ�ضراب ال�ستة �أ�شهر.
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حرب 1948م:
بدايات هذه احلرب كانت مع �إعالن قرار التق�سيم يف / 29
 1947 / 11وا�شتدت مع �إعالن قيام ما ي�س ّمى «�إ�سرائيل»
يف اخلام�س ع�شر من �أيار/مايو من عام � ،1948إذ تدخلت
بع�ض اجليو�ش العربية ال�ضعيفة وامل�ستقلة حديثاً
حلماية فل�سطني ،لكنها �أخفقت نتيجة الت�آمر ،وه�شا�شة
بنية اجليو�ش العربية املادية واملعنوية ،وبد�أت مع هذه
الهزمية ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ،حيث انتهت
احلرب باحتالل  % 77من �أر�ض فل�سطني ،وتهجري
ثمامنئة �ألف الجئ فل�سطيني بعد ارتكاب �أربع وثالثني
جمزرة على الأقل من قبل الع�صابات ال�صهيونية.
عدوان 1956م:
هو العدوان الثالثي الذي وقع على م�صر من (فرن�سا،
بريطانيا ،الكيان ال�صهيوين) ،حيث قامت القوات ال�صهيونية
باحتالل قطاع غزة و�سيناء ،ثم ان�سحبت منه يف العام التايل.

مناطق اال�ستيطان اليهودي يف فل�سطني �سنة 1947

الثورة الفل�سطينية املعا�صرة 1965م:
�أُعلن مع بداية هذا العام انطالق الذراع الع�سكري حلركة فتح «العا�صفة» من خالل قيامه ب�أول عملية
فدائية يف الأر�ض املحتلة من خارج فل�سطني ،و�إعالن انطالق الثورة طويلة الأمد ،وقد وقعت عمليات
فدائية قبل هذا التاريخ.
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حرب عام 1967م:
وهي احلرب التي ا�ستكملت فيها القوات ال�صهيونية
�سيطرتها على ما تبقى من فل�سطني باحتاللها
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،بالإ�ضافة �إىل ه�ضبة
اجلوالن من �سورية ،و�سيناء من م�صر.
معركة الكرامة 1968م:
يف احلادي والع�شرين من مار�س� /آذار من عام 1968
حاولت القوات الإ�سرائيلية احتالل ال�ضفة ال�شرقية
لنهر الأردن حلماية ال�ضفة الغربية من هجمات
الفدائيني ،و�إنهاء وجودهم يف خميم الكرامة ،وفع ً
ال
عربت هذه القوات النهر من عدة حماور ،فت�صدى
اجلي�ش الأردين لها من على طول اجلبهة �شما ًال
حتى جنوب البحر امليت ،فيما �شاركت معها وحدات
الفدائيني يف قرية الكرامة يف قتال عنيف خ ّلف
خ�سائر «�إ�سرائيلية» كبرية يف الأرواح واملعدات ،وانتهت
املعركة دون حتقيق الهدف ال�صهيوين.
حرب 1973م:
هي احلرب العربية التي قادتها ٌّ
كل من م�صر و�سورية
�ضد االحتالل ال�صهيوين و�شارك فيها الفل�سطينيون من
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خالل وحدات الفدائيني وجي�ش التحرير الفل�سطيني ،وكانت هذه احلرب �أول حرب يقررها العرب ب�أنف�سهم،
وقد �شاركت فيها وحدات من عدة جيو�ش عربية ،و�سقطت �أ�سطورة اجلي�ش «الإ�سرائيلي» الذي ال يقهر.
اجتياح جنوب لبنان 1978م:
اجتاحت القوات الإ�سرائيلية جنوبي لبنان بهدف �ضرب الوجود الفل�سطيني ومقاومته ،وو�صلت �إىل
نهر الليطاين وتراجع االحتالل بعد ثالثة �أ�شهر �إىل �شريط �ضيق بو�ضع قوات دولية وذلك بعد
مقاومة عنيفة.
ـغزو لبنان وح�صار بريوت 1982م:
غزت القوات الإ�سرائيلية لبنان بعملية
ع�سكرية حملت ا�سم «�سالمة اجلليل»،
وقد حا�صرت القوات ال�صهيونية املقاومة
الفل�سطينية يف بريوت مدة ثالثة �أ�شهر
تقريباً ،و ُف َّك احل�صار بعد �صمود كبري،
لكنه �أ�سفر عن خروج الفدائيني من لبنان،
وانتقال قيادتهم �إىل تون�س ،وقد بقيت
القوات ال�صهيونية يف بع�ض مناطق لبنان
حتى عام 2000م ،والتزال منطقة مزارع
�شبعا حمتلة حتى اليوم.
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االنتفا�ضة الأوىل (ثورة احلجارة) عام 1987م:
وهي االنتفا�ضة ال�شعبية التي قادها ال�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �ضد قوات
�سجل
االحتالل ،وقد بد�أها باحلجارة ،وقدَّم الفل�سطينيون خاللها �أروع �آيات ال�صمود والت�ضحيةَّ ،
خاللها ال�شعب الفل�سطيني قدرة �أ�سطورية على التحدي ،وا�ستمرت حتى عام 1993م �إىل حني توقيع
اتفاق �أو�سلو.
انتفا�ضة الأق�صى عام 2000م:
وهي االنتفا�ضة ال�شعبية الثانية التي قادها ال�شعب الفل�سطيني ،بعد تدني�س �شارون للحرم القد�سي،
وقد ا�ستمرت �أكرث من خم�س �سنوات قدم خاللها الفل�سطينيون �أروع �صور البطولة والفداء ،ومتيزت
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بحجم اخل�سائر التي ُمني بها االحتالل
على امل�ستوى الع�سكري وال�سيا�سي
واالقت�صادي ،و�أهم نتائجها حترير
قطاع غزة عام 2005م.
حرب غزة 2009 - 2008م:
يف ال�سابع والع�شرين من كانون الأول
عام 2008م �شنت الطائرات احلربية
الإ�سرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة ،وا�ستمرت املعركة جواً وبراً وبحراً مدة ثالثة وع�شرين يوماً
قدَّم خاللها ال�شعب الفل�سطيني �أكرث من �ألف وثالثمئة �شهيد ،ومل ي�ستطع االحتالل ال�صهيوين
دخول غ ّزة وحتقيق �أيٍّ من �أهدافه ،و�أجربته املقاومة الفل�سطينية على االن�سحاب من قطاع غزة ،بعد
�أن ك َّبدته خ�سائر فادحة يف الأرواح واملعدات.
حرب غزة :2012
بد�أت هذه احلرب يف  14ت�شرين الثاين حتى تاريخ �إعالن الهدنة يوم  21كانون الأول عام .2012
بد�أت احلرب باغتيال �أحد �أبرز قيادات كتائب الق�سام اجلناح الع�سكري حلما�س �أحمد اجلعربي ،حيث
و�س ّجل يف هذه احلرب ق�صف تل �أبيب لأول مرة يف تاريخ املقاومة
ردت ف�صائل املقاومة على العدوانُ ،
الفل�سطينية من قبل كتائب الق�سام ،فيما فر�ضت املقاومة �أغلب �شروطها لعقد الهدنة م�ستفيد ًة من
الأجواء الإقليمية يف ظل الربيع العربي وخا�صة م�صر يف عهد الرئي�س حممد مر�سي ،بعد �أن قتلت
الغارات الإ�سرائيلية  155فل�سطينياً غالبيتهم من املدنيني.
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حرب غزة :2014
حرب �صهيونية على قطاع غزة بد�أت يوم  8يوليو  2014و �أطلق عليها اجلي�ش «الإ�سرائيلي» عملية اجلرف
ال�صامد وردت كتائب عز الدين الق�سام مبعركة الع�صف امل�أكول وردت حركة اجلهاد الإ�سالمي
بعملية البنيان املر�صو�ص بعد موجة من املواجهات تفجرت مع خطف وتعذيب وحرق الطفل حممد
�أبو خ�ضري من �شعفاط على �أيدي جمموعة م�ستوطنني يف  2يوليو  2014و�إعادة اعتقال الع�شرات من
حمرري �صفقة �شاليط و�أعقبها احتجاجات وا�سعة يف القد�س وداخل عرب  48وكذلك مناطق ال�ضفة
الغربية ،وا�شتدت وتريتها بعد �أن ده�س �إ�سرائيلي اثنني من العمال العرب قرب حيفا ،وتخلل الت�صعيد
ق�صف متبادل بني الكيان ال�صهيوين واملقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة ،ا�ست�شهد  2200مدنياً
فل�سطينياً جلهم من الن�ساء والأطفال وال�شيوخ ،فيما قتل الع�شرات من �أفراد اجلي�ش الإ�سرائيلي.
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من هو الشيخ عز الدين القسام؟

ـ هو ال�شيخ عز الدين عبد القادر بن حممود الق�سام ،ولد يف الع�شرين
من نوفمرب -ت�شرين الثاين عام 1882م يف بلدة جبلة ال�سورية يف
حمافظة الالذقية.
ـ تلقى درا�سته االبتدائية يف كتاتيب بلدة جبلة ،ثم انتقل �إىل م�صر
حيث در�س العلوم ال�شرعية يف الأزهر.
ـ عاد �إىل �سورية عام 1903م وعمل مدر�ساً للقر�آن والعربية يف بلدته،
ويف عام 1920م �شارك الق�سام يف الثورة �ضد االحتالل الفرن�سي ،وحكم
عليه الفرن�سيون بالإعدام غيابياً.

ال�شيخ عز الدين الق�سام

ـ غادر الق�سام �سورية �إىل فل�سطني يف عام 1922م وا�ستقر يف حيفا.
ـ �أخذ الق�سام يعبئ النا�س مببادئ اجلهاد واال�ست�شهاد ،وبد�أ بتجميع ال�سالح ملقاومة الهجرة اليهودية
واالحتالل الربيطاين.
ـ اكت�شفت �سلطات االنتداب الربيطاين �أمر الق�سام يف نهايات عام 1935م فا�شتبك الق�سام ورفاقه
مع الربيطانيني ،و�أوقع خم�سة ع�شر قتي ً
ال منهم ،ودارت معركة غري متكافئة بينه وبني اجلي�ش
الربيطاين �إىل �أن ا�ست�شهد يف �أحرا�ش «يعبد» يف يوم الع�شرين من نوفمرب /ت�شرين الثاين عام 1935م
الق�سام رمزاً من رموز فل�سطني.
و�أ�صبح ّ
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من هو الحاج أمين الحسيني؟

ـ ُولِد حممد �أمني احل�سيني يف القد�س عام 1895م.
ـ اجتمعت لديه الكفاءة العلمية والدينية وال�سيا�سية ،وكان قد �أدى
فري�ضة احلج مع والدته يف عام 1913م ،فاكت�سب لقب احلاج يف
حينها.
ـ �شارك احلاج �أمني احل�سيني يف قيادة العمل الوطني الفل�سطيني
منذ �سن مبكرة �ضد االنتداب الربيطاين وال�صهاينة ،و�أ�صبح مفتياً
للقد�س وعمره خم�سة وع�شرون عاماً.
أح�س الإنكليز بخطورة هذا الرجل فتعقبوه ،وطاردوه ،فخرج �إىل
ـ � َّ

احلاج �أمني احل�سيني

لبنان ثم �إىل العراق حيث �ساهم يف ت�أجيج الثورة �ضد الإنكليز هناك ،ثم جل�أ �إىل طهران وتنقل يف عدد
من العوا�صم الأوروبية.
ـ �ألقي القب�ض عليه يف فرن�سا ،ومل تنجح حماوالت و�ساطة عدد من الزعماء العرب وامل�سلمني يف حمايته
من املطاردة الدولية الربيطانية والفرن�سية والأمريكية ,لكنه ا�ستطاع الهرب من فرن�سا وو�صل
القاهرة عن طريق جواز �سفر مزيف ،لتبد�أ مرحلة جديدة من ن�ضال احلاج �أمني �ضد ال�صهاينة ،من
خالل رئا�سته للهيئة العربية العليا التي م َّثلت فل�سطني بقرار من اجلامعة العربية.
ـ َّ
نظم املفتي العديد من العمليات الفدائية التي ا�ستمرت حتى عام 1957م ،بعدها بد�أت مرحلة الكفاح
ال�سيا�سي يف ظل الت�ضييق الذي لقيه املفتي.
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ـ قام املفتي بتمثيل فل�سطني يف
م�ؤمتر (باندوجن) لت�أ�سي�س حركة
عدم االنحياز من خالل الهيئة
العربية العليا.
ـ بد�أت خطة عربية لإن�شاء كيان
بديل للهيئة العربية العليا،
ب�إ�صدار قرار من جامعة الدول
العربية ب�إن�شاء كيان فل�سطيني
عام 1963م ،وقد ن�ش�أ الكيان
حتت رعاية م�صر با�سم منظمة
لقطة للمبنى الذي عقد فيه م�ؤمتر باندوجن يف �إندوني�سيا 1955
التحرير الفل�سطينية عام 1964م،
و ُع نِّي �أحمد ال�شقريي رئي�ساً لها والذي خ�ضع للتوجهات العربية.
ـ بعد هزمية عام 1967م بقي املفتي وا�ضحاً يف ر�ؤيته ،يف �أن حترير فل�سطني ال
يكون �إال عرب اجلهاد امل�سلح ،وبقي متم�سكاً مببادئه حتى تويف عام 1974م ،ومل
تطرح �أية قيادة فل�سطينية حلو ًال �سيا�سية �إال بعد وفاة احلاج �أمني احل�سيني.

�أحمد ال�شقريي
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ما الصهيونية؟ ولماذا سميت بهذا االسم؟

ال�صهيونية حركة �سيا�سية عن�صرية متطرفة،
ترمي �إىل �إقامة دولة لليهود يف فل�سطني،
وا�شتقت ال�صهيونية من ا�سم (جبل �صهيون)
يف القد�س ،وهذا اال�سم يرمز �إىل مملكة داود
وت�ش ّييد هيكل �سليمان املزعوم من جديد على
�أن تكون القد�س عا�صمة لها.
جبل �صهيون (الذي ي�سمى بـ(جبل داود) عند امل�سلمني املقد�سيني

الصهيونية ..تاريخ ونشأة

تعود �أ�سباب ن�ش�أة احلركة ال�صهيونية ،التي �سعت لإن�شاء كيان يهودي يف فل�سطني� ،إىل ظهور النـزعات
ال�صهيونية امل�ؤيدة لتجميع اليهود يف فل�سطني و�سط م�سيحيي �أوروبا ،وخ�صو�صاً الربوت�ستانت
منذ القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي .وتعود �أي�ضاً �إىل ف�شل حركة اال�ستنارة اليهودية «اله�سكال» التي
�سعت �إىل دمج اليهود يف املجتمعات التي يعي�شون فيها .كما تعود �إىل ظهور الأيديولوجيات القومية
والوطنية ون�شوء الدولة القومية يف �أوروبا خ�صو�صاً يف القرن التا�سع ع�شر ،ورغبة �أعداد من اليهود
يف �أن تكون لهم �أر�ض يحكمونها ويعي�شون فيها .وتعود من جهة �أخرى �إىل ن�ش�أة «امل�شكلة اليهودية»
خ�صو�صاً يف �أوروبا ال�شرقية ،وما تعر�ض له اليهود من ا�ضطهاد على يد الرو�س ،والتي دفعت عدداً من
اليهود للمطالبة مبالذ �آمن لهم وبدولة خا�صة باليهود .وقد ا�ستفاد اليهود يف �سبيل حتقيق ذلك من
مت ُّكن بع�ضهم من الو�صول �إىل دوائر النفوذ والقرار يف �أوروبا و�أمريكا .ثم �إن عدداً من بلدان �أوروبا
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الغربية و�أمريكا مل يكن يرغب با�ستيعاب موجات الهجرة اليهودية القادمة من �شرق �أوروبا ،وكانت
تريد حتويل هذه املوجات �إىل خارج بلدانها.
وقد كان �إن�شاء املنظمة ال�صهيونية العاملية
وانعقاد م�ؤمترها الأول يف بال يف �سوي�سرا يف  1897/ 8/ 31 - 29بزعامة
ثيودور هرتزل  Theodor Herzlفاحتة العمل ال�صهيوين ال�سيا�سي
امل�ؤ�س�سي املنظم ،لت�أ�سي�س الدولة اليهودية على �أر�ض فل�سطني .واحلركة
ال�صهيونية حركة عن�صرية قائمة على ديباجات وخلفيات دينية وتراثية
وقومية يهودية ،و�شرط جناحها مرتبط ب�إلغاء حقوق �أهل فل�سطني
العرب يف �أر�ضهم واحللول مكانهم .وال فرق يف جوهر الفكرة ال�صهيونية
بني تيارات علمانية �أو ا�شرتاكية �أو دينية �أو ثقافية �أو �سيا�سية ،فال�صهاينة
كلهم يف النهاية �صهاينة ي�سعون �إىل الأهداف العليا نف�سها.
(World Zionist Organization (WZO

وقد حر�ص هرتزل على حتقيق امل�شروع ال�صهيوين من خالل االت�صاالت الدبلوما�سية ،وحماولة
ت�شجيع القوى الكربى ،وخ�صو�صاً بريطانيا ،على تب ّني هذا امل�شروع ،يف �ضوء امل�صالح والفوائد التي
ميكن �أن يجنيها الغرب اال�ستعماري .وقد حاول هرتزل عبثاً �إقناع الدولة العثمانية ببيعه فل�سطني،
و�إعطاء اليهود حكماً ذاتياً فيها حتت ال�سيادة العثمانية ،وفتح �أبواب الهجرة اليهودية �إليها مقابل
عرو�ض مغرية ،كانت الدولة العثمانية يف �أ َم ِّ�س احلاجة �إليها� ،إال �أن ال�سلطان عبد احلميد الثاين
( )1909 - 1876وقف �سداً منيعاً �ض ّد رغبات اليهود .وب�شكل عام ،ف�شلت احلركة ال�صهيونية عاملياً يف
احل�صول على �أيّ �شيء ذي قيمة حتى نهاية احلرب العاملية الأوىل.
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ما أبرز أفكار الصهيونية؟

لل�صهيونية �أفكار كثرية جميعها يتنافى مع الأخالق والقيم واملبادئ الإن�سانية والدينية ،وكل �أفكارها
و�شعاراتها تقوم على عدد من النقاط �أهمها:
ال�سيطرة على املال وو�سائل الإعالم والكفاءات العلمية وتوجيهها يف العامل.
الفوقية على جميع الأمم واعتبار اليهودي عِ رق يعلو كل الب�شر.
التفرقة بني الأمم واجلماعات على قاعدة (ف ّرق ت�سد).
ال�سيطرة على مفا�صل القرار واحلكومات من خالل (اللوبيات).
االدعاء ب�أن فل�سطني (�أر�ض بال �شعب ل�شعب بال �أر�ض).
ما هي أهم العصابات الصهيونية؟

الهاغاناه (املنظمة الع�سكرية اليهودية ال�سرية) :الهاغانا تعني بالعربية (الدّفاع) تك ّتل ع�سكري
�إرهابي ت�أ�س�ست يف عام  1921يف مدينة القد�س ،كان الهدف املعلن من ت�أ�سي�سها الدفاع عن �أرواح
وممتلكات امل�ستوطنات اليهودية يف فل�سطني خارج نطاق االنتداب الربيطاين .وبلغت املنظمة درج ًة
من التنظيم؛ مما �أهّ لها لتكون حجر الأ�سا�س للجي�ش الإ�سرائيلي احلايل.
تط ّور حال منظمة الهاغاناه ،وان�ضم اليها �آالف ّ
ال�شبان اليهود ،وقامت با�سترياد ال�سالح الأجنبي،
و�إن�شاء الور�ش لت�صنيع القنابل اليدوية واملعدات الع�سكرية اخلفيفة ،وحتولت �إىل جي�ش نظامي بعد
�أن كانت ميلي�شيا ذات تدريب ٍّ
متدن.
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بحلول عام � ،1936أ�صبح �أعداد الهاغاناه
 10000مقاتل ،و 40000من االحتياط ،وخالل
ثورة  ،1939 - 1936قامت الهاغاناه بحماية
امل�صالح الربيطانية يف فل�سطني وقمع ال ّثوار
الفل�سطينيني وارتكاب املجازر بحق املدنيني.
وبالرغم من عدم اعرتاف احلكومة الربيطانية
بالهاغاناه� ،إال �أن القوات الربيطانية قامت
بالتعاون وب�شكل كبري مع هذه منظمة فيما
يتعلق بالق�ضايا الأمنية و�أمور القتال.
البلماح� :أو البلماخ بالعربية اخت�صارا لعبارة «بلوغوت ماحت�س» ؛ �أي :ال�سرايا ال�ضاربة ،وهو القوة
املتحركة ال�ضاربة التابعة للهاغاناه يف �أثناء االنتداب
الربيطاين على فل�سطني .ت�أ�س�س البلماح يف / 5/ 15
 ،1941ومنا حتى حرب � 1948إىل ثالث �ألوية قتالية
بالإ�ضافة �إىل وحدات جوية وبحرية وا�ستخباراتية .وكان
من �أبرز املهام التي �أنيطت بـ«البلماح» ت�أمني الهجرة
اليهودية غري ال�شرعية �إىل فل�سطني ،كما كانت ت�شكيالته
هي القوة الرئي�سية التي قاتلت اجليو�ش العربية عام
 1948يف اجلليل الأعلى والنقب و�سيناء والقد�س .ومن
�أ�شهر رجاالته :مو�شيه دايان ،و�إ�سحاق رابني.
35

الحركة الصهيونية

منظمة الإرغون( :الإرغون) �أو «املنظمة الع�سكرية القومية» (�إرغون
ت�سفائي لئومي) هي تك ّتل ع�سكري �إرهابي ن�ش�أ يف الأرا�ضي الفل�سطينية يف
عام  .1931و ُيعزى �إليها الكثري من املجازر بحق ال�شعب الفل�سطيني.
كان �شعارها يتكون من خريطة فل�سطني والأردن ،وعليها �صورة بندقية
كتب حولها «راك كاح»؛ �أي :هكذا وح�سب.
منظمة �شترين :تعرف �أي�ضاً با�سم منظمة الليحي عرفت ال�ساحة الفل�سطينية ن�ش�أة العديد من
املنظمات ال�صهيونية القتالية ،ولعل منظمة «حلمي حريوت �إ�سرائيل» (بالعربية املحاربون من �أجل
حرية �إ�سرائيل) واملعروفة بـ»ع�صابة �شترين» تعد من �أكرث املنظمات ال�صهيونية �شرا�سة و�شهرة.
ن�ش�أت بعد االن�شقاق الذي حدث يف �صفوف منظمة الإرغون ال�صهيونية يف �أعقاب موت الإرهابي
جابوتن�سكي يف عام  ،1940قام اليهودي �إبراهام �شترين بت�أ�سي�س جمموعة �أطلق عليها ا�سم «املحاربون
من �أجل ح ّرية �إ�سرائيل» التي ُتعرف با�سم «�شترين» ن�سبة �إىل م�ؤ�س�سها.
الوحدة  :101ع�صابة �إرهابية تر�أ�سها �شارون،
توحدت عام  1954مع وحدة املظليني التابعة
للجي�ش ال�صهيوين .من قادتها رفائيل �إيتان.
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أهمية موقع فلسطين الجغرافي

تتمتع فل�سطني ب�أهمية ا�سرتاتيجية يف موقعها ،فهي نقطة ات�صال القارة الآ�سيوية بقارة �إفريقيا ،كما
�أنها نقطة ات�صال امل�شرق العربي بغربه يف �شمايل �إفريقيا ،وتطل فل�سطني على البحر املتو�سط من
خالل عدة موانئ �أهمها ميناءا حيفا ويافا ،كما تطل على البحر الأحمر عرب خليج العقبة عند قرية
�أم الر�شرا�ش.
حدود فلسطين

يح ّد فل�سطني من ال�شمال لبنان.
يحدّها من ال�شمال ال�شرقي �سورية.
يحدّها من ال�شرق اململكة الأردنية الها�شمية.
يحدّها من اجلنوب �صحراء �سيناء يف جمهورية م�صر العربية.
يحدّها من الغرب البحر املتو�سط.
مساحة فلسطين

تبلغ م�ساحة فل�سطني  27,009كم 2بح�سب حدودها التاريخية
�أيام االنتداب الربيطاين وقبل �إن�شاء الكيان ال�صهيوين.
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مساحة فلسطين
كم م�ساحة الأرا�ضي املحتلة عام 1967

تبلغ م�ساحة ال�ضفة الغربية
القد�س ال�شرقية.

5860

تبلغ م�ساحة قطاع غزة  360كم.2
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التقسيمات الطبيعية في فلسطين

تق�سم فل�سطني طبيعياً �إىل:
 1ـ املنطقة ال�ساحلية :وت�شمل ال�سهل ال�ساحلي
املمتد من ر�أ�س الناقورة �إىل رفح.
 2ـ املنطقة اجلبلية مبا فيها ال�سهول التي تتخللها.
 3ـ منطقة غور الأردن مبا فيه وادي عربة.
 4ـ منطقة بئر ال�سبع و�صحراء النقب.
أهم السالسل الجبلية في فلسطين

�سل�سلة جبال اجلليل �شمال فل�سطني ،وجبال نابل�س
وجبال اخلليل وه�ضبة النقب.
أعلى قمة جبلية في فلسطين

�أعلى قمة هي قمة جبل (اجلرمق) الواقع يف �سل�سلة
جبال اجلليل الأعلى �شمال فل�سطني بالقرب من
مدينة �صفد ،حيث يبلغ ارتفاعها �ألف ومئتان
وثمانية �أمتار.
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أبرز الجبال في فلسطين

•جبال اجلليل :ومنها جبل اجلرمق وجبل كنعان
يف �صفد ،وجبل حيدر �شمال الرامة ،وجبل عداثر
بالقرب من قرية �سع�سع ،وجبل طابور �شرقي
النا�صرة ،وجبل الدّحي جنوب النا�صرة ،وجبل النبي
�شعيب يف حميط النا�صرة ،وجبل الكرمل يف حيفا.
• جبال نابل�س :وفيها جبل عيبال وجبل جرزمي.
• جبال القد�س ومنها :تل العا�صور ،جبل النبي
�صمويل ،جبل امل�شارف ،جبل الطور �أو الزيتون
وجبل املكرب.

أهم أنهار فلسطين

 - 1نهر الأردن :وهو �أطول �أنهار فل�سطني ،ينبع من �سفوح جبل ال�شيخ من عدة ينابيع ومير ببحرية
احلولة التي جففها االحتالل ال�صهيوين ،ث ّم بحرية طربيا �إىل �أن ينتهي بالبحر امليت ،طوله من
التقاء ينابيعه �إىل م�صبه مئتان واثنان وخم�سون كيلومرتاً ،وقد �أك�سبته تعرجاته الدائمة هذا الطول.
 - 2نهر املقطع :يعرف با�سم نهر حيفا ،طوله ثالثة ع�شر كيلو مرتاً ,يت�شكل من جتمع مياه (مرج
ابن عامر) وي�صب يف خليج عكا �شرقي حيفا ب�أربعة كيلومرتات.
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 - 3نهر العوجاء :ويعرف با�سم نهر يافا ينبع
من ر�أ�س العني �شمايل �شرقي يافا بثالثة كيلو
مرتات وي�صب �شمايل يافا ب�ستة كيلو مرتات.
ّ
مت ج ّر مياه هذا النهر �إىل القد�س عام 1935م
يف �أنابيب حتت الأر�ض بطول �ستني كيلو مرتا.
وهناك �أودية و�أنهار َّ
جف �أغلبها ,وكانت يف
الأ�صل تتحرك بتحرك الأمطار وغزارتها،
وهي عبارة عن جداول وعيون و�أودية.
أشهر بحيرات فلسطين:

 - 1البحر امليت :له �أ�سماء متعددة منها «بحرية لوط» و�س ّمي (بالبحر امليت) لعدم وجود حياة
فيه ل�شدة ملوحة مياهه ،طول هذا البحر �ستة و�سبعون كيلو مرتاً و�أعظم عر�ض له �سبعة ع�شر كيلو
مرتاً ،وم�ساحته الكل ّية �ألف وخم�سون كيلو مرتاً مربعاً ,ويع ّد هذا البحر �أخف�ض نقطة حتت �سطح
البحر يف العامل.
 - 2بحرية طربيا :لها عدة �أ�سماء كنعانية منها «ك ّنارة» تقع على بعد ثالثة و�أربعني كيلو مرتاً من
البحر املتو�سط ،طولها واحد وع�شرون كيلو مرتاً ،و�أو�سع عر�ض لها اثنا ع�شر كيلو مرتاً ،م�ساحتها
مئة وخم�سة و�ستون كيلو مرتا مربعاً ،تنخف�ض عن �سطح البحر مائتني واثني ع�شر مرتاً .مياهها
نق ّية زرقاء ون�سيمها لطيف ،ولهذه البحرية مناظر �ساحرة.
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 - 3بحرية احلولة :تقع يف ال�شمال من
طربيا يف �سهل احلولة ،طول هذه البحرية
خم�سة كيلو مرتات و�أعظم عر�ض لها ثالثة
كيلو مرتات ،م�ساحتها �أربعة ع�شر كيلو مرتاً
مربعاً ,وقد جففها الكيان ال�صهيوين (�ضمن
م�شروع جتفيف بحرية احلولة).

طبيعة مناخ فلسطين

مناخ فل�سطني هو مناخ البحر الأبي�ض املتو�سط
عموماً ،فهو حار وجاف �صيفاً ،ودافئ ومييل �إىل
الربودة �أو معتدل وممطر �شتا ًء ،وترتاوح معدالت
الأمطار من �ستمئة �إىل ثمامنئة ميليمرت �سنوياً
يف مرتفعات اجلليل ونابل�س واخلليل ويف ال�سهل
ال�ساحلي ,وتت�ضاءل كمية الأمطار كلما اجتهت
جنوباً .درجات احلرارة معتدلة ن�سبياً ب�شكل عام،
وقد ت�صل احلرارة يف نهاياتها الدنيا �إىل ال�صفر
يف ال�شتاء يف املرتفعات اجلبلية ،و�إىل �أربعني
درجة مئوية يف ال�صيف يف مناطق غور الأردن.
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أشهر المحاصيل الزراعية في فلسطين

ت�شتهر فل�سطني ب�إنتاج عدد من املحا�صيل
الزراعية �أهمها:
 احلم�ضيات ب�أنواعها. الزيتون. اخل�ضروات املبكرة. �أنواع من الفواكه مثل الفراولة. الورود الطبيعية.الثروات الطبيعية في فلسطين

تعترب فل�سطني غنية برثواتها الطبيعية ومن �أهمها:
 ثروات معدنية مثل :النحا�س ،املنغنيز ،الفو�سفات ،الكربيت ،اجل�ص ،امللح ،حجارة البناء ،الرمل،ورمل الزجاج.
 ثروات البحر امليت مثل :البوتا�سيوم ،ال�صوديوم ،الكلور ،الربوم ،اليود ،املغنيزيوم ،والليثيوم ،واملاءالثقيل.
وقد اكت�شفت م�ؤخراً حقول �ضخمة للغاز الطبيعي يف البحر املتو�سط قبالة �ساحل عكا وحيفا وقطاع غزة.
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التقسيمات اإلدارية لفلسطين

يف �أواخر العهد الربيطاين كانت فل�سطني تق�سم
�إىل �ست مناطق ُيعرف كل منها با�سم «لواء»
ويق�سم اللواء �إىل مناطق ي�سمى كل منها «ق�ضاء»
وي�شمل ك ّل ق�ضاء عدّة قرى.
ألوية فلسطين:
 1ـ لواء اجلليل :عا�صمته النا�صرة ويت�ألف من
�أق�ضية عكا ،بي�سان� ،صفد ،طربيا ،والنا�صرة.
 2ـ لواء حيفا :وي�ضم ق�ضاء حيفا.
 3ـ لواء نابل�س :ويت�ألف من �أق�ضية نابل�س
وجنني وطولكرم.
 4ـ لواء القد�س :ويت�ألف من �أق�ضية القد�س
واخلليل ورام اهلل.
 5ـ لواء يافا :وكان يعرف با�سم «لواء ال ّلد»
يت�ألف من �أق�ضية يافا والرملة.
 6ـ لواء غزة :وي�ضم ق�ضائي غزة وبئر ال�سبع.
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أهم الصناعات القديمة ،والحرف التراثية في فلسطين

من ال�صناعات التقليدية يف فل�سطني والتي تعبرّ عن ثقافة
هذا ال�شعب ووجوده:
 1ـ �صناعة الزجاج و�صناعة الغزل والن�سيج� ،صناعة
ال�صابون وا�شتهر منه ال�صابون النابل�سي ،و�صناعة
الأحذية ،و�صناعة احل�صر والأطباق ،وال�صناعات ال�سياحية
مثل ا�ستخدام ال�صدف ،والرمل امللون يف القوارير ،واحلفر
على اخل�شب ،و�صناعة الأدوات اخل�شبية وجميعها م�أخوذة
من خ�شب الزيتون.
وهناك �صناعة احلجر والرخام الذي �أطلق عليه «نفط
فل�سطني الأبي�ض».
العدد الكلي لسكان فلسطين

تطور �أعداد ال�سكان يف فل�سطني حتت االحتالل الربيطاين
ال�سنة

اليهود

العرب
العدد

الن�سبة ()%

1918

610.000

91.7

1948

1.400.000

68.3

العدد
55.000
650.000

الن�سبة ()%
8.3
31.7
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ت�شري املعطيات الإح�صائية �إىل �أن عدد الفل�سطينيني يف العامل قدر نهاية عام  2014بحوايل  12.4مليون
ن�سمة ،وهذا يعني �أن عدد الفل�سطينيني يف العامل ت�ضاعف  8.4مرة منذ �أحداث نكبة  .1948وفيما يتعلق
بعدد الفل�سطينيني املقيمني حاليا يف فل�سطني التاريخية (ما بني النهر والبحر) ف�إن البيانات ت�شري �إىل
�أن عددهم قد بلغ نهاية عام  2014حوايل  6.08مليون ن�سمة ،منهم  1.46مليون ن�سمة يعي�شون داخل
الأرا�ضي املحتلة � ،1948إىل جانب  2.83مليون يف ال�ضفة الغربية وحوايل  1.79مليون يف قطاع غزة.
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ماذا تعني نكبة فلسطين عام 1948م؟

هي احلدث التاريخي الذي �أ�س�س لوجود ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ،حني �أعلن الكيان ال�صهيوين
عن قيام دولته على �أر�ض فل�سطني ،وقام بتهجري غالبية ال�شعب الفل�سطيني خارج مدنه وقراه،
م�ستفيداً من الدعم الغربي املطلق ،بعد �أن ارتكب �أب�شع املجازر و�أفظعها.
متى ُ ّ
هجر الشعب الفلسطيني؟

مل تتوقف عملية تهجري ال�شعب الفل�سطيني
منذ ما قبل عام 1948م حتى يومنا هذا،
لكن �أهم موجات التهجري حدثت يف عامي
 1948و1967م ،وهناك عدة موجات حدثت
يف �أعوام متفرقة ،وال تزال �سيا�سة التهجري
ال�صهيونية م�ستمرة خ�صو�صاً يف مدينة
القد�س ال�شريف.
كم عدد الالجئين الفلسطينيين؟
يبلغ عدد الالجئني الفل�سطينيني مع نهاية عام  2013بحدود  7,872ماليني ،يعي�ش منهم 5,891

ماليني خارج فل�سطني.
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بلغ عدد الالجئني الفل�سطينيني نهاية عام  2014بحدود  8,383ماليني ،يعي�ش منهم  6مليون خارج فل�سطني.
فل�سطني 48

ال�ضفة

غزة

االردن

�سوريا

لبنان

0.15

0.925

1.3

3.66

0.564

0.488

بقية الدول العربية الدول الأجنبية املجموع
0.621

0.675

�أعداد الالجئني الفل�سطينيني بح�سب توزعهم على مناطق �إقامتهم احلالية نهاية 2014
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املجموع

7,871,881 8.383
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ماذا ّ
حل بقراهم؟

غالبية القرى التي هُ ّجر منها ال�شعب الفل�سطيني
دمرتها الع�صابات ال�صهيونية ،بعد �أن ارتكبت
ّ
وهجر منها �أهلها ،و�أقام االحتالل على
املجازر ّ
عدد منها م�ستوطنات ،وقد يبلغ عدد القرى
الفل�سطينية املدمرة ح�سب �أرجح الإح�صائيات
خم�سمئة و�إحدى وثالثني قرية.
أخطر المجازر والجرائم التي ارتكبها الصهاينة منذ عام 1948

ارتكب العدو ال�صهيوين �أكرث من �سبعني جمزرة بحق �أهلنا�،أهمها:
 - 1جمزرة دير يا�سني :وقعت يوم 1948/ 4/ 9م يف قرية دير يا�سني قرب القد�س ،ونفذتها ع�صابتا
�شترين والأرغون ،وذهب �ضحيتها �أكرث من مئتني وخم�سني �شهيداً ،بينهم �أعداد كبرية من الأطفال
والن�ساء وكبار ال�سن.
 - 2جمزرة الدوامية :حدثت يف قرية الدوامية يف جبل اخلليل يف 1948/ 10/ 29م وذهب
�ضحيتها ما بني �سبعمئة �إىل �ألف �شهيد منهم عدد كبري من الأطفال والن�ساء على يد ع�صابتي �شترين
والأرغون ،وتع ّد هذه املجزرة مع جمزرة دير يا�سني من �أب�شع ما ارتكب عام 1948م.
 - 3جمزرة الطنطورة :وقعت يف ليلة 1948 / 5/ 23م وراح �ضحيتها �أكرث من ت�سعني �شهيداً دفنوا
يف قرب جماعي.
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وهناك جمزرة طِ رية حيفا ،وجمزرة ال ّلد والرملة ،وجمزرة ال�صف�صاف وغريها من املجازر التي و�صل
عددها عام 1948م �إىل �أربعة وثالثني جمزرة على الأقل.
وبعد عام  1948ارتكب ال�صهاينة عدة جمازر منها:
 - 1مجزرة كفر قاسم:

حدثت يف 1956 /10/ 29م وذهب �ضحيتها ثمانية و�أربعون فل�سطينياً بينهم ن�ساء وثالثة وع�شرون
طف ً
ال من �أبناء قرية كفر قا�سم.
 - 2مجرزة صبرا وشاتيال:

وقعت يوم 1982/ 9/ 17م يف خميمي �صربا و�شاتيال للاّ جئني الفل�سطينيني يف لبنان ،وذهب �ضحيتها
�أكرث من ثالثة �آالف وخم�سمئة من �أبناء املخيمني غالبيتهم من الأطفال والن�ساء وال�شيوخ العزل،
وكانت من �أب�شع ما اقرتفه االحتالل وعمال�ؤه يف لبنان.
 - 3مجزرة الحرم اإلبراهيمي:

يف  1994/ 2/ 25م حني قام متطرف �صهيوين ب�إطالق النار على امل�صلني يف احلرم الإبراهيمي �أثناء
�صالة الفجر ،فارتقى منهم ت�سعة وع�شرون �شهيداً ،ومع نهاية اليوم كان جمموع ال�شهداء قد بلغ
خم�سني �شهيداً بر�صا�ص اجلي�ش ال�صهيوين.
 - 4مجزرة مخيم جنين:

وقعت مابني � 2002/ 4/ 12 – 1إثر عملية اجتياح نفذها جي�ش االحتالل ال�صهيوين ملدينة جنني،
وقد قتل جي�ش االحتالل  58فل�سطينياً بح�سب الأمم املتحدة ،فيما ت�شري �شهادات �شهود العيان �إىل �أن
العدد �أكرب من ذلك ،وقد �أثارت املجزرة الر�أي العام العاملي.
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كم عدد المخيمات التي يقطنها الالجئون الفلسطينيون؟

ي�سكن الالجئون الفل�سطينيون يف �ستة و�ستني
خميماً موزعني بني الأردن و�سورية ولبنان وال�ضفة
الغربية وقطاع غزة وتعرتف وكالة الإغاثة الدولية
«الأونروا» بثمانية وخم�سني خميماً منها.
خميم الزرقاء يف االردن

توزيع خميمات الالجئني ح�سب الدول
ال�ضفة

غزة

االردن

�سوريا

لبنان

املجموع

22

8

12

12

12
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وكالة اإلغاثة الدولية «األونروا»

خميم الطالبية

هي وكالة دولية �أن�ش�أتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف عام 1949م مبوجب قرار رقم  302لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني ،وبا�شرت عملها يف عام 1950م وهي وكالة �إغاثة وتنمية ب�شرية،
تعنى بتوفري التعليم والرعاية ال�صحية واخلدمات االجتماعية واملعنوية الطارئة ،ملا يزيد عن خم�سة
ماليني الجئ فل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وغزة والأردن و�سورية ولبنان ،وال تقدم الوكالة �أي خدمات
لأي الجئ فل�سطيني يقطن خارج مناطق العمليات اخلم�س املذكورة ،وتع ّد هذه الوكالة �شاهداً حياً
على م�أ�ساة الالجئني الفل�سطينيني ،كما �أنها ال تقدم احلماية لالجئني الفل�سطينيني والتي تعترب
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من �أهم و�أوىل حقوق الالجئ ،وبحكم هذا
اال�ستثناء ال يتمتع الالجئ الفل�سطيني
بحماية املفو�ضية ال�سامية لالجئني والتي
تقدم احلماية لكل الالجئني يف العامل عدا
الالجئني الفل�سطينيني.
كما جتدر املالحظة �أن خدمات الأونروا
يف ال�سنوات الأخرية بد�أت يف الرتاجع
واالنح�سار يف مناطق عملياتها مما
يثري التخوف لدى كثري من الالجئني
الفل�سطينيني.

هل باع الفلسطينيون أرضهم؟

�إن جمموع ما امتلكه اليهود من �أر�ض فل�سطني نتيجة عملية ال�شراء مل تتجاوز  % 1من �أر�ض فل�سطني،
وكانت عمليات ال�شراء بوا�سطة االحتيال ،ومل تكن مبا�شرة يف �أغلبها ،ومقولة� :إن الفل�سطينيني قد
باعوا �أر�ضهم هي كذبة كبرية يروج لها االحتالل ،واخل�سارة احلقيقية لأر�ض فل�سطني كانت ب�سبب
قيام الكيان ال�صهيوين بتهجري ال�شعب الفل�سطيني بقوة ال�سالح والغدر وارتكاب �أب�شع املجازر.
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ومن ينكر �أن ال�سلوك الطبيعي للمدنيني يف �أثناء احلروب ،وخ�صو�صاً �إذا �صاحبها مذابح وتطهري
عرقي واعتداء على الأعرا�ض ،هو الهجرة باجتاه مناطق �أكرث �أمناً بانتظار انتهاء احلرب حتى يعودوا
بعد ذلك �إىل ديارهم؟
هل ال يزال الفلسطينيون متمسكين بأرضهم؟

�إن الت�ضحيات التي قدمها ال�شعب الفل�سطيني عرب �أكرث من �ستني عاماً تثبت �أنه ال يزال متم�سكاً
ب�أر�ضه ،وت�شري كثري من اال�ستطالعات والدرا�سات �إىل هذه احلقيقة ،فقادة الكيان ال�صهيوين راهنوا
على ن�سيان ال�شعب الفل�سطيني لق�ضيته مبرور الزمن وقالوا عبارتهم امل�شهورة�« :إن الكبار ميوتون
وال�صغار ين�سون» لكن كفاح ال�شعب الفل�سطيني �أثبت عك�س هذه النظرية ،و�أن كل �أجيال ال�شعب
الفل�سطيني ال تزال متم�سكة بحق العودة.
مفهوم حق العودة

هو حق الفل�سطيني الذي طرد �أو خرج من موطنه
لأي �سبب عام � 1948أو يف �أي وقت بعد ذلك ،يف العودة
�إىل الديار �أو الأر�ض �أو البيت الذي كان يعي�ش فيه
حياة اعتيادية قبل  ،1948وهذا احلق ينطبق على كل
فل�سطيني �سواء كان رج ً
ال �أو امر�أة ،وينطبق كذلك على
ذرية �أي منهما مهما بلغ عددها و�أماكن تواجدها ومكان
والدتها وظروفها ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية.
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لماذا يعتبر الفلسطينيون حق العودة مقدس ًا؟

لأنه واجب �شرعي ووطني ال يحق لأحد �أن يتنازل عنه ،فهو
فردي وجماعي يف �آنٍ معاً ،وغري قابل للت�صرف ،وهو حق
مثبت يف ال�شرائع ال�سماوية والو�ضعية والوطنية والقانونية.
ولأنه حق تاريخي ناجت عن وجودهم يف فل�سطني منذ
الأزل وارتباطهم بالوطن ،ولأنه حق قانوين ثابت ،وحق
الفل�سطينيني يف وطنهم فل�سطني �ضارب يف �أعماق التاريخ،
وجذوره �أقدم من جذور الربيطانيني يف بريطانيا ،وبالطبع
�أقدم من الأمريكان يف �أمريكا.
هل لهذا السبب تمسك الفلسطينيون بحقهم في العودة منذ نصف قرن وأكثر؟

نعم رغم �أكرث من ن�صف قرن من احلروب والغارات
واال�ضطهاد وال�شتات والتجويع واحل�صار ،مت�سك
الفل�سطينيون بحقهم يف العودة �إىل الوطن ،لأن كيان
الإن�سان وهويته مرتبطان بوطنه ،م�سقط ر�أ�سه ومدفن
�أجداده وم�ستودع تاريخه وم�صدر رزقه ومنبع كرامته،
ولذلك ف�إن حق العودة مقد�س لكل فل�سطيني ،حتى الطفل
الذي ولد يف املنفى يقول �إن موطني بلدة كذا يف فل�سطني..
58

دليل الالجئين الفلسطينيين

حق التعويض

يقولون �إن هناك مبالغ مر�صودة لتعوي�ض الالجئني عن �أرا�ضيهم التي فقدوها عام  ،1948هل هذا
�صحيح؟

�إذا كان املق�صود بيع �أر�ض فل�سطني لل�صهاينة فهذا م�ستحيل وحرام وباطل قانوناً .لقد عاقب
الفل�سطينيون قبل عام  1948من باع ب�ضعة دومنات ،فكيف مبن يريد بيع الوطن كله ،هذا ال ميكن
�أبداً.
�إذن لي�س لالجئني حق يف التعوي�ض� ،إذا �أرادوا
العودة �إىل بالدهم؟

هذا غري �صحيح لالجئني احلق يف التعوي�ض ح�سب
قانون التعوي�ض العام وح�سب قرار  194لكل ما
خ�سروه مادياً ومعنوياً منذ .1948
لهم احلق يف التعوي�ض عن اخل�سائر املادية الفردية
مثل تدمري بيوتهم وا�ستغالل ممتلكاتهم ملدة ن�صف
قرن �أو يزيد ،واخل�سائر املعنوية الفردية مثل املعاناة
واللجوء وفقدان �أفراد الأ�سرة ،واخل�سائر املادية
اجلماعية مثل الطرق واملطارات وال�سكك احلديدية
واملوانئ واملياه واملعادن والأماكن املقد�سة ،واخل�سائر
املعنوية اجلماعية مثل فقدان اجلن�سية والهوية
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وال�شتات واالقتالع والتمييز العن�صري وال�سجالت الوطنية والآثار احل�ضارية .ولهم �أي�ضاً احلق يف
التعوي�ض عن جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية واجلرائم �ضد ال�سالم.
ماذا يترتب على تنازلك عن حق العودة مقابل التعويض؟

�إن تنازلك عن حق العودة �إىل ديارك وا�سرتداد
ممتلكاتك هو قرار فردي ويرتك عواقب عليك وعلى
�أوالدك و�أحفادك يف امل�ستقبل و�أهمها:
• قبولك بالتعوي�ض مقابل الأر�ض وتنازلك عن
حقك يف العودة يعني تنازلك الأبدي عن كامل حقوقك
ال�سيا�سية والوطنية يف فل�سطني.
• قبولك بالتعوي�ض مقابل الأر�ض والتنازل عن حقك
يف العودة ي�سقط حقك وحق �أبنائك و�أحفادك باملطالبة
الحقاً ب�أي حق يف ديارك وممتلكاتك ،وهذا جرم ال
يغتفر نحو ذريتك وعائلتك.
• قبولك بالتعوي�ض مقابل الأر�ض والتنازل عن حقك
يف العودة يعني �أن �أمالكك �ستنقل لكل اليهود يف العامل ولي�س لفرد �أم �شخ�ص بعينه وبالتايل
ف�إنه تنازل نهائي لكل يهود العامل.
• �أفتى جميع علماء امل�سلمني �أن قبول التعوي�ض عن الأر�ض هو بيع للوطن املقد�س وهو حمرم
متاماً.
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لماذا سميت المدينة بالقدس؟

ملدينة القد�س عدة �أ�سماء ،فالكنعانيون
�أطلقوا عليها ا�سم (�أور�ساليم) وتعني
مدينة ال�سالم ،والعربانيون �أطلقوا
عليها ا�سم مدينة (يرو�شاليم) وتعني
البيت املقد�س ،وعرفت يف الع�صر
اليوناين با�سم (�إيلياء) ومعناها بيت
الرب ،وعرفت عند العرب وامل�سلمني
ببيت املقد�س ،وا�سم القد�س ينبع من
قد�سية املدينة وطهرها لدى خمتلف
ال�شرائع.

ما أهمية مدينة القدس؟

تنبع �أهمية مدينة القد�س من مكانتها التاريخية وعمرها املديد الذي ميتد �إىل ما قبل خم�سة �آالف
ال عن مكانتها الدينية لدى ٍّ
�سنة ،فهي تعد من �أقدم املدن يف العامل ،ف�ض ً
كل من امل�سلمني وامل�سيحيني
واليهود ،كما تع ّد مدينة القد�س من املدن التي م ّر بها العديد من الأنبياء والر�سل ،وال تزال القد�س
حتت�ضن عدداً من الأماكن املقد�سة� ،أبرزها امل�سجد الأق�صى املبارك وكني�سة القيامة ،ولقد كانت
القد�س عرب التاريخ حمط �أنظار الغزاة والطامعني.
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وتنبع قد�سية هذه املدينة عند امل�سلمني من جوانب عديدة نذكر منها:
�أوال  :هي �أوىل القبلتني التي توجه �إليها امل�سلمون يف �صالتهم نحو ما يزيد عن �ستة ع�شر �شهرا
ب�إمامة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .
ثانيا  :فيها ثالث احلرمني ال�شريفني الذي ت�شد �إليه الرحال معهما وال ت�شد لغريها فقال عليه ال�صالة
وال�سالم ( :ال ت�شد الرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد امل�سجد احلرام وم�سجدي هذا وامل�سجد الأق�صى) .
ثالثا  :فيها م�سرى الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ومن هنا يرتبط ذلك املكان بعقيدة كل م�سلم وقد
�سجل اهلل تعاىل هذا بكتابه العزيز فقال عز من قائل �( :سبحان الذي �أ�سرى بعبده ليال من امل�سجد
احلرام �إىل امل�سجد الأق�صى الذي باركنا حوله لرنيه من �آياتنا �إنه هو ال�سميع الب�صري) ويده�شنا هذا
الربط بني امل�سجد احلرام وامل�سجد الأق�صى منذ املرحلة املكية و�إعطاء �صفة القد�سية لهذه الأر�ض
بو�صفها ب�أنها مباركة.
فقمة الإكرام الإلهي لنبيه ت�أتي
ب�إ�سرائه �إىل امل�سجد الأق�صى.
وهنا تكمن قد�سية امل�سجد
الأق�صى وبيت املقد�س� .إنها
قد�سية تبلغ الذروة .ف�سيد
الأنبياء وخامتهم ي�سرى به �إىل
امل�سجد الأق�صى؛ لأن الأق�صى
مثل الكعبة خا�ص هلل وحده. .
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أهم معالم مدينة القدس

ت�ضم مدينة القد�س العديد من املعامل
التاريخية والدينية �أهمها:
امل�سجد الأق�صى املبارك.
كني�سة القيامة.
�سور املدينة و�أبوابها ال�سبعة.
قبور الأنبياء مو�سى وداود وزكريا
ويحيى وال�سيدة مرمي عليهم ال�سالم.
مقربة ال�ساهرة (وفيها عدد من
ال�صحابة) ،ومقربة باب الرحمة.
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أسماء األبواب السبعة لمدينة القدس

 - 1باب اخلليل  - 2باب احلديد  - 3باب العمود  - 4باب ال�ساهرة  - 5باب املغاربة  - 6باب الأ�سباط
 - 7باب النبي داود عليه ال�سالم ،وهناك �أربعة �أبواب �أخرى مغلقة.
باب العمود

أهمية المسجد األقصى

ت�أتي �أهمية امل�سجد الأق�صى املبارك من مكانته الدينية لدى امل�سلمني ،فقد ورد ذكره يف القر�آن
الكرمي ،وارتبط ا�سمه بحادثة الإ�سراء واملعراج يف عهد النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وقد و�صف
القر�آن الكرمي �أر�ضه والأر�ض التي حوله بالأر�ض املباركة ،ف�ض ً
ال عن كونه �أول قبلة كانت للم�سلمني
قبل الكعبة امل�شرفة.
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كم تبلغ مساحة المسجد األقصى وماذا يضم بداخله؟

�إن كلمة م�سجد تعني ا�سم مكان ،وامل�سجد الأق�صى هو عبارة عن املكان املمتد على قرابة مئة و�أربعة
مربع (مئة و�أربعة و�أربعني دومناً) ،وي�ضم بداخله العديد من املعامل ،من منابر
و�أربعني �ألف م ٍ
رت ٍ
و�أقبية وم�ساجد وحماريب و�أروقة و�آبار �أهمها:
م�سجد قبة ال�صخرة ،امل�سجد القبلي ،امل�صلى املرواين ،حائط الرباق ،م�سجد الرباق ،املئذنة الفخارية،
�سبيل قا�سم با�شا ،القبة العثمانية ...
كم بابًا للمسجد األقصى؟ وما أسماؤها؟ (صورة للمسجد مع األبواب)

للم�سجد الأق�صى خم�سة ع�شر باباً ،ع�شرة مفتوحة وخم�سة مغلقة ،واملفتوحة هي:
 - 3باب العتم.
		
 - 2باب حطة.
		
 - 1باب الأ�سباط.
 - 6باب احلديد.
 - 5باب الناظر.
		
 - 4باب الغوامنة.
 - 9باب ال�سل�سلة.
 - 8باب املطهرة.
		
 - 7باب القطانني.
 - 10باب املغاربة.
والأبواب املغلقة هي:
			
 - 1الباب املزدوج.
			
 - 4باب اجلنائز.

		
 - 2الباب الثالثي.
 - 5باب الرحمة (التوبة).

 - 3الباب املنفرد.

وهناك فرق بني �أبواب امل�سجد الأق�صى و�أبواب مدينة القد�س كما هو مو�ضح.
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ما الفرق بين مسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي والمسجد األقصى؟

 - 1م�سجد قبة ال�صخرة :هو املبنى املثمن ذو القبة
الذهبية ،وهي تقع يف و�سط امل�سجد الأق�صى ككل �إىل الي�سار
قلي ً
ال� ،سمي بهذا اال�سم لوقوع ال�صخرة التي قيل �أن النبي
عليه ال�صالة وال�سالم عرج منها �إىل ال�سماء بداخله ،وقد
بناه اخلليفة الأموي عبد امللك بن مروان.
 - 2امل�سجد ال ِقبلي( :بك�سر القاف وت�سكني الباء) وهو
امل�سجد الذي ي�شغل اجلزء اجلنوبي من امل�سجد الأق�صى
ككل املواجه للقبلة ولهذا �سمي بالقبلي ،وهو املبنى ذو القبة
الر�صا�صية ،بني يف املكان الذي �صلى فيه اخلليفة عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه عند الفتح الإ�سالمي ملدينة القد�س،
وقد بناه اخلليفة الأموي عبد امللك بن مروان ،و�أمت بناءه
ابنه الوليد بن عبد امللك.
 - 3امل�سجد الأق�صى :وهو كل ما يقع داخل ال�سور الأثري
القدمي الذي يحيط مب�ساحة امل�ساجد املذكورة (مئة و�أربعة
و�أربعون دومناً) ويقع �ضمنه م�سجد قبة ال�صخرة وامل�سجد
القبلي وغريهما من املعامل.
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متى احتلت مدينة القدس؟

احتل ال�صهاينة الق�سم الأكرب من مدينة القد�س عام 1948م ،فيما بقي الق�سم ال�شرقي من املدينة
والذي يت�ضمن امل�سجد الأق�صى املبارك حتت �إدارة ال�سلطات الأردنية �إىل �أن مت احتالله بعد حرب
حزيران عام 1967م.
متى ُأحرق المسجد األقصى ومن أحرقه؟

يف احلادي والع�شرين من �شهر �آب�/أغ�سط�س
من العام � 1969أقدم متطرف �صهيوين يدعى
(مايكل دني�س روهان) وهو يهودي �أ�سرتايل،
و�ضمن خطة مدرو�سة من قبل �سلطات
االحتالل ب�إ�ضرام النار يف �أجزاء من امل�سجد
الأق�صى املبارك ،حيث �أتت النريان على
منرب �صالح الدين الأيوبي واجلزء اجلنوبي
ال�شرقي من امل�سجد مبا يعادل ثلث م�ساحته.
ماذا يعني تهويد القدس واألقصى؟

يعني جعلها يهودية (من هنا كلمة تهويد) من ناحية التاريخ وال�سكان والدين واحلكم ...الخ ،ونزع
الهوية العربية الإ�سالمية منها.
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وميكن �أن جنمل الأ�ساليب التي اتبعها االحتالل الإ�سرائيلي للو�صول �إىل تهويد املدينة املقد�سة مبا يلي:

هدم املنازل يف مدينة القد�س وطرد �أهلها.
تهجري الفل�سطينيني و�سحب الهويات
منهم.
بناء امل�ستوطنات يف القد�س ال�شرقية
وت�شجيع الهجرة �إليها.
م�صادرة الأرا�ضي.
�ضم معامل �إ�سالمية �إىل قائمة الرتاث
اليهودي.
افتتاح كن�س يهودية �أ�سفل وجوار امل�سجد
الأق�صى.
تو�سيع حدود بلدية القد�س لت�ضم متركزات يهودية وم�ستوطنات غري قانونية لتزيد ن�سبة ال�سكان
اليهود (م�شروع القد�س الكربى).
بناء اجلدار العازل وعزل قرى عربية عن بع�ضها البع�ض وت�صعيب املعي�شة على الفل�سطينيني.
تزوير الرتاث احل�ضاري يف القد�س من خالل تزوير �أ�سماء املدن والقرى العربية برتجمة اال�سم �إىل
العربية ،وهو ما ميكن ت�سميته ال�سرقة غري امل�شروعة للمعامل الأثرية.
حفريات حتت وقرب امل�سجد الأق�صى
69

دليل مدينة القدس

تهويد القد�س العتيقة التي حتتوى على  223معلم ديني وتاريخي هام بد�أت هذه ال�سيا�سة بهدم حي
املغاربة ،وحتويله �إىل �ساحة ،ثم اال�ستيالء على جمموعة بيوت فيما ي�سمى �أحياناً باحلي اليهودي
غالبيتها �أمالك عربية ،و�سكن اليهود فيها بالإيجار يف زمن االنتداب ،ثم ا�ستولت الآن «�سلطات
االحتالل على ما ي�سمى باحلي اليهودي ب�أكمله.
ويمكن تلخيص أهم االعتداءات على المسجد األقصى بالتالية:

 1967/ 6/ 7احتالل القد�س وامل�سجد الأق�صى
 1967/ 6/ 27قرار �ضم (القد�س ال�شرقية).
 1967/ 8/ 14قرار مبنح وزير ال�ش�ؤون
الدينية اليهودي الإ�شراف على الأماكن
املقد�سة.
1969/ 8/ 21

مايكل روهان يحرق امل�سجد

الأق�صى
 1980/ 5/ 11اكت�شاف خمزن للمتفجرات بالقرب من امل�سجد الأق�صى والإعداد لن�سفه.
 1981/ 6/ 28اكت�شاف نفق �أ�سفل امل�سجد الأق�صى حفرته �سلطة الآثار (الإ�سرائيلية).
 1981/ 8/ 31ت�صدع الأبنية املال�صقة للم�سجد الأق�صى ب�سبب احلفريات.
 1982/ 7/ 25يوئيل لرينر من حركة كاخ يخطط لن�سف امل�سجد الأق�صى.
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 1990/ 10/ 8مذبحة امل�سجد الأق�صى
التي ا�ست�شهد فيها  23م�سلما وجرح
� 85آخرين قام بها جي�ش االحتالل
الإ�سرائيلي.
 2000/ 9/ 28اقتحام �أرئيل �شارون
امل�سجد الأق�صى وجتواله يف �ساحاته حتت
حرا�سة م�شددة.
� 2000/ 9/ 29سقوط عدد من ال�شهداء
واجلرحى بعد اندالع انتفا�ضة الأق�صى
عقب �صالة اجلمعة.
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تعريف االستيطان الصهيوني

هو ا�ستقرار اليهودي ال�صهيوين القادم من خارج
فل�سطني يف القرى واملدن الفل�سطينية بعد طرد �أهلها
منها ويف «الكانتونات»* 1التي يقيمونها يف بع�ض
الأرا�ضي الفارغة.
ويطلق الإعالم عاد ًة كلمة «م�ستوطن» على اليهود
ال�صهاينة امل�ستوطنني يف الأرا�ضي املحتلة عام ،1967
ولكن فعلياً يعترب كل يهودي �صهيوين من خارج
فل�سطني م�ستوطناً غري �شرعي يف فل�سطني �سواء يف
الأرا�ضي املحتلة عام � 1948أو 1967م.
متى بدأ االستيطان الصهيوني في فلسطين؟

بد�أ اال�ستيطان �شبه املنظم يف فل�سطني عام  1882 - 1881على �شكل م�ستوطنات زراعية مدعومة
من قبل �أثرياء يهود �أ�شهرهم «�أدمون دي روت�شيلد» ،حيث �أقيمت ثالث م�ستوطنات هي« :ري�شون
ليت�سيون ،زخرون يعقوب ،رو�ش ليتاح» ،ويعترب بع�ض امل�ؤرخني م�ستوطنة «بتاح تكفا» عام � 1878أول
م�ستوطنة يف تاريخ اال�ستيطان ال�صهيوين يف فل�سطني.
 1الكانتون :هو عبارة عن تق�سيم �إداري ،والكانتونات �صغرية ن�سب ًيا من حيث امل�ساحة وال�سكان عندما تقارن
بالتق�سيمات الأخرى مثل املدن والأقاليم.
74

االستيطان والجدار العازل

75

االستيطان والجدار العازل

عدد المستوطنات والمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية
بلغ عدد امل�ستوطنني ال�صهاينة يف ال�ضفة الغربية مبا فيها مدينة القد�س ال�شرقية نهاية العام 2013

بحدود � 580ألفاً ،ي�سكنون يف  176م�ستوطنة.

توزيع امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية ومدينة القد�س:
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املدينة

عدد امل�ستوطنات

1

نابل�س

48

2
3

القد�س

28

رام اهلل

27

اخلليل

27

بيت حلم

18

�أريحا

11

4

طولكرم

8

5

جنني

9

6

املجموع

176
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مصير مستوطنات قطاع غزة

�أقام االحتالل ال�صهيوين  17م�ستوطنة يف قطاع غزة حتى
تاريخ ان�سحابه من القطاع ،حيث قرر االحتالل االن�سحاب
عام  2005تاركاً امل�ستوطنات بعد �أن قام بتدمريها ،و�سحب
كافة امل�ستوطنني الإ�سرائيليني منها ،واع ُترب هذا االن�سحاب
�أول تخلٍ ق�سري من قبل االحتالل عن م�ستوطناته يف
فل�سطني بفعل فعاليات االنتفا�ضة ،التي كبدت االحتالل
خ�سائر فادحة.
أهداف االستيطان:

يهدف اال�ستيطان ال�صهيوين �إىل �أن حتل الكتلة الب�شرية (ال�صهيونية) الواحدة حمل ال�سكان
الأ�صليني فهو ا�ستعمار �إحاليل.
يهدف لل�سيطرة على الأر�ض الفل�سطينية.
�إحكام القب�ضة الأمنية على ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شريف.
يهدف اال�ستيطان �إىل ال�سيطرة على املياه والأرا�ضي والتحكم بخرياتها.
�إ�ضاءة:
”احلقيقة هي ال �صهيونية بدون ا�ستيطان ،وال دولة بدون �إخالء العرب وم�صادرة �أرا�ضيهم وت�سييجها“
ع�ضو الكني�ست ي�شعياهو بن فورت 1972
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أنواع االستيطان
االستيطان الزراعي

االستيطان السياسي

االستيطان الصناعي

االستيطان المائي

االستيطان العسكري

االستيطان الديني

ما هو رأي القانون الدولي في المستوطنات؟

تعترب �إقامة امل�ستوطنات يف القانون الدويل بفروعه مناق�ضة لكل املبادئ الدولية وميثاق الأمم
املتحدة واتفاقيات جنيف الأربعة حول قوانني احلرب يف عام 1949
امل�ستوطنات تنتهك القوانني
التالية:
 عدم جواز نقل �سكان الدولاملحتلة الأ�صليني �إىل �أقاليم
�أخرى
 يحظر على املحتل توطني�سكانه يف الأرا�ضي املحتلة“
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هل �صدرت قرارات �أممية بخ�صو�ص اال�ستيطان؟ نعم �صدر عدة قرارات عن اجلمعة
العامة للأمم املتحدة وملجل�س الأمن منها:
 القرار رقم  446ل�سنة  1979الذي �أكد �أن اال�ستيطان ونقل ال�سكان الإ�سرائيليني للأرا�ضيالفل�سطينية غري �شرعي.
 القرار رقم  452ل�سنة  1979ويق�ضي بوقف اال�ستيطان حتى يف القد�س وبعدم االعرتاف ب�ضمها. القرار رقم رقم  478و 465ل�سنة  1980الذي دعا �إىل تفكيك امل�ستوطنات.الجدار العازل
ماهو الجدار العازل؟؟

هو حاجز طويل بد�أ ال�صهاينة يف بنائه يف 2002يف عمق ال�ضفة الغربية
ي�سميه الفل�سطينيون «جدار الف�صل العن�صري» وقد بلغ طوله  402كم نهاية عام  2006من �أ�صل
 770كم ،وهو جدار �إ�سمنتي وحديدي يف بع�ض �أجزائه ،متعرج امل�سار ،بارتفاع � 9 – 4,5أمتار ،وبعر�ض
ي�صل �إىل 60مرتاً ت�شمل منطقة الأ�سالك ال�شائكة على جنبيه ،واملمرات الرملية يف بع�ض املناطق.
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ما مخاطر الجدار العازل؟

للجدار خماطر على �أكرث من �صعيد ،فعلى
ال�صعيد االقت�صادي وبفعل م�ساره املتعرج فهو
ي�صادر �أجزاء كبرية من الأرا�ضي الزراعية ل�سكان
ال�ضفة وم�صادر مياههم ،فيما يحاول على ال�صعيد
ال�سيا�سي �أن يفر�ض ت�صوراً �إ�سرائيلياً على الأر�ض
ل�شكل احلل النهائي لعملية الت�سوية ،وميزق
الن�سيج االجتماعي يف بع�ض املناطق من خالل
عزل بع�ض القرى عن بع�ضها ومنع التوا�صل بني
العائالت ،كما �أنه يحاول �أمنياً وفقاً لالدعاءات
الإ�سرائيلية منع املقاومني الفل�سطينيني من
الت�سلل �إىل داخل الأرا�ضي املحتلة عام .1948
ما هي نظرة المجتمع الدولي لالستيطان الصهيوني وجداره العازل في أراضي العام 1967؟

يعترب املجتمع الدويل اال�ستيطان الإ�سرائيلي يف ال�ضفة الغربية غري �شرعي ،وقد �أ�صدر جمل�س الأمن
واجلمعية العامة للأمم املتحدة عدة قرارات بهذا اخل�صو�ص ،وقد اتخذت اجلمعية العامة للأمم
املتحدة قراراً بتاريخ � 21أكتوبر  2003تطالب فيه «�إ�سرائيل» بوقف بناء اجلدار العازل ،كما �أ�صدرت
حمكمة العدل الدولية قراراً ا�ست�شارياً بتاريخ  9يوليو  2004تعترب جدار الف�صل العن�صري غري
�شرعي� .إال �أن جميع هذه القرارات غري ملزمة لالحتالل الذي يوا�صل بناء امل�ستوطنات يف ظل غطاء
الدول الكربى له وخا�صة الواليات املتحدة الأمريكية.
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كم يبلغ عدد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل؟

يبلغ عدد الأ�سرى الفل�سطينيني حتى منت�صف العام  2014ما يقرب من � 5700أ�سرياً % 85 ،منهم من
�أبناء ال�ضفة الغربية ،والن�سبة الباقية تتوزع على مدينة القد�س والأرا�ضي املحتلة عام  1948وقطاع غزة.
ما معنى «االعتقال اإلداري»؟

هو اعتقال ملدة �ستة �أ�شهر قابلة للتجديد ،دون توجيه
تهمة ،ودون املثول �أمام املحكمة ،ودون �أن يحق للمتهم
�أو املحامي املوكل بالدفاع عنه �أن يطلع على ملف االتهام
بحجة �أنها �سرية ،وي�ستند هذا الأ�سلوب من االعتقال
�إىل �أنظمة الدفاع والطوارئ الربيطانية التي فر�ضها
االنتداب عام  ،1945ويعترب هذا النوع من االعتقال
اعتقا ًال تع�سفياً خمالفاً للقانون الدويل ،وميكن �أن
ي�ؤدي العتقال ال�شخ�ص ل�سنوات بدون �أي �سبب.
ماذا يعني العزل االنفرادي؟

هو و�ضع الأ�سري منفرداً يف زنزانة �ضيقة امل�ساحة ،وال تت�ضمن �إال احلد الأدنى من مظاهر احلياة التي
تعترب من �ضروريات اال�ستخدام ال�شخ�صي ،بهدف الت�ضييق النف�سي واجل�سدي على الأ�سري .والأ�سري
املعزول هو من تطلق عليه �سلطات االحتالل �صفة «خطري» �إما لن�شاطه داخل ال�سجن� ،أو ت�أثريه
الفكري والقيادي� ،أو لأ�سباب «�أمنية» �إذ تعتقد �سلطات ال�سجن �أن هذا الأ�سري ي�شكل خطراً �أمنياً عليها.
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ما هي أهم وسائل التعذيب والتحقيق مع األسرى؟

تختلف و�سائل التعذيب وتتنوع بح�سب الأ�سري وتهمته،
وهي كثرية جداً� ،إال �أن �أهم و�سائل التعذيب املوثقة
ب�شهادات بع�ض املفرج عنهم ،وبع�ض املنظمات احلقوقية:
ال�ضرب املربح بالأيدي والأرجل و�أعقاب البنادق.
�إجبار املعتقلني على التعري التام ،والتحر�ش اجلن�سي
والتهديد باالغت�صاب.
ال�ش ْبح وتوقيف املعتقلني ب�أو�ضاع �صعبة ،وهو �أ�شهر
�أنواع التعذيب.
احلرمان من النوم لفرتات طويلة.
عدم ال�سماح با�ستخدام احلمام ودورات املياه لفرتات
طويلة.
التعري�ض لل�صدمات الكهربائية.
تعري�ض الأ�سري ملوجات باردة �أو حارة جداً.
تعري�ض املعتقل ملو�سيقى �صاخبة جداً ولفرتات
طويلة.
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الشبح؟
ما هو َّ ْ

هو عبارة عن �إرغام املعتقل على اجللو�س �أو الوقوف يف
�أو�ضاع ج�سدية م�ؤملة ،الأمر الذي ي�سبب �آالماً �شديدة
على املفا�صل والعمود الفقري ،و�أحياناً قد ت�ؤدي �إىل
�شلل تام �أو ن�صفي ،وعادة ما يكون ال�شبح بتقييد الأيدي
للخلف ،و�أحياناً مع ع�صب العينني� ،أو و�ضع كي�س تفوح
منه الرائحة الكريهة على الر�أ�س .وميكن �أن يتم �شبح
املعتقل بداخل الزنزانة� ،أو غرفة التحقيق� ،أو باملمرات،
و�أحياناً �أخرى داخل مرحا�ض ،وترتاوح فرتات ال�شبح
من �ساعتني �إىل �أ�سبوعني �أو �شهر ،و�أحياناً ت�صل لثالثة
�شهور متوا�صلة.
ما هي �أهم االنتهاكات القانونية حلقوق الأ�سري الفل�سطيني والتي تعد خرقا التفاقية
جينيف الثالثة والرابعة؟
االعتقال الإداري.
متديد االعتقال بعد انتهاء املحكومية.
التعذيب داخل ال�سجون.
العزل االنفرادي لأ�شهر و�سنوات.
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الإهانة والإذالل اليومي للمعتقل.
منع الزيارات العائلية و�إذالل الأهل.
التفتي�ش مع ال�سب وال�شتم وتعرية الأ�سري من املالب�س.
ال�ضرب والتعذيب والعقوبات اجلماعية.
عزل الأ�سرى عما يح�صل يف العامل اخلارجي.
هدم بيوت الأ�سرى و�إتالف ممتلكاتهم.
و�ضع الأ�سرى يف �سجن مع اجلنائيني اليهود.
اعتقال �أهل الأ�سرى وذويهم لل�ضغط عليهم.
ما هي أهم عمليات تبادل األسرى بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي؟

جتاوزت عمليات التبادل بني العرب واالحتالل  40عملية ،فيما كان �أ�شهر هذه العمليات:
بتاريخ � 14آذار /مار�س  : 1979بني اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني – القيادة العامة واالحتالل
الإ�سرائيلي ،و�سميت بعملية «النور�س»  ،حيث مت الإفراج عن � 79أ�سرياً فل�سطينياً مقابل جندي �إ�سرائيلي.
بتاريخ  23ت�شرين الثاين /نوفمرب 1983م :بني حركة فتح واالحتالل الإ�سرائيلي ،حيث �أطلقت
«�إ�سرائيل» �سراح جميع �أ�سرى معتقل �أن�صار يف اجلنوب اللبناين ،وعددهم  4700فل�سطيني ولبناين،
و� 65أ�سرياً من ال�سجون الإ�سرائيلية ،مقابل �إطالق �سراح �ستة جنود �إ�سرائيليني.
85

األسرى

بتاريخ � 20أيار /مايو 1985م :بني اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني – القيادة العامة واالحتالل
الإ�سرائيلي ،حيث �أطلقت «�إ�سرائيل» مبوجبها �سراح � 1155أ�سرياً ،مقابل ثالثة جنود �إ�سرائيليني.
بتاريخ  11ت�شرين الأول� /أكتوبر  :2011بني حركة حما�س واالحتالل الإ�سرائيلي ،و�سميت عملية «وفاء
االحرار» وتعرف �أي�ضاً ب�صفقة «�شاليط» ،حيث �أفرجت حما�س عن اجلندي الإ�سرائيلي «جلعاد �شاليط»
مقابل � 1027أ�سرياً فل�سطينياً.
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علم فلسطين؟

هو الراية التي ا�ستخدمها الفل�سطينيون منذ الن�صف
الأول من القرن الع�شرين ،وهو عبارة عن ثالثة
خطوط �أفقية (�أ�سود ثم �أبي�ض ثم �أخ�ضر) على جانبها
مثلث �أحمر مت�ساوي ال�ساقني.
ما أهم التشكيالت السياسية الفلسطينية التي َّ
مثلت الشعب الفلسطيني؟

الهيئة العربية العليا :التي كان ير�أ�سها احلاج �أمني احل�سيني والتي �شكلت حكومة عموم فل�سطني
بعد االحتالل ال�صهيوين عام 1948م برئا�سة �أحمد حلمي عبد الباقي ،ثم ت�ضاءل وجودها عملياً
بت�شكيل منظمة التحرير الفل�سطينية.
منظمة التحرير الفل�سطينية� :سي�أتي احلديث عنها الحقاً.
ما أهم الحركات والفصائل التي تشكلت في فلسطين بعد عام 1948م؟

�أوال :حركة التحرير الوطني الفل�سطيني (فتح) :انطلقت هذه احلركة ر�سمياً مع بداية عام
1965م� .أ�س�سها جمموعة من النا�شطني الفل�سطينيني يف الكويت �أبرزهم خليل الوزير (�أبو جهاد)
ويا�سر عرفات ،وتوىل عرفات زعامة احلركة حتى تاريخ اغتياله عام 2004م ،ثم خلفه حممود عبا�س.
تع ّد حركة فتح �أكرب ف�صائل منظمة التحرير الفل�سطينية.
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قادت هذه احلركة امل�شروع الوطني الفل�سطيني
لعقود عدة ،وكان لفتح دور بارز يف �أحداث �أيلول
الأ�سود واحلرب الأهلية اللبنانية.
تع ّد (العا�صفة) اجلناح الع�سكري الأقوى لفتح
حتى عام  1982ث َّم ظهرت بعد ذلك عدة �أذرع ع�سكرية
للحركة منها (كتائب �شهداء الأق�صى) التي ظهرت
مع اندالع انتفا�ضة الأق�صى عام 2000م.
بقيت احلركة متزعمة ملنظمة التحرير
الفل�سطينية حتى الآن ،وتعر�ضت فتح لكثري من
االن�شقاقات �سنذكرها الحقاً.
مل تت َ
نب فتح �أية ر�ؤية فكرية معينة ،وبحكم �سيطرة احلركة على منظمة التحرير الفل�سطينية،
ف�إن موقفها من الت�سوية ال�سيا�سية هو موقف املنظمة نف�سه ،وتع ّد ُمن�شئة ال�سلطة الفل�سطينية.
خا�ضت احلركة انتخابات املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني عام 1996م دون مناف�س وفازت ب�أكرثية
املقاعد ،بينما خ�سرت الأكرثية الربملانية يف انتخابات املجل�س عام � 2006أمام حركة حما�س.
من �أبرز �شهدائها القادة :ماجد �أبو �شرار� ،سعد �صايل ،خليل الوزير (�أبو جهاد)� ،صالح خلف (�أبو �إياد).
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ثاني ًا :اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني :هي امتداد للفرع الفل�سطيني حلركة القوميني العرب
التي ن�ش�أت يف مطلع اخلم�سينيات يف بريوت:
تتبنى اجلبهة ال�شعبية املارك�سية اللينينية ك�أيديولوجيا فكرية.
�أبرز م�ؤ�س�سيها ال�شهيد وديع حداد ،والدكتور جورج حب�ش الذي �أ�صبح �أول �أمني عام للجبهة
ال�شعبية منذ �إن�شائها عام  1967حتى �سنة 2000م ،ثم خلفه �أبو علي م�صطفى الذي اغتالته الطائرات
ال�صهيونية �سنة 2001م ،فخلفه �أحمد �سعدات الذي يقبع الآن يف �سجون االحتالل ال�صهيوين.
ا�شتهر هذا التنظيم بعمليات خطف الطائرات.
�شاركت اجلبهة يف انتفا�ضة الأق�صى عرب جناحها الع�سكري (كتائب �أبو علي م�صطفى).
ثالث ًا :اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني :تزعم هذه اجلبهة نايف حوامتة (�أردين من
مواليد ال�سلط) �إثر ان�شقاق للعنا�صر الأكرث ي�سارية يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،و�أعلنت
عن نف�سها يف �شباط 1969م با�سم (اجلبهة الدميقراطية ال�شعبية لتحرير فل�سطني) وقد حذفت
كلمة ال�شعبية من ا�سمها عام 1975م.
اجلبهة الدميقراطية هي �صاحبة الربنامج املرحلي «برنامج النقاط الع�شر» الذي تبنته منظمة
التحرير عام 1974م.
تع ّد اجلبهة �أول من ات�صل بقوى الي�سار (الإ�سرائيلية) منذ عام 1969م.
تعر�ضت الن�شقاق عام 1989م ،لها جناح ع�سكري با�سم (كتائب املقاومة الوطنية) ،من �أبرز
�شهدائها القائد الع�سكري خالد نزال الذي اغتيل يف روما عام 1986م.
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رابع ًا :اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني-القيادة العامة :بدايات
ت�شكل هذا التنظيم ترجع �إىل عام 1959م عندما �أن�ش�أ �أحمد جربيل وجمموعة
من رفاقه حركة فدائية با�سم «جبهة التحرير الفل�سطينية» ث َّم اندجمت مع
جمموعات �أخرى لت�شكيل اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني عام 1967م،
ولكن ما لبث جربيل �أن ان�شق عنها ب�سبب خالفات تنظيمية و�سيا�سية ،فعقدت
م�ؤمترها الأول عام 1968م حتت ا�سم اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني –
القيادة العامة ،وتتبنى اجلبهة اخلطاب القومي الإ�سالمي كما يظهر يف �أدبياتها منذ الت�سعينيات حتى
الآن ،متيزت اجلبهة با�ستخدامها الطائرات ال�شراعية يف ن�شاطها الع�سكري والتي نفذت عربها عملية
«قبية» ال�شهرية عام 1987م �شمال فل�سطني ،ولها جناح ع�سكري حمدود با�سم (كتائب ال�شهيد جهاد
جربيل) ،من قادة اجلبهة ال�شهداء جهاد جربيل الذي اغتيل يف بريوت عام 2002م� .أثار هذا الف�صيل
جد ًال وا�سعاً ب�سبب ارتباطه ب�سيا�سات الدولة ال�سورية يف ظل حكم �آل الأ�سد ل�سورية.
خام�س ًا :منظمة طالئع حرب التحرير ال�شعبية (قوات ال�صاعقة) :ت�شكل هذا التنظيم عام
1967م بقرار من حزب البعث العربي اال�شرتاكي يف �سورية ،وهو ذو توجه قومي ،تناوب على قيادته كل
من� :ضايف اجلمعاين ،وحممود املعايطة ،ويف عام 1971م وبعد و�صول حافظ الأ�سد للحكم يف �سورية،
توىل زهري حم�سن زعامة املنظمة �إىل �أن اغتاله املو�ساد ال�صهيوين يف فرن�سا عام 1979م ،فخلفه
ع�صام القا�ضي ،ثم حممد خليفة .عار�ضت منظمة ال�صاعقة نهج عرفات ،وقاطعت املجل�س الوطني
ال�سابع ع�شر �سنة 1984م ،وبذلك �أ�صبحت عملياً خارج منظمة التحرير الفل�سطينية ،ويلتزم تنظيم
ال�صاعقة �سيا�سات نظام حزب البعث احلاكم يف �سورية.
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�ساد�س ًا :جبهة التحرير العربية :ت�شكلت يف ني�سان �سنة 1969م بدعم من حزب البعث العربي
اال�شرتاكي (جناح العراق) ،ارتبط دورها بالدور العراقي ومدى ت�أثريه على الق�ضية الفل�سطينية،
توىل قيادتها على التوايل عبد الوهاب الكيايل وعبد الرحيم �أحمد وركاد يو�سف .ان�شق عنها جمموعة
م�ؤيدة التفاقيات �أو�سلو عام 1993م و�أخذت ت�سمية اجلبهة العربية الفل�سطينية والتي �أ�صبح �أمينها
العام جميل �شحادة.
�سابع ًا :جبهة التحرير الفل�سطينية :ان�شق هذا التنظيم عن اجلبهة ال�شعبية -القيادة العامة عام
1976م ،على خلفية الأحداث يف ال�ساحة الفل�سطينية .واعتربت اجلبهة ( 27ني�سان 1977م) ذكرى
انطالقتها وهو اليوم الذي ي�صادف ا�ست�شهاد �أول منا�ضليها .ح�صل هذا التنظيم على دعم النظام
العراقي يف عهد �صدام ح�سني .تعر�ضت اجلبهة الن�شقاق يف ثمانينيات القرن املا�ضي� ،شِ ٌق بقي بقيادة
الأمني العام للجبهة طلعت يعقوب خلفه �أبو ن�ضال الأ�شقر ثم علي �إ�سحق ،و�شِ ق بقيادة «�أبو العبا�س»
الذي خلفه عمر �شبلي ثم وا�صل �أبو يو�سف وهو ال�شق املوايل لل�سلطة الفل�سطينية وم�سار الت�سوية.
ثامن ًا :حركة التحرير الوطني الفل�سطيني (فتح ـ االنتفا�ضة) :ن�ش�أ هذا التنظيم �إثر ان�شقاق
داخل حركة فتح (عرفات) .قاد هذا االن�شقاق ع�ضوان يف اللجنة املركزية حلركة فتح هما :منر �صالح
(�أبو �صالح) نائب قائد قوات العا�صفة (اجلناح الع�سكري لفتح) ،و�سميح كويك (قدري) م�س�ؤول �ش�ؤون
الأردن يف حركة فتح ،والعقيدان �سعيد مراغة (�أبو مو�سى) ومو�سى العملة (�أبو خالد العملة) و�أعلنوا
معار�ضتهم لنهج يا�سر عرفات ال�سيا�سي .مت ف�صل �أبو خالد العملة من التنظيم �إثر خالفات وجدل
حول التورط ب�إن�شاء تنظيم «فتح الإ�سالم» يف خميم نهر البارد عام 2007م .وبقي �سعيد مراغة (�أبو
مو�سى) �أمني �سر اللجنة املركزية للحركة حتى وفاته عام  ,2013ويرتكز وجود تنظيم فتح االنتفا�ضة
حالياً يف �سورية ولبنان ،و�سط جدل حول ارتباطه ب�سيا�سات الدولة ال�سورية يف ظل حكم �آل الأ�سد.
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تا�سع ًا :جبهة الن�ضال ال�شعبي الفل�سطيني :تنظيم فل�سطيني ت�أ�س�س عام 1967م و�أ�صبحت
اجلبهة تنظيماً تابعاً حلركة فتح عام 1971م ،لكن �سرعان ما انف�صلت بعد ان�ضمام بهجت �أبو
غريبة �إليها والذي �أك�سبها قوة كبرية� .شهدت اجلبهة خالفات بني قادتها عام 1992م ،ف�أدى ذلك
�إىل ان�شقاقها �إىل تنظيمني ،الأول بقيادة �سمري غو�شة الذي ا�ستقر وتويف يف رام اهلل ،خلفه �أحمد
جمدالين وهو التنظيم املوايل لل�سلطة وعملية الت�سوية ،والثاين بقيادة خالد عبد املجيد ومقره
دم�شق ،وهو التنظيم امللتزم ب�سيا�سات نظام البعث يف �سورية.
عا�شر ًا :حزب ال�شعب الفل�سطيني :يع ّد هذا احلزب امتداداً للحزب ال�شيوعي الفل�سطيني ،له
برنامج ن�ضال �سيا�سي ،وهو ال ميتلك �أيّ ذراع ع�سكري ،وله ح�ضور �ضعيف داخل فل�سطني.
تناوب على �أمانته العامة ب�شري الربغوثي� ،سليمان النجاب ،و�أخرياً ب�سام ال�صاحلي.
احلادي ع�شر :احلزب ال�شيوعي الفل�سطيني الثوري :ان�شق هذا التنظيم عن التنظيم الأم عام
1987م ،و�أعلن عن نف�سه با�سم (احلزب ال�شيوعي الفل�سطيني الثوري) يف م�ؤمتره الأول ليم َّيز نف�سه
عن التيار ال�شيوعي الفل�سطيني الذي اتهمه �آنذاك (باالنتهازية) ويتزعم هذا احلزب «عربي عواد».
الثاين ع�شر :جلان املقاومة ال�شعبية (�ألوية النا�صر �صالح الدين)� :أ�س�سها ال�شهيد جمال
�أبو �سمهدانة من جمموعة من ال�شباب الفل�سطيني ّ
املنظم �سابقاً ،والتي كانت لهم مواقع ريادية يف
منظماتهم خا�صة «فتح» وكانت لهم توجهات جهادية ،انطلق عمل جلان املقاومة ال�شعبية مع انتفا�ضة
الأق�صى التي بد�أت عام 2000م عرب جناحها الع�سكري املعروف با�سم (�ألوية النا�صر �صالح الدين).
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الثالث ع�شر :االحتاد الدميقراطي الفل�سطيني (فدا) :حزب �سيا�سي فل�سطيني ن�ش�أ �إثر
ان�شقاق يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني قاده يا�سر عبد ربه (الأمني العام امل�ساعد للجبهة
حينذاك) �سنة 1989م حتت ا�سم م�شابه (اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني) وبعد اتفاق �أو�سلو
حمل التنظيم اجلديد ا�سم (فدا) ،وكان عبد ربه �أمينه العام �إىل �أن ُف�صل من احلزب ،وتوىل خلفاً
له �صالح ر�أفت ،ثم زهرية كمال .واملفارقة �أن هذا احلزب ن�ش�أ ب�سبب معار�ضة يا�سر عبد ربه لنهج
الت�سوية يف اجلبهة الدميقراطية ،ثم �أ�صبح هذا احلزب و�أمينه العام ال�سابق من �أكرث امللتزمني
مب�شروع الت�سوية.
الرابع ع�شر :حركة فتح «املجل�س الثوري» :قاد هذا التنظيم �صربي البنا «�أبو ن�ضال» �إثر
ان�شقاق عدد من قيادات حركة فتح وكوادرها عام 1974م ،بحجة انحراف احلركة عن نهج التحرير،
وقد مار�س هذا التنظيم عدداً من االغتياالت والت�صفيات حتت عنوان ت�صفية اخلط االنهزامي �أو
الت�سووي ،مثل اغتيال ع�صام ال�سرطاوي ،و�صالح خلف (�أبو �إياد) الرجل الثاين يف حركة فتح ،وهايل
عبد احلميد (�أبو الهول) م�س�ؤول جهاز الأمن املركزي ،وغريهم من ال�شخ�صيات الفل�سطينية� .أحاط
عمل هذا التنظيم ال�سرية والغمو�ض ،و�شاب ُه عدد من ال�شائعات حول ارتباطه ب�أجهزة خمابرات دولية،
وانتهى هذا التنظيم مبقتل زعميه �أبو ن�ضال الذي وجدت جثته يف �شقته يف بغداد عام 2003م ،و�سط
غمو�ض حول نهايته� ،إذ مل ُيعرف فيما لو ُقتل �أم انتحر.
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اخلام�س ع�شر(:حما�س) :انطلقت احلركة يف ك َّل من
قطاع غزة وال�ضفة الغربية واخلارج بالتزامن مع انطالقة
االنتفا�ضة الأوىل (ثورة احلجارة) ،و�أعلنت ذلك يف بيانها
الأول ال�صادر يف 1987/ 12/ 14م ،ويع ّد ال�شيخ �أحمد
يا�سني على ر�أ�س جمموعة م�ؤ�س�سيها.
تتبنى احلركة املنهج الإ�سالمي الفكري جلماعة الإخوان
امل�سلمني ،وتعترب فرعها الفل�سطيني ،وقد كان لتبنيها
خيار املقاومة امل�سلحة بالتزامن مع بداية م�شروع الت�سوية
�أثره الوا�ضح يف ال�شارع الفل�سطيني ،وجمريات الأحداث
منذ االنتفا�ضة الأوىل.
تعر�ضت احلركة ملحطات كربى عرب م�سريتها ،كان �أبرزها يف عام 1989م والتي اعتقل فيها م�ؤ�س�سها
ال�شيخ �أحمد يا�سني ،وعام 1992م عندما �أبعد الكيان ال�صهيوين حوايل  400من قياداتها �إىل مرج
الزهور يف جنوب لبنان ،واعتقل رئي�س مكتبها ال�سيا�سي عام 1995م �آنذاك د .مو�سى �أبو مرزوق يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،كما طاردت ال�سلطة الفل�سطينية واعتقلت الآالف من كوادرها وقيادييها
يف الفرتة من 1996ـ 2000م ،وتعر�ض رئي�س مكتبها ال�سيا�سي خالد م�شعل ملحاولة اغتيال فا�شلة يف
ع َّمان عام 1997م كانت �سبباً يف الإفراج عن ال�شيخ �أحمد يا�سني من ال�سجون ال�صهيونية ،كما اعتقل
عدد من قيادات احلركة يف الأردن و�أبعدوا لي�ستقروا الحقاً يف دم�شق حتى مطلع العام  ،2012ثم
توزعوا بني الدوحة والقاهرة وا�سطنبول �إثر اندالع �أعمال االحتجاج �ضد نظام احلكم يف �سورية ،حيث
رف�ضت احلركة ت�أييد النظام ال�سوري يف �سلوكه �ضد املحتجني.
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فازت احلركة ب�أغلبية مقاعد املجل�س الت�شريعي عام 2006م و�ش ّكلت
احلكومة الفل�سطينية العا�شرة برئا�سة ا�سماعيل هنية.
ا�صطدمت حما�س مع �أجهزة فتح الأمنية يف غزة التي حاولت �إجها�ض
التجربة احلكومية النا�شئة ،من خالل الفلتان الأمني الذي ات�سع �إىل
�أن وقعت مواجهة م�سلحة بني قوات حما�س والأجهزة الأمنية مما �أدى
�إىل ما ُعرف بـ «احل�سم الع�سكري» يف غزة و�سيطرة حكومة حما�س على
القطاع يف منت�صف حزيران/يونيو 2007م ،وبقيت تدير حكومة غزة
حتى عام  2014حيث مت توقيع اتفاق خميم ال�شاطئ للم�صاحلة مع
حركة فتح ،وت�شكيل حكومة توافق وطني.
مت ّيزت احلركة بعدد القادة ال�شهداء خالل فرتة زمنية ق�صرية ن�سبياً
�أمثال :ال�شيخ �أحمد يا�سني ،د .عبد العزيز الرنتي�سي ،ال�شيخ �صالح
�شحادة ،ال�شيخ جمال من�صور ،ال�شيخ جمال �سليم ،املهند�س �إ�سماعيل
�أبو �شنب ،د� .إبراهيم املقادمة ،نزار ريان� ،سعيد �صيام (وزير الداخلية)،
يحيى عيا�ش ،حميي الدين ال�شريف ،عماد عقل ،حممود �أبو هنود...
متكنت احلركة من ق�صف «تل �أبيب» لأول مرة يف تاريخ املقاومة الفل�سطينية يف دي�سمرب  2012بوا�سطة
�صواريخ حملية ال�صنع �أثناء العدوان الإ�سرائيلي على القطاع حينها.
يع ّد ال�شيخ �أحمد يا�سني زعيم حركة حما�س وم�ؤ�س�سها �إىل حني ا�ست�شهاده ،ويع ّد خالد م�شعل قائداً
عاماً للحركة.
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�ساد�س ع�شر :حركة اجلهاد الإ�سالمي :حركة �إ�سالمية
فل�سطينية تبلورت تنظيماً يف مطلع الثمانينيات بعد �أن كانت
حواراً فكرياً و�سيا�سياً داخل �أو�ساط بع�ض الطلبة الفل�سطينيني
الدار�سني يف م�صر.
�أ�س�س هذا التنظيم الدكتور فتحي ال�شقاقي بعد عودته �إىل فل�سطني
مع عدد من �إخوانه ،وتلتزم احلركة مبد�أ الإ�سالم يف جهادها.
كان للحركة دور بارز يف العمل املقاوم داخل فل�سطني.
تعر�ضت احلركة ل�ضربة قا�سية باغتيال �أمينها العام ال�شهيد الدكتور فتحي ال�شقاقي يف مالطة عام
1995م ،والذي خلفه الدكتور رم�ضان عبد اهلل �ش ّلح.
نفذ تنظيم اجلهاد الكثري من العمليات الع�سكرية داخل فل�سطني من خالل جناحه الع�سكري (�سرايا
القد�س) وكان من �أبرز �شهدائه :حممود اخلواجا ،كامل الدحدوح ،حممود طوالبة ،والأخوان
جمذوب.
رف�ضت احلركة الدخول يف االنتخابات الت�شريعية ويف �أية حكومة فل�سطينية.

97

الدليل السياسي

�أحمد يا�سني

يا�سر عرفات

فتحي ال�شقاقي

ما هي منظمة التحرير الفلسطينية؟

زهري حم�سن

هي �إطار �سيا�سي يجمع عدداً من الف�صائل
الفل�سطينية ت�أ�س�ست عام 1964م بقرار من
اجلامعة العربية� ،سيطرت عليها حركة فتح عام
1968م و�ضمت معظم الف�صائل الفل�سطينية
حينذاك ،للمنظمة عدد من الدوائر وامل�ؤ�س�سات
املهنية والنقابية ،ولها جمل�س وطني يع ّد �أعلى
�سلطة ت�شريعية.
قادت املنظمة العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني و�أ�شرفت على الكفاح امل�سلح
للف�صائل الفل�سطينية منذ �أواخر ال�ستينيات.
ح�صلت املنظمة على اعرتاف دويل وعربي �سنة 1974م ب�صفتها ممث ً
ال
�شرعياً وحيداً لل�شعب الفل�سطيني.
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اعرتفت املنظمة «ب�إ�سرائيل» وحقها يف الوجود
و�سيادتها على  % 78من �أرا�ضي فل�سطني التي
احتلتها عام 1948م يف املجل�س الوطني الفل�سطيني
التا�سع ع�شر يف 1988 / 11/ 15م.
عززت ذلك بر�سالة االعرتاف التي وجهها رئي�سها
يا�سر عرفات لرئي�س وزراء الكيان ال�صهيوين
رابني يف � 9أيلول �سبتمرب 1993م.
وقعت املنظمة اتفاق �أو�سلو مع الكيان ال�صهيوين
يف 1993م.
قامت املنظمة ب�إلغاء جانب كبري من ميثاقها الوطني وخ�صو�صاً تلك املواد التي تطالب بتدمري
«�إ�سرائيل» وحترير كل فل�سطني يف جمل�سها الوطني املنعقد عام 1996م.
عملياً تع ّد املنظمة مه ّم�شة ومغ ّيبة ،وغالبية م�ؤ�س�ساتها منتهية ال�صالحية من الناحية القانونية.
ال ت�ضم املنظمة «حما�س» و«اجلهاد الإ�سالمي» ،وهناك ف�صائل قاطعت املنظمة منذ عام 1984م مثل
اجلبهة ال�شعبية والقيادة العامة ،وطالئع حرب التحرير ال�شعبية -قوات ال�صاعقة.
�أول رئي�س للمنظمة هو �أحمد ال�شقريي ثم يحيى حمودة ثم يا�سر عرفات بعد �أن �سيطرت فتح على
املنظمة ،وبعد عملية اغتياله ،خلفه رئي�س فتح اجلديد حممود عبا�س.
ال يزال و�ضع املنظمة احلايل يف ظل غياب الآليات الدميقراطية لديها ،يثري جد ًال حول �شرعية
قراراتها .يرمز لها عاد ًة بالأحرف الأوىل من ا�سمها م .ت .ف.
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مرت املنظمة يف حمطات تاريخية هامة منها:
ّ
ال�صدام مع نظام احلكم يف الأردن عامي 1971 - 1970م.
االنخراط يف احلرب الأهلية يف لبنان  1975ـ 1989م.
خروج قيادة املنظمة من لبنان �إىل تون�س عام 1982م بعد ح�صار االحتالل الإ�سرائيلي لبريوت.
أهم مؤسسات وهياكل منظمة التحرير الفلسطينية

املجل�س الوطني الفل�سطيني :هو �أعلى �سلطة ت�شريعية يف املنظمة ،وميثل الربملان يف الدولة ،ويع ّد
الهيئة التمثيلية لل�شعب الفل�سطيني ومدة �صالحيته ثالثة �أعوام ،مل ينتخب املجل�س ب�شكل مبا�شر
وال مرة ،بل كان ُيعينّ �أع�ضا�ؤه تعييناً بالتوافق الف�صائلي؛ غري �أنه كان لقيادة فتح اليد الطوىل يف
تعيني ال�شخ�صيات غري املنتمية للف�صائل .وقد انعقد �آخر جمل�س عام 1996م.
املجل�س املركزي :وهو هيئة دائمة منبثقة عن املجل�س الوطني ،ويع ّد هيئة و�سيطة بينه وبني اللجنة
التنفيذية ل�سد الفراغ الناجت عن تباعد اجتماعات دورات املجل�س الوطني ،ويت�ألف من �أع�ضاء اللجنة
العامون لف�صائل العمل الوطني الفل�سطيني.
التنفيذية و�ضعفي عددها من املجل�س ،مبن فيهم الأمناء ّ
اللجنة التنفيذية :وهي �أ�شبه باحلكومات و�أعلى �سلطة تنفيذية يف املنظمة ،تتولىّ تنفيذ مقررات
املجل�س الوطني و�سيا�ساته ،و�إ�صدار القرارات التي تنظم �أعمال م .ت .ف وتنفذ ال�سيا�سات املالية
و�إعداد املوازنة ،عدد �أع�ضائها ثمانية ع�شر ع�ضواً ،وحالها القانوين �أي�ضاً كحال �سابقاتها من الهياكل
التنظيمية.
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :ت�شكلت بعد توقيع م .ت .ف اتفاق �أو�سلو مع
الكيان ال�صهيوين ،وهي تتوىل ال�سلطة على �أجزاء من ال�ضفة الغربية وعلى
قطاع غزة.
وقد تغولت هذه ال�سلطة على املنظمة و�أخذت الكثري من دورها.
دوائر املنظمة :هناك عدة دوائر يف املنظمة وهي ت�شبه الوزارات و�أهمها:
				
 1ـ �أمانة ال�سر.

 2ـ الدائرة ال�سيا�سية.

			
 3ـ الدائرة الع�سكرية.

 4ـ ال�صندوق القومي.

		
 5ـ دائرة �ش�ؤون الوطن املحتل.

 6ـ دائرة الرتبية والتعليم العايل

		
 7ـ دائرة العالقات القومية.

 8ـ دائرة الإعالم والثقافة.

		
 9ـ دائرة التنظيم ال�شعبي.

 10ـ دائرة ال�ش�ؤون االجتماعية.

		
 11ـ دائرة ال�ش�ؤون الإدارية.

 12ـ دائرة �ش�ؤون الالجئني.

و�أكرثها �شبه معطل ،ث ّم �أحدثت دائرة املفاو�ضات بعد تبني املنظمة خليار الت�سوية ،فيما �أحدثت يف
 2007دائرة حتت ا�سم «دائرة �ش�ؤون املغرتبني» و�سط جدل و�شبهات حول هدف عملها وجدواه مع
وجود دائرة �ش�ؤون الالجئني ،فيما �ألغيت دائرة �ش�ؤون الوطن املحتل.
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اتفاق أوسلو

هو �أول اتفاق وقعه قادة م .ت .ف مع ال�صهاينة �سنة 1993م ،وفيه تعرتف املنظمة بحق ما ي�سمى
«�إ�سرائيل» يف الوجود على  % 78من �أر�ض فل�سطني ،وعدم اللجوء للكفاح امل�سلح و�سيل ًة للتحرير،
و�إقامة حكم ذاتي على �أجزاء من ال�ضفة والقطاع ،مع ت�أجيل البتّ يف الق�ضايا اجلوهرية كافة .ميثل
هذا االتفاق �أكرب تراجع للم�شروع الوطني الفل�سطيني القائم على �أ�سا�س حترير فل�سطني كاملة ،كما
ويعرف االتفاق با�سم (اتفاق �إعالن املبادئ الفل�سطيني -الإ�سرائيلي) �أو با�سم (اتفاق غزة �أريحا �أو ًال).
و�أبرز نقاط هذا االتفاق:
� 1 .1إقامة �سلطة حكم ذاتي حمدود يف ال�ضفة والقطاع ملدة خم�س �سنوات.
2 .2تبد�أ قبل نهاية العام الثالث مفاو�ضات الو�ضع النهائي لل�ضفة وقطاع غزة بحيث ت�ؤدي �إىل ت�سوية
دائمة قائمة على �أ�سا�س قراري جمل�س الأمن  242و.338
3 .3خالل �شهرين من دخول االتفاق حيز التنفيذ ،يتو�صل الطرفان التفاق حول ان�سحاب «�إ�سرائيل»
من غزة و�أريحا وت�شمل نق ً
ال حمدوداً ل�صالحيات الفل�سطينيني.
4 .4يتم ت�شكيل �سلطة فل�سطينية انتقالية ذاتية وت�شمل ال�ضفة والقطاع ،ال ت�شمل �صالحياتها الأمن
اخلارجي وال امل�ستوطنات «الإ�سرائيلية» ،وال العالقات اخلارجية ،وال القد�س وال الإ�سرائيليني يف
تلك الأرا�ضي.
«5 .5لإ�سرائيل» حق النق�ض «الفيتو» �ضد �أ ّية ت�شريعات ت�صدرها ال�سلطة الفل�سطينية خالل املرحلة
االنتقالية.
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�6 .6أ ّكد االتفاق على نبذ م .ت .ف وال�سلطة الفل�سطينية للإرهاب والعنف (املقاومة) واحلفاظ على
الأمن ومنع العمل امل�سلح �ضد الكيان ال�صهيوين.
7 .7وقد � ِّأجلت �أكرب الق�ضايا و�أخطرها (الالجئون وحق العودة ،القد�س ،امل�ستوطنات ،احلدود ،حق
تقرير امل�صري و�سيادة الدولة ،م�صادر املياه).
ميثل هذا االتفاق خرقاً وا�ضحاً مليثاق املنظمة وجتاوزاً لل�شعب الفل�سطيني وت�ضحياته ودماء �شهدائه.
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