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 الممخص 

أف مف حق كل شعب أف يمارس حقو المشركع في الدفاع عف حقكقو األساسية في 
االستقالؿ كالسيادة كتقرير المصير كأف يمجأ في سبيل ذلؾ إلى الدفاع عف ذلؾ الحق . 
كىذا ما سمي بالمقاكمة . أف المقاكمة لـ تكف حدثًا طارئًا عمى النضاؿ الفمسطيني ذلؾ 

كمتو منذ االستعمار العثماني كتصاعدت ىذه المقاكمة أف الشعب الفمسطيني ابتدأ مقا
خالؿ االستعمار البريطاني ككصمت إلى درجة الثكرة المسمحة أكثر مف مرة ككانت أىميا 

( كلما فرضت دكلة )إسرائيل( 6391( كقاـك الشعب ببسالة عاـ )6393 -6391ثكرة )
ل جماعات فدائية ( بشك6399عمى أرض فمسطيف تجددت أعماؿ المقاكمة خالؿ عاـ )

( انطمقت مف جديد 6319( الثالثي . كمع بداية عاـ )6391غير أنيا انتيت بعدكاف )
رصاصات المقاكمة الفمسطينية لتعمف أف الشعب لـ يترؾ قضيتو كأنو قرر المجكء إلى 
أسمكب الكفاح المسمح لمجابية االستعمار االستيطاني الصييكني . كاشتدت المقاكمة  

اىير في عدة منظمات لممقاكمة جعمت ىدفيا اسقاط الكياف الصييكني في كانتظمت الجم
فمسطيف كاقامة الدكلة الفمسطينية . كقد تـ تقسيـ البحث إلى مبحثيف ، خصص المبحث 

 -6111األكؿ لدراسة المقاكمة كالثكرة كعالقتيما بالقضية الفمسطينية مابيف عامي )
الثكرة كالمقاكمة الفمسطينية ما بيف  ـ( . في حيف ركز المبحث الثاني عمى6399
 ـ(.6311 -6391عامي)

 

 إبراهيم حممد جبار .م. د  

 املديرية العامة لرتبية كربالء املقدسة   
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Resistance and Revolution and Their Relationship to the  

Palestinian Issue (1886-1967) 

 

 

 

Abstract 

That every people has the right to exercise their legitimate 

right to defend their basic rights of independence, sovereignty and 

self-determination, and to that end resort to defending that right. 

This is called resistance. The resistance was not an emergency 

event on the Palestinian struggle, as the Palestinian people began to 

resist since the Ottoman colonial rule, and this resistance escalated 

during the British colonization and reached the level of the armed 

revolution more than once, the most important of which was the 

revolution (1936-1939). (Israel) On the land of Palestine, resistance 

activities were renewed during the year (1954) in the form of 

guerrilla groups, but they ended with the tripartite (1956) 

aggression. With the beginning of the year (1965), the Palestinian 

resistance bullets were fired again to announce that the people had 

not abandoned their cause and that they had decided to resort to an 

armed struggle method to confront Zionist settler colonialism. The 

resistance intensified, and the masses organized in several 

organizations of the resistance that made their aim to topple the 

Zionist entity in Palestine and establish a Palestinian state. The 

research was divided into two topics, the first topic was devoted to 

the study of resistance and revolution and their relationship to the 

Palestinian cause between the years (1886-1935 AD). Whereas, the 

second topic focused on the Palestinian revolution and resistance 

between 1936-1967. 
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 المقدمة

صاب أرضو عبر كقع الشعب الفمسطيني ضحية فكرة عنصرية صييكنية تسعى الغت
خضاعيا عبر التفتيت  مزاعـ تكراتية ، كضحية مؤامرة دكلية تستيدؼ قسمة المنطقة العربية ، كا 

دامة الذرائع لمتدخل في شؤكف المنطقة .  كالتمكيح بالعصا )اإلسرائيمية( الغميظة ، كا 

كعميو تعد المقاكمة الخيار االستراتيجي لمشعب الفمسطيني ، شكمت المقاكمة في 
يف المحتمة الرد الطبيعي عمى ممارسات جيش االحتالؿ )اإلسرائيمي( ، الذؼ احتل فمسط

 منذ الفمسطيني الشعب األراضي ، كقتل أصحابيا ، كأحرؽ بيكتيـ ، كعاث فسادًا . خاض
، 6111 العاـ منذ المستمرة المقاكمة ىذه.  ضده النضاؿ المعادؼ المشركع ىذا تبمكر بدايات

منذ تآمرت قكػ االستعمار العالمي عمى أرض فمسطيف كشعبيا ، كتبمكر تآمرىا بكضكح في 
، كقدمت بمكجبو أرض 6361إعالف بريطانيا تعيدىا التاريخي لمييكد ممثاًل بكعد بمفكر عاـ 

 فمسطيف ىدية ثمينة لممشركع الصييكني ، فكانت المقاكمة التي لـ تتكقف منذ ذلؾ الحيف . 

ب الفمسطيني في سبيل الدفاع عف أرضو الدماء ، كلـ يتأخر يكمًا في بذؿ الشعك 
كلكف الظركؼ السائدة ، كتكاطؤ الحكاـ ، كقمة السالح كالخبرة ، كالعدك الذؼ يمتمؾ  .المقاكمة

مشركعًا يسعى لتحقيقو مع دكؿ كبرػ ، كل تمؾ العكامل تضافرت في النياية إلعالف ))دكلة 
% مف أرض فمسطيف ، كبعد اقتالع ثمثي الشعب 11عمى نحك  6391إسرائيل(( في العاـ 

 الفمسطيني مف أرضو . 

، كاالىتماـ طينية بضركرة تبني خيار المقاكمةككشفت تمؾ الحرب عف زيادة القناعة الفمس
بالعمل الفدائي ، مما زاد مف مكانة المنظمات الفدائية ، كتعززت ضركرة حرب التحرير الشعبية 

 الخطر )اإلسرائيمي( ، كاالعتماد عمى الذات عسكريًا كسياسيًا . طريقًا لمكاجية 

، كفي ، كال تتناسب مع نتائج الحربكرأت التنظيمات المسمحة أف المقاكمة المدنية ال ت
كأنو البد مف العمل الفدائي لتجاكز اليأس الذؼ سعى االحتالؿ لفرضو عمى الفمسطينييف، 

كجكد الفمسطينييف ، كعدـ إمكانية شطبيـ أك تجاىميـ ، كبالتالي ، جاءت المقاكمة إثباتًا ل
 كزعزعة لمعنكيات قادة االحتالؿ ، كتغيير قناعاتيـ ، كتكبيد قكاتيـ خسائر بشرية كمادية .
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اواًل : المبحث األول : المقاومة والثورة وعالقتهما بالقضية الفمسطينية مابين عامي 
 م(6991 -6881)

 لممقاومة األولى البدايات

أدت اليجرة الييكدية إلى فمسطيف في نياية القرف التاسع عشر . إلى تفجر المقاكمة 
الفمسطينية ، كالتي تصاعدت مع تزايد اليجرة التي القت تسييالت كاممة مف بريطانيا . كقاـك 
الفمسطينيكف فرض االنتداب البريطاني ، سياسيًا كعسكريًا . كردًا عمى احتالؿ جزء مف فمسطيف 

ما سمي ))دكلة إسرائيل(( انطمقت الثكرة الفمسطينية المعاصرة كالمستمرة . كرغـ  كا عالف
لحاقيـ األذػ بالعدك ، إال أف النتيجة كانت تقدمًا كبيرًا  البطكالت التي أبداىا الفمسطينيكف كا 

 . 6391لمعدك، الذؼ ربح األرض كأقاـ دكلتو الغاصبة في العالـ 

لميجرة الييكدية إلى فمسطيف ، إذ قدـ عدد كبير  6111تنبو الفمسطينيكف منذ العاـ   
مف كجياء مدينة القدس مذكرة احتجاج الى الصدر األعظـ في األستانة ، عندما كانت فمسطيف 
جزء مف االمبراطكرية العثمانية ، يطالبكنو بالتدخل لمنع اليجرة الييكدية إلى فمسطيف كتحريـ 

، كبعد تنامي المستكطنات الييكدية في 6131في عاـ امتالؾ الييكد لألراضي الفمسطينية . ك 
قرية الخضيرة كممبس ))بتاح تكفا(( ، شف األىالي ىجكمًا مسمحًا سقطت فيو أصابات عديدة 
مف الطرفيف . ككانت النتيجة أف تـ تيجير األىالي كسممت األرض لمالكييا الجدد لتقاـ عمييا 

جديدة كترحيل جديد مع قرػ  6131عاـ  مستكطنتي ىديراكبتاح تكفا . كتكرر الحاؿ في
 . (6)كاستيطاف جديد

كانعقاد  World Zionist Organization( W Z Oككاف إنشاء المنظمة الصييكنية )
 (Theodorبزعامة ثيكدكر ىرتزؿ 6131آب  96 – 13مؤتمرىا األكؿ في بازؿ بسكيسرا في 

Herzl ) (1)  فاتحة العمل الصييكني السياسي المؤسسي المنظـ ، لتأسيس الدكلة الييكدية عمى
أرض فمسطيف : كقد حرص ىرتزؿ عمى تحقيق المشركع الصييكني عبر االتصاالت 
الدبمكماسية، كمحاكلة تشجيع القكػ الكبرػ ، كخصكصًا بريطانيا عمى تبني ىذا المشركع ، في 

أف يجنييا الغرب االستعمارؼ ، كقد حاكؿ ىرتزؿ إقناع الدكلة  ضكء المصالح كالفكائد التي يمكف
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العثمانية ببيعو فمسطيف كا عطاء الييكد حكمًا ذاتيًا فييا تحت السيادة العثمانية ، كفتح أبكاب 
اليجرة الييكدية إلييا مقابل عركض مغرية ، كانت الدكلة العثمانية في أمس الحاجة إلييا. إال 

 .(9)( كقف ضد رغبات الييكد 6393 -6111د الثاني )أف السمطاف عبد الحمي

المشاعر العربية ، كبدت مظاىر القمق  6131كأثار انعقاد مؤتمر بازؿ الصييكني عاـ 
مف النشاط الصييكني المتزايد في فمسطيف تظير محذرة مف الخطر الصييكني . كلـ تقتصر 

األردف كذلؾ . كأعتبر اليجـك  األطماع الصييكنية عمى فمسطيف كحدىا ، بل امتدت إلى شرؽ 
عمى مستكطنة أقيمت في منطقة جرش أكؿ عمل عسكرؼ  6131الذؼ شنو األىالي ىناؾ عاـ 

)أف أىل فمسطيف كقفكا مكقفًا  6131ضد الكجكد الصييكني . ككتب ىنرؼ جسب في أحداث 
في بالدىـ النيـ كاحدًا كحازمًا ضد المشاريع الصييكنية كاليجرة الييكدية كامكاف قياـ إسرائيل 

 .(9)عمى حقكقيـ كامتيازاتيـ جميعًا (اعتبركا ذلؾ خطرًا 

حممة ضخمة لجمع التكقعات عمى عرائض تمنع بيع األراضي  6399كشيد عاـ  
لممياجريف الييكد . كنشطت كسائل اإلعالـ العربية في ىذه التكعية ، فكاف لكتابات  رشيد رضا 

أثر  6391ار ، كنجيب نصار في ))الكرمل(( عاـ ( عمى صفحات جريدة المن6399 -6119)
 .(9)اىير العربية بما يدكر في فمسطيفكبير في زيادة كعي الجم

أف نشاط المجتمع الفمسطيني في تمؾ المرحمة كاف ضمف نشاط أقطار بالد الشاـ األخرػ 
ة، كاف في حيف كانت اليجرة الييكدية مستمرة إلى فمسطيف ، كذلؾ اقامة المستكطنات الييكدي

النشاط الفمسطيني متمثاًل بأرساؿ البرقيات كالمذكرات كعرائض الشككػ كاالحتجاجات إلى 
السمطات العثمانية بكضع قيكد ضد اليجرة الييكدية كمنعيـ مف امتالؾ األراضي في فمسطيف. 
كحدد كذلؾ االنضماـ إلى األحزاب كالجمعيات التي تشكمت لمقاكمة الصييكنية منيا ، الحزب 

، ىدفو كضع حد لميجرة الييكدية ككذلؾ مقاكمة بيع األراضي التي 6366عثماني في عاـ ال
استفحمت في تمؾ المرحمة . كلقد كاف ىذا الحزب يعمل بعمـ الحككمة العثمانية لذلؾ كاف يكجو 
جيكده نحك معارضة قانكنية لمحركة الصييكنية كمحاربتيا بسالح القانكف ، كذلؾ أسس جمعية 

. كيظير مف أسميا أف ىدفيا مقاكمة الصييكنية  6369صييكنية في نابمس في العاـ مكافحة ال



                                                                     

 480 (0202 حزيران/الثامن والعشرون )العدد دراسات تاريخية  مجمة 

  م. د إبراهيم دمحم جبار 

عف طريق محاربة بيع األراضي أذ طالبت الحككمة العثمانية بإبقاء  الفالحيف في اراضييـ 
شريطة أف يدفعكا الضرائب بأقساط بداًل مف سيطرة الحككمة عمييا كما دعت الجمعية لمتظاىر 

ف قبل الحككمة بالمزاد العمني كلقد أسست بعض الفركع في المدف ضد بيع األراضي م
 .(1)الفمسطينية الرئيسة

لـ يقتصر األمر عمى ذلؾ ، أذ أسس الطمبة الفمسطينيكف جمعية مقاكمة الصييكنية 
كالتحرؾ لتعبئة جماىير الشعب لتكضيح أىداؼ الحركة الصييكنية كمدػ خطكرتيا مف أجل 

كح الكحدة الكطنية  كما أنيا تحركت لدػ المسؤكليف لمحاكلة الضغط مقاكمتيا كمحاكلة نشر ر 
عمييـ لمعمل عمى كقف اليجرة كقد تأسس ليا فركع كجمعيات في مختمف المدف الفمسطينية . 
ككاف مف أىـ ىذه الجمعيات ىي الجمعيات اإلسالمية المسيحية )كالمنتدػ العربي( الذؼ ضـ 

يا تنشيط الحركة الكطنية كمقاكمة الصييكنية كذلؾ عناصر مسممة كمسيحية مف حيفا ىدف
)الجمعية الخيرية اإلسالمية المسيحية في القدس( ك )جمعية االخاء كالعفاؼ( التي ىدفيا 
الحفاظ عمى الممتمكات الدينية كنشر التعميـ كمساعدة الصناعات الكطنية ، كجمعية )دار العمـك 

. يتضح مما تقدـ اتسـ نضاؿ ىذه المرحمة (1)اإلسالمية ( ك )جمعية التعاكف المسيحية(
باالحتجاج لدػ السمطات العثمانية ضد اليجرة الييكدية فيما بعد بالدعكة كالتظاىر كالمطالبة 

 بعدـ بيع األراضي ككاف احيانًا يصل إلى المنع بالقكة .

فظيرت في الفترة  كقد أدركت الحركة الصييكنية المخاطر التي تنبو ليا الفمسطينيكف ، 
نفسيا كتابات ييكدية في الصحف األكركبية تحذر مف ثكرة عربية كشيكة بسبب عمميات اليجرة 

 .(1)الييكدية التي بدأ العرب يمتفكف إلييا 

 بمساعدة الصييكني كاالستيطاف التكسع أزداد األكلى العالمية الحرب انتياء كبعد
ة تجاه فمسطيف كما ترتب ازائيا بصدكر كعد بمفكر في يرت النيات االستعماريفقد ظ .(3)بريطانيا

الذؼ جاء كفقًا لمطالب الحركة الصييكنية المستمرة منذ مؤتمر ( 3)6361تشريف الثاني عاـ  1
مما تقدـ اف إصدار كعد بمفكر دلياًل عمى تأمر بريطانيا كحمفائيا  . يستنتج(69) 6131بازؿ 

ق كالكعكد التي قطعتيا بريطانيا لمشريف حسيف بف عمى العرب ، كضربت بكل العيكد كالمكاثي
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باالعتراؼ بشرعية برنامج )بازؿ(  6361عمي بعرض الحائط . كأف بريطانيا لـ تكتف في عاـ 

 كالتصديق عميو بل انيا التزمت ايضًا باف تساعد مساعدة فعمية عمى تحقيقو .  

تعيدىا  6361اصبحت المقاكمة الفمسطينية ، بعد إصدار الحككمة البريطانية في عاـ  
بإنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف ، أشكااًل أكثر شمكاًل كعنفًا في مكاجية ىذه الخطكات 

البريطانية في ابتالع األرض كترحيل أصحاب األرض . فكعد بمفكر كاف الخطكة  –الييكدية 
ى طريق إقامة دكلة ))إسرائيل(( عمى أرض فمسطيف ، كاستجابة مع رغبات األكلى لمغرب عم

الصييكنية العالمية عمى حساب شعب متجذر في ىذه األرض منذ آالؼ السنيف . كجاء الكعد 
عمى شكل تصريح مكجو مف قبل كزير خارجية بريطانيا آنذاؾ ، آرثر جيمس بمفكر     

(Arthur James Balfour)(66) ة ديفيد لكيد جكرج ، في الثاني مف تشريف الثاني ، في حككم
، إلى المكرد ركتشيمد ، أحد زعماء الحركة الصييكنية العالمية ، كذلؾ بعد  6361عاـ 

مفاكضات استمرت ثالث سنكات دارت بيف الحككمة البريطانية مف جية ، كالييكد البريطانييف 
ع مف خالليا الصياينة إقناع بريطانيا كالمنظمة الصييكنية العالمية مف جية أخرػ ؛ كاستطا

 .(61)بقدرتيا عمى تحقيق أىداؼ بريطانيا ، كالحفاظ عمى مصالحيا في المنطقة 

كعمى ىذه األسس نشأت الحركة الكطنية الفمسطينية ، كأقاـ الفمسطينيكف مؤتمرىـ األكؿ  
قدس الذؼ مف ( في ال6363شباط عاـ  69 –كانكف الثاني  11)المؤتمر العربي الفمسطيني 

خاللو تـ  رفض كعد بمفكر ، كاليجرة الييكدية ، كاالنتداب البريطاني ، كالمطالبة بكحدة فمسطيف 
مع سكريا كاالستقالؿ في اطار الكحدة العربية كتسمية فمسطيف )سكرية جنكبية( ، كتشكيل 

 .(69)كمة كطنية تمارس الحكـ في فمسطيفحك

انطمقت تظاىرات فمسطينية غاضبة ،  6319 ترافق ذلؾ مع تحركات عممية ففي عاـ 
إذ قدر البعض مظاىرة القدس كحدىا بأربعيف ألف متظاىر . ككانت احتفاالت مكسـ النبي 

كلكف السمطات البريطانية تمكنت مف  (69)كاستمرت أربعة أياـ بزعامة أميف الحسيني )ع(مكسى
كتعييف راغب النشاشيبي   (69) الحسينيالقدس مكسى كاظـ  بمدية رئاسة قمعيا ، كقامت بإقالة

بداًل منو . ككذلؾ تعييف أميف الحسيني رئيس المجمس اإلسالمي األعمى ، أدػ إلى بركز 
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كتعزيز الصراع بيف األسرتيف المتنفذتيف التي قادت الحركة الكطنية كقد أطمق عمى رئيس 
 .(61)يبيالمعارضة( بقيادة راغب النشاشالمجمس اإلسالمي )المجمسييف( ك )

ثكرة سقط  تطكرت االضطرابات إلى6316يافافي أيار  مدينة في اضطرابات حدثت
فييا مف الجانب الفمسطيني ثمانية كأربعكف شييدًا كعشرات الجرحى ، كسقط مف الييكد سبعة 
كأربعكف قتياًل كعشرات الجرحى أيضًا. كالتي حدثت بسبب ازدياد اليجرة كبشكل خاص عبر 

لؾ حدث أف تكلى أميف الحسيني منصب االفتاء بدفع مف السمطات البريطانية ميناء يافا ، كذ
. كنتيجة ليذه األحداث ، كبعد اإلغارة (61)كذلؾ بقصد استمالتو لجانبيا كزعيـ لمحركة الكطنية 

( 61)جابكتنسكي فالديمير زئيفي عمى مستكطنة ))تل حي(( كقتل سبعة مف المستكطنيف ، بدأ

عف النفس(( ، أك ))حرس المستكطنات(( التي كاف االحتالؿ اإلنكميزؼ قد  إعداد ))قكة الدفاع
سمح بإنشائيا، كبدأ جابكتنسكي بتدريبيا عمى حرب العصابات . التدريبات كانت تتـ تحت سمع 

 .(63)بصر القكات البريطانية كبرعايتياك 

 ىايكرافت((تكماس تألفت لجنة برئاسة القاضي السير)) كنتيجة لتطكر االكضاع 
(TomasHaycraft)  لمتحقيق في أسباب اندالع المكاجيات ، كجاء في تقريرىا إف

االضطرابات ناشئة عف الشعكر السائد في البالد ضد الييكد ، كىذا ناشئ عف خطة الحككمة 
فيما يتعمق بالكطف القكمي . كلـ تخرج لجنة ىايكرافت عف تشخيصات حقيقية ، اال أنيا 

تنفي التأكيد الصييكني القائل بأف ))االفندية(( ىـ الذيف يحرضكف الجماىير اضطررت إلى أف 
ريطانية قضت ألنيـ يإسفكف كثيرًا لزكاؿ الحكـ التركي ، كألف اإلدارة الب ()الجماىير المتعممة

 . (19)عمى منافعيـ الشخصية

عمى  ككاف عمى الحككمة البريطانية أيضًا أف تفعل ما مف شأنو تيدأة االعتراضات 
بيانًا في تعديل  6311تحيزىا لمصييكنية ، لذلؾ اضطرت إلى أف تنشر في األكؿ مف تمكز 

، كقد أنكر أنو (16)السياسية البريطانية حكؿ الصييكنية كفمسطيف ، عرؼ بكتاب تشرشل األبيض
كاف في نية الحككمة البريطانية خمق فمسطيف ييكدية تمامًا ، كما أنكر أف يككف الممثمكف 

ييكنيكف في فمسطيف قد أعطكا مركزًا خاصًا ، أك اشرككا في اإلدارة العامة لمبالد . كجاء ىذا الص
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)الكتاب األبيض( أيضًا بمبدأ القدرة االقتصادية لالستيعاب فيما يتعمق باليجرة الييكدية إلى 

 . (11)، كاستثنى شرؽ األردف مف فمسطيف فمسطيف

كفي تمؾ المرحمة كانت اليجرة الييكدية مستمرة كدأب المياجركف لالستيالء عمى 
األراضي مف الفالحيف العرب كذلؾ بمساعدة سمطة االنتداب ، كىذا جعميـ يشكمكف قكة متنامية 

 .(19) 6313كاستغمكا ذلؾ بقياميـ بتنظيـ تظاىرة دينية كبيرة في آب 

لمقاكمة كالتصميـ عمى الصمكد في نضاليـ لقد أدت ىذه االضطرابات إلى اتساع ا
ضد الصياينة كاثبتت أف قسكة الحكـ العسكرؼ ال تستطيع أف تمنع قياـ االضطرابات كمقاكمة 

 االحتالؿ الصييكني كالبريطاني . 

  6909ثورة البراق 

، فقد عـ السخط بيف الجماىير التي كانت  6313في العاـ  (19)اندلعت ))ثكرة البراؽ((
ناقمة عمى أالكضاع السياسية ، كبدأت تميل إلى تغيير اساليب المكاجية ، كالمجكء إلى المقاكمة 
المسمحة ، فعندما حدثت صدامات أب كانت انعطافًا كتحكاًل في خطيا االستراتيجي ، فقد 

عبي أكسع كاخطر ، كحاكؿ الييكد منذ احتالؿ بريطانيا جكبيت التحديات الصييكنية بانفجار ش
 6313أب  69لفمسطيف إف يحصمكا عمى أماكف أكسع في ذلؾ المكضع ، كفي عيد الغفراف في 

قاـ الييكد بمظاىرة استفزاز كبير لمعرب ،  قابميا المسممكف في األسبكع التالي بمظاىرة أشد 
 69أبيب( بمناسبة تدمير ىيكل سميماف . كفي  صخبًا كحماسًا ككانت مظاىرة الييكد في )تل

قامت جماعة مف الشباب الييكدؼ المتطرؼ لمصييكنية بمسيرة عبر شكارع القدس  6313أب 
حتى كصمكا إلى حائط المبكى كىناؾ رفعكا العمـ الصييكني كبدأكا بإنشاد النشيد القكمي 

كيـك ذكرػ المكلد النبكؼ كىك يـك جمعة  6313أب  61الصييكني كشتمكا المسمميف . كفي 
الشريف قامت مظاىرة إسالمية بعد صالة الجمعة مف الحـر الشريف كاتجيت نحك )حائط 
المبكى( كىناؾ حطمكا منضدة لمييكد كانت مكضكعة عمى الرصيف كحرقكا بعض األكراؽ 

نشب قتاؿ بيف شاب ييكدؼ ك آخر عربي  6313أب  61المكضكعة في ثقكب الحائط . كفي 
 .  (19)( ييكديًا كعربيًا بجركح مختمفة 66بإصابة )انتيى 
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آبقدـ إلى القدس اعداد كبيرة مف القركييف العرب ، كقد  19إلى  11 كخالؿ الفترة مف 
تسمحكا باليراكات كالخناجر كلـ تكف اال قمة منيـ تحمل اسمحة نارية . كراح المفتي اميف 

يخطباف في الجماىير في ساعة الحقو مف الحسيني كاحد زمالئو مف أعضاء المجمس اإلسالمي 
صباح ذلؾ اليـك في الحـر الشريف ، كلـ تصدر عنيما أية اقكاؿ تحمل طابع التحريض أك 
األثارة ، كلكف لـ يكد ينتيي االجتماع ، حتى ىرعت الجماىير إلى شكارع القدس تياجـ كل 

 .  (11)ييكدؼ تمقاه في طريقيا

جريحًا ،  191شييدًا ك 661فمسطيف ، إذ سقطت فييا امتدت األحداث إلى بقية أنحاء  
شخصًا باإلعداـ الذؼ تـ تنفيذه في ثالثة منيـ ، كىـ دمحم  19كحكمت السمطات البريطانية عمى 

جمجـك ، كعطا الزير ، كفؤاد حجازؼ . كعرؼ يكـ تنفيذ اإلعداـ بالثالثاء الحمراء ، إذ جرػ 
جريحًا . كما تـ حرؽ  993قتياًل ك 699ييكدية اإلعداـ في سجف عكا ، كبمغت الخسائر ال

كتدمير ست مستكطنات ، تدميرًا كميًا . ككانت السمطات البريطانية قبضت عمى ألف معتقل ، 
% منيـ فمسطينيكف . كحكـ باإلعداـ عمى ييكدؼ كاحد . ذلؾ جانب التضحيات كالخسائر  39

لة الييكدية  ؛ كما حاكؿ الفمسطينيكف . أما عمى الجانب اآلخر ، كفي نفس السنة أقيمت الككا
شخصًا مف المشاركيف في ثكرة البراؽ ، كحددت  11إقامة أكؿ مجمكعة مسمحة تككنت مف 

عمميا مف منطقة صفد ، عكا ، سمخ ، كعرفت باسـ ))الكف األخضر(( ، كالتي تمت 
، ك قكات  محاصرتيـ مف دكؿ الجكار ، الحكـ األردني ، االحتالؿ الفرنسي لسكريا كلبناف

لقاء القبض عمى زعيميا في بعد إ 6399االنتداب البريطاني  ، ليتكقف عمميا في صيف العاـ 
 .(11)األردف

نستنتج مف تمؾ األحداث أف المكاجية  الدمكية في ىذه الصدامات تعبر عف االستياء  
 .لقكمي الييكدؼالعاـ الذؼ ساد الشعب الفمسطيني كنقمتو عمى السياسة الرامية إلى بناء الكطف ا

ف األحداث عززت  قناعاتو بأف مقاكمة االنتداب البريطاني كالحركة الصييكنية بالسالح ىك  كا 
كسيمتيا الكحيدة . كمف الميـ االشارة إلى أف الثكرة قد اتخذت طابعًا إسالميًا أسيـ في تأجيج 

فاتحة لعقد  6313ـ المشاعر الكطنية كتفجيرىا ضد المشركع الصييكني . ككانت ثكرة البراؽ عا
تصاعدت فيو المقاكمة الجيادية العنيفة لممشركع الصييكني كلالستعمار البريطاني عمى حد 
سكاء . كلعل ثكرة البراؽ شكمت ذركة الرفض الفمسطيني لمكجكد الييكدؼ ، كمحاكالتو التسمل 

 قريبًا مف المقدسات اإلسالمية في القدس . 
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مع مطمع الثالثينيات مف القرف الماضي ، أخذت اليجرة الييكدية إلى فمسطيف تتزايد  
بشكل خطير ، كنشطت الحركة السياسية الفمسطينية ، كتزايد الكعي الفمسطيني بأف بريطانيا ىي 
)) أصل الداء كسبب البالء (( . كتشكمت في ىذه المرحمة األحزاب الفمسطينية ، ككاف ))حزب 

، كأسيـ بشكل كبير في تكجيو العداء ضد  6391أكليا ظيكرًا في آب  (11)((االستقالؿ
التي  –(13)بريطانيا، كركزت عمى ذلؾ حمالت حزب االستقالؿ . كطالبت المجنة التنفيذية العربية

بكقف اليجرة ، كىددت بتبني سياسة الالتعاكف مع السمطات.  –تمثل العرب الفمسطينييف سياسيًا 
لسمطات البريطانية الطمب ، قررت المجنة تصعيد المكقف بتسيير المظاىرات كعندما رفضت ا

قامة  6399تشريف األكؿ  69دكف إذف السمطات ، كقررت اإلضراب العاـ في فمسطيف يكـ  ، كا 
مظاىرة كبرػ في القدس ، إذ تتكالى بعد ذلؾ المظاىرات في مدف كقرػ فمسطيف ، كتضرب 

مظاىرات. كألزمت المجنة التنفيذية أعضائيا بتقدـ المسيرات البالد في كل مرة تحدث فييا ال
كأصدرت بيانًا أكدت فيو أف ))عرب فمسطيف قد يئسكا يأسا تامًا مف الحككمة ، فيـ ال 

 . (13)في شيء كال يطمبكف منيا شيئًا ((يخاطبكنيا 

غمقت في مدينة يافا ، كا  6399تشريف األكؿ  11انطمقت الشرارة األكلى  لألضراب في  
جميع المؤسسات كالمخازف كاالسكاؽ ، كتكقفت كسائل النقل ، كامتألت الشكارع بالمتظاىريف 

، كة بيف الشكارع كاالزقة الضيقة(())كقاـ البكليس بضربيـ باليراكات لتفريقيـ ثـ تعقبيـ بق
 كسرعاف ما انتشر النبأ في عمـك البمد ، فنشبت االضرابات في كثير مف المدف ، كدارت رحى

تشريف األكؿ جرت اصطدامات في القدس  13ك 11معارؾ حقيقية مع القكات المسمحة ، ففي 
)في المدينة القديمة عند بكابة الشاـ ، كبكابو يافا ، كفي الشارع الرئيسي( كفي يافا ، ىاجـ الف 
متظاىر السجف كحاكلكا االستيالء عمى محطة السكة الحديدية كمركز الشرطة ، كاعمنت حالة 

كارغ في المدينة كجرت تعبئة المكظفيف البريطانييف بشكل استثنائي . كفي نابمس اشترؾ الط
حكالي ثالثة األؼ شخص ، ككذلؾ جرت اضطرابات في عكا كجنيف إذ احرؽ مبنى حككميًا، 

 . (99)كنزعكا سالح رجاؿ الشرطة
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 199كجرح  99فقد استشيد في القدس كيافا كحدىما  كحسب اإلحصاءات العربية ، 
زعيمًا فمسطينيًا ، بينيـ ثالثة مف أعضاء المجنة  61عربيًا . كاعتقمت السمطات البريطانية 

. (96)التنفيذية ، كأصيب كاظـ الحسيني في أثناء مظاىرة يافا بكدمات أغمي عمية عمى إثرىا 
مشاعر العداء ضد بريطانيا قد كصمت حدًا  كاف مف الكاضح عبر ما تقدـ مف األحداث أف

. كالحقيقة أف جية مباشرة ضد بريطانيا كسياستياكبيرًا. ككانت ىذه المكاجيات العامة المك 
كشفت النقاب عف كجكد تصميـ متصاعد لدػ الفمسطينييف كعمى عمق  6399احداث عاـ 

 المشاعر العربية ضد سياسية الكطف القكمي الييكدؼ . 

 عز الدين القسام  حركة الشيخ

عندما تطكرت األمكر في فمسطيف بعد ازدياد اليجرة الييكدية كانتقاؿ أراضي زراعية  
كاسعة إلى أيدؼ الصياينة كضمكع االستعمار البريطاني في اقامة الكطف القكمي الييكدؼ . 

ح الذؼ اجتمع الشباب الفمسطيني لممساىمة في ميداف الحركة الكطنية كرفع راية الكفاح المسم
. كتشكمت في النصف الثاني مف رعة االستعمار كمكافحة الصييكنيةآمف بو طريقًا لمقا

ىي جماعة  الثالثينيات مف القرف العشريف جماعات سرية نضالية . ككاف أىـ تمؾ الجماعات
. أمف القساـ بأف الثكرة كاالعداد ليا يجب أف يبدأ بتشكيل ككادر عف (91)الشيخ عز الديف القساـ

ريق تدريبيا جسديًا كسياسيًا كعسكريًا مف أجل االعداد النطالقة مسمحة ألنيا ىي الكسيمة ط
الكحيدة لكضع حد لالنتداب كقياـ دكلة صييكنية كاعتمد في ذلؾ عمى تعبئة الفالحيف كالعماؿ 
الزراعييف مف مشردؼ مزارع القرػ التي بيعت اراضييـ لمييكد كاجمك منيا بمختمف الكسائل دكف 

 . (99)اف ليـ حي خاص مساكنو مف )التنؾ(ف يمقكا أية حماية أذ كأ

القساـ كنشاطاتو اىتماـ السمطات البريطانية، كراحت  الديف عز الشيخ تحركاتكأثارت  
تضيق عميو الخناؽ ، كلكي تحيط بكضعو كتحركات ، استخدمت جكاسيسا كمفتيـ بمراقبة القساـ 
كجماعتو ، كاجتمعت قيادة الحركة بمناسبة الذكرػ السنكية إلصدار كعد بمفكر ، كقررت بدء 

، كاختارت منطقة جنيف  6399تشريف الثاني  61الكفاح باالنتقاؿ إلى الريف ، ككاف ذلؾ في 
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القريبة مف حيفا مسرحًا لعممياتيا . ككانت تسعى إلى االتصاؿ بالفالحيف ، كتحريضيـ عمى 

 . (99)جنبي كدعكتيـ االشتراؾ في الثكرةاالحتالؿ اال

تشريف الثاني  69كقد تمت المكاجية األكلى مع قكات االحتالؿ عف طريق الصدفة يكـ  
حيف التقى عدد مف جماعة القساـ بشاكيش ييكدؼ كشرطي عربي ، فقتمكا الشاكيش ، كترككا 
الشرطي حيا ، كعندما سمع الشيخ القساـ اطالؽ نار استفسر عف السبب فأخبر بما جرػ فنادػ 

الرحيل فكرًا قائاًل ))حتى ال نصطدـ بالقكات البريطانية (( . كبعد ىذا جماعتو كطمب منيـ 
الحادث نشطت السمطات البريطانية في البحث عف الشيخ القساـ ، فأعمنت حالة الطكارغ ، 

رجل  معظميـ مف اإلنكميز  كما جردت حممة ضخمة  999كاخذت تحشد قكات كبيرة تزيد عمى 
الجكاسيس في المكاف ، كأخذت القكات تجكب المنطقة بينما بدأ مف الطائرات كالسيارات ، كبثت 

 19القساـ مسيرتو فما إف كصمكا احراش يعبد )غرب جنيف( حتى القكىا مطكقة ، كفي يـك 
بدأت المعركة ، كقاـك الثكار مقاكمة باسمة ، كحينما طمب مف القساـ  6399كانكف األكؿ 

إلى زمالئو كقاؿ ىذا جياد في سبيل الكطف(( كالتفت االستسالـ أجاب : ))أننا لف نستسمـ ، أف 
 .(99)))مكتكا شيداء((

كقد استمرت المعركة نحك أربع ساعات . كحسب المصادر العربية ، فإف البريطانييف  
. كقد شير إلى مقتل شرطي كاحد كجرح آخررجاًل ، لكف التقارير البريطانية ت 69خسركا 

اـ نفسو كأثناف مف رفاقو )دمحم حنفي أحمد المصرؼ( ك استشيد في ىذه المعركة الشيخ القس
 .(91))يكسف الزيباكؼ( ، كما ألقى القبض عمى ستة آخريف

خكانو عبارة عف   ككاف القساـ محقًا قبل استشياده ، عندما قاؿ قبل ابتداء المعركة إنو كا 
ية حركتو ، بل عكد ثقاب ))كبريت(( سيشعل الثكرة في البالد . فاستشياد القساـ لـ يكف نيا

 القتمى عدد مف أك نفسو االشتباؾ مف الحادثة أىمية . نستنتج مما تقدـ التنبع(91)بداية الثكرة 
نما كالجرحى،  كبار ألحد كالفداء التضحية في عممياً  نمكذجاً  قدـ القساـ استشياد أف مف كا 
 تغيراً  كأحدث الحديث، فمسطيف تاريخ في فارقة عالمة استشياده ككاف.  فمسطيف في العمماء
 العمل مف سنكات يبعد الجياد البديل كرس أنو إذ الفمسطينية؛ الكطنية الحركة مسار في أساسياً 
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 كالجياد لمجرأة رائعاً  تمثالً  كصار)) الحماس كتضحيتو حركتو كأليبت.  المجدؼ غير السياسي
لقد كانت حركة القساـ بداية جادة كصحيحة لمعمل الفدائي المنظـ ، أك  (( .اإلنكميز ضد العمني

 ما نسميو األف )بالكفاح المسمح( كحرب التحرير الفمسطينية الشعبية . 

 م(6917 -6991المبحث الثاني : الثورة والمقاومة الفمسطينية ما بين عامي )

  6991ثورة 

كاف الستشياد عزالديف القساـ أثر عميقًا في فمسطيف كميا كسرعاف ما أصبح رمزًا  
لمتضحية كالفداء إذ شيع جثمانو بمظاىرة كطنية كبرػ نادت بسقكط األنكميز كالكطف القكمي 
الييكدؼ . كقد عكست ىذه التظاىرة نفسيا بشكل أك بأخر عمى الحركة الكطنية الفمسطينية ، 

  ،طينيكف كجدك أنفسيـ بعد ذلؾ مكرىيف عمى انتياج سياسة اقل تقربًا مف بريطانيافالزعماء الفمس
كذلؾ القت ىذه الحركة ظاًل كبيرًا عمى المسرح السياسي الفمسطيني كأصبحت كل محاكلة إلقامة 
تقارب بيف الفمسطينييف كالسمطات الحككمية مكتكبًا عمييا بالفشل كظيرت التشكيالت الجديدة في 

الكبيرة بقيادة عنصر مف الشباب كأصبح نمكذج القساـ شكاًل كاضحًا الستقرار ىذه المدف 
   .(91)التشكيالت باتجاىو كاصبحت المجابية بيف البريطانييف كالفمسطينييف العرب مسألة قائمة

كسرت بيف الشباب الفمسطيني مكجة مف الحماس ، كراحكا يرسمكف انذارات سرية إلى 
كال  يددكنيـ فييا بالقتل اذا ىـ ))امعنكا في التحقيق في المسائل الكطنية ،كبار ضباط البكليس ي

كانكف األكؿ  9. بينما اكتفى الزعماء المتنفذيف باتخاذ قرار في (93)سيما جماعة الشيخ القساـ ((
يطمبكف فيو مف جميع افراد الشعب الغاء المعايدات كاالحتفاالت في االعياد المقبمة ،  6399

 .(99)البالد كاحترامًا لذكرػ الشيداء لمكضع الجائر فياستنكار 

، باتخاذ  6391قامت السمطة البريطانية ، كفي أكائل عاـ  الفعل تمؾ ردكد خضـ كفي
قرارات كقكانيف مف شأنيا بمكرة كانضاج المجتمع الصييكني ، ككيانو المنفصل ، فقد طمب 

% عف 6يبة تؤخذ مف الييكد بنسبة المجمس الممي الييكدؼ أف تسف الحككمة قانكنًا لضر 
االيجارات كتقدـ لو . كما طمب الييكد مف الحككمة سف قانكف آخر يجبر ابناء طائفتيـ عمى 
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أغالؽ الحكانيت يكـ السبت ، فيما اخذكا يصعدكف اعتداءاتيـ عمى األماكف المقدسة ، فقد قاـ 

ة الميد في القدس بدكف بدخكؿ كنيس 6391جماعة مف شبابيـ كشاباتيـ في كانكف الثاني 
احتراـ ليا ، كلما طمب منيـ رجاؿ الديف احتراـ الكنيسة ، انيالكا عمى احدىـ ضربا كفركا ، كقد 
ىاج الناس لسماع النبأ، كطالبت الصحف بإصدار قرار يمنع الييكد مف دخكؿ الكنيسة المذككرة 

ة سمطات االنتداب إلصدار ، كاجتمع بعدىا رؤساء االديرة المسيحية في القدس كقرركا مراجع
ال أذا حدث في ىذا السبيل ما ال ت حمد أمر يمنع فيو الييكد مف دخكؿ الكنيسة منعًا باتًا ))كا 

 .(96)عقباه فالحككمة مسؤكلة عنو((

كعـ اإلضراب الشامل األراضي الفمسطينية ، كنشطت خاليا الشييد عز الديف القساـ ، 
الرعب في المعسكرات البريطانية كالتجمعات الييكدية . كمعيا الجماىير الغاضبة ، في إثارة 

كمما زاد مف تكتر األجكاء اعتراض الصييكنييف عمى إقامة مؤسسات لمحكـ الذاتي الفمسطيني . 
، تعاقدت الحككمة البريطانية مع أحد المقاكليف الييكد لبناء ثالث مدارس في  6391كفي شباط 

ق مكقع إحدػ ىذه المدارس كمنع الييكد مف الكصكؿ يافا ، فقاـ بعض العماؿ العرب بتطكي
اليو؛ فكاف ذلؾ البداية التي فجرت الكضع . ثـ تكالت سمسمة مف الحكادث كاالصطدامات في 
ثـ مختمف المدف الفمسطينية ، أعمنت الحككمة عمى إثرىا منع التجكاؿ في يافا كتل أبيب ، 

 . (91)عممتو بعد ذلؾ في البالد كميا

 المجنة الممكية البريطانية . كىك تقرير )المكرد بيل( فيرد أسباب انفجار الثكرةأما تقرير 
 :(99)إلى سببيف رئيسييف ىما 6391عاـ 

 رغبة العرب في نيل االستقالؿ القكمي .  – 6

 كرىيـ إلنشاء الكطف القكمي الييكدؼ كتخكفيـ منو .  – 1

العربية التي قررت إعالف شكمت في العشريف مف نيساف في نابمس المجنة القكمية 
اإلضراب في نابمس كدعت البالد إلى اضراب شامل العاـ في البالد . كفي اليـك التالي شكمت 
لجنة مماثمة في كل مف يافا كحيفا كغزة ، كأعمنت جميعيا االستمرار في اإلضراب حتى 

ق امة حككمة كطنية تستجيب الحككمة البريطانية لمطالبيا المتمثمة في منع اليجرة الييكدية كا 
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ككقف عمميات بيع األراضي لمييكد ، كسارعت األحزاب الفمسطينية عمى اختالؼ تكجياتيا 
نيساف ، عقد اجتماع ضـ جميع  19السياسية إلى اإلعالف عف تأييدىا لإلضراب . كفي 

سيق األحزاب العربية كشكمت لجنة عرفت فيما بعد بالمجنة العربية العميا ، اليدؼ مف أنشائيا تن
كشددت  .(99)تمرار فية ، برئاسة أميف الحسينيجيكد المجاف القكمية إلنجاح األضراب كاالس

السمطات العسكرية مف قمعيا لمثكار فيدمت منازؿ المشتبو فييـ ، كفرضت غرامات جماعية 
عمى القرػ التي عرفت بأنيا تقدـ مساعدات لمثكار ، كشارؾ في ىذه الثكرة ضباط كثكار عرب ، 

الذؼ دخل فمسطيف بصحبة مجمكعة ( 99)كاف مف أشيرىـ الضابط السكرؼ فكزؼ القاكقجي
بينما كاف الثكار منشغميف بتأجيج ثكرتيـ كالشعب الفمسطيني يؤيدىـ ، كاف القادة مسمحة . ك 

 .(91)السياسيكف متميفيف لمتكصل إلى تسكية سممية مع الحككمة البريطانية 

 1في  كعقدت المجنة العربية العميا مؤتمر عامًا ليا في القدس برئاسة  أميف الحسيني
حظر اليجرة الييكدية ، كمنع انتقاؿ األراضي لمييكد، ، كحددت أىداؼ االضراب ب6391أيار 

 .(91)نية مسؤكلية أماـ مجمس تمثيميكاستبدؿ حككمة االنتداب بحككمة كط

إال أف المجنة عادت إلى اسمكب العمل السياسي كالمفاكضات مع السمطة البريطانية 
دكف المجكء لمعنف فقد قبمت الكساطة العربية لفؾ األضراب الكبير كاصدرت بيانًا عمى نتيجة 

معمنة مكافقتيا )عمى كساطة الحككمة العراقية كأصحاب الجاللة  (91)محادثاتيا معنكرؼ السعيد
ممكؾ كاألمراء العرب بكل ارتياح كاطمئناف كاشار البياف كذلؾ إلى أف فخامة الكزير كالسمك كال

سيقـك بالمخابرات الرسمية الالزمة في ىذا الشأف كما أف المجنة العربية العميا ستعرض األمر 
عمى األمة بكاسطة لجانيا القكمية في مؤتمر عاـ ألخذ رأييا كالحصكؿ عمى مكافقتيا مؤكد عمى  

ألمة سكؼ تستمر في أضرابيا الشامل إلى أف تصل ىذه المفاكضات إلى النتيجة المرغكبة أف ا
 .(93)تكصميا إلى امانييا أف شاء هللا(التي تحفع ليذه األمة الباسمة كيانيا كنيميا حقكقيا ك 

 الككالة باسـ الرسمي آب كاجتمع بالناطق 19إلى القدس في  ككصل نكرؼ السعيد
( في محاكلة ألقناعو بأف الييكد إذا كافقكا طكعًا عمى Moshe Sharetؾ )مكشو شرتك  الييكدية

كقف اليجرة مؤقتًا ))كبادرة شكمية(( فأنيـ يقنعكف العرب بأف الييكد مخمصكف في رغبتيـ 
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بالتفاىـ ، كقد اعترض شرتكؾ عمى االقتراح ألنو يمثل في نظرىـ استسالمًا لمعنف كألنو راػ أف 

 Ormsbyق مطمق، كال يقل مكقف كزير المستعمرات اكرمسبي غكر )اليجرة إلى فمسطيف ح
(Ghor  مكقف شرتكؾ تطرفًا، فقد رفض بعناد، خالؿ ىذه الفترة التي كانت فييا االكساط

معناه نقض  9999البريطانية تبحث قضية االيقاؼ المؤقت لميجرة التي اعطيت شياداتيا كتبمغ 
 .(99)ة((لعيد اعطي مف قبل حككمة ))صاحب الجالل

كطمب نكرؼ السعيد مف المجنة العربية العميا أف تككف مكافقتيا باإلجماع ، كأخبر الممؾ 
بأف ذلؾ ينتج عنو محاذير لصالح فمسطيف: ))كاكضحت ليـ بعدـ استعداد الحككمة العراقية في 

كبعد  الدخكؿ بأمر يشق بيف الكطنييف كافيمتيـ بأنو مف االكلى ليـ البقاء في حالة االجماع((
مذاكرات استمرت ثالثة أياـ ، كافقت المجنة العربية باإلجماع ، كترؾ امر المخابرة إلى الحككمة 
كممكؾ العرب كامرائيا لتحقيق التكسط ، ككافقت الحككمة البريطانية عمى التكسط كلكف بشكل 
غير رسمي كباالتفاؽ بيف نكرؼ السعيد كالمندكب السامي كأصبح تكسط العراؽ بصكرة 

 . (96)سميةر 

أيمكؿ بإبالغ الحككمة العراقية جكابيـ رسميًا عف  63في  العميا المجنة أعضاء قاـ
طريق القنصل العراقي في حيفا كجاء فيو : ))إذا صدر نداء مف ممكؾ العرب كفي رأسيـ جاللة 
الممؾ غازؼ إلى عرب فمسطيف بإيقاؼ الثكرة كأف الممكؾ ىـ الذيف سيسعكف في تحقيق مطالب 
العرب فمربما يقنع الثكار بيذا النداء كيكفكا عف الثكرة أماًل في حصكليـ عمى مطالب األمة 

 . (91)بمساعييـ((

إلى المجنة العربية ( 99) كفي غضكف ذلؾ كردت برقية مف الممؾ عبد العزيز بف سعكد
ىـ نداء العميا جاء فييا : ))أف الحككمة البريطانية كافقت عمى أف يكجو ممكؾ العرب كأمراء

بكقف األضراب ، مبدية استعدادىا لمنظر في مقترحاتيـ ، كأف بريطانيا ال تستطيع أف تعد 
 .(99)بشيء قبل كقف األضراب كالثكرة ((

ففي أيمكؿ ، تكجو كفد مف المجنة العربية العميا لالجتماع بالممؾ عبد العزيز آؿ سعكد 
ماعات كاالتصاالت بالحككمة البريطانية ، كالممؾ غازؼ، كاألمير عبدهللا . كنتيجة ليذه االجت
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كجو ىؤالء الثالثة نداء مشترؾ دعكا فيو إلى حل اإلضراب ككقف الثكرة ك ))االعتماد عمى 
النيات الطيبة لصديقتنا بريطانيا العظمى التي أعمنت أنيا ستحقق العدالة(( ، كفي اليـك التالي 

ب ، معمنة أنيا حصمت عمى مكافقة المجاف نشرت المجنة العميا نداءات الممكؾ كالحكاـ العر 
 .(99)القكمية ، كدعت األمة العربية كالشعب الفمسطيني لمعكدة إلى اليدكء ككضع حد لإلضراب 

كانت المجنة العميا عمى اتصاؿ مع القنصمية السعكدية في القاىرة ، أضافة إلى  
ا يبدك مع مندكبيف في القدس اتصاالتيا المباشرة مع القنصمية العراقية في حيفا ، ))كعمى م

يمثمكف االمير عبدهللا كاألماـ يحيى في اليمف(( ، كلممرة الثالثة دعت المجنة العربية المجاف 
تشريف األكؿ قرأت المجنة النداءات كناقشتيا مع  69ك 3القكمية إلى عقد مؤتمر . كفي يكمي 

 . (91)المؤتمر بقبكؿ النداء ضراب كصكتالمندكبيف ، كحاكلت اكراىيـ كالضغط عمييـ لفؾ األ

كفي اليـك التالي نشرت المجنة العميا نداءات الممكؾ كالحكاـ العرب ، معمنة أنيا 
حصمت عمى مكافقة المجاف القكمية ، كدعت األمة العربية كالشعب الفمسطيني لمعكدة إلى اليدكء 

بأف تحل نفسيا  ح لمعصاباتككضع حد لإلضراب . كسرعاف ما تكقف اإلضراب كالثكرة ، كسم
 ، ، كما سمح لمثكار القادميف مف الدكؿ العربية باجتياز الحدكد تدريجيًا كالعكدة إلى أقطارىابنفسيا

، كانتظرت الشعكب العربية كمعيا الفمسطينيكف أف تفي بريطانيا  6391كىكذا تكقفت ثكرة 
 .(91)بكعكدىـ

 كل بيانات صدركاا يـأن كالكاقع مكحداً  بياناً  اك اصدر  العرب الممكؾ أف تقدـ مما كيفيـ
(( صديقتنا)) كممة باستخداـ إال فييا اختالؼ يحدث لـ كالتي ، المكحدة صيغتيا رغـ انفراد عمى
 قبل مف البياف اعالف ككاف عمييا، المتفق(( حميقتنا)) كممة مف بدالً  عبدالعزيز الممؾ قبل مف

 الركابط التحسسب أساس عمى كالتحرؾ بالمسؤكلية الشعكر طابع إلضفاء انفراد عمى كل الممكؾ
خراج  العربية،  لمشعب كااليحاء الفمسطينية المحمية الزعامات مع فعالً  كساطة ككأنو األمركا 

 . كعكدىا تنفيذ في المرة ىذه جادة بريطانيا بأف الفمسطيني
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 الفمسطينية المقاومة والثورة وعالقتهما بالقضية 
 م(6999 -6997ثورة الريف )

بداية لسمسمة مف الثكرات العارمة التي عمت ريف فمسطيف ، كقد  6391كانت ثكرة 
( تقريرًا Peel Commissionالممكية ) بدأت أحداث تمؾ الثكرات بعد أف أصدرت لجنة بيل
، فجاءت معظـ تكصيات المجنة  6391متحيزًا حكؿ أسباب العنف الذؼ حدث إباف ثكرة 

( 9( مياجر سنكيًا كلمدة )61999اليجرة الييكدية بمقدار ) لصالح الحركة الصييكنية ، تحديد
سنكات ، كمنع انتقاؿ األراضي العربية إلى الييكد ، ككاف مف بيف تكصياتيـ الفصل الثاني 
كالعشريف مف التقرير تقسيـ فمسطيف إلى ثالث مناطق رئيسية ىي : دكلة عربية ، كدكلة 

 . (91)ة دكلة االنتداب البريطانيكمنطقة القدس التي خضعت إلى سمط ، ييكدية

كطالب ممثمك الشعب الفمسطيني مف أعضاء المجنة العربية العميا لجنة بيل بالعدكؿ 
يقاؼ اليجرة الييكدية إلى فمسطيف .  عف إقامة الكطف القكمي الييكدؼ حسب كعد بمفكر ، كا 

عمى نفس األسس التي كمنع انتقاؿ األراضي العربية إلى أيدؼ الييكد ، كأف تحل قضية فمسطيف 
نيا االنتدابحمت عمييا قضايا العر   .(93)اؽ كسكريا كلبناف كا 

ا إف عرؼ الفمسطينيكف بذلؾ كقد أدػ ذلؾ إلى تأجيج مشاعر الثكرة مف جديد . كم
، فقسمكا المناطق بيف القادة  6391حتى قامكا بثكرتيـ ، مستفيديف مف خبراتيـ في ثكرة 

كالتشكيالت كأقامكا جيازًا  إداريًا لجباية الضرائب كتنظيـ التطكع كالتمكيف كفصل الخالفات التي 
ميا الريف ، في حيف أف ثكرة ثكرة مدف دع 6391تحدث بيف المكاطنيف . كيمكف القكؿ إف ثكرة 

ثكرة ريفية آزرىا أىل المدف ، كالسبب في ذلؾ كاف غياب معظـ القيادات الكطنية خمف  6391
 .(19)قضباف سجكف االحتالؿ البريطاني ، كاضطر أميف الحسيني إؿ مغادرة البالد 

أندركز ككانت عالمة بدئيا الفاصمة اغتياؿ القسامييف لمحاكـ البريطاني المكاء لكيس 
(Louis Andrews   في ليمة )كاتبعت السمطات البريطانية إلخماد  6391أيمكؿ  11 -11 .

، فقصفت مناطق  6391ىذه الثكرة مختمف أساليب القمع التي مارستيا مف قبل إباف ثكرة 
الثكار بالطائرات كىدمت بالجرارات منازؿ المشتبو في تأييدىـ لمثكار ، مما أسفر عف سقكط 

ألف جريح ، كلـ تكتف السمطات البريطانية بذلؾ ، بل عممت عمى  61الؼ قتيل كقرابة أربعة آ
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فرض ضرائب باىظة كنكع مف أنكاع العقاب الجماعي . كحمت المجمس اإلسالمي األعمى 
كالمجنة العربية العميا كالمجاف القكمية ، كحاكلت اعتقاؿ أميف الحسيني الذؼ تمكف مف اليرب إلى 

، إذ تكلى قيادة الثكرة مف ىناؾ ، لكنيا نجحت في  6391ف تشريف األكؿ لبناف في منتص
 Seyehelles(96)) اعتقاؿ أربعة مف أعضاء المجنة العربية العميا ، كنفتيا إلى جزر سيشل )

. كنجح الثكار في السيطرة عمى الريف  6391كقد كصمت الثكرة إلى قمتيا في صيف 
ؿ عدد مف المدف لفترات محدكدة ، كانيارت السمطة المدنية الفمسطيني كقراه ، كتمكنكا مف احتال

ألف جندؼ مف االحتياطي  99البريطانية .  كحينما فشمت في إخماد الثكرة ، استدعت قرابة 
( ، ككيفل Dillالعاـ لمجيش البريطاني ، يقكدىا أفضل قادة بريطانيا العسكرييف أمثاؿ ديل )

((Wavell ( كىيننج ،Hainingكمكن ، )( تجمرؼMontgomery  كلـ تغفل سالح الفرقة ، )
كالكقيعة بيف األىالي؛ كنشط في ذلؾ بعض العمالء التابعيف ليا . كاستطاع الجيش البريطاني 

إلحاؽ خسائر كبيرة في صفكؼ الثكار كاستشيد كثير مف قادة الثكرة أمثاؿ  6391في مطمع عاـ 
 .(91)يـ الحاج دمحم ، كيكسف أبك درة فرحاف السعدؼ ، كدمحم الصالح الحمد ، كعبدالرح

كقد تكقفت ىذه الثكرة نتيجة إعادة احتالؿ بريطانيا  لفمسطيف ، كنتيجة تنسيقيا كتعاكنيا 
الميداني مع الييكد في فمسطيف . ككذلؾ بسبب حالة اإلنياؾ كاالعياء كاالنييار االقتصادؼ 

عكنًا جادًا مف بالد العرب التي أصابت شعب فمسطيف ثالثة سنكات كنصف ، دكف أف يجد 
كالمسمميف ، التي كانت ىي األخرػ ترزح تحت النفكذ االستعمارؼ . كبسبب استشياد كثير مف 
قادة الثكرة ، ثـ بسبب الخالفات الداخمية الفمسطينية الحزبية كالعائمية التي ظيرت أكاخر مراحل 

ا . عمى أف ىذه الثكرة أجبرت الثكرة ، كاستثمرتيا بريطانيا بشكل يسيء إلى الثكرة كيضعفي
، الذؼ كعدت فيو باستقالؿ فمسطيف  6393أيار  61بريطانيا عمى إصدار كتابيا االبيض في

مشددة عمى خالؿ عشر سنكات ، كبإيقاؼ اليجرة الييكدية بعد خمس سنكات ، ككضع قيكد 
. كلعدـ ثقة الفمسطينييف باإلنكميز استمركا في ثكرتيـ حتى أيمكؿ (99)انتقاؿ األراضي لمييكد

، كعندما نشبت الحرب العالمية أكقف الشعب الفمسطيني الثكرة لميادنة بريطانيا أماًل في  6393
 .(99)صكؿ عمى حقكقيـ بعد انتياء الحربالح
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ف اكثر مف كما أف قامت الحرب العالمية الثانية حتى اتضح أف الكتاب األبيض لـ يك

كسيمة لتيدئة العرب في فمسطيف كلضماف كقكفيـ إلى جانب بريطانيا ، فالحككمة لـ تنفيذ شيئًا 
منو بعد الحرب  كقد تركت باب اليجرة مفتكحًا ، كاستمرت القيادة الصييكنية في ضغكطيا 

مف  السياسية السرية مع بريطانيا خالؿ فترة الحرب إذ أف الثقل السياسي الصييكني انتقل
أيار  66الساحة البريطانية إلى الكاليات المتحدة األمريكية كذلؾ مف خالؿ المؤتمر العاـ في 

 .(99)كىك مؤتمر بمتيمكر 6391

بدأت المقاكمة الفمسطينية تنيض مف جديد بسبب أتساع نطاؽ  6399كفي عاـ 
الي مف القكة إذ أصبح الييكد خالؿ الحرب العالمية عمى قدر ع 6391االرىاب الصييكني عاـ 

االقتصادية كالصناعية ، فتجددت االضطرابات بيف العرب كالييكد ، ككاف رد الفعل في صكر 
برقيات كعرائض كمؤتمرات جماىيرية كفي تمؾ الفترة تشكمت ىيئة سياسية جديدة اطمق عمييا 

 .  (91)6391حزيراف  61الييئة العربية العميا بقرار مف جامعة الدكؿ العربية في 

  6948 حرب

نيساف  1اتخذت قضية فمسطيف بعدًا دكليًا عندما طمبت بريطانيا مف األمـ المتحدة في 
إدراج القضية ضمف جدكؿ أعماليا . ثـ تشكمت لجنة تحقيق دكلية خاصة بفمسطيف  6391

( لدراسة الكضع كتقديـ تقرير عنو . كقد انتيت مف UNSCOPعرفت بالجنة )األكنسككب
 : (91)، كنصت تكصياتيا المتحيزة عمى 6391ب آ 96كضع تقريرىا في 

 إنياء االنتداب البريطاني عمى فمسطيف .  – 6

 تقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف مستقمتيف عربية كييكدية ، مع كضع القدس تحت كصاية دكلية. – 1

بمجرد نشر تقرير المجنة الدكلية كالمتضمف اقتراحيف بتقسيـ فمسطيف حتى قامت الييئة  
( كقررت دعكة (LeComiteadhocالعربية العميا برفضو كاستنكاره كاجتمعت المجنة الخاصة 

ممثمي الييئة العربية العميا لفمسطيف كالككالة الييكدية لحضكر الجمسات كقد لبت كالىما 
 .(91)الدعكة
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تكمـ جماؿ الحسيني مندكبًا عف المجنة العربية العميا مفندًا مزاعـ الصييكنية معمنًا أف ك  
العرب سيقاكمكف أؼ مشركع لمتقسيـ كأنيـ يرفضكف تكصيات لجنة التحقيق ، كأعمف أف الحل 
الكحيد الذؼ يقبمو العرب ىك دكلة ديمقراطية مستقمة تنشأ في كل فمسطيف . كىذا يعني أف 

. كبذلؾ يككف العرب قد (93)رفضكا انصاؼ الحمكؿ أؼ رفضكا التنازؿ عف حقكقيـ العرب قد 
رفضكا الحميف المذيف عرضتيما لجنة التحقيق األكنسككب مشركع لجنة األكثرية . كمشركع لجنة 

 األقمية التابعتيف لألمـ المتحدة . 

ثاني  تشريف ال  13كأدػ قرار تقسيـ فمسطيف ، الصادر عف األمـ المتحدة في 
، كشكل  6391حزيراف   69)اإلسرائيمية( في  –. إلى نشكب الحرب العربية (19)6391

( كانكف 61 -1، كفي )(11)بقيادة عبد القادر الحسيني( 16)الفمسطينيكف جيش الجياد المقدس
عقد اجتماع لجامعة الدكؿ العربية في القاىرة أعمنت فيو الدكؿ العربية أف قرار  6391األكؿ 
بندقية  6999ـ غير قانكني ، كقررت تشكيل لجنة عسكرية رصد ليا مبمغ مميكف جنية ك التقسي
بدأت المجنة  6391فمسطيني ، كفي األكؿ مف كانكف الثاني  999متطكع ، بينيـ  9999ك 

بقيادة فكزؼ القاكقجي . لكف الحككمات العربية ( 19)اإلنقاذالعسكرية لفمسطيف بتشكيل جيش 
البريطاني كال تستطيع مخالفة الخطط البريطانية ، كلـ تكف صادقة في  كانت خاضعة لمنفكذ

نما أعمنت رفضيا لالستيالؾ المحمي ألنيا لـ تكف قادرة عمى مكاجية  رفضيا بقرار التقسيـ ، كا 
 . (19)اـ دكلة ييكدية صييكنية عمى أرضوالرأؼ العاـ الشعبي العربي الرافض لمتقسيـ ، كقي

ية قد تمكنت مف بناء قكة عسكرية كبيرة ضمف عدة منظمات ككانت الحركة الصييكن
. كما تمكنت بدعـ مف سمطات االنتداب البريطاني مف إنشاء  (19)عسكرية ، أىميا ))الياغاناه((

 ، صناعة عسكرية . أما عمى الجانب اآلخر ، فكاف الطرؼ العربي مككنًا مف الثكار الفمسطينييف
كجيش اإلنقاذ ، كقكات المتطكعيف المصرييف . كما تقرر إنشاء جيكش عربية عمى حدكد 
فمسطيف دكف دخكليا إلى األراضي الفمسطينية ، كاالكتفاء فقط بدعـ الفمسطينييف 

 .(11)كالمتطكعيف
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في تمؾ األثناء أعمنت بريطانيا عف رغبتيا في االنسحاب مف فمسطيف بتاريخ أقصاه 

، كحدث في تمؾ المدة مجمكعة مف المذابح قامت بيا جماعات صييكنية  6391حزيراف   69
مسمحة، فاتخذت الدكؿ العربية قرارًا بدخكؿ جيكشيا إلى فمسطيف ، كبدأت حشد القكات عمى 

أيار كىك مكعد  69الجبيات الرئيسية في مصر كاألردف كالعراؽ كسكريا كلبناف ، كلـ يأت يـك 
طاني عف فمسطيف ، إال كالعصابات الييكدية احتمت معظـ المناطق إنياء عممية الجالء البري

المخصصة لمدكلة الييكدية بمساعدة بريطانيا المادية كالمعنكية كأقسامًا أخرػ مف المنطقتيف 
الدكلية كالعربية خالية مف سكانيا العرب . فتحقق لبريطانيا بذلؾ ما كانت تعمل طيمة ثالثيف 

 .(11)عامًا عمى تحقيقو 

قد مثل دخكؿ الجيكش العربية السبعة قصة مأساة أخرػ . فمـ يزد عدد مقاتمييا ك 
ألف ييكدؼ . كعانت مف ضعف التنسيق بينيا ،  19ألفا مقابل أكثر مف  19مجتمعة عف 

كجيميا باألرض ، كمف أسمحتيا القديمة كالفاسدة ، كشغل بعضيا أنفسيـ بنزع أسمحة 
ما عانى بعضيا مف سكء قياداتو ، كقمة خبرة جيكشيا ، فإف الفمسطينييف بداًل مف تسميحيـ ، ك
 . (11)تحت النفكذ االستعمارؼ البريطانيبعض ىذه الدكؿ كاف اليزاؿ عمميًا 

أحدثت تمؾ العمميات حرجًا لمقكات الصييكنية ، سرعاف ما أزيمت آثار بقرار مجمس 
ساعة . لكف رفضت الدكؿ العربية  91بكقف إطالؽ النار مدة  6391حزيراف  11األمف في 

ذلؾ القرار في حينو ، فمارست الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا ضغكطًا مشددة بتيديدات 
. كتقدـ الكفد البريطاني في مجمس بطمب جديد لكقف القتاؿ مدة أربعة  لمحككمات العربية

،  6391تمكز  1أسابيع، كضبط تدفق المتطكعيف كالسالح إلى فمسطيف إباف تمؾ المدة . كفي 
تشريف  1أبمغت الدكؿ العربية مجمس األمف مكافقتيا عمى ذلؾ القرار ، كتكقف القتاؿ بالفعل في 

دة باليدنة األكؿ . كقد أفادت القكات الصييكنية مف تمؾ اليدنة إفادة الثاني؛ كعرفت تمؾ الم
كبيرة ، فعززت مف قدراتيا كزادت مف تسمحيا في شتى المجاالت . ساعدتيا في ذلؾ الكاليات 
المتحدة األمريكية كبريطانيا ، كحاكلت تمديد اليدنة شيرًا آخر لمزيد مف االستعداد ؛ لكف 

، الذؼ لـ ترض الدكؿ العربية كال (13)ثر حادثة اغتياؿ الككنت برنادكتمحاكلتيا باءت بالفشل إ
عمى الجبية  6391تمكز  1))إسرائيل(( عف مقترحاتو لمتقسيـ ؛ فاندلعت الحرب مف جديد في 
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المصرية أكاًل، ثـ امتدت إلى بقية الجبيات ، كاستكلت القكات الصييكنية عمى المد كالرممة في 
المتيـ ( 19)ىزيمة القكات األردنية بقيادة القائد البريطاني كمكب باشا بعد 6391تمكز  61ك 66

بالتقصير في تحصينيما ، كأدػ سقكطيما إلى كشف الجناح األيمف لمجيش المصرؼ ، 
كحصمت القكات الصييكنية بذلؾ عمى محكر ىاـ لالتصاؿ بالقدس ، كعمى قاعدة جكية ىامة 

 . (16) في المد ، كما ارتفعت الركح المعنكية

 6391تمكز  61تقدمت الكاليات المتحدة . بمشركع ىدنة ثانية قبمتو الدكؿ العربية في 
تمكز كشنت ىجكمًا منظمًا عمى  11 – 11غير أف القيادة الصييكنية خرقت شركط اليدنة في 

كل مف الفالكجا كعرؽ المنشية ، إال أنيما باءا بالفشل ، فكضعت القيادة الصييكنية خطة جديدة 
سمسمة  6391يدؼ تحقيق اتصاؿ آمف ليا بالجنكب . كلتحقيق ذلؾ نظمت في تشريف األكؿ ب

مف العمميات العسكرية ضد الجيش المصرؼ ، أبرزىا عمميات ))الضربات العشر(( ك))عيف(( 
ك))حيراـ(( في الجميل ، كنجحت بالفعل في فرض حصار جديد عمى الفالكجا كالتقدـ ناحية 

سيطرتيا عمى الجميل األعمى ، كأجبرت جيش اإلنقاذ عمى الخركج مف  خميج العقبة ، كفرضت
زاء ىذا المكقف العسكرؼ المتدىكر ، أصدر القادة العسكريكف العرب أكامرىـ  فمسطيف. كا 

. كلـ تمتـز القكات الصييكنية بيذا  6391تشريف األكؿ  11لمجيكش بكقف إطالؽ النار في 
في قرية أـ  6393كما تابعت تنفيذ عممية أخرػ حتى عاـ  القرار فتابعت تنفيذ عممية حيراـ ،

الرشراش المصرية عمى خميج العقبة ، كالتي أصبحت فيما بعد باسـ ميناء إيالت . انتيت 
 .(11) 6393الحرب كبدأ صراع سياسي أسفر عف ىدنة مؤقتة في ركدس عاـ 

طينية تفكؽ عف ضياع مساحات كبيرة مف األراضي الفمس 6391أسفرت النكبة عاـ  
قامة الدكلة )اإلسرائيمية( فكؽ األرض الفمسطينية . كاقتالع  ما نص عميو قرار التقسيـ . كا 
كتيجير آالؼ الفمسطينييف إلى الدكؿ المجاكرة كظيكر مأساة الالجئيف كاستمرار معاناتيـ حتى 

 .(19)ة المرة اآلف ، كتغير خريطة الحكـ في المنطقة العربية كقياـ عدة ثكرات عقب تمؾ اليزيم

 لكل كاف فقد بينيا؛ فيما التنسيق عدـ ىي الحشكد العربية لتمؾ البارزة السمة أف يتبيف
 الجيكش حـر مما التنسيق، إلى تفتقد أيضاً  العمميات بداية كانت كما مستقل، ىدؼ جيش
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 العسكرية الثغرات ىذه إلى كيضاؼ.  عسكرية انتصارات تحقيق في المفاجأة عامل مف العربية
 .  العربية الجيكش تسميح في بريطانيا تحكـ في يتمثل أساسي ضعف عامل

، دخمت المقاكمة الفمسطينية  6391بعد قياـ ما يسمى ))دكلة إسرائيل(( بعد حرب 
طكرًا جديدًا ، كصار لزامًا عمييا مقاكمة دكلة ذات مؤسسات أمنية كعسكرية ، بعد أف كانت 

كمة مف قبل االحتالؿ البريطاني. كاتخذت المقاكمة الفمسطينية في تقاـك عصابات صييكنية مدع
ىذه المرحمة أشكااًل بسيطة محدكدة التأثير ، فكثرت في النصف األكؿ مف الخمسينيات عمميات 
اختراؽ الحدكد السترجاع ممتمكات لمعائالت المشردة ، أك لتكجيو ضربات انتقامية لمعدك . كفي 

لمسمميف تنظيمًا سريًا ذا طبيعة عسكرية . قاـ بعدد مف العمميات قطاع غزة أنشأ اإلخكاف ا
بالتنسيق مع بدك النقب ، كاستفادكا مف كجكد الضابط اإلخكاني في الجيش المصرؼ عبد المنعـ 
عبد الرؤكؼ في القطاع إثر نجاح الثكرة المصرية ، فسيل ليـ سبل التدريب العسكرؼ . ككانت 

أحد أشير العمميات التي تظير بعض المؤشرات أف  6399 آذار 61عممية ))الباص(( في 
)إسرائيميًا( قرب بئر السبع  66البدك نفذكىا بالتنسيق مع اإلخكاف المسمميف ، كأدت إلى مقتل 

 .(19)((  MaaleAKrabimأكربيـ )) بجانب مستعمرة معالية

، سكاء في  كقد اتسمت ردكد الفعل الصييكنية عمى عمميات المقاكمة بالعنف كالغطرسة
أذ  6399تشريف األكؿ  69 – 69الضفة الغربية أك قطاع غزة ، فكقعت مثاًل مذبحة قبية في 

ارتكبت القكات الصييكنية مذبحة غزة التي أدت  6399شباط  11شخصًا . كفي  11استشيد 
شخصًا ، مما دفع أىل القطاع إلى االنتفاضة كالمطالبة بالقتاؿ ،  99كجرح  93إلى استشياد 

كافقت القيادة المصرية عمى العمل الفدائي الفمسطيني ، كأككمت الميمة إلى الضابط المصرؼ ف
مصطفى حافع. كتدفق اآلالؼ لمتطكع ، غير أنو تـ انتقاء العناصر ذات الخبرات القتالية 
كالمعرفة باألرض ، كزاد عدد الفدائييف العامميف عف ألف . كقامكا بعمميات يكمية خاطفة، 

. غير أف مصطفى  6391كحتى تشريف األكؿ  6399بعمميات كبيرة كاسعة . منذ عاـ  كأحياناً 
نتيجة انفجار طرد ممغـك ، أرسمو لو رجاؿ المكساد  6391تمكز  66حافع أستشيد في 

 .(19))اإلسرائيمي( عف طريق عميل مزدكج
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 David)(11) كحسب تصريح أدلى بو رئيس الكزراء )اإلسرائيمي( ديفيد بف غكريكف 
Ben Gurion( في الكنسيت )Knesset فإف عدد اإلصابات )اإلسرائيمية(  6391( في آذار

إصابة ،  691بمغ  6391إصابة ، كفي عاـ  691بمغ  6396بسبب الحكادث الحدكدية عاـ 
. (11)إصابة  191بمغ  6399إصابة ، كعاـ  619بمغ  6399، كعاـ  611بمغ  6399كعاـ 

نقل إحصائية تذكر أف عدد قتمى )اإلسرائيمييف( ، منذ تكقيع كقف إطالؽ أما حسيف أبك النمل في
، قد  6391كحتى حرب اجتياح القطاع كسيناء في آخر تشريف األكؿ  6393النار في آذار 

 .(11)قتياًل  6611بمغ 

شنت كل مف بريطانيا كفرنسا ك )إسرائيل( عدكانًا ثالثيًا  6391تشريف األكؿ   13كفي 
دًا عمى تأميميا قناة السكيس ، كرغبة العدك الصييكني في تدمير العمل الفدائي عمى مصر ، ر 

الفمسطيني في القطاع ، كسعييـ لفتح خطكط المالحة لسفنيـ في البحر األحمر ، سكاء بفتح 
قناة السكيس ، أك بفؾ الحصار عف ميناء إيالت ، فضاًل عف نكاياىـ التكسعية ىي أبرز 

شف ىذه الحممة . كقد تكافق ذلؾ مع النكايا االستعمارية البريطانية في العكامل التي دفعتيـ ل
الرغبة باستمرار السيطرة عمى قناة السكيس . كما تكافق ذلؾ مع الرغبة الفرنسية في تكجيو 
ضربة لمصر ، ألنيا كانت تدعـ الثكرة الجزائرية . كقد أدػ ذلؾ كمو إلى احتالؿ العدك 

، كشاركت بريطانيا كفرنسا في ضرب المطارات المصرية كاحتالؿ الصييكني لقطاع غزة كسيناء
مكانئيا . ككاف االحتالؿ الصييكني سريعًا كحاسمًا ، بدرجة كشفت ضعف الجيش المصرؼ ، 
كتقصير قيادتو السياسية . غير أف اإلعالـ المصرؼ ركز عمى صمكد القيادة المصرية في كجو 

آذار  1)اإلسرائيمية( كالبريطانية كالفرنسية لالنسحاب في التنازالت، كاستفاد مف اضطرار القكات 
تحت الضغط األمريكي ، فعاد األلق مف جديد إلى شخص الرئيس جماؿ عبد الناصر ،  6391

ر إغالؽ كقد تكقف العمل الفدائي عف طريق قطاع غزة إثر العدكاف الثالثي . كبعد قرار مص
 . (13)الحدكد في كجو الفدائييف

رحمة ، فرضت حالة التضيق كالمطاردة المفركضة عمى التيار اإلسالمي . كفي تمؾ الم
خصكصًا في مصر كقطاع غزة ، تساؤالت أماـ شباب اإلخكاف الفمسطينييف المتحمسيف ، الذيف 
أخذك يتساءلكف عف كسائل العمل الممكنة لتحرير فمسطيف . كبالرغـ مف أف التيار العاـ كسطيـ 
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التركيز عمى الجكانب التربكية كاإليمانية ، إال أف تيار آخر أخذ يتجو كاف يدعك إلى التريث . ك 

نما يتبنى أطرًا كطنية تمكنو مف  لمقياـ بعمل منظـ مسمح ، ال يتخذ أشكااًل إسالمية مكشكفة ، كا 
تجنيد قطاعات أكسع مف الشباب . كال تجعمو عرضة لعداء األنظمة كمالحقاتيا . ككانت تجربة 

ة في تمؾ المرحمة أحد الحكافز الميمة ليذا العمل . ككانت ىذه ىي البذكر األكلى الثكرة الجزائري
، (19)في الككيت، برئاسة ياسر عرفات 6391لنشأة حركة فتح )حركة تحرير فمسطيف ( عاـ 

 .(16)كالتي خرجت أساسًا مف أحضاف اإلخكاف المسمميف . كبالذات قطاع غزة 

،  6391يادة اإلخكاف في قطاع غزة في تمكز عاـ مذكرة إلى ق( 11)كقدـ خميل الكزير
كتضمنت المذكرة مشركعًا محدكدًا يدعك إلى ))أف يتبنى اإلخكاف الفمسطينيكف إقامة تنظيـ 
نما يحمل شعار  خاص بجانب تنظيميـ ، إذ ال يحمل لكنًا إسالميًا في مظيره كشعاراتو ، كا 

ف تحرير فمسطيف عف طريق الكفاح المسمح ، كأف يتكلى  التنظيـ الجديد االعداد ليذا الكفاح ، كا 
 .(19)أ بممارسة متى تكفرت لو العدة ((يبد

لكف قيادة اإلخكاف في قطاع غزة لـ يستجيبكا لو ، غير أف ىذا لـ يمنع أف ينضـ لفتح 
عند نشأتيا عدد البأس بو مف ذكؼ المكانة بيف اإلخكاف المسمميف أمثاؿ سعيد المزيف ، كغالب 

سميـ الزعنكف ، كصالح خمف ، كأسعد الصفطاكؼ ، كدمحم يكسف النجار ، ككماؿ الكزير ، ك 
عدكاف ، كرفيق النتشة ، كعبدالفتاح حمكد ، كيكسف عميرة أذ تكلكا مناصب قيادية عالية في 
الحركة . غير أف حركة فتح ، التي ظمت تركز في تجنيدىا عمى العناصر اإلخكانية حتى عاـ 

 .(19)ف التيارات كقطاعات الشعب األخرػ مى مختم، انفتحت أكثر ع 6319

كأخذت حركة فتح تصطبغ بصبغة كطنية عممانية شكمت ىكيتيا العامة إلى كقتنا ىذا . 
كشكمت فتح جناحيا العسكرؼ ))العاصفة(( ، كقامت بأكلى عممياتيا العسكرية في مطمع عاـ 

كحتى حرب حزيراف عممية عسكرية منذ ذلؾ الكقت  199، كتمكنت مف شف نحك  6319
6311 (19). 
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 الخاتمة
 أنو يتضح مف خالؿ المسيرة الطكيمة في النضاؿ كالجياد كالمقاكمة لمشعب الفمسطيني،

نما كطنو، عف طكعاً  يتخل كلـ  أرضو، عف الدفاع في يكماً  يبخل لـ  بفعل قتالعاً  منيا اقتمع كا 
 كقدرة حيكية عمى دليالً  المستمرة كنضالو جياده مسيرة ككانت.  الصييكنييف كاإلجراـ اإلرىاب

 .  الجديدة االستعمارية اليجمة ىذه مكاجية في النضالية دكاتو اجتراحأ مف الشعب ىذا

 االحتالؿ، عمى الطبيعي الرد ىي المقاكمة أف المعاصرة التجارب فيو أثبتت كقت كفي
 إقامة أجل مف المفاكضات بيذه يؤمنكف  الصييكني العدك مع التسكية أنصار مف البعض اليزاؿ

.  كامل بشكل(( إسرائيل)) بو كتتحكـ محكـ بشكل مغمق الباب ىذا أف مع(( فمسطينية دكلة))
 المكعكدة، الدكلة كانت إذا ،بمفيما(( الفمسطينية الدكلة حمـ)) يتحقيق ليسف عميق كشؾ كىنا
 .  أيضاً  األساسية الفمسطينييف تطمعات ستؤمف تحققت، حاؿ في حتى

 مسيرتو تقكد مكحدة كاحدة كطنية مؤسسة الفمسطيني الشعب لدػ فيو تكجد كقتال كفي
 تخدـ التي كالتكتيكات كاالستراتيجيات المدػ كالبعيدة المرحمية الكطنية أىدافو كتحدد الكفاحية،

 العقكبات كيمارس العرقي، التطيير كممارسة األرض، بالتياـ يقـك االحتالؿ فإف األىداؼ، تمؾ
 مرحمة كأمامنا مرحمة، نياية إلى كصمنا أننا يعني كىذا.  الفمسطيني الشعب بحق الجماعية

  .الفمسطيني الشعب أىداؼ تحقيق في تسيـ داخمية ككحدة كقيادة كتنظيـ بناء إعادة يمزميا أخرػ 
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 الهوامش

، 6319تاريخ فمسطيف الحديث ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،  عبد الكىاب الكيالي ، (6)
 . 96ص
، كنشأ في فينا  6119ثيكدكر ىرتزؿ : كلد ثيكدكر ىرتزؿ ألبكيف ييكدييف في مدينة بكدابست عاـ (1)

أذ درس القانكف في جامعاتيا ، كقد عمل مراسل ألحدػ الصحف النمساكية ، كاف )ىرتزؿ( ضعيف 
الييكدؼ كالكتابات الصييكنية عمى حد سكاء كيبدك أف مكجة العداء لمسامية في أكربا  الصمة بالديف

الغربية عمى أثر تدفق المياجريف الييكد مف أكربا الشرقية في العقديف األخيريف مف القرف التاسع عشر . 
ي األكؿ الذؼ كانت العامل الرئيسي كراء تبنيو الجارؼ لمفكرة الصييكنية ، كقد حدد المؤتمر الصييكن

عقد ق ىدؼ الصييكنية في خمق كطف لمشعب الييكدؼ في فمسطيف . ينظر : المصدر نفسو ، 
 .  99-99ص
 . 196 -199، ص 6339أسماء فاعكر ، فمسطيف كالمزاعـ الييكدية ، دار األمة ، بيركت ،  (9)

(4)HenvyHavvis Jessup , 23 Yeers in Syriia . Vol 2 . P.657. 
 مكقع الجزيرة نت ، المقاكمة الفمسطينية ... ثكرة اإلنساف كالحجر ، الرابط  (9)

Http:// www . Aljazeera . net / specialfiles / A 1420287-8FD5.                   
                         

 . 661عبد الكىاب الكيالي ، المصدر السابق ، ص(1)
، مركز األبحاث ،  6التحديث في المجتمع العربي الفمسطيني ، جبدراف نبيل أيكب ، التعميـ ك ( 1)

 . 191، ص6311بيركت ، 
 الرابط كالحجر، اإلنساف ثكرة...  الفمسطينية ،المقاكمة نت الجزيرة مكقع -(1)

Http:// www . Aljazeera . net / specialfiles / A 1420287-8FD5. 
(9)  Roberto Freedman , World  Politics  and the  Arab – Israeli  Conflict  
Pergamon  Policy  Studies Printed  in The united Statses  of  America . 1979 
, P. 6-7. 

صدر الكعد عمى شكل رسالة كجييا كزير الخارجية  6361تشريف الثاني  1كعد بمفكر : في ( 69)
آرثر جيمس بمفكر( إلى )المكرد ركتشيمد( . )اف حككمة جاللة الممؾ تنظر بعيف العطف البريطاني  )

إلى تأسيس كطف قكمي لمشعب الييكدؼ في فمسطيف . كستبذؿ أحسف جيكدىا لتسييل تحقيق ىذا 
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اليدؼ . عمى أف يفيـ جميًا أنو لف يؤتى بعمل مف شأنو أف يضير الحقكؽ المدنية كالدينية لمطكائف 
ييكدية المقيمة اآلف في فمسطيف . أك الحقكؽ أك المركز السياسي الذؼ يتمتع بو الييكد في أؼ غير ال

شباط  69مف البالد األخرػ( . )يسرني لك أنؾ رفعت ىذا التصريح إلى عمـ االتحاد الصييكني( . كفي 
  ،اؽ دمحم أسكد: عبد الرز كافقت عميو بريطانيا . ينظر 6361حزيراف  3كافقت عميو فرنسا . كفي  6361

 . 999، ص 6319، الدار العربية لممكسكعات ، 1المكسكعة الفمسطينية ، مج
،  6311أنيس الصايغ ، الياشميكف كقضية فمسطيف ، منشكرات المكتبة العصرية ، بيركت ،  (66)

 .  63ص
( : سياسي بريطاني مف حزب المحافظيف تقمب في عدة 6399 -6391آرثر  جيمس  بمفكر ) (61)
ناصب سياسية ىامة : مف نائب إلى رئيس كزراء ، تنازؿ عف رئاسة حزب المحافظيف بعد سمسمة مف م

اليزائـ السياسية، اشترؾ في الحككمة االئتالفية التي كاف يرأسيا اسكيت ثـ أصبح كزيرًا لمخارجية في 
.  6361ـ حككمة لكيد جكرج . اشتير بكعده الشيير حكؿ إقامة كطف قكمي لمييكد في فمسطيف عا

. ينظر : عبد الكىاب الكيالي ككامل زىيرؼ ، المكسكعة السياسية ، 6311اعتزؿ السياسة عاـ 
 . 619، ص 6319المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت ، 

دراسة  6311 -6391المشاريع األمريكية لتسكية القضية الفمسطينية  سمير حممي سالـ سيسالـ ، (69)
تاريخية تحميمية ، رسالة ماجستير غير منشكرة في التاريخ الحديث كالمعاصر ، الجامعة اإلسالمية ، 

 .69، ص1969غزة ،
(14)Bayan Naweihid  al- hout , the Palestinian  elite  during  the  mandate 
Period , Palestine  Studies (33) . Vol . Ix , No . 1 Autumn, 1979 , P. 86-87.  

 في دراستو كتابع فييا، كدرس القدس في الحسيني أميف كلد(: 6319 -6131) الحسيني أميف –( 69)
 منيا كتخرج باالستانة، الحربية الكمية في دراستو بدأ 6369 عاـ األكلى العالمية الحرب بنشكب األزىر،
 أثارة بتيمة االنتداب سمطات قبل مف  سنكات عشر بالسجف عميو حكـ 6319 عاـ كفي. مالـز برتبة

 الحككمة كبسقكط الفيصمي، الحكـ عيد في دمشق إلى ثـ األردف شرؽ  إلى فيرب كالمظاىرات القالقل،
 مفتياً  كأصبح فييا، المدني الحكـ إعالف عند القدس إلى منيا عاد ثـ السكرية البادية إلى فر الفيصمية

 األعمى، اإلسالمي الشرعي المجمس رئيس أصبح 6311 عاـ كفي الحسيني، كامل شقيقو كفاة بعد
 رشيد انتفاضة في كشارؾ كىنا العراؽ إلى ىرب 6393 عاـ كفي 6391 عاـ العميا العربية المجنة ترأس
 جميل:  ينظر. 6319 بيركت في تكفي،  العربية لمييئة رئيساً  أصبح. 6396 عاـ الكيالني عالي
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 الفمسطينية المقاومة والثورة وعالقتهما بالقضية 
 6339 القاىرة، التجارية، الدستكر ،مطابع 1ط العشريف، القرف  العربفي نيضة اعالـ عكيدات،

 .  91 -99،ص
(: سياسي فمسطيني ، درس في اسطنبكؿ كالتحق بخدمة 6399 -6199مكسى كاظـ الحسيني )( 61)

عمى صفد كعجمكف ثـ متصرفًا في االناضكؿ كشرقي األردف  االدارة العثمانية التي عينتو قائمقاماً 
منصب رئاسة بمدية القدس شرط اال يتعاطى بالسياسة ، إال أنو لـ  6361كالجزيرة العربية . تكلى عاـ 

تطالب بانضماـ فمسطيف إلى سكريا كتياجـ  6319يتقيد بذلؾ بل قاد مظاىرات ضخمة في آذار 
 6319ذلؾ أقالو الحاكـ العسكرؼ البريطاني مف منصبو . انتخب عاـ االستعمار الصييكني ، كنتيجة ل

كل  6399 – 6319في المؤتمر العربي الفمسطيني الثالث رئيسًا لمجنة التنفيذية العربية  ، ترأس بيف 
الكفكد الفمسطينية التي كانت تذىب إلى لندف إلقناع حككمتيا بالتخمي عف سياستيا القائمة عمى أساس 

. ينظر :  6399كأصيب بجركح أثناءىا تسببت في كفاتو عاـ  6391. قاد مظاىرات عاـ  كعد بمفكر
 . 999عبد الكىاب الكيالي ككامل زىيرؼ ، المصدر السابق ، ص

 . 19 -19، ص 6316بد الكىاب الكيالي ، المكجز في تاريخ فمسطيف الحديث ، بيركت ، ( 61)
، رسالة ماجستير  6319 -6319في المقاكمة الفمسطينية ذياب دمحم مخادمة ، التيارات الفكرية  (61)

 . 91، ص 6319غير منشكرة ، كمية العمـك السياسية ، جامعة بغداد ، 
 ،  6399 عاـ الصييكني نشاطو بدأ ، 6119 عاـ أككرانيا في كلد:   زئيفيفالديميرجابكتنسكي( 63)

 التنفيذية المجنة في عضكاً  6316 عاـ في ،كأصبح( الييكدؼ القكمي الصندكؽ ) تأسيس في شارؾ
.  6399 عاـ تكفي ، 6319 عاـ التصحيحية الصييكنية حزب أسس العالمية، الصييكنية لممنظمة

، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،  1مج السياسية، مكسكعة كآخركف، الكيالي ينظر : عبدالكىاب
 .69،ص 6339بيركت ، 

القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية كتطكراتيا المعاصرة ، مركز الزيتكنة  محسف دمحم صالح ،( 19)
 . 91، ص1961لمدراسات كاالستشارات ، بيركت ، 

 . 616، ص6319اميل تكما ، جذكر القضية الفمسطينية ، بيركت ، ( 16)
كىك  6311يكنيك  –كتاب تشرشل األبيض : يعرؼ بكتاب تشرشل األبيض الصادر في حزيراف  (11)

كثيقة تقدـ بيا تشرشل كزير المستعمرات البريطاني أكد فييا : تمسؾ بريطانيا بكعد بمفكر ، إال أف ذلؾ 
ال يعني تيكيد فمسطيف كميا ، كاف عمى العرب أال يخافكا ألف ذلؾ ال يعني فرض الجنسية الييكدية 

ية عمى استيعابو ، كاف بريطانيا عمييـ . كما حدد اليجرة الييكدية بما يتالءـ كطاقة البالد االقتصاد
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ستعمل عمى انشاء مجمس تشريعي باالنتخاب كالتعييف . كلكف ىذا الكتاب االبيض جكبو بالرفض مف 
 . 39، المصدر السابق ، ص 9، جكآخركف  العرب كالييكد . ينظر : عبد الكىاب الكيالي

، بيركت ، 6391 -6131الصييكنية ألف تايمر ، تاريخ الحركة الصييكنية ، تحميل لمدبمكماسية  (19)
 .99، ص6311

 . 196عبد الكىاب الكيالي ،  المكجز في تاريخ فمسطيف الحديث ، المصدر السابق ، ص( 19)
البراؽ : اسـ يطمق عمى مكاف مالصق لجدار الحـر الشريف في القدس . فيو باب جرت التقاليد ( 19)

دمحم )ص( في اسراءه مف المسجد الحراـ إلى المسجد اإلسالمية عمى ككنو الباب الذؼ دخل منو النبي 
األقصى راكبًا الدابة المعركفة باسـ )البراؽ( . كجرت تقاليد الييكد عمى اعتبار ىذا الجدار مف بناء 
ىيكل سميماف )ع( فيقدسكنو كيقيمكف بعض الشعائر الدينية كالبكاء عنده . لذلؾ فقد أطمقكا عميو أسـ 

 . 919 -919، المصدر السابق ، ص 1: عبد الرزاؽ دمحم أسكد ، مج)حائط المبكى( . ينظر 
 .919 -919المصدر نفسو ، ص( 11)
 .639 -639، ص 6311كريستكفر سايكس ، مفارؽ الطرؽ إلى إسرائيل ، بيركت ، ( 11)
 . 911، المصدر السابق ، ص 1عبد الرزاؽ دمحم أسكد ، مج( 11)
كيعتبر الفرع الفمسطيني لحركة االستقالؿ  6391حزب االستقالؿ : تأسس ىذا الحزب في آب ( 13)

العربية العامة التي بدأت قبل الحرب العالمية األكلى ، كاىـ مبادئو كانت ىي االستقالؿ لمبالد العربية 
ة ، كيؤكد الحزب كاعتبارىا كحدة تامة ال تقبل التجربة كاف فمسطيف جزاء ال يتجزء مف سكريا الطبيعي

كذلؾ عمى ضركرة العمل مف أجل تحقيق مبادئو بما يستطيع بنفسو كاالشتراؾ في الييئات االستقاللية 
في االقطار العربية كاالحتفاظ بمنابع الثركة العربية كالكقكؼ ضد االنتداب ككعد بمفكر كاقامة حكـ عربي 

كاجتماعيًا . ينظر : مؤسسة الدراسات  برلماني في فمسطيف كالنيكض بالبالد سياسيًا كاقتصادياً 
 في الفكرية التيارات مخادمة، دمحم الفمسطينية ، كثائق المقاكمة العربية في فمسطيف. ينظر : ذياب

 جامعة السياسية، العمـك كمية منشكرة، غير ماجستير ،رسالة 6319 -6319 الفمسطينية المقاكمة
  6319 بغداد،

المجنة التنفيذية العربية : كىي مكسسة سياسية فمسطينية ذات اىداؼ كبرامج سياسية كاضحة ، ( 99)
كىي الناطق باسـ الشعب الفمسطيني كانتخب مكسى الكاظمي رئيسًا لكل دكرة منيا حتى كفاتو عاـ 

: بياف . ينظر ، فقد استمرت المجنة التنفيذية مف بعده لفترة قصيرة ثـ حمت نفسيا تمقائيًا  6399
، مؤسسة  9، ط 6391 -6361نكييض الحكت ، القيادات كالمؤسسات السياسية في فمسطيف 

 . 699، ص6316الدراسات الفمسطينية ، بيركت ، 
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 الفمسطينية المقاومة والثورة وعالقتهما بالقضية 
،  1996 -6319محسف دمحم صالح ، المقاكمة المسمحة ضد المشركع الصييكني في فمسطيف ( 96)

 .99-91، ص1991دار الفجر، ماليزيا ، 
،   6319ف المؤرخيف السكفيت ، تاريخ األقطار العربية المعاصر ، مكسكك ، مجمكعة م( 91)

 . 119 -111ص
 .  99القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية ، المصدر السابق ، ص صالح، دمحم محسف( 99)
 الشيخ يد عمى تتممذ. 6111 سكريا في جبمة بمدة في كلد( : 6399 -6111) القساـ الديف عز( 99)

 محاصرة بعد ليبيا نصرة في جبمة في نشاطو بدأ.  األفغاني الديف جماؿ بأفكار كتأثر عبده دمحم
 انتكست أف بعد 6316 عاـ في فمسطيف إلى لجأ. 6366 عاـ الغرب لطرابمساإليطالي  االسطكؿ
 حيفا مدينة القساـ كأختار.  نفسو العاـ في العمي صالح الشيخ بثكرة المعركفة السكرية الشعبية االنتفاضة
 قضاء إلى رفاقو مف 19 مع القساـ خرج 6399 الثاني تشريف مف األكؿ النصف كفي.  مقراً  الفمسطينية

 صباح ،كفي( إسرائيمي) شرطياً  أحدىـ قتل إذ جنيف قضاء في دكريات في القساـ رفاؽ كأنتشر.  جنيف
.  لمطاردتيـ خرجت التي كالشرطة ييف القساـ بيف اشتباؾ كقع 6399 الثاني تشريف 69 التالي اليـك
.  اشتباكاً  فييا ككقع سبق التي المنطقة كطكقت بريطانية عسكرية حممة تحركت الثاني تشريف 61 كفي
:  ينظر.  رفاقو مف كاثنيف القساـ استشياد عف أسفر زيد الشيخ رية قربق اشتباؾ الطرفيف بيف كدار
،  1999،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ، عماف ،  1المكسكعة السياسية كالعسكرية ،ج البيطار، فراس
 .  161 -169ص
،  6391، المكتبة المصرية ، صيدا ،  1دمحم عزة دركزة ، حكؿ الحركة العربية الحديثة ، ج( 99)

 . 619ص
، بيركت ،  6391 -6111ناجي عمكش ، الحركة الكطنية الفمسطينية أماـ الييكد كالصييكنية ( 91)

 . 661، ص 6319
 . 699 -699المصدر نفسو ، ص( 91)
 . 91الصييكني، المصدر السابق ، ص  المشركع ضد المسمحة محسف دمحم صالح ، المقاكمة( 91)
 -ف( ، االردف ، )د -فرج شميكب ، المقاكمة الفمسطينية مراحل التطكر ، كأفاؽ المستقبل ، )د( 93)

 . 699ت( ، ص
،  6319د فمسطيف ، دار المعرفة ، القاىرة ، صبحي دمحم ياسيف ، نظرية العمل الستردا( 99)

 . 119ص
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/  191د. ؾ . ك ، المركز الكطني ، مف القنصمية العراقية في حيفا ، إلى كزارة الخارجية ، رقـ ( 96)
 . 6399/  61/  1في  19
/  199د. ؾ . ك ، المركز الكطني ، مف القنصمية العراقية في حيفا ، إلى كزارة الخارجية ، رقـ ( 91)

 .  6399/  61/  9في  19
 19/ 16د . ؾ . ك ، المركز الكطني ، مف القنصمية العراقية في حيفا ، إلى كزارة الخارجية ،  (99)

 . 6391/ 6/  61في 
ىيثـ دمحم ابك الغزالف ، المقاكمة كاالنتفاضة كعالقتيما بالقضية الفمسطينية ، مجمة باحث ( 99)

 .119، ص1961، بيركت ،  91لمدراسات ، العدد
 . 913 – 911، المصدر السابق ، ص 1عبد الرزاؽ دمحم أسكد ، مج( 99)
، لفمسطينية ، دار الطميعة ، بيركت، نظرة جديدة لتاريخ القضية لتاريخ القضية ادمحم حافع يعقكب( 91)

 . 611، ص 6319
 العثماني، لجيشا في ضابطاً  كخدـ الشاـ، طرابمس في كلد( : 6311 – 6139) القاكقجي فكزؼ ( 91)

 فرنسا تعميو ،حكـ6319 عاـ األكؿ تشريف في انطالقيا، قبل السكرية الثكرة بقيادة صمة عمى كاف
 عاـ فمسطيف ثكرة في أشترؾ.  الحربية كميتيا دخل أذ بغداد إلى غادر الثكرة فشل كبعد باإلعداـ،
 إلى سارع قد كاف الكيالني عالي رشيد حركة قامت كعندما.  المتطكعيف مف مجمكعة رأس عمى 6391

 كنجا، رفاقو بعض فقتل السكرية الحدكد إلى الحركة فشل بعد البريطانية لقكات كطاردتيا فييا المشاركة
 في العربية الجامعة عينتو سكرية إلى عكدتو كبعد.  النازؼ  الحكـ انييار حتى بقى أذ برليف إلى فمجا
 قضية لنصرة العربية األقطار مختمف مف متطكعيف مف المؤلف اإلنقاذ لجيش قائداً  6391 عاـ

 عاـ بيركت في كفاتو حتى السياسة أعتزؿ. 6391 عاـ فمسطيف حرب في بفعالية كشارؾ فمسطيف،
 .111 -116، المصدر السابق ،ص9البيطار،ج ينظر: فراس. 6311

 . 116ييثـ أبك الغزالف ، المصدر السابق ، صى (91)
سكسيكلكجيا االنتفاضة ، منظمة التحرير الفمسطينية اإلعالـ المكحد ، )د .ـ( ، أحمد الديؾ ، ( 93)

؛ ركزمارؼ سعيد زحالف ، فمسطيف كالخميج ، مجمة المستقبل العربي ، مركز دراسات  19، ص 6339
 .  61، ص 1991، بيركت ، آب / أغسطس  111الكحدة العربية، السنة الخامسة كالعشريف ، العدد 

( : عسكرؼ كسياسي كلد في بغداد ككاف أبكه مكظفًا مدنيًا يعكد 6391 -6111السعيد )نكرؼ ( 99)
التحق بالكمية العسكرية  6399نسبو إلى عائمة كردية ، دخل المدرسة االبتدائية العسكرية ، كفي عاـ 

قاف في اسطنبكؿ كتخرج بعد ثالثة أعكاـ برتبة ضابط ، كبدأت خدمتو العسكرية الفعالة في حرب البم
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 الفمسطينية المقاومة والثورة وعالقتهما بالقضية 
كالتحق في العاـ التالي بحركة الضباط العرب المسماة )جمعية العيد ( اعتقمو البريطانيكف في  6361

مطمع الحرب العالمية األكلى ، ثـ التحق بالشريف حسيف عمى أثر إعالنو الثكرة العربية الكبرػ ضد 
لمدفاع ليصبح رئيسًا  استدعاه عديمو جعفر العسكرؼ الذؼ عيف كزيراً  6319، كفي عاـ  6361االتراؾ 

مرة قبل أف يعيف رئيسًا  69أصبح نكرؼ رئيسًا لمكزراء كىك منصب احتمو  6399ألركانو . كفي أيار 
المكسكعة  فراس البيطار ، . ينظر : 6391لكزراء االتحاد العربي )الياشمي( قبل مصرعو في عاـ 

 .  6991 -6991، ص 1969،  ، دار أسامة لمنشر كالتكزيع ، عماف 9السياسية كالعسكرية ، ج
 . 13، ص 6319صبحي ياسيف ، نظرية العمل السترداد فمسطيف ، مطبعة الحرية ، القاىرة ، ( 96)
، رسالة ماجستير غير  6391 – 6361دمحم ميدؼ اسد حيدر ، التطكرات السياسية في فمسطيف ( 91)

 . 611، ص6311، منشكرة، المعيد العالي لمدراسات القكمية كاألشتراكية ، بغداد 
 .  119ممفة  6391أيمكؿ  6د. ؾ . ك ، تقرير نكرؼ السعيد إلى الممؾ غازؼ ، بيركت ( 99)
/  3/ 9في  19/ 199المركز الكطني ، مف القنصمية العراقية في حيفا إلى كزارة الخارجية ، رقـ ( 99)

6391 . 
( الذؼ 6119 -6191( : يعكد نسبو إلى دمحم بف سعكد )6399 -6119عبد العزيز بف سعكد )( 99)

تزكج مف ابنة دمحم بف عبدالكىاب مؤسس الحركة الكىابية . كمنذ ذلؾ الحيف اقترف مصير الحركة 
بية الكىابية كآؿ سعكد كاصبحا شيئًا كاحدًا ال يتجزاء . قضى إبراىيـ باشا المصرؼ عمى أكؿ دكلة كىا

بحركة مفاجئة  6361. كلكف عبد العزيز قاـ عاـ  6161 -6166خالؿ الفترة الكاقعة بيف عامي 
قاـ بحركة انقالبية أخرػ  6369استكلى بيا عمى الرياض . ثـ أخذ يكسع نفكذه شيئًا فشيئًا . ففي عاـ 

جاز بمساعدة بريطانيا في منطقة االحساء أنيى بيا الحكـ التركي ، كأخيرًا تمكف مف االستيالء عمى الح
ككضع بذلؾ حدًا لحكـ العائمة الياشمية كالتي كانت بدكرىا تتمقى العكف مف بريطانيا . ينظر : عبد 

 . 919الكىاب الكيالي ككامل زىيرؼ ، المصدر السابق ، ص
،  6313دمحم عبدالرحمف حسف ، العرب كالييكد في الماضي كالحاضر كالمستقبل ، القاىرة ،  (91)

 . 639ص
،  6311، القاىرة ،  6صالح مسعكد أبك بصير ، جياد شعب فمسطيف خالؿ نصف قرف ، ط (91)

 . 193ص
 . 619 -613دمحم ميدؼ اسد حيدر ، المصدر السابق ، ص (91)
 . 116ىيثـ دمحم أبك الغزالف ، المصدر السابق ، ص (93)
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، مجمة  6391الممكية البريطانية  أكـر دمحم عدكاف ،  مشركع تقسيـ فمسطيف في تقرير لجنة بيل (19)
 . 693، ص1991، تشريف الثاني ،  6الجامعة اإلسالمية ، غزة ، العدد

،  9، ط 6319 – 6399ميدؼ عبد اليادؼ ،  المسألة الفمسطينية كمشاريع الحمكؿ السياسية   (16)
 . 91، ص 6331المكتبة العصرية ، بيركت ، 

 . 111السابق ، ص ىيثـ دمحم أبك الغزالف ، المصدر( 11)
 . 91محسف دمحم صالح ، القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية ، المصدر السابق ، ص (19)
، دار النفائس ،  6391 – 6361محسف دمحم صالح  ، القكات العسكرية كالشرطة في فمسطيف  (19)

 . 161، ص 6331عماف ، 
(65) LoIsA . ARoIAN , The Modern Middle East and North Africa , Macmillan 
Publishing Company , new york ,1948 , p. 239. 

ـ أنمكذجًا ، مذكرة مكممة لنيل  6391حرب  –خكلة الصامرؼ ، الصراع العربي اإلسرائيمي  (11)
، جامعة دمحم خضير ، شيادة الماجستير في التاريخ المعاصر ، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية 

 . 99، ص 1969بسكرة ، 
كقد أقر مؤتمر بمتيمكر برنامج ليجرة ييكدية كذلؾ انشاء )ككمكف كلث( ييكدؼ ديمقراطي كقد  (11)

كافق عمية كل مف الصياينة كاألمريكاف كذلؾ الككالة الييكدية كمعظـ األحزاب الييكدية . ينظر : عبد 
 6316، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ، القاىرة ،  6391عاـ القادر ياسيف ، كفاح شعب فمسطيف ل

 . 191، ص
 .919، ص6319نجيب االحمد ، فمسطيف تاريخيًا كنضااًل ، دار الجميل لمنشر ، عماف ، (11)
، المؤسسة العربية لمدراسات  6391 – 6393فالح خالد عمي ، فمسطيف كاالنتداب البريطاني  (13)

 . 666 -691، ص 6319كالنشر ، بيركت ، 
، دار المعارؼ ، القاىرة ،  6311 -6399دمحم نصر مينا ، مشكمة فمسطيف أماـ الرأؼ العالمي (19)

 .691، ص6313
 ، 6319جالؿ يحيى ، مشكمة فمسطيف كاالتجاىات الدكلية ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ،  (16)

 . 199 -199ص
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 الفمسطينية المقاومة والثورة وعالقتهما بالقضية 
، كافقت المجنة المخصصة عمى اقتراح التقسيـ مع االتحاد  6391تشريف الثاني  13في  (11)

( 69( كامتناع )69( ضد )99االقتصادؼ ، كأقرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة الخطة بأغمبية )
اؼ عمى تنفيذ اعضاء عف التصكيت ، كغاب كاحد . أنشئت لجنة فمسطيف تابعة لألمـ المتحدة لإلشر 

القرار بتكجيو مف مجمس األمف  . كفي اليـك نفسو اتخذت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في جمستيا رقـ 
( الذؼ أكصت فيو بخطة لتقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف 616( مف دكرتيا الثانية قرارىا المرقـ )611)

ت نظاـ دكلي خاص تقـك عمى مستقمتيف ، أحدىما ييكدية كاألخرػ عربية ، ككضع مدينة القدس تح
إدارتو األمـ المتحدة عف طريق مجمس الكصاية . ينظر : تكفيق " عزت فريد " محمكد أبك حديد ، 
التعصب القبمي في السمكؾ السياسي الفصائمي الفمسطيني كأثره عمى التنمية السياسية ، رسالة ماجستير 

؛ مجمة 99، ص 1969لكطنية ، نابمس ، غير منشكرة ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح ا
 . 11، ص6311ديسمبر  6، القاىرة ،  1( ، السنة األكلى ، العدد616القرار ) ،الميداف

بقيادة  عبد القادر  6391جيش الجياد المقدس : ىك جيش متطكعيف فمسطينييف انشئ عاـ  (19)
امية عمى حد سكاء . كقد الحسيني . ككاف ىذا الجيش يتبع اسمكب حرب العصابات كالحرب النظ

في معركة القسطل . كفي العالـ التالي أصدر الممؾ عبد هللا قرارًا بحل ىذا  6391استشيد قائده عاـ 
 . 193الجيش . ينظر . عبد الكىاب الكيالي ككامل زىيرؼ ، المصدر السابق ، ص

الحسيني . كلد في (: مناضل فمسطيف كابف مكسى كاظـ 6391 -6391عبد القادر الحسيني) (19)
إلى  6319القدس كدرس كنشأ في بيئة كطنية متمرسة في النضاؿ ضد األنكميز كالصياينة . انتقل عاـ 

القاىرة حيث تابع دراستو الثانكية كالجامعية كأنشأ أكؿ رابطة لمطمبة الفمسطينييف ىناؾ . طرد مف القاىرة 
يمارس نشاطات متعددة يخدـ بيا قضيتو . ل 6399بسبب مكاقفو الكطنية فعاد إلى القدس في مطمع 

تكلى سكرتارية جمعية الشاب المسمـ المتعمـ ، ثـ إدارة مكتب الحزب العربي الفمسطيني في القدس كبدأ 
بتشكيل منظمات سرية شبو عسكرية لجأت إلى الجباؿ كشاركت في الثكرة الكبرػ . شارؾ في ثكرة رشيد 

ستمر يناضل كيتعرض لممحاكمات كاالعتقاؿ كالنفي كالتنقل مف كا 6396عالي الكيالني في العراؽ عاـ 
في معركة القسطل . ينظر : عبد الكىاب الكيالي ك كامل  6391بمد إلى آخر إلى أف استشيد عاـ 

 . 919زىيرؼ ، المصدر السابق ، ص
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 مؤتمر لنداء تمبية إليو كانضمكا العربية، لبالد كال مف متطكعيف ضـ جيشي ىك:  االنقاذ جيش( 19)
 منع الجيش ىذا تشكيل مف اليدؼ ككاف العربية، الجامعة مف بدعكة 6391 عاـ منعقد لثانياؿ بمكدانا
 يالكيال عبدالكىاب:  ينظر.  بالقكة كالصياينة العرب فمسطينبيف بتقسيـ القاضي المتحدة ألمـ قرارا تنقيذ

   .193المصدر السابق ،ص زىيرؼ، كاملك 
أحمد سعيد نكفل كآخركف ، القضية الفمسطينية في أربعيف عامًا بيف ضركرة الكاقع ... كطمكحات  (11)

 . 91، ص 6313المستقبل ، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت ، 
الياغاناه : )تعني بالمغة العبرية : الدفاع( جيش سرؼ أقامو الييكد في فمسطيف أثناء الحكـ  (11)

حجة الدفاع عف المستكطنات الييكدية في الظاىر ، كالستخدامو في اغتصاب فمسطيف البريطاني كذلؾ ب
كما أمكف مف البالد العربية ، بالفعل كالكاقع ، كتعتبر الياغاناه العمكد الفقرؼ لمجيش اإلسرائيمي الذؼ 

 . 999انشئ بعد إقامة إسرائيل . ينظر : عبد الكىاب الكيالي ككامل زىيرؼ ، المصدر السابق ، ص
 .111ص السابق، المصدر أبكالغزالف، دمحم ىيثـ (11)
شفيق الرشيدات ، فمسطيف تاريخًا ... كعبرة ... كمصيرًا ، مركز دراسات الكحدة العربية ،  (13)

؛ سميـ الحص ، مرحى لمثكرة الفمسطينية ، مجمة المستقبل العربي ، مركز 163، ص 1999 ،بيركت
،  1991، بيركت ، شباط / فبراير  919دراسات الكحدة العربية ، السنة الثامنة كالعشريف ، العدد 

 . 1ص
 دػ،الي دار ،1،ج6399 -6391 المفقكد كالفردكس المقدس بيت نكبة:  النكبة العارؼ، عارؼ (19)

 . 991، ص(ت – د) بيركت،
، كىك رئيس منظمة الصميب األحمر السكيدية  6139الككنت برنادكت :كلد في ستككيكلـ عاـ  (16)

 13. عينو مجمس األمف كسيطًا دكليًا في  6399الذؼ نقل عرض االستسالـ األلماني إلى الحمفاء عاـ 
)اإلسرائيمي( كايجاد حل لو كقد كانت بريطانيا كراء فكرة  –لدرس أحكاؿ النزاع العربي  6391أيار 

عمى ايدؼ ارىابيف مف منظمة )شتيرف( الصييكني في أثناء  6391أيمكؿ  61ارسالو . كقد اغتيل في 
زيارتو لمجزء الذؼ احتمتو إسرائيل مف القدس . ينظر : مف ىـ االرىابيكف ، حقائق عف االرىاب 

 . 11، ص6319سسة الدراسات الفمسطينية ، بيركت ، كاالسرائيمي ، مؤ   نيالصييك 
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 الفمسطينية المقاومة والثورة وعالقتهما بالقضية 
اـ كق 6399كمكب باشا : ىك ضابط بريطاني نقمتو بريطانيا مف العراؽ إلى األردف في عاـ  (11)

. 6391إلى عاـ   6393ردني مف عاـ ، كبقي مدة طكيمة قائدًا لمجيش األبتشكيل قكات البادية األردنية
، ، القاىرة 9مة كجيات نظر ، العددشخصية الممؾ حسيف ، مج : دمحم حسنيف ىيكل ، تقرير :ينظر

 . 69، ص 6333نيساف 
 .119ىيثـ دمحم أبك الغزالف ، المصدر السابق ، ص (19)
 . 119المصدر نفسو ، ص (19)
، مركز ابحاث ـ . ت . ؼ ،  6391حبيب قيكجي ، العرب تحت االحتالؿ اإلسرائيمي منذ عاـ  (19)

 .  69 -61، ص6311( ، بيركت ، 91سمسمة كتب فمسطينية )
 . 19محسف دمحم صالح ، القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية ، المصدر السابق ، ص (11)
: تطكرات اقتصادية كسياسية كاجتماعية  6311 -6391قطاع غزة  حسيف أبك النمل ، (11)

 . 619 -696، ص 6313مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ، بيركت ،  ، كعسكرية
 درس ،6111 عاـ بكلندا بمكنسكفي مدينة في بنغكريكف  كلد( : 6319 -6111) بنغكريكف  ديفيد (11)

 االستيطاف كمؤسسات العماؿ حركة في المتحدثيف أحد بنغكريكف  كاف ،6369 عاـإسطنبكؿ  في القانكف 
 عاـ عيف لميستدركت، رئيسي كسكرتير خدـ 6313 عاـ كحتى 6316 عاـ كبيف،   الصييكنية كالحركة
 دكلة قياـ بنغكريكف  أعمف 6391 أيار 69 يـك كفي فمسطيف، في الييكدية لمككالة رئيساً  6399

 6319 عاـ كفي لمدفاع، ككزير لمحككمة لرئيس أك بنغكريكف  كعيف المؤقتة، الحككمة كقياـ( إسرائيل)
 تكفي 6319 األكؿ كانكف  مف األكؿ اليـك كفي،  الفكف  فضيحة بسبب الحككمة رئاسة عف تخمى

 دار العجرمي، بركات:  ترجمة الصييكنية، المصطمحات معجـ أفرايمكمناحيمتممي،:  ينظر.  بنغكريكف 
 .11 -16،ص6311 عماف، الفمسطينية، كالبحكث كالدراسات لمنشر الجميل

 . 11محسف دمحم صالح ، القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية ، المصدر السابق ، ص(  31)
 .  19حسيف أبك النمل ، المصدر السابق ، ص (39)
 . 111ىيثـ دمحم أبك الغزالف ، المصدر السابق ، ص (36)
بالقدس ، اسمو الحقيقي دمحم عبد  6313آب  19( : كلد في 1999 -6313ياسر عرفات  ) (31)

الرؤكؼ عرفات القدكة الحسيني ، كلما أنيى دركسو الثانكية أصبح السكرتير الخاص لعبد القادر 
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، كحصل عمى بكالكريكس اليندسة مف 6391 -6391الحسيني قائد الفصائل الفمسطينية في حرب 
( ، أنتخبو المجمس الكطني الفمسطيني رئيسًا 6391 -6391رة ، رأس اتحاد طمبة فمسطيف )جامعة القاى

، كارتبط أسـ عرفات منذ ذلؾ التاريخ بجميع التطكرات اليامة  6313لمنظمة التحرير الفمسطينية عاـ 
في األردف  مركرًا بحصكؿ منظمة  6319التي طرأت عمى القضية الفمسطينية مف مجابيات عاـ 

عمى تأييد مائة كخمس دكؿ في منظمة األمـ المتحدة ، كعمى اعتراؼ  6319تحرير الفمسطينية عاـ ال
، كقع اتفاؽ اكسمك مع 6311بككنيا الممثل الشرعي لمشعب الفمسطيني ، كاالجتياح )اإلسرائيمي( لمبناف 

 9الميسرة ، مج . ينظر : مجمكعة مؤلفيف ، المكسكعة العربية 1999. تكفي عاـ 6339)إسرائيل( عاـ 
 .6111-6119، ص 1996، دار الجميل ، بيركت ،  1، ط
،  6311عبد هللا أبك عزة ، مع الحركة اإلسالمية في الدكؿ العربية  ، دار القمـ ، الككيت ،  (39)

 . 31 -16ص
في مدينة الرممة ، كأتـ دراستو  6399( : كلد خميل الكزير عاـ     -6399خميل الكزير ) (39)

ائية فييا غير أف دراستو الثانكية كانت في غزة إذ لجأت عائمتو إلى ىناؾ ، أشتير خميل الكزير االبتد
، كلما أنيى 6399بممارسة العمل العسكرؼ عندما كاف في السنة األكلى مف المرحمة الثانكية عاـ 

مكف مف متابعة دراستو الثانكية سافر الكزير إلى مصر كىناؾ التحق بجامعة االسكندرية إال أنو لـ يت
دراستو بسبب محاكلتو مياجمة أىداؼ )إسرائيمية( عبر صحراء سيناء المصرية فكقع في قبضة 
المخابرات المصرية متمبسًا ليفقد مقعده الجامعي في أكاسط الخمسينيات مف القرف العشريف ، كابعد فيما 

اؾ ثـ أنتقل إلى الككيت عاـ ، كليعمل مدرسًا ىن6391بعد  إلى خارج مصر ليتكجو إلى السعكدية عاـ 
أشرؼ مع ياسر عرفات عمى إصدار مجمة )فمسطيننا( ثـ تسمـ أكؿ مكتب  6393، كفي عاـ  6391

 9.  ينظر : دمحم عمر حمادة ، مكسكعة أعالـ فمسطيف القرف العشريف ، ج6311لحركة فتح  في العاـ 
 .99 -11، ص1991، دار الكثائق لمدراسات الطبع كالنشر كالتكزيع ، دمشق ، 

خالد الحركب ، حماس الفكر كالممارسة السياسية ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية ، بيركت ،  (39)
 . 19، ص 6331

 . 619 -619عبد هللا أبك عزة ، المصدر السابق ، ص (31)
 . 19 – 19، ص 6331، دار الجميل لمنشر ، عماف ،  1صالح خمف ، فمسطيف بال ىكية ، ط (31)
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 الفمسطينية المقاومة والثورة وعالقتهما بالقضية 
 المصادر قائمة

 اواًل. الوثائق :

 الوثائق غير المنشورة   -أ

في  19/ 16د . ؾ . ك .المركز الكطني ، مف القنصمية العراقية في حيفا ، إلى كزارة الخارجية ، ػ 6
61  /6 /6391. 
 19/  191ي ، مف القنصمية العراقية في حيفا ، إلى كزارة الخارجية ، رقـ د. ؾ . ك .المركز الكطنػ 1

 . 6399/  61/  1في 
 . 119ممفة  6391أيمكؿ  6د. ؾ . ك ، تقرير نكرؼ السعيد إلى الممؾ غازؼ ، بيركت ػ 9
 19/  199د. ؾ . ك. المركز الكطني ، مف القنصمية العراقية في حيفا ، إلى كزارة الخارجية ، رقـ ػ 9

 . 6399/  61/  9في 
في  19/ 199د. ؾ .ك .المركز الكطني ، مف القنصمية العراقية في حيفا إلى كزارة الخارجية ، رقـ ػ 9
9 /3  /6391. 

 ثانيًا . الرسائل 
تكفيق " عزت فريد " محمكد أبك حديد ، التعصب القبمي في السمكؾ السياسي الفصائمي الفمسطيني ػ 6

السياسية ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح كأثره عمى التنمية 
 . 1969الكطنية ، نابمس ، 

ـ أنمكذجًا ، مذكرة مكممة لنيل شيادة  6391حرب  –خكلة الصامرؼ ، الصراع العربي اإلسرائيمي ػ 1
امعة دمحم خضير ، بسكرة ، الماجستير في التاريخ المعاصر ، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، ج

1969 . 
، رسالة ماجستير غير  6319 -6319ذياب دمحم مخادمة ، التيارات الفكرية في المقاكمة الفمسطينية ػ 9

 . 6319منشكرة ، كمية العمـك السياسية ، جامعة بغداد ، 
دراسة  6311 -6391سمير حممي سالـ سيسالـ ، المشاريع األمريكية لتسكية القضية الفمسطينية ػ 9

تاريخية تحميمية ، رسالة ماجستير غير منشكرة في التاريخ الحديث كالمعاصر ، الجامعة اإلسالمية ، 
 .                                     1969غزة ،
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، رسالة ماجستير غير  6391 – 6361دمحم ميدؼ اسد حيدر ، التطكرات السياسية في فمسطيف ػ 9
 .6311لمدراسات القكمية كاألشتراكية ، بغداد ، منشكرة، المعيد العالي 
 ثالثًا .الكتب العربية 

أحمد الديؾ ، سكسيكلكجيا االنتفاضة ، منظمة التحرير الفمسطينية اإلعالـ المكحد ، )د . ـ( ، ػ 6
6339 . 

أحمد سعيد نكفل كآخركف ، القضية الفمسطينية في أربعيف عامًا بيف ضركرة الكاقع ... كطمكحات ػ 1
 .6313المستقبل ، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت ، 

 .  6339أسماء فاعكر ، فمسطيف كالمزاعـ الييكدية ، دار األمة ، بيركت ، ػ 9
، بيركت ، 6391 -6131ألف تايمر ، تاريخ الحركة الصييكنية ، تحميل لمدبمكماسية الصييكنية ػ 9

6311 . 
 . 6319ية ، بيركت ، اميل تكما ، جذكر القضية الفمسطينػ 9
 .6311أنيس الصايغ ، الياشميكف كقضية فمسطيف ، منشكرات المكتبة العصرية ، بيركت، ػ 1
  ،، بيركت، مركز األبحاث 6ي الفمسطيني ، جبدراف نبيل أيكب ، التعميـ كالتحديث في المجتمع العربػ 1

6311. 
 مؤسسة ، 9،ط 6391 -6361 فمسطيف في السياسية كالمؤسسات القيادات الحكت، نكييض بيافػ 1

 .6316 بيركت، الفمسطينية، الدراسات
 .  6319جالؿ يحيى ، مشكمة فمسطيف كاالتجاىات الدكلية ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ، ػ 3

، ر التجارية ، القاىرة، مطابع الدستك  1، طالـ نيضة العرب في القرف العشريفجميل عكيدات ، اعػ 69
6339 . 

، ، مركز ابحاث ـ . ت . ؼ 6391عاـ حبيب قيكجي ، العرب تحت االحتالؿ اإلسرائيمي منذ ػ 66
 .6311( ، بيركت ، 91سمسمة كتب فمسطينية )

، صادية كسياسية كاجتماعية كعسكرية: تطكرات اقت 6311 -6391حسيف أبك النمل ، قطاع غزة ػ 61
 .  6313مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية ، بيركت ، 

 .  6331، سسة الدراسات الفمسطينية ، بيركت، مؤ خالد الحركب، حماس الفكر كالممارسة السياسيةػ 69
شفيق الرشيدات ، فمسطيف تاريخًا ... كعبرة ... كمصيرًا ، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت ، ػ 69

1999 . 
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 الفمسطينية المقاومة والثورة وعالقتهما بالقضية 
 . 6311، القاىرة ،  6ط صالح مسعكد أبك بصير ، جياد شعب فمسطيف خالؿ نصف قرف ،ػ 69
 .  6319صبحي دمحم ياسيف ، نظرية العمل السترداد فمسطيف ، دار المعرفة ، القاىرة، ػ 61
 . 6319صبحي ياسيف ، نظرية العمل السترداد فمسطيف ، مطبعة الحرية ، القاىرة ، ػ 61
 . 6331، دار الجميل لمنشر ، عماف ،  1صالح خمف ، فمسطيف بال ىكية ، طػ 61
، ، دار اليدػ 1، ج6396 -6391فقكد : نكبة بيت المقدس كالفردكس المعارؼ العارؼ ، النكبةػ 63

 ت( . –بيركت ، )د 
  ،، القاىرةالمؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،  6391عبد القادر ياسيف ، كفاح شعب فمسطيف لعاـ ػ 19

6316   . 
 .  6311دكؿ العربية  ، دار القمـ ، الككيت ، عبد هللا أبك عزة ، مع الحركة اإلسالمية في الػ 16
 . 6316عبد الكىاب الكيالي ، المكجز في تاريخ فمسطيف الحديث ، بيركت ، ػ 11
 .6319عبد الكىاب الكيالي ، تاريخ فمسطيف الحديث ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ، ػ 19
دار الكساـ لمخدمات الطباعية ، ، 6311 -6311عمر حممي الغكؿ ، التحكالت الفمسطينية ػ 19

 . 6331  ،دمشق
 ت( . -ف(، االردف ، )د  -، المقاكمة الفمسطينية مراحل التطكر ، كأفاؽ المستقبل ، )دفرج شميكبػ 19
، المؤسسة العربية لمدراسات  6391 – 6393فالح خالد عمي ، فمسطيف كاالنتداب البريطاني ػ 11

 . 6319كالنشر ، بيركت ، 
 .    6311كريستكفر سايكس ، مفارؽ الطرؽ إلى إسرائيل ، بيركت ، ػ 11
 . 6319مجمكعة مف المؤرخيف السكفيت ، تاريخ األقطار العربية المعاصر ، مكسكك ، ػ 11
، دار النفائس ،  6391 – 6361محسف دمحم صالح  ، القكات العسكرية كالشرطة في فمسطيف ػ 13

 . 6331عماف ، 
ح ، القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية كتطكراتيا المعاصرة ، مركز الزيتكنة محسف دمحم صالػ 99

 . 1961لمدراسات كاالستشارات ، بيركت ، 
، دار  1996 -6319محسف دمحم صالح ، المقاكمة المسمحة ضد المشركع الصييكني في فمسطيف ػ 96

 . 1991الفجر، ماليزيا ، 
نظرة جديدة لتاريخ القضية لتاريخ القضية الفمسطينية ، دار الطميعة ، بيركت ،  دمحم حافع يعقكب ،ػ 91

6319 . 
 . 6313دمحم عبدالرحمف حسف ، العرب كالييكد في الماضي كالحاضر كالمستقبل ، القاىرة ، ػ 99
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 .6391، المكتبة المصرية ، صيدا ،  1دمحم عزة دركزة ، حكؿ الحركة العربية الحديثة ، جػ 99
، دار المعارؼ ، القاىرة ،  6311 -6399دمحم نصر مينا ، مشكمة فمسطيف أماـ الرأؼ العالمي ػ 99

6313 . 
مف ىـ االرىابيكف ، حقائق عف االرىاب الصييكني كاالسرائيمي ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية ، ػ 91

 .6319بيركت ، 
،  9، ط 6319 – 6399المسألة الفمسطينية كمشاريع الحمكؿ السياسية    ميدؼ عبد اليادؼ ،ػ 91

 .  6331المكتبة العصرية ، بيركت ، 
، بيركت ،  6391 -6111ناجي عمكش ، الحركة الكطنية الفمسطينية أماـ الييكد كالصييكنية ػ 91

6319. 
 .6319اف ، نجيب االحمد ، فمسطيف تاريخيًا كنضااًل ، دار الجميل لمنشر ، عمػ 93
 

 . البحوث رابعاً 

، مجمة  6391أكـر دمحم عدكاف ،  مشركع تقسيـ فمسطيف في تقرير لجنة بيل الممكية البريطانية ػ 6
 . 1991، تشريف الثاني ،  ، غزة 6الجامعة اإلسالمية ، العدد

ف فمسطينية ، أميل نخمو ، التركيب البنيكؼ لمعنف : خكاطر نظرية في المقاكمة المسمحة ، مجمة شؤك ػ 1
 . 6316، بيركت ، تمكز / يكليك  9العدد 

ركزمارؼ سعيد زحالف ، فمسطيف كالخميج ، مجمة المستقبل العربي ، مركز دراسات الكحدة العربية، ػ 9
 . 1991، بيركت ، آب / أغسطس  111السنة الخامسة كالعشريف ، العدد 

قبل العربي ، مركز دراسات الكحدة العربية ، سميـ الحص ، مرحى لمثكرة الفمسطينية ، مجمة المستػ 9
 . 1991، بيركت ، شباط / فبراير  919السنة الثامنة كالعشريف ، العدد 

، القاىرة ، نيساف  9دمحم حسنيف ىيكل ، تقرير : شخصية الممؾ حسيف ، مجمة كجيات نظر ، العددػ 9
6333 . 
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 الفمسطينية المقاومة والثورة وعالقتهما بالقضية 
 . المجالتخامساً 

 .6311ديسمبر  6، القاىرة ،  1( ، السنة األكلى ، العدد616القرار ) مجمة الميداف ،ػ 6

 والمعاجم. الموسوعات  دساً سا

 لمنشر الجميل دار العجرمي، بركات:  ترجمة ،الصييكنية المصطمحات معجـ تممي، كمناحيـ أفرايـػ 6

 .11 -16،ص6311 عماف، الفمسطينية، كالبحكث كالدراسات

 . 6319، الدار العربية لممكسكعات ،   1المكسكعة الفمسطينية ، مج عبد الرزاؽ دمحم أسكد ،ػ 1

عبد الكىاب الكيالي كآخركف ، مكسكعة السياسية ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت ، ػ 9

6339 . 

عبدالكىاب الكيالي ك كامل زىيرؼ ، المكسكعة السياسية ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ، ػ 9

 .   6319، بيركت 

، دار أسامة لمنشر كالتكزيع ، عماف،  9،ج 1فراس البيطار ، المكسكعة السياسية كالعسكرية ، جػ 9

1969 . 

 . 1996، دار الجميل ، بيركت ،  1، ط 9مجمكعة مؤلفيف ، المكسكعة العربية الميسرة ، مجػ 1

، دار الكثائق لمدراسات الطبع  9، ج 1دمحم عمر حمادة ، مكسكعة أعالـ فمسطيف القرف العشريف ، جػ 1

 .1991كالنشر كالتكزيع ، دمشق ، 
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